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Žinios iš Lietuvos — Elta 

Pasirašyta Pabaltijo 
laisvos prekybos 

sutartis 
Vilnius, rugsėjo 15 d. (Elta) — 

„Sis susi t ikimas buvo vienas 
reikšmingiausių Baltijos vals
tybių santykiuose per pasta
ruosius šešis dešimtmečius", 
ta ip rugsėjo 13 d. Taline įvy
kusį Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos premjerų susit ikimą apibū
dino min i s t r a s p i rmin inkas 
Adolfas Šleževičius. Latvijos 
premjeras Valdis Birkavs reziu
mavo taip: „Labai svarbu, kad 
pagal iau nuo deklaracijų apie 
bendradarbiavimą pereiname 
prie konkrečių darbų". Estijos 
vyriausybės vadovas Mart Laar, 
kurio pozicija anksčiau buvo 
kiek rezervuota, pasakė, kad 
taip konstruktyviai dirbant, į 
suartėjimą gal ima žengti spar
čiau. 

Vienas reikšmingiausių Tali
ne pasirašytų dokumentų — tr i
šalė laisvos prekybos sutartis. 
Lietuvos ekonomikos ministro 
Ju l i aus Veselkos nuomone, ji 
gali būti ver t in t ina ir ka ip 
reikšmingas politinis dokumen
tas , nes atver ia kelią į bend
radarbiavimą su Europos Eko
nominės Bendrijos šalimis. 

Taline t a ip pat pasirašyta 
t r i ša lė deklaracija dėl veiksmų 
u * r in imo, u ž t i k r i n a n t ša l ių 
saugumą. S u s i t a r t a bendra
darbiaut i p rak t i ška i įgyven
d inan t priemones valstybinių 
sienų bei ter i tor inių vandenų 
kontrolei užtikrinti, operatyviai 
keist is informacija visais šalių 
saugumą liečiančiais klausi
mais . Suderinti oro gynybos 
s i s temos k ū r i m o principai , 
su i ta r ta dėl jūrų gelbėjimo tar
nybų veiklos koordinavimo, 
suderinti k laus imai , susiję su 
dalyvavimu Jungt inių Tautų ir 
kitų tarptaut inių organizacijų 
ta ikos palaikymo misijose. Be 
to. Baltijos šalys nutarė orien
tuot is į Vakarų standartus, įsi-
gydamos ginkluotę, karinę tech
niką. 

Reikšminga ir t a i , kad paga
liau pasirašytas protokolas dėl 
Baltijos šalių Ministrų Tarybos, 
kaip koordinuojančio organo, 
įkūrimo. 

P r e m j e r a s ž a d a , kad 
p r a g y v e n i m o lygis kils 

„Visai rea lu infliacijos tempą 
Lietuvoje sumažint i 10<Y per 
metus , pasakė ministras pirmi
n i n k a s Adolfas Šleževičius, 
rugsėjo 14 d. kalbėdamas Sei
me. Pasak premjero, per liku
sius šių metų mėnesius realus 
pragyvenimo lygis turėtų padi
dėti 10%-15%. 

Minis t ras pirmininkas, be 
k i t a ko, informavo, kad vy
riausybė aktyviai siekia tarp
valstybinių susitarimų lygyje 
suformuoti palankias ekonomi
nio bendradarbiavimo su kito
mis valstybėmis sąlygas. 

Vyriausybė stengsis subsi
dijuoti žemės ūkio produkcijos 
gamybą, pažymėjo ministras 
p i r m i n i n k a s . Deja, padė t i s 
ūky je t o k i a , k a d i š tek l ių 
didesnėms subsidijoms nėra . 
„įgyvendinant žemės ūkio prog
ramą, ieškosime būdų. kaip ge
riausiai panaudot i tas subsi
dijas", kalbėjo premjeras. 

Visokav ič ius nea ts i s ta tyd ina 

„Tarptautinio Valiutos Fondo 
atstovai turėjo išvykti iš Lie

tuvos, nepasirašę Ekonominės 
politikos memorandumo su vy
riausybe. Pasirašymas atidėtas 
iki spalio pabaigos", pasakė 
Lietuvos Banko valdybos pirmi
ninkas Romualdas Visokavičius 
rugsėjo 14 d. surengtoje spaudos 
konferencijoje. Pasak jo, Tarp
taut in is Valiutos Fondas remia 
Lietuvos Banko vykdomą mone
ta r inę politiką, tačiau jo atsto
vai nutarė palaukti , kol aistros 
aplink Lietuvos Banką nurims. 

Romualdas Visokavičius pa
reiškė, kad, nepaisant pokalbio 
su prezidentu Algirdu Brazaus
ku, neketina atsistatydinti . 

Tuo tarpu Lietuvoje tam tik
ros politinės jėgos, Romualdo 
Visokavičiaus žodžiais, bando 
p r i v e r s t i j į ta i p a d a r y t i . 
Keliama nauja byla dėl 970 
milijonų rublių, ku r i e liepos 
mėnesį buvo paskirt i kaip kre
di t in ia i ištekliai v ienam iš 
komercinių bankų. Pinigai per 
banko klientą pateko į Kalinin
gradą, kur buvo sulaikyti . Ro
mualdas Visokavičius pareiškė, 
kad ši finansinė operacija buvo 
legali, teisėta ir naudinga Lietu
vai. 

Lietuvos Banko valdybos pir
mininkas atmetė kaltinimu.- de\ 
grynųjų pinigų masės trūkumo, 
dėl kurso svyravimo. Jis in
formavo, kad Lietuvos Bankas 
supirko 65 milijonus dolerių po 
4 l i tus vidutiniškai už dolerį ir 
į apyvartą paleido apie 260 mi
lijonų litų, kurių, pasak R. Viso
kavičiaus, visiškai užtenka apy
var ta i . 

P r e z i d e n t a s p a s i ū l ė 
l a i k i n ą k a n d i d a t ą į L ie tuvos 

Banko v a d o v o pos tą 

Prezidentas Algirdas Bra
zauskas rugsėjo 14 d. pasirašė 
dekretą, kuriuo pasiūlė Seimui, 
kol vyksta Lietuvos Banko val
dybos pirmininko Romualdo Vi-
sokavičiaus ta rdymas baudžia
mojoje byloje, š ias pareigas 
pavesti Lietuvos Banko valdy
bos vicepirmininkui, 58 metų 
teisininkui Juozui Sinkevičiui. 
Romualdo Visokavičiaus nušali
nimą nuo pareigų parengtinio 
tardymo laikotarpiui leido Vil
n iaus vyriausiasis prokuroras. 

Anksčiau, rugsėjo 11 d.. Juo
zas Sinkevičius, ka r tu su kitais 
penkiais banko valdybos pirmi
n inko pavaduotojais, pasirašė 
pareiškimą, kuriame teigiama, 
kad baudžiamoji byla dėl 20 
milijonų litų skyrimo Lietuvos 
vyriausybei yra sufabrikuota, 
ka l t in imai nepagrįs t i . Pasi
rašiusieji pareiškė, jog ..atsisako 
perimti valdybos pirmininko 
pareigas ir tuo pačiu sustabdo 
savo įgaliojimus, kol bus at
šauk t a prokuroro sankcija". 

Vėliau Juozas Sinkevičius 
pareiškė, kad „priima preziden
to pasiūlymą skaudančia širdi
m i " . 

Rugsėjo 14 d. posėdyje Seimas 
svarstė šį klausimą, tačiau jokio 
nutarimo nepriėmė. 

Rusi jos de legac i ja 
a t v y k s t a į Vi ln ių , bet 

ž a l o s a t lyg in imo p r o b l e m o s 
n e s v a r s t y s 

Rugsėjo 15 d. į Vilnių atvyks
t a Rusijos derybų su Lietuva 
delegacija. Jos vadovas Viktor 
Isakov išvakarėse informavo. 

Lenkijos rinkimus gali 
laimėti komunistai 

Paskutiniams Rusijos kariuomenės daliniams apleidus,L:etuvą, rugsėjo 1 d. Nepriklausomybės 
aikštėje ąžuolo lapų vainikų buvo papuoštas Vytautas Landsbergis. Jis 1992 m. rugsėjo 8 d. su 
Rusija pasirašė jos kariuomenės išvedimo iš Lietuvos sufertj- kuri ir buvo įvykdyta š.m. rugpjūčio 
31 dienos vidurnaktį. 

Nuotr. Stasio Laukio 

Kinija nori gerinti 
santykius su Vatikanu 

P e k i n a s , rugsėjo 3 d. (AP) — 
Penk tad ien į į komunis t inę 
Kiniją a t v y k o aukšč iaus io 
rango Vat ikano atstovas kar
dinolas Roger Etchegaray. Šis 
vizitas tikriausiai turėtų reiškti 
pokyčius Šventojo Sosto ir 
Pekino santykiuose, kurie 40 
metų buvo labai priešiški. 

Kardinolas į Kiniją atvyko 
šios valstybės sporto ministro 
Wu Shaozu kvietimu. Šeštadie
nį j is dalyvaus nacionalinių 
sporto žaidynių atidarymo cere
monijoje Pekine. 

„Tai man y r a didelis džiaugs
mas" , pareiškė kard. R. Etche
garay vos atvykęs. „Aš atvykau 
į Kiniją per sporto duris, kurios 
yra jaunimo durys. Tai puikios 
durys, šalies ateities durys ir 
per š ias duris aš sutiksiu Kini-

kad abiejų šalių derybų dele
gacijų susitikime bus svarstomi 
karo pensininkų socialinės ap
saugos reikalai, Lietuvoje gy
venančių Rusijos piliečių pen
sinio aprūpinimo problemos. Ti
k imasi sąlyginiai pasirašyt i 
susitarimą dėl iš Vokietijos 
išvedamos Rusijos kariuomenės 
t ranzi to per Lietuvos teritoriją. 
V. Isakov taip pat pareiškė, kad 
šiame susitikime žalos atlygi
nimo Lietuvai problema nebus 
svarstoma. 

P a b a l t i j o rek tor ių 
konferenci ja 

Rugsėjo 14 d. Vilniaus uni
ve r s i t e t e prasidėjo Baltijos 
šalių rektorių konferencija. 
Ši organizacija, jungianti 52 
univers i t e tų vadovus, buvo 
įkur ta prieš ketverius metus. 
Jos t ikslas — skatinti Baltijos 
ša l ių aukš tąs ias mokyk las 
bendradarbiauti , kartu atl ikti 
svarbius regionui mokslinius 
tyrinėjimus. Rektorių konferen
cijoje Lietuvą kol kas atstovau
ja t ik Vilniaus universitetas, o 
jo vadovas profesorius Rolandas 
Pavilionis pernai buvo išrinktas 
konferencijos prezidentu. 

Dviejų dienų susitikime rek 
toriai bus supažindinti, kokios 
galimybės ir perspektyvos at
siveria bendram darbui su trijų 
nepriklausomybę atgavusių ša
lių Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
aukštosiomis mokyklomis, jų 
sunkumais . Šiuo metu sumažė
jus valdžios skiriamoms lėšoms 
mokslui ir mokymui, stabdomos 
kai kurios mokslinių tyrimų 
programos, nepakanka lėšų įsi
gyti moderniai mokymo techni
kai, ta lent ingi mokslininkai ir 
dėstytojai del mažų atlyginimų 
pal ieka universitetus ir eina 
dirbti į privačias firmas 

jos žmones, kur iems popiežius 
Jonas Paulius II dažnai reiškė 
savo didelę pagarbą", pasakė jis. 

Kinija šeštajame dešimtmety
je nu t raukė diplomatinius san
tykius su Va t ikanu ir suforma
vo vyriausybės kontroliuojamą 
Kinų Patriot inę Katalikų Aso
ciaciją. Vyriausybė įsakė ka
ta l ikams nepripažinti popie
žiaus r e l i g inės valdžios ir 
tūkstančius nepaklusniųjų bau
dė laisvės a tėmimu. 

Kinija visą la iką reikalavo, 
kad Šventasis Sostas n-trauktų 
d ip lomat in ius sant;, . .ius su 
Taivvanu. Tai buvo pagrindinė 
Pekino sąlyga, kad būtų atkur
ti diplomatiniai santykiai. 

Atsakydama į gandus apie 
s l a p t u s k o n t a k t u s t a rp 
Vat ikano ir Pekino, rugpjūčio 
19 d. Kinija pareiškė, kad ji 
norėtų pagerinti santykius. 

Vat ikano spaudo- atstovas 
Joaąuin Navarro-Valls ketvir
tadienį patvirtino, kad tokių 
kontaktų būta. Nuo pat savo 
įšventinimo popiežius Jonas 
Paulius II naudojosi kiekviena 
proga pareikšti savo ..pagarba 
Kinijos žmonėms ir meilę vi
siems šios dideles dalies ka 
t a l ikams" . pasakė Navarro-
Valls. 

Kardinolo vizitas ..yra pareiš
k imas nuoš i rda i Šventojo 
Sosto t r o š k i m o ipaž in t i 
didžiosios kinų tauto realybę ir 
sukurti pagarbos, dr įgiškumo 
ir bendradarbiavime ryšius su 
Kinijos žmonėmis pasakė 
Navarro-Valls, komentuodamas 
šią kelione iš Vatikano. 

Kardinolas Etchegaray pasa
kė, kad jis nežino vizito dar 
botvarkės, nes šeimininkai at
sisako atsakyti į klausimus, 
susijusius su ja. Iki šiol neaišku, 
su kuo kard inolas sus i t iks 
keturių dienų vizito metu. 

Nors nesi t ikima, kad bus 
pasi rašyt i kokie nors susi
tar imai , vizitas turėtų padėti 
pagerinti santykius ir paruošti 
dirvą galimam popiežiaus vi
zitui. Popiežius Jonas Paulius II 
birželio mėnesį pareiškė, kad jis 
labai trokšta aplankyti Kiniją. 

Lietuva daugiausia 
prekiauja su Rusija 

Vilnius, rugsėjo 8 d - Pagrin
dinis Lietuvos užsienio preky
bos partneris pirmąjį šių metų 
pusmetį buvo Rusija, praneša 
muitinės departamentas. J Lie
tuvą iš šios šalies įvežta prekių 
už 1.11 bilijonus litų, ir tai 
sudarė 43% viso importo. 

Kaip rašo „Lietuvos ry tas" . 
Lietuvos ir Europos Ekonomi 
nės Bendrijos (EEB šalių pre-

Lietuva viliasi, kad 
Rusijos kariuomenė 

bus išvesta ir iš 
Latvijos bei Estijos 
New Yorkas , rugsėjo 9 d . -

Lietuvos ambasadorius prie 
Jungtinių Tautų Anicetas Si
mutis įteikė prezidento Algirdo 
Brazausko padėką JT genera
l iniam sekretor iui Boutros 
Boutros-Ghali už „tvirtą poziciją 
ir veiksmingą paramą", įgyven
dinant Lietuvos siekius, t.y. 
Rusijos kariuomenės išvedimą. 

Prezidentas laiške pažymėjo, 
kad turėjo reikšmingą pokalbį 
su Lietuvoje apsilankiusiu JT 
generalinio sekretoriaus ats
tovu amb. Tommy Koh. ir išreiš
kė viltį, kad Rusijos kariuomenė 
netrukus pasitrauks ir iš Latvi
jos bei Estijos. 

Tą pačią dieną ambasadorius 
A. Simutis J T generaliniam 
sekretoriui Boutros Boutros-
Ghali įteikė ir Lietuvos užsienio 
ministerijos rugsėjo 2 d. pareiš
kimą dėl kariuomenės išvedi
mo. Pareiškimas, kuris iškelia 
politinių derybų svarbą „visuo
se lygiuose, nenaudojant spaudi
mo ar prievartos", bus paskleis
tas JT Generalinei Asamblėjai 
kaip oficialus JT dokumentas. 

Belgijos ambasadoriaus prie 
JT P. Noterdaeme lydraštis su 
Europos Bendrijos pareiškimu 
dėl kariuomene- išvedimo iš 
Lietuvos rugsėjo S d. buvo pa
skleistas Gei* ralinei Asamblė
jai kaip oficialus JT dokumen 
tas . P a r e i š k i m a s i š re i šk ia 
Europos Bendrijos ir jos nariu 
pasitenkinimą šiuo įvykusiu 
faktu ir sveikina numatytą 
Lietuvos ir Rusijos prezidentų 
susitikima, f^uropos Bendrija 
išreiškia vilti, kad Rusija priims 

. ir įvykdys kariuomenės išvedi
mo tvarkaraštį Estijoje ir Lat 
vijoje pagal Europos Saugumo ir 
Bendradarbiavimo konferenci
jos (ESBKI Helsi nkio baigiamąjį 
dokumentą, nerišdama šio klau
simo su kitomis problemomis. 
Belgija šiuo metu pirmininkau
ja Europos Bendrijai. 

kyboje ryškiai pirmauja Vokie
tija (13% viso importo iš EEB). 
Vokietija užima antrą vietą po 
Rusijos visoje Lietuvos importo 
apyvartoje (13.4%) ir trečią — 
eksporto apyvartoje (8%). Antra 
eksporto apyvartoje yra Latvi
ja (9.4% viso eksporto). 

Lietuvos muitinės departa
mento duomenimis, visa Lietu
vos užsienio prekybos apyvarta 
pirmąjį š 'u metų pusmeti buvo 
6.23 bilijonai litų. Eksportuota 
prekių už 3.65 bilijonus litų 
<59^ visos apyvartos), impor
tuota - už 2.57 bilijonus litų 
(41%). Prekybos balansas buvo 
teigiamas. 

V a r š u v a , rugsėjo 14 d. ( N I I ) 
— Artėjant r i nk imams Lenkijo
je šį savai tgal į , atrodo, kad 
buvusieji komunis ta i gali lai
mėti rinkimus. J e i daugumą lai
mėtų Demokra t i škų Kairiųjų 
Aliansas ( lenkiški inicialai — 
SLD), m i n i s t r ų p i r m i n i n k u 
būtų Aleksander Kwasniewski, 
buvęs min i s t r a s komunist inėje 
vyriausybėje p r i eš 1989 m. ir 
buvęs Komunis tų partijos jau
nimo la ikraščio redaktor ius . 
Šiuo metu jo vadovaujama SLD 
y r a popu l i a r i aus i a praveda
muose apklausinėj imuose Len
kijoje. 

