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Anot Landsbergio,
nepakankamai stengtasi
išspręsti ginčą dėl jūros
sienos su Latvija
V i l n i u s , rugpjūčio 21 d.
(AGEP) — Seimo opoziejos vadas
Vytautas Landsbergis mano,
kad Lietuvos užsienio politikos
vadovai dėjo nepakankamai dip
lomatinių pastangų, spręsdami
nesutarimus su Latvija dėl vals
tybių sienos jūros dugne.
Trečiadienį spaudos konferen
cijoje V. Landsbergis teigė, kad
Lietuvos diplomatai nestebėjo
padėties Latvijoje, kokie ten
vienašališki veiksmai bręsta ir
yra daromi". Latvijos Seime
pradedamą svarstyti sutartį su
JAV ir Švedijos kompanijomis
„Amoco" ir OPAB dėl naftos žval
gybos ginčijamoje su Lietuva
Baltijos jūros dugno dalyje V.
Landsbergis pavadino „tam tik
ru akibrokštu ir žodžio nesi
laikymu".
Jis teigė, kad Lietuvos užsieno
politikos vadovai turėjo iš patir
ties žinoti, kad Latvija kaip
partneris apgaudinėja, „slapu
kauja, veikia už nugaros". V.
Landsbergio nuomone, „ne šiaip
įvykis" buvo ir Latvijos derybi
ninkų vadovo Jurio Sinkos nu
šalinimas liepos mėnesj. Buvusį
Latvijos delegacijos vadovą V.
Landsbergis apibūdino kaip
žmogų, „kuris nuoširdžiai siekia
susitarti" ir laikė savo misija
„gražiai, draugiškai, kaimy
niškai išspręsti šitą klausimą su
Lietuva".
Pasak opozicijos vado, J. Sinka nepritarė „vienašaliams for
savimams" ir sakė nepritarsiąs,
kad L a t v i j o s parlamentas
„žengtų vienašališkų sprendi
mų keliu".
V. Landsbergis taip pat neat
metė galimybės, kad Rusijai pa
aštrinus poziciją derybose su
Lietuva dėl sienos Vištyčio
ežeru, buvo sinchronizuojami
Latvijos ir Rusijos veiksniai. „O
gal tai, ką mes matome Rygoje,
yra netiesioginė Rusijos veikla,
manipuliuojant latvių politi
kais, sukuriant konfliktą tarp
kaimyninių Baltijos valstybių",
pastebėjo Seimo opozicijos va
das, pabrėžęs, kad tokiu kon
fliktu atvirai yra suinteresuota
Rusijos diplomatija, besiprie
šinanti Baltijos šalių europi
niam ir transatlantiniam integ

ravimuisi.
V. Landsbergis mano, kad dar
liepos pradžioje paaiškėjus, kad
Latvijos Seime bus pradėta su
tarčių ratifikavimo procedūra,
prezidentai ir įvairūs ministrai
turėjo užvesti aktyvų kontaktą.
Tokių progų, Landsbergio nuo
mone, būta per įvairias kelio
nes. „Reikalingas nuolatinis
kontaktas su ta puse, kuri,
viena vertus, deklaruoja lyg ir
draugišką politiką, bet ruošia
kokį nors nedraugišką veiksmą.
Ir tai turi ją šiek tiek varžyti",
sakė V. Landsbergis.
Diplomatinį poveikį, V.
Landsbergio nuomone, galėtų
padaryti ir Baltijos Asamblėjos
prezidiumas, kurio neeilini po
sėdį antradienį pasiūlė surengti
Lietuvos Seimas. Jis pripažino,
kad asamblėjos prezidiumas
vargu ar gali pakeisti Latvijos
parlamento sprendimus. Tačiau
jis „gali būti tas diplomatinis
poveikis, parodantis, kad jeigu
Latvija tai daro, tai eina ne
draugišku keliu, o Lietuva ir
Estija kartu įkalbinėja Latviją
to nedaryti", sakė V. Landsber
gis.
Toks Baltijos Asamblėjos pre
zidiumo posėdis telefonu įvyko
trečiadienio ryt*- Lietuvos
Seimo vicepirmininkas ir Balti
jos Asamblėjos prezidiumo na
rys Egidijus Bičkauskas kalbė
josi su prezidiumo pirmininku,
Latvijos parlamentaru Ivars
Kezbers bei vienu iš dviejų Esti
jos parlamentarų, esančiu
asamblėjos prezidiume.
V. Landsbergis taip pat
paragino Seimą ir valdančiąją
Lietuvos Demokratine Darbo
Partiją taip pat vienašališkai
priimti įstatymą „Dėl Lietuvos
teritorinių vandenų, išskirtinės
teritorinės zonos ir kontinen
t i n i o šelfo Baltijos jūroje
šiaurinės ribos". Toks įstaty
mas, pasak V. Landsbergio „ga
lėtų būti priimtas nors ir labai
greitai".
Jis priminė, kad panašiai pa
sielgė Estija, „susidūrusi su
Latvijos vienašališku, savanau
dišku jūrų teritorijų inter
pretavimu". Tokiu būdu Estija
pasiekė derybų ir „galų gale
normalaus susitarimo".

Baltijos Asamblėja
rekomenduoja Latvijai
neratifikuoti sutarties dėl
naftos žvalgybos

Rugpjūčio 15 d., per Žoline, Palemone, Kaune, ark >;^itas Tamkevičius pašventino Šv Rožančiaus
Karalienės bažnyčią ir Saleziečių centro namus. 3*t jau pernai prie bažnyčios įsikūrusiame cent
re pradėjo veikti saleziečių ordino įkūrėjo šv. Jono hosko sukurta programa vaikams, kuri vaikams
iš gatvės sudaro sąlygas bendrauti, užkertant aa'\ ^.įs klystkeliams ir nusikaltimams. Is Turino,
Italijoje, atvykęs kun. E. Caprioglio ir jo vado .ujama jaunimo grupelė susitiko su jaunimo
auklėtojais — pasauliečiais ir vienuolėmis salezii lemis, norinčiais tuo metodu dirbti su jaunimu.
Šiemet sugrįžęs kun. Caprioglio jau rado peni tas jaunimo grupes Nuotr. E. Butkevičiaus

Neatpažintas malūnsparnis iš
Karaliaučiaus pažeidė
Lietuvos oro erdvę
V i l n i u s , rugpjūčio 21 d.
(AGEP) — Neatpažintas malūn
sparnis iš Rusijos pusės antra
dienį pažeidė Lietuvos oro erd
vę, bet netrukus grįžo panašiu
keliu. Svetimą malūnsparnį
Lietuvos pasieniečiai pastebėjo
antradienį 11:45 vai. ryto ties
Bitėnų kaimu Šilutės rajone,
pasienyje su Karaliaučiaus sri
timi. Malūnsparnis grįžo į Rusi
jos valdomą Karaliaučiaus sritį
po 20 minučių.
Pasienio tarnybai nepavyko
nustatyti malūnsparnio skiria
mųjų ženklų, bet pagal profili jis
priskirtas Rusijos karinėms pa

jėgoms.
Apie pažeidimą įprasta tvarka
informuotas Krašto apsaugos
ministerijos Oro erdvės stebė
jimo centras ir l žsienio reikalų
ministerija, kuri turėtų į tai rea
guoti nota, jei Rusija pirma
nesuskubs pateigti paaiškinimų
apie skrydį.
*
Pasak Vidaus reikalų minis
terijos Pasienio policijos depar
tamento štabo viršininko Jono
Lazarenkos, pastaruoju metu ru
sai retai pažeidinėjo Lietuvos
oro erdvę, o taip atsitikus, pap
rastai atsiprašydavo ir pateik
davo paaiškinimus. Šiemet už

Prezidentas norėtų
stabilizuoti mokesčių
sistemą

mokesčių įstatymai, o po to
daugybę kartų keičiami ir tobu
linami. „Pridėtinės vertės mo
kesčio įstatymas, įsigaliojęs
1994 metais, iki šiol buvo keis
tas 13 kartų, Juridinių asmenų
mokesčių įstatymas — 15 kartų.
Artimiausioje ateityje turėtume
atkreipti dėmėsi į mokesčių sis
temos stabilizavimą", kalbėjo A.
Brazauskas.
Valstybės vadovas tvirtino,
kad labai reikėtų priimti Lo
bizmo įstatymą (t.y., įstatymą,
Pasak prezidento, nepriklau reguliuojanti, kaip galima ir
somybę atkūrusioje Lietuvoje negalima įtakoti Seimo narių ar
M i n s k a s , rugpjūčio 18 d. Lukašenka nacionalizavo valiu
buvo labai skubotai priimti valdžios pareigūnų. — Red.).
(Reuters) — Pasaulio Bankas tos keityklas bei įvedė griežtą
griežtai kritikavo Baltarusiją bankų ir firmų kontrolę.
dėl jos nesėkmių vykdant rinkos
Anot Christopher Willoughby,
V. Andriukaičiui
ekonomikos reformas. Pasaulio Pasaulio Bankas ir kitos finan
Banko atstovas Christopher savimo institucijos gali išvykti
nepavyko
Willoughby per vietine televi iš Baltarusijos ir grįžti po kelių
atsistatydinti
ziją sakė, kad nuo 1995 m. metų naujam dialogui. Tarptau
V i l n i u s , rugpjūčio 16 d.
spalio mėn. Baltarusija juda tinis Valiutos Fondas įšaldė 300
Vilnius, rugpjūčio 20 d. (Elta (AGEP) - Lietuvos Banko ir
atgal link buvusios sovietinės mln. dol. kreditą Baltarusijai — Seimo socialdemokratų parti pasaulinės žinių agentūros
planinės ekonomikos. Pasaulio sausio mėnesį.
jos frakcija antradienį nepaten Reuters vadovai ketvirtadienį
Bankas šiais metais sustabdė
kino Vytenio Andriukaičio pa Vilniuje susitarė plėsti bendra
kreditus buvusiai sovietinei
Ryga. Kaip pranešė Latvijos reiškimo dėl jo atsistatydinimo darbiavimą ir ateityje teikti
respublikai, išmokėjęs 115 statistikos agentūra, pagrindi iš frakcijos seniūno pavaduoto daugiau informacijos apie Lie
milįjonų dolerių iš žadėtų 170 niam prekybos partneriui — Ru jo pareigų. Už atsistatydinimą tuvos bankininkystę. Lietuvos
mln. dolerių.
sijai tenka vienas penktadalis balsavo tik pats V. Andriukai Banko valdybos pirmininkas
Baltarusija, kaip ir Turkmė- viso Latvijos importo ir vienas tis, likusieji šeši frakcijos nariai Reinoldijus Šarkinas ir „Reu
ters Holdings Plc." generalinis
nistanas bei Tadžikistanas, ketvirtadalis šalies eksporto. buvo prieš.
vadovas
Peter Job bei „Reuters
gavo mažiausią sumą iš Pasau Per pirmąjį 1996 m. pusmetį vi
Nordic
&
Baltic" vadovas Ivan
sas importas į Latviją išaugo
Vytenis Andriukaitis parašė
lio Banko. Kaip teigė Willough
Mulcahy
aptarė
vis didėjančią
by, nors vyriausybė ir žada trečdaliu, o eksportas —12.8%. pareiškimą dėl atsistatydinimo
informacijos
svarbą.
Apie
43%
Latvijos
importo
ten
iš frakcijos seniūno pavaduoto
vykdyti privatizaciją, tačiau nė
Susitikime kalbėta, kad tarp
viena valstybinė įmonė šiais ka Europos Sąjungos šalims, o jo pareigų po to, kai praėjusį sa
metais nebuvo privatizuota. 38.5% - NVS respublikoms. vaitgalį įvykusioje Lietuvos So tautiniu mastu pateikiama in
Vyriausybės duomenimis, per Antram pagal prekybos apimtį cialdemokratų Partijos respubli formacija apie Lietuvą galėtų
praėjusius ketverius metus iš partneriui — Vokietijai tenka kinėje konferencijoje sudarant pritraukti daugiau užsienio
viso buvo privatizuota tik 10% apie 14% Latvijos importo, o šios part\jos rinkimų sarsią, jis investuotojų. Aptarta, kaip
eksportas į Vokietiją sudaro ii ieitos vietos buvo perkeltas užtikrinti objektyvios infor
valstybinių įmonių. Be to, Bal
į aštuonioliktą.
macijos perdavimą.
tarusgos prezidentas Aleksandr apie 13%. (DPA, 08.19)

Pasaulio Bankas įspėjo
Baltarusiją
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V i l n i u s , rugpjūčio 20 d.
(AGEP) — Prezidentas Algirdas
Brazauskas ragina būsimąjį
Seimą ir vyriausybe atkreipti
ypatingą dėmesį į šalies mokes
čių sistemos stabilizavimą.
Antradienį kalbėdamas per Lie
tuvos televiziją A. Brazauskas
pabrėžė, kad Lietuvoje yra per
nelyg dažnai keičiami mokesčių
įstatymai, todėl mokesčių mo
kėtojams kyla daug neaiškumų
Šioje srityje.

fiksuoti penki pažeidimai, ir tai
labai nedaug, palyginti su de
šimtimis pernai metais. „Jau
ėmėme pamiršti tokius daly
kus", korespondentui sakė J.
Lazarenka.
Paskutinis oro erdves pažeidi
mas iki šiol buvo įregistruotas
pavasarį- Tuomet Rusija paaiš
kino savo malūnsparnio skrydį
Lietuvos oro erdvėje Nemuno
stebėjimu prieš lauktą pavasa
rinį potvynį, todėl apsieita be
diplomatinių notų.
Pasak J. Lazarenkos, Rusijos
kariškiai dabar prieš kiekvie
nas pratybas Karaliaučiaus sri
tyje, kuriose dalyvauja aviacija,
artilerija ir tankai, informuoja
Lietuvos pasieniečius.
Pasienio departamento žinio
mis, dabar Karaliaučiuje praty
bos nevyksta.

Vilnius, rugpjūčio 21 d.
'AGEP) - Baltijos Asamblėjos
prezidiumo pirmininkas, Latvi
jos Seimo narys Ivars Kezbers
ketvirtadien) informuos Latvi
jos parlamentą apie Baltijos
Asamblėjos prezidiumo nuomo
nę, kad tokie klausimai, kaip
sienos nustatymas Baltijos jūros
dugne, neturi būti sprendžiami
vienašališkai.
Trečiadienį I. Kezbers patvir
tino tokią poziciją, per telefonu
surengta neeilini Baltijos Asam
blėjos prezidiumo posėdį. Ket
virtadienį Latvijos Seime bus
pradėtas svarstyti Latvijos
sutarties su JAV ir Švedijos
kompanijomis „Amoco" ir
OPAB dėl naftos žvalgybos dar
bų Baltijos jūroje ratifikavimo.
Lietuva priešinasi šiai sutarčiai,
nes žvalgomas naftos telkinys
yra iki šio! nenustatytos pri
klausomybės Baltijos jūros teri
torijoje.
Baltijos Asamblėjos Prezidiu
mo narys, Lietuvos Seimo pir
mininko pavaduotojas Egidijus

Bičkauskas sakė, kad prezidiu
mo pozicija bei Latvijos dele
gacijos Baltijos Asamblėjoje
pozicija visiškai aiški, kad
negalima tokiu būdu spręst",
nesutarimų. ,,Ji buvo aiški
visais laikais, ir tuo klausimu
1995 m. gruodžio mėnesį Balti
jos Asamblėjos sesijoje Taline
buvo priimta atitinkama rezo
liucija", pažymėjo E. Bičkaus
kas.
Lietuvos Seimo vicepirminin
kas sakė, kad I. Kezbers jau
trečiadienį pareiškė Baltijos
Asamblėjos vadovybės nuomonę
savo šalies parlamento užsienio
reikalų komisijos posėdyje.
E. Bičkauskas pastebėjo, kad
nors tai yra „rekomendacinio
pobūdžio" sprendimas, „kiek
vienas toks žingsnis duoda tam
tikrų rezultatų". Jo žiniomis,
Latvijos Seimo užsienio reikalų
komisija taip pat rekomenduos
ketvirtadienį, kad Latvijos Sei
mas nepradėtų sutarties ratifi
kavimo svarstymo.

