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Žinios iš Lietuvos — Elta 

Referendumo dokumentai 
įteikti, bet kova dar 

tęsiasi 
Vilnius, birželio 23 d. — Kaip 

jau buvo rašyta vakar dienos 
,,Drauge", Lietuvos Vyriausioji 
rinkimų komisija po ilgų vilki
nimų priėmė Tėvynės sąjungos 
(Lietuvos konservatorių) su
rinktus parašus (viso 561,423 
parašų) referendumui ..Dėl ne
teisėtos privatizacijos, nuver
tintų indėlių ir akcijų bei pa
žeistos teisėsaugos" surengti. 

Seimo opozicijos spaudos pra
nešimu, likus savaitei iki pa
rašų rinkimo akcijos pabaigos. 
Seimas priėmė naują referen
dumo įstatymą, labai apsunki
nantį bet kokių referendumų 
rengimą Lietuvoje. Kaip ir visi 
kiti, sis įstatymas įsigalioja jį 
pasirašius prezidentui ir kai jo 
tekstas paskelbiamas „Valsty
bės žiniose". Nei pirmąja parašų 
įteikimo dieną, nei sekančią, 
įteikimo procedūrą pakartojus, 
naujasis įstatymas dar nebuvo 
įsigaliojęs, tad LDDP ir ėmėsi 
tokių karštligiškų veiksmų, no
rėdama žūt būt visą referendu
mo procedūrą įvesti į naujojo 
įstatymo vėžes. Seimas vis dėlto 
priėmė dokumentus, tačiau da
bar jo dauguma ieško vis naujų, 
sunkesnių kliūčių referendumo 
surengimui. 

Dėl naujojo referendumo įsta
tymo Tėvynės sąjungos - konser
vatorių frakcija Seime paruošė 
prašymą Konstituciniam teis
mui, prašydama ištirti, ar šis 
įstatymas atitinka Lietuvos 
Respublikos konstituciją. Kon
servatorių manymu, šis įstaty
mas prieštarauja net keliems 
konstitucijos straipsniams. 
Esminiu tiek konstitucijos, tiek 
piliečių teisių pažeidimu opozici
ja laiko pirmąjį straipsnį. Juo 
Seimo dauguma bando iš pilie
čių atimti teisę priiminėti 
įstatymus, teįrašydama, jog 
referendumais gali būti priimi
nėjamos tik įstatymų nuostatos. 
Tame pačiame straipsnyje kal
bama, jog ekonominiai referen
dumai gali būti rengiami tik su 
ekspertų komisijos išvada. 

Vadinasi, kažkokia visiškai 
neapibrėžta ekspertų komisija 
iškeliama aukščiau tautos va
lios. Apskųsti ir keli kiti šio 
įstatymo straipsniai. 

Visi paskutinieji įvykiai pa
rodė, jog ekonominiam konser
vatorių referendumui bus labai 
stipriai priešinamasi, neven
giant pačių netikėčiausių veiks
mų. 

Lietuvos prezidento 
pare išk imas 

Vilnius, birželio 23 d. (Elta) -
Lietuvos spaudoje buvo išplatin
tas prezidento Algirdo Brazaus
ko pareiškimas, kuriame rašo
ma: „Lietuva sveikina Rusijos 
Federacijos prisijungimą prie 
„Partnerystės vardan taikos 
programos". Tai svarbus žings
nis įtvirtinant bendradarbia
vimu ir partneryste paremtą 
saugumą Europoje, naujus de
mokratinius santykius tarp visų 
žemyno šalių. Tikimės, kad tai 
padės Vidurio Europos, tarp jų 
ir Baltijos valstybėms įsijungti 
į Šiaurės Atlanto sutarties orga
nizaciją. 

Mes pritariame NATO siekiui 
imtis naujo vaidmens kuriant 
Europos saugumą bei stabilumą 
ir suprantame, kad NATO plėti
masis, jeigu jis įvyktų, nerei
kštų nei Rusijos atskyrimo, nei 
naujų padalinimo linijų Euro
poje nubrėžimo". 

Kaltinimai neati t inka 
t ikrovės 

Vilnius, birželio 23 d. (Elta) -
Lietuvos Krašto apsaugos mi
nisterijos (KAM) atstovas spau
dai išplatino pareiškimą, kuria
me išsako nepasitenkinimą dėl 
netikslumų ir užgauliojimų mi
nisterijos atžvilgiu, kurie buvo 
pateikti Seimo posėdyje svars
tant nepasitikėjimo vyriausybe 
klausimą. Valstybinio saugumo 
komiteto pirmininkas Vytautas 
Petkevičius pasakė, kad „SKAT 
struktūrose — kas penktas yra 
nusikaltėlis, du, tris kartus 
sėdėjęs kalėjime". 

KAM pareiškime sakoma, 
kad šis teiginys neatitinka 
tikrovės. Pagal SKAT įstatymą 
ten negali tarnauti asmenys, 
teisti už sunkius nusikaltimus. 
Iš visų 10,000 savanorių tik 191 
buvo teistas ir tai — ne už sun
kius nusikaltimus. 

Pareiškime paneigiami V. 
Petkevičiaus žodžiai, kad „po

nas Linkevičius daugiau kaip 
60% savo laiko praleidžia užsie
nyje". Per aštuonis darbo mė
nesius Linas Linkevičius iš Lie
tuvos buvo išvykęs vienuolika 
kartų ir tik kelioms dienoms, o 
KAM po šių kelionių susilaukė 
materialinės paramos. Atmes
tas ir kaltinimas, kad lėšos, 
skirtos KAM, iššvaistomos ba
liams. 3,5 milijono litų buvo pa
naudoti ne baliams, o „sistemos 
egzistavimui užtikrinti", sako
ma pareiškime. 

Susirūpinimą keliantis 
Rusijos žingsnis 

Vilnius, birželio 23 d. (Elta) -
Lietuvos Užsienio reikalų 
ministerijos išplatintame pra
nešime rašoma, kad birželio 21 
d. Rusijos prezidentas Boris 
Jelcin pasirašė įsaką „Dėl Ru
sijos Federacijos ir Estijos Res
publikos sienos apribojimo", 
kuriuo remdamasi Rusija keti
na vienašališkai apriboti sieną 
tarp šių dviejų valstybių. 

Lietuvos Respublikos Užsie
nio reikalų ministerija reiškia 
susirūpinimą dėl tokios Rusijos 
pozicijos, kuri prieštarauja 
Europos Saugumo ir bendradar
biavimo konferencijos nuosta
toms siekti susitarimų vien tik 
derybų keliu, atsisakant bet 
kokio pobūdžio spaudimo, ir 
ragina Rusiją susilaikyti nuo 
vienašališkų veiksmų, kelian
čių grėsmę stabilumui regione. 

LDDP pritaria 
privatizavimo 

įstatymo pataisoms 
Vilnius, birželio 22 d. (Elta) -

Tėvynės sąjungos pateiktame 
referendumui įstatyme neteisė
to privatizavimo klausimas yra 
nekorektiškas, pareiškė spau
dos konferencijoje LDDP frakci
jos narys Albinas Lozoraitis. Jis 
galėtų būti atskiro referendumo 
objektas, prieš tai paprašius 
problemą įvertinti tarptautinių 
ekspertų bei aptarus šalies spe
cialistams. 

LDDP atstovų nuomone, dis
kusiją šiuo klausimu turėtų su
rengti šalies ekonomistai, į ją 
galėtų įsjungti ir verslininkai 
bei visuomenė. 

Iš esmės neteisėto privatiza
vimo nėra, sakė Albinas Lozo
raitis. Jis vyko ir vyksta pagal 
buvusios Auškčiausiosios tary
bos priimtus arba Seimo patai
sytus įstatymus. Tačiau bėda ta, 
kad jie netobuli. Vadinasi, juos 
būtina ir toliau taisyti. Tuo tar
pu opozicija nepateikė bent kiek 
reikšmingesnių pasiūlymų. Nė
ra jų ir referendumui siūloma
me įstatymo projekte. 

Ketinama ratifikuoti 
Lietuvos - Lenkijos 

sutarti 
Vilnius, birželio 22 d. (Elta) -

Seimo pirmininkas Česlovas 
Juršėnas sakė, kad Lietuvos ir 

. Lenkijos tarpvalstybinė sutartis 
galėtų būti ratifikuota liepos 
mėnesį. Teigiamas išvadas dėl 
jos jau pateikė dauguma Seimo 
komitetų. 

Kovo 10 dieną prasidėjusi Sei
mo pavasario sesija pagal kons
tituciją turi baigtis birželio 
30-ją. Tačiau Seimo pirminin
kas pasiūlė pratęsti ją dar trims 
savaitėms. Kartu su argumen
tais, jog reikia priimti apie 20 
pradėtų svarstyti įstatymų, jis 
nurodė ir tai, kad derėtų rati
fikuoti ir šiemet balandžio pa
baigoje Lietuvos ir Lenkijos 
prezidentų pasirašytą šalių 
tarpvalstybinę sutartį. 

Galimas Rusijos 
kariuomenės 

išvedimas iš Estijos 
Vilnius, birželio 19 d. — Rusi

jos kariuomenė tikrai gali būti 
išvesta iš Estijos iki 1994 m. 
rugpjūčio 31 d. Taip susitikime 
su Estijos prezidentu Lennart 
Meer, ministru pirmininku 
Mart Laar ir Užsienio reikalų 
ministru Jueri Luik pareiškė 
Rusijos užsienio reikalų mi
nistro pav. Vitalij Čurkin. 

Pasak jo, įtampos dviejų šalių 
santykiuose nebūtų, jeigu Esti
ja pasirašytų sutartį dėl Rusijos 
karo pensininkų socialinių ga
rantijų. Tokia sutartis atitiktų 
aukščiausius žmogaus teisių 
standartus. Kol kas anksti kal
bėti apie konkrečius derybų su 
Estijos vadovais rezultatus, 
sakė Rusijos užsienio reikalų 
ministro pavaduotojas, patyręs 
diplomatas, dažnai siunčiamas 
tada, kai reikia ką nors „pa
spausti". 

Iškeltos 
baudžiamosios bylos 

Vilnius,birželio22d.(Elta)-
Lietuvos Generalinė prokura
tūra dėl įvairių indėlius priimi- kvietęs Seimo pirmininko pa-
nėjusių bendrovių bankroto iš- vaduotojas Egidijus Bičkauskas, 
kėlė apie 40 baudžiamųjų bylų. Nutarta, jog teisėsaugos parei 
Beveik 30,000 indėlininkų jos gūnai per savaitę pateiks Sei-
negražino apie 200 milijonų litų mui įstatymų pataisas, kad bū-
(50 milijonų dol.). Tuo tarpu tų sudarytos sąlygos geriau tir-
areštas uždėtas tik 8 milijonų ti finansinių bendrovių bankro-
litų vertės turtui. to bylas ir bent dalį pinigų 

Dėl to pasitarimą buvo su- grąžinti savininkams. 

Nr. 122 

1944 m. tuometinis JAV prezidentas Franklin D. Roosevelt pasirašė Amerikos karo veteranų 
teisių įstatymą („GI Bill of Rights"), kuris suteikė tūkstančiams karo veteranų socialines garan
tijas bei materialinę paramą. Nuotraukoje matome trečiadieni Washingtone įvykusioje „GI Bill 
of Rights" pagerbimo ceremonijoje dalyvavusius prezidentą Bill Clinton, Veteranų reikalų 
sekretorių Jesse Brown (dešinėje) ir Kongreso atstovą G.V. „Sonny" Montgomery (D-Miss). 

NATO santykiai su 
stipriausia Europos valstybe 

Vilnius, birželio 10 d. — mas susitikimą, pasakė NATO 
Turkijos sostinėje Istambule generalinio sekretoriaus pava-
įvyko NATO šalių užsienio rei- duotojas Sergio Balanzino. 
kalų ministrų susitikimas. 
Šiaurės Atlanto sąjungos atsto
vai tarėsi dėl glaudesnių ryšių 
su Rusija užmezgimo galimybių. 
Tačiau tuo pačiu buvo pareikš
ta, kad Maskvai nebus suteik
ta galimybė daryti įtaką sąjun
gos saugumo politikai. 

Norėdami nuraminti Rytų ir 
Vidurio Europą, kad Rusijai ne
bus suteiktos kokios nors išskir
tinės teisės, NATO šalių atsto-

Pasak jo, Rusija yra ir bus 
stipriausia valstybė Europoje. 
Todėl NATO norėtų užmegzti 
glaudesnius ryšius su ja. Tačiau 
generalinio sekretoriaus pava
duotojas taip pat pridūrė, kad 
Rusija negaus veto teisės prii
mant NATO sprendimus. 

„Taip pat NATO neketina 
bendradarbiauti su Rusija vadi
namuoju Jaltos-2 būdu", pareiš
kė jis. 
NATO santykiai su Rusija yra vai pareiškė, jog atmetė idėją 

bendradarbiauti su Rusija, iš pagrindinė šio susitikimo tema. 
naujo padalijant Europą, kai tai S. Balanzino dar kartą paragi-
jau įvyko 1954 m. vasario mėn. no Rusiją prisijungti prie „Part-
Jaltos konferencijoje. nerystė vardan taikos" progra-

„Po šaltojo karo pabaigos mos, kuri ir buvo sukurta atsi-
NATO dabar turi stiprinti savo žvelgiant į Rusijos reikalavi-
ryšius su Rusija", — pradeda- mus. 

~ " Pastaruoju metu Rusija nuo
lat priekaištavo NATO, kad ši 
organizacija visai nepaiso Mask
vos nuomonės svarbiausiais 
saugumo klausimais ir keletą 
kartų atidėjo jau paskelbtą pri
sijungimą prie „Partnerystė 
vardan taikos" programos. 

Gegužės pabaigoje Briuselyje 
viešėjęs Rusijos gynybos mi
nistras įteikė NATO kolegoms 
dokumentą, kuriame plačiai iš
dėstyta Rusijos pozicija dėl prisi
jungimo prie „Partnerystės var
dan taikos" programos ir kito
kio bendradarbiavimo su Šiau
rės Atlanto sąjunga. 

Kremlius pažadėjo prisijung
ti prie „Partnerystė vardan 
ta ikos" programos, tačiau 
pareiškė, kad norėtų pradėti 
platesnį bendradarbiavimą 
negu ši programa, kuris geriau 
atspindėtų Rusijos, kaip didžio
sios pasaulio valstybės statusą. 

NATO buvo pranešta, kad są
junga ketina atmesti daugelį 
Rusijos reikalavimų dėl specia
lių santykių. 

Prezidento nuomonė 
apie Lietuvos ir 
Rusijos derybas 

Vilnius, birželio 14 d. — Lie
tuvos prezidentas Algirdas Bra
zauskas mano, kad didelių prob
lemų Lietuvos ir Rusijos san
tykiuose nėra.,Lietuvos ryto" 
domenimis, kalbėdamas Lietu
vos radijui, prezidentas komen
tavo Vilniuje įvykusį Lietuvos 
ir Rusijos derybininkų susiti
kimą. A. Brazauskas sakė, kada 
susitikimas įvyko po per daug il
gos pertraukos. Nepaisant to, jis 
palankiai įvertino derybininkų 
susitikimą ir pasiektus rezul
tatus. Prezidentas teigė, kad 
konkrečiai pradėta spręsti žalos, 
padarytos Lietuvai po 1940 me
tų, atlyginimo problema. Pasak 
jo, Ekonomikos ministerija įpa
reigota sudaryti darbo grupę, 
kuri turės suskaičiuoti padarytą 
žalą bei numatyti juridinį pa
grindą jai atlyginti. 

A. Brazausko žodžiais, „vilčių 
teikia ir pažanga" derybose dėl 
buvusiojo Rusijos „Vnešeko-
nombank" skolų Lietuvai. Kal
bama apie daugiau kaip 7 mil. 
dolerių žmonių santaupų ir 
beveik 150 mil. dol. Lietuvos 
įmonių indėlių grąžinimą. 

Kalbėdamas apie nespręstus 
klausimus, prezidentas pami
nėjo Rusijos tranzito per Lie
tuvos teritoriją problemą. Jis 
dar kartą pakartojo Lietuvos po 
ziciją Kaliningrado srities 
atžvilgiu, kad jos karinis po
tencialias turi būti mažinamas 
iki visiško srities demilita-
rizavimo. 

Lietuvos 
konservatoriai bus 
priimti į Europos 

demokratų sąjunga 
Vilnius, birželio 14 d. — 

Tėvynės sąjunga (Lietuvos kon
servatoriai) savo pirmininko 
Vytauto Landsbergio vardu 
gavo Europos demokratų sąjun
gos (EDS) atsakingojo sekreto
riaus prof. dr. Andreas Khol 
laišką, kuriame informuojama 
apie vadovaujamojo komiteto 
sprendimą dėl Lietuves Tėvynės 
sąjungos prieini*^ j EDS. Kaip 
praneša „Lietuvos rytas", laiške 
sakoma: „Nors pagal EDS sta
tutą naujas partijas į sąjungą 
gali priimti tik EDS partijų 
vadovų konferencija i'icita konfe
rencija įvyks 1995 metais), va
dovaujamasis komitetas nu
sprendė, kol pateiks EDS par
tijų vadovų konferencijai savo 
rekomendacijas, suteikti Jūsų 
partijai nuolatinio stebėtojo sta
tusą". 

Lietuvos konservatoriai bus 
kviečiami į visus EDS komitetų 
posėdžius, o V. Landsbergis bus 
pakviestas ateinantį vadovau
jamojo komiteto posėdį, kad 
galėtų susipažinti ir su juo 
pačiu, ir su partija. 

Žengtas dar vienas 
Lietuvos žingsnis 

NATO link 
Vilnius, birželio 14 d. — 

NATO būstinėje, Briuselyje, ne
paprastasis ir įgaliotas Lietuvos 
ambasadorius misijoje prie Eu
ropos sąjungos ir NATO Adolfas 
Venckus pasirašė saugumo ir 
administracinį susitarimą. 

Kaip praneša „Lietuvos ry
tas", dokumento ceremonijoje 
dalyvavęs Lietuvos atstovas ry
šiams su NATO Vygaudąs 
Ušackas pasakė, jog minėtą 
žingsnį galima vadinti antru po 
„Partnerystė vardan taikos" 
prezentacinio dokumento paren
gimo. Susitarimas įpareigoja 
Lietuvą laikytis bendrai pri
imtų NATO bei šiaurės Atlan
to bendradarbiavimo tarybos 
taisyklių. 

Briuselyje, NATO būstinėje, 
Lietuvai buvo perduotas kam
barys, kuriame turėtų įsikurti 
Lietuvos atstovas rvšiams su 
NATO. 

I klausimą, kiek tai kainuos 
Lietuvai, buvo atsakyta, jog dėl 
sumos iki šiol vyksta derybos, 

titutą, buvo Klaipėdos „Dan- | NATO ginkluotųjų pajėgų 
gės" įmonės direktorius. Mero Europoje būstinę Šape arti-
pareigoms savo tarybų, narį re- miausiu metu turi išvykti Lie-
komendavo Klaipėdos pramo- tuvos atstovas l e i t e n a n t a s 
ninku asociacija. Vladas Šiaučmhs. 

Naujas Klaipėdos 
miesto meras 

Vilnius, birželio 23 d. (Elta) -
Klaipėdos miesto tarybos sesijo
je naujuoju uostamiesčio meru 
išrinktas Jurgis Aura, iki šiol 
dirbęs akcinės bendrovės „Klai
pėdos baldai" generaliniu direk
toriumi. 

