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Žinios iš Lietuvos — Elta 

Brazauskas: Lietuva 
nenutraukė dialogo su 

Maskva 
Vilnius, rugpjūčio 25 d. (Elta) 

— Prezidentas Algridas Bra
zauskas išleido pareiškimą, 
kuriame rašoma, kad pastaruo
ju metu, nutrūkus deryboms, 
Lietuvos ir Rusijos santykiai 
susikomplikavo. Prezidentas 
tačiau pareiškia: 

„Mūsų pozicija šioje sudėtin
goje situacijoje lieka tvirta, 
tačiau tuo pačiu metu konstruk
tyvi ir išlaikyta. Lietuva pasi
ryžusi ieškoti abiem pusėm 
priimtinų sprendimų ir tęsti 
dialogą. Šią nuostatą remia 
demokratinės pasaulio valsty
bės ir įtakingiausios tarptau
tinės organizacijos. Iš mano po
kalbių su prezidentu Boris Jel
cinu paaiškėjo, kad ir jis siekia 
susitarimo ginčytinais klausi
mais bei Lietuvos ir Rusijos 
santykių pagerinimo". 

Prezidento pareiškime toliau 
rašoma: „Nepaisant nuskambė
jusių aštrių pareiškimų, Lietu
va visiškai nesuinteresuota įsi
velti į „psichologinį" ar „šaltąjį 
karą" su Rusija. „Tvirta ir 
išlaikyta Lietuvos pozicija duo
da pirmuosius rezultatus, rašo 
prez. Brazauskas. „Net paaštrė
jus santykiams, dialogas su 
Maskva nenutrūko. Dabar atsi
veria naujos galimybės tęsti jį, 
pasiekti abiem pusėm pri
imtinus sprendimus. Realizavus 
šias galimybes, Rusijos armija 
būtų išvesta artimiausiu laiku, 
o Lietuvos ir Rusijos santykiai 
būtų visiškai normalizuoti", 
baigia savo pareiškimą A. Bra
zauskas. 

Apaštalinis nuncijus: 
Niekam nenaudinga 

kariuomenės išvedimą 
atidėti 

Apaštalinis nuncijus Lietuvai 
ark. Justo Muller Garcia rug
pjūčio 24 d. Lietuvos ministrui 
pirmininkui Adolfui Šleževičiui 
Vyriausybės rūmuose įteikė pa
reiškimą dėl Rusijos kariuome
nės išvedimo sustabdymo. 

„Keli masinės informacijos 
priemonių atstovai", sakoma 
nuncijaus pareiškime, „kreipėsi 
į mane, prašydami paskelbti 
mūsų nuomonę apie susiklos
čiusią padėtį. Esant tokiai situa
cijai, kai nagrinėjama tema 
nėra religinio pobūdžio, Šventa
sis Sostas susilaiko nuo oficialių 
pareiškimų. Asmeniškai galiu 
pareikšti, kad niekas neturės 
naudos, jei Rusijos kariuomenės 
išvedimo data bus atidėta. Rei
kia tikėtis, kad išėjimas iš akli-
gatvio, susidariusio dėl iškilusių 
skirtingų nuomonių paskutiniu 
metu, bus tuoj pat surastas. Dėl 
to visi tik laimės: Lietuva, Rusi
jos Federacija ir tarptautinė 
bendruomenė. Tikrai pažangai 
pasekti yra būtina kurianti 
taika". 

LDDP: Rusija naudojosi 
derybų delegacijos 

nevieningumu 

LDDP rugpjūčio 24 d. sureng
toje spaudos konferencijoje buvo 
pareikštas apgailestavimas dėl 
kai kurių derybų delegacijos 
narių perdėto viešumo, noro pa
sakyti savo nuomonę. Rusija, 
supratusi, kad Lietuvoje nėra 
vieningumo, stengėsi tuo pasi
naudoti, įterpti pleištą tarp 

prezidento, derybų delegacijos, 
politinių partijų. „Užsienio 
politikoje viešumo reikia tiek, 
kiek jo reikia", buvo akcentuo
jama LDDP frakcijos spaudos 
konferencijoje. 

Tačiau iš skirtingų LDDP ats
tovų pasisakymo, matyti, kad ir 
šioje partijoje nėra nuomonių 
vieningumo. A. Gricius nesu
tiko su A. Sakalo nuomone, kad 
Europos Tarybos sesijoje reikia 
„griežtai akcentuoti Rusijos 
kariuomenės neišvedimą iš Lie
tuvos". Anot A. Griciaus, reikia 
akcentuoti principinę nuostatą, 
palaikančią Latviją ir Estiją, 
kad Rusijos kariuomenė turi 
išeiti iš visų trijų Baltijos vals
tybių. Tik tada bus galima 
svarstyti Rusijos priėmimą į 
Europos Tarybą. 

Švedijos dešinieji domisi 
Lietuva 

Rugpjūčio 24 d., užsienio rei
kalų ministras Povilas Gylys 
priėmė Švedijos Naujųjų Demo
kratų Partijos vadą Ian Wacht-
meister ir jį lydintį Švedijos 
garbės konsulą JAV Robert Al-
pert. Svečias pasakė, kad jo par
tija labai domisi įvykiais Balti
jos šalyse ir remia jų siekius, 
teiravosi, kuo Švedija galėtų 
padėti Lietuvai. 

Pasak L Wachtmeisterio, 
Švedijos užsienio politika orien
tuota į Baltijos šalis. Jo nuo
mone, tai perspektyvus regio
nas, todėl tyrinėjamos investi
cijų galimybės, keičiamasi 
mokslo ir gamybos sričių spe
cialistais. 

Kaip pranešė užsienio reikalų 
ministerijos informacijos ir 
spaudos skyrius, Švedijos Nau
jųjų Demokratų Partiją 1991 m. 
įkūrė Ian Wachtmeister ir Bert 
Karlsson. Tais pačiais metais 
parlamento rinkimuose partija 
iškovojo 25 vietas, surinkdama 
6.7% rinkėjų balsų. Tai dešinio
sios pakraipos, balanso jėgą 
parlamente turinti partija. Ji 
yra už alkoholio įstatymo libe
ralizavimą bei emigrantų skai
čiaus sumažinimą. 

Popiežius mokėsi lietuviškai 

„Ganytojiškas Šventojo Tėvo 
vizitas į Lietuvą pačiam popie
žiui turi išskirtinę reikšmę", 
vakar įvykusiame susitikime su 
A. Šleževičiumi pasakė į Lietu
vą atvykęs Vatikano spaudos 
centro vadovas Joaąuin Navar-
ro-Valls. Po 17-18 valandų kas
dien dirbantis popiežius kartą 
metuose leidžia sau aštuonetą 
dienų paatostogauti šiaurės 
Italijos kalnuose. „Pastebėjau", 
sakė Valls, „Kad šią vasarą 
išvykdamas į kalnus, popiežius 
pasiėmė ir magnetofoną. Ka
setėse buvo įrašytos lietuvių 
kalbos pamokos. Galima many
ti, jog Lietuvoje Šventasis Tėvas 
prabils ir lietuviškai. Beje, 
Šventasis Tėvas Jonas Paulius 
II yra pirmasis popiežius, kuris 
šv. Petro aikštėje Romoje į mal
dininkus yra kreipęsis lietu
viškai. Neabejotina", pasakė 
Vatikano spaudos centro vado
vas, „šis popiežiaus vizitas bus 
reikšmingas ir lietuvių tautos 
ateičiai". 

Svečias pareiškė pasitenkini
mą, kad pasirengimas popie-

JAV Kongreso komisija 
ragina Jelciną tęsti 

dalinių išvedimą 

Rugpjūčio 10 d. dar vyko Rusijos kariuomenės kraustymasis iš Lietuvos — šioje nuotraukoje 
išvežama karinė technika iš Kauno. Tuomet po šia nuotrauka „Tiesoje" buvo rašoma: „I ešelonus 
kraunama paskutinė oro desanto divizijos technika, netrukus išvyks ir jos štabas, liks 
malūnsparnių bei tankų remonto gamyklos, kurių ateitis dar neaiški". Dabar, belikus savaitei 
iki kariuomenės išvdimo paskutinio termino, viskas sustojo. 

žiaus vizitui vyksta rūpestingai. 
Susitikime su Vatikano spaudos 
centro vadovu dalyvavo apašta
linis nuncijus ark. Justo Mullor 
Garcia ir Vilniaus arkivyskupas 
metropolitas Audrys Bačkis. 

Trečiadienį Vatikano spaudos 
centro vadovas surengė spaudos 
konferenciją naujose nuncijatū-
ros patalpose. 

Brazauskas: Pensininkų 
reikalavimai — nerealūs 

Pensininkų sąjungos „Bočiai" 
pirmininkas Juozas Baltakis 
rugpjūčio 24 d. prezidentui Bra
zauskui įteikė sąrašą reikala
vimų: Lietuvos pensininkams 
būtina gerokai padidinti pensi
jas, mokėti visą pensiją dirban
tiems pensininkams, indėlius 
taupomajame banke indeksuoti 
santykiu 1 rublis: 1.34 lito, skir
ti keletą objektų privatizuoti 
pensininkams lengvatinėmis 
sąlygomis. 

Antradienį priėmęs sąjungos 
pirmininką ir valdybos narius, 
prezidentas jiems pasakė, jog 
Lietuvos vadovybė daro viską, 
kad pensininkų padėtis paleng
vėtų, tačiau pateikti reikala
vimai nėra realūs. 

Pabaltiečiai informavo 
JT delegaciją apie 

kariuomenės išvedimo 
sustabdymą 

Washington, DC, rugpjūčio 
23 d. — JAV Kongreso įstaiga 
— Europos Saugumo ir Bendra
darbiavimo Komisija - pirma 
dienį paragino Rusijos prezi
dentą Boris Jelciną tęsti Rusijos 
kariuomenės išvedimą iš Lietu
vos ir kitų Pabaltijo valstybių, 
nepaisant, kad derybos tarp 
Lietuvos ir Rusijos dėl išvedimo 
tvarkaraščio suiro. 

..Rusijos pernai duotas paža
das išvesti savo dalinius iš 
Lietuvos buvo perspektyvus 
žingsnis, pašalinant vieną 
paskutiniųjų Šaltojo karo 
liekanų iš nepriklausomos ša
lies", pareiškė komisijos pir
mininkas senatorius Dennis 
DeConcini (D-AZ). „Šis naujas 
Rusijos pareiškimas kelia ne
rimą, nes atšaukia šią poziciją 
ir sukelia abejonę apie Rusijos 
valdžios ryžtą lakytis savo 
sutarčių su visomis kitomis 
šalimis". Senatorius dar pridėjo: 
„Man bus labai sunku balsuoti 
už tolimesni lėšų skyrimą Rusi

jai, kol ši labai rimta problema 
nebus išspręsta". 

Komisijos kopirmininkas 

kongresmanas Steny Hoyer (D-
MD) taip pat priminė, jog 1992 
m. liepos mėnesį Rusijos pasi
rašyta Helsinkio sutartis ją 
įpareigoja išvesti savo kariuo
menę iš visų trijų Pabaltijo šalių 
ir todėl JAV tikisi, kad išvedimo 
procesas tęsis visose trijose 
Pabaltijo šalyse. 

„Man kelia didelį susirūpini
mą", kalbėjo kongresmanas 
Hoyer, „Maskvos pareiškimo 
agresyvus pobūdis, kuriame 
kalbama apie greitus ir ryž
tingus atoliepius į provokacijas 
prieš rusus. Tokie grėsmingi 
išsireiškimai visiškai netin
kami, pasibaigus šaltam karui, 
ypač ryšium su Pabaltijo valsty
bėmis, kur akivaizdžiai nebuvo 
jokio smurto ar kraujo pralie
jimo nuo pat Sovietų Sąjungos 
suirimo". 

Pirmadienį pasiųstame laiške 
Rusijos prezidentui Boris Jel
cinui DeConcini ir Hoyer pa
reiškė, jog kariuomenės išve
dimas jokiu būdu neturi būti 
siejamas su derybų eiga, ir rei
kalavo, kad dalinių išvedimas iš 
Pabaltijo šalių būtų tęsiamas. 

New Yorkas, rugpjūčio 25 d. 
— Šiandien ir vakar Lietuvos 
delegacijos Jungtinėse Tautose 
iniciatyva vyko pasitarimai su 
aukštais Jungtinių Tautų parei
gūnais, informuojant juos apie 
padėtį Lietuvoje po Rusijos 
kariuomenės išvedimo sustab
dymo, praneša Lietuvos Nuo
latinė Misija Jungtinėse Tau
tose. 

Vakar, rugpjūčio 24 d., Lietu
vos Misijos laikinasis reikalų 
patikėtinis Algimantas Gurec-
kas kartu su atstovais iš Estijos 
ir Latvijos misijų dalyvavo pasi
tarime su netrukus į Maskvą ir 
Baltijos valstybes vykstančia JT 
delegacija. Delegacijos vadovas, 
Generalinio Sekretoriaus įgalio
tinis singapūrietis ambasado
rius Tommy Koh išklausė nau
jausią informaciją apie kariuo
menės išvedimo iš visų trijų 
Baltijos valstybių padėtį. Dau

giausia buvo kalbama apie Ru
sijos kariuomenės pasitraukimo 
iš Lietuvos sustabdymą. 

Iš ambasadoriaus Koh klausi
mų buvo aišku, kad jis gana 
gerai susipažinęs su Baltijos 
kraštų padėtimi. Baigiant po
kalbį Baltijos valstybių misijų 
atstovai delegacijos vadovui 
įteikė po pluoštą įvairios doku
mentinės medžiagos. Susitiki
mas su ambasadorium Koh už
truko dvi valandas. 

Šiandien, rugpjūčio 25 d., 
11:30 ryte, Algimantas Gurec-
kas ir Misijos patarėjas Darius 
Sužiedėlis susitiks su Saugumo 
Tarybos šio mėnesio pirmininke 
JAV ambasadore Jungtinėse 
Tautose Madeleine Albright. 
Susitikimo tikslas — informuoti 
vyriausio JT politinio organo 
vadovę apie padėtį Lietuvoje ir 
pasitarti dėl galimų veiksmų 
ateityje. 

Lietuvių Išeivijos veiksniai 
rašo JAV valdžiai dėl 
išvedimo sustabdymo 

Prezidentas priėmė 
amb. Anicetą Simutį 

Prezidentas Algirdas Bra
zauskas pirmadienį priėmė Lie
tuvos ambasadorių Jungtinėse 
Tautose Anicetą Simutį. Aptar
tas numatomas prezidento vizi
tas į JAV, kalba, kurią Lietuvos 
prezidentas pasakys JT Gene
ralinėje Asamblėjoje, problemos 
dėl pastato misijai prie JT ir 
konsulatui, Lietuvos ir Rusijos 
santykiai. 

Lietuvos prezidentas viešes 
JAV rugsėjo pabaigoje. Rugsėjo 
28 d. prez. Brazauskas pasakys 
kalbą JT Generalinės Asamblė
jos sesijoje. 

Ambasadorius Simutis pasa
kė, kad yra didelės galimybės, 
jog New Yorke įvyks Lietuvos 
ir JAV prezidentų susitikimas. 

Vizito metu numatyti prez. 
Algirdo Brazausko susitikimai 
su JAV lietuvių bendruomenės 
nariais, tartasi dėl galimybės 
vykti į susitikimą su Los 
Angeles lietuviais. 

Amb. Simutis yra įsitikinęs, 
kad Rusija turi vykdyti savo 
tarptautinius įsipareigojimus 
dėl armijos išvedimo iš Lietu
vos. Ji tuo labai suinteresuota, 
nes laiku neišvedus kariuome
nės, Rusijai nebus suteikta JAV 

Kongr. Durbin siūlo tuoj pat 
nutraukti pagalbą Rusijai 

Washington. DC, rugpjūčio 
23 d. — Kongresmanas Richard 
Durbin (D-IL) pirmadienį pa
siuntė laišką prezidentui Bill 
Clinton, ragindamas jį pagal
voti apie betarpišką nutrau
kimą pagalbos Rusijai, kol ji 
neįvykdys pažado iki rugpjūčio 
31 d. išvesti visas karines 
pajėgas iš Lietuvos. 

Savo laiške kongr. Durbin 
pastebi, kad sustabdymas 
kariuomenės išvedimo yra grės
mingas ne tik Lietuvos demo
kratijai, bet ir jos kaimynams 
Pabaltijy. Laiške jis siūlo prezi
dentui tuoj pat nutraukti pa
galbą Rusijai ir taip pat arti
miausiu laiku asmeniškai susi
tikti su Baltijos šalių vadais, iš
reiškiant JAV paramą jų demo
kratijoms ir nesikeičianti JAV 
reikalavimą, kad iš jų šalių 
teritorijos būtų išvesti Rusijos 
daliniai. 

ekonominė pagalba. Sprendimą 
dėl jos Amerikos prezidentas 
Bill Clinton turėtų pasirašyti 
šiomis dienomis, pažymėjo A. 
Simutis. 

