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Šleževičius pats nesitrauks, 
nors pripažįsta pralaimėjęs 

Vilnius, vasario 7 d. (AGEP) 
— Premjeras Adolfas Šleževičius 
pripažino, kad Seimas ketvir
tadieni greičiausiai balsuos už 
jo nušalinimą, tačiau vistiek at
sisako pats rašyti atsistaty
dinimo pareiškimą. „Po ilgų 
svarstymų pasirinkau būtent 
tok) kelia, nes kitu atveju, 
pasirašydamas pareiškimą, pri
pažinčiau, (kad kaltinimai man 
teisingi)", Lietuvos radijui 
trečiadieni sakė vyriausybės 
vadovas. 

Adolfas Šleževičius, kurio 
reputacija pašlijo atsiėmus 
asmenišką indėlį iš krizės apim
to Lietuvos Akcinio Inovacinio 
Banko, likus kelioms dienoms 
iki jo uždarymo, kaltinamas 
netinkamais bankų krizės 

sprendimo būdais. 
Premjeras pareiškė, kad viaa 

atsakomybė už bankų krizės 
įveikimą po jo nušalinimo 
atiteks opozicijai ir u i t a i 
balsuosiantiems valdančiosios 
LDDP frakcijos nariams. 

Trečiadienį, 3 valandą po 
pietų į posėdį susirinksiantys 
Seimo LDDP frakcijos nariai ke
tina nutarti, kaip balsuos 
ketvirtadienį, svarstant prezi
dento Algirdo Brazausko siūly
mą atstatydinti Adolfą Šleže
vičių. 

Visa opozicija ir didelė dalis 
LDDP frakcijos narių žada bal
suoti už Šleževičiaus nušalini
mą. Tam užtektų paprastos po
sėdyje dalyvausiančių Seime 
narių daugumos. 

Čečėnai grasina Europai 

Grupė LDDP narių ragina 
stoti prezidento pusėn 

Vilnius, vasario 6 d. (AGEP) 
- Grupė LDDP narių pakvietė 

partijos draugus priimti „princi
pingą sprendimą" balsavimo iš
vakarėse dėl premjero ir LDDP 
vadovo Adolfo Šleževičiaus at
statydinimo ir pareiškė remia 
prezidento poziciją priešpriešoje 
su juo. Atvirame laiške LDDP 
nariams ir rėmėjams, kurį 
cituoja „Lietuvos rytas", bet 
kurio antradienį iki pietų 
nebuvo regėję nei partijos 
centrinėje būstinėje Vilniuje, 
nei frakcijoje Seime, raginama 
„suvokti partijos, esančios val
džioje, istorinę atsakomybę". 

Vienas laiško autorių — 
LDDP tarybos narys ir krašto 

apsaugos ministras Linas Lin
kevičius — sako, kad vienas 
kreipimosi į partijos draugus 
tikslų yra sustiprinti parla
mentarų pozicįjas, vasario 8 d. 
balsuosiančių už premjero nu
šalinimą. 

Laiško autoriai mano, kad už 
politines klaidas turi atsakyti 
kiekvienas, neužkraudamas 
kaltės kitiems, visai partijai, 
todėl tikisi, kad bankų istorijo
je susikompromitavęs A. Šleže
vičius atsistatydins pats. 

Linas Linkevičius nemano, 
kad atviras laiškas pagreitins 
partijos skilimą, ir vadina jį 
„apsišvarinimu". 

Vyriausybė kalta, kad 
savivaldybėms trūksta lėšų 

—• konservatoriai 
Vilnius, vasar io 5 d . — 

Tėvynės Sąjungos (Lietuvos 
Konservatorių) frakcijos Seime 
seniūnas spaudos konferencijo
je pirmadienį aptarė ir A. Šle
ževičiaus, jo nuomone, ketvirta
dienį pasibaigiančios, vyriau
sybės valdymo palikimą savi
valdybių srityje. 

Kaip praneša Tėvynės Sąjun
gos Spaudos tarnyba, Kubilius 

SKAT turi naują 
vadovą 

Vilnios, vasario 6 d. (AGEP) 
— Lietuvos Savanoriškajai 
Krašto Apsaugos Tarnybai 
(SKAT) šią savaitę pradėjo 
vadovauti naujas vadas. Dvejus 
su puse metų savanorių vadu 
buvęs pulkininkas Arvydas 
Pocius išvyko tobulintis į Vo
kietiją. Pusę metų jis gilins 
vokiečių kalbos žinias karinėje 
kalbų mokykloje, o rudenį pra
dės vienerių metų aukštojo karo 
mokslo studijas Vokietijos karo 
akademijoje Hamburge. 

Krašto apsaugos ministro 
įsakymu nuo pirmadienio sava
noriams vadovauti paskirtas 
majoras Bronislovas Juozaitis. 
Jis yra vienas pirmųjų Lietuvos 
savanorių, į tada atsikūrusią 
tarnybą atėjęs prieš penkerius 
metus. Visą tą laiką jis vado
vavo Panevėžio savanorių rink
tinei. 

B. Juozaitis yra jau trečias 
SKAT vadas. Tarnybos įkūrėjas 
ir pirmasis jos vadas pulkinin
kas Jonas Gečas dabar yra 
Krašto apsaugos ministerijos 
sekretorius. 

atkreipė dėmesį į Savivaldybių 
asociacijos prezidento laišką Sei
mui, vyriausybei ir prezidentui. 
Laiške nurodoma, kad savival
dybės šiais metais realiai bus 
aprūpintos blogiau, nei pernai, 
nes numatomas joms skirti 
biudžetas padidėja tik 9.5%, kai 
net vyriausybė numato ne 
mažesnę kaip 15% infliaciją. 
Todėl savivaldybių vadovai 
teigia, kad numatomų gauti 
pajamų gali neužtekti net 
būtiniausiems patarnavimams: 
mokytojams, gydytojams, ligo
ninių ir gimdymo įstaigų, vaikų 
darželių darbuotojų atlygini
mams, šių įstaigų išlaikymo 
išlaidoms padengti. 

Kitas laiške keliamas klausi
mas — vyriausybei žymiai padi
dinus šilumos ir elektros energi
jos kainas ir savivaldybėms ne
kompensavus papildomai atsi
radusių išlaidų, susidarė di
džiuliai įsiskolinimai energijos 
tiekėjams įstaigose, kurios yra 
išlaikomos iš savivaldybių biu
džetų. 

Nurodoma, kad praėjusių me
tų rugsėjo 1 d. bendras savi
valdybių įsiskolinimas už elek
tros energiją siekė 25 milijonus 
litų, o už šilumą — 67 milijonus 
litų. „Galime labai aiškiai 
konstatuoti, kad už šiuos įsis
kolinimus atsakingos ne savi
valdybės, o vyriausybė. Galima 
tik spėlioti, kodėl tokia padėtis 
toleruojama: ar tai tik pavyzdys 
nesugebėjimo tvarkyti ekono
minę ir finansine politiką, ar 
sąmoningas LDDP vyriausybės 
apsisprendimas", pažymėjo 
Konservatorių frakcijos Seime 
vadovas Andrius Kubilius. 

Sausio 27 d. valdančiosios LDDP tarybos posėdyje buvo nutarta, kad partijos pirmininkas, prem
jeras Adolfas Šleževičius nepasirašytu atsistatydinimo raito. Vasario 7 d. premjeras galutinai 
ir pats apsisprendė jo nepasirašyti, nors jau dabar ir jam atrodo, kad bus Seimo atstatydintas. 
Jo motyvas — jei pats atsistatydintų, tuo pripažintu, kaltinimų jam teisumą. 

Nuotr. P. Lileikio „Lietuvos ryte" 

Užsienio paskolos buvo 
skirstomos, nesilaikant 

ekonominių rodiklių 
Vilnius, vasario 6 d. (AGEP) 

— Lietuvos Lengvosios Pra
monės įmonių Asociacija mano, 
kad valstybės vardu gaunamos 
užsienio paskolos buvo skirs
tomos, nesilaikant ekonominių 
rodiklių. Iš jų tik 5% kreditų 
suteikta leng/ąjai pramonei, 
nors ši saka pagamina apie 22% 
šalies pramonės produkcijos. 

Be to, įmonių paimti kreditai 
iš esmės buvo skiriami mokes
čių bei delspinigių skoloms 
padengti, o ne gamybai plėsti. 
Kreditų gavimo garantas taip 
pat buvo siejamas ne su realio
mis gamybos plėtimo galimybė
mis, o su turimu nekilnojamuo
ju ar kitu turtu. 

Dabartinę bankų krizę, aso
ciacijos nuomone, sukėlė ne tik 
blogos paskolos, bet ir šalies 
ekonomikos valdymo būklė. 
Ekonomikos reformos ir ūkio 

plėtros, taip pat valdymo per
tvarkos koncepcijų valstybė 
neturi iki šiol. 

Šias nuostatas Lengvosios 
Pramonės įmonių Asociacija pa
tvirtino praėjusį savaitgalį 
išplėst iniame prezidiumo 
posėdyje. Jame tekst i l ės , 
siuvimo, kailių ir kitų įmonių 
vadovai apsvarstė bendrovių 
finansinę būklę, susijusią su 
bankininkystės krize. Asocia
cijos generalinis direktorius Vid
mantas Vikšraitis BNS kores
pondentui sakė, kad prezidiu
mas pasiūlė kuo greičiau at
gaivinti nemokių bankų veiklą, 
sugriežtinti jų bei Lietuvos 
Banko pareigūnų atsakomybę ir 
kuo greičiau atlikti užskaitas, 
t.y. mokesčių mokėjimą įskai
tyti iš įšaldytų sąskaitų. 

įmonių vadovai taip pat tvir
tina, kad turi pakankamai už

sakymų ir galėtų didinti eks
portą, jei nestokotų apyvartinių 
lėšų. Jie daug tikėjosi iš Ekspor
to Vystymo Fondo, tačiau Seimo 
patvirtintas fondas turi tik 10% 
proc. reikalingų apyvartinių 
lėšų. 

Pagal 1995 m. devynių mėne
sių eksporto statistiką (metų 
duomenų dar nėra) šalies leng
voji pramonė pirmąkart atsisto
jo pirmoje vietoje. Tekstilės ir 
jos dirbinių eksportas sudarė 
14.4% viso šalies eksporto, t.y., 
daugiau kaip 996 milijonų litų. 
lengvosios pramonės eksportas 
per minėtąjį laikotarpį viršijo 
importą 230.9 milijonais litų. 
Toks užsienio prekybos balan
sas pasiektas taip pat pirmą
kart. 

Groznas, vasario 7 d. (OMRI) 
— Kalbėdamas spaudos konfe
rencijoje Rošni-ču kaime naktį 
iš vasario 5 į 6 d., čečėnų 
prezidentas Džochar Dudajev 
pareiškė, kad nebekariaus prieš 
Rusija, o ketina pulti Vakarų' 
Europą, nes ją laiko kalta už 
karo kurstymą. Dudajevas kal
tino ir Europos Saugumo ir 
Bendradarbiavimo Organizaci
jos (ESBO) misiją Čečėnijoje 
puolimų išprovokavimu ir teigė, 
kad JAV valdžia davusi Mask
vai 6.5 milijardus dolerių, ku
riais padėjo finansuoti karą. Šį 
teiginį JAV ambasada Maskvo
je tuoj pat paneigė. 

Grozne dešimtys tūkstančiai 
Dudajevo šalininkų vykdė ma
sines demonstracijas prie Prezi
dento rūmų, reikalaudami, kad 
Rusija išvestų kariuomenę iš 
Čečėnijos ir kad Maskvos staty
tinė, Doku Zavgajevo vadovau
jama vyriausybė atsistatydintų. 
Jie taip pat reikalavo tiesio-

Seimo komisija: 
Už bankų krizę kalti 

pareigūnai 
Vilnius, vasario 6 d. (AGEP) 

— Seimo Ekonominių nusikal
timų tyrimo komisijos laikinoji 
darbo grupė bankų krizei tirti 
savo išvadose pabrėžia, kad 
įvairių pareigūnų veiksmuose, 
sustabdant Lietuvos Akcinio 
Inovacinio Banko (LAIB) ir Li-
timpeks banko veiklą, buvo tar
nybinio aplaidumo požymių. 

Grupės narys, Socialdemo
kratų partijos pirmininko pava
duotojas Rimantas Dagys ant
radienį spaudos konferencijoje 
sakė, kad išvadose minimi 
įvairus pareigūnai: premjeras 
Adolfas Šleževičius, finansų, 
vidaus reikalų ministrai, Lie
tuvos Banko valdytojas ir kiti. 
„Tuos dalykus turės išsiaiškinti 
Generalinė prokuratūra ir pa
teikti savo išvadas", sakė R. 
Dagys. 

Grupės išvadas antradienį po 
pietų Seimo posėdyje pateiks jos 
pirmininkas, konservatorius 
Juozas Listavičius. 

Pasak R. Dagio, laikinosios 
grupės ir ekonominių nusikal
timų komisijos išvadose pažy
mima, kad sustabdytieji bankai 
nebuvo blogiausi iš veikiančių 
šalyje komercinių bankų. Tai, 
pasak socialdemokratų atstovo, 
atspindi tiek bendra šalies 
bankų būklę, tiek paneigia, kad 

buvo objektyvu sustabdyti šių 
bankų veiklą. 

Išvadose taip pat pažymima, 
kad LAIB ir Litimpeks banko 
padėtis buvo skirtinga. LAIB 
krizę nulėmė valstybinių ener
getikos įmonių veikla; jos, 
pasak R. Dagio, praktiškai 
valdė banką. Tuo tarpu Litim
peks banko veiklos sustab
dymas buvo „tiesioginė Vidaus 
reikalų ministerijos intervenci
jos pasekmė". Tačiau nenei
giama ir tai, kad neatsakingai 
lėšas naudojo abu komerciniai 
bankai. 

Pasak R. Dagio, išvadose 
konstatuojama, kad buvo priim
ti ekonomiškai nepagrįsti spren
dimai, neįvertinus padėties ir 
nenumačius pasekmių. Tai, so
cialdemokratų atstovo vertini
mu, „būdinga šios vyriausybės 
veiklai". 

Rimantas Dagys labai neigia
mai atsiliepė apie Tarptautinio 
Valiutos Fondo (TVF) vaidmenį. 
Pasak jo, priimant sprendimus, 
fondo įtaka buvo didelė, kaip ir 
„primetant TVF planą, kuris 
kainuos 1.3 milijardus litų". 

Tai, kad dešiniąjai politikai 
atstovaujantis TVF remia 
LDDP, R. Dagio nuomone, įro
do, kad valdančioji partija 
„pretenduoja tapti nuoseklia 
dešiniojo sparno vadove" 

Užsienio verslininkai 
susirūpinę savo 

indėliais 
Vilnius, vasario 2 d. (Elta) — 

Penktadienį Seimo pirmininkas 
Česlovas Juršėnas susitiko su 
Lietuvos investicijų agentūros 
bei didžiausių JAV, Švedijos, 
Suomijos, Vokietijos ir Lenkijos 
investuotojų atstovais. Lietuvos 
investicijų agentūros generali
nis direktorius Algis Avižienis 
sakė, kad pokalbis buvo naudin
gas. 

Užsienio investitoriai domė
josi bankų krize, kuri ir jiems 
sukėlė nerimą. Eugenija Sutkie-
nė, atstovaujanti stambioms 
amerikiečių kompanijoms, ra
gino rūpintis ne tik privačių 
indėlininkų, bet taip pat įšal
dytomis užsienio firmų sąskai
tomis. Juo labiau, kad „Coca-
Cola", „Philip Morris", „Kraft 
Jacobs Suchard Lietuva" ir ki
tos kompanijos, anot jos, ketina 
plėstis, statyti Lietuvoje naujus 
fabrikus. 

Be kitų dalykų, užsienio vers
lininkai siūlė tobulinti įsta
tymus, reglamentuojančius 
užsienio investitorių veikla 
Lietuvoje. Pasak Manto Zalato
riaus, atstovaujančio Švedijos 
verslininkų interesams, Lietu
voje reikėtų labiau skatinti 
vidutinį ir mažąjį verslą, teikti 
jam tvirtas garantijas. 

ginių derybų tarp Džochar 
Dudajevo ir Rusijos prezidento 
Boris Jelcino. Kai kurie nešė 
užrašus: „Pasaulio žmonės, gel
bėkite mus nuo sunaikinimo!" 

NTV televizijos t inklas vasa
rio 6 d. pranešė, kad Dudajevo 
štabo viršininkas Aslan Macha-
dov davė įsakymą nebesitarti su 
Maskvos satytinę Doku Zavga-
evo vyriausybe. 

Vasario 5 d. Rusijos televizi
ja pranešė, kad čečėnų kariuo
menės štabo viršininkas A. 
Maschadov įsakė paleisti sausio 
mėnesį netoli Grozno įkaitais 
paimtus 29 rusus elektros jė
gainės darbuotojus. 

Rusijos vyriausias prokuroras 
Jurij Skuratov spaudos konfe
rencijoje Maskvoje siūlė, kad 
mažinant Rusijos kariuomenės 
dalinius Čečėnijoje, turėtų bū
ti atitinkamai didinami skai
čiai ten esančių Rusijos Vidaus 
reikalų ministerijos dalinių. 

Vokietija nediskriminuos 
Baltijos valstybių, 

integruojantis į Europos 
Sąjungą 

Vilnius, vasario 6 d. (AGEP) 
— Vokietija nediskriminuos 
Baltijos valstybių, joms in
tegruojantis į Europos Sąjungą 
(ES), o vertins jas pagal reformų 

Atsistatydina 
ministras G. Žintelis 

Vilnius, vasario 6 d. (AGEP) 
—Ryšių ir informatikos minist
ras Gintautas Žintelis įteikė at
sistatydinimo pareiškimą. „Lie
tuvos rytui" ministras pareiškė, 
kad toks jo sprendimas „abso
liučiai nesusijęs su dabartiniais 
įvykiais". 

Ryšių ir informatikos ministe
rijai Gintautas Žintelis pradėjo 
vadovauti 1992 m. liepos mėne
sį. Atsistatydinimo pareiškimą 
jis buvo parašęs ir 1995 m. 
pradžioje, tačiau tuomet buvo 
įkalbėtas pasilikti ministro pa
reigose. G. Žintelis yra vienas iš 
keturių ministrų, esančių Adol
fo Šleževičiaus vyriausybėje nuo 
pat jo sudarymo pradžios. 

Elektronikos specialistas Gin
tautas Žintelis yra Lietuvos 
Mokslų Akademijos narys ko
respondentas, habilituotas dak
taras Kauno Technologijos uni
versiteto profesorius. 

.Lietuvos rytui" ministras 
sakė esąs labiau tiksliųjų 
mokslų atstovas, o ne politikas, 
ir norįs tęsti mokslinį darbą. Ry
šių ir informatikos srityje dir
bantys verslininkai dažnai kri
tikuoja šią ministeriją dėl abe
jotinų projektų, kuriems panau
dojamos didelės biudžeto lėšos ir 
užsienio paskolos, taip pat dėl 
įvairių konkursų rengimo ne
aiškios tvarkos. 

