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Konservatoriai stebisi 
ekspertų teiginiais 

Referendumui siūlom o ekono
minio įstatymo rengėjai dar 
kar tą perredaguos įstatymo pro
jektą, kad j ame būtų papildomi 
s a u g i k l i a i prieš inf l iaci ją , 
spaudos konferencijoje Seimo 
rūmuose informavo Tėvynės 
Sąjungos (Lietuvos Konserva
tor ių) valdybos p i r m i n i n k a s 
Gediminas Vagnorius. 

Ka ip pranešė Elta t ik birželio 
8 d., spaudos konferencijoje, 
įvykusioje birželio 2 d., Ge
diminas Vagnorius kalbėjo apie 
labai blogą gamybos ir prekybos 
būklę Lietuvoje. Jis, be ki ta ko, 
minėjo, jog per pusantrų m e t ų 
pramonės gamybos lygis šalyje 
nusmuko tr is su puse karto. Pa
sak kalbėtojo, Konservatorių 
siūlomo ekonominio referen
dumo tikslas — ne t ik a ts ta ty t i 
indėlius, bet ir apskritai pakelt i 
ekonomiką, priversti vyriausy
bę vykdyti savo pažadus. 

Komentuodamas Tėvynės Są
jungos narių susitikimą su nei
g iamai referendumo organiza
torių pasiūlymus įver t inusiu 
Tarptaut in io Valiutos Fondo 
a ts tovu Lietuvoje Peter Cor-
nelius, G. Vagnorius oponento 
ka lbas pavadino skandal ingo
mis. 

Gedimino Vagnoriaus atsaky
mas į TVF atstovo ir kitų eks
per tų teiginius spausdino „Lie
tuvos a idas" balandžio 2 d. 
Vagnoriaus minimas Eltos per
duo tas žinias skelbėme vaka
rykščiame „Drauge ' ' . Gedimi 
nas Vagnorius „Lietuvos a i d e " 
rašė: 

Valiutos Fondo atstovas p. Pe ter 
C o r n e l i u s , t a i p p a t L ie tu 
vos Banko konsul tantas p. An
t anas Grina, perdavė Eltai savo 
ver t in imus dėl Tėvynės Sąjun
gos siūlomų būdų indėl iams 
ats tatyt i , neturi išankstinio nu
sistatymo. Tačiau iš Eltos patei
kimo atrodo, kad šie eksper ta i , 
maty t , nėra pakankamai at i
džiai susipažinę su pa te ik tu 
r e f e r e n d u m u i k o n s t i t u c i n i o 
įs tatymo projektu. Eltos ne
nor ima matyti , kaip indėl iams 
a t s ta ty t i skir tas valstybės tu r 
tas dabar be jokio privatizavi
mo, tiesiog veltui dal i jamas 
„išr inkt iesiems". 

S a n t a u p ų a t s t a t y m a s 
infl iaci jos n e s u k e l s 

„Santaupų a ts ta tymas iš pri-
va t izuot ino vals tybės t u r t o 
jokiu būdu infliacijos nesukels , 
nes pinigų indėlininkams nega
lės bū t i išmokama daugiau nei 
jų sukaup iama už privatizuoti-
ną t u r t ą ar iš papildomų įnašų. 
Galbūt dalis indėlininkų pagei
daus tučtuojau išleisti santau
pas, todėl, prieš iššaldant indė
lių sąskai tas , numatoma 2 0 ^ -
25% pinigų rezervą sukaupt i li
tais ir konvertuojama val iuta . 
Ne vieną šimtą milijonų dolerių 
gal ima gauti pardavus Mažei
kių Naftos įmonę ir k i tus „va
liutinius" objektus, kuriuos t a ip 
pat y r a bandoma išsidalyti vel
tu i " . 

„Diskutuoti būtina, tačiau ne 
dėl infliacijos, bet dėl to, kokia 
reali l ikusio nepr iva t izuoto 
valstybės tu r to vertė ir kokiu 
dydžiu bei per kiek laiko įma
noma kompensuoti gyventojams 
sovietinės valdžios nusav in t a s 
santaupas , kiek lėšų skir t i pen
sinio draudimo fondui ats tatyt i , 
investicijoms ar smulkiam vers
lui pa remt i" . 

„Niekuo nepagrįsti nuogąsta
vimai, jog Taupomasis Ban

k a s taps nel ikvidus ar žlugs 
Lietuvos bankų sistema, nes 
mūsų siūlomame įstatymo pro
jek te numaty ta valstybės skolą 
indėl ininkams iš šio banko ir 
k i tų bankų perduoti Lietuvos 
valstybės vertybinių popierių 
fondui, kur is perims atitinkamą 
dalį valstybes tu r to (akcijų) ir 
laipsniškai a ts ta tys konfiskuo
t a s gyventojų indėlių lėšas". 

„Įmonės sudarys sutart is dėl 
dalies valstybės kapitalo iš
pirkimo (išsimokėtinai) ne su 
Lietuvos Banku a r kitais ban
kais , bet su minėtu vertybinių 
popierių fondu, kur is valstybės 
vardu pasirašys paskolos sutar
t i s su Taupomuoju Banku ir 
t a ip bus a ts ta tyi šio banko 
aktyvai bei l ikvidumas". 

„Konkurenciją padidinsime ir 
indėlių kompensavimą paleng
vinsime, je igu dar sudarysime 
galimybę komerciniams ban
kams išsimokėtinai ir nomina
lia kaina įsigyti valstybei pri
klausančių pageidaujamų pa
klausių įmonių akcijų". 

R e i k i a s t a b d y t i 
n e k o n s t i t u c i n e s t u r t o 

d a l y b a s 

„Tenka prisiminti , kad Eko
nomikos ministerijos oficialiais 
duomenimis iki 1994 m. gegu
žės 1 d. gyventojai jau išleido 
70% išduotų investicinių čekių, 
o įs ta tymiškai privatizuota tik 
34% valstybės kapitalo, numa
tyto pagal pirminio privati
zavimo programą, arba 23% 
viso v a l s t y b ė s t u r t o ' be 
biudžetinių įstaigų, žemės ir 
žemės ūkio įmonių). Nepanau
dotų investicinių čekių y ra 
nedaug, todėl likę du trečdaliai 
pagal įstatymus neprivatizuoto 
valstybės tur to (kurio rinkos 
ver tė 10-12 bilijonai litų) gali 
būti parduoti už pinigus (įskai
tan t konvertuojamą valiutą) ar
ba. . išdalyti „saviesiems". Jei
gu sustabdysime nekonstituci
nes turto dalybas, tai už vals
tybės turtą anksčiau ar vėliau 
bus gaunami pinigai indėliams 
atstatyti ir investicijoms į ūkį 
paremti" . 

„Tiesa įrodoma ne pareiški
mais, bet a rgumenta i s parem
toje diskusijoje. Todėl dar kar tą 
kviečiame į viešus televizijos 
debatus ne tik dabartinius vals
tybės vadovus, bet ir besidomin
čius šiais k laus imais bankinin
kus bei finansų specialistus". 

Birželio 2 d. spaudos konferen
cijoje, anot Eltos žinių. Gedi
minas Vagnorius informavo, 
kad Konservatoriai parengė 
laišką Tarptaut inio Valiutos 
Fondo vadovams su prašymu 
patvirtinti arba paneigti Peter 
Cornelius teiginius, nes po susi
tikimo liko neaišku, ar tai visos 
organizacijos, ar tik jos atstovo 
nuomonė. „Nenorėtumėme, kad 
dėl vieno a r kito TVF atstovo 
pasisakymo, būtų kompromi
tuojama m u m s daug padėjusi 
autori tet inga tarptaut ine orga
nizacija", pareiškė G. Vagno
rius. 

— Lie tuvos S e i m a s ratifi
kavo Lietuvos ir Ukrainos su
tartį „Dėl investicijų skatinimo 
ir abipusės apsaugos", kuri 
buvo pasirašyta vasario 8 d. Vil
niuje. 

— L i e t u v o s B a n k o valdyba 
nuo liepos 1 d. išleis proginę 10 
litų monetų Pasaulio lietuvių 
dainų šventės proga. 

Nr . 111 

Lietuvos Seimas birželio 7 d. nubalsavo Vytauto Didžiojo universitetui palikti visus ligšiol 
priklausiusius pastatus. Nuotraukoje matome pirmąjį atkurtojo universiteto rektorių dr. Algirdą 
Avižienį universiteto penkerių metų sukakties iškilmėse kurių metu jam buvo suteiktas univer
siteto garbės profesoriaus vardas. Už jo iš kairės — dabartinis universiteto rektorius dr. Bronius 
Vaškelis. 

Aptartas Lietuvos prezidentų 
atminimo įamžinimas 

Vilnius, birželio 7 d. (Elta) — 
Buvusių Lietuvos prezidentų 
Kazio Griniaus, Antano Smeto
nos ir Aleksandro Stulginskio 
atminimo įamžinimo komisija 
antradienį posėdžiavo dabar
tinio prezidento Algirdo Bra
zausko kabinete. 

Posėdyje tartasi, kaip įamžinti 
kiekvieno iš trijų prezidentų 
atminimą. Marijampolės rajono 
tarybos pirmininks Algis Rimas 
pasakė, kad, vykdant priešmir
tinį prezidento Kazio Griniaus 
pageidavimą, nu ta r ta perkelti 
jo palaikus į Mondžgirį (Mari
jampolės rajone). Pasak A. 
Rimo, rajono savivaldybė jau fi
nansuoja žemės, skirtos perlai
doti ir pasta tyt i paminklą, 
tvarkymą, taip pat jau pasi
rinktas paminklo, kurį numa
toma pabaigti rugsėjo viduryje, 
p ro jek tas . J i s t u r ė t ų b ū t i 
pagamintas iš akmens, granito 
ir marmuro. Taip pat ruošiama
si pastatyti paminklinį akmenį 
prezidento tėviškėje, pritvirtinti 
memorialine lentą prie namo, 
kur jis gyveno, išleisti dviejų 
tomų atsiminimų knygą, įrengti 
memorialinį namą — muziejų, 
Kazio Griniaus vardu pavadin
ti centrinę Marijampolės ligoni
nę, pagaminti atminimo medalį, 
išleisti pašto ženklą, voką. 

Lietuvių Tautininkų Sąjungos 
pirmininkas Rimantas Smetona 
pr is ta tė prezidento Antano 

Rusija Latvijai 
laikinai duoda 

prekybinį palankumą 
Ryga. birželio 1 d. (RFE/RL) 

— Rusijos derybų su Latvija 
delegacijos vadovas Sergej Zotov 
pasakė, jog nuo birželio 1 d. 
Rusija Latvijai laikinai suteiks 
palankiausią prekybinį režimą. 
Palankiausias prekybos režimas 
Latvijai jau buvo numatytas 
1992 m. lapkričio mėnesį pasi
rašytose abišalėse sutartyse, jos 
pilnai įsigalės tik tuomet, kai 
Latvijos parlamentas ratifikuos 
Latvijos ir Rusijos prezidentų 
balandžio 31 d. pas i rašytą 
sutartį dėl Rusijos kariuomenės 
išvedimo iš Latvijos. 

Latvijos ministras pirminin
kas Valdis Birkavs pareiškė 
pas i tenkinimą šiuo Rusijos 
veiksmu, nes tai palengvins 
Latvijos pramonininkams bei 
ūkininkams daugiau gaminių 
parduoti Rusijoje. 

Smetonos a tmin imo įamžinimo 
projektą. J o t e ig imu, l ikus 
dviems mėnes iams iki 120-ųjų 
Antano Smetonos gimimo meti
nių paminėjimo, pirmiausia rei
kėtų n u m a t y t i renginius, skir
tus š ia i progai, ta ip pat sužinoti 
prezidento artimųjų (konkrečiai 
— Bi ru tės Nasvytytės-Smeto-
nienės) poziciją dėl palaikų per
laidojimo. Numatom: ' išleisti 
le idinuką apie A. Smetonos 
g imt inę , pašto ženklą, voką, 
pr i tv i r t in t i memoria l inę lentą 
prie n a m o Vilniuje. 

Vėl iau t u r ė tų būt i išleista 
A leksandro Merkelio knyga 
„ A n t a n a s Smetona. J o visuo
meninė , ku l tūr inė ir politinė 
ve ik la" . Taut in inkų ats tovas 
ta ip p a t pasiūlė prezidento An
tano Smetonos tėviškėje atsta
tyti j o gimtąjį namą ir įrengti 
jame memorialinį muziejų. Tarp 
t a u t i n i n k ų pasiūlymų buvo ir 
buvusių prezidentūros rūmų 
sodelyje K a u n e pastatyt i pa
minklą prezidentui Smetonai , 
ta ip pa t ir kitų dviejų pre
zidentų b ius tus . 

Seimo narys Julius Beinortas, 
ka lbėdamas Krikščionių Demo
kratų vardu, pažymėjo, kad, mi
nint 25-ąsias prezidento Alek
s a n d r o S tu lg insk io m i r t i e s 
me t ines , re ikė tų su tvarky t i 
prezidento ir jo žmonos kapą bei 
sukaup t i l i teratūrinį jo pali
kimą ir biografinius duomenis. 
Anot J u l i a u s Beinorto, prezi
dento gimtinėje, Kutal iuose 
(Šilalės rajonas) pastatų nėra 
išlikę, taigi buvo pasiūlyta užsi
imti Jokūbavo, kuriame y ra tar
pukar io meta is Aleksandrui 
Stulginskiui priklausęs dvaras, 
bažnyčios atstatymu. 

Užsienio prekybos 
balansas — neigiamas 

V i l n i u s , birželio 7 d. (Elta) -
Lietuvos užsienio prekybos ba
lansas 1993 m. buvo neigiamas, 
p ranešė Statist ikos departa
mentas . Prekių importas viršijo 
ekspor tą beveik 273 milijonais 
litų. 

Didžiausios prekybos apimtys 
buvo su Nepriklausomų Valsty
bių Sandraugos šalimis, ekspor
tas į j a s ver t inamas 3.3 bili
jonais litų, o impor*as — 4.7 
bilijonais. 

Pagal prekių rūšis 1993 m. 
Lie tuva daugiausia prekiavo 
kuru , mineral inėmis medžiago
mis ir meta la is . 

LDDP: Interpeliacija 
vyriausybei - neįtakingų 

partijų bandymas įsitvirtinti 

Įstatymas leidžia 
neteisėtai privatizuoti 

Viln ius , birželio 2 d. (AGEP) 
— Šiuo metu Vilniuje yra apie 
110 įmonių, kurios iš pelno 
padidinusios įstatinį kapitalą 
pavirto į akcines bendroves iš 
valstybinių. Tai padaryti leido 
Valstybinių įmonių įstatymas. 
Pagal šį įstatymą, didesnioji 
įmonės pelno dalis priklauso 
įmonės darbuotojams. Tačiau 
šis pelnas gali būti panaudoja
mas didinant įstatinį kapitalą. 
Kadangi įmonių tur tas įvertin
tas nerealiai mažai, užtenka 
kad ir nedidelio pelno, kad 
privataus kapitalo dalis viršytų 
valstybinio kapitalo dalį. Pap
ras ta i įmonė pereina į direk
tor iaus nuosavybę. 

Tėvynės Sąjungos (Lietuvos 
Konservatorių) partija reika
lauja teisingai vertinti vals
tybės turtą, tačiau LDDP tam 
priešinasi, nes dauguma vals
tybinių gamyklų direktorių 
išlikę nuo senų laikų ir remia 
LDDP. Tokią valstybinio tur to 
privatizaciją Konservatorių par
tija ver t ina kaip neteisėtą. 

Naujas mokestis 
nepapildys tuščio 

iždo 
Viln ius , birželio 4 d. (AGEP) 

— Liberalų nuomone, pridėtinės 
ver tės mokest is nepapildys 
tuščio Lietuvos iždo. Birželio 1 
d. Lietuvos Žurnalistų Sąjun
goje įvyko spaudos konferenci
ja. Dalyvavo Liberalų Sąjungos 
pirm. Šarūnas Davainis, jo pa
vaduotojas Ginutis Vencius ir 
Liberalų Sąjungos Kauno sky
riaus pirmininkas, korporacijos 
„Sabina" prezidentas Gintautas 
Kazlauskas. „Lietuvos ry to" 
žiniomis, buvo kalbama apie 
Lietuvos vadovybės vykdomą 
mokesčių politiką bei Tėvynės 
Sąjungos rengiama referendu
mą. 

Pasak Š. Davainio, Lietuvos 
mokesčių politiką puikiai il
i u s t r u o j a t u šč i a s L i e tuvos 
vals tybės iždas. Šiuo metu 
versl ininkas mokesčiams tur i 
skirti apie 80<£ pelno. „Skur 
džioje valstybėje tai — absurdas. 
Nebūkime naivūs. Ir privačios 
ir valstybinės įmonės didžiosios 
dalies mokesčių nemoka", sakė 
jis. 

I „Lietuvos ryto" klausimą, ar 
p r i d ė t i n ė s ver tės mokesčio 
įvedimas buvo savalaikis Gin
t au ta s Kazlauskas atsakė, kad 
verslininkui tai visai neaktu
alu, nes įvedus šį mokestį 

Vilnius, birželio S d. (Elta.) — 
ketvirtadienį (birželio 2 d .— 
Red.) Seimo rūmuose vykusioje 
LDDP spaudos konferencijoje 
valdančiosios partijos frakcijos 
nariai Algirdas Kunčinas ir Al
binas Lozuraitis komentavo 
prasidėjusį nepasitikėjimo vy-
riasybe procesą. 

LDDP frakcijos seniūno pava
duotojo Algirdo Kunčino nuo
mone, pasirašiusius nepasiti
kėjimo Adolfo Šleževičiaus 
vyriausybe dokumentus, įvairių 
politinių jėgų atstovus vienija 
ne bendra ideologija, o t i k 
„noras nuversti vyriausybę ir 
parodyti savo politinį aktyvu
mą. 

Jis minėjo, jog dal is interpe
liacijos procese dalyvaujančių 
partijų, pavyzdžiui, Tautininkai 
i r Demokratai „jungiasi prie bet 
kokių judėjimų prieš valdžią". 
Kalbėtojas turėjo priekaištų ir 
interpeliacijai pateiktų doku
mentų turiniui. Pasak jo. neaiš
ku, ar nepasitikima tik minist
ru pirmininku, ar visa vyriausy
be. 

