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Vytautas Landsbergis: Reikia 
vesti Lietuvą į susitaikymą 

Tėvynės Sąjungos (Lietuvos konservatorių) 
spaudos t a r n y b o s 1996 m. liepos 24 d. 

informacinis p r aneš imas 
visus vykdžiusius genocidą ir 
nusikaltusius žmoniškumui bu
vusius NKVD, KGB ir GRU 
darbuotojus, taip pat kitus ben
d rada rb ius , pada r iu s iu s 
kriminalinius nusikalt imus. 

Tėvynės Sąjungos (Lietuvos 
konservatorių) pirmininkas V. 
Landsbergis trečiadienio spau
dos konferencijoje supažindino 
su konservatorių nuostatomis, 
ką numatoma daryti su buvusio 
režimo represiniu ir sekimo nuo nusikaltimų nepadariusių 

buvusių agentų ir informatorių, 
kurie šantažu ir grasinimais bū
davo priverčiami bendradar
biauti su specialiomis tarny
bomis ir po 1990 m. kovo 11d. 
nutraukė tokią veiklą. 

Be to, siūloma nustatyti bau
džiamąją atsakomybe už šanta
žavimą praeities ryšiais su 
KGB, taip pat už buvusių KGB 
bendradarbių (agentų ir infor
matorių) sąrašų skelbimą, o 
asmenų prievartavimą grasy
mais, kad jie toliau tęstų šio 
pobūdžio paslaugas užsienio 
valstybėms, traktuoti kaip sun
kų nusikaltimą prieš Lietuvos 
valstybę. 

Tėvynės Sąjunga taip pat pa
sisako už Lietuvos gyventojų 
genocido ir rezistencijos tyrimo 
centro pertvarkymą, suteikiant 
jam tarpžinybinės institucijos 
s ta tusą , vėl p r ipaž į s t an t 
politinių kalinių ir tremtinių 
teises dalyvauti skiriant šios 
institucijos vadovą. Tuo tiki
masi sudaryti prielaidas visa
pusiškam genocido ir okupacijos 
padarinių teisiniam įvertinimui 
bei pasitikėjimo atkūrimui vi
suomenėje. 

Paprašytas įvertinti spaudoje 
ne kartą pakartotus Aleksandro 
Štromo pasisakymus, jog tiek 
Tėvynės Sąjunga, tiek LDDP 
yra kairiojo sparno partijos, V. 
Landsbergis sakė, kad rimtai jų 
vertinti negalima, nes tai pana
šiau į kelerius metus kartojamą 
propagandinę schemą, o ne gi
lesnį tyrimą ar analizę. 

„Ko Lietuvoje trūksta, ta i 
įstatymo valdžios", — sakė pro
fesorius paprašytas pasakyti 
savo nuomonę apie prokurorų, 
„įsodinusių savo vaikus be 
konkurso studijuoti t e i sę" , 
veiksmus. Pasak jo, nesvarbu 
kas — prokuroras, premjeras ar 
prezidentas, — peržengęs įsta
tymą ar padorumo taisykles, 
turi atsakyti arba tai turi turėti 
moralines politines pasekmes. 
„Tai, kad jie paskirti dešimčiai 
metų ar iki gyvos galvos, nereiš
kia, kad toks įstatymas negali 
būti peržiūrėtas", pastebėjo jis. 

tinklu, tuo sovietinio totali
tarizmo palikimu, palikusiu 
sunkias skriaudas ir žmonių 
supriešinimą. 

„Mūsų tikslas — šalinti nu
skriaustųjų ir skriaudėjų arba 
nevalingai pasinaudojusių su
priešinimą, mažinti politinę ir 
emocinę įtampą Lietuvos visuo
menėje, vesti ją į susitaikymą", 
— sakė Vytautas Landsbergis, 
pavadinęs tai istoriniu užda
viniu. Pasiekti šį tikslą, jo 
nuomone, padės Tėvynės Sąjun
gos siekiamas teisingumas be 
keršto, kurį pabrėžia ir Europos 
Tarybos Parlamentinės Asamb
lėjos rezoliucija „Apie priemo
nes pasalinti buvusių komunis
t inių to ta l i ta r in ių s i s temų 
palikimą", priimta Strasbūre 
1996 metų birželio 27 dieną. 

Jis sakė, kad politiškai ir mo
raliai tur i būti įvertintos geno
cidą ir nusikaltimus prieš žmo
niškumą organizavusios ir vyk
džiusios struktūros, tačiau patys 
šių nusikaltimų vykdytojai turi 
būti baudžiami asmeniškai, ne
naudojant kolektyvinės teis
minės atsakomybės. Todėl kon
servatoriai siūlo aiškiai skirti 

Lietuviai 
olimpiadoje 

Prie apskrito stalo susirinkę Lietuvos valdančiosios partijos bei opozicijos atstovai Diskusijų tema 
— „Lietuvos naftos" susivienijimas. _ .— —. . - . . 

p i iioiirm n..«t.- „Lietuvos ryte P. Lileikio nuotr 

* Stendinio šaudymo varžy
bose (Double Trop) pasirodė Dai
na Guzinevičiūtė. Išmušusi 101 
tašką ji užėmė 10 vietą. Tai — 
naujasis Lietuvos rekordas. 
Žinant, kad į olimpiadą buvo 
atrinktos geriausios pasaulio 
šaulės, Dainos pergalė yra labai 
vertinama. D. Guzinevičiūtė ap
lenkė šaudymo garsenybes — 
italę D. Gelisio (3 pasaulio re
kordai) ir pasaulio čempionato 
nugalėtoją rusę S. Deminą. 

* Plaukimo varžybose vyrai 
rungtyniavo 100 m distancijoje 
nugara. Pagerinęs Lietuvos re
kordą, parengiamuosiuose plau
kimuose 12 vietą užėmė D. Gri
gelionis. Jo kolega M. Špokas to
je pačioje distancijoje užėmė 28 
vėtą. 

* Akademin io i rk l av imo 
varžybose Lietuvos dvivietė (be 
vairininko), kurią irklavo E. 
Petkus ir J. Bagdonas, užėmė 2 
vietą, t ik 0.23 sekundės pra
laimėję italams. Ilgą laiką savo 
plaukime pirmavo vienviete 
baidare plaukusi B. Šakickaitė, 
bet vėliau pavargo ir, užėmusi 
4 vietą, į pusfinalį nepateko. 

* Dziudo turnyre vyrų iki 86 
kg svorio kategorijoje pirmadie
nį lietuvis Vytautas Merkevi
čius ketvirtfinalyje pralaimėjo 
Uzbekistano sportininkui Ar-
men Bagdasarov, kuris vėliau, 
pralaimėjęs finalinę kovą korė
jiečiui Jeon Ki-Young, šioje rung
tyje iškovojo sidabro medalį. 

* Ant rad ien i ii Atlantos į 
Lietuvą išvyko prezidentas Al
girdas Brazauskas. Grįžęs na
mo, prezidentas numato dar ke
lias dienas padirbėti, o nuo atei
nančios savaitės — atostogauti. 

Vietoj atostogų — diskusijos 
dėl „Lietuvos naftos" 

Vilnius, liepos 23 d. (AGEP) atsidurti neaiškioje būklėje", 
— Konservatoriai ir kitos opozi- sakė jis. „Saugiklių", kad už 
cinės partijos nepritaria pateik- skolas Lietuvos energetikos ob-
tam įstatymo projektui dėl „Lie- jektai neati tektų „LUKoil", jo 
tuvos naf ta" susivienijimo nuomone, įstatyme pakanka , 
kūrimo dėl dviejų priežasčių. E. Kunevičienė nesutiko, kad 

Pirma — keturių būsimos įmo- energetikos skolų krizės nega-
nės bendrovių „Būtingės naf
ta", Mažeikių „Nafta", „Lie
tuvos kuras", „Biržų naftotie
kis" akcijų automatiškai „su
mesti" negalima, nes jų tur tas 
realiai neįkainotas, antra — 
įstatymo projekto 4 str. numato, 
kad akcinės bendrovės gali 
didinti įstatinį kapitalą. Tai, 
konservatorių nuomone, būtų 
daroma kapitalizuojant skolas. 
Tokiu būdu, strateginis Lietu
vos turtas būtų parduotas pusvel
čiui, teigė tiesioginėje Lietuvos 
radijo laidoje Seimo narė Elvyra 
Kunevičienė antradienį. 

Ji taip pat akcentavo, kad Lie
tuvos konservatoriai pasisako 
už „Lietuvos naftos" susivie
nijimo įmonių privatizavimą tik 
tarptautinio konkurso būdu ir 
ne daugiau kaip 49 procentų. 

Radijo laidoje oponavęs parla
mentaras Kazimieras Antanavi
čius įrodinėjo, kad privatus naf
tos susivienijimas būtų valdo
mas daug efektyviau, be to, 
padidėtų jo patikimumas ir gali
mybė p r i t r a u k t i užsienio 
investicijų. „Jei dar ilgiau 
delsime su energetikos objektų 
privatizavimu, žiemą galime 

Įima įveikti kitu būdu. Pasak 
jos, vyriausybė su „LUKoil" 
galėjo atsiskaityti iš valstybės 
vardu gautų milijardinių užsie
nio paskolų arba suteikdama 
tokių paskolų garantijas ener
getikams. 

J i informavo, kad konservato
riai pateikė siūlymus įstatymo 
projektui ir šiuo metu tariasi dėl 
jų su LDDP. 

Socialistai Seime vystytų 
„socializmo teoriją" ir 

paskleistų „gerą nuotaiką 

Komerciniai bankai — prieš 
diskriminacini vyriausybės 

nutarimą 
Konstitucijos 46 str. ir Konku-Vilnius, liepos 23 d. (AGEP) 

— Šešių Lietuvos komercinių 
banku valdybos pareikalavo 
sustabdyti diskriminacinio vy
riausybės nutarimo vykdymą. 

Liepos 17 d. nutarimu vyriau
sybė įpareigojo biudžetines 
organizacijas ir valstybines 
įstaigas iki liepos 26 d. perkelti 
sąskaitas iš privačių komerci
nių bankų į krizės ištiktą Lie
tuvos valstybinį komercinį ban
ką. 

„Vilniaus banko",,.Hermio", 
„Ūkio banko", „Tauro", „Sno-
ro" bei „Šiaulių banko" nuomo
ne, šis vyriausybės sprendimas 
pataisyti vieno banko finansinę 
būklę kitų komercinių bankų 
sąskaita yra nesuderinamas su 
rinkos ekonomikos principais, 
be to, prieštarauja Lietuvos 
Konstitucijai ir Konkurencijos 
įstatymui. 

rencijos įstatymo 6 str. nuosta
tos draudžia valstybės orga
nams riboti konkurenciją, t.y. 
priimti norminius aktus arba 
atlikti veiksmus, kurie suteiktų 
privilegijų ar diskriminuotų ki
tus ūkio subjektus, sakoma ant
radienį paskelbtame šešių ko
mercinių bankų valdybų pareiš
kime. 

„Tokie skuboti , r izikingi 
sprendimai, t inkamai neįverti
nant pasekmių, mažina pasiti
kėjimą bankine sistema, vals
tybės institucijomis, trukdo 
įsitvirtinti rinkos ekonomikai", 
te igia komercinių bankų 
atstovai. 

Bankų valdybos taip pat ragi
na vyriausybę išklausyti tarp
tautinių finansinių institucijų 
nuomonę apie minėtą nutarimą. 

Vilnius , liepos 23 d. (AGEP) 
— Lietuvos Socialistų partija 
ketina dalyvauti Seimo rinki
muose sava rank i ška i , nesi-
jungdama į koalicijas, tačiau 
vienmandatėse apygardose tar
sis dėl kandidatų su Valstiečių 
partija ir iš dalies su LDDP. 
Socialistai iki rugpjūčio 15 d. 
planuoja paskelbti savo jau 
parengtą 31 kandidato sąrašą, 
iš kurio 20 — bus kandidatais 
konkrečiose apygardose. Pir
muoju socialistų sąraše yra par
tijos pirmininkas Albinas Visoc
kas, po jo įrašytas LDDP frakci
jai priklausantis Seimo narys 
Mindaugas Stakvilevičius, Mi
chailas Bugakovas, Vytautas 
Kazakevičius. Tai pareiškė ant
radienio spaudos konferencijoje 
Seimo narys, Socialistų partijos 
pirmininko pavaduotojas Min
daugas Stakvilevičius. 

Mindaugo S takv i l ev ič iaus 
nuomone, socialistai sugebės 
peržengti „rinkiminį 5 procentų 
barjerą ir patekti į Seimą". Jo 
nuomone, socializmo, netgi 
komunizmo idėjos visuomenėje 
— dar gyvos. „Reikia turėt i 
atstovų Seime, kurie galėtų vys
tyti socializmo teoriją", sakė M. 
Stakvilevičius, J;s net iki pesi
mistiškai nuteikiančiais socio
loginių apklausu rezultatais . 
Kai kurie žmonės sako, jog „bi
jo prisipažinti, kad pr i tar ia so
cializmo idėjoms". Todėl per 
rinkimus, Seimo nar io many
mu, „gali išryškėti visai kiti 
dalykai". 

Seimo Žmogaus ir piliečio tei
sių bei tautybių reikalų komi
teto pirmininkas M. Stakvile
vičius tikisi, kad už socialistus 
balsuos Antrojo pasaulinio karo 
veteranai, jų šeimų nar ia i , t am 
tikras procentas buvusių „tikrų 
komunistų" ir kitataučiai, kurie, 
jo nuomone, „kai kur ia is val
džios sprendimais diskriminuo
jami". 

M. Stakvilevičius trečiadienį, 
liepos 24 d., švenčiantis savo 
65-metį, pareiškė, kad dalyvaus 

Seimo rinkimuose, norėdamas 
parlamente „sėti humanizmo 
idėjas ir gerą nuotaiką". 

Trumpai iš Lietuvos 
Lietuvių kilmės Kanados pi

lietį Christopher J u r užsienio 
reikalų ministras Povilas Gylys 
paskyrė Lietuvos garbės konsu
lu Vancouveryje. 

Lietuvos garbės konsulatas 
Vancouveryje bus atidarytas 
rugpjūčio 1-ąją, pranešė Užsie
nio reikalų ministerijos infor
macijos skyrius. Svarbiausias 
konsulato uždavinys bus skatin
ti ekonominius ir prekybinius 
Lietuvos ir vakarinių Kanados 
provincijų ryšius. 

K a u n o t e r m o f i k a c i n ė j e 
elektrinėje darbą baigė ko
misija, t y r u s i liepos 7-ąją 
elektrinėje vykusio sutrikimo 
ir kilusio gaisro priežastis. Spe
cialistų pate iktose išvadose 
įvardijami konkretūs avarijos 
k a l t i n i n k a i ir priežstys: 
netinkami pamainos viršininko 
veiksmai, organizuojant darbą 
bei grubi budinčio elektriko 
klaida. Jie atleisti iš darbo, 
kitiems kal t ininkams skirtos 
griežtos tarnybinės nuobaudos 
Kad ateityje nepasikartotų 
panašios avarijos, sugriežtinta 
darbo drausmė, modernizuota 
valdymo schema. 

Maskvoje liepos 23 d. įvyko 
Lietuvos Užsienio reikalu mi 
nisterijos (URM) sekretoriaus 
Albino Januškos derybos su 
Rusijos užs ien io re ikalų 
ministro pavaduotojais Ser-
gej Krylov ir Igor Kuznecov 
Derybų metu buvo ap ta r 
ti tarptautinio bendradarbia 
vimo klausimai. Pasikeista nuo
monėmis dėl NATO plėtimo, 
kurios dar kartą parodėjog 
šalių pozicijos yra skirtingos 
Kalbėta kitais. Lietuvai svar 
biais klausimais, pavyzdžiui, dėl 
bendros sienos delimitacijos pa 
greitinimo, Rainių ir Medinin
kų bylų tyrimo, Lietuvos am 

Pasaulio naujienos 
'Remiantis AFP. ĮTARTAS. BNS. KIA žinių agentūrų pranešimais' 

Vašingtonas. JAV Kongreso 
Atstovų rūmai paragino išplėsti 
NATO ir įgaliojo skirti 60 m!n. 
dol. trims pirmaujančioms kan
didatėms, padedant jų priartė
jimui prie narystės keliamu 
reikalavimų. įstatyme, patvir 
tintame 353 balsais „už" ir 55 
„prieš", Lenkija, Vengrija ir 
Čekija, gausiančios pagalbą, 
įvardytos kaip padariusios di
džiausią pažangą link NATO 
kriterijų. Tarp kitų valstybių, 
kurių siekius tapti NATO narė
mis rems Kongresas, minimos 
Slovėnija, Slovakija, Estija, Lat
vija, Lietuva, Bulgarija, Rumu
nija, Albanija, Moldova ir 
Ukraina. Atstovų Rūmų narys 
Benjamin Gilman, pirminin
kaujantis Tarptautinių santy
kių komitetui pareiškė, kad nei 
JAV, nei naujosios Europos de
mokratinės šalys negali ilgiau 
išsiversti be tokio įstatymo. 