P. Gylys Rygoje aiškinosi
dėl Būtingės naftos terminalo

Vilnius, rugpjūčio 21 d.
(AGEP) — Latvijos ir Lietuvos
nesutarimai dėl Būtingės naftos
terminalo nesutrukdys dvišalių
derybų dėl jūros sienos, pareiškė
Lietuvos užsienio reikalų mi
nistras Povilas Gylys antradienį
Rygoje surengtoje spaudos kon
ferencijoje. „Siena ir Būtingė —
du skirtingi dalykai. Latvija
būgštauja dėl Būtingės ekologi
jos, o derybos dėl sienos yra
kitokio pobūdžio", paaiškino P.
„Šiuo metu lobizmui kelias Gylys.
ne užkirstas. Pavyzdžiui, ateina
Savo ruožtu, Latvijos užsienio
alaus gamintojai ir tiesiog spau
reikalų
ministras Valdis Birdžia kokį nors Seimo komitetą,
kavs
spaudos
konferencijoje pir
kad tas inicijuotų įvairiausias
madienį
pareiškė
nuomonę, kad
mokesčių lengvatas, pačių mo
abi
šalys
turi
apsvarstyti
visus
kesčių atšaukimą. Ir taip elgiasi
dažnas. Todėl reikėtų Lobizmo Būtingės terminalo statybos as
įstatymo, kad būtų galima kovo pektus. Jis taip pat mano, kad
ti su šiuo reiškiniu", sakė pre šis klausimas derybų dėl jūros
sienos nesutrukdys
zidentas.
A. Brazauskas apgailestavo,
P. Gylys atsisakė komentuoti
kad niekaip nepavyksta norma pirmadienį Latvijos įteiktą
lizuoti mokesčių surinkimo.
„Vien šiemet mokesčių nesu
rinkta už 200 milijonų litų. O
dar yra didžiulis biudžeto
deficitas, kurį reikia dengti",
tvirtino Lietuvos vadovas. Jis
ragino vyriausybę sustiprinti
Vilnius, rugpjūčio 16 d.
mokesčių administravimą ir tuo ^AGEP) — Generalinis proku
pačiu garantuoti jų surinkimą. roras Vladas Nikitinas penk
tadienį paprašė prezidento
Algirdo Brazausko skirti mili
joną litų Šiaulių apygardos
prokuratūrai įrengti. Po su
sitikimo su prezidentu V.
Pasak Reuters atstovų, užsie Nikitinas BNS korespondentui
niui ypač svarbu gauti išsamias sakė, kad A. Brazauskas paža
ir aiškias žinias apie Lietuvą, dėjo kitą savaite „savo auto
jos finansų rinką, bankų padėtį, ritėtu paspausti vyriausybę

Lietuvai memorandumą, kuria
me Latvija s i ū l o surengti
bendrą ekologinę ekspertizę ir,
esant reikalui, pasikviesti
ekspertus iš trečiųjų šalių ir
tarptautinių organizacijų.
Savo memorandume Latvija
nurodė, jog kompetentingos Lat
vijos institucijos atliko tyrimą ir
priėjo išvadą, kad Būtingės ter
minale įvykus avarijai, jos pa
dariniai turėtų katastrofiškos
įtakos abiejų šalių pakrantės
zonai bei visiškai nutrauktų
turizmo bei kurortų plėtrą re
gione.
Statyti Būtingės naftos terminalą Lietuvos vyriausybė
nusprendė 1993 m. birželio 13
dieną. Statybos pradžia laikoma
1995 m. birželio 9 d., kai pu
santro kilometro nuo Latvijos
sienos buvo iškilmingai padėti
terminalo pamatai. Statybą
baigti planuojama 1998 metų
rudenį.

Šiaulių Prokuratūrai
finansuoti reikia prezidento
protekcijos

Lietuvos Bankas ir Reuters
susitarė bendradarbiauti

priemones bankų priežiūrai
stiprinti ir panašiai.
Be Reuters, Lietuvos verslo
informaciją į tarptautine rinką
reguliariai teikia „Dow Jonės
Telerate" ir „Baltic News Ser
vice".

PASAULIO ŽINIOS
Ryga. Latvijos parlamentine
grupė paskelbė pareiškimą, ku
riame siūloma šalies vyriausy
bei oficialiai pripažinti Čečė
nijos nepriklausomybę, nes „tai
yra vienintelė galimybė išlikti
tautai, pasmerktai Rusijos ko
lonijinės politikos naikinimui ir
genocidui". (DPA, 08.19).

Budapeštas. Vengrijos mi
nistras pirmininkas Gyula Horn
spaudos atstovams sakė, kad
ministras be portfelio privati
zacijos klausimams Tarnas
Suchman yra rimtas kandidatas
į pramonės ir prekybos ministro
postą vietoj atsistatydinusio Imre Dunai. Horn sakė, jog tikisi
pateikti šį pasiūlymą parlamen
tui mėnesio pabaigoje Su
chman, laikomas vienu iš kai
riausių premjero Socialistų par
tijoje, keletą kartų yra sakęs,
kad Vengrija turi kurti rinkos
ekonomiką, išlaikydama social
demokratines vertybes. (Reu
ters 08.19).

skirti pinigus prokuratūrai".
Pasak V. Nikitino, jie jau
prieš pusę metų Šiauliuose
įsigijo buvusią ligoninę, tačiau
dabar neturi nė cento joje įkur
dinti apygardos prokuratūrą.
„Šiaulių apylinkės ir apygardos
prokurorai dabar priversti grūs
tis viename nedideliame pasta
te, žmonės dirba koridoriuose",
sakė generalinis prokuroras.
Jis pažymėjo, kad dėl blogų
darbo sąlygų kai kurie Šiaulių
prokurorai palieka tarnybą ir
šio regiono bylas vis dažniau
tenka perimti generalinei
prokuratūrai.
KALENDORIUS
Rugpjūčio 23 d.: Šv. Rožė
Limietė, mergelė (1586-1617);
Pilypas, Baumilas, Gilius, Liudytė. 1939 m. pasirašytas slap
tas Sovietų Sąjungos ir nacių
Vokietijos Molotov Ribbentropo
paktas.
Rugpjūčio 24 d.: Šv. Baltra
miejus, apaštalas; Michalina,
Mykole. Audronis.
*
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DRAUGAS, penktadienis, 1996 m. rugpjūčio mėn. 23 d.

DRAUGAS

/POPTO/^T?\APŽVAiefl

(USP8-U1000)
THE UTHUANIAN WOHLD WTOE DAILY
Published daily exc»pt Sunday. tad Moa—ya, legal HOIMUTS, t—
Tue*Uy. fbllowing MomUy ooasrvsnfiof togai Holidays u well aa Dac
Mfc and Jau. 2nd by tha Lithuanian Cathobc Press Sociaty, 4MSW.63rd
Street, Chicago, IL 60829-5689.
Second claąg poatage paid at Chicago, H and alHftional mailing omcaa.
SufaacripUon Ratea: $96.00. Forcifn countrias 8110.00
Postmaster: Send address chaosai to Draugas - 4646 W. 63rd St..
Chicago, IL 60629.
Pašto i»l»H»« matinant, pakvitavimai u i gautas prenumeratas
nesiunciami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus ii
jo mokesti, pažymima, iki kada yra ulumokajea.
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OLIMPIADA
EUROPIETIŠKOM
AKIM

DRAUGO p m u n r a u — k a s t a U anksto
metama Vi metų
JAV
196.00 866.00
Kanadoje ir kitur
(U.S.) $110.00 860.00
Tik _ _ _ _ _ laida:
JAV
$66.00 840.00
Kanadoje ir kitur
(U.S.) $60.00 845.00
Uisakant i Lietuvą
(Aircargo)
$100.00 865.00
Tik šeštadienio laida
$65.00
Užrakant i uiaieni
oro paatu
$500.00 8260.000
Tik šeštadienio laida
$160.00 $85.00

KAZYS BARONAS
Mūsų korespondentas Europoje
Atlantos žaidynės jau praei
tyje. Daug nemiegotų naktų jos
pareikalavo, kadangi tarp
vidurio Europos laiko ir Atlan
tos buvo šešios valandos skir
tumo. Tad kai kurias varžybas
teko stebėti 2-4 vai. ryto,
pareikalavusias daug kantrybės
ir nervų, ypač stebint Lietuvos
-Kroatijos krepšinio rungtynes
bei susitikimą su Jugoslavija.
Nerašysiu sportiniais klausi
mais, kadangi lengvosios atleti
kos, krepšinio ar kt. sporto šakų
mėgėjai matė jas televizijoje, o
gal net pačiame stadione. Palie
siu tik nesklandumus, kuriuos
europiečiai pastebėjo jau pir
momis olimpiados dienomis.
Tiesa, gražus buvo pats atida
rymas, tačiau „senutės" Euro
pos atstovams krito į akis didelė
prekių - gėrimų propaganda:
neoniniai „Coca-Cola", „Budweiser" ir kt. užrašai matomi
kiekvienoje kryžkelėje, beveik
kiekviename pastate. Su pajuo
ka europiečiai sakė, kad tai
„Coca-Cola" žaidynės. Peikė
europiečiai judėjimą — autobu
sus, kadangi jų vairuotojai buvo
nesusipažinę su Atlantos miesto
planu, nežinodami net gatvių
pavadinimų.
Romos dienraštis „La Republica" (vertimas iš vokiečių
kalbos) rašė: „didžiausią klaidą
olimpinių žaidynių organizato
riai padarė ne taisyklėse ar
techniškoje plotmėje, bet kul
tūrinėje. Tai buvo provincinio
išdidumo klaida, kurią padarė
viena amerikiečių karta, kuri
visuomet dar galvoja, kad pa
kaks kelių kompiuterių, kelių
telefonų su magnetine kortele,
sužavėti mus, primityvius iš
anapus Atlanto".
Ar teisingas yra europiečių
skundas, o gal net kaltinimas,
— palieku spręsti skaitytojams.
Tačiau pilnai remiu „La Republica" žodžius, kadangi JAV ir
Kanados jaunoji karta apie
„senutę" Europą galvoja kaip
tūkstantį metų atsilikusi konti
nentą, kuriame spardomas tik
kamuolys, o gražiausios auto
mašinos gaminamos tik „Dėdės
Šamo" krašte. Tą patyriau 1985
m. apsilankęs JAV ir Kanado
je, pasikalbėjęs su jaunosios kar
tos atstovais. Jie netikėjo, kad
vokiškų automašinų motorai
yra stipresni už amerikiečių
Vokietijoje neribotas greitis),
kad kaimuose yra šiltas ir šal
tas vanduo butuose, kanalizaci
ja, kad nereikia eiti į sode sto
vinčią „būdelę" ir t.t.

kantrybės kainavo stebint anks
tyvą rytą Europoje (vokiečiai
perdavė 3-čią vai. ryte) rungty
nes su Kroatija, Jugoslavija.
Vokiečiai komentatoriai rung
tynių metu spėdavo išpasakoti
Lietuvos okupaciją, mūsų krep
šininkų rungtynes, žaidžiant
Sov. Sąjungos sąstate, pergales
tarptautinėse rungtynėse, kar
todami „Litauer" Marčiulionio
vardą, tačiau vėl po kelių mi
nučių pasakydami, kad... rusas
Marčiulionis buvo pirmas, pate
kęs į NBA! Žiopliai tie vokiečiai
— priskirdami R. Ubartą, Poli
kevičiūtę prie Latvijos, bet Lat
vijos dviratininką Lietuvai ir
pan.
Kokius sportininkus vokiečiai
parodė televizijoje?
Be abejo, mūsų krepšininkus
rungtynėse su Kroatija, JAV,
Jugoslavija, Graikija, dvirati
ninką Kasputį, plaukiką A. Mažuolį, šuolininke N. Žilinskienę,
diskininką V. Alekną. Vokie
čiams patiko A. Sabonis, paė
męs kamuolį po megstuku, lai
mėjus rungtynes prieš Austra
liją. Peikiau vokiečius, kadan
gi jie neparodė Lietuvos sporti
ninkų (žygiavimo į stadioną,
daug laiko paskirdami savo
rinktinei ir tuoj po „G" raidės,
persikeldami prie „M" raidės.
Sudiev Atlanta — iki pasimamatymo Sydnis - Australija 2000
metais nuo rugsėjo mėn. 15 d.
iki spalio mėn. 1 d. Australijos
Tautinio olimpinio komiteto
pirm. John Coates pareiškė, kad
penktame kontinente olimpiada
bus geresnė už Atlantos. Tikime
jiems, nes olimpines žaidynes
stebėjo daugiau negu 100 būsi
mo organizacinio komiteto na
rių. Gal būt jie nepakartos tų
pačių klaidų, kurias padarė
amerikiečiai.

LENGVOSIOS
ATLETIKOS
PIRMENYBĖS

Primename, kad 1996 m. Š
Amerikos Baltiečių ir Lietuvių
lengvosios atletikos pirmenybės
rugsėjo 7-8 d., vyks Aldershot
High School. 50 Fairwood Place,
\Vest, Burlington. Ont. Lietuvių
pirmenybes išvedamos iš baltie
čių.
Varžybos vyks šiose klasėse:
vyrų, moterų, jaunių A (17-19
m); jaunių ir mergaičių B (15-16
m.). C (13-14 m ), D (11-12 m.),
E (910 m.), F (žemiau 9 m.);
vyrų ir moterų ..Sub-masters"
Prie viso to, reikėtų dar pri '35-39 m.) ir visų klasių „Masdėti ..Dream Team" išdidumą ters" - (40-44 m.), (45-49 m.t ir
galvojant kaip ir rusams 1905 t.t. kas 5 metai.
m. karo metu japonus „užmėty
Prieauglio klasifikacija — pa
ti" kepurėmis. Klaida! Pasirodė, gal dalyvio amžių 1996 m. gruo
kad Lietuvos, Jugoslavijos, Ar džio 31 d. Sub-masters ir Mas
gentinos. Kroatijos rinktinės terš — pagal dalyvio amžių var
buvojau kietu riešutu ir laimėti žybų dieną. Dalyvių skaičius ne
aukso medalį nepakaktų kole apribotas visose klasėse.
džų žaidėju- Tad visai teisingai
Varžybų pradžia šeštadienį,
Frankfurte leidžiamas angliš rugsėjo 7 d., 1:30 vai. p.p. Regis
kas dienraštis „International tracija — nuo 12:00 vai. Sekma
Herald Tribūne" rugpjūčio mėn. dienį varžybų tąsa nuo 10 vai.
6 d. rašė, kad Lietuvos geresni ryto.
žaidėjai buvo sužeisti arba
Dalyvių registracija — iki rug
ilsėjosi, tačiau ji buvo pajėgi pir sėjo 4 d. imtinai, šiuo adresu:
mame ptislaikyje žaisti lygiomis Mrs. Irena VVilkinson, 2783
su JAV. O kas bus Australijoje? Kinnerton Cresc., Mississauga,
Ak, ta mūsų Lietuva! Kiek jai
Ont. L5K 2B3. Telef. 905-822-

Mamertaa Duliūnas krepšinio mokyklos steigėjas ir ilgametis jos vadovas. (Nuotraukos iš „Vyčio"
25-čio sukakties leidinio).

DULIUNO ATMINIMUI
TAURĖS
10 žaidėjų, jų tarpe ir Mamer
tas Duliūnas. Ši, lietuvių
karo pabėgėlių rinktinė, dėl
politinės situacijos į pirmenybes
nebuvo įsileista atstovauti
kraštui, kuris tuo metu buvo
okupuotas Sovietų Sąjungos.
Taip 1937-siais ir 1939-siais
metais buvęs Europos krepšinio
meisteris Lietuva 1946-siais
liko tik stebėtoja.
Šis dešimtukas krepšininkų
buvo parinktas iš to meto gar
saus „Šarūno", įsikūrusio
Kemptene, kuris daug žaidė su
lietuvių bei stipriomis ameri
kiečių karių komandomis. Buvo
labai populiarus ir nebeįveikiamas. Po nesėkmingo ban
dymo patekti į IV Europos
krepšinio pirmenybes, gerieji
krepšininkai pradėjo ieškoti
galimybių „prasimušti" tarptautinėn plotmėn ir ten išban
dyti jėgas. Proga pasitaikė...
Vienas Prancūzijos kariuome
nės dalinys, kuriame tuo metu
žaidė keli lietuviai, tapęs stip
riausiu kariuomenės vienetu,
buvo pakviestas dalyvauti tarp
tautinėse žaidynėse Monaco. To
vieneto, minimi lietuviai krepši
ninkai išsikvietė iš Vokietijos
Duliūną, Bagdoną ir kt. pastip
rinti komandą. Taip, be didelio
vargo, šiose žaidynėse laimėta
prieš „Stade Francais", iški
liausią Prancūzijos komandą,
kurios sudėtyje žaidė buvęs
Lietuvos
rinktinės žaidėjas,
Mamerto Duliūno sportinis
Amerikos
lietuvis
Ruzgys. Lai
g y v e n i m a s prasidėjo 1932
mėta
keletas
kitų
rungtynių,
o
metais Tauragėje. Jo mėgsta
miausios sporto šakos, kuriose baigmėje, susitikus su „As Mo
aktyviai reiškėsi, buvo krepši naco", rungtynės užbaigtos
nis, stalo tenisas ir lengvoji atle 41:39 ir tuo pačiu pripažintas
tika. Lietuvos gimnazijų varžy čempionų titulas.
„Lietuviai krepšininkai prie
bose, kurios lygiagrečiai buvo
organizuojamos su Lietuvos Viduržemio jūros... Mūsiškiai
Tautine olimpiada (1938), laimėjo tarptautines žaidynes
lengvoje atletikoje, estafetėje 4 Monaco..." Tokia antrašte „Tė
x 50 laimėjo pirmą vietą ir tapo viškės garso" 1947.VI.6 laidoje
apdovanotas aukso medaliu. rasė Kęstutis Čerkeliūnas...
Krepšinį žaidė gimnazijos, „Visas mūsų sportinis jaunimas
vėliau mokytojų seminarijos turi teisę jais didžiuotis, tais,
rinktinėse. Karo metu persikė kurie savo ryžtu pralaužė ledus
lęs į Marijampolę krepšinį žaidė ir daug ką nuveikė mūsų visų
mokytoju seminarijos ir miesto labui. Broliai Andruliai, Bag
klubo „Sūduva" komandose. donas, Duliūnas, Varkala —
Greta, jis dėstė kūno kultūrą penki mūsų krepšinio didvyriai,
valstybinėje „Rygiškių Jono" ir jų žygio mes ilgai nepamirši
me".
berniukų gimnazijoje.
Atvykęs į Kanadą, Mamertas
Pokario metais Vokietijoje
Mamertas ypač daug dėmesio Duliūnas žaidė „Hollinger
skyrė krepšiniui. Kai Europos Cagers" Ontario Basketball
valstybės pradėjo ruoštis IV- lygoje. Vėliau, persikėlęs gyven
sioms (1946) Europos krepšinio ti į Torontą, buvo vienas iš
pirmenybėms Šveicarijoje, Vo- organizatorių, šiame mieste
kietijoje gyvenantys lietuviai įsteigusių sporto klubą „Vytis",
sportininkai sukruto organizuo- Tai buvo pirmas pokario metu
ti rinktinę. Ji buvo sudaryta iš įsteigtas sporto klubas Š.
__________________
Amerikoje. Duliūnas, kartu su
Mackevičium. Ignatavičium,
0302. Faksas: 416-974-8493.
Papildomi kontaktai: Algis Žuku, Supronu ir kt. ilgus
Malinauskas, varžybų vadovas metus žaidė krepšinį „Vyčiui"
905-844-7694; Algirdas Bielskus laimėdami keletą ŠALFASS-gos
216-4860889, Ilona Smalens- čempionatų, o dalyvaudami To
ronto Bathurst lygoje, jie buvo
kienė 416-769-7040.
Klubai ir pavieniai lengvat- pasiekę gražių laimėjimų. Pasi
letai kviečiami šiose varžybose traukęs iš aktyvaus gyvenimo
sporte, Mamertas dirbo su jau
dalyvauti.
SALFASS Lengv. naisiais „Vyčio" krepšininkais,
Atletikos k-tas buvo nuolatinis jų treneris. Jo