Albinas Lozuraitis išvardijo 
in terpel iac i jos p l i u s u s i r 
minusus, tačiau pastarųjų, jo 
nuomone, yra daugiau. LDDP 
frakcijos narys teigiamai ver
t i n a su te ik iamą g a l i m y b ę 
Vyriausybei išanalizuoti savo 
veiksmus, pateikti visuomenei 
ataskaitą. A. Lozuraitis mano, 
kad vienas šios interpeliacijos 
trūkumų yra tas. jog dokumentuo
se nesuformuluoti keli esminiai 
p r i eka i š t a i Vyr iausybe i , o 
surašyta viskas, kas yra blogo 
valstybėje. Šiuo metodu, kalbė
tojo tvirtinimu, „galima in-
terpeliuoti bet kurią pasaulio 
vyriausybę". Pasak A. Lozurai-
čio, nepasitikėjimo vyriausybe 
paskelbimo motyvas buvo „ t am 
t ikrų neįtakingų politinių jėgų 
mėginimas įtvirtinti save". 

A. Lozuraitis skeptiškai ver
t ino koalicinės Vyriausybės 
sudarymo galimybę, nes t a m 
reikal ingos polit inės jėgos , 
galinčios atsisakyti politinių 
ambicijų vardan bendro darbo, 
o realybėje, jo žodžiais, domi
nuoja kova dėl valdžios. 

Pasitikėjimo vyriausybe 
išbandymas leis išspręsti 
principinius klausimus 

Vilnius, birželio 7 d. (Elta) — 
Antradienį spaudos konferenci
joje Seimo rūmuose triiu šalies 
partijų — Socialdemokratų. De
mokratų ir Centro Sąjungos — 
vadovai komentavo nepasitikė
jimo vyriausybe proceso varian
tus . 

Kaip žinoma, Socialdemokra
tų partijai praėjusią savaitę 
pavyko surinkti 29 Seimo narių 
parašus, reikalingus, kad prasi
dėtų nepasitikėjimo Adolfo Šle
ževičiaus vyriausybe procedūra. 

Lietuvos Socialdemokratų 
Partijos pirmininkas Aloyzas 
Sakalas ir kiti spaudos konfe
rencijos dalyviai pabrėžė, kad 
dabartinė padėtis suteikia šalies 
prezidentui ir Seimui istorinę 
galimybę iš esmės pakeisti vals
tybės valdymą, vietoje vienpar
t inės sudaryti plačia koalicine 
vyriausybę. 

Aloyzas Sakalas mano, kad 
plačios koalicijos sudarymas, 
nors ir problematiška?, tačiau 
įmanomas ne vįer. teoriškai. Jei 
būtu sudarvta bendra veiklos 

sumažinti kiti mokesčiai. „Ar 
y ra pridėtinės vertės mokestis, 
a r nėra, verslininkas vis vien 
nemokės tokių nepagrįstai dide
lių mokesčių, sakė Kazlauskas. 
J i s taip pat pastebėjo, kad Lie
tuvos Seimas greičiausiai prii
ma ekonominius įstatymus, nes, 
„apie juos nieko nesupranta". 

Ginutis Vencius Tėvynės Są
jungos rengiamą referendumą 
dėl indėlių indeksavimo pava
dino „nepagrįstu nei teisiniais, 
nei ekonominiais motyvais". 
Pasak jo, tai eilinis populistinis 
žingsnis. Jeigu referendumo re
zultatai bus teigiami, jie sukels 
vyriausybinę ir parlamentinę 
krizę. 

G. Kazlausko nuomone, eko
nominiai klausimai turi būti 
sprendžiami ne referendumo 
ke l iu . „P in igų i šda l i j imas 
nuvertėjusių indėlių savinin
kams — gražus žingsnis siekiant 
valdžios. Kiek kartų padidės 
rinkoje cirkuliuojančių litų 
kiekis, tiek kartų padidės ir in
fliacija", sakė Gintautas Kaz
lauskas. 

programa, Socialdemokratai ak
centuotų keturias aktualiausių 
klausimų grupes: kovą su orga-
nizuotu nusikals tamumu ir 
korupcija, biudžetinių įstaigų 
darbuotojų atlyginimų politikos 
keitimą, pramonės rekonstruk
cijos programą bei žemės ūkio 
pertvarkymą. 

Demokratų partijos pirminin
ko Sauliaus Pečeliūno nuomo
ne, dabar t inėje s i tuaci jo je 
valdančioji part i ja nes i ryš 
sudaryti siūlomą koalicinę vy
riausybę. Ka lbėdamas apie 
LDDP valdymą. Demokratų 
partijos vadovas teigė, jog „ši 
partija jau išnaudojo savo ga
limybes ir idėjų, ir konkrečių 
žmonių lygyje". Siedamas inter
peliaciją su priešlaikiniais Sei
mo rinkimais. Saulius Pečeliū
nas teigė, jog jei jie įvyktų 
pavasarį, „nė viena politinė 
grupuotė nelaimėtų daugumos, 
ir t a i priverstų tartis, ieškoti 
bendro sprendimo ne sau, kaip 
partijai, o visai vals tybei" . 
Vienas pagrindinių Demokratų 
priekaištų dabartinei Vyriau
sybei — netinkama mokesčių ir 
paskolų politika, kai nepaliauja
mai didėja biudžeto deficitas, di
džioji užsienio paskolų dalis 
pravalgoma, o ne investuojama. 

Lietuvos Centro Sąjungos pir
mininko Romualdo Ozolo nuo
mone, interpeliacija suteikia 
galimybę apsvarstyti ir išspręsti 
principinius valstybės politinio 
ir ūkinio gyvenimo klausimus. 
Šiuo metu kalbėtojo nuomone. 
LDDP yra sąmoningai nušali
nusi kitas partijas nuo galimy
bės dalyvauti politikoje, vals
tybės valdyme. „ Š i a n d i e n 
situacija tokia, kai lemiamas 
žodis priklauso prezidentui", 
sakė Centro sąjungos vadovas. 

KALENDORIUS 

Birželio 9 d.: Šv. Efremas, 
diakonas. Bažnyčios mokytojas 
(306-373 m. Sirijoje); Felicįjus, 
Maksimijonas. Gintas, Gintė. 

Birželio 10 d.: Švč. Jėzaus 
Širdies šventė; Liutgarda, Dia
na, Margarita, Vainius, Vingai-
lė. 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 

D E T R O I T , M I 

B A L F O V A L D Y B A 
DETROITE 

Detroi to BALFo 76-to sky
r iaus 1994 m. valdybą sudaro 
pirm. k u n . Alfonsas Babonas, 
vicepirm Stasys Gar l iauskas . 
vicepirm. Lidija Mingėlienė. 
sekretor ius/ iždininkas Vladas 
S ta škus , finansų sekretorius 
Cėsys Šadeika. renginių vadovė 
Ona Šadeikienė ir narė Regina 
J u š k a i t ė . Revizijos komisija: 
p i rmininkė Eugenija Bulotienė, 
nar ia i — Antanas Sukauskas ir 
Algi rdas Vait iekait is . BALFo 
d i rek tor ių suvažiavime Detroi-
tui a ts tovaus Gailė Dėdinienė ir 
Stasys Gar l iauskas . 

S U S I P A Ž I N O M SU ADV. 
P. ŽUMBAKIU IR J O 

KNYGA 

Advokato Povilo Žumbakio 
radijo p rog ramų komen ta rų 
r inkinio , pavadinto „Balionai , 
b a n a n a i ir b i u r o k r a t a i " , 
s u t i k t u v ė s D e t r o i t e įvyko 
birželio 5 d.. Šv. Antano parapi
jos pa ta lpose . Su a u t o r i u m 
supažindino , ,Lietuviškų melo
dijų'" radijo valandėlės vedėjas 
Algis Zaparackas . Adv. Povilas 
Zumbak i s savo trumpoje kalbo
je pr iminė, kad šiuo metu Lietu
vai yra svarbu turėt i laisvą 
spaudą per kurią, ne t ik per
duodama informacija, bet taip 
pa t d i skutuojama ir demokra 
tijos vystymo procesas. Knygos 
leidėjų t iks las buvo. kad per 
radiją pateikti komentarai būtų 
dokumentuoti ir pasiektų Lietu
vą. Leidėjai ragino dalyvius, 
k u r i ų b u v o d a u g i a u n e g u 
š imtas . įsigyti knygą, o ją per
skaičius — nusiųst i savo gimi
nėms į Lietuvą. Knygą p la t ina 
„Lie tuviškų melodijų" radijo 
va landė lė ir Šv. Antano bei 
Dievo Apvaizdos parapijų spau
dos kioskai , veikiantys sekma
d i e n i a i s . Pov i lo Ž u m b a k i o 
komen ta ra i yra transliuojami 
antradieniais „Lietuviškų melo
dijų" radijo valandėlės laidose. 
Komenta rų mecenatas y ra adv. 
Kęs tu t i s Miškinis. 

lm 

T A L K A D A I N A V O J E 

Po žiemos pabudusi gamta 
pažadino ir mūsų mielą Daina
vą. J a u šio mėnesio 18 d. at
kel iaus pirmieji stovyklautojai, 
De t ro i to s k a u t a i ir p radės 
1994-tų metų s tovyklav imo 
sezoną. Ši pavasari po 3 metų 
Dainavą apleido jos administra
to r iu s Mar iu s Gražul i s , su 
šeima iškel iaudamas į š iaurės 
Michiganą. Jo pareigas perėmė 
Mikulevičių šeima, neseniai at
v y k u s i i š L i e t u v o s . K a i p 
praeityje, taip ir šiais metais , 
Dainavoje darbų netrūksta . No
r in t paruošt i stovyklą vasaros 
sezonui, Dainavos administra
cija birželio 18 d., šeštadienį, 
r e n g i a p a v a s a r i n e t a l k ą . 
Kviečia visus — jaunus , senus, 
vyrus ir moteris Į ta lką ap
tvarkyt i stovyklos pas ta tus ir 
apyl inke, kad ne tik stovyklau
t o j a m s , be t i r s a v a i t g a l i o 
svečiams būtų malonu praleis
ti laiką Dainavoje. 

V. P. 

GARY, IND. 
MOTINOS DIENA 

Gary l i tuanis t inė mokyklėlė 
Motinos dieną minėjo gegužės 8 
d. Mokiniai , visi t au t in ia i s dra
bužiais pasipuošė, organizuotai 
dalyvavo bažnyčioje šv. Mišiose 
už mot inas , o po Mišių salėje 
vyko minėj imas. 

Minė j imą , žodžiu, s k i r t u 
m o t i n a i p radė jo m o k y k l o s 

vedėja seselė J a n i n a Galubic-
kytė. 

Mokinė A u d r a Peč iu ly tė 
padeklamavo „ S v e i k i n i m a s 
m o t i n a i " . Moky to ja J a n e 
Valeikienė pakvie tė dešimties 
šokėjų grupę. Šokėjai kiekvie
nas pasisakė savo vardą ir pa
vardę. J ie visi smagiai pašoko 
„Kalvelį", o mergaitės — „Kepuri
nę". Visi kartu padainavo „Svei
kinam mamytes" ir „Buvo gera 
gaspadinė". Po to visi mokiniai 
su gėlėmis pasklido po salę ir 
salėje esančioms mamytėms ir 
močiutėms prisegė gėles. 

Programą paruošė šokių mo
kytoja J ane Valeikienė. J i ir 
padėkojo visiems, padėjusiems 
jai šią programą paruošti. 

Mokinių mamytės visus pa
vaišino pyragaičiais ir kava. 

krp. 

ST . P E T E R S B U R G , F L 

VEIKLOS Š V I E S Ū S 
ŽIBURIAI 

St. Petersburg, Floridoje, ren
ginių netrūksta. Kiekvieną sek
madienį, po lietuviškų pamaldų, 
dideli būriai susirenka Ameri
kos lietuvių k lube , kur paruo
šiami skanūs lietuviški pietūs, 
o pietų metu i r įvairios prog
ramos: politiniai apie Lietuvą 
pranešimai, nuskamba dailiojo 
žodžio gabalėlis, arba meninių 
vienetų dainos. 

Šiame telkinyje visus bend
ram darbui jungia Lietuvių klu
bas, šiuo metu vadovaujamas 
darbštaus visuomenininko Me
čio Silkaičio ir 7 asmenų tary
bos. Klubas savo kasoje, sako
ma, tur įs net 72,000 dol. Jo pa
talpos paskutiniaisiais metais 
gerokai išplėstos, gera, erdvi sa
lė, pobūviams saliukė, bibliote
ka, tvarkoma darbščiosios vedė
jos Salienės. Lietuvių klubui 
metų sąvartoje vadovavo uolūs 
visuomenininkai: Karniai , A. 
Gudonis, Jurgėla ir kt„ savo 
rūpestingumu išugdė pasigėrė
tiną klubo veiklą. 

Proga pasitaikė plačiau išsi
kalbėti apie įvairią St. Peters-
burgo lietuvių veiklą su ener
gingąja visokeriopos veiklos 
žadintoja, a k t o r e , režisiere 
Dalila Mackialiene, čia gyve
nančia jau aštuoneris metus. 

— Miela Dali la , Jūs, nera
mios „dūšios" žmogus, St. Pe-
tersburge aps igyvenusi stip
riai p a j u d i n o t e kultūrinę 
veiklą. Būkite maloni apie ją 
plačiau pasisakyti. Koks jūsų 
paskutinis užmojis? 

— St. Petersburgo gyvenimą, 
manau, šiek t iek pažįstame iš 
spaudos, nors apie jį mažokai 
terašoma. O veikla tikrai plati. 
nežadanti dar greitai užgesti. 
Manome dar ilgai šviesiais žibu
rėliais šviesti. Mano paskutinis 
darbelis — prieš porą metų su
organizavau moterų „Kvarte
tą". J a m e dainuoja Aldona Bau-
kienė, Dalila Mackialiene, Stela 
Ciplienė ir Alvitą Kerbelienė. 
Muziką pa ruoš ia ir da inas 
aranžuoja visuomenei gerai pa
žįstamas muz. Aloyzas Jurgutis. 
Dainoms aš pr i ta ikau žodžius, 
arba naujus sukuriu. Šis „Kvar
te tas" įvairiomis progomis vie
toje atlieka menines programas, 
kada, ypač vyrų ir moterų okte
tai , ar choras, dėl įvairių prie
žasčių programų atlikti negali. 
„Kvartetas" suruošė įspūdingą 
koncertą, kuris publikai patiko. 
Velykų pietų metu atlikta prog
rama publiką pradžiugino, susi 
laukėme gausių aplodismentų. 
Tenka pasigėrėti vyrų ir moterų 
oktetų našia veikla. Oktetams 
vadovauja talentinga, iš Kana
dos čia žiemai atvykstanti muzi
kė Regina DitRienė. Oktetai 
džiugina St. Petersburgo lietu
vius, aplanko ir kitus telkinius. 
Mišrus choras gausus, jis pasi
rodo su geromis programomis 

Gary lituanistinės mokyklos mokinių dalis Motinos dienos programoje. 

didžiuose renginiuose. Chorui 
vadovauja Vytautas Kerbelis, o 
anksčiau vadovavo muz. Petras 
Armonas ir kiti dirigentai. 

Choras, oktetai ir „kvartetas" 
liudija, kad St. Petersburge yra 
balsingų, entuziastingų, dainą, 
giesmę mylinčiu žmonių, — nuo
širdžiai pasakoja Dalila Mackia
liene. 

— Žiūrėkite, kiek tur ime ge
rai veikiančių organizacijų. Dvi 
tautinių šokių grupės: senjorų 
„Audra", vadovaujama Klevos 
Gaižauskienės ir jaunimo „Ban
ga" , vadovaujama Gečienės. 
Šokių grupės įvairiomis pro
gomis paįvairina kultūrinius 
renginius, o taip pat dalyvauja 
ir Šokių šventėse. 

Vaidintojų grupė „Žibintas", 
Dalilos Mackialienės įsteigtas, 
y r a suruošęs vaidinimų, bet dėl 
aktorių stygiaus, ypač vasaros 
metu , veiklą sulėtina, kai dalis 
aktorių grįžta j Kanadą. Veikia 
kultūrinių popiečių būrelis, va
dovaujamas dr. D. Degėsio. Tai 
grynai kul tūr ininkų susibūri
mas, kartas nuo karto suruošia? 
įdomias kul tūr ines popietes. 
Sėkmingai veikia nar ia is gau 
sūs šauliai, kuopoms vadovau
j an t Antanui Gudoniui ir Alfai 
Šukiui . Jie dažniau pasirodo 
tautinių švenčių metu . ar su-
ruošdami minėjimus, įnešdami 
į šio telkinio lietuvių gyvenimą 
gyvastingumo. 

Veikli, gausi nariais yra ir LB 
St. Petersburgo apylinkė, šiuo 
metu vadovaujama Klemo Jur-
gėlos. Apylinkė yra suruošusi 
LB Floridos apygardos suvažia
vimą, rūpinasi aukų rinkimu 
LB darbams paremti, tenka pa
sidžiaugti, kad LB darbus sant-
peterburgiečiai lietuviai gausiai 
paremia savo aukomis. 

Gausus nariais yra ALT s-gos 
skyrius, kuriam vadovauja A. 
Jonait is . Vienas iš didžiųjų 
skyriaus veiklos darbų prieš 
porą metų gerai suorganizuotas 
ALTo s-gos seimas. Sėkmingai 
veikia LB Floridos apygardos 
valdyba, šiuo metu vadovau
j ama Janinos Gerdvilienės. 

Veikia l i tuanist inė mokykla, 
ją lanko 25 mokiniai, vadovau
ja Aurelija Robertson Mokykla 
suruošia kalėdinį pobūvj ar kita 
renginį, susitelkia mokyklos iš
laikymui lėšų. 

Tenka pasigėrėti Lietuvos 
Dukterų, BALFo, Pensininkų 
klubo ir kitų čia veikiančių 
organizacijų veikla. Organizaci
jos ruošia savo gegužines gam
toje, kur vyksta šio telkinio 
lietuvių gražūs pabendravimai. 

St. Pertersburgo lietuviai su
deda nemažas sumas įvairiems 
tikslams. LB, ALT u i , anksčiau 
VLIK ui, šalpai, pagalbai Lietu 
vai. 

