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Žinios iš Lietuvos — Elta 

Latvijos prezidentas 
lankysis Lietuvoje 

Vilnius, rugpjūčio 11d. (Elta) 
— Šį penktadienį Lietuvoje su 
darbo vizitu lankysis Latvijos 
prezidentas Guntis Ulmanis. 
Lietuvos prezidentūros protoko
lo skyrius pranešė, jog Guntis 
Ulmanis ir Lietuvos prezidentas 
Algirdas Brazauskas vakar 
telefonu sutarė vizito Lietuvoje 
metu aptarti Lietuvos ir Latvi
jos politinio ir ekonominio 
bendradarbiav imo, Rusi jos 
kariuomenės išvedimo iš Balti
jos valstybių, abiejų šalių in
tegravimosi į Europos Bendriją 
ir kitus klausimus. 

Guntis Ulmanis buvo išrink
tas Latvijos Respublikos pre
zidentu šių metų liepos mėnesį. 
Jam 54 metai. Prezidentas Ul
manis yra paskutinio Latvijos 
prezidento Karlis Ulmanis (1936 
m. balandis-1940 m. liepa) bro
lio anūkas. Prieš tai Ulmanis 
yra dirbęs ekonominį darbą 
įvairiose ūkio šakose, buvo Lat
vijos Banko tarybos narys. 

Pirmojoje po išrinkimo prezi
dentu spaudos konferencijoje 
Guntis Ulmanis sakė, kad svar
biausia Latvijos problema yra 
Rusijos kariuomenės išvedimas, 
o kita prioritetinė valstybės po
litikos sritis — bendradarbiavi
mas su kaimyninėmis Baltijos 
regiono ša l imis ir Š iaurės 
Europos valstybėmis. 

Praėjusią savaitę Latvijos 
prezidentas su darbo vizitu 
lankėsi Estijoje ir susitiko su 
Estijos prezidentu Lenart Meri. 

Apie a m b a s a d o r i u m J A V 
k a n d i d a t ą 

L ie tuvos l a i k r a š č i u o s e 
šiandien skelbiama, kad Lie
tuvos Respublikos ambasado
rium Jungt inėse Amerikos 
Valstijose ruošiamasi paskirti 
istorijos mokslų daktarą Al
fonsą Eidintą. Informacijose re
miamasi radijo stoties „Ameri
kos balsas" pranešimu. 

Užsienio reikalų ministras 
Povilas Gylys nepaneigė šių 
žinių. Jis šiandien pasakė Eltos 
korespondentui, kad procedūra 
dėl ambasadoriaus paskyrimo 
pradėta. Apie tai ministerija, 
pasak Povilo Gylio, informavo 
dabartinį ambasadorių Stasį 
Lozoraitį. Tačiau ministerija ofi
cialiai negali pranešti naujojo 
ambasadoriaus pavardės, kol 
nebus gautas JAV vyriausybės 
sutikimas. 

Alfonsas Eidintas šiuo metu 
atostogauja. Spaudoje pateikia
mos žinios apie jį. Kandidatui į 
ambasadorius 41 metai Jis bai
gė Vilniaus Pedagoginio insti
tuto istorijos fakultetą ir kurį 
laiką dirbo šio fakulteto nau
jausių laikų istorijos dėstytoju. 
Po stažuotės Wisconsin univer
sitete (JAV), paskirtas Mokslų 
Akademijos Istorijos instituto 
direktoriaus pavaduotoju. Da
bar yra šio instituto skyriaus 
vedėjas. 

Alfonsas Eidintas tyrinėja 
nepriklausomos Lietuvos isto
riją, šiomis temomis daug rašo 
spaudoje, yra išleidęs knygų, 
tarp jų ir monografijas apie 
Lietuvos prezidentus Antaną 
Smetoną bei Kazį Grinių. Jis 
skaitė pranešimus JAV, Vokie
tijos, Lenkijos bei kitų šalių 
istorikų konferencijose. 

Ambasadoriai skiriami prezi
dento dekretu. Tačiau preziden 
to patarėjų tarnyboje bei pre

zidento kanceliarijoje pranešta, 
jog dokumentai dėl Alfonso Ei
dinto iš Užsienio reikalų mi
nisterijos negauti. 

Lietuva gavo kreditą 
sko loms susimokėti 

L ie tuvos vyriausybė ir 
Lietuvos Bankas priėmė nuta
rimą, kad nuo rugpjūčio 16 d. 
visi Lietuvos bankai už naujai 
išduodamus kreditus ims ne 
daugiau kaip 60% metinių pa
lūkanų. Lietuvos Bankas nu
statė kreditų išdavimo garan
tijas. 

Lietuvos Banko valdybos pir
mininkas Romualdas Visoka
vičius žurnalistams sakė, kad 
Lietuva privalo atsiskaityti už 
savo skolas. Lietuvos Bankas 
išsirūpino iš vieno Vokietijos 
banko 60 milionų JAV dolerių 
kreditą, kuris bus panaudotas 
atsiskaityti su Rusija už dujas. 
Lietuva jai skolinga 45 mili
jonus JAV dolerių. Dar 28 mili
jonai dolerių Rusijai bus sumo
kėta už atominį kurą. Juo 
maitinasi Ignalinos atominė 
elektrinė, gaminanti apie 80% 
Lietuvoje naudojamos bei į Ru
sijos satelitus eksportuojamos 
energijos. 

JAV diplomatas nušautas 
Gruzijoje 

Liepos 26 d. Varšuvoje susitikus Lietuvos ir Lenkijos ministrams pirmininkams Adolfui Šleževičiui 
ir Hanna Suchocka, buvo sutarta, kad rugsėjo 1 d. bus pasirašyta Lietuvos ir Lenkijos tarp
valstybinio bendradarbiavimo ir geros kaimynystes sutartis. Taip pat susitarta, kad 1920 m. 
įvykiai sutartyje nebus minimi; jų istorinis įvertinimas bus užfiksuotas atskiroje deklaracijoje. 

Lenkijos ir Lietuvos premjerai taip pat apsvarstė prekybos ryšius, elektros energijos ekspor
to į Vakarus galimybes, susisiekimo problemas. Hana Suchocka domėjosi priežastimis, kodėl Lie
tuvoje neregistruojama Armijos Krajovos organizacija Adolfas Šleževičius pasiteiravo apie lietuvių 
bendruomenės galimybes Lenkijoje turėti panašias i Lietuvos lenkų kultūrino ir visuomeninio 
gyvenimo sąlygas. 

JT prašo Lietuvą susimokėti 
skolas 

N e w Yorkas, rugpjūčio 9 d. palaikymo operacijoms Libane 
— Lietuvos Nuolatinė Misija (United Nations Interim Force 
prie Jungtinių Tautų rugpjūčio in Lebanon — UNIFIL). 
5 d. Lietuvos užsienio reikalų 
ministrui Povilui Gyliui perda
vė JT generalinio sekretoriaus 
Boutros Boutros-Ghali laišką 
apie Jungtinių Tautų finansinę 
krize. Jame prašo Lietuvos 
sumokėti savo nario mokestį. 

Pasak JT generalinio sekreto
riaus, Jungtinėms Tautoms ne
trukus gali pritrūkti lėšų savo 
darbams. JT piniginiuose rezer
vuose yra tik 380 milijonų dole-

JT Saugumo taryba ir Gene
ra l inė Asamblėja praplėtė 
UNIFIL mandatą ir pagal pra
p lės tą mandatą nuo 1993 
rugpjūčio 1 iki 1994 sausio 31 
L ie tuva privalo sumokėti 
21 ,590 JAV dolerius. Nuo 
įstojimo į Jungtines Tautas 
Lietuva dar nėra sumokėjusi 
praėjusių UNIFIL terminų mo
k e s č i ų (74,077 dol.). Viso 
UNIFIL fondui Lietuva skolin-

— L i e t u v o s ambasadoje 
Washingtone rugpjūčio 8 d. ap
silankė Jungtinėse Amerikos 
Valst i jose atostogaujant is 
Lietuvos ambasadorius Rusijo
je R. Kozyrovičius. Jį amba
sadoje priėmė amb. Stasys Lozo
raitis su žmona Daniela. 

Washington, DC, rugpjūčio 9 
d. (NYT) - JAV diplomatas bu
vo nušautas Gruzijoje, netoli 
sostinės Tbilisi, praėjusį sek
madienį, praneša JAV admini
stracijos pareigūnai. Vėliau 
aukšti JAV administracijos pa
reigūnai pripažino, kad jis taip 
pat buvo ir JAV centrinės žval
gybos agentūros CIA agentas. 

Fred Woodruff, 45 m. am
žiaus, kilęs iš Oklahoma, vals
tijos, buvo nušautas, važiuoda
mas mašinoje su Eldar Gugusla-
dze, prezidento Eduard Ševard
nadze vyriausiu kūnsargiu. E. 
Gugusladze nebuvo sužeistas. 
Tuo tarpu nėra žinoma, ar su 
jais kartu važiavo ginkluoti 
sargai. JAV Valstybės departa
mento pareigūnai pasakė, jog jie 
dar netikri, ar šūvis buvo 
taikomas į Woodruff ar į Gu
gusladze. 

JAV administracijos pareigū
nai, kalbėdami anonimiškai, 
pripažino, kad F. VVoodruff buvo 
vienas iš kelių tarnautojų JAV 
ambasadoje, kurie Gruzijos val
džiai buvo nurodyti esą CIA 
agentai. Woodruff atvyko j 
Gruziją birželio mėnes į ir 
netrukus turėjo grįžti į JAV. 

JAV Valstybės departamento 
bei CIA pareigūnai atsisakė 
patvirtinti, kad Woodruff buvo 

Romualdas Visokavičius 
Romualdas Visokavičius žur

nalistams sakė, kad jis pasitiki 
Lietuvos litu ir darys viską, kad 
litas tvirtėtų. 

Gatavi spausdintai 
pop iež iaus vizitui 

Popiežiaus apsilankymo Lie
tuvoje komitetas pranešė, kad 
baigtos spausdinti maldos kor
telės ir plakatai. Vienoje maldos 
kortelių pusėje yra popiežiaus 
Jono Pauliaus II atvaizdas, kito
je — maldos už Šventaįjį Tėvą 
tekstas. 

Vizitui skirti plakatai yra 
dviejų formatų su popiežiaus at
vaizdu ir žodžiais: „Liudykime 
Kristų", „Visu savo širdies troš
kimu esu su jumis", „Atverkite 
širdis Kristui". 

Komitetas šiuos leidinius da
bar siunčia į vyskupijas. Iš ten 
jie bus paskirstyti į parapijas. 
Maldos kortelės ir plakatai bus 
dalinami nemokamai. 

Popiežiaus vizitas Lietuvoje 
prasidės rugsėjo 4 dieną po 
pietų. Pop. Jonas Paulius II 
lankysis Vilniuje, Kaune, Šilu
voje ir Kryžių kalne prie 
Šiaulių. Iš Lietuvos jis išvyks 
rugsėjo 8 dieną. 

Maskva atsi lygins Lietuvos 
autoriams 

Lietuvos autorių teisių gy
nimo asociacijos (LATGA) agen
tūros direktorius Edmundas 
Vaitekūnas pranešė, kad Lie
tuvos autoriams — mokslinin-

rių, kai mėnesinės JT išlaidos yra ga 95,667 JAV dolerių 
310 milijonai. Valstybių-narių 
nesumokėtų narių mokesčių 
skaičius siekia 848 milijonus už 
JT sąmatą ir 1,193 milijonus už 
taikos palaikymo operacijas. 

Lietuvos užsienio reikalų mi
nistrui perduotas JT praneši
mas apie papildomus Lietuvai 
taikomus mokesčius taikos 

Amb. Lozoraitis prašo 
nutraukti bado akciją. 

Washington, DC, rugpjūčio piežių Joną Paulių H. 
10 d. — Gegužės mėnesio pra- Atsiliepdamas į bado akciją, 
džioje, protestuodama prieš am- ambasadorius Stasys Lozoraitis 
basadoriaus Stasio Lozoraičio kreipėsi į šios akcijos dalyvius 
atšaukimą iš ambasadoriaus pa- per Lietuvos Nepriklausomybės 
reigų Washingtone, Lietuvos gynimo Sausio 13-osios Brolijos 

JT Šeimos metų 
forumas 

Ekonomikos 
ministras nekreipia 

dėmesio 

N e w Yorkas, rugpjūčio 2 d. 
— Lietuvos Misijos prie Jung
tinių Tautų patarėja Gintė Da-
mušytė painformavo Lietuvos 
Užsienio reikalų ministeriją 
apie 1994 Tarptautinių Šeimos 
m e t ų Pasaulinį nevaldiškų 
organizacijų (NGO) forumą, 
kuris įvyks š.m. lapkričio 28 -

Vi ln ius ,rugpjūč io5d . -Nuo gruodžio 2 dienomis, Valetoje, 
liepos 15 d. įsigaliojo naujas Maltoje. 
muitų įstatymas. Lietuvos mui- J T koordinatorius Šeimos 
tininkai pradėjo imti muitus už m e t a m s Vienoje kviečia Lie-
įvežamas į Lietuvą prekes, prie tuvos vyriausybės ir visuo-
Lazdijų muitinės Lenkijos teri- m e n i n i ų organizacijų atstovus į 
torijoje susidarė iki 9 kilomet- §j forumą, kurio tikslas yra 
rų ilgio automobilių eilės. Kon- sudaryti galimybę visuomeni-
teinerių laivai, anksčiau plaukė n ė m s organizacijoms apsikeisti 
į Klaipėdą, dabar renkasi Lat- žiniomis apie paramos šeimai 
vijos uostus. Išklausęs versli- sistemas, šeimos programas, 
ninku, užsiimančių krovinių ve- politiką, ir panagiais klausimas, 
žimu priekaištus, Ekonomikos 
ministras Veselka pareiškė: 
„Nėra ko reaguoti į kiekvieno 
vežėjo pyptelėjimą". 

kams, kompozitoriams, poe
tams, dramaturgams, vertėjams 
— bus išmokėtas visas autorinis 
atlyginimas už kūrinių panau
dojimą užsienyje iki 1991 metų. 

Dėl to Maskvoje susitarta su 
Rusijos intelektualinės ap
saugos organizacijos vadovybe. 
Ši Rusijos organizacija yra 
buvusios Visasąjunginės auto
rinių teisių agentūros (VAAP) 
perėmėja, o VAAP per „Vneše-
konombanką" tvarkė ir Lietu
vos autorių honoraro reikalus. 
Likvidavus banką, nemažos su
mos mūsų autoriams taip ir liko 
nesumokėtos. Rugsėjo pradžioje 
šie pinigai (JAV doleriais) bus 
atvežti iš Maskvos į Vilnių. 

Nepriklausomybės gynimo Sau
sio 13-osios Brolijos narė Mari
ja Garšvienė pradėjo bado akci
ją. Brolija savo 1993 metų gegu
žės mėnesio 8 dienos rezoliuci
joje pritarė bado akcijai ir kvietė 
partįjas, sąjungas bei judėjimus, 
susivienijusius į Tėvynės San
tarą, prisidėti prie akcijos, 
reikalaudami, kad prezidentas, 
Seimas ir vyriausybė atšauktų 
šį sprendimą. Vėliau badavimo 
akciją tęsė Brolios pirmininkė 
Jadvyba Bieliauskienė bei kiti 
brolijos nariai. 

Liepos mėnesio pabaigoje, po 
Lietuvos prezidento Algirdo 
Brazausko laiško ambasadoriui 
Stasiui Lozoraičiui, prašant jį 
likti pareigose, kol bus paskirtas 
ambasadorius, Brolija vėl krei
pėsi į prezidentą, sakydama, jog 
žmonių pasipiktinimas ambasa
doriaus atšaukimu nemažėja, 
kad parašai bus ir toliau ren
kami, ir jei nebus patenkintas 
didelės visuomenės dalies pra
šymas atšaukti sprendimą, bus 
kreipiamasi į jo šventenybę Po-

pirmininkę Jadvygą Bieliaus
kienę. Laiške ambasadorius ra
šo: 

„Esu giliai sujaudintas tuo 
dėmesiu, kuri Tamsta ir dauge
lis Lietuvos piliečių skyrė man 
ir mano reikalams. 

„Dabar artėjant labai svarbiai 
istorinei valandai, kada pirmą 
kartą mūsų tautos gyvenime 
Šventasis Tėvas bus mūsų sve
čias, labai prašau nutraukti bet 
kurias demonstracijas ar kito
kias akcijas, kurios galėtų kaip 
nors sutrukdyti momento iškil
mingumą bei orumą. Visi Lietu
vos gyventojai turės svečią 
pasitikti ne tiktai su džiaugs
mu, bet ir su atitinkamu susi
kaupimu, kuris yra šiais atve
jais reikalingas. 

„Aš Tamstos ir kitų Tamstos 
bendraminčių neprašau atsisa
kyti savo įsitikinimų. Reikia 
tiktai nutraukti demonstracijas 
ir parodyti, kad mes mokame 
statyti valstybinius, tautinius ir 
bažnytinius interesus aukščiau 
viso kito". 

