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Žinios iš Lietuvos — Elta 

JAV ambasadorius 
aptarė kariuomenės 

išvedimo sustabdymą 
su Brazausku 

Vilnius, rugpjūčio 26 d. (Elta) 
— Prezidentas Algirdas Bra
zauskas trečiadienį priėmė JAV 
ambasadorių Darryl Johnson. 
Pokalbyje aptarta situacija, 
susijusi su Rusijos kariuomenės 
išvedimo iš Lietuvos sustab
dymu. JAV ambasadorius išdės
tė JAV Valstybės departamen
to poziciją šiuo klausimu. JAV 
pritaria Lietuvos prezidentui ir 
vyriausybės šiuo metu vykdo
mam kursui politiniame dialoge 
su Rusija, siekiant surasti išeitį 
iš susidariusios padėties. 

Pokalbiui pasibaigus, Johnson 
žurnalistams pasakė, kad JAV 
yra nusivylusios Rusijos spren
dimu sustabdyti kariuomenės 
išvedimą ir yra už tai, kad 
dialogas su Rusija nenutrūktų. 

Bulovas pripažįsta, k a d 
delegacijos darbas b u v o 

politizuotas 

„Nenoriu tv i r t in t i , kad 
rugpjūčio 31-oji taps istorine 
Lietuvos data, tačiau, manau, 
kad Rusijos kariuomenė netu
rėtu ilsrai užsibūti", pareiškė 
Valstybinės derybų su Rusija 
delegacijos vdovas Virgilijus 
Bulovas Seime surengtoje spau
dos konferencijoje. 

Derybų delegacijos vadovas 
Virgilijus Bulovas 

Derybų delegacijos vadovas 
įsitikinęs, kad apskritai Lietuva 
nepakankamai įvertina Rusiją. 
„Rusijos atstovai atidžiai skaito 
mūsų spaudą, yra gerai infor
muoti, puikiai žino, kas vyksta 
delegacijos viduje, kaip kai 
kurie delegacijos nariai atsi
liepia apie prezidentą ir apie 
Lietuvos vykdomą politiką", 
pažymėjo jis. 

,,Aš pritariu prezidento žo
džiams, kad delegacija viršijo 
savo kompetenciją kai kuriais 
klausimais ir kad jos darbas 
buvo pernelyg politizuotas. 
Delegacija turėjo apsiriboti 
patarimais, o ne pamokymais, 
kaip reikia elgtis", pasakė 
Bulovas. 

Delegacijos vadovas pažymėjo, 
kad darbas nutrūko tik dėl 
vieno susitarimo. Prie kitų 
sutarčių dirbama toliau. Pir
miausia reikia baigti Rusijos 
kariuomenės išvedimo iš Vokie
tijos per Lietuvą t ranzi to 
susitarimą, jau beveik baigtas 
ir susitarimas dėl pensijų 
mokėjimo tvarkos buvusiems 
kariškiams, dar vienas preky
bos susitarimas. Delegacija taip 
pat rūpinasi 15 susitarimų, 

kurie yra rengiami ministeri
jose ir žinybose. 

Lietuvos ir Rusijos delegacijos 
ar t imiausias dvi savaites, 
matyt, nesusitiks, nes Rusijos 
derybų delegacijos vadas Viktor 
Isakov šiuo metu atostogauja. 
Dirbs ekspertų grupės. 

Lietuvos prezidentas 
lankysis Kinijoje 

Numatoma, kad lapkričio 
pabaigoje Kinijos Liaudies Res
publikos prezidento J iang 
Zemin kvietimu šioje šalyje lan
kysis Lietuvos prezidentas 
Algirdas Brazauskas. Apie tai 
pranešė prezidento atstovas 
spaudai Nerijus Maliukevičius. 

Prezidento vizito Kinijoje 
detalės buvo aptartos rugpjūčio 
25 d. įvykusiame prezidento ir 
Kinijos Liaudies Respublikos 
ambasadoriaus Chen Di susiti
kime. Beje, Kinijos diplomato 
audiencija buvo paskutinė — jis 
atsisveikino su Lietuva ir 
išvyksta dirbti į Kazachijos 
sostinę Almą Atą. Vietoje jo Lie
tuvoje bus paski r tas kitas 
ambasadorius. 

Lietuvos ir Kinijos santykiai 
klostosi gerai, pažymėta pokal
byje. Kinija ir Lietuva yra 
pasirašiusios susitarimą ekono
mikos, mokslo ir technikos sri
tyse, taip pat koi^ulinę kon
venciją. Brazausko vizito Kinjo-
je metu tikimasi pasirašyti 
investicijų skatinimo ir apsau
gos, kultūrinio bendradarbia
vimo, dvigubo apmokestinimo 
išvengimo ir kitas sutartis. 

Brazauskas papasakojo Kini
jos diplomatui apie politinę ir 
ekonominę situaciją Lietuvoje. 
Be kita ko jis pareiškė įsitiki
nimą, kad Lietuvos ir Rusijos 
santykiai bus sureguliuoti ir 
Rusijos kariuomenė bus išvesta 
ar t imiausiu la iku . Kinija 
visiškai pritaria Lietuvos sie
kiams, pabrėžė Kinijos amba
sadorius. 

Lietuvoje padaugės kiniškų 
prekių 

Trijų dienų vizitą baigė Kini
jos Liaudies Respublikos (KLR) 
tarpvyriausybinio prekybos ir 
ekonominio bendradarbiavimo 
komisija, kur ia i vadovavo 
Užsienio prekybos ministerijos 
ir ekonominio bendradarbiavi
mo Europos departamento di
rektorius Chen Zhiao. 

Pramonės ir prekybos minis
terijoje buvo aptarti dvejų metų 
prekybos rezultatai ir galimy
bės plėsti prekybą. Finansų 
ministerijoje pasirašytas KLR ir 
Lietuvos Respublikos prekybos 
ir ekonominio bendradar
biavimo protokolas, aptarta 
sutartis, pagal kurią KLR 
vyriausybė galėtų suteikti 
Lietuvos vyriausybei 30 
milijonų juan (apie 5 milijonus 
JAV dolerių) kreditą, už kurį 
būtų perkamos Lietuvai reika
lingos kiniškos prekės. Kreditą 
ir 4% metines palūkanas Lietu
va galėtų grąžinti per trejus 
metus lietuviškomis prekėmis. 
Šią sutartį numatoma pasirašy
ti lapkričio mėnesį Lietuvos 
vyriausybinei delegacijai lan
kantis Kinijoje. 

Latvijos prezidentas Guntis Ulmanis (dešinėje) rugpjūčio 13 d lankėsi 
Lietuvoje, kur prezidento kabinete įvyko Lietuvos ir Latvijos delegacijų 
pasitarimas Baltijos šalių politinės ir ekonominės integracijos klausiniais. 

Kaip derybos atsidūrė 
aklavietėje 

tabdyti kariuomenės išvedimą. 
Sekančią dieną Brazauskas pa
skambino Jelcinui, kuris sutiko 
susitikti su Brazausku vėliau 
paskirtą rugpjūčio 23 dieną. 

Brazausko pernelyg greitas 
nutarimas vykti į Maskvą, 
Lietuvai dar negavus formalaus 
pranešimo apie kariuomenės 
išvedimo sustabdymą, dar padi
dino Lietuvos gyventojų baimę, 
kad jis padarysiąs nuolaidų, 
pasirašydamas sutartis. Aštuo
nios opozicinės partijos, jų tarpe 
ir Socialdemokratų Partija ir 
Centro Sąjunga, rugpjūčio 20 d. 
išleido deklaraciją, reikalau
jančią, kad prezidentas nepasi
rašytų jokios sutarties, kol iš 
Lietuvos nebus išvestas paskuti
nis rusų kariškis. Net ir Valsty
binė derybų delegacija viešai 
pareiškė, jog kai kurios nuolai
dos buvo nepriimtinos. 

Lietuvos Misija informavo 
JT ST pirmininkę apie 
kariuomenės išvedimą 

Yra visokių spėliojimų, kodėl 
Rusija sustabdė Rusijos kariuo
menės išvedimą iš Lietuvos, 
rašo dr. Saulius Girnius Laisvos 
Europos/Laisvės Radijo Tyrimų 
Instituto studijoje rugpjūčio 25 
dieną. Kai kas , pavyzdžiui 
Seimo pirmininko pavaduotojas 
Egidijus Bičikauskas, mano, 
kad Rusija niekuomet nenorėjo 
atsisakyti karinių bazių Lietu
voje. Panašią pažiūrą netiesio
giai palaiko ir Rusijos prez. 
Boris Jelcino spaudos sekreto
rius Viačeslav Kostikov, kalbė
damas apie Pabaltijo geopoli
tinę svarbą Rusijai ir apie Rusi
jos investuotą turtą tame re
gione šimtmečių eigoje. 

Pagal kitą, lengviau supran
tamą aiškinimą, daugiau svar
bos įvykių raidoje priskiriama 
Lietuvos ir Rusijos diplomatų 
klaidingam vertinimui vieni 
kitų intencijų ir jų vyriausybių 
laisvės veikti pagal savo norus. 

Brazauskas sakėsi darysiąs 
nuolaidas 

Gegužės ir liepos mėnesiais 
prez. Brazauskas pasiuntė laiš
kus preizdentui Jelcinui, duoda
mas jam suprasti, jog jis ir 
Seimo daugumos partija — 
LDDP nori daryti kompromisus. 

Rusija tuomet pradėjo reika
lauti sutarties prieš užbaig
dama savo kariuomenės iš
vedimą iš Lietuvos ir atme
tė Lietuvos reikalav mą. kad 
sutartyje būtų minimas žalos 
atlyginimo reikalas, manyda
mas, kad Lietuvos valdžia ne
būtų priešinga tokiai pozicijai. 

Užsienio reikalų ministras 
Povilas Gylys ir kit: valdžios 
pareigūnai ne tik neišaiškino 
Lietuvos gyventojams, kokią 
naudą duotų didesnis lankstu
mas derybose, bet priedo dar 
sukėlė rimtus būkštavimus, kad 
Lietuvos interesai būsią pa
žeisti. Seimo opozicįa, kaip ir 
dauguma pagrindinių Lietuvos 
laikraščių reikalavo, kad būtų 
laikomasi 1992 m. birželio 14 
d. referendumu nustatytų gai
rių, reikalaujančių žalos atly
ginimo. Net ir Valstybinė dery
bų delegacija, kurios nariai 
buvo paties prez. Brazausko 
paskirti, pasidarė atsargūs ir 
reikalavo tvirtumo derybose. 

Tuo tarpu Rusijos valdžia vis 
reikalavo nuolaidų, lyg nematy
dama, kad Brazauskas nebeturi 
gyventojų įgaliojimo daryti 
kokias nuolaidas. Rugpjūčio 17 
d. Rusijos Gynybos ministerijos 
pareigūnai informavo Lietuvą, 
kad buvo išleistas įsakymas sus-

Lietuva iš Kinijos atsivežė Lietuvą bus 61-oji Jono Pau-
grūdinių kultūrų, tabako ir jo n a u s B kelionė į užsienį. Ir šiai 
gaminių, arbatžolių, prieskonių, kelionei, kaip pabrėžė Vatikano 

metalo ir keramikos dirbinių, s P a u d o s centro vadovas, Sven-
tekstilės ir avalynės, norėtų tasis Tėvas rengėsi jau seniai -
pirkti vario vielos, farmacijos 
produkcijos, medvilninio ir 
sintetinio pluošto, medvilninių 
ir vilnonių siūlų, dažų ir dažik-
lių tekstilės pramonei, reikme
nų dirbtinių odų gamybai. 

Kinija iš Lietuvos perka trą
šų, fermentų, juodųjų metalų, 
mašinų ir mechaninių įrengi
mų, medicinos ir chirurgijos 
prietaisų. Norėtų pirkti staty
binių medžiagų, gyvulininkys
tės produkcijos, elektrotechni
kos įrangos, medienos. 

Kelionės į Lietuvą popiežius 
laukė 15 metų 

Vatikano spaudos centro 
vadovas Joaquin Navarro-Valls 
spaudos konferencijoje, kuri 
buvo surengta trečiadienį Apaš
talų sosto nunciatūroje, pasakė, 
kad be 17 žmonių oficalios paly
dos, kartu su popiežiumi į Lie
tuvą atvyks ir 50 įvairių užsie
nio šalių žurnalistų, akredituo
tų Vatikane. Pageidaujančių 

gal net nuo pirmųjų dienų po 
pontifikato. Labai norėjo at
vykti į Lietuvos krikšto 600 
metinių, į šventojo Kazimiero 
jubiliejines iškilme?, bet vis 
negaudavo leidimo Reikėjo 
laukti 15 metų ir sulaukti 
Lietuvos nepriklausomybės. 

Į klausimą, ar Lietuva gali 
tikėtis Šventojo Tėvo paramos 
dėl Rusijos kariuomenės 
išvedimo, Vatikano spaudos 
centro vadovas pasakė, kad 
svetimos kariuomenes buvimas 
kitoje valstybėje yra tarptau
tinės teisės sritis. Yra šalių, 
kurios laikosi tarptautinės 
teisės reikalavimų, bet yra 
šalių, kurios nesilaiko. O turėtų 
laikytis visos. 

Spaudos konferencijoje daly 
vavęs Vilniaus arkivyskupas 
metropolitas Audrys Juozas 
Bačkis pasakė, kad pasirengimo 
vizitui darbai, nors ir labai sun
kiai, tačiau eina j pabaigą. 

Apaštalinis nuncijus ark 
šioje kelionėje lydėti Šventąjį J u s t ^ Mullor Garcia p sidžiaugė 
Tėvą buvo apie šimtą. 

Šventasis Tėvas kiekvienais 
metais vyksta į keturias-pen-
kias ilgesnes užsienio keliones 
ir 8-9 — po Italiją. Vizitas į 

suremontuotomis n mciatūros 
patalpomis, pareiškė padėką 
visiems, padėjusiems jas iš
puošti, parengti Šventojo Tėvo 
vizitui. 

Abi pusės nebegalėjo keisti 
pozicijų 

Tada jau nebebuvo įmanoma 
daryti kompromisus. Brazaus
kas nebegalėjo siūlyti jokių nuo
laidų, nerizikuodamas savo po
litine karjera. Bet ir Rusijai, po 
visų savo pareiškimų ir išvedi
mo sustabdymo, nebebuvo kaip 
atsisakyti savo pozicijos ir vėl 
pradėti kariuomenės išvedimą. 
Lietuvos aukšto lygio delegaci
jai, rugpjūčio 21 d. nuvykus į 
Maskvą, jau iš anksto buvo lem
ta sugrįžti tuščiomis, nes nei 
viena pusė nebegalėjo daryti 
nuolaidų. Tad ir Brazauskas jau 
buvo priverstas atšaukti savo 
kelionę j Maskvą. 

Rugpjūčio 22 d. Rusijos Užsie
nio reikalų ministerija visą 
kalte suvertė Lietuvai, sakyda
ma, kad Lietuva atmetė siūlo
mą dokumentą, nustatantį teisi
nį pagrindą kariuomenės išvedi
mui. Rusijos pareiškime dar bu
vo rašoma, kad Rusijos daliniai 
ilgainiui apleis Lietuvą pagal 
tarptautinės teisės nuostatas, 
bet pagal Rusijai patogų tvar
karaštį, apie kurį Lietuvą tik 
informuosianti. 

Prašys t a rp t au t in io 
tarpininkavimo 

Tą pačią dieną, kalbėdamas 
per Lietuvos televiziją, Bra
zauskas pasakė, jog jis netrukus 
pakvies tarptautinę organiza
ciją arba kitą valstybę būti tar
pininke Rusijos kariuomenės iš
vedimo bei žalos atlyginimo 
klausimais. Brazauskas apgai
lestavo, kad Rusija nesilaiko 
savo tarptautinių įsipareigo
jimų, bet pabrėžė, kad abi šalys 
„turi išlaikyti draugiškus kai
myninius santykius visais at
žvilgiais". 

Lietuvos pareigūnai stipriai 
paneigė Lietuvos žinių tink
luose nuolat pasirodantį tei
gimą, kad Lietuva reikalaujanti 
140 bilijonų dolerių atlyginimo 
už padarytus nuostolius nuo 
1940 metų, pažymėdami, jog 
Lietuva oficialiai nėra minėjusi 
jokios sumos, o norėjo gauti 
pritarimą tik žalos atlyginimo 
principui. 

Neteisingos interpretacijos 
abiejų šalių intencijų bei vei
kimo laisvės privedė prie akla
vietės, rašo dr. Girnius. Lietuva 
yra per maža pati viena daryti 
spaudimą Rusijai ir gali tai da
ryti, tik gavus tarptautinės 
bendruomenės paramą. Aukšti 
JAV administracijos pareigūnai 
rugpjūčio 23 d. priminė, kad 
JAV įstatymas reikalauja nu
traukti nehumanitarinę pagal
bą Rusijai, jei Pabaltijo šalyse 
liks Rusijos dalinių po spalio 6 
d. arba jei dar nebus sutarčių su 
visomis trimis šalimis dėl vi
siško dalinių išvedimo. 