Tai trumpas žvilgsnis i St. Pe 
tersburgo lietuviu gyvenimą. 

Jame jau keletą^ tūkstančių 
lietuvių. Cia dažnai vieši ir pro
gramas atlieka įvairūs ansamb
liai, solistai, poetai iš Lietuvos. 

Stebint gyventojų nuotaikas, 
t enka pasidž agti ka^ :" vy
resnio amžiaus suiaukę tėvynai
niai rūpinasi kultūriniu, visuo
meniniu ir politiniu gyvenimu. 
Pašvenčia savo laisvalaikius 

se, i 

St. Petersburge, FL, atrodo, 
dar negreitai užges kultūrinės 
veiklos žiburiai. To ir linkime. 

Jurgis Janušai t i s 

SMAGUS VAKARAS 

St. Petersburgas tur i net du 
oktetus — vyrų ir moterų. 
Abiems vadovauja muzikė Regi
na Ditkiene Dažnai ryte apsi
lankęs klube rasi Reginą prie 
pianino, o pneš ją rateliu sėdin
čius vyrus ar moteris, bandan
čius naują dainą, ar t r iukšmin
gai t raukiančius jau žinomo 
maršo posmus. Po gan įtempto 
pasiruošimo dainos vienetai 
balandžio 15 dieną suruošė savo 
koncertą su šilta vakariene ir 
šokiais. 

Vakare į gražiai išpuoštą salę 
susirinko daugiau dviejų šimtų 
svečių. Pradžioje, spalvingais 
švarkais pasipuošę vyrai ir pa
našių spalvų palaidinukėmis 
apsirengusios moterys, kar tu 
sudainavo dainą apie tr ispalvę 
vėliavą „Brangiausios spalvos", 
— muzika Kęstučio Vasiliausko. 
Po to moterų vienetas atliko 
penkias dainas. Dainos švelnios, 
melodingos, balsai gerai sude
rinti. Moterims apleidus sceną, 
jon įėjo įspūdingai atrodąs vyrų 
vienetas. Jie taip pat atliko pen
kias dainas. Nors kartais vienas 
kitas balsas šiek tiek išsiskirda
vo, bet skambios dainos iš išla
vintų ir subrendusių krūt inių 
judino net scenos užuolaidas. 
Publika gausiais plojimais iš
reiškė savo pasitenkinimą. Pa
baigai abu vienetai kartu atliko 
tris dainas. Paskutiniosios dai
nos parodė, kad vienetų pastan
gos nenuėjo veltui, bet sukūrė 
gerai susidainavusių reprezen
tacinę grupę. Tikimės, kad po 
vasaros atostogų jie vėl pasi
rodys mūsų scenoje su naujomis, 
gražiomis ir melodingomis dai
nomis. 

Muzika Regina Ditkiene gimė 
ir augo prie jūros. Muzikos 
aukštuosius mokslus — konser
vatoriją baigė Liepojoje. Šiuo 
metu gyvena Visconsin valstijo
je, o žiemos mėnesius praleidžia 
St. Petersburg apylinkėje, kur 
mielai jungiasi į vietos kultūri
nį gyvenimą. 

Po koncerto buvo pat iekta 
skani karš ta vakarienė. Šo
kiams grojo visų mėgiamas „Lo
relei" orkestras, kurio šokių me
lodijos visiems gerai pažįstamos 
ir atmintinos nuo jaunystės die
nų. Linksmintasi iki pat vidur
nakčio. 

Mečys 

LIETUVOS DUKTERŲ 
VEIKLA 

Lietuvos Dukterų St. Peters
burgo skyriaus pavasarinį susi
rinkimą š.m. balandžio 28 d. 
pradėdama, pirmininkė Sofija 
Salienė pasidžiaugė gaus iu 
narių dalyvavimu. Kapelionui 

kun. dr. M. Čyvui sukalbėjus 
maldą buvo prisimintos mūsų 
mirusios narės. St. Petersburgo 
skyrius yra laimingas tuo, kad 
amžinybėn išėjus vienai kitai 
narei , jų vieton įstoja naujos, iš 
k i tur čia apsigyvenimui at
vykusios. Taip mūsų gretos 
nemažėja, bet didėja. 

Valdyba ir narės uoliai dirba 
kaupdamos lėšas Lietuvoje 
vargstančiųjų šalpai. Mūsų 
tarpe nėra tokių, kuriems būtų 
reikalinga piniginė parama, tai 
viskas planuojama ir kaupiama j 
parėmimui vaikų ligoninių, se
nelių ir ligonių Lietuvoje. 

Pernai nugabenta ir tuberku-
liozės l igoninei Šiauliuose 
įteikta 2,000 dol. Vyriausia 
gydytoja parašo padėkos laiškus 
ir smulkiai aprašo kam ir kiek 
išleista pinigų. Senelių namų 
Panevėžyje įruošimui per kun. 
Antanait i įteikta 1,000 dol. 
Šelpiame kelis invalidus. Kre
tingos katalikiškos kolegijos 
studentėms buvo duota 1,000 
dol. stipendijoms. Mergaitės 
padėkoja ir truputį apie save 
parašo. 

Pernai vasarą, vienai porai 
i švykstant nuolatiniam ap
sigyvenimui Lietuvoje, gavome 
visą namo inventorių. Jį su
tvarkiusios, surupšėm išparda
vimą, davusį gražaus pelno 
Lietuvos dukterų draugijai. 
Rudenį suruošėm gegužinę 
gamtoje, o rudeninis susirinki
mas gruodžio mėn. buvo kar tu 
su kalėdiniu pabendravimu. 
Dalyvavo didelis būrys narių ir 
viešnių. Po trumpos oficialios 
dalies, kapelionas pasidalino 
mintimis apie adventą, o mūsų 
narė rašytoja Vanda Vaitkevi
čienė paskaitė kūčių vaizdelį 
„Dr. Daumantienės paslaptis". 

Didysis metinis renginys — 
koncertas ir vakarienė įvyko 
š.m. sausio mėn. Programą at
liko viešnia iš Čikagos sol. 
Praurimė Ragienė. Į šį renginį 
a ts i lankė arti 300 asmenų, 
kurie nuolat remia Lietuvos 
Dukterų d-jos darbus. 

Praėjusių metu valdyba — 
pirm. Sofija Salienė, vicepirm. 
Elena Purtulienė, ižd. Aldona 
Cesnaitė, sekr. Elena Jasaitienė 
ir soc. reikalų vedėja Ramutė 
Krivienė. sutartinai dirbusios, 
nutarė tose pareigose pasilikti 
dar vienus metus. Ateinančiais 
metais planuojame suruošti ma
dų parodą, kurią organizuoti 
sutiko madų žinovė ir buv. mū
sų skyriaus pirm. Monika An-
drejauskienė. 

Vasarą į Lietuvą vykstančių 
bus prašoma asmeniškai aplan
kyti kai kurias vietas, kad 
žinotume kam skirti pašalpą 
pinigais ar kt. 

EI. Jasaitienė 
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• Redakcija straipsnius taiso 
• Administracija dirba kasdien savo nuožiūra. Nesunaudotų 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais straipsnių nesaugo. Juos grąžina 
nedirba. tik iš anksto susitarus Redakcija 
• Redakcija dirba kasdien nuo už skelbimu turinį neatsako. 
8:30-4:00: šeštadieniais nedirba. Skelbimų kainos prisiunčiamos 

gavus prašymą 

ATOSTOGOS P A J Ū R Y J E 
TIK T U R T I N G I E S I E M S 

Nuo gegužės 15 iki rugsėjo 10 
dienos leidimas įvažiuoti i Pa
langą kainuos 20 litų (5 dol.). 
Pernai šis leidimas ka inavo 10 
litų. Taip pat reikės sus imokėt i 
ir kurort inės r inkliavos mokes
tį, kuris vasarą bus po 50 centų 
už parą, o ne sezono m e t u — 20 

LINAS A. SIDRYS, M.D. 
Ophtalmologas/Akių Chirurgas 

9830 S. RMgeland Ave. 
Chlcaflo RMge, IL 60415 

708-636-6622 
4149 W. 63rd St. 

312-735-7709 

centų. Pe rna i šie mokesčiai bu 
vo 4 - 6 k a r t u s mažesni. Be lei 
dimų į Pa langą galės įvažiuot 
viet iniai gyventojai bei pirmos 
ir an t ros eilės jų giminės, taip 
pa t inval idai pens in inkai be 
Prezidentūros , Seimo, Vyr iau 
sybės darbuotojai , a tvykę t a r 
nybin ia i s re ikala is , ta ip pa t ii 
šal ies vadovybės apsauga , ku 
r ia i pe rna i leidimų reikėjo. 

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

7 9 1 5 W . 171$t 
Tlnley Park. IL 60477 

(708) 614-6871 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

K a b . t e l . ( 3 1 2 ) 4 7 1 - 3 3 0 0 

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

7 7 2 2 S . K e d z i a A v a . , 
C h i c a g o , I I I . 6 0 6 5 2 

Card iac Dlagnosls . Ltd. 
Marquette Medlcal Bulldlng 

6132 S. Kadžio 
Chicago, IL 60629 

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

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILOING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. T«|. (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

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

penkt h šeštd 9 v r -12 v p.p 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadzie, Chicago. I I I . 
Ta i . (312) 925-2670 

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel . (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

4132 S. K«dzl» A M U Chicago 
(312) 778-6969 arba (312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

Tiknna akis. pritaiko akinius 
2618 W 71st St. 

Tai . (312) 737-5149 
Vai pagal susitarimą 

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

Ta i . (708) 448-1777 

Tai. kabineto ir buto: (708)852 4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth A v a . , Cicero 

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas t>ei chirurgija 
5839 S. Pulaski Rd. , Chicago, IL 

Tel. 312-585-1955 
172 Schlller St., Elmhurst. IL 80126 

706-941 2806 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120 

St Petersburgo LARK Moterų s-gos 76 kuopos 80 metų jubiliejaus minėjime. 
I* dešinės — LARK Moterų s-gos 76 kp pirm. V. Leščinskienė, kun. dr. M. 
Čyvas, R Degėsienė. dr D Degėsys, kun. R. Ropotas, kun. J Gašlūnas ir 
E Vilnis. 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

7722 S. Kėdele. ChtcafO 80852 
Tai. 312-434-2123 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 S. Kedzie 

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

V'zitai apmokami Medicare 
Kabineto tel . (312) 776-2880 

Namų 708-448-5545 
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Community ligoninėms 

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel . (312) 585 7755 

ARAS ŽLIOBA. M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Medlcal Center 

Napervllle Campus 
1020 E. Ogden Ave. , Sutte 3 1 0 , 

Napervllle IL 60563 
Ta i . 708-527 0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. ta i . (1-312) 586-3166 
Namu rrw '»e«3772 

DR. P£ I RAS -LIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

674S W t « t 63rd Street 
Vai pirm. ant r . ketv ir penkt 3-6: 

šeštadieniais pagal susitarimą 

I 



PIGIAUSIAS KURAS -
NAIKINAMU BIBLIOTEK 

KNYGOS 
RAMUNĖ LAZAUSKAITĖ 

NIXONO POLITINIAI 
APMĄSTYMAI IR PRANAŠYSTĖS 

Iš vienos Panevėžiuko apylin
kės bibliotekos žmogus kaip 
krosnių kurą nusipirko sunk
vežimi knygų už 40 litų. Prieš 
pradėdamas kūrenti, žmogus 
vienam pažįstamam pasiūlė 
pasidomėti atvežtais leidiniais. 
Taip buvo išgelbėtas „Lietuvių 
kalbos žodyno" trečiasis tomas 
— tas pats, kurio visuose an
tikvariniuose knygynuose ieško 
lituanistai. Būtent šis tomas dėl 
kažkokio žodžio aiškinimo ne
patiko Glavlitui ir buvo 
pasmerktas deginti ir naikinti. 
Su Vosiškių, Pagirių, Ilgakie-
mio, Pajiesio, Valmantiškių, 
bibliotekų antspaudais buvo nu
rašytas ir sunaikinti pasmerk
tas lietuviškų sutartinių dvito
mis, „Lietuvių liaudies meno", 
pirmasis lietuviškos fotografijos 
albumai, „Lietuvių tautiniai 
drabužiai" — knyga, išleista 
1958 metais. Taip pat J. Basa
navičiaus „Rinktiniai raštai", K. 
Būgos knygos. 

Kauno kultūros rūmų biblio
tekos vedėja Dalia Poškienė 
sako, kad nauji knygų laužai su
kraunami labai paprastai. Už
darinėti mažesnes bibliotekas 
visoje Lietuvoje pradėta maž
daug vienodai — panaikinant 
bibliotekininko etatą. O nėra 
bibliotekininko — nėra kam ir 
pasirūpinti knygomis. Jei kur 
kokiai komercijai skubiai reika
lingos patalpos — ten su tokiu 
„menkaverčiu inventoriumi" 
kaip knyga ilgai nesiterliojama. 

„Pastaruoju metu buvo daug 
šnekėta apie profsąjungų turtą, 
— sako ponia Dalia, — tačiau 
turėta galvoje tik sanatorijos ir 
pastatai. O apie knygas net 
neužsiminta. Šiuo metu Kaune 
iš 39 įmonių bibliotekų 30 jau 
uždaryta. „Kauno audiniuose" 
savo akimis mačiau praėjime 
ant suolelio sudėtą krūvą visai 
neprastų knygų. Bibliotekinin
kė — kultūringa moteris sakė, 
kad gal jų vis dėlto kam nors 
prireiks, gal nors taip beglo
bei knygai pavyks rasti šei
mininką." 

Ar negalima būtų naikinamų 
bibliotekų turto parduoti kny
gynuose? 

Neseniai atkurtos 27 knygos 
mėgėjų draugijos vicepir
mininkas Vidmantas Staniulis 
paaiškino, kad nė vienas 
knygynas knygos su bibliotekos 
atžyma nepriims. Taip padary
ta, siekiant užkirsti kelią 
svetimų knygų vagystėms. 

V. Staniulis sako, kad knygų 
likimai visais laikais buvo 
nelengvi. Štai 1960 metais buvo 
panaikinta Vytauto Didžiojo 
universiteto biblioteka. Tai 
buvo labai turtinga, europinio 
masto knygų saugykla. Jos tur

tais tarsi buvo pasirūpinta — 
daugelis knygų paskirta Vil
niaus universitetui, tuometi
niams Politechnikos ir Medici
nos institutams, Viešajai biblio
tekai. Bet dar daugybė šių lei
dinių su VDU antspaudais, su 
inventorizavimo numeriais iki 
šiol klaidžioja pas žmones. 

Pašnekovas parodo keletą 
tokių knygų su Vytauto Didžio
jo, vėliau pervardinto Kauno 
universitetu, bibliotekų ant
spaudais. Tai 1686 metais loty
nų kalba išleistas dvitomis 
brevijorius, 1833 metų lenkiškų 
knygų katalogas, minintis ir 
Vilniaus spaustuvėje lenkų 
kalba išleistas knygas, taip pat 
labai seni katechetiniai aiškini 
mai lenkų kalba. Dvi pastaro
sios yra ne tik su VDU biblio
tekos antspaudais, bet pirmoji — 
su Vaclovo Biržiškos, antroji — 
su J. Tumo-Vaižganto eks
librisais. 

Manoma, kad pirmąją biblio
tekai padovanojo pats V. Biržiš
ka, ilgą laiką joje dirbęs, o 
knyga su spaudu „Kunigo Juo
zapo Tumo" ten pateko po rašy
tojo mirties. Ir jau minėtos 
knygos, ir 1824 metų biblija 
italų kalba, ir vienas pirmųjų 
nepriklausomos Lietuvos alma
nachų „Pirmasis baras" su 
Adomo Galdiko iliustracijomis, 
už kurį aukcionuose bibliofilai 
moka didelius pinigus, 1874 me
tais išleista unikaliausia Prūsi
jos istorija mūsų bibliotekose 
buvo pasmerkti, nurašyti, gal 
kai kas ir pavogta. Geriausiu 
atveju jų laukė kelionė į užjūrį, 
blogiausiu — laužas. Daugelį šių 
knygų nuo ugnies išgelbėjo bi
bliofilas Domas Akstinas. 

Kauno kultūros rūmų biblio
teka, 27 knygos mylėtojų drau
gija bei kultūros namuose esan
tis knygynas-salonas sumanė 
birželį paskelbti knygos gelbė
jimo mėnesiu. 

Pastaba: Šį straipsnį per
sispausdiname iš „Lietuvos 
ryto", š.m. gegužės 26 d. 

Nors Richardas Nixon buvo 
labai negarbingai pašalintas iš 
galingosios Amerikos preziden
to vietos, bet jis žinovų yra 
laikomas vienu geriausių ir 
įžvalgiausių prezidentų. Jis be
ne geriausiai iš visų buvusių 
prezidentų suprato užsienio 
politiką ir todėl jį ypač vertino 
užsienio valstybininkai. Jo 
patarimo prašydavo daugelis 
politinių veikėjų, neišskiriant ir 
prez. Clintono. Nixonas buvo 
nuoširdus lietuvių draugas. 

Prieš mirtį „New Choices" 
žurnalui parašytame straips
nyje, Richard Nixon apžvelgė 
dabartinę politinę padėtį ir iš
dėstė savo nuomonę apie gali
mus pasaulio įvykius ateityje. 

Jis nesutinka su daugelio ne
viltinga nuotaika ir įrodinėja, 
kad negali būti geresnio laiko
tarpio gyventi ir nėra geresnio 
krašto, kaip Jungtinės Ameri
kos Valstijos. 

Anot jo, mes šiandien gyve
name naujame pasaulyje. Pasta
rųjų kelerių metų laikotarpyje 
pasaul i s išgyveno ketur is 
reikšmingiausius 20-tojo šimt
mečio įvykius: Rytų Europoje iš 
Sovietų Rusijos priespaudos iš
sivadavo 100 milijonų žmonių; 
nugriauta Berlyno gėdos siena; 
komunizmo galybė subyrėjo ir 
pirmą kartą tūkstančių metų 
laikotarpyje laisvais rinkimais 
Rusijoje išrinktas krašto valdy
tojas — prezidentas. Be to, 
lemiamas smūgis suduotas 
Irako diktatoriui, visame pasau
lyje — nuo Švedijos iki Indijos — 
socializmo ideologija atmetama. 
Net Kinijoje ne socializmas ar 
komunizmas, bet laisvosios 
rinkos kapitalistinė sistema yra 
ateities siekių kortose. 

