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Seimas pritarė 
Lietuvos dalyvavimui 

JT daliniuose 
Vilnius, liepos 1 d. (LR) — 

„Lietuvos kariuomenės padali
niai gali dalyvauti tarptau
tinėse operacijose tik vykdy
dami Lietuvos Respublikos 
tarptautinius įsipareigojimus", 
teigiama pirmajame įstatymo 
„Dėl Lietuvos kariuomenės da
lyvavimo tarptautinėse operaci
jose" projekto straipsnyje. 

Kaip rašo „Lietuvos rytas", šį 
projektą birželio 30 d. Seime pa
teikęs krašto apsaugos minist
ras Linas Linkevičius pažymėjo, 
jog, Lietuvai tapus Jungtinių 
Tautų nare bei vienai pirmųjų 
pasirašius NATO pasiūlytą 
„Partnerystės vardan taikos" 
programą, tapo labai svarbu 
plačiau dalyvauti tarptautinėse 
taikos palaikymo akcijose. 

„Tokio mūsų žingsnio reikšme 
ir prasme nėra abejojama, toks 
įstatymas reikalingas, ir jis turi 
atsirasti", sakė krašto apsaugos 
ministras. 

LDDP nariai nepritarė 

Tačiau tokiai Linkevičiaus 
nuomonei pritarė ne visi Seimo 
nariai. LDDP frakcijos narys Al
binas Albertynas, pavyzdžiui, 
teigė, jog ministras, siūlydamas 
minėto įstatymo projektą, virši
jo savo įgaliojimus, ir abejojo, ar 
Lietuva: reikia skubėti į struk
tūras, „kurių protėviai norėjo 
užkariauti Lietuvos Didžiąją 
Kunigaikštystę". 

Priimtiniausia Lietuvai, šio 
Seimo nario nuomone, būtų 
neutraliteto politika, o da
lyvavimo tarptautinėse kari
nėse operacijose klausimas tu
rėtų būti sprendžiamas referen
dume. 

Socialdemokratų frakcijos 
atstovas Vytautas Plečkaitis, 
pažymėjęs, jog, jo nuomone, 
įstatymo pateikimo procedūra 
yra supaprastinta ir per daug 

skubinama, retoriškai klausė: 
„Gal mūsų kariai žūti nenori?" 

Kolegą palaikė LDDP frakci
jos atstovas Mindaugas Stakvi
levičius, kuris domėjosi, „ko
kiuose karstuose grįš Lietuvos 
žmonės, ir ar jiems jau padaryti 
užsakymai". 

Taikos palaikymo misijos 
palyginti nepavojingos 

Atsakydamas į šiuos, taip pat 
daugelį kitų Seimo narių klau
simų, krašto apsaugos ministras 
paaiškino, kad kol kas kalbama 
ne apie taikos įvedimo, o taikos 
palaikymo operacijas, kurios nė
ra tiesiogiai susijusios su karo 
veiksmais. 

Pasak krašto apsaugos minis
tro, Danijos patirtis rodo. kad 
tokio pobūdžio operacijose aukų 
būna ne daugiau nei tarnaujant 
Lietuvos kariuomenėje. 

Jis taip pat informavo, kad 
vienos taikos palaikymo kuopos 
parengimas ir išlaikymas Lie
tuvai per metus kainuotų apie 
5 milijonus dolerių. 

Ministras pažymėjo, kad išsi
versti be pagalbos iš šalies būtų 
labai sunku, tačiau, kita vertus, 
jo žodžiais tariant, norėdami įsi
jungti į bendrą saugumo siste
mą, turime ateiti ne pliki". 

Balsavimo metu įstatymo pro
jektui pritarė 63 Seimo nariai, 
prieš balsavo 10. Dauguma Sei
mo narių vėliau pasisakė ir už 
skubesnę šio įstatymo svarsty
mo procedūrą. 

Birželio 30 d. turėjo būti pa
teiktas ir Seimo nutarimas dėl 
Lietuvos kariuomenės taikos 
palaikymo būrio siuntimo 
dalyvauti JT taikos palaikymo 
operacijose Kroatijoje, tačiau, 
atsižvelgdamas į kai kurių Sei
mo narių prieštaravimus, minis
tras sutiko šį nutarimą pateikti 
vėliau. 

Rengiasi keisti lito 
patikimumo įstatymą 

Vilnius, liepos 1 d. (Elta) — 
Kitą savaitę Lietuvos Seimui 
bus pate iktas vyriausybės 
paruoštas Lito patikimumo 
įstatymo 3 straipsnio pakeitimo 
projektas. 

Naujoje Lito patikimumo įsta
tymo 3 straipsnio redakcijoje 
numatoma, kad oficialų lito 
kursą ar bazinę valiutą turės 
teisę keisti tik Lietuvos Bankas. 
Šiuo metu bazine valiutą ir 
oficialų lito kursą keičia Lie
tuvos vyriausybė, suderinusi su 
Lietuvos Banku. 

Naujoje minėto straipsnio re
dakcijoje nurodomos ir kai 
kurios aplinkybės, kada bus ga
lima keisti lito kursą ar bazinę 
valiutą. Projekte sakoma, kad 
viena iš sąlygų, leisianti 
Lietuvos Bankui tai daryti: 
„kuomet metinė infliacija bazi
nės valiutos šalyje viršys 12% 
lygį ne mažiau kaip dvejus 
metus iš eilės arba 3% per 
mėnesį lygį ne mažiau kaip tris 
mėnesius iš eilės". 

Lietuvos Bankui bus palie
kama teisė keisti lito kursą ar 
bazinę valiutą ir „esant nepap
rastoms aplinkybėms", kurios 
nėra smulkiai nurodytos. 

Pasak vyriausybes patarėjos 
bankų, kreditų ir atsiskaitymų 
srityje L . Urbšienės, naujasis 
straipsnio projektas ruoštas kar
tu au Tarptautinio Valiutos 

Fondo atstovais. Lietuvos Ban
kas, rengiant šio straipsnio 
naują redakciją, nedalyvavo. 

„Buvau nustebęs, kodėl taip 
staiga kilo būtinybė keisti šį 
įstatymą", sakė Lietuvos Banko 
valdybos pirmininko pavaduo
tojas Jonas Niaura. „Naujojoje 
redakcijoje lyg ir apibrėžiamos 
tos aplinkybės, kada būtu ga
lima keisti lito kursą ar bazinę 
valiutą", sakė J. Niaura. pap
rašytas pareikšti nuomonę apie 
naująją straipsnio redakcija. 
Tačiau projekte minimos ..ne
paprastosios aplinkybės" svars
tant Seime, J. Niauros nuomo
ne, turėtų būti konkrečiai nu
statytos, nors įstatyme visas 
jas išvardyti būtu sunku". 
Be to, pasak J. Niauros, neaiš
ku, ar Lietuvos Bankas ateity
je galės tai daryti savarankiš
kai, ar reikės gauti Seimo pri
tarimą. 

Šiuo metu, pasak banko val
dybos pirmininko pavaduotojo, 
„keisti lito kurso Lietuvos 
Bankas nemato būtinybės". 

— Lietuvos socialinės 
saugos ir darbo min kir-
tas Mindaugas Mikaila, 37 me
tų. Baigęs Vilniaus Inžinerini 
Statybos Institutą, nuo 19f.7 iki 
1990 m. dirbo sovietinės Lietu
vos Ministrų taryboje Sociali 

Berlyno policija apskaičiavo, kad liepos 12 d. pasiklausyti JAV prezidento Bill Clinton kalbos 
susirinko apie 50.000 žmonių. Savo 9 minutes trukusioje kalboje j is bandė Berlyno gyventojams 
priminti 1963 m. tuometinio JAV prezidento John Kennedy Berlyne pasakytą kalbą, kada Berlyno 
krizės didžiausios įtampos metu jis žadėjo tvirtą Amerikos užnugarį. Šiandien prez. Clinton, 
oficialiai atleidęs nuo 1945 m. Berlyne dislokuotus JAV karius, užtikrino vokiečius, kad Amerika 
juos teberemia, nors nuo dabar tai bus tik per dalyv -.imą NATO gynybos sąjungoje. 

Ragina nutraukti derybas 
dėl Rusijos karimo tranzito 

Vilnius , liepos 11 d. -
Lietuvos Krikščionių Demo
kratų Partija pirmadienį 
pravedė rezoliuciją, kurioje vy
riausybė yra raginama neduoti 
Rusijai karinio tranzito per 
Lietuvą teisės. 

Valdybos pirmininko Povilo 
Katiliaus pasirašytoje rezoliu
cijoje pažymima, kad LDDP do
minuojama valdžia birželio 28 d. 
priimtu įstatymu „faktiškai at
sisakė valstybinės dienos su Ne
priklausomų Valstybių Sand
raugos šalimis gynybos". Krikš
čionys demokratai ir LDDP na
rių veiklą Seimo Nacionalinio 
saugumo komitete laiko .ken
kiančia prasidėjusiam bendra 
darbiavimui su NATO". 

Tad Krikščionių Demokratu 
Partija rezoliucijoje „reikalauja, 
kad bet kokios derybos su Rusi
ja dėl jos karinių kroviniu iy 

kariškių gabenimo tranzitu per 
Lietuvos teritoriją ar jos oro 
erdvę būtų nedelsiant nutrauk 
tos, o karinį tranzitą regla
mentuojančios taisyklės nebūtu 
rengiamos". 

Rezoliucijoje jie „patvirtina 
savo nekintamą nuostatą, kad 

Rusijos karinio tranzito į Kara
liaučiaus kraštą per Lietuvos 
teritoriją negalima jo-.:u būdu 
Įteisinti ir nei karinis tranzitas, 
nei jo sąlygos negali būti derybų 
su Rusija objektas", nes leidi
mas naudoti suvereni:-? Lietuvos 
teritoriją, nepaisant gabenimo 
dažnumo ar kitų aplinkybių 
..kelia pavojų Lietuvai". Jie 
pažymi, kad tokius leidimus 
duoda tik sąjungininkės ar pri
klausomos valstybės, o Lietuva 
toki ryšio su Rusija neturi. 

Tad krikščionys demokratai 
teigia, kad „teisės naudoti 
Lietuvos teritoriją Rusijos ka
riniams poreikiams suteikimas 
faktiškai įjungs Lietuvą į Rusi
jos s t ra teginę sistemą jos 
kariniame regione tarp Balta
rusijos ir Karaliaučiaus krašto". 

„Leisdama naudot: suverenią 
'•oš teritoriją, valdančioji 

partija faktiškai padeda pri
mesti Lietuvai Rusijos vadina
mojo ..artimojo užsienio" vaidme
nį. Rusijos karinio tranzito 

imas pavojingai siejamas 
su L.-•< 7uvos ir Rusijos prekybos 
sutarties vykdymu. 

Todėl jie ragina visas derybas 
tuo klausimu nutraukti. 

JAV karinė mokykla 
jau pradėjo rengti 

lietuvius 
Vilnius, liepos 6 d. (Elta) — 

Trečiadienį oficialu dviejų dienų 
vizitą baigė JAV John Kennedy 
Specialiojo karo centro ir mo
kyklos Fort Bragg. NC, virši
ninkas generolas Sidney Skach-
now. Jis aplankė „Geležinio 
vilko" batalioną, komendantinį 
batalioną, susitiko su Lietuvos 
kariuomenės karininkais. 

Spaudos konferencijoje gene
rolas sakė. jog su Krašto ap
saugos ministru Linu Linkevi
čium aptarė JAV ir Lietuvos 
bendradarbiavimo karinėje sri
tyje klausimus, juos svarstė. Jis 
priminė, jog John Kennedy karo 
centras jau pradeda rengti Lie
tuvos karininkus. Pirmuosius 
klausytojus jis įvertino -
labai dknrbSčius ir discipli
nuotos 

nės apsaugos •mnistenjoje dir
ba nuo 1990 n... nuo 1993 m. --
ministro pa-. >ju. 

Landsbergis 
kritikuoja Rusijos 

karinį tranzitą 
Vilnius, liepos 8 d. (AGEP) -

Seimo opozicijos vadas Vytautas 
Landsbergis pareiškė, kad gali
mas Rusijos karinio tranzito per 
Lietuvą įteisinimas sukurs Lie
tuvoje judančia karmę Rusijos 
bazę. 

Vytautas Landsbergis griežtai 
kritikavo derybų su Nepriklau
somu Valstybių Sandrauga gru
pės vadovo Virgilijaus Bulovo 
argumentus, kad tranzito sutar
tis pranašesnė už vienkartinių 
leidimų sistemą, nes sutartyje 
numatyta Rusijos atsakomybė, 
įvykus avarijai. Landsbergis 
mano, kad gaudama vienkar
tinius leidimus, Rusija akylai 
saugosis avarijų, nes bijos kitą 
kartą negauti leidimo. O pasi
rašius sutartj, jo manymu, ava
rija gali greitai įvykti, n e s 
tai duotų Rusijai įrodymą, 
kad reikia papildomu priemonių 
užtikrinti saugumą 

Rusų kariai gavo butus 
Karaliaučiuje 

Pristatytas Lietuvos 
ambasadorius 

Baltarusijai 
Vilnius, liepos 7 d. (AGEP) -

Lietuvos ambasadoriumi Balta
rusijos Respublikoje paskirtas 
pastaruoju metu dirbęs Vyriau
sybės spaudos atstovą Viktoras 
Baublys. Jį Baltarusijos valdžiai 
pristatė Algirdas Ex*azauskas, 
nuvykęs į Minską dalyvauti 
sovietų pergalės prieš nacius 
50-ųjų metinių minėjime. 

Viktoras Baublys, studijavęs 
Klaipėdos politechnikume, Vil
niaus universi tete Teisės 
fakultete, Leningrado aukšto
joje partinėje mokykloje, dirbo 
vadovaujantį darbą Sovietų Są
jungos Komunistų partijos ko
mitetuose. Viena dukra moks
leivė, kita — ištekėjusi gyvena 
Izraelyje ir studijuoja socia
linius mokslus. 

Vėl atidėtas 
ketinimas kelti 

kuro kainą 
Vilnius, liepos 8 d. (AGEP) -

Vyriausybės posėdyje liepos 7 d. 
dar kartą buvo atidėtas ke
tinimas dvigubai pakelti kainas 
dujoms ir šiluminei energijai 
rašo „Lietuvos rytas". Taip at
sitiko, nes ministras pirminin
kas Adolfas Šleževičius pasige
do detalesnių ekonominių pa
skaičiavimų socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijos pareng
tuose pasiūlymuose kompensuo
ti šias išlaidas socialiai rem
tiniems žmonėms. 

Šiame posėdyje ministrų kabi
netas patvirtino 800 valstybinės 
reikšmės istorijos, archeologijos 
ir kultūros objektų sąrašą, pri
tarė Seimo pateiktam įstatymui 
„Dėl Lietuvos kariuomenės pa
dalinių dalyvavimo tarptauti
nėse operacijose". 

Lietuvoje prekyba 
mažėja greičiau 

Vilnius, liepos 8 d. (AGEP) -
Lietuvoje prekyba mažėja spar
čiau nei kitose Baltijos šalyse. 
Gegužes mėnesį Latvijoje pra
monės gaminių parduota 109<£ 
daugiau nei balandžio, Estijoje 
1.2*. o Lietuvoje 2.7* mažiau 
nei balandžio mėnesi. Dar di
desnis skirtumas, palyginus su 
praėjusių metų gegužiu — Lat
vijoje prekyba sumažėjo 0.2*. o 
Lietuvoje 37*. 

Vilnius, liepos 8 d. (AGEP) -
Įvažiavus į Karaliaučiaus kraš
tą liepos 5 d. rytą, gausūs milici
jos postai liudijo, kad vyksta 
neeiliniai įvykiai. Karaliau
čius laukė aukštų svečių iš 
Maskvos ir Vilniaus. I krašto 
sostinę atvyko Rusijos Federaci
jos susirinkimo (Rusijos parla
mento aukštesniųjų rūmų) pir
mininkas V. Šumeika ir Lietu
vos Seimo pirmininkas Česlovas 
Juršėnas. Svečiai buvo pakvies
ti į iškilmes Šeimos įmonės pa
statytų butų raktus įteikiant 
apie trims šimtams Rusijos Bal
tijos laivyno kariškių, nuo per
nai laukusių šios akimirkos. 

Atiduodant gyvenamųjų na
mų kvartalą grojo milicijos 
dūdų orkestras, uniformuotų 
kariškių minios apžiūrinėjo 
namus bei kvartalo kieme pa
statytą paminklą — laivo in
karą, paremtą dviem mažais in
karais. 

