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Baltąjos valstybių klausimas 
svarstomas JAV Senate 

Los Angeles , rugsėjo 21 d. 
(BAFL) — Rugsėjo pradžioje 
Amerikos baltų laisvės lygos 
prezidentas Valdis Pavlovskis, 
lydimas Amerikos latvių advo
katų sąjungos pirmininkės 
Vivian Solomon ir Amerikos 
latvių d-jos atstovės Lelde Gil-
man, Baltijos valstybių klausi
mais turėjo ilgą pasi tar imą su 
JAV senatoriumi Gordon 
Smith (respublikonas iš Origo-
no). 

Nuo šių metų kovo mėnesio 
Baltų laisvės lyga veda stiprią 
akciją Vašingtone, kad Kon
gresas pravestų apklausinė
jimus ' dėl Baltijos valstybių 
pakvietimo į NATO ir dvišalių 
sutarčių pasirašymo bei sau
gumo klausimais. 

Senatorius Gordon yra Se
nato užsienio reikalų komiteto 
Europos pakomitečio pirmi
ninkas. Senato užsienio rei
kalų (santykių) komiteto pir
mininku yra konservatyvus 
respublikonas iš North Caroli-
na valstijos Jesse Helms. 

Senatorius labai palankiai 
pažiūrėjo i Baltų laisvės lygos 
delegacijos keliamus klausi

mus ir pažadėjo juos iškelti 
Senate. 

Rugsėjo 18 d. sen. Gordon 
oficialiai pranešė, kad minė
tais klausimais Senate ruo
šiamas viešas apklausinėji
mas (public hearing) lapkričio 
ar kitų metų sausio mėnesi. 
Maždaug tuo pačiu metu, kai 
Senato užsienio reikalų (san
tykių) komitetas vykdys ap
klausinėjimą dėl Madride 
priimto nutarimo plėsti NA
TO, j jį pakviečiant Čekiją, 
Lenkiją ir Vengriją. 

Šiuo metu Senato užsienio 
reikalų komiteto ir Europos 
reikalų pakomitečio štabai ap
taria apklausinėjimo laiką, 
pobūdį ir sudarinėja kviestinų 
liudininkų sąrašą. 

Valdis Pavlovskis spaudai 
pareiškė, kad šis apklau
sinėjimas Baltijos valstybėms 
labai svarbus: tuo Amerika 
rodo savo dėmesį Baltijos val
stybių saugumo, ekonominės 
pažangos ir demokratinio vys
tymo problemoms ir gerina jų 
galimybes tapti NATO ir Eu
ropos sąjungos narėmis. 

J u o z a s Kojelis 

Algimanto Žižiūno nuotr.: Grupė Pasaulio lietuvių benc-iomenės LX Seimo, įvykusio liepos 1-7 dienomis Vil
niuje, dalyvių Lukiškių aikštėje. (18 kaires) JAV LB Krašt: valdybos pirmininkė Regina Narušienė, Teresė Ge
čienė, Vytas Maciūnas, Liuda Rugienienė, Rimantas Bitėi.js, Algis Rugienius, Julius Vėblaitis, Vaiva Vėbraitė 
Gustiene ir Algimantas Gečys 

Lenkijos parlamento rinkimai 
nepakeis tarpvalstybinių 

santykių 
Vilnius , rugsėjo 22 d. 

(Elta) — Seimo pirmininko 
Vytauto Landsbergio nuo
mone, po Lenkijoje įvykusių 
parlamento rinkimų Lietuvos 
ir Lenkijos parlamentų ben
dradarbiavimas nepasikeis. 
Jis neturėtų pasikeisti, pasak 
jo, bent jau į blogąją pusę. Tei
giamu momentu bendradar
biavimui su dabart ine koali
cine Seimo dauguma V. 
Landsbergis laiko „Laisvės 
sąjungos" įtakos sustiprėjimą 
Lenkijoje. 

„Mums malonu, kad sus
tiprėjo pozicija mūsų senų 
draugų ir tiesioginių par tne
rių — 'Laisvės sąjungos'. Tai 

yra art ima mums nuosaiki, in
telektuali politinė jėga, de
šiniojo centro pobūdžio", sakė 
V. Landsbergis pirmadienio 
spaudos konferencijoje. Lietu
vos Seimo pirmininkas mano, 
kad j i sudarys koaliciją su 
„Solidarumu", o ne su pra
laimėjusiomis jėgomis. 

Jo nuomone, labai gerai, kad 
būtent dar ano Lenkijos Seimo 
kadencijoje buvo sukurtos Lie
tuvos ir Lenkijos parlamentų, 
vyriausybių bendradarbiavi
mo institucijos. Bus įtvir
t intas, pasak jo, politikos tęs-
timumas, kuris yra labai svar
bus dalykas. 

ESBO įkurs Baltarusijoje 
stebėjimo grupę 

Viln ius , rugsėjo 19 d. (BNS) 
— Lietuva sveikina Europos 
Saugumo ir bendradarbiavimo 
organizacijos (ESBO) spren
dimą įkurti Baltarusijoje ste
bėjimo grupę. 

Kaliningradas ar 
Karaliaučius? 

Viln ius , rugsėjo 22 d. (Elta) 
— Seimo narys Stanislovas 
Buškevičius pasiūlė įteisinti 
tradicinių lietuviškų Kara
liaučiaus krašto vietovardžių 
vartojimą Lietuvoje. „Tai labai 
svarbu mūsų istorinei a tmin
čiai, o Rusijai kiekvieną kar tą 
mandagiai primintume etninę 
ragiono priklausomybę", mano 
jis. 

Jei šiam siūlymui bus pri
tarta, Sovietskas turės būti 
vadinamas Tilže, Niemanas — 
Ragaine, Kaliningradas — 
Karaliaučium ir t.t. 

Stanislovas Buškevičius 
mano, jog šio nutar imo vyk
dymą turėtų prižiūrėti Valsty
binė kalbos komisija, o nesilai
kantiems jo — skirti pinigines 
baudas. 

Toks siūlymas buvo įregist
ruotas Seimo sekretoriate ir. 
Seimo nario manymu, turėtų 
būti svarstomas spalio mėne
sio visuotinuose posėdžiuose. 

Rusija keičia savo santykių su 
Baltijos valstybėmis taktiką 

Lietuvos atstovai ESBO pa
brėžė, kad Lietuva ypač sudo
minta demokratiniu baltarusi-
jos vystymusi ir reiškia viltį, 
kad joje bus gerbiami visuoti
nai pripažinti konstituciniai 
principai, nebus pažeidžiamos 
teisės, spaudos bei susirinki
mo laisvės. 

Lietuvos URM informacijos 
skyrius praneša, kad ši lietu-
vos nuomonė buvo perduota 
Baltarusijos užsienio reikalų 
ministrui Ivan Antonovič, da
lyvavusiam ESBO Nuolatinės 
tarybos posėdyje, kai buvo 
priimamas sprendimas dėl Pa
tariamosios ir stebėjimo gru
pės įkūrimo Baltarusijoje. 

Ši grupė padės Baltarusijos 
vyriausybei vykdyti demokra
tines reformas bei stebėti poli
tinius įvykius Baltarusijoje. 

Pasiūlymą įkurti tokią in
stituciją ESBO pateikė Balta
rusijos vyriausybei pernai 
lapkričio mėnesį, po įvykusio 
prieštaringai vertinamo refe
rendumo ir jį sekusios poli
tinės krizės. 

Dauguma pasaulio valsty
bių bei tarptautinių organiza
cijų nepripažįsta šio referen
dumo rezultatų bei, remiantis 
jais. sudaryto naujojo Baltaru
sijos parlamento. 

Vilnius , rugsėjo 22 d. 
(Elta) — Tokią išvadą padarė 
nepriklausomi Lietuvos spe
cialistai, susipažinę su dar 
viešai neskelbtu Rusijos už-

* Vidaus re ika lų m i n i s t r o 
V. Žiemelio įsakymu, nuo 
rugsėjo 1 d. 2.5 karto pakelti 
Respublikos policijos komisar
iatų vadovų ir jų pavaduotojų 
atlyginimai. Dabar keliolikai 
Kauno policijos komisarų, 
kaip ir jų kolegoms visoje Lie
tuvoje, su visais priedais kas 
mėnesį valstybė mokės apie 
7,000 Lt, t.y. dešimt kartų 
daugiau negu eiliniam polici
ninkui. Kiek tai turės įtakos 
sudėtingos kriminogeninės si
tuacijos gerėjimui bei korupci
jos policijos valdininkų kabi
netuose mažėjimui, parodys 
laikas. Juolab kad. gerinant 
policijos komisarų buities ir 
poilsio sąlygas, bent Kaune 
paprasti policininkai, pasibai
gus tiesioginio darbo valan
doms, kone lažo principu ge
nami patruliuoti į gatves. 

sienio ir gynybos politikos ta
rybos pranešimu „Rusija ir 
Pabaltijys". š į dokumentą pa
vyko gauti ir „Lietuvos rytui". 

Naujoji 42 pus^pių studija, 
šį mėnesį aptarta įtakingų Ru
sijos politikos, verslo ir inte
lektualų tarybos posėdyje, 
neseniai neoficialiais kanalais 
pasiekė Lietuvos politikus ir 
diplomatus. Rusijos ambasa
dos spaudos atstovas Boris 
Kirilov „Lietuvos rytui" 
(09.22) sakė, jog šis prane
šimas dar nepasiekė Rusijos 
ambasados Vilniuje, todėl ko
mentuoti jo negalįs. 

Panašių atsakymų sulaukė 
ir oficialūs Lietuvos pa
reigūnai, bandė Rusijos am
basadoje ką nors sužinoti apie 
Rusijos užsieni' ir gynybos 
politikos tarybos pranešimą. 
Yra žinoma, kad Rusijos spe
cialistų taryba pritarė 
„pozityviai Rusijos ir Baltijos 
valstybių darbotvarkei, nors 
dar neseniai Bahijos valstybės 
buvo traktuojamos kaip arti
mas užsienis. Kuriame, rusa

kalbių interesai gali būti gina
mi ne tik politinėmis prie
monėmis, bet ir karine jėga". 
„Karingas Maskvos tonas 
keičiasi, interesai — lieka", 
tokia an t raš te pradeda pirmą 
puslapį, „Lietuvos rytas". 

Seimo pirmininkui kenkia 
pataikūnai 

Vilnius, rugsėjo 19 d. 
(Elta) — Opozicinės Seimo 
Lietuvos demokratinės darbo 
partijos (LDDP) frakcijos na
rio Justino Karoso nuomone, 
iš baimės ir partinio prisi
rišimo gimsta pataikūnai. 
Rugsėjo 19 d. spaudos konfe
rencijoje jis sakė, kad šiuo 
metu nuo pataikūnų labiau
siai kenčia Seimo pirmininkas 
Vytautas Landsbergis. 

* P r e z i d e n t a s A l g i r d a s 
B r a z a u s k a s dėkingas vi
siems, pasveikinusiems jį su 
65-uoju gimtadieniu. ..Visi 
sveikinimai, gauti ir žodžiu, ir 
raštu, yra man labai malonūs. 
Už visus juos esu labai dėkin
gas", žurnalistams pirmadienį 
Prezidentūroje sakė valstybės 
vadovas. Prezidento darbot
varkėje pirmadieni nebuvo jo
kių oficialių susitikimų ar pa
sitarimų — nuo ankstyvo ryto 
iki vakaro jis priiminėjo svei
kintojus. Jų sąraše — per 
šimtą žmonių. 

