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Žinios iš Lietuvos — Elta 

Ginčai dėl Seimo 
vadovybės 

Vilnius, birželio 9 d. (Elta) — 
Socialdemokratų frakcija siūlys 
savo kandidatą į Seimo vadovy
bę tik tuo atveju, jeigu į ją įeis 
Centro ir Tėvynės Sąjungos 
frakcijų atstovai, pareiškė 
antradienį spaudos konferen
cijoje Socialdemokratų partijos 
pirmininko pavaduotojas Vyte
nis Andriukaitis. „Mes niekada 
nepritarsime vieno politinio 
bloko ar net dvipartinės Seimo 
vadovybės formavimo princi
pui", pabrėžė jis. Jeigu į tai 
nebus įsiklausyta, Seimo vado
vybę sudarys tiktai LDDP ats
tovai. 

Seimo vadovybės formavimo 
krizė prasidėjo praėjusią 
savaitę, kai Seimo pirmininkas 
Česlovas Juršėnas trečiuoju pir
mininko pavaduotoju pasiūlė 
LDDP frakcijos atstovą Juozą 
Bernatonį, o kancleriu — Nerijų 
Germaną, taip pat iš LDDP 
frakcijos. Protestuodamas prieš 
tai, kad apie siūlomas kandi
datūras nebuvo pranešta iš 
anksto, iš Seimo pirmininko 
pavaduotojo pareigų atsista
tydino Egidijus Bičkauskas. 

Antradienį Seimas apsvarstė 
Bičkausko pareiškimą dėl at
sistatydinimo ir jo nepalaikė. 
Už pritarimą šiam pareiškimui 
balsavo 25 Seimo nariai, prieš 
— 58, susilaikė 9. 

Socialdemokratų frakcijos 
narys Nikolajus Medvedevas 
pasakė, jog vienos politinės 
jėgos noras turėti daugumą dar 
ir Seimo vadovybėje sudaro 
pavojingus precedentus ateičiai. 

Sakalas liko pareigose 

Seimo plenariniame posėdyje 
antradienį buvo svarstomas 
Laisvės frakcijos narių pateik
tas klausimas dėl nepasitikė
jimo laikinai einančiu Seimo 
pirmininko pavaduotojo parei
gas Aloyzu Sakalu. Buvo pažy
mėta, jog Sakalas, viešai pa
skelbęs Generalinės proku
ratūros darbuotojo laišką, 
kuriame minimi ekspremjero ir 
Seimo nario Gedimino Vagno
riaus garbę ir orumą žeminan
tys faktai, negali toliau būti 
Seimo pirmininko pavaduotoju. 

Sakalas pareiškė, jog pasielgė 
teisingai ir todėl nemanąs atsi
prašyti. Diskusijoje šiuo klau
simu kalbėjo dešimt Seimo na
rių. Slaptu balsavimu nebuvo 
pritarta nepasitikėjimui Saka
lu. Už balsavo 39, prieš — 71. 

Atidėtas naujos sienos 
perėjos a t idarymas 

Kalvarijų-Budzisko sienos 
perėja nebus atidaryta liepos 1 
dieną, kaip buvo tikimasi. Tokią 
išvadą padarė pirmadienį stato
mame objekte dirbę Lietuvos ir 
Lenkijos susisiekimo, užsienio 
reikalų, muitinės, vietinės 
valdžios ir kitų abiejų šalių 
žinybų pareigūnai. 

Pasirašytame Lenkijos dele
gacijos vadovo Suvalkų vaiva
dos Cesary Cieslukowski ir 
Lietuvos susisiekimo ministro 
pavadutojo Arvydo Leščinsko 
protokole pažymima, kad „svar
biausieji darbai, susiję su 
krovininio transporto pralei
dimu bus baigti iki 1993 rugsėjo 
1 dienos". 

Leščinskas pasakė, kad Lietu
va visus pagrindinius paruošia

muosius darbus baigs iki liepos 
mėnesio ir bus pasirengusi 
atidaryti pravažiavimo punktą. 
Pastatytos muitinės ir krašto 
apsaugos pareigūnų darbui rei
kalingos patalpos, baigiami 
platinti keliai. 

Lenkijos kelininkams kyla 
sudėtingų problemų, nes kelias 
tiesiamas buvusiame durpyne, 
iš kurio dar nevisiškai nuleistas 
vanduo. Be to, reikia išvežti 
daug durpių, jau atvežta ir 
išpilta 4,000 kubinių metrų 
tinkamo keliams tiesti grunto, 
bet ir dabar kelias iki Lietuvos 
sienos dar nėra pakankamai 
tvirtas, negalima kloti kietos 
dangos. 

Sutaupų indeksavimas — 
t ik iš biudžeto 

Lietuvos Bankas pranešė, jog 
birželio 8 d. Seimo nariai, 
Lietuvos Banko valdybos nariai, 
banko konsultantai, kiti specia
listai aptarė galimus gyventojų 
indėlių indeksavimo šaltinius ir 
būdus. Lietuvos Banko specia
listų, užsienio konsultantų nuo
mone, nuvertėjusias santaupas 
indeksuoti reikia, tačiau tik 
biudžeto sąskaita. Pabrėžta, jog 
dabar, kai talono kursas stabi
lizuojasi, mažėja infliacija, bet 
koks naujų kreditų suteikimas 
vėl sukeltų svyravimus valiutų 
rinkoje, talono, o kartu ir lito 
nuvertėjimą. Komercinių ban
kų pirmininkų susitikime ap
tarti techniniai lito įvedimo 
klausimai. 

Prez identas įteikė 
apdovanojimą ambasadoriui 

Birželio 8 d. prez. Algirdas 
Brazauskas įteikė Didžiojo Lie
tuvos Kunigaikščio Gedimino 
3-ojo laipsnio ordiną Lietuvos 
ambasadoriui Jungtinėje Di
džiosios Britanijos ir Šiaurės 
Airijos Karalystėje Vincui 
Balickui. Prezidento dekretu jis 
apdovanotas už ilgametį ir są
žiningą darbą Lietuvos valsty
bei. 

Seniausiam Lietuvos diploma
tui Vincui Balickui — 89-eri. 
Lietuvos diplomatinėje tarnybo
je jis — jau 55 metai: 1938 m. 
baigęs diplomatijos studijas 
Vienoje, tapo pasiuntinybės 
patarėju Londone. Lietuvai 
atgavus nepriklausomybę, Vin
cas Balickas buvo paskirtas am
basadoriumi. Iš viso Didžiojo 
Lietuvos Kunigaikščio Gedimi
no 3-ojo laipsnio ordinais ap
dovanoti penki žmonės. 

Prezidentas priėmė lietuvį, 
įkopusį į Everestą 

Birželio 8 d., prez. Algirdas 
Brazauskas priėmė Vladą Vit
kauską, pirmąjį Lietuvos alpi
nistą, įkopusį į aukščiausią 
planetos viršukalnę Everestą. 

Pasaulio stogą, esantį 8,864 
metrų aukštyje, Vladas Vit
kauskas pasiekė gegužės 10 d., 
įlipimo išvakarėse sulaukęs 
40-ojo gimtadienio. Tuo pat 
metu sukako 40 metų, kai į 
Everstą įkopė pirmasis alpinis
tas. Planetos viršukalnėje Vla
das Vitkauskas iškėlė Lietuvos 
vėliavą. Tai buvo 35-osios 
valstybės vėliava, suplevėsavusi 
Evereste. Trispalvę, irgi pabu
vusią ant planetos stogo, alpi
nistas įteikė prezidentui. 

Lietuvos skolos 
Jungtinėms Tautoms 

Praėjusį sekmadienį pilnas laivas nelegalių imigrantų iš Kinijos atsitrenkė į dugną prie Rockaway 
pliažo New Yorke. Iš laivo iššokusius apie 200 kiniečių šelpė Raudonasis Kryžius, žuvo septyni. 
Laivo įgula bus teisiama už nelegalų žmonių vežimą. 

Latvijos Seimo rinkimus 
laimėjo buv. komunistų 

ir išeivių junginys 
Ryga* birželio 7 d. — Pra

diniai rezultatai pirmųjų laisvų 
Latvijos Seimo rinkimų, įvyku
sių birželio 6 d., rodo, kad stip
riausiai pasirodė buvusių komu
nistų bei išeivijos latvių kan
didatai. Kol kas dar neoficialiais 
duomenimis, daugiausia balsų 
surinko dabartinio Latvijos par
lamento pirmininko, buvusio 
Komunistų partijos ideologijos 
direktoriaus Anatolijs Gorbu-
novs sudarytos sąjungos „Latvi
jos kelias" kandidatai, surinkę 
32.4% balsų ir laimėję 36 vietas 
šimtą vietų turinčiame Seime. 

Po šios partijos kandidatų 
daugiausia balsų surinko „Lat
vijos nacionalinis nepriklau
somybės sąjūdis" (LNNK), su
rinkęs 13.4% balsų ir 15 vietų 
Seime. LNNK nori griežtai apri
boti iš Rusijos po karo atvykusių 
rusų imigrantų skaičių. Dabar 
valdančioji, Latviją į nepri
klausomybę atvedusioji „Latvi
jos liaudies fronto" partija 
nesurinko pakankamai balsų, 
kad gautų vietų Seime: tik 2.6% 
krašte balsavusiųjų ir 2.2% 
išeivijoje balsavusiųjų tarpe. 

Skirtumai krašte ir išeivijoje 

Rinkimuose iš viso balsavo 
1,126,727 balsuotojų Latvijoje ir 
dar 18,413 išeivijoje (iš jų 8,064 
JAV). Išeivijos balsų proporcijos 
pirmą ir antrą vietą užimančių 
partijų buvo panašios į krašto 
balsuotojų. Tačiau jų pasirinki
mai išsiskyrė trečią, ketvirtą ir 
penktą vietą užimančių partijų 
atžvilgiu. 

Krašte balsuojantieji į trečią 
vietą pastatė buvusių komunis
tų „Latvijos santarvės — eko
nomijos atgimimo" partija, 
duodami jos kandidatams 12% 
balsų ir 13 vietų Seime. Išeivi
ja šiai partijai tedavė tik 83 
balsus (0.45%). Išeivija trečion 

Brazauskas sakė, kad ji bus 
garbingoje vietoje šalia vėliavos, 
kurią jam padovanojo aplink pa
saulį apiplaukę Lietuvos bu
riuotojai. Prezidentas pažymėjo, 
kad tik ką pasirašė sponsorystės 
įstatymą, kuris padės spręsti 
kultūros, sportininkų materia
linio aprūpinimo ir skatinimo 
problemas. 

vieton pastatė „Latvijos žem
dirbių sąjungą", davusi ja i 
13,8% balsų. Šią partiją krašto 
balsuotojai pastatė ketvirton 
vieton, davę jai 10.6% balsų ir 
12 vietų Seime. 

Išeivija ketvirton v ie ton 
pastatė radikalią „Už tėvy
nę ir laisvę" partiją, kuriai davė 
13.6% balsų. Ši partija nori „nu-
bolševikinti ir dekolonizuoti" 
Latviją, skatindama rusus emi
gruoti. Krašto balsuotojai ją 
pastatė penkton vieton, duoda
mi jai 5.6% balsų ir 6 vietas 
Seime. Išeivijos balsuotojai 
penkton vieton pastatė dabar 
valdančią „Latvijos liaudies 
fronto partiją". 

Pokary atvykę rusai negalėjo 
balsuoti 

Nors rusai sudaro trečdalį 
Latvijos gyventojų, balsuoti 
galėjo tik prieš karą Latvijoje 
apsigyvenę rusa i — ap ie 
300,000, kurie turėjo Latvijos 
pilietybę. Masiška rusų imigra
cija Latvijon pokario metais pa
darė, kad iš Latvijos 2.7 milijono 
gyventojų tik truputis virš pu
sės yra latviai ir jiems rūpi iš
saugoti savo galią politiniais 
būdais lemti krašto ateitį. Bal
savimuose dalyvavo 90% regis
truotų balsuotojų. 

Maskva tuo tarpu kaltino, jog 
neleisdama balsuoti po karo 
imigravusiems rusams, Latvija 
ruošiasi „etniniam svarinimui". 
Latvija šį kaltinimą paneigia, 
sakydama, jog Rusija naudojasi 
žmogaus teisių priekaištais, 
norėdama nukreipt: dėmesį nuo 
savo pačios vilkinimo 23,000 
rusų kariuomenės išvedimo. 

Bet po trijų metu nepriklau
somybės, net ir buvę Latvijos 
komunistai remia dabart inį 
Latvijos pilietybe> įstatymą, 
kurį praeityje rėn.ė t ik radi
kalai. 

Vargu, ar pasiseks sudaryti 
koalici.4 

tinį laikinąjį. 
Bet kai kurie „Latvijos kelio" 

nariai privačiai perspėja koalici-
jon nepriimti LNNK partijos, 
dėl jos vado Joahims Zigersts 
kraštutinių dešiniųjų įsitiki
nimų praeityje. Zigerists yra 
emigravęs iš Vokietijos, jo tėvas 
latvis. Vokietijoje prieš jį yra 
pradėta tiriamoji byla, jį kalti
nant rasinės neapykantos kurs
tymu Vokietijoje. J is birželio 6 
d. Reuterio žurnalistui pasakė, 
jog jis negalėtų bendradarbiauti 
su „Latvijos keliu" dėl to, kad 
šios partijos vadas Gorbunovs 
yra buvęs komunistas. „Komu
nizmas Latvijoje yra pasibai
gęs", jis pasakė. 

„Tėvynės ir laisvės" partijos 
kandidatė Anita Bronce irgi pa-
reiškėjog jokia koalicija su 
„Latvijos keliu" neįmanoma, 
kaip neįmanomas yra ir jokių 
teisių sute ikimas pokaryje 
imigravusiems rusams. „Jei 
šios problemos bus nuslepiamos, 
jos taps kaip ant laikrodžio 
ušstatyta bomba, kaip įvyko 
Jugoslavijoje", ji pasakė. „Už 
dešimt metų žmonės pamatys, 
kad nepriklausomybė jiems 
nesugrąžino tautinės valstybės 
ir tai prives prie reiškinių, 
panašių į įvykius Jugoslavijoje. 

Bankas netikrins, 

Vilnius, gegužės 27 d. — 
Jungtinių Tautų pajamos toli 
gražu nepadengia išlaidų gau
sioms taikos palaikymo operaci
joms įvairiuose kraštuose. Ba
landžio pabaigoje skolos siekė 
1.5 bilijono dolerių. Tuo tarpu 
išlaidos taikos palaikymo ope
racijoms šiemet išaugs trečdaliu 
ir sudarys 3.7 bil. dolerių. Kai 
kurios šalys jau išveda savo 
dalinius iš taikos palaikymo 
operacijų arba susilaiko nuo 
naujų pajėgų siuntimo, kadangi 
JT nebepadengia susijusių išlai
dų. 

„Nemokėdami skolų, 
negalėsime tikėtis pagalbos" 

Apie Lietuvos įsipareigojimus 
Jungtinėms Tautoms, J->ietuvos 
ryto" korespondentę Giedrę 
Bradauskienę informavo Lietu
vos misijos prie JT patarėjas 
Darius Sužiedėlis. Lietuva už 
taikos palaikymo operacijas yra 
skolinga 1.63 milijonų dolerių. 
Vien už taikos palaikymo ope
racijas Kambodijoje Lietuva 
skolinga Jungtinėms Tautoms 
70,000 dolerių. Šios skolos, 
pasak D. Sužiedėlio, yra ypač 
svarbios, kadangi jų nesumokė-
jimas reikštų, jog Lietuva ne
prisideda prie taikos išsaugo
jimo pasaulyje. „Dėl to negalė
tume tikėtis JT paramos, kont
roliuojant Rusijos armijos išve
dimą iš mūsų šalies", pasakė D. 
Sužiedėlis. 

Lietuva taip pat dar nesumo
kėjo už narystę aštuoniose spe
cializuotose JT agentūrose. Ši 
skola šiandien siekia 2.5 mil. do
lerių. Pasak užsienio reikalų 
ministro Povilo Gylio, nebuvo 
koordinacijos, kontrolės, kaip 
įvairios žinybos stoja į tarp
tautines agentūras. Dabar vy
riausybei teks spręsti klausimą: 
ar žinybos turės pačios surasti 
lėšų nario mokesčiams, ar joms 
teks iš agentūrų išstoti. „Reikia 
eiti į pasaulį" sako ministras P. 
Gylys, „tačiau turime išsiaiš
kinti prioritetus, spręsti, kur 
dalyvaudami turėsime didžiau
sios naudos". 

Be šių įsiskolinimų, Lietuvą 
slegia 3.9 milijonų dolerių skola 
už narystę Jungtinėse Tautose. 
Iki šiol svarstoma, ?r mokėti 
šiuos pinigus/ar ne, ir iš kur 
juos paimti, rašo „Lietuvos ry
tas". 