Baltijos jūros laivyno vadas 
admirolas Jegoro v, šiuo metu 
paskirtas dar ir Karaliaučiaus 
krašto Rusijos oro bei sausumos 
kariuomenės vadu, pradėjo ce
remonijas. Jis kalbėjo, kad Lie
tuvos statybininkai laiką Kara
liaučiuje leido ne veltui, tačiau 
trys mėnesiai, kai Šeimos pre
zidentas buvo pasodintas į 
Lukiškių kalėjimą, sutrikdė 
sėkmingą darbų eigą. 

Rusijos Federacijos susirin
kimo pirm. Vladirnir Šumeika 
minėjo Lietuvos ir Rusijos san
tykius: „Noriu labai trumpai 
pareikšti, kad geriausia, kai 
politinė valia įsikūnija ne pa
reiškimais, kurie kelia kon
frontaciją ir nepasitikėjimą, o 

konkrečiais darbais". Rusija pri
versta kol kas laikyti savo ka
riuomenę Karaliaučiuje, jis 
sakė. Baltijos laivynas — tai 
karinė flotilė, su kuria susijusi 
Rusijos istorija. Laivynas, 
įkurtas caro Petro I, negali būti 
diskriminuojamas. Tarnaujan
čių kariškių kiekis šiuo metu 
minimalus, pažymėjo Šumeika. 

Kalbą pasakė ir Lietuvos Sei
mo pirmininkas Česlovas Jur
šėnas Pasidžiaugęs Šeimos 
atliktu darbu, visiems palinkėjo 
laimės. Šeimos prezidentas 
Valdas Laurinavičius padėkojo 
žmonėms, kurie nuo pat pirmų 
dienų tikėjo šiuo projektu. 

Po mitingo namus pašventino 
stačiatikių ir katalikų dva
sininkai. Rusijos ir Lietuvos po
litikų delegacija apžiūrėjo 
įrengtus butus. 

Po šios ceremonijos V. Šu
meika ir Č. Juršėnas toliau tęsė 
savo vizitą. Popiet Juršėnas ir 
Šumeika valandą kalbėjosi vie
nu du. Vakare Lietuvos Seimo 
pirmininkas grįžo į Vilnių, o 
Rusijos parlamento pirmininkas 
Karaliaučiuje čia dar viešėjo 
porą dienų. 

Pasak informacijos šaltinių 
Karaliaučiaus krašto adminis
tracijoje, susitikimo metu ka
rinio tranzito klausimas „be
veik nepaliestas". Karaliau
čiaus administracija ir Rusijos 
vyriausybė zonduoja tris susi
siekimo su kraštu variantus: 
per Lenkiją, per Lietuvą ir jūrą. 
Rusijai reikalingi visos trys 
galimybės, nes pasirinkus tik 
vieną kurią nors, kraštui esą 
būtų „per daug rizikinga ir 
brangu". 

JAV Kongresas spaus Rusiją 
apleisti Estiją 

Vašingtonas, liepos 13 d. — 
JAV senatorius Mitch McCon-
nell (R-KY) Senatui pristatys 
įstatymo pataisą, pagal kurią 
Rusijai teikiama JAV pagalba 
bus sąlygota kariuomenės išve
dimu iš Estijos iki š.m. rug
pjūčio 31 d. arba kitu konkrečiu 
susitarimu tai padaryti. Tai 
reakcija į Rusijos prezidento 
Boris Jelcino pareiškimą praėju
sią savaitę Neapolyje, kad jo 
šalies kariuomenė nebus išvesta 
iš Estijos iki nustatyto termino. 

Prasidėjo Pasaulio 
lietuvių jaunimo 

kongresas 
Vilnius, liepos 12 d. (Elta) -

Antradienį Vilniuje prasidėjo 
aštuntasis Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresas. Atidarymo 
dienos rytą Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos atstovai pa
dėjo gėlių ant žuvusiųjų už Lie
tuvos nepriklausomybę kapų 
Antakalnio kapinėse, po to 
eisena nuo Aušros vartų koply
čios patraukė į Katedros aikštę 
ir pakeliui sustojo prie Signa
tarų namo Pilies gatvėje Vėliau 
Arkikatedroje bazilikoje šv. Mi
šias aukojo arkivyskupas Aud
rys Juozas Bačkis. Jis pasvei
kino 54 dalyvius ir 56 atstovus 
iš Anglijos, Argentinos. Austra
lijos, Baltarusijos. Brazilijos. 
Estijos. JAV. Kanados. Kolum
bijos, Latvijos. Moldovos. Rusi
jos, Ukrainos, Urugvajaus. Uz
bekistano ir Vokietijos. 

Kongresas Lietuvoje vyks iki 
liepos 21 dienos, po to persikels 
į Angliją ir tęsis iki 29 dienos. 

ir net kad jam malonu tai pa
sakyti, nes esą. Estija pažeidžia 
ten gyvenančių rusų ..žmogaus 
teises". 

Jungtinis Amerikos Pabaltie-
čių komitetas JBANC pasiuntė 
kvietimus JAV Kongreso na
riams, kad jie dalyvautų pusry
čiuose JAV Kapitolio pastate 
liepos 15d., per kuriuos kalbės 
visų trijų Baltijos šalių amba
sadoriai šiuo klausimu, duoda
mi ir naujausią informaciją apie 
Rusijos kariuomenės išvedimo 
eigą. 

JBANC kviečia, kad žmonės 
skambintų savo senatoriams ir 
kongreso atstovams, raginant 
kad jie remtų „McConnell 
Amendment to the FY95 Fo-
reign Operations Act (Section 
568)" — taip vadinasi sena
toriaus McConnell siūloma pa
taisa 1995 biudžetinių metų 
JAV užsienio pagalbos lėšų 
skirstymo įstatymui. JAV Kon
greso rūmų telefonas: (202) 
224-3121 

KALENDORIUS 

Liepos 14 d.: Pal. Kateri Te-
kawitha. mergele, kankinė, 
Amerikos indėnė (Mohawk tau
tos), šv Kamilas de Lellis, li
gonių slaugytojas (1550-1614); 
Vidutis, Gerdvilas. Prancūzijoje 
švenčiama Bastilijos diena. 

Liepos 15 d.: Šv Bona
ventūras, vyskupas. Bažnyčios 
mokytojas (1221-1274 m.); Do
naldas, Žvingilė, Gerimantas, 
Girkantas. Žalgirio mūšis 1410 
m., tautosakos rinkėjas Jonas 
Balys gimė 1909 metais. 

• 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 

DETROIT, MI 
P R I S I M I N S I M E 

K U N . K. S I M A I T Į 

Kun. K mie ro Simaičio, 
A n t a n o parapijos 

klebono mirt ies metinės bus pa-
bažnyčioje 

et -į • ugpjūčio 7 d. J is 1993 
gegužės mt-nes: apsigy

veno 'je ir ten po mirt ies 
'a idotas . 

D A I N A V O S J A U N I M O 
S T O V Y K L A 

/yklos met inė šventė vyks 
š.m. liepos 24 dieną. Tą dieną 2 
vai p p ..Baltuose rūmuo-
- • '. bu- i ; šimtininkų su-

' Svečiams maistą 
tovyklautojų šeimi

ninkė O Norvilienė ir juos 
p įplūd) užkandinėje aptar

us Tai LTnderienė su talki
ninkėmis . Pamaldų laikas ir 
smulkesnė informacija bus skel-
b am." : radijo valandė-

ų p»-, se. 
Sto a d m i n i s t r a t o r i u i 

Gražul iu i išvykus gy-
j S i a u n s Michigana, da 

r\ k!ą administruoja Vik
toras Mikulevičius . J i s su žmo
na Jūra* • numi Paul ium 

• a tvykę iš Lietuvos, 
bai daug dirbo sut-

ir pavyzdingai išva-
lyda'- klautojų pa ta lpas . 

I Š V Y K A I „ P I L Ė N U S " 

BALFo 76-tas skyrius š.m. rug
i e n a rengia išvyką į 

vykią . Ma i s t ą 
'na Šadeikienė ir jos 

talkininkės ir ta lkininkai . Sky
riaus valdyba, kurios pirminin
ku yra kun. Alfonas Babonas, 
laukia visuomenės dėmesio ir 
paramos. 

ŠAULIŲ IŠVYKA 

Stasio Butkaus šaulių metinė 
išvyka į . ,Pi lėnus ' ' ruošiama 
rugpjūčio 21 dieną. Šiuo metu 
kuopai vadovauja Danute Petro
nienė. Svečius išvykoje vaišins 
kumpio kepsniu. 

S t a s y s G a r l i a u s k a s 

LOS A N G E L I E T Ė S IR 
D E T R O I T I E Č I O 

V E S T U V Ė S 

Š. m. birželio 25 dieną Šv. 
Julianos bažnyčioje, Fullerton . 
Californijoje. kun. Aloyzas Vols
kis suteikė Moterystės sakra
mentą Ingai Nelsaitei ir Vitui 
Rugieniui. J aunuos ius prie al
toriaus palydėjo tėveliai Angele 
ir Romas Nelsai, J u r i n a ir Vi
tas Rugieniai bei pamergės: 
Živilė Tomkutė, Rima Stroputė, 
Rūta Stroputė, Dana Rugieniū-
tė. Audra Nelsaitė Narbut ienė 
ir Renata Nelsaitė Paulienė. Pa
broliai: Viktoras Memenąs, Ka-
ris Petrulis, An tanas Racka, 
Gytis Udrys, Algis Rugienius ir 
Linas Udrys. Po šv. Mišių įvyko 
vestuvinis pokylis, kuriam va
dovavo Andrius Gražulis. Los 
Angeles taut inių šokių šokėjų 
vienetas „Spindulys" įjungė 
jaunuosius į savo šokių prog
ramą. Sveikinimo žodžius tarė 
tėveliai, o jaunieji Inga ir Vitas 
Rugieniai padėkojo tėveliams, 
giminėms ir draugams, atvyku
siems iš New Yorko, Philadel-

Dr William Waring, American Lithuanian Disability and Rahabilitation pro
gramos įkūrėjas ir direktorius, su žmona Mary, Dievo Apvaizdos parapijos 
svetainėje Southfield, Mich., jam surengtoje atsisveikinimo vakarienėje. 

Nuotr Reginos Juškaitės 

phijos, Detroito, Čikagos ir kitų 
vietovių dalyvauti jų jungtu
vėse. Jaunavedžiai gyvens ir 
dirbs Los Angeles apylinkėje. 

KUN. V. 
KRIŠČIŪNEVIČIAUS 

KUNIGYSTĖS SUKAKTIS 

Dievo Apvaizdos parapijos 
klebonas kun. Viktoras Kriščiū-
nevičius šventė kunigystės 45 
metų sukaktį. Jis kunigu buvo 
įšventintas 1949 m. birželio 29 
dieną, o Dievo Apvaizdos para
pijos klebonu paskirtas nuo 
1974 metų. Kunigo Viktoro 
Kriščiūnevičiaus vadovaujama 
parapija, su prie jos veikiančiu 
kultūriniu centru ne tik tar
nauja Detroito ir apylinkės lie
tuviams skleisdama Kristaus 
mokslą, bet yra centras ir 
lietuvių visuomeninio gyveni
mo. Klebonui Kriščiūnevičiui 
sukaktuvių proga linkime Die-

AETUVOS VYČIŲ VEIKLA 

MANO CREDO 

1 au. Viešpatie, kad 
•a: r---, -i gimti lietuviu...Nors 
tą didi | av< įėjima: už bran

g i u s , brolius, lietu-
.. bičiuliu daugybę ir 

. .etuvos Vyčiuose suras tą 
' - ona. kuri nė 

J sielojasi tėvų 
krašl 

g m i n i n t L i e t u v o s 
vardą a» <aitęs spaudoje. 

au sielos gelmėse 
dar va ikas būdamas . O gerasis 
Dieve, ka ip gal iu Tau atsidėko
t i už -d t u r i u garbę va
dint is l ie tuviu? 

R a s k i t e b e n t v ieną tok i 

kraštą, kuris taip garbingai ir 
h u m a n i š k a i š a u n i u kun i 
gaikščių vadovaujamas valdė di
dž i aus iu s E u r o p o s p lo tus! 
Raskite kitą gražesne, garbin
gesnę ir senesne kalbą už 
mūsiškę! Suraski te ištvermin
gesne šalį. tiek daug išken
tėjusią ir dar tebekenčiančią dėl 
savo egzistencijos! Nerasi te 
ki tos šalies darbštesnės už 
mūsąja. Tik per t rumpą nepri
klausomybės laiką ji parode 
pasauliui kiek daug laisvėje 
padare pažangos mokslo, meno. 
kultūros ir ekonominės gerovės 
srityse. Nerasite nė kitos tokios 
gražios šalies laukais, kalne
liais, ežerais ir miškais. Kiek 
ten daug gražių mergužėlių 
kaip lelijėlių, ir vyrų, kaip 

Jokūbas Stukas (miręs š.m balandžio 29 d.) 

ąžuolų! Nėra pasaulyje kitos 
tokios tautos, kuri galėtų di
džiuotis samanotose bakūžėse ir 
širdyse sukur tų gražiausių 
dainų gausybe. 

Ir šiandieną pasaulio spauda 
nuolat mini lietuvių laimėjimus 
sporto, meno. mokslo srityse ir 
mūsų pastangas tėvu žemei 
išlaisvinti. 

Kantrusis Visagalis Dieve, 
šiuo paprastu rašinėliu noriu 
viešai išreikšti savo meile bran
giai Lietuvai, nes jaučiu, kad ji 
yra manyje taip, kaip Tavo 
Sūnus dangiškoje duonoje, nors 
esu tik smėlio dalelė, vėjo atpūs
ta į šią svetingą žemę. Taip 
norėčiau ją vėl pamatyti ir pri
glausti nors saujelę jos žemės 
prie savo krūtinės, kaip relik
viją. Juk ji palaiminta praeities 
didvyrių, laisvės kovotojų krau
ju. Lietuva man viską davė. 
kaip giedama Vyčių himne, 
todėl aš visą gyvenimą jai ski
riu. 

Visagalis Dieve, po vargingų 
Kryžiaus Kelių, kuriuos ėjo ir 
eina mano tauta, leisk ja i vėl 
prisikelti, nes ji tikrai to verta. 
Leiski gerajai Motinai, kuri glo
boja mūsų Lietuvą, užtarti 
Danguje. Leiski Lietuvai vėl 
džiaugtis laisve ir laisvai gar
binti Tave. Leiski jai iš naujo 
keltis ir vėl reikštis kūrybine 
galia. Atleiski, Viešpatie, už 
drąsą kreiptis j Tave, nes man 
meilė tėvų žemei įpareigoja 
mane. 

O Tu, brangioji Lietuva, esi 
Mindaugo Karalija, garsiųjų 
kun iga ik šč ių Kęs tuč io ir 
Vytauto didžioji žemė...! Tu esi 
Donelaitis, Baranauskas, Va
lančius, Basanavičius, Vydū 
nas, Kudirka, Maironis, Čiur
lionis... Tu knygnešių, savano
rių kūrėjų švyturys Tu Vasario 
16-toji su Smetona. Grinium. 
Stulginskiu. Tu partizanų viltis, 
tremtinių paguoda. Tu naujo 
laisvės ryto aušra 

O man, Lietuva, tu esi saulele 
motinėlė. Nuo pat jaunystės tu 
esi mano laimės spindulys. Tu 
visų mano darbų tikslas. Tu... 
tu... esi man viskas! 

J o k ū b a s J . S tukas 

vo palaimos, sveikatos ir ištver
mės dar ilgai skelbti Kr is taus 
žodį Detroito ir apylinkės lie
tuviams. 

DAINAVOS STOVYKLOS 
METINĖ ŠVENTĖ 

Sekmadienį , liepos 24 d., 
įvyks Dainavos jaunimo stovyk
los metinė šventė. Svetainė bus 
atidaryta 11:30 ryto; bus galima 
pasmaguriauti įvairiu lietuviš
ku maistu. Veiks ir tu r t ingas 
laimės šulinys. 2 vai. po pietų 
Dainavos jaunimo stovyklos 
patalpose vyks metinis rėmėjų 
suvažiavimas, kurio metu bus 
valdybos bei revizijos komisijos 
pranešimai ir diskutuojami atei
t ies planai bei einamieji reika
lai . Šv. Mišios bus 5 vai. po 
pietų. Mišias aukos Sv. Antano 
parapijos klebonas kun. Alfon
sas Babonas. Visi detroitiečiai 
ir apylinkių lietuviai yra kvie
čiami į Dainavos jaunimo sto
vyklos metinę šventę. 

