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Čečėnų kariai užpuolė 
Rusijos dalinius Grozne 

Maskva, rugpjūčio 6 d. (CT) 
— Po daugeli savaičių besitę
siančio Rusijos raketinio pul
dinėjimo čečėnų kaimų, čečėnų 
kariai antradieni įvykdė žai
biškus puolimus prieš rusų 
dalinius Grozne ir dvejuose 
mažesniuose miesteliuose, su-
žeisdami ar užmušdami dešim
tis Rusijos karių, praneša 
„Chicago Tribūne" korespon
dentas James Gallagher. 

Tai didžiausias čečėnų puoli
mas nuo kovo mėnesio, aptem-
dysiantis Rusijos prezidento 
Boris Jelcin inauguracijos 
iškilmes, vyksiančias Maskvoje 
rugpjūčio 9 dieną. Antradienio 
vakarą, jau sutemus, čečėnai 
tebešaudė į rusus iš savo 
pozicijų Grozne ir manoma, kad 
jiems gali pavykti jas išlaikyti 
dar daug dienų,kol rusai juos 
įveiks. 

Vienas čečėnų vadas tvirtino, 
lrpd puolimo tikslas — įtikinti 
Kremlių, kad būtina laikytis 
paliaubų sutarties, pasirašytos 
Rusijos prezidentinių rinkimų iš
vakarėse, bet laužomos tuoj po 
to, kai liepos 3 d. paaiškėjo, kad 
Jelcinas laimėjo rinkimus. Ta
čiau tai, kad puolimas vykdytas 
kaip tik tuo metu, kai Rusijos 
diplomatai Grozne bandė vėl 
atgaivinti taikos derybas, rodo, 
kad puolimų tiklas ne taip aiš
kus, kaip sakoma, rašo kores
pondentas James Gallagher. 

Jau kalis mėnesius čečėnų va
dovai savo tarpe nesutaria, ar 
siekti kompromiso su Kremliu
mi, ar laikytis kietos pozicijos 
rezistencijos kovoje. Pastaroji 
pozicija numato ir terorizmo 
veiksmus Maskvoje bei kituose 
didžiuosiuose Rusijos miestuose. 
Sakoma, kad puolimui vadovau
ja čečėnų vadas Samil Basajev, 
kuris praėjusią vasarą vadovavo 
Budionovsko ligoninės užėmi
me, kuriame bent 100 žmonių 
žuvo ir 1,000 kitų buvo paimti 
įkaitais. 

Antradienį įvykdytas puoli
mas panaikino paskutines viltis 
rasti taikingą sprendimą jau 20 
mėnesių užsitęsusioje čečėnų 
nepriklausomybės kovoje, ku
rioje jau žuvo 40,000 žmonių, 
dauguma jų civiliai. 

Šimtai čečėnų karių įsmuko į 
Grozną 6 vai. antradienio rytą 
ir pradėjo puldinėti pagrindines 
rusų pozicijas išgriautame mies
te. Netrukus po to Interfaz žinių 
agentūra paskelbė Rusijos vals
tybinės komisuos dėl Čečėnuos 
vadovo pareiškimą, jog Maskva 
dabar jau niekad nebesiderės 
su dabartiniais čečėnų vadais. 
Vieton to, rusai dabar bandys 
suimti čečėnų vadovą Zelim-
chan Jandarbijevą ir jų štabo 
vadą Aslan Machadov, kad galė
tų juos teisti už karo nusi
kaltimus, Interfeisui pasakė 
Sergej Stepašin. 

Apsiginklavę automatais ir 
granatsvaidžiais , čečėnai 
numušė keturis rusų ginkluotus 
malūnsparnius, užėmė Grozno 
pagrindine geležinkelio stotį, 
valdžios bei policijos įstaigų 
pastatus Grozno centre, bei ke
liuose aplinkiniuose mieste
liuose. 

Visą antradienio dieną rusų 
malūnsparniai šaudė raketas 
bei apšaudinėjo čečėnų pozicijas, 
bandydami įveikti sunkiausią 
čečėnų puolimą nuo kovo mėne
sio. Pastarąjį numalšinti truko 
kelias dienas. Bet antradienio 
naktį čečėnai tebebuvo savo 
pozicijose, sukeldami susirū
pinimą Maskvoje, jog jie ten 
išliks ir per Jelcino inaugura

cijos iški lmes penktadienį 
Maskvoje. 

Basajevo vadovavimas šiam 
puolimui taip pat gali turėti 
neigiamų politinių pasekmių. 
Jis atgaivino daugelio rusų 
užgautas ambicijas ir pyktį, kai 
ministras pirmininkas Viktrr 
Cernomyrdin po Budionovsko 
l igoninės apsupties buvo 
priverstas Samil Basąjevui ir jo 
kariams leisti nenubaustiems 
sugrįžti į Čečėniją. 

Numatoma, kad trečiadienį ar 
ketvirtadienį V. Cernomyrdin 
bus oficialiai nominuotas antrai 
premjero kadencijai. Bet antra
dienio įvykiai gali apsunkinti 
pritarimo gavimą iš komunistų 
dominuojamos Dūmos. 

Antradienio vakarą, tems
tant, bent 14 rusų karių buvo 
žuvę Grozne ir dar 50 buvo su
žeisti, anot vieno ruso generolo 
pranešimo Interfaz agentūrai. 

Prezidentas Boris Jelcinas, 
pirmą dieną sugrįžęs į darbą 
Kremliuje po to kai liepos 15 d. 
pasitraukė poilsiui į sanatoriją, 
daug laiko skyrė čečėnų puoli
mo problemai spręsti. Ši pro
blema dominavo ir jo pokalbius 
su V. Černomyrdinu ir su nau
juoju Saugumo vadovu Alek-
sandr Lebed. 

Prezidento spaudos tarnyba 
leido suprasti, kad viskas, kas 
įmanoma, daroma, stengiantis 
pašalinti čečėnus, kad jų veiks
mai neužtemdytų inauguracijos 
iškilmių ir negėdintų Jelcino 
pasaulio akyse. „Rusijos dalinių 
užpuolimas (čečėnų) separatistų 
karo veiksmais tegali būti neu
tralizuoti pakankamu atsako
muoju puolimu", pareiškė spau
dos tarnyba. 

Tuo tarpu buvo tiriamas kitas 
įvykis, atrodo, nesusijęs su 
čečėnų puolimu: antradienio 
rytą, didžiausio rytinio judėjimo 
į darbovietes metu, tame kely
je, kuriuo į darbus iš namų 
priemiesčiuose važinėja dau
gybė Rusijos vadovų bei poli
tikų, sprogo bomba. Sprogimas 
įvyko maždaug tris minutes 
prieš tai,kai tuo keliu Drasku-
bėjo ministrą pirmininką Viktor 
Cernomyrdin į darbą miesto 
centre vežanti masina. 

Maskvos policija abejoja, ar 
sprogimas Rublovskoje Chausse 
kelyje buvo nuo bombos. Jie 
mano, kad greičiausiai tai buvo 
dujotiekio sprogimas. 

B. Dole siūlo mažinti pajamų 
mokesčius 

Liepos 28 d. Elektrėnuose buvo pašventinta nauja Marijos Kankinių Karalienės bažnyčia. Ją 
pašventino Apaštališkojo Sosto pasiuntinys ark. Ĵ sto Mullor Garcia. Iškilmingas Mišias 
koncelebravo Kaišiadorių vyskupas J. Matulaitis, Vilniaus vyskupas J. Tunaitis, naujosios 
bažnyčios klebonas kun. J. Sabaliauskas, prel. A. Bunga iš Vokietijos bei kungai iš kitų parapijų. 
Į bažnyčios šventinimo iškilmes taip pat atvyko Seimo narys V. Landsbergis su žmona, energetikos 
ministras S. Kutas su žmona ir vietos valdžios atstovai. Bažnyčia pastatyta pagal vilniečio ar
chitekto H. Šilgalio projektą. 1990 m. buvo pašventina.-, jos kertinis akmuo. Bažnyčioje yra 500 
sėdimų vietų, iš viso bažnyčioje tilps apie 3,000 žmoni:; Anot klebono, bažnyčios statyba kainavo 
apie 6 milijonus litų. Joje skambės Pivašiūnų parapijoje rastas užkastas žemėje varpas, kur) 
bažnyčiai padovanojo vysk. J. Matulaitis. 

Nuotr. P. Lileikio „Lietuvos ryte ' 

Prasidėjo „Baroko savaitė 
Lietuvoje" 

pakvietė į taikomosios baroko 
dailė parodą. Tą pačią dieną 
valstybinėje Martyno Mažvydo 
bibliotekoje bus atidaryta 

Vilnius, rugpjūčio 5 d. (Elta) paminklus, o kiekvieną kelionės baroko epochos knygų, muzika 
— Sekmadieni Vilniuje praside- dieną vainikuos baroko muzikos Hjų, albumų, grafikos paroda, 
da vienas didžiausių ir reiki- ir poezijos vakarai Šventovėse, 
mingiausių kultūros projektų — baroko architektūros ansamb-
„Baroko savaitė Lietuvoje", liuose. 
kuriai buvo rengtasi net dvejus „Baroko savaitės Lietuvoje" 
metus. Ji organizuojama pagal programoje yra trys didelės 
Europos Tarybos remiamą tarp- parodos, atskleidžiančios šalies 
tautine programą „Baroko ke- baroko turtus. Sekmadienį, rug

pjūčio 4 dieną, Chodkevičių 
rūmuose įsikūrusioje Vilniaus 
paveikslų galerijoje atidaryta 
vaizduojamosios baroko dailės 
paroda. Pirmadienį Taikomo
sios dailės muziejus (Arsenalas) 

lias". Programoje dalyvauja vie
nuolika žemyno valstybių, o 
Lietuva į ,,Baroko kelią" 
įsijungė prieš trejus metus. 

„Baroko savaitė Lietuvoje" 
aprėps barokinė dailę, architek
tūrą, muziką, literatūrą, teatrą. 

Šia proga į Lietuvą pasidalinti 
patirtimi, aptarti bendrų darbų 
atvažiuoja prie „Baroko kelio" 
programos prisijungusių valsty
bių atstovai. Savaitę jie keliaus 
specialiai parengtais kultūrinio 
turizmo maršrutais, vedančiais 
per visus šalies regionus. „Ba
roko kelio" tinklo valstybių 
atstovai lankys unikalias medi
nes barokines bažnyčias, kitus 

Daugelį specialiai restauruotų 
unikalių šių parodų eksponatų 
lankytojai turės progos pamaty
ti pirmą kartą. 

„Baroko savaitės Lietuvoje" 
renginiai baigsis rugpjūčio 11d. 
vakare iškilmingu koncertu Pa
žaislio vienuolyno didžiajame 
kieme. Viename gražiausių ne 
tik Lietuvos, bet ir visos Euro
pos baroko architektūros an
samblių skambės G.F. Handelio 
„Mesijas". 

Socialdemokratai pasisako 
prieš prezidento galios 

didinimą 

Čikaga, rugpjūčio 6 d. (CT) -
Bob Dole pradėjo savo rinkimi
nės kampanijos baigmini etapą 
Respublikonų partijos preziden
tinėje kampanijoje, pirmadienį 
Čikagoje pasakytoje savo kalbo
je pristatydamas 548 milijardų 
dolerių federalinių mokesčių 
sumažinimo planą. Kaip rašo 
„Chicago Tribūne" dienraščio 
korespondentai Thomas Hardy 
ir Frank James, jo tikslas, da
rant tokį pasiūlymą — į savo 
puse patraukti ekonominį spau
dimą jaučiančius balsuotojus ir 
pristatyti prez. Bill Clinton ir 
Demokratų partiją kaip dabarti
nės būklės pratesimo šalinin
kus. 

Kalbėdamas Čikagoje — jam 
kritiškai būtino rinkiminio 
regiono finansinėje „sostinėje" 
— Bob Dole teigė, kad jo planas 
„paliks daugiau pinigų, kur jie 
priklauso: juos uždirbusių žmo
nių kišenėse". 

Jo pasiūlymas daryti milžiniš
kus mokesčių apkarpymus ir 
šaukimasis subalansuoti fede-
ralinį biudžetą, primenantis 
prez. Ronald Reagano eros eko
nomija, išdėstytas vos vieną sa
vaitę prieš Respublikonų parti
jos prezidentinių nominacijų 
suvažiavimą San Diego, Kalifor
nijoje, ir tris mėnesius prieš 
lapkričio 5 d. vyksiančius prezi
dento rinkimus. 

„Noriu visiškai aiškiai pa
reikšti: Nenoriu būti preziden
tu dėl to, kad man patinka kaip 
krašte klojasi reikalai. Man ne
patinka kaip jie klojasi", pa
reiškė Bob Dole, kalbėdamas 
per priešpiečius Fairmont vieš
butyje, kuriuos jam surengė 
verslininkai ir respublikonai 
rėmėjai. „Noriu padaryti, kad 
Amerika būtų geresnė ir žinau, 
kad galime ją padaryti geresnę. 
Ši programa tėra tik pirmasis 
žingsnis". 

B. Dole siūlomoje programoje 
numatoma 15% sumažinti as
menini pajamų mokestį ir 50% 
sumažinti kapitalo investicijų 
pelno mokestį. Jo pasiūlyme 

Vilnius, rugpjūčio 5 d. (Elta) 
— Lietuvos socialdemokratai, 
palaikantys parlamentinės 
respublikos sistemą, nepritaria 
LDDP siūlomam referendumui, 

Mortar mieste — 
koalicinė valdžia 

Mostar, Bosnįja-Herzegovina, 
rugpjūčio 6 d. (Reuters) — Ant
radienį kroatai ir musulmonai 
sutarė sudaryti koalicinę miesto 
valdybą, tuo išvengdami krizės 
Bosnijos taikos derybų procese 
ir sudarydami galimybę numa
tytiems valstybės parlamento 
rinkiniams rugsėjo mėnesį. 

Europos Sąjungos skirti tai
kos derybų tarpininkai paaiški
no, kad susitarimas pasiektas, 
remiantis birželio 30 d. įvyku
siais savivaldybės rinkimais, 
kuriuos kroatai buvo atsisakę 
pripažinti te isėtais . Šiame 
mieste kroatai ir musulmonai 
dešimt mėnesių vedė savo at
skirą kovą 1993-1994 m., šalyje 
vykstant musulmonų ir serbų 
karui. 

Pagal antradienį pasiektą su
sitarimą pirmoji jungtinės savi
valdybės tarybos sesija turėtų 
įvykti ketvirtadienį, rugpjūčio 8 
dieną. Jos metu turėtų įvykti 
miesto mero ir vicemero rinki
mai. 

Mirties bausmės klausimą 
siūloma svarstyti 

referendumu 
Vilnios, rugpjūčio 2 d. (Elta) 

— Valstiečių partijos pirminin
ko, Seimo nario Albino Vaižmu-
žio nuomone, mirties bausmės 

Liepos 26 d. Lietuvos prezi
dentas Algirdas Brazauskas 
pasirašė dekretą, kuriuo teikia 
Seimui svarstyti mirties baus-

panaikinimo problemą Lietuvo- mes vykdymo Lietuvos Respub-
je turėtų spręsti tauta referen- Hkoje sustabdymo įstatymo 
durnu. Rugpjūčio 2 d. spaudos projektą. Jame siūlomas tik 
konferencijoje jis sakė, kad šiuo mirties bausmės vykdymo Lie-
metu, esant aukštam nusikals- tuvoje sustabdymas, o ne jos 
tamumo lygiui, mirties bausmės panaikinimas. Ši - sustabdymas 
panaikinimą jis vertintų neigia- būtų laikinas, 
mai. Tikimasi, kad mirties baus-

Mirties bausmės panaikinimo mės vykdymo Li» uvoe Respub-
kUusimą spręsti tautos referen- Hkoje sustabdymo įstatymas 
durnu kiek anksčiau jau yra pa- leistų pamatyti, <as atsitinka, 
siūliusi Krikščionių Demokratų kai mirties bausmė nevykdoma. 
Sąjunga, (ne Krikščionių Demo- Tai padėtų Seimui apsispręsti 
kratų Partija — Red.). Šios poli- dėl mirties bausmės reikalin-
tinės organizacijos valdybos pir
mininkas, Seimo užsienio reika
lų komiteto pirmininkas Kazys 
Bobelis sakė esąs iš principo 
prieš mirties bausmę, tačiau jos 
panaikinimas šiuo metu Lietu
voje, jo nuomone, dar nėra visiš
kai parengtas. 

gumo, priimant naują baudžia
mąjį kodeksą. 

Statistikos departamento duo
menimis, Lietuvoje 1995 m. 
šimtui tūkstančių gyventojų 
teko 11.7 nužudymų, tuo tarpu 
Latvijoje - 18.2. o Estijoje -
22.2 nužudymų. 

kuriame balsuotojai pasisakytų 
apie prezidento galių praplėti
mą, keičiant kai kuriuos Lietu
vos Konstitucijos straipsnius. 

Socialdemokratų priimtoje 
programoje numatoma mažinti 
prezidento galią, informavo so
cialdemokratų frakcijos Seime 
vadovas Nikalojus Medvedevas 
spaudos konferencijoje pir
madienį. 