CIA agentas. Bet kiti Valstybes 
departamento pareigūnai pri
pažino, kad jis buvo, bet kad jis 
buvo atvykęs ne šnipinėjimo 
tikslais , o apmokyti prezidento 
Ševardnadzės saugumo dali
nius. VVoodruff buvo JAV Užsie
nio Tarnybos pareigūnų sąraše, 
ir jam algą mokėjo JAV Valsty
bės departamentas, bet CIA 
agentai neretai figūruoja kitų 
JAV valdžios tarnybų personalo 
sąrašuose. 

J A V ambasada praneša, kad 
Woodruf ir Gugusladze buvo be
grįžtą iš turistinės kelionės į 
Kazbegi miestelį, netoli pa
sienio su Rusija prie Kazbek 
kalno, antro aukščiausio kalno 
Kaukazo kalnyne. Toje vietovė
je yra įspūdingų vaizdų, o 
Kazbek kalno grožis yra apdai
nuotas Puškino poezijoje. 

Nebuvo aišku, ar nužudymas 
įvyko politiniais tikslais. Gruzi
jos valdžios pareigūnai mano, 
kad galėjo įvykti ir grynai 
k r i m i n a l i n i u a u t o m o b i l i o 
vagystės tikslu, nes tose apy
l i n k ė s e daug tokių įvykių 
esama. Bet tai galėjo būti ir po
l it inis užpuolimas, pažymėjo 
Gruzijos Vidaus ministerijos 
pareigūnas Valerian Gogolašvi-
li, nes jų automobilis turėjo 
Gruzijos valstybines leidimo 
lenteles . 

J A V pareigūnai pasakė, jog 
CIA direktorius R. James 
Woolsey Jn., kuris šeštadienį at
vyko į Maskvą tartis su Rusijos 
pareigūnais, nuvyks į Tbilisi at
siimti F. Woodruf palaikų. Tai 
yra išimtinis dalykas ir netiesio
ginis CIA pripažinimas, kad 
Woodruff buvo jų tarnautojas. 

JAV Valstybės departamento 
pareigūnas Michael McCurry 
pareiškė užuojautą Woodruff 
šeimai, pridurdamas, jog JAV ir 
Gruzijos valdžios šiuo metu ben
dradarbiauja, siekdamos suži
noti, kas yra atsakingas už šį 
nužudymą. 

Gruzijoje šiuo metu didėja 
konfliktai tarp Gruzijos pre
zidento Eduard Ševardnadzės 
pajėgų, kuris yra buvęs Sovietų 
Sąjungos užsienio ministras, ir 
buvus io Gruzijos prezidento 
Zviad Gamsachurdija rėmėjų. 
Ševardnadzės pajėgos dabar 
kariauja Gruzijos šiaurinėje pro
vincijoje Abchazijoje su norin
čiais nuo Gruzijos atsiskirti ab
chazais. 

Liepos mėnesį ..VVashington 
Times" laikraštis pranešė, kad 
J A V Ypatingosios Pajėgos duo
da apmokymus prezidento Še
vardnadzės saugumo daliniams 
Žinoma, kad prezidentas Še
vardnadze ir jo vyriausybės 
nariai jau kelis artus yra buvę 
n e s ė k m i n g ų a t e m a t ų taiki
niais . 

Bankas uždarbiauja 
iš lengvatinių kreditų 

Vilnius, rugpjūčio 5 d. — Vil
niaus miesto ekonominė polici
ja iškėlė bylą Lietuvos Bankui 
dėl neteisėto kreditų perdavimo 
komerciniam Litimpex bankui. 
Lietuvos vyriausybė iš sutau
pytų lėšų skyrė 60 milijonų litų 
kreditą žemės ūkio produktams 
supirkti. Lietuvos Bankas šį 
kreditą perdavė tvarkyti „Li-
timpex" bankui, neimdamas jo
kių palūkanų. Pa.-tarasis, skolin
damas lėšas valstybiniams grū
dų kombinatams jau ima nuo 
60% iki 80% metinių palūkanų. 
Lietuvos Banko valdybos pirmi
ninkas Romualda- Visokavičius 
anksčiau buvo L.ampex banko 
valdytoju. 

DEMA' m 
L0WE! 

1NUE H 
Prie namelio Katedros aikštėje, kur vykdoma bado akcija, reikalaujant, kad 
amb. Stasys Lozoraitis būtų atstatomas į ambasadoriaus pareigas, Sausio 
13-08108 Brolija padėkojo Henrikui Leitonui, badavusiam 45 paras Bado 
akcija tęsia Izabelė Navarackiene iš Druskininkų. 

— Prokuratūra pareiškė kal
tinimą žinomam kovotojui už so
v ie tų valdžią Lietuvoje Ivanui 
Kučerov. Kučerovas kaltinamas 
aktyviu dalyvavimu antivalsty
binėje organizacijoje. Buvęs 
marksizmo-leninizmo profeso
rius buvo vienas iš Nacionalinio 
Gelbėjimo komiteo. bandžiusio 
užgrobti valdžią 1991 metų 
sausio mėnesį, narių. Kučerovas 
buvo suimtas, kai atvyko iš 
Minsko tvarkyti savo asmeni
n ių reikalų. 

K A L E N D O R I U S 

R u g p j ū č i o 12 d.: Redegunda. 
Hilarija, Aiškutė, Laima. 

R u g p j ū č i o 13 d.: Šv. Ponci 
jonas ir Ipolitas. Diana. Kasi-
jonas, Gilvilė, Naglis . 

< 



2 DRAUGAS, ketvirtadienis, 1993 m. rugpjūčio mėn. 12 d. 

LIETUVIU TELKINIAI 

DETROIT, MI 

DALYVAVOME DARIAUS 
IR GIRĖNO MINĖJIME 

KAUNE 
Dariaus ir Girėno transatlan

tinio skrydžio 60 metų sukak
t ies minėjimas ir paminklo 
atidengimas Kaune š.m. liepos 
17 d. susilaukė plataus Lietuvos 
visuomenės dėmesio. 

Pagrindinės iškilmės prasidė
jo 10 vai. rytą vėliavos pakėlimu 
Vytauto Didžiojo Karo muzie
jaus bokšte. Vėliavos pakėlimą 
stebėjo lietuviai, atvykę iš JAV 
Kanados, Lenkijos, net Afrikos. 
Svečių iš užsienių tarpe buvo ir 
būrelis lietuvių iš Detroito. Vė
liavos pakėlimo vaizdai buvo 
rodomi ir Lietuvos televizijos 
žinių programoje. Tuo pat metu 
Arkikatedroje Bazilikoje buvo 
aukojamos šv. Mišios, kuriose 
dalyvavo ir Lietuvos Respubli
kos prezidentas A. Brazauskas. 

Vėliavos pakėlime dalyvavę 
žmonės kartu su Lietuvos šau
liais nuvyko į Įgulos bažnyčią, 
kur šv. Mišias aukojo ir pa
mokslą pasakė vysk. Sigitas 
Tamkevičius, buvęs pogrindžio 
Lietuvos Katalikų Kronikos 
redaktorius. Vyskupas pamok
sle iškėlė Dariaus ir Girėno 
žygio svarbą lietuvių tautai, 
kurios nei komunistinės pastan
gos nepajėgė ištrinti iš lietuvių 
atminties. Mišių metu įspūdin
gai giedojo choras. Organizuotai 
su vėliava dalyvavo šauliai. 

Po Mišių visi skubėjo į 
Ąžuolyną. Čia, pagal prieš
karinį skulptoriaus B. Pun-
džiaus projektą pasta tyto 
paminklo atidengime ir pašven
tinime dalyvavo gausios žmonių 
minios. Lygiai vidurdienį virš 
Ąžuolyno praskrido Lietuvos 
karinių oro pajėgų lėktuvai. 
Bėgikai iš Soldino atnežė žemių 
iš lakūnų žuvimo vietos, o dvi
ratininkai atgabeno žemių iš 
Dariaus ir Girėno tėviškių. 
Žemės bus įmūrytos paminklo 
pamate.Skambėjo giesmė „Lie
tuviais esame mes gimę". Buvo 
skaitomi poeto Bernardo Braz
džionio eilėraščiai. 

Paminklo atidengimo iškil
mes pradėjo Kauno miesto 
tarybos pirm. Vygantas Grinis. 
Lietuvos Respublikos prez. A. 
Brazauskas savo žodyje pa
reiškė, kad Darius ir Girėnas 
ateinančioms Lietuvių tautos 
kartoms liks Tėvynės meilės, 
pasiaukojimo ir taurumo sim
boliu. Jis linkėjo, kad ši diena 
taptų visii pasaulio lietuvių Vie
nybės diena. 

Lietuvos Seimo mažumos va
dovas Vytautas Landsbergis pa
sveikintas dalyvių ovacijomis ir 
skandavimu, palygino „Lituani
ca" su Lietuva. Lakūnai anuo
met darė tai, kas buvo lyg 
neįmanoma: lėktuvas perkrau
tas, pakilimo takas per trum
pas. Logika reikalavo neskristi, 

tačiau jie nutarė skristi ir pa
kilo. Kaip ir pati Lietuva, kuri 
tebeskrenda ir dabar. Skulp
tūrinės paminklo dalies kūrėjas 
J. Slivinskas įteikė prof. Vy
tautui Landsbergiui paminklo 
skulptūros kopiją. 

Paminklą atidengė S. Dariaus 
eskadrilės lakūnas Juozas 
Dambrava ir S. Girėno eskadri
lės lakūnas Stasys Zelba. 
Trumpą žodį taręs, paminklą 
pašventino vysk. S. Tamke
vičius. 

Sekė Dariaus vaikaičio Skir-
munto žodis. Iš magnetofono 
juostos prabilo dėl nesveikatos 
asmenikais dalyvauti iškilmėse 
negalėjusi Dariaus žmona Jau
nutė. Ji apgailestavo, kad šios 
dienos nebesulaukė jų dukra 
Nijolė Dariūtė-Maštarienė, visą 
gyvenimą rinkusi dokumentinę 
medžiagą ir išleidusi t r i s 
knygas apie savo tėvą. Janutė 
Darienė dėkojo visiems darbu ir 
aukomis prisidėjusiems prie 
paminklo statybos. 

JAV ambasados reikalų pata
rėjas Algirdas Rimas savo kal
boje priminė Amerikos lietuvių 
vaidmenį skrydžio istorijoje. 
Žodį tarė paminklo statybos 
komisijos pirm. Algimantas 
Nasvytis ir Dailininkų s-gos 
Kauno skyriaus pirm. ir pa
minklo skulptūros autorius 
Juozas Slivinskas. Lietuvos 
Kultūros fondo Kauno skyr. 
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Būrelis Detroito lietuviu rugpjūčio 3 d. susirinkę Udrių rezidencijoje išklausyti svečio Lino Ko
jelio pranešimo apie Baltic Foundation veix-3-

Nuotr. J. Urbono 

jusią dalyvauti Jaunutę Darie-
nę. 

3 vai. p.p., perskridęs Atlan
to vandenyną, Gulfstream-4, 
pakrikštytas „Lituanica III", 
nusileidimui į Karmėlavos aero
dromą skrisdamas, perskrido 
virš Aleksoto aerodromo. „Litu
anica III" valdė Edvinas Velon-
skis ir profesionalas lakūnas 
William Walker. Jiems sėkmin
gai nusileidus Karmėlavos aero
drome, Edviną Velonskį pirmas 
pasveikino „Santaros" žurnalo 
redaktorius Romualdas Norkus. 
Lietuvos karinių oro pajėgų 
lėktuvu abu atskridusieji buvo 
atskraidinti į Aleksoto aerodro
mą. Čia juos sveikino didžiulė 
žmonių minia. 

„Lituanica III" lakūnus svei
kino Lietuvos prezidentas Algir
das Brazauskas, priimdamas iš 
jų JAV Laisvės statulos kopiją. 
Sveikino ir JAV LB New Yorko 
apylinkės pirmininkas Kęstutis 
Miklas, šio skrydžio mecenatas 

Palangoje susitikę 
Zaparackas. 

Antanas Zaparackas, Arvydas Paltinas ir Algis 

Nuotr. Ž. Zaparackaitės-Knepper 

pirm. Steponas Gečas dėkojo 
paminklo mecenatams, išvar
dindamas ir stambesnius išei
vijos aukotojus. Eilėraštį skaitė 
čikagiškis poetas Kazys Bradū-
nas. Buvo perskaitytas Stetino 
lietuvių laiškas paminklo staty
tojams. 

Vainiką paminklo papėdėje 
padėjo prez. A. Brazauskas, 
Punsko lietuviai nešė gėles, o 
grupė dviratininkų išvežė saują 
žemių į Soldiną — Dariaus ir Gi
rėno žuvimo vietą. 

Po paminklo atidarymo iškil
mių prez. A. Brazauskas nuvy
ko aplankyti šventėje negalė

simas Velonskis, Lietuvos Mi-
nisteris pirmininkas Adolfas 
Sleževičius, Seimo mažumos 
vadovas Vytautas Landsbergis, 
Lietuvos banko valdybos pirmi
ninkas R. Visokavičius, kiti 
pareigūnai, aviatoriai ir šimtai 
kauniečių. 

„Lituanicos" kopija oranžinė 
„Li tuanica I I " atskrido iš 
Soldino. Lėktuvą valdė Edmun
das Jas iūnas iš Čikagos ir 
Vladas Kensgaila „Lituanicos" 
atkūrėjas, konstruktorius ir la
kūnas. 

Tūkstant inė minia stebėjo 
aviacijos šventę. Virš Aleksoto 

ir virš viso miesto skraidė 
sport iniai lėktuvai, sklan
dytuvai, skraidyklės, oro balio
nai, šokinėjo parašiutininkai. 
Vietiniams ir išeivijos lietu
viams buvo nuostabu žiūrėti į 
likusius sovietinius malūnspar
nius ir stebėti žmonių džiaugs
mą ir pasididžiavimą, kad šis 
aerodromas priklauso jiems. 
Šventiška nuotaika vyravo visą 
dieną. 

Vakare „Panoramos" televizi
jos programoje žiūrėdamas ra-
portažą, džiaugiausi, kad nebuvo 
užmiršts ir Čikagos Marąuette 
Parke vykęs Dariaus ir Girėno 
minėjimas. 

„Metropolio" resotrane 
Kaune įvyko prezidento priė
mimas, į kurį buvo pakviesti ir 
išeivijos iškilmių dalyviai. Ar
ti 70 kviestų svečių tarpe buvo 
ir detroitiškis Algis Zaparackas. 
Daugelis kauniečių plačiai dis
kutavo ir „Lietuvos Ryto", 
liepos 17 dienos laidoje išspaus
dintą Vytauto Mačiuikos, Lie
tuvos laisvės kovotojų sąjungos 
nario, straipsnį, kuriame pa
teikta informacija, kaip su 
Dariaus ir Girėno palaikais el
gėsi Lietuvos komunistų parti
ja ir saugumas. Straipsnis vėl 
kelia klausimą, kaip ir kodėl 
lėktuvas sudužo? Gal kuris išei
vijos fondas galėtų paskirti lėšas 
kuriam nors istorikui, a r žurna
listui peržiūrėti 1933 metų lie
pos mėn. vokiečių, lenkų ir 
lietuvių arvhyvus. 

Lietuvos spauda liepos 20 ir 
21 dienomis rašė, kad liepos 20 
dieną Karmėlavos aerodrome 
nusileido ir mažytis vienmotoris 
propelerinis lėktuvas „Pi-
per-140", kuriuo iš JAV at
skrido Lietuvos lakūnai — Ed
vardas Slušnys ir Jonas Juk-
nius. Anksčiau jie dirbo Kauno 
aerodrome. Prieš pusantrų 
metų išvyko į JAV. Savo skrydį 
į Lietuvą jie pradėjo iš Lansing 
aerodromo š.m. liepos 15 d. 

Liepos 16 d., minint Dariaus 
ir Girėno 60-sias metines ir 
Pasaulio lietuvių Vienybės 
dieną Vilniuje, Čikagos lietuvių 
aeroklubo pirmininkui Vytau
tui Peseckui buvo įteiktas 
Dariaus ir Girėno medalis, o 
liepos 17 dieną — Edvinui Ve-
lonskiui. 

lm 

pakeltas tostas. Padėkos žodį 
tarė jaunieji Eivaras ir Vida 
Pekuriai. Šiandien oro bangomis 
dar kartą sveikiname jaunuo
sius Eivarą ir Vidą, linkėdami 
jiems daug meilės ir saulėtų 
dienų. 

LAIMĖJO CLEVELANDO 
GOLFININKAI 

Clevelando lietuviai golfi-
n inka i laimėjo t rad ic ines 
tarpmiestines golfo rungtynes, 
nugalėdami Detroito sporto 
klubo „Kovas" golfininkus 
Elmore golfo laukuose š.m. 
rugpjūčio 14 d. 

