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Baltijos šalių klausimai bus 
svarstomi Jungtinėse Tautose 

New Yorkas, rugsėjo 13d.— 
Visą rugsėjo 5-9 savaitę vyko 
Baltijos šalių misijų prie Jung
tinių Tautų pasitarimai, sie
kiant suderinti rezoliucijos 
projekto tekstą dėl Rusijos ka
rinių pajėgų atitraukimo iš 
Baltijos valstybių. Jį ketinama 
svarstyti artėjančioje 49-oje 
Generalinės Asamblėjos sesijo
je. Suderintas tekstas persiųstas 
į Lietuvos Užsienio reikalų mi
nisteriją. Darbinėje grupėje 
Lietuvos misiją atstovavo Misi
jos patarėjas Darius Sužiedė
lis. 

Taip pat vyko darbinio lygio 
Baltijos šalių misijų patarėjų 
pasitarimai dėl galimo žmogaus 
teisių padėties Estijoje ir Latvi
joje klausimo sarstymo Jungti
nėse Tautose. Žmogaus teisių 
darbinėje grupėje Lietuvos mi
siją atstovauja Misijos patarėja 
Gintė Damušytė. 

Rugsėjo 7 d. Lietuvos Misijoje 
prie Jungtinių Tautų susitiko 
trys Baltijos valstybių ambasa
doriai Jungtinėms Tautoms. Su
sitikimas skirtas tarpusavio 
susipažinimui, kadangi Lietu
vos ir Estijos ambasadoriai — 
Oskaras Jusys ir Trivimi Vellis-
te — yra naujai paskirti. Susiti
kimo metu jie taip derino Balti
jos misijų pozicijas, ruošiantis 
sekančią dieną įvyksiančiam 
posėdžiui su Europos Sąjungos 
šalių ambasadoriais. (Apie šį 

posėdį rašėme rugsėjo 9-osįos 
„Drauge" - Red.) 

Rugsėjo 8 d. Lietuvos ambasa
dorius Oskaras Jusys susitiko 
su JT Politikos departamento 
Europos skyriaus direktorium 
D. Boothby. Ambasadorius su
pažindino Boothby su Lietuvos 
politiniais, ekonominiais ir sau
gumo prioritetais. Taip pat buvo 
aptartas Generalinio sekreto
riaus pranešimas apie kariuo
menės išvedimo rezoliucijos 
įgyvendinimą. Pasitarime daly
vavo Misijos patarėja Gintė 
Damušytė ir JT Politikos depar
tamento patarėjas A. Matsouka. 

Tą pačią dieną ambasadorius 
Jusys ir Misijos patarėja Gintė 
Damušytė atstovavo Lietuvą 
Tarptautinio civilinio ir poli
tinio pakto prisijungusių vals
tybių keturioliktajame posėdy
je, kurio metu buvo renkami 
devyni nariai į pakto organą — 
Žmogaus teisių komitetą. Iš 30 
kandidatų buvo išrinkti Čilės, 
Egipto, Ekvadoro, Indijos, Izra
elio, Japonijos, JAV, Prancūzi
jos ir Vokietijos ekspertai. 

Rugsėjo 9 d. amb. Jusys 
lankėsi pas JT Protokolo šefę 
Ferraro-Waldner, kur tarėsi dėl 
savo kredencialų įteikimo JT 
generaliniam sekretoriui Bout-
ros Boutros-Ghali. Sutarta, kad 
kredencialus įteiks rugsėjo 23 
dieną. Ambasadorių į pasita
rimą lydėjo Misijos patarėjas 
Darius Sužiedėlis. 

Centro Sąjunga ragina kurti 
hipotekos įstaigas 

Vilnius, rugsėjo 13 d. (Elta) — 
„Demokratiniai pertvarkymai 
Lietuvoje prasidėjo nuo priva
čios nuosavybės atkūrimo", tei
giama antradienį Seimo rūmuo
se surengtos spaudos konferen
cijos metu išplatintame Lietu
vos Centro Sąjungos pareiškime 
„Dėl priemonių, galinčių apgin
ti Lietuvos žmones nuo aferis-
tų". 

Pareiškimo autoriai mano, 
kad pagrindinis žingsnis atku-

Gynybos ministrai 
susitarė 

bendradarbiauti 
VUnius, rugsėjo 12 d. (Elta) -

Lietuvos ambasada Danijoje 
pranešė, kad sekmadienį Ko
penhagoje įvyko Šiaurės šalių, 
Didžiosios Britanijos ir Baltijos 
valstybių gynybos ministrų su
sitikimas. Jame pasirašytas 
„Memorandumas dėl paramos 
kuriant Baltijos taikos palai
kymo batalioną". Danija, Šve
dija, Norvegija, Suomija ir Di
džioji Britanija įsipareigojo 
teikti įvairią paramą kuriant šį 
junginį. 

Dokumente numatyta konkre
ti tarptautinės pagalbos Balti
jos batalionui programa. Di
džioji Britanija apmokys karius 
anglų kalbos bei organizuos 
bendrąjį parengimą, Šiaurės 
šalys perteiks taikos palaikymo 
misijų patyrimą. 

Lietuvos krašto apsaugos mi
nistras Linas Linkevičius pažy
mėjo, kad memorandume numa
tyta praktinė Vakarų pagalba 
padės Lietuvai ir kitoms Balti
jos valstybėms integruojantis į 
Europos saugumo struktūras. 
Kaip sėkmingas bendradarbia
vimo pavyzdys susitikime buvo 
paminėtas Lietuvos būrio daly
vavimas taikos palaikymo misijo
je Kroatijoje. 

riant nuosavybės teisių ap
saugos sistemą Lietuvoje yra 
hipotekos (morgičių) įstaigų su
kūrimas. Tai numato ir Lietu
vos įstatymai. Be šių įstaigų, 
kurių kūrimą vyriausybė 
sustabdė, negali pradėti veikti 
1992 m. priimtas Hipotekos 
įstatymas, reglamentuojantis 
kreditorių teisių gynimo tvarką, 
teigiama pareiškime. 

Hipotekos įstaigų dėka Lietu
vos piliečiai patikimai apsau
gomi nuo ekonominių aferistų 
veiklos perkant, nuomojant, 
įkeičiant turtą bei teikiant kre
ditus. Jie taip pat gali gauti kre
ditus gyvenamosioms patal
poms statyti, žemės ūkiui ar 
verslui plėtoti mažesnėmis nei 
šiuo metu palūkanomis. 

Antradienį JAV prezidentas Bill Clinton pasirašė įstatymą, kuriuo skiriama 30 bilijonų dolerių 
kovai su nusikaltimais Amerikoje. Pasirašęs įstatymą prezidentas priminė, kad nusikaltimams 
mažinti skiriami pinigai ir programos nebus veiksmingi, jei patys žmonės nesiims asmeniškos 
atsakomybės už save, savo šeimas ir savo kaimynystes. Įstatymu iš viso uždraudžiami daugelio 
rūšių automatai, daug daugiau nusikaltimų tampa baudžiami mirties bausme, bilijonai dolerių 
skiriami kalėjimų statymui ir daugiau policijos samdyti. 

Maisto prekių įvežimo tvarka 
vėl galvosūkis 

Įsteigta kompiuterių 
firmų organizacija 
Vilnius, rugpjūčio 30 d. (Elta) 

— Bendras tikslas suvienijo 
konkuruojančias Lietuvos fir
mas. Lietuvoje įsteigta kom
piuterių, telekomunikacijų ir 
raštinės įrangos firmų asociacija 
„Info Balt". 

Šios organizacijos, kuri šiuo 
metu jungia 39 Lietuvos firmas, 
prezidentu išrinktas bendrovės 
„Info Tec" direktorius Kęstutis 
Naujokaitis. Rugpjūčio pabai
goje asociacijos nariai parengė 
ir patvirtino jos įstatus. Nau
josios organizacijos tikslas — 
•jungti ir koordinuoti firmų 
veiklą, spręsti bendras prob
lemas, teikti pasiūlymus val
džios ir valdymo struktūroms. 

„Lietuvos kompiuterių, 
telekomunikacijų ir raštinės 
įrangos firmų asociacija įkurta 
spontaniškai, nors prielaidos jai 
susikurti buvojau ir anksčiau", 
pasakė asociacijos valdybos 
narys, firmos „Inta" generalinis 
direktorius Vytautas Vitkaus-

Vilnius rugpjūčio 31 d. (LA) 
— Vis garsiau kritikuojama dar 
pernai viduvasaryje nustatyta 
maisto prekių bei maisto ža
liavų įvežimo į Lietuvos Res
publiką tvarka — per tuos me
tus pasirašyta nemažai naujų 
sutarčių, pakito ir reikalavimai 

Kaip rašo Aurelija Liauškie-
nė „Lietuvos aide", prieš keletą 
mėnesių Ekonomikos ministe
rijos specialistai buvo parengę 
tam tikrų siūlymų ir pateikę 
svarstyti atitinkamoms valsty
binėms institucijoms. O Svei
katos apsaugos ministerija pa
rengė net savo atskirą projektą. 

Ekonomikos ministerijos 
Makroekonominio reguliavimo 
ir balanso departamento 
direktorius Gediminas Miškinis 
papasakojo, kad rugpjūčio 30 d. 
ministerijoje svarstant šį 
klausimą prieita prie išvados, 
kad dar yra nemaža klaustukų. 
Vienas iš jų tas, kad aiškiai 
nenustatyta, ką turi kontro
liuoti muitinė, ką kokybės, o ką 
higienos inspekcijos arba vete
rinarijos tarnyba. 

Pagrindinis svarstymo projek
to trūkumas — jame vis dar rei
kalaujama leidimo tiek impor
tuojant, tiek ir realizuojant tas 
prekes. O Miškinis mano. kad 
jeigu kas nors turi leidimą 

kokias nors prekes -importuoti, 
tai tas dokumentas turi būti 
vienintelis. Šis specialistas taip 
pat manąs, kad eksportuojant 
prekes turi kilti mažiausiai 
rūpesčių. 

Beje, rugpjūčio 31 d. Vyriau
sybės posėdyje M svarstyti 
pateiktų 28 klausimų, pats pir
mas yra kaip tik apie šiuos rei
kalus. Sveikatos apsaugos mi
nisterijos Valstybinės lugienos 
inspekcijos ir Valstybinės ko
kybės inspekcijos prie Ekono
mikos ministerijos informuos 
vyriausybę apie importuojamų 
maisto produktų kokybės kont
rolės rezultatus. Tikimasi, kad 
Sveikatos apsaugos ministerija 
pateiks pasiūlymus. Žinomą 
būtų labai gerai, jei valdininkai 
siūlytų ne tik tvarką keisti, bet 
ir pasakytų, kaip tą reikėtų pa
daryti. 

Gediminas Miškinis, paklaus
tas, ar nenumatoma keisti 
neseniai priimtų žemės ūkio 
produktų importo tarifų, atsakė, 
kad Ekonomikos ir Žemės ūkio 
ministerijoms yra pavesta pako
reguoti šiuos tarifus. Tačiau kol 
kas pasiūlymų nepateikė Žemės 
ūkio ministerija, kuri, Miškinio 
žodžiais tariant, buvo tokių 
aukštų importo tarifų inicia
torė. 

Lietuvoje pradėjo steigti 
kredito unijas 

Vilnius, rugpjūčio 31 d. (LA) 
— Prieš metus į Lietuvą buvo at
vykusi Kanados Desjardins kre
dito unijų federacijos tarptau
tinių projektų skyriaus 
(S.D.I.D.) specialistų grupė, kuri 
ištyrė padėtį Lietuvoje ir 
parengė išsamią studiją ir tokių 

kas. Pasak jo. vienu iš impulsų 
tapo nepasitenkinimas kasme
tinės specializuotos parodos 
„Baltic Info" rengėjų veikla. 
Vytauto Vitkausko nuomone, 
minėtas parodas organizavusi 
vokiečių firma „Fairtrade" ne
atsižvelgė į pasikeitusią 
Lietuvos ekonomikos padėtį, 
nesutiko peržiūrėti savo labai 
didelių įkainių. Tai paskatino 
susivienyti ir pradėti kartu ben
dras problemas spręsti vienoje 
rinkoje konkuruojančias Lietu
vos kompanijas. 

unijų steigimo planą Lietuvoje. 
O Lietuvos banko juristų, eko
nomistų ir finansininkų grupė 
parengė Kredito unijų įstatymo 
projektą, kuris Seimui svarstyti 
bus pateiktas šių metų rudenį, 
rašo Ingrida Vegelytė „Lietuvos 
aide". 

Rugpjūčio mėnesį pradėta įgy
vendinti projektą. Iš pradžių tre
jus metus jį finansuos Atviros 
Lietuvos Fondas •• 360.000 JAV 
dolerių), Kanados Lietuvių 
Kredito unijos 166,000 JAV 
dolerių), Lietuvos partneriai 
(28,000 JAV dolerių), S.D.I.D. 
(34,000 JAV dolerių) bei 
Kanados vyriausybė (450.000 
JAV doleriui Beje, pastaroji 
finansuoja kredito unijų stei
gimą su sąlyga, kad jame da
lyvaus ir Lietuvos moterys. 

Per trejus metus Kauno re
gione numatyta įkurti 15 
kredito unijų Pradėtiniam pro-

Kalbėjo apie Prevencinio 
sulaikymo įstatymo 

neigiamus padarinius 

Prezidento užuojauta 
Girniaus 

artimiesiems 
Vilnius, rugsėjo 14 d. (Elta) — 

„Lietuva, mūsų sesės ir broliai 
išeivijoje patyrė skaudžią netek
tį — mirė žymus filosofas Juozas 
Girnius. Visas šio tauraus žmo
gaus gyvenimas — tai origina
lus filosofinis žvilgsnis į že
miškosios būties prasmę, mora
lės, etikos problemas, reikš
mingi estetikos moksliniai 
tyrinėjimai, tai meilė Tėvynei ir 
gilus pasišventimas savajai 
tautai, jos dvasiai ir siekiams", 
sakoma Lietuvos prezidento Al
girdo Brazausko telegramoje. 
Jis reiškia nuoširdžią užuojautą 
Juozo Girniaus šeimai ir arti
miesiems. 

Vėl nutruko Latvijos 
ir Rusijos derybos 
Ryga, rugsėjo 6 d. (RFE/RL) 

— Latvijos ir Rusijos atstovų 
susitikimas dėl Rusijos kariuo
menės išvedimo iš Latvijos, ku
ris turėjo įvykti rugsėjo 5 d., 
Maskvos prašymu buvo atidėtas 
iki rugsėjo vidurio. 

Tą pačią dieną Rusijos dele
gacijos vadovas Sergej Zotov 
paneigė Latvijos priekaištus, 
kad Rusija nevykdanti visų 
savo įsipareigojimų ryšium su 
kariuomenės išvedimu. Jis taip 
pat pareikalavo, kad daugiau 
kaip 1,000 Rusijos karininkų, 
kurie po 1992 m. sausio 28 d. 
buvo paleisti iš tarnybos ir 
pasiliko gyventi Latvijoje su 
savo šeimomis, turi būti įrašomi 
į atskirą registrą ir gauti teise 
nuolat pasilikti Latvijoje. Latvi
ja nori. kad šie buvę Rusijos 
kariai su savo šeimomis 
sugrįžtų į Rusiją. 

Vilnius, rugsėjo 14 d. (Elta) — 
Trečiadienį Seimo rūmuose su
rengtoje spaudos konferencijoje 
apie advokatų požiūrį į nusi
kalstamumo ir tiesėtvarkos pro
blemas kalbėjo Seimo narė, 
buvusi advokatė Zita Sličytė ir 
Nepriklausomybės akto signa
taras, advokatas-praktikas Nar
cizas Rasimavičius. 

Spaudos konferencijos daly
viai daugiausia kalbėjo apie 
Prevencinio sulaikymo įsta
tymą. Pasak Zitos Sličytės, atėjo 
laikas išanalizuoti ne tik tai, ką 
teigiamo davė šis įstatymas, bet 
ir kokių neigiamų padarinių jis 
sukėlė. „Kartais vaistai tampa 
baisesni už pačią ligą", teigė ji. 
Zitos Sličytės nuomone, krimi
nogeninė padėtis verčia imtis 
griežtų priemonių, tačiau įta
riamiesiems turi būti suteiktos 
galimybės ir apsiginti, o to ne
garantuoja Prevencinio sulai
kymo įstatymas. 

Narcizas Rasimavičius tvirti
no, jog šis įstatymas „nedavė 
rezultatų ne todėl, kad nereikia 
sulaikyti nusikaltėlių, o todėl, 
kad sudarė sąlygas vienai kon-

jektui įgyvendinti S.D.I.D. pa
skyrė Reginą Piečaitienę — 
Kanados lietuvę, buvusią Mon-
trealio lietuvių kredito unijos 
..Litas" direktorę. Ji atvyko 
kartu su vyru bei sūnumi. Be
je. Kanadoje yra keturios stip
rios lietuviškos kredito unijos, 
kurių aktyvas sudaro porą šim
tų milijonų dolerių ir tarp Kana
dos lietuvių yra labai populia
rios. 

Desjardins kredito unijų ir 
santaupų kooperatyvų judėji
mas prasidėjo 1900 m. Kanados 
Quebec provincijoje, o vėliau 
išplito kitose trijose provin
cijose. Jis jungia 5 milijonus 

kuruojančiai nusikaltėlių gru
puotei, papirkus pareigūnus, ko
voti prieš kitą nusikaltėlių 
grupuotę". Jis taip pat tvirtino: 
„pagrindinė Prevencinio sulai
kymo įstatymo yda yra ta , kad 
jie pafcirto pasitikėjimą teisė
tvarkos organais, nes buvo pa
neigta kitos pusės teisė į gyny
bą". 

Abu spaudos konferencijoje 
dalyvavę teisininkai kritikavo 
tvarką, kai sulaikytieji pagal 
minėtą įstatymą gali susitikti 
su advokatais tik filmuojančių 
policijos bei prokura tūros 
pareigūnų akivaizdoje. Jie 
teigė, jog šiomis situacijomis 
„apie jokią pagalbą piliečiui kal
bėti negalima". 