Vienintelė galingiausia ir tur
tingiausia pasaulio valstybė yra 
JAV. Amerikos neturtinguo
sius, globojamus socialinio 
aprūpinimo žinybų, du trečda
liai pasaulio laikytų turtingais. 
Tačiau, nors gyvename mate
rialinių išteklių sotyje, esame 
dvasiškai nuskurę. Amerikoje 
siaučia didžiausias nusikaltimų 
išplitimas. Washington, D.C. 

JAV LB Švietimo tarybos dovana Pietų Amerikos lietuviams — vadovėlius, 
pasakų, dainų ir žaidimų garsines juostas — Argentinos Lietuvių centrui 
įteikia PLB valdybos vicepirm. Milda Lenkauskienė Iš kairės: pedagogė 
Jablonskytė, Birutė Daratenienė ir M. Lenkauskienė. 

KAROLIS MILKOVAITIS 

mieste pernai buvo daugiau 
žmonių nužudyta, negu bet ku
rioje kitoje pasaulio sostinėje. 
Sudarydami tik 5 nuošimčius 
pasaulio gyventojų, mes suvar-
tojame 50 nuošimčių pasaulio 
kokaino ir marijuanos. Bijodami 
tapti nusikaltėlių aukomis, 
nesuskaitoma daugybė vaikų 
kasdien nelanko mokyklų. Mili
jonai amerikiečių neturi pakan
kamo sveikatos apdraudimo. 

Taip, mes turime daug nege
rovių. Bet neleiskime blogu
mams aptemdyti akis ir pama
tykime, kas mūsuose yra gera. 
Laimė, kad pajėgiame savo ne
geroves laiku atpažinti ir 
galime imtis priemonių jas 
pašalinti. 

Jeigu Amerikoje yra taip blo
ga gyventi, tai kodėl iš visur 
judėjimas vyksta tik viena kryp
timi — Amerikos link? Kai 
kurie stebėtojai galvoja todėl, 
kad esame galingiausia ir tur
tingiausia pasaulio valstybė. 
Bet ir prieš 200 metų, kai 
Amerika buvo silpna ir netur
tinga, šimtai tūkstančių ateivių 
veržėsi į mūsų kraštą ir dešim
tys milijonų juos atsekė. Kodėl? 
Todėl, kad mūsų krašto visuo
se reiškiniuose vyrauja laisvė. 

Amerika remia ir gina eko
nominės laisvės idėją. Didieji 
20-jo amžiaus ekonominiai ne
vykėliai — komunizmas ir 
socializmas — kiekvienam paža
dėjo po lygią dalį turto, tačiau 
tepajėgė duoti tik po lygią dalį 
skurdo. Amerikos atstovaujama 
laisvosios rinkos politika su
teikia kiekvienam po lygią gali
mybę darbu išsilaisvinti iš 
neturtėlio padėties. 

Amerika remia ir gina poli
t inę laisvę. Pasaulį dabar 
sudaro 148 valstybės, kuriose 
kalbama 4,000 kalbų. Azijos, 
Afrikos ir Balkanų tautybiniuo-
se bei religiniuose konfliktuose 
kasmet žūva šimtai tūkstančių 
žmonių. Amerika yra pavyzdys, 
kur skirtingų rasių, tautybių 
bei religinių įsitikinimų žmonės 
gali gyventi taikoje ir laisvėje. 

Kokios ateities galime tikėtis 
šaltajam karui pasibaigus? 
Gyvensime taikingesniame 
pasaulyje. Visuotinio branduo
linio karo pavojus smarkiai 
sumažėjo, bet jis padidėjo tarp 
mažų valstybių. Todėl mūsų 
pareiga yra remti pastangas 
sulaikyti branduolinių ginklų 
gamybą. 

Gyvensime turtingesniame 
pasaulyje, nes vis daugiau vals
tybių priima ir įsijungia į lais
vosios rinkos sistemą, atmeta 
komunizmą bei socializmą. 
Gyvensime sveikesniame pa
saulyje, nes mokslas išvysto 
naujų galimybių pagaminti pa
kankamai maisto vis gausė-

Danutė Bindokienė 

jančiai žmonijai, išvysto naujų 
gydomųjų priemonių kovoti su 
ligomis, kurios šiandien dar 
išžudo milijonus žmonių. 

Yra t rys s r i tys , kuriose 
Amerika privalo vaidinti svar
biausią vaidmenį: mūsų santy
kiai su Rusija, Kinija ir Japoni
ja-

Visų svarbiausias uždavinys 
yra išlaikyti gerus politinius 
ryšius su Rusija. Pasaulyje vy
rauja visuotinis įsitikinimas, 
kad šaltasis karas pasibaigė ir 
Vakarai jį laimėjo. Bet tai tik 
pusė tiesos. Taip, komunistai 
pralaimėjo šaltąjį karą, bet 
dabar kyla klausimas, ar gali 
politinė laisvė Rusijos gyvento
jams sukurti geresnį gyvenimą, 
kaip tas, kurį komunistai paža
dėjo, bet nepajėgė įgyvendinti. 
Gali būti, kad Rusijai, prez. 
Jelcinui valdant ir mums pade
dant, to gerovės laipsnio nepa
vyks pasiekti. Bet jie tikrai to 
nepasieks be mūsų pagalbos. Ta 
padėtis visame pasaulyje atgai
vintų diktatūros ilgesį. 

Ateinančiame šimtmetyje Ki
nija, gyventojų skaičiumi, bus 
didžiausia ir, galbūt , tur
tingiausia pasaulio valstybė. Ji 
šiandien yra, palyginti, ekono
miškai laisva, bet politiškai ko
munistinė. Ar ekonominė laisvė 
kraštą prives prie politinės lais
vės, kaip kitur atsitiko, priklau
so nuo to, ar Amerika ir toliau 
neužtrenks durų laisvosios 
rinkos mainams su Kinija. 

Japonija yra Amerikos galima 
geriausia draugė ir galima di
džiausia varžovė Azijoje. Anot 
Anglijos buv. ministro pirmi
ninko Harold Macmillan, są
jungų saitai palaikomi baimės, 
ne meilės. Šiandien agresyvios 
Sovietų sąjungos, kuri anuomet 
pabrėždavo Amerikos - Japo
nijos glaudžių ryšių būtinumą, 
nėra. Tad kyla klausimas, ar pa
jėgsime ne ant netvirtų baimės, 
bet ant tvirtų abipusio pasi
tikėjimo pamatų sukurti tvirtą 
bendrystę. Kadangi esame dvi 
turtingiausios pasaulio valsty
bės, tai neišvengsime viena su 
kita varžytis. Bet tai neturi būti 
priežastis ginklais sukilti viena 
prieš kitą. 

Daugelis sako, kad Amerika 
pasaulio Kalėdų senelio parei
gas ėjo jau pakankamai ilgai ir 
laikas kitiems tas pareigas 
perimti. Klausimas yra: jeigu ne 
Amerika, tai kas — Rusija. 
Kinija, Vokietija, Japonija? Jos 
yra vienintelės valstybės, kurios 
turi ekonomines ir karines iš
gales tą atlikti. Tačiau nė viena 
pasaulio valstybė ar karalija tų 
pareigų taip gerai neatliko, kaip 
Amerika. Paprasčiausia tiesa 
yra, kad Amerika negali gyven
ti ta ik ia i kar iau janč iame 
pasaulyje. Amerika negali 
išlaikyti sveiką savo valstybinį 

Kai tautos ilgisi „senų, 
gerų laikų" 

Jeigu palygintume Sovietų są
jungos ir komunizmo žlugimą 
su stipriu žemės drebėjimu, 
lengviau būtų suvokti kai ku
riuos vėlesnius įvykius Centri
nėje ir Rytų Europoje. Tai, kas 
vyksta daugelyje kraštų, išgyve
nusių komunizmo galą ir 
pirmųjų laisvės metų džiaugs
mą, galėtume pavadinti stipres
niais ar silpnesniais „supurty-
rnais", visuomet tam tikrą lai
ką nusitęsiančiais po pagrin
dinio žemės drebėjimo. Tie 
,,supurtymai" gali būti tiek pat 
pavojingi ir sukelti nemažai 
rūpesčio, bet, kaip geologai 
sakytų, tai visiškai natūralus 
reiškinys. 

Neramumų pasaulyje šiuo 
metu netrūksta. Šiaurės Korė
ja nenori įsileisti JT inspektorių 
į savo branduolinių reikmenų <o 
gal jau ginklų?) dirbtuves: Ki
nija persekioja disidentus; Hai
ti nepripažįsta teisėtai išrinkto 
prezidento ir terorizuoja jo 
palaikytojus; Ruanda spurda 
brolžudiško teroro pinklėse; 
palestiniečiai ir žydai kasdien 
skaičiuoja „akis už akį, dantis 
už dantį" aukas... Kur tik dur-
si pirštu į pasaulio žemėlapį, be
veik visur pataikysi j didesnį ar 
mažesnį konfliktą. Tačiau mūsų 
akys labiausiai krypsta į Eu
ropą, nes jos saugumas mums 
reiškia ir Lietuvos ateities 
pastovumą. 

Po to, kai iš Lietuvos valsty
bingumo istorijos buvo išbrauk
ta kone 50 metų, atrodo, būtų 
laikas tvirtai žengti demokra
tėjimo, laisvėjimo ir vienybės 
keliu į bendrą gyventojų gerovę. 
Nuolat atidžiai stebėdami 
įvykius Lietuvoje, pamatome, 
kas mums nepatinka arba tie
siog sukrečia. Turbūt panašiai 
reagavo pirmieji astronomai, 
kai pastebėjo, kad skaisčioji, 
tobuloji gyvybės davėja Saulė 
vis dėlto turi tamsių dėmių. 

Dažnai pasisakoma, kad tarp 
lietuvių tėvynėje ir svetimuose 
kraštuose per tuos kelis dešimt 
mečius atsirado daug skirtumų. 
Bet randame ir vieną ryškią 
bendrybę: visi be išimties nori. 
kad ilgasis nelaisvės tarpsnis iš
nyktu lyg nebuvęs, o gyvenimas 
bematant (arba dar greičiau) 
pasivytų vakarietiškus standar
tus ir. kaip pasakoje, visi gyven

tų laimingai. 
Ši galvosena nėra būdinga tik 

lietuviams. Praėjus laisvės at
gavimo svaiguliui, „medaus 
mėnuo" pasibaigė, o kasdieny
bė toli gražu nėra tokia šviesi, 
kaip tuomet vaizduotasi. Ne
lengva atitrūkti nuo „motulės 
Rusijos" prijuostės raiščių. Juk 
ji viskuo „aprūpino" savo oku
puotus, ar komunistinėje san
tvarkoje esančius, kraštus: dar
bais, mokslu, gydymu, rinka 
produktams (tik ne laisve...). 
Nereikėjo patiems galvoti , 
rūpintis — vien klausyti ir 
vykdyti įsakymus „iš aukš
čiau". Visi gyventojai juk buvo 
lygūs 'nors neoficialiai buvo ir 
„lygesnių", ir „lygiausių") — 
beveik kaip rojuje. Žmonės 
išmoko meluoti, kombinuoti, 
pasiteisinti, slėpti tikruosius įsi
tikinimus ir mintis, tik neiš
moko kantrybės. Žlugus ko
munizmui, o „sąjungai" virtus 
Rusija, jau reikia „veido prakai
tu pelnytis duoną", o priedų prie 
duonos net ir prakaitas dažnai 
„neužpelno". 

Spėjome įsitikinti, kad šis ne
kantrumo bei automatiško pasi
tenkinimo sindromas randamas 
ne vien Lietuvoje. Daugelyje 
kraštų, buvusių Sovietų sąjun
gos įtakoje, vis pasireiškia tie 
„podrebėjimiški supurtymai", 
kai tauta į valdžią vėl išsirenka 
buvusius komunistus, prieš ku
ri uos kovojo 1989 metais ir 
vėliau. J tokių tautų gretas prieš 
porą savaičių įsirikiavo Veng
rija, išrinkusi į parlamentą 
buvusių komunistų daugumą (iš 
386 vietų skaičiaus 209 laimė
jo Vengrijos Socialistų partija). 
Amerikos spaudoje ta proga 
pabrėžiama, kad Vengrija pase
kė Lietuvos ir Lenkijos pavyz
džiu, susigrąžindama į valdžią 
buvusios komunisti: partijos 
narius (taip pat pasivadinusius 
kitu vardu). 

Priežastys tos pačios, kaip ir 
Lietuvoje: infliacija, gyventojų 
nusivylimas, kad laisvė neat
nešė ekonominės gerovės. Va
dinasi, reikia vėl kreiptis j 
„senosios santvarkos" atstovus, 
kad jie „pataisytų" kasdienybės 
trūkumus. Deja, be Rusijos 
malonės ir jie stebuklingojo 
recepto neturi... 

ūkį nesveiko ūkio pasaulyje. 
Kada laisvė sugriaunama kitose 
pasaulio šalyse, pavojus gresia 
ją prarasti ir čia. Sunkiausių 
bandymų metu mes visuomet 
būdavome pajėgiausi, todėl 
netur ime bijoti ir ateities 
sunkumų. 

Dvidešimtąjį šimtmetį is

torikai vertins kaip karų ir 
diktatorių siautėjimo metus. 
Šiame šimtmetyje karo veiks
muose daugiau žmonių žuvo, 
negu visuose praeities karuose. 
Nesibaugindami pareigos būti 
vadovaujančia pasaulio pajėga, 
mes galime 2I-jį šimtmetį pa
versti taikos ir laisvės gadyne. 

LIETUVOS KARININKO 
KANČIOS KELIAS 

I i dlm. pik. ltn. Stasio Balčiūno atsiminimų 
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Nors ir palaikė, rėmė mane laisvas pastočių 

viršininkas, bet nieko ii to neišėjo, neišgelbėjo. Jis gavo 
nurodymą: greit į mano vietą paruošti kitą specialistą. 

Ai buvau pervestas i kitą darbą, į kalnus. Tokio per
vedimo tikslas, matyt, buvo — pribaigti mane kaip 
žmogų. Mat ant kalno, kur nebuvo jokios užuovėjos, 
turėjau krauti akmenų skaldą. 

Pradėjau dirbti prie nikelio rūdos išsiuntimo į 
fabriką, vejų pagairėje. Matyt, norėjo mane visai 
sušaldyti, nukankinti. Ii lagerio čia dirbo visai nedaug 
kalinių, nemažai laisvų Žmonių ateidavo dirbti iš miesto 
— daugiausia geležinkelių eksploatacijos specialistai, 
mašinistai, jų pavaduotojai, taip pat karjeros specialis
tai. Tuo pačiu metu mane paskyrė ir stotelės namelio, 
kur buvo daug laisvų žmonių, dirbančių dispečeriais, 
tvarkdariu. Čia, prisimenu, pirmą kartą gavau bandelę 
su sviestu. Tai buvo jau 1950 metai. 

Nuteistumo pabaiga 

Artėjo 1951 metų liepos 3 diena. Tai mano nuteis
tumo pabaiga. Jaudinausi, kur dės mane. Kas toliau? 

Klausimas buvo labai opus. Kol kas teigiamos baigties 
lyg ir niekas nežadėjo. 

Jau anksčiau esu sakęs, jog visi politiniai kaliniai 
tebebuvo pažymėti viena abėcėlės raidžių ir skaičiumi. 
Mano atžyma buvo 1-249. Toks pažymėtas ir gerai iš 
visur matomas, žinoma, niekur nedings, neprapuls. Toks 
paniekintas ir buvau tuos dešimt nelaisvės, lagerio, 
darbų, ligų ir kančios metų. 

1951 metų liepos 3 dieną buvo pasakyta: pasiimti 
visus daiktus, prisistatyti į lagerio speckontorą. 

Susirinkau. Nuėjau, kur buvo įsakyta. Radau dar 
du pažįstamus — veterinarijos gydytoją kapitoną A. Žlio-
bą ir kapitoną A. Povilanskį. Tie, kurie turėjo sąskai
toje uždirbtų pinigų, juos gavo. Aš nieko negavau, net 
tų obligacijų, kurias buvau išpirkęs už 40 rublių. Deja, 
neatidavė. 

Mes trys Lietuvos kariuomenės kapitonai, išeidami 
iš kančių lagerio, turėjome pasirašyti tokį popierėlį, 
įspėjimą, kad viską, ką čia būdami matėm, ką esam 
girdėję kalbant, niekam niekada nepasakosime. Ir 
parašas. Tokia buvo sistema. Padėjome savo silpnus 
parašus. Išėjome už lagerio vartų. Saujoje turėjome 
išduotą raštelį. Jį nešėmės, kad užsiregistruotume pasų 
skyriuje. 

O mūsų apranga! Ką ten, ne tas žodis, kad baisi! 
Tiesa, numerius nuėmė. Bet galima buvo nesunkiai įžiū
rėti, kad mes — buvę didžiausi nusikaltėliai. Dar ir šian
dien menu: gėda buvo, baisi gėda! 

Pasų skyriuje pasakė, kad po registracijos visi pasi
liekame Norilske. Dar pridūrė — patys susiraskit darbą, 
susiieškokit, kur gyventi. 

Sužinoję, kad liekame mieste, labai apsidžiaugėme, 
nes tokius, buvo kalbama, tuoj išsiunčia į Dubinką, į 
žuvininkystės ūkį. O ten — jau žuvęs. 

Aš esu laisvas! Dešimt metų (1941-1951) išbraukęs 
iš gyvenimo, aš laisvas! Buvo tikra laimė, jeigu tai yra 
tas žodis, palikti beprotybės namus ir jų tarnybas, 
pasišalinti iš to pragaištingo visokių saugumiečių 
sambūrio. Galvojau: pakėliau lagerio galybės jungą, iš
tvėriau jo sauvaliavimą kantriai ir, kaip man atrodė, 
su didžia viltimi, kad taip nebus, kad taip negali būti 
pasaulyje. Turės ši staliniečių sistema griūti, keistis. 
Laikas patvirtins kilnius mūsų širdių ketinimus — būti 
laisvais... 