Kongresmanas Durbin rašo: 
,,Iš Amer ikos mokesčių 
mokėtojų, kurie patys susiduria 
su sunkia ekonomine būkle šia
me krašte, neturi būti reika
laujama, kad jie teiktų ekono
minę pagalbą Rusijai, jei ji 
ketina tęsti savo pirmtako Šal
tojo karo politiką". 

Priminęs, jog jokia valstybė 
neturi teisės savo kariuomenės 
dislokuoti kitoje valstybėje be 
jos leidimo ir nuolatinę visų 
JAV administracijų poziciją nuo 
II Pasaulinio karo pabaigos, 
nepripažįstančią Lietuvos oku
pacijos, kongr. Durbin argumen
tuoja, jog atsiėmimas savo rei
kalavimo, kad Rusija išvestų 
dalinius iš Pabaltijo, tik sus
tiprins Rusijos nacionalistų 
įtaką, kurie nori praplėsti savo 
įtaką ir atgauti prarastas So
vietų Sąjungos žemes. 

Kongresmanas baigia laišką, 
p r i m i n d a m a s , jog Rusijos 
kariuomenės pasilikimas Pa
baltijy pažeidžia Pabaltijo šalių 
suverenumą, gresia jų politi
niam stabilumui ir trukdo socia
lines ir ekonomines reformas. 

Amerikos Lietuvių Tarybos ir 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
pareigūnai pirmadienį, rug
pjūčio 23 d., siuntė telegramas 
ir rašė laiškus JAV prezidentui 
Bill Clinton ir kitiems valdžios 
pareigūnams dėl Rusijos kariuo
menės išvedimo sustabdymo. 

Alto pasiųstoje telegramoje, 
kurią pasirašė Alto pirm. Grož-
vydas Lazauskas ir vicepirm. 
Kazimieras Oksas, primenama 
Rusijos pašalpos įstatymo pa
taisa nr. 704, kurioje pašalpa 
Rusijai sąlygojama kariuome
nės išvedimu iš Pabaltijo, ir 

Ukrainos gyventojai 
nesidžiaugia 

nepriklausomybe 
Kievas, Ukraina, rugpjūčio 

24 d. (Reuters) — Antradienį 
Ukrainoje buvo švenčiama an
troji Ukrainos nepriklausomy
bės paskelbimo sukaktis, bet 
šalies piliečiai nesidžiaugė dėl 
nesibaigiančios politinės krizės 
ir staigiai smunkančio pragy

venimo lygio. 
Sostinės gatvės buvo išpuoštos 

tradicinėmis siuvinėtomis vėlia
vomis ir šūkiais, besidžiau
giančiais Ukrainos valstybingu
mu. Miesto pareigūnai reiškė 
viltį, kad gyventojai nepaisys be 
pertraukos lyjančio lietaus ir 
visvien atvyks į specialius kon
certus bei sporto renginius. 

Bet daugumas gyventojų, at
rodo, nesidomėjo švente. Prieš 
savaitę pravestas apklausinė
jimas parodė, kad tik 46.8^ 
gyventojų remtų nepriklauso
mybę šiandien. 1991 m. praves
tas nepriklausomybės paskelbi 
mo referendumas buvo priimtas 
9-1 gyventojų santykiu. 

Infliacija siekia 40% kas 
mėnesį. Ministro pirmininko 
pastangas mažinti biudžeto 
deficitus pakerta parlamento 
nuolat pravedinėjami didžiuliai 
kreditai nuostolingoms anglies 
kasykloms ir kolektyviniams 
ūkiams. 

prašoma, kad Baltieji rūmai ir 
JAV Valstybės departamentas 
išleistų stiprius pareiškimus, 
protestuojant Rusijos veiksmą ir 
sulaikant tolimensę pašalpą Ru
sijai. 

Panaši Alto telegrama, pa
siųsta senatoriui Dennis 
DeConcini, prašo, kad ir JAV 
Kongresas padarytų stiprų pa
reiškimą, smerkiantį Rusijos 
veiksmą ir sulaikantį tolimes
nę pagalbą Rusijai. 

JAV LB Visuomeninių rei
kalų tarybos pirmininkas Al
gimantas Gečys LB vardu pa
siuntė išsamų laišką preziden
tui Bill Clinton, išreiškiantį 
susirūpinimą, jog nepaisant 
prezidento pažado JAV Kongre
sui, kad jo administracija 
atidžiai seksianti Rusijos ka
riuomenės išvedimo eigą, JAV 
Valstybės departamento pir
madienį paskelbtame pareiš
kime nematyti, kad JAV val
džia mato (ar tinkamai vertina) 
Rusijos daromą politinį ir eko
nominį spaudimą Lietuvai, ku
riuo pakertamos Lietuvos-Rusi
jos derybos. Laiške pabrėžiama: 
„Ne aukšto lygio ryšių trūku
mas tarp Rusijos ir Lietuvos iš
šaukė dabartinę krizę šiame re
gione", o jau 53 metus Rusijos 
tęsiama ekonominio ir politinio 
spaudimo politika. 

JAV LB laiške ragina prezi
dentą pratęsti įstatymą, kuriuo 
ir toliau pagalba Rusijai būtų 
sąlygojama jos kariuomenės iš
vedimu iš Pabaltijo. 

— Vilniuje, Lietuvos Užsienio 
reikalų ministerijoje, rugpjūčio 
24 d. sąlyginiai inicialais pasi
rašyta — parafuota Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos laisvos 
prekybos sutartis. 

KALENDORIUS 

Rugpjūčio 26 d.: Zefirinas, 
Adelinda, Liukas, Tarvilė. 

Rugpjūčio 27 d: Šv. Monika; 
Cezaryus, Gaudąs. Tautgaila, 
Tolvydas. 
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LIETUVIU TELKINIAI 

DETROIT, MI 
VYČIŲ V E I K L A D E T R O I T E 

Lietuvos Vyčių met in iame 
suvažiavime, vykus iame Wor-
c e s t e r , M a s s a c h u s e t t s , i š 
Detroito da lyvavo Bunikiai ir 
Robert Boris. Detroite veikia 
t rys Lie tuvos Vyčių kuopos. 

Rugpjūčio 19 dieną į Mari
jampolės rajono ligoninę buvo 
išs iųstas 12-tasis ta lp in tuvas 
vaistų ir k i tų medicinos prie
monių. Lietuvos Vyčių ekskur
sija į popiežiaus sut ikimą Lie
tuvoje t a ip pat gabens vais tus 
ir medicinos re ikmenis į Lietu
vą. Su šia ke l ione Lietuvos vy
čiai bus n u s i u n t ė ar nugabenę 
daugiau negu 8,000,000 dolerių 
vertės vaistų bei medicinos reik
menų. 

Lietuvos Vyčių šalpai Lietu
vai koordinuoja Lietuvos Vyčių 
Garbės narys Robert Boris. Apie 
Lietuvos Vyčių išvyką ka ta l ikų 
sava i t r a š t i s „Michigan Catho-
lic" r a šė savo rugpjūčio 13 
dienos laidoje. Lietuvos Vyčių 
ekskursija į Lietuvą išvyks rug
sėjo 2 dieną, ir g r į š rugsėjo 17 
dieną. Iš Detroi to vyksta: Stan
ley ir A n n a Baibek, Robert Bo
ris , VVilliam ir Marga re t Dap
kus , Reg ina Ju ška i t ė , A n n a ir 
Susan Lenha r t , Kazys i r Helen 
Mykolai t is , Juozas Panavas , 
Lil l ian Pe t rav ič ius , Ona Šadei-
kienė, Juozas Saplys, Onu tė 
Selenienė, Helen Smolek, Aldona 
S tepona i t i s , VVilliam Zager , 
Louis Bogar t , Loraine Kuban-
zik, Dorothy Mirphy, Elonore 
Pacione, J u n e Tamoš iūnas ir 
Francis Zvirzdin. 

Rugsėjo 25 dieną, tuoj po šv. 
Mišių, Šv. A n t a n o parapijos 
salėje ekskursijos dalyviai pasi
dal ins savo įspūdžiais iš kelio
nės ir parodys vaizdajuostes. 
Visuomenė kviečiama popietėj 
da lyvaut i . 

D A N T Ų G Y D Y T O J Ų 
P A S I T A R I M A S 

Dr. Algio ir Birutės Barauskų 
namuose, Bloomfield, MI, šven
čiant sėkminga i pasibaigusias 
lauko teniso p i rmenybes , rug
pjūčio 15 d., t en dalyvavę det-
roitiškiai dan tų gydytojai Vale
rija B a r a u s k i e n ė , V y t a u t a s 
Baukys , Algis Ba rauskas ir 
č i k a g i e t i s L e o n i d a s R a g a s , 
tarėsi „ D a n t ų sveikatos t a lka 
L ie tuva i " (Denta l Assistance 
Foundation to Lithuania) reika
lais. Ši draugi ja nuoširdžiai 
rūpinas i dan tų sveikat ingumo 
kėl imu Lietuvoje. 

PUTNAM, CT 

A.a. Gražina Matulaitytė-Rannit 

A.A. G R A Ž I N A 
M A T U L A I T Y T Ė - R A N N I T 

M. N. Pr. Seserų Matulaičio 
Slaugos namuose , P u t n a m e , 
išgyvenusi 11 metų, rugpjūčio 
10 d. mirė Lietuvos Operos 
da in in inkė Gražina Matulai
tytė Ran n it. 

Su ja bendravę ir ją lankę 
namų gyventojai, jai patarnavęs 
Namų pe r sona la s pr i s imins 

velionę, kaip išskirtinai gražios 
ir jautrios sielos asmenybę. J ie 
matydavo ją namų centre susi
masčiusią prie pal. Jurgio Ma
tulaičio paveikslo, a r su gilia 
rimtimi ir dėmesiu dalyvau
jančią šv. Mišių aukoje. 

Labiausiai a t m i n t i n a ji išliks 
vaikščiojanti Matulaičio namų 
kalneliais, kai dainuodama (kol 
pajėgė) ar niūniuodama, tur būt, 
šnekindavo laukines gėlytes ir, 
jų prisiskynusi, puošdavo savo 
kambario palangę. Pris imins ją 
— baltaplaukę ir vėlyvą rudenį 
prie terasos beriančią susmul
kintos duonos gabalėl ius ir 
l auk ianč ią a t s k r e n d a n č i ų 
paukščiukų... J i gyveno nuosta
biame Bizet „ C a r m e n " Mikae-
los, D 'Albe r t „ P a k a l n ė s " 
piemenaitės, Smetanos „Par
duotosios nuotakos" Maženkos 
ir, tu r būt, k i tų operų poetiškų 
personažų pasaulyje... 

Į jos laidotuves buvo atvykęs 
Lietuvos ambasadorius JAV — 
Stasys Lozorai t i s , vel ionės 
seserėnas. Jo pasakyt i žodžiai 
prie kapo, kad čia y ra laidojama 
anos Lietuvos dalelė, t inka ir 
Matulaičio namams . Ją išleis
dami Amžinybėn, palydėjome ir 
Matulaičio namų dalelę. 

a p 

CAPE COD, MA 
GRAŽU ČIA 

ATOSTOGAUTI, 
P I K N I K A U n 

Cape Codo pusiasalis, išsiki
šęs lyg ranka toli Atlanto van-
denynan, yra kurort inė vieta. Jo 
geografinė padėtis i r gamta la
bai primena Lietuvos Neringą. 

Taigi, ka i t ik pavasario saulė 
kyla horizontu aukštyn, ruoš
dama gamtą i r žmones vasarai, 
miesteliai ir sodžiai Cape Code 
pradeda savo tradicinius dar
bus: valymus ir dažymus namų, 
kiemo ir aplinkos tvarkymus, 
kad tur is ta i i r vasaros svečiai 
čia rastų jaukią, malonią ap
linką, geras atostogas. Kai pa
g a l i a u t ū k s t a n č i a i t u r i s t ų 
užtvindo plentus, pakeliui į 
Cape Codą, vietiniai nuolatiniai 
gyventojai pas i t raukia į savo 
namus, sodybas, kad nepatektų 
eismo sūkur in arba krautuvių 
pirkėjų minion. 

Vasaros sezono metu Cape 
Code pagausėja lietuvių, ka i į 
savo pa l ik tus vasa rnamius , 
vilas iš karštos Floridos čia 
g r įž ta t a u t i e č i a i pa i l s ė t i . 
Čiabuviai-lietuviai savo tautie
čius turistus ir atostogaujančius 
— pasi t inka tradiciniu vasaros 
pikniku, kuriame gera proga vi
siems kelias valandas praleisti 
savųjų ir paž į s tamų ta rpe . 
Šiemet toks piknikas įvyko 
liepos 10 d. Bronės Jucėnienės 
jaukioje sodyboje, Centervilėje. 
Rengėjai gausius svečius, kurių 
buvo per septyniasdešimt, pa
vaišino l ietuviškais valgiais, 
pyragais, o prityręs buriuotojas 
Bronius Markel iūnas , įsitaisęs 
, , s p i r i t u a l i n į k a m p e l į " su 
bonkutėmis, aptarnavo ištroš
kusius šaltais gėrimais. Tas šeš
tadienis buvo itin karš tas ir 
tvankus, todėl svečiai daugiau 
gėrė nei valgė, visų nuotaika 
buvo pakili . Juk t a i vienintelė 
proga po atviru dangumi laisvai 
pabendraut i ir pasivaišinti. 

Rengėjus ir svečius kiek 
nuliūdino gauta žinia, kad tą 
rytą mirė ilgai sirgęs žymus 
dai l ininkas Viktoras Vizgirda, 
Cape Codo bendruomenės na
rys. J au kitą dieną tautiečiai su 
juo atsisveikino. 

Paprastai piknikas baigiamas 
loterija: t raukimu laimingų nu
merių suaukotoms dovanoms-
fantams laimėti. Šį kartą loteriją 
at idarė „meksikiet is" PEDRO 
Alfonso, Alberto La Kukaračia 
(Petrutis) su didžiule skrybėle-
sombrero. J i s bandė įtikinti 

Viešnios ii „svetur" lietuvių piknike Cape Cod'e Iš k. — Jurgita Kovienė 
ii Hartfrdo, Irena Kuprevičienė iš Clevelando ir vietiniai Česlovas Mickūnas 
ir Jonas Cereška. 

Nuotr. Jono Kovos 

publiką esąs autent iškas lie
tuvių palikuonis Meksikoje-
Amigo... Seimininkė Jucėnienė 
mėgstanti sveiką humorą, grei
tai susimėtė: nuskubėjusi kam
b a r i n , a t s i n e š ė t a i p pat 
originalią, tik daug puošnesnę 
sombrero, kurią j i svečiams pa
demonstravo. Vadinasi, įvyko 
staigmena, nesurežisuotą prog
ramą publika sutiko plojimais. 
Kai loterijos t raukimai buvo 
baigti , daugelis svečių savo 
rankose laikė net po kelias 
dovanas: kas lietuvišką audinį, 
drožinį, dėžutę auskarams, o 
kas stipriai prie šono spaudė 
vyno ar šnapsiuko bonką. 

Cape Cod'o lietuvių piknike laimikių 
traukimui vadovavęs „meksikietis 
Pedro" - Petrutis. 

Nuotr. Irenos Kuprevičienės 

Po Lietuvių Bendruomenės 
sparnu Cape Code yra apsijungę 
apie 120 lietuvių, kurių dau
guma yra pensininkai. Lietuvos 
kr izės metais kaipkadiečiai 
vykdė intensyvią kampaniją, 
ypač tuo metu, kai Lietuvai 
reikėjo tarptautino pripažinimo. 
Dabar, bendrajai veiklai atslū
gus , pavieniai tautiečiai vykdo 
savo planus padėti Lietuvos 
žmonėms ir jos institucijoms. 
Čia galima suminėti kelis iški
lesnius asmenis. Pvz., stoma
tologijos srityje reikšmingų 
rezultatų pasiekė dantistas dr. 
Vladas Vaitkus, laikomas Lie
tuvos implantalogijos pradinin
ku . Apie jį plačiai aprašė Dalia 
Augūnienė „Drauge" (1993. 
VTI.27); dr. Mindaugas Pautie-
n is , tur įs savo kliniką Hyannio 
mieste, pernai su vietos lietuvių 
finansine parama buvo čia atsi-
kvietęs iš Lietuvos jauną profe
sorę dr. Alę Gaidytę pasitobu
linti ortodontologijos srityje; dr. 
Mindaugas ta ip pat yra surin
k ę s nemažą medicinos instru
mentų, kuriuos persiuntė Lie
tuvon. Prie šios akcijos — padėti 
Lietuvos žmonėms sveikatos sri
tyje — prisideda kitas odon-
tologas dr. Ričardas Shakalis, 
t u r į s savo kabinetą Centervi
lėje. Ortopedas Erdvilis Janu
laitis, turįs kliniką Hyannio 
mieste, lankėsi Lietuvoje ir 
tenai supažindino vietos spe
cialistus su naujais laimėjimais 
ortopedijos srityje. Janulaitis 
t a ip pat yra LB Tarybos narys. 
Yra ir kitų žymūnų. Štai turime 
du radijo darbuotojus: trumpų 
bangų (Ham Radio) operatorius, 
kurie eterio bangomis palaiko 
nuolatinį ryšį su Lietuva ir 
kitais pasaulio kraštais. Tai inž. 
Edvardas Shakalis ir Jurgis 
Laurinait is . 