— Čečėnų vadas Džochar 
Dudajev paskelbė, kad JAV pre
zidentui Bill Clinton iškelta 
baudžiamoji byla. JAV amba
sados Maskvoje spaudos sekre
torius Richard Hoagland panei
gė Dudajevo kaltinimus Ameri 
kai, o bylos prezidentai iškėli
mą pavadino beprasmišku ir 
juokingu. 

Oras Lietuvoje 
Vilnius, vasario 7 d. (AGEP) 

— Ketvirtadienį Lietuvoje nu
matomas nedidelis debesuo
tumas, be kritulių. Vėjas 
silpnas. Oro temperatūra naktį 
tarp -22 iki -27 laipsnių žemiau 
nulio Celsijaus (-8 iki -17 F); 
vietomis iki -32 C (-25 F). 
Dieną — tarp -11 ir -16 C (tarp 
4 ir 12 F). 

Per kitas dvi paras taip pat 
nenumatoma kritulių. Tempe
ratūra naktimis tarp -15 ir -20 
C (tarp -4 ir +5 F>, vietomis -26 
C(-15 F). Dienomis tarp -8 ir 
-13 C (tarp 9 ir 18 F). 

pažangą drauge su kitomis pre
tendentėmis iš Vidurio Europos. 
Tokia nuostata išdėstyta at
sakyme Seimo nariui Emanue
liui Zingeriui, kurį, Vokietijos 
kanclerio įgaliotas, atsiuntė 
kanclerio tarnybos skyriaus 
vadovas Joachim Bitterlich. 

Tėvynės Sąjungos frakcijos 
Seime narys Emanuelis Zinge
ris neseniai kreipėsi į kanclerį 
Helmut Kohl, prašydamas pa
aiškinti pasisakymą dienraštyje 
„Financial Times" neva Bo
na santūriai vertina Baltijos 
Valstybių dalyvavimą pirmo
siose naujų ES narių gretose, 
nes tai gali paska t in t i jų 
troškimą gauti gynybos garan
tijų per NATO naryste arba per 
Vakarų Europos Sąjungą. 

Gruodžio 14-osios dienraščio 
numeryje teigiama, jog Vokie
tijos pareigūnai mano, kad tai 
gali išprovokuoti staigią ir 
priešiška nacionalistų reakciją 
Rusijoje. 

Vokietijos kanclerio tarnybos 
atstovo laiške Seimo nariui nu
rodoma, kad minėtas straipsnis 
klaidingai pateikė kanclerio H. 
Kohl pažiūras dėl Europos Są
jungos plėtimosi bei nurodė 
tokias mintis, kurių jis „nie
kada nėra sakęs". 

Pasak laiško, Vokietijos vy
riausybė, remdamasi Europos 
Komisijos pozicija, siekia, kad 
derybos su pirmosiomis Vidurio 
ir Rytų Europos valstybėmis 
būtų pradėtos praėjus šešiems 
mėnesiams po ES vyriausybių 
vadovų konferencijos, t.y. 1998 
metais. ..Vokietijai nekyla 
abejonių, kad jokių grupinių 
derybų nebus, o kiekviena šalis 
bus vertinama pagal reformų 
pažangą ir įvykdytas sąlygas. 
Tai, savaime suprantama, galio
ja ir Baltijos valstybėms", 
rašoma Vokietijos kanclerio tar
nybos atstovo laiške. 

KALENDORIUS 

Vasario-A d.: Šv. Jeronimas 
Emiliani. išpažinėjas, vargingo 
jaunimo gelbėtojas 11481-1537): 
Saliamonas, Salys. Daugvilė, 
Nirma. 1919 m.žuvo pirmasis 
Lietuvos savanor i s kūrėjas 
Povilas Lukšys. 

Vasario 9 d.: Apolonija. 
Marijus. Erikas. Alge. Girvy 
das. 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1996 m. vasario mėn. 8 d. 

LIETUVIŲ TELKINIAI 

D E T R O I T , M I 

POKALBIS SU PROF. 
V. LANDSBERGIU 

„Lietuviškų melodijų" radijo 
valandėlė savo vasario 3 d. lai
doje perdavė tiesioginį tele
fonini pasikalbėjimą su Wa-
shingtone viešėjusiu Lietuvos 
Seimo opozicijos vadu prof. 
Vytautu Landsbergiu. Progra
mos vedėjas Algis Zaparackas 
paklausė profesorių, kokį įspū
dį jam paliko šiais metais 
surengta Baltųjų rūmų 43-čioji 
maldos konferencija, kurion 
kviečiami įvairių rel igijų. 
visuomenės ir vyriausybių įta
kingi asmenys. Vytautas Lands
bergis atsakė: 

— Konferencijoje aš jau antrą 
sykį. Buvau prieš dvejus metus. 
Turėjau tam tikrą vaizdą. Žino
jau, kas čia darosi ir kas vyksta. 
Labai įdomus renginys. Įspū
dingas ir savo mastais ir nepa
našus į konferencijas, kuriose 
dalyvauja politikai, tarkim, 
Europoje. Čia toks vienkartinis 
metinis susitikimas, kuriame 
susitinka visuomenės veikėjai 
su religiniais veikėjais ir susi
masto labiau apie moralinius 
dalykus, apie tikėjimo dalykus 
ir apie jų ryšį su politika, kaip 
mūsų polit iniai darbai ir 
veiksmai galėtų būti geriau 
vykdomi ir nukreipiami tie
sesne moralės kryptimi. 

— I i Washingtono skris i te 
i Čikagą, o iš ten vasar io 5 
dieną grįšite į VUnių daly
vauti Seime, kur vasar io 8 
dieną b o s svarstomas prezi
dento Brazausko p r a š y m a s 
Seimui, atleisti i š pare igų 
ministrą pirmininką. Kas gali 
įvykti vasario 8 dieną? 

— Aš tikiuosi, kad ši krizė, 
kuri labai ilgai tesėsi, konfron
tacija tarp prezidento ir mi
nistro pirmininko, kurį įvėlė 
visa ta valdanti partija, buvusi 
Komunistų partija, ir atrodo la
bai nepalanki tokiam norma
liam konstituciniam valstybės 
veikimui, bus išspręsta. Sun
ku įsivaizduoti, kad Seimo 
dauguma galėtų pasipriešinti 
prezidento ir visuomenės valiai 
ir norui matyti poną Šleževičių 
jau kokioje nors poilsio vietoje, 
o ne tose pareigose, kur jis daug 
blogo padarė Lietuvai. 

— „Lietuvos aido" š.m. sau
sio 19 dienos gyventojų ap
klausos rytiniai d u o m e n y s 
rodo, kad 25.9% nežino už ką 
balsuos, 21 .2* visai rinki
muose nedalyvaus, 11.8% bal
suos už Tėvynės są jungos 
kandidatus, 8.1% - už Krikš
čionių demokratų partiją, 
7.1% už LDDP, 5.2% už Cent
ro partąjos kandidatus, 3.9% 
už Moterų partiją ir l ikusieji 
paskirstys savo balsus už ki
tas mažesnes partijas. Kokia 
Jūsų partŲos rinkiminė pro
grama, kuri patrauktų bal
suotojus spalio mėnes į rem
ti Tėvynės sąjungos kandida
tus? 

— Mes prieš keletą mėnesių 
rengėme interpeliaciją Minist
rui pirmininkui Šleževičiui ir 
tuo pačiu jo vykdomos politikos 
klaidų ir galbūt net nusikal
timų, tokį atidengimą ir svars
tymą Seime. Ta proga pareng
ta ilgi sąrašai blogų įstatymų 
arba įstatymų pataisų, taip pat 
vyriausybės sprendimų, kurie 
atvėrė kelius korupcijai, vals
tybės turto išvogimui, žmonių 
nuskurdinimui, galų gale, at 
baidė užsienio investitorius ir 
labai daug visokios moralinės ir 
ekonominės žalos per tuos 
metus darė Lietuvai ir žmo
nėms. Tai čia galima matyti ir 
tam tikrą programą. Štai įsta
tymai, kuriuos reikia taisyti. 
Jeigu Seime susidaro tam 
palanki dauguma, kurioje, aš 
manau, Konservatorių partija ir 

Krikščionių Demokratų partija 
bus pagrindinis junginys, galin
tis duoti toną naujam Seimui ir 
naujai Vyriausybei. Mes norė
tume, kad tai būtų matoma kaip 
„švarių rankų" vyriausybė, 
kuri ryžtingai užkirs kelią kyši
ninkavimui, korupcijai, valdi
ninko savanaudiškumui; ir no
rim, kad žmonės ja pasitikėtų. 
Tas procentas, kurie nusiteikia 
balsuoti rinkimuose, dar nėra 
toks, kokį norėtume, tačiau jis 
didėja. Palyginant su buvusiais 
savivaldybių rinkimais, kur 
dešiniosios partijos ir pirmiau
siai Tėvynės sąjunga turėjo di
džiausią žmonių pasitikėjimą, 
tas procentas dabar jau didėja. 
Tai reiškia, kad žmonės turi 
daugiau vilties, kad rinkimais 
gal ima pata i sy t i Lietuvos 
padėtį. 

— Kaip gal i užjūrio lietu
viai prisidėti ir padėti Tėvy
nės sąjungai ar kitoms parti
joms Lietuvoje? 

— Mes norėtume, kad užsie
nio lietuviai dalyvautų Lietuvos 
reikaluose. Atvykdami, gyven
dami, padėdami dirbti, tiesio
giniai būdami tarp mūsų įneštų 
daugiau kitokios — vakarietiš
kos — demokratiškos dvasios. Aš 
kreipdavausi į mūsų tautiečius 
i tada, kai buvau Aukščiausio
sios Tarybos pirmininkas. Labai 
džiaugiuosi matydamas gana 
daug, ypač daug jaunų žmonių, 
su entuziazmu atvykstančių 
padėti Lietuvai. Mes norėtume 
matyti jų kuo daugiau Lietu
voje. Visose srityse veikiančių ir 
prieš rinkimus, ir gal pade
dančių mums rinkimuose ir po 
rinkimų, nes Lietuvai tikrai 
reikia naujos dvasios. Šitie tre
ji metai po Seimo rinkimų buvo 
toks smukte lė j imas , je igu 
nepasakyti daugiau, į seną 
sovietinių laikų dvasią, kuri 
blogai veikia žmonių nuotaikas, 
užmuša entuziazmą, pasitikė
jimą savo šalimi, ir tai būtina 
taisyti bendromis jėgomis. 

Didžiai gerbiamam prof. 
Landsbergiui buvo padėkota už 
pasikalbėjimą su „Lietuviškų 
melodijų" radijo valandėle. Po
kalbis buvo tiesioginiai perduo
tas Detroito lietuviams. Prof. 
Vytautui Landsbergiui linkima 
sėkmės. 

VIEŠĖJO VILNIAUS 
MIESTO MERAS 

Saus io 2-5 d. Detroito 
apylinkėje lankėsi Vilniaus 
miesto meras Alis Vidūnas ir jo 
žmona Gražina. Meras kalbėjo 
per abi Detroito lietuvių radijo 
valandėles. Aplankė „Žiburio" 
lituanistine mokyklą. Clinton 
mieste gyvenančią šeimą, glo
bojančią lietuvį Mindaugą, 
kuris (Lietuvos Dukterų drau
gijai ir Lietuvių Bendruomenei 
tarpininkaujant, su Šarūno 
Marčiulionio fondu) Healing the 
Children labdaros organizacijos 
buvo atskraidintas į Detroito 
apylinkę ir padaryta sėkminga 
akių operacija. Šį susitikimą, 
kuriuo metu meras dėkojo ame
rikiečių še imai už globą 
lietuvių vaiko, filmavo ir žinių 
programoje perdavė Detroito 
2-ra ir 7-ta televizijos stotys. 

Sekmadieni meras ir jo žmona 
dalyvavo šv. Mišiose Dievo Ap
vaizdos parapijos bažnyčioje. Po 
to Kultūros centre vyko politinė 
popietė, kuriai vadovavo Algis 
Rugienius; kalbėjo Michigano 
valstijos l i t o distrikto Kong
reso atstovas respublikonas Joe 
Knollenberg ir meras Vidūnas. 
Vėliau abu kalbėtojai atsakinė 
jo į dalyvių pateiktus klausi 
mus. Popietėje dalyvavo dau

giau negu 150 stebėtojų. Po 
kalbų buvo proga prie vaišių 
stalų asmeniškai pasikalbėti su 
svečiais. Džiugu pastebėti, kad 
dalyvių tarpe matėsi ir neseniai 
iš Lietuvos atvykusių Detroito 
telkinio gyventojų. 

Pirmadienį, vasario 5 d. me
ras, lydimas Jono Urbono, 
aplankė Southfield miesto savi
valdybę ir Oakland County 
administracijos įstaigą, kuriai 
vadovauja County Ezecutive 
Brooks Patterson. Aplankė ir 
architekto Algimanto Bublio 
vadovaujamą įstaigą, kur įvyko 
susitikimas su architektais, 
kurie specializuojasi savival
dybių statybos projektais. 
Lietuvos Dukterų draugijos 
pirmininkės Irenos Alantienės 
namuose buvo suruošta popietė 
su mero žmona Gražina Vidū-
niene. Vasario 6 d. Vidūnai 
išskrido į Washingtoną, o iš ten 
vyks į Čikagą ir Los Angeles. 
Mero Vidūno viešnagę Detroite 
organizavo ir koordinavo LB 
Detroito apylinkes ir Michigano 
apygardos valdybos. 

A.A. ROSE BUTKUTĖ 
BILAITI8 

Sausio 29 d. Holy Sepulchre 
kapinėse buvo palaidota Rose 
Butkutė-Bilaitienė, 95 m. am
žiaus, mirusi sausio 25 dieną. 
Velionė priklausė Lietuvių 
Moterų klubui ir Lietuvių Kul
tūros klubui. Buvusi veikli Det
roito lietuvių telkinio narė. 
Giliame nuliūdime paliko sūnų 
Richard Bilaitis, žentą V/illiam 
Schulte ir marčią Myrtle Bilai
tis, anūkę Marylia. Price su vy
ru Ron ir Nancy Schulte, pro
anūkę Jason Lesnau. Laidotu
ves tvarkė Step (Stepanauskų) 
laidotuvių namai. 

lm 
DAINAVA ŽIEMOS METU 

Kai Michigano gamta ilsisi 
žiemos metu, taip pat .ilsisi ir 
Dainavos jaunime stovykla. 
Besikeičiantys metų laikai su
teikia progą gamtai pailsėti, 
tačiau Dainavoje veikla visiškai 
nesustoja. Nors ir nebesigirdi 
jaunimo bei vaikų lakstymo, bet 
Baltuose namuose savaitgaliais 
dažnai susirenka lietuvių ar 
amerikiečių jaunimo grupės ir 
darbas vyksta, nors daug lė
tesniu tempu. Taip pat ir Daina
vos pastatų pagerinimų darbai 
nesustoja. Prieš Kalėdas buvo 
užbaigtas mergaičių barako 
remontas, įdedant naujas lubas 
ir perdažant visas patalpas. 
Tokie darbai pareikalauja 
nemažai lėšų, kurių Dainavai 
visuomet trūksta. Ačiū Dievui, 
kad Dainava vis dar susilaukia 
šiek tiek aukų, kurios papildo 
tuščią kasą. Paskutiniu laiku 
Dainava gavo 2000 dol. paramą 
iš Lietuvių fondo, 500 dol. auką 
iš Antano ir Zitos Kušeliauskų, 
Lemont, IL, ir 200 dol. auką iš 
Gedimino Balandos, Warren, 
MI. Dainavos jaunimo stovykla 
yra labai dėkinga už šias aukas 
ir kviečia lietuvišką visuomenę 
atkreipti dėmesį į mūsų rūpes
čius ir paremti mūsų veiklą 
šiame krašte. 

V.P. 
ŠVĘSIME LIETUVOS 

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖ 

Tradicinis Vasario 16-tos 
minėjimas sekmadienį, vasario 
11 d., vyks Dievo Apvaizdos 
Kultūros centre, 25335 West Ni-
ne Mile Rd., Southfield, MI 
48034. 

Minėjime pagrindinė kalbė
toja vienuolė seselė Margaret 
John Kelly, Daughter of Chari-
ty of St. Vincent de Paul, buvusi 
tos vienuolijos rytų rajono 
provincijole. 

Meninę dalį atliks „Audinio" 
ir „Žiburio" tautinių šokių 
šokėjai. 

Prieš minėjimą dalyviai galės 
apžiūrėti Algirdo Vaitiekaičio 
išstatytą parodą — „Lietuvos is
torija pašto ženkluose, 
19181940". 

UETUVOS VYČIŲ VEIKLA 

VYČIŲ BANKETAS 
Lietuvos vyčių organizacija 

žygiuoja po šūkiu „Dievui ir Tė
vynei" jau nuo 1913 metų Ji 
yra daug didžių darbų atlikusi 
Lietuvai ir dar šiandien tebe-
atlieka. Nors daugelis vyčių jau 
nebemoka l ietuviškai , j ie 
tebevertina savo kilmę, savo 
šaknis, ir stengiasi per daug ne
nutolti nuo savo tautos kamie
no. 

Lietuvos vyčiai, kaip ir visos 
lietuviškos organizacijos užsie
nyje, išgyveno savo klestėjimo 
laikotarpį, o šiuo metu jaučia 
veiklos silpnėjimą, tačiau Ame
rikos Vidurio vakarų apygarda 
dar pasižymi gausiu narių skai
čiumi ir gan stipria veikla. 
Metų eigoje, be eilinių kuopų 
susirinkimų ir didesnių 
suvažiavimų, Čikagoje ruošia-

ATVYKSTA 
ROMUALDAS OZOLAS 

Vasario 26-tą dieną 12:15 vai. 
p.p. Dievo Apvaizdos lietuvių 
parapijos Kultūros centre JAV 
Lietuvių Bendruomenes Detroi
to apylinkė ir Michigano apy
garda rengia Lietuvos Respub
likos Seimo nario Romualdo 
Ozolo paskaitą. 

Romualdo Ozolo pavardė 
mums pažįstama jau nuo 1989 
m., kuomet jis buvo išrinktas į 
LSSR Aukščiausiąją Tarybą 
atstovu ir buvo LSSR liaudies 
deputatu. 1990 m. vėl buvo iš
rinktas Lietuvos Respublikos 
Aukščiausios Tarybos atstovu, 
o 1992 m. į Lietuvos Respubli
kos Seimą. Jis yra buvęs vienas 
iš pirmaujančių Sąjūdžio narių, 
1990-1991 m. Lietuvos Respub
likos ministro pirmininko pa
vaduotoju. 