DRAUGO prenumerata mokama I i anksto 

metams 
U.S.A *80 
Kanadoje ir kitur (USA. dol) $90 
U.S.A. savaitinis (šešt. laida) $45 
Kanadoje ir kitur (šešt laida 
U SA. do)) savaitinis $50 

V» metų 
$45 
$50 
$30 

3 mėn. 
$25 
$30 
$25 

$30 $25 

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

• Redakcija straipsnius taiso save 
nuožiūra. Nesunaudotų straips
nių nesaugo. Juos gražina tik iš 
anksto susitarus. Redakcija už 
skelbimų turinį neatsako. Skelbi
mu kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą. 

atsisveikinimo, ukrainiečių 
skautai su savo sese atsisvei
kino tradicine „Ateina naktis" 
giesme. Rugpjūčio 10 dieną, po 
gedulingų šv. Mišių Immacu-
late Conception ukrainiečių 
katalikų bažnyčioje Hamtra-
mike, kurias aukojo kun. Ber-
nard Panczuk, Walter Rybicky, 
Mario Dadsisin, dalyvaujant or
todoksų vysk. Alexander Byko-
vitz, velionė buvo nulydėta į 
amžino poilsio vietą Woodlawn 
kapinėse Detroite. Palaidota 
šeimos kape, greta savo tėvelio. 
Kapą puošia dail. Moziliausko 
sukurtas paminklas. Laidotuves 
tvarkė laidotuvių direktorė Yo-
landa Zaparackienė. Rugpjūčio 
9 dienos „Detroit Free Press" iš
spausdino velionės nekrologą. 

lm 

TARPTAUTINIS MADŲ 
FESTIVALIS VILNIUJE 
Lapkričio 16-21 d. Vilniuje 

trečią kartą vyks tarptautinis 
madų festivalis „In Vogue" 
(„Ėjimas į madą"). Operos ir 
baleto teatro rūmuose bus de
monstruojamos konkursinės ko-
lekcijos. J a s atvežti žada 
Prancūzijos, Olandijos, Vokieti
jos, Italijos. Rusijos, Ukrainos, 
Baltijos šalių drabužių mo
deliuotojai. 

Festivalį organizuoja Lietuvos 
kultūros ir švietimo ministeri
ja, Promoninkų konfederacija, 
Dailininkų sąjunga, Lietuvos te
levizija ir firma „Mados 
menas". (Elta) 

Būrelis dalyvių Balfo gegužinėje, „Pilėnuose". Nuotr. Jono Urbono 

SUTIKTUVIŲ POKYLIS 
JAUNAVEDŽIAMS 

Vida Duobaitė i r Eivaras 
Pekuriai 1993 m. vasario mėn. 
Šv. Mikalojaus bažnyčioje, 
Vilniuje, priėmė moterystės 
sakramentą. Praėjusį šeštadienį 
jaunosios šeima surengė jiems 
sutiktuves Dievo Apvaizdos 
Kultūros centre. Gausiai 
susirinko giminės, draugai ir 
pažįstami. Pokylį pravedė Vidos 
brolis Algis Duoba, papasako
damas apie vestuves ir vestuvių 
pokylį Vilniuje. Danutė Petru-
sevičiūtė papasakojo dalyviams 
kaip jaunieji susipažino ir kaip 
jų pažintis nuvedė juos prie 
altoriaus. Humoristinį žodį tarė 
Jonas Mikulionis. Jauniesiems 

Linas Kojelis, Baltic Foundation 
pirmininkas, aiškina detroitiečiams 
apie tos įstaigos veiklą. 

Nuotr. J . Urbono 

A.A. JONAS BUJAUSKAS 

Rugpjūčio 7 dieną Holy Sepul-
ebre kapinėse po gedulingų šv. 
Mišių, kurias aukojo Šv. Antano 
parapijos klebonas kun. Alfon
sas Babonas, Mt. Olivet kapi
nėse buvo palaidotas amžino at
minimo Jonas Bujauskas, su
laukęs 92 metų amžiaus. Velio
nis mirė rugpjūčio 2 dieną. Gi
liam nuliūdime paliko dukterė
čia Marija Baziliauskienė, gimi
nes Zita Baziliauskaitė, Sigitas 
Baziliauskas ir Kęstutis Bazi-
liauskas su šeima bei daug kitų 
giminių ir pažįstamų. Laidotu
ves tvarkė laidotuvių vedėja 
Yolanda Zaparackienė. 

PALAIDOTA 
VERA ALANTIENĖ 

Rugpjūčio 7 dieną Beaumont 
ligoninėje Royal Oak, Michigan, 
po sunkios operacijos mirė 

1 amžino atminimo Vera Alantie-
nė, sulaukusi 49 metų amžiaus. 
Gimusi Vokietijoje. Giliam 
nuliūdime a.a. Vera Alantienė 
paliko liūdintį vyrą Algį, dukrą 
Laurą, mamytę dr. Valentiną 
Savvchuk, sesutę Romaną Fi-
gaacz su šeima, uošvę Ireną. 
Alantienę, svainį Gintą Alantą 
bei daug kitų giminių ir pažįs
tamų. Vera Alantienė buvo 
gimusi Berlyne. Atvykusi į 
Detroitą, baigė Cass technologi
jos gimnaziją ir 1966 metais 
įsigijo bakalauro laipsnį iš bio
logijos Wayne State universi-, 
tėte. Dirbo Beaumont ligoninėje 
kraujo surinkimo skyriuje. 
Buvo aktyvi ukrainiečių skau
čių veikloje. Po pamaldų ir viešo 

DR. VIJAY BAJAJ, M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
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2434 W. 71 Street, Chicago 
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VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7 7 2 2 S . Kedz le Ave . , 
Chicago, IH. 60652 

Kab. 312-735-4477; 
Rez. (708)248-0067; arba (708)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

8449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

Pirmd 3 v p p -7 v v antrd 12 30-3 v p p 
trečd uždaryta, ketvd. 1-3 v.p p . 
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Cardtac Dtagnosls, Ltd. 
Marquette Medlcal Bullding 

6132 S. Kedzle 
Chicago, IL 60629 

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

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzle, Chicago, III. 
Tai. (312)925-2670 

1185 Dunda* Ava. , Elgln, III. 60120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kectata Ava., Chicago 
(312) 778-6069 arba (312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W. 55th St., Chicago, IL 
Te l . (312)476-2112 

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

Tel . kabineto Ir buto: (708)652-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 501h Ava. , Cicero 

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

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robertą Rd., Hickory Hllls, U Į 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave į 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W. 7 1 « S t . 

Tel. (312)737-5149 
Vai pagal susitarimą 

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

Tel. (708) 448-1777 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 VV 63rd Street 

Vai antr 1-4 v p.p. ir ketv. 2-5 v 
šešt. pagal susitarimą 

Kabineto tel. (312) 776-2880 
Rez. (708) 448-5545 

p.p. 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
5635 S. Pulaakl Rd., Chicago, IL 

Te l . 312-585-1955 
172 Schlller St., Elmhuret, IL 60126 

706-941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 706-834-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2454 W. 71 at Street 
(312) 434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt. 2-7 

EDMUNDAS VIZINAS. M.D. S.C. 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel. (312) 585-7755 

Vai 

Kab. te l . (312) 585-0348; 
Rez. (312)779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
pagal susitarimą: pirm ir ketv 12-4 
6-9. antr 126, penkt 10-12. 16 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Medlcal Center-

Napervtlle Campua 
1020 E. Ogdan Ave . , Sulta 310, 

Napervffle IL 60563 
Ta i . 708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tel. 312-586-3166 
Namų 708-381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 W 63rd St., Chicago. IL 60638 
Vai pirm . antr . ketv ir penkt 3-6 

šeštadieniais pagal susitarimą 
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snis į jaunimą 

IR Į TĖVUS 
KLIŪTYS SANTYKIUOSE 

TARP IŠEIVIJOS IR LIETUVOS 

Apie šaudymus ir muštynes 
televizijos programose j a u 
rašyta daug kartų. Šį sykį mane 
sugraudino vienos motinos laiš
kas populiariame „Newsweek" 
žurnale. J i aprašo savo apsi
lankymą k rau tuvėse su 
dešimties metų dukra, ir tai , 
kaip dukrelė rinkosi vasaros rū-
Jbelį. Kai mama pasipriešino jos 
pasirinkimui, tai mergelė puolė 
į isteriją. Nes, rėkė ji, dabar 
visos tokias turi! Tas privertė 
motiną mesti žvilgsnį į kitas, 
jau žymiai vyresnes mergaites 
ir jų apsirengimą. 

Tada laiške motina pereina į 
vadinamą dabartinę mūsų lai
kotarpio „kultūrą", kurioje 
pirmiausia statomas kūno pa
trauklumas, norint patraukt i 
jaunų vyrukų dėmesį. Mergai
tės gi domisi tuo, kas patraukia 
jaunus garbintojus, ir tada daro 
sprendimus, o uždirba krau
tuvės. Mes čia visa tai vadiname 
„laisvu pasirinkimu". 

Ką galvoja mokyklų vadovy
bė, susirūpinusi t ik lėšų moky
tojų algoms ir vadovėliams 
gavimu, o visai net nepažvelg
dama į savo mokinių elgesį bei 
apsirengimą? Ne visur yra lietu
viškų mokyklų mūsų tautiečių 
vaikams, tai toks čia mano 
aprašomas motinos l a i škas 
spaudai turėtų atkreipti ir jų 
dėmesį ne vien į jų algų padi
d in imą dėl ky l anč ių pra
gyvenimo kainų, o panagri-
nėjant ir pasipriešinant šios 
„kultūros" krypčiai, jos rekla
mai. 

Į šį suvirinimo puodą dabar, 
dėl smarkiai padažnėjusių karų 
ir daug galingesnių ginklų, 
negu mūsų tėvukų laikais, 
s u k r i n t a l aba i nev ienodi 
žmonės. Matom arabų moteris 
su ilgais juodais ir plačiai 
plasnojančiais sijonais, o šalia 
eina duktė apsirengusi pagal 
vietos madą, nors dar gana 
padoriai. Ar tokia liks ir jos 
duktė? Tada dėkingai pažvel
giame į sekmadieniais gausiai 
susirinkusius bažnyčion lietu

vius, į jų smagiai savųjų tarpe 
bandantį sportuoti jaunimą, ir 
bent laikinai Širdis atsileidžia 
nuo įtampos. Gal jie nebeskai-
to ir neužsisakys vėliau, būdami 
jau savarankiški, mūsų spau
dos, bet jie jungiasi į skautus, 
ateitininkus ir kitas organiza
cijas. Taigi, kol kas gal nereikia 
dejuoti. Atrodo, čia gal kiek ir 
pagelbsti mūsų šiaurietiškas 
būdas, ir auklėjimas šeimoje. 
Tačiau dar nenuleiskime rankų. 

Kai kalbama apie Europos 
piniginę sistemą, dabar ten 
žmonėse auga baimė dėl savo 
santaupų ateities. Daugumas 
kaltina Vokietiją, kuri atsisakė 
suderinti savo bankų imamus 
nuošimčius, prisitaikant prie 
anglų ir kitų, o ypač prie pran
cūzų. Prancūzai irgi nesutiko iš 
pradžios, bet dabar nuomonę 
pakeitė, todėl gal jų bankai 
galės atsigauti prekyboje, nors 
irgi nėra garantijų. Žmonėms 
sunku išaiškinti, ką jiems toji 
europinė vienybė reikštų finan
siškai. Bendros valiutos nebus, 
ir nuošimčiai už paskolas nebus 
vienodi. Nedarbas irgi daro 
įtaką, taigi vėl galimas susi
skaldymas dėl politinių prie
žasčių. O politika irgi keičiasi, 
todėl gyventojų dauguma pasi
metus i , bijo bet kokių 
permainų. Daug kalbama apie 
vienybę, bet dar dažniau prieš 
tautinių grupių stiprią įtaką, 
taigi net skirtingo charakterio 
religinės grupės glaudžiasi vis 
tampriau prie savo vadų, ką ma
tom ypač muzulmonų grupuo
tėse, kada prieš juos išeinama 
ne tik su nepasitikėjimu, bet ir 
su ginklu. Žodžiu, jeigu karai 
t a r p a t s k i r ų valstybių ir 
sumažėjo, to negalima pasakyti 
apie susirėmimus tarp grupuo
čių valstybės ribose. Ypač nepa
tikimai žiūrima į atsigavusią 
Vokietiją. 

R ū t a Klevą Vidžiūnienė 

,ŠEIMOS ŠVENTĖ 93* 
- I 150 ŠALIŲ 

Katalikiško fokuliarininkų ju
dėjimo Romoje surengta „Šei
mos šventė 9 3 " buvo transliuo
jama į 150 šalių per daugiau 
negu 200 radijo ir televizijos 
siųstuvų. Organizatorių duome
nimis, renginį, skirtą Jungtinių 
Tautų skelbiamiems „Tarptau
tiniams šeimos metams" (1994), 
stebėjo apie 700 milijonų žiūro
vų visame pasaulyje. Sveikini
mo žodyje popiežius Jonas Pau
lius II pavadino šeimą „gyve
nimo ir meilės branduoliu". Jis 
padrąsino apie 12,000 šventės 
dalyvių bei milijonus klausytojų 
ir žiūrovų žengti „Žmogiško ir 
krikščioniško pašaukimo" ke
liu. 

Europos parlamento preziden
tas Egon Klepsch pabrėžė, kad 
šeima kaip mažiausia, tačiau 
svarbiausia s t ruktūra valsty
bėje ir ateities visuomenėje 
atl iksianti reikšmingą vaid
menį. Europos Bendrijos ins
titucijos ir ypač Europos par
lamentas mėginsiantys daryti 
viską, kas įmanoma, kad „ryto
jaus Europoje" greta ūkinės ir 
politinės vienybės pirmoje vieto
je atsidurtų socialiniai, kul-
tūrinais ir auklėjamieji elemen
tai. „Nuo to priklausys būsi
masis stabilumas bei būsimoji 
gerovė", pasakė Klepschas. 
Fokoliarininkų judėjimo stei
gėja Chiara Lubich, kuri pati 
nebuvo atvyksi į Romą, savo 
žodyje patvirtino šeimos ver
tybes bei vienybės ne tik tarp 
krikščionių, bet ir tarp visų 
geros valios žmonių reikšmin
gumą. 

TIKYBOS DĖSTYMAS 
N Ė R A VIEN ŽINIŲ 

PERDAVIMAS 

Tikybos dėstymas mokyklose 
turi siekti perduoti tikėjimą. 
Kaip gegužės mėn. pabaigoje 
Freisinge, netoli Miuncheno, 
vykusiame pirmajame Europos 
katechetų kongrese pažymėjo 
Europos vyskupų konferencijų 
tarybos įgaliotinis katechetikos 
klausimais, Lenkijos arkivysku
pas Jerzy Stroba, esą „absur
diška", jeigu tikybos dėstymas 
suprantamas ne kaip katekezė, 
bet vien kaip žinių apie religiją 
suteikimas. Jis įspėjo tokios 
„minimalistinės pozicijos" ne
paversti norma vieningoje Euro
poje. Stroba sveikino, kad susi
tikime, kuriame dalyvavo 200 
už ketekezę atsakingų asmenų 
iš 23 Europos šalių, buvo akcen 
tuota būtinybė „prisiartinti prie 
žmogaus", tačiau kritikavo, kad 
mažai kalbėta apie Dievą. „Neį
manoma žmogaus lydėti tikėji
mo kelyje, jeigu jis nebuvo 
auklėtas tikėjimui", pasakė jis. 

Vatikano kongregacijos sekre
torius vyskupas Creszenzio Sepe 
savo kalboje pažymėjo, jog nau
joji Europos evangelizacija ne
reiškianti „antiistorinio mėgi 
nimo grįžti prie ankstesnių Eu
ropos krikščionybės modelių". 
Priešingai, jos būtinybė išplau
kianti iš Europoje vyraujančio 
reliatyvizmo, neigiančio galio
jančios tiesos galimybę ir redu
kuojančio religiją į nuomonę. Se
pe reikalavo įveikti „sinkretiz
mą ir religinį reliatyvizmą". 
Naująjį katekizmą vyskupas pa
vadino patikima katekezės nor
ma bei pagrindu. 

Prieš penkerius metus buvo 
vasara, panaši į dabartinę: gėlės 
ir medžiai žydėjo, pievos ir 
lankos buvo pasipuošusios švie
žiu žalumu. Bet tai buvo ypa
tinga vasara Lietuvoje, nes ten, 
be prasidedančios vasaros grožio 
ir gamtos atgimimo, prasidėjo 
taip pat ir žmonių atgimimas. 
Po veik 50 metų okupacinės 
priespaudos žmonės pradėjo 
kelti balsą, reikalaudami tau
tinės laisvės. Tai buvo sąjūdžio 
pradžia. Pamažu prie žydinčios 
gamtos ėmė prisidėti Lietuvos 
tr ispalvės vėliavaitės ir 
vėliavos, kurios tarsi laužė 
okupacijos ledus ir davė viltį 
visam kraštui. 1988 m. spalio 
mėn. įvyko Vilniuje istorinis 
Sąjūdžio seimas. Atsimenu, kai 
tada man teko vykti į Lietuvą 
ir sveikinti šį seimą PLB val
dybos bei visos išeivijos vardu. 
Sąjūdžio dalyvių tarpe buvo 
įvairių žmonių: ir buvusių po
litinių kalinių, ir pogrindžio 
veikėjų, ir komunistų, ir dva
sininkų. Tuo metu visus jungė 
vienas tikslas: Lietuvos iš
laisvinimas. Nebuvo keliami 
klausimai, teiraujantis: iš 
kur esi, kokia tavo praeitis ir 
kokiai partijai priklausai. Gru
pelei išeivių, dalyvaujančių 
Sąjūdžio seime, neteko išgy
venti jokių „mes ir jūs" kon
fliktų. Visi kartu žygiavom į 
Sporto rūmus ir vakare visi,' 
dainuodami lietuviškas dainas, 
ėjome į Vilniaus Katedros aikš
tę, kuri buvo perpildyta žmonių 
minia. Mus stebėjo sovietų 
kariai iš šalutinių gatvių, bet 
mums nieko nesakė, o mes juos 
ignoravome. Be abejo, mus, iš 
užsienio atvykusius, taip kaip ir 
anksčiau, „sąžiningai" sekė ir 
stebėjo, bet tai jau buvo daroma 
daug subtiliau. Jautėme, kad 
šioje disciplinuotoje sovietų 
mašinoje keletas mažų ratukų 
pradėjo sugesti. Tie mažučiai 
ratukai, iškrisdami iš savo 
vietos, visa mašiną pradėjo stab
dyti. Imperija pradėjo griūti, ir 
tas griuvimas prasidėjo Lie
tuvoje 1988 m. Tik dabar, žiū
rint į praeitį, mums tenka 
sutikti su Gorbačiovo pasa
kymu Landsbergiui, kad jis 
Lietuvai nepriklausomybės duo
ti negalįs, nes jei tai padarytų, 
tai visa Sovietų Sąjunga su
griūtų. Jis tikrai buvo teisingas. 

