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Jelcinas ir 
Ziuganovas vilioja 

buvusį generolą 
Maskva, birželio 17 d. (CT) -

Pirmadienį Rusijoje baigiant 
skaičiuoti balsus, politinės 
derybos prasidėjo visu rimtumu. 
Pirmąsias dvi vietas laimėje 
kandidatai Boris Jelcinas ir 
Gennadij Ziuganov pradėjo pa
stangas laimėti trečią vietą lai-
ėjusio Aleksandr Lebed paramą. • 
Suskaičiavus 99% iš 74 milijonų 
balsavusiųjų sekmadieni vyku
siuose rinkimuose, dabartinis 
prezidentas Boris Jelcinas 
surinko 35% balsų, Komunistų 
partijos kandidatas Gennadij 
Ziuganov — 32%. 

Kadangi nei vienas nesurinko 
reikalaujamo 50% balsų, 30 
dienų laikotarpyje turės vykti 
antrasis rinkimų turas, 
kuriame balsuotojai turės 
pasirinkti vieną ii jų. Todėl 
dabar, trečiąją vietą laimėjęs (su 
15% balsų) atsargos generolas 
Aleksandr Lebed dabar tapo 
labai svarbiu, nes nuo to, 
kuriam jis pareikš paramą, 
priklausys kuris i i jų laimės 
antrąjį rinkimų turą. 

Jelcinas padarė pirmąjį ėjimą, 
rašo „Chicago Tribūne" (CT) ko
respondentas James P. Galla-
gher, pakviesdamas A. Lebed į 
Kremlių tartis, apie „galimus 
bendradarbiavimo būdus". Nors 
nei vienas iš jų neinformavo 
spaudos atstovų apie pokalbio 
detales, premjeras Viktor Čer-
nomyrdin leido suprasti, kad 
Jelcinas pasiruošęs „mokėti bet 
kurią kainą", kad įsigytų A. 
Lebedžio paramą. 

Informacijos šaltiniai praneša, 
kad ir G. Ziuganovas panašiai 
veikia. Jis pasiruošęs antra
dienio vakarą vyksiančiame 
susitikime Lebedžiui pasiūlyti 
premjeryste savo vyriausybėje, 
jei šis savo paramą mestų jo pu
sėn. 

Pirmadienį atrodė, kad Jelci
nas atsidūrė stipresnėje pozi
cijoje. AP žinių agentūra pra
nešė, jog A. Lebed sakes, kad 
Ziuganovas „gali man siūlyti ką 

Seimas leido 
padidinti biudžeto 

deficitą 
Vilnius, birželio 14 d. (AGEP) 

— Seimas ketvirtadienį leido 
padidinti šių metų biudžeto defi
citą 46.8 milijonais litų. Už tokį 
sprendimą balsavo 49 Seimo 
nariai. 

Iki šiol patvirtintas 1996 m. 
biudžeto deficitas buvo 655 mili
jonai litų. Deficitas dengiamas, 
vidaus ir užsienio rinkose par
duodant vyriausybės vertybi
nius popierius. 46.8 milijonai 
litų, kurie pernai buvo įdėti į 
Aurabanką kaip vyriausybės 
įnašas, bus paversti būsimojo 
Turto Banko akcijomis. Šio 
banko akcijomis taip pat taps 
17.4 milijonų litų šių metų 
biudžeto nepanaudotų lėšų 
likutis. Bendra valstybės in
vesticija į Turto Banką bus 64.2 
milijonai litų. Šis bankas 
supirks iš komercinių bankų 
blogas paskolas ir kitą turtą, jį 
valdys ir parduos. 

Reorganizuoti Aurabanką į 
Turto Banką Seimas nutarė po 
ilgų diskusijų birželio 4 dieną. 
Daugiausia ginčų sukėlė vy
r iausybės noras valstybės 
biudžeto lėšas paversti banko 
akciniu kapitalu. Opozicija 
mano, kad taip bus nuslėpti 
buvusios vyriausybės finansi
niai nusikaltimai. 

tik nori. Su komunizmu jau 
baigta". Anot A. Lebed, komu
nizmas — „tai graži idėja: ly
gybė, broliškumas, laimė; bet 
generolas niekuomet neprilygo 
pulkininkui.... Tegul tas mitas 
apsigyvena kur kitur. Mums jo 
užteko iki ai". 

Iš Jelcino A. Lebed nori tokios 
pozicijos vyriausybėje, kad jis 
taptų po Jelcino antras galin
giausias žmogus šalyje. A. Le
bed, 46 metų, nedviprasmiškai 
pasisakė televizijoje transliuo
tame pokalbyje po rinkimų re
zultato pranešimo. „Man reikia 
pozicijos, kurioje turėčiau spren
džiamą galią", jis pareiškė. Jis 
taip apibūdino savo norimą po
ziciją: tai darbas, „kuriame ga
lėčiau organizuoti kovą prieš 
nusikalstamumą ir kuriame ga
lėčiau pastoti kelią tiek deši
niųjų, tiek ir kairiųjų ekstre
mistų kėslus šalį įstumti į krau
jo liejimo bedugnę. Noriu posto, 
iš kurio galėčiau įvesti žmogiš
ką tvarką". 

Buvęs parašiutininkų vadas 
Afganistano kare, kuris rin
kimų kampanijoje skelbėsi esąs 
vienintelis kandidatas pakan
kamai stiprus susidoroti su 
nusikalstamumu, taip pat leido 
suprasti, jog jo tikslas — ilgai
niui užimti ir Jelcino prabangų 
kabinetą Kremliuje. 

„Gimiau laimėtoja Anksčiau 
ar vėliau pergalė bus mano. 
Prieš metus buvau tik kariuo
menės vadas, kad ir gerai žino
mas. Šiandien prezidento rin
kimuose laimėjau trečią vietą". 

Po visų negražių dalykų, ku
riuos A. Lebed kalbėjo apie B. 
Jelciną pastaruosius metus (pa
vadindamas jį bukapročiu ir ap
lamai pavadindamas jį „minusu 
Rusijai"), nebūtų nuostabu, jei 
Jelcinas būtų pareikalavęs atsi
prašymo iš Lebedžio. Bet Jelci
nas, kuris pernai privertė gene
rolą pasitraukti į atsargine 
tarnybą už jo aštrią kritiką karo 
Čečėnijoje, pirmadienį buvo lin
kęs praeitį palikti praeity, nes 
dabar jam reikia Lebedžio para
mos. Karšto būdo B. Jelcinas ir 
tylus, santūrus A. Lebed, nors 
visai priešingo būdo, priversti 
užmiršti asmeniškus skirtumus, 
nes abu vienas kito reikalingi 
šioje jų karjerų konjunktūroje, 
rašo J. Gallagher. 

Tiek Jelcinui, tiek ir Ziuga
novui reikia A. Lebedžio, nes jis 
gali pasiekti tą trečdalį rusų 
balsuotojų, kurie nepasisakė nei 
už vieną pirmųjų. Rinkimus lai
mės tas, kuris įgis pasitikėjimą 
neapsisprendusiųjų, kurie pyks
ta ant Jelcino už juos nuskurdi
nusias ekonomines reformas, 
bet kurie taip pat bijo, kad nau
ja komunistinė valdžia tik pa
blogins ekonominę padėtį, ir dar 
priedo iššauks civilinį karą bei 
represijas. Manoma, kad Lebe
džiui pavyks juos palenkti. 

Manoma, kad B. Jelcinui pa
vyks patraukti liberalios ekono
mijos šalininko Gigorįj Javlin-
skįj laimėtus 7.4% balsuotojų. O 
komunistas G. Ziuganov pa
trauks tuos 5.8% balsuotojų, 
kurie savo balsus atidavė ultra-
nacionalistui VTadimir Žirinovs-
kįj. 

Penki kiti kandidatai laimėjo 
mažiau kaip 1% balsų, jų tarpe 
ir buvęs Sovietų Sąjungos pre
zidentas Michail Gorbačev. 

Jelcinui privilioti abejingus 
balsuotojus padėtų tai, jeigu jis 
A. Lebed paskirtų kovos su nu-

Birtelio 4 d. Seimas priėmė įstatymą, numatantį, lu-<. Aurabankas bus reorganizuojamas į turto 
valdymo įmonę Turto Bankas Ui Įstatymą balsav<, LDDP frakcijos nariai, trys ministrai V. 
Bulovas, V. Einoris ir P. Papovas. Prieš balsavo oparicia ir frakcijoms nepriklausantys ekonomistai 
K. Antanavičius, K. Jaskelevičius ir J. Veselka. Paga. tstatymą, vyriausybė įsipareigojo išpirkti 
blogas paskolas iš Valstybes vertybinių popierių pardavimo gautų lėšų. Nuotraukoje šį planą 
svarstė (iš k.) Seimo narys V. Petkevičius, Lietuvos Banko vadovas R. Šarkinas ir finansų ministras 
A. Križinauskas. Nuotr. P. Lileikio „Lietuvos ryte" 

A. Lebed paskirtas Rusijos 
saugumo vadovu 

Maskva, birželio 18 d. (NYD 
— Siekdamas sutelkti kuo sti
priausias pajėgas prieš liepos 
mėnesį vyksiantį antrąjį prezi
dentinių rinkimų turą, Rusijos 
prezidentas Boris Jelcin atleido 
iš pareigų gynybos ministrą Pa 
vel Gračev ir vyriausiuoju na
cionalinio saugumo patarėju pa
skyrė generolą Aleksandr Leb
ed, kuris praėjusį sekmadienį 
įvykusiuose prezidento rinki
muose laimėjo 15% rinkėjų 
balsų. 

Kaip rašo „The New York 
Times" (NYD korespondentas 
Michael Gordon, po šios žinios 
paskelbimo, A. Lebed pareiškė, 
kad kartu su prezidentu jis 
kovos prieš nusikalstamumą ir 
korupciją valdžioje — reiškiniai, 
kurie daugeliui rusų kelia didelį 
susirūpinimą. 

Reikšminga ir tai, kad A. Leb
ed buvo nuolatinis, aktyvus 
karo Cečėnrjoje priešininkas. Jis 
argumentavo, kad karas at
siskirti nuo Rusijos norinčioje 
Čečėnijoje nebuvo vertas rusų 
kraujo ir turto. Jis buvo pri
verstas atsistatydinti pernai, po 
to kai viešai sukritikavo gyny
bos ministro Pavel Gračev 
sprendimą pulti Čečėniją. Tai, 
kad jis dabar yra Jelcino šali
ninkas, gali padėti Jelcinui 
pabrėžti tai, kad karas Čečėni
joje ne jo politikos padarinys. 
Spaudos konferencijoje Lebed 
pareiškė: „Milijonai parodė 

dento saugumo tarybai, susida
rančiai iš aukščiausių valdžios 
pareigūnų, kurie kuria Rusijos 
saugumo ir užsienio politiką. Jis 
žada praplėsti nacionalinio sau
gumo sąvoką., ,Kai kam gali at
rodyti keista, bet nacionalinio 
saugumo klausimai šiandien 
jau apima ir tokius reikalus 
kaip mūsų augantis priklauso
mumas nuo maisto importų, 
nykstantys tarpregioniniai 
ekonominiai santy.uai, kapitalo 
nutekėjimas j v*<-i3v„ privatiza
vimas ir net visuomenės santau

pų kompensavimas", kalbėjo A. 
Lebed. 

Ir jis taip pat sakė turėsiąs 
lemiamą balsą naujo gynybos 
ministro paskyrime ir Rusijos 
karuomenės pertvarkyme. Leb
ed rekomenduoja, kad Rusijos 
karinės pajėgos pereitų iš 
sunkiosios mechaniškos gin
kluotės, kuri buvo reikalinga 
šaltojo karo metu, i motorizuotą 
kariuomenę, kuri lengvai gali 
važinėti į įvairias vietoves, 
kuriose iškyla nestabilumas, 
kaip pavyzdžiui, Rusijos pakraš
čiuose esančiosios. Jis taip pat 
kritikavo Jelcino siūlymą įvesti 
grynai savanorių kariuomenę. 

Illinois Respublikonų 
rezoliuciją siūloma įtraukti 

į partijos platformą 
Vilnius, birželio 19 d. (TSST) 

— Trečiadienį Seimo rūmuose 
vykusioje spaudos konferencijo
je Tėvynės Sąjungos (Lietuvos 
Konservatorių) gera naujiena 
pavadino JAV Respublikonų 
partijos Illinois valstijos 
suvažiavimo specialią rezoliu
ciją dėl Baltijos regiono in
tegravimosi į Vakarų struktū
ras, ypač pabrėžiant būsimą 
narystę NATO. 

Kaip praneša Tėvynės Sąjun
gos Spaudos Tarnyba (TSST), re
zoliucijoje trys Baltijos šalys 
išvardijamos prioritetinėje gru
pėje kartu su Lenkija, Vengri
ja ir Čekija. 

V. Landsbergis sakėjog tai 

pirmųjų šalių grupę plečiant 
NATO, būtų daug didesnės, ma
no V. Landsbergis. 

pasitikėjimą manimi. Žadu vis- Pirmas tokio pobūdžio doku-
ką padaryti, kad nebebūtų 
kraujo praliejimo Rusijoje". 

Kaip vyriausiasis prezidento 
nacionalinio saugumo patarė
jas, A. Lebed vadovaus Prezi-

sikalstamumu vadovu, kurio 
kitas uždavinys būtų atstatyti 
Rusijos kariuomenės prestižą. 
Laimėti G. Javlinskio šalinin
kus, kuriems Čečėnijoje nesi
baigiantis karas yra svarbiausia 
problema, padėtų tai, kad A. 
Lebed buvo stiprus kritikas Če
čėnijoje besitęsiančio karo. 
Padės ir tai, kad A. Lebedžio 
žvaigždė iškilo Moldovoje už tai, 
kad beprasidedant ginkluotam 
susirėmimui Moldovos padnes-
tro srityje, kur jis jėga numal
šino bekylantį susirėmimą tarp 
Moldovos vyriausybę remiančių 
pajėgų ir ten gyvenančių rusų 
rašo, J. Gallagher. 

Aleksandr Lebed puikavosi sa
vo stipruolio įvaizdžiu. Sekma
dienį paklaustas,kaip jam pa
vyko suvilioti balsus, kurie būtų 
ėję Ziuganovui, jis atsakė: „Lai 
mėjau, nes esu piktesnis". 

mentas ir, nors jis nėra tarptau
tinio pobūdžio, tačiau ji siūlo 
įtraukti šią nuostatą į partijos 
nacionalinę platformą. Jei 
respublikonai tai padarytų, 
mūsų politinė apsauga ir per
spektyvos būti įtrauktiems į 

Lietuva mažai lėšų 
skiria gynybai 

Vilnius, birželio 17 d. (AGEP) 
— Šalies saugumas — labai 
brangus dalykas, ir jo nesukursi 
tik su ištiesta prašytojo ranka, 
pareiškė Lietuvos krašto ap
saugos ministras Linas Linkevi-
rės būti pradėtas formuoti jau 
pirmadienį jis pažymėjo, kad 
Lietuva yra beveik mažiausiai 
savo gynybos reikmėms biudže
to lėšų skirianti Europos šalis. 

Daugiausia Europoje į savo 
saugumą investuoja Norvegija 
(2.8% bendrojo nacionalinio pro
dukto), Čekija (2.6%), Lenkija 
(2.5%), Slovakija (2.4%). Lie
tuvoje skiria tik 0.56% bendrojo 
nacionalinio produkto ir lenkia 
tik Latviją, kurioje gynybai ten
ka 0.50% bendrojo nacionalinio 

Landsbergis: Agresyviais 
pareiškimais Rusija bando 

Vakarų reakciją 
Vilnius, birželio 19 d. (TSST) 

— Komentuodamas Rusijos poli
tikų agresyvius pasisakymus 
Baltijos valstybių atžvilgiu, 
konservatorių pirmininkas Vy
tautas Landsbergis pareiškė, jog 
jais gali būti iš vienos pusės 
bandoma Vakarų reakcija, iš ki 
tos — bandoma sudaryti taria
mas politines kliūtis Baltijos ša
lių integracijai į Vakarus. 

Spaudos konferencijoje trečia
dienį išplatintame pareiškime. 
Tėvynės Sąjungos (Lietuvos 
Konservatorių) pirmininkas V. 
Landsbergis rašo: „Ekstremis
tiški Rusijos politikai dažnai pa
sisako itin agresyviai Baltijos 
valstybių atžvilgiu. Atrodo, tai 
tam tikras metodas, valdžios 
toleruojama provokacija, kurios 
tikslas yra patikrinti, kaip rea
guoja demokratinės valstybės. 
Kai kada išpuolių tikslas dar ki
toks — sudaryti konflikto taria
mybę, kad rastųsi propagandi
nių politinių kliūčių Baltijos 
šalių integracijai į Vakarų ir 
transatlantines struktūras". 

Kaip praneša Tėvynės Sąjun
gos Spaudos Tarnyba (TSST), 
komentuodamas šį pareiškimą, 
V. Landsbergis kalbėjo, kad jis 
norėjęs pabrėžti, jog tai nėra 
atskirų asmenų ar ypatingų vei
kėjų išpuoliai, reikalaujant 
atplėšti nuo Lietuvos vakarinę 
dalį. Tai yra tam tikras psicho
loginio karo metodas, tam tikra 
Rusijos valdžios toleruojama 
provokacija. 

V. Landsbergis priminė Rusi
joje priimtą įstatymą, sutei
kiantį garantijas kariškiams, jei 
jie nukentės kariaudami Balti
jos valstybėse. „Tai yra pavyz
dys, kad niekas negali suversti 

kaltės tik kažkokiems ekstre 
mistams". Landsbergis numato, 
kad Lietuvai tikriausiai nebus 
leista jaustis geriau, negu Lat 
vijai ir Estijai sienų ir teritorijų 
klausimu. 