Zita Sličytė ir Narcizas Rasi
mavičius taip pat prieštaravo 
tam, kad būtų įslaptinami liu
dininkų parodymai. Pasak jų, 
nesusipažinę su liudininkų 
parodymais, advokatai negalės 
ginti savo klientų. Narcizo 
Rasimavičiaus nuomone. įslap
tinus liudininkų parodymus, su
sidaro sąlygos atsirasti neeg
zistuojantiems „liudininkams". 

LDDP pyksta ant dešiniųjų 
laikraščių 

Vilnius, rugsėjo 14 d. (Elta) — 
Trečiadieni Seimo rūmuose su
rengtoje LDDP frakcijos spau
dos konferencijoje Seimo nariai 
Bronislovas Genzelis ir Vladas 
Būtėnas kalbėjo apie visuo
menės informavimo priemonių 
objektyvumo problemas. Spau
dos konferencijoje taip pat 
dalyvavo Spaudos kontrolės val
dybos viršininkas Šviedrys Vi
partas. 

Kalbėdamas apie spaudą ir 
platinamus politinių partijų 
pareiškimus. Bronislovas 
Genzelis tvirtino, jog kai kam 
„Lietuvoje nuolat rūpi sukelti 
chaosą". Pateikdamas pavyz
džių, Seimo narys minėjo „Lie
tuvos aide*' išspausdintą 
straipsnį „Ant Belfasto slenks
čio", kuriame, Bronislovo Gen
zelio žodžiais, „Lietuvai bru
kamas Gruzijos ir Belfasto va
riantas". 

„Kalbėtojas taip pat citavo 
„Vorutos" laikraštyje išspaus
dintą Nepriklausomybės parti
jos pareiškimą, kuriame, pasak 
jo, „kviečiama nuversti val
džią*. Bronislovo Genzelio 
nuomone, minėtomis publika
cijomis turėtų susidomėti proku
ratūra. Antra vertus, pastebėjo 
Seimo narys, „neįmanoma su
kurti „sąžinės įstatymo", todėl 
reikia kalbėti „apie piliečių 
moralinę atsakomybę už mūsų 
tautos likimą". 

Seimo narys, žurnalistas Vla
das Būtėnas spaudos konferen
cijoje informavo, kad tuomet, kai 
bus svarstomas naujai pareng
tas Visuomenes informavimo 
priemonių įstatymas. LDDP 
frakcija siūlys priimti ir Eu
ropos Tarybos Parlamentinės 
Asamblėjos rezoliuciją apie 
žurnalisto etiką. 

Spaudos kontrolės valdybos 
viršininkas Šviedrys Vipartas 
spaudos konferencijoje, be kita 
ko, atmetė „Panoramos" tele
vizijos laidoje išsakytus prie
kaištus, jog valdyba turėtų už 
drausti „palydovių" (prostitu
cijos) firmų reklamą spaudoje 

narių-savininkų. kurie sukūrė 
daugiau kaip 1,472 koopera
tyvus, o jo aktyvai viršija 75 
bilijonus Kanados dolerių. 

Pasak jo, to įstatymiškai pa
daryti negalima. Spaudos kont
rolės valdybos viršininkui kitoje 
Seimo rūmuose vykusioje spau 
dos konferencijoje oponavo teisi
ninkas Narcizas Rasimavičius. 
Jis teigė, jog Lietuvos įstatymai 
numato baudžiamąją atsakomy
bę už sąvadavimą, o spaus
dinančius sekso paslaugų firmų 
skelbimus galima nubausti už 
tarpininkavimą sąvadautojams. 

Vilniaus universitetas 
minės 415 metus 

Vilnius, rugsėjo 14 d. (Elta) — 
Vilniaus universitete trečia
dienį prasidėjo renginių ciklas, 
skirtas šios seniausios šalies 
aukštosios mokyklos 415-osioms 
įkūrimo metinėms. 

Istorijos fakultete mokslinėje 
konferencijoje studentai tris 
dienas skaitys pranešimus apie 
žymius žmones, daug nuveiku
sius Vilniaus universiteto labui. 

Rugsėjo 15 d. universiteto Šv. 
Jonų bažnyčioje bus laikomos 
Šv. Mišios už mirusius šio uni
versiteto dėstytojus, šventina
ma universiteto vėliava. Ket
virtadienį vakare taip pat vyks 
garbės daktarų inauguracijos 
iškilmes ir koncertas. 

Rugsėjo 16-osios. penktadie
nio, vakarą į universiteto Didįjį 
kiemą pakvies studentų festiva
lis. 

Paskutinę iškilmių dieną, 
rugsėjo 17-ąją. rengiama kon 
ferencija, skir ta karal iaus 
Stepono Batoro 460-osioms gi
mimo metinėms. Senajame uni
versitete bus atidengta pa
minklinė plokštė šiam univer
siteto įkūrėjui. 

KALENDORIUS 

Rugsėjo 15 d.: Švč Mergele 
Marija Sopulingoji; Nikomedas. 
Eugenija. Rolandas. Vismantas 

Rugsėjo 16 cL Šv. Kornelijus 
popiežius (nukankintas 253 m. 
ir Šv. Kiprijonas, vyskupas 
(nukankintas 258 m.'; Eufemi 
ja. Ludmila. Rašytoja Sofija Pši 
biliauskiene — Lazdynų Pelėda 
gimė 1867 metais. 
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LIETUVIU TELKIMAI 

DETROIT, MI 

S U S I P A Ž I N I M A S SU 
K A N D I D A T A I S 

Amerikos Lietuvių Respub
likonų Michigano skyriaus susi
r inkimas sekmadienį, rugsėjo 
25 d., 12 vai. vyks Dievo Apvaiz
dos lietuvių Kultūros centro mo
kyklos kambaryje. Susirinkime 
bus proga susipažinti su respub
likonų kandidata is , dalyvau
siančiais š.m. lapkričio 8 d. 
vyksiančiose Michigan valstijos 
rinkimuose. Visi nar ia i ir susi
domėjusieji y ra kviečiami susi
pažinime su kandidatais daly
vauti. 

VYČIŲ S U V A Ž I A V I M A S 
D E T R O I T E 

Lietuvos Vyčių 102 kuopa, 
veikianti prie Šv. Antano para
pijos, globos JAV Vidurio cen
tro Lietuvos Vyčių suvažiavimą, 
spalio 7-9 vyksiantį Detroite. 
Spalio 8 d.. 12 vai. bus pietūs Šv. 
Antano parapijos salėje. Norin
tieji pietuose dalyvauti prašomi 
iki rugsėjo 26 d. užsiregistruoti 
pas Aldoną Bunikienę, t e l . 
810-288-3736. Dalyvavimas pie
tuose — 10 dol. asmeniui. Bilie
tai prie durų nebus parduodami. 

TAUTOS ŠVENTĖ 
KULTŪROS CENTRE 

LB Detroito apylinkės rengtas 
Tautos šventės minėjimas buvo 
pradėtas šv. Mišiomis Dievo Ap
vaizdos parapijos bažnyčioje, 
organizuotai su vėliavomis daly
vaujant j a u n i m o auklėj imo 
organizacijoms ir „Žiburio" li
tuanist inei mokyklai. Po Mišių 
Kultūros centro klasėje vyko 
minėjimas. Čia trumpą žodį tarė 
dr. Saulius Kaminskas. Buvo 
rodoma Vytauto Petruševičiaus 
paruošta vaizdajuostė iš Pasau
lio lietuvių Dainų ir Šokių šven
tės Lietuvoje. 

A.A. J U L I J A D A U K A I T Ė 

Rugsėjo 8 dieną, po gedulingų 
šv. Mišių Dievo Apvaizdos baž
nyčioje, Holy Sepulchre kapi
nėse, buvr palaidota a.a. Julija 
Daukaitė. 96 m. amžiaus. Velio
nė buvo gimusi 1897 m. gruo
džio 10 dieną Panevėžio apskri
tyje, Lietuvoje. I Detroitą at
vyko 1949 m. Nuo jaunystės pri
klausė Šv. Pranciškaus trečiam 
ordinui. Mirė rugsėjo 5 dieną 
Garden City ligoninėje. Nuliū
dime paliko sesers dukteris 
Aldoną MUmantiene ir Onutę 
Savickienę Sesers vaikus Gra
žiną Ankienę, Celestiną Mikš-
t ienę, Algį Gricių ir Virginiją 
Janušienę. Svainį Kazį Gricių 
bei gimines Lietuvoje. Laido
tuves tvarkė laidotuvių direk
torė Yolanda Zaparackienė. 

S O L I S T A S S. P O V I L A I T I S 
LB G E G U Ž I N Ė J E 

Sekmadienį, rugsėjo 25 dieną, 
Dievo Apvaizdos Kultūros cent
re vyks metinė LB gegužinė, ku
rioje dalyvaus Lietuvos estradi
nės muzikos solistas Stasys Po
vilaitis. Visuomenė kviečiame 
gegužinėje dalyvauti. Rengėjai 
— LB Detroito apylinkės valdy
ba, kuriai pirmininkauja Nijolė 
Zelwender. 

J O K Ū B A I Č I U ŠEIMOS 
Š V E N T Ė 

D A N QUAYLE SPAUDOS 
K O N F E R E N C I J O J E 

Detroito Ekonomijos klubas 
rugsėjo 12 d. pradėjo savo 61-mą 
metinį kalbėtojų ciklą. Apie 
Amerikos užsienio poli t iką 
rugsėjo 12 d. klube kalbėjo 
b u v ę s viceprezidentas Dan 
Quayle. Spaudos konferencijoje, 
kurioje dalyvavo ir „Lietuviškų 
melodijų" radijo valandėlės ve
dėjas, Dan Quayle pareiškė, kad 
Detroito kalbos t e m a apie 
užsienio politiką yra būdas 
s tebė t i spaudos ir žmonių 
nuomonę apie jo galimybę tap
ti kandidatu JAV prezidento 
pareigoms. Dalyvavusių spau
dos atstovų daugumos i r dviejų 
tūkstančių klausytojų nuomonė 
buvo, kad Dan Quayle kandida
tuos į prezidentūrą 1996 metais. 

lm 

TAUTOS ŠVENTĖ 
ŠV. ANTANO P A R A P I J O J E 

Rugsėjo 8-ji — Tautos šventė 
Šv. Antano parapijos bažnyčioje 
buvo švenčiama šv. Mišiomis už 
gyvus ir mirusius Lietuvos lais
vės gynėjus. Mišiose organizuo
tai dalyvavo jas užprašė šauliai 
ir ramovėnai. Vėliavas bažny
čion atlydėjo „Švyturio" jūros 
šaulių kuopos vadas Bronius 
Valiukėnas ir vicepirm. Juozas 
Kinčius. Šv. Mišių metu giedo
jo parapijos choras, vadovau
jamas muz. Stasio Sližio. Skai
t inius skaitė Stasio Butkaus 
šaulių kuopos iždininkas Matas 
Baukys. Šventės mintimis pa
mokslą ir istorinę apžvalgą sakė 
klebonas kun. Alf. Babonas. Au
kojimui aukas atnešė „Švytu
rio" kp. vadas Bronius Valiukė
nas ir vicepirm. Juozas Kinčius. 
Mišios baigtos Lietuvos himnu. 

Po Mišių arti 75 asmenys susi
r inko parapijos salėn, k u r buvo 
rodoma vaizdajuostė iš Pasaulio 
Lietuvių Dainų ir Šokių šven
tės, šią vasarą vykusios Lietu
voje. Minėjimą rengė Šv. An
tano parapija. 

Regina J u š k a i t ė 

Jadvyga Jokubaitienė savo 
85-tą gimtadienj šventė savo 
sūnaus Algio namuose, Orchard 
Lake, Michigan. Pokylyje da
lyvavo sūnūs Kęstutis ir mar t i 
Rozana Jokūbaičiai bei kiti ar
timieji. Jadvyga Jokubaitienė 
gyvena Palm Beach Shores, Fl. 

N A U J O J I A N G L I J A 

L.Š.S.I. TRAKU 
RINKTINĖS KULTŪRINIS 

SAVAITGALIS 

Rugsėjo 3-5 d. l i e tuv ių 
Pranciškonų vasarvietėje, Ken-
nebunkport, Maine, vyko LŠS 
Išeivijoje Trakų r i n k t i n ė s 
kultūrinis savaitgalis. Suvažia
vo rinktinės šauliai, atvyko ir 
svečiai : Vi ln iaus šaul ių 
rinktinės Kanadoje vadas g.š. 
Juozas Šiaučiulis, Karal iaus 
Mindaugo šaulių kuopos vadas 
g.š. Augustinas Mylė (abu iš 
Montrealio). Romo Kalantos 
šaulių kuopos g.š. Vladas ir 
Aniceta Gedmintai iš Floridos. 
A t v y k s t a n č i u s š a u l i u s i r 
svečius pasitiko registraciją 
vykdžiusi LŠSI Trakų rink
tinės sekretorė Janina Miliaus
kienė. 

2 vai. p.p. šauliai ir svečiai, 
vadovau jan t komendan te i 
Elenai Černienei, Dr. Vinco 
Kudirkos kuopos vicevadei, su 
vėliavomis atžygiavo į aikštę, 
įvyko trumpos atidarymo apei
gos, dalyvaujant r ink t inės 
kapel ionui kun. Rafael iui 
Šakaliui, OFM. Visus pasvei
kino rinktinės vadas g.š. Algir
d a s Zenkus . Sug iedo ta s 
Lietuvos himnas. 

Vėliau puikioje pievoje vyko 
kie tos šaudymo va ržybos . 
Kiekvienas stengėsi surinkti 
daugiausiai taškų. 

Vakaras praleistas prie vai
šių stalo, aidint lietuviškos 
muzikos garsams. Buvo malo
nu susitikti su sesėmis i r 
broliais šauliais, susibūrus vi
siems į didesnį būrį. Mūsų gre

tos palaipsniui retėja. Bet, kaip 
r inkt inės vadas pe r a t idarymą 
pareiškė, svarbu ne k iekybė , 
bet kokybė; tad d i rbk ime kiek 
pajėgiame Lietuvai ir padė
kime Lietuvos šaul iams, nes jų 
sąlygos gana sunkios ir t e n k a 
nugalėt i daug kliūčių. 

Sekmadienį p r i eš pamaldas 
salėje vyko t r u m p a s susi
r inkimas , kur Kanados Vil
niaus šaulių r inktinės ir centro 
valdybos vardu žodį ta rė vadas 
g.š. Juozas Šiaučiulis, supažin
dindamas su Kanados šaul ių 
veikla. Dalinomės min t imi s 
apie šaul išką veiklą i r su ja 
susijusiais darbais . 

12 va i . su vėliavomis žygia
vome į pamaldas , vadovaujant 
komendantei Elenai Černienei. 
Šv. Miš ias aukojo ir pamokslą 
sakė r inkt inės kapelionas kun. 
Rafaelis Šakalys , OFM. Skai
tinius skai tė rinktinės sekr. Ja
nina Mi l i au sk i enė . P o šv. 
Mišių — fotografavomės. 

Po p ie tų žiūrėjome vaizda
juostę iš šią vasarą Lietuvoje 
vykusios Dainų ir Tau t in ių 
šokių šventės. 

4 vai . p.p. k lausėmės r inkt i 
nės kapeliono k u n . R. Šakal io , 
OFM, paskai tos : „Kokie pa
vojai gresia Lietuvai daba r " . 
Kadang i už ke le tos d ienų 
švęsime Tautos šventę, ta i 
Jono Vanagaičio šaulių kuopos 
vadas g.š. S t a sys A u g o n i s 
pas ida l ino m i n t i m i s t e m a : 
„Vytauto Didžiojo asmenybė ir 
didelis lenkų pavydumas" . 

Vaka re laužas ir p rograma. 
Vadovavo komendante Elena 
Černienė. 

P radė jome r i m t a d a l i m i . 
Scenoje buvo pas ta ty tos t rys 
žvakutės. Pirmąją, už visus žu
vus ius , uždeg t i p a k v i e s t a s 
r inkt inės kapelionas k u n . R. 
Šakalys, OFM. Antrąją uždegė 
LŠSI Trakų r ink t inės vadas 
g.š. Algirdas Zenkus už Medi
ninkų pasienio sargybos poste 
žuvusius k a r i u s . Trečią — 
Romo Ka lan to s kuopos g.š. 
Vladas Gedmintas — už miru
sius T r a k ų r inkt inės šaul ius . 
Sekė l inksmesnė dal is , per 
kurią k iekvienas galėjo pasi
reikšti savo ta len tu . Ypa t ingą 
visų dėmesį patraukė jaunuol is 
J o m a n t a s iš Lietuvos, kur is , 
gražiai skambindamas kank
lėmis, dainavo gilios senovės 
s iekusias karžygių d a i n a s ir 
pagrojo piemenėl io dūde le . 
Dainavome visi; keletai dainų 
vadovavo svečias, Romo Kalan
tos kuopos g.š., Vladas Ged
mintas . Pabaigoje visi sustoję 
ratu, r ankomis susiėmę padai
navome „Lietuva b rang i " . J i 
t ikrai mums labai b rang i , nes 
mūsų Tėvynė. 

P i rmad ien io rytą dalyva
vome šv. Mišiose, aukotose 
r ink t inės kapeliono, o po pus
ryč ių s u s i r i n k o m e į s a l ę 
užbaigti kul tūr in į savai tgal į . 
Rinkt inės vadas pasveikino 
šaudymo varžybų laimėtojus ir 
įteikė jiems trofėjus. Pirmą 
vietą laimėjo Jono Vanagaič io 
kuopos vicevadas Aleksandras 
Dubauskas. An t rą — r ink t inės 
vadas g.š. Algirdas Zenkus . 
Trečią r ink t inės kape l ionas 
kun. Rafaelis Šakalys , OFM. 
Ketvir tą — Romo K a l a n t o s 
kuopos g.š. Vladas Gedmin t a s 
iš F l o r i d o s . P i r m ą k a r t ą 
komendante buvo Dr . Vinco 
K u d i r k o s kuopos v icevadė 
E lena Čern ienė ; j i pasigė
rė t inai atliko savo pare igas ir 
r i n k t i n ė s v a d a s į t e i k ė ja i 
t a u t i n ę juos te lę . R i n k t i n ė s 
vadas ,dėkodamas visiems, lin
kėjo l a i m i n g a i s u g r į ž t i j 
n amus . 