J. Karosas sake, kad tai be 
kita ko liudija Lietuvos televi
zijos pradėtas ir vėliau nu
trauktas kurti ' Imas apie Vy
tautą Landsber_-: „Jeigu tele
vizijos vadovą- būtų nepa-
taikūnas Vytau" is Kvietkaus-
kas, tokio filmo >ūtų nebuvę. 
Tuomet V. La- sbergiui ne
būtų pakenkta mano J. Ka
rosas. 

Seimo nario duomenimis, 
vėl pasirodė a: niminė kny
gelė „Pasaulis pie Vytautą 
Landsbergį", k rioje — vien 
pagyrimai, „tarytum jis būtų 
ne realus žmog;is, politikas, o 
neklystantis Die as". 

J. Karosas teigė negalįs pa
neigti kalbų apx įtarimus, jog 
tai yra speciai uų tarnybų 
darbai. Tačiau J Karosas lin
kęs manyti, kao tai yra pa
taikūnų darbas Seimo nario 
nuomone, mes patys turime 
blokuoti pataiki: išką psicho
logiją. Tai, pasak o, yra totali
tarines visuomer s palikimas. 
kurio reikia a t s t a t y t i . 

Genocido centras 
ragina žmones 

liudyti apie 
praeities baisumus 

Vi ln iu s , rugsėjo 16 d. (BNS) 
— Lietuvos gyventojų genoci
do ir rezistencijos tyrimo cent
ras prašo žmonių prisiminti 
karo ir pokario metų nusikal
timus ir padėti įvykdyti teisin
gumą. 

Centras dienraštyje „Lietu
vos aidas" paskelbė, kaip su 
juo susisiekti, ir prašo tiesiogi
nių ir netiesioginių liudytojų 
parodymų, kurie palengvintų 
ir archyvinių dokumentų pa
iešką. 

Centras tikisi gauti informa
cijos apie genocido nusikalti
mus, nusikaltimus žmoniš
kumui ir žmonijai. Lietuvos 
gyventojų persekiojimą okupa
cijų metais, ginkluoto ir ne
ginkluoto pasipriešinimo oku
pacijoms reiškinius. 

Genocido tyrimo centras 
ypač laukia žinių apie „liau
dies gynėjų" pavardes ir slapy
vardžius, tardymus vykdžiu
sius asmenis, jų naudotą 
smurtą. 

Svarbūs ir liudijimai apie 
taikių gyventojų žudymą ir 
kankinimą, turto naikinimą, 
sodybų deginimą, pasiprie
šinimo okupantams judėjimo 
dalyvių žudymą, sakoma cent
ro pranešime. 

* „ P r e z i d e n t o r i n k i m ų 
traukinys laukia starto signa
lo", tokia tema gvildenama 
„Kauno dienoje" (09.22). „po
litikos aidų" skyrelyje. Laik
raštis pabrėžia, kad „vie
nintelis A. Brazauskas kol kas 
neatskleidė savo ketinimų, 
tuo tarsi atsiribodamas nuo 
bet kokių kaltinimų iš
ankstine rinkimų agitacija. 
Kol j is viešai nepareikš savo 
apsisprendimo, spėliot', kas iš 
rimčiausių kandidatų ketve
riukės susitiks finalinėje po
roje ir kas laimes rinkimus. 

Pasaulio naujienos 
(Remiantis BNS. Reuter, DPA, AP, 'nterfax. ITAR-TASS. BeiaPAV 
R1A ir ELTA žiruų agentūru pranešimais) 

Varšuva. Lenkijos ..Solidarumo" rinkimų akcija (SRA), vi 
suotiniuose rinkimuose nugalėjusi valdančius okskomuni<?tus. 
pirmadieni paskelbė šią savaitę su mažosiomis partijomis pra
dėsianti derybas dėl koalicijos. Marian Krzaklewski, vadovau-
jantis ..Solidarumui", kuris vienija beveik 40 nedidelių deši
niojo sparno partijų, nedviprasmiškai pasako norintis derybų 
tik su dviejomis partijomis, kurias, kaip ir ..Solidarumą", pa
gimdė buvusi antikomunistine opozicija. 

Serebreny Bor, Rusija. JAV viceprezidentas Al Gore pir
madienį Rusijos orbitine stotį ..Mir" pavadino ..labai sena" ir 
užsiminė, kad Jungtines Valstijos gali nepasiųsti =ia savaite 
planuojamos pamainos į orbitinę stotį. A. Gore susitikime su 
Rusijos premjeru Viktor Černomyrdin pamaskveje aiškiai at
skyrė Rusijos ir JAV bendradarbiavimą kosmoso srityse nuo 
JAV įsipareigojimų 11 metų dirbančiai stočiai. Pirmadienį sto
tyje „ M i r atsirado naujų problemų kompiuteryje ir anglies 
dvideginio pašalinimo sistemose. 

Briuselis. NATO generalinis sekretorius Javier Solcna pir
madienį aiškiai pareiškė, kad kitą liepą pasibaigus dabarti
niam mandatui, tarptautinė bendruomenė išlaikys savo kari
nes sausumos pajėgas Bosnijoje. Tačiau jis pažymėjo, kad pa
dėtis yra ypač nepastovi, ir Vakarai daugiausia dėmesio skiria 
dabartinei situacijai. J. Solana sakė. kad Vakarai, tarp jų 
Jungtinės Valstijos, nekalba apie pasitraukimą iš Bosnijos kitą 
vasarą. Prezidentas Bill Clinton pažadėjo JAV Kongresui, kad 
Vašingtonas sieks pasitraukti iš etniškai susiskaldžiusios Bos
nijos, kai baigsis mandato galiojimo laikas. Didžioji Britanija ir 
Prancūzija pareiškė išeisiančios iš regiono, jei tai padarys ame
rikiečiai. 

Talinas. JAV prezidentas Bill Clinton. pagerbdamas žuvu
siųjų estų taikdarių atminimą, pažadėjo dar labiau stengtis, 
kad Estija taptų pilnateise naujos Europos kūrimo partnere. 
Tai sakoma jo užuojautoje Estijos prezidentui Lennart Meri dėl 
14 estų karių žūties Kurksės sąsiauryje. 

Varšuva. Lenkijos ekskomunistinė Kairioji demokratų są
junga privalo pasikeisti ir persigrupuoti, po pralaimėjimo sek
madienio visuotiniuose rinkimuose pa.eiškė buvęs jos vadovas 
Lenkijos prezidentas Aleksander K\vasniewski. Prezidentas 
komunistų partiją po senojo režimo žlugimo 1989 m. atnaujino 
kaip socialdemokratinį judėjimą, kuris laimėjo 1993 metų par
lamento rinkimus. A. Kwasniewski paliko partiją, kai prezi
dento rinkimuose 1995 m. nugalėjo opozicijos herojų Ledi Wa-
lęsa, tačiau buvusiems bendražvgiams jis tebedaro didelę įta
ką. 

Vašingtonas. JAV prezidentas Bill Clinton vengė klau
simų apie Teisingumo departamento atliekama tyrimą, po ku
rio gali būti paskirtas ypatingas prokuroras, tirsiantis kaltini
mus kampanijos finansiniais pažeidimais. ..Aš apie tai nieko 
nežinau. Aš tikrai nieko apie tai nežinau", gūžtelėjęs pečiais at
sakė B. Clinton, lėktuvu skrisdamas iš San Francisko. Baltieji 
Rūmai ir Teisingumo departamentas šeštadienį paskelbė, kad 
departamentas per 30 dienu atliks tyrimą, po kurio bus nu
spręsta, a r turi būti pradėtas formalesnis. 90 dienų tyrimas dėl 
nepriklausomo prokuroro paskyrimo. Viceprezidentas Al Gore 
taip pat į trauktas j tyrimą. Tarp pateiktų kaltinimų yra klausi
mai, ar jam priderėjo 86 kartus skambinti iš Baltųjų Rūmų ir 
prašyti paramos 1996 metu politinėms kampanijoms. Federali
nis įstatymas draudžia prašyti politinės finansinės paramos 
valstybinio turto sąskaita. Teisingumo departamentas taip pat 
tirs, ar, prašydamas paramos kampanijai. B. Clinton skambino 
iš savo Ovaliojo kabineto. B. Clintbn sake neprisimeną- tokių 
skambučių, o Baltieji Rūmai pareiškė, kad bet kokiu atveju 
prezidentas būtų atleistas nuo kaltinimų. B. Clinton atr<xiė ge
rai nusiteikęs, grįždamas iš trijų renginių, kuliuose D< mok-
ratų valstybiniam komitetui buvo surinkta apie 950.000 dole
rių. 

Italija. Popiežius Jonas Paulius II sekmadienį paragino 
krikščionių bendruomenę ruoštis ateinančiai ..Pasaulinei šei
mos dienai" ir sakė. kad šeima yra gyvybiškai būtina žmogaus 
gyvenimui. Popiežius sakė. kad "leidus Dievui", jis vadovaus 
Rio de Janeire vyksiančiam ..Pasauliniam popiežiau^ ir šeimos 
susitikimui". Brazilijoje popiežius numato lankytis spalio 2-6 
dienomis. ..Svarbu, kad krikščionių bendruomenė, ypatingai 
šeimos, ateitų į šį renginį pasiruošusios ir gerais susipažinu
sios su šeimos klausimais", sakė popiežius tradiciniame sekma
dienio kreipimesi j piligrimus. ..Šeima yra gamtos lopšys, kur 
galima su džiaugsmu sutikti žmogaus gyvybę, ja mylėti, ginti 
ir lavinti. Mielos šeimos, jūs esate žemės druska T pasaulio 

• šviesa", sakė popiežius. 

Karaliaučiaus sritis drauge su Rusijos Baltijos laivynu ke
tina regione sukurti galingą kosminio ryšio sistemą, laikraščio 
„Straž Baltiki" korespondentui pranešė Rusijos Baltijos laivy
no ryšių valdybos viršininkas kontradmiroias Igor Vdovin. Ru
sijos ryšių priežiūros tarnybos Karaliaučiaus srities valdybos 
viršininkas Viktor Bužinskij sakė. kad dabar regionas palaiko 
tarptautinį ryšį per ..Rostelekomo" centrus Maskvoje ir Sankt 
Peterburge. Visi vieliniai ir radijo ryšio kanalą: iš Karaliau
čiaus eina per nepriklausomas Baltijos valstybes, daugiausia 
— per Lietuvą ir Latviją. 

ganėtinai sunku. Tačiau, ma
tyt, naujasis Lietuvos prezi
dentas bus vienas iš keturių: 
V. Adamkus. A Brazauska.v 
V. Landsbergis ar A. Paulaus
kas". 

KALENDORIUS 
Rugsėjo 23 d.: Linas, Lina. 

