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Žinios iš Lietuvos — Elta 

Socialdemokratai: 
Valstybiniai 

potvarkiai neteisėti 
Vilnius, birželio 2 d. (Elta) — 

Seimo socialdemokratų frakcija 
oficialiai kreipėsi į Seimo eko
nominių nusikaltimų tyrimo ko
misiją, prašydama ištirti ir 
įvertinti teisines, ekonomines, 
finansines ir politines pasekmes 
vyriausybės nutarimų bei po
tvarkių, prieštaraujančių Res
publikos įstatymams arba ro
dančių politinį tendencingumą. 

Sąraše yra nutarimai ir po
tvarkiai , kuriuos priėmė visos 
vyriausybės — pradedant Kazi-
mieros Prunskienės ir baigiant 
Adolfo Sleževičiaus vadovau
jamais kabinetais. Daugiausiai 
neteisėtų aktų, frakcijos nuo
mone, pasirašė Gediminas Vag
norius. 

LDDP frakcija, be kita ko, at
kreipia dėmesį į Gedimino Vag
noriaus 1991 m. pasirašytą po
tvarkį dėl ministro pirmininko 
inovacinio fondo sudarymo. Į 
fondo tarybą įėjo tuometinės 
Aukščiausiosios tarybos deputa
tai , vyriausybės nariai, Komer
cinio banko akcininkai. Social
demokratų frakcijos pirminin
kas Vytenis Andriukaitis teigia, 
kad šis faktas labai išraiškingai 
kalba apie korupciją. 

Kreipimesi nurodomas buvu
sio premjero Gedimino Vagno
r iaus tendencingumas vyriau
sybės sąskaita finansuojant jam 
palankias dešiniąsias politines 
jėgas. Primenama, kad vyriau
sybės potvarkiais užpernai ir 
pernai buvo skirtos didelės lėšos 
Kauno Darbininkų Sąjungai, 
P i l i eč ių Cha r t i j a i , Saus io 
13-osios Brolijai, Konsulta
ciniam Seimui, Lietuvos Sąjū
džiui. Nuo 500,000 iki 1.2 mili
jono rublių dotacijas gavo „Kau
no laiko", „Lietuvos darbi
ninko", „Amžiaus" laikraščiai. 

Bronislovo Lubio vyriausybė, 
primenama kreipimesi, pažeis
dama įstatymus, perdavė pasta
tus Vilniaus „Hermio", „Tau
ro" , , ,Litimpex" ir ki t iems 
bankams bei jų filialams. 

Bobelis tvirtina raštu 
atsisakęs priesaikos 

„Šmeižto ir neteisybės akcija" 
pavadino pokalbyje su Eltos ko
respondentu Seimo Užsienio rei
kalų komiteto pirmininkas Ka
zys Bobelis triukšmą, kurį dėl 
jo pilietybės kelia, kaip jis 
įsitikinęs, Seimo opozicija. 

Pirmadienį spaudos konferen
cijoje Seimo opozicijos atstovė 
spaudai pranešė, kad JAV 
ambasadorius Lietuvoje Darryl 
Johnson, remdamasis valstybės 
d e p a r t a m e n t o duomenimis , 
patvirtino, jog Kazys Bobelis 
šiuo metu yra JAV pilietis. To
dėl tvirtinama, kad Kazys Bo
belis į Seimą išrinktas netei
sėtai. 

Ryšium su tuo Kazys Bobelis 
Eltos korespondentui pareiškė, 
kad 1992 metų rugsėjo 18 d. 
raš tu atsisakė priesaikų, bet 
kada ir bet kur duotų svetimai 
valstybei. JAV ambasadoje jis 
užpildė dokumentą dėl JAV 
pi l ie tybės p ra rad imo, kurį 
parašu ir antspaudu patvirtino 
JAV konsulas. „Aš viską pada
riau, ko reikalauja Lietuvos 
Respublikos Konstitucija ir 
įstatymai", tvirtina Kazys Bo
belis. „O kiek laiko reikės JAV 
pareigūnams patenkinti mano 

pareiškimą, tai jau jų reikalas". 
Kazys Bobelis remiasi Lietu

vos Respublikos Konstitucijos 
56 straipsniu, kuriame, be kita 
ko, sakoma: „Seimo nariu gali 
būti renkamas Lietuvos Res
publikos pilietis, kuris nesusijęs 
p r i e sa ika ar pasižadėjimu 
užsienio valstybei ir rinkimų 
dieną yra ne jaunesnis kaip 25 
metų bei nuolat gyvena Lietu
voje". „Aš esu gimęs ir augęs 
Lietuvoje, niekada Lietuvos 
pilietybės nebuvau atsisakęs", 
pasakė Kazys Bobelis. 

Lietuva dažniau išvažiuos 
į Europos kelius 

Olandijoje vykusioje 28 
Europos šalių transporto minis
trų konferencijoje Baltijos vals
tybių, Lenkijos ir Suomijos 
transporto ministrai pasirašė 
protokolą dėl pagrindinio kori
doriaus, kuris eis per šių šalių 
teritoriją. Tai bus greitojo ge
ležinkelio trasa iš Suomijos į 
Lenkiją. 

Sesijoje paskirstytos daugia
šalės kvotos, kurios leis 
autotransporto priemonėms 
keliauti po Europą. Baltijos 
šalys, pernai tapusios konfe
rencijos narėmis, gavo 1,212 
leidimus (palyginimui: Danija — 
149, Portugalija - 141). Susi
siekimo ministro Jono Biržiškio 
nuomone, tai rodo Europos tran
sportininkų palankumą Baltijos 
valstybėms. 

Nupirkta buvusi KGB vila 

Varžytinėse už 745,000 JAV 
dolerių parduoti Palangos poil
sio namai, priklausę Maskvos 
KGB. Pradinė 1988 m. statyto 
pastato kaina buvo 710,000 
dolerių. 

Trijų aukštų pastatą netoli 
jūros su 52 kambariais, 24 vietų 
kavine bei suomiška pirtimi, 
kurio bendras plotas 2,222 
kvadratiniai metrai, pirko pa
langiškis, kol kas paprašęs ne
skelbti pavardės. Paskutinius 
trejus metus šis pastatas pri
klausė Vaikų sveikatos centrui. 
Jame taip pat ilsėdavosi vaikai 
invalidai. 

Mėsos gamyba sumažės 
tris kartus 

Minis t ras p i rmin inkas 
Adolfas Šleževičius susitikime 
su Seimo Agrarino komiteto ir 
Žemdirbių Sąjungos prezidiumo 
nariais pranešė, kad, pagal 
ekspertų duomenis, šiemet 
Lietuvoje bus pagaminta tris 
kartus mažiau mėsos, negu 
1989 metais. Tada kiaulienos ir 
jautienos buvo išauginta apie 
540,000 tonų. 

Susitikimo dalyviai konsta
tavo, jog beveik pusė didelių 
gamybinių pastatų, kuriems 
statyti 1970-1985 metais išleis
ta keliasdešimt bilijonų rublių, 
dabar stovi tušti. Daugelis jų ne
gailestingai suniokoti, toliau 
naikinami. 

Pristatytas naujas Eltos 
vadovas 

Ministras pirmininkas Adol
fas Šleževičius Lietuvos žinių 
agentūros Eltos kolektyvui 
pristatė vyriausybės paskirtą 

Prez. Clinton paskyrė 
naują susižinojimo 

direktorių 

Šeštadienio rytą prezidentas Bill Clinton paskyrė žurnalistą David Gergen naujuoju susižinojimo 
direktorium. 

naująjį jos generalinį direktorių 
Algimantą Semašką. Tai profe
sionalus žurnalistas, visuo
menei žinomas kaip populiarių 
žurnalų „Mokslas ir gyveni
mas", „Politika", laikraščio 
„Vakarinės naujienos" bendra
darbis. Prieš nepriklausomybės 
atstatymo paskelbimą Algiman
tas Semaška trumpai dirbo 
Lietuvos Komunistų partijos 
centro komitete spaudos sekto
riaus vedėju. 

Linkėdamas Eltos kolektyvui 
operatyviau ir objektyviau 
skleisti informaciją, premjeras 
pažymėjo, kad vyriausybė neke
tina įtakoti jo kūrybinės 
veiklos. Jis pageidavo, kad poli
tinės žurnalistų pažiūros netu
rėtų įtakos vertinant jų darbą. 

Nuo pernai vasario mėnesio 
Eltos generalinis direktorius 
buvo Adolfas Gurskis. Jis atleis
tas, kaip pasakė Adolfas Šle
ževičius, abipusiu susitarimu. 
Prieš dvi savaites savo noru 
postą paliko generalinio direk
toriaus pirmasis pavaduotojas 
profesorius Algis Geniušas, ko
vo mėnesį — generalinio direk
toriaus pavaduotojas ekonomi
kos reikalams Aleksas Bočiaro-
vas, o metų pradžioje — vyriau
siasis redaktorius Algis Čekys. 

Eltos finansinė būklė kata
strofiška. Adolfas Šleževičius 
pažadėjo dotacijų ryšių techni
kai įsigyti ir, gal būt, atly
ginimams padidinti. 

Seimas mėgina panaikinti 
eksportų apribojimus 

Seimas priėmė rezoliuciją 
„Dėl užsienio prekybos apribo
jimų liberalizavimo", kurioje 
paragino Vyriausybę iki liepos 
1 dienos panaikinti visus prekių 
eksporto apribojimus: licenza-
vimą, taip pat eksporto bei 
reeksporto mokesčius. Seimas 
pasiūlė nenustatyti muito 
mokesčių importuojamoms ža
liavoms ir pusfabrikačiams, 
kurie naudojami prekėms ga
minti. 

Parlamentas paragino vyriau
sybę kuo greičiau paskelbti 
Lietuvos prekių eksporto skati
nimo programą, kurioje būtų 
numatytos mokesčių ir kreditų 
lengvatos prekių eksportuoto
jams. 

JAV keis pramonės 
skatinimo politiką 

Washington, DC, birželio 1 d. 
(NYT) - Clintoi^-TunįKtroHj* 
apsuko dešimtmečius galiojusią 
JAV valdžios ekonominę politi
ką, nutardama labiau remti už
sienio įmones, turinčias gamyk
las JAV-ose, o mažiau JAV fir
mas, turinčias gamyklas užsie
nyje. 

Tokio neformalaus nusista
tymo priėjo penki aukšti ad
ministracijos pareigūnai slap
tame posėdyje praėjusį trečia
dienį. Šis naujas kompromisinis 
nusistatymas atsižvelgia į klau
simą, kur yra tikrieji JAV in
teresai, kai JAV firmos stam
biai investuoja užsienyje ir 
kurias įmones JAV valdžia 
turėtų labiau remti. 

Šie klausimai pasidarė itin 
aktualūs, kai užsienio firmos, 
turinčios savo dirbtuves JAV-
ose, pagamina 11% visų auto
mobilių bei sunkvežimių, par
duodamų Amerikoje. 

Šis naujas nusis tatymas 
žymiai pakeičia įsigalėjusią 
JAV ekonominę politiką, pagal 
kurią JAV valdžia visuomet tar
davosi su didžiosiomis JAV įmo
nėmis, nustatydama JAV pre 
kybos taisykles, rašydamasi 

Nuteisė už Lietuvos 
karių nužudymą 

Vilnius, gegužės 31 d. (Elta) 
— Dešimt metu kalėjimo skyrė 
teismas 29 met ų Marijampolės 
miesto gyventojui R. Klimui, dėl 
kurio kaltės 1992 metų liepos 
1-osios naktį autoavarijoje žuvo 
aštuoni Lietuvos kareiviai. Jis, 
važiuodamas girtas lengvuoju 
automobiliu, dideliu greičiu 
įsirėžė į iš naktinio žygio 
grįžtančių kareivių koloną: 
keturi kareiviai žuvo vietoje, 
dar keturi mirė ligoninėje, 28 
buvo padaryt; įvairūs kūno 
sužalojimai. - kai kurie jų tar 
po įvairių grupių invalidais. 

Kuopos vadas R. Jurgutis, be 
išankstinio plano naktį išsiun
tęs kareivius į intensyvaus 
eismo kelią, nubaustas laisves 
atėmimu trejiems metams lyg 
tinai. 

sutartis bei nubrėždama JAV 
prekybos tikslus, neatsižvel
giant, ar konsultuojamų įmonių 
dirbtuvės yra JAV-ose ar už
sienyje. 

Dabar tačiau administracijos 
pareigūnai sutarė, jog svar
biausias JAV valdžios uždavi
nys yra paskatinti JAV įmones, 
kurių dirbtuvės yra Amerikoje. 
Bet po jų jie antrą vietą rem-
tinumo atžvilgiu skiria užsie
nietiškoms įmonėms, kur ių 
dirbtuvės yra JAV-ose. Ma
žiausia bus rūpinamasi JAV 
įmonių dirbtuvėmis užsienyje. 

Šis susitarimas yra kompro
misinis, posėdžiavus J A V Dar
bo sekretoriui Robert B. Reich 
ir Ekonominių patarėjų tarybos 
pirmininkei Laura D'Andrea 
Tyson, kurie yra šalininkai prie
šingų nuomonių, kurios įmonės 
yra valdžios remtinos. Kar tu su 
jais posėdžiavo JAV Prekybos 
atstovas Mickey Kantor, Nacio
nalinės ekonominės tarybos ko
ordinatorius Robert E. Rubin ir 
Komercijos sekretorius Ronald 
H. Brown su savo pavaduoto
jais. 

Jų susitarimas bus naudoja
mas, kuriant gaires JAV pre
kybos ir komercijos pareigū
nams, pagal kurias jie galėtų 
spręsti jiems kylančių klausimų 
svarbumą, kam skirti laiką ir 
lėšas, kam ne. 

Perkami tik smulkus 
rusiški ginklai 

Washington, DC, gegužės 29 
d. (NYT) — Ieškodamas tinkamo 
žmogaus vadovauti vis dažniau 
suklystančiam jo žiniasklaidos 
štabui, prez. Bill Clinton pasi
telkė pagalbos iš to buvusio 
prezidento adnūnistracijos, kurį 
jis labiausiai kaltina nuvarymu 
krašto į dabartinį ekonominį 
nuosmukį. Gegužės 29 d. anks
tyvą rytą Baltųjų rūmų Rožių 
darželyje sušauktoje spaudos 
konferencijoje prez. Clinton 
pranešė, kad vyriausiu savo 
atstovu susižinojimo tinklams 
skiria David Gergen, žurnalistą, 
politikos komentatorių ir buvu
sį susižinojimo-žiniasklaidos 
patarėją prezidento Ronald Rea-
gan administracijoje. 

Paskirdamas buvusį respubli
konų politinį strategistą savo 
administracijos politikos for
muluotoju prez. Clinton tolygu 
prisipažino, jog jo administra
cija, per praėjusias savaites 
žiniose pliekiama už įvairius 
papiktinimus (pvz., 200 dol. kai
navęs plaukų nusikirpimas ir 
savo draugų kišimas į Baltųjų 
rūmų kelionių planavimo įstai
gą), yra reikalinga naujų talki
ninkų. 

Rožių darželyje pristatydamas 
David Gergen prezidentas tarė: 
„Esu labai susirūpinęs, kad 
įvairių dalykų, dabar plačiai 
linksniuojamų žiniose, poveikis 
yra tai, kad administracija atro
do per daug partiška, nepakan
kamai atsižvelgianti į plačios 
visuomenės norimą, pasikeiti
mus skatinančią, į ateitį 
orientuotą politiką, dėl kurios 
ar buvau išrinktas, kad ją 
įvesčiau". 

David Gergen yra dirbęs trims 
respublikonams prezidentams, 
bet šeštadienio rytą, kalbėda
mas Rožių darželyje Gergen žur
nalistams pranešė, jog jis yra 
užsiregistravęs kaip nepriklau
somas. Prezidentas pasakė, jog 
tuo paskyrimu jis taip pat norėjo 
parodyti, jog „mes iškylame virš 
politikos". Jis toliau kalbėjo: 
„Mes žengiame už to partišku
mo, kuris šį kraštą taip skau
džiai sužalojo per paskutinius 
kelis metus ir ieškome naujų 
idėjų, naujų, bendrai turimų 
interesų, naujos šio krašto vi
suomenės vienybės". 

Bet iš tikrųjų, rašo „New 
York Times" korespondentė 
Gwen Ifill, David Gergen di
desnis uždavinys bus Clinton 
administraciją vėl sugrąžinti 
arčiau vidurio kelio. 

Bill Clinton laimėjo rinkimus 
praėjusį rudenį didžiausia 
dalimi dėl to, kad jis patiko 
nuosaikesnių įsitikinimų, kon
servatyvesniems demokratams, 
kurie paskutiniuoju metu bal
savo už Reagan ir Bush. Dabar
tinis prezidento populiarumo 
nuosmukis sutampa su šių 

demokratų nepasitenkinimu jo 
nukrypimu į kairę. 

