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Žinios iš Lietuvos — Elta 

Lenkija ir Lietuva 
pasirašo gynybų 

bendradarbiavimo 
sutartį 

Vilnius, birželio 16 d. (Elta) — 
Antradienį buvo pasirašyta Lie
tuvos Krašto apsaugos ir Lenki
jos Gynybos ministerijų sutartis 
dėl bendradarbiavimo karinėje 
srityje. Dokumentą pasirašė mi
nistrai Audrius Butkevičius ir 
Janusz Onyszkievvicz. 

Šios sutarties pasirašymas 
buvo vienas svarbiausių Lenki
jos gynybos ministro oficialaus 
vizito tikslų. Joje numatyta 
palaikyti nuolatinius Lietuvos 
ir Lenkijos gynybos struktūrų 
ryšius, koordinuoti veiksmus, 
saugant valstybines sienas, 
keistis informacija. Lenkijos 
karo mokyklose bus rengiami 
specialistai Lietuvos krašto ap
saugos tarnyboms. 

Ministrą Janusz Onyszkie-
wicz priėmė ministras pirminin
kas Adolfas Šleževičius. Jis 
pareiškė viltį, kad pasirašytas 
dokumentas turėtų taip pat 
priartinti prie Lietuvos ir Len
kijos geros kaimynystės ir bend
radarbiavimo sutarties sudary
mo. 

Lenkijos gynybos ministro ir 
Seimo pirmininko Česlovo 
Juršėno buvo pasikeista nuo
monėmis apie politinę padėtį 
Lietuvoje ir Lenkijoje. Janusz 
Onyszkiewicz pasakė, kad artė
jančių rinkimų rezultatai netu
rėtų atsiliepti Lietuvos ir Lenki
jos santykiams. 

Gylys pasakė kalbą 
pasaulinėje žmogaus teisių 

konferencijoje 

Birželio 15 dieną Lietuvos už
sienio reikalų ministras Povilas 
Gylys pasakė kalba Vienoje 
vykstančioje pasaulinėje žmo
gaus teisių konferencijoje. Jis 
pabrėžė, kad žmogaus teisės, de
mokratija, įstatymų valdžia 
buvo tos didžiosios vertybės, dėl 
kurių, atkurdami nepriklau
somybe, kovojo Lietuvos žmo
nės. Pasak P. Gylio, svarbiau
sieji Lietuvos žmogaus teisių po
litikos tikslai — po penkių de
šimtmečių trukusios okupacijos 
atkurti pilietinę visuomenę, 
sukurti tvirtą pagrindą rinkos 
ekonomikai, užtikrinti Lietuvo
je gyvenančių tautų saugumą, 
plėtoti šalies integraciją į pasau
lio bendriją. 

Vienoje P. Gylys susitiko su 
konferencijoje dalyvaujančiais 
Kazachstano, Kanados, Egipto, 
Indijos, kitų šalių užsienio 
ministrais. Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos ministrai trišaliame su
sitikime derino delegacijų po
zicijas bei taktiką. 

Siūloma Seime svarstyti 
užsienio ministro veiklą 

Birželio 15 d. Seimo vakari
niame posėdyje Seimo narys 
Romualdas Ozolas perskaitė 
Centro sąjungos pareiškimą dėl 
Lietuvos užsienio politikos. 
Pažymima, kad šiuo metu užsie
nio politika yra atsidūrusi 
aklavietėje. Visai ne organi
zacine klaida Centro sąjunga 
pavadino ambasadoriaus Stasio 
Lozoraičio atleidimą, sukėlusį 
visuomenėje didelę reakciją. 
Romualdas Ozolas pažymėjo, 
jog iki šiol nėra tinkamos dip
lomatinio atstovavimo politikos 

— kol kas neatstovaujama nei 
Karaliaučiuje, nei St. Peter
burge. Dabartinę užsienio poli
tiką jis pavadino nekonstruk
tyvia. Todėl, pasakė Romualdas 
Ozolas, Seime turi būti svars
toma Užsienio reikalų ministro 
ataskaita ir sprendžiamas klau
simas dėl jo atitikimo užima
moms pareigoms. 

Opozicija: Jok ių nuola idų 
rusams išvedant kar iuomenę 

Antradienį vykusiame Seimo 
posėdyje Tėvynės Santaros var
du Seimo opozicijos vadas Vy
tautas Landsbergis paskelbė 
pareiškimą dėl 53-ųjų Lietuvos 
okupacijos metinių. Tėvynės 
Santara tikisi, sakoma pareiš
kime, kad vieningomis Seimo ir 
vyriausybės pas t angomis 
okupacija bus baigta, įvykdant 
Lietuvos ir Rusijos 1992 m. 
rugsėjo 8 dienos susitarimą ne 
vėliau kaip šių metų rugpjūčio 
31 d., Lietuvai nepadarius jokių 
naujų Rusijos reikalaujamų 
nuolaidų. • 

Vilniaus chorai ruoš ias i 
popiežiaus vizitui 

Birželio 16-ąją Vilniuje įvyks 
pirmoji bendra lietuvių ir lenkų 
bažnytinių bei pasaulietinių 
chorų repeticija, rengiantis su
tikti popiežių Joną Paulių II 
Lietuvoje. 

Perklausoje dalyvaus dvide
šimt septyni sostinės chorai. 
Visi jie turėtų giedoti šv. 
Mišiose, kurias Šventasis Tėvas 
aukos Vingio parke. 

Repertuarą parinko specialiai 
sudaryta chorų vadovų komisi
ja; jis buvo der inamas su 
bažnytiniu popiežiaus vizito 
organizavimo komitetu. Pamal
dose bus atliekamos Juozo Nau
jalio Mišios šv. Leonardo garbei, 
tradicinės lietuvių ir užsienio 
kompozitorių giesmės. Specia
liai šiai progai „Pasveikinimą 
Jonui Pauliui II" sukūrė poetas 
Bernardas Brazdžionis ir kom
pozitorius Lionginas Abarius. 
Mišiose skambės giesmės loty
nų, lietuvių ir lenkų kalbomis. 

Jungtinei repeticijai vadovaus 
Muzikos akademijos profesorius 
Lionginas Abarius ir Arkika
tedros bazilikos Didžiojo choro 
vadovas Leonas Pranulis. 

Žydų genocido met inėms 
paminėt i 

Rugsėjo 23 d. sukaks 50 metų, 
kai hitlerininkai sunaikino Vil
niaus getą. Šią tragišką datą 
numatoma plačiai paminėti. Su
daryta Seimo pirmininko Čes
lovo Juršėno vadovaujama vals
tybinė komisija. 

Birželio 15 d. komisijos posė
dyje patikslintas žydų genocido 
atminimo renginių šių metų lie
pos - spalio mėnesiais planas. 
Vilniuje, Subačiaus gatvėje, nu
matoma atidengti paminklą 
hitlerinės okupacijos metais čia 
nužudytiems keliems šimtams 
žydų, sutvarkyti žydų kapines, 
jų masiškos žūties vietas. Įvyks 
tarptautinė konferencija, bus 
pagerbiami žydus gelbėję Lie
tuvos gyventojai. 

Į genocido 50-ųjų metinių 

JT misija vyks į Baltijos 
šalis 

Rusijos karininkai su savo šeimomis birželio 15 d dalyvavo ceremonijose Havanoje, Kuboje, 
pažymint jų pasitraukimą iš Kubos. Motorizuota sovietinė brigada buvo pasiųsta į Kubą 1962 
m., po vadinamosios Kubos raketų krizės. Tuo metu, JAV žvalgybai pastebėjus j Kubą gabenamas 
didžiules sovietines puolimo raketas, prez. John F Kennedy išreikalavo, kad Sovietų Sąjunga 
jas vežtųsi atgal. 

Lietuva: JT turi stiprinti 
žmogaus teisių veiklą 

New Yorkas, birželio 15 d. — 
Antradienį, birželio 15 d., amba
sadorius Anicetas Simutis 
lankėsi pas Marrack Goulding, 
JT generalinio sekretoriaus 
pavaduotoją politiniams reika
lams (U nder-Secretary -General 
for Political Affairs), praneša 
Lietuvos Nuolatinė Misija prie 
Jungtinių Tautų. Ambasadorių 
Simutį į pasitarimą lydėjo Misi
jos patarėjas Algimantas Gurec-
kas. Tą pačią dieną M. Goulding 
taip pat priėmė Estijos ambasa
dorių Ernst Jaakson ir Latvijos 
vyriausiąjį atstovą Aivars Bau-
manis. 

Marrack Goulding pranešė, 
kad generalinis sekretorius 
Boutros Boutros-Ghali pritarė 
Jungtinių Tautų misijos pasiun
timui į Baltijos valstybes. Misija 
praleis po dvi dienas Maskvoje, 
Vilniuje, Rygoje ir Taline. Jos 
uždavinys — susipažinti su Ru
sijos Federacijos karinių pajėgų 
išvedimu iš Lietuvos, Latvijos 
bei Estijos ir paruosti apie tai 

pranešimą Jungtinių Tautų Ge
neralinės Asamblėjos 48-tajai 
sesijai, kuri prasidės rugsėjo 27 
dieną. 

Misija siunčiama, vykdant 
Generalinės Asamblėjos pernai 
padarytą nutarimą dėl svetimų 
karinių pajėgų atitraukomo iš 
Baltijos kraštų. Šis nutarimas 
įpareigoja generalinį sekretorių 
sekti, kaip vyksta svetimos ka
riuomenės išvedimas, ir paruoš
ti apie tai pranešimą šių metų 
Generalinės Asamblėjos sesijai. 

Pasitarimo metu Marrack 
Goulding siūlė, kad misija 
vyktų j Lietuvą tuoj po sutartos 
dienos, kada Rusijos kariuome
nė turėsianti būti visiškai išves
ta, tačiau tai dar reikia suderin
ti su tuo laiku laukiamu popie
žiaus Jono Pauliaus II ap
silankymu. Misijos atvykimo 
laikas buvo paliktas nustatyti 
vėliau, gavus Baltijos vaistybių 
ir Rusijos Federacijos užsienio 
reikalų ministerijų pritarimą. 

v 

Lietuva dalyvauja Žmogaus 
teisių konferencijoje 

V i e n a , birželio 15 d. — tybių, nes pagal konferencijos 
Antradienį Lietuvos užsienio taisykles tai nedaroma, sten-
reikalų ministras Povilas Gylys •giantis išvengti konferencijos 
pasakė kalbą Jungtinių Tautų supolitinimo ir dėl to iškylančio 

pavojaus, kad konferencija gali 
išsiskirstyti, jokių nutarimų ne
priėjus). --r . 

Min. Povilas Gylys kalbėjo: 
„Kaip minimumas, Jungtinės 
Tautos turi tuoj pat pranešti, kai 
kur nors vyksta rimti žmogaus 
teisių pažeidinėjimai. Tuo pačiu 
metu, jei kaltinimai žmogaus 
teisių pažeidinėjimais pasirodo 
nepagrįsti, mes skatiname lygiai 
taip pat energingai atitaisyti 
kaltinimą. Ši rekomendacija 
ypatingai rūpi mažoms valsty
bėms, kaip mano, kurios gali 
ypatingai skaudžiai nukentėti 
nuo didesnių galybių pasirink
tinių ir subjektyvių puolimų, 
stengiantis pravesti savas 
politines užmačias". 

Lietuva žmogaus teises laiko 
visuotinėmis 

Kalbėdamas konferencijoje, 
min. Povilas Gylys Lietuvą 
įrikiavo į Vakarų bloką 
žmogaus teisiu visuotinumo 
atžvilgiu. Kaip jau rašėme 
birželio 15 d. „Drauge", šalys 
kaip Kinija, Kuba, Sirija, 
Iranas, Vietnamas, Pakistanas, 
Malayzija, Singapūras ir Jeme
nas, bando argumentuoti, jog 
žmogaus teisių sąvoka yra is-
toriškai-kultūnškai sąlygota, 
vakarietiškas išradimas, netin
kantis visiems kraštams. Vaka
rų bei daugelio kitų šalių pozi
cija yra tai, kad žmogaus teisės 
yra visuotinos, priklausančios 
kiekvienam žmogui ir kad šalys, 
kalbančios apie JU istorinį-kul-
tūrinį sąlygotumą, tuo tik nori 
pateisinti žmogaus teisių pažei
dinėjimą savose valstybėse. 

Lietuvos užsienio ministras 
Povilas Gylys Kalbėjo: ,,Žmo-
gaus teisių sąvoka nėra daugu 
mai civilizaciji; svetimas išradi 
mas. Nors kui; :rinis ir sociali
nis kontekstą- kiekvienos ša
lies išsivyst- mo lygis yra 
faktoriai, į kuriuos reikia 
atsižvelgti, Jungtinių Tautų 
Chartija ir dar specifiškiau. 
Visuotinė Žmogaus Teisių Dek 

minėjimo renginius rengiasi at- laracija pripažįsta, jog žmogaus 
vykti buvę geto kaliniai, pasi- teisės ir pagrindinės laisvės yra 
priešinimo judėjimo dalyviai, visuotinės ir negali būti laiko 
dvasiškiai, genocido tyrinėtojai mos kurios ners valstybės vi-
iš daugelio šalių. daus reikalu. Šiandien, pra-

suorganizuotoje Tarptautinėje 
žmogaus teisių konferencijoje. 
Kalboje jis pabrėžė, kad buvu
siose totalitarinėse valstybėse 
ypatingai svarbu ne tik padėti 
šalims pravesti demokratinius 
rinkimus, bet dar svarbiau 
švietimu ir nevaldiškų orga
nizacijų puoselėjimu ugdyti 
„žmogaus teisių kultūrą". 

Sust ipr int i žmogaus teisių 
gynimą Balkanuose 

Kalboje jis taip pat nurodė, 
kad žmogaus teisės turi būti 
pagrindinis elementas ir JT 
taikos palaikymo operacijose. 
Konkrečiai neminėdamas karo 
Balkanuose, jis tačiau pareiškė: 
„Nors mes pripažįstame tylios 
diplomatijos naudingumą, mes 
baiminamės, jog viešas tylė
jimas neutralumo vardan, vyks
tan t baisiems žiaurumams, 
alina (JT) organizacijos auto
ritetą ir blogina vis blogėjančią 
padėtį. Mano valdžia skatina 
generalinį sekretorių ir Saugu
mo Tarybą sustiprinti žmogaus 
teisių gynimą Jungtinių Tautų 
taikos palaikymo ir humanitari
niuose projektuose. Lietuva re
mia JT Vyriausio Komisionie-
riaus Žmogaus Teisėms įstaigos 
įkūrimą". 

Atremti Rusijos šmeižtus 
Toliau jis padidintos JT rolės 

svarbą žmogaus teisių priežiū
roje surišo ir su Pabaltijo šalims 
itin aktualiu reikalu — svarbu 
ne tik ginti pažeidžiamas žmo
gaus teises, bet taip pat ir 
atmušti pagrindo neturinčius 
tokius kaltinimus. Čia jis ir vėl 
konkrečiai neminėjo Rusijos 
kaltinimų, kad Latvijoje ir 
Estijoje esą pažeidinėjamos ten 
gyvenančių rusų žmogaus tei
sės. Tuo tarpu, ten nuvykusi JT 
komisija yra konstatavusi, jog 
rusų teisės nėra pažeidžiamos. 
Bet iš kalbos konteksto aišku 
apie ką kalbama. Min. Gylys var
dais neminėjo kaltinamų vals-

ėjus 45 metams (po šių doku
mentų patvirtinimo 1958 me
tais), milijonai vyrų ir moterų 
žiūri į mus čia Vienoje, lauk
dami pagalbos ir gairių kaip 
įgyvendinti žmogaus teises". 

„Mes pabrėžiame, kad ger
biame kultūrinius, religinius ir 
etniškus skirtumus, bet pripa
žįstame, kad valstybių pareiga, 
nepaisant jų ekonominio, poli
tinio ir socialinio išsivystymo, 
yra puoselėti ir apsaugoti visas 
žmogaus teises ir pagrindines 
laisves". 

Būtina kurti žmogaus teisių 
kultūrą 

Anot ministro Gylio, svar
biausios apsaugos prieš žmo
gaus teisių pažeidimus yra trys: 
aktyvus skatinimas visų asme
nų žmogaus teisių gerbimo,pri-
žiūrėjimas, kad būtų valdoma 
pagal įstatymus, ir efektyvių 
demokratinių institucijų sukū
rimas. Visuose politiniuose ir 
ekonominiuose reikaluose būti
nas pagrindas yra pluralistinė 
demokratija ir ne tik asmenų 
bet ir mažumų žmogaus teisių 
užtikrinimas. Tad ypač buvu
siuose totalitariniuose kraš
tuose yra svarbu ugdyti žmo
gaus teisių kultūrą. 