„LDDP, kuri save vadina so
cialdemokratinės orientacijos 
partija, suka į dešiniąsias pozici
jas ir tampa dešinesne net už 
konservatorius", pastebėjo Med
vedevas. LDDP pasiūlymas su
rengti referendumą Konstituci
jai keisti yra „pralaimėjusios 
partijos paskutinis bandymas, 
jis sakė. „Kadangi korupciją Lie
tuvoje palaiko tik 4%-5% gyven
tojų, LDDP gaus ir panašią bal
sų proporciją". 

Seimo narys pažymėjo, kad 
socialdemokratams visuomet 
pavyko pasiekti reikiamo kom
promiso darant politinius spren
dimus, užuot ieškojus politinių 
priešų. 

N. Medvedevas išreiškė nusis
tebėjimą Seimo pirmininko Juo
zo Bernatonio pranašavimu, 
kad socialdemokratai rinkimuo
se laimėsią tik tris vietas. Ber
natonis taip pat pranašavo, kad 
socialdemokratams nepavyks 
įveikti 5% balsų minimumo 
vietai Seime laimėti. 

Baltijos 
valstybėse 

Švedijos Užsienio reikalu 
ministerijos saugumo politikos 
ekspertas Christer Valbek laik 
raštyje ..Dagens Nyheter"' 
pareiškė, kad tarptautiniame 
požiūryje j Baltijos valstybių ir 
Rusijos santykius slypi eilė 
grubių nesusipratimu. Pasak 
Ch. Valbek. daugelis saliu, 
nuolat kritikuojančiu Baltijos 
valstybių pilietybes politika, 
turi dar griežtesnius atitinkamo 
pobūdžio įstatymus. Ch. Valbek 
nuomone, Baltijos šalys dažnai 
kritikuojamos vien del to. kad 
jos yra mažos, o jas spaudžianti 
Rusija — didele. 

Talinas. Estijos dienraščio 
„Postimees" atliktos viešosios 
nuomonės apklausos duomeni
mis, 50 proc. Estijos gyventojų 
galvoja, kad dabartinis šalies 
prezidentas Lennart Meri tin
kamai vadovauja valstybei. Ša
lies prezidentą rugpjūčio 26-27 
d. rinks Estijos parlamentas. Už 
Meri kandidatūrą ketina bal
suoti 51 parlamento narys. 
Tam, kad Meri būtų perrinktas 
Estijos prezidentu pirmame ra 
te, už jį turėtų balsuoti 68 par 
lamentarai. Pagrindinį Meri 
varžovą. Agrarinės sąjungos 
vadovą Arnold Ruutel, remia 19 
proc. šalies gyventojų. Parla
mente už jį balsuotų 21 jo par
tijos atstovas. 

taip pat numatomas 500 dol. 
nusirašymas nuo mokesčių už 
kiekvieną vaiką mažas ar vidu
tines pajamas turinčioms šei
moms. Be to, siūloma padaugin
ti galimybes asmeniškoms pen
sijų investicijų sąskaitoms ir 
panaikinti 1993 m. pravestą 
Socialinio Draudimo mokesti di
deles algas uždirbantiems 
darbininkams. 

Atmesdamas demokratų kriti
ką, jog jo planas žymiai padi
dintų federalinį deficitą, res
publikonas iš Kansas valstijos 
Robert Dole, žadėjo subalan
suoti federalinį biudžetą iki 
2000-ųjų metų ir panaikinti da
bar esančią federalinių mokes
čių surinkimo sistemą, pakei
čiant į visai kitokią. 

„Deficito sumažinimas yra 
mano kraujuje, ir subalansuotas 
federalinis biudžetas bus mano 
palikimas Amerikai", jis sakė. 
„Kas neįmanoma liberalų in
teresams pavaldžiam demokra
tui prezidentui, bus įmanoma 
respublikonui prezidentui su res
publikonų Kongresu", kalbėjo 
Dole. Anot jo, prezidento Bill 
Clinton politika sukūrė „eko
nomiją, kuri spaudžia vidurinę 
klasę tarp aukštų mokesčių ir 
lėto ekonomijos augimo". Jei ji 
būtų mediciniškai gydoma, juo
kavo Dole, ji turėtų būti pagul
dyta „į reanimacijos palatą in
tensyviam gydymui nuo maža
kraujystės". 

Prez. B. Clinton ir demokratai 
atsiliepė greitai ir taikliai, kad 
Dole siūlomas planas „smarkiai 
padidintų deficitą, iškeltų palū
kanų ratą ir nualintų ekonomi
ja". 

Bill Clinton perrinkimo kam
panija tučtuojau išplatino te
levizijos reklamas, kuriose Dole 
siūlomas planas vadinamas „ri
zikingu, paskutinę minutę iš
keptu, šalies ekonomijai grės
mingu planu". 

Dole šalininkai sakė, kad 
mokesčių sumažinimas būtų 
finansuojamas 10% sumažinant 
federalinės išlaidas, parduodant 
kai kurį valstybinį turtą ir 
panaikinant kai kurias federa
linės įstaigas. Jis numatė 3,5% 
augimą iš naujai susikūrusių 
įmonių, o dabar ekonomija auga 
2<£. Anot jo naujai susikūrusios 
įmonės padidins valstybines pa
jamas 147 doleriais. 

Žadėdamas užbaigti preziden
to Ronald Reagan pradėtą dar
bą. Dole žadėjo, kad respubli
konų valdomi Baltieji Rūmai ir 
Kongresas padarytų reikiamus 
federalinių išlaidų sumažini
mus, bet neminėjo, kurių įstai
gų lėšos būtų mažinamos. „Su 
dabartiniu, augimą skatinti pa
siryžusiu Kongresu, mokesčių 
mažinimas ir biudžeto subalan
savimas tėra tik prezidento 
valios reikalas", kalbėjo Dole. 
..Jei bus tokia valia, bus galima 
šj darbą atlikti. Aš turiu tokią 
valią. Darbą atliksiu". 

Dole siūlomas planas paga
liau buvo priimtas sekmadienio 
vakarą, po tris mėnesius tru
kusių derybų Respublikonų par
tijos valdyboje. Jame matyti 
laimėjimas tų, kurie skatino 
mokesčius mažinti lygiai visose 
kategorijose ir pralaimėjimus 
tų, kurie siūle mokesčius ma
žinti tik kai kuriose katego
rijose. 

KALENDORIUS 
Rugpjūčio 8 d.: Šv. Dominin

kas, kunigas (1170-1221); Kiria-
kas, Uogintas, Lelija. 

Rugpjūčio 9 d.: Romanas, 
Virginija, Jorūnas, Pilėnas. 

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

KURIAMA NAUJA 
LIETUVIŠKA ŠEIMA 

Šeštadienį, rugpjūčio 10 d., 
Los Angeles Šv. Kazimiero lie
tuvių parapijos bažnyčioje Mo
terystės sakramentą priims Un
dinė Marija Mulokaitė ir Kari-
gaila Liudvikas Petrulis. Jauno
ji yra dukra Rimvydo ir Rūtos 
Mulokų, o jaunasis — sūnus Vy
tauto ir Petrutės Petrulių. Svei
kiname jaunuosius, kuriančius 
naują lietuviškos šeimos židinį, 
linkėdami sėkmės ir laimės gy
venime. 

ŠALFASS-GOS GOLFO 
PIRMENYBĖS 

ŠALFASS-gos ruošiamos me
tinės lietuvių golfo pirmenybės 
šeštadienį, rugpjūčio 31 d. ir 
sekmadienį, rugsėjo 1 d., vyks 
Bay Valley golfo laukuose, Bay 
City, Michigan. Šįmet šias 
pirmenybes globoja Detroito 
LSK „Kovas", vadovaujamas 
Algio Rugieniaus. Registruotis 
pas Algį Kislauską, 7412 Came-
lot Dr., W. Bloomfield, MI 
48033. Registracijos mokestis 
20 dol. asmeniui. Registracija 
priimama iki rugpjūčio 20 d. 

BALFO GEGUŽINĖ 

BALFo 76 skyriaus gegužinė 
po stogu vyks sekmadienį, rug
sėjo 15 d., Šv. Antano parapijos 
patalpose. BALFo 76 skyriaus 
valdyba kviečia visus dalyvauti. 

lm. 

PALIKIMU REMIAMA 
LIETUVOS DUKTERŲ 

VEIKLA 

Iš a.a. Vinco ir Emilijos Ras-
tenių palikimo Detroito Lietu
vos Dukterims paskirta 2,500 
dol. Gautieji pinigai bus nau
dojami jų Lietuvoje remiamos 
daugiavaikėms šeimoms, naš
laičiams ir žmonėms su įvairia 
negale, stengiantis palengvinti 
jų sunkią gyvenimo būklę. Lie
tuvos Dukterys labai dėkingos 
Rastenių labdaros palikimo 
reikalų vedėjui prof. Leonui Sa
baliūnui už paskirtą palikimo 
dalį Lietuvos Dukterų veiklai 
tęsti, kad jos galėtų dažniau ir 
dosniau ištiesti pagalbos ranką 
mūsų vargstantiems tautie
čiams. 

Irena Alantienė 
Detroito L.D. d-jos pirmininkė 

P A L M B E A C H , F L 
DR. VAITKUS LIETUVOJE 

Šių metų balandžio mėn. dr. 
Vaitkus lankėsi Lietuvoje, kur 
Vilniuje ir Kaune dėstė implan-
tologijos teoriją ir naujausius 
metodus Lietuvos stomatolo

gams, ir atliko su jais praktikos 
darbus. 

Vilniuje dr. Vaitkus dirbo su 
25-iais iš įvairių Lietuvos vieto
vių suvažiavusiais stomatolo
gais, o Kaune dirbo su ketu
riomis stomatologėmis. Dr. 
Vaitkus džiaugiasi, kad Lietu
voje atsiranda vis daugiau mo
terų stomatologių pasirenkan
čių implantologijos specialybę. 

Dirbo labai intensyviai, nuo 
ankstyvo ryto iki vėlaus vakaro, 
norėdamas savo kolegoms per
duoti kuo daugiausia implanto
logijos srities žinių. Dr. Vaitkus 
iš JAV atsivežė ir savo paga
mintas skaidres, aparatą joms 
rodyti ir implantologijos ope
racijose vartojamus įrankius. 
Grįždamas į Juno Beach, dr. 
Vaitkus visa tai paliko Lietu
voje. 

Ši kelionė tai jau trečias kar
tas, kai dr. Vaitkus vyksta į Lie
tuvą su paskaitomis apie im 
plantologiją. Lietuvoje dr. Vait
kus už savo darbą su stomatolo
gais yra labai gerbiamas ir 
vertinamas. 

Grįžęs į Juno Beach dr. Vait
kus pasakojo, jog Lietuvos sto
matologai daro gan didelę 
pažangą, nes, norintiems įsigyti 
privačius kabinetus, valstybė 
duoda gan geromis sąlygomis 
paskolas. Tuo tarpu medicinos 
gydytojai vargsta, nes dauguma 
dirba valstybinėse klinikose, 
kur gauna labai nedidelius atly
ginimus. 

STIPENDIJOS LIETUVOS 
STUDENTAMS 

Žinodami sunkią Lietuvos 
studentų materialinę padėtį, 
paskatinti dr. Vaitkaus, Palm 
Beach lietuviai stipendijomis 
remia stomatologiją studijuo
jančius studentus. 

Elena Damijonaitienė, Dalia 
ir Algis Augūnai, dr. Katriutė 
ir Marius Sodoniai, Onutė ir dr. 
Vladas Vaitkai, kasmet remia 
studentus, tikėdami, jog būsi
mieji stomatologai bus naudingi 
Lietuvai, žmonėms. 

Šiais metais stipendijas į Lie
tuvą nugabeno Algis Augūnas 
ir asmeniškai jas įteikė Medici
nos akademijos rektoriui prof. 
Grabauskui. 

Prof. Grabauskas paaiškino 
universiteto problemas ir padė
kojo visiems remiantiems Lietu
vos jaunimą siekiantį aukštojo 
mokslo. 

IŠVYKO NUOLATINIAM 
APSIGYVENIMUI I 

LIETUVĄ 

Elena ir Zigmas Gūros atvyko 
į Floridą prieš 27-rius metus iš 
Wisconsino valstijos. 

Zigmas Gura ilgus metus bu
vo Vytauto Didžiojo universite
to Kaune kanceliarijos viršinin
kas. I JAV Gūros atvyko jau 
brandaus amžiaus ir įsidarbino 

Lietuvos Dukterų dr-jos Juno Beach skyriaus v aldyba. Iš k. — vicepirm. Birutė Čiurienė, pirm. 
Dalia Augūnienė, narė Regina Duobiene ir izd Nelė Karosienė. . , . _ , 

Nuotr. J o n o Garloa 

— Elena Gurienė knygų ryšyk-
loje, Zigmas — kitoje darbovie
tėje. 

Atvykę į Floridą apsigyveno 
West Palm Beach miestelyje, 
tuo metu gerame rajone. Metų 
slinktyje rajonas keitėsi, nauji 
gyventojai kitaip tvarkėsi. Tik 
Gurų namas švietė tvarka, dau
gybės gėlių ir spalvotų krūmų 
apsuptas. O viduje Gūros visus 
pasitikdavo su lietuvišku nuo
širdumu ir vaišingumu. 

Z. Gura pagaliau atsidūrė se
nelių prieglaudoje, jis beveik 
nebematė, E. Gurienės sveikata 
irgi pablogėjo. 

Sužinoję apie senelių prie
glaudą Vilniuje, Z. ir E. Gūros, 
neturėdami giminių Amerikoje, 
nusprendė grįžti į Lietuvą ir ten 
praleisti senatvę, ypač, kad 
Lietuvoje jie turi būrį giminių. 

Š.m. gegužės 8 d., 98-ių metų 
amžiaus, beveik aklas Z. Gura su 
87-rių metų žmona Elena, lydi
mi Dalios ir Algio Augūnų, iš
skrido į Lietuvą. 

Po ilgos kelionės Gūros pasie
kė Vilnių, kur juos su gėlėmis 
sutiko artimieji ir prieglaudos 
gydytoja. Iš gautų laiškų suži
nojome, jog Gūros patenkinti 
savo nauja gyvenviete ir džiau
giasi giminėmis, kurie juos 
dažnai lanko. 

Ta pačia proga norėtųsi paste
bėti, jog Vilniaus aerodromo tar
nautojai nustebino savo paslau
gumu ir mandagumu padedant 
Gurama išlipti iš lėktuvo, ir 
atliekant kitus formalumus. 

LIETUVOS DUKTERYS 
ŠELPIA VARGSTANČIUS 

Lietuvos Dukterys, kaip ir 
kiekvieneriais metais, paskyrė 
1,000 dol.vargstančioms Lietu
vos šeimoms. Lietuvos Dukterys 
stengiasi pačios asmeniškai 
atiduoti pašalpą ir susipažinti 
su šeimomis. Pinigus šiais 
metais apsiėmė nugabenti 
vicepirm. Birutė Čiurienė ir 
valdybos narė Regina Duobiene, 
o rugpjūčio mėn. — Palm Beach 
LB pirm. Alicija Solienė. 

PABENDRAVIMO PIETŪS 

Vasaros metu pabendravimo 
pietūs yra vienintelė vieta, kur 
susirinkę lietuviai gali pasida
linti naujienomis, padiskutuoti 
Lietuvą liečiančiais klausimais. 

Po gegužės mėn. pietų vice-

LB Floridos apygardos suvažiavime, i.m. balandžio 12 d., simpoz 
vaitiene. \ Armalis. V. Šalčiūnas, moderatorė A. Kamiene ir Z. 

mmo dalyviai IA k — I. Sa 
Petkus 

pirm. Vincas Šalčiūnas pristatė 
naują LB Pake Beach apylinkės 
pirmininke Aliciją Solienę. 
Marius Sodonis papasakojo apie 
LB Floridos apygardos suvažia
vimą St. Pate Beach. Vincas 
Šalčiūnas aptarė Lietuvos pasų 
įsigyjimą. 

Po birželio mėn. pietų, LB 
vicepirm. Marius Sodonis pa
kvietė Vincą Šalčiūną pravesti 
tragiškų birželio mėn. įvykių 
minėjimą. 

Po liepos mėn. pietų Stasys 
Giedrikas papasakojo savo įspū
džius iš viešnagės Lietuvoje. 

LINOS ŽITKIENĖS 
IŠLEISTUVĖS 

Birželio mėn. pabaigoje būrys 
draugų susirinko „Tradition" 
restorane išlydėti Liną Žitkienę 
į St. Pete Beach. 

Lina Žitkienė Palm Beach 
apylinkėje išgyveno 12 metų. Ji 
yra viena i š Lietuvos Dukterų 
draugijos Juno Beach skyriaus 
steigėjų. Buvo BALFo skyriaus 
pirmininke ir kur tik reikėda
vo padėti, Lina niekad neatsi
sakydavo, ar tai būtų piknikuo
se ar kituose, renginiuose. 

Linkėdami} Linai laimingai 
įsikurti kitoje Floridos pa
krantėje, St. Pete Beach, tikime 
jog nepamirš savo draugų At
lanto pakraštyje. 