Belgradas. Bosnijos musul
monų - k roa tų federacijos 
prekybos delegacija, vadovau
jama viceprezidento Ejup Ganic, 
apsilankė Belgrade. Toks vizi
tas buvo neįmanomas dar prieš 
metus. Diplomatai traktuoja šį 
įvykį kaip pirmąjį susitaikymo 
žingsnį, kuriam sąlygas sudare 
Deitono taikos susitarimas. E. 
Ganic žodžiais, abi vyriausybės 
planuoja pasirašyti dokumen
tus , atkuriančius prekybos ir 
transporto ryšius. Susitikimo su 
Serbijos prezidentu Slobodan 
Milosevic metu aptar ta ga
limybe panaikinti vizų režimą 
ir pasirašyti susitarimą dėl 
geležinkelio bei oro susisiekimo 
ir prekybos. 

Beit H a n u n a s . Palestinos 
autonomijos prezidentas Yasser 
Arafat pirmąkart susitiko su 
Izraelio naujojo m i n i s t r ų 
kabineto užsienio reikalų mi
nistru David Levy. Derybų, 
kurias abi šalys apibūdino kaip 
konstruktyvias, metu buvo 
sutarta tęsti visų lygių kon
taktus, kad „taikos procesas 
galėtų vykti visais frontais". 
Taikos derybos tarp Izraelio ir 
Palestinos Išsivadavimo organi
zacijos (PLO) buvo užšaldytos 
nuo gegužės 29-osios rinkimu. 

kuriuose laimėjo Benjamin Ne-
tanyahu vadovaujama ,.Liku-
do" partija, prieštaraujanti for
mulei „žeme už taiką". 

Z a l c b u r g a s . Sekmadienį 
Austrijos Kancleris Franz Vra-
nitzky susitiko su NATO gene
raliniu sekretoriumi Javier 
Solana. Solana j Austriją atvyko 
kaip tik tuo metu, kai čia 
vyksta karštos diskusijos dėl to, 
ar šalis turėtų prisijungti prie 
NATO, ar likti neutrali. NATO 
generalinis sekretorius atsisakė 
veltis į vidaus politinę diskusiją, 
sakydamas, kad austrai turi pa
tys nuspręsti, kas jiems geriau. 

Varna . 25 Rusijos tankai T-72 
ir penkiasdešimt šarvuočių pir
madieni buvo perkelti į Bulgari
jos teritoriją, tokiu būdu vyk
dant įsipareigojimus dėl įprasti
nės ginkluotes Europoje apribo
jimo pagal 1990 m. susitarimą. 
Bulgarijos gynybos ministerijos 
atstovas spaudai pareiškė, kad 
pagal susi tarimą su Rusija 
Bulgarija gaus šimtą tankų ir 
tiek pat šarvuočių. Jis paaiš
kino, jog vietoj to. kad sunai
kintų šiuos ginklus kaip rei
kalauja įprastinės ginkluotės 
apribojimo Europoje sutarties 
<CFE» aš tuntas is straipsnis, 
Rusija perkelia juos į kitą sutar
ties zoną, kur bus sunaikintas 
ati t inkamas kiekis pasenusios 
ginkluotės. 

Bal tarus i ja . Aukščiausiosios 
Tarybos 102 deputatai pasirašė 
kreipimąsi; Europos parlamen
tus ir tautas dėl nebranduolinės 
teritorijos nuo Ukrainos iki 
Skandinavijos sukūrimo. Per 
spaudos konferenciją tarptau
tiniu santykiu parlamentinės 
komisijos pirmininkas Piotr 
Kravčenka pareiškė, kad toks 
sprendimas priimtas todėl, jog 
Baltarusijos deputatai ir po
litikai susirūpinę dėl NATO 
plėtimosi i Rytus, kadangi tai 
gali sukelti įtampą Centrinėje 
Europoje. 

S a r a j e v a s . NATO vado
vaujamu taikos įvedimo pajėgų 
Lenkijos karys žuvo ir dar du 
buvo sužeisti, eismo įvykio metu 
apvirtus šarvuočiui. 

Baltarusijos komunistai 
grasina „demaršais" 

Minskas, liepos 23 d. (AGEP' 
— Baltarusijos komunistai pa 
reiškė, kad sausio 13-osios 
perversmininko Ivan Kučerov 
mirtį pagreitino kalinimas Lie
tuvoje. 

„Kalėdamas jis sunkiai sirgo 
ir kalėjimas neigiamai veikė 
ligos procesą", pareiškė Balta 
rusijos komunistu partijos sek
retorius Viktor Čikin. 

Pasak jo, po I. Kučerov mirties 
Baltarusijos komunistai ruošia
si imtis priemonių, kad iš kalė-

basadų Romoje ir Paryžiuje su
grąžinimo. 

Lietuvos valstybinio komer
cinio banko laikinasis admini
stratorius Gintautas Čiapas. vyk
dydamas Lietuvos Respublikos 
vyriausybės nutarimą ir Lietu
vos banko nutarimą dėl akcinės 
bendrovės Lietuvos valstybinio 
komercinio banko bei siekda 
mas, kad būtu racionaliai nau
dojamos banko lėšos, žymiai 
sumažino banko išlaidas darbo 
apmokėjimui Vadovaujančiųjų 
banko darbuotojų atlyginimai 
sumažinti 30 procentu, kitų — 
vidutiniškai 20 procentu. Per 
metus bus sutaupyta maždaug 
6 milijonai litų. 

jimo būtu paleisti jo bendražy
giai Juozas Jermalavičius ir 
Mykolas Burokevičius. Šie bu
vusieji komunistų partijos Lie
tuvoje vadovai laukia teismo už 
dalyvavimą sovietų armijos. 
KGB ir komunistu partijos ban
dyme įvykdyti perversmą Lie
tuvoje 1991-ųjų sausį. 

..Mes ketiname imtis demaršų 
teismo proceso pradžioje", 
pareiškė V. Čikin. 

Ivan Kučerov praėjusį penk
tadienį mirė nuo plaučių vėžio. 
Prieš tai j is buvo du kartus 
operuotas. Laidotuves vyko 
šeštadieni. 

I. Kučerov gyveno Minske nuo 
t ada . kai . t a rp in inkau jan t 
Baltrrusijos prezidentui Aiek-
sandr Lukašenka, jis praėjusių 
metų pabaigoje de! prastos svei
katos buvo paleistas iš Lukiškių 
kalėjimo Vilniuje, kuriame bu
vo laikomas nuo 1993-ųju liepos. 

KALENDORIUS 

Liepos 25 d.: Sv. Jokūbas, 
apaštalas: Galminė. Aušra. 
Kristupas. 

Liepos 26 d.: Šv. Ona ir 
Joakimas, Marijos tėvai; Gluos 
nis. Greitute. 

A 
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1996 m. liepos mėn. 25 d. 

LIETUVIŲ TELKINIAI 
D E T R O I T , M I 

SĖKMINGAI BAIGĖ 
GIMNAZIJA 

Kristina (Kristy I Broge, Regi
nos ir Sherman Broge jauniau
sia dukrele ir Sv. Antano lietu
vių parapijos tarybos liturginės 
komisijos vedėjo ir vargoninin
ko maestro muz. Stasio ir Nata
lijos Sližių anūkė, šią vasarą 
baigė Annapolis gimnazi ją 
Dearborn Heights, Ml. Kristy 
mokykloje pasižymėjo darbštu
mu, apdovanota „Valedicto-
nan" . Mokykloje buvo: Studen
tų tarybos pirmininkė, metraš
čio redaktorė, „National Honor 
Society" sekretorė. „Varsi ty 
Pom Pon." ir Povvder PuffFoot-
ball and Track. 

Kristy buvo apdovanota šio
mis stipendijomis: Phi Beta 
Kappa, National Honor Society, 
Wayne State University Presi-
dential, University of Michigan-
Ann Arbor Regents Alumni, 
University of Michigan — Dear
born Chancellor and Alumni 
Merit, ir Detroito laikraščio 
„Detroit Free P re s s " 1996 
Academic All-City Team Hono-
rable Mention. 

ginęs apeigas atliko kun. John 
Buddy. O'Brien laidotuvių na
muose, Novi, Michigan. Giliam 
nuliūdime liko žmona Marija 
Končienė. Velionis buvęs krau
tuvės vedėjas, prie Šv. Antano 
parapijos Detroite ir BALFo 
876-to skyriaus narys bei rėmė
jas. 

M E T I N Ė D A I N A V O S 
Š V E N T Ė 

Dainavos jaunimo stovyklos 
metinė šventė vyks sekmadienį, 
liepos 28 d. Šv. Mišios 11 vai. 
ryto Baltųjų namų salėje. Po 
Mišių pasivaišinimas lietuvišku 
mais tu ir „laimės šulinys". 
Dainavos š imtininkų metinis 
susirinkimas, kuriame bus įvai
rūs pranešimai ir renkami Dai
navos direktorių tarybos nariai 
a te inant iems trejiems metams. 

Tautinių šokių šventėje Čikagoje dalis Detroito vyresniųjų šokėjų. 

SES. GARLIAUSKAITĖ 
ATVYKO ATOSTOGŲ 

Vienuolė pranciškietė ses. 
Michel Garas-Gar l iauska i tė , 
atvykusi iš Utenos, atostogauja 
pas savo tėvelius Erną ir Stasį 
Gar l iauskus . Savo įspūdžius 
apie gyvenimą ir veiklą Utenos 
apylinkėje papasakojo „Lietu
viškųjų melodijų" radijo valan
dėlės liepos 20 d. laidoje. Seselė 
kalbėjo ir George Perles golfo 
turnyro banke te ir Šv. Antano 
parapijoje liepos 21 d. vyku
siame pokylyje. 

lm 

DŽIAUGSMINGA 
V A S A R O S ŠVENTĖ 

Kristina-Kristy Broge. 

Kristy kiti garbės žymenys: 
President's Outstanding Acade
mic Achievement Award", „An
napolis Gold Medallion", „An
napolis Gold Honor Award", 
.Michigan Competitive Scholar-
ship Outstanding Academic 
Achievement Award" ir „Scien
ce Award for Excellence". 

Rudenį Kristy pradės studi
juoti Wayne valstybiniame uni
versitete, Detroit, MI. Žada 
studijuoti pre-medicinos pro
gramoje. 

Visų Šv. Antano parapijiečių 
vardų sveikiname K r i s t i n ą 
(Kristy) Broge, jos tėvel ius 
Reginą ir Sherman Broge bei 
senelius maestro muz. Stasį ir 
Nataliją Sližius. Džiaugiamės 
los pasiekimais, ir linkime Kris
ty sėkmės moksle ir gyvenime. 

Reg ina J u š k a i t ė 

AIDOS V I S K A N T A I T Ė S 
GIMNAZIJOS 

PABAIGTUVĖS 

Viktorija Aida Viskantai tė 
praėjusį mėnesį s ėkminga i 
baigė Northville gimnaziją. Lie
pos 20 dieną jos tėveliai, Ana
tolijus ir Viktorija Viskantai , 
savo namuose North Ville, Mi
chigan surengė užbaigtuvių po
kylį, j kurį suvažiavo ne tik visa 
..Šalti nio" Detroito t au t in ių 
šokių šokėjų grupė , k u r i ą 
įsteigė ir vadovauja Viktorija 
Ratnikai tė-Viskant ienė , bet 
taip pat ir Toronto „Gintaro" 
šokėjų būrys. Aidėjo lietuviškos 
dainos, sukosi tautinių šokių sū
kurys. Viktorija Viskantaitė ru
denį lankys Michigan universi
tetą, Ann Arbore. 

A.A. ALFONSAS K O N Č I U S 

Liepos 24 dieną Holy Se-
pulchre kapinėse buvo palai
dotas a.a. Alfonsas Končius, 
miręs š m. liepos 21 dieną. Reli-

Sekmadienį, liepos 21 d., tuoj 
po Mišių, šv . Antano parapijos 
svetainėje susir inko gausus 
būrys žmonių — net 120, švęsti 
mūsų 8 parapijiečių ir draugų 
(jie susi tarę ruošė šį pokylį) va
sarą švenčiančių savo gimta
dienį ir artėjančių Onų var
dines. Tokiu būdu buvo pagerb
t i : O n u t ė Abar ienė , Onutė 
Selenienė, Liudas Grunavas, 
Vacys Jocys, Alfonsas Lukas, 
Alfonsas Rimbą, Vacys Slušnys 
ir Rimgaudas Švoba. 

Pravėrę salės duris, svečiai 
„žengė" į jūros gelmes — stalai 
apdengti ryškia i mėlynomis 
stal t iesėmis; an t stalų t a rp 
žalumynų ir geldelių nardė vai
vorykštės spalvų įvairios bliz
gančios žuvys, o virš supančio 
vandenyno plūduriavo balti ir 
mėlyni oro burbulai. . . Scenos 
gilumoje — mėlynai žalsvas 
krioklys, ku r i ame plaukiojo 
įvairios žuvys, jūros arkliukai ir 
jūrų žvaigždės. Salė buvo tikrai 
įspūdingai papuošta. Aplinka 
jauki , nuota ika šventiška. 

Programai sumaniai vado
vavo Mykolas Abarius. Jis pri
s t a t ė š io pobūvio r engė -
jus-solenizantus, kurių kiekvie
nas buvo papuoštas gvazdiko 
žiedu. Paklausęs ar dalyvių 
tarpe yra ir daugiau vasaros 
metu švenčiančių gimtadienį, 
pristatė ir visas Onas jų artė
jančio vardadienio proga. Visi 
švenčiantieji buvo pasveikinti. 

Klebonui kun. Alf. Babonui 
sukalbėjus maldą, visi vaišinosi 
skania i paruoš ta is gausia is 
valgiais. Visus viliojo ir tortų 
stalas gražiais ir skaniais saldu
mynais. 

Visoms talkininkėms už pa
galbą rengėjų vardu padėkojo 
Onutė Selenienė. Puikią šokių 
muziką parūpino Alfonsas Rim
bą, o gėr imų stalu rūpinosi 
Juozas Šuopys. 

Onutė Selenienė, rengėjų var
du pakvietusi seselę Aušrą Gar-
liauskaitę, įteikė 1,020 dol. pini
ginę dovaną seselių pranciš-
kiečių p r i ž i ū r i m a i Utenoje 
įsteigtai Šv. Klaros slaugos 
ligoninei. Pinigai buvo šio pobū
vio solenizantų garoei įteiktos 

BOSTON, MA 

GRAŽUS 
ATSISVEIKINIMAS 

Šių metų birželio 30 d., sek
madienio popietėj, Lietuvių 
Piliečių draugijos salėje So. Bos 
tone, buvo surengtas atsisveiki
nimas su Onute Radomskiene, 
penkiolika metų šeimininka
vusia Piliečių klubo valgykloje 
ir dabar išėjusia į pensiją. 

Atsisveikinti suėjo daug kartų 
su ja dirbusiųjų šeimininkių, 
kurios turėjo progos su išeinan
čiąja prisiminti linksmus nuti
k imus ir nemažas svečių ir 
valgyklos lankytojų būrys. 

Buvo prisimintos pačios pir
mosios virtuvę pradėjusios: M. 
Ambutienė, A. Milevičienė, M. 
Valatkienė, dabartinė O. Milei-
kienė ir daugelis kitų. 

Apie Onutę kalbėjo klubo 
pirmininkė Regina Baika, Mo
terų federacijos vardu — Irena 
Ulpaitė, Gintaras Karosas ir da
bartinis „Lietuviškos virtuvės" 
vadovas Č. Kiliulis. 

Onutė Radomskiene. po 15-kos metų 
darbuotės Bostono Lietuvių klube 
išeinanti pensijon, jai suruoštame 
pagerbime. 

Klubas įteikė Onutei piniginę 
dovaną, G. Karosas — plačią 
austinę juostą, I. Ulpaitė — 
gėlių ir Č. Kiliulis virtuvės per
sonalo vardu įteikė gėlių, samtį 

ir traukinio bilietą į St. Peters-
burgą Floridoj, aplankyti ten 
gyvenančią seserį ir grįžti atgal. 

Po kalbų, dovanų įteikimo, 
kun. Kontautui sukalbėjus mal
dą, svečiai sėdo prie stalų. 
Vaišės pradėtos su šampanu ir 
„Ilgiausiais metais". Vaišėms 
vadovavo ir prie paruošimo 
prisidėjo Donatas su „Catering" 
t a rnyba . S t a l a i papuošt i 
gyvomis gė lėmis , padengti 
tikromis staltiesėmis, kurios 
spalva derinosi prie puotos indų. 
Vyrai ir merginos iš Donato 
grupės, patarnavo prie stalų 
sumaniai t va rkan t pačiam 
Donatui . , S k a n u s ir gera i 
paruoštas maistas ir malonus 
patarnavimas visiems patiko. 

Nuotaikos pakėlimui Asta 
grojo akordeonu. Dalia Ščiu
kaitė padainavo kelias dainas, 
gitara pritariant Žilvinui. Su 
daina „Sudiev, sudiev..." vi
siems išs įskirs tant baigėsi 
pokylis. Atsisveikinime su 
Onute Radomskiene dalyvavo 
45 asmenys, jų tarpe dvi jos duk
ros ir sūnus iš Rodė Island. 

Pokylis, ruoštas „Lietuviškos 
virtuvės" vadovo C. Kiliulio ir 
personalo, gerai pavyko ir pra
ėjo malonia nuotaika. 

(kn.) 

NEW YORK, NY 
ATIDĖTAS 

SUKAKTUVINIS „LAISVĖS 
ŽIBURIO" KONCERTAS 

New Yorke bei jo artimesnėse 
apylinkėse 9 vai. sekmadienio 
rytais girdima lietuviška radi
jo laida ..Laisvės žiburys", 
pirmą kartą išgirsta 1966 m. 
kovo 20 d . šiais metais švenčia 
30 metų sukaktį. 