„Latvijos kelio" •< 
pragmatiškos pažu 
roi. j°g jie ieško par 
cyai, kuri padėtu 
jo Seimo uždavinį-, 
pe bus ir nuolatir 
įstatymas, kuris p 

idai laikosi 
'os, sakyda-
nerių koali-
ykdyti nau-
Si kurių tar-
s pilietybės 
keis dabar 

ar talonai „švarūs" 
Viln ius , birželio 4 d . — 

Ketvirtadienį Seime buvo svars
tomas garsusis Lito komiteto 
Pareiškimas nr. 1. Jame buvo 
užtikrinama, kad visi talonai 
bus pakeisti į litus, nepaisant, 
ar jie teisėtai įsigyti, ar ne. 

Lietuvos Banko valdybos pir
mininkas R. Visokavičius pa
sakė, jog nustatymas, ar talonai 
teisėtai įsigyti, — tai ne banko 
reikalas, o policijos reikalas. 
Bankas neturi galimybių at
skirti „švarius" nuo „nešvarių" 
talonų. Kitaip sakant, vienodu 
santykiu bus keičiami ir pvz., 
vario vagių pastaraisiais metais 
sukrauti milijonai ir varganos 
paprastų žmonių sutaupos, nu
vertėjusios kelis šimtus kartų. 

Prezidentas atsakė, kad talo
nų keitimo reikalas buvo labai 
įdėmiai svarstomas ir pasiprie
šino kaltinimui, kad Lito komi
tetas susijęs su turtingųjų 
sluoksniais. Prezidentas norėtų 
kuo greičiau įvesti litą. Jeigu 
reikėtų galvoti iš naujo apie 
keitimą, tai Seimas išeitų atos
togų nepritaręs litų įvedimui. 

Dėl Lietuvos priimtas 
neteisingas sprendimas 

„Dėl Lietuvos buvo priimtas 
nelabai teisingas sprendimas", 
sako P. Gylys. Faktiškai buvu
sios Sovietų Sąjungos mokėji
mai buvo padalyti j 15 dalių ir 
paskaičiuoti to meto oficialiu 
kursu: 60 centų už rublį. Tačiau 
mes nesame Sovietų Sąjungos 
skolų paveldėtojai. Šį klausimą 
vieningai kelia visos Baltijos 
valstybės, daugelis politikų 
sutinka su mūsų reikalavimais, 
tačiau niekas nepasisako prieš 
tokį JT sprendimą Dabar ieško
me sąjungininkų, laukiam tarp
tautinės paramos, prašysime šį 
klausimą persvarstyti", sako 
užsienio ministras Povilas 
Gylys. 

Tačiau, D. Sužiedėlio nuomo

ne, vilčių beveik nėra. Palan
kiausias metas praleistas. 
Mokėjimų dydžio peržiūrėjimu 
reikėjo užsiimti iki 1992 m. 
gruodžio 23 d., kai JT priėmė re
zoliuciją, galutinai patvirtin
dama sumą. „Nors Lietuvos 
misija prie JT nuolat ragino 
Lietuvos vyriausybę imtis 
ryžtingesnių žingsnių", sako D. 
Sužiedėlis, „tačiau, atrodo, tyčia 
buvo vilkinama. Nebuvo koope
racijos tarp atskirų žinybų, 
Banko, parlamento, ministerijų. 
Dabar kaltų lyg ir nėra" sako 
Darius*Sužiedėlis. „Iki rezoliuci
jos priėmimo reikėjo ieškoti 
valstybių pritarimo, palankių 
balsų". 

Sužiedėlis toliau pasakoja: 
, Jlusai darė didelį spaudimą ir 
laimėjo. Jie turėjo didelę įtaką 
Jungtinėse Tautose, ypač tarp 
trečiojo pasaulio šalių, suda
rančių organizacijos absoliučią 
daugumą". 

Bet mažinti narystės mokes
tį ne taip lengva, kaip iš karto 
gali atrodyti, aiškina Sužiedėlis. 
„Nė viena šalis nesuinteresuo
ta balsuoti už mokesčio suma
žinimą kuriai nors valstybei, 
nes skirtumą tektų pasidalyti ir 
sumokėti joms iš savo sąskaitų. 
Be to, reikėjo derėtis su pačia 
Rusija, kad ji peržiūrėtų mums 
skirtą dalį. Dabar belieka tikė
tis, kad rasime valstybę, kuri 
sutiks padengti mūsų skolas"^ 
sakė Sužiedėlis, primindamas, 
kad tvirtinant mokesčių dydį 
Lietuvai, Norvegija, Švedija, 
Suomija, Vokietija, Kanada ir 
Turkija balsavo prieš. 

Lietuva apeliuos sprendimą 

Birželio pirmoje pusėje Lie
tuvos Misija įteiks apeliaciją dėl 
mokesčio perskaičiavimo Įnašų 
komiteto ekspertų tarybai, bet 
tai lies tik 1994 m. ir vėlesnius 
mokesčius. „Kad neprarastume 
balsavimo teisės, iki 1995 m. 
sausio 1 d. turime sumokėti 
bent dalį sumos", sako Sužie
dėlis. 

Tokios taktikos, pasirodo, lai
kosi ne viena valstybė: dalį mo
kesčio sumos sumoka, o kita da
lis velkasi kaip skola, rašo 
„Lietuvos rytas". Drausmingų 
šalių Jungtinėse Tautose nėra 
daug. Vien šiais metais Rusija, 
pavyzdžiui, skolinga 124 mil. 
dolerių, JAV — 500 mil. dolerių. 

„Mes norime būti drausminga 
JT nare", sako ministras P. 
Gylys, „o nemokėdami mokes
čių, diskredituojame save pa
saulio akyse. Reikės surasti 
pinigų ir sumokėti. Prieš pu
santrų metų gal ir turėjom tuos 
reikalingus milijonus, bet 
lengvai juos iššvaistėm. Manau, 
teisėsaugininkams dar bus dar
bo surasti ne vieną dingusį 
milijoną, paskelbti dar ne vieną 
skandalingą istoriją. Kai kas 
mano, jog tereikia vyriausybę 
pakratyti už kojų, ir pinigai 
išbyrės. O tiems žmonėms, ku
rie skeptiškai vertina didžiules 
išlaidas Lietuvos tarptautiniam 
atstovavimui, kurie pataria už 
tuos pinigus verčiau pirkti duo
nos, norėčiau pasakyti: negali
me izoliuotis nuo pasaulio". 

Kaip žinoma, pagal Konstituci
ją, Seimo pavasari sesija bai
giasi birželio 30-ąją 

Trečiadienį į Lietuvos Banko 
saugyklas atvežta 7 tonos lie
tuviškų centų monetų. 

i 

• 

KALENDORIUS 

Birželio 10 d.: Getulijus, 
Margarita karalienė, Diana. 
Vainius, Vingailė. 

Birželio 11 d.: Šv. Barnabas 
apaštalas, Rozelina, Dainius, 
Aluona, Tvirmantas. 
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1993 m. birželio mėn. 10 d. 

LIETUVIU TELKINIAI 

DETROIT, MI 
VISUOMENINE-POLITINE 

KONFERENCIJA 
Visuomeninė-politinė konfe- zacijos yra kviečiamos dalyvauti 

rencija vyks Detroite birželio 
19-20 dienomis Dievo Apvaiz
dos lietuvių parapijos Kultūros 
centre. 

Šeš tadieni jau 9 vai. ryte, po 
iškilmingo atidarymo, prasidės 
paskaitos ir simpoziumai. Pir
majame simpoziume „Išeivijos 
žvilgsnis — nepriklausomos Lie
tuvos valstybės santykiavimas 
su išeivija" dalyvauja dr. Valdas 
Adamkus, advokatas Rimas Do-
manskis, dr. Juozas Kazickas ir 
dr. Tomas Remeikis. 

11:15 vai. vyks ? urasis sim
poziumas — „Išeivijos ideologi
nė pagalba šių laikų Lietuvos 
žmogui". Čia išgirsime kun. An
taną Saulaitį, S.J., dr. Kazį 
Ambrozaitį, A.P.P.L.E. progra
mos vedėją Vaivą Vėbraite-Gus-
tienę, Lietuvių Skautų sąjungos 
tarybos pirm.. Sigitą Miknaitį, 
Ateitininkų Federacijos vadą 
Juozą Polikaitį. 

Tuojau po pietų pertraukos, 2 
vai. paskaitą skaitys buvęs Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
pirmininkas dr. Vytautas Bie
liauskas. Jo pasirinkta tema: 
„Kliūtys santykiuose tarp išei
vijos ir Lietuvos: barjerai, tar
pekliai ar praraja". 

Trečiasis simopizumas 3:30 
vai. p.p. — „Išeivijos rolė atsi
kuriančios Lietuvos gyvenime". 
Dalyvauja svečiai iš Lietuvos — 
Seimo narys ir Lietuvos centro 
judėjimo pirmininkas Romual
das Ozolas, Lietuvos socialde
mokratų partijos pirmininkas, 
Seimo prezidiumo vicepirminin
kas Aloyzas Sakalas, Tėvynės 
sąjungos atstovas, Seimo narys 
Saulius Šaltenis. 

5:15 vai. kalbės Lietuvos mi-
nisteris pirmininkas Adolfas 
Šleževičius. Jo kalbai pasibai
gus yra skinama laiko klausi
mams. 

Šeštadienį vakare 8 vai. vyks 
iškilminga vakarienė, kurios 
metu pagrindinis kalbėtojas bus 
ambasadorius Stasys Lozoraitis, 
Jr., trumpai kalbės ir ministe-
ris pirmininkas. Prieš vakarie
nę 7:30 vai. įvyks Lietuvos vai
kų piešinių apie laisvę parodos 
atidarymas. Čia šodį tars Romu
aldas Ozolas. 

Sekmadienį , birželio 20 d., 
9 vai. ryte — ketvirtasis sim
poziumas — „Šiandieniniai de
mokratijos pavidalai ir valsty
bės vaidmuo Lietuvoje". Vėl 
kalba svečiai iš Lietuvos: minis-
teris pirmininkas Adolfas Šleže
vičius, Romualdas Ozolas, Aloy
zas Sakalas. Saulius Šaltenis. 
Visi konferentai dalyvauja iškil
mingose šv. Mišiose 10:30 vai., 
kurių metu bus prisiminta Bai
siojo Birželio trėmimai. Organi-

su vėliavomis. 
Paskutinioji šios konferencijos 

paskaita — 1:30 vai., tai pro
fesoriaus Vytauto Vardžio: „Po
litinė kultūra Lietuvoje ir laiko 
reikalavimai". 

3 vai. p.p. bus priimtas kon
ferencijos išvados ir oficialus 
konferencijos uždarymas, kal
bės JAV LB krašto valdybos 
pirm. Vytas Maciūnas. 

Detroito ir apylinkių lietuviai 
yra kviečiami pasiklausyti pa
skaitų ir diskusijų. Konferencija 
yra atvira visiems, tačiau, no
rintieji būti pilnateisiais kon
ferencijos dalyviais, yra prašo
mi iš anksto registruotis pas 
Algį Rugienių, telef. 642-7049. 
Kaina 65 dol. 

Asmenys, kurie norėtų daly
vauti parodos atidaryme ir iškil
mingoje vakarienėje, yra prašo
mi užsisakyti stalus, arba sau 
vietą, pas Marytę ir Vytą Pet
rulius, telef. 525-0294. kaina 30 
dol. asmeniui. Turintieji klausi
mų dėl vėliavų dalyvavimo šv. 
Mišių aukoje yra prašomi skam
binti Janinai Udrienei, telf. 
642-0472. 

Šią konferenciją rengia Jung
tinių Amerikos Valstijų Lietu
vių Bendruomenės visuomeni
nių reikalų taryba, kuriai vado
vauja Algimantas Gečys ir Mi-
chigano apygarda. Detroite su
darytas šiam įvykiui rengti ko
mitetas: pirm. Liuda Rugienie-
nė, Vytas Jonaitis, Juozas Oren-
tas, Marytė ir Vytas Petruliai, 
Ramutė ir Vytas Petruševičiai, 
Danutė Petrusevičiūtė, Danutė 
Petronienė, Algis Rugienius, 
Jurina ir Vytas Rugieniai, Jo
nas Urbonas, Janina ir Nari
mantas Udriai, Algis Zaparac-
kas ir Detroito apylinkės pirmi
ninkė Nijolė Zelvvinder. 

L. R. 

DAINAVOS SEZONO 
ATIDARYMAS 

Gegužės 30 d., jau nuo vidu
dienio, saulutei šviečiant, pra
dėjo rinktis svečiai į Dainavos 
jaunimo stovyklos vasaros sezo
no ir svetainės atidarymą. Susi
rinko gana gražus būrys — arti 
šimto svečių: vaikų, jaunų ir 
pagyvenusių. Lygiai 1:30 vai. po 
pietų įvyko svetainės atidary
mas. Po trumpo Dainavos Tary
bos pirmininko Vyto Petrulio 
žodžio šio viso įvykio pra
dininkė Taura Underienė apta
rė iki šiol nuveiktus darbus, 
pasidalino rūpesčiais ateitimi ir 
padėkojo savo talkininkėms, 
ypač savo vyrui, prašydama ir 
ateityje neatsisakyti talkos. Po 
to V. Petrulis perkirpo kaspiną 

LB Michigano apygardos valdybos ruoštoje politinėje vakaronėje dalyviai klausosi Valdo Adam
kaus pranešimo. 

Nuotr. J. Urbono 

Leonas Sabaliūnas. East Michigan universiteto politinių mokslų profesorius, 
LB Detroito apylinkės valdybos suruoštoje popietėje kalba apie naująją 

.-.' Lietuvos konstituciją. Nuotr. J. Urbono 

ir svetainė atidarė duris sve
čiams. Pradžioje svečiai buvo 
pavaišinti vaisių sultimis ir 
lengvu užkandžiu, o po to lan
kėsi gražiai atnaujintoje ir iš
puoštoje svetainėje, užsisaky
dami įvairių valgių. Pavaka
ryje, orui atvėsus, svetainėje 
begirkšnojant karštą kavą, net 
ir dainos pasigirdo, seniai jau 
begirdėtos Dainavoje. 

Taigi sezono pradžia daug ža
danti, teikianti vilčių, kad ir 
ateinančiais vasaros sekmadie
niais Dainava sulauks daugiau 
lankytojų, o jaunos šeimininkės 
bus pasiruošusios juos pavai
šinti. Ypač džiugina gausumas 
jaunų šeimų, apsilankančių ir 
praleidžiančių sekmadienius 
Dainavoje. Nes kur daug jaunų 
veidų, daug lakstančių ir žai
džiančių vaikų, tai ten ir atei
tis užtikrinta. V.P-

TRĖMIMO AUKŲ 
PRISIMINIMAS 

Masinių trėmimų aukos iš 
Baltijos kraštų bus prisimintos 
sekmadienį, birželio 13 d., 10 
vai. ryto, St. Paul's latvių liu
teronų bažnyčioje, 30623 12 
Mile Road, Farmington Hills, V4 
mylios į rytus nuo Orchard 
Lake Road. Minėjimą rengia 
Michigano Baltų komitetas. 

SVEČIAI IŠ LIETUVOS 
POLITINĖJE 

KONFERENCIJOJE 

LB visuomeninių reikalų 
taryba rengia Politinę 
konferenciją birželio 19-20 d. 
Dievo Apvaizdos Kultūros cen
tre. Į konferenciją atvyksta 
Lietuvos ministreris pirminin
kas Adolfas Šleževičius, Lie
tuvos centro judėjimo pir
mininkas ir Seimo narys Ro
mualdas Ozolas, Lietuvos So
cialdemokratų partijos pir
mininkas ir Seimo narys Aloy
zas Sakalas, Tėvynės sąjungos 
atstovas ir Seimo narys Saulius 
Šaltenis. Iškilmingos vakarie
nės metu bus pagerbtas amba
sadorius Stasys Lozoraitis. 
Penktadienį, birželio 18 d., 
ministeris pirmininkas susitiks 
su vietiniais Detroito automo
bilių pramonės verslininkais ir 
lankysis General Motors sunk
vežimių fabrike. Pusryčių metu, 
bus susitikimas su lietuvių 
kilmės verslininkais. Pusryčius 
ruošia Detroito Lietuvių Vaiz
bos butas — Lithuanian Cham-
ber of Commerce. Norintieji 
pusryčiuose dalyvauti prašomi 
pranešti Vytui Petruliui, tel. 
525-0294. 