DJL 

GRAND RAPIDS, MI 
r/ 

GYDOML LIETUVOS 
VAIKAI 

•r 
LB Grand Rapids apylinkės 

pirmininkė Gražina Kamantie-
nė vėl buvo susitikusi su Heal-
ing the Children/Michigan di
rektore Helen Salan pasikalbėti 
apie tolimesni Lietuvos vaikų 
gydymą Grand Rapids apylinkė
se ir kitur Michigan valstijoje. 
Rugpjūčio pradžioje Grand Ra
pids gydytojas dr. Donald Wes-
ton jau trečią, kartą išskrido į 
Lietuvą. Jis išvežė į Vilnių 
dešimties mėnesių Luką Jurgi-
lą, kuriam buvo padaryta akių 
operacija ir kurį čia globojo 
amerikiečių Besak šeima. Dr. 
Weston Vilniuje patikrins ir 
pasitars su Lietuvos gydytojais 
apie kitų vaikų gydymą Michi-
gane. Grįždamas jis parsiveš 
devynių mėnesių Sandrą Meš-
kaitytę specialiam gydymui, ji 
bus globojama toje pačioje Be
sak šeimoje. Kita amerikiečių 
Beauchamp šeima šiais metais 
globojo vienų metų Mantvydą 
Rimavičių, kai jam buvo daryta 
operacija ir jis gydėsi prie 
Detroito. Džiaugiamės, kad 
turime labai gerų amerikiečių 
gydytojų (kaip dr. Weston), lab
daros organizacijų Otaip Heal-
ing the Children/Michigan) ir 
draugiškų šeimų, kurios rūpina
si Lietuvos vaikučiais. 

SIUNTINIAI I LIETUVA 

Atlanta Import & Export 
kompanija pranešė LB apylin
kės valdybai, kad pakeitė die
nas, kada jie atvažiuos į Grand 
Rapids paimti siuntinių į Lie
tuvą. Naujos dienos dabar yra 
sekmadieniais, 5 vai. po pietų, 
iš Šv. Petro ir Povilo parapijos 
mokyklos, 1433 Hamilton Ave. 
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NW, Grand Rapids, Michigan. 
Siuntinius paims šiais sekma
dieniais: rugpjūčio 18, rugsėjo 
22 ir spalio 20. 

SVEČIAI 

Rugpjūčio 3-4 savaitgalį 
Grand Rapids mieste apsilankė 
Amerikos Lietuvių Romos Ka
talikų Federacijos pirmininkas 
advokatas Saulius Kuprys su 
žmona ir vaikais, atvykę iš 
ALRKF jaunimo stovyklos Dai
navoje, kuri yra apie 130 mylių 
nuo Grand Rapids. Sekmadienį 
po lietuviškų Mišių jie susitiko 
ir pasikalbėjo su Šv. Petro ir 
Povilo parapijos klebonu kun. 
Dennis Morrow, PLB fondo iž
dininku Juozu Luku, LB apylin
kės valdybos nariais, Lietuvių 
Katalikių Moterų sąjungos 
42-ros kuopos pirmininke Sofi
ja Lastiene ir kitais apylinkes 
lietuviais. 

Prieš savaitę savo motiną Ma
riją, Kušlikienę vėl aplankė 
dukra . Aldona ir jos vyras 
Kęstutis Riškus su šeima iš 
Čikagos. Prieš tai lankėsi kita 
dukra Laima su šeima, irgi iš 
Čikagos. 

ATVYKSTA 
AMBASADORIUS 

Šv. Petro ir Povilo parapijos 
klebonas kun. Dennis Morrow 
pranešė per visas Mišias savo 
parapijiečiams, kad rugpjūčio 
18 diena, sekmadienį, 10:30 vai. 
ryte bus specialios lietuviškos 
Mišios, kuriose dalyvaus Lietu
vos Respublikos ambasadorius 
Amerikai, Kanadai ir Meksikai 
dr. Alfonsas Eidintas su šeima, 
atvykęs iš Washington, DC. Tą 
dieną Grand Rapids mieste vyks 
jų giminių Uršulės ir Stasio 
Astrų sutuoktuvių penkiasde
šimt metų jubiliejus, kurį ruo
šia Astrų vaikai Marytė, An
tanas, Donatas ir Alberta su 
savo šeimomis. Jubiliejus prasi
dės Mišiomis bažnyčioje ir 
vėliau pietūs bus English Hills 
Country Club. 

DAINAVOS RĖMĖJAI 

ALRKF jaunimo stovyklos 
Dainavos metinėje šventėje 
liepos 28 d. stovyklavietę aplan
kė didelis būrys jos nuolatinių 
rėmėjų iš Grand Rapids ir ten 
prisidėjo prie šventės geros 
nuotaikos, susitiko su pažįsta
mais iš Detroito, Clevelando, 
Čikagos bei kitų miestų, pasi
džiaugė, kad šiais metais ypač 
daug lietuviško jaunimo stovy
klauja, o su juo gerai dirba 
didelis būrys labai gabių ir 
pasišventusių vadovų. Šios 
vasaros geras oras taip pat 
prisideda prie stovyklų pasise
kimo. Iš Grand Rapids atvažia
vusių tarpe buvo Dainavos rė
mėjos Anelė Lukoševičiūtė, Sofi
ja Lastiene, Jadvyga Jonušienė, 
Kazys ir Adelė Zygai, Juozas ir 
Ann Ugianskiai, Vytautas ir 
Gražina Kamantai bei kiti. Iš 
jaunimo buvo Petras Treška, 
Audronė Stanytė, Daugas Gruo
dis, dr. Evaldas Radzevičius 
Nuo rugpjūčio 4 dienos Daina
voje mokytojų studijų savaitėje 
vėl darbuojasi mokytojas Vytau
tas Jonaitis. 

Koresp. 

DRAUGO prenumerata mokama U anksto 

metams Vt metu 3 mėn. 
JAV $96.00 $55.00 $35.00 
Kanadoje ir kitur (U.S ) $110.00 $60.00 $40.00 
Tik šeštadienio laida: 
JAV $55.00 $40.00 $30.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $60.00 $45.00 $35.00 
Užsakant i Lietuvą 
(Air cargo) $100.00 $55.00 
Tik šeštadienio laida $55.00 
Užsakant i užsieni 
oro pastų $500.00 $250.000 
Tik šeštadienio laida $160.00 $85.00 

Vyriausia redaktorė Danutė Bindokienė 
Administratorius Ignas Budrys 

Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis 

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais 
nedirba. 
* Redakcija straipsnius taiso 
savo nuožiūra. Nesunaudotu 
straipsniu nesaugo. Prašome 
siunčiant pasilikti kopija. 

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

• Redakcija už skelbimu turinj 
neatsako. Skelbimu kainos pri
siunčiamos, gavus prašymą ka 
nors skelbti. 

Rašytojas Andrius ir aktorė Ona Mironai l iepos 3 d. atlikę programą Mari
jos Nekalto Prmtidėjimo seselių vienuolyno Raudondvaryje. 

Nuotr. J . K r i a u č i ū n o 

„VADOVAUTASI LAISVĖS 
IK ATSAKOMYBĖS 

PRINCIPU" 

Gegužės 31 d. baigėsi dar 
vieni metai ir Vilniaus kunigų 
seminarijos studentams. „Visus 
šiuos metus buvo vadovautasi 
laisvės ir atsakomybės principu. 
Tai pasiteisino, nors, žinoma, 
daugiausia viskas priklauso nuo 
paties studento", sakė seminari
jos rektorius kun. Eigantas Ru
dokas. Anot jo, klierikai moks
lus baigė vidutiniškai, silpniau
siai išlaikyti filosofijos dalykai, 
liko skolininkų. Pirmąjį filoso
fijos kursą baigė 6 studentai. 
Antrąjį pradėjo 13, o liko 8. 

Pirmąjį teologijos kursą pradėjo 
20 studentų. Mokslo metų pa
baigoje dviem pasiūlyta iš nau
jo apmąstyti savo pašaukimą, 
dar du įstojo į vienuolių pranciš
konų ordiną, o vienas paprašė 
laiko savo tolesniam keliui ap
mąstyti. Ketvirtą teologijos 
kursą, pradėjo 10 diakonų, iš 
kurių 8 jau yra kunigai. Kitais 
metais bus užpildyti visi kursai, 
išskyrus LTI teologijos. 

(Bažnyčios žinios", Nr. 11) 

DR. A. S. OLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE - AKIŲ LIGOS 

3M0 W. M St. Tat. (TOS) 42M101 
Vslsndos pagal susitsrimą 

Pirmo". 3v p p. -7v.v.. sntr. 12:30-3v. p.p. 
trecd uždaryta, kstvd. 1 • 3 v p.p. 
penldd. ir sastd. 9 v.r. • 12 v PP 
•13* a KesMe Ave., i 

(312) mnn art* ois> < 
DR. K. A . J U Č A S 

ODOS UGŲ SPECIALISTAS 
GYDO 0OOSAUGUUS IR ŽAIZDAS IR 

IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 
KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

DR. JOVITA KIRKUS 

UNAS SIDRYS, M.D. 
Ophtalmologas/Akių Chirurgas 

• • 3 0 S. Rldislana Ava. 
CtUcaso RMfe, IL S0413 

414* W. ttrd St 
312-73S-7709 

331S W. 55th St, Chicago. IL 
Tai. (911) 47S-2112 

9525 S 79m Ava., Hickory Hitls. IL 
Tai. (7SS) M M 1 I 1 

Valandos pagal susitarimą 

EUOfNE C. DECKER, DDS, f.C. 
4 M 7 w. 1S3 St., Oak Lmm, H. 

Pirmas apyl su Nortmvastsrn utvto 
diplomu . hetuviams sutvarkys dantis ui 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai 
(kalbat angliška.) tas.' 

•132 S. Kesktte Ave. 
CNcaas, K SSsMS 
Tat. 312-434-7700 

RIMGAUDAS NEMrCKAS, M.D. 
S. PftASAD TUMMALA, M.D. 

širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PCTREMCfS 
DANTŲ GYDYTOJA 

^Rs^s"M sBs PŜ sVaSfaVJeSJ * • # , , V^SvM^RTy v^*ss*S( •%> 

1 mylia į vakarus nuo Hariem Ave. 
T«f. (70*) SM-40SS 

Valandos pagal susitarimą 

DR. LIONAS SIMUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
•132 S. KedUe 

Vai.: antr 2-4 v p.p irlcetv. 2-5 v p p. 
šestd pagal susitarimą 

•st.ai2-77S.2seO 
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RINKIMAI, PARTIJOS IR 
JŲ PROGRAMOS 

JONAS DAUGĖLA 

Ilgus penkis dešimtmečius 
mūsų tauta ilgėjosi tos dienos, 
kada visi piliečiai galės, ne
varžomai susirinkę i rinkimines 
būstines, laisvais balsavimais 
pareikšti savo politinę valią. Ir 
pagaliau ši ilgai laukta diena 
atėjo. 1992 m. spalio 25 d. įvyko 
pirmieji Seimo rinkimai. Juose 
dalyvavo 75.25% balsavimo tei
sę turinčiųjų. Šis balsuotojų 
skaičius negali prilygti ano 
meto tautos pakiliai nuotaikai, 
kai 1920 m. Steigiamojo Seimo 
rinkimuose dalyvavo 96% mūsų 
piliečių. Be to, dar galime ap
gailestauti, kad 1992 m. Seimo 
rinkimuose prie valdžios vairo 
buvo vėl sugrąžinti komunistai. 

Po metų, 1993, įvyko prezi
dento rinkimai. Rinkimuose 
varžėsi ne partijos, bet tik du, 
visiems rinkėjams gerai žinomi, 
kandidatai. Tad ir susidomėji
mas rinkimais buvo didesnis. 
Balsavo 78,6%. Tačiau 1995 m. 
savivaldybių rinkimai vėl buvo 
partijomis. Tad rinkėjų skaičius 
krito net iki 46,9%. Nors Kaišia
dorių rajone dėl Seimo atstovo 
vietos varžėsi asmenys, bet vis 
dėlto rinkimuose dalyvavo vos 
46,9% rajono balsuotojų. Atrodo, 
kad šis tautos abejingumas po
litikai vyrauja ir šiandien. 

Lietuvą valdo LDDP-ja. Jos 
valdymo metais valdžios korup
cija, valdininkų kyšininkavi
mas ir planingas valdiško tur
to grobstymas pasiekė aukš
čiausią lygi. P. Zumbakis tvir
tina: „Mažai kas galėtų gin
čytis, kad buv. komunistų par
tija nemoka tvarkyti krašto 
ūkio, nesupranta demokratijos 
principų ir veda valstybę į 
v ienos partijos monopolį" 
(..L.A.", Nr. 254). 

Tad atrodo, kad šiandien Lie
tuvos žmonės labai gerai sup
ranta, už ką nereikia balsuoti. 
Tačiau tie patys žmonės susi
maišo, kai turi apsispręsti, už 
ką reikia atiduoti savo balsą. 
Spėliojama, kad dėl to nežino
jimo būsimuose rinkimuose bal
suotojų skaičius gali net nesiek
ti 50%. 

Tiek pirmojo Seimo, tiek savi
valdybių rinkimuose varžėsi 
daugiau nei 30 partijų. Tiesa, 
kai kurios jų rinkėjams prista
tė jungtinius kandidatų sąra
šus, kurie buvo visai klaidingai 
„koalicijų" vardu vadinami. Bet 
ir tuo atveju dar liko 16 poli
tinių junginių. Atrodo, kad 
balsuotojams buvo tikrai pakan
kamas pasirinkimas. Tik labai 
gaila, kad šioje partijų ir jų 

Žuvusiems dėl tėvynes paminklas Kaune, Šv. Kryžiaus parapijos 'karmelitų) 
V a p i n ė s e Nuotr Prano Abelkio 

junginių maišatynėje rinkėjams 
buvo sunku susigaudyti, kurios 
partijos vertos jų pasitikėjimo. 
Jungt in ia i sąrašai ne tik 
nepatraukė didesnio balsuotojų 
skaičiaus, bet dar daugelį jų 
atbaidė. Galbūt šiuo partijų 
gausumu ir galima pateisinti 
mūsų tautos abejingumą demo
kratiniams rinkimams. 

Stebint mūsų partijų pasiruo
šimą Seimo rinkimams, nėra 
pagrindo manyti, kad tų partijų 
vadai ir vadukai būtų pasimokę 
iš praeities klaidų. Nėra pagrin
do tikėti, kad šį kartą mūsų po
litinių organizacijų skaičius su
mažėtų. Priešingai, atrodo, kad 
šis skaičius dar net gali gerokai 
padidėti. 

LDDP-ja, pajutusi savo popu
liarumo sumažėjimą, skubiai 
pasigamino kelis satelitus. Jie 
veiks kaip atskiri vienetai. 
Pagrindinės dešiniųjų jėgos 
sutarė bendradarbiauti tik po 
rinkimų pačiame Seime, o rinki
muose dalyvaus atskirai. Be te. 
dar šiomis dienomis K. Bobelis 
įsteigė dar naują Krikščionių 
demokratų s-gą. Žinoma, ši są
junga nieko nelaimės. Ji tik nu-
srėbs dešiniesiems kelis tūks
tančius balsų. Tie balsai nueis 
niekais ir tuo pačiu bus pasitar
nauta LDDP-jai. Pirmuose Sei
mo rinkimuose šiuo būdu ne
naudingai dingo net 15% balsų 
ir LDDP-ja laimėjo daugumą. 

Tačiau balsuotojams daugiau
sia neaiškumų ir abejonių su
kelia centro partijų maišatis. 
Šių centro politinių junginių 
programos veik visai nesiskiria. 
Jeigu nors demokratų ir tauti
ninkų p-joms būtų pavykę apsi
jungti su Centro s-ga, būtų 
sudarytas kiek stipresnis po
litinio vidurio junginys. Toks 
junginys, be abejo, patrauktų į 
balsavimo būstines daugelį 
žmonių, kurie šiuo metu nėra 
pasiryžę balsuoti. O, be to, toks 
stipresnis Centro partijų jungi
nys galėtų vaidinti lemiamą 
vaidmenį Seime, sudarant deši
niųjų jėgų koalicinę vyriausybę. 

Lietuvoje jau prasidėjo rinki
minis įkarštis. Jau pats laikas 
visoms partijoms išsakyti tautai 
tas priemones, kuriomis kovos 
su visomis šiandieninėmis nege
rovėmis. O taip pat aiškiai 
išsakyti visus būdus, kuriais 
ketina patikinti tautos, la
biausiai kaimo žmonių, ekono
minio gyvenimo pažangą. 

Šiam reikalui partijos skelbia 
savo programas. Programos turi 
būti būdingos kiekvienai parti
jai, kad balsuotojai lengvai 
galėtų suprasti, kuo viena par
tija skiriasi nuo kitos. Tik tenka 
labai abejoti, ar patys geriausi 
šių dienų mūsų politologai ge
bėtų sukurti net 30 skirtingų 
politinių programų ir išryškinti 
balsuotojams skirtingus šių 
programų bruožus. 

Prieš save turiu 6 mūsų svar
biausių partijų programas. 
Valstiečių p-jos programa 
išdėstyta net per 31 puslapi Tad 

ji yra daugiau panaši į studijinį 
veikalą. Nedaug atsilieka ir 
Tėvynės s-gos, Demokratų ir 
Tautininkų programos. Norint 
nors apgraibomis susipažinti su 
visomis programomis, reikia 
sugaišti maždaug vienos savai
tės vakarus. Sunku patikėti, 
kad net mūsų miesto intelek
tualai pašvęstų tiek laiko 
programų studijoms. O ką jau 
bekalbėti apie kaimo žmones. 
Greitomis peržvelgus visas šias 
programas, susidaro vaizdas, 
kad iš esmė* jos visos labai 
panašios. Reikia tikrai labai 
akylos akies, kad pastebėtų 
kokius esminius skirtumus. O, 
be to, programose yra labai 
daug tuščiažodžiavimo, patoso ir 
beprasmių pareiškimų. 

