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Laikinosios Lietuvos 
Gynybos vadovybės 

pareiškimas 
Dėl politinės padėties Lietuvoje stabilizavimo 

Trečiadienio žinios iš Lietuvos 

Vilnius. Birželio 3 d. (Elta). — 
Atsižvelgdama į tai, kad Rusijos 
vadovybė atkakliai vengia dery
bų dėl konkretaus jos kariuo
menės išvedimo, ir į tai, kad 
Rusijos kariuomenės elgsena 
Lietuvoje, atsisakant paklusti 
suverenios Lietuvos valstybės 
įstatymams ir net grasinant 
naudoti jėgą, darosi kaskart 
labiau iššaukianti ir provo
kuojanti, ir kad tai neabejotinai 
susiję su Lietuvoje susikompli
kavusia vidaus padėtimi ir 
sukuria pavojų valstybės ir 
piliečių saugumui, Lietuvos Gy
nybos vadovybė mano, jog poli
tinei padėčiai stabilizuoti reikia 
surengti rinkimus į Lietuvos 
Seimą pakankamai greitai, ne 
vėliau kaip šio rudens pradžioje 
— geriausiai rugsėjo mėnesį, ir 
kviečia Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos poli
tines jėgas kuo greičiau susitar
ti tuo klausimu. 

Laikinoji Gynybos vadovybė 
taip pat kreipiasi į Lietuvos 
pareigūnus ir piliečius laikytis 
drausmės ir santūrumo Rusijos 
kariškių ir jų veiksmų atžvilgiu, 
nepasiduoti provokaciniams šū
kiams, nukreiptiems prieš kita
taučius Lietuvos piliečius. 

Laikinosios Gynybos vadovy
bės vardu 

Vytautas Landsbergis . 
Lietuvos Respublikos Aukš

čiausiosios Tarybos pirmininkas 

Koalicijos „Už demokrat inę 
Lietuvą" pareiškimas 

Lietuvos Respublikos Aukš
čiausiosios Tarybos deputatų 
koalicija „Už demokratinę Lie
tuvą" priėmė pareiškimą. 

Baltarusijos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos opozi
cija, kartu su keliomis Balta
rusijos demokratinėmis parti
jomis pakvietė ištirti ir tarp
tautiniu mastu, specialiame 
tribunole pasmerkti komuniz
mo nusikaltimus žmonijai, sa
koma pareiškime. 

Lietuvos Respublikos Aukš
čiausiosios Tarybos deputatų 
koalicija „Už demokratinę 
Lietuvą", primindama apie 
panašų Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos 1991 
m. rugpjūčio 24 d. pareiškimą 
dėl siūlymo surengti Vilniuje 
tarptautinį teismą bolševizmui 
ir jo doktrinų vykdymo organi
zatoriams, solidarizuojasi su 
Baltarusijos parlamentarais, 
kad šis teisingumo reikalavi
mas bei pasipriešinimas komu
nistinio režimo restauracijai 
senu arba nauju pavidalu būtų 
įgyvendinamas ir susilauktų 
kuo platesnio pritarimo. 

KALENDORIUS 

Birželio 4 d.: Kornelijus, De-
velta, Dovilė, Klotilda, Oliva, 
Tautkantas. 

Birželio 5 d.: Bonifacas, 
Daugą, Marcė, Kantvydė, Kon-
tautas. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 5:18, leidžiasi 8:20. 
Temperatūra dieną 77 1., 

naktį 57 1. 

Lietuvos Aukščiausiojoje 
Taryboje 

Birželio 2 d. vykstančiuose 
Aukščiausiosios Tarybos sesijos 
plenariniuose posėdžiuose, kaip 
ir ankstesniuose, nedalyvavo 
Sąjūdžio koalcijos „Už demo
kratinę Lietuvą" deputatai. 

Sąjūdžio koalicija „Už demo
kratinę Lietuvą" svarstė Lie
tuvos Respublikos vyriausybės, 
pasiruošimo birželio 14 dienos 
referendumui, deputatų etikos 
nuostatų, deputatų pajamų dek
laravimo, Vyriausybės ir Lietu
vos banko santykių dokumentų 
projektus. Sąjūdžio koalicijos 
deputatų nuomone, tai, kas 
vyksta šiuo metu Aukščiausio
sios Tarybos salėje — yra vadi
namoji protokolinė įstatymų 
leidyba. 

Su šunų kinkiniu — per 
Baltijos šalis 

Vakar kauniečiai ir miesto 
svečiai matė egzotišką reginį. 
Gatvėmis riedėjo vežimėlis, kurį 
traukė du dideli šunys. Taip 
prieš ilgą kelionę kinkinį 
išbandė 57 metų inžinierius — 
telekomunikacijų specialistas 
Einar Gade-Jorgenssen. 

Iš Danijos šunis ir vežimėlį į 
Kauną jis atsivežė autobusu. Iš 
šio miesto prasidės jo kelionė 
per Baltijos šalis. 

Varis ir dolerių geismas 
Birželio 2 dieną į pirmąjį savo 

posėdį susirinko vyriausybės 
sudaryta vario ir jo lydinių 
laužo bei atliekų reeksporto 
komisija. 

Komisijos laukia nelengvas 
darbas. Vario ir kitų spalvotųjų 
metalų lydinių laužo bei atliekų 
reeksportu Lietuvoje užsiima 
apie 500 verslininkų. Jų in
teresas bizniui azartiškas, nes 
viena tona vario Londono biržos 
kainomis Vakarų šalyse svyruo
ja nuo 2,100 iki 2,200 dolerių ar
ba apie ketvirtį milijono rublių. 
Pagunda Rytų šalyse pigiau įsi
gyti šių metalų ir pelningai 
realizuoti juos Vakarų valsty
bėse yra didelė ir kartais veda 
į nusikaltimus. Pasitaiko, kad 
kaimyninėse Rytų valstybėse 
neteisėtai įgyjami fiktyvūs 
vario ar kitų spalvotųjų metalų 
pirkimo dokumentai ir jais ban
doma legalizuoti mūsų įmonėse 
ar sandėliuose pavogtų metalų 
išvežimą. 

Dėl valstybės laikraščio 
„Lietuvos aidas' ' 

Atsižvelgdama į dienraščio 
„Lietuvos aidas" darbuotojų 
prašymą ir siekdama sudaryti 
geresnes galimybes plėtoti ne
valstybinę spaudą, Lietuvos 
Respublikos vyriausybė nutarė 
leisti dienraščio redakcijai 
perimti jo steigėjo ir leidėjo 
teises. Suteikti teisę „Lietuvos 
aido" nuolatiniams darbuotojams 
lygiomis dalimis įsigyti laik
raščio akcijų. 

Švedija grąžins Baltijos 
šalims auksą 

Švedijos riksdagas priėmė 
sprendimą kompensuoti Lietu
vai ir Estijai aukso depozitą, 
kurį abi Baltijos šalys buvo 
atidavusios saugoti Antrojo 
pasaulinio karo pradžioje. 275 

Įdomi „Karaliaus" veikla 

Po antradienio pirminių prezidentinių rinkimų prasideda trijų didžiųjų kova laimėti 
Baltuosius rūmus. 

Baigėsi pirminiai 
prezidentiniai rinkimai 

Washingtonas. Birželio 3 d. 
— Antradienį baigėsi šių metų 
pirminiai rinkimai. 

Kaip ir buvo galima laukti, 
Arkansas valstijos gubernato
r ius Bill Clinton laimėjo 
reikalingą delegatų skaičių šių 
metų Demokratų partijos prezi
dento nominacijai, laimėdamas 
Alabamos, Ohio ir New Jersey 
valstijose, o taip pat Montanos, 
New Mexicos ir Californijos 
valstijas. Šie balsavimai atidarė 
areną trejopai kovai į Baltuo
sius rūmus su prez. Bushu ir 
Texas bilijonieriumi Ross Perot. 

Tačiiu *!«-» kartą Itoss Perct 
šešėlis aptemdo Clintono laimė
jimą. Beveik pusė demokratų, 
kurie balsavo Ohio ir daugelis 
Californijoje ir New Jersey 
valstijose sakėsi būtų balsavę už 
Perot, jei jo pavardė būtų buvusi 
įrašyta ant balsvimo lapų. Perot 
labai stipriai figūruoja tarp 
demokratų ir respublikonų, 

kurie norėtų, kad jis būtų kan
didatu vietoje Busho. Clintonui 
reikėjo nominacijai turėti 2,145 
balsus, kuriuos jis antradienį, 
dar nepasibaigus balsavimams, 
jau turėjo, pranešė AP žinių 
agentūra. Prez. Bushas visur 
surinko maždaug 70% balsų. 
Demokratų partijos konvencija 
bus kitą mėnesį New Yorke. 

Bushas užtikrintas 
Prez. Bushas, kuris užsitik

rino nominaciją Respublikonų 
konvencijoje jau praėjusį mėnesį 
prieš savo oponentą Patrick Bu-
chanan, jaučiasi neramiai, nes 
jo rinkiminiai duomenys nėra 
šviesūs bent šiuo metu. Jo nuo
monių rinkimo agentūrų įverti
nimas yra žemas ir maždaug 
prilygsta anuometiniam pre
zidento Carterio žmonių įver
tinimui 1980 metais, skelbia tai 
„New York Times". Vis dides
nio dėmesio susilaukia Ross 
Perot, nepriklausąs jokiai par
tijai bilijonierius, kuris kalba 
„gaspadoriškai ir daugeliui 
žmonių pradeda patikti. Clinto
no atveju, žmonės abejoja jo cha
rakterio tinkamumu būti tokio
je aukštoje krašto pozicijoje. 

Daug savanorių Perot 
kampanijoje 

AP žinios praneša, jog 
Respublikonų sąrašo kandida
tas prez. G. Bushas dabar turi 
1,810 delegatų balsus,tereikėjo 
tik 1,105. Bill Clinton turi 

2,307, o tereikėjo 2,145 balsų. 
Ross Perot pavardė nebuvo jo
kioje valstijoje įrašyta į pir
minių balsavimų lapus ir jis 
ragino žmones neįrašyti jo 
pavardės. Jis net nėra formaliai 
paskelbęs savo kandidatūros į 
JAV prezidento postą, bet jis yra 
kvalifikuotas 11-oje valstijų ir 
turi labai daug savanorių, kurie 
ant peticijų renka parašus, kad 
už jį būtų galima balsuoti lap
kričio mėnesį prezidento rinki
muose. 

Estijos pinigai 
spausdinti užsienyje 

Talinas . Birželio 3 d. — Esti
jos naujieji pinigai — kronos 
buvo atspausdinti Amerikoje ir 
Anglijoje, pranešė ,,Rahva 
Haal" birželio 3 dieną. Vieno 
krono ir dviejų kronų banknotai 
buvo spausdinti United States 
Banknote International kom
panijos Amerikoje, o dešimties, 
dvidešimt penkių, šimto ir pen
kių šimtų kronų banknotus 
spausdino Thomas de la Rue 
and Company Anglijoje. 

Švedija grąžina 
auksą 

Stockholmas. Birželio 3 d.— 
Švedijos parlamentas birželio 2 
dieną nubalsavo sumokėti Esti
jai ir Lietuvai 275 milijonus 
kronų arba 47.4 milijonus do
lerių kaip kompensaciją už jų 
padėtą auksą — 2.9 tonas ir 1.25 
tonas, kuris buvo 1940 metais 
tuometinės Švedijos vyriausy
bės perleistas Sovietų Sąjungai. 
Reuterio žiniomis, tas išmokė
jimas bus padarytas iš jau 
anksčiau suplanuotų 3 bilijonų 
kronų fondo arba 515 milijonų 
dolerių, trijų metų periodo skir
to fondo Rytų Europai — Lenki
jai, Baltijos valstybėms ir Rusi
jos St. Petersburgo regionui. 
Lietuva kritikuoja tokį švedų 
planą, nes atmokėjimas turėtų 
būti svarbiausias atsilyginimo 
programoje dalykas. Švedijos 
vyriausybė pradės pasitarimus 
kokiu būdu ta kompensacija 
tur i būti išmokama. Estija 
tačiau nori. kad būtų sugrą
žintas jų auksas kaip tęstinumo 
simbolis iš prieškarinės Estijos 
Respublikos iki šių dienų nau
josios respublikos, praneša RFE 
žinių agentūra iš Miuncheno. 

milijonai kronų bus išmokėta iš 
tų lėšų, kurias Švedija skiria 
bendradarbiavimui su Rytų ir 
Centrinės Europos valstybėmis 
plėtoti. Lietuvos aukso indėlis 
sudarė 1250 kilogramų. 

— Berlyno rinkimai sekma
dienį neišaiškino tikrojo partijų 
laimėtojo. Buvo manyta, kad 
laimės dešiniojo sparno partijų 
kandidatai 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Rusijos pasiuntinys Lat
vijai Aleksandr Rannich įteikė 
savo skiriamuosius raštus Lat
vijos prezidentui Anatolijs Gor-
bunovs. Spaudos konferencijoje 
tuoj pabrėžė, jog išvežti dalinius 
iš Latvijos šiuo metu yra labai 
komplikuota, nes rišasi strate
giniai ir ekonominiai reikalai, 
ir pasakė, kad rusų daliniai 
neturėtų būti vadinami okupa
ciniais daliniais. 

— Estijos Vidaus reikalų 
ministrui iškeltas pasitikėjimo 
klausimas, kai 27 deputatai 
Aukščiausiojoje taryboje 
kreipėsi į savo kolegas balsuoti 
už jo pašalinimą iš pareigų. Min. 
Robert Narska kaltinamas ne
sugebėjimu vadovauti tai minis
terijai. 

- Ta iwane maždaug 2,000 
kiniečių protestavo prieš savo 
vyriausybę, kaltindami ją 
nenorint demokratinių reformų. 
Jie žygiavo sostinės Taipei 
gatvėmis sekmądienįfreikalau-
dami, kad išsiskirstytų Tautinė 
asamblėja ir būtų renkama nau
ja. Jokių susirėmimų neįvyko. 

— Latvija sudarė repatriaci-
nę komisiją, kuri rūpinsis latvių 
grįžimu į tėvynę iš visų pasau
lio kraštų. Repatriacinės komi
sijos pirmininku yra pats Latvi
jos Respublikos prez. Anatolijs 
Gorbunovs. 

— Lietuvos delegacija išvyko 
i Rio de Janeiro dalyvauti 
Žemės apsaugos viršūnių konfe
rencijoje. Vėliau atvykti žada ir 
Lietuvos prez. Vytautas Lands
bergis. 

— Filipinų prezidentė Aąuino 
paragino Kongresą greičiau pa
skelbti jos įpėdinį, nes iki šiol 
dėl neaiškių priežasčių nebuvo 
skelbiami galutiniai rinkimų 
rezultatai. Prezidentė yra pasi
sakiusi už Gynybos ministrą 
Fidel Ramos, kuris rinkimuose 
surinko daug, jei ne daugiausia 
balsų. 
— Irano-Contra byloje buvęs 
ginklų pardavimo tarpininkas, 
pensijon išėjęs CIA pareigūnas 
Thomas Clines, yra pirmas as
muo, dalyvavęs garsiojoje Irano-
Contrų byloje. Jis turi eiti į 
kalėjimą atlikti 16 mėnesių 
bausmę. Clines padėjo slapta 
Contrams, kai Reagano admi
nistracijos vyresnieji pritarė jų 
rėmimui. 

— Amer ikos vyriausybė 
investavo į Strateginio ap
sigynimo iniciatyvos projektą 
7.7 bilijonus dolerių, kuris 
niekada nebuvo pilnai reali
zuotas. 

— Prez. G. Bushas pareiškė, 
jog nėra jokio reikalo atsiprašyti 
Japoniją, kad 1945 metais buvo 
numesta atominė bomba. 

Vilnius. — Skaitytojai domisi 
Algirdo Endriukaičio infor
macijomis iš praeities KGB 
archyvų, kurios liečia ir išeivijos 
lietuvius ir prašo daugiau apie 
tai žinių. Štai vėl pluoštas in
formacijų iš „Lietuvos aido" 
79-jo numerio. 

Jo asmens numeris — 1290. 
Agentūriniame pranešime 
aprašomas susitikimas Brookly-
no „Židinyje". Nurodoma, kad 
Bronius Venclova gavo doku
mentus Antano Katiliaus var
du. Aušros Vartų parapijos 
kunigas V. Palubinskas paprašė 
„Karaliaus" parvežti knygų 
Vilniaus universitetui. Pra
nešime pasakojama, kaip „Ka
ralių" pristačius inžinieriui 
Jurgiui Gimbutui, šis pasakęs: 
„Tai Jūs tas pats, kuris taip 
negražiai apie mus rašote „Gim
tajame krašte" ir demonstra
tyviai nusisukęs nuėjo. „Kara
lius", matyt, buvo supainiotas 
su bendrapavardžiu Algirdu — 
taip rašoma agentūriniame pra
nešime. 