Į LIETUVĄ IŠSIŲSTAS 
DEŠIMTAS TALPINTUVAS 

Birželio 5 dieną į Vilniaus Šv. 
Jokūbo ligoninę buvo išsiųstas 
10-tas medicinos talpintuvas. 
Kartu siunčiama ir Putnamo 
lietuvių vienuolių lovos senelių 
prieglaudos namams, steigia
miems Marijampolėje ir Rum
bonyse. Siuntinį organizuoja ir 
juo rūpinasi Lietuvos Vyčiai, 
kurie birželio 7 dieną pravedė 
specialią aukų rinkliavą siun
tinių išlaidoms padengti. Siun
tiniai siunčiami per World Me-
dical Relief organizaciją. 

lm 

Vyčių veikla 

LIETUVOS VYČIŲ 
CHORAS KAPŲ PUOŠIMO 

DIENOS PAMALDOSE 

Gegužės 31 d. per Kapų 
puošimo dienos pamaldas Sv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse 
Lietuvos Vyčių choras, vado
vaujamas muz. Fausto Strolios, 
vargonėliais pritariant muz. 
Robertui Mockui, giedojo keletą 
giesmių ir lietuviškas Mišias. 

Choro valdybos pirm. Sabina 
Ručaitė Henson nuoširdžiai 
dėkoja valdybos vardu visiems 
choro nariams, atvykusiems į 
pamaldas. Ji nori ypač padėkoti 
Šiems nariams, visus metus 
uoliai lankiusiems choro repe
ticijas: seselei Angelai Balčiū
nas, Grožvydai Giedraitytei, 
Estellai Rogers, Irenai Skuodie
nei, Seselei Ann Tarciziai Stug-
lis, Mauritai Sharkov, Denisei 
Zakarkai, Mary Kinčius, Ann 
Mary Kassel, Margaret Narvai-
šis, seselei Teresai Papšis, 
Stasei Rudokas, Teresei Stro-
liai, Laurai Zaurai, Apolinarui 
P. Bagdonui, Antanui Beleškai, 
Juozui Juškai, Robert Mar
tin, Jr., Louis Rogers, Antanui 
Badauskui, Antanui Bagdonui, 
Alber tui Matuliui , Steve 
Rudokui, ir dėl įvairių prie
žasčių negalėjusiems atvykti į 
šias pamaldas: Virginijai Bu-
žėnas, Elizabetai Zibas, Frances 
Urniežius, Ray Samoškai ir 
Thomas Stroliai. 

Su šiuo pasirodymu choras 
baigė darbo sezoną; repeticijas 
vėl tęs po atostogų — rugsėjo 
mėn. 

Choro gera savybė, kad kartu 
dainuoja ir gieda trečiosios kar
tos čia gimę lietuviai ir naujie
ji ateiviai, jau sulaukusieji 
brandaus amžiaus. Choras nie
kad neatsisako atlikti progra
mą, kai yra kviečiamas ne tik 
lietuvių, bet ir amerikiečių, tuo 
garsindamas lietuvių vardą. 

Jau daugiau negu 30 metų 
chorui vadovauja muz. Faustas 
Strolia, visų choristų gerbiamas 
ir vertinamas. 

APB 

• 1844 m. gegužės 24 d. 
Samuel Morse pasiuntė pirmąją 
telegramą iš Vašingtono į Bal-
timorę. Jo sukurta telegrafo 
signalų sistema ir dabar vadi
nama Morzės abėcėle. 

KUO LABIAUSIAI 
NEPATENKINTI 

VARTOTOJAI 

Praėjusiais metais Vartotojų 
apsaugos skyrius, veikiantis 
prie JAV vyriausio prokuroro 
įstaigos, ga-^o daugiau kaip 
28,000 skundų iš nepatenkintų 
nusipirktais produktais ar atlik
tomis paslaugomis vartotojų. 
Tai bent 2,000 daugiau nusis
kundimų kaip 1991 metais. 

Sąrašo viršuje buvo namai ir 
automobiliai — jie minimi 
beveik pusėje vartotojų skundų. 
Dažniausiai skundai būna išri
šami vartotojo naudai: vieni 
abipusiu susitarimu, kiti — 
teismo įsikišimu. Su Vartotojų 
apsaugos skyriaus pagalba žmo
nėms pernai sutaupyta apie 5 
milijonai dolerių. 

Vartotojų apsaugos įstaiga 
sudarė sąrašą — kuo labiausiai 
nepatenkinti JAV vartotojai. 

24 procentai nusiskundžia 
namų pirkimo apgavystėmis ar
ba įvairiais remonto sukčia
vimais. Taip pat gauta šimtai 
skundų dėl niekam tikusių bal
dų, kilimų, šaldytuvų, skalbimo 
mašinų ir džiovintuvų, namų 
šildymo bei vėsinimo sistemų ir 
pan. 

Antrąją vietą užima susisie
kimo priemonės — 22 procentai 
skundų. Naujų automobilių pir
kėjai nusiskundžia reklamų 
apgaulingumu, o vartotų — 
prastomis mašinomis ir visokių 
rūšių apgavystėmis, susietomis 
su taisymu, garantijomis. 

Kelionės iššaukė 9 procentus 
skundų. Čia skundžiamasi 
kelionių biurų sukčiavimais, 
ypač nemokamai siūlomų atos
togų pažadais ir papigintomis 
kainomis pažadėtų lėktuvo 
bilietų nepristatymu. 

Ketvirtoji skundų grupė — 
finansai, kreditai, paskolos ir 
kredito kortelių apgavystės. 
Šiais dalykais nusiskundė 8 pro
centai vartotojų. Prie finansų 
galima priskirti ir investicijas 
(7% skundų), nes paprastai 
žmones greit suviliojami didelio 
turto pažadais ir todėl apga
vimai čia turi derlingą darbo 
dirvą. 

Kataloguose reklamuojamos 
arba kaip kitaip per paštą 
užsakomos prekės susilaukė 4# 
nepasitenkinimo. Čia įeina par
duotuvės ar sandėliai, kurie 
atsiunčia ne tuos pirkinius ar-
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ba visiškai jų neatsiunčia; nepri
ima atgal netinkančių prekių ir 
pan. 

Daug nusiskundimų žmonės 
turi ir sveikatos paslaugomis, 
kometikos reklamuotojams, kai 
produktas neatitinka reklamos; 
mankštos ir dietų programoms, 
higienos palaikymo reikme
nims. 

Prieš paskutinę vietą užima 
apdraudos apgaudinėjimai (svei
katos, nuosavybės, susisiekimo 
priemonių), o dešimtoji vieta 
skundų gausumu tenka elektro
nikai: aukštosios technologijos 
aparatūrai, kai ji prastai veikia, 
įmonėms ar parduotuvėms, ku
rios atsisako pataisyti ar pa
keisti netinkamą aparatą. 

Apskritai Vartotojų apsaugos 
įstaigos pataria pirkėjams gerai 
apsižiūrėti, nepasitikėti per daug 
viliojančiais pažadais, produktą 
išmėginti ir neskubėti pasira
šyti kontraktų su pardavėju. 
Tuo būdu bus išvengta daug ne
susipratimų, skundų ir nemalo
numų. 

(„Consumer Wise", 
1993 m. pavasaris) 
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KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzla, Chicago, III. 
T a i . (312)925-2670 

1185 Dundee Ava., Elgln, I I I . 60120 
Tol . (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. 

Tai. (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. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Ta i . (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis, pritaiko akinius 
2618 W 71 st St. 

Ta i . (312) 737-5149 
Vai pagal susitarimą. 

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

Ta i . (708) 448-1777 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

Vai 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

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

Tai. kabineto Ir buto: (708)652-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth A v e . , Cicero 

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

EDMUNDAS VIZINAS.M D.. S.C 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

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

Valandos pagal susiiarimą 
Ta i . (312) 585-7755 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

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

Tai . 312-565-1955 
172 Schlller St., Elmhurst, IL 60126 

708-941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 706-834-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

2454 W. 7 1 st Street 
(312)434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

ARAS ŽLIOBA. M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
G o o d Samarltan Medical Center-

Napervllle Campus 
1020 E. Ogden Ave., Su lt e 310, 

Napervllle IL 60563 
Tel. 708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

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

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 W. 63rd St.. Chicago, IL 60638 
Vai. : pirm, antr , ketv ir penkt. 3-6; 

šeštadieniais pagal susitarimą 



Viltis ateičiai 

YRA ATVIRUME 
Vėl pakritikuosiu Lietuvos 

spaudą, pasilaikiusią seną įpro
tį nerašyti asmens viso pirmojo 
vardo prieš jo pavardę. Ką gi 
reiškia, pavyzdžiui, raidė „A". 
Ramanauskas, kai jų ar kitose 
Ramanauskų šeimose buvo ir 
Antanas, Adolfas bei Alfonsas? 
Jeigu jau randamas reikalas 
žmogų minėti spaudoje, kaip 
užtikau rašant apie šį pagar
sėjusį partizaną, tai paduokime 
ir to asmens tikrąją tapatybę, 
kad nebūtų maišomas su kitu 
bendrapavardžiu. Mano vyro 
vardas yra Jonas, bet jo du 
broliai yra Juozas ir Jurgis — 
taigi, rašant tik pirmąją raidę, 
niekad nežinosi, apie kurį 
Vidžiūną pasakojama laiške ar 
straipsnyje. Šio krašto spaudoje 
to neužtiksi, nes čia lengvai 
keliamos bylos už įvairiausius 
nukrypimus. Tad ir mūsų spau
doje reikalautina tikslumo ir 
šaltinių paminėjimo, iš kurių 
kokia nors žinia sužinota, kad 
paskui nebūtų spėliojimų ir ne
t ikslumų, o kar ta i s ir 
užsipuolimų. 

Žinių perdavimo problemos 
didėja ne vien mūsų spaudoje. 
Dabar Amerikos laikraštija jau 
stipriai susirūpinusi televizijos 
įtaka į nuolat mažėjantį skai
tytojų skaičių, privedant prie 
laikraščių užsidarymo, arba ieš
kant naujo leidinio formato, ste
bint, kuo domisi didžioji skai
tytojų grupė, nes išmąstytais 
straipsniais čia vis mažiau besi
domima. Kinų žvaigždžių priva
tūs nuotykiai, gandai, žudynių 
smulkmenos, kuriuos laikraštis 
prabėgomis pamini, daug vaiz
dingiau įmanomas ekrane, negu 
žodžių srovėje. Tačiau visi laik
raščiai dar nesirengia virsti pa
dugnių stebėtojais, nes pasaulis 
verda, kovoja ir ieško naujų 
kelių bei temų visuose kraš
tuose. Žmonės tebelanko ne tik 
moderniškus, bet ir klasikinių 
kūrinių koncertus, nors ir 
žymiai mažesniu mastu, negu 
juos sutraukia sporto rungty
nės. Tai nenuostabu, nes 
žiniomis perkrautame pasaulyje 

VISUOMENINĖ- POLITINĖ 
KONFERENCIJA 

PAGERBIMAS IZRAELIO 
KONSULATE 

norima ir užsimiršti, ir atsigau
ti. O štai kituose tolimuose ir 
kultūriniu pobūdžiu atgimstan
čiuose kraštuose tuo tarpu yra 
tikra laikraščių banga: Hong 
Kongas turi net šešiolika dien
raščių! Daugumas jų yra pri
vačiose rankose, bandančiose 
formuoti perėjimą į pasaulinę 
areną. Yra leidžiama spauda ir 
vietos, ir anglų kalba, nors tau
tose y ra pas ipr ieš in imas 
amerikietiškos galvosenos plė-
timuisi, ypač Azijoje. Tą vis 
daugiau pastebime ir mūsų 
krašte, nors žmogaus teisių, 
ekonomikos gerinimo srityje yra 
žiūrima į Vakarus. Tačiau jų 
spaudos palaidumas, blogo 
elgesio, žiaurumų, nuogybių 
ribos nepripažinimas visgi 
nekaip nuteikia mūsų skaityto
ją tiek knygų, tiek laikraščių ar 
žurnalų lankose. 

Kai bus „Drauge" išspaus
dinti šie mano žodžiai, aš iš ar
ti turėsiu progą susipažinti su 
mūsų tautiečių nuomonėmis ir 
nuotaikomis gimtojoje žemėje. 
Stengsiuosi plačiai aplankyti 
visus kampelius ir užsirašyti 
įspūdžius, ar jie būtų geri, ar 
nepalankūs. Žiūrėsiu, ar tautos 
žaizdos gyja, ar žvilgsniai pla
tėja, nors laiko tam visgi jie dar 
labai mažai turėjo, atsižvelgiant 
į skriaudos didumą per tuos 
tamsius dešimtmečius. Įvairūs 
gandai apie sukčius prekyvie
tėse, užpuolimus gatvėje, gau
sias vagystes bei neapykantą 
skirtingų pažiūrų žmonėms juk 
turi savo priežastis. Ši kelionė 
ir turi tikslą giliau pažinti da
bartį ir galimybes užgydyti tas 
žaizdas. Todėl planuoju susitikti 
ir su naująja Žurnalistų draugi
ja, kur, girdėjau, yra daug iš 
Sibiro grįžusių narių, taigi ne
gali žmogus jų nesuprasti. No
riu išklausyti jų priekaištų, 
atrodo, dažnai teisingų. Manau, 
kad ir senoje Žurnalistų sąjun
goje, kur mane dar rusų laikais 
taip gražiai priėmė, galėsiu 
pastatyti kai kuriuos aštrokus 
klausimus, tikėdamosi nuošir
džių atsakymų. 

RKV 

Kai kovojome už Lietuvos 
laisvę, tikėjomės, kad, jai iš 
sovietijos išsivadavus, kelias į 
demokratiją nebus lengvas, ta
čiau kiekvienais metais ta link
me žengs nors mažutį žingsne
lį. Nepagalvojome, kad, prieš 
pajudant į priekį, bus žengia
mas žingsnis atgal. Viena gimi
naitė iš Lietuvos rašo: „Paleisti 
vergai nežino, ką daryti, ir su
grįžta atgal pas savo pavergė
jus". Jei galima lyginti žmogaus 
elgesį su valstybės elgesiu, tai 
reikėtų daryti išvadą, kad Lie
tuva, kaip tas išniekintas 
vergas, nepasitiki savimi ir 
kitais, bijo sprendimų, bijo 
įsipareigojimų. Tačiau ir kiek
vienas vergas ar paniekintas 
žmogus gali padaryti vieną 
pagrindinį apsisprendimą: 
egzistuoti esamoje būklėje — 
ašaroti, kitus kaltinti ir savęs 
gailėtis, atstumti tuos, kurie 
nori padėti, a r apsispręsti 
pasikeisti. Lietuva labai artimo
je ateityje turi šį svarbų posūkį 
padaryti, jei nori būti dalimi 
civilizuotų ir demokratinių val
stybių šeimos, o nelikti Trečio
jo pasaulio šalimi. Kokį kelią 
Lietuva pasirinks, žinoma, pri
klauso nuo jos pačios, tačiau 
jaučiame iš giminių laiškų, 
spaudos ir įvairiu pasisakymų, 
kad laukia išeivijos patarimo ir 
pagalbos. Kokią svarbią rolę 
išeivija vaidina, įrodė ir am
basadoriaus Stasio Lozoraičio 
kandidatavimas, kai per keletą 
savaičių buvo suorganizuota 
beveik 50% lietuvių balsų už jo 
kandidatūrą. 

Šioje keblioje padėtyje išeivi
jai taip pat nėra lengva apsi
spręsti, kaip elgtis, ką remti, 
kam" padėti ir kam nepadėti, 
kaip atskirti valstybinius reika
lus nuo asmeniškų interesų? 

LIUDA RLGIENIENĖ 

Kiekvienam galvojančiam išei-

Tėvynės sąjungos atstovas Sau
lius Šaltenis. 

5:15 vai. Lietuvos ministro 
pirm. Adolfo Šleževičiaus kalba: 

vijos lietuviui kyla labai daug „Šiandieninė Lietuva kelyje į 
klausimų ir lengva prieiti prie politinę ir ekonominę nepri-
daugelio skirtingų nuomonių. O 
vis dėlto yra svarbu ieškoti 
sutartinio būdo, kaip Lietuvai 
padėti. Šiuo tikslu JAV Lietu
vių Bendruomenės visuomeni
nių reikalų taryba, vadovaujant 
Algimantui Cečiui, šaukia 
v i s u o m e n i n ę - p o l i t i n ę 
konferenciją Detroite birželio 
mėn. 19-20 d. Joje bus bandoma 
padėti analizuoti ir prieiti 
bendrų išvadų. Sukviesti iš 
įvairių organizacijų paskaitinin
kai, atvyksta skirtingų pažiūrų 
atstovai iš Lietuvos. Neap
siribota tik vienminčių būreliu. 

Birželio 19-tą dieną, 9:30 vai. 
ryte, po iškilmingo atidarymo 
įvyks pirmasis simpoziumas: 
„Išeivijos žvilgsnis — nepriklau
somos Lietuvos valstybės san
tykiavimas su išeivija", dr. 
Valdas Adamkus, adv. Rimas 
Domanskis, dr. Juozas Kazic
kas, dr. Tomas Remeikis. 