Muzikos-meno srityse Lietu
vos institucijas ir pa sk i rus 
muzikui remia Eugenija i r 
Vytautas Rastoniai. Lietuvos 
Enciklopedijos leidėjas Juozas 
Kapočius, j au seniau įs ikūręs 
Cape Code, palaiko nuolatinį 
ryšį su Lietuva savo leidinių ir 
turimos sutelktos l i tuanist ikos 
reikalu. 

Cape Code taip pat t u r ime 
visuomenes veikėjų, kurie savo 
veikla peršoka vietos parapijos 
ribas. Tai ilgametis Lietuvių 
Bendruomenės Krašto tarybos 
narys, Bostono apygardos pir
mininkas Česlovas Mickūnas, 
kurį matome visur, kur t ik rei
kia kokios nors paramos a r tal
kos. Čia turime ir mūsų jauni
mo atstovių: Lietuvių skau tų 
sąjungos vadoves — skaut i -
ninkes: Genovaitę Treinienę ir 
Reg iną P e t r u t i e n ę , k u r i o s 
neseniai dalyvavo Lie tuvių 
s k a u t ų jubiliejinėje R A K O 
stovykloje Mičigane. Jos ta ip 
pat yra darbščios lietuviško 
liaudies meno puoselėtojos ir 
kūrėjos. Visų čia nesuminėsiu, 
nes kiekviena Cape Codo lietu
vių šeima kuo nors yra prisi
dėjusi arba dar ir dabar prisi
deda savo ta lka , f inansais , 
patyrimu ne tik prie savo vie
tinės bendruomenės veiklos pa
gyvinimo, bet ir prie paramos 
teikimo tautiečiams Lietuvoje. 

Grįžtant prie vasaros atostogų 
temos, t u r ime su t i k t i , kad 
vasara jau prie pabaigos. Kai 
t ik papūs žvarbūs š iaurės-
v a k a r ų vė ja i , d a l i s m ū s ų 
tautiečių uždarys savo vasar
namių duris ir vėl pa t rauks su 
saule į pietus — Floridon. Čia 
liks ištikimieji, kurie j au y ra 
užsigrūdinę prieš žiemos išdai
gas: sniego pūgas ir s t ipr ius 
šalčius. Juk daugelis mūsų tą 
patyrimą atsivežėm Amerikon 
iš Lietuvos, kur žiemos būdavo 
tikrai šaltos. 

A s p (Pe t ru t i s ) 

K E N N E B U N K P O R T , M E 

ANTANO K E B L I O 
K O N C E R T A S 

Antanas Keblys jau 30 metų 
savo atostogas praleidžia Ken-
nebunkporte. Šįmet atostogau-

dams, jis liepos 25 d. koncertavo 
lietuvių pranciškonų namų au
ditorijoje. Magnetofonui akom
panuojant, j is padainavo sep
tyn ias dainas. Magnetofoną 
tvarkė Dainius Juras . 

KONCERTAVO 
D GRAUSLYTĖ IR 
F. KOVALEVSKAITĖ 

Solistės Danutės Grauslytės ir 
pianistės Frances Kovalevskai-
tės koncertas pranciškonų svečių 
namų salėje įvyko liepos 26 d. 
Abi menininkės savo programas 
atliko puikiai, su meniška iš
raiška ir įsijautimu. Klausytojai 
koncertu buvo labai patenkinti. 

V A S A R O T O J Ų C H O R A S 

Pranc i škonų vasarv ie tė je , 
Kennebunkporte, kasmet vasa
roja daug svečių iš įvairių JAV 
ir Kanados vietovių. Dainą 
mėgstantieji vasarotojai sudaro 
chorą. Vasarotojų choro koncer
tas liepos 29 d. buvo labai 
sėkmingas. Puikiai buvo sudai
nuota 10 dainų ir 3 duetai. Due
t u s a t l iko so l i s ta i D a n u t ė 
Grauslytė ir An tanas Keblys. 
J iems akompanavo ir chorui di
rigavo Frances Kovalevskaitė.. 
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P O E Z I J O S V A K A R A S 

Poezijos vakaras rugpjūčio 5 
d. įvyko pranciškonų svečių 
namo televizijos kambaryje. 
Programoje dalyvavo J o n a s 
Landsbergis ir Leonas Lėtas, 
literatūros kri t ikė Ada Stak-
nienė ir gera skaitovė Ada Ust-
janauskienė. Jonas Landsbergis 
paskaitė kelis savo eilėraščius, 
Leonas Lėtas skai tė B. Braz
džionio ir deklamavo Maironio 
poeziją. Ada Staknienė pasakitė 
K. Ostrausko „Mini dramą". 
Ada Ustjanauskienė paskaitė 
eilėraščių iš Leono. Lėto 1983 m. 
rašytojų draugiips premijuoto 
eil. rinkinio. L. Lėtas ir A. 
Staknienė yra rašytojų sąjungos 
nar ia i ir t a rp t au t in io P E N 
klubo nariai. Renginiu rūpinosi 
ir vakaro pranešėjos pareigas 
atliko Elena Vasyliūnienė. 

STAKNIŲ ŠEIMOS ŠVENTĖ 

P r a n c i š k o n ų v a s a r v i e t ė j e 
atostogaujanti Staknių šeima 
rugpjūčio 8 d. šventė Margie 
Cuthberson (Margaritos Stak-
nytės-Samatienės dukters) 31 
metų vedybų sukaktį . Šv. Mi
šias Tėvų Pranciškonų koply
čioje aukojo Tėvas Robertas, 
OFM, giedojo sol. Angelė Kiau-
šaitė. 

P R I S I M I N T A 
MARGARITA S A M A T I E N Ė 

A.a. Margar i ta Samat ienė 
(Staknytė) rugpjūčio 11d. buvo 
prisiminta šv. Mišiomis Tėvų 
Pranciškonų koplyčioje, Kenne-
bunkpor, ME. Šv. Mišias auko
jo Tėvas Rafaėlis Šakalys, OFM. 
Į s p ū d i n g a i giedojo so l i s tė 
Angelė Kiaušaitė. 
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Po choro koncer to K e n n e b u n k p o r t , M a i n e , l i e t u v i ų p r a n c i š k o n ų vasarvii 
tėję. I š k. solistai A n t a n a s Keblys ir D a n u t ė G r a u s l y t ė , t ėvas Gabr ie l i t 
Baltrušait is , pranešėja E l e n a Vasyl iūnienė ir p i an i s t ė F r a n c e s Kovalevska i t 

N e p r i k l a u s o m o s L i e t u v o s 
kariuomenė įžengė į Vilnių 
1920 m. rugpjūčio 26 d. 
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Tai. (708)598-8101 
Vai pagal susitarimą 

IL 

Tai . kabineto Ir buto: (708)652-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ave.. Cicero 

Kasdien 1 iki 8 v v 
išskyrus treč šešt 12 iki 4 vai p p 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLES IR PROSTATOS 

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

Tai . 312-585-1955 
172 Schlller St., Elmhurst. IL 60126 

708-941-2608 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120 

Kennebunkporto scenoje solistė Danutė Grauslytė ir pianistė Frances 
Kavalevskaitė. 

DR. S. LAL 
SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 

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

ketv 9-12 Penkt 2-7 

Kab. tel . (312) 585-0348: 
Rez. (312)779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
Vai. pagal susitarimą pirm ir ketv 12-4 

69 . antr 12-6. penkt 10-12 1 6 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

Tiknna akis. pntaiko akinius 
2618 W. 71st St. 

Tel . (312) 737-5149 
Vai pagal susitarimą 

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

Tai . (708) 448 1777 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Street 

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

Kabineto te l . (312) 776-2880. 
Rez. (708) 448-5545 

EDMUNDAS VIZINAS. M.D. S.C 
Specialybe — Vidaus hgu gydytoias 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. (prie Austm) 

valandos pagal susitarimą 
Tel. (312) 585-7755 

ARAS ŽLIOBA. M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarltan Medlcal Center 

Napervllle Campus 
1020 E. Ogden Ave.. Sulte 310. 

Napervllle IL 60563 
Tel 708 527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tel 312-586-3166 
Namų 708-381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 W. 63rd St.. Chicago. IL 606: 
Vai pirm a n f ketv ir penkt 3-6 

Šeštadieniais pagal susitarimą 



Archyvai gali laukti, o reikia 

PARAMOS ŠVIETIMUI 
Neseniai daugumą mūsų pa- yrc daugiau ar mažiau tapę is-

siekė JAV LB Švietimo tarybos toriniais išsireiškimais, yra 
pirmininkės Reginos Kučienės tikrai svarbu grįžti į tą kasdie-
atsišaukimas su prašymu ninę išeivijos realybę, reikalau-
pagalbos šiame krašte vei- jančią ir darbo, ir aukų mūsų 
kiančioms lituanistinėms mo- tapatybės čia išlaikymui. Be 
kykloms. Ten rašoma: „Deja, abejo, yra daug projektų, kurie 
Švietimo Taryba dėl ribotų fi- būtų naudingi Lietuvai ir jos 
nansinių išteklių susiduria su žmonėms, ir tie projektai yra 

KOVA DĖL EKRANŲ 
- LIETUVA, 

PRANCŪZIJA, JAV 

didėjančiomis problemomis švie
time". Be abejo, tai yra gana 
liūdnas konstatavimas, kad 
pagaliau lietuviškoji išeivija, su 
didžiausiu dosnumu rinkusi 
aukas įvairiems projektams 
Lietuvoje, yra pati atsistojusi 
krizėje. Būtų gražu gauti 
pagalbą iš Lietuvos mūsų vaikų 
lietuvių kalbos mokymui, nes 
kalba ir kultūra yra paprastai 
daug gyvybiškesnės savame 
krašte. Tačiau turime pripažinti 
realybę, kuri dabar Lietuvai, 
net prie geriausių norų, ne
duoda nei išteklių, nei galimy
bių teikti užsienio lietuviams 
pagalbą. Lietuva dabar iš
gyvena sunkius laikus ir 
politikoje, ir ekonomijoje, todėl 
išeivija, kuri yra tikrai daug 
padėjusi Lietuvai, dabar iš jos 
ko nors laukti negali. Tai 
reiškia, kad dar kurį laiką lietu
vybės išlaikymas išeivijoje 
pasiliks ant mūsų pečių. 

Reikia sveikinti JAV LB Švie
timo tarybą, kad ji savo 
uždavinį — tęsti ir stiprinti 
lietuvišką švietimą — priima 
net su tam tikru entuziazmu. 
Dabar, kai visoki šūkiai, susieti 
su laisve ir nepriklausomybe, 

vykdytini pagal sąlygas. Bet 
švietimas čia mums yra jau ne 
projektas, o būtinybė. Šiam 
tikslui mes turime vėl atidaryti 
savo kišenes ir ištiesti dosnias 
rankas. Mano nuomone, yra 
galima vėlesniam laikui atidėti 
net ir gražiai skambančius pro
jektus, suristus su okupacijos 
archyvų tikrinimu ir visų mums 
padarytų skriaudų katalo
gavimu. Jie gali palaukti, nes 
istoriją rašyti, jai vykstant, yra 
ne tik nelengva, bet kartais net 
nenaudinga. O vis dėlto atidėti 
keleriems metams savo vaikų 
lietuvių kalbos mokymą reikš
tų lietuvybės išeivijoje pasmer
kimą, mirtį . Mes ga l ime 
parašyti geriausias istorines 
knygas ir bibliotekas jomis 
pripildyti, bet, jei nebus jaunų 
žmonių, mokančių jas skaityti, 
tai jų greit net bibliotekos neno
rės pas save laikyti. 

Tikrai mes turime savo dar
bais ir žodžiais parodyti, kad 
neliks nei vieno lietuvio vaiko 
JAV, kuris, norėdamas mokytis 
lietuvių kalbos, neturėtų tam 
tinkamų sąlygų. 

Vytautas Biel iauskas 

JAUNIMO DVASINIO 
ATSINAUJINIMO SĄSKRYDIS 

Vilnius uždraudžia striptyzą. 
Išjungiamos Vokietijos vėly
vosios televizijos erotinės pro
gramos. Valdžios organai aiški
na, jog tų žingsnių buvo imtasi, 
nes uždraustieji dalykai neside
rina su „vietiniais papročiais". 
Ar dabar importuotų filmų eilė? 
Juk ir jų nežabotas smurtas bei 
porno-erotika dažnai nesiderina 
su tais „vietiniais papročiais". 

Ar valdžiai dera reguliuoti 
savo piliečių pramogas? Ar 
cenzūra nėra pavojingesnė už 
taršą ekranuose? Kaip suderinti 
išraiškos laisvę ir moralės rei
kalavimus? Ar vaikų ir jaunimo 
dvasinė sveikata nėra svarbes
nė už „prekiautojų pamazgo
mis" teises? Kas nustatys leisti
no smurto ir erotikos ribas? Ar, 
įžengus į rinkos ūkį ir prekybą 
su pasauliu, galima uždrausti 
tokius nepageidautinus impor
tus? 

Sveiki, lietuviai, ieškantys at
sakymo į tuos klausimus — tai 
reiškia, kad jūs jau įžengėte į 
modernųjį pasaulį! Tie klau
simai šiandien skamba visur. 
Amerikoje, pavyzdžiui, visuo
menės ir Kongreso spaudimas 
privertė galingąją televizijos 
pramonę truputį susivaržyti; 
prieš kai kurias itin smurtingas 
ir „e ro t i škas" programas 
žiūrovai išgirs perspėjimą. O 
Europoje darosi dar įdomesni 
dalykai — Prancūzija išeina į 
atvirą kovą su Amerikos filmų 
pramone. 

Amerikiečių žurnalistas Ro-
ger Cohen liepos 11-tą „The 
New York Times", „Stilių" 

rodomi amerikiečių filmai pasi
glemžia 55 nuošimčius visų kino 
teatrų pajamų, kai prancūziški 
filmai tepajėgia susikrapštyti 
šešis dešimtadalius nuošimčio 
bendrų pajamų už Amerikoje 
parduotus bilietus. 

Amerikiečiai ir prancūzai, 
kaip rašo Cohen, apsišaudo ir 
įprastiniais estetiniais argu
mentais. Prancūzų režisieriams 
(nors ir ne prancūzų publikai 
aplamai), daugumas amerikie
čių filmų tėra grubūs sensacijų 
ir vaizdinių anekdotų lipdiniai, 
kuriais apsupamas aktorius -
žvaigždė. Hollyvoodui prancūzų 
filmai atrodo „pasibaisėtinai 
nuobodūs". 

Valdžios finansinė parama — 
šimtai milijonų dolerių padėjo 
išlaikyti Prancūzijos kino 
pramonę, kuri kasmet pagami
na apie 130 filmų. Bet ir toji 
pramonė šiandien išgyvena fi
nansinę krizę. Jai nelengva var
žytis ir su Rytų Europa, kur 
filmai pagaminami daug pigiau. 
Prancūzų filmo bendrovės 
reikalauja didesnės valdžios 
paramos, kuri jas apsaugotų 
nuo užsienio konkurencijos. 

Straipsnio autorius praneša, 
kad prancūzų pastangos atsis
pirti Hollyvvoodui susilaukė 
palankaus atgarsio ir kitose 
Europos šalyse. „Mes turime 
sulyginti varžybų taisykles, — 
pareiškė Britų Filmų Instituto 
atstovė. — Europa nenori, kad 
Hollywoodas ją apsemtų". Šį 
rugsėjį Paryžiuje bus atidaryta 
pirmoji Europos filmo studija, 
kurią iš dalies finansuoja Eu-

ASD narės dalyvavusios Jubiliejinėje stovykloje, Rakė. 1 Gina Mačiulienė. Dana 
Augutė-Scola, Rima Mulokaitė, Vilija Žemaitaitytė. Vilija Tompauskaitė, Nida Gedgaudaitė, Sigu
tė Šnipaitė, Anysa Šnipaitė, Rita Likanderytė, Laura Lauciūtė, Gostautaitė, Ilona Laučienė, Jolita 
Buzaitytė, Danutė Eidukienė ir Ramoną Steponavičiūtė. 