Taip prasidėjo Lietuvos atgi
mimas su Sąjūdžiu 1988 m. va
sarą, rudenį ir žiemą. Išeiviai, 
pajutę tautos atgimimo entuzi
azmą, taip pat prie jo pradėjo 
jungtis. Visi, kas tik galėjo 
gauti vizą iš Maskvos, vyko į 

VYTAUTAS BIELIAUSKAS 

Lietuvą. Iš ten parveždavo 
vaizdajuostes, kurias čia visi 
stebėdavo, džiaugdavosi ir verk
davo, bijodami net tikėti, kad 
tada Lietuva tikrai savo laisvės 
slenkstį pasiekė. Šioje laisvės 
euforijoje išeivija Sąjūdį iden-
tifikavosi su tauta. Žinoma, kai 
kurie „patrijotai" išeivijoje 
mėgino kelti triukšmą, kad su 
komunistais negalima kartu 
dirbti, net ir tada, kai jie už 
Lietuvos laisvę kovojo. Jų gal
vojimu, geras komunistas buvo 
tik miręs komunistas. Bet jų 
triukšmas paskendo įvykių 
bangose. Tarp kitko bene di
džiausias šios rūšies mūsų 
kritikas buvo K. Bobelis. 

Sovietų imperija sugriuvo, ir 
iš tų griuvėsių prisikėlė nepri
klausoma Lietuva. Dabar po 
penkerių metų Lietuva jau yra 
savarankiška valstybė: ji jau ir 
savo sienas tvarko, ir savo var
du pasauliui kalba ir savo gyveni
mą mėgina vesti. Bet per tuos 
penkerius metus kažkas įvyko, 
ko mes net nelaukėme, nes 
turbūt tikrovei į akis žiūrėti 
nenorėjom. Štai dabar, kada į 
Lietuvą galima keliauti be 
Maksvos leidimo ir be jokių 
ypatingų suvaržymų, norinčių 
keliauti skaičiai pradeda 
mažėti. Jau girdėti pasisaky
mai: „Ko ten važiuoti — jie 
mūsų nenori", arba: „Ten 
žmonės tokie pikti, kad jų net 
matyti nesinori". Šie pasisa
kymai pradeda vis aiškiau 
rodyti plyšius tarp Lietuvos ir 
išeivijos. Po visų džiaugsmų 
dabar mes vėl grįžtame prie 
„mes ir jūs" konfliktų. 

Kaltės jausmas 
• 

„Errare humanum est" — 
„klysti yra žmogiška" sakydavo 
senovės romėnai, ir mes visi, 
būdami žmonės, darome klaidų. 
Klaidų išgyvenimui priklauso 
jų pasekme, būtent kaltės 
jausmą riša su bausmės baime 
ir, norėdami šios baimės iš
vengti, jie stengiasi savo kaltės 
jausmą pridengti, užtušuoti, iš
stumti iš savo sąmonės. S. Freu-
das šitokį kaltės jausmo malši
nimo būdą vadina represija. De
ja, pagal Freudą, represija iš 
esmės nei kaltės jausmo, nei su 
juo surištos baimės nepanaiki
na, bet tik pastumia į pasąmo
nę. Taip pasąmonėje represuo
tas kaltėsjausmas tampa viena 
pagrindiniu priežasčių neurozei, 
kuriai gydyti reikia psichotera
pijos. 

Žinoma, be neurotiško kaltės 
jausmo yra galima išgyventi ir 
normalų kaltės jausmą, prisipa-
žįstant padarius klaidą ir pasi
ryžtant savo elgseną pataisyti. 
Šios rūšies kaltės jausmas įgyja 
gan pozityvius bruožus ir tuo 
būdu gali pasitarnauti socia
linių santykių sustiprinimui, 
asmenybės plėtotės pagilinimui. 
Normalus kaltės jausmas nesi
remia klaidos užmaskavimu ar 
jos paneigimu. Už suklydimą 
yra aiškiai priimama atsako
mybė. Su šia atsakomybe yra 
ta ip pat surištas gailesčio 
išreiškimas ir pasiryžimas savo 
elgseną, savo galvojimą pakeis
t i Šis pasiryžimas yra kai kurių 
psichologu vadinamas „egzis-
tencialiniu apsisprendimu" ir 
dėl jo žmogaus asmeninė verty
bė atgauna savo orumą, garbin
gumą, (plg. Piotrowski 1961; 
Bieliauskas, 1966). 

P r i edangų barjerai 

Kaltės jausmo išgyvenimo 
proceso aprašymas tinka ne tik 
indiv idams, bet gali būt i 
pritaikintas žmonių grupėms, 
klasėms ir net tautoms. Lie
tuvių tauta per beveik 50 metų 
buvo prispausta okupantų leteno
mis. Nekalta tauta buvo kalti
nama ir žudoma. Nuo pat oku
pacijos pradžios okupantai rado 
sau „bendradarbių" tarp mūsų 
žmonių, kurie, ar dėl savo ko
munistinės ideologijos, ar gal 
dėl savo asmeniškos naudos, 
padėjo okupaciniams veiks
niams vykdyti genocidinius dar
bus. Daugumas šių lietuvių pri
sijungė prie komunistų partijos, 
kuri tapo okupantų darbo vyk
dymo dešiniąja ranka. Ši partija 
tapo Lietuvos „elitu", kuriam 
atitekdavo visi geresni darbai, 
kuris turėjo specialias, geresnes 
gyvenimo sąlygas ir kuriam bu
vo taikomos išimtys net teisiniu 
atžvilgiu. LKP Lietuvą valdė 
pagal Maskvos diktatus, sutik
dama su okupacijos status quo 
ir net nemėgindama judinti ne
priklausomybės klausimo, nes 
tai būtų buvęs sovietų sistemai 
lojalumo laužymas. Ir štai atėjo 
1990 m., kai Lietuvoje pradėjo 
pūsti kiti vėjai. Laisvės bangų 
ir Maskvos sutrikimų paskatin
ti, LKP vadai padarė du labai 
gudrius sprendimus LKP toli
mesnės egzistencijos atžvilgiu. 
Pirmiausia partija oficialiai at
siskyrė nuo Maskvos kominter-
no, pasiskelbdama tik tautine 
komunistine partija, o po to ji 
pakeitė savo vardą į LDDP. 
Nors vardas buvo pakeistas, bet 

tai buvo tik „daugiau vardo ir 
terminologijos, o n 5 esmės pa
keitimas" (J. Šmulkštys, 1993^ 
Partija „persikrikštijo" ir tuo 
pat metu paskelbė, kad „šian
dieninės partijos nariai neturi 
nieko bendra su padarytais nu
sikaltimais Lietuvos žmonėms... 
Lietuvoje" (Neeilinio Partijos 
Suvažiavimo dokumentas , 
LDDP Tarybos Sekretoriato lei
dinys, 1991, psl. 6). 

Štai ir buvo dalykas išspręstas 
— be jokių atsiprašymų, be jokio 
gailesčio pareiškimo, be jokio 
„egzistencialinio sprendimo". 
Vadinasi, LDDP neturi jokios 
kaltės dėl savo pirmtakūnės 
padarytų žalų tautai ir vals
tybei, nes dabartinių jos narių 
dauguma dar buvo per jauni as
meniškai dalyvauti stalinistinių 
laikų žiaurumuose. Žinoma, tai, 
kad LDDP perėmė visą LKP tur
tą, jos organizaciją ir aparatą, 
turbūt yra priimama kaip atsi
tiktinumas. Buvo taip pat tik 
atsitiktinumas, kad daugelis 
LDDP narių savo primtakūnų 
dėka gavo nomenklatūros privi
legijas, kurių niekuomet, net ir 
dabar, nėra praradę. Reikia tik 
gyventi ir džiaugtis, o apie kal
tės jausmą niekas nekalba... 

Pamažu dabar pasigirsta pa
reiškimai, kad „komunistai irgi 
buvo Lietuvos patriotai ir Lie
tuvai jie yra daug gero padarę". 
Retkarčiais jau galima išgirsti 
kai kuriuos su tam tikru pasi
didžiavimu kalbant apie savo 
„tarybinę" praeitį. Jei šis pro
cesas eis ta pat linkme, tai gal 
kai kurie LDDP nariai ir parei
gūnai greit savo buvusias poli
tinių — partinių mokslų baigi
mo diplomus ant sienų kabinti 
pradės ir gal prie visų Lietuvos 
herojų Sniečkų ir Griškevičių 
prijungs... 

Deja, šitoks kaltės užmas
kavimas niekuomet negali duo
ti sveikų pasekmių, nes tai yra 
grupinės neurozės apraiška. 
Šios neurozės įtakoje jau kuris 
laikas yra statomi bajerai ap
sigynimui, kurių tikslas yra ap
saugoti nuo per daug aštraus 
kritikų priėjimo. 

Kyla klausimas: kaip galėtų 
LDDP išbristi iš savo grupinės 
neurozės ir savo nekaltumo iliu
zijų nusikratyti? Atrodo, kad 
šiai partijai, kuri yra gavusi 
absoliutinį balsuotojų mandatą 
ir seimo, ir prezidento rinki
muose, nereiktų daugiau savo 
tvirtumu abejoti. LDDP dabar 
jau turėtų būti pasiruošusi dary
ti „egzistencialinį sprendimą", 
dėl savo praeities ir dabarties. 
Ji turėtų aiškiai pasmerkti savo 
pirmtakūnę LKP. savo ir savo 
pirmtakūnės vardu išreikšti 
gailesčio jausmą del padarytų 
klaidų. J i turėtų atsisakyti bet 
kokių tolesnių ryšių su komu

nizmu, pakeisdama iš esmės sa
vo įstatus, pareikšdama ir pri
siekdama besąlyginį lojalumą 
Lietuvos valstybei. Mano many
mu, LDDP net savo vardą turė
tų pakeisti, išmesdama žodį 
„demokratinė" iš savo titulo ir 
vadintis LDP (Lietuvos Darbo 
partija). Tas bereikalingas „de
mokratijos" pabrėžimas yra ta
rybinio žargono likutis, kuris 
buvo naudojamas seniau, o gal 
net ir dabar komunistų valdo
muose kraštuose, pabrėžiant 
demokratiją, kurios ten nebuvo, 
pvz., Demokratinė Vokietija 
(Rytų Vokietija), Demokratinė 
Kubos Respublika, Demokra
tinė Kinų Liaudies Respublika 
ir t.t. Jei dabar Lietuvoje yra 
demokratija, tai gal partijai, 
savo istoriją perėmusiai iš 
komunizmo, jau nereiktų savo 
„demokratiškumo" pabrėžti. 
LDDP, arba mano siūloma LDP, 
turi persireformuoti, ir, pareiš
kusi gailesčio jausmą dėl savo 
praeities, eiti su pozityviu 
žvilgsniu į nepr ik lausomą 
ateitį. Tai būtų egzistencia-
lingas sprendimas, kuriuo tu
rėtų būti galima prašyti tautos 
atleidimo. Ir tokią atlaida, be 
abejo, tauta turėtų duoti, nes tai 
reikštų šios grupės žmonių atsi
vertimo pripažinimą. Šiuo atve
ju Lietuvos Seimas ir Vyriau
sybė galėtų gauti mūsų visų be
sąlyginį pripažinimą. Ir tai 
turėtų baigti vienų kitiems 
įtarinėjimus, kaltinimus, nieki
nimus. Dabartinis Lietuvos Sei
mas ir prezidentas turi turėti 
galimybę atiduoti visas savo jė
gas Lietuvos atstatymui ir visų 
lietuvių suvienijimui. Romėnų 
posakis: „klysti yra žmogiška" 
turi ir antrąją savo pusę: „at
leisti yra dieviška". Be abejo, 
visišką atleidimą bet kam tik 
Dievas gali duoti, bet gal ir mes, 
būdami krikščionys, galėtume 
prie tokio gailestingumo prisi
jungti. Kitiems atleidžiant, ir 
sau yra padedama, nes tuo būdu 
yra išjungiama neapykantos su
kelta įtampa ir energija gali 
būti panaudota savo bei kitų 
gerovei. 

(Bus daugiau) 

ŽEMES KAINOS 
LIETUVOJE 

Lietuvos vyriausybė patvirti
no naujas žemės sklypų kainas. 
6 arų sklypas namų valdai Vil
niaus centre ka inuos apie 
320.000 dolerių, miesto pakraš
tyje — apie 57,000 dolerių, o už
miestyje — apie 17,000 dolerių. 
Komercinei veiklai tokie pat 
sklypai bus brangesni. Ukmer
gės centre sklypas namų valdai 
kainuos apie 134,000 dolerių, 
pakrašty apie 31.000, o užmies
ty — apie 17.000 dol. 

TRUPUTIS KITO 
GYVENIMO 

VIDMANTAS POVILIONIS 

piktinasi. Už arbatos pakelį, kainuojantį pusę rublio, 
prašo penkių, o už rublinę plytelę — dešimties rublių. 
Vyno butelis už du rublius — penkiolika, dvidešimt. 
Konvojui tokie pasivažinėjimai — auksas. Vienas 
politinis žydelis, keliavęs išRusijos šiaurės, gyrėsi už 
padorų atlyginimą gavęs atskirą narvą ir moterį valan
dai. Sako, buvo „nešpėtna". Kai keli narvai prikimšti 

3 5 prostitučių, yra iš ko pasirinkti. 
Prasidėjo derybos su kaimyniniu narvu. Pagaliau, Arbata verda. Puodukas eina ratu. Kiekvienas 

po ilgo tykojimo, pavyko prakišti pro grotas į vamzdelį siurbteli gurkšnelį, duoda toliau. Pasiūlo man. Para-
suvyniotą paketėlį, maždaug dvi dėžutes arbatos. Prasi- gauja. Juoda karti smala. Nuo kito atsisakau. Labai 
dėjo arbatos virimo ceremonija. Kietai suvyniojo rankš- ir nesiūlo. 
luostį ir uždegė vieną galą. Vienas laikė tą rankšluos- Dar rūksta nebaigęs degti skuduras. Dūmai 
tį, kitas puodelį. Likę stengėsi užstoti nuo sargybinio graužia akis. Bet ir pro juos matyti šypsenos. Šviečia 
akių. Vagone rūkyti draudžiama, tačiau rūkė visi, todėl geležiniai, o taip pat dar vienas kitas natūralus dan-
atskirti dūmus buvo sunku. Narvelyje neturėjome kuo tis. Blizga akys. Prasideda šnekos. Valandą, pusantros, 
kvėpuoti. Graužė akis. Veidai juodi nuo suodžių. Tačiau Ir — nauja bėda. Norisi į tualetą. Visuose vagonuose 
džiugu: minutė kita, ir užvirs. Vagonas stovėjo Langai bilda, trypia kojomis, šaukia. Po silkių visi prisigėrė 
uždaryti. Rankšluostis rūko taip, kad nesimatė ir grotų, vandens, laikas jį išleisti. Sargybos nė kvapo. Pra-
Mėlyna migla prasimušė ir į sargybinių gal 4 Trepsė
jimas — subėgo visas būrys. Atsiveria durys Pagrie
bia puoduką ir šveičia pro langą. Keliems per galvas, 
kam su koja, kam su ranka. Rankšluostį irgi išmetė. 

Sėdime. Vienas susiėmęs galvą linguoja. Kitas 
griežia dantimis. Prabėga kelios valandos. Vei derybos 
su kaimynais. Antra porcija arbatos. Dabar jau at 

dedame sutartinai skanduoti. Pasirodo kareivis. Kol 
traukinys stovi, negalima. O stovime jau šešias valan
das. Ne tik mūsų narvas virė čifirą. 

