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Žinios iš Lietuvos — Elta 

Lietuva prašo, kad 
JAV stebėtų 
kariuomenės 

išvedimą 
Vilnius, birželio 24 d. (Elta) -

Lietuvos ministras pirmininkas 
Adolfas Šleževičius nuo praėju
sio trečiadienio lankėsi JAV su 
darbo vizitu. Susitikęs su JAV 
valstybės sekretorium Warren 
Christopher, premjeras Šleževi-
vičius paprašė, kad amerikiečiai 
stebėtų Rusijos kariuomenės 
išvedimą baigiamajame šio pro
ceso etape. 

Pagal susitarimą Rusijos ka
riuomenė turi būti išvesta iki 
šių metų rugpjūčio pabaigos. 
Paskutinis etapas pagal tvar
karaštį prasideda liepos mėnesį. 

Po sus i t ik imo premjeras 
žurnalistams pareiškė, kad į jo 
pageidavimą reaguota palan
kiai. Šis klausimas bus sude
r intas tarpininkaujant šalių 
ambasadoms. 

Susitikimo metu sekr. Chris
topher premjerui Šleževičiui 
pranešė ir tai, kad Jungtinės 
Amerikos Valstijos įkūrė 50 
milijonų dolerių fondą Baltijos 
šalių verslo iniciatyvoms remti. 

Fondui vadovaus JAV prezi
dento patvirtinta taryba, kuri 
spręs, kam suteikti paskolas ir 
techninę pagalbą. Lietuvoje, 
Latvijoje ir Estijoje bus 
atidarytos fondo atstovybės. 

Ketvirtadienį ministras pir
mininkas sugrįžo į Vilnių. 

Nacional inio saugumo 
pro jek tas paduo ta s 

Seimui svars tyt i 

Valstybės gynimo taryba pri
tarė Lietuvos nacionalinio sau
gumo projektui. 

Šiemet įkurtoje Valstybės 
gynimo taryboje yra Lietuvos 
prezidentas, ministras pirmi
ninkas, Seimo pirmininkas, 
krašto apsaugos ministras ir 
kariuomenės vadas. Jos posė
džiuose visada kviečiami 
dalyvauti užsieno bei vidaus 
riekalų ministrai, Saugumo tar
nybos generalinis direktorius ir 
Seimo nacionalinio saugumo ko
miteto pirmininkas, o reikalui 
esant ir kiti pareigūnai. 

Nacionalinio saugumo pro
jekte yra rašyta piliečių teisė 
priešintis karinės agresijos atve
jais ir apginti Respublikos suve
renumą pagal Jungtinių Tautų 
Chartijos principus. 

Dokumente nurodomos gali
mos išorinės grėsmės Lietuvos 
valstybės saugumui. Tai — iš
liekantis nestabilumas ir netgi 
jo didėjimas, taip pat autorita
rizmo ir nacionalizmo galimybė 
buvusios Sovietų Sąjungos teri
torijoje, Lietuvos ekonominis 
priklausomumas nuo Rytų, di
džiuliai kariniai ir branduo
liniai arsenalai naujose Rytuo
se susikūrusiose valstybėse, 
svetimos kariuomenės buvimas 
Baltijos valstybėse ir daug kitų. 
Tarp galimų vidaus grėsmių, be 
kita ko, nurodomas nestabilu
mas, susijęs su politinių jėgų 
konfrontacija, galimos ekolo
ginės katastrofos, nusikalstami 
veiksmai šalies konstitucinei 
santvarkai ar visuomeninei 
drausmei. 

Siūlomame projekte numato
ma, kaip bus organizuota nacio-
na l in io saugumo s is tema, 
kurios paskirtis — užtikrinti 

Respublikos saugumą taikos ir 
karo metu, nepaprastosios pa
dėties bei krizių atvejais. 

Lietuvos Respublikos na
cionalinio saugumo projektas, 
pažymėta posėdyje, turi duoti 
lanksčią ir atvira struktūrą, 
leidžiančią atsižvelgti į naujas 
saugumo reikmes bei Europos 
saugumo aplinką kiekvienu lai
kotarpiu. 

Projektas bus pateiktas svars
tyti Seimui. Juo bus vadovau
jamasi, ruošiant atitinkamus 
įstatymus. 

Seimo vadovybė pasiskirstė 
pareigomis 

Birželio 23 d. įvyko pirmasis 
Seimo valdybos posėdis. Seimo 
valdyba suformuota praėjusią 
savaitę. Ją sudaro Seimo pir
mininkas, trys jo pavaduotojai 
ir kancleris. • 

Daugumą joje turi LDDP ats
tovai. Jai priklauso Seimo pir
mininkas Česlovas Juršėnas, 
pirmininko pavaduotojas Juozas 
Bernatonis ir Seimo kancleris 
Nerijus Germanas. Pirmininko 
pavaduotojai te«> p<?t yra Social
demokratų partijos vadas Alo
yzas Sakalas ir Seimo centrą 
atstovaujantis Egidijus Bič
kauskas. Opozicinės koalicijos 
— Tėvynės Santaros atstovai 
atsisakė dalyvauti Seimo val
dyboje. 

Seimo pirmininko pavaduo
tojai pasiskirstė pareigomis. 
Juozas Bernatonis prižiūri 
įstatymų leidybą, Egidijus Bič
kauskas — teisinės reformos ir 
teisėtvarkos klausimus. Aloyzas 
Sakalas — tarpparlamentinius 
ryšius ir užsienio klausimus. 
Paastarasis taip pat pavaduos 
Seimo pirmininką jo komandi
ruočių ar ligos atveju. Faktiškai 
Aloyzas Sakalas bus Seimo pir
mininko pirmasis pavaduotojas. 
Galimas dalykas, šis pareigų 
pasiskirstymas vėliau bus pat
virtintas oficialiai. 

Bus mažinamas Seimo 
darbuotojų skaičius 

Seimo valdyba ketina suma
žinti Seimo darbuotojų skaičių 
nuo 580 iki 460 žmonių. Pro
jekte numatoma sumažinti pa
tarėjų instituciją, Seimo 
komitetų sekretoriatą, dalį 
techninių darbuotojų. 

Lietuvoje bus t ik litas 

Lietuvos Banko valdybos 
pirm. Romualdas Visokavičius 
dar kartą patvirtino, kad įvedus 
litą, visi atsiskaitymai Lietu
voje bus atliekami tik Lietuvos 
valiuta. Jis kritikavo kai kurių 
verslininkų reikalavimą kartu 
leisti naudoti ir kitų šalių 
valiutą. 

Lietuvos Bankas vykdys tokią 
politiką, kad iki Naujųjų Metų 
išlaikytų pastovų lito kursą ir 
vienas JAV doleris kainuotų 4-5 
litus, pažymėjo R. Visokavičius. 
Jis paragino įmones ir organiza
cijas aktyviau ir kruopščiau 
rengti realius investicijų pro
jektus, nes nuo liepos vidurio 
Lietuvos Bankas numato suteik
ti dideles sumas valiutinų kre
ditų. 

Lietuva nori, kad 
JT stiprintų žmogaus 

teisių veiklą 

Buvęs Japonijos finansų ministras Tsutomu Hata (sėdintis kairėje), antradieni suorganizavęs 
44 parlamento narių, priklausančių Liberalų Demokratų partijai, demonstratyvų apleidimą 
parlamento salės, kaitinant televizijos šviesoms pranešė, kad jie steigia naują — Renenaso partiją. 
T. Hata pažadėjo, jog jei iki šiol kraštą valdžiusioji Liberalų Demokratų partija ateinančiuose 
rinkimuose liepos 18 d. nesurinks daugumos, jo sukurtoj: nauja partija sudarys koaliciją su opozici
ja ir praves reformas, kurias Liberalų Demokratų partija žadėjo, bet nesugebėjo pravesti. 

Specialus pagalbos fondas 
Rusijai bus sumažintas 

Washington, DC, birželio 23 
d. — Clinton administracija tre
čiadienį pareiškė, kad balan
džio mėnesį JAV pasiūlytas 
tarptautinis fondas padėti kur
ti privatų verslą Rusijoje turės 
būti sumažintas, nes Japonija ir 
Vakarų šalys neturi tam lėšų. 

„Mes rimtai sukame japo
nams ir europiečiams rankas, 
bandydami išgelbėti kuo dau
giau pasiūlytosios programos", 
pasakė aukštas JAV admini
stracijos pareigūnas. „Žmonės 
supranta, kad tai yra gera 
idėja", sako JAV pareigūnas, 
„bet jie klausia, iš kur trauk
sime pinigų". 

Keturių bilijonų dolerių fon
das, kuriuo buvo siūloma padėti 
Maskvai parduoti pelno neduo-
dančias valdiškas įmones pri
vatiems savininkams ir paremti 
naujas įmones kurti norinčius 
verslininkus, buvo pasiūlytas 
balandžio mėnesį Tokijo mieste 
įvykusiame pramoningų demo
kratinių šalių, vadinamojo 
Didžiojo Septyneto viršūnių 
konferencijoje. Tai buvo atskiro 
fondo pasiūlymas, nesurištas su 
D-7 priimtu planu skirti 28 bil. 
dol. paskolų bei piniginių dova
nų Rusijai, iš kurių Rusija 
sukurtų valiutos stabilizavimo 

fondą ir pertvarkytų ekonomiką 
bei importų sistemą Tarptau
tinis Valiutos Fondas ir Pa
saulio Bankas jau pradėjo skirs
tyti pirmąjį 2.5 bilijoną dol. tos 
28 bil. dol. sumos. 

Clinton administracija buvo 
pasiūliusi 4 bil. dol. fondą, 
norėdama, kad Tokijo mieste 
vėl už dviejų savaičių susi
rinkusios D-7 šalys jį priimtų. 
(Šiai grupei priklauso JAV, 
Japonija, Vokietija, Prancūzija. 
Britanija, Italija ir Kanada). 

Bet Baltųjų rūmų spaudos ats
tovė Dee Dee Myers trečiadienį 
pripažino, kad gali ir nepavykti 
gauti reikiamo pritarimo tam 
fondui. Viena priežastis, kodėl 
fondas nesulauks pritarimo, tai 
dėl to, kad jam reikės tiesiogi
nių piniginių indėlių, tuo tarpu, 
kai jau patvirtintoji 28 bil. dol. 

suma didžiausia dalimi susidaro 
iš paskolų ir kreditų, kuriems 
pagalbą duodančios šalys pačios 
skolinsis pinigų. 

Atrodo, kad D-7 šalių nepajė
gumas prisidėti prie fondo di
dele dalimi priklauso nuo jų 
pačių kraštų ekonominių sun
kumų, daugelyje šalių bedarbei 
išaugus virš 10%. Skubios 
pagalbos būtinumas taip pat 
sumažėjo, prezidentui Boris Jel
cinui sustiprinus savo politinę 
poziciją. Prie to prisideda ir Ja
ponijos įsitikinimas, kad Rusi
ja dar nepasiruošusi priimti eko
nominę pagalbą privatizavimui-
si. 

Pagal pasiūlytą planą fondas 
turėjo susidaryti iš 2 bil. dol. D-7 
šalių tiesioginio įnašo ir 2 bil. 
dol. paskolų iš tarptautinių sko
linimo įstaigų. Didžiausi fondo 
mecenatai turėjo būti Vokietija 
ir Japonija, JAV tik prisidedant 
500 mil. dol. suma, kurią būtų 
iššauktas kitų šalių įnašas. 

Lietuva nori dalyvauti, 
kuriant Europos saugumo 

sistemą 
Vilnius, birželio 24 d. (Elta) -

Lietuvos politikai tikisi, kad 
naujoji Europos saugumo sis
tema bus kuriama, dalyvaujant 
ir Baltijos šalims. Komentuo
damas Europos Bendrijos šalių 

Šveicarijos ir JAV bankinin
kai ruošia Lietuvos valstybinių 
žemės ūkio, Komercinio ir Tau
pomojo bankų privatizavimo 
programas. Pasak Romualdo Vi
sokavičiaus, Lietuvoje ateityje 
veiks maždaug penki dideli ko
merciniai bankai, per kuriuos j 
šalį ateis ir užsienio investicijos. 

Ambasadoriaus krizės 
problema tebesvarstoma 

Galimas dalykas, Stasys Lozo
raitis kurį laiką bus laikinuoju 
Lietuvos reikalų patikėtiniu 
Jungtinėse Amerikos Valsti
jose. Kartu jis būtų ir amba
sadoriumi Italijoje. Tokį pa
siūlymą Respublikos preziden
tui pateikė Seimo pirmininko 
pavaduotojas Aloyzas Sakalas 
Amerikos lietuvių pageidavi
mu, su kuriais jis susitiko pra
ėjusią savaitę. 

Lietuvos verslininkai 
protestuoja prieš Lito 

komiteto nutar imus 
Lietuvos Verslininkų Sąjunga 

paskelbė pareiškimą, kuriame 
protestuojama prieš Lito komi
teto nutarimą uždrausti atsis
kaitinėti kitokia valiuta, iš
skyrus litą, taip pat prekiauti 
valiutomis be specialaus leidi
mo. 

Pareiškime, be kita ko, teigia
ma, kad lito įvedimo priedanga 
yra vykdoma pinigų rinkos 
nacionalizcija, leidžianti ateityje 
nebaudžiamai savintis žmonių 
turtą. Politika, sako versli 
ninkai, atpalaiduoja nuo išori
nės kontrolės, kurią teikia 
konkuruojančių valiutų apyvar
ta vidaus rinkoje. 

oie valdžios draudimai, pažei
džiantys nuosavybės neliečia
mumą, sakoma pareiškime, visa 
savo esme yra nusikalstami, jie 

Prezidentas sakė apsvarsty- _ valstybės teisines savivalės 
siąs šį pasiūlymą. aktai. 

vadovų antradienį Kopenhago
je priimtą naują Europos sau
gumo projektą, prezidento pata
rėjas užsienio politikos klausi
mais Justas Paleckis pasakė, jog 
be Baltijos valstybių toks sau
gumas būtų pažeidžiamas. 

Projektas numato sukurti Eu
ropos saugumo ir stabilumo 
konferenciją (ESSK), kurios 
narėmis taptų 12 Europos Ben
drijos valstybių, šešios Rytų 
Europos šalys, pretenduojančios 
į bendriją (Vengrija, Lenkija, 
Slovakija, Čekija, Rumunija ir 
Bulgarija), taip pat Austrija, 
Suomija. Švedija ir Norvegija. 
Manoma, kad prie ESSK galėtų 
prisijungti ir Rusija, Ukraina ir 
Baltarusija. Kitų šalių narystė 
konferencijoje nesvarstyta, nors 
manoma, kad ESSK galėtų būti 
iki 30 valstybių. 

Seimo opozicijos vadas Vytau
tas Landsbergis pareiškė, jog 
nutarimas įkurti ESSK be 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
keltų šiame regione didelį 
susirūpinimą. Jo nuomone, šį 
trūkumą galima ištaisyti iki 
gruodžio mėnesį Briuselyje 
rengiamo kito Europos Bendri
jos šalių vadovų susitikimo, ku
riame ketinama detaliau ap
svarstyti naująjį Europos sau
gumo projektą. 

Viena, birželio 23 d. — Šian 
dien jau antrą savaitę besitę
siančioje Pasaulinėje Žmogaus 
Teisių konferencijoje Vienoje, 
Lietuva padarė pareiškimą trijų 
Baltijos valstybių vardu. Kaip 
praneša Lietuvos Nuolatinė Mi
sija prie Jungtinių Tautų, pa
reiškime Lietuvos atstovė Gin
tė Damušytė pateikė pasiūly
mus dėl Jungtinių Tautų žmo
gaus teisių struktūrų stipri
nimo. Atkreipdama dėmesį į 
valstybių pareigą remti ir gin
ti žmogaus teises, ji pabrėžė ir 
tarptautinės bendruomenės pa-
gelbinę rolę, ypač kai valstybė 
tampa represijų įrankiu. 

Pareiškime sakoma, kad rei
kia ugdyti žmogaus teisių 
kultūrą, ypač ten, „kur žmogaus 
teises ginančios valstybinės 
struktūros yra silpnos ar jų iš 
viso nėra". Baltijos valstybių 
delegacijoms yra aišku, kad 
pagarba žmogaus teisėms, teisi
nė valstybė ir demokratinės in
stitucijos yra geriausios prie
monės užkirsti kelią žmogaus 
teisių pažeidimams. Todėl Balti
jos valstybių delegacijos siūlo, 
kad esant ekonominiam nuo
smukiui pasaulyje, regioninės 
organizacijos i r institucijos 
dalintųsi darbais, vystant tech
ninės pagalbos žmogaus teisių 
ir demokratizacijos programas, 
siekiant jas inkorporuoti į 
visuotinus vystymosi procesus. 
Tuo tikslu patartina įtraukti 
Jungtinių Tautų padalinius ir 
jų partnerius — kraštų instituci
jas ir visuomenines organizaci
jas — į šį darbą. 

