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Baltijos šalys — aktyvios 
taikos partnerės

I
Kuriamos dvi institucijos 

eksportui remti
Vilnius, rugpjūčio 11d. (LR)

— „Įšnykos buvusiam Varšuvos 
paktui priklausiusių šalių ir

NATO priešprieša, ir tai — svar
biausias įvykis per pastaruosius 
40 metų”, pasakė JAV gynybos 
sekretorius William Perry. Jis 
kalbėjo spaudos konferencijoje 
Fort Polk JAV karinėje bazėje 
Louisiana valstijoje, pradedant 
NATO ir jos partnerių bendras 
karines pratybas „Cooperative 
Nugget-95”. Kaip praneša „Lie
tuvos rytui” speciali korespon
dentė Violeta Gaižauskaitė iš 
Fort Polk, W. Perry nuomone, 
šios pratybos padės stiprinti 
buvusių priešininkų, tapusių 
taikos palaikymo partneriais, 
bendradarbiavimą

JAV gynybos sekretorius sa
kė, kad pagal „Partnerystės tai
kos labui” programą pratybose 
dalyvaujančios šalys turėtų 
perimti svarbiausias Šiaurės 
Atlanto Sąjungos vertybes — 
gebėjimą spręsti problemas 
politinio dialogo būdu, ir 
svarbą f to, kad karines pa
jėgas kontroliuotų civiliai. 
Aktyviomis taikos partnerėmis 
jis vadino Baltijos šalis, 
paminėjo, kad jos kuria Baltijos 
taikos palaikymo batalioną.

Į klausimą, kodėl šiose 
pratybose nedalyvauja Rusija, 
W. Perry atsakė, kad šioms pra
tyboms buvo pradėta rengtis dar 
tada, kai Rusija nebuvo pasira
šiusi su NATO individualios

Lietuvos kariams
JAV pratybose — 

patirtis neįprastame
klimate

Vilnius, rugpjūčio 15 d. (Elta)
— Lietuvos kariuomenės vado 
generolo Jono Andriškevičiaus 
teigimu, JAV vykstančios 
NATO ir partnerių pratybos 
„Cooperative Nuggef95” mūsų 
šalies kariams naudingos tuo, 
kad jie susiduria su jiems neį
prastomis klimato sąlygomis”.

Vilniuje surengtoje spaudos 
konferencijoje generolas teigė, 
jog 25 Lietuvos karo akademi
jos antrakursių būrį vargina ne 
tik beveik 40 laipsnių Celsijaus 
(104 F) karštis, bet ir būtinumas 
gerti daugiau kaip tris kartus 
nei įprasta.

Mat iki šiol visos pratybos, ku
riose dalyvavo mūsų šalies bū
riai, vyko Europoje; o taikos pa
laikymo misiją Lietuvos kariai 
atlieka tame pačiame žemyne — 
Kroatijoje. Taigi pirmą kartą 
JAV surengtos NATO ir partne
rių pratybos — neįkainojama 
patirtis, kurią profesionaliais 
karininkais tapę šiandieniai 
studentai galės paskleisti po 
visą Lietuvą, kalbėjo generolas 
Andriškevičius.

Pratybos Fort Polk, La., vyks
ta rugpjūčio 10-28 dienomis.

Z

Institucija Mažosios Lietuvos 
reikalams

Vilnius, rugpjūčio 8 d. (Elta) 
— Mažosios Lietuvos Reikalų 
Taryba (MLRT) — bene vienin
telė institucija, nuosekliai na
grinėjanti ir kelianti Mažosios 
Lietuvos problemas. Ši visuome
ninė organizacija įkurta 1989 
m. gruodžio mėnesį.

Pasak jos vadovo kraštoty
rininko Vytauto Šilo, MLRT 
domisi Karaliaučiaus krašto 
ateitimi ir Klaipėdos krašto et
niniu savitumu, rūpinasi istori
jos, kultūros ir visuomenės vei
kėjų atminties įamžinimu.

Tarybos rūpesčiu 1991 m. Vil

„Partnerystės taikos labui” 
programos. Tačiau jis pabrėžė, 
kad Rusijos kariai kviečiami į 
kitas dar šiais metais vyksian
čias taikos partnerių pratybas.

Spaudos konferencijoje daly
vavęs Didžiosios Britanijos 
lauko kariuomenės maršalas, 
NATO karinio komiteto pir
mininkas Sijp Richard Vincent 
sakė, kad kiekviena šalis pati 
sprendžia, kaip dalyvauti „Part
nerystės taikos labui” progra
moje. Anot JAV gynybos sekre
toriaus, ši programa automa
tiškai negarantuoja, kad jos 
dalyvės taps NATO narėmis. 
Tačiau ji, W. Perry nuomone, 
yra svarbi visos Europos 
saugumo architektūros dalis. 
Jis palygino taikos partnerių 
programą su pokario metais 
realizuotu Marshall planu.

Pasiteiravus, ar „Partne
rystės taikos labui” programa 
netaps našta JAV mokesčių 
mokėtojams, W. Perry atsakė: 
„Kol pasaulyje egzistuoja regio
ninių konfliktų plėtimo pavojus, 
mes turime paremti taikos pa
laikymo pastangas” Anot jo, tai 
ne vien JAV, bet ir visų sąjun
gininkų uždavinys. W. Perry iš
reiškė viltį, jog bus surastas 
politinis sprendimas ir krizei 
Balkanuose sureguliuoti.

Beje, taikos palaikymo praty
boms „Cooperative Nugget-95” 
skirta 9.6 milijonai dolerių. Iš jų 
6.1 milijonas skirta šalių, kurios 
nėra NATO narės, dalyvavimui 
jose finansuoti. Iš viso šių metų 
NATO Partnerystės pogramoje
— 20 pratybų.

Visų pratybose dalyvaujančių 
šalių kariškiai kalbėdamiesi su 
žurnalistais pabrėžia pirmųjų 
JAV vykstančių NATO ir part
nerių pratybų svarbą.

Per JAV ABC telezijos tinklą 
transliuotame reportaže iš 
pratybų atidarymo, Rumunijos 
gynybos ministerijos atstovas 
majoras Geroge Hihazcea sakė, 
kad NATO parama jo šaliai ir 
narystė šioje NATO programoje
— tai gyvybės ir mirties klau
simas. Rumunijos generalinio 
štabo viršininkas generolas 
pulkininkas Dumitru Cioflina 
„Lietuvos rytui” sakė, kad in
dividualioje Rumunijos dalyva
vimo PFP programoje numaty
tos aštuonios pratybos, iš jų 
šešios — užsienyje. Rugsėjo mė
nesį Rumunijoje rinksis de
šimties valstybių kariai. Jis 
džiaugėsi galimybe pirmą kartą 
užmegzti tiesioginį kontaktą su 
Lietuvos kariuomenės vadu ge
nerolu Jonu Andriškevičiumi. 
D. Cioflina sakė, kad jie tarėsi 
dėl bendradarbiavimo sutarties 
pasirašymo galimybių.

Lietuvos, Rumunijos, Uzbeki
jos kariuomenių vadovybės ats
tovai pirmą kartą susitiko šių 
pratybų metu.

niuje pakarotinai rusų kalba 
buvo išleistas mokslininko P. 
Kušnerio darbas apie lietuvišką 
etninę Karaliaučiaus krašto 
praeitį. MLRT yra sudariusi 
spręstinų etnocido ir kultūrinio 
palikimo problemų sąrašą, tei
kia siūlymus Lietuvos vyriau
sybei, Kultūros, Užsienio 
reikalų ministerijoms, Seimo 
komisijoms, Lietuvos Katalikų 
bažnyčiai.

1991 metais MLRT paskelbė 
pareiškimą „Dėl Mažosios 
Lietuvos problemų sprendimo 
remiantis istorine tiesa”, 1992
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Bosnijos serbams žengiant į šiaurę, prie Davor miestelio kroatai ir musulmonai laiveliais keliasi 
per Sava upę į Kroatiją, bėgdami nuo serbų. Įsidrąsinę po pirmųjų laimėjimų prieš serbus, kroatai 
tvirtina savo pozicijas Adrijos pajūrio miesto Dubrovnike ir eina pirmyn į Vakarus nuo jo, į dabar 
serbų užkariautą teritoriją. Be to, šiaurinėje Bosnijoje jie taip pat žengia į rytus, jau sėkmingai 
užėmę Drvar miestelį. Nors JAV nori, kad sprendimai būtų daromi prie derybų stalo, kroatai 
ir serbai eina spręsti teritorijos klausimus karo lauke. ____

Mokytojų organizacija 
A.P.P.L.E. peržvelgė 

penkerių metų pasiekimus
Vilnius, rugpjūčio 8 d. (LR) — 

Anykščiuose rugpjūčio 6 d. 
prasidėjo keturias dienas truk
sianti Amerikos Mokytojų Pro
fesinės Pagalbos Lietuvos Švie
timui (A.P.P.L.E.) organizacijos 
konferencija „A.P.P.L.E.: vakar, 
šiandien ir rytoj”. Joje verti
nama organizacijos penkerių 
metų veikla Lietuvoje, svars 
tomą A.P.P.L.E. ateitis, rašo 
Tautvydas Kontrimavičius 
„Lietuvos ryte”.

Pirmosiomis konferencijos 
dienomis poilsio namuose 
„Šilelis” paskaitas skaitė 
A.P.P.L.E. generalinė direktorė 
Vaiva Vėbraitė, Darius Kuolys, 
Dainius Pūras ir kiti lektoriai. 
Praktiniame užsiėmime buvo 
svarstomos kompiuterių naudo
jimo mokyklose perspektyvos.

„Lietuvos mokytojai išmoko 
šypsotis, jie labiau pasitiki 
savimi ir save gerbia, jie stiprėja 
kaip asmenybės”, sakė „Lie
tuvos rytui” Spartanburgo uni
versiteto (South Carolina) kal
botyros profesorė Tamara Va
lentine, trečią vasarą atvyks
tanti į Lietuvą. Jos nuomone, 
tai didžiausia amerikiečių sava
norių įtaka Lietuvos švietimo 
raidai.

Mokytojus, dalyvaujančius 
A.P.P.L.E. kursuose, pastarai
siais metais labiausiai dominusi 
psichologija bei vadybos proble
mos, nuolat aktuali anglų kal
bos mokymosi metodika bei

m. — „Dėl Kaliningrado srities 
militarizavimo pavojaus” ir 
„Dėl lietuvių tautos interesų 
Karaliaučiaus krašte”. Šiemet, 
rugpjūčio 3 d., MLRT sostinėje 
surengė pokalbį prie apskritojo 
stalo „Potsdamas ir Lietuva”.

Dabar Mažosios Lietuvos Rei
kalų Taryba kaupia medžiagą 
dokumentiniam rinkiniui apie 
XIII-XX amžiaus Mažąją Lietu
vą.

gimtosios kalbos dėstymo gali
mybės. A.P.P.L.E. tik pradeda 
siūlyti Lietuvos mokykloms 
skirtingo intelekto ir fizinės 
galios vaikų integracijos prin
cipus ir galimybes — tai arti
miausių metų darbo kryptis.

Clevelando integruotos mo
kyklos mokytoja Irena Gied
raitienė, ketvirtą vasarą dir
banti su Lietuvos mokytojais, 
sakė, kad A.P.P.L.E. kursai ska
tina mokytojus atidžiau įžvelg
ti kiekvieno mokinio individu
alybę. Tai gali išgelbėti bent 
10% Lietuvos vaikų, kurie lai
komi „nenorinčiais mokytis”.

A.P.P.L.E. konferencijoje 
Anykščiuose pasiūlytas naujas 
terminas Lietuvos pedagogikai 
— „neįgalintis mokytis vaikas”. 
Lietuvoje padirbėję Amerikos 
pedagogai pastebėjo, kad tai 
viena opiausių pokomunistinių 
mokyklų problemų: aukšto in
telekto vaikai, kurių nesudo
mina mokymo būdas, lieka nu
stumti.

„I A.P.P.L.E. kursus moky
tojai noriai važiuoja atostogų 
sąskaita, nors žino, kad nei jų 
kvalifikacija, nei alga nepa
didės”, sakė „Lietuvos rytui” 
Anykščių meras pedagogas 
Saulius Nefas. Jis pabrėžė, kad 
savivaldybė rėmė ir rems 
A.P.P.L.E. iniciatyvas, nes šios 
srities išlaidos rajono gyventojų 
bendruomenei duodančios dau
giausia naudos.

Konferencijos dalyviai teigė, 
kad A.P.P.L.E. mato Lietuvoje 
veiklos sritis ir neketina jų 
atsisakyti.

Pasak I. Giedraitienės, kitų 
tautų pedagogai Jungtinėse 
Amerikos Valstijoje pripažįsta, 
kad A.P.P.L.E yra unikalus 
reiškinys. Panašių siekių turin
tys kitų Rytų Europos šalių 
švietimo darbuotojai tokių 
organizacijų dar neįstengė su
burti.

Baudžiamoji
Holdingo”

Vilnius, rugpjūčio 11d. (LR)
— Kauno Vyriausiojo policijos 
komisariato Ekonominių nusi
kaltimų tarnyba rugpjūčio 10 d. 
iškėlė baudžiamąją bylą „Kau
no Holdingo” bendrovei, nes jis 
negrąžina pinigų indėlinin
kams, rašo Diana Labokaitė 
„Lietuvos ryte”.

Akcinė bendrovė „Kauno Hol
dingo” investavimo kompanija 
egzistuoja jau ketveri metai. 
Apytiksliais duomenimis, savo 
indėlius jai yra patikėję apie 
30,000 piliečių bei 10 įmonių, 
kurių pretenzijos sudaro apie 
30% visų finansinių reikalavi
mų Holdingo kompanijai. Ir pa
gal indėlininkų skaičių, ir pagal 
surinktas sumas Kauno Holdin
go kompanija pralenkia „Se
kundę” ir A. Stašaičio kredito 
įmones kartu sudėjus. Spaudo
je jau buvo skelbta, kad Kauno 
Holdingo bendrovė indėlinin-

Lietuvoje norima 
gaminti minų 
sprogdiklius

Vilnius, rugpjūčio 10 d. (Elta)
— Lietuvos įmonė „Vytis”, ga
minanti mokomąsias rankines 
granatas, ir Danijos ginklų 
gamybos firma „Nea-Lindberg”

• pasirašė susitarimą dėl prieš
tankinių minų sprogdiklių ga
mybos. Danai parengė investi
cijų projektą, pagal kurį už 4 
milijonus dolerių Kaune turėtų 
būti pastatyta gamykla, per 
metus pagaminanti 15,000 mi
nų sprogdiklių. Tačiau šiam pro
jektui įgyvendinti danai parei
kalavo Lietuvos vyriausybės ga
rantijų.

Pasak „Vyčio” direktoriaus 
Romo Grigaičio, gamykloje dirb
tų apie 60 žmonių. Iš joje paga
mintų sprogdiklių 70% būtų 
parduodama Danijos firmai, 
kuri gamina prieštankines mi
nas, atitinkančias NATO stan
dartus.

Vilnius, rugpjūčio 9 d. (LA) — 
„Dvi naujos institucijos — 
Lietuvos eksporto skatinimo 
agentūra ir Eksporto rėmimo 
fondas — bus įkurtos dar šį ru
denį”, patvirtino Pramonės ir 
prekybos ministerijos Pramonės 
strategijos ir programų depar
tamento direktorius Česlovas 
Purlys.

Kaip rašo „Lietuvos aidas”, 
Eksporto skatinimo agentūrą, 
kuriai patalpos jau paskirtos 
Pramonės ir prekybos ministeri
joje, steigs kelios organizacijos 
— Pramonininkų Konfederacija, 
Verslininkų Asociacija, Pre
kybos ir Pramonės Rūmų Aso
ciacija, tačiau jos kontrolinį 
akcijų paketą valdys Pramonės 
ir prekybos ministerija.

Pasak Purlio, šios agentūros 
steigimas gerokai pavėluotas, 
nes vyriausybė tokią instituciją 
numatė steigti šių metų sausio 
mėnesio nutarimu. Tam buvo 
planuota skirti apie 2-3 mili
jonus litų, be to dar ir Ekspor
to rėmimo fondui — 10 milijo
nų litų. Dėl finansinių sunku
mų darbas įstrigo. Iš šiems 
metams Eksporto rėmimo fon
dui skirto milijono ketvirtadalis 
lėšų jau gauta, tad dabar dėl 
eksporto institucijų tariamasi 
su PHARE programos eksper
tais, taip pat atnaujinamos 
derybos su komerciniais ban
kais.

byla „Kauno 
bendrovei
kams yra skolinga apie 19 
milijonų dolerių.