Visose programose pakartoti
nai minima demokratija, as
mens laisvė, valstybinė nepri
klausomybė ir pan., bet juk visi 
šie dalykai yra įrašyti mūsų 
konstitucijoje, kuri ta pati 
visoms partijoms ir jos reika
lavimai yra visiems privalomi. 
Tad kam juos dar minėti prog
ramose? Nebent kuri nors par
tija norėtų pakeisti Konstitu
ciją. Tada ji savo programoje ir 
turėtų išsakyti tuos pakeitimus. 
Be to, visose programose yra jau 
labai dažnai vartojami žodžiai: 
„turi būti", „stengsis" „sieks" 
ir pan. 

Visos partijos pripažįsta, kad 
žemės ūkis yra visos mūsų ša
lies ekonominis pagrindas. Vi
sos partijos gina privačios nuo
savybės teises ir siekia ūki
ninkus padaryti pilnateisiais 
savo žemės savininkais. Visi 
žada atkurti LDDP jos sugriau
tą ūkį ir padaryti jį pelningą ne 
tik ūkininkui, bet ir visam 
tautos ūkiui. Jautriai šį klau
simą išsako - Politinių kali-
nių-tremtinių s-gos programa: 
„Grąžinti kaimo žmogaus pres
tižą, jo orumą;, asmens nepri
klausomybės B* jo reikšmingu
mo suvokimą". 

Tik gaila, kad nei viena par
tija neišryškina, kokiomis prie
monėmis ir būdais jos įgyven
dins šiuos gražius siekius. 
Kitaip tariant, nei viena partija 
neišryškina savo žemės ūkio 
politikos pagrindų. Panašiomis 
bendrybėmis jrra išsakytos ir 
kitos programų dalys. Sunku 
patikėti, kad šiomis bendry
bėmis partijos galėtų patrauk
ti balsuotojų masių dėmesį ir 
pašalinti žmonių abejingumą 
demokratiniams rinkimams. 

Dienomis artinasi rinkimai. 
Bet, atrodo, kad dar yra laiko 
partijoms suderinti savo veiklą. 
Dar yra laiko panašių siekių 
partijoms apsijungti ir tuo pačiu 
sumažinti jų skaičių. Paskutinė
mis dienomis prieš rinkimus 
mūsų partijų vadovai, jų veikė
jai ir eiliniai agitatoriai užplūs 
visus mūsų šalies pakraščius. 
Jie turėtų stengtis, kovojant su 
balsuotojų abejingumu. O tai 
kovai jie turi žmonėms su
prantamais žodžiais aiškinti 

savo programas, kad balsuoto
jai suprastų, kuo viena partija 
skiriasi nuo kitos. 

Svarbiausia, mūsų politikos 
veikėjai prieš rinkimus turi 
įtikinti tautos mases, kad 
LDDP jos viešpatavimą ir jos 
vadų diktatūrines užmačias ga
lima pašalinti tik sutelktinėmis 
demokratinių partijų jėgomis. 
Tad mūsų žmonės ir turi rinki
mų dieną atiduoti savo balsus 
už dešiniųjų ir vidurio politinius 
junginius ir jų kandidatus. 

DARIAUS IR GIRĖNO 
SPORTO CENTRAS 

RUOŠIASI ŽAIDYNĖMS 

Siekiant tinkamai ir laiku 
pasiruošti Baltijos jūros šalių 
žaidynėms, kurios kitąmet va
sarą vyks Kaune S. Dariaus ir 
S. Girėno stadione, dar šiemet 
ketinama pakeisti seną lengvo
sios atletikos bėgimo takų ir 
sektorių dangą. Ši rekonstrukci
ja kainuos beveik 2 milijonus 
litų, kuriuos Kaunui pažadėjo 
skirti vyriausybė. 

Miesto valdybai pritarus, 
sporto centras aukciono tvarka 
senąją dangą tikisi parduoti 
maždaug už 18 tūkstančių litų, 
sakė BNS S. Dariaus ir S. Girė
no komplekso direktoriaus pa
vaduotojas Algirdas Rasakevi-
čius. Nors tai ir nėra labai dideli 
pinigai, patys sporto komplekso 
vadovai abejoja, ar pavyks šią 
įrangą parduoti — nebent koks 
nors rajono centras sumanytų 
pertvarkyti savo sporto bazę. 

Rugpjūtį stadione ketinama 
pradėti kloti išlyginamąjį asfal
to sluoksnį, ant kurio vėliau bus 
paklota naujoji danga. Šis dar
bas bus pavestas „Kauno kelių" 
valstybinei įmonei, kurios ver
tinimu specialusis asfaltavimas 
kainuos apie 200-300 tūkstan
čių litų. 

Jei stadiono rekonstrukcija 
bus atlikta laiku ir tvarkingai, 
kitąmet S. Dariaus ir S. Girėno 
sporto komplekse vyks ne tik 
Baltijos jūros šalių lengvosios 
atletikos varžybos, bet ir žaidy
nių uždarymas, tikisi komplek-
so vadovai. ( A G E p m J m 

„SIAURUKO" STATINIAI 
- KULTŪROS VERTYBĖS 

Ištisi 1898 metais statyto 
siaurojo geležinkelio ruožai, 
stotys,, depų statiniai, prekių 
sandėliai, vandens bokštai, til
tai, semaforai, dirbtuvės, van
dens kolonėlės ir bokštai prieš 
porą savaičių buvo įrašyti į 
kultūros vertybių sąrašą. Šių 
statinių savavališkai niekas 
negali griauti, ardyti. Dabar 
belieka nuspręsti, kaip šias ver
tybes išsaugoti. 

„Lietuvos gelež inkel ia i" , 
kurių žinioje yra siaurasis 
geležinkelis, ieško būdų juo at
sikratyti, nes iš Panevėžio į 
Biržus ir Linkuvą nei kroviniai, 
nei keleiviai seniai nebevežio-

Danutė Bindokienė 

Sustojo „Pravda 99 

Jeigu šiandien paklaustume 
bet kurio suaugusio asmens 
Lietuvoje, kaip nuo sovietinių 
laikų pasikeitė spauda, kiek
vienas galėtų pasakyti, kuris 
laikraštis ar žurnalas, dešimt
mečius sėjęs komunizmo dokt
riną, tebeleidžiamas, tik skirtin
gu vardu. Kiti pasikeitimai ne 
tokie ryškūs, net redakcijose kai 
kur tebesėdi t i e patys asmenys, 
straipsnius rašo tie patys žurna
listai. Vadinasi, žmonės mokėjo 
prisitaikyti, plaukti „su laiko 
srove", galbūt imant pavyzdžiu 
buvusią Lietuvos komunistų 
partiją, pasivadinusią LDDP, 
bet iš esmės savo sąrašuose pri
glaudusią tuos pačius partiečius 
(įskaitant Respublikos prezi
dentą). Lengviausias pasikei
timas — naujas vardas: ir ne per 
daug pastangų reikia, ir vis 
dėlto gali apgauti mažiau nusi
manančius arba negalvojančius. 

Panašūs „perdažymai" vyko 
ne tik Lietuvoje, bet visose, 
buvusiose Sovietu Sąjungos 
sudėtyje, respublikose, įskaitant 
Rusiją. Tiesa, pastaroji per daug 
neskubėjo „perkrikštyti" nusi
stovėjusios — istorinės — perio
dikos: „Pravda", „Izvestija" ir 
kiti laikraščiai tebeleidžiami 
senaisiais pavadinimais. Tačiau 
praėjusią savaite „Pravda" pri
ėjo liepto galą — išspausdino pa
skutiniąją laidą, ka i jos dabar
tinis savininkas, piniguočius 
graikas Theodoros Giannikos, 
nutarė, kad nebeverta „reani
muoti", seniai gyvybės ženklų 
neberodančio, dienraščio. Skep
tikai primena, kad dar per anks
ti džiaugtis ar liūdėti, nes 
„Pravda" buvo laikoma mirusia 
bent tuziną kartų anksčiau ir 
vis atsigaudavo. Prieš 1917 m. 
bolševikų revoliuciją dienraštį 
kelis kartus uždarė slaptoji ru
sų caro policija; p o 1991 metų, 
Sovietų Sąjungos merdėjimo 
laiku, „Pravda" vė l buvo susto
jusi, bet taip pat laikinai, tad 
neverta per greitai tikėti jos 
mirties pranešimais. 

įsteigtas 1912 metais paties 
Lenino, dienraštis „Pravda" 
buvo oficialus komunistinio žo
džio skelbėjas ir nepamainomas 
tiesos iškraipymo įrankis (tai 
ypač ironiška, nes „pravda" ru
siškai reiškia „tiesą"). Ne tik 
sovietijos gyventojai, bet ir 
Vakarų pasaulis žinojo, kad 
veltui tikėtųsi ieškoti tiesos 
„Pravdos" puslapiuose. Tačiau 
dienraštis v i s dėlto išsilaikė 84 
metus, per daug nepakeitęs 
savo linijos, stiliaus, formos, 
nepasistengęs prisitaikyti prie 
naujų reikalavimų demokra

tinėje Rusijoje. 
Savo klestėjimo laikotarpiu 

„Pravda" turėjusi per 11 mln 
skaitytojų; prieš užsidarant — 
tik apie 200,000. daugiausia 
užkietėjusių, tradicinių ko
munistų, dabar jau sulaukusių 
pensininkų amžiaus ir neįsten
giančių užsiprenumeruoti dien
raščio. Nuo 1992 m. ..Pravdos" 
leidimą perėmė du broliai 
graikai, kurie sakosi sukišę ne 
vieną milijoną, kad dienraštis 
įgautų naują, vakarietiška 
pobūdį, bet visos pastangos atsi-
daužusios į „girtų redaktorių 
bei žurnalistu nenorą keistis ir 
spausdinti tai, kas platesnei 
skaitytojų masei, ne vien buvu
siems komunistams, būtų įdo
mu". Kaip teigiamo pasikeitimo 
pavyzdį, jie duoda ..Izvestiją". 
kuri mokėjusi atsisakyti praei
ties ir pasidariusi labai populia 
riu liberalių pažiūrų dienraščiu. 

„Pravdos" šalininkai tvirtina. 
kad tikroji dienraščio uždarymo 
priežastis yra ne ekonomija, o 
politika: kadangi jis atstovavo 
opozicijai, buvo priverstas su
stabdyti laidas. Paskutinysis 
redaktorius Aleksandras Ilyin 
žada ieškoti naujų rėmėjų ir 
dienraštį dar kartą atgaivinti. 
Juk „Pravda" — tai gyvoji Rusi
jos (arba bent komunizmo; isto
rija, juk ją kadaise redagavęs 
pats Stalinas, savo straipsnius 
joje skelbęs Leninas, o eilinis 
sovietijos pilietis jos puslapiuose 
visuomet galėjęs rasti tai, kas 
tuometiniams sovietų imperijos 
valdytojams buvo svarbu, ir pri
sitaikyti prie kiekvienos naujos 
nuostatos. 

Vienintelis dalykas, ko „Prav-
doje" trūko, buvo tiesa, nes šis 
dienraštis, kaip ir jo leidėjai, su
gebėjo melą parodyti tokioje 
šviesoje, kad skaitytojas 
patikėtų.,.Pravda" buvo Sovie
tų Sąjungos'simbolis ir nedaug 
bus apraudančių jos sustab
dymą. 

Verta pažymėti, kad ir Lietu
voje vilniškė „Tiesa" ne per se
niausiai atsisakė to pava
dinimo, pakeitusi jį „Diena". 
Lietuviai su ironiška šypsena 
teigia, jog tai buvęs pats lo-
giškiausias žingsnis. „Tiesos" 
puslapiuose tiesa sovietiniais 
laikais buvusi reta viešnia, o da
bar tas vardas daugeliui pri
minė bolševikų okupaciją. Po 
pavadinimo pakeitimo bent ne
reikės pretenduoti, kad spaus
dinama medžiaga yra patikima. 
Gal ir „Pravda" atgis kitu var
du — sakykim — ..Praeities sau
lėlydis"? 

jami, tačiau jį prižiūrėti reikia. 
Ši priežiūra geležinkelininkams 
kainavo 400,000 dol. 

Turizmo departamento direk-
torius s iū lo įkurti akcinę 

bendrove ir panaudoti siaurąjį 
geležinkelį turistu vežiojimui ir 
pramogoms. Tai būtų gera pro
ga pritraukti privatų kapitalą. 

•LR. 08.01' 

UŽUOMINOS APIE 
IŠNYKUSIĄ PADERMĘ 

24 VYTAUTAS VOLERTAS 

Ėjo kalbos, kad ja naudojasi Lietuvos žydai. Mat 
tautybe apsprendė gimimo vieta. O žydai, šie daug išken
tėję „lietuviai", turėjo pirmenybe. 

O kas laukia tų, kurie niekur neturi giminių? 
Tvarkykitės, sukitės kaip nors. Stalinas Sibirui 

„kvotų" nenustatė. įsileis, jei būsite geri. 
Amerikoje gyveno dvi mano tėčio seserys. Žinojau 

pavardes, tik neturėjau adreso. Ir staiga atsirado pro
ga adreso paieškoti, — tokiems nelaimingiesiems padėti 
žadėjo Tarptautinis Raudonasis kryžius. Paėmė ieško
mojo pavarde ir 25 žodžių laiškelį, Amerikos spaudoje, 
ypač tautiniuose laikraščiuose, prašė paieškomuosius at
siliepti. 

Gal dviems mėnesiams praėjus nuo šio bandymo, 
apniukusią rudens dienele atbėgo pamokų metu į gim
nazijos barakėlį mūsų pašto mielas žmogelis. Nusi
gandęs, nustebės, labai pasikeitusiu veidu ir klausinėjo 
manės. Kai iš klasės išėjau koridoriun, sušuko: 

- Tau telegrama iš Amerikos! Imk greitai! 
- Telegrama iš Amerikos? — nesupratau. - Tokių 

atsitikimų dar nebuvo. 

— Nebuvo, kur bus. Bet šiandien toks atsitikimas 
yra! 

Paėmiau tą telegramą iš Amerikos, joje į vieną vietą 
buvo susiplakusios dvi keistenybės: pirma, kad ji iš 
Amerikos; antra, kad atmušta amerikietiška kalba; ta 
kalba, kurios nežinojau. Tuojau prišoko anglų kalbos 
mokytojai, taip pat nustebę, ir po ilgesnės konsultacijos 
atskleidė gilią paslaptį:, .Nori atsikelti į JAV? Ruoškis 
Mes padėsime". Pasirašęs Tony Geltosky. Tai būsiąs 
mano giminė, Antanas Geraltauskas, kurio ieškojau per 
Raudonojo kryžiaus malone. 

Bet klausimėlis — nori atsikelti į JAV? Aišku, kad 
noriu! Kaip nenorėsiu, jei nėra kur kitur pasidėti? 

Šitokio nuotykio dar niekas nebuvo girdėjęs. Visa 
stovykla ėmė raginti, kad pradėčiau ruoštis kelionei 
Toks pasiūlymas, tokia laimė... Volertas į Ameriką 
išvažiuoja, ar jau girdėjote? 

Su telegrama nuskubėjau į UNRRA emigracijos sky 
rių ir pareiškiau, kad kelionei galiu pasiruošti valar. 
dos bėgy. Pažiūrėjo jie į telegramą, pažiūrėjo į mane ir 
mandagiai sudarė štai kokį mano kelionės planą: rašyk 
giminėms, kad prisiųstų garantiją („affidavit"), jog tave 
globos; kai ją gausi, užsiregistruok, tada įtrauksime į 
lietuvių „kvota"; gal po keliolikos metų išvažiuosi. 

Išdėstė aiškiai, nesukeldami jokių abejonių. Jei nori 
vykti į JAV, ruoškis, giminėlės tau padės. Truks kelio
lika ar daugiau metelių. 

Nusiminiau, bet ir apsiraminau — kas bus, tebūnie... 
Po telegramos gavau ir laišką (1946.09.11). Pasirodė, kad 

giminės apie mane sužinojo iš skelbimo Čikagos „Naujie
nose". Atsakiau jiems, išaiškinau padėtį. Prašiau, kad 
tėvams Lietuvoje praneštų, jog esu gyvas. 

Lėtai keliaudavo laiškai, o mano giminės juose pyko 
— kokia tvarka, kad neišleidžia? Kai jie 1904 keliavo, 
nereikėjo jokių garantijų. Pėr Seirijų žydą pirko sipkartę. 
per jį laivan įlipo. Tokią sipkartę ir man prisiusią. 

Ne, ne! Šipkartės nesiųskite! Čia Seirijų žydo nėra. 
Siųskite afidevitą. 

Padarysime, kaip sakai. Jei taip reikia, padarysime. 
Tik būk ramus. 

Afidevitas neatėjo ilgai, o kai jis mane pasiekė, 
niekas neįvyko. Reikėjo sėdėti ir tuos keliolika metų 
laukti. Buvau ramus prieš afidevitą, ramus likau ir po 
jo. Kas bus, tebūnie... 