Romualdas Ozolas Seime yra 
nepaprastos energijos žmogus, 
priklausąs įvairioms komisi
joms ir grupėms. Lietuvos Res
publikos Konstitucijos kūrimo 
grupės narys. 1994 m. sukurtos 
Geros valios misijos narys, 
dirbęs nacionalinio saugumo 
koncepcijos rengimo grupėje. 
Tarptautinės parlamentarų 
grupės Čečėnuos problemoms 
narys, LR Seimo Etninių rei
kalų kontrolės grupės narys, 
priklauso LR Seimo narių gru
pei Karaliaučiaus krašto lie
tuviams remti, Baltijos Asamb
lėjos Nacionalinio saugumo ir 
užsienio reikalų komiteto narys. 
Tomo Mano drauguos preziden
tas, Etninio atgimimo ir plėtros 
fondo prezidentas, bus atstovu 
naujai sudarytoje LR Seimo ir 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
komisijoje. Priklauso Lietuvos 
centro sąjungai ir yra jos pirmi
ninku. 

Romualdo Ozolo gabumai ne
sibaigia vien tik politinėje ir vi
suomeninėje plotmėje. Jis yra 
„Atgimimo" laikraščio vyriau
sias redaktorius, steigėjas. Lie
tuvos spaudoje nuolatos rašo 
geopolitikos, valstybes, tautų ir 
tautinių mažumų, kultūros 
klausimais, išleidęs keletą 

78-ąjį Vasario 16-tos minėjimą 
ruošia ir koordinuoja Detroito 
Lietuvių Organizacijų Centras 
(DLOC) ir „Pagalba Lietuvai" 
(Aid to Lithuania). 

Aukos Amerikos Lietuvių Ta
rybos (ALTas) ir „Pagalba Lie
tuvai" veikloms remti bus ren
kamos prie abiejų lietuviškų pa
rapijų ir prie įėjimo Kultūros 
centre prieš minėjimą. Aukas 
taip pat galima siųsti: Aid to Li
thuania, 4457 Fairway Court, 
Waterford, MI 48328-3483 (če
kius rašant Aid to Lithuania; 
aukos yra nurašomos nuo fede-
ralinių mokesčių) ir Česys Ša-
deika, 28975 Wellington Rd., 
Farmington Hills, MI 48334-
4152 (čekius rašant Detroito 
Lietuvių Organizacijų centras 
(DLOC) vardu. 

Regina Juškaitė 

mas kasmetinis pokylis (nuo 
1961 m.), kurio metu pagerbia
mas lietuvybei nusipelnęs as
muo ar organizacija. Pažvelgę į 
pagerbtųjų sąrašą, randame ir 
dr. Jokūbą Stuką, dr. Petrą ir 
Juzę Daužvardžius, dr. Leoną 
Kriaučeliūną, Mariją h* Antaną 
Rudžius, Valdą Adamkų, Stasį 
Lozoraitį, Robert Boris, prof. 
Leonardą Šimutį, vysk. Vincen
tą Brizgį h* daug kitų svarbių 
lietuvių visuomenei žmonių, be 
to, daugybę organizacijų bei 
institucijų 

Šiemet į pagerbtųjų sąrašą įsi
rikiavo Ateitininkų federacija, 
specialiu žymeniu pagerbta 
36-tame bankete, įvykusiame 
vasario 4 d. Martiniųue salėje. 
Puotą ruošė komitetas, vado
vaujamas Robert A. Martin, Jr., 
programai vadovavo Lietuvos 
vyčių centro valdybos pirm. 
Evelyna Oželienė (lietuvių ir 
anglų kalba), prieš vakarienę 
invokacyą sukalbėjo Vidurio va
karų apygardos Dvasios vadas 
kun. Antanas Zakarauskas. 

Programos vedėja supažindino 
su garbes stalo svečiais: Gene
raliniu garbės konsulu Čikagoje 
Vaclovu Kleiza, jo žmona Asta, 
Ateitininkų federacijos vadu 
Juozu Polikaičiu, jo žmona 
Irena, apygardos pirm. Peter P. 
R, Zansičiu ir kitais. Stipendiją 
pasižymėjusiam lietuvių kilmės 
studentui John Frank Švelniui 
įteikė stipendijų fondo komiteto 
pirm. Julia Zakarka ir Peter 
Zansitis. Ateitininkų federacijai 
žymenį, kurį priėmė J. Polikai-
tis, įteikė Peter Zansitis. 

J. Polikaitis savo žodyje supa
žindino su ateitininkija, pažy
mėdamas, kad vyčių ir ateiti
ninkų organizacijos yra kaip dvi 
seserys (ateitininkai gimė 1911 
m.), turinčios tuos pačius tikslus 
ir idealus, nors augusios skirtin
gose Atlanto pusėse. Kaip gimi
ningos organizacijos, turi viena 
kitai padėti, remti ir kiek gali
ma bendradarbiauti. Jis lietu
vių ir anglų kalba padėkojo už 
ateitininkijo8 įvertinimą bei 
pagerbimą Žymeniu. Federaciją 
raštu iš Lietuvos sveikino vysk. 
Sigitas Tamkevičius, Lietuvos 

knygų. Stasio Šalkauskio pre
mijos laureatas. 

Romualdas Ozolas yra baigęs 
Vilniaus valstybinį univer
sitetą, filologas, vėliau šiame 
universitete buvęs dėstytoju. 
Kilęs iš Pasvalio rajono, Jo
niškėlio miestelio. 

Pastaruoju metu Romualdas 
Ozolas yra pradėjęs pilietinę 
kovą su korupcija. Jis yra 
aiškioje pozicijoje už ministro 
pirmininko Adolfo Šleževičiaus 
pasitraukimą iš pareigų, taigi 
bus labai įdomu vasario 25-tą 
dieną išgirsti apie Šiandieninius 
įvykius Lietuvoje iš žmogaus, 
kuris yra visų tų reikalų širdyje. 

Maloniai kviečiami dalyvauti 
Detroito ir apylinkių lietuviai. 
Paskaita bus pradedama 12:15 
p.p., kad suspėtų ir iš toliau 
atvažiuoti norintys Romualdą 
Ozolą išgirsti. Rūpimus klau
simus taip pat bus galima pa
klausti. 

Liuda Rugienienė 

SVEČIAS JUOZAS ARDYS 

Vasario 23 d. į Detroitą at
vyksta JAV Lietuvių Bendruo
menės Tarybos narys Juozas Ar
dys, kuris yra išrinktas į LR 
Seimo ir JAV LB Komisiją. Det
roite žada susitikti su Romu
aldu Ozolu ir kitais Lietuvių 
Bendruomenės veikėjais. I Ko
misiją iš JAV yra išrinkti 
Krašto valdybos pirm. Regina 
Narušienė, Vytas Maciūnas, 
Liuda Rugienienė ir Donatas 
Skučas, kuris šiuo metu yra Lie
tuvoje ir organizuoja Komisijos 
pirmąjį susitikimą. 

L.R. 
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DRAUGO 

H matų 3 mėn 
JAV 996.00 966.00 936.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) 9110.00 980.00 940.00 
T ik iaatadlentn laida: 
JAV 966.00 940.00 930.00 
Kanadoje ir kitur (U.Š.) 960.00 946.00 935.00 
Uaaaka j * į Lietavą 
(Air cargo) 91O0.00 966.00 
Tik šeštadienio laida 966.00 
Uaaakaat i uiatoni 
ore pastot 9500.00 9260.000 
Tik esetadienio laida 9160.00 985.00 

Vyriausia redaktorė Danutė Bindokienė 
Administratorius Pijus Stoninis 

Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis, MIC 

• Adminiatracga dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30. šeštadieniais 

• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00-, šeštadieniais nedirba. 

• Redakcija u* skelbimų turini 
mtataako. Skelbimų kainos pri
siunčiamos, gavus prašymą ką 

• Redakcija straipsnius 
savo nuotiūra Nesunaudotų 
straipsnių nesaugo. Prašome 
siunčiant pasilikti kopiją. 

ateitininkų federacijos pirmi
ninkas Vidas Abraitis ir vice-
pirm. dr. Arvydas Žygas. 

Meninę programos dalį atliko 
vyčių tautinių šokių grupė, va
dovaujama Frank Zapolio, kuris 
šiltu žodžiu ją pristatė publikai, 
taip pat paminėdamas dvi šokė
jų mokytojas — jau daug metų 
sėkmingai dirbančią Lydiją 
Ringienę ir neseniai iš Lietuvos 
atvykusią Ligiją Tautkuviene. 
Šokėjai pasirodė su trimis, pub
likai dar nematytais šokiais. 
Visi buvo labai entuziastingai 
sutikti. Po programos specia
liais žymenimis paberbti du la
bai uolūs šokėjai — Alisa Cos-
mopolous ir Vytas Ringus. 

Pažymėtina, kad į puotą apsi
lankė ne tik daug vyčių bei atei
tininkų veikėjų — jaunesnių ir 
vyresnių — bet taip pat prof. 
Vytautas Landsbergis, tą dieną 
dalyvavęs Sausio 13-tosios žudy
nių paminėjime Jaunimo cent
re, Čikagoj*. 

D. N. V. 

„PAKELKIME BALSUS" 
LIETUVOS VYČIŲ 83-SIS 

SEIMAS 
Jau praėjo šeši mėnesiai nuo 

82-jo Lietuvos Vyčių seimo, kai 
I kuopa, veikianti Brockton, 
Massacbusetts, pasiūlė globoti 
1996 m. vyksiantį 83-jį seimą. 
Pasiruošimai jau vykdomi-
Seimo šūkis — „Pakelkime bal
sus". Seimo rengimą koordi
nuoja Marytė Bizinkauskas 
ir Veronica T. Cote. .Seimo 
posėdžiams ir nakvynėm* bus 
naudojamas Holiday Inn vieš
butis, 195 VVestgate Dr. Brock
ton, MA 02401. Tel (508) 
588-6300. Seimas vyks 1996 m. 
rugpjūčio 8-11 d. Smulkesnės in
formacijos bus pranešamos 
8 p a u d o j e - Regina Juškaitė 

DR. A. B. GLCVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE - AKIU LIGOS 

M M W. M St. Tel. <7M) 42**101 
vaianoos pagal susilanmą 

P.i-n<j 3 v p p 7»v a«r<j 12 303 v pp 
neCO uM»fyta netva v 3 v p p 

p*n»i •' testo 9 v r i? v p p 

•132 S. Kadeto Ave.. ClUtaae 
(112) 77B-MM a'Da (312) 4M-4441 

DR. K. A. JUČAS 
OOOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJV VENAS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 

DR. JOVITA KERELIS 
Darnu. Gydytoja 

3315 W 55tn Si Clicago H 
Tat. (312) 47a 2112 

9525 S 791h Ave HickO'y HHIs IL 
Tat. (70S) SM-S101 
Vai pagal susitarimą 
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CMcsso, B, SM2S 
Tai. 312-434 77S0 

RIMGAUDAS NEM1CKAS, M.D. 
S. PRASAO TUMMALA, M.D. 

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINES LIGOS 

CHIRURGIJA 
11SS OunSaa Ava, , l i f t o . M. M 1 2 0 

T«4. ( 7 M ) 742-020S 
Valandos pagal susitarimą 

Tai. k iMneto Ir kutą: (704)452 41M 
DR. ». KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So JOMi Ava. . Cicero 
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EUGENE C. DECKER, DOS, PC 
4S47 W. 103 St.. Oa* U « m , l t 

Pirmas apyl su Nocltmastern un-lo 
diplomu keiuvtams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą Pacientai priimanti 
absoliučiai punktualiai twe*toi totui 
(kalbėt angliškai) M I . 7SS-422-S2M 

SURENDER LAL, MD 
Specialybe — Vidaus ligos 

7722 S. Katftto. CMcaso, IL MOSI 
Tai. 312-434-2123 

wQQĄ %. Af£n#f, G*M6*9QO, IL 90SM 
T«4. 312-0*4-41 • • 

Valandos pagal susitarimą 

Kak). MI. (312) 471 3300 
VIDAS J. NEMrCKAS. M.D. 

KAROKXOGAS - StROJES LIGOS 
7721 S. KesjSM Ave., 
CMcsas, M. 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

MSS S. Roberto Rtf.. Hlckory HHIs. 
Į mylia | vakarus nuo Hariem Ave 

Tai. (70S) S M 4055 
valandos pagal susita.-~ą 

IL 

DR. LIONAS SEIBUTI8 
INKSTU. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHfRURGUA IR GYDYMAS 
• 1 3 2 S. Kasteto 

Vai.: anrr. 2-4 v. p.p. irketv 2-5v p p 
§ e * d pagal susitarimą 

4. 312-774-21*0 

EDMUNDAS VIŽINAS. M.O., S.C 
Speoalybe -- Vidaus Mgu gydytoias 

Kalbame iietuv>ska> 
• 1*5 t. Archer Ava. c " 'JBSMI 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. (312) M S 7755 

ARAS ŽUOBA. M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
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SUSIDOMĖJIMAS 
POKARIO RYTŲ EUROPOS 

IŠEIVIŲ PRAEITIM IR 
PRISIMINIMAIS 

Šiam sudėtingam ir nepasto
viam šimtmečiui besibaigiant, 
JAV visuomenė vėl susidomėjo 
praeitim ir istorija įvairių JAV 
emigrantų grupių, jų tarpe ir 
Antrojo pasaulinio karo pabė
gėlių. Tas išryškėjo, pradėjus 
JAV LB Kultūros tarybos naują 
projektą — užfiksuoti išeivijos 
prisiminimus apie mūsų pri
verstinę emigraciją. 

1995 m. rugsėjo 27-29 d. San 
Antonio, Texas, įvyko konfe
rencija, skirta buvusių, esamų 
ir būsimų pabėgėlių įsikūrimo. 
JAV nagrinėjimui. (Šią konfe
renciją organizavo Office of 
Refugee Resettlement, U.S. De
partment of Health and Human 
Services ir Texas Office of Im-
migration and Refugee Affairs.) 
Mums įdomiausia sesija buvo 
apie pabėgėlių įsikūrimo JAV 
istorijos išsaugojimą. Valsty
binio masto programos suda
rymą dokumentuoti ir išsaugoti 
pabėgėlių pergyvenimus propa
gavo Joel Wurl, Curator ir 
Assistant Director, Immigration 
History Research Center (IHRC) 
University of Minnesota, St. 
Paul. IHRC rėmuose įsteigtas 
„The Post-VVorld War II Eastern 
European Diaspora Project". 
Šiam projektui lietuvių tarpe 
konsultuoja Milda Danytė. 

Ph.D ir Antanas Van Reenan, 
P h D . 

IHRC aktyviai renka archy
vinę medžiagą, iš privačių 
žmonių (pvz., jų laiškus, užra
šus, rankraščius, nuotraukas) ir 
iš visuomeninių organizacijų. 
Jų rinkinyje randama tokių or
ganizacijų archyvai, kaip 
„American Latvian Associa-
tion", „Assembly of Captive 
European Nations". „Polish 
American Congress', „Ukrai-
nian Congress Committee of 
America". Iš lietuviškųjų ran
dam „Lithuanian American 
Council" ir lietuvių veteranų 
sąjungos, .Ramovės" archyvines 
medžiagas. Rinkiniai apie lietu
vius daugiausia susideda iš 
spausdinių: iš knygų, žurnalų ir 
laikraščių komplektų. Ypač 
įdomiais laikomi privačių 
žmonių suaukoti spausdiniai iš 
lagerinio laikotarpio. 

Šiuo metu Joel Wurl ruošia 
pasaulio masto „Guide to re 
sources on the post-V/orld War 
II Baltic migration" — regist
ravimą visos esamos archyvinės 
medžiagos, laikomos įvairiose 
pasaul io institucijose. Šis 
katalogas bus prieinamas 
kompiuteriu ir taip pat bus iš
spausdintas. IHRC vadovybė 
pasiruošusi bendradarbiauti su 
lietuvių visuomene. 

Nuutr dr Kazio Ambrazaičio 

Šio Minnesotos universiteto 
tyrimų centro plati veikla ir 
dėmesys rytų europiečių išei
vijai turėtų ir mūsų visuomenę 
paskatinti daugiau susirūpinti 
savo dokumentų likimu (pvz., 
mūsų mirštančių parapijų 
archyvais) ir mūsų išeivyos is
torijos užrašymu. 

JAV visuomenėje šiuo metu 
vis daugiau dėmesio skiriama 
žmonių pasakojimams apie savo 
praeitį, išgyvenimus ir tų 
pasakojimų užrašymui, vadi
nami „orai history" arba saky
tinei istorijai. (Dėkoju dr. Do
vydui Fainhauzui už vykusį 
pakaitalą „žodinei istorijai".) 
Argumentuojama, kad šie gyvų 
liudininkų pasakojimai, nors ir 
perėję per individo atminties 
filtrą, gali papildyti mokslinę is
toriją, kuri pagrįsta tuo laiku 
sukurtų dokumentų tyrinėjimu 
bei analize. Sakytinės istorijos 
rinkėjai užrekorduoja įvairių 
grupių prisiminimus. Juos 
renka paskirų sričių atstovai. 
Tas buvo akivaizdu man lan
kant Nonvich University Ver-
mont College Orai History 
VVorkshop kursus, kuriuos dės
to plačiai šioje srityje žinomas 
istorikas Charles T. Morrissey, 
Ph.D. Lankytojai buvo įvairių 
profesijų: mokslinės istorijos, 
pedagogikos, psichologijos, 
sociologijos, žurnalistikos ir t.t. 
Pats prof. Morrissey yra pra
vedęs pasikalbėjimus su U.S. 
Congress, Ford Foundation ir 
Baylor University College of 
Medicine nariais. 

O dėl etninių grupių istorijos, 
tai susidomėjimas gyvų liu
dininkų prisiminimais kyla iš 
pačių tautinių grupių, pavyz
džiui, Čikagos ukrainiečių Irene 
Antonovych ir Lialia Kuchma 
vedamas „Generations" pro
jektas, arba JAV LB Kultūros 
tarybos projektas. Ir iš JAV 
mokslinių arba visuomeninių 
institucijų. Vienas Minnesotos 
universiteto emigrantų istorijos 
tyrimo centro pokarinės rytų 
europiečių diasporos projekto 
tikslų taip pat yra įtraukti „orai 
history" apklausinėjimus. 

1995 m. spalio 19-22 d. Mil-
waukee, V/isconsin, vykusiame 
metiniame Orai History Asso-
ciation suvažiavime buvo skai
tomos paskaitos, susietos su 
japonų, airių ir meksikiečių 
emigrantų pasakojimais. Disku
sijose iškėlus priverstinės 
emigracijos atvejį, pasirodo, kad 
net ir Alaskos universitete 
domimasi šia tema. 