David Gergen, 51 metų am
žiaus, užims dabartinio prezi
dento atstovo žiniasklaidai 
George Stephanopoulos (32 m. 
amžiaus) vietą. Stephanopoulos 
taps prezidento politiniu pata
rėju. Baltųjų rūmų spaudos sek
retorė Dee Dee Myers greičiau
sia liks savo pareigose ir turbūt 
taip pat perims kasdieninių pra
nešimų žurnalistams pareigas, 
kurias ligšiol atliko G. Stepha
nopoulos, pasakė David Gergen. 

Paskirdamas David Gergen 
prezidentas taip pat atsiliepė ir 
į demokratų kaltinimus, kad 
Baltųjų rūmų štabas perpildy
tas neprityrusiais naujokais. 
Praėjusią savaitę demokratai 
Kongrese ragino prezidentą 
paskir t i daugiau patyr imo 
turinčių asmenų į savo štabą, 
nes dabar susidarė vaizdas, kad 
administracija linksta į libe
ralinį partijos sparną. 

David Gergen vėliau šešta
dienį duotame pasikalbėjime 
pasakė, jog jis nežada apleisti 
Respublikonų partijos ir neat
sižada savo skelbtų pažiūrų apie 
mokesčių bei valdžios išlaidų 
mažinimą. Gergen sakėsi steng
sis, kad Baltieji rūmai labiau 
artėtų prie centro ir būtų 
jautresni abiems partijoms. 

„Paskutinėmis dienomis pre
zidentas gan? aiškia? viešai pa
reiškė, jog jis nori būti centris
tinis, naujoves įnešantis prezi
dentas, kad jis nori pasiekti 
žmones maždaug taip pat, kaip 
darė, būdamas Arkansas valsti
jos gubernator ius" , pasakė 
David Gergen. „Aš galiu dirbti 
tokioje administracijoje. Tokio
je administracijoje aš nebūsiu 
vienišas balsas". 

reikia apie 900 geležinkelio 
vagonų, o per mėnesį pakrauti 
galima tik apie 40. Dalis šių 

Vilnius, gegužės 29 d. — Ket
virtadienį Vyriausybės rūmuose 
vykusioje spaudos konferenci- sprogmenų atiteks Lietuvai. Po 
joje krašto apsaugos minis t ras rugsėjo 1-osios tuos sprogmenis 
Audrius Butkevičius kalbėjo ir gabens jau civiliai, Rusijos ka-
apie Rusijos kariuomenės išve- r į n į 0 dalinio nebeliks, 
dimą. Atsakydamas į klausimą dėl 

Min. Butkevičius užtikrino, ginklų iš Rusijos pirkimo, min. 
kad po rugsėjo 1 -osios Lietuvo- Butkevičius pasakė, kad Lietu
je jau nebus jokio Rusijos kari- v a perka tik lengvuosius šaulių 
nio kontingento. Tačiau dviejose ginklus, kurie daug pigesni, nei 
karinėse bazėse Linkaičiuose ir vakarietiški, bet kokybė gera. 
Šateikiuose sukauptos milžiniš- Ministras užtikrino, kad nebus 
kos sprogmenų atsargos — net perkama tokių ginklų, kurie 
nuo praėjusio karo laikų. Vien susietų Lietuvą su kokia nors 
Linkaičiu sprogmenims išvežti gynybine sistema. 

Sąjūdis reikalauja 
suspenduoti K. Bobelį 

Kaunas, gegužės 27 d. — 
Lietuvos Sąjūdžio seimo taryba 
išplatino kreipimąsi į Lietuvos 
prezidentą, Seimo narius. Aukš
čiausiąjį teismą ir Vyriausiąją 
rinkimų komisiją, kurioje rei
kalauja suspenduoti Seimo narį 
ir Seimo užsienio reikalų komi
teto pirmininką Kazį Bobelį. 
Kreipimesi rašoma, jog Kazys 
Bobelis neteisėtai išrinktas į 
Seimą, nes nuo rinkėjų nuslėpė, 
kad jis yra JAV pilietis. Kol jis 
neatsisakys JAV pilietybės, 
rašoma kreipimesi, K. Bobelis 
yra susijęs su priesaika ir pasi
žadėjimu užsienio valstybei. Jo 
narystė Seime prieštarauja Lie
tuvos Konstitucijos 56 straips
niui. 

KALENDORIUS 

Birželio 3 d.: Šv. Karolis 
Luanga ir draugai kankiniai, 
Klotilda, Oliva. Tautkantas, De-
velta, Dovilė. 
Birželio 4 d.: Kvirinas, Vin
centa, Biržis, Dausprungas, Dei
mena. 

ORAS CHICAGOJE 

Ketvirtadienį saulė tekėjo 
5:17, leisis 8:20. Temperatūra 
dieną 68 F (20 C), debesuota, su 
saulės properšom, naktį 50 F (10 
C). 

Penktadienį saulė teka 5:16, 
panaši temperatūra, kaip ket
virtadienį, apsiniaukę ir lie
tinga. 



2 DRAUGAS, ketvirtadienis, 1993 m. birželio mėn. 3 d. 

LIETUVIU TELKINIAI 

DETROIT MI 

SVEIKINAM NAUJĄ 
ODONTOLOGĘ 

Dr. Gai lė Va len t ina Černiauskai tė . 

Gailė Valentina Černiauskai
tė š.m. gegužės 9 dieną savo 
studijas vainikavo dantistės 
laipsniu šįmetinėje odontolo
gijos grupėje (Michigano 
universitete, Ann Arbore. Dr. 
Gailė Černiauskaitė, 1989 
metais buvo baigusi Micro-biolo-
gy tam pačiam universitete, 
Dearborne). Darbą pradės 
Loyolos ligoninėje, Čikagoje, 
birželio mėn. gale. 

Dr. Gailė Černiauskaitė yra 
baigusi dvylikos skyrių „Ži
burio" lituanistinę mokyklą 
Detroite. Šoko „Audinyje", 
dainavo muz. Stasio Sližio vado
vaujamame jaunimo chore ir 
Dievo Apvaizdos parapijos 
chore. Mokytojavo „Žiburio" 
lituanistinėje mokykloje. Buvo 
pranešėja „Lietuviško balso" 
radijo valandėlėje. Priklauso 
Ateitininkų organizacijai. Dir
bo su jaunimu ateitininkų 
stovyklose ir lietuviškai 
nekalbančių vaikų stovyklose 
„Dainavoje". Lietuvių fondo 
stipendininkė. Dalyvavo VI 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
kongrese Australijoje. Du kar
tus lankėsi Lietuvoje ir ten dir
bo Vilniaus antropologiniuose 
kasinėjimuose. Gėlėtas gegužis 
tepuošia tave, daktare Gaile, ir 
sėkmė telydi Tavo dienas. 

TRĖMIMŲ MINĖJIMAS 

Masiniai trėmimai Sibiran iš 
Baltijos kraštų Detroite bus 
prisiminti maldose birželio 13 
d. 10 vai. ryto St. Pauls Latvian 
Lutheran Church, 30623 - 12 
Mile Rd., Farmington Hills, 
Michigan. Visi kviečiami 
pamaldose dalyvauti. 

B.B. 

NEW YORK, NY 
TRIJŲ KUNIGŲ 

SUKAKTYS 

New Yorke net trys lietuviai 
kunigai: Pranas Bulovas, Bru
no Kruzas ir Stasys Raila šiais 
metais švenčia kunigystės su
kaktis. 

Prelatas Pranas Bulovas gi
męs Čikagoje 50 metų kunigys
tės sukaktį švęs rugpjūčio 8 d. 

Baigęs Marian Hills semina
riją, Claredon, IL., į kunigus, 
kaip marijonas, buvo įšventin
tas 1943 m. rugpjūčio 8 d. 
Vikaravo keliose parapijose, o 
nuo 1956 iki 1972 metų, vikaru 
darbavosi lietuvių Viešpaties 
Atsimainymo parapijoje, Mas-
peth, N Y. 1972 metais, toje 
pačioje parapijoje, buvo paskir
tas klebono pareigoms. 1982 
metais popiežius Jonas Paulius 
kun. P. Bulovą pagerbė prelato 
titulu. 1991 m. pasitraukė j 
užtarnautą poilsį ir pasilikęs to
je pačioje parapijoje, reikalui 
esant, talkina naujajam klebo
nui kun. Keneth Wicks. 

Prelatas Pranas Bulovas pa
dėkos Mišias aukos sekmadieni, 
rugpjūčio 8 d. Pamokslą pasą 

kys buvęs jo vikaras kun. Stasys 
Raila. Tą patį sekmadienį Ter-
race on the Park, Flushing, 
NY., įvyks pagerbimo pobūvis. 
Ten kalbą pasakys, irgi buvęs jo 
vikaras, kun. Jonas Pakal
niškis. 

Kunigas Bruno Kruzas į ku
nigu įšventintas 1938 m. 
birželio 11 d. Šiais metais jis 
švenčia 55 metų kunigystės 
sukaktį. 

Kun. Bruno Kruzas 1967 me
tais klebono pareigoms buvo pa
skirtas į 1909 metais įkurtą 
lietuvių Šv. Jurgio parapiją, 
Brooklyne, NY. Ten kun. B. 
Kruzui pradžioje nebuvo lengva. 
Bažnyčios vidus ir išorė reika
lavo nemažų remontų. Netur
tinga parapija dar ir skolų 
turėjo. Bet kun. B. Kruzo 
sumanumo, ištvermės ir didelės 
energijos dėka, suorganizavus 
būrį parapiečių, bažnyčia buvo 
gražiai atremontuota ir sut
varkyta. Sutvarkius bažnyčią, 
tas pat buvo padaryta ir su 
klebonijos pastatu, o ir skolos 
tapo sumokėtos. 

Kun. B. Kruzas uoliai ir pasi
šventusiai tarnavo savo para-
piečiams lietuviams, kurie buvo 
plačiai išsibarstę po visą didžiojo 
New Yorko miestą. Nepaisant, 
kaip toli jie nuo bažnyčios gyve
no, reikalui esant, jis juos pasiek
davo ir aplankydavo. Ypač jaut
riai rūpinosi senesnio amžiaus 
sulaukusiais ir tais, kurie turėjo 
sunkumų su anglų kalba. 

Šv. Jurgio parapijoje, kuri da
bar jau lietuviams nebepriklau
so, o ir St. Ann vardu pavadin
ta, kun. B. Kruzas, ištarnavęs 
arti 20 metų, pasitraukęs į 
pensiją apsigyveno Apreiškimo 
(lietuvių) parapijos kelbonijoje 
ir, kiok jėgos leidžia, pagelbsti 
parapijos klebonui kun. Vytau
tui Palubinskui. 

Kun. Bruno Kruzas padėkos 
Mišias aukos Apreiškimo baž
nyčioje birželio 11 d. 

Kunigas Stasys Raila, 60 
metų kunigystės sukaktį, Ap
reiškimo parapijoje, Brooklyn, 
N Y., iškilmingai šventė balan
džio 25 d. 

Apie kun. S. Railos sukakties 
minėjimą, plačiau buvo rašyta 
„Drauge", balandžio 30 d. 
laidoje. 

Visus tris jubiliatus sveikina
me, linkime geros sveikatos ir 
dar ilgai pasilikti su mumis. 

P. P a l y s 

EAST ST. LOUIS 

AČIŪ APLANKIUSIEMS 

„Po savaitės važiuosime iš 
Hot Springs Čikagon. Žadame 
keliauti pro East St. Louis. 
Keliausime trise: Nijolė Ščiu
kaitė, Juozas Tiškus, na, ir aš, 
Stepas Ingaunis. Ar nesusigun-
dytute surengti savo vietovėje 
Nijolės dainų koncerto?", klau
sia manęs telefonu „kaimynas" 
Stepas. 

Toks klausimas iš karto man 
atėmė amą, bet greit atsipeikė
jęs, atveriu jam liūdną mūsų 
apylinkės tikrovę: ar dainininkė 
jausis patogiai, dainuodama gal 
vos tik dešimčiai klausytojų? 
Mes gi neturime savo tarpe tin
kamo akompaniatoriaus, argi 
įmanoma surengti koncertą taip 
„greitomis", juk vos savaitė 
laiko duota, na, o ir honoraro 
klausimas sunkiai beišspren-
džiamas. 

Kalbėjęsis tuojau perdavė te
lefono ragelį pačiai Nijolei, o aš, 
girdėdamas malonų, sąlygų ne
statantį, jokių reikalavimų ne
keliantį solistės balsą, beveik 
pats vienas norėjau su pasiūly
mu sutikti, bet prisiminęs, kad 
valdyboje dar du nariai, pa
prašiau bent dienos duoti at
sakymui. 

Kitiems valdybos nariams pri
tariant, nervingai laukėme ge
gužės 16 sekmadienio. O kas, jei 
nebus klausytojų, o kas, jei 
mūsų parapijos salė nebus tin
kama dainininkės standartams, 
o kas jei... 

Nijolė Ščiukaitė ir jos akom-
paniatorius Juozas Tiškus, di
džiuliame Stepono Ingaunio vai
ruojamame „vežime", mūsų 
kieman įsuko vėlyvą šeštadie
nio popietę. Vos susipažinę lėkė
me apžiūrėti parapijos salę, su
statyti jų pačių atsivežtą garso 
aparatūrą ir patikrinti akom
panimento juostas. Tik tada, pa
mačiau, kodėl solistei akom
panimentas buvo mažiausias 
programos rūpestis. Jie ne tik 
akompaniatorių, bet visą orkes
trą vežiojosi su savimi. Ir tik 
vieno Juozo Tiškaus asmenyje. 

Tą sekmadienį vargonais gro
jau tik „Pulkim ant kelių". Tris 
kitas giesmes grojo Juozas, Ni
jolei nuostabiai gražiai giedant. 
Tūlas pagalvotų, ar gali estra
dos dainininkė įsijausti į religi
nę giesmę ir tinkamai Dievui ir 
žmonėms ją pagiedoti? 

Ši dainininkė tikrai gali! 
Kaip ir tinka gegužės mėnesį, 

dvi giesmės buvo skirtos, Mari
jai ir viena Kristui. Pastaroji 
buvo visų žinoma giesmė Kris
tui Karaliui, tik meliodija ne 
Naujalio, o Tiškaus. Kiek Nau
jalio giesmė yra įspūdinga savo 
jėga ir tempu, tiek Tiškaus 
giesmė užu širdies stveria savo 
švelnumu, subtilumu ir dva
singumu. O Nijolė maloniu, 
meistriškai valdomu balsu nu
keliavo į daugelio maldininkų 
širdis. 

Gal ir pretenzingai skambėjo 
vienos giesmės Marijai pavadi
nimas „Ave Maria", sukurta 
solistės kartu su akompaniato-
riumi, tačiau giesmė savo kuk
liu melodingumu ir nuoširdžiu 
atlikimu besimeldžiantiems tik
rai padėjo nusikelti savo dvasios 
gilybėn. Džiugiausia, kad gies
mes ir muziką bažnyčioje Nijolė 
ir Juozas pasiūlė patys. 

Didžiausiam mūsų džiaugs
mui salėje susirinko žymiai 
daugiau klausytojų, negu buvo 
tikėtasi. Po užkandžių, paruoštų 
mūsų darbščiųjų bitelių, salėje 
sklido melodijos viena už kitą 
gražesnės, perduodamos jau spė
tos pamilti dainininkės, kuri, ne 
tik savo balsu, bet ir išvaizda, 
judesiu, nuoširdžiai paprasta 
laikysena vis stipriau prie savęs 
rišo klausančiuosius. Be kelių 
linksmesnių dainų, daugiausia 
dainuota gilios, svajingos, Tėvy
nės ilgesiu ir meile persunktos 
dainob. Kai, padainavusi pasku
tinę dainą, Nijolė pranešė pro
gramos galą, visų didžiausias 
rūpestis buvo išprašyti „bisą". 

Po koncerto dar ilgai kalbėjosi 
žmonės grupelėse, dalinosi įspū
džiais, dėkojo programos atlikė
jams. Ir honoraro klausimas 
buvo kuo nuoširdžiausiai iš
spręstas. 

Gėrėdamiesi proga kultūrin
gai praleisti popietę, apylinkės 
lietuviai dėkoja solistei ir akom-
paniatoriui už puikią programą, 
o „geram kaimynui" St. In-
gauniui už mintį pas mus susto
ti ir pasisvečiuoti. 