New Y o r k a s , rugpjūčio 25 d. 
— Šiandien Lietuvos Misijos 
laikinąją reikalų patikėtinį Al
gimantą Gurecką jo prašymu 
priėmė Jungtinių Tautų Sau
gumo Tarybos pirmininkė JAV 
ambasadorė Madeleine Al-
bright, praneša Lietuvos Nuo
latinė Misija Jungtinėse Tau
tose. Į susitikimą A. Gurecką 
lydėjo Misijos patarėjas Su
žiedėlis. 

Ambasadorė Albright priėmė 
Lietuvos delegacijos atstovus 
Saugumo Tarybos sekretoriate 
Jungtinių Tautų rūmuose. Susi
tikimo metu Gureckas išreiškė 
Lietuvos vyriausybės susirūpi
nimą dėl Rusijos kariuomenės 
išvedimo sustabdymo ir išreiškė 
nuomonę, kad ta i nėra tinka

mas būdas išspręsti kilusius 
nesutarimus Lietuvos-Rusijos 
derybose. Lietuva laiko kariuo
menės išvedimo tvarkaraštį, 
pasirašytą beveik prieš metus 
Maskvoje, pilnai galiojančiu ir 
įpareigojančiu Rusiją išvesti 
savo visas karines pajėgas iki 

rugpjūčio 31 dienos. Lietuvos 
atstovas informavo M. Albright, 
jog Lietuvos vyriausybė pasilai
ko sau teisę prašyti Saugume 
Tarybos posėdžio šiuo klausimu, 
jei padėtis ateityje pablogėtų. 

Ambasadorė Albright padėko
jo už Lietuvos delegacijos inci-
atyvą pateikti jai naujausias 
žinias apie kariuomenės išvedi
mą. Ambasadorė užtikrino, kad 
visa inoformacija bus perduota 
kitiems Saugumo Tarybos na
riams, įskaitant Rusijos Fede
raciją. Ambasadorė minėjo, kad 
lig šiol šis klausimas nebuvo 
diskutuojamas Tarybos pasita
rimuose. 

Norėdama išsakyti savo, kaip 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
atstovės, poziciją, Ambasadore 
Albright pasakė, kad JAV 
vadovybė atydžiai seka šį 
klausimą per savo diplomatines 
įstaigas Vilniuje ir Maskvoje. 
bet taip pat ir per \Vashingtono 
žinybas. „Mano vyriausybei šis 
klausimas labai aktualus". 
pasakė JAV atstovė. 

Pakeistas dovanų į Lietuvą 
apmuitavimas 

Lemont, HL, rugpjūčio 26 d. 
— Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės pirmininkas Bronius 
Nainys informuoja, jog PLB 
atstovybė Vilniuje PLB valdy
bos įstaigai Lemonte atsiuntė 
tokį pranešimą: 

„Vakar, rugpjūčio 25, Lietu
vos Vyriausybė priėmė nutari
mą, pagal kurį siuntiniams į 
Lietuvą iki 30 kg. (apie 66 
svarų) muitai nebus uždedami, 
nepaisant, kas ir kam juos siun
čia". 

„Muitų klausimas įvažiuojan
tiems į Lietuvą ir gabenantiems 
daiktus lagaminais svarstomas 
toliau. Siūloma nemuituoti 
įvežamų daiktų iki 1,000 litų 
ver tės . Šis k l aus imas bus 
svarstomas kitame vyriausybės 
posėdyje". 

Ši žinia, sako B. Nainys, aiš
kiai parodo, kad dabartinė Lie
tuvos vyriausybė į išeivijos 
pageidavimus atsižvelgti neke
tina: a r ne žaidimas blizgučiais, 

V a k a r t i šalys remtų Lietuvos 
poziciją 

Greičiausia ir kitos Vakarų 
valstybės kariuomenės išvedi
mo sustabdymą įvertins kaip 
Jungtinėse Tautose oficialiai 
užreg is t ruo to kariuomenės 
išvedimo tvarkaraščio pažei
dimą. Lietuva, be to, yra pa 
reiškusi, kad ji priešinsis Rusi
jos įstojimui į Europos Tarybą, 
nebent ji išves savo kariuomenę, 
ir galimas daiktas, kad Lietuva 
ras daug pritarikmo Europos 
Taryboje šiai pozicijai. 

Bet Lietuvai labai svarbu 
turėti gerus santykius su Rusi
ja, t a d galima tikėtis, kad 
Brazauskas dės visas pastangas 
patenkinti kiek galint daugiau 
Rusijos re ikalavimų. Beje. 
ginčas su Lietuva ir jo pasekmės 
Rusijai Vakarų viešojoje opini
joje neina Rusijai į naudą Lietu
voje likusieji Rusijos daliniai 
neturi rimto karinio pajėgumo, 
tad jų išvedimas nepakeistų Ru 
sijos saugumo ir karinės pozici
jos. Ko reikia, rašo Girnius, tai 
abiems pusėms prestižą išsaugo-
jančio kompromiso žalos atlygi
nimo klausimu 

50 dolerių pakeičiant į 30 
kilogramų? Atrodo, kad dėl 
dovanų muitavimo teks gerokai 
pakovoti. Tik kyla klausimas. 
ar išeivija čia bus vieninga ir 
PLB valdybos pastangas pa
rems? 

Kai Hong Kongas 
grįš Kinijai 

Š a n c h a j u s . — Kaip jau 
žinoma, 1997 metais britai 
pasitrauks iš Hong Kongo, ir 
koloniją perims Kinija. Kinai 
skelbia, kaip ir buvo sutarta su 
britais, kad vienoj valstybėj bus 
dvi skirtingos valdymo sistemos 
— komunistinė ir kapitalistinė. 
Centro valdžia tam ruošiasi ir 
jau parinko 10,000 kareivių, 
kurie bus perkelti į Hong 
Kongą. Juos specialiai treni
ruoja, moko Anglijos ir apskri
tai vakarų istorijos, kultūros; 
moko ir anglų kalbos. 

— Varšuvoje Rusijos prez. 
Boris Jelcin pasirašė sutartį, 
kurioje žada paskutinius Rusi
jos karius išvesti iš Lenkijos iki 
š.m. spalio 1 d. — trimis mėne
siais anksčiau, negu buvo nu
matyta. Jelcinas ir Lenkijos 
prez. Lech Walęsa taip pat pa
sirašė prekybos sutartį ir susi
tarimą ištiesti dujotiekį iš Rusi
jos per Lenkiją į Vakarų Vokie
tiją. 

— Washington, DC, rugpjū 
čio 25 d. įvyko JAV Kongreso 
Atstovų rūmų tyrimų komisijos 
apklausa dviem temom: „Rusi 
jos-Lietuvos krizė" ir ..Tarptau 
tinis saugumas eroje po Šaltojo 
karo". Ją surengė kongr. Robert 
Dornan (R-C A), joje dalyvavo ir 
dr. Kazys Bobelis, Lietuvos Sei
mo užsienio reikalų komiteto 
pirmininkas. 

KALENDORIUS 

Rugpjūčio 27 d.: Šv. Monika: 
Cezarijus, Gaudąs, Tautgaila. 
Tolvydas. 

R u g p j ū č i o 28 d.: Šv 
Augustinas; Steigvilė, Tarvilas. 

file:///Vashingtono
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PIRMOSIOS PASAULIO 
LIETUVIŲ TENISO 

VARŽYBOS 
IV PLS žaidynių uždarymo te

niso bankete buvo nutarta tarp 
žaidynių įterpti ir Pasaulio 
lietuvių teniso varžybas, kad 
pagyvintų tenisininkų bendra
vimą, nenutraukiant dalyvavi
mo bendrose žaidynėse. 

Remdamasi minimu nutari
mu, Lietuvos Teniso federacija, 
vadovaujama energingo prezi
dento Alfredo Putramento, š.m. 
rugpjūčio 10-15 dienomis su
ruošė I Pasaulio lietuvių teniso 
varžybas. Vilniuje žaidė jau
nesnieji, o Kaune — senjorai. 
Varžybų atidarymui naujame 
teniso klube Vilniuje išsirikiavo 
a r t i 200 ten is in inkų. Tas 
stebėtinai puikus aikštynas yra 
Jaunimo parke už katedros, prie 
Neries upės, Gedimino pilies ir 
Trijų Kryžių kalno papėdėje. 

Atidarymo ilgokoje programo
je pasirodė solistės, aktoriai, 
juokdariai. Sveikino Australijos 
Lietuvių Sporto s-gos pirm. A. 
Laukaitis ir V. Grybauskas iš 
JAV. Buvo dar kelios kalbos ir 
(pagaliau) ministro pirmininko 
A. Šleževičiaus oficialus ati
darymas. 

Vilniuje vyrų klasėje, vadina
moje „profesionalų", dalyvavo ir 
Amerikos lietuvių šiuo metu ge
riausias žaidėjas Vaidas Čikotas 
iš Washingtono. Nekantriai bu
vo laukiama (tikėta) jo dvikovė 
baigmėje prieš Lietuvos čem
pioną R. Murašką iš Klaipėdos. 
Deja, Vaidas tiek toli nepasiekė. 
J i s pralaimėjo jau pusiaubaig-
mėje prieš Lietuvos trečią 
žaidėją G. Vėželį iš Šiaulių 7:5, 
6:3. Ne tik pralaimėjo, bet gavo 
teniso pamoką aikštėje. O nepa
sirodęs rungtynėms dėl trečios 
vietos, nesusimokėjęs starto mo
kesčio ir bendrai savo elgesiu 

PLAUKIMO VARŽYBOS 

Valstybinės plaukimo var
žybos (National Masters Charn-
pionship Open Water Classic 
Swim) įvyks Čikagoje, Michigan 
ežere, sekmadienį, rugsėjo 12 d. 

Lenktynės prasidės Ohio St.. 
paplūdimyje, pagal Lake Shore 
Dr., baigiant Filtration Plant 
ežere ir Navy Pier. Varžybose 
dalyvauja tik plaukimo meistro 
titulą turintieji plaukėjai ir jos 
yra patvirtintos kaip 1.5 ir 3 
mylių nuotolio plaukimas, ati
tinkąs Valstybinio čempionato 
taisykles. Šiose plaukimo lenk
tynėse dalyvaus ir lietuvis Liū-
tavaras Algminas iš P a r k 
Ridge, IL, kuris yra plaukimo 
meistras, ne kartą pasižymėjęs 
lenktynėse. 

su kitais Lietuvos tenisininkais 
ar net gimnėmis, jis pasirodė, 
kaip jaunas lietuvis studentas iš 
Amerikos neturėtų elgtis. 

Toje klasėje pirma vieta teko 
R. Muraškai, baigmėje lengvai 
įveikusiam Vėžei} 6:0,6:40. Jis* 
su Remeikiu lengvai laimėjo ir 
dvejeto varžybas. B klasėje 
(mėgėju) dalyvavo E. Grinius iš 
Los Angeles. Čia jis pasirodė 
geresnis dvejeto varžybose, ku
riose su E. Žuku iš Vilniaus 
laimėjo pirmą vietą. 

35-45 metų grupėje I vietą.* 
lengvai laimėjo buvęs daug
kartinis Lietuvos čempionas G. 
Remeikas. 45-50 m. grupėje — K. 
Makarevičius. 50-55 m. — R. 
Kačanauskas. 55 ir vyresnių 
grupėje — R. Liubartas. Reikia 
pažymėti, kad šioje paskutinėje 
grupėje dalyvavo nemažas bū
rys žaidėjų iš Amerikos. Dauge
liui jų teko žaisti su 15-18 metų 
jaunesniais už save varžovais. 
Tik A.Grinius iš Čikagos ir V. 
Grybauskas iš Floridos perkopė 
pirmąjį ratą. Kiti, kaip G. Gra
jauskas, A. Nakas, A. Andrulis 
(visi iš Floridos) ir J. Brazis iš 
Bostono pralaimėjo pirmame 
rate. 

Vyrų dvejetus iki 55 metų lai
mėjo Makarevičius ir Paulaus
kas, o 55 m. ir vyresnių — R. 
Liubartas ir V. Grybauskas. Šie 
du, pusiaubaigmėje nugalėję 
Andrulį ir Grajauską 6:0,6:0, o 
baigmėje Paulauską — Zablockį 
6:3, 6:1, pakartojo IV PLS 
žaidynių laimėjimą. 

Moterų grupėje čempionės 
vardą iškovojo G. Misiurova 
prieš G. Masiliūnaitę 6:0, 6:3. 
30-40 metų grupėje laimėtoja 
tapo L. Malakauskienė, o 40 m. 
ir vyresnių grupėje — N. Guda-
vičienė. Šioje grupėje dalyvavo 
V. Vebeliūnienė iš New Yorko 
— IV vieta, G. Aleksandravi
čienė iš Waterburry — V vieta 
ir D. Grajauskienė iš Orlando — 
10 vietą. Negeriau joms sekėsi 
moterų ir mišriuose dvejetuose. 

Šių pirmųjų Pasaulio lietuvių 
teniso žaidynių organizacija 
buvo be priekaišto, aikštynai 
puikūs, šeimininkai (Lietuvos 
Teniso federacija) vaišingi. 

Prieš šias žaidynes Palangoje 
vyko Lietuvos senjorų teniso 
varžybos. V. Grybauskas iš 
Floridos jose laimėjo antrą 
vietą. Po šių žaidynių vėl 
Palangoje vyko tarptautinis tur
nyras. Matosi, kad Lietuvos 
Teniso federacija smarkiais šuo
liais žengia į priekį ir greit 
pasivys kitas Lietuvos sporto 
šakas. 

V.G. 

I 

Lietuvos teniso senjorai dalyvavę šią vasara Palangoje vykusiame turnyre. 

Futbolas Čikagoje 

ŠIŲ METŲ PIRMENYBIŲ 
GALUTINĖ PADĖTIS 

Sužaidus po devynerias rung
tynes, Metropolitan lygos Major 
divizijos 1993 metų futbolo 
pirmenybės jau pasibaigė. Pagal 
pasiektų įvarčių santykį ir su
rinktus taškus, komandos išsi
rikiavo šia eilės tvarka: 

1. Vokiečių „Kickers" 
2. Chicago „Pegasus" 
3. Lenkų „Eagles" 
4. Lenkų „Royal Wawel" 
5. „United Serbs" 
6. Vokiečių „Schwaben" 
7. Vokiečių „Green White" 
8. Italų „Maroons" 
9. „Lituanica-Liths" 
10. Čekų „Sparta" 

25:10 15 
19:10 13 
12:10 11 
13:12 9 
12:13 8 
16:19 8 
17:15 7 
12:24 7 
12:15 6 
12:22 6 

Paskutinę vietą užėmusi 
„Sparta" turėjo peržaisti su pir
moje divizijoje pirmą vietą 
užėmusią lenkų komanda „Cra-
covia" dėl pasilikimo major 
divizijoje. Pereinamąsias rung
tynes „Sparta" pralaimėjo 
rezultatu 1:4 ir iškrito iš major 
divizijos, užleisdama vietą 
„Cracovia" komandai. 

Skaudus smūgis „Spartai". 
Liūdna darosi ir „Lituanica-
Liths" komandai, netekus nuo
širdaus bendradarbio. Tenka tik 
džiaugtis, kad patys jos vietoje 
neatsidūrėme. Jų vietoje galėjo 
atsidurti bet kokia komanda, 
pradedant nuo ketvirtos vietos. 

„CRACOVIA" - „LITHS" 

Pirmąsias 1993-94 metų pir
menybių rungtynes „Lituanica 
-Liths" komandai teks žaisti šį 
sekmadienį, rugpjūčio 29 dieną, 
prieš major divizijos naujoką, 
lenkų „Cracovia". 

Atrodo, čia nieko ypatingo. Gal 
net ir lengviau žaisti prieš 
naujoką? Bet šis „naujokas" 
nėra eilinis — jis pirmos divi
zijos čempionas ir dar nespėjęs 
užmigti ant laurų, bet tuo 
pačiu atsikvėpimu išsikovo
jęs vietą major divizijo
je. Sunku apskaičiuoti, koks 
yra skirtumas tarp entuziazmu 
degančios komandos žaidimo ir 
komandos, persekiojamos aiškių 
nesėkmių, kokia Ituo metu yra, 
geriau sakykim, buvo „Liths" 
paskutinėse dviejose rungty
nėse prieš „Royal Wawel" ir 
, ,Eagles" . Visa ta i re ik ia 
pamiršti ir pradėti „biznį" iš 
naujo. 

Rungtynės vyks Buffalo 
Grove ,,Schwaben" center 
aikštėje. Pradžia 3 vai. po 
pietų. Rezervas žais 1 vai. 

Kitą sekmadienį, rugsėjo 5 d., 
pirmenybių rungtynių nebus — 
ilgasis savaitgalis — Darbo 
dienos šventė. , j 

Golfas 

ČIKAGOS GOLFININKAI 
ATRANKINIAME TURNYRE 

Liūtavaras Algminas, pasižymėjęs plaukimo meistras, dalyvaus rugsėjo 12 
d. Čikagoje, Mkhigano ežere, vyksiančiose valstybinėse plaukimo varžybose. 

Čikagos Lietuvių Golfo klubo 
dviejų dienų kvalifikacinės var
žybos rugpjūčio 21 ir 22 dieno
mis vyko Silver Lake golfo lau
kuose. Individualinės varžybos 
vyko visose vyrų ir moterų 
klasėse. Keturi vyrų klasės žai
dėjai ir keturios moterų klasės 
žaidėjos kvalifikavo į Čikagos 
Lietuvių Golfo klubo komandas, 
dalyvavimui ŠALFAS s-gos 
Tarpmiestinėse pirmenybėse. 
Varžybose dalyvavo 37 vyrai ir 
12 moterų. Varžybos buvo vyk
domos ČLGK išlyginamų smū
gių sistema. Žemiau pateikiame 
varžybų laimėtojus,-as. 

