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Prasidėjo JAV Demokratų
partijos suvažiavimas

Reikia raginti demilitarizuoti
Karaliaučių
Los Angeles, rugpjūčio 28 d. J o h n Boehner iš Ohio, Scott
— Amerikos Baltų Laisvės Ly Klug ir J a m e s Sensenbrenner iš
gos (ABLL) pastangomis, kon- Wisconsin, Diek Chrysler ir
gresmano Christopher Cox (R- J a m e s Upton iš Michigan; de
CA) pateikta rezoliucija JAV mokratai Sherrod Brown (OH),
Kongreso Atstovų Rūmuose, va Gerald Kleczka (WI) ir Sander
dinamoji HCR 51, įgauna toli Levin (MD.
Rytų pakraštyje rezoliuciją
mesne eigą, praneša Angelė
Nelsienė, ABLL vykdomoji vice remia respublikonai Michael
pirmininkė ir HCR 51 rezoliuci Forbes (NY) J o n Fox (PA), Bob
jos koordinatorė. Rezoliucijoje F r a n k s (N J), Gary F r a n k s (CT),
reikalaujama, kad Rusijos ka Christopher S h a y s (CT), Gerald
riuomenė būtų išvesta iš Ka Solomon (NY) i r Diek Zimmer
raliaučiaus srities — kad ji būtų (NJ); d e m o k r a t a i : Robert Andemilitarizuota — nes dabar ji drews (NJ), Michael Doyle (PA),
kelia grėsmę destabilizuoti visą B a r n e y F r a n k (MA), N i t ą
Lowey (NY), Joe Moakley (MA),
Europa.
Dabar, praneša A. Nelsienė, John Olver (MA), Frank Pallone
yra planuojamos šios rezoliuci (NJ), C h a r l e s Schumer (NY),
jos svarstybos ir ekspertų ap Louise Slaughter (NY) ir Robert
klausinėjimas tuo klausimu Torricelli (NJ). Iš Floridos rezoliu
(„hearing8") JAV Kongreso ciją remia respublikonai Michael
Tarptautinių reikalų komitete. Bilirakis, ClifT S t e a r n s ir C.W.
„Kongresmanas Chris Cox jau Bill Young. J ą taipogi remia
anksčiau buvo pranešęs apie šių r e s p u b l i k o n a i J i m B u n n i n g
svarstybų galimybę, kurią teigia (KY), T o m Davis (VA), David
mai realizavus, JAV Kongresas Funderburk ( N O ir demokratas
pareikštų savo nuomonę, kad J a m e s C l y b u r n (SC).
Karaliaučiaus kraštas privalo
Vakaruose HCR 51 rezoliuciją
būti demilitarizuotas", kalbėjo remia respublikonai K e n CalNelsienė.
vert, Chris Cox, Randy „ D u k e "
„Bet kad tai įvyktų, reika C u n n i n g h a m , J a y Kim, Carlos
linga, kad visi Amerikos lietu Moorhead, Ron Packard, D a n a
viai ir jų draugai skubiai Rohrbacher, ir E d Royce iš Kali
kreiptųsi į savo atstovus JAV fornijos i r J o h n Shadegg iš
Kongreso Atstovų Rūmuose, Arizonos; d e m o k r a t a i Howard
ragindami, kad jie taptų HCR Berman i r P e t e Stark iš Kali
51 rezoliucijos rėmėjais — co- fornijos, ir Martin Frost (TX) bei
sponsors", aiškino ABLL vei Elizabeth F u r s e (OR).
kėja, šiuo metu jau 51 Atstovų
Angelė Nelsienė ragina įtai
Rūmų, narys yra tapę šios rezo goti savo atstovą, k a d taptų
liucijos rėmėjais, bet iš 435 JAV HCR 5 1 rezoliucijos rėmėjų —
Atstovų Rūmų narių, tai palyginti „co-sponsor", j i e m s r a š a n t laiš
mažas skaičius, norint, kad rezo kus, telefonu i r telegramomis.
liucija būtų pravesta. Todėl Jūsų v a r d u t e l e g r a m a bus pa
Nelsienė pabrėžė, kad „mūsų siųsta j ū s ų kongresmanui (ir
pareiga surasti dar žymiai dau 6.45 dol. telegramos k a i n a įra
giau rėmėjų Karaliaučiaus de- šyta į telefono sąskaitą), jei
militarizavimo rezoliucijai".
paskambinsite Hotline telefonu
Šis klausimas — svarbus vi 1-800-651-1572. Nereikia žinoti
siems lietuviams — randa pa savo atstovo pavardės, jam ar jai
ramą abiejose JAV partijose ir bus pasiųsta pagal jūsų gyvena
norint rezoliuciją pravesti, svar mą vietą.
bu, kad jį remtų abiejų partijų
A. Nelsienė primena, k a d ir
atstovai. Šiuo metu jo rėmėjų prof. V y t a u t a s Landsbergis y r a
tarpe yra 32 respublikonai ir 20 pasakęs: „Mes t u r ė t u m e viso
demokratų. Iš Dlinois rezoliuciją mis išgalėmis siekti Karaliau
remia respublikonai Philip čiaus demilitarizavimo. Pri
Crane, Harris Fawell ir John mindami V a k a r a m s , kad Rusi
Edward Porter ir demokratai ja n e t u r i t e n suverenių teisių,
Richard Durbin ir William Li- p a r e m d a m i kongresmano C.
pinski.
Cox rezoliuciją, mažintume pa
Kitose vidurio vakarų valsti vojų Lietuvai, palengvintume
jose rezoliucijos rėmėjai yra Rusijos krovinių vežimo prob
respublikonai Martin Hoke ir lemą".

Elta pradeda naują
gyvavimo etapą
Vilnius, rugpjūčio 22 d. (Elta)
— Ketvirtadienį Seimas priėmė
Akcines bendrovės (AB) Lietu
vos Telegramų A g e n t ū r o s
ELTOS naudojamų patalpų ir
valstybei priklausančių akcijų
pardavimo įstatymą Tuo siekia
ma sudaryti sąlygas AB Lietu
vos Telegramų Agentūra ELTA
transformuotis į nepriklausomą
nacionalinę naujienų agentūrą.
Priimtame dokumente numa
tyta, kad 35% Eltos akcijų,
kurios negali būti parduodamos,
priklausys valstybei. Likusių
45% jai priklausančių akcijų da
lies pardavimą uždaruoju būdu
organizuos vyriausybė. Jos bus
parduodamos tik Lietuvos Res
publikos visuomenės informa
vimo priemonėms — Eltos infor
macijos pirkėjams. Kaip iki šiol
20% Eltos akcijų priklausys
Eltos darbuotojams. Įstatyme
taip pat reglamentuojama Eltos
naudojamų patalpų pardavimo
tvarka.
„Prasideda visiškai naujas
Eltos gyvavimo etapas", komen-

t u o d a m a s t i k ką Seime priimtą
įstatymą pasakė Eltos generali
nis direktorius Kęstutis J a n 
k a u s k a s . „ELTA t a m p a nepri
k l a u s o m a nacionalinė žinių
a g e n t ū r a . K a d ir vėluodama,
dabar j a u ir juridiškai p a t e n k a
į bendrą nepriklausomų Lietu
vos visuomenės informavimo
priemonių būrį. Žinodami, kad
nepriklausomų agentūrų prane
šimai pasaulinėje žinių rinkoje
yra aukščiausiai kotiruojami,
puoselėjame viltį, kad Eltos in
formacijos d a r plačiau pasklis
po Lietuvą ir užsienio šalis", sako
direktorius K. Jankauskas. Šiuo
metu y r a apie 60 Eltos informa
cijos pirkėjų ir platintojų.
„Nepriklausomos nacionali
nės žinių agentūros s t a t u s a s
kelia Eltai ypač didelę atsa
komybę už platinamą informa
ciją — jos kokybę ir opera
tyvumą. Tai — patriotinė parei
ga: k u o objektyviau, kuo išsa
miau informuoti pasaulį apie
Lietuvą", akcentavo generalinis
direktorius.
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Vedeno mieste Čečėnyoje vaikai kelia kumStis, šūkaudami „Allah achbar", t.y., Alachas - didis,
Rusijos kariuomenės tankui išvažiuojant iš savo bazės tame mieste. Rusijos kariuomenės vadovai
sutiko tęsti kariuomenes išvedima is Čecen ijos ir jų tarpe apie 200 rusų karių išvažiavo ir iš Grozno.
AP nuotrauka

G. Vagnorius ragina
patikrinti teisėsaugininkų
veiklą
VUnius, rugpjūčio 26 d. (Elta)
— Tėvynės Sąjungos (Lietuvos
konservatorių) valdybos pirmi
n i n k a s Gediminas Vagnorius
mano, kad Prezidento iniciatyva
t u r ė t ų būti pradėtas teisminis
tyrimas dėl kai kurių vyriausy
bės bei teisėtvarkos pareigūnų
piktnaudžiavimo tarnyba ir są
moningo prisidėjimo prie bankų
grobstymo.
Pirmadienį spaudos konfe
rencijoje konservatorių valdy
bos vadovas skeptiškai įvertino
prezidento siūlymą sudaryti
bendras Vidaus reikalų ministe
rijos, Valstybės saugumo depar
tamento ir Generalinės proku
ratūros grupes kovai su organi
zuotu nusikalstamumu. „Reikia
stiprinti teisėsaugos pareigūnų

PLAČIAME
PASAULYJE

atsakomybę, o ne manipuliuoti
įvairių komisijų sudarymais, vė
liau jas paleidžiant", tvirtino G.
Vagnorius. Jo nuomone, kol kas
didžiausios teisėsaugos institu
cijos neveikia, todėl didžiausių
finansinių aferų kaltininkai
vaikšto laisvi.
Pasak G. Vagnoriaus, vietoje
įvairių grupių sudarinėjimo kur
kas veiksmingesnis dalykas bū
tų pačių teisėsaugininkų veiklos
patikrinimas ir teisminis įverti
nimas. Toks tyrimas galėtų būti
pradėtas prezidento iniciatyva.
G. Vagnorius sakė, kad Lietuva
jau dabar galėtų pasiekti labai
nemažą ekonomikos augimą,
jeigu nebūtu bankų grobstymo
ir didelių finansinių machina
cijų.

Seimas leido ELTAI parduoti
pastatą ir akcijas
V i l n i u s , rugpjūčio 22 d.
(AGEP) — Seimas padovanojo
Lietuvos Telegramų Agentūrai
ELTA nemažus pinigus, sakė
Seimo narys Julius Veselka,
prieš balsavimą dėl ELTOS
nuomojamų patalpų ir valstybei
priklausančių akcijų pardavimo
įstatymo. Už šį prezidento Algir
do Brazausko inicijuotą įstaty
mą balsavo 53 Seimo nariai; 19
parlamentarų buvo prieš ir 10
susilaikė.
{statymui nepritarė opozicija.
Pasak jos atstovės, ekonomikos
komiteto narės Vandos Briedie
nės, „nepadoru", kai antrame
p r i v a t i z a v i m o e t a p e toliau
tęsiamos Lietuvos turto dalybos.
„ T a i t i k t u r t o išdalijimas
veltui", sakė Seimo narė, pri
minusi, kad „veltui grupei
žmonių" atiduodamas pastatas,
kurios rinkos kaina siekia kelis
milijonus litų.
Tuo tarpu J. Veselkos nuomo
ne, šiuos milijonus Seimas pado
vanojo ELTAI, nes nori „išlaiky
ti ELTĄ, kaip nepriklausomos
Lietuvos informacijos tam tikrą
simbolį, kad jis neleistų lengvai
nukonkuruoti informacijos rin
ką užsienio kompanijoms"
Seimo narys taip pat pripažino,
k a d „ t r u p u t į g ė d a " tokią
dovaną įteikti „tautos vardu".
Vilniaus centre esantis 1,368
kvadratinių metrų ELTOS pa
statas bus parduotas balansine

T i r a n a , Albanija. Advokatai,
atstovaujantys įkalintam Alba
nijos opozicijos vadui, Socialistų
partijos pirmininkui Fatos Nano, siekdami jo išlaisvinimo, ke
tina kreiptis į Europos žmogaus
teisių teismą Strasbūre. Praeitą
mėnesį Albanijos parlamentas
ratifikavo Europos žmoguas tei
sių konvenciją. 1994 m. Nano
buvo nuteistas 12 m. kalėti už
lėšų iššvaistymą, j a m būnant
premjeru 1991 m. (Reuter, 8.22)
Atėnai. Graikijos premjeras
Costas Simitis paskelbė, jog vi
suotiniai rinkimai įvyks anks
čiau — rugsėjo 22-ąją. Vyriau
sybė galėjo likti valdžioje iki
1997 m. spalio. Stebėtojų nuo
mone, Simitis, skelbdamas pa
ankstintus rinkimus, siekia
pergalės atveju gauti daugiau
laiko šaliai iškilusioms proble
moms spręsti, o taip pat nori
sustiprinti savo autoritetą.
(DPA, 8.22)

Vašingtonas. JAV Valstybės
departamento
išleistame pr reiš
likutine verte, kuri yra apie
kime JAV vyriausybė kreipėsi
200,000 litų.
Opozicijos atstovai kritikavo į Albanijos valdančiąją Demo
įstatymą daugiausia dėl nerea kratų partiją, kad opozicinėms
lios ELTOS pastato pardavimo partijoms būtų pasiūlytas dides
kainos, o LDDP apeliavo į tai, nis vaidmuo, ruošiantis vieti
kad turi būti įgyvendinta Visuo niams rinkimams. Opozicinės
menės informavimo priemonių partijos, baimindamosis dėl
(VIP) nuostata, kad valstybė rinkimų šališkumo, grasina boi
negali turėti visuomenės infor kotuoti spalio 20 d. įvyksiančius
vietinius rinkimus. Užsienio vy
mavimo priemonių akcijų.
riausybės stebės rinkimus ir
Seimas taip pat pataisė anks
vertins juos kaip Albanijos demo
čiau priimtąjį Visuomenės infor
kratijos išbandymą. JAV, kad ir
mavimo priemonių įstatymą,
kaip bebūtų, ragina opozicines
kuris dabar numato, kad vals
partijas dalyvauti rinkimuose.
tybė negali turėti VIP akcijų,
(Reuters, 8.25)
,jei įstatymas nenumato ki
taip". Iki šiol valstybė turėjo
Seulas. Buvęs Pietų Korėjos
80% ELTOS akcijų, kitas - bu prezidentas Chun Doo Hvvan
vę ar esami ELTOS darbuotojai. nuteistas mirties bausme, o
ELTOS vadovo skyrimas iki kitas jo įpėdinis Roh Tae Woo —
šiol b ū d a v o politinis vy 22 metams laisvės atėmimo.
riausybės sprendimas, ir tuo Abu pripažinti kaltais dėl 1979
tarpu neaišku, ar po rinkimų m. perversmo ir po jo sekusių
spalio mėnesį nauja vyriausybė žudynių Kvančžou mieste. Tuo
galės pakeisti ELTOS vadovą. met kariuomenė pradėjo šaudy
Pagal naująjį įstatymą, 35% ti į civilių demonstraciją, 200
bendrovės akcijų liks valstybei, žmonių žuvo. apie 1,900 buvo
20% — ELTOS darbuotojams, o sužeista. Taip pat abu pripažinti
45% akcijų bus parduodami vie kaltais dėl valstybės lėšų pasi
šosios informacijos rengėjams ir savinimo ir korupcijos. (DPA.
platintojams — ELTOS informa 8.26)
cijos pirkėjams. Šių akcijų
s a v i n i n k a i šešerius m e t u s
Kol kas neaišku, a r visuome
neturės teisės akcijų parduoti ar nės informavimo priemonės no
kitaip perleisti.
rės pirkti ELTOS akcijų, ir kaip
ELTA yra paskendusi skolose, būtų įstatymas įgyvendinamas,
ir neseniai vyriausybė jai skyrė jei tos akcijos neturės paklau
220,000 daliai skolų padengti. sos.

