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Žinios iš Lietuvos — Elta 

Lietuva apie JAV 
užpuolimą Irako 

žvalgybos 
Vilnius, liepos 1 d. (Elta) — 

Lietuvos Užsienio reikalų mi
nisterija paskelbė pareiškimą 
dėl JAV veiksmų prieš Irako 
žvalgybą. Jame rašoma, kad mi
nisterija supranta tarptautinio 
terorizmo keliamą grėsmę ir 
smerkia valstybes, remiančias 
terorizmą. 

„Mes suprantame priežastis", 
pabrėžiama pareiškime, „paska
tinusias Jungtinu Amerikos 
Valstijų veiksmus, nukreiptus 
prieš Irako žvalgybą, siekusią 
surengti pasikėsinimą prieš 
buvusį prezidentą George Bush 
jo vizito Kuwaite metu. Į šiuos 
veiksmus žiūrime kaip į savigy
nos aktą". 

Kartu ministerija pareiškė 
apgailestavimą dėl nekaltai 
žuvusių civilių asmenų. „Mes 
tikime", rašoma pareiškime, 
„kad atitinkamų tarptautinių 
mechanizmų panaudojimas, 
sprendžiant tokio pobūdžio pro
blemas yra geriausias kelias, 
siekiant teisingo galutinio 
sprendimo". 

Lietuvos gerovė ne ta ip 
pasitaisiusi, kaip skambėjo 

Šveicarijoje 

Lietuvos spaudoje pasirodžius 
žiniai, jog Crans-Montana, Švei
carijoje, vykusioje tarptautinėje 
konferencijoje prez. Algirdas 
Brazauskas savo kalboje „Lie
tuva reformų kelyje" pasakęs, 
jog per pirmą šių metų pusmetį 
išaugo pragyvenimo lygis, žur
nalistų buvo paprašytas paaiš
kinti. 

Prezidentas atsakė: „Visų pir
ma, forume Šveicarijoje aš nieko 
nekalbėjau apie augančią Lie
tuvos žmonių gerovę, o teigiau 
tik tai, kad „per penkis šių metų 
mėnesius gyvenimo lygis neblo-
gėjo. Šie mano žodžiai dažnai 
iškraipomi. Kalbėdamas Šveica
rijoje, rėmiausi gegužės mėnesio 
prognozėmis, kad algos nuo 
metų pradžios išaugs 82%, o 
kainos 100%. Grįžęs į Lietuvą, 
gavau naujesnius statistikos 
duomenis, kurie nevisiškai 
patvirtino ankstesnes progno-

Prezidentas tuomet pacitavo 
duomenis, rodančius, jog nors 
pragyvenimo lygis Lietuvoje 
smuko per pirmąjį šių metų 
pusmetį, šių metų smukimas 
buvo mažesnis, negu pernai. 
„Realusis darbo užmokestis 
(įvertinamas, atsižvelgiant į 
kainų ir darbo užmokesčio 
augimo tempų santykį) gegužės 
mėnesį krito t ik 4%, o per 
penkis pirmuosius šių metų 
mėnesius — 12%. Per tą patį 
praėjusių metų laikotarpį 
nuosmukis buvo 23%", pažymė
jo prezidentas. 

Paklaustas, ar, įvedus litą, 
gyvenimo sąlygos pagerės, 
prezidentas atsakė: „Žinoma, 
lito įvedimas sudaro palankes
nes sąlygas ekonomikos pagy
vėjimui, o kar tu ir sėkminges-
niam socialinių klausimų spren
dimui. Tačiau išlieka ir nerimą 
keliantys veiksniai, pirmiausia 
importuojamų energetinių iš
teklių kainų nuolatinis augi
mas. Pavyzdžiui, nuo liepos 1 
dienos žymiai pabrangs dujos. 
Tad apie visišką stabilizaciją 
dar anksti kalbėti". 

Muitinių darbuoto ja i 
apdovanot i Sausio 13-osios 

medal ia is 

Birželio 30 d. prez. Algirdas 
Brazauskas į te ikė Sausio 
13-osios atminimo medalius 
Lietuvos muitininkams. Pre
zidento dekretu apdovanojimai 
paskirti 16 Mažeikių, Varėnos, 
Vilniaus ir Zarasų muitinių 
darbuotojų. 

Lietuvos Respublikos muitinių 
tarnybose šiandien dirba apie 
2,500 žmonių. Pirmaisiais ne
priklausomybės į tvir t inimo 
metais jų buvo tik keli šimtai. 
Jiems teko kurti Lietuvos sienų 
ekonominę apsaugą, kartu at
laikant dažnas OMON'o atakas. 
Trys Lietuvos muitinės dar
buotojai po mirties buvo ap
dovanoti Lietuvos Respublikos 
ordinais, o Tomo Šerno žygdar
bis įvertintas Vyčio Kryžiaus 
pirmojo laipsnio ordinu. 

zes 

JT Generalinės asamblėjos 
pirmininkas lankysis 

Lietuvoje 
New Yorkas, liepos 1 d. — 

Jungtinių Tautų Generalinės 
asamblėjos prezidentas Stoyan 
Ganev š.m. liepos 4-6 dienomis 
aplankys Lietuvą, praneša 
Lietuvos Misija Jungtinėms 
Tautoms. Asamblėjos preziden
tas, buvęs Bulgarijos užsienio 
reikalų ministras, lankys visas 
tris Baltijos valstybes. 

Prezidento Ganev apsilan
kymas — aukščiausio lig šiol 
Jungtinių Tautų pareigūno vi
zitas Lietuvoje. Asamblėjos 
prezidentas — antrasis Jungti
nių Tautų asmuo, po generali
nio sekretor iaus Boutros 
Boutros-Ghali. Prezidentas ren
kamas vienerių metų kadenci
jai visų JT valstybių-narių bal
savimu. Prezidentas vadovauja 
visai Asamblėjo struktūrai, jos 
komitetams ir padaliniams. 

Prezidento Ganev vizito Bal

tijos valstybėse t ikslas — 
susipažinti su dabartine po
litine, socialine bei ekono
mine padėtimi, ir ištirti, kaip 
vykdomas Rusijos Federacijos 
kariuomenės pasitraukimas iš 
Baltijos kraštų. 

Lietuvoje prez. Stoyan Ganev 
susitiks su prezidentu Algirdu 
Brazausku, užsienio reikalų 
ministru Povilu Gyliu, Seimo 
pirmininku Česlovu Juršėnu ir 
Seimo užsienio reikalų komiteto 
pirmininku Kaziu Bobeliu. Vil
niuje asamblėjos prezidentas 
taip pat susitiks su krašto ap 
saugos ministru Audrium But
kevičium, Tautybių departa
mento direktore Halina Kobec-
kaite, taip pat su Lietuvoje 
besikuriančia Jungtinių Tautų 
visuomene — Vaikų Fondo 
(UNICEF) ir švietimo (UNES
CO) komitetų pirmininkais, ir 

Pabaltiečiai prašo 
konkretaus JAV politikos 

Pabaltijy dokumento 

Rusijos prez. Boris Jelcin Rusijos konstitucinėje konferencijoje tariasi su ministru pirmininku 
Viktor Černomyrdin. Daug problemų Konstitucijos fornralavimui kelia įvairių provincijų, etninių 
respublikų bei pagrindinių miestų reikalavimai gau. įvairaus laipsnio autonomijos teises. 

JAV pabaltiečiai prašo 
Amerikos nutraukti pagalbą 

Rusijai 
Washington, DC, birželio 29 

d. — Jungtinio Amerikos Pabal-
tiečių komiteto (JBANC) dele
gacija, birželio 25 d. tardamasi 
su JAV Valstybės departamen
to pareigūnais amb. Strobe Tal-
bott ir Stephen Oxman, jiems 
įteikė JBANC pirmininko Mati 
Koiva pasirašytą memoran
dumą Pabaltijo reikalais. 

Memorandume primenama, 
jog nepaisant to, kad birželio 1 
d. JAV prezidentas raštiškai 
konstatavo, kad Rusija yra pa
dariusi „žymią pažangą" savo 
dalinių išvedime iš Pabaltijo, 
Rusija visvien atsisako derėtis 
su Latvija ir Estija dėl savo 
kariuomenės išvedimo iš šių 
šalių tvarkaraščio. 

Pabaltiečiai išreiškia susirū
pinimą ir tuo, kad ypač Latvi
joje ir Estijoje, nors Rusijos 
kariuomenės daliniai yra demo
bilizuojami, jie pasilieka tuose 
kraštuose gyventi. Tokiu būdu 
Rusija gali sakyti, jog šiuose 
kraštuose savo dalinius suma
žino 60%-70^ per paskuti
niuosius metus, nors daugumas 
tų kareivių lieka krašte, neretai 
ir su visais savo ginklais. 

Pabaltiečių memorandume 
rašoma: „Mes tikime, kad Rusi
ja nevykdo geros valios derybų 
su Estijos ir Latvijos delegaci
jomis. Rusija pakartotinai ban
do prievarta išgauti nuolaidas 
klausimais, kurie nieko bendro 
neturi su Rusijos kariuomenės 
išvedimu, tas nuolaidas staty
dami sąlygomis kariuomenės iš
vedimui. Jų tarpe reikalaujama 
ir politinių nuolaidų (automatiš
kos pilietybės visiems rusams) 
ir ekonominių nuolaidų (kad 
dabar Rusijos kariuomenės val

domos įmonės bei j rangos taptų 
Rusijos nuosavybe . Rusija taip 
pat reikalauja savo kontrolėje 
pasilikti bent tris karines in
staliacijas, kurias jie laiko Rusi
jai strateginės sfcfeboo (radaro 
stotis Skrundoje, susižinojimo 
centras Ventspilyje bei Liepojos 
karinio laivyno uostas). Estija 
taip pat yra spaudžiama leisti 
Rusijai pasilikti atominių po
vandeninių laivų baze Padilsky 
uoste". 

„Iš tiesų", rašoma pabaltiečių 
memorandume. ..Estija ir Lat
vija jau yra nusileidusios įvai
riems Rusijos reikalavimams ir 
pasirašė su jais įvairias sutartis. 
kurios tačiau nesurištos su 

Rusijos kariuomenės išvedimu, 
nes Rusija jas laikė būtinomis, 
kad galima būtų tartis dėl ka
riuomenės išvedimo tvarkaraš
čio. Paskutinės Rusijos-Latvijos 
derybos birželio 2 d. pasibaigė, 
pasirašant dešimt abipusių su
tarčių, kurios neturėjo nieko 
bendro su kariuomenės išvedi
mu". 

Memorandume pabaltiečiai 
prezidento Clinton admini-
nistracijos prašo imtis griežtų 
priemonių su Rusija dėl jų ka
riuomenės išvedimo iš šių 
kraštų ir, laikantis vadinamo 
Byrd amendment pašalpos Rusi
jai įstaymui (PL 102-391), atsi
sakyti toliau teikti ekonominę 
pagalbą Rusijai kol ji arba išves 
savo kariuomenę iš Pabaltijo 
šalių, arba susitars su Pabalti
jo šalimis dėl visoms pusėms pri
imtino kariuomenės išvedimo 
tvarkaraščio. 

Washington, DC, birželio 29 d. 
— Iškilus keliems Pabaltijo šalis 
aktualiems klausiniams, JAV 
pabaltiečių delegacija atvyko 
tartis dėl šių reikalų į JAV 
Valstybės departamentą, Jung
tinio Amerikos Pabaltiečių ko
miteto (JBANC) suorganizuo
tame pasitarime. Kaip praneša 
ALTo informacijos, lietuvius 
atstovavo dr. Jonas Genys ir 
Vince Boris Amerikos Lietuvių 
Tarybos vardu ir Algimantas 
Gečys ir Asta Banionytė JAV 
Lietuvių Bendruomenės vardu. 

Trumpoje susitikimo apžval
goje birželio 30-osios „Draugo" 

Demjanjuko byloje 
buvo atmesti 

prieštaraujantys 
parodymai 

Wasbington, DC, birželio 30 
d. (NYT) — Savo pranešime 
JAV federaliniam apeliaciniam 
teismui teisėjas Thomas A. 
Wiseman, Jr., rado, kad buvo 
gana daug abejonės („substan-
tial doubt") dėl JAV valdžios 
teigimo, kad Clevelande gyve
nęs ukrainietis John Demjan-
juk buvęs Treblinkos nacių dujų 
kamerų darbuotojas „Ivanas 
Žiaurusis". Teis. Wiseman rado, 
kad Teisingumo departamento 
OS1 įstaigos darbuotojai, reng
dami bylą prieš John Demjan-
juk, neištyrė parodymų, kurie 
priešinosi jų turimiems duo
menims, kaltinantiems Dem-
janjuką buvimu „Ivanu Žiau
riuoju". 

Estija atideda gyventojų 
registravimo įstatymo 

įsigalėjimą 

Jungtinių Tautų vystymosi pro
gramos (UNDP) atstovu Vilniu
je. 

Su prezidentu Ganev praėju
sių metų rudenį buvo susitikęs 
tuometinis Lietuvos Aukščiau
siosios Tarybos pirmininkas 
Vytautas Landsbergis savo vizi
to Jungtinėse Tautose metu. 
Tuo metu asamblėjos preziden
tas Ganev išreiškė solidarumą 
su Baltijos valstybių siekiais 
nedelsiant sulaukti visiško Ru
sijos Federacijos ginkluotųjų 
pajėgų pasitraukimo. 

T a l i n a s , birželio 27 d. 
(Reuters) — Estijcs prezidentas 
Lennart Meri, Rusijos stipriai 
spaudžiamas atšaukti birželio 
21 d. Estijos parlamento patvir
tintą gyventojų registracijos 
įstatymą, praėjus: sekmadienį 
pranešė, jog sulaikys įstatymo 
vykdymą, kol išdrs tarptau
tinių organizacijų nuomonę apie 
ji-

Prezidentas p.u-eiškė, jog 
įstatymas iššauk, skirtingus jo 
vertinimus Estijos gyventojų 
tarpe, jų tarpe ir rasų. daugelis 
jų padarytų netu-int pilnų ar 
tikslių žinių apie įstatymą. 
„Šiuo atveju prez:ientas nusta
tė, kad yra reikalinga paskelbti, 
jog prieš darant sprendimą rati
fikuoti ar nėra* fikuoti įsta
tymą, jis prašys Kuropos Tary
bos. Europos Sau.umo ir Bend
radarbiavimo koherencijos bei 
kitų organizacijų ekspertų nuo
monių", buvo ra- ma preziden
to pareiškime 

Estijos nepilnc ų gyventojų 
registracijos įstatymą Rusijos 
prez. Boris Jelcin birželio 24 d. 
padarytame pan• -kime pavadi
no „apatheidu". uždėtų 600,000 
rusų, gyvenantiems Estijoje, ir 
netiesiogiai gra>ino Rusijos 
intervenciją Estijoje, jei Estijos 
rusai imtųsi pro'- stuoti šį įsta
tymą. 

Netrukus po šio Jelcino pa
reiškimo Rusijos firma Gaz-
prom sustabdė gamtinių dujų tie
kimą Estijai, anot firmos parei
gūno dėl Estijos nesumokėtų 
skolų. Estijos ministras pir
mininkas Mart Laar tačiau šį 
veiksmą pavadino grėsmingu ir 
pastebėjo, jog jis iš tikrųjų gali 
sunkiau paveikti Estijoje gy
venančius rusus, kurių daugu
ma dirba įmonėse, daugiausia 
naudojančiose importuotas du
jas. 

Prezidentas Lennart Meri bir
želio 27 d. pasakė, kad suor
ganizuos apvalaus stalo diskusi
jas, per kurias jis galės išklau
syti Estijoje gyvenančių mažu
mų bei nepiliečių nuomones, 
kad galėtų ..išsaugoti taiką 
krašto viduje ir išlaikyti 
balansuota politiką, kuri padėtų 
kraštui atsistatyti". 

Estijos politiniai komenta
toriai tą pačia dieną stengėsi 
atitaisyti ispūdį, kad šiuo pre
zidento pareiškimu Estija su
švelnina savo poziciją, pasi
duodama Rusijos spaudimui. Jie 
pabrėžė, kad svarbiausi Estijos 
įstatymai teįsigalioja tik gavę ir 
prezidento patvirtinimą, tad šis 
patvirtinimo atidėjimas nėra 
išimtinis Estijos teisėtvarkos 
praktikoje. 