Buvęs iškilus išeivijos lietuvių
krepšininkas bei sporto darbuo
tojas Mamertas Duliūnas mirė
1994 m. lapkričio 16 dieną Wasagoje, Ontario. Velionio atmi
nimui, jo sūnums Arūnui ir Ri
čardui pritariant, Toronto sporto klubo „Vytis" darbuotojai
įsteigė fondą ir jame sukauptus
pinigus panaudojo įgijimui,
dviejų, didelės vertės pereina
mųjų taurių. Viena jų SALFAS
s-gos metinių žaidynių, vyrų A
klases krepšinio meisteriui,
kurioje (graviruota į plokštes
visi buvę minimų žaidynių
meisteriai, pradedant pirmosio
mis 1951 metais vykusiomis To
ronte. Antroji „Arvydo Sabonio
taurės" Tarptautinio turnyro,
kuriame greta Lietuvos daly
vauja ir Europos šalių 13-kamečių komandos, tokio turnyro ge
riausiam žaidėjui.
Pirmoji, nors ir pavėluotai, jau
įteikta šių metų SALFASS-gos
čempionui Čikagos „Lituanicai". (Žaidynės vyko Čikagoje
1996 m. gegužės 17-19 d.). An
troji, ruošiamasi išsiųsti į Lie
tuvą. Šiuo klausimu su Arvydo
Sabonio mokyklos vadovybe ry
šius palaiko Toronto vytiečiai.
Grįžtant prie veliono Mamer
to Duliūno, kurio atminimui
skiriamos minėtos taurės, bent
trumpai, kelios akimirkos iš
buvusios jo sportinio gyvenimo
eigos...

pastangomis 1968 m. VVasagoje
įsteigta „Vyčio" krepšinio
mokykla, kuri Ontario valdžios
buvo pripažinta geriausia pro
vincijoje. Jis ją administravo
negailėdamas laiko, pastangų,
net savo atostogų. Ši mokykla
veikia ir šiandien, teikdama
„Vyčio" klubui net finansinės
paramos.
gig. K.

3 man.
836.00
840.00
830.00
835.00

Vyriausia redaktorė Danutė Biadokienė
_ _ _ _ _ _ _ Ignas Budrys
Moderatorius kun. Viktoraa Rimšelis
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• Administracija dirba kasdien
nuo 8:30 iki 4:30. šeštadieniais
nedirba.
• Redakcija straipsnius taiso
savo nuožiūra. Nesunaudotų
straipsnių nesaugo. Prašome
siunčiant pasilikti kopiją

TOMAS PŪKŠTYS VĖL PAGERINO
JAV REKORDĄ
liuko metime. Spalio mėnesį jis
yra pakviestas New Yorko
„Yankees" komandos savininko
Floridoje išmėginti savo jėgas
dėl patekimo į šią garsiąją pro
fesionalų beisbolo komandą. Jei
viskas gerai seksis, Pūkštys gali
įsitvirtinti puikiai apmokamo
sporto šakoje.
Po jo pasirodymo Atlantos
olimpiadoje, rugpjūčio 4 d. per
CNN televizijos tinklą buvo per
duotas platus pasikalbėjimas su
Tomu. Čia norisi pažymėti, kad
Tomą vėl išvydome net du kar
tus televizijos ekranuose.
Antrą kartą jis buvo parody
tas po rekordinio metimo Monte
Karlo. Tai buvo per ABC televi
zijos tinklą (Čikagoje — 7-tą
kanalą) rugpjūčio 10 d. „Wide
World of Sport" tiesioginėje
transliacijoje iš Monte Karlo.
Čia visas dėmesys buvo skiria
mas tik Tomui ir su juo po re
kordinio metimo buvo duotas
pasikalbėjimas.
Trečią kartą Tomą išvydome
rugpjūčio 1 I-ją per PBS televizi
Tomas Pūkštys Amerikos jos tinklą (Čikagoje 11-jį ka
ieties metimo rekordo savinin nalą). Čia Tomas mėtė ietį
ku pirmą kartą tapo 1993 m. skambant žymiojo Bostono Pops
Suomijoje. Tą rekordą j i s orkestro garsams, grojant kom
pagerino per prieš pat Atlantos pozitoriaus Michael Torkey kū
olimpiadą Paryžiuje vykusias rinį „Javelin". Kaip pranešta,
tarptautines leng. atletikos var Atlantos olimpinis komitetas
žybas. Olimpinėse žaidynėse praėjusį pavasarį buvo paskel
Atlantoje jis buvo aštuntas (Bar- bęs konkursą dėl šiai olimpiadai
celonos olimpiadoje jis užėmė skirto muzikos kūrinio parašy
10-ją vietą), o štai dabar vėl mo. Iš daugelio gautų kūrinių
atgavo savo puikią sportine buvo išrinkta čia minimo kom
formą ir pradėjo stebinti pasaulį pozitoriaus muzika apie ietį.
savo gerais pasiekimais.
Iš Monte Karlo „Grand Prix"
•132 t . Kėdele Ava.,
(312) ro-aeaa arba (SIS) 1
MM
varžybų jis vyko į Ziurichą,
DU.
K.
A.
JUČAS
Šveicarijon, kur buvo „WeltODOS LIGŲ SPECIALISTAS
klasse" vardo renginys. Čia visi
GYDO OOOS AUGLIUS IR ŽAIZDAS IR
ietininkai parodė menkesnius
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
rezultatus. Silpniau ietį metė ir
Tomas, bet su 271 pėdų ir 10 co
lių pasekme jis vis tiek buvo
3315 W 55th St.. Chicago. IL
penktuoju. Po jo Ziuriche liko
Tat. (312) 47S-S113
Atlantos žaidynių sidabro meda
9525 S 79th Ave . Hickory HiHs. IL
Tai. (7M) H M 1 I 1
lininkas anglas Steve Beckley.
Valandos pagal susitarimą
Geros žinios atėjo iš Anglijos,
Gateshead miesto, kur Tomas
•UQW_ C. DCCKIR, OmTrVČ
rugpjūčio 19 d. užėmė pirmą
4 * 4 7 W. 1 M WL, Oak La—n, l
Pirmas apyi su Nortmveetern un-to
vietą, gaudamas ir nemažą pi
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis u!
niginę premiją. Čia jis ietį
prieinamą kainą. Pacientai
nusviedė 280 pėdų ir vieną colį,
absoliučiai punktualiai
antruoju palikdamas stiprųjį
(kalbėti angliškai) tat.
anglą Steve Beckley, atsilikusi
tURINOtR LAL, MD
vieną pėdą (279-01).
Specialybe - Vidaus Ngoa
7722 S Kedrie. Chicago. H.
Dabar T. Pūkštys dar žada da
Tat )1t-434-t1S3
lyvauti didžiulėse varžybose
Valandos pagal susitarimą
Berlyne ir Londone, o po jų
Rak. M . (311) 471*
sugrįš pas savo tėvus — Romą
ir Rasą Pūkščius į Čikagą. Čia
KARDIOLOGAS - StROCS LIGOS
nuo rugsėjo pradžios jis galvoja
7781 S. R e * _ e A v a treniruotis su Čikagos „White
Sox" beisbolo komanda kamuo
Džiugi žinia atėjo iš Monte
Karlo, kur rugpjūčio 10 d. įvy
kusiose geriausiųjų pasaulio
lengv. atletikos sportininkų var
žybose, čikagietis Tomas Pūkš
tys jau antrą kartą šią vasarą
pagerino JAV ieties metimo re
kordą, nusviesdamas įrankį 283
pėdas ir 10 colių. Čia jis ne tik
pagerino rekordą, bet užėmė ir
garbingą IV-ją vietą, už savęs
palikdamas Atlantos olimpiados
aukso medalio savininką čeką
Jan Zelezny, kuris atsistojo
penktuoju.

°* __J_1 __^^

• Redakcija dirba kasdien nuo
8:30-400, šeštadieniais nedirba,
' Redakcya ui skelbimu turini
neatsako. Skelbimų kaino* prinunriamna, gavus prašymą ką
no™ skalbti.

j

TENISO ŽAIDĖJŲ
DĖMESIUI!
Teniso žaidėjų dėmesiui pra
nešame, kad kitą savaitgalį,
rugpjūčio 31 - rugsėjo 2 d., Columbus Ohio vyksiančiose 1996
m. S. Amerikos baltiečių ir
lietuvių lauko teniso pirmeny
bėse, lietuvių pirmenybių vyrų
vieneto varžybos bus vykdomos
A ir B klasėse, jei susidarys bent
mininalus žaidėjų skaičius.
Dalyvių registarcija — iki šio
šeštadienio, rugpjūčio 24 d.
Pavėlavę prašomi skubiai pra
nešti varžybų vadovui:
—
Arturs Zageris, 1058 Erickson
Ave., Columbus, OH 432271241.
Tel. 614-459-5200 darbo; 614236-5890 namų; Faksas: 614459-1151; arba Lietuvių pirme
nybių koordinatoriui dr. Algiui
Barauskui, tel. 810-258-6535.
Lietuviai žaidėjai pakarto
tinai kviečiami dalyvauti.
S A L F A S S Lauko teniso
sekcija
Vėliau buvo padarytas .muziki
nis video", kuriame pagrindinį
vaidmenį turėjo lietuvis, JAV
ieties metimo rekordininkas To
mas.
Mūsų Tomas Pūkštys jau
beveik penki metai vienin
telis garsina JAV-es šioje čia
primirštoje lengv. atletikos
rungtyje.
E ^
DM. A B. OLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS
M M W. M St. Tai. (70S) 4224101
Valandos pagal susitarimą
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atspindį? Man atrodo, kad visa matė Lietuvoje mafijos veiklą,
tai galima padaryti, tik reikia, bet, atrodo, t i k dabar, rinkimų
išvakarėse, priėjo išvados, kad
kad kas mėgintų tai atlikti.
dėl to reikia kažką daryti.
Tikėkime, k a d nereiks dabar
Ieškojimas sprendimų
VYTAUTAS BIELIAUSKAS
Būtų labai svarbu žinoti, kuri laukti dar ketverius metus, kol
partija yra pasiryžusi Lietuvo ta akcija prasidės.
Kitas klausimas: kuri partija
sudariusios
savo
programas,
bet
Besiartinančių rinkimų gin
je atstatyt: ar pakelti gyvenimo
duos
mums programą, pagal ku
daugiausia
tos
programos
gan
čai Lietuvoje jau sustiprėję. Yra
lygį, sudarant bent minimalines
rią
bus
sustabdyta korupcija
abstrakčios:
jos
kalba
apie
prisisteigę namažai naujų par
gyvenimo sąlygas visiems žmo
tijų, taip kad, pagal AGEP Lietuvos nepriklausomybės iš nėms. Atrodo, kad Lietuva, gy visur: seime, prezidentūroje, vy
pranešimą, ligi rugpjūčio 15 d. laikymą, demokratines laisves, vendama komunistinėje siste riausybėje, bankuose ir net kai
Lietuvoje buvo užregistruota 30 krašto gynimą, ekonomijos pa moje, galėjo bent teoretiniai kuriais atvejais bažnyčiose? Ar
partijų. Jų vadai ir nariai kri stovumą, tvarką ir t.t. Visi šie pasisavinti kai kurias socialinio tai galima padaryti?
Taip. Bet kas to imsis? Kuri
tikuoja vienas kitą, ragina dalykai yra Lietuvos konstituci humaniškumo idėjas, kurių bu
žmones „nesėdėti ant tvoros", o joje ir jų privalo kiekviena par vo ir toje ideologijoje, nors jos ir partija savo programoje duos
įsijungti į politinius darbus ir tija laikytis. Ko toms progra nebuvo praktikuojamos. Reikia pirmumą etikai ir moralei? Ku
politines diskusijas (kurias jie moms trūksta yra konkretūs pa tiesiog stebėtis, kad dabartinė ri partija į savo programą įjungs
daugiausia vadina „ginčais"). siūlymai, ką planuojama pada valdančioji partija — LDDP — stiprų žmogaus teisių gynimą ir
Dažnai vieni kitus kaltina ko ryti.
kuri tvirtina savo ideologijoje, visų žmonių lygybės gerbimą?
rupcija, savinauda, glemžimu
P a g r i n d i n ė s problemos
kad remiasi socialistinės demo Kuri partija bus pasiryžus grą
valstybės turto, privilegijų
Dabar Lietuva gyvena didelia kratijos principais, praktiškai žinti Lietuvoje okupantų pavog
ieškojimu, pažadų nesilaikymu me chaose: 1. bent trečdalis — su tokiais principais visiškai tą turtą teisėtiems jo savinin
ir 1.1. Didesnės partijos jau yra o gal ir daugiau — žmonių nesiskaito. Kaip sugebėjo ši par kams ir jų palikuonims? Ar tai
pravedusios 5% minimumo įsta skursta ir badauja; 2. yra labai tija ir jos vadovai per veik galima padaryti?
tymą, pagal kuri partijos, gau išsiplėtusi korupcija visuose ketverius metus leisti tokiai
Taip. Tai reikėjo padaryti ir
nančios mažiau balsų, negalėtų socialiniuose sluoksniuose; 3. didelei tautos daliai vargti, tuo teisingumas reikalauja, kad tai
visiškai įeiti j seimą. Yra plėšikavimas, žmogžudystės ir tarpu toleruodami „nesąžiningo turės būti padaryta, net ir tada,
tariamasi dėl partijų sąrašų, sukčiavimas neduoda žmonėms kapitalizmo" plėtotę? Per šį kai reiks atsiskaityti už žemes,
nors ligi šiol tokių sąrašų mažai jokio asmeninio saugumo jaus laiką Lietuvoje jau yra išsivys ant kurių dabar pastatytos nau
sudaryta. Partijos kalba garsiai mo; 4. bankų ir ekonomijos ne tęs nemažas klasių skirtumas, jos „pilaitės", nes tokiam žemių
ir drąsiai, bet atrodo, kad jos yra pastovumai neduoda jokių ge kurio vyriausybė arba nemato, dalinimui jokia vyriausybė nie
daugiau susidomėjusios viena resnių vilčių ateičiai. Kyla arba net nenori matyti. Pagal kuomet neturėjo teisių: vyriau
kitos kritika arba savigyra, nes
klausimas, ar iš viso būtų ga kokius socialinio teisingumo sybė savų žemių niekuomet ne
vis dar labai mažai girdėti, ką
lima krašte padaryti tvarką, principus dabar Lietuvoje vargs turėjo — ji turėjo ir tebeturi tik
jos gali pasiūlyti Lietuvai.
duoti Lietuvai normalios, lais- ta tiek daug pensininkų, sene tai, ką paėmę iš buv. sovietų,
Tiesa, kai kurios partijos yra
vos ir savarankiškos valstybės lių ir vaikučių? Kapitalistinėse kurie buvo iš privačių žmonių
šalyse visuomet yra skatinama atėmę. Taip pat turės būti sut
privati iniciatyva, bet ją apribo varkytas Lietuvos žemės ūkis,
ti ir susocialinti privalo vyriau kur g a l i m a grąžinti žemę
sybė. Vienų greitas pralobimas, buvusiems ūkininkams ar jų
o kitų žiaurus vargas reiškia tik palikuoniams, o ne buvusiems
chaosą, kuriam trūksta vadovy kolūkių viršininkams.
bes. Nėra abejonės, kad už šitokį
Kuri partija sutiks suregu
chaosą ir jo pasekmes yra atsa liuoti bankų sistemą Lietuvoje
kinga valdančioji partija o su ja: taip, kad būtų garantuotas in
prezidentūra, vyriausybė bei dėlių saugumas? Tai yra ir buvo
seimas. Per tiek laiko LDDP galima padaryti, remiantis rim
nesugebėjo sukurti realios val tais, kontroliuojančiais įstaty
stybinės programos ir dėl to ji mais, o ne kalbant apie kažko
yra praradusi progą padaryti kią „demokratinę laisvę", kuri,
tai, ko reikėjo.
atseit, neleistų vyriausybei kiš
tis į privačių bankų reikalus.
Kyla klausimas, kuri partija Tokios utopiškos ,,laisvės"
yra pasiryžusi duoti programas niekur neegzistuoja, o ten kur
tikram Lietuvos fiziniam ir jomis mėginama remtis, duoda
dvasiniam atgimimui? Ar buvo ma geriausios sąlygos išeikvoji
ir yra galima Lietuvoje sustab mams, vagystėms ir korupcijai.
dyti kriminalinius nusikalti
Kuri partija rimtai ims tvar
mus, garantuoti kiekvienam
kyti dabartinį Lietuvos prasi
žmogui asmeninį saugumą?
skolinimą užsieniui? Pagal da
Taip. Tai tikrai buvo galima
bartines statistikas, Lietuva
padaryti. Kuri partija yra
užsieniui yra jau skolinga apie
pasiryžus išeiti į kovą su mafi
20% savo viso turto, o, skolinija, sutvarkyti policiją ir
muisi tęsiantis, tas procentas
sustiprinti krašto teisėsaugą?
didės. Kiek reiks laiko, kol
Tiesa, man šį rašinį ruošiant, Lietuva net pusės savo turto
atėjo žinia („Lietuvos rytas", neteks? Gal geriausia bus sko
1996.8.16), kad Lietuvos prezi lintis vis daugiau iš Rusijos, o
dentas buvo pasikvietęs pas kai visai prasiskolinsim, tai
save užsienio reikalų ministrą, Rusija mus sau atgal susi
vyr. prokurorą ir įvairius teisė grąžins kaip prasiskolinusius
saugos atstovus pasitarti dėl elgetas.
būdų, kaip sustabdyti organi
Reikia reikšti didelį nusivyli
zuotą kriminalinių nusikaltėlių mą valdančiaisiais, kurie tiek
(mafijos) veiklą. Atrodo, prieita gražaus laiko ir tiek gerų progų
prie tam tikrų nutarimų, kurie praleido, visų pirma tik patys su
netrukus bus pradedami įgy savo bendrais tvirtindamiesi, o
vendinti. Tai yra sveikintinas tautą palikdami savo likimui.
dalykas, bet neaišku, kodėl taip Tauta dabar galės pasidaryti
.
ilgai laukta. Ir prezidentas, ir savo išvadas rinkimuose. Bet
Panevėžio rajono, Smilgių Šv. Jurgio bažnyčios varpinė
baroko archi
vyriausybė
per ketverius metus šalia išvadų, kad gana yra gana,
tekturos paminklas.