Č i k a g a , rugpjūčio 27 d.
— Pirmadienį Čikagoje prasidė
jus Demokratų partijos visuoti
niam suvažiavimui, prezidentas
Bill Clinton, kuris suvažiavime
bus šios partijos nominuojamas
kandidatu į prezidentus, pradėjo
traukinio kelionę, kurios metu
sustodamas įvairiose vietovėse,
kelia savo nuveiktus darbus ir
planus ateičiai. Čikagoje pirma
dienio kalbose kino žvaigždės ir
įžymios asmenybės kėlė būti
numą kontroliuoti asmeniškų
ginklų pirkimą ir tas vertybes,
k u r i a s partija nostalgiškai
prisimena iš prezidento F . D.
Roosevelt laikų, kai jo progra
mos pakėlė Amerikos ekonomi
nę gerovę.
Antradienį kalbėdama suva
žiavimo salėje United Center,
prezidento žmona Hillary Rodham Clinton pristatė preziden
tinių rinkimų kampaniją kaip
kovą dėl Amerikos vaikų atei
ties. Papunkčiui atsakydama į
Respublikonų Partijos kandi

dato Bob Dole priekaištus jai, ji
pabrėžė, kad iš tiesų norint
užauginti vaiką neužtenka pa
dėti tik paskiroms šeimoms, bet
būtina užtikrinti, kad būtų
geros mokyklos, socialinės in
stitucijos, organizacijos ir visų
svarbiausia, prezidentas, kuris
visa tai suprastų.
Nors Jesse Jackson ir Mario
Cuomo nedviprasmiškai kriti
kavo prezidento Clinton pasi
rašytą respublikonų paruoštą
valdiškos pašalpos reformos
įstatymą, jie vis vien ragino rem
ti prezidentą, nes tik su juo bus
galima atstatyti šio įstatymo
daromą žalą. Anot jų argu
mento, išbraukti žmones iš
pašalpos sąrašų, s k a t i n a n t
juos įsidarbinti, yra žiauru, jei
niekas nedaroma užtikrinti, kad
darbų jiems būtų.
Trečiadienį į suvažiavimą lai
vu atplaukia prezidentas Clin
ton ir partija jį oficialiai nomi
nuoja.

Lietuvos ir Baltarusijos
santykius Č. Juršėnas
pavadino gerais
Vilnius, rugpjūčio 26 d. (Elta)
— Lietuvos Seimo pirmininkas
Česlovas J u r š ė n a s praėjusį
savaitgalį su neoficialiu vizitu
lankėsi Baltarusijoje, kur buvo
susitikęs su Baltarusijos parla
mento vadovu Semion Sarecki.
Pokalbio metu daugiausia dė
mesio skirta tarpvalstybiniams
santykiams, ypač — nelegalių
migrantų problemai.
Pirmadienį spaudos konferen
cijoje Č. Juršėnas Lietuvos ir
Baltarusijos santykius pavadi
no gerais. „Tačiau nemaža pro
blema lieka nelegalūs migran
tai, kurie į mūsų šalį patenka
daugiausia iš Baltarusijos. Readmisijos (nelegalių migrantų
grąžinimo — Red.) sutarties pa
rengimas stringa ne dėl mūsų
kaltės. Todėl Baltarusijos par
lamento vadovo paprašiau skir
ti didesnį dėmesį šiam klausi
mui", sakė Seimo pirmininkas.
Č. Juršėnas taip pat tikisi.
kad artimiausiu metu Baltaru
sija prisijungs prie 1963 m.
Vienos konvencijos dėl civilines
atsakomybės už branduolinę ža
lą. „Tai leistų mums jaustis ra
miau, nes Baltarusijos prisijun
gimas prie šios konvencijos yra
būtina sąlyga, kad Švedija skir
tų papildomų lėšų Ignalinos ato
minės elektrinės saugumui stip
rinti", sakė Seimo pirmininkas,
priminęs, kad Lietuva jau yra
ratifikavusi Vienos konvenciją.
Vizito metu Lietuvos Seimo
P e k i n a s . Pirmadienį Kinija
pareikalavo, kad JAV atšauktų
savo planą parduoti Taivanui
priešlėktuvinės gynybos raketi
nius įrenginius STINGER. JAV
atstovas į tai atsake, kad gali
būti atsižvelgta į JAV ir Kini
jos santykius, plačiau nepaaiš
kindamas. Vašingtonas jau suti
ko sumažinti ginklu pardavimo
apimtis Taivanui. (Reuter. 8.26)
Liublijana. Slovėnija ir Len
kija sustiprins bendradarbia
vimą stojant į Europos Sąjungą
ir NATO. pareiškė abiejų vals
tybių prezidentai Aleksander
Kwasniewski ir Milan Kučan,
šiemet jau susitikę ketvirtąjį
kartą. Abi šalys jau pasirašė
asociacijos sutartis su Europos
Sąjunga ir dalyvauja Vidurio
Europos Laisvos prekybos su
tartyje fCEFTA). (Reuters. 8.27)
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pirmininkas nevyko į Baltarusi
jos sostinę Minską, bet lankėsi
Molodečno srityje ir prie Na
ručio ežero. Juršėnui buvo su
rengtos ekskursijos į baltarusių
poeto Janko Kupalos muziejų ir
į dvi privačias firmas — mėsos
perdirbimo ir statybinių me
džiagų gamybos. „Valstybėje,
kur dar nėra privačios nuosavy
bės tradicijų, tokių firmų sėk
mingas darbas rodo, kad ir šioje
srityje yra daroma pažanga",
spaudos konferencijoje.sakė Jur
šėnas.

Estijos prezidentą
rinks Rinkimų
kolegija
T a l i n a s , rugpjūčio 27 d.
(DPA) — Estijos parlamentui
nepavykus slaptu balsavimu
per dvi dienas išrinkti valstybės
prezidento, sprendimą privalės
padaryti 374-ių narių Rinkimų
kolegija.
Dabartinis prezidentas Lennart Meri, kurį remia šešios
parlamento frakcijos, trečiajame
baigiamajame balsavime surin
ko paprastą daugumą — 52 bal
sus. Kad laimėtų pritrūko 16
b a l s ų . Meri'o v i e n i n t e l i s
varžovas, parlamento pirminin
ko pavaduotojas Arnold Ruutel
baigiamajame balsavime gavo
32 parlamentarų paramą.
Pagal Estijos Konstituciją per
30 dienų privalo būti sušaukta
Rinkimų kolegija, kurioje be 101
parlamento deputato dar daly
vaus 273 vietinių tarybų nariai.
Automatiškai kandidatais tam
pa L. Meri ir A. Ruutel, tačiau
kandidatuoti į prezidentus galės
ir bet kuris kitas žmogus, kurį
patvirtins 21 Rinkimų kolegijos
narys Kaip galimi kandidatai
minimi parlamento pirminin
kas Toom Savi. užsienio reikalų
ministras Siim Kalias ir amba
sadorius JAV Toom Hendrik
I Įves.
KALENDORIUS
Rugpjūčio 29 d.: Šv. Jono
Krikštytojo nukankinimas; Sa
bina. Adolfas. Svajone Gaudvydė.
Rugpjūčio 30 d.: Feliksas.
Adauktas. Gaudencija, Ginte.
Augu na

!^ff-^>..-

2

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1996 m. rugpjūčio mėn. 29 d.

DRAUGAS

LIETUVIŲ TELKINIAI
D E T R O I T , MI
„ŽIBURIO" MOKYKLA
PRANEŠA
Detroito „Žiburio" lituanis
tinės mokyklos vedėja Rita Kasputienė praneša, kad šeštadie
ninės mokyklos nauji mokslo
metai pradedami šeštadienį,
rugsėjo 7 diena, 8:50 vai. ryto
Dievo Apvaizdos parapijos pa
talpose. 9 vai. ryto salėje bus
trumpas oficialus mokslo metų
pradžios atidarymas. Po to mo
kiniai ir mokytojos eis į savo
klases. Po atidarymo mokyklos
tėvų komitetas susirinks svetai
nėje. Visi tėveliai kviečiami
dalyvauti atidaryme ir tėvų ko
miteto susirinkime. Nauji moki
niai kviečiami lankyti „Žibu
rio" mokyklą. Dėl informacijų
kreiptis į vedėją tel. 810-5530135.
Taip pat pranešama, kad sek
madienį, rugsėjo 8 dieną, Tautos
šventės proga visi „Žiburio"
mokyklos mokiniai ir mokytojos
organizuotai dalyvaus 10:30
vai. r. šv. Mišiose Dievo Ap
vaizdos parapijos bažnyčioje.
Prašoma visus vaikus dėvėti
tautiniais drabužiais.
Iki pasimatymo mokykloje.
Mokyklos vadovybė
ŠVĘSIM JURGIO
J A N K A U S GIMTADIENĮ

Rugpjūčio 23 d., po gedulingų
šv. Mišių Šv. Antano bažnyčioje,
Holy Sepulchre kapinėse buvo
palaidotas dipl. agronomas a.a.
Stasys Skorupskas, 95 m. am
žiaus, miręs Bon Secours ligoni
nėje, Grosse Pointe, Michigan.
Velionis buvo gimęs 1901 m. va
sario 12 d. Kėdainių apskr., Lie
tuvoje. Baigęs Dotnuvos Žemės
Ūkio akademiją, velionis buvo
vienas iš ankstyvesniųjų diplo
muotų agronomų, kuris darba
vosi naujai atsikūrusiai Lietu
vai. Dirbo Ukmergės, Panevėžio
bei Kauno apskričių apylinkėse.
Buvo veiklus liaudininkas. Su
kūrė šeimą su Apalonija Atko
čiūnaite. Susilaukė sūnų Euge
nijaus ir Algio. Bolševikams
okupavus Lietuvą, velionis su
šeima pasitraukė į Vakarus.
Gyveno Augsburgo Hochfeld
pabėgėliu stovykloje. 1950 m
imigravo į JAV. Dirbo Fordo
ligoninėje laboratorijos techniko
padėjėjo pareigose iki 1969 m.,
kol išėjo į pensija Sveikatai
sunegalavus, kartu su žmona
gyveno pas savo sūnus. Skorupskų namai daugelį metų bu
vo jaunimo subuvimo centras,
jose vykdavo įvairios sueigos bei
pobūviai Velionis giliam nu
liūdime paliko žmoną Apaloni
ja, sūnų Eugenijų ir marčią
Mildą, vaikaičius Kathryn ir
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LOS A N G E L E S , C A
DEŠIMTOJI SUKAKTIS
Šių metų spalio 5 ir 6 d. vyks
tradicinė š v e n t ė „Lietuvių
dienos" Los Angeles Šv. Kazi
miero parapijos patalpose. Tai
bus dešimta iš eilės Lietuvių
Bendruomenės Los Angeles
apylinkės valdybos pastangomis
vykdoma.
Tai šventei valdyba jau nuo
pavasario y r a sutelkusi savo
pajėgas. Apylinkės v-bos pirm.
Liuda Avižonienė palaiko ryšį
su d a u g u m a bendruomenės
narių, kviesdama visus savo ga
bumais prie šio darbo prisidėti.
Didesnė dalis šios talkos yra
jaunuomenė, kuri mielai imasi
pareigų atsakomybės. Vyresnio
amžiaus dirbančiųjų kasmet
mažėja, jau ir dalyvaujančių
nebe tiek, kaip anksčiau; prie
auglis visuomeniniam darbui
nėra džiuginantis. Suprantama,
tai ir dėl mūsų veikloje pasi
keitimų, kurie pastebimai pra
randa įsisenėjusį pobūdį, ir bu
vusioji v e i k l a n e b e a t n e š a
laukiamų vaisių.

ŠV. ANTANO PARAPIJOS
ŠEIMININKĖS KVIEČIA

A.A. STASYS
SKORUPSKAS

THE LJTHUANIAN WORLD WIDE DAILY

provaikaitę Catelin; sūnų Algį ir
marčią Barbarą, vaikaičius
Paulių, Adoma, Petrą ir Brigitą
bei kitus gimines. Atsisveiki
nimą Baužos laidotuvių namuo
se pravedė laidotuvių direktorė
Yolanda M. Zaparackienė.
lm

Lietuvių Bendruomenės Det
roito skyrius, sekmadienį, rug
sėjo 8 d., 12 vai. Dievo Apvaiz
dos Kultūros centre rengia rašy
tojo Jurgio Jankaus 90-jo gim
tadienio minėjimą. Programoje
dalyvaus Rašytojų draugijos pir
mininkas rašytojas Paulius Jur
kus, aktorė Audrė Budrytė ir
literatas dr. Kęstutis Keblys.
Bilietų kainą, įskaitant vaišes,
6 dol. asmeniui. Bilietus galima
įsigyti sekmadieniais po Mišių.

Šv. Antano parapijos šeimi
ninkės sekmadienį, rugsėjo 8
dieną, po Mišių, svetainėn at
silankiusius vaišins obuoliniais
blynais. Visuomenė kviečiama
praleisti sekmadienio popiete Šv.
Antano parapijoje. Mišios vyks
ta 9 ir 10:30 vai. r. Klebonas yra
kun. Alfonsas Babonas.

(U8P8-161000)

Muz. Viktoras Ralys, š.m. Los Ange
les „Lietuvių dienų" Šventės vado
vas.
Los Angeles „Lietuvių dienų"
šventė turėtų atskleisti pasikei
timų gerąją pusę. Šių metų
šventės programos direktorius
muz. Viktoras Ralys, paklaus
tas, ar yra vilties išgirsti ir
pamatyti šių metų lietuvių
dienose ką nors naujo, atsakė,
kad nėra naujo, kas nebūtų
buvę sena: priklauso daugiau
nuo to, kaip dalykus atlieki,
juos pristatai — „Mums reikia
d r a u g y s t ė s su k a i m y n a i s ,
bendravimo su kitais ir tokios
šventės turėtų būti geriausia
proga", — pakiliai nusiteikęs
kalbėjo darbštusis Šv. Kazi
miero parapijos choro vadovas ir
dirigentas „Programą atliktų
svečiai, kaip susipažinimo pro
ga, kultūros pasikeitimas; mūsų
bažnyčioje į pamaldas ateina
tautybės, mes nesame izoliuota
bendruomenė, vengianti kitokio
vėjo. Atvirkščiai, — tas vėjas
mus gaivina. Mes norime pasi
likti lietuviais, būti savų papro
čių ir tradicijų žadintojais. Ban
dysiu bažnytini chorą su kelio
mis dainomis ir jaunimo an
sambliu į šventės programa
įtraukti: jau gavome sutikimą
Gintaro' šokėjų iš Toronto,
'Keistuolių teatro' iš Lietuvos
Tokia gera pradžia man patin
ka". — nusišypsojo Viktoras Ra
lys, skubėdamas j bažnyčią ant
roms Mišioms, kur jis var
gonuoja ir išlavintu švelniu ba
ritonu gieda. Tose pamaldose,
žinoma, būna ir lietuvių.

DRAUGO prenumerata » k u u iš anksto
metams Vi metų 3 mėn.
JAV

Kanadoje ir kitur

$66.00

$36.00

(U.S.) $110.00 $60.00

$96.00

$40.00

Tik saatadtanin Įnirta
JAV

Kanadoje ir kitur
Užsakant i Lietuvą
(Air cargo)

Algis Zaparackas, „Lietuviškų melodijų" radijo programos Detroite vedėjas ir „Draugo" ko
respondentas, po Čikagoje vykusių Lietuvos olimpinės krepšinio rinktinės rungtynių su Graiki
jos rinktine, mintimis dalinasi su istoriku prof. Alfred Erich Senn.
mosioms .Lietuvių dienų" šven-

šventės talkininkas.

tės meno parodos vadovas. Tarp
kitko, šios pareigos jam atiteko
mirus jo žmonai dailininkei Ilo
nai Brazdžionis-Kerr, daugelio
metų uoliai šventės rengimo
darbuotojai. Robert Kerr, pa
klaustas apie savo sumanymus,
mielai pasakojo: „Aš t u r i u
didelę įdomią naujieną lietuvių
dienoms šiais metais. Rygoje,
neseniai besilankydamas Šv.
Petro katedros parodoje, už
tikau nepaprastą lietuvę meni
ninkę, dailininkę..." Visa tai la
bai džiugu, bet, palyginus, maža
laiko tokią įdomią naujieną
realizuoti, nes čia susiję su
išlaidomis ir pasiruošimu gabe
nimui eksponatų. Robert Kerr
nenusigando šio klausimo: „Vis
kas galima, būtina. Praktiškai,
ši dailininkė galėtų užpildyti
visą parodos salę savo darbais;
ji yra tapytoja akvarele, pastele,
alyva; turi seriją emalės darbų,
litografijos ir ypatingą rinkinį
gintaro papuošalų. Livija Andr i u k a i t y t ė pastoviai ilgesnį
laiką gyvena Latvijoje ir,
žinoma, labai norėtų mūsų
šventėje dalyvauti. Mums reikia
iškelti tokius lietuvius meni
ninkus ir jiems padėti; yra
daroma užuomazga su kitais
telkiniais, ta pačia proga arčiau
susipažinti su šia talentnga
menininke arčiau. Aš, aišku,
kviečiu pirmiau viso pasaulio
lietuvius atvykti į Los Angeles
tą spalio mėnesio pirmą savait
galį, bus ko pasižiūrėti, išgirs
ti, susitikti. Lietuvos Vyčiai
daug prisideda; mūsų kalboje
nėra „AŠ", yra „MES"... Ar ne
gražiau skamba tai lietuviškai?
Adv. Robert Kerr, Baltų Laisvės
lygos buv. pirmininkas, lankė
l i t u a n i s t i n ę mokyklėlę Šv.
Kazimiero parapijoje: jis yra ir
ilgametis „Lietuvių dienų"

Jaunesnioji lietuvių bend
ruomenės talka sėkmingai pra
veda ne parapijos ribose formalų
pobūvį su šokių muzikos or
kestru, vakariene, programa.
Šiam pobūviui vadovauja adv.
Linas Udrys, aktyvus tautinių
šokių v e t e r a n a s , i š k a l b u s
jaunas vyras. Linas neabe
jotinai tinka baliaus pravedimo
pareigoms, jam niekada ne
trūksta entuziazmo ir gerų
sumanymų. Šiais metais jam
talkina ta pati grupė, Birutės
Viskantienės
nuoširdžiu
dėmesiu suteikta.
LB Los Angeles apylinkė tęsia
savo darbuotę geroje tarpusavio
sandoroje, kuriai pirmininkauja
Liuda Avižonienė. Turėdama
stiprų užnugarį savo vyro, Petro
Avižonio, P h D . , asmenyje, ji
atlieka didžiulį ištisų metų dar
bo planą. To plano pačiame
viduryje — ruoša „Lietuvių
dienų" šventes, kasmet ją pa
įvairinant vis naujais švytuliais.
Stase V. Šimoliūnienė

Laimingu sutapimu, parapijos
kieme pasirodė neseniai grįžęs
iš Lietuvoje vykusio teisininkų Los Angeles Šv Kazimiero
suvažiavimo Robert Kerr, būsi kalba mokyklos šventėje.

