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Žinios iš Lietuvos — Elta 

• • Kultūros darbuotojai 
mažiau uždirba už 

darbininkus 
Visa Lietuva minėjo 

valstybės dieną 

Lietuvoje iškilmingai pa
minėtos Mindaugo karūnavimo 
Lietuvos karaliumi 740 meti
nės. Liepos 4 d. ant visų 
Lietuvos piliakalnių uždegta 
simbolinė atminties ugnis. Ja 
pagerbti visų amžių didvyriai, 
kūrę Lietuvos Valstybę, siekę 
jos laisvės ir nepriklausomybės. 

Liepos 5 d. Vilniuje Meninin
kų rūmuose įvyko iškilmingas 
Valstybės dienos minėjimas, 
kuriame dalyvavo Lietuvos 
prezidentas Algirdas Bra
zauskas, Ministras pirmininkas 
Adolfas Šleževičius, Seimo 
pirmininkas Česlovas Juršėnas. 
Jis padarė pranešimą. Praneši
mus taip pat skaitė akademikas 
Zigmas Zinkevičius ir profeso
rius Mindaugas Maksimaitis. 
Su švente susirinkusius pasvei
kino Jungtinių Tautų generali
nės asamblėjos prezidentas Sto-
janas Ganevas. 

Liepos 6 d. Vilniaus Arki
katedroje bazilikoje buvo 
laikomos šv. Mišios „Už 
Tėvynę". Iškilminga vėliavų 
eisena iš Nepriklausomybės 
aikštės patraukė į Katedros 
aikštę, kur vyko meno kolek
tyvų pasirodymas. 

Kaune Valstybės dienos ren
giniai prasidėjo Vytautinės vė
liavos pakėlimu Vytauto Didžio
jo karo muziejaus bokšte. Šiame 
muziejuje atidaryta paroda, 
pasakojanti apie karalių Min
daugą ir jo epochą. Arkikated
roje bazilikoje buvo aukojamos 
šv. Mišios. Rotušėje vyko miesto 
herbo įteisinimo ceremonija, 
kurioje dalyvavo Lietuvos 
Respublikos prezidentas Algir
das Brazauskas. 

Pažadėjusi sumokėti skolas, 
Lietuva vėl gauna dujas 

Rusijos akcinė bendrovė „Gaz-
prom" vėl pradėjo tiekti Lie
tuvai dujas. Tiekimai buvo 
nutraukti birželio 27 dieną po 
to, kai Lietuva neapmokėjo eili
nės sąskaitos. Jos skola tuo 
metu jau buvo pasiekusi 43.5 
milijono dolerių. 

Premjeras Adolfas Šleževi
čius, Karaliaučiuje susitikęs su 
Rusijos vicepremjeru Sergejum 
Šachrajum, garantavo, jog 
Lietuva per dvi savaites 
sumokės dalį skolos. Visa skola 
bus padengta iš kreditų, kuriuos 
Lietuvai suteikė Pasaulinis 
bankas, taip pat iš skolų, kurias 
Lietuvai grąžins Rusija ir Bal
tarusija. Tačiau Rusijos dujų ko
mersantai pareikalavo sumo
kėti 16.3 milijono dolerių ir 1.3 
milijardo rusiškų rublių 
delspinigių. Lietuva nemokėjo 
j iems nuo pernai metų 
rudens. Dėl šio ieškinio dar bus 
deramasi. 

Gyventojams parduodamų du
jų kaina padidinta nuo 238 iki 
350 litų už tūkstantį kubinių 
metrų, o pramonės įmonėms — 
iki 475 litų. Tai maždaug treč
daliu daugiau, negu iki šiol. 

Rusijos gamtinėmis dujomis 
naudojasi apie 6 tūkstančius 
įmonių ir daugiau kaip 400,000 
abonementų. Baiminamasi, kad 
apie penktadalis įmonių ir kas 
ketvirta šeima neturės kuo už 
jas mokėti. 

Vilniuje prasidėjo 
tarptaut inė folkloro šventė 

Liepos 6 dieną baltų kultūros 
vakarų Vilniaus žemutinėje 
pilyje prasidėjo šeštasis kasme
tinis tarptautinis folkloro fes
tivalis „Baltica 93". Pirmasis 
1987 metais taip pat buvo 
surengtas Lietuvos sostinėje, 
kiti du - Rygoje ir Taline. 1990 
metais dėl sovietų paskelbtos 
ekonominės blokados neįvyko. 
Užpernai ir pernai festivalių 
miestas vėl buvo Ryga ir 
Talinas. 

Šių metų šventė skir ta 
seniausiajai — darbo ir vasaros 
kalendorinio ciklo tautosakai. 
„Kiekvienam žmogui, nesvarbu 
kurioje pasaulio šalyje jis 
begyventų ir kokį civilizacijos 
laipsnį bebūtų pasiekęs, žemę 
dirbantis valstietis, didelis 
naminės ruginės duonos kepa
las, trumpiausios vasaros nak
ties paslaptis — negali būti 
svetimi įvaizdžiai", — teigia 
festivalio scenarijaus autorė ir 
meno vadovė Zita Kelmickaitė. 

Lietuvos ir Ukrainos 
vyriausybių derybos 

Šiandien, liepos 7 d., Vilniuje 
prasidėjo Lietuvos ir Ukrainos 
vyriausybių delegacijų susi
tikimas. Joms vadovauja šalių 
premjerai Adolfas Šleževičius ir 
Leonidas Kučma. 

Ukrainos delegacijos sudėtyje 
yra vyriausybės kabineto , 
užsienio ekonominių ryšių bei 
finansų ministrai, valstybinio 
banko valdybos pirmininkas, 
transporto bei pramonės žinybų 
vadovai. 

Tikimasi, kad vyriausybių 
vadovai pasirašys šalių 
prekybinio ir ekonominio bend
radarbiavimo protokolą. Bus ap
tarti ir, tikriausiai, pasirašyti 
susitarimai dėl bendradar
biavimo švietimo, mokslo, 
kultūros, transporto bei ener
getikos srityse. 

Jungtinių Tautų Generalinės 
ansamblėjos prezidentas apie 

Rusijos kariuomenės 
išvedimą iš Baltijos šalių 

Rusijos kariuomenės išvedimo 
iš Baltijos valstybių klausimas 
bus vienas pagrindinių Jungti
nių Tautų Generalinės asamblė
jos sesijoje rugsėjo mėnesį, 
pasakė asamblėjos prezidentas 
Stojanas Ganevas susitikime su 
Seimo pirmininku Česlovu Jur
šėnu. Savo reikšme jis prilygs 
irgi toje pat sesijoje numato
moms svarstyti žmogaus teisių 
problemomis. 

Stojanas Ganevas lankosi Bal
tijos šalyse, norėdamas susipa
žinti, kaip vykdoma Jungtinių 
Tautų Generalinės asamblėjos 
rezoliucija dėl Rusijos kariuo
menės išvedimo. Liepos 4-6 
dienomis jis viešėjo Vilniuje. 

Stojanas Ganevas sakė, jog 
apie tai, kaip vykdoma rezoliu
cija, pranešimą Generalinės 
asambljos sesijoje ruošiasi 
padaryti Jungt inių Tautų 
Generalinis sekretorius Boutros 
Gali. Jis pageidavo, kad sesijos 
diskusijose dalyvautų ne vien 
profesionalūs diplomatai, bet ir 
Baltijos šalių parlamentarai. 

Generalinės asamblėjos prezi-

Ekonominė padėtis 
stabilizuosis per 2-3 

metus 

Davenport, Iowa, miestas po vandeniu 

dento nuomone, Rusijos kariuo
menės išvedimas iš Lietuvos 
vyksta patenkinamai, tuo tarpu 
Latvijoje ir Estijoje susiduriama 
su nemažomis problemomis. Ru
denį į Baltijos šalių sostines ir 
Maskvą atvyks dar viena Jung
tinių Tautų ekspertų grupė. 

Pokalbyje su Respublikos 
prezidentu Algirdu Brazausku 
Generalinės asamblėjos prezi
dentas pasakė, kad jis nepri
taria bandymams kariuomenės 
išvedimo problemas sieti su ki
tomis, pirmiausia ekonominė
mis bei tautinių mažumų. Jis 
pripažino, jog pastarosios egzis
tuoja, ypač Latvijoje ir Estijoje, 
tačiau turėtų būti sprendžiamos 
atskirai. 

Stojanas Ganevas pažymėjo, 
jog Generalinės asamblėjos 
rezoliucijoje k a l b a m a apie 
būtinumą susitarti dėl greito, 
tvarkingo ir visiško kariuo
menės išvedimo iš visų Baltijos 
šalių. Mes norime, pasakė jis, 
kad rezoliucija taip ir būtų 
vykdoma. Stojano Ganevo nuo
mone, kurią jis susidaręs po su
sitikimų Rygoje, kai kurias 
kariuomenės išvedimo pro
blemas galima būtų aptarti 
Baltijos valstybių ir Rusijos 
vadovų susitikime. 

Algirdas Brazauskas papasa
kojo svečiui apie kariuomenės 
išvedimo eigą, pareiškė įsiti
kinimą, kad ji bus išvesta iki 
rugpjūčio pabaigos. Kartu Lie
tuva reikalauja, pasakė jis, kad 
būtų atlyginta ne t iktai išsi-
keliančios kariuomenės pada
ryta žala, bet ir ta, kurią 
okupantai padarė Lietuvos 
ūkiui ir žmonėms nuo 1940 me
tų. 

Stojanas Ganevas teigiamai 
įvertino konstruktyvų Lietuvos 
ir Rusijos dialogą dėl kariuo
menės išvedimo, Jis sakė, kad 
šia patirtimi galėtų pasinaudoti 
ir kitos šalys, nors kai kuriose 
problemos žymiai sudėtinges
nės. 

Kiek uždirba p r a m o n ė s 
darbuotoja i 

Pramonės įmonių darbuotojų 
atlyginimai svyruoja nuo 413 
iki 120 litų per mėnesį. Per 
metus jų darbo užmokestis padi
dėjo 7.1 proc. Tač iau dėl 
padidėjusių kainų rea lus i s 
uždarbis sumažėjo. 

Didžiausi atlyginimai yra 
elektroenergetikos pramonėje — 
413 litų. Maisto pramonės dar
buotojai, priklausomai nuo jos 
šakų, gauna po 220-240 litų. 
Mažiausiai uždirba meta lo 
pramonės (115 litai) ir medici-

Baltijos šalių politikos vadovai 

Viešosios nuomonės tyrimo 
centras prie Filosofijos, socio
logijos ir teisės instituto birželio 
viduryje apklausė 1633 Lietu
vos gyventojus. Buvo vertinama 
Baltijos šalių parlamentų, 
vyriausybių, taip pat valstybių 
ir vyriausybių vadovų veikla. 
tuo pat metu tokios apklausos 
surengtos Latvijoje ir Estijoje. 

Apklausos duoti enys tokie 
(procentais): 

Prezidentų veiklos vertini
mas: 

— Algi rdas Brazauskas: 
teigiamai - 49, neigiamai - 23 

— Anatolijus Gorbunovas: 
teigiamai - 44, neigiamai — 29 

— Lenartas Meris: teigiamai 
— 39, neigiamai - 43 

Premjerų veikla: 
— Adolfas Sleževičius: 

teigiamai - 34, neigiamai - 19 
— įva ra s Guodmanis: 

teigiamai - 21, neigiamai - 57 
— Martis Laaras: teigiamai -

42, neigiamai - 42 
Pa r l amen tų veikla: 
— Lietuva: teigiamai - 28, 

neigiamai - 48 
— Latvija: teigiamai -11, nei

giamai - 70 
— Estija: teigiamai - 38, 

neigiamai - 48 

nos bei tiksliųjų prietaisų 
pramonės (120 litų) darbininkai. 

Darbininkų vidutiniai atlygi
nimai maždaug pusantro karto 
didesni už kultūros, mokslo ir 
švietimo darbuotojų atlygini
mus. Vidutinės pensijos yra 
60-70 litų. 

Neoficialiais duomenimis, už 
butą ir maistą vienam žmogui 
reikia mokėti 140150 litų. Apie 
pusę žmonių gyvena skolon ar
ba už skurdo ribos. 

S tuden tės — gražiausios 
Lietuvos merginos 

Devyniolikmeti Kauno Medi
cinos akademijos studentė 
J ū r a t ė Mikuts:tė išr inkta 
gražiausia šių metų Lietuvos 
mergina. Konkurse dalyvavo 17 
merginų, atrinktų iš 120 
pretendenčių. Konkursas buvo 
surengtas penkta kartą. 

Pirmųjų vicemiss t i tu la i 
paskirti irgi studentėms — 
20-metei Loretai Brusokaitei iš 
Kauno ir 18-metei vilnietei 
Jelenai Tichono\ai.. Konkursą 
„Vilono" viešbutyje bei per 
televiziją stebėję žiūrovai savo 
simpatijas skyrė 20 metų 
Vilniaus universiteto studentei 
Jūratei Bajarskaitei. 

Vyriausybių veikla: 
— Lietuva: teigiamai - 32, nei

giamai - 44 
— Latvija: teigiamai -11, nei

giamai - 70 
— Estija: teigiamai - 7, nei

giamai - 51 
Šalies ekonominė padėtis: 
— Lietuva: teigiamai - 8, nei

giamai - 80 
— Latvija: teigiamai - 7, nei

giamai - 68 
— Estija: teigiamai - 26, 

neigiamai - 47 
Trūkstamus procentus sudaro 

tie, kurie nepasakė nuomonės. 
Lietuvos korespondentų nuo

mone, jų interesams geriausiai 
atstovauja šie Lietuvos poli
tikai: Algirdas Brazauskas (35 
procentai apklaustų), Vytautas 
Landsbergis (14 proc.), Kazimie
ras Antanavičius (11 proc.), 
Adolfas Šleževičius (7 proc.), 
Česlovas Juršėnas (6 proc.). 

36 procentai apklaustųjų 
simpatizuoja Lietuvos demo
kratinei darbo partijai, 10 proc. 
— Tėvynės Sąjungai ir neseniai 
įkurtai konservatorių partijai, 
kuriai vadovauja Vytautas 
Landsbergir , 9 proc. — Krikš
čionių demokratų partija, 5 
proc. — socialdemokratams. 

Pagrindiniai sunkumai j au 
praeityje 

Ministras p i rmin inkas 
Adolfas Šleževičius pripažino, 
kad per 100 jo vadovaujamos vy
riausybės darbo dienų ekonomi
nė situacija šalyje labai pablo
gėjo. Žmones nuo bado gelbsti 
tik tai, jog maisto produktų 
suvartojama 2-3 kartus mažiau, 
konstatavo jis. 

Adolfas Šleževičius padarė 
pagrindinį pranešimą šeštadie
nį vykusiame Demokratinės 
darbo partijos (DDP) tarybos 
posėdyje, kuriame svarstyta 
ekonominė šalies padėtis. Prem
jeras yra ir šios partijos tarybos 
pirmininkas. 

Adolfas Šleževičius prognoza
vo, kad šiemet mėsos bus paga
minta tik 150 tūkstančių tonų. 
Tai beveik 3 kartus mažiau, 
negu 198S metais. 

Tačiau sandėliuose, mėsos ir 
pieno kombinatų šaldytuvuose 
sukaupta daug produkcijos. 
Premjeras siūlė parduoti ją 
pigesnėmis kainomis, o jų skir

tumą padengti iš biudžeto. Tai, 
premjero nuomone, iš dalies 
palengvintų sunkiai besiver
čiančių žmonių gyvenimą. 

Nepaisant to, Adolfas Šleže
vičius teigė, kad bendros ūkio 
tendencijos rodo, jog didžiausi 
sunkumai jau praeityje. Jis 
sakė, kad dabar svarbiausia 
sudaryti ekonomines prielaidas 
ūkiniams subjektams normaliai 
funkcionuoti. Vyriausybė 
paruošė projektus sumažinti 
pelno mokestį, akcizus, o 
dividendų iš viso neapmokes
tinti. Premjeras tikisi, kad per 
2-3 metus ekonominė padėtis 
šalyje visiškai stabilizuosis. (EJ, 

Sužalotas Seimo narys 

Praėjusį savaitgalį plente 
netoli Vilniaus sunkvežimis 
sužalojo dviračiu važiavusį 
Seimo narį Tautvydą Lydeikį. 
Sužeistojo būklė labai sunki. Po 
operacijos jis dar nėra atgavęs 
sąmonės, kvėpavimą palaiko 
aparatas. 

Tautvydas Lydeikis Seime 
atstovauja Lietuvos Respubli
kos piliečių chartiją. (E.) 

K. Mart problemos 
R. Europoje 

Praha. K Mart krautuvių 
tinklas, antras savo didumu 
Amerikoj, turintis 2400 krau
tuvių, praėjusiais metais ati
darė 13 krautuvių buv. Čekos
lovakijoj. Pasirodo, prekyba 
neina taip gerai, kaip tikėtasi. 
Svarbiausia tai, kad buv. 
komunistiniuose kraštuose 
pirkėjo ir pardavėjo santykis 
visai ne toks. kaip Vakarų kraš
tuose, ir perauklėti vietinį 
pardavėją taip, kad jis jaustųsi 
patarnaująs pirkėjui, labai 
sunku. Ypač su vyresniaisiais. 
(NYT) 

Vieno žaidėjo dėka 

— Michael Jordan, Chicagos 
ir Amerikos žymiausias krepši
nio žaidėjas, per devynerius me
tus Chicagos ekonomijai pridėjo 
apie vieną bilijoną dolerių. Dau
gybė žiūrovų suvažiuodavo jo 
žaidimo pažiūrėti net iš kitų 
miestų, visi bilietai būdavo 
išpirkti, gerai uždirbo resto
ranai, suvenyrų prekiautojai ir 
kt. Daugiausia jo dėka Chicaga 
trejus metus iš eilės buvo Ame
rikos čempionu. fChic. Trib.) 