Liepos 21 d. Kauno Holdingo 
kompanijai Kauno apygardos 
teisme buvo iškelta bankroto 
byla. Bankroto paskelbimo ini
ciatorė buvo akcinė bendrovė 
„Žemprojektas”, kuriai Kauno 
Holdingo kompanija įsiskolino 
už patalpų nuomą 108,357 litus. 
Kauno Holdingo kompanijos 
valdybos pirmininkas V. Kras- 
nickas sakė, kad sprendimas 
kelti bankroto bylą bus skun
džiamas. Rugpjūčio 10 d. buvo 
paskutinė diena šį spygardos 
teismo sprendimą apskųsti, 
tačiau priešpiet skundas dar 
nebuvo gautas.

Kol kas į Kauno ekonominę 
policiją, negalėdami atgauti 
Kauno Holdingo kompanijai 
patikėtų pinigų, yra kreipęsi 
nedaug indėlininkų.

Per kelerius pastaruosius 
metus Kauno Holdingo kompa
nijoje nebuvo atliekamos jokios 
revizijos. Ir dabar, iškėlus bau
džiamąją bylą, nėra aišku, kas 
atliks finansinę dokumentinę 
reviziją šioje kompanijoje. 
Kauno ekonominei policijai 
tokia revizija atimtų apie dve
jus metus. Kauno mokesčių in
spekcija taip pat nėra pajėgi 
atlikti revizijos tokioje didelėje 
bendrovėje.

Kauno ekonominės policijos 
darbuotojų nuomone, Kauno 
Holdingo kompanija turi pa
kankamai turto, kurį pardavus 
būtų galima atsiskaityti su 
indėlininkais, tačiau tą turtą 
sunku surasti. Todėl yra paieš
komi asmenys, žinantys apie 
Kauno Holdingo kompanijos
turimo turto buvimo vietą.

Rugpjūčio 10 d. spaudos konfe
rencijoje Seimo rūmuose Seimo 
Socialdemokratų frakcijos narys 
Antanas Baskas, pasiryžęs pa
sakyti, kur dingo Kauno Hol
dingo kompanijos indėlininkų 
pinigai, teigė, kad „didžioji 
dalis Kauno Holdingo kompa-

Departamento direktoriaus 
nuomone, numatyti 10 milijonai 
litų Eksporto rėmimo fondui — 
labai maži pinigai. Užsienyje 
panašios organizacijos disponuo
ja šimtais milijonų dolerių. Anot 
jo, šis fondas be biudžeto turėtų 
paieškoti papildomų finansų 
šaltinių iš komercinių bankų, be 
to, ateityje formuoti kapitalą iš 
eksportuojamos produkcijos.

Česlovas Purlys sakė, kad pa
grindiniai Eksporto skatinimo 
agentūros tikslai — rūpintis 
eksporto strategija, tirti 
užsienio rinką, rinkti infor
maciją apie šalies eksportuo
tojus ir parduodamas prekes, 
įgyvendinti nacionalinę prekių 
kokybės programą, steigti 
prekybos agentūras užsienyje. 
Eksporto rėmimo fondas turėtų 
užtikrinti šių tikslų finansa
vimą ir kontroliuoti, kad lėšos 
būtų naudojamos pagal paskirtį. 
Be eksporto kreditų, ateityje 
bus formuojamas ir eksporto 
draudimo fondas. Iš jo lėšų bus 
draudžiamos prekės, išvežamos 
į rizikingos rinkos šalis.

Eksporto skatinimo agentū
roje iš pradžių turėtų dirbti bent 
10-15 žmonių, o pirmasis jos fi
lialas užsienyje turėtų būti 
atidarytas Europos Sąjungos 
būstinių centre — Briuselyje.

Rugpjūčio 7 d. Pramonės ir 
prekybos ministerijos vadovų ir 
PHARE programos koordinato
riaus Jonathan Hargreaves su
sitikime aptarta, kokią technine 
ir finansinę pagalbą PHARE 
galėtų suteikti, steigiant Eks
porto skatinimo agentūrą.

Pasak ministerijos Pramonės 
strategijos ir programų departa
mento direktoriaus Purlio, 
pramonės strategijos rengimas 
— dar „nearti dirvonai”. Per 
pastaruosius metus pramonės 
vadovai iš esmės pasikeitė — 
dalis pirmavusių šakų ar 
įmonių merdi, o į priekį 
išsiveržė buvusios vidutinės 
įmonės.

Pagal eksportą dabar pirmau
ja tekstilė ir jos gaminiai, kai 
kuri mašinų ir mašinų įrengi
mų produkcija. Pagrindinių 
eksportuotojų šakos turėtų būti 
skelbiamos prioritetinėmis, be 
to, turėtume numatyti, kaip 
toliau naudoti elektronikos ir 
kitus svarbius sektorius. Toje 
pačioje siuvimo ar mezgimo pra
monėje turime orientuotis ne į 
paslaugų rinką, o į lietuviškos 
prekės gamybą.

nijos indėlininkų pinigų buvo 
panaudota pusvelčiui supirkti 
investicinius čekius”.

Anot Basko, „Demokratiškos 
valdžios vykdo politiką, nelei
džiančią įsigalėti monopoliui 
bankininkystėje, kontroliuoja 
visas kredito įstaigas, įstaty
mais užtikrina indėlių grąžini 
mą, o Lietuvoje — skylėtas tur 
to ir pajamų deklaravimo įsta
tymas, neįgyvendinamas hipo
tekos įstatymas, nėra indėlių 
draudimo įstatymo. Seimas net 
priėmė Civilinio kodekso pa
taisą, kurioje mažinamos indė
lių apsaugos garantijos”. 

KALENDORIUS

Rugpjūčio 18 d.: Šv. Joana 
Pranciška de Chantal, Vizitie 
čių vienuolijos steigėja (1572- 
1641); Agapitas, Elena, Alė, 
Mantautas.

Rugpjūčio 19 d.: Šv. Jonas 
Eudes, kunigas, vienuolijų stei
gėjas (1601-1680); Emilija, Bo
leslovas (Balys), Felicija, Jovi- 
las.
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NELAIMĖJO TIK TIE 
KURIŲ NEBUVO

VYTAUTAS GRYBAUSKAS

Penktųjų Pasaulio lietuvių sporto žaidynių simbolinis atidarymas Kaune, Vytauto Didžiojo Karo 
muziejaus sodelyje. Su žaidynių dalyvių vėliavomis išsirikiavę SKATo Kauno įgulos savanoriai.

Nuotr. Prano Abelkio
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jo mokesti, pažymima, iki kada yra užsimokėjęs

V Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynių vėliava jau nuleista. 
Kaip viena diena praėjo įdomių 
susitikimų, įtemptų varžybų bei 
įvairiausių programų savaitė.

Senų draugų, tautiečių iš visų 
pasaulio kampelių susitikimai 
dar kartą parodė, kad lietuvių 
tauta, pakėlusi nežmoniškas 
kančias dešimtmečius trukusią 
okupaciją, ujama temtyje bei 
išblaškyta po visą pasaulį, gyva.

Graži sporto šventė, jau tapu
si tradicija, leidžia bent trum
pam sueiti į vieną ratą po 
pasaulį išblaškytiems tautie
čiams. Svarbūs ne rekordai ar 
aukštas žaidimo lygis, bet tai, 
kad MES BUVOME, ESAME 
IR BŪSIME.

Išsiskirstė varžovai, draugai, 
giminės, bet atsiskyrimo ašara 
jau ne tokia karti, nes 1998 
metais vėl susitiksime VI PLS 
šventėje.

Žaidynėse dalyvavo 6,200 
sportininkų (su teisėjais), iš 
kurių arti 700, su dalyvavusiais 
slidinėjimo varžybose Kanado
je, iš 14 pasaulio kraštų. Di
džiausias būrys (150) buvo iš 
Rusijos, net daugiau 100 jų 
autobusais nuo Maskvos atke
liavo iš Sibiro, tiek pat iš Len
kijos. Kaip visada gražus būrys 
(70) gražiai uniformuotų atvyko 
iš Australijos, stebėtinai graži 
grupė — net 20 iš Argentinos, 
du sklandytojai iš Naujos Zelan
dijos ir viena tenisininkė iš Kip
ro. Tai Genė Tunkevičiūtė-Vuš- 
kovič, jau 10 metų gyvenanti 
Kipro saloje su savo vyru serbu.
Ji atsivežė dukterį, kurią paliks 
Lietuvoje mokytis lietuvių kal
bos, o sūnų mokys grįžusi. Pui
kiai atrodė ir 60 „kanadiečių”, 
ypač jaunieji „Lokio” krepši
ninkai, visi su Kanados vėlia
vomis. Trūko tik Toronto „Vy
čio” sportininkų. Mat to klubo 
pirmininkas, nenoriai vykęs į 
IV žaidynes, šį kartą griežtai 
atsisakė. Per praėjusias žai
dynes didžiausią įspūdį paliko 
pats didžiausias būrys (349) 
gražiai uniformuotų „ameri
kiečių”, kai įžygiavo į Kauno 
stadioną. Tuo tarpu šį kartą 
liūdna buvo matyti būrelį (vos 
130) amerikiečių, padrikusiai 
įžygiavusių į Vilniaus Kalnų 
parką... Tokie pajėgūs klubai,
kaip New Yorko „Atletas”,
Detroito „Kovas”, Clevelando
„Žaibas”, nepajėgė atvežti krep
šinio komandų, o tik kėlėt# pa
vienių sportininkų, toks stiprus 
Čikagos „Liths” klubas, užsian
gažavęs su dviem futbolo ko
mandomis, sugraibė vos keletą 
savo žaidėjų, pasiskolino dar 
keletą iš kitų klubų ir atkeliavo 
su 8 žaidėjais — tris dar reikėjo 
skolintis Lietuvoje. Pagarba tik 
R. Dirvoniui ir Z. Žiupsniui, 
kurie savo neišsenkančiu entu
ziazmu atgabeno pajėgias krep
šinio ir tinklinio komandas. O 
taip pat ir geram būriui teni
sininkų, kurių dauguma patys 
susiorganizavo kelionę į Lietuvą 
ir puikiai pasirodė.

Atidarymo iškilmės

Kaip jau buvo apie atidarymo 
programą rašyta, ji buvo atlikta 
tiksliai, efektingai ir įspūdingai. 
Iš Nepriklausomybės aikštės, po 
šv. Mišių ir vėliavų pašventi
nimo, 6000 sportininkų, grojant 
„Trimito” orkestrui, pradėjo ei

seną Gedimino prospektu į Kal
nų parką. Prie KGB rūmų or
kestras nutilo, vėliavos buvo 
palenktos, sportininkai padėjo 
gėlių prie paminklo lietuvių 
tautos genocido aukoms atmin
ti. Tai suteikė šiai taikiai ir 
šventiškai eisenai rimtieo ir su
sikaupimo. Juk prieš akis vis 
dar stobėjo Medininkų žudynių 
aukos, nors prabėgo ketveri me
tai, kai tokia pat eisena tada 
Vilniaus gatvėmis buvo rūsti ir 
viltinga. Viltinga, kad daugiau 
to neatsitiktų, kad Lietuva 
taptų laisva.

Įžygiuojančius sportininkus į 
Kalnų parko areną audringais 
plojimais sveikino 15,000 minia. 
Sveikinimo žodį tarė Vilniaus 
meras Alis Vidūnas, Lietuvos 
prezidentas Algirdas Brazaus
kas, po trumpos kalbos pasakė: 
„Skelbiu Penktąsias pasaulio lie
tuvių sporto žaidynes atidary
tas!” Žaidynių vėliava, užnešta 
žymių olimpinių čempionų — V. 
Vencienės, A. Rupšienės, V. 
Bardauskienės, D. Pozniako, V. 
Briedžio ir K. Šapkos, suple
vėsavo kalno viršūnėje. O V 
PLS žaidynių ugnis, kuri buvo 
įžiebta liepos 19 d. prie Nežino
mojo kareivio kapo Kaune, dau
gelio Lietuvos bėgikų apnešta 
aplink visą Lietuvą, buvo per
duota Vytautui Grybauskui, ku-

ris uždegė žaidynių aukurą. No
rėčiau čia pridėti, kad tuo, pa
galiau, buvo įvertintas ir pa
gerbtas išeivijos sportas!

Po to vyko nuotaikinga me
ninė progama, kurioje dalyvavo 
daugiau 500 dalyvių, pradedant 
Gedimino sapnu, su visų spor
to šakų baletine demonstracija, 
su įspūdingais pramoginiais šo
kiais, su daug daug jaunimo ir 
1.1, ir t.t. Programa, kurią 
režisavo V. Kazlauskas, buvo 
jaunatviška, sportiška, gyva ir 
labai įdomi. Nėra abejonės, kad 
visi, kurie stebėjo tą programą 
televizijoje, tos nuotaikos pa
justi negalėjo. Pabaigai buvo 
įspūdinga daina, specialiai 
šioms žaidynėms sukurta G. 
Rakšnio ir atlikta solistės 
Irenos Milkevičiūtės. Šios 
dainos eilės: „Dainuoju Lietuvą, 
kaip džiaugsmą, išaugusį iš pe
lenų, kaip savo rūpestį didžiau
sią, kuriuo lyg vieškeliu einu...”

Fejerverkams nušviečiant 
tamsius dangaus skliautus, iš 
lėktuvų gėlėmis nubarstytoje 
arenoje, dar ilgokai dalinosi 
įspūdžiais jaunimas.

(Bus daugiau)
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ČIKAGOS „LITUANICOS” 
FUTBOLININKAI LAIMĖJO AUKSO 

MEDALIUS

Iš V PLS Žaidynių liepos 30 - 
rugpjūčio 5 d. vykusių Lietu
voje, „Lituanicos” futbolo 
komandos žaidėjai sugrįžo 
pasipuošę aukso medaliais. Tai 
buvo vienintelė užsienio lietu
vių komanda, žaidynėse pelniu
si aukščiausius apdovanojimus.

Tiesa, „Lituanicoje”, kaip ir 
kai kuriose kitose užsienio lietu
vių įvairių šakų komandose, 
matėsi dalis talkininkų iš 
Lietuvos, kadangi ne visi fut
bolininkai (dėl įvairių priežas
čių) galėjo leistis į tolimą kelio
nę. Vienas kitas prisijungė iš 
kitų JAV miestų o penki buvo 
rasti Lietuvoje. Du iš jų „Litua- 
nicai” parūpino anksčiau į 
Lietuvą nuvykęs čikagietis 
Marius Vygantas, kuris, besi- 
treniruodamas Vilniaus „Pane- 
rio” komandoje, prikalbino du 
tos komandos jaunuolius per 
žaidynes įsijungti „Lituanicon”. 
Kitas talkininkas buvo iš Kara
liaučiaus srities, tai Algirdas 
Dobilas, pats pareiškęs norą 
prisijungti prie „Lituanicos”.

Žaidynių futbolo vadovybė, 
nesitikėdama tokio gero „Li
tuanicos” pasirodymo, komandą 
priskyrė prie veteranų. Čia ji 
neturėjo jokio vargo susi
tvarkyti su varžovais: pirmose 
rungtynėse ji įveikė Šiaulius 
7-1, o finale — Klaipėdą 5-0. 
Daugiausia įvarčių įmušė 
„Lituanicos” ir St. Xavier uni
versiteto žvaigždė — Virgis Žu- 
romskas (5). Po du įvarčius 
pelnė Michigano un-to Audrius 
Penkauskas ir Baltimorės mies
to atstovai — Mykolas ir Aud
rius Veliuonos. Vieną įvartį pri
dėjo čikagietis Marius Vygan
tas.

Čikagiečiai buvo pareiškę 
norą varžytis su vyrų grupės

nugalėtojais, bet tam pritrūko 
laiko. Tačiau žaidynių užda
rymo dieną, rugpjūčio 5-ją mū
siškiai Kaune sužaidė drau
giškas rungtynes su viena 
geresniųjų Lietuvos profesio
nalų vienuolikių — Kauno FK 
„Kaunu”. Žinoma, profesio
nalams jie turėjo nusileisti 7-0.

„Lituanicos” komandai iš
vykoje vadovavo Gediminas 
Bielskus ir Albertas Glavins- 
kas, kurių rūpesčiu ir sumanu
mu lengvai iškovoti aukso me
daliai, apie ką niekas Čika
goje ir Lietuvoje nesapnavo. 
Tiek šie vyrai, tiek kiti koman
dos nariai, buvo labai patenkin
ti gražiu priėmimu Lietuvoje, 
įspūdinga žaidynių atidarymo 
programa, kuri, jų teigimu, 
prilygo televizijoje matytiems 
ankstesnių olimpinių žaidimų 
atidarymams. Ilgai atsimintini 
buvo asmeniški susitikimai, 
bendravimai su kitais spor
tininkais ir artimaisiais.

Iš žaidynių grįžusieji 
(dauguma parvyko rugpjūčio 13 
d.) atsigabeno ne tik gerus įspū
džius bei aukso medalius, bet ir 
vaizdajuostes bei nuotraukas, 
ką vėliau galės pamatyti ir pla
tesnė visuomenė.