PHILADELPHIA, PA.
DARBINGA ALGIRDO
SAUDARGO VIEŠNAGĖ
Šiomis dienomis belaukiant
Lietuvos Krikščionių Demokra
tų partijos tarybos nario dr.
Alberto Šimėno apsilankymo
JAV-ėse, tenka pasidžiaugti
nemažiau sėkminga Lietuvos
Krikščionių Demokratų partijos
pirmininko dr. Algirdo Saudar
go viešnage Amerikoje šių metų
gegužės mėnesio pradžioje. At
vykęs į New Yorką skaityti pra
nešimą Vatikano misijos prie
Jungtinių Tautų organizacijos
surengtame seminare „Jungti-

$40.00

$30.00

$45.00

$35.00

$100.00

$55.00

Tik šeštadienio laida

$65.00

Užsakant i užsieni

oro pasta
$600.00 $260.000
nės Tautos — tautų šeima",
Tik šeštadienio laida
$160.00 $85.00
Lietuvos Seimo narys ir pir
masis nepriklausomybę atsta
Vyriausia redaktore Danutė Bindokienė
Administratorius Ignas Budrys
čiusios Lietuvos užsienio reika
Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis
lų ministras, A. Saudargas ne
pilnoms dvejoms dienoms buvo
• Administracija dirba kasdien
• Redakcija dirba kasdien nuo
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba,
atvykęs į Philadelphiją, kur
nedirba.
siekė megzti ryšius su miesto
• Redakcija straipsnius taiso
* Rodakcya už skelbimu turini
valdžia, amerikiečių mokslo bei
savo nuožiūra. Nesunaudotu
neatsako. Skelbimų kainos pri
verslo organizacijoms, o taip pat
straipsnių nesaugo. Prašome
sninfiamns, gavus prašymą ką
siunčiant pasilikti kopų*.
0 ° " skelbti.
pasimatyti su vietos lietuviais.
Philadelphijos Lietuvių Ben
druomenės apylinkės iš A.
Saudargo pageidavo informaci riais, kalbėjosi apie šios specifi dešinėje grupuotėje, be abejonės
jos apie artėjančias permainas nės šakos mokslo ir pramonės turės didelę įtaką Lietuvos po
Lietuvoje — būsimuosius rinki vystymą. Susitikime su ryšių su litiniame ir ekonominiame
visuomene bendrovių preziden gyvenime. Tautiečiai suaukojo
mus į Lietuvos Seimą.
tais Kristina Bard, Bard Asso arti 500 dol. sumą paremti
ciates, Inc., ir Elliot Curson, krikšč. dem. spaudą.
SUSITIKIMAI SU
Philadelphijoje besilankiu
Curson Advertising, Inc., A.
ĮTAKINGAIS
siam
A. Saudargui susitikimus
Saudargas aptarė pagalbos Lie
AMERIKIEČIAIS
tuvai, besiruošiančiai Seimo su valdžios, mokslo, švietimo ir
verslo žymūnais suorganizavo
Philadelphijos miesto rotušėje rinkimams, kelius.
Philadelphijoje mokslinę sta
Lietuvos Seimo narį pokalbiui
žuotę
vykdęs dr. Gintaras
SUSITIKIMAS S U
priėmė miesto meras Edward
Labutis,
padedant JAV LB
U
E
T
U
V
I
A
I
S
Rendel. A. Saudargui iškėlus
Pietryčių
apygardos
ir PhilaLietuvos narystės NATO orga
delphijos
LB
apylinkės
valdybos
A.
Saudargas
rado
laiko
pasi
nizacijoje svarbą, šiuo metu
pareigūnams
kai
kurių
kontak
iškiliausiu didmiesčio meru matyti su Philadelphijos lietu
tų
mezgime.
Viešnage
taip
pat
laikomas E. Rendel pasisiūlė viais. Apsilankyta Šv. Andrie
rūpinosi
LB
apylinkės
pirm.
parašyti laišką prez. B. Clinton, jaus lietuvių parapijoje, kur
tikėdamas, kad prezidentas at pasimatė su parapijos ad Roma Krusinskienė, Ant. Krukreips dėmesį į artimo draugo ir ministratoriumi kun. Petru šinskas, LB apyg. pirm. Alg.
ilgamečio rėmėjo patarimą drą Burkausku, o parapijos salėje Gečys, Teresė Gečienė, Rim
siai plėsti NATO narystę Rytų išvydo didžiule BALFo paruoštą vydas Jakas, Jeannie Dorr,
ir Centrinėje Europoje, neaplen humanitarinės pagalbos Lietu Lynne Cox, Karolis Kazavai siuntą. Philadelphijos Lietu kauskas, Ievutė Kazakauskiekiant ir Baltijos valstybių.
nė, ir kt.
A. Saudargas taip pat susitiko vių namų Kultūros centro salėje
SAGČ.
su buvusiu JAV Kongreso nariu įvyko Philadelphijos LB apylin
kės
ruoštas
šiltas
susitikimas
su
Charles Dougherty, JAV Atsto
vų Rūmuose suorganizavusiu ir vietos lietuviais. Po ilgesnės A.
• 1971 m. lapkričio 22 d.
vadovavusiu Baltijos šalims ir Saudargo kalbos, jis buvo daug JAV Aukščiausiasis teismas pa
Ukrainai remti ad hoc komiteto klausinėjamas apie Lietuvos pa skelbė vienbalsį sprendimą, kad
ko-pirmininku. Susitikime su C. dėtį, artėjančius rinkimus į bet kokia diskriminacija prieš
Dougherty A. Saudargas aptarė Seimą, apie Lietuvos Krikščio moteris nusižengia valstybės
strateginius su Lietuvos valsty nių Demokratų partijos rinki konstitucijai.
bės ateitimi susijusius klausi minę programą ir partijos ateitį
mus. Būdamas ryšių su visuo po rinkimų. A. Saudargas užti
mene bendrovės Cassidy & As krino, kad Seimo r i n k i m u s lai
UNAS SIDRYS, M.D.
sociates viceprezidentu, C. mės dešiniosios partijos, o
Ophtalmologas/Akių Chirurgas
• • 3 0 2. Rldasland Ava.
Dougherty pasiūlė jo įstaigos krikščionys demokratai, būda
M d f a , IL 00415
paslaugas įgyvendinant Lietu ma viena iš stipriausių partijų

vos politinius planus bei tikslus
JAV-se. įdomus ir reikšmingas
susitikimas įvyko prie Pennsylvanijos universiteto veikian
čiame Foreign Policy Research
Institute, dalyvaujant instituto
viceprezidentui Alan Luxenberg
ir eilei mokslininkų — darbuo
tojų. Pastaruosius domino krikš
čionių demokratų požiūris į
Lietuvos, Centrinės ir Rytų Eu
ropos ateitį, ir šiandieniniai
nepriklausomų valstybių san
tykiai su tariamai demokratine
Rusija.

ittianifttmrs mnkvklov vedėja Maryte Newsom

$66.00

(U.S.) $60.00

A Saudargas ilgesnį pasima
tymą turėjo su didžiausio Pennsylvanijos banko Mellon/PSFS
direktorių tarybos nariu, buvu
siu banko prezidentu Thomas
Donovan, su kuriuo kalbėjosi
apie Amerikos bankų veiklos
galimybes Lietuvoje. Susitikime
su James Crovvley, draudimo
kompanijos Cigna Worldwide,
Ine . viceprez.dentu, A. Saudar
gas kalbėjosi apie draudimo pa
slaugų vystymą. International
Visitors Council A. Saudargas
tarėsi su organizacijos preziden
te Nancy Gilboy dėl būsimo bert
dradarbiavimo. Philadelphia
College of Textiles and Science
susitiko su kolegijos prezidentu
James Gallagher bei profeso

DR. A. B. OLEVKCKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ - AKIU LKJOS
3*00 W. M St. Tel. (700) 4*94101
Valandos pagal susitarimą
Pirmd 3v p.p -7v v .arttr. 12.30-3v p.p.
trečd uždaryta, kervd 1 - 3 v. p.p.
penktd ir sestd. 9 v.r. - 12 v p.p
•132 S. Keeaa* Ava., <
(312) 771 M M arba (SIS) '

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS
-YDO ODOS AUGLIUS IR ŽAIZDAS IR
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA

f

DR. JOVITA K I M U S
Ksb Criicagote uždarytas
9525 S 79th Ava.. Hfckory Milto. IL
Tat (7tW) 190-0101
Valandos pagal susitarimą

EUOf NE C. DtCKER, DDS, rVČT
4*47 W. 103 94... Oak Lawn. IL
Pirmas apyl su Northmastam un-to
diplomu lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamą Kainą. Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai OtssttarOmil
(kalbėt angliškai) tai. 700-422-0200

SURENDCR LAL, MD
Specialybė — Vidaus ligos
7722 9. KaOata, Cttlea»a. H. M M 2
Tai. 312-434-2113
Valandos pagal susitarimą

700 030 0022
4149 W. 03rd 24.
312-735-7700

0132 S. KedarJe Ava.
CMcago, H. 00020
Tai. 312-430-7700

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
Širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
OMO t . Raketts M., Mskary Mos, H.
1 mylia į vakarus nuo Hartam Ava.
Tai. (700) 000-4000
Valandos pagal susitarimą

DR. LEONAS MIMJTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS
CHIRURGIJA IR GYDYMAS
0132 t . KeOHa
Vai : anir 2-4 v p p ir katv. 2-5 v p.p
Sestd pagal susitarimą
KaOlnate tai. 312-770-2000
POJesOnOOjOJ
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U M U N O A S V r t M A S , M.D., t . C .
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
0100 0. Archac Ava. (prie Austin)
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KAS PO RINKIMŲ
RUSIJOJ?

Danute

Nenuleiskime

E. RINGUS
Jau praėjo mėnuo po rinkimų,
o prezidentas pasirodė tik trum
pam laikui atlikti būtiną pa
reigą, prisiekti tarnauti vals
tybei ir tautai. Ne kaip atrodė
naujasis prezidentas, vos pa
jėgęs atlikti reikiamas inau
guracijos funkcijas. Be abejo, jo
sveikata rimtai Šlubuoja. Būti
prezidentu Rusijos maišatyje
reikia stiprios širdies. Kiek
vienas žmogus, turėjęs dvi šir
dies atakas, gyvena nuolatinėje
baimėje, nes būsiantis priepuo
lis gali nutraukti gyvenimo
gyslą. Todėl toks žmogus tam
pa atsargesnis, koncentruoja dė
mesį savo asmenybei, vengia
įtampos, dažnai ima raminan
čius vaistus. Boris Jelcino iš
vaizda ir elgesys per inaugura
ciją atrodė, kad jis gali būti pa
veiktas raminančių vaistų.
Keli mėnesiai prieš rinkimus
Vietiniai ir užsieniečių
spėliotojai Jelcinui davė mažai
galimybių, kad Jelcinas vėl bus
išrinktas prezidentu. Dar kovo
mėn. pradžioje Jelcino artimi
patarėjai, bijodami pralai
mėjimo, kalbino rinkimus ati
dėti, išvaikyti parlamentą ir
valdyti prezidentiniais dekre
tais. Jam buvo patarta uždaryti
komunistų partiją ir įvesti bent
dalinę cenzūrą. Jo dešinė ranka,
Koržakovas, kovo 17 d. iškvietė
„omono" dalinį, apsupo Dūmą
ir padarė smulkią kratą komu
nistų partijos atstovo raštinėje.
Jelcino artimiausi patarėjai
paruošė visus reikiamus prezi
dentinius įsakymus, kurie gan
ilgą laiką laukė Jelcino parašo.
Patariant vidaus reikalų mi
nistrui ir prisiklausius reakcijų
iš JAV, Jelcinas nutarė rinkimų
neatidėti, nes jis buvo įspėtas,
kad atidėliojimas ir diktatūrinis
valdymas gali privesti prie rim
tų susirėmimų Maskvoje ir ki
tuose miestuose.
Pirmas rinkimų etapas
Pirminiai rinkimai įvyko
birželio 17 d., dalyvaujant
dešimčiai kandidatų. Daugiau
sia balsų surinko Jelcinas —
36%, Ziuganovas — 32% ir Lebed —15%. Tokie rezultatai rim
tai įbaugino Jelciną. Jis buvo
priverstas vesti derybas su gen.
Lebed, kuris sutiko pereiti
Jelcino pusėn, jeigu pastarasis
pašalins kelis savo patarėjus ir
atleis gynybos sekretorių gen.
Gračev.
Pirminių rinkimų rezultatai,
su labai mažu skirtumu tarp
Jelcino ir Ziuganovo, privertė
Jelciną perorganizuoti rinkimi
nę kampaniją. Kad ir nelabai
sveikas, Jelcinas pradėjo ke
liauti po Rusijos platybes,

rodytis visokiuose renginiuose,
žadėti piliečiams visokių gė
rybių. Naujų turtuolių finan
sai nupirko daug laiko televi
zijoje, daug reporterių palan
kumo ir nemažai pinigų buvo
išdalinta balsuotojams. Prieš
rinkiminę kampaniją pagyvino
iš JAV atkviesti šeši rinkimų
ekspertai. Reikia pažymėti, jog
jie turėjo dirbti slaptai, kitaip
Ziuganovas tuojau būtų paskel
bes, kad Jelcinas yra amerikie
čių kišenėje. Tačiau svarbiau
sią vaidmenį rinkiminėje veik
loje atliko Jelcino duktė. Ji
puikiai vadovavo ir palaikė ryšį
su amerikiečiais patarėjais.
Liepos 3 d. rinkimai įvyko be
susikirtimų. Maskvos gatvėse
buvo tūkstančiai ginkluotų
dalinių. Šį kartą Jelcinas lai
mėjo, surinkęs 53.7 proc., Ziuganov 40.4 proc. Prieš abu kan
didatus balsavo 5 proc. Po rin
kimų buvo plačiai diskutuoja
ma, ar Jelcino laimėjimas reiš
kia demokratijos pergalę, pirmą
Rusijos istorijoje.

Lietuvos Krikščionių demokratų partijos rėmėjai (^ika^oje, susitik? su LKDP atstovu dr Alber
tu Š i m ė n u . Iš kairės: dr. Petras Kisielius, dr. A. Šimėnas, Marija Remiene, J o n a s Pabedinskas
ir Pranas Povilaitis.

