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Žinios iš Lietuvos — Elta 

Socialdemokratai 
ragina neigiamai 

vertinti vyriausybę 
Vilnius, birželio 16 d. (Elta) — 

Socialdemokratų frakcijos Sei
me vadas Aloyzas Sakalas šian
dien Seimui pateikė interpelia
ciją LDDP suformuotai vyriau
sybei, ragindamas Seimo narius 
neigiamai vertinti jos veiklą. 

Pagrindiniai kaltinimai — 
netikusi pramonės pertvarkymo 
programa, biudžeto ir mokesčių 
politika, sunki žemės ūkio 
būklė. Du trečdaliai pajamų yra 
paskirstomi, nuolat nesuren
kamos biudžeto pajamos, smun
ka gyventojų pragyvenimo ly
gis. 

Atsakydamas inerpeliaciją 
pateikusiai grupei Seimo narių, 
ministras pirmininkas Adolfas 
Sleževičius teigė, jog vyriausybė 
nuosekliai įgyvendina savo pa
grindines veiklos nuostatas. Pa
grindinis rodiklis — infliacija — 
yra stabilizuotas. Tai, premjero 
nuomone, reiškia, jog šalies 
ekonomika stabilizuojasi ir atei
tyje galima tikėtis gyventojų 
gyvenimo lygio kilimo. A. Šle
ževičius sakė, kad jau artimiau
siu metu bus pateikta patikslin
ta vyriausybės programa. Po 
premjero kalbos prasidėjo dis
kusijos. 

Aušros Vartuose Mišios už 
a.a. Lozoraitį 

Penktadieni, 5 vai. p.p. 
Vilniaus Aušros Vartų koply
čioje bus aukojamos šv. Mišios 
ambasadoriaus Stasio Lozorai
čio atminimui, pranešė Seimo 
opozicijos atstovė spaudai. 

Mišių iniciatorius — Tėvynės 
Sąjungos (Lietuvos Konserva
torių) Lazdynų skyrius. 

Londone minėjo birželio 
trėmimus 

Londone, St. Martin ir the 
Field anglikonų bažnyčioje 
įvyko Baltų Tarybos organi
zuotas Gedulo ir Vilties dienos 
minėjimas, pranešė Eltos spe
cialus korespondentas iš Lon
dono. 

Minėjimą pradėjo bažnyčios 
klebonas kun. Shuneman. J is 
pasveikino susirinkusius iš
eivius iš Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos. Pamokslą pasakė kuni
gas Stephen Platten, susirinku
sieji meldėsi lietuvių, latvių, 
estų ir anglų kalbomis. 

Į minėjimą buvo atvykęs Lie
tuvos ambasadorius Jungtinėse 
Didžiosios Britanijos ir Šiaurės 
Airijos karalystėje Raimundas 
Rajeckas. Iš viso dalyvavo 
daugiau kaip 150 žmonių. 

Konservatoriai įteiks 
surinktuosius parašus 

Penktadienį iniciatyvinės 
grupės referendumui „Dėl ne
teisėtos privatizacijos, nuver
tintų indėlių ir akcijų bei pa
žeistos teisėsaugos" surengti 
nariai įteiks Seimo pirmininkui 
Česlovui Juršėnui pirmąją su
rinktų parašų dalį. 

Pirminiais duomenimis, jau 
surinkta per 600,000 parašų, 
nurodoma Seimo opozicijos pa
rengtame informaciniame pra
nešime. Pagal įstatymą, parašus 
dėl šio referendumo surengimo 
dar galima rinkti iki birželio 21 
dienos, taigi likusioji jų dalis 
bus įteikta vėliau. 

Tarptaut inis komitetas 
svarstys Ignalinos elektrinės 

saugumą 

Birželio 20-22 dienomis Vil
niuje ketvirtą kartą rinksis 
Lietuvos branduolinės ir radia
cines saugos konsultacinis 
komitetas. Komitetą sudaro 11 
narių iš Lietuvos, Anglijos, Suo
mijos. Švedijos, Vokietijos, 
Ukrainos ir Rusijos. Komitetas 
svarstys Ignalinos Atominės 
Elektrinės saugumo klausimus. 
Bus išklausyti elektrinės gene
ralinio direktoriaus Viktoro Se-
valdino, kitų atsakingų asmenų 
bei užsienio ekspertų praneši
mai. 

Komiteto posėdyje taip pat da
lyvaus Ukrainos Branduolines 
energetikos saugos komiteto 
pirmininkas Nikolaj Šteinberg 
ir Černobylio atomines elektri
nės generalinis direktorius Ser-
gej Barašin. Svečiai iš Ukrainos 
Viktoro Ševaldino kvietimu bir 
želio 22 d. lankysis Ignalinos 
elektrinėje. 

Lietuva plėtos durpių 
p ramonę 

Lietuvos vyriausybė patvir
tino durpių pramonės plėtojimo 
programą. Šios programos įgy
vendinimo koordinuotojas Pra
monės ir prekybos ministerijos 
techninio pramoninio skyriaus 
vyriausiasis specialistas Vy
tautas Rafinbergas pasakė, kad 
Lietuvoje jau yra ištirta apie 
600 durpynų, iš kurių vien pra
moniniu būdu galima išgauti 
apie 1 bilijoną tonų durpių. 
Daugiausia ištirtų durpynų yra 
Lietuvos rytuose, pietuose ir 
šiaurės vakaruose. Tai ištekliai, 
kuriais Lietuva galės naudotis 
kelis šimtus metų. 

Pernai bankrutuojanti šalies 
durpių pramonė perdirbo apie 
30.000 tonų šios vertingos 
žaliavos. Didesnė dalis pro
dukcijos buvo eksportuojama. 
Pagal programą numatyta 2005 
metais išgauti apie 1.5 mili
jonus min. tonų durpių. Iš jų 
pagamintais briketais kūren
dama penkių didžiųjų miestų 
katilines, Lietuva dabartinėmis 
kainomis per metus sutaupytų 
apie 30 milijonų dolerių, už 
kuriuos šiandien perkama naftą 
ir gamtinės dujos. 

Iki 1997 m. durpių perdirbimo 
apimtis numatoma padidinti 5 
kartus, jau šiemet — 3 kartus. 
Pasak V. Rafinbergo. durpių 
pramonei rekonstruoti prireiks 
maždaug 130 milijonų litų (32.5 
milijonų dolerių) investicijų. 

Nr. 117 

Kariniai pratimai Baltijos 
jūroje 

Birželio 6-osios savaitę Baltijos jūroje vyko tarptautiniai kariniai manevrai ,,Baltops 94"'. Juose 
dalyvavo ir nuotraukoje matoma Lietuvos karinių juru pajėgų flotilės fregata ..Aukštaitis" (F-12). 

Atšauktas Lietuvos 
ambasadorius 

Briuselyje 
Vilnius, birželio 7 d. (BNS) -

Nuo birželio 20 d. iš pareigų at 
leidžiamas Lietuvos ambasado
rius Belgijai. Olandijai ir Liuk
semburgui Pranas Kūris. Tarp
tautinės teisės specialistas, 
55-metis prof. Pranas Kūris šių 
metų Europos Tarybos parla
mentinės asamblėjos sesijoje 
buvo išrinktas devyneriems me
tams Europos Žmogaus Teisių 
teismo teisėju. 

Lietuvos ambasadorė Estijoje 
pradeda darbą 

Vilnius, birželio 15 d. (Elta) — 
Pirmoji moteris — Lietuvos 
ambasadorė Halina Kobeckaitė 
nuo pirmadienio pradeda dirb
ti Lietuvos ambasadore Estijo
je. Prieš išvykdama j Talinu ji 
davė pasikalbėjimą Eltai. 

.,Kalbėdama apie formalius 
faktus, turiu pasakyti, kad 
mano gyvenime visą laiką buvo 
studijos ir darbas. Baigusi Vil
niaus universitetą, Taškente 
metus mokiausi uzbekų kalbos, 
trejus metus dėsčiau estetika 
Kauno Medicinos Institute, po 
to trejus metus mokiausi aspi 
rantūroje Estetikos katedroje 
Maskvos universitete ir rašiau 
darbą apie lenkų estetiką, turė
jau galimybę susipažinti su nau
jausiomis estetikos kryptimis. 
Vėliau dėsčiau estetiką tuome
tiniame Vilniaus Inžineriniame 
Statybos Institute ir nuolat mo
kiausi, nes man atrodė, kad 
kiekvieną kartą kad ir kitiems 
studentams turiu sakyti ką nors 
nauja". 

..Teko mokytis ir pradėjus 

čiau 20 knygų". 
I klausimą, kuo skiriasi am

basadorius nuo ambasadorės. 
Halina Kobeckaitė atsakė, kad 
jokių nuolaidų moteriai jokiame 
darbe neturėtų būti. Kaip, beje, 
ir dėl tautybės. „Tokios pozicijos 
aš laikiausi ir ankstesniame sa
vo darbe Tautybių departamen
te. Būdama labai mažos tauty
bės Lietuvoje atstovė — karaime 
— aš nejaučiau, kad kas nors 
man būtu daręs kokių nors nuo
laidų. Kiekvienas žmogus tur i 
atitikti užimamas pareigas". 

..Dabar su Estij i mes turime 
labai didelių ir reiKšmingų 
bendrų interesų. Baltijos vals
tybės bendradarbiauja įvairiose 
tarptautinėse organizacijose". 

„Man taip pat labai svarbu 
bus skatinti Lietuvos ir Estijos 
kultūrinius ryšius, mokslininkų 
ir menininkų bendradarbiavi
mą, nes čia dar yra didelės ga
limybės". 

Ambasadorė Halina Kobec
kaitė j Taliną laikinai vyksta be 
šeimos. Vyras Mykolas Firkovi-

d :rUi Tautybių departamento čius, Lietuvos karaimų religinės 
vadove, nes tai man buvo pir- bendruomenės pirmininkas ir 
masis biurokratinis darbas. O jos vyresnysis dvasininkas bei 
dabar vėl tenka mokytis dirbti dukra Karina, baigianti moks-
ambasadore. Bet mokymasis lus Muzikos Akademijoje, kol 
yra vienas mano mėgiamiausių kas lieka Vilniuje, 
užsiėmimų". Humanitarinių mokslų dakta-

„O savo 'laisvalaikį' skyriau rė docentė Halina Kobeckaitė 
vertimams iš tiurkų kalbų. Per moka lietuvių, anglų, karaimų, 
dvidešimt šešerius metus išver- lenkų, rusų ir uzbekų kalbas. 

Butkevičius vis dar 
neapkaltintas 

Mažeikių .Nafta" turi 
likti Lietuvos rankose 

Vilnius, birželio 15 d. (Elta) — 
„Konservatorių siūlymus iš
parduoti Mažeikių Naftos įmo
nę ir už gautas lėšas indeksuoti 
gyventojų santaupas bei pana
šius pastaruoju metu padažnėju
sius pareiškimus galiu pavadin
ti tik žmonių amoraliu kvaili
nimu", pasakė Mažeikių valsty
binės įmonės Nafta generalinis 
direktorius Bronislovas Vaino
ra. 

Įmones vadovas atsisakė įvar
dinti realią Mažeikių įmonės 
kapitalo vertę, tačiau pažymėjo, 
kad dabar naftos produktų rin
ka yra labai sumažėjusi, todėl 
įmone dirba su pertraukomis. 
Padėtis pagerėtų pastačius 
terminalą. Kita vertus, įmonės 
vadovas pažymėjo, kad į trylika 
stambių pasaulio firmų kreip
tasi memorandumu, kviečiant 
bendradarbiauti rekonstruojant 
ir plečiant Lietuvos naftos 
kompleksą, tačiau realesnių pa
siūlymų negauta. „Būtų idealu 
turėti patnerių ir Rytuose, ir 
Vakaruose", sako Vainora. 

Savo ruožtu Vainora pripaži
no, kad esama planų, remiantis 
Rothschildo banko pasiūlymais, 
iki 20% įmonės privatizuoti, pa
sirašant akcijas. „Tačiau bet 
kuriuo atveju kontrolinis akcijų 
paketas privalo priklausyti 
valstybei", pasakė įmonės va
dovas. 

Vilnius, birželio 11 d. (AGEP) 
— Buvęs Lietuvos krašto apsau
gos ministras Audrius Butke
vičius birželio 6-8 dienomis 
Generalinėje prokuratūroje davė 
parodymus kaip liudininkas 
Šeimos firmos prezidento A. 
Laurinavičiaus byloje. 

Šeimos vadovui, kuris į Lukiš
kių tardymo izoliatorių buvo 
uždarytas dar kovo 18 d., buvo 
iškelta baudžiamoji byla dėl 
ginkluotės įsigyjimo Lietuvos 
krašto apsaugos sistemai. Jam 
pateiktame kaltinime sakoma, 
jog jis įvykdė grobimą itin stam
biu mastu ir „bendrai veikė su 
buvusiu krašto apsaugos minis
tru". Kaltinamieji šioje byloje 

Atitaisymas 
Vakar dienos „Drauge" per

duotame amb. Stasio Lozoraičio 
mirties aprašyme iš „Lietuvos 
ryto" buvo klaidingai pažymėta 
mirties priežastis. Kaip praneSė 
Viktoras Nakas birželio 16 d. 
,,New York Times" laikrašty, 
amb. Lozoraičio mirties priežas
tis buvo kepenų liga. 

sidaręs tarp pinigų sumos, su
mokėtos už ginklus Rusijai ir 
sako, kad kainų skirtumas su-
tos, kuri už ginklus buvo per
duota iš Lietuvos biudžeto, nie
kur nedingo — tie pinigai pa
naudoti Karaliaučiuje s tatant 
namus. 

Audrius Butkevičius visą lai
ką neigė bet kokią savo kaltę ir 
visa tai vadino grynai politine 
byla. Politinius šios bylos 
aspektus patvirtina ir tai, kad 
jai itin didelį dėmesį nuolat rodo 
Seimo Ekonominių nusikaltimų 
tyrimų komisija, kiti aukšti 
Seimo ir vyriausybės pareigū
nai. 

Ketvirtadieni už 10,000 litų 
užstatą A. Laurinavičius buvo 
paleistas iš tardymo izolia
toriaus. 

Šią savaitę taip pat sužinota, 
kad dar gegužės 20 d. Genera
linė prokuratūra nutraukė bylą 
buvusiam energetikos ministrui 
Leonui Ašmantui dėl Energeti
kos ministerijos pareigūnų pikt
naudžiavimo tarnybine padėti
mi rinkimų į Seimą metu. 

Vilnius, birželio 8 d. (LRj — 
Jungtinės Amerikos Valstijos 
Baltijos jūroje surengė 15 šalių 
karinius manevrus „Baltops". 
kuriuose dalyvauja ir buvusio 
Sovietų bloko šalys — Lietuva, 
Rusija, Lenkija, rašo „Lietuvos 
rytas" . Manevruose, kurie 
prasidėjo antradienį, stebėtojų 
teisėmis dalyvauja Estijos ir 
Latvijos atstovai. 

Manevruose Baltijos jūroje, 
kuriuos jau 22 metus finansuo
ja JAV, buvusio Sovietinio 
bloko šalys pirmą kartą daly
vavo pernai. 

Pasak Lietuvos karinių jūros 
pajėgų vado komandoro Rai
mundo Baltuškos, tokie ma
nevrai — vienintelė ir geriausia 
galimybė jauniems jūreiviams 
profesionaliai pasimokyti. 

„Lietuvai tai reali galimybė 
žengti žingsnį į Baltijos jūros 
regiono saugumo garantavi
mą", pasakė R. Baltuška. 

Iš Lietuvos į manevrus išplau
kė karinių jūrų pajėgų flotilės 
fregata „Aukštaitis" (F-12), 
kuriai vadovauja kapitonas lei
tenantas A. Andrušaitis. Laivo 
įgulą sudaro 71 jūrininkas. Fre
gata aprūpinti kuru sutiko JAV 
ir Vokietijos karinis laivynas. 

Be minėtų šalių, manevruose 
dalyvauja Suomija, Švedija ir 
NATO narės — Belgija. Danija, 

Vokietija, Olandija. Norvegija, 
bei JAV. Pirmą kartą stebėtoją 
atsiuntė Airija. 

..Baltops 94" manevrai buvo 
pradėti planuoti praėjusį 
rudenį, prieš tai, kai sausio 
mėnesį NATO paskelbė savo 
programą „Partneryste vardan 
taikos". 

JAV karinio jūrų laivyno ka
pitonas Edward E. Hunter, va
dovaujantis manevrams, teigia, 
kad praeis dar daug laiko, kol 
„Bal tops" taps programos 
..Partnerystė vardan taikos" 
manevrais. Tačiau, pasak JAV 
karininko, „Baltops 95" gali 
būti tokių manevrų modeliu. 

Penkiolikos šalių iaivų įgulos 
savaitę mokėsi pasipildyti 
degalų atviroje jūroje, tobulino 
gelbėjimo, paieškos ir iaivų 
sulaikymo įgūdžius, galinčius 
praversti įgyvendinant Jungti
nių Tautų blokadas. 

Manevruose dalyvavo 52 lai
vai — 26 eskadriniai mininin
kai, fregatos ir povandeniniai 
laivai bei tiek pat minininkų ir 
patrulinių katerių. Pasak E.E. 
Hunter, manevruose nėra taria
mo priešininko. 

Antrą savaitę manevruose 
dalyvauja tik NATO šalių 
laivai. Tai reguliarūs manevrai 
prieš povandeninius laivus ir 
lėktuvus. 

Latvijos užsienio ministras 
atsistatydino 

Ryga, birželio 7 d. (BNS) -
Latvijos vyriausybės posėdžio 
birželio 7 d. pradžioje ministras 
pirmininkas Valdis Birkavs pa
skelbė, jog priima užsienio 
reikalų ministro Georgs Andre-
jevs atsistatydinimą iš užsienio 
reikalų ministro pareigų 

Premjeras padėkojo ministrui 
Angrejevs už darbą šiose parei
gose ir pareiškė, jog ministro 
nuopelnus Latvijai įvertins isto
rija. 

Iki naujo ministro paskyrimo 
šias pareigas eis pats ministras 
pirmininkas, o ministerijos ant
riesiems asmenims — Gunars 
Mejerovics, Olgert Pavlovskis ir 
Martin Virsis — pavesta toliau 
vykdyti savo pareigas 

Birželio 7 d. Valdas Adamkus, lankydamasis Lietuvoje. Aplinkos Apsaugos 
departamente įteikė savo vardinę premiją habilituotam gamtos mokslų 
daktarui Česlovui Kudabai (po mirties). Nuotraukoje Valdas Adamkus ir 
Česlovas Kudaba prieš penkerius metus kalbasi Vilniaus universitete 

JT gamtosaugos 
informacija Lietuvai 

New Yorkas, birželio 12 d. — 
Lietuvos Nuolatinė Misija prie 
Jungtinių Tautų birželio 7 d. 
išsiuntė Lietuvos Aplinkos Ap
saugos ministerijai informaciją 
apie JT Aplinkosaugos progra
mos (UNEP) rengiamą semina
rą dėl Montrealio protokolo 

vykdymo Baltijos valstybėse bei 
Nepriklausomų Valstybių San 
draugos šalyse. Montrealio pro
tokolas siekia riboti žemės at
mosferos ozono sluoksnį naiki
nančių medžiagų vartojimą. 
UNEP seminaras, vyksiantis 
Minske, Baltarusijoje, rugpjūčio 
mėnesj, turi nustatyti kaip 
minėtas protokolas taikomas 
buvusios Sovietų Sąjungos ir 
Baltuos šalių teritorijoje 

Kaip skelbta, Georgs Andre-
jevs birželio 4 d. įteikė ministrui 
pirmininkui prašymą dėl atsis
tatydinimo iš ministro posto. 
Ministras gegužės 28 d. „Die
nos" laikraštyje paskelbė 
laišką, kuriame prisipažino, jog 
praeityje yra bendradarbiavęs 
su KGB. Latvijos užsienio rei
kalų ministro pareigose Andre-
jevs buvo nuo 1992 m. lapkričio 
10 dienos. 

Birželio 6 d. Latvijos Seimo 
prezidiumas gavo Andrejevs 
pareiškimą, kad jis atsisako 
deputato mandato. Latvijos cen-
t rmei rinkimų komisijai 
pavesta, įvertinus metų senumo 
rinkimų rezultatus, nustatyti 
kitą ..Latvijos kelio" bloko 
kandidatą, kuris užimtų G. 
Andrejevs vietą parlamente. 

..Aš būčiau išties patenkintas, 
jei mano atsistatydinimas vi
suomenei bei teisėsaugos parei
gūnams padėtų suprasti būtiny
bę keisti Latvijos įstatymus", 
žurnalistams pasakė buvęs Lat 
vijos užsienio reikalų ministras. 

Be Georgs Andrejevs, bend
radarbiavę su KGB įtariami ir 
keturi Latvijos Seimo nariai, 
kurių mandatų galiojimas sus
tabdytas. 