SEIMO RINKIMAMS
BESIRUOŠIANT

TĖVYNĖS LABUI
BALYS RAUGAS
Sėkmingai įvykdžiusi uždavinį, kuopa grįžo
į Novo Sibirską, kur susirinko 600 lietuvių karių su 20
karininkų. Karių uniformos buvo su tautiniais ženklais,
o komandos — lietuvių kalba. Sąjungininkams nutarus
pasitraukti iš Sibiro, buvo žygiuojama į Vladivostoko
uostą. Kelyje batalioną apsupo raudonieji ir paėmė į
nelaisvę. Sužvėrėję bolševikai pusnyne kardais sukapojo
5 karininkus — A. Navaką, J. Eiduką, V. Kasakaitį, J.
Malarį. B. Malarį ir 2 kareivius — K. Kulvaitį ir J. Silevičių. Pusei karių pavyko pabėgti ir laimingai grįžti
į Lietuvą. Žinia apie šią tragediją sujaudino visą Kauną.
Žuvusieji buvo pagerbti Vytauto Didžiojo bažnyčios
sienoje įrašant jų pavardes, kurios ir šiandien primena
aną kraupų įvykį Sibire.
Šie keli pavyzdžiai rodo lietuvių karių, tarnavusių
Rusijos kariuomenėje, tautinį sąmoningumą su tikė
jimu, kad tėvynei „aušta nauja gadynė", kaip prana
šavo tautos dainius Maironis, tačiau lietuvis jautė, kad
jos laisvę teks ginklu ginti. O svarbiausia — jų tautinis
sąjūdis, jų organizavimasis prasidėjo 1917 metais. Taigi
dar gerokai prieš Vasario 16-osios deklaraciją. Tačiau
prieš lapkričio 23-osios įsakymą, nors ir buvo apie 3,000
užsirašiusių savanorių, bet tai buvo tik kariuomenės
užuomazga, kai visų Baltijos valstybių pasienyje pra
dėjo telktis bolševikinės Rusuos raudonosios gaujos. Jau
gruodžio 8-ąją sužinota, kad sukomunistėjes Vincas Mickevičius-Kapsukas, sudarąs bolševikinę „vyriausybę

Lietuvai valdyti", atsirado prie Lietuvos-Gudijos sienos,
kur buvo sutelkta apie 20,000 raudonosios armijos karių.
Jų gaujos gruodžio 12 d. užėmė Švenčionis, gruodžio 23
— Uteną, o gruodžio 27 — Rokiškį.
Tuo tarpu vokiečiai, susirūpinę savo pasitraukimu
į Vokietiją, nerodė jokio dėmesio stabdyti raudonuosius,
kai karo užbaigos sutartis jau buvo pasirašyta.
Šitokiose aplinkybėse Lietuvos vyriausybės minist
ras pirmininkas M. Sleževičius, pradėjęs eiti pareigas
gruodžio 26 dieną, su Krašto apsaugos ministru M. Ve
lykių gruodžio 26 dieną po visą Lietuvą paskleidė atsi
šaukimą, kurį čia mums perskaitys, paįvairindamas
mano kalbą, mūsų vidurinės mokyklos mokinys Vytas
Jonaitis:
„Lietuvos piliečiai!
Vyrai! Ne kartą Lietuvos priešas norėjo uždėti ant
mūsų amžiną nepakeliamą jungą, bet mūsų tėvynė
nenugalėta. Ji gyva. Šiandien visi išvydom laisvės rytojų
švintant Lietuvos nepriklausomybė neša visiems lais
vę ir laimę; tad ginkime nepriklausomą Lietuvos vals
tybę! Vienybėje kaip broliai, pasidavę kits kitam rankas,
eikime drąsiai į kovą, kaip vienas stokim už Tėvynę!
Lietuva pavojuje! Vokiečių kariuomenei atsitraukiant,
jau įsibrovė Lietuvon svetimoji Rusijos kariuomenė. Ji
eina, atimdama iš mūsų gyventojų duoną, gyvulius ir
mantą. Jos palydovai — badas, gaisrų pašvaistės, kraujo
ir ašarų upeliai. Tad ginkime Lietuvą. Parodykim, jog
esame verti amžiais kovotos laisvės. Šiandien Lietuvos
likimas mūsų pačių rankose. Nelaukdami toliau nė
valandos, kas myli Lietuvą, kas trokšta laisvės, kas pajė
gia valdyti ginklą, stokime visi i Lietuvos Krašto

tauta turi kažką pozityvaus
prieš akis turėti. Tokios pozity
vios vizijos reikia laukti iš kitų
partijų, su kuriomis Lietuvai
būtų verta žengti į ateitį. Ar yra
tokių partijų?
Sunku spręsti, nes dar nė vie
ną nėra pateikusi rimtą progra
mą, kuri duotų mums tikrų vil
čių. Mums, rinkėjams, reikia
naujų idėjų, naujų siūlymų ir
gal net naujų veidų. Mes neno
rime pakeisti tik partinių
proporcijų seime: mes ieškome
partijos, kurios pirmas tikslas
būtų Lietuva, jos žmonės ir jos
ateitis.
Nepolitinės partijos
Kai kurie tvirtina, kad dabar
daugelis žmonių nusivylę poli
tikais bei politinėmis parti
jomis, dėl to mėginama kurti
„neopolitines" partijas, kurios
t a r t u m būtų virš bet kokios po
litikos. Taip, pavyzdžiui, yra
pasišovusi daryti,.Rinkimai 96"
partija. Ji sakosi norinti patar
nauti žmonėms, kurie norės bū
ti renkami į seimą, nepriklau
sydami jokiai partijai. Panašiai
yra galvojama ir „Sambūrio"
gretose, kur norima sujungti
partijas, mėginant išjungti bet
kokią politinę ideologiją. Visa
tai skamba gražiai, bet tai nėra
realu. Nepolitinės partijos nie
kas nesukurs, nes ir t a „nepoli
t i n ė " partija savo esme jau bus
politinė, jei ji mėgins reikšti bet
kokius rimtesnius principus. Ži
noma, būtų galima lyginti „ne
politines" partijas su grupėmis,
kurios nepripažįsta jokių prin
cipų. Bet kam tokių grupių rei
kia? Neutralumas be jokios
ideologijos galėtų tik padidinti
dabartinį chaosą. Politika nėra
nešvarus dalykas. Ji tokiu gali
tapti tik nešvariose rankose.
Mums reiktų stiprinti politinio
darbo reikšmę ir vertę, kad tuo
būdu į politiką panorėtų įeiti
nauji ir jauni idealistai: žmonės,
kuriems t a u t a ir k r a š t a s turi
didžiausią pirmenybę.
Netikiu, kad Lietuvai reikia
naujų partijų. Jų jau ir taip yra
per daug. Lietuvai reikia partijų
su idealais, su principais ir su
noru kraštą gelbėti. Taigi da
bar, artėjant rinkimams, mes
kreipiamės į visas partijas ir
norime gauti iš jų konkrečių
pasiūlymų, kuriuos įgyvendi
nant, Lietuvos atgimimas tęsis
ir augs. Konkrečiai rinkėjai
prašo visus: konservatorius,
krikščionis demokratus, social
demokratus, demokratus, poli
tinius kalinius ir tremtinius,
tautininkus ir visus kitus, gal
net progas praradusius LDDpistus pasisakyti, kaip jie spręs čia
suminėtas problemas, t.y. pa
naikins korupciją, sutvirtins
bankus, atstatys ekonomijos,
minimalinio pragyvenimo bei
asmeniško saugumo garantiją
visiems. Atsakymai į šiuos klau
simus nuspręs mūsų — rinkėjų
— pasirinkimą balsavimo metu.

Danutė

Bindokienė

Vis dėlto kyla
Vakarų finansininkai visus,
buvusius Sovietų Sąjungos su
dėtyje, kraštus, dabar besisten
giančius pastatyti ant tvirtesnių
kojų visiškai okupacijos su
gniuždytą ekonomiją ir atka
binti ją nuo Rusijos prijuostes
raiščių, stebi per stiprų padi
dinamąjį stiklą, nuolatos vertin
dami jų pažangą. Tai nedaroma
artimo meilės ar labdaros sume
timais, o grynai galimo pelno
tikslais: juo respublika eko
nomiškai tvirtesnė, tuo daugiau
galimybių joje „padaryti biznį".
Tie įvertinimai periodiškai
skelbiami įvairioje spaudoje.
Pvz., „Euromoney", mėnesinis,
rinkoms skirtas leidinys, ne
seniai pateikė daugelio pasau
lio valstybių rinkų rizikos
įvertinimą, ypač skirdamas
dėmesį buvusioms sovietijos
imperijoje respublikoms, tarp jų
ir Baltijos valstybėms. Ver
tinimo kriterijus sudaro politinė
rizika, kredito sistema, turimos
valstybinės skolos, perėjimas
prie bankų kreditų ir pan. Aps
kritai šį karta Baltijos res
publikų įvertinimas pakilo ir jos
laikomos mažiau rizikingomis,
kaip dar neseniai praeityje. Vis
dėlto aukščiausias laipsnis ski
riamas Estijai. Šiuo metu ji yra
73-čioje vietoje. Taip pat aukš
tyn pašoko ir Lietuva — net 33
vietomis. Dabar ji yra 85-toji
sąraše, p a l i k d a m a Lenkiją
89-toje vietoje.

stebėtis, kad žmonės nusivyle
vyriausybe, gyvenimą ir net ne
priklausomybe. Tačiau jie tur:
suprasti savo pačių vaidmenį
krašto valdymo aparate ir bū
simuose Seimo rinkimuose iš
pagrindų pakeisti valdančiuo
sius, kad jie rūpintųsi visa
tauta, o ne vien „savaisiais".
Tenka pastebėti, kad Estijos
pranašumą, ne tik Baltijos
valstybių, bet ir kitų išsilaisvi
nusių respublikų tarpe, labai
teigiamai vertina ir ..Christian
Science Monitor" (08.21 d.).
Žurnalistas Marshall Ingvverson
rašo, kad iš visų 15 buvusių
sovietijos satelitu geriausiai
pereinamuoju laikotarpiu Į lais
vos ekonomuos rinka užsireko
mendavo estai. Kai kas Estiją
linkės laikyti Europos Hong
Kongu. nes. atgavusi nepn
klausomybe.ji padare tokia eko
nomine pažangą, su kuria gali
lenktyniauti tik Čekų Res
publika ir Vengrija.

Lietuvoje turčių apie 20 proc.,
o jie surenka bent 43 proc. vi
siems gyventojams mokamų pa
jamų. Šiandien minimalus tai
komasis gyvenimo lygis yra 90
litų. Pamėginkime paversti tuos
litus doleriais ir įsivaizduokime,
kaip žmogus mėnesi galėtų už
tą sumą pragyventi Ar reikia

Estija, turinti vos 1.5 mln. gy
ventojų. kurių trečdali sudaro
rusai-kolonistai, nuo pat ne
priklausomo gyvenimo pradžios
pasirinko tiesiog radikalią lais
vosios rinkos ekonomijos kryp
tį. Jdomu. kodėl Lietuvos vy
riausybė nepastudijuoja Estijos
metodų ir nemėgina pritaikyti
savame krašte? Tiesa, estai turi
tvirtą Suomijos parama, bet
Lietuvai taip pat padeda Vaka
rų Europa ir JAV, tik. atrodo,
užsienio kapitalas vis ..nepa
taiko kur reikia", o suvaržymai
— muitai, tarifai, mokesčiai —
pančioja daugelį norinčių inves
tuoti.
Straipsnyje vis dėlto pami
nima ir Lietuva. Teigiama, kad,
nepaisant Latvijos ir Lietuvos
atsilikimo nuo Estijos, visos trys
respublikos yra toli pralenku
sios kai kurias kitas. Pagal
Rusijos Ekonomikos tyrimų
institutą, suskirsčiusi buvusias
Sovietų Sąjungos respublikas į
grupes pagal ekonominę pažan
gą, Baltijos tautos yra pirmau
jančioje klasėje. įsivaizduokime,
ką Lietuva būtų pasiekusi ne
LDDP valdžioje... Krašto eko
nomijos pastovumas kuriamas
ne dėl kažkokio lenktyniavimo
su kaimyniniais kraštais, bet
valstybės ir jos gyventojų gero
vei. Kaip galima tikėtis ge
resnio įvertinimo tarptautiniu
mastu, jeigu lietuvis pensi
ninkas už 90 litu mėnesiui te
gali minimaliai pavalgyti, o kur
nuoma, buitiniai patarnavimai,
apranga? Tokia tikroji šiandie
nine Lietuvos ekonomija!

• 1903 m. gruodžio 19 d. Nevv
Yorko mieste atidarytas VVil
liamsburg tiltas, jungiantis
Brooklyną ir Manhatten salą.

• Nuo 1914 m. lapkričio 20 d.
JAV įsigalėjo įstatymas, kad
ant vizos turi būtinai būti ir jos
savininko nuotrauka.

