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Užsienio lietuviai su 
Lietuvos pareigūnais 

svarstė Pilietybės 
įstatymą

Brazauskas: Latvija nebando 
vienašališkai nustatyti 

Lietuvos sienos

Vilnius, gegužės 30 d. — 
Pilietybės komisijos atidaroma
jame posėdyje gegužės 29 d. 
trūko dviejų atstovų: dr. Viliaus 
Bernatonio ir Eugenijaus Čup- 
linsko (jie atvyko antradienį) ir 
dviejų Lietuvos atstovų: Riman
to Šidlausko ir Gintaro Švedo.

Kaip praneša Pasaulio Lietu
vių Bendruomenė iš Vilniaus, 
komisijos pirmininko pavaduo
tojas Rimas Česonis užbrėžė 
šiuos komisijos siekius, pakar
todamas 1994 m. Kraštų bend
ruomenių suvažiavimo Anykš
čiuose nutarimą: „įstatymu 
įtvirtinti prigimtinę lietuvių 
pilietybės teisę, nepaisant, kur 
lietuvis gimęs arba gyvena. 
Visiems lietuviams ir jų pali
kuonims, nepaisant, kodėl ir 
kaip jie atsirado už Lietuvos 
ribų, turi būti pripažinta Lie
tuvos pilietybė bei lygios bal
savimo teisės”.

Kalbėdamas apie antrą siekį 
ryšium su pilietybės įgyvendi
nimo tvarkos nuostatus, Česo
nis pasakė, kad užteks „kry
žiaus kelių biurokratizmo”. 
Paėmęs į ranką savo Amerikos 
pasą kaip pavyzdį, jis pasakė, 
kad turėtų užtekti atspaudo to 
vieno puslapio paso, kuriame 
yra pažymėta jo Lietuvos gimi
mo vieta, ir užpildymo vieno 
blanko su elementariomis as
mens žiniomis.

Sutarus dėl darbo taisyklių 
suformavimo pagal iš anksto 
komisijos narių pateiktus pasiū
lymus, darbo taisyklės įsigalio
jo.

Posėdyje dalyvavo ir preziden
to patarėjas Petras Vaitekūnas, 
Prezidento kanceliarijos vado
vas Andrius Meškauskas su sa
vo štabu, taip pat žymus disi
dentas Viktoras Petkus ir davė 
savo pasiūlymus.

Dr. Broniaus Nemicko pasiū
lymu, visi užsienio lietuvius 
atstovaujantys komisijos nariai 
trumpai nušvietė savo gyvena
mų kraštų tautiečių pergyveni
mus pilietybės klausimu ir įvai
rias, su jos atgavimu susijusias, 
problemas.

Į posėdžio pabaigą atvykęs dr. 
Kazys Bobelis, kaip Seimo Už
sienio reikalų komiteto pir
mininkas, stipriai puolė komisi
jos narę, pasų skyriaus viršinin
kę Danutę Matarevičienę, rem
damasis gautais skundais dėl 
pasų skyriaus veiklos.

Tą pačią dieną Seimo rūmuo
se įvyko vadinamas „Lietuvių 
išeivijos ir Seimo komisijos posė

Lietuvos ir Lenkijos 
parlamentarai džiaugiasi 

pažanga šalių santykiuose
Vilnius, gegužės 24 d. (AGEP) 

— Lietuvos ir Lenkijos parla
mentinė grupė, stebinti, kaip 
vykdomi daugiau nei prieš 
metus pasirašytos tarpvals
tybinės sutarties nutarimai, 
gegužės 22 d. vykusiame susi
tikime su pasitenkinimu kons
tatavo šalių bendradarbiavimo 
pažangą.

Lietuvos Seimo grupė vado
vaujama Užsienio reikalų komi
teto nario, socialdemokrato Vy
tauto Plečkaičio, gegužės 25 d. 
grįžo iš Varšuvos, kur susitiko 
su Lenkijos ir Lietuvos parla
mentinės grupės pirmininku 
Adam Dobronski ir su Lenkijos

dis”, sušauktas Lietuvos Seimo 
nario dr. Kazio Bobelio iniciaty
va. Kaip praneša Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenė (PLB), pir
mininkas Bronius Nainys jau 
š.m. balandžio 28 d. gavo iš dr. 
K. Bobelio, Lietuvos Seimo var
du, kvietimą dalyvauti „Lietu
vos Respublikos Seimo ir išeivi
jos lietuvių veiklos koordinavi
mo komiteto” įkūrimo svarsty- 
bose. Tokį pat kvietimą gavo 
Amerikos Lietuvių Tarybos pir
mininkas Gražvydas Lazauskas, 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
(LB) pirmininkė Regina Naru
šienė ir Lietuvos Vyčių pirmi
ninkė Evelyna Oželienė. Vėles
niame rašte gegužės 5 d. šis 
šaukiamas susirinkimas jau bu
vo vadinamas „išeivijos lietuvių 
suvažiavimu”, o suvažiavus, jau 
buvo paskelbtas „Lietuvių išei
vijos ir Seimo komisijos posė
džiu”.

Kadangi tuo metu Seimo rū
muose taip pat vyko Seimo ir 
PLB atstovų posėdžiai piliety
bės reikalais, vadovaujami PLB 
vicepirmininko Rimo Česonio, jį 
PLB valdyba įgaliojo taip pat 
dalyvauti ir dr. Kazio Bobelio 
sukviestame posėdyje. Tame po
sėdyje kaip svečiai atsilankė ir 
Australijos, Vokietijos ir Rusi
jos Lietuvių Bendruomenių ats
tovai, kurie buvo ir Pilietybės 
komisijos nariai.

Kaip praneša Pasaulio Lietu
vių Bendruomenė, posėdį atida
rė dr. Kazys Bobelis, pareikš
damas, kad jis pateikė Seimui 
naują Išeivijos ir Seimo komisi
jos projektą. Anot jo, pirmasis, 
kurį pasiūlė JAV LB ir Kanados 
LB taryba ir kuris Seime buvo 
patvirtintas, turėjo trūkumų, 
būtent, „jis palieka kitas 
Amerikos lietuvių organizacijas 
už durų”, o jo pateiktasis pro
jektas net Įeisiąs kitų kraštų 
atstovams įeiti į tą komisiją.

Su tuo visiškai nesutiko De
mokratų frakcijai priklausantis 
Seimo narys Valdas Petrauskas. 
Anot jo, tokioje komisijoje domi
nuos valdančioji partija. Po 
gana aštrių pasikeitimų nuomo
nėmis, JAV LB pirmininkė Re
gina Narušienė oponavo K. Bo
beliui, teigdama, kad jis nie
kada nesutiks su naujuoju pro
jektu ir demonstratyviai apleido 
posėdžių salę.

PLB valdybos vicepirminin
kas Rimas Česonis pasiūlė visas 
svarstybas atidėti rytojui. Tam 
buvo pritarta ir posėdis užsi
baigė.

Seimo nariais, kurie kartu su 
Lietuvos Seimo nariais stebi, 
kaip vykdomi Lietuvos ir Len
kijos sutarties nutarimai.

Lietuvos ir Lenkijos parla
mentinė grupė ypač pabrėžė 
pažangą tose srityse, kuriomis 
grupė yra ypač suinteresuota. 
Pažymėta, kad nuolat palaiko
mi įvairūs vyriausybiniai ir 
parlamentiniai kontaktai, kad 
pernai prekių apyvarta išaugo 
apie 40%,. paperėjo pasienio 
perėjų pralaidumas, ypač ati
davus Budzisko-Kalvarijos pa
sienio perėją.

Derybose pastebėtas ir tauti
nių mažumų padėties pagerėji-

Balti dūmai kyla iš Neftegorsk miesto daugiabučių griuvėsių po Sachalino saloje įvykusio žemės 
drebėjimo ankstyvą sekmadienio rytą. Veik visi šio naftos eksploatavimo miesto daugiabučiai 
buvo sulyginti su žeme, užmušdami daugumą šio miesto 3,200 gyventojų, nes žemės drebėjimo 
metu jie savo butuose miegoje 7.5 taškų registravusiame drebėjime. Antradienį, bandant išgirsti, 
kur griuvėsiuose dar yra gyvų žmonių, tylos valandai buvo sustabdyti visi kastuvai-kranai. Tuo 
metu griuvėsiuose rasti 32 gyvi išlikę asmenys ir iki vakaro buvo rastas dar vienas. Tikimasi 
rasti iki 2,000 užmuštų. Prez. Boris Jelcinas paskelbė trečiadienį gedulo diena už šio miesto 
žuvusiuosius. Kiekvienai žemės drebėjime nukentėjusiai šeimai jis pažadėjo 10,000 dol. iš valdžios 
ir išlikusiuosius įkurdinti pietinėje salos dalyje Po karo, Japonijai priklausiusi Sachalino sala 
atiteko Sovietų Sąjungai. Japonija tebereikalauja, kad ji būtų grąžinta.

Sekmadienį, gegužės 28 d.,' 
Hove, Anglijoje, netoli Londono 
mirė poetas Vladas Šlaitas, 
sulaukęs 74 m. amžiaus. Pasku
tinį jo amžiaus dešimtmetį poe
tą vargino dėl akių ligos silpnė
jantis regėjimas.

Juršėnas: Parlamentinė 
demokratija Lietuvoje 

įsitvirtino ilgam
Vilnius, gegužės 25 d. Seimo 

pirmininkas Česlovas Juršėnas 
susitikime su žurnalistais, pa
minint 30 Seimo darbo mėnesių, 
pažymėjo, kad šis Seimas dirbo 
ilgiau nei Lietuvos Steigiamasis 
Seimas, tačiau dar kiek trum
piau nei Nepriklausomybės at-

mas — abiejose šalyse atidarytos 
mokyklos, kur dėstoma tautinių 
mažumų kalbomis.

Pasirašytame susitikimo ko
munikate grupė pažymėjo būti
nybę sparčiau ruoštis pasirašyti 
laisvos prekybos sutartį, pagal 
galiojančius standartus suvieno
dinti Europos Sąjungos muitų 
dokumentus ir procedūras, pa
baigti Lietuvos ir Lenkijos 
valstybinės sienos sutarties 
parengiamuosius darbus.

Numatyta, kad kitas parla
mentarų grupės susitikimas 
įvyks Lietuvoje ir jame bus 
svarstoma, kaip vykdomi nuta
rimai dėl tautinių mažumų.

Mirė poetas Vladas Šlaitas

Vladas Šlaitas, gimęs 1920 m. 
rugsėjo 27 d. /Rusijoje ir su 
tėvais 1921 m. grįžęs į Lietuvą 
augo Žemaitkiemyje ir Ukmer
gėje, 1947 m. po gyvenimo vokie
čių nelaisvėje ir pabėgėlių sto
vyklose Tolke ir Neustadt, Vo
kietijoje, 1947 m. išvyko į Ang
liją ir ten gyveno iki mirties.

Vladas Šlaitas, brendęs karo 
sugriautame pasaulyje, giliai 
pajuto ir savo poezijoje išsakė 
karo laikotarpio tragizmą. 
Patys šviesiausi jo poezijos vaiz
dai yra vaikystės pasaulio prisi
minimai, gamtovaizdis su gluos
niu prie vandens, su tekančia ir 
nusileidžiančia saule, į kurią 
nenusibostų žiūrėti šimtą metų. 
Buities mąstymuose, rašo Pra
nas Naujokaitis, poetas pavydi 
daiktams, kuriems nepažįsta
mos ašaros ir kurie be skausmo 
subyra į savo pirmykštes dalis.

kūrimo aktą paskelbusi Aukš
čiausioji Taryba.

Seimo pirmininkas Česlovas Jur
šėnas yra įsitikinęs, kad parla
mentinė demokratija Lietuvoje 
įsitvirtino ilgam. Didžiausiu šio 
Seimo nuopelnu Juršėnas laiko 
tai, kad pavyko sukurti civili
zuotose pasaulio valstybėse 
įprastą valdžių sistemą — dirba 
prezidentas, parlamentas, vy
riausybė, savivaldybės, Kons
titucinis teismas.

Česlovas Juršėnas pabrėžė, 
kad nepaisant įvairiausių 
pranašavimų, Seimo dauguma, 
nors „kiek nutrupėjus disiden
tams , išliko. Be kita ko, Seimo 
pirmininko nuomone, valdan
čiąją partiją susitelkti dažnai 
vertė ir „destruktyvi opozicijos 
veikla”. Todėl, sakė Juršėnas, 
jis dėkingas opozicijai „tiek už 
konstruktyvius siūlymus, tiek 
už pasitaikančią destrukciją".

Pasak Seimo vadovo, opozici
ja turi pakankamai teisių Sei

Ryškus jo poezijos motyvas yra 
išsivadavimas iš sukausčiusių 
medžiagos formų nelaisvės ir 
dažnai pasirodo troškimas užsi
miršti ir vienumos jausmas. Vė
lesnėje jo poezijoje dažnėjantys 
religinės minties posmai gau
sesni šviesesnėmis varsomis. Jo 
poezijos forma yra ne dainuo
tinė, bet daugiau pasakojamoji, 
be klasinių rimų, bet laisvai 
plaukiančiu ritmu , artimu poe
tinei prozai.

Rašyti eilėraščius jis pradėjo 
dar gimnazijos laikais. Pirmasis 
jo poezijos rinkinys „Žmogiško
sios psalmės” pasirodė 1949 m., 
o antrasis 1959 m. pasirodęs 
„Ant saulėgrąžos vamzdžio” lai
mėjo Lietuvių Rašytojų draugi
jos 1959 m. premiją. Po to dar 
išleido šešis savo poezijos rin
kinius, iš kurių paskutinysis — 
„Nesu vėjo malonėje” pasirodė 
1978 metais.

me, kurios yra įtvirtintos Seimo 
Statute. Ar reikalingas atskiras 
opozicijos arba opozicijos vado 
įstatymas — yra diskutuotina. 
Tačiau, sakė Č. Juršėnas, kad ir 
kaip intensyviai buvo ieškota, 
nepavyko rasti Europoje tokių 
įstatymų pavyzdžių.

Paklaustas apie Konstituci
jos pataisas, Česlovas Juršėnas 
sakė, kad šis Seimas realiai gali 
pataisyti tik 47-jį straipsnį, 
draudžiantį įsigyti žemę užsie
niečiams. Kitų pataisų idėjos 
neatsisakyta, tačiau, pasak 
parlamento vadovo, aišku, kad 
šiame Seūne jas būtų labai 
sunku priimti.

O dėl 47 straipsnio — jo svars
tymas greičiausiai bus pratęstas 
rudenį. Kadangi reikės labai 
daug konsultacijų, siekiant par
tijų kompromiso, pažymėjo Č. 
Juršėnas.

Kaip žinoma, beveik visos Sei
me atstovaujamos partijos, 
įskaitant valdančiąją ir pa
grindines opozicijos jėgas, yra 
priėmusios pareiškimą, kuriuo 
įsipareigojama pakeisti šį Kons
titucijos straipsnį, trukdantį 
Lietuvos visiškai narystei Eu
ropos Sąjungoje.

Vilnius, gegužės 30 d. (Elta)
— Prezidentas Algirdas Bra
zauskas paneigė kalbas, kad 
Latvija siekia vienašališkai 
nustatyti jūros sieną su Latvi
ja, kalbėdamas beveik pusva
landį Lietuvos Seimo plenari
niame posėdyje apie derybų dėl 
valstybinės Lietuvos ir kaimy
ninių valstybių sienos nus
tatymo eigą. Jis pasakė, kad jo 
paprašyti, užsienio reikalų mi
nistras Povilas Gylys ir Užsie
nio reikalų ministerijos sekre
torius, Valstybinės sienos nu
statymo komisijos vadovas Ri
mantas Šidlauskas, nuvykę į 
Rygą susitikti su aukščiausiais 
Latvijos vadovais, stengėsi pa
aiškinti „Maišiagalos memoran
dumo” teiginius ir susitarti, 
kaip toliau bus tęsiamos dery
bos.

Kaip jau skelbta, Rygoje buvo 
suderinta, kad ilgai ginčytą 
šalių jūrų sieną derybininkai 
toliau nustatinės, remdamiesi 
gegužės 20 d. Lietuvos ir Latvi
jos vadovų Maišiagaloje pasi
rašytu memorandumu.

1993 m. birželio 29 d. Biržuose 
tarpvalstybine sutartimi buvo 
atstatyta iki 1940 m. birželio 15 
d. galiojusi Lietuvos ir Latvijos 
sausumos siena. Lietuvos Sei
mas šią sutartį ratifikavo sausio 
26 d., o Latvijos parlamentarai
— gegužės 25 dieną.

Prezidentas A. Brazauskas pa
neigė kalbas, kad Latvija siekia 
vienašališkai nustatyti jūros 
sieną su Lietuva, ir patvirtino, 
kad kaimyninė valstybė elgiasi 
pagal priimtas tarptautinės 
teisės normas. Pasak preziden
to, jau yra patvirtinti atstatytos 
Lietuvos ir Latvijos sienos žemė
lapiai bei aprašymai, Lietuvos 
pasieniečiai jau atstatinėjo 
ženklus, kerta proskynas, tiria, 
kaip turėtų būti panaudotos 
techninės priemonės. Tačiau 
tenka pažymėti, kad latviai dar 
tik pradeda žymėti sieną. Lie 
tuvos vadovas teigė pageidau
jąs, kad iki Seimo vasaros 
atostogų būtų galima apsikeis
ti Biržų sutarties ratifikavimo 
raštais, mat tik taip ši sutartis 
pradėtų galioti.