Tai vienintelė lietuviška radi
jo laida girdima New Yorke 
anksčiau yra buvę ir daugiau: J. 
Stuko. J. Ginkaus), kuriai su
maniai ir ištvermingai, nuo pat 
pirmosios laidos, vadovauja 
Romas Kezys. 

„Laisvės žiburį" New Yorko 
lietuviškoji visuomenė (ir 
atokiau gyvenantieji) didžiai 
vertina ir juo džiaugiasi. Ne
lengva būtų suskaičiuoti kiek 

piniginės dovanos. Didžiai nu
s teb in ta dalyvių dosnumu, 
seselė Aušra jautriai padėkojo 
visiems už visokeriopą mate
rialinę pagalbą Lietuvos vai
kams, sergantiems žmonėms ir 
seselių naujai įsteigtai ligo
ninei. 

Rasa Šostakienė. grodama 
akordeonu įjungė visus į bendrą 
dainavimą. 

Atrodo, kad visiems daly
viams liko malonūs prisimi
nimai šios gražios vasaros 
džiaugsmo šventės. Sveikiname 
visus vasaros metu švenčiančius 
savo gimtadienius ir vardadienį 
švenčiančias Onutės. Linkime 
sveikatos, džiaugsmo, saulėtų 
dienų ir sulaukti dar daug tokiu 
gražių švenčių. 

Regina J u š k a i t ė 

Asta Kflromen* Bostono Lietuvių 
klubo pobūvyje akordeono muzika 
linksmina svečius ir viešnias 

Nuotr. J . U r b o n o 

per tuos 30 metų buvo išgirsta 
įvairių mūsų veiklą liečiančių 
pranešimų, politinių apžvalgų, 
pasikalbėjimų su visuomeninin-
kais, politikais, menininkais... 
kiek lietuviškų dainų ir mu
zikos tomis radijo bangomis 
praskambėjo... Norint visa tai 
sutalpinti , r e ikė tų nemažo 
aruodo! 

„Laisvės žiburys" per tuos 
metus savo klausytojams yra 
padovanojęs 54 renginius. Su 
tais renginiais „Laisvės žibu
rys" nesismulkino. Dauguma tų 
renginių buvo aukšto meninio 
lygio; į juos, ypač 1970-80 metų 
laikotarpyje, atsilankydavo ar
ti 2000-3000 žiūrovų. 

Vargu ar kas galės pamiršti, 
1968 m. minint Lietuvos nepri
klausomybės 50-tąją sukaktį, 
kada nesibaiminant galimo 
nuostolio, buvo p a k v i e s t a 
Čikagos lietuvių opera. Tuomet, 
110 tos operos asmenų kolekty
vas, su solistais Dana Stankai-
tyte, Stasiu Baru , Algirdu 
Braziu, Jonu Vazneliu, samdytu 
50 asmenų simfoniniu orkestru, 
diriguojant Aleksandrui Kučiū-
nui, koncertinėje formoje, atliko 
J. Karnavičiaus operą „Graži
na". Brooklyno kolegijos salė, 
talpinanti 3000 asmenų, buvo 
beveik visa užpildyta. To kon
certo suorganizavimo išlaidos 
buvo daugiau 10,000 dolerių 
(reikia nepamiršti, kad tais 
laikais dolerio vertė buvo žy
miai aukštesnė). 

Ruošiant tą koncertą, tuome
tiniai „L.Ž." vedėjai Romas 
Kezys, Antanas Mažeika ir Ra
dijo klubas buvo paruošę tokią 
dedikaciją: „Šį J. Karnavičiaus 
operos „Gražina" pastatymą 
skiriame Lietuvos garbei ir 
tiems Nemuno šalies sūnums ir 
dukroms, kurie žuvo ir žūsta tą 
garbę gindami. Jų atminimą 
įprasmina tik vienas paminklas 
— mūsų, laisvėje esančių, su
st iprintos p a s t a n g o s t ę s t i 
Lietuvos laisvės kovą... tam 
skiriame ir šį koncertą". 

1969 metais „L.Ž." suruošta
me koncerte, Manhat tan, NY, 
Town Hali rečitalių salėje, kuri 
buvo užpildyta ne tik lietuvių, 
bet ir amerikiečių publika, ža
vėjo Metropolitan operos daini
ninkės Lilijos Šukytės dainavi
mas. Apie tą koncertą, gan pre
tenzingas „New York Times" 
parašė itin palankią recenziją. 

1970 m. vienos gimnazijos sa
lėje (tuomet Kultūros židinio 
dar neturėjome) 1,200 žiūrovų 
stebėjo ir džiaugėsi Ci^yelan-
do tautinių šokių ansa 
„Grandinėlės", vadovaujamo C 
Sagio, atlikta lietuviškų tauti
nių šokių pyne. („Grandinėlė" 
New Yorke lankėsi berods 5 
kartus). 

1971 m. gausiai j Richmond 
Hill gimnazijos auditoriją susi
rinkusius linksmino „Čiurlio
nio" muzikinis ansamblis iš 
Cleveland, OH, vadovaujamas 
Alfonso Mikulskio. (Jis New 
Yorke lankėsi du. ar tris kar
tus). 
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Pagaliau, kaip galėtume pa
miršti, kada Sovietų Sąjungos 
pamatams pradėjus braškėti, o 
Lietuvai žvelgiant į brėkštančią 
laisvės aušrą, 1989 metais iš 
Lietuvos, dar „angelų sargų" 
lydimas, buvo atvykęs ir kon
certą vienoje gimnazijos audito
rijoje atliko Vilniaus univer
siteto folkliorinis ansamblis 
„Ratilio". Tą koncertą aprašęs 
(„Draugas", 1989 m. balandžio 
mėn. 15 d. Nr. 74), straipsni 
baigiau šiais žodžiais: „Kartu 
sugiedojus Lietuvos himną, ra-
tiliečiai, kaip su daina į salę 
atėjo, su daina ją ir apleido 
plojimų lydimi. Skirstėmės ir 
mes krūtinėje džiaugsmą nešda-
miesi, akyse ašarai žibant, min
tyse Lietuva, Lietuva, Lietuva 
tebeskambant ' ' . 

Švenčiant „Laisvės žiburio" 
30-tąją sukak t į , jo vedėjas 
Romas Kezys buvo suplanavęs 
visus tuos 54 renginius ap
vainikuoti koncertu, kuriam 
atlikti pakvietė iš Lietuvos 
valstybinį chorą „Lietuva". 
Sutikimas buvo gautas. Koncer
tui salė buvo užsakyta New 
York, Manhattan, Lincoln Cen-
ter Alice Tully Hali, turinčioje 
daugiau 1,000 sėdimų vietų. 
Sukaktuvinis „L.2." koncertas 

turėjo įvykti šių metų lapkričio 
9 d. Deja... Liepos mėnesio 
pradžioje, „L.Ž." koncerto 
organizatorius Romans Kezys, 
gavo laišką iš Lietuvos respubli
kos k u l t ū r o s minis ter i jos , 
pasirašytą Tarptautinių ryšių 
skyriaus viršininkės Daivos 
Dapšienės, kuriame rašoma: 
„Informuoju Jus, jog birželio 28 
d. Kultūros ministerijoje įvyku
siame pasitarime apsvarstėme 
Jūsų pastabas bei finansines 
valstybinio „Lietuvos" an
samblio gastrolių JAV galimy
bes. Šiuo metu „Lietuvos" 
i š la idos ( lėktuvo b i l ie ta i , 
autobuso nuoma; gastrolių 
draudimas) gerokai viršija 
numatomas pajamas. 

Todėl, minėtame pasitarime 
buvo nutarta „Lietuvos" an
samblio gastroles atidėti iki 
1997 metų". 

Apgailestaujant, tikėsimės, 
kad nors ir pavėluotai, „Laisves 
žiburio" 30-tąją sukaktį atei
nančiais metais švęsime kartu 
su iškiliuoju ansambliu „Lietu
va". Tuo tarpu „Laisvės žibu
riui", kartu su jo vadovu Romu 
Keziu, linkime dar daug metų 
šviesti lietuviškoje New Yorko 
padangėje. 

P. Palys 
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IŠEIVIJAI LIETUVOS 
/AIZDĮ KARO METAIS 
KŪRĖ SSKP IR KGB 

ČESLOVAS JUOZAPAIT1S 
įyvuose esantys Lietuvos 
įistų partijos dokumentai 
kaip Antrojo pasaulinio 
netais buvo stengiamasi 
tti į Sovietų Socialistinių 
blikų Sąjungos puse už-
e gyvenančius lietuvius, 
doti juos Sovietų Sąjungos 
sams. 
os ryšiams nuolat diriga-
Dekanozovas — pagrin-

Lietuvos aneksijos orga
nus. Būtent V. Dekanozo-
aro matais siuntinėjo di-
/as A. Sniečkui, J. Palec-
M. Gedvilai, 
is ryžiams stiprinti Lietu-
imunistų partijos CK į 
mes Amerikos Valstijas 
tė Povilą Rotomaki. Dirb-
. SSRS konsulate Niųjor 
vykdė visas V. Dekano 

V. Sniečkaus, J. Paleckio 
*u, saugumo direktyvas, 
omskio pagrindinė atra-
merikoje — „pažangūs" 
iai (komunist inės or 
icijos). 
karo pradžioje, 1941 metų 
14 dieną, A. Sniečkus ir 
leckis išsiuntė laišką į 
ines Amerikos Valstijas 
nbai ir R. Mizarai. Jame 
a: „...norime užmegzti su 

bendradarbiavimo ry-
risidėti prie antifašistinio 
no sustiprinimo Amerikos 
iuose... Labai pageidauti; 
it gauti informacinį laiš-
e Amerikos lietuvių įvai-
ivių reagavimą į dabarti-
lėtį". 
kymas atskriejo greitai. 
D. Šolomskas, R. Mizara 
Bimba rašo: „...Didžiai 
tgome, kad užmezgėme 
... Tarpe Amerikos lietu-
rirai veikia Hitlerio agen-
Naujienos", „Keleivis", 
gas", „Vienybė" — visa 
stų, klerikalų, tautininkų 
i nuolatos niekina Tary-
tuvą, jos veikėjus... hitle-
ai skelbė, kad Justas 
i s mirė, kad Petras Cvir-
idas Gira ir jo sūnus sėdi 
je kalėjime... kad Pijų 
:ką, Salomėją Neri patys 
ikai nužudė... Mums rei-
;a kuo daugiausiai žinių 
.ietuvą, kad sėkmingiau 
lovą prieš Hitlerio agen-
rtuviuose Amerikoj..." 

metų rugpjūčio 28 dieną 
ečkus ir Sovietų Sąjungos 
3S komisarų tarybos įga-
is L ie tuva i N . Poz-
3vas išsiuntė raštą VKP 
1 sekreterui A. Ščerbako-
ame išdėstoma nemaža 
lavimų. 
» jų: „Pavesti užsienio 
leidyklai suformuoti lie-
sekciją populiarios ir 

masinės politinės literatūros 
leidimui, pravesti per Visa
sąjungini radiją Pabaltijo respu
blikų visuomenės veikėjų radi
jo mitingą; žinant, kad Ameri
koje gyvena apie 1,5 mln. lietu
vių, organizuoti JAV lietuvių 
tarpe propagandinius renginius, 
siekiant greitesnio Lietuvos iš
vadavimo i i vokiškojo fašizmo ir 
konkrečios paramos suteikimo 
Tarybų Sąjungai, kovojant su 
hitlerine Vokietija. Siūloma api
forminti keletą Lietuvos žurna
listų darbui Amerikos lietuvių 
komunistinėje ir progresyvioje 
spaudoje". 

Su grifu „visiškai slaptai" 
paruoštas „Klausimynas", skir
tas Jungtinių Amerikos Valsti
jų lietuvių kolonijoms. 

Štai kai kurie iš tų klausimų: 
„JAV lietuvių kolonijų vado
vaujančios figūros, trumpi 
biografiniai duomenys ir cha
rakteristikos; organizacijos, 
kovojančios už buržuazinės Lie
tuvos atkūrimą, jų konkreti 
veikla, diplomatiniai užkulisiai, 
vaidmuo, struktūra, partinis 
kryptingumas, vadovaujančių 
šių organizacijų sudėtis: a) Lie
tuvos išvadavimo sąjungos, 
b) Lietuvos išvadavimo fondo, 
c) Lietuvos tautinės sąjungos, 
d) Lietuvos nacionalinio komi
teto Europoje (o ypač buvusių 
JAV diplomatų — Žadeikio, Bu
drio ir kt.) veikla; kokiu būdu 
vadovaujantys asmenys palaiko 
ryšius su savo bendraminčiais 
Lietuvoje, kokie ryšių kanalai 
per neutralias šalis (Švediją, 
Pietų Ameriką, Ispaniją) ir 
bažnytinę liniją". 

1941 metų rugsėjo 1 dieną 
LKP(b) CK sekretorius A. Snieč
kus ir VKP(b) CK ir SSRS liau
dies komisarų tarybos įgalioti
nis Lietuvai N. Pozdniakovas 
išsiuntė slaptą laišką SSRS 
liaudies komisarų tarybos pir
mininko pavaduotojui V. De
kanozovui. 

Jame apžvelgiama Jungtinių 
Amerikos Valstijų lietuvių 
veikla ir siūloma pasiusti į 
Sovietų Sąjungos pasiuntinybe 
Amerikoje darbuotoją lietuvį, 
sugebantį, prisidengus kultūri
ne veikla, organizuoti ir koor
dinuoti politine veiklą tarp JAV 
lietuvių. Šiam darbui rekomen
duojamas P. Rotomskis. 

1941 metų spalio 26 dienos 
slaptoje pažymoje, adresuotoje 
V. Dekanozovui, J. Paleckis ap
taria kontrpropagandos bei an
tihitlerinio bloko klausimus, 
siūlo plačiau panaudoti kūry
binių darbuotojų produkciją. 

1942 metų vasario 16 dienos 
slaptame laiške Nr. 49/35 J. 
Paleckis išdėsto jau gerokai 
platesnę veiklos programą — 

plačiau panaudoti Užsienio 
reikalų liaudies komisariato ir 
NKVD dokumentus, skirti 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
kairiųjų lietuvių spaudai nuola
t in ius korespondentus: P. 
Cvirką, J. Marcinkevičių ir L. 
Girą: duoti nurodymus Sovietų 
Sąjungos misijai Švedijoje dė' 
TASS medžiagų publikavimo 
laikraštyje „Deutsche Zeitung 
in OstlanJ"; medžiagas ii 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
spaudos plačiau panaudoti In
formacijų biuro veikloje, o kopi
jas perduoti į NKVD; užklausti 
Fediuiiną (generalinį konsulą 
Niujorke) apie JAV lietuvių 
veiklą, kuri buvo patikėta 
komandiruotam P. Rotomskiui. 

P. Rotomskis 1942 metų liepos 
18 dienos laiške nurodo: „Iman
tis plėsti antihitlerinį frontą, 
tuojau tenka susidurti su lietu
viškų antitarybinių grupių nu
sistatymu. Stipriausi iš jų kle
rikalai su „Draugu", „Ame
rika", „Dailininku", „Garsu", 
„Lietuvių žiniom" ir kt. Po jų 
eina vadinamieji socialistai su 
„Naujienom", „Keleiviu", 
„Naująja gadyne"; fašistai su 
„Vienybe", „Dirva", .Amerikos 
lietuviu". 

Klerikalai visam lietuviškam 
antitarybiniam frontui duoda 
toną. Prie jau turėtų nemenkų 
jėgų jiems prisidėjo Pakštas, 
kun. Prunskis, kun. Barauskas, 
Vaičiulaitis. (...) Tie vadinamieji 
tremtiniai yra svarbiausias ar
kliukas, kuriuo klerikalai, 
socialistai ir fašistai jodinėja per 
paskutinį pusmetį. Greit tas 
sąrašas laikraščiuose turės 
baigtis, nes jau praleista apie 
11000 vardų, o iš viso sakosi 
turi 12000..." 

1942 metais iš Maskvos į 
Jungtines Amerikos Valstijas 
skriejo telegramos, laiškai, 
nuotraukų rinkiniai. Jų auto
riai — M. Gedvilas, J. Žiugžda, 
J. Paleckis, J. Šimkus, V. Rei-
meris, A. Venclova, VI. Mozū
riūnas ir kiti. Visa siunčiama 
produkcija skirta JAV komunis
tinei spaudai. 

1943 metų kovo 5 dieną iš 
Niujorko P. Rotomskis į Maskvą 
išsiuntė JAV „reakcinių" lietu
viškų organizacijų vadovų 
sąrašą. Jame net 55 pavardės. 
Štai kai kurios iš tų pavardžių 
su ten pateiktais apibūdinimais: 

„Vytautas Abraitis — ad
vokatas, jaunas, aktyvus." 

Jonas Valaitis — buvęs laik
raščio,, Vienybė" redaktorius, 
turi pusvalandžio radijo laidą 
lietuvių kalba. 

Juozas Vaškas — daktaras, 
kunigas, lietuviškojo katalikiš
kojo koledžo rektorius, net kelių 
klerikalinių organizacijų valdy
bos narys. Aktyvus ir įtakingas. 

Vladas Vencius — medicinos 
daktaras, fašistas, smetoninin-
kas, Nacionalistų sąjungos (tau
tininkų) pirmininkas. Gyvena 
Bruklyne. Pas jį dažnai lankosi 
Smetona, Tūbelienė. 