John Demjanjuk 
Tačiau, teis. Wiseman spren

dimu, OSI pareigūnai nepažeidė 
jų veiklą liečiančių įstatymų ir 
todėl jis nerekomenduoja, kad 
JAV atšauktų pilietybės atėmi
mą J. Demjanjukui. Teis. 
Wiseman pranešimas bus įteik
tas trijų teisėjų komisijai, kuri 
rugpjūčio 4 d. išklausys visų 
naujų duomenų ir šio pranešimo 
ir iš to spręs, kokios veiklos 
toliau imsis JAV valdžia Dem
janjuk bylos reikalu. 

Nemanoma, kad šis praneši
mas daug padės pačiam Dem
janjukui, kuris tebėra Jeruzalės 
kalėjime, pasmerktas mirčiai, 
bet laukiantis apeliacinio 
teismo galutinio sprendimo. 
Wiesenthal io centrui Los 
Angeles priklausantis rabinas 
Marvin Hier pareiškė, jog Dem
janjuko išteisinimas, jog jis 
nebuvo Treblinkos lagerio dar 
buotojas, dar nereiškia, kad jis 
yra nekaltas. 

Demjanjuko žentas Edward 
Nishnik, kuris vadovauja savo 
uošvio išteisinimo bylai tačiau 
džiaugiasi teis. VViseman prane
šimu, nes jis pirmą kartą ofi
cialiai įrodo, kad jo uošvis 
nebuvo Ivanas Žiaurusis. Anot 
jo tai dar vienas reikšmingas 
žingsnis gynimo byloje. 

laidoje minėjome visus JAV 
Valstybės departamento parei
gūnus, su kuriais buvo kalbė
tasi, bendrai paminėjome pa
grindines temas, kuriomis kal
bėtasi. 

ALTas praneša, kad pokalbiui 
vadovavo ambasadorius Strobe 
Talbott — specialus JAV Valsty
bės departamento patarėjas 
Nepriklausomų Valstybių 
Sandraugos šalių reikalams, ir 
Steven Oxman, Europos ir Ka
nados Reikalų sekretoriaus pa
vaduotojas. Daugiausia dėmesio 
buvo skirta Estijos problemoms, 
ypač po Rusijos prez. Boris Jel
cino pagrasinimo „priminti Es
tijai kai kurias geopolitines bei 
demografines realybes" bei 
grasinimą, jog Rusija nestovėtų 
nuošaly, jei Estijoje gyyvenan-
tys rusai imtųsi protesto veiks
mų prieš Estiją. 

Kaip rašo ALTo informacijos 
apie šį pabaltiečių pasitarimą 
Valtybės departamente, „kai 
kurių pasitarimo dalyvių 
nuomone, Rusijoje yra politinių 
sluosknių, kurie daro spaudimą 
Jelcinui tęsti neoimperalistinę 
politiką". 

Kai buvo kalbama apie svarbą 
kuo greičiau iš Pabaltijo šalių 
išvesti Rusijos kariuomenę. 
Valstybės departamento parei
gūnai priminė, jog tokį reika
lavimą prezidentas Bill Clinton 
pateikė prezidentui Boris Je\cvn 
jų susitikimo metu Vancouver, 
Kanadoje, pavasarį. Jie užtik
rino, kad JAV ir toliau rūpinasi, 
kad šis reikalavimas būtų ir to
liau vykdomas. JAV Valstybės 
departamente neabejojama, kad 
rusų kariuomenė pasitrauks iš 
Lietuvos numatytu laiku — iki 
rugpjūčio 31 dienos. 

Kaip informuoja ALTas, buvo 
prašoma, kad Lietuvos karinin
kai turėtų progą tobulintis 
Amerikoje. Taip pat buvo 
prašoma, kad JAV išleistų 
specialų pareiškimą: „JAV ofi
ciali politika dėl Pabaltijo 
respublikų". Tačiau, rašo 
ALTas, reikės ir toliau spausti, 
kad toks pareiškimas būtų pa
rašytas. 

Kalbant apie karinę savisau
gą, buvo pareikšta nuomonė, 
kad Pabaltijo respublikos pačios 
negalėtų apsiginti nuo galingų 
kaimynų. Jų saugumas priklau
sys nuo keturių dalykų: 1. nuo 
jų įsijungimo į Vakarų saugumo 
sistemas. 2. nuo demokratinio 
proceso vystymosi Rusijoje, 3. 
nuo gerų santykių Pabaltijo 
valstybių ta rpe ir 4. nuo 
mokėjimo rasti „modus viven-
di" su Rusija. Amerikos įstaigos 
atidžiai stebi progresą Pabalti
jo vasltybėse ir, kur tik gali, 
nori padėti. 

Iškėlus faktą, kad Rusija 
naudoja ekonominį spaudimą — 
pavyzdžiui, žaliavų tiekimo 
sustabdymą — siekdama įgy
vendinti savo politinius tikslus, 
buvo pripažinta, kad toks elge
sys buvo pastebėtas. Jei JAV 
Kongresas pakankamai tuo pa
sipiktins, panašios priemonės 
gali būti panaudotos ir Rusijos 
atžvilgiu, mažinant ekonomine 
pagalbą Rusijai. 

KALENDORIUS 

Liepos 2 d.: Aristonas, Mone-
gunda. Lengvinis, Žilvine. 

Liepos 3 d.: Sv. Tomas apaš
talas, Anatolijus, Sunitą, Taut-
minas, Ata. 



DRAUGAS, penktadienis, 1993 m. liepos mė-» 2 d. 

/PORTO APŽVALGA 

Redak to rė Irena Regienė 

VISI TURIME GYVENTI 
IR DIRBTI LIETUVAI 

P O K A L B I S S U LIETUVOS OLIMPINIO 
K O M I T E T O PREZIDENTU 

A R T Ū R U POVILIŪNU 

JURGIS JANUŠAITIS 
mundą Mažuolį, kuris dabar 
treniruojasi Floridoje. Turime 
profesionalus dviratininkus. 
Atlantoje galės dalyvauti ir pro
fesionalai. Taip pat krepšinio 
komanda, kuri garbingai atsto
vavo Lietuvai Barcelonoje, lai
mėjo bronzos medalius. Norė
čiau mūsų krepšininkams, daly
vausiantiems krepšinio tėvy
nėje Amerikoje, linkėti sėkmin
gos kovos dėl prizinių vietų. 

— Vykstant į Olimpiadą, 
susidarys didelės išlaidos. 
Kaip numatote spręsti šią 
problemą? 

— Šiandien sunku pasakyti. 
Jei skristume paprastais skridi
mais, tai, be abejo, daug kainuo
tų. Būtų sunku 50 asmenų pa
siųsti. Galvojame samdyti 
tiesioginio skridimo į Atlantą 
lėktuvą. Drauge manome ko
operuoti su latviais ir estais — 
mūsų kolegomis, nes turime su 
jais gerus santykius, turime 
įkūrę bendrą politinį komitetą, 
kuriame sprendžiame visas pro
blemas bendrai. Dirbdami bend
rai, sudarysime žymiai lengves
nes sąlygas ir pigesnes keliones. 
Be abejo, pasirengimas olim
piadai pareikalaus didelių 
išlaidų, bet šiandien dar nega
lime kalbėti apie konkrečias 
sumas. 

Stengsimės kuo mažiausia 
gauti paramos iš valstybinių 
institucijų, bet patys telksime 
lėšas įvairiais būdais, kad savo 
sportininkus galėtume nuskrai
dinti į olimpines žaidynes 
Atlantoje. 

— Kokie Jūsų vadovau
jamo komiteto rūpesčiai 
šiandien? 

— Finansiniai. Norime, kad 
valstybė suteiktų mums šiek 
tiek lengvatų, įsteigiant mūsų 
olimpinio komiteto parduotu
ves, atskiras poilsio bazes, kur 
galėtume uždirbti šiek tiek 
pinigų. Jau dabar uždirbame 
pinigų iš loterijos su viena 
amerikiečių firma. Antra ver
tus, jei ir turėtume pinigų, bet 
neturėtume sportininkų, tai 
visos pastangos būtų veltui. 
Dabar pagrindinis rūpestis už
tikrinti sportininkų dalyvavimą 
olimpinėse žaidynės Atlantoje ir 
jose gerą pasirodymą. 

— Gal žodį apie sportinę 
veiklą Lietuvoje aplamai? 
Kiek turite iŠ viso sportinin
kų ir sporto šakų? 

— Negalėčiau pasakyti, kiek 
turime sportininkų. Iš tikrųjų 
yra didelis skaičius, kuris 
dalyvauja sportinėje veikloje. 
Profesionalų, besiruošiančių 
dalyvauti olimpinėse žaidynė
se, turime arti 60. Jiems mo
kame olimpines stipendijas. Jie 
yra aukšto lygio žaidėjai. Spor
to padėtis Lietuvoj nėra lengva. 
Daugelis geriausių sportininkų 
išvažinėja į užsienį, kur, iš 
vienos pusės džiaugiamės, kad 
jie išvyksta į JAV, kaip Marčiu
lionis, į Ispaniją-Sabonis, 
Belgiją-Chomičius, Australi-
ją-Kurtinaitis. Bet mums kelia 
nerimą tie, kurie, pasiekė sporte 
vidutinį lygį, išvyksta uždar 
biauti į kaimyninių valstybių — 
Lenkijos, Čekoslovakijos, Slova-

A r t ū r a s Povi l iūnas , Lie tuvos Tau
t inio Olimpinio komiteto prezidentas. 

— Malonu Jus pasveikinti 
svetingoje Amerikoje. Kelin
tą kartą čia viešite ir koks 
pagrindinis šios kelionės 
tikslas? 

— JAV viešiu antrą kartą. 
Pirmą kartą su žmona Laimute 
viešėjau 1990 m. pas Joaną ir 
Vytautą Grybauskus. Tada 
sprendėme klausimus, susi
jusius su Ketvirtomis PLS 
žaidynėmis Lietuvoje. Antrą 
kartą viešiu su žmona Laimute 
ir sūnumi Audrium. Turiu ke
letą tikslų: pabūti mielų bičiulių 
šeimoje, paatostogauti, susi
pažinti su Florida, aplankyti 
gerą draugą dr. Joną Domanskį 
Los Angeles. Po to trejetą dienų 
praleisiu Atlantoje. Ten susitik
siu su Atlantos olimpiniu orga
nizaciniu komitetu ir aptarsime 
Lietuvos sportininkų dalyvavi
mą Olimpiadoje 1996 metais. 
Susitiksiu ir su Lietuvių Ben
druomene ir tarsimės dėl spor
tininkų palydos globos olim
piados metu. 

— Iki Olimpiados Atlanto
je dar treji metai. Ar ne per 
anksti pradedami pasita
rimai? 

— Turime ruoštis iš anksto. 
Pasitarimų pagrindinis tikslas 
— Lietuvos sportininkų ir su jais 
atvykstančių dalyvių — gydyto
jų, trenerių, žurnalistų ir kito 
personalo akreditacijos su
tvarkymas. Iš patirties žinome, 
kad juo anksčiau susitinki su 
organizaciniu komitetu, tuo 
geriau ir lengviau išsprendžia
mi tokios akreditacijos klausi
mai. Šio klausimo geras spren
dimas užtikrina atvykusiems į 
sportines žaidynes dalyvavimą 
sporto arenoje, užimti tam tikrą 
padėtį ir išvengti įėjimo į 
žaidynes mokesčio. 

— Ar Lietuvos sportininkai 
tikrai dalyvaus olimpiadoje? 
Jeigu taip, tai kiek sportinin
kų ir kokioms sporto šakoms 
jie atstovaus? 

— Esu tikras, kad olimpinėse 
žaidynėse Lietuva dalyvaus. 
Manau, kad sportininkų iš 
įvairių sporto šakų dalyvaus ar
ti 30. Be to, sportininkus lydės 
mano ankščiau minėta palyda 
— irgi maždaug 20. Taigi, 
būsime beveik 50 asmenų, o tai 
nemažas skaičius Lietuvai. Iš 
sporto šakų pirmiausiai paminė
siu lengvąją atletiką. Turime 
olimpinį čempioną R. Ubartą, 
laimėjusi aukso medalį. Turime 
gerus plaukikus, jų tarpe Rai-
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Lietuvių centro aikštėje , L e m o n t e , futbole pi rmenybių r u n g t y n ė m s pasiruošė „Lituanica-Liths" 
ir „Se rbs " komandos . Jų t a r p e — teisėjai . 

kijos menkus klubus, gaudami 
atlyginimo 100 dol. ir tuo fak-
tinai nebedalyvauja sportinėje 
veikloje Lietuvoje. Kai nebetu
rime vidutinių sportininkų įvai
riose šakose, žmonės pradeda 
galvoti, kad Lietuva nebeturi 
gerų sportininkų, neberodo en
tuziazmo, ištuštėja sporto tribū
nos, tuo pačiu nukenčia ir Lie
tuvos sportas. Šiandien padėtis 
ekonomikoje keičiasi. Atsiranda 
turtingų, gerų firmų, akcinių 
bendrovių, kurios finansuoja 
mūsų geriausius sportininkus, 
todėl tikime, kad jie visi liks 
Lietuvoje. 

— Savo pranešime Dayto-
na Beach lietuviams minėjo
te, kad aukų iš išeivijos 
nebeprašysite. Praeityje Lie
tuvos olimpiniam komitetui 
aukos buvo renkamos. Kiek 
išeivija tada išvyką į Barce-
loną parėmė ir kaip buvo 
panaudotos suaukotos lėšos? 

— Pirmiausia noriu nuošir
džiai padėkoti išeivijos lietu
viams už didelę moralinę ir 
materialinę paramą, ne tik 
Barcelonos, bet ir kitoms iš
vykoms į olimpinius žaidimus. 
Lėšomis parėmėme ir Lietuvos 
sportinę veiklą. Pradžioje netu
rėjome nei cento. Taigi pagalbon 
atėjo išeivija. JAV lietuviai 
suaukojo 40,000 dol.; Kanados 
— 10,000 kanadietiškų dol.; 
Australijos — 30,000 australiš
kų dol.; Didž. Britanijos — 1,000 
svarų. Pinigus naudojome įvai
riai: sportininkų aprangai, daly
vavimui olimpiniuose žaidimuo
se. Stengėmės lėšas taupyti. Iš 
suaukotų pinigų teišleidome 
trečdalį. Kiti pinigai laikomi 
banke, mūsų sąskaitoje ir bus 
naudojami pasiruošimui ir daly
vavimui 1996 m. olimpiadoje, 
Atlantoje. 

Nuo aukų rinkimo vajų mano
me atsisakyti, nebenorime var
ginti išeivijos lietuvių su 
aukomis, nes jie ir taip daug 
aukoja. Be to, aukų rinkimas 
užsienio lietuvių, dosniųjų žmo
nių tarpe gali sukelti įtarumą, 
kad mes patys nesugebame užsi
dirbti pinigų, o tik prašome ir 
prašome. Jei atsiras geranorių, 
mus parems auka, mes būsime 
nuoširdžiai jiems dėkingi. 

— Kokie Jūsų įspūdžiai iš 
viešnagės Amerikoje? 

— Fantastiški. Praleidome 
malonias atostogas mielų Joa
nos ir Vytauto Grybauskų glo
boje. Jiems dėkingi. Susipažino
me su Florida ir Floridos lietu
viais. Puikūs, nuoširdūs žmo
nės. Susipažinau dar su dauge
liu nuostabių žmonių. Mane ste
bina išeivijos lietuvių darbštu
mas, kurio dėka, pačiose sun
kiausiose gyvenimo sąlygose jie 
sukūrė nuostabiai gražų, saky
čiau, ir turtingą gyvenimą. 

Mes Lietuvoje neįvertinome 
tų dalykų. Mes, gyvendami Lie
tuvoje, galvojame, kad kažkas 
turi mums padėti. Nesuvokia
me, kokia kaina ta išeivijos 
gerovė buvo pasiekta. Mes 
nemokame kentėti, nemokame 
dirbti, o mokame, be abejonės, 

verkšlenti, prašyti išmaldos. 
Visų pirma mums reikia pasi
mokyti čia. Amerikoje, iš tų 
žmonių, kurie susikūrė savo 
gerovę, bet nepamiršti, kokia 
kaina tai buvo pasiekta. Ir mes 
Lietuvoje turime išmokti to, ką 
jūs padarėte savo darbu. Mes, 
Sąjūdžio metuose buvome 
pasiryžę kentėti, šiandien jau 
nebemokame kentėti. Šiandien 
mes jau galvojame, kad kažkas 
mums turi padėti. Jokiu būdu 
ne! Mes turime pragyventi šį 
laikotarpį tik gerai ir ištvermin
gai dirbdami, tada ir mes gerai 
gyvenisme. 