Nuotr. Nidos Bichnevičiūtės 

PIRMĄJĮ LIETUVIŠKĄ 
LAIKRAŠTĮ PRISIMENANT 

P . PALYS 

Liepos 9-18 d. maršrutas Že
maičių Kalvarija - Telšiai - Šiau
liai - Kaunas - Marijampolė ke
liavo Lietuvos katalikšiko 
jaunimo sąskrydis „Su Kris
tumi į tautos ateitį". Kaip 
pasakė viena iš stovyklos orga
nizatorių, Lietuvos ateitininkų 
federacijos vicepirmininkė ses. 
Daiva Kuzmickaitė, žygyje daly
vaujantys jaunuoliai siekia čia 
pratur tė t i ir atsinaujinti 
dvasiškai, kad, sugrįžę į savo 
parapijas, galėtų vaisingiau 
prisidėti prie pasirengimo popie
žiaus vizitui darbų. Stovyklos 
dalyvių branduolį sudarė jau
nieji ateitininkai, su kuriais 
drauge keliavo įvairių vyskupi
jų jaunimo, maldos grupių, 
skautų organizacijos atstovai 
bei visai atsitiktinai prisijungę 
jaunuoliai. 

Sąskrydis prasidėjo liepos 8 d. 
Žemaičių Kalvarijoje, kur po šv. 
Mišių jaunuoliai susitiko su 
Telšių vykupu Antanu Vaičiu
mi, prel. Kazimieru Gasčiūnu, 
prel. Juozapu Pranciškumi Ged
gaudu, Telšių kunigų seminari
jos vicerektoriumi kun. Jonu 
Kaunecku ir kitais vyskupijos 
kunigais. Vyskupui Antanui 
Vaičiui pasveikinus ir palai
minus susitikimo dalyvius, įvy
ko atvira diskusija, kurioje, at
sakydamas į klausimus, ganyto
jas akcentavo kunigo šventumo 
būtinybę, pareiškė savo nuomo
nę apie įvairius naujus religi
nius sąjūdžius. Po to jaunuoliai 
aplankė ,,kalnus", kas ne 
vienam iš jų paliko didelį įspūdį. 

Liepos 10 d., po ryto maldos, 
sąskrydininkai pėsčiomis iške
liavo į Panų kalną, kur šv. 
Mišias aukojo kun. J. Kaunec-
kas ir iš San Paulo (Brazilija) at
vykęs kunigas J. Šeškevičius. 
Pakeliui vyko būrelių prisista
tymai, visus labai suartinę. 
Liepos 11-12 d. Telšiuose jaunie
ji katalikai dalyvavo šeimos 
kongrese „Meilė, šeima, gyvy
bė", į kurį buvo atvykę „Cari
tas" Šeimos centro darbuotojai 
gyd. Nijolė Liobikienė, gyd. 
Dovilė Mačiukėnaitė, gyd. Vir-
gilijus Rudzinskas ir kun. Ri
čardas Repšys.MIC. Kongrese 
kalbėta apie jaunimo pasiren-

priede pranešė iš Paryžiaus, jog ropos Bendruomenė. Prancūzi-
gimą kurti šeimą, ją vieni
jančias dvasines vertybes, ak
centuota būtinybė atsirinkti tai, 
kas gera, iš Vakarų kultūros. 
Vyko atskiros paskaitos mer
gaitėms ir vaikinams, diskusi
jos, atsakinėjama į klausimus. 
Praktinėje dalyje buvo rengiami 
žaidimai, kurių metu jaunuo
liai, pasidalinę vaidmenimis, in
scenizuodavo realias problemiš
kas situacijas. 

Liepos 13 d. keliaujančios sto
vyklos dalyviai pasiekė Šiau
lius, kur išklausė Gintaro Be
resnevičiaus paskaitos apie 
pagoniškąją praeitį ir krikš
čionybę Lietuvoje, o vakare Šv. 
Petro ir Povilo bažnyčioje 
susirinko į šv. Mišias, kurias au
kojo Ateitininkų federacijos 
dvasios tėvas vyskupas Sigitas 
Tamkevičius, daugelio panašių 
stovyklų talkininkas kun. Juo
zas Šeškevičius, jaunimo organi
zacijų kapelionas kun. Robertas 
Grigas, kunigai Algirdas Dauk
nys, Antanas Domeikis, Algis 
Gudaitis,SJ ir kt. Per pamokslą 
ganytojas karštai ragino ieškoti 
autentiško Krisaus, kuris vie
nintelis gali įprasminti ir kančią, 
ir prisikėlimo džiaugsmą, su
teikti kilnios jaunystės vertą 
tikslą. Vyresniąją kartą vysku
pas kvietė neatmesti ir nenie
kinti naujų maldos formų ieš
kančios jaunuomenės. „Mes, 
vyresnieji, nors ir daug patyrę, 
kartais net kentėję dėl tikėjimo, 
dažnai tik su pavydu galime 
žvelgti, su kokiu nuoširdumu, 
atsidavimu šie jauni žmonės eina 
prie Dievo", pasakė jis. Kita 
vertus, vyskupas ragino jaunimą 
beatodairiškai nenusigręžti nuo 
amžiais kaupto gerųjų katali
kybės tradicijų lobyno ir tau
tinių papročių. Po Mišių Aukos 
visi susitiko IV vidurinės 
mokyklos salėje, kur draugiškos 
šeimos atmosferoje vyskupas 
atsakė į gausius klausimus. 

Iš Šiaulių per Kauną keliau
janti stovykla pasiekė Mari
jampolę, kur liepos 15-18 d. 
vyko Vilkaviškio vyskupijos Eu-
chori8tini8 kongresas. 

„Katalikų Bažnyčia 
Lietuvoje" 

Prancūzija norinti užtikrinti, 
kad dauguma Europos televizi
jos stotyse rodomų filmų būtų 
europiečių gamybos. Prancūzi
joje toksai įstatymas jau veikia; 
dabar Paryžius nori, kad visa 
Europa imtų taip tvarkytis. 
Kitaip, sako prancūzų valdžios 
atstovai, cituodami buvusį kul
tūros ministrą Jack Lang, „mes 
turėsime atsisakyti savo sąži
nės, savo galvosenos ir savo 
gyvenimo būdo". 

Nors prancūzų balsuotojai šį 
pavasarį išstūmė ministrą Lang 
ir kitus „šampaną mėgstančius 
socialistus", „kultūrinis karas" 
tarp Prancūzijos ir Amerikos te
besitęsia. Anot amerikiečių žur
nalisto, ir naujoji prancūzų 
vyriausybė labai nepatenkinta 
tuo faktu, kad Prancūzijoje 

jos vyriausybės neseniai pa
skelbtame memorandume sako
ma, kad, derantis prekybiniais 
klausimais su Jungtinėmis 
Valstijomis, „turi būti pri
pažintas Europos Bendruome
nės kultūrinis unikalumas". 
Tai labai nepatinka Amerikos 
Filmo sąjungai ir JAV vyriau
sybei. Žurnalistas cituoja 
Amerikos pareigūną, anot ku
rio, „pramogos ir filmai yra 
patarnavimų pramonė ir pri
klauso prekybinių derybų bei 
kvotų pašalinimo darbotvar
kei". „Ne, — atsako prancūzai, 
— filmai priklauso kultūros sri
čiai, ir mes dėl jų nesiderėsime". 

Šios varžybos nevyksta „toli
mame" užsienyje —jų pasekmės 
paveiks ir Vilniaus bei Kauno 
ekranus. KŽ 

Jau 110 metų į amžinybę nu
skubėjo nuo to laiko, kada 
pasirodė pirmasis lietuviškas 
laikraštis „AUŠRA". Jis buvo 
pradėtas leisti 1883 metais ba
landžio mėnesyje. Rytprūsiuose, 
Tilžėje. Pirmaisiais metais buvo 
išleista 10 numerių. Pradžioje 
„Aušra" turėjo tik 75 prenume
ratorius, o sekančiais metais jų 
jau buvo arti 250. Dėl įvairių 
priežasčių „Aušra" pradėjo 
si lpnėti ir , išgyvenusi vos 
pusketvirtų metų, sustojo ėjusi. 

Praėjus dešimčiai metų nuo 
„Aušros" gimimo, 1893 m., laik
raštis „Vienybė Lietuvninkų" 
Nr. 12 rašė: „Garbingasis mūsų 
tėvynainis d-ras Basanavičius, 
sykiu su kitais iškilmingais vy
rais kaip p. Kriaučiūnu, nabaš-
niku Petru Arminu (Trupinėliu) 
buvo uždėtojais šito laikraštėlio, 
turėjo siekį, kad tirinėjant ir 
aprašant „Aušroje" senovę Lie
tuvos, pakelti per tai tarp lietu
vių tautišką dvasią, kuria jie 
patys didei buvo persiėmę. Ir iš
ties neapsigavo! „Aušra" arba 
geriaus sakant dvasiškos mislys 
joje patilpusios, pasėtos tarp 
žmonių, atnešė vaisių, kokio pa
tys uždėtojai suvis gal nesitikė
jo. Vaisiumi tuom yra šiandie
ninis lietuvių krutėjimas". 

Toliau, tame pačiame straips
nyje, rašoma ir apie prasidėju
sias „Aušros" negalias ir jos silp
nėjimą: „Bet štai nelaimė! — Ap
linkybės prispyrė Basanavičių, kad 
turėjo apleisti Tilžę ir „Aušros 
redakcija paslinko tada į ranka? 
p. Šliupo. Šliupas jaunas, tik ką 
išėjęs iš universiteto, teisybė 
buvo karštas tėvynainis, bet 
nesuprato reikalų bundančios iš 
miego tautos, nesuprato norų 
naujai užgimusios lietuviškos 
dvasios ir į vietą, kad prasi
juokti, pražadinti ją meilingai. 
į vietą, kad pasakojant pasakas 
ir dainuojant jautrias dainas iš 
mūsų praeities, sujudinti širdies 
jausmus jaunutėlių Lietuvos 
vaikų — savo skaitytojų, kaip 
tai p. Basanavičius darė. jis tuoj 
pradėjo penėti juos nederančiu 
ant mūsų dirvų, pargabentu iš 
Maskolijos. rugštum. kietu 
pienu nihilizmo". 

Dėl tos priežasties, esą, lietu
viai pradėję nuo „Aušros" atšal
ti, o jeigu ją dar pirko ir skaitė, 
tai tik dėl to: „kad neduoti pra
pulti tam vieninteliui mūsų tau
tos laikraščiui". 

Valdžios įsakymu. Šliupas, pa
našiai kaip anksčiau ir Basana
vičius, iš Prūsijos turėjo išvykti. 
Dabar redaktoriumi tapo p. Jan

kus, kurį Šliupas: „...mokėjo jį 
prie savęs pritraukti ir api
painioti savo idėjomis. Jankus 
liko pasekėju ir tarnu Šliupo... 
Jankus ant redaktoriaus buvo 
per silpnas. Norėdamas vienok 
karštai platinti pažiūras įgyto 
nuo Šliupo mokslo, pradėjo tal-
pyt jisai jau suvis begėdiškas 
korespondencijas ypač prieš ka
talikų kunigus tuom aršiaus, 
kad kaip kada begėdiškai dar 
tas korespondencijas perkeisda-
vo ant savo kurpalio — taigi 
„Aušros'" abonentai vis kas syk 
mažėjo ir mažėjo, taip kad ant 
galo daėjo jau sulig kelių de
šimtų". 

Dar kurį laiką, po Jankaus, 
..Aušrą" redagavo Jurgis Mik
sas. Jis esąs, rašo „Vienybė 
Lietuvininkų": „...žmogus labai 
švelnus ir lėto būdo, nemislijo 
suvis eiti radikališku keliu savo 
pirmtakūnų. neturėdamas vie
nok patsai tvirtu pažiūrų, nė 
laikraščiui taipgi tvirto pamato 
duoti nemokėjo — gana, vienok 
jog straipsnių, užgaunančių ku
nigus ir tikybą. Miksas jau ne
talpino ir papiktinančia visus 
mažiuke d. kurią vartojo Šliu
pas su Jankum vardą Dievo per
mainė ant didelės". Mikšui 
„Aušrą" redaguoti teko vos 
kelis mėnesius. Jis jos tolimesnį 
leidimą ir sustabdė. 

Taip neilgą amžių išgyvenusi, 
savo šviesiais spinduliais, 
„AUŠRA" tapo kelrodžiu ki
tiems lietuviškiems laik
raščiams! 

TRUPUTIS KITO 
GYVENIMO 

VIDMANTAS POVILIONIS 
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Prižiūrėtojas vaikšto paskui. Volodia ir kiti bėgioja 
ratu, nieko gero nenuveikdami. Maišas numestas 
viduryje sekcijos. Draugai susispietę aplink jį. Užuot 
padėję, tik trukdo. 

— Virvelę duokite, — šaukia kažkas. 
Visi dairosi vieni į kitus. Praeina minutė, ir trys 

ar keturios puola ieškoti virvelės. Atneša visą krūvą. 
Kažkas nubėgo virti arbatos. Kažkas atnešė ir išdalino 
po saldainį. Pagaliau maišas prikrautas. Kas ne
belenda, tuoj pat atiduodama aplink stovintiems. Visi 
kalba, pertraukdami vienas kitą, niekas nieko nebe-

Nebeišlaikėme, kai Gugalo naktį, visiems sumigus. 
pradėjo teršti už slenksčio. Koks kitas senukas, 
bėgdamas išvietėn, išmaknodavo Gugalo pastangų 
vaisių po visą sekciją. Pareikalavome administracijos, 
kad senis būtų gydomas. 

Gugalo mojavo sunkia lazda ir spiegė, bet vis dėlto 
buvo pasodintas į mėšliną vežimą, tą patį, kuriuo mums 
vežė maistą. Išdidžiu nugalėtojo žvilgsniu žiūrėjo į zoną, 

Tautkevičius ir Lindemanas jau nebedirba, gyvena k0l arklys neskubėdamas kinknojo link vartų, 
iš vienintelio davinio. Neturi pinigų, negali ko nors Yra dar vienas senukas, visiškai niekuo nepasi 
nusipirkti parduotuvėje. Tiems, kurie dirba, truputį žymintis. Tai rumunas Popeliaško. Pirmojo pasaulinio 
geriau. Turintys trečią invalidumo grupę, privalo dirbti karo dalyvis, apdovanotas medaliu už drąsą, leidžia klauso, bet ir išvažiuojantis nebegirdi nieko. Visas 
visą dieną. Antroji grupė — berankiai, bekojai. Jiems gavo dienas Mordovijos miškuose. Vienas — ir jam dūzgeys šalia jo. Tik tada, kai išeis, kai atsidurs vienas 
reikia dirbti keturias valandas, planą vykdyti ne- klausa netarnauja, susikalbėti sunku. Vaikštinėja ir Stolypino narve, tada pajaus, kad per tas kelias minu-
būtina. Ramybėje palieka tik tuos, kuriems jau tas pats visiems geraširdiškai šypsosi iš po ūsų. Tikroji jo pavar- tes galėjo spėti daugiau. Keiks save už jausmingumą. 
— gyventi ar mirti, iš tų jau nieko neišspausi - nei dė Popeleaku. Kaip Baltarusijoje gudinamos lietuviškos mintyse atsiprašinės tų, kuriems nespėjo paspausti 
karceriu, nei daviniu. pavardės, taip Sąjungai atitekusioje Rumunijos daly- rankos, visą kelionę atsisveikinęs, sakys nepasakytus 

Šlykščiausią būtybė yra Gugalo — sumarazmėjęs, je Popelesku pavirto į Popeliaško ir sakosi vienu metu žodžius. 
o gal ir visai išprotėjęs senis. Niekas negali pasakyti, buvęs net Popeliaškov. Mano bičiulis Sergejus mokosi 
kiek jam metų, kas jis toks, iš kur. Kalba, kad dirbęs rumunų kalbą ir bando su juo kažką išsiaiškinti. Serge-
prižiūrėtoju kažkur Rusioje, kad dalyvavo šaudymuose jaus tėvas tadžikas, mama ukrainietė. Pats Sergejus 
ir buvo ypač žiaurus. Aukšta žmogysta, oda aptraukta. rusas, tačiau nusprendė tapti rumunu. Vėliau jis 
kaukole, šeriuotais žandais, pasiramstydama lazda susiliejo su monarchistais ir panslavistais. Matyt, grįžo 
slankioja po sekcijas. Klausosi, kas ką kalba. Pabandyk visiems laikams į Rusijos glėbį. J i priima visus. 
išvaryti.. Vapa kažinką beprasmiška: tetete. Ir žiūri 
gudriomis kiaulės akutėmis. Jei ne tos akutės, atrodytų * * * 
visiškas beprotis. Bet Aleksandrovas dar naudojasi jo 
informacija. Visi bįjo pykinti Gugalą. Ne kartą, Keista — bet iškratytas ir patikrintas su maišais 
palaukęs, kol visi išeis į darbą, prišlapino savo įžeidėjo .žygiuoju į ligoninę. Padedu Volodiai nešti maišą. Jis 
puodelį ar prigalvojo dar šlykštesnių dalykų. Daryti išvažiuoja nežinia kur. 
jam ką nors beviltiška. J is tik stovi ir juokiasi: kche, Netikėtas buvo šiandieninis etapas. Volodia jo 
kche. Atrodo — pastumsi, ir numirs. i nelaukė. Penktojoje zonoje jau buvo išgyvenęs trejus 

metus. Staiga po pusryčių perskaitė jo pavardę, davė 
penkiolika minučių susiruošti. Tik tada suprato, kiek 
nepasakyta draugams. Puolė prie vieno, prie kito. Pra
dėjo rinkti daiktus — visur išdėliotus, išdalintus. Reikia 
atiduoti knygas, sunaiknti užrašus, kai ką paslėpti. 
Reikia susitarti dėl žinios, kur nuvežė. Minutės eina. 