Prasidėjo septynių 
konferencija 

Tokyo. Prez. Clinton susitiko 
su Japonijos ministru pir
mininku Kiiči Miyazava ir 
diskutavo prekybos reikalus. 
Nors dar nedaug kas žinoma iš 
jų diskusijų, tačiau atrodo, kad 
Japonija palankiai žiūri į 
Amerikos prašymą daugiau 
įsileisti amerikietiškų prekių. 
Kas bus sutarta dvišalinėse 
diskusijose, paaiškės tik po sep
tynių šalių vadų konferencijos. 

Septynių šalių vadovai — 
Amerikos, Kanados, Britanijos, 
Prancūzijos, Vokietijos, Italijos 
ir Japonijos — ekonominę konfe
renciją pradėjo vakar ir ji tęsis 
tris dienas. 

Varšuva. Ilgai vyko ginčai 
tarp Lenkijos episkopato ir žydų 
bendruomenės dėl seselių kar-
meličių vienuolyno Auschwitz, 
buv. nacių koncentracijos sto
vyklos rajone, kur buvo sunai
kinta daug žydų. Episkopatas, 
norėdamas baigti nesantaiką, 
vienuolyną perkėlė kitur. 

Davenpot, Iowa. Mississippi 
potvynis tęsiasi, vanduo neat-
slūgsta, priešingai — kyla. nes 
kasdien smarkiai lyja. 

— Mississippi upės baržos, 
viso apie 1000, su 1.5 mil. tonų 
kroviniais dėl potvynio nuo bir
želio 25 d. nejuda. Apskaičiuo
jama, kad baržų savininkams 
kasdien būna nuostolio apie 
puse milijono dolerių. 

Puerto Rico 
referendumas 

San J u a n . Puerto Rico gub. 
Petro Rossello paskelbė, kad 
lapkričio 14 d. bus referen
dumas, ir piliečiai galės nutar
ti, pasirinkti vieną iš trijų išei
čių: būti 5I-a Jungtinių Ameri
kos Valstija, pasilikti Amerikos 
bendrijoj (commonwealth), arba 
visai atsiskirti , pasiskelbti 
nepriklausoma valstybe. Gu
bernatorius ir jo New Progres
sive partija agituoja už pirmą 
variantą. Jis mano, kad Ameri
kos Kongresas neatsisakys pri
imti naujos valstijos. 

Puerto Rico Amerikos kontro
liuojama jau 100 metų. 

Lietuvos ambasados 
žinios 

I ambasadą (Lietuvos) darbi
niam posėdžiui susirinko Esti
jos, Latvijos, Kirgizijos, Rusijos, 
Baltarusijos, Ukrainos, Armė
nijos, Azerbaidžano, Uzbekis
tano ambasadų darbuotojai, at
sakingi už mokslo reikalus. 
Posėdžio metu buvo svarstoma 
nauja Tarptautinio Mokslinio 
fondo ilgametė programa, skir
ta tiksliųjų mokslų projektams 
finansuoti. Šį fondą, kuriam su
sitikime atstovavo H. Balser ir 
G. Sher ir kurio tikslas remti 
mokslą Baltijos šalyse, Gruzijoje 
bei NVS, neseniai įsteigė G. 
Soros. 

Pagrindinis dalykas, kurį 
aiškinosi pasitarimo dalyviai, — 
tai pinigų paskirstymas, G. 
Soros norėjo, kad šie fondai būtų 
skirstomi per Maskvą, tačiau su 
tuo nesutiko kitų šalių atstovai, 
kurie norėjo, kad pinigai būtų 
duodami individualiai kiek
vienai šaliai. 

Minskas (PAP> - Lenkijos 
prezidentas Lech Walęsa dvi 
dienas lankėsi Baltarusijoj 
(Gudijoj). Baigdamas vizitą, 
spaudos konferencijoje patvir 
tino, kad kol jis pats ir jo vaikai 
(jų jis turi aštuonis) bus gyvi, 
niekad bk„ t i apie Baltarusiją 
neatsilieps ir nereikš jokių teri
torinių pretenzijų. 

KALENDORIUS 

Liepos 8 d.: Kilijonas, Akvi-
las, Priscilė, Tauragis, Arnol
das. 

Liepos 9 d.: Veronika, Vida, 
Algirdas. 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1993 m. liepos mėn. 8 d. 

LIETUVIU TELKINIAI 

DETROIT, MI 

VEDYBŲ SUKAKTIS 

Benediktas ir Vita (Poli-
kaitytė) Neverauskai š.m. liepos 
4 d. savo artimųjų tarpe kukliai 
šventė 40 metų vedybų sukaktį 
(iš tikrųjų jie vedė 1953 m. 
liepos 11 d.). B. ir V. Neve
rauskai užaugino du vaikus: 
dukrą Ritą (Giedraitienę) ir 
sūnų Vidą, besireiškiantį 
muzikos pasaulyje ir visuome
ninėje, ypač ateitininkų, veik
loje. 

J A V LB POLITINES 
KONFERENCIJOS 

RENGIMO KOMITETAS 

JAV Lietuvių Bendruomenės 
politinę — visuomeninę kon
ferenciją Detroite organizuoti 
buvo sudarytas komitetas iš 
Michigano apygardos valdybos 
ir Detroito apylinkės narių. 
Jame uoliai dirbo Vytautas 
Jonaitis, Juozas Orentas, Ma
rytė ir Vytas Petruliai, Danutė 
Petrusevičiūtė, Ramutė ir Vytas 
Petruševičiai, Danutė Petronie
nė, Algis Rugienius, Jurina ir 
Vytas Rugieniai, Jonas Urbo
nas, Janina ir Narimantas Ud-
riai, Algis Zaparackas, Nijolė 
Zelwinder ir komiteto pirmi
ninkė Liuda Rugienienė. Konfe
rencija buvo labai sėkminga, jo
je dalyvauti užsiregistravo 200 
asmenų. Iškilmingoje vakarie
nėje, kurioje buvo pagerbtas 
ambasadorius Stasys Loziraitis, 
dalyvavo 300 asmenų. 

L.R. 

SĖKMINGA JONINIŲ 
IŠVYKA „PILĖNUOSE" 

„Švyturio" jūros šaulių kuo
pos gegužinė vyko sekmadienį, 
liepos 5 dieną, nuosavoje „Pilė
nų" stovyklavietėje, esančioje 
netoli Manchester, Michigan. 
Jonai ir Jonės buvo pagerbti 
tradiciniame Joninių lauže. 
Gegužinę rengė „Švyturio" 
jūros šaulių kuopos valdyba, 
vadovaujama pirm. Broniaus 
Valiukėno. 

STOVYKLAVO DETROITO 
SKAUTIJA 

„Gabijos" ir „Balti jos" 
skautų,-čių tuntų vasaros 
stovykla, vykusi „Dainavos" 

jaunimo stovykloje, sėkmingai 
baigėsi. Detroitiečiai stovyklavo 
nuo birželio 20 iki birželio 27 
dienos. Stovykla buvo pavadin
ta „ATŽALYNAS",nes stovyk 
lautojų dauguma buvo paukšty
tės ir vilkiukai. Stovyklai 
vadovavo „Gabijos" tunto tun-
tininkė Viktutė Jankutė-Moss. 

DALYVAUKIME BALFO 
GEGUŽINĖJE 

Balfo 76-to skyriaus gegužinė 
vyks sekmadienį, rugpjūčio 1 
dieną, „Pilėnų" stovyklavietėje. 
Balfo 76-tas skyrius kviečia 
visus narius ir visuomenę at
vykti į gegužinę ir tuo prisidėti 
prie labdaros veiklos. Balfo 
76-tam skyriui pirmininkauja 
Šv. Antano parapijos klebonas 
kun. Alfonsas Babonas. 

KORSAKŲ ŠEIMOS 
ŠVENTĖ 

Birželio 27 dieną Izabelė ir 
Rimas Korsakai Dievo Apvaiz
dos Kultūros centre suruošė 
savo sūnaus gimnazijos baigimo 
puotą. Jonas Korsakas, sėkmin
gai baigęs gimnaziją, rudenį 
pradės studijuoti Michigano 
univers i te te , inžineri jos 
fakultete. Linkime Jonui Kor
sakui ištvermės ir sėkmės. 

lm 

DAINAVOS METINĖ 
ŠVENTĖ 

Šiais metais t rad ic inė 
Dainavos jaunimo stovyklos 
metinė šventė vyks sekmadienį, 
liepos 25 d. Ir vėl bus proga ap
silankyti mūsų mieloje Dai
navoje, išbandyti laimę tur
tingoje loterijoje, pasivaišinti 
skaniu lietuvišku maistu, iš
klausyti pranešimų apie jauni
mo stovyklos veiklą rėmėjų su
važiavime ir pasimaudyti gra
žiame Spyglio ežere. 

Šventė prasidės 11 vai. ryto 
šv. Mišiomis Baltųjų namų 
salėje. Po Mišių bus proga pasi
vaišinti gerai paruoštu lietu
višku maistu, kurio gaminimui 
vadovaus nuolatinė Dainavos 
svetainės vadovė Taura Unde-
rienė ir visas būrys talkininkių. 
Tuo pačiu laiku vyks ir visų 
mėgiamas „laimės šulinys" — 
loterija. 2 vai. po pietų Baltuose 
namuose vyks Dainavos rėmėjų 
metinis susirinkimas ir Dai
navos Tarybos narių rinkimai. 

Dainavos administraci ja 
mielai kviečia visus Detroito, 
Windsoro ir viso Michigano tau
tiečius liepos 25 d. apsilankyti 
jaunimo stovykloje ir tuo apsi-
lankimu paremti jos veiklą, taip 
svarbią išeivijos j aun imo 
gyvenime. Daug nuoširdžių 
Dainavos rėmėjų metų metais 
dirba, stengdamiesi išlaikyti 
jaunimo stovyklą. Jūsų daly
vavimas metinėje šventėje pa
teisins nors dalį įdėto darbo. 

Kad ir šiais metais loterija 
būtų turtinga, jai reikia daug 
laimikių — dovanų, kurias ga
lima jau dabar įteikti loterijos 
rengėjams Viktorui Veselkai ir 
Vaciui Lėliui, arba Dainavos ad
ministratoriui Mariui Gražuliui 
Dainavoje. 

V.P. 

Žurnalisto Jono Daugėlos gimtadienį švenčiant. Iš k. — žurn. Jonas Daugėla, žurn. Jurgis Janu-
šaitis, Lietuvos Tautinio Olimpinio komiteto prez. Artūras Poviliūnas ir ALT s-gos skyriaus pirm. 
Vytautas Abraitis. 

DAYTONA BEACH, FL 

VISUOMENININKO IR 
ŽURNALISTO 
GIMTADIENIS 

Daytona Beach lietuvių tel
kinyje jau daugiau negu dešimt
metį gražiai įsikūrę gyvena 
uolūs visuomenininkai Juoze ir 
Jonas Daugėlai. Juoze, buv. Lie
tuvos operos solistė, išliko kukli 
ir aktyviai įsijungė į muz. An
tano Skridulio vadovaujamą 
chorą „Sietyną", kaip choristė, 
nors ją girdime bažnyčioje ir 
meninėse programose dainuo
jant solo partijas. Jonas Daugė
la, nuo pat jaunystės visuo
menininkas, aktyvus valstiečių 
liaudininkų veikėjas, uolus 
spaudos bendradarbis, žurna-
listas-publicistas, beveik 
dešimtmetį sėkmingai vadova
vęs Lietuvių klubui. 

Juozės ir Jono Daugėlų sve
tinguose namuose pabendrauti 
progų nestokojama. Štai ir š.m. 
birželio 15 d. didesnis jų 
artimųjų būrelis suvažiavo pa
sveikinti kūrybingąjį Joną 
minintį savo septyniasdešimt 
aštuntąjį gimtadienį. 

Tikrai maloni popietė, gražus 
pabendravimas Daugėlų šeimo
je. 

Jono gyvenimo ištikimoji 
palydovė paruošė šaunias 
vaišes, o Jonas svečius vaišino 
gaivinančiais gėrimais. 

Vaišėms įpusėjus, gimtadienį 
švenčiantį Joną pasveikino 
spaudos kolega Jurgis 
Janušaitis, ALT s-gos Daytona 
Beach skyriaus pirmininkas 
Vytautas Abraitis, Lietuvių 
klubo pirmininkas Gediminas 
Lapenas ir svečiai iš Lietuvos — 
Lietuvos Olimpinio komiteto 
prezidentas Artūras Poviliūnas 
ir jo žmona Laima. 

Sveikintojai išryškino Jono 
Daugėlos, kaip visuomenininko, 
žurnalisto, publicisto įnašą į 
lietuvių spaudą, organizacinę 
veiklą, nuopelnus šio telkinio 
lietuvių klubui, tolerantiš
kumą, draugiškumą, nors, kaip 
sakė V. Abraitis, kad jų pa
žiūros ir partijos skiriasi, tačiau 
tikslai suartina į malonią 
draugystę. Svečiai iš Lietuvos, 
sveikindami Joną Daugėlą, 
drauge išreiškė dėkingumą 
lietuvių išeivijai, gėrėjosi gražiu 

Žymus dai l in inkas , bažnytinio m e n o muzie jaus kūrėjas, buvęs Vi ln i aus muziejaus d i rek tor ius 
Adolfas Valeška ats isveikina su d r a u g a i s ir ka imyna i s Beverly Shores , IN (susir inko apie 50), 
birželio 22 d i švykdamas n u o l a t i n i a m gyvenimui i Lietuva. Kairė je jo a r t imas d raugas archit . 
Henr ikas Novickas. prel. Ignas U r b o n a s , deš . dai l . Indre L u k a i t ė 

Nuotr V y t a u t o K a s n i ū n o 

sugyvenimu, darniu darbu, sie
kiant Lietuvai gerovės. 

Jonas Daugėla, giliai susi
jaudinęs, padėkojo visiems už 
sveikinimus, linkėjimus, sve
čiams už dalyvavimą ir statė 
sau klausimą: „Ar buvo gyven
ta prasmingai, ar atliko savo 
pareigas tėvynei, išeivijai, spau
dai, organizacijoms, ar tie dar
bai paliks įmintas pėdas". 

Svečiai pakėlė už Joną šam
pano taures ir palinkėjo Jam 
kūrybingų, sveikatingų ir lai
mingų ateities metų. 

Atvangai, muz. Antanui Skri
duliui prisėdus prie pianino, 
miela solistė Juozytė padainavo 
keletą dainų, tuo dar labiau 
paįvairinant šią gražią šeimoje 
šventę — kolegos Jono gimtadie
nį. 

ANTANINĖS, J O N I N Ė S 

Daytona lietuvių telkinyje 
nemažai Antanų ir Jonų bei Ja-
ninų. Šiemet Jonų ir Janinų 
garbei šaunią puotą suruošė 
Valerija ir muz. Antanas Skri
duliai, savo erdviuose, svetin
guose namuose. 

Jauki Skridulių sodyba. Daug 
augalotų njedžių, "žydinčios aug
menijos, o pavėsyje rymo Rū
pintojėlis. 

Arti keturiasdešimt svečių pa
kilia nuotaika prie šeimininkų 
skoningai paruoštų vaišių dali
nosi skubančių dienų įvykiais, 
būreliuose svarstydami ir da
bartinę Lietuvos politiką. 

Prieš vaišes namų šeimininkė 
prašė Aukščiausiojo palaimos 
Antanams, Jonams ir Jani-
noms, pasveikino vaišėse 
dalyvaujančius: Janiną Rum-
baitienę, Joaną Grybauskienę, 
Joną Daugėlą, Antaną Kalvaitį, 
o mes svečiai, ir šeimininką 
Antaną Skridulį. 

Sveikinimus lydėjo šampano 
tostai ir „Ilgiausių metų" 
linkėjimai. 

Valerijai ir muz. Antanui 
Skriduliams už šias vaišes 
dėkingi Jonai, Janinos ir An
tanai, o taip pat ir didelis svečių 
būrys. 

Muz. Antanas Skridulis, nepa
vargstantis, kūrybingas, rūpes
tingai dirba su choru „Sietynu", 
o po vasaros atostogų, pradės 
rimtai ruoštis ir „Sietyno" 
dešimtmečiui, kurį numatoma 
švęsti lapkričio ar gruodžio 

• mėn. 
Liepos ir rugpjūčio mėnesiai 

skiriami poilsiui. Kai kas 
keliaus į Lietuvą, kiti gal 
pasiek? šiaurę, o dauguma 
gerėsimes maloniomis Atlanto 
vandenyno bangomis, bandyda
mi ir čia atsikvėpti. 