A.A. HELEN M E L L E N 

Birželio 18 d. Holy Cross kapi
nėse, po gedulingų šv. Mišių Sv. 
Petro lietuvių bažnyčioje, ku
rias aukojo kun. Kazimieras 
Butkus, buvo palaidota šios pa
rapijos aktyvi narė ir visuome
nininke Helen Meilėn (Mali
nauskienė), sulaukus 80 m. am
žiaus. H. Meilėn mirė Heritage 
ligoninėje, Taylor, Michigan, 
birželio 16 d. Paliko vyrą VVal-
ter , brolį Ted Zemont bei daug 
kitų giminių ir pažįstamų. Mali
nauskų šeima buvo savininkai 
lietuviškos kepyklos Chamber-
lain Bakery, Chamberlain gat
vėje. Velionė buvo ilgametė 
Lietuvos Vyčių 139 kuopos, Lie
tuvos Vaizbos Buto. BALFo ir 
kitų lietuviškų organizacijų na
rė. 

PALAIDOTA 
KONSTANCIJA BROKIENĖ 

Birželio 24 dieną, po gedu
lingų šv. Mišių Dievo Apvaizdos 
bažnyčioje, Holy Sepuichre ka
pinėse buvo palaidota Konstan
cija Brokienė, birželio 21 d. 
mirusi St. Mary's ligoninėje, 
Livonia, Mich. Mišias aukojo ir 
pamokslą pasakė kun. Kriščiū-
nevičius. Giliam nuliūdime liko 
sūnus Zenonas ir marti Shirley 
Brokai, dukra Zita ir žentas 
George Lesinski su šeima, duk
ra Birutė ir žentas Tom Recca 
su šeima. 10 vaikaičių ir 8 
provaikaičiai. Laidotuves tvar
kė laidotuvių direktore Yolan-
da Zaparackienė. 

lm 

WORCESTER, MA 

TRAGIŠKOJO BIRŽELIO 
M I N Ė J I M A S 

LB Worcesterio apyl inkės 
valdyba, birželio 12 d., sekma
dienį, surengė kančios ir vilties 
— birželio įvykių minėjimą. Del 
labai karšto oro atsilankiusių 
nebuvo daug. Kiek gausiau 
dalyvavo bažnyčioje ir prie 

šventoriuje žuvusiems už Lietu
vos laisvę paminklo pravestame 
susikaupime. Čia t rumpą žodį 
ta rė Edvardas Meilus, J r . 

3 vai. p.p. Maironio Parko 
patalpų apat. salėje surengtą 
minėjimą - akademiją pradėjo ir 
jį sėkmingai pravedė valdybos 
p i rm . Teresė M e i l u v i e n ė . 
Susikaupimo minute pagerbus 
žuvus ius , k u n . M i c k ū n a s 
sukalbėjo invokaciją. Po to 
pirmininkė pakvietė minėjimo 
pagrindinį kalbėtoją, visuo
menės veikloje gerai žinomą 
Edvardą Mei lų , J r , k u r i s 
savo kruopščia i paruoštoje 
paskaitoje, nesigilindamas į bai
sius trėmimų pergyvenimus, 
didesnę paskaitos dalį skyrė 
žmonių teisių gerbimui ir arti
mam tautų tarpusavio bendra
darbiavimui. Minėjimas baigtas 
Tautos himnu. 

Su ano me to t r ag i ško jo 
birželio įvykiais k i ta taučia i 
buvo supažindinti per VVorces-
terio WICN FM radijo stotį, 
Edv. Meilaus, Jr . , vedamoje 
lietuvių programoje. 

J . B . 

P H I L A D E L P H I A , P A 

„ P A L A N G O S J U Z Ė " 
P H I L A D E L P H I J O J E 

Philadelphijos Lietuvių namų 
Čiurlionio salėje š.m. gegužės 
14 d. koncertavo Toronto lietu
vių jaunimo ansamblis „Ginta
ras" , vadovaujamas Ritos ir 
Juozo Karasiejų. Liejosi lietuvių 
liaudies muzika, aidėjo skam
bios, nuoširdžios dainos, scena 
dunksėjo nuo šokėjų žingsnių. 
Legendarinis lietuviško kaimo 
linksmintojas Palangos Juzė 
(Laisvis Širvinskas), t r aukė 
publikos dėmesį įdomiais liau
diškais pasakojimais. 

Salė buvo perpildyta klausyto
jais, susirinkusiais ne tik iš 
Philadelphijos ir vietinių apy
linkių, bet suvažiavusių ir iš to
limesnių miestų. Šį įsimintiną 
koncertą su r engė L ie tuv ių 
Bendruomenės Philadelphijos 
apylinkės valdyba. 

Koncerto programa buvo labai 
įvairi. Dainas keitė šokiai, paį
vairinami muzikiniais intar
pais. Įdomiai sugalvotas pats 
koncerto pristatymas: Palangos 
Juzė, nenuilstantis žemaitis 
keliaudamas iš kaimo į kaimą, 
nuotaikingai pasakoja apie 
kaimiečių gyvenimą, vestuves, 
krikštynas, Jonines, tokiu būdu 
pristatydamas dainas ir šokius. 
Skambėjo valsai, dunksėjo pol
kų, kadrilių žingsniai, liejosi il
gesingos dainų melodijos. 

„Gintaro" ansamblis yra tik
rai aukšto lygio išeivijos lietu
vių liaudies muzikos grupė. 
Stebino šokėjų darnumas ir ug
ninga energija, žavėjo daini
ninkai, kurie ne tik „iš dūšios" 
traukė, bet ir parodė gerą muzi
kinį susiklausymą. Puikiai susi
groję ansamblio kaimo kapelos 
muzikantai „ trenkė", valsus, 
dainingai vedžiojo ramią „Sadu
tės" ir kitas lyrines melodijas. 
Publika priėmė šią jaunimo gru
pę labai šiltai. 

„Gintaro" ansamblį sudaro 
arti šešiasdešimt narių grupė. 
Šiame ansamblyje yra ir nema
ža vaikų grupė, kurie užaugę 
tęs gražias lietuviškos dainos ir 
šokio tradicijas, įgytas nuo 
mažų dienų. Malonu pastebėti, 
kad šalia išeivijos jaunimo į an
samblį darniai įsijungė ir jauni
mas, neseniai atvykęs iš Lietu
vos. 

Gerai paruošti tokią didelę 
grupę jaunimo reikia ne tik 
talento, bet ir daug energijos, 
pastangų bei laiko. Belieka tik 
žavėtis ansamblio vadovų dar
bo rezultatais. Smagu, kad 
„Gintaro" ansamblis yra vienas 
tų, kuris atstovaus išeivijos jau 
nimą šią vasarą Lietuvoje vyk
siančioje dainų ir šokių šven
tėje. 

Philadelphijos lietuviai dėkin 
gi „Gintaro" ansambliui už šį 
šventinį vakarą. LB Philadel 
phijos apylinkės valdybos pirmi 
ninkės Teresės Gečienės žo-
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džiais tariant, turime didžiuotis 
šia jaunimo grupe. Tai vienas 
įrodymų, kad išeivija yra stipri, 
puoselėjant lietuviškas tradici
jas ir besistengiant jas perduoti 
jaunajai kartai. 

Po tokio koncerto, kaip ir dera 
po t ikro lietuviško vakarėlio, 
niekas neskubėjo namo. Malonu 
buvo pabendrauti su ansamblie
čiais, pasivaišinti užkandžiais ir 
pyragaičiais, pabūti su drau
gais. Šis metinis LB Philadel
phijos apylinkės valdybos su
ruoštas koncertas buvo vienas iš 
didžiausių lietuviškų renginių 
Philadelphijoje šiais metais . 

R a i m o n d a R u k š i e n ė 
Philadelphia 

• 1963 m. b i r ž e l i o 10 d. pri 
imtas į s t a t y m a s — „Equal Pay 
A c t " , p a g a l k u r į m o t e r y s 
privalo gau t i tą patį a t lyginimą 
kaip ir vyrai . 

LINAS A. SIDRYS, M.D. 
Ophtalmoiegas/A*;ų C"iirurgas 

9830 S. Hfdgeland Ave. 
Chicago Rtdge, IL 60415 

708 636-6622 
4149 W. 63rd St. 

312-735-7709 

DALIA E. CEPELE, D.D.S. 
O DANTŲ GYDYTOJA 
. ( 7915 W. 171st 
f\j Tinley Park, IL 60477 

(708) 614-6871 
Valandos pagal susitarimą 

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

Pirmas apyi su Northwestern un-io 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą karną. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai Susitarimui 
(kalbėt angliškai) te l . 708-422-8260 

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

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

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORO MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

•rmd 3 v p p-7 v v antra 12 30-3 v p p 
treco uždaryta, ketvd 1-3 v p p . 

penkt ir seštd 9 v 12 v p p 

6132 S. Kedzie Ave.. Chicago 
(312) 778-6969 aoa (312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

Tel. kabineto ir buto: (708)65? 41 59 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave.. Cicero 

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLES IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
5635 S. Pulaski Rd.. Chicago. IL 

Tai. 312-545-1955 
172 Schlller St., Elmhurst. IL 60126 

708-941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 

7722 S. Kedzla. Chicago 80852 
1Wl 312-434-2123 

Pirmd 2 v p p - 7 v v antr 9 v r 1 ? 
ketvd 12 4 v p p . p e n k t d 1 2 - 6 v v 

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

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

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

Cardiac Diagnosts, Ltd. 
Marquette Medical Bullbing 

6132 S. Kedzie 
Chicago. IL 60629 

T e l . (312) 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (708) 584 5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Dundee Ave.. Elgin. III. 60120 
Te l . (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Te l . (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

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

Te l . (312) 737-5149 
Vai pagal susitarimą 

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

Te l . (708) 448-1777 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 S. Kedzie 

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

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

Namų 708-448-5545 
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Community ligoninėms 

EDMUNDAS VIŽINAS. M.D., S.cJ 
Specialybė — Vidaus l>gų gvdytojas 

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel . (312) 585 7755 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarltan Medical Center-

Napervil le Campus 
1020 E. Ogden Ave . Suite 310. 

Naperville IL 60563 
T e l . 708-527 0090 

Valandos pagal sus'tarimą 

Kab. te l . (1-312) 586 3166 
Namų (708) 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 West 63rd Street 
Vai pirm. antr ketv K penkt 3-6. 

Šeštadieniais pagal susitarimą 
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IR ŠOKAME, IR 
POLITIKUOJAME 

EGIDIJUS KLUMBYS 

Lietuva, liepos 3-10 d. 

Praėjusi savaitė buvo visais 
atžvilgiais karšta — ir visiems 
Lietuvos žmonėms, ir jos vado
vams ir Pasaulio lietuvių dainų 
šventės dalyviams bei žiūro
vams. Regis, praėjusią savaitę 
daugiau šventėm, negu dirbom. 
Kaip būtų šaunu, jeigu mes 
dirbtume bent pusę tiek, kiek 
mokame švęsti ir linksmintis. Iš 
visų pasaulio vietų į Lietuvą 
suplūdo išeiviai iš jos — dainų 
šventė tapo ašimi, apie kurią 
sukasi dabar daugelio užsienio 
lietuvių gyvenimas tėvynėje. 
Pašokęs, padainavęs, pagaliau 
pažiūrėjęs šventinius renginius, 
ne vienas išeivis dalyvauja kur 
kas prozaiškesnių problemų 
sprendime. 

Išeivijai svarbios problemos 
svarstytos pasaulio kraštų 
Lietuvių bendruomenių atstovų 
susirinkime Anykščiuose, kur 
dalyvavo ir premjeras A. Šleže
vičius. Išeivijos atstovus priėmė 
ir Lietuvos prezidentas. Visur 
buvo keliamas tas pats skaudus 
pilietybės atstatymo klausimas, 
už kurio vis aiškiau prasimuša 
antrasis, kur kas pragmatiškes-
nis klausimas — turto grąžini
mas. Daug kartų man teko dis
kutuoti tais klausimais su 
išeivijos lietuviais tiek Lietuvo
je, tiek už Atlanto. Ir kaip 
nebūtų liūdna, galiu drąsiai 
tvirtinti, kad nemažai daliai 
išeivijos tautiečių pilietybės 

klausimas rūpi tik kaip būdas 
atgauti išlikusį turtą Lietuvoje. 
Antra vertus, nedvejodamas 
galiu tvirtinti, kad išeivijos 
vaikų, gimusių svetur, kartai 
Lietuvos pilietybės klausimas 
yra visiškai neaktualus, kaip ir 
dalyvavimas išeivijos lietuvių 
politinėse organizacijose, ką 
puikiai parodė pasaulio lietuvių 
tautininkų kongresas Vilniuje 
— ten matėme tik pagyvenusių 
išeivijos tautininkų veidus. 

Amerikos prezidentas 
Rygoje 

Daug apmąstymų sukėlė JAV 
prezidento B. Clintono vizitas j 
Rygą. Be abejo, Lietuvai, Latvi
jai ir Estijai svarbu, kad vienos 
didžiausių pasaulio valstybių 
prezidentas skyrė nors sep
tynias valandas dėmesio šalims, 
kurios desperatiškai kovoja su 
galingąja Rusijos ranka. Be to, 
Baltijos valstybės lygiai parai 
laiko grįžo j pirmuosius stam
biausių pasaulio laikraščių 
puslapius. Bet kitą dieną jos vėl 
tapo nykia pasaulio provincija. 
Žiūrint plačiau, matomai šis 
vizitas j Rygą buvo kur kas 
svarbesnis JAV prezidentui, 
kurio užsienio politikos ver
tinimas nepaliaujamai krenta, 
nei Baltijos valstybėms. B. Clin-
tonas priminė turtingą dėdulę iš 
Amerikos, kuris atvažiavęs pa
dalino pinigėlių ir prižadėjo jų 
dar duoti, jei bus gerai elgiama
si, t.y. taip, kaip dėdulė nori. 

Pagaliau, jei JAV iš tikrųjų taip 
rūpėtų trys nedidelės Baltijos 
valstybės, kaip apie tai kalbėjo 
ir buvęs prezidentas Georgė 
Bush, ir dabar kalba B. Clinton, 
tai vienas jų jau seniai būtų 
aplankęs visas tris Baltijos 
valstybes. Bet tai įvyko tik 
baigiantis tretiems metams, kai 
pasaulis pripažino Baltijos val
stybių nepriklausomybės atsta 
tymą. Nepraslydo pro ausis ir B. 
Clintono paraginimas Rygoje, 
Laisvės aikštėje, „niekada 
neužginti kitiems (t.y. okupan
tams) teisingumo ir lygybės, už 
kurią jūs taip sunkiai kovojote". 
Štai Čia sąmoningai, ar ne, pasi
reiškia amerikietiškasis kosmo
politizmas, kuomet nekreipia
ma jokio dėmesio į visas buvu
sios pavergtos tautos teises savo 
žemėje, visa tai siekiant užmirš
ti ar apeiti, paliekant istorikų 
svarstymui. Taip tauta-šeimi-
ninkė išstumiama iš savo že
mių, paverčiama antrarūšiais 
žmonėmis, o tikraisiais šeimi
ninkais tampa atėjūnai. Ir kaip 
šioje situacijoje nepasiremti tos 
pačios JAV istorija. Kuo virto 
tikrieji Amerikos žemių šeimi
ninkai indėnai? Kokiu būdu 
prie JAV buvo prijungtos di
džiulės Meksikos teritorijos, 
Havajai? Nesvarbu, ar tai buvo 
19 amžiaus pabaiga — 20 
amžiaus pradžia, ar 1940-ieji 
metai. Nesvarbu, kur tai vyko 

— ar Amerikoje, ar Europoje. 
Svarbu, kad buvo tie patys mo
tyvai — siekis išplėsti valstybę 
nuo vandenyno iki vandenyno 
— ir tie patys principai — klasta, 
jėga, ginklai, ugnis. Vieniems 
tai pasisekė, kitiems — ne. 

Dar vienas nemalonus paste
bėjimas, žiūrint tiesioginę tele
vizijos transliaciją iš Rygos — 

Talkininkai, j sunkvežimį krovę „Saulutės", Lietuvos našlaičių globos būrelio, siuntinius vargs
tantiems vaikučiams. Iš kairės: Liudas Šmulkštys, Darius Gvidas, Dalia Marchertaitė. Paulius 
Marchertas, Raminta Marchertienė, Marytė Černiūtė, Donatas Tijūnėlis, Linas Paulius. Irena 
Draugelienė, Algirdas Marchertas. Jurgis Augius ir Tomas Marchertas. 