Tačiau gyvenimas brido ir brido tolyn, Europa kilo. 
Vokietijoje įvyko stebuklas. 1948 m. birželio 20 d. 
amerikiečiai liepė laukan išmesti senas markes ir jas 
naujomis pakeisti. Lyg būtų žaibas trenkęs. Parduotu
vės, metų metais stovėjusios tuščios, per vieną naktį 
prisipildė naujutėlaitėmis ir geromis prekėmis. Visko 
galėjai gauti, visko! Tik trūko pinigų, tų naujutėlaičių 
markių. 

Anksčiau pinigas Vokietijoje buvo nustojęs jėgos. 
Kokia bus jo jėga, jei visas kraštas buvo tuščias, lyg vėjo 
išpustytas? Tiesa, galėjai nusipirkti traukinio bilietą, 
todėl visi vagonai kiekviename mieste ir kaime būdavo 
perp ldyti. Važinėjo seni ir jauni, grynakraujai vokie
čiai ir bekraųjai (nuo bado išbalę) svetimtaučiai. Buvo 

pašto ženklų, bet laiškams nebuvo tinkamo popieriaus. 
- Pašto ženklai, štai kuo gelbesimės! — galvojome 

sužinoję, kad pinigus keis. Ir bėgo dypukai į paštą, ir 
pirko pašto ženklus —juk tai vertybiniai paveikslėliai! 
Pakeis markes, o mes į paštą atgal — štai pasiimkite 
ir mokėkite naujais pinigais! Gudrumas nenusakomas. 

Pakeitė pinigus, pakeitė ir pašto ženklus. Ver
tybiniai paveikslėliai nuvertėjo O krautuvėse tiek 
gėrybių, kad bežiūrint net akys aptemsta. Vakar gysluo-
tos karvienos kilogramas, didžia rizika ir sumanumu 
spekulianto į stovyklą atneštas, kainavo tris šimtus 
Vargšė karvytė... Kai jauna buvo, po kalnus varpeliu 
skambindavo. Kai subrendo, vežimus ir akėčias trauk 
davo. Kai paseno, dypukus nuo bado gelbėjo. . Taip buvo 
vakar. O šiandien vitrinose voliojosi kumpiai tik po 6 
markes už kilogramą. Vakar mūsų portfeliai ir la
gaminėliai buvo bjaurūs pažiūrėti, iš storesnio 
popieriaus pagaminti. Dabar galėjai odinius ir 
moderniškai suprojektuotus pirkti. 

Per vieną naktį! Vokietija, karą pralaimėjusi skurdė, 
kelerius metus nešusi Pelenės buitį staiga prabangiai 
apsirėdė. 

Iš kur tų naujų markių gausi, kai net pašto ženk 
lai, vienintelė viltis, tapo niekeliais? Kai mūsų gud 
ruoliai prekybininkai, spekuliantais pravardžiuojami, 
versis? Žlugs vargdienėliai. 

Kiekvienai galvai, jaunai ir senai, protingai ir 
mažiau gudriai, vokiškai, lietuviškai lenkiškai, 
graikiškai, davė po 40 markių. 

'Bus daugiau) 
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ATSTOVAUJU VALSTYBEI, 
NE ASMENIMS 

AR PARTIJOMS 
Pasikalbėjimas su Lie tuvos a m b a s a d o r i u m i 

Venezueloje dr. Vy tau tu A. D a m b r a v a 

— P o n e a m b a s a d o r i a u , 
esate a iškus dešinysis — atei
t ininkas , frontininkas. Ne
s l a p u k a u j a t e . Esate kviečia
m a s į organizaci jų suvažiavi
mus, skai to te paskai tas , raso
t e l a ik ra šč iuose . Tose orga
nizacijose y r a sus ibūrę ne
mažai išeivijos žmonių, kurie 
yra opozocijoje dabartinei 
LDDP valdžiai Lietuvoje. Ar 
nejaučiate idėjinių konfliktų, 
a t s t o v a u d a m a s d a b a r t i n e i 
Lietuvos vyriausybei Lotynų 
Amerikoje? 

— Jei , kaip sakote, tauti-
nės-krikščioniškos ideologijos 
principų propaguotojas ir gynė
jas yra dešinysis — toks esu. Sa
vo gyvenime tačiau aš tradici
nės terminologijos nenaudojau 
ir „dešine" ar „kaire" nežong
liravau. Mano nepartinis ke
lias, diktuojamas sąžinės, visą 
laiką ėjo tiesiai, be vinguria-
vimų. Kas elgėsi krikščioniškai 
ir nesavanaudiškai mylėjo Lie
tuvą, t a s buvo mano sąjungi
ninkas. 

Valstybinėje tarnyboje asme
ninių pažiūrų klausimas niekad 
nekilo ir mano asmeninis „cre
do" neužkliuvo. Drįsčiau tvir
tinti , kad mano nusistatymas 
buvo gerbiamas. Kadangi mano 
darbas y ra atstovauti valstybei, 
o ne asmenims ar partijoms, ir 
ginti jos interesus, diplomatinė
je tarnyboje nei anksčiau, nei 
dabar idėjinių konfliktų netu
rėjau, ir iki šiol nejuntu. Tuos 
konfliktus išgyvena daugiausia 
part inės aistros žmonės. 

— Neseniai įvyko preziden
to A. Brazausko „grandtour" 
Pietų Amerikoje. J ū s tą ke
l ione suplanavote ir koordi
navote . Išeivijos spaudoje 
žurnalistai Kašauskas ir Zub-
r a s skelbė plačius prezidento 
vizitų keturių valstybių sos
t inėse komentarus. Lietuvos 
spaudoje, bent kuri mane pa
siekia, pasirodė kritiškų bal
sų. J ū s esate pats autorite
t ingiausias asmuo tai kelio
nei įvertinti, nes geriau, negu 
k a s kitas pažįstate šioje geo
grafinėje erdvėje Lietuvos in
teresus. Taigi, kaip vertinate 
prezidento Brazausko vizitą 
Pietų Amerikoje? Kas Lietu
vos labui laimėta? 

— Lietuvos Respublikos pre
zidento kelionę į keturias Pietų 
Amerikos valstybes — Argenti
ną, Braziliją, Urugvajų ir Vene-
zuelą — laikau svarbia ir pasi
sekusia. Taip man ją įvertino ir 
visų aplankytųjų kraštų Užsie
nio reikalų ministerijų vadovy
bės, o visai neseniai — ir Brazi
lijos Federacinės Respublikos 
prezidentas dr. Fernando Henri-
que Cardoso. Vizitas davė progą 
pagerbti Lietuvą, kaip istorinę 
valstybę, simbolizuojančią tau
tos narsą gyventi laisvai ir ne
priklausomai. 

Kaip nepriklausomybės atkū
rimo procese, taip ir užsienio 
politikoje, Lietuva pasirodė 
esanti avangardinė šalis, turinti 
globalinės politikos viziją. Tai 
buvo visur pastebėta ir teigia
mai įvertinta. Vizito metu buvo 
pasirašytos svarbios ekonomi
nio ir prekybinio bendradarbia
vimo sutartys, atlikti reikšmin
gi pasitarimai energetikos srity
je, susi tarta dėl delegacijų siun
timo atskiriems projektams 
nagrinėti , tolimesniam ,Joint 
venture" galimybių tyrimui. 

Taip pat buvo būtina aplan
kyti Pietų Amerikos žemyne 
įsikūrusius lietuvius, emigra
vusius kai kur net prieš šimtą 
metų. Prezidentas Brazauskas 
stebėjosi jų tautine dvasia ir 
pabrėžė, kad šie lietuviai yra 
tautos kamieno dalis ir kad jis 

asmeniškai suteiksiąs pilietybę 
tiems, kurie save laiko tautos 
nariais ir dirba jos gerovei. 

Didelis darbas buvo atliktas ir 
Lietuvos propagavimo srityje. 
Vizito proga Venezueloje pasi
rodė arti 200 žinių, pasikal
bėjimų, reportažų ir straipsnių. 
Apie didesni pasisekimą sunku 
ir svajoti. Visi Venezuelos tele
vizijos kanalai perdavė prezi
dento sutikimo iškilmes aero
drome, o vėliau — svarbiausias 
vizito ištraukas. „Globovision" 
per TV žinių kanalą iš Miami 
periodiškai davė pranešimus 
Pietų Amerikai, CNN ir tarp
tautinės žinių agentūros plačiai 
informavo apie šį įvykį. Prezi
dento atsilankymo dėka, amba
sados darbas buvo sustiprintas 
ir labiau įprasmintas. Lietuvos 
garsas plačiai nuaidėjo per visą 
žemyną. 

Man šiais metais yra tekę da
lyvauti Venezueloje vykusiose 
oficialiose Italijos, Brazilijos, 
Peru, o visai neseniai ir Federa
cinės Vokietijos, prezidentų 
oficialių vizitų programose. Už
tikrinu, kad Lietuvos preziden
to vizitas buvo iškilmingesnis ir 
sėkmingesnis. Visur buvo paste
bimas nuoširdus noras pagerb
ti Lietuvą. Į Lietuvos prezidento 
vizitą įsijungė ne tik valstybės 
prezidentas , vyr iausybė ar 
Kongresas, bet ir tauta. Jo vizi
to metu mūsų valstybei ir tautai 
pagerbti iškilo Lietuvos Respub
likos ir Švento Kazimiero gat
vių vardai, jį pagerbė ir aukš
čiausios klasės ordinais ap
dovanojo, ne tik Venezuelos pre
zidentas, bet gubernatoriai ir 
merai. Savo praktikoje aš paly
ginimui kito sėkmingesnio pa
vyzdžio neturiu. Džiaugiuosi, 
turėjęs garbę suorganizuoti iš 
t ikro istorinį vizitą, kuris sim
bolizavo ir šio žemyno laisvės 
aspiracijas. Gal dėl to vizitui bu
vo suteikta nepaprasta reikšmė. 

Apgailestauju, kad Lietuvos 
spauda vizitui skyrė mažiau 
dėmesio net ir už išeivijos spau
dą, o kai kas kelionę pavadino 
turistiniu pasivažinėjimu. No
riu tautiečius užtikrinti, kad 
kiekviena Lietuvos prezidento 
Algirdo Brazausko vizito valan
da reikšmingai pasitarnavo Lie
tuvai. 

— N a u j a u s i o j e k n y g o j e 
„Kelyje į la isvę" spausdina te 
studijinį s traipsnį „Vertybės, 
ku r i a s lietuvių tauta tu r i gin
ti". Ar nėra taip, kad piliečiai 
savo teisių negina, n e s jų ne
žino? Ar par t i jos Lietuvoje 
ugdo pilietinę visuomenę? 

— Žmogaus vertės ir jo teisių 
klausimas yra neatskiriamai 
susijęs su laisvės problema. Pu
sę šimto metų trukusioje sovie
tų priespaudoje apie žmogaus 
teises nebuvo kalbos, nes žmo
gus nebuvo laisvas ir negalėjo 
laisvai apsispręsti. Apsispren
dimo galimybė yra laisvės esmė, 
kurios dėka žmogus iškyla į sa
ve patį lemiantį, ir už save patį 
atsakingą, asmenį. Laisvė žmo
gų padaro savo paties kūrėju, o 
įsiveržti žmogui į laisvę — lygu 
pakilti į moralinę tikrovę, paste
bint ir kitą žmogų, savo artimą, 
pripažįstant jam tas pačias tei
ses, kurių žmogus trokšta sau. 
„Apribotoje laisvėje" susifor
mavęs žmogus nėra visiškai 
laisvas ir nemoka ginti savo tei
sių — dažnai nežino, kad gali jų 
reikalauti. 

Ir lietuvių filosofas Vydūnas 
teigia, kad žmogus yra svar
biausias veiksnys sukurtoje vi
satoje. Pagal jį, žmogus be žmo
giškumo tesąs žmonįjos išgama. 
Ir tautą Vydūnas laiko galimy
be visoms žmogiškumo apraiš
koms. 
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METAI - KAIP VIENA 
DIENA 

Vienas žymiųjų mūsų švie
suolių — Juozas Tumas Vaiž
gantas, visą gyvenimą dirbęs 
tautai ir valstybei, 1921 metais 
kartu su bendraminčiais įkuria 
Lietuvai pagražinti draugiją ir 

Iš čia nesunku suvokti Have-
lio kvietimą laisvės bei žmogiš
kumo vardan ir „nevilties dug
ne" ginti ne vien savo, o kiek
vieno žmogaus teises. Bet t am 
žmogus turi pribręsti. Be pagar
bos žmogui ir jo įgimtoms pag
rindinėms teisėms ir laisvėms 
apie visapusišką demokratiją 
negali būti nė kalbos. 

Manau, kad partijos padeda 
ugdyti pilietinę visuomenę, o 
pirmiausia — pilietinę asme
nybę (jos turėtų tai daryti). Visa 
priklauso nuo partinių progra
mų ir kiek jos realiai gina 
žmogaus teises. Kokios jėgos 
ugdo tas vertybes iš viso žmogu
je, taigi nepartiniame Lietuvos 
pilietyje? Partijos turi nors savo 
programas, o eilinis pilietis 
tiktai improvizuoja: jis savo 
platformos neturi, bet ir piliečio 
platforma yra būtina. Net lais
voje išeivijoje daugeliui tebėra 
neaišku, kas Lietuvoje y r a 
smerktina ir atmestina — ir ko
dėl? Šiandien tėvynėje lietuvis 
— žmogus ir pilietis — dar nėra 
atradęs tikrosios savo vertės, 
Vydūno žodžiais, „žmogus sau". 
Pilietis turi suvokti savo — lais
vo žmogaus — teises, paskirtį ir 
atsakomybę, kad galėtų ją gin
ti. Kiekvienas žmogus pats tur i 
mokytis tapti atsakingu pilie
čiu. Dažnai piliečiai kaltina vy
riausybę ir partijas, kad nevei
kia teisingumas, o patys užmer
kia akis ar nedrįsta kelti balso, 
palikdami klausimą kitiems. 

Ir valstybė žmogaus teisių sri
tyje tu r i savo uždav in ius . 
Teisinė valstybė yra moralinė 
valstybė, joje piliečių klausimas 
neegzistuoja, jis laikomas iš
spręstu. Teisingumo laiduoja
mos žmogaus teisės nėra jokių 
politinių derybų ar socialinių 
interesų klausimas. Kiekvienas 
pilietis, kiekvienas žmogus, turi 
savyje teisingumu pagrįstą as
mens nepažeidžiamumą, kurio, 
net šalies gerove nuoširdžiai su
sirūpinusi, valdžia negali igno
ruoti. Tobulinkime žmogų ir 
tubulinsime pilietį; tobulinkime 
pilietį, ir tobulinsime valstybę. 

— Mane daug kas klausia , 
ypač Lietuvoje, ar kandida-
duosite į Lietuvos p r ez iden 
tus? Ką t u r i u a t saky t i? 

— Nekalbėdamas apie kandi
datus ir jų kvalifikacijas, noriu 
atkartoti principinį savo nusi
statymą: kandidatas į Lietuvos 
Respublikos prezidentus tur i 
būti lietuvis iš Lietuvos. Leis
kite čia tuo tarpu padėti tašką. 

Kalbėjosi Juozas Kojelis 

balandžio 29 d, išrenkamas jos 
valdybos pirmuoju pirmininku. 
Draugijoje uola i darbavosi 
Povilas Matulionis. Tadas I va 
nauskas , Stasys Šilingas, Liu
das Vasilionis, Juozas Skripkus 
ir kt . Į Draugijos veiklą įsi
t raukė mokyklos, jaunimo orga
nizaci jos, krašto ku l tū ros , 
švietimo įstaigos, parapijos, 
urėdijos, gimnazijos. Draugijos 
nar ia is buvo studentai, moky
tojai, ūkininką;, pramoninin
kai , girininkai, kunigai, poli 
cininkai ir k i t i Lietuvos pilie
čiai. Draugijos nariai rūpinosi 
želdiniais, senaisiais parkais, 
rengė medelių sodinimo dienas, 
inkilų kėlimo i'vykas, tvarkė 
kapines, gamtes ir architek
tūros paminklus. Bet Draugija 
gyvavo neilgai. Ji buvo uždraus
t a 1940 m., kairrir trylika kitų. 

Kilnūs Lietuvai pagražinti 
t ikslai, mūsų gyvenimo realybė 
i r puoselėjamos šviesiausios 
viltys, paskatino inteligentus 
1995 m. birželio 23 d. atkurti už
draustą draugiją ir kviesti vėl 
visus į kilnia tajką — gražinti 
savo kraštą Me"s esame giliai 
įsitikinę, kad draugija turi būti 
vieta idealams. įsitikinimams, 
kuriuos norime išlaikyti savo gi 
minei , visuomenei, valstybei ir 
kur t i sąlygas, kad viešpatautu 
t ikėj imas, meilė pažinimui, 
t iesa. 

Atkurtos draugijos įstatų 7 p 
apibrėžtas tikslas: „Rūpintis 
gamtinių ir istorinių vietovių 
išsaugojimu ir atkūrimu, žmo
gaus dorovės ugdymu, jaunosios 
kartos gamtojautos. besiremian 
čios lietuvių etninės kultūros ir 
pagarbos žmogui, tautai bei 
Valstybei tradicijomis, auklė 
j imu pasitelkiant šeimą, mo
kyklą, bažnyčią". 

įgyvendinant šį tikslą, atsikū
rus ios Lietuvai pagraž in t i 
draugijos garbes pirmininkas 
monsinjoras Kazimieras Vaši 
liauskas, centro valdyba, va 
dovaujama Vilniaus mišku urė 
do Juozo Dingelio ėmėsi orga 
nizacinių ir praktiniu darbu. 