Nepaisant „Euromoney" nuo
monės, Lietuvos žmonių skurdo
lygio vidurkis yra nepaprastai
didelis. Tvirtinama, kad ketvir
tadalio valstybės gyventojų pa
jamos y r a mažesnės negu
oficialus minimalaus gyvenimo
lygis. Pagal Jungtinių Tautų
nustatytą kriterijų, skirtumas
tarp turtingųjų ir vargšų turė
tų būti ne didesnis, kaip 5 kar
tai. Lietuvoje yra 13 kartų!
Žinoma, vargiai yra valstybė,
kurioje galima rasti idealų JT
kriterijaus pritaikymą, bet,
manoma, kad krašto vidaus
valdymosi sistemos pastovumas
— politinis ir ekonominis —
geriausiai įgyvendinamas, jeigu
skirtumas tarp turinčių ir netu
rinčių nėra per daug didelis.

apsaugą. Būrių būriais eikime iš kaimų, viensėdijų.
miestų ir miestelių, eikime iš visų Lietuvos kraštų lais
vės ir Tėvynės ginti. Stokime drąsiai pirmi į kovą! Drą
siai be baimės, kaip mūsų tėvai ir sentėviai, užstokim
priešams kelią, pakelkim žygį už mūsų Motiną Tėvynę,
Lietuvos valstybę!
Ministras pirmininkas
M. Sleževičius
Krašto Apsaugos ministras
M. Velykis
Publikai paplojus, prelegentas padėkojęs, pastebėjo;
— Vytuk, neužmiršk, gražiai paskaitytų žodžių!
Iš to meto spaudoje paskelbtų įspūdžių patiriame,
kokį atgarsi šis atsišaukimas sukėlė Lietuvoje. Vieną
trumpą Česonienės atsiminimų ištrauką paskaitys mano
mokinė Aldutė Kibirkštytė:
„Be štai prasto popieriaus skelbimas ant gluosnio
šalia sodybos prie didžiojo kelio... Trumputis atsišauki
mas atsidūrė troboj ir garsiai skaitome visai šeimai. Pet
riukas sužavėtas, užsidegęs! Visi jam pritarė; 17,18,19
metų apylinkės geltonsnapius Mykolo Sleževičiaus
paprasti žodžiai stipriai paveikė. Ne tik juos, bet ir vyrus
„po ūsu" nuoširdus ir svarus kreipinys giliai užgavo.
Visi subruzdo žygin Tėvynės ginti. Ūkio darbai ras pava
duotojus. Pirmiausia Tėvynė, vėliau tėviškė!
Seimą, giminės, kaimynai, draugai pajudėjo. Reikia
Petriuką išleisti! Nualintam ūky trūksta maisto, pini
gų, drabužių. Miestelio krautuvės tuščios! Ką daryti?
Nuovoka, ryžtas, noras — stiprus! Visa šeima sutaria
paruošti Petriukui kraitelį. Per akimirką namas pavirs
ta dirbtuve. Iš stalčių traukiamos paklodės, karpomos,

iš jų siuvami būsimam kareivėliui baltiniai. Lopomi seni
drabužiai: švarkai, kelnės, apsiaustai. Dūzgia parūdijusi
siuvamoji. Senasis tėvelis gamina sagas iš vyšnios
medžio... Krautuvių nebėra, jų pirkti neįmanoma... Visi
susirūpino paruosti Petriuką žygiui. Vienas atspėjo visų
mintį:
— Petreli, tu ruošiesi mus apginti. Mes tave nors
savo mažmožiais paremsime Petreli, mums labai bran
gus, kad sieki kovoti už tėvynės laisvę!
Atėjo žinia: tą ir tą dieną ir valandą visi savanoriai
renkasi artimiausiame miestelyje.
Dievuliau mano! Kiek čia tokiu Petriuku! Savanoriu.
pasiryžėlių! Kas su švarku, kas su apsiaustu, kas dėvi
skrybėlę, kas kepurę, kas su diržu, kas be jo Visa apskr:
tis sujudo. Minių minios žemaičių sugužėjo savųjų iš
leisti.
Atvvko ir vietos kunigėlis su kryžiumi palaiminti
tėvynes gynėjus. Miesto muzikantai — 'patriūbočiai"
— iš visos širdies grojo giesmių bei dainų melodijas
Mergaitė, užbaigusi skaityti jai pavestą tekstą,
linktelėjo, o publikai gausiai paplojus, prelegentas,
padėkojęs už vaizdžiai perskaitytą tekstą savo kalbą
tęsė:
- Šitokių vaizdų tais laikais buvo pi'ra Lietuva
Ir per trumpą, maždaug mėnesio, laiką tie savanoriai
pastojo priešui kelią — susirūpinimas krašto padėtimi
vedė juos kovai už tėvynės laisve
Pavojui didėjant, 1918 m gruodžio 31 d Lietuvos
vyriausybė iš Vilniaus persikėlė į Kauna
'Bus daugiau i

• • ^ • M l

DRAUGAS, penktadienis, 1996 m. rugpjūčio mėn. 2 3 d.
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LIETUVIŲ TELKINIAI
DAYTONA BEACH, FL
BENDRUOMENĖS
POPIETĖ
Lietuvių Bendruomenės Day
tona Beach apylinkės valdyba
atostogauti nenori. J i darbšti ir
rūpinasi, kad net vasaros mė
nesiais daytoniškiai turėtų pro
gos susitikti, pabendrauti, pasi
klausyti įdomių kalbėtojų. To
kios LB ruošiamos popietės
vyksta kiekvieno mėn. pirmąjį
trečiadienį, Stacey's restorane.
Rugpjūčio mėn. pabendravi
mas vyko trečiadienį, rugpj. 7 d.
Nepaisant vasaros karščių, daytoniškių kelionių į šiaurę ir
Lietuvą. į pietus susirinko arti
40 apylinkės lietuvių.
Po pietų, LB valdybos pirmi
ninkas Mindaugas Petrikas pa
sveikino dalyvius ir paskaitai
pakvietė psichologijos daktarę
Sigitą Ramanauskienę, trumpai
supažindindamas susirinkusius
su prelegente.
Dr. Sigita Ramanauskienė
dirba amerikiečių mokyklų sis
temoje, kaip psichologė, veikli
bendruomenininkė, JAV LB Ta
rybos narė, „Tėvynės sąjungos"
(Lietuvos Konservatorių) Daytone Beach skyriaus pirminin
kė. Iš JAV Valstybės departa
mento praėjusiais metais buvo
gavusi stipendiją vykti į Lie
tuvą ir konsultuoti, bei nagri
nėti įvairius projektus su Lie
tuvos psichologais. J i įsiparei
gojimus atliko, paruošė Lietu
vos psichologams programas,
drauge sujais nagrinėjo mokyk
linio amžiaus vaikų problemas,
jų gabumus, vaikų psichologiją,
lygino jų sugebėjimus su JAV
vaikų sugebėjimais. Paskaitoje
visą tai pailiustravo piešiniais,
mokinių atsakymais į klausi
mus, vaikų mąstyseną. Paskai
ta mokslinė, gerai paruošta, be
abejo, ypač naudinga pedago
gams ir Lietuvoje, su kuriais dr.
Sigitai Ramanauskienei teko
darbuotis.
Kazimieras Barūnas, TS (Lie
tuvos Konservatorių) Daytona
Beach skyriaus valdybos narys,
supažindino su artėjančiomis
Lietuvos r i n k i m ų į Seimą
problemomis. Ragino
visus
rinkimų veiklon uoliai jungtis.
Jis paruošė „Kvieslį" ir jį
pasiuntė ..Tėvynės sąjungos" —
LK — valdybos pirmininkui Ge
diminui Vagnoriui, prašydamas
Floridos TS narių vardu šį
„Kvieslį" įmanomais būdais
platinti Lietuvoje. Jame išsa
kyti „Tėvynės sąjungos" — LK
— atlikti darbai atkuriant Lie
tuvos nepriklausomybę ir kvie
čiama Lietuvos gyventojus bal
savimo metu pasisakyti už šios
partijos kandidatus. Gediminas
Vagnorius Kazimierui Barūnui
rašytame laiške dėkoja už pa
stangas ir žada „Kvieslį" pla
tinti Lietuvos gyventojų tarpe
visais galimais būdais.
Taip pat K. Barūnas pranešė,
kad Tautos šventės minėjimą
ruošia „Tėvynės sąjungos" —
LK — Daytonos skyrius, rugsėjo
8 d Prince of Peace parapijos
salėje. Minėjime kalbės Vincas
Šalčiūnas iš Juno Beach.
„Saulutės"* Daytona Beach
skyriau? pirmininkė Birutė
Kožiciene perskaitė gautą laiš
ką iš ..Kartų namų' vadovybės,
kuriame išaiškinama šių namų
paskirtis ir prašoma aukomis
šiuos ..Kartų namus" paremti.
Pirmininkas Mindaugas Petri
kas perskaitė buvusios Daytona
Beach gyventojos Ritos Bagdo
nienės gražų padėkos laišką už
suruošta atsisveikinimą j a i
išvykstant gyventi į šiaurę.
Ateinantys LB pabendravimo
pietūs Stacey's resotrane vyks
rugsėjo 4 d 1 vai. po pietų. Lau
kiama gausaus atsilankymo.

ATOSTOGAUJA
LIETUVOJE
Ilgesnių atostogų paviešėti
Lietuvoje y r a išvykę Sietyno
vadovas muz. A n t a n a s ir Valytė
Skriduliai, Petronėlė ir Balys
Lukai, Vanda Bagdonienė, Kal
vaičiai. Sugrįš j a u rudenėliui
atvėsinus Daytonos orą.
PATENKINTI
AKT. P. V E N S L O V O S
ATSILANKYMU
Viešint akt. Petrui Venslovui
surengtos pabendravimo litera
tūrinės popietės dalyviai suau
kojo svečiui 167 dol., o LB
valdyba dar pridėjo 5 0 dol. At
rodo, kad visi liko p a t e n k i n t i .
LAUKIAMA V E I K L O S
PAGYVĖJIMO
Rugsėjo mėn. prasidės akty
vesnė veikla. Sugrįžus „Siety
no" vadovui muz. A. Skriduliui,
prasidės choro repeticijos, o taip
pat ir kiti planuojami renginiai.
Jurgis Janušaitis
CLEVELAND, O H

LIETUVA SEIMO RINKIMU
IŠVAKARĖSE
Rugsėjo 1, sekmadienį, 11:30
ryto, po pamaldų Dievo Motinos
parapijos salėje kalbės svečias iš
Lietuvos, Lietuvių Krikščionių
demokratų partijos tarybos na
rys, buvęs ekonom. m i n i s t r a s
dr. Albertas Šimėnas. J i s šiuo
metu lanko didesniuosius lietu
vių telkinius Amerikoje.
Dr. A. Šimėnas gerai pažįstąs
dabartinę Lietuvos politinę,
ekonominę bei socialinę padėtį,
plačiau palies šį rudenį, spalio
20 vyksiančių Seimo r i n k i m ų
problemas.
Visi maloniai kviečiami at
vykti.
Dr. A. Šimėnas y r a Clevelando lietuvių Krikščionių demo
kratų, Lietuvių fronto bičiulių
ir „Ateities" klubo svečias.
LIETUVOS SEIMO
RINKIMAMS A R T Ė J A N T
Spalio 20 dienos Lietuvos Sei
mo rinkimai ypatingai svarbus
įvykis naujai atsikūrusioje val
stybėje. Visos, kaip j a u dabar
priskaičiuojamas net 29 partijos,
sąjungos, sambūriai a r dar kito
kiais pavadinimais besivadiną
politiniai a r socialiniai jungi
niai jau dabar skelbia, a r vėliau
išstatys, savo k a n d i d a t u s į šią
svarbią įstatymų leidžiamąją in
stituciją.
Gyventojų rūpestį kelia
dabartinės valdančios LDDP
pastangos ir toliau pratęsti savo
partijos pragaištingą režimą.
Pirmuose rinkimuose gyvento
jai, patikėję gražiai skamban
čiais pažadais, atidavė savo
balsus tiems, kurie kraštą
įstūmė į skurdą, skolindamiesi
užsienio valiutą, jos nepanaudo
jo bendram ūkio kėlimui, bet
dažnai iššvaistydami milijonus
betiksliams projektams, atiduo
dami pinigus į nesąžiningų
asmenų r a n k a s . Bankų krizė
apiplėšė sunkiai besiverčiančią
gyventojų daugumą. Kaip dabar
tvirtinama, tiktai dešimt pro
centų gyventojų rankose susi
kaupė krašto kapitalas, nomen
klatūrininkai ir kiti besiverčią
nešvariomis transakcijomis ta
po krašto milijonieriais. Dabar —
tinei valdžiai didelio rūpesčio
nekelia pensininku, senelių, in
validų, benamių vaikų, tremti
nių, jaunų šeimų, auginančių
vaikus, vargana, bado šmėklos
grasinama padėtis. Teisinė sis
tema stipriai šlubuoja.
Ar galima patikėti tolimesnę
Lietuvos ateitį tiems, kurie dar
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««02 S. PulasU Rd.
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„Grandinėles" veteranai šokėjai Mažojoje tautinių šokių šventėje. Clevelande, š.m. birželio 23 d.
Nuotr. V. Bacevičiau*

ir dabar tebegyvena sovietinio
režimo nostalgija? Krašto gy
ventojai yra susipriešinę, pikti,
stumiami į neviltį.
Užsienio lietuviai atidžiai
seka Lietuvos nelinksmų dienų
slinktį. Išeiviai, visą pusšimtį
metų stovėję Tėvynės sargybo
je, dirbdami, aukodami, įtaigo
dami pasaulio valstybes, kad
sovietų ir nacių okupacijos
nebūtų pripažintos, ir dabar
trokšta tėvynei tikros laisvės ir
laimės.
Kraštas tokioje beviltiškoje
padėtyje ilgai nepajėgs išsilaiky
ti. Gyventojai, tikriausiai paty
rę pereitų rinkimų rezultatų
pasekmes, nebepakartos tos
klaidos. Dabar veikiančioje opo
zicijoje s t i p r i a i
reiškiasi
Krikščionys demokratai ir Kon
servatoriai. Pagal gyventojų
apklausos duomenis, Krikščio
nims demokratams rodomas di
delis balsuotojų pasitikėjimas.
Ši partija, vadovaujama Algir
do Saudargo, viltingai žvelgia į
šio rudens rinkimus. Apgailes
taujama, kad prasidėjo skaldan
ti, klaidinanti akcija, įregistruo
j a n t naują politinį vienetą, pa
vadintą Lietuvių Krikščionių
demokratų sąjunga, kurios va
dovais pristatomi dr. Kazys
Bobelis ir Viktoras Petkus. Rei
kia tikėtis, kad balsuotojai tei
singai ir sąžiningai apsispręs ir
savo balsų neatiduos už KDS-gą,
iš kurios dr. Bobelis dar 1992
metais išstojo.
Amerikoje, Čikagoje, Lietuvių
Krikščionių demokratų partijai
remti suorganizuotas specialus
komitetas iš LKDP, LFB ir kitų
organizacijų. J a m e dirba dr.
Petras Kisielius, Marija Reinie
nė, dr. Adolfas ir Jadvyga Damušiai, P r a n a s Povilaitis, Vac
lovas Šoliūnas, kun. Vytautas
Bagdonavičius, dr. Juozas Meš
kauskas, inž. Viktoras Nau
džius ir kiti.
Krikščionių demokratų parti
joje sunkiai rasime šiais laikais
staiga praturtėjusių. O rinkimai
pareikalaus ne t i k asmeninės
aukos, bet ir darbo, laiko ir
pinigų. Partijai reikalinga ir
skubi piniginė parama.
Amerikoje dabar svečiuojasi
dr. Albertas Šimėnas, ekono
mistas, buvęs ekonom. minis
tras. Jo kelionės išlaidas paden
gia Kazimieras Pabedinskas,
jau prieš trejus metus iš Čikagos
į Lietuva persikėlęs pramo
nininkas. Svečias lankosi didės
niuose Amerikos Lietuviu telki

niuose. Clevelar.do lietuviai
turės malonią pr'»ga jį išgirsti
rugsėjo 1, sekmadienį, po 11:30
vai. r. pamaldų Dievo Motinos
parapijos salėje. Dr. Albertas
Šimėnas yra Clevelando Lietu
vių Krikščionių demokratų par
tijos. Lietuvių Fronto bičiulių ir
„Ateities" klubo -večias.
V.R.
DAYTONA B E A C H , FL.
IŠLEISTUVĖS,
GIMTADIENIAI,
„MIŠPARAI"
Mūsų telkinyje ir vasaros
karščiams viešpataujant, gražių
pabendravimų netrūksta. O pro
gų atsiranda — tai būreliai ar
timųjų, kaimynų susiburia pa
bendravimui, maloniam laiko
praleidimui. O vyresniojo am
žiaus žmonėms tai skaidrina
dienas.
Netoli Daytona Beach, Edgewater miestelyje prieš trejetą
metų apsigyveno Olga ir Nar
cizas Kreivėnai. Greitai susi
pažino su viso telkinio lietu
viais, susidraugavo, tad j ų
svetinguose namuose būna daž
ni artimųjų pabendravimai.
Rugpjūčio 3 cL Olga ir Nar
cizas Kreivėnai suruošė malonų
pabendravimą ..Sietyno" va
dovo muz. Antano ir Valytės
Skridulių, vykstančių į Lietuvą,
išleistuves. Svečių būrelis
vykstantiems palinkėjo sėkmin
gos kelionės i r laimingai su
grįžti į namus.
Taip pat Olga' ir Narcizas
Kreivėnai rugpjūčio 9 d. į savo
namus sukvietė' didoką būrį
draugų ir artimųjų švęsti Fr.
Dippel ir šeimininko Narcizo
gimtadienius bei OI gos varda
dienį. Nausėdaitės ir Jurgio
Janušaičio gimtadienius Minė
tieji asmenys savo gimtadienius
šventė rugpjūčio mėn.
Vaišėms prasidėjus, LB pir
mininkas Mindaugas Petrikas
visus „kaltininkus" pasveikino
nuoširdžiais linkėjimais, pakel
tas šampano tostas, jiems
sugiedota ..Ilgiausiu metų"
linkėjimai.
Birutė Kožiciene visiems gim
tadienius švenčiantiems jteikė
po sveikinimų kortelę, su visų
dalyviu parašais Prie sveikini
mų ir linkėjimų jungėsi visuo
menininkas Vytautas ir Stella
AbraiČiai. padėkodami šeimi
ninkams už pakvietimą H.i
lvvauti.