Žmogaus te isės y r a 
visuotinos 

Pareiškime ta ip pat prita
riama idėjai, kad žmogaus teisės 
yra visuotinos. Šia tema vyksta 
aštrios ideologinės diskusijos 
konferencijos debatusoe. Vieni 
tvirtina, kad Vakarų valstybių 
žmogaus teisių sąvoka, kuri 
kelia asmens laisvę kaip idealą, 
neatspindi besivystančių kraš
tų pozicijos, kurioje labiau 
akcentuojama ekonominė, so
cialinė ir kultūrinė specifika. 
Pareiškime pabrėžiama, kad 
žmogaus teisių visuotinumo pri
pažinimas nereikalauja neigti 
kultūrinio religinio ir ekono
minio išsivystymo savitumą. At
virkščiai, šis visuotinumo prin
cipas jungia pasaulį. 

je ir jos filialo New Yorke stip
rinimą. 

Neaišku, a r žmogaus teisės 
b u s pr ipažintos 

Pasaulinė Žmogaus Teisių 
konferencija baigia darbą penk
tadienį, birželio 25 d., kada 
tikimasi priimti baigiamąjį do
kumentą- Dokumento tikslas: 
paskelbti pasaulinį veiklos 
planą žmogaus teisėms ginti-
Derybos dėl dokumento, tačiau, 
sunkiai juda pirmyn, nes kai 
kurie besivystantys kraštai, 
nepritariantys žmogaus teisių 
sąvokai, blokuoja darbo eigą. Iki 
šiol dar nėra aišku, kokią formą 
gaus baigiamojo dokumento 
tekstas — ar demokratinių vals
tybių iškelti pasiūlymai atsis
pindės Pasaulinės Žmogaus Tei
sių konferencijos darbo rezulta
tuose. Šioje konferencijoje, ku
rioje dalyvauja 183 Jungtinių 

I Tautų valstybės-narės, spren
dimai priimami bendro sutari
mo — konsensuso pagrindu. 

Lietuvos delegacija dalyvauja 
! darbo komitetų sesijose, kurios 

dažnai tęsiasi iki vidurnakčio, 
praneša iš Vienos Lietuvos dele
gacijos pareigūnė. 

Lietuvos delegacija taip pat 
įeina į Rytų Europos grupę, kuri 
derina darbą su Vakarų grupe 
Vienos konferencijoje. Trečia
dienio rytą įvyko bendras Vaka
rų ir Rytų Europos grupės susi
tikimas su visuomeninėmis or
ganizacijomis. Konferencijoje 
dalyvauti užsiregistravo dau
giau kaip 1,500 visuomeninių 
organizacijų, jų tarpe ir keli ats
tovai iš Baltijos valstybių. 

Lietuvos valstybinei delegaci
ja i šiuo metu atstovauja Seimo 
narė Gema Jurkūnaitė, Užsie
nio reikalų ministerijos Europos 
Saugumo ir Bendradarbiavimo 
skyriaus pirmasis sekretorius 
Gintaras Steponavičius ir Lie
tuvos Misijos prie JT patarėja 
Gintė Damušytė. 

Skirti J T lėšų žmogaus 
teisėms užt ikrint i 

Baltijos valstybių nuomone, 
Jungtinių Tautų organizacija 
turi užtikrinti, kad jos žmogaus 
teisių padaliniai veiktų ope
ratyviai ir kad tam darbui būtų 
skiriama daugiau ;ėšų iš JT biu
džeto. 

Baltijos valstybės pritaria JT 
Aukštojo Komisionieriaus žmo
gaus teisėms posto steigimui ir, 
kad žmogaus teises būtų vienas 
iš JT taikos palaikymo operacijų 
bei humanitarines pagalbos 
programų aspektų „Mūsų nuo
mone", sakoma pareiškime, „tai 
žymiai sustiprintų preventatyvi-
nę diplomatiją", būtent, diplo 
matiją, kuri padėtų išvengti 
konfliktų. 

Baigdama pareiškimą, Lietu
vos atstovė taip pat pabrėžė, kad 
Baltijos valstybes remia JT 
Žmogaus Teisių centro Genevo-

Lietuvos atstovai JT 
komisijoje 

New Yorkas, birželio 18 d. — 
Padaugėjus darbams, birželio 
mėnesį Lietuvai pirmininkau
jant Rytų Europos valstybių 
grupei, Lietuvos Misijoje prie 
Jungtinių Tautų talkinti pra
dėjo Lietuvos ambasados Wa-
shingtone darbuotoja Ginta 
Draugelytė. 

Misijos patarėjas Darius 
Sužiedėlis ir Misijos padėjėja 
Ginta Draugelytė dalyvavo nau
jai įkurto? Balansuoto Vysty
mosi („sustainable development") 
komisijo.1- pirmame posėdyje. 
Atidarymo žodį tarė komisijos 
pirmininkas. Malaizijos amba
sadorius Razali. Susirinkusius 
į pirmąja naujos komisijos sesiją 
taip pat sveikino JAV viceprezi
dentas Al Gore. Komisija įgalio
t a sekti praėjusiais metais Bra
zilijoje vykusios Žemės konfe
rencijos darbų vykdymą pasau
lio valstybėse. 

KALENDORIUS 

Birželio 25 d.: Vilhelmas, 
Vilimas, Febronija, Baniutė, 
Mantminas. 

Birželio 26 d.: Dovydas, 
Persevera, Salvijus, Jaunius, 
Jaunutis. 



DRAUGAS, penktadienis, 1993 m. birželio mėn. 25 d. 

/PORTO APŽVALGA 

LIETUVIŲ LAIMĖJIMAI 
SIUNTINA LENKUS 

KAZYS BARONAS. 
Mūsų korespondentas Europoje 

Punsko lietuvių pradinėje mo
kykloje bei Kovo 11-sios lietuvių 
gimnazijoje veikia sporto ra
teliai. Ypač mėgstamas yra mū
sų tautinis sportas krepšinis. 
Lietuviai dalyvauja įvairiose 
žaidynėse bei Suvalkų vaiva
dijos gimnazijų pirmenybėse, 
nugalėdami stiprias lenkų 
gimnazijų rinktines. Deja. 
mūsiškių laimėjimų kelias yra 
labai sunkus, tiesiog erškėčiuo
tas, kadangi teisėjai yra šališki, 
ž iūrova i šėlsta, matydami 
lietuvių pergales. Negana to: 
lenkai prilieja vandens mer
gaičių rūbinėje, vėliau kaltin
dami mūsiškes: einant į auto
busą, į lietuvaites mėtomos snie
go gniūžtės, šaukiant „marš do 
ruskich"". Suvalkų lenkų gimna
zijos mergaitės apspjaudė 
l ie tuvaič ių rūbinės duris, 
rankeną, salėje šaukiant .jūs, 
senos kekšės" irt.t. Keista, nes 
toje mokykloje buvo skaitomi 
p raneš ima i ..Tolerancijos 
ideologija**, tuo tarpu mokinės 
elgėsi visiškai priešingai. 

Nepaisant tų visų pažemini
mu, lietuvaitės, sužaidusios Su
valkų vaivadijos krepšinio pir
menybių pirmaji ratą. buvo lai
komos stipriomis favoritėmis 
į baigme. Mūsiškės nugalėjo 
Suvalkų visuomeninį licėjų 
59:8. Dowspudos žemės ūkio 
technikumą 54:47, Augustavo 
licėjų 54:39. turėjo nusileisti I-
am Augustavo licėjui 38:45. 
Nepaisant to. Punskas pateko į 
baigme ir turėjo žaisti Gižicke. 
Čia mūsiškės nugalėjo vietos 
licėjų 71:50. Elko ekonominį 
licėjų 65:50. Tad Punsko 
l i e tuv ių gimnaziją laukė 
rungtynių vėl prieš I-ą Augus
tavo licėjų. Šį kartą lietuvaitės 
atsilygino už pirmą pralaimė
jimą, įveikdamos Augustavą 
54:39. Ir čia buvo susidurta su 
tautinių mažumų diskrimina
cija, įžeidžiant lietuvaites 
žodžiais ir net veiksmais. 

Labai įtemptos buvo Suvalkų 
vaivadijos jaunuolių (berniukų) 
krepšinio pirmenybės. Punsko 
Kovo 11-sios lietuvių gimnazi
jos rinktinė įveikė Suvalkų 
v idur inę mokyklą 138:21, 
Suvalkų •echnikumą 135:79. 
A u g u s t a \ o licėjų 95:51 ir 
Suvalkų visuomeninį licėjų 
157:2. Deja. punskiečiai 
pralaimėjo Pišo amatų mo

kyklai 94:133, Gižicko pro
fesinei mokyklai 59:118, bet 
nugalėjo Goldapės licėjų 125:95, 
užimdami trečią vietą. 

Geriausiu pirmenybių žaidėju 
pripažintas Romas Vydra, tri
taškių metimų konkurse antroji 
vieta taip pat teko jam, trečia — 
Zenonui Morui. 

Punsko gimnazijos berniukų 
rinktinę treniruoja mok. Vytau
tas Budzeika, o mergaičių — 
Gražina Bliūdžiuvienė. 

Šia proga norėčiau pažymėti, 
kad sportininkų finansinė padė
tis yra labai sunki. Daly
vavimas kiekvienose žaidynėse 
reikalauja nemažai išlaidų. 
Tačiau Suvalkų t r ikampio 
lietuviai remia sportininkus, 
kadangi jie, kad ir sunkiose 
sąlygose, tačiau garsina lietuvių 
vardą. 

Mūsų pareiga prisidėti prie 
Suvalkų trikampio sportininkų 
rėmimo. Tuo turėtų pasirūpinti 
Lietuva ir ŠALFASS (taip pat 
Australija), skelbdamos piniginį 
vajų Kanadoje bei JAV-se. 

Pradmė visuomet reikalinga. 
Tad šiam tikslui iš savo kuklios 
pensijos skiriu 10 dol. 

Lietuvos Kūno ku l tū ros 
institutą Kaune lanko dvi Pun
sko Kovo 11-šios gimnazijos abi
turientės — Rasa Uzdilaite ir 
an t rus metus — Zita 
Kalinauskaitė. 

Punsko gimnazijos berniukų krepšinio komanda. Antros eilės viduryje 
komandos t r ene r i s Vvtautas Budzeika. 

Nuotr J . P a r a n s e v i č i a u s 

NEIŠLAIKYTAS EGZAMINAS 

VĖLIAUSI TOMO PUKŠČIO 
LAIMĖJIMAI 

Ietininkas Tomas Pūkštys 
gegužės 31 d., dalyvaudamas 
Vancouver, B.C.. Kanadoje, 
vykusiose 11 -se metinėse Harry 
Jerome International Track 
Classic varžybose, nepaisant 
lietaus ir įmirkusios žolės, 
laimėjo pirmą vietą, nuskrai
dindamas ietį 78.74 metrus. Jei 
oras būtų buvęs palankesnis. 
Tomas mano. kad jis būtų 
pralenkęs savo ankstyvesnį 
rekordinį metimą. 

Birželio 2 dieną Tomas Pūkš
tys, dalyvaudamas Port Alber-
ni. Kanadoje. Times — Colonist 
International Track Classic 
varžybose, nuskraidino ietį 
84.58 metrus (JAV-ių rekordas 

yra 85.38 m.). Tai buvo toliausias 
metimas pasiektas 9-rių metų 
jo sportinėje karjeroje. Tomas 

Didelė bėda ištiko Lietuvos 
krepšinį. Turbūt retas Lietuvoje 
galėjo pagalvoti, kad geriausi 
Lietuvos krepšininkai taip neat
sakingai pažiūrės į savo parei
gą Tėvynei. 

O juk į juos buvo sudėtos ne 
tik viltys, bet ir visų mūsų lėšos. 
Pirmieji simptomai, kad esame 
sunkioje padėtyje su rezervu, 
buvo labai ryškiai matyti pernai 
per olimpines žaidynes, kai A. 
Saboniui ir Š. Marčiulioniui 
talkinti sugebėjo tik 2-3 žaidėjai 
— kitų krepšininkų pasi
rodymas aikštelėje kėlė didžiulį 
nerimą. Tiesa, ruošiantis 
olimpiadai, prieš atrankines 
varžybas, rinktinės kandidatai 
buvo susi r inkę gerokai 
anksčiau ir buvo spėta suderinti 
komandinius veiksmus treni
ruotėse bei kontrolinėse varžy
bose, be to, dauguma žaidėjų 
susirinko į treniruotes neblogai 
pasirengę. 

Šį kartą nors pasiruošimas 
Europos čempionato atrankos 
turnyrui Vroclave buvo pradė
tas likus pusantro mėnesio, 
pagrindiniai žaidėjai baigė 
rinktis tik varžybų išvakarėse. 
Todėl išėjo taip, kad ruošėsi 
vieni, o žaidė kiti. Deja, atvyku
sių krepšininkų pasirengimas ir 
sportinė forma buvo nepa
tenkinama, o Lietuvoje esančių 
žaidėjų meistriškumo lygis — 
nepakankamas. Tai parodė ir 
Kaune vykęs tarptautinis tur
nyras. Kada individualus pasi
ruošimas prastas, pritrūkus 
bendrų treniruočių koman
diniams veiksmams, nesant A. 
Sabonio, S. Marčiulionio ir snai
perio R. Kurtinaičio, praktiškai 
neliko kuo remtis. Tokioje situa
cijoje, nors dėl traumos ilgai 
nesitreniravęs ir nežaidęs, 
paskutiniu momentu bandė 
padėti Š. Marčiulionis. Jam 
reikia tik padėkoti už jo 
pasiryžimą. 

Kas labiausiai krito į akis taip 

nesėkmingai žaidžiant? 
Pirmiausia, tai anksčiau 
minėtų bendrų komandinių 
veiksmų ir individualaus pasi
rengimo stoka Manyčiau, kad 
geitų atakų stoka tampriai susi
jusi su labai prasta gynyba ir 
silpna kova dėl atšokusių 
kamuolių. Stoka snaiperiškų 
tolimų metimų. Visiškai pasy
vus priekinės linijos aukštaūgių 
žaidimas liudija jų žemą 
meistriškumą ir kovinių 
savybių (pirmiausia keturių vi
durio puolėjų) t rūkumą, 
Lietuvos rinktinė buvo kom
plektuojama iš užsienyje žai
džiančių krepšininkų ir šalyje 
pirmaujančio Kauno „Žalgirio" 
klubo žaidėjų. Kalbant apie 
mūsų klubų krepšininkų jau 
penkerius metus nustojusį augti 
meistriškumą, pasakytina, kad 
klubams išpardavus geriausius 
krepšininkus, stokojant pro
fesionalaus treniruočių darbo, 
nesant oficialaus varžybų 
kalendoriaus su geriausiomis 
Europos komandomis ir geriau
siais krepšininkais, žaidimas 
vien Lietuvos varžybose su savo 
lygio varžovais turbūt ir buvo 
pagrindinis stabdys, kuris ir 
nubloškė mums gerokai atgal. 

Žinoma, rimtos drausminės 
spragos gyvenime ir treniruočių 
procese negali neatsiliepti ir 
varžybose, žaidime. Tai kad G. 

Einikis — ir ne tik jis vienas — 
Vroclave pažeidė sportinį reži
mą, yra ne tk jam būdingas 
reiškinys, kuris negali likti 
nepastebėtas. Tai galų gale 
pagrindinė priežastis, pastoviai 
s tabdant i meistr iškumo 
augimą. Gal kai kam atrodys 
mano samprotavimai ir verti
nimai per griežti, tačiau žai
dėjams privaloma tv i r t a 
žaidybinė disciplina, aiškus 
veikimo planas. Tai turi būti tik 
vyr. trenerio prerogatyva. 

Žinoma, bėda viena nevaikš
to. Vroclave neiškovojus kelia
lapio į šių metų Europos čempio
nato finalines varžybas, netekta 
te isės dalyvauti 1994 m. 
pasaulio čempionate bei 1995 m. 
Europos pirmenybių pusfi
nalinėse varžybose. Visa tai ap
sunkina ir kovą dėl teisės pa
tekti į 1996 m. olimpiadą. 

Tokia šio pralaimėjimo Vroc
lave kaina. 

Tačiau gyvenimas tuo nesibai
gia, ir jau birželio 21 d. prasi
deda atrankinės varžybos dėl 
teisės patekti į 1995 m. Europos 
čempionato pusfinalines 
varžybas. Tai vėl pareikalaus iš 
mūsų krepšininkų per trumpą 
laiką didelių pastangų, kad 
gerai pasirengtų ir sėkmingai 
dalyvautų. 