„LITUANICOS” 
TURNYRAS IR GEGUŽINĖ

Šį šeštadienį, rugpjūčio 19 d. 
Lemonte, prie Pasaulio lietuvių 
centro, vyks metinis „Li
tuanicos” turnyras ir gegužinė. 
Čia pasirodys ir V PLS žaidynių 
aukso medalių laimėtojai — „Li- 
tuanica” su dviejomis koman 
domis — vyrų ir veteranų. Be jų 
turnyre dalyvaus dar ir kitos 
septynios įvairių tautybių vie
nuolikės. Pirmasis susitikimas

Pateikiame likusių šių metų 
oficialių ŠALFASS-gos varžybų 
kalendorių. Šis kalendorius yra 
papildymas šių metų pradžioje 
paskelbto metinio 1995 m. 
varžybinio kalendoriaus, įve
dant vėliausius pakeitimus.

Š. Amerikos Lietuvių 
3-pitch softbolo turnyras 
įvyks 1995 m. rugpjūčio 26 ir 27 
d., Kinsman Field, Wasaga 
Beach, Ont. Rengia — Toronto 
LSK „Jungtis”. Tai jau 10-sis 
metinis LSK „Jungties” tur
nyras, kuris kartu skaitomas ir 
kaip ŠALFASS-gos pirmenybės. 
Kontaktas — Brad Stephenson, 
558 Mississauga Valley Blvd., 
Mississauga, Ont. L5A 1Z1. Tel. 
905-279-1851.

Š. A. Lietuvių komandinės 
ir individualinės golfo pirme
nybės vyks 1995 m. rugsėjo 2 
ir 3 d., Windmill Lakęs Golf 
Course, Rt. 43, Ravena, Ohio. 
Rengia — Clevelando Lietuvių 
Golfo klubas. Kontaktas — 
Algis Nagevičius, 7702 West 
Pleasant Valley Rd., Parma, 
OH 44130. Tel. 216-845-8848.

Baltiečių ir lietuvių lengvo
sios atletikos pirmenybės 
(vyks 1995 m. rugsėjo 9 ir 10 d., 
Cuyahoga Community College, 
Western Campus, Parma, Ohio. 
Rengia — Clevelando LSK „Žai
bas”. Lietuvių pirmenybės bus 
išvestos iš pabaltiečių. Kon
taktas — Algirdas Bielskus, 
3000 Hadden Rd., Euclid, OH 
44117-2122. Tel. 216-486-0889. 
Faksas 216-943-8845.

Š. A. Baltiečių bei lietuvių 
šaudymo pirmenybės vyks 
1995 m. rugsėjo mėn. per 3 šeš
tadienius, šia tvarka:

a) Rugsėjo 9 d. — Stendinis 
(Trap) šaudymas, tik baltiečių 
varžybos, latvių šaudykloje 
„Lielupė”, Hwy 54, 3 km į pie
tus nuo Village of York, Ont., 
Kanadoje.

1T1. Tel. 416-244-2267.
ŠALFASS-gos Stendinio 

(Trap) šaudymo pirmenybės 
numatomos rugsėjo antroje 
pusėje, Hamiltono LMŽK 
„Giedraitis” šaudykloje. Tiksli 
data bus pranešta vėliau. Kon
taktas — Balys Savickas. Šios 
varžybos buvo numatytos š.m. 
gegužės mėn., tačiau nebuvo 
įvykdytos.

Baltiečių ir lietuvių plau
kimo pirmenybės numatomos 
š.m. lapkričio pradžioje, To
ronto, Ont. Vykdo estai. Tiksli 
data bus pranešta. Kontaktas — 
Ilona Smalenskienė, 248 Keele 
St., Toronto, On. M6P 2K3. Tel. 
416-769-7040.

Lauko teniso pirmenybės, 
nei lietuvių nei baltiečių nebuvo 
įvykdytos, dėl rengėjų stokos.

Visų varžybų reikalais galima 
kreiptis į ŠALFASS-gos gen. 
sekretorių Algirdą Bielskų, 
3000 Hadden Rd., Euclid, OH 
44117-2122. Tel. 216-486-0889. 
Faksas 216-943-4485.

Kalendoriaus pakeitimai bus 
nuolatos skelbiami. Šis kalendo
rius apima tik ŠALFASS-gos ir 
Baltų Sporto federacijos metines 
varžybas.

ŠALFASS-gos centro 

valdyba

B. STANKOVIČIAUS 
GUDRAVIMAI

FIBA (Tarptautinė krepšinio 
federacija), generalinis sekre
torius serbas Borislavas Stan- 
kovičius, 29-tose Europos krep
šinio pirmenybėse Atėnuose 
„talkino ex Jugoslavijai”, kuri 
laimėjo aukso medalius. Jo 
iškviestas NBA lygos teisėjas, 
baigminėse rungtynėse Lietuva 
- Jugoslavija darė neteisingus 
sprendimus serbų naudai. 
Žinoma, Lietuva liko nuskriaus
ta, tačiau tai turės neigiamai

b) Rugsėjo 16 d. — Smul- atsiliepti į šio teisėjo tolimesnę
kaus (.22) kalibro šautuvu, karjerą. Stankovičius, Lietuvos 
Baltiečių ir lietuvių pirme- žurnalistų užklaustas, ką jis 
nybės, latvių šaudykloje „Ber- galvoja aP*e Lietuvos rinktinę, 
zaine”, apie 70 km į šiaurę atsakė: „Ji puiki. Nuostabi. Bet 
nuo Toronto, Kanadoje. Lietuvos komanda turi vieną

c) Rugsėjo 23 d. — Pistole- didelę problemą: jai trūksta
tų — baltiečių ir lietuvių gerų žaidėjų. Todėl per rungty- 
pirmenybės, taipogi „Berzaine” nių antrą kėlinį prasideda sun- 
šaudykloje. kūmai. Jei rungtynėms užtektų

Varžybas rengia latviai. Kon- penkių žaidėjų, Lietuva būtų 
taktas — Oscar Grauds, 280 EI- čempionė”. Norisi ponui Stan 
lerslie Avė., Willowdale, Ont. kovičiui pasakyti, jeigu nebūtų 
M2R 1B7. Tel. 416-221-4554. įveltas suktumas į sportinį pro

Lietuviams, visais šaudymo cesą, Lietuva šį kartą būtų ta- 
reikalais patartina kreiptis į pusi čempione.
Balį Savicką, 340 Dixon Rd., 
Apt. 2004, Weston, Ont., M9R

bus 11 vai. ryto. Rungtynės tęsis 
iki 7 vai. vak. Rungtynių 
trukmė — 20 minučių.

Visą laiką veiks valgių ir gė
rimų bufetas, o nuo 3 vai. p.p., 
gros ir dainuos muz. Arūnas 
Augustaitis. Gegužinė tęsis iki 
vėlumos, todėl negalintieji at
vykti dienos metu, ras pasi
linksminimo ir vakare. Čia bus 
gera proga susitikti ir pasi
kalbėti su V PLS žaidynių 
aukso medalių laimėtojais.

E.Š.

Sig. K.

LIETUVOS FUTBOLO 
PIRMENYBĖSE

Gana anksti prasidėjo nau
jasis Lietuvos futbolo čempiona
tas. Dabar aukščiausioje 
Lietuvos futbolo lygoje rungty
niauja 15 komandų. Jau sužais 
ti trys ratai ir po jų su 9 taškais 
(visomis pergalėmis) stovi 
Mažeikių „Romar”. Antroje vie
toje su 7 taškais — „Žalgiris — 
EBSW” (tiek pat taškų turi, tik 
su blogesniu įvarčių santykiu, 
Klaipėdos „Aras”).

E. Š.

DRAUGO prenumerata mokama iš anksto

metams Sk metų 3 men.
JAV..................................... $95 00 $55.00 $35.00
Kanadoje ir kitur . . .(U.S.) $110.00 $60.00 $40.00
Tik šeštadienio laida:
JAV ................................. $55 00 $40 00 $30.00
Kanadoje ir kitur . . . . ..(U.S.) $60 00 $45.00 $35.00
Užsakant į Lietuvą
(Air cargo)........................ $100.00 $55.00
Tik šeštadienio laida . $55.00
Užsakant į užsieni
oro paštu $500 00 $250 000
Tik šeštadienio laida $160.00 $85.00

Vyriausia redaktore Danutė Bindokienė 
Administratorius Pijus Stončius

Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis, MIC

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais 
nedirba.
• Redakcija už skelbimų turini 
neatsako. Skelbimų kainos pri
siunčiamos, gavus prašymą ką 
nors skelbti.

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

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

PRANAS LUBINAS
DOMISI LIETUVOS 

KREPŠINIU
Pranas Lubinas, Lietuvos 

krepšinio rinktinei, vykstančiai 
į 29-tąsias Europos pirmenybes 
Graikijoje, linkėjo sėkmės. Jis, 
1936 m. Berlyno olimpiadoje, 
atstovaudamas JAV rinktinei, 
laimėjo aukso medalį, o lietu
viams liko neužmirštamu, kai, 
1939 m. Kaune, Europos III 
krepšinio pirmenybėse, laikui 
senkant, savo puikiu metimu 
Lietuvai užtikrino Europos 
čempiono vardą. Tai, buvo ne
užmirštama akimirka per rung
tynes su Latvija, kai liko žaisti 
tik pora sekundžių ir latviai pir
mavo 36:35 rezultatu. Lubinas 
įmetė tuos lemiamus du taškus,

kurie ir buvo „auksiniai”. 
Lietuva laimėjo 37:36 ir tapo 
antrą kartą Europos čempionu.

Pranas Lubinas, 85 metų am
žiaus, su žmona gyvena Los 
Angeles, Californijoje. Sveikata 
dar gera, tik skundžiasi kojų 
silpnumu. Jis yra entuzias
tingas Lietuvos krepšinio mylė
tojas. Seulo olimpiadoje, kai 
keturi Lietuvos vyrai — 
Sabonis, Marčiulionis, Kur
tinaitis ir Chomičius, žaisdami 
sovietu rinktinėje, laimėjo 
aukso medalius baigmėje prieš 
JAV, jis sakė: „Čia žaidžia 
Lietuvos vyrai, tai yra mano 
komanda”. Sekė jis Barcelonos 
olimpiadoje mūsiškius, laimėju
sius bronzos medalius, ir yra 
patenkintas buvusiomis, 1995 
m. Europos pirmenybėmis Atė-

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4*47 W. 103 St., Oak Lswn, IL

Pirmas apyl su Norihwestern un to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis ui 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
(kalbėt angliškai) tel. 708-422-8200

Marčiulionis yra labai geri ir 
nuostabūs žaidėjai. Tikisi su 
Lietuvos rinktine susitikti 
Atlantoje ateinančių metų va
sarą, be abejo, ir viliasi gerų 
pasirodymų. Sig. K.

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

3*00 W. *3 St. Tel. (704) 422-0101
Valandos pagal susitarimą

Pirmd 3 v p p -7 v v antrd 12 30-3 vp p 
trečd uždaryta, ketvd 1-3 v p p 

penki ir šeštd 9 v.r -12 v p p

Cardlac Dlagnoals, Ltd.
6132 S. Kedzie Avė.
Chicago, IL 60629
Tai. 312-436-7700

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

širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą

•132 8. Kedzie Ava., Chicago 
(312) 773-OMO arba (312) 4Š*-4441

DR. K. A. JUČAS
ODOS ŲGŲ SPECIALISTAS

GYDO ODOS AUGLIUS ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS 

CHIRURGIJA
1185 Dundee Ava., Elgln, III. 60120

Tol. (708) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS
Dantų Gydytoja

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

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

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Roberte Rd., Hickory Hllla. IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė

Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

Tai. kabineto Ir buto: (708)852-4159 
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Ava., Cicero

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

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kadzla

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

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

Namų 700-448-5545
Priklauso Holy Cross ir

Palos Community ligoninėms

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija
172 SchIMer St., Clmhurat, IL 80126 

70S-S41-2S0S
Valandos pagal susitarimą

Vakarais ir savaitgaliais tai. 708-8341120 EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.

Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 
Kalbame lietuviškai

6185 S. Archer Ava. (prie Austm) 
Valandos pagal susitarimą

Tai. (312) SOS-7788

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ - VIOAUS LIGOS

7722 S. Kedzie. Chicago 80852 
Tai. 312-434-2123

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

ARAS ŽUOBA, M.O.
AKIŲ CHIRURGIJA

AKIŲ LIGOS
Good Samarttan Madlcal Center 

Napervllle Cempua
1020 B. Ogden Ava., SuNa 310, 

Nepereiti e IL 80663
Tol. 708-827 00*0

Valandos pagal susitarimą

Kab. M. <312) 471-3300 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. .

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzie Ava., 
Chicago, III. 60052
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LIETUVOS
SAVIVALDYBIŲ VARDU

EDMUNDAS SIMANAITIS

Konstitucija skelbia, kad 
„savivaldos teisė laiduojama 
įstatymo numatytiems valsty
bes teritorijos administraci
niams vienetams” (119 str.) 
Pagrindiniame įstatyme vietos 
savivaldai ir valdymui skiria
mas visas skirsnis. Taigi savi
valda nėra jokia „nestabili 
zuotų” politinių jėgų išmone, o 
konstitucine teisė ir pareiga. Šio 
abėcėlinių tiesų aiškinimo ne
prireiktų, jei...Bet apie tai šiek 
tiek vėliau.

Į steigiamąjį Lietuvos savival
dybių asociacijos suvažiavimą 
savo atstovus pasiuntė net 53 
savivaldybės iš 56 ! Absoliuti 
dauguma panoro pasinaudoti 
įstatymo suteikta teise su
vienyti pastangas. Vilniaus sa
vivaldybių rūmų salėje susirin
kę delegatai iš visų Lietuvos 
kampelių įsteigė asociaciją, pat
virtino jos įstatus, išrinko 
Lietuvos savivaldybių asociaci
jos (LSA) prezidentu Vilniaus 
miesto merą Alių Vidūną. Buvo 
apsispręsta rinkti vicepreziden
tus pagal numatomą funkciją, 
pavyzdžiui, miesto reikalų, 
savivaldos plėtros, tautinių 
reikalų, ryšių su užsieniu ir 
pan. Į viceprezidentus buvo 
išrinkti Antanas Balutis, Kauno 
miesto tarybos narys Tėvynes 
sąjungos LK ; Panevėžio tarybos 
narys Kęstutis Vaičiūnas 
(LKD), Visagino miesto meras 
Valdimir Ščurov (LDDP), Drus
kininkų vicemeras Kornelijus 
Platelis (TS/LK); Šakių savi
valdybės meras Romualdas 
Darnusis (TS/LK); Anykščių ra
jono savivaldybes meras Saulius 
Nefas (TS/LK); Telšių savival
dybės mere Danute Mileikiene 
(TS/LK).

Žuvusiems dėl Lietuvos laisvės partizanams, kilusiems iš Debeikių valsčiaus, š.m. gegužės 21 
d pašventintas paminklas, kurio statybai vadovavo (iš kairės) Povilas Rožanskas, skulptorius 
— Regimantas Midvikis Paminklo šventinimo iškilmėse dalyvavo ir Lietuvos kariuomenės vadas 
Jonas Andriškevičius (viduryje) bei Anykščių miesto meras Saulius Nefas (dešinėje).

Svarbiausieji LSA tikslai — 
trys: dalyvauti rengiant ir 
tobulinant savivaldos įstaty
minę bazę bei prižiūrėti jos 
įgyvendinimą, teikti organiza
cinę ir teisinę paramą savival
dybėms santykiuose su valstybi
nes valdžios institucijomis ir 
ginti savivaldybių politikų ir 
valdininkų bendrus profesinius 
interesus”.

Suvažiavimas įsteigė LSA ats
tovybę Kaune. Numatoma ats
tovybė ir Žemaitijoje. Delegatai 
priėmė keletą labai svarbių 
dokumentų. LSA steigiamojo 
suvažiavimo nuostatuose kons
tatuojama, kad „savivaldą 
žaloja ydingas jos ir apskrities 
kompetencijų suvokimas bei 
padalijimas tiek įstatymuose, 
tiek vyriausybės nutarimuose. 
Skiriamoji šiuo metu apskričių 
valdžia turi ne atiminėti teises 
ir funkcijas iš žmonių išrinktų 
savivaldybių, bet perimti jas iš 
vyriausybės ir ministerijų”.

Tame pačiame dokumente aš
triai kritikuojamas liūdnai 
pagarsėjęs, paskubom „iškep
tas” ir dėl prieštaravimų ne
įgyvendintas iki galo, nors 
mėgintas taisyti, vyriausybės 
nutarimas Nr. 451 „Dėl vietos 
savivaldos institucijoms įsta
tymais nedeleguotų funcijų per
davimo apskričių valdytojams”, 
kuris ne tik labai susiaurino 
savivaldą, bet ir prieštarauja 
galiojantiems įstatymams ir 
kertasi su principine Konsti
tucijos 120 straipsnio nuostata 
„Valstybe remia savivaldybes”. 
Ten pat konstatuojama, kad 
„per pastaruosius dvejus metus 
susiklostė ypač negera nuosa
vybės teisių pripažinimo prak
tika”. Mat, vyriausybė ir Sei

mas ne kartą kaitaliojo įstaty
mus ir kitus teisės aktus, var
žydami savininkų teises. Tokią 
praktiką ne kartą pasmerkė 
Konstitucinis teismas. Dėl to 
„žmonės yra nusivylę ir su 
paskutine viltimi kreipiasi į 
naująsias savivaldybes”.