Sutartyje taip pat buvo numa
tyta, kad valstybių jūros siena
— teritoriniai vandenys ir eko
nominė zona — bus nustatyta 
atskiru susitarimu. Prezidento 
žodžiais, derybos kurį laiką vy

V. Bieliauskas paskirtas 
prezidento patarėju

Vilnius, gegužės 30 d. (Elta) 
— Antradienį Lietuvos prezi
dentas Algirdas Brazauskas sa
vo potvarkiu paskyrė žinomą 
Amerikos lietuvių veikėją, 
profesorių Vytautą Bieliauską 
Prezidento patarėju specialioms 
programoms.

Vytautas Bieliauskas yra gi
męs Lietuvoje. Jis studijavo 
Kauno ir Tiubingeno universi
tetuose, 1943 m. įgijo psicho
logijos daktaro laipsnį. Vytau
tas Bieliauskas dėstė psicholo
giją Miuncheno universitete, vė
liau profesoriavo įvairiuose 
JAV universitetuose. 1968-1972 
metais jis buvo Tarptautinės 
Medicinos, Psichologijos ir Re
ligijos Studijų Sąjungos pre
zidentas, 1988 m. išrinktas JAV 
Katalikų Mokslo akademijos 
nariu — akademiku. Mokslinin

ko sėkmingai, tačiau pastaruo
ju metu jos atsidūrė tokioje pa
dėtyje, kuri netenkina nei vie
nos valstybės, todėl ir prireikė 
pagreitinti derybas. Tai pada
ryti keliuose susitikimuose pra
ėjusiais metais bandė ir abiejų 
valstybių premjerai, tačiau nuo 
praėjusių metų antros pusės de
rybų delegacijos taip ir nebuvo 
susitikusios, o „tarp politikų 
pradėjo bręsti valstybės presti
žui nenaudinga diskusija”, todėl 
daugiau kaip prieš savaitę pre
zidentas Algirdas Brazauskas ir 
nutaręs susitikti su Latvijos 
prezidentu Gunčiu Ulmaniu.

Remiantis prezidentu Bra
zausku, prie rytinio Baltijos 
jūros kontinentinio šelfo esan
čios šalys suinteresuotos žinoti, 
kokie naftos telkiniai ten yra. 
Tam reikalinga labai smulki 
žvalgyba, todėl ginčytinos zonos 
stabdo bendrus veiksmus, o mū
sų vyriausybė nepakankamai 
žvalgo šią jūros šelfo dalį, ma
no šalies vadovas.

Jo žodžiais, neoficialūs susiti
kimai — normalus reiškinys, 
kai vadovai priima tam tikrus 
susitarimus. Todėl Respublikos 
prezidentas sakė manąs, kad 
jam reikėjo vykti į Maišiagalą. 
Jis taip pat pabrėžė, kad mi
nėtasis memorandumas nėra ša
lis įpareigojantis dokumentas, o 
tik pareiškimo formos memo
randumas, kuriame nurodomos 
tolimesnių derybų gairės.

Anot prezidento, memoran
dumas nebus skelbiamas, ir , jo 
teiginiai neturėtų būti komen
tuojami, bei jų neturėtų žinoti, 
tie, kam nepriklauso”. Jis taip 
pat pažymėjo, kad tai „nėra 
išdavimo aktas ar savo teisių 
viršijimas”.

Kaip Eltos korespondentui sa
kė Seimo Užsienio reikalų ko
miteto pirmininkas Kazys Bobe 
lis, „reikia pripažinti, kad 
valstybės vadovai yra Lietuvos 
vykdomoji valdžia ir turi teisę 
naudoti visus metodus pasitari
mams”. Jo nuomone, visiems 
yra žinoma apie „tyliąją diplo
matiją”, kuri būna naudinga, 
derinant itin sudėtingus ir 
valstybei svarbius klausimus. 
K. Bobelis mano, kad būtų 
geriau, jeigu atsakingi Lietuvos 
pareigūnai būtų iš anksto infor
muoti apie būsimus tarpvalsty 
binius pasitarimus, nes tai „ne
iššauktų bereikalingų aistrų", 
dėl kurių po to reikia aiškintis.

kas yra paskelbęs apie šimtą 
mokslinių straipsnių, išleidęs 
tris knygas lietuvių, anglų, vo
kiečių bei prancūzų kalbomis.

1988-1992 metais Vytautas 
Bieliauskas buvo Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės valdybos 
pirmininkas. Jis daug kartų lan
kėsi Lietuvoje, skaitė paskaitų 
kursus Vilniaus ir Kauno uni 
versitetuose.

KALENDORIUS

Birželio 1 d.: Šv. Justinas, 
kankinys (105-165 m.); Fortūna 
tas, Konradas, Galinde, Jogaila. 
Tarptautinė Vaikų globos die
na.

Birželio 2 d.: Šv. Marcei inas 
ir Petras, kankiniai (mirė 303 
m.); Erazmas, Eugenijus, Ąžuo
las.
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2 DRAUGAS, ketvirtadienis, 1995 m. birželio mėn. 1 d.

LIETUVIŲ TELKINIAI

DETROIT, MI
KODĖL NUKELTAS LB 
APYLINKĖS METINIS 

SUSIRINKIMAS

LB Detroito apylinkės metinis 
susirinkimas, turėjęs vykti š.m. 
gegužės 28 d., nukeliamas į š.m. 
birželio mėn. antrąją pusę. 
Tiksli data bus paskelbta . 
Pakeitimas įvykdytas dėl š.m. t 
birželio 10-12 d. Washington, 
D.C., vyksiančio JAV LB apy
linkių atstovų suvažiavimo ir 
Politinės konferencijos. Iš 
Detroito į suvažiavimą Wa- 
shingtone vyks Nijolė Zel- 
wender, Algis ir Liuda Rugie
niai, Vytas ir Rama Petruliai, 
Danutė Petrusevičiūtė ir Jonas 
Urbonas.

UŽDARYTA ŠV. PETRO 
PARAPIJA IR BAŽNYČIA

1922 m. Detroite įsteigta Šv. 
Petro lietuvių parapija ir baž
nyčią tarnavusi miesto vakari
nėje dalyje gyvenusiems lietu
viams, daugumoje dirbusiems 
Fordo automobilių pramonėje, 
74-tuose savo veiklos metuose 
buvo uždaryta š.m. gegužės 21 
d.

Parapijoje darbavosi šie kuni
gai: parapijos įkūrėjas kun. J. 
Jonaitis, kun. Savage, kun. Vik
toras Kriščiūnevičius ir kun. 
Kazimieras Butkus.

Paskutines šv. Mišias bažny
čioje aukojo kard. Adam Maida 
atstovas vysk. Harrington, kle
bonas kun. Kaz. Butkus ir kai
myninės Šv. Gabrieliaus parapi
jos klebonas kun. Donald Han- 
chon. Vyskupas savo pamoksle 
padėkojo kun. Kaz. Butkui už jo 
20 metų pastoracijos darbą šioje 
bažnyčioje, ypač už paskutinius 
šešerius metus, kada jau buvo 
numatyta parapija uždaryti. 
Priminė, kad tik lietuvių užsis
pyrimas ir kun. Butkaus suti
kimas ilgiau pasilikti, pratęsė 
parapijos gyvavimą. Kvietė pa
rapijiečius jungtis į apylinkėje 
veikiančias Šv. Gabrieliaus ir 
visų Šventųjų bažnyčias, o taip 
pat į Dievo Apvaizdos ar Šv. An
tano parapijas.

Po Mišių klebonas kun. Kaz. 
Butkus pakvietė visus dalyvius 
vaišėms, paruoštoms parapijos 
salėje. Dalyvių tą dieną buvo 
pilna bažnyčia.

Šv. Petro bažnyčios vargonai, 
altorius, statulos, suolai ir kitas 
bažnyčios inventorius bus krau
namas į talpintuvą ir siunčia
mas į Lietuvą, Alytuje statomai 
bažnyčiai. Siuntimą tvarko „Pa
galba Lietuvai” komitetas, va
dovaujamas Roberto Boris.

Kun. Kazimieras Butkus savo 
laiške parapijiečiams pranešė, 
kad visi parapijos dokumentai 
bus perduoti Detroito arkivys
kupijai ir, reikalui esant, ten 
bus galima gauti jų kopijas. 
Paaiškina, kad labai sumažėjus 
parapijiečių skaičiui, trūkstant 
kunigų ir pasibaigus parapijos 
santaupoms, prieita išvados, 
kad laikas parapiją uždaryti. 
Kadangi apylinkėje siautėja 
gaujos, Šv. Petro bažnyčia, 
klebonija ir garažas automo
biliams šio mėnesio pabaigoje 
bus nugriauti.

lm

kun. Alfonsas Babonas, parapi
jos taryba, choras ir choro 
vadovas muz. Stasys Sližys. 
Apie parapiją išsamų leidinį 
paruošė ir „Draugo” spaustuvei 
įteikė žurn. Stasys Garliauskas. 
Leidinyje bus plati parapijos is
torija ir jos vaidmuo Detroito 
lietuvių gyvenime. Šv. Antano 
parapijos mokykla, vedama Šv. 
Pranciškaus vienuolijos lietuvių 
seselių iš Pitsburgo, paruošė ir 
išmokė šimtus vaikų. Nors dar
bo sąlygos buvo sunkios: du 
skyriai veikė vienoje klasėje, 
talpinančioje.40-50 mokinių, se
selės neišleido nei vieno 
nemokančio skaityti, rašyti ar 
skaičiuoti. Daugelis baigusių 
pirmavo aukštesnėse mokyklo
se ir universitetuose. Visi mo
kiniai buvo auklėjami krikščio
niškoje, katalikiškoje dvasioje.

Apie parapijos sukaktį bus 
dar rašoma lietuviškoje spaudo
je. Nors parapija natūraliu būdu 
mažėja, jos dvasia stiprėja, veik
la gyvėja. Tai stiprus lietu
viškas židinys, kuriame gyve
nimas reiškiasi įvariomis kultū
rinėmis apraiškomis. Finan
siniai stipriai remia „Pagalbą 
Lietuvai”, siuntiniais remia 
gimines ir pažįstamus, Lietuvos 
reikalus kelia kitataučių tarpe.

Parapijos širdis — klebonas 
kun. Alfonsas Babonas, moks
lus baigęs Romoje. Atvykęs į 
Detroitą buvo vikaru Dievo Ap
vaizdos parapijoje. Keletą metų 
dirbo amerikiečių parapijoje. 
Paskirtas į Šv. Antano parapiją 
klebonu, atnaujino bažnyčią, iš
puošė. Būdamas didelis lietuviš
kos giesmės ir dainos mylėtojas, 
pasikvietė muz. Stasį Sližį suor
ganizuoti ir vadovauti chorui. 
Muz. Stasys Sližys susikvietė 
choristus ir pradėjo darbą. I 
chorą susirinko nemažai mote
rų, vyrų ir jaunuolių. Be įpras
tinių giesmių, vadovas mokė 
daug naujų, kurioms, dažnai 
muziką ir žodžius pats para
šydavo. Nors choras natūraliu 
būdu mažėja, choristams iške
liaujant Anapus saulės, choristų 
ir vadovo entuziazmas nema
žėja. Choras ruošiasi švęsti savo 
gyvavimo penkioliktąją sukaktį 
š.m. spalio aštuntąją dieną. Cho
ras pagal kitataučius, dalyvau- 
vusius Prisikėlimo Mišiose, 
skambėjo taip gražiai ir galin
gai, kad jo gali pavydėti didžio
sios parapijos. Tai nuopelnas 
choro vadovo muz. Stasio Sližio, 
sugebančio išreikalauti, nuopel
nas ir choristų, kurie iš arti ir 
toli suvažiuoja į savąją parapiją 
ir daug valandų praleidžia mo
kydamiesi vis naujų giesmių.

Nuopelnas Lietuvos Vyčių, 
kurie čia posėdžiauja, planuoja 
savo veiklą ir padeda išsilaiky
ti bažnyčiai. Nuopelnas ir kitų 
parapijos organizacijų bei mo
terų, kurios savo kulinariniais 
gabumais telkia lėšas parapijai. 
Nuopelnas tarybos narės, Šv. 
Antano ir šeštadieninę lietuviš
kąją mokyklą baigusios Reginos 
Juškaitės. Ji yra nepaprasto 
darbštumo ir energijos, meninių 
gabumų, jos dėka Šv. Antano 
parapijoje kasmet ruošiamas 
Naujų Metų sutikimas ir įvai
rūs proginiai renginiai. Ji radi
jo pranešėja, „Draugo” ir kitų 
lietuviškų laikraščių'korespon- 
dentė.

Š.m. gegužės 21 d. aukojamos 
paskutinės šv. Mišios Šv. Petro 
lietuviškoj bažnyčioj. Kun. Ka
zimieras Butkus pradeda pensi
ninko gyvenimą. Šv. Petro baž
nyčia uždaroma. Užgęsta švie
sus lietuviškas žiburėlis piet
vakarinėje Detroito dalyje. Su 
meile puoštoje bažnyčioje, kur 
skambėjo lietuviškos giesmės, 
gaudė galingi, lietuvių lėšomis 
pirkti vargonai, kur šventoriuje 
lietuviškas labai puošnus 
kryžius. Nebeskambės daugiau 
lietuviškos giesmės, nebekils į 
Aukščiausiąjį karštos maldos už

ARTĖJA ŠV. ANTANO 
PARAPIJOS DEIMANTINĖ 

SUKAKTIS
Šių metų rugpjūčio 13 d. lie

tuviškoji švento Antano parapi
ja iškilmingai švęs savo gyvavi
mo 75-rių metų sukaktį. I tą 
brangią šventę antaninėje suva
žiuos iš kitų vietovių Lietuvos 
Vyčiai Tikimės, kad susiorgani
zuos ir šventėje dalyvaus Šv. 
Antano mokyklą baigusieji. 
Šventėje dalyvaus Detroito kar
dinolas Adomas Maida ir vyks. 
Paulius Baltakis.

Šventei ruošiasi klebonas

Lietuvos Dukterų Detroito skyriaus 1995 m. valdyba. Iš k. — pirmininkė Jūratė Pečiūrienė, 
sekretorė Elena Karvelienė, v-bos narės Stasė Bliūdžiuvienė, Kazė Balukienė ir vicepirm. Irena 
Alantienė. II eil. — iždininkė Dalia Navasaitienė, narės — Rūta Baublytė ir Bronė Čiunkienė. 

BOSTON, MA meilė niekad neišnyks. „Sutei-

MOTINOS DIENOS 
MINĖJIMAS IR 

ATSISVEIKINIMAS SU 
P. I. GALINIENE

LMK federacijos Bostono klu
bas sekmadienį, gegužės 7 d., 
suruošė tradicinį Motinos die
nos minėjimą. Šv. Mišios už gy
vas ir mirusias motinas buvo 
aukojamos lietuvių Šv. Petro 
parapijos bažnyčioje. Šv. Mišias 
aukojo ir pamokslą pasakė kle
bonas kun. A. Kontautas. Jam 
asistavo kunigai jėzuitai Algis 
Gudaitis ir Vytautas Sadaus
kas, abu iš Lietuvos. Mišių 
metu giedojo parapijos choras, 
vadovaujamas kompozitoriaus 
prof. Jeronimo Kačinsko.

Po šv. Mišių, salėje po bažny
čia, Motinos dienos minėjimą 
pradėdama LMK pirmininkė 
Elena Vasyliūnienė priminė, 
kad kartu atsisveikinsime ir su 
Irena Galiniene, išsikeliančia 
apsigyvenimui Čikagos apylin
kėje. I. Galinienė yra LMK fe
deracijos Bostono klubo įsteigė
ja. Kalbėdama apie motinas, E. 
Vasyliūnienė, įdomiu palygi
nimu paklausė ar pagalvojame 
kiek esame skolingi savo moti 
noms? Motinos atlikti darbai 
yra neįkainojami. Motina davė 
mums gyvybę, maitino, augino, 
budėjo prie mūsų. Motina 
rūpinosi ir mūsų dvasiniu ger
būviu — išmokė melstis, įkvėpė 
tikėjimą į Dievą. Motina rūpi
nasi savo vaikais visą gyveni
mą, nepaliaujamai sielojasi 
vaikų gerbūviu. E. Vasyliūnie
nė priminė žymius asmenis — 
Lincolną, Churchillį ir kt., ku
riems motina kaip žvaigždė 
švietė visą gyvenimą, o šv. 
Augustino motina meldėsi kol 
jos sūnus atsivertė iš nedoro 
gyvenimo ir tapo šventuoju. 
Šiais laikais turime ir blogų pa 
žiūrų į motinystę, bet motinos

Tėvynę Lietuvą iš lietuviškų 
širdžių.