Kaip pranešė BNS žinių 
agentūra, dėl šių įvykių Latvi
jos vyriausybėje gerokai užsi
tęsė ir vakarykštes Lietuvos 
ministro pirmininko Adolfo 
Šleževičiaus derybos su Latvijos 
premjeru Valdis Birkavs Jūr
maloje dėl šalių sienų nusta
tymo. (Kaip jau rašėme birželio 
11d. ..Drauge", premjerų susi
tikimas baigėsi, abiems šalims 
sutarus del šalių valstybinės 
sienos jūroje. — Red.) 

KALENDORIUS 

Birželio 17 d.: Adolfas, Lau
ra. Daugantas, Liudgailė. 

Birželio 18 d.: Morkus, Mar
celinas, Arnulfas, Marira, Tol-
vandas. Vaiva. 



DRAUGAS, penktadienis, 1994 m. birželio mėn. 17 d. 

/PORTO APŽVALGA 

Redaktorė Irena Regienė 

XV-OS PASAULINĖS 
FUTBOLO PIRMENYBĖS 

- d ) 
P. GANTVYDAS 

Šiandien Čikagoje — 2 vai. po 
pietų vietiniu laiku - prasideda 
varžybos, kurių laimėtojas už 
mėnesio pasipuoš pasaulio fut
bolo meisterio titulu populiariau
sio komandinio žaidimo šioje 
planetoje. Pirmam susitikimui 
j aikštę išbėgs dabar t in is 
meisteris Vokietija ir 1950 m. 
paskutini kartą baigminiame 
turnyre dalyvavusi Bolivijos 
rinktinė, iš viso tik antrą kartą 
pasirodanti šiose baigmės žai
dynėse. Tačiau reikia pridurti, 
kad ši komanda kvalifikacinėse 
varžybose nugalėjo favoritus 
brazilus 2:0. Rungtynės įvyks 
Soldier Field stadione. Po šių 
reikės dar 51 rungtynių, idant 
išryškėtų naujas čempionas, 
kuris tuo laimėjimu galės di
džiuotis ateinančius 4 metus. 

Šį kartą baigmės turnyras 
vyksta šalyje, kurioje dar prieš 
savaite pravestame apklausi
nėjime mažiau negu kas trečias 
asmuo žinojo, kad šios pasauli
nės pirmenybės vyks JAV-se. 
Tuo tarpu pramatoma, kad 
baigmės rungtynes liepos 17 d. 
Pasadenoje 'Calif.) stebės dau
giau negu 2 bil. žmonių pasau
lyje. Nors komercinio sporto in
teresai nelabai nori. kad futbolo 
žaidimas prigytų ir JAV-se, 
rengėjai tikisi, kad šių žaidynių 
entuziazmas paliks savo žymes 
ir šiame krašte. Rungtynės bus 
pravedamos 9 vietovėse: Bosto
ne. Čikagoje, Dalias. Detroite, 
New Yorke Jersey — „Giants" 
stadione. Orlando — Floridoje. 
Pasadenoje ir Stanforde — Cali-
fornijoje bei sostinėje Washing-
tone. I eilę rungtynių dar gali
ma gauti bilietų, nors nemažai 
vietų jau išparduota. Tačiau 
tam reikia mažiausiai dvide-
sirntpenkine skirti, kad į sta-

kartus. Jie tuo pačiu laimėjo ir 
pirmąją Julės Rimet taurę vi
sam laikui. Deja, ji 1983 metais 
Rio de Janeiro stadione buvo 
pavogta ir iki šiol nesugrąžinta. 
Po šių rungtynių buvo pakeista 
tvarka ir naujoji taurė, italo 
skulptoriaus Silvio Gazzanigos 
sukurta, niekad nebus visam 
laikui perduodama laimėtojui, 
kuris taurės originalą galės pa
silaikyti 4 metams t.y. tol, kol 
bus nustatytas naujas nugalėto
jas, bet kai taurė bus grąžinama 
FLFAI, ta komanda gaus taurės 
dublikatą visam laikui. Italai, 
tik 12 metų vėliau, trečią kartą 
laimėjo varžybas. Tad italai 
meisteriu tapo 1934 ir 1938 me
tais bei 1982 metais. 

Urugvajus baigmėje žaidė tik 
2 kartus, ir abu kartus — 1930 
ir 1950 metais — laimėjo pir
menybes. Anglai, kurių kraštas 
la ikomas futbolo g imt ine , 
baigmėje dalyvavo tik vienui 
vieną kartą; nugalėję vokiečius 
pratęsime 4:2, jie 1966 metais 
tapo pasaulio meisteriu.. Taigi, 
per 60 metų šių varžybų nugalė
tojais tapo tik 6 šalys — brazilai, 
italai ir vokiečiai po 3 kartus; 
urugvajiečiai bei jų kaimynai 
argentiniečiai po 2 kartus ir 
anglai su vienu laimėjimu. 

Kitos baigmėje dalyvavusios 
rinktinės — vengrai, čekcslo-
vakai ir olandai po 2 kartus tapę 
vice-meisteriais bei švedai 
finale pralaimėję brazilams 
savo sostinėje rezultatu 2:5. 

O DABAR? 

Algis R u g « T , Detroi^Kovo" ^ t " ' ^ ^ ^ ^ " * ' " -
ganizatonus, Sigitas Krasauskas - CV „arvs ir snorl^ *„™.i . f ? ' * P U *<"į"><* <*• 
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organizatorius. »F«™miuų įsvyjsos j FLS žaidynes 

Nuotr. Jono Urbono 
N E G I TOKIE R. G R I N I Ū T Ė S 

TIKSLAI? 

dioną patekti 

ŽVILGSNIS ATGAL 

Pirmą kartą pasaulinės pir
menybės buvo pravestos 1930 — 
šiais — Vytauto Didžiojo — me
tais. Jos vyko nedidelėje Uru
gvajaus šalyje Pietų Amerikoje. 
Šeimininkai, įveikę kaimynus 
argentiniečius 4:2. pasipuošė 
pirmuoju meisterio titulu. Nuo 
tada varžybos buvo pravedamos 
Europoje arba Pietų bei Centri
nėje Amerikoje kas 4 metai. Tik 
1942 ir 1946 metais II pasauli
nis karas sutrukdė šias spor
tines varžybas. Sėkmingiau
siais turbūt tenka laikyti 
vokiečius, kurie baigminėse 
rungtynėse dalyvavo net 6 kar
tus; 3 kartus pasipuošdami nu
galėtojo titulu, gi kitus 3 tapę 
vice-meisteriais; ir visa tai jie 
pasiekė nuo 1954 metų, kada, 
netikėtai Fritz VValterio vedini, 
nugalėjo tuomet taip garsią 
vengrų vienuolikę su Puskas, 
Koscis ir kt. 3:2 Berno stadione. 
Brazilai ir italai į baigmę 
pateko po 4 kartus; abi šalys 3 
kartus pasipuošė nugalėtojo 
aureole. Brazilai 1958 metais 
Stockholme, 1962 m. Čilėje, gi 
1970 m. Meksikoje. Dar dabar 
mano akyse atsispindi garsaus 
brazilo Pelės atbulinė pasuotė, 
paversta paskutiniu tų rungtynių 
įvarčiu. Brazilai tada įveikė 
italus 4:1 ir tuo tapo pirmieji pa
saulyje, meisterio garbę pelnę 3 

Šios pirmenybės susideda iš 2 
metus besitęsiančių kvalifika
cinių varžybų bei baigmės tur
nyro. Užsiregistravusios ir 
FIFAos pripažintos rinktinės 
suskirstomos į eilę grupių ir 
tarp savęs varžosi dėl grupinio 
nugalėtojo, kuris tuo pačiu 
gauna teisę dalyvauti baigmės 
varžybose; kai kurių grupių an
trosios komandos irgi patenka 
į baigmės turnyrą. Šitose kvali
fikacinėse rungtynėse po 56 
metų vėl varžėsi ir lietuviai. 
Pradžioje jie gerai laikėsi, bet 
varžyboms artėjant į galą nu
smuko į savo grupės vidurį, iš 
kur teisės vykti į baigmę JAV-
se nebeišsikovojo. 

Baigmės turnyro dalyviai sus
kirstyti į 6 grupes po 4 koman
das. Savoje grupėje šios rink
tinės sužais po 1 rungtynes su 
kiekviena kita vienuolikę. Už 
laimėtas rungtynes bus pelnyti 
3 taškai, už lygiąsias — po 1 
tašką. Po 36 tokių rungtynių 
t u r ė s išryškėti kiekvienos 
grupės pirmoji ir antroji vieta, 
ir tos vienuolikės iškops į antrą 
ratą. Iš likusių 12 rinktinių dar 
4 rinktinės (atseit geriausiai 
sužaidusios 3-čios vietos vienuo
likės) kvalifikuosis į tolimesnes 
varžybas. Gi čia įsigalios vieno 
minuso sistema. Laimėtojai kils 
aukštyn, pralaimėję galės vykti 
namo. Ir taip liepos 17 d. baig
mėje 2 rinktinės kovos už meis
terio garbę. 

DALYVIAI 

Šio skyriaus skiltyse jau buvo 
paskelbtos grupės. Čia tesinori 
tik trumpai išvardinti visas 

Prieš kurį laiką „Lietuvos 
aide" tilpo straipsnis „Sportas 
turi savo Bobelį". Jo autorė — 
Roma Griniutė-Grinbergienė 
kritikuoja dr. Jono Domanskio 
buvimą Albertville, Barcelonos 
ir Lillehammer olimpiadose su 
Lietuvos olimpiniais sportinin
kais. Ir nei iš šio, nei iš to, 
lygina jį sudr. Bobeliu. Supran
tama, iš neigiamo aspekto, kad 
ir be logikos. 

Pradžiai pacituosiu ištrauką 
laiško, rašyto Kauno Medicinos 
Akademijos docento T. Nor
kaus: „Perskaičiau R. Griniūtės 
straipsnį „Sportas turi savo Bo
belį" ir pasipiktinau. Žinau au
torę kaip žurnalistę ir buvusią 
sportininkę. Tačiau šį kartą jos 
impulsyvus ir nevaldomas šuo
lis gerokai mane nustebino. Dr. 
J. Domanskį pažįstu gerai kaip 
gydytoją. Jis tr is kartus viešėjo 
Kauno Akademinėse klinikose, 
kur operavo eilę ligonių (nemo
kamai), atvežė ir atsiuntė bran
gios medicininės įrangos (nemo
kamai). Jo dėka stažavausi Ca-
lifornijos plastinės chirurgijos 
klinikose (nemokamai). Tai bu
vo kaip tik prieš Barcelonos 
olimpiadą, tai turėjau progos 
pamatyti ir jo sportinę or
ganizacinę veiklą. Tuo metu jis 
globojo čia besitreniravusius 
mūsų olimpinius kandidatus R. 
Mažuolį, R. Ubartą. L. Baikaus-
kaitę, R. Čistiakovą. Tai reiškė: 
nuolatiniai važinėjimai, tele
fonai, kviečiant tautiečius tal
kon finansinei paramai, organi
zuojant treniruotes baseine ar 
stadione. 0 kur faksai su Vil
niumi ir Tokijo, iš kur jis iš
rūpino olimpines uniformas 
(nemokamai). Pagaliau. į Toki
jo dėl tų uniformų ir į visas tris 
olimpiadas J. Domanskis vyko 
už savo pinigus. 

Tad apmaudu, kad taip inten

syviai dirbęs Lietuvos labui 
mūsų tautietis tapatinamas su 
Bobeliu, kurio vardas didelei 
mūsų tautos daliai sukelia 
neigiamas emocijas. Vargu, ar 
tai paskatins ir tą didelę grupę 
Amerikos lietuvių, kartu su dr. 
J. Domanskiu, globojusių mūsų 
sportininkus, toliau tęsti tokią 
veiklą..." 

Kokią globą, meilę ir dosnią 
širdį Amerikos ir Kanados lie
tuviai (aišku, ir Australijos) 
parodė Lietuvos sportininkams 
sunku būtų aprašyti ir suskai
čiuoti. Juk ir pačiai R. Griniūtei 
buvo apmokėta kelionė į Čika
gą, kad turėtų progos pamatyti, 
kaip buvo sutikti ir apdovanoti 
Lietuvos buriuotojai, sutaisytos 
jų jachtos, nupirkta aparatūra. 
O kur „Žalgirio" jaunių fut
bolininkai, krepšininkai, irkluo
tojai, lauko riedulininkės Wa-
shingtone tinklininkės Bostone 
ir New Yorke, Panevėžio krepši
ninkai Toronte, studentų spor
tininką; Buffalo ir 1.1, ir 1.1.? 

Susipažinome ir mes Romą 
Griniūtę Australijoje per III 
PLS žaidynes, kur ji buvo Lie
tuvos sportininkų spaudos ats
tovė. Ji buvo išrinkta į Lietuvos 
Tautinio Olimpinio komiteto 
asamblėją, atstovavo tam komi
tetui kaip spaudos atašė, va
žiavo su LTOK prezidentu A. 
Poviliūnu į Šveicariją bandant 
atstatyti Lietuvai tarptautinio 
olimpinio judėjimo teises. Pa
galiau ji buvo pakviesta reda-

ŠALFASS PAREIGŪNAI 
VYKSTA l LIETUVĄ 
1994 liepos 4 dieną Vilniuje 

vyks sporto konferencija, kurios 
metu galutinai turės būti aptar
ti V Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynių, vyksiančių 1995-jų 
vasarą Lietuvoje, jų planavimo 
bei organizaciniai reikalai. Į šią 
konferenciją ir kitus pasitari
mus su Lietuvos sporto vado
vybėmis, liečiančius Lietuvos ir 
Išeivijos bendravimą sporto 
srityje, vyksta ŠALFASS-gos 
pirmininkas Audrius Šileika, 
Mindaugas Leknickas ir Sigitas 
Krasauskas. Iš Detroito vyksta 
Algis Rugienius, JAV išvykos į 
V-sias PLSŽ komiteto pirminin
kas. Taip pat vyksta Rimas Dir-
vonis, ilgametis ŠALFO darbuo
tojas iš Čikagos. 
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guoti ,,01impinj sportą 

dalyvaujančias šalis. Šeiminin
kai JAV rungsis su Kolumbija, 
Rumunija ir Šveicarija grupė
je A. Brazilai, kamerūniečiai, 
rusai ir švedai varžysis B. 
grupėje. Bolivija, Ispanija. Pietų 
Korėja ir Vokietija kovos 
grupėje C. Pirmą kartą baigmės 
turnyre dalyvausiančios Grai
kija ir Nigerija susitiks su 
Argentina ir Bulgarija D 
grupėje. Airija, Italija, Meksika 
ir Norvegija sudaro grupe E, o 
grupėje F dalyvaus Belgija, 
Marokas, Olandija ir naujokas 
Saudi Arabija. 

O kas laimės? O gi geriausiai 
sužaidusi komanda, lydima sėk 
mės ir bent trupučio laimės. 
Ekspertai įvairiausius savo pra
našavimus garsina ir kiekvie
nas pagal save skonį ir simpati
jas gali šiose pranašystėse daly
vauti. Dažniausiai minimi bra
zilai, vokiečiai, italai ir olandai. 
Daug kas dėmesio skiria Nigeri
jai, o mažiausiai vilčių teikiama 
arabams, korėjiečiams, maro-
kiečiams ir graikams. Praeity 
je pirmenybės nesuteikė daug 
staigmenų, bet tai nereiškia, 
kad šį kartą jau irgi nebus.... 

Tuo būdu, kaip ir pridera 
buvusiai gerai sportininkei ir 
gabiai žurna l i s te i , platus 
horizontas nušvito prieš akis. 

Deja. neilgam. Lietuvai at
gavus nepriklausomybe, jos 
plunksna pakrypo neigiama 
linkme. Pasipylė nuolatiniai 
priekabių ieškojimai bei kalti 
nimai į visas puses. Užkliuvo ir 
olimpinė čiuožėja, P. Vanago 
porinio čiuožimo partnerė, M. 
Drobiazko, o tuo pačiu ir olimpi
nis komitetas, kam leido jai 
atstovauti Lietuvai, nes ji rusų 
tautybės. Ji atstovavo Lietuvai 
pasaulio pirmenybėse ir dvejose 
olimpiadose. Nekliuvo tik Ro
mos vyrui Janiui Grinbergui, IV 
PLS žaidynių organizatoriui, o 
jis gi latvių tautybės. 

Suprantama, kad tokia link
me einantis „Olimpinis sportas" 
buvo uždarytas, o Griniūtė 
nebebuvo išrinkta į olimpinio 
k-to asamblėją. 

Grįžtant prie ano straipsnio, 
lyg siūlosi išvada, kad J. Do
manskis pateko jos nemalonėn, 
kam Albertville olimpiadoje, 
sveikindamas Lietuvos olim
pinius sportininkus, visiems 
įteikė po gėlių puokšte, tuo 
pačiu ir čiuožėjai M. Drobiazko. 
Ii priedui dar buvo pavadintas 
„Sporto Bobeliu". Palyginimas 
nevykęs, neturįs nieko bendro, 
net logikos. Juk dr. Bobelis at
vyko į Lietuvą politiniais ir as
meniniais tikslais. Buvo Lietu
vos žmonių išrinktas į Seimą, 
kur dirba ir gauna atlyginimą. 

J. Domanskis jokių asmeniškų 
išskaičiavimų neturėjo ir neieš
kojo, net „atašė " titulo nepra
šė. Jis tik norėjo finansiniai (ir 
kaip beišmanydamas) padėti 
Lietuvos sportininkams, olim
piniam komitetui, Lietuvos naš
laičiams, ligoniams, medicinos 
fakultetui. Albertville olim
piadoje jis pasisiūlė būti gydyto
ju (žinoma, nemokamai), kad 
sutaupytų LTOK-tui keletą 
tūkstančių. Suprantama, kad 
vienas ki tas iš Lietuvos 
gydytoju buvo nepatenkinti, nes 
kiekvienas juk norėjo tokios 
pozicijos, kur veltui galima 
pamatyti olimpiadą. Kitose 
olimpiadose J. Domanskis tų 
pareigu nebeturėjo, o tik padėjo 
tvarkyti įvairius reikalus, ar 
vertėjavo. R. Griniūtė rašo. kad 
vienas kitas sportininkų ar 
trenerių kalbėjo angliškai. Gal 
ir kalbėjo, ir būtų susigraibę rei
kalui esant, bet jie juk ne tam 
vyko į olimpiadą — jų užduotis 
buvo ruoštis ir dalyvauti var
žybose. Visose olimpiadose J. 
Domanskis dalino dovanas, 
marškinėlius, savo ir iš kitų 
surinktus dolerius, apmokėjo 
kelionę į Barceloną dviems Lie
tuvos olimpiniams sportinin
kams, išrūpino iš Japonijos iš
taigingą olimpinę aprangą ir t.t. 
ir t.t. Ką jo brolis Rimas davė 
Lietuvai tarptautinėje teisėje, o 
Jonas medicinai ir olimpiniam 
sportui, to įkainuoti doleriais 
būtų neįmanoma, jau neskai
čiuojant prarastų daugybės 
brangių darbo valandų. Paga
liau niekam neužėmė vietos, 
nieko nekainavo, net „atašė" 
titulo neprašė. Ir Atlantos olim
piadai jau buvo kontaktavęs ir 
turėjo gerų pažadų iš kelių 
stambių amerikiečių kompani
jų ir savo planų bei idėjų. Tačiau 
dabar, pagal docentą T. Norkų, 
būtų liūdna, jei J. Domanskis, 
kartu su daugeliu Amerikos ir 
Kanados lietuvių, pasijustų 
atstumti ir nusigręžtų nuo ryšio 
ir globos Lietuvos spor
tininkams. 

Nejaugi tokie Romos Griniu-
tės-Grinbergienės tikslai, jau 
nekalbant, kad toks jos straips
nis „Lietuvos aido" prestižui 
taip pat nieko nedavė? 

V.G. 

APIE KREPŠINIO 
ŽVAIGŽDES IR 

TRENERIUS 
I Lietuvą atostogų atvyko šių 

metų Ispanijos čempionas, Mad
rido „Real" krepšininkas A. 
Sabonis. Drauge su juo turėjo 
atskristi ir jo komandos draugas 
Rimas Kurtinaitis, bet jis liko Is
panijoje dėl radikulito („prira
kintas" prie lovos). A. Sabonio 
kontraktas su „Real" dar galio
ja metams, o R. Kurtinaičio pa
sibaigęs, kaip ir Valdemaro 
Chomičiaus, kuris vėl grįžo iš 
Belgijos ir vieši Kaune. Krepši
nio pasaulyje sklando ir dau
giau naujienų: Kauno „Žalgi

r i s " a t s i sve ik ina su vyr. 
treneriu estu Jaak Salumets, o 
naujuoju bus buvęs Vilniaus 
„Statybos" žaidėjas (?), Lietuvos 
kadetų rinktinės vyr. treneris 
Jonas Kazlauskas. Vilniaus 
„Statybą" treniruos Suomijoje 
dirbęs estas Heino Lilis, o iki 
šiol vyr. treneriu dirbęs Rimas 
Endrijaitis paskirtas „Statybos" 
komandos direktoriumi. 