T u r i m e ne t ik padėt i bro
liams, sesėms Lietuvoje jų var
guose, bet ir p rašyk im Aukš
čiausią, kad n ė vienas okupan
to ruso kareivis nemindžiotų 
mūsų Tėvynės Lietuvos žemės, 
ir jokiais t r anz i t a i s per ją 
nesinaudotų. 

J . M . 

Lietuvos vyčių organizacijos dvasios vadas kun. Juozas Anderlonis Kryžių 
kalne prie Lietuvos Vyčių pastatyto kryžiaus. 

LIETUVOS VYČIŲ VEIKLA 

• K u r l e n g v i a u s i a pašniukš
t inėt i po sve t imus l a i škus? 
. .Drauge". 

V I D U R I O C E N T R O 
R A J O N O SUVAŽIAVIMAS 

Lietuvos Vyčių 102 kuopa, 
v e i k i a n t i p r i e Šv. A n t a n o 
parapijos Detroite, praneša, kad 
š.m. spalio 7-9 d. Detroite vyks 
Vidurio Centro rajono suvažia
vimas i r maldinga kelionė. Da
lyvaus vyčiai iš Pennsylvanijos, 
Ohio i r Michigan valsti jų. 
Dienotvarkėje numatyta: 

s p a l i o 7 d., p e n k t a d i e n į , 7 
v.v. s u s i p a ž i n i m o v a k a r a s 
Hampton Inn viešbutyje, Dear-
born, MI. ; 

spa l io 8 d., š eš tad ien i , 9 vai. 
r. — 1 vai . p.p. Lietuvos Vyčių 
Vidurio Centro rajono posėdis ir 
valdybos na r ių pranešimai , 
viešbutyje. 2 va i . p.p. išvyka i 
F r a n k e n m u t h , MI — švęsti 
„Octoberfest"; 

s p a l i o 9 d., s ekmadien į , 
10:30 v.r. šv Mišios Šv. Antano 
bažnyčioje už gyvus ir mirusius 
vyčius. 12 vai. vaišės svetainėje. 
1:30 v. p.p. maldinga kelionė į 
istorinę Šv. Onos bažnyčią — 
seniaus ią bažnyčią Detroito 
apylinkėje. Bus specialios apei
gos, pa la iminimas ir Vidurio 
Centro rajono visų mirusių vy-
čių pr is iminimas. 

Norintieji sekmadienį daly
vauti Lietuvos Vyčių vaišėse Šv. 
Antano parapijos svetainėje, 
prašomi iš anks to užsiregis
truoti pas Aldoną Bunikis, 3130 
Linvvood Ave. #5, Royal Oak, MI 
4 8 0 7 3 , tei . 810-288-3736. 
Dalyvavimas asmeniui 10 dol. 
Dalyvių skaičius ribotas. Bilie
tai prie durų nebus parduodami, 
tad prašoma nedelsiant regis
truotis. 

G I N T A R O R A J O N A S 

Elsie Kosmisky pranešė, kad 
Gintaro rajone veikia 11 kuopų. 
Pernai rudeninis susirinkimas 
įvyko spalio 10 d. Šv. Mykolo 
bažnyčioje. Eston, PA. Globojo 
Lehigh Valley 6 3 kp. Dalyvavo 
daug nariu Seime atstovėmis 
buvo Elenor Vaičaitis — An-
thraci te 144 kp. ir Dorothy 
Banos - Pit tston 143 kp. Vyko 
valdybos r inkimai - perr inkta 
ta pati valdyba. 

Šv. Kazimiero šventė ir rajono 
susirinkimas įvyko kovo 13 d. Šį 
renginį globojo Pittston 143 kp. 
Garbės viešnia buvo Centro 
v-bos pirm Pranciška Petkus. 
Dešimčiai nar ių buvo suteiktas 
trečias vyčių laipsnis. 

Rajono pirm. Elsie Kosmisky 
dalyvavo visuose CV posė
džiuose. Būdama Detroite turėjo 
progą apsilankyti World Medi 
cal Relief, Inc., kur padėjo 
rūšiuoti Lietuvon siunčiamus 
vaistus. Dalyvavo Garbės nario 
dr. Jokūbo S tuko laidotuvėse. 
Gintaro raj. kuopos aktyviai 
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dalyvavo projekte siųsti pini
gines aukas, vaistus, medicinos 
priemones, knygas ir žaislus 
vaikams Lietuvoje. 

VIDURIO A M E R I K O S 
R A J O N A S 

Pirm. Algirdas Brazis prane
šė, kad vyko keturi šio rajono 
susirinkimai: 1993 m. rugsėjo 
25 d., 1993 m. gruodžo 11 d., 
1994 m. kovo 6 d. ir 1994 m. ba
landžio 18 d. 

Lietuvos Vyčių choras ir šokė
ja i sukūrė puikią vaizdajuostę 
„Lietuviškos kaimo vestuvės 
Rudžių sodyboje'". 

Lietuvos Vyčių tautinių šokių 
šokėjų grupė, vadovaujama 
Frank Zapolio, pasirodė įvai
riuose renginiuose. Daugelis jų 
dalyvavo Šokių šventėje Lietu
voje, įvairiose vietovėse vyku
siuose renginiuose puikiai pasi
rodė Vyčių choras, vadovauja
mas muz. Fausto Strolios. 

Čikagoje vyčiai š.m. vasario 
mėn. suruošė iškilmingą 34-jį 
metinį,,Lietuvos prisiminimų" 
banketą, kuriame buvo pagerbti 
dviejų Čikagoje veikiančių 
l i e tuv ių ka t a l ikų parapijų 
klebonai — Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos kun. Jonas 
Kuzinskas ir Švč. M. Marijos 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
kun. Antanas Puchenski. 

VIDURIO ATLANTO 
R A J O N A S 

Bernice Aviža pranešė, kad 
Vidurio Atlanto rajone veikia 
15 kuopų. Per praėjusius veiklos 
metus įvyko trys susirinkimai: 
1993 m. rugsėjo 26 d. — Amster-
dam. NY. Globojo 100-ji kp. 
1994 m. kovo 13 d. - Hudson-
Mohawk. NY; globojo 136 kp. 
1994 m. birželio 12 d. - Great 
Neck, NY; globojo 109 kp. 

Daug narių dalyvavo Lietuvos 
Vyčių ekskursijoje 1993 m. 
Lietuvoje lankantis popiežiui 
Jonui Pauliui II. 

Masbeth 110 kp. globoja ir 
šelpia našlaičių prieglaudą 
Lietuvoje. 

Rajono jaunimas aktyviai da
lyvauja įvairiuose tarptauti
niuose festivaliuose ir prisideda 
prie lietuviškų švenčių. Taip pat 
paruošė siuntinius vaikučiams 
Lietuvoje. 

Lietuvos Švietimo ir Kultūros 
minis t re i Marijai Barkaus-
kaitei lankantis New Yorke, 
buvo suruošti priėmimai ir 
vaišės, kartu su viet iniais 
lietuviais. Vyčių jaunimas jaut 
riai ir vieningai sugiedojo JAV 
ir Lietuvos himnus. 

VIDURIO C E N T R O 
R A J O N A S 

Lillian Petravičius pranešė, 
kad 1993 m. spalio mėn. buvo 

suruošta maldinga kelionė į 
Clevelandą. 

Buvo išrinkta nauja valdyba. 
Š.m. gegužės mėn. Ridgeville, 

PA, suruoštas kėgliavimo tur
nyras ir banketas. 

Detroito 102 kp. globojo Cen
tro valdybos posėdį š.m. kovo 
mėn. 

N A U J O S I O S A N G L I J O S 
R A J O N A S 

Bertha Stoškus pranešė, kad 
šiame rajone veikia 14 kuopų. 
ir dvi jaunimo kuopos. Per 
praėjusius veiklos metus įvyko 
du suvaž iav imai . 1993 m. 

rugsėjo 19 d. — globojo Bostono 
17 kp. Dalyvavo 112 asmenų — 
narių, delegatų. Garbės narių ir 
svečių. Čia buvo atstovaujama 
11 kuopų. Ant ras — pavasarinis 
seimas įvyko 1994 m. balan
džio 24 d. So. Worcester. Globojo 
116 kp. Čia 12-kai kuopų atsto
vavo 159 asmenys — nariai, de
legatai ir svečiai. 

R e g i n a J u š k a i t ė 

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

7915 W.171st 
Tinley Park. IL 60477 

(708) 614-6871 
Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4647 W. 103 St., Oak L«wn. IL 

Pirmas apyl su Northwestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
pnemamą kainą Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai Susitarimui 
(kalbėt angliškai) tel. 708-422-8260 

• 1971 m. l iepos 25 d. dr. 
Chris t ian Barnard sėkmingai 
atl iko pirmąjį plaučių ir širdies 
p e r s o d i n i m ą žmogui C a p e 
T o w n , P i e t i n ė s Afr ikos 
ligoninėje. 

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

9830 S. RkJgaland Ava. 
Chicago Rtdge. IL 60415 

708-636-6622 
4149 W 63rd St. 

312-735-7709 

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

i V I D A S J . N E M I C K A S , M . D . 
' K A R D I O L O G A S — ŠIRDIES LIGOS 

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

Kab. 312-735-4477; 
Rez. (708)246-0067; a'Sa (708)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEOICAL BUILOING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W 95 St. Tai. (708) 422-0101 
Valandos pagal sus.tanmą 

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 

Cardiac Oiagnosis. Ltd. 
Marquette Medical Buildlng 

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 

6132 S Kedzie Ava . Chicago 
(312) 778-6969 arpą (312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 

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 

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 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave . . Cicero 

Kasdien 1 «ki 8 v v 
išskyrus Ueč Šeši 12 iki 4 vai p p 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
563S S. Pulaski Rd.. Chicago. IL 

Tel. 312-585-1955 
172 Schlllar St.. Elmhurst. IL 60126 

708-941-2608 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (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 

DR. S. LAL 
SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 

7722 S. Kedzie. Chicago 80852 
Tel. 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 

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

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

Valandos paqal susitarimą 
Tel. (312) 585-7755 

ARAS ŽLIOBA. M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarltan Medical Center-

Naparvllle Campus 
1020 E. Ogden Ava.. Sulte 310, 

Napervllle IL 60563 
Tel. 708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 



BIUROKRATAI RUSIJOJE 
TRUKDO REFORMAS 

IGNAS M E D Ž I U K A S 

Prezidento B. Je lc ino 
vizija sunkiai įgyvendinama 

Nobelio premijos laurea tas 
Aleksandras Solženicynas po 
dviejų mėnesių kelionės per 
Rusiją pareiškė: „Pas mus y r a 
labai st ipri b iurokrat i ja i r 
silpfta'valstybė". Kai Kremliu
je priimami nuostatai dėl pri
vatizacijos, laisvos rinkos ir 
žemės reformos, tai juos įvyk
dyti prakt iškai užtruks ilgą 
laiką, nes šiuo metu didelė jėga 
yra biurokratų rankose, ypač 
tose srityse, kurios y ra toli nuo 
Maskvos. 

P a s a k o j a m a , jog sov ie tų 
kūrėjui Leninui susirgus, kai j is 
po 4 mėnesių vėl grįžo prie pa
reigų, rado, kad jo administra
cijos 16 komitetų per t rumpą 
laiką išaugo iki 120 padalinių. 
Panašioje padėtyje y ra ir prezi
dentas B. Jelcinas, kuris ne 
kartą yra pareiškęs, kad ad
ministracijos aparatas turi būt i 
sumažintas, bet iki šiol nieko iš 
to neišėjo. Niekas nenori at
sisakyti pareigų, kurios suteikia 
galią. 

Rusijos verslininkai dar turės 
nueiti ilgą kelią, kol j ie a t i t iks 
Jelcino vizijai, kurioje jis nu
matęs, jog Rusijoje tu r i būti 1 
milijonas verslo įmonių savinin
kų vietoje kelių milijonierių. 

•Buvęs Uljanovsko srities tary
bos p i rmininkas Nikalojus Pov-
t a r e v a s pareiškė, kad vietinę 
valdžią negal ima kitaip apibū
d in t i ka ip diktatūrą. J e i kas 
nors pasiryžta imtis verslo, tai 
j i s t u r i at l ikti daugybę for
m a l u m ų . Jį t ik r ina ugniagesių 
inspekcija, mokesčių inspek
toriai , j a m statomos kitos biuro
k ra t inės kliūtys, ir tai užtrunka 
ilgą laiką. 

Je i biurokrati ja buvo kaltina
ma, trukdžiusi Gorbačiovo refor
mas , dabar daugiau ji žiūri savo 
in teresų, o ne kelių, pereinant 
į laisvos rinkos sistemą. Valsty
bės nuosavybė privatizuojama, 
bet be kyšių čia neapsieinama. 
Nenoromis prisimena Vinco Ku
dirkos satyrų veikėjai, Vakcha-
nalij Vziatkovič, ir kiti. Tik tada 
j ie naudojosi carinės Rusijos 
užuovėja, o dabar veikia poso
vie t inės demokratinės Rusijos 
rėmuose . 

B i u r o k r a t ų s a u v a l ė 

D i e n r a š č i o „Los Angeles 
T i m e s " (94.08.22) korespon
dentas Carey Goldberg būdingu 
pavyzdžiu pateikia Uljanovsko 
miestą, kuriame gyvena 1,5 mil. 
žmonių. Kai vienas verslininkas 
a t i d a r ė ger iausią restoraną 
mies te , įdėdamas daug pinigų, 
viską atnaujino, dėl kažkokio 

nesusipratimo su vietos ad
ministracija gavo pranešimą, 
kad patalpos turi būti užleistos 
vietos policijai, kuri tenai tur i 
įrengti areštinę. 

Panašus l ikimas ištiko ir 
kioskų savininkus, kurie buvo 
gavę le id imus p r e k i a u t i 
miesto centre. Staiga jiems buvo 
pranešta, kad iš čia turi išsikelti. 
J iems buvo įsakyta perkelti 
savo prekybą į nuošalią vietą, 
prie aerodromo. 

Miesto verslininkai iš kito ra
jono parsigabeno 8 mil. rublių 
vertės saldainių ir pyragaičių. 
Vietinė administracija pareika
lavo sumokėti 2 mil. rublių už 
kokybės pažymą. Verslinin
kams prireikė mėnesio laiko, 
bėgiojant iš vienos įstaigos į 
ki tą , kol paga l iau j ie šio 
mokėjimo išvengė. 

To paties miesto centre Ser-
giejus Kruglovas turi parduo
tuvę, kurios patalpos apleistos, 
prekės sumaišytos; čia batai, tai 
vėl radijo aparatai ir kitos men
kavertės prekės. Savininkas pa
reiškė korespondentui, kad ne
manąs parduotuvės pertvarkyti 
ar išplėsti, nes kiekvienu metu 
vietinė administracija su ras 
priekabių ir prekybą uždarys. 

Kas gi t ie b i u r o k r a t a i ? 

Maskva yra toli ir tikroji 
valdžia ir jėga Uljanovske yra 
Jur i j Goriačiov. gubernato
rius, kurio galvosena, kuponai 
yra geriausia priemonė aprūpin
t i biednuomenę. Kai Jelcino 
oficialus atstovas Uljanovske 
Georg Stupnikov paskambina 

telefonu Goriačiovą, norėdamas 
jį perspėti, šjs, išgirdęs jo balsą, 
padeda telefono ragelį. 

O kas gi tie biurokratai, kurie 
t a ip įžūliai e lgias i? Buvęs 
srities komunistų partijos sek
retorius, dabar y ra vietovės val
dytojas. Miesto komunistų par
tijos vadovas dabar yra valdy
tojo pavaduotojas. Buvęs antra
sis miesto partijos sekretorius 
dabar vadovauja didžiausiam 
komerciniam bankui , buvę par
tijos ideologijos vadovai atsa
kingi u i ekonominius ryšius ir 
tvarko pensijų fondą. 

Rusijoje dar daugelis žmonių 
gyvena baimėje. J ie dabar nebi
jo KGB ar komunistų partijos, 
bet prisibijo vietinės valdžios, tų 
žmonių, nuo kur ių priklauso jų 
pragyvenimas. Tai žemesnio 
rango pareigūnai , kurių ran
kose yra guminiai ir metaliniai 
antspaudai. 

Išaugusi biurokratijos jėga 
yra nepaprastai stipri, gali kon
troliuoti ir engt i žmones. Bu
vusioje Sovietų sąjungoje komu
nistų partija kontroliavo beveik 
viską, jos apara tas duodavo įsa
kymus. Dabartinėje Rusijoje 
ideologin is e l e m e n t a s y r a 
išnykęs, bet neribota sauvalė 
yra vietinių biurokratų ranko
se, kurie yra beveik visagaliai. 
Ar kur nors girdėta, kad mo
teris, norėdama gauti auto
mobiliui vairuoti leidimą, tur i 
pasitikrinti pas ginekologą savo 
lytinį sveikatingumą? Ar yra 
kur nors tokia tvarka, kad, iš 
užsienio atėjusį siuntinį norė
damas ats i imti , gavėjas turi 
stovėti keliose skirtingose eilė
se aerodromo muitinėje? 

Naujo gyven imo viltis ž l u g o 

Tokie įvykiai y r a dažnas 
reiškinys. Po 1991 m. perversmo 
visi tikėjosi naujo gyvenimo, bet 
žmonės nusivylė. Biurokratai ir 
tol iau elgiasi kaip buvo įpratę 
anksčiau. Bet tai nereiškia, kad 
nėra kelio surasti teisingumą. 
Gal ima kreipt is į arbi t ražo 
teismus, gali kreiptis į Mask
voje esančią reformų komisiją ir 
ka r t a i s Maskva įsikiša, įsaky
dama vietos administracijai pri
vatizuoti daugiau parduotuvių 
ir k i tų verslo įmonių. 

