
2N0 CLASS MAIL 
May 26.1994 

Vol- LXXXV Kaina 35 c. 

THE LITHUANIAN W O R L D - W I D E DAILY 

liEIVIJOS LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TELEFONAS (312) 585-9500 
TELEFAKSAS (312) 585-8284 

KETVIRTADIENIS - THURSDAY, GEGUŽĖ - MAY 26, 1994 Nr. 102 

Žinios iš Lietuvos — Elta 

Tautininkai nerems 
Lietuvos-Lenkijos 

sutarties 
Vilnius, gegužės 25 d. (Elta) 

— Lietuvių Tautininkų Sąjunga 
negalės pritarti pasirašytosios 
Lietuvos ir Lenkijos draugystės 
ir gerų kaimyninių santykių su
tarties ratifikavimui Seime, in
formavo Tautininkų frakcijos 
seniūnas Leonas Milčius trečia
dienį opozicijos spaudos konfe
rencijoje Seimo rūmuose. 

Tautininkai nepritaria sutar
tyje įteisinamam „pariteto prin
cipui, esant skirtingoms reali
joms". Sąjungos nuomone, ši su
tartis yra žeminanti lietuvių 
tautai bei ateityje gali turėti 
neigiamų padarinių. Tautinin
kai, be kita ko, priekaištauja 
dokumento rengėjams, kad jie 
siekė „bet kokios sutarties", 
nesitarė su įvairiomis poli
tinėmis jėgomis. 

Lietuvių Tautininkų Sąjungos 
pirmininkas Rimantas Smetona 
spaudos konferencijoje informa
vo, kad per pirmąjį dešimtadienį 
surinkta apie 50,000 piliečių 
parašų, pritariančių, kad būtų 
surengtas referendumas dėl 
pirmalaikių Seimo rinkimų. Šie 
parašai surinkti nuo gegužės 
10-osios, kai buvo pakartotinai 
įregistruota referendumo inicia
tyvinė grupė, iki gegužės 20 
dienos. Sąjungos vadovas sakė 
neabejojąs, kad pavyks surinkti 
pagal įstatymą privalomus 
300,000 parašų. 

Tautininkų Sąjunga referen
dumą ir naujus parlamento 
rinkimus laiko konstitucine 
galimybe pakeisti politinių jėgų 
santykį valdžioje. Tautininkų 
nuomone, tik tai gali sustabdyti 
valstybės griuvimą. 

Streikuotojai įkaitu paėmė 
fabriko direktorių 

Panevėžio valstybinio stiklo 
fabriko darbininkai surengė pi
ketą, o po jo sekretoriate įkaitu 
paėmė fabriko generalinį direk
torių Stasį Stoškų. Darbininkų 
protestą sukėlė laiku neišmoka
mi atlyginimai. Dalis darbuoto
jų negavo darbo užmokesčio dar 
už vasario mėnesį. 

Besikeičiantys budėtojai neiš
leidžia fabriko vadovo iš jo dar
bo vietos, tačiau ši akcija ap
skritai netrukdo fabriko darbui. 

Piketuotojai reikalauja, kad 
už kiekvieną laiku neapmokėta 
darbo dieną būtų priskaičiuoti 
0.5% delspinigių. Jie taip pat 
reikalauja, kad nesugebantis iš
spręsti ekonominių problemų ge
neralinis direktorius atsista
tydintų. 

Fabriko finansines problemas 
sukėlė nepavykęs kontraktas su 
viena italų firma, kuri liko skol
inga partneriams apie 300,000 
markių. Be to, Lietuvoje neturi 
paklausos fabrike gaminami 
užsukami stiklainiai; įmonės 
sandėliuose jų susikaupė už 5 
milijonus litų. 

Generalinis direktorius tvir
tina dėjęs pastangas gauti trum
palaikį kreditą, kad būtų 
galima darbuotojams išmokėti 
algas. Tačiau stiklo fabrikas yra 
valstybinė įmonė, kuri negali 
bankui nieko užstatyti, todėl ne
pavyko gauti kredito. 

Šleževičius: streikuotojų 
reikalavimai nerealūs 

„Vyriausybės, darbdavių ir 
profsąjungų (darbininkų unijų) 
dialogas itin svarbus kiekvienos 

šalies gyvenime", įprastinėje 
trečiadienio radijo laidoje 
pabrėžė ministras pirmininkas 
Adolfas Šleževičius, paprašytas 
įvertinti praėjusią savaitę 
darbininkų unijų iniciatyva 
surengtą akciją prieš skurdą. 
Tačiau, jo nuomone, tokios akci
jos,nors ir būdingos daugeliui 
pasaulio šalių, problemų spręs
ti nepadeda, o tik atkreipia į jas 
valdžios institucijų dėmesį. 

Pasak ministro pirmininko, 
trišalės vyriausybės, darbdavių 
ir darbininkų sąjungų derybos 
gali būti veiksmingos tik tuo 
atveju, jei realiai bus ver
tinamos ir šalies ekonominės 
galimybės. „Kai kas, visų pirma 
konservatoriai , reikalauja 
patrigubinti pensijas. Tačiau 
visi žinome, kur veda neuž
dirbtų pinigu dalybos", kalbėjo 
Šlež evicius. 

Neneigdamas esančių sunku
mų, ministras pirmininkas 
pažymėjo teigiamus poslinkius. 
„Per pirmus trejus nepriklau 
somybės metus vykęs didelis 
žmonių skurdinimas dabar sus
tabdytas", sakė Šleževičius. 
Pasak jo, pernai pirmą kartą 
realiosios gyventojų pajamos 
padidėjo net 12.7%, o per 
pirmąjį šių metų ketvirtį — 
5,3%. „Stabilizavus ekonomiką 
ir sumažinus infliaciją, kuri 
balandžio mėnesį buvo tik 1.6%, 
pagrindinis vyriausybės uždavi
nys — gyvenimo lygio kėlimas", 
kalbėjo ministras pirmininkas 
Adolfas Šleževičius. 

Lietuvoje legalizuotos 
labdaros loterijos 

Lietuvos vyriausybės nu
tarimu šalyje bus leidžiama 
organizuoti trijų rūšių labdaros 
ir paramos loterijas. Minėtu do
kumentu legalizuotos piniginės 
skaitmeninės, bingo ir piniginės 
momentinės loterijos. 

Norintys organizuoti labdaros 
ir paramos loterijas privalės 
gauti prie Finansų ministerijos 
veikiančios Lošimų komisijos 
leidimą. Po vienerių metų 
leidimus reikės atnaujinti. Ne 
mažiau, kaip 70% tokių loterijų 
pelno turės luti skiriama lab
darai ir paramai. 

Metinis leidimas rengti skait
meninę ir momentinę loterijas 
kainuos po 10.000 litų, bingo 
loteriją - 50.000 litų. 

Steigti kazino ir kitas azar
tinių žaidimų įstaigas Lietuvos 
įstatymai draudžia. 

Filantropas Soros atvyksta 
j Lietuvą 

Ketvirtadienį vakare į Vilnių 
atskrenda pasaulinio garso fi
nansininkas ir filantropas, pa
grindinis Atviros Lietuvos Fon
do rėmėja? George Soros. 

Lietuvoje George Soros viešės 
beveik tris dienas. Jis susitiks 
su Respublikos prezidentu Al
girdu Brazausku, ministru pir
mininku Adolfu Šleževičiumi, 
kultūros ir švietimo ministru 
Dainiumi Trinkūnu, kultūros, 
mokslo, švietimo darbuotojais, 
bankininkais, ekonomistais, tei
sininkais. 

Su Atviros Lietuvos Fondo 
valdybos ir sekretoriato nariais 
ir filialų direktoriais svečias ap
tars svarbiausias fondo veiklos 
kryptis, programas bei planus. 

Rusija žada pasirašyti 
NATO partnerystę 

Greenpeace tarptautinės gamtosaugos organizacijos žmonės protestuoja prieš JAV valdžios 
remiamą planą, kad Westinghouae įmonė užbaigtų statyti sovietų suprojektuota atomine elektrinę 
Temelin mieste Čekijoje. JAV pareigūnai aiškina, kad Temelin reaktoriai yra pažangesnio tipo, 
negu Cernobilio ir kad Westingbouae įves dar daugiau apsaugų, negu buvo sovietiniame projekte. 

Ukraina kaltina Rusiją 
Maskva, gegužės 24 d. (NYT) 

— Maskvoje ir Kijeve besitę
siant deryboms dėl Krymo pu
siasalio valdymo ir dėl buvusio 
sovietinio Juodosios jūros lai
vyno priklausomumo, Ukrainos 
prezidentas Leonid Kravčuk 
kritikavo Rusijos prezidentą 
Boris Jelcin, kad jis grasina 
suvereniai valstybei — Ukrai
nai. 

Ukrainos prezidentas Krav
čuk jaučia nemažą spaudimą 
savame krašte, artėjant pre
zidento rinkimams birželio 
mėnesį. Jis pažadėjo, kad Kry
mas liks Ukrainos ir kad Kije
vas nepanaudos jėgos. 

Maskvoje, Ukrainos ministro 
pirmininko pareigas einantis 
Jefim Zvyagilsky jau antrą 
dieną dalyvauja derybose su 
Rusijos ministru pirmininku 
Viktor Cernomyrdin, siekiant 
išspręsti ginčą dėl Juodosios 
jūros laivyno, kurio bazė yra 
Kryme. Jie nesutaria kaip pasi
dalinti laivynu, kur bus jo bazė 
ir kam priklausys laivyno įren
gimai pakrantėse. Tos derybos 
tęsiasi ir trečiadienį. 

Krymą, kurio gyventojų 70% 
yra rusai, 1954 m. tuometinis 
Sovietų Sąjungos vadas Nikita 
Chruščev atidavė Ukrainai val
dyti. Dabartines Rusijos parei
gūnai yra pripažinę Ukrainos 
suverenumą Kryme, ir pirma
dienį Ukrainos suverenumą pa
kartotinai patvirtino ir JAV, 
Britanijos bei Vokietijos vy
riausybės. Kaip jau skelbėme 
(„Draugas" 1994.V.24), Lie
tuvos prezidentas Algirdas 
Brazauskas savo pareiškime, 
paskelbtame gegužės 23 d., susi
laikė nuo paramos bet kuriai 
pusei, bet šaukėsi tarptautinio 
dėmesio, kad „šios problemos 
būtų išspręstos taikiai ir nedel
siant", remiantis tarptautinių 

Jis taip pat apžiūrės Vilniaus 
42-ojoje vidurinėje mokykloje 
Atviros Lietuvos Fondo įrengtą 
pavyzdinę kompiuterizuotą kla
sę. Vilniaus universitete George 
Soros skaitys viešą paskaitą 
„Kuriant atvirą visuomene". 

George Soros per 1990 m. 
įsteigtą Atviros Lietuvos Fondą, 
jau yra paskyręs įvairiems pi
liečių ir organizarijų projektams 
daugiau, kaip 7 milijonus dole
rių. 

organizacijų nuostatomis. 
Krymas jau dabar turi savo

tišką autonomiją. Bet skati
namas Ukrainos sužlugusios 
ekonomijos, Krymo parlamen
tas ir jo naujasis prezidentas 
Juri Meškov, kuris buvo išrink
tas sausio mėnesį, prac'čjo rei
kalauti glaudesnių ryšių su 
Rusija ir praėjusią savaitę 
nubalsavo priimti naują Kons
tituciją Kryme, kurios nuosta
tos yra tolygios Krymo atsisky
rimui nuo Ukrainos. Ukraina 
Krymo parlamentui davė 10 
dienų suderinti savo Konsti
tuciją su Ukrainos, ir derybi
ninkai iš abiejų parlamentų su
tiko sudaryti darbo grupę tam 
suderinimui atlikti. Bet praėju
sį šeštadienį Krymo pusiasalio 
parlamentas nubalsavo pasilik
ti prie savo nuostatos. 

Tarptautinė žinių agentūra 
AP pranešė, jog praėjusį sek
madienį Krymo sostinėje Simfe-
ropol Krymo rusų ir ukrainiečių 
vadai kaltino vieni kitus ginklų 
telkimu, ruošiantis pradėti karą 
dėl Krymo teritorijos. 

Ukrainos prezidento Leonid 
Kravčuk patarėjas įspėjo, kad 

Krymas esąs ant civilinio karo 
br iaunos , o Rusijos žinių 
agentūra Itar-Tass pranešė, kad 
sekmadienio naktį 29 Ukrainos 
šarvuočiai iš šiaurės įvažiavo į 
sostinę Simferopol. 

Krymo pareigūnai pasakė, 
kad Ukraina turi 50,000 karių 
Kryme, tačiau sostinėje nema
tyti Rusijos žiniasklaidos nu
pasakojamo Krymo saugumo 
dalinių ruošimosi susirėmimui. 

Rusijos prezidentas Boris Jel
cin įspėjo Ukrainos prezidentą 
Kravčuk, kad Maskva priešina
si jėgos panaudojimui Kryme. 
Pirmadienį Maskvoje dėl krizės 
tarėsi Rusijos ir Ukrainos mi
nistrai pirmininkai. 

Ukrainos prezidento vidaus 
reikalų patarėjas Mykolą My-
chailčenko pareiškė: „Deja, 
padėtis Kryme yra labai, labai 
pavojinga". Kryme yra Juodo
sios jūros laivyno bazė, dėl kurio 
ir dabar Rusija ir Ukraina 
kietai tebesidera. 

Ukrainos užsienio ministras 
Anatoly Zlenko, spaudos konfe
rencijoje po telefoninio pasi
kalbėjimo su Rusijos užsienio 
ministru Andrėj Kozyrev pasakė, 
jog Ukraina pažadėjo nenaudoti 
jėgos, „nebent, žinoma, kita 
pusė tai išprovokuotų". 

Indiją domina ryšiai su 
Lietuva 

Vilnius, gegužės 14 d. (LR) — 
Indijos ambasadorius Lietuvai 
Jagannatha Doddaman su žmo
na Citra atvyko į Šiaulius 
gegužės 13 d., rašo „Lietuvos 
rytas". Indijos ambasadorius 
reziduoja Varšuvoje. 

Vizitą Šiauliuoe. kur j i s 
lankėsi pirmą kartą, ambasa
dorius pradėjo nuo oficialios pa
žinties su miesto vadovais. Am
basadorius pažymėjo, kad vy
riausybiniai abiejų šalių kon
taktai stiprėja, Indija kviečia 
tiek Lietuvos turistus, tiek 
verslininkus. „Norime, kad 
vystytųsi ir ekonominiai, ir poli
tiniai, ir kultūros ryšiai", sakė 
ambasadorius, primindamas, 
kad bendros jo šalies ir Lietuvos 
šaknys gyvos pačioje jų kalboje 
(per Sanskritų kalbą). 

IncUjoje, kaip ir Lietuvoje, 

per visus metus iki nepriklau
somybės paskelbimo. Ambasa
dorius sakė, jog jo šalyje daroma 
viskas, kad investicijoms būtų 
sukurta palanki politika. 

Indijos verslininkus labai 
domina Klaipėdos uostas kaip 
tranzito į Rusiją, Baltarusiją, 
Ukrainą punktas. Lietuva, 
ambasadoriaus nuomone, galė
tų eksportuoti į Indiją pre
cizines stakles, cementą, didelę 
paklausą turi linų produkrija. 
Indija labai suinteresuota vys
tyti prekybą su Lietuva, ypač 
jeigu būtų įkurtos laisvosios 
ekonominės zonos Klaipėdoje ir 
kituose Lietuvos miestuose. 

Saulių bei apylinkių prekybos 
ir pramonės rūmai įteikė 
ambasadoriui savo katalogą — 
galbūt kas nors sudomina toli
mos šalies verslininkus. 

Amb. J. Doddaman apsidžiau-
dabar vyksta ekonomikos per- gį 8u2įnoje8, kad gegužės 26 d. 
tvarkymai. Per paskutinius tre- įg Šiaulių aerodromo į Bombėjų 
jus metus ši šalis sulaukė tiek išskrenda pirmasis komercinis 
investirijų, kiek jų buvo gauta lėktuvas. 

Br iuse l i s , gegužės 24 d. 
(NYT) — Rusijos gynybos mi
nistras Pavel Grace v antradienį 
Rusijos prezidento Boris Jelcino 
vardu užtikrino Europos gyny
bos sąjungos NATO vadus, kad 
Rusija įstosianti į NATO „Part
nerystės vardan taikos" prog
ramą, kurios tikslas yra ska
tinti glaudesnius ryšius tarp 
NATO ir buvusių Varšuvos 
pakto valstybių. 

Bet savo trumpame pasisaky
me spaudos atstovams po 90 
minučių trukusio pasikalbėjimo 
su NATO pareigūnais nūn. Gra-
čev nepasakė, kada Rusija pa
sirašys partnerystės dokumen
tą. Jis tačiau pasakė, kad 
trečiadienį Rusija NATO va
dams įteiks savo „išsamesnį" 
planą, nurodantį kaip Rusija 
žada bendradarbiauti su NATO. 

Rusija vis tiek sieks 
specialių sąlygų 

Pavel Gračev priminė, kad 
pagal dabartinį NATO partne
rystės apibūdinimą, ji teduoda 
tik „metmenis", nenurodant 
bendradarbiavimo formų, me
todų, principų ar uždavinių. 
Rusijos žinių agentūra Tass 
vėliau pranešė, kad Rusija 
tikisi, jog tuo pačiu metu, kai 
Rusija pasirašys partnerystės 
dokumentą, bus pasirašytas ir 
atskiras Rusijos bendradarbia
vimo dokumentas. 

Nepaisant to, tačiau, antra 
dienio vakarą NATO pareigū
nai atrodė patenkinti Gračevo 
vizitu Briuselyje, kurį jie 
pavadino, draugišku, praėjusiu 
geroje nuotaikoje ir, matyt, 
norint užtikrinti NATO minis
trus, kad Rusijos karinė vado
vybė iš tikrųjų nori karinio 
bendradarbiavimo — ne poli
t inės konfrontacijos — su 
NATO. 

