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Žinios iš Lietuvos — Elta 

Muitai žlugdo 
v • 

pervežimus per 
Lietuvą 

Vilnius, rugpjūčio 5 d. (Elta) 
— Olandijos ambasada atsiuntė 
notą, kurioje teigiama, kad Lie
tuvos vyriausybės 1993 m. bir
želio 16 d. nutarimo vienas 
punktų prieštarauja 1992 m. 
birželio 11d. Lietuvos, Latvijos, 
Estijos ir Beneliukso šalių pasi
rašytos daugiašalės tarpvalsty
binės sutart ies straipsniui. 
Jame kalbama, jog susitarusių 
šalių transportas atleidžiamas 
nuo mokesčių, rinkliavų ir spe
cialiųjų mokesčių už vežiojimus 
susitarimą pasirašiusios šalies 
teritorija. Dėl naujos muitų 
tvarkos Lietuvoje susirūpinu
sios Vokietijos ir Estijos susi
siekimo ministerijos. 

Užsienio vežėjai ir verslinin
kai Lietuvos pasienio muitinėje 
turi palikti užstatą ir sumokėti 
už policijos palydą. Jie dabar ap
skritai stengiasi nevažiuoti per 
Lietuvą, nes pasienyje prie 
Lazdijų muitinės kelias paras 
tenka sugaišti 9 km. (5.5 mylių) 
ilgumo eilėje. 

Taip pat ir ro-ro tipo laivai, 
anksčiau plaukdavę į Klaipėdą, 
dabar plaukia į Latvijos uostus. 
Labai sumažėjo užsakytų lėk
tuvų skrydžių. Vien t ik į 
Stambulą Turkijoje jų būdavo 
po 14 per savaitę, o jau šią 
savaitę — tik trys. Už kiekvieną 
skrydį Lietuvos biudžetui tek
davo maždaug 10,000 dolerių. 

Maskvoje prasidėjo derybos 

Šiandien Lietuvos ambasado
je Maskvoje prasidėjo Rusijos ir 
Lietuvos valstybinių derybų de
legacijų susitikimas. Svarsto
mas sutarties dėl Rusijos ka
riuomenės išvedimo projektas. 
Dėl šios sutarties pastarosiomis 
dienomis kilo didelė politinė 
audra. Ryšium su tuo dviem 
dienom atostogas nutraukė pre
zidentas Algirdas Brazauskas. 

Lietuvos delegacijos vadovas 
Virgilijus Bulovas iš Maskvos 
pranešė, kad delegacija sutikta 
itin pagarbiai. Jo nuomone, 
Rusijos prez. Boris Jelcinas davė 
nurodymą Rusijos diplomatams 
ieškoti kompromisų. Lietuvos 
delegacija, sakė jis, to irgi nori. 
Tačiau principiniais klausimais 
Lietuva jokių nuolaidų nedary
sianti. Delegacijų susitikimas 
vyks visą dieną, bet gali būti 
pratęstas ir rytoj. 

Užsienio ministro da rbas 
kri t ikuojamas 

„Lietuvos rytas" redakci
niame straipsnyje kritikuoja už
sienio reikalų ministro Povilo 
Gylio darbą. „Laisvos prekybos 
sutartį su Kaliningrado sritimi 
kritikavo net užsienio reikalų 
ministro pavaduotojas, tokią pat 
sutartį su Baltarusija specialis
tai vertina kaip negalinčią veik
ti, o pasirašant laisvos prekybos 
sutartį su Kazachstanu, pasku
tinio jos varianto užsienio 
reikalų ministerijos darbuotojai 
taip ir nepamatė". 

Komentuodamas ministro po
elgį išsiųsti Rusijai sutarties 
projekto darbo var ian tus , 
devyni iš dvylikos delegacijos 
narių, įskaitant ir jos vadovą, 
ministro P. Gylio veiksmus 
įvertino kaip negerą žingsnį. 
„Lietuvos r y t a s " k lausia : 
„Kodėl prezidentas nesiryžta 

viešai pripažinti, kad P. Gylys 
padarė labai rimtą diplomatinę 
klaidą? Kodėl jis siunčia dele
gaciją, kurios nariai viešai kri
tikuoja P.Gylio veiksmus ir 
kaltina jį sužlugdžius derybas? 
Galbūt tokiu būdu norima visą 
atskomybę perkelti ant „nepa
klusniosios" delegacijos pečių? 
Nejaugi iš tikrųjų partiniai inte
resai darosi viršesni už 
valstybinius?" 

Pagrindiniai sprendimai dar 
prieš akis, pažymi dienraštis, 
juos daryti ir prisiimti atsa
komybę turės pats A. Brazaus
kas, nes jis atsakingas už 
Lietuvos užsienio politikos vyk
dymą. Rusija gi iki šiol aiškiai 
leido suprasti, jog ji padarys 
viską, kad sprendimus Lietuvos 
prezidentui būtų kuo sunkiau 
priimti. 

Sutar tys su Ukraina 

Kijeve viešintis Lietuvos 
ministras pirmininkas Adolfas 
Šleževičius ir Ukrainos minist
ras pirmininkas Leonid Kučma 
pasirašė kelias sutartis. Tai 
Lietuvos ir Ukrainos bendra
darbiavimo sutartys išsimoksli
nimo, mokslo ir kultūros srity
je, kovojant su muitinės įsta
tymų pažeidimais. Taip pat 
pasirašyta sutartis „Dėl laisvos 
prekybos" ir memorandumas, 
nusakąs šios sutarties veikimo 
sąlygas. 

Kalbėdamiesi su žurnalistais, 
abu premjerai gerai įvertino 
šalių bendradarbiavimo per
spektyvas ir pažymėjo, kad nau
josios sutartys — tai savotiška 
atsvara nepasirašytoms sutar
tims su Rusija. 

Įmonėms neapsimoka 
gaminti produktų 

Ministras pirmininkas 
Adolfas Šleževičius susitiko su 
grupe Pramonininkų Konfede
racijos atstovų. 

Pokalbyje buvo pažymėta, kad 
birželio ir liepos mėnesiais 
įmonės, didžiausią savo pro
dukcijos dalį eksportuojančios į 
Vakarus, dėl konvertuojamos 
valiutos supirkimo ir pardavimo 
kainos skirtumo patyrė 25.8% 
nuostolių. Dėl valiutos kurso 
svyravimo, pramonininkų nuo
mone, bankai pelnosi įmonių ir 
verslo žmonių sąskaita. 

Patiria nuostolių ir tos įmo
nės, kurios iki 70% savo pro
dukcijos siunčia į Rytus, nes pel
nas skaičiuojamas litais, kurių 
jos negauna — su jomis atsiskai
toma rubliais ar daiktais. Pasak 
tų įmonių atstovų, „Mažesni 
būtų nuostoliai, jeigu visai nie
ko negamintume". 

Susitarta nustatyti, kad vieną 
mėnesį valiutos pardavimo ir 
supirkimo skirtumas nebus 
didesnis kaip 4%, oficialus 
dolerio kursas bus 4 litai, o kre
ditų palūkanų norma — iki 60%. 

Dėl kreditų grūdams pirkti 

Rugpjūčio 4 d. Lietuvos Banke 
įvyko didžiausių šalies bankų 
vadovų, žemės ūkio, finansų, 
ekonomikos ministerijų atstovų 
susitikimas. Jame aptartos 
bankų galimybės kredituoti 
grūdų perdirbimo įmones ir šių 
kreditų grąžinimo garantijos. 

Lietuva atiduodama 
Rusijos interesams 
Opozicinių partijų pareiškimas 

Vilnius, rugpjūčio 5 d. — Pen- statymas. 

Prezidentas Bill Clinton su senatorium Dėsnis DeConcini, kuris ketvirtadienį pranešė, kad rems 
prez. Clinton siūlomą valstybinio biudžeto projektą, užtikrinus, jog visos pajamos iš naujų mokesčių 
bus skirtos tiktai valstybinio deficito sumažinimui 

JAV pareigūnas atsistatydino 
dėl Bosnijos 

Washington, DC, rugpjūčio 4 
d. (NYT) - JAV Valstybės depar
tamento pagrindinis ekspertas 
Bosnijos ir Herzegovinos reika-
lamas Marshall Freeman Harris 
atsis tatydino iš pareigų, 
pareiškęs, jog JAV per stipriai 
spaudžia Bosniją sutikti su 
krašto padalinimu. Tai jau an
tras kartas šiais metais, kai šis 
pareigūnas įteikė atsistatydi
nimo raštą, protestuodamas 
JAV politiką šio krašto atžvil
giu. 

Šiuo metu serbų pajėgos vis 
stipriau spaudžia Sarajevo, 
nepaisydami NATO grasinimų 
pulti jų pozicijas iš oro. Harris 
atsistatydinimas šiuo metu tik 
išryškina vis didėjantį nuo
monių skirtumą JAV Užsienio 
tarnybose Bosnijos-Herzegovi-
nos klausimu. 

JAV eina į priešingas kryptis 

Nors Clinton administracija 
teisinasi, sakydama, jog daro, 

Kaip pranešė Lietuvos Banko 
Informacijos departamentas, 
pasitarime žemės ūkio minist
ras Rimantas Karazija paprašė, 
iki javapjūtės pabaigos bent 
apie 1 milijono litų (nors reikia 
vieno bilijono) duonos auginto
jams užmokėti už šių metų grū
dų derlių, kuris šiemet planuo
jamas apie 2.5 milijono tonų. 

Bedarbių skaičius didėja 

Liepos pabaigoje Lietuvoje 
oficialiai buvo įregistruoti 
32,936 bedarbiai, daugiau kaip 
pusė — moterys. Prieš mėnesį 
bedarbių buvo 694-iais mažiau. 
Praėjusį mėnesį 23,711-ai as
menų išmokėta 687,014 litų be
darbio pašalpų. 

Pasak Darbo Biržos vyriausio
sios specialistės, liepos pabaigo
je buvo 5,383 laisvos darbo vie
tos, iš jų 4,512 — darbininkams. 
Žmonėms ne visda pavyksta įsi
darbinti — daugiausia dėl trijų 
priežasčių. Pirma, įmonės pagei
dauja aukštos kvalifikacijos spe
cialistų, o jų tarp bedarbių nėra 
daug, be to pusė jų — tarnauto
jai, o daugiausia vietų siūloma 
darbininkams. Antra, siūloma 
darbovietė ne visada patenkina 
bedarbius geografiniu atžvilgiu. 
Trečia, dalis bedarbių nenori 
dirbti, tikisi išnaudoti jiems 
skiriamas bedarbio pašalpas. 
Jos mokamos daugiausia pus
metį. 

ką gali, bandydama padėti Bos
nijos musulmonams, labiausiai 
JAV-oms trukdo europiečių pa
sipriešinimas stipresniam jėgos 
parodymui. Tačiau JAV veiks
mai tuo tarpu, atrodo, veda į dvi 
priešingas kryptis. Tuo pačiu 
metu, kai JAV spaudžia euro
piečius, kad leistų iš oro pulti 
serbų pozicijas, JAV taip pat 
spaudžia Bosnijos musulmonus 
sutikti su krašto pasidalinimu 
— kapituliavimu Genevoje 
vykstančiuose pasitarimuose. 

Atsistatydinimo rašte, įteik
tame JAV Valstybės sekretoriui 
Warren Christopher, Harris 
rašo, jog JAV reikalavimas lei
dimo pulti serbų pozicijas iš oro 
yra „per vėlai, per mažai ' 
duodama pagalba. Anot Harris, 
tai yra ne kas kita, kaip at
sisakymas nuo ankstesnės ad
ministracijos pozicijos, kad 
būtina Bosniją išsaugoti, kaip 
atskirą valstybę. „Aš negaliu 
dirbti Valstybės departamente, 
kai jis pritaria vienos Europos 
valstybės per prievartą padali
nimui ir nesipriešina genocidui 
bei jį vykdantiems Serbijos 
pareigūnams", parašė Harris 
atsistatydinimo rašte. 

Atsistatydinimas nepaveiks 
JAV politikos 

Anot McCurry, šis atsistaty
dinimas nepaveiks JAV politi
kos Bosnijos atžvilgiu, o dar 
daug svarbių darbų reikia at
likti ryšium su Bosnija. „Tad į 
jo vietą skirsime asmenį, kuris 
nori su administracija bendra
darbiauti, imantis agresyvesnės 
veiklos, gelbstint Sarajevo ir 
Bosniją nuo žlugimo", pareiškė 
McCurry. 

Harris nėra pirmasis pareigū
nas, skirtas to krašto reikalams, 
kuris dėl to atsistatydino. Prezi
dento Bush administracioje 
1992 atsistatydino George Ken-
ney, buvęs Valstybės depar
tamento pareigūnas Jugoslavi
jos reikalams. Kenney atsista
tydinimą motyvavo adminins
tracijos neveiklumu, kylant 
krizei Balkanuose. Balandžio 
mėnesį būrys Valstybės departa
mento geriausiai informuotų 
ekspertų Balkanų politikos 
klausimais privačiai pasiuntė 
peticiją Valstybės sekretoriui, 
prašydami karinių veiksmų 
prieš serbus. 

Sekretorius Christopher ir 
kiti administracijos pareigūnai 
tik atsakė, jog JAV daro, ką 
gali. 

kios opozicinės partijos rugpjū
čio 3 d. išleido pareiškimą, ku
riuo paskutiniuoju metu Lietu
vos daromos sutartys vertina
mos kaip Lietuvos įjungimas į 
Rusijos interesų sferą. Pareiš
kime rašoma taip: 

Šiuo metu ypač akivaizdžios 
Rusijos pastangos išlaikyti ir 
kuo greičiau įtvirtinti jos intere- j 
sus atitinkančiomis sutartimis 
Lietuvos ir kitų Baltijos vals- j 
tybių priklausomumą nuo Rusi
jos. Tuo būdu įgyvendinami Ru
sijos oficialiai deklaruot i 
reintegracijos tikslai. Kiek
vienai šaliai diktuojami skir
tingi reikalavimai. Lietuvos 
prezidentui ir vyriausybei tenka 
nemaža atsakomybė, kad trijų 
šalių pastangos atsispirti spau
dimui yra susilpnintos. 

Lietuvos prezidentas ir vy
riausybė vis labiau traukiasi 
nuo įsipareigoto Lietuvos vals
tybės politikos tęstinumo. Kei
čiamos ansktesnės principinės 
Lietuvos valstybės pozicijos de
rybose su Rusija. 

1992 m. rugsėjo 8 d. pasirašy
tų, įregistruotų Jungtinėse 
Tautose ir vykdomų Lietuvos ir 
Rusijos tarptautinių susitarimų 
pakanka, kad okupacinės ka
riuomenės ir paskutiniai liku
čiai būtų išvesti iki 1993 m. 
rugpjūčio mėn. 31 d. Jokie pa
pildomi susitarimai neberei
kalingi. 

Todėl: 
• Lietuvos Respublikos ir 

Rusijos Federacijos prezidentų 
susitikimas turėtų įvykti po to, 
kai okupacinė kariuomenė pa
liks Lietuvos žemę. 

• Šis susitikimas turėtų vykti 
ne pagal Rusijos diktuojamą 
tvarką, o pagal abiejų šalių 
suderintą darbotvarkę; 

• Tokio susitikimo metu tu
rėtų būti aptartos svarbiausios 
po okupacinės kariuomenės 
išvedimo Lietuvos santykių su 
Rusija problemos — okupacijos 
metu padarytos žalos atlygi
nimo tvarka, lygiaverčių eko
nominių santykių su Rusija nu-

Esame taip pat labai susi
rūpinę Lietuvos vyriausybės 
pozicija, kai po bendrų su Rusi
ja įmonių kūrimo priedanga de
ramasi, kaip, patenkinus Rusi
jos interesus perimti Lietuvos 
Respublikos nuosavybę strate
giškai svarbiose Lietuvos ūkio 
srityse. 

Lietuvos vyriausybės — skir
tingai nuo Latvijos ir Estijos — 
vykdoma valstybės sienos su 
Rusija ir NVS šalimis bevizinio 
režimo politika yra pavojinga. 
Tai, kaip ir nekontroliuojamą 
tranzitą per Lietuvos teritoriją 
į Karaliaučiaus sritį, norima 
įteisinti sutartimis. 

Visi šie veiksmai vertintini 
kaip LDDP ir jos vyriausybės 
vykdomos reintegracijos į Ru
siją politikos konkreti išraiška. 

Protestuojame prieš Lietuvos 
prezidento vizitą į Maskvą 
pagal Rusijos iškviet imą 
pasirašyti pasenusį susitarimą, 
„dėl kariuomenės išvedimo" su 
Rusijos padiktuotomis patai
somis. 

