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Rusija siūlo Lietuvai dvišales
konsultacąjas Europos
saugumo klausimais
V i l n i u s , rugpjūčio 13 d.
(AGEP) — Rusija pasiūlė Lietu
vai surengti dvišales konsultaci
jas Europos saugumo klausi
mais, ruošiantis artėjančiam
Europos Saugumo ir Bendradar
biavimo Organizacijos viršūnių
susitikimui Lisabonoje.
Toki pasiūlymą išdėstė Rusi
jos ambasadorius Vilniuje
Nikolaj Obertyšev, pirmadieni
susitikęs su Lietuvos Užsienio
reikalų ministerijos (URM)
sekretoriumi Albinu Januška.

Lietuvoje daugėja vaikų
skriaudimo atvejų
V i l n i u s , rugpjūčio 13 d.
(AGEP) — Lietuvoje daugėja
šeimų, kuriose pasiekta ar jau
peržengta riba tarp žmogiškumo
ir nužmogėjimo, ir tai yra
didelis visuomenės nuosmukis,
sako Teisės instituto direktorius
Antanas Dapšys, komentuoda
mas pastaruoju metu vis dai
niau pasitaikančius vaikų
kankinimo, marinimo badu,
mušimo ar net žudymo šeimoje
atvejus.

Susitikimas įvyko Rusijos am
basadoriui prašant.
Lietuvos URM sekretorius ir
Rusijos ambasadorius pasikeitė
nuomonėmis apie svarbiausių
dvišalių klausimų sprendimą.
Pasak URM Informacijos sky
riaus, A. Januška pareiškė susi
rūpinimą dėl pastarosiomis die
nomis suintensyvėjusių kovų
Čečėnijoje ir dar kartą patvir
tino Lietuvos poziciją, kad
Čečėnijos klausimas turi būti
sureguliuotas taikiai.

Lietuva pasiruošusi
konsultuotis su Rusija
dėl Europos saugumo
Vilnius, rugpjūčio 13 d. Vil
niaus diplomatai teigiamai įver
tino Rusijos pasiūlymą surengti
dvišales konsultacijas Europos
saugumo klausimais, ruošiantis
Europos Saugumo ir Bend
radarbiavimo organizacijos
(ESBO) viršūnių susitikimui,
kuris įvyks Lisabonoje gruodžio
2-3 dienomis.
Tokį pasiūlymą išdėstė Rusi
jos ambasadorius Vilniuje
Nikolaj Obertyšev, pirmadienį
susitikės su Lietuvos Užsienio
reikalų ministerijos (URM) sek
retoriumi Albinu Januška.
Artėjant viršūnių susitiki
mams įprasta rengti dvišales ir
daugiašales valstybių konsul
tacijas. Lietuva jau yra suren
gusi politines konsultacijas
Europos saugumo architektūros
klausimais su įvairiomis Vakarų šalimis ir yra suintere
suota panašiu pasikeitimu nuo
monėmis ir su Rusija. Pasak
aukšto URM pareigūno, tokias
konsultacijas preliminariai
sutarta surengti kito mėnesio
pradžioje URM departamentų
direktorių lygyje.
Parengti Europos 21-ojo
amžiaus saugumo modelį buvo

nuspręsta 1994 m. ESBO
viršūnių susitikime Budapešte.
Tas modelis suvokiamas kaip
dokumentas, derinantis ESBO
valstybių pozicijas saugumo
klausimais, tarp jų — konfliktų
išvengimo ir krizių valdymo sri
tyje.
Pastaruoju metu Vienoje
vyksta tarptautinės konsul
tacijos ir seminarai saugumo
modelio klausimais, kuriems
pateiktos Europos Sąjungos
šalių, Baltijos valstybių, Rusijos
ir kitos pozicijos.
„Mūsų — Baltijos Šalių — pa
teikta pozicija dėl saugumo
modelio derinasi su Europos
Sąjungos pozicija, kurios esmė
— jau egzistuojančių, o ne nau
jai kuriamų ESBO mechanizmų
naudojimas ir jų tobulinimas",
sakė aukštas Lietuvos URM pa
reigūnas. Tarp tokių jis minėjo
konfliktų išvengimo, krizių
valdymo ir kitus mechanizmus.
Prieš viršūnių susitikimą tris
savaites Vienoje vyks saugumo
modelio komiteto sesija, kurio
je dalyvaus ir Lietuvos atstovai.
Tai vienas iš ESBO komitetų,
ruošiantis valstybių vadovų
susitikimą Lisabonoje.

Apie NATO narystės mainus
bus klausiama JAV
ambasadoriaus
Vilnius, rugpjūčio 13 d. (Elta)
— Kitą savaitę Lietuvos Seimo
Užsienio reikalų komitetas savo
posėdyje žada svarstyti Lietuvos
ir Latvijos jūrų sienos nusta
tymo klausimą, pranešė komite
to pirmininkas Kazys Bobelis

Baltarusijoje JAV
Centrinė žvalgyba
kaltinama perversmo
organizavimu
V i l n i u s , rugpjūčio 13 ji.
(AGEP) — Baltarusijos Patrioti
nis Judėjimas, kuris jungia
prezidento Aleksandr Lukašenko vienminčius, pirmadienį prie
JAV ambasados ir Jungtinių
Tautų atstovybės Minske su
rengė piketą jam ginti. Pike
tuotojų plakatai skelbė, kad
„JAV Centrinė žvalgyba rengia
naują provokaciją prieš suve
renią Baltarusiją ir jos prezi
dentą". Anot jų, „Varšuvoje,
Rygoje, Vilniuje ir Maskvoje
įsteigti ardomieji centrai. Jie
vadovauja pastangoms diskredi
tuoti ir nuversti A. Lukašenką".
Piketuotojai taip pat teigia,
kad prie šios kampanijos prisi
jungė Baltarusijos kraštutiniai
nacionalistai ir Ukrainos nacio
nalistų organizacija UNA
UNSO.

antradienį įvykusioje spaudos
konferencijoje. Jis sakė, kad
komitetas bandys išanalizuoti
užsitęsusio ginčo dėl sienos su
Latvija priežastis ir pateiks
savo išvadas.
Artimiausiuose Seimo Užsie
nio reikalų komiteto posė
džiuose taip pat ketinama
aptarti keletos įstatymų pro
jektus. Labai svarbiu K. Bobelis
pavadino dabar svarstomą Dip
lomatinės tarnybos įstatymo
projektą. „Kuo greičiau Diplo
matinės tarnybos įstatymas bus
priimtas, tuo greičiau Lietuva
išvengs nesusipratimų su savo
pačios diplomatinėmis misijo
mis užsienio valstybėse".
K.Bobelis taip pat sakė, jog
kreipsis į JAV ambasadorių
Lietuvoje James Swihart, prašy
damas paaiškinti JAV spaudo
je pasirodžiusius straipsnius
apie neva egzistuojantį JAV ir
Rusijos susitarimą „trys už tris"
(Lenkija, Čekija ir Vengrija už
Baltijos valstybes) mainus dėl
NATO narystės. Spauda teigia,
kad Rusija sutiktų su Lenkijos,
Čekijos ir Vengrijos stojimu į
NATO, jeigu trys Baltijos vals
tybės būtų priskirtos jos įtakos
sferai.
Lietuvos Seimo Užsienio rei
kalų komiteto pirmininkas no
rėtų paklausti ambasadoriaus,
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Birželio pabaigoje Lietuvoje vie&ėjusi Europos Liaut >.'s Partijos ir Europos Krikščionių Demokratų
Sąjungos delegacija birželio 29 d. surengė susitiki?-ą su Lietuvos Krikščionių Demokratų Parti
jos (LKDP) jaunimo ir moterų sekcijų atstovais. Jaui mo sekcija pranešė, kad jų veiklos prioritetinė
sritis — partijos jaunimo politikos formavimas. \ enas svarbiausių Moterų sekcijos tikslų —
užtikrinti moterų lygiateisiškumą. Lietuvoje ir suds ti atsvarą įvairioms ekskomunistinėms neva
moterų teises ginančioms organizacijoms, kaip pv: Moterų Partijai. Europos Liaudies Partijos
prezidentas Wim van Velzen Jaunimo ir Moterų sekcijų atstovus ragino nesitenkinti tik stebėtojų
role įvairiuose valdtt.es lygiuose.
Nuotr. A. Tumėno „Apžvalgoje"

Socialdemokratai nori
panaikinti korupciją,
priimant studentus į
universitetą
Vilnius, rugpjūčio 13 d. (Elta)
— Seimo švietimo, mokslo ir
kultūros komiteto pirmininkas,
socialdemokratas Bronislovas
Genzelis griežtai pasmerkė pri
vilegijas kai kuriems stojan
tiems į Vilniaus universiteto
Teisės fakultetą. Antradienį
įvykusioje spaudos konferenci
joje B. Genzelis sakė manąs, kad
Generalinės prokuratūros parei
gūnai, įtraukę į specialią leng
vatine stojamųjų egzaminų gru

pe savo vaikus, bei Vilniaus
universiteto vadovai, leidę tokią
grupe sudaryti, privalo atsis
tatydinti. Stojantiems į teisės
fakultetą buvo pats didžiausias
konkursas. Prokuratūros pareigūnnų vaikai jo išvengė, nes
jiems buvo sudaryta atskira pri
vilegijuota grupė.
Spaudos koruV uncijoje daly
vavęs Socialdemokratų parti
jos sudarytosios „šešėlinės"
vyriausybės švietimo ir mokslo

ministras, Pedagoginio univer
siteto docentas Rimantas Vait
kus sakė, kad netikslinga Lie
tuvoje visiškai atsisakyti sto
jamųjų egzaminų į aukštąsias
mokyklas. Stojamaisiais egza
minais galėtų užsiimti specialūs
egzaminų centrai, kurie būtų
sukurti
pagal
užsienyje
veikiančių tokių centrų pavyzdį.
Įsteigus egzaminų centrus, būtų
greičiau atsisakyta dvigubos —
brandos ir stojamųjų — egzami
nų sistemos.

Socialdemokratai ragina
rūpintis gabiais* vaikais
V i l n i u s , rugpjūčio 13 d. dolerių mokslui užsienyje, o šie
(AGEP) — Lietuvos turtas — ga met neskirta nė vienos. Pernai
būs žmonės, tačiau vyriausybė studentams buvo suteikta tris
nepakankamai rūpinasi jais, dešimt 100 MGL (minimalaus
teigia Lietuvos Socialdemo gyvenimo lygio) kreditų, o
kratų Partijos pareigūnas švie šiemet - tik 10.
Lietuvos Socialdemokratų
timo reikalams Rimantas Vait
Partijos
Švietimo ir mokslo ko
kus. Antradienį spaudos konfe
misijos
vadovas Bronislovas
rencijoje R. Vaitkus pažymėjo,
kad Lietuvoje vis dar nesukur Genzelis akcentavo, jog aukš
ta gabių vaikų atrankos ir pa tasis mokslas turi būti nemoka
ieškos bei jų paramos programa. mas. „Tai ne tik neturtingų
Pasak Rimanto Vaitkaus, jaunuolių, bet ir vyriausybės
Lietuvoje iš 50,000 mokyklas problema", teigė jis.
B. Genzelis ragino kuo grei
lankančių vaikų tūkstantis yra
ypatingų sugebėjimų. Tačiau čiau parengti aukštojo mokslo
vyriausybė ne tik negerina jų įstatymą, kad būtų išvengta
mokslo finansavimo, bet mažina korupcijos, priimant studentus
į aukštąsias mokyklas.
jiPasak jo, naujasis Seimas pri
Dėl vyriausybės kaltės dauge
lis gabių studentų nebegali tęsti valės išspręsti šias* problemas
studijų užsienyje. Pernai buvo nepriklausomai nuo to, ar jis
skirta dešimt stipendijų po 500 bus kairysis, ar dešinysis.

K. Bobelis nemato problemų,
kad bus dvi krikščionių
demokratų organizacijos
Vilnius, rugpjūčio 13 d. (Elta)
— Teisingumo ministerijos kol
kas neįregistruotoje Krikščio
nių Demokratų Sąjungoje jau
yra daugiau kaip 1,000 narių,
pranešė šios „šešėlinės" orga
nizacijos pirmininkas Kazys Bo
belis. Jis sakė nematąs didelių
problemų dėl dviejų politinių
organizacijų panašiais pavadini
mais Lietuvoje — Krikščionių
Demokratų Partijos ir Krikš
čionių Demokratų Sąjungos, nes
yra ir kitų valstybių, kuriose,
anot jo, krikščionys demokratai
yra pasidalinę į kelias politines
organizacijas.

Krikščionių Demokratų Sąjun
ga ir Socialinė Krikščionių Są
junga. Ir abi jos atstovaujamos
Bundestage. Panašiai yra ir
Belgijoje. Pasą K K. Bobelio,
Lietuvos krikščionių demokratų
pasidalijimas į kelias organiza
cijas nėra sietinas su politinė
mis ambicijomis. Naujoji organi
zacija — krikščionių demokratų
sąjunga, anot K Bobelio, kuria
si dėl nesutarimų su Lietuvos
Krikščionių Demokratų Partija
kai kuriais neprincipiniais
klausimais.

Kazys Bobelis paragino Krikš
čionių Demokratų Partiją bend
Vokietijoje, jis pažymėjo, yra radarbiauti, nes, pasak jo,
ar pranešimai apie tokį susita „abiejų organizacijų ideologinis
pagrindas yra tas pats".
rimą yra tiesa.

Prezidentas vėl
nesiūlys įstatymo
projekto
Vilnius, rugpjūčio 13 d. (Elta)
— Prezidentas Algirdas Bra
zauskas skeptiškai vertina Sei
mo narių pasiūlymą koreguoti
jo inicijuotą Seimo rinkimų
įstatymo pataisą dėl proporcinių
rinkimų procentino barjero su
mažinimo, pranešė Prezidento
spaudos tarnyba po pirmadienį
vakare įvykusio A. Brazausko
pasitarimo su patarėjais.
Seimas pirmadienį atmetė
Prezidento siūlymą proporcinėje
rinkimų dalyje sumažinti Seime
vietai gauti reikalaujamą mini
mumą balsų procentą iki 4%
partijoms ir 5% koalicijoms.
Prezidento pasiūlytas įstatymo
keitimo projektas grąžintas
iniciatoriui tobulinti. Manoma,
jog greičiausiai A. Brazauskas
nepateiks naujo, patobulinto
Seimo rinkimų įstatymo keiti
mo projekto.