Tekle. Galinas. Taga. 
Rugsėjo 24 d.: G"r:irdas, 

Rupertas. Erna. Gedvinas 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
LITHUANIAN MERCY LIFT IR 

DOVANOS 
PRANĖ ŠLUTIENĖ 

Užpraeitą pavasarį iš St. 
Margaret Mercy ligoninės, 
Hammond, Indiana, LML bu
vo apdovanota nepaprastai ge
rais, brangiais aparatais, Kar
diochirurguos reikmenimis, 
nes keitė kardiochirurgą, apa
ratūra nephrologijos ligų tyri
mams, dializės aparatais, 
pirštinėmis, švirkštais, kate
teriais ir daug kitų gydymui 
reikmenų, kuriuos galėjome 
paskirstyti visiems, kur tik 
daiktai buvo reikalingi. Kitos 
dėžės net ir nebuvo atidary
tos, vadinasi, daiktai nauji. 
Pas mus yra ilgi sąrašai pra
šymų, kuriuos surenkame, ap
silankant Lietuvoje arba at
siunčiama paštu bei telefaksu. 
Ne visada galime išpildyti no
rus, o kartais gauname tokių 
daiktų, kurių jie visai ne
prašė, bet tikrai reikalingi. 
Net ir baldai, likę nuo soviet
mečio, jau suplyšę nuo naudo
jimo, bet nėra pinigų juos pa
keisti ar aptraukti. Kol eko
nomika pasikeis, vargiai ma
tysime, ypač ligoninėse, dras
tiškų pasikeitimų. Juk mes 
žinome ir matome, kad ne-
siunčiam naujų daiktų, bet 
Amerikoje vyksta amortizaci
ja, dovanojami daiktai yra 
nurašomi, dažnai gerina ir 
gražina ligonines, tai tie kei
čiami baldai yra daug geresni 
nei ką turi kai kurios ligo
ninės Lietuvoje, ypač nusk
riaustuose rajonuose. Galiu 
sakyti, tas pats yra ir didelėse 
miesto ligoninėse. 

St. Margaret Mercy vienuo
lės valdo keturias ligonines. 
Keitė ypatingus, tik psichia
trinėse ligoninės skyriuose 
pritaikytus, suolus, kėdes ir 
baldus. Baldai tokie, kurie yra 
gan sunkūs, du žmonės nepa
kels. Yra be siūlų, kad ne
galėtų panaudoti depresijos 
paveiktas ligonis pasikorimui. 
Jų buvo netoli 100. Paskirsty
ta per psichiatrines ligonines 
Lietuvoje. Buvo nemažai viso
kių kitų aparatų, kuriuos jie 
patys pritaikė prie veikimo 
Lietuvoje. Buvo net 5 chirurgi
niai stalai su visais priedais, 
buvo ausies tikrinimui bebal-
sinė kamera ir ilgas susirinki
mams ąžuolinis stalas su 12 
aukštų, dirbtine oda aptrauk
tų, kėdžių. Visos dovanos, už
pildė tris 52 pėdų talpintuvus. 
Vertė: per 300,000 dolerių. 

Tarp visko buvo dar prie 
grindų pritvirtintos nerūdy-
jančio plieno spintelės. Imti. 
ar neimti, tai didelis klausi
mas, nes jų paėmimas parei
kalautų daug darbo. Bet kaip 
būtų reikalinga! Vienuolė se
suo Silvaria sakė, kad jos dar
buotojai išardys, jei mes no
rime. Kaip nenorėti, net ir 

būtų geros ir kurioje virtuvėje. 
Pagalvojau, kur jie dės? Ir 

štai — atjungtas vanduo, elek
tra, tik kraukis ir vežkis. 
Sudėjome visas dalis į vieną 
vietą, galės ten prisitaikyti. 
Sesuo Silvaria sakė, jų vertė 
26,000 dolerių. Visai mažai 
naudotos, labai gerame sto
vyje. Išsiuntėm, nežinodami 
kur pateks. Dr. Ona Grima-
lauskienė, kuri savanoriškai 
prižiūrėjo LML siuntas, yra 
labai gerai susipažinusi ir su 
teisinės ir psichiatrijos medici
na, paskyrė Valstybinės teisės 
medicinos tarnybai. Štai padė
kos laiškas: 

„Norime pareikšti nuošir
džią padėką už Jūsų suteiktą 
paramą Lietuvos Valstybinei 
teisės medicinos tarnybai. 

Lietuvos Sveikatos apsaugos 
ministerijos Labdaros priėmi
mo komisija iš Jūsų atsiųstos 
labdaros siuntos skyrė mūsų 
tarnybai metalinių spintelių, 
kiek anksčiau esame gavę 
vežimėlių ligonių pervežimui, 
taip pat nemaža higieninių ir 
skalbimo priemonių. Visa tai 
labai pravartu mūsų sun
kiame kasdieniniame darbe, 
kadangi normaliam tarnybos 
funkcionavimui skiriamų val
stybės lėšų nepakanka. 

Dar kartą Jums ačiū už pa
ramą. Norime pakviesti Jūsų 
atstovus susipažinti su mūsų 
Tarnybos darbu, apsilankyti 
Vilniaus lavoninėje ir kituose 
padaliniuose, ir įsitikinti, jog 
Jūsų parama tikrai buvo 
mums reikalinga. Kad tikrai 
taip yra, mes norime pailius
truoti ir nuotraukomis, kurias 
siunčiame su šiuo padėkos 
laišku. 

prof. Antanas Garmus 
Generalinis direktorius" 

Tai taip LML gauna dovanų 
iš įvairių vietovių. Nors tu
rime, kur apmoka mūsų siun
tas, bet nemažos ir išlaidos. 
Raštinių, telefono ir telefakso 
išlaidos — didingos. Dirba tik 
daliniu (20 vai.) apmokama 
administratorė, bet ir jai susi
daro daugiau valandų. Visi 
kiti yra neapmokami labdaros 
savanoriai. Steigėjų yra, kur 
dirba aštuntus metus. Vieną 
kartą į metus ruošiame gan 
iškilmingą pokylį nepaprastai 
įdomiose vietose, kad tik pri-
trauktumėm dalyvius. Pokylis 
yra vienintelis LML lėšų telki
mo vakaras. Šiemet jis pava
dintas „Vilties vėjų" vardu ir 
įvyks spalio 4 dieną, JSpirit of 
Chicago" laive. Vietas galime 
rezervuoti pas Marytę Ne-
mickienę tel.: 708-442-8297. 
Dalis bilieto kainos yra nura
šoma nuo federalinių mokes
čių. 

Pranė Šlutiene (iš kairės); ses. Salvaria ir Zita Ewen St. Margaret Mercy 
ligoninėje , kuri skyrė Lietuvos ligoninėms naudingos ;rang08. 

St. Margaret Mercy ligonines dovanotos metalinės spintelės puikiai tiko 
Vilniaus lavoninės pirmojoje sekcijinėje. 

BAŽNYČIA LIETUVOJE 
IR PASAULYJE 

BE VĖŽIO GYVENIMAS 
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

Iš ketveriopos nuo vėžio, 
ypač nuo krūtyje ir prostatoje 
jo apsaugos jau su dviem susi
pažinome, kad mums reikia 
valgyti vaisius-daržoves iki 9 
kartų per dieną. įskaitant ir 
gausų, iš sojos pupelių paga
mintą, maistą. Taip pat jau 
žinome, kad stambmenos-sė-
lenos 'fiber) ir kopūstinės dar
žovės yra vėžio priešai. Tai 
pirma nuo vėžio apsauga — 
tik naudokimės jąja. 

Antroji apsauga nuo vėžio 
yra gyvuliniams riebalams sa
vo virtuvės durų užtrenkimas 
ir langų uždarymas, kad jie ir 
pro juos neįlįstų ir mums 
vėžio neprišauktų. 

Žmogui pakanka alyvų ar ki-

būriu lietuvių, prancūzų ir 
vengrų kunigų koncelebravo 
šv. Mišias. Tarp svečių, ku
riuos pristatė tėvas Pierre, 
buvo Monako kunigaikščio 
sūnus, pavadinęs savo kilmę 
nereikšmingu dalyku, o „bu
vimą Kristaus kunigu" savo 
esme. 

Popietėmis vykdavo vadina
mosios „ateljė", praktiniai me
todiniai užsiėmimai pagal 
vaikų, su kuriais dirbo moky
tojai, amžiaus grupes. Čia irgi 
akcentuotas „ne idėjos, bet gy
vybės perdavimas". Pasak se
minaro vedėjų, ryšį su Vieš
pačiu per vidinę maldą gali 
atrasti labai maži, 3-4 metų 
amžiaus vaikai. 3-5 metų 
amžiaus vaikai yra labai 
imlūs, juos lengva nuteikti na
grinėtinam klausimui. Tačiau 
suprasti vaizdingus Jėzaus 
evangelinius palyginimus jie 
dar nepajėgūs, nes viską prii
ma pernelyg tiesiogiai. Tuo 
tarpu 7-9 metų amžiaus vai
kai linkę imtis veiklos, yra 
judrus, jau gali vertinti savo 
poelgius moralės požiūriu. Šio 
amžiaus vaikus derėtų supa
žindinti su Jėzaus išgydymais, 
pagarbiai, jėga nesibraunant 
ugdyti jų sąžinę. 

Panevėžio katechetikos cen
tras yra parengęs laipsniškos 
katechezės bei dvasinio gyve
nimo ugdymo programą pagal 
Noelle le Duc metodiką, skirtą 
ugdyti pradinių klasių moki
nius bei papildomai rengti Su
sitaikymo ir Eucharistijos sak
ramentams. Panevėžio kate
chetikos centro vedėja Zita 
Tručionienė, nusakydama pa
grindini šio seminaro tikslą, 
sakė, jog norėta 4 katechezę 
įlieti daugiau gyvybės". Anot 
tėvo B. Caule, būtina gerai 

tokio aliejaus 2-3 šaukštų die
noje, o daugiau augalinio alie
jaus gaukime iš vaisių, dar
žovių, grūdų ir ankštinių au
galų, kurie turi sveikų augalų 
aliejų ir saugo žmogų nuo 
vėžio. 

Trečia nuo vėžio apsauga 
— tinginystės 
užsmaugimas 

Visa mediciniška spauda yra 
pakartotinai pilna apie darbo-
mankštos naudą kiekvienam 
ir kiekvienai. Gaila, kad dar 
per daug mūsiškių yra akli ir 
kurti tokiai ne tik nuo vėžio 
apsaugai, bet ir savo širdies ir 
smegenų paguodai. 

Mat reguliarus, kad ir vidu-

darbas nušalina 
Šių metų mediciniškoje 

spaudoje („The New England 
Journal of Medicine", May 1, 
1997) paskelbti apie su 25,624 
moterimis daugiau kaip 13 
metų atliktų tyrimų duome
nys. Jie nurodo, kad net 37 
proc. sumažėjo krūtyse vėžio 
pavojus toms moterims, ku
rios vidutiniai darbavosi-
mankštinosi bent 4 valandas 
savaitėje. 

vėžį, galima įvairiai galvoti, 
bet atrodo, kad darbas tvarkė 
gamybą estrogeno ir progeste
rono, kurių gausumas yra 
vėžiui malonumas. 

Tai kodėl dabar mums 
darbą prakeikimu laikyti, ka
da mes visi ir visos privalome 
jį įsimylėti? 