„Mes pas i ruošę d a l y v a u t i 
p r a g m a t i š k o j e koa l i c i jo je , 
žiūrinčioje į ateitį , ne į praeitį", 
pareiškė 39-metis Kwasniewski 
rugsėjo 13 d. vakarą susitikęs su 
reporteriais . Mokan t i s kalbėti 
m o d e r n i o s v a k a r i e t i š k o s 
politikos ka lba , j i s t ikisi , jog t a i 
padės į t ikint i balsuotojus, k a d 
jie labai ski r t ingi nuo savo 
p i rmtakų. „Mūsų t iks las — iš
spręsti v idaus ir užsienio poli
tikos problemas . M u m s re ikia 
i š s i r i n k t i k o m p e n t e n t i n g u s 
asmenis" , j is sakė. 

Nors A. Kwasniewski nesako, 
ką jis planuoja nuveikti , jei būtų 
i š r inktas , jis išreiškia nepasi
t e n k i n i m ą a u g a n č i a Romos 
Ka ta l ikų bažnyčios galia ir 
m a n o , k a d Lenk i j a t u r ė t ų 
jungt is į NATO tik su sąlyga, 
kad Rusija ir Ukra ina taip pa t 
būtų p r i imtos į šią Europos gy
nybinę organizaciją. J is sako, 
jog t ę s tų pasku t in ius ketver ius 
metus vykdytą ekonominę re
formą ir ska t in tų užsienio in
vesticijas, be t tik su sąlyga, kad 
jos duos daugiau darbų ir neterš 
apl inkos . 

R e f o r m o s p a k e n k ė 
d a b a r t i n e i va ldž ia i 

Bet pretendentui i premjerus, 
kur is šią vasarą numetė daug 
svorio, valgydamas duržove.-> ir 
žaisdamas tenisą, nereikia bū t i 
labai konkrečiam. Per paskuti
niuosius kel is mėnesius mi
nis t rės p i rmininkės Hanna Su-
chockos vyriausybė įvedė 22'> 
gamybos ir pa* ai navimų mokės 
čių '..value-acid-d t a \ " . pakelė 
mėsos kainą i: nuvertino Iyenki-
jos va l iu tą - zlotą. Ir nors už 

T R U M P A I 

— K a l v a r i j ų miestelis ruošia
si s ienos perėjos su I^nkija ati
da rymui . Pradžioje čia bus p ra 
leidžiami t i k sunkvežimiai. Ne
seniai miestelio pakraštyje įsi
kūrė nauja 1 hektaro dydžio tur
gavietė . „Via Baltica" kelio 
s t a tyba tu rė tų a tgaivint i šį 
miestelį , nes dabar jauni žmo
nės daug iaus ia persikelia gy
venti ir dirbti į Kauną arba 
Mari jampolę 

— Kla ipėdos r a jone Lietuvos 
vyr iausybė leido statyti paro
domąją geoterminę stotį. Lietu
vos vals tybinei energetikos sis
t emai k a r t u su projekto Danijos 
grupe sute ik ta išimtinė teisė 25 
m e t u s šioje stotyje gamint i ir 
parduot i i š žemės gelmių gau
n a m ą š i luminę energiją. Stotis 
ka inuos apie 20 milijonu dole
rių, projektą finansuoja Danijos 
ap l inkos apsaugos agen tū ra 

— Suomijoje įkurta Lietuvos 
a m b a s a d a . Taip pa t įkurta nuo
l a t inė atstovybė prie Europos 
Tarybos . 

sienio bankin inkai bei finan
sininkai gyrė šiuos veiksmus, 
kaip ekonomiškai teisingus, šie 
veiksmai supykino balsuotojus 
taip, kad dabar jai gresia pra
laimėti r inkimus . 

Pagal Lenkijos rinkimų įsta
tymus, apklausinėjimų rezulta
tai nėra skelbiami spaudoje 
paskutines dvi savaites prieš 
r ink imus , bet paskutienieji 
paskelbtieji rodė, kad SLD stovi 
keletu procentų stipriau už H. 
Suchockos partiją — Demokra
tinę Sąjungą ir Lenkijos Vals
tiečių Partiją — buvusių komu
nistų kaimuose partiją. 

Pirmadienio vakaro spaudos 
konferencijoje A. Kwasniewski 
žurnal is tams rodė spaudoje jau 
neskelbto apklausinėjimo duo
menis, kuriuos surinko Austri
jos apklausinėjimų firma, ro
dančius, kad jo partija — SLD 
jau turi 26% balsų, Suchockos 
Demokratinė Sąjunga — tik 
14%. Likusius balsus pasidalino 
daugiau, ka ip tuzinas kitų kan
didatuojančių partijų. 

N e a i š k u , k o k i a koalicija 
s u s i k u r t ų 

J a u dabar aišku, kad jokia 
partija nelaimės daugumos, tad 
kyla klausimas, kokia koalicija 
susiformuos. Bet jei SLD su
r inks t iek balsų, kiek rodo ap
klausinėj imai, antikomunisti
nėms partijoms gali nelikti kito 
pasir inkimo, kaip tik jungtis į 
kokią nors koaliciją su SLD. 

Nors A. Kwasniewski stengia
si tolintis nuo savo partinės 
praeit ies, jis žino, kad daugelis 
jo rinkėjų bei partijos valdybos 
narių bei pensininkų kaip t ik 
tvirtai laikosi savo komunis
t inės praeit ies. 

Žurnal is tams paklausus, ar jį 
i š r inkus , į valdžią sugrįžtų 
senieji „aparačikai" , jis apėjo 
klausimą, atsakydamas: „Jie 
egzistuoja visose partijose, im
tinai ir bažnyčioje". Ar jo par
tija švariai atsitvertų nuo savo 
komunist iškos praeities? „Bi
jau, kad šiam dalykui nėra leng
vo sprendimo", jis atsakė. „Gal
būt SLD vyriausybės sukūrimas 
ir būtų t a s galutinis atsisky
rimas nuo praeities. Bet netu
rėtu būti nei šešėlio abejonės dėl 

SLD pozicijos stalinizmo bei ki
tu komunist inių nusikaltimų 
atžvilgiu. Ar man liūdna, kad 
daugelis šių žmonių, kurie buvo 
komunistai, vykdė tuos nusialti-
mus? Žinoma". Apie 50%-60% 
SLD išstatytų rinkiminių kan
didatų buvo Komunistų partijos 
nariai , prisipažino Aleksander 
Kvvasnievvski. 

— E u r o p o s Bendr i j a pasky
rė 73 mil. dol. paramą Pabalti
jo valstybėms. Didžiausia pagal
bos dalis - 26.500.000 - t enka 
Lietuvai užsienio investicijoms 
skat in t i , transporto, energeti
kos, švietimo sistemoms moder
nizuoti. Latvijai skirta 18.9 mil. 
dol. gamtosaugai , energetikai, 
socialinei apsaugai. Estijai t eks 
12.4 mil. dol. — bankų ir finan
sų sistemai, sveikatos apsaugai. 

KALENDORIUS 

R u g s ė j o 16 d.: Šv. Kornelijus 
ir Kiprijonas; Eufemija, Ludmi-
la, Rimgaudas . 

Rugsė jo 17 d.: Šv. Robertas 
Belarminas , šv. Pranciškaus 
žaizdos; Algaudas. Mantvinas , 
Sigutė. 



LIETUVOS VYČIU VEIKLA 

R e d a g u o j a A leksandras Pakaln i šk i s J r . 
1043 Fifth St., St. Monica, CA 90403 

„HERITAGE,, STOVYKLA 
DAINAVOJE 

Šių m e t ų „ A n g l i u k ų " 
s t o v y k l a įvyko Dainavoje 
rugpjūčio 8-15 d. Stovyklautojai 
pradėjo r inkt is anksti sekma-

t a s Didysis, p a r t i z a n a s 
Daumantas , šv. Kazimieras, 
Ona Vytautienė, Nijolė Sa-
dūna i t ė , Emilija P la te ry tė , 

dienio ryte, tempdami lagami- Marija Kaupaitė ir Jurgis Ma
nus , miegmaišius, k imš tus tulai t is . 

SOLISTĖ PRUDENCIJA BIČKIENĖ 
JOKUBAUSKIENĖ - VYTĖ 

Tenka pažymėti, kad solistė 
daug kar tų y ra da lyvavus i 
meninėse programose, ka i Čika
gos vyčiai ruošdavo „Lietuvos 
atsiminimų" pokylius Mart in i -
que salėje, minint Lietuvos Ne
priklausomybės šventę — Va
sario 16-tąją. 

Reikalui esant , solistė mielai 
padėdavo Lietuvos Vyčių chorui 
religinėse choro programose, 
giedant lietuviškas šv. Mišias. 

Solistė Prudencija Bičkienė 
Jokubausk ienė savo nuošir
dumu ir dosnumu p ra l enkė 
daugelį kitų žymesniųjų lietu
vių. Dėl savo gražaus balso ir 
t a l e n t o ji buvo k v i e č i a m a 
dainuoti Lyric operoje, Lietuvių 
operoje ir lenkų operose. Dėl to 
ji nesididžiavo, buvo visiems 
draugiška ir noriai padėdavo 
nelaimių ištiktiems l ietuviams. 

Lietuvos Vyčių choras liks 
amžinai jai dėkingas užjos nuo
širdų įsijungimą į Lietuvos 
Vyčių gyven imą , o y p a č 
prisidėjimą savo gražiu balsu 
prie choro koncertų, kurie iškėlė 
L. Vyčių choro garbę. 
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Solistė Prudencija 
Jakubauskienė 

Bičkienė 

Lietuvos Vyčių organizacija 
yra viena seniausiu lietuvių or
ganizacijų JAV-se. Jos šūkis — 
.„Dievui ir Tėvynei" patraukė 
didelę dali jaunimo, kuris laiko 
slinktyje sudarė ir senjorų 
vyčių gretas. Vyčiai labai daug 
pr is idėjo p r i e l i e tuvybės 
išlaikymo š iame krašte . Jų 
kuopos veikė ir veikia daugely
je didesnių lietuvių telkinių 
JAV-se. Vien Čikagoje veikia 
kelios jų kuopos. 

Čikagoje Vyčiai suorganizavo 
savo chorą, kuris išsilaikė iki 
šiol ir yra išvaręs gilią vagą 
lietuviškos kultūros baruose. 

Solistė Prudencija Bičkienė 
Jokubauskienė Vyčių organiza
cijai priklausė 27 metus. Buvo 
įsijungus i Marųuette Parke vei
kiančią 112-ją kuopą, kur ji užsi
tarnavo II laipsnio narystę. 
Lietuvos Vyčių choras kelerius 
metus buvo nustojęs veikti, bet 
1960 m. gruodžio 5 d. buvo 
a tkur tas , daugiausia pasidar
bavus Estellai Rogers ir suradus 
nepai ls tant i choro dirigentą 
muz. Faustą Strolią. Estelle Ro
gers asmeniškai pakvietė solistę 
padėti Lietuvos Vyčių chorui, 
at l iekant solo partijas, kartais 
ta lk inant ir sol. Algirdui Bra
ziui. Ji mielai sutiko ir nesi-
varž ' ima pareiškė, kad atly
gi ">ėra esminis reikalas. 
Sva, *ad pasisektų kon
certas 

Pirmasis koncertas ..Težydi 
vėlei Lietuva", kur iame solistė 
Prudencija atliko solo partijas 
kar tu su Vyčių choru, įvyko 
1961 m. lapkričio 12 d. Jaunimo 
c e n t r e B u v o n u o s t a b u s 
pasisekimas, dalyvavo arti 600 
asmenų. Po tokio pasisekimo 
buvo nu ta r ta tą pati koncertą 
pakartoti Detroito l ietuviams. 
Taip Lietuvos Vyčių choras su 
solistais Prudencija Bičkienė ir 
Algirdu Braziu 1962 m. kovo 
mėnesį su dideliu pasisekimu 
koncertavo Detroite. 

Trečiasis Vyčių choro kon
certas įvyko Čikagos vidurmies-
tyje. Švento Vardo katedros 
salėje. 1964 m. rugpjūčio 7 d . su 
solistais Prudencija Bičkienė ir 
Algirdu Braz iu . Konce r t a s 
puikiai pavyko. 

Ketvirtą kartą solistė Pru
dencija Bičkienė su Vyčių cho
ru ir čelistu Petru Armonu 
1973 m. lapkričio 17 d kon
certavo L. Vyčių salėje. Koncer
to šūkis „Laisves Lietuvai". Čia 
irgi susi laukta didelio pasi
sekimo. 

Penktąjį kartą solistė Pruden
cija su L. Vyčiu choru pasirodė 
nebe JAV-se. bet Kanadoje, ku r 
ji kartu su choru dalyvavo 
Dainų šventėje. Toronte. 1978 
m liepos 1 d 

gyvuliukus bei įvairius elektro
ninius žaidimus. Dainavos oras 
buvo tvankus ir pilnas nekan
t raus laukimo; stovyklautojai ir 
š tabas buvo laimingi, sugrįžę į 
vietą, ku r galima susitikti ir 
praleisti smagiai laiką su senais 
draugais , sukurti naujų drau
gysčių. 

Sekmadienio vakare, paga
liau įsikraustę į barakus ir 
pavalgę vakarienę, stovyklos 
nar ia i rinkosi Baltųjų rūmų 
salėje susipažinimo vakarui. 
Tenai smagiai praleido laiką, 
žaisdami įvairius žaidimus, ta ip 
s u p r o j e k t u o t u s , kad n e t 
bailiausi stovyklautojai išlindo 
iš pakampių ir su malonumu 
dalyvavo. 

Šių metų stovyklos tema buvo 
„Lietuvos didvyriai". Kiekvie
nam būrel iui buvo skirta/s 
vienas a rba viena iš Lietuvos 
didvyrių (arba „didmoterų"), 
kur io /kur ios gyvenimą t a m 
būreliui teko apibūdinti po 
vėliavų pakėlimo arba nulei
dimo. Štai pirmadienio ryte, po 
vėliavų pakėlimo, pirmas bū
relis pristatė savo didvyrį ir taip 
tęsėsi iki galo stovyklos, kol visi 
būreliai turėjo progą pasirodyti. 
1993 metų stovyklos didvyriai 
buvo šie: karalius Mindaugas, 
kunigaikštis Gediminas, Darius 
ir Girėnas, kunigaikštis Vytau-

LIETUVIU TELKINIAI 

DETROIT, MI 
„ŠALTINIO" TAUTINIŲ 

ŠOKTU Š O K Ė J Ų IR 
M Ė G Ė J Ų DĖMESIUI 

„Šal t in io" vadovė V. Vis
kantienė praneša , kad š.m. rug
sėjo 21 d., 7:30 v.v. Dievo 
Apvaizdos K u l t ū r o s cen t re 
šaukiamas „Šal t inio" veteranų 
šokėjų grupės bendras posėdis, 
registracija ir pirmoji repeticija. 
Tuo pat la iku bus pr i imami 
nauji šokėjai, norintys dalyvau
ti ateinančiais metais Lietuvoje 
vyksiančioje Dainų ir šokių 
šventėje. Šokėjų amžius neri
bojamas. Ve te ranų repeticijos 
vyks kas antradienį . 7:30 v.v. 
punktual ia i , Dievo Apvaizdos 
kultūros centre . 

Taip pat p r a n e š a m a , kad 
„Šaltinio" s tudentų tau t in ių 
šokių šokėjų grupė repetuoja 
sekmadieniais, 6 v.v., Dievo 
Apvaizdos Kul tū ros centre . Re
gistracija ir pirmoji repeticija 
įvyks š.m. rugsėjo 26 d. Tuo pat 
laiku bus pr i imami ir nauji 
šokėjai (jau baigę gimnaziją), no
rintys dalyvauti Dainų ir šokių 
šventėje Lietuvoje. 

neats isakys šio sunkaus, bet 
k a r t u ir labai dėkingo darbo. 
Dainavos administracija labai 
dėkinga visiems, kurie vienu ar 
ki tu būdu parėmė Jaunimo 
stovyklą. Ypatinga padėka 
Marytei Petrulienei už Daina
vos papuošimą gėlėmis. Ne t ik 
prie Romo Kalantos paminklo, 
bet ir prie dr. A. Damušio var
do namų, prie valgyklos ir prie 
svetainės. O tos gėlės pačios 
neišdygo, jas reikėjo pirkti ir so
dinti , o Marijui reikėjo dažnai 
jas laistyti . Visas išlaidas, susi
jusias su gėlių pirkimu, M. 
Pet rul ienė paaukojo Dainavai. 

Dažnai teko matyti mūsų 
spaudoje stovyklų aprašymus, 
k a r t u negailint gražių žodžių 
Dainavos jaunimo stovyklai. 
Bet dabar vasara jau pasibaigė. 
Pasibaigė ir Dainavos pajamos. 
O remontų ir pataisymų Daina
vai daug reikia. Tai nepamirš
k i te Dainavos vasarai pasibai
gus, nes bet kokia parama ir 
auka yra labai reikalinga ir bus 
labai vertinama. 

V. P . 

T A U T O S ŠVENTĖ 

P i r m a d i e n i po vė l i avų 
pakėlimo būreliai grįžo į ba
rakus apsitvarkyti, o po to vyko 
r y t o užsiėmimai. N i e k a s 
nenuobodžiavo, nes vis buvo kas 
daryti: dainavimas, laikraštėlis, 
sportas, rankdarbiai, taut inia i 
šokia i bei lietuvių ka lbos 
užsiėmimas Vakaro programai 
kiekvienas būrelis apsirengė 
skirtingo krašto rūbais ir prista
tė trumpą vaidinimėlį. Su vaka
rinių programų vedėjų Elenutės 
Tijūnėlytės ir Rimos Janukai-
t y t ė s pagalba, vaizdavome 
keleivius lėktuve, kuris vis 
netyčia nusileido skirtingam 
krašte, kol pagaliau grįžome at
gal į stovyklą via „Heritage 
Airlines". 