Suvažiavimas paragino Lietu
vos vyriausybę „nedelsti ir 
pagal veikiančius įstatymus 
nustatyti tvarką, kaip piliečiai 
ir savanoriai, kartu su policijos 
darbuotojais gali palaikyti 
viešąją tvarką, budėti gatvėse ir 
namuose”. Tai būtų pradžia 
rimtesnių pastangų pažaboti 
nusikalstamumą, kuris jau tapo 
Dievo rykšte visai šaliai ir aki
vaizdžiai rodo aukštosios val
džios bejėgiškumą, o veikiau, 
korupcinių struktūrų įtaką 
Seimui ir vyriausybei.

Buvo neigiamai įvertinta 
vyriausybės finansų politika 
savivaldybių atžvilgiu ir pri
minta vyriausybei, kad „savi
valdybės neturi jokių teisių ir 
galimybių padidinti vietinių 
įplaukų į biudžetą, todėl visa 
atsakomybė už valstybės ir 
savivaldybės biudžetų nevykdy
mą tenka vyriausybei”. Pavo
jingai didėja socialinė įtampa. 
Dėl to reikia negaištant keisti 
finansų politiką.

Suvažiavimas paskelbė pa
reiškimą dėl savivaldybių veik
los varžymo. „Vietos valdžios ir 
apskrities kompetencijos iki šiol 
galutinai nenustatytos. Jos im
tos nustatinėti tik po savival
dybių rinkimų. Iš savivaldybių 
atimama žemė bei teisė sava
rankiškai naudotis kitu savi
valdybes turtu. Vyriausybė per 
apskričių valdytojus ėmėsi par
davinėti ir nuomoti miestų bei 
gyvenviečių žemę. Vietinei ats
tovaujamai valdžiai faktiškai 
belieka pašalpų ir algų mokė
jimas, komunalinis ūkis ir di
džiulės, kasmet augančios vy
riausybės skolos savivaldybių

biudžetams. Tokia tendencija — 
tai vietinės valdžios varžymas, 
nekonstitucinis savivaldybių 
naikinimas. Dėl to pirmiausiai 
kenčia gyventojai”, rašoma 
dokumente.

Steigiamojo suvažiavimo 
nepasveikino nei prezidentas, 
nei premjeras. Nė vienas iš 
devyniolikos ministrų nerado 
reikalo dalyvauti suvažiavime, 
nors Valdymo reformų ir savi
valdybių reikalų ministras su 
atsakingais pavaldžios ministe
rijos darbuotojais, atrodo, lyg 
paties Dievo liepti turėjo čia ir 
pasėdėti ir pasidomėti savival
dos reikalais iš pirmųjų lūpų, 
gal net žodį tarti ar ne vieną 
skaudesnę problemą paaiškinti.

Tokią aukštosios valdžios po
ziciją galima suprasti kaip su
trikimą ir baimę įvykusio fakto 
akivaizdoje — buvo teisėtai iš
rinktos savivaldybių tarybos lyg 
ir ne tos, kurių buvo tikėtasi. 
Jos ne tik žino savo teises, bet 
siekia jas ginti ir net plėsti. Apie 
besąlygišką paklusimą įprastu 
modeliu „CK - rajkomas” nėra

DEVINTASIS MOKSLO IR 
KŪRYBOS SIMPOZIUMAS

Mokslo ir kūrybos simpoziu
mas vyks šių metų lapkričio 
22-25 d. Vilniuje. Tuoj po to ten 
vyks Kultūros kongresas.

Simpoziumą globoja Lietuvos 
Mokslininkų sąjunga, o organi
zaciniam komitetui vadovauja 
prof. K. Pyragas. Simpoziumo 
tarybos (Board of Directors) na
riais yra: prof. V. Landsbergis, 
R. Ozolas, prof. B. Kuzmickas ir 
kiti. Išeivijai taryboje atstovau
ja dr. K. Ambrozaitis, dr. A. 
Vanagūnas (Pasaulio lietuvių 
gydytojų sąjunga), arch. A. 
Kerelis, inž. L. Maskaliūnas 
(Pasaulio lietuvių inžinierių ir 
architektų sąjunga), prof. dr. V. 
Kelertienė, A.T. Antanaitis (Li
tuanistikos institutas) ir dr. 
V.E. Vengris bei dr. R. Vitas, 
atstovaujantys JAV Lietuvių 
bendruomenės krašto valdybai.

Tai jau devintasis simpoziu
mas ir antrasis, kuris vyks Lie
tuvoje. Pirmasis Mokslo ir kūry
bos simpoziumas įvyko 1969 m. 
Čikagoje. Vėlesnieji penki vyko 
kas ketveri metai ir vis Čika
goje.

Simpoziumai sudarė progą iš
eivijos mokslininkams susi
pažinti, pabendrauti, pasidalinti 
savo pasiekimais bei darbais su 
visuomene. Simpoziumų dėka 
ne vienas mokslo žmogus įsi
traukė ir į platesnę visuo
meninę lietuvišką veiklą.
Šeštasis simpoziumas, sureng

tas 1989 metais, buvo unikalus 
— atvyko per šimtą mokslinin
kų iš atgimstančios Lietuvos. Da
lyvavę niekada nepamirš to 
istorinio renginio. Visi buvome 
pilni entuziazmo, jautėmės, lyg 
tikri broliai, gyvenome Lietuva, 
pasirengę dirbti jos gerovei.

ir negali būti jokios kalbos. Iš
garsintosios vienaspalvės val
džios piramides apačia ima keis
ti spalvą.

Suvažiavimo svečias Seimo 
dešiniosios opozicijos vadovas 
prof Vytautas Landsbergis kal- 
vėjo: „Mums reikia manevruoti. 
Kai kur mūsų dauguma yra 
nedidelė, nėra stipri, bet vis 
dėlto, ji yra ir, man atrodo, 
žmonėms tai patinka. Tai, kas 
vyksta šiandien ir vyks rytoj, 
man primena Sąjūdžio laikus ir 
Sąjūdžio tvarką, kai tekdavo ir 
dokumentus rengti, koncepciją 
formuoti, redaguoti dieną ir 
naktį, kaip tada - prieš Kovo 
11-ąją. Tą darydavome ir anks
čiau ten - Maskvoje, kai reikėjo 
kautis su gorbačiovais ir lukja- 
novais...Dabar turime savival
dybių vadovybes. Turėdami 
daugumą, galime visus suvie
nyti ir kaip tada veikėme Lie
tuvos vardu, taip ir dabar, 
įkūrus LS asociaciją, veiksime 
Lietuvos savivaldybių vardu. 
Jau galime pajusti, kad tai yra 
jėga — galų gale konstitucinė 
savivalda”.

Baigiantis šiam simpoziumui, 
buvo nutarta kitą suruošti už 
dvejų metų Lietuvoje, tai yra 
1991. Taip ir įvyko. Septintojo 
simpoziumo paskaitos vyko Vil
niuje ir Kaune. Dalyvavo nema
žas skaičius paskaitininkų ir 
kūrėjų iš JAV bei kitų šalių.

Aštuntasis suvažiavimas 1993 
metais vyko vėl Čikagoje. Daly
vavo ir mokslininkai iš Lietu
vos. Ne tiek daug, kaip šeštame, 
gal ne visi tokie „sunkiasvoriai” 
savo siekimais, bet vis tiek gra
žus būrelis. Šio simpoziumo 
bendroji tema buvo „Išeivijos 
įnašas Lietuvai”.

Skatiname kuo daugiau išei
vijos mokslo ir kūrybos žmonių 
dalyvauti devintame Mokslo ir 
kūrybos simpoziume. Tai — vie
nas renginys, kuris padės stip
rinti tautos kamieno ir išeivijos 
ryšius, o juos stiprinti būtina.

Pranešimų tezes iki rugsėjo 30 
d. reikia siųsti elektroniniu 
paštu: mkstezes@uj.pfi.lt, arba 
paštu: Studentų g. 39, VPU Teo
rinės fizikos katedra, 2034 
Vilnius. Taip pat siųskite ne- 
splavotą 4x6 autoriaus nuo
trauką tuo adresu. Ryšis su or
ganizaciniu komitetu elektro
niniu paštu: mks95@uj.pfi.lt (be 
taško).

Smulkesnė informacija apie 
simpoziumą, programą, kelionę, 
apsistojimą bus paskelbta spau
doje ateityje. Šiais ir kitais 
klausimais galite kreiptis į 
arch. Albertą Kerelį, 9525 S. 
79th Avė., Hickory Hills, IL 
60457. Telef. 708-599-2000.

Dr. Vitolis E. Vengris,
JAV LB Krašto valdybos vice

pirmininkas mokslo reikalams.

Danutė Bindokienė

Ištarta „owabi”, bet 
ne „atsiprašome”

Žmonių atmintis nuoskau
doms ir skriaudoms yra nedy- 
lanti. Niekas neginčytų, kad 
šiame šimtmetyje didžiausia 
blogybė, ištikusi žmoniją, buvo 
Antrasis pasaulinis karas. Ka
dangi šiemet minime jo pabai
gos 50 metų sukaktį, daug anų 
dienų atsiminimų vėl iškyla dar 
gyvų liudininkų raštuose bei žo
džiuose.

Apie karą ką nors gera pasa
kyti būtų sunku, bet skriaudų, 
nuoskaudų, žalos visoms, jo 
paliestoms, tautoms — su 
kaupu. Toli gražu ne visos 
skriaudos atlygintos net per 50 
metų, ne visos žaizdos užgiju- 
sios, ne visa neapykanta buvu
siems priešams išblėsusi. Su 
Vokietija jau, atrodo, gan nuo
dugniai „atsiskaityta” — karo 
nusikaltėliai naciai teisti ir 
bausti. Demokratinės Vokietijos 
vyriausybė pusšimčio metų 
sukakties proga dar kartą pa
reiškė gailestį už Hitlerio ir jo 
suviliotos vokiečių tautos 
kaltes. Tam tikru būdu sten
giamasi atlyginti ir skriaudas, 
statant paminklus, muziejus, 
atiduodant pagarbą buvusioms 
nacių aukoms jų didžiausių 
kančių vietose.

Kitas didysis Antrojo pasau
linio karo agresorius buvo 
Japonija. Karo pabaigos paliau
bos su ja pasirašytos keliais 
mėnesiais vėliau, po atominių 
bombų pavartojimo ant Hiro
simos ir Nagasaki miestų. 
Japonų žiaurumai karo metu 
tikrai prilygo, o gal ir viršijo, 
Vokietijos nacių, daugiausia 
pasireiškę Azijoje, ypač Kinijoje, 
Korėjoje. Nors Japonijos vyriau
sybės pavieniai nariai ne kartą 
parodė gailestį dėl japonų 
veiksmų užimtuose kraštuose ir 
su belaisviais, bet atsiprašymas 
niekuomet nebuvo oficialus. Iki 
š.m. rugpjūčio 15 dienos.

Minėdamas karo su Japonija 
pabaigos sukaktį, ministras 
pirmininkas Tomiichi Mura- 
yama pirmą kartą oficialiai atsi
prašė už žalą ir kentėjimus, 
padarytus karo metu kitoms 
tautoms. Ilgai lauktas japonų 
vyriausybės žodis ,,owabi” 
sukėlė teigiamą reakciją užsie
nyje ir savame krašte, nors 
užkietėjusių Japonijos nacio
nalistų bei militaristų tarpe jis 
sutiktas su gėdos ir protesto 
jausmais. Jie atsiprašymą laiko 
Japonijos pažeminimu ir žu
vusiųjų karių atminimo išnie
kinimu. Nepaisant priešingų 
balsų tautoje, Japonijos atsi
prašymas priimtas kaip 
ženklas, kad dabar gali prasi
dėti tikrasis senųjų žaizdų gi
jimas.

Kai kurie politologai bei socio
logai tvirtina, kad agresoriai iš 
viso neturėtų atsiprašinėti už 
savo veiksmus karo metu. Nie
kuomet istorijoje nepaminėta, 
kad kuri didžioji valstybė,' 
nusiaubusi kaimynus, vėliau jų 
nuolankiai atsiprašytų. Neatsi- 
prašinėjo romėnai, gotai, toto
riai, kryžiuočiai (nei lietuviai, 
kurie taip pat buvo užkariavę 
daug svetimų žemių). Po I pas. 
karo taip pat nebuvę jokių atsi
prašinėjimų, tai iš kur dabar 
tokia „mada”?

Galbūt atsakymas slypi „žaiz
dų gijimo” teorijoje; gal jį 
galima rasti tame, kad niekad 
žmonijos istorijoje pasaulis ne
buvo taip artimai sujungtas 
susižinojimo ir greitojo susi
siekimo priemonėmis. Jau ne
bėra izoliuotų planetos vietų: 
kas vyksta vienur, atsiliepia ir 
visur kitur. Agresorius nebegali 
pasislėpti nežinomybėje, nes jo 
darbai visiems žinomi, visus 
piktina. Kadangi nusikaltimai 
vieši, tai ir atgaila turi būti 
vieša.

Deja, ne visi Antrojo pas. karo 
agresoriai jau išreiškė savo 
gailestį už baisias skriaudas ir 
žudynes, nieko bendra neturin
čias su tikraisiais karo veiks
mais fronto zonose. Trečiasis, 
galbūt mums artimiausiai 
pažįsti „s, nes jo aukų skai
čiuje bu.o ir mūsų tėvynė, dar 
tebetyli ir niekas iš jo nereika
lauja atsiprašymo. Nors „Sta
lino saulė” seniai užgęso, net ir 
„padangės”, kurioje ji „švietė” 
nebėra, bet sovietų įpėdinė Ru
sija nesiruošia ištarti to ma
giškojo žodžio — „atsiprašome”. 
Tyli ir buvusieji Lietuvos ko
munistai, nors jie dabar sudaro 
daugumą vyriausybėje. Prem
jeras A. Šleževičius, neseniai 
kalbėdamas Lemonte, išsireiš
kęs, kad beveik nėra šiandien 
Lietuvoje šeimos, kurios nariai 
vienaip ar kitaip nebūtų įsi
jungę į komunistų eiles okupa
cijos metu. Vadinasi, visi 
vienodi, tai nėra ir ko atsipra
šyti...

Lietuvai minint ne karo pa
baigos, o žiaurios okupacijos 
pradžios sukaktį, būtų gera iš
girsti „atsiprašome” iš val
dančiųjų organų, ne už jų pačių 
tiesiogiai padarytas tautai 
skriaudas (norime tikėti, kad 
visų jų rankos švarios), bet 
apskritai už okupanto atliktą 
smurtą. Juk dar neseniai jie 
priklausė to okupanto tarnystei. 
Viešai ištartas atsiprašymas 
tikrai padėtų užgyti tautos žaiz
dom ir galbūt net užtikrintų jį 
pasakiusiems geresnį pasise
kimą netolimuose rinkimuose.

TRYS SAVAITĖS 
LIETUVOJE

AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ 

Sentimentalios kelionės dienoraštis

tvarkingas, gražiai išdekoruotas 
audiniais, su dailiais baldais. 
Grįžtant atgal į Radviliškį, 
apklausinėjus savo palydoves, 
supratau, kad apie mano 
atvykimą buvo iš anksto pra
nešta, tai ir sutikimas su sūriu 
buvo suplanuotas.

Grįžus į Radviliškį tuoj 
nuskubėjome pas miesto merą. 
Stebino mane graži, erdvi mies
to rotušė ir maloniai nuteikė jos 
tvarkingas vidus su įvairiomis 
savivaldybės įstaigomis, burz
giančiais telefonais, darbščiais 
tarnautojais. Be to, kai kuriose 
miesto vitrinose ir ant sienų pa
stebėjau dailius, mano knygų 
sutikimą reklamuojančius, 
plakatus. Vytautas Šimelis, 
Radviliškio miesto meras, jau
nas ir simpatingas vyras, man 
įteikė miesto istorijos brošiūrėlę
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kuriose stovi impozantiškas pa
minklas partizanams., autobu
siukas pasuko Šeduvos link ir 
sustojo ties „Velnio malūnu”. 
Tai buvęs tikras vėjinis malū
nas, paverstas į restoraną. Jame 
prieš penkerius metus su sesu
te ir dukra užkandžiavome, 
atvykusios su M. K. Čiurlionio 
ansambliu. Buvo malonu sėdėti 
prie to paties stalo ir prisimin
ti mano dukreles Jūratės 
pirmuosius įspūdžius Lietuvoje. 
Skaniai papietavę, sustojome 
Daugyvenės muziejuje, kurio 
tarpdury mus su sūriu pasitiko 
simpatinga, apyjaunė moteris. 
Tai senas gyvenamas namas, 
panašiai užlaikytas ir apro 
domas kaip Rumšiškių muzie
jus, tačiau jau ne toks primi
tyvus ir niūrus. Vidus šviesus,

ir vėliavėlę su neseniai įteisintu 
herbu. Tai juodame fone piestu 
atsistojęs baltas žirgas, iš kurio 
šnervių trykšta trikampio for
mos šviesos spinduliai.