„Tam įvykdyti", kalbėjo 
ministras, „Lietuva žiūri į 
Jungtinių Tautų bei jos part
nerių — nevaldiškų organizacijų 
— dideli patyrimą ir mechaniz
mus, laukdama patarimų, kaip 
įskiepyti pagarbą žmogaus tei
sėms, ypač atskirose vietovėse. 
Mūsų svarbiausių uždavinių 
tarpe yra šie: duoti juridinį 
statusą nevaldiškoms organi
zacijoms, išmokyti tų organi
zacijų vadus ir administra
torius, skatinti didesnį bendra
darbiavimą tarp valstybės ir 
savanoriškų grupių". 

Povilas Gylys pranešė, jog 
šiuo metu yra svarstoma Lietu
voje jkurti Žmogaus Teisių 
Centrą, kuris teiktų dokumen
taciją bei informaciją žmogaus 
teisių reikalais bei organizuotų 
žmogaus teisių apsaugojimo 
kursus nevaldiškoms organiza
cijoms, darbininkų unijoms, mo
terims, žurnalistams, advoka
tams, policininkams bei moky
tojams. 

„Kai kurie sako, jog laisvė 
išlaisvina tautos kūrybines jė-

Viena, birželio 14 d. — 
Lietuvos Respublikos delegaci
ja, vadovaujama Užsienio Rei
kalų Ministro Povilo Gylio, da
lyvavo Pasaulinės Žmogaus Tei
sių konferencijos atidaryme 
Austrijos Tarptautiniame cent
re Vienoje. Kaip praneša Lie
tuvos Nuolatinė Misija Jung
tinėms Tautoms, konferenci 
jos dalyvius pasveikino Aus
trijos užsienio ministras 
Alois Mock — šios konferencijos 
prezidentas — bei Jungtinių 
Tautų generalinis sekretorius 
Boutros Boutros-Ghali. 

Pirmame plenariniame posė
dyje, kurio metu buvo patvir
tinta konferencijos dienotvarkė, 
kalbėjo Austrijos kancleris 
Franz Vranitzky, JAV Valsty
bės sekretorius Warren Christo-
pher, kitų valstybių užsienio mi
nistrai. 

Pirmadienį Lietuvos užsienio 
ministras Povilas Gylys susitiko 
su Ukrainos užsienio ministru 
A. Zelenko ir aptarė valstybių 
interesų atstovavimo Ukraino
je ir Lietuvoje klausimus, bend
radarbiavimo bei tarpvalstybi
nių sutarčių pasirašymo galimy
bes ir perspektyvas. Ministrai 
kalbėjo ir apie Ukrainoje gyve
nančių lietuvių problemas. 

Ministras P. Gylys pirmadienį 
taip pat susitiko su Korėjos am
basadorium žmogaus teisių 
klausimais Shin, Kazachstano 
užsienio ministru T. Suleime-

gas, kad galėtų siekti greito 
ekonominio išsivystymo. Kiti 
tvirtina, kad ekonominis ir 
socialinis išsivystymas yra 
svarbesnis , negu politinė 
laisvė", kalbėjo min. Gylys. 
„Mes žiūrime į savo politinį, 
ekonominį bei socialinį augimą 
ne kaip į tikslą savyje, bet kaip 
į sudėtinę dalį žmogiško vysty
mosi ir demokratinio proceso. 
Mes netikime, kad ekonominis 
vystymasis ir žmogaus teisės yra 
prieštaraujančios sąvokos. Pri
pažindami, kad politinė demo
kratija visuomet bus trapi, kol 
nėra užtikrintos pagrindinė 
ekonominės teises, mes taip pat 
pripažįstame, jog visur pasauly
je yra trokštama ir ekonominė 
pažanga ir politinė laisvė". Tuo 
ministras Gylys ir pagrindė 
Lietuvos raginimą Jungtinėms 
Tautoms stipriau reišktis, 
žmogaus teisių apsaugoje. 

nov. Taip pat trys Baltijos 
valstybių užsienio ministrai 
trišaliame susitikime derino 
delegacijų pozicijas dalyvavimo 
konferencijoje klausimais. Mi
nistras Gylys vakare nuvyko į 
Ispanijos ir Austrijos Užsienio 
ministrų priėmimus. 

Birželio 15 d., plenarinio posė
džio metu ministras Povilas 
Gylys sakė kalbą. Po ministro 
Gylio kalbos pasisakė buvęs 
JAV prezidentas Jimmy Carter. 

Ministras Gylys taip pat pla
nuoja susitikti su Kanados, 
Egipto ir Indijos užsienio minis
trais bei pietaus su Austrijos už
sienio ministru A. Mock. Kiti 
delegacijos nariai dalyvavo 
įvairių konferencijos komitetų 
darbe. 

Pirmoji VDU 
pokarinė laida baigė 

mokslus 
Kaunas, birželio 12 d. — 

Vytauto Didžiojo universitete 
birželio 11 d. bakalaurų diplo
mai buvo įteikti pirmajai Vy
tauto Didžiojo universiteto 
pokario laidai. 

Bakalaurais tapo daugiau 
kaip pusantro šimto VDU stu
dentų, baigusių ketverių metų 
mokymo kursą Humanitarinių 
mokslų, Ekonomikos ir vady
bos. Fizikos-matematikos, Infor
matikos, Menų ir Socialinių 
mokslų fakultetuose. 

Taip pat buvo įteiktos VDU 
garbė daktarės regalijos visame 
pasaulyje žinomai archeologei 
senųjų indoeuropiečių ir baltų 
kultūrų tyrinėtojai, Kalifornijos 
universiteto profesorei ir bu
vusiai prieškarinio VDU auklė
tinei Marijai Gimbutienei. 

• Lietuvos vyriausybė už
draudė alkoholio ir tabako 
gaminių reklamavimą per tele
viziją ir spaudą. Tai padaryta, 
vykdant įsipareigojimus Pasau
linei Sveikatos organizacijai. 

KALENDORIUS 

Birželio 17 d.: Adolfas, 
Laura, Daugantas, Liudgailė. 

Birželio 18 d.: Švč. Jėzaus 
Širdis, Arnulfas, Efremas, Ma-
rira, Tolvandas, Vaiva. 

> 
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LIETUVIU TELKINIAI 

DETROIT, MI 
SUDIEV, MIELI 

DRAUGAI 
„Mes visi trokštame prie ko 

nors priklausyti, būti kam svar
būs ir reikalingi ir, man rodos, 
daugumas mokinių tą jaučia 
lietuviškoje mokykloje, kad jie 
yra lietuviai. Čia jų lietuviški 
draugai ir lietuviški namai. Šie 
mokiniai išeis į pasaulį ir bus 
laimingi, patenkinti žmonės, 
les žino, kur jie priklauso. Mes 
turime labai puikią šeimyninę 
bendruomenę čia, Žibuno mo
kykloje — džiaukimės ja, įver
tinkime ją ir dirbkime jai". 

Šie Žiburio mokyklos direk
torės Rūtos Mikulionienės žo
džiai gražiai išaiškina, kodėl 
Detroito rajono mokiniai ir 
mokytojai rinkosi kas šeštadienį 
į Dievo Apvaizdos parapijos 
jaukias patalpas, rašė, skaitė, 
dainavo, šoko. draugavo. 
Gegužės 16 d. susirinko kartu 
su tėveliais, seneliais, mokyklos 
draugais užbaigti dar vienus 
mokslo metus. 

Pirmiausia programoje pasi
rodė darželio mokinukai, pa
ruošti mokytos Tauros Unde-
rienės. ir darželis tikrai spalvin
gai „pražydo", kai tiems, kurie 
pereina į pirmą skyrių, buvo 
įteikta gėlyčių. Po įteikimo 
pažymėjimų visiems skyriams, 
žiūrovus nustebino besimokan
čių lietuviškai „Vaško muzie
jus". Mišrių šeimų jaunimas, 
paruoštas mok. V. Juškienės, 
vaizdavo asmenybes iš Lietuvos 
praeities: Vytautą Didįjį, Vincą 
Kudirką, Darių ir Girėną ir ki
tas. 

Šiais metais 10. mokinių baigė 
8 skyrių ' r buvo keliami į aukš
tesniąją mokyklą Direktorė 
Mikulionienė ragino juos sekti 
šių metų abiturientų pavyzdžiu 
ir išsilaikyti iki 12 skyriaus. 

Eleonora Grigaitienė, ką tik 
baigusi bendruomenės pirmi
ninkės pareigas, įteikė abi
turientams knygas. 

Mokytoja Marija Jankauskie
nė pristatė 8 abiturientus. 
Aiškiai buvo matyti jos meilė ir 
rūpestis kiekvienu abiturientu. 
Ji pritaikė asmenišką, nuoširdų 
komentarą kiekvienam moki
niui, o abiturientai, patyrę jos 
kantrumą, paskatinimą pasku
tinių dvejų metų laikotarpyje, 
atsisveikino su mylima moky
toja, kuri jau 30 metų dar
buojasi Žiburio mokykloje. 

Tėvų komiteto vardu kalbėjo 
Rasa Karvelienė. Jos nepapras
tas darbštumas ir kitų narių 
talka žymiai palengvino mo
kyklos administracinį darbą. 

Džiaugiamės, kad kas metai 
Žiburio mokykloje atsiranda 
ta lent ingo jaunimo. Šiais 
metais rašymo premijas laimėjo 
mokiniai: Aleksa Rukštelytė — 
„Keistas susitikimas", Kristina 
Barauskaitė — „Lėlė Rūta", 
Tomas Sirgėdas — „Mano 

šeimos medis", Tomas Sventic-
kas — „Kur mano auksinis laik
rodis?" 

Mokykla taip pat dalyvavo 
JAV LB Švietimo tarybos skelb
tame piešinių konkurse , 
turime net penkias laimėtojas: 
Laurą McAndrevv, Daina Sko-
tytę, Liną Sirgėdaitę, Audrą ir 
Nidą Lapšytes. 

Užbaigėme šią šventę, pasi
džiaugdami mokinių tautiniais 
šokiais (mok. L. Viskantienė) ir 
dainavimu (mok. V. Šimaitytė). 
Ačiū mokytojams ir tėveliams 
už kantrybę ir ištvermę! Sma
gaus stovyklavimo mokiniams! 
Iki pasimatymo rudenį. 

G. Ješmant ienė 

BAIGĖ GIMNAZIJĄ 

J o n a s Vls» Jas> K o r s a k a s . 

Jonas Vladas Korsakas, Iza
belės ir Rimo Korsakų sūnus, 
šią vasarą baigė Troy Athens 
gimnaziją su „Summa Cum 
Laude" pažymėjimu ir buvo 
atžymėtas pirmuoju tarp 402 
baigiančių mokinių. Jis taip pat 
priklausė National Honor Socie-
ty ir aktyviai reiškėsi sporte. 
Ketverius metus atstovavo savo 
gimnazijoj šuolių į vandenį 
sporte ir šiais metais buvo 
pagerb tas kaip ,,Scholar 
Athle te" ir „Academic Ali 
America". Taip pat priklausė 
Detroito lietuvių sporto klubo 
„Kovas" golfo sekcijai. Jonas 
gavo ketverių metų stipendiją iš 
Bloomfield Hills Country Club. 
kurią užsidirbo ne tik kaip geras 
mokinys, bet ir nešiodamas per 
vasarą sunkius golfo maišus. Jis 
yra priimtas į University of 
Michigan, Ann Arbor, inžineri
jos fakultetą ir šį rudenį pradės 
studijas. Jonas lankė Detroito 
„Žiburio" lituanistinę mokyklą, 
aktyviai dalyvauja skautų orga
nizacijoje, priklauso karaliaus 
Mindaugo ateitininkų kuopai ir 
„Audinio" tautinių šokių šokėjų 
grupei. Daug vasarų yra pralei
dęs stovyklaudamas „Daina
vos" jaunimo stovykloje ir šią 
vasarą planuoja praleisti „Dai
navoje", stovyklaujančio jauni
mo vadovo pareigose. Sveiki
name Joną Korsaką baigus gim
naziją ir linkime sėkmės sie
kiant profesinio mokslo, kartu 
ragindami ir toliau likti aktyviu 
lietuviu mūsų tarpe. 

Illinois valstijos gubernatorius J i m Edgar , s v e i k i n a m a s lietuvių moterų, jam lankantis Morton 
High School East vykusiame IV Tas te of Morton festivalyje. Iš k. — Lietuvos Vyčių atstovė Priscilla 
Neniškis, Irena Pranckevičienė, gubernator ius J i m Edgar ir Gina Vance. 

Nuotr. Brent Hanson 

ŠVENTĖ VEDYBŲ 
SUKAKTĮ 

Andriui ir Alytei Butkūnams 
birželio 7 dieną suėjo 40 metų 
vedybinio gyvenimo. Birželio 12 
d. jų vaikai ir draugai, Liolės ir 
Kazio Kizlauskų namuose su
rengė sukaktuvininkams staig
meną — sukaktuvių paminėji
mą. Dalyvaujant Elytės tėveliui 
Juozui Matekūnui, vaikams 
Pauliui, Andriui, Kristinai, 
Reginai ir jų šeimos nariams 
bei draugams ir pažįstamiems, 
buvo perskaityta „40 vedybinių 
metų odė", sugiedota „Ilgiausių 
metų" ir palinkėta sulaukti dar 
bent tiek sukaktuvių. Elytė ir 
Andrius Butkūnai yra aktyvūs 
Detroito lietuviško telkinio na
riai. Šiuo metu Andrius yra 
Dievo Apvaizdos parapijos Tary
bos pirmininkas! 

METINIS BALFO NARIŲ 
SUSIRINKIMAS 

Balfo 76-to skyriaus metinis 
narių susirinkimas sekmadie
nį, birželio 27 dieną, 12 vai. 
vidurdienį, vyks Šv. Antano 
parapijos patalpose. Bus val
dybos ir revizijos komisijos 
pvanešimai bei naujos valdybos 
ir revizijos komisijos rinkimai. 
Visi skyriaus nariai, ir norin
tieji tapti šalpos organizacijos 
nariais, kviečiami atvykti į šį 
metinį susirinkimą. Skyriaus 
pirmininkas yra kun. Alfonsas 
Babonas. 

POLITINĖ 
KONFERENCIJA 

JAV LB visuomeninių reikalų 
tarybos rengiama politinė kon
ferencija Dievo Apvaizdos Kul
tūros centre, vyks birželio 18-20 
dienomis. Į konferenciją yra 
užsiregistravę daugiau negu 
160 dalyvių, jų tarpe ir Lietuvos 
Ministeris pirmininkas Adolfas 
Šleževičius, kuris atvyksta su 
savo žmona Birute, patarėju 
Gyčiu Kaminsku, ir apsaugos 

„Gabijos" tunto dalis paukštyčių ir aguonėlių rikiuojasi Detroito skautu Kaziuko mugėje. 

atstovu Laimučiu Kaseliu. Lie
tuvos delegaciją į konferenciją 
sudaro: Seimo centro frakcijos 
vadovas Romualdas Ozolas, Sei
mo narys ir socialdemokratų 
vadovas Aloyzas Sakalas ir 
Seimo narys bei Tėvynės sąjun
gos atstovas Saulius Šaltenis. 

Š e š t a d i e n i o iškilmingos 
vakarienės metu bus pagerbtas 
50 metų ta rnavęs Lietuvos 
diplomatinėje tarnyboje am
basadorius Stasys Lozoraitis. 
Konferenciją rengia JAV LB 
visuomeninių reikalų taryba, 
kuriai pirmininkauja Algiman
tas Gečys iš Philadelfijos ir LB 
Michigano Apygardos valdyba, 
kuriai pirmininkauja Liuda Ru-
gienienė. 

DETROITIEČIAI 
EKONOMIJOS 

KONFERENCIJOJE 

Lie tuvos Ambasados Wa-
shingtone surengtoje ekono
mijos konferencijoje birželio 
10-11 dienomis iš Detroito 
dalyvavo Audronė Tamuliony-
tė-Lentz, Birutė ir Jonas Sverai. 

