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Rusijos kariai iš 
Klaipėdos dar 
neišsikraustė 

Vilnius, rugpjūčio 16 d. (LR) 
— Oficialiai paskutinis Rusijos 
kariškis turėjo palikti Klaipėdą 
beveik prieš metus, praėjusių 
metų rugpjūčio pabaigoje. Ta
čiau Rusijos ginkluotųjų pajėgų 
karininkų, tarnaujančių savo 
šalies kariuomenėje, kaip buvo 
Klaipėdoje, taip tebėra iki šiol, 
rašo „Lietuvos rytas". 

Buvusios Sovietų Sąjungos 
kariuomenė iš Lietuvos buvo 
išvesta prieš metus, remianti 
1992 metų rugsėjo 8 d. Maskvo
je pasirašytu tvarkaraščiu. 
Išvedimas vyko kaip tik tuo 
metu, kai Lietuvoje buvo iš
duodami nauji pasai ir pri
vatizuojami butai. Pasinau
dodami tuo, kad butai priva
tizuoti pakakdavo pasirašyti 
pasižadėjimą priimti Lietuvos 
Respublikos pilietybe, Rusijos 
karininkų šeimų nariai tai 
padarydavo, įsigydavo nekilno
jamąjį turtą, vėliau Lietuvos 
pilietybės nebepriimdavo, butus 
parduodavo ir išvažiuodavo 
gyventi kitur. 

Pasak Seimo Nacionalinio 
saugumo komiteto nario Arvydo 
Ivaškevičiaus, neretai tai buvo 
daroma ir pasinaudojant korup
cija, kyšininkavimu, pareigūnų 
gobšumu (Šiauliuose pagal 
tokius faktus iškeltos kelios 
baudžiamosios bylos). 

Kaip prisimena buvęs Klaipė
dos meras B. Petrauskas, pagal 
Rusijos kariuomenės dalinių 
vadovybės pateiktus sąrašus iš 
pradžių uostamiestyje buvo likę 
gyventi apie 800 kariškių 
šeimų. Dalis jų, toliau į Rusiją 
tarnauti išsiųstų karininkų 
šeimos, kiek palaukė, kol jų an
trosios pusės įsikurs naujose 
tarnybos vietose, už keletą 
tūkstančių JAV dolerių pardavė 
privatizuotus butus ir iš Lie
tuvos išvyko. Tačiau ne visos. 
Kita dalis, kurių vyrai buvo 
išsiųsti tarnauti į Kaliningradą, 
Klaipėdoje pasiliko. Šiuo metu 
uostamiestyje yra apie 100 
butų, kuriuose gyvena Rusijos 
kariškiai, jų žmonos ar vaikai. 

Leisti rusų kariams 
privatizuoti butus buvo 

klaida 

Po metų nuo Rusijos kariuo
menės išėjimo valdininkai pra
deda susivokti, jog leidimas ka
riškių žmonoms privatizuoti 
butus buvo didžiausia klaida. 
Tuo metu tai buvo tarsi savo
tiškas reveransas didžiajai 
kaimynei, o šio sprendimo 
pasekmės išryškėjo praėjus 
kuriam laikui. 

Pirmoji pasekmė — kad lietu
viams tarnautojams Klaipėdoje 
nėra butų. Dalis Rusijos ka
rininkų, turėdami butų Klaipė
doje nuosavybės dokumentus 
(nors formaliai jie priklauso jų 
žmonoms), tikisi gauti po antrą 
butą Kaliningrade. Tuo tarpu 
Lietuvos pasieniečiai, pavyz
džiui, priversti važinėti iš 
Būtingės, Lietuvos ir Latvijos 
pasienio i^darbą Nidos pasienio 
poste ar į Klaipėdą iš Gargždų, 
nes visi butai pasienio užkardose 
yra privatizuoti. Juodkrantės 
užkardoje vieną butą įsigudrino 
privatizuoti net Vokietijos pi
lietis. 

Yra ir antroji pasekmė. Vyrai 
bent retsykiais nori susitikti su 
savo žmonomis. Dėl tos prie
žasties ir apie 30 Rusijos pasie
nio kariuomenės (anksčiau bu
vusios pavaldžios KGB) kari

ninkų, faktiškai išlikę pasienio 
žvalgybininkais, reguliariai 
važinėja iš Klaipėdos į Kalin
ingrado sritį. Krašto apsaugos 
ministerijos Valstybės sienos 
apsaugos tarnybos (šiuo metu 
reorganizuojamos į pasienio 
policiją prie Vidaus reikalų mi
nisterijos) žvalgybos duomeni
mis, dalis jų Klaipėdoje mieste 
tiesiog gyvena ir iš ten važinėja 
į tarnybą — Rusijos karinius da
linius, dislokuotus Kaliningra
do srityje. 

Kokiu būdu rusų kar ia i 
gali laisvai važinėti 

Lietuvoje? 

„Lietuvos ryto" žurnalistai 
domėjosi, kokiu juridiniu pa
grindu svetimos valstybės kariš
kiai gali laisvai važinėti po Lie
tuvą. 

Iš pradžių Krašto apsaugos 
ministerijoje buvo sudaryti ir 
pasienio postams perduoti 
sąrašai Rusijos kariškių, kurie 
dėl šeimyninių aplinkybių turi 
teisę lankytis Lietuvoje. Vėliau 
su Rusija susitarus dėl bevizio 
susisiekimo tarp Lietuvos ir Ka
liningrado, tokie sąrašai (lei
dimai) neteko prasmės. Kalinin
grade tarnaujantiems kariš
kiams buvo išduoti pasai, ir jie 
atvyksta jau kaip eiliniai savo 
šalies piliečiai. 

Birželio 20 dieną Nidos pa
sienio posto pareigūnus kiek 
nustebino vieno rusų karininko, 
norėjusio išvažiuoti į Kalinin
gradą, pateikti dokumentai. 
Kapitonui A. Ševčenkai karinio 
dalinio išduotame atostogų 
biliete buvo parašyta, kad šis 
karininkas iš Rusijos į Ka
liningradą važiuoja per Lietuvą. 
Nusipirkęs bilietą traukiniui iš 
Rusijos į Kaliningradą, jis išlipo 
Vilniuje ir kitu transportu at
vyko pas savo žmoną Klaipėdo
je, apsaugos policijos jaunes
niąją inspektorę S. Ševčenko. 

Karininko dokumente buvu
siame antspaude buvo įrašas, 
jog šis karinis dalinys dar 
tebėra dislokuotas „Lietuvos 
SSR". Vadinasi, Rusijos kariš
kiai, tiek jų vadai, tiek eiliniai, 
Lietuvoje jaučiasi lyg savoje 
žemėje, nors nuo oficialaus ka
riuomenės išėjimo praėjo beveik 
metai. 

Pagaliau sužinojo ir 
Vidaus reikalų ministerija 

Pasienio policijos prie Vidaus 
reikalų ministerijos vyriau
siasis komisaras S. Stančikas 
šiomis dienomis kaip tik lankėsi 
Nidoje, nes buvo gauta daug 
nusiskundimų, taip pat ir iš 
užsieniečių, apie netvarką 
šiame poste ir prastą pasienie
čių elgesį. Vyriausias komisaras 
žinojo tik apie keleto Rusijos 
karininkų nuolatinį lankymąsi 
Klaipėdoje, todėl siūlė iš to 
nedaryti tragedijos. Iš žurna
listo sužinojęs apie dešimtis 
tokių, situaciją jis pavadino 
nenormalia ir žadėjo pavesti šį 
klausimą išsiaiškinti savo 
pavaldiniams. 

Kaip žurnalistams pasakojo 
Valstybės saugumo depar
tamento Klaipėdos apygardoje, 
pasieniečiai į pasienio ruožą 
neįsileidžia saugumo operaty
vinių darbuotojų, todėl jie 
negali ten vykdyti operatyvinės 
veiklos. Be to, tai nenumatyta 
Operatyvinės veiklos įstatyme. 
Nors apie įvažiuojančius į 
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Konservatoriai teigia, kad 
ne visur pasiruošta 

referendumui 

Ruošdamiesi Ukrainos Nepriklausomybės dienti iškilmėms Ukrainos kariai žygiuoja prie 
romantiškos Coca-Cola reklamos, kurioje užrašyta: Meilė visuomet. Rugpjūčio 24 d. Ukraina šventė 
trečias metines jų šalies atsiskyrimo nuo Sovietų Sąjungos. 

Paldiskio bazė jau 
perduodama Estijai 

Kinijoje suimtas 
lietuvis fotografas 

Talinas, rugpjūčio 15 d. (BNS) 
— Rusijos povandeninio laivyno 
Paldiskio mokomojo centro per
davimas Estijai prasidėjo rug
pjūčio 15 dieną. Tai daroma re
miantis sutartimi dėl Paldiskio 
branduolinių reaktorių išmon-
tavimo. 

Rugpjūčio 12 d. mokomąjį 
centrą ėmė saugoti Paidiskyje 
dislokuota estų Šiaurės pės
tininkų kuopa. Rusijos jūreiviai 
į centrą gali patekti tik Estijos 
kariškių leidimu pagal iš anksto 

pateiktą sąrašą. 
Paldiskio centre yra ir du 

mokomieji branduoliniai reak
toriai, neveikiantys nuo 1989 
metų. Reaktorių pastatus tebe
saugo Rusijos kariškiai. Į Pal 
diskį jau atgabenti įrenginiai, 
būtini vienam reaktoriui išmon
tuoti. 

Reaktorių išmo: tavimo dar
bams vadovaus 25 Rusijos spe
cialistai, kurie prieš savaitę at
vyko į Estiją. 

Lietuvą Rusijos karininkus 
sužinodami po visko, saugumo 
darbuotojai turi duomenų apie 
jų lankymąsi kai kuriose rusų 
bendruomenės organizacijose, 
pas kai kuriuos buvusius „Je-
dinstvo" laikų veikėjus. Po 
karininkų vizitų ten pastebimas 
šioks toks suaktyvėjimas. 

„Nereikia būti naiviems ir 
galvoti, kad Rusijos specia
liosios tarnybos neišnaudoja tų 
karininkų", sakė pareigūnai. 
„Tarnaudami Klaipėdoje dislo
kuotuose sovietiniuose pasienio 
daliniuose, jie, kaip pasienio 
žvalgybininkai, tarp gyventojų 
turėdavo savo agentūrą. Jiems 
nebūtina patiems ką nors dary
ti. Pakanka atvažiuoti ir pasi
imti reikiamą informaciją". 

„Geriau apie tai nekalbėti" 

Valstybės saugumo depar
tamento generalinis direktorius 
Jurgis Jurgelis šią problemą 
žurnalistui komentuoti nebuvo 
linkęs, nes, jo žodžiais, jo 
vadovaujama tarnyba apskritai 
nenorėtų, kad visi šie faktai 
būtų paskelbti viešai. „Ge
riausia, kai oponentai nenu
tuokia, nei ką mes darome, nei 
ką mes žinome", sakė J. 
Jurgelis. 

Anot Krašto apsaugos minis
terijos Pasienio apsaugos tar
nybos žvalgybos vadovo, nerei
kia kalbėti, kad kas nors iš 
pasieniečių neleidžia saugumui 
pasienio ruože vykdyti operaty
vinės veiklos. Pasienio žvalgyba 
pasiruošusi Valstybės saugumo 
departamentui teikti informa
ciją apie įvažiuojančius į 
Lietuvą svetimos valstybės 
kar in inkus , bet to niekas 
neprašo. Čia jokios problemos 
nesą. O jei atvyksta svetimos 
valstybės generolas ir apie tai 
niekas laiku nesužino, anot jo, 
labai negerai. 

Žvalgybos vadovas atmetė ga
limybę, jog tie karininkai gali 
užsiiminėti žvalgybine veikla: 
„Kuri valstybė aukos savo kad
rinį karininką?Koks kil tų 
triukšmas, jeigu jie būtų pagauti 
su įkalčiais! Tam tikslui galima 
puikiausiai panaudoti bet kurį 
„neapšviestą" eilinį pilietį". 

„Rusų karių važinėjimas 
sudaro pavojų" 

Seimo Nacionalinio saugumo 
komiteto nario Arvydo Ivaške
vičiaus nuomone. Lietuvos spe
cialiosios tarnybos privalo 
kontroliuoti užsienio valstybės 
kariškių judėjimą Lietuvoje. 
Jeigu Rusijos piiiečiai iš Klai
pėdos į Kaliningradą važiuotų 
dirbti civilį darbą, būtų kita 
kalba. Bet kai važinėja gink
luotų struktūrų atstovai, atsi
randa potencialus pavojus. 
Užsimezga neformalūs ryšiai su 
Lietuvos pareigūnais, ir ne 
paslaptis, anot A. Ivaškevičiaus, 
kad kartu daromi „bizniukai". 
„Yra žinoma", sakė Seimo 
narys, „kad KGB bando daryti 
įtaką gyvenimui Lietuvoje įvai
riais keliais, tai kodėl jai ne
išnaudoti ir to?" 

Klaipėdos miesto tarybos pir
mininko V. Čepo nuomone, Lie
tuvos ir Kaliningrado srities pa
sienyje — netvarka. Pasak jo, 
būtina riboti ir kontroliuoti 
Rusijos kariškių judėjimą Klai
pėdoje. Kai j kitą šalį gali 
nevaržomai įvažiuoti kariškiai, 
rankas iš džiaugsmo gali trinti 
bet kurios valstybės žvalgyba. 

Sausra pakenkė 
gamtai 

Vilnius, rugpjūčio 19 d. 
(AGEP) — sau3ra pakenkė 
Lietuvos gamtai. Vien liepos 
mėnesį kilo 420 miško gaisrų. 
Daugiausia miško išdegė Šal-

Vilnius, rugpjūčio 19 d. 
(AGEP) — Dienraštis „Lietuvos 
aidas" pranešė, kad keliautojas 
ir fotografas Paulius Normantas 
yra suimtas Kinijoje. Norman
tas jau seniai domisi Tibetu, 
vakarų leidyklose yra išleidęs 
kelis albumus apie šią šalį. 

Pasak dienraščio, Paulius 
Normantas paskambino iš Kini
jos miesto ir pasakė, kad jis yra 
sulaikytas, persekiojamas ir 
paprašė pagalbos. Komunistinei 
Kinijos valdžiai seniai nepatiko 
Normanto domėjimasis okupuo
tu Tibetu; jis ir anksčiau yra 
turėjęs konfliktų su Kinijos 
milicija. 

Kiekvienai sričiai 
reikia istorinio parko 

Vilnius, rugpjūčio 19 d. 
(AGEP) - Manoma, kad kiek
vieną Lietuvos rajoną turėtų 
pristatyti vienas nacionalinis 
parkas. 

Dabar jau įkurti Dzūkijos, 
Aukštaitijos ir Žemaitijos 
parkai. Juose ūkininkavimas ir 
statybos yra reguliuojami spe
cialių įstatymų. Kuršių Nerijos 
parkas yra unikalus tuo, kad 
visa žemė jame priklauso vals
tybei. Manoma įkurti tris isto
rinius nacionalinius parkus. Jie 
turėtų parodyti tris istorines 
Lietuvos sostines — Trakus, 
Kernavę ir Vilnių. 

Druskininkai minės 
200 metų 

Vilnius, rugpjūčio 9 d. (Elta) 
— Druskininkų kurorto 200 me
tų jubiliejaus minėjimas įvyks 
rugsėjo 10-11 dienomis. Šventė 
prasidės miesto valdybos sesija, 
po to bus aukojamos šv. Mišios, 
šventinama miesto vėliava. Tą 
savaitgalį koncertuos Dainavos 
krašto folkloriniai ansambliai, 
veiks fotografijos paroda ..Senieji 
Druskininkai", vyks sportinio 
ėjimo varžybos. 

Rugpjūčio 6-7 dienomis Drus
kininkuose įvyko Lietuvos 
bitininkų šventė, skirta jubilie
jiniams miesto metams. 

čininkų, Švenčionėlių, Varėnos 
rajonuose. 

Stpriai nukentėjo žuvys. 
Ežeruose vanduo paviršiuje 
įšildavo iki 30 laipsnių Celsijaus 
(86 F). Kauno mariose jau 
išdvėsė apie 40 tonų žuvies — 
tiek, kiek žvejai verslininkai 
sugaudavo per metus. 

