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Žinios iš Lietuvos — Elta 

Panaikinti muitai 
Lietuvai būtiniausiems 

importams 
Vilnius, birželio 10 d. (Elta) -

Nuo liepos 15 d. įsigalios 
Lietuvos vyriausybės nutarimas 
dėl muitų tarifų eksporto ir im
porto, prekėms. 

Be muito mokesčių bus 
galima į Lietuvą įvežti Lietuvos 
pramonei reikalingas pagrin
dines žaliavas, gaminių pusfab
rikačius, komplektuojančias da
lis, energetikos, cukraus ir 
tabako žaliavas, grūdus, ener
giją taupančius prietaisus, 
žemės ūkio mašinas, keleivinio 
ir krovininio transporto prie
mones (išskyrus automobilius) 
ir daug ką, ko labiausiai trūksta 
ar pas mus negaminama. 

Palyginti nedideli importo 
mokesčiai bus taikomi dau
geliui plataus vartojimo prekių, 
žuvies, kai kuriems gyvulinės ir 
augalinės kilmės maisto pro
duktams. Daugiau apmokesti
nami rūkalai ir alkoholiniai 
gėrimai. Sudėtingesnė ir jų 
įvežimo tvarka. 

Daug ką bus galima ir ekspor
tuoti be muito mokesčių. Mokes
čiai už išvežamus gyvus galvi
jus, odos žaliavas, neapdirbtą 
medieną — kiek didesni, negu 
už jų importą. Įvertinus ūkio 
ekonominę būklę ir valstybės 
interesus, laikinai uždrausta 
išvežti kiaules, grūdus ir jų pro
duktus, raudonųjų dobilų sėk
las, kai kurias chemines augalų 
apsaugos priemones. 

Naftos te rminalas bus 
statomas Būtingėje 

Birželio 9 d. posėdyje Lietuvos 
vyriausybė priėmė sprendimą 
statyti naftos terminalą Būtin
gėje. Jį nulėmė užsienio bei Lie
tuvos projektavimo įmonių, lai
kinų mokslinių kolektyvų ir 
ekspertų išvados. Po ilgų dis
kusijų, atmetus daugelį kitų 
variantų, nutarta Būtingėje sta
tyti plūduro tipo naftos bei jos 
produktų importo ir eksporto 
terminalą. Iš jo magistraliniu 
naftotiekiu nafta bus perpum
puojama į Mažeikių valstybinę 
naftos perdirbimo įmonę „Naf
ta" . Metinis šio komplekso 
gamybinis pajėgumas — 12 mili
jonų tonų naftos ir 5.2 milijono 
tonų jos produktų. 

Terminalo ir magistralinio 
naftotiekio projektavimo ir sta
tybos užsakovo funkcijas paves
ta vykdtyti Mažeikių valstybi
nei įmonei „Nafta". Be to, 
skubos tvarka, pasitelkiant už
sienio konsultantus, įmonė 
„Nafta" įpareigota organizuoti 
savo rekonstrukcijos ir naftos 
bei jos produktų terminalo su 
magistraliniu naftotiekiu į šią 
įmonę techninių projektų rengi
mo ir realizavimo konkursus. 

Tilžėje vėl bus katalikų 
bažnyčia 

Birželio 6 d. Tilžėje (dabar — 
Sovietskas) Rusijos Europinės 
dalies apaštališkasis adminis
tratorius arkivyskupas Tadeusz 
Kondrusewicz pašventino aikš
telę, kurioje bus statoma kata
likų bažnyčia. 

Tilžės katalikų bažnyčia čia 
buvo pastatyta praėjusio šimt
mečio viduryje. Po II Pasaulinio 
karo ji jau nebeveikė, buvo ap
leista, griūvanti, o 1982 metais 

— ir visiškai susprogdinta, 
nuverstas bokštas. Susikūręs 
bažnyčios atstatymo komitetas 
buvo paskelbęs konkursą. Jį 
laimėjo Kauno uždarosios akci
nės bendrovės „Atikas" archi
tektai Gediminas Jurevičius ir 
Stasys Juška. Pagal šių autorių 
projektą autentiškai atkuria
mas tik buvęs neogotikinis 
bokštas-varpinė, o visa bažnyčia 
bus modernaus silueto, statoma 
iš klijuoto medžio konstrukcijų, 
stiklo, betono. Bažnyčios staty
bą finansuos vietinės ir užsienio 
šalių katalikų bendruomenės, 
bus renkamos aukos, prašoma ir 
valstybinės paramos. 

Prof. Marija Gimbutienė 
atvyko į Lietuvą 

Birželio 9 d. iš JAV į Vilnių 
atskrido žinoma pasaulyje lietu
vė mokslininkė ir kultūros vei
kėja, Kalifornijos universiteto 
profesorė, Lietuvos mokslų aka
demijos užsienio narė, filosofijos 
daktarė Marija Alseikaitė-Gim
butienė. Vilniaus oruostyje 
brangią viešnią sutiko Kultūros 
ir švietimo ministerijos, miesto 
savivaldybės, Tautos namų ats
tovai, giminės. 

Birželio 11 d. Kaune profeso
rei Marijai Alseikaitei-Gimbu-
tienei bus įteiktos Vytauto 
Didžiojo universiteto garbės 
daktaro regalijos. Planuojami 
profesorės susitikimai ir su Vil
niaus mokslininkais bei kultū
ros veikėjais. 

Įsteigta J o n o Muloko 
premija 

JAV architekto Rimo Muloko 
iniciatyva įsteigta kasmetinė 
Jono Muloko (1907-1983) premi
ja už geriausią diplominį darbą 
architektūros srityje. 

Rimas Mulokas šiuo metu 
vieši Lietuvoje. Norėdamas 
pagerbti tėvo atminimą, jis ir 
įsteigė jo vardo premiją. Ji bus 
skiriama konkurso būdu. Lietu
vos architektų sąjungos suda
ryta komisija, pirmininkaujama 
Rimo Muloko, peržiūrės visus 
Lietuvos architektūros mokyklų 
diplominius projektus ir išrinks 
geriausią metų darbą. Jono Mu
loko premijos tikslas, Rimo 
Muloko žodžiais, „skat int i 
jaunų architektų kūrybinius 
ieškojimus, ugdyti fantaziją, 
puoselėti tautinės architektūros 
ir kultūros tradicijas". 

Prieš keletą savaičių Vilniu
je, Šv. Kazimiero bažnyčioje 
atidengta memorialinė lenta 
Jonui Mulokui. Pagal jo projek
tą ir asmeniniu jo rūpesčiu buvo 
a t s ta ty tas šios bažnyčios 
bokštas — iškelta karalikša, 
auksu švytinti karūna. 

Ruošiantis 
Simono Daukanto 

jubiliejui 

Šių metų spalio 28 d., 
sukanka du šimtai metų, kai 
Kalvių kaime Skuodo rajone 
gimė didysis Lietuvos istorikas, 
rašytojas, švietėjas, tautos gai
vintojas Simonas Daukantas. 
Sudaryta jubiliejinė programa, 
svarbiausias jos darbas — Simo
no Daukanto akademinių raštų 
išleidimas. Jie apims daugiau 
kaip 20 tomų. 

Jungtinės Tautos svarsto 
pagalbą demokratėjančioms 

šalims 

JAV Senato ir administracijos nariams svarstant įvairius pasiūlymus apmokestinti energetiką, 
prez. Bill Clinton trečiadieni Washingtono verslininkų grupei aiškino, kaip jo siūlomas biudžetas 
sumažins federalinį deficitą. 

New Yorkas, birželio 8 d.— 
Lietuvos Nuolatinės Misijos 
prie Jungtinių Tautų patarėja 
Gintė Damušytė dalyvavo JT 
Vystymosi fondo (UNDP) tary
bos sesijoje, kurioje buvo svarsto
mos 1994-1995 programos ir 
sąmata. 

Kaip praneša Lietuvos Misija, 
UNDP Administratorius Wil-
liam Draper DU birželio 3 d. 
Sąmatos ir finansų komiteto 
sesijoje pristatė 1994-1995 m. 
biudžetą, kuriame iš sąmatinių 
lėšų siūloma skirti 4.8 mil. JAV 
dol. UNDP programoms remti 
Estijoje, Kirgizistane, Latvijoje, 
Lietuvoje, Moldovoje, Tadžikis
tane ir Turkmenistane. 

Norvegija, kalbėdama Šiaurės 
salių vardu, skatino taupumą. 

Norvegijos atstovas, pripažinęs 
Jungtinių Tautų svarbų vaid
menį Baltijos valstybėse, Nepri
klausomų Valstybių Sandrau
gos ir kituose Europos kraš
tuose, kurie pereina į laisvąją 
rinką, ragino, atsižvelgiant „į 
ribotas lėšas, kad JT Vystymo
si fondo ir Jungtinių Tautų 
rolės... turi būti aiškiai api
brėžtos ir administracinės išlai
dos sumažintos iki minimumo". 

1992-1993 m. JT Vystymosi 
fondo taryba buvo patvirtinusi 
3 mil. JAV dol. paramą čia 
minėtiems kraštams. Tarybos 
debatai dėl 1994-1995 sąmatos 
pakeitimų įvyko birželio 
7-osios savaitę. UNDP tarybos 
sesija tesis iki birželio 18 d. 
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Lietuvai būtina 
integruotis į Vakarus 

Vilnius , birželio 2 d . — 
Gegužės pabaigoje prezidentas 
Algirdas Brazauskas susitikime 
su Lietuvos diplomatiniu korpu
su, dalyvaujant ir visuome
nininkams bei žurnalistams, 
perskaitė pranešimą „Lietuvos 
kelias į Europą". Tai buvo bene 
pirmas išsamus Lietuvos už
sienio politikos gairių išdės
tymas nuo pat nepriklausomy
bės paskelbimo. „Drauge" per
duodamose Eltos žiniose kalba 
buvo trumpai paminėta gegužės 
25 d. laidoje. 

Opozicija Lietuvoje tuo klausi
mu vėliau komentavo, jog Lietu
va turinti stipriau gręžtis į Va
karus, ne į Rytus. Šioje kalboje 
išsakytą dabartinės Lietuvos 
valdžios užsienio politiką ko
mentavo ir JAV Oklahomos 
universiteto politinių mokslų 
profesorius Vytautas Vardys, 
gegužės pabaigoje besilanky
damas Lietuvoje. Su juo „Lie
tuvos ryto" korespondentas 
Marius Laurinavičius padarė 
pasikalbėjimą, spausdintą 
birželio 2 d. numery. 

Būtina st ipriai integruotis 
į Vakarus 

Korespondentui paprašius 
bendro komentaro apie šią 
kalbą ir specialiai apie kalboje 
propaguojamą „balanso (tarp 
Rytų ir Vakarų) politiką", prof. 
Vardys pasisakė: „Siūloma ba
lanso politika, mano manymu, 
Lietuvos atveju yra priimtina. 
Tačiau aš pasigedau dviejų 
dalykų. Pirmiausia, akcentuo
jant balanso politiką, reikia 
daug stipriau pabrėžti Lietuvos 
integraciją į visas Vakarų 
struktūras. Nors apie tai pra
nešime kalbama, tačiau nėra 
įsakmiai apibrėžta, kad balan
so politika galima tik Lietuvai 
esant visiškai integruotai į 
Vakarų pasaulį, susijus su juo 
ekonominiais, politiniais ir net 
kariniais ryšiais. Mano many
mu, Lietuvos, kaip tranzito 
šalies, idėja nebus reali, jeigu 
Lietuva nebus visiškai integ
ruota į Vakarų Europą. Vien tik 
buferine valstybe Lietuva ne
gali išlikti. Nepaprastai svarbu, 
kad Lietuvos apsisprendimas 

Baltijos kraštai turi 
suartėti 

„Dar aš pasigedau Baltijos 
kraštų suartėjimo prioriteto. 
Apie tai vėl buvo užsiminta, net 
paminėta, kad vertėtų sudaryti 
Baltijos valstybių ministrų 
tarybą". Profesorius tačiau ne
mano, kad ši idėja turi perspek
tyvų išsivystyti į konkretesnę 
veiklą. „Nepaisant to, kad eko
nomine prasme Lietuva, Latvi
ja ir Estija yra tarsi konkuren
tės", nurodo Vardys, „tačiau 
geopolitine prasme, valstybės 
išlikimo prasme labai svarbu, 
kad visos trys valstybės lai
kytųsi kartu Tai bene pagrin
dinis užsienio politikos priori
tetas". 

Ar Lietuva bus Rytų-Vakarų 
tiltu? 

Laurinavičius tuomet pa
klausė, ar, jo nuomone, Lietuva 
vykdo tinkamą ekonominę poli
tiką, jei nori Lietuvai laimėti 
Rytų-Vakarų tilto poziciją. Čia 
profesorius iškėlė svarbą, kad 
vidaus ir užsienio politika būtų 
suderinta. Jis pastebėjo: „Iki 
šiol Lietuvos ekonomika buvo 
labai priklausoma nuo Rusijos 
ekonomikos. Lietuva, aišku, 
negali visiškai atsisakyti Rusi
jos žaliavų, prekybos su ja ir 
kitų ryšių, tačiau Lietuvos 
ekonomika turėtų būti diver-
sifikuojama. Iki šiol visos 
pastangos buvo nukreiptos į 
Rusiją. Kode! neįmanoma už
megzti ir plėtoti ryšių su 
kitomis šalimis, teikiančiomis 
naftą bei kitas žaliavas?" klausė 
Vardys. 

„Aš nenoriu būti suprastas 
kaip antirusiškos politikos ša
lininkas, nes toks nesu. Tačiau 
norint vykdyti balanso politiką. 
Lietuvai visų pirma reikia 
aiškiai svirti į Vakarus ir ne 
kokia nors simboline, o ekono
mine, diplomatine, karine pras
me. To Lietuvos ekonominėje 
politikoje aš pasigendu. Kai iš
kyla problema, kaip spręsti 
didžiųjų gamyklų ar kokį nors 
kitą klausima tuoj pat atsiran
da tas „Rusijos kompleksas". 

Kariniai susi tar imai su 
Rusija 

Paklaustas, kaip jis vertina 
paskutiniuosius Lietuvos poli
tikų susitarimus su Rusija dėl 
ginklų pirkimo ir Lietuvos kari
ninkų rengimo Rusijoje, V. Var
dys taip pasisakė: „Tai to paties 
,Rusijos komplekso' dalis". 
Pripažinęs jog tam tikras kari

nis bendravimas Lietuvai yra 
reikalingas su visomis valsty
bėmis, ypač su kaimynais, rem
tis Rusijos ginkluote ar tech- . 
nika nėra išmintinga. „Estai, ' 
nesusiedami savęs tokios pri
klausomybės ryšiais su Rusija, 
daro išmintingiau", sako Var
dys, tačiau pridurdamas, jog 
išskyrus ginklų pirkimą bei 
karininkų ruošimą, paskuti
niuosius susitarimus ir derybas 
su Rusija reikėtų vertinti pozi
tyviai. 

Komentuodamas LDDP užsi
brėžtą tikslą Lietuvos eko
nominę politiką „koreguoti", 
pasukant labiau į Rytus, Vardys 
pabrėžė: „Mažos valstybės eko
nominė politika turi būti tarp
tautinė, ypač jeigu tam kraštui 
reikia išsaugoti nepriklausomy
bę. Ta prasme Lietuvos užsienio 
politika turi daug dėmesio skirti 
ekonomikai. Ji turi būti vykdo
ma taip, kad niekas iš partnerių 
neturėtų lemiamo žodžio dėl ne
priklausomybės, vidaus politi
kos. O dėl pokyčių, tai aš matau 
tik vieną — artėjimą į Rusijos 
erdvę. Daugiau nieko kito ne
matau". 

„Tačiau Lietuvos vadovų pasi
sakymuose toliau deklaruojama 
integracija į Europą", pastebė
jo korespondentas. 

„Dėl integracijos, manau, ei
nama teisingu keliu", atsiliepė 
Vardys, pastebėdamas, kad Lie
tuva tapo Europos Tarybos na
re, siekdama asociuoto nario 
statuso Europos Bendrijoje. 
„Mano kritika susijusi su ėjimu 
į Rytus, nesant tam būtinų prie
žasčių, neįsitvirtinus Europoje. 
Todėl aš manau, kad dar labai 
galima paslysti. Susisaistymas 
su Rusijos karinėmis ir pramo
ninėmis struktūromis nėra tei
singas". 