Žmogaus teisių specialisto An
tano Dapšio vertinimu, Lietuvo
je vystosi situacija, kurią galima
pavadinti „moraliniu debilu
mu". To priežastimi A. Dapšys
pirmiausia linkęs laikyti eili
niam žmogui atšiaurias pereina
mojo laikotarpio sąlygas. Sovie
tinėje sistemoje ugdyti dabar
tiniai tėčiai ir mamos nei ko
munizmą stačiusių savo tėvų
šeimose, nei mokyklose neišmo
ko jautrumo ar gerumo, ir ma
terialinius ar kitokius sunku
mus dabar patiriantieji dažnai
išlieja įtūžį ant savo vaikų,
mano Teisės instituto direkto
rius.
Lietuvos spaudoje buvo rašo
ma, kad per du pastaruosius
savaitgalius Lietuvoje motinos
nužudė du vaikus.
Praėjusį savaitgalį Šilalės ra
jone Gulbių kaime supykusios
31 metų motinos smūgiai buvo
mirtini jos ketverių metų duk
rai. Žiauriai sumušta mergaitė
ligoninėje mirė nuo kūno sumu
šimų, vidinio kraujavimo bei
trūkusių kepenų. Ankstesnį sa
vaitgalį greičiausiai sutrikusios
psichikos Šilutės gyventoja,
28-erių metų motina pasmaugė
septynerių metų dukrą, o pati
pasikorė.
Pasak A. Dapšio, vaiko, kaip
ir kiekvieno žmogaus teisės kol
kas ginamos administraciniais

ir baudžiamaisiais kodeksais.
Greičiausiai dar šiemet pradės
galioti vaiko teisių apsaugos
pagrindų įstatymas priimtas
ratifikavus tarptautinę vaiko
teisių konvenciją.
Naujuoju įstatymu numatyta
atsakomybė tėvams, kurie kan
kina, žaloja ir žiauriai elgia
si su savo vaikais. A. Dapšio ma
nymu, tai leis efektyviau bausti
nužmogėjusius gimdytojus. Sa
vo vaiką kankinanti motina pri
valo būti baudžiama negailes
tingai, pažymėjo jis.
Pasak vaikų teisių apsaugos
tarnybos vyr. specialistės Rai
mondos Binkauskienės, visoje
Lietuvoje veikia 56 jų tarnybos
skyriai, kurie žino ir rūpinasi
savo rajono asocialiomis šeimo
mis. Vaikai aprūpinami labdara
gautais rūbais, skiriama pinigų
jiems maitinti. , B e t koks me
chanizmas gali sustabdyti moti
ną, kuri vaikui skirtus pinigus
prageria", klausė R. Binkauskienė. Ji prisiminė kelis atve
jus, kai du vienos mamos rubui
liai vaikai lakstė po kiemą, o
trečiasis, marinamas badu, ne
galėjo pakilti iš lovos nuo
visiško išsekimo.
Pasak specialistės, globos tar
nybos žmonės stengiasi kuo daž
niau lankyti globojamas šeimas,
dažnai patys perka maisto vai
kams užuot atidavę pašalpą jų
tėvams. Skriaudžiamų vaikų tė
vams atimamos motinystės ir
tėvystės teisės, o vaikai ati
duodami kitų žmonių globai ar
į internatus.
Nuo apt nepriklausomybės at
gavimo kiekvienais metais
pastebimai daugėja ne savo
gimdytojų globojamų vaikų, pa
žymėjo R. Binkauskienė. Jų tar
nyba dabar rūpinasi beveik
26,000 vaikų, kurie patiria ar
gali patirti smurtą savo šeimo
se.

P. Gylys atremia
V. Landsbergio kaltinimą

V i l n i u s , rugpjūčio 13 d.
(AGEP) — Lietuvos užsienio rei
kalų ministras Povilas Gylys
atmeta Seimo opozicijos vado
Vytauto Landsbergio kaltini
mus, kad Lietuva per mažai
dėmesio skyrė Švedijos premjero
Goran Persson susitikimui su
JAV prezidentu Bill Clintonu.
Spaudos konferencijoje pirma
dienį V. Landsbergis minėjo
Kuriamas eksporto apie Estijos ir Latvijos vadovų
pokalbius su Švedijos premjeru
rėmimo fondas
prieš jo vizitą į JAV, o Lietuvos
diplomatijos veiksmus pavadino
Vilnius, rugpjūčio 7 d. (Elta) „miegojimo diplomatija".
— Lietuvos vyriausybė patvir
tino Lietuvos eksporto rėmimo
Tirana. Albanijos gynybos
fondo kūrimo nuostatus. Fondas
teiks paskolas eksportinės pro ministras Saget Zhulali pa
dukcijos gamybos įmonėms, fi reiškė, kad jo valstybė per arti
nansuos Lietuvoje pagamintos miausius ketverius metus keti
produkcijos katalogų ir rekla na modernizuoti savo kariuo
minių prospektų leidimą, orga menę ir palaikyti glaudesnius
nizuos parodas, konferencijas ryšius su NATO bei kaimyninė
ir seminarus, rems parodų da mis valstybėmis Albanija buvo
pirmoji pokomunistinė valstybė,
lyvius.
Lėšas jam planuojama su pateikusi prašymą priimti ją į
kaupti iš biudžeto, užsienio pa NATO ir viena pirmųjų valsty
skolų, privačių asmenų ir įmo bių, pasirašiusių „Bendradar
nių įnašų, komercinių bankų biavimo taikos labui"' prog
paskolų, tarptautinių organi ramą. Zhulali pareiškė, jog Al
zacijų paramos. Fondui reika banija jau yra įvykdžiusi poli
lingų lėšų paieška užsiims Pra tinius reikalavimus, keliamus
monės ir prekybos ministerija. būsimiems NATO nariams ir
Fondą valdys taryba, kuriai dabar stengsis pasiekti reikal
vadovaus pramonės ir prekybos ingus techninius standartus. Al
ministras. Ji teiks Finansų banijos gynybos ministras paministerijai pasiūlymus dėl reiškėjog šalies vyriausybė per
reikiamų investicijų įtraukimo artimiausius dvejus metus keti
į Valstybės skolinimosi pro na modernizuoti jūrų laivyną ir
sustiprinti jūros sienų apsaugą.
gramą.

„Atrodo, pats V. Landsbergis
bus pramigęs", pareiškė Lietu
vos užsienio reikalų ministras ir
nusistebėjo, kad opozicijos vadas
geriau informuotas apie Estiją
ir Latviją nei apie Lietuvą. Kal
bėdamasis su korespondentu
ministras sakė, kad per infor
mavimo priemones buvo praneš
ta apie jo ir Švedijos užsienio
reikalų ministrės Lenos HjelmVVallen pokalbius telefonu prieš
ir po Švedijos premjero G. Pers
son vizito į JAV.
Tai buvo birželio 14-ąją Vil
niuje vykusių premjero Mindau
go Stankevičiaus ir birželio
22-ąją Florencijoje prezidento
Algirdo Brazausko pokalbių su
G. Persson tęsinys, pažymėjo
Povilas Gylys.
Pasak jo, šiuose pokalbiuose
pagrindinė tema buvo Baltijos
valstybių saugumas bei regioni
nis bendradarbiavimas ir Švedi
jos premjerui „buvo pateikta
visa reikalinga informacija
žodžiu ir raštu, iš kurios jis
galėjo spręsti apie mūsų poziciją
saugumo klausimais".
KALENDORIUS
Rugpjūčio 15 d.: Šv. Mer
gelės Marijos dangun paėmimas
'Žolinė). Arvilas, Utenis, Rugilė.
1382 m. mirė Didysis Lietuvos
kunigaikštis Kęstutis.
Rugpjūčio
16 d.: Šv.
Steponas, Vengrijos karalius
(969 1038 m); Rokas, Šarūne,
Grasilda, Alvitą.

ciškiečių naujai įsteigtai Šv.
Klaros ligoninei. Šios ligoninės
pašventinimas įvyks š.m. rug
sėjo 15 d. Pranešė, kad hepatito
(U8P8.M1000)
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Po Mišių oficialus seimo ati
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vich, kun. Albert Contons, kun.
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Ketvirtąjį seimo posėdį pradė
3315 W*SS(r) St.. Chteago. IL
činskas.
Posėdis baigtas malda. Posė- jome kun. Anderlonio sukalbėta
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Tat (78*) 888-8181
Robert A. Martin, Jr., C.V.
RRR R Kasasi*
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Pirmas apyt su Nocthaaalsm un-to
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Popietinis, j a u trečias šio kuopa, Bridgeport 141 kuopa,
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galjs dalyvauti šv. Mišiose kar nešė apie organizacijos iždo sudaro: John Baltrus, 19 kuopa, suvažiavimo posėdis, vėl buvo Waterbury 7 kuopa, Newark 29
Valandos pagal susitarimą
Tat (111) M
tu su vyčiais, švenčiančiais savo stovį ir pasiūlė biudžetą 1996-97 Pittsburgh, Mark Bell, 96 kuo pradėtas kun Juozo Anderlonio kuopa, E. Long Island 152 kuo
Speciaryt* — Vidaus Ugos
pa, Los Angeles 133 kuopa, An
suvažiavimą. Pareiškė, kad ir veiklos metams, kuris visų dele pa, Dayton, Mary Beth Slakis, malda.
7718 S. Kadasa. Cssiaai, R 8 8 — 1
Tat. 111-434-11»
AKIŲ CHIRURGIJA
16 kuopa, Čikaga, Walter Svek
jis yra ne vien airių, bet ir lietu gatų buvo priimtas.
„Pagalba Lietuvai" vadovas thracite 144 kuopa, ir Čikagos
Valandos pagal susitarimą
AKIŲ LIGOS
vių kilmės. Visiems delegatams
Seimą žodžiu sveikino: Česlo la, 3 kuopa, Philadelphia ir Rita Robert Boris apibūdino šio 112 kuopa. Individualūs žyme
ir svečiams jis palinkėjo sėkmin vas Mickūnas, Pasaulio Lie Sussko, 29 kuopa, Newark.
Ka». tat, (113) 471*
vieneto praėjusių metų veiklą, nys įteikti nariams, kurie dau
go ir vaisingo suvažiavimo. tuvių Bendruomenės ir Ameri
VIDAS J. ifaUMCKAS, M.D.
Ava.,
118
Po to buvo skaitomos įvairios perskaitė neseniai seselės Dolo- giausia prirašė naujų narių. Pir
1888 8.
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES UGOS
sV
Kun kleb. Prūsaitis sveikino kos Lietuvių Bendruomenės rezoliucijos.
ritos Butkutės iš Utenos padė mą vietą — Marytė Šepikaitė,
7711 S. KasMa Ava.,
Tat
133 kuopa, Los Angeles; antrą
visus Dvasios vadas kun. An Bostono apygardos vardu; dr.
Vyko simpoziumo diskusijos, kos laišką už nuolatinę paramą,
R.)
derlonis pareiškė, kad Lietuvos Juosas Kriaučiūnas — ALKOS tema — „Lietuvių reikalai,.ar vaistus, čiužinius, seselių pran vietą — Frances A. Daniels, 153
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mui. Buvo bandymų suskirstyti
LKDP narius į „liberalus" ir
„ k l i e r i k a l u s " , s i e k i a n t ją
suskaldyti, įtraukti LKDP į
Bažnyčios problemų sprendimą
ir tuo pačiu su ja supriešinti.
Kaip alternatyva LKDP, dr. K.
Bobelio iniciatyva prieš keletą
savaičių buvo „atkurta" Lietu
vos krikščionių demokratų są
junga. Visa tai nėra atsitiktinu
mai, tačiau nuosekliai vykdoma
politika, kylančiam LKDP auto
ritetui sumenkinti. Siekiama ne
tik susilpninti krikščionis demo
kratus, bet ir formuoti visuome
nėje nuomonę, kad LKDP yra
atsilikusi, vos ne konfesinė par
tija ir todėl nepajėgi tinkamai
dalyvauti šalies valdyme. Rei
kia nemažai pastangų netgi tu
rimoms pozicijoms išlaikyti ir
dar labiau jų reikia naujiems
šalininkams pritraukti.

KRIKŠČIONIŲ
DEMOKRATŲ ŠŪKIS:
„TARNAUTI LIETUVAI»
LKDP valdybos nario dr. Alberto Šimėno pokalbis
„Draugo" dienraščiui.
Albertas Šimėnas gimė 1950
Anykščių rajone Papilių kaime.
Ekonomikos mokslų daktaras,
docentas. Aktyvus grupės, ren
gusios Lietuvos ūkio reformos
projektų narys. Nepriklausomy
bės akto signataras. Buvęs
ekonomikos ministras. Krikš
čionių demokratų partijos
valdybos narys. Klausimus jam
pateikė LKDP remti grupės
nariai.
— Kokie pagrindiniai Jūsų
vizito i JAV tikslai?
— Pagrindinis šio vizito tiks
las — supažindinti išeiviją su
Lietuvos būkle ir, svarbiausia,
atskleisti artėjančių Seimo
rinkimų svarbą Lietuvos atei
čiai. Numatomuose susitiki
muose pasistengsiu išsamiau
supažindinti su atsikūrusios
LKDP veikla, jos programinė
mis nuostatomis. Taip pat kvie
siu išeiviją paremti krikščionis
demokratus artėjančiuose Sei
mo rinkimuose.
— Paskutinieji apklausos
duomenys rodo, j o g LKDP
visų partijų tarpe susilaukė
teigiamiausio įvertinimo. Ii
k u r žmonėse kyla sis pasi
tikėjimas?
— Iš tiesų, daugelyje skelbia
mų apklausų krikščionys demo
kratai pagal populiarumą dai
nai lenkia ne tik LDDP, bet ir
konservatorius. Tačiau esu lin
kės manyti, kad žymiai patiki
miau būtų vadovauti ne apklau
sų, o pereitų metų įvykusių rin
kimų į savivaldybes rezultatais.
Tada rinkimuose dalyvavo 43
proc. visų rinkėjų. Rinkimuose
dalyvavusių rinkėjų balsų dau
giausiai gavo konservatoriai —
33.9 proc., LDDP - 17.1 proc.
krikščionys demokratai — 14.2
proc., lenkų rinkimų akcija —
6.6 proc., valstiečių partija — 4.8
proc., socialdemokratai — 4.4
proc. ir t.t. Labiausiai tikėtina,
kad savivaldybių rinkimuose
dalyvavusių dauguma pasirinks
tas pačias partijas. Tačiau Sei
mo rinkimuose žmonės bus ak
tyvesni ir turėtų dalyvauti jau
ne 43 proc., o apie 60 proc. visų
rinkėjų. Tai, kad apie 20 proc.
būsimų rinkėjų iki šiol neparodė
savo apsisprendimo, paskatino
naujų partijų kūrimąsi. Šiuo
metu susikūrė daug naujų par
tijų, kurioms vadovauja Lietu
voje žinomos asmenybės, prade
dant K. Prunskiene, baigiant
išeivijoje itin gerai žinomu K.
Bobeliu.
Didžiulis dėmesys, kurį šiuo
metu naujosioms partijoms ski
ria spauda, televizija, radijas,
rodo, kad šios partijos turi
pakankamai lėšų rinkiminėms