Tuo tarpu dar nežinomos 
Rusijos plano detalės, bet 
kalbama, kad Maskva prašys 
NATO stambių politinių kon
sultacijų ir bendradarbiavimo 
bendrais tikslais, jų tarpe ir tai
kos palaikymo operacijose. 

Rusija nori dalyvauti 
tarptaut inėse operacijose 

Susitikime su NATO parei
gūnais Gračev smulkiai , 
teoretiškai pasakojo Rusijos 
pozicijas, tebevystomą naują 
karinę doktriną, kurios tikslas, 
jo žodžiais, grynai apsigynimui. 
Savo pasakojime jis užtikrino 
NATO vadovybę, kad rusų ma
žumų problemos buvusiose So
vietų Sąjungos šalyse, kurias 
Maskva dažnai pavadina „ar
timuoju užsieniu", yra spręs
tinos politinėmis, ne karinėmis 
priemonėmis ir kad Maskva bū
tų dėkinga, gavusi užsienie
tiškų taikos palaikymo dalinių 
neramiose vietose kaip Azer
baidžanas. 

Gračev taip pat pabrėžė Mask
vos norą, kad Rusijos daliniai 
dalyvautų tarptautiniuose tai
kos palaikymo uždaviniuose, 
kuriems vadovautų NATO ar ki
tų šalių karininkai. 

NATO „Partnerystės vardan 
t a i k o s " programa duoda 
metmenis jungtinėms NATO ir 
narių-šalių karinėms praty
boms, žinių apie vienas kitų 
karines doktrinas, ginkluotę ir 
standartus. Partnerystes planą 
pasiūlė JAV prezidentas Bill 

Clinton š.m. sausio mėnesį, 
ieškant kompromisinio būdo 
įjungti į NATO buvusias sovie
tinio bloko šalis, negrasinant 
Rusijai. Rusija buvo pareiškusi, 
kad bet kurios buvusios sovie
tinio bloko šalies įstojimą į 
NATO Rusija laikytų grėsme 
jos saugumui. Rusijai nepareiš
kus pasipriešinimo partnerys
tės planui, jį priėmė NATO 
vadovybė ir iki dabar į jį jau 
įstojo 18 buvusio sovietinio 
bloko šalių. 

Rusijos dešinieji spaudžia 
Je lc iną 

Paskutines kelias savaites 
Rusija atsisakė įsirašyti į „Part
nerystę vardan taikos" progra
mą, motyvuodama tai savo sta
tusu, kaip branduolinius gink
lus turinčia valstybe ir tad vertą 
ypatingo statuso bei traktavi
mo. 

Šis Rusijos argumentas laimė
jo kelių Vakarų šalių pritarimą, 
jų tarpe Britanijos ir Vokietijos, 
kurioms kelia rūpestį vis didė
jantis Rusijos dešiniųjų spaudi
mas Jelcinui „ginti Rusijos 
garbę" ir imtis labiau antivaka-
rietiškos politikos. 

Antradienį, dar prieš Gračevo 
susitikimą su NATO pareigū
nais, keli NATO šalių atstovai, 
jų tarpe JAV gynybos sekreto
rius William Perry, pareiškė, 
jog jie nepatenkins Rusijos rei
kalavimų originaliųjų Partne
rystės nuostatų modifikavimu 
ar keitimu. 

Rusija negaus veto teisės 

„NATO yra užėmusi tokią 
poziciją (su kuria aš sutinku), 
kad nebus jokio specialaus pro
tokolo Rusijai kaip 'Partnerys
tės vardan taikos' narei", pa
reiškė W. Perry. „Kiekviena 
įstojanti narė turės laikytis tų 
pačių taisyklių", jis sakė. 
„NATO labai aiškiai pasakė, 
kad jokiai valstybei nebus duo
dama veto galia ar galia sąly
goti kitas narystes. Ir mes už
tikrinsime visas 'Partnerystės 
vardan taikos' nares, kad jokia 
kita šalis negaus veto teisės". 

Bet tiek JAV gynybos sekreto
rius W. Perry, tiek ir NATO 
generalinio sekretoriaus pa
vaduotojas Sergio Balanzino 
paliko atviras duris kokiam 
nors priediniam susitarimui prie 
partnerystės, kuriuo būtų at
siliepta į Rusijos reikalavimus, 
bendradarbiaujant su Vakarais. 
Praėjusią savaitę, atsiliepiant į 
Rusijos priekaištus. NATO pa
sakė, kad NATO ryšiai su Rusi
ja gali būti platesni, negu tie, 
kurie duodam: kitoms partne
rystės narėms. 

S. Balanzino nurodė, kad per 
praėjusius penkis mėnesius toli 
pažengta plečiant „Partnerystės 
vardan taikos" narystę. Pirmieji 
bendri kariniai pratimai tarp 
NATO ir partnerystės narių nu
matyti jau šiems metams Olan
dijoje. 

KALENDORIUS 

Gegužės 26 d.: Šv. Pilypas 
Neri, Eduardas. Algimantas, 
Vėjas. 

Gegužės 27 d.: Šv. 
Augustinas iš Canterbury; Ge
nadijus, Brunonas, Neringa, 
Žymante. Petrapilyje 1917 m. 
įsisteigė Lietuvių Seimas. 
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1994 m. gegužės mėn. 26 d. 

LIETUVIŲ TELKINIAI 

D E T R O I T , M I 

ŽIAURIŲJŲ TRĖMIMŲ 
PRADŽIOS MINĖJIMAS 

Michigano valstijos Baltų 
komitetas — Bernardas Brizgys, 
Arturs Deksnis, Lisa Mets, Ulle 
Ruben, Victor Ragg, Dainis 
Rudzitis ir Raimond Tralą, 
gegužės 18 d. posėdyje nutarė 
Baltijos kraštų žmonių žiau
riųjų trėmimų pradžią prisimin
ti birželio 12 d., 10 vai. r., ben
dra malda St. Paul latvių evang. 
liuteronų bažnyčioje, 30623 W. 
12 Mile Rd., Farmington Hills, 
ketvirtadalis mylios į rytus nuo 
Orchard Lk. Road. Komitetui 
šįmet pirmininkauja estė Lisa 
Mets. Po pamaldų — užkandžiai 
ir kava. 

Siame posėdyje buvo svars
tyta ir labai pavojinga padėtis 
Ukrainoje. D. Rudzitis perdavė 
gautą informaciją iš Latvijos 
ambasadoriaus Kijeve, kad 
kraštas yra arti anarchijos. 
2,000 rusų karininkų klauso 
Maskvos nurodymų. Pagal da
bartinę nutartį su Rusija, rusai 
be jokių varžymų gali atsikelti 
į Ukrainą, apsigyventi ir tuoj 
tapti piliečiais. Ši padėtis gresia 
laisvės netekimu ne tik Ukrai
nai, bet ir kitoms iš sovietų ver
gijos išsilaisvinusioms tau
toms. Baltų komitetas nutarė 
visais galimais būdais remti 
Ukrainos pastangas likti lais
vais. 

B e r n a r d a s Brizgys 

METINIS BALFO NARIŲ 
SUSIRINKIMAS 

Metinis BALFo 76-to skyriaus 
narių susirinkimas sekmadienį, 
gegužės 29 dieną, 12 vai. vidur
dienį, vyks Šv. Antano parapi
jos patalpose. Bus valdybos ir re
vizijos komisijos pranešimai ir 
naujos valdybos rinkimai. Visi 
BALFo 76-to skyriaus nariai ir 
norintieji įsijungti į skyriaus 
veiklą maloniai kviečiami. 
Valdybai pirmininkauja kun. 
Alfonsas Babonas. 

GEORGE PERLES 
METINIS GOLFO 

TURNYRAS LIETUVAI 
Michigan State universiteto 

futbolo trenerio George Perles 
pirmas metinis golfo turnyras 
birželio 1 1 dieną vyks Western 
Golfo laukuose. Golfo turnyrui 
vietos jau išparduotos. Turnyro 
pelnas skir iamas „Pagalba 
Lietuvai" komitetui, kuriam 
vadovauja Lietuvos Vyčių Gar
bės nary- Robert Boris. Golfo 
komitetui vadovauja Michigan 
State universiteto futbolo trene
ris George Per les , o ko-
p i rmin inka i y r a Detroito 
..Lions" futbolo komandos vyr. 
treneris Wayne Fontes, Michi
gan valstijos vyriausias proku
roras adv. Frank Kelly. Garbės 
komitetą sudaro Detroito arki
vyskupas Adam Maida, Michi
gano valst. gubernatorius John 
Engler ir buvęs gubernatorius 
George Romney. Golfo Dienos 
ko-pirmininkai — Al Duoba ir 
Lou Kulikauskas. Komiteto na
riai: Casey ir Irene Ambrose, 
Virginija Kratavičiūtė-Antakli 
(kurios tėveliai a.a. Ona ir An
t a n a s Kra tav ič ia i suteikė 
10,000 dol. auką, kad šis tur-

Jacolyn Hadden, Larry Hudas, 
Paul Janušis, Algis ir Eva Juo
dai, dr. Kastytis Karvelis, John 
Krutlin. Jeff Kulesus, Aldo 
Lonigro, Ron Mastej, J. P. Mc-
Carthy, Bill McGuckin, Kęstu
tis A. Miškinis, Jim Ninowski, 
Povilas Norkevičius, Joseph 
Panavas, Ron Pearson, Algis 
Petrulis, Leonas Petronis, Al 
Plečkaitis, Vitas Polteraitis, 
Algis Rugienius, Algis V. Rudis, 
Vitas Rugienius, Ray Sakis, 
George N. Šepetys, Michael 
Shea. Jim Shirey, Jonas Šnio-
kaitis, kun. Walter Stanievich, 
Joe Stark, Norm Svvanson, Aud
ronė Tamulionytė-Lentz, Jim 
Teets, John Uznis, Gary Vitto ir 
Algis Zaparackas. Vakare įvyks 
banketas į kurį kviečiama ir 
visuomenė. Banketo auka 75 
dol. asmeniui. Pakvietimai 
gaunami pas Robert Boris, tel. 
810-682-0098. 

ADV. P. ŽUMBAKIO 
KNYGOS SUTIKTUVĖS 

Sekmadieni, birželio 4 dieną, 
12 vai. vidurdienį, Šv. Antano 
parapijos patalpose vyks adv. 
Povilo Zumbakio knygos „Balio
nai, bananai ir biurokratai" su
tiktuvės, rengiamos „Lietu
viškų melodijų" radijo valan
dėlės, kurios pastangomis 
knyga buvo išleista. Bus proga 
susipažinti su autorium bei 
pateikti jam klausimus. 

LB IV TARYBON 
MICHIGANO APYGARDOS 
BALSAVIMŲ DUOMENYS 

Michigan valstijoje dalyvavo 
546 balsuotojai, kur ie , 
balsuodami, savo balsus pa
skyrė šiems Michigano apy
gardos kandidatams, kandidata
vusiems į XIV LB tarybą: Vy
tautas Kamantas — 390, Graži
na Kamantienė — 353, Janina 
Udrienė — 342, Algis Rugienius 
— 337, Jonas Urbonas - 278, 
Vytautas Kutkus — 243. 

Im 

Dievo Apvaizdos lietuvių parapijos Detroite vaikučiai š.m. gegužės 1 d. priėmę pirmąja Komuniją. 
Iš k. — Andrius Giedraitis, Jonas Paškus, Tadas Kasputis, Daina Skiotytė, Andrius Miliūnas 
ir Algis Kasputis. Su jais parapijos klebonas kun. V. Krikščiūnevičius ir Aldona Milmantienė, 
paruošusi vaikus pirmai Komunijai. 

Ateitininkų vardu — Giedrai- giai praleisti pavasario popietę dalyvius ir kapelioną kun. Alf. 
tienė, „Žiburio" lituanistinės gamtoje. Nors protarpiais lyno-
mokyklos vardu — Giedraitis ir jo, atsilankiusieji vaišinosi 
„Amerikos Lietuvių balso" — lietuviškais maisto patiekalais 
Linas Orentas. ir maloniai bendravo. Seimi-

Po skanios vakarienės, sve- ninkavo moterų vadovė Onutė 
čius gražia šokių muzika links- Selenienė, o barą aptarnavo 
mino Rimo Kaspučio orkestras šaulys Antanas Vaitiekus. 
„Romantika". Muzika visus linksmino Albinas 

Regina Juška i t ė Bubnelis ir Alfonsas Rimbą. 
Buvo ir gausių laimikių trau
kimai. Svyturiečių vadas Br. 
Valiukėnas pasveikino visus S U S I P A Ž I N K I M E SU 

A B I T U R I E N T A I S 

AUDRA MARIJA RICCI 

Baboną, padėkojo visiems už 
pinigines aukas ir dovanas 
laimėjimams, už skanų maistą 
— Onutei Selenienei. Sesėms 
šaulėms, dvi dienas dirbusioms 
prie maisto gaminimo, padėko
jo Moterų vadovė O. Selenienė. 
Kęstučiui Pelekauskui akordeo
nu užgrojus, visi įsijungė į 
bendrą dainavimą. Sekma
dienio popietė buvo smagi. 

Regina Juškai tė 

LIETUVOS VYČIŲ VEIKLA 

PAVASARIO ŠVENTĖ 

Nuotaikingą Pavasario švente 
Dievo Apvaizdos Kultūros cen
tre šeštadienį, gegužės 7 d., su
rengė „Amerikos Lietuvių 
balso" radijo klubas ir tautinių 
šokių šokėjų vienetas „Audi 
nys". Dalyvavo daugiau negu 
200 svečių. Visas šio renginio 
pelnas buvo skirtas savo veiklos 
15 metų sukaktį šventusiam 
„Audinio" vienetui. 

Programą pravedė dabartinis 
„Amerikos Lietuvių balso*' 
pirmininkas Linas Orentas. 
Pasveikinęs visus atsilankiu
sius, supažindino su garbės 
svečiais — „Amerikos Lietuvių 
balso" buv. pirmininku Kaziu 
Gogeliu, Lietuvos Šaulių s-gos 
vadu Rimvydu Mintautu, jo 
pavaduotoju Stasiu Ignatavi 
čium, LŠSI pirm. Mykolu Aba
rium ir jo žmona Onute, „Audi
n io" šokių mokytoja Asta 
Puškoriūte-Soltis, jos pava
duotoja Rusne Kasputiene. 
Paulius Jurgutis pranešinėjo 
skelbimus, taip, kaip sekma
dieniais radijo programoje. 
Vardinių proga pasveikino ir 
visus Stasius, Stasės bei Danu
tes. 

„Audinio" šokėjai puikiai 

Audra Marija Ricci yra Rūtos 
Bražytės-Ricci duktė. Audra 
baigė Ladywood gimnaziją. Li 
vonia, Mich., kurioje visus ket
verius metus buvo garbės są
raše, plaukimo komandos kapi
tonė, ispanų klubo sekretorė. 
S.A.D.D. klubo narė, National 
Art Honor Society narė, ir Meno 
klubo narė. Audra buvo įrašyta 
ir į „Who's Who Among Ameri
can High School Students". 

Audra, nuo mažens buvo ir te
bėra aktyvi Lietuvių bend 
ruomenėje. Audra šoka Detroi
to „Audinio" tautinių šokių 
grupėje, priklauso ateiti
ninkams ir trejus metus buvo 
moksleivių ateitininkų kuopos 
Detroite iždininkė. Baigė 
Detroito „Žiburio"' lituanistinę 
mokyklą, ir šįmet grįžo į „Žibu
rio" mokykla mokyt lietuviškai 
besimokančius vaikus. Vasaros 
laiku stovyklaudavo Dainavoj, 
ir ten taip pat dirbdavo su 
vaikais. Ji labai mėgsta 
plaukimą, vaikus, meną, ir 
bendrauti su draugais. 

Audra Wayne State universi
tete, studijuos verslo admi
nistraciją ir meną. 

„ŠVYTURIO" JŪROS 
ŠAULIŲ POSĖDIS 

Jūros šaulių centro valdybos 
posėdis šeštadienį, gegužės 14 
d., įvyko „Pilėnų" stovyklavie
tėje. Posėdį vedė kuopos vadas 
Bronius Valiukėnas. Buvo 
svarstomi pasiruošimai tra-

LIETUVOS VYČIŲ 112-OS 
KUOPOS SUSIRINKIMAS 

Gegužės 17 d., t.y., trečiąjį 
mėnesio antradienį , įvyko 
112-osios Lietuvos Vyčių kuopos 
susirinkimas Švč. Mergelės Ma
rijos Gimimo parapijos salėje. 
Pirmininkavo kuopos pirm. Vi
da Sakevičiūtė, sekretoriavo 
sekr. Teresė Vaitkus. 

Visiems valdybos nariams 
pranešus apie savo atliktus dar
bus, ilgiau sustota prie dviejų 
svarbių 'reikalų: priešpiečių, 
įvykusių balandžio 24 d., finan
sinės apyskaitos ir prie kuopos 
narių pakėlimo į I-ąjį ir II ąjį 
laipsnį. 

Priešpiečių rengimui buvo su
darytas 15 asmenų komitetas. 
Barui vadovavo Al Mockus ir 
Peter Jasa i t i s . Laimėjimų 
bilietais rūpinosi Eleonora Kas 
pūtis, Algirdas Brazis ir Dolores 
VVainauskis. Įėjimo bilietus pla
tino Julie Zakarka ir Gerri 
Chaplin. Maistas buvo labai 
geras, užsakytas iš Sharkos 
restorano. Daugiausia pajamų 
gauta už įėjimą ir laimėjimų 
bilietus. Gautasis pelnas visas 
buvo paskirtas savo parapijos 
išlaikymui. Čekis įteiktas kle 
bonui Jonui Kuzinskui, kuris 
tarė padėkos žodį, įvertindamas 
gražias vyčių pastangas paremti 
parapiją. Pirm. V. Sakevičiūtė 
dėkojo visiems darbu ir aukomis 
prisidėjusiems prie šio renginio 
pasisekimo. 