Jurgis Janušaitis visų gimta
dienius švenčiančių vardu pa
dėkojo maloniems šeiminin
kams Olgai ir Narcizui Kreivė
nams už suruoštą pagerbimą,
pasidžiaugė darniu šio telkinio
lietuvių sugyvenimu, maloniais
pabendravimais, kurie dažnokai
vyksta ir Kreivėnų dėka. Svečių
paprašytas. Jurgis Janušaitis
trumpai papasakojo apie Atlan
toje vykusią Olimpiadą ir Pre
zidento priėmimą.
Rugpjūčio 11 d., sekmadienį,
po pamaldų Epiphany bažnyčio
je, Port Orange, šio telkinio
lietuviai Aniceta ir Jurgis Ma
žeikos pakvietė į savo puošnius
namus „parapijiečius" taip
vadinamiems „mišparams". Da-i
lyvavo arti 20 asmenų.Šeimi
ninkai paruošė šaunias mišparines vaišes, kurios tęsėsi arti
trejeto valandų.
Gediminas Lapenas visų daly
vių vardu padėkojo už „mišpa
rus" šeimininkams Anicetai ir
Jurgiui Mažeikoms ir prisiminė
„mišparų" tradiciją, kuri buvo
pradėta prieš keliolika metu
Deltonos lietuvių. Ten nedaug
gyveno lietuvių, bet po pamaldų
kas sekmadienį vis pas kitus
susiburdavo pabendravimui,
vaišėms. Dabar t a tradicija,
manoma, atgis ir Daytona
Beach.
Aniceta ir J u r g i s Mažeikos
prieš keletą metų iš Čikagos
persikėlė į Daytona Beach nuo
latiniam g y v e n i m u i . Labai
gražiai įsikūrė, šaunus namas
ant Halifax upės kranto, labai
gražiai s u t v a r k y t a aplinka,
gėlynai, dekoratyviniai mede
liai puošia kiemą. Aniceta
Mažeikiene tuojau įsijungė į
telkinio lietuvių veiklą, dainuo
ja „Sietyne", kelinti metai dir
ba Klubo valdyboje vicepirmi
ninkės pareigose.
Šią šeima skaudžiai yra palie
tęs likimas; prieš šešetą metų
Čikagoje mirė jų mylimas sūnus
Arūnėlis, pačioje jaunystėje,
šeimai ir artimiesiems palikęs
skaudžius prisiminimus. Ar po
šių pirmųjų ..mišparų" tradici
ja išliks, parodys ateitis. Tam
reikia ryžto, ir tinkamų sąlygų,
ko stokojama kitų namuose.
J u r g i s Rimtautas
• JAV Kongresas 1813 m.
gruodžio 20 d. įsteigė federaliniu mokesčių sistemą 'IRS), pri
valoma visiems krašto gyvento
jams, kad vyriausybe gautų rei
kalingu pajamų.
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Agentas Frank Zapots ir Ott. Mar.
Aukse S. Kana kafee Setuviekai.

T«4. (7M)
(312) M)1

Tai. 911-370-30-97399.

FOR RENT
, J K t CON6TRUCTION
„Shingie" stogai ir visų rūšių
apkalimai (siding): medžio,
aluminiaus ir kt. Turiu darbo
draudimą. R.
tai. 7 0 8 - f f f - M M

, 3% dideli kamb.;
virtuve su spintelėmis, plytelėm išklotas
vonios kamb.; Muma ir virimo dujosruž
namo vieta statyt automobiliui. Troy ir 73
St apyl. Kreiptis: Tam, tat 313-311 337*.

MOVINO

i naujai atremontuota*
1 mieg. butas; sHuma. virykle, šaldy
tuvas; 71 St. ir Franctsco apyl.; $495
Kreiptis:

Ilgametis profesionalus kraustymas
prieinamomis kanoms.
Draudimas garantuotas.
GEDIMINAS
311-025-4331

VALOME

IEŠKO BUTO

KILIMUS. BALDUS
IR GRINDIS
J. B U B N Y S
737-5166

DM

buto Marąuette Pk. arba Bhghton
Pk. apyl. Tei. 312-376-6666.

HELP WANTED

IE8KO DARBO

ReHtaMnga moterie prižiūrėti 11 ir 4
m mergaites kasdien po puse dienos,
atlikti namų ruošos darbus. Būtina vai
ruoti nuosavą auto. Kreiptis vakarais,
tet. 312-239-0790.

Galiu prižiūrėti
moku staliaus darbus ir kt.
Susikalbu angMkaJ. Skambinti vaka
rais (301) 947-3071 a * 9 v.v.

Tale
Stot*
'" America

be 9rkjhsort Pk.

SAMNGS&

BONDS W

tureli 1 d
viekai
31

OesprtfKMe
kertu. Norėki
vokiške). T e t

Pranas Zunde

KAZYS B I Z A U S K A S
1893-1941
Dviejų t o m ų monografija. 11. - 323 psl., II t. - 430 psl.
Plačiai aprašoma K. Bizausko gyvenimas ir veikla
d i p l o m a t i n ė j e tarnyboje. G a u n a m a D R A U G E .
P a p i g i n t a i — 6 doi. u ž knygą
Su persiuntimu — 8 dol.
Illinois valstijos g y v . prideda „State sales tax" - 0 3 3 dol.

NAUJA KASETĖ

„ŠIRDIES DAINA /r
Išleista Pašvaistės choro London, Ont. Kanada
Gaunama „Drauge"
Kaina 11 dol.
St. Peter»burg. FL, lietuvių moterų „Kvartetas" nu vadovu Iš k Aldona Baukiene. Dailia Mac
kialienf. vadovas muz. Aloyza* Jurgutia. Stella Cipliene ir Alvitą Kerh»-lirne

-

Su persiuntimu 13 dol.

pirmoji eilutė yra „Lietuva
brangi, mano tėvyne". Taigi, ne
vien tik užsienio lietuviai taip
dainuoja.
ŽIEDAI „DRAUGO"
Būtų gražu, kad ateityje būtų
REDAKTORĖMS
naudojamas 1920 metų „Lietu
va brangi" tekstas, kur pirma
Sveikinant „Draugą" su jo eilutė yra „Graži tu mano, bran
87-ju gimtadieniu, dera nepa gi tėvynė". Juk čia tiek nedaug
miršti ir pasveikinti jo vyriausią tereikia pakeisti. Būtų gera,
redaktorę Danute Bindokienę, kad šis 1920 metų tekstas būtų
kultūrinio priedo redaktorę dainuojamas-giedamas stovyk
Auirelę Liulevičienę, pirmojo lose, minėjimuose, maldos
puslapio redaktorę Aldoną Za- namuose, kapuose ir kitur. V.
ilakaitę bei kitų skyrių redak Zaborskaitė sako, kad „Lietuva
tores, nes tik jų ištvermės ir brangi" yra lyg grandis, jun
meilės lietuviškam žodžiui dėka gianti Maironio jaunystės laikų
m u s lanko, brandžiais straips poeziją su vėlesniąja. Visuotine
niais ir lietuviško judėjimo (čia nuomone — šis kūrinys tai reto
ir tėvynėje) informacija tur grožio šedevras lietuvių ir net
tingas, vienintelis užsienyje pasaulinėje literatūroje.
leidžiamas dienraštis „Drau
Kazys Skaisgirys
gas".
Beverly Shores, IN
Todėl, pasinaudojant poeto
KAŽIN, AR TAIP REIKIA
Kazio Binkio žodžiais, ir aš norė
DARYTI
čiau surinkti „alei vieną visus
pievų žiedelius" (o ir darželių)
Lietuvoje senesniais laikais
ir juos padovanoti virš minė
toms nenuilstamoms „Draugo" susėdę dėdės, diskutuodami
įvairias pasaulio problemas,
redaktorėms.
Tegyvuoja „Draugas"! Valio išsireikšdavo, kad, jei Dievas
darbščioms redaktorėms, valio nori nubausti žmones, tai jiems
v i s i e m s „ D r a u g e " besidar susuka protą ir jie tada daro
kreivus, netikusius sprendimus.
buojantiems.
Atrodo, kad kas tai panašaus
Petras Palys
vyksta dabartinėje Lietuvoje.
Tobyhanna, PA
Net 27 ar daugiau partijų ir
LIETUVA BRANGI
partijėlių nori dalyvauti Seimo
rinkimuose!
Pagirtina, kad rašytoja ir žur
Pilietis, surinkęs 400-500
nalistė Aurelija Balašaitienė žmonių parašų, sukuria politi
iškėlė Maironio eilėraščio „Lie nę partiją ir pasiskelbia kvali
tuva brangi" kilmės klausimą fikuotu kandidatu Seimo rinki
1996.05.04 d. „Draugo" dienraš mams. Susidaro įspūdis, kad
tyje. Ji rašo, kad originalus pa lietuviams Lietuvoje neužtenka
vadinimas yra „Lietuva brangi" 3-4 pagrindinių partijų, kad jų
ir pirmoji eilutė originale yra pažiūros tokios svarbios ir ori
„Graži tu mano, brangi tėvyne". ginalios, kad net netelpa į kitų
O dabar ta eilutė yra dainuo partijų rėmus ar programas.
jama taip: „Lietuva brangi, Visos tos naujai išsikėlusios
mano tėvyne". Straipsnio au partijos ar partijėlės atitrauks
torė aiškina, kad tai yra mūsų rinkėjų balsus nuo dešiniųjų
tautos dainiaus iškraipytas ir partijų ir tuo parems valdančios
kažkieno „perredaguotas" eilė LDDP galimybes išsilaikyti val
raštis.
džioje. Tai lyg koks trojos
* -. Penkta „Pavasario balsų" lai a r k l y s , atsiradęs rinkimų
da buvo išspausdinta Tilžėje būstinėse.
1920 metais. Ten yra „Lietuva
J o n a s Rugelis
brangi", kurios pirma eilutė
Melrose Park, IL
tikrai yra „Graži tu mano, bran
gi tėvyne". Tačiau 1906 metais
MEILĖ GIMTAJAI
Vilniuje išleistoje komp. J. Nau
MOKYKLAI
jalio gaidų knygutėje „8 lietu
Į didijį gyvenimo kelią išeina
viškos tautiškos dainos" šis
Maironio eilėraštis vadinasi ma iš mokyklos. 1993 metais
„Grožybė Lietuvos" ir jo pirmoji Kelmės valstybinės gimnazijos
eilutė po gaidomis yra „Lietu baigimo 50-metį šventė 1943
va brangi, mano tėvyne". Ka metų gimnazistai. Toje šventėje
dangi kilo klausimas, kuris yra dalyvavo keletas svečių iš JAV,
tikras Maironio originalas, tal tai p. Teodora Žadeikytė, Regi
kon atėjo poetas dr. Alfonsas na Salomonaite Čiurliene, A.
Šešplaukis. Jis surado, kad Mai Šležas.
ronio raštų II tomas, išleistas
1995 metais Kelmės I-oji vidu
1988 metais Vilniuje, mums rinė mokykla (dabar J. Greičiū
duoda daugiau žinių apie „Lie no vidurinė mokykla) šventė
tuva brangi" kilmę. Ten nu gimnazijos įkūrimo 55-metį. Į
rodyta, kad poemėlė „Lietuva" šventę susirinko gausus šią
buvusi parašyta 1888 metais. Ji mokyklą baigusių žmonių bū
taip ir liko rankraštyje. Poemėlė rys, kurių tarpe buvo ir Teodora
prasideda žodžiais „Lietuva! Žakeidkyte Tamulis, mokyklos
mano brangi tėvynė!" O ketvir mecenatas Antanas Mikala
tas šios poemėlės posmas jau jūnas.
skamba taip: „Graži tu, mano
Nuo to laiko su Teodora Zadeibrangi tėvyne!" Komentaruose kyte-Tamulis užsimezgė graži
paaiškinta, kad iš fragmento vė draugystė. Jos rūpesčiu ir lėšo
liau išaugo garsioji „Lietuva mis mokykla gauna žurnalą
brangi". Poemėlėje ,.Lietuva" „Pasaulio lietuvis", laikraštį
randame tik po 30 metų užbaig „Draugas". Neseniai p. Teodora
to eilėraščio „Lietuva brangi" atsiuntė „Varpo" laikraščio
pirmąjį variantą. Ji virto liau rinkinio penktomį ir keistą
dies daina, užrašyta 19 varian kitokių knygų. Tai labai ver
tų, iš jų 6 su melodijomis. tinga dovana lietuvių literatū
Muziką sukūrė J. Naujalis. Kū ros ir istorijos mokytojams. Ji
rinio užuomazga, kaip minėjo buvo entuziastinga mokyklos
Vaižgantas, laikytina vienas muziejaus įkūrimo rėmėja.
pirmųjų poeto plunksnos ban
Mokykla išgyvena sunkius
dymų — poemėlė „Lietuva".
ekonominius laikus, mums
Komp. J. Juzeliūnas pagal J. sunku įsigyti naujų knygų
N a u j a l i o melodiją išplėtojo (žodynų, enciklopedijų) kurių
mums gerai žinomą „Lietuva t a i p stokoja mokykla ir
brangi". Šioje kompozicijoje pir mokiniai.
Todėl toks dėmesys, kurį rodo
mieji žodžiai yra „Lietuva bran
buvusi
mokyklos auklėtinė, la
gi, mano tėvyne". Naujalis
sukūrė melodiją ir ją harmoni bai brangintinas ir jaudinantis.
zavo žymiai anksčiau, negu bu Mokyklos mokytojai ir mokiniai
vo išleista penktoji „Pavasario dėkingi Teodorai Žadeikytei
balsų" laida 1920 metais. Per Tamulis už gražią pagalbą ir
tuos keliolika metų plačiai dėmesį mokyklai. Su dideliu
paplito Naujalio sukurta melo dėkingumu prisimename ir p.
dija su pirminiais Maironio pir Antano Mikalajūno pagalbą mo
mojo posmo žodžiais. 1969 kyklai.
metais Lietuvoje buvo išleistas
Vyt. Lukošius
J. Naujalio chorinių dainų rin
J. Grsičiūno vidurines mokyk
kinys „Vasaros naktys". Ir ten
los mokytojas

DRAUGAS, penktadienis, 1996 m. rugpjūčio mėn. 23 d.

LAIŠKAI

"

A.A. POETAS ALEKSANDRAS
KADŽIUS

Lietuvos sportininkų delegacija pasirengusi vykti į olimpiados atidarymo paradą.
Nuotr. Remigijaus Gaškos

DR. ALBERTO ŠIMĖNO
LAUKIANT
Artėja Lietuvos Seimo rinki
mai. Mūsų spaudoje pasirodo
rinkiminių straipsnių, bet jų
nedaug. Partijų Lietuvoje tiek,
kad užsienyje gyvenantieji tau
tiečiai jų visų net nežino.
Valstybėje gili ekonominė ir
dvasinė krizė. Laukiama val
džios pasikeitimo, nes valdomo
je LDDP vyrauja egoistiškas ir
nesuvaldomas galios bei turtų
troškimas. Tauta trokšta ramy
bės ir žmogiško gyvenimo. Blo
gumas yra dar tame, kad Lietu
vos gyventojai valdžios apmul
kinti, morališkai suluošinti,
nebepasitiki kandidatuojančiais
į valdžią ir todėl nebenori atlikti
pilietinės pareigos — balsuoti.