TRAGIŠKO BIRŽELIO 
MINĖJIMAS 

Sekmadienį birželio 13 dieną, 
Latvių Šv. Povilo liuteronų 
bažnyčioje, Farmington Hills 
Michigan įvyko birželio 14, 
1941 metų ir kitų deportacijų 
religinis prisiminimas. Minė
jimą ir pagrindinę kalbą pasakė 
latvių pastorius Edgars Petre-
vics. Maldos buvo estu, latvių ir 
lietuvių kalbomis. Lietuvių 
maldas skaitė dr. Stefa Briz-
gytė-Miškinienė. Minėjimas 
buvo baigtas visų trijų valstybių 
himnais. Minėjimą rengė Michi
gano Baltų komitetas. Lietu
viams jame atstovauja Bernar
das Brizgys, adv. Kęstutis Miš
kinis ir dr. Stefa Brizgytė-Miš-
kinienė. 

ADV. P. ŽUMBAKIO 
KOMENTARAI 

Adv. Povilo Žumbakio ko
mentarai yra girdimi antradie
niais 4 vai. po pietų „Lietuviškų 
melodijų" radijo valandėlėse, 
kurios transliuojamos antra
dieniais ir penktadieniais nuo 4 
iki 5 vai. po pietų iš tautybių 
stoties, WPON-AM banga 1460, 
Walled Lake, Michigan. Birželio 
15 dienos laidoje adv. Žumbakis 
painformavo, kad gegužės mėn. 
25 dieną Lietuvos prezidentas 
A. Brazauskas Seimui pristatė 
naujo ištaisyto įstatymo projek
tą „Dėl susirinkimų, organiza
vimo ir vedimo tvarkos". Nau
jo įstatymo tikslas kontroliuoti 
ir suvaržyti Lietuvos žmonių 
teises. Adv Žumbakis savo 
komentarus baigė „Bus įdomu 
stebėti, ar Washingtone bei 
Detroite susirinkę mūsų vadai 
iškels šio įs ta tymo ir kitų 
, , b r a z a u s k i n i n k ų " veiklą, 

Vyčių veikla 
METINĖ LIETUVOS 
VYČIŲ GEGUŽINĖ 

Lietuvos Vyčių Vidurio 
Amerikos apygardos metinė 
gegužinė — piknikas bus sekma
dienį, liepos 4 dieną, 12 vai. 
Jono ir Gražinos Stankūnų 
„Pines" restorane ir sodelyje, 
3860 W. Dunes Highvvay (Rt. 
12), Pines, Indiana, netoli Be-
verly Shores, Ind. Tel. 219-
874-7330. Bus patiekti karšti 
užkandžiai (bufetas) ir pietūs, 
vyks žaidimai, laimėjimai, bus 
ir gaivinančių gėrimų. 

Autobusai iš Čikagos išvyks: 
nuo Nekal to Prasidėjimo 
parapijos bažnyčios —10:30 v.r. 
ir nuo Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčios — 11:00 v.r. 
Vietoms autobusuose reikia 
pasidaryti rezervacijas iš 
anksto, kreipiantis į Evelyn 
Oželis, tel. 312-254-7553, arba į 
renginio pirmininkę Aldoną 
Brazis, tel. 708-361-5594. 

Visi nariai ir svečiai 
kviečiami maloniai lietuviškoje 
aplinkoje praleisti gražią 
vasaros popietę gamtoje. Nesi
gailėsite. 

Aldona Brazis 

vykdomą prieš laisvąją rinką, 
spaudą ir pagrindines žmogaus 
teises. Tokių suvažiavimų 
tikslas yra sienų griovimas tarp 
išeivijos ir Lietuvos. Reikia 
tikėtis, kad žmogaus teisės 
nebus pamirštos suvažiavimo 
dalyvių, tiek mūsų, tiek sve
čių". 

lm 

I MATEMATIKOS 
AUKŠTUMAS 

Tomas Sirgėdas, Danutės 
(Sušinskaitės) ir Vyto sūnus, 
Our Lady of Victory, Northwil-
le, MI, septinto skyriaus mo
kinys, laimėjo antros vietos tro-
fėją Michigano matematikos 
mokinių egzaminuose. Jis taip 
pat laimėjo pirmą vietą regio
nalinėse matematikos varžybo
se Lavvrence technikos univer
sitete ir trečią vietą atrinktųjų 
iš visos Amerikos matematikų 
dienose Detroite. 

, Sirgėdas taip pat įrašytas į 
I visos Amerikos garbės (Honor 
Roll) sąrašą matematikoje už 
išskirtiną atsiekimą, dalyvau
jant Amerikos Junior High 
School egzaminuose. Jis taip pat 
pateko į Michigano matematikų 
garbės narių sąrašą. 

Ši informacija, pailiustruota 
nuotrauka, a tspausdinta 
,,Northwille Record" laik
raštyje. Sveikinimai ir lin
kėjimai jaunam matematikos 
talentui! 

V.R. 
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• Redakcija straipsnius taiso savo 
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anksto susitarus. Redakcija už 
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GIMNAZIJAI GRAŽINO 
VARDĄ 

Marijampolėje esančiai Jono 
Jablonskio vidurinei mokyklai 
gražintas Rygiškių Jono vardas 
ir suteiktas gimnazijos statusas. 
Pernai ši žymi mokykla šventė 
savo 125 metų jubiliejų. 

GARLAIVIS -
RESTORANAS 

Privati firma vieną Vilniaus 
Neries upėje plaukiojantį gar
laivį pavertė restoranu. Kelio
nės šiuo laivu daugiausia bus 
skirtos užsienio turistams ir tur
tingiems žmonėms. Laivą bus 
galima užsisakyti gimtadieniui, 
vestuvėms ar kitokiai progai 
švęsti. 

NUSIKALTĖLIAI 
UŽPUOLA LIGONINĘ 

Vilniaus greitosios pagalbos 
ligoninę jau kelintą kartą už
puola ginkluoti nusikaltėliai. 
Dažniausiai tai narkomanai, 
reikalaujantys narkotikų. Už 
policijos posto įsteigimą 
Vilniaus policija paprašė tokios 
sumos, kokios ligoninė išmokėti 
negali. 

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

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

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

Tel. 709-593-4430 (veikia 24 vai.) 
Pirm., antr., ketv., penkt. 4 v.p.p.—7 v.v. i 

Kab. ta i . (312) 595-0349; 
Rez. (312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 83rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12-4 

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

Kab. t a i . ( 312 ) 4 7 1 - 3 3 0 0 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES L IGOS 

7 7 2 2 S K e d ž l e A v a . , 
Chicago , I I I . 6 0 6 5 2 

Kab . 312-735-4477; 
Rez. (709)249-0067; arba (708)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILOING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

Pirmd. 3 v. p.p.-7 v.v antrd. 12:30-3 v p p 
trecd uždaryta. Ketvd. 1-3 v.p.p . 

penkt. ir SeStd 9 v.r-12 v.p.p 

• Tik 1924 m. birželio 2 d. 
Kongresas suteikė visiems in
dėnams Amerikos ūilietvr** 

•132 S. Kedzl* Ave., Chicago 
(312) 778 6949 arba (312) 489 4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

Cardlac Dlagnosls, Ltd. 
Marquette Medlcal Bulldlng 

6132 S. Kedžle 
Chicago, IL 90929 

Tai. (312) 439-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS. M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (709) 594-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Dundee Ave., Elgtn, III. 60120 
Tel. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robarts Rd., Hlckory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. (708) 599-4055 
Valandos pagal susitarimą 

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

ir hemoroidų gydymas 
5940 S. Pulaskl Road. 

Tai . (312) 595-2802 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis, pritaiko akinius 
2618 W 71 st St. 

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

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

Tel. (708) 448-1777 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W. 55th St.. Chicago. IL 
Tai . (312)479-2112 

9525 S 79th Ave., Hickory Hills. IL. 
Tai . (708) 599-8101 
Vai. pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Street 

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

Kabineto te l . (312) 776-2880. 
Rez. (708) 449-5545 

Tai . kabineto Ir buto: (709)952-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ava. , Cicero 

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 
5935 S. Pulaskl Rd., Chicago, IL 

Tai . 312-595-1955 
172 SchlHer St., Elmhurst, IL 60126 

709-941-2909 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 709-834-1120 

EDMUNDAS VIZINAS.M.D., S.C 
Specialybė — Vidaus ligų gydytoias 

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

Valandos pagal susitarimą 
Tai . (312) 595-7755 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

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

ketv 9-12 Penkt 2-7 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Medlcal Center-

Napervllle Csmpus 
1020 E. Ogden A v a . , SuHe 310, 

Napervltle IL 60563 
Tai . 708-527-D090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tel . 312-599-3166 
Namų 708-391-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 W. 93rd St.. Chicago, IL 90638 
Vai.: pirm, antr., ketv. ir penkt. 3-6; 

Šeštadieniais pagal susitarimą 
* ^ ^ M — * • • • 
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Besirengiant mesti žvilgsnį 

I GIMTĄ ŽEMĘ 
Dabar 

veržiasi 
dažnas iš mūsiškių 
aplankyti laisvąją 

Lietuvą, žengti tėviškės laukų 
takais, apglėbti artimuosius. 
Tačiau sugrįžusių iš ten lūpose 
dažnai girdėti ir liūdna gaida. 
Viskas, ką mes svetimuose 
kraštuose prisiglaudę nuo jau 
sykį išgyventos bolševikų 
okupacijos darome, esą ne taip. 
kaip turėtų būti! Jei jau 
nepadėjome galvos Sibire, tai 
bent dabar turėtume viską 
Lietuvai atiduoti, nes esame ne 
taip pražydusi, nulaužta šaka. 
Nuryjame tuos žodžius ir vėl 
bandome gerinti santykius. 
Tačiau, kaip dora suvalkietė, 
sunkiai nuryju ne tik mūsų 
kalbos darkymą jų spaudoje, bet 
ir pamokslus mums. 

Štai puikus „švarios lietu
viškos spaudos" skelbimėlis 
„Gimtajame krašte": „Parduo
du konfortabilų namą..." 

Mieli tautiečiai, čia tai jau 
neiškenčiau, — kur buvo 
laikraščio redaktorius, kad 
praslydo toks žiaurus mūsų 
kalbos žalojimo pavyzdėlis pro 
jo dažnai tokį kritišką žvilgsnį? 
Argi nėra mūsų turtingoje 
kalboje žodžio „patogus", arba 
„namas su visais patogumais"? 
Taigi čia tik vienas iš daugelio 
pavyzdžių — spaudoje, įrodi
nėjant, kad mes priklausome 
Vakarams. 

Kalba yra sielos veidrodis. 
Kiekviena tauta susikuria savo 
kalbą, artimą jų savybėms. Į 
poeziją linkusios tautos turi 
daug švelnesnį žodžių skambesį, 
negu grynai materialine gerove 
besirūpinančios. Tas pasireiškia 
ir jų poezijoje, ir jų muzikoje. 
Kiekviename šimtmetyje 
vykstą karai, persekiojimai 
sukuria bėglių būrius, kurie 
stengiasi prisiglausti kitur ir iš
saugoti bent gyvybę, jei jau ne 
žemišką turtą, kurie bando savo 
vaikams perduoti meilę ir pa
garbą jėga atimtai savo žemei. 
Savaime aišku, kad po kelių 
kartų susilpnėja savos kalbos 
mokėjimas, bet dar šiuo metu 
išeivijoje tebesilaiko ir tebėra 
gerbiama mūsų spauda, litera-

SUKILTI IR IŠSIVADUOTI 
Priežastys, skatinusios 1941 m. sukilimą 

tūra ir tautinis menas. Perjuos 
jaunimas perima tėvų būdą ir 
vertybių skalę, veržiasi susi
pažinti su tėvų žeme, su savo 
vienmečiais. 

Mums reikia pasikalbėti ir ki
tomis svarbiomis temomis. Ką 
galvojate apie senatvės dienas 
— sveikatos priežiūrą gyve
namame krašte, arba net grįžus 
į Lietuvą. Ten jau antrus metus 
leidžia, Druskin inkuose 
nusipirkęs butą, vienas kolega 
žurnalistas-rašytojas. kurį ren
giuosi aplankyti ir sužinoti 
visas tokio apsisprendimo 
smulkmenas. Praleisiu porą 
dienų ir Vilniaus-Verkių apy
linkėje, labai garsiame trijų 
aukštų bendrabutyje, kurį jau 
matė pernai ten besilanky
damas mano vyras ir kuriuo 
buvo sužavėtas. Šis bendrabutis 
buvo atstatytas rusų „šiškų" 
atostogoms, dabar jis privačiose 
rankose, taigi grįžus parašysiu 
apie jį savus įspūdžius. Tai ypač 
tinka Lietuvoje giminių ne
turintiems arba nenorintiems jų 
apsunkinti. 

Dar viena mintis man vis 
neišeina iš galvos, skaitant 
Lietuvos spaudą — tai mūsų 
taut iečių pr is i r i š imas prie 
slaviškų pavardžių galūnių. Juk 
tai nėra aisčių palikimas, o lai
ko eigoje prisitaikėlių užgaidos. 
Pats laikas jas nubraukti, grąži
nant savo šeimai tikrąjį pa
vardės skambesį. Gana visų tų 
-vičius, -oskis, -auskas, ir pana
šių priedų, kaip jau seniai buvo 
padaryta daugelyje šiemų. Kaž
kodėl daugumas negali at
sisakyti savo tėvo pavardės, 
nors ji gilioje praeityje buvo 
svetimtaučių prilipinta. Mūsų 
tarpe, kur seniai gyvenu, jau 
daugumas tą- padarė, iš Sutke-
vičiaus tapdamas Sutkumi, Mic
kevičiaus — Mickumi. Pasitar
dami su šeima ir tai padary
dami, vėliau tiktai galėsite di
džiuotis išlaikę savo vardo 
lietuviškumą, ko dar vis neran
du mūsų gimtojo krašto spau
doje ir žmonių apsisprendime 
priklausyti savo tautai, o ne 
slavams. 

RKV 

Antrojo pasaulinio karo metu 
Lietuva atsidūrė dviejų nuož
mių imperialistų, Stalino ir 
Hitlerio, veiklos replėse. Karo 
eigoje darėsi vis aiškiau ir 
aiškiau, kad ir sovietai ir naciai 
siekiamais tikslais buvo lygūs. 
Patys vykdydami aršią tarpu-
savę kovą, savo plėšrias akis 
buvo godžiai nukreipę į kaimy
nines valstybes, kaip pirminį šio 
karo grobį. 

Machiavellio apibūdinimu, 
iėga ir apgaulė, t.y. liūto ir 
lapės metodai, tironų mielai 
naudojami savo galiai įsigyti ir 
išlaikyti. Tuo atžvilgiu liūtas 
simbolizavo žiaurų smurtą, o 
lapė — gėdingą melą. Jų 
sąmonėje tie abu simboliniai 
bruožai buvo „darnioje" sin
tezėje blogąja prasme. 

Tie du imperialistai, viens 
kito nepakęsdami iš esmės ir 
siekdami viens kito sistemas su
naikinti , sudarė tarpusavę 
nepuolimo sutartį 1939 metais 
rugpjūčio 23 dieną. Kad ir trum
pai toji sutartis veikė, bet jos 
pasekmės buvo labai žalingos. 
Pagal tą sutartį vyko Europos 
padalinimas, Baltijos ir kitų 
Europos valsltybių okupacinis 
pavergimas, sovietų pavergtų 
valstybių genocidas. 

Suokalbyje prieš ramų ir 
kūrybingą mūsų pasaulį iš tų 
dviejų galybių vadovų esame 
gavę daug raminančių pažadų, 
kad mūsų valstybinis sava
rankiškumas nebus paliestas, 
deja, 1940 m. birželio 15 d. jau 
teko patirti Molotovo ir Rib-
bentropo 1939 m. sutarties 
brutalius pavergimo spren
dimus ir veiksmus. 

Mūsų žmogiškoji sąmonė 
buvo tiek giliai žiaurių ir mela
gingų metodų užgauta, kad 
neliko jokios kitos išeities kaip 
priešintis melo niekšybei ir gė
dingiems imperializmo veiks
mams. Priešintis tironijai tapo 
būtina, neišvengiama pareiga. 
Jau 1940 m. spalio mėn. pradėta 
ruoštis sukilimui, kad, atėjus 
tinkamam momentui, rezis
tentų pastangomis būtų nuplau
ta vergijos gėda. Tokia dvasia 
kovojo 1941 metų sukilėliai ir 
vėliau miško broliai. 