Martynas Gudelis — Lietuvo
je buvo eseras. Po pasikėsinimo 
prieš Voldemarą pabėgo į 
užsienį. 

Dalyvavo Ispanijos pilietinia
me kare, aktyviai ten dalyvau
damas anarchistinių organiza
cijų veikloje. Vėliau susidėjo su 
trockistais. Dabar dirba „Nau
jienų" laikraščio redakcijoje. 

Juozas Karalius — aktyvus ir 
įtakingas kunigas, kunigų susi
vienijimo pirmininkas, kitų kle
rikalinių organizacijų valdybos 
narys. 

Antanas Maceika — visų lie
tuviškųjų reakcinių organizaci
jų Baltimorėje pirmininkas. 

Visų partijų iškeltas kan
didatu į miesto mero postą. 

Stasys Michelsonas — socialis
tas, redaktorius ir leidėjas pačio 
purviniausio antitarybinio laik
raščio „Keleivis". 

Kitame P. Rotomskio į Mask
vą išsiųstame aktyviausių lietu
vių veikėjų sąraše — dar 32 pa
vardės su trumpomis charakte
ristikomis. Tarp jų: 

„Pakštas Kazys — profesorius, 
pati aktyviausia figūra reakci
nėse organizacijose, Lietuvos 
tautinės tarybos gen. sekreto
rius, JAV lietuvių kultūros in
stituto vadovas, eilės brošiūrų 
autorius." 

Vaičiulaitis Antanas — rašy
tojas, katalikas. Iki karo dirbo 
pasiuntinybėje, atrodo, Romoje. 
Aktyvus katalikiškos spaudos 
bendradarbis, laikraščio „Stu
dentų žodis" redaktorius, dėsto 
prancūzų kalbą lietuvių kleri
kalų koledže. Lietuvos naciona
linės tarybos narys. 

Vileišis Petras — daktaras, 
katalikas, buvo diplomatinio 
korpuso sudėtyje (neprisimenu 
kokioje šalyje). JAV kalba 
mitinguose ir per radiją apie 
bolševikų žvėriškumus Lietuvo
je, aktyvus Lietuvos nacionali
nės tarybos narys, jos vice
pirmininkas. 

Devenis Mykolas — medicinos 
daktaras. 1942 m. rugsėjo 9 d. 
grįžo iš sovietinės tremties. 
Daug rašo apie ištremtųjų bai
sią būklę, paskelbė ilgą žuvusių
jų sąrašą, aktyviai dalyvauja 
reakcinėse organizacijose." 

1943 m. gruodžio 24 d. P. 
Rotomskis M. Gedvilai rašo apie 
,Lietuvių demokratų suvažiavi
mą", vykusį Niujorke gruodžio 
18-19 dienomis. 

Nurodoma, jog suvažiavimą 
paruošė R. Mizara su savo ar
timiausiais pagalbininkais: M. 
Šolomsku, J. Gasiūnu, K. Petri-
kiene, K. Stanislovaitiene. 

Svarstant suvažiavimo rezo
liuciją, A. Bimbai ir A. Mizarai 
iškilo abejonių, „...ar reikia 
rezoliucijoje pabrėžti, kad 
suvažiavimas pasisako už tary
bų Lietuvą? Jie bandė įrodyti, 
kad taktiniais sumetimais ge
riau pas isakyt i už laisvą 
Lietuvą. Aš, žinoma, — rašo P. 
Rotomskis, — pirmygtinai tvir-
tinau, jog būtina pasisakyti už 

tarybų Lietuvą, nes laisvosios 
Lietuvos lozungas dabartiniu 
metu yra nepakankamai aiš
kus, nes už jo slypi mūsų 
priešai". 

1943 metais J. Paleckis per 
radiją kreipėsi į Amerikos 
l i e tuvius ragindamas susi
vienyti bendrai kovai prieš 
fašizmą, ypač akcentuodamas: 
„Galutinai išsklaidykite nuodus 
melagingo ir šmeižto propagan
dos prieš Tarybų Lietuvą ir 
Tarybų Sąjungą, kuriuos taip 
apsčiai paskleidė Amerikos 
lietuvių tarpe įvairūs fašistų 
agentai. Demaskuokite šių 
šmeižtų platintojus". 

1943 metų liepos 21 dieną J. 
Žiugždos parengtame „Atsišau
kime j Amerikos lietuvius" at
virai ir jau be diplomatijos 
sakoma: „...išvaduoti lietuvių 
tautą iš vokiškosios vergovės ir 
atstatyti Tarybų Lietuvą. Šalin 
siaurų egoistinių reikalų reiškė
jus ir išdavikus iš lietuvių 
tautos tarpo!" 

Vien 1943 metų rugsėjo-spalio 
mėnesiais j Jungtinėse Ameri
kos Valstijose išeinantį dienraš
tį „Laisvė" buvo išsiųstos iš viso 
net 48 publikacijos. 

Be žinomų rašytojų ir meni
ninkų, šiame laikraštyje publi-
kavosi J. Laurinaitis, J. Narke
vičiūtė, V. Rudminas, P. Pa-
karklis, Barkauskas, A. Lieps
noms, J. Vaišnoras, P. Ulevi
čius, I. Povilavičiūtė ir kiti. 

Archyvuose esantys doku
mentai rodo ir kitus JAV 
lietuvių veiklos aspektus. 

Antai 1943 metais „Brookly-
no ir Greatnecko mezgėjos 
pradžioje vasario mėnesio 
išsiuntė lietuvių daliniams 
Raudonojoje Armijoje 290 
kavalkų megztinių, 88 poras 
kojinių, 71 svederį su ranko
vėmis, 47 svederius be ranko
vių, 62 šal ikus, 12 porų 
pirštinių". 

„Bostone surinkta aukų apie 
2600 JAV dolerių. Jie perka tris 
sani tar in ius automobilius. 
Vorčesteryje sudėta 370 dolerių, 
Brukline - 1200 dolerių. Čia 
buvo renkamos aukos Botkino 
ligoninei paremti. Lietuviai 
pasiryžo surinkti 5000 dolerių." 

Lietuvė Kalvaitienė iš Maspe-
to nunėrė per 50 megztinių. 
„Laisvė" išspausdino jos portre
tą ir parašė: „Ji muša Hitlerį su 
virbalais". 

Kitame dokumente sakoma, 
kad Ročesterio lietuvės numez
gė 314 megztinių be rankovių, 
67 ilgom rankovėm, 76 poras 
pirštinių, 76 šalikus bei 898 
įvairius kitus mezginius. 

(LR, 1995 05.10) 

• K a u n a s . Birželio 1 d. 
Kauno Tarpdiecezinėje kunigų 
seminarijoje 54 Kauno arki
vyskupijos Aukštesniosios ne
akivaizdinės katechetų mo
kyklos III laidos absolventams 
įteikti šios mokyklos baigimo 
diplomai. 

Danutė Bindokienė 

Mes švenčiame! 
Šiandien „Draugui" ypatinga 

diena: vieninteliam lietuviškam 
dienraščiui, tebegyvuojančiam 
už Lietuvos ribų, galime pa
linkėti ilgiausių metų. Nors jis 
švenčia 87-tąjį gimtadienį, nei 
kiek nesijaučia senstelėjęs, tary
tum metai pro „Draugą" praėjo 
ant pačių „pirštų galelių", kaip 
tas bernužėlis per kiemelį mūsų 
liaudies dainoj. 

Tiesa, daug pasikeitimų įvy
ks nuo 1909 m. liepos 25 dienos, 
kai „Draugo" pirmąjį numerį iš
vydo skaitytojai. Tuomet jis 
buvo leidžiamas kaip savaitraš
tis ir, tik atkeliavęs į Čikagą, 
patekęs j nuoširdžią tėvų mari 
jonų globą, pradėjo skaitytojus 
kasdien lankyti. O ir skaitytojų 
anuomet buvo keliskart dau
giau, ir redaktorių, spaustuvės 
bei administracijos darbuotojų 
kur kas gausesnis būrys. Viskas 
šiandien kitaip, bet nebūtinai 
pasikeitė į neigiamą pusę. \ 
kiekvieną pasikeitimą galime 
žvelgti, kaip į atsiradusią progą 
išmėginti kitus metodus, įgy
vendinti naujas idėjas, augti, to
bulėti, nusipūtus laiko slinkties 
dulkes, pajudėti iš giliai įsirėžu 
šios rutinos. 

„Draugo" patalpose sukrautos 
lentynų lentynos, dailiai į juo
dus vienodus viršelius įrištų, 
dienraščių nuo pat pirmųjų 
numerių. (Kaip būtų vertinga 
juos numikrofilmuoti ir apsau
goti nuo eventualaus išnykimo. 
Deja, nėra tam lėšų). Tai ne 
senų laikraščių kapinynas, o 
tikros aukso kasyklos, jeigu 
reikia informacijos, tikslios is
torinės medžiagos ir autentiško 
šaltinio pajusti, kuo per tuos aš
tuonis dešimtmečius gyveno, 
sielojosi, džiaugėsi lietuviai, ne 
tik Siaurės Amerikoje, bet vi
same pasaulyje. Tuose pageltu
siuose, labai trapiuose pus
lapiuose esame mes patys — iš 
kur ateinam, kur link sukame. 
Prisimenant, koks margas — ir 
skaudus, ir džiuginantis — buvo 
šis istorinis laikotarpis tiek 
visai žmonijai, tiek ir mūsų tė
vynei, galime įvertinti lietuviš
ko dienraščio puslapiuose per 87 
metus sukauptus lobius. 

Gal kas sakytų, kad neįpras
ta per daug iškilmingai švęsti 
87 metų sukaktį — kas kita. 
jeigu ji yra 85, 90 ar 100. Šven
tėme 85, švęsime ir kitas su
kaktis, nes tikime, jog lietuviš
kos periodikos gyvenime švęs
tini kiekvieni metai, kiekvienas 
mėnuo, besidžiaugiant, kad dar 
kuriam laikui pavyko nuvyti 
netekties šmėklą nuo slenksčio. 

Jeigu bijosime pasikeitimų. 
nedrįsime žengti pirmyn ir 
prisitaikyti prie laikmečio sąly
gų, paskęsime stagnacijoje, bū
sime pasmerkti žūti. „Draugas" 
tokio likimo nesiruošia su
laukti, nes šiandien lietuviškas 

dienraštis užsienio lietuviams 
(iš dalies ir Lietuvai) tiek pat 
reikalingas, kaip anksčiau 
Nors jo skaitytojų sąrašas jau 
nėra toks ilgas, tačiau juk svar
bu, ne kiek žmonių ..Draugą' 
prenumeruoja, o kas ;j prenumt 
ruoja ir skaito. 

Kartais kai kurie pasikes 
timai (bent pačioje pradžioje, ko] 
priprantamai žmones baugina ir 
iššaukia nepasitenkinimą, net 

priešiškumą...Drauge" pastara: 
šiais metais daug kas kitaip 
vykdoma, bet dar daugiau liko. 
kaip buvę. Pvz.. redakcijoje šiuo 
metu darbuojasi vien moterys 
sėkmingai suderinant keha.-
skirtingas redaktorių kartas. 
integruojant seniau j ši kraštą 
atvykusias su dabar imigravu
siomis. Prieš šiek tiek daugiau 
kaip mėnesį pareigas perėmęs. 
dabartinis administratorius 
stengiasi, kad dienraštis fi
nansiškai atsistotų ant tvir
tesnių kojų ir nuolat nesidai 
rytų paramos iš šalies. Didelė 
užuovėja yra Draugo fondas, 
pasiryžęs sukrauti milijono 
dolerių kraitį dienraščio ateičiai 
užtikrinti. Yra ir kitu pasikei 
timų: įsteigta dovaninių prekių 
parduotuvėlė, vykdoma admi
nistracijos ir redakcijos kompiu 
terizacija, spaustuves pertvar 
kymas, net darbininku ..persi 
jojimas", kad galėtume apsieiti 
su mažiau, bet atlikti daugiau. 

Iš pagrindu vykdant bet kokį 
namo remontą, kurį laiką visur 
tik dulkės, šiukšlės, netvarka, 
bet. darbams užsibaigus, yra 
kuo pasidžiaugti, pasididžiuoti. 
Taip dabar ir pas mus: pasitaiko 
spausdinimo sutrikimų, atsi
randa vienokių ar kitokių pro
blemų, tačiau visos jos ilgainiui 
išsilygins <tuo esame įsitikinę'», 
tik reikia trupučio laiko ir 
kantrybės. 

Esame laimingi, kad tėvai 
marijonai, tiek širdies, jegu ir 
lėšų įdėję į dienraščio leidimą 
dešimtmečiu bėgyje, nenumoja 
ranka į laikinus nesklandumus. 
Provincijolas kun. Donald Pet
raitis ypač rodo daug palan 
kūmo ir teikia dvasines stip 
rybės bei paskatinimo. Modera
torium kun. Viktoru Rimšeliu 
visuomet galime remtis, kai 
reikia gero patarimo, pagalbos. 
Marijonai „Draugui šiandien 
ne mažiau svarbūs, kaip anuo
met, jo gyvavimo pradžioje, tad 
stengsimės jų pasit ikėjimo 
niekados neapvilti. 

Dviejose skiltyse sutalpinti, 
kas yra „Draugas", ką jis reiškė 
ir tebereiškia l ietuviu vi
suomenei svetimuose kraštuose, 
yra tiesiog neįmanoma Pakan
ka šį kartą, kad jį nuoširdžiai 
pasveikinsime su 87 tuoju gim
tadieniu ir palinkėsime su
laukti jų dar daug daugiau. 

• 
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UŽUOMINOS APIE 
MYKUSIĄ PADERMĘ 

VYTAUTAS VOLERTAS 

ii DP žmones globojusios tarptautines organi 
i išrūpino teisę ir finansinę galimybę jaunimui 
uoti Vokietijos universitetuose, i i Kempteno taip 
vyko nemažas būrys studentų. Štai kokie buvo 
«. Šiandien sportuoja, rytoj studijuoja. Tačiau 
azmas sportui nesumažėjo, 
udijos, studijėlės... Ir joa tada nebuvo tikras atei-
ddas, kaip niekas tada nebuvo tikra. Tačiau už 
ą nereikėjo mokėti, litai atliko UNRRA ir IRO. 
ideali tvarka? Ar tokios nenorėtume Amerikoje? 
ieturiai studentai ir jau Vokietijoje speje baigti gim 
• šiomis lengvatomis plačiai pasinaudojo. Pagir-
aunimo sąmoningumas. Juk jie galėjo spekuliuo-
ėmis, mėaele, obuoliais ir tokiu keliu skaniau 
įaitinti, bet viską metė ir pasinėrė studijose. Nors 
urdo laituose kambarėliuose, nuomuotuose prie 
•sitetų, nors beveik badavo (kuris negavo jokios 
x » i i paialies, kėlė sunkų vargą), tačiau didelis 
ičiua į JAV atsivežė aukštųjų mokyklų diplomus 
gražiai susitvarkė. 
Štai kaip mūsų daktarai gyvena, — su pavydu ne 

i yra prasitaręs — įsikūrė pilyse, žmonas kailiais 
»tė. O išdidumas! 
pkaratė žmonas kailiais... Bet kai Vokietijoje ne 

vienas pavyduolis sėkmingai prekiavo, tada šiandieniniai 
daktarai ir jų žmonos mokėsi ir nežinojo, ar bus kokia 
iš to nauda. Ir čia, JAV, jie kelerius metus, kol įsigijo 
pilnas teises, lobių nematė. Paprastas darbininkas 
pelnydavo daugiau už ligoninių pastumdėlius gydytojus. 
Ne vienas ir ne viena šiandieninių daktarų ir jų 
kailiniuotų žmonų aukomis statė kolonas, ant kurių 
remiasi mūsų visuomeninis gyvenimas. Koks ten jų iš
didumas... Kuris labai aukitai galvą kėlė, tasai neturėjo 
artimų pažįstamų, kaimynų, bičiulių. Nusibaudė pats 
save. 

— Gyvena vienas kaip vilkas. Neduok Dzieve, a i tep 
nenoriu, — su užuojauta pasakytų kiekvienas dzūkas 
nuo Seirijų 

O ai pasirinkau bailio kelią. Su dokumentais kelis 
kartus važiavau i Miuncheną (Muenchen), buvau priimtas 
statybos studijas tęsti Miuncheno Aukštojoje Technikos 
mokykloje (Technische Hochschule Muenchen), vienos 
savaitės naktis pramiegojau didžiulėje salėje, kurioje 
maišėsi įvairių tautybių įvairūs žmonės (laikina pastogė 
pravažiuojantiems), įnikusiai ieškojau kambarėlio apsi
gyventi ir jo karo apgriautame didmiesty per savaitę 
neradau. Neradęs galvojau — ar visas naktis turėsiu toje 
salėje miegoti? Kokios bus studijos? 

Nusigandęs, kaip dera visiems bailiams, grįžau į 
Kempteną. Todėl vėliau turėjau atkentėti Amerikos uni
versitetuose. Dirbau ai , dirbo žmona ir abu mokėjome 
aukštus — amerikietiškus — mokslapinigiua. 

Bet JAV manimi geriau pasitikėjo, kaip Europoje 
studijas baigusiais. Darbdaviai buvo tikri, su kuo kalba. 

Draugai, kantrūs drąsuoliai iš Vokietijos, inžinerijoje 
buvo užsieniečiai. 