Jurgis Aušra — inžinierius. 
Baigė Kauno Politechnikos ins-

Svarbi JAV 
prezidento kelionė 

į Europą 
Washingtonas, birželio 22 d. 

— JAV prezidentas Bill Clinton 
liepos 6 d. išvyks į Europą. 
Baltųjų rūmų duomenimis, per 
kelionei numatytą 6 dienų lai
kotarpį prezidentas aplankys 
Latviją (Ryga). Lenkiją (Var
šuva), Italiją 'Naples) ir Vo
kietiją (Bona;. 

B. Clinton gavo oficialų Lat
vijos prezidento Guntis Ulmanis 
kvietimą atvykti į Latviją susi
tikimui su trijų Pabaltijo res
publikų — Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos — prezidentais. Tai bus 
pirmasis istorijoje JAV prezi
dento vizitas į pabaltijį. 

Susitikimo darbotvarkėje nu
matoma svarstyti ekonominės 
pagalbos klausimus taip pat ga
limybes prekybai ir investici
joms Baltijos šalyse. Bus svars
tomas saugumo klausimas, ypa
tingą dėmesį atkreipiant į 
besitęsiantį Rusijos kariškių 
jėgos demonstravimą regione 
bei Baltijos valstybių dalyva
vimą „Partnerystės vardan tai
kos" programoje. 

Iš Latvijos Bill Clinton vyks 
į Varšuvą, kur susitiks su 
Lenkijos prezidentu L. Walęsa, 
po to — į Naples (Italija), kur 
planuojamas septynių didžiau
sių pasaulyje industrinių vals
tybių aukščiausio lygio susiti
kimas. 

Kas bus naujasis 
Rusijos vyriausybes 

vadovas? 
Vilnius, birželio 19 d. — Rusi

jos vyriausybė baigė svarstyti 
ministro pirmininko Viktor 
Čemomyrdin atleidimo iš parei
gų klausimą. Jis bus atleistas 
dėl sveikatos būklės. Jo parei
gas užims Jurij Skokov. Pats V. 
Čemomyrdin sutinka su tokia 
jo atleidimo formuluote. 

Neoficialiais duomenimis, 
prezidentas Boris Jelcin buvo 
susitikęs su Jurij Skokov, tačiau 
atleisti Čemomyrdin dar nesi
ryžta. 

Jurij Skokov nuo 1992 m. dir
bo komisijose, sprendusiose 
regioninius klausimus, buvo 
žinomas šalyje. Vėliau buvo 
Saugumo tarybos sekretorius, o 
paskutiniu metu dirba Prekių 
gamintojų ir pramonininkų fe
deracijos visuomeniniu atstovu. 

Trys naujos šalies 
ambasados 

VUnius, birželio 17 d. (AGEP 
— Lietuvos užsienio reikalų mi
nisterija (URM) už 1.9 mln. do
lerių ruošiasi pirkti pastatus ša
lies ambasadoms Alma Atoje. 
Londone ir Taline. 

Pinigai URM skirti vyriausy
bės birželio 15 d. nutarimu iš 
grąžintų Pasaulio banko pasko
los lėšų. Palūkanų dydis, pasak 
dokumento, lygus Pasaulio ban
kui mokamoms palūkanoms, 
t.y. 7.25^. Kreditą URM įparei
gota grąžinti iki 2009 metų 
rugsėjo 1 d. iš jai skiriamų biu
džeto lėšų. 

KALENDORIUS 

Birželio 24 d.: Šv. Jono Krikš 
tytojo gimimas. Jonas. Simpli-
cijus. Budytė, Eiviltė. 

Birželio 25 d.: Vilhelmas. 
Prosperas. Febronija, Baniute. 
Mantminas. 
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/PORTO APŽVALGA 

R e d a k t o r ė I r e n a Retr ienė 

LIETUVOS VĖLIAVA 
SUPLEVĖSAVO 

AUKŠČIAUSIOJE ŠIAURĖS 
AMERIKOS VIRŠŪNĖJE! 

Vladas V i t k a u s k a s 

Birželio 12 dienos 5:30 vai. 
p.p. keliautojas-alpinistas Vla
das Vitkauskas iškėlė lietu 
viską trispalvę aukščiausioje 
McKinley keteros vietoje (6.194 
m 20.320 pėdų). Ši vėliava per 
nai buvo užnešta i aukščiausią 
pasaulio kalną Everestą (8.848 
m) ir aukščiausią Europos kal
ną Elbrusą (5.642 et). 

Iš stovyklos 4,300 metrų 
114,200 pėdui aukštyje Vladas į 
viršūnę kopė vienas. Tai labai 
re tas atvejis, ka i kuris nors 
kopėjų vienas ryžtasi įveikti 
tok} didelį aukštį (beveik du 
k i l o m e t r a i ' 6 . 1 2 0 pėdų* per 
v ieną dieną. D a ž n i a u s i a i 
alpinistai kopia į viršūnę iš 
s t ovyk lų . e s a n č i ų 5 200 
m. 17.200 pėdų a rba 5.500 
m/l8,000 pėdų aukštyje. Vladas 
toki sudėtingą kopimą pasirin
ko puikiai suprasdamas, kad 
•okiu būdu jis tur i daugiau ga
limybių išnaudoti gero oro pro
peršą. Tačiau netg i ir prityrę 
kopėjai retai naudojasi tokia 
takt ika . Tą dieną sąlygos ko
pimui buvo sunkios, tačiau 
{manomos prityrusiam kopėjui. 
Nors dangus nebuvo visiškai ap
t r auk ta s debesimis, šlaituose 
aukščiau 5,000 metrų siautėjo 
uraganiniai vėjai. Kelios grupės 
amerikiečių, vokiečių bei lenkų 
kopėjų, pasiekusios 5.500-5,700 
metrų aukštį pasuko atgal, pa
būgusios tokios nežabotos vėjo 
stichijos. Sudėtingiausia Vlado 
kopimo dalis buvo pačioje kalno 
keteroj*. vedančioje j viršūnę, 
kadangi kalną už t raukė sniego 
debesys ir prasidėjo pūga. Ne 
m a ž i a u s u n k u s buvo ir 
nusileidimas. Dėl riboto ma
tomumo beveik nebuvo įma
noma atskirti takel io nuo snie
go karnizų bei šlaitų. Pirmoje 
kopimo dalyje plieskusi saulė, 
net ir pro specialius akinius, 
sukėlė lietuviui alpinistui akių 
uždegimą Juo labiau, kad daž
nai tekdavo ak in ius ir nusiim
ti, kad susiorientuoti aplinkybė
se ar fotografuoti. Kelionės 
žemyn metu Vladas žiūrėjo tik 
viena ir ta pačia labai ašaro
jančia akimi. M a n belaukian
čiam Vlado stovykloje. įsikūru
sioje 5,200 metrų, 17,200 pėdų 
aukštyje, sunku buvo atpažinti 
šį pajėgiausią Lietuvos alpinis
tą, kai j is nusileido nuo viršū
nės. Tačiau džiaugsmo ir palai
minga šypsena nenusl inko nuo 
Vlado lūpų. 

Šiemet McKinley šlaituose 
buvo ir daug nesėkmingų ban
dymu. Prieš m u m s atvykstant, 
du korėjiečiai, j a u po sėkmingo 
jkopimo į viršūnę, pritrūko jėgų 
nusileisti iki stovyklos ir susalo. 
Kanadietė, kopdama su savo 
vyru. užsimušė nukritusi nuo 

s ta taus ledo šlaito. Birželio 15 
dieną, jau leisdamiesi nuo kal
no, sutikome vieną ukrainietį . 
Persimetėme keliomis frazėmis 
ir palinkėjom sėkmės. Po dviejų 
dienų bazinėje stovykloje suži
nojome, kad jį rado užpustytą 
palapinėje ir stipriai apšalusį 
s tovykloje a u k š č i a u 5,000 
metrų. 

Mums pavyko įkopti ir lai
mingai sugrįžti, nors turėjome 
žymiai prastesnę aprangą ir 
kopimo reikmenis, negu kitų 
šalių alpinistai (šių eilučių 
autorius taip pat turėjo laimės 
įkopti į viršūnę, kar tu su JAV 
kalnų kareiviais dviem dieno
mis vėliau). Kylant į kalną, 
daugelis abejojo, kad tie lie
tuviai galės užlipti į atšiaurųjį 
McKinley. O grįžtant atgal, 
gandas apie sėkmingą lietuvių 
įkopimą jau sklido pirma mūsų. 
Mes. nors ir neturėdami visų to
kiam žygiui reikalingų brangių 
priemonių, savo dvasia ir ryžtu 
jveikėme tikslą, tuo pačiu užsi
ta rnaudami didžiulę pagarbą 
netgi kalno šlaituose įsikūrusių 
gelbėtojų akyse. Besileidžiant 
žemyn ne vienas iš kopusiųjų 
prašė mus su jais nusifotogra
fuoti. O Vladas Vitkauskas, 
kuris sugebėjo nesuvokiamai di
deliu greičiu kilti j pačius sta
čiausius šlaitus, tapo vos ne 
legenda. Mes abu l ie tuviai 
žinojom savo jėgas ir tikėjom 
savo sėkme. Prie to kalno mes 
buvom tarsi Lietuvos dalis. 
Nors nedaugelis kopusiųjų ir 
išmoko mūsų įmantr ius lietu
viškus vardus, bet beveik visi 
žinojo, kad mes lietuviai. Kiek
vienoje stovykloje šalia pala 
pinės nuolat plevėsavo gel-
tonai-žaliai-raudona tr ispalvė, 
tarytum simboliškai aprėždama 
Lietuvos dalelę toje sniegų karą 
lystėje. Buvome tikri , kad šį 
žygį stebi ir sėkmės mums linki 
daugelis tautiečių Lietuvoje ir 
visame pasaulyje. Žinojome, kad 
nemažai žmonių meldėsi už šio 
žygio sėkmę ir mus pačius. Vi
siems jiems esame labai dėkin
gi-

Vlado Vitkausko žygis „Lietu
vos vėliava — aukščiausiose pa
saulio žemynų viršūnėse" tęsia
si. Dabar j au trijų kontinentų 
viršūnėse pabuvusi l ietuviška 

Buvęs „ K a r i o " žurna lo , d a b a r „ L i e t u v o s spor to" vyr r e d a k t o r i u s Bronius 
Čekanauskas (kairėje) ir vienintel is l ie tuvių FIFA teisėjas Alfredas Kleinaitis 
po d raug i škų futbolo r u n g t y n i ų M a r ą u e t t e parke , kuriose a b u aktyvia i 
pas i re iškė . Nuot r . E d . S u l a i ė i o 

SVEČIŲ IŠ LIETUVOS IR 
„LITUANICOS" SENJORŲ 
RUNGTYNĖS ČIKAGOJE 

Nors 
nerašė 
nerodė 

apie š ias r u n g t y n e s 
amer ik ieč ių spauda , 

televizijos stotys, jos 
buvo kai kam lygiai įdomios 
kaip ir Pasaulio Taurės varžy
bos, kurios Čikagoje buvo iškil
mingai at idarytos birželio 17 d. 

Kadangi Lietuva dalyvavo at
r a n k i n ė s e P a s a u l i o T a u r ė s 
žaidynėse, tai jos atstovai buvo 
pakviesti dalyvauti šių žaidynių 
finalinių varžybų a t ida ryme, 
FIFA kongrese ir turėjo progą 
burt is į gausią — 140 valstybių 
— FIFA narių šventę. Tokiu 
būdu birželio 14 d. į Čikagą iš 
Lietuvos atvyko 23 asmenų de 
legacija, kurią sudarė oficialūs 
žmonės, futbolo žinovai, v ienas 
sporto žurnal is tas , o likusieji — 
futbolo entuziastai . 

Dar prieš a tvyks tant į Čikagą 
buvo sus i tar ta su viet iniu ..Li
tuanicos" futbolo klubu dėl 
draugiškų rungtynių , kur iose 
varžytųsi Lietuvos delegacijos 
nariai su ..Lituanicos" klubo ve
teranais . Todėl birželio 19 d., 
sekmadienį. Marųuet te Pa rko 
aikštėje lakstė daug garb ingų 
žmonių, ypač Lietuvos koman
dos sudėtyje. Čia buvo Lietuvos 
futbolo federacijos p i rm. V. 
Dirmeikis ir garbės pirminin
kas (kartu ir Seimo narys) V. 
Zimnickas. Lietuvos futbolo 
r inkt inės vyr. t rener is A. Liu-
binskas su padėjėju S. S tanku
mi. Žaidė ir grupė teisėjų: S. 
Slyva. K. B i r i e t a . R. Ba r 
t a š iūnas . . .Lietuvos sporto"' 
vyr. r e d a k t o r i u s Br. C e k a 
n a u s k a s ir k t . Č i k a g i e č i ų 
eilėse rungtyniavo regu l ia rūs 
veteranų komandos atstovai su 
H. Jenigu, J . Žukausku prie
kyje, dar pas t ipr in t i reč iau 
matomu buvusiu ilgamečiu „Li
tuanicos" pirmosios komandos 
žaidėju, vėliau, iki išėjimo į 
pensiją. FIFA teisėju — Alfredu 
Kle ina ič iu bei t r i m i s k i ek 
vyresniais amžiumi pirmosios 
vienuolikės žaidėjais. 

P i rmame kėlinyje laimė buvo 

atrodė, kad -večiai iš Lietuvos 
j a u iššaudė savo paraką. Tad 
susigriebė ir ..Lituanicos" vyrai. 
Pirmasis gražų įvartį iš toli 
įkirto R. Siniakovas, o po to gal
va iš art i A Kleinait is išlygino 

2-2. Tokiu draugišku rezul tatu 
šios is torinės rungtynės ir bai
gėsi. Beje, svečių var tus pasi
keisdami pasišventusiai sergėjo 
Seimo narys (anksčiau buvęs ge
ru futbolininku Seimo narys V. 
Zimnickas ir Č. Urbonavičius). 

Kaip jau įprasta, po rungtynių 
komandų žaidėjai pasikei tė ge
rokai p raka i tu permirkus ius 
uniforminius marškinėl ius ir 
susėdo bendrai nuo t r auka i į 
t r i b ū n a s , kur iose a n k s č i a u 
sėdėdavo „Lituanicos" sirgaliai, 
kuomet jų komanda Marąuet te 
Parko aikštėje žaisdavo pirme
nybių susi t ikimus. 

Po šių neeilinių rungtynių 
žaidėjai, vadovai ir būre l i s 

žiūrovų susirinko draugiškam 
pabendravimui į „Li tuanicos" 
klubo patalpas, kurios dar vis 
tebėra j au lietuviais negau
siame Marąuet te Parke ir čia 
saugojama art i 130 per 44 
„Lituanicos" gyvavimo metus 
laimėtų trofėjų. 

Beje, re ikia pažymėti, kad 
svečių iš Lietuvos viešnagė jau 
eina į pabaigą. Jie į namus žada 
pajudėti birželio 28 d. Dabar 
tiniu metu svečiai y ra apsistoję 
Čikagos vakar in iame priemies
tyje Clarendon Hills esančiame 
„Mayflovver" motelyje. 407 
Ogden Ave. 

E.Š. 

1994 m. RALFAS s-gos lauko teniso p i rmenybių čempionas Jonas Čikotas 
ir t rečia vietą pelnės Donaldas Selenis. 

trispalvė dar turėtų būti iškelta s v e č i u i š tėvynės pusėje ir jie V. 
Bendiko ir K. Liukaičio šūviais ir likusių žemynų aukščiausiuo

se kalnuos: Aconcagua (6,960 m. 
Pietų Amerika), Kilimanjaro 
(5,895 m, Afrika), Vinson (5,139, 
Antarkt ida) , Kosčiuško (2,228 
m, Australija). Didžiausi sunku
mai ir atšiauriausios sąlygos 
Lietuvos alpinisto lauks An
tarktidoje, bet t ikėkimės ir 
vilkimės, kad lietuviškas ryžtas 
ir a tkak lumas įveiks ir šią 
kliūtį. 

Mindaugas Kuzminskas 

SU VALTIMI PER BALTIJA 

G i n t a r a s Pau l ion i s t i k i s i 
irklinę valtimi perplaukti Balti
jos jūrą. Kelionę, palankioms 
oro sąlygoms esant, žadėjo pra 
dėti birželio 12 d. Įveikti 360 
kilometrų j is tikisi per 40 dienų 
Ciintaras Paulionis, 49 metų jū
reivis, kelionėje naudosis tik 
dviem kompasais ir jūrlapiu. 

vyravo 2-0. Tačiau po per
t raukos vaizdas pasikei tė ir 

LAUKO TENISO 
PIRMENYBĖS 

DETROITE 
1994 metų Siaurės Amerikos 

Lietuvių lauko teniso pirme
nybių varžybos buvo dalis 
ŠALFAS s-gos 44-jų metinių 
pirmenybių žaidynių š.m. ge
gužės 28-29 d. vykusių Detroi
te. 

Lauko tenisas buvo žaidžia
mas gražiose Schoolcraft Col-
lege aikštėse Livonia. Michigan. 
Varžybose da lyvavo sporti
ninkai iš JAV ir Kanados. Oras 
buvo palankus ir varžybos pra
ėjo pakilia nuota ika . 

Šių metų p i r m e n y b i ų čem
p i o n u tapo Jonas Čikotas (Vir-
ginia), nugalėdamas Taurą Ba
rauską I Detroitas). Trečia vieta 
teko Donaldui Seleniui 'Ann 
Arbor*. 

Vyrų B k lasė je pirmą vietą 
laimėjo neseniai iš Lietuvos at
vykęs ir Čikagoje gyvenantis 
Rimas Čiurlionis, nugalėjęs Da
rių Gilvydį (Detroitas). 

Moterų t a u r ė teko Berną 
dėtai Brikaitei iš Hamilton. Ka

nados, nugalėjusiai Laurą Ka-
gaitę Velavičienę iš Čikagos. 

S e n j o r ų g r u p ė j e Albertas 
Žukauskas (Minnesota) nugalė
jo dr. Leonidą Ragą (Čikaga). 
Trečioje vietoje liko detroitietis 
Ju rg i s Šembergas. 

M o t e r ų d v e j e t ą la imėjo 
kanadie tės Rima Lukavičiūtė 
ir Bernadete Brikaitė, nugalė
jusios sesutes Daną ir Kristiną 
Barauska i tės (Detroitas). 

M i š r a u s dvejeto nugalėtojais 
tapo Tauras Barauskas ir Laura 
Ragaitė Velavičienė, nurungę B. 
Br ikai te ir Donaldą Selenį. 

V y r ų dvejetų pusf inalyje R. 
Čiurl ionis ir dr. L. Ragas nu
galėjo J.Sembergą ir A. Žukaus
ką. J. Čikotas ir T. Barauskas 
laimėjo prieš D. Selenį ir A. 
Kezį (New Yorkas). Laimėjo J. 
Čikotas ir D. Selenis. kuris 
žaidė T. Barausko vietoje (Tau
ru i turėjus pasitraukti). 

CAYMEN sporto kompanijos 
a t s t o v o ir t e n i s o va ržybų 
dalyvio Donaldo Selenio laimė-
j i m a m s p a a u k o t ą ve r t ingą 
CAYMEN teniso sporto lagami
ną laimėjo Jurgis Šembergas. 