Saugumiečia i 
Neužmiršt iškentėtų metų... 

Pamenu senuką N. Ostrovskį, pramonės darbuotoją, 
buvusį Turkijoj ir Berlyne, 1937 metais nusiųstą į 
Norilską. Kartą, pamatęs mane skaitantį storą knygą 
apie 1937-1938 metų proceso suvestinių duomenis, tyliai 
pašnibždėjo, kad neskaityčiau, kf*d toji knyga — melas. 
Mano susidomėjimas, žinoma, tik išaugo. Perskaičiau 
ją. O, kokie baisūs stalinistiniai kaltinimai, grasinimai! 
Stebino kaltinamųjų prisipažinimai. Mums kaliniams, 

lengviau, žinoma, sekėsi stebėti ne Stalino klaidas, 
kurių mes praktiškai ir nežinojome, bet visokiausių 
žemiausiųjų kadrų grimasas, bukagalvišką veiklą, 
baisių išsigimėlių sauvaliavimą. 

Karo metu saugumo organai buvo labai gausūs, ypač 
Norilske. Ir savo „darbu" įrodinėjo, kad jie čia labai 
reikalingi, kad jų mažinti nevalia. Tad jie ir sugalvo
davo, surasdavo, apkaltindavo sabotažu, simuliavimu, 
politiškumu. 

Jau pirmąją žiemą jautėm — karas užsitęs, oi, kaip 
užsitęs. O ką daryti saugumiečiams? — Kad nepašauktų 
į frontą, jie įnirtingiausiai „kaunasi" su savais priešais 
lageriuose. Todėl ir gimdavo byla po bylos. Tuoj 
surasdavo baisius, pavojingus priešus valstybei, žinoma, 
sovietinei. Tai — vos kojas pavelkantis pulkininkas 
Lavinskas, kapitonas Levinas, leitenantas Žikorius, 
Kvedaras. Tai t ik iš mūsų sekcijos, iš dviejų brigadų 
buvo atiduoti į teismą. 

J u d o likimas 

O buvo daug kitų brigadų. Jos taip pat atidavė savo 
kariūnus mirčiai. Baisu apie tai ir galvoti. Net ir dabar 
baisu, kas tada darėsi. 

(Bus daugiau) 

• 
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A.P.P.L.E. VĖL TALKINS 
LIETUVAI 

American Professional Part-
nership for Li thuanian Edu-
cation i APPLE) arba Amerikos 
Mokytojų draugijos ta lka Lie
tuvos mokyklom, vėl sparčiai 
ruošiasi j Lietuvą. Tai bus iš 
eilės j au ketvirtoji Amerikos 
mokytojų grupė, kuri šią vasarą 
dirbs su Lietuvos mokytojais. 
Draugijos generalinė direktorė 
bei pagrindinė varomoji jėga ir 
jos darbų siela y ra Vaiva Veb-
raitė-Gust. 

Balandžio 16 ir 17 d. Wa-
shingtone įvyko seminarų pla
navimo darbų posėdžiai. J ie 
vyko Šv. Petro mokykloj, esan
čioj visai netoli kapitoliaus. Toje 
mokykloje muziką dėsto Emili
j a Sakadolskienė. Ji ir išrūpino 
šias patalpas nemokamai AP
PLE darbuotojų suvažiavimui 
Dėstytojai suvažiavo iš Califor 
nijos. \ o r t h Carolinos, North 
Dakotos, Connecticuto, Flori
dos. I l l ino i s . New J e r s e y , 
Massachusetts. Ohio ir Wa-
shingtono. Viso dalyvių buvo 
apie dvidešimt. Per dienas jie 
drauge tarėsi ir sprendė kaip 
sėkmingiau padėt i Lietuvos 
mokyklom. Pasitarimų metu 
paaiškėjo, kad dar ieškomi de
mokratijos, muzikos, matemati 
kos ir gamtos mokslų dėstytojai. 
Taip pat iš Amerikos yra pagei 
daujama daugiau specialistu, 
kurie mokytojams ir mokiniams 
aiškintų kaip kovoti su alko
holio ir narkotikų daroma žala, 
nes girtuokliavimas jaunimo 
tarpe Lietuvoje yra st ipriai 
paplitęs. Pereitą vasarą šioje 
srityje su APPLE grupe dirbo 
Jack Irwin. narkotiku žalos 
specialistas, atvykęs iš Geneva, 
Illinois. Jo l i teratūra ir pa
skaitos turėjo dideli pasise
kimą. J i s vyks ir šią vasara 

Išsamų pranešimą perskaitė 
Kerry Stromberg. dirbanti Lie
tuvos ambasadoj. J i yra patarėja 
švietimo re ikalams ir palaiko 
ryšius su daugeliu amerikiečių 
įstaigų, kurių ji priskaitė net iki 
50. Su šia j auna trečios kar tos 
lietuvaite teko dirbti Vilniaus 
Mokytojų kvalifikacijos kėlimo 
institute 1991 m. vasarą, kai ji. 
t ik baigusi universitetą, atvyko 
su APPLE grupe į talką Lietu
vai. Beje. mums išvykus, ji dar 
pasiliko Vilniuje, metus dirbo 
un ive r s i t e t e ir in t ensyv ia i 
mokėsi lietuvių kalbą. Jos dar
bas ambasadoje y ra kelti Lie
tuvos švietimo rūpesčius atitin
kamose Amerikos įstaigose ir 
ieškoti galimybių stipendijų 
studentų pasikeitimų progra 
mom įvykdyti. 

Ji papasakojo, kad be amba
sador iaus Alfonso E id in to , 
ambasadoje dar dirba aštuoni 
asmenys, kaip savo sričių ži
novai. Tai: Jonas Paslauskas — 
konsulariniams reikalams. Vy
tautas Žalys — spaudai. Sigita 
Jakštonyte — teisės reikalams. 
Darius Stankevičius — preky-
baiekonomikai . Linas Orentas 
— ekonomikai. Ramūnas As
trauskas — finansams. Tomas 
Michalskis — vertėjas ' ryši-
ninkas ir Kerry Stromberg — 
švietimo ryšininkė. Trys am
basados tarnautojai yra Ame 
rikos lietuviai ir tai. be abejo, 
žymiai palengvina darbą iš 

Lietuvos neseniai a tvykusiems 
pareigūnams. 

Šią vasarą įvairūs seminarai 
vyks Vilniuje. Kaune . Klaipė 
doje. Panevėžyje. Marijampolėje 
ir Birštone J au y ra užsirašę 74 
savanoriai . Bus c' sto ii kursai 
šiais klausimais: pradinis ugdy
mas, dailė, muzika , švietimo 
valdyba, psichologija, mate
mat ika , anglų, prancūzų ir vo
kiečių kalbos, gimtosios kalbos 
metodika, pažangūs dėstymo 
b ū d a i , soc i a l in i a i moks la i , 
demokratija, biologija (sąryšyje 
su ekologija*, specialioji peda
gogika (dirbantiems su sutriku
sio intelekto vaikais*, narkotikų 
žala (substance abuse I ir, jei 
pasiseks surast i mokytojų, kū
no ku l tū ra ir da rbas su neklau
žadom, padaužom. 

Dirbdami įvairiuose miestuo
se, iš Lietuvos mokytojų patyrė
me, kad paauglių — „delinkven-
tų" i ta ip juos ten vadina) yra 
apstu ir Lietuvoj. Juos arba jų 
tėvus išauklėjo marksizmu-leni-
nizmu persunkta sovietinė mo
kykla. J iems buvo svetimos 
krikščioniškos moralės, dorovės, 
ar t imo ar tėvynės meilės sąvo
kos. Taip juos auklėjo todėl, kad 
j ie nebebūtų pavojingi nei ko 
munistų partijai, nei sovietinei 
imperi ja i . Taip daugel is jų 
išaugo ir tapo įvairiais fana
t ikais bei melu persiėmusiais 
paklusnia i s sovietiniais veid
mainiais . 

Šeštadienio vakare buvom pa 
kviesti į Lietuvos ambasadą. 
Kadangi ambasadorius dr. Al
fonsas Eidintas buvo išvykęs, 
t a i jį pavadavo Jonas Paslaus
kas . Kalbėjo j is palyginti ne
blogai angl iškai ir papasakojo 
apie naujai paskir tu ambasados 
pare igūnų darbus . Šiuo metu 
čia vyksta kambar ių ir pastato 
remonta i . Beje, priėmime da
lyvavo ir buvusio Lietuvos pa
s iunt in io Amerikai sūnus Gab
rielius Gediminas Kajeckas. Pe
re i tą vasa rą j i s drauge su 
mumis vyko į Lietuvą ir dėstė 
kaip APPLE savanoris. Nėra 
abejonės, kad ambasada sukėlė 
j a m daug mielų prisiminimų, 
nes jis čia yra užaugęs. Po Jono 
Pas lausko žodžiu buvome pa
kviesti kuk l iems užkandžiams 
ir galėjom arčiau susipažinti su 
pa re igūna i s bei gauti atsaky
m u s į j i ems kel iamus klausi
m u s . Reikia pasakyt i , kad jų 
a tsakymai buvo gana nuoširdūs 
ir dalykiški . 

Rytojaus dieną buvo tariama
si, kaip sudaryt i sąlygas, kad 
kuo daugiau Lietuvos mokyto
ju galėtų dalyvauti seminaruose. 
Nors j au ketveri metai kai Lie
t u v a nep r ik l ausoma , tačiau 
kraš tas dar vis nesugeba pakilti 
iš ekonominio l iūno ir skurdo. 
Ypač sunkia i verčiasi Lietuvos 
mokytojai. Dalyvavimas AP
PLE kursuose kiekvienam mo
kytojui ka inuotų jų mėnesio už
darbį! Todėl APPLE draugijos 
savanor ia i patys j au vykdo lėšų 
te lkimo vajų. Yra apskaičiuota, 
kad pakanka 20 dol vienam 
mokytojui apmokėti už kelionės, 
maisto ir kambar io išlaidas. 
Pere i t a vasarą po 20 dol. buvo 
su te ik ta tūks tanč iu i Lietuvos 
mokytojų. O šiais metais savo 

APPLE darbuotojų, dalyvavusių Kultūros Židiny, New Yorke, įvykusiuose pasitarimuose su 
Lietuvos švietimo viceministre dr. Marija Barkauskaite. 

norą atvykti i seminarus yra pa
reiškę 1,300 mokytojų. Iki dabar 
y r a surinkta maždaug pusė rei
kal ingų lėšų minėtom stipendi
jom. Todėl APPLE vadovybė 
nuoširdžiai kreipiasi į lietuvių 
visuomenę, kad ji savo aukomis 
prisidėtų prie šio svarbaus už
mojo įvykdymo. Kiekvienas, pa
aukojęs bent 20 dol.. gaus asme
ninę padėką iš Lietuvos. Čekius 
r e i k i a s i ų s t i š i u o a d r e s u : 
A . P . P . L . E . P.O. Box 617 , 
Durham. CT 06422 

Iš Amerikos ir Kanados vyks
t a n t y s mokytojai nuveža ir pa
dovanoja daug dovanų: knygų, 
grafikos projektorių, magne
tofonų, kompiuterių, popieriaus, 
ne t kreidos ir pieštukų. Kai 
k u r i e APPLE dėstytojai pasi
l ieka Lietuvoj ir dirba kaip 
anglų kalbos mokytojai metus 
a r ilgiau vietos mokyklose. 

Balandžio 30 d. Kultūros židi
nyje Nevv Yorke vyko APPLE 
darbuotojų ir Švietimo ministro 
pavaduotojos dr. Marijos Bar 
kauska i t ės pasi tar imas. Kul 
tū ros Švietimo minis t ras yra 
Dainius Trinkūnas, o ji — viena 
iš jo trijų pavaduotojų. Su dr. 
Barkauska i te mums teko bend

r a d a r b i a u t i pereitą v a s a r ą ribos. Viceministre pasakė, kad 
Vilniuje. Ji papasakojo, kad Lie- t rūks ta lėšų ir vidutinis moky-
tuvoje dabar dirba apie 40,000 tojų atlyginimas yra 220 litų 
mokytojų ir kad iš Amerikos bei mėnesiui. Šis įdomus pasitari-
Kanados mokvtojų a te inant i mas tęsėsi apie 3 valandas. Po 
ta lka yra Lietuvai konkreti to viešnia išvyko į Philadel-
bei naud ing ; Vicemin is t re 
p a s i d ž i a u g ė , kad per t r i s 
vasaras APPLK seminarais y r a 
pasinaudoję apie 16'? visų Lie
tuvos mokytojų. 

Gubernatoriaus pakviesta, dr . 
Barkauskai te dalyvavo Albany 
mieste, New Yorko valstijos sos
tinėje vykusioje gamtos apsau-

phiją. 
J u l i u s Veb la i t i s 

KLAIPĖDOJE -
„ V O K I E Č I Ų NAMAI" 

Klaipėdos senamiestyje maž
daug per tris metus pagal archi
tekto Edmundo Andrijausko 

gos konferencijoje. J i pasakė, projektą bus pastatyt i „Vokie-
kad Lietuvos mokyklose vyksta čių namai" . Tai bus nedidelis 
ryški pažanga, nes mokinių aštuonių, tarpusavyje susietų, 
pož iūr ia i j a u keičiasi n u o bendrą uždarą kiemą supančių 
buvusio sovietinio mąstymo. 
Newjorkietis Arūnas Čiuberkis. 
dirbęs vertėju Vilniuje. Kaune 
ir k i t u r su sveikatos darbuoto
jais, pastebėjo, kad, jo žiniomis 
Lietuvoje dabar gimsta net 60"< 
kūdikių su įvairias neurolo
giniais trūkumais. Dalyviams 

pastatų kvartalas. Jame įsikurs 
įvairios įstaigos, dvi kavinės ir 
nedidelis viešbutis. Šiems tiks
lams numatyta rekonstruot i 
vieną triaukštį devynioliktojo 
amžiaus pastatą ir pastatyt i 
septynis visiškai naujus, nedi
delius pusan t ro ir dviejų 

tas pareiškimas sukėlė didelę aukštų namelius, primenančius 
nuostabą. Taip pat buvo nusis- šios miesto dalies praėjusių 
tebėta, kodėl dabartinė valdžia amžių architektūrą. „Vokiečių 
nepadidina mokytojams algų. namai '* s t a t o m i Vokiet i jos 

Daug jų išeina į k i tus darbus, firmų ir Klaipėdos miesto lėšo-
nes y r a ats:dūrę pr ie skurdo mis. 

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

KAINOS Į DAINŲ ŠVENTĘ IŠ SEKANČIŲ MIESTŲ 
ATLANTA $990.00 BOSTON $890.00 CHICAGO $950.00 
DALLAS $1050.00 HOUSTON $1050.00 LOS ANGELES $1150.00 
MIAMI $995-00 NEVV YORK $890.00 VVASHINGTON, 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. 

EKSKURSIJOS SU PILNU APTARNAVIMU... Apžiūrėkite visas tris Pabaltijo respublikas 
su ..Draugo" kelione... National Geographic 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 FIRMOS TARNAUTOJŲ, PASLAUGOMIS 

CLASSIFIED GUIDE 

HELP WANTED REALI STATE 

DĖMESIO VISI JAV IR KITŲ 
ŠAUŲ GYVENTOJAI! 

Pasaulinio lygio kompanija, turinti 
savo atstovybes 21 pasaulio vals
tybėje, ieško žmonių darbui. Dėl 
informaejos apie kompaniją prašo
me skambinti nemokamu telefonu: 

JAV 1-800 557-7781 
Kanada 1-800-557-7785 
Australija 1-800-815-255 

D. Britanija 0-800-448-812 
Dėl smulkesnės informacijos ir dar
bo ypatybių prašome skambint tel 
(JAV) 1-800-578-6654 

FOR S A L E 

Parduodami puošnūs, nauji tau
tiniai rūbai. Kreiptis 

Tel. 312-476-6193 

M I S C E L L A N E O U S 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 Vi W«st 95th Street 

Tel. — (708) 424-8654 
(312) 581-8654 

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

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

feįfl Wf 

GREIT 
PARDUODA 

N*-

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS 

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

Maironio lit mokyklos I^monU* VII 
apie Lietuvą 

• k m n k i r v p.r .ikoj.'i 11F -k ')!> k: n i.im-

Mūsų Vilniaus raštinė — jūsų paslaugoms1 

KELIONĖMS 1$ UETUVOS: rašome savo raštinėje Vilniuje kompiuterine sistema bilietus į visus 
pasaulio kraštus Bilietų apmokėjimas gali būti Lietuvoje arba Amerikoje — kaina nesiskiria. Rašome 
LUFTHANSA. SAS. FINNAIR bilietus ir netrukus galėsime pasiūlyti bilietus amerikietiškomis 
aviakompanijomis. 

Mūsg personalas Vilniuje greitai sutvarko tranz'tines Vokietijos vizas keliautojams ir padeda pasi
ruošti Amerikos vizos dokumentų pridavimui. organizuoja ekskursijas j Ameriką bei Meksiką, konsul
tuoja ir rezervuoja viešbučius užsieny;e 

PROFESIONALIAI IR TVARKINGAI APTARNAUSIME ABIEJOSE ATLANTO PUSĖSE. 

Q. T. INTERNATIONAL, INC. 
9525 SOUTH 78TM AVENUE 
HICKORV MILLS. ILLINOIS 
•0457 

TELEFONAI: (708) 480-7272 
TELEFAX: (708) 480-5783 

MeTioer 

ASTA 
Amerieoin Society 
ofTrovelAgents 

'"' City Center OT-Interntttonal 
GEDIMINO PROSPEKTAS NR. 37 
VILNIUS, LIETUVA 

TELEFONAI: (370) 2-228-147 
2-228-184 

TELEFAX (370) 2-223-148 

L 

21 
KMIECIK REALTORS 
7922 S. Pulaski Rd. 

4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
2 8 4 - 1 9 0 0 

Jei norite parduoti ar pirkti namus, 
kreipkitės j Danutę Mayer. |i profe
sionaliai, sąžiningai ir asmeniškai 
patarnaus. Įkainavimas veltui. 