11:15 vai. simpoziumas: „Išei
vijos ideologine pagalba šių 
laikų Lietuvos žmogui", kun. 
Antanas Saulaitis, SJ., dr. 
Kazys Ambrozaitis, Vaiva Gus
tienė, Sigitas Miknaitis, Juozas 
Polikaitis. 

2 vai. buvusio Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės pirmininko 
dr. Vytauto Bieliausko paskai
ta: „Kliūtys santykiuose tarp 
išeivijos ir Lietuvos: barjerai, 
tarpekliai, ar praraja". 

3:30 vai. simpoziumas: „Išei
vijos rolė atsikuriančios Lietu
vos gyvenime". Lietuvos centro 
judėjimo pirm. Romualdas Ozo
las, Lietuvos socialdemokratų 
partijos pirm. Aloyzas Sakalas, 

klausomybę". 
7:30 vai. vakare bus atidaryta 

Lietuvos vaikų piešinių paroda. 
Kalba Romualdas Ozolas. 

8 vai. iškilminga vakarienė. 
Kalba ambasadorius Stasys Lo
zoraitis, Jr. ir ministras pirm. 
Adolfas Šleževičius. 

Sekmadienį, birželio 20 d., jau 
9 vai. ryte bus simpoziumas: 
„Šiandieniniai demokratijos 
pavidalai ir valstybės vaidmuo 
Lietuvoje", Romualdas Ozolas, 
Aloyzas Sakalas, Saulius Šalte
nis ir ministeris pirm. Adolfas 
Šleževičius. 

10:30 vai. — iškilmingos šv. 
Mišios Dievo Apvaizdos lietuvių 
parapijoje, kurias aukos klebo
nas kun. Viktoras Kriščiūnevi-
čius ir kun. Antanas Saulaitis, 
SJ. Čia bus prisiminta Baisiojo 
birželio trėmimai. 

1:30 vai. prof. dr. Vytauto 
Vardžio paskaita: „Politinė 
kul tūra Lietuvoje ir laiko 
reikalavimai". 

3 vai. konferencijos išvadų 
priėmimas. 

Paskaitos ir simpoziumai 
vyks Dievo Apvaizdos parapijos 
Kultūros centre. Visuomeninių 
reikalų tarybai padėti Detroite 
yra sudarytas konferencijai 
rengti komitetas iš Michigano 
apygardos valdybos ir Detroito 
apylinkės narių. Šis komitetas 
labai atidžiai konferencijai 
ruošiasi t ik in t i s , kad at
vykusiems į Detroitą ne tik bus 
įdomu, bet ir smagu, o svar
biausia, bus susitarta t a i s 
klausimais, kuriais šiandieną 
yra itin svarbu susitarti. 

DIDŽIOJI LIETUVIŲ 
FONDO DOVANA 

Neseniai išspausdinta stam
biausia ir išeivijos lietuvių 
literatūroje plačiausios apimties 
knyga „Lietuvių egzodo litera
tūra", redaguota poeto Kazio 
Bradūno ir prof. dr. Rimvydo 
Silbajorio. 

Skaitytoją knyga supažindina 
su visais žinomais išeivijos 
rašytojų-beletristų, poetų, dra
maturgų kūriniais ir jų auto
riais. Leidinys labai puošnus, 
861 psl. kreidiniame popieryje, 
kietais viršeliais, su aplanku, 
išleistas Lituanistikos instituto, 
dalyvaujant dvidešimčiai litera
tūrologų. Tai yra egzodinio 
laikotarpio l i teratūros por
tretas, kaip sakoma redakto
rių žodyje. Tiražas 1,000 eg
zempliorių. 

Nors šio veikalo leidėjais ir 
teisių savininkais pasirašo Li
tuanistikos institutas, knyga 
nebūtų buvusi išleista be 
Lietuvių fondo finansinės para
mos. Lietuvių fondas finansavo 
visą šios knygos išleidimą, 
įskaitant paruošimą, honorarus 
ir kitas išlaidas, kaip sako 
redaktorių žodis. Visoms knygos 
išlaidoms Lietuvių fondas išmo
kėjo 29,000 dolerių. 

Šį pavasarį 500 knygos eg
zempliorių Kazys Bradūnas 
nuvežė į Lietuvą dovanų valsty
binėms ir mokslo institucijų 
bibliotekoms. Jei ir būtų par
duotos visos išeivijoje likusios 
knygos (vienos kaina 30 dole
rių), gautos pajamos padengtų 
tik pusę leidimo išlaidų. 

Lietuvių fondas šia dovana 
išeivijai ir Lietuvai nusipelno 
didelę visų lietuvių padėką ir 
paramą. 

Br. J . 

PARODA 

Kauno viešojoje bibliotekoje 
veikia Paryžiuje gyvenančio 
lietuvių išeivijos dailininko Ž. 
Mikšio ekslibrių paroda. Daili
ninkas gimė ir savo jaunystę 
praleido Kaune, mokėsi Jėzuitų 
gimnazijoje. Meno mokslus stu
dijavo Vokietijoje. Praėjusių 
metų rudenį pirmąsyk po karo 
atvyko į Lietuvą, dėstė Vilniaus 
dailės akademijoje, lankėsi 
Kaune. 

(„Kauno diena", 06.04) 

KLAIPĖDOJE 
ATGAIVINTA 

LIETUVIŠKOJI ARFA 

Klaipėdoje, Mažosios Lietuvos 
istorijos muziejuje, atidaryta 
senųjų liaudies muzikos instru
mentų paroda. Iš palėpių su
rinktus ir restauruotus ožra-

Lietuviai žurnalistai, kurių bendradarbiavimą spaudoje ir radijo pranešimuose pažįsta kone visi 
išeivijos lietuviai. Iš kairės: Balys Brazdžionis. Apolinaras Bagdonas. Juozas Žemaitis. Bronius 
Juodelis ir Vladas Būtėnas. 

N'uotr. J o n o Tamulaičio 

I Izraelio generalinį konsulatą 
New Yorke, netoli Jungtinių 
Tautų, galbūt sunkiau įeiti, ne
gu į prezidento Clintono kabine
tą Baltuosiuose rūmuose. Nepa
prastas saugumo priemones dik
tuoja konsulatą supantis pasau
lis: kruvini konfliktai, teroriz
mas, neapykanta. 

Gegužės 2 d. popietę į konsu
latą susirinko gausus būrys lie
tuvių. Juos čia subūrė įvykis, 
kuris pakyla virš neapykantos, 
įkvepia tikėjimą žmogumi ir vil
tį ateičiai. Tą dieną šventiško
je ceremonijoje buvo pagerbti 
Ona Strimaitienė ir jos vyras, 
jau miręs Juozas Strimaitis, bei 
Pranas Bagdonavičius, vokiečių 
okupacijos metais išgelbėjusieji 
žydų kilmės lietuvių kultūri
ninkės Irenos Veisaitės gyvybę. 

Apie šį įvykį trumpai papasa
kojo pro New Yorką skubiai 
pravažiuojanti pati Veisaitė. Jos 
balse dar aidėjo šventiška cere
monijos nutaiką. 

Irena, Izidoriaus ir Sofijos Vei-
sų duktė, vokiečiams užėmus 
Lietuvą, atsidūrė Kauno gete. 
Jos motina buvo nužudyta 1941 
m. liepos mėn., o tėvas išgyve
nęs II pas. karą kaip Lietuvos 
pilietis Belgijoje, išliko gyvas ir 
1973 m. mirė Kalifornijoje. 1942 
metais į Kauną sugrįžę Veisų 
šeimos draugai Strimaičiai su
skato jos ieškoti ir ją surado per 
geto gyventojus, kuriuos išleis
davo į miestą dirbti. Susitarusi 
su Strimaičiais, Irena Veisaitė 
pabėgo. Jie ją aprūpino Mari
jampolės gimnazijos direkto
riaus Felikso Treigio dukters 
dokumentais ir nuvežė į Vilnių, 
kur jai buvo saugiau, negu Kau
ne. Vilniuje Irena apsigyveno 
pas Strimaitienės brolį Praną 
Bagdonavičių, slapstėsi pas dau
gelį kitų žmonių. 

Su ta pačia meile, kaip savo 
„globėją ir gelbėtoją" Oną Stri
maitienę, Irena prisimena ir 
Stefaniją Ladigienę, ateitininkų 
veikėją ir publicistę, 1941 metų 
gruodžio mėnesį sušaudyto ga-
nerolo Kazio Ladigos žmoną, 
kurią ji vadina savo „antrąją 
motina". „Atvedžiau jums sese
rį", savo vaikams pareiškė La-
digienė, atsivedusi Ireną į savo 
namus, kur ji gyveno iki 1946 
m. pavasario, kada sovietai su
ėmė Ladigienę. 

New Yorke po 50 metų įvyku
sioje ceremonijoje Izraelio 
ganeralinė konsule įteikė Onai 
Strimaitienei ir jos velioniui 
vyrui „Pasaulio teisuolio" 
medalius. ..Jad Vašem" sode, 
Jeruzalėje, bus pasodinti me
džiai Onos ir Juozo Strimaičių 

bei Prano Bagdonavičiaus atmi
nimui — „memorialas ne t ik ta i 
mirčiai, bet ir gyvenimui". 

Ceremonijoje dalyvavo visi 
Strimaičių vaikai ir vaikaičiai, 
P. Bagdonavičiaus našlė Janina 
Bagdonavičienė su vaikais. Jų 
visų vardu žodį tarė, neseniai 
Izraelyje viešėjusi, dukraitė 
Karolina Strimaitytė. Ji didžia
vosi savo seneliais, džiaugėsi, 
kad jų vardus atrado „Jan Va
šem" kilniųjų gelbėtojų sąrašuo-

„Tai poelgis, kurio neįma
noma deramai apsakyti ir įver
tinti", apie Strimaičius kalbėjo 
Irena Veisaitė. „Juk jie ėmėsi 
tokios rizikos! Jiems grėsė mir
ties bausmė — jie būtų turėję su 
manim eit į duobę, drauge su sa
vo vaikais ir gimine!" 

Savo gelbėtojams jaučiamą 
meilę ir pagarbą Irena Veisaitė 
atidavė ir savo gimtinei. Teat-
rologė, Pedagoginio universiteto 
docentė, ji ir šiomis dienomis 
Amerikoje triūsia Lietuvos kul
tūros labui. Kaip Atviros Lietu
vos fondo pirmininkė, ji su 
Soroso fondo vadovybe aptaria 
naujus projektus pakeliui į tą 
išsiilgtą „atvirą" ir kūrybingą 
Lietuvą. 

Onos ir Juozo Strimaičių bei 
Prano Bagdonavičiaus pagerbi
mo ceremonija nesibaigė sekma
dienį, gegužės 2 d. J i skaidriai 
nušviečia mūsų visų praeitį ir 
ateitį. Ji — dalis mūsų gerosios 
istorijos, mums rodo, kaip pras
mingai galima gyventi. 

A. Landsberg is 

PAMINKLAS NACIŲ 
NUKANKINTIEMS 

Gegužės 20 d. Kauno Devin
tajame forte atidengta memo
rialinė lenta su užrašu lietuvių 
ir prancūzų kalbomis: „1944 m. 
gegužės 15 d. vokiškieji nacis
tai deportavo iš Prancūzijos į 
Lietuvą ir Estiją 878 žydus. 
Pusė jų nužudyta Kauno Devin
tajame forte. Neužmirškime ra
sinės neapykantos aukų atmini
mo". 

Ceremonijoje dalyvavo Pran
cūzijos žydų sūnų ir dukterų 
asociacijos delegacija. 

„Mirties fabrike", kaip buvo 
vadinamas Devintasis fortas, 
hitlerininkų okupacijos metais 
nužudyta apie 50,000 žmo
nių. Maždaug kas penktas čia 
žuvęs buvo Lenkijos, Čekoslo
vakijos, Prancūzijos, Austrijos, 
Belgijos ir kitų užsienio šalių pi
lietis. 

MAŽIAUSIEJI IR DIDESNI 
MOKSLAI 

VYTAUTAS VOLERTAS 
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Ketvirtoje klasėje dėl pirmos vietos pažymiuose 
varžiausi su už mane keleriais metais vyresniu Jotau-
tu. Po tų mokslo metų jis kažkur dingo. Niekados, 
niekados jo nesutikau, o buvo rimtas vaikinas. 

Mane stipriai patraukė literatūros teorija, dėstoma 
lietuvių kalbos mokytojos Onos Birietaitės. Ji sugebėjo 
iliustracijoms imti patrauklius pavyzdžius ir juos 
gražiai perduoti. Pavyzdžių kūrime ir mokinius įjung
davo. Pasitaikydavo šedevrų. Mokytoja paklausė, kaip 
vaizdžiai galėtume nusakyti jautį. Staigios mmties su
žavėtas vienas iš mūsų pašoko ir šūktelėjo. „Karvės 
vyras". 

Baigiant keturias klases, turėjome laikyti lietuvių 
kalbos, gamtos ir geografijos egzaminus. Visam laikui 

gius, tabalus, birbynes, molines atsisveikinome su gamtos, geografijos ir muzikos kur
sais. Aukštesnėse gimnazijos klasėse šiu dalykų 
nedėstė. 

Tų metų vasaros atostogos paliko reikšmingas 
žymes. Pirmiausia — tėviškėje radau labai pasikeitusią 
aplinką. Tėvai, visada troškę tapti savarankiais 
ūkininkais, šią svajonę lyg pasiekė: prie turėtų 2 ha 
pripirko dar 6 ha. Savarankus ūkis? Ne. ne' Tie 8 ha 
buvo apymenkės žemės. Be to, pirko krizės laiku, neiš 

kurios pėdsakus A. Butkus ap- vengę komplikacijų. Keliems stambiems ūkininkams 
tiko septynioliktame amžiuje iš- buvo paskolinę sunkiai amatininkiškai uždirbtų pinigų 
leistoje T. Lapnerio knygoje. įr, perkant žemę, jų visų staiga atgauti negalėjo. (Ir 

(„Lietuvos rytas", 06.05) niekados jų neatgavo!) O reikėjo prisidėti arklį, karvę. 

švilpynes eksponuoja klaipė
dietis A. Butkus. Rečiausius ir 
jau išnykusius muzikos instru
mentus meistras atgaivino, ben
draudamas su kaimo muzikan
tais, studijuodamas istorinius 
ša l t in ius . Atga iv in ta net 
devyniastygė lietuviška arfa, 

reikėjo sėklai grūdų, bulvių, todėl patys skolinosi. 
Laiko kalvėje tėčiui jau neliko. Jo neliko ir mamos 
siuvimui — ūkininkai privalėjo apdirbti laukus, iš 
kurių tikėjo derliaus. Namai atrodė tušti. Stigo, per 
nai amžinybėn iškeliavusios, gerosios šeimininkės, 
tėčio mamos. Nebuvo siuvusių merginų ir jų skardžių 
balsų. Vyriausia mano sesuo turėjo devynerius metus; 
antroji — penkerius; trečioji — tą vasarą vos gimusi. 
Aš pats — trylikos. Kur tinku? I piemenis. Juk 
padaugėję gyvulių, visų priraišioti neįmanoma. Aukš 
tos klasės piemuo, baigęs keturias gimnazijos klases, 
beveik kandidatas į kerdžius. 

Saulei tekant, pasiimdavau parankėn glėbelį „Atei
ties spindulių" ir varydavausi savo piemeniško 
gyvenimo artimiausius draugus, gyvulėlius, į ganyklą. 
O ganykloje — skaityti, skaityti, skaityti! Juk tai 
geriau už snūduriavimą, nes snūduriavimas piemens 
charakteristikoje buvo (manau, ir liko) juoda dėmė. Be 
to, po literatūros teorijos kurso skaitymas buvo 
įdomenis už snaudulį. Tą vasarą viską perskaičiau, ką 
tik galėjau užtikti. Tą vasarą, karveles gainiodamas, 
net eilėraščius pradėjau dėlioti. Tą vasarą „Jaunasis 
ūkininkas" išspausdino mano pirmą rašinėlį ir atsiuntė 
gal septynių litų honorarą. O kai priešpiečiams par
gindavau gyvulius, pas mane iš Onciškių atbėgdavo 
Jurgelionio Pranukas, kuris taip pat buvo pradėjęs 
lankyti gimnaziją, bet — nelaimė! — gavęs lietuvių 
kalbos pataisą. Kaip prieš trejus metus mane mokė 
Vladas Bražinskas, taip dabar aš mokiau Praną Jur-
gelionį. Skirtumai tik tokie: Vladas buvo baigęs 
penkias klases, aš — tik keturias; Vladas mane mokė 
visus dalykus, aš mokiau tik lietuvių kalbą; Vladas dir
bo vyriškus ūkio darbus, aš piemenavau. 