— Kokią matote ateities 
Lietuvą, kaip vertinate buvu
sios V. Landsbergio ir dabar
tinės A. Brazausko vyriausy
bių darbus? 

— Labai sunkus klausimas, į 
kurį vienareikšmiai sunku at
sakyti . Mes, ištiesų, labai 
greitai norime pakeisti savo 
gyvenimą. Kai keičiasi visuo
meninės farmacijos, sakysime, 
iš socialumo į kitą kuriančią 
formaciją, mes norime, kad vis
kas labai greitai pasikeistų, 
deja, taip nėra ir nebūna. 
Aplamai, esu optimistas. Galvo
ju, kad Lietuvoje viskas bus 
gerai, kad Lietuva eina geru, 
teisingu keliu, tik mums reikia 
susikoncentruoti, geriau dirbti, 
nekaltinti vieniems kitų, dirb
ti savo darbą, kur tik bebūtume, 
kokioje srityje bedalyvautume 
ir, be abejonės, gyvenimas 
gerės. Mitingais ir vienas kito 
kaltinimais geresnio gyvenimo 
nepasieksime. Lietuvos gražes
nę ateiti sukursime tik patys. 
Mes visi turime gyventi ir dirbti 

Nuotr. A. Sūnaičio 
tik Lietuvai. Mes neturime gy
venti, ar dirbti, tik vienai kuriai 
valdžiai. Turime dirbti ir gy
venti, kartoju, tik Lietuvai, 
savo žmonėms, savo Tėvynei, 
žinodami, kad už mus niekas 
kitas nieko nepadarys. Niekas 
iš JAV, Kanados, Australijos 
neatveš mums geresnio gyveni
mo. Mes patys turime visa tai 
susikurti, ir tik mes patys, 
nepriklausomai, kokia yra 
valdžia šiandien, kokia buvo 
vakar, ar kokia bus rytoj. 

Aš tikiu, kad iki 1995 m., kai 
Lietuvoje vyks Penktosios PLS 
žaidynės, kuriose nuoširdžiai 
kviečiu dalyvauti išeivijos lietu
vius, pasikeis kelios valdžios. 
Nenorėčiau, kad jos keistųsi 
labai greitai. Bet žinau, kad taip 
bus. Bet man visai nesvarbu, 
kokios valdžios bus. Man svar
bu, kad susirinktume visi 
lietuviai į Lietuvą ir pasi
džiaugtume geresniu Lietuvos 
gyvenimu. 

Aš manau, kad visi žmonės, 
kurie dabar yra valdžioje — jie 
visi myli Lietuvą. Mylėjo Lietu
vą ir Landsbergis, ją myli Bra
zauskas ir jų valdžios, Lietuvą 
myli ir dabartinis ministeris 
pirmininkas A. Šleževičius, jo 
vadovaujama vyriausybė. Lietu
vai jie visi siekia gero, nepri
klausomo, laimingo gyvenimo, 
nors tų tikslų siekimo būdai gal 
skiriasi. Taigi ir sakau, kad mes 
visi vienodai mylime Lietuvą ir 
rūpinamės jos ateitimi. 

— Koks Jūsų pageidavi
mas mums, užsienio lietu
viams? 

Futbolas Čikagoje 
„LITUANICA - „SCHWABEN » 3:1 

Praėjusį sekmadienį, birželio 
27 dieną. „Lituanica-Liths" 
vyrų komanda Lemonte žaidė 
septintąsias pirmenybių rungty
nes prieš vokiečių „Schwaben". 
Nors šis pavasaris rekordiniai 
lietingas, ypač birželio mėnuo, 
bet futbolo rungtynių ligi šiol 
dar nesutrukdė. Iš tolimų apy
linkių suvažiavę žiūrovai, kurių 
„Liths" rungtynėse prisirenka 
daugiau negu kitų tautybių 
rungtynėse kartu sudėjus, šį 
kartą turėjo progos pamatyti 

gero lygio žaidimą ir efektingą 
jo užbaigimą vertinga pergale 
rezultatu 3:1. Įvarčius įkirto 
Virgis Žuromskas ir Gytis 
Kavaliauskas — 2. 

Šį savaitgalį rungtynių nebus. 
Mūsų komandai dar yra likę 
žaisti dvejos rungtynės — prieš 
lenkų „Eagles" ir ,,Royal 
Wawel". Prieš „R.W." žais 
Lemonte. Kada? Dar nežinoma. 
Sužinojus, tikimasi pranešti 
laiku. 

PIRMENYBIŲ PADĖTIES LENTELĖ 
Praėjusi savaitgalį sužaidus 

numatytas penkerias rungty
nes, pirmenybių padėties lente

lė gerokai pasikeitė. Komandos 
rikiuojas pagal sužaistų rungty
nių skaičių, įvarčius ir taškus: 

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

7 
6 
6 
7 
7 
6 
7 
5 
5 
2 

18:8 
12:6 
10:7 
10:11 
14:13 
9:12 
10:19 
4:5 
6:13 
2:1 

U 
9 
7 
6 
S 
5 
6 
4 
4 
3 

gos 
Ligi pirmenybių sezono pabai- paskutinės vietos pakiltų į 

komandų padėtis keisis dar pirmąją ar antrąją. Ji tam ruo-
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— Būkime vienos tautos vai
kai. Dirbkime visi tik Lietuvai. 
Išeivija Lietuvai ir mums, spor
tininkams, daug padėjo, ką ver
tinu su dideliu dėkingumu. At
vykite į Sporto žaidynes 1995 m. 
Lietuvon. Susitiksime, nuošir
džiai bendrausime, vieni kitus 
arčiau pažinsime, pamilsime, 
suglausime gretas Tėvynės kū
rimo didžiajam darbui. Tai 
mano nuoširdžiausias pageida
vimas ir linkėjimas. 

—Dėkoju, mielas Artūrai, 
už išsamų minčių pasidalini
mą. Mano geriausi linkėjimai 
Jums vadovauti šiam Olim
piniam komitetui ir pasiekti 
ne vieną, bet daug aukso me
dalių Norvegijoje ir Atlantos 

olimpiadoje. Grįžkite į Tėvy
nę, kaip ją nuoširdžiai mylin
tis sūnus, su viltimi, kad 
viskas bus gerai. Išeivija myli 
Lietuvą ir ji daug padės 
keliant sparnus į Atlantos 
olimpiadą. Dar Kartą dėkoju. 
Geros viešnagės mielų Gry
bauskų malonioje globoje ir 
gero vėjo grįžtant į Tėvynę 
Lietuvą, kurią, atrodo, taip 
karštai mylite. 

Labai ačiū už tokius šiltus 
žodžius ir noriu pasidžiaugti, 
kad sutikau dar vieną gerą 
bičiulį JAV-se. Ačiū! 
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Vakarais ir savaitgaliais tel708-834-1120 

keletą kartų. Per daug nenu 
stebčiau. jei lenkų „Eagles" iš 

sėsi ir, atrodo, pasiruošė. 
J. J. 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2454 W. 71 st Straat 
(312)434-2123 
Pirm 2-7 Antr. ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D..S.C 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

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

Valandos pagal susitarimą 
Tai . (312) 585-7755 

Kab. tol. (312)585-0348; 
Raz. (312) 778-8833 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samartton Madlcal Cantar 

Naparvllla Campus 
1020 E. Ogdsn A v a . , Sutta 310 . 

Naparvllla IL 60563 
Tai . 708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. 312-588-3166 
Namų 708-381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 W. 83rd St., Chicago, IL 60638 
Vai pirm . antr , ketv ir penkt 3-6 

šeštadieniais pagal susitarimą 
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Baisiausia, 

KAI VAIKAS 
ALKANAS 

„Katalikai pacientai geriau
siai pasiruošę numirti", teigė 
vienas mano pažįstamas Čika
gos universitete. Jis buvo žydų 
tikėjimo. Profesorius pastebėjo, 
kad katalikai, kurie priima 
ligonių sakramentą, susikaupia 
ir ramiai atsisveikina su šiuo 
pasauliu. 

Pasikalbėjau šia tema su savo 
tėvu. 

Jis mano, kad juo daugiau 
visuomenė sekularizuota, tuo 
daugiau nuo ligonio slepiama 
žinia, kad jis serga nepagydoma 
liga. Pagoniškoje Japonijoje ir 
ateistinėje Sąjungoje ligoniui 
buvo vengiama sakyti, kad liga 
rimta. Amerikoje pasako, bet 
vis paguodžia mintimi, kad 
padarys operaciją, švitins 20 
kartų, leis vaistus ir dar visko 
gali būti. 

Lietuvoje ligoniui nieko 
nepasako, arba pameluoja. 
Docentas Baublys paaiškina, 
kodėl nesako: „Pas mus tai ne 
visiems priimtina. Pasitaiko 
atvejų, kai ligonis, sužinojęs 
apie ligą, nusižudo" („Lietuvos 
rytas", vasario 3 d.). 

Lietuvių tauta miršta. Faktai 
aiškūs, tikrovė nepaneigiama. 
Tačiau niekas nedrįsta lietu
viams to pasakyti. Lietuvoje 
mirštančių daugiau nei gims
tančių. Tuo pačiu, vidutinė 
gyvenimo trukmė Lietuvoje nuo 
1988 metų trumpėja. Ne tik 
Lietuvoje, bet ir visoje buvusios 
Sąjungos teritorijoje. Tai 
unikalus reiškinys modernioje 
istorijoje. Dar nėra buvę, kad 
pramoniniame krašte vidutinė 
gyvenimo trukmė trumpėtų. 

Trečiojo ir ketvirtojo pasaulio 
tautos, gyvendamos didžiau
siame skurde, auga. Ten gyve
nimo trukmė ilgėja. Lietuvoje — 
ne. Galima teigti, kad Lietuvos 
gydytojų sąjungos prezidento, 
gydytojo Baublio diagnozė tei
singa. Lietuva laisva, tačiau 
išsilaisvinusi pamatė, kad ser
ga nepagydoma liga ir nustojo 
noro gyventi. Lietuva žudosi: 
lėtai, bet neišvengiamai eina į 
pražūtį. 

Lietuviai serga neviltimi. 
Lietuviai neturi vilties ateičiai, 
todėl ir negimdo vaikų. Lietu
viai neturi vilties, todėl ir nesi
rūpina savo sveikata, nenori il
gai gyventi. Komunistinės vals
tybės bandė sukurti gyvenimą 
be Dievo ir dar nesupranta, 
kodėl kiekvienoje komunis
tinėje valstybėje a ts ivėrė 
gyvenimas be vilties. Be Dievo 
neįmanoma turėti vilties. Be 
Dievo neįmanoma gyventi 
meile, ateitimi ir tikėjimu į 

REZISTENCIJA UŽMARŠTIN? 

a te i t į . Tik asmenys , tar
naujantys Dievui, gali būti 
l a iming i , nesavanaud i šk i , 
padėti kitiems, priimti daugiau 
vaikų į šeimą. 

Komunistinė nomenklatūra 
problemas mato kitaip. Ne 
Dievo pasigenda, bet pinigų. 
„Lietuvoje yra ne dvasinė pro
blema, bet t ik ekonominė", tei
gia bedieviai. „Lietuvoje trūks
t a vaistų, nešvarūs tualetai, 
nedezinfekuojamos patalpos ir 
t.t. Tai visų pirma ekonominės 
problemos", rašo gydytojas 
Baublys. 

Komunistai , kaip įprasta, 
viską surikiuoja atbulai. Lietu
voj tualetai nešvarūs ne dėl 
prastos ekonomikos, bet dėlto, 
kad ligoninių vadovybei tai ne
rūpi. Ligoninių vyr. gydytojai 
dažnai savo ligonių, personalo ir 
svečių negerbia. Kai lietuviškas 
įstaigas valdys asmenys, kurie 
gerbia žmones, siekia protingai 
ir darbščiai šiems žmonėms 
tarnaut i , tai ne tik tualetai 
spindės, bet ir Lietuvos eko
nomika pasaulyje sužibės. Vyr. 
gydytojų valdiškos mašinos 
spindi, nes vyr. gydytojai mano, 
kad juos vežančios mašinos 
jiems atstovauja. Jie nesuvokia, 
kad jų ligoninių ne tvarka 
atspindi jų dvasinę padėtį, jų 
nerūpestingumą kitiems. 

Viena latvė studijavo Pabalti
jo gimdymo namus. Jos išvada: 
daug moterų nenori gimdyti 
antrą kartą, nes sąlygos ir įspū
džiai yra labai nemalonūs. 
Šiandien pusė šeimų Lietuvoje 
te tur i tik vieną vaiką. Jei eko
nomika pagerėtų, ar moterys 
gimdytų daugiau vaikų? Gal 
kiek pakiltų gimdymų skaičius, 
n e m a n a u , kad daug. Da
bartinėje Lietuvoje turtingesni 
asmenys teturi tik po vieną 
vaiką, arba vieną vaikaitį. 
Materialistai ir savanaudžiai 
pasaulyje rūpinasi savimi, ne 
vaikais. 

Yra kita priežastis, kodėl da
bartinė Lietuvos nomenklatūra 
nesirūpina didelėmis šeimomis. 
Valdžią tvarko žmonės, kurie 
nesenia i skelbė lygybę, o 
diskriminavo t ikinčiuosius. 
Didesnes šeimas, beveik be 
išimties, augina katalikai. Buvę 
komunistai atsisako paremti 
didesnes katalikiškas šeimas. 
„Baisiausia, kai vaikas alkanas, 
— sako aštuonių vaikų mama 
Janina Simonavičienė, — apie 
tokias šeimas niekas nepagalvo
j a " („Lietuvos aidas", birželio 8 
d.). 

Linas Sidrys 

Prieš pusę šimtmečio prasidė
jo sunki ginkluota partizanų 
kova prieš bolševikų okupantus. 
Tai aukščiausias mūsų tautos 
istorijos įvykis, vertas didžiau
sio dėmesio. Liūdna, jog lietuvių 
tauta mažai padarė, kad žuvu
sių ir kentėjusių auka Tėvynei 
būtų tinkamai įvertinta. Argi 
viskas turi prasmegti į už
marštį? 

Rezistencijos temomis prabilo 
Sąjūdis. 1989 metais rezisten
ciniai straipsniai pradėjo pasi
rodyti spaudoje. Tki tol apie tai 
r ašė t ik „Tremt inys" . Iš
leista keletas knygelių apie 
partizaninį veikimą, silpnokų 
i s tor in iu ir l i t e ra tū r in iu 
požiūriu. Išleisti du stambūs 
partizanų dainų rinkiniai, o taip 
pat šiek tiek mažų partizanų 
poezijos knygelių. „Viltis didėjo, 
kad rezistencija nebus pamirš
t a " , rašo Antanas Petrulis 
„Naujame Dienovidy", (nr. 
12-13, 1993. IV-2). 

Bet, be „Naujojo Dienovidžio", 
„Tremtinio" ir „Kardo" bei 
„Kario", rezistencija ir par
tizanai beveik jokioje kitoje 
Lietuvos spaudoje nesirodo. Is
torikai nedrįsta viešai paliesti 
opaus klausimo. Įkurtas Repre
sijų Lietuvoje tyrimo centras, 
bet iki šiol buvo žinomas tik jo 
pavadinimas, jokios konkrečios 
veiklos. Negirdėti, ar bus išleis
tas enciklopedinio pobūdžio lei
dinys apie okupacijos metus. 
Tiesa, yra įsteigtas genocido 
tyrimo centras, bet KGB ar
chyvai atsidurs naujose ranko
se. Koks jų likimas? 

Galima džiaugtis užsienyje iš
leistomis K. Girniaus ir J. 
Brazaičio knygomis. Kai kurie, 
šiose knygose iškelti faktai 
turėtų būti dabar papildomi, nes 
daug kas paaiškėjo. Džiaugtis 
tenka J. Lukšos „Partizanų" ir 
A. Ramanausko — „Vanago", 
„Daug krito sūnų" Lietuvoje 
išleistomis knygomis. Rama
nausko — „Vanago" knyga 
niekur nepasirodė išeivijoje. 
Daug kas mielai norėtų ją 
įsigyti. 