Albertas Šimėnas.
akcijoms organizuoti ir kiek
viena jų rimtai pretenduoja gau
ti net keletą procentų rinkėjų
balsų. Akivaizdu, kad esant
tokiai konkurencijai, nei vienai
partijai nepavyks surinkti abso
liučios balsų daugumos, todėl
vyriausybę turės sudaryti par
tijų koalicija.
- Kokius tikslus krikščio
nys demokratai s a u n u m a t o
a r t ė j a n č i u o s e S e i m o rin
kimuose?
— Siekiant dešiniųjų pergalės
rinkimuose, krikščionims de
mokratams tenka ypatingas
vaidmuo, nes konservatoriams
pritraukti naujus rinkėjus yra
labai sudėtinga. Juo labiau, jog
dauguma kaimo žmonių iki šiol
dar mano, kad dėl sunkios jų
būklės kalti konservatorių
vadai.
Krikščionių demokratų popu
liarumą žymia dalimi lemia
gilios šios partijos tradicijos ir
atlikti darbai, atkuriant ir
puoselėjant Lietuvos valstybę
iki jos sovietinės okupacijos.
Pagrindinės vertybės, kuriomis
remiasi krikščioniškoji demo
kratija, yra suprantamos ir ar
timos Lietuvos žmonėms.
Nuosaiki ir dalykiška atsikū
rusios krikščionių demokratų
partijos pozicija visais svar
biausiais valstybės raidos klau
simais, konstruktyvus darbas
Seime, kurį gerai iliustruoja
sėkmingos iniciatyvos organi
zuojant 47-ojo konstitucijos
straipsnio pataisų priėmimą
Seime, valstybinio saugumo
sampratos rengimą bei jos
aprobavimą, didina LKDP po
puliarumą. Tai kelia kairiųjų
jėgų susirūpinimą. Neat
sitiktinai spaudoje šiuo metu
keliamos abortų ir mirties
bausmės problemos, kurių
sprendimui, pagal krikščioniš
kas nuostatas, Lietuvos visuo
menė dar nėra pasirengusi.
Labai daug dėmesio skiriama
Bažnyčios autoriteto menkini

UŽUOMINOS APIE
IŠNYKUSIĄ PADERMĘ
VYTAUTAS VOLERTAS
29
— Koks tas reikalas?
— Šį rytą ištaigoje priėjo prie manęs vienas iš IRO
valdininkų ir pasakė: atrodo, kad atėjo jūsų emigraciniai
dokumentai. Jis pats gerai nesusigaudo, nes pagal DP
įstatymą dar niekas neišvažiavo. Bet patarė tau
pranešti, kad būtum pasiruošęs į Kempteną grįžti.
Tai bent, tai bent! Ta gruodžio vienuoliktosios žinia
taip paveikė, kad net pamiršau išmoktąją poemos dalį.
Bet - tai negali būti! Jokiose loterijose nieko nelaimėjau
(ir iki šios dienos nelaimiu), nieko nerasdavau, tai kaip
galėtų įvykti, kad būtume pirmi iš Kempteno išvažiuo
ti?
Dienos ėjo, šventes jau buvo prie durų. Mokykloje
angliškai atgiedojome Kalėdų giesmes, tada reikėjo
kiekvienai tautybei su savomis giesmėmis pasirodyti.
Kai sustojo minia ukrainiečių, kai pravėrė burnas, net
pastatas sudrebėjo. Ir ką jie giedojo? Lietuviškas gies
mes, tik į savo kalbą išsivertę... Kaip mes, vargdienėliai
lietuviai, kurių vos vos keliolika, galėtume pasirodyti?
Ir dar bebalsiai... Sustojome slėpdamiesi u i gen. V. Mie
želio, labai malonaus, bet taip pat nusigandusio žmo
gaus, ir pažiopsojome, kiek sugebėjimai leido. Prieš
ukrainiečius atrodėme lyg žvirblis prieš jautį. Bet ir

Šiuo metu krikščionių demo
kratų frakcija Seime turi 12
narių. Jeigu Seimo rinkimuose
gausime tiek pat, arba mažiau
vietų, tai tokį savo pasirodymą
vertinsime kaip nesėkmingą.
Pagal esamą padėtį, itin didelės
sėkmės atveju, galima tikėtis
padidinti turimas vietas iki 30.
Tačiau svarbiausia yra ne tai,
kiek vietų Seime turės krikščio
nys demokratai, o bendra deši
niųjų partijų pergalė rinkimuo
se, nes būsimas Seimas ture?
priimti sprendimus, kurie nu
lems tolesnę Lietuvos raidą il
gam laikui.
— Kokius S e i m o sprendi
m u s J ū s turite o m e n y j e ir ko
k i u s p a v o j u s k e l i a kairiųjų
j e g u pergalė?
— Lietuvos nepriklausomy
bės bylą bus galima laikyti
sėkmingai užbaigta tada, kai
Lietuva įsijungs į Europos
valstybių šeimą, tapdama ne tik
Europos Sąjungos, bet ir NATO
nare. Tai svarbiausios stra
t e g i n ė s p r o b l e m o s , kurių
s ė k m i n g a s s p r e n d i m a s ga
rantuotų žmonių gerovę ir
valstybės saugumą ilgalaikei
ateičiai. Natūralu ir visiškai
suprantama, kad Rusija norėtų
išlaikyti Baltijos kraštus savo
įtakos sferoje. Kairiųjų pergalė
Seimo r i n k i m u o s e žymiai
sustiprintų Rusijos pozicijas,
siekiant savo tikslų. Lietuvos
žmonių pasirinkimas, gilios
ūkio ir s o c i a l i n ė s krizės
sąlygomis remti postkomunistus, sudarytų Rusijai geras
sąlygas argumentuotai teigti,
kad Lietuva nenori ir negali
vystytis sparčiau, negu Rusija,
ir todėl tikslinga Lietuvą palikti
Rusijos globai.
Be to, kairiųjų jėgų valdžios
veiklos rezultatai parodė, kad
tinkamai spręsti Lietuvos ūkio
ir žmonių socialines problemas
jos yra nepajėgios.
— Kokie u ž d a v i n i a i numa
tomi k r i k š č i o n i ų d e m o k r a t ų
rinkiminėje
programoje?
— Krikščionių demokratų
partija savo programoje suteiks

pirmenybę šiems uždaviniams: Valstybės turtinės padėties au
sustabdyti skurdą ir sudaryti ditui atlikti bus pasitelkti tarp
normalias gyvenimo sąlygas tautiniai žinovai.
žmonėms pragyventi iš savo
Toks valstybės turtinės padė
sąžiningo darbo
ties įvertinimas nebus tik vien
sudaryti būtiniausias gyveni kartinis aktas, o nuolatinio
mo sąlygas sočiai tai remtiniems sistemingo visuomenės infor
mavimo apie valstybės turtinę
žmonėms;
sutramdyti organizuotą nusi padėti pradžia.
kalstamumą, iš -yvendinti ko
— Kokios pagrindinės šiuo
metu problemos Lietuvoje?
rupciją ir nebaudžiamumą;
sumažinti girtavimą ir kitokį
— Išskirčiau tris, neatidėlio
tino sprendimo reikalaujančias
socialinį blogį.
ir tolesnę valstybės raidą le
Kiti mūsų uždaviniai yra:
miančias, problemas: žmonių
ugdyti vertybes pripažįstan pragyvenimo lygio pakėlimas,
čią, atsakingą, - lidarią pilieti teisėsaugos ir teisėtvarkos val
nę visuomenę;
stybėje užtikrinimas, integraci
kurti teisinę alstybę, grin ja į Europos Sąjungą bei NATO.
džiamą europi, tiškos teisės
Pirmosios problemos aktualu
principais;
mą sąlygoja daugumos Lietuvos
puoselėti t a t inę lietuvių žmonių itin žemas pragyvenimo
kultūrą europinėje tautų lygis; antroji problema api
bendrijoje;
ma reikiamos tvarkos san
įgyvendinti v suomenės in tykiuose t a r p valstybės in
teresams tarną t ančia valdžios stitucijų, ūkio subjektų gyvento
sistemą;
jų užtikrinimą, bei nusikalsta
užtikrinti valstybinį saugu mų struktūrų sutramdymą. Tre
mą, įsijungiant Į transatlantinę čiosios problemos sprendimas
apsprendžia Lietuvos vystymosi
saugumo sisten-ą.
— Nuo k o siūlytumėte pra raidos spartumą ir valstybės
dėti, jeigu pavyktų laimėti saugumo užtikrinimą ateities
kartoms.
Seimo rinkimus.
— Kokiomis priemonėmis
Valstybinius sprendimus
k
r
ikščionys
demokratai
ūkio, finansų ir socialinėje
numato
pagerinti
žmonių so
srityse pirmiausia sąlygoja
valstybės t u r t i n t padėtis. Esa cialinę padėtį?
— Vienintelis socialinių pro
mą padėtį svarbu žinoti ir
v a l s t y b ė s institucijoms, ir blemų sprendimo šaltinis yra
visuomenei. Tik viešai paskel ūkio plėtra, sukurianti darbo
bus patikimą esamos padėties vietas ir užtikrinanti būtinas
įvertinimą ir ją sąlygojusias valstybės pajamas jos sociali
priežastis, tebus galima priim nėms programoms įgyvendinti.
— Prašome kiek išsamiau
ti valstybinius sprendimus, ku
papasakoti
apie krikščionių
rie bus suprantami visuomenei
ir realiai įgyvendinami. Šiuo demokratų ūkio plėtros pro
metu patikimos oficialios infor gramą, j u o labiau, kad Jūs
macijos stokojama, arba ji sle pats esate ekonomistas?
— Krikščionys demokratai
piama ir sąmoningai iškraipo
ma. Tai sudaro sąlygas manipu numato tokias ūkio plėtros
liuoti argumentais, pateisinant kryptis:
suinteresuotus valdžios spren
pakeisti valstybės teises ir
dimus dėl privatizavimo, bankų atsakomybę valstybės ūkiniame
ir indėlių, užsienio paskolų ir gyvenime taip, kad jos atitiktų
valstybės nustatomų socialinių dabartinės rinkos reikalavimus;
garantijų.
nustatyti ir vykdyti atsa
kingos
valstybės pajamų ir išlai
Numatome neatidėliotinai at
dų
politiką;
likti valstybės esamos turtinės
padidinti ūkio konkurentabipadėties įvertinimą ir jo rezul
lumą,
užtikrinanti ūkio plėtrą
t a t u s paskelbti visuomenei.
bei
gyventojų
užimtumą;
Šis įvertinimas aprėps: turi
vykdyti
Lietuvos
ūkio įjungi
mą, perleistą ir iššvaistytą
mo
į
ES
politiką,
užtikrinančią
valstybės turtą bei už jį gautas
lėšas, ypač manipuliacijas su ūkio raidai palankias ilgalaikes
įmonių kapitalu; pastarųjų ke perspektyvas.
Valstybes pareiga yra vykdyti
lerių metų biudžeto lėšų panau
dojimą pagal įstatymo numaty pelningų ūkio raidos krypčių
tą paskirtį, ypač tų, kurios buvo paiešką ir jas remti, sudaryti
skirtos energetikai ir žemės palankias sąlygas verslui plėtoti
ūkiui remti; valstybės vardu, ar atskirose ūkio srityse visiems
ba su jos garantija, gautų užsie ūkio subjektams, užtikrinti
nio kreditų paskirstymą ir jų ūkinio gyvenimo teisinę priežiū
grąžinimo užtikrinimą, kitus rą ir saugumą legaliam verslui.
valstybės turtinius įsipareigoji Todėl nedelsiant reikia pakeisti
mus; valstybės institucijų daly ūkinių ministerijų funkcijas
vavimą banku neteisėtose ir ne taip, kad jų rūpesčio objektas
pateisinamai rizikingose opera būtų visas ūkis, o ne vien tik jo
cijose, iš bankų pasisavintų ir valstybinis sektorius. Krikščio
iššvaistytų lėšų dangstymą val nys demokratai savo programo
stybės sąskaita; grupuotėms pa je numato panaikinti įstatymų
sitarnavusius sprendimus dėl nuostatas, tiesiogiai ar netiesiomuitų, mokesčių ir licenzijų.
(Nukelta j 5 psl.)

kitos tautybės nepasižymėjo. Laimėjimą ukrainiečiams
lėmė skaičius ir stepėse išlavinti balsai. Net į religinę
ekstazę įkritau, jų pasiklausęs.
Po visų šventų giesmių išvažiavau Kalėdoms į
Kempteną ir traukiny mokiausi tą prakeiktą poemą.
Štai ką politika ištaisė! Nenorėjau nei tos Lenkijos
dalies, kurią ukrainietis Lietuvai atidavė ir dėl kurios
tada vargau.
Kalėdos kaip Kalėdos. Apie emigraciją jau niekas
nekalbėjo, net ir tasai IRO valdininkas vengė mano
žmoną sutikti. Be to, pradėjo man skaudėti dantį. Ir
kiekvieną valandą tasai skaudėjimas augo. Gydytis ne
buvo kaip, nes gruodžio 27 d. vėl reikėjo būti mokyk
loje. Grįždamas sėdėjau traukiny ir vos kenčiau.
Nerūpėjo poema, emigracija, kitokie rūpesčiai, menkesni
u i danties skausmą. Grįžęs miestely susiradau dantis
tą, kuris negailestingai išlupo tą nemalonų burnos
įnamį. Gerai!
Vėl sėdžiu su kitais likimo bendrais klasėje ir.
nespėjus po kelionės ir danties netekimo atsipūsti, skam
bina žmona:
— Skubėk, kiek gali! Reikia emigracijos dokumen
tus tvarkyti!
— Tik vakar atvažiavau, net išsimiegoti nespėjau!
- Skubėk, skubėk!
— Gerai, gerai. Skubu.
Sekančią dieną, gruodžio 28 d , skubu! Tikra tiesa.
Reikia įvairias formas pildyti, pas gydytojus lankytis.
Kas iš to bus, niekas nežino. Vos baigiame šimtą kartų
savo parašus ant popierių pakloti, užklumpa Nauji