Sukilimas, kaip pasiprieši
nimas okupantų prasižengi
mams, yra šviesus įvykis anų 
laikų tamsios audros sūkuryje. 
Sukilimas buvo paremtas drąsa 
ir kovingu ryžt ingumu už 
žmonių teises, už savo tautos ir 
valstybės išsivadavimą iš ver
gijos. Sukilėlių kilni auka nėra 
dar tikrai pripažinta, bet, nėra 
abejonės, kad ateities istoriogra-
fai atskleis sukilimo reikšmę ir 
vaidmenį. 

ADOLFAS DAMUŠIS 

Sovietinis genocidas ir 
nacių holokostas 

Antrojo pasaulinio karo 
metais ir pokario laiku Lietuva 
bei kitos Europos valstybės 
išgyveno sunkius bandymus. 
Abiejų kovojančių valstybių 
vadovybės pasižymėjo mela
gingais „taikos" pažadais. Jos 
vis stengėsi pabrėžti užtik
rinimą, kad kaimyninių valsty
bių, kurių skaičiuje buvo ir 
Lietuva, valstybinė nepriklau
somybė nebus liečiama. Jai nėra 
pavojaus. Tuo tarpu, kaip vėliau 
buvo patirta, dar prieš karo 
pradžią ir prieš tokius pažadus, 
sovietai ir naciai tų valstybių 
likimą jau buvo nusprendę. Tų 
kaimyninių valstybių piliečių 
laukė ne tiktai okupacija, bet jų 
visiškas fizinis sunaikinimas 
deportacijomis, genocidu, 
holokaustu. 

Sovietinis genocidas ir nacių 
holokaustas sunkiai palietė 
Lietuvos piliečius. Lietuvių 
antisovietinės rezistencijos 
pagrindinis tikslas buvo Lietu
vos valstybinio savarankiškumo 
atkūrimas. Vėliau užslinko 
sovietinio genocido pavojus. 
Mūsų rezistencijai iškilo dar 
vienas milžiniškas uždavinys — 
išlaikyti lietuvių tautą gyvą, 
solidariai sąmoningą ir atspa
rią. Bent schematiškai genocidą 
vaizduojant, neįmanoma buvo 
ribotis vien pirmąja sovietine 
okupacija, tenka bent trumpai 
paliesti ir antrosios sovietinės 
okupacijos genocidinius 
veiksmus. 

Deportacijų potvarkia i 
Pirmuoju .^Sovietų Sąjungos 

planu, Serovo instrukcijose 
buvo numatyta iš Lietuvos išga
benti į tolimąsias Sovietų Sąjun
gos sritis apie 700,000 Lietuvos 
piliečių, t.y. apie 23% visos 
lietuvių tautos. Tas Serovo 
planas buvo žinomas, kaip „in
strukcija 001223". Ši in
strukcija, kad ir neoficialiai, 
buvo išleista 1939 m. spalio 11 
d., o Lietuva Sovietų Sąjungos 
okupuota 1940 m. birželio 15 d. 
Taigi Serovo instrukcijos pasi
rodė, kai Lietuva dar nebuvo 
okupuota. Negana to, tame 
laiko tarpe Molotovas ir 
Stalinas keliskart užtikrino, 
kad Lietuvos valstybingumas 
nebus pakęstas. Ir esą jie 
sąžiningai vykdysią sutartį. Tas 
pažadas pasibaigė, kai sovietų 
kariuomenes daliniai iš įgulų 
ribų išvyko prie strateginių 
Lietuvos vietovių. Sovietinės 

okupacijos ir aneksijos plano 
vykdymas ypač išryškėjo, kai 
okupuotos Lietuvos vyriausybės 
vicepirmininkas prof. Krėvė 
Mickevičius nuvyko į Maskvą 
išsiaiškinti Lietuvos padėtį su 
Molotovu. To pokalbio metu 
Molotovas atvirai atidengė kor
tas — esą ne tiktai Lietuva, bet 
ir „visos kitos Europos valsty
bės džiaugsis įsijungę į sovie
t inių broliškų respublikų 
sąjungą". 

Kai Lietuva ir kitos Baltijos 
valstybės buvo okupuotos, vie
t iniai pareigūnai, Sovietų 
Sąjungos vyriausybės spau
dimu, išleido kelis papildomus 
įsakymus bei taisykles. 

Pirmasis toks genocidinis 
įsakymas buvo paruoštas vals
tybės saugumo policijos vado 
Zdanavičiaus. Tą pačią dieną, 
t.y. 1940.VII.7, jis buvo patvir
tintas Antano A. Sniečkaus, 
valstybės saugumo departamen
to direktoriaus. 

Pagal tą įstatymą turėjo būti 
izoliuotos penkios vadovau
jančių asmenų grupės. Tų 
grupių surinkimo komiteto 
vadai buvo šie: 

pirmąją grupę sudarė vado
vaujantys nacionalistai tauti-
ninkai-vykdomojo komiteto 
vadas Krasninas; 

antrojoje grupėje buvo vado
vaujantys voldemarininkai 
—vykdomojo komiteto vadas 
Finkelšteinas; 

trečiojoje grupėje tilpo trocki-
ninkai ir eserai — vykdomojo 
komiteto vadas Finkelšteinas; 

ketvirtąją grupę sudarė vado
vaujantys krikščionys demokra
tai — vykdomojo komiteto 
vadovė Komodaitė; 

penktojoje grupėje buvo liau
dininkai, socialdemokratai — 
vykdomojo komiteto vadas 
Macevičius. 

Visų tu penkių komitetų virši
ninkas buvo divizijos vadas 
Todes. Jis turėjo sekti, kad vi
sų tų grupių vykdomieji komi
tetai laiku sudarytų areštuoti-
nųjų deportacijai sąrašus. 

Per keturias paras sąrašai 
buvo sudaryti, taip buvo pasi
ruošta pirmam masiniam geno
cido veiksmui — areštuoti, 
izoliuoti ir l ikviduoti 
kultūrinio, socialinio, ūkinio, 
politinio ir religinio gyvenimo 
vadovaujančius asmenis. 

Pagal tą įsakymą ir vykdo
mųjų komitetų paruoštus są
rašus, 1940 metais liepos 11-14 
d. daugiau kaip 2,000 Lietuvos 
gyvenimui vadovavusiųjų 
asmenų buvo areštuota, depor
tuota ir, atrodo, sunaikinta. Tai 
buvo įžanga į masinius šeimų 
trėmimus. 

Vėliau buvo iiieisti dar keli 
įsakymai. 

Pažymėtinas įsakymas Nr. 
0054, išleistas vidaus reikalų 
liaudies komisaro Guzevičiaus 
1940 metais lapkričio 28 dieną. 
Juo jau buvo praplečiamos tre
miamųjų kategorijos. 

Kitas ypatingai paminėtinas 
genocidinių deportacijų 
įsakymas, Nr. 0023, buvo išleis
tas Maskvos valstybės saugumo 
liaudies komisaro Gladkovc 
1941 metais balandžio 28 dieną. 
Į deportuotinųjų sąrašus jis 
detališkai įjungė daug naujų 
kategorijų. Ten jis aiškiai pa
brėžė šeimų trėmimą, tėvo 
atskyrimą nuo šeimos. Prie tų 
įsakymų prijungtinas vienas 
ankstyvesnis įsakymas, Nr. 
001530 iš 1940 metų gruodžio 9 
d. Savo žiaurumu jis taip pat 
buvc tipingas Gladkovo įsaky
mams. Yra nuomonių, kad 
Sniečkus bandė riboti deporta
cijas tik vadovaujančių asmenų 
trėmimais. Bet, atrodo, „lai
mėjo" Gladkovas — pirmasis 
masinis trėmimas 1941 metų 
birželio 14-17 d. jau apėmė 
šeimas. 

Tuos, čia paminėtus įsakymus 
panaudojus, iš Lietuvos galėjo 
būti išgabenta 70-75% visos 
lietuvių tautos į Sibiro Gulagą, 
į jo koncentracijos stovyklas ir 
kolūkius. Tas reiškė, kad plėš
rieji imperialistai ruošėsi mūsų 
tautą sudraskyti į skutelius. 

Karas tarp Sovietų Sąjungos 
ir Vokietijos, prasidėjęs 1941 
metais birželio 22 d., ir Stalino 
mirtis 1953 metais kovo 5 d. tą 
baisią grėsmę kiek sumažino. 

Genocido nuostoliai 

Pradedant 1941 m., iki 1953 
m. įvyko vienuolika masinių 
šeimų deportacijų į Gulago nai
kinimo sistemą. Skaičiais jos 
maždaug taip atrodo: 

Pirmoji masinė deportacija 
įvyko 19-M m. birželio 14-18; 
buvo išvežta 34,260 žmonių. 

Antroji deportacija (mobiliza
cijos boikoto pasekmės) — 1945 
m. liepos, rugpjūčio, rugsėjo 
mėn., išvežta 36,000 a.c nenų. 

Kerštas dėl kovotojų ui laisvę 
ginkluotos veiklos iššaukė 1946 
m. vasario mėnesio deportaciją. 
Išvežta 40,000. 

Genocido tąsa vyko 1947 m. 
liepos, rugsėjo mėn. — 24,000 
išvežtųjų, ir 1947 m. lapkri
čio-gruodžio mėn. — 20,000 
nukentėjusių. Masinė ūkininkų 
deportacija dėl kolektyvizacijos 
boikoto 1948 m. gegužės 22 d.. 
nukentėjo 105,000. 

Miestiečių masinė deportacija 
- 1949 m. kovo 24 d. - 120.000 
žmonių. 

Genocido tąsa 1950 m. ko
vo-balandžio mėn. — 41,800 ir 
1951 m. - 9.800. 

Kovotojų už laisvę ir jų rėmėjų 

deportacija 1952 m. - 8,000 
asmenų. 

Stalinui mirus paskutinioji 
masinė deportacija 1953 m. — 
4,000 nukentėjusių. 

Deportuotų šeimų narių 
skaičius šiame laikotarpyje — 
442,860. 75% tos sumos sudarė 
moterys, vaikai, seneliai. Tėvai 
buvo atskirti nuo šeimų, nebuvo 
leidžiama susirašinėti lietuvių 
kalba. Vėliau, po kalinių 
masinių sukilimų daugelyje 
koncentracijų stovyklų, lietuvių 
kalba susirašinėjimas buvo leis
tas. 

Šalia vienuolikos masinių 
deportacijų maždaug 92,600 
asmenų bei kitų įtariamųjų 
grupių buvo suimta, deportuota 
arba uždaryta į kalėjimus Lietu
voje. Čia taip pat pateikiame tų 
suimtųjų kategorijų api
būdinimą, arešto laiką ir su
imtųjų skaičius. 

Vadovaujantys asmenys, areš
tuoti ir deportuoti 1940 m. 
liepos 11-14 ir 1940 m. liepos 
18-19 - 2,000. 

Kariškiai, įkalinti Gulage 
1940.VI.15-1941.VI.25 -
6,500. 

Politiniai kaliniai, likviduoti 
Lietuvoje ir Sovietų Sąjungoje 
1940.VI.15-1941.VI.22 -
9,500. 

Komunistų bei NKVD prieš 
pat karą nužudyti vietovių 
aktyvieji asmenys 1941.VI. 14-
23 - 1,600. 

Individualiai areštuoti, depor
tuoti bei nužudyti, ypač Dzūki
joje 1944-1947 m. - 48,000. 

Individualiai areštuoti ir de
portuoti, keršijant dėl kolekty
vizacijos boikoto 1948-1953 — 
25,000. 

Iš viso individualių asmenų 
ir grupių narių areštuota, depor
tuota bei sunaikinta šiuo metu 
- 9 2 , 6 0 0 . 

Sudėjus visas, čia pateiktas 
sumas ir dar sukilėlių bei par
tizanų aukas, matome, kad so
vietinio genocido naikinimo 
mašinon buvo pakliuvę 592,660 
Lietuvos piliečių. Iš tiek apie 
20% išvengė mirties. Daugelis 
neteko sveikatos. 

Prie t j skaičiaus pridėjus 
210.000 nacių okupacijos aukų, 
Lietuvos žuvusiųjų piliečių skai
čius pakyla iki 683,185. Į tą 
skaičių įeina ir žydų tautybės 
165,000 aukų. 

Tas visas deportacijų ir areš
tuotųjų naikinimo planas buvo 
pasibaisėtinas. Net jo planuo
tojai ir vykdytojai jautė gėdą. 
Molotovas griebėsi viešo melo ir 
pradėjo skelbti, kad daugelis 
lietuvių prašėsi būti išvežami į 
derlingesnes Sovietų Sąjungos 
sritis. Kaip keistai toks pasitei
sinimas skamba tiems, kurie 
„tose derlingesnėse srityse" mi
rė badu... 

(Bus daugiau) 

Smilgių (Panevėžio rajonas) baroko stiliaus varpinė Sv. Jurgio parapijoje. 

MAŽIAUSIEJI IR DIDESNI 
MOKSLAI 

VYTAUTAS VOLERTAS 
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Manydavau ir dabar manau, kad Alytaus gimnazija 
gyveniman išstumdavo gerai paruoštus abiturientus. 
Mano laikais ten direktoriavo Steponas Vaitkevičius 
(iki 1935), Gustaitis, aviatoriaus brolis (1935 1937) ir 
Adolfas Orvydas (1937-1940). Tik Gustaitis atrodė 
kažkokiu nesusipratimu, o kiti du direktoriai buvo ir 
geri pedagogai, ir geri administratoriai. A Orvydas 
mūsų klasėje nedėstė, bet jį gerai prisimename dėl 
griežtų reikalavimų. Žemas, apvalus, beveik kamuolio 
išvaizdos, labai rūpestingai sušukuotais ir suklijuotais 
juodais plaukais, jau 7:30 vai. ryto jis kasdien stovė
davo prie gimnazijos pagrindinio įėjimo ir sveikindavo 
ateinančius mokinius. Štai vienąryt atvyksta mūsų 
klasės — aštuntosios — geriausiai nuaugęs vyriokas. 

— Labas rytas, berniuk! — kreipiasi dir Orvydas 
į ,berniuką', jau siekiantį 20 metų amžiaus ir dukart 
aukštesnį už gerbiamą direktorių. 

— Labas rytas, pone direktoriau! — drausmingai 
atsako mūsų klasės fizinė pažiba ir nusišypso. 

— Grįžk namo! Namo, namo! — sušunka dir. Or
vydas. — Dantys nevalyti! Išsivalyk ir atnešk į mano 
kabinetą parodyti dantų pastą ir šepetėlį. 0 gal neturi? 

Didvyris grįžo namo, atnešė ir parodė ponui di
rektoriui savo nuosavybę, dantims valyti šepetėlį ir 
pastą. O su nešvariais batais net prie gimnazijos ar
tintis buvo nedrąsu. 

Mokslo metų pradžioje direktorius įriedėjo į mūsų 

(baigiamąją) klasę ir pareiškė; 
— Vyručiai! Kuris per išleistuves nemokės šokti, 

tas negaus atestato! Girdėjote? 
Girdėjome, kaip negirdėsime. Direktorius kalbė

davo garsiai ir aiškiai. Ir štai bent vieną savaitės vaka
rą jis suvesdavo gimnazijos salėn berniukų ir mergaičių 
baigiamąsias klases (VlIIa ir VlIIb), atsinešdavo pate
foną su plokštelėmis, pats šokdavo ir nemokančius prie
varta versdavo su mergaitėmis šokti ir mokytis. Taip 
tęsėsi iki Kalėdų. Ir iš tikrųjų šios srities bemokslių 
per gimnazijos baigiamąjį pobūvį nebuvo. 

Direktorius mums retkariais įsakydavo klasėje 
kiek užtrukti, pamokoms pasibaigus, kad galėtų pra
plėsti mūsų akiračius. Atsinešdavo traukinių bei 
autobusų tvarkaraščius ir mokydavo, kaip juose orien
tuotis. 

Kai kas jo nemėgo dėl nesiskaitymo su jau bręs
tančiais jaunuoliais. Aš jo atminimą gerbiu iki 
šiandien, nors ir man teko nuo jo nukentėti. 

Tada berniukų uniforminių švarkelių apykaklės 
buvo panašios į kunigų apykakles, puošiamas baltų 
juostelių. Direktoriaus įsakymu, turėdavau keisti pir
madieniais ir ketvirtadieniais šias juosteles ir kojines. 
Būdavo, įbėgs dir. Orvydas po pirmojo skambučio 
pirmadienį ar ketvirtadienį į klasę ir sušuks: 

— Vyručiai, numaukite kairį batą, kairį batą! 
Mes mauname batus, o jis apibėga ir patikrina, ar 

kojinės yra švarios, atversdamas vienam kitam apy
kaklę. Ir čia jis mane sugavo... 