Praėjusiu metų birželio 23 d. 
Vilniuje įvyko Lietuvai pagra 
žinti draugijos atkuriamoji knn 
ferencija. Nuo to momento pra 
ėjo daugiau kaip metai . Ka nu 
veikėme ir kaip mums sekėsi 
dirbti, Lietuvon krašto gražin 
tojams, pirmaisiais metais? 

Per šį laikotarpį draugija buvo 
juridiškai įforminta, įsikūrė 11 
rajoniniu ir miesto skyrių, ke
liolika savarankiškų būrelių. 
Džiugu, kad mokyklose, kuriose 
auga Lietuvos ateitis, taip pat 
įsikūrė nemažai būreliu. Turi
me kolektyvinį narį — Krašto 
apsaugos ministeriją su jos tar
nybomis. Šiandien draugija jau 
vienija per tūkstantį narių. 

Suprasdami, kad gamta bus 

teršiama ir alinama, kol kiek
vienas savo sieloje nepasodi
name Gėrio medžio, organizuo
jam daug renginių dorovės ir 
dvasingumo ugdymo klausi
mais. 

Šiuos metus paskelbėme 
„Aušros" gadynės jubiliejiniais 
metais. Juk šiemet sukanka 110 
metų „Aušros" leidiniui. 

Mūsų tautos viltis — jaunoji 
karta. Gegužės 18 d. Lietuvos 
jaunųjų gamtininkų centre kar
tu su jaunaisiais gamtininkais, 
Vilniaus apskrities švietimo 
skyriumi organizavome renginį 
„Žalia pievelė". Skyrių nariai, 
dalyvaudami talkose, gražiai 
minėjo Žemės dieną. Aktyviai 
įsijungėme ir į Pasaulinės ap
linkos dienos renginius. Kartu 
su Svėdasų seniūnija birželio 29 
d ruošime „Vaižganto skaity
mus", norime susirinkti Me
dininkuose ir prisidėti prie 
pilies atstatymo darbų. „Auš
ros" metinių proga Kaune su
rengta graži šventė. Šia proga 
Istorijos muziejaus sodelyje, 
šalia J. Tumo - Vaižganto sodin
to ąžuolo, susirinkusieji paso
dino kitą — šiandieninių įvykių 
liudytoją. 

Draugijos veiklos atrama yra, 
laikraštis „Tėviškės gamta", 
kurio kiekviename numeryje 
galime rasti antraštę „Sėja" — 
tai Lietuvai pagražinti draugi
jos skiltis. i 

Draugijos centro valdyba ir 
skyriai užsibrėžė sau ir visuo
menei uždavinį įgyvendinti Juo
zo Tumo - Vaižganto kilnias 
visuomenės dorovės ir dvas
ingumo ugdymo bei gamtosau
gos idėjas. 

Atskleisdami 1921-1940 metų 
Lietuvai pagražinti draugijos 
turininga istoriją ir veiklą, 
tikimės, kad ir užsienio lietuviai 
aktyviai įsijungs į šią atkurtą 
organizacija ir pagal galimybes 
rems jos veiklą konkrečiais dar
bais bei materialiai. Labai 
prašome atsiliepti užsienio lie
tuvius, kurie galbūt yra daly
vavę šios draugijos veikloje ar-
Ha ju šeimos nariai dalyvavo. 

Visais rūpimais klausimais 
prašome kreiptis nurodytu 
draugijos adresu į kanclerį 
Julių Aukšta i t į . Adresas: 
Draugija Lietuvai pagražinti, 
Smolensko 15. Vilnius 2006. 
Lieta va. 

Linda Lukoševičienė 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

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

312-778-3313 
KLAUOUUS PUMPtmS . 

REKORDAS - 20 KG 
LYDEKA 

•Vilnietis žvejas mėgėjas su 
meškere pagavo 20 kg lydeką. 
Lydeka pagauta Švenčionių ra
jone Kriauklės ežere. Pasak 
žvejo, su lydeka jis galinėjosi 
beveik pusvalandi ir galiausiai 
i krantą ištempė ją apsikabinęs. 
Prieš dešimt metu buvo pagauta 
19.1 kg lydeka Alytaus rajone. 
Vėliau užkibdavo gerokai ma-
tarti lydekos. (LR< Q 7_ 1 6 ) 

KMKCIK KALTOeJ 
7922 S. Mar i * RA 

« * S S. AidMrAvc 

DANUTĖmum. 
2 8 4 - 1 9 0 0 

KTMplUtMį 
teškinėtai, 
patarnaus 

•r pirkt) nemuš, 
•ejfec.' Ji pro-

Ir 
veltui 

AUT0MOMUO, NAMŲ, SVEIKATOS. 
M GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapoks k Off. Mgr 
Auka* S. Kana kalba Katuviikai. 

FftANK ZAPOUS 
3208% WaaS SSO> Mraat 

TaL (7SS) 424-ee§4 
(312) SS1-SSS4 • 

FOR RENT 

St. Petersburg Beach, FL, labai 
patogioje vietoje, išnuomojamas 
„Condo". Teirautis: 

813-360-7384 Janina 

, J K S CONSTRUCTlON 
„Shingte" stogai ir visų rūsių 
apkalimai (siding): medžio, 
aluminiaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 
tai. 708-888-2888. 

FOR SALE 

MOVIMO 
Ilgametis profesionalus kraustymas 

prierornorns kanonus. 
Draudimas garantuotas. 

GEDIMINAS 
312-925-4331 

Pigiai parduodamas techniškai 
tvarkingas 1966 m. automobilis 
RENAULT $880. 

Tai. 312-438-4887 

HELP WANTEP 

NAMŲ VALYMUI 
ieškomos moterys iš šiaurines miesto 
dalies arba iš O'Hare apylinkės 54 
dienoms į savaite. Parupinsim trans-
portaciją. Skambinti: 312428-3488. 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO MAŠI
NAS. ŠALDYTUVUS. ŠILDYMd 
SISTEMAS. VIRYKLAS. ORO VĖ
SINTUVUS. 

H. Deeky* ' ( ' 
Tel. 312-S6S4624 

'* 

oo datalAM oarai basionantuoian-
CK), SSfSSUMS aeHMnB pUnO MMCO 
darbui ūkveoybos skyriuje (houae-

lakaL JaaVs Ptee* DetOy, 12788 
S. K a t a t e , * * 
Tel. 800 888 3111. 

i America L/» 

&BONDS 

IEŠKO DARBO 

, ~,.'i. j * . . . , m flti • 32 m. moterie Ieško 
bet kokie darbo. 

Tol. 312.266-2408 

UTHUANIAN DIASPORA 
KONIOSBERG TO CHICAOO. 

anglų kalba. Autorius Antanas J. Van H—nan 

Knygoje nagrindjina Įte*uviųtaut»fcurno kilmės atakos, 
analizuojama ta Hgi šiol negvildenta vertybių konfigūracija. 
Studijų dinamiškuriKJ eigoje, skvorbiamasi į diasporos men
talitetą, išryškinama Rytų Europos mintijimo variacijos, ' 
aiškinama. Kaip apsiginklavus sava ideologija, galima tai
kingai sugretinti savojo tautiškumo pagrindus su Amerikos 
tautiškumo principais. 

Knyga pradedama 19-to amžiaus lietuvių tautiškumo 
supratlrmJ-pajautimu. Domesio centre — lietuviai ateiviai. 
Apsiribojama Čikaga. Pirmoji banga CMuviai ateiviai) 
(1867-914) — lietuviai, daugumoje ekonominiai emigrantai, 
savo noru palike gkntajj kraštą, daugumoje valstiečiai, menku 
išsilavinimu. Antroji banga (1946-1952) — be didesnių iš
imčių, profesionalai, išsimokslinę, atvykę ne savo noru ir įgia 
D.P (diapiaced persons) — vardą. Analizuojamas kultūrinis 
susidūrimas tarp abiejų minėtų bangų Vaizduojama kaip An
troji banga perėmė Pirmosios bangos sukurtas institucijas 
ir kaip sukūrė naujas. 

Knygą sudaro 330 psL, didelio formato. Išlėkto Univerei-
ty Press of America, Inc., Lsnham, New York and London. 
Kaina su persiuntimu 27 dei. IIHnois gyv dar prideda 2 i 
valstijos mokesčio Užsakymus siųsti: 

4646 W. 63rd 8L, 
CMoago, IL 60628 

I / 

http://CMcafo.IL


Sveikatos apsaugos ministerijos sandėlyje Chnstian Relief Services ir Lithuanian Mercy Lift atsto
vai apžiūri naujai atėjusią LML siuntą. IA kairės: V Lendraitienė, R. Gaidamonienė, sandėlio 
viršininkė, E. Krizek, J. Patterson, už jų — J. Lendraitis, LML pirm. 

DOLERIAI KRENTA IŠ 
DANGAUS 

VYTAUTAS ŠEŠTOKAS 

Sakoma, kad sukčių yra visa
me pasaulyje. Jų netrūksta ir 
Lietuvoje. Pasikeitus gyvenimo 
sąlygoms ir visiems norint įvai
riais būdais, įsigyti kuo daugiau 
Amerikos dolerių. 

Susidariusi nuomonė, kad ge
riausia važiuoti į Ameriką, 
legaliai ar nelegaliai. O ten juk 
dolerių ir neribotų galimybių 
kraštas. 

Kalti čia yra, kurie už pinigus 
išrūpina suklastotus dokumen
tus, Lietuvos jaunimui vykti į 
Ameriką ir nelegaliai padirbėti. 
Kalti yra ir tie, kurie taip 
lengvai patikėjo sukčiams ir 
melavo Amerikos konsulatui, 
kad vyksta į Ameriką geriems 
darbams ir pagal iškvietimą. 

Ne visi, gyvenantieji Ameri-
~k!bje7 turi progos gauti iš 
Lietuvos laikraščių. Kartais jų 
straipsniai ir naujienos yra 
įdomios paskaityti ir išeivijos 
lietuviams. 

Čia pateikiu iš „Lietuvos 
Aido" straipsnį: kur rašoma. 

„Birželio 14 d. vienuolika 
jaunuolių iš Šiaulių atskrido į 
JAV, norėdami nelegaliai padir
bėti, tačiau Niujorko oro uoste 
juos sulaikė JAV imigracijos de
partamento pareigūnai, uždėjo 
antrankius ir paaiškino, kad 
neteisingai įformintos vizos. 
Surakintus antrankiais, lietu
vius lėktuvu išskraidino į 
Helsinkį. Pasai buvo sugrąžinti 
tik Suomijoje". 

Ieškoję darbo JAV, jaunuoliai 
patyrė didelių nuostolių — kiek
vienas prarado daugiau kaip po 
3,000 dolerių. Dauguma tokius 
pinigus surinko, pardavę ar 
įkeitę bankams tėvų butus. 

Gal ši istorija ir nebūtų iški
lusi į viešumą, bet į policiją 
kreipėsi Šiauliuose gyvenanti 
Nimira Ramonienė, besiver
čianti tarpininkavimu, įformi
nant vizas į Rusiją, Ukrainą, 
kai kurias Vakarų Europos ša
lis. Moteris policijai pranešė, 
kad su ja grasinama susidoroti. 

N. Ramonienė papasakojo, 
kad šitie žmonės iš matymo jai 
pažįstami, nes prašė padėti gau
ti vizas į JAV. Nors ji aiškino, 
kad vizų į Ameriką netvarkan
ti, neslėpė turinti pažįstamą — 
vilnietį Matą Stasiulionį, kuris 
gali tai padaryti. Kai kiek
vienas grupės narys (tuo metu 
vykti į Ameriką ruošėsi aštuo
niese) už tarpininkavimą N. 
Ramonienei sumokėjo po 200 
dolerių, gavo M. Stasiulionio 
telefono numerį 

M. Stasiulionis pažadėjo ne 
tik padėti sutvarkyti kelionės 
dokumentus, bet ir nurodyti 
žmogų, kuris, nuvykus į JAV, 
padėtų įsidarbinti. Tuomet jau 
buvo susidariusi 11 žmonių 
grupė. Iš kiekvieno paprašyta 
po 3,000 dolerių. 

Gegužės mėn. M. Stasiulionis 
savo klientus pakvietė į Vilnių, 

prie JAV ambasados. Išdalinęs 
anketas, pamokė, kaip įtikina
miau meluoti, — vieni turėjo 
tvirtinti, kad vyksta į parodą ar 
konferenciją, kiti — studijuoti, 
dar kiti — siunčiami firmos 
„Gilieji vandenys". Visiems 
pavyko gauti vizas. Be bilietų į 
lėktuvą birželio 14 d. M. Stasiu
lionis įteikė ir dokumentą, 
„iškvietimą", kuriame buvo ad
resas ir telefonas. 

New Yorke lietuviai paskam
bino nurodytu telefono nume
riu, bet niekas jiems neatsakė. 
O netrukus keliautojai pateko į 
JAV imigracijos departamento 
pareigūnų akiratį. Pastarieji 
paklausė, ar jie pažįsta M. Sta
siulionį. Lietuviams paaiškinta, 
kad jų kelionės dokumentai su
klastoti, pasai buvo atimti ir 
uždėti antrankiai. 

Dvi paras šiauliečiams teko 
praleisti sulaikymo kameroje. 
Vėliau JAV pareigūnai įsodino 
visus 11 į lėktuvą, skrendantį į 
Helsinkį. Net ir į tualetą 
sulaikytieji lietuviai buvo 
vedžiojami surakinti antran
kiais. 

Sugrįžus į Lietuvą, rasti M. 
Stasiulionio keliauninkams ne
sisekė. Tada jie ir aplankė 
tarpininkavusią N. Ramonienę. 

Mato Stasiulionio ieško ir 

sostinės kriminalinė policija. 
Kol kas neaišku, ar tai tikra jo 
pavardė. Pareiškimą policijai 
parašiusi tik Nimira Ramonie
nė. „Jei nebūtų kivirčo, kažin ar 
būtų tai išlindę į viešumą. Juk 
visi veikė neteisėtai — ir vieni, 
ir kiti. Amerikoje gyventi ir 
uždirbti ruošėsi nelegaliai", — 
atkreipė dėmesį policijos parei
gūnas. Jis taip pat sakė, kad 
prieš porą dienų prie savo namų 
buto buvo užpultas ir sumuštas 
nepilnametis N. Ramonienės 
sūnus. „Ar tai gali būti susiję su 
ta kelione į JAV?" Tai - už vi
zas, — pasakė suduodamas vai
kinukui nepažįstamasis", bai
gia straipsnį „Lietuvos aidas". 

Šie visi įvykiai perša išvadą, 
kad sunkus Lietuvos ekonomi
nis gyvenimas, darbų stoka ver
čia žmones ieškoti uždarbių 
svetimuose kraštuose. Daugelis 
galvoja, kad Amerika yra aukso 
kraštas ir ten doleriai lengvai 
gaunami. 

Nepaslaptis, kad daugeliui iš 
Lietuvos pavyko nelegaliai 
įvažiuoti į Ameriką ir čia 
įsidarbinti. Šie parašo laiškus 
savo giminėms ar draugams — 
jeigu legaliai negalėta įvažiuoti, 
važiuokite nelegaliai. 

Tikrovė yra tokia: nelegalūs 
emigrantai anksčiau ar vėliau 
patenka į imigracijos pareigūnų 
rankas ir baigiasi liūdnai, jie 
praranda pinigus ir prievarta 
grąžinami atgal į ten iš kur 
iškeliavo. 

KAD NIEKADOS NEPAMIRŠTUME 
Niekas nesuskaičiuos, kiek 

nekaltų žmonių nukankinta 
saugumo rūsiuose, stribų būsti
nėse, slapčia užkasta, išmėtyta 
miškuose. Visoje šalyje buvo 
naikinami taikūs žmonės. 

Žiobiškyje gyveno 4 broliai 
Kirstukai, Antano sūnūs, — 
Petras, Viktoras, Juozas ir 
Kazys. Iš jų tik Viktoras buvo 
vedęs. Tą siaubingą 1944 metų 
Kūčių naktį namuose buvo Vik
toras su žmona Ona ir Petras. 
Juozas buvo pasitraukęs į Vaka
rus, o Kazys išėjęs į svečius. 

Staiga 8 Rokiškio stribai 
suvirto į kambarį ir pradėjo 
daryti tvarką: trenkė Petrui 
taip, kad nosis lūžo, pareikalavo 
dokumentų, daužė šautuvų buo
žėmis, viską tempė ir krovėsi į 
vežimus. Net batus mediniais 
padais išnešė. Viktorą ir Petrą 
išsivarė į kiemą. Oną Kirstukie-
nę nusitempė į daržinę, matyt, 
turėdami ne visai dorų tikslų, 
bet jai pavyko ištrūkti. Tuo 
metu prie ratų jau buvo pririš
tas 63 metų žiobiškietis Kazys 
Kirstukas (Antano Kirstuko šei
mai — ne giminė). Viktorą ir 
Petrą priričo prie vežimo ienų, 
šiaudų grįžtėmis „įžabojo", kad 
nešauktų. Kaip tyčia ten pa
simaišė Jonas Kirstukas, kurį 
stribai irgi pririšo prie vežimo. 