Pabaltiečiai ruošiasi žmogaus 
teisių konferencijai 

New Yorkas, birželio 8 d.— 
Lietuvos Misija birželio 1 d. pa
siuntė notą Austrijos Misijai 
prie JT, pranešdama sudėtį 
Lietuvos valstybinės delegacijos 
į Pasaulinę žmogaus teisių kon
ferenciją, vyksiančią Vienoje 
birželio 14-25 dienomis. 

Kaip praneša Lietuvos Nuola
tinė Misija prie Jungtinių Tau
tų, delegaciją sudaro: užsienio 
reikalų ministras ir delegacijos 
vadovas Povilas Gylys, Tauty-

i bių departamento generalinė di
rektorė ir delegacijos vadovo 
pavaduotoja Halina Kobeckaitė, 
Seimo narė Gema Jurkūnaitė, 
Užsienio reikalų ministerijos (URM) 
Tarptautinių organizacijų sky
riaus vedėjo pareigas laikinai 
einantis Rytis Paulauskas, Lie
tuvos Misijos prie Jungtinių 
Tautų patarėja Gintė Damušy
tė, URM Europos Saugumo ir 
Bendradarbiavimo skyriaus pir
masis sekretorius Gintaras Ste
ponavičius, URM Tarptautinių 
organizacijų skyriaus pirmoji 
sekretorė Dalia Kraulytė. 
Notoje ta ip pat išreikšta 

padėka Austrijos vyriausybei, 
kad Lietuvos delegacijai, kaip 

neturinčiai nuolatinės atsto
vybės Vienoje, konferencijos 
metu bus nemokamai suteiktos 
raštinės patalpos ir mašina. 

Ruošiantis konferencijai, 
Misijos patarėja Gintė Da
mušytė birželio 4 d. dalyvavo 
Pabaltijo šalių misijų pasita
rime Jungtinėse Tautose. Šių 
misijų atstovai ateinančią 
savaitę vyksta į Vieną daly
vauti neformaliose konsulta
cijose birželio 9-11 dienomis, 
kuriose svarstys paskutiniuo
sius pakeitimus konferencijos 
baigiamajame dokumente. Kol 
kas JT narės nesutaria dėl 
baigiamojo dokumento turinio, 
nes išsivysčiusių ir Trečiojo 
pasaulio kraštų koncepcijos apie 
žmoguas teises gerokai skiriasi. 
Pirmieji akcentuoja nesąlygines 
asmens laisves, o pastarieji 
stato ekonominį vystymąsį kaip 
sąlygą platesnių žmogaus teisių 
įgyvendinimui. 

Lietuvos delegacijos vadovas, 
užsienio reikalų ministras 
Povilas Gylys Žmogaus Teisių 
konferencijoje kalbės birželio 15 
dieną. 

Prašo peržiūrėti JT 
nario mokestį 

būtų labai aiškus: ar ji Rytuose, Man atrodo, kad tokiems spren-
ar Vakaruose. Balanso politikos dimams nėra jokio racionalaus 
vykdyti ant ledo lyties, kuri pagrindo. Paprasčiausiai nepa
juda tai į vieną, tai į kitą pusę, kankamai ieškoma alternaty-
negalima, pasakė prof. Vardys, vių variantų", pareiškė Vardys. 

Ryšiai su JAV 

Pripažinęs, kad Lietuvos pa
grindinė politikos kryptis ją riša 
su Europa, korespondentas ta
čiau pastebėjo, kad daug gali 
lemti ir JAV žodis. Tad ir pa
klausė Vardžio, kaip jis vertina 
Lietuvos-JAV santykius. 

„Manau, kad santykiai iki 

New Yorkas, birželio 4 d.— 
Latvijos ambasadorius prie 
Jungt in ių Tautų Aivars 
Baumanis įteikė bendrą 14 
valstybių apeliaciją JT Įnašų 
komitetui, prašant peržiūrėti JT 
nario mokestį, kuris pasak 
pasirašiusiųjų, „neatitinka jų 
ekonominiam pajėgumui". Ša
lia Latvijos ir Lietuvos, pa
reiškimą pasirašė Armėnija, 
Azerbaidžanas, Baltarusija, 

šiol buvo normalūs. Amerikos 
interesai Lietuvoje bus riboti, 
todėl juos reikia skatinti. 
Daugiausia dėmesio reikėtų 
skirti privačioms firmoms, pri
vačiam kapitalui. Šia kryptimi, 
man rodos, nėra labai daug nu
veikta", pareiškė savo nuomo
nę Vardys. 

Neigiamai vertina ir santykių 
su JAV „komplikavimą tokiais 
veiksmais, kaip labai triukš
mingas ir labai neatsakingas 
ambasadoriaus S. Lozoraičio at 
šaukimas", pridurdamas: „Su 
draugiška valstybe, kurioje turi
mas ambasadorius, paprastai 
taip nesielgiama". Tokie veiks
mai profesoriaus nuomone, „blo
gina santykius su Amerika". 

Gruzija, Kazachstanas, Kirgi-
zistanas, Moldova, Rusijos Fe
deracija, Tadžikistanas, Turk-
menistanas, Ukraina ir 
Uzbekistanas. 

Misijos patarėjas Darius Su
žiedėlis, „Draugo" redakcijos 
paklaustas, kodėl pasirašiusiųjų 
sąraše nėra Estijos, atsakė, kad 
apeliacijos nesirašyti tai Esti
jos politinis sprendimas. Jo spė
jimu. Estija greičiausiai nesi-
rašė, nenorėdama pasirašyti do
kumento kartu su Nepriklauso
mų Valstybių Sandraugos šali
mis. Sužiedėlis tačiau paaiški
no, kad Lietuva šiuo atveju 
nemato problemos, nes Lietuvos 
pasirašymą lemia ne kiti signa
tarai, o dokumento turinys. Šis 
dokumentas, anot Misijos pa
tarėjo, liečia Lietuvai labai 
svarbų reikalą ir visiškai jos 
nekompromituoja. 

KALENDORIUS 

Birželio 11 d.: Šv. Barnabas 
apaštalas, Rozelina, Dainius, 
Aluona, Tvirmantas. 

Birželio 12 d.: Anupras, 
Kristijonas, Dovė. Ramūnas, 
Mikantė. 
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APŽVALGA 

ADOMAVIČIŲ AUKSINIS 
JUBILIEJUS 

Nedaug sportininkų gali pasi- l a i k u b u v o geriausias lietuvių 
girti tokiais sportiniais pasie- c e n t r o Puolėjas ir įvarčių mušė-
kimais. kaip Vladas (visų spor
t in inkų vadinamas ,,Jūja") 
Adomavičius; tikriausiai dar 
mažiau gali džiaugtis savo 
vedybų auksiniu jubiliejumi. 

Gegužės 1 ir 2 dienomis visi 
Sunny Hills lietuviai ir daugybė 
svečių iš kitur iškilmingai 
šventė Vlado ir Liucijos Adoma
vičių auksinę vedybų sukaktį. 

Vladas Adomavičius buvo vie
n a s iš pačių iškiliausių ir 
vispusiškų Lietuvos sporti
ninkų. J is žaidė krepšinį už Lie
tuvos Karo mokyklą kartu su 
Andriuliu, Mažeika, Petrausku 
ir ki tais žinomais Lietuvos 
krepšininkais. J is stalo tenise 
1938 mėtis laimėjo Lietuvos 
dvejeto meisterio titulą su St. 
Meilumi. J is paskutiniais me
ta i s šešis kar tus atstovavo 

jas. Toms trims sporto šakoms 
šioje šventėje atstovavo: Zeno
nas Puzinauskas — krepšinį žai
dęs už Kauno „Perkūną" ir Lie
tuvos rinktinę; Stasys Meilus, 
1938 m. Lietuvos stalo teniso 
dvejeto meisteris, ir Vytautas 
Grybauskas, žaidęs su V. Ado
mavičium išeivijos lietuvių fut
bolo rinktinėje. 

50 metų yra labai ilgas laiko F U t b o l a s Č i k a g o j e 
tarpas — reikėjo daug Liucijos 
kantrybės, ramaus ir gero būdo, 
lojalumo ir meilės, o Vladas 
pakankamai gerų savybių gavo 
iš sporto: iš futbolo komandinio 
žaidimo — pasitikėjimą partne
riu, o, iš stalo tensio — pajė
gumą išlaikyti vedybinį sviedi- _ 
nuką žaidime ir kantrybės (mat stiprią čekų komandą „Spartą 
stalo tenise jis buvo žinomas rezultatu 2:0. Antrame puslai-
„žminga" - galėjo kantr ia i kyje įvarčius įkirto Rol. Urbo-

Marąuette Parko futbolo aikštėje — Li tuanica žaidžia su S p a r t a . 

„LITUANICA" - „SPARTA" 2:0 
Pirmąją, seniai laukiamą per

galę, „Lituanica - Liths" vyrų 
komanda iškovojo praėjusį sek
madienį, birželio 6 d. prieš 

kas teikia vilties manyti, kad 
komanda jau vėl surado pati 
save, tuo pačiu atsikvėpimu 
surado ir priešininkų vartus. 
Vietos pagerėjimui dar daug. 
Pagerėjimas atrodo pakeliui. 
Komandą sudarė: Jonas Putna, 

Lietuvos futbolo rinktinei tarp- l a i k v t i sviedinuką ant stalo, kol navičius su galva iš Paul Masn- Virgis Marčinskas Aivaras Sa-
tautinėse rungtynėse: jis atsto
vavo lietuvių išeivijos futbolo 
rinktinei Vokietijoje ir padėjo 
New Yorko „Atletų" klubui iš
kovoti pirmą vietą New Yorko 
lygoje. Vladas, be abejonių, tuo 

tik priešininkas nepadarydavo jak gražaus pakėlimo ir Davė 
klaidos). Adams iš Gyčio Kavaliausko 

Visi buvę sportininkai linki pasuotės. 
Vladui ir Liucijai užtenkamai Komanda sužaidė ryžtingai ir 
sveikatos sulaukti ir „deiman- tvirtai, ypač antrame puslaikyje 
tų"... Y Q žaidimas pradėjo „klijuotis", 

Paskutinioji Lietuvos futbolo rinktinė 1939-1940 metais. Iš kairės: Šeškevičius. Dzindziliauskas, 
Penkauskas, Savnorius. V. Adomavičius, Kersnauskas, D. Ilgūnas, Skeivys, Galvičius, Skalskis 
ir Geležiūnas. 

vukynas, Rolandas Siniakovas, 
Paul Masnjak, Aidas Grigaliū
nas, Gytis Kavaliauskas, Virgis 
Žuromskas, Rol. Urbonavičius, 
Davė Admas, Artūras Savuky
nas ir Imre Hidvegi. 

Gražios publikos, t u r in t 
omenyje visokius renginius, 
susirinko gausiai. Po rungtynių 
skirstėsi, daugumoje, patenkin
ti. 

RUNGTYNĖS PRIEŠ 
ITALUS ŠEŠTADIENI 

Šį šeštadienį, birželio 12 d., 
„Liths" komanda žais pirmeny
bių rungtynes prieš italų 
„Maroons" Lemonte, Lietuvių 
centro aikštėje. Rungtynių pra
džia 6 vai. vakare. Rezervas žais 
4 vai. 

Rungtynės vykdomos šešta
dienį, nes sekmadienį Soldier 
Field vyks Pasaulio taurės 
rungtynės US — Germany. 

J . J . 

TRUMPAI APIE 
VARŽYBINĮ KALENDORIŲ 
Šį savaitgalį, gegužės 29-31 

d., New Yorke vyksta 43-sios Š. 
Amerikos Lietuvių Sporto 
Žaidynės, kurias vykdo New 
Yorko Lietuvių „At l e tų" 
klubas, savo 90 metų sukakties 
proga. Programoje — krepšinis, 
tinklinis, lauko tenisas, stalo 
tenisas ir šachmatai. 

1993 m. Š. Amerikos Baltie-
čių l auko teniso pirmenybės 
planuojamos š.m. rugpjūčio 
14-15 d.d., Detroite. 

1993 m. Š. A. lietuvių soft-
bolo tu rnyras numatomas š.m. 
rugpjūčio 28-29 d.d., Wasaga 
Beach, Ont. 

1993 m. Š. A. lietuvių golfo 
p i rmenybes rengia Chicagos 
Lietuvių Golfo klubas, š.m. rug
sėjo 4-5 d.d., Ypsilanti, Mich. 

1993 m. Š. A. lietuvių ir bal-
tiečių lengvosios atletikos 
p i rmenybės įvyks š.m. rugsėjo 
11-12 d.d., Toronto, Ont. 

1993 m. S. A. baltiečių ir lie
tuvių plaukimo pirmenybės 
numatomos š.m. lapkričio mėn. 
Toronto, Ont. Tiksli data bus 
paskelbta vėliau. 

Trūksta smulkesnių infor
macijų apie šaudymo varžybas. 

ŠALFASS-gos Centro 
valdyba 

• Amer ikos l akūnė Jac-
ąuel ine Cochran 1953 m. 
gegužės 18 d. buvo pirmoji mo
teris, valdžiusi lėktuvą, skren
dantį greičiau už garsą. 

ETNINIS TINKLINIO TURNYRAS 
CLEVELANDE 

Clevelando LSK „Žaibo" 
r ortinė veikla šiais metais 

-eiškia dideliu aktyvumu, 
i iant visą eilę įvairių 

Vė ybų. Paskiausios iš jų buvo 
š.m. gegužės 8 d. LSK „Žaibo" 
t inkl inio sekcijos pravestas 
C leve lando e tn in i s vyrų 
tinklinio turnyras. 

Turnyre dalyvavo 8 Cleve
lando ir apylinkių komandos: 
čekų, ukrainiečių vokiečių, 
latvių, 2 lenkų ir 2 LSK „Žaibo". 
„Žaibo" I-je — „senių" koman
doje žaidė: Marius Laniauskas 
kpt., Vitas Čyvas, Vitas Sirgė-
das (buvęs klevelandietis, dabar 
gyvena Detroite), Leonardas 
Kedys, Linas Vaitkus, Kęstutis 
Kliorys ir detroitiškis Vitas Un-
derys. „Žaibo" II-ją — j a u 
niklių" komandą sudarė: Tadas 
Žiedonis kpt., Pau l ius Ki-
j a u s k a s , Simas Kijauskas, 
Petras Stungys, Vytas Apa 
navičius, Ken Borris, Mari? 
Kampe ir Darius Mičiūnas. 

Turnyras vyko Dievo Motinos 
parapijos salėje. Buvo žaidžiama 
dviejų minusų (double eilimina 
tion) sistema. Pirmame rate. 
viršutinėje lentelės pusėje „Žai 
b o " I-ji komanda lengvai 
laimėjo prieš latvius 2:0, ir 
vokiečiai nugalėjo lenkų II-ją 
2:0. Apatinėje pusėje „Žaibas" 
II pralaimėjo ukrainiečiams 1:2 
ir lenkų I-ji supylė čekus 2:0. 
Antrame rate „Žaibas" I po 

geros kovos buvo priverstas 
nusileisti vokiečiams 1:2, o 
lenkų I neturėjo vargo nugalėti 
ukrainiečius 2:0. Pralaimėtojų 
pusėje lenkų II-ji įveikė latvius 
2:0, o „Žaibas" II laimėjo prieš 
čekus irgi 2:0. Toliau pralai
mėtojų pusėje „žūtbūtinėje" 
kovoje susitiko „Žaibo" seniai 
su jaunikliais, kur po įtempto ir 
permainingo žaidimo viršų 
paėmė , jaunikliai" 2:1. Kitoje 
pusėje lenkų II-ji eliminavo 
ukrainiečius 2:0. Toliau „Žaibo" 
II-ji neatsilaikė prieš lenkų II-
ją 0:2. Laimėtojų finale lenkų 
I-ji įveikė vokiečius 2:1. J 
pralaimėtojų pusę n u k r i t ę 
vokiečiai nugalėjo lenkų II-ją 
2:1 ir galutiniam finale vėl susi
tiko su lenkų I-ja. Nepaisant 
didelių vokiečių pastangų, len
kų I-ji komanda pakartojo 
laimėjimą 2:1 ir tapo turnyro 
nugalėtojais. 

Galutiniai komandos išsi
rikiavo šia tvarka: 1. lenkų I, 2. 
vokiečiai, 3. lenkų II, 4. „Žai 
bas" II, 5/6. „Žaibas" I ir ukrai
niečiai, 7/8. latviai ir čekai. 