Bi ru tė B a r a u s k i e n ė 
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DRAUGO prenumera t a mokama iš anksto 

metams % metu 
JAV $90.00 $50.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $100.00 $55.00 
T i k šeštadienio la ida: 
JAV $50.00 $35.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $55 00 $35 00 
Užsakant j Ue tuva — 
Oro paštu $500.00 
Tik šeštadienio laida $160 00 
Paprastu paštu $100.00 
Tik šeštadienio laida $55.00 

3 mėn 
$30.00 
$35.00 

$25.00 
$30.00 

$250.00 
$85.00 
$55.00 
$35.00 

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30. šeštadieniais 
nedirba 
• Redakcija d;rba kasdien nuo 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba 

• Redakcija straipsnius taiso 
savo nuožiūra. Nesunaudotu 
straipsnių nesaugo Juos gražina 
tik iš anksto susitarus. Redakcija 
už skelbimu turinį neatsako 
Skelbimų kainos prisiunčiamos 
gavus prašymą. 

Golfas 

Birže l io 26 d. - 10 vai . ryto 
— 2 asmenų „Best bal l" tur
nyras, Lincoln Oaks, 390 E. 
Richton Rd. 

L iepos 24 d. — 10 vai. ryto — 
Pro-Am tu rnyras , Deer Creek, 
26200 So. Western, Crete, IL. 
Tel. 708-672-9401. 

R u g p j ū č i o 13 i r 14 d. - 11 
vai . ryto — Kvalifikacinis tur
nyras Si lver Lake South (šešta- | 

dienį) ir Silver Lake North (sek
madienį). 

R u g s ė j o 3 i r 4 d . — 
ŠALFASS metinės varžybos, 

Toronto, Kanadoje. 
Rugsėjo 11 d. — 9 vai. ryto — 

Inžinierių turnyras Palos Coun-
t ry Club. 

Rugsė jo 18 d. — 12 vai. — 
„Geltonojo kamuoliuko" tur
nyras Bartlet t Hills, 800 W. 
Oneida, Bartlett , IL. 

Spal io 16 d. - 10:30 vai. ryto 
— Klubo čempionatas , Fox 
Bend, Route 34, Oswego, IL. 

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

VIDAS J . NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES L IGOS 

7 7 2 2 S. K e d z i e Ave. , 
Ch icago , I I I . 6 0 6 5 2 

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

7915 W. 171st 
Tinley Park. IL 60477 

(708) 614-6871 
Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
4647 W . 103 St., Oak Lewn, IL 

Pirmas apyl su Northwestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai pri imam 
absoliučiai punktualiai Susitarimui 
(kalbėt angliškai) te l . 708-422-8260 

Cardiac Dlagnosis. Ltd. 
Marquette Medical Buildlng 

6132 S. Kedzie 
Chicago. IL 60629 

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

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. E. DECKYS 
GVDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6 4 4 9 So. Pulaski Roed 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

Pirmd 3 v p p-7 vv antrd 12 30-3vpi 
fečd užda-yta. ketvd 1-3 v p p 

penkt " seštd 9 v r -12 v p p 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd.. Hickory Hills. IL 
1 mylia j vakarus nuo Hariem Ave 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kadzi* Ava., Chicago 
(312) 778-6969 arba (312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W 71 st St. 

Tel. (312)737-5149 
Vai pagal susitarimą 

Palos Vision Center, 7152 W. 1271h St 
Palos Hgts. III Ketv vai 3-6 v v 

Tel . (708) 448-1777 

L i e t u v o s fu t ln i l o k o m a n d a , k u r i b i r / e 
t u a n i c o s " f u t bo lo v e t e r a n a i s 

IO 20 d M a r q u e t t e parko aikfttėje varžės i su Č ikagos J,i 
N u o t r E d . Š u l a i l i o 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 501h Ava., Cicero 
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Vizitai apmokami Medicare 
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kad ne Stalinas, o pati visuome
nė buvo kalta. 

Panašus „smegenų išplovi
mas" buvo įvykdytas ir Kana
dos akademikuose: užklausti, 
kuris politikas šiame šimtmety
je mažiausiai vertinamas — 
Reaganas buvo nominuotas 29% 
balsų, o ir Stalinas — 8,5% 
balsų. 

Čia paminėjau tik keletą pa
vyzdžių iš daugelio, labai 
detališkai aprašytų įvykių, 
devyniuose šio straipsnio pusla
piuose, „National Review" 
žurnale. Taip buvo ir tebėra 
vykdoma, intensyviai ir organi
zuotai, pasaulinio masto sovie
tinė ir dar sovietinės mokyklos 
mokinių dezinformacija ir istori
jos falsifikavimas. 

Šiuo straipsniu, atrodo, sten
giamasi gydyti vakarietišką 

TEATSIGAUNA 
ATMINTIS 

ADOLFAS DAMUŠIS 

Mūsų tautos sukilimo datą, 
1941 m. birželio mėn. 23 d. prieš 
sovietų okupaciją prisimenant, 
verta pasvarstyti. Ne retai, tas 
įvykęs faktas mūsų tautos gyve
nimo istorijoje keliamas, disku 
tuojamas ir kartais atsiduria 
kontraversinių nuomonių są
myšyje. 

Vieni jį vaizduoja šviesiai ir 
prasmingai, kiti gi bando tą 
įvykį išstumti iš prisimintinų 
datų, stengiasi visai ištrinti iš 
tautos istorijos lapų. 

Ir, pasauliniu mastu imant, 
dažnai panašūs įvykiai kitose 
taucose, vykę prieš sovietus, 
neįvertinami nei spaudoje, nei 
istoriniuose veikaluose, bet su
menkinami iki bevertiškumo. 
Tam dažr.&i pasitarnauja tautos 
priešai, istoriją falsifikuojantys 
,,istorikai", ar pataikaujantys 
tuolaikiniai valdžiai spaudos 
žmonės. 

Bet kaip suprasti mūsų pačių 
tautoje atsirandančias pastan-

net „įsisenėjimo" tvarka 
(kažkieno pradėta?) Sukilimą 
nuvertinti, net falsifikuojant, ar 
stengiantis nustumti j} į visišką 
užmarštį? Sukilimo — igno
ravimas visada jauč iamas . 
net ir pačią švenčiausiosios 
mūsų tautos istorijos dienos — 
Vasario 16 d. minėjime, o pa
skutiniu laiku ir Kovo 11 d. 
minėjime. 

Todėl kyla klausimas, kokie 
tie užkulisiniai motyvai, kurie 
verčia mūsų visuomeninius-
politinius junginius bei asmenis 
nerasti vietos šiam mūsų tautos 
įvykiui net lietuviškosios išeivi

jos gyvenamojo laiko istorijoje? 
Sukilimas nėra kelių asmenų 

kūrinys. Jei jis toks būtų buvęs, 
tai turėtume tik paprastą pučą. 
Toks, žinoma, buvo bandytas 
pradžioje. Sukilimo, laikinosios 
vyriausybės, šešių savaičių 
laikotarpyje pavardės yra žino
mos ir paliks istorijoje, bet dėl 
kilnesnių tautos siekių, ryžtin
gų sukilėlių buvo užslopintas. 

Jei anuo metu sukilėliai nebū
tų buvę pakankamai ryžtingi 
būtų prarastas pagrindinis su
kilimo tikslas — Lietuvos Nepri
klausomybės siekimas, o jis iš 
pagrindų tik ir rėmėsi tautos 
daugumos pritarimu. Naujojo 
okupanto, „išvaduotojo", kola
borantams, vykdyti ir tarnauti 
okupanto tikslams, čia vietos 
nebuvo tauta nuo jų buvo 
saugojama. 

Lietuva, atsidūrusi dviejų mil
žiniško karo pajėgumo grumty
nių tarpe, nuostabiu tautos su
sipratimu, išvengė kolaboravi
mo su bet kuria kariaujančia 
puse. Savo tautos ir valstybės 
Nepriklausomybės siekimais ji 
nebuvo priimtina nei Sovietų 
sąjungai, nei nacių Vokietijai ir 
jų „istorikai", ypač sovietijos, 
nebus niekad šiam įvykiui pa
lankūs. Jie rašys „istoriją" 
pagal tiesą maskuojančius 
norus. 

Jau pasirodė pragiedrulių pa
saulinėje spaudoje, minint tuos 
klausimus ,,National Review" 
žurnale, 1994 m. gegužės 2 d. 
išspausdintas straipsnis, kuria
me, nors ir netiesiogiai, į jo kon
tekstą gali įtilpti ir sukilimo 

liberalinę bei intelektualią 
visuomenę nuo amnezijos. 

Ir mūsų pačių tautoje jauniau 
šieji istorikai turėtų saugotis, 
kad nebūtų sovietinės dezinfor
macijos suvedžiojami. Univer 
sitetinis istorijos diplomas, dar 
nepadaro istoriku. Tai yra tik 
įžanga į istorines studijas. 
Pagrindinis siekimas istorikui, 
kaip ir kiekvienam asmeniui, 
besidominančiam istoriniais 
įvykiais, turėtų būti — ob
jektyvumas. 

Tokiame kontekste ir 1941 m. 
sukilimas bei jo siekiai turi būti 
vertinami — kaip ryžtingas lie
tuviškosios rezistencijos pasi
priešinimas sovietų bei nacių 
imperializmui. Teatsigaivina ir 
mūsų tautoje prarasta atmintis 
apie sukilimą. 

Danutė Bindokienė 

Rusija vėl įjungė 
propagandos variklį 

svarstymų klausimas. 
Straipsnio autorius Paul Hol-

lander, sociologijos profesorius 
University of Massachusetts, 
ryškiai ir drąsiai kelia klausi
mą, kodėl šio II pasaulinio karo 
laikotarpyje įvykusios masinės 
žudynės, sovietų genocidas ir 
nacių holokoustas negauna ly
gaus įvertinimo. Nacių holo-
kousto žiaurumai vis pakar
totinai minimi, o tuo tarpu so
vietų vykdytas genocidas švel
ninamas ir dengiamas, kai so
vietų genocidas sunaikino nepa
lyginamai daugiau žmonių, 
kaip šešis milijonus. 

Viešoji spauda, teigia jis, 
teikia mažai moralinės energi
jos sovietų genocido faktų iškė
limui ir pasmerkimui. Ypač 
Amerikos spaudoje to mažai pa
lyginus su holokoustu. Todėl 
autorius savo straipsniui davė 
ir labai tikslų pavadinimą: „So-
viet Torror, American Amne-
sia" (Sovietų teroras, Amerikos 
atminties praradimas). 

Paul Hollander kalba apie 
„revizionistus", kaip prof. J. 
Arch Getty ir William Chase, 
k raš tu t in ius komunistinės 
krypties autorius, kurie ir 
šiandien dar randa pateisinimų 
Stalino vykdytoms žudynėms, ir 
net 1936-37 metų vykdytą ne
žmonišką terorą pateisina kaip 
teisingą pastangą „išėjusį iš 
kontrolės visuomenės ir asme
ninių konfliktų pasimetimo 
numalšinimą" ir tai ne dėl 
Stalino kaltės. 

Tas pat Getty ir autorius 
Robertą Manning rašo, kad 
Stalinas ir Ježov (NKVD šefas) 
labai gerai vertino NKVD 
pareigūnų darbą, veiklą. Tą 
žiaurumą išprovokavo pati vi
suomenė masiškai išraižytais 
sąmokslais ir korupcijomis val
stybėje". Pasaulinė spauda tai 
skelbė ir taip buvo suprasta, 

LIETUVOS PREZIDENTŲ 
ISTORINIU KLAUSIMU 

DR. IGNAS URBONAS 

Spaudoje skelbiama, kad buv. 
prezidentų — K. Griniaus ir A. 
Smetonos palaikus planuojama 
perkelti į Lietuvą ir ten palai
doti jų tėviškėse. Planas yra 
geras. Tik, mano supratimu, šį 
klausimą reikėtų spręsti pla
čiau — istoriniu ir valstybiniu 
požiūriu, nes jie yra brangi 
Lietuvos istorijos dalis. Mūsų 
kartos amžiuje įvyko trys labai 
dideli Lietuvos istoriniai įvy
kiai: Lietuvos 22 metų nepri
klausomybės laikotarpis žiau
riausias genocidas ir herojiškas 
Lietuvos laisvės atstatymas. 
Mes turime šiuos įvykius įam
žinti Lietuvos istorijoje būsi
moms kartoms. 

Lietuvos spauda paskelbė, 
kad buv. Prezidentūros rūmai 
Kaune perduodami muziejui. 
Tai, man atrodo, yra geriausia 
istorinė ir tinkamiausia vieta 
tiems trims laikinosios sostinės 
prezidentams palaidoti. Todėl, 
K. Griniaus ir A. Smetonos iš 
Amerikos ir A. Stulginskio iš 
Petrašiūnų kapinių, palaikai 
turėtų būti palaidoti buv. Prezi
dentūros rūmų sodelyje, pasta
tan t jiems vieną arba tris pa
minklus. Rūmų dalį paskirti 
prezidentų muziejui, o kitą dalį 
— gal tos 22 metų Nepriklauso
mybės muziejui, ar kitokiam, 
kokį jie planuoja ten įkurti. Tai 
būtų Laikinosios sostinės tauti
nė šventovė. Šis projektas nėra 
utopinis ir nereikalauja didelių 
lėšų, nes pastatai ir vieta vis 
tiek yra paskirti muziejui. Prie 
pastatų ir aplinkos su
tvarkymo ir šio projekto įgyven
dinimo galėtų ir turėtų prisidėti 
ir užsienio lietuviai. Jie ten 
Kaune atstatė Karo muziejaus 
sodelį ir Nežinomo kareivio pa
minklą. Architektas Henrikas 

Žukauskas su būriu idealistų 
inžinierių stengiasi atstatyti 
Prisikėlimo bažnyčią. Tai ir 
būtų trys Laikinosios sostinės 
istorinės šventovės. 

Prezidentų tėviškėse, supran
tama, bus padaryti vienoki ar 
kitoki pažymėjimai, bet prezi
dentai yra išėję iš tėviškės ribų, 
tapę visos Lietuvos istorinė 
dalis. 

Kas šį projektą galėtų atlikti? 
Privatus, vienas asmuo, manau, 
nieko negalėtų padaryti, čia 
reikia organizuotos iniciatyvos. 
Ar negalėtų tai atlikti mūsų 
politinės grupuotės — liaudinin
kai, tautininkai ir krikščionys 
demokratai? Jų pirmininkai, 
bendrai susitarę galėtų kreiptis 
į Lietuvos vyriausybę. Jie galė
tų sudaryti ir tam tikrą komi
tetą projektui įgyvendinti. Ir tai 
jie turėtų pradėti greit, nelau
kiant iki prezidentų palaikai 
bus perkelti į Lietuvą. Tai būtų 

jų kilnus, patriotinis ir istorinis 
darbas Tėvynei! 

Iš tikrųjų, kalbant apie prezi
dentų laidojimus, kyla mintis, 
kad jie turėtų būti laidojami 
Lietuvos sostinėje Vilniuje. Ten, 
netoli Gedimino pilies, turėtų 
būti — Lietuvos Panteonas, ku
riame laidojami prezidentai, 
Basanavičius, Čiurlionis, ir kiti 
Lietuvos mokslo bei meno kūrė
jai. Tiesa, Antakalnyje, prie 
karių kapų, yra lyg „pan
teonas", bet ten paminklai 
statomi pagal lietuvių tautos 
išdavimą — juo didesnis išdavi
kas, tuo didesnis paminklas. 
Ten dar yra ir rusų okupantų 
karių kapai. Latviai juos 
perkėlė kitur, bet kas gi perkels 
juos Vilniuje? Ir kas šiuo metu 
užsiims Panteonų statyba? 

Šiuo metu Rusijos akys ir pro
pagandos mašina vėl nukrypo j 
buvusias sovietų imperijos 
p a v a i u i u c s , į s s n a i a v tOuoIaB 
kone tuo pačiu metu, kaip ir 
Baltijos valstybės. Rusijos vy
riausybės viršūnių dėmesį pa
traukė būsimieji prezidentiniai 
rinkimai Ukrainoje ir Baltaru
sijoje. Nors ukrainiečiai naują 
prezidentą rinks tik š.m. gruo
džio 26 d., o baltarusiai truputį 
anksčiau — gruodžio 23 d., da
bar sukrusta pasirūpinti, kad 
Rusijai priimtini kandidatai pa
tektų į valdžią ir vienoje, ir an
troje valstybėje. 

Jeigu tai išsipildytų <o prie
žasčių tokia prognoze tikėti yra 
nemažai), įvykį būtų galima in
terpretuoti, kaip žingsnį į glau
desnį bendradarbiavimą su Ru
sija, galbūt net Ukrainos ir Bal
tarusijos įsijungimą į Nepri
klausomų valstybių sandraugą 
(kaip žinome, ją sudaro dvylika 
valstybių, anksčiau buvusių 
sovietų valdžioje, po komunizmo 
subyrėjimo savanoriškai susi
jungusių į Sandraugą. Rusijai 
būtų taip pat priimtina ir tam 
tikra visų trijų — Ukrainos. 
Baltarusijos ir Rusijos — slavų 
tautų sąjunga. 

Jelcino artimieji vyriausybės 
nariai jau dabar diista viešai 
prasitarti, kad ilgainiui buvu
sios Sovietu sąjungos teritorijoje 
susikurs vieninga, daugiataute 
valstybė, su kurią pasaulis 
turės skaitytis. Į ją, be abejo. 
nesijungs tik Lietuva, Latvija ir 
Estija, bet tai maža nedidelių 
tautų grupuotė, dėl kurios ne
verta praleisti nei vienos nemi
go nakties... 

Tai koks prezidentas būtų Jel
cinui „prie širdies" Ukrainoje ir 
Baltarusijoje? 

Nors Boris Jelcinas viešai per 
daug apie tai nekalba, neoficia
liai išsitaria, kad Ukrainoje jam 
būtų priimtiniausias buvęs mi
nistras pirmininkas Leonidas 
Kučma. Išrinkus Kučmą, tuoj 
išsispręstų Ukrainos ir Rusijos 
konfliktai dėl Krymo, kur rusų 
kilmės gyventojai nori prisi
jungti prie Rusijos, o abiejų 
kraštų vyriausybės nuolat kivir
čijasi dėl Sevastopolio uoste 
esančio Juodosios jūros laivyno. 
Prezidentu esant Kučmai, Uk-

' 

rainos nacionalistai netektų 
tvirto užnugario ir turėtų iš
sisklaidyti, nes visi politiniai 
vejai pa«cryptų tiit ivusijos pu
sėn. Mat šiuo laiku visų Ukrai
nos nesutarimų su Rusija prie
žastis esąs prezidentas Leonidas 
Kravčukas, kuris krašte kursto 
priešrusišką isteriją. 

Baltarusijoje komunizmui pa
lankiausias kandidatas yra 
Kebič, bet minimi ir dar keli 
kiti. Tačiau kai kurie Jelcino 
patarėjai mano. kad <ypač Bal
tarusijai ) užmezgus glaudesnius 
ryšius su Rusija, kurios ekono
mika ir taip vos „kvėpsi", 
susidarys nemažai keblumų bei 
įsipareigojimų. Baltarusijoje 
kasdieninis gyvenimas yra daug 
sunkesnis negu Rusijoje, o re
formų atžvilgiu baltarusiai yra 
priešiškai nusiteikę, kur kas 
mažiau pažengę demokratėjimo 
keliu. Jau ir dabar rusai davę 
Baltarusijai alyvos labai žemo
mis kainomis, pažadėję ir dau
giau paramos. Rusija tiki, kad 
laikini įsipareigojimai ilgainiui 
apsimokės, užtikrindami tvir
tesnę Rusijos geopolitinę padėtį. 