Laukiame. Po valandos vėl triukšmas. „Tuoj 
važiuosime", sako. Bet nevažiuojame. Kažkas pradeda 
leisti ant grindų. Sargyba ima vesti į tualetą. Apribo
ja tik mažu. Veda po vieną. Kol žmogus už tiek laiko 

sargiau. Vienas nusivelka darbinį švarką, kuris yra atsigriebia, jau ir penkios minutės. O dar atrakinti ir 
ir kalinio uniforma, nuplėšia rankovę, susuka galą. užrakinti duris. 
Įtampa didžiausia. Sargybinių nematyti. Gal valgo. Gal Visi baigė. Vagonas nurimo. Temsta. Ir, atrodo, 
miega. Ramu. Budintis kareiviukas nepiktas. Nuėjo stovime kelias dienas. Čifiro nėra. Nuovargis. Nėra kur 
į galą ir nieko, atseit, nemato. Tokia tarr.vba nėra sėdėti. Suspaustas iš abiejų pusių. Galva plyšta Ilgai 
alkana. Kalinys visada turi pasidėjęs bent kelis rub- aš tave atsiminsiu, „stancija Bologoje". 
liūs. Gal specialiai krato taip, kad tie rubliai liktų? Jaroelavlio stotyje vagoną stumdo pirmyn atgal. 
Todėl ir puola sargyba atiminėti arbatos ar šiaip neleis- Bėgiai, vagonai, kareiviai, šunys. įgrūda narvan, veža 
tų daiktų, kad atsirastų užsakymų jiems. Vagonas be galo. Atsiduriu su maišu vienas labai šaltoje 

kameroje. Vaikštau. Valandą, kitą. Alkanas. 
Aš visada paskutinis. Aš ypatingai pavojingas, 

visą laiką vienas. 

E U R O P A - A Z I J A 

Sėdžiu narve su kriminaliniais. Važiuojame iš 
Jaroslavlio. Vedžioja į tualetą. Mane nusižiūri dažyta 
moterėlė. Gaunu jos laišką. Išsiaiškiname kas ir kur. 
Ji lietuvė. Janina iš Sovietsko, buvusios Tilžės. Už tai, 
kad gyveno neprisiregistravusi, gavo vienerius metus. 
Aišku, ne už registraciją. Tikriausiai už prostituciją. 
Eidamas į tualetą, kitą kartą pasikalbu. Moterėlei ga
las žino kiek metų. Gal dvidešimt treji, gal penkias
dešimt. Stiprus lenkiškas akcentas — Kaliningrado srv. 
tis sutraukia viską. Pasikeičiame dar keliais rašteliais. 
Ji prisiekia man meilę. Nuobodu. Rašiau melodrama
tiškai: mūsų skirtingi socialiniai ir turt iniai sluoks
niai. Ji atrašo, kad supranta. 

Ivanove pakrauna dar kelias mašinas moterų. Le
gendinis miestas! Audėjos bendrabučiuose prievartauja 
vyrus. 

Vakare pamatau Oką. Čia kažkada buvo baltų ir 
ugro-suomių rytinė riba. 

Gorkis. Mano tėvas čia pradėjo karą. 
Išlaipina palaukėje. Mašinoje tupi siaubingai 

didelis šuo. Kareivis sako, kad šuniui per dieną duoda 
aštuonis Šimtus gramų mėsos. Nuvarva seilė. 

Mano kamera Gorkyje — aukšta, bet trumpa. Lova 
įbetonuota į grindis, aukščio per sprindį nuo drėgnos 
aslos. Šviesos nė kiek. Įmetė purviną čiužinį, gumulą 
vietoj pagalvės. Sapnuoju namus. 

(Bus daugiau) 
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LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 75 
METŲ VALSTYBINGUMO 

ŠVIESOJE 
Į Laisvę Fondo studijų savaitė Birštone 

Šių metų liepos 11-18 d. Birš
tone vyko Į Laisvę fondo studijų 
savaitė. Tokia savaitė jau antrą 
kartą rengiama Lietuvoje — 
1992 m. gegužės mėn. Į Laisvę 
fondo nariai ir svečiai buvo 
susirinkę Nidoje. 

Dėl įvairių priežasčių į Lietu
vą iš Amerikos neatvyko kai ku
rie programoje numatyti prane
šėjai: ambasadorius Stasys Lo
zoraitis, dr. Juozas Kazickas, dr. 
Vytautas Bieliauskas, adv. Po
vilas Žumbakis. Apskritai išei
vių dalyvavo kiek mažiau negu 
prieš metus. Truputį skyrėsi 
nuo pernykštės ir Lietuvoje gy
venančių dalyvių sudėtis, ypač 
politiniu požiūriu: vyravo deši
niosios, konservatyvios pakrai
pos žmonės. Lietuvos skyriaus 
tarybos primininkas Vidmantas 
Valiušaitis per atidarymą pasa
kė, kad jau buvo paleistas „gan
dų kipšiukas": esą bus kuria
mas naujas LAFas, sieksiantis 
nuversti Lietuvoje kairiųjų val
džią. Centrinio fondo valdybos 
pirmininkas dr. Kazys Am
brazaitis patikino, kad nebus 
siekiama priimti jokių politinių 
sprendimų, o dabartinei opozici
jai linkėjo daugiau pakantos — 
ne tik kovoti, bet ir konstrukty
viai dirbti. 

Visuomenė, liberalizmas 
ir ekonomika 

Pirmosios dienos pranešimai 
ir diskusijos įtvirtino nuosaikų 
toną. South Carolina univer
siteto profesorius Kęstutis 
Skrupskelis išaiškino pamati
nius šiuolaikinio liberalizmo 
principus: racionalistini pasau
lėžiūrų pliuralizmą ir visuome
nės daugumai priimtiną politinį 
teisingumą. Šią poziciją prane
šėjas daugiausia rėmė John 
Rawls liberalizmo teorija. 

Buvęs politinis kalinys, šiuo 
metu vyriausybės patarėjas re
ligijų klausimais, Petras Plum-
pa kalbėjo apie įvairias žmonių 
nuostatų permainas, įsitvirti
nant Lietuvos nepriklausomy
bei. Pasak jo, kai kurie lietuviai 
pažiūras pakeitė kaip drabužius 
ir neketina atgailauti dėl to, 
kad anksčiau dėvėjo drabužius, 
kurie dabar nebemadingi. To
kius žmones reikėtų laikyti 
aukomis, — teigė p. Plumpa. Jis 
taip pat kritikavo stabmeldišką 
pamaldumą politikai, politinių 
stabų garbinimą ir tokią prak
tiką, kai politiniai oponentai 
paverčiami šėtoniškais priešais. 
Jo nuomone, tai susiję su perdė
tu dėmesiu išoriniam pasauliui, 
o juk „Kristaus mokslas keičia 
žmonių sielų švytėjimą, o ne šio 
trimačio pasaulio dėsnius". 

Antrąją dieną kalbėta apie 
ekonomikos problemas. Dr. Fe
liksas Palubinskas, jau pusant
rų metų dirbantis Lietuvoje, 
kalbėdamas apie pokomunisti
nę ekonominę situaciją, kaip 
sektiną pavyzdį pateikė Estijos 
reformų praktiką, išvardinda
mas konkrečius estų ekonomi
nės politikos žingsnius ir pa
siekimus. Be to, jis pridūrė, kad 
Estija ir Latvija daugiau naudo
jasi užsienyje gyvenančių tau
tiečių pagalba. Dabartinę Lietu
vą dr. Palubinskas lygino ne tik 
su Estija, bet ir su 1918-1920 
metų Lietuva, kai, įsitvirtinant 
nepriklausomybei, taip pat buvo 
pertvarkoma ekonomika, ir tai 
sekėsi lengviau negu dabar. 
Pranešėjas išdėstė svarbiausias 
priežastis: anuomet buvo mažai 
socialiai remtinų žmonių, nebu
vo įprasta gauti šalpą iš valsty
bės; turtas buvo privačiose ran
kose ir dėl to geriau saugomas 

LAIMANTAS JONUŠYS 

bei rūpestingiau panaudojamas; 
be to, dvarininkai buvo politiš
kai silpni, tad buvo nesunku 
sėkmingai vykdyti žemės re
formą. 

Taip pat kalbėjo dr. Albertas 
Šimėnas, buvęs ekonomikos mi
nistras Vagnoriaus vyriausybė
je, o šiuo metu Ekonomikos ir 
privatizacijos instituto direkto
riaus pavaduotojas. Jis išdėstė 
dešiniųjų ir konkrečiai krikščio
nių demokratų partijos nuosta
tas, kartu pabrėždamas, kad ši 
partija nepritaria kraštutiniam 
dešiniajam ekonomikos libera
lizavimui, nes Lietuvoje gali at
sirasti praraja tarp stambaus 
kapitalo, sukaupto negausaus 
sluoksnio rankose, ir didelės 
nuskurdusių žmonių masės. Al
bertas Šimėnas apžvelgė ligšio
linę ekonominių reformų eigą 
Lietuvoje, krit ikavo priva
tizacijos formų keitimą valdant 
LDDP. Jis įspėjo, kad dabar 
siūloma laisvos prekybos sutar
tis su Rusais nėra išsigelbėji
mas, nes Lietuvos pramonę 
žlugdytų masinis importas iš 
Rusijos, kur prekės yra pigesnės 
dėl nebrangių energetikos ištek
lių, reikalingų joms pagaminti. 

Spaudos ir kul tūros 
problemos 

Diskusijoje apie žurnalistiką 
buvo du pranešėjai — „Naujojo 
dienovidžio" redaktorė Aldona 
Žemaitytė ir „Amžiaus" redak
torius Antanas Gailius. Pirmo
ji kalbėtoja pateikė tam tikros 
statistikos. Balandžio mėnesį 
Lietuvoje buvo leidžiami 427 
laikraščiai ir 219 žurnalų. 
Pasak pranešėjos, esant tokiam 
pertekliui, žodis nuvertinamas. 
Tačiau blogiausia yra itin pras
tas žurnalistinės etikos lygis, 
sąlygotas gajų sovietinės žurna
listikos stereotipų. Dažnas žur
nalistas atgimimo laikotarpiu 
pasireiškė kaip cinikas, nepri
pažįstantis jokių moralės varž
tų. Vis dėlto „Naujojo dienovi
džio" redaktorė akcentavo, kad 
dešiniųjų spauda šiuo atžvilgiu 
irgi turi nuodėmių. 

Antanas Gailius pažymėjo, 
kad „Lietuvos aidas" negalėjo 
būti labai gyvybingas laikraštis, 
nes jis įkurtas senoviškais me
todais, valdžios sprendimu, už 
mokesčių mokėtojų pinigus, o 
ne dėl to, kad natūraliai susibū
rė žmonės, patikėję naujo laik
raščio kūrimo idėja. Kalbėda
mas apie savaitraščius, A. Gai
lius pabrėžė, kad jų yra daug 
dešiniųjų, bet jie visi silpni. 

Po to kilusioje diskusijoje dau
gelis pasisakiusiųjų konstatavo 
nepatenkinamą spaudos būklę 
šiandieninėje Lietuvoje. 

Pokalbio apie kultūrą įžangi
niame žodyje dabartinę padėtį 
glaustai nusakė istorikas Juo
zas Tumelis: menininkai norėjo 
laisvės, bet dabar nori ir 
materialinė^ globos, kurios 
nebėra. 

Pirmasis pranešėjas dr. Vy
tautas Kubilius akcentavo 
tautinės kultūros išlikimo pro
blemą amerikietiškos pramogų 
industrijos akivaizdoje. Jis taip 
pat pateikė tam tikrų skaičių: 
parduota 110 kultūros namų, 
pernai uždaryta 71 biblioteka. 
Kartu pranešėjas akcentavo ir 
teigiamus poslinkius, ypač per
tvarkant švietimo sistemą, kur 
daug pasidarbavo buvęs minis
tras Darius Kuolys, ryžtingai 
atsisakęs komandinio adminis
travimo ir rinkęsis skandinaviš
ka modelį. Be to, Vytautas Ku

bilius akcentavo ir kai kurių 
menininkų aplaidumų, senus 
įpročius: „Režisierius gali 
statyti spektaklį dvejus metus, 
duodamas kas pusmetį interviu 
apie artėjantį stebuklą". 

Dr. Audronė Skrupskelienė, 
dėstanti pedagogiką South Ca
rolina universitete, kalbėjo apie 
švietimo problemas. Ji paaiški
no, kad dar visai neseniai South 
Carolinoje švietimo padėtis 
buvo gana prasta, bet pastarai
siais metais vykdytos reformos 
davė neblogų rezultatų. Tuo 
remdamasi, pranešėja bandė 
lyginti savo valstijos padėtį su 
Lietuva, kur irgi vykdoma švie
timo sistemos reforma, kuri, jos 
įsitikinimu, turėtų vykti iš 
apačios, todėl svarbiausia ugdy
ti mokytojus. Audronė Skrups
kelienė išsakė kai kuriuos 
įspūdžius iš Lietuvos mokyklų: 
pastatai ir jų interjerai nepa
trauklūs, ir tai neskatina pozi
tyvaus mokinių entuziazmo. 
Bloga padėtis su internatų vai
kais: jie tarsi nurašyti ir tuo 
būdu galiausiai „atiduodami" 
nusikalstamoms gaujoms. Pre
legentė patarė nesiskųsti dėl to, 
kad Lietuvos TV programos neį
domios — Amerikoje negerovė 
yra priešingo pobūdžio: vaikai 
žiūri televizorių 4-5 vai. per 
dieną; tai neskatina mąstyti, 
protas veikia pasyviai. 

Kultūrai skirtą dieną buvo 
surengtas literatūros vakaras, 
kurį vedė rašytojas ir Seimo 
narys Saulius Šaltenis. Savo 
kūrybos skaitė Kazys Bradū-
nas, Jūra tė Sučylaitė, buvo 
pagerbti Į Laisvę fondo rezisten
cinio romano premijos laureatai 
Jonas Mikelinskas ir Birutė 
Pečiokaitė-Adomėnienė. 

Po l i t ika Rusijos šešėlyje 

Studijų savaitės dienotvarkę 
teko keisti — politikos temai 
buvo numatyta skirti pirmadie
nį (liepos 12), tačiau tą dieną 
Vilniuje vyko tragiškai žuvusio 
Seimo nario Tautvydo Lideikio 
laidotuvės, kuriose dalyvavo ir 
Vytautas Landsbergis. Dėl svar
bių reikalų jis negalėjo atvykti 

ir kitom dienom — Birštone jo 
sulaukta tik penktadienio pa
vakare. Savo pranešime jis 
išdėstė požiūrį į dabartinę poli
tinę padėtį Lietuvoje ir konkre
čiai Respublikos Seime. Be kita 
ko, profesorius Landsbergis ak
centavo suaktyvėjusi Seimo na
rio, centristo Egidijaus Bičkaus
ko vaidmenį ir priminė, kad šis 
buvo principingai atsisakęs tap
ti vienu iš Seimo pirmininko pa
vaduotojų, bet už poros dienų 
kažkodėl pakeitė savo apsi
sprendimą. Vytautas Landsber
gis kritikavo kai kuriuos nau
jus įstatymus, rengiamus Seimo 
daugumos, pavyzdžiui, ne
paprastosios padėties įstatymo 
projektą. Pranešėjas itin akcen
tavo jautrią Lietuvos santykių 
su Rusija būklę artėjant kariuo
menės išvedimo terminui. Jo 
nuomone, Prezidentas Brazaus
kas linkęs daryti Rytų kaimy
nei nuolaidų, kurios Lietuvai 
gali būti gana pavojingos. Kal
bėdamas apie imperialistinius 
Rusijos siekius, Vytautas 
Landsbergis pasakė, kad Vaka
rai, džiūgaudami dėl komuniz
mo žlugimo, nemato, jog komu
nizmas buvo tik Rusijos im
perializmo įrankis, kuris dabar 
nebetinkamas, ir imperinė poli
tika vykdoma kitomis priemo
nėmis. Atsakinėdamas į audito
rijos klausimus, Vytautas Lan
dsbergis apgailestavo, kad išei
vija neteikia solidžios paramos 
Lietuvos politinėms jėgoms. 

Apie Lietuvos santykių su Ru
sija raidą kalbėjo ir Česlovas 
Stankevičius, turintis didelę 
valstybinių derybų su Rusija 
patirtį. J is pabrėžė kad Rusija, 
panaudodama ekoniminį spau
dimą, siekia reintegruoti kai
mynines valstybes naujų rinkos 
santykių pagrindu. Puolamajai 
nuostatai taip pat naudojamas 
tautinių mažumą teisių klausi
mas — tai daro šalis, kuri pati 
mažumų teisių neįgyvendina. 
Taigi Rusija įvairiais būdais 
siekia išplėsti NVŠ ribas, — 
teigė ponas Stankevičius ir 
pridūrė, jog neverta puoselėti 
iliuzijų, kad iš pradžių 
sustiprėsime bendraudami su 
Rusija, o paskui atsigręšime į 
Vakarus. Pranešėjas pabrėžė, 
kad nereikia skatinti nuostatos 
laikyti Rusiją priešu, tačiau 
būtina laikytis saugaus ben
dradarbiavimo kriterijaus. Jo 
manymu, būtina integruotis į 
Vakarų gynybinę sistemą, siek
ti NATO garantijų. 