Mūsų draugai 
ant ioksidantai 

Ketvirtas būdas, saugantis 
vėžio, ypač krūtyje, aišku, vy
rams prostatoje, yra gausus 

ŠEIMŲ STOVYKLA PAKUTUVĖNUOSE 
Liepos 18-27 d. Pakutuvė-
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TARPTAUTINIS „MAŽŲJV 
KATECHETĖS" SEMINARAS 

PAŽAISLYJE 
Liepos 21-25 d. Pažaislio Perre d' Ornell, kun. Benoit išmanyti ne tik paauglių psi-

vienuolyne vykusiam kate- Caule, Noelle le Duc, Anne- chologtfą, bet ir jų interesus, 
chetų seminarui vadovavo Marie le Bourhis, Marie- madas, muziką, grupės san-
Prancūzijos Notre Dame de Therese Rineu, Emanuelle tykius. Svečias, kuris pats dir-
Vie instituto nariai kun. dr. Bonhomma Kai kurie is jų \ ba su skautais, akcentavo ir 
— — — — — — — — Lietuvą atvyksta kasmet nuo krikščioniškųjų organizacijų 
tinis, net ir pensininko, dar- 1992 metų. Šis seminaras nuo reikšme. Seminaro pabaigoje 
bas stiprina širdį, smegenis, ankstesniųjų skyrėsi darbo kun. P. d'Ornell pakvietė vi-
tirpdo kūno riebalus, stiprina tvarka, dalyvių skaičiumi ir sus dalyvauti jo įšventimo į 
kūno atsparumą-imunitetą ir trukme. Tai buvo pirmasis vyskupus iškilmėse, kurios 
tuomi tolina vėžį^ Dabar jau tarptautinis katechetų semi- spalio 10 dieną įvyks Pa
žinomą, kad darbas-mankšta naras Lietuvoje. Be lietuvių ryžiuje. BZ, 1997, Nr. 15 
net 40-čia procentų sumažina jame dalyvavo nemažas būrys 
krūties vėžio pavojų. Aišku, ir vengrų, latvių, taip pat 
į kitas vietas betykantį vėžį prancūzų tikybos mokytojų — 

iš viso per 150 asmenų. Semi
naro iniciatorė — Tarpdiecezi-
nio katechetikos centro vedėja nuošė (Plungės raj.) Kretingos 
s. Birutė Briliūtė, vienas iš pa- pranciškoniškojo jaunimo tar-
grindinių renginio organizato- nyba antrą kartą surengė sto
rių — Panevėžio katechetikos vykią šeimoms, sužadėti-
centras. Seminarui rengtasi iš niams, vienišoms motinoms. 
anksto: kiekvienos vyskupijos §įaįg m e ta is buvo pasirinkta 
katechetikos centro atstovai ^ n ^ „geimą — tikėjimo ir 
dalyvaudavo pasirengimo su- evangelizacijos bendruomenė", 
sitikimuose Kauno arkivysku- Palapinėse gyvenę stovyklau-
pijos katechetikos centre. tojai, kurių buvo apie 260, 

Seminaro vedėjai ypač ak- drauge meldėsi, klausėsi pas-
Kodėf darbas taip atbaidė c * n t a v 0 " į į " ! reik*"* * * * k" tų bei liudijimų, dalijosi 

chezeje. Priešpiet vykdavo te- patirtimi, kūrybingai vakaro-
orinės kun. B. Caule bei kun. j 0 > Susitaikinimo ir atgimimo 
dr. Pierre d' Ornell paskaitos, kelionėje konferencijomis, pa-
Pastarasis prelegentas yra mokslais ir užtarimo malda 
Paryžiaus kunigų seminarijos dalyvius lydėjo stovyklos dva-
rektorius ir neseniai nomi- gmjg vadovas kun. Gediminas 
nuotasis Paryžiaus vyskupas Numgaudis, OFM, kuriam tal-
ordinaras. Paskaitų metu įmo kunigai pranciškonai As-
stengtasi atskleisti maldos tyus Kungys ir Aurelijus Gri-
slėpinį per gyvojo Dievo pajau- d m paskaitas skaitė kun. Vi
rimą, buvimo Dieve potyrį, at- das Karvelis, SJ, kun. Renal-
sivėrimą Šventajai Dvasiai das Reivytis ir Vilniaus uni-
Pasak kun. B. Caule, kate- versiteto Religijos studijų ir 
chizacijos metu vaikai visada tyrimų centro bendradarbis 

**.«,,<- , . « B-uOUO turėtų skirti dėmesį savo pro- Arūnas Peškaitis. Stovyklą 
valgymas antioksidantų, kurie tin be, ™ n t i m s , Šventajam aptarnauti padėjo Pakutu-
vėžį naikina jo užuomazgoje. ^ ^ - T a c i a u ** t l k P 8 ™ " venų Susitaikinimo sodyboje 
Antioksidantai yra vitaminai giamasis darbas — taip pras- gyvenantys atsiskyrėliai", jau 
A, C. E ir beta karotinas, ku- kaidrinamas kelias tikėjimui", 
ris iš morkų gaunamas. Valgy- — tvirtino jis. Kun. dr. P. 
darni gausiai vaisius ir dar- d'Ornell stengėsi atsakyti į 
žoves, mes tų prieš vėžį vaistų „amžinąjį" klausimą „Kas yra 
pakankamai gausime. Jie sau- žmogus?", kas daro žmogų tik-
go žmogų nuo vėžio, naikinda- ru žmogumi, sukurtą pagal 
mi „laisvuosius radikalus" Dievo paveikslą ir atpirktu 
(free radicals), kurie yra vėžio Dievo Sūnaus auka. 
pradininkai. Seminaro pradžios iškilmėse 

Tai štai ta ketveriopa nuo dalyvavo Panevėžio vyskupas 
vėžio apsauga kiekvienam ir Juozas Preikšas, liepos 23 
kiekvienai visai nesunkiai dieną seminaro dalyvius ap-
prieinama. Tik keiskime savo lankė Vilniaus arkivyskupas 
apsileidimą į darbštumą ir Audrys Juozas Bačkis bei 
mums vėžys nebus taip bai- Kauno arkivyskupas Sigitas 
sus. Sėkmės. Tamkevičius, kurie drauge su 

meji broliai pranciškonai, 
skautai, stovyklaujančius vai
kus globojo merginos iš Palan
gos. 

Stovyklos konferencijose 
kalbėta apie evangelinį atsi
naujinimą, siejant jį su san
tuokos ir šeimos problemati
ka. Arūnas Peškaitis apibrėžė 
asmens ir bendravimo sąvo
kas, aptarė naujuosius religi
nius judėjimus kaip būdingą 
laiko VeiŠkinį, atskleidė dvasi
nio gyvenimo tendenerjas, pa
niekinančias kryžių ir žlug
dančias asmenį. Kun. Vidas 

Karvelis, SJ kalbėjo apie 
šeimoms aktualius lytinio gy
venimo aspektus, akcentavo 
bendruomeninį sakramentų 
teikimo pobūdį. Stovyklą pra
turtino ir ekumeninė patirtis 
— pasidalyti patirtimi apie 
Šeimą, maldą, evangelizaciją 
buvo pakviesti kitų krikš
čioniškųjų bendruomenių at
stovai. Visą stovyklavimo lai
ką vyko nepertraukiama Šven
čiausiojo Sakramento adoraci
ja. 

Pakutuvėnų šeimų stovyklai 
vadovavusi KPJT prezidentė 
Rūta Domarkaitė bažnyčios 
žinioms" sakė, kad mintis su
rengti stovyklą šeimoms kilo 
pernai, suvokus, kad Bažny
čiai Lietuvoje šiuo metu la-1 
biausiai trūksta apaštalau
jančių vyrų ir gerų šeimų. 
Tiek pernykštę, tiek šiemetinę 
stovyklas lėšomis parėmė Kul
tūros ministerija. 

Tuo pačiu metu Pakutu-
vėnuose veikė ir gobelenų au
dimo stovykla. Dar vieną sto
vyklą KPJT surengė Salan
tuose, kurioje dalyvavo apie 
50 vaikų bei jaunuolių iš Ka-
liaučių srities. Kretingos pran
ciškoniškojo jaunimo tarnyba, 
kurią sudaro 70 narių, buvo 
įsteigta 1995 m. pavasarį. 
Birželio 15-22 d. Varėnos ra
jone KPJT organizavo preven
cinę stovyklą sunkiai au
klėjamiems paaugliams. Jau 
penkeri metai vyksta vadina
mosios Kalvarijos stovyklos, 
kurių dalyviai pėsčiomis ke
liauja į Žemaičių Kalvariją. 
Šiemet KPJT organizuotoje 
Kalvarijos stovykloje dalyvavo 
apie 100 žmonių. Rengiantis 
vyskupo E. Bartulio ingresui, 
KPJT organizavo evangeliza
cijos dienas Šiauliuose. 
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PASKIRTAS NAUJAS 
NUNCIJUS LIETUVAI 

Apaštalinė nunciatūra Lie
tuvoje pranešė, kad liepos 9 d. 
13 vai. Vatikano spaudos sa
lėje buvo paskelbta, jog Jo 
Šventenybė Jonas Paulius II 
paskyrė arkivyskupą Erwin 
Josef Ender naujuoju apašta
liškuoju nuncijumi Lietuvai, 
Latvijai ir Estijai. 

Arkivyskupas Erwin Josef 
Ender gimė 1937 m. rugėsjo 7 
d. Steingrinde, Vokietijoje. 
1965 m spalio 10 d. buvo 
įšventintas kunigu ir inkar-
dinuotas Miunsterio vyskupi
joje. Įgijo teologijos daktaro 
laipsnį. Nuo 1970 m. rugpjūčio 
10 d. pradėjo darbą Šventojo 
Sosto diplomatinėje tarnyboje, 
dirbo Vatikano Valstybės sek
retoriate. Be gimtosios vokie
čių kalbos arkivyskupas Er-
win Josef Ender kalba ita
liškai, angliškai ir prancū
ziškai. 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kezie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab . tel. 773- 471-3300 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTLĮ GYDYTOJA 

9625 S.79tfi Ava.. HJckory Hito, IL 

Tel . (708) 596-8101 
Valandos pagal susitarimą 

ARASZUOBĄUD. 
INDRĖ RUDAITIS, O.O. 

AKILI LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.OgOen Ave., SuXe 310 

Naperville. IL 60563 
Tel . (630)527-0090 

3825 HigrOand Ave.. 
Tomer 1,3uite3C 

Domam Grove. h. 60515 
Tel. (630)436-0120 

DR. ŽIBUTE ZAPARACKAS 
DR PAUL KNEPPER 

AKIU. LIGOS • CHIRURGIJA 
188 E. Supertor, SuMa 402 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 312-337-1286 

UNASSIDRYS.M.D. 
Akių ligos / Chirugija 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

TeL 706-63*6622 
4149 W. 63rd. St. 

TeL 773-735-7709 
EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4847 W. 103 St, Oak Lmvn, IL 
Pirmas apyl. su Northwestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Tel.708-422-8280 

DR.LPETREMIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd.,Hickory Hilla, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlėm Ave. 

Tel. (708)598-4056 
Valandos pagal susitarimą 

DR. AS. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 

3900 W.9S St Tel. 708-422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmad. 3v.p.p.-7v.v.. antr 12:30-3v.p.p. 
trec\ uždaryta, ketvirt. 1 • 3 v.p.p. 

penktad ir seitad 9 v r. -12 v.p.p. 

EDMUNDAS MZMAS, M.D..S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6187 S. Archer Ave (prie Austin) 

Tel. 773-585-7756 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIS PAUUUS 
ORTOPEDINĖS L IGOS 

CHIRURGIJA 
1185 Dundee Ave.. Elgin, IL 60120 

Tai. (708)742-0255 
Valandos pagal susitarimą 

1990 m. liepos 15 d. buvo 
paskirtas apaštališkuoju pa
siuntiniu Raudonosios Jūros 
regionui, vėliau, apaštališkuo
ju pronuncijumi Sudanui ir 
apaštališkuoju pasiuntiniu So
maliui. Jis yra titulinis Nomi-
dijos arkivyskupas. 
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PAMINĖTOS TĖVYNĖS 
APSAUGOS RINKTINĖS 

ĮKŪRIMO IR SEDOS MŪŠIO 
METINĖS 

S. IGNATAVIČIUS 
LSS vado pavaduotojas 

1944 m. vasaros pradžioje 
bolševikų kar iauna nesustab
domai artėjo prie Lietuvos 
sienų. Vokietijos kariuomenė 
nesugebėjo pasipriešinti pra
našesniam priešui ir su mū
šiais traukėsi. Matydami, kad 
vokiečiai nesulaiko raudonųjų 
puolimo, lietuviai ruošėsi ko
vai prieš antrąją sovietų oku
paciją. J u k lietuvių atmintyje 
dar buvo išlikę vienerių metų 
okupacijos padaryti nusikalti
mai — prievarta, pažemini
mas, suėmimai, trėmimai, 
kankinimai, žudynės... 