Pagal Antaną Petrulį, abi šios 
knygos Lietuvos spaudoje nėra 
minėtos nei viena recenzija. 
Gaila, kad Lietuvoje jau prade
dama rezistenciją vaizduoti 
neigiamai. Stengiamasi nemi
nėti praeities žaizdų propaguo
jant taikų „abiejų apkasų pusių 
sugyvenimą". Pradžią padarė 
rašytojas Petkevičius savo 
„Opozicijoje". 

Kol rezistantai dar gyvi, 
reikia kuo skubiausiai užrašyti 
kiekvieną rezistencijos įvykį. 
Pagal „Tremtinį", yra entuzias
tų, kurie aplanko buvusius 
partizanus ir užrašo įvykių 
detales, kurios vėliau panaudo
tos. „Visus įpareigoja šventas 
atminimas tų, kurie liko gulėti 

HENRIKAS KUDREIKIS 

savoje žemėje ir buvo taip il
gai užmiršti", rašo Antanas 
Petrulis. 

Skaudu skaityti žyniaus Šiau
lių apylinkės partizano Viktoro 
Šniuolio laišką: „Kada pasibai
gė karas ir pasaulis stojo į 
atkuriamąjį darbą, mūsų Tėvy
nėje prasidėjo patys sunkiausi ir 
skausmingiausi laikai. Tų metų 
birželio 28 d. žuvo mano tėvas 
Vincentas, nes visoje Lietuvoje 
prasidėjo partizaninis karas. 
Nuo 1946 m. mano brolis pradė
jo dirbti „Vytauto Didžiojo" 
rinktinėje, o 1948 m. „Prisikė
limo" apygardoje štabo viršinin
ku ir apygardos laikraščio „Pri
sikėlimo ugnis" redaktoriumi. 
1949 m. vasario 2 d. įvyko visos 
Lietuvos partizanų vadų suva
žiavimas. Vyriausiu ginkluotų
jų Lietuvos pajėgų vadu išrink
tas R. Ramanauskas — „Vana
gas". Po suvažiavimo aš ir brolis 
tapome paskirti į spaudos sky
rių ir pradėjome leisti vyriausy
bių leidinį „Prie Rymančio Rū
pintojėlio", išleidome parti
zanų maldaknygę ir eilę kitų 
leidinių. 

1949 m. rugpiūčio 13 d. įvyk
dant vyriausybės pavestą užda
vinį, kautynių metu, nešdamas 
sunkiai sužeistą kovos draugą, 
pastebėjau, kad mano brolis pa
siliko pusiaukelėje ir dengė mus 
ugnimi. Ir žuvo Tų pačių metų 
lapkričio 1 d. „Algimanto" apy
gardos štabe žuvo mano sesutė 
Birutė — „Ida". Mano asmeninė 
kova tęsėsi iki 1953 m. kovo 13 
d., kai mane išdavė ir išprovoka
vo, ir suėmė. 

Slinko į vakarus žemi debesys 
per šiaurės Uralo, Norilsko kal

nus, per Karagandos dykumas, 
debesys laisvi, o mūsų rankos 
surakintos. Perjuos siuntėme į 
Tėvynę savo skausmą, savo ilge
sį. Kuriems neįkalė kuolo ir 
neužrašė numerio, sugrįžome. 
Nepriglaudė mama prie savo 
krutinės, nes jos jau nebuvo 
gyvos". 

Paklausus, ar Viktoras Šniuo-
lis skaito „Karį" ar „Kardą", 
jis atsakė: „Gėda net prisipažin
ti, kad taip nuvertėjo mūsų gy
venimas, mūsų pensijos. Dažnai 
tenka pasvarstyti — ar pirkti 
laikraštį ar duonos puskepalį. 
Nepriimkite šio pareiškimo 
kaip skundo. Gyvenime nemė
gau skųstis, nes skundas yra 
silpnųjų ginklas". 

Šis partizanas bus aprūpintas 
lietuviška ir karine spauda. 
Kaip būtų gražu, kad mūsų iš
eiviai, ypač buvę kariai ar 
šauliai, gal, susidėję susirinki
mų metu, aprūpintų likusius 
gyvus partizanus lietuviška 
spauda. Juk partizanų gyvų 
išliko tik mažas būrelis. Jie 
beveik visi buvę sibiriokai, 
vargę po 25 metus gulagų pra
garuose. Neturėtų būti užmiršti 
ir kiti buvę tremtiniai-Lietuvos 
patriotai. Be karinių Lietuvos 
žurnalų, „Draugas", „Tėviškės 
Žiburiai" ir „Į Laisvę" ypač 
pageidautini. Buvusių partiza
nų ir tremtinių pavardes galima 
gauti „Tremtinių" draugijoje: 
3000 Kaunas, Donelaičio 70b, 
Lietuva. 

NAUJOS ROLĖS 
SENIEMS KALĖJIMAMS 

E. RINGUS 

• Amelia Earhar t buvo pir
moji moteris, skridusi per At
lantą 1928 m. birželio 17 d. Ži
noma, ji tik sėdėjo šalia piloto 
Wilmer Stultz kaip keleivė. 

Maskva pasižymėjo trimis 
garsiomis institucijomis: Liu-
bianka, Lefortovo ir Butyrkos 
kalėjimais. Visos tos institucijos 
dar gerai gyvuoja ir klientų 
joms netrūksta. Laimei, jų cha 
rakteris pasikeitė. Dabar jų 
patalpas užpildo ne „politiniai" 
kaliniai, bet kriminalistai, ku
rių dėl pasikeitusių ekonominių 
s^lygū gerokai padaugėjo. At
sirado aukštos kokybės prekių 
ir atsirado turtuolių, iš kurių 
yra kas pavogti. Visos tos in
stitucijos dabar atidaros apžiū
rėti kai kuriems užsieniečiams. 
Štai įspūdžiai vieno amerikie
čio, lankiusio „Butyrkos" kalė
jimą, sutrumpinti įspūdžiai. 

Tas kalėjimas užbaigtas 1771 
m. ir buvo už miesto. Maskvai 
augant, jis dabar beveik centre. 
Tuose pastatuose carai laikyda
vo jiems patikimus dalinius 
, ,strielcus"-šaulius. Aplink 
kalėjimą gali gyventi tik pati
kimi gyventojai, Stalino laikais, 
tik aparatčikai. Kalėjimo sienos 
storos ir aukštos taip, kad kali
niai buvo atskirti net nuo mies
to triukšmo. Gandai eina, kad 
tik vienas kalinys iš tos tvirto
vės sugebėjo pabėgti... tai pats 
Dzieržinskis. „Gerais laikais" 
kalėjimas buvo lyg miestas 
mieste. Turėjo savo nepriklau
somą administraciją, atskirą 
aprūpinimą, net elektrą. Dabar 
„Butyrka" bėdoje. KGB apara
tui sušlubavus, kalėjimas prara
do savo pirmykštę vertę, todėl 
ankstyvesnis dėmesys šioms 
t r ims institucijoms gerokai 
sumažėjo. 

Šiuo metu kalėjime yra 6,100 

Amer;<os Lietuviu Gydytojų sąjungos 80 metų sukaktuviniame minėjime Seklyčioje š.n balandžio 
25 d. iš kairėsi daktarai - G. Balukas. D. Giedraitis. K. Ambrozaitis. J. Valaitis ir A Razma. Sr. 

Nuotr. J o n o lamulaič io 

kalinių, iš jų 400 moterų ir 50 
jaunuolių. Tokio skaičiaus mai
tinimas dabartinėse sąlygose 
yra pati sunkiausia problema, 
todėl padaryti palengvinimai ir 
leidžiama lankytojams atnešti 
12 kg per mėnesį. Atneštas 
maistas labai tikrinamas, nes 
įdedami alkoholiu persunkti 
apelsinai ir svogūnai, cigaretė-
se-narkotikai. Kamerose, skir
tose 20-čiai, prikimšta 40. 
Miegama pamainomis. At
silankiusiam amerikiečiui 
padarius pastabą, viršininkas 
atpylė: „Tai ką, gal pakabinti 
ant vartų pranešimą, kad nėra 
daugiau vietos?" 

Viena kamera paskirta religi
niams reikalams. Ten yra reli
ginių knygų ir joje popai klau
so išpažinčių, krikštija. Krikštą 
priima beveik visi kaliniai. „Ne 
visi kaliniai gailisi už nuodė
mes, bet daromos ir išimtys ir 
duodamas atleidimas" — pareiš
kė popas. Dėl teismų perkrovi
mo dažnas kalinys atlieka visą 
ar bent dalį savo bausmės prieš 
teismo datą. 

„Pugačevo" bokš tas 

Netoli „Butyrkos" sienos stovi 
niūrus Pugačevo bokštas, ap
suptas paslaptingomis legen
domis. Tik retas kalinys išeina 
iš to bokšto gyvas. Sargybiniai, 
saugoją šį pastatą, nežino, kas 
dedasi viduje, nes tuos, kuriuos 
jie įleidžia į vidų mato tik vieną 
kartą. Viduje dirba tik ekzeku-
toriai, prokuroras, gydytojas ir 
viršininkas. Kaip sušaudomi 
nuteistieji, publikai nežinoma. 
Pati pikčiausia ir gan populiari 
legenda sako, kad prie Stalino 
paskutini patarnavimą suteik
davo moteris. Gandai eina, kad 
ta moteris turėjo ligotą neapy
kantą vyrams, nes jaunystėje ji 
buvo niekšiškai išprievartauta. 
Kiti kalba, kad bokšte yra trum
pas koridorius, į kurį įleidžia
mas kalinys ir paleidžiama 
kulka į pakaušį. Yra gandų, kad 
naudojamas naujas metodas, 
išjungiant žmogišką faktorių. 
Išmatuotas kalinys pastatomas 
j mažą kamerą ir, paspaudus 
mygtuką iš tolo, pistoletas 
t iksl iai pata iko į ta ik in į . 
Belieka nemaloni pareiga kalė
jimo gydytojui nustatyti kalinio 
mirtį, jo kūnas vietiniame kre
matoriume sudeginamas ir 
pelenai išbarstomi. Sakoma, 
kad iki šiol neatsirado, kad kas 
būtų norėjęs atsiimti pelenus. 

Žurnalisto paskutinė pastaba 
buvo apie nepaprastas saugumo 
priemones. Reikėjo prae i t i 
penkerias duris , o jos at
sidarydavo tik tada, kai praeitos 
durys visiškai užsidarydavo. 

TRUPUTIS KITO 
GYVENIMO 

VIDMANTAS POVILIONIS 

TEGYVUOJA! 
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Poeto Maironio biustas Lietuvių darželyje. Tautybių kultūriniame parke, 
Clevelande. 

Nuotr. V. Bacevič iaus 

— Tu jam grasinai, — rodo į Daugalą. — Nežinai. 
kuo tai gali baigtis. 

— Negrasinau, tik pasakiau, kas jam bus "̂ ors ir 
pats žino, kuo baigsis. O jūsų paprašysiu kv iptis į 
mane tik jūs. 

Rimkus siunta. Bet jis senas vilkas. Jis apeir.a stalą 
ir jau šypsodamasis sako: 

— Nenutolkime nuo temos. 
— Stalelį, — sakau, — reikėtų pastatyti xiau. 
— O gal šoksi pro langą, — šypsosi Rimkus. 
— Mažai mane pažįstate, — juokiuosi aš. — 

Greičiau ką nors išmesiu. 
Ir žiūriu Daugalui į akis. 
Rimkus pamoja Daugalui. Abu išeina. Gavęs pa

tarimą, Daugalas grįžta, tyliai perrašo trumpus pir
mojo protokolo parodymus ir aš pasirašau. Pask mbina 
į rūsį, kviečia prižiūrėtoją. Kol šis ateina, pžiūri-
nėjame vienas kitą. Išeidamas sakau: 

— Iki pasimatymo. 
Daugalas stovi ties stalu. Žiūrėdamas raudonomis 

akimis, išspaudžia: 
— Iki. 
Pažintis baigta. Visai nieko. Mėnesį kita -*ip gal 

ib ištempsiu. 

Laukti nėra ko, bet kalėjime žmogus visą laiką 
laukia. Laukia, kol pakels. Kol nuves į tualetą. Laukia 
pusryčių, pietų, vakarienės, laukia, kada ves tardyti, 
pasivaikščioti ar praustis, laukia, kol ves skustis 
(įvykis!), maisto ir rūkalų pirkimo, laukia laiško, siun
tinio, laukia perkėlimo į kitą kamerą, laukia tardymo 
pratęsimo, uždarymo, laukia kaltinamojo rašto, teismo, 
nuosprendžio, malonės prašymo patenkinimo, laukia, 
kol paleis, amnestuos, sugrius valdžia ar išveš į lagerį. 
Laukia, kol praeis tos prakeiktos šešiolika valandų nuo 
atsikėlimo iki miego, o atsigulęs laukia, kada baigsis 
košmariškos aštuonios valandos, kai lempelė spinksi 
į akis, geležinė lova lenda į mėsą ir nieko nematyti nei 
šiandien, nei po mėnesio. 

Algis užsivedė kalendorių. Išardė ir sugrafavo. 
nežinia iš kur čia patekusiu pieštuko galeliu, „Primos' 
pakel{. Dviem savaitėms. Paskui mėnesiui. Trečią 
kartą — dviems mėnesiams ir kas vakarą gražiai 
užtušuodavo vieną langelį. Kartais neišlaikydavo ir 
uždažydavo jį po vakarienės ar net po pietų. Vėliau 
nusprendė, kad galima žymėti ir rytais — juk praeis 
šita diena, tikrai praeis. Užsivedžiau kalendorių ir aš 
Suliniavau sau šešis mėnesius. Vyliausi, gal užteks 
penkių ar keturių. Nežinojome, kas mūsų laukia 

Imu įprasti. Praėjo Velykos. Atėjo gegužės pirmo 
ji. Prie Saugumo, Lenino aikštėje, liaudis manifestą 
cijoje išreiškia savo džiaugsmą ir padėką asmeniškai 
jam. Prieš tai kelias naktis gatve žygiavo kariuomene, 
ruošėsi paradui. Buvo kalamos tribūnos, tikrinama gar 
so aparatūra. O dabar orkestras groja maršus. Maršai 

saugumo kieme atsimuša aidu ir pro mūsų grotas 
filtruojasi grrr, grrr, dar minios ūžesys. Prie gar
siakalbių plyšoja diktorius, sveikina darbo liaudį. 
Nespėja baigti — uraaaaa! I lietuvišką kreipimąsi at
sako daug skystesnis „valio". Pagaliau pasigirsta: „Te
gyvuoja tarybine studentija!" Tylu. Eina Vilniaus 
studentai. 

Toks mėnuo — gegužė. Švenčių mėnuo. Ir katalikų, 
ir bolševikų. Po pirmosios — spaudos diena, radijo 
diena. Pergales diena. Prižiūrėtojai vaikšto apmusiję, 
net koridoriuje dvokia bravoru. Ir prie vilkelio negali 
tyliai praeiti. Žvanga medaliai, girgžda išeiginiai batai. 

Šventes kalėjime — liūdniausios dienos. Nėra ko 
laukti — nei laiško, nei tardytojo, nei knygų atnešant, 
nei naujų klientų atvežant. Nyku. Visa savaitė! 

Prižiūrėtojai, suėję į savo kamerą, žvengia. Vai
šinasi net ir čia. Iš gretimos, pirmos kameros, retkar
čiais kažkas subeldžia. Kaip sutarta. Turėtų būti 
Šarūnas. Atsakau. Vieną vakarą išgirstu už lango savo 
vardą. Užšoku, iškišu galvą pro orlaidę. Šarūnas. 
Pradžioje negalime susikalbėti. Jaudinamės. Algis 
pnejo prie durų ir klausosi, ar kas neateina. Tyla. Tik 
štai jis duoda ženklą ir atšoka nuo durų. Strykteliu 
žemyn nuo stalo. Prižiūrėtojas žvilgteli pro langelį. O 
Šarūnas ten šūkauja pro langą. Subeldžiu į sieną: 
pavojus. 

Nurimsta. Bandau kalbėtis. Bandau susikaupti. 
Šaukiu: — Atsimink: mūsų greičiausiai klausosi. Jokio 
pokalbio nebuvo. Sakalausko nepažįstu. Jokių kuni
gų nežinau. Nieko nežinau. Ką tu ten pasakoji? 
Atsigauk! 