Lieka tik dvi lietuviškos para
pijos: didžioji Dievo Apvaizdos ir 
buvusioji a.a. kun. dr. Igno Bo- 
reišio Šv. Antano parapija ir 
bažnyčia. Lietuvių Detroite ir 
apylinkėse daug, galim užpil
dyti ne tik tas dvi, bet ir dau
giau bažnyčių, reikia tik noro ir 
ryžto.

Puoselėkime šiuos du dvasi
nius židinius, kad dar ilgus, il
gus metus juose skambėtų lie
tuviškos giesmės, į Viešpatį kil
tų mūsų karštos maldos.

S. Kaunelienė

Šv. Petro parapijos bažnyčia ir klebonija, Detroito lietuviams tarnavusi 74 metus, dėl labai 
sumažėjusio parapijiečių skaičiaus, uždaryta š.m. gegužės 21 d,

Nuotr Reg. Juškaitės

kitę vaikams meilę, ugdykite 
vaiko protą, sugebėjimą galvoti 
ir skatinkit tikėti Dievą”, bai
gė E. Vasyliūnienė.

Toliau vyko atsisveikinimas 
su Irena Galiniene, 1956 m. 
įsteigusia LMK federacijos 
Bostono klubą. Įstojus į klubą 
veiklioms narėms, buvo atliktas 
svarbus darbas atstovaujant 
Lietuvai ir jos kultūrai kitatau
čių tarpe, kai Lietuva dar buvo 
pavergta Sovietų Sąjungos.

Pabaigoje tarė žodį pati I. Gali 
nienė, papasakodama, kaip pa
skatinta L. Bieliukienės iš N. 
Yorko, pradėjo veiklą LMK fe
deracijos Bostono klube. Tuo 
laiku dar su jaunomis narėmis, 
pasipuošusiomis tautiniais dra
bužiais, pasirodydavo Tarptau 
tiniuose festivaliuose, padeng
davo stalus lietuviškais tradi
ciniais valgiais, garbingai at
stovavo lietuvių tautai. Daug 
darbo pašvęsta paskaitų, rengi
nių, minėjimų ruošai. Baigda
ma I. Galinienė padėkojo už lin
kėjimus sėkmingai įsikurti nau
joje vietoje; pati dar negalinti

- Lietuvos Vyčių veikla

LIETUVOS VYČIŲ
102 KUOPOS ISTORIJA

Besiruošiant Lietuvos Vyčių 
102 metiniam seimui, norim 
supažindinti skaitytojus su 
Lietuvos Vyčių 102 kuopos is
torija. Informacijas suteikė 
Lietuvos Vyčių Garbės narys 
Robertas Boris, 102 kp. narys 
Vincas Boris ir ištraukos iš Ig
no Sakalo paruoštos Lietuvos 
Vyčių istorijos.

Kun. Fabijonas Kemėšis 1920 
m. kovo 4 d. Detroito Šv. Jurgio 
parapijoje sušaukė būrelį lietu
vių, gyvenusių miesto vakarinė 
je dalyje, organizacijos reikalais 
pasitarti su svečiu iš Čikagos, 
Lietuvos Vyčių centro valdybos 
pirmininku Ignu Karosu. Tuo 
metu Detroite buvo vienintelė 
lietuvių parapija — Šv. Jurgio, 
globojusi Lietuvos Vyčių 79 
kuopą. Kuą, F. Kemėšio pastan 
gomis, vakarinėje miesto daly
je, kurioje kūrėsi neseniai 
atvykę lietuviai, buvo steigiama 
nauja parapija ir nauja Lietuvos 
Vyčių kuopa. Pirmąją kuopos 
valdybą sudarė: pirmininkas 
Juozas Taukus, vicepirm. Rapo
las Piragis, finansų sekr. An-

sutikti su mintimis, kad po 46 
metų Bostone reikės išvykti ki
tur.

Pabaigoje E. Vasyliūnienė pri
minė, kad LMK fed. Bostono 
klubas dar nenuilstančiai vei
kia ruošdamas paskaitas apie
K. Čiurlionį, K. Petrauską li

kt., suruošdamas Kūčių vakaro 
nę, Motinos dienos minėjimus ir 
kitus renginius.

Meninę popietės dalį atliko 
visų mėgiamas dainininkas Be 
nediktas Povilavičius, akom
panuojant komp. prof. Jeroni
mui Kačinskui.

E. Vasyliūnienė pakartotinai 
dėkojo komp. prof. J. Kačinskui 
ir sol. B. Povilavičiui už aukšto 
lygio meninę programą.

Baigiant Motinos dienos mi
nėjimą E. Vasyliūnienė padė
kojo kun. A. Kontautui už šv. 
Mišias, gražų pamokslą, o I. Ra 
sienei, I. Ulpaitei, O. Merkienei 
ir kitoms klubo narėms už vai
šių paruošimą.

Visi buvo pakviesti pasivai
šinti. Minėjimas praėjo šilta 
nuotaika.

Vai. Vaičjurgienė

tanas Buknis, ižd. Jonas Nakas. 
Dvasios vadu liko kun. F. Ke
mėšis, kuris rūpinosi naujos Šv. 
Antano parapijos steigimu. Įtei
sinus kuopą, ji buvo įregistruota 
kaip Lietuvos Vyčių 102 kp.

Ši kuopa buvo veikli nuo pat 
įsisteįgimo. Tą pačią žiemą buvo 
suruoštos kelios vakaronės. 
Muz. Aleksandro Aleksio įsteig 
tas vienintelis choras naujajame 
lietuvių telkinyje. Taip pat 1920 
m. kunigu buvo įšventintas Ig
nas Boreišis. Per iškilmes gra
žiai pasirodė 102 kp. choras. 
Vietos vyskupui paskyrus, kun. 
I. Boreišis rūpinosi naujos 
parapijos reikalais. Vyčių 
choras giedojo per lietuvių Mi
šias, aukojamas kitataučių baž
nyčioje, kol buvo pastatyta savo 
bažnyčia. Gražiu giedojimu šis 
choras prisidėjo prie lietuvių bū
rimo ir plėtimo religinės ir tau 
tinės dvasios.

Parapijai įsigijus savo patal
pas, Lietuvos vyčių skaičius 
gausėjo, nes sąlygos tam buvo 
geros. Ruošė vakarones, vai
dinimus, koncertus, įvairius 
kultūrinius renginius, o vasarą 
— gegužines ir sporto išvykas. 
Visų renginių pelnu dalijosi su
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Administratorius Pijus Stončius

Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis, MIC

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais 
nedirba.
• Redakcija už skelbimų turini 
neatsako. Skelbimų kainos pri
siunčiamos, gavus prašymą ką 
nors skelbti.

parapiją. Kuopos pastangomis 
buvo sutelkta 6,000 dol. vargo
nų įsigijimu. Chorui vadovavo: 
komp. A. Aleksis, vėliau T. Lau- 
ciūtė-Mazolienė, muz. J 
Jankus, muz. J. Blažis. Kuopa 
dalyvavo įvairiuose lietuvių 
renginiuose: lietuvių dienose, 
tautinėse šventėse, visuomet 
atstovaudama Lietuvos Vy
čiams.

102 kuopa buvo aktyvi ir spor
te. Turėjo beisbolo ir krepšinio 
komandas, kurios ne kartą var
žėsi su Čikagos, Daytono ir 
Clevelando vyčiais.

, Antrajam Pasauliniam karui 
kilus, daugelis 102 kp. narių 
buvo pašaukti karinėn tarny
bon. Kuopos veikla apmirė, bet 
energinga pirmininkė Elena Za- 
liagiriūtė-Smolek, talkininkių

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4847 W. 103 St., Oak Lawn, IL

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

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

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

Pirmd 3 v p p ,-7 v v. anlrd 12:30-3 vpp
Irečd uždaryta, kalvd 1-3 v p p 

penki it žeštd 9 v r -12 v pp

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

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja

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

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

Į Tol. kabineto Ir buto: (708)852-4159 

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ava., Cicero

Kasdien 1 Iki 8 v v 
išskyrus Ireč Šeši 12 iki 4 vai p p

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija
172 SchtHor 8t„ Elmhurat, IL 80128 

708-941 7609
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tai. 708-834-1120

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS

7722 8. Kodzlo. Chicago 60652 
Tol. 312-434-2123

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

Kab. tai. (312) 471-3300 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.

KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzie Avė., 
Chicago, III. 80852

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

• Redakcija straipsnius taiso 
savo nuožiūra. Nesunaudotų 
straipsnių nesaugo. Prašome 
siunčiant pasilikti kopiją

padedama, rūpinosi, kad nariai 
kariuomenėje būtų prisime
nami laiškais ir dovanėlėmis.

Po karo, vyrams sugrįžus, kle
bonas kun. I. Boreišis vėl atgai
vino kuopos veiklą. Valdybon 
buvo išrinkti: pirm. E. Zaliagi- 
riūtė-Smolek, vicepirm. E. Sla
vinas, sekr. M. Slavinas, koresp. 
sekr. F. Zvirzdinas, fin. sekr. J. 
Zvirzdinas, ižd. P.Paramskis. 
Vėl prasidėjo veikla, tebesi
tęsianti iki šios dienos.

Regina Juškaitė

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

9830 S. Ridgeland Ava. 
Chicago Rldge. IL 60415

708-636-8822 
4149 W. 63rd St.

312-735-7709

Cardiac Diagnoaia, Ltd.
3000 N. Halatad 

Chicago, IL 80657 
Tol. 312-296-3600

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

širdies ir Kraujagyslių Ligos 

Valandos pagal susitarimą

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS 

CHIRURGIJA
1185 Dundoo Ava., Elgin, III. 60120 

Tai. (708) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Robertą Rd., Hickory Hills. IL
1 mylia | vakarus nuo Harlem Avė

Tol. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

Dr. RAIMUNDAS RUGINIS
Chiropraktinis gydymas nuo 

nugaros, kaklo ir galvos skausmų
1025 Ogden Avo.

LislO, IL 60532 
T«l. 708-953-1410

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kedzl*

Vai antr 2-4 v p p ir ketv 2-5 vpp 
šeštą pagal susitarimą 

Vizitai apmokami Medicare
Kabineto tai. (312) 776-2880 

Namų 708-448-5545
Priklauso Moly Cross ir 

Palos Communily ligoninėms

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

Kalbame lietuviškai
6165 S. Archer Avė. nrie Austin) 

Valandos pagal susitarimą
Tei. (312) 585-7755

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS
Good Samarltan Medlcal Cenler 

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

Napervllle IL 80563 
Tai. 708 527 0090

Valandos pagal susitarimą



Kolumbijos Užsienio reikalų ministerijoje. Iš kairės: Lietuvos ambasadorius dr. Vytautas A. Damb- 
rava, Kolumbijos Užsienio reikalų ministro pareigas einąs Camilo Reyes Rodriguez, viceminist 
rė Europai, Azijai, Afrikai ir Okeanijai Teresa Ivars ir generalinis direktorius Europai ambasa
dorius Hernando Piedrahita Curręa (Santa Fe de Bogota, š.m. balandžio 28 d.).

LIETUVOS DELEGACIJOS 
VIZITAS Į VENEZUELĄ IR

KOLUMBIJĄ

Oficialus darbo vizitas 
Venezueloje

Šių metų balandžio 24-30 d. 
įvyko Lietuvos Respublikos mi
nistro pirmininko Adolfo Šleže
vičiaus ir vyriausybinės delega
cijos vizitas į Venezuelų ir 
Kolumbiją. Šio vizito tikslas- 
ištirti naujos kuro rūšies- 
orimulsiono, t.y. sunkiųjų naf
tos produktų bituminės vandens 
emulsijos, eksporto ir panaudo
jimo Lietuvoje perspektyvas, 
išsiaiškinti naujų investicijų į 
Būtingės naftos terminalą bei 
kitus energetinius Lietuvos ob
jektus galimybes, ieškoti alter
natyvinių stabilių ir patikimų 
šaltinių Lietuvos aprūpinimui 
naftos žaliavomis bei Lietuvos 
energetinės sistemos reorgani
zavimui. Tuo pačiu Lietuvos 
premjeras atstovavo Lietuvai 
oficialiuose aukščiausio lygio 
susitikimuose, plečiant ir stipri
nant draugiškus politinius, eko
nominius ir kultūrinius ryšius 
tarp šių valstybių.

Lietuvos vyriausybinėje dele
gacijoje — ambasadorius Vene
zueloje, Specialiųjų misijų am
basadorius V. A. Dambrava, 
Energetikos ministras A. Sta
siukynas, Susisiekimo minis
tras J. Biržiškis, URM sekreto
rius A. Januška, Lietuvos ban
ko prezidentas Kazimieras Rat
kevičius, premjero sekretoriato 
vedėjas R. Menčinskas, vyriau
sybės spaudos atstovas V. Kava

IŠSVAJOTAS TIKSLAS - 
CAPE HORN

JONAS LIMANTAS
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Kiel kanalu jachtomis galima 
plaukti tik šviesiu paros metu, 
Olandijoje, pvz., — kada nori, ir 
nereikia mokėti už naudojimąsi 
šliužais, už plaukimą kanalais.

Kadangi vėjas įsismarkavo, 
nusprendėme pernakvoti Cux- 
haven, Elbės žiotyse. Tai buvo 
labiausiai patikęs Vokietijos 
uostas, neskaitant Liubeko. 
Cuxhaven atsiradome ketvirta
dienio vakare. Penktadienį į 
jūrą neišplaukėm. Apsitvar
kėme laivą, bet nei šeštadienį, 
nei sekmadienį to nepavyko 
padalyti, kadangi Šiaurės jūroje 
pastoviai buvo 8-9 balai. Vėjui 
aprimus, išsmukome pirmadie
nį. Prognozavo 5-6 balus, bet 
vėjas įsisiautėjo 6 vai. vakaro. 
Iš karto suėmėme grotą (apatinę 
burę grotstiebye). Kelioninį 
stakselį (trikampę burę, pake
liamą stiebo priekyje link laivo 
priekio) pakeitėme audros stak- 
seliu ir toliau buriavome į vaka
rus, bet vėjas stiprėjo. Greitai 
buvo sukeltos didelės bangos.

liauskas, Lietuvos Elektrinės 
direktorius P. Noreika, Klaipė
dos naftos įmonės generalinis 
direktorius M. Gusiatinas, Vil
niaus TV direktorius V. Kviet- 
kauskas. Premjerą lydėjo jo 
asmens sargybinis Saulius Maž
rimas. Vizito programą planavo 
Lietuvos ambasada kartu su Ve- 
nezuelos ir Kolumbijos Užsienio 
reikalų ministerijomis.

Į Caracas premjero vadovau
jama Lietuvos delegacija atvyko 
balandžio 24 d. 4 vai. ryto. 
Užsienio reikalų ministerijos 
vardu Lietuvos atstovus pasvei
kino prezidentinės užsienio rei
kalų patariamosios komisijos 
generalinis direktorius am
basadorius Jorge D’Angelo Bru
no ir protokolo vadovybė.

Aukštieji svečiai buvo apgy
vendinti ištaigingame „Euro- 
building” viešbutyje. Po trum
po trijų valandų poilsio prasidė
jo ilga ir labai aktyvi vizito 
programa.

Pirmadienį, 9 vai. ryto vietos 
laiku Lietuvos delegacija apsi
lankė valstybės Panteone, kur 
premjeras, padedamas ambasa
doriaus, padėjo vainiką prie gar
saus Amerikos Išlaisvintojo Si
mono Bolivaro karsto. Aukštuo
sius Lietuvos svečius sutiko ir 
pasveikino valstybės Panteono 
direktorius Rodolfo Sepulveda. 
Buvo gražiai atliktas Lietuvos 
Respublikos, vėliau Venezuelos 
Respublikos himnai. Po to buvo 
iškilmingas aktas, garbingiems

Vidurnaktį bandėme gultis į 
dreifą (išplaukti į šalį nuo kur
so), bet jachta nenorėjo dreifuo
ti, nes esamų burių buvo per 
daug. Stoti ant plaukiojančio 
inkaro nenorėjome, nes buvome 
intensyvaus laivų judėjimo 
kelyje, o prarasti manevrin
gumą nenorėjome. Kad vėjo 
greitis siekė 40 mazgų, ži
nojome gerai, kiek buvo vėliau 
— sunku pasakyti, nes prie
taisas nebeveikė. Kuomet 
prašvito, pamačiau, kad vėjas 
nuplėšė vėjo malūnėlį. Bangos 
irgi buvo geros. Tokias, ko gero, 
buvau matęs tik prie Austra
lijos. Po audringos nakties ir 
dienos, vakarop, vėjas ėmė rim
ti. Porininkui paprašius, 
užėjome pernakvoti į Borkum 
salos (Rytų Frisian salon) jacht
klubą.

Pernakvoję Borkum, anksti 
rytą išplaukėme į jūrą. Vėjas 
pradėjo stiprėti, bet pūtė mums 
į nugarą. Laivas pastoviai 
plaukė 8-9 mazgų greičiu, bet, 
vėjui įsismarkavus, teko

svečiams pasirašant dignatarų 
knygoje.