Liepos pradžioje, kada so
vietų daliniai pasiekė Lietu
vos prieigas, Lietuvos laisvės 
armijos Zarasų apskrities 
viršininkas kunigas dr. J. Ste
ponavičius atsišaukimu krei
pėsi į Aukštaitijos patriotus: 
„Aukštaitijos • krašto Lietuvos 
patriotai! Vokiečių armija, at-
mušinėdama bolševikų ata
kas, planingai traukiasi. Ne
būkite abejingi Tėvynės liki
mui. Kas galite, imkite ginklą 
į rankas ir laikinai traukitės į 
Vakarus. Prie jūsų prisijungs 
tūkstančiai Lietuvos vyrų. Jū
sų kumštis sulaikys bolše
vikus, išvysime juos ir vėl gy
vensime laisvoje Tėvynėje. 
Tad vyrai, už ginklų". Atsi
šaukimas buvo baigtas gene
rolo P. Plechavičiaus žodžiais 
formuojant Vietinę rinktinę. 

Iš karto į šį atsišaukimą at
siliepė dešimtys patriotų, ku
rie tvirtai ryžosi priešintis 
Rytų atėjūnams ir ginti Tėvy
nę nuo okupacijos. Netrukus 
dr-r Jr-Steponavičius sušaukia 
pasitarimą, kuriame dalyvavo 
Lietuvos laisvės armijos Aukš
taitijos aktyvas, policijos tar
nautojai, generolo P. Plechavi
čiaus karo mokyklos kariūnai, 
šaulių būrių vadai ir savano
riai. Pasitarimo metu buvo 
nutarta trau ktis į Žemaitiją ir 
ten organizuoti lietuviškus 
junginius bei kautis prieš 
bolševikus. 

Liepos 28 d. drausmingas ir 
gerai ginkluotas Aukštaitijos 
savanorių būrys pasiekė Pie
vėnų kaimą, kur viename iš 
namų ir buvo pasirašytas raš
tas apie Tėvynės apsaugos 
rinktinės steigimą. Aktą pasi
rašė dr. J . Steponavičius, ltn. 
V. Tamošiūnas, kpt. V. Čėsna 
ir kpt. I. Jatul is . Nuo tos die
nos prasidėjo šio garbingo lie
tuviško junginio kova, kuri pa
sauliui parodė, kad Lietuva ne 
savo noru įstojo į Sovietų 
Sąjungą, o buvo jėga okupuota 

ir prieš okupaciją kovojo savo 
kariniais daliniais. 

Š.m. liepos 13 d. į Pievėnų 
kaimą rinkosi buvę Tėvynės 
apsaugos rinktinės kariai, šių 
dienų kariai, savanoriai, Šau
liai, atsargos karininkai, ap
linkinių miestų ir gyvenviečių 
gyventojai. Į Pievėnus atvyko 
ir LSS vado pavaduotojas S. 
Ignatavičius, Centro valdybos 
nariai P. Raila ir V. Žiūra bei 
LŠS Išeivijoje R. Kalantos 
kuopos St. Petersburge A. Gu-
donio vadovaujama grupelė 
Išeivijos šaulių. Atvykusieji 
rinkosi prie namo, kuriame ir 
buvo pasirašytas istorinis ak
tas apie Tėvynės apsaugos 
rinktinės įkūrimą. Netrukus, 
vadovaujant Žemaitijos šaulių 
rinktinės štabo viršininko pa
vaduotojo kapitono R. Ber-
tašiaus ir grojant šios rink
tinės orkestrui, atžygiuoja 
karių savanorių ir šaulių ri
kiuotė. Joje LKB „Geležinis 
vilkas" Tauragės bataliono ka
riai, savanoriai iš Telšių, 
Plungės ir Mažeikių, Žemai
tijos rinktinės šauliai, vado
vaujami rinktinės vado S. 
Srėbaliaus. Prie namo sienos 
išsirikiuoja buvę TAR kariai, į 
kuriuos su pagarba žvelgia šių 
dienų kariai, savanoriai ir 
šauliai. Kapitonas R. Berta-
šius raportuoja šio renginio or
ganizatoriui ir TAR karių klu
bo vadovui V. Kazlauskui, ku
ris paskelbia renginio pradžią. 
Buvęs šios rinktinės karinin
kas ir buvęs Pasaulio lietuvių 
bendruomenės pirmininkas B. 
Nainys atidengia paminklinę 
lentą, kurioje skelbiama, kad 
šiame name 1944 m. liepos 28 
d. dr. J. Steponavičius, ltn. V. 
Tamošiūnas, kpt. V. Čėsna ir 
kpt. I. Jatulis pasirašė aktą 
apie Tėvynės apsaugos rink
tinės įkūrimą. Lentą pašven
tina Žemaitijos šaulių rink
tinės kapelionas S. Anužis. 
Orą sudrebino karių salvės. 
Pasisakydami Krašto apsau
gos viceministras E. Sima
naitis, prof. A. Tyla ir advoka
tas V. Zabiela susirinkusiems 
trumpai papasakojo apie Tė
vynės apsaugos rinktinės įkū
rimą, jos reikšmę, kovas su 
bolševikais, karių likimus, pa
linkėjo likusiems rinktinės 
nariams geros sveikatos ir ilgo 
gyvenimo, o dabartiniams ka
riams, savanoriams ir šau
liams imti pavyzdį iš Lietuvos 
partizanų, pasipriešinimo da
lyvių ir TAR karių, kurie ne
pabūgę nuožmaus ir prana-

Danutė Bindokienė 

Kada nusistovės? 

Savanoriai pratybose. 

šesnio priešo stojo į kovą už 
Lietuvos išvadavimą. 

Užbaigus renginį Pievėnuo
se, visi vyko į Sedą. Čia prie 
šaulių prisijungė LŠS vadas 
R. Mintautas, LŠS Moterų 
koordinacinio centro vadovės 
pavaduotoja M. Sėjūnaitė ir 
LŠS Išeivijoje vado pavaduoto
jas J. Šostakas. Sedos bažny
čioje buvo aukojamos šv. Mi
šios už žuvusius ir mirusius 
Lietuvos kovotojus. Po šv. Mi
šių, kurias koncelebravo Se
dos klebonas V. Katkus ir jam 
talkininkavo kariuomenės 
vyr. kapelionas mjr. A. Bulo
tas ir Žemaitijos šaulių rink
tinės kapelionas S. Anužis, 
visi susirinko prie 1990 me
tais pastatyto kryžiaus. Šioje 
vietoje, miestelio kapinėse, pa
laidoti 70 TAR karių žuvusių 
1944 m. spalio 7 d. Čia, prie 
šio paminklo žuvusiems, pasi
sakė Seimo narys A. Stasiškis, 
Krašto apsaugos viceministras 
E. Simanaitis, kariuomenės 
vyr. kapelionas majoras A. 
Bulotas, LŠS vadas R Min
tautas, šio renginio organiza
torius ir Sedos mūšio dalyvis 
V. Kazlauskas ir kiti, susirin
kusiems giedojo ir dainavo Se
dos etnografinis ansamblis ir 
Palangos šaulių vyrų choras. 
Sedos kautynėse dalyvavo ir 
keliolika šaulių, iš kurių rei
kia paminėti mirusį ltn. V. Ta
mošiūną, buvusį LŠS Išeivi
joje pirmininką, TAR II bata
liono vadą neseniai Montrea-
lio Karaliaus Mindaugo šaulių 
kuopos vadą A. Mylę, Austra
lijoje gyvenantį LŠS Garbės 
šaulį A. Miškinį ir kitus, kurie 
garbingai kovėsi už Lietuvos 
laisvę ir už tai dabartinės 
Šaulių sąjungos vadovybės ap
dovanoti Šaulių ženklo ordi
nais. 

Iš Sedos visi vyko į netoliese 
esantį Plinkšės dvarą, kur 
1944 m. liepos-spalio mėne
siais buvo TAR štabas. Kariai, 
savanoriai ir šauliai, grojant 
Žemaitijos šaulių rinktinės or
kestrui, pražygiuoja pro TAR 

Nuotr Eugenijaus Žygaičio 

VILNIAUS SAVIVALDYBĖ 
„PASKELBĖ KARĄ" REKLAMOMS 

Vilnius, rugpjūčio 22 d. 
(BNS) — Vilniaus savivaldybė 
pagrasino rugpjūčio 30 d. 
pašalinsianti privačių ir jur i 
dinių asmenų sostinėje įreng
tą neregistruotą reklamą arba 
informaciją. Penktadienį sosti
nės valdžia paragino tokius 
stovus įrengusias firmas pa
čioms juos nuimti. 

Vilniaus miesto savival
dybės Architektūros ir s ta ty
bos skyrius susirūpino, kad 
dažniausiai pakelėse įkastos 
nekokybiškos, vaizdiniai ne
priimtinos reklamos mieste 
vis daugėja. Per ketvirtadie
nio patikrinimą tokių stovų 
Vilniuje aptikta daugiau kaip 

karius ir svečius. Prieš iškil
mingą rikiuotę LŠS vadas R. 
Mintautas, asistuojant pava
duotojui S. Ignatavičiui, už 
nuopelnus Šaulių sąjungai ap 
dovanojo Žemaitijos šaulių 
rinktinės vadą S. Srėbalių 
Šaulių Žvaigžde. Krašto ap
saugos viceministras E. Sima
naitis renginio organizatoriui 
V. Kazlauskui įteikė Krašto 
apsaugos ministro Č. S tanke
vičiaus atminimo dovaną. 
Baigdamas renginį, V. Kaz
lauskas padėkojo Seimo ir vy
riausybės atstovams, Mažei
kių rajono savivaldybei, klebo
nui V. Katkui, kar ininkams, 
kariams, savanoriams, šau
liams ir visiems • susir inku
siems. Pasibaigus renginiui 
susirinkusieji buvo pavaišinti 
alumi, lietuvišku sūriu ir kep
ta duona, o jiems dainavo ir 
grojo Žemaitijos šaulių rink
tinės vyrų choras ir orkestras . 
Tokie renginiai neleis naujajai 
kartais užmirkti tų, kurie sto
jo į žūtbūtinę kovą už Lietu
vos laisvę, tautą ir ateitį. 

500, da r daugiau ras t a netei
sėtų smulkesnių reklaminių 
iškabų prie įvairių reklamuo
j a m ų objektų. 

Kadangi visi legalūs rekla
miniai stovai y ra įregistruoti, 
miesto seniūnijų a ts tovams 
buvo nesudėt inga pereiti per 
pagrindines Vilniaus gatves ir 
suras t i sąraše nesančius rek
laminius įrengimus. 