Zigmas Grybinas 

ST. PETERSBURG, FL 

MIRĖ KOSTAS ARAS 

Gegužės 8 dieną Paims of 
Pasadena ligoninėje po gana 
trumpos ligos netikėtai mirė 76 
metų sulaukęs Kostas Aras. 
Gimęs 1917 metais Worcester, 
Mass., dar visai mažas su tėvais 
išvyko į Lietuvą. Gyveno ir 
mokėsi Alytuje. Išeivijoje 10 
metų gyveno Argentinoje, bet 
i lgiausiai gyveno ir dirbo 
Cicero, 111. Čia Kostas aktyviai 
įsijungė į visuomeninį 
gyvenimą. Septynerius metus 
buvo LB Cicero apylinkės pirmi
ninku. Išėjęs pensijon, persikėlė 
į St. Petersburgą, kur taip pat 
aktyviai reiškėsi visur. Trejetą 

Ner ingos vasaros stovykloje Ri ta Kliorienė ir Aidas Kupčinskas vadovauja 
šok i ams ir dainoms. 

Nuo t r . D a n g u o l ė s K u o l i e n ė s 

Neringos stovykloje įscenizuoti l ie tuviškų vestuvių papročiai. 

metų buvo LB St. Petersburgo 
apylinkės pirmininku, dirbo LB 
apygardos ir Balfo valdybose ir 
uoliai rinko aukas Vasario 
16-sios gimnazijai. Priklausė ir 
Lietuvių klubui, dainavo klubo 
chore. Buvo kuklus, draugiškas 
ir paslaugus. Visų buvo mėgs
tamas už logišką protavimą, 
reikalų supratimą ir tole
rantiškumą. Jo netikėta ir stai
gi mirtis skaudžiai palietė visus 
jo draugus ir pažįstamus. Lai
dotuvių Mišiose Šv. Vardo 
bažnyčioje dalyvavo labai daug 
apylinkės lietuvių. Lygiai taip 
pat gausiai publikai daly
vaujant buvo pasimelsta ir atsi
sveikinta Memorial Park kapi
nėse, St. Petersburge. 
Nuliūdime liko žmona Myra, o 
Lietuvoje brolis ir dvi seserys. 

Mečys 

PUSRYČIAI 

RACINE, WI 

KONCERTAS 

Nūnai srautas dvasinio peno 
palietė Amerikos kontinentą, 
patiekdamas stambesnių lietu
vių telkinių gyventojams 
kultūrines atgaivos. Vienok, 
smulkios šio didelio krašto lietu
vių sodybėlės liko užmirštos. 
Vieną kartą mus aplankė 
komikas Algirdas Grašys su 
savo juoku skrynia. Per kažin 
kurj minėjimą apsilankė keli 
deputatai Tai ir viskas. Bet 
dabar, kad ir pavėluotai , 
sulauksime lietuviško dainos 
peno. Atvyksta į Racine. 
Wisconsine, Nijolė Ščiukaitė, 
solistė iš Lietuvos. Reikia tik at
vykti į Šv. Kazimiero parapijos 
svetainę birželio 5 d., šeš
tadienį. 1 vai. po pietų. Adresas: 
815 Park Ave., Racine, WI. Po 
koncerto — pobūvis. Visi 
pietryčiu VVįsconsino lietuviai 
maloniai kviečiami dalyvauti. 
Koncertą ruoši LB apylinkė. 

Šv. Kazimiero parapijos 
choras šįmet kiek anksčiau pra
dėjo vasaros atostogas, nes jos 
vadovas muzikas Juozas Grim-
skis išvyko lankyti Lietuvos. Ta 
proga choro pirmininkas Vytas 
Plečkaitis pakvietė choristus, jų 
šeimų narius ir kleboną kun. 
Stanley Saplis. MIC. šampano 
pusryčiams. Besivaidinant iš
ryškėjo, kad tą dieną, gegužės 
23-ją, J. Grimskiui sukako 75 
metai. Teko pakartoti šampano 
tostą su „Ilgiausių metų..." 
linkėjimais. Tuo staigmenos dar 
nepasibaigė. Choristas Edvar
das Šilingas pasisiūlė padengti 
vaišių sąskaitą, kaip jo padėkos 
pareiškimą choristams ir kars
to nešėjams, kurie dalyvavo a.a. 
Bernardo Develio laidotuvėse. 
Žinoma, pusryčiautojai 
maloniai priėmė Ed. Šilingo 
pasiūlymą. 

JONINĖS 

Pietryčių Wisconsine veikia 
prieš 38 metus įsikūrusi D.L.K. 
Kęstučio šaulių kuopa. Per tuos 
metus šauliai pureno lietuviš
kąjį išeivijos dirvoną. Be kitų re
tesnių kultūrinių renginių, 
šauliai kasmet ruošia Jonines, 
t radicinę Lietuvos šaulių 
šventę. Jonines šįmet švęsime 
birželio 26 d. gražioje Vinco 
Bagdono sodyboje ant Michigan 
ežero kranto, 901 Sheridan Rd , 
Kenosha, WI. Pradžia 2 vai. p.p. 
Laužą užkursime temstant. 
Baigsime paryčiais. Veiks vir
tuvė ir baras. Linksmins lietu
viška muzika. Visi maloniai 
kviečiami dalyvauti. 

Jurg is Milas 
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KVIEČIA NERINGA 
Neringos vasaros stovykla 

šiemet vadovaujasi šūkiu: 
„Einam, darom!" Tas šūkis 
skatina žmones, ypač jaunimą, 
kelias savaites praleisti Ne
ringos stovykloje, kurią ruošia 
Nekaltai Pradėtosios Marijos 
seserys. Stovykloje puoselė 
jamas ne tik, bet ir dvasios bei 
proto lavinimas, todėl Neringa 
kviečia visus, kurie nori savaitę, 
dvi, arba net visą vasarą 
praleisti su krikščioniška, lietu
viška, energinga ir linksma 
nuotaika. Informacijas apie 
stovyklą teikia Putnamo seselės 
šiuo adresu: ICC, Camp Ner 
inga, 600 Liberty Hwy, Putnam 
CT 06260. 

DR. VIJAY BAJAJ, M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 
2434 W. 71 Straat, Chicago 

Tai. 312-434-5849 (veikia 24 vai) 
Pirm., antr., ketv., penkt. nuo 12 iki 3 v.p.p 
10401 S. Robarts Rd., Pale* Hills, IL 

Tai. 708-598-4430 (veikia 24 vai) 
Pirm., antr., ketv., penkt. 4 v.p.p.—7 v.v. 

Kab. 312-735-4477; 
Rez. (708)246-0087; arba (708)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

8449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

Pirmd 3 v p.p.-7 v.v. antrd 12:30-3 v.p.p. 
trečd uždaryta, ketvd 1-3 v.p.p . 

penkt ir šestd. 9 v r -12 v.p.p 

6132 S. K*dzl« Av»., Chicago 
(312) 778-6969 arba (312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. 

Tol. (312) 585-2802 
Valandos pagal susitarimą 

Pirm., antr, penkt. 12-3v.p.p, ketv 2-7v.v. 
Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

Tai. kaMnato Ir buto: (708)852-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 501h Ava. , Cfcaro 

Kasdien 1 iki 8 v v. 
išskyrus t-eč šešt 12 iki 4 vai p.p. 

• Didysis Brooklyno tiltas, 
jungiantis Manhattan salą su 
Brooklyno miestu, atidarytas 
1883 m. gegužės 24 d. 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

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

Tai. 312-585-1955 
172 Schlfler St., Elmhurst, IL 80126 

708-941-2808 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tei 708-834-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2454 W 71 st Straat 
(312) 434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

LATVIAI RINKIMUOSE 
PRALENKIA LIETUVIUS 

„Tėviškės Žiburiai" 1993. 
V. 18 paskelbė, kad Latvijos 
parlamento rinkimuose š.m. 
birželio 5-6 d. užsiregistravo 22 
politinės partijos, kaip praneša 
BNS žinių agentūra. Lietuvos 
seimo rinkimuose dalyvavo 17 
partijų bei politinių grupių. Šį 
kartą latviai pralenkė lietuvius. 

Kab. tai. (312) 585-0348; 
Raz. (312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12-4 

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

Kab. tai. (312) 471-3300 
V I D A S J . N E M I C K A S , M .D . 

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 
7 7 2 2 S. Kadz la A v a . , 

Chicago, I I I . 6 0 6 5 2 

Cardlac Dtagnosls, Ltd. 
Marquatta Madlca! Bulldlng 

6132 S. Kadzla 
Chicago, IL 60829 

Tai. (312)438-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadzla, Chicago, III. 
Tai. (312) 925-2670 

1185 Dundaa Ava., Elgln, III. 60120 
Tai. (708) 7420255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robarts Rd., Hickory Hills, ILJ 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis, p-itaiko akinius 
2618 W 71 st St. 

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

Palos Vision 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 
šešt pagal susitarimą 

Kablnato tai. (312) 778-2880. 
Raz. (708) 448-5545 

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Tai. (312)585-7755 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Oood Samarttan Madtcal Cantar-

Naparvllla Campus 
1020 E. Ogdan Ava., Sults 310, 

Naparvllla IL 80563 
Tai. 708-527*090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. 312-588-3166 
Namu. 708-381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 W. 63rd St., Chicago, IL 80638 
Vai.: pirm. antr, ketv ir penkt. 3-6;* 

Šeštadieniais pagal susitarimą 

» 



Medaliai ir dvasinių 

VERTYBIŲ 
SUNIEKINIMAS 

Už tikrus, bet kartais ir už 
tariamus, nuopelnus valstybė 
neretai mėgsta apdovanoti kai 
kuriuos asmenis medaliais, 
pasižymėjimo ženklais, tuo 
būdu juos įvertinti, suteikti net 
ir tam tikrų privilegijų. Tokį 
savo nusipelniusių nar ių 
pagerbimą dažnai praktikuoja 
ir kai kurios organizacijos ar 
sambūriai. Neatsilieka nuo 
tokios išskirtinės garbės ženk
lų suteikimo net ir Bažnyčia, 
neretai apdovanodama dvasi
ninkus ir pasauliečius {vašiais 
laipsniais bei ordinais. 

Medaliai būdavo gausia i 
dalinami ir prieškarinėje Lietu
voje. Juos vertai gaudavo 
nusipelnę savanoriai-kūrėjai, 
savo darbą, sveikatą ir gyvybę 
aukoję už Lietuvos laisvę, 
tačiau kartais gaudavo juos ir 
vėlesnei valdžiai bandę patai
kauti ir įsiteikti kai kurie 
karjeristai. Lygtai visi vienodai 
buvo pagerbti, nors jokiu būdu 
jų nuopelnų negalima lyginti 
vienodoje plotmėje. Atrodo, kad 
tiek įvairūs medaliai, tiek ir ki
tokie garbes ženklai labiausiai 
prigiję autokratinėse ir ypač 
diktatūrinėse santvarkose. O 
tokioje Sovietų Sąjungoje ir jos 
respublikose medalių dalinimas 
buvo virtęs tiesiog komedija, kai 
kokia nors kolūkio karvių 
melžėja būdavo iškilmingai 
apdovanojama medaliu ir pa
skelbiama „tėvynės heroje". 

Atgijo medalių kultas ir da
bartinėje Lietuvoje. Panašiai — 
kaip ir įvairiausių paminklų 
statymas. Laikraščiuose labai 
dažnai rašoma, kad tokie ir 
tokie asmenys buvo pagerbti ir 
apdovanoti medaliais ir spe
cialiais žymenimis. Ypatin
gomis progomis nuka ld inami 
vis nauji medaliai, gal kad 
Respublikos prezidentas turėtų 
darbo juos išdalinti, — kam 
reikia ir kam nereikia. Vienas 
tokių medalių, dar ne taip 
seniai nukaldintas, yra Sausio 
Tryliktosios. Tai nepaprastai 
gražus ir didžiai prasmingas 
ano Kruvinojo Sekmadienio 
Vilniuje prisiminimas. Tikrai 
norėtume manyti, kad tokio 
vardo medalis turėtų ir galėtų 
būti duodamas kokiam nors 
asmeniui už pasiaukojimą ir ar 
atliktą darbą, bent iš dalies 
pri lygstant į anoms kraujo 
aukoms Sausio Tryliktosios 
naktį. 

Tačiau dabartinis Lietuvos 
Respublikos prezidentas, atro
do, nelabai supranta, kam ir 
kada šiuos Sausio 13-tosios 
medalius dalinti, arba gal jis tai 
daro specialia intencija, norė
damas apdovanoti žmones, jam 
pačiam ar jo valdžiai kaip nors 

JUGOSLAVIJA -
NELOGIŠKAS KŪRINYS 

pasitarnavusius. Štai, Eltos 
žiniose iš Lietuvos („Draugo", 
1993.V. 13 d. numeryje) skai
tome tokią informaciją: 
„Gegužės 7-tąją — Spaudos at
gavimo, kalbos ir knygos dieną 
— Seimo rūmuose įvyko Lietu
vos žurnalistų susitikimas su 
prezidentu... Prez. Algirdas Bra
zauskas grupei žurnalistų, tele-
vizijos ir radijo leidyklų 
techninių darbuotojų įteikė 
Sausio 13-tosios atminimo me
dalius. Šis apdovanojimas buvo 
įteiktas ir JAV lietuviui Almiui 
Šalčiui". 

Gerai žinome, kad Lietuvos 
televizija ir radijas yra priklau
somas nuo valdžios. Žinome ir 
kiek galinga yra valdžios bei 
LDDP įtaka šioms komunika
cijos institucijoms. Visa tai rodo, 
kad ir tų institucijų darbuotojų 
apdovanojimai greičiausiai 
buvo už jų nuopelnus valdžiai. 
Taip pat gerai žinome, kad 
apdovanotasis JAV lietuvis 
Almis Šalčius buvo tas, vienas 
iš nedaugelio, kuris Lietuvos 
prezidentinių r inkimų 
kampanijoje aiškiai rėmė Bra
zausko kandidatūrą, net prisiųs-
damas ir apmokėdamas pusės 
puslapio skelbimą, įdėtą „Drau
go" vasario 10 d. laidoje. Tad 
turbūt visiems aišku, kad ir tas 
medalis, kuriuo A. Šalčius buvo 
apdovanotas, buvo jo „užsi
tarnautas" . Laimėjęs prezi
dentūrą, A. Brazauskas juk 
turėjo jam kaip nors atsilyginti, 
bent ir už tą nedidelį triukšmą, 
skelbimu sukeltą išeivijos lietu
vių tarpe. Visai kaip anais par
tiniais laikais. 

Tad čia ir iškyla skaudžiai 
rėžianti mintis: kodėl šitokių 
asmenų apdovanojimui buvo pa
rinkti Sausio 13-tosios me
daliai? O išjos išplaukia klau
simas: ar tai buvo tik papras
čiausias nenusimanymas, ar 
neturėjimas jokio moralės 
supratimo, ar gal specialus 
tyčinis veiksmas, norint pasi
tyčioti iš Sausio 13-tosios aukų, 
iš idealizmo ir pasiaukojimo? 
Gautame iš Lietuvos laiške 
vienas žmogus taip rašo: „Pas 
mus atvirai vyksta dvasinių 
vertybių niekinimas arba su
painiojimas. Kaip tėvai gali pa
aiškinti vaikui, kas dora ir 
kilnu, jei pokario partizanas ir 
KGB darbuotojas dažnai 
sudedami į vieną eilę? Tai pavo
jingiau už priešo smūgius ir 
okupaciją. Ka ; neteksime dva
sios, Lietuva liks tik vardas..." 

Kažkaip liūdna, skaitant tokį 
laišką. Liūdna ir žvelgiant į 
ateitį, kurioje iš tiesų gali ne
belikti vietos idealizmui, pasi
aukojimui ir dvasingumui. 

J .B. 

Po Pirmojo pasaulinio karo, 
sukritus Europos imperijoms, 
atsirado keletas dirbtinių vals
tybių: Jugoslavija, Čekoslo
vakija, Rumunija ir Lenkija. Pa
vyzdžiui, iš 24 mil. gyventojų 
Lenkijoje trečdalis buvo įvairios 
mažumos, daugiausia ukrai
niečių. Grynai lenkišką Lenkiją 
padarė sovietai, atsiimdami 
buvusios Lenkijos rytines dalis. 
Net ir po II pasaulinio karo Len
kijoje dar liko nemažai ukrai
niečių. Todėl Lenkija 1948 m. 
išsklaidė juos po visą savo teri
toriją. 

Kultūringi čekai ir slovakai 
persiskyrė taikiai. Žemesnės 
kultūros Jugoslavijos gyvento
jai net nemėgino rasti taikios 
išeities savo skyryboms. Rezul
tatas — skerdynės jau ištisi 
metai, ir galo nematyti. 