Toliau vyko narių pakėlimo 
apeigos, kurioms vadovavo Al 
Mockus ir Anna Marie Kassel, 
o pasižadėjimą priėmė dvasios teto pirm. Glen Perutis ir CV 
vadas kan. V. Zakarauskas. 
Pakeliamųjų pavardes paskaitė 
Anna Gercius. I pirmąjį laips
nį buvo pakelti: Edward Bal
čiūnas. Sophia Balčiūnas ir 

atliko 8 šokius. Šokėjams buvo d i c i n e i J ū r o g d i e n a i k u r i ą 

padėkota ilgais plojimaU. Linas globos „Švyturio" jūros šauliai. 
nyrąs butų rengiamas kasmet ir Orentaa išvardino ilgamečius J ū r o s d i e n a k g pilėnuose" 
jo pelnas būtų skiriamas Lietu 
vai), Tim Baibak, William 
Belaney, atstovaudamas USA 
Federalinę Kredito uniją, kuri 
perėmė „ K a s o s " Detroito 
skyrių, Robert S. Boris, Algi
mantas Bublys, dr. Raymond 
Čerškus, Gino D'Ambrosio, 
Richard J. Danielak, Charlie 
DeRoo, Algis Dimavičius, John 
Dumašius, senatorius Matt 
Dunaskiss, Sonny Grandelius, 

šokėjus. Radijo klubo vardu 
gėlių puokštėmis buvo apdova
notos šokių mokytojos Asta Puš
koriūte-Soltis, Rusnė Kaspu
tiene ir akordeonistė Virga 
Simaityte. „Audinį" sveikino ir 
sėkmės linkėjo: LB vardu — 
Nijolė Zelwinder, „Šaltinio" 
šokėjų veteranų vardu - Lėlė 
Viskontienė, „Gabijos" skaučių 
tunto - Gailė Dėdinienė, DLOC 
vardu — dr. Stefa Miškinienė, 

Š.m. birželio 26 d. Šv. Mišios bus 
aukojamos prie paminklo žuvu
siems šauliams. 

VASAROS SEZONO 
ATIDARYME 

„PILĖNUOSE" 

Gausus būrys šaulių ir jų 
draugų sekmadienį, gegužės 15 
d., susirinko „Pilėnuose" sma 
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Vida Sakevičiūtė. Į II-ąjį laipsnį 
pakelti: Apolinaras P. Bagdo
nas, sesuo Angelė Balčiūnas ir 
Mary Anna Gercius. Po to buvo 
sugiedotas Vyčių himnas. 

Po to dar buvo keletas pra
nešimų. Dabar Lietuvos Vyčių 
112-oje kuopoje yra 328 nariai. 
Viena vytė. Laverne Wapereis, 
mirė sekmadienį, birželio 12 d. 
Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
parap. bažnyčioje bus šv. Mišios 
10:30 vai. už ištremtuosius į Si
birą. 

Birželio*.-18 d-, šeštadienį, 
mūsų 112-os kuopos globojamas, 
parapijos salėje vyks Čikagos 
apskrities vyčių susirinkimas. 
Rugpjūčio 4-7 d. 81 ašis Vyčių 
seimas vyks Mariott viešbutyje, 
540 N. Michigan Ave., Čikagoje. 
Globoja 16-oji kuopa. Visi 
vyčiai kviečiami dalyvauti. 

Apol. P. Bagdonas 

SUSITIKIMAS SU 
LIETUVOS 

AMBASADORIUM 

Čikagos lietuviu Prekybos ir 
Pramonės rūmu metiniame 
bankete, kuriame kaip šių metų 
pasižymėjęs lietuvis f,.Man of 
the year") buvo pagerbtas 
Lietuvos gen. konsulas Čikagoje 
Vaclovas Kleiza, dalyvavo ir 
Lietuvos ambasadorius JAV-se 
dr. Alfonsas Eidintas Bankete su 
ambasadorium susitiko ten 
dalyvavę Lietuvos Vyčiu 
organizacijos centro valdybos 
nariai — CV I vicepirm. Evelyn 
Oželis. Vidurio Amerikos apy
gardos pirm. Algirdas Brazis, 
CV Visuomeninių reikalų komi-

pjūčio 4-8 d. vyksiančiame Mar
riott viešbutyje, Čikagoje. Jis su 
džiaugsmu priėmęs šį kvietimą 
ir tikisi malonaus susitikimo su 
Lietuvos Vyčių seimo atstovais. 

Dr. A. Eidintas buvo susitikęs 
su Lietuvos Užsienio Reikalų 
ministru ir lydėjo jį į buv. 
prezidento R. Niksono laido
tuves. Taip pat lydėjo Užsienio 
Reikalų ministrą ir į New 
Yorke vykusį naujos Lietuvos 
ambasados prie J u n g t i n i ų 
Tautų atidarymą. Dr. A. Eidin
tas pareiškė, kad jam labai 
malonu susitikti su Amerikos 
lietuviais. 

Glenn E. Pe ru t i s 
Vertė IR 

patikėtinis Peter Paul Zansitis. 
Šiame susitikime ambasado

rius pranešė, kad jis yra pa
kviestas kalbėti Lietuvos Vyčių 
81-me metiniame seime, rug-

• 1783 m. kovo 24 d. Ispani 
ja pripažino JAV nepriklau 
somybę. 

UNAS A. SIDRYS. M.D. 
Ophtalmologas/Akių Chirurgas 
Chicago Rldge Med . Ctrrter 

9830 S. RMgeiand Ave. 
Chicago Rldge, IL 60415 

700-638-6622 
4146 W. 63rd St. 

312-735-7709 
Chicago. IL 

DALIA E. CEPELE, D.D.S. 
DANTŲ GYDYTOJA 

7915 W. 171st 
Tlnlay Park, IL 60477 

(708) 614-6871 
Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER, ODS, P.C 
4647 W. 103 St., Oak Lawn, IL 

Pirmas apyl su Northvvestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai Susitarimui 
(kalbėt angliškai) tai. 708-422-8260 

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

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEOICAL BUILOING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 9S St. Tai. (708) 422-0101 
Valandos pagal sus'tar.mą 

Pirmd 3 v p p -7 vv . anrd 12 30-3 v p.p 
Kecd uždaryta, ketvj 1-3 v p p . 

penkt >r seštd 9 v r -12 v p p 

S132 S. K«dzl« A**.. Chicago 
(312) 77S-8949 arba (312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPEOALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W 55th St.. Ci icago. IL 
Tol. (312)476-1112 

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

Lietuvos Vyčiu centro valdybos nariai su Lietuvos ambasadorium. Ii k. — 
Amerikos Vidurio apygardos pirm. Algirdas Brazis. CV patikėtinis Peter Paul 
Zansitis, CV I vicepirm. Evelyn Oželis, Lietuvos ambasadorius dr Alfonsas 
Eidintas ir CV Visuomeninių reikalų k to pirm Glenn Kdward Perutis. 

Nuotr. J. Tamulaicio 

Tel. kabineto Ir buto: (708)852-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 501h Ava., Cicero 

Kasdien 1 iki 8 v v 
išskyrus trec. šest 12 iki 4 vai p p 

DA. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
5838 t . Pulaskl Rd., Chicago. IL 

T«l. 312-586-19SS 
172 Schlller St., Ehnhurat, IL 80126 

708-841-2806 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 708-884-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

7722 S. Kedzle, Chteago 80882 
Tat. 312-484-2123 

Pirmd 2 v p p. -7v.v.. antr 9v.r. -12. 
Ketvd 12 -4 v p p . penktd 1 2 - 6 v v 

K a b . t a i . ( 3 1 2 ) 471 -3300 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
K A R D I O L O G A S — ŠIRDIES L IGOS 

7 7 2 2 S . K a d ž i o Ave., 
C h i c a g o . I I I . 60652 

Cardiac Dlagnosis, Ltd. 
Marquette Medlcal Bulldlng 

6132 S. Kedzle 
Chicago, IL 60629 

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

Širdies ir Kraujagyslių L>gos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Oundee Ave. , Elgln, III. 60120 
Tel . (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd., Hickory Hills. IL 
1 mylia | vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

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

Tel. (312)737-5149 
Vai pagal susitarimą 

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

Tai . (708)448-1777 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 S. Kedzle 

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

Vizitai apmokami Medicare 
Kabineto tai. (312) 776-2880 

Namų 708-448-5545 
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Community ligoninėms 

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Tai . (312) 585-7755 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Oood Samarttan Medlcal Canter-

" •^ • fv iw# Caifnpu4 
1020 1 . Ogdan Ava . , Sutte 310, 

Nepervllle IL 60563 
Tai . 708-527-0080 

Valandos pagal susitarimą 

Kak. tai . (1-312) 566-31M 
Namų (708) 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 West 63rd Street 
Vai pirm, antr, ketv ir penkt 3-6; 

Šeštadieniais pagal susitarimą 
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KĄ IŠ LIETUVOS 
IŠSIVEŽA JAV 

AMBASADORIUS 
EGIDIJUS KLUMBYS 

Lietuva, 1994 m. gegužės 16-22 d. 

Lietuvos politinio gyvenimo 
disharmoniją ir nepasitikėjimo 
atmosferą iš Lietuvos išsivežė 
išvažiuodamas JAV ambasa
dorius Darryl Johnson. Tad 
visai neutralus asmuo labai 
tiksliai įžiūrėjo svarbiausius 
mūsų visuomenės politinio 
gyvenimo defektus. 

„Centurionio" byla prabėgu-
sią savaite turėjo tęsinį Lietu
vos Seime. Labai gaila, jog šios 
bylos sprendimo sąlygotas ne
eilinis Seimo posėdis, skirtas 
teisėsaugos problemoms, buvo 
neparuoštas ir vyko jausmi
niame lygmenyje. Susidaro 
vaizdas, jog Seimas šį posėdį 
surengė daugiau iš nevilties ir 
nežinojimo ką daryti. Jokių 
konstruktyvių pasiūlymų ne
buvo, o Aukščiausiojo teismo 
pirmininkas M. Lošys nieko pro-
tingesnio nesugalvojo ir visą 
rūstybę nukreipė į žurnalistus, 
kaltindamas vos ne visos Lietu
vos teisėsaugos sistemos sugrio
vimu. Vyriausias Lietuvos 
teisėjas norėtų, kad apie teisėjus 
būtų rašoma tik labai gražiai, 
nematant jų elementarių klai
dų. Tenka pripažinti, kad kol 
kas teisminė grandis yra turbūt 
pati silpniausia Lietuvos valsty
bės institucija. Esant tokiai si
tuacijai, tik nepriklausoma 
spauda gali parodyti mūsų i 
teismų ir teisėjų darbo trū
kumus. Pagaliau ir teisėjai turi 
kažko bijoti. Aukštesnių savo 
grupuotės žmonių jau nebijoma, 
nes žinoma, jog varnas varnui 
akies nekirs. Teisėjai yra 
visuomenės teisingumo vykdy--
tojai, o esant sudėtingai situa
cijai, pati visuomenė gali parei
kalauti ir teisėjų pilietinės 
atsakomybės. Seimas yra kol 
kas vienintelė institucija, galin
ti pažaboti teisėjų sauvalę, o 
taip pat sugriežtinti baudžia
mąją atsakomybę, ypač orga
nizuotiems nusikaltėliams. De
ja, čia Seimo pirmininko pava
duotojas, teisininkas E. 
Bičkauskas yra labai vienišas, 
nes nei LDDP frakcija, nei 
trečiasąjūdinė opozicija nesiūlo 
jokių rimtesnių receptų 
nusikaltėlių siautėjimui paža
boti. Atvirai sakant, iš Seimo 
nelabai ko galima tikėtis, nes 
toks svarbus įstatymas kaip 
Vyriausybės yra priimtas 94 
atstovų, t.y. 67,1% visų atstovų, 
įdomu, ką darė kitas trečdalis. 
Net elementari disciplina ir mo
bilizacija būtų sutrukdžiusi 

LDDP priimti tokį keistą ir 
nelogišką įstatymą. Vien ko 
verta valdymo reformų ir savi
valdybių reikalų ministerija — 
gulbės ir vėžio hibridas. Kol kas
is ministerijos pavadinimo 
galima manyti, jog visas 
valdymo reformas planuojama 
vykdyti tik savivaldybėse. 
Apskritai įdomi LDDP prak
tika. Jau antrą kartą siūloma 
įvesti ministrų be portfelio 
postus, nors po pirmo bandymo 
buvo aišku, kad toks sumany
mas prieštarauja konstitucijai. 
Tad kaip kompromisas dviem 
ministrams be portfelio suku
riama neaiškių reikalų minis
terija. Dabar belieka laukti nau
jos Vyriausybės veikiančiųjų 
asmenų paskelbimo. Labai 
įdomu, ar prezidentas A. Bra
zauskas išpildys savo pažadą, 
pasakytą Radviliškyje, ir pasiųs 
finansų ministrą E. Vilkelį 
ieškoti naujo darbo. Tad pridė
tosios vertės mokesčio įvedimo 
istorija dar tebesitęsia. Tenka 
tik stebėtis, kokia buvo trumpa
regė LDDP frakcija Seime, 
nesugebėjusi išsisukti nuo so
cialdemokratų paspęstų pridė
tosios vertės mokesčio pinklių. 
Todėl visai nestebina ir Seimo 
nario, LDDP-isto M. Stakvile 
vičiaus ketinimai „prastumti" 
per Seimą nutarimą pripažinti 
Sovietų sąjungos kompartijos 
aukštųjų mokyklų diplomus, 
kaip aukštojo mokslo baigimo 
pripažinimo dokumentus Lietu
voje. Nenustebčiau, jei tas pats 
M. Stakvilevičius po mėnesidr 

kito pasiūlys Seimui atstatyti 
Lietuvos SSR himną, herbą ir 
vėliavą, o taip pat atkurti 
spaliukų, komjaunuolių ir ko
munistų organizacijas. 

Akcija „Prieš skurdą" buvo 
pirmas skambutis valdančio
sioms struMūroms. Vilniuje, 
Kaune ir Klaipėdoje pavyko iš
laikyti rimtį, tačiau Panevėžyje 
ir Šiauliuose buvo nubrėžtas 
galimų tolesnių įvykių scena
rijus. Užteks 7-10 provokatorių, 
kad įaudrintų įtūžusią minią ir 
primestų jai savų veiksmų 
scenarijų. Policija buvo nepasi
ruošusi tokiems įvykiams. La
bai tikėtina, kad po 3-5 mėnesių 
taip sukurstyta minia ims pulti 
Seimo ar Vyriausybės rūmus. Ir 
tai bus pirmas žingsnis į taip 
Maskvos trokštamą „liaudies 
revoliuciją". O tolimesni įvykiai 
gali būti labai liūdni. 

Nepaprastai energingai per 

Danutė BindoUenė 

Lietuvių spauda už 
tėvynės ribų 

Būrys JAV LB ir Kanados LB Krašto valdybų atstovų po jungtinio posėdžio Southfield. MI, gegužės 
l d . 

mūsų Seimą stumiamas Lietu
vos-Lenkijos sutarties ratifika
vimas, net iki šiol nežinant, 
kokia bus šios sutarties ratifika
vimo procedūra Lenkijoje. Šiuo 
sparčių tempų tikslingumu su
abejojo vienas pagrindinių 
LDDP užsienio politikos for
muotojų A. Gricius. 

Jei kairieji dar šiaip taip 
išlaiko savo išorinę vienybę, tai 
dabartinių dešiniųjų stovykloje 
tebesitęsia byrėjimas. Prieš sa
vaitę įvykusioje Sąjūdžio konfe
rencijoje, kuri svarstė savi
valdybių artėjančių rinkimų 
klausimus, nedalyvavo krikš
čionių-demokratų ir Nepriklau
somos partijos. Jei pastarųjų ne
buvimas neaktualus, tai Krikš
čionių demokratų nedaly
vavimas atspindi šios partijos 
vadovų nuostatą, jog LKDP 
dalyvaus rinkimuose į savi
valdybes atskirai. Visa tai dar 
kartą rodo, jog prasideda inten
syvi kova-dėl rinkėjų balsų 
dešinėje pusėje. Jei nepavyks 
susitarti krikščionims demokra
tams ir konservatoriams, tai jie 
taps rimtais tarpusavio konku
rentais. O susitarti bus ne
lengva, nes konservatoriams 
teks pripažinti, jog jie negali 
būti lygesni tarp lygių ir sutikti 
su tuo, jog visi būsimi dešinio
sios rinkiminės koalicijos nariai 
yra lygiaverčiai. Kol vyksta 
tarpusavio santykių aiškini
masis dešinėje, pradėjo mažėti 
konservatorių frakcija Seime. Il
gai kentėjęs ir kankinęsis, kon
servatorių frakcija paliko 
Lietuvos nepriklausomos vals
tybės atstatymo Akto signata
ras, Darbininkų sąjungos atsto
vas F. Giniotas. Paskutinis 
lašas, apsprendęs šį žingsnį, 
buvo konservatorių partijos 
Klaipėdos skyriaus išvaikymas 
pačiais bolševikiškiausiais me
todais po to, kai šio skyriaus na

riai suabejojo kai kuriomis kon
servatorių partijos vadų pasi
rinkto kelio gairėmis. 

