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Žinios iš Lietuvos — Elta 

Atsisakyta statyti 
naftos terminalą 

Vilnius, birželio 3 d. (Elta) — 
Vyriausybė birželio 2 d. priėmė 
sprendimą atsisakyti brangaus 
ir ilgai trunkančio naftos-che-
mijos eksporto ir importo ter
minalo statybos. Vietoj jo, ma
tyt, bus projektuojama ir sta
toma naftos bei jos produktų im
porto ir eksporto jūrinė gravi
tacinė platforma su naftotiekiu 
į Mažeikių valstybinę naftos 
perdirbimo įmonę „Nafta". 

Planuojamo statinio pajėgu
mas — 12 milijonų tonų naftos 
ir apie 5 milijonai tonų jos 
produktų. Mokslininkų nuomo
ne, geriausia vieta tokio tipo 
terminalui būtų Būtingėje. Vy
riausybės narių nuomonės šiuo 
klausimu skiriasi. Įvertinus 
posėdyje pareikštus pasiūlymus 
ir pastabas, į klausimą, kur 
s tatyt i pigesnį terminalą, 
galutinai bus atsakyta kitame 
vyriausybės posėdyje. 

Aukojamos lėšos popiežiaus 
vizitui 

Vilniaus miesto organizacinis 
komitetas popiežiaus Jono Pau
liaus II vizitui pasiruošti įsteigė 
šv. Tėvo atvykimo fondą ir krei
pėsi į visus piliečius, įstaigas, 
organizacijas, prašydamas au
koti lėšas. Į šį fondą lėšas 
pervedė Vilniaus valstybinė 
buitinių paslaugų įmonė „Ban
ga" (1 milijoną talonų), akcinė 
bendrovė „Kilimai" (300,000 
talonų), komerciniai „Vilniaus 
bankas" (500,000 talonų) ir 
„Aurabankas" (200,000 talonų). 
Pinigus šiam fondui aukoja ir 
pavieniai asmenys. 

Visos fondui aukotos lėšos bus 
naudojamos Vingio parko ir 
Senamiesčio pagrindiniams ob
jektams, gatvėms, pastatų fasa
dams remontuoti bei aplinkai 
sutvarkyti, renginiams, susiju
siems su popiežioaus vizitu, 
organizuoti, maldininkų išlai
doms padengti. 

Naujas pramonės ir 
prekybos minis tras 

Prezidentas savo dekretu, 
atsižvelgdamas į ministro pir
mininko teikimą, Lietuvos 
pramonės ir prekybos ministru 
paskyrė Kazimierą Juozą Kli
mašauską. Iki šiol Klimašaus
kas ilgą laiką vadovavo vals
tybinei mikroelektronikos 
įmonei „Venta". 

Sąjūdžio penkerių metų 
jubiliejui 

Prezidentas Algirdas Bra
zauskas pakvietė susit ikt i 
Lietuvos persitvarkymo sąjū
džio iniciatyvinės grupės narius. 
Susitikimas įvyko birželio 3 d. 
Seimo rūmuose. 

Sąjūdžio iniciatyvinė grupė 
susikūrė lygiai prieš penkeris 
metus. Joje buvo 35 žinomi Lie
tuvoje kultūros, mokslo, meno 
darbuotojai. Po kelių dienų 
analogiškos grupės pradėjo kur
tis visuose šalies miestuose ir 
rajonuose. 

Pirmasis viešas Sąjūdžio 
renginys buvo delegatų į 
partinę konferenciją Maskvoje 
palydos. Perpildytoje Katedros 
aikštėje tada pirmą kartą 
iškelta Lietuvos ekonominio sa
varankiškumo idėja. Tų pačių 
metų vasarą Sąjūdis organizavo 

didžiulius mitingus Vingio 
parke. Juose jau skambėjo šū
kiai, reikalaujantys politinio 
savarankiškumo. Lapkričio 
mėnesį įvyko pirmasis Sąjūdžio 
suvažiavimas. Visi 35 iniciaty
vinės grupės nariai buvo išrink
ti į Sąjūdžio seimą, daugelis — 
į seimo tarybą. 

„Danijos te lekomo" dovana 
Lie tuvos ryšininkams 

Šią savaitę „Danijos tele-
komas" atsiuntė 120 kilometrų 
telefoninio kabelio ir jo monta
vimo medžiagų valstybinei įmo
nei „Lietuvos telekomas". Kole
gos iš Danijos, su kuriais Lietu
vos ryšininkai glaudžiai bendra
darbiauja, šią dovaną skyrė sti
chinių nelaimių praėjusių metų 
spalyje ir šių metų sausyje pa
dariniams atitaisyti: tuomet 
nuo audros ir apledėjimo labai 
nukentėjo kaimo orinės telefono 
linijos. Gautas kabelis bus klo
jamas vietoje išgriautų orinių 
telefono linijų. Ryšių specialis
tai planuoja darbus atlikti per 
birželio mėnesį. 

Iš viso „Danijos telekomas" 
numatęs padovanoti 220 km 
kabelio. Danai taip pat atsiuntė 
medžiagų, išmokė Lietuvos ryši
ninkus jų šalyje naudojamų ka
belių montavimo metodų. 

P a b r a n g u s i e lekt ra padės 
kaupt i lėšas b randuol in iam 

kurui 

Įregistruota 
konservatorių 

partija 
Vilnius, birželio 1 d. (Elta) — 

Praėjusios savaitės pabaigoje 
oficialiai įregistruota Tėvynės 
Sąjunga — konservatorių parti
ja. Apie tai gegužės 31 d. įvyku
sioje spaudos konferencijoje pra
nešė Seimo Tėvynės Santaros 
opozicijos vadas Vytautas 
Landsbergis. 

Tėvynės Sąjungos skyriai jau 
įkurti 30-yje rajonų ir miestų. 
Tos struktūros reikalingos pa
dėti žmonėms, kuriuos apgaudi
nėja valdžia ir kurie neįstengia 
apginti savo teisių, pasakė 
Landsbergis. 

Konservatoriai skatina pasiti
kėjimą žmogumi ir tikėjimą 
pačiu savimi, taip pat skatina 
iniciatyvą, kūrybiškumą, išsi
lavinimo siekimą. Tai žmogus, 
pilietis ir savininkas, vertinąs 
nuosavybę, šeimą ir vietą, kurio
je gyvena ir dirba, kurdamas ge
rovę savo šeimai ir savo šaliai, 
komentavo Vytautas Landsber
gis. 

Seimo opozicinės koalicijos 
Tėvynės Santaros vadas yra įsi
tikinęs, kad solidi ir atsakinga 
politika turi ateitį, nors apskri
tai žmonės Lietuvoje ir yra nu
sivylę politika. Jis teigė, kad 
LDDP bijo naujos partijos, gra
sina jai teismais, bando suprie
šinti Tėvynės Sąjungą su Sąjū
džiu, o atskirus žymius asmenis 
tarpusavyje. 

Vytautas Landsbergis infor
mavo, kad praėjusį savaitgalį jis 
dalyvavo Baltarusijos Liaudies 
Fronto trečiame suvažiavime. 
Pasak jo, Baltarusijos Liaudies 
Frontas niekuomet nėra kėlęs ir 
dabar nekėlė jokių teritorinių 
pretenzijų Lietuvai. 

Kanados premjeras ragina 
JAV jungtis blokadon 

prieš Haiti 
VVashington, DC, birželio 2 d. 

(NYT) — Kanados ministras pir
mininkas Brian Mulroney tre
čiadienį pasakė prezidentui Bill 
Clinton, kad Kanada yra pasi
ruošusi siųsti savo dalinius 
padėti užtikrinti blokadą prieš 
Haiti, kad tuo privestų valdžią 
pasiglemžusius karininkus ją 
grąžinti teisėtai išrinktam pre
zidentui kun. Jean-Bertrand 
Aristide. Bet prez. Clinton tik 

kad JAV galėtų siųsti pajėgas į 
Makedoniją. 

Abu šalių vadai kalbėjosi dau
giau kaip valandą, ministrui 
pirmininkui ruošiantis pasi
traukti iš tų pareigų, kurias ėjo 
devynerius metus. Jo pavaduo
tojai sakė, jog šis susitikimas 
buvo daugiau neoficialus, asme
niško pobūdžio, abiems vadams 
bendrai aptariant savo šalių po
litinę situaciją. Jie taip pat 

Lietuvos krašto apsaugos ministras Audrius Butkevičius (kairėje) gegužės 
18 d. pasitiko pasitarimams Lietuvon atvykusį Rusijos gynybos ministrą 
Pavel Gračev (dešinėje). 

Prez. Clinton konstatavo, 
kad įvyko „žymus" Rusijos 

dalinių išvedimas 

Vyriausybė nutarė nuo bir
želio 1 d. nustatyti vidutinį 
elektros energijos tarifą — 8 
talonus už kilovatvalandę. 

Energetikos ministerijos Eko
nomikos departamento direk
torės pavaduotojas Rimantas 
Šukys paaiškino, kad Ignalinos 
atominė elektrinė jau gavo pir
mą siuntą branduolinio kuro, už 
kurį reikia sumokėti 27.6 mili
jonus dolerių. Kainos už elek
tros energiją pakėlimas padės 
sukaupti lėšas ne tik sumokėti 
už jau gautą kurą, bet ir už tą, 
kurį reikės pirkti rudenį. Iš viso 
trys branduolinio kuro siuntos 
kainuos 99 mil. dolerių. Į anks
tesnį tarifą — 6.5 talonai už 
kilovatvalandę — lėšos branduo
liniam kurui įsigyti neįėjo. 
Pasak Šukio, sukauptos lėšos 
padės pasirengti žiemos sezonui 
ir šilumos tiekimo įmonėms. 

Sąjūdžio 
suvažiavimas įvyks 

rudenį 
Vilnius , birželio 2 d. (Elta) -

Sąjūdžio seimas nutarė rugsėjo 
mėnesį sušaukti Lietuvos Sąjū
džio suvažiavimą. Paskutinis 
įvyko pernai pavasarį. Jame 
buvo iškelta ir pradėta reali
zuoti Respublikos prezidento 
rinkimo idėja. Sąjūdžio garbės 
pirmininku tapęs Vytautas 
Landsbergis tada pažadėjo kan
didatuoti į prezidentus, bet 
rudenį šio ketinimo atsisakė. 

Ekspertų nuomone. Sąjūdžio 
ateitis problematiška. Vieni 
sako, kad po juo turėtų glaustis 
visos dešiniosios partijos, kiti 
galvoja, jog jis pats turėtų tapti 
Tėvynės Sąjungos (neseniai įsi
kūrusi Lietuvos konservatorių 
partija) dalimi. 

JAV konsultantas 
dėl mafijos 

Kaunas, gegužės 29 d. — 
Kurt Muelenberg, žymus JAV 
teisininkas, nuo vasario 
mėnesio dirba Lietuvoje. Jis 
buvo JAV Teisingumo depar
tamento Kovos su organizuotu 
nusikalstamumu ir reketu 
(piniginiu prievartavimu) 
skyriaus vadovas, konsultavo 
Italijos teisėsaugos darbuoto
jams kovoje su Mafija, rašo 
„Kauno laikas". 

Susitikime su žurnalistais jis 
papasakojo, kad neseniai konsul
tavęs Lietuvos Respublikos Įsta
tymo dėl nusikalstamų bendri
jų kontrolės projektui, kurį 
parengė Teisingumo ministeri
ja. K. Muelenberg surengė semi
narus Policijos akademijoje, taip 
pat policijos įstaigose Kaune, 
Šiauliuose, Klaipėdoje. Dabar 
išvažiuoja, o rudenį vėl grįš į 
Lietuvą, bet jau ne vienas — su 
Federalinio tyrimo biuro (FBI) 
agentu, kuris perduos patirtį 
Lietuvai. 

Psichiatrai ruošiasi 
streikuoti 

Vilnius, gegužės 30 d. (Elta) 
— Lietuvos Psichiatrų Asociaci
jos ir streikų komiteto posėdyje 
nutarta birželio mėnesį surengti 
psichiatrų piketą. Savo reikala
vimus vyriausybei jie yra įteikę 
balandžio pabaigoje, tačiau at
sakymo dar negavo. 

Psichiatrai, kurių yra apie 
300. reikalauja socialinių 
garantijų: kompensacijų žūties 
ar sužalojimo atveju, 40%-50% 
atlyginimų priedų, pailginti 
atostogas iki 56 kalendorinių 
dienų. 

Jeigu šie reikalavimai nebus 

W ashington, DC, birželio 1 d. 
— Gegužės 31 d. datuotu prezi
dentiniu nustatymu pasiųstu 
JAV valstybės sekretoriui War-
ren Christopher, JAV preziden
tas Bill Clinton konstatavo, jog 
yra įvykęs žymus ..substan-
tial") Rusijos/NVS kariuomenės 
dalinių išvedimas iš Pabaltijo 
šalių. Sekančią dieną Valstybės 
departamentas pasiuntė laišką 
JAV kongreso pirmininkui, pra
nešdamas apie šj prezidento 
nustatymą ir kad tai išpildo 
vadinamos Byrd Amendment 
reikalavimą, jog Rusijai ekono
minė pagalba bus siunčiama tik 
su sąlyga, kad iki birželio 1 d. 
JAV prezidentas galės konsta
tuoti, kad įvyko žymus Rusi
jos/NVS kariuomenės išvedimas 
iš Pabaltijo šalių. 

Prezidentinio nustatymo pa-
teisinimasis memorandumas 
prasideda žodžiais: „Jungtinės 
Amerikos Valstijos ir toliau 
teikia aktyvią paramą Estijai. 
Latvijai ir Lietuvai, joms sten
giantis pasiekti visišką ir greitą 
Rusijos bei NVS dalinių išvedi
mą iš savo teritorijų". Tuomet 
primenama, kad susitikęs su 
Rusijos prez. Boris Jelcinu ir 
užsienio ministru Andrėj Kozy-
rev, Vancouver, Kanadoje, prez. 
Bill Clinton ragino Rusiją lai
kytis savo pažadų ir kad tam 
paskatinti JAV pažadėjo skirti 
6 milijonus dol. butų statymui 
iš Pabaltijo sugrįžusiems kari
ninkams. 

Primenama, jog generolui P. 
Gračev kovo 29 d pakartojus B. 
Jelcino pareiškimą, jog Rusijos 
kariuomenės išvedimas iš Pa
baltijo suspenduojamas, JAV 
reikalavo paaiškinimo ir gavo 
užtikrinimą, jog dalinių išve
dimas tebesitęsia. Nors admi
nistracija pripžista, kad rusu 
mažumų padėtis Pabaltijy yra 
reikšmingas politinis klausi
mas, ji vis vien tvirtina, kad tai 
negali būti rišama su kariuome 
nės išvedimu. 

Memorandume primenama, 
jog 1992 m. rusėjo 8 d. Rusijos 
ir Lietuvos gynybos ministrų 

pasirašytoje sutartyje Rusija 
sutiko iš Lietuvos išvesti visas 
Rusijos/NVS karines pajėgas iki 
1993 m. rupgjūčio 31 dienos. 
Konstatuojama, jog išvedimas 
nuolat vyksta ir kad Rusijos 
parlamento Gynybos ir saugu
mo komiteto pirmininkas Sergėj 
Stepašin, balandžio 8 d. lanky
damasis Vilniuje, patvirtino, 
kad visos Rusijos pajėgos apleis 
Lietuvą iki 1993 m. rugpjūčio 
31-osios. „Tą įsipareigojimą pa
tvirtino ir prezidentas Jelcinas 
ir gynybos ministras Gračev", 
rašoma memorandume. 

Memorandume pripažįstama, 
kad dalinių išvedimas pastoviai 
vyksta ir iš Estijos, tačiau 
pagrindinė kliūtis yra negalė
jimas susitarti dėl tvarkaraščio. 
Lėčiausiai išvedami Rusijos da
liniai iš Latvijos, tačiau ir čia 
didžiausia kliūtis yra negalėji
mas susitarti dėl tvarkaraščio. 
Tačiau visvien ir tuose kraš
tuose įvyko „žymus" Rusijos 
dalinių išvedimas. 

Prezidento sprendimą pare
miantis memorandumas baigia
mas, nurodant Rusijos dalinių 
skaičių Pabaltijy. Pripažinus, 
jog sunku gauti tikslius duo
menis, apskaičiuota, jog 1992 
metų pradžioje Pabaltijo šalyse 
buvo 120,000 Rusijos^VS ka
rių. Tačiau 1992 m. antrame 
pusmety ir 1993 m. pirmame 
pusmety vykusių Rusijos dali
nių išvedimų pasekme, apskai
čiuojama, kad Pabaltijo šalyse 
Rusijos/NVS dalinių liko tokie 
skaičiai: Latvijoje — tarp 20,000 
ir 23,000. Lietuvoje — tarp 
12.500 ir 17.000 ir Estijoje -
tarp 5.900 ir 9.000. 

kos laisvos prekybos sutartį. 
Abu sutinka, kad ji reikalinga, 
bet nesutaria dėl apsaugų. 

Prez. Bill Clinton, su ministru 
pirmininku Mulroney pozuoda
mas fotografams, pripažino, kad 
atėjo laikas JAV-oms persvars
tyti savo pasirinkimus, bandant 
išspręsti Haiti problemą. Prisi
mindamas, kad balandžio mėne
sį Haiti valdantiems karinin
kams neįsileidus Jungt inių 
Tautų tarptautinių taikos pa
laikytojų dalinių, tenka pri
pažinti, jog iki šiol vykdyta JAV 
politika Haiti atžvilgiu nepasi
sekė. 