Miesto vyriausiojo dailinin
ko pavaduotoja Dalija Rudytė 
sakė, kad ketvirtadienį miesto 
savivaldybės Architektūros ir 
s ta tybos skyriaus estetikos 
poskyrio, Kelių policijos, Tvar
kos palaikymo skyr iaus atsto
vai bei seniūnijų architektai 
pervažiavo per t as Vilniaus 
gatves , kuriomis važiuos į 
rugsėjo konferenciją atvyk-
s iantys užsienio valstybių pre
zidentai . Per dvi valandas 
t rukus į pat ikr inimą buvo su
žymėti visi nuimtini reklami
niai skydai. 

Vilniaus savivaldybė susi
t a rė su firma „Aplikata", kuri 
vykdys juridiškai įteisintus 
nuėmimo darbus . Nuimtų re
klaminių įrenginių savininkai 
dėl to negalės reikšti preten
zijų. 

Vėliau bus suda ry ta komisi
ja iš anksčiau minėtų žinybų 
atstovų, kuri nuola t kontro
liuos neteisėtos reklamos at
s i radimą mieste, sakė D. Ru
dytė. 

• Kaunas . Birželio 30 - lie
pos 7 d. Kauno Tarpdiece-
zinėje kunigų seminarijoje Ro
mos Popiežiškojo saleziečių 
universiteto profesorius, kelių 
knygų autorius Vittorio Gam-
bino kunigams, vienuoliams 
bei vienuolėms skaitė paskai
tas apie dvasinį vadovavimą 
bei pašaukimų ugdymą. 

Viena didžiausių pastarųjų 
dešimtmečių audrų, atnešusių 
vilties ir laisvės giedrą dauge
liui Europos kraštų, nušlavu
sių Sovietų Sąjungą nuo že
mės paviršiaus, deja, savo ke
lyje paliko daug dumblo ir 
kitų nuosėdų. Galbūt turės 
praeiti dar keli dešimtmečiai, 
kol ta i bus išvalyta, o išsi
laisvinusių iš sovietų tautų 
žmonės išmoks galvoti sava
rankiškai ir, kaip sakoma, 
„skirti pelus nuo grūdų", ypač 
politiniame gyvenime. 

Įdomu pastebėti, kad šiuo 
atveju kiekvienos, buvusios 
sovietinio komunizmo įtakos 
sferoje, dabar nepriklausomos 
valstybės gyventojai panašiai 
elgiasi, kai ateina laikas bal
suoti laisvuose rinkimuose. 
Nebuvo sunku rinkti valdžią, 
kai partija sudarė vieną kan
didatų sąrašą ir įsakė visiems 
už jį balsuoti. Kone penkių 
dešimtmečių įprotį nelengva 
išnaikinti ir dabar. Kai niekas 
primygtinai neliepia tą ar ki
tą kandidatą rinkti, žmogui 
reikia pačiam nuspręsti, kuris 
yra geriausias. Čia ir susidu
riama su keblumais, nes pasi
rinkimo procesas daugeliui 
yra „terra incognita", tad ne
kaltinkime Lietuvos gyven
tojų, kad jie nenuosekliai el
giasi rinkimuose, o po ~jų 
nesijaučia patenkinti ir kitą 
kartą metasi į naują kraš
tutinumą. Panašią tendenciją 
galima pastebėti visose, nese
niai buvusiose sovietų val
džioje, valstybėse. 

Praėjusį savaitgalį Lenkijos 
gyventojai rinkosi į balsavimo 
būst ines ir turėjo galutinai 
nuspręst i parlamento sudėtį. 
Kaip Lietuvoje tuoj po nepri
klausomybės atstatymo visų 
pirma į valdžią pateko buvę 
sąjūdininkai, nes visa t au ta 
gėrėjosi jų parodytu ryžtu ir 
drąsa, stojus ginti savo įsi
tikinimų bei laisvės siekių 
prieš daug kartų galingesnį 
okupantą, taip Lenkijoje buvo 
išrinkti Solidarumo partijos 
nariai su Lech Walesa prie
šakyje. J u k tai buvo žmonės, 
išvedę Lenkiją iš sovietų ver
gijos! 

Tačiau neilgai susižavė
j imas tęsėsi. Iš dalies dėl ne
sugebėjimo daugiausia dėme
sio skirti krašto reikalams, o 
kur kas mažiau savo privačiai 
naudai, iš dalies dėl buvusių 
komunistų partijos šulų. 
išvietintų iš patogių valdžios 
vietų, aršios ir veiksmingos 
propagandos, ieškant kiek ga
lima daugiau dėmių Solidaru

mo partijos vadų veikloje ar 
charakteryje, o iš dalies ir nelo
giškuose žmonių lūkesčiuose, 
tikini, kad visas gyvenimas 
tuoj pradės teketi medaus ir 
pieno upėmis. Kai apsižiūrėta, 
kad gerove ateina labai netvir
tais ir mažais žingsniukais, 
pradėta ieškoti kaltininkų. 
Buvę komunistai, susibūrę į 
naujas partijas ir pasivadinę 
naujais vardais, tuoj pradėjo 
pirštais badyti į Solidarumo 
daugumos valdžią ir įrodinėti, 
kad tik ji kalta dėl visų nesėk
mių: reikalai tuoj pasitaisytų, 
jeigu būtų išrinkti nomenk-
latūristai... 

Lietuvoje. Lenkijoje ir dau
gelyje kitų valstybių taip ir at
sitiko. Antrųjų rinkimų metu į 
valdžią grįžo kairieji ir daina 
prasidėjo iš pradžios, tik su 
vienu skirtumu: atsirado kitos 
bedugnės kišenės, kurias rei
kėjo pripildyti. Ar tai būtų bu
vusi LDDP Lietuvoje, ar Kai
riųjų demokratų sąjunga Len
kijoje, rezultatas vėl tas pats 
— nauji rinkimai, valdžion 
grįžta dešinieji. Lietuvoje Tė
vynės sąjunga/konservatoriai 
bei Krikščionys demokratai, 
kurių gretos sudarytos iš tų 
pačių Sąjūdžio žmonių; Lenki
joje persigrupavę ir nauju var
du pasivadinę Solidarumo 
partijos žmonės. J ie parla
mente laimėjo daugiau kaip 
32 proc. vietų ' t iesa, rinkimų 
duomenys dar oficialiai nepa
skelbti, bet taip bent aps
kaičiuojama). 

Nėra abejonės, jog lenkai 
neilgai trukus po rinkimų vėl 
pradės murmėti, kad išrink
tieji vyriausybės nariai per il
gai delsia su reformomis, o vi
suotinė gerovė kraš te per ilgai 
nepasirodo. Panašiai , kaip 
murmamą Lietuvoje, kad kon
servatoriai netoli nuėjo teigia
ma pažangos linkme, nors 
Seime turi daugumą: kaip 
buvo blogai, taip ir pasiliko... 
Kol buvę nomenklatūrininkai 
šienauja nepasitenkinimo pie
vose, gyventojai dairosi kaž
kokios išeities: galbūt išgel
bėtojo iš Vakarų, galbūt kaž
kokio kito prezidentinio kan
didato, kuris viską bematant 
pataisys. Visi ilgisi tų pieno ir 
medaus upių, bet nelabai žino, 
kaip jas pasiekti. Galbūt tik 
per nuolatines klaidas iš
mokstamos tikrosios demokra
tijos ir rinkimų proceso pamo
kos. Reikia linkėti, kad mūsų 
tautai jos neužsitęstų per il
gai ir nebūtų padaryta pavo
jinga žala, į kurią įsimestų 
„svetimos bakterijos". 

GYVENIMAS KREPŠINIO 
AIKŠTĖJE IR ŠALIA JOS 

VYTAUTAS GRYBAUSKAS 
(Tęsinys) 

Aišku, dabar vėl reikėjo Pritrūko kelių 
pradėti nuo pradžios, nuo 
pačios žemiausios klasės, va
dinamos „Honeur" (garbės). 
Toje lygoje buvo 12 grupių. Po 
8 komandas kiekvienoje. Pir
mosios keturios sekantį sezo
ną turės teisę žaisti aukštes
nėje „Exellence" klasėje. 

Retas klubas šioje lygoje 
turėjo krepšinio salę, daugu
ma rungtynių vyko lauko 
aikštėse, kartais prie blogų 
šviesų, kartais lynojant. Žaisti 
buvo sunku, bet reikėjo prisi
taikyti prie sąlygų. Reikėjo 
pereiti tą „skaistyklą", norint 
pakilti aukščiau. Sėkmingai 
iškovojome pirmą vietą savo 
grupėje. Ketvirtfinalyje, Gren
oblio puikioje salėje, sužai-
dėme pasigėrėtinai. Tačiau 
pusfinalyje prieš Hellemmes 
komandą teko žaisti lauke 

geresnių me
timų ir pralaimėjome 48:46. 

Tačiau tikslas buvo pasiek
tas , įėjome į Exellence klasę, 
laimėjome Elzaso pirmenybes. 
Klubo vadovai buvo patenkin
ti, žaidėjai džiaugėsi. Įvyko 
tai, apie ką anksčiau niekas 
net sapnuoti nedrįso. 

Aišku, tie įvykiai per tą 
pirmąjį sezoną buvo patys 
svarbiausi. Tačiau be jų buvo 
ir kitų svarbių ir įdomių įvy
kių. 

Pirmiausiai, FCM komanda, 
kad ir žemiausioje klasėje, jau 
skambėjo visoje Prancūzijoje. 
Mulhouse miestas staiga atsi
rado ant Prancūzijos, net ir 
Europos, žemėlapio. Pradėjo 
ateiti kvietimai rungtynėms į 
kitus kraštus, o ir mūsų mies
tą aplankė net keletas įdomių 
svečių. Jau oficialiai kaip El

zaso čempionas, FCM nugali 
Paryžiaus čempioną 65:41. 
įveikia Šveicarijos čempioną 
40:31. Tačiau bene įdomiau
sios rungtynės buvo prieš lat
vių, gyvenančių Prancūzijoje, 
rinktinę. Pralaimėjome 50:46, 
po įtemptų ir įdomių rungty
nių. Ir didžiavomės. Nes pra
laimėjome prieš latvi rinkti
nę, kurių dauguma žaidė 1939 
m. Europos pirmenybėse ir 
pralaimėjo Lietuvai (su Ame
rikos lietuviais) vos vieno 
taško skirtumu. Tai buvo Va-
nags, Arens, Zebelinš, Lusars 
ir kiti. Turiu dar iškarpą 
straipsnio po tų rungtynių, 
kurioje rašo: „Iš Baltijos 
kraštų m u m s ateina švie
sa!" Rašo, kad Lietuva yra 
1939 m. Europos čempionas, 
kad geriausi užsieniečių krep
šininkai Prancūzijoje yra Bal
tijos kraštų. Latviai, kuriuos 
jau minėjau, o iš lietuvių Ruz-
gys, kuris treniravo Prancū
zijos rinktinę, Birutis, palikęs 
puikius prisiminimus, Varka-
la, iškėlęs Montbrizon ko
mandą, ir Grybauskas. Tarp 

kitko, latviai Vanags ir Arens 
dar žaidė ir futbolą profesio
nalų komandose. 

Dar vienas tų metų įdo
mesnis įvykis buvo, kad 
Prancūzijoje važinėjo „Harlem 
Globė Trotter?" komanda, su 
kuria kartu keliavo s tudentų 
rinktinė. Paryžiuje tai buvo 
didelė krepšinio šventė. Pr ieš 
tą „Harlem Globė Trot ters" 
pasirodymą, studentai žaisda
vo prieš kurią nors vietinę ko
mandą. Tada prieš juos buvo 
surinkta užsieniečių r inkt inė. 
Ją sudarė 3 latviai, du portori-
kiečiai, Vengrijos rinktinės 
pažiba Nemeth, aš ir dar keli. 
Pralaimėjome kelių taškų 
skirtumu, bet man pavyko su
rinkti daugiausiai taškų. 