Raginame Lietuvos Respubli
kos prezidentą ir vyriausybę at
sisakyti nuo tokių pragaištingų 
Lietuvai veiksmų. 

Lietuvos Krikščionių Demo
kratų partijos vardu pareiškimą 
pasirašo Povilas Katilius, Tė
vynės Sąjungos (Lietuvos kon
servatorių) vardu — Antanas 
Staniškis, Lietuvos Demokratų 
partijos vardu - Petras Miški
nis, Nepriklausomybės partijos 
vardu — Kęstutis Jurgelėnas, 
Lietuvių Tautininkų sąjungos 
vardu — Adakris Marcinkus. 

J A V praleido progas 
pagelbėti 

Harris, Užsienio tarnybos pa
reigūnas, teigia, kad JAV „pra
leido ar sugadino" anksčiau 
turėtas progas įtikinti sąjun
gininkus, kad leistų Bosnijos 
musulmonams nusipirkti gink
lų, kad Bosnija galėtų gintis. 

Dabar JAV administracijos 
planuojami puolimai iš oro, rašo 
M. F. Harris, yra riboti ir jų 
pagrindinis tikslas yra nura
minti JAV sąžinę, kad nieko ne
darė Bosnijai padėti. Anot Har
ris, spausdama Bosnijos musul
monus sutikti su krašto padali
nimu, JAV verčia Bosnijos val
džią atiduoti savo teritoriją ir 
suverenumą pergalę laimėju
siems agresijos pagalba. 

Valstybės sekretorius Warren 
Christopher ir jo pavaduotojai, 
keliaujantys deryboms į Arti
muosius Rytus, sakė atsistaty
dinimo laiško dar nematę. Bet 
už sekr. Christopiier kalbantis 
pareigūnas Mike McCurry gynė 
admininstracijos diplomatines 
pastangas. Jis tei?ė, kad Harris 
„neturėjo žymesnes rolės admi
nistracijos agresyvioje politikoje 
Bosnijos atžvilgiu". 

Naujas kaltinimas užsienio 
reikalų ministrui 

Vilnius, rugpjūčio 4 d. (Elta) 
— Seimo narys Romualdas Ozo
las apkaltino užsienio reikalų 
ministrą Povilą Gylį valstybi
nės paslapties išdavimu. 

Vakar spaudos konferencijoje, 
skirtoje sutarties su Rusija dėl 
kariuomenės išvedimo klausi
mams, Romualdas Ozolas pasa
kė, kad Povilas Gylys faksu 
perdavė į Maskvą Lietuvos siū
lomus vieno sutarties punkto 
variantus, kurie buvo griežtai 
konfidencialūs. 

Variantų tekstus, kuriuose 
kalbama apie žalos atlyginimą, 
derybų delegacijos vadovas Vir
gilijus Bulovas įteikė užsienio 
reikalų ministro tarnyboms (de
legacijos posėdis vyko ministe
rijos rūmuose), kad jos perduotų 
faksu prezidentui Algirdui Bra
zauskui. Prezidentas tekstus ga
vo. 

Tačiau ministras Povilas Gy
lys davė nurodymą tuos pačius 
tekstus perduoti ir į Maskvą Ru
sijos derybų su Lietuva delegaci
jos vadovui Viktor Isakov. Kaip 
pasakė Romualdas Ozolas, paža
dą Maskvai supažindinti su Lie
tuvos rengiamomis sutarties re

dakcijomis Povilas Gylys buvo 
davęs praėjusią savitę būda
mas Rusijos užsienio reikalų mi
nisterijoje. Romualdo Ozolo nuo
mone, pažadas buvęs visai ko
rektiškas, tačiau nedovanotina, 
kad per neapsižiūrėjimą ar ap
laidumą atskleistas konfiden
cialių tekstų turinys. 

Romualdas Ozolas teigė, kad 
tuo būdu žymiai apsunkintos to
lesnės derybos, o jų pirmasis 
posėdis , pasak jo, dabar 
neįmanomas. 

Šis įvykis, pasakė Romualdas 
Ozolas , tu rė tų paska t in t i 
užsienio reikalų ministrą at-
sistadydinti iš pareigų. Ro
mualdas Ozolas siūlė Povilui 
Gyl iu i atsis tatydint i prieš 
mėnesį, kada Seimo posėdyje 
buvo klausoma užsienio reikalų 
ministro ataskaita. 

— Valstybinės pieno ir mėsos 
gamyklos yra įsiskolinusios 90 
milijonų litų kaimo žmonėms už 
jų išaugintą produkciją. Vien 
mėsos šių gamyklų šaldytuvuo
se yra 16,000 tonų. Praėjusį 
mėnesį gyventojai nupirko tik 
4,000 tonų mėsos, kai anksčiau 
nupirkdavo apie 18 tonų. 

— Briuselyje besilankydamas 
Lietuvos pramonės ir prekybos 
ministerijos Lengvosios pra
monės departamento direkto
rius B. Rudys parafavo — sąlygi
niai inicialais pasirašė — bend
radarbiavimo su Europos Bend
rija sutartį. Iki 1997 metų Lie
tuva galės be apribojimų į EB 
šalis eksportuoti įvairius audi
nius, drabužius iš vilnos, med
vilnės, sintetikos. Iš buvusios 
Sovietų Sąjungos šalių tokiu 
sandėriu naudojasi tik Lietuva 
ir Estija. 

— Telšiuose keli šimtai 
Telšių rajono ūkininkų susi
rinko į rajono savivaldybę ir pa
reikalavo, kad už valstybei par
duodamą pieną būtų mokama 
ne mažiau, kaip 65 centai. Jei 
tiek nebus mokama, jie pagrasė 
pieno nebeparduoti ir pakviesti 
jų pavyzdžiu pasekti aplinkinių 
rajonų ūkininkus. 

— JAV Valstybės departa
mentas skiria 15,000 dol. pa
dengti administracines išlaidas, 
susijusias su tautinių mažumų 
Estijoje derybomis su Estijos 
valdžia apvalaus stalo diskusi
jose. Švedija tam reikalui skiria 
50,000 kronus. Estijos prez. Len-
nart Meri iniciatyva jau dvi 
tokios apvalaus stalo diskusijos 
įvyko liepos mėnesį su Narva ir 
Sillimae miestų atstovais. Tre
čiosios diskusijos vyks rugpjūčio 
mėnesį. 

KALENDORIUS 

Rugpjūčio 6 d.: Kristaus 
atsimainymas, Agapitas, Jauge-
das. Daina. 

Rugpjūčio 7 d.: Šv. Sikstas, 
Šv. Kajetonas, Donatas, Klaudi
ja, Sirvydas, Jogilė. 
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1993 M. ŠALFASS-GOS 
VARŽYBINIS 

KALENDORIUS - II DALIS 
Patiekiame likusių šių metų 

oficialių ŠALFASS -gos varžybų 
kalendorių. Šių varžybų iš
samios informacijos, atėjus 
laikui, yra. pranešamos sporto 
klubams bei suglausta forma, 
skelbiamos spaudoje. 

Šis kalendorius apima tik me
tines ŠALFASS-gos ir Baltiečių 
Sporto federacijos pirmenybes 
ar kitokias platesnės apimties 
varžybas. Apygardinės pirme
nybės bei paskirų klubų sureng
tos įvairios vietinės varžybos į 
šį sąrašą neįtrauktos. 

1993 m. Š. Amerikos Baltie
čių Lauko Teniso Individu
alinės Pirmenybės vyks 1993 
m. rugpjūčio 14-15 d., Kimball 
High School, Royal Oak, Mich. 
Vykdo — ŠALFASS-gos Lauko 
Teniso komitetas. Kontaktas: 
Dr. Algis Barauskas, 3018 
Patch Dr., Bloomfield Hills, MI 
48304. Tel. 313-258-6535. 

1993 m. Š. A. Lietuvių 3 
Pitch Softbolo turnyras vyks 
1993 m. rugpjūčio 28-29 d., Wa-
saga Beach, Ont. Rengia — 
Toronto LSK „Jungtis". Kreip
tis šiuo adresu: Rimas Kuliavas, 
297 Kennedy Ave., Toronto, 
Ont . M 6 p 3C4. Tel. 
416-766-2996. 

1993 m. S. A. Lietuvių in
dividualinis ir komandinis 
Golfo turnyras vyks 1993 m. 
rugsėjo 4-5 d., Huron Golf 
Club, Ypsilanti, Mich. Vyk
do — Chicagos Lietuvių Golfo 
klubas. Turnyro informacijos: 
Al Žvinakis, 12102 Venetian 
Way, Ori and Park, IL 60462. 
Tel. 708-301-4763 v a k a r e ; 
708-503-2801 dieną. 

1993 m. Š. A. Baltiečių ir 
Lietuvių Lengvosios Atle

tikos p i rmenybės vyks 1993 
m. rugsėjo 11-12 d., Aldershot 
High School, Burlington, Ont. 
Vykdo - Toronto PPSK „Auš
ra", talkinant Hamiltono LSK 
„Kovui". Lietuvių pirmenybės 
bus išvestos iš baltiečių. Dėl in
formacijų kreiptis: Mrs. Irena 
Wilkinson, 2783 Kinnerton 
Cresc., Mississauga, Ont. L5K 
2B3. Tel. 416-822-0302. 

1993 m. Š. Amerikos Baltie
čių ir Lietuvių bei Pasaulio 
Lietuvių Šaudymo pirme
nybės vyks 1993 m. rugsėjo 
mėnesį šia tvarka: 

a) Rugsėjo 11 i - me
džioklinių šautuvų (Trap 
Shooting) tik Š. A. baltiečių 
pirmenybės, Hamiltono LMŽK 
„Giedraitis" šaudykloje. 

b) Rugsėjo 18 d. - Š. A. bal
tiečių ir lietuvių bei pasaulio 
lietuvių smulkaus (.22) kalibro 
šautuvų pirmenybės, taipogi 
„Giedraitis" šaudykloje. 

c) Rugsėjo 20-21 d. — tik 
pasaulio lietuvių medžioklinių 
šautuvų (Trap) pirmenybės, 
„Giedraitis" šaudykloje. 

d) Rugsėjo 23 (ar 24) d. -
pasaulio ir Š. Amerikos lietuvių 
karinių šautuvų pirmenybės, 
Winona, Ont. 

e) Rugsėjo 25 d. - Š. A. bal
tiečių ir lietuvių bei pasaulio lie
tuvių pistoletų pirmenybės. Vie
ta dar nepaaiškėjus. Visais šau
dymo varžybų reikalais kreiptis 
į ŠALFASS-gos šaudymo vado
vą: Balys Savickas, 340 Dixon 
Rd. #2004, Weston, Ont. M9R 
1T1. Tel. 416-244-2267. 

Kalendoriaus papildymai bei 
pakeitimai bus nuolatos skel
biami. 
ŠALFASS-gos cento valdyba 

Chicagos Lietuviu Golfo klubo veteranai dr O. Nakas ir dr. J. Valaitis, pasi
ruošė rimtai kovai golfo a ikštėse . 

ŠALFAS SĄJUNGOS GOLFO ŽAIDYNĖS 
1993-čių metų ŠALFAS są

jungos Golfo žaidynės rugsėjo 4 
ir 5 dienomis vyks Huron Golfo 
klube, Ypsilanti, MI. Tai yra ta 
pati žaidynių vietovė kaip ir 
praėjusiais metais. Žaidėjų apsi
stojimui viešbutis — The Radis 
son on the Lake, šalia golfo 

klubo, (313-487-2000). Kam
barių rezervacijas reikia atlikti 
iki rugpjūčio 13 dienos, o žaidėjų 
registracija turi būti atlikta iki 
rugpjūčio 22 dienos. Žaidynių 
dieną registracija nebus priima
ma. 

Šių žaidynių rengėjas yra Či-

Pasaulio studentų Universiados '93 žaidynėse, vykusiose Buffalo, N Y , 
s ė k m i n g a i žaidžia Lie tuvos s tudenčių rinktinės k a p i t o n ė L i n a 
Dambrauskaitė, kurią matome besiveržiančią prie krepšio. 

Nuotr. A l o y z o S t a s y č i o 

LIETUVIAI PASAULIO UNIVERSITETŲ 
ŽAIDYNĖSE 

Vienuolika dienų trukusios 
Pasaulio universitetų žaidynės, 
įvykusios Buffalo mieste, JAV-
se, iškilmingai buvo užbaigtos 
1993 m. liepos 11d. Jose daly
vavo 136 valstybių atstovai, jų 
tarpe ir Lietuvos sportininkai — 
studentai. Žaidynių atidarymo 
dieną „Rich Stadium", talpi
nantis 80 tūkst. žiūrovų, susi
laukė net 72,000. Iš viso daly
vavo 5,100 sportininkų. Šis iš
kilmingas atidarymas truko 3 
valandas ir pasiruošimu 
nusileido tik 1984 m. Los 
Angeles olimpinių žaidynių pra
džiai. Žiūrovai kėlė ovacijas 
žygiuojantiems sportininkams 
ir ypatingai maloniai sutiko 
lietuvius ir kitus nepriklau
somybes atgavusių kraštų 
atstovus. 

Lietuvos sportininkų grupę 
sudarė: moterų krepšinio 
komanda (11 krepšininkių su 
treneriais — Algimantu Šatu ir 
Antanu Cižausku), plaukikas 
Nerijus Beiga, šuolininke i 
aukštį N. Žilinskienė, bėgikai — 
D. Radavičienė ir K. Klimas, 
disko metikas V. Alekna ir 
lengvaatlečių treneris A. 
Stanislovaitis. Grupei vadovavo 
Česlovas Garbaliauskas, Lietu
vos studentų sąjungos pre
zidentas. 

Varžybose iš mūsiškių geriau
siai pasirodė šuolininke į aukš
tį Nelė Žilinskienė. Ji kartele 
įveikė 195 cm aukštyje ir lai
mėjo sidabro medalį. Be abejo
nės, Lietuvos krepšininkės, 
puikiai susižaidęs vienetas, ste
bino krepšinio žinovus ir žiūro
vus savo meistriškumu, tačiau 
joms nepavyko, jos liko ketvir
tąja geriausia komanda, dalyva

vusia žaidynėse. Krepšinio 
varžybose 16 dalyvaujančių 
komandų buvo suskirstytos į du 
aštuonetukus, iš kurių tik 
dviejų pirmųjų vietų laimėtojos 
turėjo teise j pusiaubaigmę ir 
turnyro atomazgą — medalių 
varžybas. 

Pirmose rungtynėse lietuvai
tės be vargo pelnė pergalę prieš 
Kanadą 94:60, laimėjo prieš 
Japoniją 93:51, Rumuniją 89:51 
ir parklupdė "Vokietiją 74:72. 
Netikėtai pačios suklupo prieš 
Kiniją 82:88 ir pagaliau pasiekė 
pergalę prieš Ukrainą 88:57. 
Pusiaubaigmėje rungtynės prieš 
Kubą po labai permainingos 
kovos,buvo pralaimėtos tik 3 
taškų skirtumu 73:76. Kinijai 
laimėjus prieš JAV, baigmėje 
jau susitiko Kuba su Kinija, kur 
pastaroji 83:81 rezul ta tu 
pasiekus laimėjimą, užsitarna
vo aukso medalius, Kuba liko 
antroje vietoje. Dėl trečios vie
tos kovojo Lietuva prieš JAV ir 
pralaimėjus 73:83 tenkinosi ket
virtąja vieta. 

Lietuvaičių žaidžiamas krep
šinis, be abejonės, prilygsta mė
gėjų pasaulinei klasei i/ su 
trupučiu laimės varžybas galėjo 
baigti pirmosios. Šia proga 
FISU 23 generalinėje asamblė
joje Lietuvos studentų sporto or
ganizacija buvo priimta pilna
teise tarptautinės studentų 
sporto federacijos nare. Lietu
vius pasveikino FISU preziden
tas P. Nebiolo. LSSA preziden
tas docentas Č. Garbaliauskas 
šį jvykj įvertino kaip labai svar
bų mūsų akademiniam jauni
mui. 

Sig. K. 
Iš „Tėviškės žiburiai" 

Futbolas Čikagoje 
DVYLIKOS KOMANDŲ FUTBOLO 

TURNYRAS IR PIKNIKAS 
LEMONTE 

Tradicinis futbolo klubo 
„Lituanica" turnyras ir 
piknikas bus šeštadienį, 
rugpjūčio 14 dieną, Lemonte, 
Lietuvių centro aikštėse. Tur 
nyre šį kartą dalyvaus net 12 
komandų — 4 vyrų grupėje ir 8 
veteranų. 

kagos Lietuvių Golfo klubas. In
formacijas teikia Al. Žvinakis, 
12102 W. Venetian Way, Or 
land Park, IL 60462. Tel. 708--
301-4763. 