Pirmasis oficialus delegacijos 
susitikimas vyko „Casa Amaril- 
la” rūmuose. Lietuvos atstovus 
čia priėmė Venezuelos užsienio 
reikalų ministras dr. Miguel 
Angel Burelli Rivas. Buvo ap
tartos Lietuvos ir Venezuelos 
bendradarbiavimo galimybės. 
Venezuelos užsienio reikalų 
ministro nuomone, jo šalies 
vyriausybė sudarys palankiau
sias sąlygas abiejų šalių ekono
minių ryšių plėtojimui, pir
miausia energetikos srityje. A. 
Šleževičius perdavė ministrui 
Lietuvos vyriausybės sveikini
mus ir pasakė, kad Lietuva lau
kia Venezuelos ministro vizito 
šių metų rugsėjo mėnesį. Po šio 
pasitarimo, URM Protokolo sa
lėje A. Šleževičius ir M.A. 
Burelli Rivas pasirašė dvišalę 
sutartį tarp Lietuvos ir Vene
zuelos Respulbikų dėl investici
jų skatinimo ir apsaugos. Pasa
kytose kalbose abiejų šalių 
atstovai pabrėžė stiprėjančią 
santykių plėtrą tarp abiejų val
stybių. Venezuelos ministras 
pažymėjo, kad ši sutartis atvers 
platesnes galimybes ne tik naf
tos žaliavų pirkimui, bet ir 
kitiems prekybiniams pro
jektams.

Netrukus Lietuvos delegacija 
jau buvo Istorijos akademijoje, 
kur ambasadorius V. Dambrava 
ir Istorijos akademijos direkto
rius Guillermo Moron pasirašė

Prieš išplaukiant Cape Hom link: Jonas Limentas su žmona Kada Veitaita 
Limantiene. Buenos Aires, Argentina, 1994 m. gruodžio 18 d..

mažinti bures ir, galiausiai, 
palikti tik audros stakselį, bet 
ir su juo nešėmės ne mažesniu 
kaip 5 mazgų greičiu mums rei
kalingu kursu. Bet ir vėl pro
blema su porininku. Teko 
plaukti į West Terscheling 
(Vakarų Frisian salos). Plau
kėme kelias mylias prieš srovę, 
aplinkui — seklumos, naktis, 
liūtis, lietus be sustojimo, ne
tvarkingos bangos, plaukėme 6 
valandas. Kiek mano gyvenimo 
metų ten pasiliko, težino ponas 
Dievas. Ryte atėję valdžios ats

susitarimo protokolą kultūri
nio bendradarbiavimo sutarties 
tarp Venezuelos ir Lietuvos Res
publikų apimtyje, pagal kurį 
įsipareigojama išleisti Lietuvos 
istorijos knygą ispanų kalba ir 
ją išplatinti Venezueloje ir 
Lotynų Amerikoje, o Venezue- 
los istorijos knygą — lietuvių 
kalba ir išplatinti Lietuvoje. 
Venezuelos istorijos knygos 
autorius yra G. Moron. Tikima
si, kad Lietuvoje ją išleis Moks
lų akademijos Istorijos insti
tutas.

Baigus šį vizitą buvo oficiali 
audiencija pas Venezuelos Respu
blikos prezidentą dr. Rafael 
Caldera. Čia Lietuvos delegaciją 
vėl sutiko paradui išsirikiavę 
kariai, orkestras sugrojo Lietu
vos ir Venezuelos Respublikų 
himnus. Venezuelos prezidentas 
kalbėjo apie savo krašto kaimy
ninius santykius su Brazilija ir 
Kolumbija. Net turėdama dide
les teritorines pretenzijas vienai 
iš jų, Venezuela stengiasi išlai
kyti taktą ir sprendžia tas pro
blemas tik derybų keliu. Prezi
dentas Caldera gyvai domėjosi 
Lietuvos santykiais su kaimy
nais, jų tarpe su Rusija, Lietu
vos integracija į Europos bendri
ją. Po pusvalandį trukusios au
diencijos, prezidentas pakvietė 
garbės svečią iškilmingiems pie
tums, kurių metu buvo keliami 
tostai už tolimesnį, kaskart 
glaudesnį bendradarbiavimą. 
Prezidentas, kaip anksčiau mi
nistras Burelli, iškėlė ambasa
doriaus dr Vytauto Dambravos 
nuopelnus, dinamiškai vys
tant abiejų kraštų bendra
darbiavimą.

Prezidentui Calderai išlydėjus 
ministrą pirmininką A. Šleževi
čių, delegacija skubėjo vizitui 
pas Kongreso pirmininką dr. 
Eduardo Gomez Tamayo (kuris 
yra ir Senato rūmų pirminin
kas). Susitikime dalyvavo Atsto
vų rūmų pirmininkas Carmelo 
Lauria, Senato užsienio reikalų 
komisijos pirmininkė Haydee 
Castillo, kiti Kongreso atstovai.

Iš ten — į Lietuvos ambasadą, 
kuri yra centrinėje Caracas ma
gistralėje, vieno iš Centro Plaza 
dangoraižių dvyliktame aukšte, 
kur buvo susipažinta su atsto
vybės darbo sąlygomis, pristaty
ti ambasados darbuotojai ir 
talkininkai.

Po trumpo atokvėpio — vaka
re „Distral Termica” vadovybė 
suruošė delegacijai vakarienę, 
kurioje dalyvavo įvairių sričių 
verslo atstovai — tarp jų ir iš 
Paryžiaus atvykęs BOUYGUES 
prekybos operacijų direktorius.

Pažintis su Venezuelos 
naftos pramone

Sekanti diena, balandžio 
25-oji, antradienis, buvo skirta

tovai labai įtartinai žiūrėjo į 
mane. Vėliau, pažiūrėjęs į veid 
rodį, supratau, kodėl. Akys buvo 
pasruvusios krauju. Jie tikriau
siai pagalvojo, kad prisirijęs 
narkotikų, o tai buvo nuo 
įtampos. Po tos nakties dvi sa
vaites negalėjau nei skaityti, 
nei rašyti. Visa laimė, kad kai 
pirkau jachtą, jos buvęs šeimi
ninkas palydėjo mane iki šios 
salos. Tenai tuomet atplaukėme 
vakarop. Mano atmintyje labai 
puikiai užsifiksavo šviesų išdės
tymas, kas mus ir išgelbėjo.

konkretiems derybinio pobūdžio 
pasitarimams energetikos srity
je. Ieškodami stabilių ir patiki
mų energijos tiekėjų, sekdami 
Europos valstybių pavyzdžiu bei 
ambasados darytais siūlymais, 
Lietuvos premjeras su vyriausy
bine delegacija atvyko ištirti 
naujos kuro rūšies — orimul- 
siono pirkimo šiame krašte ga
limybes, derėtis dėl šio produkto 
pirkimo sąlygų bei perspektyvų 
ir padaryti konkretų sprendimą.

Programa prasidėjo anksty
vais pusryčiais, kuriuos Lietu
vos ministro pirmininko garbei 
suruošė dr. Juliaus Trinkūno 
vadovaujama valstybinė naftos 
bendrovė „Lagoven”. Po to buvo 
svarbūs dalykiški pasitarimai 
su „Bitumenes de Orinoco” (Bi- 
tor) vadovybe. Lietuvos energe
tikos ministras Algimantas Sta
siukynas ir Bitor prezidentas 
Jorge Zamella pasirašė ketini
mų protokolą, kuriame numaty
ta orimulsiono pirkimo pro
grama. Galutinė pirkimo sutar
tis numatyta pasirašyti Lon
done su Bitor atstovybe Europo
je. Priimtas planas ir dėl orimul
siono transportavimo, sudarant 
bendrą sutartį su Danija.

Tuo metu Lietuvos Susisieki
mo ministras Jonas Biržiškis 
turėjo išsamų pasitarimą su 
Venezuelos ryšių ir transporto 
ministru dr. Zaa, kuriame daly
vavo svarbiausių departamentų 
vadovai. Lietuvos susisiekimo 
ministerijai yra svarbi Venezue
los institucijos patirtis transpor
to klausimų srityje, kai Vene
zuela turi problemų koordinuo
jant transporto struktūrų ir so
cialinių draudimų sistemas bei 
siūlant įstatymų projektus. Nu
matyta paruošti abiejų šalių 
transporto sutartį, ypač turint 
omeny numatomą orimulsiono 
transportavimą bei kitus 
prekybinius ryšius.

Po pietų tęsėsi išsamūs pasi
tarimai su antrąja pagal dydį 
valstybine naftos įmone „Petro- 
leos de Venezuela (PDVSA) dėl 
galimo prekybinio bendra
darbiavimo.

Po šių pasitarimų vyko 
ilga sesija Energetikos ir 
kasyklų ministerijoje, kur 
svečią ir jo delegaciją pa
sveikino viceministras Fred- 
dy Alvarez Yanes (ministras tuo 
metu buvo interpeliuojamas 
Kongrese). Posėdyje dalyvavo 
atskirų ministerijos direktoratų 
vadovai. Buvo pabrėžtas nuošir
dus ir dalykiškas abiejų kraštų 
diplomatinis bendradarbiavi
mas, ryšių ir kontaktų energe
tikos srityje paieška ir plėtimas.

(Bus daugiau)

Sulaukę palankaus oro, pasi
naudoję buvusio šeimininko pa
liktais jūrlapiais, vidiniais far
vateriais, nuburiavom į Helder 
olandų karinę bazę, iš kur mano 
porininkas išvyko namo.

J Olandiją atvyko Reda. Ji te
buvo tris paras, bet mes nema
žai nuveikėme. Susitvarkėme 
audros sudraskytas bures, 
sumontavome jos atvežtą naują 
inventorių, susitikome su senais 
bičiuliais.

Bandžiau ieškoti sau pori
ninko iki Dover (Anglija), bet — 
veltui. Jų nuomone, tokiu metų 
laiku Šiaurės jūroje buriuoja tik 
nenormalūs. Reda pagelbėti 

. man negalėjo, turėjo vykti namo 
Reikėjo eiti „va bank”.

Negalėjau net Redos palydėti 
į Amsterdamą, nes oras pasi
taikė palankus, kuo nutariau 
pasinaudoti ir buriuoti toliau 
vienas. Perplaukimas truko 35 
valandas. Vėjas kelionės pabai
goje įsismarkavo kaip reikiant, 
bet labiausiai bijojau užmigti, 
nes laivų Šiaurės jūroje, kaip 
tarakonų ant mūsų žvejybinių 
laivų. Dėmesio reikėjo nemažo, 
nes braukiau per pakrantes iki 
Belgijos, per seklumas, nes 
pagal potvynių-atoslūgių len
teles buvau pasiskaičiavęs 
vandens aukštį. Jei vėjas būtų

Danutė Bindokiene

Kada išsibaigs 
kantrybė?

Esame pratę pasaulio galiū
nais vadinti Jungtines Ameri
kos Valstijas ir Rusiją, nors po 
pastarosios „didybės apsiaustu” 
jau seniai paslėpti tik nešvarūs 
skarmalai. Pasirodo, kad šalia 
šių dviejų galingųjų kone nepa
stebimai išaugo trečias, prieš 
kurį tiedu abudu net gero sprig- 
tuko į kaktą neatlaikytų. Kai 
kurie užsienio politikos žinovai 
ir neramumų Europoje stebė
tojai jau senokai išreiškia įta
rimą, kad pati stipriausia šiuo 
metu tauta yra serbai. Ar ne jie 
laiko viso pasaulio ginkluotas 
pajėgas — Jungtines Tautas ir 
NATO — už virvutės Bosnijoje 
ir tampo jas lyg marionetes, iš- 
statydami pajuokai ir paniekai? 
Nors mėlynšalmiai „taikos sau
gotojai” jau seniai įsitaisę Bos
nijoje, bet jų pastangos sukurti 
„saugias zonas”, kuriose bent 
musulmonų sužeistieji ir ligo
niai galėtų ramiai sulaukti 
pagalbos buvo bergždžios. Bos
nijos serbų vadas R. Karadzič 
atranda vis naujų priežasčių 
nepaklusti JT ir NATO pajėgų 
vadų pageidėvimams arba tie
siog tyčia pasirenka jiems 
prieštarauti.

Kasdien matome laidojamas 
serbų apšaudymo aukas. Kas 
dien skaičiuojami sužeistieji (o 
kaip su tais gimnazistais, pra
ėjusį ketvirtadienį užmuštais 
mokslo metų užbaigimo iškil
mėse, Sarajevo mieste?). Bet 
galbūt didžiausią pasipiktinimą 
sukelia daugiatautė, gerai gink
luota JT kariuomenė, bejėgiškai 
stebinti tas žudynes ir nepaju
dinanti nei piršto joms sustab
dyti.

Kartais atrodo, kad serbų 
įžūlumui nėra ribų, o JT vado
vybės kantrybė neišsemiama. 
Tiesa, praėjusios savaitės pabai
goje NATO lėktuvai išdrįso 
bombarduoti serbų amunicijos 
sandėlius. Deja, be didelio dūmų 
debesio kitokių rezultatų nepa
siekta. Tik serbams atsirado dar 
viena gera proga „pabraukti 
pasauliui per nosį” — jie įkaitais 
paėmė kelis šimtus JT karių, 
kai kuriuos prirakino prie 
galimų taikinių savo teritori
joje, kad nebūtų pakartotas 
bombardavimas. Kyla klausi 
mas: ką tie JT kariai tokiu pa
vojingu metu veikė serbų teri
torijoje, kodėl jie nebuvo perspė
ti ir atitraukti? Juk įkaitų 
paėmimo pavojus buvo aktualus

papūtęs į vakarus, būtų buvę 
nelinksma. Nuo Belgijos pra
dėjau imti aukštį įplaukti 
į Dover, kur turėjau įveikti

Jonas Limantas olandų miestelyje Hoorn 1994 m liepos 2 <1 Nuo 4i<> rnu i 
telio pavadinimo k4o ir Cape Hom ižkySulio vardas

ir serbai patogiai pasinaudojo 
Droea.

Visa situacija darosi net žaliu 
ga, nes toks nuolatinis tąsymą 
sis ne tik nepadeda Bosnijos 
gyventojams sulaukti taikos ar
ba bent saugesnio rytojaus, bet 
taip pat į nieką paverčia, kilniu 
tautų bendradarbiavimo pagrin
du sukurtų, organizacijų — JT 
ir NATO — vardą. Jeigu jos ne
gali būtų veiksmingos nedideliu 
mastu ir palaikyti taiką tarp 
besikivirčijančių etninių grupių, 
palyginti mažoje teritorijoje, tai 
kaip atliktų taikdarių vaidmenį 
didesnių konfliktų atveju?

Antra vertus, kone nuo pat 
įkūrimo JT rolė labai veiks 
minga nebuvo. Didieji agreso 
riai, nepaisydami perspėjimų, 
skriaudė silpnesniąsias šalis 
Kas garsiau šaukė JT plenumo 
posėdžiuose, tam ir buvo 
nusileidžiama (o garsiausiai 
rėkavo sovietų atstovai, po savo 
letena paglemžę mažesnes 
tautas). Galbūt JT tikrasis 
veiksmingumas glūdi ne teisė jo 
ar taikos palaikytojo vaid 
menyje ir netolimoje ateityje 
reikėtų atidžiai persvarstyti or 
ganizacijos nuostatus bei 
įsipareigojimus?

Pastaraisiais metais JT rūpės 
čiu suruoštos kelios pasaulinio 
maste .onferencijos, kuriose 
svarstyti gamtos apsaugos, 
vargšų globos, žmonijos prieau 
glio gausėjimo ir kiti, šiandien 
taip reikšmingi, klausimai. Sį 
rudenį Kinijoje vyks kita tokia 
konferencija — moterų teisiu 
tema. Tai labai pozityvūs reiš
kiniai, kurių įgyvendinimui 
kaip tik tinka JT globa. Konfe
rencijose nesisvaidoma kaltini 
mais, nevyksta varžybos dėl 
pirmenybių. Yra pateikiama 
problema, jos egzistenciją visi 
dalyviai pripažįsta ir visi mė
gina ieškoti išeičių. Svarbiau
sia: prie bendro stalo „mokosi” 
susikalbėti daug skirtingų 
tautų, kultūrų, rasių, pasaulė
žiūros žmonių. Kai žmonija ras 
bendrą kalbą, spręsdama vi
siems opius klausimus, galbūt 
nebereikės žvanginti ginklais. 
O tuo tarpu JT bei NATO pajė
gų vadai turėtų peržiūrėti savo 
karinio pasirengimo vadovėlius, 
kad prisimintų kariuomenes 
paskirtį. Jeigu jie to nenori ar 
negali padaryti, tegul liaujasi 
„žaidę kareivėlius” ir paleidžia 
savo karines pajėgas birželio 
lankų šienauti, daržų ravėti...

drovumą ir angliškai radiotele 
fonu prašyti leidimo įplaukti j 
uostą. Tai pavyko lengviausiai

(Bus daugiau)
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LIETUVOS KONSULŲ 
SUSIRINKIMAS NEW

YORKE
P. PALYS

tykius ir mainus ekonominės, 
kultūros, mokslo, turizmo ir 
kitose veiklos sferos. Viena 
pagrindinių konsulato funkcijų 
yra apsaugoti savo valstybės 
piliečių ir organizacijų in
teresus, vadovaujantis tarptau
tinės teisės normomis.