Vyrų „A" klasėje: 

Low Gross: T. Vaitkus - 155. 
Low Net: 1 v. - A. Urba -134; 

2 v. - E. Dambrauskas -136; 3 
v. - A. Dagys - 137. 

Vyrų „B" klasėje: 

Low Gross: J. Kubilius -166. 
Low Net: 1 v. - A. Žvinakis -

139; 2 v. - F. Antanaitis - 142; 
3 v. - A. Mockaitis - 145. 

Vyrų „C" klasėje: 

Low Gross: Z. Urba 178. 
Low Net: 1 v. Dr. J. Valaitis 

-142; 2 v. - R. Simokaitis -142; 
3 v. - J Zabukas - 148. 

Vyrų „D" klasėje: 

Low Gross: A. Čepulionis -
196. 

Low Net: 1 v. - T. Simokaitis 
- 135; 2 v. - M. Viržintas - 150; 
3 v. - M. Mažeika - 151. 

Moterų „A" klasėje: 

Low Gross: A. Vaitkienė -182. 
Low Net: 1 v. - R. Karienė -

147; A. Urbienė - 153; 3 v. - G. 
Zabukienė - 157. 

Moterų „B*' klasėje: 

Low Gross: G. Dauskurdienė 
-212. 

Low Net: 1 v. - 1 . Valaitienė -
139; 2 v. - A. Antanaitienė 143; 
3 v. — n. Simokaitienė - 143. 

Prie vėliavėlės a rč iaus ia i 
pr imušė: 

Šeštadieni ii vieno smūgio — 
A. Karas ir R. Karienė. Iš dviejų 
smg. - A. Čepulionis ir A. Vait
kienė. 

Sekmadieni iš vieno smg. - J. 
Zabukas ir A. Vaitkienė. Iš 
dviejų smg. — J.R. Valaitis ir A. 
Antanaitienė. 

I tarpmiest inių varžybų 
kom andas kvalifikavo: 

Vyrų komanda : M. Petro-

LENGVOSIOS 
ATLETIKOS 

PIRMENYBĖS 

1993 m. Š. Amerikos Baltiečių 
ir Lietuvių lengvosios atletikos 
pirmenybės vyks rugsėjo 11-12 
d., Aldershot High School, 50 
Fairvvood Place, West Burling
ton, Ont. Pirmenybes vykdo 
Toronto PPSK „Aušra", talki
nant Hamilton LSK „Kovui". 
Lietuvių pirmenybės bus išves
tos iš baltiečių 

Varžybos vyks šiose klasėse: 
vyrų, moterų, jaunių A (17-19 
m.)*, jaunių ir mergaičių B (15-16 
m), C (13-14 m.), D (11-12 m.), E 
(9-10 m.), F (žemiau 9 m.); vyrų 
ir moterų „Sub-masters" (35-39 
m.) ir visų klasių „Masters" — 
(40-44 m.), (45-49 m.) ir t.t. kas 
5 metai. 

Prieauglio klasifikacija — 
pagal dalyvio amžių 1993 m. 
gruodžio 31 d. Sub-masters ir 
Masters — pagal dalyvio amžių 
varžybų dieną. Dalyvių skaičius 
neapribotas visose klasėse. 

Varžybų pradžia šeštadienį, 
rugsėjo 11 d., 1:30 v. p.p. 
Registracija — nuo 12 vai. 
Sekmadienį varžybų tąsa nuo 
10 vai. ryto. 

Dalyvių registracija — iki 
rugsėjo 7 d. imtinai, šiuo adresu: 
Mrs. Irena VVilkinson, 2783 
Kinnerton Cresc., Mississauga, 
Ont. L5K 2B3. Telef 416-
822-0302. 

Papildomi kontaktai: Algis 
Malinauskas, varžybų vadovas 
416-844-7694; Kazys Šapočki-
nas 416-239-7562; Algirdas 
Bielskus 216-486-0889. 

Sių metų varžybos bus pra
vedamos platesne apimtimi. At
gaivinant ankstyvesnes tradici
jas, šiais metais svečių teisėmis 
yra pakviesti dalyvauti ir vieti
niai suomių, ukrainiečių ir len
kų lengvatlečiai. 

Dalyvavimas atviras visiems 
lietuvių lengvatlečiams. Klubai 
ir pavieniai lengvatlečiai kvie
čiami šiose varžybose gausiai 
dalyvauti. 

ŠALFASS Lengv. 
at let ikos komitetas 

ŠALFASS Centro 
valdyba 

sius, L. Prochnow, P. Stukas, T. 
Vaitkus, R. Panaras, A. Dagys, 
V. Brizgys, J. Kubilius, J. 
Ringus. 

Moterų komanda : A. Vait
kienė, R. Stverak, I. Kleizienė, 
R. Karienė, G. Dauskurdienė, 
A. Urbienė, O. Antanaitienė. 

Tarpmiest inės varžybos 

Šalfas s-gos tarpmiestinės 
varžybos rugsėjo 4-5 dienomis 
vyks Port Huron Golfo laukuose 
netoli Detroito. Dalyvaus ko
mandos iš Toronto, Detroito, 
Clevelando, Čikagos, gal dar ir 
iš kitų miestų. Varžybas pra
veda Čikagos Lietuvių Golfo 
klubas. 

Čikagos lietuvių 
Golfo Įdubas 

DRAUGĄ S 
(usps-iaiooo) 
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„LIETUVA" ŠVEDIJOS 
PADANGĖJE 

Penkiolikos metrų ilgio ir tik 
195 kilogramus tesveriantis 
lenktyninis sklandytuvas 
LAK-17 — naujausia, Prienų 
sportinės aviacijos gamykloje 
pagaminta, „bemotorė oro 
mašina". Šį savaitgalį Berlango 
miesto (Švedija) apylinkėse, 
maždaug 200 km į šiaurės 
vakarus nuo Stokholmo praside
dančiame 23-jame pasaulio 
sklandymo čempionate šiuo 
sklandytuvu skris 42 metų 
sklandytojas bandytojas Vy
tautas Sabeckis. Jis su sklan
dytuvu, kurį tempė keturias 
valandas per Baltiją (beveik 800 
kilometrų) lėktuvas AN-2, pilo
tuojamas labiausiai patyrusių 

jaunų Lietuvos karo aviacijos la
kūnų Eduardo Mažeikos ir Tado 
Juozapavičiaus, jau sėkmingai 
pasiekė Švediją. Kaip sako 
specialistai, mūsų sportininkai 
su sklandytuvu LAK-17 gali 
parodyti ir savo meistriškumą, 
ir ta i , ką sugeba padaryti 
lietuviai, sklandymo aparatų^ 
konstruktoriai ir gamybininkai. 
Sis sklandytuvas kainuoja apie 
80,000 JAV dolerių. Tikimasi, 
kad po pasaulio čempionato 
LAK-17 ras savo rinką. („Vaka
rinis Kaunas" , 06.08) 

• P i r m i e j i e l e k t r a re
guliuojami eismo signalai skers
gatviuose įtaisyti Clevelande 
1914 m. rugpjūčio 5 d. 

DR. VIJAY B A J A J , M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Priklauso Holy Cross ir Chnst ligoninėms 
2434 W. 71 Straat, Chicago 

Tai . 312-434-5849 (veikia 24 vai) 
P i rm, antr, ketv .penkt nuo 12 iki 3 v.p.p. 
10401 S. Robarts Rd., Pato* Mills. IL 

Tai . 708 598-4430 (veikia 24 vai.) 
Pirm , antr., ketv., penkt. 4 v p.p.—7 v.v, 

K a b . tol. ( 3 1 2 ) 4 7 1 - 3 3 0 0 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 

K A R D I O L O G A S — Š IRDIES L IGOS 
7 7 2 2 S . K e d z l a A v e . , 

C h i c a g o , I I I . 6 0 6 5 2 

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

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL B JILDING 

6449 So. Pulaakl R « f l 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 99 St. M (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmo 3 v p p.-7 v v. antrd, 12:30-3 v.p p 
trečd uždaryta, ketvd. 1-3 v.p p . 

penkt ir isStd. 9 v.r.-12 v.p p 

_ __ 
Cardlac Dlagnosis. Ltd. 

Marquatta Madlcal Buildlng 
6132 S. Kadzla 

Chicago, IL 60629 
Ta i . ( 312 )436 -7700 

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

i 
Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6 1 3 2 S. Kadzla, Chicago, III. 
Tai. (312)925-2670 

1185 Oundaa Ave. , E lg ln. III. 60120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kstftis Ava., Chicago 
(312) 778-4969 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 
Tai . (312)476-2112 

9525 S 79th Ave . Hickory Hills. IL 
Tai . (708) 599-8101 
Vai pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tai . (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W 71 st St . 

Tai- (312) 737-5149 
Vai pagal susitarimą 

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

Tai . (708) 448-1777 

Tai . kablnato Ir buto: (708)652 4159 

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

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Straat 

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

Kablnato ta i . (312) 776-2880. 
Raz. (708) 448-5545 

PP 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

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

Tat. 312-585-1955 
172 Schlller St., Elmhurst, IL 60126 

709-941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

24S4 W. 7191 Straat 
(312) 434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

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

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archar Ava. (pne Austm) 

Valandos pagal susitarimą 
Tai. (312) 585-7755 

Kab. tai. (312) 595-0349; 
Raz. (312) 779-5S33 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

42SS W. 63rd St. 
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 12-4 

6-9. antr 12 6. penkt 10-12 1-6 

ARAS ŽLIOBA. M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Madlcal Cantar 

Naparvllla Campus 
1020 E. Ogdan Ava . . Sulta 3 1 0 . 

Naparvllla IL 60563 
Tai . 708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. ta i . 312-586-3166 
Namų 708-381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6 7 4 5 W 63rd St.. Chicago. IL 60638 
Vai ptrm . antr . ketv ir penkt 3-6 

šeštadieniais pagal susitarimą 

" . 



Ar krikščionys turi teisę 

PYKTI 
Visuomenė laukia, kad krikš

čionis būtų ramus, tylus, atlai
dus. Žmonės prisimena, kad 
evangel i ja reikalauja, kad 
k r ik šč ion i s a t suk tų a n t r ą 
žandą, kada jį muša. Manoma, 
kad pyktis y ra nuodėmė, todėl 
šios ydos reikia vengti. 

Tai klaidinga galvosena. Yra 
daug atvejų, kada krikščioniui 
reikia pykti. Popiežius, atvykęs 
į Ameriką, pyko dėl abortų, dėl 
jaunimo klaidinimo, netikrų 
pranašų, dėl pornografijos. 

Senajame Testamente Dievas 
dažnai pyko an t savo išrinkto
sios tautos, kada ji nuo jo nusi
gręžė ir nevykdė jo įstatymų. 
Žydai tada suprato, kad dievo
baimingumas yra būtinas reli
giniame gyvenime: turime bijo
ti, kad nesupykintume Dievo. 

Kada Jėzus Kristus atėjo į pa
saulį, jis pyko ant tų, kurie 
negerbė šventovės ir juos fiziš
kai iš šventovės išvarė, net su 
virve. Jėzus pyko ant fariziejų, 
kurie viešai sakydavo vieną da
lyką, o privačiai visai ką kita 
darydavo. Fariziejai imdavo pir
mąsias vietas renginiuose, save 
aukštino, o ki tus žemino. Fari
ziejai neatpažino Dievo Jėzaus 
Kris taus asmenyje, nes jų akys 
buvo apakintos garbėtroška, 
puikybe, ambicija. 

Jėzus supyko ant figmedžio, 
kuris nedavė vaisių, ir tą medį 
prakeikė. Jėzaus pasakojimuose 
karalius supyko ant svečių, ku
rie atsisakė priimti jo pakvieti
mą į puotą. Karalius supyko 
and puotos dalyvio, kuris ne
buvo t inkamai apsirengęs. Ka
ral ius supyko ant neprotingų 
merginų, kurios nebuvo pasi
ėmusios pakankamai alyvos ži
bintams, kurių šviesa ugeso. Jė
zus Kristus mums pranešė, kad 
jis y ra ramios ir atlaidžios šir
dies, tačiau jo Tėvas danguje rei
kalauja, kad 10 Dievo įsakymų 
būtų vykdomi. Ir Dievo meilė, 
ir Dievo baimė yra akstinas to
bulėti dvasiniame gyvenime. 

Kai aš pradėjau rašyti straips
nius, smerkiančius dabartinę 
Lietuvos mediciną, daugelis nu
stebo. „Lietuvos ryte" vienas 
gydytojas rašė, kad esą mano 
straipsniai kvepia bolševizmu. 
Iš pradžių nesupratau, kodėl 
jiems vieša kritika primena 
bolševizmą. Dabar manau, kad 
suprantu. 50 metų tarybinėje 
Lietuvoje krikščionys nieko 
nekri t ikavo, jų balsas nebuvo 
visuomenėje išgirstas. Viešai 
kritikuoti galėjo tik komunistai, 
o pykti galėjo sau leisti t ik bol
ševikai. Todėl kritika tarybi
niams draugams priminė bolše
vizmą. 

Spaudoje paminėjau sveikatos 
ministrus Oleką ir Brėdikį, Gy
dytojų sąjungos pirmininkus 
Marcinkevičių ir Baublį, stomo-
tologą profesorių Žekonį. Aš 
juos visus asmeniškai pažįstu, 
jiems esu asmeniškai padėjęs, ir 
j ie yra mane vaišinę Lietuvoje. 
Aš ant jų asmeniškai nepykstu. 
J i e visi yra protingi, darbštūs 
žmonės, savo profesijoje daug 
gera padarę. Būtų įdomu dar ir 
atei ty su jais atsisėsti, pasikal
bėti . 

Tačiau, manau, kad mes ne 
t ik turime teisę, bet ir pareigą 
supykti, kad šie žmonės nenu-
sikratė tarybinės stagnacijos li
gos. Jie savanoriškai pasirinko 
užimti vadovaujančias vietas, 
bet atsisakė vadovauti. Lietuvių 
t a u t a ir Lietuvos valstybė yra 
kritiškoje padėtyje, todėl labai 
reikalingi ryžtingi vadovai. 
Ypač iš gydytojų laukiame, kad 
vadai prižiūrėtų bendrą gerovę, 
atsisakytų savanaudiškumo pa
gundų. Deja, taip neįvyko. Visi 
šie vadai jau parodė, kad jie 
savo interesus kelia į pirmą 
vietą. 

Sąjūdžio metu Lietuvos žmo
nės turėjo vilties, kad gyveni
mas bus geresnis. Medicinos va
dai bei kiti Lietuvos pareigūnai 
š ias viltis apvylė. Lietuvos 
žmonės tikėjosi, kad bus sukur
t a teisingesnė visuomeninė 
santvarka, negu kad buvo ko
mun i s tų okupacijos m e t u . 
Dabartinė Lietuvos valdžia šias 
viltis sužlugdė. Tie, kurie valdė 
komunistų metu, nesilaikė ko
munistinių principų, o dabar 
nesilaiko demokratijos principų. 
Dabart iniai valdininkai pir
miausia siekia geresnio gyveni
mo sau ir savo šeimom. Tai yra 
savotiškas buržuazinis interna
cionalizmas, kuris nesirūpina 
tautos ir žmonių gerove. Negi 
šie valdininkai nežino, kad jų 
mentalitetas sukels pasipiktini
mo srovę, panašią į tą, kuri su
kūrė komunizmą? Nuskriausti 
žmonės, kurie gyvena be vilties, 
kurie neturi pakankamai valgy
ti , anksčiau ar vėliau sukils 
prieš savo išnaudotojus. Sant
varka subyrės, ir vėl atsiras mi
lijonai negerovių. 

Todėl būtina, kad krikščionys 
supyktų ir bandytų pakeisti vi
suomenines neteisybes dabar, 
kol dar yra laiko. Turime reika
lauti, kad vadovaujantys atliktų 
tų savo atsakomybę. Lietuvos 
žmonės tur i sudaryti sistemas, 
kurios prižiūrėtų, kad valdinin
kai nepiktnaudžiautų savo pri
vilegijomis. 

L inas S id rys 

ORGANIZUOJASI LIETUVOS 
JAUNIMAS 

Technologuos universitetas Kaune, statybos ir santechnikos rūmai, projektuoti archt. V. Dičiaus. 

IR TOKIŲ YRA LIETUVOJE 
POLICIJOS PAREIGŪNŲ 

Kaip rašoma Lietuvos spaudo
je, nusikalt imų skaičius daugė
ja. Policija yra pajėgi i ša iškin t i 
t ik dalį nusikalt imų. Nesen ia i 
buvo rašoma, kad imta gaudyt i 
„reket ininkus", bet labai abe
jotina, jog jau pradėta rimta 
akcija, kovojant su organizuo
tais nusikaltėliais. P i rmiaus ia 
atkreipkime dėmesį, k a s vyksta 
policijoj, kurios uždavinys kova 
su nusikal t imais ir nus ikal tė
liais. Atrodo, kad t en dar tebe
viešpatauja stalinistinė dvasia. 
Nepaisant , kad policijos parei
gūnai gavo dailią uniformą ir 
davė priesaiką t a r n a u t i Lietu
vai, bet iš tikrųjų viduje liko 
nepasikeitę. 