Vilnius, rugpjūčio 24 d. (Elta; 
— Tėvynės Sąjungos (Lietuvos 
Konservatorių) partijos valdyba 
paprašė Vyriausiąją Rinkimų 
Komisiją nuspręsti, ar visur 
rugpjūčio 27-ją galima vykdyti 
balsavimą dėl referendumui pa
teiktų įstatymo nuostatų. Kon
servatoriai teigia, jog kai kurių 
miestų ir rajonų komisijos nėra 
pasiruošusios referendumui. 

Jie atkreipia dėmesį, kad dau
gelyje vietų rinkėjų sąrašai 
buvo sudaryti pavėluotai. Kai 
kuriuose sąrašuose palikta daug 
rinkėjų, negyvenančių toje vie

tovėje arba mirusių. Balsavimo 
pažymėjimų, konservatorių tei
gimu, negavo absoliuti daugu-

- ma studentų. Visa tai, jų nuo
mone, turės esminės įtakos 
referendumo rezultatams. 

Vyriausioji komisija privalo 
atsakymą duoti ne vėliau kaip 
rugpjūčio 24 d. po pietų. 

Rugpjūčio 27 d. vyksiantį 
referendumą inicijavo konser
vatoriai. Jam pateikiamas įsta
tymas dėl nuvertintų indėlių ir 
akcijų vertės atstatymo, neteisė
to privatizavimo ir pažeistos 
teisėsaugos. 

JAV Senate svarstė 
ambasadoriaus Lietuvai 

tvirtinimą 
Vilnius, rugpjūčio 12 d. (LR) 

— JAV Senate rugpjūčio 10 d. 
prasidėjo naujojo JAV amba
sadoriaus Lietuvoje James W. 
Swihart kandidatūros ap
tarimas ir tvirtinimas. Kaip 
pranešė „Lietuvos rytas", gavęs 
žinias per .Amerikos balso" 
laidą, būsimasis ambasadorius 
James Swihart buvo apklausi
nėjamas Senato užsienio santy
kių komitete. 

James Swihart teigė, kad 
Lietuvai reikia JAV paramos 
reformuojant finansų sistemą, 
bankininkystę, žemės ūkį, 
aplinkos apsaugą bei teisinę 
sistemą. Pasak, jo. Estijoje 
tokios pagalbos teikimas jau 
artėja prie pabaigos, tačiau 
sunku numatyti, kada bus gali
ma nutraukti paramą Lietuvai. 

Pasak „Amerikos balso" 
pranešimo, svarstymo metu 
daug dėmesio buvo skir ta 
tariamiems išpuoliams prieš 
žydus Lietuvoje. Pasak užsienio 
santykių komiteto pirmininko, 
tokie „išpuoliai" ateityje gresia 
glaudiems JAV ir Lietuvos san
tykiams. 

Kitas senatorius, atstovaujan
tis Delaware valstijai, teigė, kad 
birželio mėnesį Kaune buvo 
išniekinti 66 žydų kapai, ir 
pareiškė, kad jeigu tokie išpuo
liai nėra išimtis ir atspindi 
Lietuvoje vyraujančias nuotai-

Užsienio specialistai 
domėjosi Kauno 

vandentiekių sistema 
Vilnius, rugpjūčio 22 d. (Eltai 

— Pirmadienį Kaune lankėsi 
Europos Rekonstrukcijos ir 
Plėtros Banko atstovas Niels 
Holm. Drauge su juo atvyko 
kompanijos Rust Water Pro-
jects", vadovas Lars Arvling. 

Svečiai domėjosi, kaip vykdo
mi daugiašaliai susitarimai dėl 
programos atnaujinti Kauno 
vandentiekį ir kanalizacijos ūkį 
bei plėtros investicijų programa. 
Jai įgyvendinti minėtasis ban
kas planuoja skirti 10 milijonų 
dolerių lengvatinį kreditą. 

Banko pavedimu kompanija 
Rust Water Projects" kartu su 
Kauno vandens tiekimo įmone 
įvertino miesto vandentiekio bei 
kanalizavimo sistemų techninę 
būklę, eksploataciją bei ūkio 
valdymą, nustatė investicijų 
gavimo kelius bei sąlygas 

Rekonstrukcijos programoje 
numatyta pagerinti miesto 
geriamo vandens kokybę, suma
žinti vandentiekio eksploatavi
mo sąnaudas, rekonstruoti van
dens perpumpavimo stotį, už
baigti Raudondvario vanden
vietės statybą bei atlikti kitus 
svarbius darbus 

kas. glaudesni JAV santykiai su 
Lietuva neįmanomi. 

James Swihart pažymėjo, kad 
tokių išpuolių negalima tole
ruoti jokioje demokratine šalimi 
save laikančioje valstybėje. Jo 
nuomone, tai gali būti chaoso 
ir psichologinio sutrikimo, kurį 
Lietuva patiria pastaruoju me
tu, pasekmė. 

Trečiadienį svarstymuose ta
po aišku, kad didelio pasi
priešinimo Senate J. Swihart 
kandidatūra nesulauks. Mano
ma, kad naujasis ambasadorius 
gali atvykti dirbti į Vilnių jau 
rugsėjo mėnesį. 

Prezidentas Billas Clintonas 
paskyrė J. 5wihrrt ambasa
doriumi Lietuvoje liepos 21-ąją. 
tačiau jo kandidatūrą turėjo pa
tvirtinti Senatas. 

Kauno kriminalinės policijos 
komisaras Vidas Kareiva kate
goriškai atmetė prielaidą, jog 
tai, kad kartais išniekinami pa
vieniai kapai Kauno žydų kapi
nėse, yra kaip nors susiję su 
išpuoliais prieš žydų tautą. 

Komisaras Kareiva pasakė, 
kad birželio mėnesį Kauno žydų 
kapinėse buvo keli tokie atvejai, 
tačiau jokiu būdu ne 66. Pasak 
komisaro, kapų išniekinimai 
yra kriminaliniai nusikaltimai, 
kurie nesietini su antisemi
tizmu. Tokį teiginį Vidas 
Kareiva grindžia prieš kelerius 
metus sulaikytų poros kapų nie
kintojų prisipažinimu, jog kapa
vietėse jie ieškojo auksinių 
dantų karūnėlių. 

Dažnėja Lietuvos 
sienų pažeidimai 

Vilnius, rugpjūčio 19 d. — 
Lietuvos policijos surinkti 
duomenys rodo. kad per praėju
sius septynis mėnesius užregis
truota 1.059 atvejų Lietuvos sie
nos pažeidimų. Sienos pažeidė
jai daugiausia yra Kinijos, 
Libano. Vietnamo. Pakistano. 
Irako. Turkijos. Bangladešo, Šri 
Lankos, Rusijos ir Uzbekistano 
piliečiai. Prie sienos sulaikytieji 
dažniausiai bando nelegaliai 
emigruoti į Vakarus, ir kartais 
jiems padeda Lietuvos gyvento
jai. 

KALENDORIUS 

Rugpjūčio 25 d.: Šv. Liud 
vikas. išpažinėjas (1214-1270), 
šv. Juozapas Calasanz, kunigas 
(1556-1648): Patricija. Didirė. 

Rugpjūčio 26 d.: Zefinnas. 
Adelinda. Gailutė. Va Imantas 
šv. Kazimiero relikvijų perke 
limo švente 1920 metais Lietu 
vos kariuomene jženge į Vilnių 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
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JAUNO TEISININKO 
IŠLEISTUVĖS 

Praėjusių metų pavasarį Uni-
versity of Detroit teisės fakulte
tas suteikė Linui Udriui teisės 
daktaro laipsnį, o šį pavasarį 
Georgetown universiteto Teisės 
fakultetas suteikė magistro 
laipsnį (mokesčių srities specia
lybė*. Adv. Liną Udrį Internal 
Revenue Service pakvietė dirb-
Laguna Niguel Californijoje, 
netoli Los Angeles miesto. Sio 
mėnesio pabaigoje. Linas 
apleidžia Detroito apylinkę, 
kurioje buvo aktyvus atei-

Linas U d r y s 
timnkas ir jaunimo sambūrių 
narys. Rugpjūčio 13 dieną, 
tėveliai. Janina ir Narimantas 
Udriai. suruošė jam išleistuvių 
puotą, kurioje buvo pasidžiaug
ta sėkmingomis mokslo užbaig-
tuvėmis. o taip pat ir išleistuvė
mis. Sveikiname advokatą Liną 
Udrį, linkime jam sėkmės savo 
profesijoje. Tikimės, kad savo 
laisvalaikį Linas praleis Los 
Angeles lietuvių tarpe. 

DAILIOJO ŽODŽIO 
VAKARONĖ DAINAVOJE 

Lietuvos Fronto bičiulių 
Studijų ir Poilsio savaitė Daina
vos jaunimo stovykloje vyksta 
rugpjūčio 21 iki 27 d. Šešta
dienį, rugpjūčio 27 d. vyks 
dailiojo žodžio vakaronė, kurio
je dalyvaus rašytojas Vytautas 
Vol ertas ir poetė Julija Sva-
baitė-Gyliene. Detroito ir 
apylinkių gyventojai kviečiami 
pasiklausyti paskaitų ir daly
vauti diskusijose. Platesnę 
informaciją ir paskaitininkų 
laika galima sužinoti paskam
binus Dainavos jaunimo stovyk
los telefonu, 313-428-8919. 

AMERIKOS LIETUVIU 
TAUTINĖS S-GOS SEIMAS 

Amerikos Lietuvių Tautinės 
sąjungos 23-sis Seimas rugsėjo 
2-4 d. vyks Dievo Apvaizdos 
Kultūros centre. Susipažinimo 
vakaras rugsėjo 2 d.. į vai. vak. 
vyks Southfield Holiday Inn, 
26555 Telegraph Road. 

Rugsėjo 3 d.. 9 vai. ryto. 
registracija Dievo Apvaizdos 
kultūros centre. Simpoziumo 
pradžia 10 v.r. Visuomenė 
liečiama simpoziume ir posė

džiuose dalyvauti. 
Šeštadieni, rugsėjo 3 d., vaka-

LIETUVOS VYČIAI 

LIETUVOS VYČIŲ 
KUOPŲ DĖMESIUI 

Pranešame, kad nuo š.m. 
rugpjūčio 7 d. visos Lietuvos 
Vyčių veiklos žinios, praneši
mai, kuopų renginių kalendo
riai, nuotraukos ir kita su 
veikla susijusi medžiaga 
siunčiama Lietuvos Vyčių ryšių 
su visuomene korespondentei 
Reginai Juškaitei, 4638 51st 
Street. Detroit, MI 48210-2725. 

re vyks Seimo banketas ir 
Lietuvos ambasadoriaus Anice
to Simučio pagerbimas ir jo 
85-to gimtadienio bei 60 metų 
konsularines sukakties pami
nėjimas. Ambasadoriaus veiklą 
aptars Lietuvos generalinis gar
bės konsulas Vytautas Čeka
nauskas iš Los Angeles. 
Minėjime dalyvaus ir žurnalis
tas Vladas Vijeikis. 

Dėl dalyvavimo bankete pra
šoma kreiptis į Eugeniją Bulo
tienę, Reginą Juškaitę, Mykolą 
Abarių ar Mykolą Kizį. 

Sekmadienį, rugsėjo 4 d.. 
10:30 v.r. šv. Mišias Dievo 
Apvaizdos parapijos bažnyčioje 
už sąjungos mirusius narius 
aukos parapijos klebonas kun. 
Viktoras Kriščiūnevičius. Po 
pietų vyks darbo posėdžiai. 
Lietuvių Tautinio Kultūros fon
do suvažiavimas ir „Vilties" 
draugijos suvažiavimas. 

JURGUČIŲ ŠEIMOS 
ŠVENTĖ 

Rugpjūčio 22 dieną Danguolė 
ir Jurgis Jurgučiai minėjo savo 
35 metų vedybų sukaktuves. Ta 
proga jų vaikai — Asta ir 
Paulius Jurgučiai, sukvietė jų 
tėvelių artimus draugus kartu 
švęsti ir paminėti šią sukaktį. 

DARIAUS GIRĖNO KLUBO 
NARIŲ SUSIRINKIMAS 

Sekmadienį, rugpjūčio 28 d , 
1 vai. po pietų vyks Dariaus ir 
Girėno klubo narių susirinki
mas, kurio metu bus valdybos 
pranešimas ir svarstoma klubo 
ateitis. Visi Dariaus ir Girėno 
klubo nariai kviečiami atvykti 
į Dariaus ir Girėno klubą ir 
dalyvauti susirinkime. 

MOKSLO METŲ PRADŽIA 
„ŽIBURIO" MOKYKLOJE 
..Žiburio" lituanistinės mo

kyklos mokslo metai prasidės 
šeštadienį, rugsėjo 10 d.. 8:50 
vai. ryto, Dievo Apvaizdos 
kultūros centre. Mokiniai 
kviečiami lankyti lituanistinę 
mokyklą ir prašomi registruotis 
pas mokyklos vedėją Almą But-
kūnienę tel. 464-9171. Sekma
dienį, rugsėjo 11 dieną, moki
niai ir mokytojai dalyvauja 
10:30 šv. Mišiose Dievo Apvaiz
dos bažnyčioje. Renkasi 10:10 
v.r. Kultūros centre iš kur or
ganizuotai eis į bažnyčią. 

TAUTOS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS 

Rugsėjo 11 dieną, LB Detroi
to apylinkės valdyba rengia 
Tautos šventės minėjimą. Šv. 
Mišias 10:30 v.r. Dievo Apvaiz
dos bažnyčioje aukos ir pamoks
lą pasakys klebonas kun. Vikto
ras Kriščiūnevičius. 12 vai. 
vidurdienį, Kultūros centre 
vyks minėjimas. Bus rodoma 
vaizdajuostė iš šią vasarą Lietu
voje vykusios Pasaulio Lietuvių 
Dainų ir Šokių šventės. Prie 
kavutės ir vaišių stalo bus pro
gos pasidalinti įspūdžiais su 

Dain ius G a š rašymo p r a t y b a s „Žib rėlio'" mokykloje, Detroi te . 
Nuo t r . Ritos K a s p u t i e n ė s 

šokėjais ir dainų šventės daly
viais. Minėjimą rengia LB 
Detroito apylinkės valdyba, 
vadovaujama Nijolės Zelvven-
der. 

LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS 

GEGUŽINĖ 
Sekmadienį, rugsėjo 25 dieną, 

tuoj po Mišių Dievo Apvaizdos 
bažnyčioje, kultūros centro 
patalpose vyks metinė Lietuvių 
Bendruomenės gegužinė, kurio
je dalyvaus ir Lietuvos estra
dinės muzikos žvaigždė Stasys 
Povilaitis. Gegužinės rengėjai — 
Lietuvių Bendruomenės Detroi
to apylinkės valdyba kviečia 
visus dalyvauti. j m 

STASIO BUTKAUS 
ŠAULIŲ KUOPOS 
GEGUŽINĖ 

Stasio Butkaus šaulių kuopos 
gegužinėn, rugpjūčio 21d. vyku-
sion „Pilėnų" stovykloje, susi
rinko gražus būrys šaulių, jų 
draugų ir svečių. Šeimininkavo 
Danutė Petronienė ir jos pa
dėjėjos — Ona Šadeikienė bei 
Eugenija Bulotienė. Rasa ir 
Jonas Šostakai kepė viščiukus. 
Albinas Pusdešris parūpino 
„alijošiaus lašų" ištroškusiems. 
Alfonsas Rimbą visus linksmino 
muzika. Gausių laimikių trau
kimus pravedė Lidija Min-
gėlienė ir Matas Baukys. Po 
dovanų paskirstymo, kuopos 
iždininkas Matas Baukys 
padėkojo visiems atsilankiu
siems už piniginę paramą, 
dovanas laimėjimu stalui, mais
tą ir prisidėjimą darbu. Visi 
dalyviai buvo patenkinti malo
niai gamtoje praleista sekma
dienio popiete. 