..Kauno diena" 

Kab. t a i . ( 3 1 2 ) 4 7 1 - 3 3 0 0 

V I D A S J . N E M I C K A S , M . O . 
K A R D I O L O G A S — Š I R D I E S L I G O S 

7 7 2 2 S. K e d z i e A v a . , 
Chicago , III. 6 0 6 5 2 

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

7915 W. 171«t 
Tinley Partc, IL 60477 

(708) 614-6871 
Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C 
4647 W. 103 St., 0«k Lawn, IL 

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

Kab. 312-735-4477; 
Re/. (708)246-0067; arba (706)246-6581 

DR. 6. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. Tai. (708) 422-0101 
Valandos pagal susitanmą 

Pirmd 3 v p p -7 w antru 12 30-3 v p p 
trecd uždaryta, ketvd 1-3 v p p . 

penkt « šešto. 9 v r -12 v p p 

Cardiac Dlagnosls. Ltd. 
Marquetta Medlcal Bulldlng 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 

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

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Dundet? Ava., Elgin. III. 60120 
Tel. (708) 742-0255 

Ur.lanWnc 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kedzl* Av«., Chicago 
(312) 778-6969 arba (312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

DR. PRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W. 71«t St. 

Tel . (312) 737-5149 
Vai pagal suS'tanmą 

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

Tel . (708) 448-1777 

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 

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

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

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
5635 S. Pulaski M., Chicago. IL 

Tai. 312-585-1955 
172 Sebbter St., Elmhurst. IL 80126 

708-941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 789434.1120 

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. 
Šeštd pagal susitarimą 

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

Namų 708-448-5545 
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Community ligoninėms 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

77*2 S. Kedzie, CNcftfo 80682 
Tai. 312434-2123 

Pirmd 2 v p p - 7 v v , antr 9 v r -12. 
ketvd 12 - 4 v p p , per»Wd 12 - 6 v v 

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.O. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samaritan Madlcal Center-

Naparvllle Campus 
1020 E. Ogden A v e . . Sulte 310, 

Napervllle IL 60S83 
Tai . 708 527 0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. ta i . (1-312) 566-3166 
Namų (708)381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

674S West 63rd Street 
Vai pirm, ant r . ketv ir penkt 3-6; 

Šeštadieniais pagal susitarimą 
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NORAS IŠPARDUOTI 
LIETUVOS 

VALSTYBINIUS TURTUS 
E G I D I J U S KLUMBYS 

Lietuva. Gegužės 30 - birželio 
5 d. 

Buvusių Lietuvos komunistų 
pakel tą kartelę j absoliučios 
pergales Par lamento rinkimuo
se lygi įveikė ir Vengrijos buvę 
komunistai. Beje, jų pergalė kur 
k a s įspūdingesnė. Pirmiausia, 
Vengrija toliau nuėjusi reformų 
keliu ir netrukus pasieks Euro
pos Sąjungos lygį. A n t r a , 
negal ima užmiršti , jog laimėjo 
t ie buvę komunistai, kurie 1956 
m. kar tu su sovietine kariuome
ne paskandino Vengrijos atgi
mimą kraujyje. Vengrijos buvę 
komunistai yra kur kas daugiau 
p r a s ika l t ę savo t a u t a i , bet 
nere ikė jo ir 40 metų , kad 
vengrų tau ta ta i užmirštų ir 
d a b a r j au la i svuose demo
krat in iuose r inkimuose juos 
g r ą ž i n t ų į va ldž ią . Mūsų 
dešiniesiems po r inkimų Veng
ri joje t u r b ū t r e i k s l i a u t i s 
kalbėjus apie lietuvių liaudį, 
ku r i sugrąžino į valdžią buvu
s ius komunistus. Susiduriame 
su ku r kas didesniu reiškiniu, 
būdingu visai pokomunistinei 
Europa i . Tautos , patyrusios 
t o t a l i t a r i z m o p r i e s p a u d ą , 
laisvuose r inkimuose į valdžią 
grąžina tuos pačius totalita
r izmo įgyvendintojus. Kodėl 
t a ip yra? J u k to jau nebegalima 
paaiškinti vienos a r kitos tautos 
suklydimu. Mano nuomone, tai 
ga l ima paaiškinti t ik tuo , jog, 
va ldant komunistams, daugu
ma žmonių, dabar t inių balsuo
tojų, gyveno gana saugiai. Baigę 
mokyklas , visi turėjo darbus. 
Nors ir gaudavo nedidelį atly
ginimą, bet jų neslėgė nedarbo 
problema, kur i tuoj pat sukelia 
dar baisesnę nepilnavertiškumo 
problemą. Antra, žmonės turėjo 
menką, bet užtikrintą ir pakan
kamą socialinę paramą, nete
kus darbingumo ar sulaukus se
na tvės . Dauguma žmonių žino
jo , jog ramiai sulauks gyvenimo 
galo ir jų santaupų pakaks lai
dotuvėms. Trečia, nebuvo tokių 
akivaizdžių kontrastų t a rp ge-

r prastai gyvenančių žmo
nių . Prabangia i gyvenusieji 
b o l š e v į k i n i a i - s o c i a l i s t i n i a i 
vadai buvo susikoncentravę sos
t inėse, uždaruose ratuose, ir ne
suinteresuoti žinių skleidimu iš 
savo grupės. Pagaliau, ketvirta, 
nebuvo tokio akivaizdaus nusi
kal tė l ių siautėjimo, nes egzis
tavo reali tvirta ranka. Tad dau
gumas žmonių gyveno socialisti
nio šiltnamio sąlygomis, kuriuo 

laiks nuo laiko piktinosi, be t jo 
verte įsitikino, tik jo ne tekę . 
Tad, balsuodami už buvus ius 
komunistus, žmonės balsavo už 
to socialistinio šiltnamio ilgesį 
ir už tuos, kurie galėtų b e n t 
dalelytę to šiltnamio sugrąžint i . 

Be to, Vengrijos r ink imų re
zultatai tiesiogiai padės Lie
tuvos valdančiajai par t i ja i — 
dabartinę mūsų valdžią ne t ir : 
kategoriškesni Vakarų pasaulio 
vadai nebegalės atvirai vadin
ti komunistine ar promaskvie-
tiška. J u k tokia pat valdžia ir 
Vengrijoje. 

Nemažai mūsų žmonių skun
džiasi kasdieniniu savo gyve
nimu. I r tai suprantama. Todėl 
Lietuvos užimama 29 vieta t a r p 
pasaulio valstybių, pagal J u n g 
tinių Tautų Organizacijos skai
čiuojamą žmogaus vystymosi 
krepšelį, gali daug ką s teb in t i . 
Tai objektyvūs skaičiai, pat i 
kima įvertinimo metodika. T a d 
nepaaiškinsi Maskvos r a n k a a r 
LDDP klastotėmis šią g a n a 
aukštą Lietuvos vietą. Galbūt ir 
reiktų visoms Lietuvos politi
nėms jėgoms susitarti ir da ry t i 
viską, kad Lietuva iš l iktų ge
riausių pasaulio valstybių t r i s -
dešimtuke. Tuo tarpu ne r ims t a 
referenduminės aistros. Paga
liau savo nuomonę pasakė Tarp
tautinio valiutos fondo a ts tovas 
Lietuvoje P. Kornelijus. I r j i s 
pasakė tuos pačius a rgumentus , 
kuriais remiasi šio referendumo 
priešininkai — indėlių indeksa
vimas turės katastrofiškų pada
rinių Lietuvai, ryškiai padidės 
infliacija, o privatizuoto t u r t o 
nacionalizacija pakirs užsienio 
investitorių pasitikėjimą Lietu
va. Todėl yra netikslus eks 
premjero G. Vagnoriaus pareiš
kimas, jog Tarptautinio Valiu
tos fondo atstovas ta i pa sakė , 
reikiamai neįsigilinęs į įs ta
tymo projektą. Taip p a t y ra vi
siškai nesuvokiamas G. Vagno
riaus pasiūlymas parduoti Ma
žeikių Naftos kombinatą ir iš 
gautų lėšų bent iš dalies indek
suoti nuvertėjusius indėlius. Ar 
yra protinga parduoti užsienie
čiams vienintelį Lietuvos naftos 
perdirbimo kombinatą, k u r i s 
mūsų valstybei atneša nemaža i 
pelno? O jeigu Mažeikių kombi
natą panorės įsigyti garsioji Ru
sijos „Lukoilo" bendrovė? J u k 
tuomet patys atsivesim r u s u s į 
Lietuvą! O gal dar k a m nors 
šaus į galvą parduoti Kurš ių 
Neriją. Pinigų turbūt g a u t u m e 

Danutė Bindokienė 
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Ariogalos partizanų perlaidojimo (1992 m. šventinė procesija žygiuoja j Dubysos slėnį. 

daug daugiau ir galėtume in
deksuoti indėlius ne 100, o 
tūkstantį kartų. Bet ar pro
tinga, esant sunkiai valstybės 
padėčiai, išpardavinėti savo 
valstybinius turtus? Jei mes 
šiandien gyvename prastai , ar 
būtina atimti galimybę iš mūsų 
vaikų ir vaikaičių gyventi ge
riau ateityje? 

O kad yra norinčių ne t ik nu
pirkti, bet ir užgrobti, parodė 
įvykęs Rusijos Dūmos atstovo 
V. Zirinovskio vizitas į Kara
liaučių. Jau nestebina jo įžūlios 
šnekos vienoje ar kitoje pasaulio 
vietoje. Šį kartą V. Žirinovskis 
atvirai išsakė pretenzijas į dalį 
Lietuvos teritorijos. Bet vėl 
stebina mūsų Užsienio reikalų 
ministerijos abejingumas. Vis 
tik šnekėjo oficialus Rusijos 
atstovas, antros pagal dydį 
frakcijos Rusijos Dūmoje vado
vas, o jokios oficialios Lietuvos 
reakcijos nėra. Galbūt jos sulauk
sime, kai V. Zirinovskio „ber
n iuka i " su automatais ims šo
kinėti iš Maskvos - Karaliau
čiaus traukinio Vilniuje, Klai
pėdoje ar Šiauliuose. Bet tada 
gali būti jau vėlu. Tokios V. 
Zirinovskio kalbos bei Rusijos 
oficialių valdžios s t r u k t ū r ų 
nereagavimas į jas turėtų būti 
labai svarbiu argumentu Lietu
vos pusei derybose su Rusija dėl 
tranzito į Karaliaučiaus sritį. 
Manau, kad kol iš Rusijos pusės 
girdėsime kalbas apie pretenzi
jas į Lietuvos teritoriją, tol trau
kiniai į Karaliaučių iš Maskvos 
ir atvirkščiai Lietuvą privalo 
pervažiuoti nesustodami ir dar 
kruopščiai prižiūrimi Lietuvos 
pasieniečių. 

Rusijos suteikimas didžiausio 

palankumo prekyboje statuso 
Latvijai turi aiškiai išblaivyti 
mūsų politikų galvas, kad jie 
galų gale suvoktų, jog analogiš
kas statusas Lietuvai bus su
te iktas tik po to, kai ji padarys 
reikiamas nuolaidas Rusijai. O 
tos nuolaidos kyšo kaip yla iš 
maišo - tranzitas į Karaliau
čiaus sritį per Lietuvą Rusijos 
norimomis sąlygomis. 

A. Šleževičiaus vyriausybė 
irgi pratęsė G. Vagnoriaus 
pradėtą politinių organizacijų 
papirkinėjimo taktiką. Pirmą 
kartą po to, kai LDDP atėjo į 
valdžią, viena iš politinių orga
nizacijų, dalyvavusių rinkimuo
se į Lietuvos Respublikos Sei
mą, gavo valstybės dotaciją. Ir 
gavo ne bet kokia, o viena pa
grindinių trečiasąjūdinės opozi
cijos sudedamųjų dalių - politi
nių kalinių ir tremtinių sąjun
ga. 

Iš vienos pusės visiškai su
prantama, kad premjeras siekia 
vienais ar kitais būdais įtakoti 
aršiuosius oponentus. Gal jie 
bus bent kiek sukalbamesni, 
sprendžiant KGB archyvų klau
simą, o taip pat pagaliau apleis 
buvusiuosius KGB rūmus An
t r a vertus, sunku suprast i 
politinių kalinių ir tremtinių 
sąjungą, kuri kreipiasi finan
sinės paramos j taip nekenčia
mą komunistinę vyriausybę. 
Moralė lieka morale, o pinigai 
— pinigais. Ir. disponuodama 
jais , vyriausybė, o kar tu ir 
LDDP, užtikrintai laimėjo šią 
politinę partiją. 

Tuo tarpu socialdemokratai 
pasiekė savo — surinko reikia
mus 28 parašus po interpelia
cijos tekstu dėl nepasitikėjimo 

Nuotr. J. Prakapo 

vyriausybe. Ir kas įdomiausia, 
po šiuo tekstu pasirašė politinių 
kalinių ir tremtinių sąjungos 
pirmininkas B. Gajauskas bei 
tos sąjungos atstovė Seime, 
buvusi ugninga komjaunuolė Z. 
Sličytė. Tad prieiname prie ab
surdiškos išvados — vyriausybė 
apsimoka už nepasitikėjimą jai. 

Galų gale gana ramiai buvo 
priimtas rinkimų į savivaldybes 
įstatymas. Svarbu, kad, vienin
gai balsavus ir kairiesiems, ir 
dešiniesiems, visuomeninėms 
organizacijoms atimta teisė siū
lyti savo kandidatus. Suvokta 
mūsuose, jog politine veikla turi 
užsiimti politinės partijos ir 
joms prilygintos organizacijos. 
Atėjo mirtis ne tik Lenkų są
jungai, bet ir Sąjūdžiui, Lie
tuvos Laisvės Lygai. Tikėtina, 
kad iki savivaldybių rinkimų 
Lietuvoje dar atsiras 3-4 parti
jos, bet tai turbūt bus ir viskas 
Lietuvos politinėje padangėje. 

KARINE REALYBE 

JAV leidžiamas karinio tu
rinio mėnesinis žurnalas ..Arm-
ed Forces Journal Interna
tional", kurio skyriuje „Darts 
and Laurels" — ..Strėliukės ir 
laurai'" pakritikuojami ir pagi
riami asmenys ir įvykiai. Š.m. 
birželio numeryje g i r i amas 
Danijos pik. ltn. Lars Moller už 
atsikirtimą. 

Gegužės mėnesį, būdamas 
Jungtinių Tautų tarnyboje Bos
nijoje, jis nebeiškentė. Jo vado
vaujamas „Leopard 2" tankų 
dalinys buvo užkluptas serbų 
artilerijos. Didžiausiame nuo II 

Ar Lietuva išlaikys 
egzaminą ? 

Su kuo šiomis dienomis bepa-
kalbėsi, tuoj ir pras i ta r ia : „Už 
savaitės (ar k iek daugiau) va
žiuoju į Lietuvą!" Ir ne t ik pa
vieniai žmonės, bet šeimos, 
grupės, organizacijų vienetai. . . 
J uk šią vasarą mūsų tėvynė 
lankytojus vilioja ne vien senti
mentais , bet ir spalvingais ren 
ginia is . L a b i a u ž inomas ir 
reklamuojamas yra Dainų šven
tė, kurios rengėjai pasišovę į-
jungti „viso pasaul io l ietuvius" 
(žodį „pasau l i s" esame ypač 
pamėgę, viską pastaruoju laiku 
matuodami . .pasaul in iu" mas
tu...1. Gal mažesnio pobūdžio, 
bet tiek pat svarbus yra XII 
Ateit ininkų kongresas , kuris 
galbūt nuspręs tolimesnį šios 
senos ir garbingos organizacijom 
likimą. 

Didžiausią entuziazmą ke
lionei į Lietuvą, apie kurią visą 
gyvenimą tiek gražių žodžių yra 
girdėjęs, aišku, jaučia jaunimas. 
Antra vertus, jaunyste i ir t inka 
gyventi j ausmų viršūnėje, o 
tolima kelionė į nematytą, nors 
p a ž į s t a m ą k r a š t ą , nau jų 
pažinčių bei patirčių viltys visus 
uždega nekant r iu lūkesčiu. Juo 
labiau, kad daugel is tų mūsų 
jaunų šokėjų niekuomet dar 
neturėjo progos pastatyt i kojos 
Lietuvos žemėje. 

Vyresnie j i , nors ke l ionės 
laukia, bet j au išmokę į gyve
nimą žvelgti skeptiškiau. Tam 
turi ir pagrindo. 

Per ketver ius nepriklausomo 
gyvenimo metus Lietuva pasi 
darė nuolat inio dėmesio cent 
ras. Kiekviena „naujiena iš 
tėvynės" kėlė ir tebekelia susi
domėjimą, kur kas didesnį, kaip 
Lietuvoje domimasi užsienio 
lietuvių gyvenimu (tik paly
ginkime, kiek mūsų čionykštė 
spauda, pvz., „Draugas" , rašo 
apie Lietuvą, o kiek svarbieji 
Lietuvos laikraščiai skiria vie
tos užsienio l ie tuviams' . Deja. 
blogos žinios visuomet turi grei
tesnes kojas, negu geros. O iš 
tėvynės per t a laiką nemažai 
neigiamų dalykų per Atlantą 
atskrido. Reta> mūsų tautiet is 
nėra girdėjęs apie nemandagius 
pardavėjus, storžieviškus patar
nautojus, abejingus įstaigų dar 
buotojus. P a k a n k a m a i dažnai 

pasakojama, kad net praban 
giuose viešbučiuose nekrei 
piama dėmesio į higieną, švarą, 
kad lankytojams trūksta būtinų 
patogumų, kad prie vienintelės 
muitinės reikia praleisti kelias 
ar keliolika valandų (gal net 
parų), o be „patepimo" negausi 
jokių paslaugų. 

Negana to, pavojus gresia iš 
nusikaltėlių, gaujų, „mafijos", 
sukčių, apgavikų, vagių — visų 
pirštai slapčia a r net viešai tie
siasi į neapdairaus turisto 
kišenę... 

Žinoma, visos tos kalbos 
dažniausiai yra tik „muilo bur
bulas" — be realaus tikrovės at
spindžio. Juk ir šiame krašte iš 
visokių būtų ir nebūtų „adatų" 
žmonės ..vežimus priskaldo". O 
vis dėlto mil i jonai , ne — 
dešimtys milijonų, Amerikos 
gyventojų ramiai pragyvena 
visą gyvenimą, nepatyrę jokių 
smurto veiksmų, nesutikę ne: 
vieno piktadario, pasiruošušio 
bloga padaryti. Jeigu pasitikė
tume vien žiniasklaidos pra
nešimais ir paskalomis, nesiryž-
tume nei per savo namų slenks
tį į lauka žengti. 

Neneigiame, kad yra daug 
blogio pasaulyje. Visur, ir net 
mūsų šventosios L ie tuvos 
žemėje. Apdairumas, atsargumas 
ir paprasta? susivokimas bet ku
rioje situacijoje gali žmogų ap
saugoti nuo 99^ nemalonių ar 
pavojingų atsitikimu. Tikime, 
kad daugumas mūsų tautiečių 
šią vasarą Lietuvoje smagiai 
praleis laika ir gris pilni gra
žiausių įspūdžių. Tačiau ir lietu 
viai tėvynėje turėtų ypač steng
tis, kad tie įspūdžiai būtų 
gražūs. Ši vasara Lietuvai 
paruošusi egzaminą: viską labai 
atidžiai stebės atvykę užsienio 
svečiai-lietuviai. Kaip su jais 
bus elgiamasi, ką jie išsiveš 
namo iš tos viešnagės, pasiliks 
ilgam laikui ir nuspalvins visas 
būsimas pažiūras į Lietuvą 
'žinoma, ir pagalbą*. Būtų gera. 
kad mūsų tėvynės žmonės, 
kurie yra atsakingi už tvarką, 
saugumą ir kitus svarbiuosius 
kasdienybės reikalus, rimtai 
ruoštųsi šiems egzaminams ir 
juos bent patenkinamai išlaiky
tų. 

pasaui. karo Danijos kariniame 
veiksme. Moller įsakė savo tan
kams atsakyti į šį puolimą. Ser
bų a r t i l e r i j a , b u n k e r i a i ir 
šaudmenų atsargos buvo sunai

kinti. Šis įvykis galėjo sukelti 
tr inties su serbais, bet ta ip pat 
parodė, kad pasaulio kantrybė 
baigia išsisemti ryšy su serbų 
agresija. 