„Lietuvos a i d e " (Nr. 139) 
Anicetas Sungai la rašo apie 

įvykį Anykščiuose, k a d 1992 m. 
kovo 14 d. nakt į Kr imina l inės 
policijos komisaras inspektorius 
Juozas Jacikas , atėjęs į Anykš-

I G N A S MEDŽIUKAS 

„Už nusižengimą tarnybinės 
etikos principams, policijos pa
reigūno garbės, orumo ir gero 
vardo pažeminimą Tauragės po
licijos komisarui inspektoriui 
Juozui Jacikui pareikšti griežtą 
papeikimą". 

Pasirodo, k a d greit po šio 
įvykio, balandžio 17 d. Lietuvos 
generalinis policijos komisaras 
J. Jaciką atleido iš pareigų 
Anykščiuose ir po mėnesio pa
skyrė la ikinai Tauragės krimi
nalinės policijos rajono komisa
ru inspektorium. Tuo tarpu mi
nistro į sakymas dėl papeikimo 
atėjo t ik rugpjūčio mėnesį. Lap
kričio mėn. J . Jacikas buvo pat
vir t intas rajono kriminalinės 
policijos komisaru. 

Policijos insp . J. Jacikas, per
kel tas į Tauragę, savo elgesio 
nepakeitė. Šilalės policininkai, 

čių kavinę „Žiburys", susimušė pastebėję p r i e šio miestelio vie 
su J . Miniausku ir vyr. polici
n inku M. Memedovu, išvartė 
kavinėje s talus, nuplėšė užuo
laidas, kibo prie padavėjų. 

Buvęs tuo me tu „Žiburio" 
kavinėje vyr. policininkas Ma-
medovas tv i r t ina pamatęs įei
nant į policijos insp. Jaciką, 
kuris buvo gir tas ir tuojau prie
kabiaudamas ėmė k ib t i į atla
pus. Užstojo Miniauskas . Tada 
Jacikas ėmė jį mušt i . Ka i atėju
si kavinės padavėja paprašė lai
kytis tvarkos, Jac ikas , vėl kibo 
muštis. „Žiburio" kavinės rūbi
ninkė pasakojo mačiusi Jaciką 
išlipant iš raudonos mašinos, ir 
jis, įsikibęs į anteną, vos laikėsi 
an t kojų. Tą vakarą pristojęs 
vertėją išgerti. Atsisakius, ėmė 
stumdyti , t ik žmonės įsikišo ir 
išgelbėjo. 

Pažiūrėkime, kaip į ta i reaga
vo Vidaus reikalų ministerija: 

no restorano daug mašinų iš 
Tauragės. Ka i svečiai ėmė skir
s ty t i s , po l ic in inka i pradėjo 
t ikrint i . Ka i kur ie keleiviai bu
vo išgėrę, be t vairuotojai blai
vūs. Kai pajudėjo raudonos spal
vos tarnybinis žiguliukas, vai
ruotojas t i k per porą pirštų 
pravėręs stiklą, bet tuojau jau
tėsi alkoholio kvapas. Iš auto
mobilio išl ipti ats isakė, t i k 
iškišo tarnybinį pažymėjimą ir 
jį palikęs nuvažiavo. 

Pažymėjimas buvo Juozo Ja -
ciko, k r i m i n a l i n ė s policijos 
komisaro inspektoriaus. K a i 
aplinkiniais keliais nepavyko 
jam atgauti palikto pažymėjimo, 
kitos dienos vakarą J . Jacikas 
paskambino telefonu Šilalės po
licijos komisarui ir pasiskundė, 
k a d šilališkiai pripurškė j a m į 
ak i s ašarinių dujų ir a t ėmė 
pažymėjimą. 

Pat i r ta , kad J . Jac ikas daž
nai lankosi Šilalėje. Neblaivus 
būdamas, užeina į komisariatą 
ir jaučiasi ka ip namie — pa-
stumdo kadrus , ką atleist i ir ką 
palikt i policijos tarnyboje kaip 
būsimas Tauragės apskri t ies 
policijos komisaras. Ką gali 
žinoti, gal Jaciko pranašystėms 
bus lemta kada nors įsikūnyti . 

Kol policijai vadovauja komi
saras insp. J. Jacikas, nusikal
tėlių gaujos Tauragėje jaučiasi 
saugiai . Bet žmonėms gyventi 
čia nė ra saugu. Ne t ik gatvėse, 
bet i r namuose; vagystės kas
dieninis reiškinys, sprogimai, 
padegimai. 

„Respublika" liepos 10 d. iš 
Tauragės rašė: „Liepos 8 d. ra
jono policijos komisariato komi
saras J . Jacikas taip „persidir
bo", kad išėjęs iš savo kabineto, 
koridoriuje nugriuvo. Pavaldi
niai jį nunešė į kabinetą išsi
miegoti. J. Jacikas jau turėjo d u 
griežtus papeikimus už girtuo-
liavimą iš dviejų anks tesn ių 
vidaus reikalų ministrų, bet , 
atrodo, kad ir šį kartą išsisuks". 

Kai toks policijos viršininkas, 
ta i nusikaltėliams t i k r a rugia
pjūtė. Pasakojama, kad sausio 
21 d. Žygaičiuose chul iganai 
sumušė policininką. Atvykę iš 
Tauragės, policininkai nusikal
tėlius areštavo, ir teismas nutei
sė areštu. Bet tą patį vakarą J . 
Jacikas pareikalavo vieną iš t ų 
nusikaltėlių paleist i , o k i t ą 
dieną ir ki tus . 

Taigi matome, ka ip „sąžinin
g a i " eina pareigas tokie polici
jos pareigūnai kaip J . Jac ikas . 
Tad netenka stebėtis, kad nusi
kal t imų daugėja. Panaš ia i k a i p 
prieš šimtą metų, ka i dr. V. 
Kudirka rašė savo satyrose apie 
caro valdininkus. 

Lietuvos Krikščionių Demok
r a t ų partijos jaunimo judėj imas 
prasidėjo 1992 m. pavasarį, nors 
pa s t angų subur t i j aunimą buvę 
ir anksč iau . Iniciatyvos ėmėsi 
K a u n o K D skyrius . Į p i rmą su
s i r inkimą 1992 m. gegužės 17 d. 
K a u n o k a r m e l i t ų salėje a tvyko 
7 j aunuol ia i : t r y s kauniečia i ir 
ke tu r i vi lniečiai . Kitą mėnesį 
į v y k u s i a m e j a u n ų j ų sus i 
r i nk ime j a u pasirodė didesnis 
skaič ius . Buvo sudary ta inicia
tyv inė g rupė iš R. Va i tkaus , R. 
Prakapo ir D. Vilimo. Buvo ribo-
jamasi j aun imu nuo 18 iki 35 m. 
amžiaus . P a m a ž u prie LKDP 
skyr ių kūrės i j aun imo sekcijos: 
K a u n o , V i l n i a u s , Vyžuonių 
(Utenos), Tauragės , Alytaus, 
Klaipėdos, Kret ingos, Telšių, 
Ukmergės . Iš pa t pradžių jauni
m a s į s i t r aukė į L K D P prakt inę 
veiklą — dalyvauja r ink imų 
komisijose, d i rba stebėtojais ir 
agi ta tor ia is . Matyt ver t indami 
vyresniųjų darbus,rašo: „Norė
tųsi , kad LKDP jaun imas taptų 
ver ta savo vyresniųjų kolegų 
p a m a i n a " . L K D P suvažiavime 
į par t i jos Tarybą i š r i n k t a s 
jaunųjų atstovas Žygimantas 
Pavil ionis . 

J a u n i m a s nesnaudž ia . J i s 
p i lnas vilčių, ruošiasi ateičiai . 
Gegužės 23 d. Kaune įvyko 
Lie tuvos jaunųjų krikščionių 
d e m o k r a t ų suvaž i av imas — 
konferencija. P r i imta L K D P 
jaunųjų krikščionių demokratų 
sekcijos programa, pa tv i r t in tas 
s t a t u t a s . I š r inkta 19 asmenų 
t a ryba , į kur ią įeina dvylikos 
veikiančių skyrių ats tovai ir 
septyni kiti i š r inkt i suvažia
vimo. Į J K D P valdybą išr inkti : 
V y g a n d a s Aleksandrav ič ius . 
P e t r a s G r a ž u l i s , R a m ū n a s 
P r a k a p a s , A r t ū r a s Vaizbys, 
P a u l i u s V i n k l e r i s . D a r i u s 
Vil imas ir Donatas Žiugžda. Pir
m a j a m e v a l d y b o s posėdyje 
p i rmininku iš r inktas Paul ius 
Vinkleris , vicepirm. Vygandas 
A leksandrav ič iu s ir Da r iu s 
Vil imas, sekre tor ium — Dona
t a s Žiugžda. Pr i imta idėjinė 
deklarac i ja , kurioje konsta
tuojamas Lietuvą tebeslegiantis 
sovietinės okupacijos palikimas, 
cinizmas, moral inis ir intelek 
tua l in i s nuosmukis . „Mes, — 
Jaunieji krikščionys demokratai, 
pasiryžome priešint is nuosmu
kiui ir telktis kur iamam darbui. 
Mes norime patys sau suteikt i 
viltį, ku r i a ga lė tume dalytis ir 
su k i ta i s . Mes t ik ime, kad ta i 
įmanoma, nes visų politinių 
p e r s i m a i n y m ų ir social inių 
griuvimų sumaištyje žvelgiame 
į didžiuosius (nors daugelio ir 
užmi r š tus ) kr ikščioniškosios 

Europos or ientyrus — laisvę ir 

teisingumą"... Sieksime, kad 
visi turėtų vienodas galimybes 
kurti savo laimę; kar tu su tra
dicijų puoselėtojais bursime 
visus, kurie gina tautos laisvę 
ir nepriklausomybę". 

Kovo 18-21 d. Lietuvos Jau
nųjų krikščionių demokratų at
stovai Aidas Palubinskas ir 
Žygimantas Pavilionis dalyvavo 
tarptautinėj Rytų Europos jau
nimo konferencijoje, k u r i ą 
organizavo K o n r a d o Ade
nauerio fondas ir Vokietijos 
jaunimo sąjunga. Konferencijoje 
dalyvavo jaunųjų krikščionių 
demokratų, konservatorių ir li
beralų atstovai iš Lietuvos, Lat
vijos, Estijos, Ba l ta rus i jos , 
Ukrainos. Rumunijos, Bulga
rijos, Vengrijos, Čekijos, Slovė
nijos, Kroatijos ir Rusijos atsto
vai. D emo k r a t i n ė J a u n i m o 
sąjunga (DEMYC) įkurta 1975 
m. siekia politinio bendradar
b iavimo t a r p k r i š k č i o n i ų 
demokratų, konservatorių ir 
l iberalų j a u n i m o . E u r o p o s 
Jaunųjų krikščionių demokratų 
sąjunga (EYCD) yra Krikš
čionių Demokra tų In te rna 
cionalo narė. apjungianti krikš
čioniškai demokratinės orienta
cijos jaunimą. 

Konferenci jos t i k s l a s — 
užmegzti ar t imesnius ryšius ir 
padėti Rytų Europos jaunimui 
suprast i t e i s i n ė s va ls tybės 
r e i k a l a v i m u s , demokra t i ją , 
rinkos ekonomiją, investavimus 
ir t am susidariusias kliūtis . 
Vokiečių atstovai minėjo, kad "*"* 
rytų europiečiai prašo milijo
ninių sumų. kurias pravalgo ir 
išleidžia neproduktingiems pro
jektams. Diskutuotos sąlygos, 
kurios patrauktų užsienio pasi
t ikėj imą ir i n v e s t a v i m u s . 
Krikščionių demokratų atstovai 
žadėjo, kad Lietuvoje, Latvijoje 
ir Estijoje bus įkurti Adenauerio 
fondo mažieji seminarai, kurie 
teiks žinių jauniesiems poli
t i k ams p a k e l i u i į V a k a r ų 
Europą. 

P R 

P O P U L I A R I A U S I V A R D A I 

Prieš me tus ki tus dažniausi 
naujagimių tautiniai , senieji, 
pagoniški bei darybiniai vardai 
pamažu t raukias i iš mados. Vy
tau tu . Gediminu, Milda, Aiste, 
Migle krikštijama dažnokai, bet 
jau rečiau nei prieš 2-4 metus. 
Pasak civilinės metrikacijos gi
mimų registravimo padalinio 
darbuotojų, šiemet Kaune popu
liariausi vardai yra Arnas, 
Mantas, Aurimas. Karolis. Lau
ra. Indrė, Radvile, Dovilė, Si
mona. 

TRUPUTIS KITO 
GYVENIMO 

V I D M A N T A S P O V I L I O N I S 
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Sol. Laima Stepaitienė, poetas Vaidotas Daunys ir akompaniatorė Gražina 
Landsbergienė (ui gėlių puokštės), atlikę religinių giesmių ir poezijos 
programą 40 tojoje Europos Lietuviik » studijų savaitėje. 

Nuotr. R. Kubiliūtės 

Kaip ir visi n u o mažens savarankiški žmonės, 
Valdis lengvai bendravo su žmonėmis, neslėpė nei 
simpatijų, nei antipati jų. Lagerio gyvenimas jam ne
buvo sunkus. Pa t s sakė: nuo mažens iš lagerio ir ne
buvau išėjės. 

Mūsų zonoje jį globojo taut ie t is Feliksas. Daug 
ramesnis , daug san tūresn is . O nekentė labausiai 
Kuzikas Jakubovskio. Jo nekentėme visi, tačiau tai j a m 
į akis sakė t ik vienas Valdis. Kar tą išvietėje radome 
paskandintus visos zonos numylėtinius kačiukus. 
Sužinojome, kad t a i Jakubovskio darbas. Valdis j a m 
pasakė: 

- Tavo skerdieną irgi iš ten iš t rauks . 
Jakubovskiui nuka i to ausys, bet nutylėjo. Reta ta i 

buvo figūra. Kalbėjo, kad Jakubovskis, Latvijos lenkas, 
prieš karą mokėsi dvasinėje seminarijoje. I r iŠ tiesų — 
kalbos maniera p r iminė kunigą. Kai rusa i okupavo 
Latviją, vežė žmones, pa t s išvežė savo tėvą ir brolį — 
kad gau tų jų k rau tuvę . Ka i užėjo vokiečiai - plėšė i r 
šaudė žydus, o po karo jau buvo str ibas. Taip 
užsimaskavo. Bet 1960 mete is buvo prisiminti jo ka ro 
meto reikalai . U i nuopelnus - penkiolika metų. 

Jakubovskis — nepaprastai storas ir raudonas. Ka
gėbistai jį girdo degtine, šeria apelsinais ir kiaušiniais. 
Panašus į dvi kr iaušes , sudėtas viena a n t kitos. Atvi
ras jis buvo šuva, neslėpė to nė kiek. Jei sveikindavosi 
su Aleksandrovu, t a i būt ina i spausdavo ranką. Je i 
pamatydavo kokį viršininką, kad ir orižiūrėtoia. 

čiauškėdavo meiliu balseliu. Puldavo a r t y n : 
— Gal re ikia ko? 
Tik spėjau atvažiuoti, o Jakubovskis j a u pr is is ta tė 

pakalbėti . Esąs beveik lietuvis, savas žmogus . Viena 
jo bobutė buvusi lietuvė. Vėliau paaiškėjo, k a d t a jo 
bobutė buvo i r vokietė, i r lenkė, ir rusė, i r es tė , i r žydė 
— viskas priklausė nuo to, su k u o J a k u b o v s k i s ben
dravo. Latviškai jis kalbėjo su stipriu akcentu, rusiškai 
irgi. Vakarais vaikštinėdavo su bičiuliu — sulenkėjusiu 
l ietuviu nuo Zarasų, pavarde Zakščiauskas . Tardavo 
rus iškus žodžius lenkiškai , o jei ir į t e rpdavo t ikrą 
lenkišką žodį, ta i be galo iškraipytą. 

N e mažiau brangems d raugas negu J a k u b o v s k i s 
Kuzikui yra es tas Partsas . Likimas žaidė keistai . . . Kai 
Kuzikas nuėjo į šeštą korpusą pjaustyt i lavonų, Par t - ' 
sas mirė ir tapo pirmuoju jo k l ientu . 

Kai ateina žinių laikas, aplink garsiakalbį, kabant į 
sekcijoje ant sienos, susispiečia būrelis informacijos mė 
gėjų. Ki tas garsiakalbis kabo l auke a n t s tulpo. Žinių 
k lausymas — lagerio gyvenimo apeiga. Laisvėje kas ; 
paklausei Vilniaus, Maskvos, pasuka i BBC, Vokiečių 
bangą, Vatikaną. Žinai, kokie re iškinia i , kokios 
priežastys. Čia kitaip. Gandai klaidžioja po lagerį. 
Žydai t iki , kad juos grei tai išleis — u r m u , ir su m u m i s 
nesišneka. 

— Jūs Sąjungos piliečiai, j ū s ir ž inoki tės . Č ia ne 
mūsų tėvynė. Mes grei tai važiuosime namo. 