Vyrų grupėje varžysis 3 ko
mandos iš major divizijos — 
italų „Maroons", čekų „Spar
ta", „Lituanica" ir narsi pirmos 
divizijos komanda — 
„Croatans". 

Veteranų grupėje rungty
niaus: argentiniečių „Pampas", 
„Sparta", „Pannonia", „Croa
tans", graikų „Falcons", Hyde 
Park, Missouri ir „Lituanica", 
suskirstytos į A ir B sekcijas. 
Sekcijų laimėtojai susitiks 
finale žaisti dėl pirmos vietos. 

LAUKO TENISO 
PIRMENYBĖS 

Baltiečių Lauko teniso pir
menybės įvyks Detroite 1993 
m. rugpjūčio 14-15 d. Kimball 
High School patalpose, Crooks 
Rd., Royal Oak, Mich. Registra
cija iki rugpjūčio 9 d. šiuo 
adresu; Dr. A. Barauskas, 3018 
Patch Drive, Bloomfield Hills, 
MI, USA. Tel. (313) 258-6535. 

ŠAUDYMO PIRMENYBĖS 

Pasaulio lietuvių šaudymo 
pirmenybės vyks š.m. rugsėjo 
15-28 dienomis Ontar io 
Hamiltone. Pirmą kartą or
ganizuojamos yra savųjų tarpe 
pasaulio lietuvių šaudymo 
varžybos. Šio renginio inicia
torius ir svarbiausias organiza
torius yra ŠALFASS-gos šaudy
mo sekcijos vadovas, torontietis 
Balys Savickas. Jis kelis kartus 
lankėsi Lietuvoje ir tarėsi su te
nykščiais šaudymo sporto va
dovais pirmenybių organiza
vimo reikalais, derino nuomo
nes ir pasiūlymus, kaip sklan
džiau visa tai įgyvendinti. Jau 
yra sudaryti komitetai, varžy-
binis ir organizacinis, ruošia
masi iškvietimui ir priėmimui 
šaudytojų iš Lietuvos ir kt. 

VOKIETIJA - EUROPOS 
VYRŲ KREPŠINIO 

MEISTERĖ 

Liepos 4 d. Miunchene pasi
baigė Europos vyrų krepšinio 
pirmenybės, kurias laimėjo 
Vokietija vienu tašku įveikusi 
Rusiją 71:70. Trečią vietą išsiko
vojo Kroatija nugalėjusi Graiki
ją 99:59. 

Lietuvos krepšininkai beveik 
tuo pačiu metu žaidė atrankos 
turnyro pirmajame rate dėl da
lyvavimo 1995 m. Europos pir
menybėse. Lietuviai pralaimėjo 
pirmąsias rungtynes Ukrainai 
80:85, bet laimėję visas kitas 
pateko į antrą ratą, kuris 
prasidės š.m. lapkričio 10 d. 

J.B. 

„ŽALGIRIO" 
KREPŠININKAI 

RUNGTYNIAUJA JAV 

Kauno „Žalgirio" krepšinio 
komandą pradėjo treniruoti es
tas J. Salumets. Jis kartu su 
. ,Žalgirio" komanda rugpjūčio 1 
atskrido į JAV, kur žalgirie
čiai Las Vegas turnyre rungty
niaus su JAV, Chorvatijos, 
Puerto Rico krepšininkais. 

„Kauno diena" 

„KAROLINOS TURAS" -
LTOK RĖMĖJAS 

Naujasis Vilniaus teniso, 
turizmo ir biznio centras, akcinė 
bendrovė „Karolinos turas" 
paskelbtas Lietuvos Tautinio 
Olimpinio Komiteto rėmėju. 
Sutartį apie tai pasirašė LTOK 
prezidentas Artūras Poviliūnas 
ir „Karolinos turas" prezidentas 
Petras Vozbutas. 

Lietuvos olimpinių rinktinių 
nariai galės nemokamai nau
dotis „Karolinos" sveikatos ir 
reabilitacijos centro paslau
gomis. LTOK populiarins 
„Karoliną" savo leidiniuose per 
olimpines žaidynes, kitus stam
bius sporto forumus, teiks 
pagalbą, užsienyje įgyjant tech
nikos bei kito inventoriaus. 
(Elta) 

Vyrų grupėje komandos rung
tyniaus viena prieš kitą — 
„Round Robin" sistema. 

Turnyro pradžia 1 vai. po 
pietų. Jo metu veiks užkandinė 
ir atgaivos šaltinėlis. Futbolo 
mėgėjai kviečiami. Bus ne kas
dieninė proga susitikti ir pasi
kalbėti ne vien apie politiką ir 
ligas, bet ir apie sportą — šiuo 
atveju, lietuvių dar mėgstamą 
futbolą. 

J . J . 
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NAUJAS LEIDINYS 
ŠACHMATININKAMS 

Algis Matulevičius š.m. liepos 
2 d. „Lietuvos Ryto" laidoje, 
straipsnelyje „Šachmatų mėgė
jai praturtėjo" rašo: 

„Šalies šachmatų gerbėjų bib
liotekėlės (l ietuvių kalba) 
pasipildė nauju leidiniu. Tik ką 
„Alkos" leidykla 15 tūkst. 
egzempliorių t i ražu išleido 
buvusio Lietuvos šachmatų 
federacijos pirmininko, dviejose 
pasaulio šachmatų olimpiadose 
teisėjavusio tarptautinio arbitro 
Henriko Puskunigio knygą 
„Šachmatai: sportas, mokslas, 
menas". 

220 puslapių knygoje yra 10 
skyrių apie šachmatų ištakas, 
šio senovinio žaidimo sąlytį su 
mąstymo psichologija, mate-

DR. VIJA Y B A J A J . M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Priklauso Holy Cross ir Chnst ligoninėms 
2434 W. 71 Straat, Chicago 

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

To l . 700-590-4430 (veikia 24 vai.) 
Pirm., antr., ketv., penkt. 4 v.p.p.—7 v.v, 

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

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORO MEOICAL BUILDING 

0449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

Pirmo1 3 v p.p.-7 v v antrd 12 30-3 v p.p 
trecd uždaryta, ketvd 1-3 v.p.p . 

penkt. ir šeštd. 9 v.r -12 v.p p 
6132 S. K*dzi« Ava., Chicago 

(312) 77»-«9«9 arba (312) 489-4441 
DR. K. A. JUČAS 

ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
GYDO ODOS AUGLIUS ŽAIZDAS IR 

IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 
KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W. 55th St., Chicago, IL 
Tai. (312)470-2112 

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

Tol. kablnato Ir buto: (708)052-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ava. , Cicero 

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
5635 S. Pulaskl Rd., Chicago, IL 

Tol . 312-505-1955 
172 Schlller St., Elmhurst, IL 00126 

700-941-2000 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2454 W. 7191 Straat 
(312)434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

matika, pedagogika, estetika, 
kova dėl pasaulio šachmatų 
karūnos, pateikiamos šachmatų 
korifėjų mintys apie pasirinktą 
gyvenimo sritį. 

Knygoje populiariai ir įtaigiai 
pasakojama apie šį intelekutalų 
žaidimą kaip apie sporto ir 
meno, varžybų ir kūrybos, va
lios ir minties lydinį, šachmatų 
saitus su mokslu, menu, kultū
ra, istorijos epochomis. 

Leidinys gausiai iliustruotas. 
Jis skirtas visiems, kas vertina 
šachmatus ir nori kuo daugiau 
apie juo žinoti". 

K a b . t a t . ( 3 1 2 ) 4 7 1 - 3 3 0 0 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 

K A R D I O L O G A S — Š I R D I E S L I G O S 
7 7 2 2 S . K o d z l e A v a . . 

C h i c a g o , I I I . 6 0 6 5 2 

Cardiac Dlagnosls, Ltd. 
Marquotto Madlcal Bulldlng 

0132 S. Kedzle 
Chicago, IL 60629 

To l . (312) 430-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (700) 504-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzle, Chicago, I I I . 
Ta i . (312) 925 -2070 

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roborts Rd. , Hickory Hllla, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tol. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

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

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

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

Tai . (708) 440-1777 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Straat 

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

Kablnato tai . (312) 776-2880 . 
Raz. (708) 440-5545 

Kab. tol. (312) 505-0340; 
Ras. (312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
Vai pagal sus«tarimą pirm ir ketv 12-4 

6-9. antr 12-6. penkt 10 12 16 

• i 

E D M U N D A S V I Z I N A S . M . D . S . C . 
Specialybe — Vidaus ligų gydytoias 

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

Valandos pagal susitarimą 
Tai . (312) 505-7755 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Modlcal Center-

Napervllle C i m p u t 
1020 E. Ogdan Ava . , Surte 310 , 

Naparvllla IL 00503 
Ta i . 700-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai . 312-500-3166 
Namų 708-301-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 W 03rd St.. Chicago, IL 00638 
Vai pirm., antr . ketv ir penkt 3-6 

šeštadieniais pagal susitarimą 



Deimantine sukaktim sužibo 

LIETUVIŲ SKAUTŲ 
SĄJUNGA 

Kaip ir daugelio mūsų or
ganizacijų, Lietuvių Skautų 
sąjungos pradžia buvo 1918 
metais lapkričio pirmą, kuomet 
prie Vilniaus lietuvių gimnazi
jos buvo įsteigta pirmoji skau
tų skiltis. Už poros mėnesių 
buvo jau 80 narių. Šįmet 
švenčiame septyniasdešimt 
penktuosius lietuviškojo 
skautavimo metus. Organiza
cijos gyvenime tai ypatinga 
sukaktis, nes daug jų susior
ganizuoja ir greitai išnyksta, 
dažniausiai neišgyvenę nei 
vienos generacijos. 

Kad Lietuvių Skautų sąjunga 
atliko ir atlieka svarbų vaid
menį jaunuolio auklėjime, daug 
aiškinti nereikia tūkstančiams 
lietuvių, kurie brendo šios or
ganizacijos eilėse. Kiekvienas jų 
greitai apibūdins, ką yra 
išmokęs, kiek gražių atsimi
nimų, nuotykių išgyvenęs. 

Siame krašte nuolatos mėgs
tama tvirtinti, kad už vaikų 
auklėjimą visapusiškai atsakin
gi tėvai, lyg jų aplinka neįtai-
goja. Visi, kurie esame turėję 
patirties jaunimo auklėjime, ži-

' nome, kad tai nesąmonė. Moky
tojai, draugai, organizacijos, 
televizija, filmai, visa aplinka 
turi bręstančiam žmogui didelę 
įtaką. Aplinka veikia net 
vyresnį. Kodėl gi išleidžiamos 
milijoninės sumos už minutę 
reklamos, jei jos neturi įtakos? 

Puikią ir labai naudingą įtaką 
jaunam lietuviukui ir lietuvai
tei gali turėti skautavimas, 
kurio tikslas yra auklėti žmogų 
visuomenišką, mylintį gamtą, 
savimi pasitikintį ir idealistą. 
Skautavimas, išgyvenęs pirmąjį 
Nepriklausomybės laikotarpį, 
Vakarų Europoje pokario laiko
tarpį, išėjęs iš Europos į visą 
platųjį pasaulį ir vėl sugrįžęs į 
savo gimtinę, daugelį kartų 
keitė išorę, net metodus, tačiau 
savo ideologine prasme likosi 
toks pat. Skauto ir skautės šir
dyje nešiojami trys žodžiai: 
„Dievui, Tėvynei ir Artimui" 
yra kelrodis jų gyvenime, ypač 
sunkiais momentais, kuomet 
būna keblu daryti sprendimus. 

Jaunuoliui, kuriam šiandieną 
nėra perduodamos aiškios ver
tybės, kai per televiziją bombar
duojamas šimtais kontroversijų 
ir priešingybių, skautavimas 
yra itin reikalingas, kad 
jaunuolis atrastų savo žmogišką 
pusiausvyrą gamtoje, pasijaus
tų artimas bendraamžių lietu
vių tarpe ir tuo pačiu artimas 
savo tautai. Jaustis artimu — 
reikia pažinti, o kur gi geresnės 
sąlygos susipažinti, jei ne 
stovykloje? 

ŽVILGSNIS IŠ TOLUMOS 
Į KONFERENCIJĄ 

Skautavimas yra reikalingas 
ne tik išeivijos jaunimui. Jis 
ypač reikšmingas Lietuvoje jau 
vien dėl to, kad ten išnykęs 
visuomeniškas, tylus ir kantrus 
darbas, be užmokesčio, dažnai ir 
be reklamos, darbas atliktas iš 
meilės artimui. Lietuvoje taip 
pat reikia mokytis organizuoti, 
ne vien visuomeninėje plotmėje, 
bet ir asmeniškame gyvenime. 
Komunizmas pripratino galvo
ti tik apie šią dieną, pripratino 
žmones svajoti, bet ne konkre
čiai planuoti ir planus įvykdyti. 
Tik drąsesni taip sugeba daryti. 
Skautavime jaunuolis yra ska
tinamas imtis atsakomybės už 
savo skiltį, taigi nuo mažens 
pratinamas prie visuomeniš
kumo. Stovyklose malonu ste
bėti, kai darbuose ir uždaviniuo
se varžosi skiltys, o ne asmenys. 
Jei septyni skiltyje, tai ir 
džiaugsmas būna septynis kar
tus didesnis... 

Liūdniausia, kai vadovai 
būna nepasiruošę ir vadovauja 
vien dėl to, kad turi sąlygas ar 
norą būti vadovais. Su šia pro
blema nuolatos susiduriama 
Lietuvoje, ypač kai ten šiuo 
metu išgyvenama susiskaldymo 
krizė. Daug laiko skiriama 
„teisybės" ieškojimui, o ne 
konkrečiam darbui su jaunimu. 
Tačiau ir Lietuvoje matyti 
gražių prošvaisčių. Jaunimas 
ateina į skautų eiles, vyresnie
ji susirūpinę jų auklėjimu, tik 
ims laiko išsiauginti vadovus, 
įgyvendinti skautiškąsias tra
dicijas. Išeivijos lietuvių skau
tavime yra itin pabrėžiamas 
lietuviškumas, tautinis auklė
jimas. Gal jis ne tiek svarbus 
Lietuvoje, nes gyvenama sava
me krašte. Negi girsi vaikus, 
kad jie tarp savęs gražiai lietu
viškai kalbasi... Lietuvos jau
nimo poreikiai yra šiek tiek 
skirtingi, bet kartu ir panašūs. 

Deimantinio jubiliejaus proga 
linkime Lietuvių Skautų 
sąjungai išeivijoje ir Lietuvos 
skautams gyvuoti ilgus metus, 
nes jie mūsų tautai nepaprastai 
reikalingi. Ištieskite broliškai 
vieni kitiems rankas, kad galė
tumėme jaustis viena lietu
viškojo skautavimo šeima. 
Skautavimui išeivijoje be pras
mingo kontakto su Lietuva bus 
daug sunkiau išsilaikyti. Lietu
vos skautams išaugti į gausią ir 
reikšmingą organizaciją jauni
mui daug galėtų palengvinti 
išeivijos skautavimo septynias
dešimt penkerių metų patirtis. 
Gražiausi skautiški sveikinimai 
Jubiliejinei stovyklai, šią sa
vaitę vykstančiai Rakė. Joje 
stovyklauja ir Lietuvos skautai. 

Liuda Rugienienė 

Pasibaigė didžioji konferencija 
Detroite. Netenka abejoti, kad 
išeivijos gyvenime tai buvo ne 
eilinis įvykis. Mūsų spaudos 
bendradarbiai jau spėjo išsamiai 
aprašyti šią istorinę konferenci
ją ir vaizdžiai perduoti konfe
rencijos dalyvių kalbas bei 
nuotaikas. Tad dabar jau įma
noma ir iš tolumos žvilgterti į šį 
istorinį įvykį. 

Atrodo, kad visi, tiek išeivijos, 
tiek Lietuvos atstovai ir svečiai 
išsivežė gražius prisiminimus ir 
išsiskirstė entuziastingai, opti
mistiškai nusiteikę. Šių pakilių 
nuotaikų pagauti, pradininkai 
sutarė ir ateityje šaukti pana
šias konferencijas. 

Visos šios konferencijos prasi
deda susipažinimo vakaronių 
vaišėmis ir užbaigiamos šaunia 
puota puošnioje banketų salėje. 
Tad ir nenuostabu, kad į jas taip 
noriai ir gausiai per platųjį 
Atlantą skrenda svečiai iš tėvų 
šalelės. 

Tačiau paprastam viengen-
čiui, žvelgiant į visą šį reikalą 
iš tolumos, kyla kai kurių abe
jonių ne vien tik dėl šių konfe
rencijų naudos, bet ir dėl jų 
reikalingumo. 