Iki gruodžio mėnesio Rusija 
dar turi laiko paleisti propagan
dos variklį, nukreiptą į Ukrainą 
ir Baltarusiją, užsitikrinant 
ateities laimėjimus, kai į pre
zidentus abiejuose kraštuose 
bus išrinkti „didžiajam kaimy
nui" palankūs asmenys. 

Tuo tarpu Rusija pasistengė 
išlyginti santykius su NATO. 
Nesklandumai buvo atsiradę 
dėl NATO veiksmų Bosnijoje-
Herzegovinoje, neklausiam Jel
cino nuomonės, neklausant pa
tarimų. Praėjusį savaitgalį Ru
sijos Užsienio reikalų vicemi
nistras Vitaly Čurkin Briusely
je susitiko su NATO atstovais ir 
nesutarimai buvo iš dalies paša
linti. Nepaisant nuosprendžio, 
kad Rusijos Užsienio reikalų 
ministras Andrei Kozyrev suti
ko pasirašyti Partnerystės už 
taiką dokumentą. Jelcino vy
riausybė vis tiek reikalauja 
daugiau teisių NATO gretose. 

Vadinasi. Rusija taiso ..duo
bėtus" kelius, panaudodama 
visas prieinamas priemones: 
grasinimus, ekonominį spaudi
mą propagandą. Jei Vakarai vis 
bus apsnūdę, tais keliais Rusi
ja ir juos ..pervažiuos". 

Vilniaus planai pareikalaus 
daug laiko, minėtų mūsų 
prezidentų laidotuvės čia pat 
Todėl, tikiu, visų lietuvių var
du kreipiuosi į prezidentų — 

Griniaus. Smetonos. Stulgins
kio, gimines ir politines 
grupuotes, imtis iniciatyvos 
šiam garbingam ir istoriniam 
planui įgyvendinti. 

KAI VIEŠKELIAI DULKĖJO 
JUOZAS ZYGAS 

; ryto, pusryčius pavalgęs, sužinojau, kad praėjusią 
naktį vyko areštai. Neteko sužinoti, kas buvo tie areš
tuotieji. Tik kitą dieną man pranešė, kad J.M. ne
bandyčiau skambinti, nes prie telefono gali sėdėti ges
tapininkai. Pradėjo aiškėti, kad jau iš vakaro gestapi
ninkai jo sugrįžtančio laukė. Jis turėjo teisingą 
nujautimą, kai nenorėjo eiti į namus. Jam tik į vidų 
įėjus, buvo laukiančiųjų gestapininkų areštuotas. Sakė. 
kad bute buvo padaryta nuodugni krata, visokius popie
rius, kuriuos tik rado, susirinko. Man irgi reikėjo 
pasisaugoti, kurį laiką namuose nemiegoti, nes neseniai 
buvo vienas areštuotas, kuris mano telefono numerį 
turėjo, taip pat areštuotasis J. D. turėjo mano adresą, 
o dabar ir J. M. Žinojau, kad tas bičiulis su pogrindžiu 
ryšius turėjo, bet jokių smulkmenų neklausdavau. 
Jaučiau, kad tokiais laikais yra geriau mažiau žinoti. 
Po arešto pradėjau išgirsti kad jo žinioje buvo slaptasis 
radijo siųstuvas. Vadinasi, buvo stambesnė žuvis, tad 
ir man pradėjo padai daugiau svilti. 

Turėtą pogrindžio spaudą, savo supratimu, saugiai 
paslėpiau. Taip pat paslėpiau per pogrindžio draugus 
gautą pasą — geriau jo neturėti. Jeigu su juo pagautų, 
tai dar pradės padus svilinti — iš kur jis gautas. O nieko 
neturint, būsiu tik eilinis „zuikis". Toks, kokių buvo 
pilna! Keletą nakčių saugesnėse vietose praleidęs, 
pagaliau įsidrąsinau namuose nakvoti. Atrodė, kad visus 

norimus gestapas jau savo rankose turėjo. Tai buvo vis 
pogrindžio žmonės, kurių sąrašą gestapas buvo sudaręs. 
Didelio išdavimo gal net nereikėjo, kadangi buvo per 
daug atvirai veikiama. 

Žmonės vis laukė antrojo fronto, nors blaivesnės 
galvos žinojo, kad tai daugiausia tik bolševikams tepa
dės. Neįvyko tai, kuo mūsų laikysena rėmėsi ir ko buvo 
laukiama: tų dviejų žvėrių nukraujavimo apokoliptinėse 
grumtynėse. Bet rusiškoji meška, nors ir kruvina, dar 
buvo labai pavojinga. Aišku, kad antrajam frontui atsi
darius, frontas rytuose, kuris ir taip vos laikėsi - galėjo 
visai sugriūti. Taip pat buvo aišku, kad amžinai taip 
nesitęs ir ateis galas. Mes jokio svorio ir reikšmės netu
rėjome, tik reikėjo žiūrėti, kad nesumindžiotų. 

Sąjungininkai išlipo į Normandi ja 

Vokiečių radijo pranešimams beveik visai nebebuvo 
galima tikėti, tad daugiau dėmesio pradėjau skirti BBC 
ir Maskvos pranešimams. Aš klausydavaus BBC 
vokiškų pranešimų, kai kada rusiškų, o mano brolis šiek 
tiek grabaliojosi prancūziškai. Rusai varėsi pirmyn, tad, 
atrodė, nebeišsipildys kai kurių skleidžiamos mintys, 
kad vakariečiai neleis rusams į Pabaltijį įsiveržti. 

Pagaliau, birželio 6 d. popietėje, BBC žinių pranešė
jas gana susijaudinusiu balsu praneša, kad pirmieji dali
niai sėkmingai išsikėlė į Normandiją. Atrodė, kad 
išsikėlimai vyksta keliose vietovėse, nes atskirai buvo 
minimi anglų, amerikiečių ir kanadiečių išsikėlimai. 
Milžiniškas desantinis laivynas vykdo operacijas ir ui 

vokiečių linijų nuleidžiami oro desantai. Radijo 
pranešėjas vis minėjo „D-Day". Iš karto mes nesupra
tome, ką tai reiškė. 

Rytų fronto žemėlapiais buvau gerai apsirūpinęs. 
Dabar atidarius antrąjį frontą, reikėjo žemėlapius susi
organizuoti, kač žinočiau, apie ką kalbama. Vakare atėjo 
vyriausias brolis, kuris retai tepasirodydavo. Jis buvo 
repatrijavęs ir vėliau papuolęs į vokiečių kariuomenę. 
Joje būdamas, pateko į ligoninę Berlyne, po gydymo gavo 
porą savaičių atostogų, kurių metu atvyko į Lietuvą ir 
daugiau nei į Vokietiją, nei į kariuomenę nebegrįžo. Tad 
irgi buvo „zuikis", tik jo padėtis buvo daug pavojingesnė. 
Ieškodamas užuovėjos, įstojo į gen. Plechavičiaus or
ganizuojamos Vietinės rinktinės, vadinamąją ..Karo 
mokyklą". Kuomet pradėjo ją likviduoti, laiku 
pasišalino, bet tuo pačiu ir „užuovėjos" neteko. 

Jis jau seniai laukė invazijos, tad dabar labai 
džiaugėsi. Jam pasakiau, kad nėra ko džiaugtis, nes už 
poros savaičių, pasiėmus lagaminą, reikės bėgti į 
Vokietiją. Mintis apie Vokietiją jo nedžiugino. Jis galvojo 
apie Švediją. Antrojo fronto atidarymas labai greitai 
buvo jaučiamas ir Kaune, tik reikėjo įvykius stebėti. An
troje birželio pusėje Kaune ir visoje Lietuvoje pradėjo 
plisti įvairūs gandai, kurių nebuvo galima patikrinti. 
Pradėjau akyliau stebėti visa tai, kas aplinkui vyksta. 
Ne tik stebėti, bet ir į blonknoto lapus užsirašyti. Dabar 
vartau pageltusius lapus, ir iš jų iškyla daug detalių. 
kurias būčiau seniai užmiršęs. Nors jos nebuvo labai 
reikšmingos, bet vis tik yra dalis tos visos mozaikos. 

Birželio 22 d., ketvirtadienio pavakaryje išėjau į 
Ukmergės plentą pasidairyti. Kadangi jis ėjo į Daugpilį. 
tai buvo ta arterija, kurioje buvo galima jausti įvykių 
pulsą. Ilgai dairytis nereikėjo. Buvau atėjęs Aukštaičių 
gatve, tai kitoje Ukmergės plento (arba Savanorių pro
spekto) pusėje, prie Zanavykų g-vės kampo, stovėjo 

sunkvežimis. Jame buvo moterys, vaikai ir ryšuliai. 
Aplinkui stoviniavo žmonės, tad ir aš priėjau. Matyti, 
kad jie pabėgėliai. Paaiškėjo, kad nuo Švenčionių ir tų 
apylinkių policininkų šeimos. Pasakojo, kad banditai ir 
Armija krajova nebesuvaldomai siaučia. Lietuvius ra
gina į „savo Žemaitiją" bėgti, arba bus visiems blogai. 
Tad lietuviai, kurie tik gali. pradėjo bėgimą. Vyrai dar 
yra tarnybose, todėl važiuoja tik moterys ir vaikai. Tuo
met žiūrintieji dar nesuprato, kad beveik visų panašus 
likimas laukia. 

Kaunas pradeda tuštėti 
Birželio 25 d. pavakarėje Ukmergės plentu į vakarus 

nuvažiavo kelios, berželiais užmaskuotos. Vitebsko 
ugniagesių mašinos. Supratau, kad vokiečiai vykdo 
evakuaciją visu tempu. Jeigu jos nebuvo nukreiptos į 
Minską. Daugpilį ar Vilnių, vadinasi, vokiečiai nebesi
tiki fronto sulaikyti. Nematyti į rytus važiuojančių jokių 
pastiprinimų. 

Birželio 28 d. Ukmergės plentas yra mano stebėjimų 
laukas, tad vidudienyje išeinu pasidairyti. Vos tik per 
keletą namų paėjėjau, prie vieno pamačiau bestovintį 
vežimą, j kurį krovė lagaminus, ryšulius ir rėkiančius 
vaikus. Kiek paėjus, prie ..Dainos'* kino teatro mačiau 
miesto link važiuojančius kelis vežimus, kurie taip pat 
buvo ryšuliais ir vaikais pakrauti. Atrodo, turintieji ne 
per toli nuo Kauno tėviškės, saugumo dėlei, šeimas į jas 
jau išveža. Kaune staiga atsirado dviračių pareikalavi
mas. Ir už gana padėvėtą dviratį buvo galima gauti 
neblogą kainą. Vokiečių radijas dar vis apie fronto sta
bilizavimą kalba. 

(Bus daugiau) 
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Pasirinkite sau šeimos gydytoją iš Šv. Kryžiaus ligoni
nės Gydytojų sąjungos. 
Pasinaudokite apylinkes 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 pamatę, 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
siai pacientus aptarnaujančių ligoninių. Paskambinkite 
gydytojui, kurio kabinetas arčiausiai jūsų namų. Arba, jei 
norite patarimo ir pilno sąrašo, skambinkite: 

(312)47P8611 
Holy Cross Physician Association 

2701 W. 68th St. • Chicago, IL 60629 
Holy CroM HoapiUl u Sponaored by th« Siatora of St. Cammir 
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Lietuviai esame visi — 
Lietuvių Fonde ar esi? 

UETUViy FONDAS 
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Fax.: 70*-257-1M7 

UTHUANIAN FOUNDATION 

MINTYS PO LF PELNO 
PASKIRSTYMO 

Pagal gamtos dėsni, geras šei
mininkas purena dirvą pa
vasarį, kad, rudeniui atėjus, 

galėtų džiaugtis gausiu derliu
mi. Tačiau L. fonde darbai rieda 
kitokia tvarka — rudenį skel
biami vajai, o pavasarį dali
jamas derlius. 

Lietuvių fondo finansinis įna
šas į mūsų švietimo, kultūros 
bei visuomeninių darbų rėmimą 
yra labai svarbus. Šiais metais 
L. fondo taryba iš numatyto 
pelno leido paskirstyti 230,000 
dolerių sumą. Pagal planą, pasi
baigus paramai gauti prašymų 
terminui, pelno skirstymo posė
džiai, vyko gegužės mėn., o 
rezultatai buvo skelbiami tik 
patvirtinus LF tarybai. 

Darbai Lietuvių fonde man 
yra gerai žinomi. Teko eiti įvai
rias pareigas ir trejus metus 
pirmininkauti pelno skirstymo 
komisijoje. Šį sykį posėdžiuose 
dalyvavau ex oficio teisėmis, 
kaip LF tarybos pirmininkė. 
Taigi, buvau tik stebėtoja be 
balso teisės. Kartais teko 
diskusijose kalbėti ir paaiškinti 
apie prašymo minimo projekto 
reikalingumą. 

Pelno skirstymo komisija yra 
labai svarbi, nes nuo jos priklau
so paramos dalinimas. Papras
tai pelno skirstymo komisijos 
sprendimai yra galutiniai, jei 
tik neprieštarauja U.S. Internal 
Revenue nuostatams. Nors L. 
fondas yra savarankiška in
stitucija ir pati viena yra atsa
kinga už kapitalo kaupimą, 
tačiau pelno skirstyme lygiomis 
teisėmis dalyvauja 3 JAV LB 
krašto valdybos atstovai ir 3 LF 
tarybos nariai. Kiekvienas 
komisijos narys turi tik po vieną 
balsą, iš viso šeši balsai. 

Šiais metais pelno skirstymo 
komisiją sudarė itin garbūs 
kultūrininkai, visuomenininkai 
ir profesionalai: L. fondą atsto
vavo advokatė Daina Kojelytė 
(komisijos pirmininkė), dr. 
Vytas Narutis, dr. Gediminas 
Balukas ir pavaduotojas — 
visuomenininkas Vaclovas 
Momkus. JAV LB — dr. Vytau
tas Bieliauskas, visuomeni
ninkas — redaktorius Juozas 
Baužys (komisijos sekretoriui), 
dr. Kęstutis Keblys ir pavaduo
tojas dr. Tomas Remeikis. Pagal 
L. fondo įstatus, pelno skirs
tymo komisijos pirmininke buvo 
išrinkta ilgametė LF tarybos 
narė advokatė Daina Kojelytė, * 
kuri profesionaliai posėdžių 
eigą vedė, o LF raštinės vedėja 
Alė Steponavičienė paruošė 
skirstymui medžiagą ir posė
džiuose protokolavo. 

Galima spręsti, kokia yra 
didelė atsakomybė ir nelengva 
pareiga svarstant prašymus, kai 
reikia visus „patenkinti", turint 
tik 230 tūkstančių dolerių. 
Kasmet prašymų skaičius dau
gėja ir sumos didėja. Šiais 
metais bendrai paramai buvo 
gauti 158 prašymai 1,148,636 
dolerių sumai. 

Šalia pagrindinės pelno skirs
tymo komisijos yra dar studentų 
stipendijų pakomisija, kuri 
posėdžiauja atskirai, o po savo 
posėdžių pateikia pelno skirs
tymo komisijai rekomenduo
jamų stipendijų sarsią- Tokią 
pakomisę sudarė: pirmininkė 
Daina Kojelytė, dr. Algis Nor
vilas, Ramunė Kubiliūtė ir 
Ramunė Lukienė. Stipendijų 
pakomisės nariai buvo gerai 
pasiruošę ir išstudijavę visus 
prašymus, kurių buvo 132. 
Skirstant stipendijas, atsižvel
giama i studento pažymius. 

pasirinktas studijas, daly
vavimą lietuviškoje veikloje bei 
organizacijose ir tėvų finansinį 
stovį. Studentų prašymus iš 
Lietuvos yra sunkiau atrinkti ir 
įvertinti. Tačiau ir šioje srityje 
galioja tam tikri kriterijai: 
reikalaujama, kad studentas, jei 
studijuos ne Lietuvoje, būtų 
išlaikęs to krašto kalbos egzami
ną, būtų priimtas į universitetą 
ir turėtų visą stipendiją ar kokį 
kitą finansinį užtikrinimą. L. 
fondo stipendijos yra nedidelės, 
tik pagalbinės, išskyrus Pietų 
Amerikos moksleiviams lankyti 
Vasario 16 gimnaziją Vokieti
joje. 

Kartais visuomenėje yra tokių 
klausimų, dėl ko reikia remti 
studentus stipendijomis, ypač 
studijuoti lituanistiką iš Lietu
vos atvykstančius į Lituanis
tikos katedrą Illinois universi
tete Čikagoje. Tikslų atsakymą 
davė tos katedros vedėja pro
fesorė dr. Violeta Kelertienė 
„Drauge" š.m. balandžio 30 d. 
Jos teigimu ir L. fondo vado
vybės žiniomis, visi, iki šiol 
baigę mokslus ar stažuotes 
katedroje, yra grįžę į Lietuvą ir 
dirba Vilniaus bei Vytauto Di
džiojo universitetuose. Iš Lietu
vos atvykę studentai dažniau
siai būna trumpalaikiai, stažuo
tojai, kurie susipažįsta su anglų 
kalba, išeivijos literatūra, litera
tūros kritika bei naujausiais 
dėstymo metodais. L. fonde 
veikia 20 stipendijų fondų, 
kurių steigėjų nurodymus L. 
fondas gerbia ir pildo skirs
tydamas stipendijas. Daugelis 
stipendijų fondų yra įkurta kaip 
tik remti studentus, studijuojan
čius lituanistiką. Tačiau yra 
stipendijų fondų ir kitokioms 
studijoms, pvz., spec. agro
nomijos ir medicinos studijoms. 
Stipendijų fondų pajamos įeina 
į bendrą paramai skirtą sumą, 
šiais metais į 230,000 dol. 

Be to, 1994 metų LF narių su
važiavimas priėmė nutarimą 
neskirti per didelį dėmesį Lietu
vos reikalams bei studentams iš 
Lietuvos, o daugiau atsižvelgti 
į išeivijos prašymus. Nerem-
dami išeivijos finansiškai, nu
skurdinsime lietuvišką švie
timą, kultūrą bei visuomeninę 
veiklą. Pelno skirstymo komi
sija į tai atkreipė atitinkamą 
dėmesį. Deja, dėl pinigų stokos 
negalėjo suteikti paramos kai 
kuriems, tikrai geriems ir 
paramos vertiems, projektams. 

Visi pelno skirstymo komi
sijos nariai, o taip pat ir stipen
dijų pakomisės nariai, buvo 
gerai pasiruošę. Jie skyrė daug 
valandų šiam svarbiam darbui. 
Kiekvienas prašymo projektas 
buvo rimtai išstudijuotas ir na
riai balsavo ne pagal savo in
teresus, bet pagal projektų 
naudingumą mūsų visuomenei. 
Jiems visiems priklauso nuošir
di padėka. 