Intensyvus skaitymas stipriai brandino. Jau ne 
pasakos traukė, bet viliojo rimtesni dalykai. Tačiau 

fiziniai kaip buvau nupeipęs, toks ir likau. Mano 
pradžios mokyklos draugai, Onciškių Motiejūnai, 
Jonuškos ir kiti, arė, akėjo, javus kirto, buvo išaugę, 
surambėję, tad manęs, piemens, truputėlį vengė. Bent 
draugai... Nors vertino kaip gimnazistą ir mielai 
kalbėjosi .ant keturių akių1, bet didesnėje grupėje mano 
bendravimu bijojo save nuvertinti, nes ir juos pačius 
.tikri bernai' dar pašiepdavo, kartais net sušukdami: 

— Vaikai, greičiau namo! Ant pečiaus! 
Buvau iš jų visų jauniausias, tad privalėjau laukti, 

kol galėsiu lygiu jaustis kaimo vaikinų tarpe. 
Kantrybės! 

* * * 
Bet.. Buvau jauniausias ir mažiausias, kai grįžau 

\ penktąją klasę. O ta klasės — neatpažįstama! Pirma, 
jau tik vienų berniukų klasė. Vargdienės mergaitės 
tąmet buvo nuo berniukų atskirtos visose klasėse ir 
liko atskirtos visam laikui. Antra, mokiniai iš pernykš
tės ketvirtosios klasės buvo išaugę, kalbėjo 
sustorėjusiais arba kniaukiančiais balsais, ant kai 
kurių veidų net buvo galima įžiūrėti spyglius. Blogiau
sia, kad tų senų, sunkiai atpažįstamų pažįstamų buvo 
labai mažai. Mūsų penktoji klasė tapo kažkokių sve
timšalių, imigrantų, perėjūnų, klajoklių ir benamių 
klasė. Radome tr is antramečius, vyrus kaip meškas. 
Iš kažkur atsikėlė Jonas Stanaitis, iš kažkur (ii Utenos, 
iš Ukmergės?) atsirado Aleksas Vaškelis ir Vytautas 
Pakalniškis. Iš Prienų pas mus kažkodėl dezertyravo 
geri vyrai Juozas Mieliauskas, Pranas Ališauskas ir 
Gediminas Pempė. O Leipalingio progimnaziją bai
gusiųjų įsiveržė visa gauja: Balys Čiurlionis, Petras 
Petrauskas, Pranas Aleksoms, Zigmas Subačius, Jonas 
Prapiestis. 

(Bus daugiau) 

' 
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Sugrįžimas. Kaip sutiks? 
Koks pirmas įspūdis. Neramios 
pasku t inės minutės , ka i 
Skandinavi jos oro linijos 
lėktuvas, skrendantis iš Kopen
hagos, ramiai leidžiasi Vilniu
je. Po didelių pasaulio aerouos
tų, kur lėktuvai kyla ir leidžiasi, 
kur žmonių judėjimas nenu
trūksta visą parą, Vilniaus 
aerouoste pajunti tikrą ramybę. 
Sutinkančios merginos malo
niai šypsosi, padeda išlipti 
vyresniems, ir jau važiuojame 
prie naujo Vilniaus aerouosto 
pastato. Nesitikėjau jo pama
tyti, apsidžiaugiau suradusi: 
prieš dešimt metų pradėtas pro
jektuoti galų gale sut inka 
atvykstančius į Lietuvą. Žiūriu 
ir svarstau — koks jis? Archi
tektūros teoretikai tikriausiai 
atras vyraujančius „High-Tech" 
a rch i t ek tū ros bruožus ar 
pomodernizmo principus, pa
brėždami, kad darbas atliktas 
labai profesionaliai, kad gerai į 
vieną visumą sujungta senoji ir 
naujoji dalis. O keliautojui tai 
jaukus, gerai iš betono, stiklo ir 
metalo sukomponuotas, žmogui 
labai priimtino mastelio pa
statas, kuriame pro didelius 
įstiklintus sienų plotus gali 
maty t i ne t ik kylančius 
lėktuvus, bet žvilgsnį patraukia 
ir sena gipsinė detalė ar kar
nizas. Bet svarbiausia pato
gumas. Mandagūs pasieniečiai 
greitai tvarko dokumentus, tuo 
pačiu metu iš lėktuvo atkeliauja 
lagaminai. Čiumpam juos ir 
pa t enkame į laukiančiųjų 
minią: gėlės, šypsenos, malonūs 
artimųjų veidai, ir nuovargio — 
lyg nebūta. Viskas vyksta kaip 
bet kuriam pasaulio aerouoste 
— greitai, sklandžiai, ma '.da
giai. 

Pučia šiltas pavasarinis vėjas, 
žydi medžiai, gėlės, žiedų 
aromatas pasiekia ir užpildo 
visus kampel ius . Namie . 
Vilniuje vyksta LIFE. Leidžiasi 
lėktuvai, atveždami dalyvius ir 
žiūrovus. Festivalio organiza
toriai dėkingi aerouosto mui
tinės darbuotojams, kurie, pa
ju tę festivalio svarbą, 
geranor i ška i jam t a lk ina . 
Vilnius dvi savaites — kaip 
didelis teatras. Šventė. Užimtos 
visų teatrų scenos. Muziejai, 
galerijos ir salonai atvėrė duris 
visiem, kviečia jaukios sena
miesčio kavinukės — lanky
k i t ė s , festivalio dalyvius 
vaišiname kava nemokamai. 
Galeri ja „ A r k a " surengė 
„Lietuvos scenografų parodą". 
Čia pr is ta toma lietuviškos 
scenografijos raida. Gaila, 
besidominčių t ik ra i maža. 
Karšta. Tik naktiniai fejer
ve rka i išvilioja iš namų 
Vilniaus gyventojus ir svečius — 
paskutinę festivalio naktį dan
gų nušvietė „Sachsen Feuer-
verk" firmos sukurtos įspū
dingos šviesų kompozicijos. 

Ilgai nebuvus namie, Lietuvos 
miestai atrodo lyg papilkėję. 
Senieji Vilniaus senamiesčio pa
statai rymo be stogų, be langu. 

Restauracijos darbai sustojo — 
nėra lėšų. Bet paminklosaugai 
atsidavę žmonės nenurimsta, 
kuria paminklų globos ir res
tauracijos nuostatas. Čia pat ir 
Lietuvos architektų sąjungos 
suvažiavimas, kuriame da
lyvaus lietuviai architektai, 
suvažiavę iš viso pasaulio: visi 
reikalingi, visi laukiami. Bus 
svarstomi architektūros klau
simai ir statybos problemos. Da
bar, nors ekonomika smarkiai 
smuktelėjusi žemyn, individuali 
statyba kyla kaip ant mielių. 
Jau naudojamos naujos namų 
apšildymo medžiagos, skubiai 
ruošiamasi reorganizuoti sta
tybinių medžiagų pramonę. 
Dažnai galima išgirsti kalbant, 
— jei nori šiltai žiemą gyventi, 
nelauk; ką pats padarysi, tą ir 
turėsi. 

Nors tas didžiulis gero 
gyvenimo laukimas, kai kažkas 
už tave viską padarys, vis dar 
jaučiamas, bet norinčių dirbti, 
kurti sau ir tuo pačiu Lietuvai, 
atsiranda vis daugiau. Lietuvos 
statybos ministras pasidžiaugė, 
kad, pagal buvusio Kultūros mi
nistro D. Kuolio programą, sta
toma mokykla Lydoje. Stato 
vokiečiai. Tuo pačiu ir moko 
dirbti, būti taupiais ir rūpes
tingais šeimininkais. 

Galvoju, sunkūs laikai atėjo 
muziejams. Pirmu, svarbiausiu 
klausimu Lietuvoje yra eko
nomika ir žemės ūkis. Streikuo
ja nepatenkinti Kauno trolei
busų parko darbuotojai, kai 
kurių Lietuvos mokyklų moky
tojai". Kodėl nestreikuojate? — 
klausiu Kauno meno mokyklos 
direktorės Dalios Palukaitienės. 
Šypsosi ir juokauja — „neturime 
streikų komiteto, ...o ir 
egzaminų metas, tai neturime 
laiko..." Į tą patį klausimą 
muziejaus darbuotojai atsako 
šypsena; kaip streikuosi, jeigu 
darbų tiek daug. Bet noriai 
pasakoja apie naujas ruošiamas 
parodas. 

Štai lietuvių išeivijos dai
lininko Alfonso Krivicko kūry
bos paroda — „Dar vienas 
sugrįžimas", pasakoja M.K. 
Čiurlionio dailės muziejaus 
direktoriaus pavaduotoja Rūta 
Purvinaitė. — „Šioje parodoje 
eksponuojami dailininko anks
tyvojo kūrybos laikotarpio 
kūriniai — iš M.K. Čiurlionio 
dailės ir Vilniaus dailės muziejų 
saugyklų. Dalį paveikslų atvežė 
dailininko žmona Irena Kri-
vickienė ir duktė Milda, atvyku
sios į parodos atidarymą". 
Sugrįžta dailininkų kūryba į 
gimtąjį kraštą. „Lietuvos 
kultūros raidoje vis dažniau 
šmėkšteli užsienyje gyvenančių 
lietuvių dailininkų pavardės — 
tai tarsi tiltai, jungiantys Lietu
vos dabartinius kultūros kelius 
tarp išsibarsčiusių po pasaulį 
mūsų tautiečių. Tokiu būdu 
sukūrėme parodą išeivijos 
dailininkų, kurie savo kūry
binio kelio pradžią sieja su 
Kauno Meno mokykla. Lietu
vai į tv i r t inus nepriklau-

Rimtoms aukoms reikia 
rimtų planų 

VYTAUTAS BIELIAUSKAS 

Neseniai daugelis mūsų, JAV 
lietuvių, gavome raginimą 
aukoti Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenei, kuri nusprendusi 
išleisti Lietuvos kančią 
aprašančias knygas šešiolikos 
tomų apimtimi. Pati idėja tokią 
medžiagą surinkti ir dokumen
tuoti yra sveikintina bei rem
tina. Bet, deja, aukų rinkimo 
planuose trūksta daug svarbių 
detalių, kurios aukotojams yra 
reikalingos. Atseit bus paruoš
ta 16 tomų, kurių išleidimas 
kainuos 200,000 dol., arba 
12,500 dol. vienam tomui. Tai 
yra gana reali sąmata. Bet 
per kiek laiko tie tomai bus 
leidžiami ir kas šią „enci
klopediją" redaguos, nėra 
pasakoma. Jeigu būtų paruo
šiamas ir išleidžiamas vienas 
tomas per metus, tai darbas 
užimtų 16 metų, arba bent ketu
rias PLB valdybos kadencijas. 
Kyla klausimas, ar dabartinė 

somybę, svetur gyvenantys 
dailininkai ėmė noriai dalintis 
savo kūrybos ir sielos turtais, 
siųsdami į parodas ir Lietuvos 
muziejaus atskiras kolekcijas. 
Ekspozicija sudaryta daugiau
sia iš dovanotų meno kūrinių", 
— įvadiniame žodyje rašo Vida 
Godelienė. Parodoje matome A. 
Bajoraičio, V. K. Jonyno, V. Ig
no, Ž. Mikšio, V. Petravičiaus, 
B. Sidaravičiaus, M. B. Stankū
nienės, J. Simanavičiaus, T. 
Valiaus, A. Vingio kūrybą. 

Lietuvos muziejai su dėkin
gumu priima meno vertybes, 
kurios užpildo susidariusias 
meno raidos spragas, papildo 
jau turimas autorių kolekcijas. 

Laima Krivickienė 

PLB valdyba turi mandatą 
įpareigoti jos pasekėjus tęsti 
tokį masinį projektą. Be to, 
reikia mums žinoti ir kas re
daguoja šias knygas. Tenka abe
joti, ar rinkimų vajaus lape pasi
rašę dr. Razma, M. Lenkaus
kienė ir Br. Nainys galės šį 
darbą išvežti per 16 metų. O kas 
bus tie, kurie šį leidinį per 
dešimtmečius tęs toliau? 

Išeivija yra daug prisidėjusi 
prie Lietuvos valstybės at
statymo ir savo lėšomis, ir savo 
pasiaukojimu. Išeivija yra taip 
pat perėjusi savo „kryžiaus 
kelią", kuris ne vienam mūsų 
buvo taip pat gana sunkus, ne
viltingas. Daugelis išeivių 
gyveno lageriuose, buvo privers
ti dirbti už menkus atlyginimus 
ir kai kuriems teko net nacių 
kalėjimo už savo darbą Lietuvai 
paragauti. Reikia prisiminti 
lietuvius išeivius, atvykusius į 
Kanadą, Australiją bei kitus 
kraštus, kurie buvo priversti 
dirbti sunkų rankų darbą, 
nepaisant, kad jie buvo 
akademikai: gydytojai, profeso
riai ir inžinieriai. Jie taip pat 
kentėjo, bet galų gale savo 
pastangomis prasimušė ir dabar 

gal padoriai gyvena. Vis dėlto 
reiktų ir juos kankiniais laikyti, 
ir jiems turėtų būti vietos PLB 
enciklopedijoje. Kiek gi lietuvių 
liko Vokietijoje dėl to, kad jie 
negalėjo emigruoti ir kiek jų ten 
gyveno vargingą, visų užmirštą, 
gyvenimą. 

Lietuvos kančios aprašymas 
turi įjungti visą Lietuvą, kuri 
yra dabar savo valstybės ribose, 
kuri buvo Sibire ir kuri tebe
egzistuoja išeivijoje. Bet ar šiam 
aprašymui reiktų 16 tomų, 
tenka abejoti. Gal būtų daug 

realiau, jei visa tokia medžiaga 
būtų susumuota dviejuose ar 
trijuose tomuose, kuriuos mes, 
dabartiniai išleidimo aukotojai, 
dar galėtume patys perskaityti. 

Šešiolikos tomų daugelis savo 
gyvenime jau nebeišvysime, o 
kas juos vėliau skaitys, tai gal 
net tektų abejoti. Suprantama, 
medžiaga būtų svarbi archy
vams, bet tam gi nebūtina 
knygų leisti. Pagaliau ir pati 
Lietuva turėtų tokią archyvinę 
medžiagą surinkti ir išsaugoti: 
išeivija viso to viena kiekvienu 
atveju negalės padaryti. 

Žinoma, yra manančių, kad 
dabar , Lietuvos valdymą 
perėmus LDDP, kuri susideda 
daugiausia iš buvusios Lietuvos 
Komunistų partijos narių, 
Lietuvos kančios faktai bus su
naikinti arba užtušuoti, kad 
ateinančios kartos apie tai 
nieko nežinotų. Be abejo, toks 
pavojus gali būti, bet ar jis yra 
realus, neaišku. LDDP ,kas yra 
LKP „slapyvardis", turi irgi 
labai ribotas galimybes praeitį 
paneigti ir, aš manau, kad ji to 
padaryti negalės. Taigi gal 
mums reiktų baigti kovą su 
buvusiais „vėjo malūnais", o 
vystyti ir vykdyti savo planus 
dabartinėje realybėje. 

Dar norisi iškelti vieną prin
cipinį klausimą: ar šis PLB va
jus apima tik JAV, ar visus 
kitus kraštus? JAV lietuviai yra 
gausiai aukoję Lietuvai. Jie taip 
pat, kaip ir kanadiečiai, tas 
aukas tebetęsia. O kaip yra su 
kitais kraštais? Aš manau, kad 
šiam tikslui aukų reiktų laukti 
ne tik iš Šiaurės Amerikos, bet 
ir iš Pietų Amerikos, Australi
jos, Europos, gal net iš kai ku
rių mūsų, gana gerai gyvenan
čių, tautiečių Sibire. 

CLASSIFIED GUIDE 

• 1973 m. gegužės 14 d- pir 
moji JAV erdvių tyrimo stotis 
Skylab pradėjo orbitą aplink 
Žemę. 

AF" 

DAŽNAI PIRKĖJAS, 
PIRKDAMAS AUTOMOBILĮ, 

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

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

Standard Federal Bank 
ČTEB 

Poezijos dienom p.ioVkos &•:<• p įpuošiama Nijr.V Martinaitytė. Gėle sega 
.J.iur.irri'. .-<-nt.ro O,r»-ktore Saiorr.ej.-i Krv:: o-.:.-nc 

Nuotr Zigmo Degučio 

HELP VVANTED 

LAMCO CO. 
VVashington. D C. 

laiko darbininko, mokančio prižiūrėti ir 
pataisyti namo vidaus bei išores (rengimus. 
turi nebijot laipioti kopėčiomis Pradž'ai $5 Į 
vai Kreiptis tai. 202-244-2373 

Ieškom darbščios ir tvarkingos jau
nesnės lietuvės prižiūrėti mūsų 
dukras 9 ir 1 Vi m amž . padėti namų 
ruošoje ir gyventi kartu nuo liepos 
mėn. 1 d. Gyvename Los Angeles 
užmiestyje Kre.pt.s ; Viliją, tel. (darbo
vietės) 1-909-920-0373, (namų) 
1-619-868-4882. 