Prisiartino mano knygų su
tikimo laikas. Buvau nulydėta 
į gražią, erdvią patalpą, kurioje 
sustatytos ilgos eilės kėdžių, o 
priekyje aukštokas podiumas su 
fortepijonu ir staleliu. Direk
torei Aldonai Januševičienei 
mane pristačius Henrikas Pau
lauskas kalbėjo apie mano as
menį ir knygas. Pasisveikinimo 
žodis, mano tartas gimtojo mies
to gyventojams, buvo sutiktas 
audringais plojimais. Ypač jaut
riai mane nuteikė nedrąsiai pri
siartinęs kokių penkerių metų 
berniukas su rože rankytėse. 
Buvo neapsakomai graudu, kai 
programai pasibaigus, autogra- 
fuojant knygas, prie manęs 
prisiartino buvę mano mamytės 
mokiniai su senomis nuo
traukomis rankose. Tą patį darė 
ir buvę mano tėvelio tarnautojai 
ar net jų vaikai — visi jie turėjo 
man parodyti kokį suvenyrą ar 
nuotrauką iš tolimos praeities

dienų. Tai turbūt pats senti
mentaliausias mano knygų su
tikimas.

Vakarop išskubėjome į Šiau
lius, kuriuose mūsų laukė 
nakvynė pas Paulausko gimi
naitę Askalę Tylėnienę. Ir Šiau
liai man brangus miestas, nes 
ten baigiau gimnaziją ir pra
gyvenau gražiausius savo 
ankstyvos jaunystės metus. A. 
Tylėnienė mudu labai gražiai 
priėmė ir pavaišino, o nakvynė 
buvo patogi jos jaukiame bute.

Penktadienį, birželio 9 dieną, 
10 vai. ryto nuvykome į Šiaulių 
Miesto kraštotyros skyrių, ku
riame mūsų jau laukė skyriaus 
vedėja Lidija Pranienė ir Mies
to kultūros skyriaus vedėjas 
Herbertas Smilgys. Pasivai
šinus kava,'apžiūrėjus įdomias 
patalpas, kuriose buvo ir ne
paprastai puikus Žemaitės por
tretas, pasukome į buvusią mer
gaičių gimnaziją, kuri dabar va
dinasi „Didždvario vidurine mo
kykla”. Su giliu sentimentu 
žygiavau kaštonų alėja į kurią 
pamokų metu ne kartą ilge
singai žiūrėdavau pro klasės

langą, laukdama pamokų pabai
gos. Gimnazijos fasadas išliko 
mažai tepasikeitęs ir viduje dar 
tas pats senas koridorius su 
marmurinėmis sienomis, bet į 
viršų vedančių laiptų tarpusie
nyje nebebuvo paminklinės len
tos, skirtos bermontininkų 
užmuštų ir sužeistų mokinių 
garbei, kai bermontininkai 
buvo įsiveržę į gimnaziją 1918 
metais. Mano laikais toji lenta 
buvo didelio pasididžiavimo šal
tiniu. Aplankiusi direktorę, 
pasiteiravau dėl tos lentos 
likimo. Atrodo, kad apie tą lentą 
daug kas žino, bet niekas 
nežino, kur ji yra. Apsilankiau 
ir mokytojų kambary, kuriame 
buvo susirinkusios mergaitės, 
anglų kalbos konkurso laimėto
jos, kandidatės į stipendiją 
mokytis Amerikoje. Abiturien
tų muziejui padovanojusi savo 
knygas, atsisveikinau ir, lydima 
Paulausko ir Pranienės, pa
traukiau buvusios berniukų 
gimnazijos link. Ji dabar vadi
nasi Janonio vidurine mokykla. 
Joje mus pasitiko literatūros 
mokytojas Krivickas. Ir vėl bu

vau nustebinta, kad specialioje 
patalpoje buvo išdėstytos mano 
knygos, nuotrauka ir mano 
straipsnių „Varpuose” kopijos. 
Buvo nepaprastai džiugu abitu
rientų sąrašuose rasti savo 
buvusius mokslo draugus ir 
pažįstamus, kurių keletas 
gyvena Amerikoje. Iš mokytojo 
Krivicko kalbos supratau, kad 
jis manęs laukė ir pradėjau ne 
be pagrindo įtarinėti, kad visos 
mano išvykos buvo iš anksto 
suplanuotos, nes visur buvau 
laukiama ir mano atvykimui 
buvo pasiruošta, ar tai būtų 
miesto meras, ar bibliotekų 
vedėjai.

Apžiūrėjus patalpas ir mo
kyklos istorijos muziejų, Li
dija Pranienė, Paulauskas ir 
aš susėdome į jo automobilį, bet 
aš jau pareikalavau sužinoti, 
kur keliausime. Susižvalgę jie
du prisipažino, kad važiuosime 
į Lietuvos kariuomenės bazę, 
„Geležinio vilko” motorizuotą 
pėstininkų batalioną. Siauru 
kaimo vieškeliu pavažiavus 
apie 15 kilometrų Gruzdžių 
link, sustojome prie bazės vartų,

prie kurių budėjo sargybinis. 
Lidijai Pranienei prisiartinus ir 
pranešus apie mūsų atvykimą, 
šalia stovinčioje sargybos 
budelėje vienas karys telefonu 
susisiekė su štabu ir netrukus 
bazės keliu tvirtais žingsniais 
prisiartino aukšto ūgio kariškis. 
Jam davus ženklą, sargybinis 
atkėlė užtvarą ir mus pasvei
kino prisiartinęs štabo 
viršininko pavaduotojas, ba
taliono vyr. lt. Valdui Rupšiui 
laikinai iš bazės išvykus. Su 
dideliu malonumu perskaitėme 
vieno aukšto pastato sienoje di
džiulę iškabą, kurioje parašyta 
kad toji bazė buvo Lietuvos ka
riuomenės perimta 1992 metų 
gegužės 19 dieną. Iš plataus, 
įvairiais pastatais apsupto kie
mo, jaun. lt. Algirdo Ulčino, šta
bo viršininko pavaduotojo 
lydimi, įžengėme į pastatą, ku
riame mūsų laukė jaun. lt. Zig
mantas Valiulis, ūkio reikalų 
vedėjas ir keli kiti kariškiai.

(Bus daugiau)
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VALSTYBINGUMO
PAGRINDAS

PRANAS ABELKIS

Švietimo ir kultūros eksminis
tras D. Kuolys kalbėjo apie 
„švietimo kaitą Lietuvoje”. Jis 
pabrėžė, kad šiandien užmiršta 
Lietuvoje žmogaus ugdymo filo
sofija: nuo 1988 m. mokykloje 
pradėta švietimo kaita, tautinės 
mokyklos idėja, turėjusi išugdy
ti valstybinio mąstymo žmogų, 
nebeturi prasmės.

Prof. A. Norvilas iš Čikagos 
temoje „Lietuvių kalbos liki
mas” analizavo pasaulio didžių
jų kalbų — anglų, vokiečių, 
prancūzų, — santykį su mažųjų 
kalbomis. Jis teigė, kad jau 
dabar vyksta lietuvių ir anglų 
kalbų susidūrimas. Anglų kalba 
įsigali mažų valstybių ūkyje, 
kultūroje, daro neigiamą povei
kį ir gali keisti kalbos pobūdį. 
Taigi, „galingoji” kalba tampa 
naująja „lotynų” kalba, kuri 
greit galinti parodyti „savo dan
tis”. A. Norvilas sakė, kad tauta 
yra tikrovė, besiremianti žmo
gaus prigimtimi. Ji turi teisę į 
nepriklausomybę ir tapatumą.
Ir nors tai užgožia pasaulyje 
plintančios įvairios blogybės, 
kaip liberalizmas, realityviz- 
mas, universalizmas ir kt., bet 
tautinė tapatybė nerandama, o 
pakeičiama kuo nors kitu. Tau
ta ir kalba turi turėti užuovėją 
krašto, valstybės pavidalu. Ji 
turi būti ugdoma, o nepalikta 
likimo valiai. Toa turi būti 
dedamos visos pastangos, kad 
būtų išsaugotas senosios baltų 
— lietuvių kalbos archaišku
mas, tarmės, grynumas.

Vilniaus universiteto studen
tas M. Adomėnas, kalbėjęs tema 
„Krikščionybė ir kultūra dabar
ties Lietuvoje”, pastebėjo, kad 
po Nepriklausomybės paskelbi
mo krikščionybės ir kultūros ba
ruose Lietuvoje nieko ypatingo 
nevyksta. Sąstingis vyrauja 
įvairiuose visuomenės sluoks
niuose. O juk meilės Dievui, 
Tėvynei yra tiek, kiek kiek
vienas pats to nori, kiek deda 
pastangų tai meilei puoselėti.

Studijų savaitės dalyviai ir 
miesto visuomenė paminėjo ne
seniai mirusį filosofą, moksli
ninką, redaktorių, vieną Į Lais
vę fondo kūrėjų ir puoselėtojų 
dr. J. Girnių. Pagerbus minute 
tylos, dr. J. Tumelis priminė 
prieš kelis 10-mečius filosofo 
parašytus žodžius: „Tikiu Lietu
vos istorinį amžinumą...” Pra
nešimą „Kelionė į ten ir atgal” 
skaitė „Naujojo židinio” red. P. 
Kimbrys. Jis prisiminė 1992 m., 
kai J. Girnius paskutinį kartą 
aplankė Lietuvą, kaip jis ja 
domėjosi, sakė, kad net gyven
damas už Atlanto, gyveno Lie
tuvoje. Taip pat apžvelgė 
mokslininko gyvenimą, jo kūry
binę veiklą ir darbus, skirtus 
tėvynei Lietuvai, apie jam — 
vienam iš 23 šalies mokslininkų 
— suteiktą iškilų LKMA akade
miko vardą.

Apie dr. J. Girnių plačiai kal
bėjo „Kauno laiko” vyr. red. V. 
Valiušaitis, „Aidų” leidyklos 
direktorius V. Ališauskas, lite
ratūrologas dr. V. Kubilius, 
jauniausias Girnių sūnus, istori
jos daktaras Saulius ir dr. J. 
Tumelis.

Dr. J. Girniaus pagerbimo va
kare dalyvavo velionio našlė 
Ona Gimiuvienė, vyriausias sū
nus Ramūnas, kiti šeimos na
riai. Fotografė 0. Pajadaitė 
surengė nedidelę J. Girniaus 
nuotraukų parodą.

Ketvirtojoje I Laisvę studijų 
savaitėje kalbėjęs prof. J. Palu
binskas kvietė opoziciją teikti 
daugiau konkrečių ir konstruk
tyvių pasiūlymų kurti tvirtos 
valstybės viziją, o ne vien tik 
kelti valdančiosios daugumos 
negeroves. Seimo narys A. Raš
kinis iškėlė Lietuvių fronto 
bičiulių parengtos studijos „Į 
pilnutinę demokratiją” vertę ir 
aktualumą dabarties Lietuvai,

nes tai yra krikščioniškos val
stybės pavyzdys. O krikščionybė 
ugdo ne tik asmenybę, bet ir 
iškelia laisvę, kuri derinama su 
atsakomybe. Žurnalistas V. Va
liušaitis pabrėžė, kad pilnutinės 
demokratijos programa nėra 
krikščioniškos valstybės mode
lis, bet demokratiškos valstybės 
visuma, kurioje užtikrinama po
litinė, ekonominė bei kultūrinė 
demokratija. Lietuvoje kol kas 
veikia tik politinė, o ūkinės ir 
kultūrinės — dar reikia siekti. 
Valstybė neturi skverbtis į as 
mens sąžinę ir pasaulėžiūrą. 
Kauno tarybos narys A. Dragū- 
nevičius atkreipė dėmesį į tai, 
jog užsienyje yra didžiulis Lie
tuvos intelektualų (išeivių) po
tencialas, kuris turėtų būti 
panaudotas kuriant demokrati 
nę Lietuvos valstybę. Jos kūri
mo procese savivaldos reikšmę 
iškėlė Kauno tarybos ir valdy
bos narys R. Kupčinskas. Ponia 
A. Nistelienė lietuvių tautą su
skirstė į „karštuosius”, „šaltuo
sius” ir „drungnuosius”: pirmie
ji — emigravo į Vakarus arba 
kankinosi Sibire, antrieji — 
kolaboravo su okupantais tėvy
nėje, tretieji — liko „praplautais 
smegenimis”, nesugebėję at
skirti tikrųjų tautos vertybių. 
Kauno m. tarybos narys J. Ba
kutis kalbėjo Apie išeivijos ir 
tėvynainių santykius okupaci
jos metu, sugebėjimą išlaikyti 
gerus santykius, suprasti vieni 
kitus. Dailės gimnazijos mokyt.
J. Kudarauskienė su susirūpini
mu kalbėjo, kad atkūrusios Ne
priklausomybę Lietuvos mokyk
lose nesimato jokių poslinkių ar 
permainų, o juk mokytojai pri
valo savo mokinius išauklėti 
dorais žmonėmis. Nepaslaptis, 
kad dar ir šiuo laikotarpiu 
istorijos vaikus moko buvę kom
partijos nariai... Sąjūdžio vado
vas, istorikas dr. R. Batūra 
palietė Lietuvos pietryčių pro
blemas, studijų Į Laisvę savai
tės reikšmę, pabrėždamas, kad 
„Valstybė, Tėvynė, Tauta, yra 
valstybingumo pagrindai ir mes 
juos privalome ginti”. Ponas 
Dragūnevičius sakė: „Turime 
savo valią, protą, ištvermę. 
Reikia mažiau verkti, daugiau 
veikti”. Jis pasidžiaugė, kad 
mes su Vakarų tremtiniais 
esame viena tauta. Bet „kodėl 
išeiviai už teisę gauti Lietuvos 
pilietybę yra priversti mokėti 
500 JAV dolerių?” — klausė 
kaunietis tarybos narys. Kovo 
11-osios akto signataras G. 
Šerkšnys sakė, kad svarbiausias 
tikslas buvo išsivaduoti iš sovie
tinės okupacijos. Tad reikėjo 
kurti piliečių visuomenę, 
ekonomiką ir ypač laisvos ini
ciatyvos ekonomiką, keisti 
žmonių sąmonėje buvusią 
vertybių sistemą. Sovietinės 
okupacijom metais žmonių ini
ciatyva buvo nuslopinta, o 
atkurtoji Nepriklausomybė pa
reikalavo mokytis pragyvenimu 
rūpintis patiems, o ne laukti iš 
valstybės. Kalbėtojas teigė, kad 
prastai vyko teisinės sistemos 
kūrimas, kad į Sąjūdį ėjo įvairių 
partijų nariai, iš jų ir komunis
tai. Todėl 1992 m. įvykęs at
siskyrimas nuo LKP iš dalies 
nulėmė rinkimų rezultatus.

Paskutiniam studijų savaitės 
posėdžiui vadovavę Į Laisvę fon
do filialo valdybos pirmininkas 
J. Tumelis ir centrinio fondo 
atstovas A. Raulinaitis įteikė 
1995 m. fondo Į Laisvę premiją 
„Laisvės kovų archyvo” redak
torei D. Kuodytei. Ši 4 tūkst. 
litų premija jai suteikta ne vien 
už aktyvią veiklą IX forto, Re
zistencijos kovų muziejuose, 
Politinių kalinių ir tremtinių 
sąjungoje, bet ir už parengtus 
dokumentus apie pastarųjų me
tų KGB veiklą Lietuvoje. Kaip 
žinia, D. Kuodytė parengė 
dokumetų rinkinį „Iš nau-
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jausios Lietuvos istorijos”, apie 
kurį ne kartą buvo rašyta 
„Draugo” puslapiuose.

Atsisveikinimo vakaronę, 
kaip ir susipažinimo vakarą, 
vede adv. J. Kairevičius ir inž. 
A. Stepaitis. Programėlę atliko 
Jėzuitų mokyklos ketvirtokė 
Mėta Valiušaitytė ir jos 6-metė 
sesutė Rusnė. Kauno m. tarybos 
J. Bakutis, atlikęs savo progra
mą, pakvietė visus bendrai dai
nai. Tautos poeto B. Brazdžionio 
eilėraštį „Paskutinysis pas
merktojo žodis” perskaitė buvęs 
Intos lagerio tremtinys D. 

Kvedaras.