Stovime, šnekame. Prislenka Gugalo. Klausosi. 
Pastebėjęs, kad jį mato, pradeda. 

— Kokie gražūs berniukai, kche, kche. Ko jūs čia 
atvažiavote, kche, kche. Tokiems gražiems berniukams 
reikia gražių mergaičių. 

Geriausia nueiti šalin. 

O kol kas — geriame arbatą. Tik artimiausi drau
gai lydės iki sargybinės. Kiti jau nuėjo siūti. 

Ž INIOS 

Iš būro (BUR — brigada besilennogo režimą — 
kalėjimo tipo bausmės vieta lageryje) grįžo Voldema
ras Kuzikas. Neaukštas. Plačiaveidis. Sprendžiant iš 
pavardės — estų kilmės latviukas. Tatuiruotė ant 
rankos rodo: kriminalinis. Tikrai — turėjo tokių 
polinkių. Buvo vaikščiojantis kaltinimas sistemai. 
Gimė jis Komijos lageriuose, kur buvo išvežti jo tėvai. 
Dokumentuose niekam nerūpėjo įrašyti jo latvišką 
vardą, todėl oficialiai buvo Vladimiras. Tėvų neteko 
jau vaikystėje. Sirgo TBC. Buvo laikomas įvairiau
siuose griežto režimo lageriuose sunkiai auklėjamiems 
paaugliams. Sulaukusį septyniolikos — vėl suėmė. 
Apkaltino antitarybine veikla. Ilgai tardė. Kai sukako 
aštuoniolika, teisė jau kaip pilnametį: treji metai 
griežto režimo lageryje. _ . v 

(Bus daugiau) 

• 
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Seno lietuviško kaimo kertelė. Antano Sutkaus nuotrauka 

LAIKAS SUSIRŪPINTI 
KARALIAUČIAUS LIKIMU 

Yra žinoma, koks baisus holo-
kostinis likimas ištiko Mažąją 
Lietuvą. Per vienerius besibai
giančio II pasaulinio karo metus 
to krašto gyventojai turėjo žūti 
arba negrįžtinai apleisti savo 
paveldėtas tėviškes. 

Sielojantis Lietuvos reikalais, 
kaipgi galima pamiršti Mažąją 
Lietuvą, tampančią svetimų 
tautų grobiu kitoje Nemuno 
pusėje. Tyloje paliktas pasaulis 
net neįtaria, kad suvarytais ru
sais kolonizuota „niekieno že
mė" iš tikrųjų yra genocido iš
skinta lietuvių tautos patrimo-
nija. Mūsų veiksniai per puse 
šimtmečio veiklos nesugebėjo iš
kelti aikštėn šią pačią žiauriau
sią tragediją civilizuotų tautų is
torijoje. Reikiamai neišspręsta 
teritorinė problema dabar tam
pa didele grėsme visos lietuvių 
tautos egzistencijai. 

Kaliningrado sritis, pasilikusi 
Rusijos teritorijoje, greitu laiku 
bus išvystyta į naują epochinės 
reikšmės vaidmenį šiame Balti
jos krašte. Platus ir neužšalan-
tis Karaliaučiaus uostas bus 
lengvai praplėstas į keleto 
milijonų gyventojų industrinę ir 
komercinę bazę ekonominio ir 
militarinio imperializmo tiks
lais. Lietuva, įsprausta tamprio
je Rusijos teritorijoje, laiko 
tėkmėje taps naujo „Drang nach 
Westen" tramplynu be galios 
išlaikyti nepriklausomybę. 

Mažosios Lietuvos grįžimas 
prie tautos kamieno, nepaisant 
visų sunkių ir labai komplikuo
tų problemų, yra ne pasirinki
mo reikalas bet vienintelė išei
tis iš šių geopolitinių spąstų. 
Niekas Europoje nenori matyti 
Rusijos, įsitvirtinančios Kal-
ingrado srityje, bet nesuranda
ma išeities nusistovėjusioje 
tarpvalstybinėje santvarkoje. 
Natūrali išeitis būtų Lietuva, 
jeigu ji išvystytų stiprias aspi
racijas į tą kraštą. Deja, lietuvių 
tauta tėvynėje ir išeivijoje yra 
atsiradusi gilios amnezijos sto
vyje savo krašto tolimesnės atei
ties svarstybose. Nėra vaidilų 
nei naujo Maironio, kad paža
dintų tautą jos ateities vizijai. 

Mažosios Lietuvos Rezisten
cinis sąjūdis rugpjūčio 9 d. pa
siuntė tokio turinio pareiškimą 
Lietuvos Respublikos prez. A. 
Brazauskui: „Rytų Europos sta
bilizavimo pastangose Lietuvos 
kaimynai jau iš anksto ruošiasi 
Antrojo pasaulinio karo Taikos 
deryboms, kuriose bus spren
džiamas Mažosios Lietuvos liki
mas. Tarptautinės teisės požiū
riu tas kraštas karą laimėjusių 
Sąjungininkų buvo pavestas lai
kinam Sovietų Sąjungos ad
ministravimui. Mažosios Lietu
vos išblokštiems autochtonams 
rūpi, kad Lietuvos Respublikos 
pirmumo teisė tų žemių likimo 
sprendime nebūtų susilpninta 
arba net visai prarasta. 

Karaliaučiaus (Kaliningrado) 
kraštas yra Lietuvos Respubli
kos natūrali geografinė tąsa. 

APIE CENZŪRA, KULTŪRA 
IR GRASINIMUS 

AURELIJA M. BALAŠAIT1ENĖ 

Jas jungia Nemuno-Šešupės-
Priegliaus upynas. To krašto 
lietuvių gentys tūkstančius 
metų jame gyveno. Nacistinė 
Vokietija ir komunistinė Sovie
tų Sąjunga žiauriausiomis prie
monėmis juos išrovė iš savo 
tėviškių. Dar Antrajam pasau
liniam karui baigiantis, keliau
jant nuo buv. Lietuvos-Vokieti
jos sienos iki Elbingo ir toliau 
į vakarus, buvo galima lietuviš
kai susikalbėti su senaisiais vie
tiniais ūkininkais. Net vokiškai 
kalbantieji gyventojai jautė dva
sinį ryšį su savo kilmės kalba ir 
kultūra. 

Per 600 metų užsibuvę vokie
čiai ten buvo tik atėjūnai, 
kraštą kolonizavę ir eksploata
vę Vokietijos labui. Lietuvių 
darbštumo dėka tas kraštas ta
po Vokietijos aruodu. Kai di
džiojoje Lietuvoje Rusijos carų 
potvarkiais buvo slopinama ap-
švieta ir net įstatymais uždraus
ta spauda, tai Mažojoje Lietuvo
je tuo pat metu vystėsi lietuvių 
kalbinė rašyba, plito literatūra, 
kūrėsi mokyklos. Iš ten nušvito 
ir visos Lietuvos atgimimo 
„Aušra". Etniniai ir kultūriniai 
tas kraštas buvo neatskiriama 
lietuvių tautos dalis: 

Lietuvių tautos egzistencinė 
būtis reikalauja, kad Mažoji 
Lietuva pereitų Lietuvos Res
publikos kompetencijai, kaip 
nedaloma jos dalis. Neginčyti
na, kad tai yra labai sunki ir 
komplikuota problema. Tačiau 
lietuvių tautos skaudaus likimo 
patirtyje tai nėra per daug 
atgrasus reiškinys. Klaipėdos 
krašto ir Vilniaus ne mažiau 
beviltiškos problemos mūsų tė
vų ir senelių kartos buvo atkak
liai įveiktos ir teigiamai išspręs
tos. Kai valstybingumo įsakmė 
jungiasi su atsakingumo ryžtu 
tautos ateičiai, atsiranda būdai 
ir priemonės jų įgyvendinimui. 
Šiemet sukanka 75 metai nuo 
Tilžės Akto deklaracijos, kuriuo 
Mažoji Lietuva „prisiglaudžia" 
prie Didžiosios Lietuvos bendro
je valstybėje. Šiandieninių įvy
kių eiga faktais nurodo, kad 
Rusijai pasilikus niekuomet jai 
nepriklausiusioje Mažojoje Lie
tuvoje su nesibaigiančiomis 
koncesijomis per visą Lietuvą, 
krašto nepriklausomybė ir tau
tos egzistencija laiko perspekty
voje būtų pasmerkta pražūčiai. 

Mažosios Lietuvos Rezisten
cinis Sąjūdis, per penkiasdešimt 
metų jungiantis visame pasau
lyje išblaškytų lietuvininku 
aspiracijas, prašo Jūsų Ekselen-
ciją ir Jūsų pareigingus valsty
binius bendradarbius atkreipti 
veiksmingą dėmėsi į šiandieni
nę tragišką Mažosios Lietuvos 

: būklę iš tauto9 valstybinės at
sakomybės imperatyvu". 

Mažosios Lietuvos Rezisten
cinio sąjūdžio valdyba: Algis A. 
Regis (pirm.). Ramūnas Bun-
tinas. Ieva Jankutė, Vilius A. 
Trumpjonas, Martynas Bun-
tinas, A. P. Bagdonas. 

Iš tikro baisu ir graudu, kad 
išeivija, išgyvenusi daugelį 
dešimtmečių laisvajame pasau
lyje, apsaugota visomis žmogiš
komis teisėmis ir laisvėmis, vis 
dar nepajėgia tų principų pri
taikyti praktiškam lietuviškos 
visuomenės gyvenimui, lyg tai 
būtų kažkokia sala, kurios ne
liečia pilnutinė laisvės sąvoka. 
Tokia primityvi izoliacinė pa
žiūra pasireiškia labiausiai 
tada, kai viešumoje kas nors 
išdrįsta išreikšti nepatinkamą 
nuomonę ar kritišką žodį. Laisva 
spauda yra demokratijos sargas 
ir jos pagrindas. Joje iškeliamos 
taisytinos negerovės, daromi pa
siūlymai, konstruktyvi kritika, 
todėl su jos nuomone visose 
Vakarų demokratijose skaitosi 
į viešumą išėję asmenys — poli
tikieriai, finansininkai, visų 
sričių menininkai ir kūrėjai. 
Dinamito išradėjas Nobelis yra 
paskęs, kad „knyga yra galin
gesnė už dinamitą", todėl ir 
nuožmusis sovietiškas okupan
tas nieko taip nebijojo, kaip 
užsienio „užnuodytų" leidinių, 
nes ir jis suprato laisvos spau
dos ir laisvo žodžio galią, iš jo 
kylantį pavojų priespaudai. 

Išeivijos spauda yra kiek per
dėtai atsargi, todėl ne visada jo
je atsispindi mūsų gyvenimo 
tikrovė, daugiausia pasirenkant 
„pasišventimo" ir „pasiauko
jimo" epitetus ir nutylint tai, 
kas yra neigiama arba taisyti
na. Vargas tam, kuris išdrįsta 
atmesti hipokritiškas panegyri-
kas ir rašyti, kas iš tikro yra 
atsitikę, iškeliant ir teigiamus, 
ir neigiamus faktus. Kilo audra 
dėl dr. Razmos laiško, kritikuo
jančio dr. Bobelį. Ne kartą 
susidūriau su laišką skaičiusiais 
asmenimis, kurie pritarė, kad 

, , la ikas pasakyti te isybę". 
Sutinku, kad dr. Bobelis turi 
savo pasekėjų, kurie turi negin
čytiną teisę jį ginti, bet tai 
galima padaryti kultūringu 
būdu, atsakant dr. Razmai, ir 
negrasinam laikraščio redakci
jai. Antra vertus, negalim igno
ruoti faktų, kurie turbūt tik 
patvirtintų dr. Razmos žodžius. 
Prieš prezidentinius rinkimus ir 
po jų kompiuterių tinklo žinose 
iš Vilniaus ir iš Kauno bei iš Lie
tuvos spaudos ištraukų buvo 
tikras potvynis neigiamų atsi
liepimų apie dr. Bobelį: kaip jis 
prieš rinkimus agitavo už Bra
zausko kandidatūrą, „Marijam
polės rajone dalijant dolerius, 
kaip saldainius per vestuves". 
Buvo cituojami jo šmeižiantys 
pasisakymai apie Stasį Lozorai
tį ir jo žmoną, buvo kritikuo
jamas jo pilietybės statusas, 
prikergiant ne visai gražius 
epitetus. Net ir Detroito kon
ferencijoje apie jį buvo kalbama 
su ironija, kaip apie „išeivijos 
dovaną, kurios gal nemokėjome 
tinkamai įvertinti". Argi niekas 
neturi teisės to paskelbti išei
vijos spaudoje? 

Skaitome, kad redakcijos ne 
tik smerkiamos už leidimą 
spausdinti kritiškus straipsnius 
apie „šventas karves", bet dr. 
Razmos straipsnio atveju būta 
kaltinimų ir net... grasinimų. 
Juk tai ne vien spaudos laisvės 
principų pažeidimas, cenzūros 
reikalavimas, bet kriminališkas 
ir nepaprastai žemos kultūros 
inspiruotas elegesys. Remiantis 
spaudos laisvės principu, būtų 
tikslu, kad redakcija viešai 
paskelbtų grasinusių asmenų 
pavardes, kaip kad reikalauja 
viešus laiškus pasirašyti tikru 
vardu ir pavarde. 

Stebimės, kad mažėja lietu
viškos spaudos prenumeratorių 
skaičius. Kodėl? Juk spauda 
privalo būti tikras gyvenimo at
spindys, bet ne kažkoks tikrovės 
pagražinimas, iškraipymas, slė
pimas neigiamybių ir klaidų. Ar 
iš tikro yra įdomūs „žodžių" ir 
prakalbų tekstai, banketų ir 
minėjimų aprašinėjimai su 
dešimtimis pavardžių, bet be 
nuotaikos perdavimo ar ob
jektyvaus įvertinimo, be kri
tikos žodžio? Gyvenimo tikrovė 
paliekama nuošaliai, o kritika 
ir nuomonės pareiškimas yra 
smerkiami. Atėmus spaudos 
laisvę, sugriaunamas vienas 
pagrindinių laisvės principų. 
Tik prisiminkime Lietuvos po
grindžio spaudą, kuri buvo tar
si dinamitas okupuotoje tėvy
nėje, todėl ją reikėjo slėpti, kad 
nebūtų skelbiama tiesa. Bet ji 
labai prisidėjo prie to, kad 
Lietuvoje nebuvo išnaikinta 
Dievo ir tėvynės meilė, nepai
sant agresyvios ateistinės pro
pagandos ir rusinimo pastangų. 
Ir Katalikų Bažnyčios Kronika 
nebuvo „šmeižtas", tik žiaurios 
tikrovės atspindys, todėl jos 
autoriai bei platintojai buvo 
žiauriai persekiojami, nes atvi
ras kritiškas žodis yra nuodai 
tiems, kurie nepripažįsta laisvės. 
Argi dabar, gyvendami laisvėje 
ir net piktindamiesi, kad Lietu
voje jau atsiranda cenzūros 
pradai, patys atsisakysime 
laisvo žodžio privilegijos? 

Smerkiu tuos, kurie grasina ir 
reikalauja spaudos laisvės su
varžymo, ir džiaugiuosi tiek 
redaktoriais, tiek straipsnių 
autoriais, kurie drįsta rašyti 
tiesą ir nebijo pareikšti savo 
nuomonės. Lietuva kovojo už 
savo raštą ir caro, ir kitų 
vėlesnių okupacijų metais, tai 
argi dabar ir lietuviškoji išeivija 
bus priversta taip pat kovoti už 
tiesos skleidimą laisvoje spaudo
je? Vargas tokiai vi¥r3omėnei! 

JJ 

CLASSIFIED GUIDE 
tftŠCELLANEOUS REAL ESTATE 

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

F R A N K Z A P O L I S 
3208V2 West 95 th Stret 
Ta i . — ( 7 0 8 ) 4 2 4 - 8 6 5 4 

(312) 5 8 1 8 6 6 4 

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

tr užmiesty. Dubu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Nevedęs amerikietis išvyksta į Lie
tuvą 1994 m. vasario mėn. Norėtų su
sirasti neištekėjusią merginą (tarp 
20-30 metų), vertėją ir bendrakeleivę. 
Mokėtų algą. Siųskite dabartinę nuo
trauką ir laišką: 

Jlm Pranckus 
Baltlc Trade Inc. 
P.O. Box 71 
Union MIHs, IN 46382 

Lietuvė našlė norėtų susirašinėti ir 
susitikti angliškai kalbantį lietuvį našlį 
65-70 metų amžiaus dėl draugystės, galintį 
persikelti gyventi į Utica. Rašykite: Wan-
da Sparnas, 1211 City St., Utica, N.Y. 
13502. 