Kad pateisintų šių suvažiavi
mų svarbą, paskutiniu metu iš
eivijoje yra labai plačiai išgar
sintas tautos ir išeivijos konflik
tas ir nesutarimai. O kad lietu
viškai visuomenei šis konfliktas 
atrodytų dramatiškiau, tai var
tojami „užtvarų", „tarpeklių", 
„prarajų" ir „barjerų" terminai. 
Tvirtinama, kad toms visoms 
negandoms pašalinti geriausia 
priemonė yra konferencijos. 

Žvelgiant iš tolumos, labai 
sunku įžiūrėti, kuo gi konkre
čiai šis konfliktas pasireiškia. 
Tiesa, kai kurie Lietuvos vy
riausybės įstatymai ir pa
tvarkymai pažeidė daugelio iš
eivių asmeniškus interesus. Iš
eiviją jaudina ir dabartinės 
valdžios vedama politika. Bet 
tai dar nėra jokios „prarajos" ir 
„tarpekliai" tarp išeivijos visu
mos ir tautos kamieno. Tai yra 
pačių išeivijos politikos vadovų 
nesusipratimai su valdžia ir su 
tos valdžios pareigūnais. 

Išeivijos masė visais laikais 
buvo solidari tautos kamienui. 
J i buvo su savo tauta sunkiau
siais jos vergijos metais, ji liko 
vienybėje su patriotine tautos 
dalimi ir tautos laisvės dienose. 
Lygiai taip pat ir tautos masė 
niekada nėra išsižadėjusi išeivi
jos. Pati tauta visada didžiai 
vertino išeivijos talką lemtingo
je laisvinimo kovoje. 

JONAS DAUGĖLA 

Išeiviją ir jos veikėjus šmeižė, 
niekino ir visais būdais pro
vokavo LKP nariai ir lietuviški 
KGB agentai. Bent kiek pavar
čius senuosius „Gimtojo Kraš
to" numerius, vaizdžiai mato
me, kiek purvo ir šmeižto buvo 
išlieta išeivijos adresu. Tų 
„žurnalistų" skaičiuje galima 
rasti ne vieną, kvris šiandien 
užima aukštą vietą seime ir 

Ši dauguma šiandien yra po
litiniai gerai organizuota ir 
sudaro labai stiprią „opoziciją", 
kurios vadai atkakliai gina 
tautą nuo valdžios korupcijos ir 
sauvalės. 

Netenka abejoti, kad LDDP 
hegemonija anksčiau ar vėliau 
subyrės. Jau ir dabar galima 
lengvai įžiūrėti pirmąsias suby
rėjimo žymes. Gausioje LDDP 
seimo frakcijoje vyks ta 
nuolatiniai nesutarimai. Ir tik 

vyriausybėje. Šiandien, jeigu geležinė seimo pirmininko Jur-
jau ne jie asmeniškai, tai jų 
draugai ir bendrai skrenda per 
Atlantą dalyvauti konferenci
jose, o rengėjai juos iškilmingai 
priima ir dar skaniai pavaišina. 

Bet, žinoma, ir mes nepagai
lėjome gražių žodelių jiems. Per 
pusšimtį metų juos vadinome iš
davikais ir kaltinome, kad jie 
susideda su pavergėju, aklai 
vykdo Kremliaus valią. Šian
dien konferencijose jau ban- I 
dome rūkyti „taikos pypkę". 

Mes ir šiandien apie jų praeitį 
savo nuomonės nepakeitėme, 
bet dar neteko girdėti, kad bent 
vienas apgailestautų savo pra
eitį ir atšauktų visus išpuolius 
prieš išeiviją. A. Šleževičius 
konferencijoje didžiavosi, kad jie 
LKP vardą pakeitė į LDDP. Bet 
spaudos atstovams jis jau teigė, 
kad LDDP yra visai nauja orga
nizacija. Jis taip pat teigė, kad, 
būdamas komunistų partijoje, 
jis daug pasitarnavo Lietuvai. 
Min. Julius Veselka aną vakarą 
per Vilniaus radijo programą, 
tardamas žodį išeivijai, pasmer
kė išeivius, kad jie pavojaus 
metu apleido šalį. Jis statė 
klausimą, o kas būtų buvę, jeigu 
visi būtų pasitraukę. Jo many
mu, vietas būtų užėmę rusai ir 
kiti kitataučiai. Tačiau eiliniam 
mūsų viengenčiui turbūt didelio 
skirtumo nesudaro, ar jį į gyvu
linius vagonus grūda lietuvis, 
ar rusas. O pasmerktajam tur
būt dar skaudžiau, kai mirties 
sprendimą jam paskelbia lietu
vis teisėjas, ne rusas. 

Rengiant susitikimus su šian
dieninės valdžios pareigūnais, 
derėtų neužmiršti, kad jie 
rinkimus laimėjo tik dėl savotiš
kai tuo metu susiklosčiusios 
ekonominės konjunktūros. Rei
kėtų prisiminti, kad vis dėlto 
prezidento rinkimuose 800,000 
nebalsavo už jų kandidatą. At
skaičius kitataučių balsus, tai 
sudaro tautos daugumą. Ir ši 
dauguma šiandien regimai au
ga. Nejaugi išeivija tur i 
konfliktą ir su šia patriotine 
tautos dalimi? 

šėno ranka diktatūriškomis 
priemonėmis gali palaikyti šio
kią tokią frakcijos narių draus
mę. Kaišiadorių rajone, toje 
LDDP tvirtovėje — seimo nario 
rinkimuose LDDP kandidatas 
gavo mažiausiai balsų. 

Tad netenka abejoti, kad atei
tyje prie valdžios vairo ateis vėl 
patriotiškoji, tautos idealams 
ištikima, tautos dalis. Kaip tada 
jausis mūsų išeivijos atstovai, 
kurie dabar bendrauja su buvu
siais komunistais, net nema
nančiais atsiriboti nuo savo 
praeities žygių? 

Galbūt šios konferencijos pa
šalins plyšius ir prarajas su 
dabartine vyriausybe, bet at
vers dar didesnius plyšius ir 
pastatys naujus barjerus tarp 
idealams ištikimos tautos dau
gumos. Tuos barjerus bus tikrai 
daug sunkiau pašalinti, o gal ir 
iš viso nebus įmanoma prarajas 
užrausti? 

Kai šias konferencijas ir pasi
tarimus organizuoja ae PLB, o 
JAV, susidaro klaidingas vaiz
das, kad tas konfliktas su tauta 
yra ne su išeivijos visuma, bet 
tik su Amerikos lietuviais. 

Lietuvai jau atgavus nepri
klausomybę, galbūt pagaliau 
bendruomenės organizacijai, 
ypač kraštų organizacijoms, de
rėtų atsipalaiduoti nuo politinės 
veiklos ir visomis jėgomis bei 
medžiagiškais ištekliais vykdyti 
savo tiesioginius uždavinius, 
kurių vykdymui ši organizacija 
ir buvo pašaukta gyventi. 

Turbūt, yra daug maloniau 
rengti konferencijas, nei steigti 
lituanistines mokyklas ir pa
rūpinti joms moderniškas moky
mo priemones. Smagiau sakyti 
ir klausytis gražių kalbų, iš
vedžiojimų ir pat iems juos 
išsakyti, negu mokyti lietuviu
kus gramatikos arba pasakoti 
jiems apie didingą Lietuvos is
torinę praeitį, rodyti Lietuvos 
gamtos grožį. 

Žinoma, reikia suprasti ir 
Lietuvos valdžios žmones. Ir 
jiems daug maloniau drauge su 
žmonomis, patarėjais ir keliais 
sargais pakeliauti svetimuose, 
vaišinguose kraštuose, nors 
kelias dienas pagyventi gražiuo
se viešbučiuose. Kai jie nu
važiuoja į Kruopius, Nemakš
čius ar Kriukus, girdi tik vals
tiečių skundus ir turi matyti jų 
kasdienybės vargus. Tad ir ke
liauja tie mūsų valdžios vado
vai. Maždaug tuo pačiu metu, 
kai min. pirm. buvo Detroite 
drauge su dviem seimo atsto
vais, kiti du parlamentarai 
posėdžiavo Los Angeles ir 

kalbėjo Bostone, opozicijos 
vadas sakė kalbą Toronte, šešių 
žymių seimo narių delagacija 
buvo Vienoje, Energetikos mi
nistras išvyko į Stokholmą, o 
pats prezidentas lankėsi Pary
žiuje, pakeliui dar stabtelėjęs 
Romoje. Vadinasi, visa valdžios 
viršūnė buvo „ant kelio", o tuo 
pačiu metu Lietuvoje buvo įves
tas litas. 

Valiutos pakeitimas iškėlė 
daug klausimų ir sudarė daug 
maišaties. Padėtį galėjo stabili
zuoti tik skubūs vyriausybės 
potvarkiai ir nutarimai. .Lietu
vos aidas" rašo, kad tokiu atve
ju yra daug patogiau vyriausy
bės nariams nebūti savoje šaly
je. Jeigu kas išeina blogai, tai jie 
sugrįžę gali ramiai pasakyti: 
„Aš nebuvau, tai nieko ne
žinau". 

SUSPROGDINTAS 
RESTORANAS 

Pirmadienio naktį susprog
dintas vienas prabangiausių 
Palangos restoranų „Du bro
liai". Sprogimo metu apgadin
tas pastato dalies fasadas, res
torano interjeras, baro įrengi
niai, išdužo poilsio namų „Hori
zontas", kuriuose įsikūrė šis 
privatus restoranas, langai. Lai
mei, aukų nėra. Kaip 07.13 d. 
pasakė Palangos policijos komi
sariato vyriausiasis komisaras 
Z. Žymančius, spėja, kad sprog
stamasis įtaisas buvo padėtas 
prie įėjimo į restoraną. Išsamiau 
komentuoti šį įvykį komisaras 
atsisakė, tik konstatavo, kad 
šiemet tai pirmasis sprogimas 
mieste. („Lietuvos rytas", 07.14) 

Susitikimas Detroito konferencijoje 1993 m birželio 19 d. Iš kairės: Algimantas Gečys, Daniella 
Lozoraitienė, ambasadorius Stasys Lozoraitis, Audronė Tamulionytė Lentz, ministras pirm. 
Adolfas Šleževičius ir Regina Narušienė. 
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TRUPUTIS KITO 
GYVENIMO 

VIDMANTAS POVILIONIS 

Taip — kelias dienas. Šarūnas pasakė teismui, kad 

Daugiau ji nebeprieina. 
Pro langus šviečia saulė. Vasario pabaiga. Pasijun 

tu geriau. 

...IR NUŽUDYTI V I S U O M E N Ė S V E I K Ė J Ą 

Ir prasideda linksmiausia farso dalis — liudytojai. 
Stovi nugara į mus žmogus. Matome tik jo už nu 

po pokalbių su manimi per kameros langelį davės mane Taros sudėtas rankas. Tos rankos juda, grąžosi, trauko 
šmeižiančius parodymus. Saugumiečiai sukurstė! Da- pirštus. Norisi padėti žmogui. J is mikčioja, švepluoja. 
bar tuos parodymus atsiima. Bet teisėjas pareiškia, kad 
jokių parodymų apie pokalbį byloje nėra. Tada Šarūnas 
reikalauja prijungti prie bylos jo ranka rašytus 
parodymus. Dar reikalauja grąžinti jo foto aparatą. 
Kapitonas Rimkus jį pavogė kratos metu. I protokolus 
neįtraukė. 

Kitą dieną foto aparatas įtraukiamas į kratos 
protokolą. Ir čia pat konfiskuojamas. O parodymų apie 

aiškina vis labiau painiodamasis. Imi ir tyliai ištari: 
— Sakyk, nesikankink. 
Nuo to jam dar blogiau. Išgirdęs balsą, visai ne

tenka amo. Su tardytoju buvo lengviau. Surašė, pasi
rašė. Per metus sąžinė beveik nurimo. Dabar, kai 
pamatė gyvą žmogų, vėl ne taip. O čia dar teisėjas 
ramiai klausia: 

Ar jūs buvote supažindintas su baudžiamojo 
pokalbį neranda. Jei neranda, vadinasi, nebuvo. Taigi kodekso straipsniu apie liudytojo atsakomybę už melą 

Jonas Valaitis tvarko šulinį Rako stovyklavietėje, kurioje liepos 31 rugpjūčio 
11 dienomis vyks Lietuvių Skautų sąjungos Jubiliejinė stovykla. 

Nuotr. R. Penčylienės 

ir pagrindo keisti parodymus Šarūnas neturi — tokia 
teisėjų logika. 

Sesutė su Tėčiu būna kiekviename posėdyje. 
Grįžteliu atgal — ir matau. Šalia. Beveik tuščioje salėje. 
Tėtis su tuo aparatu, matyt, nieko negirdi. Sėdi aša 
rotomis akimis. Tai irgi nuo kontūzijos fronte. 

Kelis kartus priėjo advokatė. Labai rūpinasi! 
— Tik prisipažinkite viską ir nuoširdžiai. Kalbėjau 

su BakuČioniu. Sakė, pats viską sugadinai 
Ir pasakoja, kaip sunku namuose. 
— Gerai, — sakau, — tuoj prisipažinsiu. Tik 

palikite mane ramybėje. 
Pribėga vėl: 
— Tai kodėl čia neprisipažinai? 
— O ką turėčiau prisipažinti? Būkite miela, nesi

kiškite į mano reikalus. 

gingus parodymus? 
Pasigirsta tylus: 
— Taip... 
— Ar jūs pasirašėte protokolą parengtinio tardymo 

metu. ' 
— Taaaip. 
— Ar patvirtinate, kad jūsų parodymai teisingi0 

— Uaaaa... — Ir dar tyliau. — Taip... 
— Galite sėsti. 
Vienas liudytojų po šitų žodžių paklaikusiomis 

akimis atsigręžė į mūsų suolą su dar nemažais tarpai-
tarp mūsų. Ir sulemeno: 

— Kur sėstis? 
Mes visi sulingavome galvomis, rodydami šalia 

savęs: čia, čia. 
Žmogus išbalo. 

Neišlaikėme. Pradėjome juoktis. Šypsojosi advoka
tai. Šypsojosi Bakučionis. Šyptelėjo, nulenkdamas nosį 
bylon, ir Ignotas. 

— Sėskite salėje, liudytojau, — pagaliau susimylėjo 
teisėjas. 

f o to gailestis virto pasišlykštėjimu. Ką iš žmonių 
darė baimė. Mes jau nebijojome. Jau neturėjome ką pra
rasti. Keli metai čia ar ten nebereiškė nieko. Kieno 
apklausos protokolai buvo nenaudingi, tų liudytojų 
nekvietė. Kvietė šliužus. Ir padarė jų paradą. Ėjo 
mokytojai, kunigai, moksleiviai, inžinieriai, dai
lininkai. Žmonės, kuriems žodis buvo kasdieninis dar
bas. Ir vebleno. 

Guodžiausi: ne visi tokie. Bet dauguma. Kitų pavė
luota drąsa buvo jau beprasmė. 

— Kaltinamasis Rudaiti, ką jūs darėte, kai kovo " 
28 dieną grįžote į namus? 

— Radau prie savo durų stovintį organą. 
— Kokį organą? — nustemba teisėjas. 
— Saugumo organą. Tas organas, matyt, ilgai buvo 

stovėjęs gatvėje, saugodamas garažą. Sušalo. Tai aš jį 
pakviečiau į vidų. 

— Prašome arčiau reikalo, Rudaiti. 
Klausau, - atsako Rudaitis. — Tai, reiškia, 

mudu su sūnumi pasikepėme kiaušinienės, o organas 
labai alkanomis akimis žiūrėjo, tai meą jį ir 
pavaišinome. 

— Baikite apie tai. Rudaiti, - šaukia teisėjas. — 
Kas buvo vėliau? 

— Vėliau kapitonas Rimkus labai ant manės • 
barėsi, kad mes prie kiaušinienės išgėrėme 50 gramų 
konjako ir pavaišinome organą. Organas neatsisakė. 

(Bus daugiau) 

\ 
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LIETUVIU TELKINIAI 

CLEVELAND, OH 
KULTŪRINIO DARŽELIO 

VAKARONĖ 

Šeštadienį, liepos 24 d., dar 
prieš visas audras, Bretenahl 
jaukioje Gwinn sodyboje gražiai 
praėjo Clevelando lietuvių kul
tūrinio darželio tradicinė va
karonė. Ją pradėjo darželio 
draugijos pirm. Vincas Apanius, 
o Vytautas Staškus papasakojo 
apie šios draugijos veiklą. 
Vakaronės programą atliko 
Gold Coast Follies — pensinin
kų ansamblis, kuriame aktyviai 
reiškiasi vyrai ir moterys nuo 
65 iki 85 m. amžiaus. Vakaronė 
užbaigta Erie paežerės verando
je vaišėmis ir pašnekesiais. 