Su tokiu „kroviniu" vežimas 
pajudėjo iš Žiobiškio. Suimtieji 
manė, kad juos gabena į Rokiš
kį. Tačiau sankryžoje vežimas 

pasuko ne į Rokiškį, o į mišką. 
Kiek pasivarę, Viktorą atrišo ir 
liepė eiti. Iš paskos sekė stribas, 
kuris, kiek paėjus, šovė, ir 
Viktoras krito. Toks pat likimas 
ištiko ir kitus tris. Petras buvo 
badytas, pjautas sprandas. Ma
tyt, priešinosi. 

Viktoras buvo apsiavęs gerais 
auliniais batais. Kai stribas juos 
traukė nuo kojų, jis atgavo są
monę. Pasirodo, jam buvo per
šautas petys, todėl nevaldė 
rankos. Palaukęs, kol žmogžu
džiai nutolo, jis basas per sniegą 
nuėjo iki upelio, jį perbrido ir 
pateko pas žiobiškietį Alfonsą 
Serapiną. Paprašė apavo. Gavo 
medokus, bet jie netiko. Tada 
basas ėjo pusantro kilometro iki 
Mačiekų kaimo — žmonos tėviš
kės. Priglaudė uošvis Alfonsas 
Rapas. Ten gydėsi ir slapstėsi. 

1945 metų sausio pabaigoj 
parduotuvėje Viktorą atpažino 
Panemunio stribai, nuvežė į 
Rokiškį, kur išlaikė iki Velykų. 
Tų pačių metų rudenį Viktorą, 
kasantį bulves, ir pas jį užsuku
sį žiobiškietį Petrą Velmunską 
stribai suėmė ir išvežė 25 
metams. 

Viktoras sėdėjo Vorkutos la
geriuose. Po sužeidimo nevaldė 
dešinės rankos, dirbo valytojų. 
Paleistas 1956 metais. 

O Kazys Kirstukas, kurio tą 
siaubingą vakarą nebuvo na
muose, išėjo pas partizanus 
Išduotas saugumo agento, 1949 

Los Ang«l«s „Ltotuvos Valkų V U U M " 
Skyriaus aukos gautos 

1996 m. sausio-balandžio man. 
$1973: Lietuvos Vaikų Vilties San Francisco skyrius. 

$1000: Lietuvių Tautiniai Namai. 
$ •00 : M. V. Gedgaudas. 
$478: A B. Gricius. 
$100: Dr. Z. Brinkis, J. T. Druga, E. V. Radvenis, A. I. 

Sekas. 
$100: šv. Kazimiero šeštadieninė Mokykla. 
$100: B. Lemberaas, K. S. šakys. 
$110: V. E. Dovydaitis. 
$100: E. Ambražiūroene, B. E. Aras, S. D. Babusis, J. 

A Balsys, R. BureUdenė, Min. Audrius Butkevičius, G. Her-
zogienė, dr. A. B. Kliorė, prel. J. Kučingis, V. D. Lember-
tas, M. Lembertienė, R. A Netaas, P. Olšauskienė, A B. Pra-
sauskas, J. L. Pupkis, dr. B. Raulinaitienė, J. I. Raulinaitis, 
Z. RuoVaiis, B. Šimkuvienė, O. S. Soma, A I. Tumas. V. H. 
Vidugiris. 

$70: Kons. V. Čekanauskas, R. D. Gricius, L. Raibys. 
$00: Long Beach Lithuanian Club. 
$50: V. R. Baipsys, R. I. Bužėnas, P. M. Marčiuška, 

č. Norkus, P. R. Pretkus, R. L. Ringys, N. Sakalauskienė. 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1996 m. rugpjūčio mėn. 8 d. 

M. Pisarevas. 
Z. Milūnas. 

$90: E. Darrah. 
$10: V. Grtys. P. G. Gauronkas. K. S. Gricius, I. V. Gurči-

nas, K. P. Pažemėnas, A. Pažiūrienė, A D. Polikaitis, R. 
Šakienė, J. M. Šimonis, A Starkuvienė, J. A. Valukonis, 0. 
Varnienė, V. A Variakojai. 

$10: V. Jasulionis. 
$10: L Stadalninkienė. 
$0: M. Nabulsi, 0. Orlovienė. 

nonos Koct* enfnkiMMil 

$100: R. Kerr. 
$100: J. I. Raulinaitis, J. J. šepikas, M. D. Svorakowski, 

L. Tumaltė. 
$00: Voyager Project, Jet Propulston Laboratory. 
$00: Bart Barisa, B. D. Basley, VV. R. Finestone, J. I. 

Jodelė, V. D. Lembertas, M. Lembertienė, G. Sirutienė, R. 
švainauskas, R. G. Venckus, V. H. Vidugiris, Z. B. Viskanta, 
J. A Žmuidzinas. 

): J. D. Mitkus, V. V. Ruzgys. 
V. D. Burokas, A A Raulinaitis. 
E. A Arbas, A Benson, Kons. V. Čekanauskas, 

R. 0. Gricius, L Jarašunienė, dr A. A. Kudirka, J. Matulaitis, 
R. L Ringys, L A Venckus. 

$10 P. Dovydaitis, C. N. Everett, V. Girys, G. Gustaitė, 
T. Ko, D. Lietausis, A. L Mažeika, č . Norkus, J. J. Petronis, 
J. G. Raibys, E. šepikienė, K. S. šakys, M. D. Sodeika, J. 
Vidžiūnas. 

$15: V. E. Dovydaitis,, J. Radvenienė. 
$10; Barauskaitė, C. BouteNe & G. Patterson, E. Dain

ora, N. Mockuvienė, T. Petrušytė, M. Orr, B. M. Stancikas, 
O. Sumantienė, B. Venckienė, A. A. Vosylius. 

$100: R. Finestone. 
$50: A. L Mažeika. 

Ojtastteaaa Baaŝ asM ttfank^a^Maa1* 

$20: K. Rubačkienė. 
$15: F. Gaubienė. 

P. P. Oandanavlcių atminimui! 

$200: R. M. Newsom. 

E. NoufOKonloooo eaVMfthvtul (t«^olnys)i 

$50: T. Surbridge. 

Kretinga. Liepos 7-14 
dienomis daugiau kaip 200 gies
mininkų iš Lietuvos, Estijos, 
Škotijos, Prancūzijos dalyvavo 
antrojoje Grigališkojo choralo 
savaitėje Kretingoje. Šį gies
mininkų susitikimą organizavo 
Vilniaus Šv. Kazimiero griga
liškojo choralo studija. Pasak 
organizatorių šis renginys svar
bus ne tik Lietuvos grigališkojo 

giedojimo* sąjūdžiui, bet ir Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios litur
giniam atsinaujinimui. 

Gruzdžiai. Birželio 30 d. ryta 
užsidegė Gruzdžių bažnyčia. Ap
degė bažnyčios patalpos, apeigų 
drabužiai. XVIII amžiaus pa
veikslai, žvakidės, kiti litur
giniai reikmenys. Manoma, kad 
gaisras kilo nuo neužgesintos 
smilkyklės. 

AUSTRIJOJE MAŽĖJA 
PAŠAUKIMŲ KUNIGYSTEI 

Vienos teologas univ. prof. dr. 
Josef Weismayer pavadino spar
tų dvasinių pašaukimų mažėji
mą aliarmo ženklu, kurį jis 
palygino su techninio prietaiso 
„įsižiebiančia raudona kontro
line lempute". 

„Pašaukimų pastoracijai 
plačiąja prasme" reikėtų rasti 
„gedimo" šaltinį, sakė jis per 
Europos už dvasinius pašauki
mus atsakingų asmenų susiti
kimą, kuris liepos 3 d. baigėsi 
Vienoje. Remtis derėtų tuo, 
„kad Dievas ir šiandien šaukia 

metų lapkričio 14 dieną jis žuvo 
Plunksnoti u miško bunkeryje. 
Su juo kartu žuvo Petras In-
driuškevičius iš Izduniškio 
kaimo, Jonas Katelė iš Strami 
lių, Kalpokiškio vienkiemio 
gyventojai Antanas Bulovas, 
Juozas Bulovas su žmona Diana 
Gelmžaite — Buloviene iš Palė
venės dvaro (1994 m. išleista 
Dianos poezijos knygutė „Mes 
mokėsim numirt"). 

Visi nužudytieji buvo nuvežti 
į Juodupės fabriko tvartą. 
Palaidojimo vieta nežinoma. 

Kostas Jasinevicius 

tiek žmonių, kiek jų reikia 
Bažnyčios organizmui". „Gedi
mo" paieška turėtų vykti dviem 
kryptimis: „Per mažai atsižvel
giame arba į Evangeliją, arba į 
'laiko ženklus', per kuriuos 
Kristus mums duoda nurody
mus". 

Apibūdindamas šiuolaikinį 
jaunimą, teologas tvirtino, jog 
jaunimo nuostatą ypač veikia 
tokie šiandieninės visuomenės 
reiškiniai kaip mobilumas ir in
dividualizacija. Mobilumas bei 
galimybių erdvės išsiplėtimas 
daro įtaką ir žmogaus religinei 
orientacijai. 

Bažnyčia tampanti „simbolių, 
ritualų ir gyvenimo būdo siūly
toja rinkoje", reikalaujančioje 
sprendimo renkantis tarp įvai
rių alternatyvų. Neginčytinas 
religinių judėjimų privalumas 
tai, kad čia individas įtraukia
mas į nedidelę vienminčių gru
pę, apglobiančią individą rūpes
tingumu ir saugumu. 

Tačiau kai kurie kandidatai 
kunigystėn iš religinių judėjimų 
būna per mažai susįje su „vie
tinės Bažnyčios gyvenimu 
parapijinėse bendruomenėse", 
dažnai nėra „sąmoningai jose 
gyvenę ir dirbę". 

(„Bažnyčios žinios", Nr. 13) 

A.tA. 
BRONIUS PAUULIONIS 
Gyveno Cicero, IL. 
Mirė 1996 m. rugpjūčio 6 d., 10:15 vai. ryto, sulaukęs 91 

metų. 
Gimė Lietuvoje, Panevėžio apskrityje, Upytės kaime. 

Amerikoje išgyveno 35 m. 
Nuliūdę liko: žmona Eleonora Tomasevittūtė, duktė Lucia 

Vedegienė, žentas Regimantas, sūnūs: Jurgis Paliulionis, mar
ti Joyce Agnė, Kęstas Palulonis, marti Rita; anūkai: Kristina 
ir Susanna Paliulionytės, Rimas ir Rūta Paluloniai; brolis 
Jonas su šeima Lietuvoje. 

Priklausė Tautos Fondui, Panevėžiečių klubui, Šv. 
Kazimiero Seserų rėmėjams ir kitoms organizacijoms. 

Velionis pašarvotas ketvirtadienį, rugpjūčio 8 d. nuo 3 iki 
9 v.v. Vance Funeral Home laidojimo namuose, 1424 S. 50 
Ave., Cicero, IL. 

Laidotuvės įvyks penktadienį, rugpjūčio 9 d. Iš laidojimo 
namų 10 vai. ryto bus atlydėtas j Šv. Antano parapijos 
bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10:30 vai. ryto gedulingos 
šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių — laidotuvės privačios. 

Vietoje gėlių prašoma aukoti Tautos Fondui. 
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 

dalyvauti Mišiose. 

Nuliūdę žmona, duktė, sūnūs, anūkai, brolis ir kiti 
giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus / Donald M. Petkus 
Tel. 708-652-5245 arba 800-994-7600. 

*d v Mūsų draugijos narei 

A.fA. 
MARIJAI PAUGIENEI 

mirus, dukteriai GENEI su šeima, sūnums KAZIMIE
RUI ir ALGIRDUI su šeima reiškiame nuoširdžią 
užuojautą. 

• 
Melrose Parko hietuvos 
Dukterų draugijos skyrius 

. 

A.tA. i i -

MARIJAI PAUGIENEI • 

• 

mirus, dukteriai GENEI su šeima, sūnums KAZIMIE
RUI ir ALGIRDUI su šeima reiškiame nuoširdžią 
užuojautą. , .-*, 

Lietuvių Bendruomenės Melrose Parko apylinkė 
Melrose Parko Lietuvių klubas 

• 

• 

A.tA. 
ALEKSUI BALTUČIUI 

mirus, jo žmoną DANUTĘ ŽYGATrE-BALTUTIENE 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime 

Los Angeles Vaikų Vilties komitetas 

TRANSPAK 
Siuntiniai į Lietuvą laivu su pristatymu į namus. 

Skubiems sintiniams AIRCARGO. 
Komercinės siuntos pagal susitarimą. 

Pinigai pervedami doleriais 
nuo išsiuntimo dienos {gavėjo 

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

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

valstijos leidimą. 
MAISTO SIUNTINIAI. 

Siųskite per seniausią siuntinių j Lietuvą įstaigą. 

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



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1996 m. rugpjūčio mėn. 8 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
Norėtume įsivesti „Drauge" 

pastovų „Mūsų šeimose" skyrelį 
(.galbūt jis būtų ir kitaip vadi
namas), kuriame mielai spaus
dintume vestuvių aprašymus, 
sužadėtuvių paskelbimą, šeimos 
prieauglio pagausėjimą, mokslo 
metų užbaigimus bei kitokius, 
su šeimų šventėmis susietus, 
įvykius. Pageidaujame ir nuo
traukų. Jeigu susidarys pakan
kamai medžiagos, tokį skyrelį 
spausdinsime reguliariai. Sako
ma, kad — yra viena šeima, tad 
pasidalinkime tos savo lietuviš
kos šeimos naujienomis per vie
nintelį užsienio lietuvių dien
raštį (ši medžiaga bus spaus
dinama nemokamai). Kviečia
me pasinaudoti šiuo pasiūlymu. 

KAUNO „AINIAI" POPIETE PASAULIO 
ATSISVEIKINO SU LIETUVIU CENTRE 

ČIKAGA 
Vasarai įpusėjus. Pasaulio 

Paskutinės liepos mėnesio die- lietuvių centro kultūrinių ren-
nos rytą, Čikagoje nuo liepos 16 ginių komitetas rugpjūčio 4 d. 
d. viešėjęs, Kauno miesto muzi- i didžiąją salę vėl sukvietė sek-

Smuikininkė Rita Kazlauskaitė 
suteiks progą Valhara VI laivu plau
kiantiems ekskursantams pasigėrėti 
smuiko koncertu. Išvykos ruošiamos 
Michigan ežeru liepos 17 d., pelnas 
skiriamas PLC salės remontui. 

Pasitaiko ir taip (ypač kai 
atostogų metu pasikeičia regu
liarūs darbuotojai): praėjusio 
šeštadienio, rugpjūčio 3 d. laido 
je (p8l. 5) praleistas „Socialinių 
reikalų tarybos" skyrelio pava
dinimas virš Birutės Jasaitie
nės ir Aldonos Šmulkštienės 
straipsnių. Šis, Socialinių rei
kalų tarybos (pirm. Birutė Ja
saitienė) vedamas, šeštadieninis 
skyrius yra labai skaitytojų 
mėgstamas ir mielai skaitomas. 
„Draugo" redakcija nuoširdžiai 
įvertina Soc. reikalų tarybos 
bendradarbiavimą. 

x TRANSPAK praneša: 
„1995 metais prokuratūra 
teismui perdavė 227 baudžia
mąsias bylas, kuriose kaltinami 
278 asmenys, susiję su narko
tinėmis medžiagomis. Vien per 
šių metų pirmus tris mėnesius 
užregistruota 145, su narkoti
kais susiję, nusikaitimai". Pini
gai, siuntiniai ir komercinės 
siuntos j Lietuvą. Maisto siun
tiniai. TRANSPAK, 2638 W. 
89 St., Chicago, IL, tel. 312-
436-7772. 

(sk) 

z Lietuvių Krikščionių de
mokratų sąjungos i švyka 
įvyks rugpjūčio 11 d. Vlado 
Šoliūno sodyboje, 8335 Field-
crest A ve.. Willow Springs, 
IL, tel. 70&639-5874. Privačių 
mašinų gurguolė išvyks tuoj po 
sumos Marąuette Parko bažny 
čioje 11:30 vai. ryto. Mašinose 
užteks vietos visiems svečiams. 
Nariai prašomi atnešti fantų lo
terijai. Apie dalyvavimą pra
šome pranešti tel. 312-776-7989. 

(sk) 

x Maloniai kviečiami atsi
lankyti į A. L. Tautinės S-gos 
seimo pokylį rugpjūčio 31 d. 7 
vai. vakaro Balzeko muziejaus 
Gintaro salėje. Informacijai 
skambinti Valiukėnienei 312 
581-4420. 

(sk) 
x NAMAMS PIRKTI PA

SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokejimais ir priei
namais nuošimčiais. Kreipkitės 
i Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. Tel. 
(312)847-7747. 

fsk) 

Gub. Jim Edgar 

Illinois gubernatorius J i m 
Edgar per savo etninių reikalų 
įstaigos vedėją Pat Michalski, 
atsiuntė dienraščiui „Draugui" 
sveikinimą 87-tojo gimtadienio 
proga. Sveikinime tarp kitko 
rašoma, kad „etninė spauda", 
leidžiama Illinois valstijoje, pa
deda suprasti skirtingų tau
tybių kultūrą ir sėkmingai tie
sia kelią į geresnį vieni kitų 
pažinimą, bendradarbiavimą. 
Jūs galite didžiuotis savo lig
šioliniais pasiekimais, leidžiant 
dienraštį „Draugą". Už sveiki
nimą ir linkėjimus esame 
dėkingi. 