IEŠKO 

M o t e r i s iš L ietuvos ieško dar 
bo prie ligonių slaugymo arba 
senelių priežiūros. Gali gyventi 
kartu. Skambinti: 3 1 2 - 3 7 6 - 5 9 2 8 . 

Gydyto ja L ietuvoje ieško p r o 
gos Amerikoje prižiūrėti ligonį 
savo namuose už atlyginimą ir 
butą. Skambint : R a m i n t a i , 
3 1 2 - 8 7 1 - 7 5 1 0 . 

MSS^ELLANEOUS 

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 mokėsi! 
už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
pas mus 

F R A N K ZAPOLIS 
3208V2 W e s t 9 5 t h Stret 
Tel. — (708) «24 S6F.4 

(312 ) SC &6H 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR S-'-LDYTUVUS 
Kreiptis Į H e r - l s Deckys 

Tel. 585-6624. Nuo 8 ryto Iki 6 v.v. 
Kalbėti iietuvišK-,1 

IMEX A M E R I C A , INC. 
524 State Line Rd. 

Calumet City, IL 60409 
Nuomoja automobilius Lietuvoje, 
siunčia automobilius, labai greitai 
perveda dolerius | Lietuvą 
Tel 7 0 8 - 8 6 8 - 0 0 4 9 , Fax 
708-868-8642. Skambinate darbo 
dienomis 9 v.r.—5 v.v. 

M.I.E. remontuoja namus, atlie
ka visus vidaus ir lauko darbus. 
Garantuoja darbo kokybę. Tel . 
312-776-9371 nuo 11 v.r. — 3 v 
p.p. 312-582-5539 nuo 5 v.v - 8 
v.v. 

REAL ESTATE 

PARDUODA 

R E / M A X 
R E A L T O R S 

(312) 586-5959 
( 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.' . _ 

O n t U I V - KMIECIK ttMTOtS 

Zl 7922 S. Putoki Rd. 
4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYBĖ 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės j Danute Mayer. Ji 
profesionaliai, sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. įkainavimas 
veltui 

INVESTOR VVANTED 
3933 W. 63 St. 3-story bkkj. has 3 
stores. 5 apts. bsmt. 4-car brick garage, 
fenced yard. 

Re/Max Home Center 
Ask for Franke Zkt, tel. 312-: 

L A I K O P A G R Ė B S T A I 
Vladas Kulbokas 

Atsiminimai 

Kritikos apžvalgų knyga ir re
cenzijos: Alksnėnų Madona; kanki
nys kun. J. Dabrila; suvalkiečių ūkis 
— sodyba, darbai, darbininkai, 
valgiai: šeimos istorija — studijos. 
mokytojavimas Plungėje, Pasvaly, 
Vilniuje; gyvenimas Austrijoje, 
Vokietijoje, Amerikoje; darbas 
Lietuvių Enciklopedijoje". Knygos 
kaina 8 dol. Illinois gyventojams 
Tax 0.70 et. Persiuntimo išlaidos: 
USA - 2.50 dol., Canada — 3.50 
dol. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 

Chicago, IL 60629 

U.S. Savings Bonds 
Make Great Gifts. 

- . . - -..occasoįouuit 

\ publit vfr\k«' <>f this nevvspaper 
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DRAUGE GAUNAMOS KASETĖS 
APIE TAVE SVAJOJU — dainuoja Los Angeles 

vyrų kvartetas $10.00 
BANAIČIO KONCERTAS — Video kasetė — VHS $35.00 

$35.00 
EASY VVAY TO LITHUANIAN — 6 kasetės ir 

vadovėlis mokytis lietuvių kalbą $50.00 
EIKIME MUDU ABUDU — harm. liaudies dainos 

- B. PAKŠTAS $10.00 
DAKTARAS KRIPSTUKAS PRAGARE Pasaka 

vaikams. Julius Kaupas $10.00 
KANTATA — Kryžių ir Rūpintojėlių Lietuva . . $10.00 
LITHUANIAN LANGUAGE — Songs & Dance — 

Balzekas Museum $18.95 
LITHUANIAN MARCHES AND S O N G S — Br 

Jonušas $10.00 
MIŠIOS IR B A Ž N Y T I N Ė S G I E S M Ė S — J. 

Stankūnas $10.00 
SODŽIAUS GARSAI - Liet muzika, dainos — 

komp. J. Stankūnas $3.00 
TĖVIŠKĖS KAMPELIS — Liet. dainos * $10^00 
VILNIAUS UNIVERSITETO DAINŲ IR ŠOKIŲ AN

SAMBLIS $ 1 0 . 0 0 
VOLUNGĖ — Religinės giesmės — Toronto Liet. 

mišrus choras $11.00 
ŽEMYNA ŠAUKIA — Liaudies dainos — Dalia 

Kučėmenė $10.00 

Pas taba . Užsakant kasetes per paštą, pinigų nesiųsti. 
Užsimokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta ir persiun
timo išlaidos 

I 

http://-nt.ro


LAIŠKAI 
KALBA GERAI, RAŠO 

BAISIAI 

Ar ne keista? Besiklausant 
Hamiltone „Gintarinių aidų" 
lietuviškos valandėlės pro
gramos, tenka išgirsti įrašus iš 
Lietuvos. Pranešėjai yra iš radi
jo. Puikiai kalba lietuviškai, 
beveik be priekaištų. Tuo tarpu 
gaunam spaudą iš ten, net bai
su, kiek užteršta lietuvių kalba: 
deklaratyvus, prioritetas, dota
vimas, konsensusas, municipa
linė, neindentifikuoti. Kai kurie 
žodžiai patenka ir į „Draugo" 
puslapius. Ar negalėtų Redakci
ja keistus žodžius paaiškinti 
skliausteliuose? Taip pat 
„Drauge" neišlaiko vienodumo: 
Čikagoje ir apylinkėse, kitur — 
Oras Chicagoje. 

A. Paulius 
Hamilton, Ont. 

Canada 

KAD KONFERENCIJA 
BŪTŲ SĖKMINGA 

Š.m. Draugo (93-6-2) „Konfe
rencija skirtumų sienai griau
ti", tai labai sveikintina! Žiū
rint į kalbėtojų sąrašą: geriausi 
iš geriausių. Ypač reikia pagir
ti pirm. Liudą Rugienienę, kuri 
savanoriškai imasi tokio svar
baus ir atsakomingo darbo šios 
konferencijos organizavimui. 
Valio tokioms šaunuolėms mo
terims ir sėkmės! 

Manau, kad visų mūsų di
džiausias noras, kad šį konfe
rencija gerai pavyktų, pasiektų 
savo tikslą ir atneštų gražių 
vaisių ateičiai, o neliktų tiktai 
gražaus sąskridžio ir gražių 
kalbų prisiminimai. 

Mano nuomonė, kokia ši kon
ferencija turė tų būti, kad 
pasiektų užsibrėštą tikslą: visų 
pirma, šią konferenciją norėčiau 
pavadinti: „Konferencija skir
tumų problemoms spręsti". 
(1) Kiekvienas kalbėtojas, 
pagal savo supratimą, apibrėžia 
ir pristato matomas problemas 
ir .užbaigdamas savo kalbą, pa
teikia keletą būdų, tinkamiau
sių problemoms spręsti . 
(2) Kalbėtojų forumą užbaigus, 
skirti šiek tiek laiko klausyto
jams trumpai ir konkrečiai pa
sisakyti, nepaminėtomis pro
blemomis, bei jų sprendimu. 
(3) Konferencijos dalyvių visu
mos nutarimu susumuoti visus 
svarbiausius punktus ir efek
tyviausius būdus jiems įgy
vendinti. 

Dana Čipkienė 
Willowick, OH 

NESISLAPSTYKIT 

Jau seniai pradėjau pastebėti, 
kad „Draugo" laikraštyje labai 
daug pagrindinių straipsnių, ve
damųjų, vietinės veiklos repor
tažų pasirašoma tik inicialais, 
o ne visu vardu ir pavarde. Pra
eityje esu net aš pasirašęs R.P., 
galvodamas, kad tai yra koks 
nors reikalavimas ar rašalo 
taupymas, ar net raidžių rinkė
jui darbo palengvinimas. Jokioj 
kitoj pasaulinėj spaudoj to ne-
pastebu, net ir Lietuvos laikraš
čiuose. 

Taigi, kodėl slapstytis po 
„P.T., „A.B.P., J-Ž. As, D-as, R-
as, ar D.B. Kas yra tie visi? Mes 
turim atspėti? Kodėl tas slapsty
masis už inicialų? 

Jeigu Antanas Dundzila para
šo straipsnį, bet pasirašo A. D. 
— ar tai gal reiškia Anum 
Dominum? Ar turiu atspėti iš 
stiliaus? 

Gerbiamieji autoriai ir auto
rės, pasirašykit nors pavardėm, 
dažnai gal perskaitysim jūsų 
straipsnį vien dėl to, kad jūs 
esat žinomas ir geras ko
respondentas. 

Dr. Romualdas Povilaitis 
Lemont, IL 

Čikagoje, Christ ligoninėje 
rentgeno ir „Cat-scan" nuo- , 
traukos parodė, kad operacija 
būtų beprasmė šiuo laiku. 
Reikia laukti kalcijaus atau-
gimo ir tik po to bus spren
džiama, ar reikės įdėti metalinį 
sąnarį ar ne. 

Vytautas Lazauskas 
Chicago, IL 

AR IŠSIPILDYS 
A. BRAZAUSKO PAŽADAS? 

Š.m. gegužės 12 d. Lietuvos 
buriuotojai, apkeliavę visą 
pasaulį per 1 metus ir 40 d., 
grįžo į Klaipėdą. Juos sutikti 
buvo atvykęs prez. Brazauskas 
su kelių ministrų svita. 

Progai pasitaikius, užkal
binau Brazauską. Tarp kitko jis 
pasakė, kad rugpjūčio pabaigoj 
bus paskelbtas atsišaukimas į 
viso pasaulio lietuvius grįžti į 
Lietuvą. Jau dabar turime pa
ruošę įstatymą. Ta prasme, kurį 
dar turėsime sušvelninti. 

Ką reiškia tas sušvelnijimas, 
nepasakė. Ar išsipildys tas jo 
pažadas, pamatysime rugpjūčio 
pabaigoje. 

Perna i rugpjūčio 16 d., 
besilankant Nidoj, su keliais gi
minaičiais, užlipam į Raganų 
kalną. Juokaujant apie ten e-
sančias medžio skulptūras, prie 
pat išėjimo kritau ir susilaužiau 
kojos pėdą. Kaip tas atsitiko, vi
si negalėjome suprasti. Vadina
si, nesišaipykite iš raganų, jei
gu ir jūs ten kada nors būsite. 
Gali ir jums panašiai atsitikti. 

Klaipėdoje Raudono kryžiaus 
ligoninėje. Rentgeno nuotrauka 
parodė lūžimą. Dr. Bružas 
pasakė, kad reikia tučtuojau 
operuoti. Gydymas tęsis tarp 3-5 
mėnesių. Operacijos atsisakiau. 
Priėmiau tik gipsą. Pagulėjęs 
ligoninėje 2 dienas išsirašiau ir 
dar likusias 9 mano atostogų 
Lietuvoje dienas praleidau pas 
gimines. 

Minima ligoninė neapsako
moje būklėje. Mažam kambarė
lyje 3 lovos. Tinkas sienose kai 
kur nusilupęs, o aš dar buvau 
paguldytas vienoje iš geriausių 
palatų! 

Ramentų ligoninė neturi, net 
už dolerius. Turėjau pirkti tur
guje (50 dol.). Gautos gėrybės iš 
ten vadinamos „Labdaros" jau 
kitą dieną parduodamos čia pat 
ligoninės kieme (pagal seselių ir 
ligonių informaciją), 

kariuomenės skelbiamų maršų Adatos naudojamos pagal 
konkursų laimėtojų, daugelio potvarkį — 10 kartų kiekviena, 
populiarių maršų autorius. Žinoma, sterilizuojant-virinant 
Vyresnės kartos muzikantai dar vandenyje. 

AR JAU NELIKO NIEKO 
ŠVENTO? 

Laiško iš Lietuvos ištrauka: 
„. . .aprašysiu Jums savo 
skausmą, kurį išgyvenau, kai 
su vyru nuvažiavome į kapus 
Stirniškiuose (Suvalkijoje). Ką 
aš pamačiau, tai mane taip pri
trenkė, kad tik šiandien prade
du atsigauti. Jūsų Tėvelio kapas 
buvo baisiai žvėriškai nusiaub
tas, paminklas nuniokotas, 
mirtmedžiai išlaužyti, visa 
žaluma išdraskyta, viskas iš
džiūvę, parudę, tiesiog baisu 
patiatyti tokį vaizdą ant artimo 
žmogaus kapo. Juo labiau, kad 
prieš tris savaites aš buvau 
prisodinus žydinčių gėlių... 

Tai matot, kas darosi pas mus 
Lietuvoj, kad jau ir mirusiam 
žmogui nėra ramybės. Tiek me
tų išgulėjo, niekas nejudino, o 
dabar atsirado tiek vandalų, 
kad jiems nėra nieko švento, jie 
drasko viską, kas papuola 
pakeliui... Kam pakilo ranka 
prieš kapą žmogaus, kuris visą 
laiką turėjo viltį, kad ateis 
laikas ir bus laisva Lietuva? 
Ir dabar, kai atėjo išsvajotos 
dienos, žmogui nėra ramybės 
žemėje šventoj..." 

Lygiai prieš metus prie to 
kapo gėles padėjo, mirusiojo 
niekada nemačiusi, dukraitė iš 
Kalifornijos. Džiaugėsi radusi 
senelio kapą, gerų rankų gražiai 
prižiūrimą, žalių klevų pavėsy
je, mažose kaimo kapinaitėse. 
Gavus šią žinią, tas džiaugsmas 
virto liūdesiu ir skausmu. 

Birutė Prasauskienė 
Lomita, CA 

PAGERBTAS 
BRONIAUS JONUŠO 

ATMINIMAS 

Prieškario laikų tradicija 
skelbti populiarius maršus, 
pučiamųjų orkestrų kūrinius 
vėl buvo neseniai prisiminta. 
Taip pagerbtas išeivijoje gy
venusio Broniaus Jonušo, ilga
mečio „Dainavos" ansamblio 
vadovo, atminimas. B. Jonušas 
— vienas aktyviausių Lietuvos 

tebeprisimena žymesnius jo 
maršus „Ei, pasauli, mes be Vil
niaus nenurimsim", „Nedėlios 
rytelį". („Kauno diena", 5.27) 

Migdymui vaistai įšvirksčiant 
labai gerai veikia. Nedaugiau 
minutės, ir esi „sapnų karalys
tėje". 

THE MARIANS 
OFTHE 

IMMACULATE 
CONCEPTION 
Priests and Brothers 

teaching of God through 
service to others in 

education and parish and 
mission work around 

the world. 
Put your faith in action. 

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

Vocation Director 
Congregation of Marians 

Thompson, CT 06277 
(203)923-9565 

armns 
fAITH IN ACTION 

^ - ^ i INTERNATIONAL 
sį^FJ TRAVEL CONSULTANTS . ^ # 

2saibAS~ 
Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 

CAROO — siunčiame oro linija 
„ŽAIBAI" — virs 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu į namus 

Lietuvoje per 10 darbo dienų. 
M2t South 7tth AVMNM 
Mtokocy NWf MMOM #0487 
T«. 7M-430-7272 

213 KatvadN gatve 
VMnlus, I M M 

T I I U M I I . 77-rt-er Ir 77-tt-M 

A.tA, 
KAROLINA MIEČIENĖ 

Miltakytė 

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1993 m. birželio 7 d., 5:15 vai. p.p., sulaukusi 77 

metų. 
Gimė Lietuvoje, Kretingos apskrityje, Raguviškių kaime. 

Amerikoje išgyveno 43 m. 
Nuliūdę liko: vyras Juozas, sūn-'S Rimas, marti Jane, 

anūkas Darius; Lietuvoje brolis Antanas Miltakis su šeima, 
pusseserės: Kastė Ancerevičiene, Kseverina Valinskienė, 
dukterėčia ir Krikšto dukra Agota Valinskaitė ir jos broliai 
Fabijonas ir Algis Valinskai su šeimomis; taip pat daug 
dukterėčių bei sūnėnų Lietuvoje. 