Antradienio ryte visus pabu
dino griaustinis ir lietus. Tai 
buvo šioks toks malonumas, nes 
reiškė, kad nebus ryto mankš
tos. Vyko, kaip visada, rytiniai 
užsiėmimai, o po pietų vėl oras 
pragiedrėjo, tai buvo galima eiti 
į kitą pusę ežero maudytis ir 
sportuoti. Vakare vyko „Taškų 
t a š k a i " žaidimas — stovyklau
tojai buvo padalinti į grupes ir 
keliavo per skirtingas stotis 
Dainavoje, žaisdami įvairius 
protinio ir fizinio lavinimo žai
dimus, stengdamiesi surinkti 
kuo daugiau taškų savo koman
dai. 

P I E T U S IR KORTAVIMO 
POPIETĖ 

Moterų sąjungos 54-ta kuopa 
ir Lietuvos Vyčių 79-ta kuopa 
trečiadienį, rugsėjo 22-d., 12 vai. 
vidudienį, Dievo Apvaizdos Kul
tūros centre rengia pietus ir 
lošimą kortomis. Vietas prašo
ma užsisakyti iš anksto tel. 
551-1205, arba 557-8711. 

NAUJA LIETUVIŠKA 
ŠEIMA DETROITE 

Rugsėjo 4 dieną, Elizabeth. 
New Jersey, Sv. Petro ir Povilo 
bažnyčioje kun. Al. Žemaitis su
teikė moterystės sakramentą 
Meilutei Styga ir Frank Rep-
sha. Repšiai įsigijo St. Clair 
Shores Michigan savo namus ir 
įsijungė į Detroito lietuvišką 
gyvenimą. Sveikiname naują 
lietuvišką šeimą ir linkime 
daug saulėtų dienų. 

R A Š Y T O J A S J . J A N K U S 
MŪSŲ T A R P E 

Rašytojas Jurgis Jankus iš 
Rochester. N.Y., nuolatiniam 
apsigyvenimui atsikraustė į 
marčios Danutės J ank ienės 
namus Redford. Michigan. 

Trečiadienį, kaip ir visas kitas 
dienas, buvo ryto užsiėmimai ir 
po pietų maudymasis, o vakare 
— visų lauktas laužas. Laužo 
tema buvo „Dainava Holly-
woode". Stovyklautojai ir va
dovybė pr is ta tė įdomius ir 
juokingus vaidinimėl ius šia 
tema, dainavo gerai pažįstamas 
s tovyklines d a i n a s ir rėkė 
šūkius, kad girdėtųsi a idas per 
ežerą. Vėliau buvo maloni staig
mena, kai Patricia Hanlin, Uni-
versity of Michigan studentė, 
atvyko į Dainavą, stovyklau
tojams paaiškinti apie kometas 
ir meteorus, nes t am vakarui 
buvo p r a n a š a u t a „meteorų 
audra" , kurios vaizdas turėjo 
būti ypatingai aiškus virš ramių 
Dainavos laukų. 

Ketvirtadienį vyko olimpiada. 
Kaip kasmet, stovyklautojai 
anksti ryte kėlė ir bėgo prie ba
rakų priekinių durų sužinoti, 
kokiai komandai jie skirti. Po to 
buvo didelis chaosas, nes reikėjo 
s u r a s t i a rba p a s i s k o l i n t i 
t inkamos spalvos rūbų, kad de
rintųsi prie komandos spalvos. 
Laimingi sus i rūp inę balsai 
skambėjo per barakus , įvairių ^ 
spalvų rūbai lakstė iš kambario Saulius Polteraitis, Venta Nor-

V A S A R O S P A B A I G A 

Šį mėnesį Dainavos jaunimo 
stovykla pabaigė 1993 metų va
saros sezoną. Praėjo jaunimo 
stovyklos, praėjo ir suaugusių 
stovyklos. Užsidarė ir vaišingos 
svetainės durys . I Dainavą vėl 
sugrįžta ramybė ir tyla, nebesi-
girdės vaikų t r iukšmavimo ir 
au tomobi l ių moto rų ūžimo, 
nebematysime sekmadieniais 
Algio Bražėno prie kryžkelės su
t inkančio Dainavos svečius. 
Tačiau, kol oras bus malonus, 
savai tgal iais var ta i bus at idari 
Dainavos lankytojams. 

Šios vasaros stovyklos praėjo 
sėkmingai , neįvyko jokių gam
tos nelaimių, nes iautė audros, 
neatsi t iko jokių nelaimių. Tau
ros Under ienės vadovaujama 
svetainė ne t ik pavaišino daug 
Da inavos l anky to ju , bet ir 
padidino jų skaičių. Tikimės, 
kad ir a te inančia is metais ji 

Tautos šventė Detroite buvo 
švenčiama sekmadienį, rugsėjo 
12 d. Šv. Antano ir Dievo Ap
vaizdos parapijų bažnyčiose 
buvo aukojamos šv. Mišios, ku
riose su vėliavomis dalyvavo or-

P O P I E Ž I A U S LANKYMOSI 

VAIZDAJUOSTĖ 

Sekmadienį, rugsėjo 26 d., 
tuoj po Mišių, Šv. Antano para-
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ganizacijos. Pagrindinis šventės pijos patalpose Lietuvos Vyčiai 
minėjimas, rengtas LB Detroito 
apylinkės valdybos, vyko Dievo 
Apvaizdos Kultūros centre . 
Minėjimą atidarė LB Detroito 
apyl inkės pirmininkė Nijolė 
Zelvvender. Buvo įneštos orga
nizacijų vėliavos, pagerbti mi
rusieji. Invokaciją sukalbėjo 
Dievo Apvaizdos parapijos kle
bonas kun . Viktoras Kriščiūne-
vičius. Pagrindinis kalbėtojas 
buvo Amerikos Baltų Fondaci-
jos įkūrėjas ir pirmininkas 
Linas Kojelis. Kalbėtojas, nau
dodamas nuotraukas, supažin
dino dalyvius su minimos fon 
dacijos atliktais darba is ir 
a t e i t i e s veiklos p l a n a i s . 
Minėjimas baigtas visiems su
da inavus ..Lietuva brangi" . 
Dalyvavo arti 200 klausytojų. 

padarys pranešimą ir rodys 
vaizdajuostę iš pop iež iaus 
keliones Lietuvoje. Visuomenė 
kviečiama. 

LB. APYLINKĖS 
GEGUŽINĖ 

LB Detroito apylinkės metinė 
gegužine po stogu įvyks sekma
dienį, rugsėjo 26 dieną, Dievo 
Apvaizdos Kultūros centre. Vi
suomenė kviečiama gegužinėje 
dalyvauti. Bus įvairaus maisto 
ir proga maloniai praleist i 
sekmadienio popietę. Gegužinę 
po stogu rengia LB Detorito 
apylinkes valdyba, vadovauja 
ma Nijolės Zelvvender. 

Im 

į kambarį 
Po pusryčių stovyklautojai ir 

vadovai susirinko prie Baltųjų 
rūmų olimpiados at idarymui. 
Olimpiados ruošėjas ir pra-
vedėjas Danius Šilgalis tarė 
trumpą žodį, o po to komandos 
vyko į sporto aikštę žaidimam. 
Komandos lošė krepšinį bei 
kvadratą ryte, maudymosi laiku 
mėtė vandens balionus, o po to 
bėgo maratoną. Po maratono 
buvo t rumpas poilsis ir vėl bė
gimo l e n k t y n ė s ir į va i rū s 
žaidimai. Vakare komandos 
žaidė „Vėliavėles" — apsirengė 
tamsiais rūbais, stovyklautojai 
b e p r o t i š k a i l a k s t i n ė j o per 
Dainavą, bandydami sugauti 
priešingos komandos vėliavą. 
Po tokios įtemptos ir pilnos 
dienos stovyklautojai tuojau pat 
po naktipiečių puotefį loveles 
saldžiam miegui. «f 

Penktdienį s tovykla tęsės 
kaip visuomet: ryte vyko užsi
ėmimai, po pietų maudymasis ir 
dar užsiėmimų. Vakare buvo 
susikaupimo vakaras , per kurį 
stovyklautojai r imtai pamąstė 
ir pradėjo geriau suprast i kitų 
a smenų ver tę ir j a u s m u s . 
Vakaras baigėsi šv. Mišiom, 
kurias aukojo svečias kape
lionas Arūnas Tverijonas iš 
Lietuvos. Gražų ir t inkamą 
pamokslą apie Dievo ir žmogaus 
pėdsakus išvertė į anglų kalbą 
Rima Idzelytė. 

Šeštadienis buvo paskutinė 
diena stovyklos. Stovyklautojai 
užbaigė šiaudinukus, kuriuos 
visą savaitę darė rankdarbių 
pamokoje, kad ga lė tų juos 
matyti tėveliai meno parodoje, 
repetavo taut inius šokius ir po 
t r u p u t į pradėjo p a k u o t i s 
maišus. Nemažai tėvelių susi
rinko vakare pamatyt i meninę 
programą: stovyklautojai jiems 
pašoko t a u t i n i u s šok ius , 
kuriuos visą savaitę mokėsi su 
rūpestinga ir baisiai kant r ia 
šokių mokytoja bei visos sto
vyklos vedėja Rima Polikaityte, 
ir pasirodė įvairius talentus. Po 
to įvyko visų nekantr ia i laukti 
šokiai, per kur iuos stovyk
lautojai taip smarkiai , mikliai 
ir ilgai šoko, kad net jauni ir 
sveiki vadovai po kiek laiko 
tiktai galėjo atsisėdę žiūrėti, 
nepajėgdami pa tys daugiau 
pakrutėti . 

Sekmadienio ryte, po pusryčių 
ir stovyklos užbaigimo, stovyk
lautojai, pasirašydami vienas 
kito laikraštėlius ir prižadėdami 
susirašinėti, atsisveikino iki 
kitų metų stovyklos. 

1993 metų Heritage stovyklos 
vyriausia vadovė buvo Rima 
Polikaityte. Komendantas buvo 
Marius Polikaitis, o kapelionas 
— kunigas Arūnas Tverijonas. 
Vyriausia šeimininkė buvo Ona 
Norvilienė, jai padėjo Liucija 
Shlikienė ir Dana Tarbūnienė. 
Ūkvedė buvo Milda Roberts. 
Virtuvės štabas buvo: Paulius 
Juška , Mindaugas Mingėla, 

vilaitė, Ingrida Latožaitė ir Lina 
G a i ž u t y t ė . M ū s ų sve ika t ą 
prižiūrėjo dr. Algis Juočys ir 
slaugė Viktorija Kleimantai-
tė-Prochaska. Naktį mus prižiū
rėjo ir apsaugojo nuo įvairių įsi
vaizduotų ir t ik rų Dainavos 
baisybių Audrius Polikaitis, o 
prie vandens mus rūpestingai 
saugojo Jonas Korsakas ir Dana 
Barauskaitė. Algis Ratnikas ėjo 
vyr iaus io be rn iukų vadovo 
pareigas, o berniukų būreliam 
vadovavo Kastytis Šoliūnas, 
Tauras Barauskas, Linas Svi-
derskas, Vytas Pabedinskas ir 
Aras Norvilas. Ewa Juočienė 
buvo v y r i a u s i a merga ič ių 
vadovė, o mergaičių būreliam 
vadovavo Rima Idzelytė, Lidija 
Gražulytė, Krista Šilimaitytė, 
Dana Barauskai tė , Aidė Užgi-
rytė ir Julija Krumplytė. Vaka
rines programas pravedė Elenu-
tė Tijūnėlytė ir Rima Janu-
kaitytė, laikraštėlį ruošė Stan
ley Currier ir Vilija Gražulytė, 
sportą pravedė Jonas Šoliūnas. 
Danius Šilgalis ir Jonas Kor

sakas . L ie tuv ių k a l b o s 
užsiėmimą pravedė Rima Ješ-
mantaitė ir Lina Šniukšta i tė , 
dainavimą — Algis Ratnikas, is
toriją — dr. Jus t inas P ikūnas , 
l i e tuv iškus r a n k d a r b i u s — 
Maya Goštautaitė; jai padėjo 
Audrytė Navasaitytė, o tau
t in ius šokius mokė R i m a 
Polikaityte. Kunigas Arūnas 
pravedė Kryžių kalno pagraži
nimo darbus. 

Rima J e š m a n t a i t ė 

Auka s t e ig i amam „ D r a u 
go" paramos fondui — y r a 
lietuvybės laidas ateities kar
toms. 

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

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES L I G O S 

7 7 2 2 S. K e d z l e A v a . , 
Ch icago , I I I . 6 0 6 5 2 

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

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORO MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE - AKIŲ LIGOS 

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

Pirmd 3 v p p-7 v v antfd 12 30-3 v p p 
trečd jždaryta ketvd 1-3 v p p 

penKt ir šeštd 9 v r -12 v p p 

6132 S. Kedzle A M U , Chicago 
(312) 778-6969 arba (312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W 55th St . Chicago IL 
Tai. (312) 476-2112 

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

Cardlac Dlagnosls, Ltd. 
Marųuette Madlcal Bulldlng 

6132 S. Kedzle 
Chicago, IL 60629 

Tai . (312) 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
J S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzla, Chicago. III. 
Tel. (312) 925-2670 

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd.. Hickory HHIs, IL 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR.FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

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

Tai. (312) 737-5149 
Vai pagal susitarimą 

Palos Vision Center. 7152 W. 127th St 
Palos Hgts. m Ketv vai 3-6 v v 

Tai. (708) 448-1777 

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

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

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

Kabineto tel. (312) 776-2880. 
Raz. (708) 448-5545 

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 

706-941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

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

ketv 9-12 Penkt 2-7 

E D M U N D A S V I Ž I N A S . M . D . S . C . 
Specialybe — Vidaus iigų gydytojas 

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

Valandos pagal susitarimą 
Tai. (312) 585-7755 

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 9 antr 12 6 penkt 10-12 16 

ARAS ZLIOBA. M.D 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Madlcal Center-

hapervllle Campus 
1020 E. Ogdan Ave.. Sulte 310. 

Napervllle IL 60563 
Tel. 708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

— 

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

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 W 63rd St.. Chicago. IL 60638 
Vai pirm antr ketv ir penkt 3-6 

šeštadieniais pagal susitarimą 

'• 



Gyvenime yra svarbu 
— t 

TURĖTI KRYPTĮ 
Matei vieną — matei visus. 

Toks posakis yra gana dažnas, 
aptariantis vienodumą, pasikar
tojimą, netgi nuobodumą. Ką gi, 
jeigu mes visi būtume vienodi, 
tereikėtų vieno laikraščio, vie
no žurnalo, vieno režisieriaus 
scenos veikalams. Bet mes ne
same į koją žygiuojantis kariuo
menės pulkas, mūsų p saulis 
išsiplečia ir praturtėja įvai
riomis kryptimis, mūsų po
traukiai irgi yra formuojami 
tiek prigimties dovanų, tiek 
išsimokslinimu ir smalsumo. 
Lengviausia yra kritikuoti ki
tus. Nereiškia, kad kritika yra 
neigiamas reiškinys. -Ji yr* 
reikalinga, bet kritikuojantis 
turi turėti tam tikrą išsila
vinimo lygį ir pagrįsti savo 
kritiką faktais. Todėl gal ne į 
kiekvieno kritiko žodį reikia 
kreipti dėmesį, nes jo žinių 
sandėliukas nebūtinai perkrau
tas vertinga patirtimi. 

Kai dabar jau iš ilgokos 
gyvenimo patirties, susiduriant 
su daugiataučiais ir daugia
spalviais, ateina noras per
galvoti, ką išmokome, ką atme-
tėm ir ką tebevertiname. Te
reikia tik paklausyti kasdienos 
žinių ir dažniausiai besi
kartojančio dejavimo, kad 
nesame visi lygiai traktuojami, 
kad vienam sekasi geriau, negu 
kitam. Bet niekad neiškyla 
klausimas, ar tikrai ne visi 
turime tas pačias teises į darbą 
bei gerovę. Čia norisi kiek pana
gr inėt i tokios nelygybės 
pradžią. 

Kūdikystė, vaikystė ir jaunys
tė! Kas brandinant asmenybe 
yra svarbiausia? Kyla mintis, 
kad gal gyvenime svarbiausia 
jaunam žmogui pabrėžti kryp
ties ir tikslo nuosprendį. Juk 
sus idur iame su įvairiais 
žmonėmis ir jų profesijomis. 
Kuo aš norėčiau būti — inži
nierium, mokytoju, poetu, me
diku, dainininku, verslininku, 
kunigu, aktorium? Juk susidu
riam su įvairiomis profesijomis 
ir amatais. Kurio pasirinkimas 
mane domina, su kurio gyve
nimo stiliumi ir jo reikala
vimais norėčiau arčiau susi-
pažnti? Ar aš tam tikčiau, ar 
turiu tam gabumų, ar iš to pra
gyvenčiau? Tokios mintys būtų 
labai svarbios, išeinant iš pra
dinių mokyklų suolo ir ruošian
tis amatui ar profesijai. O gal 
tegul mane dominanti sritis 
telieka tik šalutinis laisvalaikio 
užsiėmimas, jei toje srityje ne
galiu tikėtis pakankamo pra

gyvenimo šaltinio? Taigi, 
renkantis savo gyvenmo kryp
tį, galima, praktiškai galvojant, 
svajoti ir apie gerą užmokestį 
atnešančios profesijos galimy
bes, bet paliekant savyje 
trupinėlį pastangų neužmesti į 
užmarštį sielą pakeliančio vi
daus pasaulio. 