J u r g i s Januša i t i s 

WORCESTER, MA 
LB APYLINKĖS NARIŲ 

METINIS SUSIRINKIMAS 

Worcesterio ir apylinkių LB 
narių susirinkimą birželio 13 d. 
4 v. p.p.. Maironio Parko patal
pose sušaukė ir jį pravedė val
dybos pirmininkė Teresė Meilu-
vienė. Sekretoriavo Jonas Baš-
kys. 

Pateiktą darbotvarkę priė
mus, pirmininkė pakvietė sve
čią LB JAV Krašto valdybos vi-
cepirm organizaciniams reika
lams Gintarą Čepą įteikti pa

dėkos lakštą buvusiam LB Wor-
cesterio apylinkės valdybos pir
mininkui Stasiui Rudžiui. Wor-
cesterio ir apylinkių lietuviai 
jam reiškia padėką už parodytą 
pasišventimą VVorcesterio lietu
vių organizaciniame, kultūri
niame ir visuomeniniame gyve
nime. 

Valdybos pirm. Teresė Meilu-
vienė atliko išsamų praėjusių 
metų LB apylinkės valdybos 
veiklos pranešimą. Ji pateikė ir 
ateityje numatomų darbų pla
ną. 

VVorcesteryje numatyta šį ru
denį atgai vinti lituanistinę mo
kyklą. Tuo reikalu pradėti pa
rengiamieji darbai. Jų yra daug 
ir susiduriama su įvairiais sun
kumais. Pirmininkė kvietė vi
sus paremti LB valdybos pa
stangas, kad mūsų mažieji ga
lėtų būti auklėjami lietuviško
je dvasioje. 

Buvo aptarti ir kiti svarbes
nieji renginiai: tai VVorcesterio 
LB apylinkės 40 metų veiklos 
sukaktis, iš Lietuvos atvykstan
čio 16 asmenų choro religinis 
koncertas vietos katedroje, kun. 
Petrausko 50 metų sukaktis 
(rugsėjo 22 d.), vysk. Harring-
ton, Worcesterio diecezijos 25 
metų sukaktis (birželio 29 d.). 

Revizijos komisijos (K. Čėsna, 
J. Miliauskienė ir A. Grigalaus-
kas) pranešimą atliko J. Mi
liauskienė. Patvirtinta, kad 
iždininko A. Glodo vedamos 
knygos rastos pavyzdingoje 
tvarkoje. Šiuo metu kasoje yra 
1,233 doleriai. Pinigai laikomi 
Merchant National banke, Leo-
minster, MA. 

Klausimams ir sumanymams 
skirtu laiku daugelio dalyvių 
buvo pasisakyta įvairiais bend
ruomenę liečiančiais klausi
mais. 

Susirinkimas baigtas užkan
džiais, kuriuos kruopščiai ir 
skoningai paruošė LB narės. 

J o n a s Baškys 

SKAUSMO IR LIŪDESIO 
DIENŲ MINĖJIMAS 

VVorcesterio ir jo apylinkių lie
tuviai birželio 13 d. minėjo ne
užmirštamus Sovietų vykdytus 
lietuvių trėmimus į Sibirą. 

Minėjimas pradėtas Šv. Kazi
miero parapijos bažnyčioje au
kojamomis iškilmingomis šv. 
Mišiomis už Lietuvą, dalyvau
jant organizacijoms su vėliavo
mis. Po pamaldų visi Mišių da
lyviai, susirinkę prie šventoriu
je esančio už Lietuvos laisvę žu
vusiems paminklo, išklausė St. 
Rudžio žodžius, primenančius 
visų žuvusių karštą meilę tėvų 
žemei, ir juos pagerbė vainiko 
padėjimu. 

3 vai. p.p. Maironio Parko 
apatinėje salėje vyko LB VVor
cesterio apyl. valdybos ruoštas 
Trėmimų minėjimas. LB pirm. 
Teresė Meiluvienė, pasveiki
nusi gausiai susirinkusius, pa
kvietė visus susikaupimo minu
te pagerbti mūsų didvyrius ir 
kankinius, mirusius už Lietuvos 
laisvę. Pirmininkė supažindino 
su šio renginio paskaitininku, 
JAV Krašto valdybos vicepirm. 
organizaciniams reikalams Gin
taru Čepu. Jis Worcesteryje ne 
pirmą kartą. Jis dažnai čia da
lyvaudavo skautų ruoštose spor 
to šventėse. Paskaitininkas tu
rininga paskaita apibūdino ano 
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meto neužmirštamus įvykius, 
įterpdamas savo tetos tuo laiku 
sukurtus poezijos posmus. Jo 
kalba išklausyta su tinkamu dė
mesiu. 

Baigdamas Gintaras Čepas 
ragino visus būti tvirtais ir 
visomis jėgomis ryžtingai tęsti 
lietuvybės išlaikymo darbą, 
teikti visokeriopą pagalbą Lie
tuvai. Tada būsime tikri kad 
priespaudos metų sudėtos gyvy
bių aukos nebuvo veltui. 

Minėjimas baigtas himnu. 
J . B. 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA 
1 M East Suparfor, Sufta 402 

Valandos pagal susitarimą 
Tai. — (1-312) 337-1285 

BE TABAKO DŪMŲ 

Pasaulinės sveikatos orga
nizacijos (WHO) Europos biuro 
atstovė Elizabet Helsing Kauno 
Medicinos akademijai įteikė 
specialų a tminimo ženklą, 
kuriuo ši aukštoji mokykla ap
dovanota už pastangas propa
guoti sveiką gyvenimo būdą be 
tabako dūmų. Medicinos aka
demijos specialistai parengė 
ilgalaikę rūkymo profilaktikos 
programą, kuri pradėta diegti 
Lietuvos mokyklose. Medikams 
pasiūlius, svarbiausia miesto 
gatvė — Laisvės alėja — 
paskelbta nerūkymo zona. 
Draudžiama rūkyti medicinos 
įstaigose, konsultuojami norin
tys mesti rūkyti. („Vakarinės 
naujienos", 06.22) 

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

Priklauso Hoty Cross ir Christ ligoninėms 
2434 W. 71 Straat, Chicago 

Tai. 312-434-5849 (veikia 24 vai.) 
Pirm, antr., ketv., penkt. nuo 12 iki 3 v.p.p. 

Cardlac Dlagnoala, Ltd. 
Marquatte Madlcal Bulldlng 

8132 3. Kadzla 
Chicago, IL 80829 

Tai. (312)438-7700 
R I M G A U D A S N E M I C K A S , M.D. 

10401 8. Robart* Rd., Palos Hllls, ILJ S . PRASAD T U M M A L A , M.D 
Tai. 708-598-4430 (veikia 24 vai.) 

Pirm., antr., ketv., penkt. 4 v.p.p—7 v.v 

Kab. 312-735-4477; 
Raz. (708)2484087; arba (708)246-658 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAYVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Putaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3*00 W. M 81. Tai. (706) 4224101 
Valandos pagal susitarimą 

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

penkt. ir š>Std. 9 v r.-12 v.p.p. 

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Dundaa Ava., Elgln, III. 60120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

6132 ». Kadzla Ava., Chicago 
(312) 7711966 arba (312) 469-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Tai. kabinate- Ir buto: (708)652-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ava., Clcaro 

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

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

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

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

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

Tai. (708) 448-1777 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

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

Tai. 312-585-1958 
172 Schlllar St., Elmhurst, IL 60126 

708-941-2808 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais "ei 708-834-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

2484 W. 71*t Straat 
(312) 434-2123 
Pirm. 2-7 Antr. ir 

ketv 9-12 Penkt. 2-7 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Straat 

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

Kablnato tai. (312) 776-2880. 
Raz. (708) 448-5545 

EDMUNDAS VIŽ INAS, M . D , S . C . 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 
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Valandos pagal susitarimą 
Tai. (312) 585-7755 

Vai 

Kab. tai. (312) 585-0348; 
Raz. (312)779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 83rd St. 
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ARAS ŽUOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Madlcal Cantar-

Naparvllla Campua 
1020 E. Ogdan Ava., Sulta 310, 

Napervllle IL 60563 
Tai. 708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. 312-586-3168 
Namų 708-381-3772 

DR. PETRAS ŽUOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 W. 63rd St., Chicago, IL 60631 
Vai: pirm . antr. ketv ir penkt 3-6 

šeštadieniais pagal susitarimą 
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J O N A S DAUGĖLA 

parodė daug gailesčio ir užuo
jautos žudomiems žydams. 0 tie 
žmonės irgi gyveno genocido 
pavojuose. Ta medžiaga rodytų, 
kad daug tų geraširdžių, sta
tydami patys save ir savo 
artimuosius į mirties pavojų, 
gelbėjo žydus ir visaip stengėsi 

DIENORAŠTIS IŠ 
LEDINIO PRAGARO 

Amerikoj gyvenančių Alksni- mės, išgyvenimai ir jausmai įsi-
nių šeima 1992 metais išleido 
Sibiro tremtinės dienoraštį 

Detroito priemiesty, South-
fielde, birželio 19-20 d. įvykusi 
politinė-visuomeninė konfe
rencija, surengta JAV Lietuvių 
Bendruomenės, buvo dar turbūt 
nemėgintas išeivijos bandymas 
tiesiogiai kalbėtis su Lietuva, 
norint sustabdyti atsirandančio 
plyšio eigą. Šis bandymas 
įdomus tuo, kad pokalbis vyko 
tarp dviejų, oficialumo plotmėje 

reikalavimus teoriškai ir prak
t iškai nagrinėjo Lietuvos 
politinės kultūros ir valdžios 
žmonių politinio elgesio pobūdį, 
įvairias pasireiškiančias 
neigiamybes ir kai kurias pro
švaistes. 

Kaip į išeivijos pastabas, 
daugiau ar mažiau kritiškas, 
reagavo svečiai iš Lietuvos? Mi
nistras pirmininkas Adolfas 

nevienodų, partnerių. Išeivijai Šleževičius, kuris pareiškė, kad 
atstovavo ne kokie nors 
oficialūs Lietuvių Bend
ruomenės pareigūnai, bet tik, 
gausiai į konferenciją susirinkę, 
Lietuvių Bendruomenės nariai. 
Tuo tarpu Lietuvai atstovavo 
oficialūs žmonės: pats vyriausy
bės premjeras ir trys Seimo 
nariai. Atrodytų — koks čia 
pokalbis gali išsivystyti tarp 
tokių nelygių savo užimamose 
pozicijose asmenų. O vis dėlto jis 
vystėsi labai teigiamai. Gal iš 
dalies todėl, kad lankydamiesi 
demokrat iškame kraš te ir 
klausinėjami demokratijoje 
gyvenančių žmonių, svečiai iš 
Lietuvos lyg ir labiau buvo 
veikiami prisiderinti prie demo
kratiško pokalbio. Todėl jis ir 
buvo atviras, beveik nuoširdus 
ir korektiškai mandagus iš 
abiejų pusių. 

Iš išeivijos pusės buvo pareikš
ta daug ir gana tikslių — kar
tais aštresnių, bet ir teisingų — 
minčių, faktų, kritikos bei 
priekaištų dabartinei Lietuvos 
vyriausybei. Poros paskaitų ir 
simpoziumų rėmuose, o taip 
pat ir gausiuose klausimuose 
iš auditorijos, buvo keliamos 
tokios aktualios temos: demok
ratinių laisvių pažeidimai, tei
sės ir teisingumo pasisavinimas 
savos partijos naudai, moralės 
dėsnių nesilaikymas, pilietybės 
išeivijai nepripažinimas, amba
sadoriaus Lozoraičio nušalinimo 
afera, įžūli buvusių komunistų 
laikysena ir nenoras atgailauti 
už praeitį ir daug kitų, mūsų 
tarpe dažnai diskutuojamų, 
klausimų. Reikia pastebėti, kad 
visa tai jokiu būdu nebuvo 
keliama kaip priekaištai pačiai 
Lietuvai. Tai buvo tik Lietuvos 
valdžios kritika — tiek da
bartinės Brazausko ir LDDP 
valdžios sistemos, t iek ir 
ankstyvesnių Landsbergio 
vadovybėje buvusių vyriausy
bių. 

Išsamiai ir plačiai apie 
išeivijos akimis matomą ir 
suprantamą padėtį Lietuvoje, 
jos trūkumus ir reikalingus 
krypt ies pake i t imus , savo 
paskaitoje pristatė prof. dr. 
Vytau tas Bie l iauskas . J is 
konkrečiai ir dalykiškai nagri
nėjo atsirandančias kliūtis tarp 
išeivijos ir Lietuvos, palietė ir 
aštresnius klausimus, pvz., 
buvusių komunistų ir apskritai 
LDDP atgailos ir jų rehabilita-
cijos problemą. Prof. dr. Vytauto 
Vardžio paskaita apie Lietuvos 
polit inę kul tūrą ir laiko 

į komunistų partiją stojęs, norė
damas pagerinti savo gyvenimo 
lygį ir poziciją, į visus 
klausimus turėjo lyg ir oficialiai 
skambančius atsakymus. Tai 
suprantama, nes premjeras gi 
tiesiogiai ir atstovavo LDDP 
vyriausybės linijai, niekur nuo 
jos nenukrypdamas. Tikro atvi
rumo, nevaidinto nuoširdumo 
turbūt jo atveju nebuvo galima 
ir laukt i . Seimo narys 
Romualdas Ozolas, Lietuvos 
Centro atstovas, mums jau 
pažįstamas, kalbėjo šiltai, nuo
širdžiai ir įtikinamai. Susijaudi
nęs jis pritarė ir dr. Bieliausko 
tezėms dėl LKP atgailos ir 
rehabilitacijos siūlymo. Saulius 
Šaltenis, Tėvynės sąjungos 
atstovas, įdomus tuo, kad jis 
politiką ir tuo pačiu savo pasta
bas politiniais klausimais įvy-
nioja į poetinę formą, pridė
damas gerą dozę ironijos. 
Atrodo, kad jis yra vienas tokių 
kultūrininkų, kaip savo laiku 
buvo Brazaitis, išstumtas į 
aštrų politinės kovos lauką. 
Tačiau kovoti jis moka. Tai rodė 
ir jo susikirtimai su premjeru 
diskusijose. Sočiaidemkratas 
Aloyzas Sakalas savo pragma
tišku prisitaikymu prie skir
tingų nuomonių sudarė tikro 
politikos reikalui atsidavusio 
partinio žmogaus charakterį. 

Ir šitoje vietoje, po dviejų 
dienų pokalbio, iškyla klau
simas — kokie konkre tūs 
rezultatai tų visų kalbų, išvadų 
ar net sutarimų iš tiesų pasi
rodys? Ar bent kai kurie premje
ro pažadai virs tikrove ir atneš 
naudos tiek Lietuvai, tiek ir 
'šeivijos santykiams su Lietuva. 
Tiesa, tuoj po konferencijos prem
jeras Šleževičius pasikalbėjime 
su radijo programos bendra
darbiu Leonu Narbučiu pareiš
kė, kad jis čia pajutęs išeivijos 
pulsą, matęs ją susitelkusią ir 
vieningą savo kultūriniu ir 
dvasiniu nusiteikimu. Jeigu 
premjeras tai pamatė ir tikrai 
suprato — tai jau būtų labai 
gera pradžia. 

Čia tik norėtųsi pasiūlyti, kad 
tokie panašūs suėjimai, tokie 
pokalbiai būtų labai reikalingi 
ir mūsų pačių išeivijos tarpe: pa
vyzdžiui, tarp PLB, JAV LB ir 
Kanados LB žmonių. Retkar
čiais lyg kažkoks nesutarimas 
tarp šių veiksnių vadovybių 
girdimas ar tik nujaučiamas, 
pasiekia eilinio išeivijos lietuvio 
ausį. Būtų labai svarbu neleis
ti jam išsiplėsti. 

J . B. 

Jau esu spaudoje minėjęs, kad 
didžiausia šio amžiaus, kuriame 
ir mums yra tekę leisti savo 
gyveninio dienas, gėda yra 
genocidas. Šią istorinę žmonijos 
gėdą pasau l iu i u ž t r a u k ė 
vokiečių zoologinis nacizmas ir 
rusiškas bolševizmas. Ištisų 
tautų ir tautinių grupių beato-
dairines žudynes turėjo iš
gyventi veik visos Europos 
tautos. 

Netenka abejoti, kad vienas 
žiauriausių genocido pavyzdžių 
yra nacių pastangos galutinai 
visoje Europoje sunaikinti visą 
žydų tautą. Tad nenuostabu, 
kad šiai tragedijai prisiminti ir 
istorijoje genocido siaubą 
įamžinti Izraelio tautos palikuo
nys ėmėsi iniciatyvos pastatyti 
didžiulį Holokausto vardu pa
vadintą paminklą-muziejų. 

Šis 36,000 kv. pėdas užiman
tis pastatas kažkodėl yra pasta
tytas ant JAV sostinės žemės. 
Juk t a žemė nieko bendra 
neturi su šia tragedija arba bent 
su kokiomis kitomis genocido 
žymėmis. 

Šiam istoriniam pasta tui 
žemės plotą davė JAV vyriau
sybė. Sta tybos ir pas ta to 
į rengimo išlaidos buvo 
apmokėtos savanoriškomis viso 
pasau l io žydų aukomis . 
Holokausto muziejus dabar yra 
įrašytas į šios šalies valstybinių 
muziejų ir paminklų sąrašą, tad 
jo išlaikymo, priežiūros ir admi
nistravimo išlaidos yra ap
mokamos iš JAV valdžios iždo. 