PRATESKIME PALIKIMĄ 
ATEINANČIOMS 

KARTOMS 

Šv. Jurgio parapijos biuletenio 
žiniomis arti 50% parapijos 
narių yra 65 m. amžiaus ir 
vyresni; iš jų 25% jau perkopė 
75 m. Daugeliui laikas pasirū
pinti testamentu. Skatinama 
nepamiršti jame Šv. Jurgio 
parapijos. Ši parapija buvo bočių 
įkurta daugiau negu prieš 100 
m. — mums dabar jau naudotis. 
Mes turėtume pratęsti šį pali
kimą ateinančioms kartoms. 

* Dėl platesnių informacijų apie 
palikimus tarkitės su lietuviu 
advokatu, finansų patarėju ar
ba kreipkitės į kleboną kun. 
Juozą Bacevičių. 

LAISVĖ DEMJANJUKUI? 

Clevelando ukrainiečių bend
ruomenė ketvirtadienį, liepos 
29 d., sulaukė džiaugsmingos 
žinios — Izraelio aukščiausias 
teismas paskelbė, kad t e n 
nuteistam Ivan Demjanjukui 
yra suteikiama pilna laisvė. 
Subyrėjus Sovietų sąjungai, 
KGB archyvuose rasta, kad 
Treblinkos kacete „Ivan Groz-
ny" vardu buvo vadinamas Ivan 
Marčenko, o ne Demjanjuk. Jo 
šeimos nariai Seven Hills, Ohio, 
yra labai laimingi šiuo spren
dimu. Tačiau OSI (Office of 
Special Investigations) virši
ninkas Neal Sher spaudoje tvir
tina, kad Ivan Demjanjukui 
nebus leista grįžti į šį kraštą. 
Pagal Sher — tik su prezidento 
Clinton vykdomuoju įsakymu 
jam leistų grįžti į JAV. Spaudoje 
minima, kad Ohio atstovas JAV 
kongrese — James Traficant,Jr., 
žada pravesti kongrese specialų 
įstatymą šiuo reikalu. Šiuo 
metu išteisintasis Demjanjukas 
jo paties saugumui yra tebelai
komas Izraelio kalėjime. 

G. Juškėnas 

DĖL AUDROS ATŠAUKTA 
GEGUŽINĖ 

Liepos 28 d. Clevelande siautė 
daug žalos padariusi stipri aud
ra. Ypač nukentėjo Erie ežero 
pakrantė, kur gyvena daug 
lietuvių. Turėjusi įvykti LKVS 
„Ramovės" Clevelando sky
riaus gegužinė buvo atšaukta, 
nes gegužinės vieta paežeryje 
apgriauta ir užversta medžiais. 
Šias eilutes rašant, tūkstančiai 
žmonių dar neturi elektros. 

GEGUŽINĖ „DIRVAI" 
PAREMTI 

Sekmadieny, rugpjūčio 15 d., 
Vinco ir Liudos Apanių sodyboje 
bus „DIRVAI" paremti geguži 
nė. 8020 Mulberrry Rd., Ches 
terland, Ohio. 

A.A. PETRAS ČYVAS 

Visų Sielų kapinėse liepos 31 
d. palaidotas a.a. Petras Čyvas. 
Liko brolis Vladas ir keturios 
seserys Lietuvoje. 

AMERIKIETE MOKYTOJA 
JURBARKO 

GIMNAZIJOJE 

Amerikietė Michelle Fisher, 
„Taikos korpuso" narė iš Can-
ton, Ohio, išmoko lietuviškai ir 
bus išsiųsta į Jurbarko gimna
ziją dėstyti anglų kalbą. 

GRIŽO 
KUN. G. KIJAUSKAS 

Kun. Gediminas Kijauskas po 
atostogų Kanadoje sugrįžo į 
Dievo Motinos parapiją. 

ŠVENTĖ VEDYBŲ 
SUKAKTĮ 

V. skautininkai Vladas ir Al
bina Petukauskai šventė 40 
metų vedybinę sukaktį. Juos 
sveikino vaikai, vaikaičiai, 
giminės ir draugai. 

TG 

JUBILIEJUS... 
URAGANAS... 

Šių metų rugsėjo 10, 11 ir 12 
dienomis Clevelando Lietuvių 
namai planuoja iškilmingai 
švęsti savo gyvavimo 20 metų 
jubiliejų. Lietuvių namų pir
mininkas Raimundas Butkus 
sukvietė spaudos ir visuomenės 
atstovus ir iš jų sudarė jubilie
jaus organizacinį komitetą, ku
riam pirmininkauja visuomeni
ninkas Jurgis Malskis. Į jubi
liejaus šventę yra pakviestas 
Ohio valstijos gubernatorius 
George Voinovich, Clevelando 
miesto meras Michael White ir 
ki t i pareigūnai. Tikimasi jų da
lyvavimo. 

Clevelando lietuviai labai di
džiuojasi savo gražiu lietuviško 
gyvenimo židiniu. Jame yra tau
t iniais motyvais dekoruotas 
„Gintaro" restoranas, kuriame 
galima pasigardžiuoti ir lietu
viškais, ir tradiciniais ameri
kietiškais patiekalais. Veikia 
gražus baras, išnuomojama ban
ketų salė, yra keturi posėdžių 
kambariai, kuriais nemokamai 
naudojasi lietuviškų organiza
cijų valdybos. Tai erdvus ir 
patogioje miesto vietoje esantis 
pastatas, pastatytas vietinių 
lietuvių pastangų ir lėšų dėka. 
J a u 1962 metais gimė mintis 
įsteigti lietuvišką centrą. Su
manytojas ir įkūrėjas Zenonas 
Dučmanas, dar ir dabar akty
viai dalyvaujantis Lietuvių 
namų veikloje, sudarė finansų 
komitetą. Sutelkus lėšas, ilgai 
teko ieškoti tinkamos vietos, kol 
pagal iau apsistota rytinėje 
miesto pusėje, ar t i lietuvių 
gyvenviečių ir Dievo Motinos 
parapijos. 1972 metais buvo pra
kasta žemė ir pašventintas ker
t inis akmuo, o 1973 metais 
įvyko iškilmingas Lietuvių 
namų atidarymas... 

Per tuos du dešimtmečius Lie
tuvių namai išgyveno kelias 
krizes, bet naujoji administra
cija pasiryžo juos išlaikyti ir 
iškilmingai švęsti jubiliejų su 
viltimi, kad Clevelando ir apy
linkių lietuviai jų pastangas 
įvertins ir savo gausiu dalyva
vimu juos parems. Buvo tikėtasi 
ta ip pat gauti pajamų iš tra
dicinio „Senojo Pasaulio fes
tivalio", vykstančio toje gatvėje. 
Paprastai keletos dienų festivalį 
aplanko daugiau negu šimtas 
tūkstančių lankytojų. Lietuvių 
namų automobilių aikštėje pa
statytos lošimo ir orkestro pa 
lapinės atneša pelno, bet tre
čiadienio vakare Clevelando ry
t inę pusę nusiaubęs uraganas 
palapines sugriovė, o numatytas 
iškilmingas festivalio atida 
rymas neįvyko... Erie ežero 
pakrantėje gyvenantys lietuviai 
t a ip pat nukentėjo — apie parą 
buvo be elektros, neveikė te
lefonai, kai kurių namai buvo 

CLASSIFIED GUIDE 

„Grandinėlės" 40 metų veiklos jubiliejiniame k .certe šokamas „Žiedelis". 
Nuotr. V. Bacevičiaus 

DAINAVA PASITIKI VYTU 
PETRULIU 

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS 

Liepos 25 dienos vakare 
skambina Bronius Polikaitis, 
pranešdamas ką tik įvykusių 
rinkimų rezultatus. Į Dainavos 
jaunimo stovyklos Direktorių 
tarybą trejiems metams išrinkti 
Vytas Petrulis, dr. Marius La-
niauskas, Vidas Neverauskas, 
Kastytis Giedraitis, Vitas Čy
vas ir Ignas Beržinskas. Pir
mieji penki buvo perrinkti, o 
paskutinysis išrinktas. Pavar
dės išvardintos pagal balsų 
daugumą. Žodžiu. Vytas Pet
rulis, dabartinis Direktorių 
tarybos pirmininkas, surinko 
daugiausia balsų. Visi išrink
tieji yra vyrai. Jų amžiaus 
vidurkis — beveik 45 metai. 
Kandidata is liko Audrius 
Polikaitis, Gintas Gaška ir dr. 
Marytė Gaižutienė. 

Kandidatavusieji yra iš trijų 
valstijų — Michigan (4), Ohio (3) 
ir Illinois (2). Reikia tik džiaug
tis, kad atsirado tiek daug 
kandidatų ir balsuotojams davė 
tikrą pasirinkimą. Broniaus 
Polįkaičio, Mandatų komisijos 
pirmininko, teigimu, šiuose 
rinkimuose dalyvavo pats di
džiausias rėmėjų skaičius, nes 
buvo galima pabalsuoti ir paštu. 
Nors man nežinoma, kiek iš viso 
balsų paduota, yra žinoma, kad 
daugiausia balsų gavęs surinko 
1.120 balsų. 

Paštu pradėti, rinkimai buvo 
baigti liepos 25 d. įvykusiame 
Dainavos rėmėjų suvažiavime, 
kuriam pirmininkavo Tarybos 
pirmininkas Vytas Petrulis. 
Suvažiavime dalyvavo apie 30, 
kurių tarpe buvo ne tik vete
ranai, bet ir naujoji atėjusioji 
talka. Pirmininkas savo žodyje 
pranešė, kad stovyklos admi
nistratorius Marius Gražulis 
savo įsipareigojmą baigs atei 
nančių metų pavasarį. „Daina
vos padėtis nekokia. Sumažėjo 
aukos, o išlaidos kyla. Nauji 
stogai, žuvavimo t i l tel is 
pareikalavo lėšų. Pastatai 
senėja, dėvisi, nyksta. Ameri
kiečiai mums sako, kad Daina
vos aplinka yra pasakiška, bet 
patalpos menkokos... Smagu, 
kad į talką ateina naujų 
žmonių. Taura Underienė pri
traukė jaunu šeimų. Stovyklau
tojų grupės nemažėja. Nereikia 
nusiminti, nes yra kas iš mūsų 
rankų perims Dainavą", kalbėjo 
V. Petrulis. Paminėjo Clevelan
do globos komitetą, jo įvairias 
pastangas stovyklos talkoje. 

sužaloti, šimtamečiai medžiai 
išversti iš šaknų. ...Bet festivalis 
tęsis toliau... 

Nepasaint įvairių nesėkmių, 
labai įtemptai planuojamas 
jubiliejinis savaitgalis su 
paroda, banketu, koncertine 
programa, akademija ir šv. 
Mišiomis Lietuvių namų inten
cija abiejose lietuvių parapijose. 

Aure l i ja M. Balašaitienė 

komiteto pirmininką dr. Marių 
Laniauską. 

Stepono Smalinsko, stovyklos 
iždininko, pranešime irgi 
girdėjome tam tikrą nerimą 
Dainavos finansine ateitimi. 
Aukos Dainavai sumažėjo lais
vosios Lietuvos sąskaiton. 
Viskas kainuoja. Pvz., svetainės 
atnaujinimas, stogai, žuvavimo 
tiltelis kainavo apie 13,000 dol. 
„Seniau, — su tam tikra nos
talgija prisiminė iždininkas, — 
tokie darbai buvo atliekami 
ūkiniu būdu". Savo pranešimą 
baigė, kviesdamas visus ati
daryti širdis ir pinigines 
Dainavai. 

Antanas Janušis davė Re
vizijos komisijos pranešimą. 
Pernai metais pajamų turėta 
47,424.17 dol., oKišlaidų -
50,444.30 dol. Liepos 1 dieną 
kasoje buvo 7,000 dol. mažiau 
negu prieš metus. Iždininko 
Stepono Smalinsko ir buhalterio 
Algio Bražėno darbą Revizijos 
komisija įvertino labai tei
giamai. Vėliau vykusiuose 
rinkimuose esamoji Revizijos 
komisija buvo perrinkta trejų 
metų kadencijai. 

Pasigesta Dainavos admi

nistratoriaus pranešimo. Vėliau 
iš jo teko patirti, kad jis apie 
suvažiavimo laiką nebuvo 
informuotas ir suvažiavime 
dalyvauti nebuvo kviestas. Jam 
nebūnant, diskusijose daug 
pastabų krypo administrato
riaus adresu. Bendra daugelio 
komentarų gija — Dainavoje 
re ikia daugiau švaros ir 
tvarkos. 

Iškelta mintis Dainavoje pa
statyti koplyčią, kuriai atsiras
tų ir mecenatas ar mecenatai. 
Nors pritarimo šiai minčiai 
buvo, pasigesta daugiau in
formacijos dėl jos dydžio, apim
ties. Suvažiavimo pabaigoje 
Jadvyga Damušienė Dainavos 
iždininkui įteikė 375 dol., kurie 
buvo suaukoti stovyklos rėmėjų. 

Tą pačią dieną vyko ir Daina
vos metinė šventė, prasidėjusi 
su šv. Mišiomis. Svečiavimasis 
ir vaišinimasis vyko prie mie
lojo Spyglio ežerėlio. 

AKINIAI LIETUVOS S I L P N A R E G I A M S 

VYTAUTO LANDSBERGIO FONDAS 

Nr. 14 1993.07.08 

V. Landsbergio fondo valdyba kreipiasi į Jus, 
prašydami priimti 134 receptus akiniams ypatingai silp
no regėjimo žmonėms. Šiuos receptus atrinkome iš 
visos Lietuvos. Fondas ir ypač silpnaregiai būtų Jums 
labai dėkingi. 

Su pagarba 
Fondo Pirmininkė Gražina Landsbergienė 

Šį laišką gavo Chicagoje veikianti Aldonos Kaminskienės Op
tikos studija, 1993 liepos 24 d. iš Vytauto Landsbergio Fondo 
pirmininkės p. Gražinos Landsbergienės. Jame V. Landsbergio 
Fondo valdyba prašo atsižvelgti į šių žmonių akių negalią, jų sunkią 
materialinę būklę ir padėti aprūpinti juos akiniais. 

Didžioji dalis atsiųstų receptų reikalauja specialiai Šlifuotų 
stiklų šiems labai stipriems akiniams. Tokie akiniai net ir savikaina 
yra brangūs ir jiems visiems padaryti kainuotu apie $10,000 -
$12,000. A. Kaminskienė pažadėjo atlikti visą darbą veltui. Kartu 
stengsis gauti laboratorijos nuolaidą šiam ypatingam Šalpos tikslui. 

Mes, Chicagos Aušoros Vartų tunto skaučių Kun. Gražinos 
būrelio vyresniosios skautės, sutikome telkti lėšas. 

Nuoširdžiai prašome visuomenę ir organizacijas aukų padėti 
įvykdyti šį gyvybiškai svarbų projektą. Visų mūsų bendra pagalba 
palengvins šių nelaimingų Žmonių, o ypač vaikų, gyvenimą. Jie 
ne tik geriau matys, bet savo rūpesčiu mes sušildysime ir jų širdis. 

Bet kokio dydžio aukos labai laukiamos. Aukotojai ir ataskai
ta bus skelbiami spaudoje. Aukos nurašomos nuo mokesčių. Tax 
I.D. #36-3163350. čekius rašyti; Lithuanian Human Services, 
Inc. (Memo: Akiniai Lietuvai) ir siųsti Rūta Spurgis, 24238 
S. Richmond Avanuo, Ch lcago , IL. 6 0 6 3 2 ( t a i . 
312-847-5027). 

Kun. Gražinos vyr. skaučių būrelio vardu, 
Rūta Spurgiena 

Janina Mikutaitienė 

VARDAS. PAVARDE-

ADRESAS 

HELP WANTED REAL G6TATE 

Ieškome moters prižiūrėti 
ligonę ir gyventi 
kartu Chicagoje. 

Kreiptis: 708-687-3507 

Reikalinga moteris 
pagelbėti vyr. amžiaus 

silpnos sveikatos moteriai. 
Tel. 312-434-1772 

Senesnio amžiaus moteris ieš
ko moters namų ruošai ir 
gyventi kartu. Kreiptis: 

tel. 312-776-7952 

MISCELLANEOUS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Stret 
Tel. — (708) 424-9654 

(312)581 36i I 

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

ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Moteris turinti automobili suteikia 
įvairias paslaugas: nuveža pas dak
tarus, į parduotuves, bankus, skalbyk
las. Gali pagaminti maistą, išvalyti 
butą, namus ir aplinką, prižiūrėti 
vaikus, bei ligonius. Gali globoti 
senelius jų namuose. Kalba: lietu
viškai, lenkiškai, rusiškai ir truputį 
angliškai. Skambinti tai . (312) 
436-4943. 