Jau parvykęs į Lietuvą „Kara
lius" parašė laišką Raštikienei, 
papasakojo apie jos dukteris. 
Rašė jautriai, tikėjosi, kad at
silieps, bet atsako negavo, nors 
Raštikienė per kunigą Palu
binską teiravosi apie galimybę 
išsikviesti vieną dukterį-

Pranešimai diplomatiniu 
paštu 

1986 m. vasario 25 d. agentū
rinį pranešimą „Karalius" pa
siuntė diplomatiniu paštu. 
Aprašė R. Sakadolskio reikalus, 
G. Damušytės darbą, „Katali
kų bažnyčios kronikos" leidimą. 
Chicagoje „Karal ius" buvo 
baliuje pas Kaželius — Rimo pa
žįstamus. Čia susitiko advokatą 
P. Žumbakį, artimiau susipaži
no su biržų specialistu A. Kur-
kuliu. Keletą valandų praleido 
pas B. Kviklį, kuris prašė padėti 
jo vaikaičiui patekti į lietuvių 
kalbos kursus. 

Grįžęs į JAV po atostogų 
Lietuvoje 1986.9.6 „Karalius" 
pateikė 3 puslapių agentūrinį 
pranešimą. Jame aptarė daili
ninko K. Žeromskio išvykimą į 
Lietuvą, arkivyskupo Matulai
čio klausimo sprendimą Vati
kane. „Karalius" gavo Rašti
kienės laišką ir tikėjosi galėsiąs 
prieiti prie Raštikio archyvų, 
kurie padėtų atskleisti „lietuvių 
reakcinių emigracijos sluoksnių 
ir vadeivų" veiklą. Pablogėjus 
sovietinių atstovų darbo sąly
goms JAV, „Karalius" paprašė 
kuriam laikui atidėti „numa
tytą priemonę" (žinomą S. Me
dekšai), kurioje turi dalyvauti 
šaltinis, t.y. jis pats. 

1987 m. sausio 15 d. „Kara
liaus" agentūrinis pranešimas 
į Vilnių atkeliavo diplomatiniu 
keliu. Jame aprašomi S. Kon-
droto ir B. Venclovos reikalai. 
„Karalius" siūlė padaryti 20 
vai. trukmės video įrašą apie 
išeivijos gyvenimą (reakcingų 
organizacijų veiklą, svar
biausias priemones, akcijas). 
Galima būtų parinkti ir atitin
kamos literatūros, jeigu tik 
būtų garantuotas jos perėmimas 
Šeremetjeve. 

1987 m. sausio 14 d. diploma
tiniu paštu buvo pateiktas 12 
puslapių agentūrinis praneši-

— Indija laimingai iškėlė į 
erdves savo satelitą, panaudo
dama savo nuosavą raketą ir 
savo technologiją, pranešė Indi
jos žinių agentūra. Du anksty
vesni mėginimai 1987 ir 1988 
metais iškelti savo satelitą į erd
ves nepasisekė. 

mas apie Baltų Laisvės Lygos 
konfrenciją žmogaus teisių 
klausimais. „Karalius" nurodė, 
kad „padaryta klaida" N. 
Ambrazaitytę apgyvendinant 
pas Misiūnus. Tai buvo nuspręs
ta be „Karaliaus" ir V. Sa
kalausko žinios. Neatsitiktinai 
pas Misiūnus tuo metu pasirodė 
nepageidautini T. Venclova ir 
kiti „Baltic Forum" atstovai. R. 
Misiūnas nusiteikęs antitary-
biškai. Aprašomas V. Adam
kaus interviu agentūrai APN 
apie JAV ir SSSR bendravimą 
gamtos apsaugos srityje. 

Pranešimas mūsų 
diplomatijos klausiniais 
Lietuvos KGB 1-o skyriaus 

1989 metų ataskaitoje nuro
doma, kad „Kara l ius" ir 
„Justinas" „Tiesoje" ir „Gim
tajame krašte" išspausdino in
terviu su autoritetingu lietuvių 
išeivijos vyskupu P. Baltakiu, 
kuriame jis esą kvietė skaitytis 
su esama tikrove, Lietuvos 
buvimu SSSR sudėtyje, pasisa
kė prieš ekstremistinius veiks
mus, galinčius pakenkti demo
kratijai ir pertvarkai. Teigiama, 
kad P. Baltakio interviu 
padaręs poveikį ne tik Lietuvos 
tikintiesiems ir inteligentams, 
bet ir išeivijai. 

„Karalius" SSSR rezidentūrai 
JAV pateikė medžiagą apie 
Lietuvos diplomatijos tarnybos 
struktūrą ir personalijas. Ši 
medžiaga iš Maskvos 1988 m. 
pateko Lietuvos KGB. 

1989 m. kovo 29 d. SSSR KGB 
PGU 19-o skyriaus viršininkui 
pulkininkui R. Marcinkui iš 
Vilniaus buvo pasiųsta šifruoti 
telegrama, kad „Karal ius" 
siunčiamas į VDR (su perėjimu 
į Vakarų Berlyną) gauti inter
viu ir „kitos medžiagos" iš M. 
Žilinsko. 1989 m. kovo 7 d. 
generolas E. Eismuntas pasiun
tė SSSR KGB PGU viršininko 
pavaduotojui generolui majorui 
N. Leonovui šifruotą telegramą, 
kad „Karalius" su diplomatiniu 
pasu vyksta į VDR traukiniu 
Kijevas-Berlynas 2-me vagone. 
Telegramoje nurodoma, kad 
„Karalius" esąs smulkiai „in
struktuotas" apie M. Žilinsko 
charakterio savybes. „Karaliui" 
duota užduotis parengti inter
viu su M. Žilinsku televizijai ir 
spaudai apdovanojimo „Tautų 
draugystės" ordinu proga. Inter
viu turėtų būti kritiškai įver
tinta buržuazinė Lietuva, pa
smerktas naujų neformalių su
sivienijimų Lietuvoje ekstremiz
mas. Telegramoje prašoma pra
nešti Berlyno žvalgybinei gru
pei, kad atvyksta „Karalius", 
padėti jam įsikurti, taip pat 
atlikti numatytą programą. Be
je, Lietuvos kompartijos CK 
prašys SSSR pasiuntinio VDR, 
kad minėtas ordinas būtų 
atsiųstas į Lietuvą ir čia 
įteiktas. 

KGB darbuotojas P. Sinkevi
čius „Karaliui" parengė 2 
puslapių rekomendacijas „dar
bui su M. Žilinsku". Instruk
cijoje nurodoma, kad reikia 
atsižvelgti į tai, jog M. Žilinskas 
prieš karą buvo aukštas valdi
ninkas (vyriausybės kanceliari
jos direktorius) ir redaktorius. 
Dvi jo seserys 1941 m. buvo 
ištremtos į Sibirą. Jis nusiteikęs 

• nacionalistiškai, dirglus, 
griežtas, bet kartu gudrus ir toli 
matantis žmogus. Reikia ban
dyti pakišti mintį, kad buvo A. 
Smetonos diktatūra, blogai gy
veno menininkai, dalis gyven
tojų džiaugsmingai sutiko 1940 
metų valdžią, kad užsienis Lie
tuvos neparems. 
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KONKRETI PAGALBA 

Mantas Blantai t is 13 m. 
amžiaus 1991 m. liepos mėn. 7 
d. raudonarmiečių buvo sunkiai 
sužeistas Valakėlių kaime, 
netoli Pasvalio. Raudonar
miečiai buvo pasiųsti ton 
apyl inkėn gaudyt i pasi
traukusių iš sovietinės armijos 
lietuvių jaunuolių. 

Mantas neteko kairės kojos 
nuo pat kirkšnio ir prarado 
kairės rankos riešo ir pirštų 
judamumą. Su juo susipažinta 
perna i vasarą Panevėžio 
ligoninėje, kur jam buvo ampu
tuo ta koja, ka i „Ameri-
can-Lithuanian Disability and 
Rehabilitation Exchange Pro-
gram" amerikiečių delegacija 
lankėsi Lietuvoje. 

Mantas, Detroito Lietuvos 
Dukterų dr-jos, Healing The 
Children organizacijos ir Michi-
gano universiteto ligoninės ben
dromis pastangomis iškviestas 
ir gydomas Ann Arbor, MI. 
Globojamas dr. W. VVaring 
šeimoje. 

Mantas jau turi naują ameri
kietišką protezą ir pamažu at
gauna rankos judesius. Ameri
kon atvyko š.m. vasario 12 d. ir 
grįžo Lietuvon gegužės 12 d. 
Laisvu nuo terapijų laiku jis 
lankė Šv. Tomo amerikiečių 
mokyklą Ann Arbore ir šešta
dieninę lituanistinę „Žiburio" 
mokyklą Detroite. 

J . P. 

baigė pirmieji mokiniai: Milda 
Būblytė ir Aleksa Rukštelytė. 
Kiti mokiniai: Aidutė Viskan-
taitė, Rasa Janukaitytė, Linas 
Polteraitis ir Rimas Polteraitis. 
9-to skyriaus pirmoji mokinė — 
Kristina Barauskaitė. 11-to 
skyriaus pirmas mokinys Pau
lius Jašmantas. Antra mokinė 
Audrytė Navasaitytė ir Petras 
Jašmantas, 3-čias mokinys Min
daugas Mingėla. 

Lietuvių Bendruomenės Det
roito apylinkės pirmininkė 
Eleonora Grigaitienė pir
muosius geriausius mokinius 
apdovanojo knygomis. 

Mokslo metų užbaigime moki
niai dėvėjo šokių šventės uni
formas, kurias dėvės šokių 
šventėje Chicagoje. 

Detroito Žiburio lituanistinės 
mokyklos mokiniai dalyvavo 
Lietuvių Bendruomenės Švie
timo tarybos rašinėlio kon
kurse . Rašinėlyje reikėjo 
aprašyti dabartinius įvykius 
Lietuvoje. Mildutė Būblytė 
laimėjo antrą premiją, 35 
dolerius; Rimas Polteraitis ir 
Aldutė Viskantaitė trečią 
premiją — po 30 dolerių. Atrodo, 
kad vedėjos Rūtos Mikulio-
nienės ir mokytojų įdėto darbo 
dėka šeštadieninėje mokykloje 
rezultatai pasiekti geri. Dabar, 
išleisdami šeštadienio lituanis
tinės mokyklos mokytojus ir 
mokinius vasaros atostogų, 
linkime pailsėjus rudenį vėl su
grįžti į šeštadieninę mokyklą. 

RINKS AUKAS 
MEDICINOS REIKMENIMS 

PERSIŲSTI 

Lietuvos Vyčiai sekmadienį, 
birželio 7 dieną, prie Šv. Antano 
bažnyčios rinks aukas apmokėti 
persiuntimo išlaidas septintai 
vaistų ir medicinos reikmenų 
siuntai į Lietuvą. Šiame kon
teineryje bus ir rentgeno per
švietimo apara tūra (x-ray), 
kurios vertė yra 170,000 dol. Ją 
padovanojo Sisters of Mercy 
vienuolija iš Iowa valstijos. Per
siuntimo išlaidos į Detroitą bus 
apie 3.000 dol. Numatoma šią 
rentgeno aparatūrą siųsti kar
tu su septintu konteineriu 
liepos mėnesį per World Medical 
Relief organizaciją. Lietuvos 
vyčiai jau išsiuntė šešis vaistų 
ir medicinos reikmenų kon
teinerius į Lietuvą. Konteinerių 
s iunt imo iš la idas padengė 
aukos, kurias surinko Lietuvos 
Vyčiai. Birželio 14 d. Vyčiai 
rinks aukas prie Dievo Apvaiz
dos ir Šv. Pe t ro lietuvių 
bažnyčių. Siuntos reikalus koor
dinuoja Lietuvos Vyčių garbės 
narys Robertas Boris. Aukas 
renka prie Šv. Antano bažnyčios 
Danutė Bunikienė ir Regina 
Juškaitė. Prie Dievo Apvaizdos 
— Maggie Smailis ir prie Šv. 
Petro — Lillian Petravičius. 

MOKSLO METŲ 
UŽBAIGIMAS 

Šeštadienį, gegužės 30 d., 
Dievo Apvaizdos parapijos 
Kultūros centro patalpose įvyko 
šeštadieninės lietuvių mokyklos 
mokslo metų užbaigimas. 
Mokykloje mokėsi 70 mokinių, 
dirbo 14 mokytojų. Mokyklos 
vedėja buvo Rūta Mikulionienė. 

Pirmo skyriaus geriausia 
mokinė buvo Rūta Sventickaitė. 
antras mokinys Andrius Gied
ra i t i s ir t reč ias Gytis 
Mikulionis. 

Antro skyriaus pirmas moki
nys — Andrius Mikaila. 4-to 
skyriaus pirmoji mokinė — Lina 
Sirgėdaitė. 7-to skyriaus pir
mieji mokiniai — Tadas Baukys 
ir Tomas Janušis. 8-tą skyrių 

Gražioje eisenoje pasidalinę parei įlomis. ls Rsirt .-v A. Kleiziene, dr. A. Pakaln išk is , genera l in is 
kons. V. Kleiza ir D. I lginytė. 

Nuotr . J . T a m u l a i č i o 

DIEVO APVAIZDOS 
PARAPIJOS NARIŲ 

SUSIRINKIMAS 

Dievo Apvaizdos lietuvių pa
rapijos narių visuotinis susi
rinkimas įvyko sekmadienį, 
gegužės 31 d. po 10:30 vai. Mi
šių, Kultūros centro salėje. Susi
rinkimą pradėjo parapijos tary
bos pirmininkas Andrius 
Butkūnas. Klebonui kun. Vikto
rui Kriščiūnevičiui sukalbėjus 
maldą ir Benediktui Neve-
rauskui perskaičius pereito 
susirinkimo protokolą, sekė 
diskusijos apie buvusios pa
rapijos tarybos konstitucijos 
pakeitimą. Diskusijose daly
vavo Liuda Rugienienė, Algis 
Rugienius, Jonas Urbonas, Vin
cas Brazys, Jurgis Jurgutis. 
Aldona Milmantienė ir kiti. 

Po diskusijų buvo išrinkti 
parapijos komitetai: Administ
racijos, Liturgijos, Švietimo, 
Krikščioniškos tarnybos ir 
parapijos taryba. Po rinkimų 
buvusių komitetų ir tarybos 
buvo padaryti veiklos pra
nešimai. Susirinkimas baigtas 
kun. Viktoro Kriščiūnevičiaus 
padėka buvusiai tarybai ir 
komitetams už gerai atliktą 
darbą ir malda. 

ŽIAURIOJO BIRŽELIO 
MINĖJIMAS 

Sekmadienį, birželio 14 d., 
12:00 vai. vidurdienį, Dievo Ap
vaizdos Kultūros centre bus 
žiauriojo birželio trėmimo minė
jimas, kurį rengia Michigano 
Pabaltiečių komitetas. Minėji
me dalyvaus JAV Michigano 
kongresmanas Sandel Levin. 
Visuomenė kviečiama daly
vauti. Lietuviams Pabaltiečių 
komitete atstovauja adv. Kęstu
tis Miškinis, dr. Stefa Miš
kinienė ir Bernardas Brizgys. 

PALAIDOTA SOFIJA 
PETRAVIČIENĖ 

Gegužės 30 d., po gedulingų 
šv. Mišių, kurias atnašavo kleb. 
kun. Viktoras Kriščiūnevičius, 

Holy Sepulchre kapinėse buvo 
palaidota a.a. Sofija Pet-
ravičienė. Paliko dukras ir 
žentus: Jūratę ir Stew Schroe-
der, Zitą ir Dan McLellan, Dalią 
ir Paul Roden. Taip pat liko 
sūnūs ir marčios: Stasys ir Irena 
Petravičiai, Arvydas ir Marčia 
Petravičiai; paliko penkis vai
kaičius, sesutes Stasę Bliūdžiu-
vienę ir dr. Danutę Naikaus-
kienę bei daug kitų giminių 
Clevelande ir Lietuvoje. Velionė 
buvo baigusi Dotnuvos Žemės 
ūkio akademiją. Yra gyvenusi 
Toronte, East Lansing, Michi-
gan ir Miami, Floridoje. Pri
klausė Lietuvių Bendruomenei, 
Balfui, Lietuvių Tautinei 
sąungai ir Miami Lietuvių klu
bui. Laidotuvių apeigas Detroi
te tvarkė laidotuvių direktorė 
Yolanda Zaparackienė, kuri po 
šv. Mišių pasakė atsisveikinimo 
žodį ir apibūdino velionės gyve
nimą anglų ir lietuvių kalbo
mis. 

ŠV. ANTANO ATLAIDAI 
IR GEGUŽINĖ 

Sekmadienį, birželio 7 d., 
10:30 šv. Mišių metu prasidės 
Šv. Antano atlaidai. Mišių metu 
giedos parapijos choras, va
dovaujamas muz. Stasio Sližio. 
Po mišių vyks gegužinė, kurios 
metu bus proga skaniai 
pavalgyti ir išbandyti įvairius 
laimės žaidimus. Visi kviečiami 
į Šv. Antano bažnyčią smagiai 
praleisti sekmadienio popietę. 

IŠRINKTI ATSTOVAI 
RESPUBLIKONŲ 
SUVAŽIAVIMUI 

Įvykusiame visuotiniame Mi
chigano respublikonų partijos 
suvažiavime geg. 29—30 d. 
Detroite į visuotinį respub
likonų suvažiavimą Houston, 
Texas kaip antrininkai buvo iš
rinkti j bendrą delegatų sąrašą 
Jonas Urbonas, atstovaująs tau-
tinėms grupėms, ir Ryan 
Ambrozaitis—jaunimui. Lietu
vių kilmės valstijos senatorius 
Matt Dunaskiss savo distrikte 
buvo išrinktas atstovu į visuo
tinį respublikonų suvažiavimą. 
Suvažiavime Saulius Anužis ir 
Andrius Anužis vadovavo sėk
mingai rinkiminei kampanijai, 
kuri išrinko Betty Devoss 
Michigano respublikonų moterų 
atstove į centrinį komitetą. 