Regina Juška i t ė 

BUFFALO, NY 
PASTANGOS PADĖTI 

KATALIKIŠKAI SPAUDAI 
LIETUVOJE 

Mons. David Lee. Buffalo 
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katalikų diecezijos komunika
cijos direktorius š.m. birželio 12 
d. kalbėjo Buffalo Lietuvių klu
bo metiniame pavasario rengi
nyje. Vatikano kviečiami, de
šimties katalikiškų laikraščių 
redaktoriai 1993 m. gruodžio 
mėn. lankėsi Lietuvoje, siek
dami patirti, kuriais būdais 
būtų galima pakelti katalikiš
kų spausdinių. o taip pat radijo 
bei televizijos žiniasklaidos lygį 
Lietuvoje. Po šio apsilankymo, 
mons. D. Lee ir jo štabas nuo
širdžiai dirbo ruošdami infor
macinę medžiagą ir piniginę pa
ramą komunikacinio tinklo mo
dernizavimui Lietuvoje. Komu
nistams užgrobus valdžią Lie
tuvoje, Katalikų Bažnyčia arti 
50 metų veikė pogrindyje ir tik 
dabar Vatikano II Susirinkimo 
nuostatai buš išleisti lietuvių 
kalba. Buffalo katalikų diecezija 
suteiks finansinę paramą vie
nam katalikui žurnalistui stu
dijuoti Belgijoje. Parama buvo 
suteikta ir katalikiškos spaudos 
leidybos moderninimui Lietuvo
je. Mons. David Lee pranešimas 
buvo įdomus ir išsamiai infor
muojantis apie katalikiškos 
spaudos ir žiniasklaidos padėtį 
Lietuvoje. 

PASTANGOS PADĖTI 
VAIKAMS IR JAUNIMUI 

LIETUVOJE 

Buffalo Lietuvių klubo narės 
Aurelija Dolata ir Rita Water iš 
Elma. NY. išvyko į Lietuvą su 
„The Bridges to Education 
Program'*. Jos yra narės 15-os 
mokytojų grupės, kuri vasaros 
stovykloje Trakuose šimtui gim
nazijos mokinių dėstys anglų 
kalbą ir supažindins su ameri
kiečių kultūra. 

Lietuvių klubas taip pat yra 
įsijungęs į „Saulutės" prog
ramą, siekiančią pagelbėti naš
laičiams Lietuvoje, kurių ten 
yra arti 10,000. 

L iuda Balčius 

ST. PETERSBURG, FL 

LIETUVOS DUKTERYS 
DIRBA IR AUKOJA 

St. Petersburge, Floridoje, 
gražiai veikia Lietuvių klubas, 
kuriame prieglaudą randa vie
tos organizacijos ir jų kultūrinė 
bei visuomeninė veikla. Tarp 
organizacijų savo gerais darbais 
čia ypač reiškiasi Lietuvos 
Dukterų draugija: jos narės 
teikia įvairiopą pagalbą vietos 
telkinio gyventojams ir šelpia 
vargstančius Lietuvoje. Šią 
vasarą sušelpta: Panemunės 
vaikų kaulų ligų sanatorija, 
Šiaulių tuberkuliozinės ligo
ninės vaiku skyrius ir trem
tiniai, gyveną sunkiose sąly
gose. Iš viso šiems reikalams 

Be to, Šalčininkų rajono lie
tuvių mokykloms išsiųsta 275 
svarai siuntiniais — vaikams 
drabužių, maisto ir mokslo prie
monių. 

Tai vis geri darbai, o čia, vie
toje, Dukterys lanko negalios 
ištiktus, sergančius — visiems 
jos ištiesia pagalbos ranką. 

Šalpai yra reikalingos lėšos. 
Tuo tikslu draugija rengia 
renginius, priima aukas ir nau
dojasi kiekviena proga lėšoms 
telkti. 

Lietuvių klubui netekus nuo
latinės šeimininkės, kuri sek
madieniais klube ruošdavo pie
tus, Lietuvos Dukterys tuojau 
pat sutiko du sekmadienius ga
minti pietus. Jų dėka sekmadie
niais, liepos 10 ir 17 d. klubo 
pietų dalyviai buvo pamaitinti 
skaniais pietumis. Kiekvieną 
sekmadienį pietus valgė dau
giau negu 200 asmenų. Reikėjo 
gerokai padirbėti. Vadovaujant 
vicepirm. E. Purtulienei, dirbo 
visa skyriaus valdyba: pirm. S. 
Salienė, sekr. E. Jasaitienė, ižd. 
A. Čėsnaitė ir soc. reikalų 
vadovė R. Krivienė. Virtuvės 
darbams, stalų dekoravimui bei 
maisto išdalinimui talkino 
skyriaus narės: A. Acienė, M. 
Andrejauskienė, L. Kynienė, A. 
Raulinaitienė, A. Strijauskiene, 
B. Tamošiūnienė ir S. Žiūraitie-
nė. 

M. Andrejauskienė, šios drau
gijos skyriaus steigėja, leido 
klubo valdybos nariams pailsėti 
ir abu sekmadienius gražiai pra
vedė pietų pasiėmimo tvarką. 
Liepos 10 d. pietų dalyvius, su 
muz. A. Jurgučio fortepijono pa
lyda, linksmino „Kvarteto" dai
nininkės — A. Baukienė, S. Cip-
lienė, A. Kerbelienė ir D. Mac-
kialienė. Liepos 17 d. savo pa
rašytus kupletus apie Lietuvos 
Dukteris bei jų darbus skaitė S. 
Vaškienė. 

Lietuvių klubo pirm. inž. M. 
Silkaitis Lietuvos Dukterims už 
jų darbus yra nuoširdžiai dė
kingas. Pačios Dukterys, iš 
gauto pietų ir pravestų laimė
jimų pelno bei dr. J. Petriko 500 
dolerių aukos, vėl planuoja toli
mesnius šalpos darbus ir ruo
šiasi ateinančiam renginiui — 
madų parodai, kuri numatoma 
ateinančių metų pradžioje. 

St. Všk. 
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Po koncer to Kennebunkport , Ma ine . Iš k.: solistas A n t a n a s Keblys, E lena 
Vasyl iūn ienė ir Tėvų Pranciškonų vasarvietės direktor ius tėvas Gabrielius, 
OFM 

K E N N E B U N K P O R T , M E 
ANTANO KEBLIO 

KONCERTAS 

Solisto — baritono Antano 
Keblio koncertas Kennebunk-
porte. Tėvų Pranciškonų vasar
vietės auditorijoje, įvyko š.m. 
liepos 24 d., 8 v.v. 

Solistui lankantis Lietuvoje, 
jam į juostą akompanimentą 
įgrojo Tetenskų liaudies ins
trumentų ansamblis, sudarytas 
iš keturių kanklių ir penkių bir
bynių. 

Sol. Antano Keblio vidutinio 
stiprumo balsas ypač maloniai 
skamba jam atliekant liaudies 
dainas. Šiame koncerte jis 
dainavo: „Iš rytų šalelės", — l.d. 
harm. P. Olekos, ,,Žaliojoj 
lankelėj", — harm. J. Tallat-
Kelpšos, „Jei nori valioj būti", 
— V. Budrevičiaus, „Kad aš 
ėjau ulytėlėm", — P. Olekos, 
„Stok ant akmenėlio", — V. Jur
gučio, „Oi griežle, griežlele". — 
A. Bražinsko, „Tykiai, tykiai", 
— B. Budriūno, „Parlėkė ante
lė", — J. Gaubo, „Už žalios 
girelės", — K. V. Banaičio, „Ant 
kalnelio", — V. Paketuros. 

Antroje dalyje girdėjome mū
sų kompozitorių originalias 
dainas: A. Vanagaičio „Svyruo
nėlis", B. Budriūno „Šauks
mas", A. Stankevičiaus „Pava
sario daina", St. Gailevičiaus 
„Klajūnai". Šioje dalyje ypač 
išryškėjo solisto interpretaciniai 
sugebėjimai, kiekvienai dainai 
suteikiant atitinkančią nuotai
ką. Klausytojai solistą šiltai pri
ėmė. Garso technikiniu asisten
tu buvo Dainius Juras. 

Elena Vasyliūnienė 

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

7915 W. 171st 
Tinley Park. !L 60477 

(708) 614-6871 
Valandos pagal susitarimą 

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

Pirmas apyl su Northwesteri un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą Pacientai paimami 
absoliučiai punktualiai Susitarimui 
(kaibėt angliškai) tel. 708-422-8260 

LINAS A. SIDRYS, M.D. 
Ophtalmologas/Akuj Chirurgas 

9839 S. R»dg«Iand Ave. 
Chicago RMge, IL 60415 

708 636-6632 
4149 W. 63rd SV 

312-735-7709 

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

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBE - NERVŲ !R 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

K a b . te l . ( 3 1 2 ) 471-33C0 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7 7 2 2 S . Kedz ie A v e . . 
Chicago . I I ! 5 0 6 5 2 

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

3900 W. 95 St. Tel. (708) 4220101 
Valandos pagal sus'ta'^a 

P-'-nC 3 v p p-7 v v antrd 12 30-3 v p p 
trečd. uždaryta ketvd 1-3 v p p . 

penkt ir šeštd 9v r -12vpp 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 
Tel. (312) 436-77C0 

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

Šird>es ir Kraujagyslių L'gos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd.. Hickory Hills, H 
1 mylia i vakarus nuo Harle~ 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą . 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

Tel. kabineto ir buto: (706)652-4159 

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

Kasdien 1 N 8 v v 
išskyrus treč Šešt 12 iki 4 vai p p 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

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

Tel 312-585-1955 
172 Schllfer St., Elmhurst. IL 60126 

708-941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120 

DR. FRANK PLECKAS 
Optcmetnstas (Kalba lietuviškai) 

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

Tel. (312) 737-5149 
Vai pagal susitarimą 

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

Tel. (708) 448-1777 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLES IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 S. Kedzie 

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

Vizitą' apmokami Med'care 
Kabineto tel. (312) 776-2880 

Namų 708-448-5545 
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Community ligoninėms 

DR. S. LAL 
SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 

7722 S. Kedzie, Chicago 60652 
Tei. 312-434 2123 

Pirmd 2 v p p - 7 v v . antr 9 v r. - 12. 
ketvd 12 4 v p p . penktd 1 2 - 6 v v 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C 
Specialybe — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. (prie Austim 

Valand. 
Tel. (312)585-7755 

ARAS ZLIOBA. M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarltan Medical Center-

Napervllle Campus 
1020 E. Ogden AVA.. Sulte 310. 

Napervllle IL 60563 
Tei. 708-527 0090 

Valandos pac;'i sus 

< 
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ŽVILGSNIS Į LIETUVĄ IŠ ARTI 
P o k y č i a i L ie tuvos gyven ime 

Liepos 2 d., išlipęs iš lėktuvo 
Vi ln iaus aerodrome, pirmą 
kar tą po 50 metų žengiau lais
vos Lietuvos žeme. Keistas jaus
mas.lyg būčiau patekęs į naują 
pasaulį. Miestai neatpažįstamai 
išaugę. Gamtovaizdis pasikei
tęs . Kur kadaise buvo gražios 
ū k i n i n k ų sodybos ir žemę 
pureno dabštūs žemdirbiai , 
dabar tik išlikę keletas medžių 
primena, kad čia buvę trobesiai 
p r i e žemės p r i s i r i š u s i ų 
ūkininkų. Tik kai kur kažkokiu 
būdu išlikę pavieniai namai, 
kur ie jau reikalingi remonto. 
Tiesa, užsilikusiuose gyvena
muose namuose yra elektros 
šviesa, maistas kaip ir Ameriko
je laikomas šaldytuvuose, mais
tu i gaminti virtuvėje varto
jamos dujos. 

Lietuvos keliai geri. Jais juda 
įvai r ios motor izuotos susi
siekimo priemonės, kai kur 
pamatysi ir arkliuku traukiamą 
vežimą. Autobusų susisiekimo 
t inklas išplėstas. Pensininko 
amžiaus su laukus iems žmo 
nėms bilietas puse kainos. 

Lietuvoje gyvenimas dau
geliui nėra lengvas, ypač tiems, 
kur ie turi aprėžtas pajamas ir 
nesugeba dar kuo nors pa
pildomai uždarbiauti, jei ne
gauna iš kaimo paramos. Moky
tojai, inžinieriai, gydytojai, įvai
rių įstaigų tarnautojai, imant 
dėmesin pragyvenimo lygį, 
gauna žemus atlyginimus (apie 
210 Lt.) ir sunkiai verčiasi. 
Todėl iš sovietinių laikų prak
tikos, atl iekant įvairius reika
lus, įprasta duoti dovanų. Krau
tuvėse pardavėjos stengiasi pri
skaičiuoti už prekes daugiau 
negu priklauso pagal kaino
raštį . Daugelyje krautuvių dar 
tebevartojami rankiniai skait
l iukai (abacus), kurie Lietuvoje 
buvo naudojami prieš 50 metų. 

Pajėgūs pensininkai stengia-

IGNAS MEDŽIUKAS 

si vėl gauti darbą. Kiti metasi 
į prekybą. Mano svainės duktė, 
inžinierė našlė, pensininkė, 
pa j amas papildo Kauno 
senamiestyje, pardavinėdama 
bananus ir kitus produktus. 

Žmonių nuotaikos įvairios. 
Jaunesni ir apsukresni verčia
si neblogai. Be tiesioginių parei
gų, susikombinuoja dar pridė
tinių, gauna atlyginimą ir už 
antraeiles pareigas arba keičia 
darbo sritį. Mano seserėčios, ku
ri y ra gydytoja kardiologe, 
vyras, buvęs matematikos mo
kytojas vidurinėje mokykloje, 
įsigijęs stakles ir kitus įrankius, 
gamina daugiabučių namų bal
konams rėmus, juos įstato bei 
įs t ikl ina. Be to, j i s gabus 
muzikas, su kitais sudaręs 
kapelą, groja vestuvėse ir ki
tuose parengimuose. Pats savo 
jėgomis statosi Alytuje mūrinį 
namą, kuriam plytas parsivežė 
iš Rokų plytinės, netoli Kauno. 
Toje miesto dalyje daug kas yra 
pasistatę panašius namus, kiti 
net su visais p a t o g u m a i s 
(sauna). 

Žemės ūk i s ir jo atei t is 

1994 m. pradžioje Lietuvoje 
gyveno 3 milijonai 739,000 
žmonių, iš kurių kaimuose 
vienas trečdalis. Lietuvoje di
džiausias tur tas — žemė, duo
danti daugiau kaip 50 procentų 
valstybinių pajamų. Lietuvos 
ekonomikos pažanga priklausys 
nuo žemės ūkio, kokios sąlygos 
bus sudarytos besikuriantiems 
ūkininkams. Žemė grąžinama 
teisėtiems savininkams ar jų 
įpėdiniams, bet ne visiems, nes 
kai kur buvo išdalinta po 2-3 ha 
bežemiams. „Valstiečių laik
raštyje" buvo rašoma, kad vie
nas pilietis, neatgavęs teisėtai 
jam priklausančios žemės, iš 
desperacijos nusižudė. Negrą-

V. Lendraitienė kartu su H. Piščikiene, Lietuvių-britų pagalbos fondo dar
buotoja ir R. Solominiene, Lietuvių-britu fondo koordinatore Vilniuje. 

žinama žemė ir užsienyje gy
venantiems, nors j i e bū tų ir 
a t s ta tę Lietuvos pil ietybę. 

Į s i k ū r i m o s ą l y g o s p r a d e 
dančiam ū k i n i n k u i y ra labai 
sunkios, nės dažniaus ia trobe
siai nugr iau t i . Todėl kai kur ie 
žemę išnuomoja bendrovėms, 
bet ir bendrovių a te i t i s net ikra , 
nes dabar t inėmis sąlygomis ir 
joms išsi laikyti b u s sunku. 

L D D P s k e p t i š k a i ž i ū r i į 
ūkininkų a t s i k ū r i m ą ir dažnai 
mažai dėmesio kreipia į jų teisė
tus re ikalavimus. Ūkio produk
ta i supe rkami žymiai žemes
nėmis ka inomis n e g u pasauli
nėje rinkoje. Bet ūk in inka i už 
t rąšas ir k i t a s ūk io re ikmenis 
tu r i mokėti pasau l inėmis kai
nomis. Didelė blogybė, kad ūki
n inkas už p a r d u o t u s produktus 
turi laukti užmokesčio 3-4 mėn, 
kai jam pinigai re ikal ingi tuo
jau pat. Be to , vyks tan t inflia
cijai, a t lyg in imai ne t enka ver
tės. Monopol ininkai veikia ir 
pelnosi nesuvaldomi . 

Paviršut iniškai atrodytų, kad 
v y r i a u s y b ė y r a p a l a n k i iš 
kolūkių organizuojamoms bend
rovėms, kurios pr imena kolūkių 
surogatą, be t ir j oms išsilaikyti 
sąlygų nėra. Mano sesers duktė 
Aldona ir jos vyras , abu agro
n o m a i , d i r b o V e r e b i e j ų 
kolūkyje, ku r i am persiorganiza
vus į bendrovę, a t lyg in imai žy
miai sumažėjo, todėl Aldona 
perėjo dirbti mokytoja į žemės 
ūkio mokyklą S imne , nors kas
dien reikia važ inė t i apie 6 km. 
Paskutiniuoju m e t u ir jos vyras 
Albertas dėl mažo at lyginimo iš 
šios bendrovės pa s i t r aukė ir 
perėjo ki tur . 