Tuo tarpu prezidento Clinton 
tolimesni veiksmai Haiti at
žvilgiu dar nenumatyti. 

pažadėjo vėl perstudijuoti JAV kalbėjo ir apie Šiaurės Ameri-
pasirinkimus, bandant spręsti 
padėtį Haityje. 

Vėliau JAV administracijos 
pareigūnai pasakė, jog tuo tar
pu JAV nėra pasiruošusios im
tis stipresnių veiksmų, negu 
dabar daro, būtent, užšaldyti 
Haiti valdančiųjų asmenų turtą 
užsienio bankuose. 

Ministras pirmininkas Mulro
ney, kuris netrukus baigs savo 
kadenciją ministru pirmininku 
ir toliau nebekandidatuos, buvo 
atvykęs į Washingtoną savo at
sisveikinimo vizitui. Kalbė
damas „MacNeil-Lehrer News-
hour" programoje transliuo
tame pasikalbėjime, premjeras 
pabrėžė, jog Haiti kaip tik yra 
šio žemyno tiesioginių interesų 
sferoje ir tad stato daug didesnę 
atsakomybę agresyviau rūpintis 
teisėtos valdžios atstatymu, 
negu sakysime, Balkanų proble
mos. Kalbėdamas su reporte
riais po susitikimo su prez. Clin
ton, premjeras paskė, jog jis 
tikisi sugebėsiąs „įtikinti mūsų 
sąjungininkus", kad būtina už
baigti Haityje vykstančią demo
kratijos parodiją. 

Susitikime su prez. Clinton 
premjeras taip pat bandė jį 
į t ikinti s iųsti JAV žemės 
pajėgas į Balkanus, kaip Ka
nada jau yra padariusi. Pastebė
damas, kad „kanadiečiai, britai, 
prancūzai ir ispanai jau yra ten 
pasiuntę žymų skaičių pajėgų 
taikos palaikytojų kadrams", 
jis pasakė, kad ir „JAV-oms 
nepakenktų lygiai tą patį pada
ryti". Konkrečiai jis pasakė, 

— Lenkijos prez. Lech Walę-
sa antradienį pranešė, kad rin
kimai bus rugsėjo 12 d. ir 
prašė, kad darbininkų unija So
lidarumas netrukdytų pasiruo
šimo rinkimams, šaukdami vi
suotinį streiką. Jis netiesiogiai 
pasakė remsiąs premjerės Han-
na Suchockos reformas skati
nančią vyriausybę. 

— Guatemaloje kariuomenė 
pašalino diktatoriškas galias 
pasiėmusi prezidentą Serrano. 

patenkinti, nuo liepos 1 d. psi
chiatrai pagrasino nebeišduoti 
pažymų apie psichinę sveikatą. 
nuo rugpjūčio 1 d. — nebeatlikti 
visų rūšių ekspertizių, o nutf 
rugsėjo 1 dienos — teikti tik 
neatidėliotina pagalbą. „Eisime 
į kompromisus, kai bus paten 
kinta nors dalis reikalavimų", 
pasakė streiko Komiteto pirmi
ninkas, Vilniaus psichoneuro 
loginės ligonines vyriausiasis 
gydytojas Raimundas Misiūnas. 

Lietuvos delegacija deryboms su Rusija, vadovaujama Virgilijaus Bulovo, 
gegužės 19 d posėdžiavo Vilniuje su Rusijos delegacija, vadovaujama Viktor 
Isakov. Jos svarstė pagrindine politinę sutartį del Rusijos dalinių išvedimo, 
kuri vis dar kelia įvairių sunkumų, ir susitarė del kai kurių smulkesnių 
dalykų, susijusių su Rusijos kariuomenės išvedimu. 

Laiškai, ruošiantis 
Valstybės dienai 

Vilnius, birželio 1 d. (Elta) — 
Karaliaus Mindaugo kolegija 
gavo Belgijos karaliaus asme
ninio sekretoriaus laišką, ku
riame pranešama, kad infor
macija apie karališką Lietuvos 
valstybės kilmę ir apie artė
jančias 740-ąsias Mindaugo 
karūnavimo metines karaliui 
perduota ir už ją dėkojama. 

Rengdamasi valstybės dienos 
šventei, Karaliaus Mindaugo 
kolegija išsiuntė laiškus septy
niems Europos karaliams — 
Anglijos, Belgijos, Danijos, 
Ispanijos, Norvegijos, Olandijos, 
Švedijos. Laiškuose rašoma, kad 
šių metų liepos 6 d. bus mini
mas Mindaugo karūnavimo — 
tarptautinio Lietuvos valsty
bingumo pripažinimo 740-osios 
metinės, kad liepos šeštoji 
Lietuvoje įteisinta kaip vals
tybinė šventė — Valstybės die
na. 

Belgijos karalystė i Karaliaus 
Mindaugo kolegijos laišką 
atsiliepė pirmoji. Gautas taip 
pat atsakymas ir iš Olandijos 
ambasados Stokholme. Praneša
ma, kad Karaliaus Mindaugo 
kolegijos laiškas įteiktas Belgi
jos karaliui. 

Lietuvos gyventojams Kara
liaus Mindaugo kolegija pra
neša, kad valstybės dienos 
minėjimai prasidės liepos 4 
dieną. Liepos 6 d. minėjimas 
rengiamas Vilniuje. Katedros 
aikštėje. 

KALENDORIUS 

Birželio 4 d.: Kvirinas. Vin
centa, Biržis, Dausprungas. Dei
mena. 

Birželio 5 d.: Šv. Bonifacas 
vyskupas kankinys, Marcija, 
Daugą. Kantvydė, Kontautas. 

ORAS C H I C A G O J E 

Penktadienį saulė tekėjo 5:17, 
leisis 8:21. Temperatūra dieną 
65 F f 18 C), apsiniaukę, truputį 
palis, nakt) 53 F (12 C). 

Šeštadienį saulė teka 5:16. da 
linai debesuota, pradeda šiltėti. 

'. » 



DRAUGAS, penktadienis, 1993 m. birželio mėn. 4 d. 

/PORTO APŽVALGA 

43-SIOS SALFAS S-GOS 
ŽAIDYNĖS NEW YORKE 

VYTAUTAS GRYBAUSKAS 

New Yorko „Atletai" 
vėl čempionai 

Toronto „Vytis" pernai (po 
daugelio metų) iškovojęs krep
šinio čempiono titule, išlaikė jį 
tik vienerius mcus . Atvežė į 
New Yorką ir atidavė jį New 
Yorko „Atletui", kuris pasku
tinį dešimtmetį dominuoja 
mūsų krepšinį. Ir šį kartą, leng
viau negu bet kada, „Atletai" 
sudorojo visus priešininkus ir 
per paskutinius 10 metų šeštą 
kartą pasipuošė titulu. Nėra ko 
stebėtis, kai krepšinio sekcijai 
vadovauja toks pasišventęs ir 
sumanus vadovas ir treneris Pat 
Torney, kai komandoje žaidžia 
toks centro puolėjas kaip Ričar
das Šimkus, galėjęs daug padėti 
Lietuvos rinktinei, kuri praėju
sį savaitgalį turėjo daug vargo 
Lenkijoje. Baigminėse rungty
nėse „Atletai" nugalėjo Detroi
to „Kovą" 106-80 (54-31). 

Pat Torney, N.Y. „Atletų" krepšinio 
komandos treneris. 

Gerai suorganizuota — 
sklandžiai p raves ta 

43-sios ŠALFAS sporto žaidy
nės nesutraukė tiek dalyvių, 
kaip ankstyvesniais metais. 
Pasirodė, kad ilgas Memorial 
dienos savaitgalis daug kam ne
buvo palankus. Clevelando 
„Žaibas", vienas iškiliausių 
sąjungos klubų, neatvežė nei tų 
puikių tinklininkių, nei krepši
ninkų, nei tenisininkų. Nebuvo 
nei Baltimorės. Tačiau po 
daugelio metų vėl matėme stalo 
tenisą, moterų krepšinį ir Los 
Angeles „Bangos" tinklininkus, 
atvykusius iš kito Amerikos 
pakraščio. O ekstra — sportinių 
renginių, turbūt, užteko vi
siems: penktadienį — susipaži
nimo vakaras, šeštadienį — 
cepelinai ir šokiai su puikiu A. 
Kezio orkestru, sekmadienį — 
įspūdinga ir linksma išvyka 
laivu ir pirmadienį — užbaigtu-
vės „Židinyje". Visa varžybų ir 
renginių programa vyko sklan
džiai, dėka klubo pirm. A. Jan
kausko, organizacinio komiteto 
pirm. P. Gvildžio ir daugelio 
kitų. 

Krepšinis 

Krepšinis, kaip ir visada, do
minavo žaidynes su 23 koman
domis. Vyrų A klasėje — 8 
komandos kovojo dviejose 
grupėse. Pirmoje komandos 
apylygės ir kovos geros. Toronto 
„AuSra" laimi prieš Čikagos 
„Nerį" 74-66 ir netikėtai pa
klupdo Detroito „Kovą" 99 96, 
jau svajodama apie finalą. 
Tačiau nematytai gerai žaidžiąs 
Hamiltono „Kovas" pateikia 
staigmeną, laimėdamas prieš 

„Aušrą" 87-79 ir „Nerį" 85-83 
ir geresniu krepšių santykiu 
užsitikrindamas vietą pus
finalyje, o „Aušrai" palinkė
damas geros kelionės į namus. 
Pusfinaliui kvalifikuojasi ir 
Detroito „Kovas" su užtikrin
tomis pergalėmis prieš Ha
miltoną 112-105 ir „Nerį" 
103-87. Kitoje grupėje New 
Yorko „LAK" lengvai ir To
ronto „Vytis", be Karpio įveikęs 
Čikagos „Lituanicą" 79-75, 
iškopia į pusfinalius. 

Abu pusfinaliai vyko tuo 
pačiu metu gana mažose aikš
tėse, kur ūgiui, svoriui ir 
greičiui buvo sunkiau pasireikš
ti. Nepaisant to, „LAK" ne
sunkiai laimi prieš Hamiltoną 
91-75 ir Detroitas prieš Toronto 
„Vytį" 79-60. 

Tuo būdu baigmėje susitiko 
galingas ūgiu ir svoriu Detroi
to „Kovas" ir N.Y. „Atletai" 
prie savo geros komandos dar 
pridėję du Lietuvos moksleivius 
— Giedrių Aidietį ir D. Tarailą. 
„Atletams" pergalę užtikrino 
jau pirmame kėlinyje R. Šimkus 
(23 taškai), geras čikagiečio G. 
Shimko kamuolio skirstymas ir 
Taraila savo taikliais metimais 
(21 tšk.). Detroitui neužteko 
Rackos ir Kenedžio taiklių 
metimų bei brolių Gražulių ir 
Rugienio agresyvumo. 

Vyrų B klasėje varžėsi 7 ko
mandos. Tie patys klubai, kaip 
ir vyrų A klasėje, susitiko pus
finaliuose, tik kita tvarka. 
Viename Hamiltono „Kovas" 
laimi prieš Toronto „Aušrą" 
74-65, kitame N.Y. „LAK" iško-
voja prieš Detroitą 58-56. 
Baigmėje N.Y. „LAK" įveikia 
Hamiltoną 84-72. Trečioje vie
toje liko „Aušra". 

Jaunių B klasėje trijų koman
dų grupėje Čikagos „Lituanicą" 
laimi prieš N.Y. „LAK" 41-33 
ir prieš Hamiltoną 48-41. Ta
čiau finale Hamiltonas atsigrie
bia ir laimi prieš „Lituanicą" 
48-44. 

Moterų grupėje Hamiltono 
merginos lengvai laimi prieš 
N.Y. „LAK" 51-28, bet randa 
gerą pasipriešinimą Toronto 
„Aušroje" 40-38. 

Ričardas Šimkus, iškilus New Yorko 
„Atletų" klubo krepšinio komandos 
žaidėjas. 

Stalo tenisas 

Po daugelio metų mūsų varžy
bose, dėka Prano Gvildžio, vėl 
pasirodė stalo tenisas. (Pranas 
Gvildys yra buvęs mūsų stalo 
teniso pažiba Nors tik 15 
dalyvių, bet pradžia jau yra. 

Vyrų grupėje baigminėje 
kovoje A. Laužadis iškovojo per 
galę prieš R. Gaubą 21-16, 
21-10. Moterų klasėje S. Petru-
sevičiūtė laimėjo prieš P. Piet-

Pranas Gvildys, 43-jų ŠALFAS s-gos 
metinių žaidynių organizacinio komi
teto pirmininkas. 

raitytę 21-9, 21-6. Seniorų per
gale pasipuošė E. Adomaitis, 
įveikęs E. Austrą iš Bostono 
21-12, 12-21 ir 21-13. Pagaliau 
dvejetus laimėjo R. Gauba ir E. 
Austras. 

Lauko tenisas 

Lauko tenise dalyvių skaičius 
buvo liūdnas. Vyrų grupėje, 
lengvai nugalėję visus prie
šininkus, susitiko D. Ivaška iš 
Bostono ir R. Grybauskas iš 
New Yorko. Ivaškos agresyvus 
ir tikslus žaidimas prie tinklo 
užtikrino jam pergalę 6-2, 6-3. 
Trečioje vietoje liko D. Labutis, 
nugalėjęs A. Kezį 10-3. Seniorų 
klasėje V. Grybauskas iš Flo
ridos neturėjo vargo nei su A. 
Veliuona iš Baltimorės 10-3, nei 
su R. Kaziu 10-5. Moterų laimė
toja išėjo M. Lukavičiūtė prieš 
0. Pugh 6-0,6-2. Geriausias teni
sas buvo pademonstruotas vyrų 
dvejeto finale, kur trijų setų 
įdomioje ir lygioje kovoje 
pergalę nusinešė D. Ivaška ir A. 
Kezys prieš Vytautą ir Rolandą 
Grybauskus 4-6, 7-5 ir 6-3. 

Šachmatai 

šachmatų varžybose buvo vos 
3 dalyviai. Pirmą vietą iškovojo 
A. Simonaitis iš New Yorko, su
rinkęs 3 taškus, antroje liko V. 
Nasvyt is iš Clevelando ir 
trečioje E. Staknys iš New 
Yorko. 

Tinklinis 

š į kartą tinklinis buvo bene 
labiausiai nuskriaustas — vos 4 
vyrų ir 4 moterų komandos. 
Vieni turėjo dalyvauti amerikie
čių varžybose, kitiems nepatiko 
gegužės pabaigos savaitgalis. 
Tačiau ilgametis tinklinio vado
vas ir treneris Zigmas Žiupsnys 
iškeliavo gana patenkintas: jo 
merginos — „Neries" komanda, 
kaip ir daugelį kartų, laimėjo 
pirmą vietą ir žaidimo lygis 
buvo tikrai neblogas. „Neries" 
komanda, pusfinalyje lengvai 
nugalėjusi „Aušrą", finale prieš 
N.Y. „LAK" turėjo baimės, 
pralaimėdamos pirmą setą 
14-16. Graži kova antrame sete, 
kurį „Neris" ištraukia 15-12, o 
trečiame, jau su pasitikėjimu, 
užsitikrina pergalę net 15-2. 

Vyrų grupėje „Valio!" Los 
Angeles „Bangai". Jie, kaip 
senovės romėnai — iš toli 
atkeliavo, pamatė ir nugalėjo. Ir 
nugalėjo visus. Pusfinalyje be 
pastangų nugalėjo N.Y. „LAK" 
15-5, 15-7, o finale Bostono 
„Grandį" taip pat lengvai 15-9, 
15-1, 15-8. 

Atšvęstas New Yorko 
„LAK" jubiliejus 

Su šiomis 43-mis ŠALFAS žai
dynėmis buvo atšvęstas ir New 
Yorko „LAK" 90 metų gyva
vimo jubiliejus. Vietoje 
iškilmingo banketo su daugybe 
nuobodžių kalbų, sportuojantis 
jauniams turėjo progos sekma
dienio vakare apiplaukti visą 
Manhatten ir pasigrožėti jo 
žibėjimu. O krepšinio čempiono 
ti tulu liks papuoštas seniausio 
pasaulyje Sėtuvių sporto klubo 
jubiliejus. 

LENKIJA NUGALĖTA, BET... 
Lietuva suklumpa pr ieš Baltarusiją ir i šk ren ta iš 
tolimesnių žaidynių, vedanč ių į Europos pirme
nybes. Marčiulionis žaidžia, be t komandai t rūks
ta susižaidimo ir ypač Sabonio. 

REMIGIJUS GAŠKA 

Lietuvos svajonės pakartoti 
Europos krepšinio meisterystę 
tapo palaidotas Vakarų Len
kijos Wroclavo mieste. Po pui
kaus pasirodymo Barcelonos 
olimpiadoje daug kas tikėjosi ir 
vėl pamatyti Lietuvą pirmau
jančių komandų tarpe. Deja! 
Wroclave įvykusiame atrankos 
turnyre dalyvavo 15 Rytų 
Europos rinktinių. Iš jų penkios 
pateks į šio mėnesio pabaigoje 
vyksiančias Europos pirme
nybes Vokietijoje. 

Pirmas rungtynes Lietuvai 
teko žaisti prieš šeimininkus — 
Lenkiją. Psichologiškai joms 
mūsų krepšininkai buvo pasi
ruošę ir po sunkios kovos paklo
jo lenkus 102:99. Šiose rung
tynėse puikiai sužaidė Marčiu
lionis, be kurio Lietuva būtų 
prakišusi bent 20 taškų skir
tumu. Šarūno dalyvavimas 
kabėjo ant plauko iki pasku
tinės minutės. Vyko derybos su 
„Golden State Warriors". su ap-
draudos bendrovėmis ir agen
tais. Pagaliau, nusipirkęs at
sakančią apdraudą, Šarūnas nu
sprendė žaisti. Sveikiname jo 
šitokį atsidavimą Lietuvai. 
Būtų buvę gana lengva atsisa
kyti... 