PALAIDOTAS 
STASYS OGINTAS 

Birželio 3 d., po gedulingų šv. 
Mišių Šv. Antano bažnyčioje, 
Holy Sepulchre kapinėse buvo 
palaidotas a.a. Stasys Ogintas, 
66 m. amžiaus, kuris geg. mėn. 
3 d. mirė savo namuose French-
town, Michigan. Velionis buvo 
Dariaus ir Girėno klubo ir 
Amerikos Lietuvių Balso radi
jo klubo narys. Paliko dukte
rėčias Ireną ir Viliją Telyčėnai-
tes. Laidotuves tvarkė lai
dotuvių direktorė Yolanda M. 
Zaparackienė. 

KULTŪROS TEMOS PLB 
SEIME 

JURGIS JANUŠAITIS 

Gyvename aštuntojo Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės seimo 
išvakarėse. Seimas vyks Lie
tuvių centre Lemonte, birželio 
30-liepos 4 dienomis. 

Iš gautų informacijų matyti, 
su kokiu kruopštumu dirba 
seimui ruošti komitetas, va
dovaujamas „Pasaulio lietuvio" 
vio" redaktoriaus inž. Broniaus 
Nainio. O jo talkininkai akty
vūs apygardos ir apylinkės 
bendruomenininkai. Seimą su
ruošti reikia daug išminties ir 
darbo rankų. Seimui ruošti ko
mitetas nuolatos informuoja 
PLB valdybą ir jos pirmininką 
dr. Vytautą Bieliauską apie 
techninius seimo ruošimo dar
bus, tačiau šis komitetas visai 
nesikiša į seimo programą, už 
kurią atsakinga tik PLB val
dyba ir jos pirmininkas. 

Tačiau komiteto pirmininko 
inž. Nainio teigimu seimui jau 
beveik visiškai pasiruošta, dar
bas vyksta sklandžiai, laukiama 
iš viso pasaulio, o taip pat ir iš 
Lietuvos apie 140 atstovų. 

Žvelgiant į seimo programą 
numanu, kad seime bus daug 
darbo, bus paliesta daug Lie
tuvių Bendruomenės ateitį le
miančių klausimų ir bus ieško
ma LB naujų veiklos kelių, kad 
būtų užtikrintas išeivijos vi
sokeriopas gyvenimas — kultū
ra, lituanistinis švietimas, 
visuomeninė ir gal dalinai po
litinė veikla. Šiame seime bus 
ypatingas dėmesys kreipiamas 
ir į išeivijos kultūrinio gyve
nimo ugdymą, išlaikymą visose 
pasaulio šalyse, jungiant išei
vijos turimas jėgas, o taip pat 
tikintis susilaukti tai veiklai 
pagalbos ir iš nepriklausomos 
Lietuvos kultūrininkų. 

PLB valdybos vicepirmininkė 
Irena Lukoševičienė Kanadoje 
seimui konkrečiai siūlo ir 
kultūrinių klausimų svarstymą. 
Mename, kai visą laiką išeivi
joje mūsų žymusis publicistas ir 
žurnalistas Cronys Raila įvai
riomis progomis spaudoje, minė
jimuose kėlė išeivijos kultūrinio 
gyvenimo problemas, siūlyda
mas į tai atkreipti dėmesį ir tam 
skirti visas turimas kultūrinin
kų jėgas. Politika, kaip matome, 
greitai kintantys dalykai, ta
čiau kultūra išlieka ir tik jos 
dėka galima išugdyti naujas 
išeivijos kartas sąmoningomis. 
Lietuvai padedančiomis savo 
darbais. Aštuntame PLB seime 
ne eilinę vietą užims ir kultū
rinių klausimų svarstymas. Vi
cepirmininkė konkrečiai pasiū
lė ir svarstytinus klausimus. 

Pirma, pažiūrėti į save ir 
iškelti pagrindinius aspektus ir 
elementus mūsų kultūros ugdy
me — vertybės, poreikiai, poten 
cialas, problemos. Aptars Rasa 
L. Kurienė. 

Antra, kultūriniai vienetai ir 
institucijos, jų poreikiai, jų 
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mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašynfa 

reikšmė, jų ateities orientacija 
— Dalia S. Viskontienė. 

Trečia, lietuviškas žodis, 
spauda literatūra — Danutė 
Bindokienė. 

Ketvirta, kūrybiniai pasireiš
kimai — teatras, menas, muzika 
ir kt. dr. S. Goštautas. 

Penkta, tradicyos, liaudies kū
ryba, tautosaka — Elena B. Ag-
linskienė. 

Šešta, Lietuvos žvilgsnis į išei
viją šių požiūrių šviesoje — 
ministeris Darius Kuolys. 
Diskusijoms ir svartyboms 
vadovaus Irena Ross. 

Dr. Dalia Katiliūtė Boydstun 
paruoš įžanginę svarstybom 
analizę, kurią iš anksto gaus 
visi seimo nariai. 

Po čia suminėtų gana įdomių 
pranešimų kils daug diskusijų, 
kurių metu bus pažvelgta į 
praeitį, į tautosaką ir liaudies 
kūrybą neprikl. Lietuvoje, 
kokias pažiūras puoselėja įvai
rūs politiniai sluoksniai, organi
zacijos, mokyklos, kokia raida 
numatoma išeivijos kultūrinia
me gyvenime. Kaip perduoti in
formaciją jaunimui ir ją 
patraukliai pristatyti, kaip 
pasinaudoti ryšiais su Lietuva 
ir kaip mūsų liaudies lobį 
pristatyti kitataučiams. 

Cia suminėjome tik mažą dalį 
svartytinų klausimų, o jų seime 
bus. Tikėtina, kad šių kultū
rinių vertybių išlaikymui bei 
ugdymui seime bus skirta pa
kankamai laiko. Į seimą iš viso 
pasaulio suskris atstovai ir 
svečiai ir seimas bus darbingas. 
Atstovai atsiveš savo kraštų 
problemas, bus gerai pasiruošę 
dalyvauti klausimų sprendime, 
o svarbiausia, kad atstovų pa
teikti klausimai, siūlymai būtų 
konkretūs, be reikalo nebūtų 
gaišinamas brangus laikas. To 
tik ir tenka seimui bei jo da
lyviams nuoširdžiai palinkėti. 

PRAŠO VYKDYT JAM 
MIRTIES BAUSME 

Už 1990 m. įvykdytą žmogžu
dystę Illinois gyventojas Lloyd 
Wayne Hampton, 38 m., buvo 
nuteistas mirties bausme. Jis 
kreipėsi į teisingumo įstaigas, 
prašydamas, kad bausmė jam 
būtų įvykdyta. Tą paskelbė ir 
Chicagos dienraštis „Dziennik 
Zvviązkovvy" 

MILIJONAI KALINIŲ 
MAISTUI 

Cook apskr. kalėjime yra apie 
8,800 kalinių. Jų maitinimas 
per metus kainuoja apie 9,5 mil. 
dol. 

RUSIJOS NAŠLAIČIAI 
CHICAGOJE 

Atsiranda šeimų Chicagoje, 
priimančių apsigyventi iš Rusi
jos atvežamus našlaičius. Nori, 
kad jie visada čia pasiliktų. 

PREMIJA TEATRUI 

Goodman teatras, Chicagoje 
veikiąs ryšyje su De Paul uni
versitetu, susilaukė specialios 
premijos, vadinamos 1992 Tony 
Award, pagerbiant šio teatro 
aukštą lygį. 

DR. LINAS J. BARTUŠKA 
DANTŲ GYDYTOJAS 
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C h i c a g o , IL 6 0 6 4 3 
Te l . ( 3 1 2 ) 2 3 8 - 1 1 3 3 
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ir šeštd. 9 v.r.-12 v.p.p. 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaakl Road. 
Ta*. (1 -312)565-2602 

Valandos pagal susitarimą 
Pirm , antr, penkt. 12-3 v p.p.. ketv. 2-7 v v 

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W. 55 St., Chicago. IL 
Tai. (1-312) 476-2112 

9525 S 79th Ave . Hickory Hills. IL 
Tai. (708) 568-8101 
Vai pagal susitarimą 

Kab. tai. (1-312) 666-0348; 
Raz. (1-312) 776-6633 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4286 W 83rd St. 
Vai pagal susitarimą: pirm ir ketv 12-4 

6-9; antr. 12-6; penkt 10-12; 1-6. 

K a b . ta i . ( 1 - 3 1 2 ) 4 7 1 - 3 3 0 0 

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

7722 S. Kadzla Ava., 
Chicago, III. 80852 

Cardiac Diagnoss, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Te). (1-312) 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D 
S. PRASAD TUMMALA, M.D 

PETER STECY, M.D. 
Y. CHRISTOPHER CHIU, M.D 

CESAR J. HERRERA, M.D 
širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (706) 564-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadzla, Chicago, III. 
Tai. (1 -312)825-2670 

1185 Dundaa Ava. , Elgln. III. 80120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

6055 8 . Robertą Rd., Hickory Hills. IL 
1 mylia | vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. (708) 588 4055 
Valandos pagal susitarimą 

Tai. kabineto Ir buto: (708)652-4188 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 8o. 50th Ava., Clcaro 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus treč Sėst 12 iki 4 vai popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
166 N. Mtchtaan Ava., Sutta 324 Ir 
5638 S. Pulaakl Rd., Chicago. IL 
81 St. Ir Kaan Ava. , Jue t l ce . IL 

Tai. (1-312) 565-2660 (veikia 24 va i ) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2464 W. 71 at Straat 
(1 -312)434-2123 
Pirm. 2-7 Antr ir 

ketv. 9-12 Penkt 2-7 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McElllgott Ir Dr. Adama 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 Weat Ava., Orland Park 
708-346-8100 

10 W Mart in, Naparvllle 
706-356-8776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 706-657-8383 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W 71st St. 

Tai. (1-312) 737-5149 
Vai pagal susitarimą. 

Petoa Vlaion Cantar, 7152 W. 127th St 
Palos Hgts, III Ketv vai. 3-6 v.v. 

Tai. (708) 448-1777 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Straat 

Vai antr 1-4 v p p ir ketv. 2-5 v p p 
Sešt pagal susitarimą 

Kabineto tai. (1-312) 776-2880. 
Raz. (708) 448-5545 

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

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ava. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tai. (1-312)565-7755 

A R A S Ž L I O B A , M . D . 
AKIŲ C H I R U R G I J A 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Medical Center-

Napervl l le Campua 
1020 E. Ogdan Ava., Sutta 310, 

Napervtlte IL 60663 
Tai. 1-706-527-0060 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. (1-312) 586-3168 
Namų (708) 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Weat 63rd Straat 
Vai pirm . antr . ketv ir penkt 3-6. 

šeštadieniais pagal susitarimą 

« 



Ateinančioms kartoms užtikrinti 

ŽEMĖS TURTUS 
Vakar Rio de Janeiro mieste 

Brazilijoje prasidėjo „Viršūnių 
konferencija dėl žemės", vadi
namasis „Earth Summit". Kon
ferencijos metu numatoma pasi
rašyti įvairias sutartis, kurios 
buvo išsiderėtos per praėjusius 
metus, įvairiose vietovėse susi
rinkus atsakingiems pasaulio 
kraštų atstovams. Dalyvauja 
100 valstybių galvų, 10,000 
delegatų ir dar 20,000 stebėtojų. 
Nuo pereitos tokios konfe
rencijos, įvykusios prieš 20 
metų, žymiai pablogėjo ne tik 
žemės būsena gamtosaugos 
atžvilgiu, bet ir žmonijos bū
sena. Vien birželio 3 dieną, 
rašė Brad Knickerbocker The 
Christian Science Monitor laik
rašty (1992.VI.2), iš žemės iš
nyko tarp 100 ir 300 augalų bei 
gyvūnų rūšių, kas yra žymiai 
daugiau, negu mokslininkų ap
skaičiavimu įvyktų natūraliai. 
Tai vyksta dėl nuolat naiki
namų girių medienos eksploata
vimui besivystančiuose kraš
tuose. Be to, pagal Jungtinių 
Tautų statistinius apskaičia
vimus, tą dieną 40,000 žmonių 
(daugiausia vaikai) mirė nuo 
bado ar nuo bado sukeltų ligų. 
O ir badas daugiausia buvo 
sukeltas dėl juos maitinusios 
gamtos sunaikinimo. 

Bet JT Gamtosaugos progra
mos egzekutyvinis direktorius 
Mostafa Tolba pabrėžė, jog iš 
tikrųjų nesą jokių „globalinių" 
gamtosaugos klausimų. Globa
linę krizę sukėlė bilijonai 
kasdieninių veiksmų bei spren
dimų, kuriuos padaro pavieniai 
asmenys, pramonės ir valdžios. 

Jungtinių Tautų duomenimis, 
daugiau kaip 25 bilijonai tonų 
dirvožemio (topsoil) išnyksta 
vandens ar vėjo sukeltos erozijos 
dėka, kurią sukelia miškų iš
naikinimas vietinių gyventojų 
kurui ar eksportui, ir dėl gyvu
lių ganymo, kur gyvuliams lei
džiama nuėsti visą augmeniją. 
Per paskutiniuosius 45 metus 
Kinija ir Indija kar tu yra 
nustojusios 3 bilijonų akrų savo 
dirvožemio — tai 11% pasaulio 
derlingos žemės. Didžiausi plo
tai degraduotos žemės yra Azi
joje (1.1 bil. akrų) ir Afrikoje 
(793 milijonai akrų). Bet apskai
čiuojama, kad ir JAV-ėse 970 
milijonai tonų dirvožemio ero
zijos keliu nuteka į rezervuarus, 
tuo sumenkindami ir jų pajė
gumą saugoti nuo potvynių. O 
nežiūrint greitėjančio dir
vožemio nykimo,, apskaičiuo
jama, jog ateinančio šimtmečio 
vidury jau bus padvigubėjęs 
žemės gyventojų skaičius. 

Balandžio mėnesį vykusioj JT 
Gamtosaugos ir vystymo konfe
rencijoje Trečiojo pasaulio kraš
tai reiškė susirūpinimą dėl spar
tėjančio jų kraštų pavirtimo į 
dykumą. Manoma, kad Rio de 
Janeiro konferencijoje šie rū
pesčiai bus prijungti prie girių 
apsaugos sutarčių. Konferenci
jos delegatai taip pat ryžtasi su
stiprinti tarptautinius įsta
tymus apie žemės teisingą eko
nominį tvarkymą, kuris apimtų 
miškų naikinimo, dykumų plė
timosi ir sausrų problemas. 

Kitą didelį rūpestį kelia oro 
tarša. Apie 900 milijonų žemės 
didmiesčių gyventojų yra pri
versti kvėpuoti orą užterštą 
nuodingais kiekiais sieros dvi
deginio (sulfur dioxide) ir 
daugiau kaip bilijonas žmonių 
turi kvėpuoti įvairiomis kitomis 
medžiagomis užterštą orą. Be to, 
žemės oro stebėtojai susekė, kad 
per paskutinius 50 metų žemės 
temperatūros vidurkis pa
laipsniui kyla, bet vis dar yra 
vadinamų ekspertų, kurie neno
ri to temperatūros kilimo pri
skirti žemės atmosferos viršu
tiniame sluoksnyje susirenkan
čioms, „šil tnamio efektą" 
8ukuriančioms cheminėms du
joms. Bet neseniai baigtų JT 
Gamtosaugos studijų duomenys 

rodo, kad per ateinantį pusšimtį 
metų šių dujų žemėje sulaikyta 
šilima žymiai sumažins įvairių 
žemės vietovių derlingumą, 
pakels temperatūrą arti žemės 
ašigalių, kur tirpstančių ledynų 
dėka kylantis jūros lygis apsems 
įvairius vandenynų pakrančių 
plotus. 

O kur dar nykstantis žemės 
ozono sluoksnis stratosferoje, 
kuris žemės gyventojus saugo 
nuo saulės ultravioletinių spin
dulių? Padidėjus vadinamai 
„ozono skylei" virš pietinio aši
galio ir padaugėjus odos vėžio 
atsitikimams Australijoje, ir 
šįmet jau susekus, kad panaši 
skylė pradėjo kurtis ir virš šiau
rinio polio, pagaliau pradėta 
mažinti chlorofloroanglių dujų 
paleidimas į orą (šios dujos var
tojamos Šaldytuvuose ir purški
mo buteliuose). Bet kadangi 
žemėje paleistos tos dujos 
pasiekia stratosferą (esančios 
12-31 mylių aukštyje) tik per 10 
metų, šįmet pradėtas tų dujų 
vartojimo mažinimas dar skir
tumo nepadarė. 

Pagal Jung t in ių Tautų 
studijų duomenis, daugiausia 
oro taršalų išmeta JAV-jos 
(17.3%), po to seka buvusioji 
Sovietų Sąjunga (14%), po to — 
Europos Bendrijos valstybės 
(11.2%) ir Kinija (9.3%). Japoni
ja, Indija ir Brazilija teršia tarp 
4.5 ir 4.9 procentų. O visos kitos 
valstybės — mažiau, negu 2%. 
Tačiau per antradienio ryto 
radijo žinias teko girdėti, kad 
prez. Bushas vienintelis atsi
sakė pasirašyti tarptautinę oro 
teršimo sutartį, kurią per šią 
konferenciją manoma pasirašys 
visi kiti kraštai. Vietoj to, 
JAV-ės padidins ekonominę 
pagalbą Brazilijai, kad galėtų 
apsaugoti Amazonės girias. 