Gyvenimui gerėjant , 
reikėjo gerinti k o m a n d ą 

Per tuos pirmuosius metus 
mūsų privatus gyvenimas pa
lengva įžygiavo į normalias 
vėžes. Pirmiausiai — nebe
turėjome problemų su kalba. 
Greitai p radė tu „grabaliotis" 

prancūziškai bent tiek, kiek 
reikėjo krepšinio aikštėse ar 
kelionėse. Abu su Joana be
m a t a n t išmokome elzasie-
t iškai , nes mokėjome gerai 
vokiškai ir j au šiek tiek susi-
vokėm prancūzų kalboje. Elza-
siečių ta rmė yra mišinys vo
kiečių ir prancūzų. Turėjau 
gerą tarnybą įmonėje, kurios 
direktorius buvo FCM klubo 
krepšinio sekcijos prezidentas. 
Neturėjau vargo dažnai penk
tadieniais iškeliauti rung
tynėms ir grįžti t ik antradienį. 
Mėnesio gale gaudavau dau
giau 30.000 frankų algą. To
kią pat sumą parsinešdavau iš 
kito sponsoriaus. Joana šeimi
ninkavo savo karalystėje. Bu
tas buvo puikus, su baldais, 
vir tuvė didžiulė. Reikėjo daug 
smulkmenų, reikėjo žinoti 
krautuves ir pan. Čia padėjo 
žmonių draugiškumas, nuošir
dumas . Ypač kai kurių krep
šininkų motinos ar žmonos 
nesigailėjo pastangų. Gyveni
mo pradžia buvo nesunki, net 
maloni, ypač kai sekėsi 
krepšinio aikštėje. 

— 1 
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S iame vaizdelyje vaizduojamas FCM — Mulhouse miesto krepšinio ko
mandos treneris ir kapitonas Vytautas Grybauskas, aikštėje besiver
žiantis pro varžovus Užsimenama apie jo ir kitų lietuvių krepšininku 
užsieniuose sunkia padėti, minimos jų pavardes 
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IŠRINKTI VADUS, KURIAIS 
TAUTA GALĖTŲ 

DIDŽIUOTIS 
Pasikalbėjimas su ambasadoriumi dr. Vytautu 

Dambrava 

— Pone Ambasadoriau, 
nepaisant tiesioginių pa
reigų, atstovaujant Lietu
vai Pietų Amerikos vals
tybėse, suradote laiko paa
nalizuoti kelias teisines-
filosofines problemas, kaip 
tai „Teisingumo principai", 
„Viešoji diplomatija", o sių 
metų Į Laisvę fondo studi
jose Jurbarke skaitėte pas
kaitą „Moralė ir politika". 
Ar i i tema aktuali speci
fiškai dabartinėje Lietu
voje ar ir plačiame pasau
lyje, kuri labai gerai pa
žįstate? 

— Moralės stoka politikoje 
darosi globalinė problema. Ji 
reiškiasi galybe formų ir 
plečiasi epideminėmis propor
cijomis. Daugelyje kraštų, pa
vyzdžiui Lotynų Amerikoje, 
politika tampa korupcijos si
nonimu. Korupcija neaplen
kianti nė vienos privataus ar 
viešojo gyvenimo srities. Atro
dytu, jog nemorali ar amorali 
politika pamažu tampa nusi
žengimais ir nusikaltimais 
nužymėtas žmonijos ateities 
kelias. 

Ši problema kur kas opesnė 
mūsų mažytėje, žemės turtų 
neturinčioje, Lietuvoje, kur 
irgi vyksta žūtbūtinė kova 
tarp teisingumo ir korupcijos. 

Teisėsaugos silpnumas — 
kartais net jos bejėgiškumas 
— liudija politinės moralės 
trapumą. Valstybė dar vis 
nesugeba sutramdyti korupci
jos ir leidžia jai bei kitoms 
viešojo gyvenimo negerovėms 
leisti giliau šaknis j savo 
esmėje krikščionišką mūsų 
visuomenę. Pastebima ir cha-
meleoniškos politikos bruožų, 
nes esama politikų, bandančių 
į save sugerti visas spalvas ir 
derinti nesuderinamus daly
kus, pažeidžiant teisingumą. 
Politikai kone unisonu kalba 
apie valstybės principus ir val
stybės interesus, nors ne vie
nas jų daugiau atsimuša pats 
j save, gal į partiją, o re
čiausiai — i tautą. 

Neskiepijant krikščioniško
sios moralės elementoriaus 
šeimose ir mokyklose, lietu
viams įgimtą nuoširdumą ir 
atvirumą pakeičia melas ir 
veidmainystė, kartais aukšta
me lygyje. Ir taip didysis 
(Statymas mylėti artimą, kaip 
patį save, mažne tampa pa
juokos objektu — kartais net 
pačių krikščionių tarpe. 

Žinau, kad neteisingumo ir 
korupcijos piktžoles krašte 
pusę šimto metų sėjo tautą 
priespaudoje laikęs sovietinis 
okupantas. Reikia jas rauti, 
nes laisvę atgavusi tauta ne
gali leisti piktžolėms toliau 
kerėti, nustelbiant rugių 
želmenis, kai tą bendro gėrio 
grūdą sėjo daug iškentėjusi 
tauta prakaitu ir krauju drė
kintoje žemėje. 

Tai ir kyla klausimas: ar 
galima visa tai regint tylėti ir 
nekovoti prieš mūsų akis atsi
veriančią prarają? 

— Bet Jurbarke po pas
kaitos nebuvote linkęs da
lyvauti diskusijose. Kodėl? 
Ar kad nereikėtų minėti 
kai kurių visuomenei žino
mų žmonių, kurie, būdami 
aukštose pareigose, pripa
žįsta moralės reliatyvumą? 

— ls anksto buvau nusista
tęs nedalyvauti diskusijose. 

suomet giria save ir kelia savo 
turimas ar tariamas dorybes 
bei kvalifikacijas, kai piliečiai, 
ypačiai spauda, nori pamatyti 
to žmogaus, kaip mėnulio, 
tamsiąją pusę; kokia tiesa 
slepiasi už to gražių žodžių fa
sado. Spauda įkyriai ieško 
ydų, negerovių, neigiamų cha
rakterio bruožų ir net nusikal
timų, kuriuos galėtų slėpti 
melas. Visuomenė balsavimu 
daro galutinį sprendimą. 

Šis politinis procesas, su
prantama, liečia asmenis. Aš 
jau sakiau: jie gali kalbėti 
kaip angelai, bet gyvena ir nu
sideda kaip žmonės. Mano 
paskaitos paskirtis nebuvo 
girti, ar smerkti asmenis, nei 
vertinti jų kvalifikacijas. Man 
rūpėjo pati politikos ir mo
ralės konflikto problematika 
— duoti pakankamai medžia
gos, kad klausytojas pats sta
tytų sau tuos pačius ar kitus 
klausimus ir pats ieškotų at
sakymo, stengdamasis tarnau
ti tiesai ir likti ištikimu sau. 

— Jei taip, tai gal i mo
ralės politikoje klausimą 
pažiūrėti iš pozityviosios 
pusės. Ar per praėjusį pus
šimtį metų teko artimiau 
pažinti lietuvį politiką -
rezistentą, kuriam teko 
prisiimti vadovaujančias 
pareigas likiminėse Lietu
vai dienose ir kurio mora
lines kvalifikacijas laiky
tumėt visiems Lietuvos 
patriotams sektinu pa
vyzdžiu? 

— Visiems lietuviams sekti
nu politiku-rezistentu savo gi
liu įsitikinimu laikyčiau profe
sorių Juozą Ambrazevičių-
Brazaitį, 1941 m. Lietuvos lai
kinosios vyriausybės švietimo 
ministrą, ėjusį ministro pirmi
ninko pareigas. Šis išskirtino 
talento visų pripažintas lietu
vių literatūros žinovas ir kriti
kas atsiliepė į to meto reika
lavimus, palikdamas profesiją, 
atiduodamas visas savo jėgas 
ir visą savo gyvenimą rezis
tencijai. Jis sugebėjo surinkti 
švarių, idealistinės dvasios, 
pasišventusių ir aukštų kvali
fikacijų, ministrų kabinetą. 
Nors tautos balsą okupantas 
gniaužė, tačiau šį asmenį ir jo 
sudaryto kabineto veiklą tau
ta nuoširdžiai rėmė. Brazaitis 
tarnavo ne partijai, o tautai ir 
valstybei. Tą pripažino įvairių 
politinių ir ideologinių pak
raipų Žmonės. 

Vienas tokių buvo ir profe
sorius Vaclovas Piržiška, ku
rio negalima priskirti prie 
dešiniųjų. Amžinos atminties 
lietuvis rašytojas Česlovas 
Grincevičiu8 užfiksavo tokius 
profesoriaus ir savo šefo žo
džius: 

„Žiūrėk tu man — jūs, kata
likai, čia pat mūsų pašonėje 
užsiauginote žmogų, kokio 
šiais laikais labiausiai ir rei
kia: kultūringas politikas ir 
nepakeičiamas valstybinin
kas. Važinėdamas tik dvi
račiu, eidamas švietimo minis-
terio pareigas, per penkias sa
vaites padarė daugiau, nei 
būdavo ministeris padaro per 
penkerius metus, važinėda
mas limuzinu. Jis per tą laiką 
spėjo atstatyti bolševikų su
jauktą švietimo darbą. O kur 
jo dar didesnis rūpestis kaip 
ministerio pirmininko!" 

Tai buvo tiesus ir teisingas 
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Amb. Vytautas Dambrava audiencijoje pas popiežių Joną Paulių II Dešinėje —jo žmona Unda. 

problemą nagrinėti principų ir 
idėjų plotmėje. 

Šių laikų politiniame de
mokratiniame gyvenime vyks
ta įdomus standartinis proce
sas: politinis kandidatas vi-

Kada Berlynas nacistiniam 
švietimo reikalų tvarkymui į 
okupuotą Lietuvą atsiuntė 
Reichui ištikimą savo atstovą, 
Praną Germantą, jis buvo 
profesoriaus Brazaičio asme

nybės, idealizmo ir ištikimy
bės tautai taip paveiktas, jog 
suprato ir pripažino savo veik
lą žalingą Lietuvos švietimui. 
Brazaičio argumentų įtikin
tas, Germantas drįso radika
liai keisti savo darbo kryptį, 
ieškojo būdų lietuviams padėti 
ir tapo pats tiesos auka. Nacių 
vyriausybei visa tai susekus, 
anksčiau ištikimas jų pa
reigūnas buvo suimtas ir 
nusiųstas į Stutthofo koncen
tracijos stovyklą, kur jis ir 
žuvo — ne už anksčiau jo sva
jotą Reicho pergalę, o už lietu
vių tautos teisių gynimą. 

Brazaičio asmenybės įvaiz
dis lydėjo ir vedė gyvybę už 
tautą paaukojusius svarbiau
sius Lietuvos rezistentus ir 
pogrindžio kovotojus: Juozą 
Lukšą, Julijoną Būtėną ir ki
tus. 