Turėjau progą į s i t ik in t i , ka ip 
nerūpestingai buvo šienaujamos 
bendrovės pievos, žolę nupjau
nant maždaug per pusę ilgio, pa
l iekant ilgus st iebus. Taip pa t ir 
šienas, sugrėbtas labai nerūpes
t i nga i , p a l i e k a n t d idž iu l ius 
kuokštus pievoje. Ta i vis pali
kimas kolektyvinės nuosavybės 
sąvokos, gi l ia i įsišaknijusios 
žmonių sąmonėje. 

LDDP vyriausybė, a te idama į 
valdžią, žadėjo stabil izuoti ūkį, 
nuosekliai l a iky t i s ekonominės 
politikos, t ę s t i reformas, priva
tizaciją, sumažinti infliaciją. Bet 
pažadai buvo neįvykdyti , nes 
priėjusieji p r i e valdžios pirmo
je eilėje s tengėsi apsi rūpint i 
save ir savo bendraminč ius . 
Žmonės mato, kad įmonių vado
vai stengiasi j a s sąmoningai nu-
gyvendinti , p a rodan t jų mažą 
vertę, kad ga lė tų pigiai įsigyti. 
Tokiu būdu sus ida ro nauja tur
tuolių klasė iš buvus ių sovie
t inių direktorių, adminis t ra to
rių, nomenkla tūros . Bet čia y ra 

ne kas ki ta kaip vagystė, darant 
sk r i audą fjsai tau ta i , sten
g ian t i s suras t i formą, pateisi
nančią ū k i n i i # nusikaltimus. 

* V a r g u o m e n ė s padėt is 

Šiuo metu Lietuvoje ypač sun
k i seno amžiaus pensininkų ir 
inva l idui padėtis, nes maisto 
p r o d u k t ų k a i n o s vis kyla. 
Daugelyje. įmonių dirbantieji 
i rg i gauna t ik minimalų atly
ginimą (100 - IŽO Lt), nors kai 
k u r i ų žinybų tarnautojų atlygi
n i m a i .nenuosekliai išpūsti, pa
vyzdžiui, energetikų ir banki
n i n k ų v i d u r k i s mėnesinio 
uždarbio siekia 650 Lt ir dau
giau . 

Min imalus gyvenimo lygis 
y r a nus ta ty ta 56 LT. Bet kai 
atėjęs į k rautuvę žmogus pama
to ka inas , t a i j am reikia gerai 
paskaičiuot i , ką j is gali pirkti. 
O kainos tokios: šlapios dešros 
(vadinamos „Brazausko") kg 
9,74 Lt, kiaulienos šoninė — 
7,64 Lt, dešrelių - 9,13 Lt, viš
čiukai — 7,70 Lt, lašiniai sūdyti 
— 6.06 Lt, lašiniai rūkyti — 9 
Lt, sviestas — 7 Lt (turguje 6 Lt). 
j uoda duona Dainavos 74 et, 
juoda duona Kauno — 62 et 
(Pasakojama, kad duonos kaina 
d a r dotuojama), balta duona (ba
tonas) 0,45 — 48 et. margarino 
0,5 kg — 2,50 Lt, sūris - 5,50 
L t . pieno l i t ras — 60 et. 10 kiau
šinių 2,40 Lt. 

N u s i k a l t i m a i i r alkoholizmas 

Kraš te siaučia nusikaltimai. 
J e i anksčiau buvo vagiama, nes 
b u v o l a ikoma bendra nuo
savybė, t a i dabar kaimynas 
vagia iš kaimyno. Ūkininkai bi
jo išvesti į laukus gyvulius ir pa
l ik t i tokioje ganykloje, kurios 
nematy t i iš namų, nes daugeliu 
atvejų karvės pavagiamos ir pa
pjaunamos. Plačiu mastu veikia 
mafija ir „reketininkai", kurie 
terorizuoja gyventojus. Neaišku 
a r policija yra nepajėgi su jais 
kovoti, o gal turi su jais ryšius. 
P l in ta narkot ikai ir alkoholiz
m a s , dėl kurio daugelis vaikų 
pa tenka į prieglaudas. Tauta iš
sigimsta. Dėl girtavimo įvyksta 
d a u g nelaimingų atsitikimų. 
M a n vieną naktį miegant tėviš
kėje, kelyje pasigirdo girtų šū

kaliojimas. Jie pravažiavo au
t o m o b i l i u . Kai rytą (buvo 
sekmadienis) seserėčia Aldona 
vežė į Simną pamaldoms, Dau
girdų gyvenvietėje prie posūkio 
pama tėme prie medžio visiškai 
sudaužytą automobilį. Matyt, 
buvo tas pats, kuris buvo naktį 
pravažiavęs pro Šalį. 

R e f e r e n d u m a s 

Daugelis taupė rublius ban
kuose juodai dienai, senatvei, 

laidotuvėms, bet tos santaupos 
buvo ž i a u r i a i n u * # r t i n t o s . 
Rugpjūčio 27 d. rinkėjai refe
rendume turės pasisakyti „Dėl 
n e t e i s ė t o p r i v a t i z a v i m o , 
nuver t in tų indėlių bei akcijų ir 
pažeistos teisėsaugos". Man iš
vyks tant iš Lietuvos, j au buvo 
prasidėjusios diskusijos tuo 
klausimu. Kalbėjo televizijos 
programoje rašyt. K. Saja ir kiti. 
Daugelis yra nusivylę valdžios 
pažadais ir yra bet kur iam 
reikale skeptiški, nes mato, kad 
valdžios žmonės, per ak i s 
meluodami, stengiasi vien save 
apsirūpinti ir praturtėti, o liau
dis jiems nė motais. Kauno inteli
gentai vis dar pagarbiai atsilie
pia apie Vytautą Landsbergį, 
kur is kritišką valandą buvo su 
t au ta . 

Šiaip Lietuvoje patyriau didelį 
vaišingumą ne tik iš giminiu, 
bet ir tų, kuriuos pirmą kartą 
teko sutikti . Atvykėlį jie mielai 
sut inka, vaišina. 

Pastebėjau, kad Lietuvoje 
bažnyčios per Mišias yra apy
pilnės. Pamaldose lankosi daž
niausiai vyresnio amžiaus žmo
nės, daugiausia moterys. Daug 
p r i k l a u s o ir nuo k l e b o n o 
populiarumo. 

R u s a k a l b i ų gyn imo 
koncepci ja 

Nesuprantamas Lietuvos val
džios elgesys, kai latviai ir es
tai priėmė svarbioms pareigoms 
savo taut iečius , gyvenusius 
sovietmečiu Vakaruose, kad 
pratur t in tų tų kraštų patyrimą 
Vakarų idėjomis, tai Lietuvos 
vyriausybė šito vengia, lyg 
galvotų, kad jos žmonės viską 
geriau išmano. Bet p rak t ika 
rodo, kad taip nėra. Tiesa, PLB 
mėgina įtaigoti Seimą, kad išjos 
tarpo galėtų įeiti į Seimą du 
atstovai ir vienas į vyriausybę 
Kažin ar toks kelias būtų tinka
miausias atstovauti išeivijai? 

Estai , latviai ir nuosavybės 
grąžinimo klausimą lengvai iš
sprendė. Jei turi dokumentus, 
esi savininkas paliktos nuo
savybės, nežiūrint kuriam kraš
te gyventum. 

Šiuo metu jaučiamas susirūpi
n i m a s dėl Rusijos k a r i n i o 
transporto per Lietuvos teri
toriją, nes daugeliui pr imena 
1939 m. bazių įvedimą Lietu
voje. 

Kai rusiška meška kėsinasi 
įkelti savo leteną į Lietuvą ir 
kai jos kūną graužia savi termi
tai , tai Lietuvos ateities vizija 
yra labai miglota. Neužmirš
kime, kad Maskva paskelbė 
kiekvieno ruso. buvusio sovietų 
piliečio, gynimo koncepciją, 
pagal kurią apie 8 procentai 
Lietuvos gyventojų patenka įjos 
globą. 

Danutė Bindoltienė 

Skaudžiausia 
pokom unistinio 
laikotarpio opa 

Lietuvius, gyvenančius už 
tėvynės ribų, gerokai stebina 
nepaprasta vaikų, likusių be 
tėvų globos, gausa. Lietuvos 
Naš la ič ių globos komi t e to 
šelpiami našlaičiai, „Saulutės" 
pagalba. „Valstiečių laikraščio" 
r e d a k t o r i a u s Jono Švobos 
..Vaiku kaimas", kun. V. Linke
vičiaus parapijos globotiniai — 
tai t ik dalelė vaikų, apie ku
riuos daugiau sužinome iš savo 
spaudos ar kitų šaltinių. Vargs
tančių vaikų Lietuvoje yra 
nepalyginamai daugiau, negu 
našlaitynai ar prieglaudos gali 
sutalpinti. 

Ne visi tie vaikai y ra tikri 
našlaičiai, kai kurie t u r i vieną 
ar net abu tėvus. Tai bedarbių, 
girtuoklių, vaikų skriaudėjų 
atžalynas, kuris verčiamas elge
tauti , vogti ir kitais būdais 
uždarbiauti gatvėje. Nemažai 
vaikų priklauso vien „gatvei'" ir 
retai turi pastogę, nebent kas 
nors apie juos praneša arti
miausiems globos namams, kur 
vaikai priglaudžiami. 

Benamių vaikų pulkai nėra 
vien Lietuvos problema. Iš 
tikrųjų ta problema neblogai 
sprendžiama, daugiausia gera
širdžių užsienio lietuvių ir net 
kaimyninių laisvųjų kraštų 
gyventojų dėka. Vaikai remia
mi ne vien organizuotai, bet ir 
paskirų žmonių. Galbūt ilgai
niui Lietuvos vyriausybė supras 
reikalą daugiau dėmesio skirti 
jauniausiems savo piliečiams, 
reikalingiems globos ir pasto
gės. 

Atrodo, kad, komunistinei sis
temai žlugus, benamių vaikų 
problema labai stipriai pasi
reiškė ne tik buvusiose sovietų 
globoje valstybėse, bet ir pačioje 
Rusijoje. Kaip rašo ..Science 
Christian Monitor" <š.m. rug
pjūčio 22 d.). Rusijoje iš 148 mil. 
gyventojų yra apie 4 mil. bena
mių, tarp kurių net iki 1 mil. 
vaikų (JAV iš 238 mil. turi apy
tikriai 600.000 benamių). Prie
žastys daugiausia tos pačios: 
alkoholizmas, narkotikai, sunki 
ekonominė padėtis, iširusios 

i šeimos. Padėtį dar paaštrina 
pabėgėliai iš tebekariaujančiu 
respublikų. Kadangi vyriausybė 
neskuba ar iš viso nenori jų įre
gistruoti naujose gyvenvietėse. 
žmonės negali gauti darbo ir 
buto. todėl su visa šeima gyvena 
gatvėse, geležinkelio stotyse. 
Lengviausias būdas uždirbti 

kelis rublius, tai priversti vaiką 
elgetauti. Šiuo „amatu" verčia
si net keturmečiai. Jeigu vaiku
tis gražus, per dieną uždirba iki 
8 dol. ir visa šeima turi maisto 
(žinoma, jei tėvai neprageria). 
Dailius vaikus kai kurie tėvai už 
tam tikrą atlyginimą išnuomoja 
kitiems, kad jiems uždarbiautų. 

Soviet inė s i s t ema vaikus 
laikė didžiausiu savo t u r t u ir 
juos prižiūrėjo, auklėjo, mokė 
valdžios lėšomis. Benamių ir 
našlaičių sovietija „neturėjo". 
Nebuvo ir bedarbių. Jeigu kas 
drįsdavo „apsigyventi" gatvėje, 
KGB parūpindavo darbą ir pa
stogę lageriuose. Dabar policija 
į benamius ir įvairiai uždar
biaujančius vaikus mažai krei
pia dėmesio, nors vienas kitas 
reikalauja „duoklės" pinigais ar 
kitais būdais. 

Rusijos vaikų globos organiza
cijos, valdiškos ir privačios, yra 
susirūpinusios ne tiek elge
tavimu, kiek vagystėmis ir pro
sti tucija. T i k i m a , k a d nuo 
mažens „išėję gatvės mokyklą" 
'kitokios tie va ikai paprastai 
nelanko), užaugs užkietėjusiais 
nusikaltėliais a rba bus gir
tuokliai, kaip jų tėvai. Ko
munistinė s is tema nepripažino 
jokių labdaros organizacijų („ro
juje" visi buvo laimingi, t a i lab- » 
daros nereikėjo), bet šiuo metu 
daugiausia rusų. gyvenančių 
užsienyje, rūpesčiu nuo 1991 ra. 
pradėjo steigtis labdaros or
ganizacijos. J a s s t e ig ia ir 
religinės grupės, o t a ip pat 
pagalba ateina iš užsienio, iš 
nerusų. Tai visai t a pati situaci
ja, kaip Lietuvoje: viskas tebėra 
šio proceso pirminėje stadijoje ir 
globa toli gražu neaprėpia visų, 
paramos būtinai stokojančių. 

Benamiai ir našlaičiai vaikai 
yra skaudžiausia pokomunis
tinio laikotarpio opa. Žinant, 
kad ji kraujuoja visuose buvu
siuose Sovietų sąjungos a r ko
munistinės valdymo sistemos 
kraštuose, padėties rimtumo 
nesumažina . Mūsų pareiga 
pasirūpinti, kad tėvynėje t a opa 
būtų nedelsiant gydoma. Šią 
pareigą ypač turėtų jausti Lietu
vos vyriausybė: viena mažiau 
vila pajūryje, vienas ne toks pra
bangus automobilis prezidentū
ros biurokratams, viena neatlik
ta kelionė (su gausia palyda) į 
užsienį daug našlaičių ašarų 
nušluostytų. 

APIE GINTARĄ NUO 
SENIAUSIŲ LAIKŲ IKI ŠIŲ 

DIENŲ 
VINCAS KORKUTIS 

Tačiau šiuo metu daugiausia 
gintaro išgaunama, kasant jį iš 
žemės atvirų kasyklų būdu. 
Pat i didžiausia kasykla yra nuo 
senų laikų įrengta Sambijos 
pusiasalyje. Čia iš vieno kubinio 
metro „mėlynosios žemės" vidu
tiniškai surenkama nuo 1 - 3 kg 
gintaro. Iki 1922 m. gintaras 
buvo i šgaunamas šacht iniu 
būdu, nors jos turėjo iki 50 m 
gylį. Darbas buvo labai pavojin
gas , nes smėlis vandeningas ir 
būdavo pastovus pavojus, kad 
gali užgriūti kasėją. Išradus 
e k s k a v a t o r i u s , a t s i r a d o 
galimybė su mažesne rizika, 
nukasus viršutinį kvarterinių 
nuogulų smėlio ir žvyro sluoks
nį. Gintaras išgaunamas iš gin
tar inio sluoksnio, slūgsančio 
nuo 20 iki 35 m gylio. Ir nors 
vietomis gintaringoji žemė yra 
susiklosčiusi iki 50 m gylio, 
t a č i a u ji l ieka neeksploa

tuojama, nes ten yra daug van
dens. Tai jau yra žemiau jūros 
lygio. 

Gintaras karjeriniu būdu ka
samas dar Kinijoje, Birmoje, 
Lenkijoje ir Austrijoje. 

Šiuo metu Lietuvoje kol kas 
praktikuojami senieji gintaro iš
gavimo būdai: tai bangų išplau
to gintaro surinkimas pakran
tėje, iš jūros bangų žvejojimas 
graibštu ir Kuršių marių dugno 
sėmimas kesele. Keselė — tai 
geležinis pasagos formos lankas, 
kurio užpakaliniame gale pri
tvirtintas tinklas. Keselės galas 
stipriai įsmeigiamas į dumblą ir 
su lynu dvi valtys traukia. Dir
ba dažniausiai 3 - 5 vyrai ne
giliose vietose. Tinkle pake
liamas gintaras su dumblu. Ši
tokiu būdu išgaunamas gin
taras yra privačių asmenų — 
žvejų rankose. Jie atidžiai stebi 
ledų išėjimą iš Nemuno. Jeigu 
žiema šalta ir susidaro storas le

do sluoksnis, o pavasa r i s prasi
deda s ta igia i , ta i pa tv inęs van
duo ir ledas sus igrūda , tuomet 
su dumblu i šnešama daug iau 
gintaro. 