Anot Seimo opozicijos vado, 
nors mes neturime nei konflik
tų, nei pretenzijų del sienų ir 
todėl nėra kliūties jungiantis į 
NATO arba integruojantis j Eu
ropos Sąjungą, matyti, yra nu
matyta mums to pranašumo ne
palikti ir sudaryti įspūdį, kad 
Lietuva ir Rusija turi kokj nors 
konfliktą". Kaip anksčiau pa
stebėtus ženklus, jog Rusija 
siekia sudaryti vaizdą jog tarp 
Rusijos ir Lietuvos esama kon
fliktinės situacijos. V. Lands
bergis priminė įvykius, susi
jusius su Baltijos jūros ekono
mine zona ir Nidos naftos tel
kiniu. 

Baigdamas pareiškimą, V. 
Landsbergis išreiškė viltį, jog 
„Rusijoje laimėjus reformistinei 
ir bendradarbiavimo krypčiai, 
paskirų tos šalies ekstremistų 
išsišokimai neteks nė rinkimi
nės prasmės". Landsbergio nuo
mone, dabar, kai generolas 
Aleksandr Lebed sudarė sąjun
gą su prezidentu Boris Jelcinu 
ir pastarasis paskelbė, jog tai 
yra dviejų sąjunga ir bus dviejų 
valdžia, svarstyklės pakrypo į 
koreguojamos B. Jelcino poli
tikos pusę. Tarptautiniu mastu 
jo politika buvo vadinama refor-
mistine ir laikėsi bendradarbia
vimo su Vakarais, nereiškė to
kių antieuropietiškų nuostatų, 
kaip komunistinė ir fašistinė 
pusė. Todėl ir Lietuvai Jelcino 
politika būtų priimtinesnė. 

Baltijos narystė nesutrukdys 
Rusijos bendradarbiauti su 

NATO 
Vilnius, birželio 19 d. (AGEP) sustiprinantys veiksniai, kurie 

Dr. P. Kisielius - Šv. Silvestro riteris 
riterius, kartu suteikdamas ri
terio diplomą ir medalį. 

Dr. Petras Kisielius yra gerai 
pažįstamas ir gerbiamas lietu
vių visuomenėje — buvęs veik
lus Ateitininkų federacijos 
vadas, Lietuvių Katalikų Spau
dos Draugijos, leidžiančios dien
raštį „Draugą", buvęs pirminin
kas ir dabartinis vicepirmi
ninkas, Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės vicepirmininkas, Lie
tuvos Partizanų globos komiteto 
narys, humanitaras, gydytojas, 
daug padedantis naujai iš Lie
tuvos atvykstantiems ir kitiems 
lietuviams ligoniams. 

Dienraštis „Draugas" nuošir
džiai sveikina dr. Petrą Kisielių 
ir džiaugiasi jam gavus šį įver
tinimą. 

Šventasis Sostas, įvertin
damas dr. Petro Kisieliaus dar
bus ir ilgametę Krikščionišką 
veiklą, pakėlė jį į šv. Silvestro 

— Baltijos šalių narystė NATO 
ir glaudus šios gynybinės sąjun
gos bendradarbiavimas su Rusi
ja yra suderinami ir vienas kitą 

produkto. „Lietuvai reikėtų per
žiūrėti finansavimo priorite
tus", mano L. Linkevičius. 

Jis pažymėjo, kad daug Vaka
rų simpatijų padedantis pelnyti 
bendras Lietuvos ir Lenkijos 
taikos palaikymo batalionas tu
rės būti pradėtas formuoti jau 
kitąmet, ir tai pareikalaus labai 
daug lėšų. 

Vėl grasinama dėl 
NATO plėtimo 

M a s k v a , biržel io 18 d. 
(AGEP) — Baltijos šalys neturi 
galimybių tapti NATO narėmis, 
įsitikinęs Rusijos prezidento pa
tarėjas užsienio politikos klau
simams Sergej Karaganov. „Jei
gu NATO, nepaisydama Rusijos 
protesto, plėsis, žinoma, Rusijos 
ir Baltijos šalių santykiai su
sikomplikuos", BNS korespon
dentui sakė S. Karaganov. Jis 
pareiškė nuomonę, kad Baltijos 
šalims būtų naudinga ne blokų 
priešprieša Europoje, o glaudus 
Rusijos ir NATO bendradarbia 
vimas — „NATO išplėtimas pla
čiąją prasme", kaip jį pavadino 
S. Karaganov. 

„įstoti į NATO jums galimy
bių nėra. O atsidurti tarp kūjo 
ir priekalo — nemaloni pozicija 
mažai šaliai", pabrėžė S. Karaga
nov, vienas svarbiausių Rusijos 
užsienio politikos doktrinos kū
rėjų. 

padės išvengti priešpriešos Eu
ropoje, sako aukštas Vilniaus 
diplomatas. 

Lietuvos Užsienio reikalų 
ministerijos (URM) Politikos de
partamento direktorius Vygau-
das Ušackas komentavo Rusijos 
prezidento užsienio politikos 
patarėjo Sergej Karaganov pa
reiškimą, kad „Baltijos šalims 
būtų naudinga ne blokų prieš
prieša Europoje, o glaudus Rusi
jos ir NATO bendradarbiavi
mas". 

Antradienį kalbėdamas Mask
voje vienas svarbiausių Rusijos 
užsienio politikos doktrinos 
kūrėjų Sergej Karaganov per
spėjo: „Atsidurti tarp kūjo ir 
priekalo — nemaloni pozicija 
mažai šaliai". Tačiau, kaip 
pastebi Lietuvos URM atstovas, 
„kūjo ir priekalo palyginimas 
neatitinka dabarties realijų, ir 
Balt i jos valstybių narystė 
NATO turėtų būti suprantama 
kaip stabilumo padidinimas 
kaimyniniame Rusijos regione" 

Pasak V. Ušacko, NATO pajė
gų, pretendenčių į narystę joje 
bei Rusijos taikos įvedimo Bos
nijoje operacijoje liudija, kad 
toks bendradarbiavimas padeda 
stiprinti stabilumą Europoje. 

KALENDORIUS 

Birželio 20 d.: Silverijus, Flo-
rentina. Genulis. Aiva 

Birželio 21 d.: Šv. Aloyza? 
Gonzaga, vienuolis (1568-1591 t. 
Apolinaras, Demetrija. Galmi 
nas, Vasare Pirmoji vasaros 
diena. 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
D E T R O I T , M I 

Birželio 17 dieną St. Mary's 
bažnyčioje, Wayne, Michigan, 
buvo aukojamos gedulingos šv. 
Mišios už a.a. Valerijaus Gra
žulio vėlę. A.a. Valerijus Gra
žulis, 66 m. amžiaus, po sunkios 
ir ilgos ligos mirė birželio 13 
dieną savo namuose, Westland, 
Michigan. Šv. Mišias konce-
lebravo šeši kunigai jų tarpe St. 
Mary's klebonas kun. Raymond 
Bucon ir Dievo Apvaizdos para
pijos klebonas kun. Valdas Val
demaras. Mišių metu giedojo ve
lionio marti Sheila, o čelo skam
bino sūnus Marius. Vargonavo 
muz. Richard Schneider. 

Mišiose dalyvavo giminės, 
draugai ir parapijiečiai iš abiejų 
velionio parapijų. 

Birželio 16 d. Harry J. Will 
laidotuvių namuose įvyko ve
lionio paruoštų psalmių ir mal
dų skaitymas ir giedojimas. 
Lietuvišką dalį atliko žmona 
Lilė, sūnus Andrius ir Pranas 
Zaranka. 

Velionis paliko žmoną Lilę, 
sūnų Paulių, sūnų Marių ir 
marčią Sheilą, dukrą Laurą 
Vakarę ir žentą Todd Koniecz-
ny, sūnų Andrių ir marčią 
Michele, dukrą Birutę ir žentą 
Giedrių Bagdžiūnus, keturius 
vaikaičius, sesutes Ona Abarie-
nę ir Marytę Erlingienę su 
šeimomis, brolį Albiną Gražulį, 
bei daug kitų giminių Lietuvoje. 

Velionis buvęs aktyvus spor
tininkas ir ateitininkas. Savo 
laisvalaikį skyrė tarnaudamas 
St. Mary's parapijos krikščio
niško mokslo skleidimui ir jo 
įgyvendinimui. Daugiau negu 
15 metų buvo Dievo Apvaizdos 
parapijos sub-dekanas. Prieš 
trejus metus išėjo į pensiją iš 
BSFA Wyandotte chemijos įmo
nės, kur dirbo tyrimo skyriuje. 

Laidotuves tvarkė laidotuvių 
direktorė Yolanda Zaparackie-
nė. 

STOVYKLAUJA 
DETROITO SKAUTAI 

Detroito „Gabijos" ir „Balti
jos" skautų,-čių tuntų stovykla 
birželio 17 dieną prasidėjo Dai
navos jaunimo stovykloje. Sto
vykloje dalyvaus ir skautai iš 
Clevelando. Stovykloje daly
vaus daugiau negu 100 skautų 
ir skaučių. Stovykla tęsis vieną 
savaitę, o po to Dainavoje pra
sidės Fronto bičiulių 40-toji 
poilsio ir studijų savaitė. 

lm 

W O R C E S T E R , M A 

MOTINOS DIENA 
ALRK Moterų s-gos 5-ta 

kuopa gegužės 12-tą šventė Mo
tinos dieną. Organizuotai, su 
kuopos vėliava (dauguma pasi
puošusios tautiniais drabužiais), 
10 vai. ryto įžygiavome į Šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčią, 
chorui giedant „Sveika Marija, 
Motina Dievo". Prieš šv. Mišias 
dar buvo sukalbėta Švenč. Mer
geles Marijos litanija, kurią kal
bame kiekvieną rytą po lietu
viškų šv. Mišių. Už gyvas ir mi
rusias motinas šv. Misas aukojo 
ir pamokslą pasakė parapijos 
administratorius kun. Antanas 
Nockūnas.MIC. Įspūdingai gie
dojo parapijos choras ir solistas 
Valerijonas Roževičius, vado
vaujant vargonininkei Onai Va
linskienei. 

Motinos diena-kuopos tradici
nė šventė, švenčiama nuo pat 
įsisteigimo. Tikime, kad ji bus 
tęsiama dar daugelį metų, nes 
gyvuos ir ALRK Moterų s-ga, 
nepaisant, kad jos steigėjos ir 
pirmosios veikėjos jau visos 
iškeliavo į Amžinojo Tėvo 
namus, iš kurių žvelgia į mus, 
žygiuojančias po ALRK Moterų 
9-gos vėliava. Dievo Motinos 
Marijos globojamos. 

Po Mišių parapijos salėje „Ne 
ringos" ir „Nevėžio" tuntų 
skautės,-tai, vadovaujami skau 
tininkės Irenos Markevičienės, 
suruošė mamyčių ir močiučių 
pagerbimą, kurį pradėjo skau
čių paruoštais pusryčiais. Pa
sivaišinus, motinas jautriu 
žodžiu (kuris tikrai giliai su 
jaudino) sveikino ir dėkojo už 
motinų begalinį pasiaukojimą ir 
meilę Worcesterio lietuvių orga
nizacijų tarybos pirm. Petras 
Molis. Irena Markevičienė pa
skaitė eilėraštį, o Bronius Naras 
su skautėmis mamytėmis ir mo
čiutėmis įteikė po gėlę. 

Šia proga prisimename ir Si
biran ištremtas mamytes-gy vas, 
mirusias ir tas, kurių niekas 
neprisimena Sibiro tremtinės 
Paulinos Močienės žodžiais: 
„Niekam nieko gyvenime nepa
vydėjau, nei skanesnio kąsnio, 
nei geresnio rūbo, tik vienin
telio neįkainuojamo, turto — 
MAMYTĖS, nes Tėvynė ir MO
TINA kiekvienam yra viena". 

TRAGIŠKŲJŲ BIRŽELIO 
rVYKIŲ MINĖJIMAS 

LB Worcesterio apylinkės 
valdyba birželio 9 d. suruošė 
niekada nepamirštamų tragiš
kųjų birželio ir kitų Sovietų 
Sąjungos vykdytų baisių lietu
vių tautos naikinimo įvykių mi
nėjimą. 

Šv. Kazimiero parapijos baž
nyčioje už tremtinius, kalinius 
ir kankinius šv. Mišias aukojo ir 
pamokslą pasakė parapijos 
administratorius kun. Antanas 
Nockūnas,MIC. Giedojo parapi
jos choras, vadovaujamas vargo
nininkės Onos Valinskienės. 
Dalyvavo Dr. Vinco Kudirkos 
šaulių kuopa su vėliavomis. Po 
Mišių šventoriuje prie pamink
lo, dalyvaujant pamaldų daly
viams, vyko trumpos žuvusių 
pagerbimo apeigos, vadovaujant 
Dr. Vinco Kudirkos Šaulių 
kuopos vadui Arūnui Griga-
lauskui. Šaulės Janina Mi
liauskienė ir Vanda Ramonienė 
padėjo vainiką. Šv. Mišias au
kojęs kunigas sukalbėjo maldas. 
Žodį tarė LB pirmininkas Ro
mas Jakubauskas. Sugiedota 
giesmė „Marija, Marija". 

Maironio Parko salėje 3 vai. 
p.p. vyko tragiškųjų įvykių 
prisiminimo ir pagerbimo toli
mesnė tąsa. Vadovavo LB apy
linkės pirm. R. Jakubauskas. 
Kun. A. Nockūnas,MIC, sukal
bėjo maldą. 

Pagrindinis kalbėtojas buvo 
ilgametis Maironio Parko dr-jos 
pirmininkas Kazys Adomavi
čius. Jo kalba buvo labai trum
pa, faktais ir datomis įrodyta tų 
baisių trėmimų dienos, kurios 
prasidėjo netrukus Komunisti
nei Rusijos Raudonajai armijai 
1940 m. birželio 15 d. okupavus 
Lietuvą. Prasidėjo nekaltų 
žmonių suėmimai, žudymai ir 
trėmimai į Sibirą. 1941 m. 
birželio 13-14-18 naktimis vyko 
masiški kaimų ir miestų nekal
tų gyventojų suėmimai, nepai
sant jų amžiaus ir profesijų. 

Buvo parodyta Stasio ir Elz
bietos Rudžių dėka gauta vaiz
dajuostė „Tremtinių minėjimas 
Kaune". Daugiau kaip pusan
tros valandos trukmės filme 
matėme išlikusių gyvų tremti
nių suruoštą minėjimą Sibire 
žuvusių bendro likimo brolių, 
sesių atminimui. Daugelis jų 
pasakojo savo asmeniškas, šei
mos, giminių, artimųjų iškentė
tas kančias Sibire. Partizanai — 
bendros kovos brolių, sesių. Vi
sa tai išreiškė ne vien žodžiais, 
bet dainomis, kai kuriomis jų 
pačių sukurtomis Sibire, gies
mėmis, maldomis. „Viešpatie, 
meldžiame Tave, kad niekada 
nebūtų žmogui atimta TĖVY
NĖ". Visi baigę kalbėti padėjo 
žuvusių atminimui uždegtą 
žvakutę. Verkėme... Taip liūd
nai mintimis ir širdimis pabuvę 

Auris Jara.šūnas Univcrsity of California Los Angeles š m. gegužes 19 d. įsi
gijęs juridinių mokslų daktaro laipsnį. 

• 
su mūsų brangiais broliais ir G A R D N E R , M A 
sesėmis tremtiniais, klausy
dami jų skaudžių kančių, bado, 
alkio, netekimą bendro likimo 
tautiečių, kurie amžiams liko 
gulėti Sibiro tundrose žodžius, 
kartu ir partizanų, baigėme šį 
liūdną minėjimą. 

LB pirmininkas padėkojo vi
siems už atsilankymą ir pakvie
tė pasivaišinti kavute ir 
bandelėmis. Vaišes paruošė LB 
pirmininko žmona Teresė Jaku
bauskienė. 

PAVASARIO MADŲ 
PARODA 

ALRK Moterų Sąjungos 5-ta 
kuopa gegužės 19-tą Maironio 
Parke surengė gražią Pavasario 
madų parodą, kuriai atitiko ir 
ši graži pavasario diena su 80 
laipsnių šilumos temperatūra, 
iki šiol oras buvo gan šaltokas. 
Madų paroda daugiausia žavisi 
moterys—nuo vaikystės dienų 
mažos mergaitės mėgsta ir pra
deda puoštis. 

Viešnios ir svečiai buvo sutik
ti su vyneliu, sūriu ir kitais 
skanumynais. Visus pasveikino 
(o buvo prisirinkusi beveik pilna 
salė) kuopos pirm. Aldona Jak-
niūnaitė ir pakvietė Aldona Zit-
kienę, kuri atliko ne tik komen
tatorės, bet ir kosmetikos parei
gas, pagražindama ir taip jau 
gražias modeles. Visi drabužiai 
buvo iš „Casual Corner" drabu
žių prekybos. Komentatorė Al
dona gražiai apibūdino kiek
vieną modelę. 

Šv. Kazimiero parapijos var
gonininkė Ona Valinskienė 
pianino muzika kėlė nuotaiką ir 
palydėjo kiekvieną ateinančią ir 
iš salės išeinančią modeliuotoją. 
Malonu buvo sėdėti prie gražiai 
papuoštų stalų ir stebėti mode
les, besistengiančias patraukliai 
parodyti drabužius. Jos buvo ir 
jaunos, grakščios, kiekvienai 
pritaikinti atitinkami pavasa
riniai ir vasariniai drabužiai. 
Labai įdomu stebėti tas pačias 
merginas ir moteris apsiren
gusias vis kitokiais drabužiais ir 
gracingai vaikščiojančias salės 
takais. Kiekviena modelė paly
dėta ilgais plojimais. 

Po parodos puikios sąjungie-
čių įvairiausių rūšių paruoštos 
kepinukų vaišės. Viskas taip 
puošniai, skoningai paruošta ir 
daug darbo įdėta. Tai darbščio
sios bitelės ne tik kuopoje, bet 
ir kitose organizacijose. Vis tos 
pačios kepa, pluša, bilietus per
ka, visur prisideda ir dalyvauja. 