KAI VIEŠKELIAI DULKĖJO 
J U O Z A S ZYGAS 

S k u b ė j i m a s į nežinią 

Lėktuvų ūžesio ir baimės raginami, skuodėme pir
myn , taip, kad net poli trukams nereikėjo mūsų raginti. 
O kur mes bėgome, tai ne t patvs nežinojome. Tuomet 
nė į galvą niekam mint is neatėjo, kad įlįsti į kokį tan
kumyną. Nepaisant , kad marotoną bėgome ir galbūt 
rekordus statėme, pavakariop į kryžminę ugnį pateko
me. Buvau komisaro pasakymą užgirdęs. Jis.rodydamas 
žemėlapi dalinio vadui, pasakė, jeigu per šią kryžkelę 
nepras imušime prieš septintą valandą, tai būsime 
vokiečių tankų apsupti . Aš nudaviau, kad nieko negir
dėjau ir tik vienam geram draugui tepasakiau. Bet po 
to j au daugiau da i r iaus į šonus, o ne į dangų, kad po 
t a n k a i s nepatekčiau. Dienai einant vakarop, gal apie 
šeštą valandą, mūsų šone praskrido vokiečių lėktuvų 
junginys . J a u buvome išmokę, kad tereikia bijoti tik 
pavienių lėktuvų. 

Tai buvo sunkiųjų lėktuvų — turbūt transportinių 
— formacija. Atrodė, kad jų tarpe buvo pora bombone
šių. Po keletos minučių tolumoje iškilo dūmų stulpai ir 
pasku i pradėjo leistis parašiutai . Galbūt aprūpinimą 
pr iekiniams dal iniams a r desantininkams metė. Mes 
buvome tarpumiškėje, a n t nedidelės kalvos, tai viską 
gera i matėme. Tolumoje keliose vietose buvo matyti 
dūmų stulpai, tu rbū t degė kaimai ar miesteliai. Darėsi 
a išku, kad vokiečiai mus pralenkė. 

Priekyje, maždaug už kilometro, vėl buvo miškas. Nors 
miškai buvo kairėje ir dešinėje, bet palei keliuką būdavo 
v iena kita sodyba ar net kaimelis, tad tekdavo ir be 
miško priedangos paeiti. Pasiekėme priešais mus buvusį 
miškel į , kuriame didesnių medžių net nebuvo. Buvo 
d u o t a s ženklas, kad jame sustosime. O aš apsigalvojau, 
kad iš miškelio toliau nejudėsiu. Man ka ras turėjo šioje 
vietoje pasibaigti. Mes po miškelį išsimėtėme. Nežinau, 
ką k i t i planavo, o aš norėjau būti nuošal iau nuo visų. 
Ypač vengiau rusiukų naujokų, o jie buvo išsigandę ir 
ieškojo kompanijos. Turbūt saulė j au leidosi, nes 
miškelyje šešėliai ilgėjo, kuomet išgirdau tankų motorų 
ūžimą, metalo žvangėjimą ir tankų pabūklų šūvius. Kai 
k u r i e sviediniai lėkė virš galvos ir kapojo šakas. 

Kažkas degė, dūmai graužė akis ir gerklę. Tai buvo 
degančios alyvos ir dar kažkoks dvokiant is kvapas. 
Pasku i užsidegė ir miškelis, jau buvo tamsu, tad išlindau 
iš po eglaitės ir pradėjau bėgti t a krypt imi , iš kur 
buvome atėję. Išbėgus į miško pakraštį, radau ir daugiau 
mūsiškių susirinkusių. Dar vis vienas k i tas ateidavo ir 
iki vidurnakčio susidarė nemažas būrys . Atsirado ir 
ke le tas karininkų. Miškelis lyg ir nustojo degęs, turbūt 
pasikei tė vėjas. Bet šalia, netoli to mūsų keliuko, dar 
k a ž k a s degė. Susimetę į netoliese buvusią pelkę, pralei 
dome naktį, o į paryčius, paėję atgal kokį puskilomet
r i , sulindome į mišką. Nė šaudymų, nė lėktuvų skry
džių nebegirdėjome. Vyrai kalbėjo, kad, šaudymui 
prasidėjus, mūsų vadas (lietuvis pu lk in inkas V. K.), 
komisaras ir politrukai pabėgo. 

Pradedame su aplinka susipažint i 

Taigi atrodė, kad mūsų žygis j au pasibaigęs. Kai 
k u r i e apsukresnieji mūsų vyrai j au spėjo apylinkes 
apšniukštinėti . Tuo keliuku paskui mus. pasirodo, važia 

vo keletas lietuviškų dalinių sunkvežimių. Turbūt 
šaudymui prasidėjus, šoferiai, viską metę, pabėgo. 
Viename radome nemažai kepalų duonos, o kituose buvo 
šaudmenys, patalynės ir rūbai. Mums daugiausia duona 
ir šaudmenys rūpėjo. Apsirūpinę duona ir šaudmenimis, 
pradėjome kiek drąsiau jaustis ir po apylinkes dairytis. 
Su mumis kartu ėjusiems šoferiams tie sunkvežimiai 
rūpėjo. Visus užvesti galėjo, tik visi buvo beveik be ben
zino. Tad iš jų menka nauda! Kur mes buvome, visai 
nežinojome. Grįžę žvalgai pasakė, kad netoliese buvo 
geležinkelio linija. 

Mūsų karininkai, žiūrėdami žemėlapius, negalėjo 
sutart i , j kur tas geležinkelis vedė. Jų manymu, mes bė
gome Minsko link. bet, pagal žemėlapius, atrodė, kad 
esame prie Lydos - Vilniaus geležinkelio Kadangi ne
buvo jokių miestelių nei bažnytkaimių, buvo sunku 
orientuotis. O šoferiai, kurie buvo šunkeliais iš Varėnos 
į Vilnių važinėje, teigė, kad esame apie 30 km nuo 
Vilniaus. Žiūrint iš miško, gal už kokio pusantro km 
buvo matyti kaimas. Vienas mūsiškis jau jame buvo. 
Grįžo su sūriu ir žinia, kad per Kauno radiją pranešė 
apie Lietuvos nepriklausomybės atstatymą. Taip pat 
buvo pranešimas kariuomenės daliniams. Liepė grįžti 
į savo buvusius dalinius ir pakelyje rinkti išmėtytus 
ginklus. Tai buvo gera žinia, tik jam į galvą mintis 
neatėjo pasiklausti, kur mes esame. Mes nežinojome, kur 
yra vokiečiai ir jautėme, kad užpakalyje mūsų tebebuvo 
stambūs rusų junginiai, tad reikėjo vienų ir kitų bijoti. 

Nepaisant baimės, ėjome apsidairyti ir gal šį tą 
parankioti . Ėjome pasižiūrėti, kas vakar vakare degė 
ir kas ten vyko. Labai nustebome pamatę daug 
sudaužytų ir sudegusių tankų Nuo jų sklido nemalo
nus kvapas, kai kuriuose tankuose įgulos sudegę, iš kitų 
bandyta išlipti ir kabo sudegę, arba šalia tankų, guli. 
Vietovė atrodė kaip slėnis tarpe miškų ir turbūt juo 
t raukėsi tankų pulkas. Tik sudegę tankai ir jų įgulos. 

o vokiečių jokių pėdsakų. Kaip jie buvo sudaužyti, taip 
ir liko mums neaišku. Greičiausia dėl to buvo ir leidžia 
mi t ie parašiutai . Mums iš to tebuvo tokia nauda, kad 
tanka i , kurie buvo nesudegę turėjo atsarginius benzino 
bakus . Tad mūsų šoferiai su tuo benzinu pripildė trijų 
(jau mūsų) sunkvežimių bakus. 

O mes, grįždami atgal , radome keletą šautuvų ir 
porą lengvųjų kulkosvaidžų. tai ginklai lietuvišku 
dalinių, kurie prieš mus bėgo. Tame miške, kur mes 
buvome apsistoję, pasirodo buvo ir rusiukų — tai buvę 
mūsų naujokai. J ie nusigandę ejo prie mūsų. beje. mes 
jau raudonas žvaigždes nusiplėšę, bet tiems nusigandu
siems rusiukams, vis t iek mes buvome savi. Tad mes 
pradėjome juos imti į nelaisvę. Manydami, kad dar 
daugiau rusų miške yra, susiorganizavę tą mišką 
pašukavome. Paėmėme gal kokį tuziną belaisvių. Jie 
buvo nusigandę ir be ginčų šautuvus atiduodavo, tik iš 
vieno reikėjo jėga at imti . 

Turėjome tris veikiančius sunkvežimius, du arklius 
ir visą būrį belaisvių, bet nė maisto, ne geriamo vandens 
neturėjome. Jokių lėktuvų skrydžių, šaudymų ar spro
gimų nebegirdėjome. tad sprendėme frontą jau tolokai 
esant . Kadangi buvome prie miško šunkelio, tai jokio 
judėjimo nebuvo. Pradėjome kalbėti, kad reikia išeiti j 
didesnį kelią, kur galbūt ir vokiečius galėsime susitikti. 
Tokiam dideliam daliniui reikėjo ir organizacijos. Iš to 
sunkvežimio, kuriame buvo antklodės ir paklodes, tai 
j au iš ryto buvome padarę keletą vėliavų iš paklodžių. 
Kadangi mūsų vora bus gana ilga, tad r ' '" keletas vėlia
vų buvo padaryta. Pagaliau kolona biivo suformuota. 
Priekyje pora karininkų, tačia .• jų vokiečių kalbos 
mokėjimas buvo silpnokas, ta u prie jų buvo mokantieji 
ge r iau vokiškai ka1^*i . Kuomet suformavome koloną, 
tai buvo suskai'iu< <:• -.osys — kurių buvo 72 ir beveik 
kapa belaisvių. 

(Bus daugiau) 
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Ashraf Ahmed. M J ) . 
2842 West 63rd Street 
Chicago, IL 60629 
(312) 471-9000 
(708) 484-5554 

Robert J . Andina , M.D. 
6250 South Archer 
Chicago, IL 60638 
(312) 581-8400 

Waldo J. Arteaga. M.D. 
1841 West 47th Street 
Chicago, IL 60609 
(312) 927-5524 
(708) 484-5554 

Mohamad Atassi, AID. 
5160 S. Pulaski Road 
Suite 101 
Chicago, IL 60632 
(312) 585-1555 

Vijay Bajaj. M.D. 
2434 West 71st Street 
Chicago, IL 80629 
(312) 434-5849 

10401 South Roberts Road 
Palos Hills, IL 60456 
(708) 598-4430 

Mohamed S. 
Dahodwala, M.D. 
3830 W 95th Street 
Evergreen Park, IL 60642 
(708) 425-1812 

811 W Wellington 
Chicago. IL 60657 
(312) 477-1922 

Parakrama DeSilva, M.D. 
4248 West 63rd Street 
Chicago, IL 60629-5037 
(312) 585-4900 

EvelvTi Diaz. M.D. 
SouthWest Medical Center 
5334 West 65th Street 
Chicago. IL 60638 
(312) 471-8800 

Juan F. Diaz, M.D. 
3830 W 95th Street 
Evergreen Park, IL 60642 
(708) 425-1812 

811 W Wellington 
Chicago, IL 60657 
(312)477-1922 

Nicholas DifUippo. M.D. 
9500 South 50th Court 
Oak Lawn, IL 60453 
(708) 424-6450 

George W Ferenzi, M.D. 
9050 West 81st Street 
Justice, IL 60458 
(708) 496-0206 

Chia M. Huang, M.D. 
4255 West 63rd Street 
Chicago, IL 60629 
(312) 735-4885 

Richard lzewski, M.D. 
Midway Medical Center 
5257 South Cicero Avenue 
Chicago, IL 60632 
(312) 471-7040 

Mercedita C. 
Jacob-Tan, M.D. 
Nexus Medical S.C. 
1852 West 35th Street 
Chicago, IL 60609 
(312) 523-1127 

Algirdas Kavaliūnas, M.D. 
5540 South Pulaski Road 
Chicago, IL 60629 
(312) 585-2802 

Raj Kumar Khurana. M.D. 
4455 South Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60632 
(312) 523-0400 

J o h n A Kowalski, M.D. 
4033 West 63rd Street 
Chicago, IL 60629 
(312) 284-6300 

Roman O. Kozyckyj, M.D. 
6222 South Pulaski Road 
Chicago, IL 60629 
(312) 581-5276 

Surender Lai, M.D. 
7722 S. Kedzie 
Chicago, IL 60652 
(312) 434-2123 

25 West Chicago Avenue 
Chicago, IL 60610 
(312) 829-4224 

Woo Y. Lee, M.D. 
4255 West 63rd Street 
Chicago. IL 60629 
(312; 581-6622 

Mart in S. 
Lindenberger. M.D. 
Southwest Physicians 
4033 West 63rd Street 
Chicago, IL 60629 
(312) 284-6300 

Denrtis E. Malecki, M.D. 
8700 West 95th 
Hickory Hills, IL 60457 
(708) 430-2400 

A K. Mathew, M.D. 
4455 South Kedzie 
Chicago, IL 60632 
(312; 523-0400 

3527 West Roosevelt 
Chicago, IL 60624 
(312) 762-0440 
(708) 749-5516 

Vidas Nemickas, M.D. 
7722 S. Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60652 
(312) 471-3300 

Prisco L Olaya, M.D. 
3848 West 63rd Street 
Chicago, IL 60629 
(312) 581-8080 

Jayantibhai Patel, M.D. 
6441 S. Pulaski Road, 
Suite 211 
Chicago, IL 60629 
(312)581-7441 

6738 West Cermak Road 
Berwyn, IL 60402 
(708) 749-2331 

Pi tu G. Punjabi, M.D. 
6158 South Archer Avenue 
Chicago, IL 60638 
(312) 767-0100 

326 E. Burlington Road 
Riverside. IL 60546 
(708)447-6568 

Holy Cross Hospital 
2701 W 68th Street 
Chicago. IL 60629 
(312) 471-7427 

Francisco J. Randin, M.D. 
7101 West .Archer Avenue 
Chicago, IL 60638 
(312) 586-6555 
(312)471-0202 

Raymond Reich, M.D. 
6745 West 63rd Street 
Chicago, IL 60638 
(312) 586-2032 

Gregorio Rosenstein, M.D. 
6158 South Archer Avenue 
Chicago. IL 60638 
(312) 767-0100 

326 E Burlington Road 
Riverside, IL 60546 
(708:447-6568 

Holy Cross Hospital 
2701 W 68th Street 
Chicago, IL 60629 
(312:471-7427 

Prem Rupani, M.D. 
6326 South Ashland 
Chicago. IL 60636 
(312) 778-8600 

3232 West 55th Street 
Chicago, IL 60632 
(312) 471-3600 
(708) 795-2867 

Jehangi r Se thna , M.D. 
One Capital Court Bldg. 
9401 S. Pulaski Road 
Suite 101-102 
Evergreen Park, IL 60642 
(708) 636-8088 
(312) 471-0202 

Simeon A. 
Sevandal, M.D. 
3232 West 55th Street 
Chicago, IL 60632 
(312) 471-3600 
(312) 802-2262 

B. G. Shreenivas, M.D. 
3107 West 71st Street 
Chicago, IL 60629 
(312) 776-6446 

Sheldon J . Slodki , M.D. 
3830 W 95th Street 
Evergreen Park. IL 60642 
(708) 425-1812 

811 WWellington 
Chicago, IL 60657 
(312) 477-1922 

Nancy St re i tmat te r , M.D. 
Holy Cross Hospital 
2701 W 68th Street 
Chicago, IL 60629 
(312) 471-7070 

Sivaramaprasad 
Tummala, M.D. 
6132 South Kedzie Avenue 
Chicago. IL 60629 
(312> 436-7700 

Venkata S. Vedam, M.D. 
2751 W 51st Street 
Chicago. IL 60629 
(312) 434-5759 

Raghu Vollala, M.D. 
6158 Archer Avenue 
Chicago, IL 60638 
(312' 767-2461 

PEDIATRICS 

N ai Ja Aziz, M.D. 
Holy Cross Hospital 
2701 W 68th Street 
Chicago, IL 60629 
(312) 471-7425 

Bernadette Espiritu, M J ) . 
Pediatric Center of Chicago, Ltd 
2408-10 W Cermak Road 
Chicago. IL 60608 
(312) 579-0133 

Mary Rosales. M.D. 
Pediatric Center of Chicago, Ltd. 
2408-10 W. Cermak Road 
Chicago, IL 60608 
(312) 579-0133 

FAMlIYPRAmCK 

KhaUdF.Ahmed.MJ). 
6457 South Pulaski 
Chicago, IL 60629 
(312) 581-7300 

Evelyn G. Basco, M.D. 
6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 
(312) 737-8818 

3900WestMadi8on 
Chicago, IL 60624 
(312) 533-3441 

Jacob Bernstein, M.D. 
6158 South Pulaski 
Chicago, IL 60629 
(312) 735-8100 
(708) 677-6484 

Anthony Bozzano, MJ). 
6449 South Pulaski 
Chicago, IL 60629 
(312) 735-3456 

John Caserta, M.D. 
9830 S. Ridgeland 
Chicago Ridge, IL 60415 
(708) 346-0367 

Rogelio N. Liboon, M.D. 
1937 West 35th Street 
Chicago, IL 60609 
(312) 523-8014 

4401 South Fairfield 
Chicago, IL 60632 
(312) 523-8014 

Ramiro Mercado, M.D. 
4150W55th 
Chicago, IL 60632 
(312) 884-3400 

Leon Y. Que, M.D. 
6959 South Pulaski 
Chicago, IL 60629 
(312) 476-3114 
(312) 776-7474 

Erlinda B. Siwa, M.D. 
4254-58 West 55th Street 
Chicago, IL 60632 
(312) 767-0606 
(312) 767-4232 
(312) 767-3268 

Bernard L, Slusinski, D.O. 
6508 West Archer Avenue 
Chicago, IL 60638 
(312) 586-5454 
(312) 797-1694 

Frederick T. Tan, M.D. 
1852 West 35th Street 
Chicago, IL 60609 
(312) 523-1127 

Elmer L. Washington, 1VLD. 
Beverly Family Medical Center 
10311 South Western 
Chicago, IL 60652 
(312) 918-7549 
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Pasirinkite sau šeimos gydytoją iš Šv. Kryžiaus ligoni
nės Gydytojų sąjungos. 

Pasinaudokite apylinkės gydytojų rūpestingu patarna
vimu. Šie Šv. Kryžiaus ligoninės gydytojai priklauso virš 
minėtoms sveikatos priežiūros grupėms. Jei jau priklau
sote vienai iš šių grupių, arba turite kitą sveikatos drau
dimą, bet jums reikia šeimos gydytojo, pažvelkit į mūsų 

rekomenduojamų gyd. sąrašą. Nustebsite pamate, kad jūsų 
apylinkėje, arti namų, yra aukštos kvalifikacijos gydytojų, 
kurie jums patarnaus per jūsų apdraudą. Taip pat pravartu 
žinoti, kad Šv. Kryžiaus ligoninė yra viena iš 5% geriau* 
šiai pacientus aptarnaujančių ligoninių. Paskambinkite 
gydytojui, kurio kabinetas arčiausiai jūsų namų. Arba, jei 
norite patarimo ir pilno sąrašo, skambinkite: 

(312)471*8611 
Holy Cross Physician 

2701 W 68th St. • Chicago, IL 60629 
Holy Crosa HotpiUl i* Sponaored by the Sirtm of St. Csaimir 



1939 METŲ PASAULINĖS 
PARODOS LIETUVIŠKŲ 

LĖLIŲ EKSPONATAI 
AMBASADOJE 

Vykstant pagrindiniam re
montui ambasadoje buvo susirū
pinta ir įspūdingomis 1939 m. 
Pasaulinės parodos New Yorke 
dalyvėmis — lietuviškomis lėlė
mis. Šios lėlės, pasipuošusios 
tautiniais rūbais, vaizdavo lie
tuviškas kaimo vestuves ir 
reprezentavo lietuvių tautodailę 
Lietuvos paviljone 1939 New 
Yorke. Iš viso 20 lėlių, padarytų 
pagal dailininkės Konstancijos 
Petrikaitės Tulienės projektą, o 
gal padarytos net ir pačios 
dailininkės. Lėlių modeliai pa
imti iš dailininkės pažįstamų 
kaimo žmonių su nuostabiomis 
veido išraiškomis ir detalėmis. 

Ši unikali lėlių ekspozicija po 
Pasaulinės parodos buvo perkel
ta į Lietuvos ambasadą Vašing
tone, nes, kilus II Pasauliniam 
karui, lėlės negalėjo grįžti atgal 
į Lietuvą ir nuo 1939 m. tapo 
tremtinės ir tylios ambasados 
gyvenimo liudininkės. Daugel 
metų šios lėlės gyveno viršuti
niame ambasados aukšte, o da
lis — net ir uždarytos skrynio
je. Tačiau C. Genevich ir H. 
Kulber dėka, jų privačia in
iciatyva šios lėlės 1964 m. vėl 
buvo išstatytos Pasaulinėje 
parodoje New Yorke. Ir vėliau, 
Bačkienės ir Lozoraitienės pa
stangomis dalis šių įspūdingų 
lėlių buvo atnešta į ambasados 
pirmąjį aukštą. I ambasadą at
vykę svečiai galėjo pasigrožėti 
ne tik jaunamarte, jaunikiu, 
tėvu ir motina, laukiančiais 
jaunavedžių su duona ir druska, 
bet ir piemenėliu, ir mergaite su 
gėlių krepšeliu. 