Visas ketvirtas šio pastato 
aukštas yra skirtas archyvinei 
medžiagai sutalpinti. Čia yra 
surinkta tūkstančiai autentiškų 
dokumentų, Hitlerio ir Himle 
rio kalbų originalūs įrašymai, 
statistinės diagramos ir kt. Šis 
muziejaus skyrius lankytojams 
yra uždaras. Medžiagą gali 
n a u d o t i ir s tudi juot i viso 
pasaulio mokslo žmonės ir aka
demikai. 

Kituose trijuose šio muziejaus 
aukštuose yra surinkta ir išsta
tyta labai daug ir įvairaus po
būdžio eksponatų. Visos sienos 
iškabintos daugybe nuotraukų 
ir paveikslų bei brėžinių. Taip 
pat iš Europos yra atgabenta 
keli gyvuliniai vagonai, kuriais 
nelaimingieji buvo gabenami į 
mirties lagerius. Yra įrengti 
krematoriumų, dujų kamerų ir 
k i tų žmogaus sunaikinimo 
priemonių natūralaus dydžio 
modeliai. 

Visą šį muziejų apžiūrėti 

reikia pašvęsti ne mažiau kaip 
penkias valandas. Tos valandos 
kiekvienam turistui palieka 
šiurpų ir klaikų vaizdą, 
neužmirštamus prisiminimus. 
Ypač didelį įspūdį daro tiems, 
kurie tuo metu negyveno toje 
aplinkoje ir apie visus šiuos 
žiaurumus žino tik iš aprašymų, 
o kiti ir visai nieko nėra girdėję. 

Muziejaus orga? izatoriai ne
užmiršo keliose vietose 
paminėti ir Lietuvos vardo. 
Koridorių stikliniuose languose 
yra įrėžta keli šimtai miestų 
vardų. Tų miestu, kuriuose 
buvo žydai visai ir skubiai su
naikinti. Ten yra įrašytas ir 
Marijampolės miesto vardas. 
Viename filme rodomas Šiaulių 
mieste tvarkingas ir gražiai 
prižiūrėtas namas. Tame name 
Lietuvos Nepriklausomybės me
tais buvo įsikūrę ir gražiai 
gyveno viena žydų šeima. 
Viena, iki šių dienų dar išlikusi, 
šios šeimos palikuone pasakoja, 
kad, vos atėjus naciams į Šiau
lius, kaimynai lietuviai juos 
įskundė ir tuo būdu jie pateko 
į getą. 

Aplankius šį naują muziejų, 
kažkaip savaime kyla mintis, 
kad jis nėra visai užbaigtas. 
Būtų labai naudinga ir gražu, 
kad būtų įrengtas dar vienas 
skyrius, kuris irgi galėtų užimti 
visą pastato aukštą. 

Šiame skyriuje galėtų būti su
rinkta medžiaga, kuri liudytų, 
kad nacių siautėjimo metais 
atsirado nemažai žmonių, kurie 

jiems padėti. Šiam paskutiniam anglų kalba, pavadintą ,,Hell in 
muziejaus skyriui labai daug Ice". Dienoraščio autorė — 
dokumentalinės medžiagos 
galima būtų rasti Lietuvoje. 

Tuose pačiuose Šiauliuose 
buvo sudarytas net visas komi
tetas gelbėti žydus. Šį komitetą 
suorganizavo ir gelbėjimui 
vadovavo žinoma šiauliečių Ja
saičių šeima. Organizacjos na
riai asmeninėmis pažintimis, 
kyšiais, lietuvių sargybinių 
drąsa ir kitomis priemonėmis iš 
Šiaulių geto išvogė kelis šimtus 
žydų — daugiausia mažamečių 
vaikų. Vėliau juos išvežiojo į 

Onutė Garbštienė (Alksninytė). 
Vertėja — Raimonda K. Baltuš
kienė, Leidykla - „ETHNOS 
491", Vilnius. Tiražas 5000. 

255 puslapių knyga yra ver
timas iš lietuviškai ranka 
parašytų dienoraščio sąsiuvinių 
ir lapelių. Tie lapeliai buvo 
rašomi patamsyje, sugrubusiom 
rankom, prie krosnies švieselės, 
dirbant miške ant kelmo, ser
gant lovoje ir liūdint vienai, 
ledu sustingusiam barake, toli
mam Sibire ant Lenos krantų. 

apylinkės ūkius. Juos globojo Tarpe daugelio knygų, apie lie-
geri ūkininkai, kurių keli patys 
nukentėjo. Dauguma šių vaikų 
išliko gyvi ir šiandien dar tur
būt kur nors gyvena. Jie galė
tų paliudyti savo gelbėtojų 
žmoniškumą. Be abejo, kad 
tokių pavyzdžių buvo nemažai 
ir kitose vietovėse. 

Tad šis paskutinis skyrius da
bartinei gyvenamajai aplinkai 
ir ateities istorijai liudytų, kad 
nei naciams, nei bolševikams 
šiame amžiuje nepavyko Lietu
voje sunaikinti krikščioniškojo 
humnizmo idealų ir artimo 
meilės jausmų. Ir tuo pačiu iš to 
didingo Holokausto muziejaus 
sienų dvelktų ne vien tik neapy
kantos ir nuolatinio keršto, bet 
ir žmogiškojo dėkingumo 
dvasia. •-

• 1950 m. birželio 25 d. pra
sidėjo Korėjos karas , kai 
Šiaurės Korėjos kariuomenė 
peržengė Pietų Korėjos sieną. 

tuvių Sibiro tremtinių kančias, 
ši yra turbūt vienintelė, parašy
ta dienoraščio forma. 

Autorė Onutė Garbštienė — 
mokytoja, jos vyras Jurgis — 
matininkas. Kartu su jais — 16 
mėnesių Arvydėlis ir 2 mėnesių 
Daliutė. Papuolę į „liaudies 
priešų" sąrašą, 1941 m. birželio 
14 d. visi buvo sugrūsti į 
gyvulinį traukinio vagoną ir 
išvežti į Sibirą. Ten buvo kilno
jami iš vietos į vietą, dirbo 

, sunkiausius darbus, sirgo, ken
tėjo, bet kurį laiką buvo kartu. 
Deja, neilgai. Sunkių darbų ir 
ligos iškankintas, šeimos galva 
Jurgis Garbstąs 1944 metų ru
denį mirė. Onutė, likusi viena, 
augino savo kūdikius ir kovojo 
už būvį sunkiai įsivaizduojamo
se sąlygose. Skaitytojui, ypač 
eiliniam amerikiečiui, gal ne
lengva bus suprasti jos padėtį, 
bet palaipsniui autorės nelai-

Holokosto memorialinis muziejus, Washington, D.C. Bendras rūmų vaizdas 

skverbia ir į abejingiausio 
žmogaus širdį. 

Pradžioje Onutės dienoraštis 
yra „pasikalbėjimas su savim" 
— širdį draskantys rūpesčiai, 
aimanos, skundai, maldavimai, 
neviltis ir skausmas liejasi kiek
vienam puslapyje. Vyrui Jurge
liui mirus, vieniša moteris kar
tais randa paguodą, rašydama 
savo vaikučiams, kad užaugę 
žinotų, kaip juos išvežė, kaip 
Sibire vargo ir kaip motina juos 
mylėjo. Dienoraščio įrašai daž
nai trumpi, o kartais su dide
liais tarpais, nes monotoniškas 
vargas, baimė, stoka laiko, po
pieriaus ir rašalo trukdė pasto
viai užrašyti visų tremties die
nų eigą. Ilgiausias įrašas yra 
apie netikėtą išvežimą ir siau
bingą trijų savaičių kelionę į 
Sibiro vergiją. Vien tik šis 
aprašymas turėtų būti žinomas 
visiem, kurie kada nors galvo
jo, ar tebegalvoja, kad komuniz
mas žmonijai davė ką nors gero. 

Tremtinė Garbštienė Sibire iš
kentėjo 16 metų. Didžiausiam 
varge užaugę kūdikiai ir jų 
mama 1957 metais sugrįžo į 
Lietuvą, kur taip pat niekas su 
išskėstom rankom jų nelaukė. O 
kiek tūkstančių^ kaip jos nu
mylėtas Jurgelis, niekada nebe
grįžo? Kiek tūkstančių dingo be 
žinios Sibiro ledynuose? Ir jie 
buvo žmonės su planais ateičiai, 
viltimi, jausmais. ^ 

Ką jie galvojo, kaip jautėsi, 
kaip už duonos kąsnelį vergavo, 
kas jų gailėjosi, kam jie guodė
si?... Bent dalį atsakymų rasime 
šiame „ledynų pragaro" dieno
raštyje, kuris lieka skaudžiu 
paminklu visiems laikams. Pla
tinkime knygą amerikiečių ir 
kitų tautų tarpe. Taip pat siūly
kime ją skaityti ir mūsų jauni
mui, kad ir jis žinotų, kaip 
tūkstančiai lietuvių kentėjo ir 
žuvo Sibiro taigose, ledinių upių 
žiotyse. Kankinės Onutės troš
kimas knygoje išreikštas šiomis 
mintimis:, „RašaU ir nežinau 
kodėl. Rodos, geriau nevalgy-
čiau, kad tik galėčiau šią mūsų 
neįsivaizduojamai baisią egzis
tenciją aprašyti. Aš rašau šiuos 
žodžius, ir ta mintis, kad galbūt 
kas nors juos skaitys, palengvi
na mano širdies skausmą..." 

Knygos įvade prof. Alfred E. 
Senn sako: „Ateinančių genera
cijų pareiga yra atsiminti ir 
pagerbti žmones, kurie tiek 
daug iškentėjo". Ar mes neturė
tume tą pareigą išpildyti? 

Algirdas Šilbajoris 

TRUPUTIS KITO 
GYVENIMO 

VIDMANTAS POVILIONIS 

11 
kad 

GYVULINIAI VAISTAI 
LIETUVOS MOTERIMS 

Širvintai — nedidelis Lietuvos 
miestelis, žinomas ano meto ne
priklausomybės kovomis su len
kais. Š.m. pradžioje Širvintai 
liūdnai pagarsėjo, kai vienuoli
kai moterų buvo paskirti vais
tai, kuriais gydomi gyvuliai 

(„Lietuvos rytas", 1993.VI.9). Iš 
jų aštuonios visai ar iš dalies ap
ako. Tie veterinariniai vaistai 
buvo panaudoti Širvintų ligoni
nėje. Jie gruodžio mėnesį buvo 
atvežti „Caritas" atstovės su ki
tais medikamentais iš Kaišiado
rių vyskupijos. Labiausiai kal
tinama vaistus panaudojusi li
goninės gydytoja A. Gudašienė, 
netiksliai išvertusi „Flukiver" 
vaistų aprašymą. 

Prokuratūros darbuotojai ir 
medikai, patikrinę Širvintų 
„Caritas" vaistinę, rado 96 pa
vadinimų vaistus, kurių galio
jimo laikas pasibaigęs ne tik 
prieš mėnesius, bet ir prieš 
metus. 

Ar regėjimą praradusios mo
terys bus pripažintos invali
dėmis su atitinkama valstybine 
pašalpa ir kas kaltas už jų akių 
sužalojimą, turės nuspreęsti tei 
sėsaugos organai. 

tJr. o. 

• William Penn 1683 m. 
birželio 23 d. pasirašė su vieti
niais indėnais taikos sutartį 

Staigmena pateikta. Mane veda į rūsį. 
palaužyčiau galvą. 

Vakarais meldžiuosi, užsitraukęs antklode ant 
galvos: Dieve, padėk. Dievas nepadeda, reikalai eina 
blogyn. Pjauna nemiga. Guliu per naktį, užsitempęs 
skystą antklodę ant galvos, o lemputė šviečia i akis. 
Toji dieną blausi lemputė naktį tampa nepaprastai 
ryški. Jei budi koks nepaslankus prižiūrėtojas, tai 
Genius įsigudrina skaityti iki pat paryčių. O viena 
dieną —jau ruošiasi namo. Rengiasi išėjęs tur^tauti. 
Pasisiūdins, sako. žalias uniformas, suorganizuos 
moksleivius ir vaikštnės po Lietuvos miškus, dai
nuodami miškinių dainas. Žinau, kad nenueis toliau 
„Neringos". Nebent į prastesnes knaipes. 

Jis juokiasi. Tebuvo čia tik dvi savaites. Galvoju, 
reikėtų pasiųsti gyvą žodelį kaip a.š čia gyvenu Koks 
jis bebūtų, gal papasakos, kad gyvena čia žmoms, kad 
ne ta ipjau baisu. Mano adresą išsiklausinėjo. Ir kita 
mintis: jie darys kratą, pervers namus, šį tą ras. Jei 
Geniukas iš tikrųjų šuva, jie nuvyks ir paims tik tai, 

ir kas jam bus žinoma. Jei, o stebukle. 

— Perduok namiškiams, kad pažiūrėtų televizorių 
ir lentas garaže. 

Geniukas kiša minkštą ranką: 
— Mes dar susitiksime. 
— Kas bebūtų, — užtikrinu. 
Durys užsitrenkia. 
Po kelių dienų kviečia viršun. Ant stalo maža 

knygutė. Viskas... Bet tardytojas suka aplinkui, žiūri, 
kaip reaguosiu. 

— Tai ar turėjai „Kroniką" ir rankraščius? 
— O kaip jums patogiau? 
Daugalas nervinasi. Bet jaučia pranašumą ir 

susivaldo. 
— Matai šitą? 
— Matau. 
— Pažįsti? 
— Ne. Iš tolo nematau. 
— Kronika. 
— Kokia? 
— Katalikų. Radome kratos metu pas tave. 
— Kur? 
— Stalčiuje, po televizoriumi. 
— Kada kratėte? 
— Užvakar. 
Viskas... 

JAUKŪS VAKARAI PRIE 
KONSERVATORIJOS 

Eina birželis — tylos mėnuo. Kalbame apie viską, 
bet neatsakinėju į klausimus. Po poros valandų moralės ką aš nurodysiu u »wj«"« »«*•»—•- — » — «*,..—. ,--. -

nasirodvs esąs padorus žmogus, bus dar geriau \ irfuje a r sporto tema Daugalas lyg netyčia mesteli klausima. 
^ I n ^ n ^ n į s ^ ' ū d y t o j a i s^audiia, apačioje ka.mynas gundo _ Kartojates. - sakau. - Apie tai kalbėjomės pneš 
tijoje. Sutartis nebuvo nei P.raSau ant juosteles nuo cigarečių pakelio Sese. m e n ė s e 
vienos pasirašiusios puses pa- sveikinu su Gimimo diena. Už tardytojo Kamnevu * 
teista net 60 metų. Tyliai sakau: liepų viršūnes. Tardytojas ateina įdegęs. Trumparanko-

viai marškiniai. O aš sėdžiu apsivilkęs storą megztinį, 
ant jo švarką ir drebu nuo šalčio. Rankos prakaituoja. 
Dilgčioja širdį. Nuo to dilgčiojimo nejučia susirauki. 
Tardytojas pakelia galvą nuo protokolo, nusišypso, vėl 
rašo. Mane ima žiovulys — nervai. Sėdžiu įsitempęs, 
bandau nutaisyti ramų veidą. 

Tardymai retėja. Būdavo du trys kartai per savaitę, 
dabar per dvi savaites vienas. Nebėra apie ką kalbėti. 
O ir tardytojui maloniau gulėti Valakampiuose, negu 
kankintis su manimi. Izoliatoriuje ramu. Priežiūrėtojai 
tyliai vaikšto koridoriais ir garsiai gadina orą. Net 
skliautai aidi. Jei ventiliacija veikia, tai tik tiek, kiek 
iš koridoriaus traukia i kamerą. 

Sėdime su Gedu. Jis ramus vaikinas — sukčius, 
aferistas, sąvadautojas, valiutininkas, chuliganas. Iš 
išvaizdos — nabagas. Užpuolė kažkokius du drimbas 
ir atėmė pusantro rublio. Už pusantro rublio gavo 
pusantrų metų. Jau lageryje, Pravieniškėse, jam 
sudarė bylą dėl prekybos vaflutą. Gedas džiūgavo, kad 
neapkaltino aferizmu ir sąvadavimu. Jis apsirengęs la
gerio rūbą — „specovkę", tokius pilkus darbinius dra
bužius. Neapsakomai liesas ir viskas kabo ant jo kaip 
ant kuolo. Maisto beveik neturi. Perka tik rūkalus. 
Maisto siuntinių negauna, jam — lagerio režimas. Bet 
pasivaikščioti lagerininkas gauna dvi valandas. Čia 
man pavyko! 

Tos valandos — baisus nepatogumas prižiūrėtojams. 
Atidarę langelį, klausia, gal į pasivaikščiojimą neisime, 
pabrėždami žodį ne. Baisiai nusivilia, išgirdę, kad 
ei.sime. „Gal valandai?" „Dviem". „Valanda, bet 
saulėje?" Sutinkame... . Ą 

Prižiūrėtojai jaučia simpatiją kriminaliniams: l a i 
pats žargonas, tos pačios temos. Skiria tik uniformos. 
Su kriminaliniais nebaisu ir paplepėti. 