C , 

50 m. moteris suteiks priežiūrą 
vaikams, pagyvenusiam žmogui arba 
ligoniui. Kreiptis: to l . 312-254-3979. 

GREIT t 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS 
• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• ML8. Kompiuterių ir FAX pagalba; 
• Nuosavybių įkainavimas vaitui. 
• Perkame ir Parduodame Ramus, 
• Apartrrtėntu* k«tw*ę> 
• Pensinfrrkams Nuolaida.' 

HOUSE REDUCED TO SELL 
by ovvner. Palos Hltta vtc. 4 bdrm. ranch; 
2'/2 bath; bsmt with fam. room; large kit-
chen; many extras. $148,000 

Call: 708-589-2831 

£ j 2 f l f U | V KMIECIK REALTORS 
\*"*" rCJ\ 7922 S. Pulaski Rd. 

^ • ' 4 3 6 5 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

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

2 7 m. l ietuvaitė Ieško bot k o k i o 
darbo . Kreiptis: 7 0 8 - 3 6 5 - 5 6 2 7 . U.S. SAViNGS BONUS 

THE GREAT AMERICAN INVESTMENT 

i r 
3-jų METV CD SĄSKAITA 

— garantuojame — VIENAS JŪSy 
TROŠKIMAS bus išpildytas! 

„Vieno Troškimo" 3-jų metų CD suteikia jums galimybę 
dabar investuoti aukštesniu nuošimčiu, 4-29/k kuris, jums 
pageidaujant, bus padidintas, kai nuošimčiai kils. 

Šis 3-jų metų certifikatas taip pat gali būti idealus ir jūsų IRA 
pensijos santaupoms. Nuošimčiai galioja nuo š.m. rugpjūčio 24 d. 

Aplankykite vietinį Standard Federal banką arba paskam
binkite šiandien. Mes išpildysime jūsų troškimus! 

Nuošimčiai gali keistis. Mažiausias įnašas $250. Pabauda, jei 
certifikatą išimsite prieš termino pabaigą. 

DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

DARIAUS IR GIRĖNO skrydžio jubiliejiniai vokai. 
Antspauduoti Amerikos pašto. Jul. 1 5 , 1 9 9 3 
data. 2 rūšių po $1.50 

DARIAUS IR GIRĖNO skrydžio jubiliejiniai vokai. 
Neantspauduoti. 2 rūšių po $0.35 

LIETUVIŲ PAPROČIAI IR T R A D I C I J O S IŠEIVI
JOJE. Lietuvių-anglų kalbomis. D a n . Bra-
zytė-Bindokienė. 364 psl $15.00 

LIETUVIŲ EGZODO L I T E R A T Ū R A 1945-1990. 
Red. K. Bradūnas ir R. Šilbajoris. 861 psl. $30.00 

N E P R I K L A U S O M O S L I E T U V O S I S T O R I J A 
1918-1940. Juozas Jakštas. 272 psl. . . . $14 .00 

AMŽINO ĮŠALO ŽEMĖJE, Sibiran tremtinių atsi
minimai. 303 psl $10.00 

ŽVILGSNIS PER ATLANTĄ Į L IETUVĄ, įvairių 
metų publicistika. J . B. Laučka. 192 psl. $10.00 

KITUOSE KRAŠTUOSE, kelionių įspūdžiai. Sta
sys Dalius. 383 psl $9 .00 

ŠALIS, KURIOJE G Y V E N A M , kelionių po JAV 
įspūdžiai. Vincas Šalčiūnas. 296 psl. . . . $12.50 

ĄŽUOLŲ RANDAI, Sibiran tremtinės prisiminimai. 
Ant. Garmutė. 127 psl $6 .00 

V IDURNAKČIO SARGYBOJE I t. Lietuva sovie
tinėje okupacijoje. Vytautas Vaitiekūnas. 
371 psl $12.00 

LAIKO P A G R Ė B S T A I , a ts imin imai . Vladas 
Kulbokas. 336 psl $8 .00 

DOKUMENTAI L IETUVOS V I E T I N Ė S RINK
T I N Ė S ISTORIJAI . Z . Raulinaitis. 405 psl. $15 .00 

NIGHT O F THE HAWK, romanas. Dale Brovvn. 
462 psl $22.95 

P a s t a b a . Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųsti. 
Užsimokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta ir per
siuntimo išlaidos. 

Standard Federal Bank 
for savmgs 
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N I G H T O F T H E H A W K 
D a l ą Brovvn 

lt is a story of the crew that undertook a raid into Soviet territory 
and of David Luger who sacnficed his lite for his crew members; 
left for dead but nursed back to health by his captors and by the 
KGB, emptied of his mind and then re-programmed and spirited 
away to a top-design facility In u thuania to advance Soviet state-
of-the-art technology 

Dale Brown. the author of the famous book „Flight of the Old 
Dog", is recognized as the ..best military adventure writes in the 
century today". 462 pages, hard cover. Published by Putnam 
Publishing. New York. Book price $22.95 Shipping & handling in 
USA $3.50 Canada — 5 00. Illinois residents add $2.01 sales tax. 
Send order to: Draugas. 4545 W. 63rd St.. Chicago. IL 60629-5589 

-



LAIŠKAI 
STEIKIME „DRAUGUI" 

FONDĄ I 
Kiekvienais metais „Draugo" 

rėmėjų būrelis kreipiasi į skai
tytojus, rėmėjus ir bendradar
bius, prašydamas finansinės pa
ramos dienraščiui. „Draugui" 
gresia rimtas pavojus išnykti. 

Praėjusią žiemą šį pasauli ap
leido ilgametis „Draugo" mode
ratorius kun. Pranas Garšva, 
MIC. Vis dėlto naujosios redak
torės Danutės Bindokienės pa
stangomis dienraštis eina be 
sustojimo. „Draugas" keičiasi, 
gražėja, darosi įdomesnis. Pasi
baigė sėkmingas vajus, skelbtas 
1992 metų rudenį. Tuos metus 
užbaigėm be nuostolių. 

Viena didžiųjų problemų yra 
paštas: jis brangus ir nuolat 
brangsta, o jo patarnavimas, t.y. 
dienraščio pristatymas, prastė
ja. Brangsta popierius ir raša
las, keliamos tarnautojų algos. 
Prenumeratorių skaičius mažė
ja: senesnieji suserga, nebe
mato, miršta... 

Daug metų lietuviai mari
jonai tūkstančiais dolerių rėmė 
dienrašti, nes nei aukos, nei 
prenumeratos neapmokėjo mili
joninės apyvartos išlaidų. Š.m. 
rugpjūčio mėn. nebuvo pinigų 
išmokėti dienraščio tarnauto
jams algų. Vėl tėvai Marijonai 
išrašė 20,000. dolerių čekį 
„Draugui". Čia turime sustoti 
ir susimąstyti: kaip ilgai jie 
dengs nuostolius? 

Atėjo laikas įsteigti „Draugo" 
fondą, kuris būtų kaip ir kiti 
fondai — t.y. nenaudotų kapita
lo, o tik procentus. Fondas būtų 
nepriklausomas. Fondo likvida
vimo atveju sutelktas kapitalas 
turėtų atitekti Lietuvos katali
kiškai spaudai. Fondas negalėtų 
būti narių pasidalintas ar per
duotas nelietuviams. Aukos pri
imamos bet kokio dydžio. Pavar
dės, paaukojusių nemažiau 
1,000 dol., būtų įrašytos auko
tojų lentoje „Draugo" namuose 
Čikagoje. 

Kas būtų, jei „Draugas" da
bar sustotų? Nebežinotume, kas 
vyksta Lietuvoje, o svarbiausia 
— sustotų mūsų veikla. Nesvar
bu, kaip esame išsibarstę po šį 
kraštą, „Draugas" mus jungia, 
išaugino įvairius fondus, orga
nizacijas, paramą Lietuvai. 
Taigi pats laikas „Draugui" 
turėti savo fondą. 

„Draugas" gyvuoja jau 84 
metus. Tie metai liudija jo 
gyvybinę svarbą lietuvių išeivi
jai Amerikoje. Taip pat jie liudi
ja Amerikos lietuvių ištvermin
gą ryžtą ir pasiaukojimą, jį 
išlaikant. Ir mes, suvokdami jo 
svarbą, remdami jį, prateskime 
šio vienintelio lietuvių katalikų 
dienraščio pasaulyje (įsk^ant 
ir Lietuvą) egzistenciją. 

Marija Reinienė 
Westchester, IL 

KAS MULKINA AKIS? 

Detroito sekmadienio radijo 
programa iš 45 minučių (1993 
m. rugp. 15 d.) skyrė 17 minu
čių Kazio Bobelio pranešimui, 
kuris buvo įrašytas rugp. 13 d. 
Kazys Bobelis pastatė retorišką 
klausimą: kas jums mulkina 
akis? Jis pats atsakė: tai pono 
Vytauto Landsbergio buvusi 
vyriausybė, kuri privedė Lietu
vą prie chaoso, o dabartinė 
vyriausybė, seimas, prezidentas 
bando pataisyti Landsbergio pa
darytas klaidas ir išbristi iš 
chaoso. Seimas artimu laiku 
išaiškins nusikaltėlius. 

O kur yra tikras kelias? Ka
zys Bobelis kaip aksiomą 
pabrėžė, jog reikia daryti sutar
tis politinėje ir ekonominėje 
srityje su Sovietų Sąjunga, nes 
ji yra didžiausia Lietuvos kai
mynė. Lietuvos seimo užsienio 
komiteto pirmininkui Kaziui 
Bobeliui dar tebėra Sovietų 
Sąjunga vietoj Rusijos. Beje, 

estai yra parodę, jog galima 
eksportuoti į Vakarus, ką jie ir 
daro. Taigi Bobelio aksioma yra 
tuščiavidurė. O Bobelis net 
pabrėžė, jog Lietuva visiems 
amžiams bus surišta su Sovietų 
Sąjunga. Taigi Kazys Bobelis 
atsakė savo retorišką klausimą, 
kas mums mulkina akis. 

Saulius Šimoliūnas 
Detroit, MI 

LIEKA „SAUGOTI" PARTIJĄ 

Sprendžiant iš visų naujosios 
komunistinės vyriausybės pa
stangų žlugdyti deklaruotą, bet 
nerealizuotą Lietuvos nepri
klausomybę, buvo tai lengva 
numatyti. Rusų armijos išvedi
mas sustabdytas. Anot Maskvos 
radijo (trumposiomis bangomis 
„Golos Rossii", rugpjūčio 23 d.): 
„Armija bus išvesta tik Rusijai 
patogiu laiku". Įžūliai atvirais, 
o ir slaptais, susitarimais bei 
„papildomomis" susitartimis A. 
Brazausko komanda pasiekė sa
vo — Rusijos armija lieka Lietu
voje. Įdomu, kad Rusija išdrįso 
„apsigalvoti" prieš pat šv. Tėvo 
vizitą. Ar dar ilgai Lietuva pa
siliks pavergta savų komunistų 
(LDDP) bei rusų armijos okupa
cijoje? 

Bronius Maknickas, 
Los Angeles, Ca 

IEŠKOKIME NAUJŲ BŪDŲ £ & S 5 2 ^ J 2 £ £ 
PADĖTI LIETUVAI 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1993 m. rugpjūčio mėn. 26 d. 

KADA SUGRĮŽTI Į LIETUVĄ? 

Mūsų spauda pilna kritikos 
Lietuvos adresu. Medžiaga gau
nama iš Lietuvos laikraščių, 
veikėjų pranešimų, lankiusių 
lietuvą ir privačių laiškų. Visa 
tokia literatūra, kad ir gera, 
tiktų spaudai Lietuvoje, o ne 
Amerikoje. Tokia kritika išeivi
jai nelabai naudinga ir netgi 
kenksminga. Dalis išeivių pra
randa entuziazmą pagelbėti Lie
tuvai. Dalis randa tose kritikose 
pasiteisinimą nereaguoti į įvai
rių organizacijų prašymus auko
ti vieną kitą dolerį, skirtą 
Lietuvai. Kritikuojama viskas, 
nuo aukštos politikos iki priva
čių reikalų. Puolamos šeimos 
dėl mažo prieauglio, o patys 
dypukai ir jų vaikai apsiriboja 
dviem ir tai gan patogiose sąly
gose. Tačiau mūsų tautiečiai, 
būdami varge, turi užpildyti 
Lietuvą prieaugliu, nes kažkas 
jau numato jos išnykimą iš 
žemėlapio. 

Mūsų reakcija į įvykius Lietu
voje nesiskiria nuo kitų tautų 
išeivių. Savo tėvynainiais skun
džiasi ukrainiečiai, gudai ir 
lenkai. Paskutinieji netgi siūlo 
išeivijai nesimaišyti į valstybi
nius reikalus, nedalyvauti atei
nančiuose rinkimuose. Reakci
ja yra normali žmonių san
tykiuose, norisi išlieti nusvyli-
mą kam nors — sau pačiam ar 

Pastaruoju metu labai daug kaimynams, mūsų atveju, savo 
lietuvių atvažiuoja arba nori išeivijai. 
atvažiuoti į Ameriką. Vienus 
kviečia giminės, kitus draugai, 
dar kiti atvyksta jiems prieina
mais būdais. Daugelio žmonių 
sąmonėje Amerika tai gražaus 
gyvenimo, teigiamų įspūdžių, 
emocijų šalis. Lietuviai, kurie 
Lietuvoje vos galą su galu 
sudurdavo, pabuvę čia, grįžta 
prasigyvenę. Tie, kurie ilgiau 
pasilieka Amerikoje, padeda 
savo giminėms. Tad nenuosta
bu, kad, pabuvęs Amerikoje, 
turi keisti save, „išmesti" 
nusistovėjusius, dažnai nevyku
sias normas, kompleksus, atras
ti savo tiesas, savo tikėjimą. 

Žinomas filosofas teigė: „Pa
mokymas tad mano šitoks būtų: 
kas kada nors skraidyt išmokti 
nori, tasai pirma stovėt ir eit, ir 
bėgt ir lipt, ir šokt išmokti turi: 
iškart oran dar niekas nepaki
lo". Lietuvoje gi daugelis žmo
nių gyvena neįdomų gyvenimą, 
be perspektyvų. Atrodo tam 
priežastis, yra pasiteisinimas: 
sovietinė sistema ir jos liekanos. 
Bet ar tai yra pasiteisinimas 
prieš save? Žmogus ir nugy
vens savo amžių, net neišmokęs 
vaikščioti. 

Dažnai išgirsti amerikiečius 
sakant, kad, pažiūrėjus į žmogų, 
iš karto pamatai, kuris yra 
atvykęs iš sovietinio lagerio 
šalies. Atskiria iš veido, 
paženklinto skurdžios buities, 
prasto maisto. Žmonės ten 
niūrūs, nekalbūs, nemandagūs. 
O čia gi negali atsistebėti 
geranoriškumu, betarpiškumu, 
mandagumu. Jeigu Lietuvoje 
paštininkė, nešiodama paštą, 
sveikintųsi su praeiviais, jie 
pagalvotų, kad ji nenormali. 
Santykiai tarp žmonių parduo
tuvėse, gydymo įstaigose, kitose 
viešose vietose grindžiami nepa
garba, žmogaus žeminimu, įžei
dinėjimu, pajuokimu, melu. Ir 
tai nieko nestebina, nes tai yra 
gyvenimo norma. 

Kiek ilgai tęsis toks gyveni
mas Lietuvoje? Sako, kad 
lietuviai prastai dirba, nieko 
neveikdami nori tik pinigų gau
ti. Bet, atvažiavę į Ameriką, ne
lengvai duoną uždirba sąžinin
gu darbu. Todėl tėvynėje, jeigu 
už sąžiningą darbą galėtų ne tik 
maisto nusipirkti, bet užtektų ir 
reikalingai materialinei gerovei 
patenkinti, dirbtų sparčiai ir 
sėkmingai. 