Jugoslavijos pavyzdys turėtų 
būti visoms valstybėms, kurių 
sąstatas susideda iš tautinių mi
šinių. Šio šimtmečio pradžioje, 
išvarius turkus iš Balkanų sri
ties 1912 m., susikūrė Serbijos 
karalystė: Kroatija ir Slovėnija. 
Visų kalbos labai artimos, sla
viškos. Skirtumas tik religijose: 
serbai — pravoslavai, slovėnai 
ir kroatai — katalikai, bos-
niečiai — mahometonai. Gal 
pagauti panslavizmo idėjos, šie 
trys kraštai ir Bosnija 1929 
metais sukūrė Jugoslavijos 
respubliką. Pradžioje Jugosla
vija laikėsi artimiau su Prancū
zija. Kažkodėl tuojau prieš II 
pasaulinį karą karalius (Serbi
jos) Paulius pradėjo šlietis prie 
Hitlerio. Anglai, pastebėję sau 
pavojų ir įvertindami Balkanų 
strateginę reikšmę, taip su
painiojo vidaus politiką, kad 
karalius buvo pašalintas ir pa
bėgo Angtijon. Jo vietą užėmė 
Petras II, kuris jau norėjo at
siskirti nuo Hitlerio. Hitleris 
1941 metų balandžio mėn. 
okupavo visą Jugoslaviją. Kroa
tai ir slovėnai pasitiko vokiečius 
kaip išvaduotojus nuo serbiškos 
įtakos. Partizaninė kova prieš 
vokiečius prasidėjo tik Serbijoje, 
karaliaus Pauliaus šalininkų 
vadovaujama. Jie pasivadino 
„četnikais". Kiek vėliau susi
organizavo komunistiniai parti
zaniniai, iš dalies vadovaujami 
Tito (tėvas kroatas, motina 
slovėnė). Tuo tarpu Kroatijoje ir 
Slovėnijoje prasidėjo ten gyve
nančių serbų persekiojimai. Hit
leris pirmas pradėjo Jugo
slavijos skaldymą. Serbiją valdė 
patys vokiečiai, Kosovo kraštą 
atidavė Italijai, dalį Serbijos — 
Vengrijai, Bosnija atiteko Kroa
tijai. Kroatai persistengė savo 
bendradarbiavimu su naciais. 
Jų organizacijos nariai pasiva-

E. RINGUS 
dino „ustašnikais" įr netgi įstei
gė koncentracijos stovyklas, į 
kurias siuntė serbus ir žydus. 
Toks elgesys galutinai atskyrė 
juos nuo serbų 

Kažkada 1943 metais Tito 
daliniai jau sudarė 800,000 
partizanų. Jie kovojo ne tik su 
vokiečiais, bet ir su kitais jugo
slavais „četnikais". Po karo Tito 
sušaudė „četnikų" vadą gene
rolą Michailov . 

1945 metais sovietai išlais
vino Jugoslavijos sostinę 
Belgradą. Šalia sovietų karių 
atžygiavo Tito partizanai. 
Tačiau sovietams nepavyko pa
daryti Jugoslaviją tikru savo sa
teli tu. Tito pasipriešinimas 
Maskvai patiko Vakarų poli
tikams, ir iš jų gavo paramos 
šaltojo karo periodo metu. Pra
gyvenimas Jugoslavijoje gerėjo, 
ir visos mažumos, palaikomos 
Tito drausmės, pajėgė sugyven
ti. Valdžios aparatūroje ir ypač 
kariuomenėje dominavo serbai. 
Serbų yra apie 8 mil., kroatų 3 
mil., slovėnų 2 mil. O vis tik 
mažumos, paklusnios serbų 
dominacijai, palengva pradėjo 
priešintis. Belgrade 1968 metais 
demonstravo .studentai. Tito 
demonstracijas numalšino, bet 
matė reikalą švelninti komunis
tinį režimą. 1974 metais Tito 
priverstas duoti autonomines 
teises Voivodinoje vengrams ir 
Kosove albaniečiams. Didžiau
sią pasipriešinimą rodė kroatai. 
Jų vadas, dabartinis pre 
zidentas, uždarytas keliems me
tams kalėjime. Sukurta Jugo
slavijos Federacija. Pagal jos 
įstatus, prezidentas turi būti 
skiriamas vieniems metams iš 
tų tryų respublikų. Tačiau tas 
potvarkis nevykdomas. Ir Tito 

lieka prezidentu iki savo mirties 
1980 m. 

Po jo mirties pirmieji sukyla 
Kosovo albaniečiai, kurių ten 
yra 2 mil. ir sudaro 90% visų 
gyventojų. Serbijos armija jų 
sukilimą numalš ina . 1987 
metais kroatai pradeda rei
kalauti pakeisti iš federacijos į 
konfederaciją, kitaip sakant, 
daugiau nepriklausomybės. 
Vėliau visos respublikos, prade
dant Slovėnija, nutaria visiškai 
atsiskirti. Gauna Jungtinių 
Tautų organizacijos pritarimą ir 
kaimyninių valstybių pripa
žinimą. Serbai bando to ne 
leisti, ir taip prasideda pilie 
tinis karas. Vėliau to paties 
reikalauja kroatai, ir karas 
įgauna platesnę eigą. Slovėnija 
ir Kroatija po susirėmimų 
atsikrato serbų dominacijos. 
Tuo tarpu pasaulis pasyviai ste
bi kruvinus įvykius ir nematy
tus žiaurumus. Po trumos per
traukos Bosnija irgi gavo jos su
vereniteto pripažinimą. Iki šiol 
dominavę serbai, kurių ten yra 
30% visų gyventojų, su Belgra
do pagalba pradeda vadinamą 
„etninį svarinimą". Jų tikslas 
užimti kuo daugiau teritorijos ir 
iš užimtų dalių išvaryti bos-
niečius, kuriuos jie dabar 
vadina turkais. To svarinimo 
procesą kasdien stebime tele
vizijoje, ir visas pasaulis stebisi 
nežmoniškais žiaurumais, kurie 
pra lenkia nacių elgesį II 
pasaulinio karo metu. 

Vance ir Oveno planas suskal 

AR LAIMĖJO KOVĄ 
LIETUVIAI? 

KAZYS BARONAS 
Mūsų korespondentas Europoje 

Ar kova už lietuvišką Punsko 
parapiją baigėsi lietuvių laimė
jimu? Tai klausimas, į kurį 
šiandieną sunku atsakyti, ka
dangi, norint suskaldyti Punsko 
lietuvius, kartu sustiprinant 
lenkišką įtaką, Vidugiriuose 
buvo pastatyta bažnyčia, kuri, 
berods, dar ir šiandieną uždary
ta. Lietuviai nesutiko, kad ji 
gautų parapijinės bažnyčios 
teises. Apsilankiusiai lietuvių 
delegacijai pas Elko vyskupą 
Vaitiekų Ziembą (anksčiau 
Punskas priklausė Lomžos 
vyskupijai) buvo gautas lietu
viams teigiamas atsakymas. 

Lenkijos lietuvių dvisavaiti
nis žurnalas „Aušra" savo ba
landžio mėn. laidoje rašo, kad 
susitikimas su vyskupu buvo la
bai darbingas, nelengvas, užtru
ko 3 vai, siekiant kompromiso. 
Vyskupas neslėpė, kad planavo 
naujos parapijos įkūrimą Vidu
giriuose, buvo pradėjęs paren
giamuosius darbus, skirdamas 
kun. L. Parakevičių klebonu. 
Bet vyskupas susilaukė labai 
stiprios lietuvių reakcijos ir 
savo plano turėjo atsisakyti. 
Lietuviai ėjo dar toliau, reika
laudami raštu patvirtinti, kad 
Vidugirių bažnyčia liks Punsko 
parapijos pagalbinė bažnyčia. 
Tokį raštą lietuviai gavo. Jame 
rašoma, kad Vidugirių Palai
mintojo Jurgio Matulaičio baž
nyčios teisinis statusas nepasi
keitė. Ji yra Punsko šv. Merge-

dyti Bosniją į 10 atskirų sričių l ė s Marijos Dangun Ėmimo baž-
nėra logiškas, nes vietiniai 
gyventojai, nukentėję vieni nuo 
kitų, dar ilgai ves tarpusavio 
sąskaitas. Belieka atskirti šias 
t au t a s taip, kad mišinio 
daugiau nebūtų. 

nyčios parapijoje statoma bažny
čia. Prie tos bažnyčios nėra 

Jugoslavija yra geras pavyz
dys buvusiai sovietų imperijai. 
Klausimas tik, ar jie mokosi? 

Čikagos Lituanistinė? mokyklos pirmoji abiturientų laida padeda gėlių puokšte prie paminklo 
Jaunimo centre gegužes 22 d 

Nuotr. Gintaro Plačo 

įsteigta parapija ir, visų pirma, 
siekiant išlaikyti nepakeistą 
sielovados būklę Seinų ir Pun
sko parapijose, nenumatoma jos 
steigti. Tačiau mano pareiga 
(Elko vysk.) yra a tk re ip t i 
dėmėsi ir pabrėžti, kad parapijų 
ir visų jų struktūrų kūrimo 
eigą nusako kanonų teisės 
kodeksas". 

Prie to kanonų teisės kodekso 
ir r e ikė tų pas ta ty t i didelį 
klaustuką. Tad visai teisingai 
„Aušra" rašo, kad susitikimas 
su Elko vyskupu užbaigė vieną 
lietuvių kovos vėl susidariusių 
jiems pavojų, iškilusių dėl nau
jos Vidugirių parapijos steigimo, 
etapą. Ar ilgam — parodys atei
tis. Savo veiksmų teisėtumu ir 
jų būtinumu lietuviai neabejo
ja. Visus darbus parapijos tary
ba atliko visuomenės vardu, o 
visuomenė, t.y. lietuvai, išreiškė 
parašais, vieningai pasisakyda
mi prieš naujos parapijos steigi
mą. Lietuviai parapijiečiai 
palaikė tarybos sprendimą dėl 
kalėdojimo, ir šis protestas, 
atrodo, buvo veiksmingiausias. 
Pasirodo, kad Punsko lietuvių 
pusėje buvo taip pat išeivijos 
l i e tuv ia i , tėvynėje , p la tūs 
straipsniai spaudoje. 

Vokiečių spauda pranešė, kad 
Ukrainos vyriausybė griežtai 
užprotestavo lenkų kunigų Uk
rainoje vedamą lenkinimo akci
ją. Užuot skelbę Dievo žodį, 
lenkai kunigai pamoksluose 
kalba tautiniais reikalais apie 
buv. lenkišką Lvovo miestą. 
Propaganda vedama daugiausia 
buv. Lenkijos žemėse. Numato
ma tokius kunigus t remti 
Lenkijon Į tai turėtų dėmesį 
atkreipti Kauno seminarijos 
auklėtinis vysk. T. Kondratovič. 

Gegužės mėn. 4 d. Vokietijos 
bažnyčiose buvo perskaitytas 
vyskupų konferencijos laiškas 
(išklausiau Bavarijos bažnyčio
je), prašant finansinės paramos 
Vidurio ir Rytų Europos Kata
likų Bendrijoms. Vyskupų kon
ferencija šį laišką pavadino 
..Renovabis", atkreipdama dė
mesį į sunkią finansinę katali
kų padėtį, ypač atnaujinant jau
nosios kartos širdis, tam tikslui 
steigiant katalikiškas mokyk
las, gimnazijas, ruošiant kata
likiškos spaudos bendradarbius, 
statant bažnyčias, kunigų semi
narijas ir t.t. 

Iš tikrųjų ši finansinė veikla 
rėmėsi aukščiau ,,Missio" ir 
..Misereor" rinkliavomis, tačiau 
nesiekė vyskupų konferencijos 
paramos, surenkant apie 40 
milj. markių. 

I)r Reginai Kulienei. Lietuvos Vaikų Vilties komiteto pirm. 1990 1992 m.. 
Birute Jasaitiene. JAV I.B Socialiniu reikalu tarybos pirm ir Gražina Liau 
t.uid. Vaikų Vilties komit- to pinu 1993 199"> m . įteikia prisiminimui atvežtų 
1 JAV gydytis L.etuvos vaikų kolaža. N u Q t r J o m ) T a m u l a i č i o 

MAŽIAUSIEJI IR DIDESNI 
MOKSLAI 

VYTAUTAS VOLERTAS 

Kai pasiekdavau Bražinskus, jie baigdavo, o kar 
tais jau būdavo baigę, .abiedą' (vėlyvi stiprūs pusryčiai). 
Vladas, išvargęs po darbų laukuose, stumdavo mane 
už stalo, stovinčio molinių grindų troboje, ir pradėdavo 
dienos mokslus. Niekais leisti laiko negalėdavome, nes 
mokytojui reikėdavo vėl skubėti į lauku-

Vladas Bražinskas pats surinko man reik ''.ingus 
vadovėlius. Vladas Bražinskas dėstė visus pirmosios 
gimnazijos klasės dalykus, išskyrus tikyba, muziką, 
darbelius ir paišybą. Šių egzaminų, sake. laikyti 
nereikėsią. Buvo geras, mielas berniuką.* Net 
nuotraukų iš gimnazijos gyvenimo parode Dėmesį 
atkreipė keistas kažkokių vaikų apsirengimas ^ lad*s 
paaiškino, kad tai esą skautai, moksleivių or^aniza 
cija, dėvinti tokią uniformą. Aš, dar tik basa- kaimo 
bernužėlis, gimnazijos net iš tolo nematęs, pareiškiau 
tvirtą ryžtą tapti skautu. 

— Palauk, palauk, — Vladas nuramino i alauk. 
Ne taip gražu, kaip atrodo. O kur tu imsi pinigu skau
tų uniformai? 

Nežinojau, iš kur imsiu pinigų, bet man vis tiek 
gražiai atrodė. 

Šešios vasaros savaitėlės, stengiantis aprėpti 
plačius mokslus, prabėgo labai greitai. Stengiausi 
mokytis, todėl atitrūkau nuo draugų, neuogavau, ne
grybavau, tad ir kojų nesusibadžiau. Sekmadienį, 

rugpjūčio 22 d. «1932), tėtis mane nuvežė ) Alytų ir 
paliko pas ypatingai pamaldžią moterėlę, Karosaitę. 
Ji savo namelio kambarėlius nuomodavo gimnazis 
tams, o viename tų kambarėlių gyveno jau subrendusi, 
bet dar neištekėjusi siuvėja. 

Alytus buvo man didelė nežinomybė. 20 kilometrų 
nuo namų. Sekmadienio pavakary Karosaitės nameli 
supo tyla. Tik siuvėją radome namie, kuriai mane tė
tis ir užkrovė. Bet šiai merginai taip pat reikėjo kažkur 
išeiti. Parodė ji man į kelias savo knygas ant 
lentynėlės, leido pasiskaityti, jei norėčiau, ir pasišalino. 
O man toks didelis sumišimas... Vienas svetimuose 
namuose kažkur Alytuje, galva po ilgos kelionės 
susikračiusi. rūpi egzaminai... Tad ir skaitymas mažai 
traukė. Pagaliau siuvėjos knygos... Nei vienos iš 
pasakų ar nuotykių pasaulio, nei vienos. Paėmiau 
tokią, kuri viliojo savo vardu, ..Nuodėmių gatve ' 
Varčiau, bandžiau skaityti, bet sunkiai ką supratau. 
Pagaliau ir šeimininkė, pamaldi Karosaitė, parėjo 
Užtikusi mane su ta knyga, vos neapalpo. 

— Vaikeli, ar tau galvoje negerai!? — sušuko ji ir 
ištraukė knygą. — Čia ne vaikams! 

Aš ir patą /.mojau, kad Knyga nebuvo vaikams skir 
ta, nes joje beveik nieko nesupratau. Tačiau kodėl gero
ji moterėlė Habalo? Šią paslaptį sužinojau po daugelio 
metų, nors savo gyvenime neturėjau progos antrukart 
į rankas paimti tą šiurpiai baisią knygą, kaip supra
tau iš Karosaitės reagavimo. 

Kitą rytą kažkas mane nuvedė j gimnaziją ir liepė 
įsidėmėti, kaip grįžti į namus. O ta gimnazija.. Ilgas, 

je buvo paprasta — tik vienas kambarys. Pažiopsojau 
kiek ir pastebėjau, kad ant kiekvienų durų buvo kažkas 
kreida užrašyta. Užrašytos štai kokios žinios: Lietu
vių kalba i II klasę; Prancūzų į VI klasę; Aritmetika 
Į II klasę; ir t.t. Tai ten buvo laikomi pataisų ir naujai 
jį gimnaziją stojančių egzaminai iš pažymėtų dalykų 
j pažymėtas klases. Ir pradėjau vaikščioti pro visas 
duris, kurios žymėjo II klasę. 