Danutė

Bindokienė

Rinkimai čia ir ten
Ne tik Lietuvoje, bet ir mūsų
gyvenamame krašte stipriai
j a u č i a m a s „priešrinkiminis
nuobodulys", nors, žinoma, dėl
gerokai skirtingų priežasčių.
Mums šiandien sunku suprasti,
kad lietuviai, įstengę atlikti tie
siog neįsivaizduojamų propor
cijų žygdarbį — atsikratyti pus
šimtį metų juos varginusios
okupacijos ir atkurti nepri
klausomybę, po šešerių laisvo
gyvenimo metų neteko pasitikė
jimo savimi ir nesijaučia pakan
kamai tvirti, kad išmestų iš val
džios netinkamų žmonių gru
pelę. Tiesa, praėjusiuose rinki
muose buvo padaryta stambi
klaida ir vyriausybės vairas
patikėtas vienai partijai, kurios
s v a r b i a u s i a s t i k s l a s — ne
valstybinės gerovės statymas, o
griovimas. Bet šiandien visiems
verta prisiminti posakį: „Su
klysti žmogiška; neatitaisyti
klaidos, jeigu atsiranda gali
mybe, yra neišmanėliška".
Pirmoji proga lietuvių tautai
atitaisyti klaidą suteikiama
spalio 20 d. — Seimo rinkimų
metu. Jeigu ši galimybė liks
n e i š n a u d o t a , žmonės neis
balsuoti, manydami, kad jų
balsai neturi jokios reikšmės.
kad viena partija (ar panašių
partijų junginys) tolygi kitai —
šiuo atveju valdančiajai — par
tijai, tai jie verti ir toliau riedėti
nuosmukio pakalnėn
Galime sakyti, kad lietuviai
yra užsispyrėliai ir pernelyg
kantrūs, bet jų negalime ap
kaltinti bukaprotiškumu ar ne
veiklumu, kai tikras reikalas
prispiria. Mes esame įsitikinę,
kad žmonės, prieš šešerius me
tus vieningai pasisakę už nepri
klausomybę, įstengę pakišti
koją net „nenugalimai" Sovie
tų Sąjungai, kad ji ilgainiui pargriūtų ir subyrėtų, tvirtai apsi
spręs paimti tėvynės ateitį į
savo rankas, išsirinkti tinkamą
Seimą, vėliau — prezidentą, ir
p a t y s k u r t i savo šviesesnę
ateitį.
A m e r i k i e č i a m s artėjantys
prezidento rinkimai nėra taip
gyvybiškai reikšmingi, kaip
Lietuvoje. Ar bus dar kartą per
rinktas dabartinis Bill Clinton,
ar išrinktas respublikonas Bob
Dole, gyvenimas per ketverius
metus neatpažįstamai nepasi
keis. Pagrindinės problemos
krašte jau egzistuoja ne vieno
prezidento kadencijoje. Visi
prieš rinkimus prižada balsuo
tojams sumažinti pajamų mo
kesčius, pagerinti valstybės ekonomiją ir tuo pačiu gyventoju
b u i t i e s lygį, s u b a l a n s u o t i
valstybinį biudžetą, kovoti su
nusikalstamumu, remti tai. kas
balsuotojams atrodo remtina...
Po rinkimu tik mažai pažadu
i daliai skiriamas dėmesys, nes

metai. Sutinkame juos keistose nuotaikose ir sausio 2
d., sekmadienį, vėl leidžiuosi į Liaufą. Žmona palydi ir
kukliai nusiskundžia: jei tau reikės taip dažnai važinėti,
kur imsime pinigų kelionėms?
Kur imsime... Juk dabar tik ji viena dirba. Gal ne
reikės dažnai važinėti, gal kaip nors išsiversime.
Už trijų dienų, sausio 5, vėl žmona saukia atgal.
Dabar jau visiškai atgal. Ar todėl, kad grįžti jau
neturėsime pinigų? Važiuoju iš Liaufo, kuriame
nespėjau mintinai išmokti poemos, kur manęs niekas
nerišo, išskyrus ten likusį mano dantį, pirmąjį gyvenime
prarastą.
Kemptene gaunu žinią, kad mums yra atėjusi ir kita
garantija Balfo keliu. I Filadelfiją, iš nepažįstamų, nie
kados negirdėtų žmonių. Visą dieną į vargingus la
gaminėlius krauname savo dypukišką turtą. Daug tur
to, tai vis laikraščių rinkiniai ir knygos. Tokių kaip mes,
skubančių į JAV, Kempteno stovykloje susidaro arti de
šimties. IRO atsiunčia sunkvežimį ir mus, didelius
keliauninkus, veža į Augsburgą. Penktadienis, sausio
septintoji. Amerika, Amerika! Štai atvyksta naujas
angliakasys, nes prasižioti, kad turiu garantijas ir į Fila
delfiją, bijojau. O jei reikės viską iš naujo pradėti?
Čia, Augsburge, baisi maišatis. įstaiga po įstaigos,
gydytojas po gydytojo. Iš gyslų siurbia kraują, dėl jo kelių
lašelių bado pirštus, išrengia ir sukinėja nuogus, švie
čia plaučius, kitas kūno dalis. Žiūrinėja moterys, žiū
rinėja vyrai. Nepatogu, bet Amerika — ten tai patogu!
Mano ir žmonos apžiūrinėjimai sako, kad abu naujam
kraštui tinkame. Todėl jau ketvirtadienį, sausio 13

visos tos problemos yra taip
giliai jsišaknijusios. kad lengvai
ir greitai jq išravėti neįma
noma. Ir balsuotojai, ir kundidu
tai tą žino. todėl per daug nesi
jaudina, jeigu priešrinkiminė
gražbylyste vėliau nutolsta nuo
tikrovės
Šios savaites pirmadienj San
Diego. C A. prasidėjo didysis
Respublikonu partijos seimas —
su plakatais, margomis kepu
rėmis, trankia muzika, spalvo
t a i s b a l i o n a i s ir nesibai
giančiomis kalbomis, daugiau
sia ta pačia tematika. Žodžiu,
suvažiavimas režisuotas pagal
daug kartų išbandytą — ir
visuomet veiksmingą — modeli.
Nors suvažiavime atstovaujama
visoms Amerikos valstijoms ir
tie atstovai entuziastiškai pasi
t i n k a kiekvieną kalbėtoją,
komentatoriai ir seimo eigos
stebėtojai priekaištauja, kad
ypač šiame Respublikonu parti
jos sąskrydyje nelabai išryškėja
Amerikos balsuotoju veidas
Nuolat pabrėžiama, kad gau
šioje atstovų minioje labai ne
daug juodosios rases delegatu.
mažas procentas ir moterų, vos
vienas kitas, atstovaujantis Azi
jos rasėms, ispaniškai kalban
tiems. Vadinasi,
trūksta
margumo, kuris parodytų tik
rają šio krašto gyventoju sudėtį.
Respublikonai savo ruožtu
teisinasi, kad atidarymo metu
buvo pakviestas kalbėti gen.
Colin Povvell. o jis atsveria visą
minią juodosios rases delegatų...
Neatskiriama šiu suvažia
vimų dalis, be abejo, yra ir
demonstracijos, vykstančios prie
salės. Čia įvairūs disidentai,
nepatenkinti susirinkusios par
tijos siūlomomis programomis,
kelia triukšmą, protestuoja,
siūlo savo sprendimus. San
Diego mie.ste taip pat retkar
čiais paminimos tokios demons
truojančiųjų grupuotes, bet tik
labai trumpai, kad nesudrums
tų pasauliui norimo parodyti
įvaizdžio: respublikonu prieš
rinkiminis suvažiavimas vyksta
vieningai ir kultūringai.
Bent viena mįslė jau paaiš
kėjo: kandidatas Bob Dole po il
go delsimo ir svarstymo vicepre
zidentu pasirinko Jack Kemp.
kuris galbūt įstengs sužadinti
rinkėju dėmesį. Tai vienas stip
resniųju kandidatų j vicepre
zidentus. lyginant jį su pasta
rujų dviejų prezidentų pasi
rinktaisiais. Kažkaip atrodo,
kad kandidatuojantys į prezi
dentus ne visuomet supranta
viceprezidento paskirtį, juk jis.
jeigu atsitiktu nelaimė, turėtu
tapti -JAV prezidentu, tad ir
asmuo, renkamas viceprezi
dentu, turėtu tikti šioms parei
goms.

(piktai dvasiai tinkama dienai su mumis gražiai pa
kalba JAV konsulato tarnautojas ir išduoda vizas Taip
greitai ir stebuklingai'
Vakare traukiniu dar grįžtame j Kempteną drau
gų atsisveikinti. Rytojaus dieną turiu paskutinę pamoką
savo auklėtoje klasėje Sausio 15 d. mus palydi didelis
būrys į traukinio stotį ir — su Kemptenu ryšiai baigiasi
Jame išgyvenau trejis su puse metų. Tai sunkių sąly
gų, intensyvaus, bet įdomaus darbo, visiško subrendimo
ir šeimos sukūrimo laikas Šio miesto niekados blogu
žodžiu neminėjau Ir niekados negrįžau jo vel pamatyti
Augsburge laukiame tolimesnės keliones nieko ne
veikdami. Ir sunegaluoja žmona! Dvi dienas tempera
tūra pakilusi iki 39.5" C. Kas bus, jei staiga paskelbs.
kad transportas jau juda? Liksime. Visi nudundės, o mes
iškilmingai palydėti, grįšime į Kempteną. Tai bus
Amerika...
Nelaimėje visada atsiranda gerų patarėju. Kažkas
išdėstė:
— {pilk pusę stiklines konjako, kitą pus<. užpildyk
labai karšta arbata, negailėk cukraus. įspausk citriną
Kai vakare išgers, ryte bus sveika.
Konjako, arbatos, citrinos, cukraus Tokių dalyku
neturėjome. Juk mus maitino valgykla, kurioje laikėsi
tik rudas, nesaldintas vandenėlis, o citrina ir konjakas
kiekviena lankytoją būtų užgriuvę tokia nuostaba, kad
kojos neišlaikytų. Šokau egzaminuoti visus ten buvusius
lietuvius
,D
,
'Bus daugiau 1
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KUNIGAS, VERTĖJAS
ŽURNALISTAS
Kun. A u g u s t i n o Steigvilas,
MIC, L i e t u v i ų l a i k r a š č i o
„Laikas" (Tiempo) redakto
rius, kalbasi s u kun. Kazimie
ru A m b r a s u , SJ, besilankan
čiu Buenos Aires, Argen
tinoje.
— Kunige Kazimierai, pra
šyčiau papasakoti apie savo
p r a ė j u s i o k u n i g i š k o gyveni
mo veiklą Lietuvoje, L e n k t o 
je, Italijoje, F i l i p i n u o s e i r
dabar Kanadoje?
— Kunigystė prasidėjo Latvi
jos pasienyje, nuošalioje ir tuš
čioje Skaisgirio parapijos bažny
čioje, kurios klebonu anuomet
buvo t. Leonardas Jagminas, da
bartinis jėzuitų naujokyno vado
vas, K a u n o Tarpdiecezinės ku
nigų seminarijos profesorius. Jis
pasikvietė šalimais dvidešimt
šešerius m e t u s į gretimą Žaga
rės parapiją ištremtą arkiv. Ju
lijoną Steponavičių, kuris 1988
m. rugpjūčio 16 d. vakare mudviems su V y t a u t u Vaičiūnu su
teikė diakono šventimus. Iš pat
ankstyvo ryto, kitądien, rugpjū
čio 17, kolei d a r saulė nebuvo
patekėjusi, m u d u su Vytautu iš
šio arkivyskupo tremtinio ran
kų gavome kunigystę ir iš jo
lūpų išgirdome nuostabių pamo
kančių žodžių, kurie per visą
gyvenimą buvo ir dar dabar te
bėra tarsi kelrodė žvaigždė.

ir pagarbos. Tuose tekstuose bū
davo tokių subtilių istorinių
užuominų, diplomatiško atsar
gumo, tuometinės politinės
svarbos ir gilaus filosofinio,
teologinio svorio, kad vieną
sakinį ar mintį išnarplioti kar
tais užtrukdavo valandas. Su
Tėvu V. Pupiniu pasitardamas,
Vatikano radijo lietuviškų laidų
redakcijoje tebedirbdamas, nradėjau versti iš italų k. Jono
Pauliaus II parengtas kalbas,
pamokslus būsimajai Lietuvos
kelionei į Lietuvą. T a s kalbas
ne tik reikėdavo išversti į
lietuvių k., bet ir savo balsu,
a i š k i a i ir t i k s l i a i t a r i a n t
kiekvieną žodį. įrašyti į specia
lias magnetines juostas, iš kurių
Jonas Paulius II, vaikščiodams
po Vatikano sodus ir savo kabi
nete būdamas, mokėsi lietuviš
kos tarsenos.

Pats nesuprantu, kiek Šv.
Dvasia tuo metu siuntė jėgų,
šviesos ir iš viso kiek turiu būti
dėkingas už tą antgamtinę pa
galbą, vadovavusiai m a n tada
tokioms mano silpnoms jėgoms.
Manau, kad svarbiausias mano
tos kelionės tikslas, k u r buvau
kardinolo Vincento Sladkevi
čiaus ir jėzuitų provinciolo
Viešpaties dėka nusiųstas Ro
mon, — tai parengti lietuviškai
šv. Tėvo kelionei reikalingus
tekstus, kuriuos jis skaitė,
Tada, užsimetęs kuprinę a n t būdamas Lietuvoje, ir antrasis
pečių, sėdau j pirmą pasitaikiu — irgi svarbus uždavinys, ku
sią mašiną ir vėlei grįžau i riam Dievas žmonių rankomis
Vilnių, k u r universitete dėsčiau — mane siuntė Italijon: suorga
lietuvių kalbą ir vertimo teori nizuoti ir parengti „Amžinojo
jos, praktikos bei kitas šio nau žodžio" radijui, kuris buvo
jo mokslo disciplinas. Pačias Amerikoje Birmingeme Motinos
pirmąsias šv. Mišias, vienų Andželikos vadovaujamas, lie
vienas ašarodamas, aukojau sa tuvių kalba kasdienę liturginę
vo Žirmūnų gatvės kambarėly valandinę laidą, pareikalavusią
je, a n t savo darbo stalo, k u r itin daug atsargumo, jėgų, laiko
buvo uždegtos dvi žvakutės, ir Dievo malonės, Švč. Mergelės
k u k l ū s , iš v i r t u v ė s spintos Marijos pagalbos.
paimti, šiai iškilmingai akimir
Šiai, kaip ir visoms kelionėms
k a i reikalingi indeliai ir už į užsienį, popiežiui būdavo ren
dangstytas langas, kad priešais giami specialūs, dailūs įrišti ir
gyvenantys žmonės nematytų, rūpestingai parengti mišiolai su
ką a š čia veikiu.
visomis liturginėmis apeigomis
Kadangi Lietuvių kalbos ka ir tekstais. Čia irgi prisireikė
tedrai reikėjo siųsti dėstytoją mano pagalbos, nes mišiolas
Lenkijon, į Poznanės Ad. Micke rengiamas keliomis — latvių,
vičiaus u n i v e r s i t e t ą dėstyti estų, rusų, gudų, ukrainiečių,
lietuvių kalbos, prof. Z. Zinke lenkų kalbomis, — o skaitiniai,
vičius prašė m a n e važiuoti už visuotinės maldos neapsieidavo
sienin. Šitaip su knygų pundu ir be lietuvių kalbos. Paskui
a n t pečių atsidūriau Lenkijoje. Vatikano atsakingi darbuotojai
Ir vėlei a n k s t ų rytą, kol dar man už pagalbą, rengiant šiuos
žmonės miega, paaukojęs šv. dokumentus, mišiolą, specialius
Mišias savo kambaryje eidavau plakatus ir atvirukus, davė ne
universitetan
profesoriauti. tik specialų padėkos laišką,
Tik gal vienas kitas vietinis raštą, bet ir padovanojo vieną to
lenkas jėzuitas težinojo mane mišiolo egzempliorių, kurį, bū
kunigu esant. Bene po metų, jau damas namuose, atidaviau Vil
iš Lenkijos išvažiuojant, kai n i a u s u n i v e r s i t e t o biblio
šeimininkė mano darbo stalčiu tekai.
je rado lenkišką mišiolėli, vien
Vėliau, kai jau paskubomis
t i k t a i ji p a k l a u s ė , a r nesu prieš pat kelionę reikėjo vieną
kunigas.
po kiti keturiolika t ų svarbių
Metus padirbėjus Poznanės dokumentų parengti, talkinti
Adomo Mickevičiaus universite sutiko tuo metu Romoje studi
to Kalbotyros institute. Dievo javęs T. Lionginas Virbalas. SJ..
pirštu. Mergelės Marijos užtari su kuriuo kartu ne tik pabaigė
mu, ūžtelėjus atšilimo bangai, me versti, bet taip pat sukli
kardinolo V. Sladkevičiaus bu juoti specialius popiežiui skirtus
vau a t š a u k t a s iš Lenkijos ir darbo egzempliorius dviem —
pradėjau dėstyti Kauno kunigų italų ir lietuvių — kalbomis, kad
seminarijoje, iš. k u r prireikus jis, kaip pats asmeniškai prašė,
Vatikano radijui jėzuito iš Lie galėtų ne tik skaityti, bet ir
tuvos, buvau pasiųstas į Romą. s u p r a s t i , ką s k a i t o . Tada
Ten išbuvau ketverius metus, kelionės metu į Baltijos šalis,
per kuriuos popiežiui ketvirtą- kliuvo laimė ne tik savo ausimis
klausytis lietuvių
kalba
syk apsilankius Lenkijoje, su
žurnalistų grupe dirbau Varšu parengtų kalbų, bet ir, sėdėda
voje, rengiau laidas Vatikano mas Vilniaus radijo centre, kar
radijui, kuris j a s transliavo j tu su įvairių tautų žurnalistais,
Lietuva. Be to, kai buvo rengia lydėjusiais šv. Tėvą. stebėjau šią
masi šv. Tėvo kelionei į Lietu istorine kelionę visas dienas ir
vą, j a u daugiau kaip prieš me lietuviškai r e n g i a u laidas,
t u s laiko iš Vatikano atkeliavo kurios buvo siunčiamos iš
pirmasis popiežiaus pamokslas, Vilniaus į Romą Vatikano
kurj reikėjo išversti j lietuvių radijun
kalbą. Taigi tai kelionei Vatika
Iš Romos sekmadieniais daž
no darbuotojai, padedami Vati nai keliaudavau į kalnus, įvai
kano radijo lietuviškų laidų re rias šio krašto vietas ir pajūrį,
dakcijoms, rengėsi gana inten aplankiau Šveicariją. Kadangi
syviai, planingai ir kruopščiai. jėzuitui prieš paskutinius įžadus
Prasidėjo atsakingas darbas, reikia baigti vadinamąjį terciakurio kiekvienas sakinys, žodis tą, lietuviškai vadinamą trime
reikalavo tikslumo, atsargumo tį, šešiems mėnesiams vokiečių