Toje grupėje, į kurią buvo pa
tekusios Lietuva ir Lenkija, dar 
žaidė ir Baltarusija. Iš šios gru
pės taip, kaip ir iš kitų trijų 
grupių, j semifinalus pateko po 
dvi komandas. Prieš Baltarusiją 
žaisti Lietuva nebuvo pasiruo
šusi. Neįvertino priešininko. 
Einikis negalėjo atstoti Sabonio, 
ir centre buvo didžiulė spraga. 
Baltarusiai laimėjo 88:80. 

Patekti į semifinalus Lietu

vai trūko arba Baltarusijos per
galės prieš Lenkiją, arba Lenki
jos laimėjimo 13 taškų skir
tumu. Jei laimi Baltarusija, 
Lenkija su dviem minusais 
lieka trečioje vietoje; jei Lenki
ja laimi 13 taškų skirtumu, 
visos komandos turi po vieną 
pergalę ir vieną pralaimėjimą, 
bet tada Lietuva, turėdama ge
resnį krepšių santykį, patenka 
į pusfinalius. Deja... Lenkų-Bal-
tarusių rezultatas (81:75) buvo 
tiksliai per pusę — šeši taškai,' ir 
Lietuva su blogesniu krepšių 
santykiu iškrito iš tolimesnių 
žaidynių. Atrodo, abu Lietuvos 
kaimynai gražiai pabendravo... 

Sabonio trūkumas buvo giliai 
jaučiamas. Bet tai dar ne viskas. 

Futbolas Čikagoje 
SUNKIAI SUKASI 

PIRMENYBIŲ 
RATAS 

Netikęs pavasario oras, kurio 
dėka pirmenybių pradžioje 
neįvyko kelerios rungtynės, tuo 
pačiu metu pravedamos Open 
Cup ir State Cup varžybos, 
trukdo iš anksto nustatyto 
pirmenybių rato sukimąsi. Da
bar, kai pirmenybės jau turėtų 
artėti prie pabaigos ar bent 
turėtume apytikrį eigos vaizdą, 
dar yra komandų, kurios tesu-
žaidė po 1 rungtynes. 

Vienas dalykas yra aiškus — 
Metropolitan lygos, kurioje ir 
„Liths" dalyvauja, komandų 
žaidimo lygis pavasarį yra 
žymiai aukštesnis negu rudenį, 
nes pavasarį nerungtyniauja 
universitetų komandos, ir jų žai
dėjai gali dalyvauti pašaliečių 
klubų komandose. Kadangi 
„Liths" komanda šiuo metu fut
bolo stipendininkų-žaidėjų 
neturi, rudenį rungtyniauti jai 
lengviau, nes nepraranda 
žaidėjų. 

Nepaisant įvairių nesklan
dumų, „Liths" komandai pa
vyko sužaisti net ketverios 
pirmenybių rungtynės. Žiūrint 

] iš vienos pusės — gerai. Galės 
per karščius ilsėtis, atostogauti. 
Iš kitos — ne taip jau gerai: iš 
ketverių rungtynių laimėti tik 
2 taškai. Kaip praėjusių metų 
Metropolitan lygos major divizi
jos čempionams pirmenybių 
pradžia, geriausiu atveju, tik 
miglota. Daugelis žiūrovų 
kraipo ūsus ir stebisi, kokia bus 
šių vieno rato pirmenybių pa
baiga? 

Teko patirti, kad šį sekma
dienį pirmenybių rungtynės 
vyks pilnu tempu. Žiūrint į jų 
tvarkaraštį, sunku numatyti 
laimėtojus ir pralaimėtojus, nes 
dar nėra nė vienoj komandos, 
iššokusios į priekį, ar nusmuku
sios į pirmenybių lentelės 
apačią. Dar ne vėlu pabusti ir 
parodyti savo tikrą potencialą. 

Rungtynės prieš „Spartą" 
reikalauja rimto dėmesio, nes ji 
iš ketverių sužaistų rungtynių 

Komandai trūko susižaidimo, 
nebuvo ryšio tarp krepšininkų. 
Ilgą laiką Lietuvoje treniravosi 
ir šioms pirmenybėms ruošėsi 
vietinių grupė. Antroje gegužės 
pusėje pradėjo grįžti „užsienie
čiai": Chomičius, Karnišovas, 
Pazdrazdis, Lekarauskas, Mar
čiulionis, Krapikas. O laiko jau 
nebebuvo šiems vyrams pilnai 
įs i t raukti ir pritapti prie 
Einikio, Visocko, Brazdauskio, 
Lukmino, Kavoliūno. Turnyro 
laikas buvo labai nepatogus. 

Įdomu, kad į Wroclavo 8 
komandų pusfinalius pateko Es
tija, paskutinėse rungtynėse 
nugalėjusi Rumuniją 109:84. 
Taip pat ir latviai, supliekę 
čekus 87:81 santykiu. Be šių 
minėtų keturių komandų, pus
finaliuose dar žaidžia Kroatija, 
Ukraina, Slovėnija ir... Bosnija. 
Kurios penkios vyks į Vokietiją, 
paaiškės ateinančią savaitę. 

RAIMUNDAS MAŽUOLIS VĖL PIRMAS 
Fort Lauderdale Swimming 

Hali of Fame baseine vykusiose 
Alamo Challenge plaukimo var
žybose Lietuvos olimpietis 
Raimundas Mažuolis iškovojo 
du aukso medalius. Penkiasde
šimt metrų laisvu stilium jis 
nuplaukė per 23,26 sekundės, o 
šimto metrų rungtį įveikė per 
52,01. Penkiasdešimties metrų 
rungtis buvo parodyta per TNT 
televizijos tinklo „Olimpinio 
aukso" laidą, labai gražiai 
pabrėžiant, jog Mažuolis atsto
vauja Lietuvai. 

Pasiekti laikai nėra labai gref-
ti, nes varžybos vyko kaip tik 
sunkaus treningo metu ir visi 
dalyviai plaukė gerokai „pa
vargę", be jokio įprasto prieš-
varžybinio poilsio. Tačiau tai 
buvo neblogas jėgų išbandymas 
ir rungtyninio patyrimo patikri-
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• Administracija dirba kasdien 
nuo 8.30 iki 4:30, šeštadieniais 
nedirba. 
• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straips
nių nesaugo Juos gražina tik iš 
anksto susitarus Redakcija už 
skelbimų turinį neatsako. Skelbi 
mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą. 

surinko 3 taškus ir įvarčių 
santykį 8-12, o mūsiškiai 2 
taškus ir įvarčių 3-7. Apylygios 
jėgos — dar ne per vėlu pre
tenduoti į meisterius ir ne per 
anksti saugotis iškritimo iš ma
jor divizijos. Yra pagrindo laukti 
įdomių rungtynių ir gausios bei 
entuziastingos publikos. 

RUNGTYNĖS PRIEŠ 
„SPARTĄ" LEMONTE 

Šį sekmadienį, birželio 6 d., 
„Lituanicą" — Liths" vyrų 
komanda žais pirmenybių rung
tynes prieš čekų „Spartą". 
Rungtynės vyks Lemonte, 
Lietuvių centro aikštėje. Pra
džia 3 vai. p.p. Rezervas žais 1 
vai. p.p. 

nimas prieš svarbias ateinan
čios vasaros varžybas. Džiugu, 
kad šia prasme Mažuolis labai 
užtikrintai bręsta. 

Liepos mėnesį jis Lietuvai 
atstovaus Europos pirmenybėse 
Sheffielde, Anglijoje, o po to 
žada aplankyti šeimą ir draugus 
Lietuvoje ir grįžti vėl treniruotis 
Floridoje. Būtų gražu, jei kuris 
lietuviškas fondas, ar kad ir 
ŠALFAS, nors keliais doleriais 
galėtų šias Mažuolio pastangas 
paremti, nes tikrai yra vilties, 
jog jis Europos pirmenybėse 
tvirtai pasirodys ir Lietuvos 
vardas sumirgės pirmosiose ei
lėse. 

Raimundas Mažuolis kol kas 
abiejose laisvo stiliaus trumpų 
nuotolių rungtyse tebesirikiuo-
ja pirmoje vietoje pasaulyje. 

tt 

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

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

Tol. 312-434-5849 (veikia 24 vai ) 
Pirm., antr., ketv., penki, nuo 12 iki 3 v p.p 
10401 S. Roborts Rd„ Palos Hllls. IL 

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

Veteranų komanda rungty
niaus Marąuette Parke, šešta
dienį, 5 vai. vakare. 

Rungtynės prieš italų „Ma-
roons" bus birželio 12, šeš
tadienio vakare, 6 vai., 
Lemonte. Sekmadienį, birželio 
13 d. „Liths" publikos dauguma 
keliaus į Soldier Field žiūrėti 
USA-Germany tarpvalstybinių 
rungtynių. 

J . J . 

Kab. tol. (312) 585-0348; 
Roz. (312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
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VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
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Kab. 312-735-4477; 
Rez. (708)246-0067; arba (708)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILOING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

Cardlac Dlagnosls, Ltd. 
Marquatta Merflcal Bulldlng 

6132 S. Kodzlo 
Chicago, IL 60629 

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

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. Tol. (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 
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DR. ALGIS PAULIUS 
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CHIRURGIJA 
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Tol. (312)925-2670 

1185 Dundoo Avo., Elgln, III. 60120 
Tol. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roborts Rd., Hlckory Hllls, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave 

Tol. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

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 12-3 v.p.p.. ketv 2-7 v v. 
Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W. 71 st St. 

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

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

Tol. (708) 448-1777 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W 55th St.. Chicago. IL 
Tol. (312)476-2112 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Stroot 
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šešt pagal susitarimą 

Kablnoto tol. (312) 776-2880. 
Roz. (708) 448-5545 

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

Kasdien 1 iki 8 v. v. 
išskyrus treč Šešt. 12 iki 4 vai p p 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
5635 9. Pulaskl Rd., Chicago, IL 

Tol. 312-585-1955 
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Valandos pagal susitarimą 
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DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
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(312) 434-2123 
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EDMUNDAS VIZINAS.M.D., S.C. 
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Kalbame lietuviškai 
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Valandos pagal susitarimą 
Tol. (312) 585-7755 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarltan Modlcal Contor-

Naporvlllo Campus 
1020 E. Ogdon Avo., SuHo 310, 

NaporvIHo IL 60563 
Tol. 708 527 T>090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tol. 312-586-3166 
Namų 708-381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 W. 63rd St., Chicago, IL 830638 
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šeštadieniais pagal susitarimą, « 



Reikia iš pagrindų pakeisti 

SVEIKATOS 
SISTEMA 

Daug kas esame matę seną 
filmą — „Time Machine" (Laiko 
mašina), suktą pagal Ju lės 
Verne fantazijos romaną. Moks
lininkas, nusivylęs savo laikų 
karais, žiaurumais ir visuome
nės nesutarimais, pasistato 
mašiną, kuri gali jį perkelti į 
ateitį. Ten jis tikisi surasti to
bulesnę visuomenę, kurioje nėra 
karų ir riaušių. 

Nukeliavęs tūkstančius metų 
į ateitį, randa tikrai patrauklią 
visuomenę. Žmonės gyvena jau
kioje gamtoje, be rūpesčių. Visi 
lygūs, visi vienodai aprūpinti. 
Viskas iš kažkur paslaptingai 
pristatoma. Nėra net senų 
žmonių, ir atrodo, kad senatvės 
eiga pagaliau sustabdyta. 

Idilė netrukus baigiasi, ka i 
viena mergina netyčia įkrinta į 
upelį ir pradeda skęs t i . 
Aplinkui sėdintys žmonės žiūri, 
kaip ji blaškosi, tačiau niekas 
nebando padėti, net nerodo 
skęstančiai dėmesio. Tik t a s 
laiko keleivis šoka į vandenį 
gelbėti skęstančiąją. Išgelbėjęs 
merginą, keleivis patiria dar 
didesnį netikėtumą: ji visai 
nepadėkoja už išgelbėjimą, t ik 
nusisuka ir nueina sau. 

Pamažu keleivis sužino visą 
baisią teisybę. Žmonija yra 
tapusi lyg galvijų banda, kurią 
tvarko, žemės gilumoje gyve
nančios, pabaisos-žmogėdros. 
Visi žmonės aprūpinami mais
tu ir reikmenimis, kol ateina 
laikas juos skersti. Žmonės pri
pratę nesirūpinti ateitimi, ne
kreipti dėmesio į savo artimo ar 
kaimyno likimą. Kol šilta ir so
t u , niekas nesvarbu. Vi
suomenėje nėra jokių nesan
taikų ar ginčų, nes žmonės pasi
darė nebemąstančiomis būty
bėmis. 

Julės Verne turėjo nuostabia 
fantaziją ir atspėjo daug išra
dimų, kurie buvo sukurti tik 
daug vėliau. Tačiau nuostabu, 
kad jis atspėjo ir pavaizdavo 
rusiškojo komunizmo visuo
menės padėtį. Daugelis tų „atei
t ies" visuomeninio gyvenimo 
bruožų primena tuos, kuriuos 
mes patys pastebėjome, aplan
kę buvusią Tarybų Lietuvą. 

Žmonėms nereikėjo užsidirb
ti maistui, rūbams ir kitiems 
reikmenims. Jiems valstybė pa
skirstydavo iš centrinių san
dėlių. Šeima gaudavo butą iš 
valdžios. Visi buvo maždaug 
lygūs. Žmogus dirbo ne sau ir 
šeimai, bet „paslaptingai" vals
tybei, kuri neleido rūpintis kai
myno gerove. Buvo teigiama, 
kad valstybė visus aprūpins, ir 
tuo reikalas pasibaigė. Žmonės 
tiek vieni nuo kitų atsiribojo, 
kad nebegalvojo apie k i tus 
žmones, apie Dievo įstatymus. 
Tarybiniai piliečiai išmoko ne
kreipti dėmesio į kenčiančius ir 
„skęstančius" visai šalia. Juk 
tai valstybės reikalas, ne mano! 

Retkarčiais KGB rūsiuose 
gyvenančios žmogėdros išlįs
davo ir pasigriebdavo auką. Ir 
niekas nebandė jų sustabdyti... 

Nepriklausomybę atgavus, 
KGB rūsiai buvo užmiršti, ir 
Maskvos žmogėdros nebetvarko 
tautos gyvenimo. Tačiau visuo
menės elgesį greitai nepakeisi. 
Kaip buvo išmokyti galvoti, taip 
daugumas ir toliau galvoja. Tik
riau sakant, nedrįsta galvoti, 
bet eina įprasta vaga. 

MUSULMONŲ GENOCIDAS 
BALKANUOSE 

AR RU SIJOS FEDERACIJA 
SUGRIUS? 

Ypač nedrįsta galvoti apie 
sveikatos apsaugos sistemos re
formą. Lietuvos žmonės, atrodo, 
toliau mano, kad sveikatos 
apsauga yra valstybės, o ne jų 
reikalas. Kad tik toliau būtų 
teikiamas nemokamas gydy
mas! Koks to gydymo lygis, 
jiems nesvarbu, apie tai nenori 
galvoti. J a u gana rūpesčių 
šiluma ir maistu, tegul valsty
bė rūpinasi medicina. Tegul 
greitoji pagalba pristato pa
cientą į ligoninę, o kad toje li
goninėje primityvus ir nehigie
niškas gydymas, kartais pri
lygstąs net buvusios KGB kan
kinimams, Lietuvos žmonės 
nenori net girdėti. 

Lietuvą aplanko išeivijos 
gydytojai, svetimtaučiai dakta
rai . Įžengę į Lietuvos ligonines, 
jie jaučiasi, kad perėjo kažkokį 
laiko lūžį ir pateko 30-60 metų 
atgal į praeitį. Šie svetimi gydy
tojai žino, kokius pakeitimus 
reikia įvesti, kad gydymo lygis 
pašoktų į priekį. Kai savo 
nuomonę pareiškia, nomenkla
t ū r a atsako: „Tai ne jūsų 
reikalas , ta i valstybės pro
blema". Vietiniai gydytojai te
gauna duoklę iš dabartinės, 
„neapmokamos" sistemos ir 
nenori nieko keisti. 

Jau antri metai, kai buv. Ju
goslavijoje vyksta pilietinis 
karas, kuriame naikinami mu
sulmonai ir grobiamos jų gyve
namos žemės. Tenykštė padėtis 
yra kebli, daugeliui nelabai 
suprantama, diplomatams daug 
sunkumų sudaranti. Padėtį na
grinėjant, svarbu suprasti 
priežastį, kodėl ten liejasi krau
jas. Padėties vaizdui paryš
kinti reikalingi keli istoriniai 
bruožai. 

Mūsų kartai žinoma Jugosla
vijos valstybė, sudaryta iš Ser
bijos, Juodkalnijos ir Habsbur-
gų imperijos pietų slavų gyve
namų teritorijų, atsirado tik 
1918 metais. Būdama tokios su
dėties, ji tęsė savo istorinę 
daugiatautės ir daugiatikybinės 

E. RINGUS 
KAROLIS MILKOVAITIS 

Titui pravedus rinkimus į 
steigiamąjį seimą vienpartiniu 
sąrašu, išrinktasis parlamentas 
paskelbė Jugoslavijos jungtinę 
liaudies respubliką, sudarytą iš 
Serbijos, Kroatijos, Juodkalni
jos, Slovėnijos, Makedonijos, 
Bosnijos ir dar kelių autonomi
nių sričių. 