Nuotr. Indrės Tųūnėlienės 

latviai užmiršo, o gal ir sąmo
ninga tai darė, jog Latvijoje 
vyko ne ifpo JAV prezidento, 
bet ir Li ^uvos bei Estijos pre
zidentų % zitai. Tenka pripažin
ti, kad ir Lietuvos, ir Estijos 
vadovai buvo vargingais sateli
tais, kurie kartais net nežinojo, 
ką daryti. Kodėl gėles prie 
Laisvės paminklo Rygoje dėjo 
tik JAV prezidentas, o ne visi 
prezidentai kartu? Tai jau yra 
atvira diskriminacija. Žinoma, 
toks latvių elgesys yra supran
tamas, bet jokiu būdu negali 
būti pateisinamas. O mūsų val
stybės vadovams būtina pasiek
ti, kad ir artimiausieji mūsų 
kaimynai mus gerbtų lygiai taip 
pat, kaip ir turtingiausias bei 
didžiausias pasaulio valstybes. 

Įvykiai Karaliaučiuje 

Kitas karštas užsienio politi
kos taškas praeitą savaitę irgi 
buvo prie pat Lietuvos — tai 
Karaliaučius. Pirmiausiąjį ap
lankė Seimo pirmininkas C. 
Juršėnas. Čia jis dalyvavo 
„Šeimos" sąjungos pastatytų 
namų Rusijos kariškiams per
davime. Štai čia atsiranda dar 
viena įdomybių grandinėlė. Ko
dėl vienas iš valstybės vadovų 
dalyvauja namų, kuriuos pasta
tė ne Lietuvos valstybė, o 
kažkokia Maršalo salų organi
zacija, perdavime Rusijai? O gal 
Lietuvos Respublikos Seimo pir
mininkas turėjo Maršalo salų 
valstybinių institucijų įgalioji
mus? Ir antra. Ar tai normalu 
ir ar kelia Lietuvos valstybės 
bei jos vadovybės autoritetą 
valstybės gyventojų akyse.tas 
faktas, kad oficialioje priemonė
je kalbas sako ir labai aukštas 
Lietuvos pareigūnas, ir asmuo 
(V. Laurinavičius), kuris tos 
pačios valstybės teisėtvarkos 
organų buvo suimtas kaip itin 
pavojingas nusikaltėlis, kuris 
vėliau buvo paleistas iš tardymo 
izoliatoriaus už piniginį užstatą. 
Kur mes ritamės? 

Lietuvos viduje prabėgusią sa
vaitę buvo intensyviai kauna
masi dėl Rusijos kariuomenės 
tranzito į Karaliaučiaus sritį ir iš 
jos. Trečiasąjūdinė opozicija 
karinį tranzitą į Karaliaučių pa
vadino paskutine riba, už kurios 
nežadama trauktis. Tiesiog juo
kingai skamba Rusijos derybi
ninkų mintys, jog Lietuvai da
roma malonė, kad per jos teri
toriją judės Rusijos kariniai 
ešelonai. Man atrodo, kad Rusi
jai yra kur kas svarbiau akty
viai laikytis V. Žirinovskio pro
paguojamos idėjos — Rusijos 
traukinys privalo laisvai va
žiuoti nuo Ramiojo vandenyno 
iki Baltijos jūros. Neargumen
tuotas ir prezidento A. Brazaus
ko teiginys, jog karinis tranzitas 
iš Karaliaučiaus srities padės 
greičiau demilitarizuoti šią 

sritį. Liūdna, kad prezidentas ' 
užmiršta, jog ginklai į Karaliau
čiaus sritį gali būti įvežami jūra 
ir oru, o išvežami tik per Lietu
vą, sudarant nepaliaujamos de-
militarizacijos vaizdą ir tuo 
pačiu nė truputį nesumažinant 
ginkluotės. Akivaizdu, kad 
susidūrė dvi priešingos pozicijos 
— vieni (LDDP) pasisako už Ru
sijos karinį tranzitą ir siekia 
svarstyti jau to tranzito sąlygas, 
o kiti (Trečiasąjūdinė opozicija; 
kategoriškai pasisako prieš. Tad 
ar nevertėtų šį klausimą iš
spręsti Tautos referendumu — 
ar leisti Rusijos karinį tranzitą 
Lietuvos nustatytomis sąlygo-
i m s - O jį galima būtų organizuo
ti kartu su „geresnio gyvenimo" 
įstatymo referendumu. 

Labai rimtu, gresiančiu Lietu
vos valstybingumui, laikau 
susitarimą su Rusija dėl jos 
piliečių darbų Lietuvoje. Ar pro
tinga, kuomet Lietuvai gresia 
didelis nedarbas šį rudenį, tar
tis tokiais klausimais? Pagaliau 
pigių Rusijos darbininkų „im
portas" į Lietuvą sukels ne tik 
papildomas socialines, bet ir 
tautines įtampas Lietuvoje. La
bai gaila, kad tokio svarbaus 
susitarimo projektas iki šiol 
nepaskelbtas spaudoje. Žinoma, 
nemačius viso susitarimo teks
to, sunku apie jį kalbėti, bet 
nuskambėjusios spaudoje prin
cipinės nuostatos labai nerami
na. Remiantis jomis, manau, 
kad šis susitarimas Lietuvai yra 
kur kas pavojingesnis, nei gali
mas susitarimas dėl Rusijos 
karinio tranzito. 

Kas valdys Lietuvą? 

Priimta savivaldybių rinkimo 
įstatymo nauja redakcija parodo 
kokia bestuburė vis tik yra 
LDDP frakcija. Pamenu, kaip ji 
kovėsi dėl to, kad rinkimai būtų 
laikomi įvykę, jei į juos ateitų 
ne mažiau kaip 25% rinkėjų. 
Dabar gi, reikalaujant preziden
tui, užtenka ir vieno rinkėjo, 
kad savivaldybė būtų išrinkta. 
Iš kitos pusės, tai nėra blogai, 
nes iš tikrųjų vietinę valdžią 
rinks tie, kurie ja suinteresuoti. 
Tai turėtų skatinti rinkėjų akty
vumą, bet esu įsitikinęs, kad jie 
supras tai ne pirmuose rinki
muose. Neramina tik tai. kad 
savivaldybių rinkimuose galės 
dalyvauti visokios visuomeni
nės organizacijos, pradedant 
varlių mylėtojais ir baigiant 
burtininkų organizacija. Ką gi. 
demokratija yra demokratija, ir 
netrukus visa Lietuva galės 
įsitikinti, kas nori valdyti at
skiras jos dalis. įdomios gali 
būti koalicijos — pvz..LDDP ir 
šunų mėgėjų draugija, konser
vatorių sąjunga ir alaus gėrovų 
partija. O gal kokį Alytų ar 
Kupiškį valdys Pensininkų ben-

Danutė Bindokienė 

„Diplomatijos 
viršūnė" Latvijoje 

Jungtinių Amerikos Valstijų 
prezidentas ne kasdien apsilan
ko Baltijos valstybėse. Iš tikrųjų 
liepos 6 d. dabartinis, ar bet 
kuris kitas, Amerikos vyriausy
bės galva pirmą kartą istorijoje 
keliom valandom užsuko į 
Latviją. 

Argi tenka stebėtis, kad to
kiam svarbiam įvykiui skirta 
nemažai dėmesio? Prezidentų ir 
kitų tolygių asmenų žingsnius 
nuolat lydi žiniasklaida, kuri 
apie juos sukasi, kaip musės 
apie palietas pasukas. Kiekvie
nas žodis, išsireiškimas, mostas 
čia pat užrekorduojamas ir žai
bo greitumu perduodamas į visą 
pasaulį. O pasaulis mato ir tei
giamus, ir neigiamus ėjimus ir 
iš to darosi atitinkamas išvadas. 

Bill Clinton apsilankymas 
Latvijoje susilaukė dvejopo įver
tinimo. Čia jau nekalbame apie 
latvius, kurių reakciją į JAV 
prezidento kalbą paminėsime 
vėliau. 

„The New York Times" (lie
pos 8 d.; vedamajame komen
tuoja pagrindinę Bill Clinton 
kalbą, pasakytą Rygoje. Latvijai 
ir visom trim Baltijos valstybėm 
buvo linkėta visuomet džiaugtis 
laisve, nepriklausomu gyve
nimu, ekonomine gerove, kad 
sunkūs okupacijos dešimtmečiai 
liktų tarytum baisus sapnas, tik 
retkarčiais nusmelkęs prisimi
nimų šiurpu. 

Iki to taško dar viskas taip, 
kaip ir turi būti, bet prez. Clin
ton, kaip čia mėgstama sakyti, 
ėmė ir „įsikišo koja i burną", 
pradėjęs Latvijos vyriausybę ir 
gyventojus įtikinėti, kad jie 
turėtų daugiau pakantumo 
„vargšams rusams", norintiems 
būti visų gerbiamais krašto 
piliečiais. Jeigu latviai ir toliau 
„ožiuosis", ko gero Amerika bus 
„labai nepatenkinta" (suprask 
— neduos dolerių). 

Minėtasis „New York Times" 
vedamasis tęsia Clinton „pa
mokslą apie artimo meile . pri
mindamas, kad Amerika su sve
timų kraštų ateiviais elgiasi la
bai tolerantiškai f nieko nekal
bama apie Haiti ar kitus dabar
tinius pabėgėlius, kuriuos be 
atodairos ir žmoniškumo siun
čia ten, iš kur atėję). Amerika 
taip pat „nepasitikinti tautų va

dais, kurie naudoja etninę 
neapykantą, kad pasiektų 
didesnės galios savo krašte". 

Vedamasis „Chicago Tri
būne" dienraštyje (liepos 12 d.) 
turi kitokį toną. Gal dėl to, kad 
čia nelabai seniai lankėsi Lat
vijos prez. Guntis Ulmanis ir 
dienraščio redaktoriai turėjo 
progą atnaujinti savo žinias 
apie Latvijos — ir apskritai Bal
tijos valstybių — patirtį su ta 
„draugiška, bet skriaudžiama 
rusų mažuma". Galbūt „Chica-
go Tribūne" redaktorius, rašęs 
vedamąjį, prisiminė, kaip ta 
„rusų mažuma" atsirado Bal
tijos šalyse. (Latvijos atžvilgiu, 
tai jau ne tokia ryški mažuma, 
nes rusai sudaro apie 40% gy
ventojų.) Gera skaityti, kad 
„šiame ginče yra labiau nusi
kalsta Latvijai, negu Latvija 
nusikaltusi rusams". 

Bill Clinton žodžiai Rygoje 
užpylė nemažai leduoto vandens 
ant latvių džiaugsmo, kad JAV 
prezidentas teikėsi juos 
aplankyti. Nors latviai jo po tų 
žodžių ir nenušvilpė, bet savo 
negyva tyla parodė nepasitenki
nimą tokiu garbingo svečio 
nejautrumu (o gal tik reikalo 
nesupratimu) opiausiai tautos 
žaizdai. Rodos, keliaudamas į 
nepažįstamą kraštą, preziden
tas galėjo bent prabėgomis su \ 
juo geriau susipažinti. Palyginti 
rusų situaciją Latvijoje su 
Amerikos rasine diskriminacija 
nebuvo „diplomatijos viršūnė". 
Senovėje toks visos tautos įžei
dimas būtų iššaukęs rimtą kon
fliktą, bet, žinoma, ar gali blusa 
įspirti drambliui? 

Antra vertus, ir latviai nepa
sižymėjo diplomatijos pertek
liumi. Juk į Rygą tuo metu buvo 
atvykęs ne vien Amerikos pre
zidentas. Ten lankėsi ir Estijos, 
ir Lietuvos vyriausybės aukš
čiausi vadai. Tačiau dėmesys 
buvo sutelktas tik amerikiečiui, 
kone ignoruojant estą ir lietuvį. 
Latvija kaip tik turėtų artimiau 
šlietis prie kitų dviejų Baltijos 
valstybių, visoms trims kartu 
sudarant tvirtesnį junginį prieš 
iš visų pusiu grasančius pa
vojus. Didžiųjų palankumą be
sivaikant, galima prarasti tą, 
kas čia pat pašonėje tiesia drau
gišką ranką. 

drija. ar būsimų aiškiaregių 
sąjunga? 

Praeita savaite buvo pranešta, 
jog Seime sumažėjo nefrakcio-
nuotų atstovų skaičius — buvęs 
socialdemokratas bei Darbinin

kų sąjungos vadas K. Uoka tapo 
Seimo Tautininkų frakcijos na
riu. Ar tai reiškia, kad Lietuvo
je gimsta nauja politinė srovė — 
nacionalsocializmas? Manau, 
kad tą greit sužinosime. 

NEBUVO LEMTA ŽŪTI 
JUOZAS KULIUKAS 

ATSIMINIMAI 
1 . . . . 

Šių atsiminimu autorius yra buvęs Lietuvos kariuomenes 1 
p DLK Gedimino pulko eilinis kareivis, dabar senatvės dienas 
leidžiantis invalido vežimėlyje Anglijoje Jam buvo lemta per 
gyventi Lietuvos kariuomenės tragediją ir II pasaulinio karo pra 
džioje žygiuoti tuo pačiu keliu, apie kurį savo atsiminimuose 
pasakoja dim. pik. ltn. Stasys Balčiūnas š.m. „Draugo" Nr. 99 

| i r jo tęsiniuose. Tačiau eiliniui J. Kuliukui teko pergyventi frontu 
ugnį ir vokiečiu karo belaisvio dalia. 

Šie atsiminimai buvo atsiusti „Kariui", kai šis žurnalas jau 
buvo pakeliui j Vilnių. 

Balys Raugas, buv. išeivijos ..Kario" redaktorius. 
Džiaugsmo ašaros ir širdies skausmas 

l nepriklausomos Lietuvos kariuomenę registravausi 
Biržų apskrities komendantūroje 1940 m. vasario 28 d. 
Mane paskyrė į Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio 
Gedimino pirmą pėstininkų pulką Vilniuje. I Vilnių 
paskyrė daugumą biržiečių, kartu su dideliu būriu 
naujokų iš Šiaulių, Radviliškio, Kauno, Pasvalio. 

Vilnių pasiekėm kovo 1 d., vėlai naktį. Stotyje ne
buvo šviesos. Taip pat ir miestas buvo tamsus, bet 
Šnypiškio kareivines pasiekėme laimingai. Kazematas 
buvo gan didelis, vieno aukšto lovos. Naktį praleidom, 
kaip kas galėjom. 

Anksti rytą, vos prašvitus, išėjau į lauką Per ūkanas 
tolumoje pamačiau Gedimino kalną, o ant jo raudonuo
jantį pilies bokštą. Greit įbėgau į vidų ir sušukau: 

— Vyrai, Gedimino bokštas čia pat! 

Visi išbėgome į kareivinių kiemą, iš džiaugsmo 
šaukėme, o kitiems net ašaros riedėjo. Visi kalbėjo, bet 
niekas nebesiklausė. Elgėmės kaip maži berniukai... 

Po kiek laiko puskarininkis įsakė visiems rikiuotis 
kareivinių kieme. Ėmė šaukti pavardes. Beveik visus 
paskirstė j kuopas, o aš dar tebestovėjau rikiuotėje. 
Laukiu. Atėjo ir mano eilė. J. psk., neaukšto ūgio, 
atrodęs kaip zuikis, pasisakė esąs 1 pėstininkų DLK 
Gedimino pulko pirmo bataliono pirmos kuopos Du
rininkas. Mūsų grupei — per trisdešimt naujokų — įsakė 
pasiimti krepšelius, išrikiavo ir išvedė iš Šnypiškių 
kareivinių rajono į Kosciuškos gatvę, į kareivines netoli 
Gedimino kalno. 

Geležiniais laiptais užlipom į trečią aukštą. Karei
vinės didelės. Vienam pastate tilpo dvi kuopos. Apačioj 
buvo sunkiųjų kulkosvaidžių kuopa. Mūsų kuopa — vir
šuje. Vienam kazemate - du būriai, keturios eilės dvie 
jų aukštų lovų. Paskyrė po lovą, įsakė daiktus pasidėti 
po lova, nusirengti žieminius civilinius drabužius ir eiti 
į valgyklą pietų. Pavalgius ilgaplaukius apkirpo, išdavė 
kariškas uniformas. 

Tapom tikri Lietuvos kareiviai. Po to nuvedė mies
te į pirtį. Kai grįžom iš jos, jau buvo tamsu. Po vaka 
rinio patikrinimo viršila įsakė miegoti. 

— Rytojaus dieną suskirstysime į būrius ir skyrius, 
tada įsikursite geriau, — sakė viršila. 