N e g a l i m a sakyt i , kad Ul
janovsko „viešpats" Goriačio-
vas ir jo administracija yra 
griežtai nusistačiusi prieš refor
mas. J is sako: „Galite steigti, ką 
norite, bet jei aš nuspręsiu, ar 
man ta i nepatiks, aš jūsų pre
kybą uždarysiu savo nutar imu, 
rezoliucija dėl mokesčių ar kitų 
priežasčių". 

Esamose sąlygose, nesant pa
kankamo užtikrinimo dėl nuo
savybės teisės, vargu gal ima 
t ikė t i s , kad Rusijos žmonės 
inves tuotų savo pinigus ar 
d a r b ą i r t u o e k o n o m i n i a i 
re ikala i pagerėtų. Investicijų, 
kaip tvirt ina ekonomistai, Rusi
jai labiausia reikia. 

Viltį te ikia naujas civilinis 
kodeksas, kuris reguliuos dau
gumą finansinių transakcijų ir 
sutarčių, duodamas piliečiams 
suprat imą apie jų teises san
tykiuose su biurokratais. Tiesa, 
daug teisių yra numatyta naujo
joj Rusijos Konstitucijoj, pri
imtoj praėjusių metų gruodžio 
mėn., bet ne visur šie principai 
yra vykdomi. , 

Danutė Bindokienė 

LIETUVIAI DANIJOS 
JT BATALIONE 

Per Lietuvos ambasadą Vene-
zueloje pasiekė „Berl ingske 
Tidende" dienraštyje paskelbtas 
danų gynybos ministro pareiš
kimas, kad Danija pasiuntė 
savo šeštąjį J T batalioną šešių 
mėnesių taikos palaikymo tar
nybai Kroatijoje atl ikti . Iš 855 
bataliono narių 32 yra lietuviai. 
Tai gana specifinis istorinių 
dimensijų pasireiškimas. 

Lietuva, daugiau negu 40 
metų buvusi okupuota, žengia į 
ateitį: į bendradarbiavimą su 
Vakarais, tarptaut inius ryšius 
ir švietimą, kad galėtų veikti, 
kaip taikos saugojimo užtikrin-
toja pasaulyje ir Europoje, deja, 
dideliais ne ramumais pažy
mėtoje. 

Lietuviai Danijoje lankėsi, 
turėdami tikslą įgyti specialių 
žinių, kurių reikės taikos palai
kymo operacijose. Mokymosi 
procesas vyko trimis fazėmis. 

Pirmoji fazė praėjo Lietuvoje. 
Kar in ių pratybų bazėje ne

toli Ruklos, Bomholmo gyny
binis padalinys surengė dviejų 
savaičių pratybas lietuvių ka
re iv iams. Bomholmoniečius pa
s i t iko 32 labai susipratę ir ge
r a i pasirengę kareiviai — kari
n inka i ir seržantai. Antroji fa
zė vyko Danijoje, kai dvi savai
t e s Zelandijos kar in iame dali
ny je S lage l sė je ruoš t a s i 
konkreč ia i misijai. Trečioji, 
p a s k u t i n ė , fazė pras ideda, 
ba ta l ionui išvykus į Kroatiją. 

Atvykę į Kroatiją, lietuviai 
t u r ė s dalyvauti danų bataliono 
stebėjimuose ugnies nutrau
k imo zonoje, j iems teks užimti 
pozicijas stebėjimų postuose ir 
į rengt i judamosios kontrolės 
postus vienodai su danų kole
gomis, ir visa kita, ko t ik pri
re iks . Lietuvių kariai taikos 
pala ikymo misijoje gaus neįkai

nojamą darbo patirtį. Taigi nuo 
šiol dar viena šalis imasi tarp
tautinės atsakomybės. 

Danijos gynybos sistemai per 
pastaruosius metus teko daug 
naujų tarptautinių užduočių. 
Danijos Gynybos minis t ras , 
„Berlingske Tidende" VIII. 12 
duotame pasikalbėjime, nurodė, 
jog pirmoji užduotis — labiau 
priartinti naująsias Rytų ir 
Centrinės Europos demokratijas 
prie kitų Europos šalių. 

Esminis žingsnis Balti jos 
europinio šalių bendradarbia
vimo linkme — jų tautinių gyny
bos sistemų sukūrimas. Šiuo 
atveju labai svarbus dalykas — 
gelbėjimu pr is idėt i p r ie 
daugelio naujų tarptaut inių 
užduočių sprendimo. Pasak 
Lietuvos Gynybos ministro Li
no Linkevičiaus, kalbėjusio 
danų laikraščiui: „Neįmanoma 
pervertinti danų įnašo į ta ikos 
palaikymo pajėgų sukūrimą 
trijose Baltijos valstybėse". 

Kitas centrinis Danijos ir jos 
gynybos uždavinys — plėtoti JT 
pajėgumą išvengti ir gesinti 

konfliktus karštuosiuose pasau
lio regionuose. Krizių ir kon
fliktų kiekis, kurį- beje, atspin
di metinių J T Saugumo tarybos 
susitikimų kiekis, nuolat didėja. 
Saugumo tarybos susitikimus 
g a l i m a v a d i n t i , ,kr izių 
t e rmomet ra i s " 1988 metais 
buvo susitikta 55 kartus, o 1993 
metais susitikimų kiekis išsipū
tė t r is kar tus — 171. 

Po senosios pasaulio sąrangos 
subyrėjimo, JT atsivėrė ligi šiol 
nepatir tų galimybių prisidėti 
prie stabilumo ir saugumo. JT 
galima savotiškai vertinti nebe 
vien kaip gydytoją, bet ir kaip 
policijos pareigūną naujame, 
kur kas labiau susipynusiame 
pasaulyje, kur iame mes gyve
name. Ir kaip tik dabar JT iš
kyla rimtas poreikis turėti daug 
ir gerai pasirengusių pajėgų 
taikai saugoti. Pamąstykime 
vien apie buvusią Jugoslaviją, 
kai JT keletą metų prašė vals
tybių narių sutelkti daugiau 
karinių pajėgų. Danija turi ilgą 
J T darbo rėmimo tradiciją. 
Todėl pradėtas pla tus bendra

darbiavimas su Baltijos vals
tybėmis, siekiant teikti karinių 
pajėgų JT. Lietuvių dalinys, 
vykstantis į Kroatiją — tai dalis. 
Per pirmąjį 1994 m. pusmetį 
Danija sudarė abipusio karinio 
bendradarbiavimo sutar t is su 
Estija, Latvija ir Lietuva. Tai, 
kad surengtos taikos saugojimo 
ir mokymo pratybos drauge su 
minėtaisiais 32 lietuvių kariais, 
yra su Lietuva pasirašytos su
tar t ies tęsinys. 

Danija, be to, yra ėmusis ini
ciatyvos ir vadovauja vertam dė
mesio bendradarbiavimo pro
jektu i dėl paramos, kur iant 
bendrą Baltijos šalių taikos 
palaikymo batalioną. Rudenį 
Kopenhagoje t ik imasi pasi
rašyt i sutartį tarp į reikalą įsi
t raukus ių valstybių. Baltijos 
t a i kos pala ikymo bata l iono 
kar in inkų rengimas Šiaurės 
šalių J T kursuose jau pradėtas 
šią vasarą. Estija, Latvija ir 
Lietuva į batalioną pasiųs po 
200 kareivių, galėsiančių atlikti 
užduotis JT ir CSCE. (Balti-
press) 

Šviesulys kasdienybės 
pilkumoj 

Prez. Bili Clinton kai kam pri
mena ankstesnį šio krašto prezi
dentą, kuris savo inauguracijos 
kalboje pareiškė: „Neklauskite, 
ką man gero duos tėvynė, ver
čiau klauskite, ką aš gero duo
siu tėvynei". Prez. Clinton jau 
savo prezidentinių r inkimų 
kampanijoje dėjo daug pastan
gų, kad būtų palyginamas su 
John F. Kennedy, kurį pasirin
ko sau modeliu. Tapęs preziden
tu, Bill Clinton taip pat neretai 
naudoja prez. Kennedy mintis ir 
ėjimus. 

Š.m. rugsėjo 12 d. prieš Bal
tuosius rūmus buvo susirinkęs 
tūkstant inis būrys Amerikos 
jaunuolių, kurie iškilmingai pri
siekė tarnaut i savo tėvynei ir 
jos žmonėms. Priesaiką komuni
kacijos satelito pagalba pa
kartojo dar 14,000 jaunimo. Ti
kima, kad netrukus susidarys 
100,000 jaunuolių „armija", 
kuri pasklidusi po miestus ir 
kaimus, padės sukurti geresnį 
gyvenimą vargstantiems, pagal
bos reikalingiems šio krašto pi
liečiams. Tai nauja, vyriausybės 
pastangomis įkurta, jaunimo 
organizacija, pavadinta „Ame-
riCorps". J i įsteigta prez. Ken
nedy laikų (ir iki šiol veikian
čios) „Peace Corps" pavyzdžiu 
su vienu pagrindiniu skirtumu: 
„Peace Corps" savanoriai dirbo 
svetimuose, dažniausiai atsi
likusiuose kraštuose, talkin
dami, mokydami, įvesdami tų 
šalių gyventojus į modernios 
technikos, žemės ūkio. švietimo 
amžių. Savanorių atliktas dar
bas ir nuoširdi pagalba laimėjo 
Amerikai daug palankumo vi
same pasaulyje. Žinome, kad 
„Peace Corps" savanorių tarpe 
buvo nemažai ir lietuvių. 

„AmeriCorps'' savanoriai dar
buosis didžiųjų miestų prasčiau-
š iuose rajonuose, ūkiuose, 
vietovėse, kur gyvena neturtin
giausi, kur karaliauja skurdas, 
siaučia nusikaltimai ir neviltis, 
o savo vargą žmonės skandina 
alkoholyje, apmarina narkoti
kais. „AmeriCorps" jaunuoliai 
bus specialiai mokomi vadovau
t i įvairioms programoms, ypač 
dirbti su vaikais ir paaugliais. 
J ie turės patraukti žmones ne 
tiek davo darbu, kiek pavyzdžiu 
ir pozityviu nusiteikimu, kad 
vis dėlto žmogus yra atsakingas 
už savo gyvenimą, savo ateitį ir 
gali išsikapstyti iš nepalankių 
sąlygų. 

Kai nuolat girdime apie nepil
namečių ar apskr i ta i j aun imo 
nusikaltimus, užsiangažavimo, 
idealizmo stoką, „ AmeriCoprs" 
organizacija yra t ikras šviesulys 
šiandieninės kasdienybes pilku
moje. Galbūt t a i i r bus t a s svar
busis posūkis iš bet iksl io blaš
kymosi šunkel iais į tiesesnį 
a t e i t i e s ke l i ą . A m e r i k o j e 
n i e k a d a n e t r ū k o r i m t ų , 
darbščių, idealistų jaunuol ių , 
t ik į juos buvo per mažai 
kreipiama dėmesio. Čia vyrauja 
įsitikinimas, kad geri darbai ir 
teigiamos žinios nepa t r auk ia 
nei žiūrovų, nei skaitytojų, todėl 
ž i n i a s k l a i d a v a i k o s i sen
sacingus a ts i t ik imus ir skelbia 
t ik nus ika l s t anč ių „žygdar
bius". Tikimasi, kad „Ameri-
corps" savanorių pas tangos pa
gerinti savo apl inką sus i lauks 
reikiamo įvert inimo i r rekla
mos, įžiebiant ir k i tų širdyse 
norą paaukoti t a m t i k r ą savo 
gyvenimo laikotarpį a r t imo tar
nybai. Už tą darbą numa tomas 
ir mater ia l in is a t lyg in imas : 
kiekvienas „Amer iCorps" sa
vanoris metams gaus 7,500 dol. 
pragyvenimo išlaidoms i r 4,725 
dol. mokslui. J i s a r j i t a i p pat 
gaus nemažai pa t i r t i e s atei t ies 
karjerai socialinių r e ika lų tar
nyboje, švietimo, žemės ūkio a r 
kitoje profesijoje. 

Šia prez. Cl inton idėja galėtų 
plačiau susidomėti ir l ietuviai , 
sukurdami t a m t ik rą „Talką 
Lietuvai", kur ios savanoria i 
jaunuoliai, specialiai paruošt i , 
galėtų t am t i k r ą la iką dirbti 
Lietuvoje — naš la i ty n uose, sto
vyklose, mokyklose, senelių 
prieglaudose, žemės ūkyje ir 
pan. Nemažai mūsų jaunuol ių 
tą jau daro, vykdami į tėvynę 
padėti, tačiau j ų paga lba yra 
daugiau spontaniška, a t l iekama 
asmenine iniciatyva. 

Ateinantį savai tgal į Balti 
morėje susir inks J A V L B XTV 
Taryba ir bus i š r i nk t a nauja 
JAV LB Krašto valdyba. Galbūt 
toji valdyba savo a te i t i es pla
nuose turėtų tok ias gal imybes 
pasvarstyti, o n a u d a b ū t ų ne
maža: Lietuvos žmonės pajustų 
tikrą užsienio l ie tuvių norą po
zityviai įsijungti į atstatymo 
darbus: Amerikos l ietuviai jau
nuoliai labai a r t ima i susipažin
tų su savo ki lmės k r a š t u ir pa
miltų jį taip, ka ip myli j ų tėvai 
ar seneliai. 

DAINŲ ŠVENTĖ PRO 
CHORISTO AKINIUS 

V I N C A S Š A L Č I Ū N A S 

Kitą dieną, 11 vai., mūsų 
grupę atvežė į Gedimino aikštę, 
kur vyko Valstybės dienos 
(Karaliaus Mindaugo vainika
vimo) minėjimas. Paskui Lietu
vos kariuomenės orkestrą atžy
giavo garbės sargybos kuopa — 
žvali, drausminga, gražiai ap
rengta , ginkluota. Aikštėje 
daug žmonių, o tribūnoje — 
Mindaugo paveiks las , k a r o 
vėliava, statula, garbės svečiai, 
mišrus choras. Orkestrui su
grojus Lietuvos himną, sveiki
nimo kalbas pasakė vysk. J. Tu
naitis, vysk. P. Baltakis, prem
jeras A. Šleževičius (jam kal
bant moterų grupė skandavo 
„mafija, mafija"), miesto ir ki t i 
atstovai, Mindaugo kolegijos 
heraldai. Protarpiais minėjimo 
programą paįvairino choras. 

12:30 vai. Vilniaus arkika-
tedroje-bazilikoje šv. Mišias 
atnašavo Vi lniaus vysk. J. 
Tunaitis ir vysk. P. Baltakis. 

Užsienio lietuvių chorai buvo 
susodint i suoluose, bet man 
nel iko vietos ir teko stovėti. 
Vysk. Tunaitis Mišių įžangoje ir 
i lgame pamoksle sveikino iš 
d a u g e l i o ša l ių a t v y k u s i u s 
choristus, pirmą kartą galinčius 
dainuot i savo laisvoje tėvynėje. 
Jung t in i s choras lotyniškai gie
dojo Mišias ir daug lietuviškų 
giesmių, kurios virpino bažny
čios skl iautus, ypač Moz.irto 
„Magnificat". Abu vyskupai pa
šventino didžiulę Dainų šventos 
vėliavą, kuri tar tum jungė visus 
chorus į vieną šeimą eitynėse ir 
konce r tuose . Ir koks buvo 
paki l imas , kai Mišių pabaidoje 
chorai ir visi dalyviai su ka 
r iuomenės orkestru užtraukė 
Lietuvos himną' Tada, rodos. 
a ts igavo ir kojos, pusiau apmi 
rusios po dviejų valandų sto
vėjimo. 

Suv i rpė jo K a u n o 
Dainų s lėnis 

Liepos 7-ji — pirmasis choru Jai n u nešama oficialioji Šventė? vėliava. 
Nuotr Kęstučio -Jūrelės (ELTA' 

išbandymas Kaune. Atvykom 
gerokai prieš repeticijos pradžią, 
ta i kažkas pasiūlė mūsų grupei 
susėsti publikos suoluose ir pa
laukt i . Kai jau pakvietė eiti į 
estradą, vos galėjome nuo suolų 
atsiplėšti — ne visai išdžiūvę 
dažai!.. Netrukus darbininkai 
pradėjo suolus užkloti plastikos 
rėžiais. Daug kainavo. Jeigu jie 
būtų dažomi kelias dienas anks
čiau, tų išlaidų ir žalos mūsų rū
bams būtų išvengta. 

Dainų slėnis yra ideali vieta 
renginiams kaip šis: stačiame 
ikrantyje įrengta estrada su ket
veriais laiptais chorams užeiti; 
priešingame, tik aukštesniame 
ir platesniame krante — pub
likai . Tarp tų įkalnių — grįstas 
slėnis su pakyla dirigentui. 
vieta orkestrui, gars intuvas ir 
1.1. Visą šio amfiteatro aplinką 
supa Kauno Ąžuolynas, kurio 
dideli medžiai pavakary teikia 
pavėsį. 

Chorų generaline repeticija 
tęsėsi apie tris valandas, o saulė 
negailestingai kepino, troškino. 
Po to autobusas mūsų grupę 
kiek pavėluotai atvežė netoli 
Kauno Muzikinio teatro. Sku
b ia i nužyg iavome į p u i k ų 
..Tulpės" restoraną. Pietūs geri. 
yra kuo troškulį malšinti , pa

tarnavimas malonus, tik reikėjo 
skubėti, kad spėtume su kitais 
išeivijos chorais rikiuotis teatro 
sodelyje. Iš ten visi nužy
giavome iki Vytauto paminklo 
ir Karo muziejaus, kur prie 
Laisvės statulos vyko Dainų 
šven tė s atidarymo ceremo
nialas. Prof. V. Landsbergis pa
sveikino iš tolimų šalių atvyku
sius chorus ir pasidžiaugė, kad 
dabar visi kartu dainuosime 
laisvoje Lietuvoje. Vyriausiems 
d i r i g e n t a m s prie Laisvės 
s t a t u l o s < padėjus gėles ir 
Nežinomo kareivio amžinąja 
liepsna įžiebus fakelą, prasidėjo 
eisena į Dainų slėnį. 