Vaišėmis rūpinosi Onutė Kil-
dišienė, Aldona Jakniūnaitė, 
Angelė Garsienė, Janina Mi
liauskienė, Vanda Ramonienė. 
Finansinius reikalus tvarkė 
Elzbieta Alavošienė ir Elena 
Banis. 

Modeliavo: Bernadeta Mi-
liauskaitė-Harris, Linda Hetel, 
Michelle O'Leary, Gina Pari-
seau, Darata Zaleckaitė, Karen 
Zaleckaitė. Dėkojame Maironio 
Parko pirmininkui Kaziui Ado
mavičiui ir visai vadovybei už 
salę ir dovanėles. Visoms na
rėms, prisidėjusioms prie 
gražiai pavykusios madų pa
rodos ir visoms viešnioms ir 
svečiams — už atsilankymą. 

J.M. 

ŠVENTĖME LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBE 

Lietuvos Vyčių kuopa Lietu
vos Nepriklausomybės šventę 
šįmet šventė kovo 24 d. Athol 
Šv. Kazimiero parapijos salėje. 
Renginys buvo sėkmingas — 
dalyviai pripildė salę ir išklausė 
puikią Bostono etnografinio an
samblio „Sodauto" atliktą pro
gramą. Ansambliui vadovauja 
Gitą Kupčiauskienė. Susilaukta 
daug gerų atsiliepimų. 

Gardner miesto meras per
skaitė proklamaciją ir pasakė 
puikią kalbą. Prasminga kalba 
buvo ir mūsų atstovo Washing-
tone John Oliver. Programą 
pravedė pirm. William Viš-
niauskas. Visus dalyvius vytės 
pavaišino kava ir skaniais pyra
gais, o vėliau, ansamblio nariai, 
vyčiai ir kviesti svečiai buvo 
pavaišinti karštais pietumis. 

Abu mūsų-miesto laikraščiai 
įvykį gražiai aprašė ir išspaus
dino nuotraukas. Šventėje daly
vavo 175 aspenys, o mūsų vie
tovėje tai jau nemažai! 

MŪSŲ MIRUSIEJI 

Pranė Juozapaitytė-Skruz-
dienė mirė sulaukusi 94 metų 
amžiaus. Paskutiniuosius kelis 
metus gyveno slaugos namuose. 
Buvo gimusi Lietuvoje, Kreke
navos miestelyje, kur iki 
Sovietų okupacijos turėjo mėsos 
parduotuvę. Karo pabaigoje pa
sitraukė į Vokietiją, gyveno 
Ravensburgo karo išvietintųjų 
žmonių stovykloje. Atvykusi į 
JAV gyveno Gardneryje, Roch-
esteryje ir Amsterdam, NY. 
Buvo ramaus ir malonaus būdo. 
Paliko dukterys: Bronė ir žentas 
Juozas Bekeris, Gardnerio lietu
vių klubo pirmininkas; duktė 
Juzė Navikienė ir sesuo Ona 
Vilčinskienė Lietuvoje, 3 vai
kaičiai,4 provaikaičiai ir viena 
pro-provaikaitė. 

Po šv. Mišių, kurias aukojo ir 
pamokslą pasakė kun. Joseph 
Jurgelionis, o žentas O'Neil ir 
vaikaitis per Misiąs pasidalino 
savo įspūdžiais apie mirusią 
močiutę, buvo gražiai palaidota. 
Lietuvių klubas parūpino kars-
tanešius. Polaidotuviniai pietūs 
buvo restorane. 

J a m e s Eacmen, buvęs dau
giametis lietuvių klubo kasinin
kas, daug klubui pasidarbavęs, 
mirė sulaukęs 82 metų amžiaus. 

Jo laidotuvėse Lietuvos Vy
čiai atliko savo ritualą ir 
palydėjo į amžinojo poilsio vietą. 
Karstanešiais buvo lietuvių klu
bo nariai. 

Paliko 3 dukterys, sūnus, 14 
vaikaičių ir seserys. 

Velionis pernai lietuvių klubo 
buvo apdovanotas garbės lenta 
už jo 43 metų darbą klubui. Tą 
įvykį gražiai paminėjo vietos 
laikraštis. Gražiai, su nuotrau
ka, buvo laikraštyje aprašytos ir 
jo laidotuvės. Neseniai buvo pa
laidota ir jo antroji žmona Mar-
garet, kuri jam daug padėjo 
klubo darbuose. 

Dieve, duok jiems visiems am
žiną atilsį. 

Koresp. 

DAYTONA BEACH, FL 

ŠVENTĖME MOTINOS 
DIENA 

Daytona Beach lietuviai gegu
žės 12 d. malda ir choro 
„Sietyno", vadovaujamo muz. 
Antano Skridulio, dainomis 
pagerbėme lietuvę Motiną. Mo
tinos dienos minėjimą suruošė 
Lietuvių klubo valdyba, vado
vaujama Jono Daugėlos. Iš 
plačiųjų apylinkių ir atvykusių 
svečių pamaldose ir minėjime 
dalyvavo daugiau šimtas as
menų. 

Ta proga šv. Mišias aukojo 
kun. Ričardas Grasso Prince of 
Peace katalikų bažnyčioje, Or-
mond Beach. Pradžioje jis pa
sveikino visas Lietuvos Moti
nas, prisimindamas ir Lietuvos 
Motinas tėvynėje išgyvenusias 
sunkius laikus, saugojant tau
tinę gyvybę. 

Pamaldų iškilmingumą pra
turtino choro „Sietyno" gražiai 
skambančios giesmės: „Marija, 
skaisčiausia lelija"; „Gloria"; 
Mozarto „Aleliuja"; A. Vanagai
čio „Sveika Marija"; J. Gruodžio 
„Tėve mūsų"; .Rūpintojėlis" (iš 
Lietuvos) ir pamaldos baig
tos „Sveika, Marija, Motina 
Dievo". 

Šv. Mišių skaitymus atliko 
Juoze Daugėlienė, o tikinčiųjų 
maldą, pačios parašytą, skaitė 
rašytoja Birutė Pūkelevičiūtė. 
Malda gilių, patriotinių minčių, 
kalbanti apie Lietuvę Motiną, 
jos išgyvenimus, auką tėvynei 
tautos priespaudos metais. 

Trys motinos: Marytė Šaraus-
kienė, Valytė Šileikienė ir Olga 
Kreivėnienė nešė šv. Mišių 
aukas. 

Kun. R. Grasso ir Birutė Pū
kelevičiūtė prisiminė sunkiai 
sunegalavusią klubo valdybos 
narę Onutę Daržinskienę ir 
prašė Aukščiausiojo jai palai
mos ir sveikatos. 

Tuoj po pamaldų, salėje vyko 
meninė dalis. 

Klubo pirmininkas Jonas 
Daugėla nuoširdžiai pasveikino 
šio telkinio lietuves Motinas ir 
visas moteris, palinkėjo laimės 
ir sveikatos. Trumpai prisiminė 
Motiros dienos reikšmę. Ši 
šventė švenčiama seniai visame 
kultūringame pasaulyje, tik 
bolševikai mūsų tėvynėje buvo 
įvedę „moters dieną". Lietuvės 
Motinos vardas yra artimai 
susyęs su kančia, sunkiais 
pergyvenimais ir didžiuoju pa
siaukojimu. Lietuvė Motina 
amžių sąvartoje saugojo tautos 
išlikimą, su meile ugdė šeimas, 
skiepijo savo vaikams meilę 
tėvynei. Okupacijų metais per
gyveno didžiausias kančias: 
matė sūnų žudymus, niekini
mus, Sibiran trėmimus, partiza
nų kovas ir jų žūtis. Lietuvė 
Motina atidavė didžiausią duo
klę Lietuvai. Tad šiandien jas 
prisimename su karšta meile ir 
amžinu dėkingumu, — žodį bai
gė Jonas Daugėla. 

Po to į sceną atėjo choro 
„Sietyno" vienuolika moterų ir 
šeši vyrai, o prie pianino — 
vadovas muz. Antanas Skridu-
lis. Susikaupę dalyviai atidžiai 

klausė gražiai skambančių dai
nų apie Motinėlę, apie Lietuvos 
grožį, tėvynės ilgesį. įspūdingai 
sudainuotos aštuonios dainos. 
Juoze Daugėlienė dainoje „Ty
kiai, tykiai" atliko solo partiją, 
taip pat ji ir Birutė Kižicienė 
dainų interpose atliko deklama
cijas. Bažnyčioje giesmės ir 
salėje dainos sudarė šventišką, 
malonią nuotaiką ir reiškė 
pagarbą lietuvei Motinai. 

Pabaigoje klubo pirmininkas 
Jonas Daugėla padėkojo chorui 
„Sietynui" ir jo vadovui muz. 
Antanui Skriduliui už giesmes 
bažnyčioje ir už gražią meninę 
programą salėje. Padėkojo klubo 
valdybai, ypač moterims ir 
klubo narėms už paruosimą gra
žių vaisių, kuriose motinos ir 
visos moterys buvo vaišinamos 
be įėjimo aukos, tik vyrams su
simokant įėjimo mokestį. 
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Padėkojo kun. R. Grasso ir 
rašytojai Birutei Pūkelevičiūtei 
už gražias maldas bažnyčioje, 
įvertino „Sietyno" ir jo vadovo 
didelį įnašą į šio telkinio lietu
vių kultūrinę veiklą. 

Minėjime dalyvavo ir iš toliau 
atvykusių svečių, kuriuos J. 
Daugėla pristatė. Tai — Eda ir 
Vilius Bražėnai, persikėlę į šį 
lietuvių telkinį nuolatiniam 
gyvenimui; Elena Pavalkienė iš 
Lietuvos, Bell iš Kolumbijos, 
Gediminas ir Aldona Griniai, 
Eugenija Treimanis, ir neseniai 
atvykę iš Lietuvos ir apsigyvenę 
šioje apylinkėje Juozas ir Graži
na Lukaševičiai su dukrele 
Jūrate. 

Pabaigoje visi pasivaišino 
paruostais pietumis ir valandėlę 
pabendravo, pasidalindami pri
siminimais apie Motinas. 

PASVEIKINTI 
STANISLOVAI 

Š.m. gegužės 7 d. į Onutės ir 
Stasio Daržinskių namus suva
žiavo didelis būrys kviestų 
bičiulių pasveikinti šeimininką 
Stasį vardo dienos proga, o taip 
pat švęsti jo 75-rių metų am
žiaus sukaktį. 

Kazimiera Jankauskaitė, pra
dedant šaunias vaišes, sukalbė
jo maldą, prašydama Aukščiau
siojo mielam Stasiui palaimos, 
sveikatos ir dar daug laimingų 
metų. 

Vaišių metų varduvininką ir 
sukaktuvininką Stasį Daržinskį 
visų vardu pasveikino klubo pir
mininkas Jonas Daugėla, palin
kėjo dar daug metų džiaugtis 
gyvenimu, prisiminė Stasio 
Daržinskio veiklą šiame telki
nyje. Už sukaktuvininką pakel
tas šampano tostas ir su
dainuota „Ilgiausių metų". 

Stasys Daržinskis į Ameriką 
atvyko 1949 m. 25 metus dirbo 
Čikagoje General Motor bendro
vėje, išėjęs į pensiją, drauge su 
žmona Onute 1984 m. persikėlė 
nuolatiniam gyvenimui į Day
tona Beach (Ponce Inlet). Čia 
gražiai įsikūrę Onutė ir Stasys 
Daržinskiai tuojau įsijungė į šio 
telkinio veiklą, dirba klubo 
valdybose, dalyvauja renginiuo
se. Uolūs lietuviškos veiklos 
rėmėjai, savo aukomis remia LB 
ir Lietuvių fondą bei kitų orga
nizacijų darbus. 

Mielam sukaktuvininkui Sta
siui laimės ir sėkmės! 

Jurgis Janusait is 
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LIETUVOS VALSTYBINIS 
SAUGUMAS II 

LIUDA RUGIENIENĖ 

Lietuvos Respubl ikos Seimo ir JAV LB 
Komisijos posėdžiai 

Lietuvos valstybinio saugumo 
ir gynybos koncepcijos projekto 
bendraautoriaus, santykiuose 
su Rusija specialisto, specialųjų 
misijų ambasadoriaus Česlovo 
Stankevičiaus pranešimas. (Su
t rumpinta iš garsiajuostės). 
Šiuo metu pagrindinė tema yra 
integracija į NATO ir kitas Va
karų institucijas. Vertinant geo-
strateginiu aspektu, yra disku
tuojama Europos suvienijimo 
problema ir keliamas klausimas 
ar NATO išplėtimas Vidurio 
Rytų Europoje nesukels pavojin
gų Europos padalinimo linijų. 
„Europos pavojingo padalinimo 
pavojus yra, tačiau ne toks apie 
koki kalba Rusija. Iš esmės yra 
išlikęs II pasaulinio karo pada
linimas ir NATO išplėtimas, 
sprendimas, mano požiūriu, yra 
to padalinimo panaikinimas, bet 
ne sukūrimas, net jeigu ir iš
kiltų, kaip Rusijos yra siūloma, 
dvigubo saugumų garantijų bu-
ferinė zona, pilkoji zona, inte
resų pasidalinimo zona, apie ką 
neseniai kalbėjo buvęs ambasa
dorius V. Lukin, kad Rusija turi 
varžytis su Amerika Vidurio 
Rytų Europoj dėl įtakos pasi
dalinimo. Šiam kontekste norė
čiau pastebėti, kad jau yra iš 
esmės susiformavęs vieningas 
Vidurio Europos regionas. Aš jį 
vadinu vieningu reg ionu" . 
Pavyzdžiui, Užsienio reikalų 
ministro P. Gylio dalyvavimas 
Prahoje susitikime su W. Chris-
topher pailiustruoja, kad vie
ningas regionas egzistuoja ir 
Lietuva jam priklauso. Šitas 
integralumas arba vieningumas 
yra institucionalizuotas. Tos 
pačios valstybės yra Europos 
asocijuotos na rės , V a k a r ų 
Europos Sąjungos asocijuoti 
partneriai ir tos pačios valstybės 

siekia NATO narystės". Jų yra 
mažiausiai devynios: Bulgarija, 
Čekija, Estija, Vengrija, Latvi
ja, Lietuva, Lenkija, Rumunija, 
Slovakija, dešimtoji Slovėnija. 
Prahoje dalyvauti buvo pakvies
tos dvylika valstybių. Iš tikrųjų 
skaičiai nėra svarbūs. „Aš noriu 
pabrėžti šio regionio vientisumo, 
vieningumo svarbą. Pavojingas 
padalinimas būtų tik toks, kuris 
kaip nors padalintų šitą regio
ną, pavyzdžiui, atskirtų Baltijos 
valstybes, atskirtų kitus ir pa
žeistų tą jo vieningumo princi
pą. Aš tą norėčiau pabrėžti". Šis 
regionas, kuris integruojasi į 
Vakarų institucijas, jau yra 
tampantis vieningos Europos 
dalimi, atkuriamas Europos in
tegralumas, kuris buvo pažeis
tas po II pasaulinio karo, pada-

: linus jį į Rytus ir Vakarus. Eu
ropa būtų vieninga visam šitam 
regionui integravus į bendras 
institucijas, tampant Transat
lantine sąjunga. 

NATO narystės siekiančios 
valstybės nėra vienodo sau
gumo būklėje. Baltuos valstybių 
sąlygos yra pačios nepalankiau
sios, joms gresia didesnės nei 
kitoms valstybėms grėsmės dėl 
istorintų ir geostrateginės ap
linkos veiksnių. Č. Stankevičius 
kalbėjo apie realybę, kuri egzis
tuoja, liniją tarp Nepriklauso
mų Valstybių Sandraugos ir 
aukščiau minėto abibūdinto vie
ningo regiono. Jau egzistuoja, 
kaip išorinė, kaip bendra dvie
jų sandraugų siena — NVS ir 
Europinės Sandraugos siena. 
Vyksta savarankiškos integra
cijos ir vienoj ir kitoj pusėj 
visose srityse, įskaitant sau
gumo ir gynybos sritį. Bendra
darbiavimas tarp Rusijos ir 
NATO, tarp NATO ir Ukrainos, 

Lietuvos Respublikos Seimo ir JAV LB komisijos pirmininkai dA kaires): 
Everistas Raisuotis ir Donatas Skučas. . _ . . , 

Nuotr. Liudos Kagieniene* 

tarp NATO ir NVS, t a rp šitos 
vieningos Europos ir vieningos 
integralios Euroazijos duoda 
prielaidas, kad ta siena gali būti 
bendradarbiavimo, normalios 
kaimynystės siena, nebūt inai 
turi tapt i konfrontacijos linija, 
jeigu niekas vienoje ar kitoje jos 
pusėje nevykdys agresyvios eks-
pansionistinės ar kokios nors 
kitokios politikos. NATO tokios 
politikos nevykdys. 

Ką č . Stankevičius mano apie 
NATO p l ė t i m o s i -procesą? 
NATO dar nėra įvardijusi būsi
mųjų narių ir taip pat nėra tvir
ta i pasakiusi , kad visos šio vie
ningo regiono šalys priklauso 
perspektyvinei jos užtikrinamo 
saugumo erdvei. Pirmiausia rei
kia a tsakyt i į klausimą KAS, o 
KADA yra mažiau svarbu. At
skiroms valstybėms įstojimo lai
kas gali būt i diferencijuojamas, 
priklausomai nuo aplinkybių. 
„Pabrėžiu, kad a tsakymas į 
klausimą KAS turė tų būt i duo
tas tokiu pavidalu, kad nepa
žeistų regiono vieningumo ir 
nesumažintų, ka ip sakė minis
t ras (P. Gylys), dalies valstybių 
saugumo tokiu būdu, netiesio
giniu". Visos regiono šalys tu
rėtų būt i pakviestos ka r tu pra
dėti narystės procesą, kad būtų 
bendro s tar to tak t ika . „Mano 
nuomone, pr i imant naujuosius 
NATO nar ius iš šio regiono, 
kurį vadinu vieningu, visoms 
kitoms regiono valstybėms yra 
būtina oficialiai suteikti na
rystės garanti jas. Kada pir
mosios šalys pradeda gauti 
saugumo garantijas, apimantį ir 
5-tąjį Washingtono sutart ies 
straipsnį, kitos šalys tur i turėti 
narystės garantijas. Klausimas 
KAS tur i būt i išspręstas aiškiai 
ir negrįžtamai". 