Viskas vyko gerai. Prisimenu, kad istorijos moky
toja man liepė pasakoti viską, ką žinojau apie Vytau
tą, nes ir mano vardas Vytautas. Tai buvo labai malo
ni moteris, p. Ulianskienė. vėliau Ulėnienė. Po daugel 
metų man teko su ja dėstyti Kauno VIII gimnazijoje. 
Po vokiečių kalbos diktanto manęs atskirai net 
neklausinėjo, tik p. Haškerienė liepdavo iš suolo at
sakyti į tuos klausimus, kurtų nežinojo kiti egzaminuo
jami vaikai. Labai nustebino tikyba! Vladas Bražins
kas mane, kad iš šio dalyko egzaminų laikyti nereikia, 
bet tuometinis kapelionas Pijus Kirvelaitis, aukštas, 
jaunas, gražus, garbanotų plaukų vyras, mane surado 
ir paklausė: 

— Kokie buvo pranašai? 
Kaip aš jam pasakysiu, jei nežinojau, ką reiškia 

žodis .pranašas'? Tai štai kokį nemalonumą išgyvenau. 
Bet nemalonumų buvo ir daugiau. Mokyklos korido
riuje maišėsi gerokai vyresnių vaikų, pataisininkų, 
pažįstančių gimnazijos tvarką, dėvinčių uniformas. O 
aš° Mažas, bailus, beveik žioplas, kaimiškais rūbeliais 
aprengtas... Pastumdydavo mane šie vaikai, papešio
davo. Tik vienąkart išgirdau žymiai vyresnio pastabą, 

vienaaukštis, mėlynas namas, daug daug ilgesnis už kai vos nesugriuvau koridoriuje ant pakištos kojos: 
dvaro daržines. Dar baisiau atrodė, kai įžengiau į ko
ridorių. Viename gale stovint, antrasis buvo vos vos (Bus daugiau) 
matomas Kiek durų. > kurias eiti... Noragelių mokyklo-
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1993 m. birželio mėn. 3 d. 

AR POPIEŽIŲ SUTIKS KATEDROS 
ŠVENTIEJI? 

EUROPOS KATALIKIŲ MOTERŲ 
ATSTOVIŲ SUVAŽIAVIMAS 

„Lietuvos aido" 1993.05.18 
numeryje išspausdintas Tomo 
Srėbaliaus straipsnis „Katedra 
nesulaukia šventųjų", kuris 
akivaizdžiai parodo, kaip 
nepare ig ingai Lietuvoje 
atliekami svarbūs ir ne tiek 
svarbūs darbai. 

„Šeštadienį Vilniuje turėjo 
įvykti didelės iškilmės — arki
katedra turėjo pasipuošti šv. 
Stanislovo, šv. Elenos ir šv. 
Kazimiero statulomis. Šventės 
nebuvo, nes dar beveik nėra ko 
statyti — iš vario lakštų suvi
rinta tik šv. Stanislovo statula 
ir baigiam šv. Elenos. 

Kad skulptūros būtų atkurtos 
ir vėl pastatytos, rūpinosi 
Kultūros ir švietimo minis
terija. Darbai prasidėjo 1985 m., 
kai pagal nuotraukas buvo 
atkurtas kiek įmanoma tikslus 
skulptūrų fotogrametrinis vaiz
das. Vėliau iš gipso buvo nulip
dytos sumažintos skulptūrų 
kopijos, padarytas atitinkamų 
matmenų maketas. Tik 1991 m. 
rugjūčio 1 d. buvo pasirašyta su
tart is t a rp Vilniaus dailės 
muziejaus ir Vytauto Navicko 
skulptūros įmonės. Už trijų 
skulptūrų iškalimą ir pasta
tymą muziejus įsipareigojo 
sumokėti 180628.24 rub. 

Sutartyje nustatyta, kad šv. 
Stanislovo statula turi būti 
užbaigta iki 1991 m. gruodžio 31 
d., šv. Kazimiero — iki 1992 m. 
gegužės 31 d., šv. Elenos — iki 
1992 m. gruodžio 31 d. Paskui 
jos visos turi būti specialiu būdu 
dažomos, ir tai užtruktų dar 
penkis mėnesius, t.y. iki 
gegužės mėnesio. Deja, darbų 
galo dar nematyti. 

Kodėl taip yra?.Firmos sa
vininkas (jis pats ir meistras) V. 
Navickas sakė, kad labai daug 
laiko sugaišo, kol susirinko 
visas reikalingas medžiagas: 

varį, nerūdijantį plieną, reikėjo 
ir aukso. Pinigų tam avansu 
nedavė, mokėjo tik už atliktą 
darbą. Anot meistro, darbų 
atlikimo terminai iš karto buvę 
nerealūs, „nuleisti iš viršaus" — 
Kultūros ir švietimo minis
terijos. Užmokestis taip pat ne
koks, skaičiuojant pagal 
„Dailės" kombinato įkainius, 
kurie pernelyg maži. Paklaus
tas, kodėl sutiko dirbti tokiomis 
nepalankiomis sąlygomis, V. 
Navickas atsakė, jog tai garbės 
dalykas — „juk turi kas nors 
padaryti. Jeigu ne arkikatedros 
klebono mons. K. Vasiliausko 
finansinė pagalba, nebūtų 
padaryta ir to, kas yra". Vienai 
statulai padaryti reikia šešių 
mėnesių, tačiau meistras žada 
visas tris užbaigti iki popiežiaus 
atvykimo. Kitaip tariant, liko 
trys mėnesiai ir beveik pusė 
darbo, neskaitant dažymo. 

Lankiausi ir kitose įstaigose, 
kalbėjausi su žmonėmis, kurie 
suinteresuoti, kad darbas būtų 
baigtas kiek galima greičiau. 

Dailės muziejaus direktoriaus 
pavaduotojo A. Kulikausko 
kabinete sutikau ir Vilniaus 
arkivyskupijos kurijos 
architektą E. Misiulį. 

Pasak jų, V. Navickas pats 
sudarė darbų atlikimo tvar
karaštį, pats nustatė kainas, 
pateikė medžiagų sąrašą, iš 
Jonavos jam buvo atvežta 3 
tonos vario, nerūdijančių plieno 
vamzdžių, kampuočių. Pasirodo, 
V. Navickas — vienintelis 
Lietuvoje meistras, darantis 
tokius sudėtingus vario darbus. 
„Jis monopolininkas. Tą puikiai 
žino ir tuo naudojasi", — sako E. 
Misiulis. 

Tikėkimės, kad skulptūros 
bus pastatytos ir,kaip sako V. 
Navickas, popiežius galės jomis 
pasigrožėti". 

JULIJA VINDAŠIŪTĖ - PASIŽYMĖJUSI 
LIETUVAITĖ BANKININKĖ 

Lietuviškoje spaudoje prieš 
metus, kovo mėn., rašiau apie 
Juliją Vindašiūtę — apie jos 
pagerbimą, kada prestižinis 
„American Banker" žurnalas 
atrinko labiausiai 1992 m. 
pasižymėjusių 40 jaunų (žemiau 
40 m. amžiaus) Amerikos bankų 
vadovų ir juos pagerbė New 
Yorko mieste. 

Š.m. gegužės mėn. Arkansas 
valstijos laikraštyje „Pine Bluff 
Commercial" vėl skaitome apie 
vėliausius Julijos pasiekimus. Ji 
vėl pagerbta tarpe septynių kitų 
verslininkų metiniame Arkan
sas valstijos „Small Business 
Awards Luncheon" metu. Tas 
metinis daugiausia visuomenei 
pasidarbavusių mažos skalės 
verslininkų pagerbimas ruošia
mas bendrai „Arkansas Cham-
ber of Commerce" ir „Associa
ted Industries of Arkansas" or
ganizacijų. Pagrindinis šio 
pagerbimo kalbėtojas buvo vals
tijos gubernatorius Jim Guy 
Tucker. 

Prieš keletą mėnesių „Arkan
sas Business" žurnale išspaus
dintas kitas straipsnelis, kurį 
laisvai verčiu: „Julija Vinda-
šiūtė, 31 metų Executive Direc-
tor of the Good Faith Fund (eg-
zekutyvinė ,Pasitikėjimo Fondo' 
direktorė... kai Julija atvyko iš 
Čikagos į Arkansas, jai buvo pa
sakyta, kad užtruks mažiausia 
10 metų, kol bus žmonių priim
ta kaip t ikra arkansietė. Ta
čiau, tiktai keturiems metams 
praėjus, jau matome ją įsijungu
sią į Arkansas gyvenimą, lyg ji 
čia būtų gyvenusi visą laiką. 

„Vindašiūtė, gyvenanti Pine 
Bluff, darbuojasi su keliomis 
visuomenės organizacijomis, 
kurios, anot Julijos, puikiai 
derinasi sujos pagrindiniu dar
bu, kaip banko direktorės .Pasi
tikėjimo Fonde', kuris buvo 
įsteigtas 1988 m. Southern 

Gegužės 20-23 d. į Paryžių, 
Prancūzijoje, suvažiavo visų 
Europos k raš tų ka ta l ik ių 
moterų organizacijų delegatės. 
Lietuvai ir išeivijai atstovavo 
dr. A. Šlepetytė-Janačienė, 
Pasaulio Lietuvių Katalikių O-
rganizacijų pirmininkė dr. J. 
Mockienė — Caritas atstovė. 
Joms teko aktyviai dalyvauti 
visuose suvažiavimo darbuose. 

Panašios konferencijos iki šiol 
vyko Belgijoj, Vokietijoj, Italijoj, 
Šveicarijoj ir kitur. Jų metu 
buvo nagrinėjamos aktualios 
dabarties katalikių moterų pro
blemos. Šį kartą dėmesio centre 
ir pagrindinė tema buvo mo
terys migrantės Europoje. Posė
džiai, darbo ir plenarinės sesijos 
vyko Notre Dame des Champs 
katalikių centre. Pasiruošimo 
darbus at l iko Pasaul io 
Katalikių Moterų organizacijų 
unijos (WUCWO) valdyba ir 
Prancūzijos Katalikių moterų 
draugija. 

Pirmąją dieną suvažiavimą 
atidarė WUCWO Europos sričių 
vicepirmininkė M. Durrer iš 
Ženevos. Po bendros maldos 
prasidėjo darbo sesijos, padalin
tos į tris grupes, vartojant 
anglų, prancūzų ar vokiečių 
kalbą. Jose buvo iškelti kiek
vienos tautos rūpesčiai, svars
tyta migranačių priėmimas, 
globa ir įsijungimas į naują 

Julia C. Vindašius. 

Development įmonės, teik
ti rizikingas paskolas besi
kuriantiems smulkiems vers
lininkams. 

Jinai yra vadovė (Chairman of 
the Board) Community Resour
ces Group, Springdale mieste, 
kuri yra įkurta kaip pelno 
nesiekianti organizacija, mokyti 
ir teikti techninę pagalbą 
mažiau pasiturintiems mieste
liams ne tiktai Arkansas, bet ir 
septyniose kitose aplinkinėse 
valstijose. Pereitą pavasarį ji 
buvo paskirta į Governor's Task 
Force For Enterpreneurship 
Education". (Mano pastaba: tuo 
metu Arkansas gubernatoriumi 
buvo dabartinis JAV prezi 
dentas Bill Clinton). 

Noriu dar priminti, kad To
ronte, Kanadoje gimusios Juli
jos tėveliai yra gerai žinomi San 
Francisco, Kalifornija, lietuvių 
bendruomenės nariai: mamytė 
— Onutė Vėlyvaite Vindašienė. 
gimusi Vilkaviškyje, sėkmingai 
užsiima namų prekyba, o tėvelis 
— Alfonsas Vindašius, gimęs 
Palangoje, apsukrus elektro
nikos firmų įkūrėjas ir kon
sultantas. . 

v . &. 

kraštą bei kultūrą. Plena
riniuose susirinkimuose buvo 
nagrinėjama migrančių padėtis, 
gyvenimo sąlygos, jų pa
ruošimas svetimai aplinkai. 
Liudininkėmis buvo parinktos 
prancūzė, marokietė ir alžy-
rietė. 

Po bendros vakarienės delega
tėms priėmimą suruošė Prancū
zijos Katalikių moterų draugija. 
Vėliau buvo nagrinėjami katali
kių moterų diakonato klau
simai ir rodomos vaizdajuostės 
iš migrančių gyvenimo. 

Antrąją dieną, gegužės 21, 
rytinėje sesijoje atstovės prista
tė migrančių padėtį savo krašte 
ar išvykus svetur. Lietuvaičių 
vardu kalbėjo dr. A. Janačienė, 
pabrėždama sunkią lietuvių 
moterų dalią ir iškėlė pro
blemas, išvykus iš Lietuvos. Dr. 
J. Mockienė taip pat aktyviai 
dalyvavo visose darbo sekcijose. 
Popietinėje sesijoje tęsėsi kitų 
tautų liudijimai. Po to sekė 
Tarptautinio migrantų centro 
Briusely atstovo R. Zin ilgesnis 
pranešimas apie bendrus mig
rančių rūpesčius, įvairius sun
kumus ir jų ateitį Europoje. Po 
pranešimo buvo daug klausimų 
ir patirties pasidalinimo. 

Vėliau apie asmeniškus iš
gyvenimus kalbėjo Rytų Vokie
tijos atstovė G. Opitz. Darbo 
sekcijose buvo svarstoma, kaip 

moterys asmeniškai reaguoja ir 
sprendžia migrančių klausimus 
ir kaip pasisako organizacijos. 
Vakaras skirtas laisvam pabend
ravimui, miesto pažinimui ir t.t. 

Paskutinę dieną, gegužės 22 
d., po bendrų pusryčių buvo 
paskirų grupių diskusijos: ką 
man sako Šventas Raštas? Buvo 
parinktos ištraukos, kuriose 
minimi migrantai, benamiai ir 
išvietintieji. Pateiktas Tarp
tautinės Katalikų migracijos 
komisijos pranešimas. Plačią 
apžvalgą padarė tos Komisijos 
atstovė E. Homeyra, pateikta 
informacijos apie Europos 
Tarybą, Europos Bendriją ir 
Lobby. 

Suvažiavimo pabaigoje priim
ta Pasaulio Katalikių moterų 
organizacijų unijos Europos 
sričių rezoliucija migrančių 
klausimais ir buvo aptarta, ką 
organizacijos galėtų drauge 
padaryt i , sprendžiant 
migrančių problemas. 

Suvažiavimas baigtas šv. Mi-
šiomis, kuriose pritaikytos 
anksčiau parinktos Švento 
Rašto ištraukos, susietos su 
pagrindine suvažiavimo tema. 
(PLKOS informacija) 

CLASSIFIED GUIDE 

• 1927 m. gegužės 20 d. Iš 
New Yorko išskrido amerikietis 
Charles Lindberg, pasiryžęs be 
sustojimo perskristi Atlanto 
vandenyną. Jo kelionė buvo sėk
mingesnė, negu mūsų garsiųjų 
lakūnų Dariaus ir Girėno. 

, INTERNATIONAL 
TRAVEL CONSULTANTS J Z ^ l i f c a i ^ 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 
CARGO — siunčiame oro linija 

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

•428 South 7*th Aventie 223 Kalvarijų gatvė 
Htefcory HM, NNnota 60457 Vintus, Lietuva 
Tel. 706-430-7272 Telefonai: 77-76-67 Ir 77-63-62 

„AI!" 

DAŽNAI PIRKĖJAS, 
PIRKDAMAS AUTOMOBILĮ, 

IŠLEIDŽIA NUO $500 IKI 
$3,000 PER DAUG! 

Tokias išlaidas galima sumažinti gavus paskolą žemu nuo
šimčiu. Tokią paskolą gausite Standard Federal banke. Prie
do gausite veltui mūsų „Smart Car Buyer's Kit" su audio 
įrašu ,,Kaip nusipirkti automobili, kad neapstatytų". Tad 
atvykite i Standard Federal banką šiandien. Arba, prieš 
pirkdami mašiną, paskambinkite 312-847-1140. Su mūsų 
pagalba automobilio pirkimas jums tikrai nebus „skausmin
gas". 

MltCELLANgOU* REAL ^STATE 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu 

ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS _ 

10%—20%—30% pigiau mokėsit 
už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
pas mus 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 Wost 95th Stret 
Tol. — (708) 424-8654 

(312) 581-8654 

Greitai ir pigiai atliekame namų 
remonto darbus (elektros, staliaus, 
dažymo bei plytelių dėjimo). Kreip
tis į Virgį, tel. (312) 254-3041 
nuo 7 v.v. - 11 v.v. 

Grupė specialistų atlieka visus namo 
remonto ir apdailos darbus. Dirbame 
greitai, gerai ir garantuotai. Kainos la
bai prieinamos! Skambinti: 

Rainoldas: (312) 247-5246 
Rolandas: (312) 471-4937. 

HELP VVANTED 

GREAT 
PARDUODA 

RE/MAJC 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS 
• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir PAX pagalba) 
• Nuosavybių įkainavimas valiui 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
• Apartmentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida." 

Reikalingos moterys — na
mų ir raštinių valytojos. Alga ne 
mažesnė, kaip $300 iki $380 į 
savaitę. Reikia gyventi Whea-
ton, IL Kambarys parūpina
mas. 

Kreiptis tel.: 
1-708-393-3999. 