Kauno Tarpdiecezinės kunigų seminarijos ki.-nelis.

jėzuitų provincijos skirtomis
lėšomis išvažiavau į vieną gar
siausių Filipinuose jėzuitų
vadovaujamą Ateneo universite
tą, kur susipažinau su tenykšte
kultūra, istorija, papročiais,
buitimi, įvairių vienuolijų gyve
nimu ir šeimomis. Grįždamas
Romon iš Filipinų, aplankiau
jau beveik 50 metų Indijoje
apaštalaujantį t. Donatą Slapšį.
SJ. Po politinių permainų atsi
vėrus daugeliui naujų laisvojo
pasaulio ir vietinių informacijos
šaltinių, Vatikano radijas nu
stojo buvusios reikšmės. Tada
buvau pasiųstas Kanadon, kur
nuo 1993.10.28 dirbu Montrealio Aušros Vartų parapijoje.
— Kokia veikla šalia kuni
giško d a r b o J u s domina?
— Studentaudamas domėjau
si akordeonu, Morzės abėcėle,
mokiausi pūsti dūdą, įsigijau
teisę vairuoti motociklą, auto
mobilį. Verčiau iš anglų, rusų,
lenkų k. knygas, rašiau eilėraš
čius, įvairius mokslo ir publicis
tinius straipsnius važinėjau su
mokslo pranešimais į įvairius
vertėjų kongresus, suvažiavi
mus, susitikimus, plenumus.
Ypač man patiko ir nebenustojo patikti kelionės po įvairius
kraštus ir žemynus.
— Kodėl pasirinkote žur
nalisto veiklos sritį?
— Nuo mažumės buvau kom
pozitorium, bet, deja, anuomet
negalėjau nei savo kūrinių už
rašyti, nei pagroti, nei tapti
muzikantu. Paskui svajojau bū
ti diplomatu, bet iš sovietų
užimtų šalių vien didelių komu
nistų vaikai tegalėjo siekti
tokių mokslų. Rinktis žurnalis
to darbo nesirinkau, bet gyveni
mas taip susiklostė, kad pradė
jau dirbti ne ten, kur norėjau,
bet kur galėjau ir kur mane pri
ėmė. Dabar, kur būdamas ir ke
liaudamas, stengiuosi šį tą
juodu ant balto sukrapštyti, kad
mūsų lietuviškųjų katalikiškų
leidinių redakcijos galėtų savo
skaitytojus mažumėlę su užsie
nio lietuvių gyvenimu ir pasau
lio kultūra, istorija, geografija
supažindinti... Juk Lietuvoje ne
daug laikraščių ir žurnalų turi
savųjų korespondentų svečiose
šalyse.
— Ką J ū s b e n d r a i s b r u o 
žais galite pasakyti apie savo
viešnagę Argentinoje, apie
mūsų lietuvių veiklą?
— Kaip ir kitose šalyse, —
Amerikoje, Kanadoje, Italijoje,
taip ir Argentinoje, pasitaiko
neprastai jdomių ir nuostabių
gimtąjį kraštą mylinčių, jam
visą gyvenimą pašventusių
žmonių, kurie savo darbštumu,
nagingumu, apsukrumu ir tau
pumu ne tik susirado darbą, bet
dažnai kur pranoko eilinį čiabu
vį ir išniro aukščiau kitų eilinių
tiek politiniu supratingumu,
tiek išsilavinimu, tiek ir savo
visuomenine padėtimi. Ypatin
gai man įstrigo iš daugelio gar
sių šio krašto žmonių katalikiš
kojo Buenos Aires universiteto
prorektorius prof. Emeritas Par
šelis, Leferinas Juknevičius ir
daug kitų.Argentiniečių lietu
vių veiklai platumo, sakyčiau,
užtenka: įvairūs susitikimai,

paskaitos, minėj::: ai, sportas,
nereti susitikima., kelionės į
Lietuvą, iš Lietu •> atvažiavu
sių svečių viešna.'fS ir kt.
— Kokie J ū s ų ateities pas
toraciniai planai?
— Apie juos geriausiai žino
Dievas ir šiek tiek Lietuvos pro
vincijos Jėzaus Draugijos provinciolas, o aš pats — kur nu
josiu, ten sustosiu. ^a\ pas gerus
žmones nakvym-it- ir duonos
kriaukšlę gausiu
— Kokie J ū s ų linkėjimai
m ū s ų lietuviškam telkiniui?
— Pirmiausia norėčiau vi
siems kuo nuoširdžiausiai
padėkoti. Nuo visu tų, kurie su
iškelta knyga mane pasitiko
Buenos Aires jūrų uoste, pak
vietė mane į savo būstus, aprodė
namus, supažindino su namiškiais.atsakė į mano klausimus.
Dėkui tiems, kurie mane vežiojo
po miestą, vaišino, apdovanojo,
sodino prie stalo, patarė, padėjo.
Ypač dėkingas tai svetingai
marijonų pastogei, visiems jos
įnamiams ir ypač šeimininkui
T. Augustinui Steigvilui MIC, jo
sekretorei ir kiiems nuošir
diems įnamiams. Čionai su jais
jaučiausi ne kaip svetimas, bet
kaip savas žmogus. Lietuviška
jai Jūsų bendruomenei norėčiau
palinkėti dar daugiau suglausti
savo gretas. Surasti bendrą
kalbą ne vien su tam tikrais, bet
su visais. Taip p a t užmegzti
įvairius ir dažnesnius ryšius su
Lietuva ir dar daugiau iš jos
kviestis reikalingų ir gerų
specialistų, ypač lietuvių kalbos
mokytojų, meno ir amatų žmo
nių, liaudies menininkų ir pro
fesionalų. Trumpai tariant, —
daugiau savo veiklai suteikti
dvasinės gilumos: labiau, pagar
biau ir dažniau vartoti lietuvių
kalbą, daugiau skaityti, daž
niau lankyti lietuviškos parapi
jos bažnyčią. Būtų labai gera
sudaryti savo lietuvišką biblio
teką: parsisiųsdinti lietuviškų
knygų, žurnalu ir laikraščių.
Taip pat kuo dažniau ir gausiau
siųsti savo vaikus Lietuvon mo
kytis ne tik į '.etuvių kalbos
kursus Vilniaus universitete,
bet ir mokytis aukštosiose Lie
tuvos mokyklose, k u r mokslo
lygis neretai pranoksta užsienio
tokio pobūdžio mokyklas. Būtų
gražu atnaujint; Aušros Vartų
bažnyčioje lietuviškas pamal
das, rengti lietuviškus savo
parapijos kultūros renginius,
savo šeimoje su vaikais nuo
mažens kalbėt.s, organizuoti
religinės muzinos ir kitokio
pobūdžio lietuvi -kus renginius,
kurie suburtų visų keturių
kartų lietuvius ar lietuviams
palankius, mišri is šeimas sukū
rusius. Stengti^ savo šeimose
išugdyti lietuviu kalbai, papro
čiams, praeičiai ir dabarčiai
pakančius ir pas šventusius vai
kus taip, kad nereikėtų kviestis
lietuvių kunigu nei iš Lietuvos.
nei iš kitur, bet Kad jų atsirastų
Jūsų pačių šeimose.

GRAŽIOS LIETUVIŠKOS
VESTUVĖS
Š e š t a d i e n į , rugpjūčio 10
dieną, Los Angeles Šv. Kazimie
ro bažnyčioje, Moterystės sakra
mentą kun. Antanas Saulaitis,
S.J., suteikė Undinei Marįjai
Mulokaitei ir Karigailai Liud
vikui Petruliui.
Jaunuosius lydėjo vyriausia
pamergė Rima Mulokaitė ir vy
riausias pabrolys Gytis Udrys.
Pulką sudarė: Aušra Mulokaitė,
Danutė Petrulytė, Margaret
Blakens, Rima Saulytė, Rūta
Perkelyte, Viktoras Memenąs,
Antanas Racka, Stepas Polčiūnas, Vytas Rugienius ir Linas
Udrys. Nors Sutuoktuvių Mišių
metu n u t r ū k o elektros sro
vė., Dalyviams išėjus iš baž
nyčios, besiruošiant važiuoti į
vestuvinį pokylį. į Los Angeles
Bihmore viešbutį, paaiškėjo,
kad elektros nebuvo vien tik
lietuvių parapijos rajone; Elek
tros jėga buvo nutrūkusi nuo
Kanados iki Meksikos sienų.
Jaunųjų tėvelių parinkta po
kylio vietovė, Biltmore vieš
butis, nepatyrė elektros trū
kumo ir pokylis įvyko taip, kaip
jis buvo numatytas.
Vestuvių pokyliui vadovavo
Narimantas Udrys ir Vytenis
Darnusis. Los Angeles tautinio
ansamblio „Spindulio" šokėjų
grupė pagerbė jaunuosius tau
tiniais šokiais. Pokylį dominavo
dainos, šokiai ir gera nuotaika.
Į pokylį atvyko ir „Elvis" links
minti jaunuosius ir svečius,
kurių tarpe buvo atstovų iš
įvairių JAV ir Kanados lietuvių
telkinių. Neatsiliko ir detroitiškiai — kurių čia buvo arti 40
asmenų.
Vietinė Los Angeles lietuvių
radijo valandėlė sveikino savo
telkinio veiklią skautę ir ak
tyvų Detroito ateitininką su
kūrus lietuvišką šeimos židinį.
Sveikina jaunuosius ir detroitiškiai, linkėdami jiems daug
gražių ir laimingų vedybinio
gyvenimo dienų.
GOLFO ŽINIOS
Tarpmiestinės golfo žaidynės
tarp Detroito ir Clevelando lie
tuvių vyko Sugar Creek Golfo
laukuose, Elmore, Ohio, š.m.
rugpjūčio 3 dieną. Laimėjo Clevelandas.
1996 m. ŠALFASS metinės
golfo pirmenybės vyks Bay
Valley Golf Club, Bay City, Michigan. Registruotis pas Kazį
Kizlauską, 7412 Camelot Dr.,
W. Bloomfield, Michigan 48033.
Registracija priimama iki rug
pjūčio 20 d.
IŠTEKA
NIJOLĖ ZELWINDER
Rugpjūčio 17 d., Immaculate
Conception bažnyčioje, Elmhurst, Illinois, Moterystės sak
ramentą priims Violeta Nijolė
Zelwinder ir Charles H. Walsh.
Sveikiname jaunuosius, kurian
čius šeimos židinį. Linkime
jiems sėkmės ir laimės.
lm

dicijų išlaikymu ir rodomą
meile vienas kitam išsiskirtumėtė iš visų kitų tautų, kurių
atstovai apie Jūsų kiekvieną
galėtų pasakyti: Kokie tie lie
tuviai bičiuliški, sąžiningi,
darbštūs, uolūs katalikai ir
ištikimi gimtajai kalbai, papro
čiams, tradicijoms ir niekad
neužmiršta savosios žemės
vaikai. Kuo nuoširdžiausiai
spaudžiu su padėka ranką jums
visiems, net ir tiems, kurių
nepažįstu, su kuriais nesusiti
kau, bet visad jus visus prisime
nu prie altoriaus. Telydi dangus
jūsų
darbus, mintis ir žingsnius.
' Tepadeda Jums visiems dan
Visad
jums dėkingas...
gus. Mergelės Marijos tarpinin
kaujama, išlaikyti dar didesnę
vienybę, karštesnę meilę ir
• 1978 m. rugsėjo 29 d. mirė
prieraišumą Nemuno ir Baltijos popiežius Jonas Paulius I, iš
šaliai, kad Jūs savo dora, vie rinktas popiežium vos prieš 34
ningumu, papročių ir gražių tra- dienas.
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BALYS BUDRAITIS
Broker Assoriate
Patarnauta (vairių nuosavybių
paloms baTpafdavJma. mi**ta ir
prtamfratiuoaa. Suin—raauoti
afcarnbtnMts
BUDRAIČIUI
PaUaMp—

MI8CELLANEOU8

ILIKTROI
{VEDIMAI — PATAISYMAI
Turtu CNcagos missto lakamą- Dir
bu užmiesty. Dirbu graliai, garan
tuotai ir sąžiningai.
312-779-3313

REAL ESTATE
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RE/MAX
REALTORS
(312)596-5959
(708)425-7161

RIMAS L STANKUS
•Parkam ar parduodant
, Qr*«a» ir tąžininga* patarnavimai
• MLS kompiutartujr FAX pagafca
> Nuosavybių įkainavimą* valiui
i Parkam* ir parduodama namu*
1
Apartmantu* ir tam*

i arti 48 St. ir
S. M»ptewood Ava. Trys aukštai, 3 bt
poSlujmb.2rraag.kiakviansma.Nsujaj atremontuotas. Dideli gonkai
priešaky ir užpakaly; 21/» auto.
garažas. Arti bažnyčia, krautuvas ir
Metro. Tai. 312-797-:

ATM,
M GYVYBĖS MAUMMA8.
Aganta* Frank Zapoas ir Off. Mgr.
Auka* S. Kana
TaLfTSS)

79tt S. MaaM trf.
SJSS1 Ardas Ar*.