Tačiau svarbiausia gyvenime 
turėti kryptį, siekiamą tikslą, o 
ne gyventi vien šia diena. Ne 
visi turime valios stiprumą eiti 
per gyvenimą be klystkelių, 
klaidų, mažų nukrypimų: bet 
galvojimas apie savo tikslą 
turėtų būti pagrindiniu jėgų 
šaltiniu. Žinome ir gražių 
pavyzdžių, kai iš tikrai nepasi
turinčios šeimos vaikas „išeina 
i daktarus", o iš turtingos 
šeimos telieka lengvasvoriu mė-
gautoju. Taigi krypties svarba 
gyvenime yra begalinė. Ji ir 
nulemia ateitj, sust iprina 
nugarkaulį, atneša siekiamo 
tikslo išsipildymą. Ypač šiais 
laikais, kai į viską stengiamasi 
žiūrėti labai paviršutiniškai, vis 
laukiant tos laimingos progos, 
tarsi loštume nesibaigiančioje 
loterijoje. 

Svarbu ir sudaromos drau
gystės. Gimnazijos suole visi 
turėjom artimų draugų ir drau
gių, bet, išėjus į platųjį pasaulį, 
jau daug kritiškiau rinkda
vomės draugus, gal daugiausia 
bendraminčius iš lietuviškoje 
išeivijoje veikiančių organiza
cijų. Atvykę į dabart inę 
pasaulio dalį, laikui bėgant, 
turėjome progų vėl susispiesti į 
saviškių grupes. Tai ir buvo 
pagrindinė priežastis, kad 
nepaskendome vietos žmonių 
masėje, nes ieškojome draugų 
savųjų tarpe. Kūrėme mokyk
las, spaudą, sambūrius, vėl pasi
rinkdami kryptį išlikti savimi ir 
palaikydami rūpestį bei meilę 
savo kilmės kraštui. Štai prieš 
porą dienų dalyvavau vienos 
jaunos šeimos prieauglio krikš
tynose. Ten, dideliame jaunų 
šeimų būryje, teko maloniai nu
stebti, kad tėvai su savo prie
augliu kalbėjosi lietuviškai. Tai
gi ir dabartinė karta daugiausia 
yra pasirinkusi kryptį — išlikti 
savimi. Tikimės, kad istoriniai 
pasikeitimai pasaulyje leis ir 
šiems jauniems lietuviams 
aplankyti laisvą jų tėvų gimtąjį 
kraštą ir ten jie pajus, kad jame 
yra mūsų skirtingos galvosenos 
daigai, nenorint šio „suvirinimo 
puodo", taip siūlomo bevei-
diškumo. 

Rūta Klevą Vidžiūnienė 

BRAZAUSKO VALDŽIA 
SĄMONINGAI 

SKURDINA TAUTĄ 
KAROLIS MILKOVAITIS 

Tarpkarinės Lietuvos valsty- džiamės tuo, kad mūsų nešau-
binis ūkis stovėjo ant tvirtų 
pagrindų, todėl visas kraštas 
marguliavo pavyzdingai veda
mais ūkiais. Buvo ir nugyventų. 
Pastarieji paprastai buvo apleis
t i : trobesių stogai kiauri , 
gyvuliai suvargę, padargai 
sulūžę, laukai nedirbami, 
šeimos nariai skurdo. Dažniau
siai tai būdavo ne ekonominių 
aplinkybių, bet paties ūkininko 
tingumo, apsileidimo ar nesuge
bėjimo padarinys. 

Nūdienę, LDDP partijos val
domą, Lietuvą galima palyginti 
su nugyventu ūkiu, o Bra
zauską — su to ūkio valdytoju. 
Tačiau šiuo atveju dėmesin 
krinta išimtinė ypatybė: atrodo, 
kad valdytojas nenori nei ūkio, 
nei šeimos narių buitį pagerinti. 

Vytautas Landsbergis tą nu
skurdintą ūkį paveldėjo iš Gor
bačiovo. Nebūdamas stebukla
daris, jis negalėjo bematant jo iš 
skurdo padėties atstatyti ir 
žmones sočiai pamaitinti. Bra
zauskas, pamatęs progą poli
tiškai pasipelnyti, pasiskelbė 
kandidatu į prezidentus ir 
užvedė prieš Landsbergį prieš
rinkiminę akciją. Nors nu
smukusi ekonominė padėtis 
Lietuvoje buvo okupacinės 
sovietinės santvarkos pada
rinys, jis išdrįso tuo apkaltinti 
Landsbergį. Save krašto žmo
nėms pristatė kaip sugebantį, 
gerai padėtį žinantį ir visose sri
tyse gerai nusimanantį, visų ne
gerovių „gydytoją". 

Tauta, patikėjusi Brazausko 
pažadams, išrinko jį prezidentu, 
tikėdamasi greito ekonominės 
padėties pagerėjimo. Tačiau iki 
šiol ne tik neįvyko stebuklo, bet 
padėtis žymiai pablogėjo. 

Pastarųjų dviejų mėnesių 
laikotarpyje gavau keturis 
laiškus iš gerai pažįstamų ir pa
tikimų asmenų: du iš Kauno, 
kitus du iš Vilniaus. Visų trijų 
skundas yra tas pats: Lietuvoje 
blogai! 

Pirmame laiške kaunietis 
pensininkas, septynerius metus 
iškentėjęs Sibire, rašo: „Mes, 
Lietuvos pensininkai, kad ir 
gyvename savo Marijos žemėje, 
tuo per daug nesidžiaugiame. 
Išlaikę raudonojo maro ataką ir 
sulaukę amžiaus, kada jau 
esame mažuma ir suluošinti fi
ziniai, esame nepajėgūs kovoti 
prieš pokarinio auklėjimo 
centristus, dabar valdančius 
Lietuvą. Mūsų 1918-1940 metų 
dvasinis paveldas jau tapo našta 
santykiuose su jais... Bet guo-

do, negaudo, netremia ir 
galėsime savo būtį baigti Lietu
voje. Juk, anot Vienažindžio, 
tas, kurs jau miręs, negirdi, 
nemato, nesigaili svietą 
palikęs..." 

Kitas kaunietis, taip pat 
pensininkas, 5 metus iškalėjęs 
Gulage, rašo: „1H9 m. mane 
reabilitavo ir tuometinė LTSR 
vadovybė man „atsilygino" po 
50 rb. mėn. už išbūtą laiką 
Gulage. Toks mažas atly
ginimas yra pasityčiojimas iš 
politinių kalinių, nes tai sudaro 
kelių valandų atlyginimą, kurį 
gaudavo mūsų kankintojai. 
Kreipiausi į dabartinį Nepri
klausomos Lietuvos parla
mentą, kad ši neteisybė būtų 
atitaisyta, tačiau šito klausimo 
parlamentas nesvarstė. Kodėl 
taip nusistatę parlamentarai 
prieš polit inius kalinius? 
Paaiškinama: kad parlamente 
iš 141 deputato 100 yra buvę ko
munistai ir nežinomas skaičius 
KGB agentų..." 

Atviriausią yra vilnietė. Ji 
rašo: „Įvedamas seniai visų 
lauktas litas. Jeigu komunistai 
būtų prof. Landsbergiui ir G. 
Vagnoriui netrukdę, litą 
būtume turėję jau pernai. Bet 
šitą garbę kairieji stengėsi patys 
pasiglemžti. Mat, keičia visiems 
vienodu santykiu, o kadangi 
visi pinigai randasi komunistų 
kišenėse (įv. bankai, akcinės 
bendrovės, viešbučiai, poilsio 
namai ir t.t.), tai ir litais jie bus 
turtingiausi. O mes, mirtingie
ji , pensininkai, šeimos su 
mažais vaikais, bedarbiai, žem
dirbiai, mokytojai, gydytojai, 
neturėsime, net ką keisti. Vis
kas pravalgyta, o už butus ir ki
tas paslaugas daugumas vil
niečių jau visai nemoka, nes ne
turi iš ko. Tas pats ir kituose 
miestuose. Niekad netikėjom, 
kad šitaip staigiai visi tapsime 
tokiais elgetomis. Jeigu mudu 
kuris dabar numirtumėm, tai 
palaidoti vaikai jau neturėtų iš 
ko... Mano Algis labai sublogo 
ir suseno, nes nepaprastai per
gyveno komunistų sugrįžimą į 
valdžią. Jis taip tikėjo atgauti 
tėvų žemę (20 ha), bet dabar jie 
taip sumaišė visiems protus, 
visokiais būdais trukdydami 
grąžinti žemes tikriesiems savi
ninkams. Jau girdėti seime 
balsų, kad savininkai, kurie 
a tgaus savo žemes, tu rės 
užmokėti už tai, kad ji buvo 50 
metų dirbama, kultivuojama, 
atseit neapleista. Labiausiai ją 

nori iš laikyti žemės ūkio 
bendrovės (tie patys buvę 
kolchozai, tik kitais vardais pa
vadinti). Toms bendrovėms 
vadovauja tie patys LDDP 
vadovai, o kumečiai, turėdami 
po 3 ha žemės, ir toliau vergaus. 
Daugumos buv. kolchozų pirmi
ninkai jau dabar ūkininkauja, 
pasigrobę po 50-80 ha žemės ir 
geriausią žemės ūkio techniką. 

Kitame laiške ta pati vilnie
tė rašo: „Pagaliau turime litus! 
Litais džiaugiamės, tai vis ne 
rublis arba tie talonai. Tai viena 
medalio pusė. Kita pusė visai 
nekokia. Popieriniai, su 
Daukanto, Maironio, Dariaus ir 
Girėno atvaizdais yra lengvai 
padirbami, visai blogai įžiūrimi 
ženklai, Girėno pavardėje, ant 
ė raidės, t rūksta taško — 
Girėnas. Metaliniai — mažučiai, 
ypač 1 litas mažai skiriasi nuo 

1 cento. Todėl pirrramis die
nomis visur buvo da- g visokių 
apgavysčių, nes be akinių jų 
neįmanoma atpažinti. Kalba, 
kad ateityje išleis kitokius, bet 
įdomu, kas už visa tai apmokės, 
ir kas turi atsakyti už šitą 
„broką"? 

Iš šių laiškų, dr. Lino Sidrio 
„Drauge" skelbiamų asmeniškų 
patyrimų šaltinių aišku, kad 
Lietuvos valdžia „ratelį suka į 
kairę pusę" ir tautą sąmoningai 
veda į skurdą. Labai aišku, kad 
Brazauskas krašto piliečius 
skirsto į „išimtinos teisės" savo 
patikėtinius ir „paprastuosius", 
kurių yra apie 80%. 

Laikas visai tautai praregėti 
ir suprasti, kad prieš rinkimus 
tautai pažadėta ekonominė 
gerovė yra tuščias pažadas — tik 
priemonė savanaudiškiems 
tikslams siekti. 

LITO VERTE 
ŽLUNGANČIOJE 
EKONOMIKOJE 

Dirbtinis lito - dolerio santy
kis, neparemtas realia tarp
tautine pirkimo galia, slopina 
Lietuvos gamybą, išėjimą į 
Vakarų rinką ir ypač užsienio 
investavimus Lietuvoje. Tas 
kenkia ir išeivijos pagalbai 
Lietuvos žmonėms, o ta privati 
ar organizuota išeivijos pagalba 
Lietuvai labai reikalinga. 

Prieš dirbtinį valiutos santykį 
ir priverstinį užsienio valiutos 
keitimą Lietuvos bankuose ne
palankiomis sąlygomis bei lito 
vertę pasisakoma ne tik išeivi
jos, bet ir Lietuvos spaudoje. 

„Gimtojo krašto" 1993.LX.1. 
laidoje paskelbtas prof. Stasio 
Uosio straipsnis „Savų pinigų 
sistema ir litas". Su juo verta 
plačiau susipažinti. 

„Savų pinigų sistema Lietuvo
je įvesta anksčiau negu litas. 
Savų ar svetimos valstybės 
pinigų sistema priklauso nuo to, 
kas juos emituoja — sava ar 
svetima valstybė. Tuo atžvilgiu 
ir rubliai Lietuvoje ne visą laiką 
buvo svetimi pinigai. Rusija, 
1992 m. liepos 1 d. pertvarkiusi 
atsiskaitymus tarp buvusių 
TSRS respublikų, naudojusių 
vidaus ir tarprespublikiniams 
atsiskaitymams tuos pačius Ru
sijos dauginamus rublius, iš 
esmės panaikino vieningą rub
lių emisiją ir jų apyvartos zoną. 
Rubliai, kurie tuo metu buvo at
skirų respublikų apyvartoje ir 
bnkuose, tapo tos valstybės 
pinigais, nes Rusija jų atsisakė 
ir nebepriėmė mokėjimams. Tik 
viena Estija kiek anksčiau 
(1992 m. birželio 20 d.) įsivedė 
savo nacionalinius pinigus -
kroną. Latvija mėnesiu vėliau 
(1992 m. liepos 20 d.) Rusijos 

atsisakytus rublius paskelbė 
laikinaisiais Latvijos pinigais -
latviškais rubliais. Ji pakarto
jo 1919-1921 m. praktiką. 

Lietuvoje po minėto Rusijos 
sprendimo kiek laiko buvo 
delsiama juridiškai įteisinti 
Rusijos atsisakytą rublį kaip 
savo pinigus. Jis buvo naudo
jamas atsiskaityti su kitomis to 
paties likimo respublikomis (be 
Rusijos). Tik nuo 1992 m. spalio 
1 d. apsispręsta buvusius rublių 
piniginius ženklus (grynus pini
gus) pakeisti talonais kaip lai
kina priemone. Taip įvesta nors 
ir laikinų, bet savų pinigų 
sistema. Esant laikiniems pini
gams, buvo galima juos stiprin
ti, stabilizuoti ekonomiką. De-

I ja, to nebuvo. Visą laiką buvo 
I norima žaisti politinį žaidimą, 

kol pagaliau jis sužaistas - nuo 
1993 birželio 25 d. talonai išima
mi iš cirkuliacijos ir negrynieji 
pinigai pakeičiami litais. Taip 
1993 liepos 20 d. baigtas lito. 
kaip nuolatinių pinigų, įvedi
mas, pakeičiant laikinuosius pi
nigus. Lietuvoje, kaip ir Latvi
joje, savų pinigų sistema su
formuota dviem etapais. 

Kai kurios politinės jėgos litą 
norėjo įvesti anksčiau ir tuo 
ganti būsimuose Seimo rinki
muose daugiau rinkėjų balsų. 
Dėl to buvo skleidžiami gandai, 
kad litui įvesti geriausias laikas 
praleistas, jis esą buvęs 1992 m. 
vidury ar metų gale. 

Deja, litui įvesti tinkamiausio 
laiko dar nebuvo, nes ekono
mika pastoviai smunka, gamy
ba mažėja, siautėja infliacija, 
peraugusi į superinfliaciją. 1991 
m. bendroji produkcija palyginti 
su 1989 m. sumažėjo 13 proc.. o 

bendrasis produktas 16 proc. 
Gamybos žlugimas vyko ir tebe
vyksta toliau. 1992 m. palygin
ti su 1991 m. pramonės gamy
bos apimtis sumažėjo perpus, o 
1993 m. per 7 mėnesius, paly
ginti su tuo pačiu 1992 m. lai
kotarpiu, gamyba vėl krito 
daugiau nei per pusę. 

Faktai rodo, kad jokio ekono
mikos stabilizavimo nėra. Dėl to 
noras įvedus litą, ją stabilizuoti 
ir turėti stabilų litą, kaip buvo 
tarpukario Lietuvos litas, grįs
tas tik gražiomis iliuzijomis. 
Pinigų pavadinimas - ne ekono
mikos stabilizavimo priemonė. 

Žlungančios ekonomikos sąly
gomis, nesant vidaus rinkos, į 
Vakarų rinką dar neįėjus, litas 
yra ir gali būti t ik uždara 
valiuta (pinigai), jis neturi kur
so pasaulinėje rinkoje, o turi tik 
valiutinį koeficientą Lietuvoje 
perkant ir parduodant užsienio 
konvertuojamą valiutą už litus. 
Valiutos kursą turi t ik užsienio'' 
konvertuojama valiuta. Užsie
nio konvertuojamų valiutų kur
sas litais, o lito valiutinis ko
eficientas neatspindi Lietuvos 
ūkio santykio su kitų šalių 
ūkiu. Tą atotrūkį rodo ir vi
dutinis valandinis pramonės 
darbininkų darbo užmokestis, 
skaičiuojant USD, kuris, pasak 
kai kurių ekonomistų, 1991 m. 
Lietuvoje buvo 55 kartus mažes
nis negu JAV. Ir vis dar smun
ka. 

1922 m. įvedant litą, jo san
tykis (paritetas) su USD buvo 
nustatytas 10 litų už 1 dolerį. 
Jis maždaug atitiko ir tuometinį 
ūkio lygį. Šiandien to nėra, ir 
lito perkamoji galia yra mažes
nė nei tarpukario Lietuvoje. 

Lietuvos bankas 1 USD kainą 
litais nori palaikyti 3,0-3,5-3,7 
litų lygyje. Tai adrninistracinis, 
politinis siekis, kažin ar taip il
gai išsilaikys. 

Negaliu pritarti nuomonei, 
kad lito įvedimas yra pavėluo
tas. Jis daugiau paskubintas nei 
pavėluotas, nes jis pagimdytas 
po griūvančios ekonomikos 
griuvėsiais. To griuvimo pa
baiga dar net neprognozuoja
ma. 

Gali būti, kad litą įvesti, o ne 
stabilizuoti ekonomiką skatino 
ir doros jėgos (dėl kompetenci
jos stokos), ir nedoros - siek
damos; kad ekonomika smuktų 
toliau, o litas, kaip ir ekonimi-
nis Lietuvos savarankiškumas, 
būtų sukompromituotas ir keltų 
socializmo ir buvusios TSRS 
pasiilgimą". 