I škasamas kar jere g in t a ra s 
su žemėmis y r a vežamas vago
nėl iais į plovyklą, tur inčią spe
cialius sietus, smėlis su vandens 
s rove n u t e k a , o g i n t a r a s 
pasil ieka k a r t u su didesniais 
akmenimis plovykloje. Kadangi 
gintaras y ra lengvesnis už k i tus 
pas i ta ikančius k ū n u s , t a i netgi 
smulkiausi jo gabalėl ia i iškyla 
į vandens p a v i r š i ų l engva i 
surenkami . I š r ink t i gintaro ga
balai supi lami į pa ruoš tas sta
tines. Į s ta t ines pi lamas vanduo 
ir smulkus smėl i s , o s t a t inės 
sukamos to l , kol g in taro pa
viršius nusivalo n u o pril ipusių 
nešvarumų ir nuo jį dengiančios 
luobelės. Po p i rmin io išplovimo 
ir nublizginimo išimtas gintaras 
y ra rūš iuojamas pagal spalvą, 
gabalų dydį ir formą. 

Gintaro gaba la i be į t rūkimų, 
gražios spalvos ir k i tų defektų, 
kur ie t inka un ika l ių meno kū
rinių gamybai, tur in tys daugiau 
negu 100 g r svorį, yra priski
r iami 1 grupei , 2-rai grupei pri
skir iami g in ta ro gabala i , kur ie 
ne tur i į t rūkimų, bet jų svoris 
neviršija 50 gr , o į 1 kg telpa 

apie 50 gabaliukų. Apvalūs gin
t a r o gabaliukai, kurių 1 kg 
te lpa iki 150 vienetų, sudaro 
grupę 3. Ir likusieji patys smul
kiausi gabalėliai, kurie tinka 
gintaro rūgščiai, gintariniam 
aliejui, gintariniam lakui ir 
kanifolijai gaminti. 

Pagal spalvą gintaras rū
šiuojamas, atsižvelgiant į švie
sos lūžius bei jų derinį ir labiau
siai vertinamas auksiniai gelto
nas . Gintaro rūšiavimą atlieka 
j a u įgudę specialistai. Įdomu 
pažymėti , kad dar 19 amž. pra
džioje iš skaidraus gintaro buvo 
daromi stiklai akiniams, žymiai 
brangesni negu paprasto stiklo 
akinių stiklai Buvo daromi ir 
pad id inamie j i s t i k l a i bei 
prizmės. 

Gintaras, atitinkamuose alie
j u o s e v i r inamas žemesnėse 
temperatūrose ilgesnį laiką, iš
s tumia orą ir tampa dar skaid
resniu . 

Baltijos gintaras, pasiekęs 
an t ik in ius civilizacijos aukštus 
centrus — Finikiją, Graikiją ir 
Romą, buvo apdorojamas profe
sionalių amatininkų. Šie gražūs 
dirbiniai yra išlikę įvairiuose 
muziejuose iki mūsų dienų. 
Pvz.: Anglijos muziejuje Brigh-
tone žalvario amžiaus ginta 
r in ių dirbinių tarpe eksponuo-

Gintaro muziejus Palangoje buvusiuose prafo Tiškevičiaus rumuoee. 

jamas 7.5 cm aukščio puodukas, 
pagamintas iš vieno gabalo 
Romos imperijoje iš gintaro 
buvo daromos žmonių por 
tretinės galvutės, keletas jų sau
goma Drezdeno Albertinumo 
muziejuje. Skulptūrinės grupes, 
išsaugotos Drezdeno muziejuje 
Gausu išlikusių žiedų su meniš
kai atliktais skulptūriniais mo
terų galvų, amūrų motyvais. 

Viduramžiais Vokietijoje gin
taro apdirbimo menas turbūt 
yra pasiekęs pačią viršūnę, nes 
jų veikla rūpinosi susikūrusios 
gintaro meistrų gildijos. Dar 
vėliau. 17 am7 . madingomis 
p a s i d a r ė šventųjų figūros, 
rožančiai, mitologine tematika 
arba portretiniai medalionai. 
Gintaro inkrustacija baldams, 
s e k r e t e r a m s , veidrodžiams 

"ema:. moterų tualet ines dėžu
tės. Atsirado puikių gintaro 
rlennių su puošniais sidabro in
dais ar ' au remis Įsigalėjus 
mašininiam gintaro apdoro-
imui dailes diapazonas susiau

rėjo, pere i ta prie masinių 
suvenyru gamybos ir sude 

• -._:\;-n" -uipaprastinimo 

Bus daugiau 
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KUN. POVILAS DILYS 
SUGRĮŽO ČIKAGON 

Lietuvių ev. reformatų bažny
čios vadovas (titulas: genera
linis superintendentas) birželio 
mėn. grįžo ir vėl gyvena su savo 
še ima Čikagoje. Būdamas j a u 
pažengęs metuose, nutarė išeiti 
į pensiją. Daugiau negu dešim
tį metų j is buvo Toronto lietu
vių evangelikų (jungtinės liute
ronų Išganytojo parapijos) kle
bonu. Tuo pa t laiku kas kelintą 
savaitę važinėdavo į Čikagą ap
t a rnau t i viet inę ev. reformatų 
parapiją. Nuolatinis keliavimas, 
ka r ta i s t r auk in ia i s , o dažniau
sia lėktuvais , galėjo nuvargin
ti ir daug jaunesnį žmogų. Tai 
reikalavo ne vien pasiryžimo ir 
sveikatos, bet ir didelio pasi
šventimo. 

Kun. Dilys yra idėjos žmogus, 
nuo jaunų dienų tarnavęs baž
nyčiai ir a r t imui , be atsižvel
gimų kokių religinių įsitikini
mų j is būtų . Dalyvauja ne t ik 
tautinėje — lietuviškoje veik
loje, bet puoselėja ir ekumeninę 
idėją, s iekiant kelių į sugyve
nimą su įvairiomis pasaulio reli
gijomis. Gimęs Vilniuje 1905 
m., j is y r a vilnietis pilna to 
žodžio prasme. Ten augo. mokė
si ir kunigavo iki pat bolše
vikmečio laikų. Pradėjo mokytis 
Vilniuje, vėliau Omske. Rusijo
je, o sugrįžęs Vilniun — ten 
baigė gimnaziją 1921 m. Labai 
ankst i pasireiškė jo prisirišimas 
prie knygų, mokslo ir intelek 
tual inių užsiėmimų. Teologijos 
mokslus baigė Varšuvos univer 
s i te te ir tapo įšventintas į 
kunigus 1931 m. 

Daug metų kun. Dilys ėjo Vil
n iaus ev. reformatų bažnyčios 
klebono pareigas ten. kur tebe
stovi tas gražus klasikinio sti
l iaus pas ta tas dabartinėje Pyli
mo gatvėje. Tai buvo laikai, kai 
Lenkija valdė Vilniaus kraštą. 
Niekas t ada net atspėti nega
lėjo, kad j i s (palyginant greit) 
bus lietuvių rankose. Kun. P. D. 
rūpinosi su ta ik in t i Lenkijos 
evangel ikus kurių tarpe buvo 
didelė tautybių ir kalbu įvai
rovė. Išvystymas gerų santykių 

buvo gal daugiausia Vilniaus 
bažnyčios įgaliotinio P. Dilio 
nuopelnas. Ki tas jo laimėjimas, 
lietuviams reikšmingesnis, bu
vo Vilniaus bažnyčios išsilai
kymas savo senovinėje Uni tas 
Lithuanica padėtyje, jungiančio
je juos su Didžiosios Lietuvos 
reformatais. Varšuvos bendrati-
kiai norėjo panaikint i vilniečių 
— savarankiškumą, bet j i ems 
nepasisekė. Tai turėjo didelės 
reikšmės, ka i Vilnius sugrįžo 
Lietuvai. Visos šalies refor
matai suėjo vienybėn ir planavo 
bendrus sinodus. 

Kun. Dilys darė moksl inius 
tyrinėjimus ir yra parašęs daug 
straipsnių lenkiškai, vokiškai, 
angl iškai , l i e tuv i ška i . Baž
nytinės istorijos studijos apie 
Vilnių daugiausia tilpo refor
matų žurnale „Mūsų sparna i" , 
leidžiama Čikagoje. Karo me tu 
a ts idūręs Vokietijoje, ba igė 
ekonomikos mokslus Kiel ' io 
universitete. Čia dirbo biblio
tekoje prie savo numylėtų kny
gų. Atvykęs į JAV, ilgus metus 
dirbo University of Chicago bib
liotekoje. Čikagoje, ka r tu su ki
ta is tautiečiais, steigė liet. ev. 
reformatų bažnyčią išeivijoje ir 
jos kasmet inius sinodus. Atei
nant is 1994 m. rudens sinodas 
bus jau 47-tas toks suvažiavi
mas Čikagoje. Kun. Dilio erudi
cija, platus išsilavinimas ir ilga 
patirtis užtikrina jam vietą t a rp 
pačių svarbiausiųjų sinodo va
dovų. 

Kun. P.D. veikla pasireiškė 
ta ip pat ir tarptautinėje plot
mėje: Vilniaus bažnyčia įgaliojo 
jį a ts tovauti jai Pasaulio Baž
nyčių tarybos suvažiavimuose 
Šveicarijoje 1936 ir Norvegijoje 
1938 metais. Karui pasibaigus 
jis rūpinosi atnaujinti santykius 
su bendratikiais užsienyje, daly
vaudamas tos Tarybos konfe
rencijose 1948 ir 1954 m., o 
vėliau Pasaulio Reformatų Są
jungos !World Alliance of Re-
formed Churchesi konferenci
jose (Ottavva. Kanados, visuoti
niame suvažiavime, 1982 m. Pu-

Kun. Povilas Dilys susimąstęs prieš pamokslą savo ev.-reformatu bažnyčioje. 

TRANSPAK 
Siuntiniai į Lietuvą su pristatymu į namus. 

AIR CARGO skubiems siuntiniams. 
Pervedame pinigus doleriais. 

Persiunčiame baldus. 

MAISTO SIUNTINIAI 
Tinka sveikinimams arba švenčių proga, tik $29.-
Kava tirpi, kava malta, arbata, vaisių koncentratas, 
sausainiai, šokoladas, aspirinas, multivitaminai. 
Didesnis, su daugiau produktų - $39.-
55 svarai, įvairaus maisto rinkinys - $98.-
Pageidaujant prisiusime smulkią informaciją apie 
maisto siuntinius. 
Siųskite per seniausią siuntinių i Lietuvą įstaigą. 
Dirbame nuo 19X7 m. 

TRASSPAK, 2638 W. 69th St. 
Chicago, IL 60629 Tel. 312-436-7772 

Vili fUK S T U P I J U D l tNOS 
LONDONAS LIEPOS 21 - 28d 1 9 9 4 

DIDZ BRITANIJA 
C L A S S I F I E D GUIDE 

R E A L E S T A T E 

"Ssr O - 21 
^ , - T ^ REALMART, INC. 
A l T l 6602 S. Pulaski. 
M % l l Chicago. IL 60629 
B t U f l l 312-585-6100 

BALYS BUDRAITIS 
Asmeniškai patarnauja Įvainų nuosavybių 

pirkime bei pardavime, mieste ir prie
miesčiuose. Suinteresuoti skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
Bus.:312-585-6100. res.: 312-778-3971 

Buvusieji Vasario 16-sios gi 
š.m. liepos mėn. 

erto Kičo saloje ir kt.). Jo 
išvykimas iš Toronto buvo giliai 
apga i l e s tau tas parapij iečių, 
evangelikų vadovybės, ki tų 
konfesijų dvasininkų ir Toron
to visuomenės. Per savo ekume
ninę veikla ten susidarė daug 
mielų pažinčių su įvairių tikybų 
žmonėmis, kaip žydų - izraelitų 
t i k i n č i a i s i a i s . K u n . Dil io 
atsisveikinimo bankete birželio 
18 d. dalyvavo daugiau negu 
300 svečių. Reformatų veikėjas 
inž. Gytis Šernas plačiau supa
žindino su kun. Dilio gyvenimu 
ir darbais. Gauta daug sveiki
nimų ir dovanų. Dalyvių jaus
mus gerai išreiškė parapijos 
narių sveikinimo žodžiai: „Išly
dėdami Jus į užtarnautą poilsj, 
linkime Jums ilgų metų. sveika
tos ir daug šviesių, saulėtų die
nų". 

Kun. Dilio veikla platesnėje 
krikščioniškojo darbo plotmėje 
tame atsisveikinime buvo pažy-

įnazijos mokini ai VIII Pasaulio Lietuvių jaunimo kongrese Londone 

N'uotr. Vyto Žemaitaičio 

VIII PASAULIO LIETUVIŲ 
JAUNIMO KONGRESO NUTARIMAS 

VASARIO 16 GIMNAZIJOS 
REIKALU 

Mes, VIII Pasaulio Lietuvių Girdėti balsų, kad, Lietuvai 
J aun imo kongreso ats tovai , a t g a v u s n e p r i k l a u s o m y b e , 
norime šiuo laišku paremti ir Vasario 16 gimnazijos vaidmuo 
stiprinti Vasario 16 gimnazijos išeivijos lietuviškame gyvenime 
Vokietijoje išlaikymą. Kaip ir nebėra toks svarbus. Mes tokiai 
paskutiniuose dviejuose Jau- nuomonei prieštaraujame ir 
nimo kongresuose, taip ir šiame, kreipiamės į visus geros valios 
dalyvavo didelė dalis buvusių lietuvius, prašydami ir toliau 
šios gimnazijos mokinių. Tai savo aukomis remti Vasario 16 
rodo. kad šis švietimo židinys gimnaziją, 
išeivijoje yra vienas iš svarbiųjų Mes taip pat džiaugiamės, kad 
lietuvybės šaltinių. Suvalkų trikampyje, Punske. 

veikia dar vienas kultūros ži-
mėta ypatingai įspūdingu svei- dinys už Lietuvos ribų. Kovo 11 
kinimu, pasirašytu lietuvių R. gimnazija. Mes linkime šiom 
katalikų dvasininkų Toronte - lietuviškom gimnazijom glau-
T.A. Simonavičiaus, J. Staškaus daus tarpusavio bendradarbia-
ir P. Gaidos. „Tėviškės žiburių'" vimo ir ilgo gyvavimo. 
redaktoriaus. VIII P L J K a t s t o v a i 
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Qntuifc 21. 
KMIECIK REALTORS 
7922 S. Pulaski Rd. 

4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti namus, 
kreipkitės į Danutę Mayer. Ji profe
sionaliai, sąžiningai ir asmeniškai 
patarnaus. Įkainavimas veltui. 

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

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 '/? West 95th Street 

Te l . — (708) 424-8654 
(312) 581-8654 

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 

^ 
CITY CENTER GT — INTERNATIONAL 

DĖKOJAME VISIEMS KLIENTAMS, KELIAVUSIEMS SU G.T. INTL. 
Į LIETUVOS DAINŲ - TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĘ. BUVO MALONU 
JUMS PATARNAUTI. TEPASILIEKA ILGAI SU JUMIS GRAŽŪS 
KELIONĖS PRISIMINIMAI! SAKOME - IKI PASIMATYMO VĖL! 

RUGPJŪČIO 10 IKI 22 — Kelionės išparduotos. 

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

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

TURISTINIS PATARNAVIMAS: 

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

IR VISA TAI IŠIMTINAI SAVOMIS, MŪSŲ FIRMOS TARNAUTOJŲ, PASLAUGOMIS 

J .M.Z. Construction Co. 
Custom carpeting. rec rm. addi-

•ions; kitchen. bathrm . basemen? 
& deck construction: dry-wall hang-
;ng & taping; aluminum sidmg. sof-
fit. facia & seamless gutters: 
replacement glass block wmdows; 
shingle hot tar & modified rubber 
and roll roofs. Expert at tearoffs. 
complete tuckpointing; all colors. 
ch imneys rebu i l t . Te l . 
708-620-9942. 

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

H. Deckys 
Tel. 585-6624 

Mūsų Vilniaus raštinė — |ūsų paslaugoms' 

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

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

PROFESIONALIAI IR TVARKINGAI APTARNAUSIME ABIEJOSE ATLANTO PUSĖSE. 