Onluifc 
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KMIECIK REALTORS 
7922 S. Pulaski Rd. 

4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės į Danutę Mayer. Ji 
p/ofesionaliai, sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

FOR RENT 

y.*, mmmm BOMDS 
"HE G»EAT AVE?ICA\ NVES'MEN" 

Brighton Pk. apyl. Archer ir Ke-
dzie, išnuomojamas 3 kamb. 1 
mieg. butas; vonios kamb., šaldytu
vas, virimo plyta. Nuolaida vyr. am
žiaus asmenims: 1 m. „lease". Kreip
tis: 312-247-8820. Kalbėti angliš
kai. 

Brighton Pk, 4382 S. Archer išnuo
mojama patalpa raštinei — 500 kv. 
pėdų; 1 metų „lease", $380 į mėn. 
Kreiptis: 312-247-8820. Kalbėti 
angliškai. 

Standard Federal Bank 
i<y savings ^m 

DRAUGE GAUNAMI ANGLŲ KALBA 
LEIDINIAI 

SVETUR OR AWAY FROM HOME, a Lithu-
anian odyssey. A novel of sorts. L. Fike. 419 
psl $17.95 
EASY WAY TO LITHUANIAN. Vadovėlis ir 
6 kasetės mokintis lietuvių kalbą 50.00 
CATHOLIC PRAYER BOOK. Ruth M. Han-
non. 115 psl 6.95 
SVVARD AND THE CROSS, a history of 
church in Lithuania. Dr. S. Sužiedėlis. 264 
psl 9.95 
HISTORY OF LITHUANIA. Dr. J. Končius. 
142 psl 5.00 
LITHUANIAN SELF-TAUGHT. M. Inkenie-
nė. 144 psl 4.00 
A RADIANCE IN THE GULAG. Nijolė Sadū-
naitė. 148 psl 5.95 
LITHUANIAN CUSTOMS AND TRADI-
TIONS. Lietuvių-anglų kalbomis. D. Bindo-
kienė. 364 psl 15.00 
THE BEAUTIFUL GATE ROSARY. Kath-
leen Gavlas. T O. Carm. 152 psl 4.95 
POPULAR LITHUANIAN RECIPES. J. 
Daužvardis. 124 psl 7.00 
VYTAUTAS THE GREAT. Dr. J. Končius. 
211 psl 1.00 
BALTIC STATES VS THE BALTIC EMPIRE. 
Vai. Ramonis. 79 psl 5.00 
ONA, novelės. Vytautas Beliajus. 100 psl. 5.00 
CATHOLIC PRAYER BOOK. Fr. Rob. Fox. 
128 psl 4.95 
M. K. ČIURLIONIS. Vyt. Landsbergis. 208 
psl 12.00 
PHISICIAN AT THE CROSSROADS. J. Mi-
kelionis, M.D. 207 psl 11.00 
THE SAMOGITIAN CRUSADE. Will. Urban. 
304 psl 20.00 
LITHUANIAN DIASPORA KOENIGSBER 
TO CHICAGO. A. J. Van Reenan. 329 psl. 25.00 

Pastaba. Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųsti. 
Užsimokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta ir per
siuntimo išlaidos. 

ChK̂ go. Brighton Parfc. (312) 8471140 • GarflaM RMg* (312) 767-520C • SrigMon Pirk. (312) 523-1063 • Dovmars Orovt. (706) 963-1140 
E**rg»»»n Ptck. (706) 636-C000 • Hlekofy t*H. Robwis RoaO. (706) 596-SC50 • H» Om*. (706) 599-1977 • Lombard. (708) 627-1140 
Oak Lawn. Ocwo Ave (706) 424-3300 • Piiasto «oaū (706) 424-5910 • Ortand Park. (706) 349-9844 • Pato* HMghtt (708) 371-4400 • WMowbrook (7081 .VMttlO 
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Rašyt. Vytauto Alanto paminklas Petrašiūnų panteone. 
Sėdi — Irena Alantienė. 

RAŠYT. VYTAUTAS ALANTAS 
GRĮŽO Į TĖVŲ ŽEMĘ 

Kai Lie tuva 1990 me ta i s pra
dėjo prisikėlimą į laisvę, Vytau
t a s ir I r ena Alan ta i , išgirdę per 
radiją Kovo 11-tosios ak to pa
skelbimą, susijaudino iki ašarų. 
Tuomet V y t a u t a s pasakė : „Ire
na, noriu nors pe lena i s grįžti į 
tėvų žemę". N e t r u k u s , t ų pačių 
metų balandžio 23 d. V y t a u t a s 
mirė. Detroito v isuomenė su de
rama pagarba ats isveikino Am
žiną lietuvį ir g re i ta i pamiršo . 
Liko u r n a a n t rašytojo stalo i r 
Vytauto t e s t a m e n t a s Irenos šir
dyje. 

1992 m. birželio 12 d. I r ena 
Alant ienė , n e š i n a u r n a su vyro 
pelenais , išl ipo iš l ėk tuvo Vil
niuje. J ą pas i t i ko „Lietuvos ai
do" redaktor ius S. Stoma, Rašy
tojų sąjungos p i r m i n i n k a s V. 
Mar t inkus , sekretor ius V. Sven-
t ickas, vel ionio g iminės ir a r t i 
mieji. Tą pačią dieną rašytojas 
Vy tau t a s A l a n t a s bvuvo pašar
votas V y t a u t o Didžiojo bažny

čioje, K a u n e . Šeštadienį ir 
sekmadienį rašytojo palaikus 
l ankė kauniečic i bei svečiai. 
Pirmadienį , birželio 15 d., už 
velionio vėlę šv. Mišias aukojo 
k u n . R. Mikutavičius. Rašytojo 
u r n a buvo padėta an t altoriaus. 
Garbės sargybą prieš Mišias ir 
Mišių me tu ėjo, tau t in ia is dra
bužiais pasipuošę, dvi moterys 
ir du vyrai. Pamaldose dalyvavo 
Kauno miesto valdžios atstovai, 
Lietuvos žurnal is tų ir rašytojų 
sąjungų vadovybės, organizacijų 
a ts tovai ir miesto visuomenė. 

Po pamaldų laidotuvių proce
sija nuvyko į Pet raš iūnų kapi
n ių panteoną, skirtą Lietuvai 
nus ipe ln ius iems žmonėms. Bu
vo t a r t i paskut in ia i atsisveiki
n imo žodžiai. Pr ieš nuleidžiant 
u r n ą su velionio palaikais į 
žeme- kun . R. Mikutavičius pa
sakė: „Palaikai bus tarsi panar
dint i į Lietuvos kūną. Velionio 
dvasia tur i išeiti iš žemės kūno 

DRAUGO RĖMĖJAI 
P r a t ę s d a m i p r e n u m e r a t ą 

a r b a k i t o m i s p r o g o m i s 
„ D r a u g u i " a u k o j o : 

100 d o l . V a n d a P runsk i enė , 
Oak Lavvn. IL. 
70 do l . P e t r a s Kasu la i t i s , Chi
cago, IL. 
50 do l . R. Aidis, Bethesda, MD, 
Teodoras B l ins t rubas , Chicago. 
IL., Edward J . Boreisha, Chica
go, IL., E d w a r d J . Boreisha, 
Chicago, IL., S t a n Budrys , Ra-
cine, IL., S t a n Budrys , Racine, 
WL, F r a n k ir A n n a Jonel is , 
Rockford , I L . , „ Ž i b u r ė l i s " , 
Suburban L i t h u a n i a n M^ntes-
sori, Lemon t , IL. 

40 d o l . V y t a u t a s P. J anu l a i t i s , 
Oak Lawn , IL. , Bronius Juode
lis, Wil lowbrook, IL., Povilas 
Karosas , N e w Br i ta in , CT. 

30 d o l . L iudv ika Morkūnas , 
Etobicoke, Ont . , Kanada , Jonas 
Miežinskas , Hot Springs, AR., 
M. Ba lč iūnas Toliver, Overland 
Park , K S . 

27 d o l . Mari ja Va i tkus , Bel-
leville, IL. 
25 d o l . Maj. A. Deveikis, MD., 
Rancho Pls . , Verdes , CA., Al-
gerd Brazis , Palos Hts. , IL., 
O l y m p i a C h o n i n , Be l l evue , 
WA., M. Mackus , Cicero, IL., 
Ger t rude Slaby, Povvers Lake , 
WL, A n t a n i n a S ta r s insk ienė , 
Dorchester , MA, A. Vedeckas, 
Masapeąua , N Y. 
20 d o l . Dal ia Augūnas , Jupi ter , 
FL.. V. Dai l idka, Albuquerque . 
NM, E. D imink i s , Hot Spr ings 
Vil lage, AR, S tan ley Drevins-
kas, Hartford, CT., Tadas Buka-
veckas , Chicago, IL., A. R. 
Baka i t i s , Pa los Hts . , IL Cas. 
Bukauskas , Hot Springs, AR.,C. 
Cyvas , St . Pe te r sburg , FL. , Pr. 
Gaspa ron i s , Los Angeles , CA., 
Albin Hoffman, Chicago, IL., 

Mari ja Jasiulevičius, Cicero, 
IL. , Juozas Juozai t i s , J u n o 
Beach, FL., Akvilė Karkl ius , 
Cleveland, OH., Stasė Kavaliū
nas , New Smyrna Beach, FL., 
Kazimieras Laucius, Chicago, 
IL., K. Linkus, Miami Beach, 
FL. St. Mart inkus, Omaha, NE. 
Elena Mazuraitis , Hot Springs, 
AR.. J . Navikev ič ius , P o r t 
Hopes, Ont., Kanada , Mar ius 
Prapuolenis, Chicago, IL., Vero
nika, Pleskus, St. Petersburg, 
FL., A. Pivoriūnas, Pt. Col-
borne, Ont., Kanada, V. Petra
v i č i u s , H a r t f o r d , CT., A. 
Polikai t is , VVestlake Vlg., CA., 
Stasys Rauckinas, Lemont, IL., 
O. Kindur ienė , Gulport, FL., 
Vladas Staskus , Redfor, ML, 
Alfonsas Simonėlis, Las Vegas, 
Nevada, Vincas Simanavičius, 
Salt Lake City, UT., Maria 
Soltanus, Jupiter , FL., Antanas 
Skridulis , Daytona Beach, FL., 
A. Saulis, Clarendon Hills, IL., 
Algis Strikas, La Grange, IL., G. 
Taoras, Ft . Myers, FL., G. Vis
kan ta , Chicago, IL., Ramojus 
Vaitys, Highland, Park IL., V. 
A. Vilciauskas, Roswell, NM. V. 
Visniauskas , Gardner, MA. 

16 do l . Eugenia Pakulis, Reho-
both Beach, DE. 

15 do l . Ju l i a Gylienė, Chicago, 
IL., Petras Kaušas, Tinley Park, 
IL. 
10 do l . O. Adomaitienė, An
t a n a s Garkunas , Stasys Er-
lingis, B. Ciplijauskaitė, Violeta 
Chaves, P ranė Lauraitytė, Ku
nigunda Vaitonis, kun. V. Pik
turna , Regina Pikūnienė, Algir
das Reivytis, A. Radzivanas, 
Audr ius Regis, Z. Saurusai t is , 
M. A. Šermukšnis , Edvvard Si-
sas, M. Stankauskas, M. Vierai-
t is , Jonas Vizgirda. 

U ž p a r a m ą „ D r a u g u i " ta
r i a m a n u o š i r d ų ačiū . 

ir padėti tvirtėti Lie tuvai" . 
Nuaidėjus maldos žodžiams, a n t 
supi l to kapo sukr i to gė l ių 
puokštės. Daugiau kaip 200 
žmonių palydėjo Vytautą Alan
tą į amžinojo poilsio vietą. Po 
laidotuvių, 6 vai. vakaro Mairo
nio li teratūros muziejuje įvyko 
V. Alanto atminimui skirtas va
karas , kurio metu veikiant i 
paroda ir kalbėtojai supažindi
no su jo gyvenimu ir kūryba. 
Birželio 17 d. Irena Alant ienė 
apsilankė vyro gimtinėje, Sidab
rave, k u r ji kalbėjo miestelio 
žmonėms. Rašytojo a tmin imui 
šv. Mišias aukojo kunigai Kas
tytis Ramanauskas, An tanas 
Valentinas ir Sidabravos kle
bonas Sigitas Stepšys. Kun. Ro
bertas Pukenis kalbėjo apie V. 
Alanto asmenybę, o miestelio 
vidurinės mokyklos mokiniai 
skaitė V. Alanto eiles. Sidabra
vo bažnyčioje atidengta rašytojo 
memorialinė lenta. Panevėžio 
mieste, Stetiškių gyvenamųjų 
namų kvartale viena gatvė pa
vadinta V. Alanto vardu. Rašy
tojų sąjungos klube apie V. 
Alanto kūrybą kalbėjo rašytojai 
ir literatūros kritikai. Žodį teko 
tarti Irenai Alantienei, kuri 
įvairiomis progomis kalbėjosi su 
spaudos darbuotojais. Visą sa
vaitę (po laidotuvių) Lietuvos te
levizijos ir radijo laidose buvo 
skaitoma V. Alanto kūryba. Pri
simintas rašytojo devyniasde
šimtmetis (1902-1992). Rašyto
jas, dramaturgas, žurnal is tas 
Vytautas Alantas sugrįžo į Lie
tuvą su Šventaragiu ir kitais sa
vo kūrybos herojais, kad iš Pet
rašiūnų panteono bylotų, jog 
„Amžinas lietuvis keliavęs per 
skausmus ir vargus, laimėjimus 
ir pralaimėjimus, pagaliau išeis 
į šviesų, platų ir saugų kelią ir 
kad lietuvių tautos genijus, 
aukš ta i iškėlęs kūrybinį deglą, 
švies mūsų tautai kelią į laimin
gą ateitį". Ant rašytojo kapojo 
žmona Lena pastatė originalų 
grani to paminklą. Vytautas 
Alantas pasistatė sau kūrybinį 
paminklą, atspindintį jo dvasi
nį portretą: 

„Manąs nebūtų... 
Jei aš po savo kojom 

nebejausčiau 
Senolių kūlgrindų gilių. — 
Manęs nebūtų! 
Jei nebejausčiau šilimos 

Amžinosios Ugnies 
Nuo senovės šventųjų aukurų, — 
Manęs nebūtų! 
Jei nematyčiau pakelėse 
Nuliūdusio, erškėčiais 

vainikuoto Dievo, — 
Manęs nebūtų! 

Vytautas Alantas 

ATSIŲSTA PAMINĖTI 
• „Naujas is židinys/Aidai", 

1993 m. balandis, nr. 4. Reli
gijos ir kultūros žurnalas , 
le idž iamas j a u treti metai 
Vilniuje. Vyriausias redak
tor ius Pe t t r a s Kimbrys, su 
pu lku k i tu — ypač įvairių 
skyrių — redaktorių. Žurnalą 
taip pat remia nemažai išeivijos 
bei Lietuvos rašytojų, poetų, 
kultūrininkų. Išeivijoje žurnalo 
įgaliotinis yra kun. dr. Leonar
das Andriekus, OFM, 361 High
land Blvd, Brooklyn, N Y 11207. 
J a m suteiktas garbės redak
toriaus t i tu las . Siame numery
je y ra medžiagos velykinėmis 
temomis, istorinių nuotrupų, 
filosofijos tema straipsnių, 
poezijos ir prozos, o taip pat 
knygų bei žurnalų apžvalga, 
daug religinių temų ir kitos 
įdomios medžiagos. 

• V e r o n i k a Maminskai tė-
K u l b o k i e n ė , „Gyvenimo vin
giuos". Atsiminimai, išleisti 
Verutės ir Vlado Kulbokų lė
šomis 1000 tiražu Spaudė ViVi 
Printing, Chicago. IL; 504 psl., 
minkštais viršeliais; kaina 8 
dol. Knyga gaunama ir „Drau
ge". Kaip minėjome, knygoje 
aprašomi asmeniški, bet tuo 
pačiu ir istoriniai, įvykiai, nuo
tykiai , atsiminimai, iliustruo
jan t gausiomis nuotraukomis. 
Kadangi visų mūsų likimas yra 

Birželio penkioliktą sueis 
metai, ka i Vytautas Alantas il
sisi tėvų žemėje. Pagerbdami jo 
atminimą, pabendraukime su jo 
kūrybiniais herojais, juos at-
sivesdami į scena ar literatūros 
vakarus . 

Stasys G a r l i a u s k a s 

savotiškai susietas, sujungtas 
bendras išgyvenimais, šitokio 
pobūdžio knygos papildo atmin
tyje blėstančius vaizdus ir visos 
kar tu audžia margą išeivio 
dienų audinį. Autorė pasakoja 
sklandžiai, neištęstai , kalba 
ge ra , todėl k n y g ą s m a g u 
skaityti net ir tokio žanro litera
t ū r a ne per d a u g besi
domintiems. 