E i t y n i ų priekyje nešama 
Dainų šventės vėliava, o po jos 
žygiuoja išeivijos chorai su savo 
šalies vėliava ir choro plakatu. 
Nelengva buvo kilti į Žaliąjį 
kalną vėliavų bei plakatų nešė
jams , bet ypač kaito moterys 
tautiniuose rūbuose. Laimė, kad 
pakely kiekvieną chorą plo
j i m a i s drąsino žiūrovai ir 
l inksmino muzikantai ar dai
n i n i n k ų būreliai . Pasiekus 

' Ąžuolyną teko palaukti šventės 
pradžios, tad vieni sukrito žolėje 
po medžiais, kiti pirkosi gė
r i m u s troškuliui malš int i . 
Pagal iau pasigirdo signalas il

gais laiptais leist is žemyn į 
e s t r adą . A t s i n e š t u f a k e l u 
uždegus aukurą , punk tua l i a i 
prasidėjo šventės programa. 

Estradoje — 5,000 dainininkų, 
o publikos apie t r i skar t daugiau 
(iš kur tiek žmonių ketvir
tadienį?) Publ ika užsienio sve
čius s u t i k o l a b a i š i l t a i : 
pradinį žodį t a r u s i a m tau
tos dainiui (taip jį čia vadina) 
Bernardui Brazdžioniui ir vyr. 
dirigentei Daliai Viskontienei 
(Torontas) sukėlė ovacijas; kiek
vienos šalies p r i s ta ty tą chorą 
audringai pasveikino, išeivijos 
chorų, dainoms ka r š t a i plojo. 
'Staiga pajutome, kad esame 
mieli ir brangūs . Tai m u s labai 
džiugino ir jaudino. Tu r iu pasa
kyti, kad dainuojant anksčiau 
tik svajone lajkjrtum Brazdžio
nio žodžius: „Ak, norėčiau., pa
just, kad po kojom esi , Lietu
va...", kažkoks kamš t i s įstrigo 
gerklėje ir sužvilgo ašara veide. 
Juk dabar ta i ne svajonė, o, 
pagaliau, realybė! Panašiai juto 
ne vienas. Daugelio išeivijos 
chorii~ų nuomonė, Kauno dainų , 
diena paliko geriausią įspūdį. 
Daugiau apie patį koncertą 
tepasisako ekspertai. 

(Bus daugiau) 
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APLANKYTI NAŠLAIČIAI 
LIETUVOJE 

JAV LB Soc. reikalų t-bos 
Lietuvos našlaičių globos kom-
to pirm. dr. Albina Prunskienė 
1944 m. rugpjūčio 26 d. Sekly
čioje, Čikagoje, gausiai susi
rinkusiems kalbėjo apie jos šią 
vasarą Lietuvoje lankytų na
šlaičių padėtį. Per pusantro 
mėnesio ji aplankė daug vargs
tančių vaikų neturtingose ir 
alkoholikų šeimose, o taipogi 
gyvenančius įvairiose vaikų 
globos nameliuose. J i buvojo ir 
pasiaukojusių kunigų Romual 
do Ramašausko (Krakėse), Pet
ro Linkevičiaus (Kaltinėnuose> 
ir Viktoro Aukštakalnio (Viduk
lėje) su geraširdžių aukotojų 
pagalba {steigtuose vaikams bei 
seneliams namuose.ir „Valstie
čių laikraščio'" red. Jono Švobos 
vadovaujamo „Kaimo vaikų" 
fondo įkurtuose nameliuose prie 
Šiaulių ir Raseinių. 

Dr. A. Prunskienė sakė, kad 
Lietuvoje našlaičių ir beglobių 
vaikų padėtis yra sunki , nes jų 
vis daugiau atsiranda. 1992 m. 
jų buvo 10 tūkstančių, o dabar. 
„Valstiečių laikraščio" redak 
torius sakė, kad esą j a u 17,600. 

Seniausiai ir labai sėkmingai 
našlaičių globa rūpinasi Graži
na Landsbergienė, kuri ima 
vaikus iš internatų ir vaikų 
namų ir atiduoda juos auginti 
tvarkingose šeimose. Šį darbą ji 
dirba jau nuo 1992 m. Šį ki lnų 
darbą pradžioje stipriai parėmė 
viena Čikagos geradarė lietuvė. 
paaukojusi šiam tikslui 10,000 
dolerių. 

Kunigai: Ramašauskas. Lin
kevičius ir Aukštakalnis naš
laičius globoja jau irgi pora 
metų. Kun. Linkevičius be to 
rūpinasi dar ir seneliais. O nuo 
1993 m. gruodžio kaimo vaikus 
pradėjo gelbėti ir „Valstiečiu 
laikraščio" red. J. Švoba, įsteig 
damas „Kaimo vaikų" fondą, 
kur i s stengiasi padėti ypač 
kaimo vaikams, nes kaimas ma
žiausiai pagalbos gauna, o 
labiausiai vargsta. 

Dr. A. Prunskienė parodė vie
ną vaizdajuostę, k u r matomas 
minėtų kunigų darbas su vai
kais našlaičiais. Kitoje vaizda
juostėje dr. A. P r u n s k i e n ė 
parodė savo pasikalbėjimą su 
kun. Žylium ir kun. Aukštakal
niu, kur jie kalba apie našlaičių 
vargus ir džiaugsmus. Rodyda
m a šias vaizdajuostes, dr . 
Prunskienė dar jas papildė savo 
apsi lankymų įdomiais įspū
džiais. 

Kun. R. Ramašauskas. Kra
kių klebonas, dabar globoja 50 
vaikų, surinktų iš alkoholikų 
šeimų. Jis sako: .,Be geru darbų 
tikėjimas yra miręs". Tie vaikai 
jam yra gyvoji Bažnyčia. Vaikai 

palaiko ryšį su savo šeimomis, 
nes kun. Ramašauskas yra įsiti
kinęs, kad vaikai tur i mylėti ir 
gerbti tėvus. J a m šiame darbe 
pagelbsti auklėtoja — mokytoja 
Marija. Jis nori pagelbėti tiems 
vaikams išaugti dorais žmonė
mis, kad jie ateityje skleistų 
savo aplinkoje Dievo ir žmonių 
meilę. Vaikai yra auklėjami ka
talikiškoje dvasioje, ka r tu da
lyvauja pamaldose, gieda bažny
čioje ir meldžiasi už savo tėvus. 

Dr. Prunskienė papasakojo 
tiesiog ašaras iššaukusį pavyz
dį; kaip kelių alkoholikų šeimų 
vaikai vis meldėsi, kad tėvai 
mestų gėrę ir kaip po kiek laiko 
jų tėvai nustojo gerti ir pradėjo 
kar tu su vaikais lankyti bažny
čią. 

Kaip materialiai išlaikyti tuos 
vaikus? Kun. Ramašauskas sa
ko, kad jo geri darbai susilaukia 
atgarsių. Net Maltos ordino na
riai j au 3 k a r t u s aplankė jį su 
parama. Taip, Dievui padedant, 
vis gauna aukų ir pagalbos. 

Kal t inėnų klebonas kun. P. 
Linkevičius, prapijiečiams uo
liai talkinant, atstatė sudegusią 
bažnyčią ir atgaivino parapiją. 
Kun. P. Linkevičius lanko savo 
parapijos žmones, su jais pasi
kalba, sužino jų problemas. Už 
tai parapijiečiai ir laukia jo kaip 
<eimos nario. Klebonas lanko ir 
lūšnose gyvenančius senelius. 
Matydamas jų vargą ir vienišu
mą, pastatė senelių namus, ku
riuose dabar gyvena ir seneliai, 
ir našlaičiai, ir beglobiai vaikai. 
Dr. A. Prunskienė, lankydama 
juos, stebėjosi ir džiaugėsi tokiu 
vienų su k i t a i s bendravimu: 
vaikai padeda seneliams, atneša 
jiems valgyti , patarnauja, kai 
re ik ia , o senel ia i pasakoja 
vaikams pergyvenimus iš savo 
jaunų dienų, skaito jiems. Dr. 
Prunskienė girdėjo, kaip viena 
akla senutė skaitė vaikams 
Braille raš tu parašytus aprašy
mus apie Dievo gerumą, meilę 
žmonėms ir pan. Ir daktarė 
sako, kad t a rp tų vaikų ir 
senelių yra tiesiog nepaprastas 
ryšys. Kun. kleb. Linkevičius 
tu r i autobusiuką, kuriuo jis 
suvežą į bažnyčią žmones iš 
toliau, ypač nepajėgius ateiti, ir 
parveža juos namo. Su vaikais 
žaidžia futbolą. Kadangi puikiai 
skambina pianinu ir groja kitais 
ins t rumenta is , tai jis pagroja ir 
seneliams, ir jaunimui. Vaizda
juostėje — daugybė gražių vaiz
dų iš kasdieninio gyvenimo: vai
kai mokykloje, nors šaltoje baž
nyčioje mokosi, gieda, žaidžia, 
sportuoja. 

Ir kun. P. Linkevičiaus globo
jami vaikai y ra šeimose, kur jie 
auga normaliai, mylimi ir globo-

..Kaimo vaikai" fondo vaikų globos namelių prie Raseinių augintiniai su globėjais. 

jami. Tuos vaikus kun. Linkevi
čius išlaiko iš aukų. nes valdžios 
duodamų 57 litų į mėnesį už 
k iekvieną globojamą vaiką 
neužtenka. 

Kun. Viktoras Aukštakalnis, 
Viduklės klebonas,globoja virš 
50 vaikų: 33 Viduklėje, 22 Kau
ne. Turi tris sodybas, kuriose 
gyvena maždaug po 10 vaikų, 
globojamų suaugusių žmonių. 
Jo didžiausias noras, kad tokios 
vaikų sodybos, bendraujant su 
klebonais, įs ikurtų visoje Lie
tuvoje. 

Vaizdajuostėje pro akis prabė
ga t ie trys vaikučių globėjai: 
seselė Aldona ir dvi jaunos šei
mos, jų rūpesčiai bei džiaugs
mai. Vaikučiai švarūs, švariai 
aprengti , meiliai prižiūrimi, 
mandagūs, visai natūral ia i at
rodą šeimos vaikai . 

Iš tų vaikų būrio norisi iš
skirti vieną labai protingai 
atrodantį berniuką, gal 10-11 
m., kur is labai įdomiai dėstė 
savo pažiūras, t ik dar laibu 
balseliu, apie žmogų Lietuvoje, 
kad j is prisikeltų, kad jo dvasia 
būtų tvirta. Jo žodžiuose buvo 
daug meilės ir at laidumo net ir 
klystančiam žmogui. Daktarė 

sakė, kad to berniuko n iekas 
nepamokė taip kalbėti: ta i jo 
paties filosofija. O kai j i s buvo 
prieglaudoje, buvo laikomas ne
normaliu! Reikia manyt i , kad 
tas va ikas savo erudicija taip 
pralenkė kitus, kad buvo lai
komas „nenormaliu". Reikėtų 
tą berniuką būtinai leisti moky
tis kuo toliau, nes jis galėtų būti 
vienu ateit ies šviesių vadų! 

Ki tas berniukas , b ū d a m a s 8 
m. dar nevaikščiojo, o dabar 
puikiausiai vaikščioja ir dai
nuoja kaip solistas! 

Kelios vaikučius globojančios 
šeimos tur i kiek žemės, laiko 
ka rvę , ožką, vištų i r t a i p 
mait inasi . 

Viena šeima gyvena name, 
kurį kun . Aukštakalnis įsigijo, 
grįžęs iš JAV. Bet tai y ra senas, 
apgriuvęs namas , re ikal ingas 
pagrindinio remonto. J a m e gy
vena 12 vaikų, nors n ė r a nei 
prausyklos, nei tuale tų , o ir 
s t ogas k i a u r a s . P a r a p i j o s 
žmonės padeda maistu vaikams, 
pašaru gyvuliams, bet pinigais 
padėti negali, nes ir patys 
vargsta. Už ta i kun. Aukšta
kalnis prašo aukoti kiek kas 
gali. kad nors t ruputį galėtų 

su tvarkyt i tuos namus. 
Kun. Aukštakalnis vienoje 

pašiūrėje bando įrengti dirb
tuvėlę, nes norėtų sudominti 
vaikus amata i s , kad paaugę j ie 
turėtų šiokį tokį supratimą apie 
darbą ir vėliau nebūtų našta ki
tiems. 

Baigdama savo pranešimą, dr. 
Prunskienė sakė , kad, važinė
dama Lietuvoje, ji matė, kiek 
skurdo ir kančios tu r i kęsti 
naš la ič ia i va ika i . Tai dau
giausia y ra vaikai prasigėrusių 
tėvų, a rba tokių tėvų, kurie 
nieko nenori žinoti apie savo 
vaikus. Yra ir tikrų našlaičių, 
kurių abu tėvai yra mirę. Di
džioji j ų d a l i s p a t e n k a į 
va ls tybės iš la ikomus vaikų 
namus ir internatus ir t ik maža 
dalelė laimingųjų yra globojami 
vaikų globos nameliuose, kur 
juos išlaiko ir k u r jais rūpinasi 
geraširdžiai žmonės. Svarbiau
sia yra i š t raukt i juos iš vaikų 
namų,internatų ir suteikti jiems 
šeimos aplinką ir šilumą. 

Ji paminėjo, kad Lietuvos 
naš l a i č ių globos k o m i t e t a s 
vieno n a š l a i č i o i š l a ikymui 
metams prašo t ik 150 dolerių. 

A l d o n a Šmulkš t ienė 

C|*a* KMIECIK KALTORS 
'<Tk * 7922 S. Putoki Rd. 
fcl"43*5 S. Archer Ave. 

CITY CENTER GT — INTERNATIONAL 

D Ė K O J A M E V I S I E M S K L I E N T A M S , K E L I A V U S I E M S SU G.T . INTL. 
Į L IETUVOS D A I N Ų - T A U T I N I Ų ŠOKIŲ Š V E N T Ę . B U V O M A L O N U 
J U M S P A T A R N A U T I . T E P A S I L I E K A ILGAI S U J U M I S G R A Ž Ū S 
KELIONĖS P R I S I M I N I M A I ! S A K O M E - I K I P A S I M A T Y M O VĖL! 

R U G P J Ū Č I O 10 I K I 22 — Ke l ionės išparduotos . 

P R I M E N A M E , k a d o rgan izuo jame ke l iones p a g a l k l iento pagei
dav imus su pi lnu turist iniu a p t a r n a v i m u . 

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

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

* Automobi l ių nuomavimas 
* Viešbučių užsakymas įvairiuose L ietuvos mies tuose 
* Pasit ik imas aerouoste 
* Tarpmiest iniai pervažiavimai 

IR VISA T A I IŠ IMT INAI S A V O M I S , M Ū S Ų F I R M O S T A R N A U T O J Ų , P A S L A U G O M I S 

Mūsų Vilniaus raštinė — jūsų paslaugoms! 

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 PUSĖSE. 

G. T. INTERNATIONAL, INC. 
9525 SOUTH 79TH AVENUE 
HICKORY HILLS, ILLINOIS 
• 0 4 5 7 

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

Vember 

ASU 
American Soatry 
of Travel Afltnrs 

City C+nt+r OT-tirt#cn*tfotwl 
GEDIMINO PROSPEKTAS NR. 37 
VILNIUS, LIETUVA 

TELEFONAI: (370) 2-223-147 
3-223-154 

T I L 1 F A X (370) 2-223-140 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti namus, 
kreipkitės į Danutę Mayer. ji profe
sionaliai, sąžiningai ir. asmeBiškai 
patarnaus. Įkainavimas veltui. 

RIMAS L STANKUS 

• Perkant ar parduodant 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
•tMLS kompiuteriųi'r FAX pagalba 
• Nuosavybei įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Apartmentus ir žemę 
• Pensininkams nuolaida 

• * • • * • " 

HELP VVANTED 

HOUSE FOR SALE 
By owner 

St. Bede's area, corner brick ranch, 
3 bdrms; 1V2 bath; carpeted thru-
out; finished bsmt; 2 car brick 
garage; fenced in back yd. with 
patio; c/a Call 312-582-0464. 
Speak English. 

a a -,.. 
M I S C E L L A N E O U S 

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

FRANK ZAPOUS 
3208 M W w t 95th Street 

T C | . — (708) 424-8654 
(312) 581-8654 

< - ^ — r 
E L E K T R O S . 

ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 
Turiu Chicagos miesto leidimą. 

Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai, 
garantuotai ir. sąžiningai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

TRAILER MECHANICS 
FULL TIME 

Turi šiek tiek mokėti angliškai 
Sėkmingai besiplečiančiai piet
vakarių priemiesčio bendrovei 
reikalingi 2 mechanikai (vienas 
patyręs, antras kaip mokinys). Turi 
turėti savo įrankius. 

„Full benefits" 
Kreiptis: 708-499-3370, 7 v.r. -
3:30 v.p.p. 

BUSINESS OPPORTUNrTY 

ZEPTER 
Independeni Sales Rėps VVanted 
Billion Dollars in Sales iast year 

First Time in the USA 

Free Training. no investment 
Great Opportunity - high commissions 

Call Now 
(312) -629-8686 

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

H. Deckys 
Tol. 585-6624 

1 
J.M.Z. Construction Co. 

Custom carpeting. rec. rm. addi-
tions; kitchen, bathrm., basement 
& deck construction: dry-wall hang-
ing & taping: aluminum sidmg, sof-
fit. facia & seamless gutters; 
replacement glass block windows; 
shingle hot tar & modified oibber 
and roti roofs. Expert at tearoffs: 
complete tuckpointing; all colors: 
chimneys rebui l t . T e l . 
708-620-9942. 