Paskutiniu metu ypač daug 
kalbama ir rašoma apie L. fon
do 1993 metais paskirtą paramą 
PL Bendruomenės leidžiamai 
„Lietuvos kančių ir kovų isto
rijai". Čia noriu priminti, kad 
1993 metais įvykęs visuotinis 
narių suvažiavimas vienbalsiai 
nutarė remti „Lietuvos kančių 
ir kovų istorijos" leidimą. L. fon
do pelno skirstymo komisija, 
vykdydama tą nutarimą, pa
skyrė 10,000 dolerių „Lietuvos 
kovų ir kančių istorijos" visai 
knygų seryai leisti, o ne jos pir
majam tomui. L. fondas neturi 
tokios komisijos, kuri tikrintų 
visus L. fondo remiamus lei-
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Lietuviu fondo įstaigoje Lemonte apsilankė Vilniaus arkivyskupas Audrys Bačkis. Iš kairės: dr. 
Antanas Razma, arkivysk. Audrys Bačkis, LF tarybos pirm. Marija Remienė, vysk. Paulius 
Baltakis ir LF valdybos pirm. Stasys Baras. 

LIETUVIŲ FONDAS TETARNAUJA 
IŠEIVIJAI IR LIETUVAI 

Š.m. gegužės mėn. 16 d. Day-
tona Beach, FL, sunkios vėžio 
ligos iškankintas, mirė tėvynai
nis a.a. inž. Alfonsas liekis. 

Velionis su žmona Teodora 
šiame gražiame telkinyje įsikū
rė prieš 13 metų, vildamasis čia 
praleisti ramaus gyvenimo liku
sius metus A.a. Alfonsas liekis 
buvo jautrus žmogus, karštai re
aguodavo į visas išeivijoje ar 
Lietuvoje pasireiškiančias nege
roves. J a m rūpėjo lietuviškoji 
veikla, pats Daytonoje aktyviai 
joje reiškėsi, dirbdamas klubo 
valdyboje ir dešimtmetį dainuo
damas chore Sietyne. 

Prieš porą metų Teodora ir Al
fonsas Ilekiai gražiai atšventė 
savo vedybinio gyvenimo 50-ties 
metų sukaktį. Ta reta proga Te
odora ir Alfonsas per LF įgalio
tinį papildė savo įnašą LF, pa
žymėdamas: „Šis kuklus mūsų 
įnašas LF tetarnauja išeivijos ir 
Lietuvos šviesesnei ateičiai". 

Po vedybinės sukakties a.a. 
Alfonsas liekis neilgai džiaugėsi 
gyvenimu. Ištiko sunki liga ir 
po keletos mėnesių atsisveikino 
su šeima bei artimaisiais. Pas
kutinėse jo gyvenimo valando
se teko pasikeisti su Alfonsu 
mintimis. Jis dar sielojosi Lietu
vos likimu, LF ateitimi. Linkė

jo, kad LF augtų, stiprėtų ir tei

singai tarnautų lietuviškos 
veiklos poreikiams. 

Netrukus nutilo mielo Alfon
so balsas. Laidojimo namuose su 
šiuo tauriu tėvynainiu, LF 
nariu, atsisveikino LF įgalioti
nis, padėkojęs jam už paramą ir 
rūpestį mūsų tautos ateitimi. 

Po laidotuvių velionio žmona 
Teodora Ilekienė. pagerbdama 
savo vyro šviesų atminima, šei
mos vardu esamą LF jų vardu 
įnašą padidino dar 500 dol., tap-

Alfonsas liekis. 

darni tūkstantininkais LF na
riais. Tai prasmingas brangaus 
šeimos nario įamžinimas. LF jis 
liks gyvas gyvųjų tarpe, dažnai 
bus prisimenamas maldoje, su
važiavimuose, o šis įnašas, kaip 
velionis pageidavo, be abejo, tar
naus išeivijos lietuvių ir Lietu
vos šviesesnei ateičiai. 

Pažymėtina, kad Daytona 
Beach lietuviai, skaudžių išgy
venimų progomis, netekus arti
mųjų, juos prisimena prasmin
gu būdu, įamžindami juos ir LF 
narių šeimoje. 

Jurgis Janušaitis 

JUSTINUI LUKOŠIUI 
85 METAI 

dinius. Šiais metais vėl buvo 
gautas naujas PLB prašymas 
minėtos istorijos serijai parem
ti, bet pelno skirstymo komisija 
šio prašymo nepatenkino, para
mos neskyrė. 

Nepasitenkinimų pelno komi
sijos paskirstymu visada buvo ir 
bus, kol skirstomoji suma ne
sieks bent pusės milijono dole
rių. Viena išeitis — auginti 
Lietuvių fondo pagrindinį kapi
talą ir gauti didesnį pelną. 

Be to, visuomenėje sklei
džiami iškraipyti komentarai, 
išgalvoti ir nepagrįsti gandai. 
Tuo norima kenkti L. fondo 
augimui ir tvarkingai vedamam 
darbui. Turime džiaugtis, kad 
tokių gandų ir nepagrįstų 
priekaištų nėra daug, o LF tęsia 
sėkmingą veiklą. Aukų telki
mas ir lietuvybės rėmimas išei
vijoje bei pagalba tautiečiams iš 
Lietuvos randa pritarimą LF 
narių tarpe bei visuomenėje. 
Kapitalas auga, o tai padės stip
riau remti išeiviją ir Lietuvą. 

Marija Remienė 

Tikriausia nėra Vokietijoje 
lietuvio, kuris nepažintų Justi
no Lukošiaus. Per paskutinius 
26 metus jis buvo Vokietijos LB 
valdybos reikalų vedėju ir gyve
no Vasario 16-osios gimnazijoj. 
Jeigu skambindavai gimnazijai, 
tai nuo ryto iki vėlyvo vakaro, 
išskyrus po pietų, atsiliepdavo 
Lukošius. Jeigu kam nors reikė
jo vertimų, teisinių patarimų ar
ba ir šiaip informacijų, tas 
kreipdavosi į Lukošių, nes jj 
beveik visuomet rasdavo ir jis 
visuomet patarnaudavo. Taip 
pat ir visas Hiutenfeldo mieste
lis j j žino, bet rrj jo tikra pavar
de. Jeigu paklaustum kaime, 
kur gyvena Lukošius, mažai kas 
težinotų, bet jeigu paklaustum. 
ar matėte „Baltąjį milžiną", visi 
parodytų, kur jį rasti. Taip 
didžiulė vokiečių gamykla buvo 
pavadinusi savo geriausius 
skalbimo miltelius, kuriuos 
nuolatos reklamuodavo televizi

joj. Šį vardą mokiniai pritaikė 
Justinui Lukošiui dėl jo baltų 
plaukų, didelio ūgio ir stambaus 
sudėjimo. Jis ir prigijo. 

Šis „Baltasis milžinas" š.m. 
birželio 12 d. šventė savo 85 
gimtadienį. Nors savo išore jis 
milžinas, tačiau jo sveikata 
buvo silpna. Sunkiose sąlygose 
gyvendamas susirgo džiova, po 
karo 4 metus gydėsi įvairiose 
sanatorijose Šiaurės Vokietijo
je. Tuomet mažai teturėjo vilčių 
pasveikti. Bet jis nepasidavė. 
Atsigavo ir dirbo iki šio pavasa
rio. Tik prieš pora mėnesių 
galutinai išėjo pensijon. 

Sekmadienj. birželio 12 d., jo 
draugai ir ilgamečiai ben
dradarbiai susirinko gimnazijos 
salėje jį pagerbti. Jį sveikino 
Vokietijos LB \aldyba, Gim
nazijos kuratorija ir net 
Lampertheimo meras atsiuntė 
miesto sveikinimus su dovana. 
Gimnazijos jaunųjų orkestras jo 
garbei pagrojo, o po to visi 
linksmai šventė jubiliejų iki pat 
vidurnakčio. 

Jubiliatas gimęs 1909 m. Užu 
pės kaime. Surviliškio valsčiuje, 
Kėdainių apskrityje ūkininko 
šeimoje. Baigęs pradžios mokyk
lą, 1919-1927 mokėsi Kėdainių 
valstybinėje gimnazijoje. Nuo 
1927 iki 1931 metų studijavo 
lituanistiką, filosofiją, pedagogi 
ką ir germanistiką ir po metų 
pertraukos, nuo 1932 36 teisę. 
Šias 9tudijas 1938 metais ap
vainikavo teisininko diplomu. 

Tačiau šioje srityje palyginus ne 
ilgai dirbo. Prieš pirmąją sovie
tinę okupaciją vienerius metus 
buvo teismo kandidatu Vyriau
siame tribunole, o 1941-43 buvo 
Ukmergės I apylinkės tardyto
ju. Po to vienerius metus ad
vokatavo Ukmergėje. 1945-46 
buvo advokatu prie Alijantų 
teismo Liubeke, o 1951-52 tarp
tautinės pabėgėlių organizacijos 
ERO teisiniu patarėju Wentorfe. 
Tuomi ir baigėsi jo, kaip teisi
ninko karjera Tikriausia dėl 
silpnos sveikatos tos karjeros ir 
nesiekė. Bet teisininko išsilavi
nimas jam buvo naudingas dar 
be, ypač Bendruomenės reikalų 
vedėjo pareigose. Čia jam dažnai 

tekdavo tautiečiams arba vo
kiečių įstaigoms patarti įvai
riausiais teisiniais klausimais, 
ypač pensijų reikalais. 

Prieš karą jis 10 metų dirbo 
Vytauto komitete, bet daugiau
sia atsidėjo žurnalistikai. Šį 
darbą mėgo nuo pat jaunų die
nų, nes jau 1928 metais įsteigė 
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NETIKINČIŲJŲ 
KATEDROS SESIJA 

Milano (Italijos) arkivyskupo 
kardinolo KM. Martini inicia
tyva jau septintą kartą buvo su
organizuotas dialogas su neti-
kinčiaisiais pavadinta ,.Neti
kinčiųjų katedra", kuri pasi
baigė lapkričio 27 d. Tos sesijos 
tema buvo „Netikinčiojo mal
da". Arkivyskupas analizavo 
sąvokas „suvokti", „pažinti", 
„melstis". Atsakyti bandė patys 
įvairiausių pažiūrų susirinku- — — — — — — — — — — 
šieji. Jų asmeniniai liudijimai sąjungos garbės teismo nariu, 
buvo pagrįsti pačių išgyventa vėliau 25 metus, iki šio pavasa-

PARDUOSI SAVO INKSTĄ, 
ATIDUOSI SKOLA 

Žurnalistai Kauno laikraš
čiuose suskaičiavo bent iesis 
skelbimus, kuriuose jauni žmo
nės siūlo pirkti savo inkstą. Už 
inkstą prašoma apie 8-10 tūks
tančių dolerių. Dažniausiai pi
nigai reikalingi skoloms atiduo
ti po nenusisekusio biznio. Gy
dytojai tvirtina, kad jie atsi
sakytų persodinti pirktą orga
ną. 

patirtimi. Mintimis dalijosi 
psichologas, filosofė ir budistų 
vienuolis. Arkivyskupas KM. 
Martini ragino nuosekliai tar
pusavyje susieti pažinimą, 
maldą ir adoraciją. 

Kauno radiofone Jaunimo radi
jo valandėlę, kurią ir vedė. 
1953-54 metais buvo VLIKo ra
dijo komentatorium bei doku
mentacijos skyriaus vedėju 
Reutlingene. o nuo 1955 iki 
1965 buvo Lietuviškų programų 
redaktorium Tautiniame Ispa
nijos radijuje Madride. Faktiš
kai jis vienas 10 metų (dieną iš 
dienos, nesvarbu ar šokiadienis, 
ar šventadienis paruošdavo lie
tuvišką programa ir ją pats 
įkalbėdavo. 

Baigęs darbą Madride vėl gy
dėsi sanatorijoje, šį kartą 
Švarcvalde. kur išbuvo trejis 
metus, 1968 metais jis buvo 
pakviestas į Hiutenfeldą ne tik 
Vokietijos lietuvių bendruome
nės reikalų vedėjo, bet ir infor
macijų redaktoriaus pareigoms. 

Per visą šį laiką jis stengda
vosi aplankyti visus svar
biausius Vokietijos lietuvių 
renginius, o Romuvoje nė vieno 
renginio nepraleisdavo. J i s 
labai sąžiningai vesdavo savo 
užrašus ir visus renginius 
kruopščiai aprašydavo infor
macijose. Dažnai paruošdavo 
pranešimus Vatikano radijui ar
ba kitiems lietuviškiems laik
raščiams. Iš viso jis labai 
visuomeniškai nusiteikęs. Jei 
mokiniai jį kviečiasi į pagalbą, 
'paskaitėlei, ar į diskusijas, ar
ba kokio rašinio kalbą pataisyti) 
visuomet sutinka ir padeda, 
ypač ateitininkams, nes jis pats 
nuo gimnazijos laikų šiai orga
nizacijai priklauso. Universitete 
buvo įsijungęs į ateitininkų lite
ratūros ir meno korporaciją 
„Šatriją". 

Bendruomenėje vykdė ir kitas 
pareigas. Po karo vienerius 
metus buvo Liubeko tremtinių 
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rio buvo Vokietijos LB Garbes 
teismo pirmininku. Vokietijos 
LB tarybai priklausė 1952-1964 
ir nuo 1969 metų iki dabar, 
valdybai priklausė nuo 1951-53 
nariu, 1974 pirmininku, 1975 
vicepirmininku ir 1977 bei 1979 
iždininku. 

Ilgus metus jis atstovaudavo 
Vokietijos katalikų sielovados 
direktorių: gimnazijos kuratori-
joje ir, kai reikėjo, sutiko eiti į 
kuratorijos valdybą. Taip nuo 
1968 iki 1970 ir 1972 iki 1977 
buvo kuratorijos valdybos 
vicepirmininku. 

Visas problemas sprendžia la
bai ramiai, paprastai nesikarš-
čiuodamas. Tačiau yra pasitai
kę, kad posėdyje užsispyrės gin
davo savo nuomonę, net susi
pykdavo, bet pykčio „nenešioda
vo". Jau po posėdžio, o vėliau
siai po dienos kalbėdavo, lyg 
niekad nebūtų buvęs supykęs. 

Jo bendradarbiams labai 
akis krito jo taupumas. Jeigu 
reikėdavo mokėti kokią nors 
sąskaitą, tai jis kelis kartus 
patikrindavo, ar tikrai bendruo
menės valdybai ją reikia mokė
ti, ar nebūtų galima gauti kokią 
nuolaidą, ar neatsirastų kas 
nors kitas, kas ją apmokėtų. 
Kiekviena popieriuką taupo, abi 
puses smulkiai aprašo ir pan. 
Tačiau iš kitos pusės dosniai 
aukoja, tik nesiskelbia. Jis 
parėmė ne vieną mokinį įvairio
mis progomis ir taip pat aukojo 
gimnazijos statyboms bei 
remontams. 

Nors anksčiau buvo didelis 
ligonis, į senatvę labai sustiprė
jo ir 25 metus pasidžiaugė gera 
sveikata. Tik pernai sunkiai 
susirgo ir ilgai gydėsi ligoninėje, 
sanatorijoje ir namuose. Dabar 
vėl pilnai atsigavo, rašinėja į 

spaudą, talkina valdybai. Rei
kia palinkėti, kad dar ilgai jam 
užtektų energijos ir sveikatos 
darbuotis lietuvių Bendruome
nėje, kurioje jis visą laiką 
aktyviai reiškėsi. 

A.S. 

•^uneosyrac 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 

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

KOMP. MIKULSKIO 
P A L A I K A I GRĮŽTA 

I VILNIŲ 

O n a Mikulskienė, lydima 
buvusios čiurlionietės Pranės 
Ambroze, birželio 30 d. vyksta 
į Vilnių — gabena palaidojimui 
k o m p o z i t o r i a u s - d i r i g e n t o , 
L.T.M. Čiurlionio ansamblio 
vadovo palaikus . Skulptorius 
Ramojus Mozoliauskas sukūrė 
menišką urną, kuri Vilniuje bus 
perduota Arkikatedros klebonui 
Kazimierui Vasiliauskui. Palai
kai bus įnešami į Arkikatedros 
ka ra l i šką mauzoliejų ir po 
iškilmingų Mišių palaidoti Rasų 
kapinėse. Iškilmėmis rūpinasi 
GT Internat ional kelionių fir
ma. Ypatingą pagalbą šiuo atve
ju Onai Mikulskienei suteikė 
Mikulskių bičiulis solistas Algis 
Grigas, GT International pre
z i d e n t a s . 

P E N S I N I N K Ų IŠVYKA 

Clevelando Lietuvių Pensi
n inkų klubas birželio 2'3 d. ren
gia išvyką į Sea World. Išvyks
tama autobusu iš Dievo Motinos 
parapijos k iemo 11 vai . ryto, 
gr įž tama 7 vai . vak. Klubas 
parūpins autobusą. Dar yra 
ke le tas vietų. Užsisakyti pas 
Vytau tą Staškų, tel 486-2475. 

„ D A I N A V O S " VAJAUS 
S Ė K M I N G A PABAIGA 

Šį pavasarį Clevelande vykdy
tas vajus ir laimėjimai ..Daina
vos" stovyklos iždą papildė 
14,140 dolerių. 

Ta proga aukų gauta 8.635 
dol. ir iš laimėjimų bilietų — 
7.077 dol. Vajaus ir laimėjimu 
išlaidos — bilietų, vokų spaus
dinimas, pašto ženklai — sudarė 
1,563 dol. 

Nuoširdžiai dėkojame; laimė
j i m a m s d o v a n ų davėjams: 
American Travel Service ir SA> 
lėktuvų linijai, tarpininkaujant 
Aleksui Lauraičiui ir Ingridai 
Bublienei, dailininkui Rimui 
Laniauskui ir Stanson Wrec-
king Co.. geraširdžiams auko
tojams; dalyvavusiems laimėji
muose ir visiems talkininkams. 
ypač Kr i s t ina i Sušinskienei 
visą apyskai tą įtraukusiai į 
kompiuterių sistemą. 

Ši pa rama y ra didžioji viltis 
Dainavai išlikti ištikimų savo 
tautos sūnų ir dukrų lietuvybės 
tarnyboje! 

Dainavos stovyklos globos 
komitetas Clevelande dr. Ma
rius Laniauskas — pirm.. Alber
tas S u š i n s k a s ižd.. Regina 
Šilgalienė, sekr. ir nariai Nijolė 
Balč iūn ienė , Vladas Cyvas. 
Vacys Rociūnas ir Aldona Zors-
kienė nuoširdžiai dėkoja „Tėvy
nės garsų" radijo valandėlei už 
talką. 

T. G. 

I D I D Į J Į ŠOKĮ ... 

Tokiu kvietimu „Mažoji Gran
dinėlė" birželio 10 dienos saulė 
tą pavakarę sukvietė Dievo Mo
t inos parapijos didžiojon salen 
savo tėvelius, senelius ir visus 
l ietuvišku jaunimu besidomin 
čius savo draugus . Atėjome, bet 
nežinojome k a pamatysime ir 
n e n u j a u t ė m e , ko t u r ė t u m e 
laukt i . 

Pernai rudenį toje pačioje 
salėje, šios naujai steigiamos 
mažųjų Šokėjų grupes vadoves 
Aidos Bublytės sukviesti, pir-
mon r epe t i c i j on su s i r i nko 
būsimieji „Grandinė lės" šo 
kėjai. Nebuvo jų daug, nes, 
turbūt, ne visi vadoves kvietimą 
išgirdo. Ir pirmieji žingsniai n«-
buvo per drąsūs . Praėjo ruduo. 

žiema ir gera dalis pavasario. Ir 
ta ip s u l a u k ė m e praė jus io 
penktadienio. 