Jei dabartinėje Lietuvos eko
nomikoje naujasis litas riedės 
buvusio talono keliu, kuo reikės 
pavadinti naują Lietuvos sava
rankišką piniginį vienetą, tu
rintį reikiamą pasitikėjimą ir 
tarptautinę vertę? 

Br. Juodelis 

Komunistu nužudytiems gimnazistams atminti kryžius netoli Linkuvos 
Vienas iš žuvusiųjų buvo PLB pirm. Broniaus Nainio brolis Auksas 
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Šeštą ryto keliamės. Užlenkia ir užrakina gultus. 
Liepia paimti parašą. Ji sunki, metalinė, su geležiniu 
strypu — jis iškišamas per skylę sienoje, kad parasos 
nejudintume. Prižiūrėtojas ištraukia kaištį koridoriaus 
pusėje, ir mes dviese nešame ją lauk. Dar tamsu, o 
šalčio — gal trisdešimt. Išvietės atvirame ore. Puolame 
atgal. O kameros jau išvėdintos. Viename kampe kros
nies sienelė — ji šalta. Kitoje pusėje — kamera 
prausykla. Apšarmojusios sienos, užšalęs vanduo Taip 
ir sėdime. Nenusakomai ilga karcerio diena. Pus
ryčiams duoda apie trečdalį kepalėlio forminės duonos, 
drungno, nesaldinto vandens. Suvalgome duoną ir tuo
jau pajuntame alkį. Pietūs toli. Krečia drebulys. 
Prašome popieriaus ir pieštuko. Neduoda. 

Ateina klausti, ar eisime į darbą. Eisime. Jei dir
bi, pietums gauni šiltos sriubos. Jei ne — duonos ir 
vandens. Reikalaujame, kad pakūrentų krosnį. 
Reikalaujame popieriaus. 

Vakarop Bolonkiną išveda į atskirą kamerą. Matyt, 
laiko jį kurstytoju. Su Pašninu sudėtingiau. Jis dažnai 
meldžiasi, atsiklaupęs kampe. Man belieka stovėti prie 
durų. PaŠninas gimęs šiauriau Maskvos, bet papuolė 
Moldavijon. Mokėsi dailės. Terminas — aštuoneri 
metai. Visai praradęs sveikatą. Ne burna, o skylė. 
Švepluoja. Ir deklamuoja eilėraščius. 

Išreikalaujame popieriaus. Parašome pareiškimus. 
Trečią dieną kitas žmogus ima erzinti. Trypiame 

vietoje tylėdami. Bandome kalbėtis. Tai sunkus dar 
bas. Vėl neduoda popieriaus. Nei šilumos. Vakare 
nuveda į kamerą prieš sargybinę. Tai darbo kamera 
Atveda Bolonkiną. Kameroje sukrauti brokuoti laik 
rodžių futliarai. Privalome taisyti defektus — užglais 
tyti, užšlifuoti plyšius. Kyla dulkės. Jungiame ventilia 
torius. Temperatūra — minusinė. Vidurnaktį išnešarr 
futliarus ir statome prie sienos. Iš ryto kelia dešimta 
Bolonkino nėra kameroje — ir dar šalčiau. Žmogus spin 
duliuoja šiek tiek šilumos. 

Reikalaujame kūrenti. Reikalaujame popieriaus. 
Gavome. Parašome po du pareiškimus — už vakar ir 
už šiandien. 

Per pietus Pašniną išveda į atskirą kamerą. 
Vienas. 
Naktį susirenkame darbo kameroje. Palaukiame, 

kol prižiūrėtojui nusibos mus stebėti. Sukrauname ant 
vėstančios krosnies suolus, ant jų groteles nuo betono 
grindų. Apsiklojame prijuostėmis iš švitrimo 
popieriaus, gulame vienas prie kito. Bandome miegot' 
Mus greitai pastebi, nuvaro. Bandome vėl. Gultas 

. siauras, siūbuoja. Iš apačios šaltis. 
Darbas baigiasi. Grįžtame į kameras. Dvigubos 

kojinės suprakaitavo. Nepadeda. Nepadeda ir šilti apa 
tini ai. Tačiau pradedu prisitaikyti: susiriečiu į mažą 
kamuoliuką, tokį mažą, kad užsikloju ir rankas, ir ko
jas ta suplyšusią palaidine. Apkabinu kelius. Kvapo 
šiluma šildo. 

Neekonomiškai surėdytas žmogus. Kiek šilum>s 
išmeta, turėdamas tokį negudrų paviršių. 

Užsnūstu. Košmarai ir nuojautos. Suprantu 
silpstu. 

Rytą išvietėje pasiėmiau visą popierių, atnešiau po 
drabužiais. Užsikišau už nugaros. Nepastebėjo. Kelis 
gabalus iš „Literaturnaja gazeta" perskaičiau nuo a 
iki z. Paskui išdėsčiau lapelius palei sieną ant grindų. 
Atsiguliau. Skauda pečius, klubus, sąnarius. 

Susirgau. Galva karšta. Duoda tablečių. Veda 
maudytis. 

— Negaliu, sergu. 
Liepta — ir viskas. Atsisakiau. Kitą dieną vėl. 

Temperatūros nebėra. Galva plyšta. Einu. ir paaiškėja, 
kodėl įsakyta. įsakyta ne tik išmaudyti. Nukirpti. 
Administracijos kerštas. Ir nukerpa. Nusimaudau. 

Ateina vyresnysis prižiūrėtojas. 
— Kodėl palikta barzda? 
Netenku ir jos. 
Ir susergu galutinai. 
Prae ina Vasar io 16-ta. Stengiuosi jaus t i s 

šventiškai. Bet tuščia. Ir pilka. 
Lieka penkios dienos. Baisiai ilgos dienos. Parašau 

pareiškimus lietuviškai Lietuvos aukščiausios tarybos 
prezidiumui. Reikalauju išvežti į Lietuvą. Įstatymas 
neleidžia laikyti politinių kalinių svetimame krašte. 

Beveik kasdieną ateina mažas kapitonas. Perskai
to per kormuškę, kad mano pareiškimas numeris toks 
ir toks išsiųstas ten ir ten. 

Pagaliau pakūrė. Šilčiau. Drebulys nepraeina. 
Koridoriuje balsai. Už grotų daug uniformuotų ir 
žvaigždėtų. 

Valdžia iš Javaso! Nori žinoti, ką rengiuosi kalbėti 
su prokuroru. 

— Kalbėsiu tik su juo. 
Viskas. Durys užsidaro. 

(Bus daugiau) 
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Adrianne ir Antanas Valaičiai. 

NAUJA AISČIŲ ŠEIMA 
HAMILTONE 

Sekmadienį. 1993 rugpjūčio 1 
d., buvo sutuokti Antanas Juo
zas Valaitis ir Adrianne Mird-
za Sprogis. Kaip jaunojo vardai 
ir pavardė, o jaunosios an t r a s 
vardas ir pavardė rodo, šeimą 
sukūrė lietuvaitis ir latvaitė. 

Su tuok tuvės įvyko 
Hamiltone. VVestdale United 
Church šventovėje. Sutuoktu
vių apeigas atliko kun. Harold 
Frid. kar tu su jaunaisiais daly
vaujant pamergei Jo Monteith,, 
pabroliui Larry Beaton. gėlių 
mergaitei. Antano krikštaduk-
tei Renatai Valaitytei ir žiedų 
nešėjui, Antano krikštasūniui 
Benjamin Beaton. Skaitymus 
apie meilę iš Šv. Rašto atliko 
Cathy Peterffy (anglų kalba), o 
labai gražų lietuvišką eilėraštį 
perskaitė jaunojo brolis Jurg is 
Valaitis. Kai jaunieji su liudi
ninkais nuėjo į zakrastiją doku
mento pasirašyti, keletą dalykų 
pianinu įspūdingai atliko dr 
Phillip Gardner. Sutuoktuvių 
ceremonijas šventovėje stebėjo 
apie 120 svečių, jaunųjų bei jų 
tėvų giminės ir draugai, suva
žiavę iš keletos Kanados bei 
JAV vietovių. 

Tuoj po sutuoktuvių Golfo 
klube, pavadin tame Heron 
Point Golf Links, Ancaster, 
Ont., prasidėjo vestuvių puota. 
Kol sutemo, su gėrimais ir už
kandėliais šlaikstėmės po iš
taigingų rūmų vestibiulius, 
gėrėjomės žaliais golfo laukais 
bei. beveik ranka pasiekiamu, 
lapuočių mišku. Prieblandai 
artėjant, buvome pakviesti prie 
stalų gausiai vakarienei. Puotos 
oficialus vadovas Peter Roser 
pakvietė išklausyti maldos. 
Visų nustebimui, maldą išdek-
lamavo 11 mažamečių vaikiu
kų, jaunųjų seserų, brolių ir 
draugų vaikai. Vėliau Peter 
Roser. jaunojo ar t imiaus ias 
d r a u g a s , sveč ius j u o k i n o , 
pasakodamas apie jaunuosius 
linksmas istorijas. 

Šeimų vardu kalbėjo jaunosios 
mot ina Pat Sprogis ir jaunojo 
mot ina Juzė Valaitienė. Pas ta 
roji, nuo 1980 metų našlė, v iena 
į gyvenimą išleidžia berods 
t r eč ią , d a b a r p a s k u t i n į iš 
penkių vaikų. Kaip anksč iau 
susituokusiems, ir Antanui , jau
niausiajam bei jo pasi r inkta ja i 
išreiškė prasmingus linkėjimus. 

Svečių t a r p e vestuvėse daly
vavo ke le tas visoje S i a u r ė s 
Amerikoje, iš dalies ir Lieuvoje 
žinomų jaunojo giminaičių: dr. 
Jonas Valaitis, socialdemokratų 
veikėjas, v ienas Lietuvių fondo 
v-bos na r ių iš Čikagos; inž. 
Ju rg i s Valait is , buv. Vliko vice
p i rmin inkas , Tautos fondo dar
buotojas iš New Yorko; jaunojo 
tėvo sesuo, pedagogė Magdale
n a Valai tytė-Ulėnienė i rg i iš 
New Yorko; Mari ja Valaity-
tė-Markel ienė su dukter imis 
D a i v a i r Ri ta D a g i e n ė iš 
Čikagos apyl ink ių . 

Jaunoji A d r i a n a Mirdza Ha
miltone baigė Westdale vidu
r inę mokyklą ir Mohawk kolegi
ją. Šiuo m e t u prade:- -tudijas 
McMaster un-te, versle adminis
tracijos fakul te te . 

J aunas i s An tanas , gimęs Mt. 
Brydges. Ontar io , vidur, moks
lus išėjo Stra throy High School. 
McMaster un-te Hamil tone įgijo 
bakalaurą iš geografijos. Vėliau, 
t ame pačiame un-te gavo magis
t ro laipsnį iš verslo adminis
tracijos (MBA). Savo sr i ty dar
buojasi Hami l tone . Vidurinėje 
m-loje ir univers i te te buvo pasi
žymėjęs krepš in inkas Baigė 
Londono l i tuanis t inę m-lą ir 
šoko . .Balt i jos" t au t . šokių 
grupėje. Kaip ir jo vyresni du 
broliai ir dvi sesutės laisvai 
kalba l ie tuviškai , Prieš pora 
metų lankėsi Lietuvoje. 

Povestuvinei kelionei jaunie
ji buvo išvykę j Sa in t Lucia salą, 
Vakarų Indijos salyne. 

A l f o n s a s N a k a s 

Rugsėjo mėn. 27-29 d. Vil
n i a u s Technologi jos u-teto 
p a t a l p o s e į v y k s c e n t r i n ė s 
Europos konferencija ir paroda 
universi tetų bibliotekoms (Cen
t r a l European Conference and 
Exhibi t ion for Academic Libra-
r ies and Informatics). 

Konferencijos tema — tai 
21-ojo amžiaus bibliotekų varto
tojų paruošimas (Empovvering 
Users in the 21st Century). 
Tema pa t r auk l i bibliotekinin
kams, kurie nori patys pasiruoš
t i ir savo bibliotekas paruošti 
ateinančioms kartoms, būsimai 
technologi ja i . Konferencijos 
o rgan iza to r i a i yra Lietuvos 
pagr indinės ir didžiausios tech
ninės bibliotekos: Vytauto Di
džiojo un-to biblioteka, Vilniaus 
Technologijos un-to biblioteka ir 
Lietuvos Technologijos univer
siteto biblioteka. 

Konferenciją remia viena pa
saul in io mas to organizacija, 
kitos iš JAV-bių: IFLA (Interna
t ional Federat ion of Library 
Associations). VITA (Volunteers 
in Technical Assistance, JAV), 
SIGCAT (Special Interest Group 
on CD-ROM Applications and 
Technology, JAV), ir Federal 
Government Information Pro
cessing Councils. Programos 
komitetą sudaro JAV ir Lietu
vos bibliotekininkai bei infor
m a t i k o s s p e c i a l i s t a i . Pir
min inka i : dr. Lee Burcinal 
(VITA) ir prof. Gintautas Žinte-
lis, Lietuvos Komunikacijos ir 
informatikos minis t ras . Kiti 
nariai gausūs: prof. Zintelio 
viceministras Romualdas Kru
kauskas ir daug kitų (Lietuvos 
Medicinos bibliotekos vedėja 
Salvinija Kocienė, Vilniaus u-
teto bibliotekos vedėja Birutė 
Butkevičienė, t.t.). 

Nors da r neteko išgirsti, kiek 
konkrečiai yra iš anksto užsire

g is t ravus ių , iš vienos Pro
gramos komiteto narės , Dalės 
Lukienės iš Virginijos (JAV), 
teko girdėti, kad susidomėjimo 
nemažai. Į konferenciją atvyks 
paskaitininkai ir dalyviai iš 
Lietuvos, Latvijos, Estijos, Rusi
jos, Anglijos, Australijos, Suo
mijos, Norvepjos, Vokietijos, 
S lovaki jos , Olandijos i r 
JAV-bių... 

IFLA (tarptautinė bibliotekų 
sąjunga) jau užbaigė savo kon
ferenciją Barcelonoje, b e t , 
a t rodo , bibl iotekininkai iš 
įvairių tautų dar randa bendrų 
kalbų. Kaip įprasta profesinėse 
konferencijose, bus įvairių įstai
gų ir įmonių atstovų, kurie pa
rodų salėje parodys technologi
jos ir pan. Į šią konferenciją at
vyks atstovų iš firmų, kurios 
mikrofilmuoja, iš leidyklų, iš 
specializuotų sąjungų ir firmų 
(pvz. Winnebago Software Cor
poration ir CAB Internationals). 
Dalyvaus ir kelios informatikos 
įmonės iš Lietuvos. 

Visos sesijos vyks anglų kal
ba, su lietuvių kalbos vertimais 
(gal per ausinius?). Paskaitinin
kams jau įsakyta įteikti savo 
darbus raštu iš anksto, kad pa
dėtų vertėjams. Konferencijų 
darbai bus išspausdinami nau
jame, Europoje leidžiamam, žur
nale. Konferencijoj bus bendrų 
sesijų. Bus taip pat ir dvi sesi
jos sričių specialistams — agro
nomijos ir medicinos biblioteki
ninkams. Susipažinusiems su 
bibliotekininkystės ir infor
matikos temomis 1993 m. JAV-
bėse vykusiose įvairiose konfe
rencijose, ši programa nė kiek 
neatsilieka. Bus kalbama apie 
INTERNET (pasaulinio masto 
elektroninio susisiekimo tin
klą), apie standartus {239.50), 
apie lėšų stoką techniniam 
amžiuje, t.t. 

Pažiūrėjus į paskai t in inkų 
sąrašą, tiesiog nuostabą kel ia 
jų darboviečių įvairumas: J A V 
įstaigos — NASA, National Li
brary of Medicine, National 
Agricultural Library; Jungtinių 
t au tų UNESCO; J A V univer- j 
sitetai — Vassar, Pennsylvania j 
State University, Northwestern 
University, Boston College, Cle-
veland State University, Uni
versity of California, Rensselaer 
Polytechnic Institute. Kai kur ie 
ne vien „eiliniai" darbuotojai, o 
tų bibliotekų viršininkai. Iš 
pavardžių — maža dalis lietuvių 
kilmės, kiti ne. Dalyvaus, žino
ma, ir nemažai dalyvių iš Lie
tuvos, ir keli iš k i tų Europos 
kraštų. 

Dar nėra aišku, a r ši konfe
rencija bus pirmoji kasmet inė 
konferencija. Reikia t ik pasvei
kint i organizatorius, kad apsi
ėmė būti tokio masto konferen
cijos šeimininkais. Ateitim rū
pinasi ne vien Centrinės Euro
pos bibliotekininkai. Reikia 
t ikėt is , kad iš kitur atvykusieji 
bus patenkinti savo kelionėmis 
— jie pamatys Lietuvą, t u rė s 
progos pasidalinti žiniomis ir 
daug ką patys išmoks. 

Informacijos ar registracijos 
reikalais dar galima kreipt is 
pas Dalę Lukienę, 301-983-0763 
(namų). J i palaiko nuolat inius 
ryšius su organizatoriais Lietu
voje ir turėtų vėlyviausias infor
macijas. (Registracija Lietuvoje 
tvarkoma Vidos Macevičienės, 
viešbučius užsisako patys da-

R a m u n ė Kub i l iū t ė 

CLASSIFIED GUIDE 
HfLJMtfANTID RfeAL ĖfT/•" 

suaugusios moters gyvent kar
tu ir padėti vyr. amžiaus moteriai namų 
ruošoje, bei valgio gaminime. Maistas 
ir alga susitarus. Kreiptis: 
708-825-6404. 

LAMCO 
Lietuvių-amerikiečių kompanija Wa-
shington, O.C. ieško žmogaus kiemo-
namų tvarkymo ir remonto darbams. 
Atlyginimas pradžiai $5 į vai. 