(Bus daugiau) 
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LIETUVIU TELKINIAI 

CLEVELAND, OH 
KUN. G. KIJAUSKAS 

ATOSTOGAUJA 

Dievo Motinos parapijos kle
bonas kun. Gediminas Kijaus-
kas išvyko atostogų į Quebec, 
Kanadą, kur kiekvieną vasarą 
atostogauja pas tėvus jėzuitus. 
Kunigą Gediminą Kijauską 
Dievo Motinos parapijoj pava
duos kun. Algirdas Paliokas, 
prieš metus atvykęs iš Lietuvos 
į Čikagą. 

ONA MIKULSKIENĖ 
GRĮŽO IŠ LIETUVOS 

Iš Lietuvos sugrįžo Ona Mi
kulskienė. J i dalyvavo LTM 
Čiurlionio ansamblio archyvo 
parodos atidaryme Lietuvos 
Tautiniame istorijos muziejuje. 
Buvo labai šiltai pri imta, 
pagerbta. Jai kelias dainas 
dainavo ansamblis ,.Lietuva", ja 
domėjosi spauda ir televizija. 
„Tėvynės garsams" ji duos 
išsamų pranešimą apie kelionės 
įspūdžius. 

A.A. VITOLDAS KUŠLEIKA 

Mirė Clevelando orkestro 
violistas Vitoldas Kušleika. Jis 
gimė 1916 m. Bridgevvater, 
Mass. Baigė Eastman School of 
Music. Rochester, N.Y. 1951 m. 
įsigijo magistro laipsnį Western 
Reserve universitete, Clevelan-
de. Nuo 1944 metų grojo Cleve
lando orkestre. Jis talkindavo ir 
lietuvių koncertuose. 

MERAS KVIEČIAMAS 
APSILANKYTI 
KLAIPĖDOJE 

Clevelande, Gražinos Kudu-
kienės iniciatyva, yra susikūręs 
Clevelando ir Klaipėdos miestų 
seserystės komitetas. Oficialiai 
vadinasi „Sister Cities Inter
national. Inc." Komiteto nariai 
Gidonė ir Kęstutis Steponavi
čiai lankėsi Klaipėdoje ir atvežė 
kvietimą iš Klaipėdos mero Be
nedikto Petrausko Clevelando 
merui Michael White aplankyti 
Klaipėdą. 

PRANEŠIMAS APIE LB 
K O N F E R E N C I J A 

Žurnalistė Aurelija Bala-
šaitienė sekmadienį, birželio 27 
d. clevelandiečiams padarė pra
nešimą apie JAV Bendruome
nės konferenciją, birželio 18-19 

dienomis vykusią Southfield, 
Mich. Pranešimą globojo Cle
velando LB apylinkės valdyba. 

T.G. 

ŠV. MIŠIOS VAIKAMS 

Praėjusį sekmadienį Cleve
lando Šv. Jurgio bažnyčioje 
buvo aukojamos Mišios vai
kams. Vaikai, kartu su klebonu 
kun. J. Bacevičium meldėsi prie 
altoriaus ir išklausė jiems skirtą 
pamokslą. Taip vieno mėnesio 
laikotarpyje buvo pagerbti 
mūsų gimdytojai — motinos ir 
tėvai. Po pamaldų vaikai para
pijos salėje buvo pavaišinti. 

MINČIŲ CIKLAS 
PARAPIEČIAMS 

Clevelando Šv. Jurgio parapi 
jos biuletenyje šią vasarą yra 
spausdinamas ciklas minčių 
tema — „Būkite veiklūs para-
piečiai". 

ŠV. JURGIO PARAPIJA 
KVIEČIA 

Vasaros dienoms beskubant, 
nepamirškite liepos 18 d., sek
madienio. Tądien dalyvaukite 
Mišiose Clevelando Šv. Jurgio 
bažnyčioje ir po jų pasilikite 
parapijos piknike bei sugrįžtu-
vėse. 

G. J u š kė na s 

ŠAULIŲ KUOPOS 
GEGUŽINĖ 

„Žalgirio" šaulių kuopos 
gegužinė ruošiama sekmadienį, 
liepos 11 d., 12 vai. ant Erie 
ežero kranto (Landseer ir Can-
terbury). Šilti pietūs, gaivūs 
gėrimai, laimėjimai. Pelnas ski
riamas aukoms. Visi kviečiami. 
Dalyvavimas — auka. 

VASAROS VAKARONĖ 

Lietuvių Kultūrinio darželio 
draugijos vasaros vakaronė bus 
šeštadienį, liepos 24 d., 610 v.v. 
Gvvinn Estate (12407 Lake 
Shore, Bratenahl). Meninė prog
rama, kokteiliai ir lengvi už
kandėliai. Auka 25 dol. Visi lau
kiami. 

RAMOVĖNŲ GEGUŽINĖ 

LKVS „Ramovė" Clevelando 
skyriaus gegužinė sekmadienį, 
rugpjūčio 1 d., 12 vai. vyks ant 
Erie ežero kranto (Landseer ir 
Canterbury). Šilti pietūs, gėri

mų stalas, laimikiai. Pelnas 
skiriamas Lietuvos karinei 
spaudai ir lietuvybės išlaikymui 
išeivijoje. Dalyvaukime visi. 

GEGUŽINĖ SPAUDAI 
REMTI 

„Dirvos" - „Vilties" gegužinė 
sekmadienį, rugpjūčio 15 d., 
vyks Vinco ir Liudos Apanių so
dyboje (8020 Mulberry Rd., 
Chesterland, OH). Pelnas ski
riamas „Dirvai" paremti. 

HOT SPRINGS, AR 
LIETUVIŲ 

BENDRUOMENĖS VEIKLA 

Lietuvių Bendruomenės susi
rinkime buvo išrinkta nauja 
apylinkės valdyba. Pirmame 
valdybos posėdyje, balandžio 15 
dieną, buvo pasiskirstyta parei
gomis: pirmininkė — Regina 
Sirutienė, iždininkė — Frina 
Žeruolienė, renginių vadovas — 
Jonas Miežinskas. Kontrolės 
komisijos pirm. — P r a n a s 
Švilpa, nariai — Stepas Ingau-
nis ir Napoleonas Sabaliūnas. 

Valdyba, darbingai nusitei
kusi, suruošė pirmąją pavasario 
išvyką į gamtą — balandžio 21 
d., Motinos dienos šventę — 
gegužės 9 d., gegužinę su pa
gamintu maistu — birželio 9 d. 
Iškilmingose šv. Mišiose, užpra
šytose LB valdybos, birželio 
13-tą prisiminėme mūsų tautos 
kankinius — ištremtuosius ir 
jungėmės bendroje maldoje, kad 
tokia tragedija nebepasikartotų 
mūsų tėvynėje. 

LB valdyba yra užsiplanavusi 
suruošti Tautos šven tės 
minėjimą rugsėjo 12 d., rudens 
gegužinę — rugsėjo 22 d., 
Kariuomenės šventę — lapkri
čio 21d.. Kūčias — gruodžio 24 
d. ir Naujųjų Metų pobūvį — 
sausio 1 d. 

„LEISKIT l TĖVYNĘ" 
RADIJAS 

Radijo valandėlės „Leiskit į 
Tėvynę" metinė gegužinė buvo 
gegužės 4 d. Gegužinė yra didelė 
paspirtis radijo išlaikymui. Hot 
Springs lietuviai nuoširdžiai 
prisideda prie jos pasisekimo. 
Dovanų paskirstymo stalas 
būna gausus laimikiais, kurie 
vilioja išbandyti laimę. Ta pačia 
proga daugelis paremia radiją 

dosniomis aukomis. Malonu 
dirbti, jaučiant tokį šiltą klau
sytojų pritarimą. Radijo laidos 
yra girdimos kiekvieną sekma
dienio 8:30 vai. rytą, iš „Star-
dust" radijo stoties KXOW 1420 
AM ir tuo pačiu laiku per tele
vizijos 5-ąjį kanalą. Nuo šių me
tų pradžios įvesta naujovė — ad-

Seses — mažos ir suaugusios rikiuojasi Kaziuko mugės atidarymui Clevelande. 
Nuotr. VI. Bacevičiaus 

DOK1 SPEND IT Ali SAVF SOME M 

MUTUAL 7e<tefui( SAVINGS 
ANDIOAN A.LSOCIAIIOII 

•^mfOBYroc 221? W CERMAK ROAD • CHICAGO, IUMOIS 60608 PHONE |312) 847 7747 

CLASSIFIED GUIDE 

aį^^*" 

Dr. Audra V. Lembertaitė su tėvu, aero inž. Vitalių Lembertu. 

VIENINTELĖ LIETUVAITĖ 
Šių 1993 m. pavasarį Kalifor

nijos universi te tą (UCLA) 
baigusių tarpe vienintelė lietu
viška pavardė. Audra Vitalija 
Lember ta i tė gavo „Doctor of 
Philosophy" laipsnį iš biochemi
jos. Jos mokslinė tezė: „Molecu-
lar Basis of Heart Disease". 

Gimusi Hartford. Conn., užau
gusi Santa Monica, California, 
inžinieriaus Vitalio ir Danos 
(Daukantaitės) šeimoje; jos 
jaunesnė sesutė Brigita jau 
ištekėjusi ir turi dukrelę. 

Audra lankė Los Angeles li
tuanistinę mokyklą, šoko ir 
dainavo lietuvių ansambly 
, ,Sp induly" (mokyt. Onos 

Razutienės), priklausė jūrų 
skautų organizacijai. 

Gabios ir darbščios dukraitės 
moksliniais pasiekimais džiau
giasi ir didžiuojasi ne vien jos 
tėvai , ne vien seneliai — 
Monika Lembertienė (poeto 
Prano Lemberto našlė) ir Emili
ja, Antanas Daukantai, nuošir
dūs Lietuvos patriotai; džiaugia
si Audra, nauja mokslininke, ir 
visi Kalifornijos lietuviai. 

Dr. Audra V. Lembertas žada 
UCLA tęsti mokslinius tyrimus: 
molekulės ir širdies negalavimo 
sąlytį. 

Sėkmės dr. Audrai! 
A.R. 

vokato Povilo Žumbakio komen-
tarai, kuriuos klausytojai labai 
vertina. Perduodamos ir žinios 
iš Lietuvos gaunamos per FAX 
būdu. Visada paminimos svar
besnės sukaktys, šventės, isto
riniai įvykiai. Rudenį sueis 
radijo veiklos septyniolika 
metų, radijo vedėja ir pranešė
ja Salomėja Smaižienė, garso 
operatorė Rasa Šmaižytė Myers. 

SVEČIAI 

Kasmet gavėnioje sulaukiame 
brangaus svečio iš Čikagos 
prelato Damazo Mozerio, kuris, 
čia atostogaudamas, mums su
teikia religinį patarnavimą — 
klauso išpažinčių, aukoja šv. Mi
šias, aplanko ligonius. 

Šiais metais ilgesnį laiką čia 
pabuvojo svečiai iš Lietuvos — 
solistė Nijolė Ščiukaitė ir jos 
vyras muzikas Juozas Tiškus. 
Jiedu buvo apsistoję pas Stepą 
Ingaunį, kuris buvo sudaręs 
koncertų planą ir, siekiant 
kelionės išlaidų sumažinimo, 
visur juos lydėjo savo auto
mobiliu. Nijolė savo dainomis ir 
gražiu žodžiu paįvairino LB-nės 
rengtą Motinos dienos 
minėjimą. Hot Springs lietuviai 
su dainininke ir jos vyru atsi
sveikindami surengė šaunias 
išleistuves, kurios buvo čia 
rašančiosios namuose. 

Balandžio pabaigoje į mūsų 
vietovę atskrido operos solistas 
Bronius Tamašauskas, prieš 
išvykdamas į Lietuvą, nors 
trumpai pasimatyti su savo dė
de Zenonu ir dėdiene Ona 
Tamošauskais. Su solistu radi 

jo vedėja turėjo pokalbį, kuris 
buvo perduotas sekmadienio 
transliacioje. Gražus būrys 
lietuvių apsilankė į jo pager
bimo popietę. Buvo malonu su 
re tu svečiu asmeniškai 
susipažinti ir išgirsti jo gražiai 
skambantį balsą. 

Iš Michigan valstijos buvo at
vykęs prof. dr. Leonas Sa
baliūnas su žmona aplankyti 
savo tėvą Lionginą ir Helenę 
Sabaliūnus. Pas Joną ir Ireną 
Siručius lankėsi draugai Vytau
tas Sutkus iš Clevelando bei 
Juozas ir Sofija Juozūnai iš 
Miami, Florida. Stasys Klygys 
su žmona Patricia iš Georgia 
valstijos aplankė savo tetą 
Jadvygą ir Praną Švilpus. Jad
vyga Kvečienė iš Santa Monica, 
Californijos, svečiavosi pas Kas
tutę Rožėnienę ir aplankė savo 
draugę Liuciją Gudelienę. 
Praną ir Marytę Radžius 
aplankė sūnus Romas ir jo 
žmona iš Chicagos, taip pat 
duktė Danguolė ir jos vyras iš 
Californijos. Pas Emą ir Vacių 
Artmonus atostogavo duktė iš 
Čikagos. Hot Springs yra gražus 
kurortinis miestas ir lankytojų 
bei turistų netrūksta visais 
metų laikotarpiais. Jei dar 
nesate buvę, būtinai apsilan
kyki te , ypač gražu kovo, 
balandžio mėnesiais, kai mies
tas pasipuošia įvairiaspalviais 
žiedais. 

Salomėja Smaižienė 

• Pirmoji Amerikos moteris 
— astronautė Sally Ride pakilo 
j erdves Challenger erdvėlaiviu 
kartu su keturiais kitais astro
nautais 1983 m. birželio 18 d. 

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

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

MltfCELLANCOtr* REAL ESTATE 

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

ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 W e i t 95th Stret 
Tol . — (708) 424-8654 

(312) 581 8664 

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

• •> 

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."' ... 

NIGHT OF THE HAWK 
i 

Dale Brovvn t 

lt is a story of the crew that under-
took a raid into Soviet territory and 
of David Luger vvho sacrificed his 
life for his crew members; left for 
dead but nursed back to health by 
his captors and by the KGB, emp-
tied of his mind and then re-
programmed and spirited away to 
a top-design facility in Lithuania to 
advance Soviet state-of-the-art 
technology. 

Dale Brovvn, the author of the 
famous book „Flight Of The Old 
Dog", iš recognized as the "best 
military adventure writer in the cen-
tury today". 462 pages, hard cover. 
Published by Putnam Publishing 
New York Book price $22.95. Ship-
ping & handling in USA $3.50. 
Canada — $5.00. Illinois residents 
add $2.01 sales tax. Send order to: 
Draugas, 4545 W. 63rd St., 
Chicago, IL 60629-5589. 

£ j 2 f | f l J | y KMIECIK REALTORS 
. ^ ^ * ' O l l 7922 S. Pulaski Rd. 

™ " 4165 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

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

Ar norėtumėte gyventi gražiuo
se Colorado kalnuose? Mes 
parduodam motelius ir kitas 
įstaigas. 

Paskambinkit: 
Irena Totoraitis VVilder, CHA 

Pardavimo Agentas 

STROUT REALTY, INC. 
Licensed Real Estate Broker 

Jeanne M. Foster, 
Corporate Broker 

(303) 539-4334, Box 837, 
Salida, Colorado 81202 

U.S. Savings Bonds 
Make Great Gifts. 

fc 
....... . 0 „ ' i n n n y 

A public service of this newspaper 

FOR RENT 

Išnuomojamas 4 kamb. 
2 mieg. butas įrengtas, 

su baldais, Brighton Pk. apyl. 
Kreiptis: 312-376-7883 

Išnuomojami 2 naujai atremor 
tuoti, šviesūs butai: 5 kamb. : 
mieg. ir 4 kamb. 2 mieg. 

Skambinti: 708-371-5861 

sekmadienį, liepos 25 d. 

Nek. Pr. Marijos seserų 
vienuolyno sodyboje 
PUTNAM, Connecticut 

METINIS PIKNIKAS 
Lietuvių Susitikimo Šventė 

11:00 Šventos MIŠIOS - koncelebruotos lauke 
12:00 VAIŠĖS, užsiėmimai 
3:00 PROGRAMA - NERINGOS stovyklautojai 

Vėliavų nuleidimas 
4:00 MALDOS VALANDĖLĖ' už Lietuvą 
4:30 Didžiųjų dovanų TRAUKIMAS 

Atvykite pabendrauti ir pasidžiaugti -
Pasikvieskite ir savo draugus ! 