Šis gerai pavykęs turnyras 
buvo sve ik in t inas įvykis 
Clevelando tinklinio veikloje, 
sukėlęs nemažą susidomėjimą. 
Nutarta šį turnyrą vykdyti 
kiekvienais metais, gal net pla
tesne apimtimi. Sklandžiai pra
vesto turnyro vadovas buvo 
Tadas Žiedonis. a m b 

MOKSLO METŲ PABAIGA 
S. MARČIULIONIO KREPŠINIO 

MOKYKLOJE 

„Lietuvos rytas" gegužės 29 d. 
laidoje rašo (straipsnio autorius 
— Remigijus Kazilionis) apie 
mokslo metų pabaigą pirmoje 
privačioje Šarūno Marčiulionio 
krepšinio mokykloje: 

„Ketvirtadienį Vilniuje, Ša
rūno Marčiulionio krepšinio 
mokykloje, buvo šventė — pir
mųjų mokslo metų pabaigtuvės. 
Ji prasidėjo, anot mokyklos di
rektoriaus Juozo Rimkaus, 
„šimtmečio maču", kai į aikš
telę įbėgo dvi 1983 metais gimu
sių jaunųjų krepšininkų koman
dos, pagal tai, kada - priešpiet 

ar po — vyksta treniruotės, pasi
vadinusios skambiais „Rytų" 
bei „Vakarų" rinktinių vardais. 

„Statybos" sporto salės balko
nuose susirinkę būsimųjų 
„žvaigždžių" tėveliai, mamytės, 
draugai, ant suolelių sėdintys 
atsarginiai negailėjo plojimų dėl 
kiekvieno kamuolio kovo
jusiems žaidėjams. Nė kiek 
neprasčiau juos palaikė ir pats 
Šarūnas, tiesa, matęs rungtynes 
tiek, kiek leisdavo laikas nuo 
laiko prie jo plūsteldavę auto
grafų medžiotojai. Papildomą 
stimulą vaikams suteikė salėje 

pasirodęs Artūras Karnišovas. 
Nuo pat pradžios pirmavę „ry

tiečiai" laimėjo trijų, po dešimt 
minučių trukusią kėlinukų 
mačą 41:23. 

Po to beveik visi įvairaus am
žiaus Š. Marčiulionio krepšinio 
mokyklos auklėtiniai susirinko 
į greta esančią iškilmių salę. 

J. Rimkus apžvelgė pirmųjų 
metų rezultatus, papasakojo, ką 
ketinama nuveikti ateityje. 
Treneriai apdovanojo geriausius 
ir stropiausius savo mokinius 
gairelėmis, plakatais, marš
kinėliais, o Š. Marčiulionis, A. 
Karnišovas ir į šventę atsku
bėjęs V. Chomičius atsakė į 
jaunųjų krepšininkų klau
simus". 
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LIETUVIAI - SPORTINIŲ 
ŠOKIŲ ČEMPIONAI 

Su laurais iš Pabaltijo šalių 
čempionato. Dobelėje (Lenkija) 
įvyko pirmasis Pabaltijo spor
tinių šokių čempionatas. Kiek
vienai iš trijų valstybių galėjo 
atstovauti po 8 jaunimo ir 8 su
augusių poros. Lietuvai atsto
vavo 6 jaunimo ir 7 suaugusių 
įvairių klubų poros. Absoliu
čiais jaunimo Pabaltijo čempio
nais, iškovoję pirmąsias vietas 
s tandar t in ių ir Lotynų 
Amerikos šokių grupėse, tapo 
Kauno darbo ir kultūros rūmų 
„Sūkurio" kolektyvo bazėje 
susikūrusio klubo „Šokių sūku
rys" (treneriai J. ir C. Nor
vaišos) šokėjai J. Pupelytė ir M. 
Malinauskas. 

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

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

Tol. 312-434-5849 (veikia 24 vai.) 
Pirm., antr., ketv., penkt. nuo 12 iki 3 v.p.p. 
10401 S. Roborta Rd., Palos Hills, IL 

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

Kab. 312-735-4477; 
Rez. (708)248-0087; arba (709)246-8581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEOICAL BUILDING 

8449 So. Pulaakl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

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

penkt. ir šeštd. 9 V.r.-12 v.p.p. 
6132 S. Kad- * Ava., CMcago 

(312) 778-6989 arba (312) 489-4441 
DR. K. A. JUČAS 

ODOS LIGŲ SPEC'AUSTAS 
GYDO ODOS AUGL'' *AIZDAS IR 

IŠSIPLĖTUSIAS K , VENAS 
KOSMETINĖ C H I H Ū R G I J A 

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

ir hemoroidų gydymas 
5840 S. Pulaakl Road. 

Tol. (312) 585-2802 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

Tai. kablnato Ir buto: (708)852-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 501b Ava., Clcaro 

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
5835 S. Pulaakl Rd., Chicago, IL 

Tol. 312-585-1955 
172 Schlllor St., Elmhurat, IL 60126 

708-941-2808 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tet 706-834-1120 

Š a r ū n a s Marčiulionis 9u j auna i s i a i s k repš in inka i s . 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2454 W. 71 at Stroot 
(312) 434-2123 
Pirm 2-7. Antr ir 

ketv 9-12 Penkt. 2-7 

REKORDŲ KNYGA 
Kas Lietuvoje aukščiausias ar 

sunkiausias, kur stovi aukščiau
sias kryžius, kur išaugo sto
riausias medis ar morka, kur 
vyko ilgiausias ar masiškiau
sias susirinkimas — apie įvai
riausius nepaprastus, netgi iš 
pirmo žvilgsnio neįtikinamus — 
mūsų krašto įvykius, žmonių 
pasiekimus ar gamtos reiški
nius aprašyta V. Navaičio kny
goje „Lietuvos rekordai". 

Kab. tol. (312) 585-0348; 
Roz. ( 3 1 2 ) 7 7 9 - 5 5 3 3 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

K a b . t o l . ( 3 1 2 ) 4 7 1 - 3 3 0 0 

V I D A S J . N E M I C K A S , M . D . 
K A R D I O L O G A S — Š I R D I E S L IGOS 

' 7 7 2 2 S . K a d z t o A v o . , 
C h i c a g o , I I I . 6 0 6 5 2 

Cardlac CHagnosla, Ltd. 
Marquotto Marflcal Bulldlng 

6132 S. Kadžio 
Chicago. IL 60629 

Tol. ( 3 1 2 ) 4 3 6 - 7 7 0 0 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M D 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kodzla, Chicago, I I I . 
Tol. ( 312 )925 -2670 

1185 Dundoa Ava., Elgln, III. 60120 
Tol. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robort* Rd., Hickory Hi l ls . Il_| 
1 mylia į vakarus nuo Harlern Ave. 

Tol. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

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

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

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

Tol. (708) 448-1777 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Straat 

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

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

EDMUNDAS VIŽINAS.M.D., S.C 
Specialybe — Vidaus ligg_ gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archor Avo. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tol. ( 3 1 2 ) 5 8 5 - 7 7 5 5 

ARAS Ž U O S A , M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarltan Modieal Cantor-

NaporvHIo Campua 
1020 E. Ogdon Avo., Sulta 310. 

Naporvfflo IL 80563 
Tol. 708-527-TM90 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tol. 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 



Ir laisvė gali būti 

PRAŽŪTINGA 
Laisvė yra nuostabi vertybė, 

tačiau reikia žinoti, ką su ja 
daryti. Filmas „Being There" 
(komedija) svarsto netikėtos 
laisvės problemas. Peter Sellers 
vaidina protiškai neišsivysčiusį 
jaunuolį, kuris visą gyvenimą 
laikomas giminaičio name ir tik 
žiūri televizijos. Vieną gražią 
dieną netikėtai išeina iš namų 
ir klaidžioja miesto gatve. 
Pagaliau laisvas! Kai išalksta, 
jis prieina prie pasitaikiusios 
moteriškės ir jai sako: „Aš 
alkanas. Pavalgydink mane!" 
Visi nuo šio keistuolio bėga. O 
jis to nesupranta, juk visą 
gyvenimą moterys jį maitino. 
Jam pasidaro šalta. Jis to irgi 
negali suprasti, nes visą 
gyvenimą praleido ši l tame 
name. 

Visa Rytų Europa dabar iš
gyvena panašias laisvės pro
blemas. Staiga visi pasigenda 
pigaus maisto, kuro ir nu
rodymų, kaip tvarkytis. Tų 
šalių piliečiai pasimetę „klai
džioja gatvėse". Tada j ie 
sugrįžta prie savo valdžios ir 
prašo: „Pavalgydink mane"; 
„Šildyk mano butą"; „Gydyk 
mane". Valdžia visą gyvenimą 
juos aprūpino. Pasąmonėje 
daugumas tebėra įsitikinę, kad 
valdžia yra geriausia teikėja 
esminių paslaugų ir reikmenų. 
Iš čia kyla rytų europiečių nesu
gebėjimas pasinaudoti laisvės 
galimybėm. Turbūt jie ilgainiui 
pasuks į stiprų socializmą, nors 
tai suvaržys laisvę, sukaustys 
iniciatyvą, pakirs pasikeitimus 
ir sulėtins ėjimą į modernią eko
nomiją. 

Amerikos nepriklausomybė 
buvo paskelbta žmonių, kurie 
atsisakė būti tvarkomi ir 
valdomi tolimų britų. Ameriką 
išugdė žmones, kurie bėgo nuo 
neteisingų Europos valdovų, 
valdžios persekiojimų, didikų iš
naudojimo ir nuo visuomeninės 
stagnacijos, neleidusios darbš
čiam žmogui pasireikšti. Atvykę 
į Ameriką, šie naujakuriai 
sukūrė savo gyvenimą be val
džios pagalbos. Amerikiečiai 
tvirtai įsitikinę, kad, norint ką 
nors įvykdyti, tur i pa ts 
padaryti, arba susiburti su 
kitais bendraminčiais. Je i 
valdžia įsikiša, amerikiečiai įsi
tikinę, kad valdininkų darbas 
bus atliktas prastai, užtruks 
dvigubai ilgiau, kainuos trigu
bai brangiau ir a t s i r a s 
kyšininkų, vagysčių bei poli
tinių žaidimų. 

Pažvelkime į Lietuvos Sveika
tos apsaugos sistemą. Ji yra pa
vyzdys, kaip lietuviai pasinau
doja savo neseniai gau ta 
politine nepriklausomybe. 
Sveikata, tai gyvybinės 
reikšmės klausimas, tai laisvos 
visuomenės svarbi veiklos 
pirmenybė. 

Trejiems metams praėjus nuo 
nepriklausomybės paskelbimo, 
dar nėra sukurtos lietuviškos 
sveikatos sistemos. Tebeveikia 
tarybinės medicinos sistema, 
kuriai vadovauja lietuvis. Tary
binė medicina buvo valdžios 

APŠVARINTI LIETUVOS SĄŽINĘ 
Kad nereikėtų prieš mafiją klauptis 

NEDEJUOKIME DĖL KLAIDŲ, 
BET JAS TAISYKIME 

LADAS TULABA 

monopolis ir komunistų partijos 
propagandos priemonė. Partija 
teigė, kad ji sukurs proletarų 
rojų, kuriame bus gera, nemo
kama medicinos sistema ir sau
gios atominės jėgainės. 

Partija melavo apie atomines 
jėgaines, melavo ir apie sveika
tos sistemą. Tarybinės ligoninės 
buvo tik ligonių sandėliavimas. 
Palyginti su Vakarų medicina,; 

tarybinė medicina buvo tokioj 
stagnacijoje, kad praktiškai kai 
kurios specialybės nematė 
jokios pažangos. Valdžia slėpė 
sveikatos sistemos nesėkmin
gumą statistikos duomenimis. 
Vis augo gydytojų ir ligoninių 
lovų skaičius, vis krito gyvybės 
ilgio laikotarpis. Neseniai 
nešališkas amerikiet is or
topedas padarė pastabą, kad 
Lietuvos ortopedai atsilikę 50 
metų. Tad kiek pažangos įvyko 
tarybinių penkmečių planų 
laiku? 

Didžiausias komunistinės 
propagandos laimėjimas buvo 
greitosios pagalbos sistema. Dėl 
bet kokios nelaimės, net dėl 
paprastos slogos, galėjai 
išsikviesti greitąją, ir atskubėjo 
gydytojas, kad patikrintų ligonį 
namie arba išvežtų į ligoninę. 
Tačiau, kiek gydytojas gali 
padėti pacientui namie, be in
s t rumentų, ir koks buvo 
gydymo lygis toj ligoninėj, 
niekas nedrįsdavo paklausti. 
„Juk viskas duodama nemo
kamai"! „Bent greitai atvažia
vo", — pasidžiaugdavo pacien
tas. „Bent gydytoja maloni ir 
atrodė rūpestinga", — pasiguos
davo giminės . „Je i t i k 
turėtumėme tinkamų instru
mentų ir vaistų, galėtumėme iš
gelbėti šį pacientą", — tyliai 
pagalvodavo gydytojai. 

Pakeisti sveikatos sistemą yra 
nelengva ir sudėtinga. Visuo
menė ir jos vienetai turi viešai 
apsvarstyti, suplanuoti ir įvyk
dyti pakei t imus . Lietuvos 
visuomenė dar net nepradėjo 
pirmojo svarstymo etapo. Tie 
asmenys Lietuvoje, kur ie 
tebevaldo tarybinę medicinos 
sistemą nepripažįsta sistemos 
melo, veidmainystės ir stagna
cijos. Jie nori toliau vadovauti. 
Gydytojai bijo pasisakyti, kad 
nebūtų i š t remt i į kaimą. 
Žmonės bijo pasiskųsti, nes žino, 
kad dar teks sugrįžti į rajono li
goninę. Išeivijos gydytojai, iš
keliantys privačios medicinos 
privalumus, yra apšaukiami 
kapitalistais, norintys pasipel
nyti iš vargšų sergančių žmo
nių. 

Paskla idžius Amerikos 
spaudą, kasdien galima rasti 
žinių, reportažų ar vedamųjų 
apie medicinos sistemos re
formas. Lietuvoje tokių 
diskusijų nėra. Išeivijos „Drau
gas" turbūt dešimt kartų daž
niau rašo apie pagalbą Lietuvos 
medicinai, negu Lietuvos laik
raščiai apie medienos būklę. Tai 
įrodo lietuviškos visuomenės ne
subrendimą ir pasimetimą. Dar 
neaišku, ar Lietuvai laisvė bus 
išsigelbėjimas, ar pražūtis. 

Dr. Linas Sidrys 

Lietuvoje išeinančiuose dien
raščiuose beveik kiekvieną 
dieną skelbiama kriminalinė 
kronika. Nusikaltimų skaičius 
vis auga. Nužudymai, sunkūs 
kūno sužalojimai, apiplėšimai, 
išprievartavimai, vagystės, suk
čiavimas — nuolatiniai reiški
niai. Tuo susirūpino Respubli
kos prezidentas A. Brazauskas, 
kuris neseniai buvo sukvietęs 
pasitarimą — surasti būdus ir 
priemones kovai su nusikal
timais. 

Kai žmogus nesijaučia gatvėje 
ar savo namuose saugus, yra 
didelė nelaimė. Policijai pavyks
ta tik dalį tų nusikaltimų iš
aiškinti ir įtariamuosius pa
traukti teismo atsakomybėn, 
kur įrodžius jų kaltę, teismas 
paskiria atitinkamas bausmes. 
Sociologai aiškina, kad nusikal
timai turi ryšio su alkoholizmu, 
narkotikų naudojimu, šeimų su
irimu. Dažnai nurodomos prie
žastys — skurdas ir blogos 
gyvenimo sąlygos. Profesiniai 
nusikaltėliai save yra sutapati
nę su nusikaltėliška veikla ir ją 
pavertę pagrindiniu pajamų šal
tiniu. Žmonės prarado pasitikė
jimą policija. Vidaus reikalų 
ministras R. Vaitiekūnas, kal
bėdamas seime, pasakė: „Jeigu 
šiemet mes mafijos nepaklup-
dysime — kitais metais mes 
patys prieš ją ant kelių klau-
psimės." 

Užsieniečiai į Lietuvą važiuo
ja su baime, stengiasi apsirūpin
ti elektriniais gynybos prietai
sais. Daugelis bijo užsidėti ge
resnį laikrodį ar pasiimti su 
savimi daugiau pinigų, nes 
visur rašoma, kad Lietuvoje 
nesaugu. 