Kreiptis: tel. 202-244-2373 

Reikalingi darbininkai turinys 
patirtį namų išorės bei vidaus 
remonto darbuose. Turi turėti au
tomobilį. tfcaaibhiH Vytui: t a i . 
312-323-7289. 

TILŽĖJE STATO 
BAŽNYČIĄ 

Tilžėje buvusios bažnyčios 
vietoje pradėta s ta tyt i nauja-
ka ta l ikų bažnyčia. Lietuvos 
vyriausybė statybai skyrė 2 
mln. litų, daug lėšų surinko 
Karaliaučiaus krašto tikintieji, 
rėmė tautiečiai iš Vakarų . 

V Ė L - R E K O R D A S ! 

Rugpjūčio 13d., valandą pavė
lavęs, Druskininkų I-joje viduri
nėje mokykloje startavo trečia
sis Šokių maratonas „Nuvary
tu s a r k l i u s . . . " , k u r i a m e 
dalyvavo dvigubai daugiau porų 
negu pernai — 18. Nepaprastai 
atkaklią ir sunkia maratonine 
kovą laimėjo pernykščiai nugalė
tojai — kauniečiai Jūra tė Kli-
maitė ir Osvaldas Petrošius. 
Kaip ir pernai — užfiksuotas 
naujas šokių maratono rekordas 
— 46 vai. (Bendras maratono 
laikas) ir 42.28 (grynas šokimo 
laikas), kuris priklausė šiai 
porai, pelniusiai pagrindinio 
rėmėjo „Euroturizmo centro" 
dovaną — devynių dienų kelionę 
i Paryžių. (KD, 08.17.93) 

Skaitykite ir platinkite vie
nintelį išeivijos lietuvių dien
rašti „Draugą". 

Afrikoj išnyks 150 
kalbų 

Viena. — „Die Presse" teigia, 
kad Afrikoj grei t i šnyks 150 
skir t ingų kalbų ir dialektų. 
Supran tama kodėl: dar ne taip 
sen ia i , kol n e b u v o radi jo , 
televizi jos, l a i k r a šč ių , gerų 
kelių, žmonės gyveno a tskir t i 
nuo tolimesnių ka imynų , galėjo 
išlaikyti savo sk i r tybes . Dabar 
susižinojimo p r i emonėms vis 
daugiau ir daugiau naudojamos 
t ik didesnių rajonų kalbos, kaip 
hausa vakar inė j Afrikoj arba 
svvahili rytinėj. Ilgainiui tos kai 
bos gali l ikti kont inental inėmis 
kalbomis. 

Kalbų ir tau te l ių nvkimu 
susirūpino istorikai, l ingvistai , 
etnologai. Nykstančios kalbos 
rašyt inių pal ikimų t u r i arba 
labai mažai , a r b a visai neturi . 
Tokiu būdu i šnyks ir tau te l ių 
t a u t o s a k a , etnografi ja ir is
torija. 

ATIDARYKITE 
3-ji* METU C D S Ą S K A I T Ą 

ir — garantuojame — V I E N A S J U S y 
T R O Š K I M A S b u s i š p i l d y t a s ! 

„Vieno Troškimo" 3-jų metų CD suteikia jums galimybę 
dabar investuoti aukštesniu nuošimčiu, _•„__,„ 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 31 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. 

Standard Federal Bank 
for savings 

leėkma patikima v< 
gali būti pensininkai, dirbti prižiūrėtojais 
laidotuvių namų, Cicero, IL. Už lengvą 
namų ruošą ir telefonų atsakymą bus 
parūpintas 4 mieg. kamb. butas veltui. 
Resume, rekomendacijas ir darbo patir
ties aprašymą siųsti: Marquette 

Home, 2833 W. 71 8t., 
H. 90929. Prašome neskam

binti. Turi mokėti lietuvių ir angių kabas. 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
RCALTORS 

(312) 866-8666 
(703) 425-7161 

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir Parduodame Namus. 
• Apartmentus ir Žemę 
• Pensininkams Nuolaida. 

SAVINGS COUNSELR 
PART-TIME 

High school education or equrvalent Basic 
familianty with a computer keyboard. Abilrty 
to deal effectively with the public and be 
highiy organized. Ability to use CRT. ad-
ding machine, calculator, microfilm and 
microfiche machines and retated eauip-
ment. Strong interpersona! communication 
skills and an aptitude for sale. Mušt be 
detailed and have the ability to work with 
numbers. Englis and Lithuanian speaking 
required. Mušt be availabie mornings, after-
noons, and days. 

STANDARD FEDERAL BANK 

4192 S. Archer A ve. 
Cail for apoointment 347-1140 

E.O.E. ADA M/F 
Smoke-free Environment 

laikoma angliškai kalbanti moteris 
prižiūrėti ligonę, gyventi kartu ir padėt 
namų ruošoje. Kambarys, maistas, 
alga. Kreiptis: 708-652-6076 arba 
706-602-0573 

• 

r KMIECIK REALTOR* 
O I 7922 S. Pulaski Rd. 
" • ' 4365 S. Archer Ave 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės j Danutę Mayer. Ji 
p/ofesionaliai, sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

FOR RENT 

Išnuomojamas 4 kamb., 2 
rntog. butas trečiam aukšte, apyl. 
Archer ir California. Be gyvuliukų. 

Krolptls tai . 312-927-4815 

FOR SALE 

NabrangMM parduodami 
baldai ir knygų spinta. 

Skambinti: 312-582-7758 

1HSCELLANEOUS _ 

10%—20%—30% pigiau mokė
sit už apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio pas mus. 

FRANK ZAPOUS 
3206 Va Waat Ottti Street 

Tai. — (708) 424-8654 
(312) 581-6654 

E L E K T R O S . 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chjcagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai, 
garantuotai ir sąžiningai. 

312-776-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

V E A CONSTRUCTION 
Ali reofing & roof repair jobs; 

laying of tiles & carpentry. 
Catf: t a i . 312-284-3041 

HELL IN ICE 
Onutė Garbštienė 

A diary (much likę that of Ann 
Frank), which begins in 1941 when 
a group of Uthuanians were load-
ed in cattle cars and dispatehed to 
the vvastelands of Stberia. This dia
ry is a record of a woman — a 
people-a nation, ravaged by a 
vicious occupying force, but resis-
ting and surviving. 

Translated by Raimonda K. 
Bartuška. 256 pages, hard cover. 
Published in Vilnius 1992. Book 
price $13.00. Shipping and handl-
ing m USA $2.00. Canada — $3.00. 
Illinois residents add $1.14 for sales 
tax. Send orders to: Draugas, 
4545 W. 63rd St., Chicago, II 
60629-5589. 
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THE GftEAT AMERICAN INVESTMENT 

PADĖKA 

Širdingai dėkoju visiems lankiusiems mane 
Loyolos universiteto ligoninėje ir namuose. Ačiū 
už gražiausias gėles, dovanas, padrąsinimo 
žodžius. 

Išskirtina padėka dr. Rimgaudui 
Nemickui ir dr. Roąue Piffery bei jų asis
tentams už rūpestingą gydymą ir nuoširdų 
lankymą ligoninėje. 

Jūsų Salomėja Endrijoniene 

CMcago 4-9JS A«»ierA«» !312)647 n40-2SSSW 47T S). (312) 523 1063-6141 S ArttafAvt (3121767-5200-0»«*W»6w»«.SiOOFo«»*» A««. (708) 963-1140 
Pm* 39»W9S*Sl (708)6366000-HlckeryMM.93S7S RatatsRd (706)S98-5050• 8653W 95»St (706)59»1977^U»rt»t<l 73N^MąnSt.(708)627 1140 

0 * L » - > 9601 S C«»ro*».(708) 424 3300-10350S PutetaRd. (706)424-5910-Prt* Htf*».6410 W 127»Sl.(706)371-4400-W«w*we». 7l5P1«r*t»dRt>.(7061 3254610 

Lonkų Okupacijoj* Ir Jų Kalėjimuos* 
Povilas Petkevičius 

Šioje 187 psl. knygoje vilnietis autorius aprašo savo 
gyvenimo tarpsnį, praleistą lenkų okupuotoje Lietuvos 
dalyje ir 8-rius metus kalėjimuose Knygos kaina 8.00 dol. 
111 gyventojams Taz 70 et. Persiuntimo išlaidos: + USA 
- 2.50 dol., Canada - 3.50 dol. 

i 



TRYLIKA KLAUSIMŲ 
PREZIDENTUI 

Apsilakymo Los Angeles proga 

Kodėl trylika? Ar todėl, kad 
velnio tuzinas ir noras pažiūrėti 
nors ir į labai r imtą situaciją iš 
humoro taško? Kur iems šis 
s k a i č i u s n ė r a p r ie š i rdies , 
ga l ima pridėti savo asmeniškų 
k laus imų. 

Didžiai gerbiamas Prezidente, 
a tvyks tan t i s į Pietinę Kali
forniją. Mes žadame pagarbiai 
sut ikt i Jus , kaip demokratiškai 
išrinktą dabartinį laisvos Lietu
vos prezidentą, vienintelį, kurį 
mes tu r ime . Linkime sėkmės 
p a g a r s i n t i L ie tuvos vardą, 
užmegzt i k o n t a k t u s su Los 
Angeles meru ir su ki ta is įta
k ingais amerikiečiais. Mes taip 
pa t norime, kad Ju s pamatytute 
š i e k t i e k m ū s ų an t ros ios 
tėvynės ir pai lsėtute nuo savo 
į tempto darbo. Tikimės, kad 
J ū s ų a tvykimas nesuskaldys 
l i e t u v i ų v i s u o m e n ė s . Juk 
visuomenė, kur i vadovaujasi 
savo šal tu protu, negali būt i su
skaldoma. Tiktai bendruome
nės, paveiktos emocijų, pačios 
save suskaldo. 

Nors per prezidento rinkimus 
mes daugiausia balsavome ir 
rėmėme ambasadorių Lozoraitį, 
dal is mūsų nesame nusistatę 
prieš Ju s . Mes t iktai ambasa
dorių daugiau pažįstame ir po 
Seimo r inkimų tiesiog galvo
jome, kad jau Jū s esate pats įta
kingiausias Lietuvos politikas ir 
kad politinės jėgos monopolis 
demokratijoje nėra sveikas. 

Mūsų k l aus ima i , sur inkt i 
daugiausia iš Lietuvos spaudos, 
y ra kul tūr ingi , nors ka i kurie 
galvos, kad per aš t rūs ir neįvy
nioti į švelnų šilką. Tai yra 
k laus imai valstybės galvai ir 
buvus iam LDDP pirmininkui. 
Šie k laus imai nėra bandymas 
smerk t i viską, ką J ū s ų Vy
r iausybė padarė ir o"aro, ir nėra 
mūsų t ikslas girt i viską, kas 
buvo padaryta buvusių deši
niųjų vyriausybių ir Aukščiau
siosios Tarybos . Mes Jūsų 
n e k a l t i n a m e už problemas, 
kur ias šie klausimai palies ir ži
nome, kad vien prezidentas, ne
svarbu, kas jis bebūtų, šių pro
blemų greitai negali išspręsti. 
Mes t ik ta i įtaigojame Jus , kad 
Vyriausybė ir Seimas skubiai 
imtųs i pozityvių, konkrečių 
veiksmų, bandydami šias pro
b lemas išspręsti. Mes tikimės, 
kad šie klausimai bus priimti 
kaip konstruktyvi kri t ika ir 
ka ip mūsų nuomonė. Mes taip 
pat supran tame, kad kai kurios 
čia suminėtos problemos prasi
dėjo, prieš J u m s ateinant į 
valdžią. 

1. Yra įdomu spėlioti, ką Jūs. 
a tvykęs į Kaliforniją, rasite ir 
parsiveši te į Lietuvą? Ar Jūsų 
atmintyje liks kraštas, kur paly
gint i gražiai sugyvena visų 
rasių, t au tų ir religijų žmonės, 
ar metropolis, kur pasireiškia 
diskriminacija ir netoleracija 
ka imynui , kur i s yra skirtingos 
ku l tū ros ar kur io oda yra skir
t i n g o s spa lvos? A r Jū s 
p r i s imins i t e imponuojančius 
d a n g o r a i ž i u s ir r ū m u s , ar 
benamius elgetas, gyvenančius 
gatvėse? 

2. Kada bus pradėta r imta 
kova prieš korupciją Vyriau
sybėje, pradedant ministrais ir 
baigiant paprastu policininku? 
Ar žadate įvesti „interesų kon
flikto" vengimo reikalavimus? 

3. Kada bus sustiprinta kova 
su organizuotais nusikaltėliais? 
Ar yra prašoma užsienio valsty- • 
bių pagalbos šiai problemai iš
spręsti? 

4. Kada Lietuva pajėgs sunor-
malinti Teisėsaugos sistemą, 
kad galėtų apsaugoti svarbiau
sias savo piliečių teises? 

5. Kokie yra planai Lietuvai 
išbristi iš ekonominės krizės? 
Jeigu paskolos bus suvalgytos ir 
sukūrentos, kaip Lietuva atsta
tys ekonomiką? Už paskolas 
reikia mokėti palūkanas ir jas 
reikės grąžinti, iš kur valstybė 
gaus pajamų tą padaryti? 

6. Ar Lietuva yra tokia tur
tinga, kad Seimas galėtų pasi
imti du mėnesius atostogų ir 
valdininkai būtų privilegijuoti 
skraidyti pirma klase? Net tur
tingiausiuose kraštuose atosto
gos yra trumpesnės ir net aukš
čiausi p a r e i g ū n a i s k r e n d a 
žemesne klase. 

7. Kada bus pradėta bendra
darbiauti su išeivija? Amba
sadorius Lozoraitis buvo atleis
tas, bankininkas Dudėnas išvy
tas iš Vilniaus, parama gimi
nėms Lietuvoje apdėta muitais 
i r iš m ū s ų vaikų a t i m t a 
pilietybė. 

8. Ar galima tikėtis politinio 
pastovumo, kurio Jūs siekiate, 
nekreipiant dėmesio į opoziciją, 
už kurią balsavo 40% žmonių? 

9. Ar Seimas atsisakys bandy
mų silpninti demokratiją ir 
spaudos laisvę? 

10. Kada suaktyvinsite pro
cesą sutaikyti Lietuvos žmones 
ir partijas, suskilusias į kraš
tutinę kairę ir dešinę? Pradžiai 
reikia atsitolinti nuo vienos par
tijos ir pasirinkti patarėjų, kurie 
turi nuomonę, nepriklausomą 
nuo Seime dominuojančios 
partijos. 

11. Kam reikia dėkoti už bu
vusios Sovietų armijos išvedimą 
iš Lietuvos? Ar Lietuva užten
kamai remia Estiją ir Latviją, 
kad svetima kariuomenė būtų 
išvesta iš viso Pabaltijo? 

12. Kada LDDP atsiprašys už 
LKP, kurios dalį turto ir orga
nizacijos ji perėmė, padarytą 
neapsakomai didelę žalą lietu
vių žmonėms, tautai ir vals
tybei? Opozicija į tai turėtų pozi
tyviai reaguoti ir atleisti. Tai 
būtų pradžia proceso, kuris 
padėtų užgydyti mūsų Tautos 
žaizdas. Ar LDDP supranta, kad 
ji paveldėjo Lie tuvą j a u 
nepriklausomą ir demokratišką, 
nors ir su daugybe problemų? 

13. Ar Vyriausybė t iki , kad 
dauguma mūsų dėjo ir dedame 
pastangas padėti Lietuvai iš 
patriotizmo ir pasišventimo 
j a u s m o , nes iek ian t jokio 
asmeniško pelno ar garbės? Be 
abejo, mums būtų maloniau 
aplankyti daugiau vakarietišką 
tėvynę ir normaliau gyve
nančius gimines. 

Zigmas V i s k a n t a 

fi&AŪGAS, ke tv i r t ad ien i s , 1993 m. rugsėjo mėn. 16 d. 5 

Žemaitiško folkloro ansamblis Taduja iš Kelmės koncertuoja Vasario 16 gimnazijoj. 
Nuotr. Marytės Šmitienės 

„GYVENU KITIEMS" 
J O N A S D A U G Ė L A 

Šiandien, daugiau nei bet ka
da, visa žmonija skęsta pragma
tizmo ir materializmo nuotaiko
se. Tas nuota ikas išgyvena ir 
mūsų t au t a tėvų žemėje. Tačiau 
galime džiaugtis, kad mūsų pra
eities dvasinę didybę puošia 
spalvingos asmenybės, kurių 
prisiminimas tu rė tų uždegti 
naujo idealizmo ugnį priaugan
čioje kartoje. 

Žurn. J . Bū tėnas tikrai pasi
tarnavo, kaip t ik šiuo metu 
paruošdamas „Gyvenu kitiems" 
monografiją. 

Dabar kaip t ik daug kalbama 
apie moters vaidmenį valstybi
niame gyvenime. Bet Felicija 
Bortkevičienė dar anais laikais, 
kada ši problema visai neegzis
tavo, sušvito gražiausiu t ikros 
idealistės valstybininkės pavyz
džiu. Nuo pat jaunystės dienų 
iki mirt ies rišo savo spalvingą 
asmenybę su mūsų tautos liki
mu. Tai buvo t i k ra i visa pusiš-
kai nuostabi moteris. 

„Nedidelio ūgio, judri ir šiaip 
fiziškai menka F . B-nė nuo tau
tinio judėjimo sąjūdžio iki nepri
klausomos Lietuvos tragedijos 
buvo didelių darbų ir didžiųjų 
mūsų tautos sūkurių cent re" 
(psl. 127). J i gimusi prieš 120 
metų — 1873.09.01. Jos tėvas, J. 
Povickis, buvo advokatas, ta
čiau šia profesija nesivertė. Jis 
nuomavo dvarus ir ūkininkavo, 
tad ir dukra Felicija savo vai
kystę leido dvariškoje aplinkoje. 