VYTIS ANT KRYŽIAUS?
1996 m. rugpjūčio 8 dienos
„Drauge", nuotraukoje pamink
las žuvusiems dėl Tėvynės,
Kauno Šv. Kryžiaus parapijos
(karmelitų) kapinėse. Ko ko
munistai nepasiekė, vartydami
kryžius, niekindami tikinčiuo
sius, žudydami, kalindami,
tremdami į tremtį, tą padarė
mūsų broliai patriotai ir kai ku
rie dvasininkai, atgavę laisvę.
Vytis yra mūsų gerbiamas
valstybės herbas, bet vietoj Jė
zaus Kristaus ant kryžiaus
„prikalti" Vytį, t.y. baltą žirgą
su raiteliu, yra paniekinimas
To, kuris mirė, prikaltas ant
kryžiaus. Vadinasi, kai kuriems
Lietuvos dvasininkams ir su
laukusiems laisvės ryto patrio
t a m s , vietoj Kristaus ant
kryžiaus — Vytis. Tai baisu...
Viešpatie, būk jiems gailes
tingas, jie nežino, ką daro.
Antanas Drūtys
Chicago, IL

Tačiau viltys yra dedamos j
Krikščionių demokratų partiją,
vadovaujamą Algirdo Saudargo.
Krikščionių demokratų partijos
šūkis yra — „Tarnauti Lietu
vai". Ji šiuo metu yra viena di
džiausių ir populiariausių par
tijų Lietuvoje.
Mūsų išeivijoje anksčiau lan
kėsi Lietuvos Konservatorių
partijos atstovai, apie kuriuos
esame neblogai informuoti.
Krikščionys demokratai, netu
rėdami finansų, negalėjo į JAV
atvykti. LKD partijos rėmėjų
grupelės, įsikūrusios Čikagoje,
Los Angeles, Detroite, Clevelande, New Yorke ir kitur, nutarė
atsikviesti dr. Albertą Šimėną,
kuris yra Lietuvos Krikščionių
demokratų partijos valdybos
narys.
Dr. Albertas Šimėnas — aukš
taitis, gimęs Anykščių rajone.
1927 m. baigė Vilniaus univer
sitetą, ekonomistas — matema
tikas, ekonomikos mokslų dak
taras, docentas. Nuo 1972-1984
m. dirbo Ekonomikos institute,
kur sprendė problemas matema
tinių metodų taisymo ekonomi
jos srityje. 1984-1988 m. buvo
Vilniaus inžinerinio statybos in
stituto docentas. 1988-1990 m.
Lietuvos Mokslų akademijos
ekonomikos instituto bendra
darbis, aktyvus grupės, rengu
sios Lietuvos ūkio reformos pro
jektą, narys. 1991-1992 m. Lie
tuvos Respublikos Ekonomijos
ministras. 1990-1992 m. Lietu
vos Aukščiausios Tarybos depu
tatas, Nepriklausomybės akto
signataras. 1993-1995 m. ekono
mijos ir privatizacijos direkto
riaus pavaduotojas. Dr. Alber
tas Šimėnas aktyviai dalyvavo,
rengiant „Lietuvos ekonominio
savarankiškumo pagrindų įsta

tymą", „Užsienio investicijų
įstatymą", „Akcinių bendrovių
įstatymą" ir kitus projektus. Jo
straipsniai buvo spausdinami
Lietuvos ir užsienio spaudoje
ūkio reformos, privatizavimo,
pinigų, politikos ir k i t a i s
klausimais.
Dr. Alberto Šimėno atsilanky
mas į JAV mums yra svarbus.
Išgirsime pranešimą apie Lietu
vos ekonominę ir politinę padėtį
tiesiog iš vieno žymiausių eko
nomistų Lietuvoje. Pirmas susi
tikimas bus rugpjūčio 22 d. 3
vai. p.p., Beverly Shores, IN.;
rugpjūčio 25 d. Los Angeles,
CA., rugpjūčio 27 d. Cicero, IL,
parapijoje, 6 vai. vak.; rugpjūčio
28 d., 2 vai. p.p. „Seklyčioje",
rugpjūčio 29 d. 7 vai, vak.,
Ateitininkų namuose Lemonte.
rugpjūčio 31 d. Dainavos sto
vykloje; rugsėjo 1 d. Cleveland,
OH; rugsėjo 2 d. Detroit. ML. ir
rugsėjo 4-5 d. New Yorke.
Artėjantys Lietuvos Seimo
rinkimai — ne juokai, nes bus
sprendžiamas lietuvių tautos
likimas. Užsienyje gyvenantys
Lietuvos piliečiai turi tuoj pat
užsiregistruoti balsavimui Lie
tuvos ambasadoje ar konsula
tuose iki š.m. rugpjūčio 30-tos
dienos. Laiko nedaug liko. Iki
šiol yra užsiregistravusių tik 600
piliečių. O kur kiti? Žinome, kad
vien Čikagoje naujai atvykusių
Lietuvos piliečių yra keli tūk
stančiai. Visiems lietuviams
turi rūpėti Lietuva. Jos reikalai
turi degti kiekvieno lietuvio
širdyje. Balsuokime už tokius
kandidatus, kurie vadovaujasi
krikščioniškais ir demokratiš
kais principais. Paremkime Lie
tuvos Krikščionių demokratų
partijos rėmėjų pastangas savo
aukomis. Aukas siųsti iždinin
kui Kostui Dočkui, 1901 S. 49th
Ct., Cicero, IL 60804.
Marija R e m i e n ė
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Po ilgos ir varginančios širdies
ligos su savo šeima, draugais ir
su poezija kovo 23 d. atsiskyrė
baltimorietis, erdvių poetas
Aleksandras Radžius. Palai
dotas kovo 26 d. savo pasirink
toje vietoje Loudon Park kapuo
se. Jj serganti gydė dr. S. Ankudas, dr. Ed. Kasaitis ir kiti.
Šv. Mišias tą rytą Šv. Alfon
so šventovėje paaukojo, pa
mokslą pasakė ir apeigas ka
puose pravedė Baltimorės lietu
vių kapelionas kun. Kazimieras
Pugevičius. Su žemiškais jo
palaikais atsisveikinta sugiedant „Viešpaties angelas".
Polaidotuviniai pietūs įvyko
Lietuvių namuose, kurių metu
C. Surdokas pravedė klausy
tojus R a d ž i a u s
nueituoju
gyvenimo keliu ir apžvelgė jo
paliktąją poeziją. Nuoširdžius
atsisveikinimo žodžius tarė
Alekso bendradarbis iš VVestinghouse korporacijos Frank Wassel, dr. Elena Armanienė ir
Baltimorės lietuvių radijo pro
gramos vedėjas Kęstutis Laskauskas. Radžiaus poezijos skai
tymais, kuriuos atliko aktorius
Juozas Palubinskas ir Aldona
Marcinkienė, buvo baigta atsi
sveikinimo valandėlė su Alek
sandru Radžium.
Astronomijos mėgėjas. Mė
nulio draugas, Saulės, žvaigž
džių ir galaktikų kaimynas
Aleksandras Radžius gimė 1915
m. lapkričio 10 d. Smolenske,
kur jo tėvai gyveno Pirmojo
pasaulinio karo metu. Po karo
šeima grįžo į Lietuvą. Aleksand
ras mokėsi Telšių gimnazijoje,
kurią baigė 1936 m. Tais pat
metais Jis persikėlė į Kauną ir
porą metų studijavo ekonomiką
teisės fakultete. Studijas dar
tęsė Kempteno lietuvių stovyk
loje, kur gyveno eilė VDU pro
fesorių ir buvo suorganizuoti
technikos kursai.
Savo „Autobiografinėj išpa
žinty", knygoje „Egzodo rašy
tojai", Radžius prisipažįsta, jog
vedė „gražią, energingą mer
giną iš Jonavos". Jiedu užau
gino 3 sūnus ir susilaukė sep
tynių vaikaičių.
Antrojo pasaulinio karo metu
į Vakarus pasitraukė su pir
muoju sūneliu ant rankų. Ant
rasis gimė Vokietijoje, o trety
sis—jau Jungtinėse Valstijose.
Kempteno lietuvių stovykloje
Radžiai gyveno nuo 1945 iki
1950 metų. Aleksandras Ra
džius aktyviai dalyvavo stovyk
los visuomeniniam gyvenime,
buvo gimnazijos mokytojas, sto
vyklinės spaudos bendradarbis,
priklausė literatūros ir žurnalis
tikos mėgėjų būreliui, buvo
skautų tuntininkas.
I Baltimorę Radžiai atvyko
1950 m., gavę Marijonos Volskienės iškvietimo dokumentus.
Volskienė buvo gailestinga
Amerikos lietuvaitė. Ji iškvietė
keliasdešimt išvietintųjų lietu
vių. Nemažai jos iškviestųjų
„dypukų" jos pačios buvo ap
rūpinti pastoge ir pragyvenimo
šaltiniu.
Turbūt paskutinioji didžioji
Baltimorės naujųjų ateivių glo

bėja Emilija Janonytė-Railienė,
jau artėjanti prie savo gyvenimo
šimtmečio, dalyvavo Radžiaus
laidotuvėse. Ją atlydėjo sūnus
Martynas.
Baltimorės lietuviškoji šešta
dieninė mokykla veikia nuo
1949 m. rudens. Mokytoju joje
Radžius buvo nuo 1950 metų.
Jos vedėju jis buvo 1954-56 me
tais.
Kiek vėliau Baltimorėje buvo
sudaryta JAV LB kultūros tary
ba, kurios pirmininku buvo
Juozas Gaila. Kai jis iš Bal
timorės išsikėlė, tarybos pirmi
ninko pareigas perėmė Alek
sandras Radžius. Be to, jis buvo
Lietuvių fondo atstovas, „Drau
g o " korespondentas, lietu
viškųjų pamaldų lektorius, atei
t i n i n k ų s e n d r a u g i ų pirmi
ninkas.
Eilėraščius rašyti Radžius
pradėjo dar Lietuvoje. Vokieti
joje ir Amerikoje jo eilėraščius
spausdino „Alguvos baras",
„Žiburiai", „Aidai", „Draugas",
„Lietuvių dienos". Kempteno
stovykloje jis dalyvavo Vytauto
Dyvo (Volerto) redaguotam poe
zijos almanache „Verpetai"
(1946). Radžius ten atspausdino
16 eilėraščių. Pirmoji jo vieno
poezijos knyga buvo „Paukščių
takas" (1961), vėliau sekė „Bal
tas mėnulio miestas" (1975),
„Priimk mane mėnuli" (1980),
„Keliaujame abu, m ė n u l i "
(1991), „ R u d u o m ė n u l y j e "
(1994) ir „Kryžių k a l n a s "
(1995).
Paskutinioji knyga turėjo la
bai sėkmingą pristatymą Bal
timorės lietuvių pensininkų
susirinkime. Knygos ir visos
Radžiaus poezijos aptarimą
padare žurnalistas Antanas
Dundzila. Susirinko daug Ra
džiaus draugų ir jo poezijos mė
gėjų. Gaila tik, kad pats auto
rius jau negalėjo dalyvauti, o jis
taip norėjo...
Reikia čia dar paminėti, kad
Vokietijoje Rimo Gludučio sla
pyvardžiu „Sūduvos" leidykla
išleido jo poemėlę vaikams
„Žiogo šokliuko smuikelis". Be
to, 1956 m. mašinėle padau
ginęs artimiesiems padalijo 47
puslapių rinkinį „Atsiskyrėlis".
Dauguma to rinkinio eilėraščių
buvo atspausdinti vėlesnėse jo
knygose.
Poezijos rinkinio „Ruduo mė
nulyje" Aleksas Radžius mums
įrašė: „Kiekvienas nešam Vieš
pačiui savo skausmą, savo kan
čią, savo džiaugsmą, kad būtų
gražus pavasaris ir gražus gy
venimo ruduo".
Aleksandro Radžiaus gyve
nimo ruduo buvo tikrai toks,
kokio ir mums jis linkėjo. J i s
kentėjo, bet nesiskundė ir ne
dejavo. Jis žinojo savo valandų
trapumą ir jas naudojo poezijos
kūrybai. Jo „Kryžių kalnas"
išėjo tik iš Dievo paskolinto
laiko. O visa jo poezija yra kilu
si iš glaudžių ryšių su astrono
mija. Artimiausias jam buvo
Mėnulis, paskui Saulė, žvaigž
dynai, galaktikos. Net 4 rin
kinių įvardinime yra Mėnulio
vardas.

Sav ngs and Loan Associalion

75 metus aptarnauja lietuvius
Indėliai iki $100,000.00
Apdrausti Federalinės valdžios
MAROUETTE PARK

BRIGHTON PARK

2567 WEST 69th STREET

4040 ARCHER AVENUE

(1-312) 925-7400

BRIDGEVIEVV

(1-312) 254-4470

8929 S HARLEM AVE
{708)598-9400

ESEE
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Genė ir poetas Aleksandras Radžiai su savo atžalynu 1950 m. Kemptene.
Vokietijoje
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Ar pas jus namuose prisi
rinkę pavojingų 3kysčių-su
vartotas alyvos, įvairių tirpalų,
nuodų vidaus ir lauko parazi
tams, tepalų, likusių dažų, skie
dinių? Gera proga visais tarMidland Federal Savings
šalais atsikratyti yra šį šešta
and Loan Association, Chicago,
dienį, rugpjūčio 24 d., nuo 8 vai.
IL. atsiuntė „Draugo" laikraš
ryte iki 3 vai. p.p., atvežant juos
čio prenumeratos mokestį, kar
į Metrą Commuter automobilių
tu su 100 dol. auka. Šioje lietu
pastatymo aikštę, 95 gatvė ir
viško banko įstaigoje daug
Longwood Drive (1835 W. 95th
mūsų tautiečių naudojasi geru
St.). Illinois valstijos aplinko
ir sąžiningu patarnavimu.
saugos įstaiga, kartu su Čikagos
Esame dėkingi, kad neužmiršo
gamtosaugos departamentu su
mūsų dienraščio, padedant jam
ruošė šią paslaugą miesto gy
savo pagalba.
ventojams, todėl verta ja
Savo paskutiniame posėdy pasinaudoti. Nepriimamos auto
je JAV LB Lemonto apylinkės mobilių baterijos, sprogmenys,
valdyba, vadovaujama Gedimi dūmų saugikliai ir pan.
no Kazėno, smulkiai aptarė
Galutinis sprendimas pa
savo artimesnių ir tolimesnių
darbų planus. Pirmininkas pra darytas: angliškoji „Draugo"
nešė, kad patenkinamai vyksta laida — atskiras savaitraštis,
LB Socialinio skyriaus Lemon- nieko bendra neturintis su kas
te steigimo reikalai. Smulkiai dieniniu „Draugu" — pra
kalbėta ir apie būsimąją Lemon dedama reguliariai leisti nuo
to LB apylinkės gegužinę, kuri rugsėjo 14 d. (dėl Darbo dienos
bus rugsėjo 8 d., sekmadienį, š v e n t ė s ir atostogaujančių
Pasaulio lietuvių centro gamto „Draugo" darbuotojų numa
je. Kiekvienas apylinkės narys turi tytoji rugpjūčio 31 d. data kiek
savo laimėjimo bilietų knygelę, nutęsiama). Kreipiamės į savo
o laimėjusieji bilietai bus skaitytojus ir kviečiame užpre
traukiami ne gegužinėje, bet numeruoti angliškąjį savait
pokylyje, kuris vyks spalio 12 d. raštį „Draugą" savo pažįs
PLC. Pokylį organizuoja valdy tamiems, o gal ir šeimos na
riams, kurie negali skaityti.
bos narė Dana Šlenienė.
Juk ir anglų kalba „Draugas"
Marąuette Parko Lietuvių skleis Lietuvos meilę, krikščio
namų savininkų draugijos vasa nišką dvasią, naujienas apie
ros pobūvis, numatytas rugsėjo Lietuvą ir visa kita, kas skai
8 d. Marąuette parke, neįvyks. tytojams gali būti įdomu. Meti
Kaip praneša draugijos vicepir nė prenumerata — 60 dol. (pusei
mininkas Joe Kulys, visi ruošia metų — 40 dol.). Tai gera
si savo energiją skirti Švč. M. dovana lietuviškai nekalban
Marijos Gimimo parapijos kle tiems gimtadienio, sukakties,
bono kun. Jono Kuzinsko išleis mokslo baigimo — arba net
tuvėms, kurios vyks š.m. mokslo metų pradžios — bei ki
pabaigoje.
tomis progomis.
Lietuvių respublikonų lyga
rengia linksmą pobūvi gamtoje
Petras Grina, Neschanic Sta— Pasaulio lietuvių centro tion, NJ, yra daug kartų padėjęs
aplinkoje — rugpjūčio 25 d., 12 „Draugo" laikraščiui savo
vai. Svečiai galės skaniai pasi aukomis. Dabar vėl atsiuntė
vaišinti, pasilinksminti, pa 105 dol., kartu su prenumeratos
bendrauti.
mokesčiu. Džiaugiamės turė
Frank Zapolis, žinomas Lie dami ji dienraščio rėmėjų tarpe,
tuvos vyčių veikėjas, visuome esame nuoširdžiai dėkingi už
nininkas, State Farm apdrau- vertingą pagalbą.
dos bendrovės agentas, užsisakė
Čikagos universiteto pasta
stalą į „Draugo" pokylį, ku
riame ruošiasi dalyvauti su visu tų komplekse svarbią vietą
bičiulių būriu. Stalus užsisakyti užima Rytų kultūros institutas
ir bilietus įsigyti galima dien (Oriental Institute), kuriame su
raščio administracijoje kiekvie kaupta ypač vertinga senųjų
rytiečių kultūrų archeologinė,
ną darbo dieną.
istorinė, buitinė medžiaga, susi
Ateitininkų studijų dienos dedanti iš maždaug 180,000 eks
artėja. Jos vyks š.m. rugpjū ponatų. Atstovaujama Egiptui,
čio 30 - rugsėjo 2 d. Dainavoje. Babilonijai, Sumerijai, Persijai
Numatyta plati kultūrinė, poli ir kitoms, seniai išnykusioms,
tinė ir meninė programa. Visi tautoms. Šis Institutas (1155
mielai kviečiami dalyvauti. Re East 55th St.) gyvuoja jau 65
gistraciją priima Lidija Ringie- metus ir netrukus pasipuoš nau
nė, 50 Carriage Trail, Palos ju priestatu, kainuosiančiu
Heights. IL. Tel. 708-361-2557. daugiau kaip 10 mln. dolerių. Jo
pamatų prakasimas su ypa
tingomis iškilmėmis įvyko š.m.
rugpjūčio 15 d. Priestatą numa
toma užbaigti 1998 metais, o iki
to laiko muziejus bus uždarytas.