— Volertai, kodėl nekeitei juostelės? 
— Keičiau, pone direktoriau! 
— Šiandien valanda, rytoj valanda ir poryt valan

da po pamokų! 
Po pamokų aštuntoje klasėje? Eikit jau eikit... Bet 

likau. Sėdžiu klasėje, išeinantieji namo šaiposi, o rūpes
tis didelis — nespėsiu pas savo mokinį, iš kurio gaunu 
pinigus... Po penkių minučių durimis pokšteli 
direktorius. 

— Volertai, kodėl melavai? 
— Nemelavau, pone direktoriau! 
— Juostelė buvo nekeista! 
— Keičiau, pone direktoriau! 
— Kaip tai? Mačiau dėvėjimo žymes! 

— Šeštadienį gimnazijoje buvo mokinių pasilinks
minimas. Užsidėjau naują juostelę tik kelioms valan
doms. Sekmadienį ją nusiėmiau, o šiandien, pir
madienį, vėl užsidėjau. Taigi keičiau. 

— Eik namo! 
Šį žmogų, didžiajam poilsiui prisiglaudusį kažkur 

Čikagos kapinėse, prievarta ir meile besistengusį 
Dzūkijos jaunuolius išvesti kultūringan ir šviesian 
gyveniman, laikau gera linkinčiu žmogum. 

Kartais jam sudarydavome net politinio pobūdžio 
nemalonumų. 

Kasmet spalio mėnesį gimnazija minėdavo 
Vilniaus krašto užgrobimo liūdną sukaktį, o Lietuvos 
vyriausybei priėmus Lenkijos ultimatumą, tokie 
minėjimai buvo uždrausti. Atėjo šeštadienis, 1938 m. 
spalio aštuntoji. Pertraukų metu mūsų klasė sutarė 
minėjimą suruošti — sekmadienį visą gimnaziją rikiuo
tėje vesti į moksleivių pamaldas. Bėgiojome po klases 
ir slapta pranešdinėjome, kad rytoj, 8:30, mokiniai 
rinktųsi prie gimnazijos. Tai vykdėme per paskutinę 
pertrauką, kad mokytojai nesužinotų. Savo klasei 
uždėjome štai dar kokį uždavinį: naktį derva ištepti 
Alytuje gyvenančių lenkų langus. Žinoma, tai gana 
nacionalistinis planas, tačiau ar tada nebuvo tokie 
laikai? (Bus daugiau) 
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Profesionalų talka 
Lietuvos ateičiai 

Pedagogų seminaras 
Lietuvoje 

Tikriausiai daugelis esame 
girdėję apie organizaciją įdomiu 
A.P.P.L.E. vardu. Šis pa
vadinimas sudarytas iš pirmųjų 
angliškų žodžių: American Pro-
fessional Partnership for Lithu-
anian Education. Tai Amerikos 
profesionalų organizacija, 
kurios tikslas padėti laisvos ir 
nepriklausomos Lietuvos moky
tojams bei vaikams, reformuo
jant Lietuvos švietimą. Prieš 
dvejus metus ši idėja mūsų 
lietuvių mokytojų praktiškai 
pradėta įgyvendinti, suruošiant 
pirmąjį vasaros seminarą moky
tojams. Pradininkų pastangos, 
talentas ir pasiaukojimas davė 
gražių rezultatų ir tai sustiprino 
ryžtą šią misiją tęsti toliau, 
neapsiribojant vien tik vasaros 
kursais. Šių metų sausio 6 d. 
Vilniuje buvo atidarytas Moky
tojų centras, kuris Apple or
ganizacijos buvo apdovanotas 
vertinga mokslo priemonių 
technika: kompiuteriais, televi
zija, VCR, prožektoriais, raš. 
mašinėlėmis ir kt. Norima tokių 
centrų įsteigti ir kituose di
desniuose miestuose. 

Nors šiuo metu ir yra pasi
reiškusių kai kuriose politikos 
ir ekonomikos srityse plyšių 
tarp Lietuvos valdžios ir išei
vijos, švietimo ir auklėjimo 
bendradarbiavimas tol iau 
plečiamas ir vykdomas. Lietu
vos kultūros ir švietimo mi
nistras Dainius Trinkūnas Ap
ple vadovybei atsiuntė padėkos 
laišką, kuriame tarp kitko 
sakoma: „Esu laimingas, kad 
Lietuvos mokyklos, nuniokotos 
per dešimtmečius trukusios 
okupacijos ir komunistinės 
diktatūros, susilaukia tokios 
nuoširdžios paramos iš 
Amerikos mokytojų ir auklė
tojų. Ši pagalba yra ypatingai 
vertinama ir naudinga dabar, 
kai Lietuva atstato savo pagrin
dus kaip nepriklausoma valsty
bė". 

Besiruošiant šios vasaros 
seminarui 

Balandžio 17-18 d. Clevelande 
buvo sukviestas Apple narių 
suvažiavimas. Čia dalyvavo 20 
mokytojų, vykstančių į šių metų 
vasaros seminarą, rengiamą 
liepos 12 - rugpjūčio 14 d. 
Vilniuje, Marijampolėje, Klaipė
doje ir Birštone ir galbūt vienos 
dienos seminarai Kaune bei Za
rasuose. Lietuvon vyks apie 60 
mokytojų ir įvairių specialistų. 
Į Clevelando pasitarimą buvo 
atvykę organizacijos nariai iš 
Kalifornijos, Luisianos, 
Connecticut ir kitų artimųjų 
valstijų atstovai. 

Pasitarimo tikslas buvo galu
t ina i suplanuot i vasaros 
programą ir apie tai pa
informuoti ir kitus savanorius, 
vykstančius į Lietuvą. Čia buvo 
detaliai paruošti planai įvai
riems srautams ir nustatytos 
programos, p r i ta ikant ir 
prisilaikant praėjusių dvejų 
metų formato bei panaudojant 
jau įgytą patirtį. Darbas vyko 
sklandžiai ir greitai. Dieno
tvarkės ir visi tvarkaraščiai 
skriejo aplink dalyvių stalą. 
Įvairūs klausimai, pataisos ir 
sumanymai buvo tuojau svars
tomi ir daromi sprendimai. 
Pakili nuotaika ir džiaugsmas, 
aišku, neišvengiant ir tam 
t ikros įtampos, viešpatavo 
suvažiavime. 

Rūpesčių ir problemų 
netrūksta 

-
• 
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Suvažiavimą atidarė nuoširdi 
Apple organizacijos darbuotoja 
ir šio susitikimo organizatorė 
Irena Gedrienė (Giedraitienė). 
Ilgesnį žodį apie organizacijos 
padėtį pasakė Vaiva Vėbraitė 

Gust. Ilgiau stabtelėta ties sun
kia organizacijos finansine 
padėtimi. Šios grupės 
administravimo išlaidos yra 
nemažos, o vienintelės kiek 
pastovesnės pajamos ateina iš 
narių įnašų, rėmėjų ir mecena
tų aukų. Mecenatai (Leadership 
group) moka 250 dol.; rėmėjai 
(Charter member) — 100 dol.: 
nariai — 25 dol. ir studentai bei 
pensininkai — 15 dol. Šiuo metu 
turima apie 250 narių. Labai 
reikal inga padidinti narių 
skaičių ir surasti kitų pajamų 
šal t in ių , kad šis darbas 
nesumenkėtų ar visai nesu
stotų. Apple kviečia atkreipti 
dėmesį į šį prašymą. 

Po Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo „Peace Corps" 
kreipėsi į Apple organizaciją, 
prašydama informacijos jos 
biuleteniui paruošti 
važiuojantiems į Lietuvą „Peace 
Corps" savanoriams. Jie labai 
nustebo išgirdę, su kokiu 
minimaliu biudžetu ši organiza
cija nuveža mokytojų ir mokyk
loms reikalingų specialistų. Ap
ple neturi apmokamų tarnau
tojų, visas iš laidas: susi
rašinėjimą, telefoninius pasi
kalbėjimus tarp instruktorių, 
kelionės išlaidas ir reikalingą 
medžiagą kiekvienas narys, 
kiek išgali, pats pasirūpina ir 
apmoka. Tiktai yra apmokamos 
kai kurios kelionės tokiems spe
cialistams, kurių nori Lietuva ir 
jie nėra Apple organizacijos 
nariai. Šie pastarieji kitokiomis 
sąlygomis ir nevyktų. Šiam 
reikalui skiria lėšų ir Amerikos 
valdžia. Tautos fondas šiais 
metais paskyrė 5,000 dol. 

Vien Apple žiniarašt is 
„Report to the Corps" (8 psl.) 
kainuoja 12,000 dol. metams. 
Redaguoja Vaiva Vėbra ir Jū
ra tė Krokytė. O kur kitos 
smulkios adminis t rac inės 
išlaidos. Visą administracijos 
darbų naštą kantriai pakelia 
Vaiva Vėbraitė Gust. 

„ J ū s esa te herojai" 

Vaiva savo žodyje, žvelgiant į 
ateitį, pabrėžė, kad dar šiais 
metais tikimasi gauti „Tax 
Free" statusą, tuo palengvinant 
Apple aukotojams plėsti moky
tojų centrus pagrindiniuose 
Lietuvos miestuose, kur kiek
vienas apylinkės mokytojas 
galėtų kreiptis, ieškodamas pa
tarimų ar pasinaudot Centruose 
tu r ima a p a r a t ū r a . Tuose 
centruose galėtų ir mokytojai ir 
tėvai bendradarbiauti, dalintis 
mokslo ir auklėjimo rūpesčiais. 
Amerikos lietuviai suaukojo per 
16,000 dol. Lietuvos moky
tojams. Šie pinigai bus nuvežti 
Lietuvon ir kaip stipendijos pa
skirstyti mokytojams, išklausiu
siems kursus. 

Tarp važiuojančių Lietuvon 
mokytojų yra ir lietuvių kilmės 
amerikiečių, nors kartais ir silp
nai suprantančių lietuviškai, 
bet norinčių važiuoti ir padėti 
savo kilmės krašto žmonėms. 
Gerai kalbą vartojantiems 
mokytojams tenka dviguba dar
bo našta — mokyti ir būti 
vertėju. Grupėje yra ir tiktai 
vertėjo darbą at l iekančių. 

Clevelando suvažiavime daly
vavęs senosios kartos lietuvis, 
jau pensijon išėjęs, mokytojas 
Walter Serbent po Vaivos 
pranešimo apie Apple organiza
cijos darbus , susijaudinęs 
griausmingu balsu tarė: „Jūs 
žmonės, nežinote, kokius ste
buklus darote, jūs esate herojai, 
jūs galite didžiuotis ir jaustis 
laimingai. Kokių darbų jau 
a t l ik ta , o kokie dideli 
užsimojimai numatyti ateičiai 
— ir visa tai atliekama su tokiu 
mažu biudžetu. Tai sunkiai 
įtikėtinas dalykas!' 

Šio suvažiavimo dalyviai 
nepagailėjo Vaivai šiltų žodžių 

CLASSIFIED GUIDE 
HELP WAMTED REAL ESTATE 

l*ikom darbščios Ir tvarkingos jau
nesnis lUtuvas prižiūrėti mūsų 
dukras 9 ir 1% m. amž., padėti namų 
ruošoje ir gyventi kartu nuo liepos 
mėn. 1 d. Gyvename Los Angeles 
užmiestyje. Kreiptis į VtĘą, u i . (dartoo-
vlotss) 1-909-920-0373, (namų) 
1-619-MS-4M2. 

LAMCOCO. 
Vvashington, D.C. 

laiko darbininko, mokančio prižiūrėti ir 
pataisyti namo vidaus bei išores (rengimus; 
turi nebijot laipioti Kopečiome Pradžiai $5 , 
vai. Kreiptis; tai. 202-244-2373 

Šią vasarą į Lietuvą vykstančių mokytojų, dalyvavusių Clevelando suvažiavime, dalis. 
Nuotr. Mildos Lenkauskienės 

už jos pasišventimą, vado
vaujant šiai organizacijai. Jos 
šeimos ramybė neretai yra su
drumsčiama telefoniniais 
skambučiais, ieškant informa
cijų, kviečiant į pasitarimus ir 
t.t. Kai visi instruktoriai grįžta 
iš Lietuvos, ji išsiunčia įvairias 
anketų formas dalyvavusiems 
kursuose darbų įvertinimui. 
Sugrįžę iš seminaro, specialistai 
atvyksta pasikalbėti, pasi
dalinti patirtimi ir pasitarti 
ateinančių metų tokiems kur

sams. Didelė auka Lietuvos 
mokyklai ir Lietuvos ateičiai! 

APPLE adresas: P.O. Box 
1370, West Hartford, CT 06107. 

Ši apybra iža galėjo būt i 
parašyta iš Irenos Gedrienės 
gautos informacijos dėka. Jai 
nuoširdus ačiū! 

Vacvs Roc iūnas 

• Garsus i s anglų rašytojas 
Charles Dickens mirė 1870 m. 
birželio 9 d., sulaukęs 58 m. 
amžiaus. 

STIPENDIJOS 
DOKTORANTAMS 

Dešimčiai Vytauto Didžiojo 
universiteto doktorantų įteiktos 
vardinės stipendijos, kurias 
įsteigė žymūs išeivijos moksli-
ninkai-profesoriai: Ina Užgirie-
nė, kun. Antanas Rubšys, Rim
vydas Šilbajoris ir kiti. Poeto 
Prano Lemberto literatūrinės 
premijos įteiktos šio universite
to studentams — literatūros 
konkurso laureatams. 

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

ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Stret 
Tel. - (708) 424-8654 

(312) 581-8654 

GREAT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

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

' • Pensininkams Nuolaida. 
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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 
Lietuvoje per 10 darbo dienų. 

9S2S South 79th Avenue 
Hickory H M , IIHnots 80457 
Tel. 708-430-7272 - . ,, 

namus 

223 Kalvarijų gatve 
VHnlua, Uatuva 

Telefonai: 77-76-97 Ir 77-S3-92 

AV" 

DAŽNAI PIRKĖJAS, 
PIRKDAMAS AUTOMOBILĮ, 

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

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

Standard Federal Bank 
lot X)vings 

13BE 

^jzrfojuy. KMIECIK REALTORS 
OIJ 7922 S. Pulaski Rd. 
™ * 4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

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

Chic*go. Brtghlon P»rk. (312) 947 1140 • GaritoM Rk*g« (312) 767 5200 • Bnghton Pw*. (312) 523-1063 • Down*rs Orovt. (708) 963-1140 
Ev«rflrt«n Pmk (708) 636-6000 • HKAofV HM» RoOVTs Roafl. (708) 596-5050 • HW CrMfc. (706) 599-1977 • Lomtartl. (708) 627-1140 
O*l*wn.O*eroAv#.(7ūei424.3300- PulaskiRoad(708)424-5910• OrtondPark •708)349-9844 •Ptontfghta. (708) 371-4400-MlloMbrak. (708) 32S6610 

DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

LIETUVIŲ PAPROČIAI IR TRADICIJOS IŠEI
VIJOJE. Dan. Brazytė-Bindokienė. 364 psl. $15.00 

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS, spalvotas 37 x 27" $5.00 
ŽVILGSNIS į DABARTJ, atsiminimai. Liudas 

Dambrauskas. 230 psl $12.00 
LIETUVIŲ KALBA IR TAUTA AMŽIŲ BŪVYJE. 

Dr. Petras Jonikas. 454 psl $20.00 
ŠV. RAŠTO KRAŠTUOSE, I dalis, kelionių 

aprašymai. Antanas Rubšys. 430 psl. . . . $9.00 
ŠV. RAŠTO KRAŠTUOSE, II dalis, kelionių 

aprašymą'. Antanas Rubšys. 477 psl. . . . $10.00 
AUKSINIO SAULĖLYDŽIO GUNDYMAI, 

romanas. R. Spalis. 384 psl $10.00 
METAFORŲ SMUIKAS, poezija. B. Auginąs. 207 

psl $12.00 
NAUJIEJI VĖJAI, šiuolaikinės prancūzų poezijos 

antologija. Vertė P. Gaučys. 247 psl. . . . $8.00 
SUSITIKIMAS PAMARY, novelės. Aurelija Bala-

šaitienė. 211 psl $8.00 
LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIS 1918-1940. Bronius Po

vilaitis. 367 psl $15.00 
LIETUVOS BEI LIETUVIŲ KRIKŠTAS IR 1387-JI 

METAI. Jonas Dainauskas. 352 psl $15.00 
HELLIN ICE, tremtinės į Sibirą, dienoraštis anglų 

kalba. Onutė Garbštienė. 245 psl $13.00 
Pastaba. Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųsti. 