V i ln iaus Universiteto D a i n ų 
Ir Šok ių ansambl is 

A t l i e k a : Kepur inę , B ro l i o 
sode, Du raitu jojo, Lel iūnų 
Kadri l is, Parovėja, Rolenderis, 
Pjesė skrabalams, Untytė, { 
šventę, Kadrilis ir polka, Jauni 
mo šokis. 

Meno vadovas ir dirigentas — 
Vidas Aleksandravičius. Choro 
vadovas ir dirigentas — Vy
tautas Abaris. Kanklių g rupės 
vadovė — Daiva Čič inskienė. 
Orkest ro vadovas — Kastyt is 
Mik iška. 

K a s e t ė — s tereo , 1989 . 
Kasetės kaina 10 dol., Il l inois 
gyvento jams Tax 0.88 et. Per
siunt imo išlaidos: USA — 3 d o l . ; 
Canada — 4 do l . 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS 

4 5 4 5 W. 63rd S t . 
Chicago, IL 6 0 6 2 9 

Kun Viktoras Aukštakalnis su savo globojamų vaikučiu būreliu Viduklėje 

fEHKTI 
VI A D A S V t J E I K I S 

GERIAU JUOKTIS NEGU VERKTI 
VLADO VIJEIKIO linksmi pasakojimai 

$8.00. Persiuntimas $2.75 
Tėviškė, 4346 So. VVestern Ave. 

Chicago, IL 60609 
Taip pat gaunama Drauge 

' 



LAIMUTIS B. ŠVALKUS 

• 

Bevartydamas naują eilėraš
čių knygelę mažiesiems „Pasa
kų metai", buvau sužavėta eilė
raščiais. Jaučiausi lyg eilėraščių 
lobyną suradusi vaikams. Auto
r ius man nebuvo žinomas, ta
čiau per jo eilėraščius pajutau 
šilumą ir artumą. Ruošdama 
„Eglutės" gegužės numerį, pasi
naudojau poeto eilėraščiais skir
tais motinai. Pvz. eilėraštyje „O 
Mamyt!" poetas kalba vaikų lū
pomis: Kas šiandien nežinos/ 
Tavo garbei dienos/ Kai net 
paukščiai tau meilę apgieda? 

Lygiai taip pat ir kiti auto
riaus eilėraščiai vaikams yra la
bai vaizdūs, aiškūs, lengvi, žais
mingi. Šioje knygelėje mūsų 
mažieji ras eilėraštukų apie 
katinėlį, ramunėlę, zuikutį, sau
lutę, sviedinuką ir kt. Ne veltui 
autorius knygelės pradžioje ir 
sako: „Vaikystės dienos kaip tie 
paukščiai plasnoja, čiauškia, 
čiulba...", taip ir autorius per 
visą knygelę — „čiulba, čiauš
k ia" mažųjų lūpomis. 

Netrukus tarp mūsų užsimez
gusios pažinties dėka, turėjau 
progos plačiau susipažinti su 
poeto L.B. Švalkaus kūryba. 

Visa poeto L.B. Švalkaus 
poezija persunkta giliu ilgesiu 
savo gimtajam kraštui, patrio
tizmo jausmu. J is apdainuoja 
Lietuvos gamtos grožį, žmones, 
jų darbus ir žygius, tremties kla
jones ir, be abejo, jaunystėje 
patirtos meilės išgyvenimus — 
tai pagrindinės tematikos auto
riaus kūryboje. Tokių temų eilė
raščiai yra eilėračių rinkinyje 
„Miglotų dienų sūkuriuos" , 
1992 m., Kaune. Šioje knygoje iš
spausdinti L.B. Švalkaus anks
tesni poezijos rinkiniai: „Širdies 
nuolaužos (1966 m.). „Dienų 
sūkuriuos" (1968 m.), „Gyvas
t i s " (1968 m.) ir „Rudens vė
juose" (1985 m.), kurie buvo iš
leisti Anglijoje. O šioji knyga 
dar yra papildyta poeto naujais 
sukurtais eilėraščiais. 

Autoriaus širdžiai labai ar
t ima poeto B. Brazdžionio poezi
ja, todėl ir eilėraščių rinkinį 
„Miglotų dienų sūkuriuos" jis 
pradeda B. Brazdžionio ketur
eiliu „Kenčiančiai šaliai". Abu 
poetus sieja tas pats gilus ryšys 
— vienodas tėvynės meilės išgy
venimas, gilus ilgesio jausmas, 
laisvės šauksmas Lietuvai, to
dėl poetas L.B. Švalkus savo 
eilėraščių rinkinyje yra pasky
ręs net kelis eilėraščius pačiam 
B. Brazdžioniui. 

Eilėraštyje „Poetui" L.B. 
Švalkus prašo poetą B. Braz-
džionį nesustot i . Au to r iu s 
palygina poeto žodžius, kaip 
angelą tamsiąją naktį, kuris vis 
guos, ramins ir lydės. Jis sako 
poetui, kad jo kūryba nebus 
užmiršta ir jo giesmes tauta net 
kaip himną giedos laisvės die
nai pakilus. 

Nemažesnį poeto B Bra: \jio-
nio kūrybos susižavėjimą L.B. 
Švalkus išreiškia eilėraštyje 
„Tu esi". Šiame eilėraštyje 
autorius lygina poetą su Dievo 
p r a n a š u , šviesa t r e m t i e s 
sutemų, duona iš tėvo aruodo, 
dvasios gyvybės u g n i m , 
žvaigžde naktį juodą, mėnulio 
šviesia pilnatim, jaunys tės 
širdžių eleksyru, senolių gyvąja 
dvasia, upokšniu čiurlenančiu ir 
kad jis mums poetų poetas, o 
pabaigoje autorius sako: Tu 
šauklys Dievo, tautai žadėtas/ Ir 
aušra Lietuvos sutemų. 

Tokie poetui B. Brazdžioniui 
skirti žodžiai mums pasako, 
kaip autorius aukštai vertinąjį 
ir jo kūrybą. 

L.B. Švalkus, sprendžiant pa
gal jo poeziją, yra nepaprastai 
gilios sielos žmogus. Kiekviena 
eilėraščių eilutė persunkta gilia 
meile, švelniu jausmu, gražiais 
palyginimais, ilgesio ir liūdesio 
jausmais. Autoriaus mėgiamas 
bruožas - skirti kam nors savo 
eilėraščius. Taip autorius skiria 
eilėraščius: „Kenčiančiai ša
liai". „Lietuvai", „Tėviškės ber 
žams", „Vilniui", „Naujaku
riui", „Mylimajai", „Motinai", 
„Draugams", „Seseriai", „Sū

nums" , „Bro l iu i " i r t . t . Eilėraš
čiams vaizdingumo sute ik ia po
eto plačiai naudo jami palygini
mai , epi te ta i . 

Eilėraštį „La i svės Lietuvai! 
poetas sk i r ia R o m u i Ka lan ta i . 
Ir ta ip gil ius pa t r io t in ius poeto 
j ausmus d a r d a u g i a u uždegė R. 
Kalantos d r ą s u s iššūkis oku
pantams . Poe ta s sako , kad „ne 
gegužio žieduos, o liepsnoj aš 
degu, „La i svės Lie tuva i ! — 
šaukia d a r lūpos" . . . " ir ,,ne 
motulės r a n k a , be t ugnis t a ip 
baisi mano žydinčius skruostus 
paliečia". Ei lė rašč io pabaigoje 
autorius kreipiasi į visą pasaulį, 
kad išgirstų šį Romo Kalan tos 
mirt ies šauksmą. 

Tokioje pačioje gilioje patrio
tizmo dvasioje y ra poeto parašy
ti eilėraščiai , sk i r t i „Varpo" 
šimtmečiui p a m i n ė t i , „Šventa
j a m tėvui" , „Ma lda į šv. Kazi
mierą" ir k t . 

Poetui L.B. Šva lku i ne sveti
ma ir sa tyros gyslelė. Šioje 
knygoje y r a ei lėraščiai , kuriuo
se autor ius pal iečia išeivijos 
dienų kasdienybes . 

A.A. ADELE 
MALINAUSKIENĖ 

Kam tie akmenys po kojų1? 
Ir kam rožės su spygliais. 
Kam žmogus iš čia į rojų 
Eina ašarų keliais... 

Bernardas Brazdžionis 

Mirė 1994 m. rugpjūčio 24 d. 
Čikagoje. A.a. Adelė Baltrušai
t y t ė gimė ir augo Lietuvoje, 
Kybar tuose . 

II pasau l in io k a r o audrų 
nublokšta , a ts idūrė Amerikoje, 
Čikagoje, su dviem mažame
čiais vaikais — Nijolyte ir 
Egidijumi. Nelengva buvo pra
džia, nemokant kalbos, svečioje 
šalyje, nežinant nuo ko pradėti, 
no r in t užaugint i savo vaikus 
sve iku k ū n u ir siela. 

Tačiau Adelė nepalūžo, nenu
leido rankų, visą savo jaunatviš
ką energiją ir meilę paskyrė 
savo vaikams. Nusišypsojo ir jai 
vi l t ies spindulėlis — ji sutiko 
Antaną Malinauską, būsimą sa
vo vyrą, kur is vedė ją, o jos 
v a i k u s mylėjo ir auklėjo kaip 
savus . 

Va ikams užaugus ir sukūrus 
s a v a s šeimas, atrodo, ko dau
g i a u reikėtų, tik džiaugtis gy
venimu, ilsėtis, gėr in t is puikiu 
a tžalynu. Deja.džiaugtis tenka 
neilgai.. . Net ikėtos ligos už
k l up t a ir gydytojams negalint 
padėt i , Adelė, praradus i viltį, 
užsidaro savo j a u k i a m e bute, 
k u r pragyveno ne t 15 metų. 

Laimutis Švalkus. 

L.B. Šva lkus knygelėje „Dė
dė Ba l t aza ras" jumor i s t ine for
ma aprašo nuo ta ik ingus , l inks
mus, jumoris t inius kermošinin-
ko nu t ik imus Anglijos l ietuvių 
sodyboje. Šią knyge lę au tor ius 
pasirašo B. Žal ia lankio slapy
vardžiu. Joje a u t o r i u s pasakoja 
kaip Anglijos lietuviai susirinkę 
..Sodyboje" švenčia Sekmines . 
J ie vaišina v ienas kitą — „Oi. 
Sekminės, t a i Sekminės , negi 
būsi nus iminęs" . Tačiau ne t ir 
čia dėdė B a l t a z a r a s , bevaikš
čiodamas senais sodybos takais , 
mintimis grįžta į tėvynės lau
kus. Autor ius v i su r palygina 
svetimo k ra š to grožį su gim
tosios Lietuvos l auka i s , ežerais 
ir visur pi rmenybę te ikia Lietu
vai. 

L.B. Švalkus su žmona Birute 
užaugino du sūnus . J i s 1944 m. 
pas i t raukė į v a k a r u s ir nuo 
1948 m. gyvena Anglijoje, netoli 
Nor thamptono. Negal iu nepa
minėti, kad poetas šiuo me tu 
sunkiai serga . 

Laimutis B. Šva lkus — dra
maturgas , poetas , komedijų ir 
dramų au tor ius . J o kūryba yra 
d ide l i s i n d ė l i s į l i e t u v i ų 
l i tera tūra . J o poezija lygiuojasi 
kar tu su jo krašt iečių: A. Miš
kinio, J. Šiožinio, P . Širvio, P. 
Gaulės. P. Rasč iaus poezija. 
L.B. Šva lkaus poezijos stilis
t inės pr iemonės laba i a r t imos 
lietuvių l iaudies poet ikai . Jo 
eilėdara da rn i ir i š radinga. 
Ypač įdomūs ir įvairūs L.B 
Švalkaus poezijoje asonansiniai 
r imai, ku r i e pagyvina jo kū
rybai būdingą ei l iavimo skam
bumą ir da in ingumą . Poeto žo
dynas p l a tus ir t u r t i ngas . J is 
sumaniai išnaudoja l i teratū
rinės kalbos ir savo aukšta i 
tiškos t a r m ė s y p a t u m u s . Tai 
suteikia e i l ė rašč iams tikslią, 
lakoniška išraišką. Autor iaus 
piešiami vaizdai labai kon
kretūs ir a i škūs , jų e i lėdara 
lanksti ir lengva. Poetas t a len 
tingai su randa tok ia s meninės 
išraiškos p r iemones , kurios ge
riausiai padeda iš ryškint i jo 
kūrinių idėjinį tu r in į . 

Nijolė N a u s ė d i e n ė 

Jos vyras Antanas su begaline 
meile ir atsidavimu, dukrai Ni
jolei pasiaukojančiai padedant, 
globojo ir slaugė Adelę iki pat 
paskut inės jos gyvenimo aki
mirkos. Artimieji, matydami 
beviltišką ligones stovį, siūlė 
atiduoti į prieglaudą. „Savo 
mamytės niekur neatiduosiu. 
Mylės iu i r slaugysiu kaip 
įmanydama" , - sakė duktė 
Nijolė. 

Ta ip Adelė, vyro ir dukters 
rūpestingai slaugoma, išgyveno 
iki rugpjūčio 22 d., kai buvo 
išvežta į Šv. Kryžiaus ligoninę, 
kur po dviejų parų mirė. 

Velionė buvo pašarvota Pet
kaus laidojimo namuose rugpjū
čio 26 d. Velionei pareikšti 
pagarbą atsilankė giminės, ar
timieji, kun . Vito Mikolaitis, 
meldęsis už velionės sielą. Prie 
velionės karsto meldėsi ir ar
t imiesiems užuojautos žodžius 
tarė kan. Vaclovas Zakarauskas 
ir k u n . Jonas Kuzinskas. Visi 
atsilankiusieji sugiedojo „Mari
ja, Mari ja" . 

Sekančią dieną velionės palai
kai atlydėti į Šv Mergelės Mari
jos parapijos bažnyčią, kur buvo 
aukojamos šv. Mišios, kurias at
našavo klebonas Kuzinskas, 
asistuojant kun. Sanelly. Klebo
nas Kuzinskas pasakė nepap
ras ta i prasmingą ir jautrų pa
mokslą, iškeldamas žmogaus 
meilę žmogui. Giedojo parapijos 

HENRIKĄ IDZELĮ 
AMŽINOJON DIENON 

PALYDĖJUS 
Mums, žemės vaikams, ne

l e n g v a p r i s i t a i k y t i p r i e 
žemiškojo gyvenimo laikinumo. 
N u o lopšio iki ka r s to mus tar
pusavyje r iša giminystės, drau
gys tės sai ta i . Ir nors žinome, 
k a d neišvengiamas, bet kiek
v ienas išs iskyrimas yra skau
dus . Todėl čia laikinai paliekan
tys guodžiamės netektyje. Prieš 
porą mėnesių į amžinąją dieną 
palydėjome ne t ik klevelandie-
čiams, bet ir aktyviajai visuome
nei žinomą darbuotoją Henriką 
Idzelį — vyrą, tėvą, senelį, brolį ir 

Henrikas Idzelis. 

draugą. Giliam liūdesyje liko~ 
žmona Salomėja, sūnus dr. Au
gust inas ir šeima, dukra Teresė 
Beržinskienė ir šeima, dukra 
Marytė Vil iamienė ir šeima, se
s u t ė Elena Idzelevičiūtė. 

Henr ikas Idzelis gimė 1908 m. 
liepos 15 d. Rusijoje. 1929 m. 
ba igė vysk. Motiejaus Valan
č iaus gimnaziją Telšiuose, o 
1935 — m. Vytauto Didžiojo uni
v e r s i t e t o Te i s ių f a k u l t e t o 
ekonomikos skyrių, įsigydamas 
ekonomisto diplomą. Ir gimnazi-
joje, ir univers i te te buvo akty
vus ateitininkų organizacijos ne 
t ik narys, bet ir valdybų parei
gūnas , Vytauto klubo filisteris 
Dirbo Lietuvos ir Ūkio bankuo
se . Suorganizavo ir vėliau dir
bo direktorium Lietuvos banko 
Švenčionėlių skyriuje. Aktyvus 
1941 m. sukilimo dalyvis ir 
ak tyvis tų štabo narys . 

Naujakurys Amerikoje fabri
ko darbininku uždirbo duonelę. 
Augino ir išmokslino tris vai
k u s : dr. Augustiną, dail ininkę 

Teresę Beržinskienę ir gailes
tingąją seserį Marytę Viliamie-
nę. Senelio netenka devyni vai
kaičiai, lietuviukai-Mindaugas, 
Aidas, Vytas, Saulius, Tomas, 
Lina, Ęjma. Andrius ir Vilija. 

Nežiūrint neįprasto ir sun
kaus darbo fabrike, Henrikas 
savo gausų įnašą atidavė ir 
visuomeninei-politinei veiklai. 
Gausus sąrašas organizacijų, 
kurioms Henrikas skyrė nuo 
poilsio nutrauktas valandas. Jį 
randame valdybose pas ateiti
ninkus, Amerikos lietuvių tary
boje, BALFe, jis įsteigia vietos 
krikščionių demokratų skyrių, 
jis krikščionių demokratų studi
jų klubo rėmėjas, arti 10 metų 
LKDS-os centro valdybos narys. 
Tautos fondo ilgametis atstovas, 
Leono XIII fondo iždininkas ir 
įgaliotinis. „Tėvynės sargo" 
platintojas ir rėmėjas. Visa jo 
v i suomen inė veikla sk i r t a 
krikščioniškojo idealo puoselėji
mui. J is kasdieninės šv. Mišių 
aukos dalyvis, iš kasdieninės 
maldos sėmės sau ryžto visur ir 
visuomet savo jėgas skirti Kris
taus mums atneštos šviesos 
skleidimui. Jo veiklos ilgametis 
bendradarbis Algirdas Kasulai-
tis rašė: ..Henrikas žmonių ben
drijoje yra mielas, linksmas ir 
judrus partneris. Jis visuomet 
paslaugus, malonios nuotaikos, 
r amaus būdo. Diskusijose logiš
kas, aiškių nusistatymų, bet 
j au t ru s kompromisui, visuo
met pasiryžęs išklausyti ir kitos 
pusės". 