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

H. Deckys 
Tel. 545-6624 

Marquette Parke parduodamas 
4 bt. mūrinis, kampinis namas 68 
St. ir Washtenaw Ave, skersai gat
vės nuo Šv. Kazimiero vienuolyno 
ir Maria gimnazijos kiemo, V2 bl. 
nuo Šv. Kryžiaus ligoninės; 2 bt. po 
2 mieg., 2 bt., po 3 mieg. + ekstra 
„garden apt." butukas: 2 auto 
mūrinis garažas. Info. ir apžiū
rėjimas susitarus, te l . 
312-247-3777. 

• • I * * •Nj*^**'W^t MM* *» **w+ 
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This Is A Happy Retiiement 
DRAUGE GAUNAMI 

RELIGINIAI LEIDINIAI 

DIDŽIOJI PADĖJĖJA. Dr. Ant. Maceina. 234 
psl 

KRISTAUS MOKSLO ŠVIESA. Kun. J. Velutis. 
230 psl 

ŠV. RAŠTO KRAŠTUOSE I dalis. Kelionių įspū
džiai. Antanas Rubšys 430 psl 

ŠV. RAŠTO KRAŠTUOSE, II dalis. Kelionių 
įspūdžiai. Antanas Rubšys. 477 psl. . . 

KRIKŠČIONIS PASAULYJE, pasauliškio vaid
muo išganymo istorijoje. Ant. Maceina. 
402 psl 

KRIKŠČIONYBĖ LIETUVOJE. Kun. dr. J. Gu
tauskas. 104 psl 

KRIKŠČIONIS PSICHOLOGINĖJE KULTŪ
ROJE. Ant. Paškus. 215 psl 

DIEVAS ŠIANDIEN, žmogaus su Dievu ir be 
Dievo likimas. Kun. dr. J. Gutauskas. 283 
psl 

ŠV. RAŠTAS. NAUJASIS TESTAMENTAS. 
Kun. česl. Kavaliauskas. 648 psl 

LAIŠKAI ŽMONĖMS. Giovanni Papini. 215 psl. 

TIKĖJIMO, IŠMINTIES IR TAIKOS DVASIA. 
Vyt. Bagdnavičius. 203 psl 

JĖZAUS GYVENIMO ILIUSTRACIJOS. Kęst. A. 
Trimakas. 134 psl 

DIDYSIS KOVOTOJAS KUN. Kar. Garuckas, 
SJ, kun. J . Kidykas. 385 psl 

VIEŠPATIE IŠKLAUSYK MANĘS, maldaknygė. 
Par. kun. K. A. Matulaitis, MIC. 640 psl. 

MARIJOS GARBINIMAS LIETUVOJE. J. 
Vaišnora, MIC. 445 psl 

MARIJA DANGUJE IR ŽEMĖJE. Vysk. V. Briz-
gys. 142 psl 

$3.00 

$7.00 

$9.00 

$10.00 

$7.00 

$4 00 

$5.00 

$6.00 

$10.00 

$1.00 

$6.00 

$ 7 0 0 

$ 1 0 0 0 

$6.00 

$1 .00 

$1.00 

1. Užsakant knygas paštu, Illinois gyventojai 
prideda sales tax 8 75% nuo knygos kainos. Tačiau visi 
— tiek Illinois, tiek ir kitų vietovių, dar turi pridėti $2.75 
už kiekvieną knygą supakavimo, išsiuntimo ir pašto išlaidų 
apmokėjimui. 

' 
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IZRAELIS - ŠVENTOJI 
ŽEME 

Senų senovėje ta šalis, kur 
lankiausi prieš porą mėnesių, 
buvo vadinama Palestina. Savo 
tradicijomis ir atsiminimais ji ir 
dabar lieka brangi ne vien 
krikščionims bei žydams, bet ir 
Mahometo pasekėjams. Tai bib-
liškų pranašų, patriarchų ir 
Mesijos Kristaus kraštas, nuo 
seno traukęs maldininkus. Tik 
anuomet jie keliaudavo kitaip, 
negu dabar: dažnai raiti ant 
arklių ar eidami pėsti visą 
kelią. Čia kyla atmintyje Tolsto
jaus pasakaitė apie du senukus. 
Palikę savo kaimelį Rusijoje, jie 
svajojo savo kojomis nužygiuoti 
į Šventąją Žemę. 

Sių metų vasario mėn. pra
džioje man teko keliauti į 
kraštą, dabar Izraeliu vadina
mą. Dalyvavau Pasaulio žydų — 
krikčionių konferencijoje Jeru
zalėje kaip lietuvių evangelikų 
reformatų bažnyčios atstovė iš
eivijoje. Ten buvo per 500 
dalyvių iš įvairių pasaulio vie
tovių. Viena svarbesniųjų pasi
kalbėjimų temų buvo: ar dvasi
ninkai, religiniai vadovai ir ap
skritai bažnytinės organizacijos 
gali kuo nors prisidėti prie vi
suomeninių problemų išsprendi
mo? Beveik visuose pasaulio 
kraštuose žmonija serga jei ne 
ekonominio, tai dvasinio nuo
smukio liga. Doroviniai ir mo
raliniai principai nebepaisomi 
— siaučia narkomanija, šeimy
ninio gyvenimo iširimas, nusi
kaltimai, žmogžudystės. Tūks
tančiai žmonių nebelanko baž
nyčių ar šventovių, nes jiems 
pamaldų ritualai ir įpročiai 
atrodo pasenę ar visai berei
kalingi. Tuo tarpu, religiniai 
vadovai tebeskrajoja padangėse. 
Šių, ne visai malonių faktų 
akivaizdoje jie turėtų susi
mąsty t i , kaip prieit i prie 
žmonių ir kaip vykdyti savo 
ganytojišką misiją prie dabar
ties sąlygų. 

Pirmą kartą Izraelį išvydus 
supratau, kad tai netikėtumą ir 
paradoksų šalis. Čia sunku ne
tikėti stebuklais. Pats pirmasis 
— tai nuostabus izraelitų suge
bėjimas suorganizuoti savo že
mės ūkį. Žaliuoja jų laukai, žydi 
vaismedžiai, neša vaisius vy
nuogių kupstai ir datulių pal
mės. Tai sausa ir nesvetinga dy
kumų žemė. Vanduo čia — bran
genybė, ir viskas auginama 
irigacijos pagalba. Kita aplinky
bė tuojau krenta į akį tai kariš
ki pasiruošimai ir tam tikra ne
rimo atmosfera. Toks mažas 
kraštas, o taip pilnas įvairiausių 
gyventojų. Atkeliavo tūkstan
čiai žydų imigrantų iš visų ša
lių, jau nekalbant apie „čiabu
vius", tuos triukšmą keliančius 
arabus. Negalima nepastebėti, 
kad Izraelis, kuris didžiuojasi 
savo demokratine santvarka, 
gyventojų tarpe turi „pirmos" ir 
„antros" rūšies piliečių. Mums, 
konferencijos dalyviams, pavy-

lę bažnyčią. Betliejuje ir Naza
rete, kur daug kas surišta su 
Kristaus gyvenimu, stovi milži
niškos bažnyčios prie kurių — 
suvenyrų krautuvės turistų ma
lonumui. Tai daugiausia Romos 
katalikų ir graikų ortodoksų 
darbas. Žydai tą patį daro, bet 
kiek mažiau. Tiberias mieste 
prie Galilėjos jūros yra sinago-
gos,pažyminčios paskutinę poil
sio vietą garsaus viduramžių 
filosofo Maimonides ir vieno 
senai mirusios rabino stebukla
dario, kur ir dabar ateina mal
dininkai su pagalbos prašymais. 

Negalima sakyti, kad visi to
kie bažnytiniai pastatai nebūtų 
įdomūs. Labai domėdamasi isto
rija, aš visur ieškojau liekanų tų 
senovinių Palestinos užkariau
tojų. J ų buvo nepaprastai daug, 
nuo priešbibliškųjų laikų ligi 
dabar. Domėjausi kryžuočiais, 
viduramžiais čia atvykusiais 
„vaduoti Šv. Žemę nuo netikė
lių arabų". Jie čia išbuvo 
daugiau nei šimtmetį ir paliko 
bažnyčių bei tvirtovių. Daug 
kas čia statyta ant senovės ro
mėnų paliktų pamatų. Ar
cheologiniai kasinėjimai vyksta 
pilnu tempu, pvz., prieš pačius 
Jeruzalės senamiesčio vartus. 
Gailėjausi nenuvykusi į ypatin
gai įdomius Romos provincijos 
sostinės Caesarėjos kasinėji
mus, bet per trumpą laiką visko 
neaplakstysi. Reikėjo palikti 
laiko Galilėjos kraštui, kur 
kadaise Viešpats Kristus vaikš
čiojo. Ypatingai pajutau jo 
asmenybės galią Galilėjos jūros 
apylinkėse. Ir čia, ir prie Jor
dano upės, kur palinkę žilvičiai 
žiūri į vandenis, dvelkė ramu
ma. Išvengiau suvenyrų parda
vėjų pastangų man parduoti 
„buteliuką švento vandens", 
sėdėdama pakrantėje pavilgiau 
savo rankos pirštus ir akimirkai 
persikėliau į senovę. Turėjau 
laimės pamatyti Capernaum 
miestelio liekanas, kur Kristus 
pradėjo savo misiją. Čia jūros 
krantais jis vaikščiojo ir kalbino 
žvejus eiti su juo ir būti jo 
mokiniais. Purpurinės spalvos 
bugenvilijos žydėjo prie 
miestelio vartų. Tuoj pat užti
kau romėnų imperijos kelrodį — 
akmenį, kur dar buvo galima iš
skaityti lotyniškas raides. 
Kristaus ir jo mokinių kelias, 
jungiantis Palestiną su Egiptu, 
ėjo per Capernaum. Štai ir 
didžiulės, gana gerai išsilaikiu
sios, sinagogos liekanos, kur 
pagal legendą Kristus pirmą 
kart išėjo pamokslauti. Neilgai 
jis čia buvo, gal dėl to, kad barė 
gyventojus už jų prabangų ir 
nuodėmingą gyvenimą, kaip pa
rašyta Evangelijose. 

Atvirame lauke yra vieta, kur 
Kristus sakęs savo garsųjį 
Kalno pamokslą, taip pat kur 
vyko vestuvinė puota ir stebuk
las — vandens ąsočių paver
timas į vyną. Duonos Kepalų ir 

A. A. VYTAUTAS 
ALEKSANDRŪNAS 

rūpintis šeimos išlaikymu. 

ko laimingai sugrįžti namo. Ne- žuvų stebuklas įamžintas pa-
patyrėme tų neramumų ir krin- trauklia Bizantijos laikų mozai-
tančių bombų, ką dabar aprašo 
šiandienos laikraščiai. Nors tuo 
tarpu viskas ėjo normalia vaga, 
vistik buvo justi tam tikra įtam
pa ar baimė, ypač pamačius tiek 
kareivių, apsiginklavusių ilgais 
automatiniais šautuvais. Izra
elis sėdi ant „parako bačkos" ir 
tokioje aplinkoje sunku surasti 

ka netoliese esančioje bažnytė
lėje. Sėdome į laivą paplaukyti 
po Galilėjos jūrą, tačiau dvasi
nės ramybės atmosfera greit 
dingo. Mūsų vadovas parodė 
mums okupuotą teritoriją, Go-
lano aukštuma vadinamą. Pasa
kojo, jog žydų kolonistai ten 
pasistatę daugiabučius namus, 

Šventąją Žemę, lyg tą svajonių pasodinę puikiausius parkus ir 
šalį. Bet, vaikštant Biblijos sodus, apie ką arabai tiktai sva-
pranašų pėdomis, galima suras- j0ti gali. Tikrai, tarp tvarkingų 
ti taikos ir ramybės. 

Haifos mieste, kur stovi Kar
melitų vienuolynas, yra toji 
vietovė, kur didysis pranašas 
Eigas buvo pakeltas į dangų ka 

izraelitų ūkių ir arabų apskuru
sių sodybėlių yra didžiausias 
skirtumas. Gal arabai ir nėra 
tokie darbštūs, bet kyla klausi
mas: kas gauna daugiau tos 

rietoje, pakinkytoje ugnimi brangenybės — vandens? 
žėrinčiais arkliais. Jeruzalėje Apgailestauju, kad Šventoje 
mečetė su didžiule aukso kupolą Žemėje gero sugyvenimo ir tai 
pažymi tą olą, kur pranašas Ma- kos nėra, nes jaučiu, kad vieną 
hometas sėdo ant žirgo su ar- djeną ten reiks sugrįžti. Yra 
changelo Gabrieliaus pagalba ir s e n a s padavimas, kuriame sa 
nuskrido dangop. Jeigu butų su- k o m a j ^ į vienąkart pamačius 
rasta kur iš tiesų Jėzus Kristus Jeruzalę, ji visada šauks Tave 
ir Marija Švenčiausia buvo pa- atgal. Izraelyje susitikau ir 
iinti į dangų, tikriausia kas nors susidraugavau su keliais iš 
toie vietoje būtų pastatęs didžiu- Lietuvos imigravusiais žydais. 

Vytautas Aleksandrunas. 

Vienas po kito nepriklau
somos Lietuvos auklėtiniai, išsi
mokslinę ir pasiruošę dirbti 
lietuvių tautos gerovei.amžiaus 
ir negalių slegiami,apleidžia šią 
žemę ir persikelia į amžinybę. 
Taip į amžinybę iškeliavo tau
rus Lietuvos sūnus Vytautas 
Aleksandrūnas. 

Vytautas A. gimė 1916 m. va
sario 4 d. Turkestane, Rusijoje, 
kur jo tėvai — veterinarijos 
gydytojas Domininkas ir motina 
Liucija Petrauskaitė, gyvenimo 
audrų nublokšti buvo apsistoję. 
A. a. Vytautas su tėvais grįžo į 
Lietuvą 1921 m. ir įsikūrė 
Šakiuose. Čia Vytautas pradėjo 
lankyti gimnaziją ir ją 1935 m. 
baigė. Vytautui gimnazijoje 
besimokant, 1933 m. mirė tėvas 
ir močiutė, o po metų ir motina. 

Jaunas našlaitis 1935 m. bai
gė gimnaziją, persikėlė į Kauną 
ir pradėjo studijuoti V D uni
versitete mediciną, bet,užplūdus 
raudonajam tvanui, neteko 
turėtų pajamų ir įpusėtas studi
jas turėjo nutraukti, nes reikėjo 

Jie taip nostalgiškai atsimena 
savo Tėvynę ir taip nori kalbėti 
lietuviškai, kad turi Tel Aviv'e 
savo organizaciją tam tikslui. 
Jie suvažiuoja kartą į mėnesį ir 
kalba apie senus laikus. Yra ten 
ir tikrų lietuvių, sudariusių šei
myninius ryšius su žydais (arba 
apsimetusių žydais), kad galėtų 
išvažiuoti iš tos aklinai uždary
tos Sovietų Sąjungos. Mano 
naujų ,,iš senosios Tėvynės" 
draugų tarpe buvo tokių, ku
riuos lietuvių šeimos išgelbėjo iš 
vokiečių nacių nasrų. Ypač mie
la ir vaišinga ponia Chassia liko 
Haifoje. Jeruzalėje puikiai sena
miestį pažįstantis daktaras 
Abraomas mane asmeniškai ve
džiojo ir aiškino to žavaus 
miesto įdomybes. 

Jeruzalė, nors amžiumi kur 
kas senesnė, primena Vilnių, 
visų pirma dėl to, kad čia gyve
nusios įvairiausios tautybes il
gai kovojo dėl viršenybės. Kiek
vienas kvartalas — žydų, arabų, 
krikščionių turi savitą charak
terį bei savo pastatus ir pamink
lus. Čia galima pasimelsti prie 
Karaliaus Dovydo ar prie Jė
zaus Kristaus kapo. Šį saugoja 
armėnų ir egiptiečių kilmės 
vienuoliai, įsitaisę savo bakūžė
se ir sodeliuose ant bažnyčios 
didelio ir plokščio stogo. Di
džiausią įspūdį paliko Raudo
jimo Siena, kur, sekdama kitų 
pavyzdžiu, parašiau maldą (lie
tuviškai) ir įkišau į atatinkamą 
plyšį tarp akmenų. Maniau, 
Dievas tikrai visas kalbas su
pranta... Vėliau sužinojau, kad. 
negalint to padaryti asmeniš
kai, sienos prižiūrėtojams — 
rabinams yra galima maldos 
tekstą pasiųsti FAX'u 

Prisimenant konferenciją, no
riu paminėti, mano manymu, 
geriausius kalbėtojus: anglą, 
Canterbury arkivyskupą, ir 
Paryžiaus vyriausią rabiną. Jie 
stebino klausytojus savo gilia 
tolerancija ir akiračio platumu. 

Hypatia Y. Pe tkus 

ir Amerikos lietuvių tautinės 
sąjungos Los Angeles skyriuje. 

Vytautas Aleksandriūnas 
mirė 1994.V.16 d. Glendale, CA. 
Dukros Vitos rūpesčiu, kūnas 

Kaip daugelis mūsiškių, 1944 buvo atvežtas į Čikagą ir pašar-
m. Vytautas su šeima pasi
traukė į Vokietiją ir per Berlyną 
pasiekė Ravensburgą, prancūzų 
zonoje, kur lietuvių stovykloje 
gyveno iki persikėlimo į 
Ameriką. 

1944 m. per Philadelphiją Vy
tautas pasiekė Čikagą ir gavo 
darbą Standard Oil, Indiana, 
bendrovėje braižytoju. Susidėjus 
aplinkybėms, 1955 m. persikėlė 
į Los Angeles, CA ir dirbo 
South Pacific Pipline b-je iki 
išėjo į pensiją. 

Studijuodamas mediciną, 
Vytautas įstojo j Korp! Neo-
Lithuania ir buvo išrinktas į 
paskutinę 193940 metų val
dybą, prieš bolševikams oku
puojant Lietuvą. Okupacijų 
metu buvo įsijungęs į pogrindžio 
veiklą, kaip Lietuvos Laisvės 
kovotojų s-gos narys. Čikagoje 
Vytautas įsijungė į Lietuvių 
tautinių korporacijų sambūrį, o 
persikėlęs į Los Angeles buvo 
vienas iš steigėjų Korp! Neo-
Lithuanian padalinio ir Lietu
vių tautinių namų. Veikė neoli-
tuanuose ir buvo jos pirmasis 
valdybos pirmininkas, o taip pat 
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votas Petkaus Marąuette laido
jimo namuose. 