Šiuo metu .generalinis kon
sulatas (toliau G.K.), be „gryno
jo” konsulinio darbo (pilietybės 
atstatymo, dokumentų legaliza
vimo, vizų išdavimo ir kit.) 
didelį dėmesį skiria gerų santy
kių užmezgimui ir palaikymui 
su įvairiomis JAV organizaci
jomis ir pavieniais piliečiais, o 
taip pat ir su kitų svetimų val
stybių konsulatais, akredituo
tais New Yorke. Nemažai laiko 
ir pastangų skiriama ekonomi
nių ryšių užmezgimui. Ieškoma 
asmenų ar bendrovių, norinčių 
ar tik besidominčių investuoti į 
Lietuvos ūkį. Renkame ir plati
name informaciją, susijusią su 
Lietuvos įmonėmis, uždaromis 
akcinėmis bendrovėmis ir at
skiromis ūkio šakomis. Turėda 
mi neblogus ryšius su JAV uni
versitetais, kolegijomis, bei 
universitetų draugijomis, ban
dome pradėti įvairias ben 
dradarbiavimo programas tarp 
JAV ir Lietuvos universitetų. 
Šioje srityje turime konkrečių 
projektų bei pasiūlymų. Bene 
didžiausias „naujojo” konsulato 
New Yorke pasiekimas kultūros 
srityje, tai Lietuvos dalyvavi
mas Europos valstybių Kino fes
tivalyje, kuris New Yorke 
turėtų įvykti 1996 metų rudenį. 
Tam renginiui skiriame daug 
laiko ir pastangų. G.K., kiek
leidžia lėšos, kurios yra ganėtinai 
ribotos, dalyvauja Užsienio kon
sulų draugijos veikloje.

— Tais darbais besirūpi
nant, ar dar lieka laiko paž
velgti į čia esančių lietuviškų 
organizacijų veiklą? .

— Mano supratimu, mes ne 
tik domimės New Yorke esančių 
lietuviškų organizacijų veikla, 
bet ir stengiamės, kiek leidžia 
laikas, dalyvauti bent jau pa
grindiniuose renginiuose. Lietu
vai prisijungus prie 1993 metų 
Vienos konvencijos dėl konsuli
nių santykių, konsulato darbas 
yra ganėtinai reglamentuotas, 
t.y. be reprezentacijos, kaip jau 
minėjau, atsakydamas į antrąjį 
klausimą, tenka skirti milžiniš
ką laiko dalį tarpkonsulinių 
santykių palaikymui ir jų plėt
rai. Todėl ne dėl mūsų kaltės 
didesniam bendradarbiavimui 
su lietuviškom visuomeninėm 
organizacijom to laiko kažin 
kiek ir nelieka.

— Ar pakankami organi
zacijų ryšiai su konsulatu ir 
kokius joms bei jų vadovau
jantiems asmenims turėtu
mėte pageidavimus?

— Manyčiau, kad ryšiai 
ganėtinai geri. Pageidaučiau, 
kad Lietuvių Bendruomenė 
New Yorke ir generalinis kon
sulatas „surėmę pečius”, galė
tų geriau plačiajam pasauliui 
pristatyti Lietuvą. Atrodo, kad 
bręsta reikalas susitikti su LB 
apygardos valdybos nariais ir 
aptarti turimus planus bei 
projektus.

— Ar konsulatas yra pa
kankamai apsirūpinęs šiame 
krašte išleidžiama lietuviška 
spauda?

— Konsulatas yra užsisakęs 
ir skaito: „Bridges”, „Tėvynė", 
„Laisvoji Lietuva", „Dar
bininkas”, „Draugas”, „Tėviš
kės žiburiai”, „Lituanus”.

Prie savo atsakymų, genera
linis konsulas dr. Petras Anu
sas, prijungė tokį prierašą iš 
konsulų suaitikimo-posėdžio: 
„Be anksčiau minėtų problemų 
ir klausimų, konsulų suvažiavi
mo metu, buvo iškeltos tokios

Š.m. gegužės 20 d. Lietuvos 
''onsulato patalpose, Nevv Yor
ke, buvo sušauktas Šiaurės 
Amerikos konsulų susirinkimas 
/ posėdis. Susirinkime dalyvavo: 
generalinis konsulas Nevv Yor
ke dr. Petras Anusas, du svečiai 
iš Lietuvos: Užsienio reikalų 
ministerijos sekretorius, Kon
sulinio departamento direkto
rius Rimantas Šidlauskas ir Fi
nansų skyriaus vedėjas URM 
Jurgis Akromas; buvęs il
gametis konsulas Nevv Yorke, 
vėliau ambasadorius, o dabar 
specialus patarėjas JT Anicetas 
Simutis; konsulai: Arnoldas 
Milukas, NY, Darius Gaidys, 
NY, garbės konsulai: Vaclovas 
Kleiza, Čikagoje, Vytautas Če
kanauskas, Los Angeles, Haris 
Lapas, Kanadoje, Ramūnas As
trauskas, atašė, ambasada Va
šingtone ir vicekonsule Jūratė 
Baravykienė, Nevv Yorke.

Posėdį atidaręs gen. konsulas 
dr. Petras Anusas ir „...į mažą 
Lietuvos dalelytę” susirinku
sius pasveikinęs, paaiškinęs šio 
susitikimo tikslą, žodj tarti 
pakvietė Anicetą Simutį. „Tu
riu prisipažinti, kad tarp konsu
lų aš jaučiuos geriau, negu tarp 
kitų diplomatų, — kalbėjo A. 
Simutis, — mat, a' msulu iš
buvau beveik 60 m». 4”. Pažvel
gęs į konsulato darbus Lietuvai, 
esant sovietų okupacijai, svar
biausias uždavinys buvęs žūtbūt 
išlaikyti Lietuvos konsulato tęs
tinumą. Lietuvos vėliava tarp
tautinėje arenoje buvusi išlaiky
ta. Baigęs savo žodį, A. Simutis 
konsulato archyvo raktus per
davė gen. konsului dr. Petrui 
Anusui.

Po to buvo gan ilgas ir išsa
mus Konsulinio departamento 
direktoriaus Rimanto Šidlausko 
pranešimas. Jis informavo apie 
priimtą įstatymą, tvarkantį dip
lomatinės tarnybos santykius, 
apie specialios komisijos piliety
bės reikalu, gegužės mėnesio 
pabaigoje įvyksiantį susirinki
mą, bevizinio judėjimo galimu
mus, Baltijos valstybių bendra
darbiavimą, asmenis ieškančius 
politinės globos Lietuvoje, gar
bės konsulų plėtimo tinklą, sie
nų su kaimynininėmis valstybė
mis ir tvarkymą ir kitus svar
bius reikalus.

Po jo pranešimo buvo per
trauka ir atsigaivinimas kava. 
Pasinaudodamas ta pertrauka, 
užkalbinau vieną kitą ir pakvie
čiau atsakyti į keletą klausimų. 
Pirmuosius penkis klausimus 
raštu atsakė generalinis kon
sulas dr. Petras Anusas.

— Koks šito konsulų susi
būrimo tikslas?

— Pagrindinis tikslas — pasi
keisti naujausia informacija 
(šiuo atveju, naujausiomis in- 
trukcijomis, įvairių žinybų įsta
tymais, bei įsakymais susi
jusiais su konsuline veikla), ieš
koti būdų, kaip pagerinti mūsų 
darbą, išklausyti pageidavimus 
ir pasiūlymus. Taip pat man 
gana svarbus tikslas buvo susi
pažinti ir asmeniškai paben
drauti su visais, Šiaurės Ame
rikoje reziduojančiais, garbės 
konsulais. Be viso kito, šio 
susitikimo metu buvo svarstomi 
kai kurie konkretūs finansinės 
— ūkinės veiklos klausimai, ap
tartos galimybės teikti URM, ar 
kitoms žinyboms Lietuvoje, kai 
kuriuos pasiūlymus dėl įstaty
mo pakeitimo arba jų išplėtimo. 
Tai daugiausia susiję su piliety
bės atstatymo klausimais.

— Su kuriais pagrindiniais 
darbais konsulatui tenka ga- 
linėtis?

— Konsulatas, kaip ir bet 
kuri kita diplomatinė misija, 
atstovauja savo kraštui kitoje 
valstybėje, kurioje yra akredi
tuota. Plėtoja draugiškus san-

Lietuvos konsulų pasitarimo Nevv Yorke dalyviai. Sėdi generalinis konsulas dr. Petras Anusas; 
stovi iš .kairės: kons Arnoldas Milukas, kons. Darius Gaidys, garbės gen. konsulas Čikagoje 
Vaclovas Kleiza, vicekonsule Jūratė Baravykienė, ambasadorius Anicetas Simutis, Lietuvos 
Respublikos Užsienio reikalų ministerijos sekr , konsulinio departamento dir. Rimantas Šid
lauskas, garbės gen. konsulas Los Angeles, CA, Vytautas Čekanauskas, Užsienio reikalų minis
terijos Finansų skyriaus vedėjas Jurgis Akromas.
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liniam konsulatui New Yorke: 
literatūros (turistinės) stoka, 
t.y. stoka prieinamos informaci
jos apie Lietuvą. Nerangi kai 
kurių Lietuvos žinybų pozicija, 
atstatant pilietybę, t.y. išduo
dant pasus Amerikoje gyvenan
tiems lietuviams. Sunki finan
sinė gen. garbės konsulo Čika
goje būklė. Informacijos (ben
dros) stygius kai kuriuose gar
bės konsulatuose (Čikagoje). 
Nelengvesnė finansinė padėtis 
ir Kanados gen. garbės kon
sulate.

Kiek man žinoma, Užsienio 
reikalų ministerijos atstovai 
Rimantas Šidlauskas ir Jurgis 
Aromas pažadėjo, kartu su 
URM ministru, prof. P. Gyliu, 
apsvarstyti ir, kiek tai įmano
ma, tuos reikalus patenkinti. 
Beje, prieš formalų suvažiavimo 
susirinkimą gen. konsulate, 
New Yorke, vyko ūkinės-finan- 
sinės veiklos revizija, kurią 
atliko J. Akromas. Finansinių 
pažeidimų ir neapgalvotų lėšų 
švaistymo nerasta. Ypač gerai 
buvo įvertintas konsulo Arnoldo 
Miluko darbas, kuris yra atsa
kingas už apyskaitą ir finansų 
tvarkymą”.

Į tolimesnius klausimus atsa
kė kiti.

— Pagal Lietuvos finansų 
ministerijos duomenis, dabar 
Valstybės skola esanti be
veik 500 milijonų dolerių. Ar 
nesudarys sunkumų tą skolą 
grąžinti?

— J. Akromas: — Jeigu ne
bus sutvarkytas mokesčių su
rinkimo klausimas — problema 
bus.

— Ambasada Vašingtone 
yra pasiūliusi Lietuvos vy
riausybei didesniuose JAV 
miestuose paskirti garbės 
konsulus. Kokia būtų to 
nauda?

— V. Čekanauskas: — Aš 
manau, nauda būtų. Pirmiau
sia, kiek tai leidžia konsularinės 
galimybės didesniuose lietuvių 
telkiniuose jiems patarnauti. 
Antra, svarbesnė priežastis — 
būtų naudinga, kad toms parei
goms skiriami asmenys turėtų 
tam tikrą specialų pasiruošimą. 
Jie galėtų užmegzti didesnį ryšį 
su Amerikos pramonininkais, 
verslo įstaigomis, jas sudomin
ti investuoti į Lietuvą.

— Ar pasitaiko, kad Lietu
vos piliečiai, patekę į Ameri
kos teisėsaugos rankas, pa
galbos ieškodami kreiptųsi į 
konsulatą?

V. Kleiza: — Man atrodo, kad 
jie dažniausiai laikosi atokiau 
nuo visų mūsų lietuviškų įstai
gų ir apskritai nuo lietuviško 
gyvenimo. Tiesiogiai atsakant į 
klausimą: tebuvo vienas, ar du 
atvejai, kada buvo kreiptasi, 
prašant mūsų pagalbos.

Iš Šiaulių srities karinės 
prievolės atlikti pašauktų 
1,164 jaunuolių tinkamais 
rasta tik 295. Kokia būtų

Plačiai diskutuojame Lietuvos 
ekonomiką, investavimo gali
mybes, bendro verslo įmones ir 
t.t. Visi žinome, kad nepapras
tai svarbų vaidmenį krašto eko
nominiame gyvenime atlieka 
bankai; jie perveda indėlius, 
veda atskaitomybę su indėlinin
kais, tarpininkauja finansi
niuose reikaluose nuo užsienio 
valiutos iškeitimo iki čekių iš
mokėjimo ar inkasavimo.

Vakarų pasaulyje einamos (če
kių) sąskaitos savininkas neturi 
jokio galvosūkio, kaip išrašyti 
čekį už prenumeratą, sąskaitą 
ar padaryti asmeninę dovaną. 
Čekio gavėjas jį įneša į savo 
sąskaitą, savo parašu patvirtin
damas pinigų gavimą. Gavėjo 
bankas, inkasavęs čekį, jį 
grąžino davėjo bankui, kuris, 
čekio sumą atskaitęs iš einamos 
sąskaitos, jį persiunčia savo 
indėlininkui su mėnesine apys
kaita. Gavėjo pasirašytas čekio 
originalas yra mokėjimo įrody
mas ir teisinis pakvitavimas, 
pripažįstamas ir teismuose. Be 
to, čekį išrašančiam asmeniui 
nėra žinomas gavėjo bankas ar 
sąskaitos numeris, nes čekio 
inkasavimas ir persiuntimas 
yra gavėjo ir jo banko atsa
komybė.

Lietuvai atgavus nepriklau
somybę, užsienio lietuviai 
rūpinosi savo tėvynainių ge
rove, siuntė drabužių ir maisto 
produktų siuntas, bet taip 
norėjo padovanoti ir pinigų. 
Nors neleistina, bet dauguma 
rizikavo dolerius siųsti laiš
kuose, tačiau didelė tų laiškų 
dalis nepasiekė adresatų, nes 
nesąžiningi Lietuvos pašto tar
nautojai, ieškodami valiutos, 
tuos laiškus atplėšinėjo. O būtų 
buvę puiku jiems nusiųsti če
kius, bet, atrodo, kad gavėjai 
neturi galimybės jų iškeisti ban
kuose. Kaip išrašyti čekius? 
Mes paprastai parašytume čekį 
„pay to the order of Jonas Pet
raitis”, be rūpesčio, kuriame

tokio mažo tinkamumo prie
žastis?

R. Astrauskas: — Pirma, 
aišku, per mažas tos pareigos 
supratimo jausmas. Antras da
lykas — nėra normaliai sut
varkyta pati procedūra. Trečia 
— yra nemažai atvejų, kad ir 
gydytojai padeda jaunuoliams 
karinės tarnybos išvengti. 
Galima susidaryti vaizdą, kad 
Lietuvoje gyvena labai mažas 
procentas jaunų vyrų, tinkamų 
tarnauti kariuomenėje. Bet, aš 
manau, kad tai tik paprasčiausi 
vengimo atvejai.

Pertraukai pasibaigus posėdis 
buvo tęsiamas toliau. Darbo
tvarkėje buvo pranešimai, dis
kusijos, apibendrinimai ir 
susirinkimo / posėdžio už
darymas.

AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ

banke jis turi sąskaitą ir koks 
jo sąskaitos numeris.

Mūsų standartinio formato če
kiai lietuviškų instrukcijų 
negali sutalpinti, nes, visų pir
ma, jis turi būti siunčiamas į 
kurį nors banką Amerikoje ar 
Šveicarijoje, nurodant daugiau 
kaip dvidešimt skaitlinių sąskai
tos numerių su pastaba pervesti 
į banką Lietuvoje, dar pridedant 
daugelio skaitlinių kitą sąskai
tos numerį. Tarptautinė bankų 
sistema neleidžia jokių prierašų 
prie čekio; jame privalo būti tik 
banko pavadinimas, sąskaitos 
numeris, čekio data, gavėjo var
das, suma skaitlinėmis ir raštu 
ir čekio davėjo parašas be jokių 
papildomų „instrukcijų”. Tarp
tautiniai atskaitomybės kom
piuteriai ir buhalterinės maši
nos tik tokiai sistemai yra pri
taikyti. Spaudoje dažnai įspėja
ma nepažįstamiems ar telefonu 
pardavinėjantiems asmenims 
neduoti savo sąskaitos numerio, 
o kai apmokame sąskaitas, 
mums rūpi gavėjo banko pava
dinimas ir sąskaitos numeris.

Ar reikia stebėtis, kad aukų 
prašymai su tokiomis instrukci
jomis lieka be atgarsio? Štai 
„Draugo” gegužės mėn. 2 d. 
laidos laiškų skyriuje skaitau 
Kūdikėlio Jėzaus Bažnyčios 
remontui aukų prašančio klebo
no laišką, kuriame kaip tik 
duodamos tokios nesupran
tamos čekių rašymo instrukci
jos. Aišku, kad aukotojų atsi
rastų, bet kaip tą auką iš
siųsti? Kaip išrašyti čekį? Kas 
į tą klausimą atsakys? Kodėl 
klebonas negali atidaryti sąs
kaitos vietiniame banke, 
prašyti čekius išrašyti arba 
bažnyčios, arba jo vardu, ir pats 
jų inkasavimu pasirūpinti? Lie
tuvos spaudoje nuolat skelbiasi 
nauji bankai, bet kokia yra jų 
sistema? Kaip atliekama tarp
bankinė atskaitomybė? Kol į tą 
klausimą atsakymo nėra, auko
tojai, negalėdami išspręsti čekių 
rašymo mįslės, lauks instrukci
jų pasikeitimo.