Salė vadovės ir jos talkininkių 
Rimos Žiedonytes, Jul i jos 
Bartkutės ir Vidos Žiedonytes 
gražiai papuošta, sus ta ty ta 
nemažai kėdžių — pasiruošta 
pasirodymui-vaka jne . Viskas 
priminė tolimesne ir ne taipjau 
tolimą praeitį, kai didži< 
„Grandinėlės*" eidavome pasi 
žiūrėti. 

Pasigirdus Rimo Biliūno, 
nuolatinio „Grandinėlės" ir da
bartinės mažųjų grupės akor
deonisto, pirmiesiems akor
dams, salėn vadovių ve i 
įžygiavo šokėjai. Dailiose repe
ticijos uniformose, su šype 
mis veiduose, su ryžtu žings
niuose.. . Iš k a r t o pasidarė 
džiugu... ir t ruputį graudu. 
Džiugu, nes pajutome, kad 
matome didelio darbo ir ryžto 
sėkmingą pradžią... ir graudu, 
nes nebėra t o s didžiosios 
„Grandinėlės", kurios žingsniu 
dabar šie mažieji žengia. 

Po parodomosios pamokos, 
vadovaujant mokytojoms ir at 
liekant įvairių žingsnių pra
tybas, šokėjai patys vieni atliko 
aštuonis šokius. Tai tik pirmas 
jų pasirodymas, o jau jaut i :u 
šokyje kažką truputį d tgiau... 
Ir galbūt tik šį nepapr; 
gražų birželio vakarą pajutome 
kad „Grandinėlės" įkūrėj 
vadovo Liudo Sagio ket 
dešimtmečių darbas ir kūrybin
gumas šiandien apėjo "r pilna 
užbaigė savo ratą . Ir t ą ratą 
užbaigė ..Grandinėlėj" užaugusi 
Aida Bublytė, į naują rytojų iš
vesdama pačius mažiausius. 
pačius jauniausius šokėjus. 
pajėgdama jau pačioje savo dar
bo pradžioje perduoti jiems 
„Grandinėlės" steigėjo ir jos 
pačios ilgamečio mokytoj-
do Sagio lietuviško šok :" 

Gražus tai buvo vakaras 
moję eilėje sėdėjo Liudas ir 
Aleksandra Sagiai . J i e su 
šypsena priėmė sveikinimus ir 
celes. I r jiem i šypa 

nes matė, kad ne visi 
kam j ie atidavė tiek daug savo 
gyvenimo metų h ukos, pražu
vo ar dingo naujų dienų sūku
riuose ir užsimojimuose. 

R e i k i a sve ik in t j a u : 
šokėju vadove Aida Bubi-1 
jos talkininkes Rimą Žiedonytę 
Juliją Bartkutę ir Vidą Zied 
tę. Pagirtinas y r a Rima.s 
nas. kuris kiekviena sekma
dienio vakarą praleidžia 
grodamas jauniesiems šoke 
jams. Kiek rasim jaunų vyrų. 
kurie pasirenka sekmadieniui 
tokį užsiėmimą? 

Ir t ada kyla mintis, ar ne 
laikas ir aniems šokėjams su 
grįžti? ..Grandinėlė" buvo per 
daug graži, per daug puiki lietu
viško šokio puoselėtoja, kad tik 
galėtų imti ir užgesti, lyg nie
kur nieko nebūtų buvę. Praėjusį 
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Pigia i p a r d u o d u vir tuvės stalą su 
4 k ė d ė m , sofą ir 2 fote l ius. 

T e l . 7 0 8 - 3 4 6 - 9 7 1 3 

išvažiuoja — Parduoda 
iango vėsintuvą GE firmos, beveik 
naują, ir , ,microwave" krosnelę. 
Skambinti: 708-346-0287 8 v.r. — 
10 v.r. Ir 8 v.v. — 10 v.v. 

MISCELLANEOUS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 Va W a * t »5th Street 

T # J . _ (708) 424-8654 
(312) 581-8654 
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GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar parduodant 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• MIS kompiuteriųir FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• PerKame ir parduodame namus 
• Apanmentus ir žemą 
• Pensininkams nuo'aida 

JAV LB Tarybos rinkimų Grand Rapi 
Petras Treška ir Juozas Ujciansk 
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E L E K T R O S . 
(VEDIMAI - PATAISYMAI 

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

312-778-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Q[*Ki 
KMIECIK REALTORS 
7922 S. Pulaski Rd. 

4365 S. Ajcher Ave. 

C l e a n l n g a t t ies , ga rages , base-
m e n t s ; eutt ing & remov ing trees. 
F r e e e s t l m a t e . Ca l l V y t a s , te l . 
3 1 2 - 4 3 6 - 1 4 3 7 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

jei norite parduoti ar pirkti namus, 
kreipkite^ į Danut- viayer. ji profe
sionaliai, sąžiningai ir asmeniškai 
patarnaus. įkainavimą^ veltui. 

Movlng—Kraustymas 
Protesicnalus patarnavimas pri
einamomis kainomis, jums patogi 
laiku. Draudimas garantuotas. Kreip'is:' 
Gediminas: tei. 312-925-4331 

U.S. Savings Bonds 
Make Great Gite. 
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APLANKYKITE PABALTIJĮ 
LIETUVA '94 

K r e i p k i t ė s į m u s — s u p l a n u o s i m e jūsų kelione. 
P r i e i n a m i a u s i o s ka inos 

F i n n a i r ir SAS o r o l inijomis 
" e c o n o m y " ir "bus ines s " klnse 

Viešbučiai 

GO BALTIC 
Mūsų naujas leidinys apie SI 

ir Baltijos kraštus — perskaitykite! 

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

(steigta 1931 m. 

245 Fifth Ave., Nevv York, N.Y. 10016 
Te!. 212-683-9500 .-=-. Fax 212-683-9511 
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, I E T U V O S A I D A I 
Veda KAZĖ BRAZDŽIONYTF 

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

Visos laidos iš VVCtV stoties 
1450 A M banga. 

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

Tel.: (?08) « M 9 1 1 . Tel.-FAX (708) 839-0870 

LITERATŪRINĖ NAUJIENA 

Kazio Bradūno ir Rimvydo Šitoajo-
rio redaguota, dvidešimties autorių 
parašyta knyga, apžvelgianti visą 
45 metu mūsų egzodo literatūros 
laikotarpį. Veikalas 864 didelio for
mato puslapių, kuriuos puošia 
šimtai įvairiausių iliustracijų. Lei
dėjas — mecenatas yra Uetuvių 
Fondas, vardinis leidej-:-.;. .'tua-
nistikos Institutas. 

Leidinys gaunamas ..Drauge . 
4545 West 63rd Stree. Chicago. R. 
60629 Knygos kaina — $30.00 
Užsisakant paštu, persiuntimo iSlai 
doms pridedama $4 00, į Kanada 
— $6.00. į kitus kraštus — $6.50 
Hhnojaus gyventoja' visais atvejais 
dar primoka $2 63 valstijos mo
kesčių. 
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LAIŠKAI 
NEAIŠKŪS MOTYVAI 

„Draugo" birželio 4 d. laidoje 
yra paskelbta J A V LB XIV Ta
rybos r inkimų rezultatai . Iš
rinktųjų narių pavardės skel
biamos alfabeto tvarka , o likę 
kandidatais — balsų daugumos 
eile. 

Man ir, manau , kitiems, būtų 
įdomu sužinoti priešingai — 
apygardų iš r inktų narių balsų 
skaičius, o ne alfabetine tvarka 
jų pavardes. Tas suteiktų skai
tytojams ir balsuotojams progą 
sužinoti išrinktųjų populiaru
mą. Dabar gi t a r p išrinktų na
rių mažiausiasi gavęs balsų gali 
bū t i p i r m u t i n i s la imėjus ių 
sąraše. 

Kodėl nenorima pasakyti pa
vardės asmenų, išrinktų su 
mažesniu balsų skaičiumi? Gy
vendami demokratiškame kraš
te, skaitome Amerikos balsavi
mo rezultatus. Čia visuomet yra 
pažymima kokį balsų skaičių 
gavo išr inktasis . Būtų įdomu 
sužinoti iš LB centro vadovybės, 
kokiais motyvais remiantis ne
buvo norima paskelbti visuome
nei išrinktų kandidatų balsų 
skaičių. 

V y t a u t a s Š e š t o k a s 
Los Angeles, CA 

NUO KADA PRADĖJO 
„MIRTI" RESTORANAI? 

„Draugo" 1994.VI. 18 laidoje, 
JAV LB ekoniminių reikalų ta
rybos informacijos skyriuje, Ri
mos J a k u t y t ė s s t ra ipsny je 
„Ekonomikos žvilgsnis iš Lietu
vos", rašoma — Restoranas 
„Dainava" m i r ė (mano pa
braukta , A.J.). 

Iki šiol mirtis buvo siejama su 
žmogaus gyvybe. Sakydavome, 
žmogus mirė a r žuvo nelaimėje, 
o restoranai , bankai , prekybos 
įmonės užsidarė, likvidavosi, 
augalai sunyko, paukščiai, gy
vuliai nugaiš ta . 

Šio straipsnio autorė turbūt 
yra iš Lietuvos ir labai reikš
mingą žodį „mi r t i s " vartoja ne 
vietoje. To pat ies straipsnio 
kitoje vietoje y r a panaudotas 
žodis „baldžiai". Nepaskaitęs 
turinio negalėtum pasakyti, ką 
tas žodis reiškia. Lietuvoje pa
plito tiek daug naujadarų ir sve
timžodžių, kad išeivijos skaity
tojams sunku susigaudyti. Išei
vijos ir net Lietuvos spaudoje 
daugelį kar tų buvo rašyta apie 
naudojamus svetimžodžius, ku
riuos lengvai galima pakeisti 
jau įsipilietinusiais lietuviškais 
žodžiais. Dažnokai net tame pa
čiame straipsnyje galima rast i 
rašant abi sąvokas: asociacija ir 
sąjunga. Lietuvoje yra pakanka
mai išsimokslinusių lituanistų, 
kurie turėtų kalbos gry*"nimą 
neatidėliojant tvarkyt i . 

Visokie „baldžiai" — baldų 
dirbėjai, „spinčiai" — spintų 
dirbėjai, „loviai" — lovų gamin
tojai ir t.t. Ar nepakako medžio 
darbams vartoti žodį „stal ius", 
o įvairiems metalurgijos dar
bams — mechaniko, šaltkalvio 
ar kalvio? 

Net į konstituciją buvo ban
doma įgrūsti žodį „balatiruotis", 
kurio reikšmę net angliškai kal
bantiems buvo sunku suprasti . 
Per didelį r iksmą šis žodis jau 
baigiamas užmiršti , o tuo tarpu 
„rei t ingas" d a r dažnai naudo
jamas. 

Susipraskite, mokytieji Lietu
vos žurnalistai ir kalbininkai, ir 
nevartokite naujų svetimžodžių, 
nepaisant, kad j ie būtų iš slavų 
ar anglų kalbos. 

A n t a n a s Juodva lk i s 
Chicago, IL 

KALBOS RŪPESČIAI 

Džiugu, kad mūsų kalbos gry
numu rūpinamės, dėl jo „serga
me", bet ar visad pagrįstai? 

Birželio 21 dienos „Draugo" 
laiškų skyriuje Aldona Palukai 
tienė kritikuoja A. Gečio laišką 
dėl JAV LB veiklos. Nemanau, 

kad ta kr i t ika r imtai pagrįsta. 
Kalba yra tautos gyvenimo 

reiškinys, kar tu su gyvenimu, 
keičiasi ir kalba, atsiranda nau
ji reiškiniai, atsiranda ir nauji 
žodžiai šiems reiškiniams nusa
kyt i . Mūsų bendrinei kalbai 
Jablonskis parinko jo gyvenamo 
meto kaimo kalbą, tačiau jis 
neneigė ir reikalo kurti nauja
darus , kur jie buvo reikalingi, 
ir juos grįsti lietuvių kalbos 
žodžių darybos dėsniais. Galime 
drąsiai teigti , kad „sankcio
navimo", „ratifikavimo" sąvo
kos to meto kaime nebuvo žino
mos, tai joms ir nebuvo sukurti 
liaudies žodžiai. Tiedu, o vėliau 
nemaža ir kitų žodžių įsipilieti-
no mūsų kalboje, pradėjus gy
venti valstybiniu gyvenimu. P. 
Palukai t ienė sako, kad, pagal
vojus, tuos jai nepriimtinus žo
džius galime pakeisti lietuviš
kais . Kodėl ji to nepadaro savo 
laiške? 

Jeigu kas nors dabar prabiltų 
Mindaugo ar Vytauto laikų kal
ba, vargu ar susikalbėtume. 

Turime rimtai kovoti su so
v i e t m e č i u l i e tuv ių kalbą 
užteršusiomis svetimybėmis, 
kurios yra išstūmusios nepri
klausomybės metais naudotus 
žodžius. Kai kuriose mūsų radi
jo programose, nežiūrint klau
sytojų prašymo kalbą apsivaly
t i , vis dar girdime „filialus", 
„re isus" ir kitokį kalbos šiukš
lyną. Jeigu mūsų pastabos ne
pasiekia radijo programų vado
vybių, nesidrovėkime paskam
bint i tokių skelbimų davėjams 
ir juos tvirtai papeikti. 

Vytenis S ta tkus 
North Riverside, IL 

KUR DINGO LIETUVIAI 
DAKTARAI? 

Nors pats savęs nelaikau et
nišku lietuviu, visgi gimiau Kau
ne, buvau įregistruotas studen
tu Vytauto Didžiojo universiteto 
Medicinos fakultete 1939-1940 
mokslo metais. Esu „Draugo" 
skaitytojas. 

Aš visuomet buvau nuomo
nės, jog Šv. Kryžiaus ligoninė 
y ra iš esmės lietuviška institu
cija,tarnaujanti lietuviams pa
cientams, kurių daugumą pri
žiūri lietuvių gydytojai. Kai ne
seniai skaičiau didelį, ištiso pus
lapio „Holy Cross Physicians 
Association" skelbimą jūsų laik
raštyje pastebėjau, kad tarp tų 
suminėtų 54 „Great doctors", 
t ik gal du ar trys — pagal pavar
des — lietuviai. Kur gi dingo 
visi lietuviai daktarai? 

Nicholas I. Gemell, M.D. 
Crystal Lake, IL 

DAIKTUS VADINKIME JU 
TIKRAIS VARDAIS 

Prieškarinei Lietuvai užsieny 
atstovavo jos pasiuntiniai, jų 
darbovietės buvo vadinamos pa
siuntinybėmis (žiūr. LE). Dabar, 
atgavus nepriklausomybę, vien 
ambasadoriai ir ambasados. 

Ambasadorius, kaip žinome, 
y r a aukščiausias diplomato 
laipsnis. Juos tur i tik didelių 
valstybių prie didelių valstybių 
akredituoti atstovai, su gausiais 
būriais pagalbinio personalo. 
Tuo tarpu prie mažesnių valsty
bių pasitenkina pasiuntiniais, 
su kukliais pagalbinio perso
nalo kadrais. Tai koks kipšas 
sugundė mūsiškius taip pasi
pūsti? Išeivijos numylėtinis Sta
sys Lozoraitis ir prie Italijos vy
riausybės Romoje ir prie JAV 
Vašingtone atstovo pareigas ėjr-
Charge d'affaire titulu, tai iš 
ku r išdygo ambasadoriaus titu
las? Panašiai ir buvusio konsu
lo Aniceto Simučio, kaip lygiai 
ir kitų atstovų (Carakase, Kijeve, 
Minske). Sakau, ar tik nebus čia 
savo rankos pridėję mūsų uolūs 
laikrašt ininkai , nes iki šiol 
neteko girdėti, kad Seimas būtų 
priėmęs tokį įstatymą — visas 
atstovybes paaukštinti. O be 
įs tatymo paramos tituluotis 
svetimu laipsniu draudžia Bau
džiamasis s tatutas . Todėl ne
veikime į bėdą gerų žmonių. 

Stasys Griežė 
Dudley, MA 
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DR. ST. TUMINĄ 
PRISIMENANT 

Vytautas ir Martha Račkauskai. 

TEISININKO VYTAUTO 
RAČKAUSKO NETEKUS 

Vytautas Račkauskas, gimė 
1910 m. sausio 2 d. Kaune. Pir
majam pasauliniam karui kilus, 
su tėvais buvo pasi t raukęs į 
Voronežą, Rusiją, kur pradėjo ir 
pirmuosius mokslus. Grįžęs j 
Lietuvą, mokslą tęsė K a u n e , ir 
1929 m. baigė Aušros gimnaziją. 
Tais pačiais metais įstojo j 
Lietuvos universiteto te is ių 
fakultetą ir studijavo teisę. 1933 
metais Vytauto Didžiojo univer-

NE VISAI TIKSLI ŽINIA 
APIE TRAKTORIUS 

Birželio 16 d. . ,Drauge" ra
šoma, kad viena ponia užsakė 
traktorių savo artimiesiems Lie
tuvoje ir mokėjo 5.000 dol.. 
„...nes ten kainuotų apie 20.000 
litų...". 

Be abejo, traktoriai kainuoja 
įvairiai. Birželio 9 d. „Lietuvos 
ryto" žemės ūkio technikos skel
bimų skyriuje radau 11 skelbi
mų apie parduodamus t rakto
rius. Trys skelbimai buvo apie 
naujus. Du pavyzdžiai: pa r 
duoda „naują traktorių T-25 su 
kabina — kaina 8,600 litų". Tai 
būtų apie 2,150 dol. Ki tas : par
duoda „naujus LTZ 55A t r ak to 
rius. Kaina 12,000 l i tų" Dole 
riais — apie 3.000. 

Būtų įdomu paskaityti šiek 
tiek išsamiau apie daba r t ine 
žemės ūkio padėtį. Gal kas iš 
naujai atvažiavusių ar besilan 
kančių lietuvių galėtų daug iau 
apie tai parašyti. 

R o m a s P ū k š t y s 

KUR DU STOS, VISADOS 
DAUGIAU PADARYS 

Algis Liepinaitis , ,La išku 
skyriuje" buvo parašęs kvie 
timą lietuviškai visuomenei , 
kad jie siųstų „Draugų" ir k i tus 
lietuviškus laikraščius mūsų 
tautiečiams, išblaškytiems po 
Rusijos plotus ir kitiems, kur ie 
gyvena Lenkijoje, Ukrainoje . 
Baltgudijoje — Lietuvių Bend 
ruomenės valdyboms. Sveik i n 
tinas patarimas, bet kažin ar pa 
vieniai asmenys pajėgtu at l ikt i 
šį laikraščių užprenumeravimą 
ir siuntinėjimą. Mes tu r ime ne
mažai lietuviškų organizacijų, 
klubų ir draugijų, kur ios pa
jėgtų užprenumeruoti bent vie
ną lietuvišką laikraštį. Many 
čiau, kad jų turimos kasos ne
nukentėtų, o turėtų dvigubą 
naudą: paremtų lietuviškus lai
kraščius ir suteiktų džiaugsmą 
išblaškytiems lietuviams. 

Lietuvių Bendruomenių val
dybų adresus būtų gal ima gau-
ti Lietuvos konsulatuose. LB 
krašto valdybose ir laikraščių 
redakcijose. 

Lietuviai, gyveną Lenkijoje. 
Baltarusijoje, Ukrainoje. Rusi
jos žemės plotuose džiaugtųsi 
gavę lietuvišką spaudą, kur ios 
jie patys nepajėgia išleisti ar 
užsiprenumeruoti. 