Vytautas Bimba 
Lietuvos vyrų krepšinio 

rinktinės Vroclave vadovas 
* * * 

Birželio 8 d. Klaiėdoje pra
sidėjo Lietuvos vym rinktinės, 
kuri ruošiasi 29-ojo Europos 
krepšinio čempionato atrankos 
tu rny ro pirmajam e tapui , 
treniruočių stovykla. Į ją pa
kviesti R. Brazdauskis, V. Cho
mičius, D. Dimavičius, G. 
Einikis, A. Karnišovas, E. 
Kavoliūnas, G. Krapikas, M. 
Lekarauskas, D. Lukminas, Š. 
Marčiulionis, A. Sabonis, D. Sir
tautas, S. Štombergas, M. Ti-
minskas ir A. Visockas. Rink
tinės trenerių brigadoje V. Ga
rastas, H. Giedraitis, S. Jovai
ša ir A. Kosauskas. Stovykla 
tęsis iki birželio 19 d. 

Vroclave, pasibaigus atrankos 
turnyrui, buvo ištraukti 1995 
metų Europos vyrų krepšinio 
čempionato pirmojo etapo at
rankos turnyrų burtai. 

Futbolas Čikagoje 
RUNGTYNĖS PRIEŠ „SCHWABEN »» 

»>» 

taškais laimėjo pirmą vietą, 
kaip geriausias sportininkas 
tarp šiose varžybose dalyvavu
siu atletų. 

27 d., „Lituanica-Liths'" vyrų 
komanda žais septintąsias 
pirmenybių rungtynes prieš 
vokiečių , ,Schwaben". 
Rungtynės vyks Lemonte, 
Lietuvių centro aikštėje. Pra
džia 3 vai. po pietų. Rezervas 
žais 1:00 vai. 

Rungtynės prieš „Schwaben" 
visais laikais nebuvo vien tik 
prasivėdinimas gryname ore, 
bet visada kieta kova, nes 
mūsiškiai dažniausiai būdavo 
laikomi taip vadinamais 
„underdogs" — silpnesniais. Da
bar jau keletas metų, kai tokiais 
nebėra. Šį kartą bus apylygių, 
stiprių komandų susitikimas. 
Nors ir stiprių, bet dar ne dėl 
čempionato, bet dėl išsilaikymo 
major divizijoje. 

Kaip sužaistų pirmenybių 
rungtynių s ta t i s t ika rodo, 
pirmenybių sezonui persiritus 
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,,A" grupė (Vienoje): Lietuva, 
Austrija, Olandija, Islandija, 
Škotija, Ukraina ir Makedonija; 

, ,B" grupė (Zalagersege. 
Vengrijoje): Vengrija, Suomija, 
Luksemburgas, Albanija, Bal
tarusija, Rumunija ir Anglija; 

„C" grupė (Prievidzėje, Slo
vakijoje): Slovakija, Portugalija, 
Šveicarija, Kipras, Lenkija, 
Čekija ir Moldova. 

Šešios pajėgiausios (po dvi iš 
šių trijų grupių) komandos įgis 
teise žaisti būsimo čempionato 
pusfinaliniame atrankos tur
nyre, kuris vyks šių metų 
lapkričio mėnesį. Prie šių šešių 
komandų prisidės keturiolika 
28-ojo Europos čempionato daly
vių (nežais tik čempionai ir 
būsimų pirmenybių šeimininkai 

graikai). Dvidešimt rinktinių 
bus suskirstytos į penkias 
grupes ir žais dviem ratais (an
trasis vyks kitų metų lapkričio 
mėnesį). Iš kiekvienos grupės į 
finalinį turnyrą pateks po dvi 
komandas. Tad Graikijoje žais 
dvylikos šalių rinktinės. 
Lietuvos krepšinio federacijos 
trenerių tarybos pirmininko V. 
Bimbos nuomone, mūsų pirmo
jo atrankos etapo grupės sudėtis 
— rimčiausia. Labai pavojingi 
olandai, ukrainiečiai, make-
doniečiai. Tad ruoštis mūsų 
krepšininkams reikia labai at
kakliai. 
Iš,,Lietuvos sportas'' 1993.6.10 

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

Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 
2434 W. 7 1 Streat, Chicago 

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

To l . 7M-598-4430 (veikia 24 vai.) 
Pirm., antr., ketv., penkt. 4 v.p.p.—7 v v 

Kab. t e l . (312) 4 7 1 - 3 3 0 0 

V I D A S J . N E M I C K A S , M . D . 
KARDIOLOGAS - Š IRDIES L IGOS 

7722 S . K e d z l e A ve . . 
Ch icago , I I I . 6 0 6 5 2 

Po praėjusio sekmadienio per- Per vidurį, tik trejetas komandų 
traukos, šį sekmadienį, birželio S a l i Jaustis saugios nuo iškri-

timo. Ginantis nuo iškritimo, ir 
vyks aršiausios kovos, daug 
aršesnės negu dėl meisterystės. 

Pradedant šiuo sekmadieniu, 
pirmenybės vyks normaliai, nes 
jų stabdis, taurių varžybų 
dalyvis — lenkų „Eagles" 
komanda, pusfinaliuose pralai
mėjusi prieš Milvvaukee „Bava-
rians" ir Kansas City identiš
kais rezultatais 1:4, iš taurių 
varžybų iškrito. Lig šiol 
„Eagles" žaidė tik vienas 
pirmenybių rungtynes, kai kitos 
komandos jau žaidė po 4-6. 
Kada jie pirmenybes baigs, tai 
jau jų problema, gi „Liths" 
komandos problema — laimėti 
prieš „Schwaben". Ir čia ne pro
blema, o daugiau laimės da
lykas. Rungtynės gali būti 
karštos ne tik išoriai, bet ir iš 
vidaus. Žiūrovams nuobodžiau
ti tikrai nereikės. 

Kab. 312-735-4477; 
Ros. (708)246-0067; arba (708)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORO MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

Cardlac Dlagnosls, L td . 
Marquott« Medlcal Bulldlng 

6132 S. Kedzle 
Chicago, IL 60629 
Tol. (312)436-7700 

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

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

3*00 W. 95 St. M (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

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

penkt ir ieštd. 9 v r.-12 v.p.p 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzle. Chicago, III. 
Tol. (312) 925-2670 

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

Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kadri* A ve., Chicago 
(312) 778-6—I arba (312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robertą Rd., Hlckory Hllls, ll_| 
1 mylia ( vakarus nuo Harlem Ave 

Tol. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. 

Tai . (312) 585-2802 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

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

Tol. (312)737-5149 
Vai pagal susitarimą 

Palos Vision Conter, 7152 W. 127th St 
Palos Hgts. Ml Ke^- vai 3-6 v.v 

Tai . (708) 448-1777 

DABARTINĖ KOMANDŲ PADĖTIS 
4 

Per trumpą laiką sužaidus 6 susipažinti, atkreipiant dėmesį 
rungtynes, major. divizijos 
komandų padėt is žymiai 
pasikeitė. Verta ir vėl su ja 

į sužaistų rungtynių skaičių, 
įvarčius ir taškus; 

L F K . .L i tuan ica" futbolo k l u b o j a u n i e j i ža idėja i I tar iaus G i r ė n o t r a n s a t l a n t i n i o sk r ydž io 50 nu-tu 
sukak t ies minėj ime 1983 m e t a i s T i k i m ė s j q d a l y v a v i m o š iemet KO j a s u k a k t i m i n i n t ' ' 

N u o t r T h o m a s H o b b s 

1. „Kickers" 
2. „Pegasus" 
3. „United Serbs" 
4. „Green-White" 
5. „Schvvaben" 
6. „Maroons" 
7. „Lituanica-Liths' 
8. „Sparta" 
9. „Royal Wawel" 

10. „Eagles" 
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15:7 
11:5 
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2:4 
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2 
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Tai. kabtnato Ir buto: (708)652-4159 

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

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 
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Reikia susirūpinti 

STAGNACIJOS 
VIRUSAIS 

KURAPATŲ MIŠKO PASLAPTYS 
IGNAS MEDŽIUKAS 

Sąjūdžio metais Gorbačiovas 
atkeliavo į Lietuvą, tikėdamas 
prikalbint lietuvius nesiekti 
nepriklausomybės. Viename 
susirinkime jis pamatė vyresnį 
vyrą, laikantį plakatą, reikalau
jantį nepriklausomybės Lietu
vai. Gorbačiovas suriko: „Kas 
tau davė tą plakatą? Ką tu žinai 
apie nepriklausomybę?" Lietu
vis ramiai atsakė: „Aš gimiau 
nepriklausomoj Lietuvoje ir aš 
noriu mirti nepriklausomoje 
Lietuvoje". Gorbačiovas buvo 
priblokštas, neturėjo, ką at
sakyti. 

Lietuvių žygis pribloškė ir 
visą pasaulį, nes pasaulis jau 
buvo apsipratęs su mintimi, kad 
Tarybinis proletariatas toks 
įbaugintas, nuskurdęs, tero
rizuotas, nedrįs ieškoti kitokio 
gyvenimo. Niekam net į galvą 
neatėjo mintis, kad Tarybinė 
respublika galėtų pasipriešinti 
Maskvai, KGB ir Raudonajai 
armijai. Pasaulis gėrėjosi Lietu
vių drąsa, pasiryžimu ir vieny
be. Pasaul is stebėjosi dai
nuojančia, taikia lietuvių re
voliucija. 

Tačiau t as pats pasaulis 
netrukus jau stebėjosi lietuvių 
pasimetimu, atgavus tą nepri
klausomybę. 

Mes neturėtume stebėtis. 
Lietuviai šimtmečius kovojo 
išlaikyti arba atgauti nepri
klausomybę prieš vokiečius, 
totorius, švedus, lenkus, rusus. 
Galbūt ta kova „prieš" yra įau
gusi į lietuvių kultūrą. Lietu
viai turėjo labai mažai progų 
pasinaudoti tikros nepriklau
somybės laisvėmis. Beveik 
niekas Lietuvoje neturėjęs pro
gos kurti savo laisvą gyvenimą, 
daryti savarankiškus spren
dimus namie ir darbe. Todėl 
lietuviai turbūt bijo pasikei
timų. 

Istorijos laikotarpyje visi 
dideli pasikeitimai buvo daromi 
Lietuvos priešų, lietuvių ne
naudai, pavyzdžiui, didikų su-
lenkėjimas, caro spaudos drau
dimas, sovietiniai trėmimai į 
Sibirą. Šimtmečių eigoje dau
gumas lietuvių buvo ūkininkai. 
Dideli ir staigūs gamtos pasikei
timai irgi atneša ūkininkams 
nelaimes. Todėl lietuviai vi
suomet lieka konservatyvūs, 
santūrūs, neieško ir nenori 
pasikeitimų. 

Dainuojant i l ietuvių re
voliucija nebuvo panaši į 
prancūzų arba rusų revoliucijas, 
kurios siekė sukurti „naują 
pasaulį", kitokią visuomenę. 
Lietuviai tik norėjo grįžti į 
prieškarinę politinę padėtį, 
ramiai sau gyventi. Baltijos 
pietryčiai, nors ir Europos geo
grafinis centras, yra Europos už
kampis. 

Lietuvių konservatyvumo 
bruožus galima lengvai paste
bėti ir išeivijoje. Ar sutapimas, 
kad Marąuette Parkas, išeivijos 
sostinė, buvo įkurta Čikagos 
kampelyje, toliausiai nuo mies
to greitkelių? Lietuvių pramo
nės labai nedaug, lietuviai ne
buvo linkę rizikuoti biržoje. Lie
tuviai rinkosi profesijas, kurių 
pastovus darbas neša pastovų 

uždarbį. Tačiau išeivija sugeba 
išmokti prisitaikyti, pasikeisti. 
Daugumas užaugo Kaune, mies
tiečiai. Jie gyveno Vokietijoje, 
JAV ir apkeliavo pasaulio šalis. 
Jie turėjo progos palyginti gyve
nimo bei mąstymo skirtumus. 
Jaunimas išėjo mokslus Ameri
koje, anglosaksų teisinėje 
kultūroje. 

Išeivija nustebusi, kad, nors 
lietuviai tėvynėje mėgina vaiky
tis vakarietiškas madas, jų 
vakarietiškumas pasilieka pa
viršutiniškas. Visose gyvenimo 
srityse jaučiamas kaimie-
tiškumo, tarybiškumo mišinys 
ir savotiška anarchija, kovojant 
„pr ieš" . Kaip pavyzdį, 
pateikiame kelių kultūrą. 
Vairuodami mašiną mieste, 
amerikiečiai griežtai laikosi 
taisyklių, užsisega saugos diržą, 
gana mandagiai elgiasi. Lietu
viai nenaudoja diržų, nepri
pažįsta ruožų, lenktyniauja su 
gretimomis mašinomis, lyg būtų 
kaimo vyrukai su vežimais 
šieno. 

Neseniai pasireiškė paslap
t inga epidemija Amerikos 
indėnų rezervate. Sveiki, jauni 
indėnai staiga susirgdavo ir 
mirdavo. Atvyko geriausi JAV 
epidemiologai ištirti padėtį. 
Indėnai jiems leido dirbti, tačiau 
pareiškė nepasitikėjimą jų 
tyrinėjimais ir atsikvietė savo 
liaudies gydytojus, kad išvytų 
piktąsias, ligą sukėlusias, 
dvasias barškučiais ir užkalbė
jimais. Pagalvojau, jog lietuviai 
panašiai pasielgtų! Jų laik
raščiai skelbia „gydymą be vais
tų", „gydymą per televiziją", 
„liaudies medicinos centrus", 
„Ektrasensus". Indėnų epi
demiją, pasirodo, sukėlė virusas, 
kilęs iš pelių išmatų. Gal liau
dies gydytojų kaukės ir barš
kučiai būtų išgąsdinę pelytes ir 
sustabdę epidemiją? Tačiau, ar 
visuomenė nori pasitenkinti 
tokios medicinos lygiu? 

Išeivijoje turbūt visi esame su
tikę lietuvių svečių, kurie viską 
žino. Nesvarbu, kad jie pirmą 
kartą išvykę iš Lietuvos, pirmą 
kartą amerikietiškoje virtuvėje. 
Pabandyk ką paaiškinti ir tuoj 
išgirsi: „Aš jau žinau, ...viskas 
aišku!" Lietuvoje ir čia esu dir
bęs su daugybe gydytojų bei me
dicinos studentų. Tarybinė me
dicina skaudžiai atsilikusi. 
Nekaltinu gydytojų, tai ne jų 
kaltė. Tačiau niekada nesu gir
dėjęs, kad kas pasakytų: „Aš to 
nemoku, bet noriu išmokti". 
Tyli, lyg tautos savigarba nelei
džia pripažinti, kad ko nemoka. 
Gal toks elgesys buvo pageidau
tinas, kai turėjo reikalų su 
rusais okupantais, tačiau toks 
nusistatymas yra labai nepro
duktingas laisvoje visuomenėje. 

Nepriklausoma Lietuva serga 
stagnacijos virusu. Tai yra 
Tarybinės ideologijos, privers
tino uždarumo ir senstančios 
visuomenės sukeltas paralyžius. 
Lietuviai turi išmokti kitaip 
galvoti, geriau mokytis, sąži
ningiau dirbti. Išeivija gali ir 
nori padėti. Nėra daug laiko. 
Nepašalinus stagnacijos, Lietu
va vėl praras nepriklausomybę. 

Linas Sidrys 

Kurapatai yra apie 5 mylios į 
šiaurės rytus nuo Minsko, 
Baltarusijos sostinės, Aukštų 
pušų miškas švelniai ošia vėjui 
papūtus. Įkėlus koją į mišką, 
jaučiama apgaulinga ramybė. 
Kelias, vedantis į mišką, 
primena, kad čia turėtų būti 
vieta, kur žmonės atvyksta 
praleisti laisvą laiką, pažaisti su 
vaikais, pailsėti ar net nu
snausti. Įėjus giliau į mišką, 
matyti kauburėliai ir įtartini 
įdubimai. Tai didžiulis kapiny
nas, kur duobėse viens ant kito 
eilėmis yra palaidota nuo 50 iki 
250 lavonų. Tokie įdubimai ir 
iškilimai žemėje tęsiasi 
dideliame miško plote, viskas 
paslėpta po medžiais. Čia per 4 
su puse metų kasdien buvo 
žudomi ir užkasami politiniai 
kaliniai. Kai juos veždavo 
nužudyti, grioviai jau būdavo 
iškasti. Jie buvo gana gilūs, iki 
10 pėdų gylio, maždaug 10 pėdų 
pločio ir ilgio, bet kai kurie 15 
ar net 30 pėdų ilgumo. 