Tokia komunisto, bet sovieti
niam kominten/ai nepataikau
jančio, diktatoriaus Tito valdo
ma Jugoslavija išsilaikė viena
lytė iki jo mirties 1980 metais. 
Titui mirus, diktatūros varžtai 
atsileido, ir serbų tarpe pradėjo 
reikštis tautinio nacionalizmo 
apraiškos. Tos apraiškos veržėsi 

valstybės tradiciją. Nors jos san- i paviršių ir kaimyninės Bosni-
dara atrodė vientisa ir vieninga, jos serbų tarpe. 

kas juda". „Associated Press" 
korespondentas rašo: „Užėmę 
vietovę, jie pirmiausia nužudo 
ar suima pabėgti nesuspėjusius 
vyrus. Paskui suima ir suvaro 
moteris į tam tikrus moterų 
„sandėlius", iš kurių kareiviai 
bei kiti serbai renkasi ir 
prievartauja moteris. Prievar
taujamos moterys dažnai būna 
visai jaunutės mergaitės". 

„Dalias Morning News" ko
respondentas iš Bosnijos prane
ša, kad nesuskaitomi skaičiai 
moterų dingo be žinios. Jis 
toliau rašo: „Patriarchinės sam
pratos Jugoslavijoje didžiausia 
vyro pažeminimo ir įskaudini
mo priemonė yra jo žmonos iš
niekinimas. Tokia šeima įširsta, 

vyras dažniausiai į tuos 

bet į paviršių neišsiveržiančio 
nepasitenkinimo buvo daug. 
Ypač serbai, turintys ilgą ir 
turtingą praeitį, nesitenkino 
padėtimi ir siekė atstatyti savo 
prarastą padėtį, prisijungti jai 
priklausiusias žemes ir sutelkti 
po kaimyninius kraštus išsimė
čiusius serbus į vienalytę Serbi-
jjos valstybę. 

Iki I Pasaulinio karo tik Ser
bija ir Juodkalnija buvo ne
priklausomos valstybės, o Kroa
tija, Slovėnija, Bosnija su Her-
cogovina priklausė Habsburgų 

. imperijai. Pirmojo pasaulinio 
Kai kurie svetimtaučiai gydy- k a r Q m e t u _ m 5 m e t a i g C e n 

tojai stengiais gelbėti nelai- t r Q Emopos VĮdstyhių k a r i u o . 
mingus pacientus, atlieka sude- m e n ė o k u p a v o SeriAjos teritori-
tingesnes operacijas, kurios ne- j ą 1 9 1 ? m h e p o s 2 Q ± ^ ^ 
daromos Lietuvoje. Kai kurie sudarytas pietų slavų komitetas 
? f C i 6 „ n t a i } l \ f^f^t™' susirinko Korfu saloje ir, pasi

rašęs bendrą deklaraciją, pa
skelbė pietų slavų susijungimą, 

si savo operacija, priežiūra, 
Tačiau daugumas — labai pasy
vūs, nesidomi eiga, nieko nesi-
teirauja. J ie labai primena 
Amerikos juodųjų neturtingųjų 
pacientų, nemokamai gydomų 
valstybinėse ligoninėse, elgesį. 
Sie amerikiečiai taip pat savo 
sveikata nesirūpina ir nerodo 
jokios padėkos gydytojams, 
kurie juos gydo. Juk gydymas 
ne jų reikalas, o valstybės atsa
komybė... 

Iš dalies dėl neatsakingo el
gesio Amerikoje medicina ir me
dicinos apdrauda pasidarė per 
brangi. Visiems aišku, kad rei
kės dabartinę sistemą pakeisti. 
Atversk Amerikos laikraštį, ir 
kone kiekvieną dieną ras i 
straipsnį ar reportažą, kuriame 
svarstomos medicinos sistemos 
problemos, reformos galimybės. 
Net prez. Clinton žmona pasi
ėmė atsakomybę vadovauti me
dicinos pertvarkymo komitetui. 
Amerikos gyventojai tuoj paste
bėjo, kad gydytojai nenori ar 
nepajėgia įvesti pakeitimų, 
todėl gydytojai ar jų atstovai ne
buvo pakviesti į pirminius 
komiteto svarstymus. Žinoma, 
dėl to kilo triukšmas ir nepasi
tenkinimas, tačiau kaip tikroji 
demokratija bando suderinti 
įvairius gyventojų, pacientų, 
valdžios, medicinos įstaigų, li
goninių, draudimo bendrovių ir 
gydytojų poreikius. 

Man atrodo, kad ir lietuviai 
žino, jog Lietuvoje reikia iš pa
gr indų pake i s t i sve ika tos 
priežiūros sistemą. Deja, atsi
versk bet kurį Lietuvos laikraš
tį ir... tyla! Niekas nesvarsto, 
n iekas nesiūlo, niekas ne
galvoja. Ar kam rūpi? Nelai
mingi ligoniai kasdien „skęsta", 
ir niekas jiems rimto dėmesio 
neskiria. 

Dr. Linas Sidrys 

sudarymą vienos nepriklauso
mos valstybės — Jugoslavijos. 

Su periodiniais pasikeitimais 
valdžios viršūnėje tokios san
daros valstybė išsilaikė iki 1941 
metų. Tais metais, vokiečių ir 
italų karinėms pajėgoms užė
mus Jugoslaviją, Rusijos pilieti
niame kare raudonųjų pusėje 
kovojęs kroatas Josip Broz, 
vėliau Tito, suorganizavo par
tizanus, sudarė išlaisvinimo 
komitetą ir išėjo tėvynės 
laisvinti. Tito vadovaujami par
tizanai, o vėliau ir buv. kariuo
menės likučiams perėjus jo 
vadovybėn, buvo gana sėkmin
gi. 1944 metais Vokietijai ir 
Italijai beirstant, Tito suliejo 
savo išlaisvinimo komitetą su 
tremties rojalistų vyriausybe ir 
tapo faktiškuoju Jugoslavijos 
valdovu. 

Istorijos kitimų raidoje Bosni
joje atsirado daug provoslavų 
serbų, sudarančių 45% gyvento
jų daugumą. Nuo Turkijos oku
pacijos laikų užsilikę jų 
palikuonys — mahometonų ti
kybą išpažįstantys musulmonai 
sudarė apie 35% gyventojų. 

Kai prieš keletą metų musul
monai, jausdami serbų neapy
kantą ir norėdami išlaikyti savo 
tikybinę tapatybę, panoro at
sipalaiduoti nuo Serbijos, serbų 
slepiama neapykanta iškilo į pa
viršių. Nenorėdami, kad jų 
dominuojamoje valstybėje atsi
rastų ki ta valstybė, serbai 
pradėjo, nacių pavyzdžių, „va
lyti tautą" nuo musulmonų. 
Anksčiau sugyvenę, net dažnai 
tarpvedybiniais ryšiais susigi
miniavę, kaimynai staiga pasi
darė priešai. 

Be sunkiųjų karo pabūklų, 
mečetės, civiliu žmonių žudy
mai, musulmonų maldos namų 
sprogdinimai, sąmoningi gyve
namųjų namų deginimai, mote
rų išprievartavimas, brangeny
bių grobimas, maisto, kuro ir 
vaistų paneigimas jų reika
lingiems, yra serbų kovos gink
lai. Jungtinių Tautų pagalbos 
neįleidžia ir su JT nesiskaito. 
Užpulti musulmonai sukruto 
gintis, ir dažnai tokiomis pat 
žiaurenybėmis mėgina serbams 
atsilyginti. Bet prieš daug 
geriau ginkluotus vietinius ser
bus, palaikomus ir ginkluo
jamus Serbijos, tarp kūjo ir 
priekalo atsiradę musulmonai 
neatsilaiko. 

Vietoje įvykius stebinčių įvai
rių užsienio žinių agentūrų ko
respondentai praneša, kad ser
bai be atodairos „šaudo į viską, 

ir 
namus negrįžta". Diplomatų, 
korespondentų ir žmogaus teis
tų organizacijų darbuotojų pra
nešimu, Bosnijos serbų vadovas 
Karadzic musulmonų moterų 
prievartavimą padarė savo 
tautinių siekių ginklu. 

Tas pats „Dalias Morning 
News" korespondentas, šnekų 
serbą paklausė, kodėl jie taip 
neapkenčia musulmonų? Serbas 
paaiškinęs, kad 1389 metais 
Serbija Kosovo mūšyje buvo nu
galėta Turkijos otomano. Serbai 
po to buvo kelis šimtmečius mu
sulmonų turkų žiauriu būdu 
valdomi. To skaudaus pažemini
mo žaizdos neužgiję, kerštu dega 
kiekvieno serbo krūtinėje. Ser
bijos televizijos stotys savo 
komentaruose sąmoningai tas 
„žaizdas" vis atverdavo, dar 
pilietiniam karui neprasidėjus. 

Kare žuvo ar be žinios dingo 
jau apie 150,000 žmonių, ir 
nežinia kiek tūkstančių tapo in
validais. Amerikos, Anglijos, 
Prancūzijos ir kitų valstybių 
diplomatams nepavyksta šalių 
sutaikyti. Daugiau kaip du 
tuzinai paliaubų jau buvo sutar
ta ir pasirašyta, bet jos vis 
sulaužomos. Taikai palaikyti 
ginkluotų pajėgų nė viena 
valstybė nenori siųsti, o 
diplomatinio sprendimo neran
da. Iš kai kurių didžiųjų valsty
bių viršūnių „diplomatinio 
išsisukinėjimo" darytina išva
da, kad Bosnijos musulmonai 
pagalbos nesusilauks. Serbai 
savo tikslą pasieks be jokios 
kam nors atsakomybės už pada
rytus nusikaltimus. 

Šiuo metu Rusijos politiniame 
gyvenime pasireiškia dvi sro
vės. Atsigavę komunistai susi
jungė su patriotais, vis daugiau 
randa šalininkų ir stiprėja. Jų 
tikslas: atitolinti visuomenę 
nuo Jelcino užimtos pozicijos ir 
grįžti prie kiek patobulintos 
senos tvarkos, ką siūlė ir pats 
Gorbačiovas. Jau pradedama 
kalbėti apie galimą Gorbačiovo 
grįžimą. Jis yra daug kartų 
pareiškęs, kad jis to neatsisaky-
;ų. Iš kitos pusės, nauji kapi
talistai, o jų yra geras skaičius, 
siūlo rusams pamiršti apie 
buvusios imperijos išlaikymą, 
bet dirbti gyvenimo sąlygų 
pagerinimui. Kažkas skleidžia 
gandus, kad Jelcinas ir Kohl yra 
net sudarę planus ateityje 
atkurti stiprų Euro-Azijos eko
nominį vienetą, kuris galėtų 
konkuruoti su Amerika. 

Nauji kapitalistai Tolimuose 
Rusijos Rytuose jau bando at
sisakyti Federacijos. Archan
gelsko teritorijos reikalavo, kad 
jos būtų pertvarkytos į atskirą 
respubliką. Tas reikalavimas 
buvo atmestas su įspėjimu ki
toms sritims nesekti Archan
gelsko pavyzdžiu. Neigiamas at
sakymas Archangelsko srities 
reikalavimams neišgąsdino Sa
chalino salos vadovybės, kuri be 
skyrybų prašymo dar atsiuntė 
savo planą kaip persitvarkyti 
visai Rusijai, kad pagerintų 
pramonę ir prekybą visoje Fe
deracijoje. Pačius tolimiausius 
Sibiro kraštus projektas pa
vadino „Pajūrio kraštu". Ta 
teri tori ja yra tirščiausiai 
apgyventa, nes daug buvusių 
tremtinių pasiliko ten gyventi, 
atokiau ir laisviau nuo centro. 
Kraštas turtingas žemės tur

tais, turi neužšalančius uostus 
ir turtingus kaimynus: Japoniją 
bei Korėją. Mažo masto prekyba 
jau eina nuo perestroikos pra
džios, ir čiabuviai norėtų 
daugiau laisvės. Galimybė, kad 
Rusijos parlamentas Tolimųjų 
Rytų pasiūlymą priimtų, yra 
maža, nes tai duotų pradžią ki
toms Rusijos sritims, o jų daug. 
Iš viso panašių sričių yra 88. 
Todėl, ruošiant naują konstitu
ciją, Jelcinas kviečia visus tų 
sričių atstovus pasitarimams. 
Dabartinis premjeras dažnai 
keliauja į didžiuosius Sibiro cen
trus ir šaukia pasitarimams 
sričių vadovus. 

Tuo tarpu, kai Sachalinas ir 
„Pajūrio kraštas" reikalauja 
daugiau nepriklausomybės, 
mažytė vietinių (aborigenų) tau
telė reikalauja sau laisvės. Jų 
tik 300,000 beliko, bet savo rei
kalavimus jie pasiuntė Sacha
lino vyriausybei ir įspėjo, kad, 
jeigu jų prašymas bus atmestas, 
jie kreipsis į Maskvą ir net į 
Jungtines Tautas. 

Atsiskyrimo judėjimai Sibire 
labai patinka naujiems kapi
talistams. Kai kurie jau tapo 
bilijonieriais. Prieš jų akis 
auksinė ateitis. Vienas jų jau 
siūlosi būti pirmu Sibiro 
Respublikos prezidentu. 

• 1626 m. gegužės 24 d. olan
das prekybininkas Peter Minuit 
nupirko iš indėnų Manhattan 
salą už 24 dolerių vertės prekių 

.krūvelę. Kaip žinome, šiuo 
metu saloje stovi New Yorko 
miestas, o už 24 dol. jame sunku 
būtų nusipirkti net gerus pie
tus. 

• L i u d v i k a s XIV, vos 
sulaukęs 4 metų amžiaus, 1643 
m. gegužės 14 d. vainikuotas 
Prancūzijos karaliumi. 

Los Angeles Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos direktorė Marytė Newsom 
ir LB Švietimo tarybos pirmininkė Regina Kučienė lanko klases pamokų 
metu. 

Nuotr. Gailės Radvenytės 

VAIKŲ POILSIO 
STOVYKLA 

Pradėti pardavinėti keliala
piai į vienintelę išlikusią Lietu
voje vaikų poilsio stovyklą Ka
čerginėje. „Žvaigždutė", kaip 
pasakė stovyklos direktorė I. 
Ališauskienė, veikia j au 25 
metai, ir nesinorėtų, kad ji 
užgestų. Gražiame Kauno ra
jono kampelyje H k u r č i o j e 

stovykloje šiemet ilsėsis 30 
vaikų iš Lenkijos. Kelialapių 
savo darbuotojų vaikams nupir
ko „Jesia", kitos įmonės. Tačiau 
kelialapių kaina nėra visiems 
prieinama. Šiemet vaikai nuo 6 
iki 17 metų ilsėsis, mokysis 
vairuoti automobilį, anglų ir 
vokiečių kalbų, su jais bendraus 
studentai iš Londono universi
tetu. (..Lietuvos rytas", 5.25) 

MAŽIAUSIEJI IR DIDESNI 
MOKSLAI 

VYTAUTAS VOLERTAS 

— Nelieskite šito vaiko. Jis gerai egzaminus laiko. 
Nesupratau, ką tas išsireiškimas turėjo pasakyti, 

ir nesiorientavau, kaip sekėsi egzaminuose, nes visos 
dienos dienužės man plaukė rūke, kažkokiais de
besimis. O rugpjūčio 29, sekmadienį, 10 vai. ryto, 
turėjome susirinkti, kad sužinotume egzaminų 
rezultatus. Juos skaitė pats direktorius, Steponas 
Vaitkevičius. Ir štai ką jis apie mane pasakė: 

— Kol kas neaišku. Neišlaikė tikybos. 
Štai kokie reikalai... 
Tėvai buvo įdavę du litus h* liepę autobusu par

važiuoti iki Mankūnų kaimo, kuris yra prie Aly-
taus-Seirijų plento. Tada reikėjo vieškeliu pareiti 
keturis kilometrus pėsčiomis. Šioje nežinioje po 
direktoriaus pranešimo nuėjau apsiblausęs iš gimnazi
jos tiesiai į autobusų stotį, kurią suradau kažkokiu 
stebuklingu būdu, ir pasisakiau pirmam sutiktam 
piliečiui, kad noriu važiuoti iki Mankūnų. 

— Ar turi pinigų? — paklausė žmogus, kurio 
kepurė buvo visai nepanaši į gerų žmonių kepures. 

— Turiu, — atsakiau. 
—Parodyk. 
Parodžiau jam dviejų litų sidabrinę monetą. 
— Duok ir čia palauk! 
Atidaviau pinigus, laukiau. Gal už valandos įso

dino jis mane j autobusą, o prie Mankūnų šoferis liepė 
išlipti. Einu vieškeliu namo, ėda baisus graudumas, 
baisus liūdnumas. Egzaminų rezultatai neaiškūs. 

valgyti žiauriai noriu, miegas taip pat kabinasi... 
Laimė, kad arti vieškelio radau laukinę kriaušę, apie 
kurią gulėjo prikritusių vaisių. Laukinės kriaušytės 
yra labai rūgščios, bet kai pradeda pūti, galima valgyti. 
Tai aš ir prisikirtau ant žemės pribirusių, jau pustančių 
kriaušyčių. Nuotaika kiek pasitaisė, tačiau buvo dar 
labai toli nuo geros. Mat praėjusi savaitė mane gerokai 
supurtė. Vaikui nauja vieta, nauji žmonės, beveik 
sapne šliaužę egzaminai. 

Namuose radau tik savo didžiąją geradarę, tėčio 
mamą. Ji visada man buvo stipriausia paguoda. 

— Kaip tau, vaikeli? — užklausė. — Išlaikei? 
— Nežinau. — atsakiau neįprastu balsu, kritau ant 

lovos ir tuojau užmigau. 
Buvo gal ketvirta valanda po pietų. Tasai man 

sunkus sekmadienis — šv. Baltramiejaus atlaidų diena 
Miroslave. Į ten ir mano tėvai buvo nuvykę. Grįžę 
puolėsi mane, valandėlę pamiegojusį, žadinti ir 
teirautis. 