DEZINFORMACIJA IDEOLOGIJOS DALIS
E D M U N D A S SIMANAITIS
„Politinės propagandos bran
duolys yra aiški klasinė ideolo
gija" — rašo „Didžioji sovietų
enciklopedija" (t.21, 96 psl.,M.
1975). Toliau paaiškinama, kad
komunistinė propaganda, — tai
„moksliškai pagrįsta dvasinės
veiklos sistema, kurią parengė
komunistų partiją".
Šis trumpas nukrypimas į va
karykštės visagalės „partijos"
ideologijos sąvartyną toli gražu
ne betikslis. Juk kompartija
pakeitė tik pavadinimą. Jos
niekas neuždraudė, jos niekas
nepaleido, o ji pati „pasileisti"
nė nesirengė.
Tačiau „propagandos bran
duolys — aiški klasinė ideologi
ja" patyrė savaip įdomią ir
visiems, besidomintiems poli
tika, naudingą žinoti metamor
fozę. „Klasinė ideologija", jau
nepriklausomos Lietuvos me
tais subliūško, kaip pradurtas
pripučiamas vaikų žaislas.
Komunizmo ideologai pirmieji
paknopstomis metėsi į „prich
vatizaciją" ir veikiai tapo jų
pačių vakar keiktais — prakeik
tais buržujais ir kapitalistais.
Ko gero visoje Lietuvoje beliko

Daugumas politologų daug op
timizmo nerodo, ir štai kodėl:
buvusius Jelcino patarėjus pa
keitė ne demokratinių partijų
atstovai, kaip Javlinskis ir kiti,
bet gen. Lebed, kuris pats prisi
pažino, kad jis joks demokratas.
Dar prieš rinkimų dieną jis jau
pradėjo kritikuoti Vakarų kul
tūros įtaką į rusų gyvenimą,
kontroliuoti TV programas,
ateinančias iš Vakarų, sustab
dyti NATO plėtimąsi į rytus.
Lebed populiarumas padidėjo,
kai jis pažadėjo įvesti tvarką
Rusijoje, atstatyti drausmę val
džios aparate, likviduoti korup
ciją, sustabdyti infliaciją. Lebed
pradėtas lyginti su kitais gar
siais generolais kaip De Gaulle
Prancūząjoje ir ypač Pinocnet
Chilėje, kuris pašalino komu
nistinę valdžią, o po 10 metų
grąžino demokratiją. Tik kad
tarp tų generolų ir Lebed yra
milfinifckao skirtumas. Abu va
kariečiai išaugo kitokiose
sąlygose, apie kurias Lebed
neturi supratimo. Kad Lebed
vis dar yra artimas senai no prarado per paskutinius rinki
menklatūrai, liudija apsaugos mus. Nėra abejonės, kad paža
ministru vietoje Gračiovo pa dėti pagerinimai ne tik neiš
skirtas Radionovas, pasižymėjęs sipildys, bet gal gyvenimo są
Tbilisi gyventojų triuškinimu lygos dar pablogės. Sekant Rusi
perestroikos pradžioje. Pats Jel jos istoriją, tokiais atvejais ban
cinas, Černomyrdinas ir kiti ar doma pakeisti valdžią ne demo
čiau valstybės viršūnių pastebė kratinėmis priemonėmis. Rusi
jo, kad Lebedžiui duota per daug jos žymiausi intelektualai tokią
laisvos rankos ir kad jį reikia galimybę jau numato, todėl
pristabdyti, norint išvengti prieš porą savaičių pasiuntė
karinės diktatūros.
Jelcinui pasiūlymus, kaip pa
Naujai išrinkto prezidento skubinti demokratizacijos pro
pasyvumas antrosios kadencijos cesą Rusijoje, kaip sustabdyti
pradžioje gali privesti prie karą Čečėnijoje, kaip sutram
didelių intrigų Kremliuje. 40 dyti kriminalizaciją ir t.t. Jokio
milijonų Ziuganovo pasekėjų, atsakymo į šiuos pasiūlymus iki
susijungę su nacionalistais, šiol negauta. Kelias j demokra
lauks progos pasiekti, ką jie tiją Rusijoje dar ilgas.

TĖVYNES LABUI
BALYS RAUGAS

— Gražūs ir malonūs žodžiai. Reikia ir man į tuos
„namus" pradėti ruoštis. Bet štai, panele Danute,
linksmai bešnekučiuodami ir priartėjome prie mano pa
stogės, apie kurią negalėčiau pasakyti „nameliai mano
brangūs, man visur patogu, bet niekur nėr tiek laimės,
kaip po jūsų stogu".
— Jeigu šioje pastogėje lauktų mylinti žmona, ki
tokius posmus rastumėte.
— Žinoma, žinoma. Jūsų šventi žodžiai.
Ir, beatrakindamas duris, pastebėjo:
— Svečių šiandien nesitikėjau, todėl mano patalpoje
kai kas gali nešventadieniikai atrodyti.
Jau per slenkstį žengdama, Hgūnaitė šuktelėjo:
— Mano brolelis su jumis! Kodėl šios nuotraukos
nėra pas mano tėvus?
— Vienintelis paaiškinimas: Jonas nesuskubo. Kai
baigėme Karo mokyklą, tik vieną dieną atostogavome.
Nusifotografavus foto studijoje palikau savo gero bičiu
lio Guntulio adresą, pas kurį nuotraukos ir pateko.
Mudu išvykome į paskyrimo vietą ir tuoj į frontą, kur
Jono žingsnius amžinai sustabdė lenko kulka Aš pasko
linsiu jums nuotrauką, iš kurios galėsite nors ir visą
šimtą pasidaryti. Kai darbas bus atliktas, nuotrauką
malonėkite grąžinti per vargonininką. O pagaliau, jei

tik du ištikimi bankroto ištiktos
ideologijos šalininkai, parsiga
benti iš Gudijos ir nūnai kram
tantys valdišką duoną Lukiškė
se, niekaip negalėdami sulaukti
niekur neskubančios Lietuvos
Temidės sprendimo.
O ar kas nors išliko iš tos „kla
sinės ideologijos"?
Be abejo, išliko „moksliškai
pagrįsta dvasinės veiklos sis
tema, kurią parengė komunistų
partija". Žinant, kad komuniz
mo ideologija nė viename pasau
lio krašte nepasiteisino dėl sa
vo tariamai „moksliško pagrin
dimo", kitaip — dėl savo antihumanistinės ir utopinės prigim
ties, nesunku apibrėžti „dvasi
nės veiklos" turinį. Turinys
buvo ir išliko kaip ...dezinfomacija. Beje, kitaip ir būti
negalėjo. įdomu tai, kad dezin
formacijos srautai buvo tobulai
valdomi ir šiandien šis, per sep
tynis dešimtmečius išugdytas,
patyrimas, nepražuvo. Juo nau
dojamasi sėkmingai. Neretai
matome rafinuotas dezinfor
macijos apraiškas.
Štai, per Lenkijoje leidžiamą
laikrašti „Wprost" buvo pa
skelbta žinutė apie turtingiau
sius Lietuvos žmones. Turčių
pavardės parinktos išmoningai
— greta sąžiningai talentu ir
savo sveikatos kaina uždirbusių
milijonus sportininkų, minimi
pramonininkas ir bankininkas.
Jų staigaus iš anksto svetur su
planuoto praturtėjimo būtino
sios sąlygos — tai valstybinio
turto „prichvatizavimo" karšt
ligė ir teisinė sumaištis. Toks
dviejų praturtėjimo šaltinių su
gretinimas rodo dezinformacijos
rengėjų neblogą profesinį meis
triškumą. Sovietmečiu, o ir po
jo, KGB ir išvestinės struktūros
turėjo ir tebeturi visų rūšių
specialistų.

norite, po trejeto savaičių, t.y. gruodžio 14 dieną, šešta
dienį, būsiu Kaune ir užsuksiu pas jus pasiimti šios, man
labai brangios, nuotraukos.
— Sutarta — ir labai dėkui!
Vėl pokalbiai sukosi aplink įvairius įvykius, kas
dieninius ir reikšmingesnius, juokingus ir rimtus. Be
kalbant apie jų gimtąją apylinkę, prisiminė daugybė pa
vardžių. Ilgūnaitei dažnai tekę lankytis kaimynų Grinių
sodyboje, kur jai neužmirštamą įspūdį palikę daktaro
Griniaus knygų lentynos. Jai pasakoję, kad daktaras
aktyviai reiškėsi lietuviškoje veikloje net nuo Mintau
jos gimnazijos laikų. Jį persekiojo žandarai. Jau studi
juodamas, redagavo laikraštį. Draugavo su daktaru Vin
cu Kudirka. Ir 1926 metais jis buvo išrinktas Lietuvos
prezidentu. Staiga ji paklausė:
— Kodėl kariuomenė jį nuvertė?
— Tai dar nesenas įvykis, kuriame ir man teko daly
vauti. Perversmas buvo organizuojamas pašalinti pavojų
Lietuvos nepriklausomybei. Mat, 1926 metais rinkimus
laimėjus kairiosioms — socialdemokratų, valstiečių
liaudininkų partijoms ir prie jų prisišliejus antilietuviš
koms tautinėms mažumoms, buvo sudaryta pavojinga
Lietuvos interesams vyriausybė. Iš kalėjimų išleidus
nuteistus komunistus ir kitą valstybinei rimčiai pa
vojingą gaivalą, kilo pavojus vidaus viešajai tvarkai.
Kariai buvo užgauliojami, įžeidžiami. Man pačiam, be
einant Laisvės alėja, kažkoks tipelis, „pasipuošęs" rau
donu kaklaraiščiu, nutrenkė kepurę nuo galvos. Susi
rūpinimas plėtėsi. Sąmoningoji (studentijos dalis ateitininkai, skautai ir kiti, organizavo demonstracijas.

Tačiau šio ketvertuko išvardi
jimas akylesniam skaitytojui
nepasakė nieko nauja. Tariamai
nekaltos informacijos, o iš tiesų
— profesionaliai parengtos
dezinformacijos, „pipiras" buvo
— Seimo nario ir konservatorių
vado vardo paminėjimas. Paki
šama mintis, kad norvegų tau
tos premijos pinigai, atitekusieji
kilniam tikslui — neįgaliems
vaikams remti, taip pat yra kuo
nors „nešvarūs" arba „nešva
r u s " jų panaudojimas.
Šis dezinformatorių j a u k a s
buvo skirtas ne tik paprastam
skaitytojui, bet ir Tėvynės
sąjungos viršūnei. Apie pirmąjį
atvejį neverta plačiau sam
protauti — visko būta, tačiau
dauguma suvokė, kad už vaikų
rėmimą mesti šešėlį ant gar
baus žmogaus didžiai amoralu.
Tačiau antruoju atveju atrodo,
buvo nesusivokta. Po išsamaus
ir pagrįsto dezinformacijos pa
neigimo, savaitėmis buvo teisi
namasi, nesant kaltės, buvo paneiginėjama vis pasikartojant,
buvo aiškinama tai. kas jau
seniai aišku. O dezinformacijos
autoriai kaip tik šito ir sieke!
Dešinieji susitelkė gintis, pa
miršdami, kad tokiu būdu buvo
gudriai nusuktas ir dėmesys
nuo tikrosios — „prichvatiza
vimo" aferų problemos.
Mėginama ir dabar pamėtėti
visuomenei visiškai dirbtinį
klausimą apie dešimčių milijar
dų „žalą", kurią valstybei neva
padaręs antrasis premjeras „su
griaudamas kolchozus". Triukš
mas reikalingas todėl, kad būtų
galima nustelbti pasipiktinimą
dėl išvogtų banku ir neryžtin
gus mėginimus teisiškai išna
grinėti šias. jau visiškai tikras
(bankai tai tušti!i milijardines
aferas.
Kompartiečių propagandos
meistrų kvalifikacija per šeše
rius nepriklausomybės metus
nesumenko. „Dvasinės veiklos
sistema", nors ir smarkiai pa
braškėdama, tebeveikia ir ne
priklausomybės sąlygomis

Bindokienė

rankų

Vos kelioms dienoms belikus m o k r a t ų partijos. Tėvynes
iki rugpjūčio pabaigos ir užsi sąjungos. Lietuvos konserva
registravimo balsuoti Lietuvos t o r i ų . Lietuvių t a u t i n i n k ų
Seimo rinkimuose, yra aišku, sąjungos ir kai kurių kitu. Šį
kad užsienio lietuviai eilėse prie savaitgalį Čikagoje vyks Ameri
konsulatų bei ambasados durų kos Lietuvių tautines sąjungos
nestovi ir nelaukia registruotis. seimas, kuriame Lietuvos tau
Taip pat aišku, kad vienas kitas tininkams atstovauja dr Leonas
šimtas užsiregistravusių rinki Milčius. Šiuo pačiu metu, ne
muose nepadarys didelio skir vien Čikagoje, bet ir kituose
tumo. Ar dėl to jau reikėtų telkiniuose, lankosi Lietuvos
nuleisti r a n k a s iš nusivylimo? krikščioniu demokratu partijos
valdybos narys dr. Albertas
Tikrai ne!
JAV Demokratų partija šio Šimėnas Abu jie atstovauja ..se
mis dienomis triukšmingai po noms", t.y iš priešokupacinės
sėdžiauja Čikagoje. Klausomės Lietuvos savo šaknis kildi
kalbų, pažadų, matome nemažai nančioms. partijoms Abu moka
entuziazmo, bet taip pat ir Įtikinančiai kalbėti, sumaniai
atsargaus skeptiškumo. Rin perteikti savo partijos programa
kiminės kampanijos metu abi ir atsakyti į klausimus.
partijos žada t a u t a i visokeriopa
Kai kas labiau linkęs spręsti
gerovę, už kurią kažkas kaž
apie
partija ne išjos veiklos gai
kada turės mokėti aukštą kai
rių
ar
numatytos programos,
ną. Atrodo, vyrauja nuomonė:
kuria
vadovausis,
jeigu pavyks
„Po manęs — nors ir t v a n a s " .
įsitvirtinti
valdžioje,
bet iš jai
Respublikonai viliasi rinkimus
atstovaujančio
asmens
būdo
laimėsią pasiturinčių priemies
savybių,
iškalbos,
praeities'net
tiniu gyventojų pagalba, nela
bai pasitikėdami, kad netur išvaizdos' Tai labai klaidi
tingieji, susikimšę apšepusiuose nantys kriterijai, nes ne asmuo
didmiesčio varguomenės ir vidu yra partija, sąjunga, sambūris —
riniosios darbininkų klasės rajo jis tik įrankis, paruošiantis
nuose, balsuos už Bob Dole. dirva, i kuria būsimieji balsuo
Pagal tradiciją, amerikiečiai tojai bers savo įnašus, brandi
linkę manyti, kad respublikonų nančius Lietuvai geresne ateitį.
valdymo metais „turtingieji dar Atstovo paskirtis įtikinti kiek
labiau pralobsta, o skurdžiai galima daugiau balsuotoju, kad
tampa dar skurdesni". Žinoma, savo balsus atiduotu jo atsto
taip nėra, bet demokratai šį įsi vaujamos partijos kandidatams.
tikinimą kursto, kiek beįma
Jeigu užsienio lietuvių (seniau
nydami. Be to, jie tikisi susi ar naujai atvykusių) tarpe ne
rinkti ne vien mažumų ar ne- visai pavyko akcija suregist
pasiturinčiųjų balsus, bet taip ruoti visus, turinčius teise bal
pat laimėti naujųjų Amerikos suoti, mes — net ir neturintieji
piliečių (kasmet pilietybę gauna Lietuvos paso — galime per tą
apie 1.6 mln.) prielankumą.
porą likusių mėnesių iki rin
Kaip Amerikos piliečiai, mes kimų turėti nemažai itakos. kad
darysime savo sprendimus, bet žmonės tėvynėje i Seimą iš
vis dėlto daugelis pasirinksime rinktų sugebančius, dorus, pa
>
balsuoti už kandidatą, ne vien tikimus atstovus. Kaip' Labai
dėl asmeniško įsitikinimo, kad paprastai: šiandien pert-.- per
jis geriausias, bet taip pat ir dėl skaitę šias eilutes, kiekvienas
jo pažiūrų į užsienio politiką. Ar sėskime ir parašykime savo
jis pasiruošęs per daug nuolai giminėms, pažįstamiems, arti
džiauti Rusijai? Ar atkreips miesiems i Lietuva laiškus.
dėmesį į Rytų Europos, ypač paraginkime būtinai balsuoti.
Baltijos valstybių, saugumą, Ypač jei tie žmonės gyvena pro
ateities perspektyvas? Ar į vincijoje, svarbu pajudinti iš
NATO narystės klausimą žiūrės apsnūdimo ir įtikinti, kad
kiekvienas balsas labai svarbus.
atviru žvilgsniu, ar vien Mask
vos padiktuotu? O kaip su eko Rašykime pakartotinai — per
nomine p a r a m a b e a t s i g a u - daug nebus. Pasiūlykime kon
nantiems iš bolševikų okupaci krečius kandidatus ar partijas,
jos kraštams?.. Mes žinome, kad žinoma, pirma pasistengė patys
per daugiau kaip 200 metų su jomis susipažinti Kadangi
Amerika turėjo labai geru pre čia niekur nereikia registruotis,
zidentų. turėjo ir visiškai ne niekam nereikia pasakyti savo
veiksmingų, o vis dėlto valsty statuso šiame krašte (ar esi
bė išsilaikė, klestėjo, gyvavo To legalus gyventojas, ar ne), tai į
galime tikėtis ir po šių rinkimu. laišku rašymo akcija gali įsi
Ir vėl m i n t y s k r y p s t a į jungti kiekvienas, neseniai j
Lietuva. Tenykštėje spaudoje Amerika atvykęs mūsų tautie
griežtėja puolimai tai ar kitai tis. Tvirtai tikime, kad ši akci
partijai — priklauso, kurios par ja būtų labai sėkminga. Verta
tijos puse laikraštis palaiko. jos imtis, nes tuo nieko nepra
Užsienio lietuviai daugiausia rasime, o galbūt daug laime
sime.
linksta prie Krikščionių de

Opozicija pradėjo leisti prieš valdžia nukreiptą laikraš
tį „Tautos valia". Kariuomenės sluoksniuose buvo
aiškiai matomas noras sustabdyti priešvalstybinį
gaivalą, kad gruodžio 17 dienos 2 vai. r. Kauno ka
riuomenės įgulos dalis buvo išvesta į miestą ir apsupti
Seimo rūmai. Seimo atstovams liepta išsivaikščioti, o
vyriausybės ministrai buvo suimti, bet greit paleisti.
Prez. Grinius nenorėjo atsistatydinti, tačiau prof. Volde
marui, sukilėlių parinktam ministru pirmininku, su juo
pasikalbėjus, prezidento pareigas perėmė Antanas
Smetona. Buvo vėl sušauktas Seimas, kurį sudarė tik
dviejų opozicinių partijų (Krikščionių demokratų ir
Tautininkų) atstovai. Taigi galima teigti, kad pre
zidentas Grinius buvo nuverstas dėl jo per didelio
liberališkumo, privedusio prie kito kraštutinumo — au
toritetinio režimo. Sėkmingai pasibaigusio sukilimo
vyriausiu vadu buvo pulkininkas Povilas Plechavičius.
Kariuomenė, paklususi sukilimo — perversmo vado
vybės valiai, savo pareigą atlikusi, pasitarnavo tautos
gerovei, nes valstybė žlunga, jei nebeskiriamas blogis
nuo gėrio, be to. koks pilietis — tokia ir valstybė.
— Priskirkite, pone Keraiti, prie tų gerųjų savybių
ir punktualumą, — juokdamosi nutraukė jo aiškinimą
viešnia, paklausdama: — ar ne laikas į stot}? Pagal mano
laikrodėlį iki traukinio išėjimo teliko penkiolika
minučių...
— Tikrai, punktualumas labai svarbus mūsų
gyvenimo veiksnys. Bet leiskite linksmai ištarti: su
jumis kalbėdamas, aš irgi pavėluočiau. Tačiau jūs tikrai
būsite laiku.