M. Stankevičius kalbėjo dar ir 
apie kitą aplinkybę, ta i NATO 
- Rusijos santykius. J ie gali būti 
įtvirtinti sutarties pavidalu. Tai 
būtų ypat ingų santykių sutar
tis, gal t a i bus nepuolimo, gal 
strateginės par tnerystės sutar
tis, kur i užt ikrins NATO - NVS 
koegzistenciją. „Atsakymas į 
klausimą KD2K yra NATO (16 
-t- 9, a r 10, a r 12) j a u būtų 
duotas t a m momentui kada bus 
nustatomi santykiai su Rusija, 
kad tie santykiai būtų nustatyti 
su NATO 26 (sąlyginiai), bet ne 
16. Taigi aplinkybės, kuriomis 
bus nusta tyt i Rusijos h* NATO 
santykiai y ra svarbios". Turėtų 
būti aišku, kad Rusija susitaria 
dėl savo santykių su besiple
čiančia NATO, tačiau ji nenu
stato NATO plėtimosi. „Nusta
t an t š i tus santykius a r bus 
skaidrumas ir permatomumas, 
ar nebus susi tar ta už niekeno 
nugaros, ant ra , ar nus ta tan t 
šitus santykius nebus padarytas 
kompromisas dėl Vidurio Rytų 
Europos vals tybių". Vil t ies 
suteikia NATO generalinio sek
retoriaus pareiškimas Maskvo
je, kad NATO pats spręs klausi 
mus, bet nespręs juos su Rusi
ja. Su Rusija spręs t ik NATO ir 

Rusijos santykius. Jeigu ši stra
tegija bus įgyvendinta, ta i prob
lemų Lietuvai bus mažiau. Pa
grindai yra geri. 

Č. Stankevičius taip pat pa
aiškino ir apie dokumentą, ku
ris buvo suformuotas visų Parla
mente atstovaujamų partijų, tai 
„Lietuvos nacionalinio saugu
mo užtikrinimo pagr inda i" . 
Grupė dirbo pusantrų metų. 
Vienas iš svarbių dalykų būtų, 
sąlygojančių ir Lietuvos užsie
nio politikos ir nacionalinio 
saugumo užtikrinimo kryptis, 
ta i nuostata, „kad Lietuva yra 
Vakarų ir Europos dalis, bet 
nėra nei tiltas, nei kokia nors 
tranzito teritorija, nei pilkoji 
zona, nei, tuo labiau, buferinė ar 
įtakų zona. Integralumas su Va
karais , su Europa, ta i išeities 
taškas. Iš to seka visa integra
cinė politika į NATO, į Europos 
Sąjungą ir į V Europos Sąjun
gą, kaip tą integralumą užtik
rinančias ir įgyvendinančias in
stitucijas. Tas in tegra lumas 
grindžiamas bendromis vertybė
mis ir įgyvendinamas per bend
ras institucijas, kurių narystės 
Lietuva siekia". Lietuvos sau
gumo užtikrinimo strategija yra 
grindžiama atgrasimu. Lietuva 
yra pasiryžusi priešintis visų 
piliečių jėgomis ir visais įma
nomais būdais. Politikai sutar
t inai suformulavo pagrindinius 
Lietuvos gynybos principus: pir
ma, Lietuvos gynyba yra visuo
tinė; antra, Lietuvos gynyba yra 
besąlygiška. Visuotinumas su
prantamas taip: gynyboje ren
giasi dalyvauti kiekvienas pi
lietis ir visa tauta, ne t ik ka
riuomenė. J i e gins ginklu ir vi
sais prieinamais būdais Lietu
vos laisvę, teritorijos vientisumą 
ir konstitucinę santvarką. Gy
nybos besąlygiškumo principas 
reiškia, kad I 'etuva visais atve
jais ginsis ginklu, nepriklauso
mai nuo karinių ar kitokių są
lygų. Tai yra atgrasinimo veiks
nys, bet kar tu ir strateginis 
uždavinjs, kurį reikia įgyven
dinti parengiant piliečius, vi
suomenę ir valstybės instituci
jas, pirmiausia kariuomenę gy
nybai. 

Č. Stankevičius pabrėžė sie
nos kontrolės ir oro erdvės 
kontrolės svarbą. Kadangi jau 
yra susiformavusi integralios 
Europos erdvė, kuriai priklauso 
Vidurio Rytų Europos valsty
bės, reikia užtikrinti vieningą ir 
patikimą su NVS sienos kontro
lę. „Tarp NATO užtikrintos 
saugumo erdvės, kurioj Lietu-' 
va siekia dalyvauti, sienos eis 
nuo Turkijos iki Norvegijos, pa
gal Lietuvos. Latvijos, Estijos 
rytines sienas". Oro erdvės 
kontrolės sistema bus suderin
t a su NATO oro erdvės kontro
lės sistema, išplėsta visai Euro
pai. Labai svarbi šiame reikale 
yra JAV pažadėta parama, ypač 
technikinė, organizacinė, nor
matyvinė. 
„Jūsų komisijai norėjau ypač 
pabrėžti skirti svarbų dėmesį 

šiam projektui, kad jis Amerikoj 
ir Lietuvoj būtų pakankamai 
iniciatyvus". Kitas aktualus 
reikalas, ta i rimtos finansinės 
investicijos į Lietuvos krašto ap
saugos sistemą, ypač į tuos pro
jektus, kurie yra patys svar
biausi. Bendradarbiavimas tai
kos palaikymo rėmuose yra per
spektyvus ir svarbus. „Supran
tu šitą bendradarbiavimą ne 
kaip specialų indėlį taikai pa
laikyti, bet kartu kaip integraci
jos ir kaip suderinamumo su 
NATO pajėgomis mechanizmą, 
kadangi Lietuva negali turėti 
atskirų pajėgų taikos palaiky
mui ir atskirų pajėgų krašto gy
nybai". 

Baigdamas Č. Stankevičius 
pasakė savo nuomonę ir apie 
Karaliaučiaus sritį. „Lietuvai 
Karaliaučius yra speciali prob
lema, kuri kyla iš tos srities 
mil i tar izuotume Ne tik dėl to, 
kad ten yra labai daug ginklų, 
bet ir dėl to, kad ten yra tik mili-
tarinė visuomenė, nėra civilinės 
visuomenės, labai agresyvi vi
suomenė, labai sovietizuota. Iš 
to Lietuvai kyla gana rimtos 
saugumo problemos. Antra ap
linkybė, kad Rusija visą laiką 
sieks į tvir t int i kokias nors 
strategines specialias komu
nikacijas į šitą militarizuotą 
sritį. Gerai, kad Lietuva neturi 
specialios sutart ies dėl karinio 
tranzito, tačiau Lietuva dėl šitos 
srities militarizuoto pobūdžio ir 
dėl t am t ikrų tikslų, kaip stra
teginio forposto, neturėtų įtei
sinti jokių komunikacijų specia
liomis sąlygomis Rusijai, nei 
tranzito, nei vamzdynų, nei 
kitoje srityje. Aš visiškai remiu 
Lietuvos politiką, kurią pre
zidentas paskelbė 1995 metais 
savo ka lboje General inėje 
Asamblėjoje, kad Lietuva siekia 
šios srities demilitarizavimo". 

Danutė Bindokienė 

Pavyko prisivilioti 

DIDĖJA NEAPSĖTOS 
Ž E M Ė S PLOTAI 

Sta t is t ikos departamentas 
prognozuoja, kad šiemet liks ne
apsėta apie 400,000 hektarų dir
bamos žemės — pusketvirto kar
to daugiau negu pernai. Per 
pastaruosius 5 metus dirbamos 
žemės plotai kiekvienais metais 
mažėjo. Tuo tarpu Žemės ūkio 
ministerijos sekretorius Vytau
tas Poliūnas „Lietuvos rytui" 
teigė, kad didėjantys neįdirbtos 
žemės plotai — ne tragedija. 
„Žemės ūkio specialistai turėtų 
tose žemėse sodinti mišką ar 
statyti pramonės objektus", sa
kė jis. J is įsitikinęs, kad žemdir
bių finansinė būklė šį pavasarį 
yra geresnė negu prieš keletą 
metų. Šiemet iš valstybės biu
džeto Žemės ūkio paramos fon 
dui yra skirta 12 mln. litų. Ba
landžio mėnesį gauti pirmieji 3 
milijonai, kurie paskirstyti 10 
apskričių. Žemės ūkio paramos 
fondo lėšomis kredituojami že
mės ūkio produkcijos gaminto
jai ir agroserviso įmonės bei 
kooperatyvai. 

Rusijoje sekmadienis atėjo ir 
praėjo, nepalikęs sprendimo, 
nors apie 74 mln. balsuotojų 
da lyvavo prezidento r inki
muose. Antradienį, kai buvo su
skaičiuota 99 proc. balsų, tarp 
pagrindinių dviejų kandidatų 
skirtumą sudarė vos 3 proc. — 
per mažai, kad vienas jų būtų 
paskelbtas laimėtoju. Paskel
bimo reikės laukti iki liepos pra
džios, kai rusų tauta turės per-
balsuoti ir aiškiai apsispręsti, ar 
Kreml iu je nor i pasodin t i 
komunistą Ziuganovą, ar labai 
daug nusivylimo atnešusį Jel
ciną. 

Boris Jelcin, be abejo, gerai 
supranta, kad 35.2 proc. rinkė
jų už jį atidavė savo balsus ne 
dėl pažadų pagerinti padėtį 
k r a š t e , ne dėl komunizmo 
grįžimu bauginimo taktikos, 
kurią jis buvo ypač pamėgęs 
p a s k u t i n ė m i s r i n k i m i n ė s 
kampanijos savaitėmis, o tik 
pasirinko iš dviejų blogybių 
mažesniąja. Nepaisant Ziugano
vo gautų 31.95 proc. balsų, di
džioji dalis rusų vis t ik nebeno
r i grįžti į komunizmo spąstus, 
kuriems jis atstovauja. 

Gaila, kad likimas, tarsi krės
damas nevykusį pokštą, Rusijai, 
pirmą kartą istorijoje žengian
čiai į mažai pažįstamus demok
ratijos tolius, vadu paskyrė 
visiškai netinkamą asmenį. 
Jelcinas, po pučo perimdamas 
valdžią iš Gorbačiovo, mokėjo 
įtikinti tautą, kad prasideda 
„medaus ir pieno" amžius, ta
čiau netrukus į savo pažadus 
įs ipainiojo, kaip ga idys į 
pakulas. Jis neparodė tvirtos 
rankos nei užsienio, nei vidaus 
politikoje. Galbūt pakenkė ir 
besąlyginis JAV vyriausybės, 
ypač prezidento Bill Clinton, 
pataikavimas bei nuolatinis 
rėmimas. Jelcinas pats pradėjo 
tikėti savo svarba ir nepamaino-
mumu, rusai — per dideliu 
vakariečių kišimusi į krašto 
vidaus reikalus. Tautos nusi
vylimas Jelcinu pasiekė zenitą, 
kai per ilgai užsitęsęs karas 
Čečėnijoje privertė prieš Rusijos 
politiką pasisakyti ne tik užsie
nį, bet ir daug savųjų. Gal buvo 
galima atleisti už krašte išpli
tusi biurokratų sauvaliavimą, 
organizuotą ir neorganizuotą 
nusikalstamumą, darbų stoką, 
infliaciją ir daug kitų blogybių, 
bet visuotinė neigiama pasaulio 
nuomonė giliai pažeidė šovi-
nistišką rusų tautos savigarbą. 

Neverta dėti per daug vilčių, 
kad ir liepos rinkimuose nelai
mės komunistas. Gennadij Ziu
ganovą dar per anksti nurašyti 
į nuostolius. Faktas, kad už jį 
balsavo ne ką mažiau, kaip už 
Jelciną, liudija neišnykusį 
sentimentą komunizmui. Ta
čiau šiuo metu jau įsimaišė ir 

pašalines įtakos, kurios gali nu
spręsti būsimųjų rinkimų re
zultatus. Lietuviai ->ako. kur du 
pešasi — trečias laimi Šiose 
varžybose del baisa iškilo 
trečias laimėtojas — gen. Alek
sandras Kanovičius Leb*rd. už 
kurį pasisakė netoli 15 proc. 
balsuotojų. Tiesa, jam nėra 
galimybių nurungti Jelciną ar 
Ziuganovą, be jo rėmėjai gali 
kaip tik padaryti iemiamąjj 
skirtumą tarp laimėtojo ir pra
laimėjusio. Tad. galima tikėtis, 
kad iki rinkimų abu kandidatai 
lankstysis trečiajam, megin 
darni laimėti jo paramą ir 
balsus. 

Prez. Jelcin šiuo atveju iš
t r a u k ė la imingesnę kortą. 
Nepaisant, kad neseniai jis buvo 
labai neigiamos nuomones apie 
gen. Lebed, nevengiantį kritiš
kai pasisakyti dėl karo Cečėni-
joje (generolas buvo priverstas 
atsistatydinti iš savo pareigų 
Rusijos armijoje), nusikaltimų 
krašte ir kitų prezidento nesu
gebėjimų tvarkytis, Jelcinas 
pasiryžęs viską užmiršti, atleis
ti , vadovautis „kas buvo — 
pražuvo" politika. Pasikvietęs 
gen. Lebed į Kremlių, prižadėjo 
viską, ko tas iš tikrųjų siekė: 
valstybės apsaugos ir vidaus 
reikalų ministro postą. Iš tik
rųjų susidaro įspūdis, kad 
Jelcinas gen. Aleksandrą Lebed 
jau paskyrė savo įpėdiniu — 
būsimuoju Rusijos prezidentu 
2001 metams, o gal ir anksčiau, 
nes Jelcino sveikatos stovis nie
kam per daug vilčių nekelia. 

Gen. Lebed praeityje taip pat 
nevengė pareikšti savo nuomo
nę apie Rusijos prezidentą. 
Pareiškimai dažniausiai buvo 
neigiami, todėl jam kainavo ir 
einamąsias pareigas. Tačiau 
gen. Lebed niekad neslėpė savo 
ambicijų — turėti lemiamos 
įtakos Rusijos politikoje. Pri
ėmęs Jelcino pasiūlymą, savo 
tikslą gali pasiekti: tapti ne t ik 
įtakingu, bet šiuo metu galbūt 
įtakingiausiu visame krašte. 

Gennadij Ziuganov su Jelcino 
pasiūlymais neturi galimybės 
lygintis, be to, gen. Lebed 
griežtai nusistatęs prieš ko
munizmo grįžimą, „tai atgyve
nusi sistema ir nebeverta toli
mesnio dėmesio". Nors Ameri
kos spauda ir televizijos laidų 
komentatoriai pristato gen. 
Aleksandrą Lebed, kaip tvirtų 
pažiūrų ir toli siekiančių am
bicijų, nenuolaidų kovotoją už 
tvarką ir savo kraštą, bet jo 
pasisakymas, atsidūrus dėmesio 
centre, skamba kone vaikiškai: 
„Prieš trejus metus aš buvau 
niekas, o dabar galiu net tapti 
Rusijos vyriausybės galva..." 
Nėra abejones, kad gen. Lebed 
susidariusia padėtimi mokės 
pasinaudoti. 

ARTIMOJI ANGLIJA 
LEONAS VENCKUS 

43 
Todėl šeštadienio rytą su savo šeimininkais 

vėl susirinkome Blaivybės draugijos salėje. Iš čia, vado
vais aprūpinti, kas automobiliais, kas traukiniu, iš
vykome. 

Edinburgh pasiekėme per gerą valandą. Važiuodami 
per Glasgową ir jo priemiesčius, pastebėjome, kad čia 
kai kurių pastatų architektūra žymiai skiriasi nuo 
angliško stiliaus, daugiau panaši į europietiška- Pirmą 
kartą apsilankiusiam Edinburgho mieste, tuojau kren
ta į akis skirtumas tarp jo ir senojo Glasgowo. Edin
burgh su savo tiesiąja Princess Street gatve, savo nuosta
biais gėlynais, paminklais ir didinga pilimi sudaro nepa
mirštamą įspūdį. 

Edinburgho pilis statyta XI amžiuje ant labai aukš
to ir stataus uolos kalno. Daug ginklų žvangėjimo gir
dėjusi, daug mūšių bei skerdynių mačiusi, ji šiandien 
didingai stovi ir tyliai byloja apie žiaurias anų laikų 
kovas ir pralietą kraują; tik kiekvienos dienos vidur
dienį vienas patrankos šūvis iš aukšto pilies bokšto su 
drebina Edinburgho miesto tylą ir jo gyventojams 
primena senąją praeiti. 

Užlipus į pilies kiemą ir žiūrint žemyn, vaizdas pana
šus kaip iš lėktuvo. Pilies vidus tartum vienas ištisas 
muziejus, pilna įvairiausių Škotijos karinių dalinių senų 

ir naujų uniformų, ginklų, medalių Ten už stiklų nuply 
šusios, iš priešų paimtos, kabo senos vėliavos. Salia jų 
sukabinti paveikslai — buvusių valdovų, politikų bei 
karvedžių. Viename mažame pilies kambaryje, už stiklu 
ir užtvarų, padėti Škotijos valstybinis kardas ir 
karališkoji škotų aukso karūna , papuošta įvairiausiai 
ne dirbtiniais (taip mums aiškino) brangakmeniais . < 
pačioje aukščiausioje uolos kalno viršūnėje stovi sena 
bet puikiai įrengta koplyčia, kurion įžengus, kiekviena-
tuojau pajunta tylą, orumą ir rimtį. Sienose įmūryto 
akmeninės lentos. Juose iškalti škotų karinių daliniu 
pavadinimai, kur ie dalyvavo pirmame ir antram 
pasauliniame kare . Prie kiekvienos lentos, ant atskir 
stalo sudėti tų dalinių žuvusių karių alfabetiniai šan
sai. Pažymėta žuvusio kario vardas, pavardė, laipsn-
ir numeris. Taip pat, kada ir kur žuvo. 