Kempteno lietuvių valstybėlėje žmonės rūpinosi ir 
labai rimtais dalykais. Todėl sukūrė bent tuziną organi
zacijų, visiems ieškodami vietos. Be skautų ir atei
tininkų veikė mokytojų, inžinierių, ekonomistų, 
teisininkų, ūkininkų, geležinkelininkų, karininkų ir ki
tokios organizacijos su įstatais, su griežta tvarka ir su 
narių sąrašais, š ių organizacijų žmonės tada savo pro
fesinio darbo neturėjo, bet gražiai prisiminė buvusius 
laikus. 

Pasitaikydavo keistų atsitikimų. Pavyzdžiui, malo
nus pilietis rašo gražų pareiškimą, kad jį priimtų į kari
ninkų sambūrį- Jį vadovybė paklausia, kurioje laidoje 
baigė Karo mokyklą. Ateina atsakymas: 

— Baigiau privačiai. 
O vienas inžinierių kandidatas, kiečiau prispaustas, 

paaiškino: 
— Kur ir ką dirbau? Buvau dešimtininku prie plento 

darbų. Dvi vasaras ten praleidau. 
Turėjome pulkus dvarininkų ir dvarininkaičių. 

Vienas kitas neprisipažindavo, kad tėvai tik ūkelį ar ūkį 
valdė. Kas tikrins ar patikrins? Todėl dažnokai buvo 
girdima: 

— Mes turėjome dvarą. 
Kuklesni aukštai nešokdavo: 
— Dvarelyje gyvenome. 
Nors stovyklinė buitis buvo skurdi, tenka nusiste

bėti, kiek mažai pasitaikydavo tragiškų įvykių ir mir
čių. Kažkas aiškino, kad nenormaliu laiku žmogaus psi

chika ir fizika tiek įsitempia, tiek stengiasi išlikti, kad 
nugali net labai blogas sąlygas. Tik vėliau, nervų 
įtampai atsileidus, skurdus laikotarpis atsiliepia, mir
tys padažnėja. 

Per ketverius stovyklos metus Kemptene. kiek 
žinau, buvo tik trys mirtys. Dar 1945 m vasarą, sto
vyklos pradžioje, mieste rastas nužudytas apie 35 m. am
žiaus lietuvis. Kas, kodėl, už ką — neišaiškėjo. Teisybę 
tariant, vokiečiams mažai rūpėjo. Kažkokiam svetim 
taučiui atimta gyvybė — menkas reikalas: svetimtaučių 
gyvenimas buvo nepakeliamas; kas žudėsi, lai žudosi 

Antroji mirtis buvo kažkokios senutės, amžiaus riba 
pasiekusios. Vėliau pasaulį staiga paliko jauna moteris, 
solistė, vaikų darželio auklėtoja. Eitutiene. Jos mirtį 
stovykla skaudžiai pergyveno. 

Tai tik trys, kiek prisimenu, mirtys. Visi dejavo 
verkdavo, skundėsi, tačiau laikėsi ir nepasidavė. To žino 
vo aiškinimas gal pasitvirtino. Kai žmonės emigravo, 
įsikūrė ir ruošėsi ilgam gyvenimui, pradėjo vyresnieji 
mirti. O jaunesniųjų šeimas užgriuvo nauja epidemija 
Nors ir anksčiau gal kieno nors žmona nemėgo savo 
vyro, gal vyras nebuvo pakankamai meilus žmonai, bet 
abu gyveno ir pakentė vienas kitą. Emigravus atsirado 
skyrybų. 

Stovyklose medicininė priežiūra buvo gera. Kemp-
tene lietuviai turėjo savo ambulatoriją ir dantų gydy
mo kabinetą. Gydytojai J. Mikelionis, J. Mačys. J. Simo 
liūnienė, A. Petraitis ir S Virkutis. labai aktyvus ir 
stovyklinėje politikoje, buvo ambulatorijos vedėjas 

cHus daugiau) 

• 



paae^^^pw< 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1996 m. liepos mėn. 25 d. 

GAIDŲ PĖDSAKAIS 
TĖVYNĖJE 

DAUG ŽADANTIS 
PIANISTAS 

Vals tybinės filharmonijos 
Mažosios salės muzikinės veiklos 
sezoną uždarant, pirmadienį, 
gegužės 27 d. skambino jaunas. 
19 metų. pianistas Andrius Zla-
bys. Tai buvo jau septintas 
pianisto koncertas, kuriame jis 
atliko L. van Beethoven, R. 
Wagner. C. Frank, S. Prokofiev 
ir J. S. Bach opusus. Vytautė 
Markeliūnienė. išklausiusi A. 
Žlabio koncerto. „Lietuvos aide" 
rasė: ..A. Žlabio dar tarsi ir 
nepavadintum legenda, šio jau
nuolio amžius nebeleistų va
dinti jį ir vunderkindu. Vis dėlto 
kas jau yra girdėję skambinant 
minėtą pianistą, tiems jau 
sunkoka atsispirti šio meni
ninko interpretacinei gaivai, tie 
klausytojai jau tarytum yra 
tapę aktyviais stebėtojais į be 
galo įdomų A. Žlabio tiesiamą 
muzikinės minties kelią... Pia
nistas nesistengė vien aklai imi
tuoti klavyrinės technikos, 
skambėjimo. O kruopščiai, gerai 
įvaldytos klavyrinės agogikos 
dėka jis fortepijono tembrą tar
si apgaubė istoriniu, senu, bet 
nepasenusiu, puikiai išsilai
kiusiu, skoningu rūbu". 

O P E R A MAŽIESIEMS 

Kompozitorė Rasa Zubraitė-
Dikčienė, daug muzikos para
šanti vaikams, sukūrė operą 
„Muzikantas, velnias ir per
kūnas". Operos siužetas remia
si lietuvių pasakų motyvais. Tą 
muzikinį lėlių vaidinimą-operą, 
antradienį, birželio 2 d. Jauni
mo teatre pastatė vaikų meninė 
studija „Diemedis". Operos pa
statyme dalyvavo, tą studiją 
lankantieji, vaikai nuo dvejų iki 
septynerių metų amžiaus. Jie 
būna suskirstyti į pagal amžių, 
ati t inkamas grupes, kuriose 
jiems yra parengta speciali lavi
nimosi programa. 

Pag r ind in i s „Diemedžio" 
studijos tikslas — mažiausiai du 
kartus metuose pastatyti vai
dinimą. 

Rasa Dikčienė sako: „Vaikai 
labai entuziastingai dalyvauja, 
kuriant spektaklius. Jie dar 
nesukaustyti stereotipų ir labai 
kūrybiškai reaguoja į kiekvieną 
mokytojų pasiūlymą. Tik reikia 
motyvuoti, kad vaikas suprastų, 
kam to reikia". 

„DAINŲ DAINELĖS" 
KONKURSĄ UŽBAIGUS 

Kas dveji metai Lietuvoje 
įvyksta ..Dainų dainelės" ren
giamas TV konkursas, kuriame 
varžosi vaikai ir moksleiviai. 
Ketvirtadieni. gegužes 30 d. bai
gėsi, visus metus nusitęsęs, XII 
..Dainų daineles" konkursas. 

Šių metų konkurse laureatais 
buvo apdovanoti 42 solistai ir 
vokaliniai ansambliai. 

Konkurso baigmė buvo pažy
mėta dviem koncertais, įvyku
siais gegužės 31 ir liepos 1 d. 
Laureatams talkino Lietuvos 
radijo ir TV lengvosios muzikos 
orkestras (vadovauja Jeroslavas 
Cechanovičius), Lietuvos aka
demijos liaudies ansamblis „Su
t a r t i nė" (vadovauja P ranas 
Tamošiūnas) , a n k s t y v e s n ė 
„Dainų dainelės" laurea tė , 
populiari „Sparnuotų sūpynių" 
dainininkė Vaida Genytė ir, 
prieš 20 metų laureatu tapęs, 
Stanislovas Žebrauskas. 

TARPTAUTINĘ VAIKŲ 
GYNIMO DIENĄ 

ŠVENČIANT 

Birželio 1-moji yra skir ta 
Tarptautinei vaikų gynimo 
dienai. Toji diena Vilniuje buvo 
pažymėta dviem, labdarai skir
tais, „Paramos" koncertais. 

Dienos metu įvykusiame kon
certe Vingio parke, programą 
atliko trys vaikų chorai: „En 
Den Du", „Linksmasis Do" ir 
„Mes". Koncertas, į kurį atsi
lankė apie 5,000, buvo nemo
kamas. 

Vakariniame koncerte prog
ramą atliko įvairus jaunimo an
sambliai : „Air i ja" , , ,Bix", 
„Dinamika", „Foje" ir kiti. 
Bilietų buvę parduota 10,000. 
(iš viso koncerte buvo susirinkę 
apie 20A0 tūkst.), o „Parama" 
muzikinių įrašų (kasečių), kai
navusių po 10 litų, parduota 
2,000. Gautos pajamos bū
siančios paskirtos „Muzikantai 
vaikams" fondui. To fondo stei
gėjas — Andrius Mamontovas. 
Programoje dalyvavusieji an
sambliai nuo atlyginimo atsi
sakė. Abu koncertai puikiai pa
vykę. Tačiau nusiskundžiama, 
kad po koncerto įsismaginęs 
jaunimas sukėlė nemažą triukš
mą. Padaryta žalos. Buvo sude
gintas vienas kioskas, sude
ginta „Coca cola" palapinė, 
sulaužyti kai kurie baldai. Nuo
stoliams padengti reikėsią apie 
6,000 litų. Renginio vadovas 
Artūras Butkevičius išsireiškė, 
jog jam esą sunku įsivaizduoti, 
kaip po tokio didelio renginio 
būtų galima sutramdyti daugia
tūkstantinę minią. Vis dėlto jis 
sako, jei pavyktų viską geriau 
suorganizuoti, „Parama" kon
certas įvyks ir ateinančiais 
metais. Nors tokio renginio, 
kaip šis. A. Butkevičius nebe
norėsiąs matyti. 

P . Pa lys 

CLASSIFIED GUIC )E 

• Kretinga. Gegužės 25 d. 
Kretingos bažnyčioje vyko šeš
toji vaikų bažnytinių chorų sa
vaitė, skirta Švč. Mergelės Ma
rijos garbei. Šventę, kurioje 
dalyvavo 33 vaikų chorai, or
ganizavo Šv. Cecilijos draugija. 

Vilniaus Kūdikių spec. namuose apsilankius Christian Relief Services atstovams ir LML dar
buotojams s.m. gegužės mėn. Iš kairės: Viligailė Lendraitienė, Jenifer Patterson, vyr. med. seselė, 
Eugene Krizek ir A. Krizek. 

IZRAELIO PREMJERO 
ŽMONA 

KAZYS BARONAS 
Mūsų k o r e s p o n d e n t a s Europo je 

„Viskas prasidėjo nuo sriubos! 
O gal geriau pasakius — viskas 
baigėsi su sriuba". Tokiais saki
niais miuncheniškis dienraštis 
aprašo nesklandumus tarp nau
jo Izraelio min. pirm. žmonos 
Saros Netanyahu ir 21-metės 
vaikų auklės iš Pietų Afrikos. 
Mat „au pair" prisvilino sriubą. 
Arogantė Sara tuoj pat studen
tę išmetė be lagaminų ir užmo
kesčio į gatvę, apkaltindama 
Tane Shaw nemokėjimu auklėti 
šeimos vaikų. 

Kuo atsilygino auklė? Sara ją 
išnaudojo šešius mėnesius, gar
siai šaukdavo, reikalaudama 
perdėtos švaros. Norėdama vai
kus paimti į savo rankas, ji 
kiekvieną kartą turėjo plauti 
rankas. Net ir tėvas turėjo tą 
patį vyksmą atlikti . Tuo tarpu 
min. pirm žmona viešai pasakė, 
kad slaptoji tarnyba įsakė „au 
pair" iš darbo atleisti, bet polici
ja „nusiplovė" rankas, nenorė
dama įsipainioti į šeimos gyve
nimą. 

Izraelio žiniasklaida džiaugė
si, kad pirma kartą pavyko gau
ti kiek žinių apie naujo min. 
pirm. privatų gyvenimą. Tačiau 
Sara taip pat nesudėjo rankų ir 
prieš vyro kelionę į JAV, pasi
kvietė 2-jų televizijos stočių ko
respondentus ir visas tarnaitės 
melagystes paneigė. Tačiau 
vienąji nuslėpė: blondinė Sara, 
su eilute, panašiai kirpta į prez. 
Clintono žmonos ir perlų vėrinė-
liu mėgino pamėgdžioti Hillary 
Clinton. Tas jai nepavyko. Vo
kiečiai rašė. kad Sara Netan
yahu tapo daugiau pajuokos ob
jektu kaip mylima ir mėgstama 
min. pirm. žmona. 

Skrisdama į Vašingtoną, Sara 
paėmė visus vaikus (taip pat 
vyro pirmos žmonos) su auklėm, 
kadangi svečiams skirtuose 
„Blair" namuose Vašingtone jai 
buvo skirti du vaikų kambariai. 
Užklausta, ar ji neperdėtu viešu 

pasirodymu su vaikais gali jai 
tokia kelionė tik pakenkti — ji 
arogantiškai atsakė: esu vaikų 
psichologė ir laikau, kad ne
sveika palikti savaitę vienų 
vaikų. Be to, juk ji neturinti 
auklės. 

Sara Neatanyahu (mergautinė 
pavardė Ben Artzi) gimė šiauri
nėje Haifos dalyje. Du kar tus 
persiskyrusį vyrą ji pažino dirb
dama El-AL lėktuvo palydove, 
skrendant iš Amsterdamo į Tel 
Avivą. Nuo čia prasidėjo jos kar
jera . Būsimas Izraelio min. 
pirm. visuomet ją imdavo į po
kylius, išvykas. 1991 m. ji tapo 
nėščia. Atrodė įvyks skilimas, 
kadangi trečios vedybos galėjo 
pakenk t i politinei karjerai . 
Tačiau kartu, ji bijojo netekti 
sūnaus Jair. 

Lietinga ir šaltoka yra šieme
t inė vasara. Dienos tempera
tū ra „sukasi" tarp 18 C (64 F) 
laips. ir 8 C laips. nakties metu. 
Tad atostogų laikas milijonams 
buvo nedėkingas. Vienok birže
lio mėn. pabaigoje nutarėme ke 
lioms savaitėms nuvažiuoti į 
žmonos gimtąjį Miuncheno 
miestą (juk tai „katės šuolis", 
t ik 400 km), jame aplankyti vo
kiško žurnalo redakcijoje dir
bančią dukrą. Tačiau mūsų Jū
ratė , mokėdama vokiečių, ang
lų, prancūcų ir neblogai lietuvių 
kalbas, po kelių dienų turėjo 
skristi į Prancūziją, tad likusią 
savaitę aplankėme pažįstamus 
Regensburge, svainio šeimą. 
Nežiūrint lietingo oro, gra
žiausias Vokietijos meninis 
Miuncheno miestas pilnas užsie
nio turistų, keliaujančių auto
busais ar lėktuvais iš amžinai 
tekančios saulės krašto. Rotušės 
aikštėje girdimos japonų, anglų, 
prancūzų, ispanų ir kt. kalbos, 
o užeigose, kavinėse padavėjai 
nespėja patarnauti atvykusių 
t u r i s t ų ir vokiečių, k u r i e 
popietę mėgsta praleisti prie 
kavos puoduko, pyragaičio ar 

„paplepėti" apie pažįstamų už
kulisius, meilės istorijas, išdai
gas. Ant mano sportinio švar
ko turiu Ontario prov. ženklą, 
t ad vokiečiai galvoja, kad 
„kvailiukas" kanadietis nemo
ka jų kalbos, tad taip pat drąsiai 
pasakoja „riebius" ir „pikan
t iškus" anekdotus. Atsikėlęs 
nuo stalo ir apmokėjęs sąskaitą, 
palinkėjau vokiškai kaimynams 
malonaus vakaro. Nemaloniai 
pasijuto vokiečiai, tačiau šyp
sodamiesi palinkėjo man to pa
ties. 

Vokietijos žiniasklaida nepa
rodė Lietuvos prez. A. Brazaus
kui didelio dėmesio. Tiesa, jis 
buvo parodytas televizijoje su 
kancl. J. Kohliu, spaudoje tilpo 
trumpos žinutės apie jo kelionę 
į Bonną, prašant paramos. įstoji
mui į ŠAS (NATO), atkreipiant 
dėmesį į Lietuvos svarbią geopo
litinę padėtį. Bonnai įvairūs 
prezidentai yra „kasdieninė 
duona", kadangi į Vokietiją at
vyksta aukšti įvairių valstybių 
pareigūnai visuomet prašydami 
turt ingo „dėdės" finansinės 
paramos, kadangi šiandieninė 
Vokietija Europoje yra stip
riausia ekonominė valstybė. 

Šiandieną, liepos mėn. 9 d. 
spauda pranešė, kad atsistaty
dino Latvijos prez. G. Ulmanis. 
J is jaučia didelį ekonominį Ru
sijos spaudimą Latvijai ir Esti
jai galvodamas, kad gal ki tas 
suras geresnę kalbą su Maskva. 