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

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

Member 

ASTA 
American Sociefy 
of Trovel Agents 

" City C*nt«r GT-lnt«rnatlonal 
GEDIMINO PROSPEKTAS NR. 37 
VILNIUS, UETUVA 

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

TELEFAK (370) 2 223-149 

U.S. SAVMCS BONOS 
FHEGREATAivTEŠ ČA: i~'--*V, . • 

R E A L T S T A T E 

*k \ 
GREIT 

PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L STANKUS 

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

H E L P VVANTED 

BUSINESS OPPORTUNITY 

Z E P T E R 
Independent Sales Rėps VVanted 
Billion Dollars in Sales lašt year 

First Time in the USA 

Free Training, no investment 
Great Opportunity - high commissions 

Call Now 
(312) -629-8686 

IEŠKO D A R B O 

30 m. moteris ieško darbo prie 
ligonių, arba namų ruošoje. Šiek 
tiek kalba angliškai. Skambinti 
Renatai: 708-857-9597. 

VILEIŠIAI 

TRIJŲ BROLIŲ DARBAI TAUTAI 
Autorius Antanas Kučys 

Inž. Petro, adv. Jono irgyd. Antano 
Vileišių biografijos, susijusios su 
svarbiaisiais mūsų tautos ir Lietu
vos valstybės įvykiais Petras — 
žymiausias kovotojas už lietuviško 
rašto laisvę ir pirmojo lietuviško 
dienraščio steigėjas. Jonas — 
Nepriklausomybės akto signataras, 
pirmųjų Lietuvos vyriausybių narys, 
pirmasis Lietuvos atstovas Va
šingtone; Antanas — vienas žy
miausių ano meto Vilniaus lietuvių 
visuomenininkų bei kultūrininkų. 

Visų trijų brolių darbai — tai 
reikšminga atgimusios lietuvių tau
tos istorijom dalis. 

Knyga yra 624 puslapių, iliustruo
ta istorinėmis nuotraukomis ir įrišta 
kietais viršeliais Išleido Devenių 
kultūrinis fondas Gaunama „Drau
go " administracijoje Kaina 27 dol. 
Užsakant paštu dar pridedama: 
JAV-bėse 3 50 dol., į Kanadą — 
4,00 dol.. Į visus kitus kraštus — 
4.50 dol. Illinois valstijos gyvento
jai sumoka dar 2 36 dol. mokesčių 

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 
4545 W. 63rd Chicago. IL 50529. 

DĖDES Š A M O 
ŽEMĖ 

Paimti* « AmankA JAV! 

Liepos 18 d. Kauno leidykla 
"Varpas" išleido Vinco Salfcū-
no knygą 

DĖDĖS ŠAMO 2EMĖ - Pa
žintis su Amerika (JAV) 

336 pusi., daugiau kaip 90 nuo
traukų bei iliustracijų. Tiražas -
2000. 

Nors knyga tiesiogiai skirta 
Lietuvos skaitytojams, bet yra 
naudinga visiems, kas domisi 
Amerikos istorija, geografija, 
gamta. ekonomika, kultūra, 
žmonių gyvenimu ir t.t. Tai ne 
kelionių aprašymai, o platus 
jdomios medžiagos bei faktų 
apie J. A. V. rinkinys. 

Autorius turi labai ribotą tos 
knygos kielų, ' r siūlo ją ne
delsiant įsigyti. Gaunama 

"Drauge" ir kitur. Platintojams - nuolaida. Kaina - 1350 JAV dol. 
plius persiuntimo išlaidos. Užsakyti ir čekį siųsti: 

V. Salfiūnas, 2268 S.E. Camation Rd., Port St. 
Lucie, FL 34952. Iš jo užsakius, autorius pats sumoka siuntimo 
išlaidas. 

VINCAS SALClCNAS 



San Jose Operos teatras. 

RINKIMINIS 
KARNAVALAS ARBA TRYS 
SAVAITĖS COSTA RICOJE 

KAROLIS AVIŽIENIS 

Nors Costa Rica Kristupo Ko
lumbo buvo atrasta 1502 m., tu
ristai šia šalimi rimtai susi
domėjo t ik po to . ka i jos 
buvusiam prezidentui Oscar 
Arias 1987 m. buvo suteikta 
Nobelio taikos premija. 

Lėktuvui nusileidus J u a n 
Santamaria aerodrome, San 
Jose mieste, saulė jau buvo 
pasislėpusi už kalnų viršūnių. 
Tolumoje sužibo miesto žiburiai. 
Nesijautė, jog esi tropikuose — 
buvo net truputį vėsoka. 

Taksi smagiai riedėjo miesto 
link, kuris buvo visai netoli, tik 
už dešimties mylių. Vairuotojas 
kartas nuo karto garsiai rea
guodavo į per radiją transliuo
jamas futbolo runtynes. Retkar
čiais mus pralenkdavo automo
biliai, su iškištomis pro langą 
vėliavomis. Vairuotojai ..pasi
keisdavo" rankų mostais išreiš
kiamais ženklais ir imdavo 
monotoniškai signalizuoti. 

San Jose — r e s p u b l i k o s 
sostinė randasi beveik 4,000 
pėdų aukštyje dubenio pavidalo 
slėnyje. Čia gyvena 300.000 
gyventojų, o su aplinkui supan
čiais miestukais — trys ketvir
čiai milijono. Miestą supa aukš
ti vulkaninės kilmės kalnai. Už 
35 mylių stūkso Irazu kalnas, o 
25 mylių nuotolyje — Poas ugni
kalniai. Irazu — aukščiausias 
ugnikalnis Costa Ricoje. jo 
viršūnė siekia 11,300 pėdų 
aukštį. Tai labiausiai aktyvus ir 
pavojingas ugnikalnis. 1963 m. 
jis beveik sunaikino Cartago 
miestą, esantį jo papėdėje. Poas 
— tur i didžiausią geizerinio po
būdžio kraterį — ežerą. K ' tame, 
mažesniame.nuolat grėsmingai 
tyvuliuoja sieros ir vandens 
masė. Paskutinį kartą smar
kiau buvo prasiveržęs 1978 me
tais. 

Costa Rica — maža centrinės 
Amerikos šalis, tur int i 19.500 
kvadratinių mylių plotą (šiek 
tiek mažesnė už Lietuvą). Gyve
na čia tik 3 milijonai gyventojų. 
Nors šalis nedidelė, jos k ran tus 
skalauja net du vandenynai — 
Ramusis ir Atlanto. Per šalies 
vidurį nusidriekusi aukštų Kor
diljerų kalnų vilkstinė. Iš kalnų 
teka daugybė upių bei upelių. 
Costa Rica — tai minikontinen-
tas. 

Centriniame slėnyje, kur is 
yra apie 20 mylių pločio ir 50 
mylių ilgio, gyvena apie 6Qr} 
krašto gyventojų. Pagrindinė 
pramonė čia - žemės ūkis. Kal
nų atšlaitėse užauginama be 
veik visa garsioji Costa Ricos 
kava. Šalyje seniausia demokra 
tija abejose Amerikose (išskyrus 
JAV). Tai kraštas, kuris 10<2 
savo teritorijos yra paskelbęs 
vas l tyb in ia i s p a r k a i s , kad 
išsaugotų nuo išnykimo savo 
nepaprastai gražią ir turt ingą 
fauną ir florą. Tai pavyzdys 
daugeliui pasaulio valstybių. 

kurios beatodairiškai naikina 
savo l ietaus ir debesinio po
būdžio miškus-džiungles. 

Costa Ricoje auga per 2,000 
medžių rūšių, 750 paukščių tai 
net trys ketvir tadaliai visų pa
saulyje žinomų sėklinių au
ga lų r ū š i ų . Costa Rica 
n ė r a l a b a i t u r t i n g a . J o s 
gerbūvis daugiausiai priklauso 
nuo bananų ir kavos eksporto, 
nuo pardavimo kainų svyravi
mo. Čia daugiausiai pastebėsi 
ispanų bei kitų Europos tautu 
žmones. Retkarčiais gali pama
tyti ir juodosios bei indėnų rasės 
bruožus. Aplamai tai kostarikie-
čiai yra labai gražūs. 

Viešbutis, kuriame apsistojau 
— pačiame miesto centre. Rytą 
nus i l e idus į viešbučio fojė, 
maloni adminis tratorė su šyp
sena pasiteiravo kaip išsimie
gojau Teko prisipažinti, jog ligi 
paryčių miegoti neleido ištisai 
signalizuojančios mašinos. Ad 
minis t ra torė paaiškino, kad 
šiuo metu šalyje vyksta prezi
dento priešrinkiminė kampani
ja. Išėjęs į gatvę, supratau, jog 
čia žmonių temperamentui ir 
politikavimui ribų nėra. Gatvės 
pilnos žmonių, atrodo, kad visa 
Costa Rica susirinko. Visi gražiai 
apsirengę, moterys net su didele 
elegancija ir supratimu. Keista, 
jog apsirengimu nesiskiria j au-
nuoliai ir suaugusieji. Nesimato 
suplėšytų džinsų, išlindusių 
kelių, ilgų neplautų plaukų. 
Žmonės garsiai reiškia savo 
jausmus , tačiau taip, kad neat
kreiptų pašalinių dėmesio. Nie
kas nesistumdo, o jei netyčia 
tave paliečia, mandagiai atsi
prašo. Noromis nenoromis pri
siminiau Vilnių. 

Cent r inė avenida — pagrin
dinė miesto gatvė — lyg gyvybės 
arterija. Panašiai kaip Gedi
mino prospektas Vilniuje arba 
Michigano gatvė Chicagoje. Čia 
sutelkta daugybė krautuvių, 
krautuvėl ių, barų ir viešbučių. 
Prekyba vyksta ne tik krautu
vėse, bet ir gatvėje. Žmonių 
s rautas juda link Plaza de la 
kul tūra ir atgal . Praeivių ran
kose — vėliavėlės. 

Pravažiuojnačios mašinos pa
puoštos vėliavomis, plakatais, 
savų kandidatų į prezidentus 
portretais . Vairuotojai mojuoja 
rankomis, sveikina ,.savuosius" 
ir vėl be paliovos signalizuoja. 
Kai kada nuo šio „entuziazmo" 
tekdavo užsikimšti ausis. 

Rinkimai Costa Ricoje — vals
tybinė šventė. Juose dalyvauja 
85 proc. kostarikiečių. Rinkimų 
metu įvedamas „sausas" įstaty
mas. Visi barai , alkoholinių 
gėrimų krautuvės nedirba. Len
tynos, kuriose yra šie gėrimai, 
užklotos tamsia medžiaga ir San 
Jose komendanto užantspau
duotos Antspaudo nuplėšimas 
— kriminalinis nusikaltimas. 
Žmonės patenkinti ; sako. gerai. 

Nuotr. K. Avižienio 

kad yra tvarka. 
Rinkimų įkarštis augo ne kas 

dieną, o kas valandą. I rinkimų 
kampaniją buvo įjungti net pra
džios mokyklos mokiniai su mo
kytojais. Pagal vienos užsienio 
spaudos agentūros darbuotoją, 
Costa Rica prezidentiniams rin
kimams išleidžia 300 milijonų 
dolerių. Rinkiminė kampanija 
prasideda tuoj po to, kai naujai 
i š r inktas prezidentas užima 
postą. Prezidentas renkamas tik 
vienai kadencijai — keturiems 
metams, todėl jam jau neberei
kia rūpintis naujais r inkimais, 
jis gali pašvęsti visą savo laiką 
krašto valdymui. Kampaniją fi
nansuoja valstybė, yra uždraus
ta rinkti aukas iš privačių as
menų ar firmų. 

Pasidomėjus rinkiminių parti
jų programomis, sus idar iau 
įspūdį, kad jos nedaug kuo ski
riasi. Pergalę rinkimuose lemia 
kandidato į prezidentus oratori
niai sugebėjimai ir magnetinės 
asmeninės savybės. Šiuose rin
kimuose — du kandidatai: Vals
tybinės išsilaisvinimo partijos — 
Maria Figueres ir Soc. krikščio
nių vienybės partijos — Angel 
Rodriguez. Sėkmė lydėjo Figue
res, kuris 30,000 balsų persvara 
laimėjo rinkimus. Pergalė buvo 
švenčiama net iki kitos dienos 
ryto. 

Norėtųsi pažymėti, jog rinki
mai Costa Ricoje turbūt vieni iš 
demokratiškiausių pasaulyje. 
Apgaulės ar suktybių keliu 
laimėti rinkimus yra praktiškai 
ne įmanoma, nes balsavimo 
punktuose yra ne t ik rinkėjų 
sąrašai, bet ir kiekvieno bal
suotojo kortelė su jo fotografija. 
Balsuoti galima tik asmeniškai, 

jokių išankstinių balsavimų 
paštu nėra. Pats rinkimų pro
cesas labai paprastas ir aiškus. 
Balsavimo kortelėje yra kandida-» 
to į prezidentus nuotrauka ir są
rašas kitų. kartu su juo kandi
datuojančių asmenų bei vieta 
pirštų antspaudui. Rinkėjas, 
balsuodamas už vieną ar kitą 
kandidatą, palieka savo nykščio 
antspaudą, tokiu būdu užkirs-
damas kelią bet kokiai suk
tybei. Tiesiog stebina rinkimų 
sistemos veiksmingumas, nes 
jau po dviejų valandų nuo rin
kimų būstinių uždarymo Vy
riausias rinkimų tribunolas pra
neša laimėtoją. 

Apžvelgęs politinį gyvenimą, 
norėčiau šiek t iek papasakot i 
apie tai, ką mačiau kaip tu
ristas. San Jose miestas pasi
žymi bene geriausiu k l ima tu 
pasaulyje. Čia amžinas pava
saris. Dieną čia būna 72-74 
laips. F, naktį — apie 60 laips. 
F. Žiemos sezono metu beveik 
n i ekada nelyja. N u o l a t i n i s 
vėjelis nupučia nuo miesto fab
rikų bei automobilių užterštą 
orą. Iš San Jose teko važinėti po 
visą kraštą. Transportas čia su
tvarkytas puikiai. Šimtai auto
busų kiekvieną dieną juda ne t 
į tol imiausius krašto užkam
pius. Keliai geri, tačiau kal
nuose galva svaigsta nuo stai
gių posūkių. Vietinė oro linija 
siūlo daug skrydžių į įdomesnes 
kvašto vietas , paplūdymius , 
valstybinius parkus. 

Į vieną iš įdomiausių parkų — 
Manuel Antonio, kuris randasi 
Ramiojo vandenyno pakraštyje, 
teko skristi DC-3 lėktuvu, paga
mintu po II-ojo Pasaulinio karo. 
Mano pakeleivis profesorius, 
nors sakėsi nėra religingas, 
kelis kar tus persižegnojo prieš 
pakylant lėktuvui. Vos kel is 
šimtus metrų įsibėgėjęs, lėktu
vas jau buvo ore. Apačioje 
tyvuliavo Ramusis ir Atlanto 
vandenynai, matėsi San Jose 
u g n i k a l n i a i , va i zdas b u v o 
nepakartojamas! Neprasl inko 
nei dvidešimt minučių, ir lėktu
vas nusileido Qvepos miestely
je, o nuo ten iki parko — vos 
kelios mylios. 

Manuel Antonio parkas nedi
delis, tačiau jame yra l ie taus 
pobūdžio džiunglės su daugybe 
gyvūnijos ir floros bei t rys 
gražiausi tropikiniai paplūdy-
miai Costa Ricoje. 

Išlipęs iš lėktuvo, pasijunti , 
jog tikrai esi tik 9 laipsniai nuo 
ekvatorijos: karš ta ir drėgna, 
tylą nustelbia tik įvairių paukš
čių klegeys iš netoliese esančio 
paukščių gojaus. Miniat iūr inis 
te rminalas — tik nedidelė pa
šiūrė su maža kavinuke ir suve
nyrų kiosku. Lėktuvai čia lei
džiasi tiesiog ant žolės, jokių 
komunikacijos priemonių, iš
skyrus telefoną, čia nėra. 

Nedideliu autobusiuku va
žiuojame džiungl ių ke l iu į 
Manuel Antonio parką. Daug 
buvau girdėjęs apie šį gamtos 
stebuklą, ir dabar pamaty tas 
vaizdas manės neapvylė. 

Nusiėmę batus ir a ts i ra i tę 
kelnes, perbrendame mažytį 
kalnų upokšnį ir a t s i randame 
parke. Toliau t akas veda į 
kalną. Einame tars i tunel iu , 
apaugusiu tankiais k rūmais ir 
medžiais. Tik retkarčiais saulės 
spinduliai prasiskverbia pro šį 
žalią šydą. Oras t i rš tas nuo 
drėgme alsuojančios žemės ir 
augmenijos. 