Referenduminio „gero gyve
nimo" įstatymo projekto auto
riai sugalvojo pakeisti dar vieną 
dalykėlį savo naudai, pasinau
dojant populistinių santaupų 
kompensavimo šūkiu. Tai refe
rendumo įstatymo esminių nuo
statų pakeitimas. Pagal autorių 
sumanymą, dabar sprendimus 
turėtų padaryti nebe 50^ tau
tos, o tik 25%. Ir, kas įdomiau
sia, tai įtraukta į įstatymo pro
jekto teisėsaugos stiprinimo 
skirsnį. Sunku suvokti, kas yra 
bendra tarp referendumo įsta
tymo keitimo ir teisėsaugos stip
rinimo. Parašų rinkėja aplankė 
ir mane namie. Visa tai buvo 
įvilkta j rinkėjų sąrašų 
tikrinimo rūbą. ruošiantis savi
valdybių rinkimams. Rankoje — 
kompiuteriu spausdintas rinkė
jų sąrašas, kuriame žymimi 
„patikrinti" rinkėjai, o po juo — 
parašų referendumui rinkimo 
lapas. Tad galiu viešai tvirtinti, 
jog parašai renkami, naudojan
tis tarnybine padėtimi ir 
apgaule. Juk dauguma žmonių 
žino, jog prieš rinkimus tikri
nami rinkėjų sąrašai, bet tik 
vienas kitas suvokia, kad kol 
kas savivaldybių rinkimai nepa
skelbti, nes dar iki šiol net 
nepriimtas savivaldybių rin
kimų įstatymas. Tad pats įsi
tikinau, kaip neteisėtais būdais 
labai norima sukurti teisinę 
valstybę. Neabejoju, kad. įsi
sukant referenduminei mašinai, 
visokiais įmanomais ir neįma
nomais būdais konservatoriai 
sieks savu tikslų įgyvendinimo. 

SĄŽININGŲ NERASTA 
Lietuvos laikraštis „Respub

lika", savo pažadėtą 100,000 
litų premiją sąžiningiausiam 

aukščiausiosios valdžios parei
gūnui ketina skirti Vytauto 
Kašubos sukurtam paminklui 
Didžiajam Lietuvos kunigaikš
čiui Vilniuje pastatyti. „Res
publikos" skaitytojų pasiūlyti 
penki asmenys - Egidijus Bič
kauskas, Algirdas Brazauskas. 
Česlovas Juršėnas, Romualdas 
Ozolas ir Adolfas Šleževičius — 
nesutiko pretenduoti į šią 
premiją. 100,000 litų premija 
buvo skirta tam pareigūnui, 
kuris, būdamas valdžioje, ne
vogė, nepiktnaudžiavo tarny
bine padėtimi, negerino sąlygų 
nei sau, nei giminėms, nei drau
gams. 

NAUJA BAŽNYČIA 
JOKŪBAVE 

Kretingos rajono Jokūbavo 
miestelio tikintieji vėl turi 
savus maldos namus. Pagal kre
tingiškio architekto Edmundo 
Giedrimo projektą vienbokštę 
bažnyčią pastatė vietiniai 
meistrai, o lėšų jai paaukojo 
parapijiečiai ir žemės ūkio 
bendrovės. 

Pasak Gargždų parapijos 
klebono Jono Paulausko, ap
tarnaujančio ir naująją baž
nyčią. Jokūbave 1779 metais 
buvo pastatyta medinė bažny
čia. 

Beveik pusantro šimtmečio 
čia meldėsi apylinkės tikintieji, 
tačiau karo metais ji sudegė. 
Nuo to laiko parapijiečiai rink
davosi išlikusioje klebonijoje, o 
kai atėmė ir ją. nuomojosi ne
didelį kambari arba važinėdavo 
į aplinkines kitų parapijų baž
nyčias. 

Naujoji Marijos Magdalenos 
bažnyčia dar nebaigta, nes 

Lietuviui spausdintas žodis 
buvo brangus nuo tada, kai 
jame pabudo pirmieji tautinės 
tapatybės pradai, kai suprato 
sava kalba leidžiamos spaudos 
reikšmę tautinės sąmonės 
formavimui bei dvasinės kultū
ros kėlimui. 

Galbūt dėl to, kad pirmuosius 
lietuviškus spausdintus žodžius 
mūsų tauta turėjo išsikovoti iš 
daug galingesnio priešo, o po to 
dar daug metų juos laistyti 
prakaitu ir net krauju, savąją 
spaudą visuomet brangino ir 
puoselėjo. Iš tikrųjų lietuviška 
spauda palygini retai džiaugėsi 
visiška laisve. Net pirmojo ne
priklausomybė laikotarpio (ypač 
paskutiniųjų metų prieš okupa
ciją) didžiosios spaudos 
puslapiuose su nusistebėjimu 
randame tuščių vietų, kur vals
tybinio cenzoriaus žirklės pasi
darbavo, iškirpdamos priešišką 
vyriausybei nuomonę ar pasisa
kymą. 

O ką bekalbėti apie sovietų 
bei vokiečiu okupacijos laikus, 
kai mūsų spauda laisvai gyva
vo tik pogrindyje, kai vien už 
atsitiktinį jos paėmimą j rankas 
okupantas grasino sunaikini
mu... Argi nuostabu, kad, Lietu
vai vėl atgavus nepriklausomy
bę, pasipylė laikraščiai ir 
žurnalai lyg iš gausybės rago? 

Kadangi dalis lietuvių tautos 
dėl vienokių ar kitokių priežas
čių turėjo sau užuovėjos, prie
glaudos, ar net laimės ieškoti 
svetimuose kraštuose, su savimi 
iš tėvynės, lyg namų ugnelės 
žariją, išsinešė ir meilę lietuviš
kai spaudai. Kur benukeliavo, 
kur beapsistojo ir kiek giliau 
įleido šaknis, tuoj pasirodė ir 
lietuviški laikraščiai, žurnalai, 
knygos. Ypač gyvastingas mūsų 
periodinių ir neperiodinių lei
dinių klestėjimas buvo Jungti
nėse Amerikos Valstijose nuo 
praėjusio šimtmečio pabaigos 
iki maždaug 1918 metų, Lietu
vos nepriklausomybės paskelbi
mo. Po to sodraus žydėjimo 
laikotarpio leidiniai kiek išre
tėjo, bet jiems naujos gyvybės 
vėl įkvėpė ateivių gausa po II 
pasaulinio karo. 

Deja, vėl išgyvename naują 
spaudos nykimo metą ir baisu, 
kad jo gali niekas nesustabdyti. 
Šiuo metu užsienyje leidžiama 
netoli 40 periodinių leidinių 
(įskaitant Pietų Ameriką, Aust-pritruko lėšų. Verbų sekma

dienį čia pirmą kartą susirinko r'~įiją j r E u r o p ą _ ^ Lietuvos), 
tikintieji. Nuo šiol pamaldos čia K a n a d a l e i d ž i a d u laikraščius -
vyks kiekvieną sekmadienį. savaitraštį ..Tėviškės žiburiai" 

(Toronte) ir „Nepriklausomą 
Lietuvą" (Montrealyje). Argen
tinoje reguliariai pasirodo dar 
„Laikas" ir „Argentinos lietu
vių balsas" (abu Buenos Aires); 
Brazilijoje — „Mūsų Lietuva". 

JAV spausdinama „Dirva" 
(Cleveland, OH), ,,Darbininkas" 
(Brooklyn, NY), bet, atrodo, kad 
Čikaga likusi lietuviškos spau
dos sostinė, nes čia spaus
dinama „Laisvoji Lietuva", 
„Lietuvių balsas", „Akiračiai", 
„Pasaulio lietuvis", „Ateitis", 
Skautų aidas", „Metmenys", 
„Lituanus", „Laiškai lietu
viams", „Technikos žodis", 
„Eglutė", „I laisve", „Mūsų 
Vytis", „The Observer", „Muzi
kos žinios" ir dar daugiau. Kai 
kurie — anglų kalba. 

Visame šitame dar išliku
siame lietuviškos spaudos 
margumyne, turime tik vieną 
dienraštį — „Draugą", kuris 
š.m. liepos mėnesį švęs 85-tąjį 
gimtadienį. Tai nėra seniausias 
užsienio lietuvių laikraštis 
(seniausias, dar vis leidžiamas 
yra Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje Organas „Tėvynė", 
jau sulaukęs 92 metų). Nors 
„Draugas" leidžiamas Čikagoje, 
bet jo skaitytojai išsisklaidę 
kone po visą pasaulį. Net s 
pavėluodamas juos pasiekti dėl 
didesnių nuotolių, „Draugas" į 
kiekvieno skaitytojo namus 
atneša penkis kartus daugiau 
informacijos, negu bet kuris sa
vaitraštis. Juo labiau, kad šešta
dieniais prie dienraščio prijun
giamas kultūrinis 8 pel. priedas, 
kurio medžiaga prilygsta — ir 
dažnai net pralenkia — daugelio 
mūsų žurnalų straipsnius. 

„Draugas" nėra čikagiečių 
dienraštis (išskyrus tai, kad jį 
vietiniai lietuviai gauna grei
čiau), nes Čikagai ir apylinkėms 
kasdien skiriamas tik vienas 
puslapis, o visa kita medžiaga — 
visiems skaitytojams, kur jie be
gyventų. 

Kokia pagrindinė šiuo metu to 
vienintelio likusio mūsų dien
raščio problema? Būtinai reikia 
naujų skaitytojų, kurie papildy
tų pasitraukiančių į amžinybę 
ar nebepajėgiančių dėl senatvės 
skaityti, gretas. Jeigu kas at
rastų magišką formulę, kaip 
parūpinti „Draugui" daugiau 
prenumeratorių, nereikėtų bai
mintis, kad iki 2000 metų 
paskutinis lietuviškas dienraš
tis už Lietuvos sienų išnyks 
kaip dinozauras... 

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ 
KRYŽKELĖJE - ATEITIES 
VIZIJOS PROBLEMATIKA 

VYTAUTAS J. BIELIAUSKAS 

Manau, jau atėjo laikas, kad mums reikia baigti prašyti 
Lietuvos pripažinimo: Lietuva turi prieiti išvados, kad 
išeivija jai yra reikalinga ir naudinga ne vien tik finan
siniais sumetimais. Išeivija yra stipri jėga, kuri Lietu
vai yra reikalinga. Ai manau, kad yra tik laiko klausi
mas, kol krašto vadovybė pamatys savo trumpare
giškumą ir atkreips dėmėsi i išei vįją. Vis buvo sakoma, 
kad esame visi vienos tautos vaikai, o dabar teks pažiū
rėti, ar tai yra tik posakis, ar tiesa. Kiekvienu atveju, 
verkšlenti mums nereikia. 

Prie visų kitų dar mums tenka neužmiršti ir kitos 
problemos, beprasidėjusios naujosios emigracijos iš 
Lietuvos. Kaip žinome, yra jau gausėjantis būrys lietu
vių, kurie, nenorėdami egzistuoti sunkiose gyvenimo 
sąlygose, keliauja ii Lietuvos ir mėgina prisiglausti 
kituose kraštuose. Atrodo, kad ilgainiui ši nauja emi
gracijos banga gali padidėti. Nežinia, kaip Lietuva elg
sis su šia nauja iieivya, kuri jau yra ne pabėgėliai, bet 
tikri emigrantai. Mūsų Bendruomenėms reiktų ir apie 
juos pagalvoti. Pagal statutus, jie visi yra kraštų bend-
ruomenių nariai, o ateityje gal jie ir mūsų darbus perims. 
Reiktų mums pagalvoti, kaip juos geriau integruoti į 
bendruomenes, nesjų likimas kurį laiką nebus lengvas. 

Bene vienas svarbiausių klausimų, kurį verta pa
svarstyti, yra mūsų pačių tarpbendruomeniniai san
tykiai ir tarpbendruomeninė ateitis. Šiuo metu, bent 
trumpai ateičiai, dabartinė bendruomenių struktūra gal 
ir reikalinga. Bet ilgainiui ji turės keistis. PLB turės 
vėl eiti koordinacine linkme, o kraštų Bendruomenės 
turės tikriausiai pradėti tiesioginį bendradarbiavimą su 
Lietuva, kaip jau kai kur yra daroma. Ir čia vėl gal 
mums teks skatinti asmenis ir kultūrines bei socialines 
organizacijas rodyti daugiau individualinės iniciatyvos. 
Yra didelė galimybė, kad ateityje Lietuvai galėsime 
daugiau padėti per individualinius kontaktus, per pro
fesinį bendradarbiavimą, teikdami vien socialines bei 
karitatyvines paslaugas. Šioj srity jau yra daug padaryta 
ir daug daroma, ir, atrodo, kad į tą kelią reiks nukreip 
ti mūsų pastangas. 

Išvados 
Keliavome kaip tas legendinis „amžinasis žydas" 

daugiau kaip penkiasdešimt metų, ieškodami laisvės 
savo tėvynei ir sau namų. Dabar ta kelionė yra pasi 
baigusi. Tėvynė Lietuva yra laisva, nepriklausoma. Bet 
ji nėra ta, Maironio aprašyta: graži, žalia, gražiais 
miškais ir žydinčiomis pievomis pasipuošusi. Ji yra su
vargusi ir fiziniai, ir dvasiniai. Jai reikia laiko atsista 
tyti: atgaivinti savo gamtą ir žmones. Tos Lietuvos, į 
kurią mes dešimtmečiais svajojome grįžti, nebėra. Dabar 
yra jau kita, bet taip pat brangi ir veržli Lietuva. Šiuo 
metu ji nėra pasiruošusi mus atgal priimti, ir abejoju, ar 
mes esame pasiruošę į ją visam laikui grįžti. Esame 
susikūrę savo gyvenimo sąlygas, kuriose galime be 
vargų gyventi užsienyje ir tikrai nenorime savo grįžimu 
uždėti naštą Lietuvai. Taigi mūsų kelionė baigėsi, ir mes 

esame priėję ne kryžkelę, bet kelio galą. Kitaip tariant: 
užsienis dabar jau tapo mūsų namais. Ir dėl to mums 
dabar tenka pažvelgti į save pačius ir planuoti savo 
ateitį čia. Ir taip, žvelgiant į save iš savo pačių pusės, 
ne iš Lietuvos, norėčiau pasiūlyti pasvarstyti keletą iš
vadų dėl mūsų dabarties ir ateities. 

1. Yra svarbu užsienio lietuviams išlaikyti lietuvybę: 
savo kalbą, savo kultūrą, papročius ir kūrybingumą. Ši
tai mes galime padaryti patys, nebūtinai reikalaudami 
kokios pagalbos iš Lietuvos. Mes turime savo gerai vei
kiančias bendruomenes, savo spaudą, savo rašytojus, 
muzikus ir mokslininkus; turime savo lietuvių kalbos 
mokyklas ir jaunimo organizacijas. Viską, ką turime, 
privalome suaktyvinti ir daugiau bei stipriau naudotis 
savo čia turimais resursais. 

2. Turėdami savo namus užsienyje, neskubėkime 
kelti į Lietuvą nei savo turtų, nei savo archyvų, nei savo 
bibliotekų. Mums dar tebėra reikalingos ir lietuviškos 
bažnyčios, ir parengimų salės, ir mokyklos. Naudokimės 
savo šokių ir dainų ansambliais: jie mums yra labai svar
būs. Be abejo, Lietuvoj ansambliai yra geresni ir 
gausesni, bet mes jais negalime pakeisti savųjų. Bend
ruomenės kultūriniai renginiai padeda išlaikyti lietu
vybę ir savus papročius. 

3. Tvirti ir sąmoningi lietuviai užsienyje yra ir dabar 
labai reikalingas užnugaris Lietuvai. Dėl to siūlau 
Lietuvių Bendruomenių tinklą sustiprinti visuose kraš
tuose. Tai nereiškia naujos Lietuvos užsienyje kūrimo, 
bet tik savo tapatybės išlaikymo. 

4. Manau, kad Lietuvai reiktų duoti bent dešimt 
metų, kol ji pradės „atsistoti ant kojų". Taigi dabarti
nėms užsienio lietuvių struktūroms reikia skirti bent 
dešimt metų. Tam tikslui reiktų paruošti dviejų penk

mečių planus ir mėginti juos įgyvendinti. 
5. Pagalba Lietuvai yra reikalinga, bet ji turėtų būti 

nukreipta nuo Bendruomenės į individus ir 
visuomenines organizacijas. Gal būtų galima padėti 
„suporinti" mūsų karitatyvines, mokslines ir menines 
organizacijas su panašiomis organizacijomis Lietuvoje. 
Iš dalies tai jau yra daroma ir šitai reiktų suaktyvinti. 
Kreipiant pagalbą per vyriausybe ir jos padalinius, yra 
prarandama atskaitomybė, ir pagalbos vertė praranda 
savo efektyvumą. 

5. Bendruomenė turi pasilikti, kaip ligi šiol — 
nepartinė. Bendruomenė nesikiša į Lietuvos partijų 
reikalus: visos demokratinės partijos mums yra lygios, 
išskyrus komunizmą, kuris niekuomet nepriklausė prie 
demokratinių partijų. 

6. Nėra abejonės, kad užsienio lietuvių politiniai ir 
ideologiniai sambūriai gali ir turi jungtis į Lietuvos 
politinį gyvenimą. Jie tai darytų ne Bendruomenės 
plotmėje ir galėtų sustiprinti demokratinių procesų 
vystymąsi Lietuvoje. 

7. Ruošiant dešimties (ar penkerių') metų planui, 
reikia persvarstyti mūsų tarpbendruomeninius san
tykius, ypač kraštų Bendruomenių ir PLB funkcijas. 
Šitai yra būtina persvarstyti, nes tai padėa išvengti 
pasikartojimu, kompetencijų peržengimo ir kraitų 
iniciatyvų stabdymo. 

8. Dabartinė Lietuva turi sunkumų, bet ji taip pat 
turi daug šviesių ir protingų darbuotojų Mums reikia 
dėti pastangas iškelti viešumon pozityvias apraiikas, 
vykstančias Lietuvoje. Duokime Lietuvai poaitjfsus 
pripažinimo, nes jai tai yra reikalinga. 