(Bus daugiau) 
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Teodora ir Alfonsas Ilekiai, laimingai švente vedybinio gyvenimo 50 metų 
sukaktį. 

PRASMINGA SUKAKTIS 
ILEKIŲ ŠEIMOJE 

Sulaukę brandaus amžiaus, 
vis dažniau minime įvairias šei
mos šventes ir sukaktis. Minėti 
vedybinio gyvenimo penkiasde
šimties metų sukaktį — didelė 
šeimos laimė! 

Tokia šeimos laime džiaugėsi 
Daytono Beach, FL, gyvenantys 
Teodora ir Alfonsas Ilekiai, pri
simindami savo vedybinio gyve
nimo penkiasdešimties metų su
kaktį, š.m. birželio 19 d. 

Į svetingus įlekiu namus su
važiavo daugiau negu 50 svečių: 
sūnūs, marčios, vaikaičiai (tik 
dukters Nijolės šeima tėvelių 
šventėje negalėjo dalyvauti, at
siųsdama dovanas ir sveikini
mus) ir artimiausi draugai. 

Šeimininkai vaišėms vado
vauti pakvietė Jurgį Janušaiti, 
kuris pasveikino jubiliatus, jų 
šeimą ir svečius. Maldai pakvie
tė Valytę Skridulienę, kuri dė
kojo Aukščiausiajam už duotą 
laimingą, gražų gyvenimą Ile-
kiams ir jų šeimai. 

Sūnus Arūnas tėvelius pasvei
kino dėkingu, jautriu žodžiu už 
jų rūpestį, auginant šeimą ir į 
gyvenimą išleidžiant. Pristatė 
svečiams visą įlekiu šeimą, o 
vaikaičiai, kiekvienas savais 
žodeliais, senelius pasveikino. 

Vaišėms įpusėjus. Jurgis Ja-
nušaitis suglaustai aptarė jubi
liatų — Teodoros ir Alfonso įle
kiu gyvenimą. 

Alfonsas liekis, gimęs prie 
gražaus Nevėžio, netoli Raguvos 
miestelio, mažažemių ūkininkų 
šeimoje. Baigė pradinę mokyk
lą, Panevėžio gimnaziją ir Vy
tauto Didžiojo universitetą, įsi
gydamas statybos inžinieriaus 
diplomą. Jo teta labai norėjo, 
kad Alfonsėlis būtų kunigu, bet 
Alfonsas, dailus vyras, ūgte
lėjęs, dėkingai vertindamas tė
velių ir tetos pastangas, pasuko 
kitu keliu. 

Teodora, gimusi Petučių kai
me, Veliuonos valsč.. mokėsi 
Jurbarko gimnazijoje ir Rasei
niuose ruošos mokykloje. 

Susipažino ir aukso žiedus Te
odora ir Alfonsas sumainė 
Kaune 1942 m. gruodžio 23 d. 
Nors jų vedybinė sukaktis jau 
prieš pusmetį praėjo, bet, visos 
šeimos pageidavimu, ją šventė
me š.m. birželio 19 d. 

Neilgai teko džiaugtis laime 
po vestuvių, nes siautė karas ir 
1944 m. drauge su tūkstančiais 
tėvynainių Teodora ir Alfonsas 
Ilekiai, ant rankų nešdamiesi 
pirmagimę dukrelę Nijolyte. išė
jo j tremtį. 

Alfonsas, inžinierius, Lietuvo
je dirbo „Lietūkyje", prižiūrėda
mas sandėlių saugumą nuo ug
nies ir jų atsparumą apkrovi
mui. Kauno universitete jis ap
gynė diplominį darbą: ..Plieno 
tiltas Vilniuje '. Amerikoje dir
bo Surgent & Lundy inžinierių 
kompanijoje prie elektrinių pro
jektavimo, alyva ir anglių varo
mų bei atomo jėgainių. Epštein 
Co. dirbo dangoraižių projekta
vime. 

Nelengvas kelias į gyvenimą 
buvo įlekiu šeimai. Tremtyje 
susilaukė dviejų sūnų — Arūno 
ir Jono, dukrelių Nijolės ir 
Danutės. Sunkiai pelnant šei
mai pragyvenimą, jų rūpestis 
buvo šeima. Taigi, visi vaikai iš
mokslinti: Arūnas architektas, 
Jonas baigęs biologijos moKslus, 
dukra Nijolė baigusi komerci
nius mokslus. 

Tik dukrelė Danutė, pergyve
nusi savo šeimos nesėkmes, 
mirė Daytona Beach tragiška 
mirtimi, tėveliams, sesutėms ir 
broliams palikusi neužmirš
tamą skausmą. 

Teodora ir Alfonsas Ilekiai 
labai darbštūs žmonės. Išėję į 
pensiją, apsigyveno Daytona 
Beach, kur, besiversdami nekil
nojamo turto verslu, užsitikrino 
sau ir šeimai gražu gyvenimą. 

Studijų metu Alfonsas įsijun
gė į ateitininkų ir pavasarinin
kų organizacijas, o karo metu 
aktyviai dalyvavo rezistencinia
me sąjūdyje. Daytona Beach Al
fonsas tris kartus buvo išrink
tas Lietuvių klubo valdybon ir 
daugiau kaip dešimtmetį dai
nuoja chore „Sietyne", vadovau
jamame muz. Antano Skridulio, 
įvairiomis progomis savo auka 
paremia mūsų bendrinių orga
nizacijų veiklą, stambesniu 
įnašu yra ir Lietuviu Fondo na
riai. Janušaitis ta proga pasvei
kino ir tų organizacijų vardu. 

Choro „Sietyno" valdybospir
mininkė Juoze Daugėlienė viso 
choro ir jo vadovo mu/. A. Skri
dulio vardu pasveikino jubilia
tus. Lietuvių klubo vardu svei
kino pirmininkas Lapenas, pa-
skaitydamas savo kūrybos porą 
įdomių eilėraščių. Sūnų-; Jonas, 
pasveikinęs tėvelius ir padėko
jęs svečiams, pakvietė šampano 
tostui, ir visi sudainavo ..Valio, 
valio, valio!" linkėjimus. 

Pabaigoje Alfonsas liekis 
savo spalvingame žodyje sugrį
žo į praeitį, mokslo dier,;is, stu
dijas, susipažinimą su Teodora, 
vedybas, šeimos rūpesčius, per-

„O TAIP, MANO TĖVAS 
VYŠNIAUSKAS - LIETUVIS 

IŠ LIETUVOS"... 
P. PALYS 

Taip atsakė garsi Metropoli
tan operos solistė, sopranas 
Carol Vaness fotomenininkui 
Vytautui Maželiui ir Renatai 
Alinskienei, kai jie prieš treje
tą metų, po jos koncerto Lincoln 
centre, New York, nuskubėję į 
„Green Room" jos pasveikinti, 
paklausė: „Ar galima tikėti 
gandams, kad jūs esate lietuvių 
kilmės? 

Šių metų gegužės 19 d. Carol 
Vaness (Great Performers seri
joje) dainų koncertas įvyko Lin
coln Center, Alice Tully Hali, 
N.Y. Vytauto Maželio informa
cijos dėka į koncertą atsilankė 
ir gražus būrelis lietuvių. 

Užpildytoje Alice Tully salėje, 
turinčioje 1,200 sėdimų vietų, 
Carol Vaness klausytojus 
žavėjo, dainuodama Mozarto, 
Rossini, Poulenc, Griffes ir 
Meyerbeer kompozicijas. Solis
tei akompanavo Warren Jonės. 
Lietuvių vardu Renata Alins-
kienė solistei įteikė puokštę 
gėlių. Po to visi lietuviai 
sugužėjo į „Žaliąjį kambarį", 
norėdami asmeniškai ją 
pasveikinti ir gauti jos autogra-

gyventus skausmus ir laimin
gas dienas. O buvę visko. Tik 
kantrybės, sutarimo dėka buvo 
nueitas tas ilgas bendros kelio
nės kelias, išsaugojęs šeimos li
kimą. Padėkojo svečiams už da
lyvavimą, sveikinusiems už lin
kėjimus. Visiems už gražią do
vaną — dail. Juozo Sodaičio pa
veikslą, kurį visų svečių vardu 
įteikė Kostas Žolynas, perskai-
tydamas ir gražų dail. Sodaičių 
adresą su dalyvių parašais. 

Trumpą padėkos žodį tarė ir 
kuklioji Alfonso gyvenimo išti
kima palydovė Teodora. 

Ši įlekiu šeimos šventė praė
jo malonia nuotaika; drauge su 
Ilekiais išgyvenome daug praei
ties prisiminimų. Džiugu, kad 
nei rūpesčiai, vargai, nei skau
džios nelaimės ir kitokios aud
ros nesugriovė įlekiu šeimos 
gyvenimo. 

To nuoširdžiai linkime ir at
skubančių metų sąvartoje. 

Ju rg i s Janušai t is 

fą koncerto programos kny
gelėje. Solistei Carol Vaness 
buvo įteiktas, su visų koncerte 
dalyvavusių lietuvių parašais, 
žinomo Lietuvos fotomenininko 
Antano Sutkaus fotografijų 
albumas „Daina Lietuvai" . 
Priedo dar buvo sugiedota ir 
„Ilgiausių Metų". Solistė tokio 
jai lietuvių parodyto susi
domėjimo nesitikėjo, džiaugėsi 
ir dėkojo. Atrodė, kad visa tai jai 
gan patiko. Linksmai besišyp
sodama, pasirašinėjo į pro
gramas. Apgailestavo, kad ne
buvo pasiruošusi ir negalėjo pa
dainuoti ką nors iš lietuviškų 
kompozicijų, nors ji jų šiek tiek 
turinti . (Solistei l ietuviškų 
gaidų buvo parūpinta Vytauto 
Maželio ir Vytauto Strolios 
pastangų dėka). Carol Vaness 
buvo užklausta, ar ji nenorėtų 
nuvykti į Lietuvą i r t e n 
koncerte ar operoje pasirodyti. 
„Mielai norėčiau", — atsakė. 
Solistė kreipėsi į dr. Juozą 
Kazicką ir paprašė jo vizitinės 
kortelės. Pažadėjo jam paskam
binti ir plačiau tuo reikalu 
pasikalbėti. 

Carol Vaness operinę karjerą 
pradėjo 1977 m. su San Fran-
cisco opera. Vėliau dainavo New 
York City operoje. Dabar ji jau 
yra įsigijusi tarptautinį operų 
dainininkės pripažinimą ir 
kelinti metai pagrindinėse 
rolėse dainuoja Metropolitan 
(populiariai vadinamoje 
„MET") operoje New Yorke. 
„Carol Vaness šių dienų operos 
pasaulyje yra brilijantiškai švie
čianti žvaigždė!" — taip apie ją 
rašo muzikos kritikai. 

„MET" operoje yra dainavę, 
arba tebedainuoja, ir daugiau 
lietuvių kilmės a smenų 
(Kaskas, Brazis, Vokietaitis, 
Shaulis, Šukytė), bet tarptau
tinio operų dainininko vardo 
niekas iš jų nėra pasiekęs. O 
Carol Vaness — pavyko. Dabar 
ji yra visur laukiama. Jai ati
darytos viso pasaulio garsiau
sios operų scenos: Paryžiaus 
operoje ji yra Nedda „Paja
cuose", Covent Garden — Mimi 
„Bohemoje", Romoje — Mar-

CLASSIFIED GUIDE 

Metropolitan operos sopranas Carol 
Vaness. 

Nuotr. Vytauto Maželio 

garita „Fauste", La Scaloje — 
Elet tra „Idomeneo", Glynde-
bourne Festival, Miunchene ir 
Berlyne — Donna Anna „Don 
Giovanni", Madride — Leonora 
— „La forza del destino". Carol 
Vaness operų repertuaras labai 
platus. Nuo klasikų (Mozarto, 
Handelio) ir romantikų (Verdi, 
Puccini, Gounod, Čaikovski) iki 
modernistų (Barber, Poulenc). 

Solistė dainavo ir dainuoja su 
garsiais simfoniniais orkestrais 
(Cleveland, Philadelphia, Bos
ton Symphony). Su Caroll 
Vaness yra įrekorduotos kelios 
operos, ta ip pat „Mišios", 
Beethoven „Devintoji" ir „Mis-
sa Solemnis", Rossini „Stabat 
Mater" ir daug kitų veikalų. 

Caroll Vaness savo karjeros 
zen i to dar n ė r a vis iškai 
pasiekusi. Ateityje apie ją dar 
daug bus girdima. 

MENINIO PROFILIO 
VAIKŲ DARŽELIS 

97-ašis lopšelis-darželis reor
ganizuotas į meninio ugdymo 
darželį „ E t i u d a s " . Meninė 
veikla — svarbiausia vaiko 
dvasios ugdymo sritis — or
ganizuojama taip, kad būtų 
pasiekti pagrindiniai vaiko 
ugdymo tikslai. Stengiamasi 
padė t i va iku i a t sk le i s t i 
bendrąsias žmogiškas vertybes, 
patirti estetinius išgyvenimus, 
patenkinti kiekvieno vaiko savi
raiškos bei kūrybinius porei
kius, įgyti menines veiklos 
patirtį. („Kauno diena", 06.22) 

LITUANICA III 
IŠ NEW YORKO Į KAUNĄ! 

Liepos 16 d. iš New Yorko pakyla lėktuvas į Kauną skrydžiui 
be sustojimo. Lėktuve — jaunas lietuvis lakūnas Edvinas Velon-
skis. Skrydžio tikslas — atžymėti ir pagerbti DARIAUS-GIRĖNO 
žygdarbio 60-tąsias metines. 

LITUANICA III nusileis Kaune, Aleksoto orauostyje, liepos 
17 d. tarp 3 ir 5 vai. po pietų. Lėktuvo sutikimo iškilmę Kaune 
rengia Lietuvos Vyriausybė. Ji kviečia ir JAV lietuvius ta proga 
atvykti į Kauną ir iškilmėse dalyvauti. Šiuo tikslu rengiama speciali 
lietuvių ekskursija I i New Yorko Į Kauną 

LIEPOS 14-21 D. Kaina ten ir atgal — $480 
(visi mokesčiai įskaityti) 

Bus skrendama American Airlines { Londoną. Iš ten — 
Lietuvos oro linijos „chartered" skrydžiu į Kauną. Tai bus pir
mas kartas, kada LAL skiria lėktuvą išimtinai JAV lietuviams 
dalyvauti iškilmėse Lietuvoje. 

Nepraleiskime šios nepaprastos progos! 

Užsiregistruoti ir pilnai užsimokėti Iki liepos 12 d. 
VYTIS TRAVEL 
2129 Knapp St. 

Brooklyn, N.Y. 11229 
Tel. 718-769-3300 arba 1-800-952-0119 

MlrfCELLANEOU* REALiSTATE 

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

ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS -

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

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Stret 
M L — (708) 424-8654 

(312) 581 8654 

Vilniaus Universiteto Dainų 
ir Šokių ansamblis 

Atlieka: Kepurinę, Brolio 
sode, Du raitu jojo, Leliūnų 
Kadrilis, Parovėja, Rolenderis, 
Pjesė skrabalams, Untytė, J 
šventę, Kadrilis ir polka, Jauni
mo šokis. 

Meno vadovas ir dirigentas — 
Vidas Aleksandravičius. Choro 
vadovas ir dirigentas — Vy
tautas Abaris. Kanklių grupės 
vadovė — Daiva Čičinskienė. 
Orkestro vadovas — Kastytis 
Mikiška 

Kasetė — stereo, 1989. 
Kasetės kaina 10 dol.. Illinois 
gyventojams Tax 0.88 et. Per
siuntimo išlaidos: USA — 3 dol.; 
Canada — 4 dol. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS 

4545 W. 63rd St. 
Chicago, IL 60629 

LAIKO PAGRĖBSTAI 
Vladas Kulbokas 

Atsiminimai 

Kritikos apžvalgų knyga ir re
cenzijos: Alksnėnų Madona; kanki
nys kun. J. Dabrila; suvalkiečių ūkis 
— sodyba, darbai, darbininkai, 
valgiai; šeimos istorija — studijos, 
mokytojavimas Plungėje, Pasvaly, 
Vilniuje; gyvenimas Austrijoje, 
Vokietijoje, Amerikoje; darbas 
Lietuvių Enciklopedijoje". Knygos 
kaina 8 dol. Illinois gyventojams 
Tax 0 70 et. Persiuntimo išlaidos: 
USA - 2.50 dol., Canada — 3.50 
dol. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 

Chicago, IL 60629 

GREIT 
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.* . . . '_ 

Ontuifc f KMIECIK REALTORS 
O I 7922 S. Pulaski Rd. 
^ ' 4 3 6 5 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

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

Vilniuje, gražioje apylinkėje, par
duodami du naujai pastatyti namai 
(2 aukštų, 5 kambarių, su garažu). 
Teiraut is;„Sodyba", Naugardu
ko 34, Vilnius 2600, Uatuva. 

Parduodamas 2 iriieg. 4 kamb. 
„condominium" Oak Lawn apyl., 
trečiame aukšte. Yra keltuvas. 
Skambinti: 312-472-8528. 