Trumpai sakant, laikas ir 
mums patiems įvertinti savo 
unikalia praeitį ir bent iš dalies 
užrašyti tą mūsų odisėją, per 
kurią iš pabėgėlių dipukų 
tapom egzilais, o vėliau — 
emigrantais. Jau pradėtas JAV 
LB Kultūros tarybos sakytines 
istoryos projektas. Jam vado
vauja Laima Petrauskaitė Van-
derStoep, talkininkaujant 
Daliai if dr. Jurgiui Anysams. 

ABSURDO SĄJUNGOS 
Sukrypusi LDDP valdžios pi

ramidė Lietuvoje pastaruoju 
metu grėsmingai pasviro ir jos 
ideologai smarkiai susirūpino 
dėl trupančio partijos kompe
tencijos mito. Paremti tą be
viltiškai yrančią seną konstruk
ciją suskato net vienas pagrin
dinių jos ideologų profesorius 
(Justinas Karosas). 

Lietuvos radijo klausytojams 
jis bando dar sykį „prasukti" 
seną savo partijos plokštelę 
„apie naują žmonių suprieši
nimo bangą". Galima pagalvoti, 
kad tai metamorfozė netgi ko
munistinių ortodoksų mąstyme: 
pagaliau suprato ir pasmerkė 
savo senus įpročius. Nors po 
dešimtmečių prakalbo apie 
būtinybę „būti švelnesniais su 
kita puse", tačiau, pasirodo, tai 
tik iliuzija, įprastas tos giminės 
palikuonio kūliaverstis. 

Jau dešimtmečiai visiems 
puikiai žinoma, kad žmonių tar
pusavio supriešinimas ir siun-
dymas vienų prieš kitus yra 

Naujas konsultantas yra dr. 
Dovydas Fainhauzas; kiti pata
rėjai dr. Gražina Budrytė, dr. 
Petras Kaufmanas, Mara ir dr. 
Kazys Almenai, dr. Jonas 
Račkauskas ir Elena Bradū-
naite Aglinskienė. Kitose vie
tovėse pravesti apklausas talki-
ninkaus Mara Almenienė, Lai
ma Šiteikytė-Hood, dr. Sigita 
Ramanauskienė ir Elvyra 
Vodopalienė. Ieškom daugiau 
bendradarbių. 

Projekto tikslas užrekorduoti 
mūsų egzodo prisimenamos iš
gyvenimus, besitraukiant iš 
Lietuvos, gyvenant Vakarų 
Europoje karo ir pokario metais, 
įsikuriant Jungtinėse Amerikos 
Valstijose. Bandome užverbuo
ti pašnekovus iš įvairių visuo
menės sluoksniu «* įvairių patir
čių. Šie prisiminimai bus per
rašyti ir indeksuoti, jeigu 
gausime finansinės paramos. 
Čikagoje jau užrekorduota pasi
kalbėjimai su 14 pašnekovų. 
Vasario mėn. pradėsime pirmą
sias apklausas kitose apy
linkėse, pradedant Tampa-St. 
Petersburg ir New Yorku. Lig 
šiol gavome archyvinės me
džiagos arba jau užrekorduotų 
prisiminimų nuorašus iš 5 
asmenų. 

Raginame mūsų visuomenę 
prisidėti prie šio darbo. Taip pat 
raginame visus pasirūpinti, kad 
mūsų turimi dokumentai, nuo
traukos ir kita šio laikmečio 
archyvinė medžiaga nedingtų, 
ar bent jos dublikatai atsirastų 
mokslininkams bei studentams 
prieinamoje saugykloje. Mūsų 
istorijos išsaugojimas ir 
užrašymas padės mūsų jauni
mui užsienyje ir Lietuvos žmo
nėms mus geriau suprasti bei 
pažinti. 

Laima Petrauskaitė 
VanderStoep 

senoji marksizmo-leninizmo — 
tos žmogaus neapykantos mo
kyklos — tradicija, jos alfa ir 
omega, teoriškai ir barbarišką
ja bolševizmo praktika pagrįsta. 
Supriešinimo metodus gausūs 
tariamojo socializmo ideologai 
bei jų prisitaikėliai taip ištobu
lino, kad pradėjo nebeatpažinti 
(kai tai jiems naudinga) ir savo 
autorystės. 

Ką vadina žmonių supriešini
mu šiandieniniai Lietuvos 
marksistai? Tai esąs nepaklus
numas valdžiai. Nei vienu 
žodžiu jie neužsimena, kad toji 
valdžia įžūliausiu būdu nusavi
no žmonių santaupas, per staty
tinius pakartotinai vagia indė
lius bankuose; kad premjeras ir 
ministrai atvirai piktnaudžiau
ja savo tarnybine padėtimi, 
kyšininkaųja, vagystes vėl, kaip 
„gerais laikais" siekia paversti 
normaliu reiškiniu; kad akivaiz
dūs nusikaltėliai paleidžiami iš 
teismo salės, nes nerandama 
nusikaltimo sudėties, o, pakliu
vę į teismą, išsiperka. Visa tai 
„kompetentingosios" valdžios 
neliečia. Todėl „žmogui iš gat
vės" nederėtų apie tai kalbėti, 
rašinėti, kelti triukšmą. Kam 
taip vienpusiškai mąstyti, tik 
„vieną pusę pagauti" ir „sėsti" 
ant jos... — tai „nesolidu" — pro
tina liaudį šiandieninis valdžios 
ideologas. Kaupia indėlius bei 
kitokį ten turtą — tai ir tesižino. 
Pats kaltas, nes taip ir susiprie
šina su nusikaltėliais. Kad nors 
tylėtų, pabandytų „būti švelnes
niais su kita puse". Bet ne — vis 
didina ir didina tą susiprieši
nimą... Profesoriau, ko gera, net 
į galvą neateina nemaloni tiesa, 
kad, kaltindamas žmones ir 
spaudą vadinamąja susiprie
šinimo eskalacija, jis lyg ir gina 
nusikaltėlius. 

Dingo indėlis. Didelis čia 
daiktas. Va, prie landsbergi-
ninkų net premjerai dingdavo! 
— teškia savo „argumentą" — 
plytą oratorius. Ką jau čia 
bepridėsi. Tokia absurdo sąjun
ga, kai sugretinami nelyginami 
objektai, tikrai verta didžios 
fantazijos. Depresijos valandė
lėmis, matyti, susiaurėja fan
tazuos vagelė. Bet ramstyti 
virstančią piramidę gal ir 
tinka... 

Vladas Voveris 

Danutė Bindokienė 

Atlyginimai, kurių 
nėra 

REIKALAUJAMAS 
UŽSTATAS 

Šilutės centrinėje ligoninėje, 
išduodant velionio mirties liudi
jimą, reikalaujama palikti 400 
litų užstatą kaip garantiją, kad 
lavoną pasiims giminės. Šitaip 
norima išvengti išlaidų, kai 
žmogų laidoti tenka miesto 
savivaldybei. 

Lygybės pradžia yra valstybės 
pabaiga. 

Seneka 

Praėjusią savaitę daugiau 
kaip milijonas angliakasių Uk
rainoje ir Rusijoje pradėjo 
streiką, reikalaudami ne tik 
priklausančio atlyginimo, ne
mokėto jau keli mėnesiai, bet 
gerokai padidinto užmokesčio 
ateityje. Rusijos vyriausybei 
streikas priminė 1991 metais 
įvykusį panašų atvejį, kuomet 
darbininkai anglių kasyklas 
uždarė daugiau kaip devynias 
savaites. Daugiausia streiko 
metu nukentėjo anuomet dar 
buvusios Sovietų Sąjungos va
das Michail Gorbačiovas ir į 
populiarumo viršūnę turėjo 
progą pakilti Boris Jelcin. Bi
jomasi, kad dabartinis angliaka
sių streikas gali pakenkti ir taip 
netvirtai prez. Jelcino pozicijai, 
o, be abejonės, tai dar vienas 
smūgis Rusijos ekonomijai. 

Galbūt dėl to Maskva skubėjo 
pažadėti streikuotojams 2.2 
milijardų dol. iš valstybės 
biudžeto, kas iš esmės sudaro 
600 mln. dolerių daugiau, kaip 
buvo prieš streiką. Jelcinas 
pažadą rėmė viltimi, kad Tarp
tautinis valiutos fondas tikrai 
paskirs 9 mln. dol. paramą ir 
Rusija galės sudurti galą su 
galu, įvykdydama biudžete 
numatytus planus. 

Už Tarptautinio valiutos fon
do paskolą Rusijai vasario pra
džioje pasisakė ir JAV prez. Bill 
Clinton, tuo suteikdamas 
neblogą ramentą Jelcinui, 
kuriuo pasiramsčiuodamas, jis 
galbūt galėsiąs laimėti atei
nančio birželio rinkimines 
lenktynes. 

Maskvos vidaus politikos žino
vai spėja, kad pernai gruodžio 
17 d. rinkimuose į Durną komu
nistų partijos pasisekimą kaip 
tik nulėmė gyventojų nepasiten
kinimas dėl uždelstų algų bei 
pensijų išmokėjimo. Kai kuriais 
atvejais darbininkams bei tar
nautojams nemokėta jau keli 
mėnesiai ir tai Kremliaus 
vyriausybei sudaro bene pačią 
didžiausią problemą krašto 
viduje. Nors angliakasių 
streikas susilaukė daugiau 
dėmesio užsienyje, bet beveik 
tuo pačiu metu ir dėl tos pačios 
priežasties Rusijoje streikavo 
maždaug ketvirtis mln. moky
tojų. Algų negauna taip pat 
gydytojai, policija ir daugybė 
kitų dirbančiųjų, jau nekalbant 
apie pensininkus, kurie nebe
turi kitokių išteklių, juos prara 
do rublio pasikeitimo sąvartoje. 
įdomu pastebėti, jog Jelcinas, be 
abejo, norėdamas įrodyti tautai. 
kad ekonominės bėdos neap
lenkia nei valdžios viršūnių, 
įsakė Finansų ministerijai 
vyriausybės darbuotojus įrašyti 

pačioje biudžeto pirmumų są
rašo apačioje ir ministrams, par 
lamento nariams bei kitiems 
pareigūnams algų nemokėti, 
kol kiti biudžetiniai darbininkai 
negaus atlyginimų. Tai sa
votiška naujiena valdančiuo
siuose sluoksniuose. Iš to galė
tų pasimokyti ir JAV vyriau
sybė, kai nesusitaria Vašing 
tone ir kai kuriems valstybinių 
įstaigų tarnautojams nemoka 
atlyginimo, bet visuomet pinigų 
užtenka prezidento. Kongreso ir 
Senato atlyginimams. 

Praėjusių metų pabaigoje 
Rusijoje pasirodė ženklų, kad 
galbūt nesuvaldoma infliacija 
bus bent iš dalies pažabota, 
tačiau angliakasių streikas ir 
jam sustabdyti pažadėtoji 600 
mln dol. suma vėl sujaukė 
finansinius planus, nes tokios 
išlaidos nebuvo numatytos 1996 
m. biudžete. Rusijos ekonomijai 
nemažą smūgį kirto ir karas su 
Čečėnija, kainavęs kone dukart 
daugiau, negu anglių pramonė. 
Kadangi Čečėnija taip pat ne
buvo įtraukta j biudžetines 
išlaidas, per ilgai užsitęsęs 
karas Rusijai yra labai nuo
stolingas. Manoma, kad to karo 
aukos kaip tik ir yra pensijų če
kiai ar darbininkų algos. 
Galima sakyti, kad tam tikra 
prasme Vakarų valstybės per 
Tarptautinį valiutos fondą 
finansuoja ir čečėnų žudynes... 

Kad daug darbininkų ir 
tarnautojų nematė atlyginimo 
jau kelintas mėnuo, girdime iš 
Lietuvos. Kai kurių institucijų 
indėliai užšaldyti bankrutavu
siuose bankuose, o miestų savi
valdybės skundžiasi, kad pri
trūkusios pinigų. Tik keista, 
kad žinios apie šią problemą 
užsienį daugiausia pasiekia ne 
per Lietuvos žiniasklaidą, bet 
privačiuose laiškuose bei po
kalbiuose. Nejaugi krašto 
gyventojų problemos nevertos 
dėmesio? Nemažiau stebinanti 
ir mūsų tautiečių kantrybė: 
jokių viešų protestų, streikų, 
reikalavimų vyriausybei. Tary
tum žiema sušaldė žmonių ryžtą 
reikalauti net to. kas jiems pri
klauso. 

Reikia tikėtis, kad šaltis galu
tinai nesustingdė tos smegenų 

'dalies, į kurią kaupiama visuo
meninių nuoskaudų atmintis. 
Vyriausybė — su visa valdan
čiąja partija — neįstengianti 
rūpintis savo krašto gyventojų 
gerove, neverta vėl atsidurti 
valdžioje. Rinkimai nelabai toli. 
žmonės turės proga savo nepasi
tenkinimą išreikšti balsavimo 
būstinėse. Jei ir tuomet tvirčiau 
nepasisakys, jie nebus verti 
pasikeitimų geresne linkme. 

KELIONĖ Į PASLAPTINGĄ 
ŠALĮ 

J U O Z A S KONČIUS 

Vizos reikalai išsisprendė teigiamai, vizas gavome 
keletą dienų prieš išvykstant. Vizų belaukiant,, J'oreign 
Study League" raštinės telefonai turbūt skambėjo be 
perstojo, visi nerimavo, ar ekskursija iš viso beįvyks. 
FSL atstovai mus ramino, sakydami nesirūpinti, tik būti 
pasiruošusiems į kelionę. 

Šis prisiminimų pluoštas ir apims mūsų kelionę po 
Sovietų Sąjungą. Tai prisiminimai, išlikę atmintyje ir 
po daugelio metų. Neminėsiu plačiau kelionės po Vaka
rų Europą, kur mes pavėžinėjome prieš praskleisdami 
geležinę uždangą. Tokios kelionės yra daug kam pažįs
tamos ir ne vieno aprašytos. 

I Brestą, Sovietų Sąjungos ir Lenkijos pasienyje, iš 
Varšuvos atvykome apie 10 vai. ryto. Kelionė iki šiol 
vyksta kuo puikiausiai: pats viduvasaris, liepos mėnesio 
pabaiga, oras be priekaištų — dienos saulėtos ir šiltos, 
gal net karštokos. Keliaujame patogiu ekskursiniu au
tobusu: langai aukšti ir platus — stebėk gamtovaizdžius, 
iki akys nepavargs nuo pro Šalį bėgančių šalikelėje me
džių. Autobuso vairas tvirtose austro vairuotojo Sepel 

rankose, linguodamas plaukia jis tuščiu plentu link 
sienos; nesutinkame daug mašinų nei į vieną pusę — 
gal kad sekmadienio rytas, o gal, kad artėjame prie 
sienos. Kelionė iš Varšuvos neprailgsta, iki sienos tik 
apie porą šimtų kilometrų, kaip mat mes ją ir 
pasiekiame. 

Sienos pereinamame punkte lūkuriuojame, neži
nodami, ko tikėtis ir kiek ilgai jie čia mus laikys, o 
išlaiko gerą penketą valandų. Iš grupės aš vienintelis 
sugebantis liek tiek rusiškai, tad visų keliauninkų i 
mane nukreiptos akys ir klausimai. Tačiau nedaug ką 
galiu pasakyti ar sužinoti. Pasiteirauju, kada galėsime 
važiuoti toliau, karininko laipsniu pažymėtas pasienio 
tarnautojas trumpai paaiškina, jog teks palaukti iki 
autobusas bus patikrintas ir peržiūrėti mūsų do
kumentai. Kiek ilgai visa tai truks, viršininkas nesi
teikia informuoti. Tad vaikštinėjame aplink, dairomės 
ir šnekučiuojame, o mokiniai klega, kol kas jiems nei 
motais, kas čia vyksta. 

Surenka mūsų pasus ir nusineša į vidų. Autobusą 
tikrina protarpiais, neskubėdami: ateina vienas pa
tikrina sėdynes ir po jomis; po kiek laiko ateina kitas 
ir šniukštinėja apie motorą, kurį jam Sepel turėjo 
atidengti. Sepel stovi ir nesitraukia, pakol anas ten ban
do surasti kažkokias paslėptas galimybes. Vėliau keli 
vyrukai pradeda nuodugniai tikrinti mūsų lagaminus. 
Mano daiktus tikrinantis suranda moteriškų drabužių: 
o kas čia, kam aš juos vežu ir ką su jais galvoju daryti. 
Aiškinu, kad Maskvoje susitiksiu su giminėmis, kad tai 
joms ir dovanos. Varto palaidus cigarečių pokelius. 

Pakeliu viena, atidarau pasiūlydamas užsirūkyti — 
paima, tikrina toliau, pasiūliau kitą cigaretę, 
sakydamas, kad paimtų ir visą pokelį. Jis nieko neat
sako, bet cigaretes įsideda į kišenę. Cigaretės, atrodo, 

• tikriaimas pasibaigi, liepia uadaryti lagaminą, 
Mokiniams viskas vyksta lengviau. Tačiau pas vieną 

' „friebee" — jaunimo mėgstamą svaidyti plas-
tmaamę lėkšta, ir, po to, kai du vaikmai pademonstruoja, 
kaip ši skraido ir visą jos akrobatiką, tikrinantis susi-
uiteissuoja ore sklaidančia lėkšte, bando pagauti abiem 
rankom, kas jam nepasiseks, vaikai leipsta iš juoko. 

Kartu su mūsų grupe vyksta trys pensininkės moky
tojos iš New Yorko, ir kadangi jos nebuvo palydovės, o 
tik turistės — jas nusiveda su lagaminais į vidų ir 
patikrina dar nuodugniau. Grįžusios atgal, aiškina 
įraudusios, kad joms tekę net nusirengti. Bandome viską 
paversti juokais, klausdami, nejaugi jas tikrino tie pa
tys vyrukai. Ne, būtų pabandę! Pas juos esą ir moterų, 
o tos, ko gero, net grubesnės už vyrus. Tačiau už tai 
nieko i i jų ir negavusios, nors į kosmetiką ir labai 
smailiai žiūrėjusios. 

Autobusą įsako užrėžti viri kieme esančios išcemen 
tuotos duobės. I ją nusileidę pora vyrukų pasišviesdami 
nuodugniai ilgą laiką risur tikrina. Mūsų šoferis nebe 
pirmą kartą vairuoja autobusą po Sovietų Sąjungą, ir 
visi šitie tikrinimai jo nestebina; jis mums aiškins, kad 
tokia čia jau jų tvarka. 

Pastovime prie sienos keletą valandų ir nežinome, 
kada pajudėsime tolyn. Jau vėlyva popietė, visi gerokai 

praalko, pusryčius Varšuvoje valgėme apie 6 vai. ryto. 
Jaunimas pradeda nerimauti: „Tai ką, mes čia badauti 
atvykome!" Pasienio vyresnysis paaiškina, kad pietų 
šiandien negausime, jau vėlu, kai nuvažiuosime į 
Minską, ten mus ir pamaitins. 