(Pabaiga) 
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POKALBIS SU LIETUVOS 
AMBASADORIUMI PRIE JT 

ANICETU SIMUČIU 
A U R E L I J A M. BALAŠAIT1ENĖ 

Pasveikinusi garbųjį jubiliatą 
Anicetą Simutį jo 85-ojo gimta 
dienio proga, kreipiausi į jį su 
prašymu padaryti pasikalbė
jimą spaudai, kad lietuviškoji 
visuomenė arčiau susipažintų 
su kukliu reklamos nesivaikan
čiu, neapdainuotu ir medaliai? 
neapdovanotu, bet daugelį de
šimtmečių Lietuvos labui tarna
vusiu asmeniu. Ma..o didV am 
džiaugsmui, ne t rukus gavau il
goką ir išsamų atsakymą, kurio 
tur inį perduodu ištisai: 

— Gerbiamas A m b a s a d o 
riau, malonėk i t e padaryt i 
trumpą s a v o d ip lomat inės 
ve iklos apžvalgą iki pasky
rimo į Jungt ines Tautas . 

— Atlikęs ka r inę prievolę 
karo mokykloje kariūnu-aspi-
rantu ir išėjęs į atsargą jau
nesniojo lei tenanto laipsniu, 
1931 metais pradėjau dirbti L'ž-
sienio reikalų ministerijoje ir 
lygiagrečiai studijavau Kauno 
Vytauto Didžiojo univers i te te 
(Vėliau studijas tęsė New Yorko 
Columbijos universitete, kuria
me įsigijo magistro laipsnį. 
AMB). 1936 metais buvau pa
šiurtas Lietuvos konsulato New 
Yorke sekretoriumi. Sovietams 
okupavus Lietuvą, diplomatinės 
tarnybos padėtis pasikeitė: vi
siems buvo įsakyta grįžti į Lie
tuvą, tačiau niekas to įsakymo 
nevykdė, bet tęsė nepriklau
somybės atstatymą. Tuo t a rpu 
okupantas įtikinėjo pasaulį, kad 
Lietuva neva savo noru įsijungė 
į Sovietų sąjungą, atseit, prašėsi 
pri imama į vergiją. Tokį akiplė 
šišką melą reikėjo paneigt i . 
Susi tarę su minis t ru Žadeikių, 
pradėjome leisti mėnesinį biule
tenį anglų kalba „ C u r r e n t 
News on the Li thuanian Situa-
tion". Į tą darbą įsijungę visi. jį 
s i u n t i n ė j o m e s e n a t o r i a m s , 
kongreso atstovams, dienraščių 
redakcijoms, bibliotekoms. 1967 
metais diplomatijos šefas Stasys 
Lozora i t i s m a n e p a s k y r ė 
Lietuvos generaliniu konsulu 
New Yorke. Tas pareigas ėjau 
25 metus, o 1991 m. rugsėjo 24 
d. buvau paskir tas ambasado
riumi prie Jung t inu Tautų, bet 
dar vienerius metus ėjau ir 
generalinio konsulo pareigas, 
kurias 1992 m. gruodžio mėnesį 
perdaviau naujai pa sk i r t am 
Leonui Kučinskui. 

— Kokia b u v o J ū s ų p a s k y 

va l s tyb ių Lietuvai p a l a n k i a i s 
a m b a s a d o r i a i s ? 

— Dar nuo priešokupacinių 
la ikų geri santykiai egzistuoja 
su latviais ir estais, o sovietų ir 
n a c i ų okupacijų p a s e k m ė j e 
b e n d r a d a r b i a v i m a s p a s i d a r ė 
d a r glaudesnis. Mūsų santykia i 
su lenkais dėl Vilniaus okupa
cijos ir ginčai su Vokietija dėl 
t a r i a m o vokiečių persekiojimo 
Klaipėdos kraš te prieš karą 
buvo lyg ir kl iūt is a r t imiems 
san tyk i ams su latviais ir estais , 
nes j ie siekė gerų san tyk ių su 
l enka i s ir vokiečiais. Ta ip ver
t i n t i na padėtis valstybine pras 
me. tačiau asmeniniai santykiai 
buvo šilti su abiejų valstybių 
a t s tova i s . Okupacijos pradžioje 
Latvi ja savo konsulatą Nevv 
Yorke uždarė ir jo dar neatkūrė. 
Kolega estas, su kuriuo buvo ar
t i m e s n i santykia i , išlaikė savo 
diplomatinės tarnybos įstaigą ir 
1991 m. rugsėjo 17 d. buvo pa
s k i r t a s Estijos ambasador iumi 
pr ie JT . Geri santykiai y ra su 
Skandinavi jos valstybių amba
sador ia is : Suomijos. -Švedijos. 
Norvegijos. Danijos ir Islandijos, 
t a i p pat geri su Višegrado vals
tybių ambasadoriais : Lenkijos. 
Čekijos. Vengrijos ir Slovakijos. 
Pa lyg in t i šilti santykiai y ra ir 
su Lenkijos ambasada. Ne kar ta 
t eko išsikalbėti , kad. grįžus 
L i e t u v o s sost inei Vilniui i 
L i e t u v o s t e r i t o r i j a , ab ie jų 
vals tybių interesai reikalauja 
gerų kaimyninių santykių. Geri 
s an tyk i a i y ra ir su Vokietijos 
ambasador iumi . 

— K o k i o s n u o t a i k o s v y r a u 
j a J T Ba l t i j o s r e s p u b l i k ų at
ž v i l g i u ? A r j a u č i a m a s j o m s 
p r i t a r i m a s , s u i n t e r e s u o t u 
m a s jų e k o n o m i n e b ū k l e ir -« « -• m a s j ų e k o n o m i n e b ū k l e ir 

rimo procedūra i J u n g t i n e s s a u g u m u ? Kas labiausiai pr ie-
Tautas? 

— 1991 m. rugsėjo 17 dieną 
š i n a s i ? 

Lietuvą vienbalsiai pr iėmus i 
Jungtines Tautas, rugsėjo 24 d 
Aukščiausiosios Tarybos pirmi 
ninkas Vytautas Landsbergis 
mane paskyrė Lietuvos Res
publikos ambasadoriumi. Su 
tam tikromis ceremonijomis 
savo kredencialus įteikiau 1991 
spalio 8 d JT Gen. sekretoriui 
Javier Perez de Cuellar. 

— Kokiomis progomis ir te
momis teko kalbėti J T sesi
jose? 

— Pati pirmoji — inaugu 
racinė kalba JT buvo rytojaus 
dieną po kredencialų įteikimo 
Išėjęs į tribūną ir peržvelgęs 
sus i r inkus ius 164 valstybių 
atstovus, vos galėjau sulaikyti 
ašaras, kad aš . mažos. 50 metu 
vergavusios valstybės atstovas. 
galiu prabilti į pasaulį, kai dar 
taip neseniai negalėjome prasi 
veržti su dėmesio prašymais į 
bet kurią va l s tybė lę . Man 
baigus kalbėti, nuaidėjo plo
jimai; po to kelios dešimtys 
ambasadorių, jų tarpe ir Rusi 
jos Federacijos, mane sveikino 
rankų paspaudimu. Vėliau buvo 
progų kalbėti įvairiomis temo 
mis, pvz., kariuomenės išvedimo 
i i mažų valstybių ar įsijungimo 
i kovą su narkotikų plitimu 

— A r p a v y k o u ž m e g z t i 
draugiškus santykius su kitų 

- Galiu tik pasidžiaugti, kad 
n u o t a i k a Balti jos va ls tybių 
atžvilgiu Jungt iniu Tautu tarpe 
y r a p a l a n k i . Lie tuva buvo 
165-oji valstybė, tapusi JT nare. 
Šiuo metu J T turi 184 nares , 
la ike paskut in ių dvejų metų 
nar ių skaičiui padidėjus dar 19 
mažų valstybių. Mus labiausiai 
pa la iko Skandinavijos ir Više
grado valstybės. Nepalankių 
nuo ta iku prieš Baltijos valsty
bes ne teko pastebėti. 

— M a l o n ė k i t e s u p a ž i n d i n t i 
su J ū s ų į s t a iga , p e r s o n a l u , 
d a r b o v a l a n d o m i s , in te resan
t a i s . 

— Lietuvos Misija prie JT yra 
laikinai įsikūrusi labai kukliose 
patalpose, kurios buvo naudo
jamos General in io konsulato 
nuo pat okupacijos pradžios. 
P r i e š okupaci ją k o n s u l a t a s 
nuomavo trijų aukštų namą, 
kur iame buvo ir įstaiga, ir kon
sulo rezidencija. Sovietams oku 
pavus Lietuvą, taupumo sume
t imais t eko kraus ty t is į kuk
lesnes pa ta lpas . Jose Generali
nis konsu l a t a s veiko per ištisą 
okupacijos laikotarpį. Mane pa
skyrus ambasador iumi prie JT , 
dar v iener ius metus ėjau ir Ge
n e r a l i n i o konsulo pa re igas , 
t u r ė d a m a s dviguba akredita
cija. Misija pradėjo veikti kon
s u l a t o p a t a l p o s e be jok ios 

paramos iš Lietuvos iždo, nes jis 
dar nebuvo pajėgus ją teikt i . 
Trys savanoriai, sutikę dirbti be 
atlyginimo, lengvino problemos 
sprendimą: Algimantas Gurec-
kas, Gintė Damušytė ir Darius 
Sužiedėlis. Į darbą palaipsniui 
įsitraukė Gen. Konsulato sekre
torė Lijolė Cernauskienė. Toks 
yra šiuo metu Misijos per
sonalas. J ie visi laisvai moka 
lietuvių ir anglų kalbą, moka 
naudotis kompiuteriais, gerai 
o r i en tuo jas i Lie tuvos pro
blemose tarptautinėje plotmėje 
ir JT darbo procedūroje. Pradi
nėms išlaidoms padengti į pa
galbą atėjo Tautos fondas su 
100.000 dolerių parama ir ne
mažai pavienių aukotojų. Nuo 
1992 metų vidurio Misijos išlai
kymą palaipsniui perėmė Lietu
vos iždas. Misijos darbo valan
dos sunkiai aptariamos, nes nė 
vienas, i š skyrus sekre torę , 
neturi normalaus darbadienio, 
kadangi JT posėdžiai neretai 
užsitęsia iki vidurnakčio, o jei 
ir baigiasi paryčiui, tai reikia 
grįžti į misiją, surašyti raportą 
apie svarbesnius kitų valstybių 
atstovu pasisakymus ir faksu 
pasiųsti j Vilnių. Tai nepasitaiko 
kasdien, bet dažnai. Salia to be
veik kasdieną vyksta įvairūs 
priėmimai tautos švenčių mi
nėjimai, išvykstančių ambasa
dorių išleistuvės, besilankančių 
ministrų pagerbimai ir 1.1. JT 
turi 184 nares, tai ambasadoriai 
gauna net po kelis pakvietimus 
vienai dienai, todėl tenka dele
guoti vieną patarėjų arba kvieti
mą ignoruoti, bet negalima ig
noruoti svarbios ar draugiškos 
valstybės ambasadoriaus kvieti
mo, kad vėliau nesusilauktume 
nepalankumo. Dalyvavimas va
karo priėmime yra sunkus už
miestyje gyvenančiam ambasa
doriui, kurio valstybė nepajėgia 
išnuomoti rezidencijos miesto 
centre ir pasamdyti limuziną su 
vairuotoju. Po priėmimų į na

mus grįžtu ne anksčiau devin
tos valandos.. 

Kadangi Misija yra įsikūrusi 
senose Generalinio konsulato 
patalpose, ta i jau treti metai 
kaip aš kab ine to neturiu, neturi 
jo ir m a n o pagalbininkai. Misi
ja tikisi šio mėnesio gale ar kito 
pradžioje persikelt i į naujas 
patalpas, kur iose numatytas ir 
kabine tas ambasadoriui . Ti
kiuosi, kad j a m e galėsiu priimti 
su m a n d a g u m o vizitais atvyks
tančius ambasador ius , nes iki 
šiol t i ems vizi tams teko naudo
tis JT patalpomis. Kaip ambasa
dorius, naudojuosi visomis dip
lomatams taikomomis privile
gijomis. 

— Kaip palaikote santykius 
su Lietuvos p r e z i d e n t u ir Vy
r i ausybe? A r d a ž n a i gaunate 
direktyvas? 

— S a n t y k i u s palaikau tele
fonu, faksu ir laiškais. Direk
tyvas la ikas nuo laiko gauname 
telefonais i r faksu. Iškilus 
kokiam svarb iam klausimui 
Jungt inėse Tautose, savo vy
riausybei i ša išk iname padėtį, 
pateikiame savo pasiūlymus su 
pastaba, kad, negavę nurodymu 
iki veiksmo reikalaujančios da
tos, elgsimės, kaip esame pasiū-
lę-

— I š g y v e n ę s savo gyvenimo 
d idž iaus ią da l į l a i svame Va
karų p a s a u l y j e , a r nesijau
čiate s u v a r ž y t a s d a b a r t i n ė s 
Lie tuvos v y r i a u s y b ė s politi
ne filosofija? A r k a r t a i s nesa
te p r i v e r s t a s e lg t i s p r i eš savo 
n u o m o n ę ? K i e k s p r e n d i m o 
laisvės J u m s le idžia J ū s ų pa
reigos? 

— Lietuvos valstybės vežimas 
jau nuo senų laikų tampomas 
tai į Rytus , t a i į Vakarus. 
Lietuvos ir l ietuvių tautos in
teresai re ikalauja , kad jis per 
daug n e n u k r y p t ų nė į vieną 
pusę. Iš studijų dienų prisimenu 
prof. Pakš to pasakymą, kad, 
geografiškai ap ta r i an t Lietuvos 

teritoriją, tai esąs pats pavojin
giausias plotas mažai tautai 
Europoje, nes jis esąs slavų ir 
germanų kolizijos rajone. Taigi 
nenuostabu, kad Lietuvos žeme
lę pakaitomis trypė tai germa
nų, tai slavų kareiviai. Lietuvos 
galybės laikais krikščionybė i 
Lietuvą ėjo ir iš Rytų, ir iš Va
karų, ką įrodo ir kai kurie apsi
krikštiję Lietuvos valdovai dar 
prieš formalų Lietuvos krikštą. 
Jogaila buvo pirmasis, valsty
bės vairą stipriai pasukęs į Va
karus, bet daug kas mano, kad 
toks posūkis vedė j valstybės 
silpnėjimą ir nepriklausomybės 
praradimą. S u t i n k a n t , kad 
Jogaila padarė klaidą, iš jos 
galima pasimokyti: per daug ar
timai nesusidėti nė su vienu 
kaimynu. Dabar prisibijoma, 
kad Lietuvos valstybės vairas 
per daug krypsta į Rytus. Kaip 
ambasadorius, galiu pareikšti , 
kad iki šiol nesu gavęs nė vienos 
direktyvos, kuri, mano suprati
mu, būtų priešinga Lietuvos in
teresams. Demokratinėje vals
tybėje sprendimai yra tautos 
rankose ir vyriausybė tu r i su 
tuo skaitytis. Susir inkimų ir 
spaudos laisvė yra visuomenės 
įrankis, kad nebūtų nukryps
tama nuo Lietuvos interesų ta
ko. 

Šiuo baigiasi pokalbis su gerb. 
Ambasadoriumi, kuriam reiš
kiu nuoširdžią padėką. Manau, 
skaitytojai galės geriau susi
pažinti su Lietuvai atstovau
jančiu asmeniu tarptautinėje 
plotmėje. Telaimina jį Dievas. 
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706-863-0057. 

•UTAI RENSMINKAMS, modernūs, 
erdvūs, savarankiškai tvarkytis, 
gražioje aplinkoje, Nek. Pr. Marijos 
seserų priežiūroje. Pasinaudokite pro
ga; kreiptis: VMa Maria, P.O. BOK 
188 Thompson, CT 08277. 

GREIT 
PARDUODA 

• Prez. James Monroe 1818 
m. balandžio 18 d. pasirašė įsta
tymą, kuriuo įsteigta Illinois 
valstija. 

• 1945 m. balandžio 25 d. 
Amerikos kariai užėmė Dachau 
koncentracijos stovyklą Vokie
tijoje ir išlaisvino per 32,000 
kalinių. 

CityCenter GT- International 
PLB IR LIETUVOS KULTŪROS MINISTERIJOS PAVE
DIMU OFICIALI KELIONIŲ AGENTŪRA TVARKYTI IR 
KOORDINUOTI KELIONES Į 1994 DAINŲ ŠVENTE LIE
TUVOJE. 

KAINOS Į DAINŲ ŠVENTĘ IŠ SEKANČIŲ MIESTŲ 
ATLANTA $990.00 BOSTON $890 .00 CNICAGO $950.00 
OALLAS $1050.00 HOUSTON $1050 .00 LOS ANGELES «1150.00 
MIAMI $995.00 NEW YORK $890.00 WASHINGTON, D.C. $890.00 

RIBOTAS SKAIČIUS VIETŲ IŠ VISŲ MIESTŲ: birželio 30, liepos 2, liepos 3, liepos 5 

GRĮŽIMAS: liepos 17, liepos 19, liepos 20 liepos 22, liepos 24, ar jūsų pasirinkta data. 

EKSKURSUOS SU PILNU APTARNAVIMU... Apžiūrėkite visas tris Pabaltijo respublikas 
su „Draugo" kelione... National GeograpN: Society maršrutu, pasirinkite iš mūsų populia
rių 7, 10 ir 14 dienų maršrutų Lietuvoje. 

TURISTINIS PATARNAVIMAS: 

* Automobilių nuomavimas 
* Viešbučių užsakymas įvairiuose Lietuvos miestuose 
* Pasitikimas aerouoste 
* Tarpmiestiniai pervažiavimai 

IR VISA TAI IŠIMTINAI SAVOMIS, MŪSŲ F IRMOS TARNAUTOJŲ, PASLAUGOMIS 

Mūsų Vilniaus raštinė — jūsų paslaugoms1 

M^t!£ut*^Z!!LTm **" r a š t i n ė i e V i , n i u * K * " * * * * " sistema bilietus į visu, 

L 2 r ^ a , a S V i l n ! l e 9 f e r t a i S u t v a r k 0 t r a ™"<*» Vokietijos vizas keliautojams ir padeda p a * 
Z Z £ Z ^ T l ^ T * * PrKJaVimU'' « » « * « * ekskursijas j A m ^ J * £ Z Z tuoja ir rezervuoja viešbučius užsienyje. ^ ^ ""''" 

PROFESIONALIAI IR TVARKINGAI APTARNAUSIME ABIEJOSE ATLANTO PUSSSE. 