Asmenys, priklausą įvairioms 
organizacijoms, klibinkite savą
sias valdybos ir s tenkitės, kad 
išblaškytų lietuvių š a u k s m a s 
būtų išklausytas. 

A n t a n a s P a u ž u o l i s 
Chicago, IL 

s i t e t e g a v o teisių moks lo 
diplomą. Teisės studijas — kovą 
su chuliganizmu — gilino 1942-
43 m. Fridricho VVilhelmo uni
versitete Berlyne ir 1944 m. 
Kara l iauč iaus universitete. 

Baigęs teisės studijas Vytauto 
Didž. 1933 m. pradėjo dirbti 
Teisingumo ministerijoje. Kau
ne at l iko teismo kandidato 
praktiką, Ukmergėje buvo tar
dytoju. Marijampolės ir Vil
niaus apygardų teismo pro
kuroro padėjėju. 1940 m. atsto
vavo Lietuvos prokuratūrai ru
sų politruko nusižudymo byloje. 
Bolševikams okupavus Lietuvą, 
laiku pasi t raukė į Vokietiją ir 
tą laiką išnaudojo, gil indamas 
a n k s č i a u m i n ė t a s t e i s i n e s 
žinias. 

Karui pasibaigus, 1947-49 m. 
buvo t remt in ių soc. reikalams 
valdininkas prie D. Britanijos 
darbo ministeri jos, vertėjas 
anglų teismuose. Kar tu dirbo 
Europos savanorių darbininkų 
stovykloje Hull , Anglijoje. 
Emigracijai prasidėjus, 1949 m. 
Vytau tas su šeima persikėlė į 
Kanadą, o 1953 m. atvyko į 
JAV ir įs ikūrė prie Čikagos 
esančiame Cicero miestelyje, 
kur visą laiką gyveno. 

Studijuodamas įstojo j L.S.T. 
Korp! Neo-Lithuania. o, baigęs 
studijas. įsijungė j filisterių 
sąjungą, tau t in inkus , jaunalie
tuvius ir šaulius. Ne tik buvo 
a k t y v u s na rys , bet ir pir 
mininkas ir savo sugebėjimus 
a t idavė l ie tuviškai veiklai . 
Išeivijoje nenutolo nuo sau 
ar t imų organizacijų ir dalyvavo 
jų veikloje. Ypatingai buvo 
veiklus ir nuoširdus Korp! Neo-
Li thuania rėmėjas. Velionis 
Vytau tas lankė neolituanų sto
vyklas, dalyvavo korporacijos 
suvažiavimuose ir savo gyveni
mišką patirti atidavė organiza
cijos veiklai. 

A.a. Vytautas buvo daugelio 
ta lentų žmogus ir dažnas pasi
naudojo jo patar imais bei pro
fesine pagalba. J i s buvo gerai 
pasiruošęs teisininko profesijai, 
t ik. susiklosčiusios gyvenimo 
sąlygos, neleido to išnaudoti. 
Bet ir čia Vytautas daugeliui 
lietuvių gelbėjo sudarant testa
mentus, atstovaujant teismuose 
ir kitose valdžios įstaigose, nes 
gerai mokėjo anglų kalbą ir su
sigaudę šio krašto teisiniuose 
labirintuose. 

A.a. Vytautas duoną pelnė, 
tarpininkaudamas nekilnojamo 
tur to pardavimui, vėliau įsitaisė 
brangenybių prekybą ir kar tu 
pradėjo laikrodžius *aisyti. Buvo 
žinomas, kaip sąžininkas spe
cialistas. 

Ne svet imajam buvo ir lietu
viškoji spauda bei fotografija. 
Bendradarbiavo Lietuvos ir išei
vijos spaudoje, aprašinėdamas 
įvykius ir paįvair indamas savo 
darytomis nuotraukomis. Gyve
nime buvo visad l inksmas ir 
nuoširdus kaimynas, draugas ir 
kolega. Mylėjo šeimą, ypač 
džiaugėsi vaikaičiais ir net 
provaikaičiu; buvo vedęs latvai-
tę . kuri išmoko lietuviškai ir 
išmokė abu vaikus. 

A.a. Vytauto Aleksandro Rač
kausko palaikai buvo pašarvoti 

Norėčiau pradėti prof. J. Am
brazev ič ium (Braza ič iu) — 
literatūros istoriku, kri t iku ir 
prof. E. K r e t s c h m e r ' i u — 
pasaulinio garso psichiatru. 

Vokiečių okupacijos metais 
vien savo malonumui paklausy
davau prof. J. Ambrazevičiaus 
paskaitų. Kartą jis kalbėjo apie 
Maironio veidą: keturkampis 
veidas, sučiauptos lūpos, gilios, 
gal net užsisvajojusios akys, 
neišsivysčiusios šypsnio raukš
lės veide ir t.t. Ambrazevičius 
mėgino surasti ryšį ta rp Mai
ronio veido išraiškos ir jo kūry
bos . (Ki tą k a r t ą panaš i a i 
kalbėjo ir apie Vaižgantą — 
Maironio priešingybę). 

Tuebingene teko klausyti 
prof. E. Kretschmer — „Koer-
perbau und Charakter" autorių 
Turbūt kiekvienais metais nau
j iems s tudentams primindavo, 
kad jis dar nesutikęs normalaus 
žmogaus, išskyrus šią audi
toriją, kuriai šiuo momentu 
kalba. Bet jo išvados apie kūno 
ir charakterio harmoniją buvo 
t ikrai įdomios. 

O d a b a r — ap ie dr. St. 
Tuminą. 

Noriu pabrėžti, kad aš jo 
nepažinau, nesu jo net matęs. 
Taigi, prisiminimus rašau iš is
torikams taip pageidautinos dis
tancijos. Turėtų būti pakan
kamas pagrindas objektyvumui, 
tačiau nedaug turiu objektyvios 
medžiagos jo biografijai nušvies
ti . Jeigu kas paskaitys, manau, 
atleis man jau vien už mano 
drąsą bei prisipažinimą savo 
t rūkumų. O raminuos dar ir 
tuo. kad ir man neteko sutikti 
žmogaus, neturinčio nė vieno 
t rūkumo, išskyrus jus. 

Pirmą kartą Tumino pavardę 
užtikau prieš 30 metų. Tada 
pradėjau rinkti po šapelį, po 
žagarėlį medžiagą studentų ir 
gydytojų „Gajos" korporacijos 
i s tor i ja i . Gerą deš imtmet į 
vėliau, jo pavardę paminėjau 
1941 m. į Sibirą išvežtųjų 
gydytojų sąraše. Dar už keleto 
metų užtikau tokiame atei
tininkų laikraštyje „Studentų 
dienos" 11938 m.) stud. Br. Sta-
s iuka i č io s t r a i p s n į su St. 
Tumino nuotrauka. Neprisime
nu, iš kur gavau antrą nuo
trauką. Trečioji daryta 1940 m. 
liepos mėn. kaip „Lietuvos liau
dies kar iuomenės medicinos 
kar ininkas" . Raudonarmiečio 
uniforma, aukšta kakta, bet 
maž i lyč ia i s ū s i u k a i s . Net 
n e d r ą s u vad in t i ū s iuka i s . 

Hallmark laidojimo namuose Ci
cero. Atsisveikinimą suruošė 
Korp! N e o - L i t h u a n i a ir ji 
pravedė vyr. valdybos arbitras 
Vaclovas Mažeika, garbės sar 
gyboje stovint kolegoms neoli 
tuanams. Korp! Neo-Lithuania 
vardu kalbėjo Mečys Valiukė
nas , nušvietęs a.a. Vytauto 
nueitą gyvenimo kelią. vyr. 
valdybos pirm. Vida Jonušiene 
ir Čikagos padalinio pirm. Algis 
Modestas. Visi kalbėtojai pa
reiškė gilią užuojautą liūdinčiai 
šeimai. Atsisveikinimas už
sklęstas Marijos giesme. 

A.a. Vytauto karstas iš koply
čios buvo perneštas į Šv. Antano 
lietuvių parapijos bažnyčią, 
kurioje kun. Antanas Zakaraus
kas aukojo šv. Mišias, pasakė 
pamokslą ir palydėjo į kapines. 
Pamaldų metu giedojo solistas 
Jonas Vaznelis. pri tar iant var
gonais. Iš bažnyčios velionio 
karstas buvo nulydėtas į Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines, ku
riose buvo at l iktas paskutinis 
pa ta rnav imas ir pagiedotas 
himnas. 

Taip dar vienas t aurus lietu
vis rado amžiną poilsį drau
gingoje, nors ir svetimoje 
žemėje. Ilsėkis ramybėje, mielas 
kolega Vytautai . 

A. J u o d v a l k i s 

Dr. Stasys Tuminas. 

Būčiau linkęs vadinti kokiu 
želdynėliu. 

Šiaip visos trys nuotraukos la
bai panašios. Beveik nematyti 
jokių senėjimo žymių, veido pa-
pilnėjimo. akių apsiblausimo. 

Ovalus veidas, stati kakta, 
plaukai atrodo tamsoki, kaip ir 
antakiai , lygūs. Nosis taisyklin
ga. Giloka raukšlė viršutinėje 
lūpoje, pačios lūpos — laisvai 
sudėtos, nesijaučia nei Įtampos, 
nei dirbtinumo žymių. Nėra net 
„nutaisyto" šypsnio (taip mėgs
tamo pozuojant), o tik papras
tumas ir at idumas. Tiesa, be
veik užmiršau akis. Dėl tų akių 
rašau ir šiuos prisiminimus. 
Bežiūrint į jas trijose nuo
traukose, mūsų žvilgsniai, taip 
sakant, susitiko. Tokiu ramumu 
žvelgia tiesiai į tave. į tavo vidų 
fne į tuštumą ir ne į tolį. bet tie
siai į tavo vidų). Rodos, pagaus 
subtiliausią sielos virpėjimą, 
supras ar reikalingas džiaugs
mas, a r užuojauta. 

Štai kodėl rašau. Rašau.nes 
biografinių žinių turiu labai 
mažai. 

Dr. St. Tuminas turėjo tėvus 
(tikriausiai jie vadinosi Tumi
nais). Bet kas jie? Ar Stasiukas 
augo vienišas, ar su broliais ir 
sesutėmis? Stasys gimė 1904 
metais . A. Masionis mini. kad 
tai buvo lapkričio 25 d., o J. 
K r a k a u s k a s — kad to pat 
mėnesio 5 d. Nė vienas neužsi
mena, pagal kokį kalendorių 
duomenis mini. Taigi turiu taip 
ir palikti be jokių komentarų. 

Pasauli išvydo Miežaičių km., 
Joniškio valsč.. Šiaulių apskr. 
Ten ir augo. o gimnaziją lankė 
ir ją baigė 1925 m. Šiauliuose. 
Įstojo į medicinos fakultetą 
Kaune ir jį baigė 1930 m. Jau 
su gydytojo diplomu baigė PLP 
k a r o mokykloje a s p i r a n t ų 
kursą. Taip ir liko kariuomenes 
gydytoju, pradžioje aviacijoje, o 
vėliau — DLK Margirio pėsti
ninkų pulke. 

Rusiškoji sovietine okupacija 
1940 m. užtiko kapitoną-gydy-
toją St. Tuminą vis dar ka
riuomenėje. Uždėjo sovietinį 

mundurą (minėjau, kad ši taip 
„pasidabinęs" yra trečiojoje 
nuotraukoje). Dar ir 1941 m. 
tarnavo sovietiniame 294 šaulių 
pulke. Kiek ilgai? 1941 m. 
birželio 14 d. NKVD jį areš
tuoja. T i k r i a u s i a i l i aud i e s 
priešo, išnaudotojo, bandito a r 
panašiu kaltinimu. Be teismo 
išvežamas į Norilsko gulagą. 
Vežė tuo laiku, kai tauta suki
lo prieš baisiausią 20-ojo am
žiaus terorą, vežė, kai t a u t a 
išgyveno, kad ir laikiną laisvės 
euforiją ir žuvusių didvyrių 
pagerbimą. Deja, vežė ne pagal 
„Kovų ir kančių istorijos" pra
bangą, bet užkaltuose gyvuli
niuose vagonuose. Be vandens, 
išbadėjusius, su vieninteliu pa
togumu; kibiru vagono kampe 
moter ims ir vy rams . . . (Be 
amžiaus, partinio ar religinio 
skirtumo.) Tokiuose „patogu
muose", viskuo aprūpint iems, 
buvo t ikra palaima ir gimti , ir 
numirti. O, vargše naivuoli! 
Dar gerai, jei ta i būtų t ik nai
vumas... 

Dr. Tuminas, iškentęs visus 
Sibiro taigų „ m a l o n u m u s " , 
1947 m. iš lagerio buvo paleis
tas, be teisės grįžti į Lietuvą. 
Ką jis tada veikė? Nežinau ir 
nemėginsiu spėlioti. I tėvynę 
grįžo 1957 m. Pradėjo dirbti 
1-oje poliklinikoje Vilniuje. 
Kada išėjo, kaip sakoma, į 
užpelnytą poilsį? 

Lietuvai vėl atgavus laisvę, 
tuometinis Krašto apsaugos 
ministras A. Butkevičius už 
nuopelnus Lietuvos kariuome
nei Stasiui Tuminui suteikė 
pulkininko leitenanto laipsnį. 
Po to jis ne t rukus mirė. 

St. Tuminas nuo gimnazijos 
laikų pr iklausė a te i t in inkų 
sąjūdžiui. Kai Kauno universi
tete 1927 m. pradėjo kur t i s 
s t uden tų m e d i k ų , , G a j o s " 
korporacija, jis buvo vienas pir
mųjų, šalia Račiūno. Pavalkio, 
K o n k u l e v i č i ū t ė s , A l e k n o s . 
Zubino, Kazlausko, Kudirkos, 
Meškausko, Čerskaus. Jusionio, 
Strimaičio ir keletos kitų. Pir
mojoje K. „Gaja" valdyboje 
matome ir St. Tuminą (1928 
m.) 

Dr. Stasys Tuminas mirė Vil
niuje 1993 m. rugsėjo 25 d. 
Palaidotas Antakalnio kapi
nėse. Tose pat kapinėse sutelpa 
t a u r i a u s i Tau tos s ū n ū s ir 
dukros, bet ir jos niekšai: žuvę 
dėl tėvynės laisvės, bet ir stri
bai; nukankintieji , bet ir jų 
žudikai. Į amžinojo poilsio vietą 
palydėjo giminės, pacientai , 
pažįstami, ginklo draugai ir likę 
„Gajos" broliai ir sesės. Viešpa
tie, duok jam užtarnautą poilsį 
ir ramybę Tavo rankoje. 

Žiūriu į 3 skirt ingas tavo, 
nepažįstamas broli, nuotraukas, 
ypač į tavo akis. Jos jau užgesu
sios žemės dienai ir nakčiai . 
Taip norėtųsi pajusti ir tavo 
sielos virpesių akordus... 

Dr . Kazys P e m k u s 

A.tA. 
ALDONA DRASUTIENĖ 
Gyveno Chicagoje. 
Mirė 1994 m. birželio 20 d.. 12:27 vai. po pietų, sulaukusi 

85 metų. 
Gimė Vilniuje. Amerikoje išgyveno 46 m. 
Nuliūdę liko: duktė dr. Jolanta Peckienė. žentas dr. 

Šarūnas Peckus. anūkai — Linas Peckus su žmona Carolyn 
Scholz ir Darius Peckus Taip pat giminės Lietuvoje. 

Velionė buvo žmona a a. dipl. inž. Prano Drąsucio. mirusio 
1959 m 

Velione pašarvota penktadieni, birželio 24 d. nuo 2 iki 8 
v v Petkus Marąuette laidojimo namuose. 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, birželio 25 d. Iš laidojimo 
namų 10 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10:30 vai. ryto 
gedulingos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus 
palaidota Šv. Kazimiero lietuviu kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažjstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse 

Nuliūdę duktė su šeima. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus Donald M. Petkus 
Tel 312 476 2345 arba 1-800-994 7600. 



8 DRAUGAS, penktadienis, 1994 m. birželio mėn. 24 d. NAUJI „DRAUGO" 
SKAITYTOJAI 

PAMINKLO KOPLYTSTULPIO 
ŠVENTINIMAS 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Žurnalistė Jūratė Kazickas 
ir ABC programos ,.20 20" ko
respondentė Lynn Sherr išleido 
naują knygą apie žymias Ame
rikos moteris. Knygos pava
dinimas — ,,Susan B. Anthony 
Slėpt Kere: A Guide to Ameri
can Women's Landmarks" . 
Knygoje aprašoma žymių ir ne 
taip žymių Amerikos moterų gi
mimo vietovės, specialūs mu
ziejai, skirti moterų temom ir 
pan. Abi autorės užaugo visai 
netoli ankstyvojo feminisčių 
judėjimo veikėjų gyvenviečių — 
Kazickaitė netoli Carrie Chap-
man Catt, o Sherr netoli Anna 
Howard Shavv namų. Taip rašo
ma „Chicago Tribūne", birželio 
12 ,.Womannews" skyriuje. 

Čikagos Lietuvių pensinin
kų sąjungos narių susirinki-
mas-pobūvis bus birželio 30 d., 
ketvirtadieni, 1 vai. p.p. Šaulių 
rinktinės namuose, 2417 W. 43 
St. Darbotvarkėje: trumpi pra-

• nešimai, menine programa, pie
tūs ir visų mėgstamas dovanų 
laimėjimas. Nariai maloniai 
kviečiami dalyvauti. 

Birželio 22 d.., aprašant Astos 
Tijūnėlytes mokslo pasiekimus, 
praleista, kad ji yra baigusi ne 
tik Kr. Donelaičio pradžios, bet 
ir aukštesniąją lit. mokyklą. 
Asta yra lankiusi ir Pedagoginį 
lit. institutą Čikagoje. 

„Chicago Tribūne" kelionių 
skyriuje birželio 19 d. aprašoma 
kelionių įdomybes ir sunkumai, 
keliaujant per buvusias Sovietų 
sąjungos respublikos ir apskri
tai buvusią Sovietų imperiją 
Žurnalisto David Rocks dėmesį 
patraukė Čekoslovakija. Lenki
ja. Bulgarija ir pan. Tačiau, 
autorius paminiu kad Baltijos 
kraštai — Lietuva. Latvija ir Es
tija daugiausia pasikeitė iš 
buvusių Sovietų respublikų. Pa
gal autorių, gaiima keliauti iš 
Stokholmo. Helsinkio ir Varšu
vos į tuos kraštus ir per juos. 
kaip per langą, žiūrėti kaip 
jiems sunku persiorientuoti 
naujame pasaulyje. Šiuose kraš
tuose šiaip sau turistas gali 
lengvai rasti rūmų ir pilių bei 
bažnyčių. 

Maria aukštesnioji mokyk
la <6727 S. Califorma) vėl ruo
šia „ženklų kalbos" kursus, 
kuriuose bus mokama susikal
bėti su kurčiaisiais. Anksčiau 
suruoštieji kursai buvo labai po
puliarūs, todėl ryžtamasi juos 
pakartoti. Kursai tęsiasi de
vynias savaites, šeštadieniais 
tarp 10:30 ir 11:30 vai. ryte, pra
dedant rugpjūčio 13 d. Visų kur
sų kaina — 35 dol. Pamokos 
vyks Maria mokyklos patalpose. 
Norintieji užsiregistuoti arba 
gauti daugiau informacijų, pra
šom kreiptis tel. 312-925-8686. 