„ATLAIDAI — Lithuania n Pilgr imagas" — Loyolos 
Universiteto leidyklos išleista Romo Požerskk) fotografijų 
knyga apie atlaidus ok. Lietuvoje. Knygai įžangas parašė 
Mykolas Drunga, Česlovas Grincevičius, Laima Skeivienė ir 
Algimantas Kezys. Išleista dviem kalbom — angliškai ir 
lietuviškai. Verta turėti sau ir padovanoti kitam, ypač svetim
taučiui. Gaunama ..Drauge". Knygos kaina 25 dol. Illinois 
gyventojams Tax 2.19 dol. Persiuntimo išlaidos: USA — 3 
dol., Canada — 4.50 dol. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS 

4545 W. 63rd St. 
Chicago, IL 60629 



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

Ypač, y p a t i n g a i 

Ar šie du žodžiai yra sino
nimai? Ne. Ypač reiškia la
b iaus ia i . Šį žodį reikia vartoti , 
pabrėžtinai išskiriant kurį nors 

mes var tojame per dažnai ten, 
k u r jo nere ik ia . 

Viso a r iš viso? 

Lietuvių kalboje, norint nu-
daiktą, veiksmą, ypatybę iš kitų sakyt i visą skaičių, visą sumą, 
panašių daiktų, veiksmų ar ypa- v a r t o j a m a s p r i e v e i k s m i s 
tybių, pvz: S u g a v a u d a u g žu- ^ i s o ' P v z -
vų, y p a č lydekų . J i s g r a ž i a i 

i š 
v i so 
susi-

groja įvairiais i n s t r u m e n t a i s , 
y p a č smuiku. Šiuose sakiniuo
se v i s i ška i n e t i k t ų žodis 
ypa t inga i . Ypa t inga i reiškia 
n e p a p r a s t a i , s avo t i ška i . J i s 
vartotinas, pavyzdžiui, tokiuose 
sakiniuose: V a k a r b u v o y p a 
t inga i ša l t a d iena . A m e r i k a i 
išspręst i ras inį k l aus imą y r a 
ypa t inga i s u n k u . O štai dar 
keletas sakinių, ku r žodis y p a 
t inga i yra klaidingai pavar
totas: M a n e žav i L i e t u v o s 
gamta , y p a t i n g a i (= y p a č ) 
s avo upėmis ir eže ra i s . Ge
riausios sus i s iek imo p r i emo
nės y ra t r a u k i n y s , a u t o m o 
bilis ir y p a t i n g a i (= y p a č ) 
l ėk tuvas . Ypa t inga i (= Ypač) 
tok io j a u n o v a i k o ne re ikė jo 
t en leisti. J i s domis i m e n u , 
ypa t inga i (= ypač ) m u z i k a . 
Šiuose s a k i n i u o s e t u r b ū t 
niekam neateitų į galvą vartoti 
žodį ypa t inga i vietoj sinonimų 
n e p a p r a s t a i , s a v o t i š k a i . 
Vadinas, prieveiksmio ypa
tingai čia taip pat negalima var
toti. 

Jeigu kyla neaiškumas, katrą 
iš šių dviejų prieveiksmių var
toti (ypač ar ypa t inga i ) , t a i 
pa tar t ina mėginti pavar to t i 
y p a č . Jei jis t inka, tai jį ir var
tokime. Prieveiksmį y p a t i n g a i 

G a v a u i š 
d e š i m t l a i š k ų . I š v i so 
r i n k o š i m t a s a s m e n ų . 

S t a t i s t i n i u o s e le id in iuose , 
kanceliariniuose dokumentuose 
ir periodinėje spaudoje labai 
dažnai vietoj pr ieveiksmio iš 
v i so klaidingai vartojama viso, 
pvz.: M a i s t u i i š l e i s t a 100 doL, 
š v i e s a i — 5 dol . , k u r u i — 10 
doL, v i s o (= i š v iso) i š l e i s ta 
115 do l . Lietuvių kalbos kilmi
n inko l inksnis v ienas nėra lin
kęs pr ieveiksmėt i . Dažniausiai 
šis l inksnis prieveiksmėja su 
pr ie l inksnia is , pvz.: b e ga lo , iš 
t iesų , iš lė to , arba su kito žodžio 
k i lmin inku , pvz.: K i e k viso 
g e r o g a u n i į p l a u k ų ? Vadinas, 
žod is v i s o p r i e v e i k s m i n e 
re ikšme n e t u r ė t ų bū t i varto
j a m a s . 

N e k o m p e t e t i n g a s , 
b e t k o m p e t e n t i n g a s ! 

Gana dažnai t e n k a girdėti per 
radiją ka lban t žinomus žmones, 
in te l igentus , k u r i e vis klai
dingai sako k o m p e t e t i n g a s . 
Nemanau , kad jie vartodami šio 
būdvardžio daiktavardį , sakytų 
k o m p e t e c i j a . Aišku, kad visi 
saky tų k o m p e t e n c i j a . J u k šie 
žodžiai kilę iš lo tynų c o m p e -
t e n s , c o m p e t e n t i a . Tad būd
vardį r e ik ia r a š y t i ir t a r t i 
k o m p e t e n t i n g a s . 

SV. JONO ŠVENTĖJE 
AMŽINYBĖN IŠKELIAVO 

JONAS VAITKUS 
Po ilgos ir n e p a p r a s t a i 

sunkios ligos, daug skausmų 
iškentėjęs, sostinės Vašingtono 
priemiestyje birželio 24 d. amži
nybėn iškeliavo buvęs Ame
rikos Balso pareigūnas, lietuvis 
patriotas ir ištikimas kata l ikas 
Jonas Vaitkus, giliam liūdesyje 
palikęs žmoną Marytę Gen-
cevičiūtę, tris sūnus ir dukrą su 
šeimomis. Galimas dalykas, kad 
plačiau apie velionį ir jo 
laidotuves parašys vašingto-
niškė E. Vodopalienė. 

Mus su Jonu rišo 14 metų 
pažintis ir, galima sakyti, drau
gystė, nes Vašingtone dirbom 
tuose pačiuose rūmuose, t ik jis 

Afr ikos diviz i jo je p roduse -
rio-režisieriaus pareigose, nes 
mokėjo prancūzų kalbą, kuri 
y r a gyva ka i kur iose Afrikos 
tau tose , o aš Europos divizijai 
(ne Sovietų Sąjungos) priklau
sančioje l ietuvių tarnyboje. Tad 
su Jonu buvo progos beveik kas
dien sus i t ik t i . K a i m u m s lietu
vių tarnyboje k a r t a i s pr i t rūk
davo balsų, Jonas n iekada neat
sisakydavo savo gražiu baritonu 
l ie tuviams p a t a l k i n i n k a u t i . Po 
1986 m. vėlų rudenį mane iš
t ikusio insulto, k a i iš dalies 
buvo pal ies tas ir m a n o balsas, 
Jonas , vadovybės paprašytas , 
a t e i d a v o t a l k o n p a s k a i t y t i 

Jonas Vaitkus (kairėje) su žurn. V. Būtėnu Vašingtone aptaria būsimąsias 
Šiluvos Marijos koplyčios 25 m. sukakties iškilmes, komitetui nutarus pasi
kviesti „Dainavos" ansamblį iš Čikagos. 

L i e t u v a i ka i k u r i u o s 
praneš imus . 

1924 m. spalio 18 d. Žirnikų 
km., Skuodo vis., Kretingos aps. 
gimęs Jonas Vaitkus, karo metu 
pas i t raukęs iš Lietuvos Miun
cheno universitete išėjo filo
sofijos ir žurnalistikos mokslus 
ir iki pasitraukimo pensijon 
1990 m. dirbo Amerikos Balse, 
pradžioje Miunchene, o ten 
uždar ius — Vašingtone. Buvo 
veiklus ateitininkas, tolerantas 
kitų pažiūrų žmonėms, visad 
pasiruošęs artimui padėti. Mes 
Vašingtone Joną Vaitkų vadin
davom sostinės lietuvių „ant
ruoju kapelionu", nes per lietu
viškas Mišias, kurios čia bent 
mūsų laikais buvo aukojamos 
ka r t ą į mėnesį, Jonas dažniau
siai atlikdavo Mišių skaity-
tojo-lektoriaus ir giedotojo parei
gas, savo gražiu balsu užves-
damas vieną a r kitą giesmę, 
kurią vėliau visi Mišių dalyviai 
g i e d o d a v o . V a r g o n i n i n k ą , 
atrodo, pasiturintys sostinės 
l ietuviai tik labai retomis pro
gomis teišgalėdavo pasisamdyti. 
Jei kurį sekmadienį negalėdavo 
pasirodyti nei buv. kapelionas 
a.a. kun . dr. T. Žiūraitis, nei jo 
t rumpalaikis įpėdinis, laikinai 
iš Lietuvos atvykęs kun . K. 
Ramanauskas , ta i l ietuviai , 
sus i r inkę kurion nors šven-
tovėn, sukalbėdavo maldas , 
„ a n t r a j a m k a p e l i o n u i " J. 
Va i tku i vadovaujant. Beveik 
visada gegužės mėnesį j is pra
v e s d a v o gegužines m a l d a s 
Amerikos katalikų tautinėje 
Nekalto Prasidėjimo šventovėje, 
l ietuvių įrengtoje Šiluvos Mari
jos koplyčije. 

Mūsų laikais l ie tuviams Mi
šios ati t inkamomis progomis 
buvo aukojamos Domininkonų 
p a r a p . bažnyčioje, esančioje 
pusiaukelėje tarp Baltųjų rūmų 
ir J A V Kapitolio, kai dar buvo 
gyvas domininkonų vienuolyne 
gyvenęs, tuometinis sostinės 
l ietuvių kapelionas k u n . dr . T. 
Žiūrai t is . Vieną sykį į mėnesį 
jos būdavo (ir tebėra) aukojamos 
Trijų Karalių bažnyčioje, Geor-
getovvn, taip pa t jau minėtoje 
Šiluvos Marijos koplyčioje ir 
ypat ingomis progomis Ame
r i k o s k a t a l i k ų t a u t i n ė j e 
N e k a l t o Pras idė j imo šven-
tovėje-bazilikoje prie didžiojo 
a l tor iaus . Kiek pris imenu, nuo 
1978 m. rudens iki 1992 m. 
liepos mėn., mums begyvenant 
V a š i n g t o n e , jos b u v o ten 
a t l a iky tos 1985 m. vykusio 
sukaktuvinio Balfo seimo proga, 
ka i pamokslą šioje Marijai 
dedikuotoje šventovėje iš sa
kyklos pasakė a.a. liuteronų 
vyskupas A. Trakis , 1987 m. 
birželio 28 d. minint Lietuvos 
krikšto 600 m. sukaktį koncele-
b r u o t a s Miš ias aukojo 
V a š i n g t o n o k a r d i n o l a s J. 
Hickey su lietuviais kunigais, 
g i e d a n t „ Č i u r l i o n i o " an
sambliui , o 1991 m. spalio 13 d., 
m i n i n t Š i luvos Mar i jos 
koplyčios 25 m. sukaktį , t a pro
ga Mišių celebrantas buvo kar
dinolas J . Hickey su arkiv . C. 
Sa la tka ir svečiu iš Lietuvos, 
Kauno vyskupu S. Tamkevi-
č ium, šventovėje pasakiusiu 
j au t rų pamokslą lietuvių kalba 
apie tautos kančias. Šių Mišių 
metu giedojo iš Čikagos atvykęs 
„Dainavos" ansamblis. 

Pa sku t in i ams dviems įvy
k i a m s , Lietuvos Kr ikš to ir 
Š i l u v o s Marijos koplyčios , 
jubiliejams suruošti iš anksto 
buvo sudaryti plačios apimties 
komitetai, sugebėję pakviesti ne 
t ik aukštus dvasininkus, bet ir 
„Čiurlionio" bei „Dainavos'' an
s a m b l i u s , ku r i e i švakarėse 

atl iko dar ir koncertus. Abiems 
atvejais bendram komitetui 
vadovavo ne kas kitas, bet 
v e i k l u s i s sostinės l i e tuv ių 
„an t ras i s kapelionas" Jonas 
Vaitkus. Nors antrajam jubilie
jui artėjant, Jono sveikata j au 
buvo r imtai sunegalavusi, bet 
jis savo pareigas stengėsi žūtbūt 
kuo geriausiai atlikti, po to dar 
išgyvenęs netoli dvejų metų, kol 
šv. Jono šventovėje Aukščiau
sias jį pasišaukė pas save. 

Paskutinius kelerius metus 
Joną Vai tkų lydėjo bėdos. 
Berods, jei neklystu, 1987 m. 
Jonas, kaip įprasta, požeminiu 
t r auk in iu sugrįžo iš tarnybos, 
išlipo artimiausioje stotyje ir čia 
už kelių kvartalų jo namai 
H y a t t s v i l l e p r iemies ty je , 
Marylando valst. Tą kelio ga
balą j i s dažniausiai pėsčias 
suvaikščiodavo. Bet v i eną 
p a v a k a r ę šeima jo i l ga i 
nesu laukė grįžtant. Sūnus ėjo 
s to t ies link pasitikti tėvo. 
Priekyje pamatė blykčiojant 
greitosios pagalbos mašiną. Prie 
jo neštuvuose gulėjo sumuštas 

žmogus. Sūnus atpažino, kad tai 
jo tėvas, nuo sumušimo likęs be 
sąmonės. Nėra piniginės ir 
dokumentų. Kas su juo būtų 
atsit ikę tuo atveju, jei nebūtų 
ieškoti ėjęs sūnus? Pasirodžius 
s ū n u i , buvo n u s t a t y t a jo 
tapatybė, gyvenamoji vieta, 
žinia, kad tur i gerus sveikatos 
draudimus. 

Po sumušimo J. Vai tkus at
sigavo, po kurio laiko sugrįžo 
tarnybon, t ač iau pradėjo jį 
kankinti mažakraujystė ir kitos 
ligos, kurių net ir gydytojai-spe-
cialistai nepajėgė nustatyti . Per 
tuos kelerius metus j is gavo 
šimtus kraujo perpylimų, daug 
laiko praleisdavo ligoninėse, bet 
vis stebuklingai atsigaudavo. 
Taip šį, sakyčiau, tikrą kankinį, 
gydytojų, žmonos ir vaikų 
stropiai prižiūrimą, Dievulis, 
kurį jis begaliniai mylėjo ir visą 
gyvenimą J a m buvo išt ikimas, 
dar ilgai palaikė gyvųjų tarpe, 
še imos ir jį paž ino jus ių , 
džiaugsmui, kol birželio 24 d. jį 
pagaliau pas Save pasišaukė. 