Žmonės į mišką būdavo at
vežami sunkvežimiais. Jų 
rankos surištos. Kai rankas 
atrišdavo, jie suprasdavo, kad jų 
likimas jau nulemtas. Aplink 
griovį stovėdavo NKVD (slaptoji 
policija) su revolveriais rankose, 
kad niekas negalėtų pasprukti. 
Aukos buvo poromis vedamos 
prie duobių ir nušaunamos iš 
užpakalio į pakaušį. Kai rankas 
atrišdavo, kaliniai suprasdavo 
kad jie čia atvežti nužudyti. Kai 
kurie klaupdavosi ant kelių ir 
klausdavo, už ką juos žudo, kuo 
jie nusikalto? 

Kai Amerikos žurnalistas 
Heidrick Smith prieš keletą 
metų aplankė šį mišką, vietinis 
palydovas pasakojo, kad ši kapo-
vietė buvo aptverta medine 
tvora apie 10 pėdų aukščio, o 
viršuje buvo spygliuotos vielos. 
Už tvoros buvo sargai su 
šunimis. Vartai buvo sandariai 
uždaromi ir saugojami. Papras
tai suimtuosius atgabendavo 
egzekucijoms naktimis ar anks
ti rytą, kad žmonės, gyvenę ne
toli miško, nematytų. Bet jie 
aiškiai girdėdavo šūvius ir ne
laimingųjų šauksmą: „O, Dieve, 
mes esam nekalti. Gelbėk mus!" 

Beveik penkerius metus apy
linkėje gyvenę kaimiečiai 
girdėjo šiuos šauksmus ir šū
vius. Gorbačiovui paskelbus 
pertvarką, viskas iškilo aikštėn. 
Daugiau kaip 200 apylinkėje 
gyvenančių žmonių yra gyvieji 
liudininkai, kurie tai matė ir 
girdėjo. Kai kurie iš jų liudijo, 
kad atveždavo nužudyti iki 16 
sunkvežimių per dieną. Jų liu
dijimai yra užrekorduoti. 

milijonai žmonių. Gyventojų 
statist ika parodė, kad 1920 m. 

Masiniai žudymai vyko, pra- Bal tarus i jo je gyveno 12 
dedant 1937 m. iki 1941 m., milijonų žmonių, o 1940 m. tik 
kada prasidėjo vokiečių ofen- 9,8 mil. 
šyva. Liepos 23 d., vokiečių S t a l i no siautėjimo metu 
lėk tuvams bombarduojant Sovietų Sąjungoje buvo nužu-
Minską, Stalino vyrai vis dar dyta apie 50 milijonų žmonių, 
vežė į mišką žudyti žmones. Tokių masinių kapinių yra ne 

Į nelaimingųjų kategoriją t ik Baltarusijoje, bet Ukrainoje 
pateko ūkininkai, inteligentai, 
ypač tie, kurie buvo studijavę 
užsienyje, taip pat visi tie, kurie 
mėgino gelbėti ba l t a ru s ių 
kultūrą. Buvo žudomi kunigai 
— ortodoksai ir katalikai. Kai 
reikėdavo užpildyti kvota, buvo 
žudomi ir paprasti žmonės. 

Slaptajai policijai buvo nusta
tyta norma: vieną ar du žmones 
išaiškinti kasdien kaip liaudies 
priešus. Tie, kurie nerasdavo 
kaltų, rizikavo, kad patys bus 
nužudyti. 

Viena buvusio NKVD valdi
ninko žmona pasakojo apie 
vieną tokį egzekutorių, kuris la
bai vėlai grįždavo j namus. Pa
vargęs ir girtai. Žmona jį su
tikusi pasibjaurėdavo, užuodusi 
degtinės ir kraujo kvapą, o 
sūnelis klausdavo: „Tėveli, kiek 
šiandien tu nušovei liaudies 
priešų? Septyniasdešimt ar 
aštuoniasdešimt?". Tikrai tai 
buvo baisūs laikai Stalino vieš
patavimo eroje. 

Jei kas pranešdavo NKVD 
apie įtariamą liaudies priešą, 
gaudavo atlyginimą 150 rublių. 
Tokia tada buvo žmogaus gyvy
bės kaina. Apskaičiuojama, kad 
tokiu būdu Kurapatų miške 
buvo nužudytas ketvirtis mili
jono žmonių. 

Masinės žudynes vyko ne tik 
Kurapatuose, bet ir kitose aš
tuoniose vietose apie Minską. 
Apskaičiuojama, kad Balta
rusijoje buvo nužudyta apie 2 

p r i e Kijevo, Rusijoje prie 
Maskvos ir Leningrado — išilgai 
visą Rusiją, Sibire iki Ramiojo 
vandenyno. 

Per Antrąjį pasaulinį karą 
Baltarusija buvo užimta vokie
čių. Todėl, suradus Kurapatuose 
masines kapines, komunistai 
kaltę vertė vokiečiams, kad jie 
žudė gyventojus, o ne sovietai. 
Kai, nustūmus vokiečius iš Bal
tarusi jos , vėl grįžo NKVD 
daliniai, jie iškasė dalį lavonų 
ir perkėlė kitur. Todėl Kurapa
tų miške masiniai kapai atrodo 
lyg žemės įdubimai ir pakilimai. 
Kai buvo atkasti kapai.rasta, 
kad nužudytieji buvo laidojami 
eilėmis, užpilant ant jų sluoks
nį žemių ir kalkių. 

Gorbačiovui paskelbus re
formas, Kurapatų miško paslap
tys imtos kelti viešumon, bet 
Bal ta rus i jos kompartija 
uždraudė apie tai rašyti spau
doje. Komunistai kaltę vertė 
vokiečiams. Kiti aiškino, kad 
čia sušaudyti vokiečių kari
ninkai. Tačiau sudaryta komi
sija nustatė, kad rastos gilzės 
nuo sovietiškų revolverių, ku
riuos naudojo, šaudant į pa
kaušį. Taip pat nustatyta, kad 
aukos buvo rusai, dėvėję gu
minę avalynę, pagamintą sovie
tų fabrikuose 1937 ir 1938 m. 

Tai buvo generalisimo Stalino 
ir jo saugumo viršininko L. Be-
rijos liūdnas palikimas. 

Užsienis Staliną laikė para-

IŠEIVIJOS LIETUVIAI 
NORI SUŽINOTI TIESĄ? 

VYTAUTAS ŠEŠTOKAS 
Prisikėlusi nepriklausomam gy- lietybę. įstatymas 

venimui, Lietuva išrinko teisėtą 
demokratinį Seimą ir respubli
kos prezidentą. Įstatymų leidi
mo organai buvo demokratiškai 
priimti. 

Lietuvos ir išeivijos gyventojų 
tie įstatymai yra nevienodai su
prantami. Didelė dalis išeivijos 
lietuvių turi kitą nuomonę apie 
pilietybės ar nuosavybės grąži
nimo įstatymus. Lietuviai, gy
vendami kituose demokratiš
kuose kraštuose, žino. kad yra 
teisė tų įstatymų nemėgti ar 
kritikuoti. Tai yra logiškas 
demokratijos supra t imas . 
Tačiau mes turime sutikti su 
faktu, kad valdžios išleistiems 
įstatymams reikia paklusti ir 
juos vykdyti. 

Šiuo metu, pagal Lietuvoje 
veikiančius pilietybės įsta
tymus, norint išeivijos lietuviui 
užimti Seimo ar kitas pareigas, 
reikia atsisakyti kito krašto pi
lietybės ir priimti Lietuvos pi-

noišku diktatorium, pasiun
tusiu į mirtį milijonus žmonių, 
bet daugelis rusų buvę tartum 
užhipnotizuoti. Stalinas jiems 
buvo nek lys tan t i s vadas, 
mokytojas ir tėvas. Jis supramo
nino kraštą, nugalėjo vokiečių 
nacius. Jis apginklavo Sovietų 
Sąjungą atominiais ginklais, 
padarė ją militarine pasa-iio 
galybe. Daugelis ėjo į mūšį. 
šaukdami: „Už tėvyne ir Sta
liną!'' Jo mirtis sukrėtė jų tau
tinį pasitikėjimą, jie pasiju
to esą išstatyti pavojun užsienio 
priešams. Daugelis laikė j j kone 
pusdieviu, kiti — demonu. 
Stalino mitas tik pamažu išsi
sklaidė kaip rūkas ir daug kur 
jo statulos buvo nugriautos. 

Ambasadorius Stasys Lozoraitis (teikia padėkos raštą Kęstučiui Makaičiui už moralinę ir finansi 
nę paramą Lietuvos Respublikos ambasadai Vašingtone. Iš kairės: Stasys Lozoraitis. Kęstutis 
Makaitis. American Equitable Finamce Corp. prez., JAV LB krašto valdybos Visuomeniniu reikalu 
tarybos pirm. Algimantas Gečys ir IB Communications International Consultants prez Ingrida 
B u b l i e n ė Nuotr. Pauliaus Mickaus 

neleidžia 
naudotis dviguba pilietybe. 

Iš lietuviškos spaudos pati
riame, kad Lietuvos Sąjūdžio 
Seimo taryba reikalauja suspen
duoti Seimo užsienio reikalų 
komiteto pirmininką dr. K. Bo
belį. 

Pareiškime kreipiamasi į pre
zidentą, Seimo narius, Aukš
čiausiąjį Teismą ir vyr. rinkimų 
komisiją, nurodant, kad K. Bo
belis buvo neteisėtai išrinktas į 
Seimą, nes tuo metu buvo ir da
bar tebėra JAV pilietis. 

Tuo tarpu K. Bobelis tvirtina, 
kad jau 19d2 m. rugsėjo 18 d. 
raštu atsisakęs priesaikos JAV 
Vilniaus ambasadoje ir užpildęs 
dokumentą dėl Amerikos pilie
tybės praradimo.. Jis pareiškė, 
kad padaręs viską, ko reikalau
ja Lietuvos Respublikos konsti
tuciją ir įstatymai. 

Lietuvoje leidžiamas anglų 
kalba savaitraštis „Lithuanian 
Weekly", birželio 4-11 dienos, 22 
numeryje, šiuo reikalu išspaus
dino visiškai skirtingą versiją. 

Pagal savaitraštį, pirmadienį 
spaudos konferencijoje, kuri 
buvo surengta Seimo opozicijos 
patirta, kad Seimo Užsienio 
reikalų komiteto pirmininkas 
dr. K. Bobelis yra JAV pilietis. 
Oficialiame laiške Lietuvos 
Užsienio reikalų ministerijai 
JAV ambasadorius Lietuvai 
Darryl Johnson patvirtino fak
tą, kad Bobelis neįteikė pra** 
šymo atsisakyti JAV pilietybės. 

Netrukus Vilniaus vakarinės 
televizijos laidoje Bobelis 
pareiškė: „Aš negaliu suprasti, 
koks yra skirtumas, jeigu aš ir 
būčiau JAV piliečiu". 

Užsienio reikalų ministro Po
vilo Gylio pranešimu, pilietybės 
įstatymas bus papildytas arti
miausiu laiku, suteikiant gali
mybę Bobeliui atgauti jo prieš
karinės Lietuvos pilietybę. (Šiuo 
metu lietuviai negali turėti dvi
gubos pilietybės). 

Paskaičius laikraščiuose tuos 
skirtingus pranešimus, noromis 

nenoromis kyla klausimas: kie
no pusėje yra teisybė. 

Kodėl mes, gyvendami išeivi
joje, turime klausyti ir tenkin
tis abiejų pusių tvirtinimais, 
pasiteisinimais ar gandais? 

Šis klausimas būtų geriausiai 
išspręstas, jeigu Lietuvos prez. 
A. Brazauskas šiuo reikalu pa
darytų oficialų pareiškimą. Pre
zidento žodis išsklaidytų berei
kalingus kaltinimus, gandus, 
nusiskundimus ir skaldymąsi 
lietuvių tarpe. 

J 

TRUPUTIS KITO 
GYVENIMO 

VIDMANTAS POVILIONIS 

Namuose, po mano lova rašomoji mašinėlė. Kuriam 
velniui Sakalauskas su Šarūnu ją šiąnakt atvežė? 
Dingteli — gal atiduoti ją? Tada mažiau knisis. Sėdžiu 
ir svarstau. Jie tai grasina, tai vėl — gražiuoju. 

Meta ant stalo atsišaukimus. 
— Jie parašyti mašinėle, kurią radome tavo 

namuose. Pažįsti? 
— Ne. 
Naiviai viliuosi: gal šiandieną baigs. Jau kokios 

keturios. 
— Paskutinė galimybė išeiti namo. Prisipažink. 
Viskas. 
Klausimų vis daugiau ir daugiau, jau rimtesni. 

Matyt, kitus spėjo po truputį išspausti. 
— Mes žinome, tavo motina serga. Supūsi kasyk

lose. Be penkiolikos metų Kauno nepamatysi. 
— Tikiu. Tikriausiai supūsiu. Jūs geriau žinote. 
Nutylu kelioms valandoms. Klausausi, bet neat-

— Bet jis tave pažįsta. Štai protokolas. 
Pakiša panosėn, prieš tai uždengęs pirštais likusį 

tekstą ir garsiai perskaito kelias eilutes: 
— Apie pogrindinę organizaciją laiku nepranešiau, 

nes dar nebuvo aiškus Vidmanto Povilionio vaidmuo 
joje. 

— Meluojate, — sakau. 
— Dalyvavai organizacijoje? 
— Ne. 
— Žinojai* 
— Ne. 
Tylime. Gal valandą. 0 gal tik taip atrodo? 
Vėl klausinėja. 
— Aš jums sakiau: nieko nežinau. 
Vakarėja. Atneša ir pakiša Šarūno protokolą. 

Prisipažįsta: platino atsišaukimus. Jo raštas. O juk 
žinau: pas mane rastos mašinėlės šriftas .sutampa su 
atsišaukimų šriftu. Nepakeitė, žalčiai, nors buvau per
spėjęs. Jaučiau, kad kliūsime dėl kokio nieko. Nebūk 
po to pedantu... 

Reikia pagalvoti. Menko mano prisipažinimo 
užtektų, kad baigtųsi tardymas. Ekspertizė vis tiek 
greitai nustatys. Turėčiau visą naktį pamąstymui. 
Dabar neįmanomai pavargęs. Galva tuščia. 

Už lango temsta. 

Vienos konferencijos sesijos pranešėjai (iš kairėsr. Julius Novickas, Lietuvos 
Informacijos instituto direktorius bei Lietuvos Ekonomistų sąjungos pre 
zidentas, Pamela Green. JAV Prekybos departamento Baltijos šalių skyriaus 
vadovė, Thomas Jonės, McDermott, Will & Emery bendradarbis. 

Nuotr Pauliaus Mickaus 

Iš manęs atima laikrodį, šukas, petnešas, pinigus. 
sakinėju. Vadina durniumi. Ateina civiliai apsitaisęs I Pradeda »odyti ir daugiau žmonių. Matyt, jau apsidir-
pulkininkas ir puola rėkti, kad privalau saugumie bo su savaisiais ir dabar kišasi, gelbėdami nusivariusį 
čiams atsakinėti. Atsakau, kad pirmą kartą girdžiu Neverauską. s 
tokią tarybinio piliečio pareigą. Neverauskas rūko ir N e tiek daug jie žino. O ką žino, įrodys. Geriau 
švogždamas pučia dūmus. Oras mėlynas, graužia akis. gauti porą metų už lapelius. Apsisprendžiau. 
Pagaliau ir jis nurimsta. Tyliai pažada: _ Taip, — sakau - platinau. 

— Iš čia eisi į rūsį. Tuoj ateis prokuroro sankcija. Apie devintą valandą ima rašyti protokolą. Gana 
Šarūnas irgi laikėsi, bet dabar kalba. Ir Sakalauskas trumpas.. . 
taip pat. Duryse — pederastiško veido tipas nudryžusiu liet-

— Nepažįstu tokio. palčių. Prisistato: kapitonas Rimkus. Durys atlapos. 

visi vaikščioja lyg koridoriuje. Dar vienas tipas, blo
gai kalbantis lietuviškai — Aleinikovas. Bando kreip
tis į mano klasinę sąžinę. Pagaliau atkiša prokuroro 
sankciją. Prieš tai dar siūlo rimtai pagalvoti. 

— Dar gali išeiti... 
Neatsakinėju. Darykite, ką norite. Tik leiskite pa

būti vienam. Nuolat primena: 
— Tuoj vėsime \ rūsį. 
Tai, jų manymu, efektinga. Mato, kad pavargęs. 
Vėl klausinėja. Dabar jau apie latvius, apie 

paskutinį susitikimą su jais. 
— Kas buvo, kas vadovavo? 
— Neatsimenu, — sakau. — Ekskursija — ir tiek. 
— Gal kas krito į akį iš to susitikimo? 
— Ne, niekas. Neatsimenu. 
— Silpnos atminties Bet turėsi laiko prisiminti, 

— net nusižvengia. * * 
Prisimenu: šaltas rytas prie Čiurlionio galerijos. 