Norint viską bent kiek geriau ir atidžiau apžiūrėt 
Edinburgho pilyje, vargiai ten užtektų vienos dieno-
Todėl mes sustojome tik prie pačių įdomiausių eksp< 
natų, skubėdami iš vienos salės į kitą. Pagaliau, kitiem-
jau pavargus, suėjome į buvusią Škotijos karaliai: 
James n vaišių salę. Joje dabar įrengta užkandinė pili*-
lankytojams. Salėje iki šių dienų paliktos anų laikų pi.. 
čios, senoviškos ugniavietės, sienos apkabinėtos įvairiai: 
šiais kardais ir ietimis, o Škotijos karaliai ir didikai mo
davo triukšmingas puotas, tai ten tarp nemažo skaičiai: -
įvairaus plauko ir tautybių turistų prisėdo ir lietuvio 
ekskursantai. 

Kuomet iš pilies išėjome, jau buvo vėlyvas popieti 

Laikas grįžti į Glasgową. Ten mūsų „Velykų šeiminin
kės ' " jau laukė savo svečių sugrįžtant, paruošusios pie
tus. Jeigu vienas ki tas mančesteriškių suabejojo, ar 
valgyti mėsiškus patiekalus prieš Velykas, tai šeimi
ninkai greit ir įtikinančiai išsklaidė tokius abejojimus, 
tvirtindami, kad kelionėje esančiam katalikui pasninkas 
netaikomas. Be to, čia Škotija, kur veikia kitokie 
įstatymai... 

Vakare daugelis nuėjo į bažnyčią, kur keli lietuviai 
kunigai klausė išpažinčių. Nors žinojome, kad rytoj teks 
ankst i kelti, neretas ekskursijos dalyvis su savo malo
niais šeimininkais (mudu su žmona buvome apsistoję 
pas Anelę ir Joną Gužauskus ir jų tėvus Vaičiui ius), iš
sėdėjome besikalbėdami gerokai iki po vidurnakčio 

Velykų ryte šeimininkai jau anksti budino savo 
svečius, kad nepavėluotume į Prisikėlimo Mišias. Lauke 
oras pasitaikė ne geresnis, kaip Manchesteryje: lašno
jo lietus. Nepaisant, kad Glasgowe penktą valandą ryte 
nevažinėja nei tramvajai, nei autobusai. Dievo namai 
netrukus prisipildė. Vietos lietuviai iš anksto pasirūpi
no susisiekimo priemones, nors tuo laiku dar nedaugelis 
jų turėjo nuosavus automobilius. Bet, kurie turėjo, 
mielai talkininkavo kitiems. 

Choristai susėdo į atskirus suolus. Belaukiant, kol 
kunigas atvyks prie altoriaus, jie užgieda seną, dvibalsę 
giesmę, kurios gaidą prisimenu dar iš vaikystės dienų 
Ją giedodavo mano moti na ir senelė iš storų, juodais vir 
Sėliais maldaknygių, . .Kantičkomis" vadinamų 
Klausomės ir stebimės. Vos pajėgiu patikėti. kad šitie 

choristai, kurių dauguma jau Škotijoje gimę ir tikriau
siai Lietuvos niekad nematę, galėtų šitokias senas gies
mes giedoti ir ne tik išlaikyti, bet gyvai naudoti tai, ką 
mes jau baigiame pamiršti. 

Turbūt Velykos kiekvienam lietuviui, gimusiam 
tėvynėje, yra pati iškilmingiausia ir brangiausia reli
ginė šventė metuose. Visą Gavėnią užtrukęs tylos ir susi
laikymo metas savaime sudaro šventės laukimo nuo
taiką. Ir dabar, šioje senoje Glasgowo bažnyčioje, lau 
kiame kažko nepaprasto, kai girdime sena? lietuviškas 
giesmes be vargonų palydos 

Pro aukštos bažnyčios spalvotus langus pamažu pra 
deda veržtis dienos šviesa. Priekyje atsiradęs kunigas 
Gutauskas, atsisukęs į žmones, užgieda: 

— Linksma diena mums prašvito 
Visi laukėm džiaugsmo šito.. 
Malonus šiurpas sudrebina širdį, kuomet pajunti. 

kad visi bažnyčios lankytojai pakyla ir kartu su var
gonais bei Velykų varpais šimtai balsų susijungia. Įsslie 
dami i džiaugsmingąjį, vis besikartoianti. Aleliuja 

Prasidėjusi procesija, su baltai aprengtomis, mažo
mis mergaitėmis priekyje, ir vel primena Lietuvoje švęs
tas Velykas. Viskas taip malonu. ta:p artima ir miela. 
Rodos, ne svetimame krašte gyveni, bet savo gimtame 
krašte. Po pamaldų šventoriuje vieni kitus sveikina. 
bučiuodamiesi linksmų, sveiku Velvku linki B<>t lietus 
dabar jau kaip reikiant drėkina, tad visi skuba namo 

(Bus daugiau) 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1996 m. birželio mėn. 20 d. 

ALIO! ALIO! KALBA 
RADIO PHILADELPHIA! 

1996 m. b a l a n d ž i o 27 d. b e n d r u o m e n ė s ba l so l a i d a 
Ph i l ade lph i jo j 

Tą vakarą skubėjo žmonės 
išsipuošę ir lūkesčio pilnais 
veidais , skubėjo į v a i r i o m 
gatvėm ir įvairiom priemonėm, 
įvairaus amžiaus, maži ir dideli, 
skubėjo visi į Čiurlionio salę, į 
Lietuvių namus, kuriuose jų 
l auke jub i l ie j in i s p o b ū v i s 
atšvęsti Philadelphijos radijo 
valandėlės „Bendruomenės bal
sas" — dabartinės sudėties de
šimtmetį ir tuo pačiu 43 metų 
radijo valandėlės gyvavimo 
Philadelphijoj sukaktį. Tai buvo 
svarbus įvykis, atžymintis visos 
Philadelphijos ir apylinkės lie
tuvių malonų bendravimą kiek
vieną šeštadienio rytą radijo 
bangomis. 

„Bendruomenės balso" istori-
. ja įdomi, prasidėjusi su atplūs-
- tančia pokarine lietuvių banga 
• 1945-1950-taisiais metais. Nors 
• tuo metu Philadelphijoj egzistavo 

net kelios radijo valandėlės, 
buvo pasigesta valandėlės, la
biau pritaikytos naujųjų atvykė
lių reikalams ir jų idėjoms. Su 
ta mintimi ir prasidėjo pusė 
valandos transliacija iš stoties 
WDAF, kurioje daug darbavosi 
energingas redaktorių, pranešė
jų ir talkininkų būrelis. Pir
maisiais valandėlės redakto
riais buvo Kostas Ostrauskas, 
Balys Raugas, Adolfas Gaigalas 
ir Henrikas Savickas. Tais pir
maisiais metais buvo didelis en
tuziazmas ir susidomėjimas, tad 
netrukus pusvalandis prasitęsė 
iki valandos. Bendruomenės 
Balsas valandinę laidą išlaikė 
keletą metų ir tiktai vėliau, kai 
pradėjo jaustis žmonių dėmesio 
išsiblaškymas j asmeniškus rei
kalus, vėl pereita prie pusvalan
džio laidos. Laidose vadovavo 
Henrikas Savickas, kur i s tose 
pareigose išbuvo iki 1989 metų. 
Jam pasitraukus iš šių pareigų, 
radijo pusvalandis vėl sugrįžo į 
sambūrį, jam vadovauti ėmė Ju-
lia Dantienė. 

t*-v5®'!w*: 

Philadelphijos lietuvių radijo valan
dėles šventėje programai vadovavo 
Dalia Jakienė. 

Nuotr. Rimo Jako 

Radijo laidos talkininkų būre
lis susideda iš 15 asmenų. Tai 
— Julia Dantienė. Ramunė ir 
Paulius Dainorai. Teresė Gečie
nė, Jūra tė Gentlesk, Dalia Ja
kienė, Roma Krušinskienė, Gin
taras Labutis. Aniliora Mašalai-
tienė, Aldona Page. Raimonda 
ir Vidmantas Ruksiai, Kristini: 
ir Virgus Volertai ir Vytautas 
Volertas. kurie ir su t raukė pu
blika j šį pakilios nuotaikos 
pobūvį. Kaip pridera radijo 
pobūviai, po malonios vakarie
nės pasigirdo ..Bendruomenės 
balso" muzikinės temos garsai, 
o pažiūrėjus į laikrodį, kai kurie 
net susimaišė nes laikrodis rodė 
lygiai 9 vai. ir atrodė, kad gal 
kartais laikas sugrįžo atgal ir 
mes vėl girdime šeštadienio ryto 
programą. Tačiau sekundžių 
tarpe visos abejonės buvo iš 
sk la idytos , kai šio vakaro 
pranešėja Dalia Jakienė įžengė 
j sceną ir paskelbė kad ši 
valandėlė pasiekia mus ne oro 
bangomis bet televizijos, ir mes 
ne tiktai girdime, bet ir matome 
šią transliuojamą programą. To
liau buvo nuotaikinga radijo 
valandėlės apžvalga ir įdomūs 
muzikiniai įtarpai. 

Pasirodė naujieji atvykėliai. 
atplūdę į Philadelphiją jau po 
šaltojo karo pabaigos. 1989-90 
metais. Tai — Ramunės Daino-
rienės vadovaujamas ,.Mažasis 
ratilio", susidedąs iš buvusių 
„Ratilio" ansamblio narių, apsi
gyvenusių Amerikoj, su jais 
dainavo vietiniai l i tuanai. Sce
noje girdėjome skudučių muziką 
atliekamą Raimondo Matulio
nio, Edvardo Sinkoros, Arvydo 
Laurinavičiaus ir Pauliaus Dai 
noro. Tada pasirodė keturios 
poros — Ramunė ir Paulius Dai
norai, Egida ir Raimundas Ma-
tulioniai. Valda ir Edvardas 
Sinkorai. Astra Astrauskienė ir 
Arvydas Laurinavičius ir pa
šoko senovinės Lietuvos tauti
nius šokius palydint vietinės 
kaimo kapelos, kuriai vadovau
ja Lina Cox, sudėtyje Gintaras 
Labutis. Juozas Kasinskas. Vy
tau tas Maciūnas ir Kristina 
Kasinskaitė. Jų atlikti šokiai ir 
dainos sugrąžino mus i Lietuvos 
senovę. Šokiai buvo ramūs, 
santūrūs ir maloniai pasikarto
jantys, dainų melodija buvo ne
komplikuota ir tonas sodria: 
banguojantis — rodos girdėjai 
kaimo moteris dainuojančias, ar 
tai po lauko darbų, ar susėdu
sias darželiuose sekmadienio po 
piete. jutai vėl ramu ir maionu 
lietuviškos praeities srovenimą 
ir, atrodo, taip ir rorėjosi įsi
jungti į jų eiles, padainuoti ir 
pašokti... ir štai . lyg atspėdarm 
tas mintis, šokėjai pasipylė nuo 

CLASSIFIED GUIDE 

TRANSPAK 
Siuntiniai į Lietuvą laivu su pristatymu į namus. 

Skubiems sintiniams AIR CARGO. 
Komercinės siuntos pagal susitarimą. 

Pinigai pervedami doleriais 
nuo išsiuntimo dienos į gavėjo 

rankas tarp 2 - 5 dienų. 
Galimybė pervesti dolerius iš Lietuvos į ]AV. 

TRANSPAK - vienintelė siuntinių persiuntimo 
įstaiga, kur pinigai pervedami pagal Illinois 

valstijos leidimą. 
MAISTO SIUNTINIAI. 

Siųskite per seniausią siuntinių j Lietuvą įstaigą. 

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

REAL ESTATE 

Edvardas Sinkora (iš kairės), Astra Astrauskiene, Eg da Matulionienė. Valda Sinkonenė ir Ramu
ne Dainoriene atliko programą Philadelphijos liet vių radijo valandėlės šventėje. 

Nuotr. Rimo Jako 

PAMINĖTA DVIGUBA 
DAILININKO JUOZO 

BAGDONO SUKAKTIS 
Šeštadienį ir sekmadienį, bir

želio 1 ir 2 d., Kultūros židinio 
didžiojoje salėje, Brooklyn, NY, 
LB New Yorko apylinkė „Vers
mė" suruošė dail. Juozo Bagdo
no dailės darbų parodą. Paroda 
buvo skirta dail. Juozo Bagdo
no 85 metų amžiaus ir 60 metų 
kūrybos sukaktims paminėti. 

I parodos atidarymą, šeštadie
nį, 7 vai. vakare, atsilankė apie 
70 meno ir dail. J. Bagdono ger
bėju. Parodą atidarė ir įžanginį 
žodi tarė „Versmės" pirminin
kas dr. Algis Pliūra. 

Lietuvos generalinis konsulas 
dr. Petras Anusas, pasidžiaugęs 
dail. J. Bagdono atliktais kūry
bos darbais, sveikindamas, dai
lininkui linkėjo dar daug paro
dų ne tik čia (Amerikoje), bet ir 
jo gimtojoje Žemaitijoje —jo my
limoje Lietuvoje. 

Apie dail. J. Bagdono nueitą 
ilgą kūrybos kelią plačiau kal
bėjo rašytojas Paulius Jurkus. 
Vysk. Paulius Baltakis, OFM, 
savo sveikinimus ir linkėjimus 
J. Bagdonui išreiškęs, nepamir-

scenos ir nusileidę į salę, jau 
šokdino svečius. 

Radijo — televizijos programa 
tesėsi toliau, buvo pagerbti radi
jo valandėlės nariai, jau atsisky
rę iš mūsų tarpo, buvo žinios iš 
Lietuvos ir vietinės, kurias Da
lia Jakienė atitinkamai pristatė 
tai su jumoru, tai su rimtu įsi
jautimu. Visus nutiko dar viena 
staigmena, kai įžengusi į sceną, 
radijo valandėlės vadovė Julia 
Dantienė pasveikino visus ir 
pranešė, kad kompiuterio pagal
ba yra išsiaiškinusi ateitį ir 
žinanti, ką būsimieji laikraščiai 
2020 metais rašys apie dabarti
nius radijo valandėlės darbuoto
jus. Čia būtų sunku išvardinti 
visus jų numatytus pasiekimus. 
tačiau tenka pabrėžti, kad kiek
vienas narys buvo labai paska
tintas dar daugiau reikštis savo 
srityje ir dar daugiau prisidėti 
prie darnaus ir meniško ben
dradarbiavimo per radijo valan
dėle. I scena buvo pakviesti visi 
radijo sambūrio nariai bei pro
gramos dalyviai, i r po gausių 
plojimų daina sujungė visus, ir 
programos atlikėjus, ir valandė 
les narius, ir žiūrovus, visi 
nuotaikingai dainavo ..dar ne-
jok, dar sustok, dar mėnulis 
teka..." ir. manau, kad dar ilgai 
būtų galėję dainuoti, tačiau jau 
mėnulis tikrai buvo patekėjęs ir 
laikas nestovėjo vietoje. 

Po oficialiosios dalies šokiams 
grojo garsus Telšinsko orkest
ras, svečiai maloniai nusiteikę 
linksminosi, bendraudami su 
„Ratilio" šokėjais apsukdami ne 
viena polkute Čiurlionio salėje, 
kurioje taip pat buvo išstatyta 
fotografine radijo valandėlės 
istorija. Vakaras suteikė daug 
vilčių, ateičiai, nes matėsi jaunų 
ir mažų, senų ir naujų atvykė
lių, emigrantu ir naujųjų emi
grantų, ir net kelintos kartos 

šo padėkoti ir „Versmei" už 
rūpestingą parodo> suruošimą. 

Raštu gautus sveikinimus iš 
Valstybinio M. K. Čiurlionio 
dailės nuziejaus ir „Versmės" 
narių perskaitė dr Algis Pliū
ra. 

Glaustą padėkos žodį taręs 
pats dail. Juozas Bagdonas, bu
vo apdovanotas gėlėmis ir gau
siais susirinkusiųjų plojimais. 

Parodoje buvo išstatyta 88 
aliejaus ir pastelė- darbai. 

Juozas Bagdonas gimė 1911 
m. gruodžio 11 d., Videikiuose. 
Plungės vaisč., Telšių apskr. 
Dailės meno studijas, Kauno 
meno mokykloje ir prof. Justino 
Vienožinskio stucijoje, pradėjo 
1929 metais. Pirmąją parodą su
rengė 1932 m. <kiti šaltiniai 
nurodo — 1933 m.). Paroda įvy
ko Lietuvių-prancūzų draugijos 
patalpose, Leono XIII namuose, 
Kaune. Ten buvo parodyti 35 
aliejinės tapybos darbai. Vieną 
jų įsigijo Prancūzijos pasiunti
nys. 1938 m. IV-joje rudens pa
rodoje buvo apdovanotas pirmą
ja premija už figūrinę kompozi
ciją „Iš jūros grįžus". 

Dail. Juozas Bagdonas, apie 
20 metų reiškęsis impresionis-

lietuvių. Visus jungė romumas 
ir liudijimas, kad darnume 
glūdi galybė ir ateitis. 

Dabar ir sėkmingos ateities 
Philadelphijos radijo valandėlei! 
Lai gyvuoja Bendruomenės bal
sas" - per WTEL, banga 860 
AM! 

A- Rastenytė 

tiniu-realistiniu stiliumi, ten 
nepasiliko. Ieškojo naujų išraiš
kos formų. Karo metais buvo 
Vilniaus Dailiųjų amatų mo
kyklos direktorius. Tais pačiais 
metais praėjo domėtis kerami
ka. 1944 m. pasi traukęs iš Lie
tuvos ir apsistojęs Ravensburg, 
Vokietijoje, Lietuvių gimnazijo
je 1946-48 metais dėstė piešimo 
ir meno istoriją. 