DRAUGAS, penktadienis, 1996 m. rugpjūčio mėn. 23 d.

ČIKAGOJE
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„Margučio II" vakarienė su
įdomia menine programa ren
giama spalio 6 d. Jaunimo
centre. Bilietus jau galima gauti
„Seklyčioje". Nors šis renginys
dar toli. bet „Margučio II"
laidas galite girdėti kasdien, 9
vai. vak., iš 1450 AM stoties.
Lietuvių Operos choro grupė
vyksta į Lietuvą, kuri dainuos
..Jūratės ir Kastyčio" operos
spektakliuose kartu su Kauno
muzikinio teatro menininkais —
dainininkais. Pirmasis spektak
lis bus Kaune rugsėjo 14 d., o
antrasis Vilniuje rugsėjo 17 d.
Operos dirigentas Julius Geniu
šas, režisierius Gintas Žilys.
Algimantą Barniškį jau
esame pratę matyti savo ren
giniuose ir džiaugtis jo galingu
balsu, pramogine muzika. Visa
tai galės girdėti lietuviškoji
visuomenė, atsilankiusi į Lietu
vių respublikonų gegužinę rug
sėjo 25 d. Pasaulio lietuvių cen
tre, pradžia 12 vai., po šv. Mi
šių. Kviečiami visi — su drau
gais, pažįstamais ir šeimų na
riais, o rengėjai žada pasirūpinti
gausiomis, skaniomis vaišėmis
ir laimėjimais.
Vytauto Didžiojo šaulių
rinktinė ruošia gegužinę sekma
dienį, rugsėjo 1 d., nuo 12 vai.
vidurdienį, savuose — Šaulių
namuose - 2417 W. 43 St.,
Chicago. Pelnas skiriamas
Šaulių sąjungos žurnalui „Tri
mitas"" paremti. Bus skanių
lietuviškų patiekalų, atsigai
vinimui veiks „šaltinėlis", o
šokiams gros ir visus linksmins
Vytauto Didžiojo šaulių rink
tinės orkestras, vadovaujamas
Kosto Ramanausko. Visi šauliai
ir lietuviškoji visuomenė kvie
čiami atsilankyti,, linksmai
praleisti laiką ir paremti
žurnalą.
Tauragės Lietuvių klubo 40
metų veiklos sukaktuvinis
pokylis vyks rugsėjo 15 d., sek
madienį, 2 vai. p.p.; Šaulių na
muose. Svečius linksmins ir me
ninę programą atliks Algiman
tas Bamiškis. Klubo nariams
dalyvavimas yra nemokamas,
tik reikia rezervuoti vietas, pa
skambinant 708-425-4395 vicepirm. Justinui Šidlauskui arba
Vladui Paliulioniui tel. 708484-3546. Pageidaujama, kad
klubo nariai paskubėtų apie
savo dalyvavimą pranešti, nes
daug jų dar neatsiliepė. Kvie
čiami ir svečiai.

APYLINKĖSE

Dr. Kazys Ambrazaitis, dr
Kazys Karvelis, dr. Leonas
Milčius ir dr. Bronius Nemickas dalyvaus Amerikos Lietu
vių tautinės sąjungos rengiama
me simpoziume — tema: „Lietu
vos politinė padėtis 1938-1940
metais". Simpoziumą moderuos
Petras Buchas, sąjungos vicepir
mininkas. Šios įdomios temos
nagrinėjimą girdėsite A.L.T. Sgos 24-tojo seimo metu rugpjūčio
31 d„ Balzeko Lietuvių kultūros
muziejaus „Galerijos" salėje.
Renginys yra įdomus ir tuo, kad
jame savo nuomonę pareikš mū
sų žymūs visuomenės veikėjai.
Jadvyga Jankauskienė,
Chicago, IL, atsiuntė „Draugo"
laikraščiui 100 dol. auką, kar
tu su prenumeratos mokesčiu.
Suprasdama lietuviško dienraš
čio reikšmę, ne vieną kartą jį
apdovanojo. Dėkojame už pagal
bą.
Čikagos miestas apsuptas
valdiškų draustinių, skirtų gy
ventojų poilsiui ir pramogoms.
Vienas jų vadinasi Red Gate
Woods, tačiau šis draustinis
skiriasi nuo kitų apylinkių miš
kelių, ežerėlių bei poilsio vietų:
jo žemėje užkastos radioak
tyvios atliekos iš 1943-1946 me
tais Fermi laboratorijose atliktų
atominių tyrinėjimų. Draus
tinio gamtos teikiamais malo
numais čikagiečiai ir aplinkinių
vietovių gyventojai daug metų
naudojosi, nežinodami, kad po jų
kojomis žemė yra apnuodyta,
kad kažkada ant jos stovėjo pir
mieji Enrico Fermi (branduo
linės energijos „tėvo") atominiai
reaktoriai. Labiau tarša tęsusi
rūpinta 1990 metais, o draus
tinio nuodugnus valymas pra
sidės tik šiemet ir iki metų pa
baigos apie 540 kubinių metrų
užteršto dirvožemio bus išvežta
į Utah valstijos kalnus ir ten su
versta. Draustinio išvalymo
darbų pradžią vietiniai gyven
tojai sutiko džiaugsmingai.
Maironio lituanistinė mo
kykla, Pasaulio lietuvių centre,
Lemonte, pradeda mokslo me
tus šeštadienį, rugsėjo 7 d . Tą
dieną, nuo 9-10 vai. ryto, vyks
naujų mokinių ir pavėluota re
gistracija. Nuo 10 vai. ryto iki
12 vai. p.p. vyks pamokos, o sa
lėje bus pirmas tėvų susirin
kimas. Tėvai yra kviečiami
dalyvauti mokyklos atidaryme,
kuris vyks bažnyčioje 10:15 v.r.
Mokykloje veikia darželis (4 ir
5 metų programa), atskiros
vaikų ir suaugusių lietuviškai
besimokančių klasės bei 10
klasių pagal Švietimo tarybos
programą. Raginame paštu gau
tus registracijos lapus ne
delsiant grąžinti. Klausimais
kreiptis į mokyklos direktorę,
Eglę Novak, tel. (708) 257-5918.

Taip dabar atrodo įvažiavimas i Pasaulio lietuvių centrą Lemonte.
Nuotr. Vytauto Jaainevičiaua

GYDYTOJOS PASKAITA
VYRESNIŲJŲ LIETUVIŲ CENTRE
Vyresniųjų žmonių centre
„Seklyčioje", kuriai sėkmingai
vadovauja JAV LB Socialinių
reikalų tarybos pirmininkė
Birutė Jasaitienė (nuo jos išra
dingos veiklos didele dalimi
priklauso vaisingas centro dar
bas), rugpjūčio 7 d. pravesta
tradicinė trečiadienio popietės
programa — tema „Vėliausios
žinios iš Lietuvos apie medici
nos sistemos keitimąsi". Popie
tei temą ir pradžią davė ren
ginių vadovė Elena Sirutienė.
Paskaitą apie Lietuvos medi
cinos būklę skaitė ir į klausimus
atsakė gydytoja ginekologė iš
Kauno Ilona Žemaitienė. Štai
jos paskaitos mintys:
„Lietuvoje pirminę medicinos
pagalbą teikia poliklinika arba
kaimuose felčerinis punktas, o
rimtesnius susirgimus gydo li
goninėse. Iki 1990 m. gydymo
įstaigos buvo atsakingos už gy
ventojų sveikatą, o tada buvo
nuspręsta, kad savo sveikata rū
pinasi pats žmogus ir penkerių
metų laike padaugėjo vėlyvų
išaiškintų (užleistų) širdies,
padidinto kraujospūdžio arba
vėžio ligų atvejų, kuomet gydy
mas jau būna mažai veiksmin
gas. Todėl nuo 1995 m. atnau
jintas privalomas sergančiųjų
tam tikromis ligomis sekimas
pagal gydytojo nurodymus.
Dėl blogo finansavimo valsty
binėse ligoninėse įvedama iš
dalies apmokamos procedūros,
pvz. abortai, arba jei žmogus
pats pageidauja be gydytojo
nukreipimo atlikti kokį tyrimą.
Yra ir privačios ligoninės, ku
riose gydymas apmokamas iš
asmeninių lėšų, tačiau, pagal
bendrą pragyvenimo lygį ir kad
nėra draudimo bendrovių, šis

x Dėmesio investuotojai!
Netoli Čikagos, Summit, IL
miestelyje parduodami 2 mūri
niai namai po 4 butus; vieno na
mo pajamos virš 22 tūkst. į me
tus. Informacijai skambinkite:
Algiui Liepinaičiui tel.708447-3351 arba Linas Realty,
Chicago, 312-890-5821.
(sk)

Prisimenant smagią dienraščio ..Draugo" vasaros švente liepos 28 d. t.
marijonu sode Is kaires: kun Vytautas Bagdanavičius. rugpjūčio 3 d. Vilniuje
šventęs savo kunigystes 60 m. jubiliejų. Arnoldas Voketaitis ir Nijolė
Voketaitiene 'jos ..draugo" vardo nesužinojome).
N'uotr. Vytauto Jasinevičiaus
x Amerikos Lietuvių ra
dijas, vad. Anatolijus Siutas —
kiekvieną sekmadien; 7 v.r. per
WCEV 14.50 AM. Tel. 312847-4903. adresas: 4459 S. Francisco, Chicago. IL 60632.

ARAS ROOFING
Arvydas Kiela
Dengiame ir t a i s o i n r
VISIJ riiAnj s t o g u i
Tel

70A2S7-0716

Skambinti p o 6 v v

M)

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

x Emilija Pakštienė, Chi
c a g o , IL atsiuntė $50 auką.
kurią skiria Sibiro tremtiniams
Auką persiusime Lietuvon
tremtiniams. „Lietuvos Naš
l a i č i ų g l o b o s " komitetas,
2711 W. 71 St., Chicago, IL
60629.
(sk)
x TRANSPAK
praneša:
„Socialdemokratai tvirtina, kad
Lietuvoje yra 7% turtingų žmo
nių, apie 13<* vidutinis sluoks
nis, likusių pajamos mažesnės,
negu skaičiuojamas vartotojo
krepšelis". Pinigai, siuntiniai ir
komercinės siuntos į Lietuvą.
Maisto siuntiniai. TRANS
PAK, 2638 W. 69 St., Chicago,
IL, tel. 312-436-7772.
(sk)

Kun. Arvydas Liepa, MIC, aukoja iv. Miftias Union Pier, MI, ir apylinkių
lietuviams „Gintaro" vasarvietėje. Jis vadovaus Šiluvos atlaidams (aukoe
Miiias ir sakys pamokslus) švi. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje,
pradedant rugsėjo 7 d. Iškilminga atlaidų užbaigimo procesija bus rugsėjo
15 d.
Nuotr. Vytauto Jaainevičiaua
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gydymas brangus (pvz. vizitas
pas vidaus specialistą kainuoja
10-15 dolerių). Valstybinėse
ligoninėse, norint turėti atskirą
palatą, geresnę priežiūrą ar
maistą, reikia mokėti 5 dolerius
per dieną. Bet vaistai pensi
ninkams parduodami su 80 nuo
šimčių nuolaida, o invalidams
skiriami nemokamai".
Kadangi prelegentė yra gine
kologė, ji daugiau dėmesio skyrė
šiai sričiai. Anksčiau moterys
gimdė bendroje gimdykloje, o
naujagimi vyras galėjo pama
tyti tik po savaitės, kuomet gim
dyvę su naujagimiu išleisdavo
namo. Dabar moterys turi savo
palatėlę, prie jos budi akušerė,
jei sutuoktiniai pageidauja,
vyras gali dalyvauti gimdyme.
Mamos iki gimdymo ir po jo turi
4 mėnesius apmokamų atosto
gų, o 2 metus i i dalies apmo
kamų atostogų, bet šioms mote
rims išsaugojama darbo vieta.
Paskaitoje buvo kalbėta apie
šeimos planavimo temas. Ofi
cialiais duomenimis, vienam
gimdymui tenka vienas abortas,
tačiau manoma, kad neregist
ruotų abortų yra 3 kartus dau
giau. Todėl Lietuvoje vyksta dis
kusija dėl visiško abortų už
draudimo, o kai kuriose ligoni
nėse, konkrečiai Kauno krikš
čioniškuose gimdymo namuose,
kuriuose dirba pranešėja, abor
tų praktikos atsisakyta. Tose
ligoninėse, kur abortai atlie
kami, įvesta 25 dolerių mokes
tis.
Šeimos planavimui jau pra
dėta propaguoti natūralus (be
vaistų) gimimų reguliavimas,
kurį aktyviai skleidžia prof. Sa
dausko vadovaujamas, „šeimos
planavimo centras" Kaune.
Nuo pereitų metų suaktyvinta
jaunimo auklėjimo programa —
gydytojams yra priskirtos
mokyklos, kuriose 14-15 m. jau
nimui skaitomos paskaitos apie
brendimo problemas.
Pabaigoje prelegentė užsi
minė ir klimakterinio laiko
tarpio ypatumus. Hormonų kai
ta gali padidinti svorį, pakeisti
psichiką (taip pat ir vyrams).
Šeimoje reikia suprasti vienas
kitą, skirti daugiau dėmesio, o,
reikalui esant, pasitarti su
psichologu arba psichiatru. Pro
tingas patarimas būna geriau už
vaistus. Šiuo laikotarpiu mote
rims padidėja rizika susirgti
vėžiu, todėl ypač reikia atkreip
ti dėmesį į atsiradusi krauja
vimą.
Vėliau gydytoja atsakė į klau
simus. Štai keli.
— Ar lietuvių tauta miršta ar
didėja?
— 1994 m. kiek gimdavo tiek
ir mirdavo, o 1995 m. daugiau
miršta negu gimsta.
— Klinikose mačiau 10-12 li
gonių palatoje. Ar dabar taip
yra?
— įprastai ligoninėse yra 4
lovos palatoje, sunkiems ski
riama 1-2 lovų palata.
— Šiandien Lietuvos radijas
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pranešė, kad susiorganizavo
akcinė bendrovė iš 30 gydytojų.
Ar taip yra?
— Taip-Kaune ir Vilniuje yra
privati medicinos praktika.
— Ar brangus gydymas akci
nėje bendrovėje?
— Kaip jau minėjau, šis gydy
mas yra brangus.
Benjaminas Žemaitis

IŠ ARTI IR TOLI
DAILININKO VIESULO
PALAIKAI KELIAMI
I LIETUVĄ
Dailininkas Romas Viesulas
1986 m. mirė Romoje, Italijoje,
jam einant Temple universiteto
Romos skyriaus direktoriaus
pareigas. Jis ten ir palaidotas.
Šiais metais, laikantis Romos
miesto įstatymų, jo kapas bus
panaikintas. Dedamos pastan
gos jo palaikus perkelti į Anta
kalnio kapines Vilniuje. Ta pro
ga Viesulo grafikos darbų pa
roda bus atidaryta Valstybinėje
galerijoje š.m. rugsėjo 11 d.
Vilniuje.
Jo mokytojai, draugai, moki
niai ir visuomenės nariai
prašomi prisidėti prie susidariu
sių išlaidų palaikų pervežimui
padengti. Šiam tikslui sukurtas
Romo Viesulo Memorialinis fon
das, kurio pirmininku yra Tem
ple universiteto profesorius, dr.
Vytautas J. Černius.
Aukas galima nurašyti nuo
mokesčių. Sąskaita atidaryta
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės fonde. Aukas siųsti šiuo
adresu: Romas Viesulas Memorial Fund, 1059 Maplegrove Drive NW, Grand Rapids, MI 49504.

DOVANOS
SERGANTIESIEMS
LIETUVOJE
Rugpjūčio 8 d. Sveikatos ap
saugos ministerija gavo labda
ringos organizacijos „AmeriCares" 75 kubinių metrų talpos
labdaros siuntą iš New Canaan,
Conn. Talpintuve, kurio vertė
per 3,6 mln. litų, buvo narko
tinių nuskausminančių vaistų,
peritoninės dializes tirpalų,
stomatologinės
priežiūros
reikmenų ir vienkartinių medi
cinos priemonių.
Nuskausminantys vaistai
buvo padalinti
Lietuvos
Respublikos onkologiniams
dispanseriams bei centrams ir
kai kurioms ligoninėms, atlie
kančioms sudėtingas chirur
gines procedūras, o stomatolo
gines priežiūros rinkiniai pa
dalinti vaikų ligoninėms ir vai
kų poliklinikoms.
Sveikatos apsaugos minis
terija dėkinga, AmeriCares" u i
šią vertingą dovaną, kuri pa
lengvins onkologinių ligonių
kančias bei gerins mūsų vai
kams teikiamą stomatologine
priežiūrą.
Pauliu* O. Bindokaa
Labdaros skirstymo ir kontroles
komisijos pirmininkas