Buvome susitarę su*ponia Ciurlionyte-Karužiene, kad 
dešimtą valandą (muziejų atidaro vienuoliktą), kol dar 
nėra lankytojų, ji dideliam mūsų bičiulių latvių būriui 
aprodys muziejų, ramioje aplinkoje. Atėjome dešimtą. 
Niekas nepasirodė. Daužėme rankas- nuo šalčio per 
šonus. 

Sulaukėme. įpykusi, susijaudinusi garbaus 
amžiaus moteris. Saugumiečiai jai paskambino, liepė 
nevažiuoti. Jokios ekskursijos. Mašina, turėjusi ją 
atvežti, nepasirodė. Senutė šaltyje gaudė taksi. Tą jo» 
pasakojimą api" Čiurlionį visada prisiminsiu. Muzie
juje gal kokie penki šeši tipai. Daugiau nebuvo, o gal 

| neleido. Tipai buvo tokie tipiški, kad veltui vargo.vąi-
dindami, kaip jie apžiūrinėja paveikslus. Prie man-
nęs atsirasdavo toks vienas raudonu megztiniu ir 
kasetėmis rankoje. Kasetės nederėjo prie jo vei
do. Vienintelis jo išlavintas organas buvo ausys. 

(Bus daugiau) 
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LIETUVIU TELKINIAI 

CLEVELAND, OH 
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ELENOS IR PETRO JURKYNŲ 
ŠEIMOS ŠVENTĖ 

St Petersburgt- FVmAojt. gj 
venantys Elena ir Petras Jurky-
nai birželio 9 d. šventė vedybi
nio gyvenimo 50 metų sukaktį. 
Ta proga birželio 6 d. bažnyčioje 
Tėvas Steponas Ropolas, kun. 
dr. Matas Gyvas, drauge su ki
tais kunigais, aukojo šv. Mišias 
už Elena ir Petrą Jurkvnus bei 
jų šeimą. Mišių metu sukaktu
vininkai atnaujino Moterystės 
sakramento įžadus. Iškilmėse 
dalyvavo beveik visa gausi -Jur
kynų šeima. 

Birželio 9 d. Lietuvių klubo 
didžioje salėje vyko graži sukak
tuvių puota. į kurią atsilankė 
arti 150 Ju rkynų šeimos drau
gų, giminių bei artimų pažjsta-
mų. 

Prie garbės stalo visa Elenos 
ir Petro Jurkynų šeima: dukros 
— Danutė. Rūta: sūnūs — Jonas 
ir Vytau tas , su vyrais, žmono
mis ir būrys vaikaičių bei duk
raičių. 

Vaišes pradedant, maldą su
kalbėjo Tėvas Steponas Ropolas. 
prašydamas Aukščiausiojo pa
laimos šiai gražiai šeimai. Prog
ramai vadovaujantis klubo pir
mininkas Antanas Gudonis sa
vo sveikinimo kalboje trumpai 
prisiminė sukaktuvininkų šei
mos nueita gyvenimo kelią. 

Petras Jurkynas . vilkaviškie
tis, baigės Aukštąją Technikos 
mokyklą Kaune, tarnavo gele
žinkelio valdyboje, inžinieriaus 
pareigose. 

Elena Prosevičiūte. panevė
žietė, turtingų ūkininku dukra, 
su motina gyveno Kaune. 18 
metu būdama, susipažino su in
žinierium Petru Jurkynų. Pir
moji pažintis bombardavimo 
metu sujungė Petrą ir Eleną 
meilės ryšiais, kurie, po viene
rių metų. juos nuvedė prie alto
riaus, kur 1943 birželio 12 die
ną Šv. Antano bažnyčioje. Kau
ne, kun. Želvys juos sujungė 
Moterystes sakramento ryšiais. 

Neilgai teko gėrėtis pirmąja 
vedybinio gyvenimo laime. Ant
rą kar ta į Lietuvą artėjant bol-
ševikams. Elena ir Petras Jut 
kynai. nešini pirmąja di'krelt 
Danute, 1944 m. rudeni p;isi 
t raukė i Vakarus. Pokario me
tais gyveno Muenthene, kur su
si laukė dukrelės Rūtelės ir 
sūnaus Jonuko. 1949 m. ši jau 
na šeima atvyko į JAV-es. II 
giausiai gyveno Čikagoje, dirb
dami fabrikuose. Čikagoje jų 
šeimą papilde sūnus Vytukas. 

Tėvų didelis rūpestis buvo 
auginti vaikučius, rūpintis jų 
a te i t imi . Šį tikslą pasiekė. 
Dukras ir sūnus išmokslino, iš 
leido i gyvenimą: visi sukūrė 
gražias šeimas, kurios sene 
l iams padovanojo devynis vai

kaičius — penkias m e r g a i t e s ir 
ketur is berniukus, jų t a r p e ir 
trys provaikaičiai — 2 mergytės 
ir vienas be rn iukas . 

Prieš dešimtmetį Elena ir Pet
ras Ju rkyna i . s u l a u k ę poilsio 
amžiaus, gražiai į s i kū rė St. Pe 
tersburge. kur įs i jungė į lietu 
viškų organizacijų veikla — ak
tyviai dalyvauja Lietuvių klube, 
LB. Alto. šaulių ir pens in inkų 
organizacijose, savo darbu ir 
auka paremdami lietuviškąją 
veiklą. Buvo gake l t as tos tas už 
Jurkynų šeimos p rasmingą gy
venimą ir sugiedota . .Ilgiausių 
metų" linkėjimai. 

Žodžiui vaišių vadovas Anta
nas Gudonis pakvie tė svečią ir 
J u r k y n ų k ū m ą iš D a y t o n a 
Beach. FL. Jurgi J anuša i t į . ku
ris savo šeimos ir J u r k y n ų bičiu
lių Teodoros ir Alfonso, iš 
Daytona Beach. vardu pasveiki
no sukak tuv in inkus , gėrėjosi 
šios šeimos gražiais laimėjimais. 
Linkėjo gražiausių, la imingiau
sių ateities metu. T rumpus svei
kinimo žodžius t a r d a m i LB Flo
ridos apygardos p i rmin inkė Ja
nina Gerdviliene. šau l ių būrio 
vardu Alfonsas Šukys , nuošir
džiai vertino J u r k y n ų įnašą į 
šių organizacijų veiklą. 

Pabaigoje padėkos žodi prog
ramos vadovui k lubo pirminin
kui Antanui Gudon ia i , t a ru
siems sveikinimo žodžius, vaišių 
rengėjai Gudonienei ir prisidė
jusiems prie šios šventės , ypač 
kunigams. Tėvui Steponui Ro-
polui. kun. dr. Ma tu i Čyvui ir 
kitiems k u n i g a m s už pama ldas 
tarė Elena J u r k y n i e n ė . 

Pet ras J u r k y n a s pare i škė pa
dėka visiems da lyv i ams , savo 
šeimai ir sakė , k a d E l e n u t e su
sipažino Kaune , bombardavimo 
metu. sprogus bombai , kai Ele
nute jį pirmoji aps ikab ino , o j is 
karštai ją išbučiavo. Tai buvu
si pirmoji laimėk ir vėl iau iigo 
gyvenimo bendr;t>i-- kelyje pra
džia. 

Kaip ir dera. Šaunus orkestras 
užgrojo ves tuvini valsą, kuri 
pradėjo . . j aunavedžia i" - Ele
nute it Pe t r a s . p<> to jungėsi 
dukros ir sūnūs su žentais, mar
čiomis ir duk ra i t ėm i s : vėliau 
visi svečiai įsi jungė i šokius. 
Visų nuotaika rnnn puiki, daug 
maloniu susi t ikimų, pažįstamų, 
prisiminimų. Visi linkėjo, kad 
Elena ir Pe t r a s - n i a u k t u dei
mant inės vedybinio gyvenimo 
sukakt ies . 

J u r g i s J a n u š a i t i s 

S V E I K I N A M 
S U K A K T U V I N I N K U S 

Glevelando Šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčioje William ir 
Theresa Abromai t i s birželio 19 
d. per šv. Mišias a tšventė 40 
metų vedybinę sukaktį . Sveiki
name! 

Š V . M I Š I O S V A I K A M S 

Šv . J u r g i o bažnyčio je , 
Cleve lande . sekmadienį, birže
lio 20 d., 10:30 vai. r. buvo auko
j amos specialios šv. Mišios vai
k a m s Klebonas kvietė visus 
va ikus jose dalyvaut i prie alto
r i aus . Po Mišių vaikai buvo pa
vaišint i . 

R I N K L I A V A V A T I K A N U I 

Ši savaitgalį antroji rinkliava 
bažnyčiose bus sk i r iama Šven
tajam Tėvui ir Vat ikanui pa
remt i . 

P A R A P I J O S T A R Y B O S 
P O S Ė D I S 

Sekmadienį , birželio 27 d., po 
10:30 vai. r. šv. Mišių šaukia
mas specialus Šv. Jurgio parapi
jos ta rybos posėdis. Bus svars
tomi f inansiniai reikalai . Visi 
ta rybos nar ia i kviečiami daly
vaut i . 

G. J u š k ė n a s 

P O K A L B I S SU 
A M B A S A D O R I U M 
S T . L O Z O R A I Č I U 

PLB valdybos vicepirmininkė 
Švie t imo re ika lams Milda Len
kausk i enė t a lk ina „Tėvynės 
garsų" radijo programai. Jos po
kalbis Washingtone su Lietuvos 
ambasador ium Stasiu Lozorai 
čiu ir ponia Dauiela Lozorai
t iene clevelandiečiai girdėjo 
sekmadienį , gegužės 20 dieną. 

P E N S I N I N K U G E G U Ž I N Ė 

Glevelando L e t u v i ų Pensi
n inku klubo tradicinė gegužine 
sekmadienį, birželio 27 d., 12:00 
vai. vyks Lietuvių Namų viršu
t inėje salėje. Gausi laimikiais 
laimėjimu lentyna. . .Gintaro" 
res torano skania i pagaminti 
p ie tūs , muzika, dainos. Visi 
kviečiami. 

Į S I G Y K I T E N A U J A U S I A S 
KNYGAS 

Dievo M o t i n o s p a r a p i j o s 
knygyne gal ima įsigyti visas 
naujaus ias l ietuviškas knygas. 

Gaunamos knygos ir iš Lietu
vos. Knygyne gausu literatūros 
vaikams. Galima įsigyti nese
niai iš spaudos išėjusią naują 
laidą Danu tė s Bindokienės 
knygos „Lietuvių papročiai ir 

tradicijos išeivijoje". 

AKCININKŲ 
SUSIRINKIMAS 

Lietuvių Namuose (Lithua 
nian Village, Inc. i birželio 20 d. 
įvyko akcininku susirinkimas. 
Buvo aiškinamasi 1992 metų 
f inans in ių reikalų padėt i s . 
Planuotas Lietuvių Namų 20 
metų sukakties minėjimas. 

TG 

NEW YORK, NY 

P E R 50 M E T U KIEKVIENA 
D I E N A BUVO BAISI... 

Tragiškiausios Lietuvos is
torijoje 1941 m. birželio mėnesio 
trėmimų dienos New Yorke 
birželio 13 d. buvo prisimintos 
Ku l tū ros Židinyje. Ir š ia i s 
metais minėjimas buvo pradėtas 
šv. Mišių auka ir meldžiantis už 
tuos. kurie, iškentėję nežmoniš
kas Sibiro tremties kančias, 
pasiliko ilsėtis Amžinojo Įšalo 
žemėje. 

Kultūros Židinio didžiojoje 
salėje stovėjo Mišioms paruoštas 
stalas, papuoštas gėlių puokš
tėmis, o jo šonuose — žalių me
džių šakos, perrištos tautinėmis 
juostomis. Už stalo prie sienos 
aukštai iškeltas rymojo susi
mąstęs Rūpintojėlis. 

Procesijai, nešančiai Lietuvos. 
JAV ir Šaulių vėliavas, artėjant 
prie Mišių stalo, buvo giedama 
„Pulkim ant kelių". Šv. Mišias 
aukojo kun. Pranciškus Ged
gaudas, OPM, ir svečias iš Flo
ridos, anksčiau buvęs lietu
v i škos Ange lų K a r a l i e n ė s 
parapijos Brooklyne (dabar jau 
u ž d a r y t o s ) v i k a r a s k u n . 
Vytautas Pikturna. Jis vasaras 
praleisti sugrįžta į New Yorką 
ir t a lk ina Apreiškimo parapijos 
klebonui kun. Vytautui Palu
binskui. Kun. Vytautas Piktur
na pamoksle priminė, kad šį 
sekmadienį bažnyčia švenčia 
didelę Švč. Kristaus Kūno ir 
Kraujo šventę (Devintines). 
Paaiškinęs šventės prasmę ir 
reikšmę, ilgiau kalbėjo apie Bai
siojo Birželio dienas: — „Argi 
tik birželiotoienos buvo baisios? 
— Ne! Per 50 metų kiekviena 
diena buvo baisi!" Prisiminęs 
tuos Sibiro tremtinius, kurie 
dar ir dabar ten tebėra, neturė
dami galimybės grįžti į Tėvynę, 
pasakė: „Gyventi tremtyje yra 

s u n k i a u , n e g u ž ū t i kovos 
lauke"! Besiklausant jautrių pa
mokslininko žodžių, nevienam 
ir skruostas ašaromis sudrėko. 

Mišių baigmėje buvo sugiedo
t a „Marija, Marija" ir Lietuvos 
h imnas . 

I šnešus vė l i avas , antrąją 
minėjimo dalį, t rumpą įžanginį 
žodį taręs Lietuvių Bendruo
menės NY apygardos valdybos 
pi rmininkas Kęstutis Miklas 
pakvie tė visus susikaupimo 
minu te pagerbti tuos, kurie 
amžiams paliko ilsėtis tolimojo 
Sibiro tundrose. 

P a g r i n d i n ę ka lbą pasakė 
Lietuvos ambasadorius prie 
J u n g t i n i ų T a u t ų Anice tas 
Simutis. J ie visus nustebino sa
vo ištverme, energija ir parei
gingumu. Šio minėjimo išvaka
rėse ambasadorius buvo nuvy
kęs į Vašingtoną. į Lietuvos am
basadoriaus Amerikoje Stasio 
Lozoraičio pagerbimą. Nespėjęs 
nei gerai pailsėti, atvyko į 
Židinį ir čia pasakė kalbą: .,... 
Lietuvoje birželio mėnuo yra 
vienas iš gražiausių mėnesių. 
Bet jis Lietuvos istorijoje vi
suomet pasiliks kaip baisusis 
birželis... Pas mus j au pradeda 
ras t is tendencija tą nepaprastą 
skr iauda , padarvtą lietuvių 
t au t a i , primiršti. Todėl esu la
bai dėkingas Lietuvių Bend
ruomenes vadovybei, surengusiai 
šį minėjimą. ...Tą tragediją 
reikėtų įamžinti ne tik raštuose, 
bet ir labai dideliu paminklu 
m ū s ų sos t inė je Vi lniuje , 
kuriame būtų atvaizduota mūsų 
ištremtųjų kančios". Prisiminęs 
da r ir dabar tebegyvenančius 
Sibire ir t rokštančius grįžti į 
T ė v y n ę . r a g i n o suda ry t i 
sąlygas, kad jų svajonė būtų 
įgyvendinta. 

A m b a s a d o r i a u s Anice to 
Simučio kalba, paremta gausia 
s tat is t ika ir dokumentacija, 
buvo išk lausyta su dideliu 
susidomėjimu. 

Sona ta P e t r a v i č i ū t ė pa-
deklmaavo Antano Miškinio 
eilėraštį „Išvežimas" ir paskaitė 
ištrauką iš t remtinės Elenos 
Juciūtės knygos „Pėdos mirties 
zonoje" Sonatos Petravičiūtės 
aiški ta r t i s ir įsijautimas į 
skai tomą kūrinį susi laukė 
klausytojų įvertinimo. 

Minėjmas, suruoštas Lietuvių 
Bendruomenės New Yorko apy
gardos valdybos, praėjo oriai ir 
giliai susikaupus, nes gal t ik re
t a s iš minėjimo dalyvių nesi
nešioja biržel inio skausmo, 
patirto dėl savo artimųjų netek
ties. 