Brad Knickerbocker rašo, kad 
Rio de Jane i ro yra labai 
tinkama vieta šiai konferencijai 
ne tik dėl to, kad Brazilija yra 
viena žemės vietovių, kur la
biausiai naikinamos tropinės gi
rios, bet ir dėl to, kad Brazilija 
turinti ir vieną didžiausių 
gyventojų skaičiaus ir skurdo 
problemų. Bet Brazilijos valdžia 
ryžtingai galinėjasi su tomis 
problemomis. Pernai Brazilija 
nustojo davusi valstybinių mo
kesčių nuolaidas tiems, kurie 
eksploatuoja Amazonės džiung
les, nors nežiūrint to, ten vis 
vien kasmet iškertama 3.46 
milijonai akrų girių. Dar 
sunkiau Brazilijai susitvarkyti 
su skurdo problema. Rio mies
te yra 11 milijonų gyventojų, 
daugelis jų gyvenančių miestą 
supančiuose, nei vandens, nei 
elektros neturinčiuose skurdy-
nuose — favelas. 

Daugelis ekspertų nurodo, 
kad yra tamprus ryšys tarp 
beatodairiško gamtos eksploa-
tavimo-naikinimo ir skurdo bei 
bado. Bet JT Maisto ir Agrikul
tūros Organizacijos direktorius 
Edouard Saouma žemės pro
blemas susumavo taip: „Tikrie
ji žemės priešai yra žmonių 
skurdas ir socialinė nelygybė. 
Kaip galima reikalauti, kad ba
daujantys žmonės saugotų gam
tos resursus ir rūpintųsi gamto
sauga bei ateinančių žemės 
kartų gerove, kai skurdas juos 
verčia kovoti dėl būvio?" Šis 
klausimas, žinoma, taikomas ne 
tiek chroniškai badą kenčian
tiems žmonėms, kiek tur
tingesnių kraštų gyventojams, 
kurie daug didesniu kiekiu su
vartoja žemės resursus, negu 
neturtingieji. Matysime, ar kon
ferencijoje susirinkusieji suge
bės vieningai nutarti , kad 
didžiausia žemės apsauga ateis, 
kai turtingieji nutars keisti 
savo pačių gyvenimo stilių, pra
dėdami pagaliau rūpintis ne tik 
savimi, bet atsižvelgdami, kuo 
jie patys gali padėti visiems 
žemės gyventojams gamtos tur
tus apsaugoti. a. g. 

SIBIRE PARAŠYTAS ROMANAS 
Šių metų ankstyvą pavasarį 

Lietuvoje išleistas plačios apim
ties romanas „Kas apverks jų 
dalią..." Šį veikalą, kurio siu
žete pagrinde atsispindi kali
nių ir Sibiro tremtinių gyveni
mas, ypač akcentuojant tai, kaip 
kriminaliniai kaliniai tvarkė ne 
tik politinius kalinius, bet ir 
Gulago lagerių vadovybę, pa
rašė dramaturgas Viktoras Ado
mėnas. Jo pjesę „Svetimos 
plunksnos", parašytą Lietuvos 
laisvės metais, pokario laikotar
piu V. Vokietijoje ir vėliau Chi-
cagoje pastatė rež. J. Blekaitis. 

Romano autoriaus žmonos Bi
rutės Adomėnienės prieraše 
„Apie autorių", įdėtam 477 psl. 
turinčio romano gale, pastebi
ma, kad jos vyras buvo suimtas 
1952.XI.27, o namo sugrįžo 
1956,VIII.4. Tačiau romano 
,,Kas apverks jų dalią..." 
pagrindinis veikėjas suimamas 
jau 1941 m. balandžio mėn. ir, 
perėjęs kalėjimus, netrukus 
ištremiamas Sibiran, iš kurio 
jau gyvas nebesugrįžta nei į 
Lietuvą, nei pas savo mylimą 
mergaitę, provincijos vargo
nininko dukterį, nes Sibiro 
plotuose buvęs teisės fakulteto 
studentas — neolituanas baigia 
savo gyvenimo dienas. Roma
nas, nors ir paskubomis jį 
perskaičius (reikės skaityti du 
ir daugiau kartų), palieka gilų 
įspūdį, nes parašytas labai 
sklandžiai, panaudojant tikrai 
gyvus dialogus ir kartu atsire
miant į istorinę tikrovę. Tad ir 
skaitydamas negali netikėti, 
kad pats autorius tikrai tuo 
metu turėjo būti veikėjų tarpe. 
Mano manymu, literatūrinė šio 
romano vertė prilygsta kito Si
biro tremitnio Antano Miškinio 
sibirinės poezijos literatūriniam 
lygiui. 

„Vaidilos" tea t ro aktorius 

Iš autoriaus Vinco Adomėno 
biografijos sužinome, kad jis, 
dirbdamas Žemės ūkio rūmuo
se, 1935 m. įstojo į Vytauto D. 
universiteto filologijos skyrių ir 
kartu lankė prof. B. Sruogos 
iniciatyva įsteigtą vaidybos 
studiją, o nuo 1942.HI.1 tapo 
Vilniaus skrajojančio „Vaidi
los" teatro aktorium, čia dirb
damas iki bolševikai jį uždarė 
1945.HI.31. Pasak B. Adomėnie
nės aprašymo, „Vaidilos kolek
tyvas kaip reta vientisas, drau
giškas... V. Adomėnas šiuo me
tu parašo komediją .Svetimos 
plunksnos'. Artimiausieji drau
gai — J. Blekaitis, B. Lukošius, 
A. Rūkas, A. Miliūnas, Vyt. 
Jonynas, J.Gustaitis... vienbal

siai tvir t ina: gerai! ... J . 
Gustaičio režisuotos .Svetimos 
plunksnos' rampos šviesą išvys
ta 1943 metais..." 

Prieš bolševikams sugrįžtant 
dar parašė pjesę „Sugrįžimas". 
I Vakarus pasitraukti Adomė
nai nebesuspėjo. Sugrįžus bolše
vikams, kaip rašo Adomėnienė, 
„rašytojas P. Cvirka siūlo Ado
mėnui stoti į Rašytojų sąjungą, 
žada paramą, rekomendaciją. 
Nestos. Ką dabar galėtų rašyti? 
Šlovinti Staliną?...." Ir toliau: 
„Mūsų gyvenimą aukštyn ko
jom apvertė šaukimas, įsakąs V. 
Adomėnui 1947 m. birželio 16 d. 
22 valandą (10 vai. vak.) atvykti 
į Kauno saugumą pas tardytoją 
Abramovą. Atvykti labai slap
tai, kad nežinotų net šeima... 
Grįžo po trijų parų. Kaltinimas 
pjesė .Sugrįžimas'. Kodėl 
sugebėjo rašyti vokiečių okupa
cijos metais, o dabar tyli..." 

Po šio įvykio Adomėnai pa
spruko į provinciją, kur po kurio 
laiko Adomėnienė dirbo moky
toja Skriaudžių mokykloje, o V. 
Adomėnas padeda žmonai orga
nizuoti mokyklos saviveiklą, 
gauna pasiskolinti iš Kauno 
dramos teatro spektakliams 
kostiumus ir, d i rektor iui 
pasiūlius, nuo 1952 m. liepos 
Kazlų Rūdos švietimo skyrius jį 
paskiria Skriaudžių mokyklos 
mokymo dalies vedėju. 

Apdovanojamas Vyčio 
kryžiumi 

Bet čia, kaip rašo B. Ado
mėnienė, „Mūsų kaimynystėje 
buvo įsikūręs Geležinio Vilko 
partizanų rinktinės štabas. 
Sužinoję, kad iš miesto atsikėlė 
literatūrinį darbą dirbąs asmuo, 
vyrai netruko mus aplankyti. 
Susipažinome su Daumantu (P. 
Varkala), Skirmantu (J. Lukša), 
Tigru (J. Bakrušaičiu\ Čempio
nu (J. Valentą) ir daugeliu kitų. 
Skirmantas pasiūlė V. Adomė
nui bendradarbiauti pogrindžio 
spaudoje. Naktimis ateidavo 
partizanai, beje, visada kariškių 
uniformomis. Jie paimdavo 
straipsnelius, atnešdavo pogrin
džio spaudos... O dienomis lan
kydavosi apšepę, triukšmingi 
stribai". 

Kartą atvyko ir Vanagas (A. 
Ramanauskas), kuris pasiūlė 
Adomėnui rašyti ir į Tauro apy
gardos laikrašti „Partizanas". 
Pasak Adomėnienės, „paskutinį 
kartą su Vanagu susitikome 
1952 m. Tuomet apsilankęs, jis 
apdovanojo V. Adomėną Vyčio 
kryžiumi. Lyg ir dabar girdžiu 
Vanago ištartus žodžius: ,Mes 
vargu besulauksime laisvės, jūs 
— galbūt. Jei išliksite — papa

sakokite, rašykite tiesą apie 
mūsų kovas. Tegu sužino tie, 
kurie gyvens po mūsų'..." 

Šioje vietoje tenka padaryti 
pastabą: rež. J. Blekaitis, 
1949-50 m. Chicagoje pastatęs 
„Svetimas plunksnas", iš kai 
kurių tautiečių susilaukė prie
kaištų, kad stato Sov. Sąjungoje 
gyvenančio autoriaus veikalą, 
kai tuo tarpu veikalo autorius 
likęs tėvynėje talkino parti
zanams ir jų buvo apdovanotas 
net Vyčio kryžiumi. 

Toliau B. Adomėnienė rašo: 
„1952 m. lapkričio 27 d. V. Ado
mėnas pėsčias išėjo į Kazlų 
Rūdą. Kvietė pirmasis partijos 
sekretorius Griška — atseit, 
teks važiuoti komandiruotėn. 
Nenumatėme, kas jo laukia. 
Komandiruotė buvo neeilinė: 
partijos komitete jam uždėjo 
atrankius ir išvežė į Kauno 
saugumą..." 

Karinio tribunolo nuosprendis 
buvo šis: už pjesę „Sugrįžimas" 
— 15 metų, o už bendradarbia
vimą pogrindžio spaudoje — 25 
m. Galutinis sprendimas — 25 
m. griežto režimo lagerio ir 5 m. 
tremties su apribotomis teisė
mis. 

Iš tremties V. Adomėnas, kaip 
pradžioje minėjau, grįžo 
1956.VIII. 14, po to parašė 
komediją „Auksinė proga", 
išvertė kai kuriuos apsakymus 
ir mirė 1986.X1.5 nesulaukęs 
Lietuvos prisikėlimo, kuriam, 
pasak žmonos, „įvyksiant ti
kėjo visą gyvenimą". 

Žmona apie savo 
vyro romaną 

Kaip 1991.1.26 Naugardiškėse 
rašytam ir romano gale įdėtam 
priede, pavadintam „Apie auto
rių" Birutė Pačiokaitė-Adomė-
nienė pažymi „ ,Kas apverks jų 
dalią...' iš Intos parvežtasis ro
manas. Jame, ko gero, nėra nė 
vieno pramanyto asmens. Visi 
j ie , pradedant pirmais ia is 
kaimo personažais ir baigiant 
lagerio aukomis, neatėjo iš 
nebūties, o gyveno, buvo vienaip 
ar kitaip susiję su autoriumi. 
Pagrindinis veikėjas — realus 
žmogus, jo žūties aplinkybės 
tiksliai pavaizduotos romane..." 

Toks tai romanas, pilnai atsi
rėmęs į Lietuvos istorinius įvy
kius ir į autoriaus bei jo likimo 
draugų išgyvenimus, parašytas 
gabaus dramaturgo, pastaruoju 
metu atkeliavo pas skaitytojus 
tėvynėje, jis netrukus pasieks ir 
mus išeivijoje. Nors autoriaus 
žmonos žodžiais, vyrui iš Sibiro 
sugrįžus „nepaliekąs jo ramybė
je saugumietis vis primindavo, 
kad tik nesugalvotų rašyti jokių 
atsiminimų iš lagerio..." Vl.R. 

PROF. DR. WILLIAM 
WARING PAGALBA 

LIETUVAI 
Mes džiaugiamės ir didžiuoja

mės, kad lietuviai profesionalai 
vyksta į Lietuvą jai padėti įvai
riose srityse. Dar maloniau, kai 
sužinome, kad amerikiečiai pro
fesionalai prisideda prie šios 
veiklos, kurių dauguma Lietuva 
pažino arčiau tik tada, kai ji 
išėjo į kovą su Sovietų Sąjunga, | 
paskelbdama prieš ją nukreiptą 
dainuojančią laisvės revliuciją. 
Visa pasaulio didžioji spauda 
apie tai rašė, mes susilaukėme 
daug draugų. 

Vienas toks yra žymus prof. 
Dr. William Waring, fizinės 
medicinos ir reabilitacijos, nu
garkaulio smegenų sužeidmų ir 
polio specialistas. Pirmaą kartą 
jis į Lietuvą nuvyko 1989 m. va
sarą su Michigano universiteto 
studentų medikų grupe „Kay-
aking Towards Unity" pasikei
timo plane. 

Tuo metu, kai jie buvo Lietu
voje, Vilniuje buvo sušauktas 
Lietuvos Invalidų draugijos 
susirinkimas. Draugijai pri
klauso daugiau kaip 200,000 
narių. Žmonės, sužinoję, kad jų 
tarpe yra iš Amerikos atvykęs 
specialistas, kreipėsi prašydami 
pagalbos. Prof. dr. W. Waring 
sužinojęs, kiek daug Lietuvoje 
yra invalidų, susipažinęs su 
labai atsilikusia sovietų tech
nine medicina, pamatęs su 
kokiu pasiaukojimu ir idealiz
mu lietuviai gydytojai nori 
padėti saviems žmonėms, jis 
nutarė įsteigti „American-
Lithuanian Disability and Re-
habilitation Exchange Prog-
ram", kviestis kompetentingus 
profesionalus, kad Lietuva pa
siruoštų ir būtų pajėgi teikti 
reikalingą medicininę pagalbą 
invalidams. 

1990 m. Michigano univer
sitetas, vadovaujant prof. dr. W. 
Waring, pakvietė iš Lietuvos 6 
asmenų delegaciją: gydytojus ir 
invalidus. Delegacijos iškvieti
mui lėšas aukojo amerikiečių 

organizacijos. 1991 m. vasarą 
Lietuvon nuvyko 11 asmenų de
legacija, kurią kvietė Lietuvos 
Invalidų draugija ir Sveikatos 
ministerija. Delegacija lankėsi 
6 miestuose, o Vilniuje surengė 
penkių dienų konferenciją. De
legacijos nariai kelionės išlaidas 
patys sumokėjo. Jie buvo labai 
sužavėti priėmimu, vaišingu
mu, nuoširdumu. 

Šią vasarą Michigano univer
siteto pakviesti, vadovaujant 
programos direktoriui dr. W. 
Waring, iš Lietuvos atvyks 17 
asmenų, pasiryžusių dirbti su 
invalidais. Numatyta ir 1993 
metų programa. 

Prof. dr. William Waring, su
sirašinėdamas su Pasaulio 
Lietuvių gydytojų sąjungos val
dybos nar iu dr. Gediminu 
Baluku, rašo, kad jis turi daug 
kitų planų, kaip padėti 

Lietuvai: ..Susigiminiavau su ja 
širdimi ir meile, paveiktas 
vietos gydytojų entuziazmo, 
žmonių nuoširdumo, paliegusių 
gausybe, nesugebėjimu jiems 
padėti". 

Pasaulio Lietuvių Gydytojų 
sąjungos valdybos kvietimu 
prof. dr. William Waring at
vyksta j Chicagą ir birželio 10 
d. 6 vai. v. Seklyčioje lietuviams 
gydytojams padarys pranešimą 
apie savo įspūdžius Lietuvoje, 
apie „American-Lithuanian Di
sability and Rehabilitation Ex-
change Program", kas ją vyk
dant padaryta ir kokie yra nau
jausi ateities planai. Sovietai 
paliko Lietuvai per 200,000 
invalidų. Palyginti su gyventojų 
skaičiumi tai labai didelis nuo
šimtis. Pasaulio Lietuvių gydy
tojų sąjunga daug padėjo Lie
tuvai bei gydytojams. 1991 me
tų suvažiavime buvo priimta 
eilė nutarimų įvairiopai pro
gramai. Gegužės mėnesį Lietu
voje vyko gydytojų suvažiavi
mas, kuriame dalyvavo lietuvių 
delegacija iš JAV. 

Posėdžiauja lietuviai ir amerikiečiai lietuviškais *\ ikalais. 

ŽVILGSNIS J VILNIAUS 
SENAMIESTĮ 
PETRAS MATEKŪNAS 
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Taip pat Šv. Onos bažnytėlė buvo 1969-1971 m. lai
kotarpyje restauruojama, vadovaujant Vilniaus inžine
rinio statybos doc. Zen. Kamaičiui. Pagal inžinierės 
Janinos Bartkienės projektą buvo sutvirtinti bokštai 
ir pakeistos suaižėjusios fasadų mūro dalys. 