Mes, vietiniai, nesiginčijame. KGB leidžia tuos gan-

kar tu . Transl iuoja garsiakalbis kažkurią Maskvos 
programą. Vos vos girdėti, ir v ienas iš susirinkusių jį 
nukabina. Laiko prie ausies, atkartoja šalia stovinčiam. 
Žinios iš Sąjungos. Pranešimai iš užsienio — visi susi
spaudžia glaudžiau. Po kelių minučių radijas ka
binamas į vietą- Prasideda diskusija: paleis, nepaleis... 

Apie t a i , kas buvo pasakyta , nekalbama. K a m 
kalbėti , je i viskas aišku. Žinių klausomasi dėl to, k a s 
nepasakoma, o iš nepasakyto daromos išvados. Kiek 
žmonių — t iek išvadų. Diskusijos ilgam... 

M a n e t ampo kasdieną — nevykdau planų. Skauda 
galvą. Kasdieną einu į sani tar inę dalį matuot i s 
tempera tūros . Kas iš to? Je lena Ivanovna sako, kad 
neturi te isės t iek daug dienų iš eilės atleisti nuo dar
bo, o ir Aleksandrovas jai liepęs to nebedaryti. 

— Siųski te į ligoninę, — sakau . 
Kir ie l ius tuo naudojasi. Siūlo rašyti skundą prieš 

Aleksandrovą. Aiškus man t a s Kirielius, bet dažnai 
pas jį užeinu. Žinau: jei Kirielius tikės, kad sergu, tikės 
ir Aleksandrovas. Taip kol kas išvengsiu karcerio. Gal 
net pa teks iu į ligoninę. 

Klausausi jo, gurkšnoju arbatą. Kartais sutinku, kar
ta is prieštarauju. Tada pasipila srautas keiksmų. Nėra 
zonoje nė vieno padoraus žmogaus. Žinoma, išskyrus 
Kiriel ių ir mane. Bet aš nerašau skundo prieš 
Aleksandrovą, tai rašo jj Kirielius. Bet Kirielius 
nemoka rus iškai , prašo išversti. 

— Gera i , — sakau. — J ū s diktuokite, aš rašysiu. 
Bet Kiriel ius nemoka ne t ik rusų kalbos, nemoka dus, KGB ir puoselėja. Taip skaldo, t a i p valdo. , , «•• 

Seniai, kar iniai , l auk ia pavasar io . I r juos išleis - * į ^ ^ ? ^ i ^ J ^ ; i ^ ! j į i * 2 f 5 ? « 
u r m u . A m n e s t u o s p e r g a l ė s 30 m e č i o p r o g a . 
Administracija j iems apie t a i užs imena. Dar ap ie t a i . 
kad svarbiausia — gerai elgt is . įrodyti meilę t a rybų 
valdžiai. Mylėsi — išvažiuosi. 

Žinių mėgėjai ir gandų skleidėjai prie radijo renkasi 

diktuos, o j is laukia, kol sugalvosiu aš pats. Tai žai
džiame gal valandą, kol užrašau kelis bereikšmius saki
nius. Mūsų darbą nutraukia lankytojai. Išeinu. Vaka
re vėl a te inu ir prašau to rankraščio. 

(Rus daugiau) 
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LIETUVIU TELKINIAI 

CLEVELAND, OH 
ŠILUVOS DIEVO MOTINOS 

ŠVENTĖ 

Sekmadienį, rugsėjo 5 d., Cle
velando Šv. Jurgio parapija švęs 
Šiluvos Dievo Motinos šventę. 
Po 10:30 vai. šv. Mišių bus pro
cesija į šventovę (šventoriaus 
sode^ palaiminimui Švenčiau
siuoju Sakramentu (jei bus 
gražus oras>. Visi clevelan-
dieciai kviečiami šiose iškilmėse 
dalyvauti. 

KATALIKU VETERANU 
POSTO VAKARIENĖ 

Šv. Jurgio parapijos katalikų 
veteranų postas rugsėjo 5 d. 
rengia savo gegužinę — Eagles 
Club Picnic Area, Willoughby, 
Ohio. Informacijai kreipkitės į 
kun. Juozą Bacevičių. 

TELKIAMOS LĖŠOS 
KALĖDŲ DOVANĖLĖMS 

Clevelando Sv. Jurgio parapi
joje jau telkiamos lėšos kalėdi
nėms dovanoms adoptuotai Pa
nevėžyje parapijai pirkti . Do
vanėlės bus siunčiamos 30 naš
laičių tos parapijos prieglaudoje; 
tikimasi nupirkti ir religinio 
pobūdžio dovanėles tos parapi
jos nariams. Norintieji prisidėti 
prie šios talkos, prašomi kreip
tis į kleboną kun. Juozą Bacevi
čių arba į Aušrą Babickienę. 

SĖKMINGA „DIRVOS" 
GEGUŽINĖ 

Praėjusį sekmadienį Cleve
lando apylinkių lietuviai gau
siai suvažiavo j „Dirvos" ge
gužinę Vinco ir Liudos Apanių 
sodyboje, Chesterland, Ohio. 
Oras pasitaikė labai gražus. 
Skanus maistas, gaivinantieji 
gėrimai, turt ingi dovanų trau
kimai bei smagus pabendravi
mas gamtoje visiems paliko 
mielus prisiminimus. 

G.J. 

RENGINIAI CLEVELANDE 

Rugsėjo 10-12 d. — Lietuvių 
namų 20-ji sukaktis. 

Spalio 2-3 d. — Lietuvos 
Vyčių Vidurio rajono sąskrydis 
ir koncertas. Koncertą atliks 
Clevelando Dainuojantys Ange
lai. 

Spalio 9-10 d. - Lietuvių die
nos. 

Lapkričio 7 d. — Pianistų 
Roko ir Sonatos Zubovų koncer
tas. 

LIETUVIV NAMŲ 20-TOJI 
SUKAKTIS 

Rugsėjo 10 d., penktadienį, — 
sukakties pobūvis Lietuvių Na
mų didžiojoje salėje (vaišės, 
muzika, šokiai). Rezervacijų ne
reikia. 

Rugsėjo 11, šešiadienį, -
iškilminga sukaktuvių vaka
rienė ir šokiai. Rezervacijas pri
ima M. Aukštuolis, Z. Dučma-
nas, J. Malskis, B Bernotas ir 
Lietuvių namų administracija. 
Dalyvavimas — 30 dol 
asmeniui. 

Rugsėjo 12 d., sekmadienį, — 
šv. Mišios 10 v.r. Dievo Motinos 
šventovėje. 12 vai. Užbaigtuvės 
„Gintare". 

Lietuvių namų gyvavimo dvi 
dešimtąją sukakt į švęsti 
kviečiama visa Clevelando 
lietuvių bendruomenė, kuriai 
šie namai per 20-tį metų tar 
navo. Dalyvaukime visi! 

LOS ANGELES, CA 

LANKĖSI PROFESORIAI 
IŠ LIETUVOS 

Profesoriai iš Lietuvos. Lat
vijos ir Estijos š.m. liepos mėne
sį lankėsi Californijoje. Lietuvai 
atstovavo prof. dr. Kęstutis 
Kriščiūnas, Kauno Technologi
jos universiteto rektorius, prof. 
dr. Aldona Rėksnienė iš Vil
niaus universiteto ir prof. dr. 
Irena Sabaliauskaitė iš Klai
pėdos universiteto. Californijoje 
jie praleido tris savaites. Čia 
juos globojo California Lutheran 
universitetas. Kelionės ir kitas 
išlaidas padengė U.S.I.A. 

Lankydami mokslo įstaigas. 
svečiai iš Baltijos šalių aplankt; 
ir Tomo Akviniečio kolegiją 
(Thomas Aųuinas College), San 
ta Paulą, Ca., kur pirmų metų 
studijasjau pabaigė trys studen
tai iš Lietuvos. Svečiams jie 
papasakojo savo įspūdžius, 
kuriuos jiems paliko studijos 
pagal Vakarų Pasaulio Didžiųjų 
Knygų programą. Svečiai gi 
papasakojo paskutines nau
jienas iš Lietuvos. 

Viltis Jatulienė 

CLASSIFIED GUIDE 

Profesoriai iš Lietuvos susipažįsta su Tomo Akviniečio kolegija Santa Paulą, Californijoje. Iš k 
- Kauno Technologijos universiteto rektorius Gintautas Vyšniauskas, dr. Kęstutis Kriščiūnas, 
Vilniaus u-to prof. Aldona Rėksnienė, Thomas Aąuinas bibliotekininkė Viltis Janutienė, Klaipė
dos u to prof. Irena Sabaliauskaitė ir studentas iš Lietuvos Žygintas Binkis. 

ST. P E T E R S B U R G , FL 
IŠLEISTUVĖS 

St. Petersburgo lietuvių 
vasaros metu gerokai sumažėja. 
nes žiemos >e-ouo gyventojai, 
š i au r i eč ia i ir k£i :iadiečiai, grįžta 
į savo vasaros namus. Nepai
sant to, sekmadieniais pietums 
į Lietuvių klubą susirenka arti 
200 asmenų. Šįmet daugelis 
lankėsi Lietuvoje. Gegužės mėn. 
išvykusių 42-jų asmenų grupėje 
buvo ir visuomenininkas Kazi
mieras Gimžauskas. Kazimie
ras ne tik aplankė Lietuvą ir 
savo artimuosius, bet apsitvar
kė jau anksčiau Vilniuje įsigytą 
butą ir nutarė pastoviai apsi
gyventi Lietuvoje. Eugenija ir 
Kazimieras Gimžauskai rugpjū
čio 23 d. palieka St. Petersburgą, 
išvyksta gyventi į Lietuvą. 

JAV LB St. Petersburgo apy
gardos valdyba, talkinant apy
linkės valdybai, rugpjūčio 15 d. 
išvykstantiems Lietuvių klubo 
mažojoje salėje suruošė gražias 
išleistuves. Dalyvavo arti 90 
asmenų. Į salę įžengiantys Eu
genija ir Kazimieras buvo sutik
ti plojimais ir papuošti gėlėmis. 

Išleistuvių programai vadovavo 
LB St. Petersburgo apygardos 
pirm. Janina Gerdvilienė. Pa 
kviestas sukalbėti maldą, kun. 
dr. Matas Čyvas meldė Aukš
čiausiąjį globoti ir laiminti į 
tėvynę išvykstančius Kazimie
rą ir Eugeniją. 

Dalyviai buvo pakviesti gar
džiuotis Irenos Jurgelienės 
pagaminta vakariene. Prie 
stalų patarnavo apygardos įr 
apylinkės va'u'ybu darbščiosios 
moterys: Aldona Baukienė, Ele-

Lietuviu namų Clevelande 20 metų sukakties minėjimui ruošti pasitarime organizacijų atstovai 
pareiškia savo nuomones. Iš k. - Lietuvių namų pirm R. Butkus, Z. Dučmanas. J. Balbotas ir 
V. Spirikait ienė. _ 

Nuotr. V. Bacevičiaus 

na Jasaitiene. Loreta Kynienė 
ir Aurelija R. bertson. įvairiuo
se darbuose daug padėjo apylin 
kės vicepirm Bronius Bartkus. 

Po vakarienės su išvykstan
čiais Gimžauskais atsisveikino 
Adolfas Armalis, LB Tarybos 
narys ir St. Petersburgo apy
linkės soc. reikalų vadovas, 
paminėdamas Kazimiero didelį 
įnašą Lietuvos laisvinimo dar
buose bei veikią Lietuvių Bend
ruomenėje, suorganizuojant St. 
Petersburgo apygardą ir dir
bant joje. Aleksas Vaškelis, 

sukurtą adresą su visų dalyvių 
parašais. Adreso tekstą perskaitė 
Aurelija Robertson. Buvo pa
keltos šampano taurės ir išvyks
tantiems sugiedota .,Ilgiausių 
metų". Toliau buvo vaišintasi 
kavute ir Gražinos Jezukaitie 
nės iškeptu skaniu tortu. 

Vaišių pabaigoje Kazimieras 
Gimžauskas padėkojo išleistu
vių rengėjams ir visiems daly 
viams, prisiminė savo 20-ties 
metų laikotarpį, praleistą St 
Petersburgo lietuvių tarpe, kur 
buvo daug dirbta ir sielotasi 

Į Lietuva išvykstančių Gimžausku išleistuvėse. Iš k. - K. Kiaunė, K. 
Gimžauskas. E. Gimžauskienė. K. Kartanienė ir G. Jezukaitienė. 

prisiminė Kazimiero bendra-
darbavimą spaudoje. Organiza
cijų vardu su išvykstančiais at
sisveikino: Vladas Kulbokas — 
vilniečių vardu, Antanas Gu
doms — Lietuvių klubo, kun. 
Steponas Ropolas — Sv. Kazi
miero misijos, Aldona Baukienė 
— LB St. Petersburgo apylinkės 
vardu, Janina Gerdvilienė — 
Lietuvių Fondo. Elena Grigai
tienė, Stasys Vaškys — klubo 
choro, vaidintojų vardu — Al
bertas Mateika, Klemas Jur 
gėla ir Mečys Krasauskas. Sta
sys Vaškys paskaitė eiliuotą ra
šinį, paryškinantį Eugenijos ir 
Kazimiero kai kuriuos gyveni
mo įvykius. 

Eugenijai ir Kazimierui 
Gimžauskams išleistuvių 
rengėjai įteikė Vytauto Gružo 

folSCELLANEOUS REAL ESTATE 

i0°/b—20°/o—30°c pigiau mokesrt 
už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
pas mus 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Stret 
Tel. — (708) 4 2 4 865^ 

(312 ) 5 8 1 - S 6 M 

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 

Nevedęs amerikietis išvyksta į Lie
tuvą 1994 m. vasario mėn. Norėtų su
sirasti neištekėjusią merginą (tarp 
20-30 metų), vertėją ir bendrakeleivę 
Mokėtų algą. Siųskite dabartinę nuo
trauką ir laišką: 

Jim Pranckus 
Balt ic Trade Inc. 
P.O. Box 71 
Union Mills, IN 46382 

50 m. moteris suteiks priežiūrą 
vaikams, pagyvenusiam žmogui arba 
ligoniui. Kreiptis: tel . 312-254-3979. 

š*s GREIT 
PARDUODA 

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

(312) 5 8 6 - 5 9 5 9 
( 7 0 8 ) 4 2 5 - 7 1 6 1 

RIMAS L. STANKUS 
• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MIS. Kompiuterių ir FAX pagalba; 
• Nuosavybių įkainavimas vaitui 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
• Apartmentus it Žemę.. 
• Pensininkams Nuolaida. 1 

HOUSE REDUCED TO SELL 
by owner. Palos HIUs vte. 4 bdrm. ranch; 
2 v i bath; bsmt with f am. room; large kit-
chen: many extras. $148,000 

Call: 708599-2831 

Moving—Kraustymas 
Profesionalus patarnavimas pri
einamomis kainomis, jums patogiu 
laiku Draudimas garantuotas. Kreiptis: 
Gediminas: tel. 312-925-4331 

IprAlM/ KMIECIK REALTORS 
V^IIIUIJ^- 7922 s pu(ask. Rd 

• * • 4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

)ei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės j Danute Mayer. Ji 
p/ofesionaliai. sąžiningai ir 
jsinenKkai patarnaus. Įkainavimas 
veltui 

Moteris is Lietuvos, 56 m. gali 
prižiūrėti senelius, vaikus bei ligonius 
ir gyventi kartu. Skambinti: 

708-654-2493. 

HELP WANTED 

US. Savings Bonds 
Make Great Gifts. 

rij-. lOaCOMIMC-jU J 

\ putliu <.i-r\i(i >>t thts nevvspaper 

laikomas žmogus, 
galintis pravesti diskoteką. 

Kreiptis, tol. 312-890-9573 

Valymo darbas 
laikoma moteria valyti namus bei 
rastines. Alga nemažesnė, kaip $310 iki 
$370 per sav. Reikia gyventi Chicagos 
priemiestyje. Kambarys bus parūpintas. 

Skambinti: 1-708-393-3999 

Lietuvos reikalai^: savo ir 
žmonos vardu jautriai su visais 
atsisveikino. Programos vado
vei J. Gerdvihenei tarus visiems 
padėkos žodį ir palinkėjus iš
vykstant iem? laimingo gyveni
mo, atsisveikinimas buvo baig
tas „Lietuva brangi" giesme. 

Eugenija ir Kazimieras Gim
žauskai yra pirmosios kregždės. 
iš St. Petersburgo išskrendan
čios gyventi laisvoje Lietuvoje. 
Kelionėje juos palydės CJenutė ir 
Adolfas Armaliai. 

Telaimina Aukščiausiasis juos 
ir jų pasirinktąjį gyvenimo 
kel i{* ! St. Všk. 

• Garsioji JAV Laivyno 
akademija Annapolyje, MD 
įsteigta 1845 m. rugpjūčio 10 d. 

DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

DARIAUS IR GIRĖNO skrydžio jubiliejiniai vokai. 
Antspauduoti Amerikos pašto. Jul. 15,1993 
data. 2 rūšių po $1.50 

DARIAUS IR GIRĖNO skrydžio jubiliejiniai vokai. 
Neantspauduoti. 2 rūšių po $0.35 

LIETUVIŲ PAPROČIAI IR TRADICIJOS IŠEIVI
JOJE. Lietuvių-anglų kalbomis. Dan. Bra-
zytė-Bindokienė. 364 psl $15.00 

LIETUVIŲ EGZODO LITERATŪRA 1945-1990. 
Red. K. Bradūnas ir R. Šilbajoris. 861 psl. $30.00 

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS ISTORIJA 
1918-1940. Juozas Jakštas. 272 psl. . . . $14.00 

AMŽINO jŠALO ŽEMĖJE, Sibiran tremtinių atsi
minimai. 303 psl $10.00 

Pastaba. Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųsti. 
Užsimokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta ir per
siuntimo išlaidos. 

We Ship UPS 

Užsiimam maisto tiekimu (catering) 

312-434-9766 

talman 
delicatcssen 

Skaniausi lietuviški gaminiai 

1624 West 69th Street. Chicago. IL 60629 

BTCjSįš? 
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TRAVEL CONSULT ANTS £ d 1 fc«Vf 
Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą !• visus ki'us pasaulio V - ' JS žemiausiomis kainorr %. 

CARGO — siunčiame oro linija 
, ,ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu į namus 

Lietuvoje per 10 darbo dienų 
9523 South 7 9 t h Avenue 223 Katvarift gatve 
Hickory Hills. t l l lnoi* 60457 VHnlua Lietuve 
Tai. 708-430-7272 Telefonai: 77-7«-t7 Ir T7-S3-M 

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

* 

>r 
Jau dajgiau, negu 25 metai, kai mūsų agetūra organizuoja 
grupines ir individualias keliones į Lietuvą ir kitus kraštus ger.au-
siomis kainomis. Malor.ai ir sąžiningai jus aptarnausime. Informa
cijai skambinti: 1-708-422-3000. Darbo vai.: pirmad., antrad., 
trečd., katvd. ir panktd. 9 v.r.—5 v. p.p., šestd. 9 v.r.— 
1 v. p.p. 

ASTA 

UNIONTOURS 
Kelionės į Pabaltijį 

LIETUVA 93 

Specialūs patarnavimai: 
* pigesni lėktuvo bilietai 
* susirinkimai, suvažiavimai 
* viešbučiai Vilniuje ir kituose miestuose 

Apiankykits tėvynei 
* Individualios ir biznio kelionės 
* |vainos grupinės kelionės 

Patricia Laufer — patarnauja susisiekime keliais 
Eric Landsberg — patarnauja susisiekime oru 

1-800-451-9511 
Jsteigta 1931 

UNIONTOURS 
79 Madlson Ava., Naw York, N.Y. 1001 f 

Tai: 212-883-9500 Faon 212-803-5511 

http://ger.au-


KALBOS KULTŪRA 
Redaguoja J u o z a s Vai šnys , S J 

Šūkis ar obalsis? 

Kiekviena ideologinė organi
zacija paprastai turi pasirinku
si kokį nors posakį, nurodantį 
jos ideologijos pagrindus. Šiuos 
posakius pirmiau imta vadinti 
įvairiais nelietuvių kilmės žo
džiais: lozungais , devizais , 
o b a l s i a i s . L o z u n g a s ir 
devizas buvo rečiau vartojami, 
bet obalsis labai įsigalėjo. 
Tačiau ir obals is yra nevar
totinas, nes tai yra hibridinis 
vertinys, sudarytas pagal lenkų 
kalbos pavyzdžius, kaip aiškina 
Pr. Skardžius (Gimtoji kalba, 
1965, Nr. 3-4, p. 53). Taigi mūsų 
obals is sudarytas iš lenkiško 
priešdėlio o ir savo žodžio 
bals is . Žodis, kurio dalis yra 
sava, o kita dalis svetima, 
vadinamas mišiniu — hibridu ir 
laikomas nevartotinu. Tokių 
mišinių turime ir daugiau, pvz., 
daleisti, dasiprotėti, dadurti, 
kur priešdėlis yra slaviškas. 
Taip pat slaviška yra priesaga 
-yčia žodžiuose langinyč ia , 
druskinyčia ir kt. Turėtume 
sakyti langinė, druskinė ir 
pan. 

Vietoj obalsio lietuvių kalbo
je jau seniai vartojamas geras 
savas žodis šūkis. Daugelis mū
sų organizacijų dabar šį žodį ir 
tevartoja, atsisakę seniau varto
to obalsio. Tačiau su tam tik
ra problema susiduria skautų 
organizacija. Mat skautai turi 
du skirtingus šūkius. Pirmiau 
skautai sakydavo, kad jų obalsis 
yra „Dievui, Tėvynei ir Ar
timui", o šūkis — „Budėk!" 
Vėliau, kai kalbininkų buvo pri
minta, kad obalsis yra nevarto
tinas žodis, tai pradėta aiškinti, 
kad skautų šūkis yra „Dievui, 
Tėvynei ir Artimui", o pošūk i s 
— „Budėk!" Pr. Skardžius siūlė, 
kad „Budėk" būtų vadinamas 

šūksniu. Tačiau atrodo, kad nei 
pošūkis , nei šūksn i s nėra po
puliarūs terminai, labai maža 
vilties, kad jie skautuose prigy
tų, jiems patiktų ir būtų pras
mingi. 

Bet gal čia visai be reikalo ieš
koma kokių nors įmantrių žo
džių. Juk tuo „Budėk" skautai 
sveikinasi, tad ar nebūtų ge
riausia ir paprasčiausia, o taip 
pat ir tiksliausia, jį vadinti 
skautų pas isve ikinimu? Tai
gi šią skautų problemą būtų ga
lima išspręsti labai paprastai ir 
gražiai, sakant, kad skautų 
šūkis yra „Dievui, Tėvynei ir 
Artimui", o pasisveikinimas 
- „Budėk!" 

Atmintis ir a t m i n i m a s 

Kapinėse dažnai tenka matyti 
ant paminklų tokius užrašus: 
„Amžinos atminties motinai"; 
„Amžinos atminties Jonui Pet
raičiui" ir pan.Čia žodis atmin
t is visai netinka. Atmintis yra 
žmogaus dvasinė galia, sugebė
jimas atsiminti praeities įvy
kius. Tad, žinant šio žodžio 
prasmę, minėtuose sakiniuose 
lyg būtų norėta pasakyti, kad 
motina ar Jonas Petraitis, ku
riems tie paminklai pastatyti, 
turėjo labai gerą atmint į , 
amžinai viską atsimindavo. Be 
abejo, ne tai norėta pasakyti. Tų 
mirusiųjų artimieji norėjo į 
paminklą įrašyti, kad jie vi
suomet juos prisimena, kad tie 
paminklai pastatyti jų amžinam 
atminimui. Tad taip ir reikėtų 
rašyti ar sakyti. 

Kartais ir kokią nors knygą ar 
kitą dovaną duodant, užrašoma: 
„Ilgai atminčiai". Ir čia reikėtų 
rašyti: „Ilgam atminimui". Juk 
paminklus statome ir dovanas 
duodame ne kokiai nors atmin
čiai, bet artimo asmens atmini
mui, prisiminimui. 

DRAUGAS, penktadienis, 1993 m. rugpjūčio mėn. 27 d 5 

KUNIGŲ VARGAI 
BARTININKŲ PARAPIJOJE 

JUOZAS ŽALIABARŠTIS 
(Pabaiga) 

1945 m. gegužės mėn. buvo 
gauta žinia, kad saugumas ren
ka žinias apie kunigą Sakavi
čių. Tada jis laikinai pasitraukė 
iš Bartininkų, o jo pareigas tuo 
metu ėjo Gražiškių vikaras kun. 
Justinas Lelešius. Už poros mė
nesių vėl grįžo kun. Sakavičius, 
ir mes kūrėme planus: uždėti 
stogą ant sudegusios Bartinin
kų bažnyčios akmeninių sienų. 
Klebonas pasiūlė pradėti nuo 
vikariato ir klebonijos ūki*" o 
pastato, po to imtis bažnyčios. 
Medžiagų gavome iš girininko 
Leonavičiaus, šviesios atminties 
partizano „Vyčio" tėvo. Medžius 
parvežėme iš miško. Jų užteko 
vikariato ir ūkinio pastato re
montui. Ūkinis pastatas buvo 
galutinai suremontuotas, vika
riatas pradėtas. Jau organizavo
me parapijiečius miško medžia
gos parvežimui bažnyčios atsta
tymui. Buvo susitarta su dvide
šimt penkiais parapijiečiais, bet 
įvyko nenumatyta kliūtis. 1945 
m. gegužės mėn. gauta žinia, 
kad Vilkaviškio saugumas at
vyksta suimti klebono. Tuo pat 
momentu klebonas ir jo brolis 
Jonas, ėjęs vargonininko parei
gas (slėpėsi nuo kariuomenės), 
pabėgo. Atėję saugumiečiai jų 
nerado ir, padarę pas Sukacką 
didžiausią kratą, keikdamiesi 
išėjo. 

Kunigas B. Sakavičius kurį 
laiką slapstėsi netoli Bartnin
kų, po to persikėlė prie Kalvari
jos į Gulbiniškių kaimą, pas K. 
Vaitkevičių. Aš ten nuvežiau 
bažnytinius rūbus ir visa, kas 
reikalinga šv. Mišioms aukoti. 
Ten pasislapstęs, kunigas po 
kurio laiko išvyko į Klaipėdą, 
gavo darbą verpimo fabrike bu

halteriu. 1949 m. saugumas 
suėmė kartu su kunigu Baltrą-
monaičiu. Kun. B. Sakavičių 
trylika mėnesių išlaikė Vilniu
je Lukiškių kalėjime, nuteisė 5 
metus laisvės atėmimo. Atsėdė
jęs ketverius metus, po Stalino 
mirties buvo paleistas ir grįžo į 
Šakių parapiją vikaro parei
goms. 1958 m. paskirtas į Gel
gaudiškio parapiją klebonu. Ten 
jam išdirbus dvejus metus, sau
gumas norėjo padaryti savo 
agentu. 

Kun. Sakavičiui atsisakius, 
religinis kulto įgaliotinis Rugie
nius nuo Gelgaudiškio parapijos 
klebono pareigų jį pašalino ir 
niekur neskyrė. Tada gyveno 
pas brolį Joną Marijampolėje. 
Ten išgyveno daugiau kaip me
tus. Gimnazijos mokslo draugai 
Širmaitienei, kuri buvo Rugie-
niaus pažįstama, tarpininkau
jant, buvo paskirtas į Pajevonio 
parapiją vikaru. Pajevonio kle
bonui išsikėlus į Kelmę, kun. B. 
Sakavičius liko klebonu. Išbu
vęs metus laiko klebono parei
gose, bažnyčios atstatymo reika
lais važiuodamas motociklu, žu
vo 1967 metais spalio 7 dieną. 
Žuvo Virbalyje, dėl girto sunk
vežimio vairuotojo kaltės. Taip 
ir baigėsi kunigo B. Sakavičiaus 
gyvenimas, kuris daug gero bū
tų padaręs bažnyčiai ir tėvynei. 

Kun. B. Sakavičiui pabėgus iš 
Bartninkų nuo arešto, aš su pa
rapijiečiu A. Kiveriu (jis girdėjo 
šauksmus Budavonės miške, 
kunigų, kurie žiauriausiu būdu 
buvo nukankinti 1941.VI. 22.), 
vykome į Šunskų parapiją, kur 
tuo metu buvo vyskupija. Jai 
vadovavo vyskupas A. Karosas. 
Mus priėmė kurijos kancleris, 
prašęs viską papasakoti vysku-

Alytaus a k c i n ė b e n d r o v ė 
„Dainava", siuvanti moteriškus 
paltus, striukes, rūbus vaikams, 
per pastaruosius du mėnesius 
dėl valiutos kurso kritimo pa
tyrė 350,000.00 litų nuostolį. 
Šiuo metu bendrovė vykdo trijų 
Vokietijos, dviejų Prancūzijos ir 

vienos Olandijos firmos užsaky
mus. 

• Verta prisiminti , kad 1868 
m. liepos 28 d. į JAV Konsti
tuciją įrašytas 14-tas prierašas, 
kuris kiekvienam piliečiui ga
rantuoja „due process" teismo 
procedūrą. 

Lietuvos Žemės ūkio akademijos centriniai rūmai Kaune. 

pui ir perspėjęs, kad visus rei- dinęs, pakėlė rankas į viršų, 
kalus išspręs jis. Išklausęs man ir kun. B. Sakavičiui gur
mane, vyskupas A. Karosas da- dint, tarė: „Aš Lietuvos 
vė patarimą: nueiti pas valdžią kunigas, Judu nebūsiu, šėtonui 
50-60 žmonių būriui ir pasakyti, netarnausiu. Tegul mano krau-
kad paleistų kunigą. Po to kanc
leris davė paskyrimo raštą nu
vežti Liudvinavo vikarui. Nu
važiavęs įteikiau raštą klebo
nui. Klebonas prašė palaukti, jis se, ir jo kraują sugėrė Veiverių 
vyko į vyskupiją ir parvežė pa- apylinkės žemė. Taip žuvo tau-
skyrimo raštą Gražiškių parapi
jos vikarui kunigui K. Am
brasui, kad skiriamas Bartinin
kų parapijos klebonu. 

Atvykęs į Bartninkų parapiją, 
kun. K. Ambrasas, pirmiausia 
tęsė vikariato atstatymo dar
bus. Apsigyveno pas Sukacką, 
kur anksčiau gyveno klebonas 
B. Sakavičius. Praėjus savaitei 
po apsigyvenimo Bartininkuose, 
ėjome į Lankeliškių parapiją 
pas kūn. Justiną Lelešių, kuris 
tada buvo laikinai įruošęs mal
dos namus Klampučių mokyklo- kur buvo sviestas, užtūpė musė 
je. Mums beeinant Geisteriškių ir aš sprigtu pabandžiau nuvyti 
keliu link Lankeliškių, prieš 
mus, maždaug už penkiasdešim
ties metrų sprogsta mina. Kelio
nę tęsėme, nes turėjome svarbių 
reikalų. Tuo tarpu aš buvau tar
pininkas tarp kun. Justino* Lele
šiaus ir rezistencijos kovotojo A. 
Leonav ič iaus , s lapyvardžiu 
„Vyčio". Perveždavau iš kun. J. 
Lelešiaus pasus pertaisymui, 
parveždavau nuo „Vyčio" po
grindinę literatūrą. „Vyčiui" 
pasitraukus į rezistencijos po
grindį, žaliąjį mišką, visus 
reikalus tvarkydavo jo tėvas, 
girininkas Leonavičius, kuris 
gyveno apie porą kilometrų už 

Alksninės bažnytkaimio. 

ją sugeria Lietuvos žemė". Jo 
žodžiai išsipildė. Jis išėjo į žalią 
girią aptarnauti rezistencijos 
kovotojus dvasiniuose reikaluo-

rus lietuvis, katalikų kunigas 
dėl Lietuvos laisvės ir nepri
klausomybės. Tai ketvirtas 
kunigas iš Lankeliškių parapi
jos, žuvęs nuo to paties komu
nistinio tirono. 

Kunigui K. Ambrasui klebo
naujant, dažnai jį lankydavo 
saugumiečiai — tikslas — gauti 
pavalgyti. Vieną kartą, man ir 
kun. K. Ambrasui pietaujant, 
atėjo du karininkai ir trys 
stribai. Jie visi buvo paprašyti 
prie stalo. Tuo tarpu ant lėkštės, 

S a u g u m o karininkų 
aps i lankymas Bartininkuose 

Per šv. Pranciškaus atlaidus, 
laike sumos, bažnyčios šveico
rius Baranauskas per langą pa
matė, kad ateina du rusų kari
ninkai. Tuo tarpu kun. J. Lele
šius ruošėsi pamokslui. Sumą 
aukojo kun. K. Ambrasas. Kun. 
J. Lelešius pas save turėjo 
keletą egzempliorių pogrindinės 
literatūros. Jis tą literatūrą 
padavė man, o aš ją įdėjau į 
bažnytinius rūbus. Karininkų 
apsilankymo tikslai buvo kiti. 
Jie buvo visiškai girti ir, įėję į 
zakristiją, prašė vyno, sakydami, 
kad jūs šiandien visi bažnyčioje 
su kunigu geriate, tai duokite ir 
mums. Aš pradariau duris j baž
nyčią ir parodžiau, kad niekas 
negeria, tik meldžiasi. Po to jie 
išėjo. Tai tokį kultūringumo 
laipsnį buvo pasiekę abu kari
ninkai, abu saugumiečiai iš 
Bartninkų stribų būstinės. 

Kun. Justiną Lelešių ilgą lai
ką saugumas terorizavo, norėjo 
užverbuoti, kad šnipinėtų kuni
gus ir tikinčiuosius. Dar klebo
naujant kun. B. Sakavičiui, kar
tą jis atėjo iš Lankeliškių į Bart
ninkus, parodė ant pečių muši
mo žymes. Sumušė Vilkaviškio 
saugumiečiai, kad nesutinka 
būti agentu. Tuomet kunigas J. 
Lelešius buvo labai susįjau-

musę. Sviestas užtiško ant ka
rininko krūtinės ir veido. Jie, 
keikdami mane triaukščiais 
keiksmais, nevalgę pakilo ir išė
jo. Kunigas K. Ambrasas tų pie
tų niekad nepamiršo. 