Studijuojame savo žemėlapius, bet iki Minsko dar 
apie 350 kilometrų, tai kada mes nusidanginsime ne
valgę. Mūsų lydraštyje aiškiai įrašyta, kad maistas bus 
duodamas tris kartus į dieną. Grupės vadovas liepia man 
pasakyti, kad jei negausime pietų, jis pasiskųs nuvykęs 
į Maskvą. Skundą išklauso vyresnysis, nieko 
nesakydamas. Eina vidun, pro atdarą langą girdėti tele
foniniai skambučiai. Galop išėjęs liepia sėsti į autobusą, 
o pats atsistoja prie šoferio ir rodo jam kelią j geležinkelio 
stotį. 

Stotyje pilna žmonių, tikras kermošius — visi skuba, 
visi bėga, kone risčia. Mes traukiame per minią valdžios 
atstovo vedami, tiesiai į stoties valgomąjį Čia randame 
jau padengtų keletą stalų — gauname barščių su 
bulvėmis, po gerą dubenį kiaušinienes su lašinukais ir 
gan gardžios ruginės duonos. Davė ir limonado atsigert. 
Visi kerta maistą nesiskųsdami. Skųstis ir nederėtų: 
maistas sotus, o man net gan skanus. 

Pasistiprinus iki soties, pakilo ir ūpas. Susėdę į 
autobusą, pasileidžiame tolyn gerai prižiūrimu trijų linijų 
plentu. Neįprasta, trečia linija pasirodo tik lenkimui, 
bet, kad nelabai yra ką lenkti. Iš pradžių stebime nosis 
sukišę į langus, stebime pro akis prabėgančius vaizdus. 

'Bus daugiau > 
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LIETUVOS 
DIPLOMATIJOS 
PATRIARCHAS 

JUOZAS VITĖNAS 

Taip Lietuvos užsienio reikalų 
ministras Povilas Gylys pavadi
no dr. Stasį Bačkį, ilgametį 
Lietuvos diplomatinį atstovą 
Paryžiuje ir Vašingtone, prista
tydamas jį Lietuvos ambasado
rių konferencijoje 1993 m. Vil
niuje. Tokiu pavadinimu apie jį 
buvo sukurtas dokumentinis fil
mas ir pernai Vasario 16 proga 
parodytas Lietuvos valstybinės 
televizijos programoje. 

Filme dr. Bačkis pasakoja 
apie sovietų ultimatumą Lietu
vai 1939 m., diplomatų veiklą 
užsieny, prisimena kai kuriuos 
svarbius įvykius per praėjusius 
50 metų, kuriuose jis pats daly
vavo ar stebėjo iš arti. Filme 
taip pat matoma jo žmona Ona 
(Galvydaitė) ir du jų sūnūs 
(fotografijoje iš vaikystės laikų) 
— Audrys Juozas — dabartinis 
Vilniaus arkivyskupas metropo
litas, ir Ričardas — Lietuvos am
basadorius Paryžiuje. 

Iš tiesų, dr. Bačkis yra vienas 
iš kelių dar esančių gyvų tar
pukario Lietuvos vyriausybės 
paskirtų diplomatų, turėjęs 
įgalioto ministro rangą ir ėjęs 
Lietuvos diplomatijos vadovo 
pareigas. Šiais metais jam suėjo 
90 metų. Jis gimė 1906 m. va
sario 10 d. Pantakonių kaime, 
Joniškėlio valsčiuje, Biržų ap
skrity. 1925 m. baigęs Panevėžio 
gimnaziją, studijavo Paryžiuje, 
kur 1928 m. gavo teisės licen
ciato laipsnį, po to įsigijo 
aukštųjų mokslų viešosios teisės 
boi ekonomijos diplomus ir 1930 
m. baigė dar aukštųjų tarptauti
nių mokslų institutą. Įsigijęs 
šiuos diplomus, gavo teisę 
ruoštis disertacijai, .Lietuvos ir 
Šventojo Sosto konkordatas", 
kurią 1943 m. apgynė Paryžiaus 
universitete ir gavo teisių 
daktaro laipsnį. 

Diplomatinę tarnybą dr. 
Bačkis pradėjo 1930 m., pasky
rus jį Lietuvos užsienio reikalų 
ministerijos politinio depar
tamento sekretorium, o 1934 m. 
jis tapo užsienio reikalų mi
nistro asmens sekretorium. 
Eidamas šias pareigas, jis 
vykdavo į užsienį su delegaci
jomis, kurioms vadovavo užsie
nio reikalų ministras. Tokiu 
būdu jis dalyvavo Baltijos san
tarvės užsienio reikalų ministrų 
konferencijose, Jungtinių Tautų 
visumos susirinkimo posėdžiuo
se ir kitose tarptautinėse kon
ferencijose kaip Lietuvos 
delegacijos sekretorius. 

1938 m. dr. Bačkis buvo pa
skirtas j Paryžių pasiuntinybės 
sekretoriumi, o sekančiais 
metais pakeltas į patarėjus. Šias 
pareigas jis ėjo iki 1943 m. 
rugsėjo 18 d., kada vokiečiai, jų 
okupacijos Prancūzijoj metu, 
suėmė tuometinį Lietuvos nepa
prastą pasiuntinį ir įgaliotą 
ministrą P. Klimą ir, metus iš
laikę įvairiuose kalėjimuose, 
atgabeno jį į Lietuvą. Tuomet 
dr. Bačkiui teko rūpintis jo 
pareigomis. Tai buvo labai 
sunkus laikas. Paryžiaus pre
fektūra 1940 m. rugpjūčio 24 d. 
perėmė pasiuntinybės rūmų 
raktus ir sekančią dieną juos 
perdavė sovietų ambasadai. To
kiu būdu Sovietų Sąjunga perė
mė Lietuvos pasiuntinybės 
Paryžiuje rūmus, kurių iki šiol 
negrąžina Nepaisant to, dr. 
Bačkis darė ką galėdamas, rū
pindamasis Lietuvos valstybės 
ir lietuvių pabėgėlių Prancūzi
joje reikalais. 

1943 m. pabaigoje Lietuvių 
sąjungos Berlyne rūpesčiu vo
kiečiai jam leido registruoti 
Prancūzijoje gyvenančius lietu
vius ir rūpintis jų reikalais. 
1944 m. birželio 6 d. sąjunginin
kams išsikėlus Prancūzijoje, at
sirado lietuvių pabėgėlių, kurie 

buvo vokiečių atvežti į darbus 
Prancūzijoje. Reikėjo sutvarkyti 
jų dokumentus, gauti leidimus 
gyventi Prancūzijoje. Tą darbą 
dr. Bačkiui palengvino BALFas, 
1944 m. gruodžio mėn. paskyręs 
jį savo įgaliotiniu ir siuntinėjęs 
paramą pabėgėliams. 

1944 m. rugpjūčio mėn., sąjun
gininkams išlaisvinus Paryžių, 
dr. Bačkis pradėjo lankytis 
Prancūzijos užsienio reikalų 
ministerijoje, tartis su įtakin
gais prancūzais Lietuvos politi
niais ir lietuvių pabėgėlių 
reikalais. Sekančiais metais po 
karo paliaubų 1945 m. birželio 
16 d., jis su Latvijos atstovu 
įteikė raštą sąjungininkų vy
riausiajai karinei vadovybei, 
kad pabaltiečiai pabėgėliai, 
kurie buvo Vokietijoje, nebūtų 
prievarta grąžinami Sovietų 
Sąjungon, ir greit gavo palankų 
atsakymą. Tai buvo reikšmin
gas laimėjimas. 

Dr. Bačkis taip pat rūpinosi 
pasiuntinybės rūmų atgavimu, 
bet nesėkmingai. Didelį palan
kumą Lietuvos reikalams rodė 
Prancūzijos valdžios pareigūnai 
bei politikai, su kuriais dr. 
Bačkis palaikė ryšius. Todėl, 
nors pasiuntinybė buvo uždary
ta, tačiau faktiškai dr. Bačkis, 
turėdamas diplomato kortelę, 
galėjo atlikti Lietuvos ir jos 
piliečių reikalus. 

Ypač daug dr. Bačkis atliko 
informacijos srity. 1943 m. 
devyni straipsniai „La Lithua-
nie sous le joug des Soviets" 
tilpo savaitrašty „Voix Fran-
caise". 194 4 9 m. Amerikos 
lietuvių informacijos centro 
New Yorke vardu jis išleido 33 
leidinio „Questions Lithua-
niens, documentation et mate
riali*" numerius. Jo parašytą 
81 puslapio brošiūrą „Peuples 
Opprimes, La Tragedie des 
Etats Baltes" 1952 m. išleido 
prancūzų leidykla. Jo autorius 
buvo pažymėtas XXX ženklu. 
1951, 1955 ir 1958 m. buvo dr. 
Bačkio leidžiamas „Bulletin 
Lithuanien, Service d'informa-
tion et de documentation, Perio-
dique bimestriel". Jo redakto
rium (directeur) pasirašydavo S. 
A. Bačkis, o nurodytas adresas 
buvo jo buto. Šiuos biuletenius 
leisti jam daug padėjo prof. J. 
Baltrušaitis. 

Daug informacijos apie Lietu
vą dr. Bačkis parūpino Henry de 
Chambon jo 217 psl. veikalui 
, ,La Tragedie des Nations Balti-
ques". Padėjo Jean Mauclere 
išleisti brošiūrą „La situation de 
l'Eglise Catholiąue en Lithua-
nie". Brošiūroje, kurią 1948 m. 
išleido Unio de Journalistes 
Libres de 1'Europe centrale et 
orientale, buvo be parašo iš
spausdintas jo straipsnis „Le 
regime de presse dans les Etats 
Baltes occupes par l'Union 
Sovietiąue". Dr. Bačkis taip pat 
yra parašęs straipsnį apie poe
tą O. L. Milosz, kuris išspaus
dintas knygoje „O.V. de L. Mi
losz 1877-1939", išleistoj 1959 m. 

Iš dr. Bačkis politinės veiklos 
pažymėtinas yra jo ir Latvijos 
ministro Grosvaldo 1948 m. sau
sio 9 d. priėmimas pas Prancū
zijos prezidentą V. Auriol, 
kuriam jie įteikė baltiečių 
organizacijų memorandumą dėl 
Baltijos valstybių. Sekančiais 
metais dr. Bačkis pasiuntė 
VLIKo memorandumą minis
trui pirmininkui R. Schumanui 
ir gavo atsakymą iš užsienio 
reikalų ministerijos, kuriame 
buvo pažymėta, kad jo gavėjas 
su tikru susidomėjimu su juo 
susipažino. 

1954 m. dr. Bačkis su Latvi
jos ministru Grosvaldu ir Esti
jos ministru Pusta atkūrė prieš 

Bačkis su žmona Ona Vilniuje 

karą veikusią „France-Bal-
tiąue" draugiją, kurios pir
mininku buvo išrinktas didelis 
Lietuvos draugas ir Prancūzijos 
senato vicepirmininkas Ernest 
Pezet. Su jo pagalba 1954 m. 
Strasburge buvo paminėta Bal
tijos santarvės sutarties 20 
metų sukaktis, š i s renginys 
susilaukė reikšmingo dėmesio, 
nes tuo metu Strasburge vyko 
Europos Tarybos posėdžiai, ir 
nemažai šios tarybos narių 
atsilankė į šį minėjimą. Ta pro
ga buvo parengtas leidinys „XX 
anniversaire du Traite d'Enten-
te et de Collaboration enter 
l'Estonie, la Lettonie et la 
Lithuanie, signe le 12 Septem-
bre 1934 a Geneve". 

Vykstant Amerikos, Britani
jos, Prancūzijos ir Sovietų 
Sąjungos užsienio reikalų mi
nistrų konferencijoms, dr. 
Bačkis pasiųsdavo notas Pran
cūzijos užsienio reikalų 
ministrui, kuriomis jis primin
davo Lietuvos okupaciją ir 
prašydavo nepripažinti jos 
aneksijos. Taip pat jis išnaudo
davo progas priminti Lietuvą, 
pasveikindamas Prancūzijos 
prezidentus. 1954 m. jis 
pasveikino prez. R. Coty, o 1959 
m. — gen. de Gaulle, ir gavo iš 
prezidentūros padėkos raštus. 

Greta politinės veiklos dr. 
Bačkis palaikė ryšius su pran
cūzais rašytojais, poetais, in
telektualais. Jis surengė poeto 
O. L. Miloszo 10 ir 20 metų mir
ties sukakties minėjimus ir tuo 
padėjo suburti jo gerbėjus, kurie 
įsteigė draugiją „Association les 
Amis de Milosz", kuri dr. Bačkį 
išrinko jos garbės komiteto na
riu. Ši draugija daug padėjo ir 
padeda išgarsinti ne tik Miloszą 
bet ir Lietuvą. 

Dr. Bačkis taip pat reiškėsi 
įvairiose tarptautinėse organi
zacijose: nuo 1950 m. rudens 
dalyvavo Centro ir Rytų Euro
pos komisijoj (centras Londone) 
kaip jos vicepirmininkas, nuo 
1951 m. rudens buvo Lietuvių 
federalistų sąjungos generalinis 
delegatas, o nuo 1952 m. rudens 
— Lietuvių Tautinio Europos 
Sąjūdžio komiteto vicepirmi
ninkas. 

Gyvenant Prancūzijoje, dr. 
Bačkiui nebuvo svetimi ir išei
vijos reikalai. 1958 m. jis 
Pasaulio Lietuvių bendruome
nės seimui parengė pranešimą 
„Lietuvos valstybės tarptautinė 
ir teisinė padėtis", kuris buvo 
atspausdintas seimo leidiny. 

Lietuvos reikalais taip pat 
rūpinosi dr. Bačkio žmona Ona, 
dalyvaudama tarptautinėse mo
terų organizacijose. Pasaulio 
motinų sąjūdžio kongrese 1947 
m. ji padarė pranešimą apie 
Lietuvą, o 1953 m. šios organi
zacijos studijų savaitės metu 
išrinkta jos tarybos nare ir ja 
liko iki 1994 m. Jungtinių 
Tautų pilnaties posėdžių metu, 
1948 m. ji kartu su įtakingomis 
prancūzėmis susitiko su Eleono
ra Rooseveltiene ir pasikalbėji
me iškėlė Lietuvos reikalus. 
Nuo 1948 m. iki 1958 m. ji buvo 
Lietuvių bendruomenės Prancū

zijoje valdybos pirmininkė. 
Gyvendami Paryžiuje 1940-60 

m., Bačkiai savo bute surengda
vo priėmimus Vasario 16 d. pro
ga. Po Paryžiaus išlaisvinimo 
juos aplankydavo užsienio rei
kalų ministerijos pareigūnai, 
parlamento nariai, Lietuvai 
palankūs prancūzai, baltiečiai ir 
kiti. 

Bačkių veikla Prancūzijoje pa
sibaigė 1960 m. birželio 15 d., 
jiems išvykus į Vašingtoną, kur 
S. Bačkis buvo perkeltas pata
rėju Lietuvos pasiuntinybėje. 
Išvykimo proga užsienio reikalų 
ministerijos Europos depar
tamento direktorius Jean Laloy 
surengė atsisveikinimą, į kurį 
buvo pakvietęs Latvijos minis
trą Grosvaldą, J. Baltrušaitį ir 
kelis pareigūnus iš užsienio rei
kalų ministerijos, su kuriais dr. 
Bačkis susitikdavo Lietuvos rei
kalais. Ta proga buvo pranešta, 
kad diplomatinė kortelė, kaip 
Lietuvos įgaliotam ministrui 
bus išduota S. Lozoraičiui, Sr., 
kurį dr. Bačkis buvo paprašęs jo 
vietoje laikyti Lietuvos diploma
tiniu atstovu. Tokiu būdu buvo 
sutvarkytas tolimesnis Lietuvos 
diplomatinis atstovavimas 
Prancūzijoje. 

Tapus pasiuntinybės Vašing
tone patarėju ir nesant daugiau 
tarnautojų, dr. Bačkiui teko 
rūpintis pasiuntinybės kores
pondencija, siųsti informaciją 
apie Lietuvą jos prašantiems, 
sekti lietuvių ir amerikiečių 
spaudą, parengti pranešimus 
diplomatinėms bei konsulinėms 
tarnyboms, pagelbėti Rajeckui 
rengti memorandumus Lietuvos 
laisvės reikalais, vykti į lietuvių 
renginius ir sakyti kalbas. 1975 
m. Helsinkio konferencijai pa
skelbus savo baigiamąjį aktą ir 
išeivijos spaudoje pasirodžius 
neigiamiems apie jį pasisaky
mams, dr. Bačkis VLIKo rengi
ny New Yorke 1975 m. lapkričio 
29 d. savo kalboje teigė, kad šį 
aktą reikia priimti, koks jis yra, 

ieškoti mums palankių 
i r 

nuostatų. ( 
Dr. Bačkiui kartu su Kąjecku 

teko rūpintis Simo Kudirkos 
pabėgimu iš sovietų laivo 1970 
m., darant žygių valstybės ' 
departamente, kad jis nebūtų 
išduotas sovietams. Panašiai 
jiems teko rūpintis ir dėl P. Bra
žinsko bei jo sūnaus, kai jie 1970 
m. pabėgo iš Sovietų Sąjungos, 
privertę sovietų lėktuvą nusi
leisti Turkijoje. Romo Kalantos 
susideginimas 1972 m. Kaune 
atkreipė amerikiečių dėmesį į 
sovietų priespaudą Lietuvoje. 

Susilpnėjus sveikatai, J. Ra
jeckas pranešė valstybės depar
tamentui, kad jis nuo 1977 m. 
sausio 1 d. pasitraukia iš charge 
d'affaires pareigų ir jas per
duoda dr. Bačkiui. Valstybės 
departamentas tam pritarė, ir 
dr. Bačkis tuo būdu tapo pasiun
tinybės vadovu. 

(vykus šiam pasikeitimui ir 
tęsiantis Lietuvos okupacijai, 
Lietuvos diplomatijos vadovas 
Stasys Lozoraitis Sr, susirūpino 
Lietuvos diplomatinio atstova
vimo tęstinumu. Todėl 1978 m. 
rugpjūčio 20 d. pasiuntė dr. 
Bačkiui raštą, kuriuo jis, rem
damasis užsienio reikalų mi
nistro J. Urbšio 1940 m. birželio 
1 d. telegrama Nr. 288, paskyrė 
jį savo pavaduotoju ir pareiškė, 
kad „mano mirties atveju tams
ta perimsi Lietuvos diplomati
jos šefo pareigas". Tokiu būdu, 
St. Lozoraičiui, Sr., 1983 m. 
gruodžio 24 d. Romoje mirus, dr. 
Bačkis tapo Lietuvos diplomati
jos vadovu pasilikdamas ir pa
siuntinybės Vašingtone charge 
d'affaires pareigose. 