— Nežinau, nežinau, — kartojau apkvaišęs. 
— Kaip nežinai? Koks iš tavęs vaikas, kad grįžai 

ir nežinai? Ką dabar darysime? 
Pats ėmiau suprasti, kad pasielgiau kvailai. Gėda, 

esu žioplelis, nevykėlis, nevykėlis... O tėtis sėdo ant 
arklio ir nujojo pas Vladą Bražinską, mano mokytoją, 
ieškoti patarimo. Viadukas kažkur išsinuomojo dviratį, 
už kurį mano tėtis sumokėjo, ir pirmadienį išvažiavo 
į Alytų, kad gimnazijoje pasiteirautų apie žiopluko 
Volertuko padėtį. Ir laimė: kadangi visi dalykai buvo 
išlaikyti labai gerai arba gerai, tikybos nuodėmes pe
dagogų taryba man atleido. Galėjau važiuoti į antrą 
gimnazijos klasę. 

Buvo likusi viena diena pasiruošimui. Paskubomis 
tėvai sudėjo kraitį, sukrovė lovą, ryšulius su pagalve, 
antklode, maistu, ir 1932 metais rugsėjo mėnesio pu
mos dienos ankstų rytą čigoniškai parengtu vežimu 
leidomės Alytun pas tą pačią Karosaitę. Ašarojau, 

važiuojant iš kiemo. Ašarojo mama. Seserys: Anelė — 
šešerių — ir Aldutė — dvejų — dar miegojo. 

Tuo metu gimnazistas mūsų apylinkėje buvo re
tenybe. Nei vieno mūsų kaime, nei vieno Onciškiuose, 
Roičiuose, Seirijočiuose, Krikštonyse, Ginčionyse, Ger-
vėnuose. Tik Vozbūčiuose buvo Vladas Bražinskas, 
Dubravuose Bronius Bražinskas (ne giminės) ir Nora-
gėliuose Burbulevičius su Tumasonio Vytautu. Šis, kar
tu su manim baigęs pradžios mokyklą, važiavo į pirmą 
klasę ir taip pat apsigyveno pas Karosaitę, kuri buvo 
jo tikra teta. 

Prisimenu, kaip Martynas Janavičius, tėčio dėdė, 
iš Gervėnų tyčiomis į Juozapavičius atvažiavęs tėčiui 
Datarti, barė vargdienį kalvį: 

— Negerai, Juozai, darai. Turi vieną berniuką ir 
siunti į gimnaziją. Kas tavo kalvėje liks? Išmokytumei 
amato, dirbtumėte abu. kol galėtumei, o paskui jam 
viskas liktų. Neištesėsi su gimnazija, daug pinigo 
reikės. 

— Nežinau, dėde... Bet darysiu, kaip mano galva 
neša, — teisinosi tėtis. — Gal ir blogai elgiuosi, bet kad 
noriu vaikui šviesesnio gyvenimo. 

* * * 
Ta rugsėjo pirmoji buvo labai tvaiski, net akis nuo 

saulės reikėjo dangstytis. Orėjau sušvytruodavo šilko 
siūlai — greitai voratinkliai, rudens pranašai, draikysią 
ant veidų ir rankų. Čigoniškai prikrauti vežimai Aly
tuje jau ne pranašavo, bet skelbė naujų mokslo metų 
pradžią. Vaikėzai ir geroki paaugliai, beveik bernai ir 
merginos, išlipę iš vežėčių, traukė viena kryptimi, gim
nazijos pusėn. Tėvai ir motinos lydėjo juos su grauduliu 
ir džiaugsmu. Bus mokyti valdininkai, gražiai pasirė
džiusios ponios... Turtingieji ūkininkai mintyse skaičia
vo, kiek reikės parduoti bekonų, o mažažemiai ir dar
bininkėliai — kur atrasti centą ir kąsnį. 

(Bus daugiau) 
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DRAUGAS, penktadienis, 1993 m. birželio mėn. 4 d. 

KALBOS KULTŪRA 
PRADEDAME „PIKTŽOLIŲ 

RAVĖJIMO" SKYRELĮ 
Su šio penktadienio numeriu 

dienraštis „Draugas" įsirikiuoja 
į tą menką mūsų periodinės 
spaudos pulkelį, kuris savo pus
lapiuose skiria vietos gimtosios 
lietuvių kalbos puoselėjimui, 
nuolat pasitaikančių, kalbą ter
šiančių ir užgožiančių „pikt
žolių" ravėjimui ir mūsų kalbos 
kultūros kėlimui. 

Prieš daugelį metų „Drauge" 
taip pat buvo spausdinamas kal
bos skyrelis, tačiau, mūsų kal
bininkams besitraukiant iš šio 
pasaulio, turėta šios prabangos 
atsisakyti. Manome, kad kalbos 
skyriaus pasigedo ir mūsų skai
tytojai, ir, be abejo, „Draugo" 
redakcija. 

Kad dienraščio skaitytojams 
vis dėlto rūpi švari, graži ir tai
syklinga l ietuvių kalba, 
matome iš atsiunčiamų laiškų, 
kurių daugiau kaip pusė sielo
jasi ta ar kita mūsų kalbos klai
da, o ypač šiuo metu Lietuvoje 
įsivyravusiomis bereikalin
gomis svetimybėmis. Todėl tiki
me, kad naująjį kalbos skyrelį 
„Drauge", pavadintą paprastai 
— „Kalbos kultūra" — skai
tytojai sutiks su dėmesiu ir pasi
tenkinimu. Ne tik sutiks, bet ir 
skaitys, stengsis pasisavinti jo 
pastabas ir atsikratyti nuro
domų klaidų. 

Savo ruožtu pasižadame, kad 
skyrelyje nebus leidžiamasi į 
„gilius kalbinius vandenis", o 
pateikiami paprasti, lengvai su
prantami, pritaikomi ir atsime
nami patarimai, iškeliamos da

bartinės kalbos klaidos, nevar
totini išsireiškimai bei žodžiai, 
duodant jiems gerus atitikme
nis. Skaitytojai taip pat galės 
kreiptis į skyrelio reaktorių ir 
klausti rūpimus klausimus. 

O kas gi „Kalbos kultūros" 
skyrelio redaktorius? 

Su malonumu ir pasididžia
vimu galime pasakyti, kad šį 
skyrių sutiko tvarkyti Juozas 
Vaišnys, SJ. Jis yra plačiai išei
vijoje (o taip pat Lietuvoje) žino
mas kaip neatlaidus ir labai 
„kietas" lietuvių kalbos šva-
rintojas, puoselėtojas, moky
tojas. Daugelį metų veda kalbos 
skyrių „Laiškuose lietuviams", 
yra dėstęs lietuvių kalbą kur
suose, seminaruose, mokytojų 
studijų savaitėse, Pedagogi
niame lituanistikos institute, 
skaitęs paskaitas simpoziu
muose išeivijoje ir Lietuvoje, 
taisęs gausybę knygų ir kitų lei
dinių rankraščių ir visuomet 
pasižymėjęs gilia meile lietuvių 
kalbai. Kun. J. Vaišnys taip pat 
yra išleidęs dvi knygas su prak
tiškais lietuvių kalbos pa
tarimais. Todėl „Draugo" re
dakcija džiaugiasi ir didžiuojasi, 
kad kun. J. Vaišnys sutiko pasi
dalinti savo plačia kalbine 
patirtimi su mūsų skaitytojais. 

Šį kartą pasitenkinsime tik 
trumpu redakcijos įvadu į 
numatytą „Kalbos kultūros" 
skyrių, o nuo ateinančio penkta
dienio jam medžiagą pateiks 
kun. Juozas Vaišnys. 

D.B. 

LIETUVIU TEL 

CLEVELAND, OH 
BAISIOJO BIRŽELIO 

MINĖJIMAS 

Minėjimas — ekumeninės 
pamaldos už nuo sovietų žuvu
sius bei nukentėjusius pabal-
tiečius vyks sekmadienį, bir
želio 13 d., 2 vai. p.p. Latvių 
Evangelikų Liuteronų bažny
čioje, Detroi t ir Andrews 
Avenue (West 152-a gatvė). 

Pamaldas laikys lietuvių, lat
vių ir estų kunigai. Minėjimą 
rengia ir visus dalyvauti kviečia 
Clevelando Pabaltiečių ko
mitetas. 

PRISIMINTAS 
PREZ. A. SMETONA 

Kapų puošimo dieną Cleve
lando Visų Sielų kapinėse buvo 
prisimintas Lietuvos Respubli
kos prezidentas Antanas Sme
tona. Kapinių mauzoliejuje 
maldas pravedė kun. G. Kijaus-
kas. Gėles padėjo Tautinės 
sąjungos Clevelando skyriaus 
nariai. 

PRANEŠIMAI APIE 
DARBA LIETUVOJE 

Pas dr. Edmundą ir Mildą 
Lenkauskus viešėjo svečiai iš 
Kanados dr. Petras Luko
ševičius ir Irena Lukoševičienė, 
iš Čikagos dr. Antanas Razma, 

iš Mičigano — Vytautas ir 
Gražina Kamantai. Šeštadienio 
vakarą Lenkauskų namuose 
susirinkę svečiai išklausė dr. 
Petro Lukoševičiaus, PLB 
vicepirmininko ir PLB atstovo 
Vilniuje, įspūdžius iš jo darbų 
PLB atstovybėje ir sociologės 
Irenos Lukoševičienės pra
nešimą apie jos darbą Vytauto 
Didžiojo universitete, apie 
sociologų darbus, kuriuos tebe
trukdo dar iki šiolei nepasirodęs 
joks socialinės apsaugos 
įstatymas. 

MIRUSIŲ KARIŲ 
PRISIMINIMAS 

Mirusių karių prisiminimas 
Šv. Jurgio parapijos lietuvių Ve
teranų Posto Nr. 613, kartu su 
L.K.V.S. „Ramove" ir šauliais 
buvo gegužės 31 d. 8 vai. ryto 
parapijos sodelyje. Po to visi 
dalyvavo šv. Mišiose ir pus
ryčiuose parapijos salėje. 

DAUG LAIMĖS 
JAUNAVEDŽIAMS 

Audra Gedrytė, „Grandi
nėlės" šokėja ir mokytoja 
gegužės 29-tą dieną susituokė 
su Todd Brack. Audra yra bai
gusi Cleveland State universi
tetą su Industrinės inžinerijos 
laipsniu. M.B.A. laipsnį įsigijo 
Carnegie Mellon universitete. 
Jaunieji gyvens Dayton, Ohio. 

A M E R I C A N T R A V E L SERVICE 
• 4 3 9 3 . K E D Z I E A V E N U E 
E V E R G R E E N P A R K , IL 6 0 6 4 2 
T E L . ( 7 0 8 ) 4 2 2 - 3 0 0 0 
FAX ( 7 0 6 ) 4 2 2 - 3 1 6 3 

* 
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Jau daug iau , negu 25 metai , kai mūsų agetūra organizuoja 
g rup ines ir indiv idual ias keliones Į Lietuvą ir k i tus kraštus geriau
s iomis kainomis. Maloniai ir sąžiningai jus aptarnausime. Informa
cijai skamb in t i : 1 - 7 0 8 - 4 2 2 - 3 0 0 0 . Darbo vai . , p l rmad . , antrad. , 
t r e č d . Ir p e n k t d . 9 v . r .—5 v . p.p. , šeš td . 9 v . r .—1 v. p.p. 

Lietuvos ambasadorius JAV Stasys Lozoraitis su žmona Daniela Lietuvos 
ambasadoje Vašingtone N u o t r B r o n i a u s č ikoto 

SOSTINĖS LIETUVIAI 
PAGERBS LOZORAIČIUS 

Prieš kelias dienas mudu su 
žmona, kaip ir gal šimtai įvai
riose šio krašto vietose gyvenan
čių lietuvių, iš JAV LB Vašing
tono apyl. valdybos, kurios 
pirmininkė šiuo metu yra gerai 
Čikagos lietuviams pažįstama, 
buvusi mūsų miesto gyventoja, 
solistė Nerija Linkevičiūtė-Kas-
parienė, gavome šio turinio 
kvietimą: „JAV LB Vašingtono 
apylinkė nuoširdžiai kviečia Jus 
į Jo Ekscelencijos Lietuvos Am
basadoriaus ir Ponios Lozorai
tienės pagerbimą šeštadienį, 
1993.VI.12 nuo 7:00 iki 10:00 
v.v. Bethesda Marriot viešbuty
je, 5151 Pooks Hill Road, Be
thesda, Maryland. 

Ilgametis Lietuvos atstovas 
prie Šv. Sosto Statys Lozoraitis 
Lietuvos atstovo Vašingtone 
pareigas perėmė 1987 m. lapkri
čio 15 d., maždaug tuo metu, kai 

PENSININKAI PAMINĖJO 
TRĖMIMUS 

Clevelando Pensininkų klubo 
suėjimas buvo birželio 3 d. 2 v. 
p.. Lietuvių namuose. Buvo 
paminėti tragiški Birželio 
trėmimai į Sibirą. 

T.G. 

SV. MIŠIOS VAIKAMS 

Clevelando Sv. Jurgio para
pijoje birželio 20 d., sekmadienį 
10:30 vai. bus atnašaujamos pir
mos vaikams skirtos Mišios. 
Tądien vaikai yra prašomi susi
rinkti prie bažnyčios altoriaus. 

PAREMKITE RINKLIAVĄ 

Klevelandiečiai kviečiami 
prisidėti prie mokykl inių 
reikmenų rinkliavos Šv. Jurgio 
parapijoje arba paremti ją pini
ginėmis aukomis. Birželio 
mėnesį tie reikmenys bus 
pasiųsti adoptuotai Panevėžio 
Katedros parapijai Lietuvoje. 
Informacijų kreipkitės į kleboną 
kun. Juozą Bacevičių (43-5794). 

G. Juškėnas 

Lietuvoje prasidėjo atgimimo 
procesas, po metų išsivystęs i 
tuo metu buvusį gan galingą 
Sąjūdį, kurio įtaigota Lietuvos 
komunistų partija pirmoji atsi
skyrė nuo TSRS komunistų par
tijos, po kurio laiko pavirtusi 
Lietuvos demokratine darbo 
partija. Taigi Lietuvos atstovas 
S. Lozoraitis, jau turėdamas 
nemažą diplomatinę patirtį, į 
JAV sostinę buvo paskirtas 
maždaug tuo laiku, kada jis bu
vo labai reikalingas išeivijos 
lietuviams, ypač Lietuvai, o taip 
pat latviams bei estams, nes jis 
čia valdžios įstaigose ir susitikęs 
su įvairiais diplomatais, šalia 
kitų kalbų, gerai kalbėdamas ir 
angliškai, kalbėdavo visų trijų 
tautų vardu. Tai nekartą, ypač 
Vašingtone, yra pareiškę latvių 
ir estų atstovai. 

Atvykęs į Vašingtoną, S. Lo
zoraitis pirmiausia plačiai 
atidarė tuometinės Lietuvos pa
siuntinybės duris visiems lietu
viams. Pvz., i priėmimus, ren
giamus Lietuvos nepriklauso
mybės šventės proga, galėjo at
vykti ir čia pasivaišinti kiekvie
nas, kuris tik jautė pareigą tai 
padaryti. 1988 m. vasario 7 d. 
Lietuvių Jaunimo sąjungos 
ruošto politinio seminaro proga 
pasiuntinybės rūmuose pirmą 
kartą istorijoje aukotos lietu
viškos šv. Mišios ir ši tradicija 
toliau tęsiama. Tuose rūmuose 
pradėti rengti ir toliau rengia
mi Lietuvos menininkų — solis
tų, ansamblių, aktorių koncer
tai bei rečitaliai. Sodelyje prie 

rūmų pastatyti du lietuviški 
koplytstulpiai. 

Kai 1990 m. kovo 11 d. Lietu
vos AT paskelbė atstatanti Lie
tuvos nepriklausomybę, Lietu
vos pasiuntinybė Vašingtone 
pasidarė tiek populiari, kad į jo
je rengiamas spaudos konferen
cijas jau sulėkdavo daugiau 
kaip šimtas TV, radijo ir didžių
jų laikraščių atstovų ne tik iš 
JAV, bet ir iš viso pasaulio. Ir 
dėmesio centre visada būdavo S. 
Lozoraitis, išmintingai infor
muodavęs masinės informacijos 
priemonių atstovus. O kai 1991 
m. rudenį pagaliau ir prez. 
George Bush oficialiai pripažino 
nepriklausomą Lietuvą, pasiun
tinybė gavo ambasados titulą, o 
ambasadoriaus S. Lozoraičio jau 
iš anksto įsigytas geras vardas 
Vašingtono, tiek ir visos Ame
rikos bei Lietuvoje gyvenančių 
lietuvių t a rpe , nei kiek 
nesumažėjo, bet dar padidėjo. 
Tai paliudijo ir šių metų pra
džioje Lietuvoje vykę prezidento 
rinkimai, kuriuose už Lozoraitį 
balsavo beveik 40 procentų Lie
tuvos gyventojų, o jį moraliai ar 
finansiškai parėmė beveik visi 
išeivijos lietuviai su labai mažo
mis išimtimis. 