Švilpukas — ženklas gulti. Netrukus ir šviesas 
užgesino. Paliko tik koridoriuje, kur budėjo sargybiniai. 

Ryte švilpukas visus vėl pabudino. Komanda praus
tis. Atsirado daugiau j . puskarininkių. Visi komanduoja, 
ragina greičiau apsirengti. Po rytinio patikrinimo 
nuėjom j valgyklą pusryčių, o pavalgius. įsakė pasiruoš
ti rikiuotei. Viršila davė komandą „ramiai", įėjo trys 
karininkai — vienas jų — kuopos vadas. Visi mus apžiū 

rėjo, dar vieno kito kai ko paklausinėjo, po to viršila dar 
kartą davė komandą ..ramiai". 

Kai kuopos vadas paliko sale. viršila pradėjo rikiuo
ti pagal ūgį. Aš buvau beveik viduryje, bet atsidūriau 
antrame būryje, nes buvau dvidešimt pirmas. Mano 
svajonė buvo patekti į pirma būrį pirmam batalione, pir
moj kuopoj neišsipildė, paliko tik svajonė, nes buvau tik 
1 m 68 cm aukščio. 

Kuopos viršila pristatė būrininkus. Mūsų. kaip 
anksčiau minėjau, buvo tas, kuris atrodė kaip zuikis. 
Bet jis buvo geras būrininkas. Mūsų skyrininkas grn. 
Popendikis, jo pavaduotojas — eilinis Šukius, abu 
Klaipėdos krašto, vokiečių kilmės. 

Taip ir pradėjau naujoko gyvenimą. Iš pradžių ne
buvo lengva, bet greit prie visko pripratau. Prabėgo 
beveik trys karinio apmokymo mėnesiai. Gegužės 15 d. 
priėmėm Lietuvos kareivio priesaiką ir ne bet kur, o 
Gedimino kalne, prie pilies bokšto. Vėliau ten teko 
keletą kartų stovėti garbės sargyboj. 

Kuopoj buvo gera drausme. Kuopos vadas labai 
griežtas. Seni kareiviai sakydavo, kad jam būsi geras, 
jei būsi drausmingas, neprašysi leidimo į miestą, ato
stogų, būsi geras šaulys, tai jam patiks. Kuopas vadas 
labai gerai šaudė. 

Man šaudymo sportas labai patiko. Vieną kartą 
kuopoje vyko šaudymo varžybos. Aš surinkau daugiau
sia taškų. Kuopos vadas sako: 

— Gerai šaudai. Kuliukai. 
Aš tyliu. Jis dar kartą pakartojo. Aš vis tyliu. Skyri

ninkas stovėjo netoli, tai jis ir tarė: 
— Ar tu nori gauti valandą po šautuvu0 Sakyk 

Tėvynės labui! 
Tai aš ir sušukau: 
— Tėvynės labui! 

Po kiek laiko rusai apleido Šnypiškes, tada pirmą 
batalioną perkėlė į tas kareivines. Jos buvo naujos, 
neseniai lenkų statytos, vieno aukšto, moderniška vir
tuve. Tik gaila, kad nebuvo galima pasinaudoti, nes Rau
donoji armija beveik viską išvežė. Ko nespėjo — sudaužė. 

Neilgai buvome Šnypiškių kareivinėse. 1940 m. 
birželio 14 d. vakare gavom įsakymą paimti šaudmenis, 
maistą, apsirengti visa kautynių apranga. Stalinas davė 
ultimatumą, pareiškė, kad užima Lietuvą. Mes pasi
rengę turėjome laukti įsakymo. 

Susėdom ar atsigulėme, kur kam pakliuvo. Taip iš
buvome iki ryto. Visi. kas galėjo, klausėsi radijo. 

Pagaliau atėjo kuopos vadas ir pranešė: 
— Atiduoti šovinius, visą kautynių aprangą. Lietu

vos vyriausybė priėmė ultimatumą. Rusai jau peržen
gė Lietuvos sieną, netrukus bus Vilniuje. Nerodyti jokio 
pasipriešinimo. 

Kuopos vadas Antanas Urbonas vos galėjo sulaikyti 
ašaras. Kuopoje visi nutilo. Jokio garso. Kareiviai atrodė 
lyg suakmenėję, tik kai viršila nenatūraliu balsu pakar
tojo, kad turime atiduoti ginklus, tada kariai ėmė judėti. 
Per veidus nesulaikomai riedėjo ašaros. Atidavėm 
ginklus be žodžių. 

Diena buvo labai graži, oras šiltas. Daugumas 
sulipom ant kareivinių stogo, nuo kurio buvo galima 
toliau matyti. Po kiek laiko pasirodė rusų kareiviai ir 
ėme žygiuoti į mūsų kareivinių rajoną. Atrodė labai 
išvargę, vos tik kojas galėjo pakelti. Visi susėdo ant pie
vos. Vieni godžiai valgė, ką turėjo, kiti puolė gerti 
vandenį Nusirenginejo net ir apatinius marškinius. 

(Bus daugiau) 
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»> VALSTIEČIŲ LAIKRAŠČIO" 
LABDAROS FONDAS 

» KAIMO VAIKAI" 
Šį fondą įkūrė pats populia

riausias ir labiausiai skaitomas 
Lietuvos leidinys „Valstiečių 
laikraštis", leidžiamas 121,000 
egzempliorių tiražu. Rašydami 
apie Lietuvos kaimą, gerai jaus
dami jo gyvenimo pulsą, mes 
ryškiai matome, kokioj varganoj 
būklėj atsidūrė šiandien didelė 
mūsų kaimo gyventojų dalis. 
Pusšimtį metų t rukęs kolcho
zinis periodas labai nuskurdino 
kaimą, atėmė iš žmonių ne t ik 
žemę, namus, bet ir pasitikė
jimą savimi, savo darbu, ryto 
jumi. Daug žmonių prasigėrė, 
pavir to pa s tumdė l i a i s - s am 
diniais. nebenorinčiais ir nebe
galinčiais normaliai dirbti. 

Ypač didelėj bėdoj atsidūrė 
kaimo vaikai, kurių daug dabar 
gyvena žemiau skurdo ribos. 
Kaip rodo ..Valstiečių laikraš 
čio" redakcijos surinkti duome
nys, kiekviename rajone viduti
niškai yra po šimtą varganu 
daugiavaikių šeimų, kurioms 
labai reikalinga material inė 
parama. Iš viso Lietuvos kaime, 
pačiais kukliausiais apskaičia
vimais, yra apie 17.000 skurs
tančių vaikų. 

Todėl ir įkūrėme savo laik
raščio labdaros fondą, kad galė
tume bent kiek padėti šiai 
Lietuvos gyventojų daliai, kur i 
šiaip ar taip turės kurt i naują 
Lietuvą ir nuo kurios tolesnio 
gyvenimo, darbo, pastangų pri
klausys mūsų Tėvynės ateit is . 
Fondo programa labai plati: ma
terialiai šelpti bei kitais būdais 
teikti pagalbą naš la ič iams , 
vaikams, likusiems be tėvų 
globos, augan t i ems daugia
vaikėse, mažai ap rūp in tose 
šeimose; išaiškinti vaikus — in
validus ir padėti spręsti jų pro
blemas. Be to. fondas užsimojęs 
remti kaimo vaikų profesinio 
mokymo bei auklėjimo pro
gramas, kad jie įgytų kaime 
dabar labai reikalingas profe
sijas: audėjo, p u o d ž i a u s , 
staliaus, kalvio ir pan. 

Kaip verčiasi fondas9 Jo lėšas 
pirmiausia sudaro ..Valstiečių 
laikraščio" redakcijos skirti 
pinigai. Redakcijos valdyba 
nutarė šiam reikalui atiduoti 
visus pinigus, kurie atlieka nuo 
laikraščio leidybos. Už praėjusių 
metų veiklą, visus gautus nuo
šimčius laikraščio akcininkai 
irgi paskyrė fondui ..Kaimo 
vaikai". Nedidelėmis sumomis 
paremia fondą ir vienas k i tas 
Lietuvos verslininkas, privatus 
asmuo Mus labai džiugina, kad 
jau sulaukiame ir savo užsie
nyje gyvenančių tėvynain ių 
dėmesio. Antai 500 dolerių fon
dui paaukojo Lietuvos ambasa
dorius Italijoje S. Lozoraitis, 
Hamburge gyvenantis gydy
tojas J. Grinkus paskyrė 500 
DM. Mūsų veiklą jau pastebėjo 
ir ištiesė bendradarbiavimui 
ranką ir kai kurios Amerikos 

l i e tuv ių organizaci jos : SOS 
Li thuan ia Inc. (vadovė Ariana 
Kumpis) . Lietuvos našlaičių 
globos k o m i t e t a s (pirm. dr. 
Albina Prunskienė) , „Lietuvos 
vaikų vi l t is" iprez. Gražina 
Liautaud). Mūsų fondu susi
domėjo veikli Amer ikos lietuvė 
Rožė Somkaitė . k u r i pranešė 
malonią žinią, jog dr. Jonas 
Adomavičius iš Čikagos mūsų 
veiklai paremt i t e n a t idarė 
sąskaitą ir pa ts įdėjo 1,000 
dolerių. 

Kaip atrodo fondo veikla rea
lybėje? Per savo korespon
dentus , apyl ink ių viršaičius 
s u r e n k a m e ž i n i a s , kok ios 
šeimos su vaikais labiausiai 
reikalingos paramos. Sudaromi 
sąrašai . Pagal juos „Valstiečių 
laikraščio" redakcijos automobi
l iais tiesiogiai t o m s šeimoms 
n u g a b e n a m e labdarą , kurią 
sudaro surinkt i rūba i , maisto 
pake tas ir pinigai . Tačiau pini
gus galima duoti toli gražu ne 
kiekvienai varganai šeimai, nes 
neretai tėvai yra gir tuokliai ir 
juos tuoj pat prager ia . 

Daliai ne tur t ingų moksleivių 
per mokyklas sk i r i ame pinigus 
už jų p i e t u s m o k y k l ų 
valgyklose. 

Neturtingiems, bet gabiems ir 
nor int iems toliau mokyt is spe
cialybės kaimo v a i k a m s ski
r i a m e s t i p e n d i j a s , k u r i a s 
mokame kiekvieną mėnesį. Sti
pendijos dydis — 100 LT. 

Kur yra sąlygos, apylinkėse 
padedame organizuoti ir kur t i 
vaikų globos namelius, kuriuose 
išlaikomi, valgydinami ir pri
žiūrimi prasigėrusių, asocialių 
šeimų vaikai. Fondas tokius na
mel ius r e m i a f inansiškai , per-
vesdamas lėšas į jų sąskaitas. 

Prie mokyklų pradėjome orga
nizuoti ama tų mokymo punk
tus , kur vaikai , neats i t rauk
dami nuo mokymo ir namų, įsi-
gys kurią nors amatininkišką ir 
ka imui labai reikalingą specia
lybę: audėjo, kalvio ir pan. 

Padedame gydyti sergančius 
ka imo vaikus , pa remiame ma
terial iai jų tėvus, t a r iamės su 
gydymo įstaigomis, sanatori
jomis, savo t ranspor tu n u ve
žame tokius vaikel ius į sana
torijas. 

Esame gavę nemažas labdaros 
rūbų) s iun tas iš Suomijos ir iš 
minėtos J A V organizacijos SOS 
Lithuania Inc. Visos tos siuntos 
buvo redakcijos t ranspor tu iš
vežiotos s k u r s t a n č i o m s šei
moms, dal is a t iduota vargingų 
vaikų globos namel iams . 

Reikia pasakyti , jog Lietuvoje 
į valdžią grįžę k o m u n i s t a i 
norėjo atvirai pasmaugt i ..Vals
tiečių la ikraš t į" ir jo fondą 
..Kaimo va ika i " . K a r a s truko 
kel is mėnes ius . „Valst iečių 
la ikraš t į" pa la ikė visos Lietu
vos partijos ( išskyrus LDDP), 
pažangios organizacijos, laik-

„ Versmes" mokyklos Vilniuje auklėtinis atvežamas į mokyklą. 

VILTIES „VERSMĖ" 
Kūdikis gimė ne toks, kaip vi

si. Mama, palinkusi prie vaiko 
lovelės, jo ateitį matė tarp tokių 
pat, kaip jis — gal internate, gal 
invalidų prieglaudoje, t a rp ke
turių sienų pavydžiai stebintį už 
lango skubantį gyvenimą. 

Turėjo praeiti nemažai laiko, 
kol pagaliau supratome: po vie
nu stogu pakanka vietos vi
siems ir visokiems. Deklaruo
dami meilę silpnesniam, užda
rėme jį vienatvėje, „mylėjome"'. 

raščio skaitytojai, šiaip dori 
kaimo žmonės, pažangi užsienio 
spauda. Kovą su juodosiomis jė
gomis už savo nepriklausomybę 
„Valstiečių laikraštis" laimėjo 
ir dabar jo žurnalistai normaliai 
darbuojasi, stengdamiesi rašyti 
tiesą apie gyvenimą Lietuvoje ir 
jos kaime. Laikraštis yra nepri 
klausomas, netarnauja jokiai 
politinei partijai. Jį leidžia 
uždaroji akcinė bendrovė. 

J o n a s Š v o b a 
„Valstiečių laikraščio" 

vyr. redaktorius, fondo pirm. 

atskirdami nuo gyvo pasaulio ir 
galvojome, kad taip saugomas 
š i l tnamio vienutėje j is taps 
la imingas ir saugus. Deja, savo 
meile ir rūpesčiu mes padarėme 

jį dvigubai nelaimingesnį. 
Šiemet pradėjusi veikti mūsų 

„ V e r s m ė " , tai pirmoji in-
tergruota mokykla Lietuvoje, į 
sveikų, gabiu vaikų klases pa
kvietusi ir silpniausius, likimo 
nuskr iaus tus vaikus: nevaikš
tančius, sunkiai kalbančius, su 
psichine ir fizine negale, para-
lyžuotus. Sunku buvo pasiryžti 
nelaimingųjų tėvams atiduoti 
savo vaikus mokyklos globon: 
ar nes tumdys, ar nesišaipys iš 
mano vaikelio? Viskas įvyko 
savaime. Sveikieji, kaip savo 
brolius ir seses, apglėbė silp
nesniuosius šiltu dėmesiu ir rū
pesčiu. Kaip miela širdžiai, kai 
rytais mažyliai, stumdami tuš
čius invalidų vežimėlius, skuba 
pasitikti autobuso, kuriuo at
vyks ta negal in tys važ iuot i 
miesto transportu. 

Vėliau prasideda dienos tėk-
mė-pamokos kaip ir kitose ben

drojo lavinimo mokyklose. Ta
čiau vienoje klasėje pamoka 
prasideda uždegant žvakutę, 
palinkint vienas k i tam geros 
dienos, vilčių išsipildymo a r 
negandos pas i t raukimo, kitoje 
sėdint j auk iame ra te — malda, 
giesmelė — rankos paspaudi
mas, atviras žvilgsnis į draugo 
akis. Kar tą mėnesyje visus 
suburia „Močiutės valandėlė", 
kur t aur i gydytoja, praėjusi 
kankinantį jausmų, minčių per
sekiojimo kelią, kalba apie 
žmogų, jo didybę, gyvenimo 
prasmę. 

Vakarais, kol Vilniuje Laz
dynai dar neturi savo bažnyčios, 
mokykloje vyks t a parapijos 
Mišios, į kur ias susirenka ir 
lėtai skubantys seneliai , ir 
klegantys va ika i . Ir viskas 
nutyla bendroje maldoje už 
žmogų, didį savo širdimi, savo 
darbais, savo esme. 

Neliūdėk, mama , prie savo 
vargano kūdikio lovelės. Lie
tuva keliasi. I „Versmę" skuba 
pedagogai, savo darbu norintys 
sukurti paprastą stebuklą — visi 
lygūs meilėje, visi s t iprūs drau
gystėje. 

Tai supranta nuostabus Lietu
vos žmonės, gaminan tys mate
rialines vertybes ir manantys , 
kad didžiausia vertybė - vaikas. 
J ų remiama, „Versmė" vargais 
negalais baigia išsikapstyti iš 
statybinių rūpesčių. Kol kas 
skurdūs kabinetai , menka mo
kymo bazė, tač iau mokytojai 
t iki , kad, gerų žmonių pade
dami, turės viską, ko reikia 
visapusiškam vaikų lavinimui, 
kad visi vaikai gyventų savo 
tėvų namuose, jaus tųs i saugūs 
ir pilnaverčiai net tada, kai 
kojelės a r rankytės neklauso, 
ka i pasaulį supran ta ne taip, 
kaip visi, net tada, kai pasaulis 
nudažytas tik juoda spalva. 