A.a. kun. Valdemaro Cuku-
ro, Ateitininkų federacijos 
Dvasios vado, mirusio prieš 4 
savaites, intencija šv. Mišios bus 
aukojamos šeštadienį, rugpjūčio 
17 d., 10 vai. ryto Tėvų Mari
jonų koplyčioje, Čikagoje. 

„Draugas" yra patogi vieta 
paskelbti: kas ką perka, parduo
da, rengia, ruošia, siūlo paslau
gas. Pasinaudokite dienraščio 
„Draugo" puslapiais — už labai 
žemą kainą jūsų reklama pa
sieks kelis tūkstančius žmonių, 
ne tik Čikagoje ir jos apylin
kėse, bet ir tolimose vietovėse. 
Dėl šios priežasties „Drauge" 
skelbtis labai patogu nekil
nojamų nuosavybių pardavė
jams, medicinos paslaugų tiekė
jams, atostogautojų patogumu 
besirūpinantiems, kelionių 
agentūroms ir pan. 

Haris Subačius vadovaus 
simpoziumui „Sugrįžimas prie 
klasiko po 35 metų: Juozo Gir
niaus 'Tauta ir tautinė ištiki
mybė' " Ateitininkų studijų 
dienose, Dainavoje, š.m. rugsėjo 
1 d. Šalia ateitininkų laukiama 
ir gausių svečių, susidomėjusių 
šio simpoziumo mintimis. 

Trečiadienį, rugpjūčio 14 
d., Grant Parko Petrillo Music 
Shell scenoje ruošiamo koncerto 
programa koncentruosis j 
romantišką Argento, Mozart, 
Strauss, Stravinskio muziką. 
Programą atliks Grant Park 
simfoninis orkestras su pianis
tu Stephen Hough. Diriguoja Ei-
ji Oue. Koncerto pradžia 7 vai. 
vak., įėjimas visiems nemo
kamas. Ta pati programa bus 
pakartota penktadieni, rug
pjūčio 16 d., 8 vai. vak. 

kos ansamblis „Ainiai" jau pa
kėlė sparnus ir išvyko Kanados 
linkui, kur jų laukė dar du 
pasirodymai Wasagoje ir To
ronte. 

Jau buvo rašyta apie šio 
vieneto pasisekusius koncertus 
Lemonte ir Jaunimo centre, Či
kagoje. Nepaisant vidurvasario, 
į šiuos koncertus, įvykusius 
liepos 21 d., sugužėjo daug pu
blikos, galbūt daugiau, negu 
buvo galima laukti. Ir tie, kurie 
juose dalyvavo, išsinešė kuo 
geriausius įspūdžius, o kiti net 
teigė, kad tokio ansamblio 
„dar Čikagoje nebuvome girdė
ję". Tai, žinoma, yra nepapras
tai geras komplimentas, Ainių" 
adresu. 

Paskutinį liepos mėnesio sa
vaitgalį „Ainiai" koncertavo 
tradiciniame Brighton Parko 
lietuvių festivalyje, jau keturio
liktame iš eilės. Anksčiau šis 
renginys būdavo labai populia
rus ir čia susirinkdavo daug mū
sų tautiečių, o taip pat ir būdavo 
nemaža lietuvių prekybininkų 
stalų. Jau pora metų iš eilės jų 
čia vis mažiau dalyvauja ir, 
turbūt, ateityje jų skaičius dar 
mažės. 

Šiemet didžiausia festivalio 
atrakcija buvo „Ainių" an
samblis, dėl kurio mūsų tautie
čiai ir atėjo. Kauniečiai čia 
pasirodė visas tris dienas, 
dažnai daugiau negu pora kartų 
per dieną. Ir toje palapinėje, kur 
jie dainavo, vis netrūkdavo žmo
nių, tik gaila, kad pora dienų 
buvo lietingas oras, tad gal ne 
vieną mūsų tautiečių atgrasė 
nuo važiavimo. 

Įdomu buvo šeštadienio pava
karėje, kuomet bekoncertuojant 
„Ainiams", lietus prapliupo kaip 
iš kibiro. Tuomet kauniečiai, 
nepaisant, kad šlapo jų instru
mentai, vis grojo ir dainavo 
„viršvalandžius," kadangi 
reikėjo publiką išlaikyti, kol 
nustos lietus. Pagaliau, taip ir 
atsitiko. 

Brighton Parko lietuvių festi
valyje, kaip ir ankstesniuose 
koncertuose, gražiai užsireko
mendavo ansamblio solistai: 
Violeta Sagaitytė, Dalius Iva
nauskas, muzikos vadovas (dau
gelio kūrinių autorius) Jonas 
Urbonas, kanklininkė Daiva 
Kimtytė ir likusieji instrumen
talistai, grojusieji daugeliu 
įvairių instrumentų. Edmundas 
Gumuliauskas, Dalius Ivanaus
kas, Vytautas Švabauskas. Juos 
visus jungė ir dailiuoju žodžiu 
bei prasmingomis mintimis 
klausytojus „maitino" meno 
vadovas Petras Venslovas. 

Aktorius Venslovas, prieš at
sisveikinimą su Čikaga, pa
reiškė, kad Čikagoje sutiko 
nemaža puikių tautiečių ir kad 
ateityje būtų malonu vėl su
grįžti į šią pasaulio lietuvių 
sostine tituluojamą miestą. Kas 
gi žino — gal šis troškimas ir 
išsipildys, o dabar „Ainiams" 
linkime sėkmingų gastrolių 
Kanadoje; vėliau — trumpų 
atostogų Kaune, o po jų naujų 
pasirodymų tėvynėje! 

E. Šulaitis 

madienio Palaiminto Matulai
čio misijos pamaldų lankytojus. 

Salėje laukė geri tradiciniai 
pietūs. Pora šimtų susirinkusių 
atvyko ne tik pasivaišinti, bet 
ir išklausyti PLB valdybos pir
mininko pranešimo: kas naujo 
Lietuvoje. 

Vaišes užbaigus, susirinku
sius pasveikino PLC renginių 
pirm. Bronė Nainienė, pri
mindama, kad salės gale visų 
laukia 2,000 dol. laimėjimų 
bilietai ir laimingasis vasaros 
festivalis rugpjūčio 18 d. Pasau
lio lietuvių centro sodelyje. Apie 
„Saulutės" gėrybių siuntos į 
Lietuvą pakrovimą pranešimą 
padarė Indrė Tijūnelienė. 

Pagrindinį popietės kalbėtoją 
PLB pirm. Bronių Nainį, kuris 
neseniai grįžo iš ilgesnės viešna
gės Lietuvoje, pristatė dr. An
tanas Razma. Viešnagės metu 
prelegentas aplankė Lietuvių 
Bendruomenę Lenkijoje, Puns
ko ir Seinų lietuvius bei Puns
ko lietuvių gimnaziją ir atliko 
daug darbų. 

Svarbiausi viešnagės tikslai 
buvo patikrinti 1992 metais 
PLB gairių ir darbų atlikimą, 
pasiruošti 1997 m. Lietuvoje 
įvykstančiam Pasaulio lietuvių 
seimui, dalyvauti PLB atstovų 
suvažiavime liepos. 1-3 d. ir Sibi
ro lietuvių atstovu suvažiavime 
liepos 4-6 d. Br. Nainys daly
vavo ir 1941 metu sukilimo bei 
laikinosios Lietuvos vyriau
sybės (Nepriklausomybės atsta
tymo) minėjime Kaune. Ten ne
buvo nei vieno dabartinės Lietu
vos vyriausybės nario, o ne 
vienas jau žilo plauko tautietis 
nežinojo, koks sukilimas čia mi
nimas. Tam tikros grupuotės 
1941 m. sukilimą laiko fašistų 
veiksmais, padedant vokie
čiams. Nemažai Lietuvos gyven
tojų apie šį sukilimą nežino, ar
ba žino tendencingai iškreiptą 
informaciją. • 

Lietuvai besiruošiant Seimo 
rinkimams, PLB neutralitetą 
partijų atžvilgiu kai kas laiko 
parama LDDP. Br..Nainys pa
brėžė, kad PLB kitaip elgtis 
negali, nes ji yra nepartinė or
ganizacija. Buvo daug svarstyta 
su valdžios žmonėmis apie išei
vijos pagalbą Lietuvai ir Lietu
vos pagalbą išeivijai. Dabar la
bai reikalingi mūsų išeivijos žy-

Vienas Vytauto Balčyčio fotografijų parodos eksponatų. Paroda atidaroma rugpjūčio 7 d. Balzeko 
lietuvių kultūros muziejuje. 

giai visose vakarų valstybėse, 
kad Lietuva būtų priimta į 
NATO. Mums gi reikalinga 
Lietuvos kultūrinė parama 
lietuvybei palaikyti. Jei 
šiandien Lietuva kenčia nuo ko
rupcijos ir ekonominės suirutės, 
tai jos kultūrinis gyvenimas, 
mokslinė pažanga auga ir ple
čiasi. 

Centristai klausė, kaip dabar 
atrodo Lietuva? Atsakyti į šį 
klausimą labai sunku. Gyveni
mas pagerėjo ar pablogėjo? Tą 
atsakyti gali ten gyvenantieji. 
Jų atsakymus mes girdime ir 
skaitome. 

Baigdamas pranešimą, Br. 
Nainys dėkojo susirinkusiems 
už dėmesį. Pranešime buvo pa
minėtas dalyvavimas Punsko 
gimnazijos 40-čio minėjime ir 
daug kitų dalyvavimų bei susi
tikimų, kurie, be abejo, bus at
skirai paskelbti spaudoje. 

Br. J. 

AMŽIAUS GALAS KAIP PRADŽIA 
Vytauto Balčyčio fotografijos 

.Ainiai" apsilankę ..Drauge". Iš kairės: Jonas Urbonas, redaktorė Danutė 
Bindokienė ir Petras Venslovas. Nuotr Ed. Sulaieio 

Jeigu pasižiūrėsite i Čika
gos ir apylinkių žemėlapi, pa
stebėsite, kad visi keliai ir 
keliukai rugpjūčio 18 d., sekma
dienį, veda tik į Pasaulio lietu
vių centrą, Lemonte. Kodėl? O 
dėl to, kad ten ruošiamas ypač 
šaunus pabendravimas gamto
je (kaip įprasta sakyti — ge
gužinė, nors jau rugpjūčio, ne ( 
gegužės mėnuo). Jaunos šeimi
ninkės gamins skanų maistą, 
svečius linksmins Algimanto 
Barniškio muzika, bus proga 
pasportuoti, pamėginti laimę 
gausiuose dovanų laimėjimuose. 
Kadangi pabendravimą gamtoje 
ruošia mūsų jaunoji karta, 
neseniai grįžusi iš vasaros 
stovyklų Dainavoje, Rakė, ver
ta jos pastangas paremti ir 
gegužinėje dalyvauti. Vietos yra 
daug — tilpsime visi. O jeigu 
pasitaikytu nelabai palankus 
oras, gegužinė vis tiek vyks, nes 
yra kur nuo kaitros, lietaus, 
audros pasislėpti. 

Aštuonioliktasis Čikagos 
džiazo muzikos festivalis 
ruošiamas Grant Parke rug 
pjūčio 30 - rugsėjo 1 d. Jame 
paprastai dalyvauja garsiausios 
džiazo muzikantų grupės iš 
visos Amerikos. Smulkesnių in
formacijų apie atskiras grupes, 
kurios dalyvaus festivalyje, 
galima rasti vietiniuose dien
raščiuose arba paskambinus 
miesto mero įstaigon „Spėriai 
Events Hot Line (312) 744-3370. 

Ką žinote apie vorus? Dau
gumas žmonių jų nemėgsta ar
ba net bijo, tačiau dažniausiai 
bijomasi to, ko nepažįsti. Su vo
rais — saugiai — susipažinti 
lengviausiai yra Field muziejuje 
Čikagoje. Speciali programa 
apie vorų pasaulį, su gausiais 
eksponatais, paveikslais, 
kompiuteriniais žaidimais, spe
cialiu apšvietimu ir pan., muzie
juje bus iki rugpjūčio 25 d. Įėji
mas suaugusiems 3 dol., vai
kams tarp 3-17 metų amžiaus, 
2.50 dol. Field muziejus yra 
Lake Shore Dr. ties Roosevelt 
Rd., atidarytas kasdien tarp 9 
vai. r. ir 5 vai. p.p. Šią programą 
verta pamatyti visai šeimai ir 
susipažinti su nuostabiu vorų 
pasauliu. 

V. ir B. Paulius, Allendale, 
NJ, ir vėl paaukojo „Draugui" 
100 dol. kartu su prenumeratos 
mokesčiu. Auka tam vienin
teliam lietuviškam dienraščiui 

, užsienyje yra kaip laukiamas 
vandens lašas, kuris gaivina. 
Nuoširdus ačiū už ne vieną 
kartą atsiųstą pagalbą. 

Fotografijose sniego nematyti. 
Vadinasi, pavasaris, vasara, 
ruduo arba žiema be sniego. 
Virš miesto vėjas veja debesis. 
Patamsyje rymo sekcija — čia 
telpa visas turtas. Septinta 
valanda ryto, galbūt pirma
dienis. „Kalba Vilnius". 

Šiame mieste, žinoma, nutin
ka pačių įvairiausių dalykų. 
Tačiau Vytautas Balčytis vi
suomet ateina prieš arba po. Jį 
traukia ne įvykiai, greičiau — 
visų buvusių ir būsimų įvykių 
vietos. Galbūt dar kažkas kita: 
atėjęs per anksti, arba per vėlai, 
fotografas įamžina laiką, kur 
kas ilgesnį nei kelios šimtosios 
sekundės, ilgesnį nei akimirka. 
Prieš jus — savotiški antirepor-
tažai, prieš jus — puikios 
meninės fotografijos, kurių 
ramybė reikalauja lėto ir ati
daus žiūrėjimo. Neskubantiems, 
be abejonių, bus atlyginta. 
Santūria puota akims. Tiesa ir 
tai, kad Balčyčio fotografijos 
galėtų tapti vienais subtiliausių 
brūkšnių mūsų kasdienybės 
portrete. Ką reiškia gyventi 
Vilniuje ir ką reiškia gyventi 
vienoje vietoje? Kaskart tas pat, 
kaskart vis kita — kasdienybė 
yra visų niuansų karalystė. 

Vidurvasario popietę ant 
Michigano ežero bangų malo-
niai praleisite šeštadienį, 
rugpjūčio 17 d., dalyvaudami 
ekskursijoje laivu „Valhara 
VI". Savo dalyvavimu parem-
site Pasaulio Lietuvių centro 
mažosios salės atnaujinimą, kad 
joje galėtų vykti jaunimo įvai
rūs pasirodymai ir sporto treni
ruotės. O mūsų jaunųjų krep
šininkų skaičius gausėja, susi
domėjimas krepšiniu didėja. Jei 
jaunimas pripras lankytis PLC, 
užaugę jie jungsis prie šio cen
tro išlaikymo pastangų. Dėl 
dalyvavimo ekskursijoje skam 
binkite Austei Vygantienei, tel. 
847-446-5392. 

Balčyčiui priklauso puikus 
senosios Vilniaus architektūros 
ciklas. Tačiau, vaikštantis tais 
pačiais takais ir vaikštantis 
v isais takais , kartais gal i 
nepaisyti kultūrinės hierarchi
jos. Tuomet žvilgsnis aplenkia 
sodru Vilniaus baroką, pompas
tiškas ir skurdžias pokario bei 
šabloniškas ir novatoriškas 
(lietuviškais mastais) pasku
tiniųjų dešimtmečių statybas, 
nestabteli lankytinose vietose, 
kurias žemėlapiai paslaugiai 
siūlo miesto svečiams. Niekieno 
nepagautas žvilgsnis įsmunka į 
kokią bevardę aikštę (galbūt 
kelių kreivų gatvių sankryža), 
parko proskyną ar dulkiną 
kiemą. Kurį laiką iš ten ne
grįžta. Tol, kol tęsis svajonė, 
užsimegs pirma tikslesnė min
tis, iki dėmesį patrauks kas nors 
k i ta , pavyzdžiui , ša iž ia i 
geltonas pro šalį skubančios mo
ters lietpaltis. 

Man pačiu keisčiausiu būdu 
XX a. galo lietuvių fotografo 
darbai primena senosios kinų 
peizažinės tapybos ritinėlius. 
„Nors kalnai ir upės yra daiktiš
kos prigimties, tačiau jie vis tiek 
vilioja s ielą" (Tsung Ping, 
375-443) — taip panašiai kai ku
rias sielas vilioja miestas. Ir 
fotografijos vertė nesumenkės, 
jeigu liks paslaptimi, kam iš 
tikrųjų priklausė išjos besismel
kianti nuotaika: įamžintam pei
zažui ar jį įamžinusiam fotogra
fui. Tiesa, yra dar viena reikš
minga, nuotaiką formuojanti 
detalė — rusvas, „senovinis" 
fotografijų tonas. Balčytis spau
džia fotografijas tarsi vienas 
(paskutinis?) iš tų pirmųjų 
Vilniaus fotografų. Lyg nebūtų 
XX amžiaus galas arba atvirkš
čiai: būtent, todėl, kad yra XX 
amžiaus galas. 

Rita Karklytė 

• 1965 m. gruodžio 18 d. 
Didžiojoje Britanijoje panaikin
ta mirties bausmė. 

Ii Vytauto Balčyčio parodos eksponatų 