Ir yra tikrai kuo grožėtis, nes 
kiekviena lėlė aprengta ne tik
tai išaustais tautiniais drabu
žiais pagal įvairias Lietuvos vie
toves, bet dar pavaizduoja skir

tingus charakterius vestuvinia
me pulke: kvieslį, piršlį, svočią, 
muzikantą, net ir kaimo davat
kėlę. Kiekviena lėlė dar turi ir 
atitinkamo gyvo žmogaus veido 
išraišką. Tačiau kiekvienai lėlei 
šiuo metu yra reikalinga pagal
ba. Rūbai turi būti išvalyti, kai 
kurie net persiūti. Pati lėlė 
restauruota. Ambasadoriaus 
žmona Birutė Eidintienė susirū
pino šių lėlių likimu, gerove ir 
restauravimu. Šiam projektui 
įgyvendinti B. Eidintienė pasi
kvietė keletą Vašingtono lietu
vių moterų pasitarimui. Šiame 
pasitarime, į kurį atėjo Nerija 
Kasparienė, Meilė Mickienė ir 
Elvyra Vodopalienė, buvo nu
spręsta kreiptis į Lietuvos Isto
rijos ir etnografijos muziejų 
(dabar Lietuvos Valstybinis mu
ziejus), Lietuvos Meno archyvą 
Lietuvoje, pavienius asmenis 
bei kitas institucijas, prašant 
žinių apie šias lėles. Pats am
basadorius dr. Eidintas pasiun
tė faksą į Lietuvos Istorijos ir et
nografijos muziejų ir Lietuvos 
Meno archyvą, prašydamas in
formacijos apie galimybes šias 
lėles restauruoti, restauravimo 
kainos ir platesnės informacijos 
apie dailininkę Konstanciją Pe
trikaitę Tulienę. Buvo susisiek
ta su Tautodailės instituto pir
mininke Aldona Veselkiene, ku
ri kartu su Tautodailės instituto 
garbės nariu dail. Antanu Ta
mošaičiu patarė lėles restauruo
ti Lietuvoje. Jeigu kas turi dau
giau žinių, aprašymų bei asme
niškų prisiminimu, arba bet 
kokią kitą informaciją apie šių 
lėlių istoriją, jų atvykimą į 
Pasaulinę parodą, prašom visa 
tai siųsti Birutei Eidintienei, 
Lithuanian Embassy, 2622 Six-
teenth Str. N. W. Washington 
D. C. 20009. 

Šių metų birželio 1 d. jau buvo 
gautas faksas iš Lietuvos Lite
ratūros ir meno archyvo, kuria
me buvo platesnė informacija 
apie 1939 m. lietuvių paviljoną 
New Yorko Pasaulinėje parodo

je. Šiame laiške teigiama, kad 
lėlių autorė Konstancija Petri-
kaitė-Tuliene dabar dar gyve
nanti Kaune ir, kad pagal jos 
įrašą 1945 m. Dailininkų sąjun
gos anketoje: Pasaulinėje paro 
doje Niujorke ji eksponavo 
30-ies lėlių grupę „Lietuviškos 
vestuvės". Taip pat buvo gautas 
laiškas ir iš Lietuvos val
stybinio muziejaus direktorės 
Birutės Kulnytės, kad šios lėlės 
galėtų būti restauruotos šiame 
muziejuje per 30-50 dienų. Biru
tė Kulnytė toliau savo laiške 
rašo: „Muziejininko požiūriu 
būtų tikslingiausia užsakyti 
ambasadai naujas tautiniais rū
bais aprengtas lėles, o jūsų 
turimas, 1939 m. pasaulinės pa
rodos, perduoti muziejui". 

Tad, su šiuo laišku ir pačiame 
pasitarime šalia lėlių restaura
vimo klausimo iškilo dar ir 
kitas, ar restauruotas lėles 
grąžinti atgal į ambasadą, ar 
palikti Lietuvos Valstybiniam 
muziejui. Čia taip pat norėtu
mėm išgirsti skaitytojų pasisa
kymus, nes šiuo laiku, nors ir 
menkai apšviestos, nors ir ne
profesionaliai išstatyta dalis 
lėlių ekspozicijos, vis tiek puošia 
ambasadą ir domina tuos, kurie 
gėrisi šia tautodailės išraiška ir 
yra susipažinę su bendru lėlių 
pasauliu bei verte. Ypač jeigu 
ambasada atidaro savo duris 
amerikiečiams, šios lėlės yra 
pasigėrėjimo objektas, nes Ame
rikoje lėlės yra laikomos pagar
bioje vietoje, turi sukūrusios 
savo pasaulį, domina ne tik 
mažus, bet ir suaugusius, ir yra 
rinkėjų ieškomos, renkamos bei 
vertinamos. 

Iš tikrųjų lėlė per visą istoriją 
kartu su žmogum egzistuoja jo 
pasaulyje. Net ir egiptiečių, 
graikų bei romėnų civilizacijo
je lėlės, padarytos iš molio, lino, 
dramblio kaulo, net ir sujudan
čiomis galūnėmis buvo rastos 
turtingųjų kapuose. 

Jau nuo 17-to šimtmečio lėlės 
buvo laikomos pagarbiose vieto
se, joms specialiai sukurtose 
kabinetuose, jos visos buvo 
nepaprastai ištaigingai apreng
tos ir prieinamos tiktai tur
tingiesiems. Pavyzdžiui, Augs
burgo lėlės, kurios buvo sukur
tos karaliui Gustavui Adolphui 
1630 m. Ir dabar dar išlikusios 
šios lėlės yra laikomos nepa
prasto grožio, rinkėjų ieškomos 
bei vertinamos. 

Anglija, Prancūzija ir 
Vokietija pirmavo lėlių pa
saulyje, tačiau, kai vokiečių 
emigrantas Ludwig Greiner 
1858 m. užpatentavo pirmąją 
lėlę Amerikoje, susidomėjimas 
lėlėmis perėjo ir į šį kontinentą. 
O po II Pasaulinio karo, at
s i radus garsiųjų individų 
charakterių lėlėms: Shirley 
Temple, Sonja Henie ir kt., o 
vėliau gimus lėlei Barbie — 
Amerika tapo pirmaujančia lė 
lių pasaulyje. Rinkėjai moka 
nežmoniškus pinigus už retas ir 
ypatingas lėles, o už dailininko 
sukurtą lėlę šis mokestis siekia 
tūkstančius dolerių. 

Tad ir šis, 1939 m. lietuviškų 
lėlių rinkinys, lėlių rinkėjų 
pasaulyje būtų tikrai unikalus 
ir nepaprastos vertės. Bet ir 
mes, ne tik rinkėjai, turėtumėm 
šiomis lėlėmis domėtis, grožėtis 
jas įvertinti ir jomis didžiuotis. 
Po restauravimo šias lėles pro
fesionaliai išstatyti ambasado
je taip, kaip jos buvo išstatytos 
1939 m. Pasaulinėje parodoje. 
Svarbu, kad šios dailininkės. 
Petrikaitės Tulienės, sukurtos 
lėlės toliau rastų vietą ir 
puoštų Lietuvos ambasadą Va
šingtone ir atėję svečiai į Lietu
vos Respublikos ambasadą ras
tų dalį Lietuvos tautodailės 
muziejinės vertės lėlių ek
sponatuose. 

Elvyra Vodopalienė 
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„Vestuvinio pulko" detalė. Lėlės sukurtos dail. Konstancijos Petrikaitės Tulienės 1939 m. Pasau
linei parodai New Yorke. Šiuo metu jos yra Lietuvos Respublikos ambasadoje Vašingtone. 

Nuotr. Elvyros Vodopalienės 

LIETUVIŲ TELKINIAI 

C L E V E L A N D , O H 

GRAŽI „GRANDINĖLĖS" 
JAUNIAUSIŲJŲ 

PROGRAMA 
„Grandinėlės" jaunesnioji 

grupė baigė mokslo metus su 
tėvams ir svečiams suruošta va
karone, kuri vadinosi ,,I didį 
šokį". Vienuolika jaunų šokėjų, 
grojant Rimui Biliūnui, atliko 
gražią programą. 

Grupei sėkmingai vadovauja 
mokytoja Aida Bublytė, jai 
talkina Rima ir Vida Žiedony-
tės. 

Clevelando LB apylinkės val
dyba šiais metais paskyrė 
„Grandinėlės" vaikų grupei 
dviejų šimtu doleriu parama. Pi
nigai buvo panaudoti repeticijų 
uniformų įsigijimui. LB Cleve
lando apylinkės valdybai pri
klauso gili padėka už rėmimą 
„Grandinėlės" veiklos visus 
41-rius metus. 

šiemet jau daug iškilių asmenų 
lankėsi St. Petersburge ir 
nupasakojęs amb. Eidinto išsi
mokslinimą ir darbus pakvietė 
prelegentą prie podiumo. 

Ambasadorius kalbėjo apie 
Lietuvos valstybės saugumo 
problemas. Pradžioje pateikė 
Lietuvos valstybės trumpą is
torinę apžvalgą. Nors Lietuva 
vienu laiku buvo didžiausia ir 
stipriausia karalystę, vėliau, 
sąjungoje su Lenkija. Lietuva 
pradėjo prarasti savo įtaką ir 
žemes. Paminėjo tarpukario 
nepriklausomos Lietuvo pasie
kimus. Prisiminė 50-ties metų 
okupacijos padarytas skriaudas 
ir žaizdas. Stebint dabartinius 
įvykius Rusijoje ir pasireiš
kiantį nacionalizmą bei šovi
nizmą, galima išvada, kad 
mums vėl gali grėsti pavojus, 
kuriant ekonominį gyvenimą. 
Gali pasireikšti spaudimas, ne 
tiek karinis kiek ekonominis, 
nes bent šiuo metu. Lietuva dar 
artimai susijusi žaliavų po
reikiais; pvz., dujos, nafta, 
atominės stoties yptarnavimas 
atominiu kuru. Istorija gali 

Detalė iš Clevelando Dievo Motinos parapijos salėje vykusi', religinio koncer
to. Iš k. — Pranas Razgaitis, Morkus Sungaila, Algis Nausėdas. Rytas Urbai-
tis ir Teodoras Pabrėža. 

FILMŲ APŽVALGOS 

Skambinkite telefonu 1-800-
54-MOVIES prieš eidami į kiną, 

pasikartoti, nes Rusija dar 
nėra stabili, o JAV ir vakarai, 
kaip matoma iš Bosnijos 
žudynių, mums vargu ar ateis 

sužinosite ar pasirinktas filmas p adėti . Turime patys apsvars-
atitinka jūsų pažiūroms. Šis fil- tyti ko siekiame ir kokią vietą 
mų apžvalgos telefonas, remia- norime užimti Europos sudėtyje, 
mas Katalikų ryšio kampanijos. O, kad Lietuva dabar stovi 
veiks iki š.m. rugsėjo 11 d. Juo veidu į Vakarų Europą, tai 
bus teikiamos pirmaujančių fil - neginčijamas faktas. Pastebėjo, 
mų apžvalgos, kartu su turiniu kad galime visad gintis, bet ne-
bei moralinėmis vertybėmis. 

T. G. 

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

PASIMATYMAS SU 
AMB. A. EIDINTU 

Gegužės 25 d. gausiai susirin
kusiai publikai Lietuvos klube 
pranešimą padarė Lietuvos 
ambasadorius dr. Alfonsas 
Eidintas. Pasimatymą surengė 
Kultūrinių popiečiu būrelis ir 
Lietuvių klubas. Pradžioje dr. 
D. Degėsys trumpu žodžiu pa
sveikino visus ir pakvietė klubo 
pirm. M. Šilkaitj supažindinti 
9u svečių iš Washmgtono. 
Pirmininkas, paminėjęs, kad 

galime apsiginti. Tad turime 
eiti politiniais keliais. Tad 
einame į visas Europos 
struktūras, sudarome sutartis ir 
galimai artimiau bendraujame 
su Šiaurės ir Vakarų Europos 
kraštais. Šiuo metu Europos or

ganizacijos neturi saugumo me
chanizmo, garantuojančio 
mažų valstybių saugumą, bet 
ateityje tas gali būti įvykdyta 
Mūsų valstybės kelias neleng
vas. Ekonominiai nesame pri
augę prie kitų kraštų vaka
ruose. Ambasadorius priminė, 
kad iš vienos pusės Rusijos 
karinis blokas yra Baltarusijoje, 
tik 30 kilometrų nuo Lietuvos 
sienos, o iš kitos pusės Kalinin
grade yra didelė rusų ka
riuomenės koncentracija. Arti
mo kaimyno sąvoka, skelbiama 
Rusijos pareigūnų, mums yra 
nepriimtina. Lenkijos sutartis 
reikšminga, nes Lenkija pirmą 
kartą pripažino esamas sienas. 
O ėjimui į vakarus draugiška 
Lenkija mums yra reikalinga. 
Santykiai su Latvija ir Estija 
geri. Siena su Baltarusija Šiuo 
metu nėra reali. Šį klausimą 
teks spręsti pasibaigus rinki
mams Baltarusijoje. Po pra
nešimo buvo gana daug klau
simų, į kuriuos ambasadorius 
išsamiai ir taikliai atsakė. Į 
klausimą, kad dabar Lietuvoje 
daug nesutarimų, kyšininka
vimo, papirkimų ir kitų pro
blemų, ambasadorius pripažino, 
kad tai tiesa, bet priminė pir
muosius nepriklausomo gyve
nimo kelius po pirmojo karo, 
kad tuo metu buvo panašios pro
blemos, nesutarimai ir truko 
net dešimt metų kol valstybinis 
ir žmonių gyvenimas sunor
malėjo. Dalyviai su dėmesiu 
išklausė pranešimų ir atsaky
mų ir plojimais padėkojo dr. A. 
Eidintui už atsilankymą ir jo 
mintis. Po to visi buvo pakvies
ti pasivaišinti kavute. Kai ku
rie dar valandėlę kalbėjosi su 

ambasadorium savo asmeniš
kais reikalais. 

Mečys 

J U N O B E A C H , FL 

ĮDOMŪS PRANEŠIMAI 
APIE PADĖTĮ LIETUVOJE 

I balandžio 12 d. pabendra
vimo pietus atsilankė didelis 
būrys tautiečių, nes kalbėtojai 
turėjo būti neseniai i.š Lietuvos 
griže Eglė ir Vytas Dudėnai. 

Programą pradėdamas LB 
pirm. dr. Vytautas Majauskas, 
pasidžiaugė susirinkusiais flori-
diškiais ir svečiais. Elena 
Jonušiene. Tėvynės sąjungos 
vardu, kvietė visus remti tą or

ganizaciją, steigiant jo skyrius. 
Rimgailė Zotovienė, rinkimų 
komisijos pirmininkė, pranešė 
apie rinkimus į JAV LB Tarybą 
kvietė visus balsuoti. Algis 
Augūnas supažindino su pagrin
diniais kalbėtojais Egle ir Vytu 
Dudėnais. Eglė Dudėnienė, 
prancūzų kalbos ir literatūros 
dėstytoja, studijavusi Amerikoje 
ir Prancūzijoje, nuo pat jaunys
tės dalyvauja visuomeniniame 
gyvenime, yra buvusi JAV LB 
tarybos narė, buvo suimta, kai 
lietuviai Helsinkyje protestavo 
prieš sovietų žiaurumus ir žmo
gaus teisių pažeidimus Lietu
voje. I Lietuvą buvo pakviesta 
buv. švietimo ministro Dariaus 
Kuolio. Šiuo metu Eglė 
Dudėnienė rūpinasi parama 
tik neseniai Šilalėje įsteigtai 
katalikiškai mokyklai. Eglė 
Dudėnienė nupasakojo sunkią 
Lietuvos mokyklų padėtį, kur 
trūksta naujų vadovėlių, 
mokymo priemonių ir naujos 
mokymo technikos. Mokytojų 
padėti? taip pat sunki; atly
ginimai maži, tad daugelis vyrų 
mokytojų išeina į pelningesnes 
sritis, kad išlaikyti šeimas. 

Mokiniai taip pat pasimetę, 
nes gyvenimas labai chaotiškas, 
trūksta krikščioniškos moralės. 
Eglė Dudėnienė pažymėjo, kad 
svarbų darbą Lietuvoje atlieka 
APPLE organizacija, ruošianti 
seminarus mokytojams, ku
riuose supažindina su 
amerikiečiais mokytojais bei jų 
mokymo metodais. Tačiau to 
neužtenka. Lietuvoje reikia ir 
mokyklų, kuriose būtų mokoma 
krikščioniškos moralės, todėl ir 
buvo įsteigta Šilalės katalikiška 
mokykla. Eglė Dudėnienė yra 
tos mokyklos komiteto narė. Ji 
padėjo parūpinti vadovėlius, 
mokyklai reikalingus sporto 
įrankius bei kitas mokymo 
priemones. Baigdama. Eglė Du
dėniene prast susirinkusių ne
pamiršti Lietuvos mokyklų." 
paremti jas moraliai ir finan
siniai. 

Vytautas Dudėnas yra eko
nomistas, ilgus metus dirbęs 
bankininkystėje. I Lietuva buvo 
pakviestas buv finansų minist
rės Kunevičienės įsteigti inves
ticijų banką. Vytautas Dudėnas 
kalbėjo apie Lietuvos politinę ir 
ekonomine padėti. Jis pareiškė, 
kad gyvenantiems svetur sunku 
suprasti Lietuvos padėtį, nes 
Lietuvoje spauda labai sub
jektyvi, ieško sensacijų. Lietu
voje yra būtina sukur t i 
opoziciją, nes be jos, LDDP vėl 
bus valdžioje. Landsbergio ir 
Vagnoriaus opozicijos partija 
dabar yra planingesne. daug 
dėmesio teikiama organizacinei 
veiklai ir kaimui. 

Po prelegentų kalbų buvo 
daug klausimų. Pietų dalyviai 
norėjo sužinoti apie gyvenimo 
detales Lietuvoje iš žmonių, 
kurie ten ilgiau gyveno. 

BALFO GEGUŽINĖ 

Gražiame Carlin parke. Jupi-
teryje. gegužės 13 d. įvyko 
BALFo gegužinė. Oras buvo 
puikus, mirgėjo At lantas , 
šlamėjo palmės, tad gegužinėn 
susirinko daug lietuvių iš Juno 
Beach. Jupiterio. Pampano 
Beach. Stuarto. Port St. Lucie. 
Buvo svečių net iš St. Paters-
burgo. Daytonos, Cocoa Beach 

Gegužinėn iš Čikagos atskri
do BALFo centro valdybos pir
mininkė Marija Rudienė. Pa
sveikinus susirinkusius. M 

Lietuvos ambasadoriaus Eidinto apsilankymo motu St. Petersburg. Floridoje Iš k. - dr D. Degė 
sys. Dana Mažeikienė, dr A. Eidintas. Irena Šilkaitiene ir Mečys Šilkaitis. 

Nuotr V. Mažeikos 

Rudienė prašė padėti BALFui ir 
toliau sėkmingai šelpti lietuvius 
Lietuvoje ir kituose kraštuose. 

Dr. Jonas Šalna, Juno Beach 
BALFo pirm., padėkojo gausiai 
susir inkusiems tautiečiams, 
linkėjo gražios vasaros ir pa
dėkojo visiems prisidėjusiems 
prie gegužinės ruošos. 

Gausias ir skanias vaišes pa
gamino valdybos narės ir jų 
talkininkės. Buvo ir gausių lai
mikių laimėjimai. 

J A V LB FLORIDOS 
APYGARDOS 

SUVAŽIAVIMAS 

JAV LB Floridos apygardos 
suvažiavimas balandžio 23 d. 
vyko Quality Resort viešbutyje, 
Singer Island. 

Suvažiavime dalyvavo At
lantos, Daytona, Miami, Palm 
Beach. Sunny Hills ir St. Peters-
burgo LB apylinkių pirmininkai 
ir atstovai bei LB Floridos apy
gardos valdybos nariai ir JAV 
LB Tarybos vicepirm. Gintaras 
Čepas iš Bostono. 

Čia tik trumpai paminėsiu 
apylinkių pirmininkų ir vėliau 
per diskusijas iškeltas proble
mas, susijusias su lietuvišku 
gyvenimu. Pagrindinis rūpestis 
— pasireiškiantis nuovargis, na
rių amžius, nenoras dirbti. 
Rūpestis taipogi įvykiais Lietu
voje, ypač dabar iški lus ia 
kontravers i ja dėl Lietuvos 
Kančių Istorijos pirmojo tomo 
išleidimo. Buvo nuomonių, jog 
reikia daugiau dėmesio miš
rioms šeimoms. Siūlyta, kad 
ateityje suvažiavimai būtų bent 
pusdieniu pratęsti , išsames
n i a m iški lusių problemų 
apsvarstymui. 