Įruošęs vikariato vieną kam
barį, persikėlė ten gyventi. Po 
kiek laiko buvo paskirtas į 
Vilkaviškio parapiją klebonu. Į 
Bartrąrjkų klebono pareigas bu
vo paskirtas, Simno parapijoje 
klebonavęs, kun. Pranas Lin
gys; energingas, drąsus. Jo nie
kas niekur negalėjo pagąsdinti, 
buvo be baimės ir sakydavo sau
gumiečiams, kad jei mane iš
vešite pas baltas meškas, aš ir 
ten, kad ir blogose sąlygose 
eisiu kunigo pareigas. Jis pabai
gė įruošti vikariatą, to ir te
laukė vietinė bei rajono valdžia. 
Rytojaus dieną po įruošimo atė
jo komisija ir pusę namo atėmė. 
Apgyvendino saugumo karinin
ką su žmona. Vėliau, karininko 
žmonos teigimu, jie du mėnesius 
laikę paruoštą ginklą, nes bijo
jo, kad klebonas juos nesunai
kintų, mat jie buvo instruktuoti, 
kad kunigo reikia saugotis. Kai 
artimiau susipažino, tapo drau
gais ir pradėjo be tamsių akinių 
žiūrėti, kur tiesa, kur melas. 
Pamatė, kaip jie buvo mulkina
mi tarybinės sistemos. 

Klebonui Pr Lingiui išsikėlus 
į Vištyčio parapiją, į Bartninkus 
buvo paskirtas kelbono parei
goms Gražiškių vikaras kun. 
Juozas Juozaitis; senyvo am
žiaus, apie trisdešimt metų 
nėjęs kunigo pareigų. Bart
ninkuose klebonaudamas, per 
pamokslus ragino žmones nebū
ti Judais vienas kito atžvilgiu. 

nesiskųsti valdžiai, taip pat 
pamoksluose aštriai pasisaky
davo ir prieš esamą valdžią. 
Keletą mėnesių paklebonavusį, 
saugumas jį areštavo. Jam 
būnant silpnos sveikatos, už 
keletos mėnesių paleido , bet po 
to tuoj mirė. 

Išsikėlus iš Bartninkų kun. 
Pr. Lingiui, tą pačią dieną 
tarybų valdžia užėmė visą vika
riatą. Atsikėlus kun. J. Juozai
čiui, teko apsigyventi rūsyje po 
dabartine bažnyčia, kur aš gy
venau. Taip galutinai buvo 
užgrobtas vikariatas, kur tiek 
daug rūpesčių ir darbo sudėjo 
kunigai bei parapijiečiai. Dar ir 
šiandien tas pastatas negrąžin
tas parapijai, tikrajam šei
mininkui. 

Saugumui suėmus kun. J. 
Juozaitį, į Bartninkus buvo pa
skirtas kun. Jonas Sprainaitis 
iš Valakbūdžio parapijos. Būda
mas iš prigimties švelnaus ir I 
bailaus būdo, iki sielos gelmių : 

išgyveno visas tarybinės val
džios nuoskaudas, daromas baž
nyčiai. Kun. J. Sprainaičiui 
klebonaujant, aš zakristijono 
pareigas užleidau jo broliui ir 
išėjau dirbti į Bartninkų v. 
kooperatyvą. O kun. J. Sprai
naičiui išėjus dirbti į Alvitą, į 
Bartninkus klebono pareigoms 
buvo paskirtas kunigas Juozas 
Jakaitis; sumanus, energingas. 
Buvo praėjęs Sibiro lagerių kan
kinio kelią. Klebonaudamas 
Bartninkuose, pastatė kleboniją 
sudegusios špitolės vietoje. 

Kiek man teko pažinti kuni
gus, nuo mažens su jais artimai 
bendraujant, drąsiai galiu saky
ti — tai jie pirmieji sąjūdiečiai, 
kurie guodė ir teikė viltį tary
binės valdžios mulkinamiems, 
skriaudžiamiems žmonėms. Jie 
buvo stiprieji atramos taškai, į 
kuriuos atsiremdavo, iš gyveni
mo pusiausvyros išstumtas, 
žmogus. Kad Lietuva laisva, 
neįkainuojamas indėlis yra dva
sininkijos. Ji, nepaisydama 
pavojų, iš sakyklų sakė Tiesos 
žodį, tikėjimo doros, meilės ir 
tautinės sąmonės temomis. 

Drąsiųjų dvasininkų ir dorų 
lietuvių buvo leidžiama Bažny
čios Kronika, kurios dėka 
pasaulis sužinojo t iesą apie 
bolševikinių ateistų darbus, 
norint v i s i škai s u n a i k i n t i 
religiją. 
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E T U V O S A I D A I 
Veda KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

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

Visos laidos iš VVCEV stoties 
1450 AM banga. 

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

I"08) 839-2511. Tel.-FAX (708) 83,9-0870 
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DON'T SPENO IT A l i SAVE SOME AT 

MUTUAL ^edenai SAVINGS 
ANO IOAN <\3SCX IATION 

CKotlcied ond Supefyv^J hy Ine lliiite<J Slatcs (joveinmtnl 
2212 W CERMAK ROAD • CHICAGO UlINCHS 60608 PHONE (312, 8477747 

Ar yra dar p r i s i m e n a n č i ų 
Čikagos Riverview parką? Jis 
pirmą kartą buvo atidarytas 
1904 m. liepos 2 d. prie VVestern 
ir Belmont gatvių miesto šiauri
nėje dalyje. 

A.tA. 
ALFONSAS PASKŲS 

Gyveno Burbank, IL; anksčiau Kanadoje. 
Mirė 1993 m. rugpjūčio 26 d., 2:30 vai. ryto, sulaukės 65 

metų. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 32. 
Nuliūdę liko: žmona Valda Stankutė, duktė Daina, sūnus 

Linas, brolis kun. dr. Antanas Paskųs ir kiti gimir>^« Lie
tuvoje. 

Velionis pašarvotas penktadienį, rugpjūčio 27 d., nuo 2 
iki 9 v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W 71st. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, rugpjūčio 28 d. Iš laidojimo 
namų 10 vai. ryto bus atlydėtas į Svč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažyčią, kurioje bus aukojamos 10:30 vai. gedulingos 
šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus nulydėtas 
į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę žmona, duktė, sūnus, brolis ir kiti gimines. 

Laidotuvių direkt. D. A. Petkus/D. M. Petkus. 
Tel. 312476-2345 arba 1-800-994-7600 

A.tA 
JUOZAS LEKAS 

Gyveno Chicago, IL. 
Mirė 1993 m. rugpjūčio 25 d. 12:10 vai. ryto, sulaukęs 82 

metų amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Vilniaus krašte, Breslaujos apakr., Baškių 

kaime. Amerikoje išgyveno 44 metus. 
Nuliūdusi liko sesers šeima Lietuvoje bei kiti giminės, 

dabar gyvenantys Lenkijoje. Velionis Amerikoje giminių 
neturėjo. 

Priklausė Vilniaus Krašto liet. sąjungai, Lietuvių Ag
ronomų sąjungai Chicagoje, BALFui, Amerikos Lietuvių Ta
rybai, VLIK'o tarybai, Amerikos Lietuvių Fondui, Tautos 
Fondui. Dosniai rėmė visas lietuvių organizacijas išeivijoje. 

Velionis pašarvotas ketvirtadienį, rugpjūčio 26 d. ir 
penktadienį, rugpjūčio 27 d. nuo 3 iki 9 v.v. Petkus Marąuette 
laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. Atsisveikinimas penkta
dienį, rugpjūčio 27 d. 7 vai. vakaro. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, rugpjūčio 29 d. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo pa
rapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto gedu
lingos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero lietuvių kapines. Vietoje gėlių, ve
lionio pageidavimu, prašome aukoti BALF'ui. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Laidotuvėmis rūpinasi Petras Noreika. 

Laidotuvių direk. D. A. Petkus/D. M. Petkus. 
Tel. 312-476-2345 arba 1-800-994-7600 

P A D Ė K A 

A.tA. 
JUOZAS KAVALIŪNAS 

Mano mylimas Vyras ir mūsų Tėvelis mirė 1993 m. liepos 
20 d. ir buvo palaidotas liepos 23 d. Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse, Chicagoje. 

Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jam paskutinį 
patarnavimą ir palydėjo į Amžino Poilsio vietą. 

Nuoširdžiai dėkojame kun. kleb. Jonui Kuzinskui už 
atkalbėtas maldas koplyčioje, atlaikytas gedulingas šv. Mišias 
už velionio sielą ir palydėjimą į kapines. 

Ačiū visiems, kurie aukojo šv. Mišioms, pasiuntė gėlių ir 
pareiškė mums toje liūdesio valandoje užuojautą. 

Nuoširdžiai dėkojame sol. Danai Stankaitytei už giedojimą 
gedulingų Mišių metu. Dėkojame visiems laidotuvėse daly
vavusiems, kuriems atskirai neturime galimybės padėkoti. 
Dėkojame karsto nešėjams, bei laidotuvių direktoriams, 
Donald A. Petkui ir Donai d M. Petkui už malonų patarna
vimą. Visiems nuširdus ačiū. 

Žmona Adolfina, duktė Nijolė, sūnus Vytautas, 
anūkai — Julytė, Mikoliukas, Stepukas, Vincukas ir 
Katriutė. 

A.tA. 
VLADUI SKRIPKUI 

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame broliui KAZI
MIERUI, sesutei SOFIJAI PUMPUTIENEI ir visai 
g iminei . 

Vytautas ir Julija Stuogiai 



^ ^ • ^ 

DRAUGAS, penktadienis, 1993 m. rugpjūčio mėn. 27 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Vaclovas Momkus yra nau
jasis Čikagos Lietuvių operos 
pirmininkas ir kartu nuoširdus 
mūsų dienraščio rėmėjas, įsijun
gęs j jam paramos vajaus dar
bus. Jis taip pat dažnai čika-
giečius ir tolimesnių vietovių 
lietuvius džiugina savo sodriu 
balsu — tiek koncertų salėse, 
tiek pamaldų ir bažnytinių kon
certų metu Švč. M. Marijos Gi
mimo bažnyčioje. V. Momkus 
tikrai supranta savo spaudos 
svarbą lietuvių kultūros pasi
reiškimams stiprinti bei skatin
ti, todėl stengiasi išplatinti bent 
vieno stalo bilietus į „Draugo" 
banketą Lietuvių operos kolek
tyvo tarpe. Operos vadovybė ir 
choras žino, kad ir jiems netru
kus reikės spaudos pagalbos — 
reklamos — nes ateinančiam se
zonui jie stato operą „Pilėnai", 
Mūsų dienraščio banketas bus 
rugsėjo 26 d., sekmadieni, Mar-
tiniąue pokylių salėje. 

Rugpjūčio 28-29 d. Phila-
delphijoje vyksta JAV LB kraš
to valdybos posėdis. Į posėdį iš 
Čikagos vyksta Švietimo tary
bos pirmininkė Regina Kučienė 
ir Socialinių reikalų tarybos 
pirmininkė Birutė Jasaitienė. 

Rugsėjo 1 d. Seklyčioje po
pietės metu kalbės Čikagos 
miesto Sočiai Security advoka
tai. Jie aiškins apie pensijas: 
kas jas gali gauti čia ir Lietu
voje, apie pensijų siuntimą į 
kitus kraštus bei kitus reikalus, 
surištus su pensijomis, imigraci
ja ir emigracija. Visi kviečiami 
dalyvauti. 

Dr. A. Prunskienė jau dveji 
metai renka pinigus ir remia 
našlaičius Lietuvoje. Šiuo metu 
dr. Prunskienė yra „Našlaičių 
globos" komiteto pirmininkė. Ji 
visą savo laisvą laiką ir jėgas 
atiduoda, besirūpindama Lietu
vos našlaičiais. 

Įvairūs imigracijos nuosta
tai yra dažnai keičiami. Š.m. 
rugsėjo 8 d. 7 vai. v. Seklyčioje 
bus Imigracijos reikalų semina
ras — „Lithuanian Community 
Legal Forum". 3 Čikagos mies
to pakviesti imigracijos specia
listai advokatai aiškins apie 
imigraciją, deportaciją, įvairias 
vizas, darbus, įsipilietinimą ir 
kitus su imigracija bei emigraci
ja surištus reikalus. Visi kvie
čiami dalyvauti ir įsigyti reikia
mų žinių. 

Leosė Kriščiokaitis, West 
Hartford, Ct., Vacius Anskis, 
Toronto, Kanada, Teresė Vede-
gienė, Cleveland Hts., Ohio, V. 
Radvina, Santa Rosa, Cal., grą
žino laimėjimų šakneles su 60 
dol. auka. 

x Akcijų, bonų bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime 
jums nuoširdžiai patars ir pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą, Albinas Kurkulis. tel. 
312-621-6954 arba jo sūnūs ir 
partneriai: Andrius Kurkulis, 
tel. 312-621-8999 ir Paul ius 
Kurkulis, tel. 312621-8886 du
bą su Oppenheimer & Co, Inc. 
Chicagoje. Iš kitur skambinkite 
veltui: tel. 1-800-621-2103. 

(sk) 

z Pinigai doleriais tiesiai i 
r ankas per Baltia Express 
pasieks jūsų gavėją per 5 dienas. 
Informacijai skambinkite: 
1-800-SPARNAI a rba 1-800-
772-7624 arba pinigus prista
tykite adresu 3782 W. 79 Sk, 
Chicago, IL 60652. 

(sk) 

ARAS ROOFING 
Arvydas Klela 

Danglam* Ir taisoma 
visų rūsių stogus 
Tel. 708 2570746 

Skambinti po 6 v v 

Dainavos ansamblis kviečia 
visus dabartinius ir buvusius 
dainaviečius vėl sugrįžti į an
samblio gretas ir prisyungti prie 
tolimesnio darbo. Pirmoji poa-
tostoginė repeticija bus antra
dienį, rugsėjo 7 d., 7:30 vai. 
vak., J a u n i m o centro 203 
kambaryje. 

Nestovėkime nuošaliai, ne
būk ime t ik stebėtojais ir 
kritikais, ypač mūsų lietuviškos 
spaudos. Joje mes turime rašyti, 
bendradarbiauti ir — svarbiau
sia —ją turime išlaikyti. „Drau
gas" ypač reikalingas finansi
nės paramos, kad galėtų toliau 
mus lankyti bei informuoti. 
Rugsėjo 26 d. Čikagoje, Marti-
nique pokylių salėje ruošiamas 
dienraščiui paremti banketas, 
bilietai gaunami mūsų admi
nistracijoje, 4545 W. 63rd Str., 
Chicago, IL 60629. 

Vėjas Liulevičius skaitys 
uždaromąją paskaitą išeivijos 
ateitininkų konferencijoje. Jis 
šiuo metu rašo disertaciją istori
jos srityje University of Pen-
nsylvania, Philadelphijoje. Pa
skaita įvyks sekmadienį, rugsė
jo 5 d., 11:45 v.r. Jaunimo cent
re, Čikagoje. 

Prof. d r . Aldonos Mogeny-
tės-Walker dėka, prof. Nijolė 
Remeikienė, DDS ir Leonidas 
Ragas, DDS apžiūrėjo Loyolos 
universitete Odontologijos fa
kulteto skirtą aparatūrą dantų 
gydymo skyriui, kurį steigia 
„Dental Assistance Faundation 
to Lithuania" organizacija prie 
Kauno mokslo akademijos sto-
motologijos fakultete. 

Kviečiame v isus dalyvauti 
Lithuanian Mercy Lift „Gyvy
binio reikalo" pokylyje. Jūsų 
dalyvavimas padės gydyti Lie
tuvos TB sergančius vaikučius. 
Pokylis įvyks rugsėjo 11 d., 
Pasaulio lietuvių centre, 6:30 
v.v. Rezervacijas priima Lidija 
Ringienė (708) 361-2557. 

I rena Kerelienė organizuoja 
ir vadovauja VIII Mokslo ir 
Kūrybos simpoziumo Muzikos ir 
literatūros vakaro programai. 
Sis vakaras rengiamas penkta
dienį, lapkričio 26 d. Jaunimo 
centro salėje, Čikagoje. 

x „Sau lu t ė " dėkoja sekan
tiems asmenims, aukojusiems 
Lietuvos našlaičių pagalbai: 
Onai ir Vytautas Kolis $25, dr. 
Rimvydas Sidrys $100, Mabel 
McCarthy $25, Juliana Rotsko 
$10, Vytenis Lietuvninkas 
$200, Rūta ir Tadas Kulbis $50, 
dr. Bernadette De Mūri ir dr. 
Mindaugas Siliūnas $200. Ačiū! 
„Saulutė", 419 Weidner Rd., 
Buffalo Grove, IL 60089, tel. 
708-541-3702. 

(sk.) 

x SIUNTINIAI BE MUITO 
į Lietuvą siunčiami oficialiai 
per TRANSPAK. Pinigai per 
vedami do le r ia i s . TRANS
PAK 2638 W. 69 St., Chicago, 
IL 60629, tel . 312-436-7772. 