Gyvendamas Amerikoje, jau
tiesi normaliu visuomenės 
nariu, žmogumi. Jauti, kad tavo 
gyvenimas priklauso nuo tavo 
sugebėjimų ir norų, nuo tavęs 
paties, o ne nuo valdžios, 

Lietuvai atgavus laisvę, trum
pame romantizmo laikotarpyje 
išeivija atliko savo rolę. Kvietė
me dainininkus ir solistes, siun
tėme siuntinius, globojom at
vykusius giminaičius, netgi 
bandėme pakreipti preziden
tinius rinkimus, rėmeme am
basados išsilaikymą. Neišėjo, 
kaip norėjome. Tačiau tas 
nereiškia, kad mūsų užduotis 
baigta. Mes galime atlikti labai 
svarbią rolę Lietuvos atsinau
jinimui. Lietuvos ateitis pri
klausys nuo būsimosios kartos, 
kurią išgelbėti yra būtina. 
Televizijoje esame matę tragiš
ką programą: kaip padėti Ru
munijos našlaičiams ir pamesti
nukams, girdime vienos artistės 
kreipimąsi į Amerikos publiką, 

prašant smulkios mėnesinės pa
ramos, kuri išgelbėtų vieną 
vaiką nuo pražūties. Iš lankiu
sių Lietuvą išgirstam panašų 
prašymą pagelbėti mažiems lie
tuviukams išbristi iš dabartinio 
purvo. Nauja valstybė neturi 
užtektinai pajamų, kad galėtų 
aprūpinti vaikus globojančias 
organizacijas. Štai kur išeivija 
gali pasirodyti. Šias eilutes 
rašančiam, išmokslintam nepri
klausomos Lietuvos dėka Vil
niuje, atrodo, kad kilnesnio pro
jekto šiuo metu negalima rasti. 
Kiti projektai gali palaukti. Tuo 
tarpu prarastas laikas vaiko 
vystymesi bus nuostolis vaikui 
ir tautai. 

Su skausmu reikia prisipažin
ti, kad mūsų išeivija nėra užtek
tinai gausi ir turtinga pravesti 
didesnius, Lietuvai naudingus, 
projektus. Netolima praeitis pa
rodė, jog rinkliavos įvairiems 
kultūriniams ir politiniams tik
slams, kad ir rimtiems, bran
džių vaisių neatnešė, nors buvo 
surinkta nemažai. Iš kitos pu
sės, su pasididžiavimu sekame 
tylią, bet labai reikšmingą 
mūsų motinų veiklą Amerikoje 
ir Kanadoje. Šias organizacijas 
visi turime remti. Jos jau pra
mynė šalpos takus, išvengiant 
vietinės biurokratijos. Jų su
rinkta pagalba tikrai pateks į 
tinkamas rankas Lietuvoje. Bū
tų gražu, kad kiekviena išeivių 
organizacija pasirinktų vieną 

sektume amerikiečių pavyzdžiu 
ir kiekviena šeima pasirinktų 
savo globai po vieną vaiką. Dvi
dešimties dolierių suma per 
mėnesį tikrai neapsunkintų to
kios šeimos, bet parodytų gerą 
pavyzdį savo augančiai kartai. 

Čikagoje jau seniai veikia dvi 
svarbios vaikų šelpimo organi
zacijos: Lietuvos Vaikų viltis ir 
Landsbergio Našlaičių fondas. 
Neseniai įsikūrė nauja organi
zacija „Saulutė". Visos tos 
organizacijos bando aprūpinti 
kiek galima daugiau Lietuvos 
našlaičių, kurių šiuo metu pri-
skaitoma per 9,000. Neapleiski
me jų. Sekime Š. Marčiulionio 
pavyzdžių. Jis pats vienas aprū
pina 120 našlaičių. 

Šiomis dienomis Lietuvių fon
do nariai gauna laiškus, kuriuo
se atsiklausiama, kokiems tiks
lams nariai norėtų, kad jų įna
šas būtų panaudotas. Fondo na
riai galėtų šią progą išnaudoti 
ir paskatinti fondo valdybą dalį 
surinktų pinigų perduoti Lietu
vos našlaičių globos organizaci
joms. Kilnesnio ir reikalin-
gesnio projekto šiuo metu nėra. 

E. Ringus 

Vilkaviškyje rugsėjo 9-11 
dienomis bus Jono Basanavi
čiaus gimnazijos 75-erių metų 
jubiliejaus iškilmės. Iš šios gim
nazijos išėjo daug Lietuvai 
nusipelniusių žmonių — rašyto
jų: P. Orintaitė, J. Švabaitė, A. 
Vaičiulaitis, K. Bradūnas, J. 
Tysliava, Salomėja Nėris. 

A.TA. 
ELZBIETAI 

GALMINIENEI-ANUŽIENEI 
miras, reiškiame nuoširdžią užuojautą jos dukroms 
ZITAI GRAŽIENEI ir VANDAI KAUNIENEI su 
žentu dr. FERDINANDU bei visiems artimiesiems 

Eugenija ir Vytautas Rastoniai 
Aldona Kairienė 
Ona ir Juozas Baužiai 

valdininkų ir panašaus plauko 
veikėjų. Todėl dažnas nenori 
grįžti namo. Grįžimas vis 
atidedamas ir atidedamas... 
Kada sugrįžti į Lietuvą? 

Aušra Taugintaitė 
Žvinklevičienė 

Chicago, IL 

• f 

A.TA. 
VLADUI IŠGANAIČIUI 

mirus, jo anūkę, mielą DANUTE STAŠAITIENE, jos 
šeimą, tėvelius, brolius su šeimomis ir visus gimines 
nuoširdžiai užjaučiame. 

Povilas ir Loreta Gvazdinskai 
Aleksas ir Bronė Grybauskai 

INTERNATIONAL 
TRAVEL CONSULTANTS ZaibaS" 

Organizuojam* grupines ir individualias Keliones i Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 
CAROO — siunčiame oro linija 

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

9523 South 79th Avenue 223 Katvarjų gatve 
Hlckory HNts, Illinois 60457 
Tai. 708-430-7272 77-7M7 Ir 77-tt-tl 

f^x\ midlcind Padarai 
^ ^ ^ ^ ^ Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2567 WEST 69th STREET 

(1-312) 925-7400 BRIDGEVIEVV 
8929 S HARLEM AVE 

(708) 598-9400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470 

EIE (=J 
LENDER 

A.tA. 
JUOZAS LEKAS 

Gyveno Chicago, IL. 
Mirė 1993 m. rugpjūčio 25 d. 12:10 vai. ryto, sulaukės 82 

metų nmžifl11* 
Gimė Lietuvoje, Vilniaus krašte, Breslaujos apakr., Baskių 

kaime. Amerikoje išgyveno 44 metus. 
Nuliūdusi liko sesers šeima Lietuvoje bei kiti giminės, 

dabar gyvenantys Lenkijoje. Velionis Amerikoje giminių 
neturėjo. 

Priklausė Vilniaus Krašto liet. sąjungai, Lietuvių Ag
ronomų sąjungai Chicagoje, BALFui, Amerikos Lietuvių Ta
rybai, VLDC'o tarybai, Amerikos Lietuvių Fondui, Tautos 
Fondui. Dosniai rėmė visas lietuvių organizacijas išeivijoje. 

Velionis pašarvotas ketvirtadieni, rugpjūčio 26 d ir 
penktadieni, rugpjūčio 27 d nuo 3 iki 9 v.v. Petkus Marąuette 
laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. Atsisveikinimas penkta
dieni, rugpjūčio 27 d. 7 vai. vakaro. 

Laidotuvės įvyks šeštadieni, rugpjūčio 29 d. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo pa
rapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto gedu
lingos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus 
nulydėtas i Šv. Kazimiero lietuvių kapines. Vietoje gėlių, ve
lionio pageidavimu, prašome aukoti BALF'ui. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Laidotuvėmis rūpinasi Petras Noreika. 
Laidotuvių direk. D. A. Petkus/D. M. Petkus. 

Tel. 312-476-2345 arba 1-800-994-7600 

A.tA. 
VERAI ALANTIENEI 

mirus, mūsų mielus giminaičius: vyrą ALGI, 
dukrą LAURĄ, uošvę IRENĄ ALANTLENĘ, 
Algio brolį GINĄ ir v isus velionės artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Amelija, Vita 
Alfonsas ir Audra 
Baleišiai 

A.tA. 
BENIUI BILIŪNUI 

Lietuvoje mirus, jo seserims CLLEI MITKIENEI, ZI
TAI SODELKIENEI, broliams LEONUI ir ROMUI su 
šeimomis reiškiame gilią užuojautą. 

Salomėja ir Viktoras Endrijonai 
Jane ir Jurgis Prapuoleniai 
Dalia ir Algis Urbučiai 

A.tA. 
ONUTEI PETRIKIENEI 

mirus, jos vyrui dr. JUOZUI PETRIKUI, dukrai 
MARGARITAI reiškiame gilią užuojautą ir kartu 
liūdime. 

Elena ir Povilas Petrikai 

Mielai 

A.tA. 
MARIJAI SIDERAVIČIENEI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jos vyrą PRANĄ, duk
terį ROMĄ su šeima, sūnų ANTANĄ ir kartu liū
dime. 

Elena ir Antanas Kvedarai 
Savannah, Georgia 

A.tA. 
VYTAUTUI SENKEVIČIUI 

mirus, žmoną mielą GRAŽINĄ, jos šeimą ir artimuo
sius giliai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Eugenija Liaugaudienė ir šeima 

\ 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Inž. A n t a n a s ir Mar ia Ru
džiai dažnai dosniai dalinasi su 
pagalbos reikalingais savo gau
siomis Dievo dovanomis. Inž. A. 
Rudis yra nenuilstantis katali
kiškosios visuomeninės veiklos 
ir spaudos rėmėjas, o Maria Ru
dienė jau daug metų vadovauja 
Balfui, šelpiančiam vargšus Tė
vynėje ir už jos ribų. 

Jie abu, suprasdami lietuviš
kos katalikiškos spaudos reikš
mę, uoliai jungiasi į „Draugo" 
rėmėjų gretas ir įsigijo visą sta
lą (10 bilietų) į banketą mūsų 
dienraščio paramai. Esame nuo
širdžiai dėkingi už inž. A. ir M. 
Rudžių pagalbą. „Draugo" 
pokylis įvyks rugsėjo 26 d. Mar-
tiniąue puotų salėje. Bilietų ga
lima gauti dienraščio administ
racijoje. 

Švč. M. Mari jos Gimimo 
(Marąuette Parke) parapijos 
biuletenyje skelbiama, kad toje 
bažnyčioje ruošiasi susituokti 
dr. Marius Naris ir Dalė Urbo
naitė. 

Tradicinė n o v e n a į Šiluvos 
Dievo Motiną prasidės Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos baž
nyčioje rugsėjo 7 d. ir baigsis 
rugsėjo 15 d. Rugsėjo 12 d., sek
madienį, bus iškilminga procesi
ja, kuri kasmet rengiama šioje 
parapijoje. Novenos maldoms 
vadovaus kun. Arvydas Liepa, 
atvykęs iš Marijampolės. 

Smagi gegužinė, rengiama 
Marąuette Parke, prie 71 ir 
California gatvių, bus ateinantį 
šeštadienį, rugpjūčio 28 d., nuo 
11 vai. ryto iki 7 vai. vakare. 
Gegužinę rengia 15 Ward aid. 
Virgil F. Jonės (Demokratų par
tija). Bus programa, muzika, 
vaišės. Kviečiami apylinkės ir 
iš toliau lietuviai, nes aid. Virgil 
Jonės l ietuviams yra labai 
palankus ir dažnai padeda 
savivaldybės įstaigose. 

Dovanų pask i r s tymas įvyks 
per „Gyvybinio reikalo" pokylį, 
įvykstantį rugsėjo mėn. 11 d., 
6:30 vai. v., Lietuvių centre, Le-
mont, IL. Šis paskirstymas ypa
tingas tuo, kad kas 29-tas as
muo, nusipirkęs bilietą, bus 
laimėtojas. Pirmasis laimikis 
yra 10,000 dol., kiti mažesni. 
Bus išplatinta ne daugiau, kaip 
400 bilietų, kad nesumažintų 
laimėtojų skaičiaus. Laimėtojas 
nebūtinai privalo dalyvauti po
kylyje. 

Pirmoji Da inavos ansamb
lio naujo sezono repeticija bus 
antradienį, rugsėjo 7 d., 7:30 
vai. vak. Jaunimo centro 203 
kambaryje. Visi dainininkai ir 
dainą mylintys žmonės yra 
kviečiami kuo gausiau repetici
joje dalyvauti. 

Vėjas L iu lev ič ius kalbės 
tema „Visa atnaujinti Kristuje" 
per Ateitininkų konferenciją, 
sekm., rugsėjo 5 d., 11:45 v.r. 
Jaunimo centre. 

x Pasaulio lietuvių centro 
gegužinė Lemonte rengiama rug
pjūčio 29 d., sekmadienį, tuoj po 
šv. Mišių, centro sodelyje. Lyjant, 
gegužinė vyks didžiojoje salėje. 
Visi kviečiami atsilankyti, nes 
gegužinės pajamos labai reikalin
gos centro stogui. (sfc.) 

x SIUNTINIAI BE MUITO 
į Lietuvą siunčiami oficialiai 
per TRANSPAK. Pinigai per 
vedami d o l e r i a i s . TRANS
PAK 2638 W. 69 St., Cbicago, 
IL 60629, t e l . 312-436-7772. 

(sk.) 

x P a r d u o d a m e bi l ietus ke
lionėms į L ie tuvą ir į visus pa
saulio kraštus geriausiomis kai
nomis. Skambint i : T . Le»-
n iausk iene i , T r a v e l C e n t r e , 
Ltd., tel. 708-5264)773. 

(sk) 

Kun. Jonas Kuzinskas, Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
klebonas, Marąuette Parke ger
biamas tiek parapijiečių, tiek už 
parapijos ribų, sielojasi lietuviš
kais reikalais. Jis ir šiais metais 
aktyviai įsijungė į „Draugo" 
banketo bilietų platinimo vajų 
ir kviečia plačiosios Čikagos 
apylinkės lietuvius paremti 
dienraštį savo dalyvavimu 
„Draugo" renginyje. Tradicinis 
banketas įvyks rugsėjo 26 d., 
sekmadienį, Martiniąue salėje. 
Bilietai gaunamai „Draugo" ad
ministracijoje. 

Kviečiame visus dalyvauti 
Lithuanian Mercy Lift „Gyvy
binio reikalo" pokylyje. Jūsų 
dalyvavimas padės gydyti Lie
tuvos TB sergančius vaikučius. 
Pokylis įvyks rugsėjo 11 d., 
Pasaulio lietuvių centre, 6:30 
v.v. Rezervacijas priima Lidija 
Ringienė (708) 361-2557. 

BALFo gegužinėje pereitą 
sekmadienį jaunimo centre 
dovanų paskirstymo metu buvo 
ištraukti šie laimingi bilietai, 
kur niekas neatsišaukė. O jie 
yra 249030, 249208, 249230, 
249262, 249271, 249368, 
249478, 249938, 249942, 
250008, 250035 ir 249768. 
Turintieji nors vieną laimingą 
bilietą, prašome skambinti Da
nutei Pareigienei telefonu: (708) 
484-3234, ji suteiks informacija 
apie laimėtą dovaną. 

Lietuvos Vyčių šokėjai, va
dovaujami Frank Zapolio, Lidi
jos Ringienės ir Auksės Kane, 
atliko programą Harold Wa-
shington kolegijoje Čikagoje, 
pagerbiant pasižymėjusius stu
dentus ir dėstytojus. 

Kasmetinė jurginų paroda, 
ruošiama Southtown Dahlia 
klubo, vyks rugsėjo 4-5 d. Busy 
Bee daržininkystėje, 193rd ir 
Halsted. Šeštadienį — nuo 1 iki 
5:30 vai., sekmadienį — nuo 11 
iki 5 vai. po pietų. Automobilių 
pastatymas ir parodos apžiūrė
jimas nemokamai. Tai jau 56-ji 
metinė jurginų paroda, ruošia
ma šio klubo narių. 

P L B „Saulutė" , Lietuvos 
našlaičių globos būrelis , apie 
kurio veiklą dažnai skaitome 
„Drauge", remia ir dienraštį. 
Būrelio pirmininkė Indrė Tijū-
nėlienė pasižadėjo sukviesti visą 
stalą svečių į „Draugo" banketą 
ir jau pasiėmė 10 bilietų. Ban
keto rengėjai nuoširdžiai dėkoja 
energingai pirmininkei ir visam 
„Saulutės" būreliui už paramą, 
kviečia k i tus k lubus bei 
organizacijas pasekti tuo gražiu 
pavyzdžiu. Bilietų galima 
įsigyti „Draugo" adm. telf. (312) 
585-9500 arba (708) 562-1448. 
Banketas bus rugsėjo 26 d., 
sekmadienį, Martiniąue salėje. 

x Trūksta J ū s ų gyvenime 
pačių naujausių, necenzū
ruotų žinių iš Lietuvos? Nuo 
Milvvaukee iki Elgin, nuo 
Chicago iki South Bend 
informuoti lietuviai klausosi tik 
ŽEMĖS L PRODUCTIONS 
žinių laidų. Jūsų dėmesiui — 
RYTMEČIO EKSPRESAS nuo 
pirm. iki penktd. 10 v.r. per 
WNDZ 750 AM. Adresas: 
RYTMEČIO EKSPRESAS, 
WNDZ R a d i o , 5306 W. 
Lawrence, Cbicago, IL 60630. 
Tel. (312) 286-1616. Nesuspėjo 
te? Jūsų patogumui VAKA
R I N Ė S N A U J I E N O S nuo 
pirm. iki penktd. 6:30 v v. per 
WCEV 1450 AM; adresas: 
WCEV Radio, 5356 W. Bel-
mont, Chicago, IL 60641, IL 
(312) 777-1450. Visais reklamos 
reikalais, įskaitant ir mirties 
pranešimus, kreipkitės į mus 
tuoj pat po laidų. 