FOR RENT 

BUTELIAI PENSININKAMS 
1 ar 2 kambariai su vonia ir vir
tuve/valgomu. Lietuviška aplinka, 
graži gamta, netoli Nek. Pr. Marijos 
Seserų vienuolyno. Kreiptis: VHa 
Marija, P.O. Box 155. Thompson, 
Ct. 06277. Tel. (203) 923-1810. 

HELPVVANTED 

Ieškome moters prižiūrėti 2 
vaikus, pamokoms mokykloj pasi
baigus, 3 k. į savaitę, Orland Pk. 
apyl Skambint: 708-460-9123. 

DANUTĖ BRAZYTĖ BINDOKIENĖ 
Lietuvių Papročiai ir Tradicijos Išeivijoje 

Lithuanian Customs and Traditions 
Antroji laida/Second Edition 

Autorė jau knygos pratarmėje rašo: „kad knyga bus 
naudinga tiems, kuriems ji skiriama: lietuviams išeiviams, 
tebeeinantiems lietuviškumo keliu, nuolat kreipiantiems akis 
ir mintis į savo kilmės kraštą — Lietuvą". 

Pirmoji laida išleista 1989 metais turėjo labai didelį 
pasisekimą ne tik lietuvių, bet ir amerikiečių tarpe ir buvo 
išparduota per trumpą laiką. 

Antrąją laidą išleido taip pat Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė, Chicago, IL 1993 m Knyga kietais viršeliais, 
362 psl. Iliustruota. Lietuvių ir anglų kalba. Kaina 15 dol. 
Užsakant paštu, pašto persiuntimo išlaidom pridedama: JAV 
— 2.50 dol., į Kanadą, 3 dol. į kitus kraštus 3.50 dol. Illinois 
valstijos gyventojai dar prideda 1.31 dol. valstijos mokesčių. 

Užsakymus siųsti; Drauges, 4545 W. 63rd S t , Chica
go, IL 60629. 

NIGHT OF THE HAWK 
Dale Brown 

lt is a story of the crew that undertook a raid into Soviet territory 
and of David Luger who sacrificed his life for his crew members; 
left for dead but nursed back to health by his captors and by the 
KGB, emptied of his mind and then re-programmed and spirited 
away to a top-design facility in Uthuanla to advance Soviet state-
of-the-art technotogy. 

Dale Brawn, the author of the famous book „Flight of the CMd 
Dog", is recognized as the „best military adventure writes in the 
century today". 462 pages, hard cover. Published by Putnam 
Publishing, New York. Book price $22.95. Shipoing & handting 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 

m 
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ANTANO BRUŽO 100-IS r~ 
GIMTADIENIS 

VYTAUTAS VALYS 

1993 m. gegužės 5 d. suėjo 100 
metų, kai gimė Antanas Bružas, 
spaudos inovatorius ir „Mūsų 
Rytojaus" redaktorius, kuris 
pirmas lietuvių spaudos istori
joje pasiekė 100,000 tiražą. 
Neradau mūsų spaudoje straips
nių, skirtų tai sukakčiai. Iš 
buvusių „Mūsų Rytojaus" re
dakcijos narių jau nė vieno nėra 
gyvųjų tarpe; yra likę tik A.B. 
duktė ir sūnus su šeimomis. 
Užtat, kaip buvęs „Mūsų Ryto
j a u s " bendradarbis, jaučiu 
pareigą kai ką papasakoti apie 
A. Bružo gyvenimą ir darbus. 
Gal atsiras lietuvių spaudos 
tyrinėtojų ar istorikų, kurie 
išsamiau ir giliau padarys jo 
darbų įvertinimą, kiek jie turi 
ryšio su laiko įvykiais. Čia 
noriu kalbėti apie Antaną 
Bružą — kokį mačiau darbe ir 
gyvenime. 

A. Bružas Omske 

Mano tėvai su A. Bružu susi
pažino Omske tuoj prieš I pas. 
karą. Jau tada Omske buvo ne
mažai lietuvių (kariškių ir 
civilių) ir vieni su kitais susitik
davo, susipažindavo bažnyčioje. 
A. Bružas šalia savo tarnybos 
buvo ir Omsko katalikų bažny
čios vargonininkas. Tas jo paty
rimas buvo labai pravartus ir vi
suomeniniam veikimui: buvo 
suorganizuotas bažnytinis ir 
pasaul ie t i škas choras. J i s 
pasirodydavo lietuvių rengi
niuose bei Kalėdų šventėse. 

I pas. karo metu Omskan bu
vo privežta daug pabėgėlių iš 
Lietuvos vakarinių pakraščių. 
Rusų valdžia nedavė jokios pa
ramos. Tad vietiniai lietuviai, 
sudarę šalpos komitetą, įsteigė 
net du bendrabučius pabėgė
liams sutalpinti. Jiems išlaikyti 
buvo renkami pinigai iš rusų 
visuomenės ir savų lietuvių. 

Garsas apie atsikuriančią Lie
tuvą kėlė nerimą ir norą kuo 
greičiausiai grįžti tėvynėn, nes 
Sibirą jau buvo užplūdę Rusijos 
komunistai, o tuo laiku Sibiro 
separatistai jau buvo vėliavą pa
sirinkę — balta ir žalia: Sibiro 
sniegai ir miškai. Komunistai 
atnešė į turtingą Sibirą tik 
skurdą ir sunaikinimą. 

A. Bružas — „Mūsų 
Rytojaus" steigėjas 

A. Bružas turėjo įgimtą žurna
listo „gyslelę": 1925 m. redaga
vo Šaulių s-gos organą „Trimi
tą"; paruošė ir išleido pedagogi
nio turinio knygą jaunimui 
„Įžymiųjų žmonių jaunystė"; 
1927 m. įsteigė „Mūsų Rytojų"; 
II pasaulinio karo metu, vokie
čiams užėmus Lietuvą, v ilniu-
je su grupe žurnalistų leido 
„Lietuvių Archyvą" — seriją 
knygos pavidalo leidinių, ku
riuose demaskuoja sovietų pla
nus lietuvius išnaikinti. Iš jų 
sužinojome apie gen. Serovo 
planus lietuvius deportuoti. 

Šitaip „įsismaginęs" spaudos 
srity, A. Bružas vis svajojo apie 
kažką daugiau. Ir štai 1927 
metais įsteigė „Mūsų Rytojų" 
(MR). Toks laikraščio vardas 
labai gerai apibūdina A. Bružo 
nusiteikimus ir užsimojimus. 
Gal tame pavadinime jis matė 
tokią Lietuvą, kuri atsikurs iš 
I pas. karo griuvėsių — šviesi, 
dora ir tautiškai sąmoninga. O 
tas laikraščio vardas turėjo sim
bolizuoti jo troškimus. 

Tuo laiku Lietuvoje ėjo keli 
savaitinukai ir jų prenumerata 
nebuvo žema. A. Bružas ryžosi 
eiti kitu keliu — laikraštis turi 
būti nebrangus ir duoti plačią, 
nešališką informaciją. Be to, 
Bružas mokėjo sutelkti redakci
jos (ir administracijos) ben
dradarbius, kurie siekė to paties 
tikslo. Gavęs iš vyriausybės 
pradinę pašalpą (žr. LE XIX 
tom), A. Bružas galėjo įvykdyti 
savo planus. 

Atėjęs į MR, radau jau ne
mažą redakcijos ir administraci
jos personalą. A. Bružas man 
pavedė kasininko pareigas. Ma
no darbas buvo atsiimti iš paš
to prenumeratos pinigus, siun
čiamus perlaidomis, inkasuoti 
pinigus už skelbimus ir paruošti 
visus mokėjimus: apskaičiuoti 
honorarus už straipsnius, suda
ryti tarnautojų algų lapus ir 
daryti kitus išmokėjimus. Už 
skelbimus verslininkai kartais 
mokėdavo klientų vekseliais, 
kai jie nebūdavo laiku išpirkti, 
notarai juos protestuodavo ir tai 
sudarydavo daug nereikalingo 
darbo. 

Kalėdų laikas buvo pats sun
kiausias, nes tada plaukdavo 
prenumeratos pinigai iš visos 
Lietuvos. Atsiminkit, 100,000 
prenumeratorių! Kitą dieną iš 
pašto gaudavau 100,000 litų, 
kuriuos be jokios apsaugos turė
davau nunešti į banką. Ačiū 
Dievui, nė karto neturėjau jokių 
bėdų. Tuo laiku Lietuvoje taip 
pat buvo vagių, bet jie nebuvo 
tokie išgudrėję, kaip dabar. 

„Mūsų Rytojaus" sandara 

MR legaliu leidėju pasirašyda
vo „Kaimo Žodžio" bendrovė. Ją 
sudarė: A. Bružas, Zenonas Ba-
čelis (dirbo Žemės Ūkio minis
terijoje) ir Jonas Simaitis (buvęs 
Bepirštis) — administratorius. 
Kokie buvo valdybos narių tar
pusavio santykiai, negaliu 
pasakyti, tik žinau — nariai 
labai nesutardavo gal dėl to, 
kad A. Bružas buvo užėmęs do
minuojančią poziciją. A. Bružas 
mokėjo spaudos darbą ir jautė, 
kad MR yra jo kūrinys, turi 
prenumeratorių ir skaitytojų 
pasitikėjimą, todėl ši aplinkybė 
suteikia jam „mandatą" tvarky
ti MR, kaip nori. 

MR redakcijos kolektyvą su
darė: Antanas Bružas — redak
torius, Pranas Klimaitis — pa
vaduotojas, Ksaveras Urbanavi
čius — techniškas redaktorius 
(„laužydavo" laikraštį). Ar
timiausi bendradarbiai: S. Lap-
tevas — statistika ir ūkis (eko
nomija), dr. J. Purickis — 
politika ir pasaulinė informaci
ja; K. Binkis — red. narys, 
Petras Kalpokas — dailininkas, 
Matas Bagdonas — red. narys, 
reporteris. Specialiems žemės 
ūkio reikalams buvo pasitelkta 
eilė agronomų. Prof. T. Iva
nauskas paruošdavo mokslinių 
straipsnių, skirtų ž. ūkiui, kurie 
vėliau buvo leidžiami at
skiromis knygutėmis. 

Nors prenumerata davė žy
mias pajamas, bet A. Bružas 
siekė pajamų ir iš skelbimų. 
Tam tikslui buvo nusamdytas 
žydų tautybės agentas, kuris 
turėjo gerus ryšius su įvairiomis 
firmomis, o jų savininkai buvo 
daugiausia žydai. Tuo būdu 
skelbimų pajamos labai pašoko 
ir kasmet sudarydavo apie 
125,000 litų, t.y. apie 30% visų 
MR pajamų. Užsienio firmų 
skelbimams gauti buvo išleista 
informacinė knygutė vokiečių 
kalba. Ją paruošė Ks. Urbana
vičius. Su didesniais skelbėjais 
buvo sudaromos sutartys: buvo 
nauda ir skelbėjams, ir MR. Su 
100,000 tiražu MR jau galėjo 
rodytis ir už Lietuvos ribų. Buvo 
užmegzti ryšiai su tarptautinė
mis skelbimų agentūromis (RU-
DOLF MOSSE ir ALA ANZEI-
GEN - abidvi Berlyne). Iš tų 
agentūrų gauta ne per daugiau
sia skelbimų, bet buvo svarbu, 
kad MR buvo jų kataloguose. 

MR išpopuliarinti A. Bružas, 
susitaręs su prof. T. Ivanausku, 
suruošė ekspediciją Brazilijon. 
Ta ekspedicija kainavo apie 
10,000 litų. Vėliau profesorius 
suruošė braziliškų „gyvatskū-
rių" parodą. Apie tai rašė 
Lietuvos spauda. Visuomenės 
susidomėjimas nebuvo labai 
didelis. 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1993 m. liepos mėn. 8 d. 

DRAUGO RĖMĖJAI 

Simno bažnyčia, statyta XVII a. Nuotr. J. Minkevičiaus 

„Mūsų Rytojus" sunega lavo 

Ir taip MR kaip savaitraštis 
ėjo iki 1933 metų. Finansiškai 
MR neturėjo jokių bėdų. Tau
pesni šeimininkai būtų galėję 
pasitaupyti , juodai dienai", bet 
A. Bružas buvo optimistas ir vis 
tikėjosi, kad „viskas bus gerai", 
todėl manyti, kad MR neišsilai
kė dėl finansinių sunkumų, yra 
didelė klaida. 

Anksčiau A. Bružo „in
stinktas" — nujautimas buvo 
geras kelrodis jo planuose, bet 
šį kartą išėjo kitaip A. Bružas 
galvojo, kad mūsų skaitytojai 
bus pribrendę greitesnei infor
macijai ir panorės dažniau išei
nančio laikraščio. MR pradėjo 
eiti du kartu per savaitę. 

Kaip minėjau, politikieriai 
buvo sužavėti MR pasisekimu. 
Tad jie pakartojo MR eksperi
mentą jo nenaudai: pradžioje 
siuntinėjo savo laikraščius „su
sipažinimui" — nemokamai, 
nužemino kainą, ir tai suvilio
jo daug skaitytojų, kurie atsime
tė nuo MR. Atsirado „Mūsų 
Laikraštis", lygiai tokio pat for
mato ir apimties, kaip ir MR. Jį 
leido Katalikų veikimo centras 
(trumpai vadinamas „Kavuci-
kas"). Tai buvo katalikiškas 
ideologinis savaitraštis. Taip 
pat ir Žemės Ūkio Rūmai, kurie 
ligi šiol leido knygutės pavidalo 
mėnesinį „Ūkininko Patarėją", 
staiga pavertė jį savaitraščiu, 
kaip ir MR. Jis net buvo spaus
dinamas toj pačioj „Spindulio" 
spaustuvėje. 

Dukart savaitėje leidžiant, 
MR lydėjo nesėkmė. A. Bružo 
„inst inktas" suklydo, ir jo 
kūrinys ėmė nykti. A. Bružas 
nesiekė jokios politinės karjeros, 
MR buvo apolitinis, nerėmė 
jokios partijos, neieškojo su 
jomis ryšių, rūpinosi plėsti švie
timą padaryt i ska i ty to jus 
sąmoningais lietuviais. Galiu 
pasakyti, kad neutralią MR 
poziciją rėmė visi redakcijos 
nariai. O du kartu-savaitinis 
MR neilgai gyvavo: rodos, 1936 
metais baigė savo dienas. 

Ir taip A. Bružo išsvajotas ir 
įkurtas „Mūsų Rytojus", kurį jis 
rišo ir su Lietuvos rytojum, tu
rėjo užgesti, palikdamas redak
torių nusivylusį ir apviltą. Bet 
A. Bružas nuo spaudos neatsi
traukė, o savo būdu pasiliko 
toks pat. kaip ir buvo — op
timistas, ieškąs šviesių momen
tų gyvenime. 

Antano Bružo asmuo 

A. Bružą, kaip žurnalistą, 
tegul vertina jo profesijos drau
gai ir lietuvių spaudos istorikai. 
Aš tik noriu apibūdinti jį kaip 
asmenį ir kaip žmogų. Visus 
stebino jo draugiškumas ir pap
rastumas. Sibire (Omske) jis 
mokėjo lietuvius sužavėti savo 
suorganizuotu choru. Be jo ir 
pamaldos bažnyčioje būtų ny
kios, ir visuomenės parengimai 
neįdomūs. Jam rūpėjo pagalba 
artimiems. A. Bružas buvo veik

lus ir Omsko lietuvių komitete, 
ant kurio pečių gulė didelis dar
bas — telkti lėšas lietuviams 
karo pabėgėliams. Buvo įkurti 
net du bendrabučiai, jiems buvo 
parūpintos ne tik patalpos, bet 
savanorių gydytojų pagalba. L. 
komiteto nariai rinkdavo aukas 
savo darbovietėse, bet to ne
užtekdavo, ir būdavo rengiami 
meniniai vakarai su šokiais 
rusų visuomenei. Šokiams mu
zikantus samdydavo vokiečių 
karo belaisvius, kurių tuo metu 
buvo Omske. Kai kurie jų buvo 
muzikai profesionalai. Omsko 
lietuviai dirbo labai vieningai. 
Šalia A. Bružo ir kitų, dirbo ir 
mano tėvai. 

MR tarnautojams buvo labai 
draugiškas, ..nebosavo", bet ir 
mes jo neapvylėm. Tarnauto
jams mokėjo neblogus atlygini
mus — daugiau nei kitur. Tuo 
laiku buvo mada mokėti kalėdi
nį priedą (mokėjo privačios ir 
valstybinės įstaigos) — pusę 
mėnesinės algos. A. Bružas 
mokėjo mums prieš Kalėdas net 
trigubą algą! Honorarai ben
dradarbiams buvo taip pat 
aukštesni negu kitur. Užtat 
norinčių pnsidėti savo raštais 
tikrai netrūko. Bet, kaip turbūt 
kiekvienoj redakcijoj, jos nariai 
visada pirmenybę pasilaikydavo 
savo „kūrybai". Žiūrint dabar
tinėmis ak:mis, toks elgesys 
atbaidė ar visiškai nuo spaudos 
darbo atstūmė ir tikrų talentų. 

Santykiuose su žmonėmis bu
vo kuklus, nerodė „unaro". Kai 
MR gavo pašto oficialų praneši
mą, kad persiųsta 100,000 eg
zempliorių. A. Bružas ta proga 
MR personalui suruošė Metro
polio viešbučio Trijų Kunigaikš
čių svetainėje vaišes. Mums, ad
ministracijos jaunikliams, tai 
buvo nepaprastas įvykis. 