Henrikas nebuvo užsisklendęs 
vien savo pasirinkimo organiza
cijose ir neskirstė žmonių į 
geruosius ir bloguosius. Vado
vaudamasis krikščionio, lietu
vio ir demokratijos principais, 
rėmė darbu ir ištekliais visas 
pastangas, kurios pasitarnavo 
Lietuvos laisvei ir jos žmonių 
gerovei. 

Su Henriku Idzeliu atsisvei
kindami ir tardami paskutinį 
žemiškos kelionės sudie, mal
dingai prašėme Dievą, kad visa 
tai, kuo mes gėrimės jo gyveni
me. Jis. Visagalis Dievas, pa
keistų gausių malonių dovana 
jam. o mums jo prisiminimas 
taptų sektinu pavyzdžiu. 

P.R. 
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MOKSLEIVIŲ 
PASIPRIEŠINIMAS 

SOVIETŲ OKUPACIJAI 

Adelė Malinauskiene. 

choras, vadovaujamas muziko 
Antano Lino. Solo giedojo 
Margarita ir Vaclovas Momkai, 
vargonavo Ričardas Šokas. 

Pamaldoms pasibaigus, velio
nės palaikai buvo nulydėti į 
Amžinojo poilsio vietą. Apeigas 
kapinėse atliko kan. V. Zaka
rauskas. Sugiedojus „Marija, 
Marija", laidotuvių direktorius 
šeimos vardu pakvietė visus 
pietų į Royal Palace. 

Miela Adele, ilsėkis ramybėje. 
Viešpaties prieglobstyje. 

Ona Luk ienė 

ATIDARYTI JAUNIMO 
NAMAI 

Sekmadienį, liepos 3 d. Tra
kuose atidaryti Katalikų Baž
nyčios bendruomenės jaunimo 
namai. 

Pagal architekto a. Katiliaus 
parengtą projektą j aun imo 
namai prie Vytauto Didžiojo 
bažnyčios išaugo lėšų, gautų iš 
Vokietijos dėka, tad atidarymo 
šventėje dalyvavo Rheinės mies
to mero pavaduotojas Ludger 
Meier bei kitų šio miesto orga
nizacijų atstovai ir gausi grupė 
vaikų. Buvo atvykę svečiai ir iš 
Olandijos. 

Atidarymo iškilmės prasidėjo 
šv. Mišiomis Vytauto Didžiojo 
bažnyčioje.Šv. Mišias aukojo ir 
jaunimo namus pašventino šios 
bažnyčios dekanas klebonas Vy
tautas Rūkas ir šių namų staty
bos iniciatorius Rheinės miesto 
šv. Marijos Mergelės parapijos 
bažnyčios klebonas Giunter 
Hillebrandt. 

Iškilmėse dalyvavęs ir kalbė
jęs Rytų Europos pagalbos orga
nizacijos pirmininkas Michael 
Reiškė pasakė, kad jaunimo na
mai yra nuostabūs ir, jo nuomo
ne, lėšos, gautos iš Vokietijos, 
yra panaudotos efektyviai. Šių 
namų nauda paaiškės ateityje, 
nes jie skirti jaunimui. 

Idėja pastatyti Trakuose jau
nimo namus atsirado prieš tre
jus metus, kai čia lankėsi Rhei
nės miesto bažnyčios klebonas 
Giunter Hillebrandt. Po šio 
vizito Rheinės miesto šv. Mari
jos Mergelės ir šv. Jėzaus Šir
dies parapijos nutarė finansuoti 
jaunimo namų statybą Trakuo
se, be to. kreipėsi į Vokietijos 
šalpos organizaciją , ,Reno 
vabis", kuri skyrė pagrindinę 
dalį lėšų. reikalingų minėtiems 
namams statyti. 

Dabar svečiai iš Vokietijos 
taip pat atvyko ne tuščiomis 
rankomis: atvežė jaunimo na
mams kėdžių, stalų, minkštų 
baldų ir kitų daiktų. Padovanojo 
ir nemažą sumą pinigų. 

Pasak dekano klebono V. 
Rūko. jaunimo namai yra labai 
brangi bičiulių iš Vokietijos 
dovana. Čia bus parapijos jau
nimo kultūros centras, kur 
Lietuvos jaunimas susitiks su 
kitų kraštų jaunimu, galės 
mokytis vokiečių kalbos, veiks 
vaikų chora i , ga l ima bus 
išmokti siūti. 

(„Lietuvos rytas". 07.05^ 

DARBŠČIOSIOS BITELĖS 
„PASISTENGĖ" 

Šie metai buvo labai sėkmingi 
Lietuvos bitininkams. Del pa
lankaus pavasario ir saulėtos va
saros bitės sunešė labai daug 
medaus — kai kur iki 50 kg. Lie-

Su įdomumu pe r ska i č i au 
Kazio Gogelio aprašymą apie 
1940 m. rugpjūčio mėn. įvykusį 
Lietuvos mokytojų suvažiavimą 
Kaune. Nieko nauja prie jo 
aprašymo pridėti negaliu, tik 
tiek, kad kelionė ir nakvynė 
buvo apmokėta, tad ir aš, pava
sarį baigusi trečią mokytojų 
seminarijos kursą, nutar iau 
pasivažinėti su drauge, kuri ką 
tik baigė seminariją. 

Žinoma, kaip jaunom, dar 
vėjai lakstė galvose, paskaitose 
nedalyvavom, bet į uždarymą 
nuvykom. Kairėje pusėje nuo 
prez id iumo būrės i Š iaul ių 
mokytojų seminarijos auklė
tiniai, tarėmės giedoti Lietuvos 
himną, bet, kaip Gogelis rašo. 
„kaip perkūnas iš giedro dan
gaus" himnas suskambėjo iš 
visų pusių. 

Čia noriu aprašyti kitą viešą 
moksle iv ių p a s i p r i e š i n i m ą 
sovietų okupacijai. Šiauliuose 
1941 metais, a r t inant is vasario 
16-tai , Š i a u l i ų Mokytojų 
seminarijoje vyko pasitarimai 
vieningai dalyvauti Šv. Petro ir 
Povilo bažnyčioje moksleivių 
pamaldose. Šiaip sekmadieniais 
eidavau į Jėzuitų koplyčią, kur 
šv. Mišias tuo laiku aukodavo 
mums gerai pažįstamas kun. 
J o n a s Borev ič ius . Tą 
sekmadienį nuvykau į Šv. Petro 
ir Povilo bažnyčią, kur i buvo 
perp i ldy ta m o k s l e i v i a i s iš 
gimnazijų, seminarijos, preky
bos instituto. 

Kunigas pasakė gražų, patrio
tinį pamokslą, beveik visi 
priėmė šv. Komuniją. Pasibai
gus pamaldom visi vienbalsiai 
užtraukėm Lietuvos himną. 

Išeinančius iš bažnyčios pasi
t iko būriai mi l ic in inkų ir 
kariuomenės. Susirinkom semi-
narijon aptarti, kas įvyko, pasi
dalinti įspūdžiais. 

Saugumas buvo įsikūręs kito
je gatvės pusėje, beveik prieš 
seminariją. Karts nuo karto kas 
nors iš tų rūmų apsilankydavo, 
išsivesdavo pa tardyt i . Ypač 
gerai prisimenu dieną, kai atėję 
išsivedė S. Zubavičiūtę, bet ji su
grįžo. 

1940-41 metais seminarijos 
direktorium buvo paskirtas Me
čys Vasiliauskas, vedėjas pavyz
dinės mokyklos, kurioje praves-

tuvoje yra apie dvideš imt 
tūkstančių bitininkų. Laikoma 
per 200 tūkstančių bičių šeimų. 
Kilogramas medaus turguje 
kainuoja apie 18 litų. Tuo tar
pu Lenkijoje medus tekainuoja 
6 litus. 

Bitininkų sąjunga reikalauja, 
kad vyriausybė uždėtų didelius 
muitus įvežamam medui. 

(AGEP. 08.19> 

davom praktikos pamokas. Arti
n a n t i s Spal io revol iuc i jos 
šventei gavom paraginimą visi 
dalyvauti parade. Savo tarpe 
tarėmės: jokiu būdu nedaly-
vausim. Direktorius, numa
tydamas mūsų elgesį ir jo 
pasekmes, asmeniškai kreipėsi, 
prašė sakydamas: „Prašau tai 
padaryti dėl manęs". Bijodami 
pasekmių gerajam pedagogui, 
sukąstais dantimis dalyvavom 
parade. 

Mūsų, 1941 metų moksleivių, 
baigiamieji egzaminai vyko 
birželio mėn. pabaigoje, savaitę 
prieš prasidedant karui . Kon
centruotis buvo sunku, nes 
žinojom, kad į Šiaulių stotį 
suvežą t raukinius su suimtais 
kituose miestuose. Vieną popie 
tę sužinojom, kad dingo mokyt. 
Ube ika . ku r io e g z a m i n ą 
turėjom laikyti rytojaus dieną. 
Berniukai bandė eiti į stotį, bet, 
žinoma, niekas jų neprileido. 

Dabar Šiaulių geležinkelio 
dalyje, kur buvo išvežamųjų va
gonai, yra pastatytas pamink
las, ten ruošiami išvežtųjų pa
minėjimai. 

1941 m. birželio 21 d. susi
rinkom i seminariją atsiimti 
diplomų. Ramia i , be jokių 
iškilmių buvo įteiktas semina
rijos baigimo diplomas, viršuje 
su žvaigžde ir kūju. Vieni 
draskė diplomus, kiti graudžiai 
verkė 

Dar kartą seminarijos rūmus 
sudrebino 70-80 balsingų, jaunų 
mokytojų, iš skausmingų šir
džių išsiveržęs Lietuvos himnas. 
Direktorius ir pedagogai prašė 
kuo greičiau apleisti Baltuosius 
rūmus. Žinoma, jaunimas ne
būtų jaunimas , kad neplanuo 
t u m e diplomų a p l a i s t y m o . 
Birželio 22 dienai viskas buvo 
suruošta kažkur sueiti. 

Šeštadienį popiet Šiaul ių 
miesto gatvėmis pradėjo riedėti 
virtinės rusų tankų. Sekma 
dienio ryte. 1941 m. birželio 22 
dieną. J ė z u i t u koplyčioje 
sužinojau, kad prasidėjo karas . 
Iš ga lvos i š rūko d ip lomų 
laistymas, nes girdėjome šūvius, 
virš galvos lakstė lėktuvai. 

Mūsų diplomai rudenį buvo 
pakeisti. Taip mūsų laida netu
rėjom progos tada t inkamai 
a t s i sve ik in t i . Kiek galėjau 
pa t i r t i iš spaudos. Š iaul ių 
mokytojų seminarijos auklėtojai 
nepajėgė sukviesti nė vieno 
suvažiavimo. Tikėjausi išgir-
sianti apie 50-ties metų suvažia
vimą — deja. ir to nebuvo 1993 
metais Šiauliuose sutikusi kur
so kolegą, t e i r avaus i ap ie 
suvažiavimus. Pasirodo, kad 
pačiuose Šiauliuose gyvena tik 
jis ir kita kurso draugė. Kur visi 
kiti? J is nežino. 

S tasė Vaišv i l ienė 

TRA\SPAK 
Siuntiniai j Lietuvą su pristatymu j namus. 

AIR CARCiO skubiems siuntiniams. 
Pervedame pinigus doleriais. 

Persiunčiame baldus. 

MAISTO SIUNTINIAI 
Tinka sveikinimams arba švenčiu proga, tik $29.-
Kava tirpi, kava malta, arbata, vaisių koncentratas, 
sausainiai, šokoladas, aspirinas, multivitaminai. 
Didesnis, su daugiau produktų - $39.-
55 svarai. įvairaus maisto rinkinys - $98-
Pageidaujant prisiusime smulkią informaciją apie 
maisto siuntinius. 
Siųskite per seniausią siuntinių i Lietuvą ištaigą 
Dirbame nuo 198"" m. 
TRAYSPAK, 2638 W. 69th St. 
Chicago, IL 60629 Tel. 312-436-7772 

file:///jio-
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Marquette Parko Lietuvių 
namų savininkų poatostoginis 
susirinkimas bus penktadienį, 

grįždami šią vasarą iš Lietuvos, 
bet galbūt jų galima užsisakyti 
ar net gauti žinomose lietuvių 

Standard Federal Banko 
tarnautojai užsisakė stalą į su
kaktuvinį „Draugo" pokylį, 
kuris įvyks Martiniąue salėje 
rugsėjo 25 d., sekmadienį. Bi
lietus įsigyti ir stalus užsisakyti 

Ateitininkai susitinka šį šeš
tadienį, rugsėjo 17 d., 6 vai. vak. 
Ateitininkų namuose, Lemonte, 
su svečiais iš Lietuvos: kun. Ri
mu Gudeliu ir adv. Vaidotu Vai
čaičiu. Bus kalbamasi Lietuvos 

rugsėjo 16 d., 6:30 vai. vak., Švč. kelionių biurų įstaigose Čikago-
M. Marijos Gimimo parapijos Je "* kituose didesniuose telki-
salėje. Šį kartą nepakviestas ofi- niuose. Verta pasiteirauti. 
cialus kalbėtojas su paskaita, 
bet bus bendras susirinkimas, 
kuriame draugijos nariai galės 
pasisakyti rūpimais klausimais, 
aptarti ateinančių metų veiklą. 
Po susirinkimo visi bus 
pavaišinti. 

galima kasdien mūsų dienraščio ateitininkų ir įvykusio kongre-
administracijoje. Visus „Drau
go" draugus (o gal ir priešus?^ 
kviečiame atvykti ir padėti 
dienraščiui švęsti 85 metų 
gimtadienį. 

Pakeičiama parodos atida
rymo data . Tautodailininkės 
Nijolės Dirvianskytės parodos 
atidarymas nukeliamas savaite 
vėliau ir įvyks rugsėjo 23 d., 
penktadienį, 7:30 vai. vak. 
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo 
centre. 

Kostas ir Vida Stankai, gy v. 
Lockport, IL, užprenumeruoda
mi savo sūnui ir marčiai 
„Draugą", atsiuntė ir tokio 
turinio laiškelį: „Šį sekmadienį, 
rugsėjo 18 d. mūsų sūnus And
rius ir marti Renata (Naudžiū-
tė) švenčia vienerių metų 
vedybinę sukaktį. Kadangi tai 
yra „popierinė" sukaktis, mes 
šia proga jiems norim padovano
ti vienų metų „Draugo" prenu
meratą, tikėdamiesi, kad jie ir 
toliau bus uolūs dienraščio skai
tytojai ir rėmėjai. Todėl čia įde
dame 90 dol. čekį, prašydami 
pradėti laikraštį siuntinėti jų ad
resu". Tai tikrai prasminga do
vana jaunai seimai, o šiam K. ir 
V. Stankų pavyzdžiui linkime 
daugiau pasekėjų. 

Lietuvos Dukterų draugijos. 
Melrose Parko skyriaus nariu 
susirinkimas įvyks rugsėjo 25 
d., sekmadienį, 1 vai. p. p. 
Eagles Hali patalpose, 147 
Broadway, Melrose Park, IL. 
Maloniai kviečiame visas nares 
dalyvauti. 

Union Pier Lietuvių draugi 
ja per iždininką Antaną Mikštą. 
Lakeside, MI. atsiuntė „Drau 
gui" dovaną su šiais žodžiais: 
„Norėdami paremti savąją 
spaudą skiriame iš savo metinių 
pajamų savo kuklią auką 100 
dol.". Nuoširdžiai dėkojame už 
auką, turime vilties tokių 
„kuklių" dovanų sulaukti ir iš 
kitų draugijų. 

Dail. Paulius J u r k u s padare 
aplanką Aleksandro Radžiaus 
poezijos rinkiniui „Ruduo mė
nulyje". Knygą leidžia Liet. 
knygos klubas. 

x „Saulutė", Lietuvos naš
laičių globos būrelis dėkoja už 
aukas padėti vargstantiems vai
kams Lietuvoje — Jadvygai Po-
vilaitienei už rūbų siuntinį, Al
donai ir Vytautui Šoliūnams už 
$100.00 savo 40 metų vedybinių 
sukaktuvių proga, anoniminei 
geradarei iš La Grange, IL už 
$250.00, A. Žibui už dvi dėžes 
rūbų. Ačiū, „Saulutė", 419 
Weidner Rd., Buffalo Grove, 
IL 60089. 

(sk.) 

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

'sk) 

so klausimais. Visi kviečiami. 

Tauragės Lietuvių k lubo 
gegužinė bus rugsėjo 18 d., 12 
vai. d., Šaulių namuose. Visus 
narius ir jų draugus į pasilinks
minimą maloniai kviečia klubo 
valdyba. 