AUGINAMI GRIKIAI 
Dzūkijoje vėl auginami gri

kiai. Varėnos rajone grikiais už
sėta apie 150 hektarų. Varėnos 
valstybinėje grūdų perdirbimo 
įmonėje baigiamas statyti gri
kių kruopų cechas, kuris per 
metus galės perdirbti 5.500 tonų 
grikių. Iš pradžių trūkstamų 
grikių teks pirkti Ukrainoje, 
Moldovoje. 

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

HOUSE FOR SALE 
by owner, Palos Hills vic. 4 bdrm 
ranch; 2V2 bath; bsmt with tam. 
room; large kitehen; many extras. 
$156,000. Call: 708-599-2831. 

CjįjntUIK KMIECIK REALTORS 
z\ 7922 s"PuUski Rd-
" " • 4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

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

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

FOR SALE 
House by owner. Open Sun. 

Aug. 8, 1-5 p.m., 6817 S. KoMn 
4 bdrms. 1 % bath; c/a; 2 car garage; 
finished bsmt. w possibie related liv-

ing. Call 312-582-7878 

FOR RENT 

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 

išnuomojamas 2 miag. butas Il
linois un-to studentams arba ligoninės 
darbuotojams. Ashland ir Adams apyl., 
prie Rush Presbeterian - St. Luke ir 
Cook County ligoninių. 

Tai. 847-4855 

Kaune turistams prie šeimos iš
nuomojami kambar ia i . Galima 
su maistu. Te i rau t i s ( 7 0 8 ) 
499-6178 nuo 6 v. iki 9 v. vakare 
(išskyrus šeštadienį, rugp. 7 d.) ar
ba 011-3707-796563 Lietuvoje. 

FOR SALE 
* 

Parduodamas nedidelis švie
saus medžio Kimball pianinas. 
Kreiptis; tel. 312-847-5364 arba 
palikti „message" . 

GARAGE SALE 
1041 N. DELPHI A AVE. 
PARK RIDGE, IL 60068 
Frl. & Sat. 9 am—4 pm 

Refrig. excellent condition, loads of 
clothes, vacuum cieaner; cherrywood 
3 pcs. wall unit; shoes — new & slight-
ly used. 

•TC~TT 
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AKINIAI LIETUVAI AUKOJU $-

UNIONTOURS 
Kelionės į Pabaltijį 

LIETUVA '93 

Specialūs patarnavimai: 
* pigesni lėktuvo bilietai 
* susirinkimai, suvažiavimai 
* viešbučiai Vilniuje ir kituose miestuose 

Aplankykit* tėvynę! 
* Individualios ir biznio kelionės 
* jvairios grupinės kelionės 

Patricia Laufer — patarnauja susisiekime keliais 
Erie Landsberg — patarnauja susisiekime oru 

1-800-451-9511 

Įsteigta 1931 

UNIONTOURS 
79 Madlson Ave. , New York, N.Y. 10016 

Tel: 212-683-9500 Fax:212-683-9511 
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KALBOS KULTŪRA 
Redaguoja Juozas Vaišnys, S J 

KAIP SVEIKINTIS IR DĖKOTI 
Vieni sveikindamiesi sako la

bas rytas, l aba diena, labas 
vakaras , o kiti — labą rytą, 
labą dieną, labą vakarą. Abi 
formos — vardininkas ir gali
ninkas — yra geros ir taisyk
lingos. Vienose tarmėse labiau 
prigijęs vardininkas, kitose — 
galininkas. Sakydami labas ry
tas, mes norime lyg palinkėti, 

Vakare, eidami gulti, atsisvei
kiname, tardami labanaktis 
arba l abanak t . Nebloga ir 
kilmininko forma — labos 
nakt ies . Tai linkėjimas, kad 
naktis būtų laba, gera, lai
minga. Linkėjimų kilmininko 
forma vartojame ir daugiau. 
Valgantiems linkime gero ape
tito, išvažiuojantiems — laimin-

buvo mums įkalusi, kad Tau
ragės apskritis turi tris įžymy
bes: transatlantinius lakūnus, 
Medvėgalio kalną ir Poškos 
baublius. Taigi St. Girėno 
tėviškė priklausė Tauragės 
apskričiai (dabar ji, rodos, pri
skirta Šilutės rajonui). Ši 
informacija apie lakūno tėviškę 
tikriausiai paimta iš Liet. 
Enciklopedijos VII tomo, kur ir 
nurodoma Raseinių apskritis. 
LE XXXVH tome klaida ati
taisoma Tauragės apskrities 
naudai. 

Juozas Toliušis 
Chicago, IL 

A.A. VLADA SKIRGAILA 
AMŽINYBĖN IŠLYDĖJUS 

kad šios dienos pradžia, šis rytas gos kelionės, sėkmės, laimės, 
būtų labas (geras, laimingas), gerų atostogų. Tiktai labo 
Sakydami labą rytą, tartum 
duodame rytinę dovaną — gerą 
žodį (plg. liaudies dainą: „Aš jai 
daviau labą rytą, ji man — nė 
žodelio"). Nors negalima 
smerkti sveikinimų galininko 
linksniu, tačiau vardininkas 
bendrinėje kalboje daugiau įsi
galėjęs. 

Su artimais žmonėmis — bi
čiuliais, draugais, broliais, sese
rimis — galima sveikintis ir 
trumpąja forma: labas! Be 
reikalo mes stumiame iš savo 
kalbos seną lietuvišką pasi
sveikinimą sveikas. Sveikas, 
bičiuli; sveikos, mergaitės; 
sve ikas a t v y k ę s ; sveikas 
gyvas; sveikas drūtas . Tokias 
pasisveikinimo formas dažnai 
vartoja liaudis savo šnekamojoje 
kalboje, bet jos labai geros ir 
inteligentams. Reikėtų jas at
gaivinti, nes tai praturtintų 
mūsų kasdieninę kalbą. Tik 
reikia nepamiršti, kad su vyres
niais už save asmenimis svei
kintis trumpąja forma labas ar
ba sveikas būtų nemandagu. 

Žodis sveikas plačiai varto
jamas liaudies šnekamojoje 
kalboje ir atsisveikinant: lik 
sveikas! likite sveiki! Dažniau
siai mes esame įpratę atsisvei
kinti žodžiu sudie(v), bet 
nepeiktini ir tokie pasakymai; 
viso labo! viso gero! viso ge
r i aus io ! t a ip pat dažnai 
sakoma: iki pasimatymo! iki 
susitikimo! Artimi draugai da
bar dažnai vartoja ir sutrumpi 
nimą: iki! Su draugais, kartais 
pasakome: tuo tarpu! šiuo tar
pu! kol kas! 

r y t o arba l a b o s d ienos 
neįprasta sakyti. 

Dar pora pastabėlių ir dėl pa
dėkos žodžių. Dėkingumą 
paprastai pareiškiame žodžiais: 
ačiū! dėkui! labai ačiū! nuo
širdžiai dėkoju! esu labai 
dėkingas! Visi šie posakiai yra 
geri ir vartotini. Bet yra negera, 
kai vienas kitas kartais pasako: 
didelis ačiū! didelis dėkui! Tai 
vertiniai iš rusų kalbos: bolšo-
je spasibo! Jie jokiu būdu lietu
vių kalboje nevartotini. Kai 
jaučiamės nepaprastai dėkingi, 
tą savo dėkingumą galime iš
reikšti, kartodami prieveiksmį: 
l aba i labai ačiū! labai labai 
dėkui! 

Dabar, ypač išeivijoje, labai 
įprasta sakyti ne labai ačiū, bet 
ačiū labai. Tai taip pat svetimų 
kalbų įtaka. Juk taip sakoma 
kai kuriose mums artimose kal
bose, pvz.: Danke schoen; mer-
ci beaucoup: tbank you very 
much. Mes, lietuviai, tokius 
sveikinimus pradedame prie
veiksmiu labai: labai ačiū, la
b a i dėku i , esu l aba i 
dėkingas. . . 

Beje, kai kas prikiša, kad žo
džiai dėkui ir ačiū yra skoliniai 
iš gudų kalbos. Sių žodžių kilmė 
ir kalbininkams nėra aiški. Šiuo 
klausimu yra rašęs kalbininkas 
V. Urbutis savo straipsnyje 
„Dabartinės baltarusių kalbos 
lituanizmai" (Baltistica, V, p. 
49). Jisai sako, kad dėkui yra 
atkeliavęs iš gudų, bet ačiū 
gudai galėjo pasiskolinti iš lietu
vių. 

NEIŠKRAIPYKIME 
ISTORIJOS 

LAIŠKAI 
TAI BENT ATMINTIS 

Vytauto Volerto „Mažiausiuo-
sius ir didesnius mokslus" skai
čiau su dideliu dėmesiu, drau
ge stebėdamasis jo tiksliu 
prisiminimų užrašymu. Abejoju, 
ar daug kas galėtų po pusš^čio 
su kaupu metų surašyti tiek 
daug pavardžių ir geografinių 
vietovių pavadinimų. 

Volertas grąžina skaitytoją į 
smulkaus prieškarinio gyve
nimo Lietuvoje aplinką, kurio
je formavosi „mažesni ir 
didesni" visuomenės šulai, kilę 
iš sveiko lietuviško kaimo. 

Su Volertu mokytojavau 
Kempteno (Vokietijoje) išvie-
tintųjų stovyklos gimnazijoje. 
Vytautas, — jaunas, santūrus 
bet labai pastabus mokytojas, 

stovyklos švietimo vadovas, 
dalinosi tuo pačiu liesoku 
valgykos maistu su 1,100 išvie-
tintųjų, sugrūstų į senas karei
vines ir barakus. 

Gavęs naują (kartais porą sa
vaičių keliavusį) „Draugą", 
tikiuosi rasti tokį redakcijos 
pranešimėlį: — ateinančią sa
vaitę pradėsime spausdinti 
Vytauto Volerto prisiminimus: 
„Stovyklinio gyvenimo praš
matnumai". 

Kazys Daugėla 
Bedford, NH 

KUR GIMĖ S. GIRĖNAS 

Š.m. liepos 19 d. dienraščio 
straisnyje apie lakūną Stasį 
Girėną yra įsivėlęs mažutis ne
tikslumas. Ten skaitome, kad 
mūsų transatlantinis lakūnas 
gimęs Kaltinėnų valsč., Rasei
nių apskrityje. 

Kai dar mokiausi tėviškės 
Tauragės pradinėje, mokytoja 

Kiekvienas interpretuoja isto
rija savo naudai. Taip buvo 
anksčiau, taip yra ir dabar. 
Lenkai, vokiečiai, rusai sąmo
ningai iškraipė Lietuvos istoriją 
ir ją panaudojo savo interesams. 
Gaila, kad ir dabar kai kurie 
mūsų žmonės, žinodami ar neži
nodami, daro tą patį. 

Pavyzdžiui, „Draugo" (š.m. 
liepos 28 d.) numeryje, „Skau-
tybės kelias" skyriuje, J.T. rašo, 
kad Dariaus-Girėno testamento 
autorius yra lietuviškos skau-
tijos įkūrėjas v.s. Petras Jur-
gėla. 

Pats Jurgėla, kuris labai ge
rai pažinojo abu lakūnus, savo 
1935; m. išleistoje knygoje 
„Sparnuoti lietuviai Darius ir 
Girėnas", mini, kad, kai lėktuvo 
vardas buvo parinktas, 1933 m. 
balandžio mėn., Darius prašė jo 
padėti surašyti rėmėjų knygai 
dedikaciją, kuri vėliau virto jų 
testamentu. Jurgėla rašo: „Pri
siminiau, kad patys lakūnai 
turi išreikšti savo pasiryžimo 
tikslą ir skridimo idėją. Darius 
pagalvojęs išsiėmė raštelį ir 
padiktavo. Surašiau jo mintis, 
tik vieną kitą žodį pataisęs ar 
įdėjęs". 

Šį faktą galima lengvai pa
tikrinti, nes yra likę pora testa
mento juodraščių, rašytų Da
riaus ranka. Vienas randamas 
Dariaus archyve Balzeko muzie
juje, ką tik išspausdintas 60-čio 
minėjimo leidinyje, o kitas 
Lietuvoje, kuris taip pat buvo ne 
per seniai išspausdintas Lietu
voje išleistoje knygoje. 

Nenoriu numažinti P. Jurgė-
los didelių nuopelnų Lietuvos 
skautijai , bet a t iduokime 
Dievui kas Dievo, o ciesoriui kas 
ciesoriaus. 

Valentinas Ramonis 
Lemont, IL 

VLADO JAKUBĖNO 
SUKAKTĮ SUTINKANT 

Š.m. gegužės men. 23 d. To
ronte, Kanadoje, žemiškąją 
tremties kelionę baigė taurus 
tėvynės sūnus, gilus patriotas, 
Lietuvos rūpesčiais visą savo 
amžių gyvenęs, a.a. Vladas 
Skirgaila. 

Velionis gimė Kaune, Šan
čiuose, 1910 m. lapkričio 21 d. 
Likimas lėmė jam jau nuo vai
kystės blaškytis po svetimus 
kraštus. Pirmojo pasaulinio ka
ro metu su savo tėvais — Ona 
Plioplyte ir Aleksandru Skirgai
la, tarnavusiu geležinkelyje, pa
sitraukė į Rusiją, gyveno Petra
pilyje (1914-1921 m.), su tėvais 
sugrįžo jau į nepriklausomą Lie
tuvą. Pradinį mokslą pradėjo 
Petrapilyje, o baigė Kaune. 
1931 m. baigė Aušros gimnaziją 
Kaune ir studijas tęsė Kauno 
Vytauto Didž. universitete, stu
dijuodamas teisės fakultete eko
nomiją. Universitetą baigė 1936 
m. Jau studentavimo laikais 
Vladas jungėsi į lietuviškąją 
veiklą, aktyviai reiškėsi Užsie
nio lietuviams remti draugijoje 
ir kitose organizacijose. Dirbo 
įvairiose įstaigose: banke-
Kaune, Lietūkyje-naftos skyriu
je, „Statyboje" — akc. bendrovė
je, Panevėžio cukraus fabriko 
statyboje. 

Baigęs mokslus, 1936 m. gruo
džio 25 d. sukūrė šeimą, vesda
mas Pauliną Barauskaitę, tuo 
metu dirbusią Klaipėdos gėle-

Vytauto Volerto „diplomatus" Kempteno U ^ t u * lietuviu, stovykloje apie 
1948 metus (pagal nuotraukos autorių K. Daugėla). 

Vladas Jakubėnas (g. 1904 m. 
Biržuose, m. 1976 m. Čikagoje) 
— Lietuvos evangelikų-reforma-
tų vadovo ir caro patarėjo duk
ters sūnus, dvi (Rygos ir Ber
lyno) konservatorijas baigęs 
kompozitorius, kritikas, talki
nęs autoritetingiausiems leidi
niams: tai jo straipsniai apie 
lietuvių muziką, išspausdinti 
Lietuvių enciklopedijos XV 
tomo, knygoje „Lie tuva 
1918-1938" ir kitur, o 1933-1939 
m. jis buvo „Lietuvos aido" 
nuolat inis recenzentas . 
Amerikoje rašė „Draugui" ir 
„Aidams". Testamentu Jakubė
nas paliko saujelę pinigų savo 
kūriniams saugoti, todėl po jo 
mirties Juozas Kreivėnas su
būrė VI. Jakubėno draugiją. 
Dabar jai vadovauja Edvardas 
Šulaitis. Lietuvoje veikia drau
gijos skyrius, įkurtas prieš porą 
metų. 

VI. Jakubėnas buvo vakarie
tiško intelekto asmenybė, sieku
si kelti jaunos valstybės kultū
rą, ugdyti aukščiausio, tauriau
sio meno poreikį. Deja, šio švie
suolio pinigai ir faktiška drau
gijos valdžia atsidūrė rankose 
tokių žmonių, kurie, priešingai 
visiems Jakubėno idealams, įsi
vaizduoja išmaną viską, nebū
dami nei profesionalai muzikai, 
nei patyrę organizatoriai. 