Rajeckui pasitraukus, dr. Bač
kis pasiuntinybėje liko vieninte
lis pareigūnas. Tokioj padėty 
jam pagelbėjo jo žmona Ona, 
kartu su juo rūpindamasi pa
siuntinybės reikalais kaip jos 
raštvedė. 

Tuo metu susidomėjimas Lie
tuva buvo padidėjęs dėl rezis
tencijos pasireiškimo joje, kurį 
rodė gaunami pogrindžio leidi
niai bei pranešimai apie Kata
likų Bažnyčios persekiojimą ir 
politinės bylos. Dr. Bačkis 
dažnai lankėsi valstybės depar
tamente ir apie tai informavo jo 
pareigūnus. 

Valstybės departamente taip 
pat lankydavosi Vyriausiojo 
Lietuvos išlaisvinimo komiteto, 
Amerikos lietuvių tarybos, Lie
tuvių bendruomenės ir Lietuvos 
laisvės komiteto atstovai, su 
kuriais dr. Bačkis turėjo gerus 
santykius. Taip visiems bendrai 
veikiant, buvo išspręsti svarbūs 
klausimai. Vienas tokių buvo 
Lietuvos diplomatinės tarnybos 
pratesimas, mažėjant tarpuka
rio Lietuvos vyriausybės paskir
tų diplomatų skaičiui. Todėl jie 
kreipėsi į valstybės departa
mentą, prašydami, kad Lietuvo
je diplomatinę tarnybą būtų 
leista papildyti asmenimis, ku
rie prieš 1940 metus nedirbo 
diplomatinėje tarnyboje. 

(Bus daugiau) 

CLASSIFIED GUIDE 

M1SCELLANEOUS 

• L I K T U O S J 
ĮVUNMAI - PATAISYMAI 

Turiu Chicagos mosto leidimą. Dir
bu ir užmiesty. Dirbu gretai, garan
tuotai ir sąžiningu. 

»ia-77t-33ia 
KLAUOUU* PUMPUTIS 

TRANSPAK 
Siuntiniai \ Lietuvą laivu su pristatymu į namus. 

Pinigai pervedami doleriais. 
Sutvarkomi palikimai. 

Skubiems siuntiniams AIR CARGO. 
Komercinės siuntos pagal susitarimą. 
Dokumentus, įgaliojimus notarizuojame veltui. 

MAISTO SIUNTINIAI. 
Du patys populiariausi - už $39.- ir $98.-

$39 . - kava tirpi, kava malta, vitaminizuota arbata (tirpi), 
kakava tirpi, vaisių koncentratas, sausainiai, 
aliejusjTiėsos konservai, aspirinas, multi vitaminai. 

$98 . - dešra (rūkyta), mėsos konservai, 5protai,vaisių 
koncentratas, margarinas, aliejus, sūris, sausainiai, 
vitaminizuota arbata (tirpi), kakava tirpi, kava malta, 
kakava, cukrus, kruopos (ryžiai), makaronai, razinos, 
majonezas, riešutai (išlukštenti), konservuoti žirneliai, 
konservuoti agurkai, Šokoladas, aspiriną*, 
multivitaminai. 55 svarai arba 25 kg. 

Siuskite per seniausią siuntinių į Lietuvą įstaigą. 
TRANSPAK, 2638 W. 69th St. 
Chicago, IL 60629 Tel. 312-436-7772 

REAL ESTATE 

AUTOMOBfUO, NAMU. SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agemes Frenk ZapoM ir Off. Mgr. 
Aukse S. Kana kabe aetuviskai. 

FRANKZAFOUS 
320«iĄW*M98(tiStrMt 

TeL(7M) 424-SSS4 
(31Ž)St1-M64 

J K t COMSTHUCIION 
„Shingle" stogai ir visų rūsių 
apkalimai (siding): medžio, alu-
miniaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 
teL 7004604658. 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L STANKUS 

• Perkant ar parduodant 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• MLS kompiuteriû  FAX pagafce 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkama ir parduodama namus 
• Apartmentus ir žeme. 
» Pensininkams nuotakia 

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

M. Deckya 
Tai. 312-S8S-6624 

FORSALE 
Toamhouss, Ortand Pk., Brook 
Hills. Beautiful location, many 
upgrades; fuli basement, 2 car 
garage. Call: 708-470-7169. 

Nobca « haraby givan, pureuant to ..An Aet 
in reiatnn to Iha MM of an AMumad Buainaaa 
Narna in tha eonduet or aaaaacsaa to 
Buiinan in m* Stata." aa amandsd, mat a 
cartificatem was fitod by tha undaregnad w*h 
tha County Clark of Cook County. 
BessVM on tha 1S» of January. 1998 undar 
tha Aaauntad Namą of 
»ith tha buainaai tocatad ai 4MB S. 
ftacfcvaa, Cklsage, H. SSS32. Tha trua 
narna and laaidanta eeSęat of onmar '*: 

a a. 

'. KMKCK SCALTOti 
7*22 S. rudaki Id. 

4345 S. Arcftes Avc 

DANUTE MAYER 
284-1900 

Jei norite pai duoti ar pSM namus, 
kreipk)** [OmmMą Mayar. Ji pro-

tsVaB^LiK>s*4Mjea.4»J4*i aaamSSa ai 

HELP VVANTED 

F O R R E N T 

PrtaKsdate Ava Ir 66 St. išnuo
mojamas 3 kamb. garai apšil
domas butas. 8360 į man. 

Kreiptis: 706-428-7160 

vyras dirbti automobilių 
ptovytdoj. SrnoStesnei IrttorroadįsJ 
kreipto: tai. 706116 0111 nuo 
6:30 v.v. 

US. Savings Bonds 
MakeGreatGifts. 

A pubftc servįce of thfe nevrspaper 

THE raUOCNTIAL 
is seaking a bright, htghty-
motivated indrvidual who has 
tha imtiative to build a soad, pro-
fessional sales career. Exten-
sive eam as you learn training 
program. Training salary up to 
$600/wk. exc. benefits. Call 
Donna Brown at 708-579-5565 
E/O/E. EngKsn speaking neess-
sary. 

VYDŪNO FONDO LEIDINIAI 
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS ISTORIJA, istoriko prof. J. Jakš
to paskutinis vatkatej apie 1918-1940 m. Lietuvos politini ūkini, eko
nominį gyvenimą, kurį autorius pats pergyveno. 272 psl.. gausiai 
iliustruota knyga nuotraukomis ir žemėlapiais, gražiai įrišta, tinkama 
dovana kiekvienam, SIS. 

LIETUVOS BEI LIETUVIŲ KRIKŠTAS IR 1387-JI METAI, istoriko 
J. Damausko susidomėjmą sukėlusi knyga, kurioje autorius iškelia 
naujus faktus Lietuvos istorijoje, perteigiamas daugelio suklastotus 
ir daugelio kartotus teiginius. Kiekvienas domintis Lietuvos istorija, 
šioje knygoje ras daug įdomių skaitinių, paneigimų. 352 psl.. gau
siai iliustruota, $1S. 

DIDYSIS VARPININKAS VINCAS KUDIRKA, žinomo monografijų 
rašytojo A. Markelio įdomiai parašytas veikalas apie XIX amžiaus 
Lietuvos gyvenimą ir svarbiausią to laito lietuvybės darbuotoją Dr. 
Vincą Kudirką. Knyga lengvai skaitoma su dideliu dėmesiu iki 
paskutinio puslapio, muštruota, gražiai įrišta, tinka dovanoti, 416 
psl., SIS. 
MANO TĖVYNĖ, Vydūno gimtųjų vietų aprašymas paprasta, vaiz
dinga kalba, lengvai skaitoma apie gražiąsias Lietuvos pajūrio vie
toves. Skaitydami šią knygą nusikalsime į mūsų tėvynes gintarinį 
krantą, tai prisiminti padės gausios iliustracijos, žemėlapis. Knyga 
skiria jaunimui, bet tinka visiems, 79 psl., 84. 
KAZIMIERAS PALČIAUSKAS 1941-1944 M. KAUNE, spaudai 
paruošė A. Dundzrla. 96 psl. žinomo veikėjo išgyvenimai nacių 
okupacijos metu, už kuriuos vėliau buvo neteisingai kaitinamas ir 
persekiojamas, (domios iliustracijos, 14. 

LIETUVA. Dr. J. šaulio. Lietuvos ambasadoriaus Vokietijoje, 
rūpesčiu paruostas spalvotas, iliustracinis žemėlapis, kokio dar 
neturėjome ptx visą nepriklausomybės gyvenimą. Tinka papuošti 
savo gyvenamus namus, raštines, dovanoti savo draugams. 31 x 
31 cotių apimties, spausdintas Italijos spaustuvės Romoje ant krei
dinio popieriaus, SIS. 
PASTABA: Vietas atves VySSaa PenSo leidinius galima gauti 
a*eaeJB»6SfAaT4«W6^ 
Itimois valstijos gyventojai prideda 8.75% arte knygos kainos. Taip 
pat visi užsakytoja prideda pašto ir supakavimo 
apmokėjimui-



„DRAUGO" RĖMĖJAI 
DRAUGAS, ketvirtadienis, 1996 m. vasario mėn. 8 d. 

NAUJA ISTORINE KNYGA 
LIETUVOJE 

HENRIKAS KUDREIKIS 

Antrojo pasaulinio karo Rytų 
fronto veteranas rašytojas Jonas 
Laucė 1991 m. išleido pirmą 
romaną Antrojo pasaulinio karo 
tema. Romanas tapo savotiška 
sensacija, nes bolševikai, sugrie
bę romano manuskriptą,'auto
rių pasodino kalėjiman dvejiems 
metams. 

1995 m. pabaigoje Lietuvos 
knygų rinkoje pasirodė naujas 
istorinis Jono Laucės romanas 
„Karūna ir kalavijas". Autoriui 
pateikiau šia proga keletą 
klausimų. 

— Kodėl parašėte romaną 
Jogai los tema? 

— Danbūdamas vaikas, žino
jau, kokie narsūs buvo lietuvių 
kovotojai ir jų kunigaikščiai, 

kaip jie, kaip vilnas, vartė 
kryžiuočius, rusus, totorius ir 
lenkus. Tik vienas kunigaikštis 
Jogaila buvo galvažudys, nužu
dė savo dėde, išdavikas, parda
vės Lietuvą lenkams. 

Tapęs studentu, besirengda
mas istorijos egzaminams, 
kruopščiai išstudijavau Vytauto 
ir Jogailos veiklą. Jogaila 
pasirodė nesąs joks niekšas nei 
išdavikas, koki aprašė 19 a. 
pabaigoje, ar 20 a. pradžioje. Tik 
Daukantas buvo atlaidesnis. 
Vargu, ar be Jogailos Vytautas 
būtų atsiėmęs žemaičius ir su
triuškinęs kryžiuočių ordiną. Jis 
atvedė didesnę ir geriau gin
kluotą lenkų kariuomenę, ypač 
sustiprintą sunkiąja kavalerija. 
Tokią turėjo ordinas. Žinoma, 
buvo pakankamai ir lietu
vių-lenkų problemų. Bandžiau 
parodyti Jogailą, ne niekšą ir 
išdaviką, bet valdovą, mylėjusį 
savo tėvynę ir ne visai pagristai 
apjuodintą. 

— Kokius istorinius šalti
nius panaudojote? 

— Įvairius. Daugiausia lietu
viškus ir rusiškus, mažiau 
lenkiškus ir vokiškus. Okupaci
jos metu neturėjau teises nau
dotis dėstytojų skaityklomis ar 
specialių fondų bibliotekomis. 
Keletą labai vertingų istorinių 
knygų gavau iš privačių asme
nų. Net istorinėse knygose pil
na nesutapimų ir nutylėjimų. 
Pavyzdžiui, kokią pilį Vilniuje 
sugriovė Vytautas? Kreivąją ar 
Žemutinę? Istorikai Jučas ir 
Šapoka apie tai nutyli. 

Istoriniame romane fantazija 
leidžiama. Autoriaus fantazijai 
priklauso visi dialogai ir 
Jogailos santykiai su meiluže 
Sonka, tas pats galioja medžio
klėms ir vestuvėms. Žalgirio 
mūšio aprašyme naudotasi Dlu
gošo šaltiniais, tačiau ir jo 
medžiagoje pilna fantazijos, 
ypač, kad jis rėmėsi kitų pasa
kojimais ir parašė po 40 metų. 
Dlugošo aprašymai labai ten
dencingi. Objektyviau apie 

Žalgirio mūšį rašė H. Senkevi
čius „Kryžiuočiuose". Juo 
pasinaudojau ir aš. 

— Kaip patyriau, jūsų para
šytą pirmąjį II pasaulinio 
karo romaną, kur minimi tra
giški Lietuvos Savisaugos 
dalinių likimai Wehrmachto 
eilėse, ignoravo visa didžioji 
Lietuvos spauda. „Literatūra 
ir menas" tai paminėjo tik 
keturiomis eilutėmis. Ar tiki
tės , kad ši kartą „Literatūra 
ir menas" bei „Metai" pami
n ė s ir r e c e n z u o s j ū s ų 
romaną? 

— Minėti leidiniai priklauso 
Lietuvos rašytojų sąjungai. Aš 
jai nepriklausau. Recenzijas pa
prastai rašo rašytojų draugai, 
kartais priešai. Aš neturiu jų, 
nė vienų, nei kitų. Mano many
mu, šiandien Lietuvoje literatū
ros kritikų beveik nėra. Rimtas 
kritikas A. Bučys, apkaltintas 
dėl kritikos raštų bolševikmety-
je, įsižeidė ir pasitraukė į šalį. 

— Kaip skaitytojai sutiko 
jūsų romaną Lietuvoje? 

— Kaune, ypač Centriniame 
knygyne, visos knygos išparduo
tos, atrodo, kad juda ir kituose 
miestuose. Daugiau sužinosiu 
po 6 mėnesių iš „Vagos" leidyk 
los, kai man mokės honorarą. 

— Ar bandysite šią knygą 
paskleisti išeivijoje? 

— Nemanau. Pirmiausia ne
turiu galimybės, o antra sužino
jau, kad rašytojas Anatolijus 
Kairys išleido dviejų tomų ro
maną panašia tema. 

— Ar nesate parašęs, ar gal 
rasote naują romaną? 

— Dabar nerašau, bet vieną 
turiu parengęs, tikėdamas, jog 
jis bus išleistas prieš man 
iškeliaujant į Anapilį. 

Nuotr. J. Tamulaičio 

DONIAUS REMIO DOVANA 
MAŽEIKIAMS 

Mažeikių centrinės bib
liotekos kraštotyros fondus pa
pildė dar vienas aplankas — 
daug metų rinktą kraštotyros 
medžiagą gimtojo miesto bib
liotekai padovanojo čikagietis 
poetas Donius Remys. 

Kraštotyros medžiaga apie 
Mažeikius ir jų žmones — tik 
nedidelė visų straipsnių, su
rinktų iš lietuviškos užsienio 
periodikos, dalis. Iki šiol cent
rinė biblioteka tokios gausios ir 
išsamios medžiagos apie emi
grantus neturėjo. Rinkinio 
pabaigoje pateikiami duomenys 
apie 96 mažeikiečius, mirusius 
už Lietuvos ribų. Medžiagą su
sistemino ir 80 puslapių aplan
ką parengė vyr. bibliografė Zina 
Čekauskaitė. Visa medžiaga pa-

60.00 doL Eugenijus Radžiū
nas, Omaha, NE; 

30.00 doL Gražutė Sirutis, 
Santa Monica, CA; 

25.00 doL Gražina Žukaus
kas, Chicago, IL; Antanas Vala
vičius, Chicago, IL; V. Skrups-
kelyte, Oberlin, OH; Sofija 
Pleniene, Oak Lawn, IL; dr. 
Gedas Grinis, St. Petersburg 
Beach, FL; Stefa Vilūnas, Chi
cago, IL; Balys Platukis, Sun Ci
ty, C A; Ona Paulius, Chicago, 
IL; Filomena Peleckas, Chicago, 
IL; Stella Bąjalis, Los Angeles, 
CA; J. V. Žemliauskas-Stankus, 
West Haven, CT; Leonas Sto
ni kas, Dovvners Grove, IL; Ruth 
Z. Gricius, Agoura Hills, CA; 
Eugenija Liaugaudienė, Parsip-
pany, N J; Algimantas Uo
gintas, Waterbury, CT; Dalia 
Woss, Fox River Grove, IL; Ada 
Dragunaitis, Cicero, IL; dr. 
Benediktas Rockus, Oak Park, 
IL; B. ir A. Pocius, Elizabeth, 
NJ; Juozas ir Monika Darnusis, 
Sterling, VA; Stepas Markus, 
Naples, FL; dr. Romualdas ir 
Milda Povilaitis, Lemont, IL; dr. 
Antanas Aželis, University Hts, 
OH; Jonas Bačanskas, Pompa-
no Beach, FL; Valė Manelis, 
Davis, CA; Jonas Racys, Chi
cago, IL; Bronius Sėli ūkas, Ran-
cho Palos Verdes, CA; M. Gen-
drolas, Spring Hill, FL; Paulius 
Jankus, Sterling Hts, MI; Jonas 
Spurgis, Chicago, IL; Stefan 
Lengnick, Ann Arbor, MI; Vik
torija Adomaitienė, Wisc. Delis, 
WI: Jonas Miglinas, Chicago, 
IL; V. J. Petrušis, Santa Monica, 

teikta chronologine tvarka, 
nurodyti šaltiniai, datos. Donio 
Remio dovana bibliotekai svar
bi dar ir todėl, kad po karo 
sudegė Mažeikių muziejus, žuvo 
daug vertingų tarpukario isto
rijos eksponatų. 

LIŪDNA VIENERIŲ METŲ 
SUKAKTIS 

NYKSTA MEDINIAI 
LIETUVOS DVARAI 

Tauragės rajone buvusio Nor-
kiškės dvaro griūvančiame ku
metyne gyvena kelios šeimos. 
Norkiškės dvaras kažkada buvo 
vienas gražiausių Lietuvos me
dinių dvarų, o dabar pastatai 
gali bet kada sugriūti. Pamink
losaugos inspektorius nubaudė 
200 litų bauda Norkiškių kaimo 
gyventoją, kuri iki pamatų 
nuardė medinį šio dvaro svirną 
ir dalį jo sukūreno. Ji buvo pra
šiusi Batakių seniūno leidimo 
nugriauti seniai ardomą ir kū
renamą pastatą, tačiau seniū
nas nei leido, nei draudė. 

Kaimo gyventoja buvo nu
bausta už istorijos paminklo 
sunaikinimą. Paminklosaugos 
inspektorius teigia, kad Taura
gės rajone yra apie 10 dvarų, 
kurių pastatus reikia arba re
montuoti, tačiau tai kainuotų 
milijonus litų, arba nebelaikyti 
paminklais. 