Bendraudamas su visuomene, 
A. Bružas t:-rodydavo daug at
jautimo. Roaos, 1929 m. Lietu
vos žurnah>tų grupė lankėsi 
Sov. Sąjung. ie. Grįžęs A. Bružas 
papasakojo -avo įspūdžius. Vie
nas gruzinas žurnalistas 
paprašė A Bružą bloknoto, į 
kurį įrašė: Linkėjimai laisvai 
Lietuvai iš laimingos Gruzijos". 
Po to pasakęs: „Kai pervažiuosit 
Sovietų sieną, žodį „laimingos" 
įkarkit į kabutes". Grįždamas 
namo, A. Bružas Maskvos vieš
buty vargšams rusams išdalino 
visus savo drabužius: parvažia
vo tik su kostiumu be apatinių 
baltinių. 

Visa Bružų, šeima (išskyrus 
sūnų ir žm :ią, kuri vėliau sa
vanoriškai išvažiavo Sibiran 
pas gimines, nes ten buvo sau
giau, negu Lietuvoje) buvo iš
tremta. Žentas mirė anglies 
kasyklose. 

A. Bružo duktė man viename 
laiške rašo. kad rusai jų šeimą 
labai išbl.i-kė. Kokia buvo 
didelė laimt. kai sužinojo, kad 
„Tėvelis gyvas". Ji toliau rašo: 
„Tėvelis m;.ne mokė: nežiūrėk 
į tuos. kurie geriau turi, bet \ 
tuos. kuru blogiau už tave 
gyvena; ir stenkis jiems padėti. 

ir matysi, kad tu esi laiminga". 
A. Bružas Lietuvon grįžo 1956 
metais (po Stalino mirties), 
aštuonerius metus išbuvęs lage
ry, o buvo nuteistas 25 metams 
„už tėvynės išdavimą". 

Reikia tik stebėtis, kad A. 
Bružas, išbuvęs 8 metus lage
riuose ir 1956 m. grįžęs 
Lietuvon, turėjo dar laiko (mirė 
1970 metais) ilgėliau pagyven
ti tėvynėje, nors ir čia jam 
nebuvo ramybės. Man atrodo, 
kad sveikatos ir ištvermės jam 
davė religinis nusiteikimas ir 
sugebėjimas visada būti op
timistu ir tuo kitus užkrėsti. A. 
Bružo reabilitacija ilgai tęsėsi. 
Reikėjo daug įrodymų pateikti. 

Išdirbau MR beveik šešerius 
metus. Savo pareigose sutikau 
ir pamačiau daugybę Lietuvos 
žurnalistų. Tai man, tuo laiku 
jaunuoliui, buvo didelis išgyve
nimas ir pamoka. Galėjau apie 
kiekvieną jų susidaryti nuo
monę. Bet dr. Juozas Purickis 
išsiskyrė iš jų visų. 

Niekad nemaniau, kad at
sidursiu Amerikoje ir kada nors 

Pratęsdami prenumeratą 
ar kitomis progomis atsiuntė 
„Draugui" aukų: 

200 dol. A.a. Juozo Budrio 
atminčiai, jo žmona Sofija Bu
drienė, Chicago, IL. 

70 dol. M. Karaska, Frede-
ricksburg, Va., Jonas Žebraus
kas, Chicago, IL. 

30 dol. J. Valaitis, Mt. 
Brydges, Ont„ Kanada, dr. Al
dona ir Viktoras Naudžiai, 
Chicago, IL, A.a. Antano 
Skeive'o atminimui. 

50 dol. Chicagos Skautinin-
kių draugovė, Joseph E. Jaco-
bus, Fair Lawn, N J., Sophia 
Kamarauskas, Surfside, Fla„ 
Vytautas Krasauskas, Hickory 
Hills, IL., Marija Ročkus, 
Chicago, IL., Marąuette Parko 
LB valdyba, Chicago, IL., Jad
vyga Poška, Chicago, IL. 

50 dol. Drs. Vytenis ir 
Loreta Grybauskai, Orland 
Park, EL„ Jonas Jonynas, Meri-
den, Conn., Petras Maželis, Los 
Angeles, Cal. 

20 dol. Tadas Bauža, Hay-
den, Idaho, Henry Butkus, Mis-
sion Viejo, Cal., Stanley Dim-
gaila, Hot Springs, Ark., K. 
Gudėnas, Medford Lakęs, N.J., 
Vytautas K. Kubilius, Bol-
ingbrook, IL., Robert Mingėla, 
Chicago, IL„ A.D. Prapuolenis, 
Beverly Shores, Ind„ dr. V. 
Palčiauskas, Walnut Creek, 
Cal., dr. E. Ringus, Chicago, IL., 
Birutė Razminas, Oak Lawn, 
IL., V. Rukuiža, Chicago, IL„ 
Gustavo Šico šeima, Vytas 
Straznickas, St. Petersburg 

ir ką nors turėsiu rašyti apie 
Antaną Bružą. Džiaugiuosi, kad 
jo „atžala" Gražina man parašo. 
Vis galvoju, kad apie A. Bružą 
turėtų parašyti žmonės, turin
tys žurnalisto patyrimą ir suge
bėjimus — jo profesijos draugai. 

Beach, Fla., P.V. Stončius, 
C.P.A., Orland Park, IL, Kazys 
Sakys, Glendale, Cal., Birutė 
Strause, Sun City, Arz„ Stasys 
Strasius, Ann Arbor, Mich., 
Juozas Sudžius, Sunny Hills, 
Fla., Mečys Šilkaitis, Seminole, 
Fla., D. Navickas, West Lake 
Vlg., Cal., kun. A. Valiuskas, 
Vista, Cal., dr. Vainutis K. 
Vaitkevičius, Pleasant Ridge 
Mich. * 

20 dol. — Leokadia Balnius, 
St. Pete Beach, FL; Mykolas 
Biknaitis, Santa Monica, CA; 
Joseph Jacobus, Fair Lawn, NJ; 
Elena Nelsas, Fullerton, CA; 
Kostas Petrauskas, Rochester, 
NY; Irena Valiulis, Beverly 
Shores, IN. 

15 doL — Raymond Nemunai
tis, Westminster, MD, 

15 dol. Juozas Burdulis, 
Shirley, N.Y. 

10 dol. Bruno Lukas, Jadvyga 
įlenda, Jonas Karcikas, Albina 
Markus, K. Marcinkus, Jean 
Misevičius, Maria Paliulis, V. 
Ročiunas, Aleksandra Tumosas, 
M. Petrauskis, Aleksandra 
Zusas. 

Už aukas visiems tariame 
nuoširdų ačiū. 

KERAMIKŲ 
SIMPOZIUMAS 

Panevėžyje liepos pradžioje 
prasideda penktasis tarptauti
nis keramikų simpoziumas, ku
rį apmoka miesto savivaldybė. 
Keramikai iš Latvijos, Estijos, 
Norvegijos, Australijos, Austri
jos, JAV, Italijos ir Lietuvos 
naudosis Panevėžio stiklo fabri
ko degimo krosnimi. Simpoziu
mo fabrike bus atidarytas meni
nio stiklo cechas, kuris, vietoj 
neperkamų stiklinių, gamins 
brangius gaminius, skirtus res
toranams ir kavinėms papuošti. 

THE MARIANS 
OFTHE 

IMMACULATE 
CONCEPTI0N 
Priests and Brothers 

teaching of God through 
service to others in 

education and parish and 
mission work around 

the vvorld. 
Put your faith in action. 

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

Vocation Director 
Congregation of Marians 

Thompson, CT 06277 
(203) 923-9565 
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A.tA. 
ANTANAS RAUDYS 

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1993 m. liepos 6 d., 12:30 vai. p.p., sulaukęs 83 metų. 
Gimė Lietuvoje, Švėkšnoje. Amerikoje išgyveno 45 m. 
Nuliūdę liko: žmona Valerija Stancelytė, dukros: Vanda, 

Dana su šeima, žentas Charles, anūkės: Stephanie, Jaclyn, 
Nicole; pusseserė Zita Čižikienė su šeima, svainis Vacys 
Stancelis, gyv. Kalifornijoje; Lietuvoje brolio ir sesers vaikai. 

Priklausė Lietuvių Šaulių sąjungai. 
Velionis pašarvotas ketvirtadieni, liepos 8 d. nuo 3 iki 9 

v.v. Becvar-S. C. Lack ir Sūnūs laidojimo namuose, 6541 S. 
Kedzie. 

Laidotuvės įvyks penktadienį, liepos 9 d. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto įvyks gedulingos šv. 
Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus, pažįstamus ir 
visus šaulius, šaules dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę žmona, dukros, anūkės ir kiti giminės. 
Laidotuvių direkt. S C. Lack ir Sūnūs. Tel. 312-434-1700. 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
9439 S. KEDZIE AVENUE 
EVERGREEN PARK, IL 60642 
TEL. (708) 422-3000 
FAX (708) 422-3163 sr 
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., 
t rečd . ketvd. Ir penktd. 9 v.r.—5 v. p.p., i e i t d . 9 v.r.— 
1 v. p.p. 

INTERNATIONAL 
v 

TRAVEL CONSULTANTS ,Zai(ra^ 
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. 
9S2S South 79th Avanua 
Hlefcory HM, IHInoto 60457 
T«l 708-430-7272 

223 Katvartyų gatvė 
VNnJua. Ltotuva 

T«tafonaf: 77-7t-#7 Ir 77-tt-t2 

1 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1993 m. liepos mėn. 8 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
T i k ketur ios (4) sava i tės liko 

iki „Draugo" gegužinės, kuri 
y ra didžiausia Čikagos apy
linkėje. Gegužinė bus rugpjūčio 
1 d., sekmadienį, tėvų Marijonų 
sodelyje. Programoje: 12:00 vai. 
šv. Mišios, pietūs, atgaiva ir 
l ietuviška muzika. Gegužinės 
m e t u dirbs administracijos per
sonalas. Atvykus į gegužinę, 
b u s gal ima susimokėti pre
n u m e r a t a s , a t s i l y g i n t i už 
laimėjimo bilietėlius, įsigyti 
knygų ir apžiūrėti redakcijos 
pata lpas bei palikti savo aukas 
„Draugu i " paremti. Rezervuo
k i t e rugpjūčio rugpjūčio 1 
dienos sekmadienį „Draugui". 

J A V kar in i s tanklaivis USS 
B o u l d e r , iš Little Creek, VA, 
liepos 6-10 d. lankosi Čikagoje, 
Navy Pier. Laivo komendantas 
R. P. Tiepkama praneša, kad 
tanklaivis bus atidarąs visuo
menės apžiūrai liepos 7, 8 ir 9 
d. nuo 1 vai. p.p. iki 8 vai. vak. 
Vis i kviečiami. Įėjimas ne
mokamas. 

„L i tuan ica — L i t h s " vyrų 
k o m a n d a šį šeštadienį, liepos 
10 d., žais draugiškas futbolo 

rungtynes prieš USS Boulder 
J A V karinio tanklaivio įgulos 
komandą. Rungtynių pradžia 
5:30 vai. p.p. Priešžaismyje — 
2:30 vai. p.p. tanklaivio marinų 
k o m a n d a žais „Sof tba l l " 
rungtynes prieš „Liths Club". 
Abejos rungtynės vyks Lietuvių 
centro aikštėje, Lemonte. Visi 
kviečiami pasižiūrėti įdomių 
rungtynių. Visi dalyviai bus 
nemokamai vaišinami. 

Jubi l ie j inė skau tų stovykla 
finansuojama vien iš stovyklau
tojų mokesčių, todėl visi jos 
dalyviai privalo susimokėti sto
vyklinį mokestį. Visi užsi
registravę prašomi nedelsiant 
mokestį siųsti stovyklos iždi
n inkui A. Milašiui, 13426 W. 
Litt le Creek Drive, Lockport, DL 
60441. Mokesčio suma nurodyta 
registracijos lapuose. 

D a r i a u s ir G i r ėno minėjimo 
ruošos komiteto susirinkimas 
įvyks šį šeštadienį, liepos 10 d.. 
1:30 vai. po pietų Balzeko 
muziejuje. Pageidaujama, kad 
k o daugiau narių susirinktų, 
n e s bus aptariami labai svarbūs 
reikalai . 

B i r u t ė Razminienė iš Oak 
Lawn, IL (ne Birutė Razmienė, 
ka ip buvo paminėta trečiadienio 
„Drauge") įteikė 20 dol. auką 
savo dienračiui paremti. 

x Bal t ia E x p r e s s pristato 
siuntinius į Lietuvą greičiausiai 
i r patikimiausiai. Laivo talpin-
t u v a i l i epos 12 ir l iepos 27 d. 
Tei rauki tės nemokamai, t e l . 
1-800-SPARNAI arba 1-800-
722-7624, arba pr i s ta tyki te 
s iunt in ius adresu; 3782 W. 79 
S t . , Chicago, IL 60652. 

(sk) 

x „ Ž A I B A S " k e t v i r t i 
meta i garantuotai ir patikimai 
pristato užsieniet iškas mais to 
p r e k e s Lietuvoje į namus. Dvy
likos labiausiai mėgiamų ir no
r imų paketų pasirinkimas. Visi 
u ž s a k y m a i p r i s ta tomi per 10 
d a r b o d ienų į n a m u s . Kreip
t i s : „ŽAIBAS', 9525 So. 79th 
A ve., Hickory Hil ls , O 60457, 
t e l . 708-430-8090. 

(sk) 

x TIK $35 kava, arbata , 
kakava, apelsinų koncentratas, 
a l i e j u s , mėsos k o n s e r v a i , 
v i taminai - v i s k a s užsienie
t i š k a . 55 sv. įvairaus maisto — 
$98 . Produktai užsienietiški, 
išskyrus mėsos gaminius ir sūrį. 
4 5 sv įvairaus maisto be mėsos 
- $75. T R A N S P A K , 2638 W. 
6 9 St., C h i c a g o , IL 60629, t e l . 
312-436-7772. 

(sk) 

Alė Steponavič ienė , daug 
metų einanti reikal-; vedėjos ir 
valdybos sekretorės pareigas, 
neseniai buvo išrinkta Lietuvių 
fondo tarybos sekretore. Lietu
vai vieno milijono dolerių kapi
talo i šda l in imą t v a r k y t i 
sudaryta Lietuvių fondo patikė
tinių taryba pereitame savo 
posėdyje taip pat ją išr inko 
Patikėtinių tarybos sekretore. 
Praeity šias pareigas eidavo šių 
dviejų tarybų nariai. 

B r o n i u s Nainys , PLB pirmi
ninkas, lankydamas Lietuvą, 
Lenkiją ir Ukrainą, peršalo ir 
sus i rgo plaučių u ž d e g i m u . 
Gydomas Santariškių ligoninėje 
prof. dr. Broniaus Šatkausko 
priežiūroje. Buvusi a u k š t a 
temperatūra jau nukrito ir krizė 
jau nugalėta. Tikisi grei t pa
sveikti ir grįžti į JAV apie lie
pos mėn. 14 dieną. 

Fil. v s . D a n u t ė E i d u k i e n ė 
Jubiliejinei skautų stovyklai pa
ruošė dainynėlį su gaidomis. J i 
taip pat įsipareigojo rūp in t i s 
svečių priėmimu Akademinio 
Skautų sąjūdžio paštovyklėje. 

D a r i a u s ir G i r ė n o t r an 
sat lant inio skrydžio 60-tųjų 
metų minėj imas r e n g i a m a s 
liepos 17-18 d. Čikagoje. 

Liepos 17d., šeštadienį, 1 vai. 
p.p. Midway aerodrome bus ati
dengta paminklinė Dar iaus ir 
Girėno lenta. Je igu susidarys 
p a k a n k a m a s s k a i č i u s no
rinčiųjų, vykimui į šias iškilmes 
bus samdomas autobusas. Svar
bu, kad norintieji registruotųsi 
iki l iepos 11 d. t e l . : 
312-434-4645. 

Rengimo komitetas praneša: 
abiejų dienų i šk i lmės bus 
filmuojamos, todėl svarbu, kad 
organizacijos d a l y v a u t ų su 
vėliavomis ( regis t ruot is tel. 
312-582-6500), o moterys ir mer
gaitės vilkėtų tau t in ia i s drabu
žiais. Taip pat prašoma ir ra
ginama lietuviškoji visuomenė 
gausiai dalyvauti abiejų dienų 
iškilmėse. 

P e t r a s Oža la s , New York, 
N.Y., buvo atvykęs į Čikagą 
įva i r ia i s r e i k a l a i s , l ankės i 
„Drauge" ir ta proga pasirinko 
įvairių leidinių už didesnę 
sumą. 

x P a r d u o d a m e b i l i e tus ke
l i o n ė m s į L i e tuvą ir i visus 
pasaulio kraš tus geriausiomis 
kainomis. Skambinti : T. Les-
n i a u s k i e n e i , T r a v e l C e n t r e , 
Ltd. , te l . 708-526-0773. 

(sk) 

x NAMAMS P I R K T I PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutua l F e d e r a l Sav ings , 
2212 West C e r m a k R o a d — 
Tel . (312) 847-7747. 