284-1900

J K S COtMTRUCTMM
„Shingie" stogai ir visų rūsiu
apkalimai (siding): medžio,
aJuminiaus ir kt. Turiu darbo
draudimą. R.
ai
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IDaaaa^MayorvJipro-

FORRENT

MOVIMO
ilgamete protssJonalus kraustymai
Drstxfmei garantuotas.
GEDIMINAS

ražas; $350 į man. Vyr. amžiaus žmonsfns, ponsjnifmaVTis.
Tat.'

312-925-4331
TAISOMI
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO MASI
NAS, ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO*
SISTEMAS, VIRYKLAS. ORO VĖ
SINTUVUS.
H. Decfcys
TeL 312-Saa-M24

3/te
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IEŠKO B U T O

VJMU
t o arba kambario lietuviškoje
apylinkėje. Kreiptis į Euduardą,
nuo S v . p.p. M S v . v . tat.
312-781-1304.
HELP VVANTED

Local deirvery man, jnatahari,
waref»uernen S.VV. suburba. Li
t i * . IL Good pay. Cafl Carai
630-662-7777.

Į LAISVC FONDAS
Uotuvttkal Kultūrai Ugdyti LokUnial
Vytautas Vofcsrtae — ANGELAMS VEDANT,
VELNIAMS PAINIOJANT. Atsiminimai. 206
P»J
Jonas Mikelinskas — NORS NEŠVIETĖ LAI
MĖJIMO VILTIS. Romanas, laimėjęs (LF
rezistencinio romano premiją.
Vytautas Vaitiekūnas — VIDURNAKČIO
SARGYBOJE I tomas. Raitai 1993 . . . .
Vytautaa Vaitiekūnas — VDURNAKČtO SARGY
BOJE II tomas. Rattaj 1994
Vytautaa VaMakūnaa — VIDURNAKČIO DOKU
MENTAI IIItomas.Raitai 1996 — 647 pat.
LuJcea-Osajrnantae — LAIŠKAI MYLIMOSIOMS.
Čikaga, 1994
Antanas Paskųs — EVOLIUCIJA IR KRIKŠČIO
NYBĖ. 1968
Antanas Paikus — ASMENYBE IR REUGUA.
Antanas Paikus — SĄŽINĖ
Antanas Paskųs — ŽMOGAUS MEILĖS. 1996
Juozaa Brazams — RASTAI. II, III, IV, V, VI t. po

$15.00. Vtoi (5)

tomai

LkjrJasrjsnibrauakaa- GYVENIMO AKIMIRKOS
I L Sibiro tremties atiminimai
LiuoaarJambrauakas- GYVENIMO AKIMIRKOS
» t. Sibiro tremties atsiminimai
Vidmantas Vattueams - ŽYGIO DRAUGAMS —
Uetu»MM oufttcastea M^mlmatmmm
laikotarpis — Kaunas 1996 — 515 pat.
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1996 m. rugpjūčio men. 15 d.

„TARNAUTI LIETUVAI"
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(Atkelta iš 3 psl.)
giai leidžiančius valdininkui
priimti subjektyvius sprendi
mus dėl lengvatinių kreditų iš
davimo ir grąžinimo sąlygų,
Vyriausybės garantijų, leidimų
ūkinei veiklai, mokesčių atidė
jimo, pelningų valstybinių užsa
kymų dalinimo, valstybinio tur
to įsigijimo
Vaktybės biudžetą daugelį
metų slėgs našta, atsiradusi dėl
vartojimo reikmenis išleistų ir
ilsvaistytų užsienio bei vidaus
paskolų, praeito laikotarpio
įsipareigojimų ateities sąskaita
ir ypač — dėl didžiulio masto
bankų aferų. Todėl numatome
didžiulius biudžeto formavimo
sunkumus. Valstybės lėšos tu
rės būti naudojamos taupiai, o
svarbiausia — visiškai užkirstas
kelias valstybės lėšų švaistymui
ir pasisavinimui.
Mažai uždirbančių asmenų
realioms pajamoms padidinti
numatome padidinti neapmo
kestinamą minimumą asmeniui
iki 350 Lt per mėnesį, šeimai
dar padidinant po 50 Lt už
kiekvieną išlaikytinį, o taip pat
per puse sumažinti pajamų
mokesčių tarifus. Sumažėju
sioms biudžeto pajamoms kom"pensuoti, padidinti mokesčių
tarifą didelėms pajamoms, ap
mokestinti dividendus ir palū
kanas už indėlius, padidinti
;
akcizą prabangos prekėms, su
mažinti biudžeto dotacijas.
Biudžeto įplaukoms padidinti
numatome užkirsti kelią šešėli
nei kuro, alkoholinių gėrimų bei
tabako prekybai ir kontraban
; dai. Pajamų slėpimui nuo ap•akestinimo sumažinti numa
tome įvesti fizinių ir juridinių
asmenų pajamų šaltinių dekla
ravimą, investuojant ar įsigy
jant akcijas, brangų turtą.
Lietuvos ūkio konkurentišku mo padidinimas yra būtina ek
sporto išvystymo, naujų darbo
vietų sukūrimo bei esamų išsau
gojimo sąlyga. Konkurentiškumo padidinimas neįmanomas be
ūkio modernizavimo, o pastara
sis — be užsienio investicijų. Ra
cionalioje ir subalansuotoje ūkio
struktūroje pagal ekonominį
svorį turės dominuoti vidutinio
dydžio įmonės, o pagal ūkio sub
jektų kiekį, — smulkus verslas.
Todėl mūsų programoje daug
dėmesio skiriama smulkaus ir
vidutinio verslo plėtrai, para
mai šeimų ūkiams.
— Kurioms ū k i o s r i t i m s
krikščionys
demokratai
teikia pirmenybe?
Reformos reikalingos visame
ūkyje, tačiau mes pirmenybe
suteikiame trims sritims, kurių
būklė, mūsų nuomone, lemia
tolesne ūkio raidą. Tai bankų,
energetinė ir kaimo sritys. Pir
mosios dvi apsprendžia viso
ūkio raidos sąlygas. Kaimo
svarbą lemia tai, kad reformos
kaime įstrigusios, o su juo
teisiogiai ekonomiškai susiję
beveik vienas trečdalis Lietuvos
gyventojų.
Monetarinėje ir bankų politi
koje mes pasisakome už nuo
seklių Lietuvos banko, jam
charakteringomis, funkcijomis.
Lietuvos bankas turi vykdyti
tokią komercinių bankų veiklos
priežiūrą, kad apsaugotų indė
lininkų interesus ir garantuotų
banko ir bankų sistemos patiki
mumą ir atsiskaitymų pastovu
mą. Pasisakome už tai, kad bū
tų vykdoma pastovaus lito pa
laikymo politika ir kainų
didėjimas litais neviršytų kainų
augimo tvirta valiuta. Krediti
niams ištekliams padidinti bei
palūkanoms už kreditus suma
žinti sudaryti teisines sąlygas
steigtis patikimų Vakarų ban
kų filialams (pirmiausia ES
šalių bankų); apriboti krediti
nius išteklius mažinančią ir
biudžetą slegiančią valstybės
vertybinių popierių su aukšto
mis palūkanomis leidybą.
Ypač daug dėmesio mūsų pro
gramoje skiriama kaimo atgai

vinimui. Galima paminėti to
kias priemones:
supaprastinti žemės grąži
nimo jos savininkams procedū
ras, pasalinti trukdymus tvar
kant žemės nuosavybės do
kumentus, ir per vienerius
metus iš esmės užbaigti žemės
ūkio paskirties žemės grąžinimą
jos buvusiems savininkams bei
paveldėtojams;
vykdyti teisingos kompen
sacijos už nesugrąžintą žemę,
naudojamą būtinoms valstybės
reikmėms bei kaimo gyven
tojams aprūpinti minimaliais iki
3 ha sklypais, prievoles ir ne
atidėliotinai nustatyti paprastą
ir aiškią kompensavimo tvarką.
Kompensacijai naudoti tolygios
vertės valstybei priklausančios
žemės sklypus, miško plotus,
valstybei priklausantį turtą ir
specialiame v a l s t y b i n i a m e
fonde kaupiamas lėšas;
visiems norintiems ūkinin
kauti ar išplėsti savo ūkį, leisti
valstybei atitekusią žemę išsi
nuomoti ir išsimokėtinai nu
sipirkti.
žemės ūkio gamybos įrangai,
technikai įsigyti plačiai taikyti
nuomą su išsipirkimu;
kiekvienai, kaime gyvenan
čiai, šeimai suteikti teisę bei
sudaryti palankias sąlygas
žemės sklypui, iki 3 ha, įsigyti
netoli savo gyvenamosios vietos;
gerai pasirengti deryboms su
Europos Sąjunga ir tinkamai at
stovauti Lietuvos žemės ūkio
gamintojų interesams, siekiant
atitinkamų sąlygų, ypač žemės
ūkio produkcijos eksporto
kvotų.
Lietuvos ūkio sėkmingą raidą
gali užtikrinti tik jo įjungimas
į ES ūki, atveriantis Lietuvos
ūkiui ES rinką, pertvarkantis
ūkinę veiklą pagal europines
taisykles, sudarantis palankias
sąlygas užsienio investicijoms
pritraukti, o tuo pačiu ir nau
joms darbo vietoms sukurti.
— Mums rūpesti kelia už
sienio lietuvių santykių su
Lietuva k t a u i m a s . Ar LKDP
tari kokj programini nnsiata
tymą afno reikalu?
— Mūsų programoje yra pasa
kyta: „Esame ne tik už lietuvių
išeivių ir jų vaikų ryšius su
tėvyne, bet ir už jų sugrįžimą į
pilnutinį Lietuvos gyvenimą".
Tai reiškia, jog mes esame už
tai, kad lietuviai sugrįžtų į savo
tėvynę ir kartu su savo tėvynai
niais gyventų, dalintųsi jos var
gais ir rūpesčiais. Lietuvos pro
blemos bus sprendžiamos čia,
Lietuvoje, ir mes jas išspręsime,
kad ir kokios sunkios bebūtų.
Gražų pavyzdį išeivijai parodė
prof. F. Palubinskas, savo sąži
ningu darbu tėviškėje įgijęs
autoritetą ir, dalyvaudamas
krikščionių demokratų koman
doje, šiuo metu turi galimybes
patekti į Seimą. Nemažai laiko
Lietuvoje praleidęs, A. Grina
savo žiniomis ir patirtimi gra
žiai prisidėjo, atkuriant Lietu
vos banką bei įvedant litą.
Tačiau išeivijos atstovų Lietu
voje dirba pernelyg mažai, nors
sąlygos darbui bei pragyve
nimui, turint pradinį kapitalą,
jau visai neblogos.
Žinoma, galima gražiai dar
buotis Lietuvos labui ir išei
vijoje, kaip kad šiuo metu daro
nemažas būrys žmonių.
— Ką d a r norėtumėte pri
durti?
— Pokalbio pabaigai pasinau
dosiu citata iš mūsų programos,
kuri vadinasi „Tarnauti Lie
tuvai": „Darbų gausa ir sun
kumas reikalauja suteikti
krikščioniškosios demokratijos
rėmėjus bendram nesava
naudiškam darbui, kuris duotų
naudą Lietuvai. Remiamės
visais, kurie nuoširdžiai nori
prisidėti prie krikščioniškųjų
vertybių atgaivinimo visuo
menės gyvenime. Kiekvienas,
kuris jas pripažįsta kaip savo
gyvenimo bendruomenėje gai-

A.tA.
ONAI ŠIMKUVIENEI
mirus, nuoširdžiausią užuojautą jos giminėms, drau
gams ir „Laisvosios Lietuvos" laikraščio bendra
darbiams r e i š k i a
Adu. Jonan

Gibaitis

A.tA.
STASIUI PETOKUI
mirus, jo liūdinčiai žmonai ALEKSANDRAI ir sūnui
MINDAUGUI su šeima r e i š k i a m e gilią užuojautą.
Elena
Dovilienė
Brunonas Dovilas su

KUJI. Liudas Semačka (viduryje) su Intoje >utuoktais 'iž kairės;: Kazyte ir Juozu Tolišiais, Albina
ir Julium Paukštėm.
mokratų partijai, Jurbarko rajo
no savivaldybės tarybos narys.
Deja, daug suplanuotų darbų li
ko neatlikta. Klastinga liga
dos, partizanus, klausė jų išpa staiga n u t r a u k ė gyvenimo
žinčių, stiprino jų dvasią. Šį ryšį siūlą.
pastebėjo Lietuvos išdavikai.
Jo buvusių parapijų žmonės ir
1949 m., ruošiant vaikus šv. Ko Intos stovyklų likimo draugai
munijai, kun. L. Semašką areš prisimena nuoširdų, paprastą,
tavo. „Už akių" nuteisiamas visus išklausantį ir nepaprastai
dešimčiai metų. Golgotos kelius darbštų kunigą Liudviką Se
ėjo Kožimo ir Intos stovyklose. mašką. Jis buvo Kristaus švie
Grįžęs iš Sibiro, dirbo Kelmės, sos nešėjas, visiems įkvepiantis
Paberžės, Tytuvėnų ir Vadžgi gyvenimo viltį, kad Lietuva
rio parapijose. P a s k u t i n ė tikrai prisikels, rašo „Tremti
parapija — Jurbarko rajono Juo ny" liūdintys Intos stovyklų
daičių. Buvo aktyvus Sąjūdžio likimo bičiuliai.
narys, priklausė Krikščionių de
H e n r i k a s Kudreikis

A.A. KUN. UUDVIKAS SEMAŠKA
1925-1996
Tik, rodos, vakar kalbėjau su
savo tėviškės parapijos klebonu
Liudviku Semaška. Aptarėme
parapijos vargus ir džiaugsmus,
remontuojamą bažnyčios bokš
tą, apie parapijos jaunimą, kuris
nelanko bažnyčios. Su malonu
mu prisiminėme mūsų saulėtą
sias jaunystės dienas Raseinių
gimnazijoje, kurią maždaug tuo
pačiu laiku lankėme. Bandėme
išsiaiškinti mūsų bendramoks
lių likimus Ojų daugumas jau
seniai po žeme.
Staiga pasiekė mane liūdna
žinia, kad
Aukščiausias
pasisaukė pas save šį taurų Že
maičių žemės sūnų. Kunigas
Liudvikas, Juodaičių (Raseinių
apakr., dabar Jurbarko rajonas)
klebonas, mirė birželio 24 d , tik
baigęs 71 metus. Velionis gimė
Raseinių apskrity, Žaiginio
parapijoje. Baigęs Raseinių
gimnaziją, įstojo į Kauno kuni
gų seminariją. 1948 m., per
Kristaus Karaliaus š v e n t ę
įšventintas kunigu. Visas jo
gyvenimas liudija ištikimybę ir
atsidavusį tarnavimą žmonėms
bei tėvynei.
Sunkiais Lietuvai pokario
metais nebuvo abejingas įvykių
stebėtojas. Materialiai rėmė
žemaičių, ypač Kęstučio apygarres, kviečiamas telktis prie
mūsų bendram darbui. J i s gali
būti tikras, kad patirs pagarbą
savo sąžinės laisvei ir tikėjimui.
Esame pasirengę bendradar
biauti ir su tais asmenimis,
kurie nėra partijos n a r i a i ,
tačiau yra tvirtų moralinių įsi
tikinimų, kompetentingi ir pasi
rengę nesavanaudiškai prisidėti
prie mūsų užsibrėžtų tikslų ir
principų įgyvendinimo, savo
darbu pasitarnauti visuomenės
gerovei".