Stotyje traukinys jau užsikosėdamas alsavo, dūmai
kilo aukštyn , bet. lengvo vėjelio pūstelėti, leidosi ant
stogų, medžių ir pievų. Į pajuodavusioje stotyje
laukiančių keleivių būrel} įsiliejo ir Hgūnaitė. lydima
Keraičio iki vagono durų. Atsisveikindama ji pakarto
tinai dėkojo už maloniai bei prasmingai praleistą laiką,
ypač už neužmirštamą dovaną — nuotrauka, kuri papuoš
visų Ilgūnų namus. Tai džiaugsis sengalvėle motinėle.
kaip kad ją visi namiškiai vadina. Ir dar sykį pakartojo:
— Lauksiu jūsų gruodžio keturioliktąja'
Su tais jos žodžiais Keraitis pajuto lyg lūkesti
numatytos gruodžio 14-ąją keliones traukiniu i Kauna.
o kartu ir gailestį taip greit prabėgusios ir tikrai
nepasikartojančios šios dienos Tačiau traukiniui
pajudėjus, vidinis balsas įspėjančiai pakuždėjo
„Valdykis, žmogau! Ji jau susižadėjusi'"
Lėti žingsniai vedė Keraiti įprastu šaligatviu į
vienišo žmogaus kambarį, tačiau, pravėręs duris ir lyg
nugirdęs Danutes malonau? balso aidą. vos nešūktelėjo:
..Atvykai į Jonava per vėlai — esi susižadėjusi!"
Dienos permainingi įspūdžiai per giliai įsisunkė i
Keraičio širdį ir jis žinojo, kad vakare bus nelengva mie
goti. Tačiau šiaip taip užmigęs, pradėjo šaukti savo ka
reivius, įsakydamas rikiuotis kautynių aprangoje, o
pasigirdus šūviams, bolševiko kulka, perverusi jo koją.
nukrito ant jo rašomojo stalo Ir pradėjo jis su ta
kruvina kulka rašyti įsakymą savo kareiviams, liep
damas laikytis tvirtai prieš puolančius raudonarmiečius,
o bažnyčios chorelis su solisto Hgūnaitė jogai * i sugie
dojo „Ilgiausių metų"...
iHu- daugiau)
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„AVANTIŪRISTAS »>
SIMAS MIGLINAS
R E M I G I J U S MISIŪNAS
Ko gero. t a i d a u g kam
panašėjo i avantiūrą — 1950 m.,
kada Vakarų Vokietijoje po
masines emigracijos liko vos
keli tūkstančiai lietuvių, kada
užsidarė paskutinis laikraštis
..Lietuvis". S. Miglinas Memmingene įsteigė savaitraštį
..Tremtis". Maža to — metų
pabaigoje jis išleido kišeninį
..Tremties" kalendorių 19511952 m " , o 1951 m. paskelbė,
jog šalia savaitraščio veiks to
paties vardo leidykla ir dar
pasisiūlė kitose šalyse gyvenu
siems rašytojams pasirūpinti jų
knygų spausdinimu, nes VFR
spaudos darbai tuo metu buvo
pigesni.
Paskelbė — ir knygos pasipylė
viena po kitos. 1951 m. pasirodė
V. Mykolaičio-Putino „Altorių
šešėly". I. Šeiniaus „Kuprelis"
ir V. Alanto „Pragaro prošvais
tės", 1952 m. — R. Spalio nove
lės „Didžiosios atgailos" bei
apysaka ..Gatvės berniuko nuo
tykiai" ir J. Savickio romanas
„Šventoji Lietuva". 1953 m. —
V. Kudirkos raštai ir K. Barėno
novelės „Giedra visada grįžta"„
1954 m. — R. Spalio apysaka
..Ant ribos". 1955 m. — J. Remeiko paruošti „Lietuvių pajū
rio padavimai" 1958 m. — S.
Miglino sudaryta knyga „Pa
vergtoji Lietuva", o 1959 m. —
taip pat jo parengtas leidinys
„Lietuva sovietinės agresijos do
kumentuose".
1951-1952 m. buvo geriausias
laikmetis „Tremties" istorijoje.
S. Miglinas, matyt, po to, kai
jam nepavyko Vokietijoje išpar
duoti kalendoriaus, suvokė,
kad reikia orientuotis į po visą
pasaulį pasklidusius išeivius.
Be to, siekis nustatyti apytikslį
pirmosios leidyklos knygos — V.
Mykolaičio-Putino „Altorių še
šėly" — tiražą paakino leidėją
paskelbti jos prenumeratą. Ją
turėjo rinkti „Tremties" ats
tovai įvairiose šalyse.
S. Miglinas skyrė didelį dė
mesį atstovų paieškai. Jam pa
vyko rasti talkininkų Belgijoje,
Kanadoje. Argentinoje. Anglijo
je, tačiau daugiausiai — JAV.
Beje, nuo 1953 m. pradžios šioje
šalyje dirbusių atstovų veiklą
koordinavo B. Jacikevičius ,
apsiėmęs būti generaliniu
„Tremties" atstovu.
Leidėjo galva, platus atsto
vybių tinklas turėjo palengvin
ti knygos kelią pas kuo didesni
skaitytojų skaičių ir lėšų kaupi
mą. Tačiau pirmasis jo prenu
meratos bandymas nenusisekė
— ..Altorių šešlėy" užsisakė viso
labo 200 tautiečių ir S. Miglinui
teko pačiam spręsti, koks bus
knygos tiražas. Tai buvo skau
dus smūgis leidėjui, nes nuo
romano sėkmės turėjo priklau
syti tolesnis ..Tremties" li
kimas. Laimei, pasirinkdamas
knyga S. Miglinas neapsiriko —
a pavyko išparduoti ir „Trem
tis" galėjo toliau darbuotis. Be
je, tam įtakos turėjo ir kita prie
žastis: nugirdęs, jog VLIKas ža
da leisti savaitrašti. S. Miglinas,
suvokė, jog tokia konkurencija
jam nieko gero nežada ir savąjį
pertvarkė i mėnraštį. Tuo pačiu
atsirado daugiau laiko knygų
leidybai. Beje. matyt, su laiku
S. Miglinui, kuris tuo metu ak
tyviai dalyvavo VLIKo veiklo
je, atstovaudamas Lietuvos
Laisves Kovotojams, buvo striu
ka Gal tai jj ir privertė at
sisakyti pažado pagelbėti norin
tiems išspausdinti savo knygas
VFR 'iki tol su jo pagalba dienos
šviesa išvydo bene trys knygos).
Po ..Altorių šešėly" iki 1952
m. pabaigos pasirodė dar pen
kios „Tremties" knygos. Sykį
nudegęs nagus. S. Miglinas bu
vo atsisakęs prenumeratos, ta
čiau knygų platinimas vyko

vangiai ir „Tremtis", prieš iš
leisdama paskutinę 1952 m.
knygą — R. Spalio „Gatvės ber
niuko nuotykiai" — vėl grįžo
prie jos. Deja, tepavyko surinkti
107 užsakymus. Gerieji laikai
ėjo į pabaigą. Tai suprato ir S.
Miglinas, tačiau, nors ir pergy
vendamas, kad ateitis nepastovi
ir nėra kaip kurti didelių planų,
stengėsi tęsti savo veiklą.
Stengėsi — bet ir jam koją
pakišo kai kurių platintojų
„liga" laiku atsiskaityti už par
duotas knygas. Tokia jų gaiša
tis, matyt, prisidėjo prie to, kad
1953 m. „Tremčiai" tepavyko
išleisti dvi knygas. Dar liūd
nesni buvo 1954 m. rezultatai —
tepasirodė R. Spalio apysaka
„Ant ribos". S. Miglinas teigė,
jog „sutrukdė vidaus persit
varkymai ir įvairūs kliuviniai".
Tegalima spėlioti, kas tie „kliu
viniai". Greičiausiai, brangs
tantis pragyvenimas VFR. Kilo
kai kurių pofesijų (ir poligra
fininkų) darbininkų atlygini
mai, tuo pačiu — darbų kaštai.
„Tremčiai" teko atsisakyti
Memmingeno „Memmiger £eit u n g " spaustuvės paslaugų.
Kaip sakė S. Miglinas, jis įsigijo
„pačias kukliausias spausdi
nimo priemones", su kurių pa
galba spausdino „Tremtį" (1954
m. pertvarkytą į kas trys mė
nesiai išeinantį žurnalą) bei
knygas.
Deja. 1955 m. ž u r n a l a s
užsidarė. Atrodė, ir leidykla
baigė savo dienas, bet 1958 ir
1959 m. pasirodė dar dvi kny
gos. Matyt, šis paskutinis S.
Miglino leidybinės veiklos
blyksnis sietinas su jo darbu
VLIKo VT informacinėje tar
nyboje bei domėjimusi padėtimi
Lietuvoje. Mat, abi knygos —
„Pavergtoji
Lietuva"
ir
„Lietuva sovietinės agresijos
dokumentuose" — įvairių liudi
jimų ir dokumentų rinkiniai.
S. Miglinas išleido 12 knygų
ir tai tik dalis jo planų (kitų dėl
įvairių priežasčių nepavyko rea
lizuoti) Kaip matome, daugumą
sudarė lietuvių autorių — tiek
žymių (V. Kudirkos, V. Myko
laičio-Putino, I. Šeiniaus), tiek
debiutantų (K. Barėno. R. Spa
lio) — kūriniai. Dalis jų buvo
skirti jaunimui. Ir — neatsitik
tinai. Knyga leidėjui buvo vie
nintelis saitas su tėvų žeme.
svarbiausia tautinio išlikimo
atrama, kuri itin buvo reika
linga jaunimui.
„Tremties" išleistos knygos
pasižymėjo geru spaudos darbu,
tvarkingu įrišimu, estetiškais
drobiniais viršeliais, kurių
spalvą buvo stengiamasi pa
rinkti atsižvelgiant į knygos
turinį. Tik vienoje knygoje — R.
Spalio ..Didžiosios atgailos" —
nurodyta, jog jos viršeli sukūrė
dailininkas P. Augius, tačiau
visų leidinių apiforminimo
panašumas leidžia spėti, kad
dailininkas prisidėjo ir prie kitų
knygų parengimo. Geras spau
dos darbas — tai „Memminger
Zeitung" spaustuvės nuopelnas,
bet reikia pasakyti, kad ir
patus S. Miglino atspausdintos
knygos ne ką nusileidžia ki
toms.
Leidėjas labai stengėsi, kad jo
knygos pasiektų kuo daugiau
skaitytoju. Salia atstovų tinklo
plėtimo jis daug dėmesio skyrė
knygos propagandai. „Trem
ties" laikraštyje 'vėliau — žur
nalei buvo spausdinamos ištrau
kos iš būsimų knygų, informa
cija apie jų leidybos eigą. inter
viu su autoriais, straipsniai apie
jų gyvenimą b»'i kūrybą. Taip
pat leidėjas rūpinosi, kad infor
macija apie knvgas patektų j ki
tus išeivių periodinius leidinius.
Be to. pačiose knygose buvo tai
pinami „Tremties" leidinių są
rašai, knygos garbės prenume-
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l šią vasarą Kaune vykusią dainų švente žygiuoja garsusis vyrų choras ..Perkūnas"

MENAS PRIPILDO
DVASIOS TUŠTUMAS
Lietuvis dainavo visur ir
visais laikais. Senovėje laukai
skambėjo nuo dainų, tremtyje
daina padėjo atlaikyti siaubin
gą likimą, pasitraukus į Vaka
rus, daina priminė gimtąjį kraš
tą, jos žydinčias neišpasakyto
grožio pievas. Nemuno vingį...
Ir šiandien lietuvis dainuoja.
Birželį Kaune vyko tradicinė
Dainų šventė. Šios šventės ren
giamos jau nuo 1924 metų, lie
tuvio, dainos mylėtojo išpuose
lėtos, išsaugotos per visas ne
gandas ir okupacijas.
Šįmet dainų šventėje dalyva
vo apie 100 meno kolektyvų,
apie 4,000 dainos ir šokio
mylėtojų. Oras pasitaikė gražus,
maloniai švietė saulutė*, tad
žiūrovų garsiajame Dainų slė
nyje tikrai netrūko. Tris valanratorių pavardės, kai kuriose —
S. Miglino p a r e n g t i t r u m p i
straipsniai apie knygos autorių.
Ir visa tai — kad t i k išplatinti
leidinių tiražus.
Kaip matome, leidėjo siekis
prenumeratos būdu nustatyti
knygų tiražus nepasiteisino, tad
jam savo nuožiūra tekdavo
spręsti šią problemą. Žinomi tik
dviejų — K. Barėno „Giedra
visada grįžta" (800 egz.) ir V.
Kudirkos raštų (1000 egz.) tira
žai. Greičiausiai ir kitų knygų
tiražai buvo panašūs, tačiau ir
jų (išskyrus V. Mykolaičio-Pu
tino „Altorių šešėly") nepavyko
pilnai išplatinti.
Ir tai buvo ne vien S. Miglino
bėda. Jeigu 6 dešimtmetis buvo
išeivių l i t e r a t ū r o s žydėjimo
metas, tai knygai — nuosmukio.
Buvo minimos įvairios priežas
tys — nutautėjimas, vyresniųjų
sumaterialėjimas, jaunųjų pasi
tenkinimas komikais. Leidyba
darėsi vis n u o s t o l i n g e s n i u
dalyku ir tai ypač vargino S.
Migliną, nes jis. skirtingai nuo
kitų leidėju, neieškojo materia
linės pagalbos iš šalies. Kaip be
būtų liūdna, reikia pastebėti,
jog jam trukdė ir likimo broliai
— išeiviai. 6 dešimtmečio pra
džia — kivirčų VLIKe metas. S.
Miglinas neliko nuošaly ir poli
tiniai priešininkai atsikeršydami bandė sumenkinti „Trem
ties" veiklos reikšmę. Tačiau
leidėjas nesitaikstė su tuo, kad
knygos dulka sandėlyje — jis
naudojo jas prenumeratos skati
nimui, dovanodavo lietuvių ko
lonijų bibliotekėlėms.
S. Miglino „Tremtis" buvo lyg
žvalgas, ieškantis naujų kelių
knygai pasiekti po pasaulį išsi
barsčiusius išeivius. Kelia susi
žavėjimą jo energija, ištvermė
bei komercinė drąsa, jo sugebė
jimas per trumpą laiką paversti
„Tremtį" viena geriausių 6 de
šimtmečio pradžios išeivijos
leidykla. Deja. sako. ir akmenė
lis vežimą išverčia, o S. Miglino
kelias buvo vien duobės ir var
gu ar visos čia paminėtos. Dar
daug baltų dėmių S. Miglino
..Tremties" istorijoje ir telieka
tikėtis, kad kai kada pavyks
nors dalį jų likviduoti.

das aidėjo senasis Ąžuolynas.
Dainų šventėje dainavo ne
vien Kaune, bet visoje Lietuvo
je ir jos už ribų pagarsėję ko
lektyvai. Tai mišrūs chorai:
„Leliumai" (vadovas A. Pet
rauskas), Kultūros rūmų „Gin
t a r a s " (vadovė L. Januškienė),
Kauno technologijos univer
siteto „ J a u n y s t ė " (vadovė D.
Beinarytė), „Banga" (vadovė J.
Montrimaitė), „Mada" (vadovė
R. Židonienė), moterų choras
„Indraja" (vadovė Z. Gerasina),
sakralinės muzikos mokyklos
merginų choras (vadovė N. Jautakienė), Lietuvos muzikos aka
demijos Kauno skyriaus merginų choras (vadovas S. Mickeliūnas), Kauno Akademinių klini
kų moterų choras „Kanklės"
(vadovė R. Marcinkevičiūtė),
vyrų choras . . . P e r k ū n a s "
(vadovas P. Jurkpnis), berniukų
ir jaunuolių choras „Varpelis"
( v a d o v a s K. P l a n č i ū n a s ) .
Šventėje dainavo nemažai
b a ž n y t i n i ų chorų. Tai Šv.
Mykolo Arkangelo bažnyčios.
Prisikėlimo bažnyčios, Šv. An
tano bažnyčios, Jėzuitų bažny
čios chorai.