Šv. Onos bažnytėlė nedidelė: 19 m ilgio, 8,7 m pločio 
ir 12,7 m aukščio. Frontinį fasadą platina du bokštai 
išsikišę į šonus. Presbiterija baigiasi trisiene absida, 
kuri yra žemesnė ir siauresnė už navą, atskirta trikam
pio išvaizdos arka su kryžiumi. Stogas status. Šiauri
nėje pusėje prie presbiterijos yra zakristija. Jos sienos 
pastatytos iš gelsvos spalvos plytų, nudažytos raudo
nais dažais. Statybai panaudota net 33 rūšių plytos 
įvairių formų. Nei architektas, pagal kurio projektą 
ji buvo pastatyta, nei meistras, kuris ją pastatė, neži
nomi. Apie jos statybą yra sukurta įdomi legenda, ku
rioje sakoma, kad jos meistras turėjo gizelį. Meistras 
buvęs išdidus ir pavydus. Vieną kartą, kai buvo pasta 
tyta apatinė jos dalis, paklausė gizelį, kaip jam patinka 
apatinė bažnytėlės dalis. Gizelis jam atsakęs, kad 
apatinė dalis nevisai vykusi, nes ji esanti sunki ir 
paprasta dėl gražios bažnyčios. Meistras supyko ir jam 
pasakė, kad bažnyčią, jei jis yra toks gudrus ir išmin-
tingas, turėsiąs pats vienas pastatyti ir, nušokęs nuo 
pastovų, daugiau prie statybos nepasirodė. Statybą tęsė 
pats gizelis, kuris į šios bažnytėlės statybą įdėjo visą 
savo išmintį, meilę ir žinojimą. 

Vieną vakarą, kai bažnytėlė buvo užbaigta, bet dar 
buvo nenuimti pastovai, atėjo meistras pažiūrėti. Jis 
apžiūrėjo visą statybą. Su gizeliu užlipo net iki bokšto 
viršūnės. Vakaras buvo gražus, mėnulis švietė. Kai jis 
pamatė mėnulio šviesoje visą gotikos statybos grožį, 
nepaprastai susižavėjo. Po to apėmė jį pyktis ir 
pavydas, kad jo gizelis taip gražiai sugebėjo pastatyti 
bažnytėlę. Žiūrėdamas į bažnytėlės fasadą ir bokštus, 
kurie kilo į dangų, apmaudo apimtas, piktai paklausė 
gizelį, ar tik jam nepadėjęs tokią gražią bažnytėlę 
pastatyti velnias, nes jis jo išmokyti taip statyti 
negalėjęs ir nemokėjęs. Tikriausiai išmokęs gizelį 
velnias, kuriam, matyt, užrašęs savo sielą. Ilgai 
nelaukęs gizelį, kuris arti prie jo stovėjęs, sukaupęs 
visas jėgas, nustūmė nuo pastovų, kuris krisdamas 
žemyn užsimušė. 

Pagrindinis Šv. Onos bažnytėlės fasadas atgręžtas 
į Šv. Onos gatvę. Yra simetriškas, lengvas, kylantis 
į viršų. Fasadas du kartus didesnis į aukštį, kaip į plotį. 
Apatinė jos dalis sunki. Šioje fasado dalyje yra pagrin
dinis įėjimas su trimis arkinėmis angomis, kurias 
prilaiko du stulpai. Vidurinė arka dvigubai platesnė 
už kraštutines. Sienų plokštumos lygios ir sudaro pa
grindą bokštams, kurie yra aštuoniakampiai. Jie su
skirstyti į nevienodo aukščio tarpsnius. Iš jų viduri
nis yra aukštesnis ir visi trys bokštai baigiasi kryžiu
mi. Bokštuose vyrauja vertikalinės, horizontalinės li
nijos, plastikos kreivės, profiliniai langokraščiai, ku
rie puošia siaurus langelius, reljefiškas arkas ir pinak-
liais užbaigti stulpeliai. 

Sudėtingiausia yra centrinė fasado dalis. Virš por
talo yra keturi smailiaarkiai langai. Du viduriniai 
langai aukštesni už šoninius. Jie visi apgaubti pro
filiuotais apvadais, papuošti virveliniu ornamentu 
stačiakampiais. Visus langus kerta plati pusapskrita 

arka, virš kurios, trikampio išvaizdos smaigalys laiko 
centnnj bokštą, išsikišusi iš fasado plokštumos. Šitas 
bokštas žymiai plonesnis už šoninius bokštus, bet už 
juos šiek tiek aukštesnis, kuris irgi, kaip ir kraštuti
niai, baigiasi aukštu piramidiniu bokšteliu su kry
žiumi, t ik be 4-rių kampinių bokštelių, kurie puošia 
šoninius bokštus. Iš abiejų pusių centrinio bokšto virš 
žemųjų langų yra įsikišę į priekį nedideli, kaip ir kraš
tutinių bokštų kampiniai bokšteliai be kryžių. 

Ne tik puošnus pagrindinis fasadas, bet ir šoniniai, 
Juos puošia kampinių bokštų dalis, kurie savo forma 
tokie pat, kaip ir frontiniame , keturi smailiaarkiai 
langai, sugrupuoti po du langus stačiakampio įdubime, 
kuriuos skiria kontraforsai. Visi šoniniai langai su 
plačiais langokraščiais. 

Absidoje plokščių sienų kaip šoniniame fasade 
nėra. Sieną puošia siauri ir aukšti langai, įsprausti tarp 
kolonų, kurios baigiasi smailais ašuriniais bokšteliais, 
sudarydami darnią visumą šoniniame fasade. 

Presbiterijos siena, prie kurios prisiglaudusi absida, 
yra apie tris pėdas aukštesnė už absida ir baigiasi kaip 
ir bažnyčios stogas pinijonu su kryžiumi. Vidus nesu
daro to meninio grožio, kaip iš lauko pusės. Yra vie
nanavė su vargonų choro tribūna. Sienos lygios. Or
namentų beveik nėra. Turi tris altorius barokinio sti
liaus su kolonomis, pastatytomis 1747 m. Papuošti sta
tulomis ir paveikslais. Lubų skliautaLgotiniai. Grin
dys išklotos šviesiomis ir tamsiomis plytelėmis šach
matų išvaizdos. Stovi dvi eilės suolų. 

Viena iš gražiausių interjero dalių — vargonų choro 
tribūna, kurią laiko aštuoniakampiai stulpai su trimis 
arkomis. Centrinė arka plati ir pusapskrita, o šoninės • 
siauresnės, smailesnės. Vargonų-choro tribūnos aikš
telę puošia tvorelė. Vargonai gotikos stiliaus su smai-
lais bokšteliais. (Bus daugiau) 

i • 
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1992 m. birželio mėn. 4 d. LIETUVOS VYČIŲ ŠOKĖJAI 
JAU PASIRUOŠĘ 

CLASSIFIED GUIDE 

A. a. rašytojas Vytautas Alantas jo 90 amžiaus ir dvejų mirties metų proga. 

RAŠYT. VYTAUTAS 
ALANTAS GRĮŽTA 

LIETUVON 

Tautinių šokių Šventė yra ne 
tik jaunimo džiaugsmo, bet ir 
didžiojo intensyvaus darbo 
užbaigtuvės. Juk tokioms šven
tėms pasiruošti neužtenka sa
vaitės ar mėnesio, bet reikia 
metų ir daugiau laiko. 

Tad šventėms ruošiantis iš 
naujo tautinių šokių grupės, an
sambliai, nuo mažųjų iki vete
ranų prakaituoja, ruošdami 
šventės repertuarą. Repeticijose 
vyrauja susiklausymas, gražus 
jaunimo pabendravimas, o tuo 
pačiu ir lietuviška, kultūringa 
aplinka, kas daug prisideda ir 
prie lietuviškumo ugdymo. 

Šia proga tikrai džiuginantys 
faktai, kad į tautinių šokių 
ansamblių gretas yra įsiri
kiavusi Lietuvos Vyčių tautinių 
šokių grupė, kurioje šoka dauge
lis Amerikoje gimusių, augusių 
tėvų vaikai, o jų tarpe net ir lie
tuviškai nekalbantys, kitatau
čiai. Lietuvos vyčiai yra kata
likiška, labai veikli organiza
cija, kurios nariai irgi čia gimę, 
augę ir jų tėveliai daugiausia 
taip pat išaugę Amerikoje. 

Lietuvos Vyčių tautinių šokių 
grupę jau 1964 metais suorga
nizavo Amerikoje gimę ir augę 
Genevieve Maluska, Frank 
Zapolis, Helen Pius ir Cecilia 
Matui. Tuo metu grupei vado-

JURGIS JANUŠAITIS 

vavo ir tautinių šokių mokė 
energingasis Frank Zapolis, 
pamilęs jaunimą ir juo besi
rūpinąs. O juk reikėjo ir 
akordeonistų Atsirado. J ie 
buvo Tomas Strolia ir Audrius 
Polikaitis. 

Lietuvos Vyčių tautinių šokių 
grupė nuo pat įsisteigimo metų 
dalyvavo visose Tautinių šokių 
šventėse. Grupė buvo gausi savo 
nariais, šokėjų grupėje šoko iki 
70 jaunuolių Ji tokia išliko ir 
beveik per tris dešimtmečius. 

Laikas keičia grupės Šokėjų 
sudėtį, bet gretas papildo vis 
nauji šokėjai ir devintoje 
Tautinių šokių šventėje Lie
tuvos Vyčių šokėjų dalyvaus 
keletas dešimčių. 

Ši grupė per daug Chicagoje 
nesireklamuoja, bet tyliai dirba. 
Ji kasmet dalyvauja Mokslo ir 
Pramonės muziejuje, kalėdi
niuose renginiuose ir atlieka 
gražias programas. Taip pat 
Lietuvos Vyčių šokėjai dalyvau
ja televizijos programose, Chi-
cagos tautinėse parodose ir Lie
tuvos Vyčių rengiamuose rengi
niuose. 

Reikia pripažinti, kad ši grupė 
labai gražiai reprezentuoja 
lietuviams ir drauge Lietuvai, 

Prieš dvejus metus 1990 m. 
balandžio 23 d. miręs rašytojas, 
dramaturgas ir novelistas 
Vytautas Alantas žmonos Ire
nos pastangomis grįžta į 
Lietuvą. Ten jis praleido savo 
jaunystę ir gražiausius metus. 
Ten jis tikėjosi dirbti savo 
tėvynei iki paskutinių jėgų 
išsekimo. Bet likimo buvo lem
ta, kad jis, nenorėdamas ko
munistinio keršto ir Sibiro 
tremties arba kalėjimo, turėjo 
pasitraukti ir pasukti savo 
gyvenimą į Detroitą, kuriame, 
nusilpęs dėl įvairių ligų, baigė 
paskutines dienas ir buvo 
laikinai čia paliktas, kol galės 
grįžti į savo kraštą, savo žemę 
ir savas kapines. 

A. a. Vytautas Alantas buvo 
gimęs 1902 m. birželio 18 d. 
Sidabravo miestelyje, Nau
jamiesčio vals., Panevėžio 
apskr. Taigi šį mėnesį jis būtų 
sulaukęs 90 amžiaus metų. Bet 
ir trumpesniu laiku jis savo 
žmonėms ir savo kraštui paliko 
įvairių raštų ir dramų, kurias 
vaidino nepriklausomoje 
Lietuvoje, išeivijoje ir galės vai
dinti ateityje. 

Šiaulių gimnaziją jis baigė 
1921 m. 1923-1924 metais jis 
lankė Lietuvos universitetą 
Kaune, bet tais pačiais metais 
išvyko j Prancūziją ir ten baigė 
1929 m. Montpelier universite
te humanitarinius mokslus. 
Grįžęs Lietuvon buvo Eltos 
redaktorius, o nuo 1934 iki 1939 
metų buvo vyriausias redakto
rius Lietuvos Aido, kuris tuo 
metu atstovavo vyriausybės 
nuomonei. 

V. Alantas paraše tuo metu 
daugelį straipsnių ir vedamųjų, 
keliančių lietuvių sąmonę ir 
pasiaukojimo reikalą. Po 
bolševikmečio buvo Vilniaus 
Teatro direktorius, rūpinę 
sis gerų veikalų pastatymu, 
nors vokiečių okupacija ir 
trukdė kultūrinį bei literatūrinį 
darbą. Nuo 1944 metų kaip ir 
daugelis, turėjo gyventi Vokie
tijoje, pergyventi karo baisumus 
ir stovyklų vargus, kol 1950 m. 
pasiekė Amerikos krantus. Cia 
taip pat nelaukė rašęs — reikėjo 
dirbti paprastus darbus, pelnyti 
sau ir šeimai duoną, leisti sūnus 

į mokslą. Bet rašytojo plunksnos 
jis nepadėjo. Išspausdino kelis 
novelių rinkinius, dramos vei
kalus, parašęs dar Lietuvoje, 
kaip Buhalterijos klaidą ir 
Aukštadvarį , kur ie buvo 
Lietuvos teatro suvaidinti. Taip 
pat parašė daugelį veikalų, ku
riuos vaidino išeivijos teat
rai, nors jie ne visi yra išspaus
dinti. Jis rase ir romanus, ku
riuose nagrinėjo Lietuvos gyve
nimą, lietuvių grįžimą į senovę, 
kaip Pragaro pošvaistės, Šven
taragio du tomai, Amžinojo 
lietuvio du tomai, Liepkalnio 
sodyba ir kt. 

Vytautas Alantas rašė ne tik 
noveles, už kurias laimėjo ne 
kartą „Dirvos" premijas, rašė 
dramas, straipsnius ir net eilė
raščius. Amerikoje buvo išleis
tas jo straipsnių rinkinys 1953 
m. Žygiuojanti Tauta, kurioj jis 
nagrinėja lietuviškus reikalus, 
nors dažnai juos idealizuodamas 
ir nurodydamas kitiems, kaip 
reikia atlikti lietuviškus darbus 
tautoje ir išeivijoje. Paskutinis 
jo veikalas buvo Tauta istorijos 
vingiais 1990 m. 

Jis taip pat buvo vienas iš 
Žurnalistų sąjungos atkūrėjų ir 
ilgametis jos pirmininkas, suor
ganizavęs geresnius ir blo
gesnius žurnalistus, bile tik 
rašančius lietuviškomis temo
mis ir skatinančius siekti 
Lietuvos laisvės. Kaip žurnalis
tas Vytautas Alantas buvo 
nepamainomas, nors ir ne-
visuomet visi sutikdavo su jo 
straipsnių ar raštų mintimis. 
Bet jis nedarė jokių kompro
misų savo sąžinei, norėdamas 
tarnauti tautai ir būti jos prana
šu ateičiai. 

Amžius ir ligos atėmė jo gerus 
norus. Negalėjo paskutiniu 
metu net skaityti, o turėjo pasi
tikėti žmonos Irenos skaitymu 
ir pasiaukojimu jam duoti 
naujausias lietuvių išeivijos 
žinias. 

Kai dabar grįžta jo pelenai 
Lietuvon, po dvejų metų prisi
mename turėję darbštų ir iš
t ikimą tėvynės idealistą, 
norėjusį visą savo gyvenimą pa 
vesti tik tėvynei Lietuvai. 

P.S. 

Lietuvos Vyčių tautinių šokių grupė rengiasi Tautinių šokių šventei. Vadovauja Frank Zapolis, 
jam padeda Auksė Kane ir V. Ringienė. 

Nuotr. M. Vidzbelio 
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amerikiečiams atskleisdami ir i 
lietuvių tautos kultūrinius 
lobius. 

„Metų bėgyje mes ruošiamės 
savo įprastom programom, bet 
šią vasarą sulauksime ypatin
gos šventės. Jaunimas džiau
giasi ne tik būdamas drauge, 
bet ir didžiuojasi, kad jų tarpe 
lietuviškai nekalbantis (mes 
turime 3-4) jaunimas pirmą 
kartą dalyvaus tokioje šventėje. 
Džiaugiamės, kad išeivijos jėga 
vis dar yra stipri". Laiške rašo 
grupės vadovai Frank Zapolis, 
Auksė Kane ir Lidija Ringienė, 
kurie ir iki šiol rūpinasi, į 
vadovauja grupei ir moko tau- j 
tinių šokių. Grupei talkina 
akordeonistai Audrius Polikai
tis, Marius Polikaitis ir Tomas 
Strolia. Laiškutį vadovai baigia 
su geriausiais šventei, šokėjams 
linkėjimais, drauge pažymėda
mi: Lietuvos Vyčių šokėjai šven
tei esame jau pasiruošę". 

Tenka t ik palinkėti jiems 
sėkmės, padėkoti už gražią 
lietuvišką veiklą, už puose
lėjimą gražių mūsų tautinių 
šokių. O žvilgtelėję į grupės 
nuotrauką, pamatysime, koks 
laimingas grupės įkūrėjas if 
vadovas Frank Zapolis, apsup
tas besišypsančio jaunimėlio. 

FOR RENT REAL feSTATE 

M — I i Turtotim vyktanO-m į 
LUtuvąl Vilniuje, Centre, pigiai 
išnuomojami privatūs butai, su visais 
patogumais. Kreiptis: Floridoje 
•04-2454017, Vilniuje 62-04-00, ar
ba 22-54-59, arba 63-42-49. 