Užsimokės»te gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta ir pers
iuntimo išlaidos. 

LADAS TULABA 

TAI JUMS KALBĖJAU 
Vol 1 , 2, 3 , 4 ir 5 

Pirmose 3-se knygose yra Evangelijos tekstų paaiški
nimai skirti liturginių metų sekmadieniams. Liturginė reforma 
šv. Rašto tekstai sekmadienams parinkta ir suskirstyta į tris 
ciklus — A.B.C. Pirmoje knygoje ciklas A iš Mato 
evangelijos. Knygą sudaro 400 psl. Roma, 1993. 

Antroji knyga — Evangelijos mintys metų sekma
dieniams. Šiame tome ciklas B — daugumoje yra paduo
damos Morkaus evangelijos tekstas, 408 psl. Roma, 1991. 

Ciklas C, tai trečioje knygoje Evangelijos mintys metų 
sekmadieniams. Daugiausiai paimta iš Luko evangelijos 
ir papildoma, kaip ir kituose cikluose, tekstais; paimtais iš 
Jono evangelijos. 406 psl. Roma, 1991. 

Vol 4 knyga, kurioje talpinamos mintys dvasiniams 
pamokymams įvairiomis progomis. 406 psl. Roma, 1992. 

Vol 5-ji knyga — šventės ir šventėjai, šiame tome 
paduodama minčių pamokslams bei mąstymams didžiosiom 
Kristaus, Marijos ir Tautinėms šventėms. Po to seka 
aprašymai kai kurių žymesniųjų šventųjų. 454 psl. Roma, 
1992. 

Visi leidiniai gaunami „Drauge", 4545 W. 63rd St., 
Chicago, IL 60629. Užsisakant paštu pavienius tomus, 
kainuoja su persiuntimu $12.00. Illinois gyventojai dar 
prideda 88 et. valstijos mokesčių. Kas užsisakys pastų i i 
karto visus 5 tomus, mokės tik $30.00. Persiuntimo išlai
doms padengti pridedama $5.00; Į Kanadą ir kitus kraš
tus — $7.00. Illinois gyventojai dar primoka $2.62 valstijos 
mokesčių. 



LAIŠKAI 
MINTYS APIE DETROITO 

KONFERENCIJĄ 

Vėl renkas i išeivijos atstovai 
toliau nagrinėt i Lietuvos ir 
išeivijos santykius bei skir
tumus . Fakt iškai t ų santykių, 
kaip ir nėra . P i rmas išeivijos 
kišimasis į vidinius Lietuvos 
reikalus baigėsi katastrofa išei
vių v a r d u i . B u v ę s V L I K o 
pirmininkas , pervertinęs savo 
buvus ią poziciją, paskubėjo 
dalyvauti pirmuose laisvuose 
rinkimuose, net bandė kandida
tuoti į prezidentus. Maža to , jis 
nevykusiai kritikavo kitą išeivį, 
dar l a b i a u p a ž e m i n d a m a s 
emigrantų vardą. Bandėme fi
nansuot i Landsbergio ir Lozo
raičio r inkimines kampanijas 
be didelės įtakos. Susipažinome 
su Lietuvos politikieriais ir 
Lietuvos publika per jų vizitus 
Amerikoje i r mūsų apsilanky
mus Lietuvoje. Tuo būdu su
d a r ė m e įva i r ias nuomones , 
kurios j au gan aiškiai susikris
talizavo: Lietuva eis savo keliu, 
o išeivija į jos evoliuciją žymios 
įtakos neturės . Todėl nuolatinė 
kr i t ika neatneš gero nei vie
n i e m s , ne i k i t i ems . V i e n a 
paskaitos t e m a yra net baugi
nan t i : „Kliūtys santykiuose 
tarp išeivijos ir Lietuvos: bar
jerai, tarpekliai ar praraja". Ar 
ne per daug patoso ir pompos? 
Nesutar imai tarp emigracijos ir 
t ė v y n ė s n ė r a s v e t i m a s 
reiškinys. J i s toks pat tarp 
lenkų ir ukrainiečių. Atrodo, 
kad rengėjai truputį pervert ina 
emigrantų rolę, k u r i ypač aš
tr iai pasireiškia mūsų veikėjų 
tarpe. P i rma , išeivija ne tu r i fi
n a n s i n i n k ų , k u r i e g a l ė t ų 
prisidėti pr ie Lietuvos eko
nomijos; an t ra , ne tur i į takingų 
asmenų ki tų valstybių valdžios 
a p a r a t u o s e , t r e č i a , n e t g i 
ne tur ime jaunosios kar tos spe
cialistų, išbarstytų Amerikos 
pramonėje ir prekyboje, sąrašo. 

Prarajos tarp eilinių emig
ran tų ir Lietuvos nėra. J ų san
tykiai normalūs. Tai parodo 
siuntinių bendrovių veiklumas. 
S u s i t i k i m ų o r g a n i z a t o r i a i 
t u r ė t ų v e n g t i t o k i ų išsi
r e i š k i m ų , ka ip „ s k i r t u m ų 
siena", į susi t ikimus kviesti 
jaunesnės kartos a ts tovus, o ne 
senjorus, kaip paskelbta „Drau
ge". Vietoj konferencijų PLB 
t u r ė t ų k o n c e n t r u o t i v i s a s 
pastangas į t raukt i priaugančią 
kar tą į Lietuvos perorganiza
vimą. 

J. Keršas 
Oak Lawn, IL 

SVEIKINU „PIKTŽOLIŲ 
RAVĖJIMO" SKYRELĮ 

K a d „ D r a u g o " dienraščio 
skaitytojams rūpi švari, graži ir 
taisyklinga lietuvių kalba, tikra 
tiesa. Ženklų, kad tas rūp i ir 
dienraščio ruošėjams, j a u yra. 
Prieš kurį laiką „Draugo" kalba 
labai pagerėjo, ypač pirmajame 
puslapyje. Deja, korek tūros 
k l a i d ų d a r vis n e t r ū k s t a . 
Gražios lietuvių kalbos pavyz
džių retkarčiais pasitaiko laiškų 
skyrelyje, kuris irgi naujas. Be 
priekaiš tų yra V. Volerto visų 
straipsnių kalba. 

„Piktžolių ravėjimo" skyrelis 
l a b a i r e i k a l i n g a s v i s i e m s . 
Kalbos ku l tū ra yra ir tautos 
k u l t ū r o s i š r a i š k a . K a l b o s 
k u l t ū r a , t a č i a u , ne v ien 
„piktžolės", t.y. gramat ikos bei 
s intaksės klaidos, svetimybės. 
Kul tūr ingos kalbos požymiai 
yra ir sakinių ta isykl ingumas, 
minčių logika sakiniuose ir tarp 
jų, s a i k i n g a s t a r p t a u t i n i ų 
žodžių naudojimas, ir mandagus 
minčių reiškimo būdas, neįžei
džiantis skaitytojo ar klausyto
jo. Pagaliau, tai ir gestų, pauzių, 
i n t o n a c i j o s k u l t ū r a . Beje, 
intonaciją įmanoma nuspėti ir 
spausdintuose tekstuose. . . 

Tuo būdu, naudojo kalbos 

kampelio pavadinimas „Kalbos 
ku l tū ra" yra kiek pretenzingas, 
nes įvade yra pažadai , kad 
„nebus le idžiamasi į g i l i u s 
ka lb in ius vandenis , o patei
k iami paprast i , lengvai supran
t ami , pri taikomi ir a t s imenami 
pa ta r ima i , iškeliamos dabar
t inės kalbos klaidos, nevartotini 
išsireiškimai bei žodžiai, duo
d a n t j iems gerus a t i t i kmen i s " . 

Irena S k u o d i e n ė 
Chicago, IL 

AR PAKLYDUS MIŠKE 
NEBEMATOMI MEDŽIAI? 

Atviras žvilgsnis y ra svar
biau, negu a tv i ras žodis. Tas 
žvilgsnis pr iklauso dažn?i nuo 
to , pro kokius ak in ius ž iūr ima. 
Dar blogiau, ka i s u d a u ž i u s 
t u r ė tu s ak in ius ir " pak lydus 
nežinomam miške, nebeatpažįs
t a m i medžiai. 

Toks įspūdis susidaro, per
skaičius „Draugo" 1993.VI.12 
k u l t ū r i n i a m p r i e d e T o m o 
Venclovos s t ra ipsnį „Kla idų 
sakral iza v imas ' ' . 

Nežinant , ne išgyvenus ano 
1941 metų suki l imo nuo ta ikų 
Lietuvos gyventojų t a rpe , da r 
nenudžiūvus t r emt in ių į Sibirą 
ašaroms, dar į žemę nesusigėrus 
Rainių miškelyje komuni s tų 
nužudytų k a n k i n i ų k r a u j u i , 
nepa tyrus sovietinio melo ir 
Lietuvos mokyklos, tėvų įdieg
tos Dievui, Tėvynei ir A r t i m u i 
meilės n iekinimo sovietinėje 
mokykloje, nesuprantami y ra ir 
1941 metų sukilimo motyvai bei 
jų t iks las . 

Tik tuo ga l ima pa t e i s in t i 
Tomo Venclovos s traipsnyje iš
v e d ž i o j i m u s , v i s i š k a i 
nea t i t inkanč ius to meto lietu
vių t au tos sąmonei, k a d 1941 
metų suki l imas buvo s k i r t a s 
Reicho karinei galybei jos žygiui 
į ry tus s t ipr int i , tuo s i l pn inan t 
a l iantų pas t angas ka r ine i per
galei, kur ios labai l a u k ė ir t i e 
1941 metų suki l imo dalyvia i . 

B r o n i u s J u o d e l i s 
Willowbrook, IL 

NEKANTRIAI LAUKIU 
„DRAUGO" 

Labai džiaugiuos „Draugo" 
a t j aun in tu veidu. Laikrašt is 
t apo t ik ras , gyvas atspindis 
skaitytojų nuomonių, gyvenimo, 
rūpesčių. Nors J A V gimusi, 
s k a i t a u „Draugą" kasdien (ne 
v i s a d o s k i e k v i e n ą ž inu tę ) . : 
Pas tebė jau , kad dažniau ir 
d a ž n i a u , p a t r a u k i a akį ' 
įdomesnis s t ra ipsnis ar komen
t a r a s . Y p a t i n g a i p a t i n k a 
skaitytojų nuomonių skyrius 
^Laiška i" . Nekan t r i a i laukiu 
k u n . Vaišnio kalbos skyriaus. 

Taip pat norėčiau padėkoti 
skautų skyriaus redaktorei, kad 
į t r aukė v.s. Vladą Vijeikį į ben
dradarbių eiles. Visada malonu 
perskaityti skautininko Vijeikio 
s t r a i p s n i u s , k u r i e priverčia 
pamąs ty t i , pasijuokti ir pasito
bul in t i . 

Virginija Mačiulienė 
Chicago, IL 

„EVENING SONG -
VAKARINĖ DAINA" 

DRAUGAS, ketvir tadienis , 1993 m. birželio mėn. 17 d. 

LIETUVA IR MONROE 
DOKTRINA 

N e s e n i a i L i e t u v i ų Bend
ruomenės ats tovai , lankydami 
Baltųjų r ū m ų ir Kongreso įstai
gas Vašingtone, pastebėjo, kad 
Bal t i jos va l s tybėms rūpestį 
sudaro ne t i k kar iuomenės ati
t r a u k i m o dels imas, bet i r Rusi
jos užsienio politika, kurioje 
propaguojama Rusijos „Mon-
r o e " doktr ina . 

Mes visi žinome, ką t a s žodis 
r e i š k i a . Š ia d o k t r i n a pasi
r emdama , Rusija gali vėl įvesti 
savo kariuomenę į Baltijos vals
tybes , o t a i p pat užgniaužti jų 
nepr ik lausomybę. 

Mano nuomonė yra, kad išei
vijos veiksniai i r Lietuvos pre
zidentas kre ip tųs i į Amerikos 
p r e z i d e n t ą B . C l in ton , 
p rašydami šį k laus imą iškelti 
per Jung t ines T a u t a s , kurios 
p r i i m t ų rezo l iuc i ją , drau
džiančią pasaulyje „Monroe" 
doktr inos egzistavimą. 

V y t a u t a s Šeš tokas 
Los Angeles, CA 

Taip pavadinta Vytauto F. Be-
liajaus knyga, kurios antroji 
laida pasirodė 1992 metais. Tai 
pasakojimų ir legendų, kurių 
dauguma paimta iš V. Krėvės 
„Dainavos šalies senų žmonių 
padavimų". T. Vaižganto raštų 
ir kitų autorių, vertimas į anglų 
kalbą. Sklandžiu vertimu V. 
Beliajus supažindina angliškai 
skaitančią visuomenę su mūsų 
garsių rašytojų surinktu folk
loru, kuriame taip ryšk ia i 
atsispindi mūsų tautos kū
rybinė galia. Aišku, šio žanro 
kūryba geriausiai ir t inka su
pažindinti svetimtaučius su 
mūsų tautos dvasia, siekiais bei 
charakteriu. 

Knygos įvade autorius paste
bi, kad ta i , ką jis čia išvertęs, 
yra tik labai maža dalis to ne
išsemiamo tautos lobyno, kuria
me pasakų, padavimų bei legen
dų yra nesuskaitoma daugybė. 
Taip pat atkreipia dėmesį į 
lietuviškų pasakojimų kalbą, 
kur i tokia turtinga išsireiški
mais , o mūsų pasakas lygina 
net su rytietiškomis. Aišku, to 
kalbos grožio, verčiant pasako
j imus į svetimą kalbą, ka ip 
autorius pastebi, neįmanoma 
perduoti. Tad šiaip ar ta ip , 
„Vakar inė daina" yra svarbus 
įnašas į tautosakinę literatūrą, 
ir V. Beliajaus vertimas sudaro 
puikią priemonę skleisti mūsų 
tautos kultūrą svetimtaučių 
tarpe. 

Pasakos ir padavimai ypač 
mėgstami jaunimo, tad, šalia 
l i e t u v i š k o s k u l t ū r o s pro
pagavimo svetimų tarpe, knyga 
vertinga dovana mūsų jauni
mui, kuris lietuviškai neskaito. 
Lietuviukams gera proga šią 

S K U B U S REIKALAS 

N u o pa t L i e t u v o s n e p r i 
klausomybės p ra rad imo 1940 
m., iki šių dienų išeivijos l ietu
viai nesugebėjo suorganizuot i 
plačią ir efektyvią informaciją, 
jos t inklą įs ikūr imo k ra š tuose , 
lab iaus ia i JAV-se , p a s a u l i o 
galingiausiame krašte. Lietuvos 
tragedija ir genocidas nebuvo 
paskleistas p a k a n k a m u mas tu , 
kas negatyviai atsiliepė į Lietu
vos laisvinimo eigą. Buvo t a m 
ir p a t e i s i n a m ų p r i e ž a s č i ų : 
t rūkumas užsienio ka lbas gerai 
mokančių žmonių, s u n k i i r 
ne t ik ra į s ikūr imo e iga sve
t i m a m e k r a š t e i r d a u g e l i s 
kitokių problemų. 

Dabar tas v iskas praei tyje , 
Sovie tų S ą j u n g a s u g r i u v o , 
Lie tuva la isva. La i sva , be t 
apsupta plėšrių k a i m y n ų ir 
visokių kenkėjų, norinčių Lietu
vos pražūties . Išeivija i r d a b a r 
turi padėti a ts ispi r t i t i e m s blo
giesiems, nor in t iems p a k e n k t i 
L i e t u v a i . Š i a n d i e n b ū t i n a i 
re ika l inga ge ra informacija , 
t e i s i n g a , g i n a n t i į v a i r i u s 
net iks lumus ir disinformaciją, 
kenkiančią Lie tuvai bei išei
vijai. Tai pas teb ima k ino tea
truose, TV ir radijo laidose bei 
įvairių k raš tų spaudoje. Į t a i 
bū t ina reaguoti . Gal Pasau l io 
LB galėtų per k r a š t ų ben
d r u o m e n e s s u o r g a n i z u o t i 
informacijos vienetus šal ia apy
linkių ir apygardų. Šal ia , nes 
LB nė ra polit inė organizacija. 
Tie informacijos v iene ta i t u rė 
tų pastoviai sekt i gyvenamojo 
krašto svarbiuosius ša l t in ius ir 
į juos, jei re ikia , tuoj r eaguo t i . 
Į tai turėtų įsijungti ir m ū s ų 
akademinis j aun imas , k a r t u su 
viduriniąja a r ne t senąja k a r t a . 
Pageidaut ina daug iau pasisa
kymų šiuo re ika lu . 