Minėjimą uždarius, niekas 
nesiskubino į namus. Vieni 
apatinėje Židinio salėje, o kiti 
prie kieme išstatytų stalų vai
šinosi naujųjų Židinio prižiū
rėtojų Valdos ir Raimundo 
Gaubu paruoštais valgiais. 

P. P a l y s 

CLASSIFIED GUIDE 

$v Kazimiero lituanistines mokyklos mokslo metų užbaigimo iškilmes*- kalba mokyklos tėvų 
komiteto pirmininkas K Civinskf-las. 

N'uotr. VI. Bacevičiaus 

Subrendusių žmonių ir senat 
vės meilė yra s t ipr iaus ia 

G Pupini 
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MISCELLANtOU3 

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°/o pigiau mokėsit 
už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
jas mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 We»t 95th Stret 
T s l . — (708) 424 36F.4 

(312) 58 8 6 i : 

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

LITHUANIAN DIASPORA 
KONIGSBERG TO CHICAGO 

Anglų kalba. Autorius 
Antanas J. Van Reenan 

Knygoje nagrinėjama lietuvių 
taut iškumo kilmės ištakos, 
analizuojama ta ligi šiol ne
gvildenta vertybių konfigūracija. 
Studijų dinamiškumo eigoje, 
skverbiamasi į diasporos men
tali tetą, išryškinama Rytų 
Europos mintijimo variacijos, 
aiškinama. Kaip apsiginklavus 
sava ideologija, galima taikingai 
sugretinti savojo tautiškumo 
pagrindus su Amerikos tautiš
kumo principais. 

Knyga pradedama 19-to am
žiaus lietuvių tautiškumo supra-
timu-pajautimu. Dėmesio centre 
— lietuviai ateiviai. Apsiri
bojama Čikaga. Pirmoji banga 
(lietuviai ateiviai) (1867-914) — 
lietuviai, daugumoje ekonomi
niai emigrantai, savo noru pali
kę gimtąjį kraštą, daugumoje 
valstiečiai, menku išsilavinimu. 
Antroji banga (1948-1952) — be 
didesnių išimčių, profesionalai, 
išsimokslinę, atvykę ne savo 
noru ir įgiję D.P. (displaced per-
sons) vardą. Analizuojamas 
kultūrinis susidūrimas tarp 
abęjjų minėtų bangų. Vaiz
duojama kaip Antroji banga 
perėmė Pirmosios bangos 
sukurtas institucijas ir kaip 
sukūrė naujas. 

Knygą sudaro 330 psl., dide
lio formato. Išleido University 
Press of America, Inc., Lan-
ham, New York and London. 
Knygos kaina 25 dol. Illinois 
gyventojams Tax 2.19 dol. Per
siuntimo išlaidos: USA — 3 dol., 
Canada — 4.50 dol. Užsaky
mus siųsti: 

DRAUGAS 
4S45 W. 63rd St., 
Chicago, IL 60629 

REAL ESTATE 

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 vaitui 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
• Apartmentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida.' . _ 

O n t U n , KM.EC.K REALTORS 
^ "Tl 7922 S. Pulaski Rd. 

™ " 4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės i Danutę Mayer. Ji 
p/ot'esionaliai. sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus Įkainavimas 
veltui. 

FOR RENT 

Gražiam* nauįasniama pastart* 59 St ir 
pjiasKi Re >s^uomoiamas Duias Arti par
duotuves >' nau|0|. trauKmuKo iini|a i miesto 
tfntrą 5'. •rf-no 3 rrneg kamo antras 
.įaustas O'o vesmimas $525 i men Isnuo-
-noiaTias • garažas Kreipus Aušra Pada
lino. First Rate RE. , tai. 312-767-2400. 

HELP WANTED 

HELP VVANTED 
Auto-mechanic. 

Mušt speak English. 
Call 312-585-2101 8 a.m.-6 p.m 

Except Saturdays. 

REIKALINGA MOTERIS, 
tarp 22 ir 75 metų amžiaus prižiūrėti 
senesnio amžiaus v/rą. Geros darbo 
sąlygos, atlyginimas puikus privatus 
kambarys su visais patogumais 

Vieta tik 2 blokai nuo Atlanto 
vandenyno, ant salos. Daytona Beach, 
FL Skambinti po 9 v.v. (904) 
677-0450. 

IEŠKO DARBO 

Gydytoja Lietuvoje ieško progos 
Amerikoje prižiūrėti ligonį savo 
namuose už atlyginimą ir butą. Skam
binti Ramintai, 312-871-7510. 

U.S. Savings Bonds 
Make Great Gifts. 
UJ' ~ «**... »>. -

\ pulilu svrvicc <>t trm m'usp.i|H-r 

V Y T A U T A S LANDSBERGIS 

ATGAVĘ VILTĮ 
Lietuvos Aukščiausiosios tarybos pirmininko kalbos, išleis
tos Kanadoje. Tai labai padrąsinančios ir j tikrove atviromis 
akimis įžvelgiančios ir miniai pasakytos kalbos. Jžangą pa
rašė PLB pirmininkas Vytautas Bieliauskas, išleido Pasaulio 
Lietuvių Bendruomene, redagavo Ramūnė Sakalaitė-Jonai-
tienė. Leidinys turi 227 psl., gausiai iliustruotas. Šia knygą 
verta įsigyti ir perskaityti. Leidinys didelio formato. Knygos 
kaina 10 dol. Ulines gyventojams Tax 0.88 et. Persiuntimo 
išlaidos: USA — 2 dol., Canda — 3 dol. 

Užsakymus siųsti: 
Draugas 

4545 VV. 63rd St., 
Chicago, IL 60629 

I / 
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KALBOS KULTŪRA 
R e d a g u o j a J u o z a s V a f š n y s , S J 

KĄ VARTOTI? 
R e i k š m ė i r p r a s m ė 

Nors šie du žodžiai nėra sino
nimai , bet t iek raštuose, t iek 
šnekamojoje kalboje jie dažnai 
maišomi. Ne visai aiškiai juos 
a tski r ia ir žodynai. Pvz., P. 
Skardžiaus „Lietuvių kalbos 
v a d o v e " ( V o k i e t i j a , 1950) 
sakoma, kad prasmė yra „loginė 
dalyko esmė (angį. sense, mean-
ing, import; p ranc . sens; vok. 
Sinn): Ž m o n i ų p a s a k y m a i n e 
v i e n o d a p r a s m e s u p r a n t a m i ; 
Š ie p o e t o ž o d ž i a i t u r i l a b a i 
gilią p r a s m ę ( y r a p rasming i ) . 
Reikšmė — dalyko vertingumas 
ku r i am k i t a m dalykui (angį. 
signification, meaning; pranc. 
signification, importance; vok. 
Bedeutung); L ie tuv ių t a u t i n ė s 
k u l t ū r o s r e i k š m ė p a s a u l i u i 
y r a n e m a ž a ; Žodžių r e i k š m ė s 
y r a n e p a s t o v i o s " . 

„Dabar t inės lietuvių kalbos 
žodyne" (Vilnius, 1972) aiški
nama, kad prasmė yra „vidinis, 
loginis tu r inys : P e r k e l t i n ė žo
džio p r a s m ė ; a rba t ikslas, pa
grindas: A r č i a b u v o p r a s m ė s 
t a i p d a r y t i ? G y v e n i m o p r a s 
m ė . Re ikšmė — tai , k a s ką 
reiškia: Š io žodž io r e i k š m ė n e 
v i sa i a i š k i ; a rba svarba: T a i 
d i d e l ė s r e i k š m ė s d a l y k a s " . 

N iede rmanno žodyne prasmė 
v o k i š k a i v e r č i a m a , , S i n n , 
B e d e u t u n g " , o re ikšmė t ik 
„Bedeu tung" . 

Tad iš šių žodynų aiškinimų 
galime bent apytikriai suprasti, 
ką šie žodžiai reiškia, bet vis 
dėlto da r l ieka nea iškumų. 
Gal ima sakyt i , kad šie du žo
džiai iš dal ies y r a panašūs , iš 
dalies visai skir t ingi . P r a s m ė 
yra , ka ip j a u minėta , loginė 
dalyko esmė, pvz.; K o k i a y r a 

J o m i n t y s t u r i gilią p r a s m ę . 
K a s d i e n i u o s e dalykuose j i s 
v is i e ško filosofines p r a s m ė s . 
S k i r i a m i e j i ženklai ge r i au 
p a d e d a s u p r a s t i s a k i n i o 
p r a s m ę . T a i reikia s u p r a s t i 
p e r k e l t i n e prasme. Kartais 
šiuo žodžiu nusakoma veikimo 
t ikslas , paskirtis, pagrindas, 
pvz . : T a i n e t u r i j o k i o s 
p r a s m ė s (angį. It makes no 
sense). J a m nebuvo jokios 
p r a s m ė s t e n važiuoti . N ė r a 
p r a s m ė s , su tavim ginčyt i s . 

R e i k š m ė — kai nor ime 
nurodyti, ką koks dalykas žymi, 
re iškia , pvz.: Žalia s p a l v a 
r e i š k i a viltį. Žodžio t ikroj i 
r e i k š m ė visuomet i š ryškėja iš 
k o n t e k s t o . Kartais šiuo žodžiu 
norima pažymėti kokio nors 
da lyko svarbą, vert ingumą, 
pvz.: P r a e i t i e s pažinimas t u r i 
d i d e l ę r e i k š m ę k i e k v i e n a m 
ž m o g u i . Ta i didelės r e ikšmės 
įvyk i s . 

Tad iš pavyzdžių matome, kad 
šie du žodžiai yra skirtingi, jie 
nė ra sinonimai, bet vis dėlto 
ka r t a i s jų reikšmės y ra gan ar
t imos ir ne visada y r a lengva 
nus ta ty t i , jų vartojimo ribą, 
pvz., sakoma: pavar to t i žodį 
p e r k e l t i n e re ikšme ir perke l 
t i n e p r a s m e . 

Mano nuomone, būtų daug 
svarbiau paruošti ir išleisti ben
dromis jėgomis su Lietuvos is
torikais trumpą, bet „Lietuvos 
istoriją" lietuvių, anglų, ispanų, 
vokiečių, prancūzų kalbomis i r 
ją išsiuntinėti į visas pasaul io 
viešas bei universitetų biblio
tekas . Tokią istoriją, k u r i bū tų 
t i n k a m a žurna l i s t ams , s tu
dentams ir kit iems užsienie
čiams, besidomintiems Lietuva. 
Tokios objektyvios informacijos 
ypač t r ū k o užs ieny je , k a i 
Lietuva pasidarė dėmesio cen
t ru pasaulinėje spaudoje, televi
zijoje. 

Du tos rūšies mėginimų pa
vyzdžiai: 

1984 metais Bostone pasirodė, 
Algirdo M. Budreckio rašyta , 
130 puslapių „An Introduction 
to t h e History of L i thuan ia" . 
Gaila, joje trūksta chronologinių 
lentel ių , s tat is t ikos i r k i tų 
duomenų, net nėra turinio ir pa
vardžių rodyklių. 1992 meta is 
„Tasmani jo je (Aust ra l i jo je) 
išleista 160 puslapių knygelė 
„Li thuania in 1991", Algiman
to P . Taškūno redaguota, t i k 
apie 1991 metų įvykius Lietu
voje. Ta i Tasmanijoje susibūru
sio nedidelio lietuvių (latvių ir 
estų) aktyvistų būrelio įnašas į 
mūsų menką Lietuvos ir jos is
torijos populiarinimo bei infor
mavimo biblioteką. O daugiau? 

V y t a u t a s P l u k a s 
San ta Monica, CA 

| 

DĖL LIETUVOS KANČIOS 
ISTORIJOS 

ž m o g a u s g y v e n i m o p r a s m e 0.9 

R a d i o a r radi jas? 

Kai šis žodis vartojamas sava
rankiškai , nesujungtas su kitu, 
t a i sakoma radijas (tik ne ra 
diją!), pvz., a š k l ausau rad i jo , 
g i r d ž i u p e r rad i ją , n u s i 
p i r k a u radijo aparatą, bet kai 
j i s y ra t ik pirmasis sudurtinio 
žodžio dėmuo, tai vartojama 
r a d i o , pvz., r a d i o a k t y v u m a s , 
r a d i o c h e m i j a , rad iof iz ika ir 
pan. 

LAIŠKAI 
YRA IR G E R Ų DAKTARŲ 

LIETUVOJE 

Mano brolis Ti tas Roževičius, 
gyvenantis Kaune , būdamas 54 
metų, pr ieš 10 metų turėjo 
galvos operaciją, krešuliui susi
dar ius galvos arterijoje. Visą 
laiką ne per blogiausiai jautėsi , 
bet pasku t in iu laiku pradėjo la
bai s i rg t i : k rau jas nepriėjo 
p a k a n k a m a i prie smegenų, la
bai nervuotas , visai negalėjo 
m i e g o t i i r r e i š k ė s i k i t o s 
komplikacijos. 

Ligonis buvo paguldytas į 
Kauno Akademinių kl inikų II 
n e r v ų sky r ių . Ligonį gydė 

s k y r i a u s vedėja dr. D iana 
Obelienienė ir dr. Rimas Neve-
rauskas . Po mėnesio gydymo 
ligonio būklė pagerėjo. 

Tai štai yra ir gerų gydytojų 
Lietuvoje, kurie išgelbsti žmo
gaus gyvybę. 

Marija Ži l inskienė 
Cicero, IL 

KOKIOS ISTORIJOS 
MUMS REIKIA? 

Pr i tar iu Aurelijos Balašai-
tienės nuomonei, k a d „Lietuvos 
kančių istorija", bent šiuo laiku, 
nebūt ina. („Draugas", Nr. 113, 
1993.6.15) Nelabai dabar būtina 
ir jos siūloma „Išeivijos is
torija". Rinkime istorinę me
džiagą: spaudą, nuot raukas , 
memuarus, palikime ateities is
torikams tokią istoriją parašyti. 

Sveikintinas jos išleidimo su
manymas. Kilnu nukentėjusius 
užjausti, savo tarpe pasiguosti , 
bet platesniam pasaulyje pa
skelbimui to neužtenka. 

Genoc idas y r a f i z in i s ir 
dvas inis t a u t ų (mažesniųjų) 
naikinimas, kur jis bebūtų vyk
domas. Todėl, manau , reikėtų 
Lietuvos Kančios istoriją išleis
t i anglų ir kitomis kalbomis. 
Lietuvių kalba persekiojimų ir 
t au tos kančių spausdintos me
džiagos gausu, nors to niekad ne 
per daug. 

J a u n o j i i še iv i jos k a r t a 
daug iau ska i to gyvenamojo 
kraš to kalba negu lietuvių. 
Nors nemalonu, bet nuo realy
bės nepabėgsime. 

Dėl tautos genocido iškėlimo, 
perspėjimo dėl jo pavojaus 
ateičiai tegalime pasireikšti tik 
tarptautiniu mastu. Teoretiškai 
t a i pripažįstame jau seniai, 
įgyvendinkime praktiškai . (Tuo 
nebandau nuve r t i n t i i r da
bart inio užsimojimo). 

A n t a n a s Va l i u šk i s 
Barr ington, RI 

INICIALAIS 
NESIDANGSTAU 

Ryšium su R. Povilaičio laišku 
dėl inicialais a r k i ta ip pasi
rašytų straipsnių („Draugas", 
VI.10), pareiškiu, kad nei A.D. 
raidėmis nei slapyvardžiais An
t a n a s Dundzila savo straipsnių 
nepasirašinėja. 

R. Povilaičio pastaba yra svei
k in t ina ir naudotina. Straips
niai turi būti žymimi autoriaus 
pavarde arba jau eina redakci
jos vardu bei a t sakomybe . 
Amerikiečių spaudoje dabar net 
redakcijos bendradarbių ar ko
r e s p o n d e n t ų p a v a r d ė s y ra 
dažnai rašomos. Tai irgi sveikas 
mostas. „Draugo" redakcija, 
sulaikydama laiško autor iaus 
pavardę, gali pavardės vietoje 
įrašyti; „Autoriui prašant , pa
vardė neskelbiama". 

A n t a n a s D u n d z i l a 
McLean, VA 

REIKIA PABŪTI 
„AUKSINĖMIS KIAULĖMIS" 

Iš atgimusios Lietuvos plaukė 
ir plaukia grupės ir pavieniai 
asmenys, siūlydamiesi su kon
certais ir programų atlikimu. 
Susiranda čia giminių, kurie 
yra arba buvę mūsų organiza
cijų vadovaujančiuose postuose 
ir, senų „pažinčių" padrąsinti, 
kreipiasi į mūsų organizacijas, 
kar ta is net labai įžūliai, siūlo 
savo g i m i n e s , žinoma, su 
n a k v y n e , p r i ėmimu ir su 
apylinkių parodymu. 