Netrukus prie pat tako pasiro
do būrys baltaveidžių beždžio
nių. Jos įdėmiai seka praeivius, 
tačiau pozuoti fotokameroms 
nenori. Šokinėdamos nuo šakos 
an t šakos jos greitai dingsta 
miško gilumoje. Vėliau mūsų 
akys pamato nuostabų reginį — 
vešli t ropikinė a u g m e n i j a , 
bal tu tė l is smėlis ir lengvai 
banguojantis, žydras Ramusis 
vandenynas. 

Teko pamatyti ir įspūdingą 
Irazu ugnikalnį. Au tobusas 

KUN. JONĄ 
RIAUBŪNĄ 

PRISIMINUS 

P r i e š 25 m e t u s Vasar io 
16-osios gimnazija neteko savo 
kapeliono kun. Jono Riaubūno. 
J i s dingo be žinios. Vasaros 
atostogų metu kar tu su kun. St 
Šaleika nutarė keliauti į Romą. 
Pakeliui jie porai dienų sustojo 
saleziečių vasarvietėje Alpėse 
„Casa Alpina Lituania". 1969 
m. liepos 27 d., po pietų apie 
trečią valandą, kun. Jonas 
Riaubūnas vienmarškinis, per
simetęs foto aparatą per petį. 
išėjo pasivaikščioti. J is nepasi
ėmė jokių dokumentų, paliko 
piniginę su pinigais ir visus 
kitus savo daiktus kambaryje. 
Išėjo ir nebegrįžo. Kun. Šaleika 
vakare dar pagalvojo, kad J. 
Riaubūnas pasiliko pas pažįsta
mą italų šeimą nakvoti. Tačiau, 
kai jis ir rytojaus dieną negrįžo, 
visi pradėjo jo ieškoti. Ieškojo 
lietuviai, jo draugai italai, italų 
policija šunimis ir helekop-
teriu , bet nerado. Taip ligi šios 
dienos neaišku, kaip jis žuvo. 

Kun-Jonas Riaubūnas tuo me
tu tebuvo 43 metų amžiaus. J is 
g imęs Kaz lų Rūdoj, ba igė 
Kaišiadorių gimnaziją ir studi
javo Kauno universitete, iš 
pradžių inžineriją, o vėliau 
filosofiją-teologiją. Studijas tęsė 
Eichštete ir Romoje. 1950 me
tais buvo įšventintas kunigu. 
Šv. Grigal iaus popiežiškame 
universitete įsigijo filosofijos 
bakalauro laipsnį ir teologijos 
bei kanonų teisės licenciatus. Po 
to jis ruošėsi doktoratui ir dėstė 
tikybą italų gimnazijoj. 

1962 metais prel. Ladas Tula-
ba jį perkalbėjo vykti į Vasario 
16-osios gimnaziją, kur tuo 
metu t rūko kapeliono ir moky
tojų. Tais laikais buvo gimnazi
jai sunku rast i kvalifikuotų 
žmonių, nes darbas sunkus ir 
atlyginimas labai mažas. Kun 
Riaubūnas sutiko ir jam šis dar
bas sekėsi. Mokiniai jį mylėjo. 
J is buvo ramus ir paslaugus. 

nuvežė tiesiog iki pat viršaus. 
Kelis šimtus pėdų paėjome pele
nais nusėta dauba, ir vienas po 
kito atsivėrė prieš akis t rys 
krateriai . Du iš jų užpildyti 
geltonos spalvos skysčiu, ta i 
sieros ir vandens tirpalas, sklei
džiantis nemalonų kvapą. Debe
sys plaukia po kojomis, o tolu
moje matosi San Jose miestas. 

Pats San Jose miestas įkurtas 
1737 m. Senų pastatų mažai be
išlikę, o naujoji architektūra 
nėra labai įdomi. Miestas tur i 
kelis muziejus. Įdomiausias — 
nefrito muziejus. Tai draudimo 
kompanijos surinkta milžiniška 
nefrito papuošalų kolekcija, pri
menanti stilizuotus žmones bei 
įvairius gyvius. 

Įdomi ir Costa Ricos Centrinio 
banko aukso dirbinių kolekcija. 
Čia didžiuliame seife chronolo
gine tvarka išstatytame rinki
nyje — net 20,000 uncijų aukso. 
Papuošalai — didelio disko pavi
dalo — buvo nešiojami ant kak
lo. Pamatę šiuos papuošalus. 
Kristupo Kolumbo jūrininkai 
pavadino šį krantą Costa Rica — 
tur t ingu krantu . 

DRAUGAS, ketvir tadienis , 1994 m. rugpjūčio mėn. 25 d. 

Pagalbos arba patar imo ieškan 
čiam visuomet skirdavo daug 
laiko. Jis dėstė tikybą, lotynų 
k., lietuvių k. ir istoriją, turėjo 
24 pamokas, o savo laisvalaiki 
praleisdavo su mokiniais. Daž 
nai vakarais žaisdavo tinklinį, 
stalo tenisą, o kartais eidavo su 
mokiniais pasivaikščioti ir nu
eidavo toli į apylinkės miškus. 
Pakeliaudavo su mokiniais ir 
automobi l iu į a r t i m e s n i u s 
miestus. 0 įvairiausiom šven
tėm jis sugalvodavo įdomius 
prasmingus vaidinimus. Jam 
kapeliono darbas labai patiko. 
Kai jam siūlė direktoriaus 
Pareigas, jis griežtai atsisakė. 

Vasario 16osios gimnazija 
savo dingusio energingo kape-
l'ono labai pasigedo ir iki šiol 
nėra jo pamiršusi. 

A. Š. 

PASKAITOS 
MOKYTOJAMS 

Kauno katechetikos centre 
paskai tų ciklą skaitė t e m a 
„Malda su Šv. Raštu" magistrė 
Ruth Graff iš JAV ir t ema 
„Tarpkonfesine Dievo samp
r a t a " ska i t ė Marija S t a n 
kus-Saulai tė . Susidomėjimas 
buvęs didelis. 'V.R.) 

Plaza De La Cultura — indėnų rankdarbių turgelis. N'uotr K. Avižienio 

„Anapus saulės mes susitiksim 
Su pamiltaisiais žemės keliuos. 
Visų tėvynėj mes pasiliksim 
Aukščiausio garbei šventam danguj''. 

P A D Ė K A 
A.tA. 

VALĖ IR MEČYS 
BANKAUSKAI 

Mūsų brangūs Tėveliai. Seneliai, Proseneliai. Sesutė ir 
Svainis, gyvenimo naštos ir Hgų išvarginti, užmigo Viešpatyje, 
sulaukę 88 metų: Tėvelis — 1993 m. lapkričio 2 d.. Mamyte 
— 1994 m. gegužes 7 d. Abu buvo palaidoti birželio 23 d. Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse. Chicago. IL. 

Nuoširdžiai dėkojame kun. Matui Čyvui. St. Pete Beach. 
FL. lankiusiam mūsų mylimuosius ligoje ir suteikusiam jiems 
paskutinę paslaugą, paguodusiam mus likusius skausme, 
aukojusiam šv. Mišių aukas už jų vėles. 

Širdingas ačiū Palaiminto Jurgio Matulaičio misijos 
kapelionui kun. Algirdui Paliokui, aukojusiam šv. Mišių auka 
ir palydėjusiam mūsų Te%elius ir giminaičius j Amžinojo 
Poilsio vieta. 

Ačiū prelatui Ignui Urbonui ui Tėvelių prisiminimui 
skirtą Mišių auką. 

Dėkojame mūsų mielai Danutei Stankaitytei už 
guodžiančias giesmes koplyčioje ir Ričardui Šokui už vargonų 
muziką, šv Mišių metu. 

Viešpaties palaimos prašome Hospice draugijai. Largo. FL 
už suteiktą mums tokią didelę ir nuoširdžią moralinę bei fizinę 
pagalbą slaugant Tėvelį, Elvyrai Sprindis taip pasiaukojančiai 
slaugant Mama. Nijolei ir Kostui Dimams už mūsų visu globą. 

Nuoširdi mūsų padėka priklauso mūsų mielam kaimynui 
Vytautui Rūtelioniui ir jo giminaitei Raselei ištiesusiems 
Tėveliams draugišką pagalbos ranką. p. Sofijai Plenienei už 
rūpesti, patarimus bei lankymą Mamytės telefonu, ponioms 
Bronei Miklienei ir Katerinai Pečkaitienei už mielus 
laiškučius Mamai sergant. 

Dėkojame ponams Genei ir Adolfui Armaliams. Janinai 
ir Vladui Staškams. Elenai Krasauskienei ir Marytei 
Miklienei. lankiusiems Mamytę ar Tėvelį ligos metu. 

Nuoširdžiai dėkojame visiems dalyvavusiems šv. Mišių 
aukose Šv Kazimiero Misijoje. St. Pete. FL. Palaiminto Jur
gio Matulaičio Misijoje. Lemont. IL. Šv. Kazimiero bažnyčioje. 
Gary. LN bei laidotuvėse atsisveikinant su mūsų mylimaisiais. 

Dėkojame visiems mieliems bičiuliams bei artimiesiems, 
guodusiems mus žodžiu ar raštu, aukojusiems šv. Mišioms ar 
draugijoms. 

Didele padėka tėvui ir sūnui Petkams. rūpestingai ir drau
giškai padėjusiems mums ir sutvarkiusiems Tėveliu h*": 
giminaičių laidotuves. 

Danguole ir Petras Griganavičiai 
Colleen. Šarūnas. Brittany. Molly. Peter. Lucas Gri-

ganavičiai 
Leokadija ir Juozas Žvyniai 

Uošviui, ilgamečiui lietuvybės puoselėtojui 

A.tA. 
pulk. JONUI ANDRAŠŪNUI 

mirus. inž. VYTAUTUI ČERNIUI. Lietuvių Bendruo
menės. Los Angeles apyl inkės iždininkui , g i l aus 
skausmo valandoje užuojautą re iškia ir ka r tu su visa 
šeima išgyvena sunkų netekt ies liūdesį. 

V a l d v b a 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

IR MES DALYVAVOME LITURGIJOJE 
PRIE EŽERO 

BALFo gegužinėje, įvyku
sioje sekmadienį, rugpjūčio 21 
d., buvo daug laimėtojų, bet 
nemažai jų savo laimikių neat
siėmė, istai tie laimingieji 
numer i a i : 250216. 975137, 
975191 . 975259, 975362, 
975298, 975518, 975708, 
975709, 975729, 975777, 
975864. 975990. Turintieji tuos 
numerius, prašome kreiptis į 
BALFo ra š t inę te l . 3 1 2 -
776-7582. Visi daiktai yra 
BALFo raštinėje. 

Brighton Parko Moterų 
klubo narių susirinkimas bus 
ketvirtadienį, rugsėjo 1 d., 1 vai. 
po pietų, Kojak salėje, 4500 S. 
Talman Ave. Narės prašomos 
susirinkime dalyvauti. Bus ir 
vaišės. 

Dr. Augustino ir Marijos 
Laucių t.Mt. Olive, IL), net 300 
mylių atstumas nesulaiko nuo 
dalyvavimo,.Draugo"' bankete. 
Daugelį metų jie atsilanko į 
„Draugo" renginius ir dabar vėl 
įsigijo bilietus į sukaktuvinį 
banketą, atsiųsdami kartu ir 
auką — iš viso 100 dol. Renginių 
komitetas jiems už tai reiškia 
pidėką. 

Daina Dumbrienė. Čikagos lituanis
tinės mokyklos, veikiančios Jaunimo 
centre, administratorė. 

Praėjusį antradienį, rugpjū 
čio 21 d. Sveikatos skyriuje po 
straipsniu: „Kalbinis laikotar
pis — išplėst inės f razės" , 
praleis ta autorės Domicėlės 
Pet rutytės pavardė (ta pati 
neapsižiūrėjimo klaida pada
ryta ir savaitę prieš). Labai 
atsiprašome D. Petrutytės ir tuo 
pačiu pasidžiaugiame, kad jos 
F r & buvo pavaisintos, palinkėta 
straipsnių serija apie kūdikio *" r 

F . .. • • , ;+Tr+^„ l inksmų atostogų. Visos vystymąsi atkreipia skaitytojų .H . . 6 H 

* J . . . . „„ patenkintos susirinkimu skirs-
dėmesi 

Pirmoji šio — rudens — 
sezono vakaronė bus rugsėjo 9 
d. Jaunimo centro karinėje. Bus 
parodyta vaizdajuostė iš Dainų 
ir šokių šventės Lietuvoje. 
Vakaronę ruošia Lietuvių 
moterų klubų federacijos Čika
gos skyriaus valdyba ir malo
niai visus kviečia atsilankyti. 

Lietuvių Opera labai nuošir
džiai dėkoja Seklyčios sielai 
Birutei Jasaitienei už leidimą 
pasinaudoti patalpomis išsiun
čiant Operos vajaus laimėjimų 
bilietus, o taip pat ir už kitą 
suteiktą paramą. 

Liucija Kurkulienė, Roches-
ter, NY, grąžindama laimėjimo 
bilietų šakneles „Draugui" at
siuntė 100 dol. auką. Labai ačiū! 

Justin Skuodas, DeKalb, IL, 
prisiųsdamas 100 dol. auką 
..Draugui" rašo: „Sveikinu 
sulaukus tokio garbingo am
žiaus ir linkiu dar ilgai gyventi 
ir tobulė t i" . Nuoširdžiai 
dėkojame už gražius sveikinimo 
žodžius ir vertingą auką. 
Turėdami tokių gerų rėmėjų ir 
draugų, mes stengiamės, kad 
mūsų laikraštis sulauktų dar 
garbingesnio amžiaus ir vis dau
giau tobulėtų. 

MOTERŲ KLUBO 
VEIKLA 

Brighton Parko Lietuvių mo
terų klubo eilinis susirinkimas 
įvyko gegužės 3 d. Kojak salėje. 
Susirinkimą atidarė pirm. Ber-
nice Žemgulis, sveikindama 
visas nares Motinos dienos pro
ga. Atsilankė gražus būrelis 
dalyvių. Nutarimų raštininkė 
perskaitė praėjusio posėdžio pro
tokolą, kuris buvo priimtas su 
pagyrimu. Pirmininke padarė 
klubo valdybos pranešimus, 
kurie taip pat priimti. Gautas 
padėkos laiškelis iš Harriett Er-
mel, kuri dėkoja už dovaną, 
klubo vardu pasiųstą, kai ji 
sunkiai sirgo. Pranešta, kad ser
ga Matilda Folienė. Jai klubas 
t a ip pat pasiuntė kortelę 
su dovana ir linkėjimais greitai 
pasveikti. Pirmininkė priminė, 
kad klubas išeina 3 mėnesių 
atostogų, o kitas susirinkimas 
bus rugsėjo 1 d. Reikalui esant, 
galima kreiptis į pirmininkę, 
tel. 847-2879. 

Po susirinkimo visos narės 

ne vien seimų su 
mažais vaikais, bet ir močiučių 
bei senelių, kurie tuos straips
n ius iškerpa ir pasiunčia savo 
vaikų šeimoms. 

x TRANSPAK TALPIN-
TUVAI į Lietuvą su siuntiniais 
s iunč iami kas sava i tę . 
Skubiems siuntiniams — air 
cargo. Pervedami pinigai dole
riais. Pasirinkimas maisto siun
tinių nuo $29 iki $98. TRANS
PAK. 2638 W. 69 St., Chicago. 
IL 60629, tel. 312-436-7772. 

(sk) 

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

(sk) 

tesi namo. 

Punktualiai 12:30 vai. p.p., 
sekmadienį, rugpjūčio 7 d., auto
busas išvažiavo nuo Švč. M. 
Marijos Gimimo bažnyčios, vež
damas įvairaus amžiaus kelei
vius į miesto centrą. Privažia
vus netoli Grant Parko,pro auto
buso langą buvo galima matyti 
žmones, nešančius sulanks
tomas kėdes link parko. Priartė
jus prie parko, vienas autobusas 
po kito iš visų krypčių atvežė 
savo keleivius ir sustojo vienas 
paskui kitą, apsupdami parką. 
Šią popietę visi keliai vedė į 
Grant Parką, nes čia vyko 
iškilmės, švenčiant Čikagos 
arkivyskupijos 150-metų 
jubiliejų. 