Su velioniu Vytautu atsisvei
kinimą suruošė Korp! Neo-
Lithuania vyr. valdyba. Atsi
sveikinimui vadovavo ir Korp! 
Neo-Lithuania vardu atsisvei
kino Vaclovas Mažeika. Draugų 
vardu kalbėjo Jonas Jurkūnas, 
plačiau nušvietęs a.a. Vytauto 
nueitą gyvenimo kelią ir veiklą 
tautininkų eilėse. Lietuvos lais
vės kovotojų s-gos vardu 
kalbėjęs Mečys Valiukėnas, ar
timai veikęs rezistencijoje, iš
ryškino jo įnašą okupacijų 
metais. Atsisveikinimo metu 
prie velionio Vytauto karsto 
budėjo neolituanų garbės sar
gyba. 

Laidojimo namuose maldas 
sukalbėjo ir Mišias atnašavo 
kun. Antanas Saulaitis, SJ. 
Laidotuvės buvo privačios, o ur
na su palaikais bus palaidota 
Lietuvių tautinėse kapinėse. 

Prašykime Aukščiausiąjį, kad 
a.a Vytautui būtų gailestingas 
ir šv. Petras plačiai atidarytų 
dangaus vartus. 

A. Juodvalkis 

BRONIUS TŪBELIS 
(1898-1994) 

Bronius Tūbelis mirė 1994-m. 
gegužės 12 d., eidamas 95-sius 
gyvenimo metus, palikęs žmoną 
Viktoriją, dvi seseris — Kaziū-
nę ir Bronę ir dar daug giminių 
Lietuvoje. 

Bronius Tūbelis yra kilęs nuo 
Kupiškio Slavinciškio kaimo, 
kur lankė pradžios mokyklą ir 
gimnaziją, ten subrendo kaip 
sąmoningas Lietuvos patriotas 
ir tapo savanoriu Lietuvos ka
riuomenėje, dalyvavo visuose 
didesniuose mūšiuose dėl Lie
tuvos Nepriklausomybės. Bai
gęs puskarininkių mokyklą, 
gavo vyr. puskarininkio laipsnį. 
1925 m. buvo Šaulių sąjungos 
4-to būrio Kupiškyje vadas. 
1925 m. - 1936 m. buvo Ku
piškio pavasarininkų valdybos 
narys. 1935 m. sutiko Amerikos 
lietuvaitę Viktoriją Vilimaitę, 
tuo metu atvažiavusią į Lie
tuvą, pamilo ją ir vedė 1936 m., 
o vėliau išvyko su ja į Ameriką. 
Atvykęs į Čikagą, gavo leidimą 
verstis „stationary engineer" 
darbu ir šį darbą dirbo iki 1951 
m., o 1951 m., išlaikęs egzami
nus, gavo darbą prižiūrėti 
aukšto spaudimo krosnis. Dirbo 
šiuos darbus su jam būdingu 
kruopštumu ir sąžiningumu iki 
1972 metų. 

Visą tą laiką gyvendamas Či
kagoje, buvo veiklus visuo-
meninkas. ALTo Čikagos sky
riaus protokolų raštininkas nuo 

1947 m., BALFo Čikagos apskri
ties sekretorium ir valdybos 
nariu, Balfo 4-to skyriaus orga
nizatorium ir sekretorium iki 
1954 m., skyriaus pirmininku 
nuo 1963 m. iki 1968 m., vėliau 
buvo skyriaus revizijos komisi
jos pirmininku. Būdamas darbš
tus ir geros širdies žmogus, buvo 
labai geras ir pasiaukojantis 
vyras šeimyniniame gyvenime, 
skubėdavo į pagalbą padėti 
draugams ir nuoširdžiai šelp
davo iš Lietuvos atvykusius 
tremtinius. Daugelį Lietuvos 
pabėgėlių Tūbeliai priglaudė 
savo namuose, padėdami įsi
kurti ir rasti darbus Ameriko
je. Tarp jų globotųjų asmenų 
buvo poetas B. Babickas, žymus 
lietuvių dailininkas prof. Ado
mas Varnas, kurį su šeima at
sikvietė iš pabėgėlių stovyklos 
Vokietijoje ir kuris, atsidė
kodamas už visapusišką globą, 
nutapė abiejų Tūbelių portretus 
ir padovanojo jiems, o jie, savo 
ruožtu, padovanojo portretus 
Kupiškio muziejui, kur B. Tū
belio pagerbimo proga bus 
atidaryta parodėlė. Būdamas 
labai malonaus būdo B. Tūbe
lis buvo labai visų artimųjų 
mylimas. Jo gyvenimas — tik
ras geros, pasiaukojančios, 
krikščioniškai jautrios širdies 
pavyzdys. Toks jis visuomet 
išliks jo žmonos, seserų, arti
mųjų ir draugų atminty. 

P A D Ė K A 
A.tA. 

JONAS ŠĖMA 
Mano mylimas Vyras mirė 1994 m. gegužės 15 d. ir buvo 

palaidotas gegužės 19 d. Tautinės lietuvių kapinėse, 
Chicagoje. 

Noriu padėkoti visiems, kurie suteikė jam paskutini 
patarnavimą ir palydėjo į Amžino Poilsio vietą. 

Nuoširdžiai dėkoju Lietuvos Dukterų drauguos narėms už 
maldas koplyčioje, šauliams už garbės sargybą prie karsto ir 
karsto nešimą. Ačiū visiems aukojusiems šv. Mišioms už 
velionį, visiems, kurie prisiuntė gėlių ir pareiškė man toje liū
desio valandoje užuojautą žodžiu ir raštu. 

Didelė padėka už malonius atsisveikinimo su velioniu žo
džius, kuriuos tarė: J. Šidlauskas, Anglijos lietuvių klubo var
du, A. Paukštis, šaulių vardu, A. Dzirvonas BALFo vardu ir 
S. Paulionienė, Lietuvos Dukterų drauguos vardu. 

Ačiū laidotuvių direktoriams Gaidas-Daimid už malonų 
patarnavimą. 

Dėkoju visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems 
atskirai neturiu galimybės padėkoti. 

Žmona 

A.tA. 
FAUSTINAI MACKEVIČIENEI 

mirus, nuoširdžią ir gilią užuojautą išreiškiame jos 
vyrui, prof. MACKEVIČIUI ir dukroms INAI CI-
BIENEI, AUDRONEI VKTIENEI ir BIRUTEI WAT-
SON. Pr is imename Faustinos ateitininkišką dvasią, 
jos pasišventimą ir darbą ateitininkų organizacijai. 
J i pasiliks mūsų mintyse ir maldose. 

Chicagos ateitininkai sendraugiai 

A.tA. 
FAUSTINAI MACKEVIČIENEI 

mirus , jos vyrui , mūsų mielam nariui , prof. 
MEČISLOVUI MACKEVIČIUI ir artimiesiems reiš
kiame gilią užuojautą. 

Lietuvos Valstiečių Liaudininkų 
Sąjungos prezidiumas ir 
LVLS-gos Čikagos skyrius 

A.tA. 
Agr. FAUSTINAI MACKEVIČIENEI 

mirus , nuoširdžią užuojautą reiškiame vyrui prof. 
MEČIUI MACKEVIČIUI, jo dukroms su šeimomis, 
broliui STEPONUI VILIUI su šeima Lietuvoje ir 
visiems jos artimiesiems: 

Elena ir Petras Daliniai 
Kleofa ir Bronius Gaižauskai 
Bronė ir Stasys Juozapavičiui 
Julija ir Juozas Navakai 
Marija Polteraitienė 
Onai ir Jonas Pupininkai 
Pranas Zelba 

Mylimam Tėveliui 

A.tA. 
DONATUI BIELSKUI 

mirus, skausmu dalinamės su Čikagos lituanistinės 
mokyklos direktore JŪRATE DOVTLIENE ir jos 
šeima. 

LB Švietimo taryba 

Šviesiai asmenybei, tiek daug dirbusiai lietuvių gė
riui, 

A.tA. 
Į LIALEI LAPIENEI 

užgesus, liūdesyje guodžiame jos mylimą vyrą 
EDVARDĄ, sūnus RAIMUNDĄ ir TOMĄ su 
šeimomis ir mieląjį brolį JUOZĄ. 

Stasė ir Ignas Labanauskai 

A.tA. 
VILHELMINAI LAPIENEI 

mirus, jos vyrui EDVARDUI sūnums RAIMUNDUI 
ir TOMUI su šeimomis ir broliui JONUI KUBILIUI 
reiškiame gilią užuojautą. 

Lietuvių Bendruomenės 
Melrose Parko apylinkė 

A.tA. 
! VILHELMINAI LAPIENEI 

mirus, jos vyrą EDVARDĄ, sūnus, jų šeimas bei 
artimuosius širdingai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Elena ir Gražvydas Lazauskai 
Alma, Brika, Robert Malek 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

„Grandis" , „Klumpė", „Lė-
tunas" , „Lietuvos Vyčiai", 
„ S p i n d u l y s " , „ V i j ū n a s " , 
„Vi l t i s " - tai tautinių šokių 
grupės, kurios atliks programą 
birželio 19 d., 3 vai. p.p. 
Jaunimo centro salėje. Jos visos 
jungiasi i ,,Mažąją tautinių 
šokių" šventę ir pelną skiria 
,.Draugui" paremti. Bilietai 
gaunami Vaznelių prekyboje ir 
,,Drauge". Maloniai kviečiame 
ir raginame lietuviškąją visuo
menę užpildyti didžiąją JC salę, 
įvertinti mūsų jaunimo pastan
gas lietuviškos spaudos labui. 

Čikagos skautininkių drau
govės s u e i g a pirmadienį, 
birželio 13 d., vyks „Seklyčios" 
patalpose Pradžia 5:30 v.v. Vi
sos narės ir draugovei norinčios 
priklausyti skautininkės kvie
čiamos dalyvauti. 

Futbolo klubo „Lituanica" 
k o m a n d a svarbias pirmeny
bių r u n g t y n e s prieš italų 
„Maroons" žais šį sekmadienį, 
birželio 12 d., 3 vai. p.p. 
Rungtynės vyks Lemonte prie 
Lietuvių centro. Žiūrovai lau
kiami. 

J o h n Porter , Illinois 10-to 
d is t r ik to Kongreso narys , 
atkreipė dėmesį į Lithuanian 
Mercy Lift darbuotojų Aušrinės 
Karaitytės ir Birutės A. Vinda
šienės pageidavimus pagelbėti 
Lietuvos ligoniams, ir įrašė į 
HR4426 jstatymą, kad lėšos., 
skir tos Lietuvai , būtų iš
balansuotos tarp ekonominio 
vystymosi ir medicininės 
pagalbos, atkreipiant dėmesį į 
besiskleidžiančios džiovos su
stabdymą Lietuvoje. 

JAV biudžetas yra paskyręs 
380 milijonų dolerių Rytų 
Europos valstybėms. Kongreso 
lėšų paskirstymo komitetas, 
remdamasis HR4426 įstatymu, 
skirsto šią finansinę paramą. 

Skauta i ir skautės ragi
nami nedelsiant registruotis 
vasaros stovyklai Rakė. Re
gistruojantis po birželio 11 d., 
bus pridėtas papildomas 30 d. 
mokestis ir nebus garantuojama 
vieta autobuse. Išankstinė re
gistracija privaloma ir stovyk
lausiantiems nepilną laiką. Po 
birželio 22 d. registracijos nebus 
priimamos. Iš anksto neužsi
registravusieji ir neįteikusieji 
visų reikalingų (pilnai užpildytų 
ir tėvų pasirašytų) formų, nebus 
priimami stovyklon. Regist
raciją vykdo stovyklos administ
ratorė Rūta Končienė, te!. 
708-257-1315 ir stovyklos virši
ninkas Romas Rupinskas. tel. 
708-887-0189. 

x Noriu pirkti Jono Krei
vėno knygą ..Mirties lageriuo
se ir tremtyje", išleista 1981 m. 
Rašyti arba skambinti: T. 
Degiau, 1155-76th St., Caledo-
n i a . WI 53108-9711, t e l . 
414-835-1052. 

(sk) 

x T A L P I N T U V A I P E R 
TRANSPAK siunčiami kas sa
vaitę. Skubius siuntinius siun
čiame AIR CARGO. Siunčia
me automobil ius. Pinigai per
vedami doler ia is . TRANS
PAK, 2638 W. 69 S t , Chicago, 
IL 60629, tel . 312-436-7772. 

(sk) 

A.a. Donatas Bielskus, ilgai 
gyvenęs Čikagoje, pastaruosius 
metus praleidęs Vilniuje, mirė 
š.m. birželio 8 d., ištiktas širdies 
smūgio. Bus laidojamas atei
nantį penktadienį Vilniuje. 
Čikagos apylinkėse liko sūnus 
Mindaugas ir dukra Jūratė 
Dovilienė, Čikagos lit. mokyk
los direktorė. 

Dr. L. O. Griniūtė Šmulkš-
tienė nuo birželio 3 d. pakeitė 
gyvenamąją vietą. Jos naujas 
adresas: 1708 X. 22nd Ave, Mel-
rose Park, IL 60160; tel. 708-
345-5893. 

Nekalto Prasidėjimo para
pijos Brighton Parke stogas dar 
vis kiauras, nepaisant parapijie
čių pastangų kaip nors padidinti 
vajaus įnašus ir stogą sutaisyti, 
kol dar neprasidėjo lietingesni 
orai. Parapijos klebonas kun. 
Anthony Puchenskis prašo ir 
buvusių parapijiečių paramos, 
nes reikalas tikrai rimtas, ver
tas visų dėmesio. 

Mokytojų studijų savaitėje, 
Dainavoje — kaip ir kitais 
metais — vyks lietuvių kalbos 
kursai norintiems išmokti lietu
viškai. Jiems vadovaus prityrę 
dėstytojai Bronius Krokys 
(Philadelphia) ir Vytautas 
Jonaitis (Grand Rapids). Ir šiais 
metais tikimasi turėti apie 20 
studentų. Raginame visus, 
norinčius patobulinti lietuvių 
kalbos žinojimą, nedelsiant re
gistruotis pas Vidą Brazaitytę, 
tel. <708) 598-8331. 

Birželio 3 d. laidoje, po
kalbyje su Lietuvos ambasado
riumi JAV, dr. Alfonsu Eidintu 
yra korektūros klaida, kurią 
mielai atitaisome. Parašyta, 
kad dr. Eidinto tėvo brolis buvo 
NKVD nukautas 1974 m., o turi 
būti 1947 metai. 

J A V LB Vidurio Vakarų 
apygardos valdyba jau perėmė 
pareigas. Pareigų perdavimo 
posėdyje dalyvavo buvęs pirm. 
Kazys Laukaitis ir sekretorė 
Agnė Katiliškytė-Berner. 

Naują LB Vidurio Vakarų 
apygardos valdybą sudaro: 
Birutė A. Vindašienė — pirm., 
Aleksas Vitkus vykdomasis 
vicepirm., Agnė Katilišky-
tė-Berner-sekretorė, Algis Urbu-
tis-iždininkas. Genė Rimkienė, 
vicepirm. ir renginių vadovė, 
Pranas Jurkus vicepirm. visuo
meniniams reikalams, Salomėja 
Daulienė vicepirm. socialiniams 
reikalams. Svajonė Kerelytė 
vicepirm. švietimo ir kultūri
niams reikalams. 

Birutės A. Vindašienės ad
resas: 11129 Northvvest Road, 
Palos Hills. IL 60465. telef.: '708) 
974-2464. 
x Parduodame bilietus ke

lionėms į Lietuvą ir į visus pa
saulio kraštus geriausiomis kai
nomis. Skambinti: T. Les-
niauskienei , TravelCentre , 
Ltd., tel. 708-526-0773. 

(sk) 

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

(sk) 

Amerikos Lietuvių komitetas, dirbantis, kad Illinois valstijos gubernatorius Jim Edgar būtų per
rinktas dar vienam terminui. Sėdi iš kairės: Elena Keželienė, Frances Šlutienė, Algis Regis, dr. 
Donatas Tijūnėlis, Regina F. Narušienė, Stasys Milašius, Birutė A. Vindašienė; stovi: dr. Fer
dinandas Kaunas, Vytautas Jasinevičius, Gražina Liautaud, Anatole Milūnas, Mindaugas Baukus, 
Pranas Jurkus, Regimantas Vedegys ir Regina Andrijauskienė. 

POETŲ KONKURSAS 

Pernai Vilnius ir Čikaga tapo 
oficialiai susidraugavusiais 
miestais. Tuo būdu lietuviai 
Čikagoje galėjo įsijungti į 
,,Sister Cities International" 
programą, kuri siūlo nemaža 
galimybių. „Sister Cities'* per 
Chicago-Vilniaus komiteto pir
mininką Stanley Baizeką kvie
čia angliškai rašančius lietuvius 
poetus dalyvauti konkurse 
..Eilėraštis Accra'i". Konkursą 
rengia Čikagos Kul tūr in ių 
įvykių skyrius ir ,,Neutral 
Turf" bendrovė. Konkurso lai
mėtojas bus apdovanotas kelio
ne į Accrą, Ghaną. Norintys 
dalyvauti poetai turės daly
vauti preliminariniuose skaity
muose, kurie vyks pradedant 
birželio 5 d. Navy Pier, Čika
goje. 25 laimėtojai pateks } 
pusfinalį, kuris įvyks liepos 15 
d. I finalą komisija atrinks 5 
poetus, kur ie r u n g t y n i a u s 
„Neutral Turf" vakare Navy 
Pier liepos 23 d. 

Pareiškimus dalyvauti galima 
gauti Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje, 6500 S. Pulaski Rd., 
Chicago. II 60629, tel. (312) 
582-6500. Pareiškimai turi būti 
išsiųsti „Sister Cities Interna
tional" programai ne vėliau, 
kaip iki liepos 7 dienos. 