Besidomintiems pateikiame 
mokyklos adresą: Mokykla -
darželis „Versmė", Architektų 
85 . 2049 Vilnius. 

CITY CENTER GT — INTERNATIONAL 

VISOS VIETOS 1 DAINŲ ŠVENTĘ IŠPARDUOTOS! 
DĖKOJAME GAUSIEMS KLIENTAMS IR PRIMENAME, 
KAD TIE, KURIE UŽSISAKĖ Į DAINŲ ŠVENTĖS RENGI
NIUS BILIETUS JUOS ATSIIMTŲ MŪSŲ RAŠTINĖJE VIL
NIUJE IKI PIETŲ LIEPOS 6 D. RAŠTINĖ DIRBS 4 LIEPOS 
IKI 2 VAL. P.P., 5 LIEPOS BUS UŽDARYTA. 

RUGPJŪČIO 10 IKI 22 — Yra ribotas skaičius vietų šioje ekskur
sinėje kelionėje po Lietuvą. Šis turas taip pat pratęsiamas dar 
penkioms dienoms Į Latviją ir Estiją. 

PRIMENAME, kad organizuojame keliones pagal kliento pagei
davimus su pilnu turistiniu aptarnavimu. 

KVIEČIAME KELIAUTI SU MUMIS Į VOKIETIJĄ... LAN
KYSIME PASAULYJE PAGARSĖJUSIAS KALĖDINES 
MUGES PENKIUOSE MIESTUOSE... KELIONĖ GRUO
DŽIO 2 IKI 13... BUS DAUGIAU INFORMACIJŲ VĖLIAU. 

TURISTINIS PATARNAVIMAS: 

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

IR VISA TAI IŠIMTINAI SAVOMIS, MŪSŲ FIRMOS TARNAUTOJŲ, PASLAUGOMIS 
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„Ėsk. karvute, ko i 
Lietuvo« pagiryje 

bus man geda.. " Vaiku kaimo auklėtinis 
Nuotr Val< ntmo -luraičio 

Mūsų Vilniaus raštinė — jūsų paslaugoms' 

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

Mūsų personalas Vilniuje greitai sutvarko tranzitines Vokietijos vizas keliautojams ir padeda pasi
ruošti Amerikos vizos dokumentų pridavimui organizuoja ekskursijas j Ameriką bei Meksiką, konsul
tuoja ir rezervuoja viešbučius užsienyje 

PROFESIONALIAI IR TVARKINGAI APTARNAUSIME ABIEJOSE ATLANTO PUSĖSE. 

G T. INTERNATIONAL, INC. 
9525 SOUTH 79TH AVENUE 
HICKORY MILLS. ILLINOIS 
60457 

TELEFONAI: (708) 430-7272 
TELEFAX: (700) 430-5783 

Vember 

ASTA 
American Sociery 
of Travel Agenfs 

'.'" City Cmnft aT-Intemattonal 
GEDIMINO PROSPEKTAS NR. 37 
VILNIUS, LIETUVA 

TELEFONAI: (370) 2-223-147 
2-223-154 

TELEFAX (370) 2-223-140 

CLASSIFIED GUIDE 

FOR R E N T R E A L E S T A T E 

Išnuomojamas 4 kamb. butas, 
antrame aukšte 

Marquette Parko apyl. 
Teirautis: 

312-737-8647 

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

• • 
10%—20%—30% pigiau mokė

sit už apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio pas mus. 

FRANK ZAPOUS 
3200 */z WMt OStti StrMt 

M . - (700) 424-0054 
(312) 501-0054 

E L E K T R O S . 
{VEDIMAI — PATAISYMAI 

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Galiu padėti namų ruošoje, pri
žiūrėti močiutę arba vaikus. Skam
binkite Laimai: 312-247-8416. 

SS 
GREIT 

PARDUODA 

r 
RE/MAJC 

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

RIMAS L. STANKUS 

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

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

H. Deckys 
Tel. 585-6624 

fV^tU IK KMIECIK KALJOkS 
Z^T f 3 | 7 « 2 S. Puladci Rd. 
— fcl' 4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti namus, 
kreipkitės į Danutę Mayer. Ji profe^ 
sionaiiai, sąžiningai ir asmeniškai 
patarnaus. įkainavimas veltui. 

T* 

BALTIC, ETHNIC-INFLUENCED, 
CLOTHING DESIGN COMPANY 

Iš recruiting a National SaJes Manager. Responsibilities include: 
*Recruitment and management of a national network of 

independent clothng sales representatives * Development and 
execution of a national accounts sales program * Assistance 
in sourcing contract manufacturers. 

Ideal applicant should possess successful sales ex-
perience, a penchant for modern fashion, fluency in a Baltic 
language. and a serious committment to self-driven career 
advancement. 

Salary, commission, and health benefits. 
Please send resume and cover letter in strict confidence to: 

OIRECTOR OF SALES 
115 COMMERCE DR. 

SUITE A 
GRAYSLAKE, IL 6 0 0 3 0 

DRAUGE GAUNAMI NAUJAUSI 
LEIDINIAI 

KELIONĖ (NEŽINIĄ, Antrojo pas. karo ir pokario 
prisiminimai. Br. Juodelis. 186 psl $5 00 

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

SAULĖGRĄŽŲ TVANAS, apsakymai. Nijolė 
Jankutė. 192 psl $7.00 

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

MANO TĖVYNĖ. Vydūnas. 79 psl $4.00 
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS ISTORIJA 

1919-1940. Juozas Jakštas. 272 psl $15.00 
KAZYS BIZAUSKAS, monografija. Pranas Zunde 

323 psl $12.00 
LIETUVIŲ EGZODO LITERATŪRA 1945-1990. 

Red. K. Bradūnas ir R. Šilbajoris. 861 psl. $30.00 
LAIKO PAGRĖBSTAI, atsiminimai. Vladas Kul

bokas. 336 psl $8.00 
GYVENIMO DULKĖS, novelės. Andrius Mironas. 

199 psl $8.00 
VILEIŠIAI, trijų brolių darbai tautai. Antanas 

Kučys. 624 psl $27.00 
RAŠTAI, II tomas. Jonas Aistis. 454 psl $15.00 
LAIKAS IR {VYKIAI, atsiminimai. Kazys Karuža. 

430 psl $10.00 
NUO DUSIOS IKI TIBERIO I d. Atsiminmai. La-

das Tulaba. 443 psl $10.00 
NUO DUSIOS IKI TIBERIO II d. Atsiminimai. 

Ladas Tulaba. 428 psl $10.00 
LITHUANIAN ARTIST IN NORTH AMERICA. 

Algimantas Kezys. 274 psl $20.00 

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

\ 
'. 



600 m. Lietuvos krikščionybės jubiliejaus minėjimas Romoje. Prof. Jokūbas 
Stukas su žmona Loreta įteikė popiežiui Jonui Pauliui II palaimintojo 
arkivysk. Jurgio Matulaičio portretą. 

A.A. PROF. JOKŪBAS 
STUKAS 

Lyg k reč ianč ios e lek t ros 
srovės paliesti, New Jersey 
l i e t u v i a i p a t y r ė skaudžią 
netekties žinią, kad balandžio 
29 d., Summit ligoninėje susto
jo p lakus i t a u r a u s lietuvio 
širdis. Mirtis, ta sesuo juoda, 
pasiglemžė 69 metų sulaukusį 
prof. dr. Jokūbą Stuką, vieną 
populiariausių lietuvių ne tik 
New Jersey, bet ir visoj Ameri
koj. Šiurpioji vėžio liga pakirto 
šį mielą lietuvį t ikrai per 
ankst i , nes liko neužbaigti jo 
darbai. 

Jo tėvai , Jokūbas ir Morta 
Stukai , atvykę į šį kraštą, ap
sigyveno Newarke, N.J.,kur ir 
gimė Jokūbas . Su juo augo dar 
trys broliai: Augustinas, Petras 
ir Liudas. Abu tėvai, kilę iš 
Aukštaitijos, buvo nuoširdūs ir 
susipratę lietuviai. Namų kalba 
buvo lietuvių kalba. Tais laikais 
ateiviai stengėsi visom išgalėm 
tęsti t au t inę savimonę per savo 
kalbą, kultūrą ir tikėjimą. Para
pijinėse mokyklose lietuvės vie
nuolės mokindavo vaikus ne 
vien t ik poterių, bet dažnai su
teikdavo ir pačios kalbos prad
menis. 

Velionis Jokūbas į lietuvišką 
veiklą įsijungė labai anksti — 
būdamas vos 16 metų amžiaus. 
1941 m. jis suorganizavo rėmėjų 
būrelį ir pradėjo ,,Lietuvos 
garsų" radijo laidą. 1943 me
tais savanoriu išėjo į kariuome
nę, bet dėl sveikatos sekančiais 
metais sugrįžo į namus. Savo 
radijo laidą, jis dabar pava^\ ic 
„Lie tuvos a t s imin imais" ir 
perkėlė į WEVD stotį New Yor-
ke. Po to jis suorganizavo „Rū
tos" chorą, vėliau to paties var 
do tautinių šokių grupę. Abu šie 
vienetai rodydavosi ne vien tik 
lietuvių renginiuose, bet taip 
pat ir amerikiečių tarpe. Būda
mas muzikalus, jis kurį laika 
šiam chorui pats ir dirigavo. 

Ir taip ėjo metai po metų. 
tačiau „Lietuvos atsiminimų" 
balsas nenutilo. Šių metų rude
nį būtų jo radijo darbui suėję 53 
metai. Tai beveik sunkiai įtikė
t inas skaičius. Per tuos kone 53 
metus tu rė ta beveik 2,700 radi
jo laidų. Jomis sklido mums 
brangus lietuviškas žodis, lyg 
Vinco Kudirkos Varpas, be at
vangos per tą laiką skelbę-
Lietuvos okupantų daromas 
piktadarybes ir skatino mus 
besąlyginei kovai už Lietuvos 
nepriklausomybę. Laidos buvo 
girdimos New Yorko. New Jer
sey, Connecticut ir Pennsylva-
nijos valstijose. 

Vargu ar yra pasaulyje kraš 
tas, kur žmogus iš visuomeninės 
ar kul tūr inės veiklos galėtų 
praturtėti . Tai žinodamas, Jokū
bas Stukas ėmėsi rimtų studijų. 

siekdamas praktiškesnio moks
lo, kas užtikrintų pragyvenimo 
ša l t in į . J is a t k a k l i a i tęsė 
mokslus, kol New Yorko univer
sitete įsigijo ekonomikos moks
lu daktaratą. Atsirado galimy
bių dirbti verslo bendrovėse, 
tačiau jis pasirinko dėstytojo 
darbą universitete. Keletą me
tų profesoriavęs New Yorke, jis 
vėliau persikėlė arčiau namų į 
Seton Hali katalikišką univer
sitetą, South Orange, N.J. Čia 
jis profesoriavo 25 metus, dėsty
damas tarptautinės ekonomikos 
ir prekybos kursus. Sulaukęs 
pensijos amžiaus, pasi traukė į 
poilsį. 

Velionis domėjosi Lietuvos 
praeitimi, todėl rašydamas di
sertaciją savo daktaratui apgin
ti, pasirinko temą — „Atbun
danti Lietuva" (Avvakening 
Lithuania). Didesnį kiekį šių 
knygų jis buvo pasiuntęs įvai
riom Lietuvos aukštųjų mokyk
lų bibliotekom, tačiau negalėjo 
suprasti, kodėl nei iš vienos 
nesulaukė jokio atsakymo. 

Savo gausioje bibliotekoje jis 
yra sukaupęs daugybę (gal porą 
tūkstančių) lietuviškų plokšte
lių ir garso įrašų juostų. Plana
vo savo biblioteką — enciklope
dijas, knygas lietuvių ir anglų 
kalba apie Lietuvą — padovano
ti kuriam Lietuvos univer
sitetui, bet nebesuspėjo. 

Profesorius mylėjo Lietuvą ne 
tik žodžiais, bet ir darbais. 
Keleivį, važiuojantį į Stukų 
namus Sunlit Drive gatve, ant 
kalvos pasitikdavo seniai pasta
ty ta lietuviška koplytėlė — 
kryžius. Ant jo stiebo prikalta 
metalinė plokštelė keleiviui 
skelbė, kad Lietuva yra okupuo
ta ir kankinama. Prie įėjimo 
durų, ant namo sienos lankytoją 
pasitinka pakabinti Gedimino 
stulpai, išdrožta rūtos šakelė ir 
Lietuvos Vytis. Prasidėjus lais
vės judėjimui, Amerikos lietu
vius užgriuvo darbų gausa, nes 
reikėjo labai greitai įtaigoti 
mūsų valdžią apie Lietuvai gre
siantį pavojų. Jokūbas Stukas 
su žmona Loreta tuoj įsijungė į 
Lietuvos gelbėjimo darbus. Beje, 
prof. Stukui pavyko užmegzti 
ryšius (per savo buvusį studen
tą) su garsiąja Deborah ligoni
nės administracija. J a u ketvir
ti metai, kaip ši ligoninė pasto
viai, kas trys mėnesiai, pasi
kviečia po tris Lietuvos medici
nos darbuotojus, kad jie galėtų 
stebėti, kaip yra gydomi sun
kiom ligom sergantys vaikai. 
Apie 30 šios ligoninės medicinos 
darbuotojų buvo nuvykę į Lietu
vą ir nemokamai operavo visą 
būrį sunkiai sergančių vaikų. 
Jie nuvežė daug įrangos, įskai
tan t ir ambulansą ir viską ten 

LITURGIJA IR TAUTŲ 
T R A D I C I J O S 

Vatikanas pateikė naujas tai
sykles dėl liturgijos derinimo, 
ypač misijų kraštuose, su tau tų 
tradicijomis. Kaip t e ig i ama 
kovo 29 d. Vatikano Mišių kon
gregacijos išleistos „Instrukci
jose dėl Romos liturgijos ir įkul-
tūracijos", galima ir pageidau
jama įtraukti į Romos ri tualą 
gimtąją kalbą, vietinę muziką, 
giesmes ir meną, gestus, kūno 
laikysenas ir šokio judesius, jei
gu visa tai teigiamai veikia t i 
kinčiųjų supratimą ir dalyvavi
mą. Tuo tarpu „visiškai neįma
noma" į krikščionių liturgiją 
įtraukti „ritualus, susijusius su 
magija, prietarais, spiritizmu, 
kerštu ar seksualiniais vaiz
diniais". 

paliko. Už šios labdaros suorga
nizavimą nuopelnai priklauso 
Jokūbui ir Loretai Stukams. 

Dėl Lietuvos okupacijos Jokū
bas tiesiog sirgdavo. Kai, karui 
siaučiant, įvairiais keliais iš 
Lietuvos ateidavo liūdnos ži
nios, kad Kremliaus smogikai 
terioja kraštą ir žmones naiki
na, velionis skaudžiai išgyveno. 
Velionis kas savaitę savo laido
se lietuvių ir anglų kalba visa 
tai paskelbdavo. Per pastaruo
sius dešimt metų tam buvo ypač 
palankios sąlygos, nes jo laidos 
iš Seton Hali universiteto sto
ties buvo net dviejų valandų 
trukmės — viena lietuviškai, 
kita angliškai. Šio straipsnio 
rašytojui įvairiom progom teko 
jam ateiti į talką. Iš savo 
gausios bibliotekos jis kruopščiai 
rinkdavo medžiagą, o paskuti
niais metais gaudavo žinias 
faksu per Clevelandą tiesiog iš 
Lietuvos. 

Savo visuomeninėj veikloj j i s 
daugiausia reiškėsi Lietuvos 
vyčių, ALTo ir VLIKo orga
nizacijose. Tačiau, nus ivy
lęs pirmininko elgesiu, jis iš 
VLIKo pasitraukė. Grįždamas 
po savo darbo mokykloje, dažnai 
nuvažiuodavau į Stukų sodybą. 
Jokūbas vis pasiskųsdavo, kad 
kažkodėl pradedąs pavargt i . 
Netrukus gydytojai nustatė pro
statos vėžį. 

Po švitinimų pasijuto lyg 
geriau, tačiau skausmai nesilio
vė. Buvo dar kartą pakartot i 
r ad iac in ia i šv i e t ima i , b e t 
skausmai vis didėjo. Pasirodo, 
kad liga jau buvo perėjusi į 
kaulus. Kai jam reikėdavo at
sigulus atsisėsti, tai būdavo 
tikra kančia. 