DAR APIE A.A. KUN. L. SEMAŠKĄ
Per šių metų Jonines į Amži
natvę iškeliavo dar vienas,
kankinio vainiko nusipelnęs,
lietuvis — a.a. Liudas Semaška.
Juodaičių parapijos klebonas.
Pernai k a r t u su Intos tremti
nių bendrijos atstovais galėjau
nuvykti į nuostabius Juodaičius
ir pasveikinti kun. Liudą su
70-uoju gimtadieniu. Ir kelionė
j tą, lyg iš pasakos iškirptą, baž
nytkaimį, ir pats susitikimas su
Jubilijatu, mano brolio klasės
draugu Raseinių gimnazijoj, bu
vo retas likimo „paglostymas".
Niekad nepagalvojau atsisvei
kindama, kad m a t a u kun. Liu
dą paskutinį kartą šioje ašarų
pakalnėje.
Apie kun. Liudo mirtį man
pranešė buvusi Intos lageriu
kalinė Kazytė Gervytė-Tolišienė. Ją ir Juozą Tolišių kun. Liu
das sutuokė toje pačioje Intoje.
Kazytės Tolišienės žiniomis
apie velioni kun. L. Semašką
noriu pasidalinti.
Kazytė rašo:
„Nuėjau į Kuriją. Varčiau kun.
Liudviko Semaškos asmens by
lą ir visus duomenis tau per
duodu.

TRANSPAK

Gimė jis 1925.6.21. Šiluvos
vaisė.. Žaiginio par., Breckių
km. Dabar jo gimtinės nei žy
mės nėra. bet amžinam poilsiui
grįžo prie savo parapijos baž
nytėlės 'taip norėjo). Mokėsi
Raseinių gimnazijoj, 1944 m.
įstojo į Kauno kunigų semina
riją. 1948 m. spalio 31 d..
(Kristaus Karaliaus šventėje)
įšventintas kunigu. 1949.5.13
paskirtas Ukmergės rąj., Pagi
rių parapijos vikaru. Tas parei
gas ėjo tik dvi dienas: 1949 6.28
20 vai. suimtas 'yra klebono ofi
cialus pranešimas). Matyt, tą
laika „mete pėdas"', nes pokario
metais materialiai rėme parti
zanus, stiprino ju dvasią, klausė
išpažinčių.
Kalinamas Raseinių saugume
ir kalėjime 'tik Dievas vienas
težino, kiek pas Jį šventųjų per
tas kankinimo ..įstaigas" į
dangų buvo nusiųsta E.J.V.).
Maskvos „ypatingo pasitari
mo'" nuteistas dešimčiai metų.
Golgotos kelius toliau ėjo Komi,
ASSR. Kožimo ir Intos lageriuo
se. Dirbo prie geležinkelio, me
chanizacijos dirbtuvėse šaltkal
viu, statybose. Atslūgus reži
mui, dar būdamas lageryje, pa
siaukojančiai atlikinėjo pasto
racijos darbą

šeima

A.tA.
Dr. FELIKSUI ZUBINUI
mirus, r e i š k i a m e gilią užuojautą dr. VALENTINAI
Z U B I N I E N E I ir s ū n u i J O N U I su š e i m a
Elena
Dovilienė
Brunonas Dovilas su

šeima

A.tA.
JUZEI JANUŠONIENEI
mirus, mielam d r a u g u i VYTAUTUI ir jo visai šeimai
reiškiame giliausią užuojautą.
Dalia, Arvydas
Jonas
Taurai

Ričardas

ir

K a u n a s . Liepos 6 d. Vokieti
jos Federacinės Respublikos
f e d e r a l i n i o ir e k o n o m i n i o
bendradarbiavimo ir vystymo
ministro pr Carl - Dieter
S p r a n g e r v a d o v a u j a m a 22
a s m e n ų delegacija a p l a n k ė
Lietuvos Kolpingo draugijos
namus ir Kolpingo aukštesniąją
mokyklą. Ministras domėjosi,
kaip Baltijos valstybėse pa
naudojama Vokietijos vyriau
sybės finansinė p a r a m a . Dele
gacijos n a r i a i s u s i t i k o su
Lietuvos Kolpingo draugijos
atstovais. Draugijos sekretorius
G. Grachauskas, papasakojo apie
Kun. Liudas visuomet buvo
draugijos, vienijančios 300
aktyvus patriotas. Pas jį panarių veiklą ir supažindino su
skaitydavom „Katalikų Bažny
vykdomais projektais. Ministras
čios Kroniką", mūsų šeimai
teigiamai įvertino Lietuvos
padonavojo Šapokos „Lietuvos
Kolpingo draugijos veiklą ir
istoriją" (už ją buvo t r e m i a m a
palinkėjo Dievo palaimos atei
į Sibirą. EJV). Priklausė Krikš
ties darbuose Pasak Kolpingo
čionių demokratų partijai, Jur
aukštesniosios mokyklos di
barko savivaldybėje buvo val
rektorės D. Adlienės, tai yra
dybos nariu ir turėjo didelį
vienintelė katalikiškos pakrai
autoritetą.
pos valstybės pripažinta mo
Dažnai jo r a m a u s protingo žo kykla, kurioje mėginama derin
džio visi paklausydavo. Taip pat ti verslą su Bažnyčios socialinio
ir jo draugiškumas, paprastu mokymo nuostatomis.
mas bei dvasingumas jį suti
kusių žmonių š i r d y s e liko Liudo Intos lagerių bendro
nepamirštamas".
likimo draugė.
Taip baigia savo laišką kun.
Emilija J. Valantiniene

I Lietuvą grįžo 1956.6.29 su
panaikintu teistumu. Deja, ir
grįžusiam nebuvo r a m y b ė s .
Jauną, energingą kunigą skyrė
altarista — vikaru, mėtė iš vie
nos vietos į kitą.
Pirmoji vieta Višakio-Rūdos
parapija, tais pačiais metais
perkeliamas į Kelmę, už 4 metų
į mažas bažnytėles klebonu:
Ugionių, Paberžės, Butkiškės,
Vadžgirio (aptarnavo ir Šim
kaičius), 1983 m. į Tytuvėnus
Po 9 metų stumdymo, pablogė
jus sveikatai 1992 m. perkeltas
i Juodaičius.

Siuntiniai \ Lietuvą laivu su pristatymu į namus.
Skubiems sintiniams AIR CARGO.

Komercinės siuntos pagal susitarimą.
Pinigai pervedami doleriais
nuo išsiuntimo dienos į gavėjo
rankas tarp 2 - 5 dienų.
Galimybė pervesti dolerius iš Lietuvos {JAV.
TRANSPAK - vienintelė siuntinių persiuntimo
įstaiga, kur pinigai pervedami pagal Illinois
valstijos leidimą.

MAISTO SIUNTINIAI.
Siųskite per seniausią siuntinių į Lietuvą įstaiga
TRANSPAK, 2638 W. 69th St.
Chicago, IL 60629 Tel. 312-436-7772

Kun. V. Cukuro laidotuvėse atsisvi-ikinnno žodį taria prof Arvydas Žygas, kairėje (po lietsargiu),
kun J. Stoškus iš Kanados, dešinėje - arkivyskupas Audrys Baikis. Laidotuvės įvyko liepos
20 d Vilniuje
Nuotr Rasos Razgaitienės.
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ATSIŲSTA PAMINĖTI

ČIKAGOJE IR

APYLINKĖSE

A l e k s a s Lauraitis, American
Viduramžiais sukauptų
brangenybių kambarys bus Travel kelionių agentūros savi
atidarytas Lithuanian Mercy ninkas (kartu su sūnumi Vytu),
Lift svečių malonumui ir pasi supranta lietuviškos spaudos
gerėjimui metinio pokylio metu, reikšmę mūsų visuomeniniam
rugsėjo 7 d., 6 vai. vak., The Art gyvenimui, todėl visuomet įvai
institute o.' Chicago muziejaus riais būdais remia „Draugą".
patalpose, 230 S. Columbus Dr. Jis vienas pirmųjų užsakė stalą
Kviečiami ne tik lietuviai, bet į rugsėjo 22 d., sekmadienį, 4
ir jų artimieji bei svečiai vai. p.p.. Martiniąue salėje ren
amerikiečiai, nes tai neeilinis, giamą dienraščio „Draugo"
o „Artimo meilės meno" poky pokylį. Primename, kad bilietai
lis, kurio pelnas skiriamas į šią puotą jau gaunami dien
ligonių šalpai Lietuvoje. Tai raščio administracijoje. Kvie
vienintelis renginys metuose, čiame dalyvauti.
kuriuo remiasi LML, kad su
rinktų lėšų artimo meilės dar
J o e Rosenfeld iš VVinnetka,
bams tėvynėje. Rezervacijos IL, negalėdamas dalyvauti šį
priimamos tel. 708-442-8297.
šeštadienį, rugpjūčio 17 d.,
Michigano ežere laivu „Valhara
Dana ir J u o z a s Kapačins- VI" ruošiamoje ekskursijoje,
kas, Riverside, IL, siųsdami atsiuntė stambesnę auką PL
„Draugo" laikraščio prenume centro maž. salės atnaujinimui.
ratos mokestį, jį vėl apdovanojo Visi kviečiami dalyvavimu ek
100 dol. Dienraščio leidimo pa skursijoje
prisidėti
prie
stangos yra lengvesnės, kai lietuviško jaunimo kultūri
sulaukiama įvertinimo. Esame niams ir sportiniams reikalams
labai dėkingi už nuoširdumą ir PLC salės įrengimo. Informaci
auką.
jai kreiptis į Austę Vygantienę,
tel. 847-446-5392.
Kun. dr. Valdemaro Cukur o , Ateitininkų federacijos
S p a l i o 5 d. Čikagos ir apy
dvasios vado, mirusio prieš 4 linkių gyventojai gali tikėtis
savaites intencija šv. Mišios bus ypatingos dvasinės atgaivos:
aukojamos šeštadienį, rupjūčio Jaunimo centre vyks Hamiltono
17 d., 10 vai. r. Tėvų Marijonų lietuvių teatro „Aukuras" spek
koplyčioje, Čikagoje.
taklis — teatras mums atveža
Julijos
Žemaitės
„Petrą
Beverly Shores Lietuvių Kurmelį". Renginį ruošia JAV
klubas (pagarsėjęs spaudos rė LV Kultūros taryba.
mėjų klubo vardu) rugpjūčio 27
Lietuvių vyčių choras, sėk
d., 1 vai. p.p., rengia gegužinę,
kuri įvyks gražiame Stankūno mingai jau daug metų vadovau
restorano sodelyje. 12 vai. Šv. jamas muz. Fausto Strolios,
Onos bažnyčioje kun. Arvydas šiemet švenčia 80 metų sukaktį.
Liepa, MIC, žinomas Lietuvoje Ta proga sukaktuvinis pokylis
pamokslininkas, aukos šv. Mi ruošiamas spalio 13 d., M. Mari
šias. Suvažiuos lietuviai iš trijų jos Nekalto Prasidėjimo lietuvių
valstijų: Indianos, Illinois, parapijos salėje.
Michigan.
Šį sekmadieni, rugpjūčio 18
d., pradedant 12 vai. vidudienį,
Santaros-Šviesos 43-čiasis Pasaulio lietuvių centro pavė
suvažiavimas ruošiamas rugsėjo singoje ir malonioje aplinkoje
5-8 d. Pasaulio lietuvių centre, bus labai linksma: ruošiama
Lemonte. Kaip paprastai šiuose šauni vasaros šventė su mu
renginiuose, numatyti geri pa zika, laimėjimais, skalsiomis,
skaitininkai, kurie gvildens skaniomis vaišėmis ir kitais
visiems įdomias temas. Norin priedais. Kadangi Pasaulio
tieji suvažiavime dalyvauti, re lietuvių centras yra labai svar
gistruojasi iki rugsėjo 1 d. pas bus mūsų jaunesniajai kartai,
Mariją Paškevičienę, 306 55th kuri jį nuoširdžiai remia ir jo
PL., Downers Grove, IL 60516, patogumais naudojasi, tai ir šio
tel. (630) 852-3887.
pobūvio gamtoje rengimu dau
Praėjusi sekmadienį, rug giausia sielojasi jaunesnieji.
pjūčio 11 d., kelios Šv. Kazimie Būtų tikrai gražu, kad visi susiro vienuolyno seserys minėjo rinktų į šventę, įvertintų
garbingą savo įžadų auksinį jaunesniųjų darbą ir paremtųjų
jubiliejų specialiomis iškilmė p a s t a n g a s išlaikyti „savo
mis. Tarp jų buvo dvi Švč. M. antruosius namus" Lemonte.
Marijos Gimimo parapijos mo
kytojos: ses. Margarita Marija,
x TRANSPAK
praneša:
įstojusi į vienuolyną iš Brockton, Mass., daug metų mokyto „Nuo kitų mokslo metų pra
javusi Maria aukštesniojoje mo džios dar aštuonios Lietuvos
kykloje Čikagoje, buvusi Šv. bendro lavinimo mokyklos galės
Kazimiero vienuolyne naujokių vadintis gimnazijomis. Lietu
viršininkė, jau 13 metų dirban voje nuo šių metų veikia 14 gim
ti parapijos pradžios mokykloje nazijų ir šešios dešimtys gimna
ir yra jos vedėja. Ses. Ann Bar zijos klases turinčių mokyklų".
bara, įstojusi į vienuolyną iš Pinigai, siuntiniai ir komerci
Nekalto Prasidėjimo parapijos n ė s siuntos į Lietuvą. Maisto
Brighton Parke, daug metų siuntiniai. TRANSPAK, 2638
mokytojaujanti Šv. Kazimiero W. 69 St., Chicago, IL, tel.
seselių administruojamose 312-436-7772.
mokyklose, o pastaruoju metu
(sk)
sėkmingai dirbanti Marąuette
x Kęstutis ir Milda Mikė
Parko lietuvių parapijos pra
nai,
Los Angeles Ca, globoja
džios mokykloje.
našlaitį Lietuvoje. Pratęsdami
Taip pat savo įžadų auksinį globą kitiems metams atsiuntė
jubiliejų šventė seselės Maure- $150. Dėkojame! „Lietuvos
ne, Lourdine, Josine ir Angelą. Našlaičių globos" komitetas,
z Maloniai kviečiami atsi
lankyti į A. L. Tautinės S-gos
seimo pokylį rugpjūčio 31 d. 7
•ai. vakaro Balzeko muziejaus
Gintaro salėje. Informacijai
skambinti Valiukėnienei 312681-4420.
(sk)

2711 W. 71 St., Chicago, IL
60629.
(sk)

x A.a. Petro Stravinsko at
minimui šeima ir draugai pa
aukojo $226 Lithuanian Mercy
Lift. Nuoširdžiai dėkojame
poniai Jadvygai Stravinskienei,
x NAMAMS PIRKTI PA Ritai ir Rimantui Penčylams su
SKOLOS duodamos mažais mė šeima, Vytautui Lauraičiui,
nesiniais įmokėjimais ir priei Venai ir Aleksui Lauraičiams,
namais nuošimčiais. Kreipkitės Viligailei ir Jurgiui Lendį Mutual Federal Savings, raičiams. Reiškiame gilią
2212 West Cermak Road. Tel. užuojautą poniai Stravinskienei
ir šeimai.
(312) 847-7747.
(sk)
(sk)
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„Viltis",
1996
m.
liepa/rugpjūtis, nr. 4/56. Leidžia
International Institute of Wisconsin, 1110 N. Old WorldThird
Str., Suite420, Milwaukee, WI
553203-1102. Redaguoja Alexander P. Durtka.Jr. „Vilties"
žurnalą įsteigė Vytautas F. Beliajus 1942 m. ir redagavo jį iki
savo mirties. Kaip ir anksčiau
(žurnalas leidžiamas anglų kal
ba), jame spausdinama medžia
ga įvairiomis foklorinėmis, ypač
tautinių šokių temomis, api
mančiomis daugeli tautų. Šia
me numeryje lietuviams atsto
vauja straipsnis „Profik?: Jad
vyga Matulaitis", by Virginia
Rūta Udrys. Straipsnis papuoš
tas J. Matulaitienės nuotrauka.
Nors „Viltis" po V. Beliajaus
mirties tiek išvaizda.tiek turi
niu sumenkėjo, bet stengiasi eiti
savo steigėjo pėdomis.