1948 m. išvyko į Kolumbiją. 
Apsigyveno Bogotoje. Ten kole
gijoje ir valstybinėje dailės aka
demijoje dėstė keramiką ir 
dekoratyvinę skulptūrą. Turėjo 
ir savo modernios keramikos 
studiją. 

1958 m. iš Kolumbijos atvyko 
į JAV ir apsigyveno VVashing-
ton, DC. Įsikūrė keramikos stu
diją, kurioje reiškėsi su kera
mika ir skulptūra. Galiausiai 
dailininkas apsistojo ties abs
traktu. Tuo stiliumi save iš
sisakė daugybėje didelės formos 
drobių. Pirmoji dail. Juozo Bag
dono abstraktinio meno paroda 
įvyko 1960 m. Baltimorėje, Lie
tuvių namuose. Iš viso JAV yra 
turėjęs apie 30 asmeninių paro
dų, o bendrose parodose daly
vavo 16 kartų. Jau daugiau 
kaip 30 metų J. Bagdonas gyve
na New Yorke, kur turėjo 10 pa
rodų. 

1993-1995 metais penkios J. 
Bagdono dailės darbų parodos 
buvo suruoštos Vilniuje, Kaune, 
Klaipėdoje ir Plungėje. 

Dail. Juozui Bagdonui linki
me dar daug kūrybingų metų! 

P. Palys 

• 1690 m. rugsėjo 25 d. pir
masis Amerikoje l a ik raš t i s 
„Public Occurrences" išleistas 
Bostone; j is išleido t ik vieną 
laida. 

REAL ESTATE 

CS& « 
REALMART II, Inc. 
6602 S. Putoki Rd. 
Chicago. IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker-Associate 

Patarnauja (vairiu nuosavybių 
pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti 

skambinkite: 
B U D R A I Č I U I 

Bua. 312-5864)00 Pagir312-3fJMa07 

MISCELLANEOUS 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir
bu užmiesty. Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar parduodant 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• MLS kompiuteriu/r FAX pagalba 
• Nuosavybių Įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Apartmer.tus ir temą 
• Pensininkams nuolaida 

AUTOMOMUO, NAMŲ, SVEIKATOS, 
IR GYVYBCS DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. 
Aukse S. Karte kalba lietuviškai 

FRANK ZAROUS 
320SVi West SflOi Street 

Tel. (70S) 424-MS4 
(312) SS1-

J K S CONSTRUCTION 
..Shingle" stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, 
aluminiaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 
tai. 706-969-2858. 

OAK LAWN — Parkshire South 
Condo — ist fl w/patk>, 2 bd, 1 % 
ba, Lndry, gar, $116.900. Tol. 
708-961-3591 . 

IEŠKO D A R B O 

55 m. vyras, darbštus, sąžiningas 
(turi virėjo specialybę), ieško darbo. 
Gali slaugyti ligonius ir gyventi kartu. 
Skambinti Petrui: 312-284-3232. 

36 matų motarfa iš Lietuvos, tu
rinti žalią kortą ieško darbo. Gale-
tų varyti butus, įstaigas, vieš
bučius, prižiūrėti sergantį žmogų. 
Tai. (708) 749-8677. 

M ISCELLANEOUS 
MOVING-KRAUSTYMAS 
Professionalus patarnavimas 

prieinamoms kainomis jums patogiu 
laiku. Draudimas garantuotas 

Skambinti: 
70S-424-7IS3 
312-539-3547 

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

M. Daekya 
Tel. 312-58S-S824 

NOTKC lt herefcy «tv«n, pursuant to 
"An Act in retatnn to the U M of an 
Assumad Business Name in the conduct 
oc transaction of Business m the State", 
as amsnoed, that a certUteation ww fH-
ed by the undersigned with the County 
Clerk of Coofc County. M e Ne. 
POMMI on the 29th of May, 1996 
undar tha Aaaumed Name of M M M 
Oaawiththebusinesslocatedate00S 
Oearbom. Chicago. IL 60805. Tha true 
narna and resktonce addreas of the 
owner is: Retar Levy, SOS S. 

H. 

Philadelphijos liet.uvi.4kns radijo valandėles šventėje programoje dalyvavo 
jaunieji 'is kaire-' Astr-i Astrauskiene. Raimundas Matulionis. Valda 
Sinkoriene. Nuotr Rimo .lako 

NAUJAUSI LEIDINIAI GAUNAMI 
DRAUGE 

LIETUVOS KOVŲ IR KANČIŲ ISTORUA, I dalis. 
Dr. Ant. Tyla. 626 psl $17.50 

LAISVĖS KOVOS 1944-1953 METAIS. Antroji 
knyga iš „Lietuvos kovų ir kančių istorijos" 
serijos. D. Kuodytė, Atgis Kašėta. 625 psl. $17.50 

LIETUVIŠKAI ANGLIŠKAS ŽODYNAS. Vilius 
Pėteraitis. 590 psl $20.00 

ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ ŽODYNAS. V. Bara
vykas. 590 psl $20.00 

MAŽASIS APEIGYNAS. Tikintiesiems ir kuni
gams. Kun. J. Staškus. 329 psl $15.00 

MALDA LIETUVAI. Lietuvos vaizdų albumas. 
Didelio formato. Juozas Polis. 175 psl. . . $16.00 

TAUTOS SUKILIMAS 1941. Pil. Narutis. 403 psl. $17.00 
NUO DUSIOS IKI TIBERIO, I, II, III t. Atsiminimai. 

Ladas Tulaba. Visi tomai po $5.00 
KAZYS BIZAUSKAS. I ir II dalis. Monografijos. 

Pranas Zunde. Po $6.00 
MANO TĖVYNĖ. Vidūnas. 79 psl $4.00 
KALB. LIETUVIŠKAI. N. Mackevičienė. 88 psl. $5.50 
MANO KRYŽIAUS KELIŲ ODISĖJA Atsiminimai. 

Povilas Šilas. 318 psl $8.00 
AMERIKOS LIETUVIŲ SPAUDA 1874-1910. Vacį. 

Biržiška. Red. St. Vaškelienė 280 p s l . . $10.00 
LIETUVĄ APLANKIUS. Pirmojo pasl. liet. kong

reso įspūdžiai. Leon. šimutis. 177 psl. $8.00 
Kiet. virš. $12.00 

SUNAIKINTOS PASTANGOS. Romanas. Vladas 
Vailionis. 176 psl $6.00 

LIETUVIŲ PAPROČIAI IR TRADICUOS IŠEIVI
JOJE. Dan. Bindokienė. 364 psl $15.00 

GYVENIMO AKIMIRKOS, I d. L. Dambrauskas. 
676 psl $10.00 

GYVENIMO AKIMIRKOS. II d. L. Dambrauskas. 
460 psl $8.00 

PETRAS VILEIŠIS 1851-1926. J. Aničas. 270 pSl. 9.00 
JONAS VILEIŠIS 1872-1942 J. Aničas. 669 psl. $10.00 

Pastaba. Užsakant knygas paštu, pinigų nesiųsti. Su 
knygomis gausite sąskaitą, kurtoj bus pažymėta knygos 
kaina ir pasiuntimo išlaidos. 

http://liet.uvi.4kns


TĖVYNĖS VARPININKAS 
KANADOJE IR 
AMERIKOJE 

Dešimtmetis be Petro Januškos 

Š. m. liepos 28 d. sueis 10 
metų, kai Windsore, Ontario 
mirė Petras Januška, gimęs 
1916 metais balandžio mėn. 16 
d. Janonių kaime Ukmergės ap
skrityje 8 vaikų šeimoje (vienas 
brolis gyvena Winnipege, o se
suo Marija Krauchunienė — bu
vusi Lietuvos garbės generalinė 
konsule — gyvena Chicagoje), 
ekonomistas, Kanados Lietuvių 
Bendruomenės organizatorius ir 
ilgametis veikėjas. Nuliūdime 
paliko žmona Birutė, ilgametė 
vokaliste įvairiuose choruose, 
ypač Stasio Sližio meno viene
tuose, ekonomistas sūnus Arū
nas su šeima, duktė irgi ekono
mistė Rūta Steffes su šeima, 
jauniausia duktė Birutė, vais
tininkė, taip pat turinti du 
magistro laipsnius iš ekonomi
jos ir bibliotekininkystės bei in
formacijos mokslo. 

Lietuvių Enciklopedija 1966 
metais 34-tame tome 621 p. taip 
rašo: „P. Januškos iniciatyva 
visai Kanadai Vasario 16 proga 
buvo duodamos radijo translia
cijos apie Lietuvą, palydint jas 
specialiais pranešimais, lietu
viška muzika, dainomis. Tai 
buvo programos per CBC radi
jo bangas, girdimos per visą Ka
nadą ir daug kur Amerikoje. 
Petras Januška susipažino su 
programos vedėju John Jeanet-
te ir su juo parengdavo tas nuo
stabias programas. Niekas prieš 
tai ir niekas po to taip plačiai ir 
prasmingai nepagarsino lietu
vių kultūros Amerikoje ir Kana
doje. Rengė bent du kartus 
Windsore Kanados lietuvių die
nas, kur miesto galerijoje buvo 
išstatyti rinktiniai lietuvių dai
lininkų paveikslai. Galerijos il
gametis direktorius Kenneth 
Saltmarche atsimena su pakel
ta nuotaika tas įspūdingas paro
das. Ir vėl nei prieš tai ir ne po 
tai tokių parodų nebuvo sureng
ta nei Kanadoje, nei Amerikoje. 

Iš kur tie reti impresariniai 
gabumai? Petras Januška turė
jo lakią fantaziją, pamėgimą ir 

BROLIS JONAS 
BANDŽIUKAS 

Petras Januška. 

supratimą menama, finansini iš
radingumą. Gyvendamas mažo
je Windsoro lietuvių kolonijoje 
ir glaudžiai bendradarbiauda
mas su didesne Detroito lietuvių 
kolonija, jis sugebėjo sujungti 
bendram darbui Kanados ir 
Amerikos lietuvius. O jis pats 
dirbo daugiau, negu visi kiti. 

Paklausiau našlę Birutę aną 
dieną, ar nenukentėjo šeima dėl 
vyro visuomeninių įsipareigoji 
mų. Ji pati yra menininkė ir tik 
džiaugėsi vyro pastangomis iš
kelti Lietuvos kultūrą Kanadoje 
bei Amerikoje. Jai visiškai ne
svarbu, ar vyras būtų daugiau 
uždirbęs, vien tik atsiduodamas 
savo tiesioginiam darbui. Duktė 
Birutė kartu mokėsi ir konser
vatorijoje Toronte, kai ten studi
javo farmaciją. Ji prisimena sa
vo tėvą, kaip geriausią draugą. 

Atmenu tas turiningas radijo 
programas. Aš jas girdėjau ne 
vien tik Detroite, bet ir New 
Yorke. Ir vis maniau, kad jos 
taps kažkaip nuolatinėmis. Su 
didžiojo tėvynės varpininko 
Petro Januškos mirtim, nutilo 
l ietuviški varpai per visą 
Kanadą ir Amerikos šiaurinę 
dalį. Todėl jis taip prisimin
tinas, reikalingas šiandien, kaip 
kelrodis ateičiai. 

Saulius Šimoliūnas 

SIBIRO TREMTINYS 
JONAS MATULAITIS 

Minint 50-ąsias mirties metines 

1996 birželio 11 dienos vakare 
„Carito" senelių namuose mirė 
jėzuitas brolis Jonas Bandžiu-
kas. Velionis gimė 1903 m. lie
pos 16 dieną Tytuvėnų parapi
joje. 1933 metais rugsėjo 25 
dieną įstojo į Lietuvos jėzuitų 
provincijos novicijatą Pagrįžu-
vyje, kurį baigęs ir turėdamas 
auksines meistro rankas, dirbo 
Pagrįžuvyje, Kaune, kur kartu 
su broliu Kasperavičiumi pa
statė jėzuitų bažnyčiai šoninį 
Mergelės Marijos garbei skirtą 
altorių. Sovietmečio negandas 
atlaikęs šis neobarokinis alto
rius puošia Kauno jėzuitų Šv. 
Pranciškaus Ksavero bažnyčią 
ir šiandien. 1943 metais rupgjū-
čio mėnesio 15 dieną — per 
Žolinę padarė galutinius įžadus 
Jėzaus Draugijoje. 1948 metais 
sovietinės valdžios išvarytas iš 
Pagrįžuvio jėzuitų namų, kartu 
su pora kitų brolių įsikūrė 
įsigytame namelyje gretimame 
Rūtelių kaime. Iš šio cent
ro važinėjo į įvairias Lie
tuvos bažnyčias. 
Brolis talkino ir vadovavo tų 
bažnyčių remontams, dirbdavo 
zakristijonu. Ilgiausiai taip 
talkino tėvui Jurgiui Smilgevi
čiui SJ, dirbusiam Lyduvėnų 
parapijoje prie Šiluvos. Čia 
brolis Jonas pastatė originalius 
altorius. 

Senatvėje pasireiškė sklerozė, 
išėjęs iš namų pasiklysdavo ir 
nebesugebėdavo sugrįžti. Per 
gyvenimą įpratęs dažniau ke
liauti iš vienos vietos į kitą — 
nebeįmanoma buvo išlaikyti jo 
namuose ir senatvėje. Todėl 
tėvas Juozas Giedraitis SJ, 
tuomet Zarasų klebonas ir deka
nas, brolį Joną Bandžiuka įtai
sė į Zarasų senelių namus. Su
laukus naujų laikų, tėvas Sta
nislovas Kazėnas parsivežė į 
Šiaulių „Carito" senelių prie
glaudą, iš kur jį Viešpats 
pasišaukė pas save. Dar 1969 
metais senatvės pradžioje brolis 
Jonas užrašė tokias mintis, 
atskleidžiančias jo dvasios 
pasaulį, liudijančias jo tikėjimą, 
subrandintą Sv. Ignaco pratybo
mis — rekolekcijomis: 

„Mūsų idėja pilna ir tobula, 
laimė būti ko arčiau jos. Laimė, 
o kas gi ji? Ir kur ji? Mes 
siekiame laimės, neapribotos 

Ir dabar senų žmonių atmin
ty tebestovi (Marijampolės 
apskr.) Netičkampiuos Uršulės 
ir Vinco Matulaičių sodyba. 
Vakarais žibalinės lempos dag
tis rodydavo ilgiau vakarėjan
čius. 

Šitam šviesiam lizdely, kurį 
laiką buvo įsikūrusi mokykla. O 
vėliau svetimi batai pradėjo 
trypti Matulaičių tėviškę, kad 
neliktų pėdsakų. Iškirto didin
gus ąžuolus, užvertė kūdrą, bro
liukų susibūrimo vietą. 

Augo tvirta kaimiečio šeima: 
6 broliai ir dvi seserys. Jonas — 
priešpaskutinysis vaikas. Dabar 
iš visų likęs tik pats jauniausias 
— Juozas, Šunskų parapijos kle
bonas. Brolis Antanas — Lietu
vos karo mokyklos pirmos laidos 
karininkas, Lietuvos Seimo na
rys, savanoris. Žuvo, kovodamas 
dėl Vilniaus krašto 1920 m. (ties 
Giedraičiais). Brolis Petras — 
sumanus ūkininkas, buvęs apy
linkės seniūnas, Sibiro lage-
riuos praleidęs 10 metų. 

Jonas mokėsi Netičkampio 
pradinėje mokykloje, Mari
jampolės gimnazijoje, Mokytojų 
seminarijoje. Nuo 1930 m. mo
kytojavo Utenos ir Marijampo
lės apskričių pradinėse mokyk
lose. Kadangi patą buvo muzi
kalus, jį pakvietė dėstyti mu
ziką į Kalvarijos pradinę mo
kyklą. Čia Jonas organizavo 
chorus. 

Buvusi jo moksleivė Aldona 
Radžiūnienė, prisimena tas pa
mokas: „Šio mielo mokytojo 

prisiminimas likęs kaip šviesus, 
vaikystės sapnas..." 

Jonas padėjo ir jauniausiam 
broliui mokytis. Kunigas su 
skausmu pasakoja, kad Jonas 
nebuvęs politikas, tik priklausė 
šaulių organizacijai. 

1941 m. birželio mėn. pir
miausia suėmė žmoną. Jonas 
galėjo slėptis, bet meilė šeimai 
privertė pasiduoti. Dukrelę 
Elytę, sulaukusią vos 4 mėne
sių, paliko seseriai Petronėlei 
Lelešienei. 

Kelionė į Sibirą truko pusan
tro mėnesio. Iki Tomsko važiavo 
gyvuliniame traukiny, vėliau — 
baržomis iki Suchoj kolūkio. 

1943 m. Joną Matulaitį ats
kyrė nuo šeimos, išvežė į Pro-
kopjevsko miestą, kur dirbo 
šachtose, vandeny iki kelių. 
Susirgo plaučių uždegimu ir 
1944 m. kovo 4 d. mirė. Kunigas 
Juozas prisimena: tą dieną 
sapne prašęs šv. Mišių... 

Žmona su ten gimusia dukrele 
Dalia taip ir liko tremtyje. 
Vyriausia dukra Elytė Gramie-
nė gerai mokėsi, visų mėgsta
ma, yra ilgametė AŽŪM dar
buotoja, vadovauja laborantų 
darbui. 

Viską iš Tavęs, Jonai, atėmė... 
Ne tik dainas, Lietuvą, gyveni
mą. Nieko neturėjai mto, buvai 
pažemintas šachtose. Svetimas 
kastuvas, šaukštas, svetima 
milinė, kuri supelijo ant Tavo 
pečių dar gyvam esant. Tik 
vieno dalyko negalėjo atimti — 
tai prisiminimų. Gal sapnuose 

vaidenos jaunystės lankos su 
putpele pradalgėse, gal mirusi 
motina, šešėliais virpėdama, 
tiesė mergautinį audeklą norė
dama sušildyti stingstančius są
narius. Gal dukrelių pirštai 
čiupinėjo blakstienas, kad pa
žvelgtum į jas... 