• „ P e n s i n i n k a s " , 1993 m. 
gegužė. Tai gerų patar imų ir 
lengvo pas i ska i tymo, lietu
viams pensininkams leidžia
mas, mėnesinis žurnalas (šis 
numeris 40 psl.), kurį redaguoja 
Karolis Milkovaitis, o administ
ruoja Elena Sirut ienė. Gegužės 
numeryje pamin ima motina, 
daug įdomybių — smulkių, įvai
rių ir įdomių žinučių — yra net 
„Dvasinės atgaivos kertelė", bet 
daugiausia — sveikatos pa
tar imų, nors „Pens in inkas" 
(kaip viršelyje pažymėta) savęs 
nelaiko „medicinos žurnalu ir 
nesiekia tokiu būti. Jame spaus
dinami straipsniai y r a iš rimtų 
šaltinių, rašiniuose nurodytų. 
Pens in inko t i k s l a s y ra in
formuoti, bet ne gydyti". 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1993 m. birželio mėn. 3 d. 

PADĖKA 
Mūsų mylimas Tėvas, Senelis ir Brolis 

A.tA. 
ANTANAS BEINARAUSKAS 
mirė 1993 m. gegužės men. 20 d. Buvo palaidotas Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse gegužės mėn. 24 d. 

Dėkojame Švč. Marijos Gimimo bažnyčios klebonui Jonui 
Kuzinskui už šv. Mišias bažnyčioje ir palydėjimą į kapines. 
Širdingas ačiū karsto nešėjams. 

Nuoširdi padėka visiems, kurie užsakė šv. Mišias už 
velionio sielą, ačiū už gėles. Nuoširdi padėka pusbroliams ir 
pusseserėms, draugams ir pažįstamiems už dalyvavimą 
šermenyse, šv. Mišiose ir palydą į Amžinojo Poilsio vietą. 
Padėka visiems už pareikštą užuojautą žodžiu, raštu ir 
spaudoje. 

Nuliūdę: sūnūs ir duktė su šeimomis, brolis Petras , 
brolis ir sesuo Lietuvoje. 

U Ž S I B A I G Ė 
M O K S L O M E T A I 

Miesto bendrojo lavinimo mo
kyklose vyravo nuotaika, kuri 
aplanko jas kasmet tuo pačiu 
metu: gegužės pabaigoje, kai 
abi tur ientai a te ina į paskutinę 
savo mokyklinių metų pamoką. 
Mažų pirmokėlių rankose tilin
džiavo skambut is , kuris dau
giau taip t r i m s tūkstančiams 
Kauno mokyklų abiturientų — 
jau paskut in is . Birželio 2-ąją 
abi turientai sės prie pirmojo — 
lietuvių kalbos ir literatūros 
rašinio — egzamino stalo. 

Myl imam sūnui 

A.tA. 
- ADUI MALĖNUI 

mirus , jo motiną ADOLFINĄ ir a r t imuos iu s nuošir
džiai užjaučiame. 

Lietuvių Fronto Bičiulių 
Clevelando sambūris 

THE MARIANS 
OFTHE 

IMMACULATE 
CONCEPTION 
Priests and Brothers 

teaching of God through 
servicc to others in 

education and parish and 
mission work around 

the world. 
Put your faith in action. 

Contact: 
Fr. Bill Hayvvard, M.I.C. 

Vocation Director 
Congregation of Marians 

Thompson, CT 06277 
(203) 923-9565 

Mm ians 
tAltH IN AC1IOU 

Mylimam Tėvel iui , Uošviui, Seneliui , mūsų mie lam 
Bičiuliui 

A.tA. 
VLADUI SKIRGAILAI 

Tremties žemiškąją kelionę Kanadoje užbaigus , 
giliame liūdesyje ir skausme l ikusius Jo mylimuo
sius - dukrą dr. SIGITĄ RAMANAUSKIENĘ, Jos 
šeimą ir v i sus a.a. Vlado gimines, bei a r t imuos ius 
nuoširdžiai užjaučiame ir drauge l iūdime. 

Vytautas ir Stela Abraičiai 
Ričardas ir Ramunė Badauskai 
Vaclovas ir Birutė Dzenkauskai 
Jurgis ir Veronika Janušaičiai 
Narimantas ir Ona Karašai 
Dr. Alfonsas ir Enna Kisieliai 
Gediminas ir Vladė Lapenai 
Vytautas ir Joana Grybauskai 
Stepas ir Pelagija Leveckiai 
Juozas ir Jadvyga Paliuliui 
Birutė Pūkelevičiūtė 
Antanas ir Valė Skriduliai 
Benediktas ir Rasa Skvirbliai 
Algirdas ir Danutė Šilbajoriai 
Kostas ir Ona Žolynai 

Florida 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
9439 S. KEDZIE AVENUE 
EVERGREEN PARK, IL 60642 
TEL. (708) 422-3000 
FAX (708)422-3163 r̂ * 

Jau daugau negu 25 metai, kai mūsų agetūra organizuoja 
grupines ' "dividualias keliones į Lietuvą ir kitus kraštus geriau
siomis kabomis. Maloniai ir sąžiningai jus aptarnausime. Informa
cijai skambinti: 1-708-422-3000. Darbo vai.: pirmad., antrad., 
trečd. ir penktd. 9 v.r.—5 v. p.p., ie i td . 9 v.r.—1 v. p.p. 

os 

A.tA. 
KAZIUI JASĖNUI 

iškel iavus Amžinybėn, jo dukter į , m ū s ų mokyki 
t au t in ių šokių mokytoją NIJOLĘ ir žentą A N T A N Ą 
P U P I U S , a n ū k ę N E R I ir jos v y r ą A N D R I Ų 
P A L Ū N U S nuoširdžiai užjaučiame i r d a l i n a m ė s 
skausmu. 

Čikagos Lituanistinės mokyklos mokytojai, 
tėvų komitetas ir mokiniai 

Dėl savo mylimo tėvo 

A.tA. 
VYTAUTO ŽYGO 

mir t ies liūdinį dr . ARVYDĄ ŽYGĄ, Lie tuvos Atei
t in inkų Federacijos pirmininką, ir jo šeimos ar t imuo
sius nuoširdžiai užjaučia 

Ateitininkų Federacijos valdyba 

Visados nelengvoje a ts iskyr imo valandoje, Mot ina i 

A.tA. 
NATALIJAI LUKOŠEVIČIENEI 

amžinybėn i ške l i avus , u ž j a u č i a m e mie lą s e s e 
ELVYRĄ NARUTIENĘ ir k i t u s a r t imuos ius . 

Korp! Giedra 

A.tA. 
JONĄ ČERNIŲ 

po sunkios ligos Viešpačiui pašaukus , žmoną E L Y T Ę , 
nuoširdžią mūsų buvusią sekre torę , ir s ū n ų V I K TO 
RĄ užjaučiame ir da l inamės l iūdesiu. 

Melrose Parko ir 
Apylinkės Lietuvių Klubas 

Mirus Broliui 

A.tA. 
JONUI TAMAŠAUSKUI, 

nuoširdžiai užjaučiame BRONĘ L I A U D A N S K I E N Ę 
liūdnos netekties valandoje. 

Los Angeles Lietuvos Dukterų Draugija 

A.tA. 
DR. M. J. RIMUI 

iškeliavus Amžinybėn, žmonai ALDONAI , s e i m a i i r 
ar t imiesiems re i šk iame gilią užuojautą ir k a r t u 
liūdime. 

Salomėja ir Pranas Pakalniškiai 

San ta Monica, California 

» 
I i 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
JAV LB-ės East Chicago 

apylinkės valdyba rengia Bai
siojo birželio minėjimą Gary, 
IN. 10 vai. ryto bus atna
šaujamos Mišios už mūsų tautos 
žuvus ius didvyrius Sv. 
Kazimiero bažnyčioje, o po jų 
salėje — minėjimas. Kalbės 
mums visiems žinomas moky
tojas Jonas Kavaliūnas, kuris 
yra tik ką grįžęs iš Lietuvos. 
Maloniai kviečiame apylinkės 
l i e tuv ius dalyvauti šiose 
iškilmėse. 

„Lituanica — Liths" vyrų 
k o m a n d a pirmenybių rung
tynes prieš čekų „Spartą" žais 
šį sekmadienį, birželio 6 dieną. 
Rungtynės 3 v. p.p. vyks Lemon-
te, Lietuvių centro aikštėje. 
Gausus savų žiūrovų atsi
lankymas moraliniai įpareigoja 
žaidėjus siekti laimėjimo. Visi 
futbolo mėgėjai kviečiami. 
Tikimasi įdomių ir įtemptų 
žaidynių. 

Lietuvos Vyčių 112 kuopos 
paskutinis prieš vasarą susi
r i nk imas bus antradienį , 
birželio 15 d., 7:30 vai. vakaro 
Švč. M. Marijos Gimimo parapi
jos salėje. Nariai būtinai turi 
dalyvauti ir pasirašyti įgalio

jimus delegatų 80-tajam Lietu
vos Vyčių suvažiavimui, kuris 
vyks Worcester, MA, Marriott 
viešbutyje, rugpjūčio 12-15 d. 

Šio susirinkimo svečias-kalbė-
tojas yra advokatas Povilas 
Žumbakis, kuris kalbės tema: 
„1940 m. birželio deportacijų į 
Sibirą paminėjimas ir tų įvykių 
reikšmė šiandien". Adv. Zum-
bakio paskaitos pradžia bus 8:15 
v.v. Dar kartą prašome ir ra
giname visus kuopos narius 
dalyvauti. Paskaitos pasiklau
syti kviečiame ir svečius. 

Skautiškoji savaitgalio sto
vykla — „Džiamborė 1993" šį 
savaitgalį, birželio 4-6 d., vyks 
prie Lietuvių pasaulio centro 
Lemonte. Dalyvauja visų ketu
rių Čikagos lietuvių skautų,-čių 
tuntų broliai ir sesės. Skautai ir 
skautės suvažiuoja penktadienį, 
birželio 4 d., 7 v.v. Jaunesnieji 
skautai,-ės atvyksta šeštadienį, 
birželio 5 d., 8:45 v.r. Stovykla 
pasibaigs sekmadienį, birželio 6 
d., 12:30 v. p.p. Tėvai prašomi 
nurodytu laiku atvežti ir pasi
imti vaikus. Prieš šią iškylą visi 
privalo savo vienetų vadovams 
įteikti tvarkingai užpildytus at
palaidavimo ir registracijos 
lapus bei stovyklos mokestį. 
Informacijoms kreiptis į savo 
vadovus,-es. 

x Keturių dailininkų iš Pa
nevėžio paroda Lietuvių Dailės 
muziejuje. Lemont. IL. Ati
darymas: birželio 5 d., 7:30 v.v. 
Kviečiame atsilankyti. 

<sk) 

x Lietuvių Dailės muziejus, 
14911 S. 127 St., Lemont. IL 
kviečia visus atsilankyti į kun. 
K. Balčio meno rinkinio parodos 
„Vieno Žmogaus Vizija'" 
atidarymą, šeštadieni, birželio 
5 d. 7:30 - 9 v.v. Atidarymo 
metu bus dviejų leidinių — „Va
sario 16-toji — 75th Anniversary 
of Lithuania Independence" ir 
O. Dokalskaitės Paškevičienes 
monografijos „Ona Dokals-
kaitė" — sutiktuvės bei A. Re-
neckio vaizdajuostės apie meno 
parodas Čikagoje, vykusias 
deimantinio Lietuvos nepri
klausomybės jubiliejaus proga, 
premjera. 

x Je i ir atidavėte savo na
mus pardavimui per „real 
estate", galite sutaupyti tūks
tančius dolerių „commision*. jei 
kreipsitės į Joną Stonkų, tel. 
708-499 1595 dar šią savaitę, 
nes kitą savaitę būsiu Kaliforni
joje. 

(sk) 

JAV LB Švietimo tarybos 
pirmininkė Regina Kučienė 
persikėlė į kitą gyvenvietę. Jos 
dabartinis adresas yra: 13648 
Kickapoo Trail, Lockport, IL 
60441, tel. 708-301-6410. 

JAV LB Visuomeninių rei
kalų taryba, talkinant Michi-
gano LB apygardai ir sudary
tam vietos lietuvių komitetui, 
š.m. birželio 19 ir 20 d. prie 
Detroito (Southfield, MI) rengia 
lietuvių visuomeninę-politinę 
konferenciją tema: „Lietuva ir 
išeivija: kartu ar atskirai?". 
Konferencija vyks lietuvių 
kultūros centre, esančiame prie 
Dievo Apvaizdos parapijos. 
25335 West 9 Mile Road, South
field, MI. Konferencijos dalyvių 
apsistojamą netoliese esančioje 
Holiday Inn of Southfield. \ 
konferenciją kviečiami atvykti 
lietuviškų organizacijų bei 
vienetų atstovai, spaudos ir 
radijo darbuotojai, paramą 
Lietuvai teikiančių organizacijų 
vadovai ir visi besirūpinantys 
visuomeniniais — politiniais su 
Lietuva surištais klausimais. 

Lietuvių Tautinės sąjungos 
suruoštame Antano Olio mirties 
paminėjime praėjusį sekma
dienį dalyvavo beveik pilna Jau
nimo centro salė žmonių. Įspū
dingai apie šį Amerikos lietuvį 
veikėją kalbėjo adv. Antanas 
Lapinskas. Oficialioji dalis užsi
tęsė tik pusę valandos. Meninę 
dalį atliko sol. Dana Stankai-
tytė ir Lietuvių Operos choras, 
kuriam dirigavo Alvydas Vasai-
tis, o fortepionu palydėjo Ričar
das Šokas. Ypač audringais plo
jimais buvo sutiktas Sibelijaus 
kūrinys „Finlandija", atliktas 
mišraus choro su Dalios Sokie-
nės melodeklamacija. 

x Čikagos miesto savival
dybė padeda gyventojams kovo
ti su pastatų aprašinėjimu — 
vadinamais graffiti užrašais. 
Miestas tikisi iki birželio 1 d. 
turėti net 25 specialias mašinas. 
kurios nuvalo pastatus 
(neseniai šiuo būdu graffiti buvo 
pašalinti ir nuo „Draugo" pasta
to sienų). Mieste jau nuvalyta 
1,200 kitų pastatų. Namų ar 
verslo savininkai, norintys 
gauti daugiau informacijų, gali 
skambinti Anti-Graffiti Hotline. 
744-1234; neprigirdintieji gali 
skambinti — 744-8599. 

x „ŽAIBAS" ketvirti 
metai garantuotai ir patikimai 
pristato užsienietiškas maisto 
prekes Lietuvoje į namus. Dvy
likos labiausiai mėgiamų ir no
rimų paketų pasirinkimas. Visi 
užsakymai pristatomi per 10 
darbo dienų į namus. Kreip
tis: „ŽAIBAS', 9525 So. 79th 
Ave., Hickory Hills, D 60457, 
tel. 708-430-8090. 

(sk) 

x DĖMESIO AMERIKOS 
LIETUVIAI! LITUANICA 
COMMERCE & CARGO. 
INC. ne tik siunčia siuntinius 
ir didesnius krovinius į Lietuva 
labai prieinamomis kainomis, 
bet dar ir suteikia papildomas 
nuolaidas savo nuolatiniams 
klientams. Atliekamos įvairios 
prekybinės operacijos su 
Lietuva. Skambinkite arba at
vykite: pirmd. - ketvd. 9 v.r. — 
5 v. p.p., penktd. - šeštd. 10 v.r. 

3 v p p Tel. 312-585-8700, fax 
312-585-8922. 6607 S. Pulaski 
Rū., Chicago, IL 60629. 

(sk) 

x Parduodame bilietus ke
lionėms į Lietuvą ir j visus 
pasaulio kraštus geriausiomis 
kainomis. Skambinti. T. Les-
niauskienei , TravelCentre, 
Ltd., tel. 708-526-0773. 

(sk) 

VYKSTAME Į GAMTĄ 

Rasa Poskočimienė su savo ištikimuoju akordeonu padeda Maironio mokyklos (Lemonte) 
darželinukams atlikti programą Motinos dienos proga. 