VI. R a m o j u s 

DRAUGAS, penktadienis, 1993 m. liepos mėn. 2 d. 5 

AUKOS LOS ANGELES VAIKŲ VILTIES 
FONDUI 

$1294 K. ir S. Sakiai; $1000 L.A. Juozo Daumanto Šaulių 
kuopa; $712 Los Angeles Birutietės; $500 J. Ir I. Jodelės; 
$350 V. ir R. Baipšiai; $250 A. ir I. Tumai; $235 J. ir D. 
Navickai; $200 J. ir B. Dženkaičiai: $200 M., V. ir D. Lem-
bertai; $200; A. ir D. Polikaičiai; $170 V. ir M. Gedgaudai; 
$125 A. ir J. Balsiai; $120 J. ir T. Dugos; $100: R. ir I. Kerr. 
I. ir J. Raulinaičiai, Los Angeles Pensininkų klubas, Lithu-
anian Assoc. or Nevada, Los Angeles Lietuvos Vyčiai, E. Brit-
ten, Rev T. Palis, Donatas Januta, M. Pužauskas, Lietuvių 
Bendruomenės Vakarų apygarda, K. ir J. Petrauskai, O. Gus
tienė, M. Tenbrmck; $90: C. ir J. Ugianskiai; $85: V. 
Mikalonis; $80: E. ir I. Vilkai; $70: R. ir L. Ringiai; $50:1. 
Oksienė, L. Baltrėnaitė, K. ir D. Schachmut, A. ir A. Rulis, 
San Diego Lithuanian Club, K. Pauliukonis, E. Koopman. I. 
Marčiulionienė, A. Šaulys, L. Tumkis, Drs. K. Schneider ir 
J. Raulinaitytė, J. Jonas, K. Narbutas, J. ir A. VVatts, R. Ro-
gers, Lietuvių Moterų Klubų Fed., R. Bureikienė; $45: E. ir 
J. Pažėros, J. Rukšėnienė; $40: H. ir R. Hennings; $35: P. 
ir L. Avižoniai, V. Markevičienė; $30: Vladas Jasiulionis, P. 
ir V. Manelis, F. Brown, A. ir E. Mickevičiai, I. ir E. Stuart, 
R. Tack, G. ir R. Juškaičiai, R. ir L. Predkeliai, J. Matulaitis, 
J. Radvenienė, B. Venckienė; $25: A. ir F. Galdikai, W. 
Maciunskas, L. Grady, E. ir E. Mattis, L. Vilimienė, D. Ni-
tecki, D. Janutienė, V. ir N. Grakauskai, A. ir D. Ratkeliai, 
B. ir A. Brazdžioniai, M. Newsom, C. ir L. Salmore, I. ir E. 
Bandžiuliai, O. Sumantienė; $20: O. Mikšienė, P. ir S. Pe-
tokai. M. ir I. Petokai, R. Švainauskas, L. Dovydaitis, J. Ruz-
gys. V. štokas, V. Jasulaitis, A. Bulota, R. ir P. Pranis, A. 
Ratnikas, K. Thomas, E. Fiant, E. Pūkas, A. ir M. Jazbutis, 
J. Ignaitis, B. R. Balchinas, L. Altą, S. Lucas, J. Frazer, L. 
ir M Divitt, J. Rice Jr., R. Liston, J. Rominger, E. Ir Ž. Raw-
son, D. ir K. Brucker, E. Shopes, R. P. Valaitis, F. Laurence, 
R. Gorevin, L. Jarašūnienė, A. Starkienė, A. Venckienė, A. 
Stočkienė, S. Kuratomi, J. ir D. Mitkai, B. Seliukas, E. 
Butkienė, E. ir B. Stočkai, S. ir J. Paškauskai, J. ir R. Jogos, 
R. Šakienė, L. Stadalninkienė, Wm. Yee, N.N.; $15: G. Siru
tienė. P. ir M. Grušai, K. ir V. Barmai, J. ir V. Andrašūnai; 
$10: M. Banionis, B. Prasauskienė, A. Druktenis, V. Vilkie
nė, R. Polikaitienė, S. Fledžinskienė, A. Lauber, T. Petru-
šienė. L. Kaupienė, A. ir A. Žemaitaičiai, E. Starevičienė, B. 
Kristovich, A. Sturonas, A. Milkevičius, č. ir O. Norkus, S. 
ir S. Adamoniai, A. Adomėnienė, A. ir A. Vosyliai, F. Vilkienė, 
K. Karuža; $5: M. ir M. Barauskai, P. Maželis, A. Kanauka, 
D. Donnkienė, J. Baltašūnas, V. Trumpa, D. šaltis, N. Mat
tis, V Valenskas, P. Valenskas, H. ir H. Delunas. 

Iš viso suaukota $9926. Į bendrą sumą įskaičiuotos šios 
aukos Bronės Medziukienės prisiminimui — $405; Aleksan
dro Šimkaus prisiminimui — $40; Emilijos Sandanavičienės 
prisiminimui — $25; Teklės šereikienės prisiminimui — $450; 
Elenos Dubickienės prisiminimui — $120. 

INTERNATIONAL 
TRAVEL CONSULTANTS ^ a i t o ^ * 

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

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

§528 South 7 t th Av*nu« 
Htcttocy M III, IHInow C0487 
Te*. 708-430-7272 

223 Katvarlfe gatve 
VSnly, I — • 

; 77-7t-§7 Ir 77-f3-92 

T 

R1ANAPOLIS 
PREPARATOBY 

SCHOOL 
AFFORDABLE. 

ROMAN CATHOLIC. 
COLLEGE PREPARATORY. 

BOARD1NG AND 
DAY SCHOOL FOR 
GIRLS ANDBOYS 
CONDUCTEDBY 

THE MARIAN FATHERS 

100 PERCENT 
COLLEGE ADMISSION 

Director of Admisaon • Bro. Donald T. Fmney, MIC 
P.O. Box 368 • Thompson. CT 06277 

203-923-9565 days. 203-923-3596 even-ngs 

P A D Ė K A 
A.tA. 

STASYS PULKAUNINKAS 
Mirė birželio 5 d., palaidotas birželio 12 d. Dėkojame 

klebonui kun. Jonui Kuzinskui už maldas koplyčioje, už atna
šautas gedulingas šv. Mišias, pamokslą ir palydėjmą j Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

Dėkojame Marąuette Parko lietuvių parapijos chorui ir 
vadovui muz. Linui už taip puikų giedojimą pamaldų metu. 

Dėkojame visiems, aukojusiems šv. Mišioms ir Lietuvos 
Vaikų Vilties Fondui. 

Dėkojame karsto nešėjamsatlikusiems velioniui paskutini 
patarnavimą. 

Dėkojame visiems, gausiai dalyvavusiems šermenyse ir 
laidotuvėse. 

Dėkojame laidotuvių direktoriui D. A. Petkui už gražų ir 
nuoširdų patarnavimą. 

O Tu, brangus Broli ir Dėde, ramiai ilsėkis svetimoje 
žemelėje! 

Nuliūdę seserys, brolių ir seserų vaikai, giminės ir 
sersers duktė Laima Kasiulienė. 

P A D Ė K A 
A.tA. 

JOSEFA K. BALČIŪNIENĖ 
Benning 

Gimė Vokietijoje, Bocholt mieste. Sulaukusi 70 m.,mano 
mylima Žmona, mūsų Motina, Sesuo, Senelė, Svainė ir Teta, 
staiga mirė š.m. gegužės 13 d. Palaidota gegužės 17 d. Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse, Chicagoje. 

Mes, likę jos artimieji, nuoširdžiai dėkojame Švč. M. Mari
jos Gimimo parapijos klebonui kun. Jonui Kuzinskui už 
sukalbėtas maldas koplyčioje prie karsto kartu su Šv. Teresės 
draugijos narėmis. Ačiū šios draugijos narėms, suteikusioms 
Josefai paskutinį patarnavimą. 

Dėkojame kun. Vito Mikolaičiui už maldas koplyčioje bei 
šv. Mišias bažnyčioje, už prasmingą pamokslą, prisimenant 
Josefą, kaip žmoną ir motiną, išreiškiant šeimai užuojautą 
skausmo valandoje. Taip pat ačiū už velionės palydėjimą į 
Amžino Poilsio vietą ir maldas kapinėse. 

Dėkojame sol. Jonui Vazneliui už jautrų ir įspūdingą 
giedojimą bažnyčioje šv. Mišių metu. 

Dėkojame St. Adrian Senior Citizens klubui, Ms. Helen 
Wagner ir klubo nariams, sukalbėjusiems maldas prie kars
to ir išreiškusiems užuojautą šeimai liūdesio valandoje. 

Nuoširdus ačiū giminėms, draugams ir pažįstamiems už 
pareikštas užuojautas žodžiu ir spaudoje, taip pat už gėles, 
kurios puošė Josefos paskutinę žemišką vietą. 

Ačiū visiems.atsilankiusiems koplyčioje, dalyvavusiems 
gedulingose šv Mišiose ir palydėjusiems a.a. Josefos kūną į 
Amžino Poilsio vietą. 

Ačiū už užprašytas šv. Mišias čia ir tėvynėje bei gausias 
aukas šv. Mišioms daugeliui metų. 

Už pranešimus apie velionės mirtį dėkojame p. Petručiui, 
„Margučio" radijo vedėjui, ir „Lithuanian American Radio". 

Didelė padėka giminėms ir draugams karsto nešėjams: dr. 
Richard Wilson, James Juškėnui, Algiui Juškėnui, Jonui 
Juškai, Stasiui Petruliui ir Stasiui Šakiniui. 

Ačiū ir garbės karsto nešėjoms. Šv. Teresės draugijos 
narėms: Mary Banky, Irene Jonušys, Clara Niedbala, Clare 
Mattis, Emily Perkins ir Helen Vilkelis. 

Dėkojame laidotuvių direktoriams p.p. Petkams už nuošir
dų ir rūpestingą patarnavimą. 

Ilsėkis ramybėje, miela Josefa, o Dievas teatlygina 
visiems, kurie tau padėjo. 

Liekame su dideliu skausmu širdyje: vyras Pranas , 
sūnus Robertas, dukterys Rosemarie ir Regina su 
šeimoms>. vaikaičiai — Peter, Diane, James, Katrina, 
J o s e p h . Erika ir Thomas, giminės Lietuvoje i r 
Vokietijoje. 

A.tA. 
BIRUTEI LIEPONYTEI 

DAILIDIENEI 

iškel iavus Amžinybėn, reiškiame nuoširdžią užuo
j a u t ą šeimai bei artimiesiems ir k a r t u l iūdime. 

Jaunųjų Ateitininkų Sąjungos 
Centro Valdyba 

A.tA. 
BIRUTEI LIEPONYTEI 

DAILIDIENEI 

netikėtai iškeliavus Amžinybėn giliai užjaučiame i r 
liūdime sujos vyru KĘSTUČIU, sūneliais V Y T U K U 
ir LINUKU, jos tėvais JANINA i r J U S T I N U , jos 
brolių JONO, ALGIO ir PETRO šeimomis, t e t a 
VERUTE, dėdės dr. V. TUMASONIO šeima ir k i t a i s 
giminėmis. 

Petras ir Emilija Brizgiai 
Vaikai: Antanas, Romualdas, 
Vincentas ir Vida su šeimomis 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Amerikos Nepriklausomy
bės šventė šj kartą pasitaiko 
sekmadienį, liepos 4 d., todėl 
pirmadienį, liepos 5 d. „Draugo" 
redakcija, administracija ir 
spaustuvė nedirbs. 

Sv. Kryžiaus l igoninės va
dovybė nusprendė, kad atidaryti 
vaistinę Marquette Parko apy
linkėje nenumato, nors apy
linkės gyventojai ir Marąuette 
Parko Lietuvių namų savininkų 
draugija pakartotinai į ligoninę 
šiuo reikalu kreipėsi. Apie tai 
rašo „Daily Southtown" sekma
dienio, birželio 27 d., laidoje. Ka
dangi gyventojai savo apy
linkėje jau beveik metai neturi 
jokios vaistinės, K & S Pharma-
cy, esanti 2601 W. 59th St., su
tiko nemokamai pristatyti vais
tus ir Marąuette Parko gyven
tojams. Vaistinės savininkas 
Richard Schvvartz tvirtina, kad 
vaistinė jau seniai tą atlieka ir 
turi daug lietuvių klientų. Vais
tus pagal receptus taip pat 
paruošia kai kuriose parduo
tuvėse turimos vaistinėlės 
(Dominick's, Kmart, Osco, Wal-
green ir kitos, esančios netoli 
Marąuette Parko apylinkės). 

Šeštadieni, liepos 10 dieną, 
JAV karo laivo - U.S.S. „Boul-
der" — įgulos vyrų futbolo 
komanda žais draugiškas rung
tynes prieš „Lituanica-Liths". 
Rungtynės vyks Lemonte. Lie
tuvių centro aikštėje. Pradžia 
5:30 vai. vakare. 

Priešžaismyje, 3:30 vai. 
«_Bou!der" laivo įgulos „softball" 

komanda žais prieš ,.Liths 
Club". Įdomu? Publika lau
kiama. 

„Aš mergytė, kaip rožytė..." — tvir
tina Daiva Ragaitė. 

Nuotr. Dainos Čyvienės 

Nekalto 'rasidėjimo pa
rapijos Br ghton Parko karna
valas bus rugpjūčio 4. 5, 6. 7 
ir 8 d. 'ne liepos mėn. kaip buvo 
paskelbta ketvirtadienį). 

x Našlių, Našliukų ir Pa
vienių klubo gegužinė įvyks 
liepos 11d. Šaulių salėje. 2417 
W. 43rd St. Bus gardus maistas, 
gėrimas ir gera muzika. Pradžia 
12 valandą. Nariai atneškite 
gerų fantų loterijai. 

(sk) 

x Akcijų, bonų bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime 
jums nuoširdžiai patars ir pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą, Albinas Kurkulis, tel. 
312-621-6954 arba jo sūnūs ir 
partneriai: Andrius Kurkulis, 
tel. 312-621-8999 ir Paulius 
Kurkulis, tel. 312-621-8886 dir 
bą su Oppenheimer & Co, Inc. 
Chicagoje. Iš kitur skambinkite 
veltui: tel. 1-800-621-2103. 

(sk) 

ARAS ROOFING 
Arvydas Kieta 

D«nglam« Ir taisoma 
visų rtislų stogus 
Tel. 708 257-0746 

Skambinti po 6 v.v. 

„Draugas" neišeis ateinantį 
antradienį, liepos 6 d., nes 
pirmadienį (liepos 5 d. > dėl JAV 
Nepriklausomybės šventės ne
bus dirbama. Dienraštį išlei
sime tik ateinančios savaitės 
trečiadienį (liepos 7 d.). 

Kas galite paaukoti fantų 
„Draugo" loterijai, maloniai 
prašome juos pristatyti „Drau
go" administracijai. Jei dėl 
kokių priežasčių negalite patys 
jų atvežti , skambinki te 
585-9500, ir mes atvažiuosime 
pasiimti. Galima siųsti ir pini
ginę auką, tuomet administra
cija pasirūpins fantų nupir
kimu. 

Marąuette Pa rko Namų 
savininkų draugijos laišką Mid
land Federal Savings and Loan 
įstaigos prez. Paul Zogui iš
spausdino „Southwest News-
Harald" laikraštis (birželio 24 
d.) rašoma, kad, įvykus senyvos 
moters apiplėšimui prie pat 
bankelio durų birželio 6 d., nei 
sargybinis, kuris visuomet yra 
įstaigoje, nei tarnautojai nepasi
stengė nelaimingajai padėti, 
nors įvykį matė. Organizacijos 
vardu pirm. J. Bagdžius 
reikalauja, kad bankelio 
vadovybė pasirūpintų sargy
biniu lauke, prie durų, ne tik 
viduje. Tuo būdu taupytojai, 
ypač vyresnio amžiaus žmonės, 
galės saugiai atlikti įvairius 
reikalus ir nebijoti, kad juos kas 
apiplėš, vos išėjus pro duris. Be 
draugijos pirm. Bagdžiaus, 
laišką pasirašo ir apylinkės 
atstovas aid. Virgil Jonės bei Jo-
seph N. Kulys. 

Hypat ia Yčaitė Petkienė, 
Martyno Yčo dukra, gyvenanti 
Albuąuerąue, New Mexico. besi
lankydama Čikagoje pas gimi
nes ir „Mūsų sparnai" žurnalo 
reikalais (ji yra viena iš re
daktorių), užsuko ir į mūsų 
redakciją, o administracijoje įsi
gijo lietuviškų leidinių. 

Komp. VI. J a k u b ė n o 90 
metų sukakties minėjimui 1994 
m. ruošt i komitetas buvo 
sudarytas gegužės 18 d. Muzi
kos Akademijoje Vilniuje įvyku
siame pasitarime. Minėjimo 
komiteto pirmininku išrinktas 
Muzikos Akademijos rektorius 
prof. V. Laurušas, o vicepirmi
ninkai — Ed. Šulaitis ir R. Bi-
veinis (VI. Jakubėno draugijos 
Čikagoje ir Lietuvoje pirmi
ninkai). Kiti nariai: J. Šir-
vinskas, V. Zalatoris, O. Narbu
tienė, E. Gedgaudas, J. Antana
vičius, L. Vilkončius, M. Urbai-
tis, A. Kubiliūnas, J. Lenktai-
t is . Šie visi, išskyrus J. 
Lenktaitį ir Ed. Šualitį iš JAV, 
yra pasižymėję Lietuvos muziki
nio gyvenimo darbuotojai. 

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

(sk) 

x KAIRYS BALTIC EXPE-
DITING sudaro maisto siuntas 
Lietuvoje. Siuntinys No. 6 (vis
kas kilogramais): 10 miltu. 10 
cukraus, 5 ryžių, 2 makaronų, 
2 lietuviško sūrio, 1 sviesto, 3 
kumpio rūkyt., 3 dešros, rūkyt., 
1 pup. kava, 2 kg. apelsinų, 1 
kg. bananų, 1 kg. razinkų. 2 lt. 
saulėgr. aliejaus, 20 vnt. kiau
šinių. 45 kg., apie 100 SVARŲ, 
TIK $86 U.S. įskaitant prista
tymą jūsų artimiems » namus 
per 10-14 dienų. Rašyti: Vytas 
ar Genė Kairys, 517 Fruit-
land Rd., Stoney Creek, On-
tario, L8E 5A6. Tel.: (416) 
643-3334; Fax (416) 643-8980. 