Kai menotyros mokslų kandi

datei, Lietuvos kompozitorių są
jungos narei, buvusiai Lietuvos 
muzikos akademijos docentei, 
apsigyvenusiai Čikagoje, Lore
tai Tamulytei-Venclauskienei 
draugija užsakė knygą (beveik 
analogišką užduotį prieš metus 
iš E. Šulaičio gavo k i ta 
muzikologė Vilniuje, kuri su
rinko vos ne visą medžiagą, 
esančią Lietuvoje). Tačiau dėl 
nesuprantamų priežasčių L. 
Venclauskienės jau užbaigtas 
darbas E. Šulaičiui tartum nu
stojo egzistuoti. Kitaip sunku 
paaiškinti, kuo remiantis chor
vedybos profesorius Anicetas 
Arminas gavo 1,500 dol. kainuo
jantį užsakymą pakartoti dviejų 
muzikologių jau atlikto darbo 
dalį. Dar nuostabesnis E. Šu
laičio teiginys, pasakytas š.m. 
gegužės 24 d. išplėstiniame 
draugijos Vilniaus skyriaus 
valdybos posėdyje, jog doc. L. 
Venclauskienė iš viso nieko 
nėra padariusi. Bet į Vilnių 
atkeliavo 1,132 puslapių, spau
dai paruoštas, knygos „Vladas 
Jakubėnas" maketas. Iškilo 
kausimas, kuo vadovaujantis 
organizuojamas mokslinis drau
gijos darbas. 

Atkreipiame visuomenės dė
mesį, kad V. Jakubėno drau
gijai vadovauja nekompeten
tingi asmenys ir prašome pa
veikti, kad jie būtų perrinkti, o 
lėšos nebūtų švaistomos. 

Ričardas Biveinis 
Draugijos Lietuvos skyriaus 

pirmininkas 
Rita Nomickaitė 

Lietuvos skyriaus valdybos narė 
Feliksas Bajoras 

Lietuvos kompozitorių sąjungos 
narys 

žinkelio stotyje, kelių valdybo
je Kaune, inžinierių architektų 
sąjungoje kaip reikalų vedėja. 

Paulinos ir Vlado gyvenimą 
džiugino dvi dukros: Gražina 
Stonkienė su šeima, svetimų 
kalbų mokytoja Hamiltone, 
gimnazijoje, ir dr. Sigi ta 
Ramanauskienė su šeima Day-
tona Beach, FL., mokyklų psi
chologė. 

Antrą kartą Lietuvon grįžtant 
raudonajai armijai, Skirgailos 
išėjo drauge su tūkstančiais 
tėvynainių į nežinomo likimo 
tremtį. Bet vis vildamiesi su
grįžti į gimtinę, ją matyti laisvą 
ir nepriklausomą ir dėl to a.a. 
Vladas Skirgaila sielojosi visą 
gyvenimą, aukomis remdamas 
mūsų bendrinių veiksnių, Tau
tos Fondo, Lietuvių Bendruome
nės darbus. 

A.a. Paulina nebesulaukė Lie
tuvos aušros, tačiau Vlado sva
jonės išsipildė, sulaukė neprikl. 
Lietuvos, ją aplankė 1989,1990, 
1991 ir 1992 metais. 1992 m. jis 
pirmą sykį aplankė ir savo brolį 
Šveicarijoje. 

Pokario metais gyveno Schwa-
bisch Gemunde ir Kirchheim 
Teck Vakarų Vokietijoje. Žmo
nos sesutės Adelės Mikšienės 
(dabar jau mirusios) dėka Skir
gailai atvyko į Torontą, Kana
dą, 1948 m. 

Gyvendamas Toronte, domėjo
si politika, daug skaitė, mėgo 
filateliją, rinko pašto ženklus. 
Vokietijoje po karo dalyvavo 
Baltų Filatelistų suvažiavime. 
Buvo uolus lietuvių renginių 
lankytojas ir rėmėjas. Dalyvavo 
„Aušros" gimnazijos suvažiavi
me 1982 m. Čikagoje. Prisidėjo 
darbu ir auka prie „Aušros" 
gimnazijos knygos išleidimo. 
Lietuvoje jaunystės metais da
lyvavo sportinėje veikloje, buvo 
boksininkas. Laimėjęs žymenų. 

Sulaukę poilsio amžiaus, Pau
lina ir Vladas Skirgailos iš 
Kanados vykdavo pas dukrelę 
Sigitą ir jos šeimą Amerikon 
praleisti atostogų, pradžioje 
Connecticut, o nuo 1976 m. 
kiekvieną žiemą praleisdavo 
Daytona Beach, FL. Mėgo kas
dien abu Skirgailos vaikščioti 
gražiu Atlanto paplūdimiu, 
sportuoti, maudytis. 

A.a. Paulina ir Vladas Skir
gailos buvo labai malonaus 
būdo, draugiški. Kai atvykdavo 
į Daytona Beach, praleisdavome 
ne vieną pabendravimą prie 
ošiančio Atlanto, besidalindami 
tėvynės bei kasdieninio gyveni
mo rūpesčiais. 

A.a. Vladą Toronto lietuviai 
atsisveikino gegužės mėn. 27 d. 
Turner and Porter laidotuvių 
namuose. Gegužės 28 d. gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą įvyko Prisikėlimo švento
vėje, kur Mišias aukojo Tėvas 
Augustinas OFM ir Tėvas Pijus 
OFM. Pamaldų metu giedojo p. 
Radtke. 

Mylimo tėvelio palaikus — 
karstą nešė abi dukros — Sigita 

DRAUGAS, penktadienis, 1993 m. rugpjūčio mėn. 6 d. 5 

ir Gražina, Gražinos vyras, studentu, Hamiltone. Dukrą 
sūnus ir du vyro broliai. Sigitą Ramanauskienę su šeima 

Gegužės 29 d. dalyvaujant tik — vy™ inž. Vyteniu ir jų dukro-
a.a. Vlado šeimai ir Tėvui Pijui m i s Kristina ir Lina — studen-
OFM, a.a. Vlado pelenai palai- temis. Brolis Kostas Šveicarijo-
doti Holy Cross kapinėse, To- J?» pusseserė Lietuvoje. Sesuo 
ronte, šalia a.a. žmonos Pauli
nos ir jos brolio Alfonso, mirusio 
1956 m. 

Eleonora mirė Toronte 1991 m. 
Jurgis J anus ai tis 

Paliko giliai liūdinčius savo 
mylimuosius — dukrą Gražiną 
Stonkienę su šeima — vyru inž. 
Donatu ir jų sūnumi Vyteniu, 

• 1918 ra. liepos 16 d. Ru
sijos caras Nikalojus II su 
žmona Aleksandra ir 5 vaikais 
buvo bolševikų sušaudytas. 

P A D Ė K A 
Išėjai ir nebegrįši, 
bet tu mus pasitiksi... 

Šių metų liepos 21 d. po sunkios, ilgos ligos, sulaukęs 
76-rių metų, iškeliavo Amžinybėn mylimas Vyras, Tėvas, 
Uošvis, Senelis ir Brolis. 

A.tA. 
LEONAS VAKSELIS 

Nuoširdi padėka tiems, kurie pagerbė velionį savo apsilan
kymu šermenyse ir dalyvavimu laidotuvėse. Dėkojame auko
jusiems šv. Mišioms, atsiuntusiems gėles, pareiškusiems 
užuojautą asmeniškai, laiškais ir spaudoje. 

Dėkojame pusseserei Olgai, atvykusiai iš Kanados, 
Montrealio. 

Dėkojame Lietuvos Dukterų draugijos narėms už gausų 
atsilankymą ir sukalbėtas maldas. Ypatinga padėka pirmi
ninkei Julijai Smilgienei už taip jautriai išreikštus atsi
sveikinimo žodžius. 

Su dideliu skausmu nešė karstą Leonard Labiak, John 
Kazminski, anūkai Brian, Paul, Peter ir Chris. Širdingas ačiū! 

Giliame liūdesyje žmona Sofija, sūnūs, duktė, anūkai, 
broliai ir kiti giminės. 

A.tA. 
VALERIJAI BAKŠTIENEI 

baigus žemės kelionę tėvynėje Lietuvoje, nuoširdžiai 
užjaučiame velionės seserį ELENĄ DRUSKTENĘ, 
mūsų mielą draugijos narę . 

Lietuvos Dukterų draugija 

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

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

šeetd. 9 v.r.— 

We Ship UPS 

Užsiimant maisto tiekimu (catsring) 

talman 

312-434-9766 

dcUcatcsscn 
Skaniausi lietuviški gaminiai 

2624 West 69th Street. Chicago, IL 60629 

PAGARBA AUTORIUI 

„Drauge 1993.VII.17, Nr. 
136, išspausdintas puikus 
straipsnis i Kultūriniame priede) 
„Abstrakčios tiesos kanoniza
vimas arba Teisybės sakymo 
anatomija". Šio straipsnio 
autoriui, p. Jonui Mikelinskui 
noriu pareiškti viešą padėką ir 
pasigėrėjimą jo išdėstytoms 
mintims apie Tomo Venclovos 
svaičiojimus. Šį straipsnį turėtų 
paskaityti visi ir jį perspaus
dinti Lietuvoje. Pagarba J. Mi
kelinskui, ta ip teisingai 
išanalizavusiam T. Venclovo 
pasisakymus. 

J u o z a s Giedraitis 
East Northport, NY 
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OrganlTuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 
CARGVO — siunčiame oro linija 

„ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu į namus 
Lietuvoje per 10 darbo dienų. 
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DRAUGAS, penktadienis, 1993 m. rugpjūčio mėn. 6 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

R o m a s Penčyla, Evanston, 
IL užsisakė „Draugą", kuris jį 
lankys nuo rugpjūčio 1 d. 
Nuoširdi padėka. 

Kun . S imeon S a u l ė n a s , 
Cambridge, MA įsirikiavo į 
naujų „Draugo" skaitytojų 
eiles. Labai dėkojame. 

Kun. Vytas Memenąs pla
čiai aprašytas „Chicago Tri
būne" (š.m. birželio 27 d.), 
sekmadieninėje laidoje, 
„TempoSouthvvest skyriuje). Jis 
jau 13 metų dirba kaip kapelio
nas Joliet miesto policijos 
distrikte. Per tą laiką jis paauko
jęs tūkstančius valandų šiam 
darbui, o jo įnašas labai ver
tinamas. Policijos vado pa
vaduotojo David Gerders žo
džiais tariant, departamentas 
jau yra turėjęs daug kapelionų, 
bet kunigo Memeno darbas yra 
nepamainomas, ir visi poli
cininkai jam rodo gilią pagarba 
už moralinę paramą ir pagalbą, 
kurią kapelionas suteikia ne 
vien policijos pareigūnams, bet 
ir nelaimės ištiktiems žmonėms. 
Ilgas ir išsamus straipsnis 
iliustruotas kun. Memeno ir 
policininko Glenn B. Santos 
nuotrauka. Abu jie uniformuo
ti, prie policijos automobilio. 

J A V LB Švietimo tarybos 
vicepirmininkė Angelė Bailey 
bus vakarinių programų vadovė 
Mokytojų studijų savaitėje. Ska
tiname neužsiregistravusius į 
stovyklą skambin t i t e l . 
708-598-8331. 

„Lituanica" futbolo k lubo 
tradicinis turnyras ir piknikas 
šeštadienį, rugpjūčio 14 dieną, 
vyks Lemonte. Lietuvių centro 
aikštėse. Turnyre šį kartą daly
vaus net dvylika komandų. 
Visuomenė, o ypač futbolo mė
gėjai, kviečiami. Bus proga 
pamatyti įdomias varžybas, 
pasižmonėti, su draugais ir 
pažįstamais pabendrauti. Savo 
atsilankymu vispusiškai parem-
site mūsų futbolo žaidėjus. 

Pat iks l iname k o r e k t ū r o s 
klaidą. Trečiadienio, rugpjūčio 
4 d., laidoje išspausdintame ren
ginių kalendoriuje „Renginiai 
Čikagoje", turėjo būti: 

Rugpjūčio 22 d. — Balfo ge
gužinė Jaunimo centre. 

Rugpjūčio 29 d. — PLC gegu
žinė Lietuvių centre, Lemonte. 

— „Lietuvių Balso" laikraš
čio gegužinė Grinių sodyboje, 
Lockport, IL. Pradžia 1 vai. p.p. 

Balfą, PLC ir „Lie tuvių 
Balsą" atsiprašome už įvykusią 
klaidą. Skai tytojus , savo 
informacijai laikančius renginių 
kalendorių, prašome iškirpus šį 
patikslinimą. įklijuoti atitin
kančioje kalendoriaus vietoje. 

x Lakūnai , J o n a s J u k n i u s 
ir Edvardas Slušnys, perskr-
dę Atlantą, yra įsteigėjai-nariai 
Lithuanian-American Histo-
rical Aviation Society Inc . 
(LAHAS). Norintys prisidėti 
prie skrydžio išlaidų padengimo 
ir ateities klubo planų, siųskite 
čekius (TAX ID 38-3113372): 
LAHAS, J o n a s Treška , 2008 
Birch Drive, N.W., G r a n d 
Rapids , MI 49504. 

(sk) 

x MEKSIKA - PUERTA 
VALLARTA, spalio 16-23 d. 
Kaina tik $479. Oro susisieki
mas, viešbutis ir visi mokesčiai. 
Registruotis pas Travel Advi-
s e r s , 708-524-2244, B i r u t ė 
Zalatorienė, iki rugp jūč io 17 
d. 

(sk) 

ARAS BOOFING 
Arvydas Klela 

Danglam* »f t«l»om« 
visų rūsių stogus 
Tel. 708-257-0746 

Skambinti po « v.v. 

Marąue t t e Pa rko 69-toji 
gatvė, jau prieš keletą metų pa
vadinta Lithuanian Plaza Court 
vardu, 11 metų buvo vienakryp-
tė — iš vakarų į rytus. Neseniai 
15-to „ward" aid. Virgil Jonės 
(kaip rašo „Daily Southtown" 
liepos 29 d.) pasisakė darysiąs 
žygių, kad gatvėje vėl būt 
eismas į abi kryptis. Tuo 
tikimasi pritraukti daugiau 
verslininkų į apylinkę, nes 6 
blokų ilgio gatvės galas baigia 
prarasti buvusias verslo įstaigas 
ir kone merdėja, daug užkaltais 
langais, tuščių buvusių parduo
tuvių. Marąuette Parko Lietu
vių namų savininkų valdybos 
narys Joe Kulys organizacijos 
vardu taip pat pasisako už 
dviejų krypčių gatvę. Laikraštis 
dar cituoja verslininką P. 
Paulių, daug metų tur in t į 
Paulius Hardware parduotuvę 
69-toje gatvėje. Peter Paulius 
tvirtina, kad vienos krypties 
gatvė sudarė daug nepatogumų, 
ypač greitosios pagalbos maši
noms, skubančioms į Šv. Kry
žiaus ligoninę, ir verslininkams, 
kurių dalis net prarado savo 
parduotuves dėl vienos krypties 
gatvės. 

Lidija Ringienė su pagalbi
ninkėm prižiūrės vaikus dienos 
metu ateitininkų konferencijoje, 
kuri vyks rugsėjo 3, 4 ir 5 d. 
Čikagoje ir Lemonte. 

„Chicago Sun-Times" VIII 2 
d. laidos straipsnyje rašo apie 
Čikagos pašto įstaigų patarna
vimus, kurie vertinami kaip 
blogiausi visame krašte. 

Čikagos pašto viršininkas 
Marvin T. Runyon skelbia, kad 
bus atliktas visų pašto tarnau
tojų „perkratymas" nuo viršaus 
iki apačios. Blogai pareigas 
a t l i ekanč ių 47,000 pašto 
tarnautojų jau dabar paleisti į 
ankstyvą pensiją iš visų 700.000 
pašto t a rnau to jų Čikagos 
distrikte. Pašto viršininkas 
pažadėjo, kad visi patarnavimai 
bus pagerinti artimu metu. 

J ū r a t ė H a r r i s mokytojų, 
tėvų ir jaunimo studijų savaitėje 
praves metodikos seminarą 
mokytojams. Dar nėra vėlu užsi
registruoti studijų savaitei — 
skambinkite tel. 708-598-8331. 

„Li thuanian Mercy Lift", 
telkdama lėšas „Gyvybinis 
reikalas" projektui vaistų į 
Lietuvą pasiuntimo išlaidoms 
apmokėti , ruošia s tambius 
laimėjimus. Bilietų skaičius ri
botas, bet jų dar galima įsigyti, 
kreipiantis į Lietuvių centrą 
Lemonte. 

x Akcijų, bonų bei kitų ver
tybių p i rk ime ir pa rdav ime 
jums nuoširdžiai patars ir pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą, Albinas Kurkulis , tel. 
312-621-4954 arba jo sūnūs ir 
partneriai: Andr ius Kurkulis , 
tel . 312-621-8999 ir Paul ius 
Kurkulis, tel. 312-621-8886 dir
bą su Oppenheimer & Co, Inc. 
Chicagoje. Iš kitur skambinkite 
veltui: tel . 1-800-621-2103. 