.. .—, 
MISCELLANEOUS 

A V I L I M A S 
M O V I N G 

Td. 376-1882 ar 376-5996 
10%—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
3as mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 W « * t 95th Str»t 
T«4. - (708) 424-8654 

(312) 581-8854 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicngos miesto leidimą Dirbu >r 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS CUMPUTIS 

1 .J? = —T"» 

Ii 
BELL-BACE REALTORS 

J . BACEVIČIUS 
6529 S. Ke«fa*e Ave., 

CMcaffO, H. 88839 

( 3 1 2 ) 7 7 8 - 2 2 3 3 
INCOME TAX — IMSURANCe 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų {vertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Vtei agentai kalba Hetuviikal 
• Nuolaida pensininkams 

ŠIMAITIS REALTY 
Viktorą* Simaitis 

Irena Bllnstrubiene 
Nuosavybių pardavimas. INCOME TAX 

59S3 S. Kectzle Ave. 
Te*. 436-7878 

Ontui£ 

KUN. DR.' 
VELUČIO 

DOVANA LIETUVAI 
Nuoširdžiai, tykiai sielovadoje 

lietuvių Šv. Petro ir Pauliaus 
parapijoje Chicagoje besidar
buojantis kun. dr. Jonas Velutis 
tik šiemet išleido pamokslų 
knygą: „Kristaus mokslo švie
sa". Jis pasiryžęs ją plačiau pa
skleisti tarp kunigų Lietuvoje. 
Knyga 330 puslapių, apima 
visus tris liturginius ciklus, 
taigi duoda medžiagos net tre
jiems metams. 

Autorius šiam darbui rūpes
tingai pasiruošęs. Teologijos 
mokslus išėjo Telšių kunigų se
minarijoje. Kunigu įšventintas 
1932 m., taigi šiemet sulaukė 
deimantinio jubiliejaus. Studi
jas dar gilino Šv. Grigaliaus uni
versitete Romoje, pasiekdamas 

daktaro laipsnį. Jo gabumus 
pastebėjęs vyskupas jį skyrė 
Tauragės gimnazijos kapelionu, 
taipgi darbavosi Sedoje. Vokie
tijoje dirbo lietuvių gimnazijoje 
Miunchene. Nuo 1951 m. apsi
gyveno Chicagoje, talkindamas 
parapijose. 

Šį leidinį jis paruošė rūpes
tingai ir atsidėjęs. Panaudojo 
amerikiečių, vokiečių ir kito
kius šaltinius. Paėmė kas įdo
miausia iš A. Tonne pamokslų 
rinkinio, iš Fr. Spirago, Mark 
Linz, Howe veikalų, iš pavyz
džių rinkinių. Čia pateikiami 
pamokslai papuošti pavyzdžiais 
iš istorijos, iš garsiųjų rašytojų, 
iš garsiųjų mokslininkų, iš šven
tųjų gyvenimų. Pavyzdžiai pa

lengvina pamokslininkui ir 
klausytojams atsiminti. Medžia
ga pateikiama suglaustai, pa
naudojant šv. Rašto, Bažnyčios 
sprendimų tiesas, bet stengia
masi perduoti suglaustai, kad 
pamokslas tilptų į porą pus
lapių. 

Autorius rūpinosi ne tik 
medžiagą kruopščiai surinkti (o 
ji susitelkė jam pamokslaujant 
kelis dešimtmečius), bet pasis
tengė, kad knyga būtų reikia
mai apdorota. Davė mūsų teolo
gui ir kun. J. Vaišniui,SJ, patai 
syti kalbą, mintis paryškinti. 
Pagaliau pasirūpino gauti ir 
oficialią bažnytinės vyriausy
bės, Šiuo atvejuje vysk. P. Bal-
takios aprobatą. 

Pridėtas ir patrauklus prie
das: aprašymas, su iliustraci
jomis autoriaus kelionės į Šv. 
Žemę ir į Guadalupę, pateikiant 
ir žinias, susijusias su tomis 
vietomis. Tai žinoma, įdomu pa-

TNukelta į 5'psl.) 

INTERNATIONAL ^ 
TRAVEL CONSULTANTS Z*HXAS~ 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 

CAROO — siunčiame oro linija 

„ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu Į namus 
Lietuvoje per 10 darbo dienų 

Moving — kraustymas 
Dirbame sąžiningai, prieinamo
mis kainomis. Draudimas ga
rantuotas. Kreiptis į: Vytą tel. 
312-436-5219 nuo 5 v . p.p. 

KMIEC1K REALTfTtrST 

3 7922 S. Pubsfci M 
. 4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės į Danutę Mayer. Ji 
profesional ia i , sąžiningai i r 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

Keliaudami [ Tėvynę, 
Kreipkitės į Kauno 

turizmo firmą TAKAS 

Mes padėsime jums susipažinti su 
Kauno, Vilniaus, Klaipėdos ar 
Šiaulių miestais, arba, jums pagei
daujant poilsio, Druskininkų, 
Palangos ar Nidos kurortais. Rašy
kite mums šiuo adresu: 

JOINT-STOCK CO. LTD 
TAKAS 

BOX 108, KAUNAS 3005 
UTHUANIA 

Tel. (0127) 738888 
738634 
202206 

HELP WANTED 

Irtkoma moteris 30-90 matų amž. 
senesnio amžiaus moteriai namų ruošoje, 
maisto gaminime ir gyventi kartu; 6 dienos 
savaitėje, t recd. laisva; $150 į sav. Skam
binti tarp 1-5 v. p.p. tel. 708-5*2-55*3. 

MEŠKOS MAURO 

US. Savings Bonds 
Make Great Gifts. 
®r-^ 

*im-..."*>:> 
• -Ej jŽ , U 

A public service of this nevvspaper 

K a z i m i e r a s 
B a r ė n a s 

Romanas, kuriame XX amžiaus 
geležiniai ratai rieda mažojo žmogaus 
širdimi. 

Šis 444 psl. Ateities Literatūros Fon
do leidinys gaunamas ir „Drauge", 
4545 VV. 63rd St., Chicago, IL 60629. 
Kaina 15 dot., su persiuntimu — 17 
dol., (Ilinojaus gyventojai dar prideda 
1 dot. 20 centų valstijos mokesčių. 

/F 

•828 South 7Sth Avenue 
Mtefcory HM, UUnota S0457 
Ttfefona* (70S) 430-7272 

223 Kafvarihi gatv* 

Telefon— 380-115 Ir 778 392 

PADEKITE LIETUVAI -

PADEDAMI SAU! 

Pakeiskite savo ilgų telefoninių distancijų kompaniją i ACC LONG DISTANCE CORP.: 

• Žemesnės ka inos - j visas JAV vietoves, palyginant su ATAT. MCI. 
SPRINT ir kt. 

• T ies iogin is Skamb in imas (Dircct DiaI) - \ Lietuvą ir į visas kitas 
pasaulio šalis. 

• Parama Lietuvai - ACC LONG DISTANCE CORP. skiria 3% 
Jūsų telefoninių išlaidų (kas mėnesį) Lietuvos Respublikos Ryšių Ministerijai. 

ACC LONG DISTANCE CORP.. veikianti nuo 1981 metų, aptarnauja visa, Ameriką ir viii 
180 pasaulio kraštų. 

Jeigu Jūs gyvenate Illinois. Massachusetts, New York, Connccticut (dalis) arba Kanadoje, 
prašau skambinti: 1-800-388-3414, arba 1-800-456-6000. 

^ISACC. 
ACC LONG DISTANCE CORP. 

39 S«a»e Setet 
Rochesw. New Yort 14614 

<*_ *J> 



GRAUDI LIETUVOS 
BALSUOTOJŲ APATIJA 

AURELIJA M. BALAŠAITIENE 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1992 m. birželio mėn. 4 d. 5 

Prie senojo pastato Washingtone per PLJS politini seminarą. Iš kairės: Nida Bichnevičiūtė, Rima 
Navickaitė, Monika Šernaitė, Brigita Novickytė, Bob Černius. 

GORBAČIOVO 
KELIONĖ Į 
AMERIKĄ 

Abejojama, ar jis pasiekė savo tikslo 
VYTAUTAS ŠEŠTOKAS 

Kada valstybės galva arba 
prezidentas pasitraukia iš savo 
pareigų, jam paliekama keletas 
galimybių, kurimis jis gali pasi
naudoti. Materialiniai pilnai 
aprūpintas gali ramiai tęsti 
savo privatų gyvenimą arba vėl 
išeiti viešumon kitoje plotmėje. 
Jis gali važinėti po savo kraštą 
ar pasaulį su savo kalbom ar 
idėjom ir daryti pinigą sau ar 
savo pasirinktiems tikslams. 

Gorbačiovas, pasitraukęs iš 
valdžios, panoro turėti ir 
daugiau tikslų. Pirmiausia 
Maskvoje įsteigė „Smegenų 
centrą" ir Gorbačiovo Fondą. 
Šių tikslų vedinas, jis nutarė 
sekti ir stebėti savo ir kitų kraš
tų politinį gyvenimą, lankyti 
pasaulį su savo kalbomis, o 
svarbiausia daryti jam 
reikalingą dolerio valiutą. 

Kalbant apie pinigus, skir
tumas yra tas , kad, lan
kydamasis Japonijoje, jis suge
bėjo gauti iš jų tik pusę milijono 
dolerių. Tuo tarpu R. Reaganas 
už savo kalbą Japonijoje gavo 
milijonus dolerių. Šiuo atveju 
Gorbačiovui pakenkė negrąžin
tos japonams Kurilų salos. 

Gorbačiovas savo dviejų sa
vaičių vizitą Amerikoje pradėjo 
gegužės 2 dieną. Pirmiausia jis 
atvyko į Kaliforniją pas R. 

KUN. VĖLUTIS 
(Atkelta iš 4 psl.) 

skaityti, bet tai toks vie:.i.arti-
nis susidomėjimo patenkinimas. 
Būtų galima pasvarstyti, ar 
nebūtų praktiškiau į tą vietą 
dėti pamokslus lietuvių tauti
nėms šventėms, laidotuvėms, 
vedybų jubiliejams. Bet reikia 
pagerbti ir autoriaus teisę apsi
spręsti, juo labiau, kad knyga 
išleista jo paties lėšomis. Ji par
duodama po 7 dol., nors autoriui 
išleidimas kainavo daugiau. Jos 
skleidimas tarp Lietuvos kuni
gų teks, turbūt, vykdti nemoka
mai, dar ir pašto išlaidas pačiam 
apmokant. 

Knyga būtų naudinga ir pa
sauliečiams pasiskaityti. Ypač 
galėtų ja pasinaudoti šeimos, 
kurios gyvena toliau nuo lie
tuviškų bažnyčių. Galėtų sek
madieniais drauge lietuviškai 
visa šeima paskaityti atitinka
mo sekmadienio religinę mintį, 
tam paskir iant tik keletą 
minučių. Vykstantieji į Lietuvą 
ar ten siuntinius siųsdami 
galėtų savo parapijos kunigams 
ir pasauliečiams šią knygą 
įglausti. J i gaunama ir 
„Drauge". 

Juozas Prunskis 

Reaganą su Boeing 727 pa
vadintu kapitalistų įrankiu, 
kurį jam parūpino Forbes 
kompanija. Gorbačiovas su savo 
žmona ir dukterėčia buvo pa
sveikinti Reagano su fanfarais. 

Šio vizito metu numatytas 
pinigų rinkimas su drau
giškumo pareiškimais, 
aplankant penkis universitetus, 
pasakyti kalbą Amerikos 
kongrese, susitikti su Jimmy 
Carter ir kitais politikais. 
Toliau sekė lankymas kapitaliz
mo tvirtovės New Yorko akcijų 
biržos, Chicagos biznierių, 
neužmirštant ir Pepsi kompa
nijos. 

Jam beviešint Kalifornijoje, 
Reaganas surengė savo vardo 
bibliotekoje iškilmingus pietus, 
už kuriuos kiekvienas pakvies
tasis sumokėjo po penkis tūks
tančius dolerių. Meniu: šalta 
kriaušių sriuba ir virtos lašišos 
su kitais priedais. Vynas: 1989 
metų Kalifornijos Chardonnay. 
Pietų metu Reaganas įteikė 
Gorbačiovui aukso laisvės 
medalį. 

Doris Hellen, išėjusi pensijon 
I. Magnin direktorė, pareiškė: 
įsivaizduokite: komunistas Gor
bačiovas gavo laisvės medalį iš 
buvusio JAV prezidento. Tai yra 
tikrai nuostabu. 

Belankydamas Reagano ūkį, 
Gorbačiovas nustebo, pamatęs 
jo privačią gazolino stotį. Čia 
neiškentė Raiša ir pareiškė: 
„Pas mus yra ilgos eilės lau
kiančios gazolino". 

Ta proga abudu pasikeitė 
dovanomis. Gorbačiovas davė 
jam 1882 metų knygą su rusų 
naudojamais išsireiškimais ir 
priežodžiais, o Reaganas jam 
atsilygino didele Stetson tipo 
skrybėle. 

Reaganas, išlydėdamas Gor
bačiovą tolimesnei kelionei po 
Ameriką, išreiškė, kad jis leng
vai už savo kalbas surinks 3 
milijonus dolerių jo „Smegenų 
įstaigai" ir naujai įsteigtai 
Amerikoje Gorbačiovo fondui. 

Atvykęs į New Yorką, Gor
bačiovas savo pirmoje kalboje 
pasmekė antisemitizmą, kada 
jam buvo įteiktas laisvės 
medalis Manhattan Yeshivos 
universitete. 

Vėliau, lankydamas New Yorko 
akcijų įstaigą, jis kalbėjo a-
pie demokratiją ir prašė ameri
kiečių biznierių investavimo į jo 
kraštą. Tą patį pakartojo vėliau, 
kalbėdamas New Yorko eko
nomistų klube. 

Po įvykusio pranešimo kong
resui Washingtone jis vaka
rieniavo su prez. Bushu 
Baltuose rūmuose. Tačiau 

oficialaus priėmimo, kaip ir pri
dera, Amerikos prezidentas jam 
nesurengė. 

Paminėtinas vienas epizodas 
Gorbačiovui lankantis Ameri
kos kongrese Washingtone. Po 
jo kalbos tarp kitų teigiamų 
kongresmanų atsil iepimų, 
Kongreso Respublikonų studijų 
komitetas pareiškė, kad Gor
bačiovas yra nepavykęs Sovie
tų diktatrius, kuris nenorėjo ir 
nebuvo pasirengęs jokiai 
demokratinei opozicijai. 

35 kongresmanai įteikė Gor
bačiovui laišką, prašydami 
atidengti buvusių KGB parei
gūnų pavardes Amerikoje, 
kurie knisosi po šio krašto 
pamatais . Kartu buvo 
paprašytas paaiškinti , kas 
įvyko su JAV antrojo karo metu 
patekusiais į Sovietų Sąjungą 
amerikiečių belaisviais. Taip 
pat yra nežinomas likimas 
Korėjos ir Vietnamo belaisvių. 

Dar ir šiandien Rusija nepa
aiškino tikrų faktų apie Korėjos 
keleivinį lėktuvą, kuris buvo 
pašautaS 1983 metais, žvus vi
siems keleiviams. Amerikos 
Kongresas Gorbačiovą priėmė 
šiltai, tačiau nepadarė jokių 
piniginių įsipareigojimų. 
Prieinama išvados, kad jau atėjo 
laikas panaudoti daugiau 
pinigų pakelti šio krašto gero
vę, negu šelpti naująsias Rusi
jos respublikas. 

Lankydamas šį kraštą, Gorba
čiovas patyrė, kad, žlugus Sovie
tų Sąjungai, nauja demokratinė 
tvarka reikalauja daug pinigų. 
Tačiau asmeniškas Gorbačiovo 
gyvenimas yra puikus. 

Jam plaukia pinigai iš viso 
pasaulio už jo knygas. Jis rašo 
straipsnius į viso pasaulio 
laikrašius už gerus pinigus. Net 
ir sukamas filmas apie jo gyve
nimą. Jis rašo savo memuarus, 
kurią jau parengta spaudai 700 
puslaių. Jis jau yra įvykdęs 
pinigų rinkimo vajų, aplanky
damas Vokietiją ir Japoniją. 
Ateityje bus ir daugiau 
lankoma valstybių. 

Vieno dalyko Gorbačiovas 
neatsižadėjo, tai politikos. Štai 
jo žodžiai: „Jeigu aš matysiu, 
kad demokratinės reformos atsi
durs pavojuje, tada aš padarysiu 
kitokį sprendimą. Taiau jis yra 
atsargus ir nenori kritikuoti 
Boris Jelcino. 

Tuo tarpu Jelcinas gegužės 15 
dieną Taškento mieste, truputį 
nugėręs, kritikavo Gorbačiovą 
už jo kalbas Amerikoje. Vėliau 
imituodamas Gorbačiovą pa
reiškė: Aš esu pasaulinio masto 
politikas. Reikia sudaryt i 
pasaulinę valdžią ir mane 
padaryti jos pirmininku. Aš esu 
socialistas. 

Jelcinas yra nepatenkintas, 
kad Gorbačiovas nepasitraukia 
iš politinės veiklos, nepaisant, 
kad jis tai pažadėjo padaryti. 