E d w a r d Hines Veteranų 
ligoninės, Hines, IL, laikraštėlis 
„The Times" rugpjūčio mėn. 
laidoje (vol. 3, No 1) gražiai 
pamini dr. A. Kelertą, kuris yra 
ligoninės oftalmologijos vir
šininko pavaduotojas, ligoninėje 
jau išdirbęs 30 metų ir š.m. rug
sėjo mėnesį išeinantis į pensiją. 
Dr. Kelertas į Ameriką atvyko 
1950 metais, o mediciną studi-

J A V LB Švietimo tarybą 
pasiekia padėkos laiškai iš 
Lietuvos. Pvz., Tauragės apskri
ties Žygaičių vidurinė mokykla, 
Vilniaus Pedagoginio u-teto bib
lioteka bei Utenos mokyklos 
mokytojai ir vedėjai visi rašo, 
kad gavo Švietimo tarybos per
siųstas knygas, „Eglu tės" 
egzempliorius ar pan. JAV Švie
timo taryba taip pat apsikeičia 
pedagogine literatūra su Lietu
vos leidyklom. Iš Lietuvos gauta 
medžiaga, jei tinkama, naudo
jama mūsų l i tuanist inėse 
mokyklose. Kartais Švietimo 

• „Pensininkas", 1994 m. 
rugpjūtis. Leidžia JAV LB 
Socialinių reikalų taryba, reda
guoja Karolis Milkovaitis, admi
nistruoja Elena Sirutienė. Tai 
dar vienas akivaizdus įrodymas, 
kaip gerai veikia šios JAV LB 
Krašto valdybos Socialinių 
reikalų taryba — pasikvietusi 
ypatingai darbštų ir sumanų 
redaktorių (kiek girdėjome, jis 
vienas paruošia visą žurnalą — 
surenka medžiagą, perrašo 
kompiuteriu ir atiduoda į spaus
tuvę...), sėkmingai kas mėnesį 
išleidžia „Pensininką". Jame 
daug gerų patarimų sveikatos 
bei kitais klausimais, yra, ne
būtinai svarbių, bet įdomių, 
įvairenybių, yra ir lietuviškos 
veiklos žinučių, nors, žinoma, 
šiuo atveju ta veikla daugiausia 
vyksta Čikagos lietuvių „Sekly-

taryba persiunčia mažesnių čioje". Žurnalas 40 psl., iliust-
Lietuvos kaimų ar miestų mo- ruotas. 
kykloms mokyklinių reikmenų 
siuntinukus. Siuntinius papildo 

juoti progą suteikė po karinės JAV LB Švietimo tarybai pri-
tarnybos gauta stipendija (GI vačių geradarių paaukoti išei-
Bill). Jis jau pora kartų lankę
sis Lietuvoje, pernai ten pralei
dęs nemažai laiko ir Mari
jampolės ligoninėje talkinęs vie
tiniams gydytojams. Dr. Keler
tas pasakoja apie sunkią Lietu
vos ligoninių padėtį, kur trūks
ta pačių pagrindinų reikmenų, 
ir apskritai apie Lietuvą. Pirmą 
kartą grįžęs į savo gimtąją šalį, 
buvo ja sužavėtas, bet taip pat 
susirūpinęs žmonių vargais, 
trūkumais, todėl ryžosi, kiek 
galėdamas, padėti. Išėjęs į pen
siją, tikisi turėti daugiau laiko, 
tai galės ir Lietuvai daugiau 
padėti. 

.-> 

Dr. A. Kelertas 

x Cleveland, OH, maldos 
būrel is globoja našlaitį Lietu
voje. Per A. Petukauskienę, kas 
mėnesį „Lietuvos našlaičių 
globos" komitetui atsiunčia 
$20. (sk.) 

x Pa rduodame bilietus ke
l ionėms į Lietuvą ir į visus pa
saulio kraštus geriausiomis kai
nomis. Skambinti: T. Lesniaus-
kienei, TravelCentre, Ltd., 
tel. 708-52*0773. 

(sk) 

x TRANSPAK TALPIN-
TUVAI į Lietuvą su siuntiniais 
s iunčiami kas sava i tę . 
Skubiems siuntiniams — air 
cargo. Pervedami pinigai dole
riais. Pasirinkimas maisto siun
tinių nuo $29 iki $98. TRANS
PAK, 2638 W. 69 St., Chicago, 
IL 60629, tel. 312-436-7772. 

(sk) 

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

DRAUGAS FOUNDATION 
4545 W. 63rd SI., Chicogo, IL, 60629 

Aukos yra nurašomos nuo Federaliniu mokesčių. 

vijos enciklopedijos, monogra
fijų ar kitos mokslinės medžia
gos egzemplioriai. JAV LB Švie
timo taryba nebepajėgia siųsti 
didelių talpintuvų Lietuvos 
mokslo institucijoms, kaip ka
daise siuntė. Šiuo metu tokius 
talpintuvus organizuoja kiti 
vienetai. Tačiau, atrodo, kad 
kiekvienas pedagoginės medžia
gos ar mokyklinių reikmenų 
siuntinukas, siųstas į Lietuvą, 
yra nuoširdžiai įvertinamas ir 
Švietimo taryba susilaukia 
nemažai padėkos laiškučių, ku
riais pasidalina su geradariais. 

ATSIŲSTA PAMINĖTI 
LEGENDOS IR 

PASAKOJIMAI APIE 
KŪDIKĖLI JĖZŲ 

Iš anglų kalbos vertė V. Kuli
kauskas. Lumen fondo leidinys, 
Vilnius 1993. Antrasis pataisy
tas leidimas. Pirmasis išleistas 
Čikagoje 1919 m. „Draugo" 
spaustuvėje. Dailininkė Ingrida 
Umbrasaitė, knyga 171 psl. 

Pateikiama apie 20 legendų ir 
pasakojimų apie Kristų bei ki
tomis religinėmis temomis. 
Kalba sklandi, vaizdinga, turi
nys patrauklus ir jauniesiems. 
Pažymėtina, kad su vertėju 
kun. Vincu Kulikausku supa
žindina atskirame straipsnyje 
buvęs „Draugo" vyr. redakto
rius Pranas Garšva, MIC. Kun. 
V. Kulikauskas buvo marijonas, 
bendradarbiavo su pal. Jurgiu 
Matulaičiu, steigiant ir ugdant 
marijonų vienuoliją, ypač JAV-
se. Kun. Kulikauskas keliais at
vejais buvo ir „Draugo" redak
torius. Mirė 1936 m., palaidotas 
Šv. Kazimiero kapinėse Čika
goje. 

J . Pr . 

• „Kaunas In Your Po
cke t" ; The Uitimate City 
Guide. „Klaipėda In Your Po
cket" Palanga. Neringa. 

Tai dvi nedidelės, brošiūrėlių 
pavidalo knygutės turistams, 
norintiems susipažinti su šiomis 
Lietuvos vietovėmis. Kiek anks
čiau panašaus pobūdžio knygele 
buvo „Vilnius In Your Pocket". 
Knygelė apie Klaipėdą išleista 
anglų ir vokiečių kalba, nes ten 
lankosi daug vokiečių. Apie 
Kauną ir Vilnių leidinėliai yra 
anglų kalba. Informacija visose 
trijose pateikta labai išsamiai, 
aiškiai — duodami adresai, že
mėlapiai, miestų planai, supa
žindinama su žymiais tų vieto
vių žmonėmis, kultūrinėmis 
įstaigomis, parduotuvėmis, res
toranais, viešbučiais, įvairių 
paslaugų įstaigomis. Tai profe
sionaliai paruošti leidinukai ir 
gali būti labai naudingi, besi
lankantiems Lietuvoje. Leidinė
lius parsivežė mūsų tautiečiai, 

Jaunosios „kul inarės" mokytojų studijų savaitėje, Dainavoje. Nuotr. V. Kučo 

• „Lituanus". 1994 m. nr. 
3(40). Keturis kartus per metus 
išleidžiamas mokslo ir meno 
žurnalas, skirtas supažindinti 
angliškai kalbančiuosius ne 
vien su Lietuvos, bet ir kitų 
Baltijos kraštų, kūryba, rūpes
čiais, problemomis, nuveiktais 
kultūriniais darbais. Leidžia Li
tuanus Foundation, Inc. Admi
nistruoja Jonas Kučėnas. 
Redaktoriai: Violeta Kelertienė, 
Antanas Klimas, Robertas A. 
Vitas, Saulius Sužiedėlis, Jonas 
Zdanys. Žurnalas pradėtas leis
ti 1955 metais ir per tą laiką 
jame sukaupta daug vertingos 
medžiagos. Šiame numeryje 
rašo Valdas Samonis, Antanas 
Klimas, Marijona Venslauskai-
tė-Boyle, Gundar J. King, Al-
bert Čižauskas. Harvey E. 
Mayer, Algimantas Kezys, 
William R. Schmalstieg — pas
tarasis recenzuoja dvi neseniai 
išleistas lituanistines knygas: 
„Dabartinės lietuvių kalbos 
žodyną" (trečia laida) ir A. Kli
mo „Lietuvių kalbos dalyvių 
vartoseną". „Lituanus — 80 
psl., iliustruotas; administra
cijos adresas; 6621 S. Troy St„ 
Chicago, IL 60629-2913. Verta 
pastebėti, kad šiame numeryje 
reklamuojamas visų „Li
tuanus" žurnalo, nuo 1955 iki 
1994 m., turinys, kuris bus 
spausdinamas paskutiniame 
š.m. gruodžio nr. Tai tikrai ver
tinga medžiaga įvairiomis temo
mis, kuri, ypač besiruošian
tiems rašyti straipsnius ar 
disertacijas, gali nemažai pasi
tarnauti. 

IS ARTI IR TOLI 

LAUKIAME „KANKLIŲ" 
KONCERTO 

Po ALT s-gos Daytona Beach 
ir apyl. skyr. valdybos ruošto, 
gražiai praėjusio Tautos šventės 
minėjimo, laukiame svečių iš 
Lietuvos — meno ansamblio 
„Kanklių" koncerto. 

Ansamblį, viešiantį JAV, į 
Daytona Beach pakvietė Lietu
vių bendruomenės Daytona 
Beach apylinkės valdyba, vado
vaujama dr. Birutės Preikštie-
nės. 

Koncertas rugsėjo 27 d., ant
radienį, 2 vai. p.p. vyks Prince 
of Peace parapijos salėje, Or-
mond Beach. 

„Kanklių" ansamblio kelionę 
tvarko Pranė Šlutienė, o Dayto-
noje jį globos LB apylinkės 
va ldyba: pirm. dr. Birutė 
Preikštienė, dr. Sigita Rama
nauskienė, Joana Grybauskie-
nė, Rita Bagdonienė, Mindau
gas Petrikas, Algirdas Šilbajo
ris ir Pranas Damijonaitis. 

Po koncerto valdyba ruošia 
pabendravimą su svečiais prie 
vaišių. Koncerte dalyvavimo 
auka 10 dol. asmeniui. 

Mūsų telkinys nėra gausus, o 
svečių iš kitur ruošiami koncer
tai pareikalauja nemažų išlai
dų, tad rengėjai tikisi sulaukti 
„Kanklių" koncertui deramo 
dėmesio ir paramos. 

Renginį pažadėjo paremti ir 
JAV LB KV ir tuo prisidėti prie 
kultūrinės veiklos palaikymo 
mažuose telkiniuose. 

Tad rugsėjo 27 d. visi dalyvau
kime koncerte. 

Jurgis Janušaitis 

Vertimas 

TSRS Valstybes Saugumo komitetu 
!0-asskynui 
26 12 90 Nr. 10/5-299 

Lictuvo* TSR Saugume komiteto pirmininkui 
generolui-majorui <hg. Marcinkui RA. 

[ Jūsų raita. Nr. 1604, 1990 lapkričio H d 

{yra prierašas ranki -
drg. Baltmui 
Marcinkų* 
29)2.1990) 

Pranešame Jums, kad TSRS Saugumo komitetas is esme* ncpricstarauin Lietuve* TSR 
saugumo komiteto praaytnui del nustatytos tvarko*, leidžiant Lietuvos Mokslu. 
Akademijos Istorijos instituto darbuotojams naudotis archyvine-dokumcntinc medžiaga 
apie buvusius nacionalistinio pogrindžio dalyvius 

Tuo pačiu TSRS Saugumo komitetas latko tikslingu, kad atskleidžiant tiknt pogrindžio 
Lietuvoje organizatorių ir jo dalyvių esmę. Visuomeninių rysįų centrui. Valdybai 7 ir 
TSRS VSK 10 -ajam skyriui, kanu su Lietuvos TSR VSK, išnagrinėti klausima, del 
alternatyvinio dokumentų rinkimo sia tema Maskvoje išleidimo, parengiant jam 
atitinkamu* komentarus 

Skynau* viršininkei pavaduotojas 
Generolas-majoras A I. Fokioas /parašas/ 

i prierašus ranka puslapio pabaigoje -
Drg Kalinausku A J. 
Praaau pasitarti tu draugais V. Šiaudiniu ir A 
įgyvendinimo :r užeiti pasikalbėti 
parašas 29 12 90) 

Vertimas tikras 

Stepučių del iio dokumento 2-o* dalies 

c£ âL* 
Dr Vytautu žalLi 

Pastaba versdamas dokumentą stengiausi maksimaliai priartinti vertimą prie originalo. 
lodei kiek nukentėjo įo Kilius. Tačiau verčiant tokio pobūdžio dokumentus esme yra 
svarbiau už stilių 

PAREIŠKIMAS 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba pareiškia, kad š.m. 

birželio 23 d. „Drauge" (ir kai kuriuose kituose užsienio lietuvių 
laikraščiuose) išspausdintas apmokamas dr. Jono Račkausko ir 
Jono Dainausko skelbimas „Skundas dėl PLB pirmininko Bro
niaus Nainio atsakomybės už moralinę žalą tautai" ir ALTo 
Čikagos skyriaus taip pat apmokamas skelbimas birželio 25 d. 
„Drauge" — „Lietuvių visuomenės dėmesiui", ta pačia tematika, 
yra paremti prielaida, kad „Lietuvos kančių ir kovų istorijos" I 
tomas išleistas pagal SSRS KGB gen. majoro A. Fokino 1990 m. 
gruodžio 20 d. nurodymą (rusų kalba) Lietuvos SSR KGB pirm. 
gen. majorui R. Marcinkui parengti „švelnų, sovietinių okupantų 
genocidą pateisinantį, leidinį". 

Šie abu apmokami skelbimai sukėlė stiprias neigiamas 
visuomenės nuotaikas PLB ir jos pirm. Br. Nainio atžvilgiu, todėl 
pasistengta gauti autentišką kagėbisto Fokino dokumento vertimą 
ir taip pat Lietuvos Istorijos instituto direktoriaus prof. dr. A. Tylos 
oficialius įrodymus, kad gen. Fokino raštas kalba apie Lietuvos 
partizanų („nacionalinio pogrindžio") veiklą ir nieko bendra neturi 
su Lietuvos gyventojų trėmimais bei jų dokumentacija, taigi nė 
su šiuo dokumentų rinkiniu apie Lietuvos gyventojų trėmimus. 

Prof. Tyla š.m. rugpjūčio 31 d. rašytame rašte PLB pirm. Br. 
Nainiui taip sako: „...Šios informacijos autorius, matyt, nesuprato 
ar negalėjo perskaityti, kas toje faksimilėje parašyta, nes joje 
rašoma ne apie Lietuvos Respublikos piliečių trėmimą, bet apie 
lietuvių partizanų ir jų kovą (Fochino žodžiais — „nacionalistinį 
pogrindį"). Toks darbas buvo pradėtas dirbti po to, kai Lietuvos 
Respublikos Aukščiausioji Taryba 1990.05.02 priėmė įstatymą 
„Dėl asmenų, represuotų už pasipriešinimą okupaciniams 
režimams, teisių atstatymo". Lietuvos Istorijos institutui buvo 
pavesta išplėsti stalinizmo nusikaltimų tyrimus. Tada buvo 
sumanyta, remiantis iki tol neprieinamais archyvais ir juose esama 
medžiaga, paruošti „Pasipriešinimo judėjimo dalyvių vardyną". 
Buvo pereinamasis laikotarpis ir tebeveikė kagėbistų instituci
jos, kurių žinioje buvo tie archyvai ir reikalinga medžiaga. Kokį 
alternatyvų „Vardynui" leidinį ruošėsi išleisti kagėbistai, aš 
nežinau, tik logika neleidžia galvoti, kad tai turėjo būti leidinys 
apie lietuvių trėmimą — vieną iš mūsų tautos genocido 
įgyvendinimo formų". 

Žemiau pateikiamas minimo dokumento teksto vertimas į 
lietuvių kalbą ir to vertimo faksimilė, kaip buvo atsiųsta iš Vil
niaus. PLB valdyba tiki, kad šis pareiškimas nušvies visą reikalą 
tikrąja šviesa. 

Šis pareiškimas paruoštas, remiantis PLB valdybos 
parūpintais dokumentais 1994 m. rugsėjo 7 d. 

Vert imo tekstas: 

TSRS Valstybės Saugumo komitetas 
10-as skyrius 
26.12.90 Nr. 10/5-299 

Lietuvos TSR Saugumo komiteto pirmininkui 
generolui-majorui drg. Marcinkui R.A. 

Į Jūsų raštą Nr. 1604, 1990 lapkričio 14 d. 

(yra prierašas ranka — 
drg. Baltinui 
Marcinkus 
29.12.1990) 

Pranešame Jums, kad TSRS Saugumo komitetas iš esmės neprieš
tarauja Lietuvos TSR saugumo komiteto prašymui dėl nustatytos 
tvarkos, leidžiant Lietuvos Mokslų Akademijos Istorijos instituto 
darbuotojams naudotis archyvine-dokumentine medžiaga apie 
buvusius nacionalistinio pogrindžio dalyvius. 

Tuo pačiu TSRS Saugumo komitetas laiko tikslingu, kad 
atskleidžiant tikrą pogrindžio Lietuvoje organizatorių ir jo dalyvių 
esmę, Visuomeninių ryšių centrui, Valdybai Z ir TSRS VSK 
10-ajam skyriui, kartu su Lietuvos TSR VSK, išnagrinėti klausimą 
dėl alternatyvinio dokumentų rinkinio šia tema Maskvoje iš
leidimo, parengiant jam atitinkamus komentarus. 

Skyriaus viršininko pavaduotojas 
Generolas-majoras A. I. Fokinas (parašas) 

(prierašas ranka puslapio pabaigoje — 
Drg. Karinauskui A.J. 
Prašau pasitarti su draugais V. Šiaudiniu ir A. Stepaičiu dėl šio 
dokumento 2-os dalies 
įgyvendinimo ir užeiti pasikalbėti. 
parašas 29.12.90) 

Pastaba: su šiuo PLB valdybos paaiškinimu visiškai su
tinkame ir jo mintims pritariame. „Draugas". 

I 