Baigiant suvažiavimą buvo 
padėkota iš pareigų pasitrau
kiančiai Floridos apygardos 
pirmininkei J. Gerdvilienei ir 
šeimininkams — Palm Beach 
LB apylinkės valdybai ir pirm. 
dr. Vytautui Bieliauskui. 

Vaka re įvyko iški lminga 
vakarienė, kurioje dalyvavo arti 
100 asmenų. Programoje Elena 
Lukienė iš Sunny Hills paskaitė 
du feljetonus, o Stasys Juozapa
vičius iš St. Petersburgo — felje
toną iš kelionės į Lietuvą. 

GEGUŽĖS 
PABENDRAVIMO 

PIETUOSE 

Gegužės 10 d. pietuose daly
vavo arti 50 asmenų. 

Palm Beach LB apyl. valdybos 
pirm. dr. V. Majauskas pranešė 
naujos valdybos sudėtį: pirm. — 
dr. Majauskas, vicepirm. Jonas 
Štaras, ižd. — Marius Sodonis, 
nariai — Algis Augūnas, Jonas 
Garla, Vladas Barius, sekr. Ona 
Salčiūnienė. 

Rimgailė Zotovienė, Juno 
Beach meno komiteto vardu, 
p ra šė dalyvių paskol in t i 
lietuviškus eksponatus ruošia
mai parodai Juno Beach mies
telio rotušėje. Be to R Zotovienė 
pranešė, kad rinkimuose į JAV 
LB tarybą balsavo beveik 90% 
Palm Beach apylinkės narių. 

E lena Jonuš ienė atvežė 
sveikinimus iš Tėvynės sąjun
gos, išdalino neseniai iš Lietu
vos gautą informaciją. 

Po to buvo parodyta vaizda
juostė apie lietuvj dailininką 
Stasį Eidrigevičių. 

ŠV. MIŠIOMIS 
PRlSlMINEMB*MOTINAS 

Motinos dienos proga Lietuvos 
Dukterys užprašė šv. Mišias, 
kur ias aukojo ir pamokslą 
pasakė kun. Vytautas Pikturna. 
Tai buvo paskut inės prieš 
vasarą lietuvių šv. Mišios, nes 
kun. V. Pikturna visai vasarai ' 
išvyksta šiaurėn. Linkime jam 
gražios vasaros ir lauksime 
grįžtančio Floridon. 

D. A. 

» 
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LAIŠKAI 
PRISIMINUS AMERIKIEČIŲ 

I S S I K Ė L I M Ą I 
N O R M A N D I J O S KRANTĄ 

Tuo m e t u b u v o m e Štuthofe 
KZ lageryje išvežti sunaiki
nimui, k a i p suki lė l ia i prieš 
nacių režimą, pa sku t inė s Lie
tuvos Karo mokyklos 106 kariū
na i , j au g e n . P lechav ič iaus 
suorganizuoti . 

Kaip t i k tą dieną buvau pa
skir tas pa rvež t i darbo rūbų iš 
skalbyklos. Tuo me tu KZ lage
rio skalbykloje dirbo kun . Yla. 
Staiga jį p a m a č i a u , t va rkan t i 
kalinių d r abuž ių k rūvas . J is 
turėjo ir m u m s išduoti darbo 
aprangą. K a l b ė t i i r būt i art i 
vienas k i to buvo griežtai už
drausta, g rė sė didelė bausmė. 
Aš tik jam padav iau darbo rūbų 
sąrašą ir t uo j au a t s i t r auk iau . 
Bekraudamas m u m s skirtą dar 
bo aprangą į m a n o atvežtą veži
mėli, davė m a n ženklą įslinki j 
tarpą a u k š t ų drabužių krūvų. 
Ten kun. Yla. pasislinkes arčiau. 
pasakė m a n į ausį : ,,Šį rytą 
amerikiečiai ir angla i išsikėlė j 
Normandijos k ran tą , mes greit 
busime la i sv i !" ir tuojaus vėl 
užlindo už k i to s rūbų krūvos. 
Tai buvo d ide lė sensacija. 

Buvo labai pavojingas ir rizi
k i n g a s m o m e n t a s . K a i p 
šiandieną a t s imenu tą momentą 
ir aplinką. 

Kun. Ylos pasaky t i žodžiai 
„greit būs ime la i sv i" ne tuoj 
išsipildė, toji laisvė neatėjo taip 
greit . Dar d a u g t eko visko 
pergyventi , a t s i d u r t i mirt ies 
pavojuose, i šgyvent i baisius 
bombardavimus, pabadaut i , kol 
pasiekėme Amer iką . 

A P a š k o n i s 
Downers Grove, IL 

APIE S O V I E T M E Č I O 
P A M I N K L U S IR 

K A L T I N I M U S 

Rašau, a t s i l i e p d a m a s i Jono 
Šarkos ( O m a h a , NE) laišką: 
„Nuta r iau i r a š ne ty lė t i " , iš
spausdintą „ D r a u g e " . 

Omahos ir H a n s a s City K. 
Lietuvių b e n d r u o m e n ė s sudarė 
man gal imybe a tvyk t i j Jungt i 
nes Amerikos Valstijas, užmegzti 
ryšius su išeivija ir su Omahos 
miesto Munic ipa l i t e tu . Vieše 
damas Jung t inėse Valstijose, aš 
visur s tengiaus i pasakot i apie 
savo miestą — Šiaul ius . Pagrin
d inė p r i e ž a s t i s , kodėl t a i p 
dar iau ta, k a d Šiaul ia i visą so
vietmetį b u v o užda ra s miestas. 
J i s net nebuvo p a ž y m i m a s Eu
ropoje le idžiamuose smulkes
niuose ž e m ė l a p i u o s e . Mūsų 
mieste buvo d a u g sovietinės ka
riuomenės. Todėl, pasakodamas 
apie savo mies tą , a š s tengiausi 
akcentuoti t ą la ikotarpį , kurį 
išeivija žino maž iaus i a i , t.y. so
vietmetį. M a n šiek t iek ap
maudu, kad p . Š a r k a nesuprato 
mano pasakojimo esmės . 

Mes nugr iovėme visus soviet
mečio la ikų p a m i n k l u s . Jie 
dabar yra padė t i nuošaliose 
vietose ir y r a n i e k a m nepriei 
narni. Tačiau t ie pamink la i — 
tai mūsų istorija: mes negalime 
jos nepaisyti, ne tu r ime teisės jos 
užmi r š t i . I r t a i , k a d š i t ie 
paminkla i k a d a nors bus pasta 
tyti lauko muziejuje, neleis už
miršti , kad Lietuvoje buvo tero
ras, buvo t r ė m i m a i , buvo emi 
gracija. Pa s inaudo t i p . Šarkos 
pasiūlymu per lydyt i š iuos pa 
minkius negal ime jau vien tech 
niškai, nes d a u g u m a šių pa
m i n k l ų b u v o p a s t a t y t i iš 
gelžbetonio i r akmens . Ki ta ver
tus, a r mora lu iš medžiagos, 
kurios paga lba buvo garbina
mas okupantas , da ry t i pamink 
lą lietuvių t a u t o s didvyr iams? 

A i neužs iminiau apie naujai 
pastatytus p a m i n k l u s Šiauliuo
se, nes jie k u k l ū s ir pas ta ty t i 
kitose, ne n u g r i a u t ų j ų vietose. 

Pirmiausia — ta i paminklas P. 
Višinskiui ir paminklas Moti
nystei. Deja, t a i daugiau visuo
menes nuopelnas, nes Šiaulių 
miesto iždas mažai kuo galėjo 
paremti šių paminklų statybą. 

Ponas Šarka panaudojo ir 
terminą „dabart inė valdžia", 
turbūt daugiau jį ta ikydamas 
Seimui ir vyriausybei ir tuo pa
čiu nesuprasdamas tikros padė
ties savivaldybėse, kurių dau
guma išrinkta 199v>». j au Ne
priklausomoje Lietuvoje. Aš 
sąmoningai neverkšlenau dėl 
LDDP politikos, nes, mano 
supratimu, būnant svečiuose, to 
neder? daryti. Taip pat aš są
moningai nutylėjau savo asme
nines biografijos faktus. Nu
tylėjau tai. kad mano vienas 
senelis sušaudytas Stalino la
geryje, o kitas mano senei is, at
sargos kapitonas, emigravo 
JAV ir yra palaidotas Čikagoje. 
Nutylėjau ir apie tai, kad aš ap
lankiau savo gimimo vietą Ja
kutijoje, ten iš amžinojo įšalo 
iškasiau senelės palaikus ir 
perlaidojau juos Lietuvoje šalia 
jos, vos 40 metų sulaukusio, sū
naus įmano tėvo), kuris prarado 
sveikatą Sibire. Nors ir kaip 'ne
maloniai erzino ausis bei jaus
mus', tai yra mūsų lietuviška 
tiesa, lietuviška istorija. Kad ir 
kaip kas besipiktintų, aš ją pri
minsiu, lankydamasis bet ku
riame pasaulio krašte. 

Alfredas L a n k a u s k a s 
Šiaulių miesto tarybos 

pirmininkas 

SKIRIAME 
DANIELAI LOZORAITIENEI 

Kaip perkūnas giedriam bir
želio 14-os Lietuvos danguje 
trenkė juodo negando žinia — 
šiąnakt mirė ypatingasis pa
siuntinys Italijoje Stasys Lo
zoraitis — mūsų šviesioji viltis, 
daugelio širdžių Ketvir tasis 
Lietuvos prezidentas. 

Su giliausia pagarba ir meile 
prisiminsime J u s abu, mėginu
sius ištiesti pagalbos ranką iš
sivadavusiai Lietuvai. Lenkia
me galvas didžio Lietuvos sū
naus ir patrioto gyvenimui už jo 
nepavargstančia meile ir dar
bus, pašvęstus Tėvynei. 

Liūdime drauge su Jumis šia 
sunkią netekties valandą. 

1941-ųjų metų t remtiniu 
Brolija „ L a p t e v i e č i a i " 

Šiauliai 

REDAKTORE NEBAIL1 

Lai ai visiems aišku, kad 
..Draugo'' laiškų skyrius pagau
na dėmesį. Jį visuomet per
skaitome, nors kar ta is į kitus 
pjslapius netur ime laiko dirs
telėti arba atidedame vėles
niam, patogesniam laikui. Ta
me laiškų skyriuje krito į aki 
vienas nuostabus reiškinys: 
. Draugo" r edak to rė nebijo 
spausdinti laiškus, kartais jos 
straipsnius pakritikuojančius. 
Tai jau neblogas ženklas! Vadi
nasi, laiškų skyriuje priimtinos 
ir kitokios nuomonės, ne vien 
pataikaujančios , , D r a u g o " 
redaktorių linijai. Už tokias ne
uždaras pažiūras re iškiame 
..Draugui" pagarbą. Tikrai per 
pastaruosius dvejus metus mū
sų dienraštis tapo visu lietuvių 
laikraštis. 

Vytautas R. A n d r i u š k a 
Hickory Hills, IL 

VEIKLIAUSI ŽMONES 

Skaitant įvairius aprašymus 
iš lietuviškų telkinių ir iš Čika
gos, susidarome įspūdį, kad 
veikliausi, smagiausi ir įdo
miausiai laika praleidžiantys 
žmones yra mūsų pensininkai. 
Geriausiai tai matyti iš Floridos 
ir Čikagos. Seklyčioje kas savai
te vyksta įdomūs renginiai, o 
floridiškiai nei savaitgalį ne
snaudžia — vis ką nors įdomaus 
mini, koncertuoja, švenčia. 

Grupelė lėlių iš 1939 m. Pasaulinės parodos New Yorke. Šios lėlės yra sukurtos dail. Konstancijos 
Petrikaitės Tulienės ir išstatytos Lietuvos Respublikos ambasadoje Vašingtone. 

Nuotr. Elvyros Vodopalienės 

ATSISVEIKINIMO VAKARIENĖ SU 
DR. WILLIAM WARING 

1994 m. birželio 10 d. Dievo r ienė , pakvie.-dama dr. Violetą 
Apvaizdos parapijos svetainėje B a r k a u s k ą , Ph.D., associate 
Sou th f i e ld , MI , įvyko d r . dean and professor in the school 
William VVaring atsisveikinimo of nurs ing , University of Michi-
vakar ienė . Dalyvaut i š i ame gan , pravest i atsisveikinimo 
pagerbime iš ar t i ir toli a tvyko vakarą . J i padėkojo visiems, 
per 120 svečių. Dr. War ing yra susir inkusiems pagerbti dr. Wa-
American Li thuanian Disabili- r ing , t a ip pa t jam pačiam bei jo 
ty and Rehabilitation Excharge še imai už dideie pagalbą Lietu-
programos įkūrėjas ir direkto- vos žmonėms su negalia. Buvo 
r ius . J i s ir jo šeima — žmona suka lbė t a malda. 
Mary, dukros Elizabeth, Grace Dr. W a r i n g dėkojo Detroito 
ir sūnus Patrick išvyksta iš Lie tuvių organizacijos vardu — 
Michigan valstijos. K ę s t u t i s Miškinis. Lietuvių 

Akordeonistė Virga Šimaitytė bendruomenės vardu — Nijolė 
suorganizavo j aunų dainininkų Zelvvinder, Amerikos lietuvių 
grupę, kur i gražiai išpuoštoje gydytojų vardu — Kas ty t i s 
svetainėje dainavo ir sveikino Karvel i s , MD. Chicagos Lithu-
susir inkusius. Rengėjų vardu anian Mercy Lift vardu — Prane 
programą pradėjo Jū ra t ė Pečiu S iu tas , k u r i taip pat perskaitė 

__ laišką, gau tą nuo Lietuvos Svei
ka tos apsaugos ministro Jurgio 
Brėdikio. J i įteikė dr. Waring ir 
jo žmonai po dovanėlę. 

. .Pagalba Lietuvai" vadovas ir 

Negaliu sulaukti , kai ir man 
a te is la ikas iš darbovietės į 
pensiją išeiti. Net senesnis 
amžius pradeda atrodyti ne toks 
didelis „baubas" , nes nereikės v - v č i u ga rbės narys Robertas S. 
sėdėti supamoj kėdėj ir spoksoti B o r i s s v * ik ino dr. VVaring, ku-
i vieną tašką. Galėsiu nuvažiuo- r i s P a k l a u s * Advisory Board; 
t i i Seklyčią ir praleisti laiką sveikintoju tarpe buvo Regina 
t a rp tų įdomių mūsų pens.nin- Garhauskas-Goebel . vaikų su 
k ypa t inga i s poreikiais mokytoja 

Algė Š i l e ik ienė f c n i ^ r e n vvith special education 
Downere Grove. IL needs); Lile Strakšienė, terapeu

t e (physical therapist); J ū r a t ė 
Pečiūr ienė. Lietuvos Dukterų 
draugijos atstovė. Pečiūrienė 
apibūdino dr. War ing veiklą, jo 
vad. „pakeit imo programa ". pa-

LENGVA DALINTI NE SAVO 

Po šio ka ro . v a k a r i e č i a i 
valdovai, lengva širdimi atidavė 
Stalinui beveik pusę Europos. 
J i s norėjo naujų žemių, tai va
kariečiai ir davė. negi savo. Gal 
ir jie galvojo, kad gerą darbą 
daro. 

Taip pat gerą širdį turi ir 
„Draugo" redaktorė D. Bindo 
kiene. Birželio 10 d. ji rašo: „Kai 
Laisvės statula atsuka nugarą". 
Ji įtaigoja, kad amerikiečiai turi 
priimti visus skriaudžiamuo
sius, kurie tik nori apsigyventi 
Amerikoje. . . .„Sunku įsivaiz
duoti, kad Amerika užmerkia 
akis . nenorėdama matyti ver
kiančių, užsikemša ausis, kad 
negirdėtų prašančių, a tsuka nu
garą nelaimingiesiems". 

Laivais atvežtų žmonių nepa 
leisi, kaip zuikių i krūmus. Juos 
reikia apgyvendinti ir mait int i . 
Priėmus vieną kitą laivą, kada 
sustoti? Kas mokės? Argi ta ip 
lengva visus, norinčius atplauk
ti i Ameriką, išlaikyti? O ta is 
laivais a tp l aukus ių žmonių 
tarpe yra įvairių profesijų ir 
įvairius tikslus turinčių žmonių. 

brėždama, kad jo dėka invalidai 
buvo pradėti vadint i žmonėmis 
su negalia. 

Artimų draugų vardu buvo 
įteiktos dovanos. Žmonai Mary 
— gintariniai karoliai , vaikams 
Patrick, Elizabeth ir Grace — po 
du iš medžio drožti angel iukai , 
o dr. Waring — iš medžio iš
drožta šv. Agotos s ta tu la , kad 
apsaugotų jį ir jo šeimą nuo 
nelaimių ir gaisrų. 

Po to dr. Waring t a r ė kelis žo
džius. Jis kalbėjo apie savo 
naują projektą — siųsti proteza-
vimo re ikmenis į Lietuvą. 
Padėkojo visiems už penkiame
tę paramą jam ir jo darbams, už 
nuoširdų jo pagerbimą. 

Virga Šimaitytė su savo vado
vaujama d a i n i n i n k ų g r u p e 
padainavo l inksmų ir nuotai
kingų dainų, pr i ta r iant visiems 
susirinkusiems, pagrojo keletą 
kūrinių akordeonu, kanklėmis. 
Buvo sugiedota „ I l g i a u s i ų 
metų", dainininkai įteikė dr 
Waring žmonai gėlių puokštę, o 
pačiam dr. VVaring — puošnų 
kilimėlį iš Lietuvos. 

Paskui visi vaišinosi lietuviš
k a i s s k a n ė s t a i s , k u r i u o s 
paruošė ir vakaro rryetu šeimi
ninkavo Danutė Naujokaitienė 
ir Vanda Rauličkienė. Buvo iš
reikšta padėka rengėjams, šei
mininkėms ir visiems, prisidėju
s iems prie p u i k a u s vaka ro 
organizavimo. 

Sėkmės ateityje dr. Waring ir 
jo šeimai ir iki pasimatymo 
ta r ia Detroito kolonija! 

R e g i n a J u š k a i t ė 

AR NUVYS „EGLUTĖ"? 

A U R E L I J A M. BALAŠAITIENĖ 

Spaudoje teko pastebėti, kad 
daugelį metų mūsų jaunąjį prie
a u g l į d ž i u g i n ę s ž u r n a l a s 
„ E g l u t ė " p e r g y v e n a egzis
tencijos kr izę. Tai tur iningas . 
įdomus žurnalas vaikams su ori
ginaliomis iliustracijomis, pasa
kėlėmis, eilėraščiais, scenos vai
dinimėliais . „Eglu tė" . .gimė" 
1950 m. ir buvo redaguojama B. 
Brazdžionio, o nuo 1959 m. jos 
leidimą ir redagavimą perėmė 
P u t n a m o vienuolijos seselės, 
d a u g p a s t a n g ų padė jus io s 
žurnalą patobulinti, įvedus dau
giau iliustracijų ir spausdinant 
dviem spalvom. Ir mano vaikai 
užaugo su . .Eglute" , bet, deja. 
j au peraugo jos turinį.... Ir j au 
seniai begirdėjau, kad ji dar 
egzistuoja. 

. .Eglutės" administravimą se
selės perleido JAV LB Švietimo 

J a u vien tik nelegaliu emigran tarybai , kuri nuo to darbo neat-

CLASSIFIED GUIDE 

tų, perėjusių sunkiai kontro 
liuojamą siena su Meksika, vien 
kalėjimų išlaidos siekia mili 
jonus dolerių. 

Tarp kitko, ji pamini ir lie
t u v i u s: . . . „ J a u g i r d ė t i ir 
lietuviškų balsų įsijungiančių j 
tą chorą". Norėčiau priminti , 
kad lietuviai nebuvo atvežti ir 
paleis t i š iame k r a š t e k a i p 
palaida banda. Kiekvienas atvy
kęs čia, turėjo Amerikos lietu 
vių garantiją, kad gaus darbą ir 
butą. Juk tiek daug čia yra 
tur t ingų Afrikos amerikiečių, 
kur ie gali sudaryti tokias ga
rantijas Hait i pabėgėliams. 

I g n a s P e t r a u s k a s 
Chicago, IL 

s i s akė , t ies iogia i d i rbdama 
jaunimo lietuvybės išlaikymo 
srityje, tačiau sielojasi dėl lėšų. 
Kodėl „ E g l u t ė " negali išsi
laikyti iš p renumera tų? Apsi
dairę sekmadieniais parapijose, 
susi t ikę privačiuose namuose, 
matome gražų mūsų jauniau
sios kar tos prieauglį, kurio tė 
vai puikiai kalba lietuviškai, 
dauguma y r a baigę lituanis
t ines mokyklas ir savo šeimose 
naudoja t ik l ie tuvių kalbą. 
Matome vaikučius lietuviškai 
pr i imant pi rmą šventą Komu
niją, dalyvaujant jaunimo or
ganizaci jose . Nejaugi t ė v a i 
n e p r e n u m e r u o j a „ E g l u t ė s " ? 
Gal imas dalvkas . kad tain vra 

nes savo visuomenės t a rpe 
nepajėgėme išvystyt i rekla
min io e lemento , k u r i s iš 
t ikro yra labai reikalingas ir 
naudingas mūsų komplikuo
t a m e gyvenime. Neteko n iekur 
pastebėti, kad dar yra toks 
vaikams skirtas žurnalas , ta i 
atrodo, kad j is neegzistuoja. 
Jaunimas gauna savo organiza
cijų leidinius, kaip skauta i ir 
ateitininkai, bet kas reklamuoja 
„nepartinę" „Eglu tę"? 