Ketvirtojoje į Laisvę studijų 
savaitėje buvo pranešta, kad jau 
sudaryta 5-osios studijų savai
tės, įvyksiančios kitąmet Tel
šiuose, renginių komisija. Kar
tu padėkota šios studijų savaitės 
rengėjams ir organizatoriams J. 
Misiūnui, J. Tumeliui, V. Valiu- 
šaičiui. Į Laisvę fondo valdybos 
pirmininkas J. Tumelis apgai
lestavo, kad kaunietiškoje stu
dijų savaitėje negalėjo dalyvauti 
iškilios asmenybės — fondo va
dovas K. Ambrozaitis, red. J. 
Baužys, kovų už Laisvę vetera
nai A. Damušis, P. Kisielius, J. 
Kojelis, V. Majauskas, R. Šom- 
kaitė ir kt. Užbaigiant paskuti
nę studijų savaitės dalį, inž. A. 
Stepaitis pasakė: „įvairovė vie
nybėje yra mūsų stiprybė, kuri 
padės Lietuvai kilti iš griu
vėsių”.

Studijų savaitėje Kaune be 
jau minėtų prelegentų dalyvavo 
čikagietis V Naudžius, A Rau 
linaitienė iš Los Angeles, muzi
kė ir dainininkė L. Stepaitienė 
iš Čikagos, dėl sušlubavusios 
sveikatos negalėjusi savo kon 
ceriu paįvairinti savaitės pro
gramą, knygos „Penktas: nežo-
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— Eglė Janulevičiūtė ir Sonata 

Deveikytė Zuboviene.

dyk!” autorė, garliavietė B. 
Pečiokaitė-Adomėniene, polit- 
kalinė-mirtininkė, rašytoja A. 
Sučylienė su dukra psichologe ir 
poete Jūrate ir daug kitų.

Kaunietiškoji studijų savaitė 
savo turtinga tematikos įvairo
ve ir turininga programa galėjo 
sulaukti ir didesnio visuomenės 
dėmesio. Bet, matyt, tai nulėmė 
pats vidurvasario metas, kai 
daugelis atostogauja. Tačiau 
rengiant kitas studijų Į Laisvę 
fondo savaites, galbūt reikėtų 
pasirinkti tinkamesnį laiką, 
kad jos posėdžiuose galėtų gau
siau dalyvauti įvairaus amžiaus 
Lietuvos žmonės, o ypač jauni
mas — studentai, moksleiviai, 
nes studijos savo tematika išties 
vertos gausesnės auditorijos. 
Kai laikmetis toks dinamiškas 
ir kupinas įvairiais politiniais, 
idėjiniais ir kultūriniais įvy
kiais, vertėtų pagalvoti ir apie 
gal kiek trumpesnes studijų 
savaites ir rengt- jas galbūt 
dukart metuose — rudenį ir pa
vasarį Visr tai dar labiau 
pį-.ry ,;'fr au ' Laisvę fondo 
lietuviškai kultūrai ugdyti 
tikslui. (Pabaiga)

Floridoje mirė dr. Vladas Blo
žė, ilgus metus gyvenęs Cleve
lande. Jis buvo „Tėvynės garsų” 
radijo programos rėmėjas, „Vil
ties draugijos pirmininkas, pri
klausė Ohio Gydytojų draugijai. 
„Tėvynės garsų” radijo tris
dešimties metų sukakčiai pami
nėti, finansavo poeto Balio Au
gino knygos „Giesmės žydėjimo 
metas” išleidimą. Nuoširdžiai 
užjaučiama velionio liūdinti 
žmona Lilė, dukros ir visi arti
mieji.

GEGUŽINĖ LIETUVIŠKAI 
SPAUDAI REMTI

Praėjusį sekmadienį Liudos ir 
Vinco Apanių sodyboje vyko 
„Dirvos” ir „Vilties” dr-jos 
gegužinė. Svečius kvietė „Tėvy
nės garsai” ir Dievo Motinos pa 
rapijos žiniaraštis žodžiais. 
„Atsilankykime ir paremkime 
lietuvišką spaudą, kuri dešimt
mečius lydėjo išeiviją, palaiky

dama mūsų lietuvišką atsparu
mą, garsindama Lietuvos lais
vės bylą ir burdama mus visus 
į vieną šeimą”. Gegužinėje 
dalyvavo svečias iš Čikagos, 
Amerikos Lietuvių Tautinės 
sąjungos pirmininkas dr. Leo
nas Kriaučeliūnas.

NAUJI DIREKTORIAI

„Lietuvių sodybos” nauji 
direktoriai: pirmininkas Vyte
nis Čiurlionis, vicepirm. dr. 
Danguolė Tamulionytė, sekreto
rė Violeta Leger, iždininkas 
Vytas Apanavičius, narė Mary
tė Gruzdytė, narys advokatas 
Paul Chalko. I .<jr.

RIMAS L. STANKUS

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

. s 2I.
KMIECIK REALTORS

7922 S. Pulaski Rd.
4365 S. Archec Avė.

DANUTFMAyf/f
284-1900

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

HELP WANTED

Ieškau moters padėti namų 
ruošoje ir gyventi kartu. 

Maistas, kambarys ir alga
708-825-6404

Ieškoma* patikimas, patyręs žmogus 
tvarkyti butus, pjauti žolę, atlikti nedidelius 
pataisymus ir t.t. Čikagos Beverly rajone 
Reikia rekomendacijų. Skambinti Joe 
Oauparas 312-247-2437 antradieniais ar
ba trečiadieniais tarp 10 vai. ryto Ir 5 vai. 
PA

IEŠKO BUTO

Pensininkas ieško išsinuomoti 
trijų kambarių butą su baldai? 

ir šiluma. Skambinti 

312-737-6647

OON'I 5PLND Ii Alt - SAVE SOME AT

MUTUAL SAVINOS
AND LOAN ASSOCIATION 

Charteied and iuper/ned by ibe United Slolet 

2212 W CERMAK ROAD • CHICAGO, IUINOIS 60608

io»e nmenl

FHONE |312) 847 7747

f\^| midlcind Padarai
Savings and Loan Association

75 metus aptarnauja lietuvius
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios

MAROUETTE PARK
2567 WEST 69th STREET 

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

(708) 598-9400

BRIGHTON PARK
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470

t=I
I0UU MUSMC 
LENOER

DRAUGE GAUNAMI NAUJAUSI 
LEIDINIAI

ŽMOGUS PRIEŠAIS DIEVĄ. Filosofijos ir 
religijos pagrindai. Salvino Biolo, SJ. 69 
psl............................................................................ $3.00

LEGENDOS IR PASAKOJIMAI APIE KŪDIKĖ
LĮ JĖZŲ. Vedė kun. V. Kulikauskas. 173 

psl..........................................,............. $3.00
ATVERKITE DURIS. Įvadas į socialinę baž

nyčios doktriną Berti de Castera 127 
psl......................................................  $2.00

LOGOS. Religijos, filosofijos ir meno žurnalas.
No. 8. 240 psl................................................... $10.00

KAZIMIERAS PALČIAUSKAS 1941-19M m.
Kaune. Ant. Dundzila 96 psl. .. ..................... $4.00

LIETUVA PABALTIJY. Istorijos ir kultūros
bruožai. Alg. Greimas. S. Žukas. 150 psl, $<.00

GROŽIO AKIVAIZDOJE. Novelės. And. No
rimas. 207 psl................................................... $10.00

LAIŠKAI MYLIMOSIOMS. Daumantas. 247 psl. $12.00 
DĖDĖS ŠAMO ŽEMĖ. Pažintis su Amerika

(JAV) Vincas šalčiūnas. 335 psl................ $13.50
ČEKISTO NAGUOSE. Prisiminimai. Br.

Daunoras. 111 psl............................................ $3.50
AMERIKOS LIETUVIŲ SPAUDA 1874-1910.

Vacį. Biržiška. Redagavo St. Vaškelienė.
280 psl....................... .. ........................................ $10.00

PABŪK, VARNĖNE, SVEČIUOSE. Poezija. J.

Minelga. 64 psl................................................. $5.00
MANO KRYŽIAUS KELIŲ ODISĖJA. Sibiran 

tremtinio atsiminimai. Povilas Šilas. 320 

psl............................................................................ $800
KELIONIŲ VYNAS. Kelionių įspūdžiai.

Henrikas Stasas. 276 psl.............................. $12.00
LIETUVIŲ KALBOS DALYVIŲ VARTOSENA.

Antanas Klimas. 83 psl................................... $3.00
LIETUVOS BEI LIETUVIŲ KRIKŠTAS IR 

1387-JI METAI. Jonas Dainauskas. 352 
psl......................................................................... $15.00

AŠ PADARYSIU JUS ŽMONIŲ ŽVEJAIS. Atsi

minimai iš gyvenimo Lietuvoje ir Sibire.
St. Kiškis. 140 psl............................................ $75.0

Pastaba. Užsakant knygas paštu, Illinois gyventojai 
prideda Sales tax. 8 75% nuo knygos kainos Tačiau visi tiek 
Illinois, tiek ir kitų vietovių knygų užsakytojai prideda pašto 
ir supakavimo išlaidų apmokėjimui.
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LAIŠKAI
EKONOMIJA AR 

EKONOMIKA

Mūsų spaudoje abu šie žodžiai 
yra paprastai vartojami kaip 
sinonimai. Tai nėra tikslu. Abu 
yra skoliniai iš anglų kalbos. O 
anglų kalboje jie turi skirtingas 
prasmes. Pagal Websterio 
žodyną, kuris yra anglų kalbos 
„biblija”, ekonomija (economy), 
kai kalbama apie valstybes, yra 
turtų gamybos, paskirstymo ir 
sunaudojimo sistema. Tai labai 
plati sąvoka. O „economics”, 
atitinkantis mūsų ekonomiką ir 
paprastai vartojamas viena
skaitos forma, yra tik mokslas 
apie ekonomiją su daug 
siauresne sąvoka.

Pas mus daroma priešingai: 
žodis „ekonomika” beveik visai 
išstūmė ekonomiją, ypač Lietu
vos spaudoje. Tai veda prie 
nesusipratimų. Pavyzdžiui, kai 
rašoma, kad Lietuvos eko
nomika blogėja, skaitant darosi 
nebeaišku, ar kalbama apie 
Lietuvos žmonių ekonominę 
gerovę, ar apie akademini lygį 
Lietuvos universitetų eko
nomijos mokslų fakultetuose. 
Todėl siūlyčiau šiuos du žodžius 
vartoti skirtingai, pagal jų 
prasmę, kaip kad yra daroma 
anglų kalboje, iš kurios šie žo 
džiai pasiskolinti.

Zenonas Prūsas 
Chillicothe, OH

DAR APIE VISATĄ

Rugpjūčio 11 d. laiškų sky
riuje Genei Valantinienei nepa
tiko Nijolės Jankutės straipsnis 
apie visatą.

N. Jankutės aprašymas apie 
George Smdot knygą, „Wrink- 
les in Time” ' gana įdomus. 
Nusipirkau tą knygą ir su įdo
mumu skaitau. Genė Valanti- 
nienė sako Jankutei: ji žinanti, 
jog regimą ir neregimą visatą 
sukūrė Dievas. Tą mes visi 
žinome ir tikime, bet kaip? Ne
jaugi Dievas atėjo, atsisėdo ant 
ežios kranto ir iš gabalo molio 
nulipdė visatą...

„Big Bang” nėra nei herezija, 
nei nauja teorija. Viso pasaulio 
astronautai, fizikai bei žymiau 
si mokslininkai jau dešimtme
čius intensyviai tyrė šio spro
gimo galimumą, laiką ir pasek
mes. Pati pirmoji sąlyga 
gyvybei buvo pradėta, kai gimė 
laikas, kai prieš 15 bilijonų 
metų sprogo pirmas medžiagos 
kamuolys. Sprogimas, kuris te
bevyksta it dabar.

Sprogime buvo preciziškai 
apskaičiuotas, nei per didelis, 
nei per mažas, kad galėtų susi
formuoti planetos. Čia 
mokslininkai nutyla, jausdami 
Aukščiausiojo išmintį. Netikslu 
mokslininkus pavadinti ateis
tais. Jei esi religingas, „Big 
Bang” — tartum žingsnis į 
Dievą. Atradimų faktais pa- 

c aiškinama, kaip gimė visata, 
tačiau pats pagrindinis klau
simas, kas ją pagimdė, jau 
pereina į teologijos sritį, kaip

pasakė ir knygos autorius.
Ar nėra vertingesnis tikė

jimas, kuris eina iš sielos 
gelmių, kuris, žiūrėdamas į 
pasaulį, nesistengia jo anali
zuoti, bet jauste jaučia jame 
tėvišką Kūrėjo ranką?

Juozas Žemaitis 

x Cicero, IL
V. VOLERTAS IR 
BIUROKRATAI

Įžvalgiame straipsnyje 
(„Draugas”, 95.VUI.9) Vytautas 
Volertas tvirtina: „Viską truk
do biurokratija. Lietuva privalo 
sunaikinti šį kenksmingą pada 
rą”. Gal nesunaikinti, bet 
tikrai reikėtų ją sumažinti ir su
kultūrinti. Daug kur sudaromi 
visiškai nereikalingi sunkumai. 
Jis rašo apie vargus, atgaunant 
(nepaprastą) Lietuvos pilietybę 
ir apie vis naujų komisijų 
sudarymą. Volertas ragina at
sakyti, „kas yra Narušienės, 
Brazausko, Bobelio, Nainio 
komisijos, ko jos siekia, kuo 
viena geresnė už kitą”. Stei
giamos ne tik komisijos, bet ir 
ministerijos, taigi sudaromi 
papildomi valdininkų kadrai. 
Biurokratiškas „baisusis sap
nas”, atrodo, dar ilgai kamuos 
Lietuvos žmones, net ir išeivius.

Prisimenū, kai 1992 metais 
man reikėjo pratęsti vizą, atida
viau savo pasą Vytauto Didžio
jo universiteto užsienio reikalų 
vedėjui ir po trijų savaičių ga
vau jį atgal su nauja galiojimo 
data. Kai 1994 metais reikėjo tą 
patį atlikti, Vyt. Didžiojo un-to 
atstovai to padaryti jau negalėjo 
— patiems dėstytojams reikėjo 
važiuoti į Vilnių. Keliems pro
fesoriams nuvažiavus kartu ir 
kiek pastovėjus eilėje, pasiūlė 
užpildyti anketas, surinko jas, 
ir pasus, ir pasakė atvažiuoti už 
savaitės. Kaune studentai liko 
be paskaitų (matyti, nei val
džiai, nei biurokratams tas 
netirpi), o dėstytojai be reikalo 
varginami. Tiesa, dabar JAV 
piliečiams nereikia vizų, bet po 
80 dienų rudens semestras dar 
nebus pasibaigęs — reikės pra
tęsimo. Ar vėl dėl to reikės 30 
dėstytojų po du kartus važiuoti 
į Vilnių, paliekant studentus be 
paskaitų — parodys greita atei
tis. Kultūringose valstybėse 
didėja pagarba žmogui, mažėja 
visokie formalumai, tad kodėlgi 
Lietuvoje tiek daug žingsnių 
minama vietoje, o kai kur žen
giama atgal? Kai visa valdžia 
yra sutelkta į vienos partijos 
rankas, tai ir atsakomybė tenka 
jai. Lietuvos piliečiai neturėtų 
to užmiršti.

Justinas Pikūnas 
Northville, MI

PIRMIEJI ĮSPŪDŽIAI 
ČIKAGOJE

I
Aš, tik atvykusi į Čikagą, 

atėjau į Lietuvių Bendruomenės 
šventę, kuri vyko parke. Tuoj 
buvau užsipulta, ko atvažiavau 
ir dar daugiau... Supratau, kad 
senieji, vadinami „dipukai” yra 
kažkur nukentėję nuo atvy
kusių lietuvių vienaip ar kitaip 
ir tuo pateisiname jų reakciją. 
Mes, dabar atvykusieji,'turime 
įrodyti, kad esame darbštūs,

Dr. J. Kriaučiūnas sėdi ant savo pastatytos „akmeninės jūros , kurioje „plaukia ir akmeninis 
laivas, Putnume, Nekalto Marijos Prasidėjimo seserų miškelyje. Nuotr. K- Ražausko

DRAUGAS, penktadienis, 1995 m. rugpjūčio mėn. 18 d.

A.tA.
ALGIS V. DANTA

Gyveno Lederach Pennsylvania (Philadelphia).
Po trijų savaičių sunkios ligos mirė 1995 m. rugpjūčio 16 

d., 3:30 vai. ryto, sulaukęs 65 metų.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 46 m.
Nuliūdę liko: žmona Julija; sūnūs: Aleksas ir žmona 

Joana, Andrius ir žmona Marytė, Tomas, Robertas ir žmona 
Melanie bei dukra Viktorija ir vyras Kęstutis su šeimomis; 
šeši anūkai: Viktorija, Petriukas, Michael, Emily, Allison ir 
Aras; sesuo Živilė ir vyras Lenas.

Velionis bus pašarvotas šeštadienį, rugpjūčio 19 d. At
sisveikinimas 9 vai. ryto, 10 vai. ryto Šv. Andriejaus parapi
jos bažnyčioje, 19th and Wallace, Philadelphijoje bus auko
jamos gedulingos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis 
bus palydėtas amžinam poilsiui Prisikėlimo kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: žmona, vaikai, anūkai ir sesuo.
Laidotuvių direkt. Charles Roman Funeral Home. Tel. 