G. T. INTERNATIONAL, INC. 
9829 SOUTH 79TM AVBNUE 
HICKORY HILLS, ILLINOIS 
99487 

TELEFONAI: (709) 430-7372 
TELSPAK: (708) 430-8783 

Memrjer 

American Socicfy 
of Travel Agtnts 

'J CRy Ceirter OT-< 

VILNIUS, LIETUVA 

TELEFONAI: (370) 2-223-147 
2.223-184 

TEL8FAK (379) 2-223-148 

Išnuomojama* 4Vi kamb. bu
tas antram aukšte. Šviesus, 
gražus, 7842 S. Franctoco Ava., 
CMcago. 

H E L P VVANTEP 

laikoma moteris tarp 20-30 metų 
padėti vyr. amžiaus asmeniui virt 
valgyt ir gyventi kartu. Reikia šiek tiek 
mokėti angliškai 

K rakus Aooncy 
312-463-0887 

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar parduodant 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• MLS kompiutenųir FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Apartmentus ir žeme. 
• Pensininkams nuolaida 

MAIL. PROCESSOR 
Executive Mailing Service 

7155 W. m t t i S t . , 
Palos HMs, M. 6046S 

Machine Operator to process mail 
S4.30~4.60/nr. + Bonus & Benefits 

COMPUTER PRINTER OPERATOR 
Executive Mailing Service 

7«SSW. 111thSt., 
Palos MIHs, M. S0465 

To set-up stock & to print 
on Laser & Impact printers. 
$4 80-5 30/hr + Benefits. 

KMIECIK KEALTOCS 
7922 S. Puiaski td. 

4365 S. Archer A«c. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti namus, 
kreipkitės j Danute Mayer. Ji profe
sionaliai, sąžiningai ir asmeaiškai 
patarnaus. įkainavimas veltui. 

MISCELLANEOUS 

FOR SALE 
Highly desirable 2 bdrm. condo bi 
Oak Lawn; large master bedrm. with 
pvt. bath; heated garage; pvt. laundry 
rm. Ask for Joo, Re/M e* Afl I 

708-470-SSeS. 

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

FRAHK2AP0U8 
3208 Va Wo*1 tSth Street 

Tai. — (708) 424-8884 
(312) 881-8884 

LEMONT, IL PARDUODAMI 
6 medžiais apaugę sklypai 

149* x 270' dydžio. 
Kreiptis: tol. 312-233-1818. 

Kalbėt angliškai. 

E L E K T R 0 8. 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chtcagos niesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai, 
garantuotai ir. sąžiningai. 

312-771-3*13 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

FOR SALE 
BEVERLY SHORES, IN 

3 bdrm. 1 Vz bath, cedar A frame on Vj 
aere dune, on lake front drive. 
8318,000 

Ann Cartson 
Rosi Estai* 

219-872-4811 
219 872-4636 

F O R S A L E 

Noriu pirkti armoniką 
arba akordeoną. 

Tel. 708-755-8444 

Parduodu du kapinių sklypus 
Chicagos Lietuvių Tautinėse ka
pinėse: Section 3, Block 18, Lot 5. 

Tai . 904-773-2642 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO MA
ŠINAS, ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS. VIRYKLAS, ORO VĖ
SINTUVUS 

H. Dscfcys 
Tol. 585-6824 

Parduodu tautinius rūbus. 
Tai . 312-436-5991 

DRAUGE GAUNAMI NAUJAUSI 
LEIDINIAI 

ŠIUOLAIKINIŲ EKONOMIKOS TERMINŲ EN
CIKLOPEDINIS ŽODYNAS, lietuvių, anglų. 
vokiečių ir rusų kalbomis. 511 psl $25.00 

ANTANAS KUČINGIS, biografija, atsiminimai. 
Ona Narbutienė. 170 psl $5.00 

GYVENIMO VINGIUOS, atsiminimai. Veronika 
Kulbokienė. 504 psl $8.00 

KELIONĖ j NEŽINIĄ, II pas. karo ir pokario prisi
minimai. Br. Juodelis. 188 psl $5.00 

MANO TĖVYNĖ. Vydūnas. 79 psl $4.QQ 
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS ISTORIJA 

1919-1940. Juozas Jakštas. 272 psl $15.00 
IŠEIVIO DALIA, atsiminimai. Juozas Kapa-

činskas. 254 psl $10.00 
LIETUVIŲ PAPROČIAI IR TRADICIJOS IŠEIVI

JOJE. Anglų-liet. kalbomis. Danutė Bin-
dokienė. 384 psl $15.00 

LIETUVIŲ STUDENTU TAUTININKŲ KORPORA
CIJA NEO-UTHUANIA 1922-1992. 465 psl. $30.00 

SLAPTASIS LIETUVIŲ DIPLOMATAS, istorinis 
detektyvas. Alf. Eidintas. 327 psl $12.00 

Pastaba. Užsakant knygas pastų, Illinois gyventojai 
prideda sales tax 8.75% nuo knygos kainos. Tačiau visi tiek 
Illinois, tiek ir kitų vietovių knygų užsakytojai, dar turi pridėti 
$2.75 už kiekvieną knygą, supakavimo ir pašto išlaidų 
apmokėjimui. 

I 

http://S4.30~4.60/nr


MANO TĖVAS -
CHIRURGAS GRINKEVIČIUS 

JURGIS GRINKEVIČIUS 

Noriu papasakoti apie savo 
tėvą, sovietinės pokario Lietu
vos chirurgą Viktorą Grinkevi
čių. Daugelis mano miesto ir 
nemažai žmonių iš visos Lietu
vos jį pažinojo kaip gerą 
gydytoją. Tačiau dėl politinių 
pažiūrų jis turėjo nemalonumų 
gyvas būdamas ir net po mirties 
pelnytos pagarbos nesusilaukė. 
Bet aš papasakosiu apie jį ne 
kaip apie profesionalų chirurgą, 
o kaip apie tėvą, apie Žmogų, 
turėjusį be galo didelę ir gerą 
širdį. 

Tėvas iš mano atminties nie
kuomet neišeina ilgesniam lai
kui. Pasakau ar padarau ką 
svarbesnio ir tuoj galvoju, kaip 
jis tai įvertintų. O kartais pra
eitis, kurioje gyveno, dirbo ir 
mylėjo mano tėvas, užplūsta to
kiais aiškiais brangiais prisimi
nimais, kad susijaudinu iki 
ašarų. Galbūt kas nors nepati
kės, kai kam atrodys keista, 
kaip tą jausti gali suaugęs 
žmogus, pats seniai jau tėvas ir 
senelis, tačiau taip yra. 

Prisimenu mūsų namus, pil
nus žmonių, koridoriuje iš 
vakaro eilę užsiėmusius pacien
tus, atvažiavusius iš visos 
Lietuvos konsultuotis pas žino
mą daktarą. Vaikystėje nesu 
voki ir nesididžiuoji. kad Tavo 
tėvas kuo nors kitiem? svarbus. 
Daug svarbiau, kad jis geras tau 
pačiam, kad žaidžia su tavimi, 
neatstumia, kada lendi į akis. 
Vaikas būdamas, be galo daug 
nežinai, o paskui ir užaugusiam 
daug kas nepasakoma, slepiama 
paties naudai... 

Tėveliai atsikėlė į Šiaulius iš 
Kretingos jau prasidėjus karui. 
Aš buvau ką tik gimęs. Tėvelis 
dirbo ligoninėje, gydydamas ir 
operuodamas vokiečių armijos 
kareivius ir karininkus. Buvo 
priverstas tą daryti, kur gi 
dingsi! Nedaug kas žinojo, kad 
jis stengėsi brangesnių, sunkiau 
gaunamų vaistų mūsų žmo
nėms nuo vokiečių nuslėpti, kad 
ne tik nacių kareivas gydė. 

Tėvas be galo mylėjo mus vi
sus, savo šeimą ir daug padarė, 
kad būtume laimingi, saugūs ir 
ramūs mūsų namuose. Nėra be 
reikalo pakėlęs balso, primetęs 
valios, įžeidęs. O juk būdavo ir 
pavargęs, valandų valandas 
praleidęs sulenkęs nugarą prie 
operacinio stalo šalia svetimo 
skausmo ir dažnai pakibusios 
mirties. Kaip dainai vien nuo jo 
priklausė žmogaus likimas! Na 
muose jis mokėjo neparodyti 
savo rūpesčių, nors, esu įsitiki
nęs, kad jie nė minutėlei neišei
davo jam iš galvos. Mamai tėtis 
buvo labai švelnus ir visada 
nuolaidžiavo, tarsi jausdamasis 
kaltas dėl to, kad taip nedaug 
būna greta jos ir nedaug tepa
deda įvairioje ruošoje. 

Šeimoje augome keturi vai

kai, trys buvome tikri, o vienas 
našlaitis, tėvų paimtas auginti. 
Tačiau visi keturi turėjome 
lygias teises, buvome vienodai 
prižiūrimi, rengiami, leidžiami 
į mokslus. Parodyti „tikrojo" 
viršenybę tėvas griežtai draudė, 
auklėjo tik gražiuoju. Ir šian
dien stebiuosi, kiek kantrybės jo 
turėta, iš kur išmokta, laiko 
rasta ir žaisti su mumis, ir 
pasakoti, ilgiausiai aiškinti 
paklausus, domėtis mūsų vai
kiškais reikalais, suprasti juos 
ir kartu iš mažens auginti 
mumyse žmogų. 

Tėvo autoritetą vis labiau 
pripažinau augdamas. Kaip ir 
jis, pamėgau sportuoti. Tėtis 
gerai šaudė, lošė tenisą, aš — 
fechtavau. Man norėdavosi kuo 
daugiau būti šalia tėvo, todėl 
dažnai abu eidavome budėti į 
ligoninę. Jeigu tėvui netekdavo 
vakare ar naktį operuoti, žais
davome šachmatais arba stalo 
tenisą ir kalbėdavomės. Nors 
buvau uždaras ir, kaip visi 
mano bendraamžiai, pilnas pas
lapčių ir ambicijų, tėvu pasiti
kėjau, galėdavau apie daug ką 
pasipasakoti, nes jo patarimai 
manęs neužgaudavo. 

Man patikdavo pildyti ligo
nių registracijos žurnalus, jau 
tuomet didžiavausi, kad mano 
tėvas taip pripažįstamas, kad 
pas jį daug pacientų ne tik iš 
mūsų miesto atvažiuoja. 

Budėdavo tėvas labai dažnai. 
Ir už save, ir už kitus, jaunes
nius savo kolegas. Tėvo autori
tetas buvo tikras, ne iš baimės 
kilęs, ne vien prie akių pagar
ba rodoma. Galbūt jis buvo net 
per daug demokratiškas ir atlai
dus, jo kantrybė ir gerumas bu
vo vienodi visiems: šeimai, ben
dradarbiams, pacientams. Ti
kriausiai taip ir turi '>ūti, kada 
dorybės nevaidinamos, o tiesiog 
įaugusios. 

Tėvelis turėjo garbingų vardų: 
ir LSSR nusipelniusio gydytojo, 
ir aukščiausiosios kategorijos 
chirurgo, buvo ligoninės chirur
ginio skyriaus vedėjas ir rajono 
chirurgų draugijos pirmininkas. 
Bet nė vieno, kaip medalio, jis 
neprisisegė, nesididžiavo, nė 
vienas jo neįpareigojo daugiau 
negu pats galėjo. Jam švenčiau
sias įstatymas buvo Hipokrato 
priesaika, kurios niekada ne
pažeidė. 

Mano tėvas buvo linksmas 
žmogus, didelis pokštininkas, 
žinojo daug istorijų ir anekdotų, 
mokėjo vaizdžiai papasakoti, 
prajuokinti ir todėl būdavo 
kompanijų siela. Man labai pa
tikdavo, kai namuose susirink
davo svečiai: gydytojai, aktoriai. 
Mėgdavau klausytis jų pokal
bių, juokavimų. 

Paskutiniuosius gyvenimo 
metus tėvelis dirbo jau sunkiai 
sirgdamas, tačiau, kaip ir buvo 

KOMPOZITORIAUS K. V. 
BANAIČIO MINĖJIMAS 

VILNIUJE 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1994 m. gegužės mėn. 26 d. 

Viktoras Grinkevičius. 
įpratęs, be poilsio dienų, be 
atostogų. Jis žinojo savo diagno
zę, žinojo, kad reikalinga opera
cija, tačiau nebuvo kada... Tik 
vaistus gėrė. Prisimenu, iš
važiuodavome su mama į Palan
gą ar Anykičius vieni. Po kelių 
dienų, susidėjęs į portfelį 
būtinus daiktelius, pasirody 
davo tėvas. Kaip apsidžiaugda
vome jo sulaukę! Tačiau, pabus 
porą dienų, ir vėl į Šiaulius, į 
savo ligoninę, kuri irgi buvojo 
gyvenimas, kurioje jo laukė 
gyventi norintys. 

Net ir neturėdamas laiko, tė
velis mėgo pasivaikščiojimus, 
ypač stengdavosi nueiti „gaba
liuką" po rimtesnio negalavimo. 
Kartais net iki Kužių ir atgal. 
Aš jį dažnai lydėjau. Mano tė
vas, gerai mokėdamas vokiečių 
kalbą ir skaitydamas vokiškus 
medicinos žurnalus, žinojo, kaip 
pasaulyje vieną ar kitą ligą 
gydyti siūloma, kas naujo išras
ta. Pats irgi ne vien savo chirur
gijoje dirbo. Buvo suradęs naujų 
bičių pikio gydomųjų savybių. 
Gaila tik, kad savimi per mažai 
rūpinosi, kad visko, ką mokėjo, 
sau nepritaikė. 

Tėtis mirė 1968-aisiais, būda
mas tik 61 metų. Dirbti nenu
stojo iki paskutinės gyvenimo 
dienos. Tikiu, kad jis buvo ir 
laimingas, ir susikrimtęs pasku
tiniąją savo valandą. Laimingas 
dėl to, kad "Buvo mylimas, kad 
vaikai jau ant kojų atsistoję, 
vedę; krimtosi todėl, kad skai
čiavo, kiek dar nespėjo padaryti 
ir jau nebespės, o yra pažadėjęs. 

Atsisveikinti su tėčiu susirin
ko tūkstančiai žmonių. Buvo už
darytos miesto gatvės, kad 
nestabdytų transporto eismo di
džiulė laidotuvių procesija. 

Visa mūsų šeima giliai išgy
veno tėvo mirtį. Po septynerių 
metų mirė ir mama. Koks liūd
nas ir kiek daug pasakantis šis 

Kompozitoriaus Kazio Vikto
ro Banaičio 30 metų mirties 
sukaktis buvo paminėta Lietu
voje radijo laida jo mirties 
dienos išvakarėse, gruodžio 24 
d., kompozitoriaus autoriniu 
koncertu sausio 18 d., ir vėliau, 
televizijos laida, kurioje buvo 
rodomos to koncerto ištraukos. 
Apie kompozitorių kalbėjo ži
noma muzikologė Ona Nar
butienė. 

K.V. Banaičio, kaip ir kitų, į 
Vakarus pasitraukusių kompo
zitorių kūryba, buvo „ištremta" 
ir liko nepažįstama Lietuvos 
okupacijos metais vidurinei bei 
jaunesniajai kartai. K. V. 
Banaičio autorinis koncertas 
Menininkų rūmuose buvo tarsi 
jo muzikos gnžimas į Lietuvą po 
50 metų. Sutraukęs neįprastai 
didelį klausytojų skaičių, kon
certas buvo plačiai aprašytas 
Lietuvos spaudoje. Koncerto 
programai vadovavo Ona Nar
butienė, pradžioje kalbėdama 
apie kompozitoriaus kūrybą, pa
vadindama ją „nuosaikiu mo
dernizmu", apie jo asmenį ir 
apie jo daug Lietuvai nusipel
niusią šeimą. 

Tą vakarą koncerte skambėjo 
K. V. Banaičio „Sonata-rapsodi 

ja violončelei ir fortepijonui" 
(atliko violončelistas R. Ar-
monas ir pianistė U. Uss), frag
mentai iš „Sutemos giesmių" ir 
vizijų" fortepijonui (skambino H. 
Znaidziliauskaitė), „Sonatos 
smuikui ir fortepijonui" II dalis 
ir epilogas (atliko smuikininkas 
K. Kanišauskas ir pianistas E. 
Ignatonis), dalis instrumentinio 
trio „Lietuvos idilijos" (J. Dva
rionas — smuikas, D. Statkevi-
čiūtė-Katinienė — arfa, A. Bud
rys — klarnetas). Kompozito
riaus harmonizuotas liaudies 
dainas bei ištraukas iš operos 
„Jūratė ir Kastytis" dainavo D. 
Juodikaitytė ir B. Tamašaus
kas. Koncertas buvo tarsi pjūvis 
per K. V. Banaičio įvairių žanrų 
kūrinius. 

Iš Kauno atvažiavęs, dar Lie
tuvos nepriklausomybės laikais 
žinomas muzikos leidėjas V. 
Petronis publiką apdovanojo, jo 
neseniai išleistu, K. V. Banaičio 
harmonizuotų liaudies dainų 
vyrų chorui rinkiniu. Rankraštį 
kompozitorius buvo įdavęs lei
dėjui dar karo metais Lietuvo

je. Koncerto metu buvo išdalin
tas ir pluoštas, V. Petronio 
anais laikais išleistų, K.V. 
Banaičio originalių dainų solo 
baisui su fortepijonu. 