Gilinantis į priežastis, atrodo, 
kad buvo labai pažeista tautos 
blogio bei gėrio samprata ir 
gyvenimo tikslo suvokimas. Ir 
nenuostabu. Daugelis dorų žmo
nių 1944 m., grįžtant į Lietuvą 
bolševikams, pasitraukė į Vaka
rus. Jie turėjo pakankamai pa
tirties, kad komunistai ne
apkenčia logiškai galvojančių 
žmonių. Komunistams patinka 
klusnių avelių banda. Protau
jantieji ir sąžiningi žmonės, 
nespėję ar nenorėję pasitraukti 
iš Lietuvos, buvo ištremti į 
Sibirą, žuvo lageriuose ar kalė
jimuose. Tokiu būdu buvo su
naikintas tautos pagrindas. Į 
praretėjusių Lietuvos gyventojų 
tarpą bolševikai skatino vykti 
iš Rusijos „specialistus", kurie 
su vietiniais, režimui patiki
mais bendradarbiais, dalyvavo 
Lietuvos žmonių valdyme ir per
auklėjime. Tas tariamas per
auklėjimas buvo paremtas melu 
ir teroru. Spaudoje, politikoje, 
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per radiją ir televiziją buvo 
skleidžiamas gražiai užmaskuo
tas melas. Nors Stalino konsti
tucija ir „garantavo" asmeniš
kas laisves, bet tik naivuolis 
galėjo tam patikėti. Viską rei
kėjo suprasti atvirkščiai. Ir 
vargas tam, kuris mėgino rem
tis konstitucijos garantuotomis 
laisvėmis... Visas kraštas tapo 
kalėjimu, nes KGB sekė kiek
vieną. Niekas nebuvai tikras, 
gal geriausias draugas nebuvo 
saugumo užverbuotas praneši
nėti. Gerai, jei atsirasdavo 
sąžiningas žmogus, kuris išpė
davęs nekalbėti, kas nereika
l inga, nes jis priverstas 
pranešinėti. 

Darbininkai ir tarnautojai, 
gaudami mažus atlyginimus, 
nesidrovėjo vykusiai pasigrobti 
iš bendro turto, kuris buvo lai
komas visos liaudies. Tokiu 
būdu žmonės įprato vogti. Susi
krauti tuo būdu turtą nebuvo 
laikoma negarbinga. Atvirkš
čiai, buvo laikoma pasididžiavi
mu, mokėjimu kombinuoti. Taip 
pat ir kyšių ėmimas buvo laiko
mas normaliu dalyku, o viešai, 
lyg tyčia, buvo skelbiama, kad 
gyvenimo tikslas — šviesus ko
munizmo rytojus. 

Žmonės buvo suskirstyti į 
savus ir „nepatikimus", kurie 
buvo vadinami liaudies priešais. 
Visos svarbiausios vietos buvo 
užimamos „savųjų". Kai ir jais 
nepasitikėdavo, atsiųsdavo pa
tikimuosius iš Rusijos, kad jie 
prižiūrėtų vietinius ir rapor
tuotu Maskva: 

Ir štai 1990 m. kovo 11 d. 
paskelbiamas nepriklausomy
bės atstatyme. Ar daug kas po 
to pasikeitė? Pasikeitė tik 
viršūnės. Kiti liko savo vietose, 
kaip buvę. Kai kurie persivilko 
kitokios spalvos drabužiais ir 
stojo į frontą už laisvą Lietuvą. 
Kiti kailio nekeitė ir veda 
raudoną propagandą, nors sako, 
kad jų politika „nauja". 

Parlamento ir vyriausybės 
įstatymai bei potvarkiai buvo 
ignoruojami Tie žmonės vado
vavosi dėsniu: juo vyriausybei 
seksis blogiau, tuo mums bus 
geriau. Žodžiu, vietos valdžia 
elgėsi, kaip jai patiko ir buvo 
naudinga. Kai kurie sugebėjo 
labai pasinaudoti privatizacija. 
Daug įmonių ir ūkių atiteko 
vadovams. Jie tapo turtuoliai. 
Tie, kurie nemokėjo ar nenorėjo 
e lgt is nesąžiningai, liko 
skurdžiai. Tokiose aplinkybėse 
ieškoma kaltininkų. Kairieji, 
žinoma, šaukia, kad dėl visų 
blogybių kaltas Vytautas Land
sbergis ir Sąjūdis. Jau ilgesnis 

laikas praėjo, o LDDP valdžios 
sudaryta piramidė nieko geres
nio gyventojams neatnešė, nors 
prieš rinkimus labai daug buvo 
žadėta. Todėl nenuostabu, kad 
daugelis, atidavusių savo balsus 
už kairiuosius, nusivylę šaukia: 
„Kur pažadai!" 

Nepatenkintieji, likę be nieko, 
priekaištauja, kad likviduojant 
kai kuriuos kolūkius, komunis
tai viską išvogė. Teisybės var
dan reikia pasakyti, kad vogė ir 
kiti. Likviduota visa technika, 
ką tik buvo galima išgabenti. 

Suprantama, kai žmonėms il
gą laiką buvo kalama, kad nėra 
Dievo ir pomirtinės atsakomy
bės, o buvo garbinamas šėtonas 
Stalino pavidalu, suteikiant jam 
visas tobulybes tar tum dievai
čiui, tai ir susiformavo sovietiš
ko žmogaus tipas. 

Tik prisiminkime, kaip skam
bėjo Stalinui pagarbinti him
nas: „Jis yra protingiausias iš 
žmonių, ligi šiol mindžiusių šią 
žemę. Jis yra t ikras visų tautų 
tėvas, nenuilstamų rūpesčių ir 
neįveikiamo riteriškumo sim
bolis. J au anksčiau tautos, 
turėjusios neišpasakytą laimę 
būti jo globojamos, vadino jį 
Stalinu didžiuoju. Bet mes, 
kurie jį pažįstam, žinom visi, 
kad jis y r a didesnis už 
didžiuosius, jis yra nepalygina
mas. Saulė jam būtų vieninte
lis tikras pavadinimas, o jis ir 
vadinamas saule savųjų ir savų 
tautų tarpe. Jis ir yra mūsų 
paties likimo skirtas vadas, 
mūsų akių šviesa..." Taigi 
matome, kai žmonės nusigręžia 
nuo Dievo, jie ima garbinti 
stabus. 

Tautą grąžinti į tikrąjį kelią 
yra didelis ir nelengvas uždavi
nys. Kylant nusikaltimams, ka
lėjimų sistemos ir policijos 
išlaikymas visuomenei brangiai 
kainuoja. Policijai ir teisėtvar
kos organams pirmiausia turi 
eiti pagalbon visų tikybų dvasi
ninkija psichologai ir socialogai. 
Reikia šalinti nusikaltimų prie
žastis, ypač alkoholizmą ir nar
kotikų vartojimą. 

Užuot vedamų diskusijų sei
me dažnai dėl neesminių daly
kų, turėtų būti sukauptas tau
tos dėmesys, apšvarint Lietuvos 
sąžinę. Visų bendromis pastan
gomis mafija ir kiti profe
sionalai nusikaltėliai turi būti 
paklupdyti ir izoliuoti. Būtų 
didelė nelaimė, jei reikėtų prieš 
juos klauptis. 

• 1961 m. ba landž io 12 d. 
sovietų kosmonautas Juri Gaga-
rin buvo pirmasis žmogus, iš
skridęs į erdves virš Žemės 
traukos. 

Po Seimo ir prezidento rinki
mų Lietuvoje kilo didelis erzelis, 
ir jis dar vis tęsiasi. Yra pagrin
do j a u d i n t i s , bet nėra 
išmintinga ieškoti kaltės bei 
a t sakomybės t ik kituose. 
Verčiau reikia daryti sąžinės 
pe rk ra t i nė j imą savyje ir 
savuosiuose, kad galėtume 
aiškiau matyti, kur buvo pada
ryta klaidų, o paskui visomis 
jėgomis galėtume jas pataisyti. 
Sakau — visomis jėgomis, kitaip 
tariant, bendromis jėgomis — 
pozicijos ir opozicijos. Dabar gi 
mūsų tarpe vyksta vieni kitų 
kaltinimai, užuot siekti šalinti, 
kas kenkia bendram tautos la
bui. Visiems yra privalu virš 
visko statyti tautos, o ne par
tijos ar asmeniškus interesus. 

Seimo rinkinių rezultatai vi
siems, kentėjusiems vienu ar 
kitu būdu nuo bolševikinės prie
spaudos ir teroro, buvo ir yra 
skaudus smūgis. Tai buvo smū
gis mūsų Lietuvai ir svetimųjų 
akyse. Daug kam nesupranta
ma, kaip tauta, vos tik prisikė
lusi, ir tai kraujo kaina, vėl lais
vai pasidavė į rankas tų, kurie 
anksčiau, tarnaudami Krem
liui, tardė, teisė ir kankino? 

Per ilgus okupacijos metus 
bolševizmas nepajėgė išplėšti iš 
lietuvio lūpų lietuviško žodžio, 
bet pajėgė išplėšti iš jo sielos 
dvasines vertybes. Įvyko, ką 
Dostojevskis savo „Didžiojo In
kvizitoriaus" romane pranaša
vo, dėdamas į Didžiojo Inkvizito
riaus lūpas jo pokalbyje su atei
nančiu Kristumi: „Duok man, 
Viešpatie, duonos, o aš Tau lai
mėsiu ja milijonus sielų!" Už 
duoną, už gerovę mūsų tautie
čiai pasiryžo atiduoti Lietuvos 
valdžią į buvusių komunistų 
rankas, rizikuodami tautos lais
ve. Tikėkimės, kad laisvės ne-
prarasim, kadangi pats Krem
lius nestovi ant tvirtų kojų; o, 
be to, turim pagrindo tikėti, kad 
Brazauskas ir kiti vadovaujan
tys laimėjusios Demokratinės 
partijos vadovai norės verčiau 
būti valdančiaisiais, o ne klus
niais tarnais Kremliui. 

Kas daryti? Užsienyje turime 
gerbti demokratiškai išrinktą 
Lietuvos vyriausybę. Nedaryti 
jokių neapgalvotų žygių kenkti 
vyriausybės pastangoms daly
vauti tarptautinėje veikloje, sie
kiant ekonominės paramos ir 
palitinių santykių užmezgimo 
bei puoselėjimo plačiame pasau
lyje. Vyriausybė turi teisę ir 
pareigą rūpintis mūsų Užsienio 
diplomatine tarnyba. 

Triukšmo kėlimas bei protes
tų organizavimas dėl Lietuvos 
atstovo Vašingtone pakeitimo 
yra neabejotinai žalingas. Ži

noma, gaila asmens, kuris yra 
paliestas. Jis jau tapo auka, kai 
sutiko kandidatuoti į preziden
tus. Jis sutiko, bet tuo pačiu nor
maliai turėjo pasitraukti iš am
basadoriaus pareigų. Būtų buvę 
tikrai geriau. 

Kai užsienyje privalome res
pektuoti ir remti Lietuvos vy
riausybės veiklą ir jos po
tvarkius, krašto viduje reikia 
organizuoti opoziciją, bet ji turi 
būti pozityvi, siekiant nurody
ti daromas vyriausybės klaidas; 
duodant siūlymus, kaip išmin
tingiau ir sėkmingiau tvarkyti 
krašto reikalus, puoselėjant 
ekonominę pažangą ir vykdant 
teisingumą. Antras uždavinys, 
krašto viduje yra organizuotis į 
politinius vienetus, kurie rūpin
tųsi šviesti visuomenę, siekiant 
ne vien ekonominės gerovės, bet 
ypač užtikrinti laisvą valstybi
nį gyvenimą. Šis turėtų būti 
kiekvieno doro lietuvio aukš
čiausias troškimas. Man atrodo, 
kad šiuo metu Lietuvoje yra per 
daug politinių partijų ir per 
daug tarp partijų nesutarimo. 

Girdžiu sieloje aną lietuvaitės, 
mirštančios po raudonosios ar
mijos tanku prie Vilniaus radi
jo stoties, balsą: „Aš gyva! Aš 
dar gyva!" Tai šaukė visa Lie
tuva. J i ir šiandien dar kartoja 
ir užtikrina mus visus: „Aš 
gyva!" Ir prezidento Bazausko 
valdoma Lietuva yra gyva. Bet 
ji dar iš dalies gyva po rusišku 
tanku. Nesipeškime, bet ties-
kim vieni kitiems rankas, kad 
bendromis jėgomis, nors ir gin
čydamiesi, išsilaisvintume nuo 
žiaurios bolševikinės priespau
dos liekanų, kad mūsų Lietuva 
pagaliau tikrai būtų laisva tarp 
laisvų Europos tautų. 
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Vytauto Didžiojo universitete, 
jungtinėje VDU ir Matematikos 
ir informatikos instituto tarny
boje, matematikos mokslų dak
taro disertaciją apgynė Mate
matikos ir informatikos institu
to darbuotoja Valentina Dagie
nė. Tai pirmoji disertacija, ap
ginta atkurtame Vytauto Di
džiojo universitete. Mokslinin
kės disertacijos „Algoritmavi-
mas vidurinėje mokykloje" va
dovas — akademikas L. Telks
nys. Lietuvos istorijos instituto 
ir VDU jungtinėje taryboje ap
gintos ir pirmosios Vytauto Di
džiojo universitete habilituotų 
daktarų disertacijos. Jų autorės 
— Angelė Vyšniauskaitė ir Re
gina Merkienė. 
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Kur yra kultūrinis renginys, j kurį susirenka daug lietuvių, ten būtinai iš
dėstomos ir lietuviškos knygos, tikint, kad publika jomis susidomės ir bent 
vieną kita nusipirks. Čia prie tokio knygų stalo Clevelande, satbtelėje mūsų 
kultūrininkai (iš kairės): dr Antanas Razma, Milda Lenkauskienė ir Vytau
tas Kamantas. Kažin ar jie po knygą nusipirko? 

Nuotr. Vlado Bacevičiaus 

Jaučiausi kaip prieš trejus metus, -laikęs 
egzaminus į trečią klase ir pakliuvęs tarp nepažįstamų 
vaikų. Tik dabar buvo žymiai blogesnė finansinė pa
dėtis — krizės užgriūti, tėvai niekaip negalėjo lito su
gaudyti. Štai tau savarankus ūkininkavimas... 

O tie dičkiai, antramečiai kavalieriai: išdidūs, 
stiprūs, galingi. Esant jų globoje, buvo galima saugiai 
jaustis. Lyg tyčiomis jie i mane dažnai pasižiūrėdavo, 
pradėjo maloniai kalbinti. Tai ginklanešio ieškojo. Gal 
dar tik dvi savaitės praėjo nuo mokslo metų pradžios, 
o štai vieną jų pašaukė istorijos atsakinėti. Ji^ ir pa
tylėjo, ir pamikčiojo, ir šiek tiek papasakojo. Moky
toja Bąjerčienė, gera savo dalyko žinovė, Duzburgu 
vadinama, nes dažnai cituodavo Duzburgą, geresnio 
pažymio jam pagailėjo ir parašė vos du su pliusu. 
Kažkodėl aš panorau veržtis teisybėn ir tariau: 

— Ponia mokytoja, Kruzas neblogai atsakė. Jam 
reikėjo trijų su minusu. 

— O kaip tavo pavardė? — švelniai pasiteiravo 
mokytoja, tarsi mane gerbdama už heroiškuma, nes ir 
ji Alytaus gimnazijoje buvo nauja. Aš, žinoma, iš-
kilingai pasisakiau, o ji pridėjo: — Tai dabar tu ateisi 
atsakinėti. 

Teisybės ieškojimas baigėsi tragiškai: man parašė 
lygiai du, nuodugniau, kaip priderėjo, paklausinėjusi,, 

ir visus metus taip akyliai mane sekė, kad per jos 
pamoką net mirktelėti bijodavau. Šis istorijos dveje
tas buvo antrasis mano pažymys penktojoje klasėje, o 
pirmąjį, žymiai aukštesnį, tris su dviem minusais, susi
laukiau iš lietuvių kalbos, keturias klases penketuku 
baigęs. Vėl atėjo naujas mokytojas, Vytautas 
Maknickas (vėliau Maknys, žinomas teatrologas, mano 
mamos pusbrolis). Pirmosios savo pamokos metu užda
vė kažkokį rašinėlį, kad su mokinių pajėgumu susi
pažintų. Kai jį grąžino, visą klasę apėmė siaubas: viene
tai, dvejetai, tik pora trejetukų su dviem minusais. Štai 
pajėgumas, štai penketas keturių klasų pažymėjime... 
Gėda, baisu... 

— Penktojoje klasėje rašybos ir skyrybos klaidų 
negali būti, — pasakė šis jaunas, keistas mokytojas. 
— Stilius ir mintis yra pagrindiniai dalykai, ne rašy
ba ar skyryba! 

Bent naujiena! Apie šitokią taisyklę nebuvome gir 
dėję. Dabar jau reikės galvoti, ieškoti minties. Bet 
mano pradžia šioje klasėje — bent pažymiai! — nerodė 
nei galvojimo, nei išminties... 