Neužbaigti Lietuvos istorijos 
žingsniai 

Šeštadienis, paskutinioji dar

binė studijų savaitės diena, 
buvo skirtas laisvoms temoms. 
Pranešėjai buvo dr. Bronius 
Kuzmickas ir Seimo narys Ema
nuelis Zingeris. Pirmasis kalbė
tojas daugiausia dėmesio skyrė 
savitiems Lietuvos istorijos po
sūkiams. Beje, vieną tolimos 
praeities motyvą dar ankstesnę 
dieną diskusijoje buvo iškėlęs 
Kazys Bradūnas — Mindaugo 
nužudymą, kurio karūna būtų 
leidusi kurti lietuvišką kultūrą 
krikščioniškos Vakarų kultūros 
įtakoje. Bronius Kuzmickas tei
gė, kad daug svarbių Lietuvos 
pergalių nebuvo įtvirtintos 
politikos ir diplomatijos sferose. 
Laimėjus Žalgirio mūšį, neat
siimtos vakarinės žemės, ne
įvyko Vytauto Didžiojo karūna
vimas, 1590 metais Bretkūnas 
išvertė Bibliją, bet ji nebuvo 
išleista. 

Vėliau kalbėjęs Emanuelis 
Zingeris, kaip neišsipildymo 
simbolį, traktavo ir Dariaus ir 
Girėno skrydį, taip pat pridūrė, 
kad, jo nuomone, panašus lietu
vių tautos „nepriskridimas" yra 
ir pastarieji Seimo rinkimai. 
Šiaipjau E. Zingeris daugiausia 
kalbėjo apie lietuvių ir žydų 
santykius, gerai nepažintą išny
kusį prieškarinį žydų pasaulį. 
Jis minėjo dar sovietiniais lai
kais brendusią laisvės dvasią, 
kuri vienijo žmones, ir prisimi
nė, kad būtent tokios dvasios 
pagrindu jis, lituanistas studen
tas žydas, nuoširdžiai bendravo 
su lituanistu studentu Valiušai-
čiu. Atsakydamas į klausimą 
apie dabartinį Lietuvos žydų 
kultūrinį gyvenimą Lietuvoje, 
jis teigė, kad dabar žydai gali 
tik atkurti atmintį apie save, 
bet ne autentišką savo bendruo
menės gyvenimą. 

Studijų savaitės dalyvių buvi
mą Birštono „Versmės" sanato
rijoje, be kita ko, kiek paįvairi
no šiokia tokia koncertinė pro
grama, bet apskritai vidur
vasario oras, deja, nelepino: ke
letą dienų pliaupė lietus, dėl jo 
teko atsisakyti ekskursijos po 
Birštoną ir jo apylinkes. Nega
lima nepaminėti, kad sklandų 
darbą ir geras gyvenimo sąlygas 
užtikrino nuolatinis organizato
rių rūpinimasis — čia ypač 
daug nusipelnė Lietuvos filialo 
valdybos pirmininkas Ignas 
Misiūnas. 

CLASSIFIED GUIDE 

ft^l midlcind Padarai 
^ ^ ^ ^ ^ Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2567 VVEST 69 th STREET 

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

(708) 598-9400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470 

Fsnc 
louMions 
LENOER 

HELP VVANTED •{_»» 
REAL ESTATE 

laskom darbščios ir tvarkingos, jau
nesnės lietuvės prižiūrėti mūsų dukras 9 ir 
2 metų amžiaus, padėti namų ruošoje 
Geros darbo sąlygos Atlyginimas, kam
barys ir patogumai. Gyvename Los Angeles 
užmiestyje. Kreiptis į Viliją telefonu: darbo
vietės — 1-909-391-3999. Savaitgalio 
telefonas: 1-619-888 4882. 

• 1933 m. liepos 22 d. Ame 
rikos lakūnas Wiley Post, skris
damas vienas, užbaigė savo 
kelionę lėktuvu aplink Žemę 
per 7 dienas, 18 vai. ir 45 
minutes. 

^~~m\ INTERNATIONAL 
\ ^ ^ / TRAVEL CONSULTANTS 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 
CARGO — siunčiame oro linija 

f f ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu į namus 
Lietuvoje per 10 darbo dienų. 

•825 South 711h Avonoe 
' I v H V f j ^*Wlf IBWWfS ^WF*9W r 

Tai. 708-430-7272 

223 Kalvarijų gatve 
VHnhia. Lietuva 

Telefonai: 77-78-97 Ir 77-83-92 

TELLER PART-TIME 
Expenence preferred, but nol required. 
Saiary commensurate with experience 
Bilingual English/Lithuanian required. 
Hours: M, T, Th, F and Sat. 9:00 am to 
1:30 p.m. For an appointment or addi-
tional information contact Erika Silgalis 
(312)925-7400. 

Midtand Baaaal fcaaaaji 
2657 W*st 6»tti Str*«t 

CNcago, IL 60629 
EOE M/F 

MISCELLANEOUS 

10%—20°/o—30% pigiau mokėsi' 
už apdraudą nuo ugnies ir automobili' 
pas mus 

FRANK ZAPOLIS 
3208Vs VVest 9 5 t h Stret 
Tai . — ( 7 0 8 ) 4 2 4 - 8 6 5 4 

(312) 581 8 6 5 4 

E L E K T R O S . 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu 

Ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

GREIT 
PARDUODA 

R E / M A X 
R E A L T O R S 

(312 ) 5 8 6 - 5 9 5 9 
(708 ) 4 2 5 - 7 1 6 1 

RIMAS L. STANKUS 
• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• ML8. Kompiuterių ir,FAX pagalba 
t Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir Parduodame Ramus, 
• Apartmėntus V^Žėma. 
• Pensininkams Nuolaida.' ±1 

Town house for sale 
BY OVVNER. OAK LAVVN large 
3 bdrm, 2Vi ba, den, fin. bsmt. 
2V2 c. att gar. $159,000. 

708-423-1607 

A LMHiantan wtdow would likę to hear 
and meet a Lithuanian English speak-
ing widower 65 to 70 years old for com-
panionship & friendship. Relocabie. 
Write & call: Wanda Sparnas, 1211 
City St. Uttca, N.Y. 13502. 

H O U S E FOR SALE ' 
by ovvner, Palos Hil ls vic. 4 bd rm . 
ranch; 21/2 bath; bsmt wi th tam. 
room; iarge k i tchen; many ext ras. 
$ 1 5 6 , 0 0 0 . Cal l : 7 0 8 - 5 9 9 - 2 8 3 1 . 

FOR S A L E 
N e w h o m a in Lemont — O M 

D e r b y 
4 bdrms. , „Forester" 
Cal l 7 0 8 - 5 9 9 - 2 8 6 4 

Moter is turinti automobiliį suteikia 
įvairias paslaugas: nuveža pas 
daktarus, į parduotuves, bankus, 
skalbyklas. Gali pagaminti maistą, 
išvalyti butą, namus ir aplinką, 
prižiūrėti vaikus, bei ligonius; gali 
globoti senelius jų namuose. Kalba: 
lietuviškai, lenkiškai, rusiškai ir truputį 
angliškai Skambinti ta i . (312) 
436-4943. 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreiptis Į Harmls Deckys 

Tel . S85-S624. Nuo 8 ryto iki 6 v.v. 
Kalbėti lietuviškai 

KMIECIK REALTORS 
Cf\ 7922 S. Pulaski Rd. 
^ • ' 4 3 6 5 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

)ei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės j Danutę Mayer. Ji 
p/ot'esionaliai. sąžiningai ir 
.asmeniškai patarnaus. įkainavimas 
veltui. 

FOR R b N T 

Išnuomojamas Union Plar 3 kamb. 
butas prla mimro rugpjūčio mėn. ir 
pradžioj rugsėjo. Skambinti: 

dieną tel. 616-469-1600, 
vakare tel. 708-788-3769. 

IMEX A M E R I C A , I N C . 
524 State Lina Rd. 

Calumat Crty, IL 60409 
Nuomoja automobilius Lietuvoje; 
siunčia automobilius, labai greitai 
perveda dolerius Į Lietuvą. 
Tel 708 -868 -0049 , Fax 
708-868-8642. Skambinkite darbo 
dienomis 9 v.r .—5 v.v . . 

• THE GE6AT AMERICAN INVESTMENT 

LITHUANIAN MERCY LIFT „GYVYBINIO 
REIKALO" PUOTA 

įvyks rugsėjo 11 d . , 6 :30 va i . v a k a r o . Pasaul io Lietuvių C e n 
trą, Lemont, IL. Visuomenė jau dabar kv iečiama užsisakyti v ietas 
į šią puotą. Auka v ienam asmeniui $60 .00 

Užsakau vietas į ..Gyvybinio Reikalo" puotą. 

Pridedu čekį $ 

Siunčiu auką $ 

Viso: $ 

ček ius rašyti Li thuanian Mercy Lift va rdu ir siųsti ik i rugpjūč io 
27 d.: Ūd i ja R lngienė, 50 C a r r i a g e T r a i l , Pa los He lghts , IL 
60453 

HELL IN ICE 
Onutė G a r b i t i e n ė 

A diary (much likę that of Ann Frank), which begins in 1941 when 
a group of Uthuanians were loaded in cattle cars and dispatch-
ed to the vvastelands of Siberia This diary is a record of a vvoman 
— a people-a nation. ravaged by a vicious occupying force. but 
resisting and surviving 

Translated by Raimonda K Bartuška 256 pages, hard cover. 
Published in Vilnius 1992 Book price $13.00. Shipping and hand-
ling in USA $2 00 Canada — $3.00 Illinois residents add $1.14 
for sale tax Send orders to Draugas, 4545 W 63rd St.. Chicago, 
IL 60629 5589 



I LAISVĘ FONDO STUDIJŲ 
SAVAITĖS APIBENDRINTAS 

PRANEŠIMAS 

Studijų savaitėje Bi r š tone 
dalyvavo apie 80 dalyvių iš 
Lietuvos, JAV, Kanados, Bra
zilijos. Dalyvių pranešimuose ir 
diskusijose buvo svarstyt i pilie
t inės visuomenės ir pakan tos 
ugdymo, kul tūros ir švietimo, 
žurnalistikos, ekonomikos, poli
t ikos klausiami . 

Svars tydami p i l ie t inės vi
suomenės ugdymo problemas, 
Studijų savai tės dalyviai pa
brėžė, kad politinis Lietuvos 
išsilaisvinimas dar neišvadavo 
mūsų dvasios. Iš žmonių sąmo
nės sunkiai nyksta tota l i tar inės 
santvarkos padariniai — baimė, 
neapykanta , veidmainystė, ne
tikėjimas. Vieni žmonės r a n d a 
savyje jėgų visapusiškai atgim
t i , kiti — pakeičia t ik savo 
paž iū ras , t r e t i — ka ip se
zoninius drabužius kai tal ioja 
savo visuomenines pol i t ines 
orientacijas. 

Nepaisant tokių sk i r tumų, 
Lietuvoje e s a m a g a l i m y b i ų 
ugdyti pi l iet inę pakan tą ir do
rovinę san ta rvę . Š i am t iks lu i 
gal i daug pas i t a rnau t i k r ikš 
čioniškosios vertybės bei k r ikš -
č ionybės i d e a l a i . L i e t u v a i 
būtina kur t i ir įgyvendinti įsta
t y m u s , į g a l i n a n č i u s p l ė t o t 
demokratiją ne tik politikos, bet 
i r kul tūros bei socialinių san
t y k i ų s r i t y s e , p r i p a ž į s t a n t 
pasaulėžiūrų įvairovę. 

Kul tū ra demokratinėje vals
tybėje — ta i ski r t ingų mąs 
tysenų ir individualių pažiūrų 
daugiabalsis dialogas. Su t o k i u 
požiūriu prasi lenkia dabar t inės 
Lietuvos valdžios p a s t a n g o s 
kultūros depolitizacijos preteks
t u neutralizuoti kūrybinę inteli
gentiją ka ip oponuojančią jėgą, 
į tvir t int i v ienpar t i škumo mo
nopolį informacijos srityje, Lie
tuvos televizijoje i r radijuje. 

S v a r s t a n t š v i e t i m o k l a u 
simus, buvo iš re ikš tas įsi t iki
nimas, jog valstybė turė tų vado
vautis požiūriu, kad investicijos 
į švietimą yra pačios rentabi 
liausios. Valstybės pareiga — 
kur t i tokią švietimo įstaigų sis
temą, ku r i sudary tų sąlygas 
kuo anksčiau atskleist i ir išplė
toti vaikų sugebėjimus. Re ik ia 
ryžtis vykdyti mokyklų kompiu
terizacijos programą, plėtoti tė
vų p e d a g o g i n į š v i e t i m ą . 
Visuomenėje formuoti palankią 
nuomonę apie mokytojų pro
fesiją, p r i t r auk t i į ją j aunų , ga
bių žmonių, suda ry t i j i e m s 
t i n k a m a s sąlygas profesiškai 
augti , dirbt i ir tobulėt i . 

Sklandžiai demokratijos plėto
tei kliudo smukusi daugelio žur
nalistų profesinė e t ika i r at
sakomybės už savo žodžius 
stoka. Lig šiol n e n u m a t y t o s 
sankcijos už melagingą informa
ciją bei nekal tumo prezumpcijos 
pažeidimus spaudoje. Dėl šios 
p r i e ž a s t i e s y r a n e v e i k s n u s 
Spaudos į s ta tymas , nepaisoma 
t a r p t a u t i n ė s ž u r n a l i s t i k o s 
Etikos kodekso. Bū t ina atsi
sakyti sovietinių programų ren
giant žurnal is tus ir or ientuot is 
į Vakarų žurnal is t ikos pa t i r t į 
bei tradicijas, visapusiškai rem
t i ir ska t in t i j aunų , gabių jau
nuolių žurnal is t ikos studijas 
Vakaruose. 

Nagrinėjant ekonomikos pro
blemas, buvo išryškint i Lietu

vos ūkio skirtumai t a rp padėties 
š iandien ir Pirmojo pasaulinio 
ka ro pabaigoje. Anuomet buvo 
žymiai didesnis žmonių sava
r a n k i š k u m a s , maža socialiai 
r emt inų žmonių, nebuvo bend
ros nuosavybės, buvo sukurti 
a i škūs tu r to paskirstymo eko
nominiai t ikslai ir teisiniai pa
grindai . Lietuvos žmonės turėjo 
a i šk ius atei t ies t ikslus. Sve
timieji, Lietuvos valstybingumu 
nesuinteresuotieji asmenys liko 
nuša l in t i nuo valdžios. 

Per tvarkant šiandienos Lietu
vos ūkį, derėtų priimti pro
gramin ius sprendimus, nusta
t a n t konkrečias ekonomikos 
vystymo kryptis . Nepamiršti 
galimybių daugiau gaminti pro
dukci jos k r a š t o vidaus po
re ikiams, plėsti turizmą, kur t i 
regioninius prekybos centrus. 
Lietuvos r i nka ir sienos neturi 
bū t i visiškai atviros, o valdžia 
p r i v a l o t u r ė t i t a m t i k r ą 
vaidmenį ekonomikoje. Skatinti 
eksportą į Vakarus , kurti savas 
kredi to organizacijas. 

Bendras Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos politikos uždavinys — 
įsi tvir t int i Europoje ir atsispir
t i Rusijos viešpatavimo pastan
g o m i s r y t i n i a m e Balt i jos 
regione. I š ryšk in tas Lietuvos 
reintegracijos į Rusiją pavojus ir 
jo pasireiškimo formos. Svar
biausias pasipriešinimo rein-
tegracijai i r politikos impera
tyvas — jungimas i s į Europos 
ekonomikos, transporto ir gyny
bos s t ruktūras . Ekonominiam ir 
kitokiam bendradarbiavimui su 
R u s i j a t a i k y t i n i s a u g a u s 
bendrada rb iav imo kriterijai. 
Lietuvą privalu visiškai išlais
vint i nuo visų ja i primestų ir 
dar tebesančių kolonijinio pobū
džio ryšių su Rusija. 

Ta rp Lietuvos vidaus pro
blemų ir grėsmių buvo pažymė
t a s valdančiuose sluoksniuose 
a ts inauj inant is konformizmas, 
p r i s i t a i k y m a s p r i e n e t e i 
s ingumų i r neteisėtumų. Prin
c i p i n i a i s L i e t u v o s va l s ty 
b i n g u m ą l ieč ianč ia i s k l a u 
simais Rusijos imperinių siekių 
ak iva i zdo je j a u č i a m a pas i 
priešinimo valios stoka, nes 
tuose pat politiniuose sluoks
niuose vis dar gaji vasalinė 
galvosena. 

Š.m. rugsėjo 23 d. sukanka 50 
metų nuo Vi ln iaus geto gyven
tojų — žydų — sunaikinimo. 
Viena iš gal imybių praplėsti 
mūsų valstybės piliečių akiratį, 
paskat int i pilietiškumo brandą 
po ilgai vyravusios cenzūros ir 
istorijos klastojimo metų, įves
t i į m o k y m o i r šv ie t imo 
programų apyvar tą žinias apie 
Lietuvos žydų kultūros pali
kimą, verst i jų rašytojų kūrybą 
į lietuvių kalbą. Studijų savai
tėje buvo pažymėti svarbūs vals
tybinio žydų muziejaus darbai: 
žydų kul tūros palikimo ekspo
zicijos, Teisuolių (gelbėtojų) cen
t r o s u k ū r i m a s . Sav i t a rp io 
supra t imas , t i l tai tarp t a u t ų 
t u r i būti a tku r t i . 