Žengiant į parką, kartu eina 
minios žmonių, kaip į atlaidus. 
Publika graži, švari, įvairaus 
amžiaus. Daugumas nešasi ką 
nors — skėčius nuo saulės, su
lankstomas kėdes, antklodes, 
„coolers" su gėrimais ir pikniko 
gėrybes. Prieš šv. Mišias vyksta 
muzikinė preliudija, po šv. Mi
šių bus piknikas, o vėliau kon
certas. Dalyviai atvyko pasi
ruošę šios dienos programai. 

Parke jau daug publikos susi
rinkę. Dauguma kėdžių prie 
„band shell" jau užimta, ant 
žolės jau daug žmonių pasiruošę 
savo vietas — ištiestos 
antklodės, sustatytos kėdės. 
Televizijos stočių aparatūra jau 
statoma ir ruošiama filma
vimui. 

Suskambo muzikinė preliu
dija pasitinka dalyvius, tuo pra
dedant šios dienos iškilmes. 
Muzika švelni, malonu klausy
tis, sudaro raminantį jausmą. 
Tarp muzikos dalykų įterpta 
arkivyskupijos istorija, kurioje 
buvo paminėti lietuviai. 

Baigiant preliudiją, per gar
siakalbius girdėti pranešimas, 
kad tuoj prasidės šv. Mišios. 
Netrukus procesija ateina artyn 
altoriaus. Procesiją lydi dalyvių 
giedojimas. Šv. Mišias aukoja 
kardinolas Joseph Bernardin 
kartu su šešiais vyskupais. Savo 
pamoksle kardinolas pabrėžia 
šios šventės svarbumą, atkreip
damas dėmesį į aplinką — čia la
bai tinkama vieta šiai progai. Iš 
vakarų pusės galima matytį 
dangoraižius — žmogaus darbas, 
o iš rytų pusės ežeras — Dievo 
kūrinys. 

Iš tikrųjų čia puiki vieta 
tokiai progai. Parkas erdvus, 
vietos daug. Estradą, priglau
dusią altorių, iš toli galima 
gerai matyti. Mikrofonai veikė 
puikiausiai — buvo lengva su
prasti kiekvieną žodį. 0 chorų 
balsai nuskambėjo tolyn per 

Rožė Didžgalvis 

Čikagą ir visą paežerį. šv. Mišių 
metu sykiais buvo galima gir
dėti bažnyčių varpus beskam
bant, lyg ir sveikinant minią šia 
ypatinga proga. 

Iškilmės sutraukė apie 30,000 
tikinčiųjų iš plačių Cook ir Lake 
apskričių ir kitur. Graži minia, 
įvairaus amžiaus, skirtingų 
kilmių, kartu susijungė maldo
je kaip viena šeima tinkamai at
švęsti šią ypatingą sukaktį. 
Malonu, kad lietuviai taip pat 
dalyvavo šioje šventėje. Ne tik 
atvyko Švč. M. Marijos Gimimo 
parapija, bet taip pat ir daly
vavo Nekalto Prasidėjimo 
parapija. Abiejų parapijų kle
bonai suorganizavo savo 
parapijų keliones ir taip pat 
dalyvavo. 

Paminėję šią didelę arkivys
kupijos šventę, apylinkės lietu
viai dabar laukia savo šventės, 
Šiluvos atlaidų, kurie prasidės 
rugsėjo 7 d. Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijoje. 

MPV 

ATSIŲSTA PAMINĖTI 

• Pilypas Narutis, „Tautos 
sukilimas 1941'*. Lietuvos 
nepriklausomybei atstatyti. I 
dalis. Ši dalis pavadinta „Be 
šūvio", nes, kaip įvade rašo kny
gos autorius: „Prezidentas — 
Tautos vadas — pabėgo. Krašto 
apsaugos ministras pabėgo. Ka
riuomenės vadas pasitinka 
Sovietų sąjungos Raudonąją 
armiją, okupuojančią Lietuvą, o 
ministras pirmininkas prašo 
tautą priešus mandagiai priim
ti..." Jis toliau teigia, kad 
„tolimesnį tautos likimą 
sprendė pati lietuvių tauta. ... 
Šia knyga bandau dokumen
tuoti mano ir mano draugų pa
stangas kovoti prieš StaJiną ir 
Hitlerį, du didžiuosius Lietuvos 
ir laisvojo pasaulio priešus". 

Apie 1941 m. sukilimą ir Lai
kinąją vyriausybę daug kartų 
buvo rašyta mūsų spaudoje, 
tačiau Įvykiai knygoje dėstomi 
labai nuosekliai, perpinti 
asmeniškais prisiminimais žmo
gaus, kuris tuose įvykiuose 
aktyviai dalyvavo — ne tik daly
vavo, bet ir buvo vienas orga
nizatorių. Knyga apima laiko
tarpį nuo 1940 m. iki 1941 m. 
birželio 23 d., yra 404 psl., iliust
ruota nuotraukomis ir faksimi
lėmis. Gaunama „Drauge". 

• „Bridges", 1994 m. lie
pos/rugpjūčio mėn., nr. 6(18). 
JAV LB Krašto valdybos perio
dinis leidinys anglų kalba. 
Išeina 10 kartų per metus. Re-

x „Lietuvių Balso" laikraš 
čio gegužinė įvyks rugpjūčio 28 
d., sekmadienį 1 vai. p.p. Gri-
nių sodyboje, Lockport, IL, 
15904—143 St. Autobusas iš 
Marquette Parko išvyks 12 vai. 
Skambinti redakcijai: 312-
776-3399. Atsiprašome už 
klaidą rugpjūčio 20 d. laidoje. 
Turėjo būti: 15904 ne 5904. 

(sk) 

x Dr. A. Prunskienė, Lietu
vos Našlaičių Globos komiteto 
pirmininkė, rodys vaizdajuostę 
apie kunigų — P. Linkevičiaus, 
V. Aukštakalnio ir R. Rama-
šausko veikla su Lietuvos naš
laičiais, penktadieni, rugpjūčio 
26 d. 3 vai. p.p. „Seklyčioje". 
Kviečiame pasižiūrėti. 

(sk) 

Dalyviai klausosi muzikinės preliudijos, laukdami šv. Mišių Grant Parke rugpjūčio 7 d. 

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

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

daguoja Rimantas A. Stirbys, 
administratorė Audronė Gulbi
nienė. Redakcijos ir administ
racijos adresas: 2715 E. Alle-
gheny Ave., Philadelphia, PA 
19134. Šiame numeryje daug 
dėmesio skiriama a.a. amb. 
Stasiui Lozoraičiui, paminint jo 
mirtį š.m. birželio mėn., 
apžvelgiant jo gyvenimą ir 
darbą Lietuvos labui. Taip pat 
yra apžvalgos straipsnelių spor
to, kultūros, verslo ir kitomis 
temomis. Netrūksta iliustracijų. 
Žurnalas daro labai teigiamą 
įspūdį (32 psl.). 

• „Viltis", folkloro ir tautinių 
šokių žurnalas, 1994 m. rug
sėjis-spalis, nr. 3(54). Žurnalas 
švenčia 50 metų sukaktį — pra
dėtas leisti 1944 m. rugsėjo 
men., Fairhope, Alabama. Nuo 
pat leidimo dienos žurnalą tebe-
redaguoja Vytautas F. Beliajus 
(1337 Marion St.. Denver, CO 
80218). Kaip galima sukakties 
progomis tikėtis, ši ,,Viltis" 
spausdina daug istorinės me
džiagos, susietos ir su tautiniais 
šokiais (ne vien lietuvių), ir su 
redaktorium, kuris šia liaudies 
meno šaka anksti susidomėjo ir 
stengėsi ją puoselėti ateivių į 
Ameriką tarpe. Jis dėl to įstei
gė ir žurnalą. „Viltis" — 66 psl., 
gausiai iliustruota, gražiai 
išleista. 

• Vincas Šalčiūnas, „Dėdės 
Šamo žemė". Pažintis su Ameri
ka (JAV). Grafika, iliustracijos 
ir surinkimas kompiuteriu — 
autoriaus. Peržiūrėjo ir taisė 
Jeronimas Šalčiūnas. Išleido 
„Varpas", Kaune 1994 m. Kny
ga 335 psl., minkštais viršeliais, 
gaunama ir „Drauge" — kaina 
13.50 dol.. su persiuntimu (pri-

x Parduodame bilietus ke
lionėms j Lietuvą ir į visus pa 
šaulio kraštus geriausiomis kai
nomis. Skambinti; T. Lesniaus-
kienei, TravelCentre, Ltd., 
tel. 708-526-0773. 

(sk) 

x A.a. Danos Daugirdienės 
atminimui $865 buvo paskirta 
Lithuanian Mercy Lift. LML 
nuoširdžiai dėkoja velionės 
šeimai ir aukotojams: J. A. 
Birutis, V. A. Lauraitis, S. N. 
Juškus, L. Vėžienė, J. K. B. 
Bulota, dr. B. G. Mačiuika, A. 
V. Domanskis, V. J. Lendraitis, 
R. J. Spurgis, J. R. Mozoliaus-
kas, Z. S. Žilevičius, J. Valai
tienė, M. H. Paškevičius, V. 
Bilaišytė, E. Vilutienė, J. Gry-
bauskienė, G. P. Naris, V. 
Darienė, B. S. Stravinskis, R. V. 
Mastis, A. Kaminskiene, D. V. 
Kochanauskas, E. Veleckis ir V. 
Pleirys. 

(sk) 
x Dr. Rimvydas Sidrys, of-

talmolofas, „Saulutės" „Atviro 
žodžio forume" kalbės „Kaip ga
lime padėti sergantiems Lietu
voje", sekmadienį, rugpjūčio 
28 d., 12 vai. p.p. (po Mišių) 
PLC Bočių menėje. Visi kviečia
mi, bus kavutė. 

dedant 2.75 dol.) - 16.25 dol. 
Tai ne autoriaus prisiminimai 

ar įspūdžiai, keliaujant po Ame
riką, o supažindinimas su pačiu 
JAV kraštu, gyventojais, geo
grafija, istorija ir t.t. Autorius 
įvade tarp kitko rašo: „Pusšimtį 
metų atskirti nuo Vakarų pa
saulio, Lietuvos gyventojai ma
žai teturėjo informacijos apie tų 
šalių pažangą, kultūrą ir žmo
nių buitinį gyvenimą. ...Lietu
voje patyriau nemažą žmonių 
norą arčiau pažinti Jungtines 
Amerikos Valstijas (JAV), ku
rias dažnai simbolizuoja „Dėdė 
Šamas". ...Ši knyga galėtų tą jų 
norą bent dalinai patenkinti". 
Iš tų poros sakinių galime paste
bėti, kad knyga labai tinka mū
sų tautiečiams, neseniai į JAV 
atvykusiems iš Lietuvos, o taip 
pat ir tebegyvenantiems tėvynė
je. Autorius rašo gyvai, įdomiai, 
su pastabumu bei įžvalgumu. 

IŠ ARTI IR TOLI 

Dvi Čikagos lit. mokyklos mokinės 
(SK) Griauzdytė, dalinasi mokslo motu h 

(iš kairės) — .•VIa 
mu. 

Valaitytė ir Rima 

ARTĖJA LB XJV TARYBOS 
SESIJA 

JAV LB XIII Tarybos prezi
diumas (Vytautas Kamantas, 
dr. Vytas Narutis, Birutė Vilu
tienė, Gražina Kamantienė ir 
Svajonė Kerelytė) išsiuntė vi
siems naujos JAV LB XTV Tary
bos nariams jau antrą bendra-
laiškį su neseniai pasibaigusio 
Tarybos korespondencinio posė
džio duomenimis, rugsėjo 17-18 
d. sesijos Sheraton National 
Hotel, Arlington, Virginia, dar
botvarke bei kitomis informaci
jomis ir dabartiniais JAV LB 
įstatais bei taisyklėmis. Tary
bos sesijoje kviečiami dalyvauti 
visų JAV LB apylinkių pirmi
ninkai ir jų valdybų nariai. 
Naują JAV LB XIV Tarybą su
daro 68 nariai ir jie sesijos pir
mame posėdyje rinks pre
zidiumą trejų metų kadencijai. 
Sesijos antrą dieną bus renka
mas JAV LB Garbės teismas, 
Kontrolės komisija ir Krašto 
valdybos pirmininkas. 

SĖKMINGA PASKAITA 

Prof. Vytautas Bieliauskas 
rugpjūčio 13 d. skaitė paskaitą 
JAV Psichologų sąjungos meti
niame suvažiavime Los Ange
les, CA. Jo paskaitos tema: 
„Tapatybės ieškojimas Rytų 
Europoje", buvo sutikta su 
dideliu entuziazmu. 

LIETUVIŠKA RADIJO 
VALANDA 

Jau kelios savaitės kai Los 
Angeles lietuvių radijo pro
grama, leista šeštadieniais po 
30 minučių, dabar girdima 
ištisą valandą nuo 12 valandos 
dienos iki 1 valandos. Prancū
zai negalėjo išlaikyti toje radi
jo stotyje prancūzišką pus
valandy veikusi prieš lietuvišką 
pusvalandį. Radijo stočiai pasiū
lius, lietuviai perėmė prancūzų 
pusvalandį. Pirmos 30 minučių 
girdimos anglų kalba, tik tar

puose įterpiama lietuviškų žo
džių, sakinių. Taip tikimasi pri
traukti daugiau jaunimo klau
sytis lietuviškos muzikos (ne 
kūtvėlų-hipių šūkavimų!) . 
Anglų k. pusvalandžiui vado
vauja Kęs tu t i s Reivydas. 
Lietuvišką pusvalandį reda
guoja keletas asmenų. 

LIETUVIŲ DIENOS 
CALIFORNIJOJE 

Tradicinės Lietuvių dienos 
Los Angeles Šv. Kazimiero pa
rapijos aikštėje ir patalpose 
vyks spalio 1 ir 2 d. Į šį renginį 
atvyksta lietuviai iš visos Cali-
fornijos ir kitų, net tolimesnių 
valstijų. Ir šįmet tikimasi gau
sių dalyvių atsilankymo. Švente 
rengia ir visus kviečia LB Los 
Angeles apylinkės valdyba. 

A.G. 

L. VYČIŲ RYŠININKĖ SU 
VISUOMENE 

Lietuvos Vyčių organizacijos 
ryšininke su visuomene ir spau
da nuo š.m. rugpjūčio 7 d. yra 
paskirta Centro valdybos narė 
Regina Juška i t ė . Lietuvos 
Vyčių veiklos žinias, jų renginių 
kalendorius, nuotraukas ir kitą 
informacinę medžiagą prašoma 
siųsti R. Juškaitei, 4638 51st 
Street, Detroit, MI 48210-2725. 
Faksas 313-554-1670. Tel. 
313-554-3288. 

XIV TARYBOS 
SUVAŽIAVIMAS -

BALTIMORĖJE 

JAV LB XIII Tarybos prezi
diumas, atsižvelgdamas į Kraš
to valdybos raštišką prašymą, 
šią vasarą pravedė naujos JAV 
LB XIV Tarybos narių pirmąjj 
korespondencinį posėdį, 
kuriame balsavimo būdu buvo 
sprendžiama, kur turėtų susi
rinkti LB Taryba pirmajai sesi
jai š.m. rugsėjo 17-18 d.: ar jau 
iš anksčiau parinktame Lemon-
te, ar JAV LB Krašto valdybos 
pasiūlytoje Baltimorėje. Tary
bos nar ių balsų dauguma 
pasisakė už Baltimorės vietovę, 
tad pirmoji sesija įvyks JAV LB 
Krašto valdybos parinktame 
Sheraton Nat ional Hotel, 
Columbia Pike & VVashington 
Boulevard, Arlington, Virginia, 
22204, telefonas 703-521-1900, 
fax 703-521-2122. Viešbutis yra 
prie VVashington National Air-
port, šalia VVashington, DC, 
netoli Baltimorės. Tarybos sesi
ja prasidės rugsėjo 17 dieną, šeš
tadienį, 8 vai. ryte registracija 
ir baigsis sekmadienį, 5 vai. po 
pietų. Penktadienį prieš sesiją 
tame pačiame viešbutyje vyks 
JAV LB KV ruošiamas visuo
meninių studijų seminaras. 
Seminaro ir Tarybos sesijos 
posėdžiai yra atviri visiems, 
todėl tie, kurie domisi LB ir 
lietuvybės išlaikymo reikalais, 
kviečiami atsilankyti ir stebėti 
rinktų LB atstovų diskusijas. 

• Priešų lengva gyvenime 
įsigyti, bet „Draugas" - tik vie
nas. 