Verta pažymėti žurnalisto 
Vladimiro Poznerio pastabas 
apie Gorbačiovo vizitą Ameriko
je. Jam lankantis New Yorko 
Astorijoje, buvo įteiktas Albert 

Su dideliu dėmesiu sekėme 
Lietuvoje pasiruošimus refe
rendumui, beveik įsitikinę, kad 
penkis dešimtmečius Lietuvos 
piliečiai, neturėję privilegijos 
įtakoti savo politinio gyvenime 
bei vyriausybės aparato, su di
džiausiu entuziazmu veršis į 
balsavimo apylinkes. Priartėjo 
gegužės 23-oji. Kabelinėje tele
vizijoje pasaulinių žinių tarpe 
buvo paskelbta, kad Lietuvos 
reikšmingame referendume 
balsavo vos pusė iš dviejų su 
puse milijonų turinčių teisę 
balsuoti piliečių, o 30 procentų 
balsuotojų pasisakė prieš refe
rendume iškeltus klausimus dėl 
respublikos prezidento in
stitucijos ir pagrindinio įsta
tymo pakeitimo... Pranešėjas 
taip pat komentavo, kad, jei 
būtų balsavusi piliečių dau
guma, gal rezultatas būtų buvęs 
visai priešingas... 

Aišku, kad demokratinio pro
ceso samprata Lietuvoje dar yra 
blanki, nes turbūt nebuvo pa
dėta pakankamai priešrinki
minių pastangų piliečius įtikin
ti, kad jų balsas yra svarbus ir 
net gal lemiantis. Nėra abejo
nės, kad buvusio režimo ir „no
menklatūros" atstovai ener
gingai darbavosi ir balsavo, taip 
pat puikiai išnaudodami Vagno
riaus atsistatydinimo sukeltą 
vyriausybės krizę bei sunkoką 
krašto ekonominę padėtį. Iš 
šalies žiūrint, nežinia, ar toks 
referendumo rezultatas yra 
žalingas, bet liūdniausia yra tai, 
kad Lietuvos piliečiai nevertina 
savo balsavimo teisės ir laikėsi 
apatiškai. 

I Lietuvą iš Kanados ir 
Amerikos masiškai keliauja 

muzikai, verslininkai ir įvairių 
sričių žinovai, bet neteko 
girdėti, kad joje lankytųsi 
demokratinio politinio proceso 
specialistai, kurie pademonst
ruotų, kaip demokratijose yra 
pravedamos priešrinkiminės 
kampanijos. Atsišaukimai spau
doje, kurių buvo apstu, nėra 
efektingi, ypatingai turint min
tyje didoką Lietuvos piliečių 
skaičių mažuose miesteliuose ir 
ūkiuose, kurie mažai skaito, 
mažai domisi raštais. Televizija, 
radijas, susirinkimai, politikų 
lankymasis darbovietėse, net ir 
turgaus aikštėse — visa tai 
sukeltų balsuotojų interesą ir 
jiems duotų progą klausinėti, 
padėtų orientuotis padėtyje, 
ieškoti atsakymų ir daryti 
sprendimus. 

Užsienio lietuvių centruose 
buvo pravestas balsavimas tą 
pačią dieną kaip ir Lietuvoje, 
tačiau rezultatų reikia laukti iš 
gyvenamų kraštų ambasadų. 
Vargu, ar užsienio lietuvių 
balsai turės lemiamos reikšmės, 
bet abejonės nėra, kad jų tarpe 
Landsbergis yra simbolinė 
Lietuvos laisvės figūra. Kai is
torišką kovo 11 per televiziją 
staiga parodė Landsbergį su 
nepriklausomybės deklaracija ir 
vyrus, nuo parlamento sienų 
plėšiančius sovietinius sim
bolius, pirmoji mintis buvo: kad 
įsiverš ginkluoti KGB-tai ir 
sušaudys įžūlius drąsuolius ar 
bent juos suareštuos? Drąsa 
laimėjo! 

Kodėl atsisakyti respublikos 
prezidento institucijos? Gal 
sekama Britanijos pavyzdžiu, 
kurioje vyriausybės galva yra 
ministeris pirmininkas? Bet už 

jo yra simboliška karalienės fi
gūra... Referendumo būdu nu
sprendus įvesti prezidento in
stituciją, abejonės nėra, kad 
būtų kandidatų pasirinkimas — 
Vytautas Landsbergis nebūtų 
vienintelis kandidatas. Kandi
datų atsirastų, tik nežinia, ar 
įgimtas lietuviškas kuklumas ir 
nesugebėjimas įtikinti balsuo
tojus savo kandidatūros 
t inkamumu išdavoje geriausią 
asmenį išrinktų respublikos 
galva. 

Amerikoje, Kanadoje, Didžio
joje Britanijoje ir kitose 
demokratijose rinkimai sukelia 
tokį įkarštį, kad ir abejingiau
sias politikai asmuo negali 
neįsitraukti į diskusijas, nega
li ignoruoti kandidatų pasisaky
mų. Balsuotojai nulemia ir 
kandidato likimą, ir mokesčių 
padidinimą, ir kitus esminius 
reikalus. 

Laikas Lietuvos politikams 
prabilti į eilinius piliečius ir 
juos įtikinti, kad kiekvienas 

Schweitzerio vadovo medalis. 
Didžioji salė buvo pilna svečių. 
Dalis iš jų sutiko sumokėti 
25,000 tūkstančius dolerių vien 
tik už tai, kad jų pavardės būtų 
pristatytos Gorbačiovo. 

Autorius baigdamas straipsnį, 
pripažįsta, kad Sovietų sistema 
buvo pasmerkta žlugimui. Juo 
daugiau Gorbačiovas ją refor
mavo juo ji blogiau veikė, kol 
galutinai sugriuvo. Vieton 
kraštą vesti j tikrąjį socializmą, 
Gorbačiovas prarado gyventojų 
pasitikėjimą. Jeigu Gorbačiovo 
reformos būtų pavykusios, tada 
amerikiečiai būtų pykę, o dabar 
jie jį daugiau mėgsta. 

Po dviejų savaičių pinigų 
rinkimo vajaus visuose didmies
čiuose, neišskirant Atlantos ir 

Bostono miestų, Gorbačiovas su 
šeima apleido Ameriką ir grįžo 
atgal į Rusiją. Čia jis, galbūt, 
turės daugiau artistiškumo 
negu įtakos. 

Ar jam pasisekė pasiekti užsi
brėžtą tikslą surinkti 3 mili
jonus dolerių ar daugiau, oficiali 
amerikiečių spauda bent iki šio 
laiko nieko nepranešė. Viena 
yra tikra, kad Gorbačiovui 
besilankant šiame krašte nepa
vyko suskaldyti Amerikos vie
ningumo. 

Yra džiugu, kad, esant reika
lui, amerikiečių realūs politikai 
ir kongresmanai drįsta išreikš
ti savo mintis atvirai, kad ne 
vien tik pinigai valdo pasaulį, 
bet yra ir kitų idealų, už kuriuos 
verta kovoti. 

balsas yra svarbus ir reikalin
gas. Gražiai suredaguoti atsi-
atsišaukimai spaudoje neduoda 
rezultatų, bet asmeniškas kon
taktas, asmeniški laiškai ir 
susitikimai tur i lemiamos 
reikšmės. Tik pažiūrėkime į 
mūsų pašto dėžutes rinki
miniais metais: kiek asmeniš
kų, puikiai suredaguotų laiškų, 
kuriuose kandidatai j kongresą 
ar kitus postus prašo už juos 
balsuoti. Jie surašo savo 
smulkią biografiją, prideda 
šeimos nuotraukas, pasisako 
piliečiams rūpimais klausimais. 
Taip reikia pradėti daryti ir 
Lietuvoje. Tie, kurie norėjo, kad 
referendumas pavyktų, pri
valėjo kaip tik anksčiau minė
tus metodus panaudoti, o juos 
panaudojo tik tie, kurie buvo 
prieš jį nusistatę. Todėl gal ir 
negalime per daug kaltinti savo 
tėvynainių už apatiją, nes 
nebuvo, kas juos įtikintų, kad 
kiekvienas jų yra svarbus ir 
reikalingas... 

Prie Lincolno paminklo Washingtone. Iš kairės pirmoj eilėj: Rūta Kvederaitė. 
Nida Bichnevičiūtė. Rita Stravinskaitė, Rima Navickaitė, Brigita Novickytė 
ir Ed Tuskenis; antroj eilėj: Bob Černius, Debbie Sloane, Ed Mickus, Linas 
Venckus. 

Mylimam Broliui 

A.tA. 
KAZIMIERUI MINGĖLAI 

Lietuvoje mirus, reiškiu nuoširdžią užuojautą p. RO
BERTUI MINGĖLAI. 

A. Pabrėžienė 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9862 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

4348 S. California Avenue 
Telefonas - '1-312) 523-0440 

STEPONAS C. LACK IR SUNŪS 
Laidotuvių direktoriai nuo 1916 metų praneša 

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Maxquette Parke 

Kiti S. C. Lack laidotuvių namai: 
11028 Southvvest Hwy. * Palos Hills 
9236 S. Roberts Rd. * Hickory Hills 

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71 st Street 
Chicago. Illinois 60629 

l-(312)-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hills, Illinois 60465 

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

Laidotuvių namai Chicagoje ir priemiesčiuose. 
Visus laidotuvių namus galite pasiekti 

skambindami l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1992 m. birželio mėn. 4 d. 

x Lituanistikos Instituto 
suvažiavimas įvyks 1992 m. 
spalio 10 d. Washingtono apy
linkėse, Marylando universi
tete, College Park. Numatyta 
programa su kalbėtojais, orga
nizaciniais reikalais, tolimesnės 
veiklos apsvarstymu. Pilna pro
grama su registracijos 
detalėmis bus paskelbta spau
doje vėliau bei išsiuntinėta ins
tituto nariams. Atvykstantiems 
iš tolimesnių vietovių bus vie
tos apsistoti universitete. 
Prašome visus narius ruoštis su
važiavimui. 

x Illinois gubernatorius 
Jim Edgar atsiuntė raštišką 
sveikinimą Margučio vedėjui 
Petrui Petručiui, minint radijo 
laidos 60 metų sukaktį . 
Margučio radijo sukakties mi
nėjimas — pokylis rengiamas 
spalio 10 d. Jaunimo centre. 

x Adv. Sauliui ir dr. Romai 
Kupriams gimė sūnelis Jonas 
Juozas Karolis Kuprys gegužės 
15 d. Broliuku džiaugiasi 
Tomas, Petras, Rima, Edukas ir 
Pauliukas. Džiaugiasi ir močiu
tė Marija Kuprienė ir seneliai 
Eduardas ir Elena Olšauskai. 

x Amer ik ieč ių radijo 
WNIB stotis FM banga 97.1 
liepos 2 dieną transliuos lie
tuvišką muziką ir garsins IX 
Lietuvių Tautinių šokių šventę. 
11 vai. ryte bus duodama Čiur
lionio ir Šimkaus kūriniai. 2 
vai. p.p. Čiurlionio „Jūra" ir 
kiti. 11 vai. vakare įvairūs lietu
vių kompozitorių kūriniai. Šią 
programą suorganizavo Alė 
Kėželienė su talkininkėmis. 

x Miami Amerikos Lietu
vių Tarybos pirmininkui K. 
Radvilai atsisakius iš pir
mininko pareigų ir išvykus į 
Chicagą, jo vietoj laikinai tas 
pareigas eis Mykolas Vitkus. 

x Vanda Vaitkevičius iš St. 
Petersburg Beach, Fla. už kalė
dines korteles ir kalendorių at
siuntė 25 dol. auką. Stasė Fabi
jonas, So. Lake Tahoe, Cal., 
atsiuntė 20 dol. Nuoširdus ačiū. 

x Kaip ir anksčiau, Atlanta 
laukia Jūsų siuntinių į Lietu
vą. ATLANTA IMPORT EX-
PORT, 2719 West 71st Street, 
Chicago, IL 60629. Tel. (312) 
434-2121. 

(sk) 

x Tautinių Šokių šventės ir 
jos banketo bilietai jau gauna
mi Gifts International, J. N. 
Vaznelių prekyboje, 2501 W. 71 
St., Chicago, IL 60629, tel. 
312471-1424 ir taip pat paštu iš 
Šventės raštinės: Lithuanian 
Folk Dance Festival, 2713 W. 71 
St., Chicago, IL 60629, tel. 
312436-0197. Čekiai rašomi 
anglišku šventės vardu ir, tik 
juos gavus, bilietų užsakymai 
bus išpildyti. Šventės bilietai 
yra po 10, 15 ir 20 dol. Suau
gusiųjų banketo bilietai po 35 
dol. 

(sk) 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road -
Tel. VI7-7747. 

(sk) 

x „Kalba Vilnius". Klau 
sykite Grundig radijais. 7 mo
deliai. Gradinskas, 2512 W. 47 
St, Chicago, IL, 60632, tel. 
312-376-1998. Garantuotas visų 
vokiškų aparatų taisymas. 
Pirmiausia — paskambinkit. 

(sk) 

x Rūta Klevą Vidžiūnienė, 
Žurnal is tų sąjungos pir
mininkė, gavusi Žurnalisto 
premiją ir ją atsiėmusi New 
Yorke, atvyko į Chicagą ir apsi
stojo savo giminių Danutės ir 
Jurgio Vidžiūnų namuose. Ta 
proga ji dar aplankys Balukus 
ir Daugvilus Beverly Shores. Ji 
aplankė „Draugo" redakciją ir 
administraciją. R. K. Vidžiū
nienė yra nuolatinė „Draugo" 
bendradarbė, dažnai rašanti ir 
vedamuosius straipsnius. 

x „Spindulys" Lemonto 
tautinių šokių grupė, šoks 
Chicagos miesto centre, Daley 
plazoje liepos 2 d. nuo 12 valan
dos vidurdienio. Rytojaus dieną 
jau visos IX Tautinių šokių 
šokėjų grupės suvažiuos į Rose-
mont Horizon paviljoną pradė
ti generalinę repeticiją. 

x Cicero Amerikos Lietu
vių Tarybos pirmininkas An
drius Juškevičius, Vikt. Motu-
šis, Zuzana Juškevičienė, dr. 
Bronė Motušienė ir Augustinas 
Ašoklis balandžio 14 d. daly
vavo įteikiant Cicero miesto 
prezidentui Henry Klosak 
žymenį. Pirm. Andrius Juškevi
čius lietuvių vardu jį pasvei
kino. 

x Šv. Kryžiaus l igoninė 
duos pamokas praradusiems 
girdėjimą. Vyresniems patarna
vimo tarnyba ketvirtadienį, 
birželio 25 d., duos pietus ir šios 
srities specialistė Elizabeth 
Seiler duos pamoką. 

x Amerikos Lietuvių Tary
bos Cicero skyrius rengia tra
giškųjų birželinių įvykių suka-
ties minėjimą birželio 7 d., 
sekmadienį, Šv. Antano parapi
jos bažnyčioje ir salėje. Iškilmin
gos pamaldos už žuvusius, siau
bingų birželinių įvykių aukas 
bus birželio 7 dieną 11 vai. r. 
Šv. Antano parapijos bažnyčioje. 
Pamaldas atnašaus ir tai dienai 
pritaikytą pamokslą pasakys 
kun. dr. Kęstutis Trimakas. 
Pamaldų metu bažnyčioje 
giedos parapijos choras, vad. 
rauz. M. Prapuolenio. Akade
minė dalis tuojau po pamaldų 
12 vai. Šv. Antano parapijos 
salėje. Invokaciją sukalbės kun. 
dr. Kęstutis Trimakas. Pagrin
dinę kalbą pasakys dr. Petras 
Jokubka. Meninę programos 
dalį atliks Moterų sekstetas 
vad. muz. Juozo Sodaičio. Po 
minėjimo kavutė, kurią paruoš 
I. Pranskevičienė su talki
ninkėmis. Maloniai kviečiame 
organizacijas su vėliavomis ir 
visuomenę dalyvauti minėjime. 

x Romualdas ir Laima 
Predkeliai (CA) parėmė IX 
Tautinių Šokių Šventę atsiųs
dami 250 dolerių auką. Šventės 
lėšų telkimo komisija nuošir
džiai dėkoja už paramą. 

(sk) 
x Visi kviečiami susitikti 

su Lietuvos ambasadorium 
Stasiu Lozoraičiu ir jo žmona 
Daniela Lozorai t iene. Po 
daugelio metų, didžiuojamės vėl 
turėdami Lietuvos ambasadorių 
Washingtone. Įėjimo laisva 
auka parems ambasados išlai
kymą. Ambasadoriaus priėmi
mas bus Balzeko muziejuje, 
penktadienį, birželio 5 d., 7 v.v. 
Apie dalyvavimą prašome pra
nešti B a l z e k o muziejui 
312-582-6500. 

(sk) 

x TĖVŲ DIENOS šv. Mišios 
bei maldų novena prasidės bir
želio 12 d. ir tęsis iki 21 d.. Mari
jonų koplyčioje prie „Draugo". 
Ši novena skirta Švč. Jėzaus 
Širdies garbei, meldžiant tė
vams kūno ir sielos sveikatos, 
sėkmės darbuose, kantrybės 
kančioje, gi mirusiems — amži
nosios laimės. Maloniai kvie
čiame įsijungti į šias ypatingas 
mūsų maldas. Savo tėvų, vyrų, 
uošvių ir senelių vardus siųs
kite: Marian Fathers. 6336 S. 
Kilboura Ave., Chicago, IL 
60629. 

(pr.) 

Lietuvės moterys, padėjusios rengti Poezijos dienas Jaunimo centre. Iš kairės: S. Plenienė, Z. 
Žilevičienė, A. Pocienė, M. Saliklienė, S. Adomėnienė, D. Kaveckienė, S. Jurkūnienė, J. Iva-
šauskienė, A. Mažeikienė, D. Kurauskienė, 0 Rušėnienė, S. Kikilienė ir Valavičienė. 