Salomėja Endrijoniene 

1995 m. sausio 20 d. Čikagoje 
mirė Salomėja Endrijoniene. 
Mirė po ilgos ir sunkios vėžio 
ligos, iškankinta daugelio ope
racijų, didelių skausmų, bet iki 
paskutinių gyvenimo dienų 
išlikusi nuostabiai stipri. Kas 
Čikagoje jos nepažino? Ji pir
moji: ir bažnyčioje, ir koncerte, 
ir operoj, ir įvairiuose minėji
muose. Visada elegantiška, tik
ra lietuvės moters reprezentan
te. Jau ir mokyklos dienomis ji 
pasižymėjo įvairiais talentais. 
Vilniuje baigė seserų ir 
akušerių mokyklą irgi pirmąja. 
Vokietijoje dirbo įvairiose ligo
ninėse, kur ir vokiečiai ir ameri
kiečiai daktarai žavėjosi jos 
drąsumu, energija, žiniomis. 

Pasiekusi Ameriką, jau su šei
ma — augo trys vaikai — nors 
ir augindama vaikus, besirū
pindama jų lietuvišku auklėji
mu, ji greit išlaikė savo profesi
jos egzaminus ir 30 metų dirbo 
seselių kazimieriečių vedamoje 
Šv. Kryžiaus ligoninėje chirur
giniame skyriuje. Skyrių vedė 
kieta ranka ir kartais net 
pašokdindavo kai kuriuos 
daktarus, nes Salomėja mėgo 
tvarką. Tuo laikotarpiu ji buvo 
labai aktyvi tarptautinėje 
gailestingųjų seserų organiza

cijoje, dažnai būdama įvairiose 
pareigose, valdybose. Apvaži
nėjo labai daug kraštų skaity
dama paskaitas konferencijose, 
atstovaudama savo valstybei. 

Išėjusi į pensįją, vaikams iške-
liavus savais keliais, ji visas 
savo jėgas atidavė lietuviškam 
gyvenimui. Daug metų vadova
vo Jaunimo centrui, kuris buvo 
jai kaip ir antrieji, o teisingiau 
pasakius, pirmieji namai. Vel
tui laukė jos vyras Viktoras 
dienom ir vakarais, nes, kol ji 
neapžiūrėjo, ar viskas tvarkoje, 
nevažiavo į namus. Nepyko Vik
toras, nes matė, kad ji dirba 
darbą, kurį myli. O kai ji jau 
pati nebegalėjo vairuoti mašiną, 
jis visur vėžino. Net ir šiandien 
dar jaudinasi, kad per mažai jai 
pagelbėjo. 

Salomėja troško gyventi. Jau 
labai sunkiai sirgdama, dar va
žiavo į Lietuvą ir su viltimi su
klupo prie Arkv. Jurgio Matu
laičio kapo Marijampolėje. De
ja. Jos buvo toks likimas ir tokia 
Dievo valia. 

Šv. Mišias Jėzuitų koplyčioje 
aukojo kun. Juozas Vaišnys, 
solo giedojo Margar i ta ir 
Vaclovas Momkai. Labai gražiai 
savo pamoksle kalbėjo kun. J. 
Vaišnys, kad yra stipresnių 
paminklų ir už varį, ir pira
mides. Tokį paminklą paliko 
savo darbais a.a. Salomėja. 
Vėliau Šv. Kazimiero kapinėse 
buvo pašventintas paminklas, 
pasimelsta ir, nors labai 
stipriam vėjui pučiant, nu
skambėjo „Lietuva brangi". 

Kaip jau įprasta buvo pietūs 
,, Seklyčioje", dalyvaujant 
dideliam būriui Endrijonų 
šeimos draugų. Pabaigai buvo 
paskaitytas Vlado Šlai to 
eilėraštis, kurio kelios eilutes 
skambėjo lyg Salomėjos bal
su: „...o kaiptuščia širdy ir kaip 
liūdna, brangieji mano, atsis
veikinti ir skirtis". 

L. 

CA; Alf. Stankaitis, Wethere-
field, CT; Rimantas ir Rita 
Penčyla, Palos Hts., IL; Pranas 
Jomantas, Fennvill, MI; Jonas 
Latvys, Chicago, IL; Stasė Gvaz-
dinskaa, New Buffalo, MI; Dalia 
Jakienė, Norristovm, PA; Gra
žina Herzog, Rolling Hills Es-
tates, CA; Jonas Daugėla, Or-
mond Beach, FL; Halina Milak-
nienė, Santa Monica, CA; 

20.00 doL Bronė Dirmantas, 
Chicago, IL; Stasė Kazlienė, 
Chicago, FL; Juozas Cechana-
vicius, Chicago, IL; A. Sagatas, 
Hollywood, FL; Bronė Kelmelis, 
Chicago, IL; Klemensas Polikai-
tis, Midlothian, IL; Jurgis Se-
daitis, Hickory Hills, IL; An
tanas Kavaliūnas, Cleveland, 
OH; Antanas Vaitiekus, Det-
roit, MI; J. L. Rimkunas, Oak 
Forest, IL; Vytautas Černius, 
Wyncote, PA; Janina ir Ignas 
Ruginiai, Cicero, IL; United 
Lithuanian Relief Fund of 
America (per iždininką Vladą 
Staškų), Redford, MI; Jonas 
Statkevičius, Rodney, Ont., 
Kanada; Juozas Sendzikas, St. 
Catharines, Ont., Kanada; A. 
Sturonas, Oak Lawn, IL; A. Jur-
cevičius, Mississauga, Ont., 
Kanada; Laima ir Petras Alek
sa, Hickory Hills, IL; P. O. Zi-
minskas, Winnipeg, Man., 
Kanada; Jonas Cinkus, Dow-
ners Grove, IL; 

15.00 doL N.G. Nyerges, San
ta Monica, CA; Stasė Macys, 
Sunny Hills, FL; Maria Raisys, 
Mercer Island, WA; Jone Za-
ronskis, Cleveland, OH; Colonel 
Algis J. Tallat Kelpša, Mentor, 
OH; dr. Arnoldas Grušnys, 
YVichita, KS; Romas Kasparas, 
Arlington, VA; J. Ambrazaitis, 
Middlebury, CT; Aleksas ir Dalė 
Špokas, Broomfield, CO; Vero
nika Kiznis, Rockford, IL; Adelė 
Žemaitis, Chicago, IL; John Sta
ras, Lake VVorth, FL. 

55.00 doL Joseph Miečius, 
Chicago, IL; Salomėja Duobie-
nė, Nonvood, MA; Juozas Rud-
zinskas, Union Pier, MI; V. 
Šuopys, Melrose Park, IL; 
Birutė Butkys, Monterey Park, 
CA; Ina Kasis, Orland Park, IL; 
Stasys Žymantas, Downers Gro
ve, IL; Kazimieras Sapetka, 
Waterbury, CT; Antanas Draz-
dys, Baltimore, MD; Janina 
Cukurienė, Chicago, IL; Emili
ja Ciakas, East Chicago, IN; 

50.00 doL Laima Vaičiūnienė, 
Chicago, IL; Živilė, Vaitkienė, 
Cleveland, OH; J. Petkunas, 
Union Pier, MI; Anelė Kručas, 
Oak Lawn, IL; Brighton Parko 
Lietuvių Namų Savininkų 
draugija (per Bronę Rusteikie
nę), Chicago, IL; Vytautas ir 
Jada Girnius, Oak Lawn, IL; 
Marųuette Parko Namų Savi
ninkų draugija (per pirm. Juozą 
Bagdžių), Chicago, IL; M. ir V. 
Derenčiai (a.a. dukros at
minimui), Sunny Hills, FL; 

45.00 dol. Marija Nemanius, 
Chicago, IL; Stasys Darzinskis, 
Ponce Inlet, FL; Vincas Akelai
tis, Cleveland, OH; 

40.00 dol. Jonas Arstikaitis, 
Brampton, Ont., Kanada; 

36.00 dol. Petras Kausteklis, 
Monrovia, CA; dr. Elena Rep
šys, Oak Lawn, IL; Vladas Gar-
sys, Worcester, MA; D. Matonis, 
Chicago, IL; Augustinas Pran-
skevičius, Chicago IL; 

30.00 dol. Klem. Stravinskas, 
Beverly Shores, IN; Balys Slons-
kis, Oak Lawn, IL; Chicago Lie
tuvių Medžiotojų, Meškeriotojų 
klubas, Chicago, IL; Joseph Čer
nius, Sacramento, CA; Marija 
Milišauskas, Racine, WI; Milda 
Matusz, Delran, NJ; Juozas 
Gailevičius, Baltimore, MD; An
tanas Valavičius, Chicago, IL; 

25.00 dol. Aldona ir Elegijus 
Kaminskas, Chicago, IL; Juozas 
Mikonis, Richmond Hts, OH; 
Čikagos Studentų ateitininkų 
draugovė (per pirm. Marių Po-
likaitį), Lemont, IL; Korp! 
Giedra per pirm. Violeta Z. 
Leger), No. Olmsted, OH; Juo
zas Brazys, Ormond Beach, FL; 

Vladas Bielinis, Hot Springs, 
AR; Bronė Liaudanskis, Marys-
ville, WA; Jonas Abraitis, Oak 
Lawn, IL; Ray Vaitkus, Steam 
boat Springs, CO; Victor Ankus, 
Bloomfield Hts, MI; Vacys Mi 
kuckis, Montrose, CA; Bronius 
Gaižauskas, St. Pete Beach, 
FL; Adolfas Armalis, St. Pete 
Beach, FL; Ina Kurauskienė, 
Oak Lawn, IL; Aleksandra Jur 
jonas, Chicago, IL; Adelė Kas-
par, Chicago, VL; Kazys Kielius, 
Chicago, rL; Vincas Urbaitis, 
Mayfield Hts, OH; Kazys Do
markas, Highland, IN; Justinas, 
Šidlauskas, Oak Lawn, IL; Vic 
tor Skudžinskas, Chicago, IL; A. 
Juodvalkis, Chicago, IL; Joana 
Mikalauskas, Chicago, IL; Al
fonsas Skiparis, Seymour, CT; 
Victor Chainas, Naples, FL; 

Danguolė Ilginis, Palos Hills, 
IL; Jonas Keraminas, Rockford, 
IL; Juozas Ufartas, Chicago. IL; 
J. Walentukiewicz, So. Boston, 
MA; P. M. Ruikis, Chicago, IL; 
Salomėja Stakenas, Chicago, IL. 

14.00 dol. Palmera Breiden-
bach, Palmyra, VVI; 

12.00 dol. Gediminas Rugie
nis, Tillsonburg, Ont., Kanada; 
Antanas Valiuškis, Barrington, 
W; 

10.35 dol. Brian Martuzas, 
Moosup, CT; 
10.00 dol. Bronė Kelmelis, 

Chicago, IL; Alfonsas Lisz-
kiewicz, Spring, TX; Živilė 
Vaitkienė, Cleveland, OH; Roza 
Plepys, ST. Pete Beach, FL; K. 
Vaišvila, ST. Petersburg, FL. 
Esame nuoširdžiai dėkingi! 

A.tA. 
ALDONA A. GUEST 

GUZAUSKAS 
Bancevičiūtė 

Gyveno Palos Hills, anksčiau Chicagoje. Marųuette Parko 
apylinkėje. 

Mirė 1996 m. vasario 6 d., 10:50 vai. ryto, sulaukusi 73 
metų. 

Nuliūdę liko: vyras Anthony A., sūnus Donald, marti Mar
čia, sesuo Isabelle Mader, sūnėnai ir dukterėčios: Gary Ma-
der, žmona Linda, Steven Mader, Vicki Tlusty, vyras Frank, 
Jim Baneck, žmona Marlene, Robert Baneck ir kiti giminės. 

Priklausė Lietuvos Vyčiams, Chicagos Lietuvių moterų 
klubui, SLA. Velionė Aldona buvo savininkė Beverly Hills 
Florai Co Marquette Parko apylinkėje. 

Velionė pašarvota penktadienį, vasario 9 d. nuo 2 iki 9 v.v. 
S. C. Lack ir Sūnūs laidojimo namuose, 11028 S. Southwest 
Highway, Palos Hills. 

Laidotuvės įvyks šeštadieni, vasario 10 d. Iš laidojimo 
namų 9:30 vai. ryto bus atlydėta į Sacred Heart bažnyčią, Pa
los Hills, kurioje bus aukojamos 10 vai. ryto gedulingos šv. 
Mišios už velionės siela. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: vyras, sūnus, sesuo, marti ir kiti giminės. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkua/Donald M. Petkus. 

Tel. 7064410 arba 600-994-7600. 

A.tA. 
VYTAUTUI JONUI GRĖBLIŪNUI 

mirus, jo brolį ALGIRDĄ SAVICKĄ ir jo šeima, nuo
širdžiai užjaučiame. 

O. Adomaitienė 
V. L. Adomavičiai 
A. D. Arlauskai 
J. A. Bagužiai 
M. Balčiūnienė 
O. Baltutienė 
J. Baužys 
V. G. Beleckai 
F. B. Bočiūnai 
A. G. Čekauskai 
B. J. Čepukai 
V. Dėdinienė 
V. M. Derenčiai 
M. Ditkienė 
D. A. Dulaičiai 
S. Estkienė 
V. G. Gečai 
Kun. I. Gedvilą 
P. Grigalauskas 
D. D. Hadley 
A. J. Janoniai 
P. Janulis 
S. Kačinskienė 
A. L. Kvečai 
V. B. Labučiai 
E. Lukienė 
J. J. Macijauskai 
B. Macijauskienė 
V. S. Maciai 

Sunny Hills, Florida 

P. D. Mackai 
J. S. Mačiulaičiai 
V. O. J. Mamaičiai 
B. Motuzienė 
J. G. Mileriui 
E. Milukienė 
Kun. L. Musteikis 
A. B. Nakai 
A. J. Nakai 
M. Naruševičienė 
E. M. Okai 
J. A. Pečkaičiai 
J. O. Peleckiai 
A. Pileckas 
Dr. M. M. Poulik 
D. S. Pranskevičius 
J. Ratnikas 
E. J. Sadauskai 
J. L. Savaičiai 
R. G. Shatai 
J. D. Sudžiai 
A. D. Vėlavičiai 
J. A. Vyšniauskai 
H. V. Zitikai 
J. V. Zubavičiai 
E. Žalkauskienė 
B. A. Žemaičiai 
K. A. Žukauskai 

Mylimam Broliui, tauriam lietuviui 

A.tA. 
Dr. VLADUI DALINDAI 

Lietuvoje mirus, reiškiame nuoširdžiausią užuojau 
ta KAZEI INDREIKIENEI, ONUTEI, PAULIUI, KA 
ZIMIERUI ir KLEOFU! bei jų artimiesiems 

Antanina ir Alfa Lauraičiai 



mmmmmmmmmmmmmmrm wmmm 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1996 m. vasario mėn. 8 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
ŽUDYNIŲ VILNIUJE MINĖJIMAS 

Vasario 16-tosios minėjimas 
Lemonte ruošiamas vasario 18 
d., sekmadienį. Pradedamas Mi-
šiomis Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio misijos bažnyčioje 11 
vai. ryte, o akademija bus PLC 
salėje. Pagrindinę kalbą pasa
kys JAV LB Krašto valdybos 
pirm. Regina Narušienė. Meni
nę programą atliks misijos su
augusiųjų ir vaikų chorai, taip 
pat solistė Genovaitė Bigenytė. 
Minėjimą rengia LB Lemonto 
apylinkė. Visi kviečiami. 

Inž. Eugenijus Bartkus, 
bu v. Amerikos Lietuvių tau
tinės sąjungos pirmininkas, 
Tarybos narys, atstovaus 
Amerikos Lietuvių tautinei 
sąjungai, Užsienio lietuvių 
Krikščionių demokratų są
jungai ir Lietuvos Valstiečių 
liaudininkų sąjungai Lietuvoje 
vasario 16 d. Kaune busian
čiame nepriklausomos Lietuvos 
prezidentų: Antano Smetonos, 
Aleksandro Stulginskio ir Kazio 
Griniaus atminimo įamžinimo 
paminklų atidengimo bei pa
šventinimo iškilmėse. Jis taip 
pat pasakys kalbą. 

Savo apsilankymo Lietuvoje 
metu inž. E. Bartkus atstovaus 
Amerikos Lietuvių tautinei 
sąjungai vasario 14 d. rengia
mame Lietuvių tautininkų są
jungos Ekspertų tarybos posė
dyje. 

Socialinių reikalų tarybos 
pirm. Birutė Jasaitienė prašo 
patikslinti klaidą, atsiradusią 
straipsnyje apie „žaliųjų kor
telių loteriją („Draugas", 
vasario 7 d.): nuotrauka, kurią 
būtinai reikia pridėti, siunčiant 
savo prašymą, turi būti ne 1 ir 
ketvirčio, o 1 ir pusės colio 
keturkampio dydžio (duomenys 
milimetrais yra tikslūs). 
Prašome atkreipti į šį patai
symą dėmesį. Taip pat pri
mename, kad turintiems klau
simų dėl „žaliųjų kortelių"lo-
terijos geriausia kreiptis į 
Socialinių reikalų tarybos ras
tinę „Seklyčioje". Už patarna
vimą jokio mokesčio neimama. 

Lietuvių teniso klubo val
dyba, kurią sudaro Arūnas Po-
likaitis, Paulius Ragas, Laura 
Valavičienė ir Jonas Variakojis, 
maloniai visus kviečia daly
vauti teniso rungtynėse, „round 
robin" stiliaus, įvyksiančiose 
kovo 9 dieną Evergreen Bath & 
Tennis klube. Registruotis ir 
gauti daugiau informacijų 
galima, paskambinus Laurai 
Valavičienei 708-773-8465 arba 
Jonui Variakojui 847-549-8849. 
Teniso rungtynės — tai geras 
būdas atsikratyti žiemos šalčių 
sukeltu apsnūdimu ir maloniai 
praleisti laiką. 

Dr. Jonas Jasaitis, naujasis „Dirvos" redaktorius, sutiktas O Hare aerodrome 
vasario 1 d., pakeliui iš Vilniaus į Clevelandą, kur jis tuoj įsijungs j reda
gavimo darbą. Iš kairės: inž. Eugenijus Bartkus, dr. Jonas Jasaitis ir dr. 
Leonas Kriaučeliūns, ALT sąjungos pirmininkas. Tautinė sąjunga sveikina 
naujoj) „Dirvos" redaktorių ir linki jam sėkmės naujose pareigose. Tikime, 
kad prie tų sveikinimų jungiasi ne tik visi laikraščio skaitytojai, bet ir visi 
lietuviai, kuriems svarbu, kad mūsų spauda gyvuotų. 

x TRANSPAK praneša: 
„Lietuva užima 9-ją vietą tarp 
12 buvusių socialistinių Vidurio 
ir Rytų Europos šalių pagal vi
dutinį darbo užmokestį. Di
džiausias pajamas Vidurio ir 
Rytu Europoje gauna Slovėnijos 
gyventojai - 612 JAV dol., Lietu
voje vidutinis mėnesio atlygini
mas — tik 128 JAV dol. Mažiau
sias vidutinis atlyginimas Ru
munijoj - 104 JAV dol." Pini
gai, siuntiniai ir komercinės 
j Lietuvą. Maisto siuntiniai. 
TRANSPAK, 2638 W. 69 St., 
Chicago, IL, tel. 312-436-7772. 