Birštonas, 
1993 m. liepos 18 d. 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1993 m. rugpjūčio m ė n . 12 d. 

Sesės ruošiasi 75 jubiliejinei stovyklai Rakė. Iš kairės: Indrė Žukauskaitė, Stefutė Utz, Onutė 
Utz, Rima Žukauskaitė, Marytė Utz, Gailė Butts, Danutė Genčiūtė. 

Nuotr. Ramutės Kemežaites 

ISTORIJA KARTOJASI 
Skaitydamas t iek JAV, tiek prieš dabar nustatytą tvarką. 

Lietuvos spaudą, randi daug Tiesa, j ie labai gerai žinojo, kad 
straipsnių, k u r rašoma, kad ko- mūsų visuomenė ir mūsų darbi-
munizmas Rusijoje ir Pabalti- ninkai , nors šiandien jų dar la-
jyje žlugo ir dabartiniai „neoko- bai didelė dalis yra nelabai susi-
munistai" Lietuvoje, ta i — ne pratusi , bet jei jie, komunistai, 
komunistai. Net Lietuvos pre- šiandien išstatytų savo sąrašus 
zidentas A. Brazauskas, kalbė- t i k r u o j u savo vardu, t . y . 
damas Šveicarijoje vykusiame bolševikų-komunistų vardu, ta i 
forume, pasakė: „Aš drąsiai tei- vargu j ie bent 100 balsų su-
giu, kad kapitalizmas Lietuvoje 
į s i t v i r t i n a n e g r į ž t a m a i ir 
pusiaukelėje — nesustosime" 
(ELTA, VII.21). Prisimindami jo 
ankstesnes kalbas, žinome, kaip 
jis kovojo prieš V. Landsbergio 
vedamą politiką, sakydamas, 
kad Lietuva nenori grįžti į 
„buržuazinius" laikus. 

Vytauto Didžiojo Karo muzie
j aus prezidentūros sektoriaus 
vedėja A. Zeimaitytė-Veilen-
t i enė 1993 m. liepos 1 d. „Kau
no laike" rašo: „Pats jų tikslas 
esmėje nepasikeitė... išgriauti 
mūsų valstybę iš pamatų ir su
jung t i ją su sovietų rusais , bet 
pasikeitė jų taktika. . . nusistatė 
dabar eiti visur, k u r t ik galima: 
ir į savivaldybes, ir į seimą, ir iš 
tr ibūnų varyti tą darbą, kurį lig 

i šiol varė slaptai . Vaduojantis 
savo tamsia demagogija, nau
dojantis viskuo, kas t ik komu
n i s t ų par t i ja i g a l i m a , kad 
erzintų mūsų visuomenę, ypa
t ingai darbininkų klasę ir keltų 

rinktų. . . Už tai vietoj to, kad 
tikrąjį savo vardą sąrašuose 
parašytų, jie išstatė savo są
rašus... darbininkų kuopos var
du'... Tačiau tie žodžiai, t a ip 

t inkantys ir šioms dienoms, 
buvo pasakyti žurnalis to Petro 
Radzevičiaus Pirmojo seimo, 
vykusio 1922.XI.24, posėdyje. 
Taigi istorija kartojasi . Ne
tikėkime gražiais „neokomunis-
tų" žodžiais, o pažvelkime į jų 
darbus , kur ie rodo į kokį 
„izmą" yra sukamas jų vairas. 
J u k jie, kaip ir tada, (1922 m.) 
prisidengę gražiu demokratinės 
darbo partijos vardu, apsigink
lavę šūkiais (vadinamais plat
forma) „darbas, dora, darna" , 
apgavo Lietuvos žmones ir 
laimėjo r inkimus. 

J a n i n a J u r g a i t i e n ė 

A.tA. 
DR. MIGUEL ALVARADO 

m i r u s , reiškiame gilią užuojautą žmonai LAIMUTEI , 

d u k r a i ELEONORAI su vyru, uošvei ALBINAI MAR
KEVIČIENEI , 

St. Petersburg Beach kaimynai: 
K. A. Astrai 
J. K. Babravičiai 
A. P. Gudoniai 
P. A. Petraičiai 
A. V. Mickai 
S. S. Vaškiai 
V. Petkus 
J. Bakšienė 
K. Gurskienė 

J. Gėdraitienė 
N. Lubinienė 
B. Tamošiūnienė 
B. Ukrinienė 
A. Raulinaitienė 
J. Jarašienė 
A. Balsienė 
S. Žiūraitienė 

• 1835 m. rugp jūč io 5 d. Či
kagos vidurmiestyje uždrausta 
sukraut i šieno kupetas, nes jos 
sudarė gaisro pavojų. 

MILŽINIŠKĄ LOTERIJĄ! 
D i d y s i s laimikis — $10,000 

K e t u r i $1,000 la imikia i 
D e š i m t $100 la imikių 

Bilietai - $100 už vieną 
Loterija ribojasi pirmaisiais 400 sugrąžintų bilietų 

(Laimėj imo ga l imybė 1:26) 

T r a u k i m a s š . m . rugsėjo 11 d . 7 v a i . v a k a r o 
L i t h u a n i a n Mercy Lift p o k y l i o m e t u 

P a s a u l i o Lietuvių C e n t r e 
Lemont , IL 

G A L I M A LAIMĖTI N E D A L Y V A U J A N T 
VIENĄ BILIETĄ GALIMA PIRKTI KELIESE 

Pelnas skiriamas: Lithuanian Mercy Lift Vaistų ir Transporto Fondui 
Tax No. 363810893 

Užpildykite atkarpą ir pasiųskite ^u savo Čekiu: Lithuanian Mercy Lift, 
14911—27th St., Lemont, IL 60439 

Jūsų čekį gavę, pasiųsime numeruotus loterijos bilietus. 
Informacijai skambinkite; 708-257-6777 

Lithuanian Mercy Lift atstovams lankantis Lietuvoje š.m. liepos pradžioje, 
susitikta su „Atgimimo" redaktoriumi. IA kairės: Jurgis Lendraitis, Viligailė 
Lendraitienė (i* LML) ir red. Stasys Kalauskas. 

L I T H U A N I A N MERCY LIFT 

DIDŽIOJI LOTERIJA 

P A D Ė K A 
A.tA. 

ANUPRAS TAMULYNAS 
Mūsų mylimas Vyras ir Tėvas mirė 1993 m. liepos mėn. 

18 d. ir buvo palaidotas liepos mėn. 22 d. Lietuvių Tautinėse 
kapinėse Čikagoje. 

Mes norime padėkoti visiems, kurie velioniui suteikė 
paskutini patarnavimą ir palydėjo i Amžino Poilsio vietą. 

Nuoširdžiai dėkojame kan. Vaclovui Zakarauskui už 
gedulingas pamaldas ir palydėjimą i kapines. Dėkojame kun. 
Juozui Vaišniui ir kun. Česlovui Augliui už maldas koplyčioje. 

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie aukojo šv. Mišias už 
jo sielą. Taip pat dėkojame tiems, kurie atsiuntė gėles ir 
pareiškė užuojautą liūdesio valandoje. 

Ypatinga padėka atsisveikinimo pravedėjai Stasei Pe
tersonienei, kalbėtojams Broniui Keturakiui, Apolinarui 
Bagdonui, Agnei Kižienei ir Vytautui Paulioniui. 

Dėkojame visiems laidotuvių dalyviams, kuriems atski
rai neturime galimybės padėkoti. 

Dėkojame karsto nešėjams: Broniui Keturakiui, Baliui 
Klovui, Vytautui Paulioniui, Jonui Rugeliui, Kaziui Skais-
giriui ir Juozui Vasiukevičiui. Dėkojame laidotuvių direk
toriui D. A. Petkui už sąžiningą patarnavimą. 

Nuoširdus ačiū visiems. 

Pasilieka liūdinti ž m o n a i r duk t ė 

Vardas, pavardė 

Adresas 

Tel. 

Prašau atsiųsti bilietus Siunčiu $--

PADĖKA 
Sių metų birželio 23 d., ankstyvą rytą, mirties angelas pa

sišaukė Vyrą, Tėvelį, Senelį ir Uošvį. 

A.tA. 
BALĮ RŪKŠTELĘ 

Pasilikę nuoširdžiai dėkoja kun. Krikščiūnevičiui už 
maldas koplyčioje, bažnyčioje ir kapuose; vargonininkui Vidui 
Neverauskui, Edvardui Skiočiui už gražų giedojmą bažnyčioje; 
anūkei Alezai už skaitymus šv. Mišių metu ir ponui Neve
rauskui už pagalbą; karsto nešėjams Česlovui Anužiui, Stasiui 
Sližiui, Petrui Mikštui, Jonui Leonavičiui ir žentams Kęstu
čiui Miliūnui ir Duane Ice. 

Dėkojame visiems atsilankiusiems už aukas šv. Mišioms, 
gėles ir aukas našlaičių fondui, Lietuvos Dukterims, Lietuvių 
Fondui ir Lietuvių skautams. 

Mes dėkingi laidotuvių d i r ek to re i Yolandai 
Zaparackienei 

Labai ačiū visiems, kurie prisiminė ir užjautė mus šią 
liūdną ir sunkią valandą. 

Še i m a 

Iš t ikimam šauliškos idėjos Puoselėtojui , LSS-gos Išei
vijoje garbės Na r iu i 

A.tA. 
VLADUI IŠGANAIČIUI 

niirus, J o giminėms ir ar t imiesiems, o ypač Č I K A G O S 
VYTAUTO D I D Ž I O J O Š A U L I U R I N K T I N E I 
re iškiame brolišką užuojautą i r k a r t u l i ū d i m e . 

DLK Kęstučio Šaulių kuopa 

Nuoširdžiai užjaučiame K A Z I M I E R Ą ir B A R B A R Ą 
ASTRUS, jo 

MYLIMAI SESERIAI 
Čikagoje mirus. 

Albina Balsienė 
Klementina ir Juozas Babravičiai 
Jozefina Bakšienė 
Konstancija Gurskienė 
Antanina Lubinienė 
Vanda ir Albinas Mickai 
Antanina ir Pranas Petraičiai 
Aldona Raulinaitienė 
Petrutė ir Antanas Gudoniai 
Brigita Tamošiūnienė 
Sofija Žiūraitienė 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
9439 S. KEOZIE AVENUE 
EVERGREEN PARK. IL 60642 
TEL (708) 422-3000 
FAX(708) 422-3163 

* 

Jau daugiau, negu 25 metai, kai mūsų agetūra organizuoja 
grupines ir individualias keliones į Lietuvą ir kitus kraštus geriau
siomis kainomis Maloniai ir sąžiningai jus aptarnausime. Informa
cijai skambinti 1-708-422-3000. Darbo vai., pirmad., antrai!., 
tračd., kc 'vd . ir penktd. 9 v.r.—5 v. p.p., seitd. 9 v.r.— 
1 v. p.p. 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

F a u s t i n a M a c k e v i č i e n ė , 
nuoširdi „Draugo" rėmėja ir 
renginių talkininkė, jau išpla
t ino 10 bilietų į „Draugo" 
banketą, kuris įvyks rugsėjo 26 
d., sekmadienį, Martiniąue 
pokylių salėje. Bilietų į banke
tą galima gauti mūsų dienraščio 
administracijoje. 

„Draugo" gegužinės metu 
buvo ištraukti laimingieji bilie
tai . Daugelis ten buvę atsiėmė 
savo dovanas, tačiau keturi 
asmenys yra prašomi atsiliepti. 
Tų laimingųjų bilietų numeriai 
yra šie: 091754,091967,091628, 
091138. Turintieji šiuos nume
rius, prašomi atvykti į „Drau
go" administraciją ir atsiunti 
laimėtąsias dovanas. 

Metiniai Šiluvos atlaidai 
Švč. M. Marijos Gimimo pa
rapijos bažnyčioje prasidės rug
sėjo 7 d. ir baigsis rugsėjo 15 d. 
Pamokslininkas bus svečias iš 
Marijampolės, marijonas kuni
gas Arvydas Liepa. Atlaidai bus 
lietuvių kalba. 

Dr. Lino Sidrio straipsnį 
„Kodėl aš važiuoju į Disneyland 
su vaikais, o ne į Lietuvą ope
ruoti ligonių", spausdintą 
„Drauge", išspausdino ir di
džiausias Lietuvos dienraštis 
„Lietuvos rytas" 1993.VII.29 
laidoje. Dr. Linas Sidrys labai 
rūpinasi sveikatos apsaugos 
patobulinimu ir medicinos 
aptarnavimo bei priemonių 
pagerinimu Lietuvoje. Jis yra 
daug padėjęs Lietuvos li
goniams ten atliktomis opera
cijomis, vaistais bei priemo
nėmis. Jo konstruktyvios kri
tikos straipsnius apie būtiną 
medicinos reformą Lietuvoje 
dažnai su malonumu ir su 
rūpesčiu skaitome „Drauge". Jo 
straipsnius paskelbia ir dienraš
tis „Lietuvos aidas", nors tas 
nepatinka dabartinei Lietuvos 
nomenklatūrai. 

JAV LB Švietimo tarybos 
rengiamoje Mokytojų studijų sa
vaitėje rugp. 15-22 d. bus pakar
tota „apvalaus stalo" diskusijų 
tradicija. Los Angeles lituanis
tinės mokyklos vedėja Marytė 
Newsom praves praktiškus, 
kasdieninius pokalbius apie šių 
dienų lituanistinių mokyklų 
tikrovę: kaip įvairios mokyklos 
susidoroja su įvairiomis proble
momis; kaip jos randa, kuo 
džiaugtis ir pasigrožėti savo 
mokyklose? Reikės atvažiuoti į 
Studijų savaitę ir sužinoti. 

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

(sk) 

x Trūksta J ū s ų gyvenime 
pačių naujausių, necenzū
ruotų žinių iš Lietuvos? Nuo 
Milwaukee iki Elgin, nuo 
Chicago iki South Bend 
informuoti lietuviai klausosi tik 
ŽEMĖS L PRODUCTIONS 
žinių laidų. Jūsų dėmesiui — 
RYTMEČIO EKSPRESAS nuo 
pirm iki penktd. 10 v.r. per 
WNDZ 750 AM. Adresas: 
RYTMEČIO EKSPRESAS, 
WNDZ R a d i o , 5306 W. 
Lawrence, Chicago, IL 60630. 
Tel. (312) 286-1616. Nesuspėjo 
te? Jūsų patogumui VAKA
R I N Ė S N A U J I E N O S nuo 
pirm. iki penktd. 6:30 v.v. per 
WCEV 1450 AM; adresas: 
WCEV Radio, 5356 W. Bel-
mont, Chicago, IL 60641, IL 
(312) 777-1450. Visais reklamos 
reikalais, įskaitant ir mirties 
pranešimus, kreipkitės į mus 
tuoj pat po laidų. 

(sk) 

Ramunė Dičienė, anksčiau 
gyvenusi Čikagoje, o dabar 
Dana Point, CA, atsilygindama 
už savo mamos mirties prane
šimą, jos prisiminimui atsiuntė 
200 dol. auką. Jos mama visada 
skaitydavo „Draugą" ir padė
davo laikraščiui savo aukomis. 
„Ji laukdavo šio laikraščio, kai 
gyveno Rochesteryje, kad žino
tų kas dedasi lietuviškame 
pasaulyje", rašo ji savo laiške. 
„Jums linkiu ištvermės išsilai
kyti ir toliau kovoti su paštu, 
kad „Draugas" neateitų dviem 
savaitėm vėliau". Ramunei 
Dičienei reiškiame nuoširdžią 
pagarbą ir padėką už šią auką, 
kuri taip pat remia ir kitą 
kultūrinę, o ypač meninę, veik-
U. 

Lituanist ikos Tyr imo i r 
Studijų centras vėl priima lei
dinius, aukojamus Lietuvos 
Valstybinei Martyno Mažvydo 
bibliotekai Vilniuje, kuri, pagal 
reikalą, juos arba pasilaikys ar
ba paskirstys kitoms bibliote
koms. Pageidaujami išeivijos 
leidiniai: knygos, žurnalai ir net 
laikraščiai. Pirmenybė leidi
niams lietuvių kalba. Dėl kita
kalbių leidinių patartina pasi
teirauti tyrimo centre (312-
434-4545) prieš vežant į Jau
nimo centrą. Leidiniai į šį, jau 
septintąjį, tyrimo centro 
talpintuvą bus priimami iki 
rugpjūčio pabaigos. 

J u o z a s Vaineikis, Elena 
Burlevičienė, P. Augustaitis, 
Jonas ir Rūta Spurgiai, Gabrie
lė Ročkuvienė ir Nora Spurgy-
tė yra pirmieji atsiuntę aukas, 
atsiliepdami į „Akinių Lietuvos 
Silpnaregiams'" vajų. 

Atei t ininkų konferencija 
prasidės su literatūros, dainų ir 
šokių vakaru, kuris bus penkta
dienį, rugsėjo 3 d., 7:30 v.v. Atei
tininkų namuose. 