Naujas dalykas buvo prancūzų kalba. Ją dėstė rašy 
tojas Jonas Šukys, neseniai baigęs studijas ir buvojęs 
Prancūzijoje, labai mielas, kultūringas žmogus. Jo 
balsas net danties skausmus galėjo apraminti — toks 
humaniškas. (Antrosios bolševikų okupacijos metu 
buvo suimtas, nuteistas mirti, bet šj sprendimą vėliau 
pakeitė 10 metų kalėjimu. Iškalėjo, grįžo j Lietuvą ir, 
rodos, 1987 mirė.) Prancūzų kalba nesudarė jokių 
nenugalimų sunkumų ir su J. Šukiu teko išbūti iki 
gimnazijos baigimo, sugebant prancūziškai net 
romanus skaityti. 

Matematiką pradėjo dėstyti Saliamonas Antanai

tis, plikas senbernis (vėliau Alytuje vedęs poetės 
Gražinos Tulauskaitės seserį), mokslus baigęs Vokie
tijoje. Geras dėstytojas, mokąs sugauti mokinių dėmesį, 
tačiau keistuolis. J is mus lydėjo iki gimnazijos pabai
gimo. Dažnai iš jo jaunuoliškai pasijuokdavome, bet 
ir gerbdavome už gerą mokymą. 1944 pasitraukė į 
Vokietiją, įsigijo matematikos daktaro laipsnį ir iki 
mirties dėstė Vasario 16 gimnazijoje. 

Fizika — vėl naujenybė. Tai mokytojo Liucijaus Vit
kausko, ramaus, rimto žmogaus, trijų dukterų tėvo, sri
tis. Su juo buvome iki atestatų. L. Vitkauskas, kažkodėl 
Kėveliu pramintas, nemažą mokinių dalį patraukė į 
savanoriškus laboratorijos darbus. 

Ankstesnio lotynų kalbos mokytojo, Šalkauskio, jau 
neradome. Atėjo dėstyti kun. J. Jakštys, 1923-26 buvęs 
šios gimnazijos direktorius. Ramus, mažas, apvalaus 
kūno senukas, mėgstąs juokauti, mane praminęs 
prancūzišku Voleur. Jį mėgome, tačiau mažai iš jo 
išmokome. 

Klasės auklėtoju mums skyrė žinomą keramiką 
Vytautą Brazdžių, klasę vedusį iki atestatų. Auklėtojas 
visus .sucementavo', padarė tarsi vieną šeimą, pats 
tapo jos nariu, nors dažnai piktokai išbardavo. Tai lyg 
aukso indas, į kurį retkarčiais kažkaip patekdavo kiek 
alkoholio... 

Ir gimnazijos direktorius buvo naujas, tai Gustai
tis, gen. A. Gustaičio, aviatoriauš brolis. Mokiniai jį 
praminė Spūsčiumi. Aukštas, stambus, papurtusio 
veido, nesulaukiąs iš niekur respekto. Ankstesniam 
direktoriui, Steponui Vaitkevičiui, šis niekuo 
neprilygo. 

(Bus daugiau) 
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LIETUVIU TELKINIAI 

CLEVELAND, OH 

TIKRINAMI P A R A P I E Č I U 
S Ą R A Š A I 

«•-

Birželio mėnesį y r a t ikr i 
namas ir papildomas Cleve
lande Šv. Jurgio parapijos nar ių 
parašas. Pagal tą sąrašą y r a 
Siuntinėjami aukų vokeliai i r 
klebonijos pranešimai . Kas ne
g a u n a t e t o k i o s k o r e s p o n 
dencijos, arba pasikeitė adresas, 
praneški te klebonijai. 
» 
» 

SV. MIŠIOS V A I K A M S 

"Mišios v a i k a m s Sv. J u r g i o 
bažnyčioje b u s s e k m a d i e n į , 
birželio 20 d. 10:30 vai . ryto . 
.Visi mažyliai y ra kviečiami 
iu s i r i nk t i prie a l tor iaus šioms 
Mišioms. 

VISI DALYVAUKIME 
E K U M E N I N Ė S E 

P A M A L D O S E 
» 

Ateinantį sekmadienį, birželio 
13 d., 2:00 vai. p.p., Latvių evan
gelikų l iu teronų bažnyčioje, 
Detroit ir Andrews Ave. (West 
152 St.) p e r e k u m e n i n e s 

3 pamaldas bus paminėti Baisiojo 
»Birželio žmonių t r ėmimai iš 
«Bal t i jos k r a š t ų . M a l d a s 
j sukalbės lietuvių, latvių ir estų 
3 k u n i g a i . M i n ė j i m ą r e n g i a 
Z Clevelando Baltų komi te tas . 
- Visi kviečiami dalyvaut i . 

G. J u š k ė n a s 

j CLEVELANDE L A N K Ė S I 
į POVILAS KUBILIUS 

Clevelande lankėsi Lietuvos 
Krikščionių Demokratų frakci
jos seime ir LKD partijos pirmi
n inkas Povilas Kubil ius. Sve
čias padarė įdomų pranešimą ir 
atsakinėjo į k laus imus . Svečią 
globojo Krikščionių Demokratų 
partijos nariai Pranas Razgaitis 
i r Zenonas Obelenis. Pranešimo 
klausyti susirinko gausus būrys 
klevelandiečių. 
-
M 
'L IŠVYKO Į LIETUVĄ 

Klevelandietis Alfonsas Kark-
"Jius birželio 16 d. išvyksta gy
venti į Lietuvą. 

ONA MIKULSKIENĖ 
LANKOSI L I E T U V O J E 

• 

Ona Mikulskienė, Čiurl ionio 
"ansamblio kanklių orkestro va
dovė ir šiuo metu ansambl io 
archyvo tvarkytoja, sekmadienį, 
birželio 6 d., išskrido į Lietuvą. 
J i dalyvaus Vilniuje, Nacio
nal iniame Lietuvos istorijos 
muziejuje ruošiamos Čiurl ionio 
ansamblio archyvinės medžia
gos parodos at idaryme ir lanky
sis kituose Lietuvos miestuose. 

V E R T I N G A D O V A N A 

Rašytojos Danutės Bindokie-
n ė s knyga „Lietuvių papročiai 
ir tradicijos išeivijoje", išleista 
P L B valdybos, buvo greitai 
i šparduota . Esan t didelei šios 
knygos paklausai , PLB vice
pirmininkės švietimo reikalams 
Mildos Lenkauskienės rūpesčiu 
iš le is ta nauja šios knygos laida 
j a u p la t inama Dievo Motinos 
parapi jos knygyne. Knyga yra 
pu ik i dovana, ypač už Lietuvos 
r ibų g imusiam lietuvių jau
n imu i . 

A . A . A N T A N A S VEDEGYS 

A.a. An tanas Vedegys buvo 
palaidotas trečiadienį, birželio 2 
d. Buvo su laukęs 91 metų am
žiaus . Kilęs iš Šakių apskr., 
Paežerėl ių kaimo. Liko liūdinti 
žmona Teresė Vedegienė. duktė 
Nijolė Palubinskienė , sūnūs 
T a u t v y d a s ir A n t a n a s su 
šeimomis . 

M I R Ė A D A S MALĖNAS 

Po sunkios ligos mirė Adas 
Malėnas . Liko žmona Aldona ir 
mot ina A. Malėnienė. 

TG 

BAIGTAS KATALIKŲ 
L A B D A R O S V A J U S 

•3ių metų „Catholic Charities" 
Ka ta l i kų labdaros vajus Dievo 
M o t i n o s parapijoje baigėsi . 
D ė k o j a m e t a l k o s k o m i t e t o 
p i rmininkei Valdonei Žiedonie-
nei ir narėms Vidai Barzdu-
kienei , Gailei Mar iūna i te i , Da
na i Penkauskienei ir Silvai Žie-
donienei už labai greitą ir tikslų 
darbą, su tva rkan t šio vajaus 
a tskai tomybę. 

LIGONIŲ S A K R A M E N T A S 
MIŠIŲ A U K O J E 

Po II Vat ikano susirinkimo 
k a t a l i k ų Bažnyč io j e buvo 
įvykdyta visa eilė pakeitimų, 
s iekiant giliau išryškint i kai 
k u r i u o s m ū s ų r e l i g i n i o 
gyvenimo momentus . J ų tarpe 
b u v o m i n t i s g r ą ž i n t i sak
ramentų giliąją prasmę tikinčio 
žmogaus kelionėje. 

Seniau žmonės buvo įpratę Li-
gon ių s a k r a m e n t ą vad in t i 
Paskut in iu patepimu ir kunigą 
šaukt i tik paskut inę gyvenimo 
akimirką. Tačiau Kr i s tus gydė 
ligonius ir Ligonių sakramentas 
t i k p r a t ę s i a š ią K r i s t a u s 
gydymo misiją. Todėl j is yra 
t e ik t inas ir ne mir t ies akivaiz
doje: p r ieš inga i , juo turėtų 
ga lė t i pa s inaudo t i vyresnio 
amžiaus žmonės, ligoniai ar 
š i a i p s u n k e s n i ų gyven imo 
įvykių slegiami žmonės. 

CLASSIFIED GUIDE 

Clevelando Lietuvių pensininkų klubas buvo išvykęs aplankyti zoologijos sodą. Išvykoje dalv-
vavo per 50 žmonių, o išvyką suorganizavo klubo pirmininkas J. Malskis. 

Nuotr. Vlado Bacevičiaus 

Pamaldos, kurių metu šis 
Ligonių s a k r a m e n t a s y r a 
teikiamas visiems, kurie nori jį 
priimti, yra vadinamos Gydymo 
pamaldos (Healing Service). 
Pamaldos, kurių metu bus tei
kiamas Ligonių sakramentas , 
Dievo Motinos parapijoje bus 
ketvirtadienį, birželio 17, 7:00 
v.v. šv. Mišių metu. Kviečiame 
visus dalyvauti ir pasirūpinti , 
kad pamaldose dalyvautų ne
galuojantys ir ligoniai. Kas gali
te, padėkite jiems į pamaldas at
vykti. Šios pamaldos Dievo Mo
tinos parapijoje vyks pirmą 
kartą , t ač iau pa rap ieč iams 
pageidaujant, jos bus ir dažniau. 

PROGA SUSIPAŽINTI 
SU MEDICARE 

Seminaras Medicare klau
simais bus šeštadienį, birželio 
19 d.. 1-3 v. p.p. Jakubauskų 
įstaigoje, 936 East 185 Street. 
Joan Harkins aptars šiuos klau
simus: Bendra Medicare apžval
ga — Laiko ribos pateikti Me
dicare sąskai tas . Ar t i k r a i 
r e ik ia apmokėt i s ą s k a i t a s , 
kurių nedengia Medicare drau
dimas — Ambulanso sąskaitos 
— Klausimai ir a t sakymai . 
Kavutė. Visi kviečiami. 

BALTIMORE, MD 

KAS DABAR RŪPI 
LIETUVAI 

Mes, Amerikos lietuviai, su 
skausmu ir pasididžiavimu pri
simename savo nuviektus dar
bus Lietuvos labui. Mes veikė
me Amerikos kongresmenus, 
d e m o n s t r a v o m e , p l a t i n o m e 
peticijas, siuntėme į Lietuvą 
l a b d a r o s s i u n t a s . O t a i p ! 
Dalijomės kančia, kurią patyrė 
Lietuva prie Vilniaus televizijos 
bokšto. Medininku tragedijoje, 
rugpjūčio pučo metu. Kai, paga
liau, ilgai visų laukta Lietuvos 
nepriklausomybė tapo reali, — 
mūsų džiaugsmas buvo beribis! 

Vėl su nerimu žvelgiame j 
Lietuvą, suprasdami, kad nors 

ir nepriklausoma, bet tai vals
tybė su sunkiu jos praeities pa
likimu, jos žmonėmis (mūsų 
žmonėmis), susiduriančiais su 
žiauria ekonominio gyvenimo 
rea lybe . Eufori jos , d a i n ų , 
demonstracijų periodas praėjo. 
Prasidėjo papras tas kasdienis 
gyvenimas ekonominėje terpėje, 
kuri pati sunkiausia, kokia 
kada nors buvo Lietuvoje. 
Trūksta šilumos, maisto, drabu
žių, būtiniausių dalykų. Didžiu
lė infliacija ir nuolat augančios 
kainos sąlygoja tai. kad didžioji 
Lietuvos gyventojų dalis gyvena 
žemiau skurdo ribos. 

Lietuvos l ikimas per amžius 
nebuvo lengvas. Jai dažnai teko 
patirti dideles istorijos peripeti
jas, kovoti su bėdomis, pergy
venti negandas. Bet ji išliko, 
nepalūžo. Tikiu, ištvers ir dabar 
tą sunkų pereinamą laiko tarpą, 
pere inant iš buvusios cen
tralizuotos komandinės ekono
mikos į laivą rinką. Tai neišven
giamai sunkus ir labai sudėtin
gas perėjimas prie to, kas dabar
tinei Lietuvai visiškai nauja — 
rinka, laisvas verslas, kontaktai 
su Europa, Azija ir Amerika, už
sienio investicijų ir tarptautinių 
kontraktų problemos. 

Gyvybiškai svarbu šiuo metu 
Lietuvai tu rė t i žmonių, geban
čių suprasti ir spręsti iškilusias 
ekonomikos reorganizavimo, 
naujų įs tatymu rengimo pro
blemas. Džiugu, kad nemažai 
mąstančių, išsilavinusių, inteli
gentiškų Lietuvos žmonių įsi
jungė į šį procesą. Džiugu, kad 
ir mes galime nelikti nuošaly. 
Malonu, kad galime sutikti at
vyks tanč ius semtis žinių j 
Ameriką lietuvius, pagloboti 
juos ir, k iek galime, j iems 
padėti. 

Čia, Baltimoreje. jau sutiko
me nemaža Lietuvos Vyriausy
bės, verslo, teises ir kitų sričių 
atstovų. 

Daugelis baltimoriečių malo
niai prisimena 1991 m. balandy
je viešėjusius Lietuvos atstovus, 
kuriuos globojo Baltimorės uni
versitetas ir mūsų Free Lithua-
nia komitetas. Tai buvo — Vla
das Povilonis, Vilniaus univer

siteto Teisės fakulteto dekanas, 
teisės daktaras (šiuo metu Lie
tuvos Konstitucinio teismo na
rys); Stasys Stačiokas, teisės 
dak ta ra s , vienas iš Lietuvos 
konstitucijos autorių (šiuo metu 
ta ip pat Lietuvos Konstitucinio 
teismo narys); Kęstut is Čilins-
kas , buvusios G. Vagnoriaus 
Vyriausybės Valstybės sekreto
r ius , advokatas; Gintautas Bar
tkus , Vilniaus universiteto Tei
sės fakulteto dėstytojas. 

Baltimoriečiai prisimena Vil
n iaus universiteto ekonomikos 
dak t a r ą Arvydą Poškevičių 
kur i globojo ir rėmė Baltimorės 
universitetas ir Free Li thuania 
komitetas . 

Daba r Bal t imorės univer
si teto Teisės mokykloje, spon-
soriaujant CEELI (Centrinės ir 
Rytų Europos Teisės iniciatyva) 
ir Bal t imorės univers i te tu i , 
penkerių mėnesių komercinės 
teisės studijoms yra atvykusi 
Teisės daktarė Dangutė Am-
brasienė. 

Tai žavi, šilta ir inteligentiška 
j a u n a mokslininkė ir prakt ikė , 
realiai vertinanti visus šiandie
ninius Lietuvos sunkumus, ži
nant i problemas, susijusias su 
užsienio investicijomis į Lietu
vos ūkį, tarptautiniais ir vidaus 
kontraktais . Šalia kontraktų 
teisės paskaitų aukštojoje teisės 
mokykloje, ji konsultuoja vieną 
Lietuvoje veikiančią Amerikos-
Vokietijos-Lietuvos bendrą įmo
nę (Joint Venture) ir tur i prak
t inę patirtį rengiant užsienio 
įmonių steigimo Lietuvoje doku
mentus , išmano mokesčių, li
cencijų, investicijų garantijų ir 
k i tas problemas. 

D. Ambrasienė užmezgė pras
mingą draugystę ir su Amerikos 
lietuviais. 

A ldona V a n d e r l a i n 

• 1941 m. g e g u ž ė s 27 d. bri 
tų laivynui pagaliau pavyko nu
s k a n d i n t i garsųj į Trečiojo 
Reicho karinį laivą Bismarką, 
kur is sąjungininkams padarė 
daug žalos II pasaulinio karo 
metu. Bismarko paskutinioji 
kova su anglais ivko netoli 
Prancūzijos pakrančių. 