Ir užbaigsiu Bavarijoje girdė
tu anekdotu. Ostfriziečiai (kraš
tas tarp Oldenburgo ir Olandi
jos) yra Vokietijoje pajuokos ob
jektu. Taigi, jie skrenda į Ma-
jorkos salą, sėdėdami lėktuve 
pirmoje klasėje, tačiau nusi
pirkę antros klasės bilietus. 
Lėktuvo palydovė prašo ju per
sikelti į turistų dalį, tačiau jie 
jos neklauso. Skundžiasi ji lėk
tuvo kapitonui, kuris pašnibž
dėjęs vienam, antram, trečiam 
į ausį, didžiausiam palydovės 
nustebimui, bėgte bėga į turistu 
klasę. „Ką tu jiems pasakei, 
klausia palydovė? „Nieko ypa
tingo, sako kapitonas. Pasa
kiau, kad pirma klasė neskren
da į Majorką tik turistų klasė... 

KETURIOLIKTASIS METINIS 
BRIGHTON PARKO FESTIVALIS 

S.M. LIEPOS 26 D. — UEPOS 28 D. 
Žolyne prie Western Ave. 
(tarp 43 ir 45 gatvių.) 

penktadienį, liepos 26 d. 8 vai. p.p. — 1 0 vai. vakaro; 
SestadtenĮ, liepos 27 d. ir sekmadienį liepos 28 d. 

11 vai. ryto — 10 vai. vakaro. 

Bus lietuviško ir lenkiško maisto. Visas tris dienas gros ir mus 
linksmins ansamblis AINIAI iš Kauno. 

\V.i-h;r.^ion. DO. tautiniu Šokiu, (trupes 
Minkuniilf ir Ramune KlifryK" 

.Juosta" *okėjo« <i$ kairės): Rūta Virkutyt*. Julija 

Nuotr Elvyroa Vodopal ien ts 

CHICAGOS miestas, STANDARD FEDERAL bankas, 
OLD STYLE alus, AMERICAN AIRLINES. MAROUETTE 
NATIONAL bankas ir dienraštis CHICAGO TRIBŪNE. 

Laukiame visų ir patariame atsinešti savo kėdes. 

Karusele* pradas veikti Hopoa 24 d. t vai. vakaro iki 
sekmadienio, Mapoa 28 d. 10 vai. vakaro. 

REAL ESTATE REAL ESTAI 

REALMART H. Ine 
6602 S. PulasU Rd. 
Chicago.IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauįa įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, mieste ir 

priemiesčiuose. Suinteresuoti 
skambinkite 

B U D R A I Č I U I 

Bus.312-SaM100 
Fat 312-5SV3987 Pagv312-aOMM7 

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

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

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

312-77S-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOBILIO, MAMŲ, SVEMCATOS. 
IR GYVYSES DMAUMMAS. 

Agentas Frank Zapobs ir Off. Mgr. 
AuKsė S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOUS 
320SVkWast 

Tel. (70S) 424-SSM 
(312) 881 

J K S CONSTRUCTION 
„Shingle" stogai ir visų rūsių 
apkalimai (siding): medžio, 
aluminiaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. 
tol . 708-969-2658. 

MOVIMO 
Ilgametis profesionalus kraustymas 

prieinamomis kanomis. 
Draudimas garantuotas. 

GEDIMINAS 
312- 925-4331 

MOVING-KRAUSTYMAS 
Professionalus patarnavimas 

prieinamoms kainomis jums patogiu 
laiku. Draudimas garantuotas 

Skambinti: 
708-424-7183 
312-539-3547 

«kO ir vidaus re
monto darbus: Įrengiame rūsius, palėpes. 
vomas Naujai statome lauko verandas, 
laiptus, garaius. Dengiame stogus, deda
me lietaus nutekėjimo vamzdžius. Darbus 
atliekame greitai ir sąžiningai. T«L Juoari 
(312) 471-S4S7; Vytai (312) 43SS21S. 

P 
R E / M A X 

REALTORS 
(312) 5*6-5959 
(708)425-7161 

QB 
PARDi 

R 
7922S.Pi 

• « N f t A* 

DANUTĖ MAYl 
284-1900 

Jai norit* psrauov ar pirkt 
l 

patarnaus. 
i r s * 

IEŠKO D ATO 

29 m. moteris iš Lietuv 
darbo. Gali gyventi kart 
namų ruošoje, prie seni 
nių, vaikų. Skarabtr 
708-371-4128. 

Žmona Ir vyras 48 as. tk 
laiko darbo namą ruosop 
roja. Gali atlikt najnų lauko 
remontus, dažymą, plytelių, 
ir kt. statybinius darb 
312-4S6-043O. 

F O R R E N T 

i S s V e B ą 
misg. butas su Mum* ir ki 
dantų pensininkams oe < 
Galki padėt nuvažiuot | kraut 
pirkti. TeL 312-737-1667. 

FORSALE 

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

H. Deckys 
Tai. 312-565-6624 

Lietuvos sncNdop 
m.; dr. V. Kudirkos raitus. 6 t 

4 kadės; vėsintuvą įdedamą [ lt 
šaldytuvą; 80" viryktą. Tek 
312-77S-332S. 

HELP VVANTE 

coNTiNurrv CM 
Recruits quality applica 
domestic jobs. We are k 
for nannies, care givers 
eiderry. Many job opp 
ties CaN: 312-283-81 

MOLDMAKEIt 

Leading manufactufer of preosion mjeetion motds it seeking the 
e upei ienced mdtvtdust 

• Jr. 

MSsaSaj quatt 

Our toofrooms ttr^ bnght, ctoen. sfnotca-fFSe, vai vanttftated and AiC wWi moda 
up to date equipment. We offar compecMva nagas, enoaUent I — pfcg (10 pi 
hoMays. vacaten. pro* shanng. 401 k pamn. ne. 125 med. 4 dap. CM* •r.ptan.has 

for M of our rmg. facitties. COMMANO OF THE ENG4JSM LANOUAOE A MIK 
PI—se contact: 

I TOOL S M 
•M 

rSMMTM 
Or 

FOXVAU4YI 
3711 

S * * * S474S7-J 
E O E. "RMO/MS ONLV 

RIMAS L STAN IKUS 

1 Parkant ar parduodant 
• OraiMs ir sąžiningas palam 
• k«18 kompiuMuJr FAX pa( 
• Nuosavybių Įkainavirnae v * 
• Paikame ir perduodama n * 
• Aparknantus ir žarną 
• Pensininkam* nuolaida 

ttui 
•nus 

NAUJAUSI LEIDINIAI GAUNAMI 
DRAUGE 

MALDA LIETUVAI. Lietuvos vaizdų albumas. 
Didelio formato. Juozas Polis. 175 psl. . . $16. 

JONAS VILEIŠIS 1872.1942. Gyvenimo ir veiklos 
bruožai. Jonas Anicas. 669 psl $10. 

PETRAS VILEIŠIS 1851-1926 m. Gyvenimo ir 
veiklos bruožai. Jonas Anicas. 270 psl. . $9.' 

MALDYNĖLIS. Maldaknygė jaunimui. 187 psl. V. 
ATEIK, ŠVENTOJI DVASIA. Katalikų tikybos pra

timai. Ses. O. Mikailaitė. 56 psl $4.i 
ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ ŽODYNAS. V. Bara

vykas. 590 psl $20.1 
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SKAUDI NETEKTIS DRAUGAS, ketvirtadienis, 1996 m. liepos mėn. 25 d. 

Apleista, liūdna ir jaučianti skaudžią senatve bei karo žaizdas, katalikų bažnyčia Virbalyje. 
Nuotr. Alberto Kerelio 

Iš partizanų istorijų (29) 

MŪŠIS ŽEMAIČIŲ ŽEMĖS 
PAKRAŠTY 

HENRIKAS KUDREIKIS 

Mūšis, į kurį suplaukė vyrai 
iš Ariogalos, Betygalos, Vilkijos, 
Čekiškės, Seredžiaus, Veliuonos 
ir Girkalnio valsčių. Mūšis, apie 
kurį ir šiandien dar kalba visi 
šiame Žemaičių žemės kampe. 
Tik nepaprastai šykštu žinių 
apie ši Vozbutų mūšį Lietuvos 
spaudoj. 

Netoli Žemaičių plento, vos 
pravažiavus gražiosios Dubysos 
šlaitus ir pasukus į kairę, už 
trijų kilometrų stovi mažutė 
Butkiškės bažnytėlė. Keliu į 
Seredžių privažiuojamas Voz
butų kaimas. Čia stovi iš skal
dytų akmenų sumūryta koply
tėlė. Tai — paminklas par
tizanams ir tremtiniams. Koply
tėlės šonuose esantys vardų ir 
pavardžių sąrašai byloja apie 
kruvina kaimo tragediją. 

Sugrįžus rusams, pasklido 
gandai apie išvežimus Sibiran. 
Labiausiai išgąsdino jaunų vyrų 
šaukimas į bolševikų kariuo
menę. „Geriau mirsime Lietu
voje", kalbėjo j a u n i vyrai . 
Ginklavosi, ruošėsi priešintis, 
kasė slėptuves. 

1944 m. gruodžio 16 d. didelis 
stribų ir NKVD dalinys anks
tyvą rytą apsupo Musteikių 
sodybą. Pusnuogiai Musteikio 
sūnūs puolė bėgti. J ie neturėjo 
ginklų. Vytas pabėgo, o Juozą 
pakirto raudonųjų kulka. Sovie
tiniai banditai uždegė sodybą ir 
apsupo ant kalno stovėjusią 
buvusio Lietuvos kariuomenės 
puskarininkio Kazio Puidoko 
namus. Kazys spėjo pabėgti, bet 
jo brolį invalidą ir seseris 
suėmė. Trečias brolis Bene
diktas šoko iš slėptuvės bėgti, 
krito nušautas. Tada stribai 
pasuko prie Petro Petrausko 
sodybos. Neradę vaikų, sumušė 
motiną, o tėvą, taip pat sumuš
tą, išsivedė ka r tu . Tuomet 
kaimo jaunimas nutarė užpuoli-

kams atsilyginti. Pasiviję priešo 
koloną, pradėjo šaudyti. Daug 
stribų nukovė. Likę susispietė 
prie Jono Nagrecko sodybos. 
Kadangi jie turėjo įkaitais kai 
kurių vyrų tėvus, tad jie šaudė 
tik į aiškiai matomus taikinius. 
Į stribus šaudė tik keli būsimieji 
partizanai, kiti išvyko šauktis 
pagalbos. Nuo Ariogalos jie 
atsivežė patrankėlę „Oerlikon". 
Per Dubysą rogėmis atrūko Sla 
pučių vyrai, į pagalbą skubėjo 
ginkluotos Juodaičių ir Ar-
meniškių jaunimas. Deja, nuo 
Čekiškės pusės pasirodė keli 
sunkvežimiai, pilni iki dantų 
ginkluotų enkavedistų. Lau
kuose jau sproginėjo minosvai
džių sviediniai. Liepsnojo vienas 
po kito ūkininkų trobesiai. 
Mūšis tęsėsi. Plėtėsi į Juodaičių, 
Armeniškių ir Butkiškės apy
linkes. Okupantams priešinosi 
atskubėję vyrai iš Girkalnio, 
Paliepių ir Baukių apylinkių. 

Tų laikų šešiolikmetis Čekiš
kės gimnazistas Aleksandras 
Puidokas, pamatęs savo tėviš
kės gaisrus, sugrįžo į Vozbutus. 
Tik aprimus po kelių dienų 
apžiūrėjo kautynių vietą, kur 
degėsiuose gulėjo lavonų krū
vos, iššaudyti gyvuliai. J is ir 
šiandien negalįs užmiršti vien
marškinio baso, lyg maldai 
sudėtomis rankomis savo dėdės 
Jono Nagreckio lavono. Visai 
nekaltai nužudytas ir kitas jo 
dėdė Leonardas Stumbras, kai
mynai: Benas Kemzūra, Petras 
Petrauskas, Mykolas Sluoksnai-
tis, Benas Nagreckis. Iš 50-ties 
Vozbutų kaimo šeimų nukentė
jo 30. Vieni vyrai tapo parti
zanais iš išėjo keršyti okupan
tams, kiti pasislėpė. 12 kaimo 
vyrų žuvo nelygioje kovoje. Kiek 
vėliau žudikai bolševikai iš šio 
kaimo sunaikino Kazį. Antaną 
ir Aleksandrą Puidokus, Bronių 

Kemzūrą, Praną Beniulį ir An
taniną Sluoksnaitienę. Dingo be 
žinios Teodoras Kemzūra , 
Kazys Medžiūnas ir Augustas 
Nagreckis. 

NKVD archyvuose minima, 
kad 1944 m. gruodžio 16 d. Če
kiškės valsčiuje, Vozbutų kaime 
su partizanais susirėmė Kontra-
žvalgybos „Smerč" skyriaus 
viršininko pavaduotojo kapitono 
Viriukovo vadovaujama grupė. 
Toliau rašoma, kad žuvo 3 enka
vedistai, 6 sužeisti. Apie stribų 
nuostolius nei žodžio. Po 8 
valandų trukusio mūšio į Voz
butų kaimą atvyko 13-tojo pa-
sieno pulko 127 kovotojai. Per 
gruodžio 17-21 dienas Vozbutų 
apylinkėje jie nužudė 56 lietu
vius ir sudegino 29 ūkininkų so
dybas. 

Žuvusiųjų artimieji, kaimynai 
ir beveik visas kaimas Atgimi
mo dienomis su užsidegimu da
lyvavo paminklo-koplytėlės sta
tyboje. Noriai savo paramą pa
siūlė toliau esančios statybos or
ganizacijos. Iškilmingam pa
šventinimui suvažiavo žmonės 
iš kelių parapijų. Deja, vieną 
rytą nežinomi piktadariai pa
minklą išniekino — nuplėšė len
tas su žuvusių vardais. Vozbu-
tiečiai lentas atnaujino, paso
dino medelių. 

SĄVARTYNAI GALI DUOTI 
NAUDĄ 

Vokietijoje ir Danijoje šiukšles 
degina. Tų šalių specialistai 
apskaičiavo, kad Vilniaus mies
to šiukšlių deginimo cechui 
įrengti reikia maždaug 500 mln. 
litų. Sostinės savivaldybė tokių 

PADĖKA 
Noriu išreikšti širdingą padėką visiems, kurie mane 

lankė ligoninėse ir namuose, kai net pusantrų merų 
teko sirgti ir išgyventi tris sunkias operacijas. 

Didelė padėka kun. Algirdui Paliokui, S], už 
maldas ir aprūpinimą šv. sakramentais, taip ir kun. L. 
Zarembai, SJ, kuris lankė mane namuose, aprūpino šv. 
sakramentais. 

Dėkoju giminėms. Kerelių ir Vadeišų šeimoms, 
Bronei Nainienei, Alei ir Aleksui Karaliūnams, B. 
Navickienei, Z. Dapkienei, A. šoliūnienei, M. Ta-
lat-Kelpšienei, A. Tiškuvienei ir mano brangiam vyrui 
Antanui už didelį rūpestį bei priežiūrą. Taip pat ačiū 
mane gražiai globojusioms Akvelinai ir Ramintai. 

Dėkoju Čikagos Medžiotojų ir žuvautojų klubui už 
dovaną ir aplankymą, taip pat ir visiems kitiems už do
vanas, gėles ir pagalbą. Atsiprašau, jei ką pamiršau, 
nes sirgimo laikas buvo ilgas ir sunkus. 

Dar kartą — širdingas AČIŪ! 

Aldona O. Laurinaitienė 

Su giliu l iūdesiu pranešame, 
jog 1996 m. liepos 21d . , eidama 
7 Į s i u s m e t u s , po ilgos ir 
sunkios ligos mirė žymi Klaipė
dos krašto istorijos tyrinėtoja 
humanitarinių mokslų daktarė 
Petronėlė Žostauta i tė . 

Klaipėdos kraš tas — žemaičių 
ir l ietuvininkų žemė, yra lie
tuvių t a u t a i sugrįžusi Mažosios 
Lietuvos dal is . Kai Mažosios 
Lietuvos re ikalų ta rybai , kuri 
iki tol kėlė beveik vien Kara
liaučiaus k r a š t o k l aus imus , 
prireikė žinovo, įsigilinusio į 
Klaipėdos k raš to įsijungimo į 
Lietuvos valstybę dalykus ir vo
kiečių nacionalistų metodologi
ją, ž l u g d a n t l i e t u v i n i n k ų 
tautinę savimonę, į Tarybą 1993 
m. buvo pakvies ta Petronėlė 
Žostautaitė.. I s tor ikės biblio
grafijoje j au nuo 1971 m. ėmė 
vyrauti Klaipėdos k raš to prob
lematikai Skir t i s t r a ipsn ia i 
periodikoje, s t raipsnel iai en
ciklopedijose, kraštotyr iniuose 
leidiniuose, o nuo 9-jo dešimt
mečio ir knygos. Klaipėdos 
krašto Lietuvos Respublikos su
dėtyje t ema t ika Petronėlė Žos
t a u t a i t ė p a s k e l b ė ap ie 70 
straipsnių ne t ik mūsų respub
likoje, bet ir užsienio šalių, tame 
tarpe l i e tuv ių emigrac inė je 
spaudoje. J i parašė ir išleido tr is 
knygas: „Hi t le r in inkų kėslai 
užgrobti K l a i p ė d o s k r a š t ą 
1933-1935 m. V. 1982, 144 p.; 
„Klaipėda — Lietuvos uostas 
(1919-1939). V.1990, 170 p.; 
„Klaipėdos kraš tas 1923-1939". 
V. 1992, 407 p. Šiais savo 
tyrinėjimais- P . Ž o s t a u t a i t ė 
į lietuvių istoriografiją įėjo kaip 
giliausiai i r plačiausiai žinanti 
Mažosios Lietuvos istoriją XX a. 
pradžioje specialistė. Klaipėdos 
krašto problemų tyrinėjime P. 
Žostautaitei- pr iklauso ir pri
klausys neabejotinas priorite
tas. Su jos giliais šal t iniais ir 
dokumentais paremtomis išva
domis teks skai ty t i s arba dis

ku tuo t i ne vienam istorikui 
ateityje, kur i s imsis tyrinėt i ar 
revizuoti Mažosios Lietuvos is
toriją. Remdamasi istoriniais 
a rgumenta i s P. Žostautaitė da
vė atkir t į t iems (straipsniai 
„Akiračiuose", „Lietuvos aide", 
„Vorutoje", „Klaipėdoje" ir kt.), 
kas bandė kėsintis į Klaipėdos 
kraš tą , ginčijo Lietuvos inte
resus Karal iaučiaus krašte , pa
sėtą lietuvininkuose vokiškumą 
la ikė jų e tniniu bruožu. 