„SENJORŲ” DRAUGIJA 
ŠIAULIUOSE

Pensijinio amžiaus sulaukę 
Šiaulių miesto menininkai 
įkūrė „Seųjorų” draugiją prie 
Lietuvos kultūros fondo Šiaulių 
krašto skyriaus. Draugijos įkū
rėjai mano, kad pagyvenę Šiau
lių miesto ir krašto menininkai 
tebėra kūrybingi ir gali užsiimti 
menine veikla.

„Senjorų” draugija ketina 
pasikviesti režisierių bei 
choreografų ir statyti spektak
lius, skirtus pensijinio amžiaus 
aktoriams. Draugijos pirminin
ku išrinktas aktorius Kazimie
ras Tumkevičius.

(LR, 05.05)

CLASSIFIED GUIDE
REAL ESTATE

OAKLAWN 
REALTY 
6253 W. 95 SL 
Oak Lawn, IL 60453

BALYS BUDRAITIS
Patarnauja įvairių nuosavybių 

pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti 

skambinkite: 
BUDRAIČIUI

Bu* 706-489-7000 Rm. 312-7763871 
Fa*. 706499-7006 Pųpr 312-3060307

MISCELLANEOUS

ELEKTROS 
(VEDIMAI - PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir
bu ir užmiesty. Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai.

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

10%—20%—30% pigiau mokėsit 
pas mus už apdraudą nuo ugnies, 
taip pat ir už automobilio 
draudimą.

FRANK ZAPOLIS 
32081/a Weat 95th Street 

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

FOR SALE

DAINŲ ŠVENTĖS
VAIZDAJUOSTĖ

Prisiminkite 
praeitos vasaros 

Dainų šventę 
Alvido Buklio 

nufilmuotoje ir 
Vidos Kuprytės 
suredaguotoje 

aukštos kokybės 
VHS juostoje.

Kaina tik $25

čekius siųsti:
Lithuanian R. Catholic 
Federation of America

4545 W 63 Street 
Chicago IL 60629

VYDŪNO FONDO LEIDINIAI

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS ISTORIJA, istoriko prof. J. Jakš
to paskutinis veikalas apie 19161940 m. Lietuvos politinį ūkinį, eko
nominį gyvenimą, kurį autorius pats pergyveno. 272 psl., gausiai 
iliustruota knyga nuotraukomis ir žemėlapiais, gražiai įrišta, tinkama 
dovana kiekvienam, 815.
LIETUVOS BEI LIETUVIŲ KRIKŠTAS IR 1387-JI METAI, istoriko 
J. Dainausko susidomėjmą sukėlusi knyga, kurioje autorius iškelia 
naujus faktus Lietuvos istorijoje, paneigdamas daugelio suklastotus 
ir daugelio kartotus teiginius. Kiekvienas domintis Lietuvos istorija, 
šioje knygoje ras daug įdomių skaitinių, paneigimų. 352 pat., gau
siai iliustruota, $18.

DIDYSIS VARPININKAS VINCAS KUDIRKA, žinomo monografijų 
rašytojo A. Merkelio įdomiai parašytas veikalas apie XIX amžiaus 
Lietuvos gyvenimą ir svarbiausią to laiko lietuvybės darbuotoją Dr. 
Vincą Kudirką. Knyga lengvai skaitoma su dideliu dėmesiu iki 
paskutinio puslapio. Iliustruota, gražiai įrišta, tinka dovanoti, 416 
psl., 818.
MANO TĖVYNĖ, Vydūno gimtųjų vietų aprašymas paprasta, vaiz
dinga kalba, lengvai skaitoma apie gražiąsias Lietuvos pajūrio vie
toves. Skaitydami šią knygą nusikalsima j mūsų tėvynės gintarinį 
krantą, tai prisiminti padės gausios iliustracijos, žemėlapis. Knyga 
skirta jaunimui, bet tinka visiems, 79 psl., 84.
KAZIMIERAS PALČIAUSKAS 1941-1944 M KAUNE, spaudai 
paruošė A. Dundzila, 96 psl. žinomo veikėjo išgyvenimai nacių 
okupacijos matu, už kuriuos vėliau buvo neteisingai kaltinamas ir 
persekiojamas, (domios iliustracijos, 84.
LIETUVA, Dr. J. šaulio, Lietuvos ambasadoriaus Vokietijoje, 
rūpesčiu paruoštas spalvotas, iliustracinis žemėlapis, kokio dar 
neturėjome per visą nepriklausomybės gyvenimą. Tinka papuošti 
savo gyvenamus namus, raštines, dovanoti savo draugams 31 x 
31 colių apimties, spausdintas Italijos spaustuvės Romoje ant krei
dinio popieriaus, 818.
PASTABA: Visus šluos Vydūno Fondo leidinius galima gauti 
dienraščio DRAUGAS redakcijoje arba užsakant paštu Prie kainos 
Minois valstijos gyventojai prideda 6.75% prie knygos kainos. Taip 
pat visi užsakytoja prideda pašto ir supakavimo Išlaidų 
apmokėjimui

REAL ESTATE

GREIT
PARDUODA

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS

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

, KMIECIK REALTORS 
i 7922 S. Pulaski Rd. 
•j 4365 S. Archet Avė.

DANUTĖ MAYER 
284-1900

Jei norite parduoti ar pirkti namus, 
kreipkitės į Danutę Mayer. Ji profe
sionaliai, sąžiningai ir asrrjęniikai 
patarnaus. |kairiųyiigąs,veitui.
■

FOR RENT

CAPE COD, HYANNIS
Išnuomojamas didelis butas 
vasarai; 3 mieg., virtuvė. Netoli 
jūros. Kreipti*: 508-771-5050

IEŠKO

Nerūkantis pensininkas ieško 
išsinuomoti 1 kamb. su virtuvės 
privilegija. Skambinti 7 v.v. Iki 10 
v.v. Tel. 312-471-2540.

HELP VVANTED

Ieškoma 30-50 m. moterie padėti namų 
ruošoje ir virti vyr. amžiaus moteriai ir gy
venti kartu. Turi šiek tiek mokėti angliškai, 
$125 į sav 6 darbo dienos, antrd laisvas 
VVestchester priemiestis. Skambinti tarp 
3-8 vai. p.p. tai. 706562-8SS3.
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TARPTAUTINE 
MOKSLININKŲ IR 

DĖSTYTOJŲ SUEIGA
Prof. habilit. dr. VALDAS STAUSKAS

Balandžio 5-9 d. Tarptautinė 
architektūros ir statybos mokslo 
tyrimų taryba (C.I.B.) bei Flo
ridos universitetas (Gainesville) 
organizavo Orlando, FL mieste 
dideli tarptautinį simpoziumą. 
Jame buvo pateikti pranešimai, 
projektai, speciali literatūra iš 
27 šalių. Malonu, kad nebuvo 
pamiršta ir Lietuva.

Simpoziumo tema: „Mokslo 
tyrimų ir studijų proceso ryšiai 
architektūroje ir statyboje, žvel
giant už 2000 metų. Žymius po
kyčius architektūroje iššaukia 
pastaruoju laikotarpiu ne tik 
nauji techniniai sprendimai, 
naujų konstrukcijų ir statybinių 
medžiagų bei technologijų 
galimybės. Lygiagrečiai keičiasi 
požiūris į architektų bei 
inžinierių atsakomybę visuo
menei, didėja socialinių ir ap 
linkos apsaugos dalykų reikš 
mė, visose pasaulio šalyse pra 
dėta labiau rūpintis istorinių 
architektūros objektų apsauga 
ir restauracija. Šios naujovės 
turi laiku pasiekti studijuojantį 
jaunimą — tai jis kurs naująją 
architektūrą po 2000-tųjų metų. 
Teorinė, filosofinė bazė svarbi 
kiekvienam praktikui.

Mano pranešimo tema buvo: 
„Ekologinis požiūris grandinėje: 
Mokslo tyrimai — universite
tinės studijos — praktika (Lietu
vos pavyzdžiu)”. Enciklopedijose 
dar kartais pateikiamas „klasi
kinis” architektūros apibrėži
mas — „architektūra — tai 
statybos menas” yra jau pase
nęs. Dar 1981 m. Pasauliniame 
architektų^Kongrese Varšuvoje 
buvo priimtas naujas apibrė
žimas. „Architektūra — tai me
nas ir mokslas formuoti žmonių 
aplinką”. Turima galvoje bet 
kokio dydžio ir turinio aplinka: 
patalpa, pastatas, kvartalas, 
miestas (urbanistika), rajonų 
planavimas (kraštotvarka).

Išsivysčiusioje visuomenėje 
mes reikalingi ne tik statyboms, 
bet ir kraštovaizdžio tvarkymui. 
Vytauto Didžiojo universitete 
Kaune, kur greta Menų fakulte
to dekano pareigų dėstau 
moderniosios architektūros ir 
kraštovaizdžio architektūros 
kursus, bandau įvesti naujoves 
architektūriniame mąstyme. 
Kaune taip pat yra stiprus 
mokslinis centras — Krašto
tvarkos skyrius Lietuvos archi
tektūros ir statybos institute. 
Lietuvoje jau įkurti 5 valsty
biniai ir 30 regioninių (JAV 
vadinami „statė parks”) parkų, 
juose nemaža saugotinų etninės 
architektūros pavyzdžių. Minė
tame Architektūros ir statybos 
mokslo institute neseni'"", 1994 
m. pabaigoje, užbaigtas ir Lietu
vos vyriausybės patvirtintas 
Kuršių Nerijos valstybinio 
parko tvarkymo iki 2005 m. 
generalinis planas (JAV va
dinama „Master plan”). Tarp 
kitko, su juo yra susipažinęs bū
damas Kaune ir Valdas Adam
kus. Tą darbą kartu su architek
tu Albertu Lamausku ir archit. 
habil. daktaru Jurgiu Buču.

Simpoziume parodžiau to darbo 
skaidres, taip pat pavyzdžius iš 
Palangos, Trakų, Kauno marių.

Architektūros dėstytojai 
Vilniaus Technikos universitete 
ir Vilniaus Dailės akademijoje 
taip pat skiria nemažą dėmesį 
aplinkos tvarkymo strategijai, 
kompleksinei estetikai, kultū
ros paveldo apsaugai. Beje, 
architektų-praktikų rengimas 
atsigavo ir Kauno Technologuos 
universiteto statybos fakultete. 
Lietuvoje dabar ypač gausėja 
privačių namų statybų prie
miesčiuose ir reformuojamame 
kaime, taip pat reikia iš naujo 
perdirbti ankstesnius miestų 
vystymo planus, mažinant 
aukštos daugiabutės statybos 
procentą.

Lietuvos pranešimu ypač susi
domėjo kolegos iš Europos šalių 
— priėjo pasikalbėti ir užmez
gėme kontaktus su Jungtinės 
Karalystės, Airijos, Švedijos, 
Nyderlandų, Lenkijos, Rumuni
jos ir kitų šalių kolegomis.

Simpoziumas kartu davė gerą, 
nors trumpą progą aplankyti 
Floridos universiteto Archi 
tektūros kolegiją, pamatyti 
studentų ir dėstytojų darbus, 
palyginti magistrų ir doktoratų 
tezes su analogiškais darbais 
Lietuvoje. Jau ne pirmą kartą 
įsitikinu, kad Lietuvos moks
lininkų ir studentų galvos nė 
kiek neprastesnės už užsie
niečių — kas matyti teorinių 
darbų sulyginime. Bėda tik 
ta, kad vis dar esame ne
turtingi, ir savas geras idėjas 
retai galime įgyvendinti prak
tikoje. Tikiu, kad ta padėtis 
laftkina.

Floridos universitetas sudarė 
man 3 dienų galimybę aplanky
ti jų skyrių Miami Beach, kur 
jie įsikūrę senosios rotušės pa
state. Ta pačia proga Orlando ir 
Gainesville nuotraukas papil
džiau Miami architektūrinių 
objektų skaidrėmis. Kaip bitės 
stengiamės sunešti į atsi
kuriančią Lietuvėlę tą, ką ma
tome vertingo užsienyje; juk 
daug metų Vakarų vartai buvo 
mums aklinai uždaryti kartu 
matome ir architektūrinių klai
dų (pvz., didžiulių viešbučių sta
tybą labai arti paplūdimių, 
nesukuriant platesnės „žalio
sios juostos” pajūry), kurių 
Lietuvoje stengsimės išvengti. 
Ne viskas ir užsienyje „auksu 
žiba”. Statysime naują Lietuvą 
protingai.

Ši mano tolima kelionė būtų 
buvusi neįmanoma be atskirų 
įstaigų ir asmenų paramos. 
Pasinaudodamas proga, noriu 
nuoširdžiai padėkoti Floridos 
universitetui, simpoziumo 
pagrindiniam organizatoriui 
profesoriui K. Tenah, o ypač 
lietuvių kilmės profesoriui 
Charles I. Kibert, taip pat 
Vytauto Didžiojo universiteto 
vadovybei, ypač jo rektoriui 
profesoriui Br. Vaškeliui, 
padėjusiems padengti didžiąją 
dalį kelionės, pragyvenimo, 
registracijos mokesčio išlaidų.

‘ 1994 m. rugsėjo 9 d. „Gimta
jame krašte” išspausdintas 
straipsnis „Kalavijais perverta 
(tėvynės širdis” (autorė F .Tauny
tė) sukėlė ramygaliečių tarpe ne 
tik nusistebėjimą, bet ir nepa
sitenkinimą. Gerai, kad moka
me atskirti grūdus nuo pelų ir 
tiesą nuo melo.

Išsibarstę po visus kraštus 
ramygaliečiai pastatė pamink
lą, kuris primintų ne tik vyres
nėms, bet ir ateinančioms kar
toms tautos kančias ir komunis
tinės okupacijos baisumus. Tai 
labai puikiai pavaizduota Moti
na Tėvynė, nusmaigstyta dur
tuvais su širdyje esančiu kūdi
kėliu, užlaužtomis rankomis, 
apraizgyta spygliuota viela 
sūnų bei dukrų siluetais. Tai 
mūsų tautos kančia ir viltis, kad 
dar gims sūnų ir dukrų, vertų 
Hentėjusios tėvynės. Mes tiki
me, kad jie išves tėvynę iš 
esančio abejingumo ir dvasios 
nuosmukio į šviesią rytdieną. 
Bus dori, dvasingi, aukojantys 
ant tėvynės laisvės aukuro ne 
tik savo jaunystę, bet ir gyvybę.

P.F. Taunytė (kuri nieko ben
dra neturi ne tik su Ramygala, 
bet ir su paminklo statyba) 
minėtame tekste komentuoja, 
kad iniciatyvinė grupė, pa
minklo autorius K. Kisielius, 
aukotojai paminklą skyrė vi
soms genocido aykoms tiek vo
kiečių, lenkų, tipk sovietų ir 
lietuvių, kurie žuvo, pasitraukę 
į kitus kraštus. Toliau rašo, jog 
ramygaliečiai Kaune paskuti
nėmis dienomis, matyt, papra
šyti įtakingo asmens, užrašė, 
kad paminklas skirtas sovieti
nio genocido aukoms. P. F. 
Taunytė informuoja neteisingai. 
Paminklo statybos ir lėšų jam 
rinkimo iniciatoriai yra politi
nis kalinys Juozas Morozas 
(mirę 1992 m.) ir tremtinys Ani
cetas Imbrasas. Aukų lapuose 
buvo užrašyta: „Stalinizmo au
koms, žuvusiems 1940-1953 me
tais atminti”. Prieš statant pa
minklą pačių ramygaliečių už
rašas buvo plačiau paaiškintas 
ir užrašyta: „Sovietinio genoci
do aukoms — žuvusiems parti
zanams, politiniams kaliniams 
ir tremtiniams atminti”. Taigi 
norime aiškiai pasakyti, kad 
ramygaliečiai niekada neleis 
keisti paminklo paskirties — 
užrašo.

P.F. Taunytė rašo, kad pa
minklas skiriamas ir tiems, 
kurie neištvėrę dabartinio 
gyvenimo neteisybių, nusižudė 
ir tiems, kurie atsisveikina su 
gyvenimu, tapę alkoholikais... 
Peršasi mintis, kad rašinio įkvė
pėja norėjo sumenkinti ramyga
liečių bendrą tautos kančią, ir

Mokytojų darbo konferencijoje, ruoštoje JAV LB Švietimo tarybos š.m. vasario 26 d. Pasaulio 
lietuvių centre, Lemonte. Iš kairės: Irena Senkevičienė, Silvija Radvilienė, Ramunė Lukienė, 
Eglė Novak, Jūratė Harris, Audronė Elvikienė ir Švietimo tarybos pirm. Regina Kučienė

Nuotr. Viktoro Kučo

Du iš daugelio Čikagos lit. mokykloje vykusio skaitymo konkurso laimėtojai: 
Andrius Brooks ir Indrė Noreikaitė.