Juozo Marcinkevičiaus žodžiai),
„Lietuva" (Leonido Abariaus
muzika. Aleksandro Šidlausko
žodžiai), „ L i e t u v a b r a n g i "
(Juozo Naujalio muzika, Mairo
nio žodžiai).
Dainą paįvairino skudutinin
kai ir šokėjai ne tik iš Lietuvos,
bet iš Lenkijos, Latvijos, Če
kijos....
Pabaigoje gausus dirigentų
būrys buvo tradiciškai papuoš
tas dideliais ąžuolų vainikais.
Neveltui ir paskutinė daina
buvo „Ąžuolais vainikuotas" —
apie Kauną, kurio nuostabiame
kampelyje — ąžuolyne susitinka
dainos mylėtojai (Algimanto
Bražinsko muzika, Alekso Dabulskio žodžiai). Daina ąžuolyne
dar ilgai netilo, o dainininkai
pratęsė savo šventę Sporto halė
je, kur visus linksmino nuotai
kingosios kaimo kapelos. Nesti
go lietuviško alaus, sūrio, šyp
senų bei geros nuotaikos.
Nijolė A n d r i u š k e v i č i e n ė
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MISCELLANEOUS

ELEKTROS
{VEDIMAI — PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir
bu užmiesty. Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai.
312-77*3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

IR aYVYltS ORAUDMAS.
Agentas Frank Zapofcs ir Off. Mgr.
Aukse S Kane kalba lietuviškai.
FRANK ZAMUS
3M9W W#»Jt 9Mh Matot
Tel. (708) 424-SaM
(312) H t - N M

J K S CONSTRUCTKMI
„Shingle" stogai ir visų rūsių
apkalimai (siding): medžio,
aluminiaus ir kt. Turiu darbo
draudimą. R. Jankauskas,
tai. 708-686-2656.

• Perkant ar parduodant
• Gretas ir sąžiningas patarnavimas
• MLS kompiutenųir FAX pagaJba
» Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Apartmentus ir žeme
• Pensininkams nuolaida

IEŠKO DARBO
Moteris I i Lietuvos turinti žalią
kortelę ieško darbo. Gali valyti
namus, rastines, ištaigas.
Tai. 706-746-8877
MISCELLANEOUS

MOVIMO
Ilgametis profesionalus kraustymas
prieinamomis kainomis.
Draudimas garantuotas.
GEDIMINAS

312-625-4331
Savo
prttMrM
Tol. 312-471-2S17.

LIETUVIŠKI P R O D U K T A I
GERESNI

AB „Vilniaus paukštynas"
per metus 500 užsakovų patie
kia 10,000 tonų įvairių mėsos
gaminių. Gamybiniuose cechuo
se sumontuoti našūs itališki,
vokiški paukščių apdorojimo,
Suaugusiųjų balsus papildė šaldymo, įpakavimo įrengimai.
vidurinių mokyklų, gimnazijų Todėl paukštynas šeimininkių
jaunių ir jaunučių chorai. Žy stalui siūlo ekologiškai švarių,
miausi jų: sakralinės muzikos geros kokybės, daugiau kaip 40
mokyklos „Pastoralė" (vadovė rūšių šviežių ir rūkytų gaminių.
N. Jautakienė), Jėzuitų viduri
Jie nenusileidžia importiniams
nės mokyklos jaunučių choras gaminiams.
(vadovė B. Balčiūnienė), ir kiti.
Gydytojų higienistų tvir
Prie kauniečiųjjrisijungė Jo tinimu, lietuviški maisto pro
navos. Kėdainių, Garliavos. duktai dažnai būna geresnės
Raudondvario, Žiegždrių, Girio
kokybės negu atvežti iš užsieno.
nių saviveiklininkai.
Mat mūsų pieno, mėsos gami
Dainininkai atliko 23 dainas. niuose, gaivinančiuose gėri
Daugiausia — šlovinančias tė muose nenaudojami cheminiai
vynę, jos praeitį, istoriją, gamtą, konservantai.
žmones. Tai — „Malda už tėvy
„Valst. laikr.". 08.10
ne" 'Jono Dambrausko muzika).
„Tykus v a k a r ė l i s " (lietuvių
• 1924 m. rugsėjo 28 d. du
liaudies daina, Kazimiero Vik
JAV lėktuvai nusileido Seattle,
toro Banaičio harmonizuota
WA. aerodrome, pirmą kartą
liaudies daina), „Tėvynė"
aplink Žemę apskridę per 175
(Anatolijaus Lapinsko muzika.
dienas.

TRANSPAK
Siuntiniai į Lietuvą laivu su pristatymu į namus.
Skubiems siuntiniams AIR CARGO

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

MAISTO SIUNTINIAI.
Siųskite per seniausią siuntinių į Lietuvą įstaigą.

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

Dr. JUOZAS JAKŠTAS

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS ISTORUA
1.918-1940
Vytauto Didžiojo universiteto profesoriaus paskutinis kūrinys, skir
tas nepriklausomos Lietuvos laikotarpiui nusviesti. Skaitytojas ras
atsakymus į daugelį klausimų, kuriuos autorius pats išgyveno,
patyrė.
Knyga 272 puslapių su gausiomis ir retomis iliustracijomis.
Priede: 1922,1928 ir 1938 metų Lietuvos respublikos konstituci
jos, ministrų kabinetų sudėtis 1918-1940 metais. Knyga įrišta,
išleido VYDŪNO fondas Čikagoje, tinka dovanoti kiekvienam lietuviuičia ir Lietuvoje. Knygos kaina 15.00 dol. Užsakant paštu, dar
pridedama 2.50 dol., į Kanadą 3.00 dol., kitus kraštus 3.50 doL
Illinois valstijos gyventojai dar prideda 1.31 dol. mokesčių.
Užsakymus siųsti: DRAIKIAS, 4545 W. 63rd Street, CMcago,
IL 60820.

UTHUANIAN DIASPORA
KONIGSBERG TO CHICAGO.
anglų kalba. Autorius Antanas J. Van Roonan
Knygoje nagrinėjama lietuvių tautiškumo kilmes ištakos,
analizuojama ta ligi šiol negvildenta vertybių konfigūracija.
Studijų dinamiškumo eigoje, slorerbiamasi į diasporos men
talitetą, išryškinama Rytų Europos mintijimo variacijos,
aiškinama. Kaip apsiginklavus sava ideologija, galima tai
kingai sugretinti savojo tautiškumo pagrindus su Amerikos
tautiškumo principais.
Knyga pradedama 19-to amžiaus lietuvių tautiškumo
supratlmu-pajautimu. Dėmesio centre — lietuvisi ateiviai.
Apsiribojama Čikaga. Pirmoji banga (KotuvtsJ ateiviai)
(1867-914) — lietuviai, daugumoje ekonominiai emigrantai,
savo rnru palike gimtąjį kraštą, dsurjunwjevslsl»ec«, menku
išsilavinimu. Antroji banga (1948-1952) — be didesnių iš
imčių, profesionalai, išsimokslinę, atvyks r» savo noru ir jgije
D.P.(displacedpersons) — vardą Analizuojamas kultūrinis
susidūrimas tarp abiejų minėtų bangų. Vsizrjuojarna kaip An
troji banga parems Pirmosios bangos sukurtas institucijas
ir kaip sukūrė naujas.
Knygą sudaro 330 fui., didettotormato.Išleido University Press of America, Inc., Lanham, New York and London.
Kaina su persiuntimu27doL Mnoisgyv. dsr prideda 2 deL
valstijos mokesčio. Užsakymus siųsti:
SSfd St-,
, IL 60626

NORVEGŲ TAUTOS
PREMIJA LIETUVAI IR
V. LANDSBERGIO
FONDAS
P R A N A S ABELKIS
Dabartinio Seimo nutarimą
perduoti V. Juškaus vadovau
jamai Ekonominių nusikaltimų
tyrimo komisijai, kuriam nepri
tarė dešiniosios pusės politikai,
dėl profesoriaus Vytauto Lands
bergio fondo panaudojimo, kuris
buvo įsteigtas iš Norvergijoe
žmonių surinktų lėšų ir skirtų
nepriklausomybe atgavusiai
Lietuvai, pasmerkė Nacionali
nis vaiko teisių gynimo komite
tas, kuris rūpinasi labiausiai
neapginta Lietuvos visuomenės
dalimi — neįgaliaisiais vaikais
ir jaunaisiais, gabiaisiais meni
ninkais. Šio komiteto išplatin
tame pareiškime teigiama, jog
šį reikalą norima tirti, įvardija
ma tai kaip „neturintį preceden
to visiškai nesąmoningą ir gė
dingą žingsnį, pažeidžiantį
Lietuvos vaikų interesus ir su
sikertantį su Vaiko teisių
konvencijos, kurią šis Seimas
ratifikavo 1995 m. liepos 3 d.,
nuostatomis". Komiteto nariai
Č. Grizickas, E. Guogienė, dr. V.
Kulikauskienė, prof. J. Uzdila
ir dr. G. Žilinskienė, pasirašę šį
pareiškime, teigia, kad „Lietu
vos Aukščiausiosios Tarybos
pirmininko valstybinio masto
sprendimas visiškai atitinka
Jungtinių Tautų Vaiko teisių
deklaracijos principus, kurie
skelbia, kad vaikams turi būti
garantuota ypatinga apsauga ir
suteikiamos galimybės sveikai
ir normaliai vystytis, o taip pat
Vaiko teisių konvencijos nuosta
tas, ypatingai išdėstytas 4-ame
jos straipsnyje, kur pabrėžiama,
kad valstybės dalyvės ekonomi
nėms, socialinėms ir kultūri* Tiems vaiko teisėms įgyvendinti
panaudoja kiek įmanoma dau
giau savo turimų išteklių, o
prireikus pasitelkia ir tarptau
tinį bendradarbiavimą". Komi
tetas pasilieka sau teise apie šį
precedento neturintį atvejį in
formuoti Jungtines Tautas.
Greitai į tokius nepamatuotus
dabartinės valdžios veiksmus
reagavo ir medikai. Antai Vil
niaus universiteto Medicinos
fakulteto dekanas prof. G. Čes
nys ir to paties universiteto
docentas, vaikų psichiatras d.
Pūras parašė straipsnį, pavadi
nę jį „Kuo nusikalto V. Lands
bergio fondas?" Straipsnio auto
riai rašo: „Jau, atrodo, pripra
tome prie valdančiosios LDDP
cinizmo. Bet naujausiame Sei
mo daugumos išpuolyje prieš V.
Landsbergio fondą galima ma
tyti, kad peržengta ypatinga

riba. Kai, artėjant rinkimams,
imama „šaudyti" taip ne
taikliai, kad pataikoma į prie
šininko stipriausią vietą, ga
lima įtarti šaudančiųjų piktą
nuovargį, pasimetimą ir liūdną
prognoze". Straipsnyje pastebi
ma, kad „nepolitizuota fondo
(prof. V. Landsbergio — P.A.)
valdyba kruopščiai dirba, ver
tindama paraiškas ir parink
dama remtinus projektus taip,
kad iš to būtų kuo didesnė
nauda visuomenei ir valstybei".
Autoriai, sakydami, jog galbūt
tai labiausiai ir erzina Seimo
daugumą, klausia, o gal reikėjo
daryti kitaip. Galbūt „prof. V.
Landsbergis turėjo atiduoti gau
tą premiją Lietuvos žmonėms
(kiekvienas būtų gavęs po maž
daug norvegišką kroną). Arba
V. Landsbergis turėjo atiduoti
premiją į Valstybės iždą, kad po
to naivūs Lietuvos piliečiai
galėtų ilgai aiškintis, kur pra
puolė 'nacionalizuota' Norvegų
tautos premija?" Bet įvyko ki
taip: pinigai yra, jie daro gerą
darbą, pasaulis žino apie V.
Landsbergio fondą, kurį nuolat
papildo naujos įplaukos. Ar daž
nai taip atsitinka su pinigais
LDDP valdomoje Lietuvoje?,
klausia daktarai. Jie priduria:
„Išties vertas Seimo susirūpini
mo reiškinys — padorus pilietis,
teisėtai prisiėmęs asmeninę at
sakomybę, protingai pasielgė su
Lietuvai skirtai pinigais, jų
nepasisavinęs ir „neišplovęs".
Kad tokios istorijos daugiau
nesikartotų, LDDP nutarė mes
ti šešėlį ant V. Landsbergio fon
do įkūrimo istorijos ir veiklos".
O Seimo daugumos poelgį poli
tinės trumparegystės požiūriu
jie palygina „tik su partinės
mokyklos diplomų atstatymo is
torija". Jie sako, kad „Seimo
daugumos priimtas nutarimas
toks nenuoseklus, kad sunku
suprasti, ką gi ruošiamasi
tikrinti? Kur nusikalsta — V.
Landsbergiui įsteigus fondą vai
kams su negalia remti, ar jau
fondo valdybai vykdant konkre
čią veiklą? Kaip ten bebūtų, V.
Landsbergio fondo reputacija
tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje po
tokio išpuolio turėtų dar
padidėti".
Beje, LDDP iškeltą „proble
mą", kuri pirmiausia, kaip
nesenais KGBistiniais laikais
buvo išmetama svetur, pasirodė
Lenkijos žurnale „Wprost",
neturi net menkiausio juridinio
pagrindo abejonėms dėl įkurto