J o n a s V. R u g e l i s 
Maywood, IL 

P R A M O N Ė S ĮRENGIMAI IS 
30 ŠALIŲ 

Pirmoji tarptaut inė pramonės 
į rengimų mugė „Baltica-93" 
birželio 14-18 d. veiks Lietuvos 
parodų centre „Litexpo". Paro 
doje bus eksponuojami ir de
monstruojami svarbiausių pra
m o n ė s š a k ų į r e n g i m a i , jų 
gamyba, gaminių transportavi
m a s ir sandėl iavimas, elektro
n ika ir e lektrotechnika, aplin
kos apsauga ir medžio apdirbi
mas . 

Savo eksponatus į Vilnių atve
ža 30 firmų ir Estijos, Danijos, 

Lietuvos, Vokietijos ir Šveica
rijos. Daugiausia firmų — 24 at
vyksta iš Vokietijos. Šiai šaliai 
atstovaus orlciali firmų kolek
tyvinė eks}*>zicrja, kurią rengia 
Federalinė ekonomikos minis
terija ir Vokietijos ekonomikos 
parodų ir mugių komitetas. Pa
rodoje „Baltica-93" dalyvauja 
daug rytų Vokietijos firmų, 
turėjusių gerus kontaktus su 
Rytų Europos šalimis, tačiau dėl 
politinių pasikeitimų jų nete
kusių. 

Mugę „Baltica-93" rengia jau 
25 metus Rytų Europoje dirban
t i Hamburgo parodų ir mugių 
organizavimo bendrovė „Ost-
Handel Consulting" ir Lietuvos 
parodų centras „Litexpo". 

knygą dovanoti savo draugams 
amerikiečiams gimtadienio ar 
kita kuria proga. Iš „Vakarinės 
dainos" pasakojimų jaunimas 
pažins lietuvių tautos gyvenimo 
būdą, tautos moralines ver
tybes, jos kūrybingumą bei 
pasaulėžiūrą. Be to, šios rūšies 
literatūra žadina ir skaitančiojo 
jaunuolio galvojimą, fantaziją, 
pomėgį skai tymui. 

Apie knygos autorių, V. F. 
Beliajų, Lawton D. Harris įvade 
rašo: „Yra gana sunku su 
autorium ir jo darbu supažin
dinti skaitytojus, nes Vyts (taip 
autorius amerikiečių vadina
mas) vardas tapo taut inės kul
tūros ir t au t in ių šokių sinoni
mu. Tautinių šokių ir apskritai 
folkloro klausimais V. Beliajus 
yra išleidęs visą eilę knygų, 
kurios šios srit ies pripažintos 
autentiškiausiomis. Kaip žmo
gus Vyts y ra labai j au t rus 
kitiems ir ne tik individams, bet 
ir ištisom tau tom" . 

Taip pat ir J. Daužvardienė 
rašo knygos įvadiniame žodyje: 
„V. Bel ia jus š iuo le id in iu 
papildė eilę anksčiau išleistų 
labai vertingų knygų. J is , kaip 
evangelijoj sakoma, pasėjo 
sėklą, kuri su Lietuvos istorija, 
t au t in ia i s šokiais, daina ir 
legendomis pasklido po visą 
pasaulį. J i s t a i atliko nepapras
tu pasišventimu ir pasiauko
jimu, tad nenuostabu, kad jo 
veikla vedė netik individus, bet 
ir tau tas į geresnį vienus kitų 
supratimą bei sugyvenimą." 

Kaip žinome, jau nuo 1930 
metų Vytautas Beliajus Ameri
koje reiškėsi lietuviška veikla. 
1933 m. Čikagoje įkūrė pirmą 
lietuvių taut in ių šokių grupę ir 
čia taip pat suorganizavo jauni
mo sąjungą. Šios veiklos pagrin
dinis motyvas buvo išlaikyti 
gyvą tau t inę dvasią. 1937 me
ta i s V. Beliajus dėstė Čikagos 
universi tete folklorą ir vadova
vo etninių grupių taut in iams 
šokiams. Tais pačiais metais iš
le ido i r „ V i l t i e s " ž u r n a l o 
pirmtakūną ,JLORO", o 1944 m. 
žurnalas jau buvo pavadintas 
„Viltis". Taigi jau beveik 50 
metų, kai žurnalas egzistuoja ir 
šiandien laikomas geriausiu tos 
rūšies leidiniu Amerikoje. V. 
Beliajus dar vis aktyvus ne t ik 
spaudos darbe, bet ir t au t in ių 
šokių srity, daugiau 50 metų 
propaguodamas mūsų tau t inę 
kul tūrą Amerikos žemyne. 

Stefanija S t a s i e n ė 
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THEMARIANS 
OFTHE 

IMMACULATE 
CONCEPTION 
Priests and Brothers 

teaching of God through 
service to others in 

education and parish and 
mission work around 

the world. 
Put your faith in action. 

Contact: 
Fr. Biil Hayward, M.i.C. 

Vocation Oirector 
Congregation of Marians 

Thompson, CT 06277 
(203) 923-9565 

P A D Ė K A 
A.tA. 

JUOZAS UNDRAITIS 
Mirė 1993 m. gegužės 5 d. 8 vai. vakaro, sulaukęs 78 m. 

amžiaus. Palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 
Mes, likę Jo artimieji, nuoširdžiai dėkojame kanauninkui 

V. Zakarauskui už maldas koplyčioje, atnašautas gedulingas 
šv. Mišias, už palydėjimą į kapines ir už maldas prie kapo. 

Dėkojame Lietuvos Dukterų draugijos narėms už atsilan
kymą koplyčioje ir sukalbėtą rožinį. 

Dėkojame sol. Danai Stankaitytei už jautrias ir gausias 
giesmes šv. Mišių metu. Ypatingai dėkojame Verutei ir 
Klemensui Polikaičiams už ligonio vežiojimą pas daktarus ir 
į ligonines. Tariame nuoširdų ačiū. Dėkojame visiems auko
jusiems šv. Mišioms, visiems, raminusiems mus žodžiu, 
laiškais ir spaudoje, o taip pat dėkojame laidotuvių 
direktoriams D. A. ir D. M. Petkams už tvarkingą ir nuošir
dų patarnavimą. Dėkojame karsto nešėjams, palydėjusiems 
velioni į Amžino Poilsio vietą. 

Tegul Aukščiausias Jums gausiai atlygina! 

Liūdinti žmona ir brolis su šeima. 

arians 
fAITH IN ACTION 

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

Jau daugiau, negu 25 metai, kai mūsų agetūra organizuoja 
grupines ir individualias keliones į Lietuvą ir kitus kraštus geriau
siomis kainomis. Maloniai ir sąžiningai jus aptarnausime. Informa
cijai skambinti: 1-708-422-3000. Darbo vai.: pirmad., antrad.. 
tračd.. katvd. ir panktd. 9 v.r.—5 v. p.p., šaitd. 9 v.r.— 
1 v. pp 

A.tA. 
Dr. BIRUTĖ LIEPONYTĖ 

DAILIDIENĖ 
Staiga Aukščiausiojo pašaukta, iškeliavo į Amžinybe 1993 

m. birželio 15 d., sulaukusi 41 metų. 
Gimė Chicagoje. 
Nuliūdę liko: vyras Kęstutis, sūneliai Vytukas ir Linukas, 

tėvai Janina ir Justas Lieponiai, trys broliai su šeimomis, teta 
Verutė Šklėrienė, dėdė Vacys Tumasonis su šeima ir daug 
artimų giminių Lietuvoje. 

Nuo mažens priklausė Ateitininkų organizacijai. 
Velionė pašarvota ketvirtadienį, birželio 17 d. nuo 4 iki 

9 v.v. S. C. Lack ir Sūnūs laidojimo namuose, 11028 Southwest 
Hwy., Palos Hills, IL. 

Laidotuvės įvyks penktadienį, birželio 18 d. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto bus atlydėta į Pal. Jurgio Matulaičio 
koplyčią, Lemont, IL, kurioje 10 vai. ryto įvyks gedulingos 
šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus nulydėta 
į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Vietoje gėlių šeima pageidauja paaukoti Lietuvos ateiti
ninkų šalpai. 

Nuoširdžiai prašome gimines ir draugus prisiminti 
Birutėlę savo maldose. 

Giliame liūdesyje: vyras, sūneliai, tėvai ir broliai. 

Laidotuvių direkt. S. C. Lack ir Sūnūs. Tel. 708-974-4410. 

A.tA. 
EUGENIJUS VYTAUTAS 

JURAITIS 
Gyveno Lincoln, CA. 
Ilgos ir sunk ios ligos i šva rg in ta s , mirė 1993 m. 

birželio 8 d., su laukęs 52 metų . 

Gi l i ame liūdesyje liko: ž m o n a , tėvai , bro l i s ir 
kit i g i m i n ė s Amer iko je ir Lie tuvoje . 

A.tA. .. 
Kun. JUOZAS PANAVAS 
Mirė 1993 m. birželio 13 d. Hammond, IN, kur pasku

tiniuoju metu gyveno. 
Velionis Juozas gimė 1910 m. gegužės 21 d. Švenčionių 

apskr.. Daugėliškio valsč., Gaveikiškės km. Amerikoje iš
gyveno 44 m. 

Velionis pašarvotas penktadienį, birželio 18 d. nuo 3 iki 
8 v.v. Burns-Kish laidojimo namuose, 5840 Homan St., Ham
mond, IN. 

Šeštadienį, birželio 19 d. iš laidojimo namų bus atlydėtas 
į St. Margaret-Mary bažnyčią. 1501 Hoffman St., Hammond, 
IN, kur 10 vai. ryto bus atnašaujamos gedulingos šv. Mišios 
už kun. Juozo sielą. Po Mišių velionis bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines ir palaidotas kunigams skirtoje 
sekcijoje. 

Velionio giliai liūdi: seserys Veronika Ragaišienė ir Adelė 
Lazauskienė bei jų šeimos, mirusių brolių, Mykolo ir Klemen
so, vaikai Lietuvoje; giminaitė Vanda Stankienė su šeima 
Chicagoje. 

Laidotuvėmis rūpinasi Gary. IN diecezijos kurija. 

Laid. dir. Burns-Kish, tel. 219-932-0260. 

A.tA. 
Mylimam sūnui GERALDUI 

mirus , mot inai MARYTEI MAŽONYTEI-HAPP, 
broliui DOVYDUI ir jo še imai bei visiems ar t imie
siems re iškiame giliausią užuojautą ir ka r tu l iūdime. 

Viktoras ir Ona Kažemėkaičiai 
Fred ir Rima Roseoler 
Zenonas ir Stefanija Lukauskai 
Matas ir Ida Tamulėnai 
Petras ir Stasė Petrušaičiai 

Amžinybėr 
MILDĄ ir 
KĘSTUTĮ, 

A.tA. 
SIMUI KUZMICKUI 

iškeliavus, jo žmoną STEFĄ, dukteris 
DANGUOLE, sūnus JURGĮ, STASĮ ir 
jų šeimas ir artimuosius liūdesio valan-

doje nuoširdžiai užjaučiame. 

Krikšto duktė Violeta ir šeima 
Aleksas Gimbickas 
Stefa ir Jonas Markvaldai 
Romualdas, Kęstutis, dr. Vytautas ir 
dr. Algimantas Kerpės su šeimomis 

' 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1993 m. birželio mėn. 17 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Ar slepiamasi už inicialų? 
Redakcija girdi vis daugiau 
priekaištų iš skaitytojų, kad 
pasirašantieji inicialais „nuo 
kažko slepiasi", todėl nenori 
vartoti savo pavardės po straips
niais. 

Inicialų vartojimas jau nuo 
seno įprastas „Drauge", nors 
dabar mėginame šį įprotį keis
ti. Kai tie patys žmonės dažnai 
rašo (sakykim, vedamuosius), 
kartais atrodo, kad jų pavardės 
kartojasi ir kartojasi 
laikraštyje. Kyla noras jas 
trumpinti, nes visi skaitytojai ir 
taip pažįsta, žino, ką reiškia 
inicialai. Jeigu kas naujai pra
dėjo „Draugą" skaityti ir 
nežino, galime priminti: J.Z. — 
Juozas Žygas, J. B. — Juozas 
Baužys, ajz — Aldona 
Zailskaitė, IR — Irena Regienė, 
Br. J. — Bronius Juodelis, D.B. 

— Danutė Bindokienė. RKV 
— Rūta Klevą Vidžiūnienė. Kitų 
asmenų inicialai, ypač po ko
respondencijomis, yra tokie įvai
rūs ir skirtingi, kad visų 
suminėti vis tiek negalėsime. 
Jeigu kam kas neaišku, pa
klauskite. 

Prof. dr. Vytautas Vardys, 
žinomas politologas, daugybės 
mokslo veikalų autorius, Lietu
vos ir Pabaltijo klausimais 
nuolatinis žiniasklaidos pa
tarėjas Detroite (Southfield) 
JAV LB-nės ruošiamoje politi
nėje-visuomeni nėję konferenci
joje skaitys paskaitą tema: 
„Politinė kultūra Lietuvoje ir 
laiko reikalavimai". Šiuo metu 
dr. Vardys mokslo reikalais 
lankosi Lietuvoje ir skaito 
paskaitas bei konsultoja. 

Šiluvoje Apsireiškimo kop
lyčioje ir po to bažnyčioje lanky-

Sesuo Teresė Papšytė , Šv. 
Kazimiero seserų kongregacijos 
narė, liepos 1 d. išvyksta į 
Lietuvą su A.PPL.E. moko
mąja grupe dirbti muzikinio la
vinimo srityje. Šešių asmenų 
grupėje yra ir kita lietuvė 
muzikė, Emilija Sakadolskienė. 
Lietuvoje bus iki rugpjūčio 11d. 
Ses. Teresė veža į Lietuvą daug 
muzikos mokslo knygų litur
ginės ir net e lektroninės 
muzikos bei kitomis temomis. Ji 
vežasi ir daug gaidų, tarp kurių 
muz. Fausto Strolios sukurtų 
giesmių ir dainų, ypač vaikams, 
jaunimui . Seselė lankysis 
Pažaislyje, kur labai sėkmingai 
kuriasi Šv. Kazimiero seserų 
kongregacija, turinti daugiau 
kaip 100 naujų kandidačių. 
Sesuo Teresė džiaugiasi, kad ji 
yra išmokusi lietuvių kalbą, 
todėl Lietuvoje ne tu rės 
problemų susikalbėti. 

Marąuette Parko Lietuvių 
namų savininkų organizacijos 
susirinkimas bus penktadienj. 
birželio 18 d., 6:30 vai. vak. Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
salėje, 6820 S. Washtenaw. 
Susirinkime dalyvaus Federal 
Security pareigūnai, kurie duos 
pranešimą iš pirmųjų dviejų sa
vaičių patruliavimo Marąuette 
Parko apylinkėje, o taip pat 
susirinkusieji galės pasakyti 
savo pageidavimus bei rū
pesčius. Taip pat atsilankys 
Mark Clement, Šv. Kryžiaus 
ligoninės vykdomasis prezi
dentas, kuris praneš ligoninės 
nutarimą dėl siūlomos apy
linkėje steigti vaistinės ir do
vanų krautuvėlės. Kaip žinoma, 
visos, anksčiau veikusios vais
tinės iš Marąuette Parko dėl ne
saugumo išsikėlė ir apylinkės 

„SAULUTĖS" SUSIRINKIMAS 

sis popiežius Jonas Paulius II gyventojai turi daug problemų 
rugsėjo 7 d. vakare. Kaip ir 
visur, laukiama daug žmonių. Jį 
Jydės arkivysk. Audrys Bačkis 
ir kiti Lietuvos vyskupai, 
valdžios atstovai, žurnalistai ir 
sargybiniai. Po šių iškilmių 
popiežius su palydovais išskris 
į Šiaulius ir iš ten Alitalia 
lėktuvu atgal į Vilnių, o žur
nalistai specialiais autobusais. 