Tautos ir jos valstybės istori
ja negali būt i pati sau mokslas, 
o t u r i t a r n a u t i t a u t o s 
stiprėjimui. Ne veltui Lietuvos 
h imnas kviečia savo piliečius 
semtis stiprybės iš praeities, 
suvokiant tautos galią ir mo
kan t i s iš klaidų. P. Žostautaitė 
skyrėsi nuo kai kurių savo kole
gų istorikų tuo, kad ji buvo tikra 
Lietuvos patriotė, o ne tar iamo 
mokslinio objektyvumo kitatau
čiams demonstruotoja. Istorijos 
mokslas tu r i t a rnaut i t au ta i — 
t ik ta i tuomet iš jos bus moko
masi — taip manė P. Žostautai
tė . Tos minties vedama j i ir 
skai tė savo pranešimus. 

Ka i „Mokslo" leidykla Mažo
sios Lietuvos fondo (Kanado
je) siūlymu sumanė išleisti 
Mažosios Lietuvos veikėjo A. 
Geležinio knygą „Mūsų gimtinė 
— Mažoji Lietuva". P. Žostau
t a i t ė tapo šios knygos moksline 
redaktore, parinko jai iliustraci
j a s . Liko t ik techninis redagavi
mas . Deja, pats fondas, o ir lei
dyklos darbuotojai, per menkai 
rūpinosi, kad ši Lietuvai labai 
re ikal inga (pasižyminti aktua
lių neskelbtų istorinių faktų 
gausa) knyga greičiau ir pakan
k a m u t i ražu išeitų. P. Žostau
t a i t ė tos knygos jau nebepama
tys . Nuoskauda dėl to, o gal ir 
todėl, kad Mažosios Lietuvos 
fondo pirmininkas V. Pėteraitis, 
būdamas Vilniuje, jos, j au sun
k ia i sergančios, neaplankė, ji 
išsinešė su savimi... 

P. Žostautaitė sielojosi, kad 
Karaliaučiaus krašte kai kas 
naudojasi kilnia lietuvybės idėja 
ir griauna čia gyvenančių lietu
vių kultūrinį judėjimą. Sielojosi 
ir dėl netvarkos Lietuvos valsty
bėje. 

Praėjusiais meta i s MLRT 
nariai labai širdingai atšventė 
P. Žostautaitės 70-ties metų 
jubiliejų ir tikėjosi dar daug 

pinigų netur i , rašo „Lietuvos 
aidas". Tuo t a rpu specialistai 
teigia, kad šiukšlių sąvartynus 
galima panaudot i ka ip energi
jos šaltinius, nes juose išsiskiria 
metano dujų. Dujomis, kurios iš
siskiria iš Karijotiškių sąvarty
no gal ima bū tų apšildyti Vievį 
ir Trakus. Bet kol k a s sąvarty
nų metano dujos nepanaudoja
mos, jos kaupiasi , gali užsidegti 
ar sprogti. 

Spec ia l i s ta i t v i r t i n a , kad 
šiukšlių nuolat daugėja. Apskai
čiuota, kad vienas Vilniaus 
gyventojas į š iukš l ių dėžes 
išmeta daugiau a t l iekų nei 
Vakarų Europos gyventojas. At
liekas Lietuvoje pradė ta rū
šiuoti t ik pr ieš dvejus metus. 

kūrybingų jos metų. Deja, už ją 
dirbs tik jau parašytos knygos 
ir dešimtys mokslinių straips 
nių, primindami Lietuvai ir 
pasauliui žmogų, kurio ką tik 
netekome. Mes tęsime jos pra
dėtus darbus, tuo įprasmindami 
P. Žostautaitės šviesų atmini
mą. 

Mažosios Lietuvos 
reikalų taryba 

Kauno 3-£io»io8 miesto ligoninės vyr. gydytojas dr S. Gerdvilis su senute 

Pe rna i daugiau kaip 600 tonų 
at l iekų buvo paimta iš paties 
Kari jot iškių sąvartyno. Tuo 
pradėjo verstis firma „Vinitu-
r a s " . Šios bendrovės iniciatyva 
iki metų pabaigos bus pastaty
t a s at l iekų rūšiavimo cechas. 
Visos atliekos pirmiausia bus 
atvežamos ten ir surūšiuojamos. 
Tikimasi , kad į sąvartyną pa
t eks perpus mažiau šiukšlių. 

Perna i Karijotiškėse šiukšlė
mis buvo užpiltas beveik 9 ha 
plotas, iškilo 30 metrų aukščio 
ka lnas . 

Perna i labai gerai buvo per
dirbamas popierius. Grigiškių ir 
Verkių popieriaus fabrikams 
t r ū k o žaliavos ir buvo mielai 
perkamos sąvartynuose surink
tos popieriaus atliekos. Tačiau 
metų pabaigoje Pramonės ir 
p r e k y b o s min i s te r i j a leido 
atvežti labai daug makulatūros 
i š Vokie t i jos , ir f ab r i ka i Į 
sąvartynuose surinkto popie-1 
r iaus nebeperka. Su panašiomis 
problemomis susiduriama keti
nant perdirbti stiklo duženas ir 
plastiką. Įmonės mieliau atsi
veža iš užsienio, nei perdirba 
vietinę ant r inę žaliavą. 

LTOK PASIRAŠĖ SUTARTI 
Lietuvos tautinis olimpinis 

komitetas (LTOK) ir akcinė 
bendrovė „Utenos gė r ima i " 
pirmadienį pasirašė bendradar
biavimo sutar t į . P a g a l šią 
sutartį „Utenos gėr imai" rems 
Lietuvos olimpinę r inkt inę fi
nansiškai ir savo gaminama 
produkcija. LTOK reklamuos 
„Utenos gėrimus" kaip rėmėją. 

LTOK vadovai juokavo, kad 
Lietuvos olimpiečių pergales 
Atlantos olimpinėse žaidynėse 
švęsti „Utenos gėr imai" taip 
pat turės tiekti savo produkciją. 

Bendrada rb i av imo su ta r t į 
pas i rašė LTOK prezidentas 
Ar tū ras Poviliūnas ir „Utenos 
gėrimų" generalinis direktorius 
Stasys Krasauskas. 

(AGEP. 0R.27) 

A t A . 
Dipl. teisininkas 

PETRAS STRAVINSKAS 
Gyveno Chicagoje, Marquette Parko apylinkėje. 
Mirė 1996 m. liepos 22 d., 6:45 vai. vakaro, sulaukės 89 

metų. 
Gimė Lietuvoje, Prienų apskrityje. Žiegždžių kaime. 

Amerikoje išgyveno 47 m. 
Giliame liūdesyje liko: žmona Jadvyga, duktė Rita Pen-

čylienė, žentas Rimantas, anūkė Danutė, anūkas Romas su 
žmona Jenni; Lietuvoje sesuo Eugenija Brilienė ir brolis 
Juozas su šeimomis. Taip pat daug giminių, kolegų teisininkų 
ir pažįstamų. 

Priklausė Lietuvių Teisininkų draugijai. Lietuvių 
Krikščionių demokratų partijai, ateitininkams. 

Velionis pašarvotas ketvirtadienį, liepos 25 d. nuo 2 iki 
9 v.v. Petkus Marųuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks penktadieni, liepos 26 d. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto ge
dulingos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus 
palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: žmona, duktė, žentas, anūkai, sesuo, brolis 
ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus / Donald M. Petkus. 
Tel. 312-476-2345 arba 800-994-7600. 

P A D Ė K A 
AtA. 

ALEKSANDRAS RADŽIUS 
A. a. Aleksandro Radžiaus šeima reiškia gilią padėką vi

siems, kurie palengvino velionio paskutines dienas ir suteikė 
mums paguodos bei užuojautos. Ypatingai dėkingi esame kun. 
Kazimierui Pugevičiui už apsilankymą ligoninėje ir gedulin
gų šv. Mišių atnašavimą. Dr. J. Kudirkai už jo patarimus, 
priežiūrą ir rūpestį, kol Aleksas buvo jo globoje ir už 
apsilankymą koplyčioje ir išreikštą užuojautą jam mirus. 

Nors velionis buvo veiklus lietuvių visuomenėje, jo 
reikšmingiausi metai buvo praleisti Karaliaus Mindaugo 
lituanistinėje mokykloje. Visiems buvusiems mokytojams, 
kurie atėjo paskutinį kartą atsisveikinti ir pasimelsti prie 
buvusio vedėjo karsto, tariame ačiū. 

Laidotuvių metu matėme,kiek tikrai nuoširdžių draugų 
Aleksas turėjo Baltimorėje. Jų tarpe buvo žymi Baltimorės 
veikėja, p. Emilija Railienė ir jos sūnus Martynas, kurie nežiū
rint savo sveikatos, išlydėjo Aleksą j Amžinybę. Dėl to esame 
giliai dėkingi abiem. 

Padėką reiškiame Lietuvių namų šeimininkėms už pa
ruoštus pietus, Cezariui Surdokui. Juozui Palubinskui, 
dr. Elenai Armonienei, Kęstučiui Laskauskui ir iš Vašing
tono atvykusiam žurnalistui A. Dundzilai už prasmingai pra
vestą minėjimą velionio gyvenimo raidos. Buvome ypač nu
džiuginti, kai Alekso buvęs bendradarbis ir dangaus žvaigž
džių stebėtojas, Frank Wassel, priminė mums, kad velionj 
gerbė ne tik savi, bet ir kiti, kurie tik Jį pažino. 

Esame susilaukę labai daug užuojautos pareiškimų tai žo
džiu, tai raštu, tai telefonu. Už šiuos paguodos žodžius esame 
dėkingi, nes jie tikrai padėjo mums pakelti sunkiausias valan
das. 

Nuliūdusi žmona Genovaitė ir sūnūs — Aleksandras, 
Eimutis ir Nerimantas su šeimomis. 

TRANSPAK 
Siuntiniai \ Lietuvą laivu su pristatymu į namus. 

Skubiems sintiniams AIR C ARGO. 
Komercinės siuntos pagal susitarimą. 

Pinigai pervedami doleriais 
nuo išsiuntimo dienos į gavėjo 

rankas tarp 2 - 5 dienų. 
Galimybė pervesti dolerius iš Lietuvos \ JAV. 

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

valstijos leidimą. 
MAISTO SIUNTINIAI. 

Siųskite per seniausią siuntinių į Lietuvą įstaigą. 

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

> 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1996 m. liepos mėn. 25 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
DZŪKŲ DRAUGIJOS 

SUSIRINKIMAS 

Birutė Vindaš ienė , Vidurio 
Vakarų LB apygardos pirmi
ninkė, daugelio organizacijų tal
kininkė ir uoli visuomenininke, 
įsijungė j „Draugo" vasaros 
šventės talką. Renginių komite
tas jai reiškia nuoširdžią padėką 
ir primena, kad dar reikia dau
giau pagalbos. Galintieji paskir
ti valandėlę sekmadienį, liepos 
28 d., malonėkite paskambinti 
į administraciją. 

Ar žinojote, k a d šiandien, 
t.y. liepos 25 d. „Draugas" šven
čia 87-tąjį gimtadienį? Nežino
jote? Tad dabar jau žinote ir 
nėra jokio gero pasiteisinimo 
neatvykti į šį sekmadienį ren
giamą „Draugo" šventę gam
toje, t. marijonų sode, ir nepalin
kėti savo dienraščiui ilgiausių 
metų! 

O n a Norvil ienė ir šiemet 
sutiko šeimininkauti liepos 28 
- rugpjūčio 4 d. Dainavoje vyk
siančioje „Lithuanian Heri-
tage" stovykloje. Stovyklautojų 
tėvai džiaugiasi, nes O. Nor
vilienei šeimininkaujant vaikai 
būna ne tik skaniai ir sočiai, bet 
ir sveikai maitinami. 

„Draugo'' spaustuvei reika
lingas patyręs spaustuvės spe
cialistas. Tur i žinoti visus 
spaustuvės darbus — nuo rinki
mo ir laužymo, iki spausdinimo. 
Besidomintieji šia pozicija, pra
šome kreiptis raštu arba telefo
nu į adminis t ra tor ių Igną 
Budrį. 

Amer ikos Lie tuv ių T a r y b a 
praneša visuomenės žiniai, jog 
liepos 23 d. Washingtone Atsto
vų rūmuose įvyko balsavimas 
už svarbią rezoliuciją, kad į 
NATO karinę sąjungą būtų pri
imtos ir Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos valstybės. Galime džiaug
tis, jog už tai balsavo 353 atsto
vai, o prieš — 65. Taigi Ameri
kos Atstovų rūmai didele balsų 
dauguma pasisakė už NATO 
išplėtimą Rytų pusėn. ALTas 
dėkoja tiems lietuviams, kur i e 
skambino savo atstovams ir ra
gino juos pasisakyti už Baltijos 
valstybių priėmimą į NATO. 
Panaši rezoliucija yra į teikta ir 
Amerikos Senatui, tačiau joje 
turi būti padarytos kai kurios 
pataisos. Tuo dabar rūpinasi 
ALTas. 

Kun . V a l d a s V a l d e m a r a s , 
Dievo Apvaizdos parapijos kle
bonas, Southfield, MI, a t s iun tė 
„Draugo" redakcijai laišką, ku
riame rašo: „Norėčiau padėko
ti už Jūsų nenuilstamą darbą, 
leidžiant taip brangų visiems 
l ie tuviams dienrašt į . M ū s ų 
parapija taip pat tur i skyrelį, 
kuriame nušviečiama religinė ir 
tautinė veikla. Linkėdamas ge
riausios kloties dienraščio leidė
jams, siunčiu dovaną 125 dol. 
Aukščiausias telaimina Jūsų 
darbus ir siekius". Esame labai 
dėkingi kun. Valdemarui už 
dovaną ir mus st iprinančius 
linkėjimus. 

Kristina Norkienė „puošia" Matą Čyvą Maironio mokyklos gegužinėje, vyku 
šioje Pasaulio lietuvių centro aplinkoje gegužės 18 d. 

Vaka r inė s p r o g r a m o s jau
nučių stovykloj Dainavoje 
niekados nenuobodžios, nes 
joms samaniai vadovauja Vaka
rė Valai t ienė ir Silvija Rad
vilienė. 

Alg imantas Barn i šk i s jau 
yra užsirekomendavęs kaip so
listas, muzikas, vargonininkas 
ir akompaniatorius. „Draugo" 
vasaros šventėje sekmadienį, 
liepos 28 d., jis susirinkusius 
linksmins savo muzika. Ateiki
te pasiklausyti. 

x TRANSPAK praneša: 
„Balandžio 26 d. sukako 10 
metų po Baltarusijoje įvykusios 
Černobylio atominės elektrinės 
avarijos, kuri daug įtakos turėjo 
ir Lietuvos žmonių sveikatai. 
Specialistų nuomone, Černo
bylio reaktorius sprogimo metu 
išmetė apie 50 tonų garais ir la
šeliais virtusio atominio kuro. 
Vien tik likviduoti Černobylio 
avarijos pasekmes iš Lietuvos 
buvo išvežta apie 7,000 žmonių; 
38 Černobylyje dirbę Lietuvos 
piliečiai mirė nuo vėžio; yra ir 
dabar sergančių šia liga". Pini
gai, siuntiniai ir komercinės 
siuntos i Lietuvą, Maisto siun
tiniai. TRANSPAK, 2838 W. 
69 St., Chicago, IL, te l . 312-
436-7772. 

(sk) 

„ L i e t u v i š k o s p a s a k o s — 
Folktales of L i t h u a n i a " — šių 
metų ..Lithuanian Her i tage" 
stovyklos tema. Ši Dainavos 
stovyklavietės vadovybės ruo
šiama stovykla angliškai kal
bančiam lietuvių kilmės jau
nimui vyks š.m. liepos 28 - rug
pjūčio 4 d. Informacijai skam
binkite tel. (708) 257-2022. 

Čikagoje lietuvių visuomenėje 
veikia keletas draugijų, kurios 
suburia žmones, kilusius iš at
skirų miestų bei sričių. Viena iš 
jų yra Dzūkų krašto draugija, 
gyvuojanti jau nuo 1966 m. Šis 
vienminčių žmonių sambūris 
buvo išvystęs nemažą kultūrinę 
veiklą. Vienas iš didesnių darbų 
— tai knygos apie Dzūkų kraštą 
išleidimas. Knyga vadinasi 
„Perlojos respublika". Draugi
ja suruošė minėjimus dzūkų 
tautos dainiui V. Krėvei Micke
vičiui, buvo skaitomi rašytojo 
Antano Gustaičio referatai, iš
keliant dzūkų krašto grožį. Jos 
nariai dalyvaudavo visuose su
sirinkimuose, kur t ik buvo 
daromi žygiai Lietuvai išlais
vinti, ar tai būtų miesto centre, 
ar išvykos į Vašingtoną, New 
Yorką. Visada kėlė okupanto 
žiaurumą ir Lietuvai daromą 
skriaudą. „Stebėjo iš tolo" 
partizanų kovas, vykstančias 
Dzūkijos miškuose ir jos mies
teliuose. 