DON'T SPEND IT Ali • SAVE SOME AT 

v MUTUAL ?ec<e>i*e SAVINGS 
j A N D I O A N A iOCJATION 

ChorleicH or>d Supervised l>y ftit: Unitai States (iovcinmoni 

Foevro.c 221? W CERMAK ROAD • CHkCAGO. IIII-MOIS 60608 PHONE (312) 847 7747 

Clovelande susitikę (iš kairės): dr. Antanas Razma. Dievo Motinos Nuolatines 
Pagalbos klebonas kun Gediminas Kijauskas. SJ ir „Draugo" korespondentas 
Vacys Rociūnas 

Nuotr Vlado Bacevičiaus 

"" i6*i* 
INTERNATIONAL 
TRAVEL CONSULTANTS ^ Ą J 

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

CARGO — siunčiame oro linija 
„ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu į namus 

Lietuvoje per 10 darbo dienų. 
223 Kalvarijų gatvė 
Vilnius. Uatuva 

Telefonai: 77-7«-»7 k 77-M-M 

§628 South 79th Avanua 
Hfckory MIII. Illinois 60457 
Tel. 708-430-7272 

HELP VVANTED REAL ESTATE 

LAMCO CO. 
VVashington. D.C 

••iko darbininko, mokančio prižiūrėt: • 
pataisyti namo vidaus bei išores įrengimus, 
turi nebijot laipiot: kopėčiomis. Pradžiai S5 Į 
vai Kreiptis tel. 202-244-2373 

Ieškom darbščios ir tvarkingos jau
nesnės lietuvės prižiūrėti mūsų 
dukras 9 ir 1'/2 m. amž.. padėti namų 
ruošoje Ir gyventi kartu nuo liepos 
mėn. 1 d. Gyvename Los Angeles 
užmiestyje Kreiptis j Viliją, tel. (darbo
vietės) 1-909-9200373, (namų) 
1-619-868-4832 

IEŠKO 

Gydytoja Lietuvoje ieško pro
gos Amerikoje prižiūrėti ligonį 
savo namuose už atlyginimą ir 
butą. Skambinti Raminta i , 
312-871-7510. 

Giminės ieško 
Povilo ir Liudvikos Puckorių 

(žmona Eidulytė) gyvenusių Floridoje, ar
ba jų valkų. Vytauto. Povilo Teodoro Pra
nešti Stefanijai Bytautienei-Brazytei, 
Jurbarko rajonas, Juodaičiai, Lithu
ania. 

MISCELLANEOUS 

E L E K T R O S 
{VEDIMAI - PATAISYMAI 
Turiu Chicagos miesto leidimą Dirbu 

ir užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 VYest 95th Stret 
Tai. — (708) 424-S6E4 

(312)581 8 6 6 ! 

G RE AT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS m 

(312) 586-5959 I • 
(708) 425-7161 

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

( PritUJY KMIECIK REALTORS 
^ ' O I 7922 S. Pulaski Rd. 

" • 4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

)ei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės j Danutę Mayer. Ji 
p/otesional iai , sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui 

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

Re/Max Home Center 
Ask for Franke Zlc , tel. 312-735-6OO0 

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

U.S. Savings Bonds 
Make Great Gifts. 

t j u t - K K 

- lOSCMCStfiuit 

\ publk MT\ ice <>f this nevvspaper 

Lenkų Okupacijoje ir Jų Kalėjimuose 
Povilas Petkevičius 

Šioje 187 psl. knygoje vilnietis autorius aprašo savo 
gyvenimo tarpsnį, praleistą lenkų okupuotoje Lietuvos 
dalyje ir 8-rius metus kalėjimuose. Knygos kaina 8.00 dol. 
111 gyventojams Tax 70 et. Persiuntimo išlaidos: + USA 
- 2.50 dol., Canada - 3.50 dol. 

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 SONGS — Br. 

Jonušas $10.00 
MIŠIOS IR BAŽNYTINĖS GIESMĖS — 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 $10.00 
VOLUNGĖ — Religinės giesmės — Toronto Liet. 

mišrus choras $11.00 
ŽEMYNA ŠAUKIA — Liaudies dainos — Dalia 

Kučėmenė $10.00 

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

• 



KALBOS KULTŪRA 
R e d a g u o j a Juozas Vaišnys, S J 

ĮVADINĖS PASTABOS 
P r a ė j u s į penktad ien į redak

torė p r a n e š ė , kad „Drauge" 
į v e d a m a s ka lbos skyrelis, kurį 
n u t a r ė m e pavad in t i „Kalbos 
k u l t ū r a " . Tuoj pat išmokime 
t a i s y k l i n g a i k i r č i u o t i žodį 
kultūra. K i r t i s dedamas ant 
p a s k u t i n i o sk iemens . Žinoma, 
t a ip k i r č iuo j ama ir agrikultūra. 
L i e t u v i ų ka lboje yra daug mo
t e r ų v a r d ų , k u r kirčiuojamas 
p a s k u t i n i s sk iemuo, pvz.: Mor
ta , M a r g a r i t a , Aldona, Sigita, 
J u d i t a , P a u l i n a ir daugelis kitų. 
Ž i n a u , k a d t o k s kirčiavimas ne 
v i s i ems p a t i k s , bet ką padarysi 
— t a i p y r a bendrinėje kalboje 
n u s t a t y t a . 

P a p r a s t a i kultūra supran
t a m a v i s a t a i , k a s yra sukurta 
žmonių v i suomenės fiziniu ir 
p r o t i n i u d a r b u . Kultūra vadi
n a m e žmogaus išsiauklėjimą, iš
p r u s i m ą , t a i p pat t a m tikrą 
t o b u l u m o l a ip sn į , pas iektą 
kurioje n o r s srityje, pvz.: kalbos 
k u l t ū r a , d a i n i n i n k o balso 
k u l t ū r a , fizinė ku l tū ra . Kalbos 
k u l t ū r a re ika lau ja taisyklingai 
k a l b ė t i ( ir kirčiuoti!), taisyk
l i n g a i r a š y t i , vengt i nevarto
t i n ų ž o d ž i ų b e i posakių. Šia
m e skyre ly je i r mėginsime at
k r e i p t i ska i ty to jų dėmesį į šių 
tri jų r ū š i ų kla idas . Taisant klai
d a s , p a p r a s t a i pirmiausia skir
t i n g a i s r a š m e n i m i s (kursyvu ar 
j u o d e s n ė m i s raidėmis) duoda
m a s n e t a i s y k l i n g a s žodis, 
p a s k u i sk l iaus te l iuose po lygy
bės ženk lo pate ik iamas to žodžio 
t a i s y k l i n g a s a t i t ikmuo. Duosi
me po v i e n ą pavyzdėlį. 

N e t a i s y k l i n g a s t a r i m a s 
(kirčiavimas). Neseniai vienas 
sporto žinių radijo pranešėjas 
nuolat netaisyklingai kirčiavo 
žodžius rinktinė (= rinktinė) ir 
šachmatai (= šachmatai). 

Netaisyklinga rašyba. Ma
nyčiau, kad daugiau negu pusė 
visų mūsų tautiečių parašytų 
gresia, grasinimas (= gresia, 
grasinimas). Nosinių balsių 
rašymas y r a komplikuotas. 
Kada nors apie ta i plačiau 
parašysime. 

Nevar tot in i žodžiai . Labai 
daug kas vartoja žodį neužilgo 
ir mano, kad j is yra visai 
lietuviškas, j uk sudėtas iš trijų 
lietuviškų žodelių: ne+už+ilgo. 
Taip, jie visi yra lietuviški, bet 
sudėti į vieną ir vartojami 
prasme „netrukus, tuoj, grei
tai" , n u s i ž i ū r ė j u s į ru sų 
nezadolgo. 

Čia dažniausiai rašysime apie 
tokius žodžius, kur ie yra „klas
tingi", apie kurių netaisyklin
gumą ar nelietuviškumą dau
gelis visai nepagalvoja ir juos 
vartoja visiškai ramia sąžine. 

Dar norime pabrėžti, kad visa 
tai, apie ką čia bus rašoma, skir
sime jūsų, gerbiamieji skai
tytojai, informavimui, bet ne 
diskusijoms, nes rašysime tik 
apie tai, kas yra Lietuvos kalbi
ninkų išdiskutuota, nutar ta , 
priimta ir į traukta į gramatikas 
bei žodynus arba paskelbta kito
je atitinkamoje spaudoje. 

SĖKMINGAS „LIFE »• 

FESTIVALIS VILNIUJE 

T e a t r u s l a n k a n t i e m s čikagie-
č i a m s l i e t u v i a m s yra įprasti 
t a r p t a u t i n i a i t e a t ro festivaliai. 
J u o s e j a u du k a r t u s dalyvavo ir 
L i e t u v o s J a u n i m o teat ras su E. 
N e k r o š i a u s režisuotais spektak
l ia i s , s u l a u k u s i a i s aukšto įver
t i n imo . G a l b ū t iš čia ir kilo min
t is s u r u o š t i t a rp tau t in į teatro 
fes t ival į Vi ln iu je , Lietuvoje. 

T a r p t a u t i n i o teat ro festivalio 
Vi ln iu je su ruoš imo naštą pasi
ė m ė R ū t a Vanagaitė-Wiman, 
p e r n a i a t v y k u s i į JAV, nemažai 
ž in ių p a s i s ė m u s i iš Tarptauti
n ių t e a t r o festivalių rengėjų 
Č ikago je . T a s žinias jai teko 
p r a k t i š k a i p a n a u d o t i , kaip 
L I F E f e s t i v a l i o d i r ek to re i 
Vi ln iu je . 

„ L i e t u v o s r y t o " 1993.V.25 
laidoje j i s ako : 

„ F e s t i v a l i s " — kaip lošimas 
k o r t o m i s . M e s pirmą kartą 
a t s i s ė d o m e p r i e kortų stalo ir 
i š l o š ė m e žaidimą, nors ouvo 
a i b ė než inomųjų . Antrą kartą 
t a i p n e b u s , todėl jo ir bijau. 

P o dvejų m e t ų gyvenimas Lie
tuvo je b u s d a u g brangesnis. 
D a b a r a k t o r i a i parai gaudavo 
12 J A V dole r ių dienpinigių ir 
g y v e n o už j u o s puikiausiai. 
Europoje t a i ne pinigai. Po dvejų 
m e t ų n i e k a s neatvažiuos iš 
Sakson i jos ir dykai , kaip dabar, 
n e p a d a r y s festivatio atsisveiki
n i m o fe je rverkų . Jų dosnumas 
s u p r a n t a m a s — nori užkariauti 
r i n k ą . O žmonės tą vakarą, 
g i r d ė j a u , kalbėjo: „Na, ir turi 
p i n i g ų t a s L I F E " . 

L I F E fest ival io vertinimai 
p ro fes iona lų ir mėgėjų labai 
ge r i . E i m u n t a s Nekrošius, Jau
n i m o t e a t r o režisierius: „LIFE 
— t a i nee i l i n i s įvykis. Nesitikė
j a u tok io a u k š t o lygio festivalio, 
tokios a u k š t o s kokybės spektak
lių. J a u n i m o tea t ras , dalyvavęs 
d a u g e l y j e t a rp t au t in ių teatro 
f e s t iva l ių , pa tyrė : juose būna 
v i e n a s a r b a d u geri spektakliai, 
k i t i — v i d u t i n i a i , netraukia nei 
ž iūrovų, nei krit ikų, nei spaudos 
d ė m e s i o . O L I F E — net keturi 
ge r i spek tak l i a i ! Tai labai daug. 
V e n g r ų „Revizor ius" , švedų 
„ M a r k i z ė d e S a d " , anglų 

„Krokodilų gatvė" , šveicarų 
„Širdies p lak imas" . Trys pir
mieji kokybe nenusileidžia vie
nas kitam, jų stilistika, aišku, 
skirtinga. 

Vieniems žiūrovams galėjo ir 
visi festivalyje rodyti spektak
liai patikti, kitiems — nė vienas. 
Aš stengiuosi vertinti objek
tyviai". 

Dalia Anysienė (telefonų kom
panijos ekonomistė) bei Jurgis 
Anysas (chemijos profesorius), 
LIFE festivalio rėmėjai Čikago
je: „Mums patiko, kad festivalio 
programa buvo įvairi. LIFE 
galima lyginti su Čikagos tarp
tautinio teatro festivaliu, ir jis 
nė kiek nepralaimi — tik trupu
tį mažesnis. 

Puiku, kad buvo rodomi Lie
tuvos režisierių spektakliai. 
Mes p a m a t ė m e „Vė l ines" , 
„Kvadratą". Labai patiko „Ten 
būti čia", „Senė" ir ypač — 
Arūnas Sakalauskas" . 

Arūnas Sakalauskas, Akade
minio dramos teat ro aktorius: 
„Toks fes t iva l i s — tiesiog 
dovana aktoriui . Norėdamas 
pamatyti t iek spektaklių, kiek 
turėčiau važinėti po pasaulį! 0 
tai neįmanoma. Negi įmanoma 
nuvažiuoti į Japoniją pažiūrėti 
„Daisan Erotica" teatro spek
taklį „Žmogus, vardu Makbe
tas"? Vien bilietui kol pas mus 
užsidirbčiau, tas spektaklis se
niai būtų nevaidinamas. Aš jj 
vertinu ne kaip teatro kritikas, 
o kaip aktorius — žiūriu į akto
rių darbą ir žinau, kad jis 
vertybė. Galbūt tai , ką dabar 
pamačiau, užsifiksuos pasąmo
nėje ir atsiskleis tik po dešim
ties metų. 

Man artimiausias buvo anglų 
spektaklis „Krokodilų gatvė" 
pagal B r u n o Schulzo ap
sakymus. Jame labai aiškiai 
juntamas ryšys su dabartiniu 
lietuvių t e a t ru " . („Lietuvos 
rytas") 

LIFE festivalis prasidėjo š.m. 
gegužės 10 d. ir t ruko dvylika 
dienų, užbaigiant vokiečių fir
mos „Sachsen Feuerwek" įvai
riaspalviais raketų sprogimais 
Vilniaus padangėje. 

DRAUGAS, penktadienis, 1993 m. birželio mėn. 11 d. 

k i ta ip tokio požiūrio nepava
dinsi. 

Ponas J a n Widacki „apie 
Vilnių tu r i tokį pat supratimą, 
kaip ir apie Madagaskarą", „su 
diplomat i ja niekad neturėjo 
nieko bendro" , „pagarsėjo kaip 
žmogus — net Jozef Pilsudskį 
sau to neleisdavo, — grūmo

jantis Seimo deputa tams per 
pasisakymus" (žr. „Trybuna" , 
1992.02.07). Lietuvos URM tada 
nekreipė dėmesio į šią charak
teristiką, o dabar šaukš ta i jau 
po pietų. A m b a s a d o r i a u s 
išprašymas y ra žymiai sudėtin
gesnis ir skausmingesnis da
lykas negu jo nepr iėmimas". 

Dalis pirmosios Čikagos Lituanistinės mokyklos abiturientų laidos po savo atestatų gavimo. Apei
gos vyko mokyklos mokslo metų užbaigime, kurs buvo gegužės 22 d. Jaunimo centre. 

Nuotr. Ramunės Kubiliūtės 

AR ĮMANOMA SUGYVENTI 
SU AGRESYVIU KAIMYNU? 

Šimtmečiais Lietuvai buvo 
sunku sugyventi su agresyviu 
kaimynu — Lenkija. Neinant 
iki Liublino unijos, jos pasek
mių, mumyse dar gyvas gene
rolo Želigovskio žygis, užgro
biant Vilniaus kraštą. Keista, 
kad Lenkija ar jos ambasadoriai 
(jei nėra sovietinės sistemos 
pasekėjai ' nepasimokė iš ko
munist inės priespaudos laiko
tarpio ir šiandien, atvykę į Len
kijos ambasadą Vilniuje, sklei
džia melagingas žinias, rei
kalauja Lietuvos vals tybinį 
suverenitetą įžeidžiančių pri
vilegijų, patys jas paneigdami 
Lenkijoje gyvenantiems lietu
viams. 

„Gimtojo krašto" š.m. gegužės 
26 d. numeryje išspausdintas šia 
t e m a A n a t o l i a u s Lap in sko 
straipsnis: „Slegia ne istorija, 
be t a m b a s a d o r i u s " . J a m e 
rašoma: 

„Ponas Jan VVidacki j a u yra 
pagarsėjęs kaip politinių skan
dalų meistras, dėl kurio t r iukų 
protestuoja ne tik Lietuva, bet 
ir tos pačios Lenkijos spauda bei 

v y r i a u s y b i n ė - ins tanci jos , 
tačiau noras būti dėmesio cen
tre , matyt , stipresnis už sveiką 
logiką ir europietiškos kultūros 
normas. 