Tokį tai asmenį ir jo žmoną 
ryžtasi pagerbti JAV sostinės ir 
jos apylinkių lietuvius jungianti 
JAV LB Vašingtono apylinkės 
valdyba. Į jų kvietimą, nors jau 
ir vėlokai, turėtų teigiamai at
siliepti ir tautiečiai, gyvenantys 
įvairiuose JAV miestuose, žmo
nės, rėmę S. Lozoraičio kandida
tūrą prezidentiniuose rinkimuo
se. O tokių buvo šimtai, kurie 
yra giliai sujaudinti dabartinės 
Lietuvos vyriausybės sprendi
mu gerai patyrusį ambasadorių 
perkelti į mažiau reikšmingą 
postą Romoje, vadinasi, apleis
ti tuos rūmus, kuriuos Lietuvos 
vyriausybė 1924 m. nupirko už 
90,000 dol., tuo laiku Lietuvos 
įgaliotu ministru Vašingtone 
esant Kaziui Bizauskui, ku
ris, rusams okupavus Lietuvą, 
bolševikų buvo suimtas ir su 
kitais tautiečiais nužudytas 
Červenės miškelyje. Tad kyla 
klausimas, ar nėra tapatingo 
sąskambio ir dabartinės Lietu
vos vyriausybės sprendime Lo
zoraitį iš Vašingtono perkelti į 
Romą vien už tai, kad jis išdrį
so rinkimuose varžytis su dabar
tiniu Lietuvos prezedentu? 

Norintieji pagerbime dalyvau
ti tesikreipia į Reginą Bačians-
kienę, telefonu 303-774-4813. 

VI. R. 

CLASSIFIED GUIDE 
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Chorteied ond Supetv.v>r) by tfis Unile<l Stotos GotOMMMi 
221? W CERMAK ROAD • CHKAGO, RjINOIS 60608 PHONE (312) 847-7747 

t » N D I H 

MI8CELLAN60U8 REAL ESTATE 

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 We»t 95th Stret 
Te l . — (708) 4 2 4 - 8 6 5 4 

(312) 5 8 1 - 8 6 5 4 

Gre i ta i ir pigiai at l iekame namų 
remonto darbus (elektros, staliaus, 
dažymo bei plytelių dėjimo). Kreip
tis į Virgį, t e i . (312 ) 254 -3041 
nuo 7 v .v . - 11 v .v . 

GREAT 
PARDUODA 

RE/MAJC 
REALTORS 

(312) 5 8 6 - 5 9 5 9 
( 7 0 8 ) 4 2 5 - 7 1 6 1 

RIMAS L. STANKUS 
• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba; 
• Nuosavybių įkainavimas vaitui 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
• Apartmentus ir Žemę. 

• • Pensininkams Nuolaida? . _ 

JAV LB Švietimo tarybos pirm Regina Kučienė Clevelande. Šv. Kazimiero 
lit. mokyklos bibliotekoje su vedėju A. Dunduru. 

Nuotr Mildos Lenkauskienės 

£ S i W INTERNATIONAL 
S^FJ TRAVEL CONSULTANTS 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones j etuvą ir visus 
CARGO — siunčiame oro linija 

. ^ Zai/raT 
> kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 

»pŽRJBAl" — virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatyrr 
Lietuvoje per 10 darbo dienų. 

9828 Soulfi 79th Avenue 
MlciiOfy MIH, llllnote 90457 
Tel. 708-430-7272 

223 KatvariHi gatvė 
VUntue, Uetuva 

iu i namus 

Telefone*: 77-79-97 Ir 77-99-92 

Movlng—Kraustymas 
Profesionalus patarnavimas pri
einamomis kainomis, jums patogiu 
laiku. Draudimas garantuotas. Kreiptis: 
Gediminas: tel. 312-925-4331 

J 

HELP VVANTED 

Re ika l ingos moterys — na
mų ir raštinių valytojos. Alga ne 
mažesnė, kaip $300 iki $380 į 
savai tę. Reikia gyventi Whea-
t o n , IL. Kambarys parūpina
m a s . 

Kreipt is t e l . : 
1 -708 -393 -3999 . 

Centui KMIECIK REALTORS 
7922 S. Pulaski Rd. 

4363 S. Archer Ave. 
r2l 

DANUTE MAYER 
284-1900 

|ei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės į Danute Mayer. Ji 
p/otesionaliai, sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
Mekai 

FOR RENT 

U.S. SAVINGS BONOS 
ytik' A.VER C* N NVES'VEN" 

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: 312-247-9820. 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. 

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. Vadovėl is ir 
6 kasetės mokint is lietuvių kalbą 50.00 
CATHOLIC PRAYER BOOK. Ruth M. Han-
non. 115 psl 6.95 
SVVARD A N D T H E CROSS, a history of 
church in Li thuania. Dr. S. Sužiedėl is. 264 
psl 9.95 
HISTORY OF LITHUANIA. Dr. J. Končius. 
142 psl 5.00 
L ITHUANIAN SELF-TAUGHT. M. Inkenie-
nė. 144 psl 4.00 
A RADIANCE IN THE GULAG. Nijolė Sadū-
naitė. 148 psl 5.95 
L ITHUANIAN 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 L ITHUANIAN RECIPES. J . 
Daužvardis. 124 psl 7.00 
VYTAUTAS THE GREAT. Dr. J. Končius. 
211 psl 1.00 
BALTIC STATES V S T H E 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. M a t Urban. 
304 psl 20.00 
L ITHUANIAN 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
siunt imo išlaidos. 



LAIŠKAI 
KODĖL LIETUVOS 

VYRIAUSYBĖ 
NEREAGUOJA? 

Daug k a r t ų teko skai ty t i 
„Drauge" ir kituose lietuviš
kuose laikraščiuose apie lie
tuvių vargus Suvalkų tr ikam
pyje. V ie t inė l enkų admi
nistracija daro įvairius truk
dymus lietuviškai veiklai. Spau
doje buvo rašyta, kad lenkų 
šovinistai buvo uždegę R. Kata
likų bažnyčią, kurioje melsda
vosi lietuviai. 

Taip pa t t enka pas tebė t i 
aprašymus spaudoje apie lenkų 
vyriausybės ir Vilniaus lenkų 
reikalavimus Lietuvos vyriau
sybei, nors lenkai Vi lniaus 
krašte tur i geras sąlygs išlai
kymui jų taut iškumo. Jie ne t 
reikalauja, kad būtų sudaryta 
atskira „valstybėlė" Lietuvos 
teritorijoj. 

Kyla klausimas, kodėl Lietu
vos vyriausybė tyli ir nekelia 
savų reikalavimų, kad page
rintų Suvalkų trikampyje lietu
vių tautinį auklėjimą. Juk y ra 
sakoma, kad „lazda turi du 
galus". Ar j au nėra pribrendęs 
laikas reikalauti Suvalkų tr i 
kampį prijungti prie Lietuvos ir 
a t i t a i s y t i l enkų p a d a r y t a 
skriaudą Lietuvai? 

A n t a n a s P a u ž u o l i s 
Chicago, IL 

EKONOMINĖ REFORMA IR 
POLITINĖS KOVOS 

LIETUVOJE 

Sugriuvus centralizuotai eko
nomijai buvus io je Sov ie tų 
Sąjungoje, nėra lengvo kelio į 
naują ekonomiją. Centralizuota 
ekonomija buvo karas prieš pri
vačią iniciatyvą. Nors cen
tralizuota ekonomija buvo nu
versta, tačiau jos griuvėsiai 
tebėra, ir j ie neleidžia pasi
reikšti laisvai iniciatyvai. Lietu
voje buvę komunistai laimėjo 
rinkimus pristabdyti privatiza
ciją ir tuo pačiu bandyti su
grąžinti centralizuotą ekonomi
ją. Tai nėra džiugus išsivysty
mas. 

Jei norim Lietuvai padėti, rei
kia visiškai pamiršti Lietuvos 
valdžią. Negalima duoti jokios 
ekonominės paramos valdžiai, 
nes ji nežinos, ką su ta pagalba 
daryti. Brazausko valdžia netu
ri ir negali turėti jokios pro
tingos ekonominės programos. 
Reikia investuoti į privačius 
gamintojus, o ne į pirklius. 
Žmonės tu r i padėti žmonėms. 

Reikia investuoti j geležinkelį, 
kanalizaciją, ligonines, nes visa 
tai padės pr ivačiai ekonomijai. 
Reikia remti ekonominį išsivys
tymą, o ne poli t ines asmenybes, 
kurios negal i bū t i pastovios ir 
vis keisis. Svarbiausia , jog pri
va tus ūkin inkas augin tų žemės 
gėrybes ne vien t i k sau ir savo 
draugams, bet ir pardavimui, ži
noma, už t i k ru s pinigus . Dabar 
tegalioja t i k ma ina i , kur ie tur i 
būt i pakeist i val iu t ine ekono
mija. 

S a u l i u s Š im o l i ūnas 
Detroit, MI 

KODĖL NĖRA REDAKTORIŲ 
PAVARDŽIŲ? 

Visuose žurnaluose, biulete
niuose i r net la ikrašč iuose 
paprastai galime rast i vyriausio 
redak tor iaus ir redakcijos ko
lektyvo, je igu t o k s yra, pavar
des. Kodėl „ D r a u g e " pavardės 
neminimos? An t r ame puslapy
je p a p r a s t a i y r a la ikrašč io 
met r ika ir k i t a informacija, 
bū tų ga l ima pr idėt i bent vy
riausios redak torės pavardę. 
Žmonės, ku r i e „Draugą" nuolat 
skaito, be abejo, žino, bet ki
t iems, no r in t i ems kreiptis į 
redakciją kokiu reikalu, t a i 
bū tų naudinga. Pagalvokite, a r 
nebūtų ve r t a redakcijos pavar
des paskelbti? 

A i d ė L a b u c k i e n ė , 
Baker, CA 

KAS M U S GRAUŽIA IR 
K A S DŽIUGINA 

Niekad nepraleidžiu nepa-
s k a i č i u s i V y t a u t o V o l e r t o 
s traipsnių „Drauge" , jo pro
t ingiems išvedžiojimams prita
r i u ir j a i s gėr iuos i . Tokių 
s t r a i p s n i ų k a i p „ D r a u g o " 
g e g u ž ė s 14 d. v e d a m a s i s , 
„ B u r t i n i n k ų i š s v e t u r ne
re ikėtų" re ikia daug iau . Ypač 
jie būtų re ika l ing i Lietuvai da
bar . 

Šiandien Lie tuva , m a n regis, 
y r a kaip t as vež imas , kur į 
(pagal m u m s žinomą pasakėčią) 
veža gulbė, lydys ir vėžys. Veži
m a s nepajuda iš vietos. 

Gaila, kad, erzel ius šiapus 
Atlanto kėlę , veikėjai dabar 
plačiai Lietuvoje „kara l iauja" , 
ne visai garb ingais keliais į 
a t s a k i n g a s v i e t a s į s i t r y n ę . 
Tokie Lietuvos žmonių vienybei 
ir ateities gerovei t ikra i nepasi
tarnauja . Tu rė tumėm suprast i , 
kodė l l i e t u v i s t ėvynė je s u 
dideliu a t s a r g u m u žvelgia į 
m ū s ų i š t i e s t ą (ne t gal i r 
pagalbos) ranką, kratosi mūsų 
pa ta r imų bei pamokymų. Vis 
j auč iamas nepasi t ikėj imas. La
bai gaila, kad t a i p sunkiai žmo

nės pr is i ima naujoves 10 Vaka
rų ir t a i tikriausiai nulemia fak
tas, k a d keletas šarlatanų įpylė 
deguto į mūsų organizacijų t a ip 
nuoširdžių pastangų krepšį, 
norėdami t i k sau garbės ir nau
dos, o ne gerovės Lietuvai! 

Besilankydami dabar Lietu
voje, dažnai patiriame tokį 
jausmą, kurį mama patiria, kai 
jos vaikel is išmoksta vaikščioti 
ir k a i jis a t s tumia mamos 
ranką, norėdamas „pats" eit i . 
Lietuva m a n pasirodė kaip t ik 
tokia. Ir t a i gal nepeiktina: ką 
pats pasidarysi, bus tvirčiau ir 
p a t v a r i a u , negu kas k i t a s 
padarytų. 

Tačiau nereiškia, kad mes, čia 
laisvėje i r pertekliuose gy
vendami, vien tik savimi tesi
rūpin tume. Keli mūsų veikėjai 
jau seniai ragina nusigręžti nuo 
Lietuvos. A r leistina taip grei
tai pult i į neviltį? Manding, 
reikia belstis, kad ir į uždarytas 
duris — vis linkėti Lietuvai ge
resnių dienų, dirbti ir aukotis 
dėl t o paties tikslo, kurį t iek 
metų savo širdyse išnešiojom. 
Tie keli praeities dešimtmečiai 
mumis užgrūdino, o Kovo 11-toji 
b u v o aukšč i aus io j i m ū s ų 
džiaugsmo viršūnė! Į nepriklau
somybės atstatymą įvedė dori ir 
t v i r t i l i e t u v i a i , nepra radę 
Lietuvos laisvės troškulio. Dėl 
tų taut iečių, kurių dauguma 
gyvena ir vargsta Lietuvoj, ver
ta i r mums dar aukotis, dar 
dirbti . Dar ne laikas vien tik 
savimi rūpintis. 

Nere ik tų savo tautiečių nuo
lat peikti i r barti. J i e praeityje 
buvo pakankamai ujami; bet 
re ik ia rodyti daugiau pakan
tumo ir gerų pavyzdžių. Tuo 
kel iu daugelis mūsiškių j aunų 
profesionalų ir eina. Belieka 
m u m s jų pastangas remti ir 
sėkmės bei ištvermės palinkėti. 

Never t ė tų per daug atgal 
dairytis, n e s tas, kuris praeityje 
nuolat turšiasi , nežengia pir
myn. O Lietuvai kaip tik reikia 
į a te i t į žvelgti, t a i ateičiai dirb
ti, nes darbų begalės. 

Onė Adomai t i enė 
Sunny Hills, FL 

DĖL ČIKAGOS 
LITUANISTINĖS 

MOKYKLOS 

„ D r a u g e " dažna i ska i t au 
ap rašymus ir ma tau nuotrau
kas iš Čikagos Lituanistinės 
mokyk los . J a u n i m o cen t re . 
Labai malonu stebėti, kaip lie
tuviukai r imtai mokosi ir links
mai bendrauja. 

Pr ieš metus sklido gandai, 
k a d ši nau ja i įs is te igusi 
m o k y k l a ne legal i , ne t ik ra , 
patalpos pavojingos, mokslas 
bus žemo lygio. Atrodo, bent 
nuo t raukos ir aprašymai tvir
t ina , kad išėjo visai atvirkščiai. 
Linkiu mokyklai tolimesnės 
sėkmės ir entuziazmo. 

Lieka d a r vienas neaiškumas 
m u m s , k u r i e stebėjom šios 
mokyklos gimimą. Ar pinigai, 
dėl kurių buvo t iek posėdžių, 
ginčų ir gal net bylinėjimosi, 
at i teko jai? Gal kas iš mokyklos 
administracijos a r Švietimo ta
rybos galėtų gandus nuraminti? 

E u g e n i j a Šlaunienė 
Evergreen Park, IL 

A.A. DANTŲ GYD. 
ALBERTINA TRUŠINSKAITĖ 

STARKIENĖ 

DRAUGAS, penktadienis, 1993 m. birželio mėn. 4 d. 

Būnant Vilniuje, kiekvieną 
ka r t ą susitikdavome būrelis 
kurso draugių, įr koks buvo 
d ž i a u g s m a s po t iek d a u g 
nesimatymo metų išsikalbėti, 
išklausyti. Visos turėjom, ką 
pasakyti . O štai atėjo l iūdna 
žinia iš Vilniaus, kad mirė 
viena iš kolegių, dr. Albertina 
Trušinskaitė-Starkienė. 

Elbutė — mes taip ją vadi
nome — kilusi iš labai gausios 
šeimos Žemaitijoje. Tėvai nebu
vo tur t ingi , bet ir jie neišvengė 
Sibiro. Elba, baigus Mažeikių 
gimnaziją, tolimesnėm studijom 
atvažiavo į Vilnių, kur Me
dicinos fakultete mes ir susi
t ikome. Abi priklausėm atei
t ininkų korp. .Gaja", tad mūsų 
susi t ikimai buvo dažnesni nei 
t ik paskaitose. Visur ji skleidė 
jaunys tės džiaugsmą, juoką, 
visus žavėjo savo vidine šiluma. 
Gal ir mūsų susitikimuose 
Vilniuje j a u ji jautė širdies ne-

Albertina Trušinskaitė Starkienė. 

galavimus, bet n iekad nesi
skundė. Jai rūpėjo labiau kito 
žmogaus vargai ir rūpesčiai. 
Tokia kilnios sielos buvo Elba. 
Kaip dabar ma tau ją, nedidelio 
ūgio, veidas apsup tas labai 

gražiom garbanom ir tas niekad 
neišnykstąs veide šypsnys... Bet 
jos nebėr. 

Apie paskutines jos gyvenimo 
dienas dukra man rašo: „...Ma
ma gegužės mėn. pradėjo skųs
tis širdim. Ligoninės vengė ir 
didesnius skausmus malšino 
vaistais, bet tai buvo tik laikina 
pagalba. Praėjo nerami vasara. 
Pakar to t ina i teko gult ligo
ninėn, kur spalio mėn. ištiko vėl 
smarkus priepuolis. Visi galimi 
tyr imai ir nuotraukos rodė be
veik totalinį arterijų sukal-
kėjimą, ir vienintelė išeitis — 
operacija. Nors ir labai rizi
kinga, bet prof. dr. Uždavinys 
su t inka ją daryti . Ir mama 
susigyvena su t a mintimi, nes 
t ik i , kad vėl sugrįš į gyvenimą 
pas savo mylimuosius. Lapkri
čio 21d . mane skubiai iškviečia 
į ligoninę, kur randu Mamytę 

prijungtą prie visokiausių apa 
ratų. Išsigandus griebiu jos 
ranką , g laudžiu pr ie s a v o 
skruosto, o ji tokia šalta, tok ia 
šalta. Po kiek laiko lyg paleng
vėjimas, keli mudviejų visai ne
reikšmingi žodžiai ir... prasi
deda agonija. Ir taip iškeliavo j i 
su ta nuostabia šypsena, o aš vis 
dar netikiu, kad ji jau n iekad 
pas mane nebeateis..." 