Ona Adomaitienė iš Sunny 
Hills, Florida, parėmė „Drau
gą" 25 dol. čekiu, ta proga rašo, 
kad jai užkliūva žodis „parapie-
tis", o nuo žodžio parapija 
turėtų būti rašoma „parapijie
tis". Linki visiems tęsti gar
bingą ir sunkų spaudos darbą. 

z Keliaukime su Šv. Tėvu į 
Lietuvą! Jis ten bus rugsėjo 4, 
5, 6, 7 dienomis. Aštuntosios 
dieną popiežius išvyksta. Su
tikime jį ne tik Vilniuje, Kaune, 
Šiauliuose, Kryžių kalne, bet ir 
Švč. M. Marijos apsireiškimo 
vietoje Šiluvoje. „Draugas" per 
American Travel biurą or
ganizuoja šią istorinę kelionę, 
nes Bažnyčios galva pirmą 
kartą aplanko Lietuvą. Jau 
dabar būtina rezervuoti vietas 
lėktuve. Skambinkite šiuo tele
fonu: 1-70*422-3000, ir bus su
teiktos visos šios kelionės 
informacijos. Iš Vilniaus visi 
bus nuvežti ir parvežti kur 
norės. Tuo pačiu metu bus 
galima keliauti ir į kitas Lietu
vos vietas. Prašome registruotis 
jau dabar, o ypač tie, kuriems 
bus reikalingos nakvynės. 

(sk) 

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

(sk) 

Po daugel metų susitikę Hanau 1945-1946 mokslo metų bendraklasiai (iš kairės): Zenonas Petkus, 
Algimantas Tamašauskas, Vytenis Šilas, Zota Mickevičienė, Kęstutis Valantiejus, Irena Šerelienė 
ir Vytautas Senkus. 

apsirūpinti vaistais. Kadangi 
Šv. Kryžiaus ligoninė turi savo 
apsaugą, jiems šis dalykas nėra 
toks aktualus. Svarbu ir net 
būtina, kad kuo daugiau 
apylinkės l ietuvių namų 
savininkų susirinkime daly
vautų ir pasisakytų šiais bei ki
tais rūpimais klausimais. Tik 
mes patys galime apsaugoti 
savo apylinkę ir nuspręsti jos 
ateitį. 

Brighton Parko LB apy
l inkės valdyba, kuriai 
sėkmingai pirmininkauja Salo
mėja Daulienė, gegužės mėnesį 
Lietuvos našlaičiams išsiuntė 
408 dol. Išsiųstas taip pat 110 
svarų siuntinys Vilkaviškio 
vyskupijos „Caritas' ' skyriui 
Marijampolėje. 

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

(sk) 

x Trūksta Jūsų gyvenime 
pačių naujausių, necenzū
ruotų žinių iš Lietuvos? 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 Radio, 5306 W. 
Lawrence, Chicago. IL 60630. 
Tel. (312) 286-1616. Nesuspėjo 
te? Jūsų patogumui VAKA
RINĖS NAUJIENOS 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) 

ADAL — American Dental 
Assistance to Lithuania po 
pusantrų metų užsitęsusių 
intensyvių pastangų galutinai 
ir oficialiai sutarė su Kauno Me
dicinos Akademijos Stomatolo
gijos fakulteto atstovais jų ba
zėje įrengti pagal vakarietiškus 
standartus šešių kėdžių dantų 
gydymo skyrių, kuriame iš 
Vakarų valstybių savanoriai 
dantistai/ės bei burnos higienis
tai, ės dirbs kartu su vietiniais 
vėlesnių kursų studentais, rezi
dentais, kvalifikacijos kelian
čiais gydytojais, dėstytojais. 

Nemaža i išeivijoje vei
kiančių institucijų bei orga
nizacijų rodo dėmesį JAV LB 
Visuomeninių reikalų tarybos 
ruošiamai politinei-visuomeni-
nei konferencijai. Amerikos 
Lietuvių Tarybai konferencijoje 
atstovauti atvyksta valdybos 
vicepirm. dr. Jonas Valaitis. 
Amerikos Lietuvių Tautinei 
sąjungai konferencijoje bus 
atstovaujama dr. Broniaus 
Nemicko. Lietuvių Evangelikų 
Liuteronų Bažnyčiai Išeivijoje, 
užsienin išvykusio vyskupo 
Hanso Dumpio prašymu, atsto
vaus Išeivijos Bažnyčios 
viceprez. kun. Algimantas 
Žilinskas iš Kanados. 

x LB Cicero apylinkės val
dyba birželio 20 d. po 11 vai. 
šv. Mišių Šv. Antano parapijos 
salėje ruošia cepelinų pietus. 
Pelnas skiriamas Kuršėnų 
Vaikų Globos namų paramai. 
Visus kviečiame gausiai daly
vauti. 

(sk) 

x „Saulutė" dėkoja dr. 
Rasai ir dr. Patrick McCarthy iš 
Highlands Ranch, Colorado už 
siuntą Lietuvos našlaičiams. 
Aukos „Saulutei" yra nura
šomos nuo mokesčių ir siun
čiamos: 419 Weidner Rd., Buf-
falo Grove, IL 60089 (tel. 
708-541-3702). 

(sk) 

x NAMAMS PIRKTI PA 
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road — 
Tel. (312) 847-7747. 

(sk) 

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

(sk) 

SUSITIKIMO ŠVENTE 

— Mano sieloj šiandien šven
tė. — parafrazuodama grakščias 
Balio Sruogos eiles, sveikino 
mus savo sodyboje ant Michi-
gano ežero k"anto, Beverly 
Shores. IN, vaišinga seimininkė 
Zota Daugvilaitė-Mickevičienė. 

Šią saulėtą gegužės 26 d. 
mūsų buvo septyni iš 24, 
susipažinę Hanau a. M. Lietu
vių gimnazijos klasėje 
1945-1946: Zota, Zenonas Pet
kus su žmona Vanda (Čikaga), 
Vytautas Senkus su žmona 
Onute (Kanada), I rena 
Aukžemaitė-Serelienė (Čikaga), 
Vytenis Šilas (Čikaga), 
Algimantas Tamašauskas 
(Australija) ir Kęstutis Valan
tiejus (Detroitas). Būtų buvęs ir 
Algirdas Mačiulaitis, kuris, mo
tinai staiga susirgus dieną prieš 
susitikimą, turėjo grįžti į New 
Yorką. 

Svečiavosi ir Zotos bičiuliai — 
Sigutė Bertašiūtė-Užupienė 
(Hanau a.M Lietuvių gimna
zijos los laidos abiturientė) su 
vyru Juozu. 

Susėdę prie iškilmingų pietų 
stalo, besivaišindami prisimi
nėm kitus bendraklasius ir tris, 
jau iškeliavusius į Amžinosios 
Tėviškės sodus. Labiausiai pasi-
gedom buvusios klasės seniūnės 
Liucijos Savickaitės. Prisimi
nėm ir mokytojus, ypač klasės 
auklėtoją prof. Simą Sužiedėlį, 
filosofijos bei lotynų k. 
mokytoją, ir Feliksą Kudirką, 
literatūros dėstytoją. Jie savo 
didele erudicija ir meile jau
niems lietuviam? formavo mūsų 
pasaulėžiūrą, žadino polėkius. 
Prisiminėm ju mintis, pasi
sakymus, tarsi dar ka r t ą 
suvokėm ju d i l s tanč ius 

pėdsakus tarp suolų ir širdy, nes 
ir jie jau „nuėję namo" . 

L inksmesn ių s ū k u r i ų mo
mentuose pasidžiaugėm baigu
siais aukštuosius mokslus, įsi
tvir t inusius a t sakinguose dar
buose, prekyboje ir visų, sukū
r u s i ų l i e t u v i š k a s še imas , 
išaugintais 23 vaikais . Vai
kaičių jau nebeskaičiavom... 

Ne visi pa la ikom t a rp savęs 
artimus ryšius, ne visi anksčiau 
turėjom progų susi t ikt i , tad 
Zotos pakvie t imas į viešnagę 
mums , n e t i k ė t a i a t s i r a d u s 
netoliese, sukūrė malonią, sma
gią šventę. 

Saulei s lys tan t vakarop ir jos 
spinduliams t i es ian t auksinius 
t i l tus per ežerą į tolumas, 
pasižiūrėję d a r ka r t ą vieni į 
kitus, sk i rs tėmės , pilni susi
tikimo šventės įspūdžių. 

Irena Šerelienė 

LB MARQUETTE PARKO 
APYLINKĖ VEIKIA 

LB Marąuet te Parko apylin
kės valdyba savo paskutiniame 
posėdyje n u t a r ė k re ip t i s į 
visuomene ir prašyti prisidėjimo 
prie valdybos užsibrėžtų darbų. 
Lengva dirbt i , kai y ra centas 
kišenėje, sum anūs valdybos na
riai ir va ldybą sudarantys 
žmonės, kurie nebijo nei lengvo, 
nei sunkaus darbo. Marąuette 
Parko valdyba apsiėmė globoti 
L ie tuvoje v a r g e esanč ius 
n a š l a i č i u s be i s e n e l i u s . I 
Seklyčią geradar ia i lietuviai 
suneša gan gerų vartotų dra 
bužių bei avalynės . Kas nors 
turi viską supakuot i ir išsiųsti. 
Valdyba nea ts i sakė ir gegužės 
29 d. tai buvo padaryta. Tik visa 
nelaimė, kad nė ra to nelai
mingo cento, tad 19 siuntinių ir 

„Saulutes", Lietuvos naš
laičių globos būrelio, susi
rinkime birželio 3 d. adv. Lai
ma Garbonkienė pasakojo, kad 
buvo Lietuvoje prieš 7 mėnesius 
ir lankė vaikų namelius, 
tvarkydama įvaikinimų 
reikalus. Kaip dažnai pasitaiko 
prieglaudose, vaikams trūksta 
meilės ir asmeniškos globos. Gal 
geriausiai sutvarkyt i 
našlaitynai yra Klaipėdos 
krašte, nes y r a vokiečių 
remiami, pvz. vokiečiai įrengia 
dušus, prausyklas, veidrodžius. 
Todėl gal geriausias rėmimo 
būdas yra į ta isant ar 
parūpinant reikalingus daiktus. 
Reikėtų tartis su direktoriais ir 
Švietimo taryba, kur kokie 
įrengimai reikalingi. Švenčių 
metu ar vasarą dažnai Lietuvos 
šeimos pasiima vaikus. 
Įsūnijant („adoptuojant") 
dokumentai būna uždaromi. 
Gimimo metrikai sudaromi 
pagal naujus tėvus. Laima Gar
bonkienė siūlė pradėti susi
rašinėjimą tarp užsienio (gal 
lituanistinių mokyklų?) vaikų ir 
Lietuvos našlaičių, nes 
našlaičiams būtų naudingas 
asmeniškas dėmesys, asme
niškas ryšys. Gal mainų pro
grama būtų įmanoma, atsi-
vežant našlaitį ribotam laikui į 
užsienį. 

Bronius Nainys, Pasaulio 
lietuvių bendruomenės pirmi
ninkas, paaiškino, kad našlaičių 
rėmimo mintis atėjo iš pačios 
Lietuvos, nes t am t ikrom 
žmonių grupėm reikia išskir
tinos globos, t.y. tremtiniams, 
ligotiems bei pakliuvusiems į 
vargą ir našlaičiams. Kai 
Lietuva pradėjo gyvuoti kaip 
valstybė, išeivija pasidarė ne
bepajėgi teikti tiek pagalbos, 
kiek valstybei būtų reikalinga. 
Tenka rūpintis atskiromis ka
tegorijomis, kurias Lietuva nėra 
pajėgi tikrai aprūpinti. PLB 
stengiasi organizuoti humani
tarinę pagalbą, kuri eitų tiesio
giai, kur jos reikia. Taip pat 

laukia kelionės į Lietuvą. 
Žinome, jau daug kam nusi

bodo „duok ir duok"! Kad šitam 
projektui nereiktų vėl „duoti"', 
valdyba sumanė ruošti susiarti
nimo popietę, į kurią kviečiame 
kiekvieną lietuvį su visais šei
mos nariais, draugais ir pažįs
tamais. Atvykite birželio 20 d. 
į Marąuette Parko lietuvių 
parapijos bažnyčios salę (69 ir 
Washtenaw) skaniai pavalgyti, 
susipažinti su valdybos nariais, 
susimokėti nario mokestį, gal ir 
centą kitą paaukoti. Sužinosite 
valdybos veiklą, o gal ir prie jos 
prisidėsite. Nemanome, kad tai 
atimtų daug brangaus laiko. 
Viskas yra ruošiama tuoj po 
lietuviškų pamaldų, kur jau 
lauks karšti pietūs. Pa
bandysime suruošti ir trumpą 
programėlę. Visi valdybos 
nariai laukiame atsilankant. 

Aldona Palukaitienė 

Indrė Tijėnėlienė, „Saulutės" būrelio 
pirmininkė. 

pagalbos reikia žmonėms už 
Lietuvos ribų — Sibiro, Gudijos, 
Mažosios Lietuvos lietuviams. 

Našla i tynai nepriklauso 
kokiai vienai valdžios įstaigai 
ar ministerijai. Jų sąrašus gali
me rasti Socialinės globos, 
Sveikatos, Švietimo ir kultūros, 
Vidaus reikalų ministerijose. 
Yra apie 10,000 našlaičių. Kai 
kurie auginami šeimose. Jų 
amžius — iki 18 metų. Su 
našlaičiais dirba Daiva 
Baltutytė iš Australijos. Reikia 
paramos ieškoti iš kitataučių. 

Diskusijose iškilo klausimai: 
ar valdžia teberems našlaičius, 
jei našlaitynai gaus paramos iš 
užsienio. Gal išeivijos studentai 
galėtų dirbti našlaitynuose, taip 
sustiprindami savo lietuviš
kumą ir padėdami našlaity-
nams? Nutarta toliau ieškoti 
įmonių, paramos, paruošti 
anketą, sudarant sąrašą našlai-
tynų palyginimui, tęsti minkš
tų ir lavinančių žaisliukų bei 
vitaminų vajų. „Saulutės" 
atstovė savo lėšomis vyks į 
bendruomenės ruošiamas 
paskaitas Detroite, stengiantis 
gauti daugiau informacijos apie 
Lietuvos našlaičius, o spalio 
mėnesį prale is Lietuvoje, 
susipažindama su našlaitynų 
poreikiais . 

Kitas , ,Saulu tės" susi
rinkimas bus ketvirtadienį, 
birželio 17 d., 7:30 v.v., Lietuvių 
pasaulio centre Lemonte, 
Konferencijų kambaryje. 

Indrė Tijūnėlienė 

NAŠLIŲ KLUBO VEIKLA 

Našlių, našliukių ir pavienių 
klubo narių susirinkimas įvyko 
balandžio 16 d. Kojak salėje. 
Atsilankė 28 nariai. Pirm. Ber-
nice Žemgulis pasveikino gražų 
būrelį susirinkusių ir pranešė, 
kad mirė 3 nar ia i : Kate 
Stapanaitis, Ona Lipinienė, 
Leon Waicekowski. Mirusieji 
buvo pagerbti tylos minute, o 
šeimoms išreikšta užuojauta. 

Nutarimų raštininkė Helen 
Dybas perskaitė protokolą iš 
praėjusio susirinkimo, buvusio 
vasario 12 d. Buvo pranešta, 
kad serga Betty Grigel ir Anna 
Wiechecki, abi yra ligoninėje. 
Pirmininkė pranešė, kad klubo 
piknikas bus liepos 11 dieną 
Šaulių namuose, o jo ruošimo 
komisiją sudaro Bernice Žem
gulis, Antaneta Gustof, Alex 
Šimkus. Taip pat nutarta turėti 
išvyką į Lake Villa liepos 28 d. 
Vasaros karštom dienom klubas 
nutarė turėti atostogas ir kitam 
susirinkimui sueiti tik rugsėjo 
10 d. 

Po susirinkimo visi nariai 
buvo pavaišinti ir patenkinti 
skirstėsi namo, linkėdami 
vienas kitam sveikų, laimingų 
atostogų. 

Rožė Didžgalvis 

„Žiburėlio" mokyklėlės 1992-1993 m. metų tėvų komitetas. Iš kairės: Irena Senkevičienė -
sekretore Marius Kasniūnas — pirmininkas, Dainė Quinn — renginių pirmininkė, Daina Čyvienė 
- iždin.nkė. Komitetu, dar priklauso Ina Luneckienė. NuQtr_ ^ ^ g ^ ^ , ^ 
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