Jurbarko Kultūros rūmų an
samblio vadovė A. Baublienė
džiaugiasi gavusi rašyt. And
riaus Mirono redaguotą ir išleis
tą knygą „Žydėjusi veikla —
Lietuvių tautinį ansamblį prisi
menant po 50 metų". A. Miro
nas laiške priminė, jo šio an
samblio vadovai buvo kilę iš
Jurbarko ir Veliuonos apy
linkių, tai Jurbarke derėtų pa
statyti kurį nors ansamblio
Vokietijoje vaidintą veikalą.
ar_3h ^B^^^'
Jurbarko ansamblio vadovė su
tiko kviesti aktorius iš K. Glins
kio teatro ir su ansambliu pa
statyt veikalą „Žmonės prie
vieškelio". Rengėjai į šio veikalo
premjerą ir į K. Glinskio
minėjimą pakvietė rašyt. A. Mi
roną su žmona, tačiau dėl įvai
rių kliūčių Mironai pranešė, jog
negalės premjeroje dalyvauti,
t
bet džiaugiasi, kad G. Veličkos
• „Skautų aidas", 1996 m. veikalas bus suvaidintas po 50
Kuo mes taip domimės? Ogi O. Pučkoriūtes lėlių teatro spektakliu, suruoštu „Galerijoje" (Stiek
birželis,
nr. 6. Leidžia LSS m e t ų .
ney, IL).
Tarybos pirmija — tai oficialus
Lietuvių skautų sąjungos orga
Ruth Nesavas-Barsky, Oak
NAUJI „DRAUGO" SKAITYTOJAI
nas. Redaktorius v.s. Antanas
Brook, IL;
Saulaitis su Pelėdų skiltimi.
Juozas Lukošaitis, Edwater. liai, Lietuva;
John Perkūnas, Sr. Sandwich,
Administruoja v.s. Albina Ra
Aldona Vasiliauskienė, Isto IL;
FL;
manauskienė, 4613 W. 106 PI.,
rijos fakultetas, Vilniaus uni
V. Suduikis, Wheeling, IL;
J. Kronkaitis, Annandale,
Oak Lawn, IL 60453. Kiekvie
Stasys Zubrickas, Blue Island, versitetas, Lietuva, užpren. VA;
nam skautui — buvusiam, esan
Algis Tonkūnas:
IL;
Jurgis Babkauskas, MilwauNijolė Urba, Chicago Ridge.
Ona Sebestijonienė, Manei- kee, WI; užpren. J. Jasėnas, čiam ir net būsimam — tai nepa
mainomas vadovėlis, todėl nuo
IL;
kiai, Lietuva, užpren. Ona Se- Chicago, IL;
širdžiai linkime, kad „Skautų
P. Skaimonis, Los Angeles. bastijonienė, Chicago, IL;
Vanda Vaitkevičius, St. Pete aidas" aidėtų kiekvienuose
Kazys Pabedinskas, Vilnius, Beach, FL;
CA;
skautiškuose dvasios lietuvių
Ignas K. Skrupskelis, W. Co- Lietuva;
Vaiva Vėžys, Chicago, IL, namuose. Žurnale medžiaga ir
Thomas W. Koch. Fallbrook, užpren. L. Vėžienė, Chicago, IL;
lumbia, SC;
skautiška, ir informatyvi, ir
Dr. Renaldas & Lina Smidt, CA;
Algimantas Rastauskas, Bu nuotaikinga. Gausu nuotraukų,
Live Oak, FL;
Aleksandras ir Neringa Ra- enos Aires, Argentina;
piešinių, gamtos pažinimo
Anelė Rimas, Lake Worth, džius, Baltimore. MD, užpren.
Primas Noreika, Kaunas, Lie skyrelių, praeities nuotrupų,
FL. užpren. Aldona Rimas, Genovaitė Radžiuvienė, Blue tuva;
net skautiško humoro. Žurnalas
Bell, PA;
Comfrey, MN;
A. Miežanskas, Klaipėda. mėnesinis, su liepos ir rugpjūčio
Andrya Rotella.
Jonas ir Audronė Aleksonis, Lietuva, užpren. A. VencLidia Tompauskas, Hermosa
mėn.
pertrauka,
nes
tuo
metu
Beach, CA, užpren. B. Tom Quincy, IL;
PASIŽYMĖJUSI
kus-Arrow International En- skautai labiau užsiėmę stovyk
pauskas, Los Angeles, CA;
Tanya Liucija Amezcua, terpr. Inc. Wyandotte, MI;
MOKSLEIVĖ
lavimu, kaip redagavimu (tur
A. ir E. Radavičius, Orland Houston, TX, užpren. Bernice
Genovaitė Jucienė, Telšių raj., būt ir Pelėdų skiltis savo dienas
Andrija Rottela, čia gimusi,
Vaitkus, Monom. IN;
Park, IL;
Lietuva, užpren. P. Kantas, Chi leidžia Rako miškuose...).
trečios kartos l i e t u v a i t ė ,
Asta Tamakauskaitė, Roaelle, cago, IL;
Nijolė ir Kęstutis Slotkus,
sėkmingai baigė katalikišką,
IL;
Burlington, WI;
Elytė Valaitienė, Šakiai,
• „Katalikų pasaulis", 1996 Danniel J. Gross gimnaziją,
Joana Kaveckas, Columbus, Lietuva;
Viktoria Bernier, Ann Arbor,
m. nr. 4. Leidžiamas Lietuvos Omahoj, NE.
GA;
MI;
Lina Maciūnaitė, Vilnius, Lie
Vyskupų konferencijos leidyk
Visus ketverius mokslo metus
A. Vaičius, VVyoming, MN;
Audronė Kižys, Chicago, IL;
tuva, užpren. rev. Vladas Alek
los „Katalikų pasaulis"; redak ji buvo įtraukta į mokyklos
Stepas Puodžiūnas, Chicago, sonis, Fargo, ND;
Mr. & Mrs. M. Marijošius,
cijos ir leidyklos adresas: Domi gerųjų garbės sąrašą ir „Natio
IL;
Port Washington, NY;
Andrius Tranelis, Anykščiai.
Dorata S. Overenė, St. Pete Lietuva, užpren. Aldona Panką, nikonų 6, 2001 Vilnius. Žur nal Honor Society". Taip pat
Algimantas Zenkevičius,
nalas patrauklios išvaizdos, nuo pat pirmųjų mokslo metų
Beach, FL;
Panevėžys;
Chicago, IL;
spalvotu viršeliu ir nuotrau buvo įrašyta į „Whoa who"
Sofia Girdauskas, Miami, FL;
Irena Meškauskienė, Vilnius,
Juozas Grinius, Marijampolė, komis, spausdinamas gerame
knygą.
užpren. Irena Lileikis, Omaha,
Salomėja Dobravolskienė, Lietuva, užpren. A. A. Grinius,
popieriuje (36 psl.); medžiaga
Andrija 4 metus mokėsi pran
NE;
Chicago, IL;
Lockport, IL;
krikščioniška-katalikiška, bet cūzų kalbos ir priklausė prancū
Angelą Kazakevičius, PomoPirmoji Vidurinė mokykla,
Stasys Vaičekonis, Pasvalys, yra ir kiek politikos (kur jos
Kelmė, užpren. Teodora Ta na, IL;
Lietuva, užpren. V. Butvydienė, nėra?), ir knygų aptarimai, zų kalbos klubui. Nuo 1985 m.
iki 1996 m. lankė lietuvių šešta
mulis, Joliet, IL;
Paulius Butkūnas, Livonia, Greenwich, CT;
laiškai
ir
t.t.
Kurį
laiką
žurnalo
dienio
mokyklėlę. Andrija
MI,
užpren.
Alė
Butkūnienė,
K. T U. Panevėžio Politech
Nijolė Krivaitė, Vilnius. negavome, tad džiaugiamės jį
gražiai deklamuodavo Vasario
nika fakultetas, Panevėžys, Farmington Hills, MI;
Lietuva, užpren. Ona Balčiū vėl matydami, ypač į gerą pusę
16-tosios šventės minėjimuose.
užpren. A. Simviv'čienė, MelroBureau/'Broadcasting/B/VOA/ nienė, Manahawkin, NJ;
pasikeitusia išvaizda.
Andrijos mama yra šeštadie
se Pk., IL;
EN, Washington, DC;
Br. Katinienė, Š i a u l i a i ,
ninės mokyklėlės mokytoja.
Stasė Larsen, Gulfport, FL,
Arvyda Navickienė, Kaunas, užpren. I. Požėraitė-WyzykowsTačiau gilesniam l i e t u v i ų
užpren. R. Kasparas, Arlington. užpren. Maria Gelažienė, St. ki, Omaha, NE;
kalbos žinojimui daug padeda
VA;
Pete Beach, FL.
Stasys Melinauskas, Šilutė,
Andrijos seneliai; Valė ir
Leonas Bajorūnas, Bingham- užpren. Jonas Markvaldas,
Jūratė Fischer, Naperville, IL;
Pranas Kazlauskai.
Laimutė Augulytė, Salt Lake ton, NY;
Cicero, IL;
Taip pat daug metų Andrija
Ona Zarembienė, Frankfort,
City, UT, užpren. Vilija
Vytas ir Lisa Šaulys, Foster
šoka
„Aušros" tautinių šokių
IL;
Avižonis-McComas, UT;
City, CA;
grupėje. Dalyvavo keturiose
Gražina Ragalevičienė, HoDarius K. Ivaška, Hoffman
Stasys Rackevičius, Midlotautinių šokių šventėse. Jos tė
bart, IN;
Estates, IL;
thian, IL;
vai ir broliukas taip pat šoka
L.
&
E.
VVeismann,
Hernando,
Edward Walantis. WestchesDr. Linas Simonaitis, Chi
„Aušros" šokėjų grupėje ir daly
MS;
ter, IL;
cago, IL, užpren. K. Stankus,
vauja šokių šventėse.
Julius Lapkus, Evanston, IL, Anatolijus Šliras, Chicago, IL; Lockport, IL;
Šį rudenį Andrija pradės stu
užpren. Alex Lapkus, BridgeV. Ąžuolas. N'yersville, MD;
Joana Straukienė, Kennett
dijas Nebraskos universitete
view, IL;
Felix Breimeris, San Diego, Square, PA, užpren. Birutė Na
Omahoje. Po to mėgins patekti
Maria Timukas, Toronto, Ont. CA;
vickas, Lemont, IL;
į Nebraskos universiteto medi
Aufrozina Keserauskienė,
Canada;
Joseph R. Peters, Shorewood,
cinos skyrių (Medical Center).
Albertas Griganavičius, Šiau Chicago, IL;
WI;
Šia gražia gimnazijos baigimo
Antanas V. Žemaitis, Waterproga gabiai jaunuolei nuošir
bury, CT;
džiai linkima sėkmės ateities
Daiva Liaudinskienė, Oak
• Kazys Škirpa, „Lietuvos studijose ir taip pat visados
Brook, IL;
nepriklausomybės sutemos išlikti pavyzdinga lietuvaite.
A l g i s Modestas, Hickory (1938-1940). Atsiminimai ir do
J. PovilaHienė
Hills, IL;
kumentai". Leidykla „Lietuvos
Kęstas Ledas, Holiday, FL; kronika" - AB „Vilspa", ChiSTOVYKLAUJA
Audra Perednienė, Kaunas, cago-Vilnius, 1996 m. Redakto
ATEITININKAI
užpren. Petras Mikšys, Leices- riai: J. Kairienė, J. Laurinaitis,
SENDRAUGIAI
ter, MA;
G. Pruskuvienė, G. Žemaitienė;
Alina Dvoreckienė, Vilnius, dailininkas A. Nekrošius. įvadą
Šiemet ateitininkų sendrau
užpren. L. ir A. Ramanauskai. parašė Tomas Remeikis, PhD.
gių sąjunga suruošė dvi stovyk
Oak Lawn, IL;
Knyga susideda iš dviejų dalių: las savo nariams. Pirmoji jau
Džiaugiamės visus juos ture Žaizdos ir klaidos; Didžiosios ne įvyko Dainavos stovyklavietėje
darni savo skaitytojų šeimoje. laimės metai. Taip pat yra liepos 21-28 d. Jos vadovas buvo
trumpa Kazio Škirpos biogra Vytautas Šoliūnas. Nuo rugpjū
Algirdas Lizdas, Omaha, fija, vardų rodyklė, gausu is čio 11 iki 17 d. antroji atei
NE, „Draugo" dienraščiui vėl torinių nuotraukų. Labai gra tininkų sendraugių stovykla
P a u l i o lietuvių centro vyrai, pas.ruo* sutikti nvrf.u* Į>LC pobūvyje g.m- a t s , u n t ė 10 ° d o 1 •• ^artu SU pre- žiai išleista, kietais viršeliais, su vyksta Kennebunkport, Maine.
toje iį sekmadieni, rugpjūčio 18 d., nuo 12 vai v.dud.er.. U kaire*: Aleksas n u m e r » t 0 8 mokesčiu. Gauta pa- spalvotu aplanku, 486 psl. Vė Jos organizatorius, kaip ir kitais
Karaliūrau, Antanas Kučiliauskas ir Algis Bakaitis
g a l b a yra atrama dienraščiui, liau, be abejo, bus gaunama ir metais, yra dr. Česlovas
Masaitis.
„Drauge".
Nuotr VytHuto Jaaineviciaua kad jis nepalūžtų.
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