Kad Lietuvoje įvyktų šis mi
nė j imas , pas i rūp ino kom
pozitoriaus brolio Justino dukra 
Ramutė Banaitytė-Hennings. 
Jos paraginti ir remiami, Undi
nė Nasvytytė ir jos vyras Jonas 
Mašanauskas Vilniuje suorga
nizavo autorinį koncertą ir radi
jo laidą, kurią pravedė muziko
logas V. Venckus. 

Per paskutinius dvejus metus 
muzikologė Ona Narbutienė pa
rašė nemažai straipsnių apie K. 
V. Banaitį — žmogų, kompozi
torių ir publicistą. Visas 
išlikusias jo originalias dainas 
solo balsui su fortepijonu, Lietu
vos Muzikos akademijos Kauno 
fakulteto dekano R. Cepinsko 
rūpesčiu, pernai išleido Lietuvos 
Muzikų draugija Vilniuje. 

sutapimas: ji buvo septyneriais 
metais jaunesnė už tėvą. Gyve
nimo abiems buvo skirta po 
lygiai. Jie gyveno surėmę pečius 
ir buvo laimingi. 

Po Tėvo mirties, miesto žmo
nėms pageidaujant, viena gatvė 
buvo pavadinta Grinkevičiaus 
vardu. Bet jo politinės pažiūros 
„užkliuvo" net jam mirus (Tė
vas nebuvo kompartijos narys). 
Po trejų metų gatvei pavadini
mas buvo atimtas. Dar vėliau 
buvo norima išardyti jo mozai
kinį portretą ligoninės chirurgi
jos korpuse, bet jis buvo palik
tas. Kai gatvei atėmė pavadini
mą, ėjau ir į miesto partijos, ir 
į vykdomąjį komitetus. Man bu
vo šaltai paaiškinta, kad mieste 
dirbo ir daug gerų gydytojų par
tiečių, o jų vardais gatvės 
nepavadintos, portretai neiškal
ti. Valdžios nepagarba tėvui 
žeidė mane ne kartą. 

Klausiausi, bet neišgirdau pa
minint tėvelio pavardės Respub
likinės ligoninės jubiliejaus 
iškilmėse. Nė vieno gero žodelio. 

kai kitų gydytojų visi nuopelnai 
išvardyti buvo! Nerandame jo 
vardo miesto metraščio kalen
doriuje, kurį kas mėnesį skelbia 
laikraštis „Šiaulių naujienos", 
o jį paruošia kultūros darbuoto
ja B. Knizikevičienė. Yra ten 
tokių pavardžių, kurios tikriau
siai vos vienam miesto žmogui 
težinomos. Praėjo ir jo gimimo, 
ir mirties jubiliejai... Kartais 
klausiu savęs: kam visa tai 
reikalinga, nuo kieno akių 
slepiama? 

Dažnai jaučiu, kaip žmonės, 
pažinę mano tėvą, žiūri į mane, 
ieškodami panašių bruožų, tar
si norėdami patikrinti, kiek 
obuolys nuo obels toli pariedė
jęs. Žinau, kad visiems pir
miausia esu ir visada būsiu savo 
tėvo, chirurgo Grinkevičiaus, 
sūnus. Ir tai tiesa, nes ir dabar 
iš jo mokausi nemeluoti, neveid
mainiauti, nesėti skausmo, te
sėti pažadus, būti žmogumi. Ta
čiau tėvas ir čia mane aplenkęs, 
ir vargu ar aš kada nors jį 
pavysiu. 

KAM MOKĖTI DVIEMS LAIDOJIMO 
IŠTAIGOMS, JEI VIENAS TELEFONO 
SKAMBUTIS GAU VISKĄ SUTVARKY
TI, NEŽIŪRINT NUOTOLIU? 

Prof. dr. Jonas Račkauską* įteikia Audrei Budrytei Pedagoginio lit. instituto 
trejų metų baigimo diplomą Jos diplominio darbo tema - „Filosofą* ir 
akrobatas - Juozo Miltinio gyvenimas ir kūryba" 

Nuotr Jono Tamulaicio 

KĄ DARYTI, JEI...? 
,,Ką daryt, jei mano artimieji mirtų toli 
nuo namų? Ką daryt, jei aš mirčiau 
kažkur?... Ką mano šeima darytų...? Ką 
daryti, jei... 

Nestebėtina, kad žmonės rūpinasi ką 
daryti, jei...? Mes visi esame judri 
visuomenė: darbo reikalais keliaujame po 
visą kraštą, daugelis pensininkų gyvena 
pensininkų apylinkėse, toli nuo savo 
vaikų. Tačiau nenusiminkite — 
Mes galime jums padėti! 
Nelaimes atveju mes galime būti jūsų 
patarėjai ir pagalbininkai, nežiūrint 
nuotolių. 

Kaip? Mes priklausome „The Inman 
Group" Amerikoje didžiausiai grupei 
specialistų, kurie gali mirusįjį atvežti ar 
nuvežti į bet kokią krašto vietovę. Jūs 
paskambinate mums, mes paskam
biname jiems — ir viskas sutvarkyta! 

Patarimas: 
Pakalbėkime apie jūsų šeimos reikalus ir 
nuspreskime, kaip jūs norėtumėt tvarky
tis nelaimės atveju. Kelios minutės su
taupys jums ne vieną skausmo ir 
rūpesčio valandą. 

CHICAGO PALOS HILLS 
PETKUS & SON 

MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 
Mūsų šeima patarnauja jūsų šeimai nuo 1929 metų 

A N T H O N Y B., DONALD A., ic DONALD M . PETKUS 
312-476-2345 

Taip, po ilgos tylos metų, 
žinomas kompozitorius nepri 
klausomoje Lietuvoje ir išeivijo
je K. V. Banaitis, pagaliau 
grįžta į Tėvynę. 

Užsieniuose K. V. Banaičio 30 
metų sukaktis pažymėta V. 
Morkūno spaustuvėje Čikagoje 
baigtu spausdinti kompozito
riaus 88 harmonizuotų liaudies 
dainų mišriam chorui leidimu. 
Jį redagavo Manigirdas Motekai 
tis, gaidas spausdinimui 
paruošė Kazys Skaisgirys, 
išleido Salomėja ir Vytautas 
Valiukai. Lietuvoje yra spaudai 
ruošiamos paskutinės, K. V. 
Banaičio rankraščiuose likusios, 
harmonizuotos liaudies dainos 
chorams ir solo balsui. 

Iš viso K. V. Banaičio harmo
nizuotų lietuvių liaudies dainų 
susidarys aštuoni leidiniai. Tai 
didžiulis kompozitoriaus įnašas 
į lietuviškos muzikos lobyną. 

Gintarė Ivašlrienė 

CICERO LEMONT 

A.tA. 
EDNAI ŠMULKŠTIENEI 

i 
mirus, reiškiame užuojautą dr. ALBINUI ŠMULKŠ
ČIUI. 

Klasės draugai: 

Kun. V. Rimšelis, MIC 
Dr. P. Kisielius 
Ini. P. Brizgys 
Dr. J. Reinys 

Brangiam vyrui 

A.tA. 
JONUI ŠĖMAI 

mirus , nuoširdžią užuojautą reiškiame jo žmonai, il
g a m e t e i p a s i š v e n t u s i a i BALF'o t a l k i n i n k e i 
ANASTAZIJAI, velionio dukrai MONIKAI i r visiems 
giminėms. 

BALF'o Centro Valdyba ir 
ištaigos tarnautojos 

Nuoširdžiausias sudie veikliai narei 
A.tA. 

Dantų Gyd. 
BRONEI RUZGYTEI BALIENEI 

mirus. Reiškiame gilią užuojautą dukterims — ILO
NAI LAUČIENEI ir žentui HENRIKUI, AURELI
J A I VAIČIULIENEI ir žentui JONUI, su meile pra
skaidrinusiems ilgos ligos dienas vaikaičiams — 
LAURAI, DARIUI, ILONAI ir LIANAI su vyru 
LEONU RAUDŽIAMS, giminėms Lietuvoje i r 
visiems artimiesiems. 

Lietuvių Dantų Gydytojų 
sąjunga Chicagoje 

Mūsų mielam nariui 

A.tA. 
Inž. ANTANUI MASIONIUI 

Kanadoje mirus, reiškiame gilią užuojautą žmonai 
AUGUSTAI, giminėms ir artimiesiems. 

Lietuvos Valstiečių Liaudininkų s-gos 
Prezidiumas 

Brangiam Tėvui 

A.tA. 
POVILUI PETKEVIČIUI 

mirus, reiškiame gilią užuojautą jo sūnums — 
JUOZUI ir marčiai ZITAI bei ARMINUI su šeima. 

Irena Blekys ir Allan Johnson 
Jūratė ir Jeff Harrison 
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1994 m. gegužės mėn. 26 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
S v a r b u v i s iems Čikagos ir 

apyl inkių l ietuviams, kurie 
neturi progos vykti j Pasaulio 
lietuvių Dainų ir tautinių šokių 
šventę Lietuvoje liepos mėnesį. 
Mažą šios šventės dalelę galite 
pamatyti čia pat, savo pašonėje. 
Jaun imo centro salėje, birželio 
19 d., 3 vai. po pietų. Šimtas 
šaunių taut in ių šokių šokėjų iš 
7 vienetų atliks programą. Kon
certo pelnas skiriamas „Drau 
gui . 

Ses. M a r g a r i t a Bareikai tė 
kalbės Nekal to Prasidėjimo 
Marijos seserų rėmėjų meti
niame susirinkime, Švč. M. 
Mar i jos G i m i m o parapijos 
salėje , M a r q u e t t e P a r k e , 
birželio 5 d., sekmadieni. Šv. Mi
šios 8 vai . r y t e parapijos 
bažnyčioje. Melsimės už gyvus 
ir mirusius narius. Bus pus
ryčiai ir galėsime susimokėti 
nar io mokes t į . Maloniai 
kviečiame narius ir svečius. 

„ S a u l u t ė s " Atviro žodžio 
forume savo patirt imi — ,,Dir
bant Lietuvoje" — pasidalins 
Algirdas Marchertas (Ignalinai. 
Viktoras Naudžius (spaustuvė), 
G i n t a u t a s S a u l i s (vaistų 
gamyba) ir Gediminas Bliūdžiu? 
(namų statyba ' . Pranešimai ir 
diskusijos bus sekmadienį, bir
želio 5 d., 12 vai. p.p. ' p o l i vai. 
Mišių! Lietuvių centre. Lemon-
te. Bočių menėje. Visi kviečiami 
prie kavutės pasiklausyti užsi
imanč ių k o n k r e č i u vers lu 
Lietuvoje. 

I l l inos vals t i jos sekretorius 
George H. Ryan primena, kad 
visos įstaigos bus uždarytos 
Memorial šventės proga (Kapų 
puošimo dieną), t.y. pirmadienį, 
gegužės 30 d. Išimtis yra vals
tijos s e k r e t o r i a u s į s ta iga , 
veikianti Ford City apsipirkimo 
centre (ji paprastai atidaryta 7 
dienas savaitėje t. 

Lyr in is s o p r a n a s Dalia Ei-
d u k a i t ė - F a n e l l i , Lietuvos 
Muzikų draugijos kviečiama 
koncertuoti Lietuvoje. Solistė 
nuoširdžiai priėmė šį malonų 
pakvietimą ir artimiausiu laiku 
tikisi aplankyti Lietuvą. 

x Už a-a. An tan iną Adome-
nienę šv. Mišios bus aukojamos 
gegužės 29 d., sekmadienį, 
11:15 vai . ryto Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje. Prašome draugus 
pasimelsti už velionę Antaniną. 

(sk) 

x La ima ir Algi rdas Stepai-
č i a i į s i j ungė į Lietuvos 
našlaičių globėjų eiles. „Lietu
vos našlaičių globos" komitetui 
įteikė $500. Tai daugiau nei 3 
našlaičių pa rama Lietuvoje 
metams. Laima ir Algirdas 
Stepaičiai ne tik aukoja pinigus, 
bet taip pat įsijungė į „Lietuvos 
našlaičių globos" komiteto dar
bininkų eiles. Komiteto adresas: 
2711 W. 71 St., Cbicago, I L 
60629. 

(sk) 

x N A M A M S PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
t ė s į M u t u a l F e d e r a l Savings, 
2212 Wes t C e r m a k Road -
T e l . (312) 847-7747. 

(sk) 

Dal ia i r G i n t a r a s L i e t u v 
n i n k a i gegužės 6 d. sus i l aukė 
an t ro šeimos nario, Dovo Pet ro . 
Broliuku džiaugiasi sesutė Vi
ja . Nauju vaikaičiu džiaugiasi 
seneliai Aurelija ir Bronius 
Polikaičiai ir Adelė i r Kazys 
Lietuvninkai . 

P i rmad ien į , g e g u ž ė s 30 d. 
y r a JAV valstybinė šventė — 
Kapų puošimo diena (Memorial 
Day). Tą dieną .,Draugo" redak 
cija bei administracija nedirba. 
Dienrašt is antradienį, gegužės 
3 1 d . nebus išleidžiamas, o išeis 
t i k trečiadienį, birželio 1 d. 

Švč. M. Marijos G i m i m o pa 
rapijoje gegužinių pamaldų pro
cesija įvyks per Kapų Puošimo 
dieną, pirmadienį, gegužės 30 d. 
Bažnyčioje bus pa la imin imas 3 
vai . p.p., paskui procesija vyks 
į seselių vienuolyno kiemą. Mo
terys ir vaikai prašomi pasi
puošti taut iniais rūba is . Visi 
k v i e č i a m i d a l y v a u t i š i o s e 
gražiose iškilmėse ir k a r t u pasi
melsti, prašant Dievo Motinos 
užtarimo mūsų re ikaluose. 

Šv . Miš ios K a p ų p u o š i m o 
d i e n ą Šv. K a z i m i e r o l i e t u v i ų 
k a p i n ė s e bus a u k o j a m o s 
pirmadienį, gegužės 30 d., 10:30 
vai . ryto, prie kapin ių admi
nistracijos pastato. Šv. Mišias 
koncelebruos k u n . A n t a n a s 
Saulai t is , SJ, ir šių kapin ių 
direktorius, Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos k l e b o n a s 
k u n . Jonas Kuzinskas. Visi 
kviečiami dalyvauti šiose miru
siųjų prisiminimo pamaldose . 

A . a . J o n a s Š ė m a m i r ė 
gegužės 15 d. Jo šermenų m e t u 
buvo suaukota 485 doleriai , 
kuriuos suaukojo šie asmenys : 
B. Agurkis, L. Aleksienė, M. 
August inas, M. Barienė. A. Ba
landis, S. Cesnavičius, L. Krolis. 
J. Z. Kuprėnas, S. E. Juodžiai . 
V. Jakovickas, A. V. Lekeckai , 
K. Lukoševičius, K. Laucius. J . 
B. Kėkštai , G. Musteikienė, J . 
M. Naciai, O. Norvilienė. M. No-
reikienė, J . M. Pet ra i t i s , F . S. 
Pumput i s , V. Plioplienė, B. 
Podienė, A. Rastis, J . Rutkienė, 
A. Smilga, O. Sprindžiukas, K. 
R. Skirius, J. Šidlauskas. M. Še
duikis, A. Šantaras , P. A. Stro-
paičiai. J. Sudeikis, R. Tolis, J . 
Tamaševičienė, E. Šn iuka i tė . 
Anastazija Semienė, velionio 
žmona, a tvyko į „Draugą" ir 
įteikė šias aukas savo vyro 
atminimui, kad sumažintų dien
raščio leidimo išlaidas. Nuošir
džiai dėkojame už šią prasminga 
dovaną! 

x Kaip i r k i e k v i e n o m ė n e 
sio pasku t in į sekmadien į , ge
gužės 29 d. Baltia E x p r e s s , at 
stovas priiminės jūsų siuntinius 
nuo 9 v.r. Lietuvių centre, Le-
mont, IL. Teiraukitės skambin
dami nemokamu tel. 1-800-
S P A R N A I a r b a 1-800-772-
7624. 

x T A L P I N T U V A I P E R 
T R A N S P A K siunčiami kas sa
vaite. Skubius s iunt inius siun
čiame A I R C A R G O . Siunčia 
me a u t o m o b i l i u s . Pinigai per 
vedami d o l e r i a i s . T R A N S 
PAK, 2638 W. 69 St., C b i c a g o , 
IL 60629, te l . 312-436-7772. 

(sk) 

Auka steigiamam „Draugo" paramos fondui— 
yra lietuvybės laidas ateities kartoms. 

Čekius rašyti: 

DRAUGAS FOUNDATION 
4545 W. 63rd St., Chicago, IL, 60629 

Aukos yra nurašomos nuo Federalinio mokesčio. 

PUTNAMO SESERŲ VIENUOLIJOS 
RĖMĖJŲ METINĖ VAKARIENĖ 

„Didelis geltonas autobusas" laukia „Žiburėlio" mokyklėlės vaikų, pasiruošusių važiuoti j gyvulių 
ūki gegužės 12 d. 

Nuotr 
S t a s y s V a l i n s k a s , K a p ų 

sklypų savininkų dr-jos pirmi
n inkas , pirmadienį, gegužės 30 
— Kapų puošimo dieną, p raves 
mirusiųjų prisiminimo iškilmes 
p r i e Steigėjų paminklo Šv . 
Kazimiero lietuvių kapinėse . 
Visuomenė tuoj po šv. Mišių 
kapinėse kviečiama rinktis pr ie 
Steigėjų paminklo, ku r t r u m 
pomis apeigomis bus pagerbt i 
kapinių steigėjai, šiose kapinėse 
amžinąjį poilsį radę, o taip pa t 
visi mirusieji lietuviai, ku r j ie 
bebūtų. Šauliams,-ėms ir ramo-
vėnams su vėliavomis bud in t 
garbės sargyboje, maldas sukal
bės šių kapinių direktorius kun . 
Jonas Kuzinskas, žodį tars Algis 
Regis, Bendruomenės pasau
liečių k-to pirmininkas, miru
sieji b u s page rb t i v a i n i k o 
padėjimu, prisiminimo lieps-
nos-žvakės uždegimu, visų ben
dra giesme ir Tautos himnu. Po 
šių visuomeniškų iškilmių — 
ind iv idua lus artimųjų k a p ų 
lankymas . 