Užbaigus Kaune rusišką gim
naziją, s tud i joms i švyko į 
Varšuvą. Tuo metu Varšuvos 
lietuviai s tudentai būrėsi kuo-
pon lietuviškai tautinei veiklai. 
Jie jau tė mūsų tautos atgimimo 
nuotaikas ir dėjo pastangas jas 
palaikyti. Atostogų metu jie 
sugrįždavo į savo gimtuosius 
sodžius, bendravo su kaimų 
j aun imu ir žadino t au t in io 
susipratimo dvasią. 

I šį Varšuvos lietuvių studen
tų judėjimą visa jaunystės ener
gija tuojau įsijungė ir F. Povic-
kaitė, o Vilniuje į lietuvišką 
veiklą įtraukė jos būsimas vyras 
J. Bortkevičius. Jie abudu įsi
jungė į varpininkų srovės poli
tinę veiklą ir visą gyvenimą liko 
ištikimi šios srovės idealams. 

1902 m. Dabikinėje įvyko pir
mas is v a r p i n i n k ų pol i t in i s 
suvažiavimas. Drauge su dr. K. 
Grinium, J. Vileišiu, J. Biliūnu 
ir kt. šiame suvažiavime gyvai 
dalyvavo ir F. B-nė. Suvažiavi
me buvo įsteigta Demokratų 
partija, kuri vėliau reiškėsi 
Lietuvos Valst. Liaud. S-gos 
vardu. F. B-nė niekada nėra 

sakiusi t rankių politinių kalbų. 
B e t ji buvo nuolatinė šios 
organizacijos vadovybės narė. 
Ypat inga i ji padarė labai daug 
pas tangų, kad ši organizacija 
įsitvirtintų visoje plačioje šalyje 
— jos kaimuose. 

Tačiau daugiausia F. B-nė pa
s i tarnavo ir paaukojo jėgų, kur
d a m a varpininkų-liaudininkų 
spaudą. Dr. V. Kudirkai mirus 
ir spaudos laisvę atgavus, lietu
viškos spaudos reikalai atsidūrė 
Vi ln iaus lietuviu rankose. Ku
dirkos leidžiamam „Varpui" ir 
„ Ū k i n i n k u i " sustojus, Vilniuje 
pradėta leisti „Lietuvos Ūkinin
k a s " ir „Lietuvos Žinios". Šių 
abiejų laikraščių ieidimo pra
džiai F. B-nė paaukojo visą savo 
mirusio vyro palikimą, ir tuo 
pačiu jai teko tvarkyti šių 
laikraščių visus finansinius bei 
administracinius reikalus. 

„F. B-nė visuomet „Lietuvos 
Ū k i n i n k ą " laik* svarbesniu 
negu „Lietuvos Žinias". Jai 
atrodė, kad valstiečių švietimas 

i r s ą m o n i m m a s y ra sva r 
biausias ir švenčiausias darbas 
t au t a i " (51). 

Nepriklausomos Lietuvos lai
kais šiems ir kitiems varpinin
kų leidiniams leisti jos in
iciatyva buvo įsteigta „Varpo" 
b-vė. Visą laiką ji buvo šios 
bendrovės direktorė. Jos pastan
gomis ši b-vė įsigijo vieną tuo 
laiku moderniškiausių spaustu
vių ir subūrė patyrusių spaudos 
darbuotojų būrį. Bendrovė išsi
laikė iki pat Lietuvos pavergi
mo metų. 

1905 revoliucijos metais gy
vendama Vilniuje, ji drauge su 
F . Grincevičiūte suorganizavo 
„Kankinių kasą". Šios kasos 
pastangomis buvo gaunama pi
nigų iš Amerikos lietuvių ir 
aukomis šelpiami to meto poli
tiniai kaliniai bei jų šeimos. Be 
to, F. B-nė tuo metu apkeliavo 
ir didelę dalį Sibiro. J i ten 
rūpinosi Mažosios Lietuvos 
tremtiniais . Toje kelionėje ji 
susitiko ir Maž. Lietuvos pa
triarchą M. Jankų. 

Visą gyvenimą F. B-nė rūpi
nosi, kad galimai daugiau kai
mo jaunimo galėtų siekti mokslo 
šviesos. J i „į tautinio atgimimo 
veiklą įsijungė kaip mokslus 

einančio ne tu r t ingo j aun imo 
globėja; jos gyvenimo programa 
n u s a k y t a t r i m i s žodž i a i s : 
šviesti, padėti , ge lbė t i " (6). 

Neturt ingiems moksleiviams 
šelpti dar 1894 m. jos iniciatyva 
buvo įsteigta „Žiburė l io" drau
gija, ku r i v e i k ė ik i p a t 
bolševikinės invazijos. Keliuose 
miestuose „Žiburė l i s " išlaikė 
bendrabučius, kur iuose netur
tingi moksleiviai i r s tudenta i 
galėjo nemokamai gyvent i ir 
pavalgyti. 

Monografijos autor iu i studen
tavimo metais irgi t eko gyven
ti „Žiburėlio" bendrabutyje , 
tačiau jis v i sa i b e r e ika lo 
pašventė t iek daug puslapių, 
aprašydams visus, drauge su juo 
tuo metu gyvenusius, kolegas ir 
jų s tudentiškas išdaigas. 

F. Bortkevičienė mirė 1945 m. 
spalio 21d. Bolševikai vėl buvo 
užvaldę Lietuvos žemelę. Kaune 
dar buvo d a u g jos draugų ir 
bendradarbių iš senų laikų. J ie 
visi norėjo gal imai iškilmingiau 
atsisveikinti su didžiąja mūsų 
tautos dukra , t ač i au valdžia 
pabūgo, kad laidotuvių iškilmės 
gali virsti v ieša demonstracija. 

tad jos uždraustos. Velionė buvo 
pašarvota „Varpo" salėje, bet į 
salę nįekas nebuvo įleistas. Tad 
t i k s l a p t a b e n d r o v ė s dar 
b in inka i padėjo prie kars to 
gėlių. Buvo pa rūp in tas sunk
vežimis išgabenti žemiškuosius 
pa la ikus į Troškūnus. Vairuoto
jui buvo įsakyta visu greičiu 
ša lut inėmis gatvėmis apleisti 
Kauną . 

Autor ius monografijos pabai
goje rašo: „Atrodytų, lyg kas 
būtų vengiama, kad visuomenė 
nepamatytų , koks nusikalsta
mas darbas a t l iekamas . Liūde
sys prislėgė visus, lyg kokia 
tamsi bedugnė atsivėrė prieš 
a k i s " (141). 

J . Būtėnas šiai monografijai 
kruopščiai surinko daug auten
t i š k o s medž i agos , t a č i a u 
r e d a k t o r i u s J . V i l d ž i ū n a s 
kažka ip nesugebėjo paruošt i 
vientiso veikalo. Knyga sudaro 
d a u g i a u a t s k i r ų s t r a ipsn ių 
r inkinio vaizdą. O, be to, yra 
gana daug pasikartoj imų. 

Monografija išleista dr. K. 
Gr in iaus fondo pastangomis iš 
lėšomis. Šio fondo pirmininku 
yra Mečislovas Mackevičius. 

KOVA PRIEŠ LIETUVOS 
LAISVĖS KOVOTOJUS 

H E N R I K A S KUDREIKIS 

Lietuva vienintelė valstybė 
pasaulyje, kuri ne t ik oficialiai 
negerbia kovotoju už tautos lais
vę, bet jau pradeda šiandien ne
gatyvias akcijas Viena pirmųjų 
kregždžių - Radviliškio rajono 
la ikraš t i s „Mūsų kraš tas" . 93 
liepos 31 numeryje, pirmame 
puslapy didelėmis raidėmis šau
kia: „Reikalaujame teisybės!" 
Skaitytoja V. L skundžiasi, 
ne tekus i tėvo, motinos ir sesu
t ė s šeimos. Jie nužudyti. Svai
nis buvęs bažnyčios komiteto 
narys , o motinos brolis šaulys. 
Žiaurų darbą atliko „miški
n ia i " . 

Pagal apylinke- partizanų va
do teigimą, tai galėjo atlikti tik 
r u s ų p u l k . ltn. Sokolovo 
smogikai . J ie partizanų vardu 
at l iko jiems pavestas žudynes, 
pasirinkdami visai nekal tus gy
ventojus. Apie Sokolovo smogi
kų veiklą liudija neseniai at
ras t i KGB archyvai. „Mūsų 
k ra š to" pirmame puslapy V.I. 
siūlo pradėti demonstracijas 
prie LDDP partijos būstinių, rei
kalaujant paskelbti miškinių 
aukas ir mokėti kompensacijas. 

Atsišaukimai prieš partizanus 
Lietuvos spaudoje daugėja. Tai 
numatydami iš anksto, Lietuvos 

Laisvės Kovos sąjūdžio dalyviai 
ant rame suvažiavime paskelbė 
šią deklaraciją: 

„Lietuvos Laisvės Kovos Są
jūdžio dalyviai, atstovaujantys 
Pietų Lietuvos sritį, savo su
dėtyje turėjusią Dainavos ir 
Tauro apygardas, Rytų Lietuvos 
Kalnų sritį, savo sudėtyje turė
jusią Algimanto, Didžiosios 
Kovos, Vytauto ir Vyčio apygar
das, Vakarų Lietuvos Jūros sri
tį, savo sudėtyje turė jus ią 
Kęstučio, Prisikėlimo ir Žemai
čių apygardas, pareiškiame, kad 
šio suvažiavimo metu atkuria
ma Lietuvos Laisvės Kovotojų 
Valdyba, kurios tikslas subur
ti Dievo pagalba išlikusius gy
vus buvusius Lietuvos Laisvės 
Sąjūdžio kovotojus, kad jie galė
tų pasitarnauti Lietuvos Nepri
klausomybės įtvirtinimui". 

LLKS valdyba maloniai kvie
čia užsienio lietuvius paremti 
laisvės kovotojus moraliai ir, 
kurie gali, ir finansiškai. Ati
daryta atkurtos partizanų są
jungos einamoji sąskaita. „Lie
tuvos Laisvės Kovos Sąjūdis" 
Sąskaitos Nr.2700040 Lietuvos 
valstybinio komercinio banko 
Šiaulių skyriuje. Šiauliai Dvaro 
85. Ap ta rnau ja N o m e d a 
Radzevičiūtė. 

Informacinė popietė Seklyčioje rugsėjo 1 d. (iš kairės): apie Socialinio drau
dimo pensijos gavima Lietuvoje kalbėjusi Stefanie Teeling ir vertėjavus 
Aldona Šmulkstienė. 

Nuotr. Edvardo Bulaičio 

^ INTERNATIONAL 
TRAVEL CONSULTANTS Z^Ąib^ 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones į 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 Ka*varUų gatvė 
Hlckory Mills. Illinois 60457 
To l . 708-430-7272 

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad po 
sunkios, ilgos ligos, š.m. rugsėjo mėn. 13 d., mirė 

A.tA. 
Anthony Antanas Balukas 

Gyveno Brighton, Michigan. Gimė 1911 m. birželio mėn. 
14 d., Chicago. Illinois. Lietuvoje baigė Kauno Jėzuitų 
gimnaziją ir lankė teisių mokyklą Vytauto Didžiojo 
universitete. 

Paliko žmoną Kaze, posūnį Anatolijų Viskantą su žmona 
ir jų vaikus — Vytautą, Andrių ir Aidute. Sesutes Lietuvoje 
— Juliją Dovidauskiene ir Liudviką Kurienę su šeimomis. 

Kūnas pašarvotas Harris laidotuvių namuose, 15451 
Farmington Road, Livonia, Michigan. Lankymas trečiadienį 
nuo 1 vai. p.p. iki 9 vai. vakaro. Rožinis 7:30 vai. vakaro. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, rugsėjo mėn. 16 d. Iš 
koplyčios 9 vai. ryto bus atlydėtas į Dievo Apvaizdos bažnyčią, 
kur 10 vai. ryto įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. 
Laidojamas Holy Sepulchre kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Žmona Kazė ir posūnis Anatolijus su šeima. 

Laid. d i rek torė Yolanda M. Zaparackienė, tel. 
313-554-1275. 

A.tA. 
JUOZUI LAUČKAI 

mirus , jo d u k r a i P R A N U T E I D O M A N S K I E N E I , jos 
š e ima i i r v i s i e m s L A U Č K Ų š e i m o s n a r i a m s 
re i šk iame didelę ir nuoširdžią užuojautą. 

Ateitininkų Namų Valdyba 

Lemont, IL 

Vilnius. Uetuva 
77-7t*7 Ir 77 

PRISTATYS JŪSŲ SIUNTINIUS 
\ LIETUVĄ GREITAI, SAUGIAI 
IR PIGIAI. JOKIU APRIBOJIMU 

JŪSŲ SIUNTINIAMS. 
I VISI SIUNTINIAI PASIEKIA 

ADRESATĄ BE MUITO. 
2719 West 71st. Str., 
Chicago, IL, 60629 
Tel.(312)434-2121 

Iš toliau: 1-800-775-SEND 

i 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1993 m. rugsėjo mėn. 16 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

„Draugo" va jaus užbai
gimo bankete meninę 
programą atliks sol. Algirdas 
Brazis, solistė Marga r i t a 
Momkienė. Jiems akompanuos 
Aldona Brazienė. Banketas 
įvyks rugsėjo 26 d. Martiniąue 
salėje. 

Žemaičių ku l tūros klubo 
poatostoginis na r i ų susi
rinkimas įvyks trečiadienį, rug
sėjo 22 d., 1 vai. po pietų Kojak 
salėje, 4500 S. Talman Ave. na
riai prašomi atsilankyti, nes yra 
labai svarbių reikalų. Po susi
rinkimo — vaišės. 

J u r g i s R i š k u s malonai 
sutiko būti steigiamo „Draugo"' 
fondo pirmininku. Su padėka jį 
sveikiname ir džiaugiamės, kad 
jaunesniosios kartos lietuviai 
jungiasi į lietuviškos spaudos 
rėmimo darbą. J. Riškus labai 
sėkmingai yra įsijungęs į 
Lithuanian Mercy Lift or
ganizaciją ir jai pirmininkauja. 

Dr. Leonas Seibutis, 2 mėne
sius dirbęs Vilniaus klinikinėje 
universiteto ligoninėje, jau su
grįžo į Čikagą ir pradeda pri
iminėti pacientus savo kabi
nete. Dr. Seibutis priklauso ir 
darbuojasi dviejose ligoninėse: 
Šv. Kryžiaus ir Palos Communi-
ty Hospital. 

Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje rugsėjo 24 d., penkta
dienį, 7:30 vai. v. profesorius 
Rimvydas Šilbajoris skaitys 
paskaitą „Kančios ir siaubų 
antplūdis naujausioje posovie
tinėje Lietuvos literatūroje". Jis 
kalbės apie kelius, kuriais lietu
vių literatūra bando nusikratyti 
senųjų sovietinių laikų litera
tūrinių principų. Prelegentas 
nušvies, kaip kada šis procesas 
pasireiškia baisiais chaotiškais 
ir net šlykščiais įvaizdžiais. Po 
•paskaitos Lietuvos Kino-Teatro 
aktoriai Apolonija ir Petras 
Steponavičiai skaitys Lietuvos 
rašytojų kūrinius. Bus vaišės. 

x Vytauto Didžiojo Šaulių 
rinktinė ruošia rudeninį balių 
savuose namuose rugsėjo 18 d., 
šeštadienį, 7 vai. vakaro. Šalti 
užkandžiai, šilta vakarienė. 
Šokiams gros šaulių rinktinės 
orkestras, vadovaujamas Kosto 
Ramanausko. Dovanų paskirs
tymas. Veiks baras. Maloniai 
kviečiame visus atsilankyti. 
Šaulių r inktinė. 

(sk) 

x JAV LB Vidurio Vakarų 
apygardos valdyba praneša, 
kad planuoti pietūs su pro
grama Pasaulio Lietuvių centre, 
Lemonte rugsėjo 19 d. neįvyks. 

(sk) 

x Lietuvos našlaičiams pa
dėti buvo gautos šios aukos: 
Aldona ir Paulius Riškus $25, 
Lidija ir Audrius Viktorą $30, 
Nijolė Saponara $25, Aldona 
Kavaliūnienė $10. „Saulutė" 
Lietuvos našlaičių globos bū
relis, 419 Weidner Rd.. Buffalo 
Grove, IL 60089, tel.: 708-
541-3702, dėkoja užjaučian-
tiems Tėvynės vaikučius. 

(sk) 

x Pa rduodame bilietus ke
lionėms į Lietuvą ir j visus pa
saulio kraštus geriausiomis kai
nomis. Skambinti: T. Les-
niauskienei , TravelCent re , 
Ltd., tel. 708526-0773. 

(sk) 

x Jei jūs , a r b a jūsų miręs 
vyras/žmona di rbo Vokietijo
j e nemažiau 18 mėn., o vėliau 
turėjo darbą JAV, jūs galite 
gauti antrą pensiją iš Vokie
tijos Kreipkitės į: tas ta Agen-
cy of USA, P.O. Box 348, St. 
Clair Shores, ML 48080-0346, 
Tel.: 313-773-7529. Kalbame 
angliškai ir vokiškai. 

(8k) 

x Šv. Kazimiero lietuvių pa
rapiją Gary, Indianoje, rugsėjo 
19 d., sekmadienį, vizituos Gary 
vyskupas Dale Melczek. Jis 
aukos šv. Mišias 10 vai. ryto 
parapijos bažnyčioje. Po Mišių 
parapijos Šv. Kazimiero klubas 
rengia pikniką parapijos so
dyboje. Kviečiami visi apylinkes 
ir tolimesnių vietų lietuviai at
vykti į Gary ir dalyvauti Šv. 
Kazimiero parapijos šventėje. 

Aktoriui Tomui Vaisietai 
rugsėjo 22 d. sukako 60 metų. 
Jis yra nepaprastai įdomus ir 
talentingas skaitovas. Reikia ne 
tik girdėti, bet ir pamatyti šį ak
torių, skai tant Donelaitį, 
Žemaitę, Baranauską, Krėvę, 
Sruogą... Nenusivilsite atsi
lankę į Jaunimo centrą rugsėjo 
17 d., 7 vai. vakare, kai įvyks su 
juo vakaronė. 