(sk) 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAI 
2M9 VV «,J St., ChkJgo, IL « * » 

Tel. (1-3121.77«>-S162 
14325 S. Bell Rd , lockport. IL MM41 

Tel ("OS) VH-4S66 
Valančio1- pagal susitarimą 

Advokatas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Ave. 

Chicago. IL 60629 
Tel. 1-312-776-8700 

Kriminaline Teise 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 VV. 63th Street 
Chicago, IL 60629 

skersai gatves nuo „Draugo") 
Tel.: 312-284-0100 

Valandos pagal susitarimą 

z „Spindulio" tautinių 
šokių grupė švenčia 20-metį, ir 
ta proga rengia malonų pobūvį 
vasario 10 d., šeštadienį, 6:30 
v.v., Pasaulio lietuvių centre. 
Skanią vakarienę ruošia 
Aldona Šoliūnienė, o įdomią 
programą — „Spindulio" šokė
jai. Stalus ir pavienes vietas 
kviečiame užsisakyti pas Aud
rą Lintakienę, 708-387-9180. 

(sk) 

x A.a. prof. Igno Salduko 
atminimui pagerbti, Lietuvos 
našlaičiams per Lietuvos Naš
laičių globos komitetą suauko
ta $500 dol. Aukotojai: Aldona 
Aistienė, Elena ir dr. Jonas 
Baliai, Elena Dambriūnienė, dr. 
Danutė Harmon, Gražina ir dr. 
Domas Krivickai, Tere9ė ir 
Algimantas Landsbergiai, dr. 
Sofija Oželytė Blumenfeld, 
Laima ir dr. Aleksandras Plate-
nai, Joana Vaičiulaitienė ir 
dukterys, Marija Vaitkienė, 
Genė ir Kazys Vasaičiai, Alek
sandra ir dr. Romualdas Zalu-
bai. „Lietuvos Našlaičių 
globos" komitetas dėkoja už 
auką. 

(sk) 
x NAMAMS PIRKTI PA

SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir pri-
leinamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cennak Road -
tel. (312) 847-7747. 

(sk) 

Jau praėjo penkeri metai nuo 
1991 m. sausio 13 dienos, kai 
dainuojanti minia prie Vilniaus 
TV bokšto šaltą vidurnaktį pa
virto gyvų kūnų užtvara prieš 
sovietų tankus.Tą užtvara, sau
gant televizijos bokštą, sudarė 
jauni žmonės, gindami prieš 
metus atstatytą Lietuvos nepri
klausomybe jos atstatymo vy
riausiam vadovui, Lietuvos 
Aukščiausios tarybos pirmi
ninkui prof. Vytautui Landsber
giui, budint Aukščiausiosios 
tarybos rūmuose, sovietų tankų 
apsuptuose. 

Nakties tylą ir minios dainas 
staiga nustelbė tankų patran-
kėlių, kulkosvaidžių trenksmas 
ir vikšrų žvangėjimas. Jų traiš
komų TV bokšto gynėjų šauks
mas, sužeistųjų maldos žodžiai, 
beginklės minios skandavimai 
„Lietuva, Lietuva" tuomet TV 
bokšto neišgelbėjo. Tie šūkiai ir 
šauksmai nuskambėjo per visą 
pasaulį. Jie davė pradžią visos 
sovietų blogio imperijos subyrė
jimui. Tos Vilniaus TV bokšto 
žudynės liko istorinės reikšmės 
ne vien Lietuvai, bet ir Rusijai, 
ir net visam pasauliui. 

JAV Lietuvių bendruomenės 
Krašto valdyba šios istorinės da
tos minėjimą sujungė su Lietu
vos nepriklausomybės ir laisvės 
vyriausio atstatytojo prof. 
Vytauto Landsbergio viešnage 
Čikagoje vasario 4 dieną. Sau
sio 13-sioe žuvusiems pagerbti 
buvo sudarytas didelis minėjimo 
rengimo komitetas iŠ 32 asme
nų. Minėjimas buvo pradėtas šv. 
Mišiomis Brighton Parko lietu
vių bažnyčioje, jas aukojant 
kun. dr. Viktorui Rimšeliui, 

Nors skelbiama, kad Va
sario 16 tosios minėjimai ren
giami įvairiose Čikagos apy
linkėse, bet — pagal seną ir 
gerbtiną tradiciją — pagrindinį 
minėjimą paprastai rengia 
ALTas Maria aukštesniosios 
mokyklos auditorijoje. Šis di
dysis minėjimas, į kurį atsilan
kys nemažai amerikiečių 
svečiu, rengiamas jau šį sekma
dienį, vasario 11 d., 2 vaL p.p. 
Pagrindinis prelegentas yra 
gen. garbės konsulas Vytautas 
Čekanauskas iš Los Angeles, 
CA, o menine programą atliks 
„Dainavos" ansamblis, vado
vaujamas muz. Dariaus Poli-
kaičio. Po minėjimo, maždaug 5 
vai. p.p., Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos salėje bus 
vakarienė. Visuomenė kvie
čiama ir į minėjimą, ir į vaka
rienę, o taip pat prašoma daly
vauti Mišiose Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijoje, arba pamal
dose liuteronų-evangelikų Tėviš
kės bei Ziono parapijose. Daly
vauti Lietuvos Nepriklausomy
bės šventėje yra visų lietuvių 
pareiga. Tos pareigos mes nie
kuomet nesikratėme, paauko
kime jai porą valandų ir šį 
sekmadienį. 

x ValerŲa ir Jonas Pleiriai, 
Chicago IL, yra nauji Lietuvos 
našlaičio rėmėjai. Atsiuntė 
$150. Jiems dėkojame! „Lietu
vos Našlaičių globos" komi
tetas, 2711W. 71 St., Chicago, 
IL, 60629. 

(sk) 

x The Lhhuanian Womens 
Club of Nonralk, Stanford, 
yra naujas Lietuvos našlaičių 
rėmėjas. Narės atsiuntė $150 — 
našlaičio metinį globos mokes
tį. Dėkojame! „Lietuvos Naš
laičių globos" komitetas. 

(sk) 

x A. a. Jadvygos Kregždie-
nės atminimą pagerbdama, Ste
fanija Galešienė aukoja $20 Lie
tuvos našlaičiams padėti. 
Užuojauta velionės artimie
siems, ir dėkojame aukotojai! 
„Lietuvos Našlaičių globos" 
komitetas. 

(sk) 

MIC, kun. Anthony C. Puchens-
ki ir kun. Fabijonui Kireiliui. 
Per iv. Misiąs giedojo parap\jos 
choras su soliste Laima Stepai-
tiene. Pamaldose dalyvavo 13 
liet. organizacijų vėliavos, uni
formuoti šauliai, skautai, atei
tininkai bei kitų organizacijų 
nariai. Mišių aukos metu ketu
riolika skautų nešė keturiolika 
gėlių, išvardinant prie TV bokš
to keturiolikos žuvusių vardus 
ir pavardes. Minėjimui pri
taikytą prasmingą pamokslą 
pasakė kun. dr. Viktoras Rim
šelis. 

Tolimesnis minėjimas vyko 
Jaunimo centro sodelyje prie 
Laisvės kovų paminklo su pu
siau stiebo pakeltomis vėliavo
mis. Žuvusių pagerbimui vaini
ką padėjo svečias iš anų dienų 
Vilniuje, prof. Vyt Landsbergis. 

Iškilmingas minėjimas Jau
nimo centro didžiojoje salėje, ją 
užpildžius, stipraus šalčio nepa
būgusiems, dalyviams, prasi
dėjo JAV, Lietuvos ir 8 organi
zacijų vėliavų įnešimu į sceną, 
ovacijomis prof. Vyt. Landsber
gį sutinkant, JAV ir Lietuvos 
himnais. Minėjimą vedė Nįjolė 
Martinaitytė-Nelson, pakvies-
dama JAV LB Krašto valdybos 
pirm. Reginą Narušienę svečio 
iš Sausio 13-sios pristatymui. 
Regina Narušienė paminėjo 
pirmą pažintį su prof. Vytautu 
Landsbergiu 1990.XII.8 Wa-
shingtone ir priminė, kad svečią 
puikiai pažįsta Lietuva ir išei
vija ui jo bekompromisinę, ne
pailstamą kovą už visišką Lietu
vos laisvę, nepriklausomybę ir 
jos gyventojų gerovę. 

Minėjimui skirta prof. Vyt. 
Landsbergio kalba buvo parem
ta jo paties išgyvenimais tą gū
džią sausio 13-sios naktį parla
mento rūmuose. Labai daug 
pastangų pareikalavo Lietuvos 
suvereniteto pripažinimas, 
blokadų atlaikymas bei sausio 
10 dienos SSSR ultimatumas, 
kad, jau nepriklausomybės at
statymą paskelbusi, Lietuva 
pripažintų SSSR konstituciją. 
Lietuvos nepriklausomybės, 
suvereniteto išlaikymo, vals
tybinės santvaros rūpesčiai 
nėra pasibaigę iki šių dienų, 
tačiau Vilniaus TV bokšto au
kos, Sąjūdis, Baltįjos kelias, visi 
kiti žuvusieji įpareigoja visus 
mus stengtis sukurti geresnį 
Lietuvos rytojų. 

Prelegento prof. Vytauto 
Landsbergio žodis buvo paly
dėtas griausmingu plojimu, 
visiems atsistojant ir Čikagos 
lituanistinės mokyklos mokinių 
sveikinimu su gėlėmis. ALVU-
DO atstovai prof. Vyt. Lands
bergį pasveikino su 1,000 dole
rių čekiu. Jis bus panaudotas 
Politinių kalinių ir partizanų 
šalpai. Svečią sveikino ir Illinois 
gubernatoriaus atstovė Pat 
Michalski. 

Minėjimo meninėje dalyje 
„Grandies" dailios šokėjos mik
liai pašoko „Kepurinę" ir „Mi-
kitiene", o gausus ,,8pindulio" 
ansamblis pridėjo dar tris tau
tinius šokius. Pabaigai „Daina
vos" vyrų oktetas, vadovauja
mas Dariaus Polikaičio, padai
navo „Ant kalno karklai siūba
vo", „Augo kieme klevelis", 
„Arą", o bisui „Vaikščiojau". 
Minėjimas buvo užbaigtas 
pabendravimu ir vaišėmis apa
tinėje Jaunimo centro salėje. 

Br. Juodelis 

x Birute Skorubsktenė,Ci 
cero IL, atsiuntė 1150, metinį 
Lietuvos našlaičio paramos 
mokesti ir rašo: „Čia dovana 
mano vaikams — Rimai ir Al
giui Tamošiūnams". Lietuvos 
našlaičio vardu dėkojame mo
tinai Birutei už rūpestį naš
laičiais ir naujiesiems globėjams 
Rimai ir Algiui Tamošiūnams. 
„Lietuvos Našlaičių globos" 
komitetas. 

(sk) 

Kiekviena Šeštadieni šie — ir dar daug daugiau — mokiniai rrakaai į Jaunimo centrą ir — i « « 
meilės tolimai tėvų žemei Lietuvai. Nuotr. VL *••*—Trtr 

UNIKALI DOVANA PLB LITUANISTIKOS 
KATEDRAI 

Rašytojas dr. Kostas Ostraus
kas pernai nusprendė padovano
ti PLB Lituanistikos katedrai 
visą savo biblioteką, kruopščiai 
ir profesionaliai komplektuotą 
per daugelį metų. Gavusi šią 
žinią, katedros vedėja prof. 
Violeta Kelertienė buvo nu
vykusi apžiūrėti dovanos ir susi
tarti dėl jos pergabenimo. Pasili
kęs tik tai, kas būtiniausia 
kūrybiniam darbui, dr. Ost
rauskas visus 3065 lituanis
tinius leidinius — knygas ir 
žurnalus — šiuo metu jau per
davė UIC bibliotekai. Iki šiol 
šioje bibliotekoje lituanistinės 
knygos sudarė gana nedidelę 
dalį, o svarbiausia — buvo 
surinktos atsitiktinai, be sis
temos, žiūrint kas kada ką dova
nodavo. Todėl studentai ir 
doktorantai buvo priversti im
ti leidinius iš katedros rastinės 
parankinio fondo, juos daugintis 
xeroxu, skolintis iš profesorių ar 
draugų. Dabar situacija turėtų 
pagerėti: jie galės daugiau dirbti 
pačioje bibliotekoje. Pažymėtina 
ir tai, kad nemažą dalį dr. Ost
rausko dovanos sudaro Lietu
voje išleistos knygos, o to ka
tedrai ypač trūko. Katedros dės
tytojai ir studentai yra didžiai 
dėkingi fundatoriams už paro
dytą profesinį solidarumą, 
dosnumą ir įdėtą triūsą knygas 
atrenkant bei paruošiant trans
portavimui, o universitetui —jų 
pargabenimą iš Philadelphijos 
— laimingu sutapimu — pačią 
paskutiniąją dieną prieš 
didžiąsias pūgas. Visi dr. Ost
rausko dovanoti knygų ir 
žurnalų egzemplioriai bus ant
spauduojami fundatoriaus pa 

rašo antspaudu, po to suka
taloguoti ir kaip atskiras fondas 
saugomi bibliotekoje greta kitų 
lituanistinių leidinių. 

Tai nereiškia, kad lituanistinė 
biblioteka UIC tada jau bus 
galutinai sukomplektuota. Joje 
vis tiek dar liks nemaža spragų, 
kurias ateityje gal užpildys kitų 
fundatorių dovanos. Be to, 
biblioteka kasdien turi pasi
pildyti naujausia moksline ir 
grožine literatūra, nes tik taip 
ji gali patenkinti lituanistika 
besidominčios šio universiteto 
akademinės bendruomenės 
interesus. 

j IŠ ARTI IR TOLI 
VASARIO 16-OSIOS 

ŠVENTĖS 

Pietryčių Wisconsino lietuviai 
ir jų draugai švęs Vasario 16 
šventę vasario 25 d., 3 vai. po 
pietų, Šv. Kazimiero parapijos 
salėje, 815 Park Ave., Racine, 
Wis. Kalbės sporto veteranas 
Bronius Keturakis, kuris buvo 
išvykęs į Lietuvą pastoviam 
apsigyvenimui, o dabar vėl grįžo 
į Ameriką. įdomu bus išgirsti, 
kokias jis turės naujienas ar 
patarimus išeivijos lietuviams. 

Programą atliks vietinės 
meno pajėgos. Po minėjimo už
kandžiai ir bendra vakaronė. 
Pamaldos su lietuviškomis gies
mėmis bus Šv. Kazimiero 
bažnyčioje 9 vai. ryte. Visi 
kviečiami minėjime dalyvauti. 
Ruošia Racine, WI ALTos 
skyrius. 

Jurgis Milas 

Pedagoginio lit instituto studentes u* kairesi Alisa Koamopouloa ir Karina 
Turneryte skaito eilėraščius instituto pobūvyje pernai gruodžio 16 d. 

Nuotr Zigmo Degučio 

JAV LB APYLINKIŲ 
VASARIO 16-SIOS 

MINĖJIMAI 

Washington State vasario 10 
d. 5:30 v. p.p. Prelegentas Paul 
Goble. Vyks Latvių salėje, 
11710 Third Ave., NE, Seattle, 
WA. 

Philadelphia vas. 18 d. 2 v. 
p.p. Prel. Edis Tuskenis Lietu
vių namuose, 2715 E. Allegheny 
Avenue, Philadelphia, PA. 

Colorado vas. 25 d. 12:30 v. 
p.p. Prel Petras Kazlas. šv. An
tano salėje, 3055 W. 72nd 
Avenue, Westminster, CO. 

Providence vas. 18 d. 10 v.r. 
Mišios, 11:30 v.r. minėjimas. Šv. 
Kazimiero parapijos salėj, 350 
Smith Street, Providence, RI. 

Sunny Hflls vas 17 d. Prel. 
Gediminas Vagnorius. Šv. 
Teresės parapijos salėj, 384 Sun
ny Hills Blvd., Sunny Hill, FL. 

Cicero vas. 18 d. 12 v. p.p. 
Mišios. Po Mišių — minėjimas. 
Prel. R. Balčaitienė. Šv. Antano 
salėj, 1510 S. 49th Ct., Cicero, 
LL. 

Waukegan vas 11 d. 1:30 v. 
p.p. Mišios, 2:30 v. p.p. 
minėjimas. Prel. Vacys Šaulys. 
Šv. Baltramiejaus salėje, 501 S. 
Utica Street, Waukegan, LL. 

Michiana vas. 25 d. 12 v. p.p. 
šv. Mišios. Po Mišių — minėj. 
Prel. Povilas Vaičekauskas. Šv. 
Onos bažnyčioj, USA 12 ir 
Broadway, Beverly Shores, LN. 

Grand Rapid, MI vas. 25 d. 
12 v. p.p. Mišios, 1:30 v. p.p. 
Mišių minėj. Šv. Petro ir Povilo 
salėj, 1433 Hamilton Ave., NW. 

Bridgeport vas. 18 d. 11 v. r. 
Mišios, 12:30 v. p.p. minėj. Prel. 
ses. Igne Marijošiūtė. Šv. Jurgio 
bažnyčioj, Park Avenue, Bridge
port, CT. 

East Chicago vas. 18 d. 10 
v.r. Mišios, 12 va. p.p. minėj. Šv. 
Kazimiero bažnyčioj, 1390 W. 
Fifteenth Ave., Gary, IN. 

East St. Louis vas. 25 d. 
10:30 v.r. Mišios, 12 v. p.p. 
minėj. Nekalto Prasidėjimo baž
nyčioj, 15th ir Baugh Avenues, 
East St. Louis, IL. 

Hot Springs vas. 18 d. 11 v.r. 
Mišios, 12 v. p.p. minėj. Prel. — 
prof. S. Vanagūnas ir prof. 
Krupavičius. Sisters Convent, 
Milvern Street, Hot Springs, 
AK. 

Cape Cod, MA vas 16 d. 1 v. 
p.p. Prel — dr. Evaldas Nekra
šas. Craigsville Conference Cen-
ter, Manor patalpose (šalia 
Lounge). 

Cape Cod, MA vas. 18 d. 12 
v. p.p. Mišios.Our Lady of Vic-
tory bažnyčioje. 

Worcester, MA vas. 18 d. 10 
v.r. Mišios, 3 v. p.p. minėj. Prel 
Vaidievutis Mantautas. Aušros 
Vartų bažnyčioj, Maironio 
Parko salėj. 

Melrose Park vas. 25 d. 1 v. 
p.p., Eagle salėj, 147 Broadway, 
Melrose Park, IL. 