A r v y k s t a t e šią vasarą į 
Lietuvą dalyvauti (ar pasigėrėti) 
Pasaul io lietuvių Dainų ir t au 
t in ių šokių švente? Kviečiame 
jos dalelę pamatyt i , dar pr ieš 
pakylant lėktuvams skrydžiui 
per Atlantą, Jaunimo centre 
birželio 19 d., 3 vai. p.p. Šven
tės pelnas skiriamas „Draugui", 
programą atl ieka net septynios 
tau t in ių šokių grupės, o bilietai 
gaunami Vaznelių prekyboje ir 
..Draugo*' administracijoje (jie 
t ikra i pigesni, kaip tie, kuriuos 
pirksi te Lietuvoje"-1. 

K u n . N i c h o l a s N o r u s i s , 
OSM. čikagietis. kilęs iš M. 
Marijos Nekal to Prasidėjimo 
parapijos, kunigu įšvent intas 
1944 metais , gegužės 29 d. 
švenčia savo kunigystės auksinį 
jubiliejų- Šiuo metu j is darbuo
jas i Annunc ia ta parapijoje. 

x P a r d u o d a m e b i l i e tu s k e 
l i o n ė m s į L ie tuvą ir į visus pa
saulio kraš tus geriausiomis kai
nomis . Skambin t i : T. L e s -
n i a u s k i e n e i , T r a v e l C e n t r e , 
L td . , te l . 708-526-0773. 

(sk) 
x „ S a u l u t ė " , Lietuvos našlai

čių globos būrelis, gavo praneši
m u s iš Britanijos, Australijos i r 
Kanados apie veiklą padėt i 
Lietuvos vaikams. Britų-Lietu-
vių Pagalbos Fondas Va ikams 
Lietuvoje — remia vaikus su 
f i z i n ė m i s a r b a p r o t i n ė m i s 
negaliomis, „Vilties draugiją", 
San ta r i šk ių ligoninę, Lands
bergio Vaikų fondą", „Saulu
t ė s " vaikų sanatoriją. Austral i
jos LB paramos Lietuvos našlai
čiams neteikia , bet pavieniai 
asmenys siunčia prieglaudoms, 
Vi ln iaus vaikų invalidų ugdy
mo centrui , bendrijai „Vil t is" , 
Vl- ta ja i V a i k ų po l ik l in ika i 
Vilniuje ir „Negalios informa
cijos ir konsul tavimo" biurui . 
Kanados „Pagalba Lietuvos 
v a i k a m s " Hamiltone siunčia į 
„Car i t as" Šv. Jurgio parapijoje, 
Šiauliuose „S.O.S. va ika i " P. J . 
Gr iga l iūn iene i Kaišiadoryse, 
bei An taka ln io T.B. ligonine 
Vilniuje ir paremia 10 daugia
vaikių Seimų. Ačiū! „Saulutė**, 
419 Weidner Rd., Buffalo 
G r o v e . I L 60089. 

(sk) 

„ Ž I B U R Ė L I O " IŠVYKA 
A U T O B U S U 

Saulėtą ketvirtadienį, gegužės 
12 d., Lemonto .,Žiburėlio" 
auklėtiniai paskubomis rinkosi 
mokyk lė l ė j e . Ta i nee i l in is 
ketvir tadienis , bet mažame
čiams su ruoš ta pramoga — 
išvyka į gyvulių ūkį. „Žibu
rė l io" klasėje susirinkusieji 
auklėtiniai, mokytojos ir mamy
tės palydovės kantriai laukė 
„didelio gel tono autobuso". 
Žinoma, ne viena mamytė ar 
tėvelis iš anks to paaiškino savo 
vaikui, kad į ūkį nevažiuosime 
a t s k i r o m i s mašinomis , be t 
vyksime visi kar tu „dideliu 
geltonu autobusu ' - . Netrukus 
a t d u n d ė j o t a s i š g a r s i n t a s 
autobusas ir ka r tu kilo kai 
kurių palydovių abejonė: „Ar 
t ikra i mes visi sutilpsime? J u k 
vien mokinukų vyksta 34!" 
Aišku, t ruputį susispaudėme ir 
visi puikiai sutilpome. Netru
kus autobusas, pilnas dainuo
jančių mažamečių, išriedėjo iš 
Lemonto Lietuvių centro kelio
nei į ūkį Palos Parke. Vos įsi
smaginę, jaunieji dainininkai 
atsidūrė ūkyje. 

Ūkyje vadovė aprodė ir paaiš
kino visiems atvykusiems apie 
į va i r i u s ū k i o g y v u l i u k u s . 
Auklė t in ia i išmoko atskir t i 
arkliuką nuo asilo, ant) nuo 
žąsies. Be to, vaikai matė 
karvių, kiaulių, ožkų, avių, viš
tų su viščiukais, kalakutų ir 
triušį. Pavėsyje, susėdę rateliu 
ant žolės, visi turėjo progą triušį 
paglostyti. 

Atėjo laikas rankas nusiplau
ti p r i e š p i e t u s . E i n a n t į 
prausyklą, vaikai pastebėjo, kad 
ne vienas didelis geltonas auto
busas pastatytas aikštėje, bet 
keli. Vyko sunkūs sprendimai: 
kuris autobusas mūsų? Net pie
taujant su draugais gražioje 
pavasario gamtoje, pora moki
n u k ų a t s ig ręžė per petį į 
autobusų eilę, ir vėl iš naujo 
prasidėjo diskusijos bei svars
tymai , kuris „didelis geltonas 
autobusas" mums priklauso. Po 
pietų laisvalaikis. Vienas maža
mečių būrys vijosi pulką žąsų. 
kiti mokinukai pievoje pienes 
s k y n ė , d a r kit i šuol ia is į 
kalniuką bėgo. Pasimankštinę 
gamtoje, visi sugrįžome prie 
autobuso ir t raukėme mokyk-
lėlėn. 

Be abejo, auklėt iniai , sugrįžę 
namo, su tėveliais pasidalino 
ūkio įspūdžiais. Po kiek laiko 
kažin ar „Žiburėl io" maža
mečiai atsimins, ka ip atskirti 
asilą nuo arkl iuko ar antį nuo 
žąsies, t a č i a u ap ie „didelį 
geltoną autobusą" t ikrai negrei
tai užmirš. 

I r e n a l v a n a u s k a i t ė -
Senkev ič i enė 

Irenos Senkevičienės 

NAUJA 
FARMACIJOS 

DAKTARĖ 
Danu tė Penčyla i tė , Rimanto 

ir Ritos Penčylų duktė. š.m. 
gegužės mėnesį baigė Universi-
ty of Illinois College of Pharma-
cy, kur jai buvo suteiktas Doc-
tor of Pharmacy laipsnis. Danu
t ė savo mokslus pradėjo lanky
dama Kriaučeliūnų Vardo Mon-
tessori namelius, baigė St. Alex-
a n d e r pradžios mokyklą ir 
Mother McAuley Liberal Arts 

Farmacijos daktarė 
Danutė Penčylaitė 

gimnaziją. Abi mokyklas baigė 
pirmaujančių mokinių tarpe, 
buvo Deans List sąrašuose bei 
i š r ink ta į Nationa! Honors 
Society. įstojus į University of 
Illinois at Chicago, pradėjo stu
dijuoti pre-pharmacy programa 
ir po dvejų metų buvo priimta 
į University of Illinois College 
of Pharmacy. Ten priklausė Rho 
Pi Phi Pharmaceutical Frater-
ni ty, IPHA, ASP, ASHP bei 
k i toms profesinėms organizaci
joms. Dalyvavo American Socie 
ty of Hospita] Pharmacis ts 
Midyear Clinical suvažiavime, 
Atlantoje 1993 metų pabaigoje. 
Ta ip pat p r ik lauso LAPAS 
(Li thuanian-American Phar
macists Association) ir žada 
susi t ikt i su keliais Lietuvos 
farmacistais šią vasarą Lietu
voje. 

Danutė lygiagrečiai lankė ir 
lituanistines mokyklas. Baigusi 
Donelaičio pradinę ir aukš
tesniąją mokyklą, įstojo į Peda
goginį lituanistikos institutą ir, 
įsigijusi trejų metų diplomą, su
grįžo į Donelaičio lituanistinę 

J a u daug metų Čikagoje ir jos 
apylinkėse veikia Nekaltai Pra
dėtosios seserų v ienuol i jos 
rėmėjų organizacija. Lietuvoje 
šios seselės žinomos Vargdienių 
seselių vardu, o čia, Amerikoje, 
dažniausiai jas vadiname put-
namietėmis, nes jų centras y ra 
Putname, CT. 

Rėmėjų metinė šventė papras
tai susideda iš dviejų dalių — 

Ilgą laiką Putnamo seselės re
dagavo ir leido vaikams laik
raštėlį „Eglutę" . Išvykus jos 
red. O. Mikailai tei į Lietuvą, 
„ E g l u t e i " g r ė s ė pavo jus . 
Laimei, ją leisti ir redaguoti 
apsiėmė J A V LB Šviet imo 
taryba. Apie dabart inę „Eglu
tės" padėtį papasakojo Švietimo 
tarybos pirm. R. Kučienė. Da
bar „ E g l u t ę " redaguoja A. 

pamaldų ir pokylio-vakarienės. Nausėdienė. „Eglutė" pasiekia 
Šių metų šventė įvyko gegužės i r Lietuvą, ir Sibirą. Porą 
15 d„ sekmadienį. 3 v. p.p. buvo numerių PLB Švietimo vice-
pamaldos jėzuitų koplyčioje. Šv. 
Mišias aukojo kun. dr. K. Tri
makas ir pasakė at i t inkamą pa
mokslą, koncelebravo kun. A. 
Paliokas, SJ , iš Lemonto. Per 
Mišias giedojo sol. Margari ta ir 
Vaclovas Momkai. 

Metinė vakarienė prasidėjo 4 
v. p.p. Jaunimo centro didžiojoje 
salėje. Atidaromoje kalboje 
rėmėjų valdybos vicepirm. B. 
J a sa i t i enė pasve ik ino susi
r inkusius paremti seselių dar
bus, sužinoti ir kitiems pasaky
ti, ką jos veikia, kiek jos kasdien 
aukojasi, besirūpindamos ir vai
kais, ir jaunimu, ir seneliais. 
Pirm. S. Endrijonienė dėkojo vi
siems, kurie prisidėjo pr ie šios 
vakarienės rengimo, ypač ses. 
Margaritai ir V. Čepaitienei. 
Perskaitė ses. Ignės laišką iš 
Pu tnamo. kur iuo dėkojama 
rėmėjams už pastovią kasme
tinę paramą. 

mokyklą kaip mokytoja. Joje 
dirbo kelis metus, mokydama 
vaikų darželį bei l ietuviškai 
besimokančių klases. 

Sekdama abiejų tėvelių ir 
brolio Romo pavyzdžiu, Danutė 
įsi jungė į Lie tuvių s k a u t ų 
sąjungą ir įstojo į Čikagos Ker
navės tuntą, būdama vos penke
rių metų amžiaus. Skautau-
da*ma ir stovyklaudama Rakė, 
Danutė pasiekė vyr. skautės 
laipsnį ir, baigus Gintaro vado
vių mokyklą, Kernavės tun te 
ėjo įvairias vadovės pareigas. 
Pradėjus studijuoti, įstojo į Aka
demikų skautų sąjungą ir tapus 
Akademikių skaučių draugovės 
tikrąja nare, buvo išr inkta įjos 
valdybą įvairioms pareigoms. 

Nuo pat mažens mėgo lietu
viškus tautinius šokius. Lanky
dama li tuanistines mokyklas, 
šoko jų ansambliuose, o vėliau 
įsijungė į „Grandies" tau t in ių 
šokių ansamblį, kur iame šoko 
apie 5 metus. Dalyvavo įvairiuo
se Šokių bei dainų šventėse. 
Paskutinius kelis metus šoka su 
..Vilties" šokių grupe ir šią va
sarą važiuoja su ja į Dainų ir 
šokių šventę Lietuvoje. Po ato
stogų Lietuvoje ir aplankius 
k i t a s Europos v a l s t y b e s , 
sugrįžus atgal į Čikagą, Danutė 
pradės naują darbą kaip klini
kinė farmacistė Lakeside Vete-
rans Administration Medical 
Center. 

Danutės pasiekimais džiau
giasi tėveliai, brolis Romas su 
žmona Jenni ir seneliai, Pet ras 
ir Jadvyga Stravinskai bei Jad
vyga Penčylienė. 

x Poryt, gegužės 28 d. 5 va i . 
p.p. „Tėviškės" bažnyčioje, 
6641 S. Troy, prof. Arminas, 
Brazis, Bunt inai tė , BarniSkis, 
Fanelli, Sprindy s gieda Gudaus
kienės, Jakubėno, Mieliulio, 
Gounod, Mocarto, Beethoveno, Krista Šilimaitytė, sėkmingai baigusi Pedagoginio lit instituto trejų matų 
Gluecko ir Mendelseno kuri- k""*, g«vo diplomą gegužės 15 d įvykusiose i Jcilmėse. Ii kaires: Krista, 
nius. P"^- Pe t ro Jonikas ir dr. Jonas Račkauskas 

(gjj) Nuotr. Jono Tamulaieio 

pirm. įkalbėjo į juosteles. Je i 
b u s p a r e i k a l a v i m a s , b u s 
įkalbama ir toliau. J i ragina lit. 
mokyklas naudot i „Eg lu t ę " 
kaip mokomąją priemonę, pra
šo, kad v i s u o m e n ė p a d ė t ų 
„Eglutei" ir toliau žaliuoti. 

Meninę dalį atliko Čikagos 
l i tuanistinės mokyklos moki
n i a i . P r o g r a m a i vadovavo 
mokyt. D. Mikužienė. Progra
mos pradžioje penki šokėjai — 
Ada ir Daina Valaitytės, Er ika 
Trejo, Rasa Dovilaitė ir Tomas 
Mikužis pašoko labai gražiai ir 
mikliai „Lenciūgėlį". Prie šokėjų 
prisidėjo dar būrelis dainininkų: 
S. Fabionovich, T. Mikužytė, A. 
Brooks, L. Dovilaitė, A. Meilytė, 
Aušra Brooks, L. Dainytė, St. 
Utz, Tadas Mikužis, M. Vygan
tas. Muzikine palyda prisidėjo 
A. Utz ir M. Vygantas. Tau
tinius šokius paruošė mokyt. 
Nijolė P u p i e n ė , d a i n a s — 
mokyt . J ū r a t ė T a u t v i l a i -
tė-Fisher. Lituanistinės mokyk
los mokinių at l iktą programą 
žiūrovai priėmė nuoširdžiai, nes 
ir atlikėjai at l iko nuoširdžiai. 

Pasibaigus programai, maldą 
sukalbėjo prel . J. Prunskis, i r 
prasidėjo vakar ienė , paruošta 
O. Norvilienės ir padėjėjų V. 
Valavičienės bei E. Kantienės. 
S t a l u s , p a p u o š t u s J . Iva-
šausk ienės , pradėjo k r a u t i 
valgiais pačios rėmėjų organiza
cijos narės, o „išalkusi minia" 
— sotintis, da r iš A. Valavičiaus 
vadovaujamo baro atsinešdami 
tai silpnesnio, tai stipresnio gė
rimo. Bevalgant kažkas prisi
minė, kad šią dieną yra Sofijų 
vard inės . J o m s pada inuo ta 
„Ilgiausių metų". Prie kavos — 
Ankų šeimos paaukoti pyragai. 

Vaka r i enės proga seselių 
reikalams po 100 dol. aukojo: dr. 
Adolfas ir Jadvyga Damušiai, 
dr. Petras ir Stefa Kisieliai, dr. 
Leonas ir I rena Kriaučeliūnai, 
Vaclovas ir Margar i ta Momkai, 
prel. Juozas Prunskis , Aldona 
Šmulkštienė ir dr. Adolfas ir 
Algė Šležai. Kit i aukojo po ma
žiau. Anot seselės Margaritos, 
ku r i n e t r u k u s važiuoja į 
Lietuvą, visos šios aukos tiesiai 
eis į Lietuvą, jos žmonėms. 

Ir programos vedėja B. Jasai
tienė, ir pirm. S. Endrijonienė 
nuoširdžiai padėkojo visoms ir 
visiems, kurie prisidėjo prie šios 
vakarienės pasisekimo. 

Šiuo metu Čikagos rėmėjų 
valdybą sudaro; pirm. Salomėja 
Endrijonienė, vicepirm. Jadvy
ga Dočkienė ir Birutė Jasai
tienė, ižd. Aldona Ankienė, 
sekr. Valerija Čepaitienė ir 
vald. narė Marija Saliklienė. 
Taip pat valdybai priklauso 
Brighton Parko atstovė Alina 
Vadeišienė. Rėmėjų valdybai 
sekasi dirbti ne t ik todėl, kad 
pačios gerai t a r p savęs sutaria, 
bet kad t u r i daugybę ta l 
kininkių ir ta lkininkų, kurie 

be didelių prašymų atlieka daug 
darbų. Šai j ie : Pet rė Andriu
kaitienė, Ona Gradinskienė, 
Juzė I v a š a u s k i e n ė , Sofija 
Jurkūnienė, Emilija Kantienė, 
L iuda K y b a r t i e n ė , Adelė 
Lietuvninkienė, Ona Norvi
lienė, Povilas Norvilas, Sofija 
Plenienė, Eleonora Radvilienė, 
Marytė Remienė, Izabelė Ston-
čienė, Viktorija Valevičienė, 
Antanas Valavičius, Zūnė Žile-
vičienė... Tai rodo, kad daug 
rankų didžią naštą pakelia, 
t a č i a u savo d a r b o , a u k ų 
sutelkimo seselėms, jos-nelaiko 
našta, o malonia pareiga. 

J . M. 
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