Mylėjo jis gamtą ir gyvuliu
kus. Kai žiemos metu į Stukų 
sodybą iš miško ateidavo stir
nos, tai velionis įtaisė joms 
lauke ėdžiais ir, prisipirkęs 
maišus kukurūzų, jas pripildy
davo. Savo lietuviška kilme j i s 
didžiavosi ir visur ją pabrėžda
vo. Net ir s tudentams univer
sitete jis surasdavo progų papa
sakoti, kaip buvo skriaudžiama 
Lietuva. Loreta Stukienė dabar 
planuoja įkurti velionio vardu 
fondą, kuris pagal išgales pa
remtų sergančius vaikus i r 
našlaičius Lietuvoje. 

Prieš pat pabaigą aplankiau jį 
l igoninėj. Nors ir ken t ė jo 
didelius skausmus, tačiau j i s 
neaimanavo ir laikėsi tiesiog 
stoiškai. Dėkojo Dievui už 
kiekvieną naują dieną. Buvo 
pilnoj sąmonėj ir planavo, ką 
darysime, jam sugrįžus namo. 
Deja, taip nebeįvyko. J is išėjo į 
amžinuosius namus. 

Kartą jis man prasitarė, jog 
norėtų, kad jo širdis būtų palai
dota tėvo gimtinėje Aluntoje, 
Lietuvoje, tačiau, kairiesiems 
atėjus į valdžią, jis nuomonę 
pakeitė. Jo balsas nutilo. Nebe-
girdėsime jo įvadinių žodžių 
prieš kiekvienos laidos pradžią: 
„Sveikiname brangiuosius mū
sų tautiečius! Dainomis ir mu
zika nukelsime jus į numylėtą 
(tada dar pavergtą^ tėvų žemelę 
Lietuvą". 

Tai buvo Amerikos lietuvis 
par excellence! 

Ju l ius Veb la i t i s 

Dokumente tvirtinama, kad 
t a m tikros liturgijos sričių for
mos, pavyzdžiui, septynių sak
ramentų skaičius ir esmė, va
landinė ma lda , sekmadienio 
šventimas, Velykų šventė ir li
turginiai m e t a i turinčios likti 
vieningos ir nekintančios viso 
pasaulio Bažnyčioje. Jokiu būdu 
nevalia Šv. Rašto skaitinius, 
giesmes ar maldas liturgijoje 

keisti kitų religijų tekstais, nors 
jie ir būtų labai vertingi religi
niu ir moraliniu požiūriu. Doku
mente taip pat pabrėžiama, kad 
bet kokios įkultūracijos t ikslas 
esąs išreikšti Šventybę, kurios 
ženklus sudaro liturginiai teks
ta i ir ri tualai. Drauge įkultūra
cijos procesas turįs vykti „išsau
gan t esminį Romos ri tualo vie
ningumą". 

DRAUGAS, ke tv i r t ad ien i s , 1994 m. liepos mėn. 14 d. 

A.tA. 
FELIKSAS PUTRIUS 

Gyveno Palos Heights, IL. 
Mirė 1994 m. liepos 12 d., sulaukęs 98 metų. 
Buvo Lietuvos Nepriklausomybės kovų savanoris. 
Nuliūdę liko dukterys: Aldona Maciukevičienė, žentas 

Bronius; anūkai Dalia, jos vyras Vytenis Žygas, Vida ir 
Darius; proanūkai Aras, Aida ir Kovas; Birutė Serota; anūkai 
Max ir Anna. Sūnūs: Algirdas, marti Irena; anūkai Laura ir 
jos vyras Edmunds Lejins, Leonas ir jo žmona Susan ir 
proanūkė Chelsea; Vytautas, marti Danutė; anūkai Rasa ir 
Rimas; broliai Pranas ir Mykolas, jų šeimos Lietuvoje bei kiti 
giminės. 

Velionis bus pašarvotas penktadienį, liepos 15 d. nuo 2 
- 9 v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, liepos 16 d. Iš laidojimo namų 
9 vai. ryto velionis bus atlydėtas į Svč. M. Marijos Gimimo 
bažnyčią, kurioje bus aukojamos gedulingos šv. Mišios 9:30 
vai. ryto už jo sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: dukterys, sūnūs, broliai ir kiti giminės. 

Laid. dir. Donald A. Petkus / Donald M. Petkus. Tel. 
312-476-2345 arba 1-800-994-7600. 

Lietuviai esame visi — 
Lietuvių Fonde ar esi? 

LIETUVIŲ FONDAS 

14911 127th STREET 
LEMONT, IL 60439 
T«l.: 708-257-1616 
Fax.: 708-257-1647 

UTHUANIAN FOUNDATION 

Santrumpos: atm. įn. = atminimo įnašas, pavardė po dvi
taškio = aukotojas, įm. = įmokėjo, asm. = asmuo, suma po 
pavardės = įnašų iš viso. 

1994 m. gegužės mėn. 

1 x $55 Jasėnas Kazys (miręs) ir Liudvika, $510. 
3 x $100 Šaulys Aras Juozas, $100; Strasdas Zigmas ir Mar

ta. $400; Upchurch Robert Claud IV: įm. Motiejūnas Jonas ir Ona. 
$100. 

1 x $105 Dūdienė Marija atm.: National Institute of Standards 
and Technology $60. Surdokas Cezaris ir Stasė $25 ir 1 kt. asm., 
$225. 

1 x $170 Baluta Pranas atm. įn.: Peteris Viktoras ir Ilona $75, 
Baluta Bronė $65, Pierce Richardas ir Nijolė $25 ir 1 kt. asm., 
$305. 

2 x $500 Nekis Alfonsas atm.: Ilekienė Teodora, $1,000; 
Mičiūnienė Danutė O. atm. įn.: Rugienius V. ir J. $100. Karvelis 
K. R. $50. Morris H. ir M. $30. Skiotys E. Z. $30, Butkūnas A. ir 
A. $25. Zaparackas A. ir J. $25 ir 15 kt. asm., $500. 

1 x $10,000 Blynas Stepas testamentinis palikimas, $11.000. 
Išv iso $11,630.00. 

1994 m. birželio mėn. 

2 x $10 Bankauskienė Valerija atm. įn., $10; Noreikienė Mari
ja, $460. 

1 x $20 Vaitekūnienė Valerija atm. įn., $20. 
3 x $100 Baluta Pranas atm. įn.: Tracanelli Francois ir Julia. 

$405; Bučmienė Augulytė Vida, $350; Lietuvių Padėkos Paminklo 
Fondas; įm. Oniūnas B. ir B.. $8,770. 

1 x $245 Petersonas Gustavas atm.: La Turno drs. Donald 
ir Sandra $50. Vaitas dr. Otonas $50, Kutkus Vytautas ir Emilija 
$25 ir 9 kt. asm., $345. 

1 x $425 Gaižauskas Bronius atm.: Plikaitis dr. Juozas ir Bar
bara $50. Vyrų Dainos Vienetas St. Petersburge $50, Mačionis 
Antanas ir dr. Irena $25, Nakas Alfonsas ir Bronė $25. 
Paramskienė Nathalie $25, Šulaitis Juozas ir Aldona $25. Vaškelis 
Aleksas ir Prima $25 ir 15 kt. asm.. $1.325. 

1 x $1,000 Lapienė Vilhelmina atm. įn.: Lapas Edvardas 
$695, Baras Stasys ir Elena $50. Elsbergas Dana $50. Lukas 
Jonas $50 Drungienė Birutė $25. Remienė Marija $25 ir 6 kt. 
asm., $1.000. 

1 x $3,010 Masiokienės Kolupailaitės Evelinos lituanistų 
studentų šalpos fondas: Įm. Masiokas inž. Bronius. $3.010 

I i viso $5,020.00. 

Lietuvių Fondo pagrindiniam kapitalui gauta aukų iki 
1994.VI.30. 6.652.147 dol Gautomis palūkanomis parėmė 
lietuvišką švietimą, meną. kultūrą ir jaunimą 3,828,621 dol. 
Palikimai sudaro svarbią Lietuvių Fondo dalį. Iš viso palikimais 
gauta 2.458.626 dol. Sudarykime testamentus ir bent dalį turto 
palikime Lietuvių Fondui. Testamente įrašykime šį tikslų 
pavadinimą; 

..LITHUANIAN FOUNDATION, INC.. A NOT-FOR-PROFIT 
TAX EXEMPT ILLINOIS CORPORATION". 

Visi remkime Lietuvių Fondą, nes Lietuvių Fondas remia 
lietuvybę. 

" A.tA. 
ANTANAS SABALIS 

Gyveno Rochester, N.Y. 
Mirė 1994 m. liepos 3 d., 6 vai. vakaro, sulaukęs 87 metų. 
Gimė Lietuvoje, Jurbarko apskrityje, Rotulių kaime. 

Amerikoje išgyveno 45 m. 
Nuliūdę liko: žmona Vlada, duktė Aldona O'Cailaghan ir 

žentas Tomas, brolio sūnus Algis Sabalis, brolio duktė Kris
tina Krulikienė bei daug giminių Lietuvoje. 

Priklausė Ateitininkams ir kitoms įvairioms lietuvių 
organizacijoms. 

Velionis buvo palaidotas iš Šv. Jurgio bažnyčios liepos 6 
d. Rochester katalikų kapinėse. Prašome draugus ir pažįs
tamus prisiminti a.a. Antaną maldoje. 

Nuliūdę žmona ir duktė . 

A.tA. 
SOPHIE MASILUNAS 

Gyveno Antioch, EL. 
Mirė 1994 m. liepos 11 d., 6:20 vai. p.p., sulaukusi 91 metų. 

Gimė Lietuvoje. 
"Nuliūdę liko: anūkai — Stanley Jr., Helen Tabor su vyru 

Lawrence, Edvvard Jr. su žmona Bridget ir Monica Sepauskas. 
Taip pat penki proanūkai. 

Priklausė American Legion, Darius-Girėnas Post; Piliečių 
Pašalpos draugijai. 

Velionė pašarvota penktadienį, liepos 15 d. nuo 9 iki 10 
vai. ryto St. Peter's bažnyčioje, Antioch, IL. Po 10 vai. ryto 
gedulingų Mišių velionė bus palaidota Tautinėse lietuvių 
kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę anūkai ir proanūkai . 

Laidotuvių direkt. Paul Maginot Funeral Service. Tel. 
708-395-2303. 

Amer ikos Lie tuvių R.K. Moterų Sąjungos garbės 
p i rmin inke i 

A.t A., 

JULEI MACK 
mirus , r e i šk iame gi l ią užuojautą d u k t e r i a i BAR
BARA SINNOTT su še ima, k i t i ems ar t imies iems, 
ypač Moterų Sąjungos 5-tos kuopos fWorcester, MA 

na rėms . 

ALRK Moterų Sąjungos centro 
valdyba ir narės 

A.fA. 
DANAI DAUGIRDIENEI 

mirus . Mamytę , ponią NUTAUTTENC, va ikus — 
J U R G Į . LAURĄ ir M A R I Ų , sesutę ALMĄ ir svainį 
VALDĄ A D A M K U S bei k i t u s g imines nuoširdžiai 
užjaučiame ir k a r t u l iūd ime. 

Aldona ir Antanas Lipskiai 
Laura ir Albertas Valavičiai 
Rasa ir Paulius Ragai 
Praurimė ir Leonidas Ragai 

A.tA. 
JADVYGAI GRAŽULIENEI 

mirus , dukrą JOLITĄ ir žentą ALGIRDĄ BIRUČIUS, 
a n ū k ą ANDRIŲ ir žmoną bei k i tus g imines nuošir
džiai užjaučiame ir k a r t u l iūdime. 

Aldona ir Antanas Lipskiai 
Laura ir Albertas Valavičiai 
Rasa ir Paulius Ragai 
Praurimė ir Leonidas Ragai 
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Duokite mums bent savaitę 
laiko! Šią vasarą, daugiau negu 
bet kuomet anksčiau, skai
tytojai, išvykdami atostogų, sus
tabdo ..Draugo" siuntinėjimą 
keliom savaitėm, mėnesiui ar il
giau. Mes mielai visiems patar
naujame, nes t ikrai vertiname 
savo skaitytojus, tačiau adresų 
lipinukai paprastai išspausdina
mi iš anksto ir dienraščio 
siuntinėjimo procesą sustabdyti 
t r u n k a bent savai tę laiko. 
Niekas neplanuoja ilgesnių ato
stogų per vieną dieną, todėl la
bai prašome: praneškite ..Drau
go" administracijai bent savaitę 
prieš išvykdami, kad norite 
laikinai sustabdyti dienraščio 
siuntinėjimą arba pakeisti siun
t imo vietą. Tuo visi išvengsime 
bereikal ingo ,,kraujospūdžio 
pakil imo" ir nesusidarys nepa
togumų nei skaitytojams, nei 
administracijai. 

Allan H. Dombra, gyv. Deep 
River. Ontario. Kanadoje, at
siuntė 100 dol. auką dienraščiui 
. .Draugu i" paremt i . Esame 
labai dėkingi. 

A. Kantvydas, Weston. On
tar io . Canada . grąžindamas 
, ,Draugo" bilietų laimėjimų 
šakneles, pridėjo 90 dol. auką, 
iš viso atsiųsdamas 100 dol.! Tai 
t ikrai puiki parama mūsų dien
raščiui. Ačiū! 

Dvi Rimos — Ješmantaitė ir 
Janukai ty te — praves vaka
r ines programas Li thuanian 
Hen tage stovykloje, kuri vyks 
Dainavoje rugpjūčio 14-21 d. 

Dr. Leonidas Ragas ir dr. 
Romualdas Povilaitis yra tarp 
kitų 90 Amerikos gydytojų bei 
odontologijos studentų, ku r i e 
buvo pagerbti ADA (Amerikos 
Dantų gydytojų sąjungos) žyme
nimis už jų pastangas pakel t i 
dantų gvdymo lygį už Amerikos 
ribų. Dr. R. Povilaitis ir dr . L. 
Ragas kar tu su kitais DAFL 
(Dantų sveikatos ta lka Lietu
vai ' valdybos nar ia is t i es ia 
tiltus į glaudesnius ryšius su 
Kauno Medicinos akademijos 
Stomatologijos fakultetu. 

Ar jau susimokėjote pre
numeratą? Adminis t raci jos 
tarnautojos nusiskundžia, kad 
žmonės .,labai t i n g i a i " at
siliepia į paraginimus pra tęs t i 
prenumeratą. Kai reikia s iųst i 
antrą ar net trečią paraginimą, 
susidaro bereikalingų išlaidų ir 
laiko gaišinimo. Malonėkite, 
gavę paraginimą, kad „Draugo" 
prenumerata baigiasi, tuoj ją 
atnaujinti. 

Vanda Jautokaitė maloniai 
atsiliepė j prašymą atnešti fan
tų „Draugo" gegužinei. Dėko
jame už pagalbą. 

Emilija Pretkel ienė a tnešė 
fantų . .Draugo" geguž inės 
..laimės šuliniui". Tariame nuo
širdų ačiū. 

O n a N o r v i l i e n ė , pas ižy 
mejusi Čikagoje ir kitur save 
kulinariniais sugebėjimais, yra 
vyriausia šeimininkė Daina 
voje, kur šiuo metu vyksta Sen
draugiu a t e i t i n i n k ų še imų 
stovykla. 

Kaip p r a n e š a Elta liepos 12 
d., tą dieną Įvykusiame Piliety
bės komisijos posėdyje, kur i am 
v a d o v a v o Respubl ikos prez. 
Alg i rdas Brazauskas , nu t a r t a 
i š imt ies t v a r k a Lietuvos pilie
tybę su te ik t i t ry l ika i asmenų. 
T a r p jų y r a ir č ikagiet is Vytau
t a s P. Mikūnas . J i s daugelį 
metų vadovauja Vydūno fondui, 
y r a įsteigęs Vydūno muziejų 
Čikagoje , redaguoja žurnalą 
. .Mūsų Vyt i s " ir y ra veiklus 
l ietuvių skautų sąjungos narys, 
apdovano ta s visa is sąjungos 
g a r b ė s ženk la i s , t a r p jų ir 
. .Geležinio vi lko" ordinu. 

Dr. Robertas ir Gailė Vitai Pedagoginio Lit. instituto mokslo metų užbai
gimo iškilmėse š.m. gegužes 14 d. Jaunimo centre. 

Nuotr. Jono Tamulaičio 

x Cicero maldos būrelis, 
per Teodorą Zailskienę, įteikė 
SI50 „Lietuvos našlaičių glo
bos" komitetui — tai vieno naš
laičio Lietuvoje metinis išlai
kymas. Našlaičio vardu komi
te tas dėkoja; 2711 W. 71 St., 
Chicago IL 60629. 