215-765-4110..

nuoširdūs, norintys kitiems 
padėti, norintys bendrauti, nors 
dar ne visai žinome, nuo ko pra
dėti.

Buvau maloniai nustebinta, 
pakliuvusi į Algimanto Kezio 
„Galeriją”. Čia buvo pristatytos 
trys naujai išleistos lietuviškos

lygos, kurių bendraautorius
La A. Kezys.
Gražiai buvo suorganizuotos 

jaunajai lietuvei poetei Nendrei 
išleistuvės į Lietuvą. Vakaras 
buvo turiningas, nuoširdus, 
draugiškas.

Straipsnyje „Naujosios kartos 
lietuviai buriasi” („Draugas”, 
liepos 25 d.) rašoma, „kad at- 
vykdsieji nepasitiki jokiomis 
organizacijomis”... Aš ma
nyčiau, jie jau seniai norėjo, 
bet neturėjo galimybių, nes sen
buviai nelabai norėjo priimti į 
savo tarpą, reikšdami nepasi
tikėjimą, arba skyrėsi bendra
vimo formos. Be to, susibūri
mams reikalinga vieta ir 
pradinis finansavimas.

Buvo labai malonu matyti, 
kaip A. Kezys moka burti 
žmones nuoširdžiai bendradar
biauti.

Albinu Birgiolienė 
Chicago, 1L

KVIEČIAME ATVYKTI

1995 metų rugsėjo mėnesį su
kanka 80 metų, kai Vilniuje 
buvo įkurta pirmoji lietuviška 
gimnazija, kuriai 1921 metais 
suteiktas Vytauto Didžiojo var
das. Tai buvo svarbiausias lietu
vybės ir prarasto valstybingumo 
atstatymo vilties židinys Vil
niaus krašte. Gimnazijos moky
tojais dirbo Lietuvos valstybės 
atkūrėjai, Vasario 16-tosis akto 
signatarai: Jonas Basanavičius, 
Antanas Smetona, Mykolas Bir
žiška, Petras Gaidelionis ir kt. 
Vadovaujant ilgamečiam gim
nazijos direktoriui Marcelinui 
šikšniui, čia mokėsi daug 
Vilniaus krašto švietėjiĮ. Kai 
kuriais jų, sulaukusiais garbaus

amžiaus, džiaugiamės ir 
šiandien.

Gimnazijos jubiliejų minėsime 
šių metų rugsėjo 22-24 d. 
Vilniuje, kai bus grąžintas 
Vytauto Didžiojo vardas Esan
čioms eksperimentinėms kla
sėms Antano Vienuolio 
vidurinėje mokykloje. 1996 
metais Vytauto Didžiojo gim
nazija įsikurs Senamiestyje, 
Augustijonų gatvėje. Šiuo metu 
vyksta jos projektavimo ir staty
bos darbai.

Vytauto Didžiojo gimnazijos 
atkūrimo taryba ir atkūrimo 
šalpos fondas kreipiasi į 
Pasaulio lietuvių bendrijas, fon
dus, Respublikos žinybas, pa
vienius asmenis prisidėti ir ma
terialiai paremti šią kilnią 
iniciatyvą.

Atkuriamam gimnazijos mu
ziejui maloniai prašytume siųs
ti r^ums išlikusią medžiagą, 
prisiminimus apie mokytojus,

mokinius, jų darbus ir gimnazi
jos gyvavimo laikmetį.

Gerbiami gimnazijos auklė 
tiniai, atsiliepkite ir papasa
kokite apie save, bendražygius. 
Iš anksto nuoširdžiai dėkojame 
visiems, kurie prisidės prie Vy
tauto Didžiojo idealų išsau
gojimo ir stiprinimo.

Norintys dalyvauti iškilmėse, 
registruojasi paštu arba tele
fonu: Aušros Vartų g. 23, 
Vilnius 2030, tel. 62-99-46, į 
62-41-83, fax. (370-2) 72-56-92.

Vytauto Didž. gimnazijos 
atkūrimo taryba ir šalpos 

fondas

• JAV Aukščiausiasis teis
mas 1962 m. birželio 25 d. 
paskelbė nutarimą, kad bet 
kokia malda New Yorko valsti
jos valdiškosiose mokyklose yra 
nevartotina, nes tai prieštarau
ja Konstitucijai.

Tyliai išėjai į Amžino Gėriu Sodus 
Palikai mus gedėti ir šviesiai prisiminti 
gyvenime įmintas pėdas.

Tauriam lietuviui

A.tA.
ALGIUI DANTAI

iškeliavus amžinybėn, širdgėloje ir sielvarte likusių 
žmoną JULIJĄ, velionio seserį, dukrą, sūnus ir jų 
šeimas giliai užjaučiame, liūdime ir jungiamės 
maldoje.

Regina ir Bronius Latožai 
Milda ir Vytautas Rukuižai 
Frina ir Leonas Žėruoliai 
Elena ir Česlovos Rukuižos

Ramus tie, kurie žino ir supranta 
buities laikinumą.

Gyvenimą, jo kryžkelius ir painiavas su šviesuliais 
bei šešėliais baigus

A.tA.
ALGIUI DANTAI,

netekties dramatiškai paliestus žmoną JULIJĄ, 
dukrą ir sūnus su šeimomis bei seserį ŽIVILĘ ir jos 
šeimą, guodžia ir užjaučia.

Bronė, Kristina, Vytautas, 
kun. Vytautas ir Virgus Volertai

A.tA.
ALGIUI DANTAI

mirus, jo žmonai JULIJAI, sūnums ALEKSUI, AN
DRIUI, TOMUI, ROBERTUI ir jų šeimoms, dukrai 
VIKTORIJAI ir jos vyrui bei seseriai ŽIVILEI reiškia
me gilią užuojautą.

Dr. Alfonss ir Enna Kisieliai 
Dr. Tomas ir Rita Kisieliai 
Vytas ir Martha Kisieliai 
Stasys ir Elena Barai

Šv Mišios Putnam, CT, susitikimo su visuomene šventėje.
Nuotr. L R. Kulbienės

PADĖKA
A.tA.

RASA C. PAUKŠTIS 
ŠIMKUTĖ

Mūsų mylima ir bragi Motina, Duktė ir Sesuo iškeliavo 
iš šio pasaulio birželio mėn. 23 dieną ir buvo palaidota birželio 
mėn. 26 dieną šalia tėvo.

Nuoširdžiai dėkojame gerbiamam kunigui Algirdui Palio
kui už maldas koplyčioje, gedulingų šv. Mišių atnašavimą už 
velionės sielą ir palydėjimą į Amžino Poilsio vietą

Nuoširdi padėka visiems giminėms, draugams, artimie
siems ir pažįstamiems, atsilankiusiems atsisveikinti su a.a. 
Rasa koplyčioje, bažnyčioje ir palydėjusiems velionę j kapines.

Širdingai ačiū visiems, pareiškusiems mums užuojautą žo

džiu, laiškais, telefonu, spaudoje, už šv. Mišias, aukas šv. Mi
šioms, aukas, šeimos nuožiūra paskirtas Balfui ir našlaičiams.

Nuoširdus ačiū ir už gražias gėles koplyčioje, kurios taip 
prasmingai puošė a.a. Rasos karstą. Dėkojame karsto 
nešėjams, suteikusiems velionei paskutinį patarnavimą paly 
dint ją į Amžino Poilsio vietą.

Gili padėka laidotuvių direktoriui I). Petkui už 
patarnavimą.

Liko giliai nuliūdę: duktė Erika, sūnus Aleksandras, 
jų tėvas Edwardas, motina Valerija Šimkienė, broliai: 
Mindaugas ir Algis su šeimomis, tetos ir visi kiti giminės 
ir draugai.

PADĖKA
A.tA.

RAIMUNDAS J. SZWED 
(ŠVEDAS)

Gyveno Chicagoje, McKinley Parko apylinkėje.
Mirė 1995 m. liepos 6-tą dieną. Palaidotas liepos 10-tą 

dieną Šv. Kazimiero kapinėse.

Ačiū kun. J. Kuzinskui už maldas koplyčioje, šv. Mišių 
auką ir palydėjimą į kapus.

Nuoširdžiai dėkojame giminėms, draugams ir pažįsta
miems atsilankiusiems koplyčioje ir palydėjusiems a.a. 
Raimundą į jo paskutinę poilsio vietą.

Ačiū už pareikštas mums užuojautas, už aukas, už gėles.
Širdingiausias ačiū Laimai Ardickienei, pastoviai lėnkiu- 

siai velionį ligos metu; A. Baniui už vežiojimą pas daktarus, 
į ligoninę; V. Petrauskui už pagalbą laidojimo reikaluose.

Ačiū karsto nešėjams ir laidotuvių direktoriui D. A. Petkui 
už patarnavimą.

Ačiū, ačiū visiems.

Nuliūdę: žmona, podukros su šeimomis, ir visi kiti ar
timieji giminės.

A.tA.
VIKTORIJAI PUNIŠKIENEI

mirus, gilią užuojautą reiškiame jos dukroms ONAI 
RIMKIENEI ir JOANAI RUDĖNIENEI bei jų šei
moms ir giminėms.

Aldona Stankus ir šeima 
Genutė Paketuris 
Levonora Paketuris

1
LIETUVOS AIDAI

veda KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

Penktadieniais 7:00 v.v. — 8:00 v.v. 

1450 AM banga.

Adresas: 2624 W. 69 St. 
Chicago, IL 60629

Tel. 219-696-2228/Tel. - Fax 219-696-7760

l



6 DRAUGAS, penktadienis, 1995 m. rugpjūčio mėn. 18 d. 
g, ■ i „rTiif ' i r' v i -

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Pasaulio lietuvių centras
remia „Draugą” (kaip ir „Drau
gas” jį nuolat remia, reklamuo
damas gausius renginius ir 
spausdindamas tų renginių 
aprašymus bei nuotraukas). 
Centras ruošiasi dalyvauti 
„Spaudos baliuje”, kuris įvyks 
rugsėjo 24 d. Martiniųue salėje.
Į šią nuotaikingą „Draugo” 
dienraščio šventę PLC užsisakė 
viso stalo bilietus.

Robert Boris, Detroit, MI, 
Lietuvos vyčių veikėjas ir Aid to 
Lithuania, INC, prezidentas, ap
silankęs Čikagoje, užsuko ir į 
„Draugo” knygyną, įsigydamas 
nemažai leidinių.

BALFo gegužinėje, kuri bus 
rugpjūčio 27 d., sekmadienį, 
Jaunimo centre, dalyvaus ir 
BALFo centro valdybos pirm. 
Marija Rudienė, jau ilgus metus 
vadovaujanti šiam kilniam šal
pos darbui. Lietuvių visuomenė 
maloniai kviečiama atsilanky
ti į gegužinę ir tuo pačiu padėti 
savo tautiečiams, patekusiems 
į vargą (ypač Lietuvoje). Kiek
viena parama padės nušluostyti 
bent vieną vargo ašarą.

Šį sekmadienį, rugpjūčio 20 
d., 10:30 vai. Mišiose, Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos baž
nyčioje giedos Vilniaus operos 
solistas Vincentas Kuprys, 
vargonais akompanuojant jo 
dukrai — Eugenijai Kuprytei. 
Parapijos klebonas kun. Jonas 
Kuzinskas kviečia parapijiečius 
— ir iš toliau lietuvius — daly
vauti šiose šv. Mišiose, kuriose 
graži liturginė muzika atgai
vins sielą nuo visų vasaros 
karučių.
„Nemunas” yra naujai susi

daręs orkestras, galbūt dar 
daugeliui negirdėtas. Jis links
mins svečius Pasaulio lietuvių 
centro, Lemonte, metinėje 
gegužinėje sekmadienį, rug
pjūčio 20 d., 12 vai. (pradžia - 
o pabaiga...). Graži PLC aplin
ka, skanus maistas, linksma 
.muzika, proga pasportuoti, lai
mėjimai, visokios linksmybės, o 
ypač pažįstami ir draugai, su
darys visiems malonią nuotaiką 
praleisti sekmadienio popietę ir 
tuo pačiu paremti svarbią lietu
višką instituciją — Pasaulio 
lietuvių centrą. Renginių komi
tetas visuomenę nuoširdžiai
kviečia atvykti.

, x Kviečiame į „Gintaro” 
klubą 2548 W. 69-tą gatvę 
rugpjūčio 19-tą dieną, 10 vai. 
vak., kur įvyks teatralizuota 
muzikinė programa šou, kurio
je dalyvaus senmergių lyderis 
Monika, ponas Šerėnas, Miša 
Gorbačiovas, Zakarauskas, 
humoristas Kęstutis Alčiauskis, 
dainininkas iš Lietuvos Vytau
tas Šišliauskas. Šofcs dailios 
šokėjos, gros ansamblis „Gin
taras”, Alvydas Blinstrubas, 
Saulius Zutkus ir Antanas 
Čiurlionis. Puikią nuotaiką ga
rantuojame. Nevėluokite, gali
te likti už durų.

(sk)

x Akcijų, bonų bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime 
jums nuoširdžiai patars ir patar
naus, duodami komiso nuolai
dą, Albinas Kurkulis, tel. 
312-360-5530 arba jo sūnūs ir 
partneriai: Andrius Kurkulis, 
tel. 312-360-5531 ir Paulius 
Kurkulis, 312-360-5627, dirbą 
su Oppenheimer & Co., Ine. 
Chicagoje. Iš kitur skambinkite 
veltui: tel. 1-800-621-2103.

(sk)

ARAS ROOFING 
Arvydas Kiela 

Dengiame ir taisome 
visų rūšių stogus 
Tel. 708-257-0746 

Skambinti po 6 v v.

Be abejo, jau skaitėte (ar gir
dėjote), kad šį sekmadienį, t.y. 
rugpjūčio 20 d., Pasaulio lietu
vių centre bus didelis sujudimas 
— didesnis, negu Lietuvos Res
publikos prezidentui, premjerui 
ir visam seimui atvykus su savo 
„postringėmis”. O kas bus? 
Nagi smagi, linksma, niekam 
kraujospūdžio nepakelianti, pro
testų ir piktų žodžių nereika
laujanti — gegužinė. Tereikia 
atvykti, pavalgyti, atsigerti, 
maloniai laiką po vėsiais me
džių šešėliais praleisti, su bi
čiuliais susitikti ir muzikos 
pasiklausyti. Lietuviškąją vi
suomenę iš arti ir iš toli 
maloniai prašo atvykti PLC ren
ginių komitetas.

Pirmadienį, rugpjūčio 21 d.,
7 vai. vak., Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejuje vyks jaunų 
Lietuvos talentų Ievos Jokū- 
bavičiūtės ir Danieliaus 
Kaplūno koncertas. Ieva Jokū- 
bavičiūtė yra tarptautinių 
jaunųjų pianistų konkursų 
Lietuvoje, Čekijoje, Austrijoje 
laureatė, koncertavusi su 
Lietuvos valstybiniu simfoniniu 
orkestru. Šią vasarą laimėjusi 
stipendiją, Ieva Jokūbavičiūtė 
tobulinosi Interlochen menų 
stovykloje Michigano valstijoje. 
Danielius Kaplūnas yra Lietu
vos respublikinio jaunųjų 
smuikininkų konkurso laurea
tas. Kaip ir Ieva, jis praleido 
vasarą Interlochen menų 
stovykloje. Koncerte skambės 
Čiurlionio, Beethoveno, Saint- 
Saens ir kitų kompozitorių 
kūriniai fortepijonui bei 
smuikui. Visi kviečiami!

Palikimo reikalu ieškome 
giminių arba žinančių apie 
Lauryno Zozo (a.k.a. Lauran- 
ce Zozas) gimines. Jis gimęs 
1908 m. Šiaulių apskrityje, 
gyveno Australijoje, o prieš'tai 
Kemptene, Vokietijoje (1939 m. 
gyveno Kaune). Prašome sku
biai pranešti: Law Offices of Ro
bert J. Ralis, 561 W. Diversey 
Pkwy., Suite 206, Chicago, II 
60614, tel. (312) 327-2302.

lionis palinksmins savo dai
nomis ir akordeono muzika. Plo
jimais reiškėm savo pasiten
kinimą.