Velionė pašarvota ketvirtadienį, birželio 10 d. nuo 2 iki 
9 v.v. Petkų? Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 

Laidotuves įvyks penktadienį, birželio 11 d. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto įvyks gedulingos šv. 
Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę vyras, sūnus, anūkas, brolis ir kiti giminės. 

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

Tauriajam Tėvynės Sūnui, 
Mūsų Mielajam Bičiuliui, 
Savanoriui Kūrėjui 

A.tA. 
Majorui KAZIUI JASĖNUI 

po ilgos žemiškos ir tremties kelionės išėjus į Amžiną 
Tėviškę, Jo Mylimą Dukrą NIJOLĘ PUPIENĘ ir JOS 
SEIMĄ bei artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir 
dalinamės tos didžiosios netekt ies skausmu. 

Konstancija ir Kazimieras Bakšiai 
Birutė ir Vaclovas Dzenkauskai 
Veronik-- ir Jurgis Janušaičiai 
Vera ir Brouius Juškiai 
Vladė ir Gediti.inas Lapenai 
Petronėlė ir Balys Lukai 
Aldona Sandargienė 
Irena ir Antanas Sprindžiai 

Deltona Daytona Beach, FL 

A.tA. 
Mokyt. KAROLINAI MIEČIENEI 

Amžinybėn iškeliavusios vyrą JUOZĄ, sūnų RIMĄ 
su šeima nuoširdžiai užjaučia ir ka r tu liūdi. 

Švėkšniškių draugija 

A.tA. 
JUOZUI PLIKAIČIUI 

staiga mirus, skausmo valandoje tėvus dr. JUOZĄ, 
motiną BARBARĄ, seseris REGINĄ su šeima, 
TERESE ir KRISTINĄ nuoširdžiai užjaučiame ir kar
tu liūdime. 

Kleofa ir Bronius Gaižauskai 
Birutė, Eleuterijus ir Leda Žilinskai 

* 

* 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1993 m. birželio mėn. 10 d. 

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

Jau daugiau negu 25 metai, kai mūsų agetūra organizuoja 
grupines ir individualias keliones į Lietuvą ir kitus kraštus geriau
siomis kainomis. Maloniai ir sąžiningai jus aptarnausime. Informa
cijai skambinti: 1-708-422-3OOO. Darbo vai.: plrmad., antrad., 
tračd., ketvd. Ir penktd. 9 v.r.—5 v. p.p., i a i t d . 9 v.r.— 
1 v. p.p. 

NEW JERSEY, NEW YORK — „Ltotuvos Atsiminimai", 
Mfcmaditntals nuo 2 Hcl 3 v. p.p. I* Saton NaN Untvaral-
tato ttotlas, 89.5 FM banga. „Music of Uthuanta" pro
gramos, vadamos angly, kalba, 18 tos pačios stotJas. 
taip pat Mkmadlsnlais girdimos nuo 1 Iki ? v. p.p. Dr. 
J. J. Stuk** — direktorius. 234 Sunlrt Dr., Watchung, 
N. J. 07060. T«l. 908 753 5636 

A.tA. 
KAZYS VASILIAUSKAS 
Gyveno Glen Ellyn, IL, anksčiau Cicero, IL ir Chicagoje, 

Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1993 m. birželio 9 d., 7 vai. ryto, sulaukęs 82 metų. 
Gimė Lietuvoje, Vilkaviškio apskrityje. Amerikoje iš

gyveno 43 m. 
Nuliūdę liko: sūnus Donatas, marti Laimutė, anūkai: Dalė 

ir Tomas; seserys: Uršulė Šabrinskienė, su vyru Juozu ir 
dukra Dalia bei jos šeima, Lietuvoje Genė ir Magdė su 
šeimomis; svainė Serapiną Vasiliauskienė su šeima Omaha, 
NE. 

Priklausė Lietuvių jūros šaulių Cicero kuopai. 
Velionis pašarvotas penktadienį, birželio 11d. nuo 2 iki 

9 v.v. Petkus-Butkus laidojimo namuose, 1446 S. 50 Ave., 
Cicero, IL. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, birželio 12 d. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Antano 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 sūnus, seserys, anūkai ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus / Donald M. Petkus. 
Tel. 708-652-1003 arba 1-800-994-7600. 

PADĖKA 
A.tA. 

APOLINARAS PETRUSAITIS 
1993 m. gegužės 18 d. po trumpos ligos amžinai užmerkė 

akis ir iškeliavo Amžinybėn . Gimęs Kybartuose. 
Nuoširdi padėka kun. A. Saulaičiui, SJ, aplankiusiam 

Velionį ligoninėj ir suteikusiam paskutinius sakramentus ir 
gegužės 20 d., po gedulingų šv. Mišių, palydėjusiam Velionį 
į Amžino Poilsio vietą Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Didi padėka artimiems giminėms — Reginai ir Pranui 
Mickevičiams, pribuvusiems paguodai ir paskutiniam atsi
sveikinimui. 

Dėkojame giminėms, draugams ir pažįstamiems už šv. 
Mišių auką ir dalwavimą laidotuvėse. 

Dėkojame karsto ntšėjams ir laidotuvių direktoriui S. C. 
Lakavičiui. 

Su gintarėliais ir Lietuvos žemele pabarstyta, tebūna 
Tau lengva svetima žemelė. 

Giliame skausme ir liūdesyje pasilikę seserys: Marija 
Andriušienė, Renata Žilionienė, Elena Pažėrienė ir 
brolis Vytautas su šeimomis. 

A.tA. 
NATALIJAI LUKOŠEVIČIENEI 

mirus, jos dukrą ELVYRĄ LUKOŠEVIČIŪTE-NA-
RUTIENE ir žentą dipl. inž. PILYPĄ NARUTĮ nuo
širdžiai užjaučiu ir kartu liūdžiu. 

Elena Tumienė 

1 

A.tA. 
PIJUI DOMEIKAI 

mirus, sesutes JANINĄ ŠALNIENE, GENUTE ŠU
KIENE ir jų šeimas giliai užjaučiame jų liūdesio 
valandoje. 

K. ir M. Jablonskiai 

Mylimam Vyrui 

A.tA. 
JUOZUI UNDRAIČIUI 

mirus, liūdinčiai žmonai SALOMĖJAI, mūsų drau
gijos narei, reiškiame nuoširdžia užuojautą ir kartu 
liūdime mielo nario. 

Dzūkų Draugija 

A.tA. 
Inž. STEPONUI NENORTUI 

Anglijoje mirus, brolį kolegą KOSTĄ NENORTĄ su 
šeima nuoširdžiai užjaučiame. 

ALIAS Bostono skyrius 

I 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1993 m. birželio mėn. 10 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
Mokyt. J o n a s K a v a l i ū n a s , 

praleidęs šiuos mokslo metus 
Lietuvoje, pas idal ins savo įspū
džiais penktadienį , birželio 11 
d., 7:30 vai. vaka ro J a u n i m o 
c e n t r o k a v i n ė j e . V a k a r o n ę 
ruošia Jaun imo cen t r " Moterų 
klubas. 

Lie tuv ių p e n s i n i n k ų są
j u n g o s nar ių susirinkimas-po-
būvis įvyks biržel io 17 d., 
ketvir tadienį , 1 vai. po pietų 
Šaul ių namuose. Bus t rumpi 
pranešimai , meninė programa, 
Bronės Var i ako j i enės vado
vaujama, š i l tas ma i s t a s ir 1.1. 
Nar ia i lauLiami su dovanomis 
— dovanu pask i r s tymui . 

E d m u n d a s K u l i k a u s k a s , 
JAV LB Ekonominių Reikalų 
tarybos informacinio skyr iaus 
v e d ė j a s i r s a v a i t i n i o šio 
skyriaus redaktor ius „Drauge'*, 
šiuo metu vieši Čikagoje kar tu 
su žmona Rū ta (Kviklyte) . Ta 
proga jis birželio 8 d. buvo 
užsukęs į redakciją, pal iko 
medžiagą ir nuot raukų kitų šeš
tadienių „Ekonominių Reikalų 
tarybos informacijos" skyriams. 

Kęstutis A l e k s a n d r a v i č i u s 
(9 metų amžiaus) su mama 
Irena Lietuvos Vaikų Vil t ies ir 
Shr iners l igoninės globoje iš
buvęs per 13 mėnesių , trečia
dienį, gegužės 26 d. išskrido 
namo j Panevėžį. Kęstučiui 
buvo padary ta labai sudė t inga 
stuburo operacija. Išgulėjęs tr is 
mėnesius gipse, K ę s t u t i s iš
važiavo aukš tas ir t iesus . 

Stasė P e t e r s o n i e n ė , Pėda 
goginio l i tuanis t ikos ins t i tu to 
direktorė, išbuvusi Lietuvoje 
tr is savai tes ir grįžusi t ik prieš 
kelias dienas, pa lygins metų 
laikotarpyje pasikeitusią padėtį 
Lietuvoje su anksč iau buvu
siąja. Vakaronę ruošia Jaun imo 
centro Moterų klubas birželio 11 
d., penktadienį, 7:30 vai. vaka
ro Centro kavinėje. Visuomenė 
kviečiama gausia i a t s i lankyt i . 

Povi las Kati l ius , Lietuvos 
Seimo krikščionių demokratų 
frakcijos ir LKD partijos pirmi
n inkas , birželio 8 d. Čikagoje 
p a d a r ę s p raneš imą , lankės i 
, , D r a u g o " r edakc i jo j e 
sus ipaž in t i ir pa in fo rmuo t i 
redaktor ius apie padėtį Lietu
voje. Jį į redakciją atlydėjo 
P r a n a s Povilaitis. 

x P a m a l d o s su šv. Mišių au
ka reiškiant padėką švč. Jėzaus 
ir Marijos š i rdims bus b i rže l io 
19 d., šeš tadienį 6 v.v. Tėvų Jė
zuitų koplyčioje. K v i e č i a Židi
n y s . 

<sk) 

x Baltia E x p r e s s p in igai į 
Lietuvą p e r 5 d i e n a s ! Prista
tomi gavėjui doleriais t iesiai į 
r ankas . Teirauki tės nemokamu 
tel. 1 - 8 0 0 - S P A R N A I a r b a 
1-800-772-7624. 

(sk) 
x TĖVU D I E N O S šv Mišių 

bei maldų novena p ras idės 
birželio 11 d. ir tęs is iki 21 d.. 
Marijonų koplyčioje prie „Drau
go". Ši novena sk i r t a Švč. Jė
zaus Širdies garbei , meldžiant 
tėvams kūno ir sielos sveikatos, 
sėkmės darbuose , kan t rybės 
kančioje, gi mirus iems — amži 
nos ios l a i m ė s . M a l o n i a i 
kviečiame įsijungti į š ias ypa 
t ingas mūsų maldas. Savo tėvu. 
vyrų, uošvių ir senel ių vardu-
siųskite: Marian Fathers , 6336 
S. K i l b o u m Ave. , Chicago , IL 
60629. 

(pr.) 

x N A M A M S P I R K T I PA 
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėj imais ir pri
e inamais nuošimčiais . Kreipki 
tės į Mutual Federal Sav ings , 
2212 West C e r m a k R o a d -
Tel. (312) 847-7747. 

•ski 

Šiaul iuose popiežius Jonas 
Paul ius II bus rugsėjo 7 d., 
antradienį. Jo lėktuvas nusileis 
Šiaulių aerouoste, kuriame jį 
pasi t iks Bažnyčios ir miesto 
valdžios atstovai. „Papamo-
biliu" vyks į Kryžių kalną. Ten 
aukos šv. Mišias ir pasakys 
pamokslą. Vėliau lankysis Jė
zuitų centre prie Šv. Ignaco 
b a ž n y č i o s . Vėla i po p i e t ų 
malūnsparn iu išskris į Šiluvą. 

ALT'o Č ikagos skyrius ren
gia Baisiųjų birželio įvykių ir 
visos lietuvių tautos genocido 
minėjimą birželio 13 d., sekma
dienį. Minėjimo eiga: 10 vai. 
ryto vėliavų pakėlimas Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo para
pijos bažnyčios aikštėje, Vytau
to Didžiojo Šaulių rinktinės 
vadovybei pravedant. Daly
vauja ir kitos šaulių kuopos ir 
ramovėnai. 10:30 vai. ryto iškil
mingos pamaldos bažnyčioje. 
Pamaldų metu giedos parapijos 
choras, muziko Antano Lino 
vadovaujamas, prie vargonų — 
R i č a r d a s Šokas . Pamaldos 
„Tėviškės" ir Ziono parapijų 
bažnyčiose. Po pamaldų, 12 vai. 
t rumpas minėjimas parapijos 
salėje, 6820 S. Washtenaw Ave. 

Žiaurios kančios kankinius 
pr is imint i glaudų žodi t a r s 
svečias iš West Bloomfield. 
Michigan. žurn. Vladas Pauža. 
Bus rodoma video filmas iš 
t rėmimų minėjimo, kuri atl iko 
iš S ib i ro gr įžę t r e m t i n i a i 
Lietuvoje. 

Organizacijos su vėliavomis, 
moterys ir mergaitės, pasipuo
šusios taut in ia is drabužiais, ir 
visa l ietuviškoji visuomenė 
kviečiama gausiai dalyvauti. 

Po minėjimo — kavutė su 
užkandžiais. 

x „ L i t u a n i c a — Liths" vy rų 
fu tbo lo k o m a n d a pirmenybių 
rung tynes prieš italų ..Ma-
roons" žais šį šeštadienį, birželio 
12 d.. 6 v.v. Rungtynės vyks 
Lemonte. Lietuviu centre. Visi 
futbolo mėgėjai kviečiami. 

D z ū k ų d r a u g i j a re iškia 
nuoširdžią padėką p.p. Ankams 
už padovanotus pyragus Dzūkų 
dienos proga ir Janinai Pi
leckienei, kur i tuo reikalu 
pasirūpino. 

Pranešame , kad per Lithu 
anian Mercy Lift pokylį įvyks 
didžiosios loterijos laimingųjų 
bilietų t r auk imas . Pokylis bus 
rugsėjo 11d. Lietuvių pasaulio 
centre. Lemonte. Dėl loterijos 
bilietų kreipkitės į Lithuanian 
Mercy Lift (708) 257-6777. 

x TIK $35 kava, arbata, 
kakava, apelsinų koncentratas, 
a l i e jus , m ė s o s konse rva i , 
vitaminai — v i skas užsienie
tiška. 55 sv. įvairaus maisto — 
$98. Produktai užsienietiški, 
išskyrus mėsos gaminius ir sūrį. 
45 sv. įvairaus maisto be mėsos 
- $75. TRANSPAK, 2638 W. 
69 St., Chicago , IL 60629, t e l . 
312-436-7772. 

(sk) 

x „ Ž A I B A S " ke tv i r t i 
metai garan tuo ta i ir palikimai 
pristato užsienietiškas maisto 
prekes Lietuvoje į namus. Dvy
likos labiausiai mėgiamų ir no
rimų paketų pasirinkimas. Visi 
užsakymai pristatomi per 10 
darbo d ienų j namus. Kreip
t is : „ŽAIBAS', 9525 So. 79th 
Ave. , H ickory Hills, n 60457, 
tel. 708-430-S090. 

(sk) 

x i ' arduodame bilietus ke
l ionėms į Lietuvą ir į visus 
pasaulio k raš tus geriausiomis 
kainomis. Skambinti : T. Les-
niausk iene i , TravelCentre. 
Ltd., tel. 708-526-0773. 

(sk) 

NAUJAS GYDYTOJAS 

Grupe lietuvių, susitikusiu Čikagos vidurmiesčio Pr:tzker Parke gegužes 22 d., kai buvo pagerb
ta Indre Tijūnelienė. Iš kaires: dr. Austė Vygantiene. Vida Maleiškienė, Raminta Marchertienė, 
Pat Michalski iš Illinois gubernatoriaus Jim Edgar .staigos, Indrė Tijūnelienė, Paulius Marcher-
tas. Halina Plaušinaitiene ir Vladė Siliūnienė. Pr.ekyje sėdi Rytas Vygantas. 

Nuotr. J o n o Maleiškos 

ĮDOMŪS ĮSPŪDŽIAI IŠ LIETUVOS 
Lie tuv ių pasau l io cent re 

Lemonte birželio 6 d. po pa
maldų klausytojams pripildžius 
didžiąją salę. malonu buvo iš
girsti prieš porą dienų iš Lietu
vos grįžusio visuomenininko 
Stasio Baro vieno mėnesio iš
gyvenimus, įspūdžius Lietuvoje. 

Centro kul tūr inių renginių 
komiteto pirmininkei Bronei 
Nainienei Stasį Barą pakvietus 
prie mikrofono, jis pareiškė, kad 
kelionė buvo privati su asmeniš
kais reikalais tėvų paveldėjimui 
a tgaut i ar bent dokumentaciją 
sutvarkyti . Priedu buvo dr. A. 
Razmos ir LF Tarybos pirm. 
Povilo Kil iaus įgaliojimai su
tvarkyti reikalus LF vieno mili
jono dolerių perdavimui Lietu
vai, pagal J A V IRS nuostatus. 