(sk) 

x T A L P I N T U V A I P E R 
TRANSPAK siunčiami kas sa
vaitę. Skubius s iunt inius siun
čiame AIR CARGO. Siunčia
me automobilius. Pinigai per
vedami doleriais . TRANS
PAK, 2638 W. 69 St., Chicago, 
IL 60629, tel. 312-436-7772. 

(sk) 

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

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

Aukos yra nurašomos nuo Federalinių mokesčių. 

Andrius Mickus — būsimasis beisbolo 
žvaigždė. Dabar jis dar tik Žiburėlio 
mokyklėlės auklėtinis. 

„ D R A U G O " R E N G I N I Ų 
K O M I T E T U I PENKIOLIKA 

METU 

Liepos 12 d., antradienį , įvyko 
. .Draugo" renginių komiteto 
p a s i t a r i m a s a r t ė j a n č i a i ge
gužinei pasiruošt i . Tą pačią 
d ieną d ienraš t i s šventė 85-tą 
gyvavimo sukaktį . Tai gera pro
ga pr i s imin t i ir renginių komi
tetą, kur i s susiorganizavo prieš 
penk io l ika metų. 

1979 m., . .Draugui" švenčiant 
70 metų sukaktį , t ėvų marijonų 
p r o v i n c i o l a s k u n . V i k t o r a s 
Rimšelis suorganizavo komitetą 
t a i sukakč ia i paminėt i . Komi
t e t ą sudarė : provinciolas kun. 
V ik to r a s Rimšelis , . .Draugo" 
admin i s t r a to r iu s k u n . Pe t ras 
C in ikas , Stasys Baras , dr. An
t a n a s Razma ir Mari ja Remie-
nė . Komi t e t a s n u t a r ė suor
ganizuoti aukšto lygio koncertą. 
K o n c e r t u o t i buvo pakv ie s t i 
sol is tė Gina Čapkausk ienė ir 
so l i s tas Arnoldas Vokietai t is 
Koncer tas buvo sėkmingas t iek 
m e n i n i u lygiu, t iek ats i lankiu
siųjų g a u s u m u . 

Atėjo laikas, ka i gaunamos 
p a j a m o s iš p r e n u m e r a t o r i ų 
n e b e p a d e n g i a , , D r a u g o " 
didėjančių išlaidų. Prenumera
t o r i ų e i l ė s v i s r e t ė j a , o 
j a u n e s n i o j i k a r t a n e p a k a n 
k a m a i įsijungia į jų eiles. Dien
r a š t i s , n e b e g a l ė d a m a s pa t s 
f inans iškai išsi laikyti , turėjo 
p r a š y t i p a r a m o s iš t ė v ų 
mari jonų. Bet ir jų ištekliai 

x A.a. Donato Bie l skaus at
m i n i m u i , vietoj gėlių, Birutė 
Drung ienė paaukojo $25 padėti 
v a r g s t a n t i e m s v a i k u č i a m s 
Lietuvoje. „ S a u l u t ė " dėkoja ir 
nuoš i rdž ia i užjaučia Donato 
Bie l skaus a r t imuos ius , ypatin
gai jo dukter į J ū r a t ę Dovilienę, 
„ S a u l u t ė s " narę . 

(sk) 

x P a r d u o d a m e bi l ie tus ke
l i o n ė m s į Lietuvą ir į visus pa
saul io kraš tus geriausiomis kai
n o m i s . S k a m b i n t i : T. Les-
n i a u s k i e n e i , T r a v e l C e n t r e , 
Ltd. , te l . 708-526-0773. 

(sk) 

x N A M A M S PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nes in ia i s įmokėjimais ir pri
e i n a m a i s nuošimčiais. Kreipki 
t ė s į Mutual Federal Sav ings , 
2212 West Cermak R o a d -
Te l . (312) 847-7747. 

(sk) 

riboti. Po sėkmingo koncerto 
komitetas ėmė galvoti apie toli
mesnę veiklą. Nutarta dar tais 
p a č i a i s m e t a i s s u r e n g t i 
gegužinę. Prieš keletą metų 
„ D r a u g o " geguž inės buvo 
sėkmingos ir gausiai lankomos 
antrojo pokario atvykusių tau
tiečių. Surengti gegužinę reikia 
daug darbo ir didelės talkos. 
Re ikė jo komi te tą d i d i n t i . 
Laime, į talką atėjo kelių or
ganizacijų pirmininkai-ės bei 
p a v i e n i a i asmenys. D a r b a s 
sekėsi. Rudenį įvyko banketas 
Jaunimo centre ir jau netalpino 
dalyvių. Reikėjo ieškoti naujos 
vietos banketams rengti. Tie 
p a t y s „ D r a u g o " skaitytojai 
rėmė šias pastangas savo gausiu 
a t s i lankymu į visus renginius. 
Ir ta ip iki šių dienų kasmet yra 
ruošiami tie trys pagrindiniai ir 
tradiciniai dienraščio renginiai. 

Tačiau niekas nestovi vietoje. 
Ke i tės i organizacijų pirmi
ninkai, o kai kurie komiteto na
riai pavargo ir pasi traukė į 
poilsį. Iš pirmųjų komiteto 
organizatorių liko kun. Vikto
ras Rimšelis ir Marija Remiene. 
Kviečiami visi į talką, nes dien
rašt is reikalingas nuolatinės fi
nansinės paramos. Džiaugia
mės, kad vis dar tęsiamas pra
dėtas gražus darbas, vis dar 
a ts i randa paslaugių moterų ir 
vyrų. 

Liepos 31 d. 12 vai. vidudienį, 
tėvų marijonų sodyboje įvyks 
tradicinė gegužine. Gegužinė 
prasidės šv. Mišiomis, o po šv. 
Mišių — pietūs, atgaiva, pramo
gos ir susitikimas su seniai 
maty ta i s draugais ir naujais 
svečiais iš Lietuvos. Sodyba yra 
didelė, švari, aplinka lengvai 
visiems pasiekiama Gegužinė 
t i k r a i bus p r a s m i n g a bei 
naudinga tiek „Draugui", tiek 
atsilankiusiems. Tą popietę bus 
a t i da ry t a „Draugo" įs ta iga 
visiems ir bus atliekami įvairūs 
pa tarnavimai . 

Nors šis renginių komiteto 
susir inkimas nebuvo gausus 
nar ių dalyvavimu, bet buvo 
pasiskirstyta darbais ir užsi
brėžta tęsti dienraščio rėmimą 
renginiais. „Draugo" dienraštis 
y r a t ik vienas toks, kur is 
priklauso visiems, o tai matome 
iš jo krypties bei turinio. Kai 
. .Draugas" gyvuoja, tai klesti ir 
mūsų organizuota visuomenė. 
„Draugas" tarnauja mums ir 
mes padėkime „Draugui" . Iki 
pasimatymo ..Draugo" geguži
nėje liepos 31 d. 

Marija Remienė 

TAIP ŠVENTĖME 
JONINES 

Daugiau nei prieš šimtą metų 
l a i k r a š t i s „ V a r p a s " (1889 
metais) šitaip aprašė Joninių 
papročius ir apeigas, paplitusias 
Sločių parapijoje. Šiaurės Lietu
voje: „Toje dienoje prieš šventą 
Joną pritaiso stabą arba stulpą 
nuo kelių sieksnių aukštumo ir 
ten ant viršaus karties, an t liz
do prideda visokių tavorų. Kas 
nors prie tų daiktų prilipti, tur 
ta karčia čiuožti... Pr ineša ant 
kalno žolių, dobilų, žirniukų, 
panavijų... Ąžuolo šakeles su 

Pirmasis Draugo" renginių komitetas 1979 metais. Iš kairės: kun. Viktoras Rimšelis, Stasys 
Baras. Marija Remiene, dr. Antanas Razma ir kun. Petras Cinikas. 

lapais, į didelį apskritą vainiką 
supintas, pakabina prie tos kar
ties. Ant kitos kart ies užmauja 
stebulę smaluotą ir degina per 
visą naktį. Taip jau ir laužus 
sudėję kūrena ir perjuos šoka. 
Toje dienoje renka žoles ant 
vaisto... Žmonės geria, šaudo iš 
strielbų; sustato krėslus apie 
stabą, kur yra pastatytas stalas 
dėl valgymo ir gėrimo. Mergai
tės neša žoleles, dainuoja, vaini
kėlius pina... Po porą šoka... ir 
dainuoja šitą dainą: Švento Jono 
vakarėlį Pyniau rūtų vaini 
kelį, / Iš visokių žolelių / Iš 
visokių lapelių..." (iš „Kauno 
dienos", 1994 birželio 25 d.). 

O kaip mes švenčiame šv. 
Joną? 

Pirmiausia prisimename, 
kad birželio 24-oji — šv. Jono 
Krikš ty to jo g imimo d iena . 
Lietuviškuose raštuose jau 16 
amžiuje vadinama Joninėmis. 
Šiais laikais dar vadinama ir 
Rasos švente (per saulėtekį 
prausiamasi rasai. Tai viena 
kelių ilgiausiu dienų ir trum
piausių naktų metuose. Vasaros 
saulėgrįža švenčiama visą parą. 
J a u n i m a s d e g i n a l aužus , 
kupoliauja — renka pievose 
augalus kupolei, atlieka apeigas 
su vandeniu, ugnimi, kuri turi 
būti saugoma iki saulėtekio. 
Vidunaktyje ieškoma stebuklin
go paparčio žiedo, merginos 
plukdo vainikėlius arba meta 
juos per galvą. Jeigu užkimba 
ant medžio šakos, ištekės. 

Lietuvaičiai Čikagoje, subur
ti n e n u i l s t a m o Alg iman to 
Kezio, šventė Jonines prie Miči
gano ežero sekmadienį, birželio 
26 dieną. Nepaisant vėsoko oro, 
susirinko nemažai tautiečių su 
gera nuotaika, nešini medžio 
pliauskomis, paparčiais, kurie 
buvo tuoj pat ..pasodinti" Gin
taro vilos pliaže. Kadangi 
pradėjo lyti, pirmiausia išsi
maudėme vėsiame Mičigano 
ežere, o apšilimui sulošėme 
tinklinį. Norėdami palaikyti 
l ietuviškas tradicijas, vyrai 
užkūrė laužą, o moterys nusipy
nė ir pasipuošė lauko gėlių 
vainikėliais. Ieškojome paparčio 

žiedo, žaidėme lietuviškus ra
telius ir šokome „trepsiuką". 
Moterys mėtė vainikėlius per 
galvą, o vyrai gaudė. Susėdę 
aplink degantį laužą, kepėme 
bulves, dainavome ir vaišino
mės valgiais nuo „suneštinio 
stalo". Visi jautėmės laimingi ir 
vieningi lietuviškoje Union Pier 
vasarvietėje. Šventei baigiantis, 
plukdėme vainikėlius jau į 
banguojantį nuo vėjo Mičigano 
ežerą, dėkojome Gintaro vilos 
savininkams Algirdui ir Vikto
rijai Kairaičiams už malonią 
aplinka ir dalyvavimą mūsų 
šventėje. 

Angelė Paulait ienė 

ATSIŲSTA PAMINĖT/ 
• „Medic ina" , 1994 m. Xr. 

1(83). Tai ALG sąjungos žurna
las, r edaguo jamas Vaclovo 
Šaulio. MD su redakcine kole
gija, kuriai priklauso daktarai : 
Kazys Ambroza i t i s , Milda 
Budrienė, Saulius Jankauskas , 
Ferdinandas Kaunas, Kazimie
ras Rimkus. Redakcinės kole
gijos nariai tvarko atskirus 
žurnalo skyrius. Administra
torės pareigas eina Irena Makš-
tutis. Kaip pats žurnalo pavadi
nimas byloja, rašoma mediciniš
komis temomis, bendradarbiau
jant gydytojams, įvairių sričių 
specialistams iš Lietuvos ir 
JAV. Yra ir k ron ikos žinučių iš 
ALGS veiklos. 

• Č e s l o v a s V a l d e m a r a s 
O b c a r s k a s , „Šviesos vandeny
nai". Eilėraščiai. Išleido Vals
tybinis leidybos centras, Vil
nius, 1994 m., dail ininkas Ri
mantas Dichavičius. Šia nedide
lio formato. 114 psl. knygele 
pirmą kartą C. V. Obcarsko po
ezija išleidžiama Lietuvoje. Au
torius gyvena Anglijoje, ten nu
vykęs 1947 m. iš Vokietijos pa
bėgėlių stovyklos (gimęs 1929 
m. netoli Utenos). Bendradar
biavęs ir tebebendradarbiauja 
užsienio lietuvių spaudoje, yra 
išleidęs dvi eilėraščių knygas, iš 
kurių sudaryta ši poezijos rink
tinė. 

Nuotaikingai Švenčiame Jonines, susirinkę prie Michigano ežero. Gintaro vasarvietes pliaže. 

• Jul ius Būtėnas, „Vinco 
Kudirkos bendražygiai". Išleido 
Lietuvos rašytojų sąjungos lei
dykla, Vilnius, 1993 m. A. Ma
sionio vardo Varpininkų stipen
dijų fondo lėšomis. Knygoje pa
teikiamos 28 apybraižos, apibū
dinančios varpininkų publicistų 
veiklą ir likimus. Paminimi: Po
vilas Višinskis, Gabrielė Petke-
vičaitė-Bitė, Jonas Gaidamavi
čius. Petras Leonas, Kazys Gri
nius, Jonas Vileišis. Antanas 
Milukas, Gabrielius Landsber
gis-Žemkalnis, Martynas Jan
kus ir daug kitų. Autorius pra
tarmėje teigia, kad jau seniai 
norėjęs išleisti platesnės apim
ties leidinį apie buvusius „Var
po" įkūrėjo dr. Vinco Kudirkos 
bendradarbius, kaip jis vadina 
— „bendražygius". Apie juos 
straipsnių spausdinęs periodiko
je, išleidęs monografiją „Vincas 
Kudirka" . Ir ši knyga — „Vin
co Kudirkos bendražygiai" yra 
geras biografinių bei istorinių 
žinių šaltinis iš anų, Lietuvių 
tauta i ir jos savimonės ugdymui 
svarbių laikų. 

• „Eglutė", 1994 m. gegužės 
mėn. Viršelis — dail. Noros Auš-
rienės, daug kitų iliustracijų ir 
vinječių šiame pavasariškame 
vaikų laikraštėlyje. Jį redaguoja 
Nijolė Nausėdienė, leidžia JAV 
LB Švietimo taryba, spausdina 
„Draugo" spaustuvė Čikagoje. 
Gegužės mėnuo — Motinos 
dienai skirtas, todėl ir nemaža 
dalis „Eglutės" medžiagos šia 
tema 

• „Br idges" , 1994 m. birželis, 
nr. 5(18). Anglų kalba JAV LB 
Kraš to valdybos leidžiamas 
i n f o r m a c i n i s l a i k r a š t ė l i s , 
redaguojamas Rimanto A. Stir-
bio, administruojamas Audro
nės Gulbinienės. Iliustruotas 
nuotraukomis, 22 psl.; išeina 
kas mėnesį. Daug vertingos 
informacijos apie Lie tuvą , 
Lietuvių bendruomenės darbus 
bei rūpesčius. 

• „Naujoji viltis". Politikos ir 
kultūros žurnalas. 1994 m., Nr. 
25. Leidžia Lietuvių studentų 
taut in inkų korporacija „Neo 
Li thuania" ir Amerikos Lie
tuvių tautinė sąjunga. Vyriau
sias redaktorius — Algirdas 
Budreckis; redakcinei kolegijai 
priklauso dar Antanas Juod
valkis ir dr. Leonas Kriaučeliū-
nas; kalbą ir korektūras taiso 
I r e n a K r i a u č e l i ū n i e n ė , o 
meninę priežiūrą atlieka Vladas 
Vijeikis. Žurnalą administruoja 
Oskaras Kremeris, 1005 Sher-
wood Dr., La Grange Park,IL 
60525. Pirmasis „Naujosios 
vil t ies" numeris išleistas Čika
goje 1970 m., o šiame žurnale il
gesnius ar trumpesnius straips
nius pateikia: M. Mackevičius, 
J. Žygas, A. Juodvalkis, A. 
Kučys, Br. Nemickas, V. Abrai-
tis, A. Mažeika, A. Anusauskas, 
M. Martinaitis, V. Antanaitis ir 
daug kitų. Žurnalas turi 216 
ps l . . y r a ir i l i u s t r a c i n i ų 
nuotraukų; knygos pavidalo. 