V. MYKOLAIČIO-PUTINO 
ŠIMTMETIS IR ČIKAGOS POETAI 

Tokiu pavadinimu šiemetinės 
Poezijos dienos vyko gegužės 
28-29 Jaunimo centro kavinėje. 
Čikagoje. Pirmąjį vakarą, susi
r inkus ne t ikė ta i dideliam 
būriui poezijos mylėtojų ir Pu
tino gerbėjų, 20-tąsias tra
dicines Poezijos dienas atidarė 
JC valdybos p i rmininkė 
Salomėja Endrijonienė, pastebė
dama, kad Poezijos dienas 1973 
m. Čikagoje pradėjo rengti 
Jonas Boguta, paskiau tas 
pareigas perėmė Kazys Bra
dūnas, sudarydavęs jų 
programą, o Poezijos dienų 
rengėju jau 11-tą kartą yra 
Jaunimo centro Moterų klubas. 
S. Endrijonienė pakvietė į susi
rinkusius prabilti aktorę Nijolę 
Martinaitytę, kuri jau antrus 
metus parengia Poezijos dienų 
programą. Ji į gausiai susi
rinkusius kreipėsi kaip į poezi
jos draugus, tardama: „Man 
garbė dalyvauti šioje šventėje 
ne dėlto, kad man tenka suorga
nizuoti šią programą, o dėlto, 
kad galėčiau priartėti prie lietu
viško žodžio, kur žydi mūsų tau
tos lobiai, gėlės, kur atspindi 
mūsų praeitis ir dabartis..." 

N. Martinaitytė po trumpo žo
džio, kuriame priminė, kad šio 

Prof. dr. Vytautas Bieliaus
kas , psichologas, visuomeni
ninkas, buvęs PLB valdybos 
pirmininkas, JAV LB Visuome
ninių reikalų tarybos ruošia
moje politinėje — visuomeninėje 
konferencijoje skaitys paskaitą 
tema „Kliūtys santykiuose tarp 
išeivijos ir Lietuvos: barjerai, 
tarpekliai, ar praraja". Lietuvių 
visuomenei atvira konferencija 
įvyks š.m. birželio 19 ir 20 d. 
Lietuvių kultūros centre, 25335 
VVest 9 Mile Road, Southfield, 
Michigan. 

Jub i l i e j ine i s k a u t ų s to
vyklai labai reikalingi šaukš
tai, šakutės, peiliai, įvairūs vir
tuvei reikmenys ir palapinės. 
Galintieji šiuos daiktus pa
aukoti, prašomi atgabenti juos 
į ši savaitgalį Lietuvių pasaulio 
centre vyksiančią skautų,-čių 
savaitgalio stovyklą. Jei pagei
daujate, kad daiktai būti, pa
imti iš jūsų namų, praneškite 
Marytei Utz, tel. 708-423-0307. 
Gera proga atiduoti jums nebe
reikalingus daiktus ir paremti 
jaunimo organizaciją. 

x TIK $35 kava, arbata, 
kakava, apelsinų koncentratas, 
aliejus, mėsos konserva i , 
vitaminai — viskas užsienie
t iška. 55 sv. įvairaus maisto — 
$98. Produktai užsienietiški, 
išskyrus mėsos gaminius ir sūrį. 
45 sv. įvairaus maisto be mėsos 
- $75. TRANSPAK, 2638 W. 
69 St., Chicago, IL 60629, tel. 
312-436-7772. 

(sk) 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federa l Savings, 
2212 West C e r m a k Road — 
Tel. (312) 847-7747. 

(sk) 

vakaro programa pagal tradiciją 
susidės iš dviejų dalių — 
paskaitos apie Putino asmenį ir 
jo kūrybos skaitymu, paskaitai 
pakv ie tė buvusį prof. V. 
Mykolaičio-Putino studentą, 
panevėžietį pedagogą Juozą 
Masilionį. Savo pirmąjį pasima
tymą su prof. Mykolaičiu prele
gentas taip aptarė: „Žinojau, 
kad jis kunigas, bet. matydamas 
jį nekunigiškuose drabužiuose, 
nesistebėjau, nes prie tokio 
kunigo, nedėvinčio kunigiškų 
drabužių, aš užaugau savojoje 
Panevėžo berniukų gimnazijoje. 
O toks kunigas buvo Julijonas 
Lindė-Dobilas, mano direkto
rius ir mano įtakingiausias 
mokytojas. Tokiu įtakingiausiu 
mokytoju, įstojus į universitetą, 
liko Mykolaitis-Putinas". 

Toliau J. Masilionis aptarė 
Mykolaičio, kaip žmogaus ir 
kaip profesoriaus, asmenybę 
savo ir kitų prisiminimuose. Iš 
paskaitos išryškėjo, kad V. 
Mykolaičio tikrasis pašaukimas 
buvo ne kunigystė, bet mokslo 
ir kūrybos aukštumos. O į dva
sinę seminariją jis nuėjo tėvų 
neatlaidžiai raginamas, žino
damas, kad kitu atveju jam teks 
po keturių progimnazijos klasių 
atsisveikinti su mokslu. Apta
ręs V. Mykolaičio vingiuoto 
gyvenimo kai kurias akimirkas 
ir suminėjęs visus jo parašytus 
veikalus, J. Masilionis apie 
valandą trukusią paskaitą-pri-
siminimus baigė šiais žodžiais: 

„Kai Putino netekom, prisimi
nė labai teisingi Baltušio žo
džiai: .Mes laidojame visą epo
chą' ...Putino skelbtas litera
t ū r o s mokslas. ske lb tas 
univers i te to auditori jose, 
perėjęs per paruoštus mokytojus 
į visą Lietuva, i Lietuvos gim
nazijas, perėjęs per mus, išei
vius, į lituanistines mokyklas 
vis naujoms kartoms, jis dar il
gai gyvens poezijoje ir gyvens 
savo literatūros moksle mūsų 
širdyse..." 

Po pertraukos, kurios metu 
visi šventės dalyviai turėjo pro
gos pasivaišinti Moterų klubo 
narių paruoštai.-; užkandžiais ir 
kava , t rys jauni žmonės, 
neseniai atvykę iš Lietuvos — 
žurnalistiką studijavusi Aldona 
Ju rku tė , dramą studijavusi 
Dalia Sokienė ir Vidas Duma-
šius padeklamavo įvairių laiko
tarpių Putino poeziją, žavėdami 
gražia kalba, ryškia dikcija ir 
įsijautimu i deklamuojamu 
kūriniu turini bei nuotaiką. 
Visi kūriniai buvo žaviai per 
duoti, bet gal labiausiai iš visų 
išsiskyrė D. Sokienės deklamuo
tas „Rūpintojėlis", vienas bran
džiausių kiek ankstyvesnės 
Putino kūrybos eilėraščių. 

Taip baigėsi pirmasis dvide
šimtųjų tradicinių Poezijos 
dienų vakaras, su t r aukęs 
žymiai didesnj skaičių publikos, 
negu jos buvo 1992 m. pavasarį 
įvykusiose 19-se Poezijos 
dienose. 

Rytojaus diena į antrąjį Poezi
jos dienų vakarą susirinko 
truputį mažiai: publikos, bet 
žymiai daugiau, negu rengėjos 
tikėjosi. Atidaromame žodyje 
akt. Martinaity*, pastebėjo, kad 

išeivijoje nebuvo niekur susi
spietę tiek rašytojų, kaip Čika
goje, ir niekur nebuvo tiek 
l i t e ra tū r inės veiklos. Jau 
penktajam ir šeštajam dešimt
metyje čia vyko įvairūs poezijos 
rečitaliai. Tad nenuostabu, kad 
vėliau Poezijos šventė tapo 
Čikagos ir Jaunimo centro tra
dicija. Jos pradininkai buvo 
Teresė ir dr. Jonas Bogutai. Nuo 
1975 iki 1985 m. šventę vedė 
poetas K. Bradūnas. Šiam pasi
traukus, į jo vietą atėjo Algirdas 
Titus Antanaitis, programą 
tvarkęs kitus ketverius metus. 
Pereitais metais programų 
sudarymas atiteko N. Martinai
tytei. Atidavusi deramą pagar
bą Poezijos dienas jau 11 metų 
globojusiam Jaunimo centro 
Moterų klubui, Martinaitytė 
palinkėjo Poezijos šventei gy
vuoti dar daug, daug metų. 

Po atidaromojo žodžio savo 
kūrybos paskaityti eilės tvarka 
buvo pakviesti šie autoriai: 
Alfonsas Šešplaukis-Tyruolis, 
Liūne Sutema, Eglė Juodvalkė 
(šių dviejų šventėje negalėjusių 
dalyvauti poečių eiles perskaitė 
N. Martinaitytė), Artūras Te-
reškinas, Nijolė Jankutė, Kazys 
Bradūnas (jo poeziją skaitė Ag
nė Kižienė) ir Julija Sva-
baitė-Gylienė. Kai kurių eilė
raščiuose (Tyruolio, Jankutės. 
Švabaitės) pasigirdo naujesnė, 
giliai išgyventa tema — ap
silankymo tėvynėje įspūdžiai, 
kai kurių (Tereškino, Švabaitės) 
paskir i eilėraščiai buvo 
dedikuoti istorinėms asme
nybėms — poetui Vytautui 
Mačerniui, rezistencijos kovo
tojui Julijonui Būtėnui. Iš visų, 
savo kūrybą skaičiusiųjų, di
džiausių plojimų susilaukė 
Nijolė Jankutė. Kai tuo tarpu, 
bent man asmeniškai, geriau
siai šį kartą patiko L. Sutemos 
ir A. Tereškino poezija. Kitų 
dalyvių nuomonės gal bus ki
tokios. Bet aplami šimetinės 
Poezijos dienos buvo puikios. 
Tikėkime, kad jos dar ilgai bus 
rengiamos. 

Antrąjį vakarą užbaigė Poe
zijos dienų rengėjo JC Moterų 
klubo vardu S. Endrijonienė, 
visus šio vakaro programos 
atlikėjus apdovanodama gėlė
mis. Gaila, kad nebuvo nei 
vieno fotografo, kuris gėlėmis 
papuoštus poetus būtų įamžinęs 
nuotraukose, nors dažnai spau
dai ir istorijai užfiksuojami 
žymiai mažesnės vertės įvykiai. 

VI. R. 

Vyresniųjų lietuvių centro 
lankytojai pradėjo nerimauti, 
klausinėdami vadovės E. Siru
tienės, kada vėl vyksime j 
gamtą? Tad centro vadovybė 
š.m. gegužės 25 d. suorganiza
vo išvyką į Brookfield zoologijos 
sodą. Pasklidus žiniai, bema
tant užsiregistravome, 
pripildėme autobusą, iš viso 43 
žmonės. Turėjome savo tarpe iš 
„Vaikų vilties" atstovą Kęstutį, 
kurį palydėjo jo mamytė. 

Valandą prieš išvykstant pra
deda rinktis ekskursantai. Susė
dus autobuse, vadovė E. Siru
tienė duoda paskutinius nuro
dymus ir dienotvarkę .Važiuoja
me! Džiaugsmas kutena širdį. 
Taip gera palikti „trumpai 
valandėlei" triukšmingą dulkė
tą miestą. 

Kol nuvykome, ir alkis pradė
jo pasireikšti, tad susėdome visi 
kartu užkandžiauti. Tuo tarpu 
vadovė nuėjo visiem nupirkti 
bilietų į delfinų spektaklį. („Ji 
nei pavargus, nei išalkus") 
grįžus visiem išdalino bilietus, 
tad viskas vyko sklandžiai ir 
greitai. 

Pasistiprinus atėjo laikas ir 
delfinus aplankyti. Nors esu 
juos mačiusi daug kartų, bet 
visada stebiu su didžiausiu 
malonumu. Šalia manęs sėdinti 
kaimynė matė pirmą kartą, jos 
veidas švytėjo džiaugsmu. 

Nuostabūs tie delfinai, taip 
pat jų dresiruotojai, kurie su jais 
taip švelniai elgiasi ir išgauna 
puikiausių pokštų. Labiausiai 
visus žavėjo, kai mergina neria 
į vandenį ir žaidžia su delfinais. 

Pasibaigus programai, išėję į 
lauką įkvepiame orą pilna krū
tine, nes jis toks gaivus! Pasi
skirstę būreliais, vaikštinėjame 
medžių ir gėlių alėjomis. Gėlių 
pats žydėjimas tad gėrimės jų 
grožiu ir kvapu. Šta i ir 
traukinėlis, reikia ir jį išmė
ginti, konduktorius aiškina pra
važiuojamas vietas, gyvuliukus 
ir žvėris. Išgirdęs mūsų skambią 

Esame pastebėję, kad sovie
tinis žmogus nėra vien psicholo
gų išmislas. Ilgi okupacijos 
metai ir geležinė uždanga 
laisvąjį pasaulį darė nepri
einamą pavergtam lietuviui. 
Vakaruose besivystančios švie-
timo, tikėjimo, j aun imo 
auklėjimo, politinės organiza
cijos sritys ir jų puoselėjamos 
vertybės lietuviui nebuvo pri
einamos. Tad šiuo metu, šalia 
ekonominės paramos, Lietuvai 
nemažiau yra būtina ir ideolo
ginė parama minėtose srityse. 
Apie atstovaujamų institucijų 
teikiamą ideologinio pobūdžio 
paramą šių laikų Lietuvos žmo
gui JAV LB-nės Visuomeninių 
reikalų ruošiamoje konfe
rencijoje kalbės kun. Antanas 
Saulaitis, SJ, ,,I Laisvę" fondo 
organizatorius ir pirm. dr. 
Kazys Ambrozaitis, Lietuvai 
švietimo srityje daug 
padedančios APPLE organiza
cijos generalinė direktorė Vaiva 
Vėbraitė-Gustienė, Lietuvių 
Skautų Sąjungos Tarybos pirm. 
Sigitas Miknaitis ir Ateitininkų 
Federacijos vadas Juozas 
Polikaitis. Konferencija įvyksta 
š.m. birželio 19-20 d. Southfield, 
MI. 

kalbą, klausia, kokios mes tau
tybės. Sakome „Lithuanians!" 
Pasibaigus pasivažinėjimui, dar 
turime laiko, tad vėl vaikš
tinėjame. Priėjome prie meškų. 
Taip ir nepajuntame, kad jau 
laikas grįžti namolei. Visi 
truputį pavargę, gerai nusi
teikę, važiuojame į „Seklyčią". 
Vadovė E. Sirutienė išdalina 
lapus pietų nuolaidai. Tad 
išalkę naudojamės proga ir sė
dame gražioje „Seklyčioje" 
pasistiprinti. 

O. Lukienė 

Lidia Pauliūte atsisveikina abiturientų vardu Maironio lit. mokyklos mokslo 
metų užbaigtuvėse. 

Prel. Jurgis Šarauskas. 

KUN. J . ŠARAUSKAS -
PRELATAS 

Kun. dr. Jurgis Šarauskas ge
gužės mėnesį JAV sostinėje 
buvo pagerbtas prelato laipsniu 
ir bažnytiniais žymenimis. 
Buvęs Sv. Antano Ciceroje 
klebonas ir Čikagos arki
vyskupijos p l anav imo bei 
tyrimo raštinės direktorius, jau 
trejus metus vadovauja JAV 
Vyskupų konferencijos įstaigai, 
talkinančiai Vidurio bei Rytų 
Europai ir buvusiems sovietų 
imperijos šalių Bažnyčioms. 

Išėjęs organizacinio plana
vimo aukštuosius mokslus, 
buvo vyskupų pakvies tas 
sudaryti vienetą, planuojantį ir 
pravedantį talką beveik dvi
dešimties valstybių Bažny
čioms. Šiuo metu drauge su 
Čikagos arkivyskupu kard. J. 
Bernardinu bes i lankant i s 
Ukrainoje. Vienais metais Lietu
vos vyskupų konferencijoje 
lankėsi net penkis kartus tartis 
dėl pagalbos. 

JAV VK skiria lėšų iš savo 
sąmatos ir iš katalikų aukų per 
Rytų Europai rinkliavas. Jau 
treji metai surenkami keli mili
jonai, tačiau talkai priklauso ir 
netiesioginė ryšių, medžiagų, 
stipendijų, įvairių kursų ir kita 
parama atsikuriančių valstybių 
katalikams bei visuomenei. 
Įstaiga pasirūpina ryšiais su 
universitetais, seminarijomis, 
susižinojimo priemonių specia
listais ir kitais, kurie savo ruož
tu ir kartais iš savų ar surastų 
išteklių vykdo projektus. 

Visų šių šalių vyskupų pra
šymai pereina per prel. dr. J. Ša-
rausko rankas ir įteikiami JAV 
VK komisijai bei visumai svars
tyti ir nubalsuoti. Iš anksto 
nusistatę statyboms lėšų neskir
ti, prileido tik dvi išimtis — ka
talikiškąją spaustuvę Lietuvoje 
ir katedros remontus Albanijoje. 
JAV VK dvejus metus iš eilės 
stambiai parėmė Lietuvos klie
rikų bei kunigų mokslą Romoje, 
katalikiškos TV studiją Kaune, 
įvairias stipendijas ir kitus 
uždavinius, kurių vertė gerokai 
prašoko milijoną dolerių. 

Prel. Šarauskas kunigu buvo 
įšventintas lygiai prieš 20 luetų. 
Vašingtone gerai pažįstamas ir 
iš anksčiau, kai metus stažavosi 
Baltuosiuose Rūmuose. 

AS. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
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