Kai ii visų lupu skambėjo tik viena* iodia — LIETUVA
Nuotr. Algimanto ŽUtono

nes premija buvo įteikta aukš
čiausiajam Lietuvos pareigūnui,
taigi V. Landsbergiui. Todėl jam
ir buvo suteikti įgaliojimai
tvarkyti gautas lėšas".
Istorija, berods, kartojasi.
Anksčiau LDDP buvo taip pat
sudariusi vienpartinę komisiją
„Vagnoriaus padarytiems nuo
stoliams žemės ūkiui tirti",
kurie, pasak agrarininkų vado
M. Pronskaus, sudarė apie 30
mln. litų. Nors kadencijos
pradžioje tas pats M. Pronskus
nuostolius buvo įvertinęs tik 16
mln. Lt. Kaip keista, kad
Prof. Vytautas Landsbergis.
nuostolių, padarytų valstybei
Vytauto Landsbergio fondo. Sei
buvusio LDDP pirmininko ir
mo opozicijos vadas prof. V.
ministro
pirmininko
A.
Landsbergis vienoje spaudos
Šleževičiaus uždarytų dviejų
konferencijų pareiškė: „Man
komercinių bankų tirti net ne
linksmai atrodo, kai mane daro
ketinama. Beje, tokios komisi
turtuoliu. Bet aš nepaėmiau nė
jos nėra sudaryta ir dėl 10
vieno cento. Jie man neegzistuo
milijardų litų aferos, padarytos
ja kaip mano pinigai".
Norvegų tautos taikos premi „Tauro" banke? Arba jei ir buvo
Seimo dauguma buvo nu
jos narys B. K. Funemarkas taip sudaryta, bet nieko neištirta ir
sprendusi (šią „unikalią idėją"
kalbėjo: „Visoje šalyje sponta nenustatyta...
iškėlė plenariniame posėdyje,
Advokatas Z. Juknevičius nu
niškai įvyko įvairios solidarumo
pristatęs LDDP frakcijos seniū
akcijos. Aiškiausias šio solida sistebi laikraščiu „Diena",
no pavaduotojas J. Karosas) su
rumo pareiškimas — Norvegų kuris esą pareiškęs taip:
daryti iš įvairių frakcijų atstovų
tautos taikos premija Vytautui „Paprašyti pakomentuoti V.
komisiją, kuri ištirtų „Dienoje"
Landsbergio fondo nuostatus
Landsbergiui".
(96.06.25) straispnį dėl Norvegi
teisininkai ir ekonomistai tik
Norvegijos
jaunimo
tarybos
jos tautos taikos prenūjos pasky
lingavo galva. Juos stebino ir
rimo ir panaudojimo, taip pat atstovas K.J. Berglyd kalbėjo:
nutarimas, ir nuostatai. Tačiau
„Pone
Pirmininke,
Taikos
pre
dėl V. Landsbergio fondo įstei
ir
jie negalėjo pasakyti, kaip
gimo. Kaip jau minėta, dešinio mija, kurią mes jums įteikėme,
tautos
vardu gauti pinigai tapo
ji opozicija kategoriškai nesu turėtų būti suprasta kaip soli
vieno žmogaus p i n i g a i s "
darumo
aktas
tarp
dviejų
mažų
tiko įeiti į tokią komisiją, pava
(?!P.A.) Advokatas sakė, kad
dindami ją „Bendinsko, Kunči tautų. Aš norėčiau, kad jūs su
jį kur kas labiau stebina Sei
prastumėte
šitą
žmonių
Taikos
no ir Karoso komisija", ir daly
mo daugumos nutarimas pa
vauti jos darbe. Bet LDDP frak premiją kaip tokią jausmų iš
vesti Ekonominių nusikaltimų
raišką,
kurią
norvegų
žmonės
cijos nariai A. Bendinskas, A.
tyrimo komisijai ištirti premijos
Kunčinas ir J. Karosas, pri parodo prieš smurtą ir žudynes
panaudojimą.
Pasak jo, stebina
mygtinai reikalavę ištirti V. Lietuvoje, ir prieš nusižengimą
todėl,
„kad
1993
m. birželio 10
Landsbergio „pasisavintą" Nor demokratijai tą baisią dieną
d. priimtas įstatymas „Dėl
Lietuvoje.
Jeigu
šitą
Taikos
vegų tautos premiją, pritilo po
Seimo Ekonominių nusikaltimų
to, kai Seime buvo išplatinta premiją galime laikyti protestu,
tyrimo komisijos reglamento"
tai
yra
protestas
prieš
smurtą,
1991 m. kovo 11-osios iškilmin
skelbia, kad komisijos paskirti
go posėdžio stenograma. Tenai tai yra mažos tautos protestas".
Tuometinis ministras pir — tirti valstybės pareigūnų eko
juodu ant balto parašyta, ką ir
mininkas
G. Vagnorius kalbėjo: nominius ir pareiginius nusikal
norėčiau pacituoti.
„Norvegų tautos taikos premi timus bei korupcijos atvejus".
„1991 m. kovo 11-ąją, Lietu
ja svarbus įvykis, be abejo, Pir Advokatas Z. Juknevičius daro
vos Respublikos Nepriklauso
mininkui Vytautui Landsber tokią „išvadą" — „V. Landsber
mybės atkūrimo pirmųjų meti
giui, tačiau tai ir didžios pagar gis ir norvegų tauta susiję
nių dieną, tik ką pergyvenus
bos ženklas Lietuvai. Ir tai, be korupcijos saitais... (?! — P.A.).
tragiškus Sausio 13-osios įvy
abejo, mes vertinam. Norvegų Protingesnės išvados nepadary
kius, iškilmingame posėdyje
visuomenė teisingai įvertino si..." Ir štai „Diena" remiasi
kalbėjo Norvegų tautos taikos
gerbiamojo V. Landsbergio vei 1991 metų Liaudies taikos pre
premijos komiteto atstovas,
klą, paremtą didžiosios Lietuvos mijos nuostatais, kurie parašyti
Oslo universiteto rektorius I.
visuomenės interesų atspindėji 1996 m. vasario 1 d. (rodos, ir šį
Lioningenas. Jis, priminė nar
mu. Teisingai įvertinojo pastan kartą „Diena" persistengė! —
sią norvegų tautos kovą prieš
gas, nukreiptas visų pirma tai aut.) ir vertinti labiau morali
vokiečius 1940 m. ir Norvegijos
kos stiprinimui šiame Pabalti niu, o ne juridiniu požiūriu, tai
karaliaus Hokono VII atmestą
labiau panašu į mitingo proto
jo regione".
Vokietijos ambasadoriaus rei
kolą, ypač skaitant jų 6-ąjį
Atsakomojoje kalboje Lietu
kalaujamą besąlygišką Nor
straipsnį. Advokatas teigia, kad
vegijos karinių pajėgų kapi vos Respublikos Aukščiausio galima surasti priekaištų ir V.
tuliaciją ir karaliaus ištartą sios Tarybos prezidiumo pir Landsbergio fondo nuostatams
trumpą, paprastą ir aiškų žodį mininkas V. Landsbergis jau ypač dabar galiojančių įstatymų
— „Ne". Toje vietoje, kur buvo tada sakė, kam bus panaudota ir nutarimų atžvilgiu. „Tačiau
susitikę Vokietijos ambasado Norvegų tautos taikos premija: niekas nepateiks svarių juridi
rius ir Norvegijos karalius 1940 „Aš norėčiau, kad tos lėšos nių argumentų, kad tuometinis
m. balandžio 9-ąją, stovi monu padėtų patiems nelaimingiau Aukščiausiosios Tarybos pir
mentas su labai trumpu tekstu siems žmonėms Lietuvoje — vai mininkas V. Landsbergis netu
kams invalidams, ypač kurie
— „Ne". Ponas I. Lioningenas
rėjo teisės įsteigti fondą, kuris
jau yra gimę su ydomis, ku
sakė, kad „tas vienas trumpas
rūpintųsi fonde sukauptų lėšų
riems reikia ir galima padėti,
protestą reiškiantis žodis prime
panaudojimu jo nuostatuose nu
kad ir jie galėtų kuo nors
na ir primins mums tol, kol tęsis
rodytiems tikslams.
džiaugtis gyvenime, nors tiek,
Norvegijos istorija, kad laisvė
Lietuvos Respublikos Aukš
kiek prigimtis leido. (...) Aš
turi būti ginama. Tokia ypatin
norėčiau, kad tam būtų skirta čiausiosios Tarybos prezidiu
ga ir įsimintina diena Lietuvos
didžioji dalis tos sumos. Gal tam mas, atsižvelgdamas į Vytauto
žmonių kalendoriuje yra Kovo
tikra dalis galės padėti mūsų Landsbergio fondo steigėjo as
1 l o j i . Kita lemties diena, kuri
jauniems menininkams, kurie meninį pageidavimą, nutarė
liks visų Lietuvos žmonių at
ims tobulinti savo talentą kur pritarti profesoriaus Vytauto
minty — tai šių metų Sausio
nors pasaulyje ir atstovauti Landsbergio fondo, kaip lab
13-oji. Po žiaurių jvykių Vilniu
Lietuvos kultūrai". Taigi, rodos, daringos ir pelno nesiekiančios
je sausio 13-ąją Norvegijoje kilo
aiškiau ir suprantamiau nega institucijos, veiklai ir pateik
spontaniška ir stipri reakcija.
lėtum pasakyti. Kaip buvo pla tiems nuostatams ir išleido įsa
Visų pirma mes labai stipriai
nuota, taip iki smulkmenų ir ką „Dėl Vytauto Landsbergio
pajutome, kad neįmanoma, kad
padaryta. Nė vieno cento neiš fondo nuostatų" (1991.10.02).
negalima net mėginti palaužti
Nuostatų antrajame punkte nu
leista kitiems tikslams.
mažos tautos siekių karine jėga.
rodyti šio fondo tikslai ir paskir
Jūs parodėte visam pasauliui — Liepos 5 d. Lietuvoje lankęsis tis — labdara: nepilnaverčių
žmonių viltis visada liks gyva, Norvegijos parlamentaras I. Go vaikų globai, auklėjimui, ugdy
visada liks gyvas troškimas. (...) dai stebėjosi sukeltu triukšmu mui, jų integracijai j visuomene,
Kai Norvegijos vyskupas dakta dėl V. Landsbergio fondo ir taip pat jų auklėtojų parengi
ras iš Bergeno Terlioningas pa Norvegų tautos taikos premijos mui ir tokius vaikus auginančių
siūlė suteikti Liaudies taikos paskyrimo. Jis teigė, kad pro šeimų paramai; jaunų meninin
premiją prezidentui V. Lands fesoriui V. Landsbergiui buvo kų (paprastai muzikų) studijoms
bergiui, ši idėja tuoj pat buvo suteikti įgaliojimai savo nuožiū užsienio šalyse, taip pat kitokiai
spontaniškai ir plačiai pa ra panaudoti šios premijos lėšas. jų kūrybinės veiklos paramai.
remta".
Svečias pabrėžė, kad norvegai
Nepavykus Seime sudaryti
Aukštasis svečias kalbėjo, jog neturi jokių pretenzijų dėl pa komisijos, norinčios tirti
kūrėsi komitetai ir (vairiai buvo naudotos premijos tikslingumo: tariamą V. Landsbergio fondo
renkamos lėšos Taikos premijai, „Komitetas (į jį įėjo Norvegijos steigimo aplinkybes ir jo lė
tai plačiai rėmė Norvegijos vi bažnyčios taryba ryšiams su už šų panaudojimo klausimą,
suomenė, nes reagavimas į Sau sieniu, Norvegijos jaunimo tary „ D i e n a " (96.07.05) rašo:
sio 13-osios žiaurumus buvo ba. Norvegijos Helsinkio komi „Komisijos sudarynlo klausi
toks stiprus. Tai visų pirma tetas ir Norvegijos organizacija mas Seime tapo dar vienu pre
buvo todėl, kad norvegų tauta „Ateitis mūsų rankose" — aut.) tekstu panaudoti visą dešiniųjų
turi mažos tautos, kovojančios neturi jokių pretenzijų buvusia sukauptą leksikos atsargą savo
už savo apsisprendimo teisę jam Lietuvos parlamento vado politiniams varžovams juo
vui dėl fondo lėšų panaudojimo, dinti".
patirtį.
I. Lioningenas, įteikdamas
čeki su nurodyta pinigų suma ir
jauno norvegų dailininko meno
kūrinį, „kaip viltingą, simboliš
kai reikšmingą rankų paspau
dimą", su jame įrašytais žo
džiais — „Norvegų tautos taikos
premija Lietuvos žmonėms —
1991 m. kovo 11 d.", kalbėjo:
„Norvegijos liaudies taikos
premija yra skirta jums, pone
Prezidente V. Landsbergį. Ji yra
skiriama jums Lietuvos žmonių
vardu, pripažįstant, kad Lietu
vos žmonės buvo dėmesio centre
šių metų žiemą. Jūs ištverėte
smurtą ir kitokius žiaurumus.
Per visą tą laiką jūs ir jūsų
žmonės išlaikė taikingą poziciją
kovodami už savo apsispren
dimo teisę. Norvegijos žmonės
tuo labai žavisi. Kaip Laisvės
gynėjai, jūs nusipelnėte mūsų
giliausios pagarbos".
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A.tA.
ADOLF PETRYS
Gyveno Union Pier, MI.
Mirė 1996 m. rugpjūčio 27 d., 9:10 vai. ryto, sulaukęs 85
metų.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 45 m.
Nuliūdę liko: žmona Ona, sūnus dr. Richard Petrys, gyv.
San Jose, CA, du anūkai.
Priklausė Lietuvių Namų savininkų draugijai, Union
Pier, MI.
Velionis buvo pašarvotas rugpjūčio 28 d., trečiadienį nuo
4 iki 9 v.v. Smith laidojimo namuose, 15 N. Barton St.., New
Buffalo, MI
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, rugpjūčio 29 d. Iš laido
jimo namų 9 vai. ryto bus atlydėtas į St. Mary parapijos
bažnyčią, New Buffalo, MI, kurioje bus aukojamos 10 vai. ryto
gedulingos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus
palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: žmona, sūnus, anūkai ir kiti giminės.
Laidotuvių direkt. Ralph Sommerfield Tel. 616469-2233

A.tA.
ANASTAZIJA ŪSEVIČIENĖ
Gyveno Midlothian,Illinois.
Mirė 1996 m. rugpjūčio 26 d., sulaukus 75 metų.
Gimė Lietuvoje, Kauno mieste. Amerikoje išgyveno 47 m.
Nuliūdę liko: vyras Vladas Ūsevičius, dukros Jolanta
Slusarski, Danutė Miller, žentas Gene Miller ir kiti giminės
Amerikoje, Lenkijoje, Lietuvoje ir Australijoje.
Velionė pašarvota ketvirtadienį, rugpjūčio 29 d. nuo 3 iki
9 v.v. Petkus-Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer
Ave., Lemont IL (prie Derby Rd.).
Laidotuvės įvyks penktadienį, rugpjūčio 30 d. Iš laidojimo
namų 9:30 vai. ryto bus atlydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misi
jos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10 vai. ryto gedulingos
šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus palaidota
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę vyras, dukros ir kiti giminės.
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus / Donald M. Petkus.
Tel. 1-800-994-7600.
Tame pačiame numeryje ra
šoma, kad „Diena" apie įkyrų
V. Landsbergio siekimą vadin
tis prezidentu rašo ne pirmoji.
Žurnalistai tai pastebėjo dar pir
maisiais atkurto valstybingumo
metais ir privertė nepatenkintą
gyvenimu profesorių nesiekti
nepelnyto titulo". Toliau
rašoma: „Todėl dabar net ir
frakcijos seniūnui (čia kalbama
apie Tėvynės Sąjungos/Lietuvos
konservatoriai Seime frakcijos
seniūną A. Kubilių — aut.) ne
derėtų verstis per galvą ir teigti,
kad „labiausiai profesorius V.
Landsbergis yra kaltinamas
tuo, kad norvegai jį vadino pre
zidentu Landsbergiu".
Ne tik „garbingosios ir šlovin
gosios TSKP/LKP ir LDDP
įkvėptasis" dienraštis „Diena"
vis dėlto nenori suprasti, kodėl

V. Landsbergis, tik priėmęs pre
miją tautos vardu, tapo jos
vienvaldžiu tvarkytoju ir kodėl
premija keistai persikėlė į vieno
asmens rankas? Bet ir Lietuva
negali suprasti, kam ir kodėl
reiškiamas toks įtūžis V. Lands
bergio ir jo fondo atžvilgiu?
Rodos, dar nieko nepadaryta,
kas būtų nesuderinama su tei
singumo ir moralės principais,
bet jau tiek daug išlieta neapy
kantos ir melo, paprasčiausiai
prasilenkiant su tiesa ir sąžine.
Tačiau visiškai nenuostabu, nes
valdančioji partija visokiais
būdais, netgi pasitelkdama
sovietmečiais gerai žinomus ir
išbandytus metodus, stengiasi
apjuodinti žmogų, kurio nuopel
nai neginčytini.
(Bus daugiau)