(sk.) 

x KAIRYS BALTIC EXPE-
DITING sudaro maisto siuntas 
Lietuvoje. Siuntinys No. 6 (vis
kas kilogramais): 10 miltų, 10 
cukraus, 5 ryžių, 2 makaronų, 
2 lietuviško sūrio, 1 sviesto, 3 
kumpio rūkyt., 3 dešros, rūkyt., 
1 pup. kava, 2 kg. apelsinų, 1 
kg. bananų, 1 kg. razinkų, 2 lt. 
saulėgr. aliejaus, 20 vnt. kiau
šinių. 45 kg., apie 100 SVARŲ, 
TIK $86 U.S. įskaitant prista
tymą jūsų artimiems į namus 
per 10-14 dienų. Rašyti: Vytas 
a r Genė Kairys , 517 Fruit-
land Rd. , S toney Creek, On-
tario, L8E 5A6. Tel.: (416) 
643-3334; Fax (416) 643-8980. 

(sk) 

Lithuanian Mercy Lift darbuotojai su besilankančiais Kauno Akademinės klinikos gydytojais 
Laima Tikuišiene (pirmoji stovi kairėje) ir Antanu Pužu (trečiasis H eil.). Kauno gydytojai dalyvau
ja Illinois universiteto perinatalinės-neonatologįos seminare. 

PO VILIUKAS 
IR MOČIUTĖ 

Poviliukas užsimerkęs pila 
pieną į stiklinę. Nepataiko, pri
lieja ant stalo. Močiutė šaukia: 
„Poviliuk, ką darai?" Poviliu
kas atsako, kad vaizduoja aklą. 
Močiutė klausia: „Kodėl gi, vai
keli?" Jis paaiškina, kad nori 
pažiūrėti, kaip jaučiasi būti ak
lam. Ir močiutė prisimena jau
nystės žaidimus, kada užsimer
kusios ir tik paliesdamos drau
gės veidą, plaukus, drabužius, 
turėdavome atspėti draugės 
vardą. Kiek juoko būdavo, kai 

Lidija Ringienė su pagalbi
ninkėmis prižiūrės vaikus die
nos metu ateitininkų konferen-
cyoje, kuri vyks rugsėjo 3,4 ir 5 
d. Čikagoje ir Lemonte. 

Pal . Ju rg io Matulaičio lie
tuvių misijos Lemonte biulete
nyje (rugpjūčio 22 d.) rašoma, 
kad toje misijoje šeimos židinį 
sukūrė Algimantas Siliūnas su 
dr. Dalia L. Petreikyte ir dr. 
Petras Edmundas Razma su 
Kristina Ž. Kličiūtė. 

Brighton Parko Moterį klu
bo narių susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, rugsėjo 2 d., 1 vai. 
po pietų Kojak salėje, 4500 S. 
Talman A ve. Narės prašomos 
susirinkime dalyvauti. Bus ir 
vaišės. 

Kazys Gimžauskas iš St. Pe-
tersburg Beach, Fla., rašo: „Mu
du su žmona rugpjūčio 23 d. iš
vykstame į Lietuvą nuolati
niam apsigyvenimui, tad nuo to 
laiko prašau sustabdyti dien
raščio siuntinėjimą ligšioliniu 
adresu. Atsisveikindamas nuo
širdžiai linkiu Jums, gerb. 
Redakcijai ir visiems bendra
darbiams, sveikatos ir ligšioli
nio ryžto tolimesniame taip 
reikšmingame lietuviškos spau
dos darbe". K. Gimžauskas 
buvo nuolatinis ,,Draugo" 
bendradarbis, nuoširdus jo 
rėmėjas. Jis buvo veiklus lietu
viškų organizacijų darbuotojas, 
ypačtingai Lietuvių bendruo
menėje. Ta proga linkime 
sėkmės ir dėkojame už 25 dol. 
pridėtą čekį. 

Matilda Marcinkienė, uoli 
visuomeninių darbų talkininkė, 
sutiko pirmininkauti vajaus va
karienei, kurią rengia „Dantų 
sveikatos talka Lietuvai" orga
nizacija. Vakarienė įvyks šešta
dienį, spalio 2 d., Seklyčioje. Ji 
buvo numatyta rengti šeštadie
nį, rugsėjo 25 d. bet kadangi ry
tojaus dieną, sekmadienį, rug
sėjo 26 d., yra „Draugo" metinis 
banketas, susirinkusieji nutarė 
vajaus vakarienę nukelti į spa
lio 2 d. I vakarienės rengimo 
komitetą dar įeina: dr. Česė 
Bačinskiene. Birutė Jasaitienė, 
dr. Jovita Kerelytė, dr. Ferdi
nandas Kaunas, Leonas Narbu-
tis ir Petras Petrutis. Be komi
teto narių, pasitarime dar daly
vavo dr. Leonidas Ragas, Pra
nas Jurkus ir Juozas Končius. 
Dr. Leonidas Ragas susirinku
sius supažindino su sambūrio 
tikslais, vykdomais darbais ir 
finansinio vajaus svarba toli
mesnei veiklai. 

neįspėdavome! Bet mūsų ir Po-
viliuko laimei, mes galėdavome 
atsimerkti ir vėl viskas išryš
kėdavo: spalvos, Lontūrai, visa ( 
aplinka. Tada net nepagalvoda
vome, kad galėtume ir visai ne
matyti. Žinoma, priprastume. 
Gal daktarų pagalba, gal opera
cijos padėtų. Gal reikėtų įsitai
syti baltą lazdelę, kuria švytuo
damos galėtume išeiti į kiemą, 
į gatvę. O gal reikėtų nusipirk
ti specialų šunį. skirtą t ik 
akliems ir tik asmeniškai ištre
niruotą. Lazdelė gal nekainuotų 
per daug, bet už tokį specialų 
šunį reikėtų mokėti nuo kelių 
šimtų iki kelių tūkstančių dole
rių. 

Čia, Amerikoje, gyvenantieji 
galėtume vienokiu ar kitokiu 
būdu palengvinti savo negalią. 
O kaip gi dabar su Lietuvoje 
esančiais silpno regėjimo žmo
nėmis, ypač vaikais? Štai turi
me 134 akinių receptus, kurie 
yra tokie stiprūs, kad be jų 
žmogus beveik aklas. Šiuos re
ceptus prisiuntė Gražina Lands
bergienė, Vytauto Landsbergio 
fondo pirmininkė, labai prašy
dama padėti. Gerai žinome, kad 
dabar Lietuvoje neįmanoma ei
liniam žmogui įsigyti, tokių 
akinių. 

O gal turėtume laukti medici
nos sistemos pertvarkymo? Ide
alus tikslas ir labai siektinas, 
bet kol tai bus įmanoma įgyven
dinti, šie žmonės visai praras 
regėjimą, ir tada jokie akiniai 
jiems nebepadės. Lietuvos žmo
nių mediciniška priežiūra yra 
kritiškoje padėtyje. To neneigia 
net ir pats sveikatos ministras. 
Taigi šiandien tie beveik akli 
žmonės, kurių didesnė dalis yra 
vaikučiai, yra mūsų pagalbioje 
rankoje. Turime progą tiesiogiai 
padėti tiems žmonėms. Akiniai 
nebus siunčiami kuriai nors li
goninei, klinikai, bet per Vyt. 
Landsbergio fondą mūsų išrū
pinti akiniai pasieks tik tuos, 
kuriems tie receptai buvo išra
šyti. 

Padėkime sugrąžinti akių 
šviesą Lietuvos nelaimingie
siems. 

Janina Mikutai t ienė 

IŠ ARTI IR TOLI 

KANADOJE 
Toronte gimusios Audro

nės Dana i ty t ė s ir Šiaulių 
dramos teatro aktoriaus Laisvio 
Širvinsko jungtuvės įvyko lie
pos 31 d. Toronto lietuvių Pri
sikėlimo šventovėje. Santuoką 
palaimino parapijos klebonas 
kun. A. Simanavičius, OFM, pa
mokslą pasakė kun. E. Putri
mas. Šv. Mišių metu giedojo, 
muz. Dalios Viskontienės vado
vaujamas trio. Vestuvių puota 
vyko Lietuvių namuose. 

Studentė Lina Mickutė yra 
spaudos reikalų ryšininkė būsi
mam VIII Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresui, įvyksian
čiam ateinančių metų vasarą 
Anglijoje ir Lietuvoje. Kongre
so šūkis: „Daug gimtinių — 
tėvynė viena!" 

E d m o n t o n , Albe r t a LB 
apylinkės gegužinė buvo liepos 
11 d. Edvardo ir Marianos Me-
likauskų sodyboje, netoli Glene-
vis vietovės. Dalyvavo daug 
žmonių. Edmonton LB apylin
kei pirmininkauja V. Kadis. 

JAV 

Vysk. P a u l i u s Ba l t ak i s , 
OFM rugpjūčio 26 d. išvyko į 
Lietuvą ir dalyvaus popiežiaus 
Jono Pauliaus II sutikime. 

Los Angeles lietuvių Šv. 
Kazimiero parapija gavo kunigą 
iš Lietuvos — buvusį Platelių, 
Beržoro, Ginteliškės ir Šatei
kių parapijų kleboną, kun. Alo
yzą Volskį. Jį sutiko į Los An
geles išleisti Telšių vysk. An
tanas Vaičius, kuris, atrodo, ne 
tik supranta, bet ir atjaučia išei
vijos lietuvių sielovados pro
blemas bei kunigų trūkumą. 
Šios vasaros pradžioje, Ateiti
ninkų Federacijai prašant , 
vysk. Vaičius atsiuntė ateitinin
kų stovykloms kapelioną, kun. 
Arūną Tverijoną. 

Prel. Prano Bulovo 50 metų 
kunigystės sukaktis paminėta 
rugpjūčio 8 d. Viešpaties Atsi
mainymo parapijoje, Maspeth, 
NY. Šventovėje buvo aukojamos 
padėkos Mišios, kurias su jubi
liatu koncelebravo Brooklyno 
vysk. Thomas V. Daily, daug 
kunigų ir 4 prelatai. I iškilmin
gus pietus Terrace on the Park 
salėje, Flushing, NY, susirinko 
apie 300 žmonių. 

Prel. Pr. Bulovas gimė 1916 
m. balandžio 21 d. West Pul-
lman prie Čikagos. Kunigu 
įšventintas 1943 m. rugpjūčio 8 
d. iš Marian Hills kunigų semi
narijos. 

Rugpjūčio 19 d. Lietuvos 
ambasados darbuotojai turėjo 
daug susitikimų su svarbiais 
asmenimis. Ambasadorius Sta
sys Lozoraitis ir jo padėjėjas 
Viktoras Nakas susitiko su JAV 
teisininkų sąjungos atstovais 
Ernest Raškausku ir John Cor-
rigan. Ernest Raškauskas papa
sakojo apie „American Bar 
Association" surengtą konfe
renciją Lietuvoje liepos mėnesį 
ir pristatė naują sąjungos at
stovą Lietuvoje John Corrigan. 

Ambasadoriaus padėjėjas Vik
toras Nakas dalyvavo Potomac 
Foundation surengtame užda
rame posėdyje apie Lietuvos 
krašto apsaugos politiką, Demo
kratinei darbo partijai perėmus 
šalies vadovavimą. Seminare 
kalbėjo Lietuvos Krašto ap
saugos ministro pavaduotojas 
Jonas Gečas bei Seimo deputa
tai Gediminas Kirkilas ir Sau
lius Pečeliūnas. 

Ambasados Ekonomikos ir ko
mercijos skyriaus darbuotojai 
susitiko su Kauno regioninių 
Prekybos ir pramonės rūmų di
rektoriumi Vytautu Šileikiu. 
Susitikimo metu Šileikis papa
sakojo apie rūmų veiklą, aptarė 
bendradarbiavimo bei apsikeiti
mo informaciją su ambasados 
Ekonomikos ir komercijos sky
riumi vystymo galimybes. Vizi
to metu jis pristatė Kauno 
regioninių Prekybos ir pramo
nės rūmų atstovą JAV — Arūną 
Vanagą, bendros Lietuvos — 
JAV įmonės „DuBrol" vicepre
zidentą. 

Ekonomikos ir komercijos 
skyriaus darbuotojas Linas 
Orentas susitiko su JAV Preky
bos departamento tarptautinės 
prekybos specialiste Naomi P. 
Warbasse, Rytų Europos verslo 
informacijos centro direktore 
Susan M. Blackman, informavo 
apie Lietuvos įmones, ieškan
čias partnerių JAV. Informacija 
apie šias Lietuvos įmones bus iš
spausdinta Rytų Europos verslo 
informacijos centro leidinyje 
„Eastern Europe Looks for Part-
ners". 

„Lietuvos atsiminimų radi
jo valanda po vasarinės pertrau
kos bus vėl girdima sekmadie
niais, nuo 2 iki 3 vai. po pietų, 
pradedant rugsėjo 12 d., po Dar-

Besiruošiant jurginų parodai, kuri vyks rugsėjo 4 ir 5 d. Busy Bee Nursery, Elizabet Morgan 
Otairėje), Southtown jurginų augintojų klubo sekretorė ir Margi Mankus, atstovaujanti Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejui, parenka gražiausius žiedus. 

bo dienos šventės ir prasidėjus 
rudens semestrui Seton Hali 
universitete, iš kurio radijo 
stoties WSOU transliuojama 
programa, 89.5 FM banga. 

Programai vadovauja prof. 
emeritas dr. Jokūbas J. St ūkas. 
kuris žengia į 53-čiuosius trans
liavimo metus, Ji duodama lie
tuvių kalba. 

Valandą anksčiau, nuo 1 iki 
2 valandos po pietų, transliuo
jama „Music of Li thuania" 
laida anglų kalba iš tos pačios 
stoties. Šiose programose duo
damos lietuviškos dainos ir kū
riniai, taip pat supažindinami 
klausytojai su lietuvių kultūri
nėmis vertybėmis: istorija, kal
ba, papročiais ir t.t. Duodamos 
vėliausios žinios iš Lietuvos ir 
Pabaltijo kraštų. 

Prof. Stukui į talką ateina jo 
žmona Loreta, Jonas Pat r ick-
Petruskevičius ir Algirdas Ši-
mukonis. Prasidėjus naujie
siems 1994 metams, t ikimasi 
programas transliuoti patoges
niu laiku — šeštadienio rytais. 
„Music of Lithuania" programa 
ateinančiais metais sulauks 
30-ties metų gyvavimo sukaktį. 

Ambasadorius S tasys Lo
zoraitis dalyvavo Massachu-
setts valstijoje, Worchester 
mieste vykusiame Vyčių organi
zacijos kongrese rugpjūčio 12-15 
d., kur jam buvo įteikta Vyčių 
garbės nario premija. 

Los Ange le s L i e t u v i ų 
Pensininkų klubas 1000 dol. 
auka parėmė Prisikėlimo ir Įgu
los bažnyčių Kaune pataisymo 
darbus. Gauta tų bažnyčių re
montų komitetų padėka. 

Pensininkų gegužinė po stogu, 
turėjusi Šv. Kazimiero parapi
jos salėje vykti rugsėjo 12 d. (su
sikeitus su Lietuvos Dukterų dr-
ja), ruošiama sekmadienį, spalio 
10 d. Tikimasi gausaus dalyva
vimo. 

Vytautas Baukys, DDS, dir
ba Amerikos veteranų ligo
ninėje (Veterans Administra-
tion Hospital) ir jungiasi prie 
Čikagoje veikiančios „Dental 
Assistance Founda t ion to 
Lithuania" (Dantų sveikatos 
talka Lietuvai) organizacijos, 
kviesdamas kitų miestų dantis
tus pasekti šiuo pavyzdžiu: dirb
ti bendrą, koordinuotą, darbą, 
kuris bus daug efektingesnis, 
negu pavienės pastangos. 

Pasaulio Lietuvių J a u n i m o 
są jungos v a l d y b a š.m. 
birželio 26 d. posėdyje Bostone 
sutiko apsiimti VIII Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongreso 
ruošimo komiteto pare igas . 
Kongreso ruošos k o m i t e t o 
direktoriaus pareigos teko 
Pauliui Mickui, P L J s-gos 
pirmininkui. Programos sky
riaus direktorius bus Darius 
Sužiedėlis, talkinamas Gintos 
Draugelytės, Povilo Markevi
čiaus, Rūtos Virkutytės, Rūtos 
Kalvaitytės ir Inos Balsytės. 
Finansų skyriaus koordina
torius — Gailius Draugelis ir jo 
talkininkai — Vytenis Kirvelai-
tis, Nida Mickutė ir Alvydas 
Saplys. Reklamavimo sk. vedėja 
— Sigutė Šnipaitė, o jai padeda 
Ginta Draugelytė — ryšininkė 
su Dainų ir Šokių šventės Lietu
voje organizaciniu komitetu; 
Rūta Kalvaitytė ir Ina Balsytė 
— ryšininkės su kraštų lietuvių 
jaunimo sąjungomis ir Lina 
Mockutė — spaudos reikalų 
ryšininkė. VIII PLJ Kongresas 
prasidės Lietuvoje 1994 m. 
liepos mėn., tuoj po Dainų ir 
Šokių šventės uždarymo. Po sa
vaitės Lietuvoje — dalyviai 
laivu plauks Baltijos jūra su su
stojimais Rygoje, Talline ir Hel
sinki. Iš Helsinkio skris į Angli
joje vyksiančias Studijų dienas. 
VIII PLJ Kongresas baigsis 
1994 m. liepos 31 d. 

Advokatas Jonas Gibait is 
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. 