Mano siūlymas būtų ateinantį 
rudenį, prasidėjus mokslo me
t a m s lituanistinėse mokyklose, 
jų vadovybe ir žemesnių skyrių 
mokytojus s k a t i n t i r i n k t i 
prenumeratas, susipažinimui 
veltui pasiųsti kelis numerius , 
kaip tą daro visi naujos spaudos 
leidėjai, viliodami prenumera
torius. Imkime pavyzdį iš jų. 
Prenumeratos savaime neatsi
ras . Nereikia praras t i vilties ir 
sielotis, nes su pastangomis ir 
moderniu bei prakt i šku priėji
mu prie problemos ga l ima 
pasiekti puikių rezultatų. Šalia 
to, reikia skat in t i senelius, 
gimines ir krikštatėvius „Eglu
t ė s " prenumerata vaikučius ap
dovanoti vardadienių, gimta
dienių ir kitų švenčių progomis. 
Prisimenu, ka ip mano sūnelis 
didžiavosi, kai laiškanešis jam 
atnešdavo jo vardu adresuotą 
leidinį. 

• Iš la ikykime už Lietuvos 
ribų bent vieną lietuvišką dien
raštį - skaitykime ir remkime 
„Draugą". 

HELP WANTED R E A L ESTATE 

MAIL PROCESSOS 
Exacutive Mailing Servit* Ona Esecutlv* 
H u a . •alo* HMa. IL MM«S 
Machtne Operatore to proceas mail. Benefits 
Satary: $4.70 — 5.00/hr plūs bonus/hour 
Cootact: In person 

DĖMESIO VISI JAV IR KITŲ 
ŠAUŲ GYVENTOJAI! 

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

JAV 1-400-557-7781 
Kanada 1-000-557-7785 
Australija 1-800415-255 

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

»? 
GREIT 

PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS 
1 Perkant ar parduodant 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
1 MLS kompiuteriųir FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Apartmentus ir žemę 
• Pensininkams nuolaida 

IEŠKO D A R B O 

I i Uatuvos, 43 m. motaris 
ieško bet kokio darbo. 
Tai. 708-636-5190. 

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

mm 
10%—20%—30% pigiau mokė

sit už apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio pas mus. 

FRANK ZAPOUS 
3208 Va Waat 95th Straat 

Tai. - (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 

Qnfcp KMIECIK REALTORS 
P j i 7922 S. Pulaski Rd. 
A l ' 4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
2 8 4 - 1 9 0 0 

Jei norite parduoti ar pirkti namu-, 
kreipkitės j Danutę Mayer. Ji profe
sionaliai, sąžiningai ir asmeniškai 
patarnaus. Įkainavimas veltui. 

FOR R E N T 

Marquette Rd. A Kedzle Ave. apy! 
naujasniame name. vyr amžiaus žmonėms 
išnuomojamas modernus 2 mieg Dutas s^ 
šai^ytuvu. virimo plyta, skalbykla, yra v era 
pastatyt automob $395 Į mėn. Kreiptis: 
708-656-6599. 

1 bedrm. apt . , v i c . 66 St. & St. 
Louis; heat incld. $415 mo. + 1 
mo. security. No appliances 

Tel . 312-239-0855 

Cleanlng atties, garages, base-
ments; eutting & removing trees. 
Free estlmate. Call Vytas, tol. 
312-436-1437 

Moving—Kraustymas 
Profesionalus patarnavimas pri-
emamomis kainomis jums patogi 
laiku. Draudimas garantuotas Kretpt.s 
Gediminas: tel. 312-925-4331 

Tarnyba Telekomunikacijų Pareigūnui 
—Lietuvoje— 

Lintel, U S VVEST bendrovė, ieško gabaus kandidato atsa
kingai telekomunikacijų tarnybai Lietuvoje. 

Kvalifikacijos: 
• Nuodugnus pažinimas ir patirtis telekomunikacijos'.' 
• Sumanumas ir jgudimas vadyboje 
• Pageidaujama tarptautinio masto patirtis 
• Gabumas vadovavimui 
• Laisvas lietuvių kalbos vartojimas 

ši tarnyba yra trims metams 

U S VVEST Overseas Operations 
ATTN: L. Harris 
P.O. Box 6540 

Englevvood, CO 80155-6540 
Phone # 303-754-4308 

Fax * 303-649-4630 

Senior Telecommunications Executive 
— Lithuania— 

Lintel, a U S VVEST company, is looking for a top-level 
telecommunications candidate. This position is facated 
in Lithuania. 

Qualifications: 
•Broad Telecommunications knowledge/experience 
•Top-level management skiils 
• International experience preferred 
• Strong team leadership skiils 
•Fluent Lithuanian 

This is a three year assignment 

U S VVEST Overseas Operations 
ATTN: L. Harris 
P.O. Box 6540 

Ertfllewood, CO 80155-6540 
Phone * 303-754-4308 

Fax « 303-649-4630 
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AMŽINYBĖN IŠLYDĖJOM 
A.A. ALFONSĄ ĮLEKI 

J U R G I S JANUŠATTIS 

Š.m. gegužės 16 d. Daytona 
Beach lietuvius pasiekė skaudi 
žinia — po sunkios vėžio ligos 
amžinybėn iškeliavo jautrus ir 
darbštus tėvynės sūnus a.a. 
Alfonsas Dėkis. 

Gegužės 18 d. Haigh • Black 
laidotuvių namuose Ormond 
Beach su velioniu atsisveikino 
beveik visa Daytona Beach lie
tuvių telkinio šeima. Atsisvei
kinimui vadovavo lietuvių 
klubo pirm. Jonas Daugėla, ta 
proga išsamiai aptaręs velionio 
nueitą gyvenimo kelią, atliktus 
darbus nepriklausomoje Lietu
voje, išeivijoje, organizacijose ir 
jo rūpestį šeima. Klubo vardu 
užuojautą pareiškė žmonai Teo
dorai, dukrai Nijolei, sūnums 
Arūnui, Jonui ir jų šeimoms. 
Choro „Sietyno" vardu atsisvei
kino Jadvyga Barūnienė, jaut
riai perduodama ir velionio, 
buvusio choro nario, atsisvei
kinimo žodžius. Lietuvių fondo 
įgaliotinis Jurgis Janušaitis, 
reikšdamas šeimai užuojautą, 
įvertino veliono įnašą į Lie
tuvių fondą, to fondo rėmi
mą. Choras „Sietynas", va
dovaujamas muz. Antano Skri
dulio, pagiedojo šiam liūdnam 
įvykiui parinktas giesmes. 

Gegužės 19 d. Ormond Beach 
Prince of the Peace katalikų 
bažnyčioje už velionio sielą šv. 
Mišias aukojo kun. Richard 
Grasso. Kunigas Grasso pa
moksle jautriai prisiminė a.a. 
Alfonsą, kaip kilnų žmogų, 
choro „Sietyno" narį ir gilią 
užuojautą pareiškė liūdinčiai 
šeimai. Per Mišias įspūdingai 
skambėjo sol. Juozės Daugėlie
nės giedama „Ave, Maria" ir 
choro „Sietyno" giesmės. Aukas 
nešė dukra, sūnūs ir vaikaičiai. 
Po Mišių a.a. Alfonso palaikai 
buvo palydėti į amžino poilsio 
vietą Shadyrest kapinių mauzo
liejuje. 

Po laidotuvių visi buvo pa
kviesti į restoraną, priešpie
čiams, kur dalyviai, kartu su 
veliono šeima, dalinosi a.a. 
Alfonso gyvenimo pergyveni
mais. 

Šia liūdna proga verta bent 
trumpai prisiminti šį nuoširdų 
tėvynainį, dirbusį Lietuvai, 
išeivijai ir šeimai. 

A.a. Alfonsas liekis 1917 m. 
spalio 28 d. gimė prie gražaus 
Nevėžio esančiame Feromos 
kaime, netoli Raguvos, Pane
vėžio apskr. Tėvai — mažaže
miai ūkininkai. Šeimoje du 

Alfonsas Dėkis. 

sūnūs ir dukra. Nedideliame 
ūkyje penkių žmonių šeimai 
buvo sunku pragyventi, todėl 
tėvai nutarė Alfonsą leisti į 
mokslus, o teta troško, matyti jį 
kunigu. Raguvoje baigė pra
džios mokyklą, Ramygaloje — 
progimnaziją, o vėliau mokėsi ir 
1939 m. baigė Panevėžio gimna
ziją. Tais pat metais įstojo į 
Vytauto Didž. universitetą 
Kaune ir jame baigė statybos in
žinerijos skyr ių . Apgynęs 
diplominį darbą (Plieno tiltas 
Vilniuje) gavo inžinieriaus dip
lomą. Baigęs universitetą dirbo 
Lietūkyje. Tai buvo okupacijų 
metai. Jaunas, energingas Al
fonsas, priklausęs ateitinin
kams ir pavasarininkams, akty
viai įsijungė į aktyvistų orga
nizaciją, o, prasidėjus rusų-vo
kiečių karui, būdamas partiza
nu, dalyvavo prezidentūros užė
mime. 

1944 m., raudonajai armijai 
artėjant prie Lietuvos, Alfonsas 

su žmona Teodora ir dukrele 
Nijole išėjo į nežinomą tremtį. 
Prasidėjo vargo dienos, bet 
Ilekiai nepalūžo. Vokietijoje, 
Beyruth'e, inžinieriaus parei
gose dirbo prie pieninių staty
bos. 

Imigracijai paspartėjus, Ile
kiai atvyko Amerikon ir apsi
gyveno Čikagoje, kur dirbo įvai
rius darbus. Pramokęs kalbą, 
dirbo statybos inžinerijos firmo
je Epštein & Son Ingineering 
Co. prie fabrikų ir dangoraižių 
projektavimo. Po 10 metų perėjo 
į dar didesnę firmą — Sargent 
& Lundy Engineering Co., ku
rioje dirbo prie elektros jėgainių 
projektvaimo. 

1982 m. išėjęs pensijon, persi
kėlė Floridon ir apsigyvenęs 
gražioje kurortinėje Daytona 
Beach, savo darbštumu labai 
gražiai įsikūrė arti Atlanto 
vandenyno. 

1941 m. Alfonsas Dėkis Kau
ne susituokė su Teodora Du-
binskaite. Jų šeimą pradžiugino 
dukrelės Nijolė ir Danutė, 
sūnūs Arūnas ir Jonas. Ilekiai 
1991 m. gražiai atšventė 50 
metų vedybinio gyvenimo su
kaktį . Pergyveno tragišką 
dukros Danutės žuvimą. Liku
sius vaikus išmokslino, į 
gyvenimą išleido. Džiaugėsi 
dukros ir sūnų šeimomis, šešiais 
vaikaičiais, provaikaičiu. 

A.a. Alfonsas, be abejo, šeimai 
ir žmonai paliko ir liūdnų 
prisiminimų. Sunkiai ir ilgai 
vėžio liga sergantį Alfonsą, iki 
paskutinio atodūsio, rūpes
tingai slaugė ir globojo žmona 
Teodora. 

Velionis buvo jautrus ir nuo
širdus patriotas. Pagal išgales 
aukomis rėmėjam artimų orga
nizacijų veiklą. Draugams buvo 
malonus ir svetingas. Dayton 

Beach įsijungė į lietuvių klubo 
veiklą ir tris terminus dirbo jo 
valdyboje. Dešimtmetį dainavo 
chore „Sietyne". 

Mielas Alfonsai, po ilgos trem
ties kelionės, sunkių darbų ir 
šeimos rūpesčių, ilsėkis Amžino
sios buveinės namuose, kuriais 
gyvas būdamas šventai tikėjai. 

DOVANA 
PAGRANDUKAMS 

Kaune pasirodė naujas žur
nalas „Penki", skirtas patiems 
mažiausiems skaitytojams - dar-

C H I C A G O S L I E T U V I Ų M O T E R Ų K L U B A S 
Rengia 

31 -mą j į G I N T A R O BALIŲ 
Pagerbti pasižymėjusias lietuves moteris 

D a n u t ė B indok ienė 
Mary Krauchunas 

Mary P. R u d i s 
1 9 9 4 m . b i r ž e l i o 2 6 d . , s e k m a d i e n į 

Drury Lane Oakbrook Terrace 
100 Drury Lane 

Oakbrook Terrace, Illinois 
VVest Terrace Room 

4:30 v.v. kokteiliai, 5:30 v.v. vakarienė 
$40.00 asmeniui 

Visas pelnas skinamas lietuvių studentų stipendijoms 
Rezervacijos: Irene Buchbinder 

tel.: 312- 334-3343 
Emma Petraitis 

tel.: 708-839-5691 
Rezervacijos priimamos iki birželio 15 d. 

DON'T SPEND IT AIL SAVE SOME AT 

MUTUAL ^edenai SAVINGS 
ANO IOAN A3SOCIATION 

Chorteted ond Supervived by <^e Uiiiled Sto»e\ (Tovetnmenf 

•qu«o«rroc 2212 W. CERMAK ROAD • CHICAGO, ^ll^*^^S 60608 PHONE (312) 847 7747 
t l M M H 

želinukams. Pagrindinis jo tiks
las - išmokyti kiek įmanoma ge
riau pažinti raides, o į pagalbą 
tam daugiausia pasitelkiami 
piešiniai. Kodėl žurna las 
vadinasi „Penki"? Todėl, kad, 
pasak žurnalo leidėjų, mažasis 
žmogutis vieną gražią dieną ima 
ir suskaičiuoja savo rankos 
pirštus ir pamato, kiek jų daug 
- net penki. Dažniausiai tai atsi
tinka penktaisiais gyvenimo 
metais. Kol kas „Penki" pasi
rodys kartą per du mėnesius, o 
nuo antrojo šių metų pusmečio 
bus leidžiamas kas mėnesį. 

DRAUGAS, penktadienis, 1994 m. birželio mėn. 17 d. 

fsš\ midlcind Padarai 
• • ^ • ^ Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
' 2567 VVEST 69th STREET 

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

(708) 598-9400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470 

MIC 
(SUN MUM 
LENDER 

Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad š.m. birželio 
15 d., sulaukęs 99 m. amžiaus mirė 

A.tA. 
Mokytojas 

MYKOLAS ŽIDONIS 
Gyveno New Havene, Connecticut. Gimė 1894 m. spalio 

13 d. Lietuvoje, Ūdrijos kaime, netoli Alytaus miesto. Baigė 
Veiverių mokytojų seminariją, Vilniaus Universiteto teisių 
fakultetą ir Vilniaus pedagogini institutą. Buvo direktorius 
Veisiejų ir Gelvonų vidurinėse mokyklose. Mykolas Židonis 
pirmas mokytojas šiose mokyklose, kuris vaikus mokė lietu
vių kalba. Nuo 1929 m. Alytuje — pradžios mokyklų in
spektorius, o nuo 1940 m. dirbo inspektoriumi Vilniuje. 

Pabėgėlių stovyklose Vokietijoje organizavo lietuviškas 
mokyklas ir buvo Švietimo valdybos pirmininkas. Mokytojo 
darbą visur jungė su plačia visuomenine veikla (šauliuose, 
skautuose ir kt.l. Jo dėdė Kun. Juozas Židanavičius (Seirijų 
Juozas), anksčiau Amerikoje įsikūręs, statė lietuvišką 
bažnyčią Amsterdam, NY. Ten Velionis persikėlė iš Vokie
tijos. Amerikoje dirbo fabrikuose, taipogi dalyvavo visuo
meninėje ir švietėjiškoje veikloie. 

Paliko Amerikoje dukros: Lijolė Židonytė ir Genovaitė 
Židonytė-Vėbrienė, anūkė Vaiva Vėbraitė-Gustienė ir jos 
vyras James Gust, keturi proanūkai: Aras, Liepa, Lokys ir 
Sirvydas. Taip pat Lietuvoje ir Lenkijoje daug kitų giminių. 

Atsisveikinimas ir gedulingos šv. Mišios įvyko birželio 
mėn. 17 d. New Haven , Connecticut, Šv. Kazimiero 
bažnyčioje. Velionis palaidotas Šv. Lauryno kapinėse, šalia 
anksčiau mirusios žmonos a.a. Genovaitės 
Vosyliūtės-Zidonienės. 

Šeima dėkoja visiems, ištiesusiems ranką nuliūdimo 
valandoje. Ypač dėkojame kunigui Karaliui, atlaikiusiam šv. 
Mišias. 

atlanta 
\IMPORT-EXPORT Inc. 

2719 H'est 71th Street, Chicago, IL 60629 
Tel (312)434-21211-800-775SEND 

SKOKJE CLĖVELAND, ST. PETE BEACH, NEW YORK, 
DETROIT, GRANO RAMOS, KALAMAZOO, BALTUI/ORE, 
PfTTSBUROH, HOTSPRtNOS, ST. LOtMS, ROCHESTER, Pristatome siuntinius j namus 
Jūsų giminėms Lietuvoje, Latvijoje, 
Rusijoje, Ukrainoje, Baltarusijoje. 
Skubiems siuntiniams: AIR CARGO 
Amerikietiško maisto siuntiniai. 

| Pratęsiame vizas, ruošiame iškvietimus. 
Persiunčiame pinklus doleriais. 
Visos paslaugos atliekamos greitaiJr pigiai. 

I ATi 

% 

L I E T U V O S A I D A I 
Veda KAZE BRAZDŽIONYTE 

Nuo trečiadienio iki penktadienio, 
8:30 v.v. — 9:00 v. v. 

Visos laidos iš VVCEV stoties 
1430 AM banga. 

Adresas: 511 So. Nolton Ave. 
VVillovv Springs, IL. 60480. 

Tel.: ("08) 839-2511. Tel.-FAX (708) 839-O870 

PADĖKA 
DARIAUS GIRĖNO ir DON VARNAS POSTAMS, o 
taip pat VYTAUTO DIDŽIOJO RINKTINĖS ir 
KLAIPĖDOS jūros broliams ir sesėms šauliams, 
dalyvavusiems tremtinių paminklo šventinimo 
iškilmėse, nuoširdžiai dėkojame. 

Julius ir Pranė Pakalkai 

A.tA. 
SESUO JULIA STANKUS, SSC 

Mūsų mylima Seselė mirė 1994 m. birželio mėn. 16 d., 
sulaukusi 82 metų. 

Į vienuolyną įstojo ii Švč. M. Maruos Nekalto Prasidėjimo 
parapijos, Chicago, IL. 

Vienuolyne įžaduose išgyveno 63 metus. 
Pasiliko nuliūdę Šv. Kazimiero seserys ir artimieji 

giminės: dukterėčios — Elizabeth Zink, Susan Perrier, sūnė
nas Jerome Zink bei jų šeimos. 

Kūnas pašarvotas Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 W. 
Marųuette Rd., Chicago, penktadieni, birželio 17 d. 10 vai. 
ryto. Atsisveikinimas, religinės apeigos 7 vai. vakaro. 

Laidotuvių šv. Mišios Sv. Kazimiero Seserų vienuolyno 
koplyčioje šeštadieni, birželio 18 d. 9:30 vai. ryto., 

Laidotuvės Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse šeštadieni, 
birželio 18 d. 

Prašome dalyvauti laidotuvių Mišiose ir pasimelsti ui 
Seselės sielą. 

Šv. Kazimiero Seserys ir Stankų šeima. 
Laidotuvių dir. Gaidas-Daimid. Tel. 312-523-0440. 

Mirus 

A.tA. TĖVELIUI 
„Saulutės" narei JŪRATEI DOVTLIENEI, jos broliui 
MINDAUGUI ir kitiems artimiesiems reiškiame 
užuojautą ir kartu liūdime. 

„Saulutė", Lietuvos našlaičių 
globot būrelis 

A.tA. 
VALERIJAI ANYSIENEI 

iškeliavus Amžinybėn, sūnų JURGI, marčią DALIĄ, 
mūsų grupės šokėjus, nuoširdžiai užjaučiame šioje 
netektyje. 

Veteranų tautinių šokių grupė „Lėtūnas" 

Mylimam Vyrui 

A.tA. 
BRONIUI GAIŽAUSKUI 

mirus, skaudžioje valandoje likusiai žmonai KLEO-
FAI mūsų nuoširdžiausia užuojauta. 