Prelegento viešnagė prasidėjo 
of ic ia l ia i s p a s i m a t y m a i s , 
kviečiant Lie tuvos valdžios 
žmonėms, ypač dėl LF teikiamų 
milijoninio fondo lėšų. Pasima-
tymai-pokalbiai vyko su švie
timo ministru Dainium Trin
kūnu ir Vilniaus universiteto 
rektorium Ronaldu Pavilioniu. 
Kadangi LF lėšos, pagal JAV 
nuostatus, negali būti skiriamos 
kitų valstybių valdžios įstai
goms, — tai paramai buvo su
rasti kiti legalūs keliai Lietuvos 
mokslui ir kul tūrai paremti. 

O šiam tikslui , esant nepa
kankamoms valstybės biudžeto 
lėšoms, LF ar kitų išeivijos 
fondų parama labai reikalinga. 

Prelegentui teko kalbėti su 
Seimo pirmininku Č. Juršėnu, 
su ministru pirm. Adolfu Šleže
vičium, su prezidentu Algirdu 
Brazausku. Visų valstybininkų 
paskutinis klausimas Stasui 
Barui buvo: ..Ką jūs manot apie 
a m b a s a d o r i a u s JAV Stasio 
Lozoraičio pakeit imą"? 

— Mano a t s a k y m a s į tą 
klausimą buvo klausimu jiems: 
..O ką jūs galvotumėt apie pra
džios m o k y k l o s mokytojo 
paskyrimą švietimo ministru?" 
— šypsojosi St. Baras. 

Ilgesnis pasimatymas su nau
jos — Konservatorių partijos — 
Tėvynės Atgimimo sąjungos 

*vadu Vytautu Landsbergiu ir 
va ldybos p i r m . Ged iminu 

Vagnorium sukosi apie centro ir 
dešines konsolidavimą naujiems 
r inkimams, apie jų naujos par
tijos skyrių įsteigimą JAV, 
Kanadoje ir kituose kraštuose. 
Pasimatyta su E. Bičkausku, 
atstovu Maskvoje ir delegacijos 
nariu derybose su Rusija. Pagal 
jį. viskas sunkiai vyksta ir paža
dėtas rusų kariuomenės išve
dimas rugpjūčio 31 d. gali nusi
u s t i iki gruodžio pabaigos. 
Pasimatyme su KGB archyvų 
saugotoju Baliu Gajausku buvo 
i š re ikš tas sus i rūp in imas jų 
t o l i m e s n i u s a u g u m u , nors 
dabar patalpos yra užplombuo
tos. Pas imatymas su Osvaldu 
Draugeliu. Čiurlionio galerijos 
d i rek tor iumi , patvir t ino LF 
300,000 dolerių reikalingumą 
patalpų atnaujinimui. 

Charakteringas, nenumatytas 
pokalbis buvo Vilniaus sena
miesčio kieme, sustojus naujam. 

liuksusiniam vokiškam BMW 
au tomob i l i u i , iš jo i š l i p u s 
žvaliam gal 45 metų amžiaus 
ponui. 

— Brangų automobilį tu r i t e , 
— užkalbinau tautietį. 

— Pinigo tur int , ne toks jau 
brangus, — į pokalbį įsileido 
nepažįstamasis. 

— Gal j ū s kokios f i rmos 
direktorius? 

— O ne. Aš į sandėrius neinu. 
Geriausia vienam. Buvau KGB 

— Per daug neišsišokit! — 
mums pr imena direktorius. — 
Gali ateit i ir kiti laikai. 

Supra tau vis dar vyraujančią 
baimę, net ikrumą dėl tarny
binės vietos. O tų bedarbių vis 
daugėja. 

— Mes nenorim būti atleistos 
iš darbo, — atsisveikino moky
tojos. 

Liūdną įspūdį pre legentas 
išsinešė iš atsilikusių vaikų 
prieglaudos. Priežiūra, sąlygos 
apverktinos. 

— Iš jų vis tiek nieko ne-
kapitonas. Dabar nereikalingas, bus , — paaiškino tarnautoja. 
Išėjau visokias mokyklas. Turiu L i n k s m e s n i u s į s p ū d ž i u s 
daug pažinčių. Tad geriausia paliko Kauno Laisvės alėja, 
p r e k i a u t i . U ž k a u k a z ė j e Nepaisant sunkių ekonominių 
pakraunu du vagonus metalo sąlygų, joje žingsniuojantis , 
žaliavų. Jie per muitines ir kon- gražiai, tvarkingai apsirengęs 
t roies „sl idžiai" važiuoja į 
Kaliningradą, per Lietuvą. Ten 
perkelia ant bėgių į Belgiją ar 
ki tur į Vakarus. Iš karto pusė 
milijono dolerių kišenėje. 

— Tai jūs lietuviškas mili
jonierius ne talonais. 

— T ik do le r i a i s . T o k i ų 
nemažai yra. 

Tok ie „ b i z n i e r i a i " ima 
paskolas Lietuvos bankuose, 
m o k ė d a m i 140% m e t i n i ų 
p a l ū k a n ų . B a n k a i indė l i 
ninkams už dolerius moka 120% 
metinių palūkanų. Tik nėra 
jokių apdraudų. Nedaug ir rizi
kuojančių. 

Prelegentas pabrėžė, kad da
ba r pa t s didžiausias Lietu
vos vėžys — organizuoti nusi
kal t imai . Lietuvoje veikia dvi 
valdžios. Valstybinė ir mafija, 
kuri yra taip giliai įleidusi 
„šakn is" į valdžios sferas, kad 
e lg ias i , kaip visagalė . Tas 
nepaprastai kenkia Lietuvos 
ekonominiam gyvenimui ir lais
vos, pastovios prekybos bei 
pramonės išvystymui. Mafijos 
milžiniški finansinės duoklės 
r e ika l av ima i ir s m u r t u jų 
išrinkimai pasmaugia ne tik 
s t ambesnes įmones, b e t ir 
smulkią gatvės prekybą. 

— Kodėl pieninė neveikia? — 
užklausiau pieninės direktorių 
sut ikęs provincijoje. 

— Mafija. Atvažiavę brangia 
mašina du ponai pareikalavo 20 
milijonų talonų j mėnesį. 

— Už ką? 
— Pasiūlė savo apsaugą. Jei 

ne — pieninė išlėks į padanges. 
— Ir ką darėte? 
— Nuvažiavau į ministeriją. 

Pasiskundžiau. Ministras mane 
paklausė: „Kiek pasiūlei? 

— Pasiūliau 1,000 talonų. 
Daugiau neišgalim. 

— Per mažai pasiūlei. Reikėjo 
10,000, - pasibaigė kalba. 

Kaune prie nežinomo kareivio 
kapo stovėjo būrys mokyklos 
mokinių ir dvi mokytojos. Iš Su
va lk i jos . J a s u ž k a l b i n a u . 

Klausiau, kaip dabar dirba 
mokyklos, atsipalaidavus nuo 
komunistines sistemos? Moky
tojos tylėjo. Joms paaiškinau, 
kad esu iš Amerikos. Parodžiau 
vizitinę kortelę. 

— Kaip ir seniau, — atsake , 
įtariančiai į mane žiūrėdamos. 

— Kodėl nenorite ka lbė t i 9 

Juk dabar čia žodžio laisvė! 

besišypsantis jaunimas, laisvai 
kalbantis, be baimės ar rūpesčio 
dėl neaiškaus rytojaus — yra 
Lietuvos ateitis. Mielą įspūdį 
padarė žvaliai žygiuojantys 
Lietuvos kar ia i visuomenės su 
kariuomene susiartinimo dieno
je. LIFE festivalis, Sondeckio 
ansambl io koncer tas , k i t a s 
kul tūrinis gyvenimas rodė, kad 
mūsų Lietuva prisikels. Sutikti 
valstybiniam banke bedirbą iš 
Amerikos atvykę bankų spe
cialistai Antanas Grina ir G. 
Aukštuolis atlieka labai svarbų 
ekonominio ir finansinio stabili
zavimo darbą ir n e t r u k u s 
turėsime litą. 

Baigdamas įdomų pranešimą, 
Stasys Baras priminė, kad ne
galime pamiršti a r atsiriboti 
nuo šiandieninės Lietuvos. J i 
yra mums vienintelė, nepamai
noma, laukianti mūsų viso
keriopos pagalbos. 

Bronius Juode l i s 

SEKMINĖS BETANIJOS 
KAPINĖSE 

Laidotuvių nebuvo Sekminių 
antrąją dieną Betanijos kapi
nėse: kas prieš tai buvo miręs, 
j au buvo palaidotas. Bet vis vien 
tą dieną šių senųjų, netoli Čika
gos prie Archer plento esančių, 
evangelikų-liuteronų kapinių 
plačiajame plote buvo labai 
daug žmonių. Jų ne visada tiek 

Aras Tijūnėlis, Indrės ir Dona
to Tijūnėlių sūnus, Alicijos 
(Gustaitytės) ir Juozo Tijūnėlio 
bei Emilijos (Masiliūnaitės) ir 
Balio Palioko vaikaitis 1993 m. 
birželio 12 d. baigė Loyola 
Stritch School of Medicine, 
gaudamas medicinos daktaro 
laipsnį. Aras pirmuoju mokiniu 
baigė Čikagos priemiesčio Buf-
falo Grove St. Mary's pradžios 
mokyklą, buvo garbės sąrašuose 
Buffalo Grove High School ir 
cum laude baigė biologijos studi
jas Loyola University of Chica
go. Aro mėgstamas sportas — 
amerikietiškas futbolas, kurį 
pradėjo žaisti, būdamas šeštame 
skyriuje. Buvo išrinktas MVP 
(Most Valuable Player) ir Ali 
Star komandai, o paskutiniuose 
gimnazijos metuose jo komanda 
buvo Illinois valstijoje antroji, 
pralaimint čempionatą prieš 
East St. Louis gimnazi ją . 
Gimnazijoje Aras t a ip pa t 
priklausė imtynių komandai. 
Mėgsta krepšinį. Turėjo piani
no pa ' įokas ir mokėsi vokiečių 
kalbą. Yra gavęs „Laiškai lietu
viams", „Ateit ies" žurnalo ir 
„Petro Daužvardžio" premijas 
už rašinius lietuviškoje spau
doje. Priklausė „Grandies" tau
tinių šokių grupei. Vadovavo 
Skautams ir a te i t in inkams bei 
Loyolos universiteto Lietuvių 
klubui. Baigė Dariaus ir Girėno 
bei Čikagos a u k š t e s n i ą j ą 
lituanistikos mokyklą. 

daug Sekminių antrąją šventės 
dieną kapinėse, šį kartą buvo 
išimtis. Ji sutapo su gegužės 
mėnesio p a s k u t i n i u p i rma
dieniu, kada prisimenami žu
vusieji Amerikos kariai , o kar
tu ir visi kiti mirusieji. Todėl tas 
pirmadienis liaudies pavadintas 
net kapų puošimo diena, nes 
gamtai atbudus, šalnų pavojui 
d ingus , dauge l i s a tvyko į 
kapines papuošti savo artimųjų, 
draugų ir pažįstamų kapus 
gyvomis gėlėmis. Betanijos 
kapinėse, kitų tautybių tarpe, 
amžiną poilsį rado taip pat 
nemažas skaičius lietuvių, nors 
nemažai evangelikų palaidota 
lietuvių Tautinėse ir net Šv. 
Kazimiero kapinėse. Čia poilsį 
po ilgametės veiklos lietuvių 
evangel ikų- l iu teronų Ziono 
parapijoje rado išeivijos lietu
vių tarpe dar gerai žinomas lic. 
kun. Jonas Pauperas . Šios 
p r i s imin imų d ienos p roga 
kapinėse įvyko religinio susi
kaupimo valanda. 

Kelionei į kapines tos dienos 
rytas išaušo nelabai viliojantis; 
oras labai šal tas ir drėgnas, 
padanges d e n g ė s u n k ū s 
debesys. Tad nereikėjo stebėtis, 
kad į kapines a tvykus ie j i , 
aplankę savųjų kapus, skubėjo 
greit į e rdvią ją k a p i n i ų 
koplyčią, kuri , lyg višta savo 
vištyčius, mėgino sutalpinti po 
savo sparnais atvykusiuosius ir 
suša lus ius l a n k y t o j u s . Jų 
daugumas tikriausiai susidėjo iš 
evangelikų-liuteronų Ziono ir 
Tėviškės parapijų narių. 

Religinio s u s i k a u p i m o 

Gyd. Aras Tijūnėlis. 

Aras yra vienas iš keturių vai
kų šeimos. Vyresnioji sesutė 
Daina , gavusi MBA iš De Paul 
univers i te to , ištekėjo už dr. Do
na to Siliūno, augina Aleksiuką 
ir Daivutę . Antroji sesuo Rasa, 

baigusi Loyola Stri tch School of 
Medicine, ištekėjo už bendradar
bio dr. Pa t r ic McCarthy ir at
l ieka vidaus ligų rezidentūrą 
Denver, Colorado. Jauniausioji , 
Nida , baigė pirmuosius metus 
Loyola univers i te te , studijuoja 
verslą ir vokiečių kalbą. 

Liepos mėnesį Aras pradės 
chirurgijos rezidentūrą Wayne 
S t a t e un ive r s i t e t e Detroi te . 
L ink ime Arui nea t i t rūk t i nuo 
l i e t u v i š k o s v e i k l o s , j a u s t i 
įs ipareigojmą savo protėvių 
žemei ir savo sugebėjimais pa
dėt i vargs tan t iems Tėvynėje. 

I .P . 

va l andą p ravedė koplyčioje 
minėtų parapijų dvasininkai : 
vysk. Hansas Dumpys ir kun. 
J o n a s J u o z u p a i t i s . Va landa 
buvo pilna sekmininės dvasios, 
ne t ik pagal kun. Jono Juozu-
paičio perskai ty tą evangeliją 
apie anų laikų apaš ta lus „kai 
buvo atėjusi Sekminių diena, 
visi buvo ka r tu vienoje vietoje", 
panašia i jos k lausės i susirinkę 
vienoje vietoje l ietuviai , anglai 
ir vokiečiai, meldėsi ir giedojo 
giesmes kiekvienas savo kalba. 

Vysk. H a n s a s Dumpys, pasi
r e m d a m a s Dovydo 90-tąja 
psalme, kalbėjo apie žmogaus 
gyvenimo pragaištingumą, apie 
j a u s u s k a i č i u o t a s m ū s ų 
gyvenimo dienas ir kad Jėzus 
Kr i s tus j au pašvent inęs mums 
m ū s ų k a p u s savo mi r t imi . 
Išmintingoji širdis priklausanti 
Dievo malonei , be kurios ji ne
gal int i gyvent i , pasakė vysk. 
H a n s a s Dumpys . 

Kun. Jonas Juozupai t is savo 
t r a m p a m e žodyje pabrėžė už 
m ū s ų v i sų l a i s v ę žuvus ių 
Amerikos kar ių prisiminimą. 
Be to, diena esant i mums taip 
pa t svarbi, nes Dievas, mylė
damas pasaulį , a t s iun tė savo 
Sv. Dvasią ir mums . Dar kar tą 
pažvelgęs į erdvioje koplyčioje 
sus i r inkuls ius klausytojus, pri
dėjo: „Mylėkime vieni ki tus , 
sugyvenkime, kol dar esame 
gyvi, kad nereikėtų vėliau prie 
kapo lieti gailesio ašarų" . 

Po šių t rumpų apeigų kop
lyčioje lauke dalyvius pasitiko 
j a u b e s i š y p s a n t i s a u l u t ė , 
t e i k i a n t i progos dar ka r t ą 
sustot i prie ar t imųjų kapų, 
kur ie , papuošti gėlėmis, džiu
gino ir praeivio akis . Taip pra
ėjo Sekminių antroji šventės 
d i e n a B e t a n i j o s k a p i n ė s e . 
Šventė žinoma tik iš Europos 
ki lus iems a te iv iams. 

vb 

Poezijos dienose Čikagoje — gegužes 28 29 d. — paskaita apie Vincą Mykolaiti 
Putina skaitė Juozas Masilionis. Čia jam sega gėle Jaunimo centro direktore 
Salomėja Kndnjoniene. 

Nuotr. Zigmo Degučio 

VVanda P e t k u s iš P a r k 
Ridge, 111.. dažnai „Draugą" pa
r e m i a d i d e s n e a u k a . Pra-
tęsdama prenumera tą vėl pri
dėjo 120 dol. kad „Drangas" 
gyvuotų. 

Advokatas jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzi? Avenue 

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

Darbo vai nuo 1 iki 7 vai vak 
^estad 9 v r iki 1 vai d 
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