Tokiais žodžiais baigia graudų 
laišką dukra. Be jos netekt ies; 
skausmą išgyvena jos vyras ir 
du sūnūs, daug giminių, bendra
darbių. O mes, kurso draugės , 
kai kitą metą Vilniuje susi
rinksim paminėti mūsų 50 m. 
universiteto baigimo, a te i s im 
prie Elbos kapo su puokštėmis 
gėlių, ir ji vėl bus su mumis . 

Ilsėkis ramybėje, prisiglaudus 
prie šventos Lietuvos žemelės. 

L. B a l t r u š a i t i e n ė 

APIE APSILANKYMĄ 
LIETUVOJ 

Perei ta is metais užsienio lie
tuviams, a r jie turėjo lietuvišką 
pasą, ar svetimos valstybės už
sienio pasą, nedarė jokio skir
tumo. Pritaikę laisvos Lietuvos 
nuosta tus , visi. kurie grįžo į 
Lietuvą, automatiškai tapo Lie
tuvos piliečiais. 

Šiais metais, kada parodžiau 
A r g e n t i n o s užsienio pasą , 
išdavė vizą dešimčiai dienų. Pa
aiškinau, kad turiu pasilikti 
neribotam laikui. Tada muiti
nės tarnautojas pasakė netur įs 
teisės išduoti vizos ilgesniam 
pasi l ikimui. „Turite kreiptis į 
vidaus Reikalų ministeriją. J ie 
pratęs iki 90 dienų". 

Taip ir buvo. viena moteris 
pratęsė 90-č?ai dienų. Po to, 
koridoriuje išsikalbėjus su 
vienu V. R. M-jos aukštu pa
reigūnu, man teiraujantis dėl 
šio neaiškumo, jis t rumpai 
paaiškino. Sako, po rinkimų, 
kai A. Brazauskas laimėjo rin
kimus, kovo mėn. viduryje užėjo 
pas mus vidaus reikalų minis
t ras . Sužinojęs, kad mes visiems 
lietuviams be išimties išduoda
me leidimus pagal jų pareikala
vimą, supykęs mus iškeikė, iš
plūdo, griežtai pareikalavo, kad 
ne daugiau kaip devyniasdešimt 
dienų svečiai Lietuvoje gali 
pasilikti. 

— Kodėl? — negalėjau susi
vokti. 

— Jūs turėtumėte ilgiau pagy
venti Lietuvoj, kad suprastu
mėte mūsų padėtį, — paaiškino 
tarnautojas. 

Pripuolamai susipažinau su 
vienu komunistiniais metais 
buvusiu ministru. Pradžioje 
sutiko labai maloniai, užkvietė 
vakarieniauti ir pernakvoti . 
Tada turėjau galimybės išsikal

bėti. Protestavau, kodėl ši da
bartinė vyriausybė mus nelaiko 
lietuviais. Gerokai supykęs atsi
kirto: Sako, Landsbergio įsaky
mus tur ime pildyti. J u k mūsų 
lietuviams, kurie t u r i rusų pi
lietybę, taip pat neleidžia grįžti. 
Nesupratau, apie kokius lietu
vius kalba. 

Vėliau paaiškėjo, kad kalba 
apie tuos „nusipelniusius lie
tuvius" , kurie dirbo 20, 30, 40 
metų kaip vicedirektoriai, vice
ministrai arba k i tų žymių 
viršininkų pavaduotojais, nors 
jie ir nemokėjo l ietuvių kalbos, 
buvo rusų piliečiai. 

Tiesa ar net iesa, kad Lands
bergis neleido an iems grįžti į 
Lietuvą — neteko patirt i . Many
čiau, tokie „ l ie tuvia i" t ikra i 
mums nebereikalingi ir kenks
mingi lietuvių vienybei palai
kyti . Be to, ir pa ts Brazauskas 
gerai žino, kad užsienyje gyve
nantieji l ietuviai, o ypač inte
ligentija, y ra griežtai nusitei
kusi prieš komunis t ines idėjas, 
jų sistemą. 

Pereitais meta is nuvykau į 
Lietuvą ku l tū r in ia i s re ikalais , 
darydamas tyrinėjimus ir norė
damas atpažinti mūsų protėvių 
(arijų) pėdsakų bruožus. Paska
tintas Juozo Baldausko, „Moks
las ir gyvenimas" vyr. redakto
riaus, paruošiau pirmą tomą 
mūsų protėvių istorijos. Šiais 
metais, esant Vilniuje gegužės 
mėn., atidaviau spaudai savo 
knygos rankrašt į . 

Deja. po kelių dienų sugrąžino 
rankraštį dėl to. kad cenzūra 
nepraleidžia... 

Jeigu prof. Klimas, apsivylęs 
komunistiniais Lietuvos laimė
jimais, pareiškė „ m a n sa rma ta 
būti lietuviu..." Mielai su t inku 
su jo mintimis, norė tųs i ir man 
pakartoti tuos pačius jo žodžius. 

P i j u s B u k a u s k a s 

„Viru, viru koše..." — sako Daina Varnaitytė iš ,.Žiburėlio" mokyklėlės. 
Nuotr. D. Čyvienės 

„DRAUGO" 
RĖMĖJAI 

Į v a i r i o m p rogom, m o k ė 
d a m i k i t a s sąskai tas , d ien
r a š č i u i a u k o j o : 

2 5 dol. Jonas Bakan, Wor-
cester, MA. 

2 0 dol. Teodoras Blinstrubas, 
Chicago, IL; dr. J. Dičpinigaitis, 
Woodhaven, NY; Modestas Ke-
valait is, Fallbrook, CA; Marija 
Macieža, Oak Lawn, IL; Mr . & 
Mrs. George Vaškas, Cleveland, 
OH. 

15 dol. Birutė Bagdanskis, 
Auburn Hills, MI; Mrs. Paul 
Kaselis, Chicago, IL. 

N u o š i r d ž i a i dėko jame už 
p a r a m ą : j i labai re ika l inga ir 
į v e r t i n a m a . Be aukų „Drau 
g a s " nega lė tų išs i la ikyt i . 

M/ UUANAPOL1S 
PREPARATORY 

SCHOOL 
AFIORDABl.E. 

ROMAN CATHOLIC 
COLLEGE PREPARATORY. 

BOARDING AND 
DAY SCHOOL FOR 
GIRLS AND BOYS 
C O N D U C T E D BY 

THE MARIAN FATHERS 

100 PERCENT 
COLLEGE ADMISSION 

'ector of Admission - Bro Donald T. Fmney. MIC 
P.O. Box 368 • Thompson. CT 06277 

203-923-9565 days / 203-923-3596 eve^gs 

A.tA. 
EDMUNDAS A. ZIGAITIS 

Gyveno St. Petersburg, FL. 
Mirė 1993 m. gegužės mėn. 30 d. 
Gimė 1936 m. rugsėjo 8 d. Lietuvoje. 
Nuliūdę liko: motina Marija Zigaitienė-Gelažienė su vyru 

Vladu; dukterys: Rasa Zigaitytė-Wise, žentas Joseph ir Rima 
Zigaitytė; seserys: Nijolė Rivas su šeima, Regina Girdauskienė 
su vyru Sigurdu ir šeima; brolis Kęstutis Zigaitis su žmona 
Carla ir šeima bei daug kitų giminių Amerikoje ir Lietuvoje. 

Velionis buvo sūnus a.a. Augustino Zigaičio. 
Velionis pašarvotas ketvirtadienį, birželio 3 d. nuo 2 iki 

9 v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose. 2533 W. 71 St. 
Laidotuvės įvyks penktadienį, birželio 4 d. Iš laidojimo 

namų 9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto įvyks gedulingos šv. 
Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę motina, dukterys, seserys, brolis ir kiti 
giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus Donald M. Petkus. 
Tel. 312-476-2345 arba 1-800-994-7600. 

Mūsų buvusiam apylinkės p i rmininkui 

A.tA. 
JONUI ČERNIUI 

mirus , reiškiame gilią užuojautą jo žmonai ELENAI, 
s ū n u i VIKTORUI su šeima ir ki t iems g iminėms. 

Melrose Parko LB apylinkė 

Viešpats Amžinybėn pasišaukė 

A.tA. 
JONĄ ČERNIŲ 

Žmoną ELYTE- mūsų mielą buvusią sekre torę , bei 
a r t imuosius netektyje nuoširdžiai užjaučiame. 

Lietuvos Dukterų Draugija 
Melrose Parko skvrius 

A.tA. 
PIJUI DOMEIKAI 

mirus , liūdesyje likusią žmoną ANELĘ, velionio 
dukreles ir seseris JANINĄ ŠALNIENĘ ir G E N E 
Š U K I E N E su jų visų šeimomis nuoširdžiai užjau

č iame 

Viktoras ir Ona Kažemėkaičiai 

Brangiam Broliui 

A.tA. 
PIJUI DOMEIKAI 

mirus , sesutes JANINĄ ŠALNIENĘ, G E N U T Ę ŠU
KIENE ir jų šeimas giliai užjaučiame jų l iūdesio 
valandoje. 

A. ir D. Augūnai 
P. Budininkas 
A. ir B Čiuriai 
E. Damijonaitienė 
J. ir R. Mildažiai 

P. ir M. Ruliai 
M. ir K. Sodoniai 
H. ir A. Saliai 
V. ir A. Urbai 
L. Žitkienė 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Birutė Jasait ienė, JAV LB 
Socialinių Reikalų Tarybos 
pirmininkė, birželio mėn. 2 d. iš
skrido į Lietuvą. Lietuvoje ap
lankys našlaitynus, tarsis dėl 
ateityje suteikiamos pagalbos 
nukreipimo. Čikagon grįžta 
birželio mėn. 23 d. 

Ambasadorius Stasys Lo
zoraitis yra priėmęs kvietimą 
dalyvauti JAV LB Visuomeni
nių reikalų tarybos ruošiamoje 
politinėje visuomeninėje konfe
rencijoje š.m. birželio 19-20 d. 
Southfield, Michigan. Konfe
rencijos metu dalyviams ir Det
roito lietuviams ruošiamoje iš
kilmingoje vakarienėje amb. 
Lozoraitis pasakys pagrindinę 
kalbą. Iškilmingos vakarienės 
metu sveikinimo žodį tarti yra 
pakviestas Lietuvos ministras 
pirmininkas Adolfas Šleževi
čius. 

Lietuvos Vaikų Vilties raš
tinė bus uždaryta nuo birželio 2 
d. iki 24 d. Jūratė Budrienė, Lie
tuvos Vaikų Vilties reikalų ve
dėja, bus išvykusi į Lietuvą. 
Turint svarbų reikalą, prašome 
skambinti Lietuvos Vaikų 
Vilties telefonu (312-476-0664), 
atsiliepus moderniajai technolo
gijai, įkalbėti juostelėn vardą, 
pavardę, telefoną ir kelis paaiš
kinančius sakinius. Palik
tosios žinutės bus išklausomos 
ir nukreipiamos atitinkamam 
Lietuvos Vaikų Vilties komite
to nariui. 

x Nepaisant nusikaltimų, 
aukštų nuosavybės mokesčių ir 
prastų mokyklų, daugumas 
Čikagos gyventojų vis tiek yra 
patenkinti savo miestu ir numa
to jam šviesią ateitį. Illinois 
universiteto (Chicago, IL) pra
vesti gyventojų apklausinėjimai 
nustatė, kad 53 procentai čika-

rrgiečių palankiai vert ina 
Čikagą, 25 procentai išreiškė 
susirūpinimą jos neigiamy
bėmis, o 22% — kaip paprastai 
šiais atvejais ats i t inka — 
neturėjo savo nuomonės. 

A. a- Antaninos Hornienės 
mirties metinių šv. Mišios bus 
aukojamos Beverly Shores Sv. 
Onos bažnyčioje š.m. birželio 9 
d., trečiadienį, 11 vai. ryto. Mi
šias aukos prel. Ignas Urbonas. 

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-Paškevičienės 
monografijos „Ona Dokals-
kaitė" — sutiktuvės bei A. Re-
neckio vaizdajuostės apie meno 
parodas Čikagoje, vykusias 
deimantinio Lietuvos nepri
klausomybės jubiliejaus proga, 
premjera. 

(sk) 
x Jei 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) 

ARAS ROOFING 
Arvydas Klela 

D«ngtam« Ir taisome 
visų rūsių stogus 
Tel. 708-257-0746 

Skambinti po 6 v.v 

„Draugo" skaitytojai mums 
dažnai sako, kad labai mėgsta 
skaityti laiškų skyrių. Daugelis 
tv i r t ina , jog to skyr iaus 
pirmiausia ieško ir skaito. 
Norime priminti, kad ne tik 
skaitytumėte, bet nevengtumė
te patys parašyti. Taisyklės 
buvo skelbtos jau daug kartų. 
Jos I^bai paprastos: reikia pasi
rašyti vardu, pavarde ir įrašyti 
miestą bei valstiją; ant voko ar 
pačiame laiške turi būti siuntėjo 
adresas (jo nespausdinsime, bet 
redakcija turi žinoti); laiškai ne
gali būti įžeidžiančio turinio; 
redakcija pasilieka teisę laiško 
nespausdinti, trumpinti, taisy
ti kalbą (bet ne mintį). 

Laukiame daugiau laiškų! 

Kas yra „dalyvis", „daly
vė", koresp."? Tai vis mūsų 
bendradarbiai, kurie dėl kaž
kokios, niekaip nesuprantamos, 
priežasties vengia pasirašyti po 
savo straipsniais, arba bent ini
cialus padėti. Dabar nebereikia 
dangstytis slapyvardžiais, kaip 
spaudos draudimo laikais... 
Jeigu pateikiamos teisingos in
formacijos, toks di rbt in is 
„kuklumas" yra tikrai nerei
kalingas. Raštingų žmonių 
skaičius išeivijoje nuolat 
mažėja, didžiuokimės savo suge
bėjimu ir nevenkime pasirašy
ti tikrąja pavarde. 

P r i m e n a m e b e n d r a d a r 
biams i taip pat žinučių ir kores
pondencijų rašytojams), kad 
būtina palikti didesnius tarpus 
tarp eilučių ir perrašyti rank
raštį mašinėle. Kai viskas labai 
sukimšta, neįmanoma pataisy
ti, o mūsų rinkėjos neįskaito 
rankraščių. Redakcija neturi 
laiko visko perrašinėti, todėl 
kartais tenka net labai gerų 
s t ra ipsnių atsisakyti dėl 
bendradarbių neapdairumo. 

Nekaltai Pradėtosios Ma
rijos seserų rėmėjų visuotinis 
narių susirinkimas ir pusryčiai 
įvyks ateinantį sekmadienį, 
birželio 6 d., Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos salėje, tuoj 
po 8 vai. šv. Mišių parapijos 
bažnyčioje. Mišios bus auko
jamos už gyvus ir mirusius 
rėmėjus. Visi nariai ir susi
domėję seselių bei rėmėjų veikla 
kviečiami Mišiose ir susi
rinkime dalyvauti. 

x Akcijų, bonų bei kitu ver
tybių pirkime ir pardavime 
jums nuoširdžiai patars ir pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą, Albinas Kurkulis, tel. 
312-621-4954 arba jo sūnūs ir 
partneriai: Andrius Kurkulis, 
tel. 312-621-8999 ir Paul ius 
Kurkulis, teL 312621-8886 dir
bą su Oppenheimer & Co, Inc. 
Chicagoje. Iš kitur skambinkite 
veltui: tel. 1-800-621-2103. 

(sk) 

x KAIRYS BALTIC EXPE-
DITING sudaro maisto siuntas 
Lietuvoje. Siuntinys No. 6 (vis
kas kilogramais): 10 miltų, 10 
cukraus, 5 ryžių, 2 makaronų, 
2 lietuviško sūrio, 1 sviesto, 3 
kumpio rūkyt., 3 dešros, rūkyt., 
1 pup. kava, 2 kg. apelsinų, 1 
kg. bananų, 1 kg. razinkų, 2 lt. 
saulėgr. aliejaus, 20 vnt. kiau
šinių. 45 kg., apie 100 SVARU, 
TIK $80. U.S. įskaitant prista
tymą jūsų artimiems į namus 
per 10-14 dienų. Rašyti: Vytp<! 
ar Genė Kairys, 517 Fruit-
land Rd., Stoney Creek, On-
tar io , L8E 5A6. Tel.: (416) 
643-3334; F»x (416) 643-8980. 

(sk) 

x TRANSPAK siunčia tal-
pintuvus (konteinerius) į Lietu
vą k a s savaitę . Siunčiame 
„AIR CARGO". Pinigai per 
vedami doleriais. TRANSPAK, 
2638 W. 69 St., Chicago. IL 
60629, tel. 312-436-7772. 

(sk) 

Maironio lit. mokyklos VIII sk. auklėtiniai su savo mokytoja. Iš kairės: Lina Sidrytė, Audra Kaz
lauskaitė, Alisa Nalytė, Erikas Rodick, Lina Lendraitytė, Robertas Končius, mokyt. Vilija Mar-
chertienė, Vitas Mockaitis, Saulius Petroliūnas, Tomas Šatas ir Andrius Paulėnas. 