Bladas ir Zuzana Daukantai 
Stasys ir Milda Tamulioniai 
Vaidotas ir Raimonda Daukantai 

J L 

APLANKYKITE PABALTIJĮ 
LIETUVA '94 

Kreipkitės į mus — suplanuosime jūsų kelionę. 
Prieinamiausios kainos 

Finnair, Lufthansa ir SAS oro linijomis 
"economy" ir "business" klasė 

Viešbučiai 

GO BALTIC 
Mūsų naujas leidinys apie Skandinavijos 

ir Baltijos kraštus — perskaitykite! 

1-800-451-9511 
U N I O N T O U R S 

įsteigta 1931 m. 

79 Madison A ve., New York, N.Y. 10016 
Tel. 212-683-9500 -~ Fax 212-683-9511 

PADĖKA 
Dėkojame „Lietuvos Vaikų Vilties" komi

tetui, savanoriams ir rėmėjams už neįkai
nojamą parama ir globa, kuria patyrė tnflsu 
dukrelė DAIVA ŠIDIŠKYTĖ besigydant Č&a-
gos Shriners ugoninėje. 

VHt ir Himęndm Sidtfkisi 

3 
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; 
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8 DRAUGAS, penktadienis, 1994 m. birželio mėn. 17 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

ATSIŲSTA PAMINĖTI 

• „Pensininkas", 1994 m. 
gegužė. Žurnalas dar , jaunas", 
neseniai šventęs dešimtąjį savo 

A. a. ses. Julia S tankus (82 
m. amžiaus) mirė Sv. Kazimiero 
seselių Motiniškojo namo slau
gos skyriuje ketvirtadienį, 
birželio 16 d., 12:05 vai. r. J Šv. 
Kazimiero vienuolyną įstojo 
1928 m. sausio 8 d. iš Nekalto 
Prasidėjimo Mergelės Marijos 
parapijos, Chicago, IL. Įžaduose 
išgyveno 63 metus. Išskyrus 
pirmuosius ketverius metus, kai 
ses. Julia dirbo mokytojos 
darbą, visą savo apaštalavimo 
darbuotę praleido Šv. Kazimiero 
seselių vedamų ligoninių labo
ratorijose — kaip slaugė, moky
toja ir vėliau direktore. Nuo 
1989 m. gyveno Šv. Kazimiero 
ses. Motiniškame name. 

Asmenys> norį da lyvaut i 
,,Žalių kortelių" arba DV-1 Vizų 
loterijoje, turi siųsti prašymus 
jau dabar — jų prašymai turi pa
siekti adresatą — ..National 
Visa Center" — iki šių metų 
birželio 30 dienos. Vėliau atėję 
prašymai nebus įtraukti į lo
teriją. Smulkesnę informaciją, 
pildymo formą teikia JAV LB 
Socialinių reikalų tarybos raš
t inė 2711 West 71st St. , 
Chicago, IL 60629. te l . 
312-476-2655. 

Dr. Albina P r u n s k i e n ė , 
„Lietuvos Našlaičių globos'" 
komiteto pirmininkė, išvažiavo 
i Lietuvą. Ten praleis apie 
mėnesį laiko. Susitiks su Graži
na Landsbergiene, Lietuvos 
komiteto dalies pirmininke, ir 
kitais komiteto nariais. ..Lie
tuvos Našlaičių globos" komite
tas yra JAV LB Socialinių rei
kalu tarybos padalinys. 

Čikagos Prekybos rūmų 
narių susirinkimas įvyks trečia
dienį, birželio 22 d.. Mabenka 
restorane (7844 S. Cicero). Pus
ryčiai — 8:30 vai.r. Pagrindinis 
kalbėtojas yra dr. Jonas Rač
kauskas, Lituanistikos tyrimo 
ir studijų centro direktorius; jis 
papasakos apie savo keliones i 
Lietuvą ir kalbės kitomis ak
tualiomis temomis. Vietą rezer
vuoti (nariams mokėti nereikia) 
galima, skambinant pirm. D. 
Gaidas - 312-523-0440, sekr. M 
Kinčius - 312-927-4990. 

Marąuette P a r k o Lietuvių 
namų savininkų draugijos susi
rinkimas, paskut in i s prieš 
vasaros atostogas, bus šiandien, 
penktadienį, birželio 17 d., 6:30 
vai. vak. Švč. M. Marijos Gimi
mo parapijos salėje. Kviečiami 
atvykti visi draugijos nariai ir 
nenariai, nes — kaip visuomet 
— yra svarbių reikalų, susietų 
su apylinkės saugumu. Čikagos 
miesto tarybos sesijoje (Chicago 
City Council) birželio 16 d. buvo 
svarstomi kandidatai apylinkės 
saugumo komitetui ir meras 
Richard M. Daley turėjo galu
tinai nuspręsti, kurie kandi
datai skiriami į komitetą. Taip 
pat reikia pažymėti, kol apsau
gos sistemos pradės tinkamai 
veikti, Illinois Police Reserves 
pareigūnai I uniformuoti I pradės 
patruliuoti Marąuette Parko 
apylinkėje, kad vasara visiems 
būtų saugesnė. 

žinios, įvairybės, šypsuliai, 
kalbos patar imų skyr ius . 
Daugumą tų skyrių tvarko pats 
redaktorius. Iš „Laiškų lietu
viams" metinės šventės nuo
traukos — Rolando Bartašiūno, 

gimtadienį, bet jau turi savo o viršelio piešinys — dail. Jo-
veidą ir nusistovėjusį turinį, anos Plikionytės-Bružienės. 
Leidžiamas JAV LB Socialinių Gražiai paruoštas ir išleistas 
reikalų tarybos (pirm. Birutė žurnalas spausdinamas Čika-
Jasai t ienė) , redaguojamas goję, „Draugo" spaustuvėje, o 
Karolio Milkovaičio — Kali- meninę apdailą atlieka Teresė 
fornijoje, o administracinę naštą Bogutienė. 
tempia Elena Sirutienė (admi
nistracijos adresas: 2711 W. 71 
St.. Chicago, II 60629). Turinys 
susideda iš mediciniškų 
patarimų, mitybos, pritaikytos 
vyresnio amžiaus žmonėms, net 
kronikinių žinių ir Soc. reikalų 
tarybos veiklos, susijusios su 
pensininkais, aprašymo. 

• „Laiškai lietuviams", 1994 
m. birželis. Redaktorius kun. 
Juozas Vaišnys, SJ. Administra
torė — Aleksandra Likande-
rienė. Šiame numeryje rašo 
Vytautas Kasniūnas, Aldona 
Kamantienė, kun. Kęstutis Tri
makas. Jonas Lauriūnas. SJ, ir 
daug kitų. Yra knygų-leidinių 
paminėjimo skyrius, tėvynės 

• „Tikėjimo ir l ietuvybės 
puoselėtoja" Dievo tarnaitė 
Motina Marija — Kazimiera 
Kaupaitė, Šv. Kazimiero seserų 
vienuolijos jkūreja. Kaunas, 
1993 m. Sudarė Bronė Plečkai-
tytė — sesuo Marija Doloroza, 
pagal vysk. Vincento Brizgio 
„Kazimiera Kaupaitė — motina 
Marija". Redagavo Albina Pri-
bušauskaitė, spausdino AB 
„Alytaus spaustuvė", be t 
faktiškasis leidėjas yra „Cari
tas" (per šią organizaciją galima 
užsisakyti ir knygelę. Adresas: 
s. Beata, Pažaislio vienuolynas, 
T. Masiulio 31, 3014 Kaunas). 
Knygelė 46 psl.. nedidelio for
mato, iliustruota nuotraukomis. 

Birželio 12 d. ruoštame Lietuvos tragiškųjų jvykių minėjime iš Švč. M. Marijos Gimimo bažny
čios žygiuoja iškilmingų Mišių dalyviai. Iš kairės: Lietuvos metropolitas, Vilniaus arkivysk. 
Audrys J . Bačkis, vysk. Paulius Baltakis, OFM, parapijos klebonas kun . Jonas Kuzinskas, 
Marijonų provinciolas kun. Donald Petraitis, kun. Vito Mikolaitis, Marija Rudienė ir inž. An
tanas Rudis. 

Nuotr. Jono Tamulaičio 

Tremtiniams ir kitoms sovietų teroro aukoms atminti paminklo šventinimo iškilmėse birželio 
12 d. Lietuvių tautinėse kapinėse. Matomos Don Varno, Dariaus ir Girėno Posto ir šaulių vėliavos. 

Nuotr I renos Kriaučel iūnienės 

Shriners Inval idų Vaikų li
goninės administracija suruošė 
pietus savanoriams-pagalbi-
ninkams ir kai kuriems įteikė 
pažymėjimo lakžtus bei sagutes. 
Marija Krauchunienė, „Lietu
vos Vaikų vilties" savanorė, bu
vo viena iš gavusių žymenį ir 
ženklą. 

Čikagos Lietuvių Prekybos rūmu valdyba ir direktoriai 'iš kairės): Vincas 
Samaška. Maryte Kinčienė. Dovidas Gaidas (pirm.) ir Algirdas Brazis. 

x Akcijų, bonų bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime 
jums nuoširdžiai patars ir patar
naus, duodami komiso nuolai
dą, Albinas Kurkulis, tel. 
312-360-5530 arba jo sūnūs ir 
partneriai: Andrius Kurkulis, 
tel. 312-360-5531 ir Paul ius 
Kurkulis, 312-360-5627 dirbą 
su Oppenheimer & Co., Inc. 
Chicagoje. Iš kitur skambinkite 
veltui: tel. 1-800-621-2103. 

(sk) 

x Beverly Shores, IN, netoli 
ežero parduodamas didelis gra
žus namas ir du sklypai su miš
ku. Reikia pamatyti. Susitarti 
anglų kalba. Tel. 219-872-4811 
a rba 219-872-4636. 

(sk) 

x Je i reikalinga įsigyti vai
ravimo te isės 'IL Driver's 
License) — kreipkitės į Ed.Šu
maną, tel. 1-708-246-8241. 

(sk) 

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

Čekius rašyti: 

L 
DRAUGAS FOUNDATION 

4545 W 63rd St.. Chicago, lt, 60629 

Aukos yra nurašomos nuo Federalinio mokesčio. 

PAGERBĖ SOVIETŲ 
TERORO AUKAS 

Buvęs ALTo skyriaus pirmi
ninkas Julius Pakalka Čikagos 
Lietuvių tautinėse kapinėse pa
statė savo kūrybos įspūdingą 18 
pėdų aukščio kryžių — lietu
višką koplytstulpį, skirtą į Sibi
rą išvežtųjų ir sovietų teroro au
kų atminimui. Kryžiaus šventi
nimo apeigos įvyko š.m. birželio 
12 d. Lietuvių Tautinėse 
kapinėse. 

įžanginį žodį tarė dr. L. 
Kriaučeliūnas. Kryžių pašven-

x „Saulutė", Lietuvos naš
laičių globos būrelis, dėkoja už 
aukas padėti vargstantiems 
Lietuvoje — $100 Salomėja ir 
Henrikas Idzelis, perduoti kun. 
Ramašauskui Krakėse; $100 
Audronė Užgiriene, perduoti 
kun. Raliui Naujajame Daugė
liškyje. Ačiū. „Saulutė", 419 
Weidner Rd., Buffalo Grove, 
IL 60089. 

(sk) 

x A.a. Vytauto Remeikio 
vardu „Lietuvos Vaikų Vilties" 
darbai buvo paremti $750 auka. 
Šeimai, giminėms, draugams ir 
pažįstamiems išreiškiame gilią 
užuojautą ir dėkojame už dosnią 
auką. 

(sk) 

x Beverly Shores, IN, netoli 
ežero parduodamas didelis gra
žus namas ir du sklypai su miš
ku. Reikia pamatyti. Susitarti 
anglų kalba. Tel. 219-8724811 
a r b a 219-872-4636. 

(sk) 

ARAS ROOFING 
Arvydas Kiela 

Denųiamr ir t,n<;omp 
visu r0s'U stogus 
Tel 708-257-07.16 

Skambinti po 6 v v 

PASKIRTOS STIPENDIJOS 

Čikagos Lietuvių Moterų 
klubo r e n g i a m a m Gintaro 
baliuje sekmadienį, birželio 26 
d., Drury Lane Oakbrook Ter-
race, bus įteikti stipendijų 
čekiai po 1.000 dol. — keturiems 
studentams: Renatai Kvantai-
t e i , Gintui Mikučausku i , 
Vanessai Abrignani ir Gintarui 
Vaitkevičius. Trys iš jų studi
juoja Illinois universitete — 
Chicago; viena — Iowa u-te. Tai 
paskatinimas ir parama, ypač 
žinant, kad aukštesnio mokslo 
siekio išlaidos kasmet kyla. Gin
taro baliaus komitetas kviečia 
visuomenę a ts i lankyt i į šį 
renginį, kurio visas pelnas yra 
skiriamas stipendijoms. Vietas 
rezervuoti tel.: 708-839-5691; 
312-334-3343. 

M. K. 

KUKLIOS IŠLEISTUVĖS 

Lietuvoje Saulių sąjungos 
išeivijoje atstovų suvažiavimas 
įvyko balandžio 16-17 d. Vytau
to Didžiojo Šaulių rinktinės 
namuose, Čikagoje. Į suvažia
vimą atvyko 87 atstovai iš įvai
rių kraštų: Kanados, Amerikos 
ir Lietuvos. L.S.S. išeivijoje vado 
Mykolo Abariaus iniciatyva 
buvo iškviesti du atstovai iš 
Lietuvos, Lietuvos Saulių są
jungos vadas Rimvydas Mintau-
tas ir jo pavaduotojas Stasys Ig
natavičius. Atstovai iš Lietuvos 
pasi l iko v ienam mėnesiui 
viešnagei, kurios metu juos 

tino ir atnašavo šv. Mišias iš 
New Yorko atvykęs vyskupas 
Paulius Baltakis. Giedojo Lietu
vos Vyčių choras, dalyvaujant 
solistams Algirdui Braziui, 
Danai Stankaitytei ir Jonui 
Vazneliui, akompanuojant 
Ričardui Šokui. Taip pat daly
vavo Don Varnas, Dariaus ir 
Girėno Posto ve teranai ir 
šauliai su vėliavomis. 

Pabaigoje šia proga kalbėjo iš globojo LSS išeivijoje vadas Mj' 
Lietuvos atvykęs Metropolitas, kolas Abarius. 
Vilniaus vyskupas Audrys Bač
kis ir ALTo p i r m i n i n k a s 
Grožvydas Lazauskas. Jul ius 
Pakalka tarė visiems padėkos 
žodį. 

Dalyvavo apie pora šimtų 
žmonių. Pranė ir Julius Pakal-
kai, norėdami pagerbti lietuvių 
tautos sūnus ir dukteris, žu
vusius nuo sovietų teroro, šį di
dingą lietuvišką koplytstulpį 
pastatė savo lėšomis. Už tai 
jums buvo išreikšta padėka. 

Vytau to Didžiojo Šaulių 
r ink t inės vadovybė, kuriai 
vadovauja Alfonsas Paukštė, 
gegužės 14 d., šeštadienį, 
surengė kukl ias išleistuves 
šiems dviems šauliams, rytojaus 
dieną grįžtantiems į Lietuvą. 
Išleistuvėse dalyvavo apie 50 
kviest inių svečių. Žinoma, 
netrūko ir kalbų. Kalbėjo L.Š.S. 
vadas Lietuvoje R. Mintautas, 
išreikšdamas padėką L.Š.S. 
išeivijoje vadui Mykolui Abariui 

už suteiktą galimybę aplankyti 
šaulių dalinius įvairiose vieto-
vietėse. Kalbėjo LŠS išeivijoje 
vadas Mykolas Abarius, 
padėkodamas už atvykimą iš 
mūsų tėvynės Lietuvos ir įteikė 
abiem kelionių po Ameriką 
nuotraukų albumus. Vytauto 
Didžiojo Šaulių rinktinės vadas 
Alfonsas Paukštė įteikė nuo 
rinktinės radijo siųstuvus ir 
1,000 dol. pinigais. Jūrų šaulių 
Gen. T. Daukanto ir Klaipėdos 
Jūrų šaulių kuopos vadai Ed. 
Vengiam-kas ir J. Mikulis įteikė 
dovanas. 

Taip gražiai praleidę laiką, 
visi atsisveikinę skirstėsi į 
namus. Išleistuves finansavo 
Vytauto Didžiojo Šaulių rinkti
nė. 

Ant. Repšienė 

FILATELISTU DRAUGIJOS 
SUSIRINKIMAS 

Pavasarinis Filatelistų drau
gijos susirinkimas įvyko birželio 
5 d., sekmadienį, 12 vai. vi 
dudienj vienoje Jaunimo centro 
klasėje. Susirinkimą pradėjo ir 
pravedė pirm. Jonas Variakojis. 
Pirmiausia buvo pagerbtas 
draugijos narys Juozas Masilio-
nis, sulaukęs 80 m. amžiaus. 
Pirmininkas supažindino narius 
su pagerbiamojo biografija, 
iškeldamas jo nuopelnus lietu
viškame švietime ir Filatelistų 
draugijai. Valdybos nutarimu, 
jis pakeliamas draugijos garbės 
nariu. Susirinkimas plojimu 
pritaria. 

Pirm. pranešė, kad draugijos 
biuletenio paruošimas jau bai
giamas, tikimasi, kad išeis 
liepos mėn. vidury. Jo pa
ruošimui talkininkauja L. Kai
rys, E. Jasiūnas ir kiti. Žada 
filatelines medžiagos atsiųsti 
ateityje dr. Daniela iš Australi
jos. Vyt. Fugelevičius Vokie
tijoje įkūrė filatelistų dr-ją. Po 
poros metų, 1996, draugijai 
sueis 50 metų. Reikėtų šią 
sukaktį t inkamai paminėti. 
Draugija kas antri metai ruošia 
filatelines parodas. Norima įsi
gyti modernesnius parodom 

rėmus, kurie kainuotų apie 
4000 dol. Draugija jiems įsigyti 
tiek lėšų neturi, todėl bus ieško
ma mecenatų. Jau kuris laikas 
svarstomas reprezentacinio 
Lietuvos pašto ženklų rinkinio 
likimas: ar siųsti į Lietuvą, ar 
dar čia, Amerikoje, laikyti. Na
rių nuomone, dar nereikia 
skubėti. 

Iždininkas pranešė, kad turė
ta daugiau išlaidų, negu 
pajamų. Daugiausia išlaidų 
tenka biuletenio spausdinimui 
ir siuntinėjimui — visas nario 
mokestis. 

Juozas Masilionis 

Į draugiją įstojo 11 naujų 
narių, o vienas išstojo. 

Šį rudeni, spalio 22 ir 23 d. 
bus dvidešimt penktoji filateli-
nė paroda. Jos vadovas Liudas 
Volodka. Daug parengiamųjų 
darbų jau atlikta. Paprastai 
parodos siejamos su kokiomis 
nors sukaktimis. Siūloma 
šiemetinę parodą sieti su 90 m. 
spaudos atgavimo sukaktimi. 

Vikrūs „Spindulio" Šokėjai dalyvaus koncerte, pavadintame ..Mažąja tautinių ^okiu švente" 
polnas skiriamas „Ornugui". Švente įvyks birželiol9d \ vai p.p. Jaunimo cent"' Bilietus galima 
įsigyti „Draugo" arba Vaznelm prekyboje, o spinduliečiai ir jų vadove Rjna Poskočimiene tikisi 
matyti pilna sale žiūrovų, kad jiems būtų smajriau šokti . , „ « į . 

Nuotr Indrės TUunėHcne* 

Kitos sukaktys, jei jų būtų, 
galėtų būti prijungtos kaip 
šalutinės. 

Klausimuose ir sumanymuose 
iškelta mintis draugijai įstoti 
nare į APS — American Phila-
telic Society. Jie leidžia kas 
mėnesį laikraštėlį — biuletenį, 
pamini savo nares — draugijas, 
tai jau tam tikra reklama, o tai 
nieko nekainuoja. Šį reikalą 
palikta apsvarstyti ir nuspręs
ti valdybai. 

Susirinkimui pasibaigus, 
buvo pasivaišinta pirmininko 
atsivežtomis vaišėmis, jų tarpe 
ir J . Masilionio gimtadieniui 
skirtu tortu, sugiedota jam „Il
giausių metų", kalbėtasi atei
nančios parodos reikalais, įsigy
ta naujausių Lietuvos ir kitokių 
pašto ženklų. 

J . M. 

IŠ ARTI IR TOLI 

JONINĖS WISCONSINE 

Visi kviečiami šeštadienį, 
birželio 25 d., kartu su šauliais 
švęsti tradicinę Joninių šventę 
ant Michigano ežero kranto, 
Vinco Bagdono sodyboje, 901 
Sheridan Rd., Kenosha, WI. 
Programą atliks Čikagos 
jaunimo tautinių šokių ansamb
lis „Grandis". Liepsnos Joninių 
laužas, skambės lietuviškos 
dainos. Svečių patogumui veiks 
baras ir virtuvė. Visi laukiami. 

I < 