BAISUSIS BIRŽELIS 

Po I pasaulinio karo, 1918 m. 
savanorių-kūrėjų. kar ių ir 
partizanų krauju aplaisčius 
Lietuvos žemelę, tauta prisikėlė 
naujam, laisvam ir nepriklau
somam gyvenimui. Atsikurian
čiai jaunutei Lietuvos valstybei 
t rūko maisto, aprangos ir 
kitokių kasdieninių reikmenų. 
Savo darbštumu, sumanumu ir 
susiklausymu Lietuva greitai 

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

Čekius rašyti: 

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

x „A.a. J u z ė s Norka i t i enės 
atminimui siunčiu „Lietuvos 
našlaičių globos" komitetui 
$300 dviejų našlaičių globai 
Lietuvoje", rašo duktė Irena 
Gelažienė. Juos suaukojo: Sofi
ja Jonynienė, Rūta Juškienė, D. 
A. Stašaičiai, V. G. Ankai, 
Bronė Nainienė, Bronė Kiz-
lauskienė, P. L. Aleksai, M. P. 
Guobužiai. V. M. Salikliai, G. J. 
Končiai, Janina Lisauskienė, 
Baniutė Kronienė, Marija Ba-
rienė, Grožvyda Giedraitytė, 
Juzė Laukaitienė, Elena Kaš-
tautienė, V. B. Siliūnai, G. M. 
Naliai, Mėta Jonynienė. „Lietu
vos našlaičių globos" komitetas 
reiškia užuojautą ir padėką 
dukrai Irenai Gelažienei ir 
padėką aukotojams. 

(sk) 
x Ramin ta Lapš ienė , batų 

išpardavime Kohl 's parduo
tuvėje, nupirko 35 poras batų ir 
paaukojo „Saulutei", Lietuvos 
našlaičių globos bū re l iu i . 
„Saulutė" dėkoja, nes vargstan
tiems vaikams Lietuvoje labai 
reikia batų, ypač šiltų, ir ne tik 
vaikiškų, bet ir suaugusių dy
džių, nes paaugl ia i vaikai 
nešioja suaugusių dydžių rūbus 
ir avalynę. Ačiū! „Sau lu tė" , 
419 Weidner Rd., 
Grove, IL 00089. 

Buffalo 

(sk) 

atsistojo ant kojų, pralenkdama 
net kai kurias kaimynines vals
tybes. 

Neilgai tesėsi ramus ir nepri
klausomas Lietuvos gyvenimas. 
Įvykiai po įvykių pradėjo riedėti 
mūsų krašto nenaudai. Stalinui 
ir Hitleriui slapta susitarus, 
Lietuva buvo atiduota Sovietų 
sąjungai, todėl 1940 m. birželio 
15 d. Raudonoji armija užėmė 
Lietuvos teritoriją, užgniaužė 
Lietuvos laisve ir nepriklau
somybę. Praslinkus vos keliems 
mėnesiams, pradėjo „šviesti" 
Stalino saulė. Visi kalėjimai 
buvo kimšte prikimšti „liaudies 
priešų", kuriais nepasitikėjo 
okupanto valdžia. To neužteko. 
Okupantas sugalvojo dar žiau
resnį būdą: ištremti ramius 
Lietuvos gyventojus lėtai mir
čiai į šaltąjį Sibirą. 1941 m. iš 
birželio 13-tos į 14-tos naktį 
pasipylė sunkvežimiai su rusų 
kareiviais ir, lietuvių komunis
tų padedami, gaudė, grūdo 
žmones į sunkvežimius, vežė į 
geležinkelio stotis. Čia grūdo į 
gyvulinius vagonus, kuriuose, 
palaikę porą dienų, vežė į 
„plačiąją tėvynę" badui ir mir
čiai. Trėmė, nepaisydami nei 
amžiaus, nei lyties, nei sveikų, 
nei ligonių. Pirmą trėmimą 
įvykdžius, būtų buvęs kitas, bet 
prasidėjęs rusų-vokiečių karas 
birželio 22 d., jį sutrukdė. Vis 
tiek pasisekė ištremti apie 
35,000 - 40,000 nekaltų Lietu
vos žmonių. 

Nedaug rasi šeimų, kurios 
išliko nepaliestos 1941 m. depor
tacijos. Mums apleidus savo 
tėvynę 1944 metais, dar daug 
būta tokių ir didesnių trėmimų. 
Todėl nė vienas iš mūsų nega
lime tyliai praeiti pro šiuos žiau
rius ir skaudžius mūsų tautai 
įvykius. 

Taigi kiekvienas sustokime ir 
susimąstykime: birželis yra ne 
linksmybių, gegužinių, balių 
mėnuo, bet yra Baisusis birželis 
— skausmo, liūdesio ir ryžto 
mėnuo. Birželio mėnuo mums 
primena okupaciją, pirmuosius 
trėmimus ir II pasaulinį karą. 

Tiems žiauriems trėmimams 
prisiminti ir jų aukas pagerbti 
rengiamas minėjimas birželio 
12 d. Apie minėjmą smulkiau 
yra spaudoje. Visa plačioji lietu
vių visuomenė turėtumėm tą 
lietuvių tautos genocidą liūdnai 
paminėti. Gaila, kad tą pačią 
dieną kai kas ruošia pasi
linksminimus, gegužines ir 
kitas pramogas. Rodos, vieną 
liūdną lietuvių tautai dieną 
t ik ra i galėtume nuo to 
susilaikyti. 

Ant Repšienė 

MIRUSIŲJŲ PRISIMINIMO 
DIENA 

Mirusiųjų Prisiminimo diena 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse 
gegužės 30 d. buvo pradėta 
10:30 vai. ryto šv. Mišiomis 
aikštėje prie kapinių admi
nistracijos pastato. 

Šv. Mišias koncelebravo kun. 
Antanas Saulaitis, SJ, ir šių 
kapinių direktorius, Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos kle
bonas kun. Jonas Kuzinskas. 
Pamokslą pasakė kun. A. 
Saulaitis, SJ. Lietuvos Vyčių 
choras įspūdingai giedojo muz. 

Fausto Strolios sukurtas Mišias, 
vadovaujant jų kūrėjui. Mišiose 
organizuotai dalyvavo šauliai,-ės, 
ramovėnai, Lietuvos Vyčiai ir 
gausiai susirinkusi visuomenė. 

Po pamaldų dalyviai rinkosi 
senoje kapinių dalyje prie Stei
gėjų paminklo, kur jau daugelį 
metų vyksta Bendruomenės 
pasauliečių komiteto ir Kapų 
sklypų savininkų draugijos pra
vedamos trumpos mirusiųjų 
pagerbimo iškilmės. 

Darnioje rikiuotėje su vėlia
vomis atžygiavus ir abipus pa
minklo išsirikiavus uniformuo
tiems Vytauto Didž. rinktinės 
šauliams (vad. Alf. Paukštė), 
„Nemuno" rinktinės jūrų šauliams 
(vad. E. Vengianskas) ir ramo-
vėnams'vad. J. Mikulis), iškilmes 
pradėjo Kapų sklypų savininkų 
dr-jos pirm. Stasys Valinskas. 
Kapinių direktorius kun. J. Ku
zinskas perskaitė skaitinį iš šv. 
Pauliaus laiško tesolonikie-
čiams ir vadovavo bendrai visų 
dalyvių maldai. 

Bendruomenės pasauliečių 
k-to pirmininkas — JAV ka
riuomenės veteranas ir D-Day 
invazijos Normandijoje dalyvis 
Algis Regis savo žodyje išreiškė 
pagarbą šių kapinių steigėjams 
ir ankstyvesnės kartos lietu
viams, kurie, suprasdami savo 
tautinės bendruomenės išlai
kymo svarbą, su dideliu pasi
aukojimu kūrė lietuviškas 
parapijas, steigė mokyklas ir kt. 
institucijas bei amžino poilsio 
vietas sau ir savo ainių kar
toms. Per 90 metų šios kapinės 
priglaudė tūkstančius lietuvių, 
jų tarpe kelių karų lietuvius 
JAV kariuomenės veteranus. 
Čia taip pat poilsį rado ir 
nemažai Lietuvos Nepriklau
somybės kovų savanorių kūrėjų, 
vėlesniais laikais šiuos krantus 
pasiekę Sibiro tremtiniai ir 
partizanai. Čia ilsisi daugybė 
lietuviškoje veikloje pasireišku
sių kultūrininkų, dvasininkų, 
visuomenininkų ir kt. Visiems 
jiems reiškiant pagarba, puošnų 
tautinių spalvų gėlių vainiką 
prie Steigėjų paminklo padėjo 
Kapų sklypų sav. dr-jos valdy
bos narė Vera Valinskienė ir 
jaunimo atstovas Petras Valins
kas. Kun. Kuzinskas palaimino 
vainiką, tuo pagerbdamas visus, 
šiose kapinėse palaidotus. Visi 
dalyviai, balsingam kun. J. 
Kuzinskui vadovaujant, sugie
dojo „Marija, Marija", JAV ir 
Lietuvos himną. Iškilmės buvo 
baigtos joms vadovavusiam St. 
Valinskui padėkojus kun. J. 
Kuzinskui, kalbėtojui A. Regiui, 
garbės sargyboje budėjusiems 
šauliams,-ėms, ramovėnams, jų 
vadovybei ir gausiai dalyvavu
siai visuomenei. 

Gražiam orui esant, mirusiųjų 
prisiminimas buvo tęsiamas, or
ganizacijų atstovams lankant 
savo mirusių narių kapus. JAV 
karų veteranai šūvių salvėmis 
gerbė kovose žuvusius karius, 
prisimindami, jog jie paaukojo 
gyvybes, kad kiti galėtų gyventi 
laisvėje. Gražus buvo šaulių ir 
ramovėnų susibūrimas prie 
Romui Kalantai paminklo, pa
gerbiant visus kovotojus už 
laisvę. Individualus kapų lanky
mas ir jų gėlėmis puošimas 
tesėsi visą dieną. 

IR 

ATSIŲSTA PAMINĖTI 
• „Pensininkas", 1994 m. 

balandis. Leidžia JAV Lietuvių 
bendruomenės Socialinių 
reikalų taryba — Čikagoje; 
redaguoja Karolis Milkovaitis — 
Kalifornijoje; administruoja 
Elena Sirutienė — taip pat 
Čikagoje. Tai geriausias įro
dymas, kaip lietuviai moka 
bendradarbiauti, nors juos ski
ria ilgiausi nuotoliai, nes „Pen
sininkas" išeina reguliariai, 
kruopščiai paruošiamas ir pla
tinamas. Žurnalas šių metų 
pavasarį šventė 10 metų 
sukaktį , vadinasi, t a i dar 
Jaunas pensininkas" ir, reikia 
tikėtis, gyvens ilgai, bus sveikas 
ir žvalus. 

• „Eglutė", 1994 m. balan
dis. Vienintelis užsienyje 
leidžiamas laikraštėlis jauna-
mečiams lietuviukams, glo
bojamas ir leidžiamas JAV LB 
Švietimo tarybos, redaguojamas 
Nijolės Nausėdienės, adminis
truojamas Danguolės Sadūnai-
tės. Buvo ne taip seniai baimin
tasi, kad „Eglutė" bebaigianti 
nuvysti, nes anksčiau redagavu
sios Nekalto Prasidėjimo 
seserys ilgiau šio darbo imtis 
nebegalėjo. Tačiau liūdnos 
pranašystės nepasitvirtino, nes 
buvo surasta nauja redaktorė, 
žurnaliuko leidimu pradėjo 
rūpintis Švietimo taryba ir jis 
gyvuoja, kaip jau daug metų 
gyvavęs. Šis pavasarinis-ve-
lykinis numeris labai smagus, 
margas, gražiai iliustruotas ir 
įdomus. Kiekviena lietuvių 
šeima turėtų „Eglute" susi
domėti, ją savo vaikams prenu
meruoti ir pratinti skaityti 
lietuviškai. 

IS ARTI IR TOLI 

• „Pasaul io lietuvis", 1994 
m. gegužė, nr. 5(295). Leidžia 
Pasaulio lietuvių bendruomenės 
valdyba: „Bendruomenės min
čiai ir gyvenimui". Redaktorius 
— Bronius Nainys, administruo
ja Baniutė Kronienė, 6428 
Ridge Rd., Clarendon Hills, IL 
60514; spausdina „Draugo" 
spaustuvė. Pažymėtina, kad 
kiekviename šių metų žurnalo 
viršelyje spausdinama, kurio 
paminklo Lietuvoje nuotrauka. 
Gegužės mėn. — Motinos pa
minklas Ūdrijoje, pastatytas 
1990 m. prie bažnyčios Ūdrijos, 
Krokialaukio, Liepakojų, Vere-
biejų ir kitų aplinkinių kaimų 
žmonių 1940 ir vėlesniais me
tais patirtoms kančioms atmin
ti. Žurnalas 44 psl., iliustruotas 
nuotraukomis, savo turiniu 
apima PLB veiklą visur, kur tik 
yra susitelkę lietuvių. 

• „Skautų aidas", 1994 m. 
balandis, nr. 4. Tai velykinis šio 
žurnalo numeris, kaip ir kiti, 
redaguotas Antano Saulaičio ir 
Pelėdų skilties, administruo
jamas Albinos Ramanauskie
nės. Šį oficialų lietuvių Skautų 
sąjungos organą, įsteigtą 1923 
metais Šiauliuose, leidžia LSS 
Tarybos Pirmija. Žurnalas 24 
psl., iliustruotas nuotraukomis 
ir piešiniais, kupinas jaunat
viškos, skautiškos medžiagos. 

• „Bridges", 1994 m. balan
dis, nr. 3(18). Leidžiamas anglų 
kalba 10 kartų per metus JAV 
LB Krašto valdybos. Redaguoja 
Rimantas A. Stirbys su nemažu 
redaktorių kolektyvu. Šiame 
numeryje rašo Vytas Maciūnas, 
Asta Banionytė, Edmundas Ku
likauskas, Dana Mikužienė, Ri
mas Jakas, Ramunė Kubiliūtė 
ir daug kitų. Medžiaga taikli — 
informacinė, nors kai kuri jau 
kiek pasenusi, matyta kitoje 
periodikoje. 

SKLEIDŽIA INFORMACIJĄ 
APIE LIETUVĄ 

Lietuvos Nuolatinė Misija 
prie Jungtinių Tautų gegužės 
pabaigoje išsiuntinėjo laiškus 
keliolikai metraščių, almana
chų, enciklopedijų ir atlasų 
leidyklų, nurodant jų leidiniuo
se pasitaikančias klaidas apie 
Lietuvą ir prašant jas atitaisyti. 
Tarp žinomų leidyklų, į kurias 
buvo kreiptasi, buvo Encyclope-
dia Britannica, Bartholomew, 
Random House, Columbia Uni-
versity Press ir Merriam-VVebs-
ter, Inc. 

EUROPOS LIETUVIŠKŲJŲ 
STUDIJŲ SAVAITĖ 

Jau keturiasdešimt pirmoji 
Europos lietuviškųjų studijų sa
vaitė šiemet vyks liepos 31 -
rugpjūčio 7 d. Bervvang vie
tovėje, Austrijoje, Benvanger-
Hof viešbutyje. Kaip ir kiek
vienais metais, numatoma įvai
ri, turininga ir įdomi programa. 
Paskaitas skaitys: dr. Vytautas 
Bieliauskas, Vaidotas Daunys, 
Vincas Natkevičius, Irena K. 
Lukoševičienė, Darius Kuolys ir 
daug kitų. Savaitės kapelionas 
bus kun. Jonas Jūraitis. Daly
vius registruoja Irena Joerg-
Naudžiūnaitė — 6473 Wenns, 
Tirol, Austria - Osterreich. 
Studijų savaitės vietovė yra Al
pių kalnuose, į kuriuos galima 
kopti. Netoli Berwango yra 
puikių ežerų ir kitų gražių gam
tos vietelių. 

LIETUVOJE 

Mikalojaus Kons t an t ino 
Čiurlionio konkursas, kaip 
pranešė Pasaulinė muzikos 
konkursų federacijos vadovybė, 
jau pripažintas pasauliniu mas
tu ir priimtas nauju šios 
Federacijos nariu. Gegužės 11 
dieną Lietuvoje tuo reikalu besi
rūpinantis komitetas gavo 
oficialų pripažinimo raštą. Iš 
viso tai Federacijai tepriklauso 

93 konkursų nariai, kurie 
veikia jau pasauliniu lygiu. Tad 
tarptautinis M. K. Čiurlionio 
pianis tų ir vargonininkų 
konkursas yra 94-asis narys. 

Lietuvoje „Poezijos pava
sar is" jau paminėjo trisdešimt
metį. Jame šiemet dalyvavo, 
žinoma, be Lietuvos, dar atvykę 
poetai iš Ispanijos, Prancūzijos, 
Olandijos, Danijos, Austrijos, 
Vokietijos, Suomijos, Švedijos, 
Amerikos, Gruzijos, Latvijos, 
Estijos ir net Slovėnijos. Poezi
jos vakarai taip pat vyko ne tik 
Vilniuje, bet ir Kaune ir kituose 
Lietuvos miestuose. 

A P P L E KURSAI 
LIETUVOJE 

Veikli Amerikos mokytojų or
ganizacija APPLE (American 
Professional Partnership for 
Lithvanian Education) ruošia 
ketvirtuosius Lietuvos mo
kytojų vasarinius kursus. Pla
nuojamos trys pamainos: lie
pos 18 - 29, rugp. 1 - 6 ir pa
žengusiems studentams rugp. 
8-14 d. Amerikos mokytojai, 
norintys dalyvauti kursuose 
dėstytojais, kviečiami jau dabar 
pateikti smulkias paskaitų san
traukas bei pasiūlymus pro
gramai . Dėstytojai pagei
daujami pašvęsti mažiausiai dvi 
savaites kursams. 

APPLE tikisi pasiūlymų įvai
riose srityse, įskaitant: mokyk
lų administracija, ankstyvas 
vystymas, mokytojavimas pra
džios mokykloje, psichologija, 
atsilikėlių mokymas, biblioteki
ninkystė, mokyklų reformos, 
dėstymas etikos, demokratijos ir 
t.t. APPLE atstovė Shirley Sa
bo (tel. 203-7584600) praneš 
smulkiau. 

Taip kaip ir praeitais metais, 
mūsų aukos — nuo mokesčių 
nurašomos — sudaro galimybę 
Lietuvos mokytojams dalyvauti 
kursuose. Kiekviena 20 dol. 
auka apmoka vienam mokytojui 
stipendiją. Siųsti čekius AP
PLE, BOX 1370, West Hartford, 
CT 06107. 