Leonidas Donskis, vienas iš 
jaunųjų mokslininkų, prieš ke
lerius metus įsteigusių Klaipė
dos universitetą ir kuriančių 
jame dinamišką intelektualinių 
pastangų židinį, filosofas, u-
topinio ir civilizacinio galvojimo 
tyrinėtojas, Santaros-Šviesos 
keturiasdešimtajame suvažia
vime rugsėjo 9-12 d. Pasaulio 
lietuvių centre. Lemont, IL, 
kalbės apie „Miesto likimą ko
munistinėje ir pokomunistinėje 
Lietuvoje". 

x TIK $39 kava, arbata, 
kakava, apelsinų koncentratas, 
aliejus, mėsos konservai, vita
minai — viskas užsienietiška. 
55 sv. įvairaus maisto — $98. 
Produktai užsienietiški, išsky
rus mėsos gaminius ir sūrį. 45 
sv. įvairaus maisto be mėsos — 
$75. TRANSPAK, 2638 W. 69 
St., Chicago, IL 60629, tel . 
312-436-7772. 

(sk) 

Lemonto Maironio vardo lituanistinės mokyklos pirmo skyriaus mokinių grupelė su tėvais ir 
mokytojomis apsilankė Lietuvių kultūros muziejuje. 

KA VEIKIA LB CICERO 
APYLINKĖ? 

Cicero apylinkės valdybos 
susirinkimas įvyko birželio 7 d. 
A. Šulaitienės namuose. Me
tinio susirinkimo metu iš
rinktoji valdyba nepasiskirstė 
pareigomis, nes buvęs pirmi
ninkas R. Rimkus tuoj po me
tinio susirinkimo išvyko į 
Lietuvą. Šiame valdybos susi
rinkime pasiskirstyta parei
gomis taip: Raimondas Rimkus 
— pirmininkas, Mindaugas 
Baukus — vicepirmininkas, 
Ona Venclovienė — sekretorė, 
Ričardas Andr i š iūnas — 
iždininkas, Julius Balutis, Kos
tas Dočkus, Gintarė Janus , 
Danutė Pareigienė, J an ina 
Rugienienė, Natalia Sodeikienė 
ir Anelė Šulaitienė — nariai. 

Ištuštėjęs iždas ir metinio 
susirinkimo didžiu pritarimu 
globoti ir r emt i JAV LB 
Socialinių Reikalų Tarybos 
paskirtų Kuršėnų vaikų globos 
namus su 80 globojamųjų nuo 3 
iki 18 metų, buvo pirmieji nau
jos valdybos rūpesčiai. Daugiau, 
kaip mėnesį išbuvęs Lietuvoj, 
pirm. R. Rimkus aplankė ir 
apžiūrėjo Kuršėnų vaikų globos 
namus, parvežė daug nuo
traukų su globojamaisiais, pa
statais, aplinka ir vaizdžiai 
valdybos nariams susirinkime 
papasako savo įspūdžius. 

Esant valdyboje 11 asmenų, 
nutarta patiems rinkti rūbus, 
batus, vaistus ir kitokias gė
rybes. Valdyba suko galvas, kur 
ir kaip „iškasti" pinigų siun
tinių pasiunt imui , kai bus 
suaukotos gėrybės. Planuota su
ruošti kokią pramogą, bet gauti 
patalpą, dėl vykstančių parapi
jos pas ta tų pa ta i symų ir 
lietuvių sumažėjusios įtakos 
savoje parapijoje gyventojams 
apylinkėje keičiantis, buvo tik 
svajonė. Valdyba sukruto dirb
ti. 

Buvo parašytas pranešimas ir 
kv ie t imas pr is idėt i pr ie 
ruošiamos siųsti į Lietuvą 
Kuršėnų vaikų globos namams 
siuntos. Pranešimus dalino 
pirmininkas ir valdybos nariai 
sekmadieniais prieš 11 vai. šv. 
Mišias, kurios aukojamos lietu
vių kalba, yra didžiausias mū
siškių susitelkimas. Skelbimas 
„Drauge", kad vykdysim LB 
Socialinių Reikalų Tarybos 
priskirtą Kuršėnų vaikų globą 

Apolinaras P. Bagdonas ir kad ruošiama greitu laiku iš-
Lietuvių mokytojų stovykloje siųsti siuntiniai, buvo labai 
Dainavoje skaitys paskaitą naudingas: net iš Brockton, MA 
„100 metų nuo Mykolaičio-Pu- gauta 4 siuntiniai ir naudingi 
tino gimimo". Stovykla prasidės patarimai iš labai jautrios šir-
šį sekmadienį, rugpjūčio 15 d. dies vaikams Delijos Valiukė-

naitės. Atsiliepė, ir ne pirmą 
kartą, iš Olympia Washington 
— seserys Rimkutės, Birutė 
Gylienė ir Zita Žvirzdienė, 
atsiųsdamos 5 siuntinius; ir 
Aleksandra Gylienė 20U dol. 
Taip pat Marytė Pareigytė, iš
girdusi, kad dėdė, pamatęs 

Kuršėnų vaikų dantis, paliko 
j iems a tvežtus giminėms 
vitaminus, atsiuntė dėžę dantų 
priežiūrai reikmenų. Ji ir šeima 
labai įvertina pastangas įkurti 
Lietuvoj vakarietišką dantų 
gydymo kliniką. 

Birželio 20 d., atsisakius orga
nizacijai naudoti jos prieš metus 
užsakytą parapijos salę, 
apylinkės valdyba suruošė 
cepelinų pietus. Pietūs ir 
laimėjimai praturtino kasą. Šio 
susibūrimo metu pirmininkas 
R. Rimkus rinko aukas, rodė 
nuotraukas. Didžiulis įrėmintas 
su daugel iu nuotraukų 
paveikslas iš Kuršėnų namų 
aplinkos, kambarių, laukų, dar 
bo ūkyje, buvo dalyvavusių 
pietuose apžiūrėtas ir daugelis 
atidarė pinigines. Inž. Kostas 
Dočkus buvo įpareigotas surasti 
palankiausią ir saugią siuntimo 
įstaigą. Buvo pasirinkta 
„Transpak", sutikusi pasiųsti, 
ka ip labdarą, žemiausiu 
atlyginimu. 

Prasidėjo darbymečio savaitė, 
nes tuoj po skelbimų „Drauge" 
pradėjo žmonės nešti vertybes j 
pirmininko ir A. Šulaitienės 
namus. Entuziazmas tekėjo per 
k ra š tu s , kai rūpestingai 
valdyba griebėsi darbo, norė
dama greičiausiu laiku suneš
tus daiktus peržiūrėti, įsiūti sa
gas, pataisyti siūles, suplanuoti 
ir išsiųsti. Visa valdyba dirbo su 
meile, lyg matydama prieš akis 
aprengtą, apautą ir vidaminais 
pastiprintą vaiką ar jaunuolį 
Kuršėnų vaikų globos namuose, 
kurių vedėjas yra F. Rudzin-
skas. Buvo išsiųstos 34 dėžės — 
971 svaras: rūbai, batai, kojinės, 
vaistai , vi taminai , dantim 
pastos, žaislai , spalvoti 
pieštukai, ir t.t. Visą siuntą į 
s iuntimo įstaigą nuvežė 
valdybos narės A. Šulaitienės 

IS ARTI IR TOLI 

J A V 

Perei tą sekmadienį, rugpjū
čio 8 d. Marianapolio, Thomp
son, CT, paruošiamosios 
mokyklos (Preparatory School) 
mokykloje iškilmingai buvo 
paminėta kun. Albino Šeputos, 
MIC, ir kun. Albino Gurklio 50 
metų kunigystės sukakt is . 
Palaimintoj Jurgio Matulaičio 
koplyčioje 4:00 vai. p., buvo kon-
celebruotos padėkos šv. Mišios. 
Vadovaujant Norwich, MA, 
vyskupui Danieliui Reilly, 
Mišias koncelebravo 20 kunigų. 
Koplyčia, kuri sutalpina apie 
400 žmonių, buvo beveik pilna 
sukviestų svečių. Pamokslą 
pasakė kun. Jonas Petrauskas, 
buvęs mokyklos direktorius. 
Kun. A. Šeputa ir kun. A. 
Gurklis visą savo kunigišką 
veiklą praleido Marianapolyje, 
būdami minėtos mokyklos 
mokytojai. 

Po Mišių svečių vaišės buvo 
studentų valgykloje. Vaišės dėl 
gausių sveikinimų ir kalbų 
užtruko ilgiau kaip dvi valan
das. Kun. J. Petrauskas yra 
įšventintas tą pačią dieną su A. 
Šeputa ir A. Gurkliu, bet jo 
jubiliejinės iškilmės įvyks 
rugpjūčio 22 d. Šv. Kazimiero 

žentas John Wallan birželio 
26 d. 

Cicero apylinkės valdyba 
dėkoja visiems geradariams, 
prisidėjusiems gėrybėmis, dar
bu ir pinigais Kuršėnų vaikų 
globos namuose gyvenantiems 
vaikams ir jaunuoliams pra
džiuginti. 

Česlovą Bačinskienė 

parapijos Worcesteryje, MA, 
kur jis yra šiuo metu parapijos 
vikaras. 

A.a. Graž ina Matulaitytė 
mirė rugpjūčio 10 d., 5:20 vai. po 
pietų Matulaič io globos 
namuose, Putnam, CT. Ji buvo 
sulaukusi 94 m. amžiaus. 

Gražina Matulaitytė buvo 
arkivyskupo Jurgio Matulaičio 
giminaitė, pirmojo Lietuvos 
Respublikos valstybės 
kontrolieriaus Vinco Matulaičio 
duktė (jo sesuo buvo Vincenta 
Matulaitytė-Lozoraitienė). A.a. 
Gražina Matulaitytė yra buvusi 
Lietuvos operos solistė, pirmo
sios bolševikų okupacijos metais 
aršiai NKVD persekiota. Ji 
buvo estų poeto Aleksio Rannito 
našlė, jau keletą pastarųjų metų 
praleidusi Matulaičio slaugos 
namuose. 

Tautos Fondo įstaiga per
sikėlė į kitas patalpas — 351 
Highland Boulevard, Brooklyn, 
New York 11206. Naujas tele
fono numeris 1-718-277-0682. 
Fakso numeris toks pat kaip ir 
telefono numeris. 

KANADOJE 

Lietuvių Tautodailės In
s t i tu to nariai , gyvenantieji 
Amerikoje, Kanadoje ir kituose 
kraštuose yra kviečiami į visuo
tinį metinį suvažiavimą š.m. 
rugsėjo 11 d., kuris įvyks LTI 
valdybos pirm. Aldonos 
Veselkienės namuose, 216 
Brock St., Gananoaue. Ontario, 
K7G 1K4, Canada. Telef. (613) 
382-8448. 

Suvažiavime numatyta svars
t y t i t au toda i l ė s parodų 
rengimas bei jose dalyvavimas, 
o taip pat naujų leidinių klau
simas ir tolimesnė Lietuvių 
Tautodailės Instituto veikla. 

V O K I E T I J O J E 

Keturiasdešimtoji Europos 
Lietuviškųjų studijų savaitė 
sėkmingai vyko rugpjūčio 1-8 d. 
Haus St. Ulrich, Augsburge, 
Vokietijoje. Savaitėje dalyvavo 
maždaug 100 lietuvių iš Angli
jos, Austrijos, Belgijos, Italijos, 
JAV, Lietuvos, Prancūzijos, 
Švedijos, Šveicarijos ir Vokie
tijos. Dalyviai išklausė paskaitų 
ir simpoziumų, kuriuose 
kalbėjo: Vincas Bartusevičius, 
Alfredas Bumblauskas, Vai
dotas Daunys, Mykolas Dranga, 
kun. Jonas Jūraitis, Darius 
Kuolys, Vincas Natkevičius, 
Juozas Norkai t is , J u s t a s 
Paleckis, Saulius Pečiulis, 
Algirdas Stepaitis, Vidmantas 
Valiušaitis. 

Tėvynės valandėlės metu prof . 
Vytautas Landsbergis kalbėjo ir 
atliko M. K. Čiurlionio kūrinius 
pianinu. Meninę programą taip 
pat atliko baritonas Gintaras 
Liaugminas, tenoras Gintaras 
Vyšniauskas, akompanuojant 
Yumiko Vamamoro. 

Kajetonas Čeginskas apžvelgė 
40-ties savaičių istoriją ir rengėjai 
išleido apžvalginį leidinį. Ilgai 
buvo diskutuota šių studijų sa
vaičių ateitis ir pagaliau nu
spręsta, kad savaitės turi likti 
už Lietuvos ribų. 1994 m. 
Studijų savaitę numatoma 
rengti Austrijoje. 

Žemai t i ško folkloro an-
s a m b l i u k a s TADUJA iš 
Kelmės, savaitgalį gastroliavęs 
Stetteno pily ir apylinkėse, 
grįždamas namo, birželio 15 
užsuko į Vasario 16 gimnaziją 
ir čia koncertavo. Kadangi vėly
vas popietis buvo giedras ir 
šiltas, kelmiškiai šoko, dainavo 
ir grojo aikštelėje po šimtamečiu 
ąžuolu. 

Atvažiavo 19 TADUJA narių 
su savo vadove Angele Jonušai
te: 14 tautiniais drabužiais apsi
rengusių šokėjų bei dainininkų 
(9 mergaitės ir 5 vyrai) ir 5-ių 
pučiamųjų orkestrėlis. Dainavo 
tik žemaitiškas liaudies dainas 
ir šoko tik Kelmės regiono liau
dies šokius, prisitardami liau
dies muzikos instrumentais — 
kanklėmis, armonika, lumz
deliu, būgnu bei skambalu. 

Birželio 20, sekmadienį, 
Lietuvių Šventųjų koplyčioje, 
Romuvos pilyje, Vokietijoje 
lietuvių katalikų sielovados 
direktorius prel. Antanas Bun-
ga suteikė Sutvirtinimo sak
ramentą 10-čiai tikinčiųjų: 8 
mokiniams ir Laimai Ver-
šelienei bei jos marčiai. 5 sutvir
tintieji yra iš Vokietijos ir 5 iš 
Lietuvos. 

Birželio t rėmimus Vasario 
16 gimnazijos mokiniai, moky
tojai ir Huettenfelde gyvenan
tys lietuviai paminėjo šv. Mišių 
metu. Per pamaldas moksleiviai 
ateitininkai suvaidino trėmimų 
sceną. Vakare vėl visi susirinko 
vėliavų aikštelėje. Čia buvo 
nuleista, visą dieną iki pusės 
stiebo plevėsavusi, Lietuvos tri
spalvė. 13b klasės mokiniai, 
vadovaujami kun. Putrimo, pa
ruošė vaidinimą, kurio vedamoji 
mintis — iš tų baisių įvykių 
mokytis krikščioniškumo. 

Šv. Mišiose ir vakaro 
minėjime dalyvavo nemaža 
grupė Lietuvos beisbolininkų, 
kurie vyko į t a rp tau t ines 
rungtynes Madride. Netoli 
Huettenfeldo juos ištiko avarija, 
todėl laukdami, kol kaltininko 
draudimas užmokės jiems skry
džius į Madridą, gyveno gim
nazijos salėje. Vėliau Madride 
jiems gerai sekėsi, nes pateko į 
aukščiausią pasaulinę lygą. 
Taip Stepono Dariaus atvežtas 
sportas vėl sėkmingai leidžia 
šaknis Lietuvos žemėje. 

x Sonė Tomarienė (Chicago, 
IL) spalio mėn. 2 d. atidaromai 
„Lietuvos Vaikų Vilties" Or
topedinei operacinei, Vilniaus 
Universiteto Vaikų ligoninės 
patalpose, atsiuntė $200.00 
auką. Poniai Tomarienei nuo
širdžiai dėkojame. 

(sk) 

x Parduodame bilietus ke
lionėms į Lietuvą ir į visus 
pasaulio kraštus geriausiomis 
kainomis. Skambinti: T. Les-
niauskienei . TravelCentre , 
Ltd., tel. 708-526-0773. 

(sk) Prie spaudos stalo „Draugo' gegužinėje (sėdi Bronius Juodelis), rugpjūčio 1 d. Čikagoje. 
Nuotr. Vytauto Jaainevičiau* 

Pirmasis nepriklausomos 
Lietuvos ambasadorius Vokie
tijoje prof. Vaidotas Antanaitis 
su žmona š.m. gegužės 16 d. grį
žo į Lietuvą. Su jais atsisvei
kinti į Frankfurto aerodromą 
atvažiavo Vokietijos Lietuvių 
Bendruomenės valdyba: A. Lip-
šys, A. Šmitas, V. Bartuse
vičius, ir jų žmonos, E. Tesnau, 
o taip pat VLB Tarybos įgalio
tinis kultūrinių ryšių su Lietu
va reikalams P. Odinis su 
žmona. Jie nuoširdžiai dėkojo 
ambasadoriui už glaudų bendra
darbiavimą su Vokietijos lietu
viais, už Lietuvos valstybei at
stovavimą Vokietijoje, kas ne
buvo lengva, nes pirmajam 
Lietuvos diplomatui teko 
rūpintis ir patalpomis, užmegzti 
pirmuosius ryšius su įvairiomis 
įstaigomis bei asmenimis. 

Nauju Lietuvos Respublikos 
ambasadoriumi Vokietijoje 
paskirtas prof. Zenonas Narna 
vičius, teisininkas, paskutiniu 
metu dirbęs Vilniaus universi
tete prorektoriumi. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel . (1-312) 776-8700 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
šeštad. 9 v.r. iki 1 vai. d. 