UETUVOS KRIKŠČIONIMS
DEMOKRATAMS
(Pirm. Algirdas Saudargas)
aukojo:
$1,200 Kazimieras Pabedinskas.
$1,000 A. B. Karklius.
$200 Petras Kliorys ir dr. A. Plikaitis
$120 Teodora Tamulis.
$100 kun. M. Kirkilas, Bronė Čižikaitė. Petras Gruodis,
Vincas ir Aldona Šmulkščiai, Alfonsas Lukas. dr. Elena
Deckienė, dr. Petras Jokubka
$50: Jonas Pabedinskas, Vladas Šoliūnas, Marija
Remienė, dr. Alfonsas ir Jadvyga Damušiai, Daina Kojelytė,
Pilypas Narutis, dr. Juozas Meškauskas, F. V. Povilaitis,
Marija Bajorūnas, Ona Abromaitienė. Juozas Ališauskas.
Juozas Vaineikis. Petras Brizgys. Salomėja Idzelis, Antanas
Balčytis, G. C. Tamkutonis, Petras Celkis. Jonas Šiaučiūnas,
Jonas Rugelis, dr. Ferdinandas ir Vanda Kaunai, Viktoras
Naudžius. J. Mikulis, Stefanija Riekutė. Vitalis Umbrazas,
N.N., Algis Norvilas, Antanas Dundzila, kun. Jonas Velutis.
J. V. šabnnskas, Juozas Končius, Mykolas Hercmonas
$40 Agutė Tiškuvtenė ir Antanas Zailskas.
$30 Birutė Briedienė ir M. Galažienė.
$25 F. Janulis, Alfonsas Gečas, Stanley Dažinskis.
Vytautas Paulionis, Vida Kupriūte.
$20 Zuzana Pupiene. R. Jautakaitė. Antanas Valavičius.
Danutė Krivickas. Jonas Naujelis. A. Ruginis. Bronius Juška.
Anelė Blujus. Juozas ir Izbelė Naujalis.
$10 Valerija Čepaitienė, Sofija Piemenė. E Daugirdas.
Kazys Daugėla, Kazimiera Skėrys.
Krikščionių demokratų rėmėjai nuoširdžiai dėkoja
visiems aukotojams Aukas siųsti: Kostui Dočkui, 1901 S.
4 f t h Ct., Cfeoro, IL tOS04.
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LIETUVAITĖ DIRBA JAV
GEN. KONSULATE
KROKUVOJE
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LABAI SVARBU UI SKUBU
Jau buvo trumpai „Drauge"
Per „Healing the Children"
rašyta apie Čikagoje gimusią ir
Pedagoginio lituanistikos augusią lietuvaitę, kuri nuo organizaciją, Michigan skyrių,
P a s k u t i n ė p r o g a čikagieėiams ir apylinkių gyventojams instituto mokslo metų pradžia 1996 m. vasario mėn. pabaigos šiuo metu į Detroito ligoninę
susitikti su Lietuvos Krikščio bus rugsėjo 7 d. ryte, Jaunimo pradėjo dirbti konsule vizų rei yra priimta Sandra Meškaitytė
nių demokratų partijos valdybos centre, PLI patalpose. Studentų kalams JAV gen. konsulate iš Marijampolės rajono (gim.
nariu dr. Albertu Š i m ė n u yra registracija prasidės 9 vai. Krokuvoje, Lenkijoje. Ši JAV 1995 m. lapkričio 27 d.) akių
šiandien, t.y. ketvirtadienį, Naujų studentų sutiktuvės bus diplomatinės tarnybos narė yra operacijoms, nes mergaitė gimė
rugpjūčio 29 d., 7 vai. vakare. 10 vai. Kviečiami registruotis dr. Jono Rimvydo Dainausko ir be regėjimo. Sandrytei pada
Ateitininkų namuose, Lemonte. lietuviškų aukštesniųjų mo Virginijos Jūratės Elvikytės rytos dvi operacijos ir ji rugsėjo
Šeštadienį ryte jis išvyksta j kyklų abiturientai arba kiti dukra Rūta Dainauskaitė, mėnesį jau gali grįžti į namus.
Dainavą, kur dalyvaus atei tokio mokslo lygio jaunuo tačiau diplomatiniam darbui ji „Healing the Children" organi
tininkų studijų savaitgalyje, liai.-ės. Neturintieji mokyklos pasirinko savo motinos mergau zacija mielai laukia pagalbos iš
vėliau lankysis Clevelande, Det baigimo pažymėjimo, turi laiky tinę pavardę ir yra žinoma kaip vykstančių į Lietuvą lietuvių.
Vykstančiam asmeniui patikė
roite, New Yorke, bet į Čikagą ti egzaminus iš lietuvių kalbos, Rūta D. Elvikis.
tų mergaitę parvežti į Vilnių.
lietuvių
literatūros
ir
Lietuvos
daugiau negrįš. Kur tik dr.
Rūta turi du mokslinius laips Pati organizacija pilnai sutvar
istorijos.
Anot
instituto
di
Šimėnas susitiko su visuomene,
nius: politiniuose moksluose ir kys visas kelionės smulkmenas
visur buvo ypač šiltai priimtas, rektorės Stasės Petersonienės,
teisėje.
Taip pat studijavusi ir ir reikalingus dokumentus.
Judy Barr Topinka, Illinois valstijos iždininke, Lietuvių respublikonu lygos gegužinėje kalbasi
su dėmesiu išklausytas ir paliko šiais metais norima išplėsti
prancūzų
kalbą Sorbonos uni Jeigu bus reikalas, mergaitę
su Edward Denviaski ir ILR lygos pirm. Anatolijum Milūnu.
nepaprastai teigiamą įspūdį, neakivaizdinio mokymosi būdą,
versitete. Yra dirbusi kaip gali nuskraidinti iki New
Nuotr. Vyt. Jaaraevičiaua
todėl visi kviečiami jo pasi t.y. negalintiems lankyti šešta
užsienio teisės žinovė San Fran- Yorko. Labai prašome gerašir jau seniai turėjo užsidaryti. Visi
ta, dovana. Dalyvius šiltai pa
klausyti šį vakarą Ateitininkų dieninių paskaitų, sudaryti
SĖKMINGA LIETUVIU
cisco
mieste,
Kalifornijoje.
Po
to
sveikino ilgametis lietuvių
džių lietuvių pagalbos šiame Gardnerio ir apylinkių lietuviai
sąlygas studijas atlikti konamuose.
RESPUBLIKONŲ
draugas, buvęs Kongreso at
respondenciniu būdu. Atvyku nusprendė pamėginti diploma reikale. Kas gali pagelbėti, kviečiami kartu švęsti.
GEGUŽINĖ
stovas ir vėliau JAV karių-veKun. Algirdas Paliokas, SJ, siems iš Lietuvos užskaitomas tinį darbą ir atrankos keliu prašome kreiptis į Dalilę Politeranų administracijos sekre
grįžta iš Lietuvos šį penkta ten išeitas mokslas ir jie keliami buvo priimta į JAV Valstybės kaitienę, 1501 Valecroft Ave.,
Illinois Lietuvių Respubliko
VOKIETIJOJE GAUSU
torius Edward Denvinski. Vi
dienį, rugpjūčio 30 d., 12:50 vai. į aukštesnį kursą. Informacijai departamento mokyklą, kur Westlake Village, CA 91361,
nų lygos vadovybė (talkinant
ruošėsi diplomatinei tarnybai.
L B APYLINKIŲ
siems malonų įspūdį paliko kan
p.p., Skandinavijos oro linija, tel. 312-847-1693.
skaisčiai šviečiančiai saulutei ir
Ją baigusi, tris metus praleido telefonas ir telefaksas 805didatas į JAV Senatą Al Salvi.
914 skrydžiu, bet ne rugsėjo 2 d.,
gaiviam vėjeliui) sekmadienį,
Daugelis
žino,
kad
prie
Va
Canberros
mieste,
Australijoje
496-9711.
Jaunatviška energija trykš
kaip buvo skelbta Palaimintojo
rugpjūčio 25 d., į savo metinę
sario
16-sios
gimnazijos
yra
ir
tik
šiemet
pasisekė
gauti
dar
tančią kalbą keliais lietuviškais
Jurgio Matulaičio misijos biule
RAŠYTOJO
„Dainavos" ansamblis pra bą netoli savo tėvų krašto —
įsikūrusi Romuvos LB apylinkė, gegužinę PLC sodelin, Lemonte, sakiniais pradėjęs ir taip j ą
tenyje, iš kurio žinutę persi
JURGIO JANKAUS
deda naujo sezono repeticijas Krokuvoje.
kuriai vadovauja pirm. E. Lut- sukvietė arti pusketvirto šimto pabaigęs, anglų kalba išdėstė
spausdino ir „Draugas".
JUBILIEJAUS
ŠVENTĖ
Pasaulio lietuvių centre, Le
zienė, bet Vokietijoje veikia apie asmenų. Sodelyje tarp medžių savo rinkiminę programą, žadė
Birželio mėnesį ji pirmą kartą
monte. Pirmoji repeticija vyks per savo 33 metų gyvenimo
15 LB apylinkių. Štai jos: Cent baltai mėlyni palapinių stoge damas remti Lietuvos reikalus,
Premijuoto rašytojo Jurgio rinė LB apylinkė Lampertheim- liai ir jų pavėsyje baltai užties ypač jos priėmimą, (o Rusijos
Zota M i c k e v i č i e n ė , gyv. antradienį, rugsėjo 10 d., 7:30 laikotarpį aplankė savo tėvų
Jankaus 90 metų jubiliejaus Huttenfeld; Bonn-Koelno LB ti stalai bei kėdžių gausa nepriėmimą) į NATO. Kvietė už
Michigan City, IN, pratęsusi v.v., apatinėje salėje. Kviečiame žemę Lietuvą. Tuomet laiko
šventė sekmadienį, rugsėjo 8 d., apylinkė — pirm. A. Sakalaus atvykstantiems rodė, kad jį balsuoti, paminėdamas savo
dienraščio prenumeratą kitiems visus ansambliečius gausiai vizitui neturėjo daug — tik
pusantros
paros,
tačiau
ji
per
tas
vyks
Dievo Apvaizdos parapi- kas; Essen-Muelheimo — pirm. rengėjai gerai pasiruošę sutikti žmonos pusiau lietuvišką kilmę
metams, palinkėjo „Draugo" dalyvauti. Taip pat kviečiame
e 25335 w
neilgas
valandas
daug
ką
J°J
.
- N* n e Mile Rd.,
J. Vaiciekauskas; Hageno — svečius. „Politinės paslapties", ir p«gH*ifl'igdftrnftg savo penkių
darbuotojams sėkmės ir lin visus, norinčius įstoti į an
aplankė,
net
dalyvavo
savo
pusSouthfield,
Michigan
(Detroito
pirm. V. Jelis; Hamburgo — kad bus tiekiami ypač skanūs .vaikučių l i e t u v a i t e a u k l e
kėjimus sutvirtino 100 dol. samblio gretas, dalyvauti šioje
brolio
vestuvėse.
Labiausiai
jai
priemiestis),
pirm. V. Pareigis; Luebecko — cepelinai, mūsų respublikonams Audrone, supažindinančia savo
repeticijoje.
dovana. Širdingai dėkojame.
S v
patiko viešnagė Trakų pilyje. Ji
Mišios 10:30 vai. ryto pirm. K. Tetmeier; Memminge- nepavyko ilgai išlaikyti — po šv. auklėtinius su Lietuva. Daly
šį rudenį ruošiasi ilgesniam ap- Dievo Apvaizdos bažnyčioje. 12 no — pirm. H. Schaele; Muen- Mišių Pal. J. Matulaičio misi viams pristatyta, simpatingoji
„Grandies" v a i k ų ir jaunių
Esame nuoširdžiai dėkingi silankymui Lietuvoje, kuomet ji v a l - programa Kultūros centre,
cheno — pirm. R. Schneideris; joje, daugelis patraukė sodelin Audronė taip pat visus paragino
(7-8 skyr.) šokėjų repeticija vyks P. Borutaitei-Starkienei iš
Programoje: jubiliatas Jurgis Raststatto — pirm. A. Sergejus; ir netrukus ilga eilė rikiavosi balsuoti už jaunąjį politiką.
penktadienį, rugsėjo 13d., nuo Santa Monica, Calif., už 100 norėtų nuodugniai susipažinti
su tėvų kraštu.
Jankus (Detroitas); aktorė Saksonijos krašto — pirm. L. La prie palapinės su garuojančiais Sveikinimo žodį tarė ir Illinois
6 tos iki 7-tos vai. vak. PL cen dolerių auką „Draugui".
patiekalais. Čia vikriai sukosi
valstijos atstovas Jim Meyer. Il
Gaila, kad prieš tris savaites Audrė Budrytė (čįikaga); Lietu- banauskas; Salzgitterio — pirm.
tre, Lemonte.
svečiams patarnaudamos ILR
linois gubernatoriaus Jim Edji turėjo nelaimingą atsitikimą viu Rašytojų dr-jos pirm. Pau- R. Gasiūnas; Schwetzingeno —
lygos valdybos narės ir jų talki
gar vardu visus pasveikino jo
- paslydo namuose ir sunkiai l i u 8 Jurkus (Woodhaven) ir li- pirm. J. Vitkus; Stuttgarto —
ninkės. 250 porcijos cepelinų
atstovė tautybių reikalams Pat
susižeidė stuburo apatinę dalį ir teratas Kęstutis Keblys (Baton pirm. L. Klafs ir Tiuringijos LB
apylinkė — pirm. R. Dab- bematant svečių lėkštėse Michalski. Buvo ir daugiau
dar tebeguli lovoje. Tačiau Rouge)
šauskas. Centrinė LB apylinkė iškeliavo ant stalų po pavėsin (nekalbėjusių) svečių, jų tarpe
Po programos — bufetas.
netrukus jau žada vėl grįžti į
leidžia „Vokietijos LB valdybos gais medžiais. Juos sekė Lietuvių Respublikonų fe
Įėjimas — 8 dol. asmeniui.
sveikųjų eiles ir toliau tęsti
informacijos" biuletenį, ku kotletai grybų padaže ir deracijos pirm. Casey Oksas,
Visi kviečiami dalyvauti.
diplomatinį darbą.
Detroito Lietuvių riame aprašoma įvairių apylin raudonų burokėlių draugystėje Kiniečių Respublikonų pirm.
Čia reikia pažymėti, kad Rū
Bendruomenės Jubiliejaus kių veikla, darbai ir reikalai. kartu su kitais prieskoniais. Ban Liu ir kt.
tos senelis yra žinomas isto
Ilgiausiai laikėsi kugelis su
rengimo komitetas
rikas, visuomenininkas, spau
Po „oficialiosios" dalies užgro
gausiais spirgučiais, kurio, lyg
dos bendradarbis Jonas Daižinodamos, šeimininkės buvo jo Barniškio orkestras, vėjas
NETURI BŪTI
nauskas, kuris ją lavino lenkų
LIETUVOJE MIRĖ
nemažai
prigaminusios. sklaidė dainų garsus. Buvo pra
UŽMIRŠTAS
kalboje prieš išvykstant į
SKAUTININKAS
Pritrūko net kavos. Bet trokšti vesti laimėjimai. Žmonės vaiši
I^enkiją. Kaip žinome, J. Dai- ALGIMANTAS ŽILINSKAS
nereikėjo, nes prie pastato nosi, bendravo, politikavo...
Šiais metais rugsėjo 28 d.
nauskas puikiai kalba lenkiš
sienos prisiglaudusiame „bare" JAV prezidentiniams rinki
sukanka 10 metų, kai Lietuvos
kai, rusiškai ir kitomis kal
Leonas Maskaliūnas, Vladas mams artėjant, svarstyta JAV
Š.m. rugpjūčio 20 d. Kaune
Valstybinio teatro aktorius
Andrijauskas ir talkininkai vyriausybės ir kandidatų nusi
bomis, o taip pat skaito tomis mirė Lietuvos Skautų sąjungos
Henrikas Kačinskas, atsiskyrė
turėjo nemažą atsargą gėrimų, teikimai Lietuvos reikalams, jų
kalbomis leidžiamą literatūrą. tarybos ir pirmijoft pirmininkas
su šiuo pasauliu.
alaus, o pageidaujantieji galėjo nusivokimas tarptautiniuose
E. Šulaitis jūrų skautininkas fil. Algi
Spalio 13 d. Šv. Petro lietuvių
ir ko nors „macnesnio" įvykiuose. Ypač daug dėmesio
mantas Žilinskas: Mirties prie
parapijos bažnyčioje. Bostone,
tarpusavio pokalbiuose skirta
atsigerti.
žastis
—
kepenų
vėžys.
Fil.
A.
Nedelskite ir užsisakykite bi
bus aukojamos už jį šv. Mišios,
Lietuvoje vykstantiems rinki
Žilinskas
daug
metų
pirmi
lietus į dienraščio „Draugo" po
celebruojamos parapijos klebono
Gegužinei vadovavo ILR lygos mams. Girdėta nuomonių, kad
ninkavo
Melbourno,
Australi
kylį, būsiantį Martiniąue salėje
kun. A. Kontauto. Po Mišių pirmininkas Anatolijus Milūrugsėjo 22 d. Bilietai gaunami joje, ASS skyriui'ir kelias ka įvyks atminimo renginys nas. Bedarbiais neliko nei kiti būtų gera turėti politinę popietę
ar vakaronę, kur be svečių,
ir stalai užsakomi dienraščio ad dencijas buvo Akademinio parapijos salėje po bažnyčia.
valdybos nariai — uoliai vyk kandidatuojančių į įvairius pos
Skautų sąjūdžio
atstovo
ministracijoje.
H. Kačinskas sukūrė įvairių dant pareigas, kai kuriems jų tus, būtų gvildenamas jų renkapareigose.
charakterių,
epochų ir tautų nei kugelio neteko paragauti, o mumas. Tam organizuoti inicia
Pasaulio lietuvių centro ru
vaidmenų
savo
ilgoje artistinėje apie cepelinus galės svajoti iki tyvos galėtų imtis Illinois Lietu
dens sezono atidarymas bus rug
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