Vasaros metu su kalėdinėmis 
sukne lėmis pasikraipo, pa
vaidina ir atlieka programą. Po 
šv. Mišių t a vaidyba kažkaip 
nesiderina su klausytojų nusi
teikimu. Be to. atsiveža juos
te l ių , kur iose melodijos ir 
dainos yra taip panašios, kad 
sunku žinoti, ar ne ta pati. Jų 
iš anksto nepasiklausius ir nusi
pirkus, nusiviliama. 

Būdami labai kuklūs, nors ir 
ne su dideliu džiaugsmu, mes 
juos pr i imame ir po programos 
pagalvojame: na, gal paskutinį 
kartą... 

Tuo t a rpu čia, Amerikoje, 
turime gražių, jaunų ir gerų dai
nininkių, bet dėl įžūlumo stokos 
jos nesiveržia, o mes dėl savo 
apsi le idimo, jų nepasikvie-
čiame. Ir ta ip daug gerų talentų 
lieka užmirštų, sunykstančių. 
Gal vieną kartą reikia pabūti 
tomis „auksinėmis kiaulėmis" 
i r n e s i l e i s t i b ū t i i šnau 
dojamiems, o suteikti galimybes 
mūsų viet iniams ta len tams 
augti , a t l ik t i mūsų programas. 
To dar negana, atsiranda „gera
širdžių", kurie laikraščiuose 
savo ilgiausiuose rašiniuose 
svečių pasirodymus iškelia virš 
debesų. Iš trečios rūšies „kata-
r inkos" sukuria primadoną. 
Tiems, kur ie , prisiartinę ir at
kišę delną sako „aš iš Lietu

vos", reikia tą delną palikti 
tuščią. J au mūsų ašaros pra-
džiūvo, ir svečiai mūsų kišenes 
gerai ištustino. Pasil ikime šiek 
t iek atsargai ir juodai dienai. 

V y t a u t a s Gavelis 
Collinsville, IL 

DRAUGAS, penktadienis, 1993 m. birželio m ė n . 25 d. 

DĖL 13-TOSIOS SAUSIO 
ATMINIMU MEDALIŲ 

Š.m. birželio 3 d. J .B. savo 
straipsnyje „Drauge" , „Meda
l i a i ir dvas in ių ver tybių 
s u n i e k i n i m a s " , l aba i gerai 
pasisakė dėl Almio Šalčiaus 
apdovanojimo Sausio 13-tosios 
medaliu. 

Demokratinėje valstybėje yra 
įprasta, prezidentui laimėjus 
r inkimus, atsidėkoti savo šali
n inkams , kur ie už jį dirbo 
rinkiminėje kampanijoje. 

Tas yra gerai. Netinkama yra 
užmokesčio forma. Demokra
tinėje valstybėje už ta i nedali
nami medaliai. 

Tiksliausiai būtų, kad prez. A. 
Brazauskas būtų atsimokėjęs 
savo rėmėjui, jam pasiūlydamas 
savo vyriausybėje atit inkamą 
vietą. O jeigu A. Šalčius nesu
tiko važiuoti į Lietuvą ir užimti 
aukš tas pareigas, t a i yra jo 
reikalas. Medalis čia yra ne vie
toje. 

Daugelis l ietuvių išeivijoje 
nori paklaust i prez. A. Bra
zauską, kur j is buvo tą Sausio 
13 dieną ir naktį , kada rusų 
t anka i t raiškė lietuvių kūnus 
Vilniaus gatvėse ir tų pačių 
jaunų lietuvių krūtinės apjuosė 
dideliu žiedu Lietuvos Parla
mento rūmus, kuriuose tuo 
metu buvo Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininkas Vytautas 
Landsbergis, su ki ta is gynėjais 
rizikavęs savo gyvybe. 

V y t a u t a s Š e š t o k a s 
Los Angeles, Ca 

PADĖKA 
Š.m. birželio mėn. 7 d., po sunkios ligos mirė mūsų mylima 

Žmona, Motina ir Senelė. 

A.tA. 
Karolina Miltakytė Miečienė 

Pasilikę giliame liūdesyje, nuoširdžiai dėkojame: 
Visiems išreiškusiems mums užuojautą asmeniškai, 

laiškais ir spaudoje, aukojusiems šv. Mišioms, atsiuntusiems 
gėlių ir visiems, kurie pagerbė Velionę savo apsilankymu į 
šermenis ir dalyvavimu laidotuvėse. 

Dėkojame Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos 
klebonui John Kuzinskui už aplankymą ligoninėse, atna
šavimą šv. Mišių ir jautrų, atsisveikinimo su velione žodį 
bažnyčioje, palydėjimą į kapines ir maldas laidojimo namuose. 
Dėkojame sol. Danai Stankaitytei už jautriai sugiedotas gies
mes. Nuoširdžiai dėkojame atsisveikinimo žodį tarusiai, p. 
Stasei Petersonienei. Dėkojame karsto nešėjams: Richard 
Bobek, Juozui Bacevičiui, Jonui Juškai, Edvardui Mikšiui, 
Florian Mizonis ir Stasiui Valinskui. 

Didelė padėka priklauso laidotuvių direktoriui Donald M. 
Petkus ui rūpestingą patarnavimą. 

Visiems liekame dėkingi: 

Veliones vyras Juozas, sūnus Rimas, anūkas Darius 
ir kiti giminės. 

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.: pirtnad., antrad., 
trečd., katvd. Ir penktd. 9 v.r.—5 v. p.p., iaatd. 9 v.r.— 
1 v. p.p. 

M. Žilinskienės brolis su gailestingomis seselėmis. Apie jo sėkmingą gydymą 
Marija Žilinskienė paraše mūsų redakcijai laišką, kuris šiandien spaus 
dinamas laišku skvriuie. 

T T 
INTERNATIONAL 
TRAVEL CONSULTANTS j Z ^ u f c a i ^ 

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

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

•825 South 79th Avenue 223 KaKrarifci getvė 
HtdCO^f H R 1 | ̂ WflOW s lW»f 
T«t. 708-430-7272 T«MWMfc 77-78-87 Ir 77-88-82 

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 
š.m. birželio mėn. 23 d., Beaumont ligoninėje, Royal Oak, 
Michigan mirė mūsų mylimas Vyras, Tėvelis, Senelis, Brolis 
ir Uošvis 

A.tA. 
BALYS RUKŠTELĖ 

Gimė Bernotiškyje, Daugailių valsč., Lietuvoje 1912 m. 
vasario mėn. 4 d. Gyveno Farmington Hills, Michigan. 

Giliam nuliūdime paliko žmoną Onute, sūnų Rimantą, 
kuris gyvena Las Vegas, Nevada ir dukras Genute ir Ramune 
kartu su jų šeimomis. Lietuvoje tebegyvena sesuo ir eilė 
giminių. Be to, jo anūkai ir anūkės Alexa, Christina, Andrius 
ir Marius ilgisi ir liūdi mylimo senelio. 

Kūnas pašarvotas Harris laidotuvių namuose. 15451 Far
mington Road, Livonia, Michigan. Lankymas penktadienį nuo 
2 vai. p.p. iki 9 vai. vakaro. Rožinis 7:30 vai. vakaro. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, birželio mėn. 26 d. Iš laido
jimo namų 9 vai. ryto bus atlydėtas į Dievo Apvaizdos 
bažnyčią, kur 10 vai. ryto įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Laidojamas Holy Sepulchre kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę žmona, s ū n u s ir dukros su šeimomis. 

Laid. dir. Yolanda M. Zaparackiene Tel. (313) 554-1275. 

A.tA. 
ALFONSO A. SAMOLIS 

Gyveno Danville, California. 
Mirė 1993 m. gegužės 26 d., sulaukęs 72 metų. 
Gimė Chicagoje, mokėsi Illinois Institute of Technology, 

įsigydamas mechanikos inžinieriaus laipsnį. 
Nuliūdę liko: žmona Nancy, dukterys Toni ir Rachel 

Samolis ir Tami Monfette, gyvena Los Angeles; sūnūs Den-
nis Samolis, Michael Monfette, gyvena Danville ir Greg 
Monfette, gyvena Los Angeles; sesuo Irene Ditchman, gyvena 
Chicagoje; du anūkai. 

Ilgametis Shriners ir Masonų org. narys. Mėgo senoviškus 
automobilius ir turėjo jų rinkinį. 

Velionio palaikai urnoje palaidoti Chapel of the Chimes, 
Hayward, California. 

Nuliūdę žmona, duk te rys , sūnūs , a n ū k a i , sesuo. 

A.tA. 
BIRUTEI DAILIDIENEI 

net ikė ta i Amžinybėn i ške l i avus , j o s vyrą K Ę S T U T Į , 
sūnel ius V Y T U K Ą i r L I N U K Ą , j o t ė v u s M A R Y T Ę 
i r ZIGMĄ D A I L I D E S bei k i t u s g i m i n e s nuoš i rdž ia i 
užjaučiame ir k a r t u l i ū d i m e . 

Stefa ir Motiejus Krušniai 

A.tA. 
BIRUTEI DAILIDIENEI 

net ikė ta i a t s i s k y r u s su š iuo p a s a u l i u , g i l i a m e 
liūdesyje pa s i l i kus iu s s ū n e l i u s V Y T U K Ą ir L INĄ, 
tėvelius J A N I N Ą i r J U S T Ą L I E P O N I U S , vyrą 
KĘSTUTI ir brolį ALGĮ L I E P O N Į su še ima , i lgamet į 
„Grand ies" na r į be i v i sus ve l ionės a r t i m u o s i u s liū
desio valandoje nuoš i rdž ia i už jaučia 

Jaunimo tautinis ansamblis , ,Grandis" 

RIANAPOLIS 
PREPARATOBY 

SCHOOL 
AFFORDABLE. 

ROMAN CATHOL1C. 
COLLEGE PREPARATORY. 

BOARDING A N D 
DAY SCHOOL FOR 
G1RLS A N D BOYS 
CONDUCTED BY 

THE MARIAN FATHERS 

100 PERCENT 
COLLEGE ADMISSION 

Director of Admission • Bro. Donald T. Finney. MIC 
P.O. Box 368 • Thompson. CT 06277 

203-923-9565 days / 203-923-3596 evervngs 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Lithuanian Heritage stovyk
los dienos Dainavoje jau artėja. 
Visa registracija turi būti baig
ta iki liepos 15 d., nes reikia 
tiksliai žinoti vaikų skaičių, 
supirkti medžiagas darbeliams, 
raštinėms darbams, viskam 
pasiruošti. Iki liepos 15 d. 
informaciją teikia J. Darnu 
šiene, tel. 708-301-8001. o po 
liepos 15 — Rima Polikaitytė — 
708-257-2022. 

Dariaus ir Girėno 60-mečio 
Minėjimo komiteto susi
rinkimas ir spaudos konfe
rencija įvyks birželio mėn. 26 
'd. (šeštadienį), 1:30 vai. p.p. 
Balzeko Lietuvių kul tūros 
muziejaus patalpose. Labai 
svarbu, kad šiame susirinkime 
dalyvautų visi komiteto nariai, 
o taip pat spaudos bei organiza
cijų atstovai, nes bus pateikta 
abiejų dienų minėjimo pro
grama ir visos su minėjimu 
surištos detalės, laikas, vieta, 
kur pastatyti mašinas, kur susi
rinkti, kas ką darys, ir t.t. Or
ganizacijos turi tą visą informa
ciją perduoti savo nariams, o 
spaudos atstovai — visuomenei 
per laikraščius ir radijo laidas. 

Saulius Šaltenis, Lietuvos 
seimo atstovas ir Tėvynės at
gimimo partijos narys, lydimas 
Broniaus Siliūno, lankėsi mūsų 
redakcijoje ir pasikalbėjo 
rupimais klausimais. S. Šal
tenis, kartu su prof. Vytautu 
Vardžiu. dalyvauja svarbioje 
vakaronėje, vykstančioje šį 
vakarą, 7 vai. Jaunimo centro 
kavinėje. Vakaronę rengia JAV 
LB krašto valdyba. 

Lietuvių klubo Tauragė 
pusmetinis narių susirinkimas 
įvyks birželio 27 d., sekmadienį, 
2 vai. p.p. Šaulių namuose. Na
riai prašomi dalyvauti. Po susi
rinkimo pabendravimas kavute. 

Stefutė Goliszewski „šeimininkauja" 
„Žiburėlyje". 

Nuotr. I. Senkevičienės 

x Akcijų, bonų bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime 
jums nuoširdžiai patars ir pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą, Albinas Kurkulis, tel. 
312-921-9954 arba jo sūnūs ir 
partneriai: Andrius Kurkulis, 
tel. 312921-8999 ir Paulius 
Kurkulis, tel. 312-621-8886 du
bą su Oppenheimer & Co. Inc. 
Chicagoje. Iš kitur skambinkite 
veltui: tel. 1-800-621-2103. 

(sk) 

x TRANSPAK siunčia tai-
pintuvus (konteinerius) į Lietu
vą kas savaitę. Siunčiame 
„AIR CARGO". Pinigai per 
vedami doleriais. TRANSPAK, 
2638 W. 69 St., Chicago, IL 
•0629, tel. 312-436-7772. 

(sk) 

ARAS ROOFING 
Arvydas Klela 

D«*r»glam» •» t«l»om« 
visų rūsių stogus 
Tel 708 2 5 7 0 7 4 6 

Skambinti po 6 v v 

Čikagos liuteronų-evangeli
kų Tėviškės parapijos nariai su
aukojo daug lėšų, už kurias at
naujintas apleistas buvusios 
Šilutės rajono Natkiškių mies
telio parapijos klebonijos pasta
tas. Jį atnaujino patys parapi
jos tikintieji. Neseniai atidaryti 
ir pašventinti Natkiškių 
evangelikų liuteronų maldos 
namai. Klebonijos pastatas 
buvo atnaujintas pagal klaipė
diečio architekto Sauliaus 
Manomaičio projektą. 

Čikagos vidurmiesčio kraš
tas atsimuša į Michigan ežerą, 
bet toje erdvioje ir gražioje mūsų 
paežerėje yra tokių įdomybių, 
kurios kasmet sutraukia šimtus 
tūkstančių lankytojų ne tik iš 
Amerikos, bet iš viso pasaulio. 
Daugiausia turistų dėmesio 
susilaukia Field gamtos muzie
jus, Shedd akvariumas ir Adler 
planetariumas. Neišleidžiant 
daug pinigų tolimoms kelio
nėms, neprarandant daug laiko, 
čikagiečiai gali pamatyti dino
zaurus, nuostabiausius jūrų 
gyvius ir net neaprėpiamus 
žvaigždynus. Ketinantiems šią 
vasarą aplankyti mūsų miesto 
įžymybes, patartina įsigyti 
reklaminį lankstinuką, kuris 
atsiunčiamas nemokamai, pa
skambinus 312-322-8859 (papra
šykite „Spend a Day" brochure!. 

Čikagos meras Richard M. 
Daley primena gyventojams, 
kad, norint savo kieme įsitaisyti 
maudymosi baseiną, kurio gylis 
bus daugiau kaip 5 pėdos, reikia 
gauti leidimą. Pagal Chicago 
Building Code 13-196-620 
straipsnį, į žemę neįkąsti basei
nai, kurių gylis yra ne daugiau 
kaip 5 pėdos, gali būti įtaisomi 
be specialaus leidimo, giles
niems toks leidimas būtinas. 

Čikagos priemiesčių gy
ventojus šį pavasarį gerokai 
kamuoja besikandžiodamos ne
didelės juodos musytės, 
angliškai vadinamos „Buffalo 
gnats". Paprastai jos veisiasi 
pelkėtose vietose VVisconsin, 
Michigan, Minnesotos vals
tijose, bet šiemet dėl labai lie
tingo pavasario Illinois vals
tijoje jų bent penkis kartus dau
giau kaip paprastai. 