Alfonsas Aniulis, San Diego. 
CA. 

Zina D. Zabulis, Glastonbury, 
» CT. Užpren. Zita Dreslius. Hart-
" ford. CT. 

Vitoldas Okulevičius, Chica
go, IL. 

Zigmas Bacevičius, Wood-
haven, NY 

Joseph Dauparas, Chicago, IL 
Ray Stevens, Aigonąuin, IL 
Ane Kleinaitis, Lockport, IL. 

Užpren. E. Josupait, Lockport, 
IL 

Juozas Macėnas, Lemont, IL. 
Užpren. J. Vaineikis, Oak 
Lawn, IL 

Stasys Jokubauskas. Palos 
Hills. IL 

Elena Sieczkovvski. Orland 
Park, IL. Užpren. V. Paulionis. 

Zigmas Mikužis, Jr. Chicago. 
IL 

Mrs. S. Heller, Brightwaters, 
N.Y. Užpren. Tauby Shimkin. 
Urbana, IL 

Asta Petrauskas, Chicago, IL. 
Užpren. J. Jasenas. 

Dalia Jermalavičius, Glen-
view, IL. Užpren. Julia Lun-
gienė. Chicago, IL. 

Zita Masley, Gatesville. TX 
Juozo Lukšos-Daumanto mo

kykla. Garliava. Užpren. Ona 
Kartanas, Omaha, NE. 

Audronė Matijošienė, Vilnius. 
Užpren. Marija Ulinskaitė, 
Rochester, NY. 

Vyg. Gutpazakis, Alytus. 
Užpren. E. Barškėt ienė . 
Hinsdale, IL. 

Soeur Ona Kibelkaitė. Paris, 
France. Užpren. J. Vaineikis, 
Oak Lawn. IL. 

Kazys Keblis 9242 E. Helen. 
Tucson, AZ, Užs. P. Guntis, Tuc-
son. AZ. 

Kostas Norvilą. Brooklyn 
N.Y. Užs. Povilas Norvilas. 

Lietuvių tautinėse kapinėse, 
Justice, IL., š.m. birželio 12 d. 
buvo pašventintas paminklas — 
koplytstulpis, skirtas Sibiro 
tremtiniams prisiminti. 

Iškilmes pradėjo 3 v.p.p. Leo
nas Kraučeliūnas Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sąjungos pir
mininkas, kviesdamas prisimin
ti visus žuvusius už Lietuvos 
laisvę ir juos pagerbti minutės 
susikaupimu. J is dėkojo Juliui 
ir Pranei Pakalkarns, šio pamin
klo steigėjams, ir drauge su 
Prane Pakalkiene perkirpo kas 
pinus, atidengiant paminkline 
lentą, kurioje įrašyta: ,,Sibiro 
tremtiniams prisiminti. Dau
giau kaip 300,000 lietuvių iš
vežta į Sibirą 1944-1953. Mūsų 
kančios — Dievui ir Lietuvai." 
(Julius ir Pranė Pakaikai. 1994; 

Pievelėje, po ąžuolais, buvo 
pastatytas, lietuviškais audi
niais bei juosta papuoštas, 
altorius, ant kurio stuvėjo Sabai 
gražaus darbo misinginis kryže
lis ir koplytstulpelis. Čia vysk. 
P. Baltakis aukojo šv. Mišias ir 

viena grupe nusifotografavo. 
Regina Narušienė susiriniku-
siems pristatė gubernatorių 
ir jam padėkojo ne tik už 
priėmimą, bet ir už drąsą 
remiant Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymą, Amerikos 
valdžiai dar nepripažinus Lie
tuvos valstybės. Gubernatorius 
Jim Edgar, gimęs II pasauliniui 
karui pasibaigus, sake, jog mo1 

kykloje mokėsi, kad Amerika 
nepripažįsta Baltijos tautų 
įjungimo į Sovietų Sąjungą, bet 
tais laikais nemanė, kad kada 
nors tos mažos valstybės, ta 
maža Lietuva, įstengs ne tik 

Rita R. Karas. St. Charles, IL pati išsilaisvinti, bet sugriauti 
Kun. Petras Purlys, Kauno ir visą Sovietų Sąjungą. Jis 

Kun. seminarija. Kaunas. džiaugėsi, kad čikagiečiai vėi 
Dr. Elena Adamonytė, Pane- gali laisvai keliauti j savo 

vėžvs. Užs. Joseph Petrikas, St. protėvių žemę, ir šposaudamas 

Illinois gubernatoriaus Jim Edgar ruoštame priėmime Čikagos ir apylinkių 
tautinių šokių grupėms ^birželio 13 d.) iš kairės: Kastytis Šoliūnas. gub. Jim 
Edgar. Rasa Poskočimienė. ..Spindulio" vadovė, ir Lietuvos gen. garbės kon
sulas Čikagoje Vaclovas Kleiza. 

x A.a. Faustinos Mackevi
čienės atminimui Ateitininku 
Federacijos fondui aukojo šie as
menys: po $25 — dr, Petras ir 
Stefa Kisieliai ir dr. Adolfas ir 
Jadvyga Damušiai. Po $20 Al
dona ir Vytas Soliūnai ir Julija 
Smilgienė. 

Ateitininkų Fed. fondas taria 
nuoširdų ačiū. 

(sk.) 

x Vytauto Didžiojo Šaulių 
rinktinė ruošia tradicines Joni
nes š.m. birželio 25 d. 7 vai. va
karo savo namuose. 2417 W. 43 
St., Chicago. Kviečiame šaulius 
ir visuomenę gausiai dalyvauti 
šiame pobūvyje. Bus šalti už
kandžiai, šilta vakarienė, veiks 
baras, laimės šulinys, bus dova
nų paskirstymas. Šokiams gros 
V.D. Šaulių rinktines orkestras, 
vadovaujamas Kosto Rama
nausko. Informacijai kreipkitės 
šiais tel.: 312-376-0551 arba 
312-434-3713. V-D. Šaulių 
rinktinės valdyba. 

x „Saulutė", Lietuvos 
našlaičių globos būrelis dėkoja 
už aukas Lietuvos vargstan
tiems vaikams: Frank Janulis 
$25, Liuda Balčienė dvi dideles 
dėžes gerų rūbų. Ačiū ..Saulu
tė". 419 VVeidner Rd., Buffalo 
Grove, IL 60089. 

(sk.) 

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 Paulius 
Kurkulis, 312-360-5627. dirbą 
su Oppenheimer & Co., Inc. 
Chicagoje. Iš kitur skambinkite 
veltui: tel. 1-800-621-2103. 

(sk) 

x Jei reikalinga įsigyti vai
ravimo teisės (IL Driver s 
License) — kreipkitės į Ed.Šu
maną, tel. 1-708-246-8241. 

(sk) 

Petersburg, FL. 

GUBERNATORIUS 
SVEIKINA VYKSTANČIUS 

Į LIETUVĄ 
Baigėsi mokslo metai, Čikaga 

užliejo vasaros kaitra, o dauge
lio Čikagos lietuvių mintys 
krypsta ne į atgaivinančias 
atostogas prie ežero, o į šios va
saros kelione Lietuvon dalyvau
ti Dainų šventėje. Daugelį metu 
Šokių ir dainų švenčių tradici
jas tęsė lietuviai, karo vėtrų nu
blokšti toli nuo savo Tėvynės. 
Džiaugėmės, kai į paskutinią
sias atvyko vienetai iš Lietuvos 
šokti ir dainuoti su mumis, o 
dabar mūsų grupės jungiasi 
Dainų šventėje mūsų tėvų že
mėje. 

Atsisveikinti su tautinių šo
kių grupėmis, vykstančiomis i 
Lietuvą, birželio 13 d. popietę, 
Illinois gubernatorius Jim 
Edgar. talkinant asistentei Pat 
Michalski, suruošė priėmimą 
savo Čikagos įstaigos patalpose. 
Susirinko vadovai ir atstovai iš: 
..Grandies", „Spindulio", Klum
pės". ,,Lėtūno", „Vilties" ir 
..Vijūno*. Grupės vadovui 
iteikęs įrėmintą pasveikinimo 
raštą, gubernatorius su kiek-

linkėjo visiem? grįžti, kad 
galėtų rudenį balsuoti guber
natoriaus rinkimuose. Reginai 
Narušienei gubernatorius įteikė 
dovanėlę nuvežti Lietuvos pre 
zidentui Algirdui Brazauskui. 

Maloniai bendraudami, visi 
dar pasivaišino, pastebėdami, 
kad stalą puošė raudonų gvaz
dikų, geltonų ramunių ir įvai
rių žalumynų puokštė. Guber 
natoriaus įstaigos patalpose yra 
pastoviai įrengtos nedidelės 
įvairių tautų parodėlės, įskai
tant lietuviu, kurią paruošė 
Balzeko Lietuviu kultūros mu
ziejus. Gubernatorius pakvietė 
kelis asmenis su juo prie paro
dėlės nusifotografuoti. Buvo 
pakalbėta apie našlaičius bei 
vargstančius vaikus Lietuvoje ir 
gubernatoriaus sūnaus vestuves 
ateinantį savaitgalį. Maloniai 
praleidę porą valandų, visi 
skirstėsi pakilia nuotaika. 

Indrė Tijūnėlienė 

pasakė iškilmėms pritaikytą 
pamokslą, kuriame pabrėžė, 
kad šiandien prisimename 1941 
m. pradėtą ir dešimtmečiais 
vykdytą tautos genocidą, kuriuo 
buvo siekiama Lietuvą padaryti 
vakarinės Rusijos provincija. 
Vyskupas dėkojo Pakalkarns už 
įamžinimą šiuo paminklu Lietu
vos tremtinių, kankinių, laisvės 
kovotojų. Juk kryžius yra 
pergalės prieš blogį simbolis, 
tad ir šis koplytstulpis liudys, 
kad kankiniai bei tremtiniai 
savo auka ir malda prisidėjo 
prie blogio imperijos žlugimo. 
Kančioje ir kirkščioniškoje vilty
je brendo žmonių ryžtas išsiva
duoti iš komunizmo vergijos. 
Gerbdamas žmogui suteiktą 
laisvą valią. Dievas leidžia 
žmonėms tvarkyti savo reika
lus, bet jis yra pasilikęs sau 
teisę tar t i paskutinį žodį, 
niekais paversdamas melo pla
nus. Dar taip neseniai be krau
jo praliejimo buvo nuversti 
diktatoriai, pašalinta komunis
tų partija, subyrėjo sovietų im
perija. Tai neatsitiko savaime! 
Tuos įvykius brandino milijonu 
tremtinių, laisvės kovotojų, 
sąžinės kankinių aukos ir 
maldos. 

Vyskupas prisiminė ir Fati-
mos Marijos statulą, kuri, 1950 
m. popiežiaus Pijaus XII paš
vent in ta , apkeliavo visas 
lietuvių parapijas JAV, o iš čia 
pervežta į Lietuvą, lanko visas 
Lietuvos parapijas, kviesdama 
į dvasinį atsinaujinimą. Žmonių 
moralė staiga nesikeičia, tam 
reikia laiko, paskatinančios 
aplinkos ir Dievo palaimos. 
Vysk. P. Baltakis priminė, kad 
1991 m. rugsėjo 8, Tautos padė
kos dieną. kard. Slatkevičius 
Šiluvoje pavedė Lietuvos ateitį 
Marijai. Prisiminė ir prieš 3 m. 
Washington'e, Šiluvos koplyčio
je, vysk. Tamkevičiaus suminė
tus 3 stebuklus, įvykusius Lie
tuvoje: 1) išlaikyta ištikimybė 
Dievui ir Tėvynei, 2) atgauta 
valstybinė nepriklausomybė ir 
3) Tauta prisikėlė. Bet reikia 
prašyti dar ketvirto stebuklo, 
tai prisikėlimo iš dvasinės ir 
ekonominės bedugnės. Vysku
pas ragino, kad ir mes savo 
malda bei auka padėtume įvyk
dyti tą stebuklą. Šis paminklas 
tegul būna to priminimas, kad 
Lietuva ir vėl bus Marijos žemė. 

Šv. Mišių metu giedojo Vyčių 
choras, diriguojamas Fausto 
Strolios, ir solistai: Danutė 
Stankaitytė. Jonas Vaznelis. 
Algirdas Brazis, o jiems akom
panavo muz. Ričardas Šokas. 
Don Varnas, Dariaus ir Girėno 
Posto veteranai ir šauliai pager
bė žuvusius Sibire. 

Tolimesnę programą sklan
džiai pravedė Vida Sakevičiūtė. 

Iškilmėse dalyvavęs Lietuvos 
Metropolitas. Vilniaus arkivys
kupas Audrys J. BaČkis, pasi-

Julius Pakalka prie jo suprojektuoto ir Lietuvių tautinėse kapinėse Sibiro 
tremtiniams prisiminti pastatyto paminklo-koplytstulpio, kuris buvo 
iškilmingai pašventintas birželio 12 d. 

džiaugė, kad. lankantis JAV, 
gali čia dalyvauti, pasimelsti ir 
prisiminti tremtinius prie šio 
gražaus lietuviško kryžiaus. 
Lietuvoje irgi minima ši diena, 
tremtiniai ir visi žuvusieji už 
Lietuvos laisvę, kurių daugelio 
net ir kūnai nesurasti. ..Tebūna 
kryžius susitaikymo ženklas 
visų lietuvių ir težadina jis 
aukotis dėl Tėvynės, nes aukų 
laikas dar nesibaigė. Te Dievas 
rodo kelią į susitaikymą, į 
vienybę, į tarpusavio bendra
darbiavimą. Kad būtų Lietuvo
je tikra laisvė." 

ALTo pirmininkas Grožvydas 
Lazauskas džiaugėsi, kad kry
žiuje yra daug gražių lietuviškų 
motyvų. 

Paskutinis kalbėtojas buvo 
Julius Pakalka. Jis sakė, kad 
šiandien jo sieloje tikrai šventė, 
nes dalyvauja ne tik daug gar
bingų svečių bei didžiulis būrys 
tautiečių, bet net yra ir gražus 
oras. J. °akalka dėkojo visiems 
prisidėjusiems prie šių iškilmių 
sėkmės, bet ypač kun. A. Sau-
laičiui. Danutei Bindokienei ir 
kun. dr. V. Rimšeliui už suteik
tą pagalbą. Šventinimo iškilmės 
buvo užbaigtos Lietuvos himnu. 

Po šių iškilmių kapinėse būrys 
svečių p. Pakalkų buvo pavai
šinti Seklyčioje. Vaišių metu 
dar kalbėjo dr. L. Kriaučeliū-
nas, muz. Leonardas Šimutis, A. 
Brazis, pats vakarienės šeimi
ninkas J. Pakalka ir vysk. P. 
Baltakis pasidalinęs įspūdžiais 
iš savo vyskupijos, apimančios 
dabar 25 kraštus. 

Po vakarienės paprašiau J. 
Pakalka daugiau papasakoti 

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

čekius rašyti. 

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

Aukos yra nurašomos nuo Federalinio mokesčio 

x A.a. Vilhelminos Lapie
nės atminimui, perjos vyrą Ed
vardą Lapą „Saulutė", Lietuvos 
našlaičių globos būrelis, gavo 
$85, kuriuos suaukojo M. V. 
Momkai. G. R. Rimkai, Ona Ru
senąs. I. K Daugirdai. Vargs
tančių Lietuvos vaikų vardu, 
„Saulutė" dėkoja ir nuoširdžiai 
užjaučia a.a. Vilhelminos Lapie
nės artimuosius. 

(sk.) 
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Po iškilmingų šv.. Mišių Švč. M Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje birželio 12 d. Iš kairės: 
kun Česlovas Auglys, Antanas ir Marija Rudžiai, kun Jonas Kuzinskas 'parapijos klebonas), 
arkivysk. Audrys .J Bačkis, vysk Paulius Baltakis. OFM ir kun Donaldas Petraitis, MIC, mari 
jonų vienuolijos provinciolas. 

Nuotr O d i m i n o . lanuloi 

apie Tautinėse kapinėse pasta
tytą paminklinį koplytstulpį. 
P ^irodo, apie tokio kryžiaus 
statymą jis jau galvojo nuo 1989 
m. Dirbo prie jo 2 1/2 metų, o 
1991 darbas buvo baigtas. Dėl 
įvairių reikalų ir kelionės į 
Lietuvą iki šiol dar nebuvo 
pašventintas. Kryžiaus įvaizdį 
J. Pakalka iki detalių turėjo 
mintyse, galvojo ne tik apie 
religinius, bet ir apie tautinius 
motyvus. Pats koplytstulpis yra 
dviaukštis ir padarytas iš 
nerūdijančio plieno. Tos 
medžiagos yra ir tvorelė. Visos 
figūros ir ornamentai yra rankų 
darbo ir paties J. Pakalkos 
padaryti iš bronzos. 

Žemutinėje pastogėlėje iš visų 
keturių pusių yra po figūrą — 
Nukryžiuotojo Kristaus galva. 
Marija, Vienuolė, mokanti vai
ką 10 Dievo įsakymų, ir šv. Juo
zapas su Kūdikėliu Jėzumi. 

Aukštutinėje pastogėlėje yra 
irgi po religinį ornamentą iš 
visų 4 pusių: kryželis su Nukry
žiuotuoju, Kristus Ganytojas, 
Marija su Kūdikiu ir Marijos 
bronzinis paveikslas. 

Be to, kryžiaus stulpą puošia 
dar daug lietuviškų motyvų or
namentų: Vyčio kryžius tremti
nių pagerbimui. Gedimino stul
pai :.r nedidelis Vytis ąžuolų 
vainike, su įrašu Lietuva. 

Technišką braižinį liejyklai 
padarė inž. Eugenijus Bartkus, 
bet visa kompozicija ir or
namentai yra Juliaus Pakalkos. 
J. Pakalka nurodė, kad dar bus 
padarytos dvi memoralinės len
tos iš bronzos ir pritvirtintos 
vietoje dabartinių laikinųjų. 
Koplytstulpis sveria 2 tonas ir -
yra 18 pėdų aukštumo. 

Ir kapuose ant altoriaus sto
vėjęs kryželis bei koplytstulpelis 
yra J. Pakalkos padaryti. Ko
plytstulpelis yra 14 colių, 
padarytas iš misingio. Jame yra 
jrašas: ,.Dieve, mūsų kančia 
Tau ir Tėvynei". Jis skirtas 
Sibiro tremtiniams pagerbti ir 
bus perduotas Lietuvos Šaulių 
sąjungai. O kryželis irgi mis
inginis, kurio įrašas skirtas 
Partizanų motinoms atminti. Jį 
dovanos Lietuvos Šaulių s-gos 
Moterų vienetui. 

Reikia tik stebėtis, kiek 
meilės, darbo, laiko ir lėšų 
Julius Pakalka ir Pranė Pakal
kiene yra įdėję i paminklinį 
koplytstulpį, misinginius kryže
lius bei kitus dailės darbus, 
skirtus Lietuvai. 

Julius ir Pranė Pakaikai gy
vena Beverly Shores, Ind., yra 
pensininkai ir uolūs lietuviškų 
reikalų rėmėjai. Jiems priklau
so padėka, kad puošniu koplyt
stulpiu įamžino Sibiro tremti
nių atminimą Tautinėse kapi
nėse. Aldona Smulkitienė 
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