Nuotr. Vlado Žukausko 
» •

BŪKIME TEISŪS TĖVYNEI
pasukti tokia linkme, kuri jai 
priimtina.

P.F. Taunytės straipsnyje yra- 
ir tokių užuominų, kad, atiden
giant paminklus, prisistato po
litikai, tdi paversdami mitingu 
— politikavimui ir sąskaitų su
vedinėjimui. Primename, kad 
tokių paminklų atidarymo iškil
mės visada prasideda šv. Mišio- 
mis už žuvusiuosius. Ar galima 
po to suvedinėti kokias sąskai

tas? Mes sąskaitų nesuvedinė 
jame, mes stiprūs tuo, kad ne
jaučiame keršto kankinusiems, 
tačiau turi būti nors moralinė 
atsakomybė. Norime priminti, 
kad, atidengiant ir šventinant 
paminklus, iškilmės būtinos. 
Tai mūsų prisiminimas apie žu
vusiuosius, jų mirties įvertini
mas. Galbūt autorei nepatiko 
mūsų šventėje ir tai, kad pa 
minklą atidengė ne kai kurie 
Seimo daugumos atstovai, anks 

čiau glaudžiai susiję su Ramy 
gala, o prof. V. Landsbergis, 
pakviestas garbės svečiu į iškil
mes ne mitinguoti, o tarti pa 
garbos žodį žuvusiesiems dėl 
Lietuvos laisvės. Mums, ramy- 
galiečiams, atrodo, kad tai jam 
labiausiai priderėjo ši teisė, nes 
gerai prisimename pirmiausia 
matę ir stebėję jį kartu su 
televizijos objektyvais tą 
kraupią istorinę sausio 13-osios 
naktį. Ramygaliečių pagarbą 
jam rodė ir pilnutėlė kultūros 
namų salė, vos vos galėjusi 
sutalpinti visus, norėjusius jį 
išgirsti, žmones. I

DAINAVOS JUBILIEJUI RENGTI 
KOMITETO PRANEŠIMAS

1995 metais DAINAVOS meno ansamblis šventė savo 50 
metų auksinį jubiliejų.

šiam neeiliniui įvykiui paminėti buvo sudarytas šventės 
rengimo komitetas, vadovaujamas energingos visuomenininkės 
Irenos Kriaučeliūnienės.

Komitetas savo pirmame posėdyje kartu su DAINAVOS 
valdyba sudarė minėjimo rengimo planą:

1. Lėšų telkimas.
2. Išleisti DAINAVOS 50 metų sukaktuvinį leidinį.
3. DAINAVOS ansamblio koncertas Maria High School.
4. Banketas Condesa dėl Mar.
Komitetas darbą pradėjo 1994 m. rugsėjo 13 d. ir savo darbą 

baigė 1995 m. gegužės 18d., turėdamas iš viso 8 posėdžius.
Mūsų dosnios visuomenės dėka, vajus labai gerai pavyko, taip 

pat koncertas ir banketas.

KOMITETO FINANSINĖ APYSKAITA

PAJAMOS
A. AUKOS:

Organizacijos ir pavieniai asmenys suaukojo 26 120 00
B. LEIDINYS:

1. Sveikinimai leidinyje............................................................................... 500 00
* 2. Parduota 255 egzemplioriai........................................................ 766.00

1.266 00
C. KONCERTAS MARIA HIOH SCHOOL:

Koncerto bilietai .....".................................................................... n 627 00
D. BANKETAS CONDESA M MAR:

305 Asmenys po 30.00 dolerių....................................... 9 150 00
E. KITOS PAJAMOS:

Banko procentai .........................................................................................,135.48

Viso - 4S.298.4S

IŠLAIDOS
A. LEIDINYS:

1. Redaktoriui ...................................................................................................93.00
2. Draugas

500 egz , 160 psl po 20.00 .............................................................  3,200.00
Viršelis ........................................................................................................200.00
Teksto rinkimas ........................................................................................315.00
279 nuotraukos .................................................................................837.00

4,645 00
B. KONCERTAS MARIA HIOH SCHOOL:

I. Salės nuoma.......................................................................................... 2,690.00
2 Režisierius...............................................................................................2,470.00
3 Scenos aparatūra — nuoma............................................................2,351.75
4. Medžiaga ir rūbų nuoma......................................................................1,652.73
5. Dirigentas ..................................................................................... . . . L555.00
6 Akompaniatoriai ......................................................................................920 00
7. Penki muzikantai ........................................................................... 900 00
8. Solistė ir statistai :......... 850.00
9. Scenos medžiaga ir statytojai............................................................. 670 00
10. Chormeisteris.......................................................................................... 510.00
II. Koncerto programa .......................................... ...................................267 00
12. Smulkesnės išlaidos..........................................................................1,579.34

16,415.82
C. BANKETAS CONDESA (M MAR

1. Condesa da! Mar sumokėta........................................................... 9,475.00
2 Gėlės ant stalų......................................................................................  400.00
3. Orkestras ...................................................................................................500.00
4. Banketo pakvietimai ..................................... 55.00

10,430.40
D. BENDROS IŠLAIDOS:

1. Skalbimai spaudoje ir radio............................................................. 595.85
2. Pašto ženklai ..................................................................................141.76
3. Fotografas.................................................................................................. 216.80
4. Kitos smulkios išlaidos ..................................................................... 124.82

1,079.23

Viso - 22,970.48

Viso pajamų turėtų ................................................... .................. 48,298 48
Išlaidų turėta .......................................................................................... 32,570 45
Dainavos valdybai (teikta......... ...................................................15,728 03 dol.

Komitetas dėkoja visiems aukotojams, kurie savo aukomis 
taip dosniai parėmė mūsų darbą.

Dėkojame lietuvių visuomenei, kuri taip gausiai atsilankė į 
koncertą ir banketą.

Dėkojame visiems, kurie vienaip ar kitaip parėmėte mūsų 
vienintelį išeivijos tautinį ansamblį ir jo vadovą inž. muz. Darių 
Polikaitį.

Su dėkingumu,
Jubiliejui rengti komitetas

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1995 m. birželio mėn. 1 d.

Ramygalos Sopulingoji Moti
na kiekvienais metais tėvynės 
gedulo dieną primins dabar ir 
ateities kartoms tėvynės kan
čią, okupaciją, sūnų ir dukterų 
nueitą laisvės kovų, kelią. Par
tizanai, Sibiro tremtiniai, poli
tiniai kaliniai ir išeiviai palikę 
tėvynę, gelbėdamiesi nuo tero
ro, atskirti nuo tėvynės, kančia 
ir darbu apgynė Lietuvos valsty

bės idėją. Žuvusiųjų ir kankinių 
nemirtingoji dvasia padėjo 
mums atgauti nepriklausomybę 
ir šiandien ji mus lydi kasdieny
bėje. Tai didvyrių aukų didybe 
ir vertybė.

Ramygaliečiai: Adolfas Stan
kevičius, Joana Jakienė, 
Dangirutė Kuodytė-Malec- 
kienė, Kizytė Rimavičienė, 
Julytė Samsonaitė

A.tA.
HELEN M. DAMAŠAUSKAS

Paliulytė

Gyveno Chicagoje, Brighton Park apylinkėje.
Mirė 1995 m. gegužės 27 d., sulaukusi 88 metų.
Gimė JAV-bėse, Massachusetts.
Nuliūdime liko: duktė Patricia, žentas Frank Vacha, sū

nūs — Robert, Ronald, marti Amanda: anūkai: Gary su žmona 
Molly, Thomas su žmona Jill, Donald su žmona Maria, 
Melissa, Lauren, Ian, Michael.

Velionė buvo žmona a.a. Anthony.
Velionė buvo Šv. Kazimiero Seserų rėmėja; priklausė 

Nekalto Prasidėjimo parapijos Motinų klubui.
Velionė buvo pašarvota antradienį, gegužės 30 d. Gaidas 

Daimid laidojimo namuose, 4330 s. California Avė.
Laidotuvės įvyko trečiadienį, gegužės 31 d. Iš laidojimo 

namų 9 vai. ryto buvo atlydėta į Švč. M. Marijos Nekalto Pra
sidėjimo parapijos bažnyčią, kurioje buvo 9:30 vai. ryto 
gedulingos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė buvo 
palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę duktė, sūnūs, anūkai ir kiti giminės.

Laidotuvių direkt. Gaidas-Daimid. Tel. 312-523-0440.

A.tA.
VIKTORUI PALŪNUI

užmigus Viešpatyje, jo žmoną ALDONĄ, mūsų mielą 
mokslo draugę, dukras — RASĄ CHAMBERS ir MO
NIKĄ, sūnus - ANDRIŲ, VIKTORĄ, POVILĄ ir 
JULIŲ bei jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime.

Rūta Graužinienė 
Danguolė Griganavičienė 
Nijolė Maskaliūnienė 
Alė Namikienė

A.tA.
VIKTORUI PALŪNUI

užbaigus šią žemišką kelionę, nuoširdžiai užjaučiame 
jo žmoną ALDONĄ, dukras RASĄ ir MONIKĄ, sūnus 
ANDRIŲ, VIKTORĄ, POVILĄ, JULIŲ ir jų šeimas, 
brolius VLADĄ ir MEČĮ su šeimomis.

Ilsėkis ramybėje, mielas Viktorai.

Kazys ir Marytė Ambrozaičiai 
Ramunė ir Audronė

A.tA.
EUGENIJAI JOGIENEI

netikėtai mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame vyrui 
PRANUI JOGAI, dukroms JULIJAI KAZYTEI ir 
VIKTORIJAI, sūnums ALFONSUI ir JURGIUI, jų 
šeimoms, giminėms ir artimiesiems.

JA V Lietuvių Bendruomenės XIV-oji 
Taryba ir Tarybos Prezidiumas J

A.tA.
PRANUI STANKUI

mirus, sūnų KOSTĄ STANKŲ, dukrą LIONĘ SIMO- 
NAITIENĘ, seserį JULIJĄ ŠAPARNIENĘ ir jų šei
mas nuoširdžiai užjaučiame.

Ada Sutkuvienė su Seimą

Brangiai motinai

A.tA.
VLADISLAVAI JANKONIENEI

mirus, dailininkę GIEDRĘ ŽUMBAKIENĘ su vyru 
POVILU, bei visus gimines, nuoširdžiai užjaučiame.

Lietuvių dailininkių draugija

I
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Čikagos lietuvių skautijos 
savaitgalio stovykla — Džiam 
bore ‘95 vyks šį savaitgalį, 
birželio 2-4 d., dr Leono ir 
Irenos Kriaučeliūnų ūkyje, 
13400 S. Parker Rd., Lemont, IL 
(Willow Lane Farm). Skautai ir 
skautės nurodytoje vietoje 
renkasi penktadienį, birželio 2 
d., 7 vai. vak. Jaunesnieji skau
tai ir skautės atvyksta šešta
dienį, birželio 3 d., 8 vai. ryto. 
Iškyla baigsis sekmadienį, 
birželio 4 d., 10 vai. ryto, po šv. 
Mišių. Viršininkas s. Romas 
Rupinskas prašo laiku atvežti ir 
pasiimti vaikus. Informacijai 
tel. 708-887-0189. Šioje iškyloje 
dalyvauti gali tik iš anksto užsi
registravę ir visus formalumus 
atlikę skautai ir skautės.

Korp! Giedra susirinkimas
sekmadienį, birželio 4 d., 10 vai. 
r. vyks PLC skaitykloje prie 
„Bočių” salės. Visos narės 
prašomos dalyvauti. Tarp įvai
rių reikalų bus svarstoma kaip 
parinkti moterį, pasižymėjusią 
krikščioniškų idealų tarnyboje, 
ateinančių metų premijai.

Anglijos lietuvių klubo
Čikagoje gegužinė bus šį sekma 
dienį, birželio 4 d., Šaulių 
namuose. Pradžia 12 vai. Sve
čius linksmins Kosto Rama
nausko orkestras. Visi nariai ir 
svečiai maloniai kviečiami ge
gužinę aplankyti. M. Krauchunienė

Čikagos Lietuvių moterų klubo 32-tojo Gintaro pokylio rengimo komiteto dalis 
(iš kairės): Bernice Neberiezienė — susipažinimo popietės pirm.; Irena 
Yonaitytė ir Irena Buchbinder — pokylio koordinatorės.

Manigirdo Motekaičio for
tepijono studijos mokinių kon
certas bus šį sekmadienį, 
birželio 4 d., 3 vai. p.p., Jaunimo 
centro salėje. Įėjimas nemo
kamas. Visirnaloniai kviečiami 
atsilankyti.

x Lietuvos Dukterų Drau
gija Čikagoje kviečia savo na
res ir pažįstamus dalyvauti šv. 
Mišiose birželio 6 d., antra
dienį, 8:30 vai. ryto Tėvų Jė
zuitų koplyčioje, 2345 W. 56 St., 
Chicago. Šios Mišios bus atna
šaujamos už mūsų geradarius — 
a.a. Pranutę Prankienę ir a.a. 
Karį Laikuną, kurie prisiminė 
mūsų draugiją savo palikimuo
se. Kviečiame visas nares pasi
melsti už šiuos kilnius tautie
čius ir kitus mūsų rėmėjus bei 
aukotojus.

(sk)

x Parduodame bilietus ke
lionėms į Lietuvą ir į visus pa
saulio kraštus geriausiomis kai
nomis. Skambinti: T. Ijesniaus- 
kienei, TravelCentre, Ltd., 
tel. 708-526-0773.

’ (sk)
x „Kalba Vilnius”. Klau

sykit Grundig radijais. Gradins- 
kas J. G. Television, 2512 W. 47 
St., Chicago, IL 60632. Taip pat 
koncertiniai radijai su fono
grafais ir rekorderiais. Ga
rantuotas vokiškų aparatų 
taisymas. Pirmiausia — pa
skambinkit 312-376-1998.

(sk)

Leopoldas Kupcikevičius ir 
Antanas Levanas, aktyvūs 
jūrų skautininkai bei žymūs 
Kaziuko mugės rankdarbių 
meistrai, sutiko paruošti Drau
go fondo garbės narių bronzos 
lentą, kurios iškilmingas ati
dengimas įvyks „Draugo” 
gegužinės metu dienraščio 
patalpose liepos 30 dieną.

SUSITIKSIME SU 
GINTARĖLĖM

Čikagos Lietuvių moterų klu
bo nares su pasididžiavimu pri
statys visuomenei septynias 
lietuvių kilmės gintarėles 32-jo 
Gintaro pokylio metu, sekma 
dienį, birželio 25 d., Drury Lane 
Oak Brook Terrace salėje. 
Sekmadienį, birželio 4 d., 12 
vai., Beverly Country Club 
patalpose, bus proga klubo na
rėms, viešnioms ir svečiams 
susipažinti su jaunuolėmis 
mažiau formalioje aplinkoje. Iš 
Lietuvos atvežti gintaro papuo
šalai bus įteikti šių metų ginta- 
rėm: Mildai Harris, Sarah Hig- 
gins, Sara-Rasai Nambo, Alicia 
Prior ir Onutei Utz. Debiu- 
tantės atliks programą, paro
dydamos savo talentus. Popietės 
rengimo komitetui pirminin
kauja Bernice Neberiezienė. 
Informacijos teikiamos, skam
binant Sofijai Žukaitei (312) 
582-3820.

Rašau sėdėdama ant savo 
gonkų laiptų su karštos juodos 
kavos puoduku po ranka. Saulė 
dar rytmetinė — kaip tik tame 
aukštyje, kuris šviečia į akis ir 
priverčia mane truputį prisi
merkti. Bet malonu čia sėdėti. 
Tikrai jaučiasi pavasaris. 
Aplink ąžuolynas. Medžių vir
šūnėse visokie nematomi paukš
čiai sučiulba ir nutyla, ir vėl 
pasigirsta. Pasidaro savotiškas 
žaidimas įsiklausyti čiulbesio ir 
tada akimis ieškoti giesmi
ninko. Nevisada suseku. Bet 
užtat be klaidos suieškau savo 
draugus raudongalvius genius, 
kurie aukštame stuobry peri 
vaikelius. Jų giesmė išskirtina. 
Atsimenu pernai.kai drevę sau 
išsikalė. Pamačiau ryte juos 
besidarbuojančius. Vidudienį 
dar skiedros lakstė. Saulei lei
džiantis, jau visai sulindęs į 
drevę, dar dailino namus. Tai iš
tvermė, pagalvojau.

Bet rašau ne visiškai į temą. 
Turbūt pavasaris kaltas, kad 
nukrypau. Į reikalą sugrąžino 
mane mano mažiausias kompa
nionas, primindamas, kad 
reikia važiuoti į Montessori 
mokyklą broliuko parsivežti. O - 
Montessori mokyklos ir 
pavasaris kaip tik šių rašomų 
prisiminimų priežastis.

Kiekvienais metais abi Čika
gos Montessori mokyklos su
ruošia šaunią madų parodą, pa
vadintą „Skambėk, pavasarėli”. 
Vartydama abstrakčiom tulpėm 
papuoštą programos viršelį, pa
stebėjau, kad tai jau šešioliktoji 
paroda. Per tuos visus metus 
kiek daug darbo, pasišventimo, 
vaizdajuostės įdėta. Tai ištver
mė, pagalvojau...