Musytės yra tokios mažos, kad 
jų auka beveik nemato, tik pa
junta staigų skausmą, niežėjimą 
ir įkandimo vietoje iškilusį 
geroką guzelį su kraujo lašu 
viršuje. Įkandimo vieta sustins-
ta, ir simptomai kartais ne
dingsta savaitę. Patelės, prieš 
pradėdamos dėti kiaušinius, 
turi pasisotinti krauju, tačiau 
šios musytės neplatina užkre
čiamų ligų kaip uodai. Žinoma, 
tai maža paguoda sukandžio
tiems žmonėms, o ypač vai
kams, kurie dažnai tampa „Buf-
falo gnats" auka. 

x Birželio 22 d. „Drauge" 
Lietuvos Resp. Aviacijos ir Jū
rų Laivyno Fondo atsiųstoje pa
dėkoje geradarės Onos Karta 
nienės pavardė buvo kalidingai 
parašyta. Turi būti: ... dėkoja 
poniai Onai Kartanienei... 

x KAIRYS BALTIC EXPE-
DITING sudaro maisto siuntas 
Lietuvoje. Siuntinys No. 6 (vis-

• kas kilogramais): 10 miltų, 10 
cukraus, 5 ryžiu, 2 makaronų. 
2 lietuviško sūrio, 1 sviesto, 3 
kumpio rūkyt., 3 dešros, rūkyt., 
1 pup. kava. 2 kg. apelsinų, 1 
kg. bananų, 1 kg. razinkų, 2 lt. 
saulėgr. aliejaus, 20 vnt. kiau
šinių. 45 kg., apie 100 SVARU. 
TIK $86 U.S. įskaitant prista
tymą jūsų artimiems i namus 
per 10-14 dienų. Rašyti: Vytas 
a r Genė Kairys, 517 Fruit-
land Rd., Stoney Creek, On-
tario, L8E 5A6. Tel.: (416) 
643-3334; Fax (416) 643-8980. 

(sk) 

Čikagos miesto centre, Illinois State pastate prie Dariaus-Girėno minėjimo ekspozicijos ir pa
didinto Lietuvos oro pašto ženklo (iš kairės): minėjimo komiteto pirm. Valentinas Ramonis, Jū
ratė Jasiūniene. Antanina Repšienė. Liucija Krutulienė ir Stanley Balzekas. 

Nuotr. B r o n i a u s Juode l io 

BALZEKO LIETUVIŲ KULTŪROS 
MUZIEJAUS VAKARIENĖ 

Ne tik žmonės, bet organiza
cijos ir įstaigos mini savo ju
biliejus. Tad ir Balzeko muzie
jus, kuris buvo įsteigtas 1966 
m., šiemet mini savo dvidešimt 
septintąsias metines. Per tiek 
veiklos metų muziejus jau su
brendo ir įgijo savo veidą. Jame 
vyksta gyva veikla: parodos, 
paskaitos, minėj imai , tau
todailės darbų ir lietuvių kalbos 
pamokos. Tai tik dalis tos 
veiklos, kuri jame vyksta. Be to, 
Amerikos Lietuvių Tarybai ir 
Lietuvos konsulatui muziejaus 
pastate įsikūrus, jis tampa ir 
lietuviškos politinės veiklos cen
tru. Taip pat St. Balzeko 
judrumo ir jo ryšių dėka muzie
jus yra įtrauktas į Čikagos 
lankytinų vietų sąrašą. Taigi, 
galima sakyti, kad muziejus yra 
lietuvių langas į amerikietišką 
visuomenę. 

Būdamas vienoje iš pagrin
dinių Čikagos pietvakarinės 
dalies gatvių, jis yra ir ame
rikiečių s u r a n d a m a s bei 
lankomas. Minint jo 27-tąjį 
gimtadieni, birželio 19-tos, šeš
tadienio, vakare Gintaro salėje 
įvyko vakarienė. Buvo labai 
nemalonu iš namų išvažiuoti, 
kadangi debesys labai rūsčiai 
atrodė, per radiją ir televiziją 
apie tornado grėsmę kalbėjo. 
Tačiau, to nepaisant, prisirinko 
pilna Gintaro salė. Tai vis St. 
Balzeko ir. manyčiau. Stasės 
Semėnienės apsukrumo dėka. 
Nors esu beveik pastovus 
muziejaus renginių lankytojas, 
šį kar tą mač iau daug 
niekuomet nematytų veidų. 
Taip pat pasigedau ir daugelio 
pastovių lankytojų. Dalyvių 
tarpe buvo jau dvi kartos 
Amerikoje gimusių: pokario 
ateiviai, taip pat ir paskutiniųjų 

Čikagos ir apyl inkių svei
katos darbuotojai pataria ir 
prašo saugotis motorinių žolės 
pjovimo ir pan. mašinėlių, nes 
vasaros metu ypač pagausėjo 
nelaimingi ats i t ikimai , kai 
žmonės užmiršta pagrindinius 
a tsargumo dėsn ius . Visoje 
Amerikoje pernai buvo per 
135,000 sužeidimų, tvarkant 
kieme žolę. Nelaimės lygiai taip 
pat lengvai atsitinka, naudojant 
benzinu va romas , kaip ir 
e lek t r ines , žolei pjauti 
priemones. Pavojingi yra ir va
dinamieji „motoriniai dalgiai", 
kuriais pjaunama žolė sunkiau 
prieinamose vietose. Dideliu 
greičiu bes i sukdama , šių 
mašinėlių plastikinė virvutė 
iškerta gabalus odos ar mėsos iš 
ją vartojančiojo kojų, o dažnai 
sužeidžiamos akys, kai staiga, 
virvelės užkliudytas, lekia me
džio, akmens, kietesnio žolės 
stiebo gabalas. Ypač nuo šių 
„vasa r in ių" ne la imių pa
tariama saugoti vaikus ir įvai
rius naminius gyvulėlius (dau
giausia šunis). 

metų svečiai, galbūt pastoviam 
gyvenimui atvykę. Muziejus yra 
ta vieta, kur susitinka visų 
kartų lietuviai. Tai lyg Ne
munas, į kurį subėga visos upės, 
upeliai ir upokšniai. 

Svečiams prie baro pasi
vaišinus ir kiek apšilus, visus 
susirinkusius pasveikino pats 
šeimininkas St. Balzekas. Po jo 
trumpos kalbos pradėjo ant 
stalų dėti maistą, kuris buvo 
gausus ir gerai parengtas. Taip 
pat buvo platinami laimėjimų 
bilietėliai, kadangi muziejaus 
išlaikymas daug kainuoja, 
reikia įvairiais būdais pinigus 
telkti ir centą prie cento dėti. 
Muziejus jau yra tapęs lietuvių 
reprezentacine vieta, jame vyks
ta žymesni susitikimai ir pri
ėmimai. Kuomet lankėsi Vyt. 
Landsbergis, tai jame buvo susi
tikimas su Čikagos lietuviškų 
organizacijų atstovais. Jame yra 
rengiami Vasario 16-tos proga 
konsulariniai priėmimai, taip 
pat jame buvo pravestas Lietu
vos ambasadai Vašingtone, pini
gų telkimas. Tokiais atvejais 
muziejaus patalpos yra dažniau
siai duodamos nemokamai. Tad 
bent tie, kurie tokius renginius 
organizuoja, turėtu ir muziejaus 
renginiuose dalyvauti. 
Gyvenime beveik viskas pagal 
patarlę vyksta: ,,Ranka — 
ranką plauna". Muziejus ir 
„Draugas" yra maždaug tame 
pačiame rajone, reikia tikėtis, 
kad toje apylinkėje lietuviai il
giau išliks, nes ne visi nori ar 
gali į tolimus priemiesčius 
išsikelti. 

Dar trumpai stabtelėkime 
prie jubiliejinio parengimo. 
Nuklydau į muziejaus veiklos ir 
jo reikšmės apibūdinimą, 
kadangi vakriene^ metu nieko 

. ypatingo neįvyko. Nebuvo 
kalbu, sveikinimu ar pažymė
tinos meninės dalies. Viskas 

ramiai ir be didelio patoso pra
ėjo. Po vakarienės buvo šokiai, 
kuriems grojo Ričardas Šokas. 
Kai kuriems šokiams su dainos 
žodžiais įsijungdavo Dalia 
Sokienė, kuri Lietuvoje studija
vo teatro meną. Dabar abu 
Šokai įsijungia į mūsų kultūrinį 
gyvenimą, tad telieka juos tik 
pasveikinti, o Balzeko muziejui 
linkime sulaukti dar daug jubi
liejų! 

J . Žygas 

SUVALKIEČIŲ 
DRAUGIJOS VEIKLA 

Jau praėjo 55 metai, kurie 
buvo sėkmingi veiklai. Šios or
ganizacijos tikslas: draugystė, 
savitarpinė pagalba, remti lab
daringas bei kultūrines lietu
viškas institucijas, labiausiai 
spaudą ir radiją. 

Šių metų gegužės 28 d. gau
siai rinkosi nariai į Z. Kojak 
salę išklausyti valdybos prane
šimų, aptarti tolimesnę veiklą. 
1 vai. p.p., dalyvaujant valdybai 
ir 40 narių, susirinkimą atidarė 
draugijos pirm. Alex Navar-
dauskas, pasveikindamas šios 
dienos dalyvius, taip gausiai 
susirinkusius. Pirmoje susi
rinkimo dalyje, kuri buvo skir
ta Motinos dienos minėjimui, 
minutės atsistojimu buvo 
prisimintos ir pagerbtos visos 
motinos, mirusios tėvynėje, 
išeivijoje ir žuvusios-nu-
kankintos Sibiro ta igose. 
Pakviestas pasveikinti motinas, 
J. Skeivys jautriai apibūdino 
motinos pareigą šeimoje, išei
vijoje ir tėvynėje. Kiek lietuvė 
motina turėjo i škentė t i , 
matydama sūnų ar dukrą 
nukankintą, arba kai tankas 
laužo sūnaus kaulus... 

Sunkiai serga narė Anne 
Wrischecki, todėl l inkime 
sveikatos. Jau pasveiko Balys 
Turkevičius. Mūsų narys Petras 
Benešius jautėsi gan nestiprus. 
Žmonos Emilijos prižiūrimas, 
praleido atostogas Floridoje, 

grįžo sveikas. Visiems sergan
tiems ir sirgusiems linkime 
geros sveikatos. Dariaus ir 
Girėno 60 metų sukaktuviniam 
minėjimui nutarta įdėti sveiki
nimą su 50 dol. auka. 

Antroji susirinkimo dalis — 
Anelės Ramanauskienės gimta
dienis. Kostas mums visiems ži
nomas muzikantas. Savo žmo
nelės garbei suruošė gimta
dienio vaišes. Visiems sugie
dojus „Ilgiausių metų", pra
dėjome vaiš in t i s . Graži 
nuotaika užsitęsė ilgokai. 

Šis darbingas susirinkimas 
baigtas, kitas susirinkimas bus 
spalio 22 d. Birželio 6 d. ruoštas 
renginys — gegužinė gerai pasi
sekė, parengimų komisijai Vic-
tor Utaros ir B. Žemgulienės 
dėka. Gautas pelnas rudenį bus 
paskirstytas aukoms, spaudai, 
radijui ir kitoms institucijoms. 
Valdyba labai dėkinga visiems, 
kurie prisidėjo prie šio renginio. 
Nariams ir svečiams už daly
vavimą, už paaukotus fantus 
loterijai ir k i t u s darbus. 
Laimėjimus pravedė Alex Na-
vardauskas, Stasė Rudokienė ir 
A. Ramanauskienė. 

Kai suskambėjo K. Rama
nausko muzikos garsai, vieni 
šoko, kiti maloniai tarpusavyje 
šnekučiavosi, retkarčiais atsi
gaivindami gėrimėliais . 
Linkėtina, kad draugija dar 
daug metelių taip gražiai, tvar
kingai veiktų. Kadangi daugiau 
renginių šįmet neturėsime, 
maloniai visus kviečiame daly
vauti kitų organizacijų rengi
niuose. Bus malonu vėl visus 
susitikti. 

A. Navardauskas 

LB MARQUETTE PARKO 
APYLINKĖS PIETŪS 

LB Marąuette Parko apylin
kės valdybos ir talkininkų pa
stangomis birželio 20 d. buvo su
ruošti susiartinimo pietūs Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo 
parapijos salėje. Tuoj po sumos 
pradėjo rinktis svečiai i salę, 
kur valdybos pirm. Aldona 
Palukaitienė jau laukė prie 
bilietų. Kiti valdybos nariai ir 
talkininkai sukosi po virtuvę, 
ruošdami pagrindinius patie
kalus ir kavą. Visi galėjo pasi
r inkt i vieną ar net du 
patiekalus. Nepaisant, kad Tė
vo diena ir Šaulių salėje Aidų 
gegužinė sutraukė publikos, 
visgi salė buvo apypilnė. Sočiai 
pasistiprinus ir begirkšnojant 
kavą, pirmininkė pristatė kitus 
valdybos narius: sekr. Izabelę 
Stončienę,ižd. Herkulį Strolią, 
parengimų vadovą Tomą Vie-
raitį , ryš in inką Kęstut į 
Palukaitį ir spaudai — Apolina
rą P. Bagdoną, o taip pat dar 
talkininkus: Ievą Paulauskienę, 
Rimą Palukaitį ir Antaną 
Bagdoną. Nuoširdžiai dėkojo vi
siems valdybos nariams, ypač 
talkininkams. Be to, pirm. 
pranešė, kad šių pietų pelnas 
bus skiriamas Lietuvos našlai-
tynams, seneliams bei tų 19-kos 
dėžių rūbų persiuntimo sumo
kėjimui. Pirmininkė pakvietė 

Apol. P. Bagdoną paskaityti 
savo kūrybos. Jisai paskaitė 
savo satyrą apie pensininkų 
meilę ir visus gana linksmai nu
teikė. Pirmininkė pažadėjo, kad 
pietūs ruošiami kas du mėnesiai 
surinkti lėšų aukščiau minė
tiems tikslams. 

Ižd. H. Strolia rinko soli
darumo mokesčius. Visas rengi
nys praėjo sklandžiai ir tvar
kingai, visų nuotaika pagyvėjo, 
nes turėjo progos susitikti pažįs
t amus ir nuoširdžiai 
pabendrauti. 

Ap. P. Bagdonas 

Abiturientu išleistuvės Maironio lit. mokykloje Lemonte (iš kairės): direktorė Eglė Novak, Lidia 
Pauliūte. VIII sk. mokyt. Vilija Marchertienė, mokyt ses. Margarita Bareikaitė, tėvų komiteto 
pirm R. Česas ir Lemonto LB apylinkės pirm. G. Kazėnas 

Juozukas Pranckevičius „Žiburėlio" 
mokyklėlėje. 

Nuotr. D. Čyvienė8 

ČIKAGOS IR LIETUVOS 
BIRUTININKĖS 

Čikagos birutininkės (LDK 
Birutės draugijos narės) turi 
tradicinį mėnesinį pobūvį prie 
pietų stalo Seklyčioje, kur 
maloniai pabendrauja, aptaria 
organizacinius reikalus, 
pasižvalgo po lietuvišką or
ganizacinį gyvenimą, su meile, 
užuojauta pažvelgia ir į savo 
sesių b i ru t in inkių sunkų 
gyvenimą Lietuvoje. 

Birželio mėnesio pobūvyje Gr. 
Muste ikienė perskai tė L. 
Stasiūnienės, buv. pirmininkės, 
kuri yra neseniai išvykusi į 
Lietuvą nuolatiniam gyve
nimui, laišką. L. Stasiūnienė 
rašo, kad gyvena poilsio 
namuose, savo sūnaus ir jo 
šeimos globojama, turi puikią 
priežiūrą, ypač medicinos. 

Skyriaus pirmininkė Z. Juš
kevičienė painformavo susi
rinkusias nares apie gautą 
laišką iš Lietuvos, rašytą Lietu
vos karių motinų sąjungos 
p i rmininkės Birutės Nor-
vydienės. Ji rašo apie didžiuų 
širdies skausmą motinų, kurių 
sūnūs tarnavo buv. sovietų 
armijoje ir buvo sužaloti, suluo
šinti, liko invalidai, ar tapo 
nužudyti, o motinos sulaukė tik 
savo sūnų karstus. Šių ne
laimingų jaunuolių motinos 
skundžiasi valdžios dėmesio ir 
paramos negavimu, prašo 
užsienio moterų pagalbos. Rašo, 
kad turi užmojį įamžinti savo 
skausmą, pastatyti Lietuvos 
„rekrūtams" paminklą. Narės, 
išklausiusios pranešimo, iš iždo 
paskyrė 50 dol. paminklo 
statybai. 

Medžiaginės paramos prašo 
birutininkė, Sibiro tremtinė, 
nes iš gaunamos pensijos negali 
išgyventi. Prašo aukos, bent 
keturių dolerių mėnesiui. Biru
tininkės nedelsiant sumetė 
keliasdešimt dolerių bedalei 
sesei. Nina Norienė parodė ypa
tingą jautrumą ir dosnumą, ji 
viena paaukojo pusę surinktos 
sumos, skirtos pensininkei 
paremti. 

P i rmininkė yra įgaliota 
parašyti lydraščius ir aukas per
siųsti į Lietuvą. Aukos jau 
persiųstos per seselę Margaritą. 

Birutininkės yra neatski
riama visuomeninio gyvenimo 
dalis, gyvai domisi vietos or
ganizacine veikla, aptarė 
Dariaus-Girėno renginį, 
paskyrė auką minėjimo leidinio 
išlaidoms padengti. 

Z. J . 
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