(sk» 

AUKLĖJIMAS IR VAISIAI 

Illinois gubernatorius Jim Edgar (kairėje>, susitikęs su Lietuvos garbės konsulu Čikagoje Vaclo
vu Kleiza. Dariaus-Girėno iškilmėms ruošti komiteto pirm. Valentinu Ramoniu ir American 
Legion 217 skyriaus virš. Zenonu T. Meižiu. kai gubernatorius priėmė iškilmių ruošimo delegaciją. 

DEŠIMČIAI VASAROS FESTIVALIŲ 
NUSKAMBĖJUS 

Brighton Parko Lietuvių 
namų savininkų draugija liepos 
mėnesiais ruošia pramogingus 
lietuviškus festivalius, kurie 
vyksta toje pačioje Brighton 
Parko lietuviškoje gyvenvietėje, 
prie 43 iki 47 St. Western Blvd.. 
Prieš dešimtmetį (tuomet buvo 
išrinkta nauja Namų savininkų 
draugijos valdyba) draugijos 
valdyba suruošė pirmąjį kuklų 
festivalį. Valdybai sunkiai ir 
intensyviai dirbant, ruošiami 
festivaliai ilgainiui augo, darėsi 
įdomesni, gausiau pradėjo 
lankytis lietuviai iš tolimesnių 
gyvenviečių bei kitų tautybių 
žmonės. Plataus bulvaro kraš
tuose, kaip dideliame jomarke, 
būna išsilygiavę prekystaliai, 
apkrauti įvairiomis prekėmis, 
žaislais, gintarais, knygomis ir 
t.t. Yra atgaivos, šilto maisto bei 
karštų ,,emposadų" ir pan. 
Išmindžiota žalia žole būreliais 
ir pavieniai vaikšto žmonės, 
apžiūri prekystalius, pasidžiau

gia gražiais gintarais, pabando 
laimę prie „Laimės šulinio", 
pasikalba su retai besutinka
mais draugais. Čia kartu vaikš
to ir keletas Čikagos miesto 
policininkų, kuri? negauna pro
gos „padirbėti", nes į festivalį 
susirenka tvarkingi žmonės. 
Pasitaikius karštesnei dienai, 
troškulį žmonės gaivina šalto 
alaus gurkšniu, nes stipresnių 
gėrimų nėra. Valdžia neleidžia. 
Mėgstamiausia festivalio vieta 
yra didžioji centrinė palapinė, 
prie kurios iš tolo matyti ir ple
vėsuojanti Lietuvos trispalvė, 
sve ik inant i atvykusius į 
festivalį. Iš tos palapinės skam
ba gražios, dažnai lietuviškos, 
melodijos. Pasikeisdami čia gro-
ja ke tur i orkestrai , trys 
l ietuviški: Ričardo Šoko, 
Algimanto Barmškio ir Algio 
Bylos, o ketvirtas — lenkiškas. 
Arčiau prie 47-tos S. Western 
bulvaro būna išsirikiavusi 
grupė karuselių. Kai kurios taip 

Joseph E. J acobus , Fair 
Lawn, N.J., atsiuntė „Draugui" 
50 dol. paramai, o už kalėdines 
korteles ir kalendorių dar 
pridėjo 20 dol. auką. Ta proga 
pratęsė prenumeratą viene
riems metams. 

Marąuette Parko LB apy
linkės valdyba. Chicago, 111., 
kuriai vadovauja Aldona Palu-
kaitienė. „Draugo'* paramai 
įteikė 50 dol. auką. 

„Ant ro ka imo" gegužinė 
šiais metais įvyks liepos 10-11 
d. Harrisvi l le . Wisconsin. 
Kviečiame! 

Edvardas Šulaitis, VI. Jaku 
bėno draugijos Čikagoje pirmi
ninkas, lankydamasis Lietuvo
je, per mėnesį laiko nemaža 
valandų pašventė šios draugijos 
reikalams. Jo pastangomis buvo 
sudarytas komitetas, kuris 1994 
metais paminės šio žymaus 
kompozitoriaus 90 m. amžiaus 
sukaktį. Tuo reikalu jis aplankė 
ir Lietuvos švietimo bei 
kultūros ministrą D. Trinkūną, 
Lietuvos Kultūros Fondo pirm. 
J. Dvarioną ir kitus aukštus 
pareigūnus. 1994 m. pavasarį 
yra numatytas komp. Fl. Jaku
bėno simfoninės muzikos 
koncertas, mokslinė kon
ferencija, iškilmingas posėdis, o 
tų metų rudenį — baletas „Vai
vos juosta" Operos ir baleto 
teatre Vilniuje. Beje, E. Šulaitis, 
kuris bendradarbiauja ir Lietu
vos spaudoje, buvo pakviestas ir 
įstojo į Lietuvos Žurnalistų 
sąjungą, o per ją ir j Tarptautinę 
Žurnalistų Federaciją (IFJ). 

JAV LB Švietimo tarybos 
ruošiamoje Mokytojų, tėvų ir 
jaunimo studijų savaitėje 
kapelionu ir lietuvių kalbos 
kultūros lektorium bus kun. 
Juozas Vaišnys, SJ. Savaitė 
vyks š.m. rugpjūčio 15-22 d. 
Dainavoje. 

Šių metų birželio mėnuo Il
linois (ir kitose aplinkinėse 
vidurio vakarų Amerikos vals
tijose) buvo kone lietingiausias 
istorijoje — panašus lietaus 
krituliais birželis buvęs prieš 
101 metus. O'Hare orauostyje 
birželio mėn. užregistruota dau
giau kaip 10 colių lietaus 
vandens <1892 m. buvo 10.58 
coliai). Vėsus ir lietingas oras 
pakenkė pasėliams, vasaro
tojams (ypač Ta?te of Chicago 
renginiui) ir daugelio sveikatai, 
nes. atsiradę pelėsiai ir įvairių 
grybelių sporos ore, sukelia 
alergijas. Atrodo, kad t ik 
uodams toks gausus lietus 
tinka: jų rekordiniai skaičiai, 
kaip Kristijonas Donelaitis 
sakytų. „Įkast visus plačiai iš
sižiojo..." 

aukštos, jog siekia aukštųjų 
medžių viršūnes. 

Tad šitaip nuskambėjo namų 
savininkų draugijos 10 

festivalių! Draugijos valdyba, 
pagal tradiciją, ruošia jau 
11-tąjį festivalį, kuris įvyks to
je pačioje Western bulvaro vieto
je liepos 9,10 ir 11 d. Draugijos 
valdyba pareigingumu ir 
sunkiu darbu praturtina savo 
kasą, iš kurios paremia 
lietuvišką veiklą, spaudą ir t.t. 
Draugijos festivalį globoja Stan
dard Federal bankas ir Old 
Style alaus bendrovė. 

Brighton Parko Lietuvių 
namų savininkų draugijos 
valdybą sudaro: Viktoras Utara 
(pirmininkas) , Robertas 
Žebrauskas, Rita Darienė, 
Bronė Rusteikienė, Anelė 
Rašt ienė, Marija Zurlienė, 
Mečys Mikutaitis, J a n i n a 
Pileckienė, Regina Pet
rauskienė Algimantas-Pranas 
Zailskas, Albinas Žaliauskas, 
Marta Gydienė. 

Draugijos valdyba kviečia 
visus atsilankyti į šį festivalį, 
nuotaikingai praleisti laiką, pa
sigėrėti muzika ir paskatinti 
valdybą darbui. 

Juozas Šlajus 

DARIAUS-GIRĖNO 
MTNĖJIMAS ČIKAGOJE 

Liepos 17-18 d. Amerikos lie
tuviai kartu su tautiečiais 
Lietuvoje ir visame pasaulyje 
minės Dariaus ir Girėno tran
satlantinio skrydžio 60-ąsias 
metines. Valentino Ramonio, 
Balzeko L.K. muziejaus direkto
riaus, iniciatyva buvo sudarytas 
organizacinis komitetas. Komi
teto garbės pirmininkas yra 
Vaclovas Kleiza, Lietuvos gen. 
konsulas Čikagoje. Kiti 
organizacinio komiteto nariai: 
Jonas Daraška — vicepirmi
ninkas, Liucija Krutulienė — 
sekretorė, Valerija Stanaitienė 

„Saulutės", Lietuvos naš
laičių globos būrelio, birželio 17 
d. susirinkime Jurgis Riškus 
papasakojo, kaip veikia „M,ercy 
Lift" per amerikiečius. „Mercy 
Lift" išplaukė iš „Lithuanian 
Hotline", kuri buvo įsteigta 
Pasaulio lietuvių centre 
Lemonte per dvi dienas, kad 
būtų galima kuo greičiau 
informuotis ir reaguoti į įvykius 
Lietuvoje, siekiant nepriklau
somybės atstatymo. Kartais 
buvo sunku įtaigoti amerikie
čius politinėje plotmėje, tai buvo 
nutarta pakreipti jų simpatijas 
į Lietuvos pusę per pagalbą 
Lietuvos ligoniams, renkant 
aukas medicinos reikalams. 
Buvo sudarytas rekomenda
cinių laiškų pluoštas, kuris ki
tataučiams pristatė Lietuvą, 
„Mercy Lift" ir jos tikslus. Per 
trejus metus „Mercy Lift" iš-

_ iždininkė. Apie 50 lietuvių 
organizacijų iš Čikagos ir toliau 
įeina į šį komitetą. 

Planuojama švęsti dvi dienas: 
liepos 17, šeštadienį, ir liepos 18 
d., sekmadienį. Liepos 17 d. 1 
vai. p.p. Midway aerouoste bus 
atidengta paminklinė Dariaus 
ir Girėno lenta. Šiame aerouos
te buvo perdirbamas, bandomas 
ir pakrikštytas lėktuvas „Li-
tuanica". Po to publika bus 
pakviesta apžiūrėti buvusį 
Stepono Dariaus angarą, 
kuriame buvo tvarkoma, perdir
bama ir krikštyta „Lituanica". 
Šis angaras tebestovi 5240 W. 
63rd St., aerouosto pietinėje 
pusėje. Šiuo metu ten įsikūrusi 
J & D Aviation Services bendro
vė, kurios savininkas yra Jonas 
Daraška, organizacinio komi
teto vicepirm. Privažiuoti iš 
63-čios gatvės ir mašinas galima 
pastatyti aikštelėje, šalia anga
ro. Tai lietuviams istorinis pa
statas, kurį verta apžiūrėti. 

Komiteto susitikime su Čika
gos aviacijos pareigūnais, jie 
pareiškė norą, kad lietuviai 
kuo gausiau dalyvautų aero
uosto iškilmėse. Leis nemo
kamai statyti mašinas aerouos
to automobilių statymo aikštėje 
„Main Parking Lot A". Tik įva
žiuojant pro vartus reikia 
pasakyti žodį „Lithuanian", ir 
praleis veltui. Į aerouosto pasta
tą patartina įeiti pro M-9 duris. 
Norėtųsi, kad kuo daugiau 
žmonių dėvėtų tautinius dra
bužius. 

4 vai. po pietų Balzeko L.K. 
muziejaus meno galerijoje įvyks 
Dariui ir Girėnui skirtos pa
rodos atidarymas. Parodos 
atidarymo metu bus rodoma ori
ginali 1932-1933 metų filmo 
juosta apie Darių ir Girėną 
(Balzeko muziejaus Ed, Man-
kaus Audio-Video salėje). 
Balzeko muziejaus moterų gildi
ja šia proga ruošia vaišes. Tuo 
ir baigsis pirmos dienos 
iškilmės. 

Antanina Repšienė 

siuntė 44 talpintuvus į Lietuvą. 
Tai suaukoti vaistai ir me
diciniški reikmenys iš ameri
kiečių įmonių. Su Illinois uni
versitetu užvesta neonatalinė ir 
gailestingų seselių („nursing") 
paruošimo programa. J. Riškus 
skatino nesivaržyti, kreipiantis 
į ki tataučius ir nenustot i 
kantrybės kelis kartus prašymą 
pakartoti. Siūlėsi „Saulutei" 
padėti su pe rs iun t imu 
našlaičiams, nes Christ ian 
Relief padeda su s iuntų 
apmokėjimu. 

Marija Goštautienė telefonu 
pranešė, kad ji du kartus po 
mėnesį praleido Lietuvoje ir 
aplankė daug kūdikių (iki 3 m.) 
namų, išskyrus Klaipėdoj. Kur 
vyresni, fizinės patalpos neblo
gos. Žiemą nėra šilumos. Reikia 
batų, vitaminų. Net vidury va
saros neturi vaisių, nei daržo
vių. Gal didžiausias trūkumas 
— medicininis. Nėra fizinės 
terapijos. Reikia taisyti dantis, 
reikia siųsti žmones diagnozuo
ti ligas. Reikia vaikus auklėti. 
Yra džiovininkų vaikų sana
torija prie Vilniaus. 

Aldona Griškienė aprašė savo 
apsilankymą Panevėžio vaikų 
globos namuose, kurių direktorė 
Stasė Pakvičienė sakė, kad 
visus vaikus prieglaudose prieš 
3 metus pakrikštijo . Krikšto 
tėvai vaikus aplanko ir kartais 
pasiima pas save į namus. Dra
bužėlių lyg ir netrūksta. Toje 
prieglaudoje yra apie 50 vaikų, 
nuo 1 iki 14 metų. Džiovintų 
vaisių labai pageidautų. Prie
glauda graži, tvarkinga, lauke 
medelių pasodinta. Direktorė 
Paškevičienė sak ius i , kad 
žmonės vaikus paremia, o apie 
tuos, kurie dirba, nepagalvoja. 
Aldona Griškienė teigia, kad 
aplamai daugelis žmonių seniai 
mėsą bevalgę. Griškienė savo 
pasakojimą baigia, sakydama: 
„Negaliu užmirš t i vienos 
gražios, meilios mėlynakės 
blondinės mergytės... Ją mama 
(prieš pusantro mėn.) atvedė į 
prieglaudą ir paliko". Mergytė 
(puspenktų metų), apsiašarojo, 
prisiminusi mamą..." 

JAV LB konferencijos metu 
birželio 19 d., Southfield, Mi-
chigan, kun. Antanas Saulaitis 
sakė, kad matęs vaikų namus. 
J is labai rūp inas i vaikų 
auklėjimu ir santykiu tarp 
prižiūrėtojų bei vaikų. Jis 
sut inka, kad darbas su 
našlaičiais nėra tik patenkini
mas fizinių poreikių, bet reikia 
stengtis ugdyti p i lnut ines 
asmenybes. Kun. Saulait is 
teigia, kad verta bandyti įvesti 
savanorių, dirbančiųjų iš užsie
nio, sistemą, bet abejoja, ar tai 
bus priimtina, nes prieglaudose 
dirbantys manys , kad 
savanoriai nori perimti ar atim
ti jų darbą. „Saulutės" veiklai 
taip pat p r i t a r ė Lietuvos 
ministras pirm. A. Šleževičius ir 
Lietuvos amb. St. Lozoraitis. 

Einamuose reikaluose buvo 
aptartas progresas, kreipiantis 
į įmones dėl vitaminų bei lavi
nančių ir minkštų žaislų. Ka
dangi krepšinio čempionatas 
baigėsi Bulis komandos 
laimėjimu, bus jau konkrečiai 
tariamasi su Will Perdue dėl 
lėšų rinkimo formato Lietuvos 
našlaičiams. 

Kitas „Saulutės" susirin
kimas bus ketvirtadienį, liepos 
8 d., 7:30 v.v., Lietuvių pasaulio 
centre Lemonte, Konferencijų 
kambaryje. Visi, t u r in tys 
minčių, energijos, kantrybės ir 
norą padėti Lietuvos našlai
čiams, kviečiami įsijungti į 
„Saulutės" darbą. 

Indrė 

Rasa Holenderytė dėvi akademinę kolegijos baigimo kepure su žodžiu Lietuva ir lietuviška 
trispalvėle savo mokslo metų užbaigtuvėse šį pavasari įvykusiose Holland, MI Apie Rašus 
pasiekimus moksle spausdinome straipsnelį šios savaitės trečiadienio laiooje. S J Rasa miesto 
tulpių darže matome jos broliuką Aliuką ir sesutę Audrą (abiejų pavarde - Brooks). 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avcnue 

Chicago, IL 60629 

Tel. (1-312) 776-8700 
Darbo vai nuo 9 iki 7 vai vak. 
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