Kieno vardą Tu ištarei pasku
tinį kartą? 

Kai Tavo gimtinėj vyturys 
reiškėsi Dovinės pakrantėj, 
tenai Tu ir Tavo dalios griaučių 
stirtos laukė eilės. 

Ir dabar, po tiekos metų, at
sakyk: Ar aprimo skausmas šal
tame Sibiro guoly? Ar pailsėjo 

• šachtose sugelti sąnariai?... 
Julija Klišonytė Šelmienė 

nei laiku, nei saiku. Kur ji, mes 
jau žinome, bet yra žmonių, 
kurie nežino, arba teisingiau 
nenori žinoti. Susižavėję ir 
užsidegę, rankas išskėtę gaudo 
tariamos laimės trupiniukus. 
Laimės neturėsi, nors ir apsidė-
si žaisliukais, kad net saulės 
nematyti. Ir tada laimingas 
nebūsi, nes žaisliukai tik laimę 
žada, bet kai paimi į burną, tai 
tik jauti kartumą bei nusivyli
mą ir dar didesnį laimės alkį. 
Karvė, parėjusi iš lauko, randa 
dėžę lapų — laiminga. Bekonas 
gauna pasukų — laimingas. Viš
ta prieš saulę įsikasusi į smėlį 
— laiminga, patenkinta — spar
dosi, kapstosi. Yra ir žmonių 
panašių, kurie, ar tai dėl kaltės, 
ar be kaltės nepažįsta tiesos. Ne 
tiek jie blogi, kiek vargšai. 
Prisiminkime savo maldose 
juos. 

Dabar aš gyvenu prie ežero, 
tai poilsio vieta, paplūdimys... 
Sekmadieniais einu į bažnyčią 
ir sutinku minią, bėgančią pro 
bažnyčią į paplūdimį... Galvas 
iškėlę, akis įsmeigę į tolybes, 
rankas ištiesę, pilni pasiryžimo 
glemžti laime glėbiais... Bažny
čioje tik vienas kitas, o kiek 
daug tokių, kurie mišių metu po 
smėlį voliojasi ir grįžta namo su 
dar didesniu laimės alkiu. Nie
ko didesnio, nieko gražesnio 
žmogus gyvendamas ant žemės 
negali pasiekti, kaip įsigyti 
nuoširdų ryšį su žmogumi. Mes 
jauni tai supratome, nepamirš
kime to pasenę. Pasaulis džiau
giasi, didžiuojasi technika, 
pažanga. Iš tikrųjų daug dirba, 
daug pasiekia. Sakoma, yra 
duonos — jau gerai, bet tai nėra 
tikra laimė. Ji nėra koks prie
das prie gyvenimo, koks prieli
pas iš šalies. Laimė vidinis, 
esminis dalykas... O tai tik 
Dievas gali duoti, niekas kitas. 
Naudokimės viskuo, ir prie 
ežero galima nueiti, bet tik 
laiku ir su laiku... 

Aš senatvėje pasidariau bas
tūnas, trankausi po visą 
Lietuvą. Dabar dirbu Lyduvė
nuose, bet, atrodo, teks į kitą 
svieto kraštą nusitrenkti. Nors 
jau senatvė jaučiama, bet dar 
dirbti galiu. Tai tiek. Likime ir 
gyvenkime su Dievu!" 

Paprastas, nuoširdus jėzuito 
brolio „credo". Primena An
driaus Rudaminos pamėgtas ei
lutes iš jo išversto Liežo ka
nauninko knygos. Andriui Ru
daminai tokios mintys padėjo 
surast pašaukimą — padėjo tap
ti jėzuitu ir misionieriumi. O po 
400 metų gyvenusiam broliui 
Jonui Bandžiukui — išlikti 
jėzuitu, nepaisant nepalankaus 
laikmečio, nepaisant senatvės 
negandų... Tesuranda jis Vieš
patyje pagal savąjį „credo" 
išsiilgtąją laime, neapribotą nei 
laiku, nei saiku!.. 

Brolis Jonas Bandžiukas, SJ, 
palaidotas Šiluvos kapinėse 
1996 m. birželio 13 d. 

Kun. Jonas Boruta SJ 

PIRMASIS LITURGINIS 
GIESMYNAS 

Gegužės 8 d. Kaune vyko Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios vargo 
nininkų draugijos centro valdy
bos susirinkimas, šį kartą erd
viuose Pal. Jugio Matulaičio 
namuose, kur vargonininkus 
priėmė kun. K. Senkus. Rengi
nyje dalyvavo Kauno, Vilniaus 
ir Vilkaviškio vyskupijų vargo
nininkų draugijų pirmininkai. 

Susirinkime svarstyta opi 
bendro bažnytinio giedojimo 
problema. Lietuvoje per pen
kiasdešimt metų nebuvo iš
spausdintas nė vienas liturginis 
giesmynas, tuo tarpu Vokietijo
je, Lenkijoje ir kitose šalyse ben
dras tikinčiųjų giedojimas per 
pamaldas turi senas tradicijas. 
I Vilniaus kraštą plūsta lenkiš
ki giesmynai, o lietuviai jų savo 
kalba ligi šiol neturi. 

Bažnytinės muzikos magistro 
kun. K. Senkaus pastangomis 
jau išleistas „Liturginis giesmy
nas" vienbalsiam giedojimui, o 
šiuo metu pasirodė ir šio gies
myno partitūros vargonams. 
Kun. K. Senkus supažindino 
vargonininkus su atsiliepimais 
apie bendrą Vokietijos giesmy
ną, taip pat su Kurto Kocho 
paskaita choristams, jų vado
vams bei chorų globėjams, iš
spausdinta brošiūroje „Dievo 
garbei — žmonių džiaugsmui". 

Kauno Šv. Pranciškaus Ksa
vero (jėzuitų) bažnyčios choro 
vadovas A. Mišeikis pastebėjo, 
kad nepaisant bendro tikinčiųjų 
giedojimo reikalingumo, negali
ma atsisakyti bažnytinių chorų, 
nes be jų nukentėtų liturginių 
švenčių iškilmingumas. Be to, 
padėtis Lietuvoje labai skiriasi 
nuo Vokietijos. Mūsų bažnyčio
se šiokiadieniais renkasi dau
giausia pagyvenę tikintieji, 
paprastai neturintys muzikinio 
išprusimo, nepažįstantys gaidų 
— jiems giedoti iš giesmynų 
sunku. Tad norint juos pratinti 
prie bendro giedojimo, tektų 
pradėti nuo pačių žinomiausių, 
paprasčiausių giesmių. 

Pasak Vilniaus Šv. Rapolo 
bažnyčios vargonininko A. Bag
dono, išjudinti lietuvius giedoti 
nepaprastai sunku. Antra ver
tus, vargu ar nusiseks bendras 
liturginis giedojimas, jei jo 
nepalaikys kunigas. Deja, at
sitinka, kad jauni kunigai, 
baigę seminariją, kurioje ne
buvo dėstoma estetika, reika
lauja negiedoti tradicinių 
giesmių. Jiems reikia „degan
čių" giesmių — „bombų". 

LKB Vargonininkų draugijos 
pirmininkas A. Tavoras paste
bėjo, kad kiekvienoje bažnyčioje 
vis skirtingesnio giedojimo tra
dicijos: vienur giedama viena, 
kitur — kita, nėra vienodumo. 
Ypač sunki padėtis kaimo vie
tovėse, kur bažnyčiose nėra 
kam giedoti, ir ten liturginiai 
giesmynai būtų labai reikalingi 
net sekmadienio Mišiose, kai 
tuo tarpu miestų bažnyčiose 
bendras giedojimas labiau tiktų 
šiokiadieniams, kai nėra choro. 

Kun. K. Senkaus „Liturginis 
giesmynas" — pirmoji pokario 

ir 
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Lietuvių tautos 1941 m. sukil imo 55-jų metinių 

M i n ė j i m a s 
birželio 23 d., sekmadieni, pradžia 10 vai.: 

Čikagoje, Brighton Parko lietuvių parapijoje, 
44 St. ir California Ave. 

Šv. Mišios Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčioje. 
Po mišių kovojusius pagerbsime prie parapijos 
kryžiaus. 

Akademija parapijos mokyklos salėje. 

Pagrindinę kalba pasakys prof. dr. Juozas Meškauskas. 

Susitiksime su Laikinosios Lietuvos Vyriausybes 
nariais, sukilimo organizatoriais ir dalyviais. Išgirsime 
dr. inž. Adolfą Damušį, dipl. inž. Pilypą Narutį ir kirus. 

Čikagos šauliai ir ramovėnai dalyvauja su vėliavomis. 

Čikagos visuomenė kviečiama kuo gausiau dalyvauti. 

Kviečiamos visos organizacijos atvykti su vėliavomis. 

Po minėjimo bus pietūs. 

Rengia: Politinių Kalinių sąjunga, 
Brighton Parko Lietuvių Bendruomenė 
talkinant Čikagos šauliams ir ramovenams 

metų „kregždė", pirmasis ban
dymas įvesti bažnyčiose bendrą 
giedojimą. Šis giesmynas nedi
delėmis kainomis bus platina
mas per bažnyčių liturginių 
reikmenų kioskus, o Vilniaus 
krašto giesmininkams jų bus 
pristatyta nemokamai. 

KAIŠIADORIŲ 
VYSKUPIJAI - 70 METŲ 
Balandžio 4 sukako 70 metų, 

kai popiežius Pijus XI 1926 m. 
raštu „Lituanorum gente" 
įsteigė atskirą Kaišiadorių 
vyskupiją. Pirmuoju Kaišia
dorių vyskupu popiežius 
paskyrė Juozapą Kuktą, ku
riam mirus 1942 m., vyskupiją 
apie dešimt mėnesių valdė prel. 
Juozapas Labukas. 1943 m. ba
landį ordinaro pareigas perėmė 

vyskupas Teofilis Matulionis, 
vadovavęs vyskupijai iki savo 
arešto 1946 m. gruodžio 18 d. 

Nuo tada vyskupiją beveik 35 
metus valdė kapitulos rinkti 
valdytojai: prel. Bernardas Su
žiedėlis, kan. Juozapas Meidus. 
kan. Povilas Bakštys, kan: 
Juozapas Andrikonis. 1981 m. 
liepos mėnesį sovietų valdžia 
pagaliau leido vyskupijos valdy 
mą perimti vyskupui Vincentui 
Sladkevičiui. Vyskupą V. Slad
kevičių paskyrus Kauno arki
vyskupu, Kaišiadorių vyskupijos 
ordinaru tapo vyskupas J. Ma 
tulaitis. 

Gegužės 10 d. sukako 60 metiį 
kai vyskupas J. Kukta iškilmhf-
gai konsekravo Kristaus Atsi
mainymo katedra Kaišiadoryse. 

(„Bažnyčios žinios", Nr.9) 

I A.tA. 
MAGDALENA ŠMULKŠTIENĖ 

Kisieliūtė 
Gyveno Chicagoje. 
Mirė 1996 m. birželio 17 d., sulaukusi 90 metų. 
Gimė Lietuvoje. 
Nuliūdę liko giminaičiai: Mindaugas Bielskus, Jūratė 

Dovilienė ir Jane Makowski su šeimomis. 
Velionė buvo žmona a.a. Vinco. 
A.a. Magdalena buvo įvairių lietuviškų organizacijų 

rėmėja ir knygų leidimo mecenatė. 
Velionė pašarvota ketvirtadienį, birželio 20 d. nuo 3 iki 

9 v.v. Gaidas Daimid laidojimo namuose, 4330 S. California 
Ave. 

Laidotuvės įvyks penktadieni, birželio 21 d. Iš laidojimo 
namų 9:30 vai. ryto bus atlydėta j Švč. M. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10 vai. 
ryto gedulingos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė 
bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę giminaičiai. 
Laidotuvių direkt. Gerald F. Daimid. Tel. 312-523-0440 J 

Brangiam Tėvelui, 

A.tA. 
PETRUI PUPIUI 

išėjus Amžinybėn, dailininkę MARIJĄ AMBP.OZAI-
TTENĘ su šeima giliai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Lietuvių dailininkų draugija 

1V-JL A * 
Vilties ir gedulo diena 1994 m birželio 14 d prisimenant ištremtus iŠ Lietuvno ir negrįžusius. 
ant bėgių Naujosios Vilnios geležinkelio stotyje dedamos žvakes ir gėles 

Niintr Prano Abrlkio 

A.tA. 
ALEKSUI VAŠKELIUI 

po sunkios ligos išėjus Amžinybėn, jo žmonai PRIMAI, 
sesutei SOFIJAI SALIENEI bei visiems artimiesiems 
reiškiame gilią užuojautą. 

Janina Adomonienė 
Jadvyga ir Domas Giedraičiai 
Birutė ir Kazys Sekmakai 
Janina ir Rimas Vienužiai 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

PLC TARYBOS IR VALDYBOS 
POSĖDIS 

Paskut inis priešatostoginis 
Marąue t te P a r k o Lietuvių 
namų savininkų draugijos 
susirinkimas šaukiamas penk
tadienį, birželio 21 d., 7 vai. vai., 
Švč. M. Marijos Gimimo parapi
jos salėje. 6820 S. Washtenaw 
Ave. Susirinkime kalbės Jauni
mo centro direktorius Zigmas 
Mikužis apie JC planus ir ateitį, 
bus kalbama apie Marąuette 
Parko apylinkės apsaugą ir 
jvairias problemas, taip pat 
plačiau pranešama apie draugi
jos ruošiamą vasarinį pobūvį, 
kuris vyks rugsėjo 8 d. Mar
ąuette Parke, prie 70 ir Califor-
nia gatvių. Visi draugijos nariai 
ir apskritai visi apylinkės 
gyventojai nuoširdžiai kviečia
mi susirinkime dalyvauti. 

Kaip skelb ia Švč . M. Mari
jos Gimimo parapijos biuletenis 
(birželio 1,6 d.), buvę parapijie
čiai Antanas ir Valerija Kaz
lauskai, dabar gyvenantys Flo
ridoje, šiomis dienomis šventė 
savo vedybinio gyvenimo 50 me
tų sukaktį. A. ir V. Kazlauskai 
anksčiau 69-toje gatvėje turėjo 
užeigą — Kaunas Inn. 

Dail. Povilo Puz ino kūrybos 
paroda, atidaryta Lietuvių dai
lės muziejuje Lemonte birželio 
15 d., veiks iki rugpjūčio 31 d. 
Visuomenė kviečiama parodą 
aplankyti. 

Trys pasižymėjusios lietu
vės moterys — visuomenės vei
kėjos: Aldona Brazienė, Birutė 
Jasaitienė ir Evelyn Oželienė — 
bus specialiai pagerbtos tradi
ciniame „Gintaro" pokylyje, 
kurį ruošia Čikagos Lietuvių 
moterų klubas, vyks birželio 30 
d. Oak Lawn Hilton Inn, Oak 
Lawn. IL. Stalus galima rezer
vuoti, skambinant Ruth Hoff-
man (312) 581-1324. 

Lietuvos ir Latvijos jėzuitų 
p rov inc i jo la s k u n . J o n a s 
Boruta . SJ , gegužės 30 d. susi
tiko su Pal. Jurgio Matulaičio 
misijos Lemonte tikinčiaisiais ir 
nušvietė dabart inę religijos 
padėtį Lietuvoje, kalbėjo apie jė
zuitų darbus, laimėjimus bei 
sunkumus. Šiuo metu yra 71 lie
tuvis jėzuitas — įskaitant ir 
svetimuose kraštuose apašta
laujančius. Įstojančių yra ne
mažai, bet apytikriai tik kas 
penktas pasilieka, nes jėzuito 
formavimas t runka mažiausiai 
10 metų. Lietuvoje jėzuitai 
vadovauja kelioms parapijoms, 
taip pat Kauno ir Vilniaus gim
nazijoms. 

Esame labai dėkingi Vladui 
Velžai, Santa Monica, CA, 
kuris, pakeisdamas savo gyven
vietės adresą (persikelia gyven
ti į Lietuvą), atsiuntė dien
raščiui 100 dol. auką. Jis tikisi 
..Draugą"" ir tėvynėje skaityti, 
nors ir gaus jį kiek pavėluotai, 
o mes tikimės V. Velžą turėti 
savo skaitytojų tarpe dar daug 
daug metų. 

x TRANSPAK praneša: 
„Lietuvos aklųjų ir silpnaregių 
sąjunga vienija 6666 narius, iš 
jų 2799 pirmos grupės invalidai. 
3687 antros grupės, 180 trečios 
grupes invalidai. Penkiuose di
džiuosiuose Lietuvos miestuose 
gyvena 2923 aklieji ir silpnare
giai, rajonų centruose ir mies
teliuose 1532. kaime 2211". Pi
nigai, s iunt iniai ir komer
cinės siuntos į Lietuvą. Mais
to siuntiniai. TRANSPAK, 
2638 W. 69 St.. Chicago, IL, 
tel- 312-436-7772. 

(sk) 

x Pens i j a iš Vokiet i jos! 
JAV-bėse gyvenantys, vokiškai 
kalbantys žydai dabar gali gauti 
pensiją iš Vokietijos. Informaci
jai skambinkite: Werner Zahn, 
312-271-0657, Hansą Travel 
Bureau . 

(sk) 

T a u r a g ė s lietuvių klubo na
rių pusmetinis susirinkimas 
įvyks š.m. birželio 23 d., 2 vai. 
p.p.. Šauliu namų salėje. Bus 
svarstomas klausimas dėl klubo 
veiklos 40 metų jubiliejaus 
paminėjimo rugsėjo mėn. Visi 
nariai prašomi dalyvauti. 