„Draugo” redaktorę visi 
pažinojome, kaip įdomią, su 
humoro atspalviu kalbėtoją 
visiems svarbiomis temomis, 
kurių patys nepastebėdavome, 
ar ir nesugebėdavome aiškiai iš
gvildenti. Tokia ji yra kalboje, 
tokia ir savo kasdieniniuose ve
damuose „Drauge”. Programos 
vadovė, pristatydama popietės 
dalyviams viešnią, sakė, kad tai 
nepaprasto darbštumo, pasta
bumo ir ištvermės savo prin
cipuose moteris. Ji užaugino 
nemažą šeimą (4 sūnūs) ir yra 
rašytoja daugelio knygų ir nesu
skaičiuojamų straipsnių ir 
paskaitų ir gabi redaktorė, ne 
tik dienraščio „Draugo”. Ji 
Lietuvai skiria visas savo jėgas 
ir su nerimu seka Lietuvos 
sunkų laisvėjimą iš ilgametės 
vergijos, kurios metu pavergėjas 
panaudojo ne tik brutalią jėgą, 
bet ir gerai apgalvotą būdą su
naikinti tautos „šaknį” — 
kaimiečius ir jaunąją inteli
gentiją, išgrūdant atspariausius 
į Sibirą mirčiai, o kraštą paver
čiant savo karo bazių ir karinės 
pramonės bei kolektyvinių ir 
valstybinių žemės ūkių rajonu, 
kuriame po griežtos partijos 
priežiūra visi buvo įdarbinti ir 
minimaliai aprūpinti, leidžiant 
vartoti savo kalbą ir cenzū
ruojamą spaudą, reikštis mene 
ir sporte SSSR sudėtyje ir jausti 
KGB šešėlį kiekviename žings
nyje. O svarbiausia — negalvoti 
savarankiškai, nes tai tik par
tijos reikalas. O žmonės tegalėjo 
„kombinuoti” kaip nuvogti ar 
per „blatą” įsigyti, ko jiems la
biausiai trūko. Ir taip užau
gintos ištisos dvi kartos, kurios 
vis tik, progai pasitaikius, suge
bėjo beginkliai sukilti ir, nu
traukus pančius, pasiskelbti 
pasauliui, kad vėl atkuria savo 
1940 metais užgniaužtą nepri
klausomybę. Bet kas toliau?

Krašte turima daugybė spe
cialistų, mokslininkų, gabių me
chanikų, sportininkų ir me
nininkų, pritaikytų tik partijos 
centralizuotai sistemai, o, jai 
sužlugus, nesuprantančių, kas 
yra laisvė ir kaip atkurti 
laisvąją valstybę. Krašte (4 mili
jono ištreniruotų partiečių, 
kurie kartu su šeimomis sudaro 
1/3 tautos gyventojų, su baime 
sekė ką darys tauta ir kaip 
jiems išlaikyti savo aukštą gy
venimo standartą. O likę 2/3 
tautos nugąsdinti, paklusnūs 
buvusio režimo vergai. Jie slap
tai visą laiką ilgėjosi laisvės, bet 
ją pažinojo tik iš slaptų tėvų bei 
senelių pasakojimų, o viešai 
mokomi, kad laisvė — tai kiek 
vieno laisvė garbinti partiją, 
laisvė ignoruoti ir neigti religiją 
ir Dievą.

Kaip atkurti krašto laisvę — 
niekas tikrai nenusimanė. Dalis 
buvusių partiečių pajuto 
tėvynės šauksmą ir laisvės alkį, 
sudarė pirmąją vyriausybę, bet 
didesnioji dalis stengėsi jai truk
dyti, kol patys pagrobė valdžią 
(tiesa, per rinkimus) ir dabar 
dirba, užsitikrindami sau ver
tingas pozicijas, nepaisant, 
kokiomis priemonėmis. Jie 
vengia aiškios tvarkos, nes „tik 
drumstam vandeny Velniai savo 
vaikus peri”, o krašto eko- 
mija artinasi prie bankroto ir 
liaudies — prie visiško skurdo. 
To mes negalime nepastebeti, 
nors atvykę valdžios atstovai 
gieda pasigyrimų himnus. To 
negali nematyti ir „Draugo” 
redaktorė, ir šios padėties aki
vaizdoje pasiruošusi apsvarstyti 
ir mūsų santykį su šių dienų 
Lietuva.

Tadas Varaneckas, jaunas skau- 
tas-stovyklautojas, š.m. Rako 
stovyklavietėje stebi komandą rikiuo- 
t®!*- Nuotr. A. („intako

x Amerikos Lietuvių Ra
dijo programa keičia tran
sliacijų laiką: penktadienio 
programa bus girdima antra
dieniais 8-9 vai. vakaro per 
WCEV, 14.50 AM. Taip pat 
kviečiame pasiklausyti ir sek 
madieninės programos 7-8 vai. 
ryto per tą pačią stotį. Vedėjas 
— A. Šlutas, 4459 S. Francia- 
co, Chicago, IL 60632, tel. 
312-847-4903. )

(sk)

ĮDOMU ir linksma 
„SEKLYČIOJE”

Trečiadienį, rugpjūčio 9 d. pro- Klausėme atidžiai. Tiksliai 
gramos vadovė Elena Sirutienė pakartoti jos paskaitos mintis 
pranešė, kad ši popietė bus ypač man sunku, nepaisant, kad min- 
įdomi. Pirmoje dalyje „Draugo” tys buvo aiškios ir įtikinančios, 
redaktorė Danutė Bindokienė bet trumpo rašinėlio ribose 
kalbės mums tema „Lietuva ir tegalima pateikti tik pagrindinę 
mes”, o antroje dalyje Pupų santrauką: tauta yra amžina, o 
Dėdės vaikaitis Antanas Čiur- valstybė gali egzistuoti, klestėti

arba būti nužudoma, jos padėtis 
nuolat keičiasi. Pasaulyje jau 
nėra vienataučių valstybių. 
Lietuvoje dar priskaitoma apie 
80% lietuvių, bet didelė dalis ir 
jų turi savo kraujuje nemaža 
nuošimčių kaimyninių tautų 
priemaišų. O dalis tikrų lietu
vių yra kaimyninių kultūrų 
paveikta taip stipriai, kad dir
ba ne Lietuvai. Dėl to ir gaunasi 
valstybėje nesklandumai, nes 
pasireiškia įvairių tautinių 
grupių savi interesai.

Po visą pasaulį išsisklaidę 
išeiviai, politiniai ar eko
nominiai „pabėgėliai”, sudaro 
me apie 1/3 Lietuvos gyventojų 
— beviltiškai tirpstame 
svetimybių jūroje. Lig šiol 
išeivija atliko ir Lietuvai labai 
svarbų vaidmenį. Ankstyvesni 
išeiviai, bėgdami nuo dar Rusi
jos carų vykdomo genocido, 
atvykę į JAV pajėgė susiburti ir 
išvystyti savitą Lietuvą. Nepai
sant pažiūrų skirtumų, veikė 
per parapijas ir kultūrines or
ganizacijas, ir daug padėjo 
Lietuvai, atstatant nepri
klausomą valstybę 1918-22 
metais.

Antroji didelė išeivijos banga 
išsinešė dar stipresnį laisvės ir 
valstybingumo gelbėjimo jaus
mą. Susibūrę į VLIKą, ALTą, 
Lietuvių Bendruomenę ir ma
žesnes organizacijas, visomis jė
gomis stengėsi gelbėti Lietuvą. 
Organizuotai veikėme, steng
damiesi suteikti žinių apie 
Lietuvą žmonėms ir vyriau
sybėms. Nuolat beldėmės į Bal
tuosius Rūmus, prašydami ne
pripažinti Lietuvos okupacijos. 
Visuomenėje kėlėm Lietuvos ir 
lietuvio vardą per kasmetinę 
lietuvišką operą, chorus, tauti
nius šokius ir „Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronikos” 
spausdinimą, išverstas į kelias 
kalbas. Efektas buvo didelis. 
Nepaisant, didžiulės komunistų 
propagandos, pasaulis gavo tei
giamą nuomonę apie kovojančią 
už laisvę lietuvių tautą.

O kai 1990 metais sausio 13 
d. beginklė minia, kartojanti 
„Lietuva, Lietuva” nepabūgo 
rusų tankų, pasaulis sulaikė 
kvapą ir su užuojauta atsistojo 
mūsų pusėje. Pradedant Islan
dija, vienas po kito pradėjo 
pripažinti Lietuvą nepriklau
soma valstybe.

Šiandien tas įspūdis jau kiek 
pasikeitęs. Lietuvos valdžią 
perėmė buvusi partija, žadėjusi 
per rinkimus „atkurti” 
žmonėms gerovę, tvarką, o tuo 
tarpu krašte klesti korupcija ir 
mafija įžūliai plėšikauja. Kraš
to ekonomija vis smunka, o 
žadėtą gerovę teturi tik buvę 
partijos pareigūnai, stribai ir 
KGB pensininkai su tūkstanti
nėmis pensijomis. Buvę politi
niai kaliniai ir šiaip pensininkai 
pusbadžiauja su 150 litų per 
mėnesį. Ūkininkai, net ir suge
bėję kai ką užauginti, neturi 
rinkos, o už parduotą gaminį 
pusmečiais negauna pinigų.

Krašte su nerimu laukiama 
naujų rinkimų. Kaip charak
teringa lietuviams — vienijasi ir 
darniai veikia tik likimo žiau
riai spaudžiami, o šiaip tuoj 
skirstosi į grupeles, ne visiškai 
aiškias partijas, kai tuo tarpu 
LDDP ir išlikę komunistai laiko 
jungtinį frontą ir rinkimuose 
vėl galėtų laimėti.

Genocidas nebūtinai vyk
domas tik priešų, jis gali būti ir 
pačių piliečių vykdomas, už
mirštant savo šaknis ir kalbą. 
Stiprinkime naują išeiviją ir ne
skubėkime padėti ginklus, 
kuriais gynėme Lietuvą per ko
munistinį genocidą. Remkime 
lietuvišką spaudą, radijo pro 
gramas — tai triūsų gyvybinis

Dr. Linas Sidrys (viduryje) su svečiais gydytojais iš Lietuvos (kairėje) dr. Kęstučiu Larikėnu ir 
dr. Romualdu Šumausku Dr. Sidrys padovanojo daug vaistų Šv. Jokūbo ligoninei, kurioje dirba 
dr. Šumauskas, ir Vilniaus klinikoms, kur darbuojasi dr. Larikėnas.

„LIETUVA: JOS ATEITIES 
VIZIJA”

Šia tema remiasi 39-toji LFB 
studijų ir poilsio savaitė, pra 
sidėsianti Dainavos stovykla
vietėje, Michigano valstijoje, ši 
savaitgalį — rugpjūčio 20 d., ir 
tęsis iki rugpjūčio 27 d.

Pirmąją stovyklos dieną, sek
madienį, programoje numatytas 
tik pabendravimas, susipaži 
nimas ir senų bičiulysčių atnau
jinimas. Pirmadienį jau praside 
da ir svarstybos, ir paskaitos. 
Prie apvalaus stalo bus disku
tuojama užsienio lietuvių vi
suomeninė veikla. Diskusijose 
dalyvauja dr. Kazys Ambrozai- 
tis, Juozas Baužys, dr. Zigmas 
Brinkis ir dr. Petras Kisielius. 
Paskaitą skaito A. Musteikis. 
Vakare numatoma vakaronės 
programa.

Antradienį Juozas Baužys pri
stato LFB konferencijos nu
tarimus, dr. Ambrozaitis kalbės 
apie tų nutarimų vykdymą, 
Viktoras Naudžius — apie IV 
Lietuvos studijų savaitę, Algis 
Raulinaitis — apie Europos 
lietuvių studijų savaitę Po 
pietų paskaitą „Sovietinis pali
kimas” skaito Povilas Vaiče
kauskas. Vakaronėje numatyti 
video filmai.

Trečiadienį Petras Plumpa 
kalba apie pilietines ir mora
lines problemas Lietuvoje, taip

elementas.
Prelegentei nutilus plojome 

dėkodami, o parengimų vadovė 
pakvietė Pupų Dėdės vaikaitį 
mus palinksminti. Jau nebe 
pirmą kartąjį matėme „Sekly
čioje”, ir vis gėrėjomės jo suge 
bėjimu pralinksminti ir pra
juokinti. Panašiai kaip ir tikras 
Pupų Dėdė — Beržys mokėjo 
linksminti ir kartais ką pakri
tikuoti savo kupletuose.

Tikrai prisijuokem ir net kar

tu padainavorn, kol šeimininke 
jau susirūpino, kad pietūs gali 

atšalti.

Plojimais padėkoję ir gėlėmis 
apdovanoję programos atlikėjus, 
kartu pavalgėm pietus ir paten 
kinti skirstėmės j namus.

Jonas Žebrauskas

LMumunto Diclininkuiciojiiunųiu ateit įninki) kuopos žvejui patenkinti sėkmingu žūkle. Iš kaires 
,Arius Elvikis, Rimus Sidrys, Jonus Grigaliūnus ir Karoliu Užgiris.

pat atsako į klausimus ir įsi
jungia į diskusijas su klausyto 
jais. Moderuoja J. Baužys 
Popiet Valdas Samonis aptaria 
penkerių metų nepriklauso
mybės laikotarpio Lietuvos eko
nomiją, moderuojant A. Rauli 
naičiui.

Ketvirtadienį Kęstutis Keblys 
aptaria „mirusią” lietuvių 
literatūrą, o P. Vaičekauskas — 
Laisvės kovų archyvus ir Lietu
vos istorijos keitimą. Moderato
rius — Vytautas Volertas. 
Pavakariop numatytos disku
sijos, fondų metiniai susi
rinkimai ir kiti organizaciniai 
reikalai.

Penktadienį kalbės adv. Po
vilas Žumbakis apie spaudos 
laisvę Lietuvoje, P. Plumpa — 
savo pirmosios paskaitos tąsa — 
politines ir moralines problemas 
Lietuvoje; Juozas Polikaitis apie 
išeivijos žvilgsnį į Lietuvos jau
nimą; moderuoja J. Baužys. 
Vakaras skiriamas partizano 
Juozo Lukšos prisiminimui.

Paskutinę oficialiosios studijų 
savaitės dieną — šeštadienį — 
Vidas Abraitis kalbės apie 
jaunimo idealizmą (Lietuvoje) ir 
realybę; dr. Algis Norvilas — 
„Lietuva — jos ateities vizija 
jaunosios kartos akimis”, tai 
simpoziumas, kuriame dalyvau
ja ir dr. Rasa Kazlauskaitė, dr. 
Marius Boydston-Katilius, 
Vytas Čuplinskas ir muz. Euge
nija Kuprytė. Popiet — bai
giamasis pokalbis su V. Abrai- 
čiu, dr. Adolfu Damušiu, P. 
Plumpa, P. Vaičekausku tema 
„Mano Lietuvos vizija”. 
Moderatorius — dr. P. Kisielius. 
Vakare numatomas žodžio ir 
muzikos vakaras su Vilniaus 
operos sol. Vincentu Kupriu, 
muz. Eugenija Kupryte ir rašy
toju Vytautu Volertu.

K. A.

IŠ ARTI IR TOLI

BUS PAGERBTAS
LIETUVIŲ DRAUGAS

Rugpjūčio 27 d., sekmadienį, 
4 vai. po pietų, Anaheim CA, 
Disneyland viešbutyje ruošia

mas pagerbimas Lietuvos ir 
lietuvių draugui, Kongreso at
stovui, Christopher Cox (prisi 
minkime jo rezoliuciją , HCR 51, 
įneštą Kongrese dėl Karaliau
čiaus srities demilitarizavimo). 
Renginyje bus įdomi meninė 
programa, dalyvaus ir garbin
gas svečias — Nobelio premijos 
laureatas dr. George Olah. 
Rengia — Pietinės Kalifornijos 
tautinių grupių vadovai ir Kali
fornijos Respublikonų tautybių 
taryba. Vietas ir stalus galima 
rezervuoti, skambinant Angelei 
Nelsienei (714) 526-3648, arba 
faksu - (714) 680-3269. Ren
ginys pavadintas „An Interna
tional Salute to Congressman 
Chris Cox”.

LIETUVIŲ TAUTODAILĖS 
INSTITUTO

SUVAŽIAVIMAS

LT institutas rūpinasi lie
tuvių liaudies meno studijomis 
ir naujosios lietuvių tautodailės 

meninių darbų kūryba. Šiais 
metais per suvažiavimą bus ap
tariama ne tik LT instituto atei
ties veikla, bet bus ir dail. An
tano Tamošaičio paskaita 
„Lietuvių liaudies meno or
namentika — jos panaudojimas 
šiuolaikinėje tautodailėje”.

Taip pat LT instituto, Phila- 
delphijos skyriaus narys 
Bronius Krokys supažindins su 
nauju fokloriniu leidiniu ir 
garsajuoste: „Lithuanian Wed- 
ding Celebration Songs” — 
„Vestuvių liaudies dainos”, ku
rios jis yra ir bendraautorius.

Kaip ir praeitais metais ir 
šiais metais LTI visuotinis me
tinis narių suvažiavimas įvyks 
rugsėjo mėn. 16 d., pirm. 
Aldonos Veselkienės namuose, 
216 Brock St., Gananoųue, 
Ontario, K7G 1K4, Canada. 
Telef. (613) 382-8448.

Kviečiami į suvažiavimą na
riai ir svečiai.

LTI

ALTo Čikagos skyrius ren
gia gegužinę rugsėjo 4 d., pirma
dienį (Labor Day), Anio ir Aldo
nos Grinių sodyboje, Lockport, 
IL. Pradžia 12 vai. Visi kvie
čiami dalyvauti.

tI