Neke t inu mokyti ambasa
dorių istorijos, tas užimtų per 
daug laiko, tik priminsiu, kad 
vienos a r kitos ter i tor i jos 
pr iklausymas remiasi ne tik 
etnine, bet ir istorine teise. Jei 
r e m t u m ė s lik pirmąja, t a i 
Lenkijos vakarinės sienos po 
karo būtų buvę kiek kitokios... 
Tai supran ta ir Lenkijos isto
rikai bei valstybes veikėjai. Kas 
ki ta — Lietuva Pono J. Widac-
kio tvirtinimas, kad Vilniaus 
krašto priklau~>mumą pasirin
ko p a t y s gyventojai, 1922 
metais balsavę už prisijungimą 
prie Lenkijos, yra toks pat nai
vus, kaip ir teiginys apie 1940 
m. Lietuvos L audies seimo ar 
Austrijos arMiuso teisėtumą. 
„Palikime šį klausimą ramy
bėje" — siūlo patsai ambasado
rius. Pridu'čiau — bent jau 
oficialiuose interviu. 

Deja, keliolika eilučių žemiau, 

Dvejus metus rengto Lietuvos 
tarptaut inio tea t ro festivalio 
LIFE (tai pirmosios žodžių 
„Lietuva" ir „festivalis" raidės) 
programoje dalyvavo: Švedijos 
karal iškasis dramos tea t ras , 
vengrų Katoma Jozsef tea t ras , 
maskviečių — Alos Demidovos 
trupė, suomių Lilla Teatras , 
anglų, šveicarų ir amerikiečių 
teatrų trupės („Gimtasis kraš
t a s " Nr. 19). Festivalis turėjo ir 
nesklandumų. Šveicarai, lengva 
mašina važiuodami per Lenkiją, 
turėjo sunkią avariją. Direkto
riui patekus į ligoninę, teko 
iškviesti iš Šveicarijos jo pa
vaduotoją. Amerikiečiai Frank
furte nespėjo perkelti dekoracijų 
į lėktuvą, skrendantį į Vilnių ir 
viena diena pavėlavo. Festivalio 
vadovybei teko keisti programą 
ir iš anksto parduotus bilietus 
kurie kainavo po 7 dolerius į 
spektaklį: Nuostabu, kad bilie
tai y visus spektakl ius buvo 

išparduoti. Juos patogiai pirko 
gausus turistų būrys iš užsienio. 
Juos pirko ir vilniečiai bei kau
niečiai. Po septynis dolerius? 
Kokie vilniečiai ar kauniečiai? 
Nagi tie. kurie nežinojo, kad 
nedera plot: spektakliui nepasi
baigus. ... nes teatrų nelanko. 
Tik už dolerius, kaip kad sar

tame pačiame pasisakyme, J. 
VVidacki t renkia dar vieną aki
brokštą: , je igu siekiame gerų 
santykių su Lietuva, ta i t ik 
todėl, kad ten gyvena daug 
lenkų". Pone Dieve, o kas būtų, 
jeigu tų lenkų čia nebūtų? 
Karas , ekonominė blokada? 
Įdomu, kokiu pagrindu Lenkija 
tvarko savo santykius su Lat
vija, Suomija ar Naująja Ze
landija? Minėti pareiškimai — 
tai Lenkijos užsienio politikos 
kompromitacija, taigi ir amba
sadoriaus nedovanotinas poli
t inis liapsusas. 

Agresyvioje tonacijoje amba
sadorius l ieka ir to l iau . Į 
klausimą: „Kap J ū s ver t inate 
lenkų mažumos Lietuvoje situa
ciją?" — atsakoma kategoriškai, 
kad viskas čia esą blogai. Veltui 
ieškosime nors vieno teigiamo 
žodžio. Tiesiog paradoksas! Bal
tarusijoje ir Ukrainoje, kur 
didelė lenkų diaspora, padėtis 
pačių lenkų tvirtinimu, gerokai 
blogesnė, bet kai reikia kalt in
ti , visi perkūnai t renkia t ik 
Lietuvon — ilgiausi pavojų 
Lietuvos lenkams sąrašai, skun
dai Europos organizacijoms ir 
t.t. 

Štai ambasadorius iš kažkur 
ištraukia prasimanymą, kad 
Lietuvoje bus naikinamos lenkų 
mokyklos. Būsią paliktos t ik 
lietuvių su vienintele lenkų 
kalbos pamoka. Tai nesąmonė! 
Tokias žinias galėjo skleisti t ik 
pačių lenkų pašiepiama agen
tū ra PPP („patikima" ponia 
pasakė). Diplomatui r e m t i s 
tokiais „šal t iniais" nederėtų. 

Neįsivaizduojama, kad civili
zuotos valstybės ambasadorius kastiškai rašė Lietuvos spauda. 

„Kaip gali nueiti nors į vieną piktintųsi valstybinės kalbos 
spektakli už septynius dolerius, į s t a tymu: „už imt i pa re igas 
sumokant trečdalį mėnesinės 
algos?" — la įske rašė giminaitė, 
buvusi uoli teatro ir operos 
lankytoja. 

Festivalyje dalyvavo ir Lietu-

galima tik mokant lietuvių 
kalbą". Įdomu, kokią kalbą 
reikia mokėti Lenkijoje, norint 
užimti, pvz. mokyklos direk
toriaus posą? Žinoma, juodadar-

vos teatrai su geriausiais spėk- biu Lietuvoje (kaip ir Lenkijoje) 
takliais. LIFE pirmojo spektak- galima dirbti ir mokant t ik či-
lio uždanga pakėlė ispanai su gonų kalbą. Bet argi tokios pro-
„Magiškos nakt ies" veikalu, fesinės „karjeros" linki savo 
kuriam reikėjo pirotechninių tautiečiams ambasadorius? 
„bombų". Pasiekę Lenkiją, ispa- „Pavojų kelia net Lenkijos 
nai susipažino su pokomunisti- televizijos programos retranslia-
nės šalies s\etingumu: už deko- vimo n u t r a u k i m a s " . M a n 
racijų pervežimą lenkai parei atrodo, kad „pavojų lenkiš-
kalavo solidaus kyšio („Lietuvos k ū m u i " g a l ė t ų s u m a ž i n t i 
aidas" Nr. 89JL Tokios „sutiktu- atsakomasis Lenkijos žingsnis 
vės" grėsė ' r Lietuvos muitinė- — Lietuvos televizijos retrans-
je, bet nerr lonų konfliktą su- liavimas Suvalkų krašte ar nors 
tvarkė čia pat laukę LIFE Balstogės radijo lietuviškjų 
organizatoriai. laidų t ransl iavimo techninė re-

LIFE turėjo ir daug parodų, konstrukcija, kad visi lietuviški 
susitikimu bei linksmybių. Apie kaimai girdėtų t a s laidas. Deja, 
viską gal parašys gausus būrys Lenkija teisinasi pasiskundus 
ten dalyvavusių čikagiečių. jais, įžiūrimas piktavalis poli-

o j t inis aktas . Dviguba morale — 

3r rr 
AMERICAN TRAVEL SERVICE 
9439 S. KEDZIE AVENUE 
EVERGREEN PARK, IL 60642 
TEL. (708) 422-3000 
FAX (708) 422-3163 

i 
Jau daugiu, negu 25 metai, kai mūsų agetūra organizuoja 
grupines -dividualias keliones į Lietuvą ir kitus kraštus geriau
siomis v mis. Maloniai ir sąžiningai jus aptarnausime. Informa
cijai skamninti: 1-708-422-3000. Darbo vai.: plrmad., antrad.. 
tr«čd., ketvd. Ir penktd. 9 v.r.—5 v. p.p., šeštd. 9 v.r.— 
1 v. p.p. 

Rūta Vanagaitė Wim 

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 I Donald M. Petkus. 
Tel. 708-652-1003 arba 1-800-994-7600. 

A.tA. 
PIJUI DOMEIKAI 

m i r u s , jo seser is GENOVAITĘ Š U K I E N Ę ir JANI
NĄ SALNIENE bei jų šeimas, gimines ir ar t imuosius 
nuoširdžiai už jauč iame. 

Vincas ir Onutė Janevičiai 
Gabrielius ir Katke Misevičiui 

Mylimai Žmonai ir Motinai 

A.tA. 
KAROLINAI MIEČIENEI 

m i r u s , nuoširdžiai užjaučiu vyrą JUOZĄ MIECIŲ ir 
sūnų RIMĄ. 

Advokatas Jonas Gibaitis 

A.tA. 
KAROLINAI MIEČIENEI 

mirus , vyrui J U O Z U I ir sūnui RIMUI su še ima 
re i šk iame gilią užuojautą ir kar tu l iūdime. 

Nijolė ir Romas Zdaniai 
Nijolė ir Vidmantas Raišiai 

MARIANAPOLIS 
PMPARATORY 

SCHOOL 
AFFORDABLE. 

ROMAN CATHOL1C. 
COLLEGE PREPARATORY. 

BOARDINIG AND 
DAY SCHOOL FOR 
GIRLSANDBOYS 
CONDUCTED BY 

THE MARIAN FATHERS 

100 PERCENT 
COLLEGE ADMISSION 

Director o< Admissior • Bro. Donato* T. Finney. MIC 
P.O. Box 368 • Thonoson. CT 06277 

/ 03-923-9565 oays 203-923-3596 evenings 

. 



DRAUGAS, penktadienis, 1993 m. birželio mėn. 11 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Kun. V. Rimšel is , MIC, 
penktadienį, birželio 11 d., iš
vyko į Romą, į visuotinį Ma
rijonų vienuolijos a t s tovų 
suvažiavimą, vadinamą gene
raline kapitula. Suvažiavimo 
posėdžiai bus Ariccia miestelyje, 
apie 20 mylių nuo Romos. 
Suvažiavime dalyvauja sep
tynios provincijos. Amerikos Šv. 
Kazimiero provincijai atsto
vauja: kun. V. Rimšelis, pro-
vinciolas, Br. Donaldas 
Schaefer, Marianapolio mo
kyklos ekonomas, kun igas 
Jeronimas Zalonis, Plano, IL, 
parapijos klebonas, ir kun. 
Danielius Cambra, Šv. Petro 
parapijos, Kenosha, Wis., 
klebonas. Generalinė kapitula 
šaukiama kas šešeri metai. 

Šiemet pirmą kartą gali daly
vauti visų provincijų atstovai, 
nes didžiojo karo metu ir paskui 
komunistinio režimo metais 
tokie suvažiavimai buvo 
ruošiami tik su tais vienuolijos 
kunigais, kurie gyveno Vakarų 
laisvojo pasaulio kraštuose. 

Generalinėje kapituloje yra 
renkamas vyriausias vadovas ir 
jo patarėjai, svarstomi visi 
vienuolijos reikalai. Tie svars
tymai užtrunka mažiausia apie 
pora savaičių. Po generalinės 
kapitulos kiekvienoje pro
vincijoje yra renkamas pro-
vinciolas ir jo patarėjai. Šv. 
Kazimiero provincijos rinki
minė kapitula susirinks Čika
gos vienuolyne prie „Draugo" 
rugpjūčio 3 d. 

Vincas Samoška buvo pa
kviestas atstovauti Dariaus ir 
Girėno Amerikos legionui pa
minklo atidengimo iškilmėse, 
kurios įvyks Kaune liepos 17-18 
d. Vincas taip pat aplankys savo 
dvi seseris Klaipėdoje ir Šilu
tėje. Jis jau buvo nuvykęs į 
Lietuvą 7 kartus, bet čia bus 
pirmas kartas, kai galės pama
tyti Lietuvos vietas, kur ėjo į 
mokyklą — Varnius ir Palūkš-
čio kaimą. V. Samoška Lietu
voje gyveno iki 10 metų am
žiaus. 

Kun. Leonas Zaremba , S J 
birželio 10 d. grįžta iš Lietuvos 
į Palaimintojo Jurgio Matu
laičio misiją. Lietuvoje jis buvo 
apie metus laiko, o tuo tarpu 
misijoje jį pavadavo kun. Jonas 
Kidykas, SJ. 

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

(sk) 

x Zosė Mikulevičaitė gyv. 7 
Sycamore PI., Pa lm Beach 
QLD 4221, Aus t ra l i a ieško 
pusseserės Gražinos Gasiūnas, 
gim. Lietuvoje, gyvenusios 
Australijoj, paskui išvykusios į 
Ameriką. Gyveno netoli New 
York. Prašau atsiliepti. 

(sk) 

x Akcijų, bonų bei kitų ver
tybių pirkime ir p a r d a v i m e 
jums nuoširdžiai patars ir pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą, Albinas Kurku l i s , te l . 
312-621-6954 arba jo sūnūs ir 
partneriai: Andr ius Kurku l i s , 
tel. 312-621-8999 ir P a u l i u s 
Kurkulis, tel. 312-621-8886 dir 
bą su Oppenheimer & Co, Inc . 
Chicagoje. Iš kitur skambinkite 
veltui: tel. 1-800-621-2103. 

(sk) 

ARAS ROOFING 
Arvydas Klela 

Danglam* Ir tataoma 
vt»ų rūsių stogus 
Tel. 708 257-0746 

Skambinti po 6 v v 

LB Švietimo tarybos pirmi
n inkė Regina Kučienė gegužės 
mėn. dalyvavo Vidurio Vakarų 
apygardos suvažiavime, padary
dama pranešimą apie Švietimo 
tarybos atliktus darbus ir li
tuanistines mokyklas. Pirmi
ninkė dalyvavo Lietuvių fonde 
Švietimo tarybos pateiktų pra
šymų apklausinėjime. Dalyvavo 
PLB apimtyje veikiančio 
„ S a u l u t ė s " naš la i tynų 
rūpinamosi būrelyje, pakalbė
dama ir parodydama vaiz
dajuostes apie Lietuvoje lanky
tus našlaitynus. 

Užbaigti, LB Švietimo tarybos 
skelbti, piešinių ir rašinių kon
kursai. Šiais metais gausus 
dalyvių skaičius: piešinių 
konkurse 154 dalyviai, rašinių 
— 21. Rašiniai (I v. laimėtojų) 
bus „Švietimo gairėse" (Pasau
lio lietuvyje) birželio mėn. 

Švietimo taryba ir lituanis
tinės mokyklos džiaugiasi prel. 
Juozo Prunskio įsteigtu Lietu
vių fonde specialiu fondu, skir
tu Švietimo tarybos skelbia
miems konkursams. Kasmetinė 
parama — 500 dol. 

Jau paruošta II skyriui darbo 
knygelė, II sk. vadovėlyje esan
čių skaitinių išryškinimui. Bai
giama ruošti IV sk. darbo kny
ga. 

Džiaugėsi, kad „Drauge" jau 
surinkta ir padarytos korektū
ros Audros Kubiliūtės de
tektyvinei apysakai „Mįslingos 
kaladėlės". Iliustracijos Rasos 
Sutkutės. Tikimasi, kad jau
nimas galės ją skaityti vasaros 
metu. Baigiami atrinkti 8 sk. 
vadovėlių skaitiniai. 

Dariaus Girėno 60 m. skrydžio 
minėjimas mokyklose įvyks 
prasidėjus mokslo metams. 
Švietimo taryba yra paruošusi 
VI. Vijeikio „Lituanica" kny
geles. 

Švietimo tarybos organi
zuojama mokytojų studijų savai
tė įvyks Dainavoje 1993 m. 
rugpjūčio 15-22 d. Švietimo 
tarybos pirmininkė prašo, kad 
LB apylinkės paremtų bent 
vieno mokytojo išlaikymą šioje 
studijų savaitėje. 

Švietimo tarybos pirmininkė 
paminėjo, kad didelį rūpestį 
kelia, kaip paveikti tėvus,kad 
jie neatsiimtų vaikų iš mokyk
los, nebaigus 8 skyrių. 

J o n a s Pabed inskas , tarp
tautinės prekybos konsultantas, 
parašė įdomų straipsnį apie 
sovietinę s ta t i s t iką ir jos 
tendencinį naudojimą dabarti
nėje Lietuvos ekonomijoje. 
Straipsnį išspausdino „Lietuvos 
rytas" 1993.VI.3 laidoje. 

Vaiva Garielė Lagunavičiū-
tė pakrikštyta Palaimintojo 
Jurgio Matulaičio misijoje 
gegužės 23 d. 