Nuotr. M. Vizbelio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
BAISIŲJŲ BIRŽELIO 
ĮVYKIŲ MINĖJIMAS 

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Chicagos skyriaus Baisiųjų bir
želio įvykių ir visos lietuvių 
t au tos genocido minėjimas 
rengiamas birželio 14 d., sekma
dienį. Minėjimas rengiamas šia 
tvarka: 10 vai. ryto vėliavų 
pakėlimas Švč. Mergelės Mari
jos Gimimo bažnyčios aikštėje, 
Vy tau to Didžiojo Šaulių 
rinktinės vadovybei pravedant. 
Dalyvauja ir Jūrų šaulių „Klai
pėdos" kuopos bei gen. T. 
Daukanto kuopos šauliai ir šau
lės. 

10:30 vai. rytą iškilmingos pa
maldos toje pačioje bažnyčioje. 
Pamaldų metu giedos galingas 
parapijos choras, muziko An
tano Lino vadovujamas. 

Pamaldos kitose bažnyčiose: 
10:30 vai. ryto pamaldos Lietu
vių Evangel ikų l iuteronų 
„Tėviškės" parapijos bažnyčioje. 
11 vai. pamaldos Lietuvių E-
vangel ikų l iu teronų Ziono 
parapijos bažnyčioje. 

Po pamaldų 12 vai. dieną mi
nėjimas Marquette Parko pa
rapijos salėje. Tai dienai pri
taikytą žodį tars žurnalistas Vy
tau tas Kasniūnas. Specialią 
meninę programą atliks Algi
mantas Barniškis, svečias iš 
Lietuvos. Po minėjimo bus 
kavutė. 

Organizacijos su vėliavomis, 
moterys ir mergaitės pasipuo
šusios tautiniais drabužiais ir 
visa lietuviškoji visuomenė 
kviečiama gausiai dalyvauti. 

A. Repšienė 

x LIETUVA Parcel Servi
ce praneša visiems klientams, 
apie naujas paslaugas: siun
tinius siunčiame į Lietuvą ir 
visas kitas respublikas su pri
statymu į namus. Svoris neribo
jamas, kainos žemos, apdrauda 
kiekvienam siuntinui. Siun
čiame laivu ir lėktuvu. Darbo 
vai. susitarus jums patogiu 
laiku. Iš kitų miestų siųskit 
mums UPS arba paštu. Kreip
tis: J. Juodvalkienė, 4457 S. 
Talman, Chicago, IL 60632, 
tel. 312-847-2614. 

(sk) 

x Anykščių miestas rengia 
savo gyvavimo 550 metų ju
biliejų š.m. liepos 20-26 d. ir 
kviečia iš to miesto bei apy
linkių kilusius tautiečius ar jų 
palikuonis atvykt į Pasaulio 
Anykštėnų Suvažiavimą. Sve
čiai bus apgyvendinami miesto 
viešbutyje „Puntukas" ir poilsio 
namuose „Šilelis". Platesnei in
formacijai skambinkite: 5-13-32 
(Anykščių savivaldybė), 5-13-51 
(paveldo tarnyba), 5-15-54 (mu
ziejus), fax (8-251) 5-17-78, arba 
rašykite: A. Verbickas, Vie
nuolio 4, Anykščiai, Lithu-
ania. Kelionės reikalus iš JAV 
tva rko A m e r i c a n Travel 
Service, 9439 S. Kedzie, Ever-
green Pk., IL 60642, tel. 

MOKYKLA ATŠVENTĖ 
MOKSLO METŲ 
UŽBAIGTUVES 

Gegužės 28 d. 7:30 vai. vak. į 
Švč. M. Marijos Gimimo pa
rapijos salę susirinko šios pa
rapijos lituanistinės mokyklos 
mokiniai, mokytojos ir tėvai 
pasidžiaugti ir išleisti šią 
mokyką baigusius tris mokslei
vius. Gaila, kad šiais mokslo 
metais tebuvo tiek nedaug 
mokinių. Anksčiau šią mokyklą 
baigdavo net 48 mokiniai. 

Visiems susėdus, lituanistinės 
mokyklos vedėja Bronė Prapuo-
lenienė trumpai pasveikino 
visus dalyvius ir pakvietė į gar
bės prezidiumą kleboną kun. 
Joną Kuzinską, mokyklos ve
dėją seselę Mariją Margaritą, 
Tėvų komiteto pirm. Gediminą 
Plėnį ir 8 skyriaus mokytoją 
Rūtą Jautokienę, kuri pavar
dėmis iškvietė išleidžiamuosius 
ir įteikė jiem baigimo pažymė
jimus, būtent Ryčiui Dumbriui 
(jis baigė vienais penketais), 
Paul iu i Genčiui ir Juozui 
Pieniui. Klebonas įteikė jiems 
po LB Marąuette Parko apy
linkės valdybos dovanotą LKB 
Kronikos X tomą, o mokytoja 
Daina Dumbrienė padovanojo 
po T-marškinius su įrašytu mo
kyklos pavadinimu. 

Išleidžiamuosius sveikinimo 
žodžiu palydėjo klebonas kun. 
J. Kuzinskas , reikšdamas 
džiaugsmą, kad trys jaunuoliai 
pasisavino ne tik mokslo žinias, 
bet išmoko ir lietuvių kalbą. 
Kartu pareiškė ir liūdesį, kad 
jų daugiau čia nebematys. 
Apgailėjo, kad ne visi lietuviai 
tėvai leidžia vaikus į liet. kalbos 
pamokas. Linkėjo išlikti išti
kimais lietuvybei ir Dievui. 

Ses . Marija Margari ta , 
mokyklos vedėja, sveikino bai
gusiuosius ir jų tėvelius seselių 
mokytojų vardu ir linkėjo 
sėkmės ateities gyvenime. Tėvų 
kom. pirm. Juozas Plėnys at
kreipė išleidžiamųjų dėmesį į 
ta i , kad, nuėję į vidurinę 

x Brighton Parko Liet. 
Bendruomenė per pirm. S. 
Daulienę ir Tauragės klubas per 
pirm. V. Paliulionį įteikė po 
$1,000 komitetui Lietuvos am
basadai paremti. Juo daugiau 
bus lėšų surinkta, tuo didesnė 
bus dosniojo aukotojo padvigu
binta suma. 

(sk) 

x Pasaulio lietuvių centro 
informacinis susirinkimas bus 
šį sekmadienį, birželio 7 d., po 
11 vai. Mišių. Bus skanūs 
cepelinų pietūs, ir po jų centro 
valdybos bei administratorių 
svarbūs pranešimai apie centro 
finansinį stovį, numatomus re
montus ir svarbius renginius. 
Visi centro nariai, rėmėjai bei 
svečiai prašomi susirinkime 
dalyvauti. 

(sk) 
x Reikalinga moteris pri-

mokyklą ir sutikę daug nelie
tuvių draugų, neužmirštų esą 
lietuviai ir nepasiduotų jų 
įtakai. Lit. mokyklos vedėja Br. 
Prapuolenienė sveikino išlei
džiamuosius, primindama, kad 
jų laukia kitoks gyvenimas, kur 
jau patiems reiks pasirinkti 
tikslą. 

Visų trijų baigusiųjų vardu 
žodį tarė Rytis Dumbrys, dėkojo 
seselėms mokytojoms ir savo 
klasės mokytojai Rūtai Jau-
tokienei, kuriai įteikė ir 
dovaną. 

Tada atsisveikino su savo 
mokiniais VIII sk. mokytoja R. 
Jautokienė. Ji pasisakė neva
dinsianti jų didvyriais, kol dar 
nėra atlikę žygių. Užtenka kar
tu pasidžiaugti šia diena ir pa
siektais rezultatais. Atsi
sveikindama palinkėjo įgytąsias 
žinias perduoti kitiems ir at
siminti, kad jie priklausą dviem 
kultūroms. Linkėjo sėkmės ir 
laimingos ateities. 

Tada įvyko rakto perdavimo 
ceremonijos. Du aštuntokai — P. 
Genčius ir J. Plėnys, pasiėmę 
didžiulį medinį raktą, kaip 
mokslo simbolį, perdavė su ati
tinkamais linkėjimais VI sk. 
mokiniui Tadui Mikužiui su 
dviem asistentėm — Maryte 
Linaite ir Zuzana Haether. Rak
tas turėjo būti perduotas VII sk. 
atstovui, bet šis skyrius ne
turėjo mokinių. 

Tolimesnėj programoj buvo 
išleidžiamųjų mokinių pasirody
mas. Jie visi atsinešė parašę 
atsisveikinimo prakalbas ir jas 
perskaitė. Rytis Dumbrys iškėlė 
savo tėvelių geras pastangas, 
leidžiant jį į lit. mokyklą. Juo
zas Plėnys prisipažino, kad pra
džioje lietuviškos pamokos jam 
nepatiko, bet dabar suprantąs, 
kad naudinga mokėti lietuvių 
kalbą. „Ačiū tėveliams!" 
Paulius Genčius irgi panašiai 

buvo nusistatęs, bet tėvelių dė
ka šiandien jis džiaugiasi gavęs 
pažymėjimą. Per 8 metus daug 
išmokęs apie Lietuvą. Po to 
dar jie visi tarė atsisveikinimo 
žodį mokyklai, mokytojoms ir 
draugams. 

Antrojoj programos dalyje 

buvo paminėta Motinos diena. 
Šiai programai vadovavo moky
toja D. Dumbrienė. Čia pasirodė 
lit. mokyklos mokinių an
samblis, vadovaujamas mokyt. 
D. Dumbrienės. Programa susi
dėjo iš inscenizacijos, tautinių 
šokių ir deklamacijų. Buvo 
malonu žiūrėti, kaip septyn
mečiai, aštuonmečiai vaikučiai, 
apsirengę tautiniais drabužiais, 
grakščiai sukosi scenoje, pašokę 
net 5 šokius. Paskui deklama
vo eilėraščius pavieniai ir 
kolektyviai. Viskas buvo skirta 
mamyčių garbei, reiškiant joms 
padėką už rūpestį ir meilę. 

Lituanistinėj mokykloje dirba 
šios mokytojos: Bronė Prapuo
lenienė su III ir V skyriumi, 
kartu yra ir šios mokyklos 
vedėja, Dana Mikužienė dirba 
su angliškai kalbančiųjų klase. 
Daina Dumbrienė — su II ir VI 
skyriumi ir Rūta Jautokienė — 
su I ir VIII skyriumi. Lituanis
tines klases lanko 42 mokiniai, 
jų tarpe ir belgų konsulo duktė 
Zuzana Haether. 

Mokykloje buvo pravestas 
mokinių rašinių konkursas. 
Vyresniųjų grupei (V-VIII sk.) 
buvo duota tema: ,,Ar aš 
norėčiau ar nenorėčiau gyventi 
Lietuvoje. Laimėtojai buvo: I 
prem. (30 dol.) laimėjo Ada 
Valaitytė VI sk., II prem. - Ta
das Mikužis (15 dol.), V sk. ir III 
prem. — Juozas Plėnys VIII sk. 
(10 dol.). Jaunių grupei buvo 
skirta tema: Kodėl aš myliu 
mamytę. I premija teko Dainai 
Valaitytei II sk., II — Arui 
Dumbriui, II sk. ir III prem. 
Tomui Mikužiui III sk. 

Tuo programa ir baigėsi. Tada 
visi buvo pakviesti pasivaišinti 
kava ir užkandžais, kuriuos 
suorganizavo D. Dumbrienė ir 
aštuntokų mamytės . Visi 
jaukiai praleido vakarą lietu
viškoj nuotaikoj. Padėka 
priklauso kleb. kun. J. Kuzin-
skui, kuris remia šią lit. 
mokyklą, seselei M. Margaritai 
ir pasišventusioms mokytojoms 
bei tėveliams, kuriems visiems 
rūpi išlaikyti lietuvybę šioje 
apylinkėje. 

APB 

APSILANKYMAS PAS 
MIRUSIUOSIUS 

BETANIJOS KAPINĖSE 

Justice apylinkėje esančios 
Betanijos kapinės daugeliui 
mažai pažįstamos. Bet šiose ka
pinėse jau maždaug 50 metų lai
doja lietuviai ir lietuvių kil
mės evangelikai-liuteronai savo 
mirusiuosius. Jie yra pokarinės 
bangos ateiviai. Senosios kartos 
lietuviai evangelikai-liuteronai 
šimtmečio pradžioje laidojo savo 
šeimos narius Chicagos miesto 
vakarinėje dalyje esančiose Con-
cordia kapinėse. Bet nau
jiesiems ateiviams apsigyvenus 
daugiausia pietvakariuose, 
Betanijos kapinės pasidarė 
jiems lengviau pasiekiamos, 
nors nemažai lietuvių 
evangelikų laidoja savo ar
timuosius lietuvių Tautinėse ir 
net kai kurie katalikiškose Šv. 

708^22-300^ Išvykimo data žiūrėti senutį. Skambinti nuo 
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Kazimiero kapinėse. Betanijos 
kapinėse taip pat palaidotas ir 
daugeliui nepamirštamas Ziono 
parapijos klebonas ir buvęs 
išeivijos lietuvių evangelikų-liu
teronų bažnyčios senjoras lic. 
kun. Jonas Pauperas. 

Mirusiesiems oras ir šiais 
metais nebeturėjo jokios reikš
mės, jie ramiai ilsėjosi žemės 
prieglobstyje, laukdami Kris
taus prikėlimo dienos. Oras 
buvo svarbus tik gyviesiems, 
vykstantiems aplankyti savo 
artimųjų, su kuriais kartą jie 
dalinosi ne tik džiaugsmais, bet 
ir gyvenime pasitaikiusiais 
rūpesčiais. Šį kartą oras pasi
taikė labai šaltas. Chicagos oro 
biuras nerado tokios žemos 
temperatūros buvusios gegužės 
mėnesio paskutinį pirmadienį 
net savo statistikose. Todėl gal 
nevienas tą rytą širdies gilumo
je, puošdamas kapus pirmos jau
nystės gėlėmis ir drebėdamas 
nuo šalčio, apgailestavo prieš 
metus pareiškęs nepasitenki
nimą dienos šiluma, nors ir 
reikėjo gilių minčių pilnos 
galvos apsaugojimui nuo saulės 
kaitros skėčio arba nors mažy
čio medelio pavėsio. Šį kartą 
būtų buvę kapinėse net kaili
niai madoje. 

Tad nebuvo nuostabu, kad 
kapinių erdvi koplyčia prisi
pildė sausakimšai mirusių 
lankytojų trumpai religinio 
susikaupimo valandai. Juk jie 
suvažiavo nevien artimųjų kapų 
papuošimkui, bet ir atitin
kamam susikaupimui, pamąs
tymui apie žmogaus gyvenimo 
pragaištingumą. 

Ziono parapijos klebonas kun. 
Jonas Juozupaitis prisiminė 
prakalboje įvairiuose kon
tinentuose žuvusių Amerikos 
karių, už savo tautų laisvę 
kovojusių lietuvių, latvių ir es
tų, taip pat ir savo parapiečių 
vėles, Tėviškės parapijos 
klebonas ir išeivijos lietuvių 
evangelikų-liuteronų bažnyčios 
vyskupo pareigas einąs Hansas 
Dumpys tarp kitko priminė 
klausytojams, kad „pagal mūsų 
tikėjimą mirtis nesivadina galu, 
bet sugrįžimu pas Tėvą". Kad 
kiekvienas dalyvis galėtų gie
doti ir melstis savo tėvų arba 
jam suprantama kalba, apeigos 
buvo pravestos anglų, lietuvių 
ir vokiečių kalbomis. Nors ir 
giesmes kiekvienas giedojo savo 
kalba, jos darniai susijungė į 
skambantį choralą, Verneriui 
Čėsnai pritariant koplyčios 
vargonėliais. Abiejų parapijų 
dvasiškiams išvardijus pavardes 
visų tų, kurie buvo praeitais 
metais palydėti į amžinybę, tuo 
užsibaigė ši susikaupimo va
landa. 

Po religinių apeigų, kai kurių 
parapiečių kviečiami, dvasiš
kiai, dar pašventino naujai ar
timųjų prisiminimui pastatytus 
paminklus, o visi kiti, nors ir 
drebėdami nuo šalčio, sveikinosi 
vienširdžiai, džiaugdamiesi dar 
vieni kitus išvydę gyvųjų tarpe, 
lyg būtų per juos padvelkęs 
Sekminių Šv. Dvasios vėjelis. 

Prie Betanijos kapinių vartų 
dar buvo galima įsigyti Ame
rikos, Lietuvos ir net Vokietijos 
vėliavėlių. 

v.b. 

Marijos aukšt. mokyklos mokinės, laimėjusios pažymėjimus. Iš kairės: M. 
Komosa, S. Pawlicki ir J. Herrera. 

MIRĖ MENŲ 
DIREKTORIUS 

Chicagos miesto menų di
rektorius James Futris mirė 
tesulaukęs 42 metų amžiaus. 
Gyveno Rogers Parke. Buvo 
baigęs architektūros ir miestų 
planavimo studijas. Taipgi buvo 
baigęs teologijos studijas, darba
vosi Chicagos apylinkių stačia
tikių bendrijose. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. (1-312) 776-8700 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
Šeštad. 9 v.r. iki 1 vai. d. 