Nuotr. L. Volodkos 

ANTANO OLIO MINĖJIMAS IR KITI 
NUTIKIMAI 

Ilgasis Memorial Day (mūsų 
vadinamas Kacų puošimo 
diena) savaitgalis Čikagoje buvo 
gausus kultūriniais įvykiais ir 
minėjimais. Du vakarus — 
gegužės 28 d. ir 29 d. Jaunimo 
centre vyko tradicinės Poezijos 
dienos, šeštadienį (V.29) iš pat 
ankstaus ryto LT namuose vyko 
Amerikos lietuvių tautinės 
sąjungos (ALTS-gos) vadovų 
suvažiavimas, o sekmadienį — 
Antano Olio 35 metų mirties 
sukaktuvinis minėjimas, mi
rusiųjų prisiminimai lietuvių 
administruojamose Tautinėse ir 
Sv. Kazimiero kapinėse, o taip 
pat ir pranešimas ateitininkų 
namuose. 

Tautinės s-gos pareigūnų 
sulėkimas 

Kai kuriuos įvykius paliekant 
kitų apžvalgininkų aprašymui, 
trumpai sustosiu prie ALTS-gos 
pareigūnų suvažiavimo, įvyku
sio šeštadienį (V.29) Lietuvių 
tautiniuose namuose. Suvažia
vimą sušaukė ALTS-gos val
dyba, norėdam patirti esamas 
nuotaikas po valdžių pasikei
timo Lietuvoje ir nusmaigstyti 
gaires tolimesnei veiklai. 

Praleisdami tokiais atvejais 
būtinų organų sudarymą, žvilg
terėkime į svarbesnius darbo
tvarkės punktus. Pirmiausia 
išklausėme valdybos pirm. dr. 
Leono Kriaučeliūno išsamų 
vienerių metų veiklos 
pranešimą. Dirbta ir judėta 
nemažai. Pirmininkas ir du 
valdybos nariai dalyvavo Vliko 
baigiamajame posėdyje Vilniu
je, posėdžiavo su Lietuvos tau
tininkų valdyba bei jos pirm. 
Rimantu Smetona bei tau
t ininku frakcijos nar ia i s 
parlamente ir su tuometiniu 
..Vilties" laikraščio redakto
rium. Ryšiai užmegzti ir palai-

. komi. 

x Brighton Parko Lietuvių 
Namų Savininkų draugija 
ruošia gegužinę sekmadienį, 
birželio 13 d., 12 vai. Šaulių 
namuose, 2417 W. 43 St. Šo
kiams gros K. Ramanausko or
kestras. Bus skanus maistas, 
veiks baras. Prašome visus na
rius ir svečius gausiai daly
vauti. Kviečia valdyba. 

(sk) 

x Zosė Mikulevičaitė gyv. 7 
S /camore PI., Palm Beach 
QLD 4221, Austral ia ieško 
pusseserės Gražinos Gasiūnas, 
gim. Lietuvoje, gyvenusios 
Australijoj, paskui išvykusios į 
Ameriką. Gyveno netoli New 
York. Prašau atsiliepti. 

(sk) 

netoli 
par-

tinka-

Valdybai rūpėjo ir teberūpi 
savos spaudos — „Dirvos" ir 
„Naujosios Vilties" reikalai. 
Clevelande posėdžiavo su 
„Vilties" d-jos valdyba ir „Dir
vos" redaktorium. „Dirva" su
laukė dviejų potencialių nuola
tinių bendradarbių. Atgaivinta 
„Naujoji Viltis" ir naujasis 
numeris yra spaustuvėje su
rinktas ir per porą savaičių 
turėtų pasiekti skaitytojus. 

Valdyba suruošė Tautos šven
tės minėjimą, kuriame paskai
tą skaitė Lietuvos garbės kon
sulas Los Angeles mieste 
Vytautas Čekanauskas. Pirm. 
dr. Leonas Kr iauče l iūnas 
aplankė Bostono skyrių, o Ka
riuomenės šventės minėjime 
Detroite skaitė paskaitą ir tu
rėjo susitikimą su skyriaus na
riais. St. Petersburge, Floridoje, 
skaitė paskaitą Vasario 16-to-
sios minėjime ir dalyvavo sky
riaus narių susirinkime. 

Tautinė s-ga kartu su Korp! 
Neo-Lithuania vyr. valdyba su
ruošė Lietuvos nepriklausomy
bės (1990 m. kovo 11 d.) atsta
tymo sėkmingą minėjimą. Per 
Petro Viščinio vedamą Laisvės 
Varpo radijo laidą, Bostone, dr. 
L. Kriaučeliūnas kalbėjo apie 
Stasį Santvarą, ALTS-gos gar
bės narį, jo mirties dvejų metų 
sukakties proga. Pirmininkas ir 
valdybos nariai dalyvauja kitų 
organizacijų veikloje ir pasitari
muose. 

I atliktų darbų sąrašą reikė
tų įtraukti ir šį sąskrydį bei An
tano Olio 35 metų mirties 
minėjimą. 

Aktualias paskaitas skaitė: 
garbės narys Vytautas Abraitis 
„Amerikos lietuvių Tautinė 
sąjunga dabartinės Lietuvos si
tuacijoje", ir dr. Bronius Nemic-
kas „Tautininkų vaidmuo atei
ties Lietuvoje". Paskaitose 
apžvelgta ne tik Tautininkų is
torinis kelias, bet pateikti ir kai 
kurie siūlymai ateities veiklai. 
Valdyba žadėjo pastudijuoti ir, 
kiek sąlygos leis , bandyti 
pasiūlymus įgyvendinti. 

Išklausyta įvairių veiklos 
sričių pranešimai. 

a. Lietuvių Tautinio kultūros 
fondo vadovų — Stasio Briedžio 
ir Oskaro Kremerio apie teiktą 
bei teikiamą paramą studen
tams ir genocido istorijos lei

dimui taip pat fondo dabartinį 
finansinį stovį. 

b. „Vilties" d-jos — „Dirvos" 
leidėjos, pirm. dr. Vytauto Mau
ručio pranešimas apie finansinį 
stovį; 

c. „Dirvos" redaktoriaus Balio 
Gaidžiūno — apie redagavimą, 
bendradarbius ir kitus dar
belius bei prenumeratorius; 

d. „Naujosios Vilties" žurnalo 
atgaivinimą; 

e. Nepriklausomybės fondo 
vadovo Algirdo Sperausko 
pranešimą apie paruoštos spau
dai Lietuvos diplomatijos is
torijos likimą; 

f. penkių skyrių pirmininkų 
pranešimą apie veiklą sky
riuose. 

Visiems darbams ir lei
diniams reikalingi finansai, 
kuriuos šiuo metu yra sunkiau 
sutelkti, nes atsirado nepasoti
nami Lietuvos reikalai. 

Taip dalykiškomis svarsty-
bomis pasižymėjęs šis darbo su
važiavimas būtų ir pasibaigęs, 
je i pirmininkas, baigiant 
suvažiavimą, nebūtų iškėlęs 
pastarųjų paskutinių savaičių 
laikotarpyje spaudoje ir radijuje 
linksniuotų ALTS-gos ir ALTos 
pirmininkų pasiųstų padėkos 
laiškų Lietuvos vyriausybės na
riams dėl V. Čekanausko pasky
rimo Lietuvos atstovu į Va
šingtoną. Kilę nuomonių skir
tumai tarp pirmininko ir kitų 
valdybos narių bandyta išsi
aiškinti, bet pasisakius vie
niems ir kitiems, šis klausimas 
liko neišspręstas. 

Suvažiavimas buvo gerai or
ganizuotas, darbingas, turi
ningas ir reikalingas. Darbo
tvarkė plati, bet apdairiai 
sudaryta ir numatytu laiku 
įvykdyta. Be abejo, tai pirmi
ninko ir valdybos narių nuo
pelnas. 

Antano Olio minėjimas 

Po darbingo ir įtempto ALTS-
gos „rabinų" posėdžio, skirto sa
viems reikalams, sekmadienį 
(V.30 d.), Jaunimo centre įvykęs 
visuomenininko advokato An
tano Olio 35 metų mirties 
minėjimas buvo maloni atgaiva 
ne tik suvažiavimo dalyviams, 
bet ir Čikagos bei apylinkių 
lietuviams. Lietinga diena ir 
gausūs renginiai kėlė rūpestį 
rengėjams, nes galėjo susirink
ti per mažai publikos. Artėjant 
minėjimo laikui, rengėjų veidai 
šviesėjo, nes publika užpildė 

didžiąją Jaunimo centro salę, 
parodydama tinkamą dėmesį di
džiajam lietuviui Antanui Oliui. 

Minėjimą punktualiai pradėjo 
ir puikiai vedė Jolita Kriauče-
liūnaitė-Arcbaecher, pasaky
dama gražų įvadinį žodį apie 
Antano Olio gyvenimą ir ne
pakartojamą jo veiklą. 

Pirmiausiai buvo išklausytas 
Antano Olio gyvas žodis iš įrašo, 
padaryto 1953 m. Margučio 
radijo laidos. Nors įrašas 
padarytas prieš 40 metų, bet A. 
Olio žodis buvo aiškus, lyg tik 
dabar įrašytas. Padėka Petrui 
Petručiui už įrašo išsaugojimą. 
A. Olio pranešimas padarytas 
po Vašingtone suruošto sąskry
džio, kurio metu buvo ryški
nama Lietuvos tragedija, 
supažindinta su lietuvių 
kultūra ir nepriklausomybės 
metais padaryta visokeriopa 
ekonominė ir ūkinė pažanga. 
Lietuva yra nusipelniusi laisvo 
ir nepriklausomo gyvenimo. 
Priminė, kad artėja 20 metų 
sukaktis nuo transatlantinio 
Dariaus ir Girėno skrydžio ir 
kvietė t inkamai pasiruošti. 
(Šiais metais artėja jau 60-ji su
kaktis, kurią taip pat spec. 
komitetas kviečia tinkamai 
atžymėti.) 

Perskaičiusi Lietuvos amba
sadoriaus Aniceto Simučio 
sveikinimą, programos vedėja 
Jolita pakvietė advokatą 
Antaną Lapinską, A. Olio 
bendradarbį, papasakoti atsimi
nimus iš jų bendros veiklos. An
tanas Lapinskas yra unikalus 
žmogus, kalba be užrašų, bet 
sklandžiai, nepakartodamas žo
džių, nenuklysdamas į šalis ir 
duotą temą išvysto tinkamai. Jo 
kalbos malonu klausytis. (Būtų 
naudinga užrekorduotą A. 
Lapinsko kalbą pervesti į raštą 
ir paskelbti spaudoje.) 

Antano Lapinsko kalba susi
laukė publikos entuziastiško 
pritarimo ir jį pagerbė atsi
stojimu. Tai retai atsitinka 
lietuviškuose renginiuose. 

Meninėje dalyje operos solis
tė Danutė Stankaitytė, akompa
nuojant Alvydui VasaiČiui, 
padainavo A. Kačanausko — 
Vai gražu, gražu, V. Klovos — 

x Gražioje vietoje, 
A te i t i n inkų n a m ų , 
duodami 3 akrai žemės 
mi s ta tybai . 
708-257-6675. 

Kreipt is tel. 

(sk) 

Močiutės dvarely ir J. Karna-
vičiaus — Ariozo iš operos 
Gražina. Publikai plojant ir 
šaukiant valio, padainavo 
„Saulutė raudona". 

Lietuvių operos vyrų choras 
padainavo J. Tallat-Kelpšos 
„Kur lygūs laukai" ir St. Šim
kaus „Kareivio dainą" iš „Išei
vio". Prisijungus moterims ir 
solistei Eglei Rūkšte lyte i -
Sundstrom, padainavo Č. Sas
nausko „Karvelėli mėlynasis". 

Toliau Lietuvių operos choras 
padainavo iš G. Verdi operos 
„Nabucco" vergų dainą, o įsi
jungus deklamatorei Daliai 
Sokienei, atliko Jean Sibeliaus 
— „Mano tėvynė Finlandija". 
Operos chorui dirigavo muzikas 
Alvydas Vasaitis, o prie for-
tepiono — Ričardas Šokas. 

Choras ir da in in inkai 
susilaukė gausių katučių ir 
valiavimų. Rengėjai dai
nininkėms įteikė po gėlių 
puokštę. 

Minėjimą užbaigė padėkos žo
džiu vicepirm. Stasys Briedis. 
Pasidžiaugė gausiai atsilankiu
siais dalyviais, dėkojo pro
gramos atlikėjams, programos 
vadovei ir visiems talki
ninkams, prisidėjusiems prie šio 
minėjimo. Minėjimas užsklęs
tas, visiems dalyviams sugie
dojus „Lietuva brangi". 

Minėjimą ruošė Amerikos 
Lietuvių Taut inės s-gos 
valdyba, kurią sudaro; pirm. dr. 
Leonas Kriaučeliūnas, vicepir
mininkai — Petras Buchas ir 
Stasys Briedis, sekretorė dr. 
Laima Šimulienė ir iždininkas 
Oskaras Kremeris. 

Nuostabus žmogus buvo adv. 
Antanas Olis, ALTS-gos pirma
sis pirmininkas, ruošęs didingus 
sąskrydžius ir garsinęs Lietuvos 
vardą. Ir šis minėjimas atitinka 
A. Olio veiklos būdą — jei ką 
nors daryti, tai daryti tik gerai 
ir didingai. Programa iš
balansuota ir atlikta pirmaeilių 
solisčių, muzikų ir garsaus 
choro, paliko puikų įspūdį ir pa
rodė rengėjų įžvalgumą į 
minėjimo esmę. Išeivija yra 
pajėgi, tik reikia mokėti orga
nizuoti. 

A. Juodva lk i s 

RASINIŲ PARODA MAIRONIO 
MOKYKLOJE 

Maironio lituanistines mokyklos ' lemont. IL) rašinių paroda, suruošta mokslo 
metu užbaigimo proga 

Šių metų gegužės 22 d. Mai
ronio lituanistinėje mokykloje, 
Lemonte, įvyko mokslo metų 
užbaigimas kartu su mokinių 
rašinių paroda. Apatinėje salėje, 
ant didelių lentų buvo iškabinti 
kūriniai, o knygutės buvo išdės
tytos ant stalų. Tėvai bei svečiai 
galėjo apžiūrėti darbus nuo pat 
ryto iki 10:30 vai., kai prasidėjo 
užbaigtuvių programa. 

Kiekvienas pirmo skyriaus 
mokinys paruošė po dvi knygu
tes, mažesnė buvo apie 
angeliuką ir velniuką, o dides
nė — apie gyvuliukus. Antro 
skyriaus auklėt iniai ant 
didesnių popieriaus lapų rašė 
laisva tema ir iliustravo. 
Trečias skyrius parašė knygutes 
apie metų laikus, bendrą kny
gutę apie „Rudnosiuką" ir pa
darė didelį plakatą apie atosto
gas. (Iš žodžio „atostogos" jie 
sukūrė eiliuotą rašinį ir ati
tinkamai iliustravo.) Ketvirtas 
skyrius rašė apie „Medau-
ninką". Penkto skyr iaus 
rašiniai buvo apie Motinos 
dieną. Mokiniai taip pat sudarė 
albumą „Lietuva, Amerika ir 
aš". Albume parinktos nuo
traukos ir paveikslai buvo 
mokinių plačiau aprašyti. Šeš
to skyriaus ir LK-I mokiniai pa
rašė knygutes įvairiomis te
momis. Šios knygutės skiriasi 
tuo, kad 6 sk. mokiniai sueidavo 
su LK-I mokiniais tas knygutes 
kurti. Vyresni mokiniai pama
tė ne tik, kiek jie patys moka, 
bet padėjo jaunesniems rašyti 
lietuviškai. Septintas skyrius iš
vertė į lietuvių kalbą „Gelton
plaukė ir trys meškos", bet jų di
džiausias darbas buvo paruo
šimas šių metų mokinių kūrinių 
leidinio „Metūgė". Aštunto sky
riaus rašiniai buvo rašomi įvai

riom temom: atostogos Lietu
voje, pavasaris, draugystė ir t.t. 
Gimnazistai savo rašinius kūrė 
knygučių pavidalu. LK-IIA 
mokiniai padarė plakatus, ku
riuose buvo jų nuotraukos ir 
trumpa biografija. Buvo įdomu, 
kad savo vardus parašė išilgai 
ir prie kiekvienos vardo raidės 
skersai parašė atitinkamą būd
vardį. LK-IIB auklėtiniai pa
teikė visų metų rašinius kny
goje, pavadintoje: „Ką p. Bro
nius mus mokė". 

Parodoje buvo sudėti visų 
moKinių darbai . Nebuvo 
atrinkti patys geriausiai pa
rašyti ar gražiausiai iliustruo
ti. Vieni puikiai rašė, kitiems 
buvo sunkiau, bet svarbu, kad 
visų darbai buvo išdėti, kad 
buvo atsižvelgta į jų pastangas. 
Tikimės būsimosiose parodose 
susilaukti dar įdomesnių kuri-
n i ų - AR 

J a u pasirodė antroji laida 
lietuviškai/angliško žodyno „Žo
džiai... Žodžiai (Words... 
Words)". Autoriams Evelinai ir 
Broniui Masiokams šią laidą lei
džiant, atėjo į talką JAV LB 
Švietimo taryba, kuri žodyną, 
pramintą „Storuliu" ir platina. 
Užsakymus galima siųsti adre
su: Regina Kučienė, 13648 
Kickapoo Trail, Lockport, IL 
60441, tel. 708-301-6410. Žody
no kaina — 25 dol., persiun
timas — 5.65 dol. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

Darbo vai nuo 9 iki 7 vai vak 
<*?*tad 9 v r iki 1 vai d 