Lietuvių pasaul io cen t ras 
ruošia gegužinę birželio 27 d. 

x T rūks t a Jū sų gyvenime 
pačių naujausių, necenzū
ruotų žinių iš Lietuvo*? Nuo 
Milwaukee iki Elgin. nuo 
Chicago iki South Bend 
informuoti lietuviai klausosi tik 
ŽEMĖS L PRODUCTIONS 
žinių laidų. Jūsų dėmesiui — 
RYTMEČIO EKSPRESAS nuo 
pirm. iki penktd. 10 v.r. per 
WNDZ 750 AM. Adresas: 
RYTMEČIO EKSPRESAS, 
WNDZ R a d i o , 5306 W. 
Lawrence, Chicago, IL 60630. 
Tel. (312) 286-1616. Nesuspėjo 
te? Jūsų patogumui VAKA
R I N Ė S N A U J I E N O S nuo 
pirm. iki penktd. 6:30 v.v. per 
WCEV 1450 AM; adresas: 
WCEV Radio, 5356 W. Bel-
mont, Chicago, IL 60641, IL 
(312) 777-1450. Visais reklamos 
reikalais, įskaitant ir mirties 
pranešimus, kreipkitės į mus 
tuoj pat po laidų. 

(sk) 

AR PRISIMINSIME IŠVEŽTUOSIUS? 

Dalis Lietuvių pasaulio centro gyventojų Lemonte stebi video filmą ir džiaugiasi Lietuvos vaizdais. 

VEIKLUS LIETUVIŲ CENTRAS LEMONTE 

Daug skaitome „Drauge" apie 
Čikagoje veikiančią Seklyčią, 
kur vyksta puikios programos 
lietuviams pensininkams. Taip 
pat daug kam įdomu žinoti, 
kokia veikla vyksta Lietuvių 
pasaulio centre Lemonte, kur 
gyvena 30 lietuvių pensininkų. 
Vieni gyvena kondominiume, o 
kiti ten pat nuomoja erdvius 
kambarius su visais privatiniais 
patogumais. 

Nuo pereitų metų rudens ses. 
Margarita pradėjo dirbti Pal. 
Jurgio Matulaičio misijoje ir tuo 
pačiu laiku kiekvieną antra
dienį organizuoja kultūrines, 
socialinio pobūdžio programas 
ne tik gyvenantiems centre, bet 
ir apylinkėse. Neaplenkiami ir 
dvasiniai reikalai. Advento 
meto susikaupimui buvo pa
kviestas kun . Algirdas 
Paliokas, kuris kalbėjo apie 
susitaikymo sakramento 
reikšmę žmogui. Gavėnios ir 
aplamai Bažnyčios liturginiu 
metu vyksta specialios pro
gramos, kurios paįvairinamos 
vaizdajuostėmis; kaip antai 
Marijos šventovės pasaulyje, 
Lietuvos šventoves ir t.t. 

Tautinės šventės itin iškil
mingai minimos. Programa 
atlieka Algirdo T. Antanaičio 
parinkti „aktoriai" iš pačių 
gyventojų. Didelį įspūdį visiems 
paliko Vasario 16-sios proga 
Jadvygos Damušienės paskaita 
ir Sausio 13-tosios minėjimas. 
Ne vienam klausytojui byrėjo 
ašaros, kai T. Antanaičio vado
vaujama aktorių grupė skaitė 
Antano Miškinio poeziją. 

Ketvirtadienio vakarai taip 
pat nėra nuobodūs L.P. centro 
gyventojams Lemonte. No
rintieji pabendrauti, padainuo
ti, prisiminti jaunystės die
nas, užmiršti dabartinius skaus
mus, susirenkama 4 vai. p.p. 

x Vairavimo teisės (IL Dri-
ver's License) - $100 pas Ed 
Šumaną. Tel. 1-708-24*8241. 

(sk) 

bibliotekoj, kuri yra pirmame 
aukšte. Jei pasitaiko kurio var
do diena ar gimtadienis, tai 
smagiai tarpe draugų išgeriam 
kavutės, pasivaišinama įvai
riais kepiniais, vaisiais ir pažai-
džiama bingo. 

Kas mėnesį centre diplomuo
ta gailestingoji sesuo Živilė 
Jonikienė visiems matuodavo 
kraujospūdį. Be to, ji nekartą 
pasidalino mediciniškomis ži
niomis apie higieną, mankštą, 
vaistus. Visi gyventojai jai yra 
be galo dėkingi, kad, nepaisant 
atsakingų pareigų Christ King 
ligoninėje bei šeimos reikalų, ji 
v isuomt laiku kas mėnesį 
aplanko centrą. Dabar kraujo
spūdį matuoja dipl. sesuo Elytė 
Lieponienė, Jr. Iš tikrųjų centro 
gyventojai metų eigoje turėjo 
laimės išgirsti daugybę gerų 
kalbėtojų įvairiais klausimais. 

Dr. Dalia Trakienė (farmacijos 
daktarė) savo paskaitoje pateikė 
daug praktiškų žinių apie vais
tus. Dr. Antanas Razma, Sr 
skaitė seriją paskaitų, panau
dodamas ir vaizdajuostes apie 
įvairias ligas, kurios paliečia 
pensininką. Advokatas Algirdas 
Ostis suteikė labai svarbią 
informaciją, sudarant dokumen-
tus-palikimus. A. T. Antanaitis 
paryškino ir papildė visų žinias 
apie metinius mokesčius (In-
come tax). Dr. Jovita Kere-
lis-Gylienė visus sudomino bur
nos higiena, kuri apima daug 
plačiau ne tik dantų valymą. 
Savo kalbą paryškino vaizdajuo
ste . Kelis sykius turėjome 
Antaną Juodvalkį iš Čikagos, 
kuris parodė daug savo gamy
bos Lietuvos vaizdų, lankytas 
vietoves, pradedant Baltijos 
jūra ir baigiant gražiaisiais Za
rasų ežerais, Stelmužės ąžuolu. 
Menininkas Antanas Posko-
čimas kvietė ne tik vyrus 

- laisvalaikiu užsiimti medžio 
drožimo daile, bet ir moteris. Dr. 
Albina Prunskienė gan išsamiai 
visus supažindino su artričio 
ligomis ir kaip reikia gydytis. 

Pavarčius metų laikotarpyje 
išgirstas paskaitas, pasirodo, 
kad Lietuvių centre yra gyva 
„Seklyčios" dvasia ir čia, 
Lemonte. Nedaug yra nuobo
džių valandų. Kai skauda kojas, 
nereikia klampoti žiemos metu 
per pusnis, pasiekti Dievo 
namus, nes jie čia pat. Korido
riai erdvūs, šviosūs, lyg būtų 
„laisvės" alėja ir sau ramiu 
žingsniu pasieki patį Dievą, 
kaip sako viena gyventoja. Tik 
norėk melstis. Kai rankos tirps
ta ir atrodo niekaip negalėtų net 
sau pačiai pasigaminti valgio, 
nereikia toli eiti. Centro gyven
tojai turi lietuvę virėją, kuri 
verda skaniai, lietuviškai ir die
tiškai. 

„Maironio" šeštadieninė mo
kykla išjudina ir prajuokina ne 
vieną gyventoją, nes daug kas 
pribėga prie savo močiučių ir 
skundžiasi savo „problemomis". 
Be to, smagu kasdien girdėti 
pačius mažuosius „Žiburėlio" 
mokyklėlės vaikučius kalbant 
gražia lietuvių kalba. Jų „čiul
bėjimas" praskaidrina apsi
niaukusias dienas ir jos nėra 
tokios monotoniškos, kai nuolat 
matai varstant duris jaunas 
šeimas. Priešingai, suteikia tiek 
daug džiaugsmo šviesos vilties. 

Pavasaris su žydinčiais me
džiais, gėlėmis, žaliomis pie
vomis mums primena Lietuvą, 
ir smagu šiltais vakarais pasi
vaikščioti aplink Centrą, kur 
aplinka rami ir saugu. 

K.K. 

PIRMOJI 
L.V.V. SAVANORĖ 

Dana Gierštikienė yra pirmoji 
Lietuvos vaikų vilties savano-
rė-talkininkė. Savo ta lk i 
ninkavimą pradėjo 1992 m. 
vasario gale, kai L.V.Vilčiai 
ypač reikėjo pagalbininkų. 
Paklausta, kodėl atėjo į L.V. 
Viltį, atsakė, kad atsitiktinai, 
šnekėdamasi su J. Šauliene ir 
teiraudamasi jos. ar nežino, kur 
trumpalaikio darbo, Julijos 
Šaulienės buvo paraginta padėti 

Po I pasaulinio karo, 1918 
metais, savanorių-kūrėjų, karių 
ir partizanų krauju aplaisčius 
Lietuvos žemelę, tauta kėlėsi 
naujam laisvam ir nepriklauso
mam gyvenimui. Atsikuriančiai 
ir karo nualintai Lietuvai trūko 
maisto, aprangos ir kitokių kas
dieninių reikmenų. Savo darbš
tumu, sumanumu ir susiklau
symu Lietuva greitai atsistojo 
ant savų kojų, pralenkdama net 
kai kurias savo kaimynines 
valstybes. 

Deja, neilgai tęsėsi toks 
laisvas savo tėvynėje gyve
nimas. 1940 m. birželio 15 d. 
Sovietų Sąjunga įvedė savo ka
riuomenę ir tuo užgniaužė 
Lietuvos laisvę, pavergė jos 
žmones. Neilgai reikėjo laukti, 
tuojau prasidėjo areštai. Visi 
kalėjimai buvo kimšte prikimš
ti „liaudies priešų", kuriais 
nepasitikėjo okupanto valdžia. 
To neužteko. Okupantas su
galvojo dar žiauresnį būdą: 
perkelti ramius Lietuvos gyven
tojus lėtai mirčiai į Sibirą. Todėl 
1941 m. iš birželio 13 į 14 d. 
naktį pasipylė sunkvežimiai su 
rusų kareiviais ir, lietuvių ko
munistų padedami, gaudė ir 
kimšo žmones į sunkvežimius ir 
vežė į artimiausią geležinkelio 
stotį, kur grūdo į gyvulinius va
gonus, vežė į „plačiąją tėvynę" 
badui ir mirčiai... Vežant į 
Sibirą be maisto ir be vandens, 
daugelis neišlaikė, ypač maži 
vaikučiai ir seneliai, kurių la

vonai buvo išmetami, trauki
niui sustojus. Pirmą vežimą 
įvykdžius, kurio metu išvežė 
apie 40,000 nekaltų žmonių, or
ganizavo kitą. Bet 1941 m. 
birželio 22' d. prasidėjęs 
vokiečių-rusų karas tą su
trukdė. Šis pirmas trėmimas 
buvo pradžia Lietuvos genocido, 
kuris tęsėsi 50 metų. Nedaug 
rasi šeimų, kurios išliko nepa
liestos 1941 metų deportacijoas. 
todėl nė vienas negalime tyliai 
praei t i pro šiuos ža iur ius 
įvykius, kurie sunaikino mūsų 
valstybę ir išnaikino tiek daug 
mūsų brolių ir sesių kalėji
muose ir šaltose Sibiro taigose... 

Praėjus 50 metų nuo tų visų 
žiaurumų ir atgavus Lietuvai 
nepriklausomybę, yra galvo
jančių, ar verta prisiminti tuos 
žiaurius įvykius? Birželio 13-14 
d. turi būti mums skausmo, liū
desio ir ryžto dienos, o ne šokių, 
gegužinių ar pasilinksminimo 
laikas. 

ALT'o Čikagos skyriaus ar 
kitų organizacijų rengiami Bai
siųjų birželio įvykių minėjmai 
birželio 13 d. parodys, kiek mes 
prisiminsime tuos išvežtuosius 
ir daugelį nužudytų kalėjimuose 
bei Sibiro Gulagų stovyklose. 
Niekad, oi niekad, negalime už
miršti to genocido, kuris palie
tė mūsų tautą per 50 metų. Tie 
žiaurūs įvykiai turi būti per
duodami iš kartos į kartą. 

Ant . Repš ienė 

Dana Gierštikienė 

L.V. Vilties vaikams ir mo
tinoms, nors ir be atlyginimo. 
Dana Gierštikienė mielai su
tiko, nes norėjo padėti. „Kai 
padedi kam nors, visada yra 
toks geras jausmas širdyje", 
pasakė ji. Pradžioje padėjo ir 
L.V.V. koordinatorei Teresei 
Drūtytei-Soliūnienei raštinėje ir 
būdavo dažnai Seklyčioje, 
pasikalbėdama su motinomis 
bei vaikais . Pirmiesiems 
atvažiavusiems suorganizavo 
žaislų ir TV, kad laukimas 
neprailgtų. Vaikus ir motinas 
stengdavosi užimti, išvežti į 
Čikagos apylinkes, nusivežti 
pas save į svečius, kad jų 
kasdienybė būtų kiek įvairesnė. 

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

(sk) 

x KAIRYS BALTIC EXPE-
DITING sudaro maisto siuntas 
Lietuvoje. Siuntinys No. 6 (vis
kas kilogramais!: 10 miltų, 10 
cukraus, 5 ryžių, 2 makaronų, 
2 lietuviško sūrio, 1 sviesto, 3 
kumpio rūkyt., 3 dešros, rūkyt., 
1 pup. kava. 2 kg. apelsinų, 1 
kg. bananų. 1 kg. razinkų, 2 lt. 
saulėgr. aliejaus, 20 vnt. kiau
šinių. 45 kg., apie 100 SVARU, 
TIK $86 U.S. įskaitant prista
tymą jūsų artimiems į namus 
per 10-14 dienų. Rašyti: Vytas 
ar Genė Kairys, 517 Fruit-
land Rd., Stoney Creek, On-
tario, I ^E 5A6. Tel.: (416) 
643-3334; Fax (416) 643-8980. 

(sk) 

Dana Gierštikienė ne tik pati 
aktyviai ta lk in inkavo, bet 
prikalbino ir dvi savo drauges: 
Ireną Garunkštienę ir Reginą 
Smolinskienę stoti L.V. Vilčiai 
pagalbon. Dana Gierštikienė 
vežioja vaikus su jų motinomis 
tyrimams į ligoninę, vertėjauja, 
guodžia ir stiprina motinas 
opei acijų metu. Sunkiausia jai 
yra, kai motinos labai išgyvena 
vaikų operacijas, nes joms tada 
reikia rasti gerą žodį, paguosti. 
Bet ji t a i mielai a t l i eka . 
Besikalbant su D. Gierštikienė, 
paaiškėjo, kad ji pati nuo 1981 
iki 1989 m. yra praradusi net 
septynetą labai artimų žmonių 
ir tie išgyvenmai padeda jai 
geriau suprasti kitus kenčian
čius, jiems padėti. 

Paklausta, kuriuos vaikus ir 
jų motinas ji ger iaus ia i 
prisimena, atsakė, kad daug jų 
prisimena, bet gal labiausiai tai 
Lidiją, kuri buvo viena pirmųjų, 
o jos mama buvo jautri ir viską 
sunkiai išgyveno. Lidija buvo il
gokai čia gydoma ir jos labai 
susidraugavo. Nors D. Gierš
tikienė gauna daug laiškų iš 
Lietuvos, iš čia buvusių vaikų 
ir jų motinų, bet ją labiausiai su
jaudino Lidijos mamos pirmu
tinis laiškas, kur is dvelkė 
dideliu dėkingumu. 

Dana Gierštikienė ne t ik 
padeda vaikams ir jų motinoms, 
bet taip pat nuolat važinėja 
supirkti motinoms ir vaikams 
įvairių kasdieninio gyveimo 
reikmenų. 

Linkime Danai dar ilgai 
t a lk in inkau t i L.V. Vil t ies 
vaikams bei jų motinoms, 
lengvinti, paįvairinti jų čia 
buvimo dienas. 

Aldona Šmulkšt ienė 

Čikat'r.g lituanistines mokyklos mokiniai su LB Švietimo tarybos pirm. Regina Kučiene (II eil., 
pirrri . iš kairės), mokyt. Sigitu Gūdžiu ir direktore Jūrate Doviliene. 

Ona Strimaitis iš Putnam, 
Conn., „ D r a u g o " nuoširdi 
rėmėja, su prenumeratos pra
tęsimo mokesčiu atsiuntė ir 70 
dol. auką. 

Adolph Baliūnas, Ginger 
Island, Florida, grįžo su žmona 
vėl vasarą praleisti Willow-
brook, Illinois, pakeisdamas 
„Draugo" siuntinėjimo adresą, 
pridėjo 25 dol. auką. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

Darbo vai nuo 9 iki 7 vai vak 
šeštad 9 v r iki 1 vai d 