J A V L B Br igh ton P a r k o 
apylinkės valdyba ruošia ska
nius pietus šį sekmadienį, bir
želio 23 d.. Nekalto Prasidėjimo 
Švč. M. Marijos parapijos salėje. 
Brighton Parke i44 ir S. Fair-
field g.). Kadangi tą dieną 
Brighton Parko parapijoje ruo
šiamas 1941 m. tautos sukilimo 
minėjimas, maistas bus išduoda
mas tik po minėjimo, kuris vyks 

Nupirkt i PLC t ikriausiai 
buvo daug rūpesčių, bet jį pri
žiūrėti, pataisyti , pritaikyti 
įvairiems reikalams, susidaro 
nemažai darbo. Reikia džiaug
tis, kad yra grupė žmonių, ku
rie, negaudami jokio atly
ginimo, atiduoda daug laisvo 
laiko valandų, kad centras būtų 
naudingas visiems. 

Atsiradus įvairių neatidėlio
jamų reikalų, PLC taryba ir 
valdyba susirinko centro posė
džių kambaryje birželio 9 d. su
sipažinti su einamaisiais ir atei
ties planais. Nors taryba ir val
dyba renkasi atskirai ir spren
džia įvairius klausimus, bet ret
karčiais susirenka kartu dides
niems projektams apsvarstyti. 

Rimantas Griškelis, PLC tary
bos pirmininkas, susirinkusius 
supažindino su centro ateities 11 vai. r. mokyklos salėje. Pa 

gerbkime mūsų tautos laisvės planais. Vienas iš jų — praplėsti 
kovotojus savo dalyvavimu šia- gyvenamų butų (condo) skaičių, 
me minėjime, o po to sočiai ir 
skaniai pasistiprinkime lietu
viškais pietumis. 

Šių metų gegužės 9 d. Čika
gos Miesto taryba (The City 
Council of the City of Chicago) 
priėmė rezoliuciją apdovanoti 
Stanley Balzeką, Jr . , „Illinois 
Ethnic Coalition — David G. Roth 
Community Relations" žyme
niu. Apdovanojimas buvo įteik
tas iškilmingų pietų metu Am-
bassador West viešbutyje Čika
goje. Stanley Balzekas. Jr . buvo 
vienas „Illinois Ethnic Coali
tion" steigėjų. Koalicija įkurta 
1971 metais ir tuomet vadinosi 
„Illinois Ethnic Consultation on 
Ethnicity. in Education". Ši ko
alicija atstovauja beveik visoms 
pagrindinėms etninėms Čika
gos bendruomenėms. Vienas 
pagrindinių šios organizacijos 
pasiekimų buvo ..Urban and 
Ethnic Education Departamen
to" prie „Illinois State Board of 
Education" įkūrimas. Koalicijos 
viceprezidentas yra Al Domans-
kis. 

Stefanijos Vaitienės, High-
land Park, IL, užprenumeruotu 
„Draugo" laikraščiu Lietuvoje 
Barborai Ašmontienei, skaityti 
dalindavosi net keturios šeimos. 
Jie visi už tai dėkoja, bet dėl 
susidariusių aplinkybių, vietoje 
prenumeratos mokesčio skiria 
110 dol. dienraščiui. Ačiū už 
auką 

V a k a r o n ė su d r . A r v y d u 
Žygu birželio 21 d., penktadie
nį, 7 vai. vak.. Pasaulio lietuvių 
centre. Lemonte. Kviečiame pa
siklausyti įdomaus pokalbio, 
nes dr. Arvydas neseniai grįžo 
iš Lietuvos ir yra gerai susipa
žinęs su jaunimo kultūriniu ir 
dvasiniu stoviu. Kviečia PLC 
renginių komitetas. 

p r i s t a t an t a t sk i rą pastatą, 
prijungtą prie jau apgyventų 
butų. Tos išvados buvo padary
tos po apklausos per kurią buvo 
nustatytas susidomėjimas no
rinčių čia apsigyventi. Nepai
sant, kad aplink yra statomi na
mai, butai (town houses), PLC 
mėgintų juos parduoti daugiau 
prieinamomis kainomis norin
tiems lietuviams. 

Kitas nagrinėtas klausimas, 

Dr. Asta Veličkaite kaiba apie savo 
tėvą. a.a pedagogą Domą Velička, 
kuris buvo pagerbtas Pedagoginio lit. 
instituto mokslo metu užbaigimo iš
kilmėse Jaunimo centre birželio 1 d. 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. Kreipkitės 
į Mutua l Federa l Sav ings , 
2212 West Ce rmak Road. Tel. 
(312) 847-7747. 

(sk) 

Nors d a r n ė r a galutinai su
t v a r k y t a , bet „Drauge" jau 
pradėjo veikti gražių suvenyri
nių lietuviškų prekių krautuvė
lė. Ją numatome gerokai išplės
ti ir iki X tautinių šokių šven
tės, kai į Čikagą suvažiuos daug 
mūsų tautiečių iš tolimesnių 
vietovių, visos lentynos bus 
pripildytos įvairių dovanėlių — 
nejaugi mūsų tautiečiai grįš iš 
lietuviškos Čikagos tuščiomis 
rankomis? J au dabar turime 
gintaro , drožinių, muzikos 
įrašų, taip pat knygų bei kitokių 
leidinių. Apsilankykite! Tuo 
pačiu administratorius kreipiasi 
į skaitytojus, gal kas galėtų 
savanoriškai patalkininkauti 
krautuvėlėje, ypač Tautinių šo
kių šventės savaitgalio metu 
(taip pat ir šventės mugėje), kur 
bus galima įsigyti specialią, 
šventei skirtą, dienraščio laidą. 
Galintieji paaukoti kelias va
landas ir įdomiai praleisti laiką, 
prašomi skambinti administra
toriui Ignui Budriui. 

P r a d e d a n t p i r m a d i e n i u , 
baigiant penktadieniu — 9 vai. 
vakare Čikagoje ir apylinkėse iš 
stoties 1450 AM girdima „Mar
gučio II" lietuviška radijo laida. 
Pasiklausykite! 

x Tur ime d a u g gerų žmo
nių, kuriems labai rūpi Lietu
vos žmonių, ypač vaikų likimas. 
Jie remia Lietuvos našlaičius. 
Sekantys asmenys, pratęsdami 
metinę paramą kitiems metams 
jų remiantiems našlaičiams, at
siuntė po $150: ponia Kasparas 
iš Lemonto, Šv. Kazimiero sese
lės iš Holland, PA, Sofija Pie
menė, Oak Lawn, IL, Juozas ir 
Birutė Kasperavičiai iš Seven 
Hills, OH, Delores Wainauskis 
iš Oak Lawn, IL, Ona Siliūnienė 
iš Alexandria, VA. Lietuvos 
Našlaičių vardu dėkojame vi
siems, kurie pratęsia paramą 
našlaičiams! „Lietuvos Naš
laičių g lobos" komitetas . 

(sk) 

x A .a . J u l ė i r Wil l iam 
G r a d y iš Sc ran ton PA, buvo 
veiklūs Vyčių organizacijos na
riai. Juos prisimindama duktė 
Joan Jordano iš Rockville MD, 
kuri daug veikia Vyčių org., 
paskyrė vienam Lietuvos naš
laičiui $150 — metinį globos 
mokestį. Tai gražus ir prasmin 
gas dukters mirusių tėvų prisi
minimas. Dėkojame! „Lietuvos 
Našlaičių g lobos" komitetas, 
2711 W. 71 St, Chicago, IL 
60629. 

(sk) 

tai — pokylių salės remontas ar 
naujos statybos. Čia taip pat 
tiriamos visos galimybės, kai
nos. Taip pat svarbus klausi
mas, tai — apatinės salės re
montas, pritaikant ją ne vien 
sportui, bet ir pokyliams, kon
certams. Trečias projektas — 
Maironio lituanistinės mokyk
los praplėtimas, nes mokinių 
skaičius didėja, todėl reikia dau
giau vietos. 

Žinoma, keičiantis ir plečian
tis PLC veiklai, reikia pa
keisti kai kuriuos nuostatus, 
todėl buvo pravesti balsavimai. 

PLC valdybos pirmininkas Al
gis Bakaitis supažindino su 
valdybai rūpimais reikalais. 
White Pines Academy nori iš
nuomoti klases mažamečių mo
kyklai penkiom dienom savaitė
je. Pasitarimai vyksta tarp Mai
ronio lituanistines mokyklos, 
PLC valdybos ir White Pines 
Akademijos. Dabar vykstančios 
gimnastikos klasės apatinėje 
salėje re ika la i , t u r i b ū t i 
išspręsta, kai paaiškės salės 
remonto planai. 

Kiti svarstomi reikalai buvo: 
partizanų muziejus, PLC finan
sinis stovis, lėšų telkimas ir dar 
daug kitokių klausimų. 

Nors sus i r ink imas vyko 
sklandžiai ir darbingoje nuo
taikoje, tačiau poros valandų ne
užtenka išspręsti tokiai daugy
bei klausimų. Todėl tarybai ir 
valdybai tenka didelė našta tuos 
planus toliau studijuoti ir vyk
dyti. Žinoma, jiems linkime 
kantrybės ir ištvermės. 

Karolina Kubi l ienė 

Pedagoginis lit. institutas savo mokslo metu užbaigimo proga birželio 1 d., garbes diplomu ap
dovanojo Liliją ir Ramūną Buntinus, kaip lietuviškosios šeimos tradicijų saugotojus ir Mažosios 
Lietuvos lietuviškumo paveldo globėjus. Iš kairės: Ramūnas Buntinas, instituto rektorius prof. 
dr. Jonas Račkauskas, instituto direktore Stase Petersonienė ir Lilija Buntinienė. 

N'uotr Jono Tamnlaičio 

IŠ ARTI IR TOLI DĖSTYS LIETUVIŲ KALBĄ 

ŠVENTO JĖZAUS V A R D O 
DRAUGIJA 

Marguette Parko apylinkėje 
yra gražiausia bažnyčia,supro
jektuota architekto Muloko. Tai 
Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
bažnyčia, o parapijai vadovau
ja kun. Jonas Kuzinskas Šioje 
parapijoje veikia kelios religinės 
organizacijos. Viena iš jų, tai — 
Švento Jėzaus vardo draugija, 
švenčianti 58 metų veiklos 
jubiliejų. 

Kadaise šioje organizacijoje 
buvo daugiau kaip 400 narių. 
Laikai ir žmonės keičiasi, to 
pasėkoje sumažėjo narių skai
čius. Klebonas kun. J. Kuzins
kas ir dvasios vadovas kun. 
Vytas Mikolaitis deda daug 
pastangų veiklos pagyvinimui, 
bet dėl žmonių stokos, nepajė
giama išvystyti reikiamo vei
klumo. Džiaugiamės, kada į 
Švento Jėzaus Vardo susirinki
mus atvyksta 10-15 asmenų. 
Susirinkimai vyksta kiekvieno 
mėnesio antrą sekmadienį, iš
skyrus liepos ir rugpjūčio 
mėnesius. \ šio sezono ir Tėvo 
dienos paminėjimo susirinkimą 
atsilankė kun. J. Kuzinskas, 

N A U J A Š E I M A 

Rasos Raišytės ir Steve Liffick 
vestuvės įvyko balandžio 13 d., 
Šv. Juozapo katal ikų bažnyčio
je, Seattle. Santuoką palaimino 
iš Čikagos atvykęs jėzuitas tė
vas Antanas Saulait is . 

Sveikinant jaunuosius prieš 
vestuvinę puotą, jaunųjų tėve
liai juos vaišino duona, druska 
ir vynu. Vėliau buvo lietuviškos 
dainos ir šokiai. Jaunieji pralei
do medaus mėnesį Anguillos sa
loje Karibų jūroje. Rasa yra 
Washington valstijos lietuvių 
bendruomenės pirmininkė ir ap
sisprendė nekeist i savo lie
tuviškos pavardės. Sveikiname 
jaunavedžius! 

STOVYKLA „ L A N K A S 9 6 " 

Antroji metinė vaikų stovykla 
„Lankas 96" yra ruošiama Kur
są latvių stovyklavietėje, netoli 
Shelton miestelio, Olimpijos pu
siasalyje. Jū ra t ė Mažeikaitė 
Harrison (tel. 206-742-1575) ir 
Rasa Matienė (tel. 206-485-
5274) kviečia suaugusius į talką 
stovykloje. 

kun . V. Mikolai t is , Juozas 
Polikaitis. nuolatiniai vėliavų 
nešėjai — Petras Blekys ir Ed
mundas Doveatt ir keletas kitų. 
Pusryčius paruošė ir apmokėjo 
narys Juozas Lekys, ta lk inant 
Petrei Andriušaitienei. 

Po tėvų paminėjimo pasimel
dus už mirusius narių tėvus 
(ma ldas sukalbėjo k u n . J . 
Kuzinskas). ir ap tarus ateinan
čio sezono veiklą, nariai skirs
tėsi į savo gyvenvietes planuoti 
kaip praleisti vasaros mėnesius. 

A. P a u ž u o l i s 

Ateinančiais mokslo metais 
University of VVashington Jū ra 
Avižienytė dėstys lietuvių kalbą 
„Li thuanian 101" kurse. Uni
versiteto Skandinavų mokslų 
skyrius apie tai gali daugiau in
formuoti tel.: (206) 543-0645. 

L A N K Ė S I J A P O N I J O J E 

Šv. Juozapo katalikų mokyk
loje Seatt le mokytojaujanti Ina 
Bertulytė-Bray su savo moki
niais balandžio mėn. buvo išva
žiavus dviejų savaičių ekskursi
jai į Japoniją. 

(„Tulpė Times") 

P R I S I M I N T A S 
A M B . S. LOZORAITIS 

Buvęs ambasadorius Stasys 
Lozoraitis š.m. birželio 13 d., jo 
mirt ies dieną, buvo paminėtas 
Pu tname, Nekalto Prasidėjimo 
seserų vienuolyne. Dalyvavo iš 
Romos atskridusi Daniela Lozo
rai t ienė su savo sesute ir būre
lis VVashingtono lietuvių. 

Už velionio sielą šv. Mišias, 
kar tu su apie 20 tuo metu į Put-
namą suvažiavusių lietuvių ku
nigų, koncelebravo kun. Valde
maras Cukuras. Sukakčiai pri
taikytą pamokslą pasakė Lietu
vos jėzuitas, dabar Montrealyje 
besidarbuojantis kun. Ambra
sas. Po Mišių maldai ir giesmei 
dalyviai susirinko vienuolyno 
kapinėse prie ambasadoriaus 
kapo. 

Nepagydomos, labai greitai 
veikiančios vėžio ligos pakirs
tas . 1924 m. gimęs amb. Stasys 
Lozoraitis mirė VVashingtone 
1994 metais. Palaidotas Putna
me. kur taip pat palaidota jo te
ta, buv. Lietuvos Operos solis
tė Gražina Matulaitytė-Rannit. 

Amb Stasio Lozoraičio antrąsias mirties metines Putnam, CT., kapinėse, kur jis palaidotas, 
prisimenant Ketvirtoji iš kaires tarp prel V. Balčiūno ir savo sesers. Daniela Lozoraitienė 

Ambasadoriaus tėvai, Lietuvos 
diplomatijos šefas Stasys Lozo
raitis ir motina Vincenta Matu-
laitytė-Lozoraitienė, mirė Ro
moje, ten ir palaidoti. Amba
sadoriaus motinos pusės Matu
laičiai yra Bažnyčios palai
mintojo arkiv. Jurgio Matu
laičio giminaičiai. 

D. Lozoraitienė rūpinasi kny
gos apie Stasį Lozoraitį išleidi
mu. Knygos rankraštį parašė 
Lietuvai labai palankus, amba
sadorių Lozoraitį savo turėtų 
pareigų ribose gerai pažinojęs, 
buv. JAV Valstybės departa
mento pareigūnas Paul Goble. 
Šią vasarą Daniela Lozoraitienė 
vėl lankysis Lietuvoje, kur, ypač 
Kaune, dar dabar Lietuvos vil
ties prezidentu tebevadinamam, 
Stasiui Lozoraičiui visuomenė 
rodo nepaprastai daug nuošir
dumo. 

PAMINĖTA J B A N C 35 
METŲ SUKAKTIS 

Birželio 6 d., po specialaus 
pranešimo Baltųjų rūmų konfe
rencijų centre, Lietuvos am
basadoje, vakare įvyko iškilmin
gas Jungtinio Amerikos pabal-
tiečių komiteto (JBANC) 35 me
tų veiklos sukakties paminė
jimas. 

Šiame komitete lietuviams at
stovauja ALTo atstovai: dr. 
Jonas Genys ir Vincent Boris. 
Įstaigoje dirba Pranas Čižiūnas. 

Minėjime kalbėjo estų, kurie 
šiais metais pirmininkauja, taip 
pat latvių ir lietuvių astovai. 

ALTo centro valdybos vardu 
kalbėjo inž. Algimantas Pau-
tienis, Clevelando ALTo pir
mininkas. Jis sukakties proga 
įteikė ALTo atstovui VVashing
ton, DC dr. Jonui Geniui ALTo 
valdybos padėkos žymenį, įver
tinant jo 25 metų darbą JBANC, 
už pasišventimą Lietuvos reika
lams atstovaujant ALTui įvai
riose organizacijose ir tarptau
tinėse konferencijose. 

ALTo ATSTOVO KALBA J 
LIETUVA 

Birželio 6 d. ALTo atstovas dr. 
Jonas Genys po pranešimo Bal
tuosiuose rūmuose „Amerikos 
balso" buvo pakviestas kalbėti 
į Lietuvą. Pasikalbėjime dau
giausia buvo minimi NATO pra
plėtimo reikalai. 

JBANC POSĖDIS 

Panaudojant JBANC sukak
ties progą, birželio 7 d. įvyko 
JBANC posėdis, kuriame daly
vavo ir JBANC sudarančių 
organizacijų centro valdybų pir
mininkai ALTo centro valdybai 
atstovavo inž. A. Pautienis. 
Posėdyje dalyvavo ir E. Šuma
nas, anksčiau dirbęs JBANC, 
žymus baltiečių veikėjas May-
orovičius ir kiti. 

Numatyta ateinančiais me
tais surengti tradicinę konferen 
ciją Washington, DC. 

. . 