(sk! 

x T r ū k s t a J ū s ų g y v e n i m e 
pač ių nau j aus ių , necenzū
r u o t ų žinių iš L i e t u v o s ? Nuo 
Milwaukee ik i E lg in . nuo 
Chicago iki S o u t h Bend 
informuoti lietuviai klausosi tik 
ŽEMĖS L P R O D U C T I O N S 
žinių laidų. J ū s ų dėmesiui — 
RYTMEČIO EKSPRESAS nuo 
pirm. iki penktd. 10 v.r. per 
WNDZ 750 A M . Adresas : 
R Y T M E Č I O E K S P R E S A S , 
W N D Z R a d i o , 5 3 0 6 W. 
Lawrence , Chicago , IL 60630. 
Tel . (312) 286-1616. Nesuspėjo 
te? Jūsų patogumui VAKA
R I N Ė S N A U J I E N O S nuo 
pirm. iki penktd. 6:30 v.v. per 
WCEV 1450 AM; adresas: 
WCEV R a d i o , 5356 W. Bel-
mont , C h i c a g o , IL 60641 , IL 
(312) 777-1450. Visais reklamos 
reikalais, į skai tant ir mirties 
pranešimus, kreipki tės į mus 
tuoj pat po laidų. 

(sk) 

Lietuvių Fondo spaudos konferencijoje 1993.VI17, iš k.: dr. 
Steponavičienė, Antanas Juodvalkis, Danutė Bir.dokienė. 

DU JUBILIATAI 
Ateinantį šeštadienį (liepos 10 

d.) t ėvams jėzui tams Kazimie
r u i R a u d e l i ū n u i ir J u o z u i 
V a i š n i u i sukanka 50 metų nuo 
k u n i g y s t ė s šven t imų . Ta 
auksinė sukakt is bus paminima 
sekmadienį (liepos 11 d.) 11:15 
v a l a n d o s Miš iomis Jėzu i tų 
koplyčioje ir paskui kavute 
J a u n i m o centro kavinėje. 

Abu jubi l ia ta i kunigystės stu
dijas (filosofija) pradėjo Aust
rijoje, Insbruko universitete. 
N a c i a m s užgrobus Austriją, 
j iedviem teko kraustysis Itali
jon. Teologiją studijavo Romoje 
Gr iga l iaus universitete. 

Kun. Kazimieras Raudeliūnas, SJ. 

„ D r a u g o " g e g u ž i n ė bus 
rugpjūčio 1 d., sekmadienį. 
Marijonų sodelyje prie „Drau
go". Labai reikia dovanų laimės 
šul iniui . Dovanas prašome pri
s ta tyt i į „Draugo" administra
ciją darbo metu - 4545 W. 63rd 
St., Chicagoje. Laukiame ir iš 
anksto dėkojame. 

x Ž E M Ė S Ū K I S - LIETU
V O S T U R T A S ! Pr is ta tome 
BELARUS gamybos t r a k t o r i u s 
bet ku r iuo J ū s ų nurodytu ad
resu L i e t u v o j e . Nors jie ir ne 
ger iaus i , be t patys pigiausi 
pasaulyje. J i e gerai pažįstami 
Lietuvos meis t rams bei ūki
n inkams . Pr is ta tome visokių 
dydžių t rak tor ius . Šiandienos 
kainos tarp $2000 ir $6500. Taip 
pat gal ime parūpinti įvairius 
padargus traktoriams. Lietuvos 
r inkos kainos dažnai keičiasi ir 
pap ra s t a i ky la , todėl nepa
t a r i ame ilgai laukti . Rašykite 
a r s k a m b i n k i t e : KAV I n c . 
11333 M e l c l a r e Dr., Beltsville, 
M D 20705, T e l . (301) 937-8830. 

(sk) 

x S e n e s n i o a m ž i a u s su l au 
k ę ir nevisada bepajėgiantys 
patys save ir savo butą aptvar
kyti arba reikalingi globos ligoje 
ir nenor in tys eiti į prieglaudas 
ir mokėti $150 ar daugiau į 
d i eną , k r e i p k i t ė s į J o n o 
H u m a n i t a r i n ę Paga lbą , tel . 
708-857-9787, kasdien (5 dienas) 
nuo 9 v.r. iki 5 v. p.p. Šiuo tele
fonu tuojau Jonui paskambint 
prašomi šie asmenys; dr. Rimas 
Tumpis, Rėdą Durtinavičienė 
ir I rena Jankevičiūtė . 

(sk) 

Kun. Juozas Vaišnys, SJ. 

T. Kazimieras Raudeliūnas po 
visų studijų sielovados darbams 
apgyvend in t a s Šv. Roberto 
Belarmino parapijoje. Čia jis per 
aštuonerius metus buvo ir uolus 
išpažinčių klausytojas ir mėgs
tamas pamokslininkas. Po-karo 
pakviestas darbuotis Čikagoje ir 
Montrealyje, Kanadoje, kur dir
bo ketverius metus. 

Čikagoje jam tenka rūpintis 
b e s i k u r i a n č i ų j ė z u i t ų eko
nominiais reikalais, sukti galvą, 
ka ip sudurti galus su galais, ir 
s u r a s t i kun igų a p t a r n a u t i 
l ietuvius Sv. Kryžiaus, Cicero, 
Union Pier, Beverly Shores, 
Rockforde, Waukegane, Šv. Jur
gio parapijoje. Ne t ik kitus ten 
siuntinėjo, bet ir pa ts mielai 
važinėjo su Miš iomis , 
pamokslais ir išpažintimis. Be 
to, būdamas labai geros širdies, 
mielai lankė ligonis ne tik jų 
pačių namuose, bet ir ligo
ninėse, invalidų ir senelių prie
glaudose. Ta veikla niekam 
nekrenta į akis, todėl jo pavardė 
ir veidas ir nuotraukose labai 
re ta i tematomas. Tai visai 
„ ty lus" sielovados darbas, bet 
ne mažiau r e i k a l i n g a s 
Bažnyčiai, kaip ir milžinui 
ąžuolui žemėje išsiplėtusios šak
nys, be kurių neklestėtų ir 
neimponuotų Gyvuok ir toliau, 
mielas kunige Kazimierai, dar 
daugelį metų toje šventoje, nors 
kuklioje tarnyboje! 

* 

T. Juozas Vaišnys po baigtų 
studijų Romoje daug metų pa
šventė šiaurinėje Italijoje apaš
t a l a u d a m a s , ypač j a u n i m o 
t a r p e : Marijos sodalicijoje, 
katalikiškojo jaunmo sambū
riuose, ėjo vyresniojo pavaduo
tojo pare igas j ė z u i t ų rezi
dencijoje Torine ir Genujoje, 
uol ia i veikė skau tuose , ir , 
baigęs aukštesniąją skautų mo
kyklą, vadovavo jų lavinimo 
k u r s a m s . P radė jus k u r t i s 
Amerikoje Lietuvos jėzuitams, 
T. Vaišnys atvyko Čikagon 
1949 metais ir čia tuojau įsi
jungė skautijos veiklon, vado
v a u d a m a s k u r s a m s , s to
vykloms, suvažiavimams. Už tą 
vaisingą veiklą skautų apdo
vanotas „Geležinio Vilko" ordinu. 

1950 metais jam teko perimti 
. .Laišku l ie tuviams" redak
tor iaus naštą, kurią tebeneša 
iki šios dienos. Tie laiškai pa-

Ferdinandas Kaunas, Alė 
Nuotr. Jono Tamulaičio 

tiko ne t ik plačiajame pasauly
je pasklidusiai išeivijai, bet y ra 
labai ver t inami ir Lietuvoje, 
ku r a l k s t a m a dvas in io bei 
krikščioniškos kul tūros l ietu
viško peno. 

Abiem Jub i l i a t am l inkė t ina 
gausios Dievo palaimos! 

K u n . J o n a s 

M U Z I K I N Ė P O P I E T Ė 
S E K L Y Č I O J E 

Birželio 30 d. Seklyčia ir vėl 
buvo pi lnutėlė vyresniųjų, ku
r iuos p a t r a u k ė d u b r o l i a i 
muzikai : Faus t a s S t ro l i a ir 
Herkul is Strolia. 

Programų vadovė Elena Siru
tienė įžanginiame žodyje pasi
džiaugė, kad savo t a r p e t u r i m e 
du muzikus, kurie mielai sut iko 
a t l i k t i p rog ramą . Apie at
liekamus kūrinius ir jų autor ius 
paaiškino F . Strol ia . V i s u s 
k ū r i n i u s s m u i k u a t l i k o H. 
Strolia, k a r t u akompanuojan t 
F . S t r o l i a i . P i r m i a u s i a 
n u s k a m b ė j o Č a i k o v s k i o 
, , C h a n s o n t r i s t e " ( l i ū d n a 
giesmė), o ant ras is numer i s 
buvo visai priešingos nuotaikos: 
tai prancūzų komp. Gabrie l 
M a r i e , ,La C i n ą u a n t a i n e " , 
l inksmas uždegantis kū r inys , 
net norėjosi šokti, bek l ausan t 
skambių akordų. Trečias is — 
paties F. Strolios pagal l iaudies 
dainos „Beauš tan t i a u š r e l ė " 
motyvus, pavadin tas „Aušra 
p a v a s a r į " . Labai sva j inga i 
nute ik iant i s kūr inys , a r t i m a s 
k iekv ieno l i e tuv io š i rdž ia i . 
Toliau du kompoz. L e a h a r t 
kūriniai: valsas iš „Linksmosios 
naš lės" ir Auksas ir s idabras . 
Abu labai popul iarūs žavingi 
kūrinėliai, visiems labai patiko. 

P l o j i m a m s n e s i l i a u j a n t , 
programų vadovė E. Sirut ienė ir 

B e r n a d e t a Zeikienė ab iem 
m u z i k a m prisegė po gražų 
žiedą. Buvo nuoširdžiai dėkota 
atlikėjams už tokio aukšto lygio 
k o n c e r t ą . Po to pakv ie t ė 
Apolinarą P. Bagdoną paskai
ty t i savo kūrybos. Prieš pradė
damas, j i s pasakė lietuvišką 
priežodį: „Širdis ne akmuo, 
kraujas — ne vanduo". Ir tada 
jis paskai tė linksmą satyrą 
„Pensininkų meilė", kuri visus 
gerokai prajuokino. 

Muz. F. Strolia apdalino visus 
dainų teks ta is ir kvietė kar tu 
d a i n u o t i . P r i e š k iekv ieną 
d a i n e l ę j i s t a r ė t r u m p ą 
paaiškinimą ir dainoms akompa
navo. Visa programa buvo įvai
ri ir visiems sukėlė gerą ūpą. 

Programi ' vadovė dar prane
šė, kad ki tą trečiadienį čia pro
gramos nebus ir teks susitikti 
t ik liepos 14 d. Kvietė visus 
pietų prie lietuviškų sklindžių. 
Po pietų vyko laimėjimų trai 
k imas. Laimingieji džiaugėsi 
savo laimėtais fantais, o kiti 
tikėjos kitą kartą laimėti. Šis 
renginys po liūdnųjų birželio 
minėjimų buvo tikra dvasios at
gaiva mūsų vyresniesiems. 

Apol . P. B a g d o n a s 

IS ARTI IR TOLI 
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A m e r i c a n - L i t h u a n i a n klu
b a s iš Whit ing. NJ, atsidėko
damas Deborah ligoninės Širdies 
ir plaučių ligų centrui už gausią 
medikamentų siuntą Lietuvos 
va ikams 1992 metais, įteikė 
Deborah ligoninės fondui 2,456 
do l . čekį . Praė jus ių me tų 
rugsėjo mėn. iš Deborah ligoni
nės 50 gydytojų, gailestingųjų 
seserų ir medicinos techninio 
p e r s o n a l o buvo nuvykę į 
Vi lniaus universiteto klinikas, 
kuriose operuota 19 vaikų, tu
rinčių širdies sutrikimus, taip 
pa t nustatytos diagnozės daugy
bei kitų vaikų. Tuo metu Debo
rah ligoninės „Children of the 
World" programos fondas pa
aukojo Lietuvai pusantro mili
jono dolerių vertės vaistų bei 
re ikmenų (apie tai buvo plačiai 
rašyta mūsų dienraštyje). 

L i e t u v o s a m b a s a d o r i u s 
Jungt inėse Tautose Anicetas 
Simutis birželio 13 d. kalbėjo 
New Yorko Lietuvių bendruo
menės su r eng t ame birželio 
t rėmimų minėjime Kultūros Ži
dinio salėje. 

Southf ie ld , MI l ietuvių Die 
vo Apvaizdos ir Cleveland, OH 
l ie tuvių Marijos Nuolatinės 
Pagalbos parapija „įsūnijo" po 
v i eną L i e t u v o s parapi ją , 
įsipareigodamos jas remti. 

Aldona Pankienė gieda JAV ir Lietvos himnus Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos salėje, Alto rengtame išvežtųjų minėjime birželio 13 d. 

Nuotr. Vidos Sakevičiūtės 

Birželio 12 d. Vašingtono 
Lietuvių bendruomenės suruoš
tame ambasador iaus Stasio 
Lozoraičio p a g e r b i m e t a r p 
daugybės garbingų svečių daly
vavo taip pat ir Lietuvos nuola
tinės misijos prie Jungt inių 
Tautų ambasadorius Anicetas 
Simutis su patarėjais Algiman
t u Gurecku i r D a r i u m 
Sužiedėliu. 

Nuo Balti jos va l s tyb ių įsto
jimo į Jungtines Tautas 1991 m. 
rudenį, Skandinavijos valstybių 
atstovybės New Yorke te ikia 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
misijoms nuolatinę techninę pa
ramą ir patar imus dėl darbo 
efektyvumo Jungt inėse Tau
tose. Š.m. birželio 16 d. visų 
trijų Baltijos valstybių ambasa
doriai „Leopard" restorane su
ruošė padėkos pietus penkių 
Skandinavijos valstybių pa
siuntinių garbei. 

T h e Oak T r e e P h i l a n t h r o -
pic Foundation paskyrė 58,000 
auką LRK Šalpai , kad būtų 
galima padėti Lietuvos bažny
čiom, katal ikiškam švietimui, 
seminar i joms ir k i t a i 
katal ikiškai ve ik la i . Ši or
ganizaci ja pažadė jo savo 
paramą ir ateityje. 

B i r ž e l i o 10 d . L i e tuv ių 
Kata l ikų R e l i g i n ė Ša lpa į 
K a u n ą i š s i u n t ė t r i sde š imt 
antrąjį 20 tonų talpintuvą. 
Didžiąją siuntos dalį sudarė 
American Chemical Society pa
dovanotos moksl inės knygos 
universitetų ir Medicinos aka
demijos s tudentams. 

T a i p pat p e r s i ų s t i l a b a i 
iškilmingi l i turginiai drabužiai 
Šiluvos šventovei. Juos pasiuvo 
Sisters or the Visitation, Medo-
t a , MN, t a r p i n i n k a u j a n t 
Minnesota valstijos teisėjui D. 
D. Wozniak. J i s su LKR Šalpos 
veikla susipažino per St. Paul , 
MN arkiv. J . Roch. Teisėjas 
Wozniak taip pa t paaukojo 500 
dol. Lietuvos Bažnyčiai ir šią va
sarą p l a n u o j a l a n k y t i s 
Lietuvoje. 

A.P.P.L.E. (American Profes-
sional Par tnership for Lithua-
nian Education) organizacija jau 
keletą metų Lietuvoje ruošia 
kursus mokytojų kvalifikacijai 
pakel t i . LKR Šalpa š iemet 
paskyrė 33 stipendijas katali
kiškų mokyklų mokytojams, 
kad galėtų dalyvauti šios va
saros kursuose. 

B r idgepo r t , CT , Hartford, 
CT, Metuchen, J N , Nonvich, 
CY, Trenton, N J ir Washington, 
DC vyskupijos davė leidimą 
Lietuvių K a t a l i k ų Religinei 
Ša lpa i p r a v e s t i spec ia l i a s 
rinkliavas vietos parapijose. Su 
pamokslais t a proga sut iko 
talkinti kun . Vladas Jaške-
vičius , SJ , k u n . Raymond 
Lauzon, OFM, prel. Leonas 
Peck-Peciukevičius ir prel . J. 
Šarauskas. 

Birželio 7-28 d. New Yorke 
vyko T a r p t a u t i n i s b a l e t o 
konkursas, kur iame dalyvavo ir 
pora iš Lietuvos Akademinio 
operos ir baleto teatro — Ž. 
Baikštytė ir M. Baužys. Lietu
va i t e i Ž. B a i k š t y t e i buvo 
įteiktas bronzos apdovanojimas 
(pirmoji vieta nebuvo iš viso 
p a s k i r t a , a n t r o j i a t i t e k o 
šokėjai iš Vokietijos - Nicole 
Siepert). 

Baigiamąjį koncertą stebėjo 
D. Lozoraitienė bei ambasa
doriaus padėjėja kultūros rei
kalams D. Černeckienė, kuri 
kar tu su ambasadoriumi St. 
Lozoraičiu dėjo daug pastangų 
tam, kad šokėjai atvyktų į šį 
konkursą (pridedamas straips
nis). 

Advokatas Jonas Gibait is 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago. IL 60629 
Te l . (1-312) 776-8700 

Darbo vai nuo 9 iki 7 vai vak 
Se*tad 9 v r. iki 1 vai d 