(sk) 
x KAIRYS BALTIC EXPE-

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

(sk) 

Prof. Jurgis Brėdikis, Lietuvos Respublikos Sveikatos Apsaugos ministras, „Lietuvos Vaikų 
Vilties" globojamų vaikų tarpe Čikagoje. 

STUDIJA APIE 
VLADA JAKUBĖNA 

Vladas Jakubėnas (1904-1976) 
buvo žinomas ir vertinamas 
kaip muzikas, kompozitorius, 
pedagogas ne tik išeivijoje, bet 
prieš Antrąjį pasaulinį karą ir 
Lietuvoje. Jis buvo ypač ver
tinamas kaip kultūringas, ob
jektyvus kritikas. Savo gausiose 
recenzijose nepataikaudamas 
mokėjo tiesos žodį pasakyti taip. 
kad niekas nesijautė įžeistas, 
paniekintas, atstumtas, todėl ir 
priešų neturėjo. Ta prasme jis 
buvo pavyzdys jauniesiems 
muzikos kritikams. 

Kitais metais sueis 90 metų 
nuo Vlado Jakubėno gimimo, ir 
tam pradėta ruoštis iš anksto. 
Jakubėno draugai pasirūpino, 
kad būtų paruošta studija, ku
rioj būtų surinktos spaudoje iš
barstytos jo recenzijos, įvairių 
koncertų solistų rečitalių, operų 
spektaklių ir kitokie muzikinės 
kultūros vertinimai. Tas darbas 
buvo pavestas Čikagoje gyve
nančiai muzikologei Loretai 
Venclauskienei. Keletą metųji 
tam buvo pasišventusi, Žilevi-
čiaus-Kreivėno Muzikologijos 
archyve išnagrinėjo visą su
rinktą medžiagą apie Jakubėną. 
iš laikraščių, žurnalų, laiškų, 
atsiminimų ir paruošė plačią 
.-tudiją. Čia surinktos žinios 
apie Jakubėno gyvenimą ir 
kūrybą, sudarytas sąrašas 
muzikos kūrinių, nepriklau
somoje Lietuvoje ir išeivijoje 
skelbtų recenzijų ir straipsnių 
tekstai. Knygoje pridėta ver
tinga, Vytauto Strolios paruoš
ta, Vlado Jakubėno muzikos 
diskogr<afija. Veikalas jau pa
ruoštas spaudai, padarytas 
maketas, belieka tik dėti į 
mašiną. Apimtis — 1,132 pusla
piai, enciklopedinio formato. 
Impozantiškas leidinys. 

Reikia manyti, kad tie, kurie 
Loretai Venclauskienei pavedė 
tai a t l ikt i , vieni išeivijoj 
gyvenantieji, kiti Lietuvoje, 
pasirūpins, kad studija būtų iš
spausdinta iki to laiko, kai ir 
čia. ir ten bus minima šio kultū
ringo muziko. Vlado Jakubėno, 
90 metų gimimo sukaktis. 

Č. G. 

Liepos 30 d. laidoje 4 dien
raščio puslapyje po nuotrauka 
yra klaidingas parašas. Turi 
būti (iš kairės): Milda Lenkaus
kienė, Laima Didžiulienė iš Bo
gota Colombia ir Daniela Lozo
raitienė. 

x JAV LB Vidurio Vakarų 
apygardos valdybos ruošiama 
tradicinė gegužinė bus šį sek
madieni, rugpjūčio 8 d. tuoj po 
šv. Mišių Lemonto lietuvių cen
tro sode. Svečiai iš Chicagos ir 
apylinkių laukiami! 

(sk) 
x A.a. dr. Motiejaus Rimo 

prisiminimui „Lietuvos Vaikų 
Vilčiai" aukota $1,165.00. 
Aukotojams dėkojame, o šeimai, 
giminėms, draugams ir pažįsta
miems išreiškiame gilią 
užuojautą. 

(sk) 

<» 
•» j ,LIETUVOS VAIKŲ VILTIES' 

KRAIČIŲ SKRYNIOS AUDINIAI 
Pravėrus „Lietuvos Vaikų 

Vilties" kraičių skrynios dangtį, 
švyti JAV Shriners ligoninėse 
pagydytų vaikų veidai. Laksto, 
džiūgauja vaikai Lietuvos ban
guojančiuose rugių laukuose, te
kančiose upėse, derlinguose so
duose. Spindi tėvų veidai, nes jų 
neaiškios ateities gyvenimas 
lengvesnis. 

Sėdome kartu j ąžuolines 
atgimstančios tauios stakles. 
Kartu audėme naujus viltingos 
ateities šilkinių siū.ų audeklus. 

Įsteigtas „Lietuvos Vaikų 
Vilties" — Lietuvos skyrius 

Šeštadienis, biržei 10 mėn. 5 d., 
Vilnius. Dr. Algimanto Vingro, 
„Lietuvos Vaikų Vilties" įga
liotinio Lietuvoje, bute susirinkę 
iš visos Lietuvos kampų su
važiavę „Lietuvos Vaikų Vil
ties" tėvai. Neseniai iš JAV 
grįžusieji derina savus įspūdžius 
su seniau grįžusiais, guodžia 
vienišus tėvus, kurių žmonos ir 
vaikai tebėra Čikagoje. Tokie 
bendri „Lietuvos Vaikų Vilties" 
tėvų susitikimai reti. Tačiau 
ryšiai vienokiu ir kitokiu būdu 
glaudžiai palaikomi. Šiuos 
žmones jungia bendras ir opus 
reikalas — atgavus saviems vai
kams normalesnį gyvenimą, 
noras suteikti pagalbą kitiems 
Lietuvos vaikams su palūžu
siais sparneliais. 

Susirinkusiųjų tarpe Birutė 
Jasaitienė, JAV LB Socialinių 
Reikalų Tarybos pirmininkė, ir 
Jūratė Budrienė. „Lietuvos 
Vaikų Vilties" komiteto reikalų 
vedėja. 

Lygiai 11 vai. ryto dr. Vingras 
oficialiai pradeda „Lietuvos 
Vaikų Vilties" — Lietuvos sky
riaus steigiamąjį posėdį, pakvie
čia sekretoriatą, perskaito dar
botvarkę, pakviečia Jūratę Bud
rienę pirmininkauti. 

Po trumpų B. Jasaitienės ir J. 
Budrienės įžanginių žodžių 
nustatomos „Lietuvos Vaikų 

Vilties" — Lietuvos skyriaus 
darbų tikslai, veiklos gairės: 1. 
atr inkti kandidatus vaikus, 
kurių diagnozė atitinkanti JAV 
Shriners ligoninių nustatytiems 
bruožams; atrinktiesiems padė
ti užpildyti ir sutvarkyti reikia
muosius prašymo dokumentus; 
dokumentus pristatyti „Lie
tuvos Vaikų Vilties" reikalų ve
dėjai Čikagoje; 2. priimtiesiems 
gydytis JAV Shriners ligoni
nėse padėti pasiruošti kalionei; 
3. grįžusiems iš JAV suteikti 
reikiamą pagalbą (pvz.: rent
geno nuotraukų pristatymui, 
langečių išrūpinimui); moralinę 
paramą, iš naujo pritampant 
prie kasdieninio Lietuvos 
gyvenimo; 4. globoti rudenį ati
daromą „Lietuvos Vaikų Vil
t i e s" ortopedinę operacinę; 
rūpintis operacinės tęstinumu ir 
išlaikymu; 5. propaguoti s i e t u 
vos Vaikų Vilties" siekius ir 
tikslus visoje Lietuvoje; užga
rantuoti, kad kiekviena šeima, 
kurios vaikui yra reikalinga or
topedinė pagalba, žinotų, kur ir 
kaip kreiptis. 

Susirinkusieji pasidalino pa
reigomis. Skyriui pirmininkauti 
pakviestas dr. Algimantas 
Vingras; vicepirmininkas-eko-
nomistas Saulius Lazdauskas; 
sekretorės pareigom vykdyti 
bus kviečiama Čikagoje tebe
santi Gražina Tumosienė, kol 
šias pareigas eis grįžusios 
mamos paeiliui; iždininkė-eko-
nomistė Daiva Lazdauskienė. 

Sudarytos komisijos: atrankos 
komisijos pirmininkas dr. A. 
Vingras, kuris į šią komisiją na
riais yra numatęs kviesti or
topedą, neurologą ir psichologą; 
lėšų telkimo komisijos pirmi
ninkas Jonas Gervickas; vai
kų/tėvų globos komisijos pirmi
ninkė Irena Aleksandravičienė; 
propagandos komisijos pirmi
ninkas žurnalistas Rolandas 
Norkūnas. 

Posėdžio dalvviai siūlė kvies

ti Lietuvos banko personalo 
direktorių Vladą Stankevičių 
talkininkauti lėšų telkimo ir 
„Lietuvos Vaikų Vil t ies" 
ortopedinės operacinės išlai
kymo darbuose. 

Tėvai, neįeinantys į valdybą, 
bųs kviečiami pagal sąlygas ir 
galimybes dirbti komisijose. 

„Lietuvos Vaikų Vilties" — 
Lietuvos skyrius yra „Lietuvos 
Vaikų Vilties" dalis, atsakingas 
ir atskaitingas „Lietuvos Vaikų 
Vilties" komitetui Čikagoje, 
veikiantis pagal „Lietuvos 
Vaikų Vilties" įstatus. 

Pirmasis „Lietuvos Vaikų 
Vilties" — Lietuvos skyriaus 
valdybos posėdis įvyko birželio 
20 d. Šio posėdžio metu susta
tytas skyriaus darbo planas; ap
tarta ateities veikla; pasiskirs
tyta atliktinais uždaviniais. 

Sėdam ąžuolinėn staklėn, au- i 
džiame Lietuvos atei t ies 
viltingą audeklą — kartu. 

Ortopedinės operacinės 
projektas 

Nuo pat įsteigimo dienos 
„Lietuvos Vaikų Viltis" ribojasi 
Lietuvos vaikų, sergančių įvai
riom ortopedinėm ligom, gerove. 
„Lietuvos Vaikų Vilties" komi
tetas supranta, kad negalės 
neapribotam laikui vežti į JAV 
Shriners ligonines gydyti visų 
Lietuvos vaikų su palaužtais 
sparneliais, todėl 1993 metais 
pradėjo rūpintis šios pagalbos 
suteikimu pačioje Lietuvoje. 

Š.m. sausio mėn. gale dr. John 
P. Lubicky, Čikagos Shriners 
ligoninės vyriausias chirurgas, 
buvo nusiųstas Lietuvon ištirti 
galimybes daryti tam tikras 
lengvesnes operacijas Lietuvoje, 
tuo būdu sumažinant į JAV 
vežamų vaikų skaičių. Kelionės 
radiniai liūdni. Nors yra jaunų, 
vakarietiškoje santvarkoje 
paruoštų, ortopedų, daryti 
operacijas tokio pobūdžio ir 
lygio, kokios yra daromas JAV, 
neįmanoma, nes nėra reikiamos 
įrangos, instrumentų. Pagal 
šios kelionės išvadas, „Lietuvos 
Vaikų Vil t ies" komitetas 
sudarė ir pradėjo vykdyti 
ortopedinės operacinės Lietu
voje projektą. 

Projekto tikslai tokie: 
1. Atidaryti „Lietuvos Vaikų 

Vilties" Ortopedinę operacinę 
Vilniaus universiteto Vaikų li
goninėje su reikiama įranga 
nesudėtingom, prieš operacinių 
tyrimų nereikalaujančiom, orto
pedinėm operacijom; 

2. sudaryti ir pasiųsti į Lietu
vą JAV medicinį kadrą, kuris 
pamokytų Lietuvos vaikų or
topedus, kaip šia įranga 
naudotis; 

3. vežti į JAV Shriners ligoni
nes gydyti tik tuos vaikus, 
kurių padėtis yra labai sudė
tinga (reikalaujanti priešope
racinių tyrimų ir specifinės po
operacinės priežiūros); 

4. globoti ir pastoviai plėsti 
operacinės įrangą bei tobulinti 
Lietuvos chirurgų galimybes 
tol, kol bus pasiektas atitin

kamas savarankiškumo lygis. 
„Lietuvos Vaikų Vil t ies" 

Ortopedinės operacinės komi
sija, vadovaujant Danai Kau
nienei, iki šios dienos yra 
sur inkus i 90% operacinei 
atidaryti reikiamos pagrindinės 
įrangos. Gauti pažadai iš įvairių 
kitataučių fondų, ligoninių, ga
myklų reikalingosios įrangos 
dalies likučiai. Sudarytas JAV 
medicininis kadras, suside
dantis iš penkių įvairių or
topedinių specialybių chirurgų, 
gailestingų seselių, anesteziolo
gų, ortotistų (iš viso 13 asmenų). 
JAV mediciniam kadrui vado
vauja dr. John P. Lubicky; o 
Lietuvos mediciniam kadrui — 
Lietuvos vyriausias ortopedas 
dr. Kęstutis Saniukas. Išrūpin
tos patalpos Vilniaus universi
tetinėje Vaikų ligoninėje. Susi
ta r ta su Lietuvos Respubliikos 
Sveikatos ministerija ir JAV 
ambasada Vilniuje operacinės 
globos reikalais. Pagal JAV 
medicininio kadro diagnostinius 
bruožus atrenkami operuotini 
vaikai. Surastas mecenatas 
(prašantis pavardės neskelbti), 
padengiantis JAV medicininio 
kadro kelionių išlaidas. 

Š.m. spalio 2 d. oficialiai bus 
atidaroma „Lietuvos Vaikų 
Vilties" Ortopedinė operacinė. 

Ruošiamas marmuro ir bron-
zo užrašas, kuris bus pakabintas 
prie ligoninės pagrindinių durų. 
Užrašo fone „Lietuvos Vaikų 
Vilties" logo tekstas: Lietuvos 
Vaikų Vilties Ortopedinė opera
cinė, dovanota JAV Lietuvių 
Bendruomenės 1993 m. spalio 
mėn. 2 d. 

Šio projekto įgyvendinimui 
nėra ir nebus panaudojamas nei 
vienas centas iš išeivijos „Lietu
vos Vaikų Vilčiai" atsiųstų au
kų, nes šios aukos buvo ren
kamos ir skiriamos atvežimui iš 
Lietuvos į JAV Shriners ligoni
nėse gydyti vaikus. „Lietuvos 
Vaikų Viltis" ir toliau veš į JAV 
gydyti tuos va ikus , kur ių 
ortopedinės ligos yra pačios 
sudėtingiausios, reikalaujančios 
ypatingų prieš ir pooperacinių 
tyrimų. 

JAV medicininis kadras išbus 
Lietuvoje dešimtį dienų. Šiame 
laikotarpyje bus pada ry ta 
apytikriai 50 operacijų. 

Sėdame į ąžuolines stakles... 
Audžiame margaspalvį Lietu
vos vaikų audeklą, k a r t u 
dedame Lietuvos kra ič ių 
skrynion. 

J ū r a t ė Budr ienė 

Linksmai praleidusios sekmadienio popiete „Draugo" gegužinėje (rugpjūčio 1 d) , iš kairės: Stasė 
Paulionienė, Dana Pareigienė, Anelė Šulaitienė, Danutė Meištininkienė. Alina Vadeišienė ir 
Česlovą Bačinskiene. 

Eleonora Stucinskas , Cice
ro, IL naujai įsijungė į „Drau
go" skaitytojų būrį. Sveikiname 
atvykusią! 

Frances M. Siutas, Chicago, 
IL užsiprenumeravo dienraštį 
, ,Draugą" gegužinės metu. 
Džiaugiamės! 

Saulius Žukas, semiotikas, 
su A. J. Greimu ką tik išleidęs 
„La Lithuanie: Un des Pays 
Baltes", svarbiausio Lietuvoje 
naujo „Baltų lankų" kultūros 
žurnalo redak tor ius , San
taros-Šviesos federacijos ketu
riasdešimtajame suvažiavime 
rugsėjo 9-12 d. Pasaulio Lietu
vių centre, Lemont, IL, skaitys 
paskaitą „Rimvydo Šilbajorio 
literatūros kritika". 

V a n d e n s d e p a r t a m e n t o 
įstaiga Čikagos gyventojams 
primena, kad legaliai vasarą 
laistyti pieveles ar darželius 
galima nuo 5 iki 8 vai. ryto ir 
nuo 7 iki 10 vai. vakare, visomis 
savaitės dienomis. Šeštadie
niais, sekmadieniais ir švenčių 
dienomis jokių suvaržymų nėra. 
Nors Čikaga t u r i , ga l ima 
sakyti, neišsemiamą šaltinį — 
Michigan ežerą, vandenį vis 
dėlto reikia naudoti su saiku. 

Advokatas Jonas Gibait is 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

Darbo vai nuo 9 iki 7 vai vak 
$e$tad 9 v r iki 1 vai d 
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