LFK „Lituanica - Liths" 
vyrų komanda šį sekmadienį, 
rugsėjo 19 d., antrąs ias 
pirmenybių rungtynes žais prieš 
lenkų „Royal Wawel". Rung
tynės vyks Lemonte, Lietuvių 
centro aikštėje. Pradžia 3 vai. 
p.p. Visi futbolo mėgėjai kvie
čiami — t ikimasi įdomių 
varžybų. 

Kun. John Tamulis, Cadil
lac, Mich., grąžindamas laimė
jimų šakneles, pridėjo ir 50 dol. 
auką. 

x Drąsutis Šaltis, Los Ange
les, CA, yra naujausias mūsų 
nuolatinių skaitytojų šeimos 
narys. Kartu su prenumerata 
ats iųstame laiške (Janina 
Šaltis) rašo: „Girdėjome labai 
gerus atsiliepimus apie jūsų lei
džiamą laikraštį. Teko ir pa
tiems jį pavartyti bei paskaityti. 
Esant informacijos stokai apie 
mūsų tėvynę Lietuvą, „Drau
gas" — tikras švyturys svetimo
je padangėje. Todėl mes ir nu
tarėme užsisakyti jūsų laikraštį. 
Manau, kad mes tapsime pasto
viais jūsų skai tytoja is" . 
Tikimės, kad šie naujieji skai
tytojai dienraščiu „Draugu" ne
nusivils ir ilgai su juo draugaus. 

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

(sk) 

x TIK $39 kava, arbata, ka
kava, apelsinų koncentratas, 
aliejus, mėsos konservai, vita
minai — viskas užsienietiška. 
55 šv. 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.' 
x Trūksta Jūsų gyvenime 

pačių naujausių, necenzū
ruotų žinių iš Lietuvos? Nuo 
Milwaukee 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, Chicago, IL 60630 
Tel. (312) 286-1616. Nesuspėjo 
te? Jūsų patogumui VAKA
RINĖS 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) 

PIRMOJI MOKSLO METŲ DIENA 

Jurgis Riškus, veiklus ir darbingas Lithuanian Mero Lift organizacijos pirmininkas, maloniai 
sutiko pirmininkauti „Draugo" fondui. Čia jis su Šv. Kryžiaus ligoninės paaukotų medicininių 
reikmenų siunta Lietuvos ligoniams. 

1993.IX.11 Čikagos lituanis
tinė mokykla pravedė mokinių 
registraciją. Linksma buvo žiū
rėti į eiles šeimų prie registra
cijos stalo. 63 šeimos užregistra
vo 100 mokinių. Tai geras 
ženklas, nes su pernykščiais 
mokiniais sudarys daugiau 
mokinių, negu buvo praėjusiais 
mokslo metais. 

Klasėse mokytojai mokė atvy
kusius, kurie jau gavo pirmuo
sius namų darbus. Pasiryžta 
rimtai dirbti ir nejuokais moky
tis lietuvių kalbos bei kitų li
tuanistinių dalykų. 

12 vai. tėvai, mokiniai ir mo
kytojai susirinko į Jaunimo cen
tro didžiąją salę, kur įvyko 
oficialus šių mokslo metų ati
darymas. Vedėja Jū ra t ė 
Dovilienė pasakė įžanginę 

LIETUVIŲ EV. 
REFORMATŲ BAŽNYČIOS 

46-SIS SINODAS 

Lietuvių Ev. Reformatų Baž
nyčios 46-sis Sinodas JAV-se 
rugsėjo 36-26 dienomis vyks 
lietuvių ev. reformatų bažny
čioje, Čikagoje, 5230 S. Artesian 
Ave. 

Dalyvių registracija prasidės 
šeštadienį, rugsėjo 25 d., 12:30 
v. p.p. 1:00 v. p.. — kunigų ir 
kuratorių posėdis. 2:00 v. p.p. — 
Sinodo atidarymas, direktoriaus 
ir kitų pareigūnų rinkimai, 
mirusiųjų ir ištremtųjų pager
bimas, sveikinimai ir kt. 3:00 v. 
p.p. H. Y. Petkus paskaita „Kas 
yra evangelikas". 4:00 v.p.p. 
įvairūs pranešimai, apyskaitos 
ir jų tvirtinimas, dabartinės 
Lietuvos ev. reformatų 
bažnyčios aptarimas, 1993-94 
sinodo metams sąmatos svars
tymas ir priėmimas, einamieji 
reikalai. 

Sekmadienį, rugsėjo 26 d., 10 
vai. ryto iškilmingos pamaldos 
su Šv. Vakariene. Pamaldų 
metu įvyks konfirmacija. 12 vai. 
pietūs parapijos salėje. Po pietų 
— Sinodo uždarymas. Visi ev. 
reformatai ir jų bičiul iai 
kviečiami dalyvauti. 

Dr. Albina Prunskienė i r 
seselė Margar i t a Bareikaitė, 
vasarą praleidusios Lietuvoje, 
savo spalvingus įspūdžius 
papasakos visuomenei Pasaulio 
l ie tuvių cent re , Lemonte , 
ateinantį sekmadienį, rugsėjo 
19 d. po pamaldų, laike pietų, 
centro didžiojoje salėje. Visi 
kviečiami pasiklausyti. 

„ A r m o n i k o s " ansamblio 
koncertai bus rugsėjo 18 d., 7 
vai. vak. ir rugsėjo 19 d., 3 vai. 
po pietų Jaunimo centre. Pro
gramai vadovaus ak tor ius 
Tomas Vaisieta. 

Lietuvos bibliotekoms su
aukotos knygos bus kraunamos 
į talpintuvą trečiadienį, rugsėjo 
22 d. Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centras vėl šaukiasi 
ta lkos: kviečia savanorius 
krovėjus susirinkti 9 vai. ryto 
prie Jaunimo centro. 

„Li tuanicos" jaunių krep
šininkų t reni ruotės vėl prasi
dės spalio mėnesį. Prašoma 
sekti „Draugo" savaitinį „Spor
to apžvalgos" skyrių dėl pla
tesnės informacijos. 

D a l i a Š l e n i e n ė , madų 
parodoje „Rudens simfonija" 
papuoš salę, kad viešnioms būtų 
jauku ir gražu stebėti naujau
sias rudens ir žiemos sezono ma
das. Madų paroda spalio 3, 
sekmadienį , 12 vai . PLC 
Lemonte. Vietas užsisakykite: 
Ramunė 708-301-5180, Genė 
708-246-1938. 

Tęsiasi „Saulutės", Lietuvos 
našlaičių būrelio, „Atviro foru
mo" serija. Vytautas Valadkai-
tis papasakos apie savo patirtį 
ir darbą Lietuvoje. Pranešimas 
vyks Pasaulio lietuvių centro 
Bočių menėje sekmadienį, spa
lio 10 d.. 12:30 v.p.p. (po Mišių). 

Čikagos lituanistinė mo
kykla, įsikūrusi Jaunimo cent
re, visą rugsėjo mėnesį tęs 
mokinių registraciją. Visi 
pavėlavusieji laukiami Šešta
dieniais pamokų pradžia 9 vai. 
ryto. 

Rugsėjo mėn. į „Draugo" 
skaitytojų šeimą jau įsijungė šie 
nauji skaitytojai arba grįžo 
ankstesnieji, laikinai pertraukę 
mūsų dienraščio skaitymą: 

Dalia ir Kęstas Jodwalis, 
Darien, EL 

Artūras Tereškinas, Cam-
bridge, MA 

Jonas Ramanauskas, Metu-
chen, NJ 

Juozas Kijauskas, Rich-
mond Heights, OH 

Anna E. Meidunas. Baltimo-
re, MD 

Janina Kinkienė, Vilnius, 
Lietuva 

Ona Stankevičiūtė, Vilnius, 
Lietuva 

Dana Lukauskienė, Chi
cago, EL 

Augustinas Sakinis, Mm 
neapolis, MN 

R. Švabaitė-Abate, Orland 
Park, EL 

J. Sinkevičius, Mississauga, 
Ont. Canada 

Vilius Bražėnas , Bonita 
Springs, FL 

Pe t ronė lė Žemait ienė, 
Lyons, IL 

Jonas Starinskas, Belmont, 
MA 

Onutė Fielding. Naperville, 
EL 

Veronika Vaičiuvienė, Oak 
Brook, EL 

Jonas G. Byla, MD. Dovvners 
Grove, IL 

Bronius Maknickas, Cama-
rillo, CA 

Drąsutis Šaltis, Los Angeles, 
CA 

Sveikiname visus šiuos skai
tytojus, džiaugiamės jų pasi
tikėjimu ir palankumu. 
Anksčiau vedamajame esame 
rašę, kad reikia ieškoti „lašelio 
milžiniškame ežere" — bent 
2000 naujų skaitytojų iš kone 
pusės milijono lietuvių, gyve
nančių toli nuo tėvynės. Dabar 
matome, kad tų nuostabių 
„lašelių" vis dėl to atsiranda, ir 
tikime, kad jie susilies į vieną 
tvirtą, savo spaudą išlaikantį 
„ežerą". Laukiame ir kitų! 

RUGSĖJO 8-TOJI SEKLYČIOJE 

Šiemet rugsėjo 8-toji buvo 
tikrai ypatinga diena. Ši diena 
Lietuvos istorijoje yra kuni
gaikščio Vytauto Didžiojo 
turėjusio įvykti vainikavimo 
diena. Jis pats ją pasirinko, nes 
t a i yra Mergelės Marijos 
gimimo diena, o Vytautas 
Mariją labai mylėjo ir jos garbei 
statydino bažnyčias. Lietuvos 
vyriausybė rugsėjo 8 d. paskelbė 
Tautos diena ir labai iškil
mingai ją šventė 1930 metais, 
minint Vytauto Didžiojo 
vainikavimo ir jo mirties 500 
metų sukaktį. 

Šiemet tą dieną pažymėjo 
popiežius, kai pirmą kartą is
torijoje aplankė Lietuvą ir Auš
ros Vartų bei Šiluvos Marijai 
meldėsi, dėkodamas už 
stebuklą, kuriuo grąžinta Lietu
vai laimė. 

Šią dieną paryškino ir rusų 
kariuomenės išvedimas, įvykęs 
vos prieš savaitę. Tai yra tikrai 
laisvę atgavusios tautos 
džiaugsmo, padėkos ir soli
darumo šventė. Lietuvoj ir 
visame pasauly lietuvių išeivių 
telkiniuose rugsėjo 8 d. minėta 
renginais, susikaupimu ir 
malda. Čikagoje, Vyresniųjų 
lietuvių centre Seklyčioje, taip 
pat surengtas įspūdingas 
minėjimas. 

Kalbėtoju buvo Vytautas 
Kasniūnas, žinomas žurnalistas 
ir dar iš Lietuvos savo skaity
tais per radiją kelionių po Lietu
vą aprašymais, kurių labai mė
gome klausytis. Išvykdamas iš 
Lietuvos 1944 metais, jis paėmė 
tik — jo žodžiais, „mažytę 
maldaknygę ir savo užrašus". 
Vokietijoje, ir dabar čia, jis iš tų 
užrašų paskaito ir rašinėja apie 
Nemuno šalies nepaprastą 
grožį, buvusią galybę. Tuo jis 
gaivina ir stiprina mūsų meilę 
Tėvų žemei ir pasiryžimą išlik
ti lietuviais. 

Savo paskaitoje V. Kasniūnas 
plačiai kalbėjo apie Vytautą 
Didįjį ir įvykius tuometinėje 
Lietuvos istorijoje. Visi paskai

tos klausėsi labai susikaupę, 
nes prelegentas tikrai įdomiai, 
poetiškai dėstė savo mintis. 

Meninę programos dalį atliko 
Agnė Kižienė, Apolonija 
Steponavičienė ir Agota 

Šuopienė. A. Kižienė ir A. 
Šuopienė deklamavo, o A. 
Steponavičienė dainavo. Pabai
gai ji paragino visus kartu 
sugiedoti „Lietuva brangi". 
Niekad Ši daina šioje salėje 
neskambėjo stipriau ir gražiau. 

Po visų šio renginio pro
gramos dalių labai plojome, 
dėkodami atlikėjams. Tik po 
„Lietuva brangi" stovėjome 
momentą, susikaupę ir sujau
dinti, kol vėl prapliupo katutės. 
Nevienas ir akis nusišluostė... 

Pavalgę pietus, skirstėmės lyg 
turtingesni. Dvasioje jautėme 
stiprybę ir džiaugsmą. 

J o n a s Žebrauskas 

•ialbą, o Daina Dumbrienė — 
administratorė iškvietė į sceną 
visus mokytojus, supažin
dindama juos su tėvais ir 
mokiniais. Taip pat išaiškino 
darbo ir tvarkos nuostatus, 
kur ių visi turės laikytis. 
Paskiau buvo tėvų komiteto 
paruoštos vaišės visiems daly
viams. 

Tie dalykai rodo, kad jaunimo 
lietuviškas auklėjimas randa at
garsio mūsų tautiečių tarpe. Ne
paisant nesklandumų, reikia 
mylėti savo tėvų ir senelių 
kraštą. Tą meilę reikia skiepyti 
iš mažų dienų, kad ir suaugę 
taip elgtųsi. Šventasis Tėvas, 
aplankęs Lietuvą, sustiprino 
tautiečius dvasiškai. Svarbiau
sia, jis visur kalbėjo lietuviškai! 
Kaip jis gražiai atsiliepė apie 
lietuvius ir seną — garbingą 
lietuvių kalbą. Ar ne gėda lietu
viams, kurie šią brangią kalbą 
iškeičia į kitataučių? įvairios 
kalbos yra reikalingos žmonių 
gyvenime, tačiau savoji turi 
būti pati brangiausia. Lituanis
tinės mokyklos padės ir primir
šusiems ją atgaivinti. 

J. Plačas 

„Puota jūros dugne", tra
dicinis jūrų skautų,-čių ren
ginys spalio 16 d., 7 v.v. Lietu
vių centre, Lemonte. Visi jūrų 
skautijos rėmėjai ir draugai 
prašomi ruoštis šioje metinėje 
šventėje dalyvauti, apie tai iš 
anksto pranešant jūrų skauti
ninkams Violetai Paulienei ir 
dr. Algiui Pauliui, tel. 
708-584-5527. 

„Armonikos" vadovas Stasys Liupkevičius (kairėje) ir Antanas Vonušas, 
birbynininkas. Jų koncertas rengiamas rugsėjo 18 ir 19 d. Jaunimo centre. 

Kongreso atstovas Richard Durbin ir Rūta Juškienė Lithuanian Mercy Lift 
pokylyje rugsėjo 1! d. Lemonte. R. Juškienė sutiko vadovauti „Draugo" 
banketui rugsėjo 26 d Martiniąue salėje 

IS ARTI IR TOLI 

ARGENTINOJE 

Šiemet sukanka 45 metai 
laikraščio „Laiko" pasirodymo. 
Tai religinio, patriotinio turinio 
laikraštis, leidžiamas Buenos 
Aires, Argentinoje lietuvių ma
rijonų — laikraščio metrikoje 
įrašyta, kad jie yra atsakingie 
ji redaktoriai. „Laiko" sukaktis 
bus iškilmingai paminėta š.m. 
lapkričio 21 d. per Aušros Var
tų parapijos metinę šventę. 

Vytautas Dambrava, Lietu
vos ambasadorius Venezueloje, 
rugpjūčio 9-13 d. lankėsi Ar
gentinoje, turėjo susitikimus su 
Argentinos lietuvių telkinių 
veikėjais ir su Argentinos 
Lietuvių užsienio reikalų minis
tru Guido Di Telia. 

Lietuvių Susivienijimas Ar
gentinoje š.m. liepos 25 d. 
paminėjo savo veiklos 79 metų 
sukaktį. Susivienijimo salėje 
buvo meninė programa, kuriai 
vadovavo Ariel Dumšė ir Maria 
Eugenija Zablauskaitė. Drau 
giją sveikino Lietuvos garbės 
konsulas Algimantas Ras 
tauskas, ALOS Tarybos ir 
Lietuvių centro vardu — Julius 
Mičiūdas ir ki t i . Meninę 
programą atliko „Dobilo" an
samblio šokėjai. Draugijos 
pi rmininkas yra Arnaldas 
Vezbickas. 

JAV 
Pha rmaceu t i ca Bal t ica, 

Ltd, New York, NY, praėjusiais 
metais pasiuntė į Lietuvą 
knygų farmacijos bei medicinos 
(opthalmologijos, kardiologijos, 
vidaus ligų ir t.t.) temomis už 
daugiau kaip 10,000 dolerių. 
Visos knygos buvo paaukotos 
Kauno Medicinos akademijai ir 
Lietuvos Sveikatos apsaugos 
ministerijai. 

Inga Nelsaitė, kaliforniečių 
Romo ir Angelės Nelsų dukra, 
susižiedavo su Vitu Rugie-
niumi, detroitiečių Vito ir 
Jurinos sūnumi. Vestuvės įvyks 
ateinančių metų vasarą. 

Kazimieras Matuzas, gyv. 
Richmond Hill, NY, pirmi
ninkauja New Yorko filatelistų 
draugijai, kuri turi apie 180 na
rių. Jai priklauso ir nelietuviai, 
besidomintys lietuviškais pašto 
ženklais. Draugija leidžia 
dvimėnesinį biuletenį ir yra 
išleidusi tris vertingus leidi
nius: Lietuvos pašto ženklų 
katalogą, kainoraštį ir pašto 
antspaudų katalogą. Pasta
rajame yra visi Lietuvos pašto 
naudoti antspaudai per I pasau
linį karą, nepriklausomybės 
laikais ir II Pasaulinio karo 
metu. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 

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

^ t a d 9 v r iki 1 vai. d. J 
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