Laikas nestovi vietoje, Lietu
va atgavo nepriklausomybę, iš
eivijoje esančius dzūkus taip pat 
palietė. Daugelis sulaukė bran
daus amžiaus, kiti iškeliavo į 
„dausas", o treti — į šiltesnius 
Amerikos kraštus. Liko tik ma
ža dalis Dzūkų draugijos narių, 
bet ir jų sveikata silpnėja ir 
nevisada pajėgia lankyti susi
r inkimus ir įsijungti į platesnę 
veiklą. 

Birželio 9 d. įvyko pavasarinis 
susirinkimas Jaunimo centre. 
Prieš tai buvo išklausytos šv. 
Mišios Tėvų jėzuitų koplyčioje. 
Po to visi susirinko į posėdžių 
kambarį spręsti Dzūkų draugi
jos likimo. 

Susirinkimą pradėjo ilgametis 
draugijos pirmininkas Antanas 
Malinauskas, pateikdamas nu
matytą darbotvarkę. Susirinki
mui darbotvarkę priėmus, pirm. 
pakvietė sekretorę Birutę Raz-
minienę, kad perskaitytų praė
jusio susirinkimo protokolą. 

Protokolą priėmus be pataisy
mų, buvo pakviestas revizijos 
komisijos pirmininkas Jonas 
Bauskus padaryti pranešimą 
apie atliktą kasos reviziją. J. 
Bauskus pasidžiaugė, kad rado 
kasos knygą tvarkomą labai ge
rai ir yra visi pateisinimo doku
mentai pajamoms ir išlaidoms. 

Pirm. dėkojo draugijos kasi
ninkui Juliui Karsui už darbš
tumą ir tvarkingumą vedant 
kasos knygą. Ant. Malinauskas 
pakvietė Julių Karsą, einantį 
kasininko pareigas šioje draugi
joje daugiau kaip 30 metų, pa
daryti pranešimą apie kasos 
stovį. J. Karsas, nušvietęs kasos 
stovį, pareiškė, kad atsisako šių 
pareigų, kadangi daugelis narių 
nebeatvyksta į susirinkimus ir 
nebepajėgia suruošti renginių, 
kurie papildytų kasą, todėl pa
siūlė Dzūkų draugiją uždaryti. 
Tą patį patvirtino ir draugijos 
pirmininkas, kviesdamas esan
čius susirinkime nar ius pasisa 

vuotų, o kiti — ją uždaryti, nes 
neatsiranda asmenų, norinčių 
įeiti į valdybą. Po diskusijų šis 
klausimas buvo pristatytas bal
savimui. Suskaičius balsus, pa
sirodė, kad beveik visi nariai 
balsavo už Dzūkų draugijos 
veiklos pabaigą —jos uždarymą, 
o kasoje esančius pinigus siūlė 
paskirstyti kelioms dar veikian
čioms organizacijoms, spaudai 
bei šalpai. 

Susirinkimo dalyviai įgaliojo 
valdybą atlikti visus uždarymui 
reikalingus veiksmus, nes drau
gija yra registruota Illinois vals
tijoje, kad nenusižengus jos įsta
tymams. Tą numato padaryti su 
advokato patarimu ir užpildant 
reikalingus dokumentus. 

Pirmininkas, padėkojęs vi
siems nariams ir kalbėjusiems 
asmenims ir taip pat išreiškęs 
liūdesį, kad ši garbinga, kultū
rinė visuomeninė organizacija, 
po ilgų veiklos metų uždaroma. 
Kvietė dalyvius dar neišsiskirs
tyti ir pabendrauti vaišinantis 
Peleckienės ir kitų moterų 
paruoštų užkandžių ir pasida
linti prisiminimais apie tuos 
laikus, kada Dzūkų draugija 
„žydėjo". 

A. Paužuo l i s 

Sužoksim šokimėlį — nors galbūt ne visi, ia Pietų Amerikos i tautinių lokių Šventę atvykę lietuvių 
kilmės jaunuoliai, mokėtų tuos žodžius iatarti, bet jie gali „lietuviškai" šokti. Pietų Amerikos 
lietuvaičiai pasirodo Čikagos vidurmiestyje, Daley Plaza aikštėje liepos 5 d. 

Nuotr. Zigmo Degučio 

VISI l GAMTĄ 

x NAMAMS P I R K T I PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. Kreipkitės 
į M u t u a l F e d e r a i S a v i n g s , 
2212 West C e r m a k R o a d . Tel. 
(312) 847-7747. 

(sk) 
x Vincas Akelai t is iš Cleve-

lando OH, atsiuntė $300. Tai 
metinė globa dviem našia i 
čiams, kuriuos globoja kun. 
Liudvikas Dambrauskas Mosė
dyje. Dėkojame! „ L i e t u v o s 
Našlaičių g lobos" k o m i t e t a s . 

(sk) 

x Lie tuviu T a u r a g ė s klu
bas globoja 3 Lietuvos našiai 
čius. Pratęsdami globą ki t iems 
metams, atsiuntė $400. Našlai
čių vardu dėkojame geriesiems 
tauragiečiams! „Lietuvos Naš
la ič ių g l o b o s " k o m i t e t a s , 
2711 W. 71 St., Chicago, IL 
00829. _. 

(sk) 

kyti. Iškilo 
vieni norėjo 

gyvos diskusijos: 
kad draugija gy 

Šiais metais Čikagą ir jos apy
linkes nusiaubė didžiulių įvai
rių renginių audra. Visų di
džiausias renginys, sutraukęs 
tūkstančius žmonių, buvo Tau
tinių šokių šventė. Nors ji j au 
praeityje, bet žmonės tebegyve
na jos pasiruošimu bei pasi
sekimu. Po šios šventės vyko 
keli geri koncertai, kuriems 
publikos netrūko. Džiugu, kad 
rengėjų darbas nenueina veltui. 
Štai dabar stovi prieš akis dar 
vienas ne tik tų didžiųjų, bet ir 
svarbiųjų renginių: išvyka į 
Marijonų vienuolyno sodą, prie 
„Draugo" į dienraščio gegužinę, 
kuri bus šį sekmadienį, liepos 
28 d. Šiame renginyje turėtų 
dalyvaut i visa Čikagos i r 
apylinkių lietuviškoji visuo
menė, nes tai yra mūsų mylimo 
dienraščio „Draugo" šventė. 
„Draugas" mus lanko kiek
vieną dieną — penkis kartus per 
savaitę, o mums reikia atsi
lankyti tik vieną kart? — šį 
sekmadienį. „Draugas" bus la
bai dėkingas ir patenkintas, kad 
mes jį remiame, nes jis mums 
yra be galo reikalingas. Savo at
silankymu įvertinsime rengėjų 
įdėtą darbą, visas tas pastangas, 
kad t ik mūsų dienraštis gyvuo
tų be jokių didesnių problemų. 

Be to, atvykę susitiksite drau
gus, seniai matytus, pavalgysi-
te šviežio lietuviško maisto, 
atsivėsinsite šaltu gėrimėliu, 
taip pat galėsite išmėginti savo 
laimę. Jeigu nenorėsite kojų pa
miklinti, ramiai sėdėdami, pa
klausysite lietuviškų dainų. 
Vakare, parėję namo, džiaugsi
tės, kad atlikote šventą pareigą 
dienraščiui,,Draugui" paremti, 
kad jis dar ilgai, ilgai gyvuotų. 

Todėl visi kviečiami į išvyką 
— ..Draugo" geguž.inę. 

Ant. Repš ienė 

LF GOLFO D I E N A 

Metinė Lietuvių fondo golfo 
diena tikrai įvyks ir šiais me
tais. Po gerai pavykusių žaidy
nių pereitais metais, turnyras 
bus tęsiamas ir šiais metais. 
Žaidynės įvyks Lieponių golfo 
laukuose, Lockport, IL, 143rd 
ir Parker Rd., sekmadienį, spa
lio mėn. 6 d. Žaidynių pradžia 
11 vai. ryto. Golfavimo kaina 
yra tik 20 dol., vakarienė — 18 
dol. asmeniui. I vakarienę yra 
kviečiami ir svečiai. 

Naujai įstoję į Lietuvių fondą 
golfininkai su 100 dol. įnašu, ar 
šią sumą paaukojusieji, žaidy
nėse dalyvaus be pridėtinio mo
kesčio. Nugalėtojams vakarie
nės metu bus įteiktos dovanos 
už įvairius laimėjimus. 

Dėl registracijos a r platesnės 
informacijos prašoma skambin
ti dienos metu nuo pirmadienio 
iki penktadienio į Lietuvių fon
do raštinę tel. (708) 257-1616, 
kitu laiku Vaclovui Momkui 
(312) 925-6193. 

Lietuvių fondas kviečia golfi-
ninkus ir svečius įsijungti į šią 
smagią iškylą rudenėjančioje 
gamtoje. 

LF informaci ja 

Marija Reinienė, „Draugo" 
renginių komiteto pirmininkė, 
labai prašo, jeigu kas galėtų 
sekmadieni, liepos 28 d., patal
kininkauti prie laimėjimo bilie
tėlių platinimo ir apskritai 
„laimės stalo", jeigu kas galėtų 
valandėlę padirbėti, būtume la
bai labai dėkingi. Galintieji 
prašome paskambinti į adminis
traciją „Draugo" telefonu. 

Kapt. Vai (Valionis) veš Mi 
chigano ežeru ekskursantus sa
vo laivu, Valhara VI, rugpjūčio 
17 d., nuo 12-3 vai. p.p. Laivas 
išplauks iš Burnham Harbor, 
skersai nuo Chicago Stadium. 
Išvykos metu bus gera muzika, 
skanus maistas, įvairūs keps
niai ir gera nuotaika. Dėl in 
formacijos, kreipkitės pas Aus
tę Vygantienę, 847-446-5392. 

KAUNO „AINIAI" KONCERTAVO 
LEMONTE IR ČIKAGOJE 

, A š grįžtu iš krašto, seno kaip 
pasaulis, 

Iš savo brolių grynų arijų 
palikuonių..." 

Dzūkų drauguos nariai Čikagoje. Sėdi i* kairėn: Kardokiene. Peleckiene, Vilimiene, Ivatauakiene, 
Apanavičiene: stovi: Zakm, Drūtys, Janula, Kazlauskiene. Kazlauskas. Sakaliene. Mielinas, 
Razmimenė. Karsaa, Čerkauskas, Malinauskas, Skeivyg, Kardokas. 

Tokiais žodžiais pradėjo savo 
pasirodymus Kauno „Ainių" 
meno ansamblio vadovas, akto
rius Petras Venslovas Pasaulio 
lietuvių centre Lemonte ir 
Jaunimo centre Čikagoje liepos 
21 dieną. 

„Bočių menė" Pasaulio lietu
vių centre turbūt dar nebuvau 
mačiusi tiek daug publikos, 
kiek jos prisirinko praėjusį 
sekmadienį po šv. Mišių palai
mintojo J . Matulaičio misijos 
koplyčioje. Žmonių prisirinko 
tiek daug, kad didelė dalis 
turėjo stovėti, o kiti iš korido
riaus sekė koncerto programą, 
kuri buvo įvairi, lietuviška, už 
širdies griebianti. 

Ansamblio meno vadovo P. 
Venslovos įžanginiai žodžiai, 
vėliau duoti prasmingi intarpai 
privertė daugelį susimastyti, o 
taip pat davė progą pasigrožėti 
šio pasižymėjusio Kauno dra
mos teatro aktoriaus įtaigojan
čiu žodžiu. Ansamblio solistai 
Violeta Sagaitytė (ji Čikagoje 
jau ne naujokė, nes buvo at
vykusi šį pavasarį, kartu Kauno 
muzikiniu teat ru , „Jūratės ir 
Kastyčio" operos pastatymui) ir 
stiprų bei išraiškingą balsą 
turintis Valentinas Čepkus ne
davė progos nuobodžiauti. Di
delį įnašą padarė ir kanklinin
kė Daiva Kimtytė bei kiti šio 
ansamblio muzikantai, kurie 
naudojo daug įvairiausių lietu
viškų liaudies instrumentų. 

Giliai į širdį įlindo šio an
samblio meno vadovo Jono Ur
bono sukomponuotas kūrinys 
„Baltų dainos" (beje, jis parašė 
muziką ir daugeliui kitų dainų), 
kuri gali tapti savotišku lietu
viškų susitikimų himnu. Kame
rinė „Bočių menės" aplinka dar 
šilčiau ir smagiau jungė atlikė
jus su publika, kuri vietomis 
buvo sujaudinta iki ašarų. 

Po neilgos atsikvėpimo valan
dėlės , „ A i n i a i " išjudėjo į 
Jaunimo centrą Čikagoje. Čia jų 
laukė žymiai didesnis publikos 
būrys didžiojoje salėje. Apie 400 
tautiečių ir čia sekė kiekvieną 
akt. P. Venslovos jautrų žodį, 
solistų dainų ir muzikantų in
strumentų garsus. Tiek daug 
įvairių kūrinių čia buvo atlikta, 
kad sunku būtų bet kurį išskirti 
— visi jie savotiškai įdomūs ir 
gražūs. Ir čia netrūko plojimų, 
pasitenkinimo šauksmų. Norė
josi, kad koncertas tęstųsi il
giau, kad ta nuotaika, sukelta 
lietuviško žodžio, dainos ir 
muzikos, niekada nesibaigtų. 

Po daugiau negu dviejų valan
dų ir čia nuskambėjo paskuti
niai akordai. O tada buvo kvie
tėjų atstovo — Brighton Parko 
Lietuvių namų savininkų drau
gijos pirmininko Viktoro Utaros 
padėkos žodžiai, Aldonos Jurkų-
tp«)w>i kitu n»*»Vvti iftiiAmintri 

sakiniai svečiams, gėlės. Šiltai 
priimta ir dr. Jono Adomavi
čiaus atsiųsta finansinė dovana 
iš Alvudo, kurią čia perdavė šios 
organizacijos atstovai. 

Taip pat čia reikia dar prisi
minti , A in ių" meno vadovo P. 
Venslovos gražų literatūrinį 
rečitalį, kur is buvo skirtas 
daugiausia poeto Vytauto Ma
černio kūrybai pažymėti liepos 
19 d. Jaunimo centro kavinėje. 
Šis pasižymėjęs aktorius liepos 
23-25 dienomis viešėjo Daytona 
Beach, FL, kur irgi nepraleido 
progos pasirodyti vietos lie
tuviams. 

Dabar ansamblio dar laukia 
tradicinis Brighton Parko apy
linkės festivalis, kuris įvyks 
liepos 26-28 dienomis Western 
Blvd. pievoje tarp 43-čios ir 
47-tos gatvių. Čia „Ainiai" 
pasirodys visas tris dienas ir 
linksmins ne vien tik lietuvius, 
bet ir kitataučius. 

Iš Čikagos .Ainiai" dar va
žiuos į Kanadą, kur rugpjūčio 4. 
duos koncertą Wasagoje, o rug
pjūčio 6 d. — Toronto Lietuvių 
namuose. Tada jau turės pradėti 
ruoštis kelionei atgal į Kauną, 
kur žada sugrįžti rugpjūčio 9 d. 

E d Š u l a i t i s 

NAUJI GARBĖS NARIAI 

Lietuvos Vyčių organizacijos 
83-sis metinis suvažiavimas/sei
mas š.m. rugpjūčio 7-11 d. vyks 
Holiday Inn viešbutyje, 195 
Westgate Dr., Brockton, MA. 
Suvažiavimą globos Brocktono 
1-ji Vyčių kuopa. 

Seimo bankete šeštadienį, 
rugpjūčio 10 d. vakare vyksian
čiame Christo's II salėje, į Gar
bės narius bus pakelti du žymūs 
vyčiai — Alexander Akule ir 
arkivyskupas Paul Marcinkus 
už jų nuopelnus Lietuvai ir 
Lietuvos Vyčių organizacijai. 
Džiaugiamės jų ilgamete veikla, 
didžiuojamės jų pasiekimais. Jie 
tikrai verti Lietuvos Vyčių Gar
bės narystės ir mūsų visų pagar
bos. 

Regina Juškaite 

Seselės kazimierietes, Iza
belė Stončienė, Sigutė Žemai 
tienė, Kunigunda Čilinienė. 
Emilija Kielienė, S. Gale 
sienė, Soflja Plenienė, Apolo
nija Tuskenienė, V. Massett 
savo dosnumu papildė „Drau 
go" vasaros šventės, įvyksian 
čios šį sekmadieni, liepos 28 d. 
laimėjimų stalą. Visi kviečiam: 
savo laimę pabandyti, bet pri 
mename, kad ir nelaimėjusiems 
bus smagu: malonūs draugai ir 
bičiuliai, skanus maistas, gers 
muzika ir jausmas, kad save 
atvykimu prisidėsite prie vie 
nintelio lietuviško dienraščk 
užsienyje gyvybės palaikymo. 

BALFas praneša, kad rug 
pjūčio 25 d numatytoji gegužini 
atšaukiama, neįvyks. 