(sk) 

IŠ ARTI IR TOLI 

ARGENTINOJE 

Artūras Aleksandras Mi-
čiudas, Argentinos lietuvių 
veikėjas, Lietuvos premjero A. 
Šleževičiaus 1993.VIII.6 po
tvarkiu, paskirtas Lietuvos 
valstybės konsultantu ekonomi
niams ryšiams su Pietų 
Amerikos šalimis. 

J A V 

Lietuvos Vyčių tautinių šokių grupė, vadovaujama Frank Zapolio (pirmasis antroje eil. iš kaires) 
ir Lidijos Ringienės (pirmoji II eil. iš dešinės). 

KILNAUS ŽMOGAUS 
SUKAKTUVĖS 

Šiais metais kun. Juozas Vais-
nys, SJ švenčia dvigubą jubi
liejų: sulaukė gražaus amžiaus 
— 80 metų — ir auksinės kuni
gystės — 50 metų — sukakties. 

Šią iškilmingą progą Akade
minio Skautų Sąjūdžio (ASS) va-
dija, talkinant Čikagos ir Le-
monto Skautininkių draugo
vėms, nutarė paminėti spalio 24 
d. Jaunimo centre. Programoje 
koncelebruotos šv. Mišios, aka
demija, vaišės ir meninė dalis. 

Čikagos ir apylinkių lietuviai 
maloniai kviečiami dalyvauti ir 
padėti mums iškilmingai švęsti 
šią garbingą kun. J. Vaišnio 
sukaktį. 

Kun. J. Vaišnys, SJ daugeliui 
yra pažįstamas, kaip nepails
tantis, energingas, ilgametis 
„Laiškų lietuviams" vyriausias 
redaktorius, lietuvių kalbos ži
novas, kuris veda lietuvių kal
bos skyrių „Laiškuose lietu
viams" ir „Drauge". Jis yra ak
tyvus Akademinio Skautų Sąjū
džio narys, tuntų kapelionas, 
daug metų buvo Lietuvių Skau
tų Sąjungos dvasios vadu, dėstė 
Pedagoginiame Lituanistikos 
Institute ir lituanistiniuose va
saros kursuose, kelias kadenci
jas buvo Lietuvių Žurnalistų 
draugijos pirmininku. 

Al. Likanderienė 

LIETUVOS NAŠLAIČIŲ GLOBA 

J a u n i m o tautinio ansamb
lio „Grandies" šokėjams pra
nešama, kad po vasaros atosto
gų „Grandies" šokėjai renkasi 
naujiems ateinantiems darbo 
metams. Buvusių šokėjų regist
racija bus rugsėjo 12d., sekma
dienį, 6 vai. p.p. Lietuvių centre 
Lemonte. Tuo pačiu metu į an
samblį bus priimami ir nauji šo
kėjai. Po registracijos studentų 
ratelio šokėjams bus pirma re
peticija lauke. „Granais" šven
čia 35-rių metų veiklos sukaktį 
ir ta proga organizuoja pra
džios mokyklų mokinių tautinių 
šokių ratelį. I ratelį priimami 
nuo trečio iki 8-to skyriaus mo
kiniai. Registracijos dieną bus 
pranešta, kada vyks vaikų ir 
jaunių repeticijos. 

x Pinigai doleriais t iesiai į 
r a n k a s per Baltia E r p r e s s 
pasieks jūsų gavėją per 5 dienas. 
Informacijai skambinki te : 
1-800-SPARNAI arba 1-800-
772-7624 arba pinigus prista
tykite adresu 3782 W. 79 St., 
Chicago, IL 60662. 

I (sk) 
x TIK $39 kava,,arbata, ka

kava, apelsinų koncentratas, 
aliejus, mėsos konservai, vita
minai — viskas užsienietiška. 
55 sv. įvairaus maisto — $98. 
Produktai užsienietiški, išsky
rus mėsos gaminius ir sūrį. 45 
sv. įvairaus maisto be mėsos — 
$75. TRANSPAK, 2638 W. 69 
St., Chicago, IL 60629, tel. 
312-436-7772. 

(sk.) 

Š.m. rugpjūčio 12 d. Seklyčioje 
įvyko lietuvių Našlaičių globos 
komiteto posėdis. 

Visi mes kalbame, planuo
jame, dirbame ir stengiamės 
padėti Lietuvai ir lietuviams. 
Kalbėti, posėdžiauti, planuoti 
labai lengva, bet tikrą darbą 
dirbti yra sunku. Lietuva 
laisva, nors vis klupdama, ban
do prisikelti iš griuvėsių. 
Gyvendami už jūrių marių, ne
galime savo broliams per daug 
padėti, nors, matydami klai
dingus jų žingsnius (o gal tik 
mums taip atrodo) kartais pyks
tam. Tačiau . padėti vargs
tančiam Lietuvos žmogui, ypač 
vaikui našlaičiui yra mūsų visų 
pareiga. 

Turbūt tos minties ir to įsi
tikinimo vedama, dr. A. Pruns
kienė jau dveji metai renka 
aukas ir pažadus iš Amerikos 
lietuvių padėti našlaičiams 
Lietuvoje. Darbui kaskar t 
plečiantis ir vaikų globotinių 
skaičiui augant, jai vienai 
pasidarė per daug darbo. Tuo 
būdu prie Socialinių Reikalų 
tarybos įsikūrė dar vienas 
komitetas Lietuvos našlaičiams 
remti. Pradžioje pavadintas 
„Landsbergio našlaičių komi
tetu", paskui pavadinimas su
trumpintas ir nuspręsta vadinti 
t ik „Našlaičių globos" 
komitetu. 

Komitetas posėdyje pasiskirs
tė pareigomis taip: pirmininkė 
dr. Albina Prunskienė, vicepir
mininkas dr. Edmundas 
Ringus, vaikų ir aukotojų karto
tekos vedėja — Marija Remienė, 
iždininkė — Julija Smilgienė, 

„Lietuvos aidas" 1993.Vn.28 
laidoje paskelbė oficialų Lietu
vos respublikos ministro pirmi
ninko Adolfo Šleževičiaus pa
reiškimą dėl 1941 metų sukili
mo prieš sovietinę okupaciją. 
Pareiškimas lyg ir užbaigia 
Tomo Venclovos ir Aleksandro 
Slavino kaltinimus lietuvių tau
tai, dalyvavusiai sukilime. „Lie
tuvos aido" įgaliotinis Bronius 
Juodelis rekomenduoja tą pa
reiškimą bei kitus perskaityti, 
prenumeruojant „Lietuvos 
aidą". 

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

(sk) 
Lietuvių Bendruomenės 

Melrose Parko apylinkė, kar
tu su Melrose Parko Lietuvių 
klubu, rengia gegužinę rugpjū
čio 28 d., šeštadienį, pas Algį ir 
Ziną Sinkevičius, 1003 N. 14th 
A ve., Melrose Parke. Gegužinės 
pradžia 12 vai. dieną. Kviečia
ma apylinkės ir tolimesnių vie
tovių lietuviškoji visuomenė. 

protokolų sekretorė — Aldona 
Kaminskienė, nariai: Aldona 
Šmulkštienė, Vanda Pruns
kienė, Rima Kašubaitė-Binder, 
Irena Kazlauskienė, Dana 
Bazienė ir Birutė Jasaitienė. 

Komitetas ir toliau dirbs su 
Gražinos Landsbergienės komi
tetu Lietuvoje ir taip pat kitais 
komitetais. „Našlaičių globos" 
komiteto tikslas ir užduotis yra 
Amerikoje r ink t i aukas ir 
asmenis, kurie pasižadėtų ir 
remtų vaiką-našlaitį Lietuvoje 
arba, tiksliau sakant, šeimas, 
kurios augina našlaičius. O 
komitetų Lietuvoje pareiga yra 
prižiūrėti, kad šeimos ir vaikai 
vieni kitiems atitiktų, ir kad ne
būtų jokio išnaudojimo. Gra
žinos Landsbergienės komitetas 
jau tai labai sėkmingai keleri 
metai dirba ir prižiūri šiuo metu 
65 našlaičius-šeimas. „Našlai
čių globos" komitetas nutarė 
prašyt i , kad žmonės čia, 
Amerikoje, vieno vaiko globai 
metams paskirtų 150 dol. Tai 
palyginti nedidelė suma ir ją 
galima mokėti vieną kartą per 
metus ar kas mėnesį — kaip 
kam patogiau. Tuo tarpu Lietu
voje tai yra didelė suma pinigų. 
Čekius prašome rašyti „Lithua
nian Human Services" — „Naš
laičių globa". Visos aukos 
nurašomos nuo federalinių 
mokesčių. Siųskite adresu; 2711 
West 71st Street, Chicago, IL 
60629. Įvairią informaciją teikia 
pirmininkė dr. A. Prunskienė 
tel. 708-246-5505. 

Nors komitetas dar neseniai 
pradėjo dirbti, bet atgarsiai la
bai gražūs. Vaikams visi nori 
padėti. Jonas ir Ona Motiejūnai 
iš Arizonos rašo: „Mudu su 
žmona norime prisidėti prie 
Jūsų pastangų suorganizuoti 
našlaičių išauginimą ir 
išmokslinimą atskirose šeimose. 
Tam reikalui siunčiame pusės 
metų mokestį. Kadangi mudu 
esame pensininkai, tai sunku 
numatyti, kiek metų galėsime 
šią paramą tęsti. Tikimės 
tačiau, kad penkerius metus 
galėsime ištesėti, nors ir il
gesnis la ikotarpis yra 
galimybių ribose..." 

Esant viename pobūvyje, dali
nantis mintimis ir prisimi
nimais iš Lietuvos, buvo palies
tas ir vaikų našlaičių klau
simas. Tame pokalbyje dalyvavo 
ir viena amerikietė. Po kiek 
laiko priėjo, padavė man savo 
kortelę ir keletą dešimčių 
dolerių ir sako: „Aš noriu 
lietuvį našlaitį užauginti ir 
išmokslinti, pasakyk, ką turiu 
daryti? Kitą metą važiuoju į 
Lietuvą (ji advokatė, draudimų 
specialistė, važiuos į Lietuvą 
kaip patarėja), norėsiu tą šeimą 
ir vaiką aplankyti. Noriu, kad 
būtų kokių ketverių metų mer
gaitė, kad galėtų su mano 
anūke bendrauti". Tai tik pora 
gražių pavyzdžių, kokie žmonės 
yra geri! 

Birutė Jasai t ienė 

DR. JONAS GENYS VĖL 
VYKSTA Į LIETUVĄ 

Prof. dr. Jonas Genys š.m. rug
sėjo 1 d. mėnesiui vėl išvyksta 
į Lietuvą, kur atstovaus Altui 
įvairiuose vietos renginiuose, 
sutinkant popiežių ir kt. 

Taip pat dr. Jonas Genys rug
sėjo 13-16 d. dalyvaus Druski
ninkuose svarbioje tarptauti
nėje konferencijoje požeminio 
(geriamojo) vandens apsaugos 
klausimais, kur skaitys tuo rei
kalu paskaitą ir dirbs porą sa
vaičių Vytauto Didžiojo univer
sitete, kur organizuojamas Ap
linkotyros centras. 

Prieš metus tokia konferenci
ja įvyko Kaune, kur dalyvavo 
mokslininkai iš dešimties Euro
pos valstybių. Ten ir dr. Jonas 
Genys, pakviestas iš JAV, Ma-
ryland universiteto, skaitė pa
skaitą. 

Nors dr. Genio paskaitos tema 
Druskininkų konferedncijoje 
bus kaip tos problemos yra 
sprendžiamos Amerikoje, tačiau 

tuvos Žemės Ūkio akademiją. 
Tame vandenyje buvo rasta še
šis kartus daugiau nitratų, ne
gu leidžia pasaulinis standartas. 

' Kalbant paprastais žodžiais, 
daug kur Lietuvos kaimo šuli
niuose vanduo yra nuodingas, ir 
šimtai, o gal ir tūkstančiai šu
linių yra užteršti nitratais. 

Mažai ką geresnė padėtis yra 
ir Amerikoje, Marylando žemės 
ūkio rajonuose, kur naudojami 
neriboti kiekiai azotinių trąšų. 
Amerikos valdžia yra paskyrusi 
keturis milijonus dolerių vys
tyti instrumentus, kurie būtų 
naudingi gamtos apsaugai . 
Mums, lietuviams, yra svarbu, 
kad tokių tyrimų rezultatai tap
tų naudingi ir Lietuvos žmo
nėms. 

Šiluvos Marijos šventė rug
sėjo 12 d. M.N. Pr. Seserų 
sodyboje, Putnam, CT, prasidės 
„Žodžiu Marijai" su giesmių 
palyda. Marijos garbei sukurtą 
poeziją ir prozą skaitys bos-
tonietė, dailiojo žodžio meni
ninkė, Irena Kveragaitė. 

Šiluvos Mar i jos at laidai 
įvyks rugsėjo 12 d. Nekaltai 
Pradėtosios šventovėje, Put-
name. Maldos dieną praves, 
naujai į kunigus įšventintas, 
kun. Vytautas Volertas. Žodis 
Marijai, šv. Mišios, kon
ferencija, procesija s u 
Rožančiaus malda gražioje 
seselių sodybos gamtoje, suteiks 
atvykstantiems dvasinę at
gaivą. Svečiai kviečiami dar ir 
prieš tai atvykti bei pasidžiaug
ti vienuolyno aplinka, seselių 
svet ingumu. Reikia t ik iš 
anksto pranešti telefonu (203) 
928-7955. 

Leonardas Sadauskas, buvęs JAV Karinio jūrų laivyno karininkas ir Baltic 
Lectures komiteto koordinatorius, jteikia pulkininkei Tiiu Kerą „Encyclo-
pedia Lituanica" komplektą. 

daugiausia dėmesio skirs 
nitratų pašalinimui iš geriamo 
vandens, turint galvoje Lietuvos 
sąlygas. Nitratai, jei jų koncen
tracija yra virš leistinos normos, 
kenkia žmogaus sveikatai ir yra 
ypač kenksmingi kūdikiams. 
Dabartiniai Lietuvos vandens 
tyrimai rodo, kad apie pusė 
Lietuvos kaimų šulinių turi 
viršnorminius nitratų kiekius. 
Lig šiol mažai yra žinoma, kaip 
juos iš vandens pašalinti, nes jie 
nepranyksta vandenį verdant 
arba vandenį filtruojant per 
anglies filtrus. Amerikoje yra 
bandoma išvystyti nitratų re
dukcijos aparatus. Kol kas šie 
nitratų redukcijos aparatai dar 
negaminami pardavimui. Nori
ma juos išvystyti iki tokio to
bulumo, kad net ūkininkai galė
tų jais pasinaudoti. Kai kurios 
tyrimų fazės yra labai įdomios. 
Buvo izoliuotas genas, kuris 
skatina „nitratų reduktozės" 
enzymo gaminimą. Dabar nori
ma perkelti šį geną į specialias 
bakterijas, kurios enzymą ga
mintų pigiau praktiniam pa
naudojimui. 

Kai dr. J. Genys grįžo į tėviš
kę Pamūšyje, Pakruojo rajone, 
jis ten paėmė vandens pavyz
džius ir nusiuntė savo bendra
darbei dr. V. Rutkovienei į Lie-

Š.m. l iepos 16 d. į Vilnių iš
skrido JAV karo attachė, Ka
rinių oro pajėgų pulkininke Tiiu 
Kerą ir jos vyras, advokatas 
Norman Wolfe. Pulkininkės Ke
rą diplomatinis paskyrimas į 
Lietuvą yra dvejiems metams. 

Pulkininke Kerą yra estų kil
mės. Per pastaruosius metus ji 
ir jos vyras intensyviai mokėsi 
lietuvių kalbos JAV Valstybės 
departamento Foreign Service 
institute. Abu efektyviai ir 
nuoširdžiai talkininkavo Baltic 
Lectures komitetui, rengiant 
dvejų mėnesių taprtautinių stu
dijų seminarą apie Pabaltijo 
valstybes, įvykusį šių metų 
pradžioje Smithsonian Institute, 
Vašingtone. 

Pulkininkei Kerą ir jos vyrui 
buvo surengtos išleistuvės dr. 
Danutės Harmon namuose, ku
rių metu jai buvo įteikta šešių 
tomų „Encyclopedia Lituani
ca". 

Danutė S. H a r m o n 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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