Kovo 19-tą dieną papuošta Le- 
xington House salė blizga it 
prašmatni dama. Prie įėjimo 
viešnias ir svečius priiminėja 
Loreta Grybauskienė ir Teresė 
Meiluvienė. Susodino daugiau 
kaip 400 žmonių be klaidų ir, 
atrodo, be prakaito lašelio, nes 
nuo pradžios ligi galo nesutriko 
jų malonios šypsenos.

Besivaišindami gaiviais gėri
mais, svečiai bando savo laimę. 
Prie mažosios loterijos stalo ir 
pačioje salėje darbuojasi visa 
eilė mamyčių ir tėvelių. O suk
tis tenka, nes geraširdiški 
svečiai nesigaili „žaliukų” ir, 
parodai dar neprasidėjus, iš
perka visus mažosios ir didžio
sios loterijos bilietus. Pagalvo
jau, kad loterija svečiams malo
ni pramoga, o Montessori mo
kykloms — gyvybiška parama. 
Puikus pasisekimas!

Apsidairau salėje. Stalai pa
puošti gražiomis džiovintų gėlių 
puokštėmis. Scenos fone kabo 
dailininkės Ados Sutkuvienės 
pasakiškos peteliškės ir gėlės. 
Nors lauke pavasario nei kva
po, bet čia, viduje, beveik gali jį 
įsivaizduoti. O spalvingai ir 
šventiškai pasipuošę žiūrovai 
prisideda prie pakilios nuo
taikos.

Visi nekantriai laukia progra
mos pradžios. Parodos rengimo 
komiteto vardu pasveikina Asta 
Razmienė ir mikrofoną perduo

x Christopher A. Rodows- 
kas Jr., Davie, FL, paskaitęs 
„Bridges” žurnale apie Lietuvos 
našlaičius atsiuntė $150 - 
vieno Lietuvos našlaičio metinį 
globos mokestį. Dėkojame! „Lie
tuvos Našlaičių Globos” ko
mitetas, 2711 W. 71 St., Chi
cago, IL 60629.

(sk)

x Dana ir John Trotter iš 
Racine WI, pratęsdami savo glo
bojamų našlaičių metinį mo
kestį, atsiuntė $300 — dviejų 
našlaičių paramos mokestį ki
tiems metams. Dėkojame! „Lie
tuvos Našlaičių Globos” 
komitetas, 2711 W. 71 St., 
Chicago, IL 60629.

(sk)

x Mr. ir Mrs. Simon Kret- 
chik, Pittston, PA, savo a.a. 
tėvų Petronėlės ir Jokūbo Kret- 
chik atminimui pagerbti, per 
Nellie Bayoras-Romanas, at
siuntė $300 Lietuvos našlai
čiams padėti. Lietuvos našlaičių 
vardu dėkoja „Lietuvos Naš
laičių Globos” komitetas, 
2711 W. 71 St., Chicago, IL 
60629.

(sk)
x NAMAMS PIRKTI PA- 

SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. Kreipkitės
į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road - Tel. 
(312) 847-7747.

(sk)

da programos vedėjui Juozui 
Kapačinskui. O Juozas, atrodo, 
puikiai supranta, kad žiūrovai 
nori eiti prie reikalo. Sukalbėjęs 
maldą, pakviečia pietauti ir 
užsigardžiavimo metu šmaikš
čiai ir be užtęsimo praveda 
didžiąją loteriją. Kaip toje lietu
viškoje pasakoje rašoma, turiu 
prisipažinti, kad nors ir aš ten 
buvau, alų, midų (ne) gėriau... 
bet kas tuos puikiuosius laimi
kius nusinešė namo, prie ge
riausių norų negaliu pasakyti. 
Bet, mielasis skaitytojau, tas 
turbūt jums ir nelabai svarbu. 
Jūs laukiate, kad papasakočiau 
apie pačią parodą, ar ne?

Gerai... Pritemsta salės švie
sos, suspindi lemputės prie pa
keltų ėjimo takų ir pasigirsta 
linksma lietuviška vaikų dai
nelė apie du gaidelius. Vedami 
mokytojų Mildos Šatienės ir Jo
lantos Andrejevienės, „Žibu
rėlio” ir Vaikų namelių auklė- 
tiniai-abiturientai pasirodo sce
noje. Kai juos pamatau, net 
saldu pasidaro. Tokie tie vaikai 
dideli — jau rudenį lankys „tik
rą” darželį (kaip mano vaikai 
sako), bet iš tikrųjų tokie dar vi
sai maži. Veidai ir rankutės ne
išaugę kūdikiško apvalumo. 
Akytės tyros, geros. Šypsena 
tokia nuoširdi.

Žygiavo dėl drąsumo po du, 
nors vieniems tos poros galbūt 
nereikėjo, o kitiems — vis tiek 
nepadėjo. Bet ėjo ir sukinėjosi 
kaip mokėjo. Žvilgtelėjau vienu 
metu po salę. Matėsi ne tik iš
didžių tėvelių ir senelių veidai, 
bet visų žiūrovų plačios šypse
nos.

Vaikams nuėjus nuo scenos, 
sudunda tranki muzika ir pasi
rodo Eugenijos sušukuotos ir 
Lori Giedraitis choreografiškai 
paruoštos rūbų demonstruo- 
tojos. Eina po tris, tad vaizdas 
įvairus, besikeičiantis. Rūbai 
taip pat įvairūs: sportiški, kas
dieniški, išeiginiai, vakariniai. 
Gerdama kavą, su malonumu 
stebiu parodą, bet jaučiu, kad 
spraudžiasi tokia kipšiška min
tis — nors viskas skoninga, ma
dinga, bet, reikia pripažinti, 
truputį įprasta, vienodai gražu.

Net susigėstu taip pagalvojus. 
Iš padilbų pasižiūriu į kaimy
nus. Atrodo niekas nenujaučia 
mano išdavikiškos minties. Visi 
įdėmiai seka besisukinėjančius 
modelius. Aš save tyliai subaru 
neįsigeisti dangiškų migdolų ir 
taip pat pakeliu žvilgsnį aukš
tyn.

Ogi kas čia dabar! Į sceną 
įžengia Lidija Majauskaitė Ra- 
sutienė ir Daina Cepulytė. Pu- 
terienė. Abi pasipuošusios tan- 
žerino spalvos, standžiai kren
tančios medžiagos (įtariu lino) 
rūbais, kurie laisvi, bet aiškiai 
labai gražiai kirpti. O rūbų 
kišenės ir pagražinimai pada
ryti iš apskritų, megztų, lietu
viškų staltiesėlių! Iš karto mano 
dėmesys suaštrėjo. Šių rūbų 
kūrėjas aiškiai įvertina gražius, 
natūralaus pluošto audinius, 
turi gerą akį rūbo linijai, pro
porcijai, turi meniškų sugebė
jimų, kūrybingą vaizduotę ir —

Šešioliktosios „Skambėk, pavasarėli” madų parodos rengimo komiteto pirmi 
ninkai (iš kairės): Asta Razmienė, Marius Kasniūnas ir Dalia Lietuvninkienė

Čikagos lit. mokyklos šeštojo sk. mokiniai, surinkę daugiausia taškų skaitymo konkurse. Iš kairės: 
Aušra Brooks, Živilė Bielskutė, Daina Valaitytė ir Tomas Mikužis.

Nuotr. Vlado Žukausko

gerą humorą. Kieno čia 
kūriniai? Skubiai atsiverčiu 
programos knygelę ir randu at 
sakymą. Rūbų kūrėja yra 
Ramunė Stravinskas iš Toron 
to, kuri vadovauja savo madų 
studijai „Kamomile”. Jos mados 
naujos, įdomios, neįprastos Gal 
neeiliniam kurpaliui, bet akiai 
šviežia atgaiva. Geros sėkmės, 
Ramune!

Parodos spektaklis baigiasi. 
Visi modeliai pasirodo pasku
tinį kartą. Jaučiasi pasitenki 
nimas gerai atliktu ir pasiseku
siu darbu. Visas pusmetis ruo
šos, bet užtat „Žiburėlio” ir 
Vaikų namelių mokyklos aprū
pintos dar vieniems metams. 
Parodos komiteto pirmininkai 
Asta Razmienė, Dalia Lietuv
ninkienė, Marius Kasniūnas ir 
18 komiteto narių dabar gali 
atsikvėpti.

Aš dar vis sėdžiu ant gonkų. 
Mano draugas genys kažkur 
išlėkęs. Jam irgi ne taip papras
ta savo šeimyną aprūpinti. Bet 
madų parodos ir darželiai jam 
nė galvoj — jo raudona skrybėlė 
ir kanapėtas frakas ir taip 
gražūs, o mokyklą geniukai pa
baigs po tėvelio sparnais.

Ona Daugirdienė

ČLM MOTINOS DIENOS 
MINĖJIMAS

1995 m. gegužės 6 d. Čikagos 
lituanistinė mokykla pagerbė 
šios mokyklos mokinių motinas. 
Kadangi Tėvo diena yra birželio 
mėnesį, kada visi mokiniai atos
togauja, ir tėvas lieka viešai 
nepagerbtas, tai ši mokykla 
pagerbė ir motiną, ir tėvą.

Programą atliko mokiniai, ku
riuos paruošė mokytojai, žino
ma, prisidėjo ir tėvai. Jaunes
nieji pažaidė ratelius, vyresnie
ji pašoko tautinių šokių, o jų 
buvo nemažai, o kai kurie ir 
visai nematyti. Tai tautinių 
šokių mokytojų Nijolės Pupie- 
nės ir Ligįjos Tautkuvienės nuo
pelnas. Dainavo atskirai jaunes
nieji, vėliau vyresnieji aukštes
niosios mokyklos auklėtiniai. 
Juos paruošė dainavimo moky
toja Jūratė Tautvilaitė-Fischer.

Buvo nemažai deklamatorių 
ir scenos vaizdelių. Dauguma 
žodžių pritaikyti mamytėms, 
mažiau tėveliams. Mokiniai aiš
kiai tarė žodžius ir nesuklydo, 
padėka juos paruošusiems mo
kytojams. Chorui akompanavo 
instrumentinė grupė, iš kurios 
išsiskyrė fleitistė Kosmopoulos 
Visi mokiniai įteikė gėlių savo 
mamytėms. Vieni programos 
metu, kiti programai pasibai
gus.

Programą pradėjo ir užbaigė 
mokyklos direktorė Jūratė Do- 
vilienė. Prie jos paruošimo daug 
prisidėjo jau minėtos tautinių 
šokių mokytojos, dainų mokyto
ja J. Fischer, Andrius Utz, Nora 
Aušrienė (meninis api
pavidalinimas), Vakarė Valai 
tienė, Dana Mikužienė ir visi

mokyklos mokytojai bei mo
kytojos. Negalima pamiršti ir 
tėvų komiteto. Anot lietuviškos 
patarlės, „daug rankų didelę 
naštą pakelia”. Minėjimas buvo 
trumpas ir gražus. Svečių ir tė
vų buvo pilna salė. Pasisekimas 
priklauso nuo visų sutartino 
darbo. Jei kam reikšti padėką, 
tai ją turi reikšti patys vieni 
kitiems.

Nors minėjimas buvo skirtaš 
tėvams pagerbti, tačiau jis buvo 
naudingas visiems patriotine ir 
kultūrine prasme. Mokiniai iš
moko daug naujų žodžių, paliko 
atmintyje gražios, tautinės 
melodijos, poezija liks ilgai 
neužmirštama. Tėvai ir svečiai 
galėjo pasididžiuoti savo vaikų 
padaryta pažanga, mikliais 
tautiniais šokiais. Viso to 
nebūtų, jei vaikai būtų šešta
dieniais sėdėję namuose prie 
televizijos aparatų, todėl never
ta pavydėti tiems, kurie nelan
ko šeštadieninių mokyklų ir te
moka tik vieną kalbą.

J. Plačas

IŠ ARTI IR TOLI

AUGA GENIALUS 
PIANISTAS

Interlochen, MI, vietovė pasi
žymi ypatinga vasaros stovykla, 
į kurią suplaukia jauni muzikai 
iš daugelio pasaulio šalių. 
Nemaža dalis jų vėliau lieka 
studijuoti Interlochen aka
demijoje. Šiaip ar taip, tai yra 
tikrai prestižiška vietovė, į 
kurią ne bet kas gali patekti. 
Šiemet, kaip rašo „Chicago 
Tribūne” sekmadienio, gegužės 
28 d., laidoje, į Interlochen iš 
Lietuvos atvyko septyniolik
metis jaunuolis Andrius 
Zlabys, vien iš garsiajuostės, 
kurią jis atsiuntė, laimėjęs 
stipendiją. Visus stebina And
riaus talentas ir pasiruošimas, 
nors jis turėjęs tik vieną pianino 
mokytoją, Laimutę Jakniū- 
nienę. (Andrius pernai baigė 
gimnaziją.) Tikima, kad šiame 
jaunuolyje slypi tikro muziko 
genijus, ilgainiui jis susi
lauksiąs pasaulinio garso.

Nors Andrius Žlabys laimėjo 
stipendiją ir už mokslą jam ne
reikės mokėti, rašoma, kad jam 
vis tiek reikia bent 11,000 dol. 
iki birželio pabaigos, kad būtų 
užtikrintas pragyvenimas ir ne
prarastų studento vizos. Šiuo 
metu Amerikoje Andrių globo
ja Michigan valstijos gyven
tojas, lietuvis Morkus Mitrius.

PARODA APIE LIETUVIŲ
PASTANGAS GELBĖTI

ŽYDUS

Norvvood, MA, miesto biblio
tekoje vietinė Lietuvos Vyčių 
kuopa š.m. birželio 5 d. rengia 
parodą, kaip lietuviai gelbėjo žy
dus Antrojo pasaulinio karo 
metu. Paroda bus atidaryta 10 
vai. ryto. Parodos atidaryman iš

New Yorko atvykęs Lietuvos 
konsulas Petras Anusas prieš 
eksponatų vitriną padės 
vainiką, pagerbti nacių nužudy
tus lietuvius, dalyvavusius 
pastangose gelbėti žydus. Daly
vaus dvasininkai, valstijos ir 
miesto atstovai. Parodos 
eksponatų tarpe — prel. dr. 
Juozo Prunskio leidinėlis 
„Lithuania’s Jews ant the Holo- 
caust”, spaudos iškarpos, knygų 
ištraukos, gautos iš vietinio 
klebono ir istoriką kun. Vinco 
Valkavičiaus archyvo ir kt.

ŠVĘS KUNIGYSTĖS 
SUKAKTĮ

Kun. Vytautas Gorinąs, 
South Beloit, IL, š.m. birželio 11 
d. švęs 25 metų savo kunigystės 
sukaktį. Ta proga jis aukos 
padėkos Mišias Sv. Petro (St. 
Peteris) bažnyčioje, 620 Black- 
hawk Blvd., South Beloit, IL, o 
jubiliejinės vaišės bus tos pačios 
parapijos salėje tarp 2 ir 5 vai. 
popiet. Į šią šventę maloniai 
kviečiami visi kun. V. Gorino 
bičiuliai ir pažįstami.

PARAMA TREMTINIAMS

Prieš keletą dienų „IPSA In
ternational, Ltd.” bendrovės 
direktoriai savo susirinkime pa
skyrė 1,000 dol. lietuvių, Sibi
ro tremtinių savišalpai paremti 
per „Tremtinių grįžimo fondą” 
Vilniuje. Jau yra gauta padėka, 
atsiųsta Vytauto Cinausko, 
TGF valdybos pirmininko.

Tai nebe pirmas kartas, kai 
„IPSA International, Lt.” finan
siškai paremia gerų darbų pasi
reiškimus Lietuvoje. Jie remia 
ir Medininkų pilies atstatymo 
darbus.

LIETUVIŲ FESTIVALIS 
BALTIMORĖJE

Baltimorės lietuviai rengia jau 
23-čią metinį festivalį, kuris 
įvyks 1995 m. birželio mėn. 10 
ir 11 dienomis. Pagrindinės or
ganizacijos dalyvaujančios fes
tivaly yra Lietuvių Atletų klu
bas ir Lietuvių Namai. Be jų dar 
dalyvauja ir mažesnės organi
zacijos ar pavieniai asmenys. 
Šie festivaliai yra ruošiami 
garsinimui lietuvių kultūros ir 
kulinaruos. Kitataučiai su savo 
prekėmis nepriimami, o lietu
viai iš visur yra kviečiami.

Baltimorės Atletų klubas 
kviečia draugus sportininkus iš 
visur atvykti ir pabendrauti 
šioje šventėje.

LOS ANGELES LIETUVIŲ 
DIENOS

Tradicinės Los Angeles, CA, 
Lietuvių dienos Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos patalpose ir 
aplinkoje, ruošiamos š.m. rug
sėjo 30 ir spalio 1 d. Šventės 
ruošimo komitetas sudarytas iš 
LB Los Angeles apylinkės 
valdybos narių. Ruošos darbai 
jau pradedami. Numatyta plati 
ir įvairi programa. Tikimasi 
daug svečių ir iš aplinkinių 
valstijų.
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