Ir čia Brazaičio įtaka nesi
baigė. Jo pavyzdys, jo princi
pingumas, jo žodžiai ir raštai 
padėjo daugeliui išlaikyti re
zistencijos dvasią. Jo Lietuvai 
paaukotas gyvenimas, kaip ir 
eilės kitų, ir mane skatino 
skirti jėgas rezistenciniam 
darbui, stengiantis priartinti 
Lietuvos išsilaisvinimo dieną. 

O kaip Brazaitis norėtų, kad 
ir mūsų dienomis laisva ir ne
priklausoma tauta išsirinktų 
vadus, kuriais galėtų didžiuo
tis! 

— Jūsų rūpesčiu šiomis 
dienomis išeina stambus 
Kersteno komiteto doku
mentų rinkinys. Malonė
kite visuomenę supažin
dinti su tos komisijos dar
bais ir jų reikšme. 

— JAV Atstovų Rūmų komi
teto žinomo Kersteno vardu 
pravestasis Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos valstybių užgrobimo 
ir jo padarinių tyrinėjimas yra 
užfiksuotas septyniuose Ker
steno komiteto darbų to
muose. Lietuvoje spaudai pa
rengtas dokumentų rinkinys 
turi apie 900 puslapių, susietų 
su Baltijos valstybėmis. Labai 
svarbu ir tai, kad šio Sovietų 
Sąjungai labai nemalonaus 
projekto iniciatoriai buvo se
nosios kartos lietuviai, su
sibūrę į Amerikos lietuvių ta
rybą, j ją įėjo pagrindinių 
ideologinių srovių atstovai, ta
čiau didžiausia finansinė ir 
praktiško darbo našta teko lie
tuviams katalikams. Šia me
džiaga buvo numatyta remtis, 
keliant Baltijos valstybių 
laisvės atstatymo bylą Jung
tinėse Tautose. Kersteno ko
mitetas vėliau vykdė komu
nizmo padarinių tyrinėjimą ir 
kituose sovietų kontroliuoja
muose kraštuose — taip, kad 
Komiteto veikla išsiplėtė, nu
sitęsė ir savo galutinių tikslų 
nepasiekė. Kaip ten bebūtų, 
dokumentai atskleidė pasau
liui Šiurpią tiesą apie okupa
ciją ir priespaudą Lietuvoje — 
tiesą, kurią bandė dangstyti 
įžūlus Sovietų Sąjungos me
las. 

— Tie dokumentai Ameri
kos archyvuose gulėjo per 
40 metų. Kas paskatino 
juos prikelti? 

— Dirbant „Amerikos bal
se", teko transliuoti daug 
pranešimų apie JAV Kongreso 
atliekamą tyrinėjimą. Kai ku
riuos rankraščius išlaikiau iki 
šiandien. Tai ir kilo mintis 
supažindinti lietuvius su Kon
greso atliktu svarbiu darbu, 
išleidžiant dokumentų rinkinį 
lietuvių kalba. Aptarus tą 
mintį su užsienio reikalų vice
ministru Albinu Januška, su
sisiekiau su Kersteno komite
to darbų iniciatorium ir pa
tarėju inž. Antanu Rudžiu, ku
ris ne tik pritarė šiai minčiai, 
bet ir pažadėjo veikalo leidimą 
finansuoti. Du-Ka leidyklos di
rektorius rašytojas Stasys 
Kašauskas suorganizavo eks
pertų ir vertėjų būrį- Ne
reikėjo nė poros metų, ir tasai 
sudėtingas redagavimo ir tiks
laus dokumentų vertimo dar
bas buvo baigtas. Belieka spa
lio mėnesio 28 dieną šį isto
rinės išliekančios vertės darbą 
iškilmingai pristatyti plačiajai 
Lietuvos visuomenei. Manau, 
jog vyriausybei, Seimui, uni
versitetams ir bibliotekoms tai 
bus neįkainojamos vertės do
kumentų rinkinys. 

— Pone Ambasadoriau, 
Venezuelos spaudoje is
panų kalba esate paskelbęs 
tūkstančius straipsnių, 
turbūt 90% Jūsų parašytų, 
kiti kitų autorių. Du tomus 
tų straipsnių „EI Grito Bal-
tico" vardu turėjau, ir pa
siunčiau vienai Palangos 
bibliotekai. Leidžiate dau
giau tomų. Gal žodelį apie 
tuos straipsnius ir jų rin
kinius. 

— J31 Grito Baltico" yra 
Venezuelos spaudoje privačia 
iniciatyva parengtų ir spaus
dintų straipsnių, komentarų 
bei reportažų rinkinys apie 
Baltijos valstybių likimą ir jų 
laisvės aspiracijas. Daugiau
sia medžiagos pateikta apie 
Lietuvą. Tai įtaigus pasyvios 
rezistencijos pavyzdys. Šį pro
jektą teko įgyvendinti palaip
sniui, „crescendo" forma, iki 
„prisijaukinta" Venezuelos 
spauda tapo lietuvių laisvės 
siekio propaguotoja. Dabar 
išėjo trečias dvimetis straips
nių rinkinys. Šis 400 puslapių 
tomas apima medžiagą ispanų 
kalba Venezuelos spaudoje 
spausdintą 1989 ir istoriniais 
1990 pergalės metais. įvadą 

jam 1991 metais parašė tuo
metinis Lietuvos Aukš
čiausios Tarybos pirmininkas 
prof. Vytautas Landsbergis, o 
finansavo inž. Antanas Rudis. 
Ankstyvesniems dviem to
mams įvadus parašė ir finan
savimą pažadėjo Venezuelos 
Baltų Unija ir JAV bei Kana 
dos Lietuvių Bendruomenės. 
Dar trys tomai laukia išlei
dimo eilės. Darbas buvo atlik
tas savo jėgomis, nelaukiant 

fondų talkos. Kadangi straip
snių rinkinys yra ribojamas 
tiktai keliomis dešimtimis eg
zempliorių, išleidimas yra la
bai brangus — vieno egzemp
lioriaus kaina per 25 dolerių. 
Rinkiniai, turį išliekamą isto
rinę vertę, mažais kiekiais pa
sieks vyriausybę, Seimą, uni
versitetus ir svarbiausias bib
liotekas. Pirmuose trijuose 
tomuose yra paskelbta virš 
tūkstančio straipsnių. Manau, 
kad jų dar mažiausiai tris -
keturis kartus daugiau. 

— Pasiekė žinia apie ką 
tik išleistą naują Jūsų stu
diją: „Viešoji diplomatija". 
Jos santrauką skaitėte šių 
metų Lietuvių Katalikų 
mokslo akademijos suva
žiavime. Kas paskatino im
tis šio darbo? 

— Kaip žinote, aš esu dau
giausia „reikalo" rašytojas. 
Pastebėjau, kad užsienyje vei
kiančios Lietuvos ambasados 
per mažai dėmesio skiria vie
šajai diplomatijai. Mane ap
stulbino spaudoje neseniai pa
sirodę pranešimai, kad eilėje 
Europos valstybių, kuriose 
veikia mūsų ambasados, tų 
kraštų žmonės beveik nieko 
nežino apie Lietuvą ir ja ne
sidomi. Iš tikro, mane tai pri
trenkė. Nutariau reaguoti, pa
rengdamas arti šimto pusla
pių darbą apie viešąją diplo
matiją. Knygoje apibūdinama 
viešosios diplomatijos sąvoka, 
nušviečiama jos reikšmė ir 
svarba, parodomi propagandi
niai jos aspektai ir kaip ją 
vykdo didžiosios pasaulio val
stybės; kaip ji praktiškai vyk
doma ambasadose, pradedant 
nuo asmeninių kontaktų ir ei
nant prie spaudos, leidinių, 
televizijos, radijo, kino, vaiz
dajuosčių, mainų Švietimo sri
tyje, kultūrinių programų. Šis 
viešosios diplomatijos „ele
mentorius" pasirodo dabar, 
kai Lietuvai yra labai svarbu 
ryškinti savo veidą pasaulyje. 
Parengti darbą skatino mano 
paties ilgametė patirtis, nuo
latinis mokymasis ir eksperi
mentavimas. Viešoji diploma
tija ir jos teikiamos galimybės 
atveria naujas perspektyvas ir 
leidžia efektyviau darbuotis, 
įgyvenci nant valstybės intere
sus. Norėdamas supažindinti 
su šia disciplina savo kolegas 
diplomatus, studentus ir kitus 
asmenis, besidominčius di
plomatija, ir parengiau pirmą 
tokio pobūdžio leidinį lietuvių 
kalba. 

— Duok Dieve daugiau 
tokių „reikalo" rašytojų. 
Ačiū už įdomų ir naudingą 
pokalbį. 

Kalbėjosi Juozas Kojelis 

• Didžiausi Lietuvoje var
gonai — 3 klaviatūrų ir pedalų, 
62 registrų — yra pastatyti 1882 
m. Kauno arkikatedroje bazili
koje meistro Juozapo Radavi-
čiaus. 

TAISOME 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS, ŠALDYTUVUS, 

ŠILDYMO SISTEMAS, 
VIRYKIAS, ORO VĖSINTUVUS. 

H. Dtckys 
Ttl. 773-585-6624 

• I i**J»rh, „Landscaping Maintenance" 
! bendroves savininkas. tatfco iMifaMnto, 
kuns gautų veltui gyventi vietą ui namų 

priežiūros ir mažus remontų darbus. 
(ne daugiau kaip 5 vai i savaitę) 
Mokttta už „landscaping" $5. 

Gali dirbti 12 vai. į dieną. 
Kn**s: M. 208-244-2373 

I n Lamont, I L. 
House for Sala 

by owner. 3 bedrms, 
2-1/2 baths 

$229,500. 
Tsl. 630-257-6901 

I* GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(773) 586-5959 
(708) 425-7161 

RIMAS L STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimą* 
• Nuosavybių įkainavimą* vaitui 
• Perkame ir parduodam* namu* 
• Pensininkams i 

MISCELLANEOUS 

E L E K T R O S 
tVEDMAt—PATAISYMAI 

Turiu Chicago* miesto Mdkną. 
Dirbu užmiesty. Dirbu grasai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-77S-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOBILIO. NAMU SVBKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapofcs ir Off. Mgr. 
S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOU8 
3206 1AW**t 99*1 

T*L(70t)4244MM 
(773)5*1 

AUKOS 
PAŽAISLIO VIENUOLYNO FONDUI 

Lietuvos Šv. Kazimiero Seserys širdingai dėkoja 
visiems geradariams, kurie savo aukas siuntė per 
A. Liepinaių arba tiesiai Seselėms Čikagoje. Dos
nios aukos padeda mums išleisti lankstinukus apie 
Pažaislio baroko ansamblį/vienuolyną užsienio kal
bomis bei padeda seselių apaštalavimui Lietuvoje. 
Išleidimui aukojo: 

Amerikos Lietuviu. Romos katalikių moterų sąjunga 
(mecenatės spalvoto angliško lankstinuko) 
Knights of Lithuania Foundation 
Jonas ir Ona Motiejūnas 
Brighton Parko Lietuvių namų 
savininkų draugija 
Dr. Jovita Kerelis (Hickory Dental, Inc.) 
Stasys ir Elena Baras 
Knights of Lithuania. Council #36 
Brighton Parko LB 
R.G. 
Saulė Corp./Nelė Paulauskaitė 
Mary ir Anthony Rudis 
Dr. Gražina ir Frank Gayes 
Cardinal Mundelein Council #3024 
Joseph Barbara Plikaltis 
Joseph Bevilacąue 
A Gudaitis 
Donna ir Al. Gulbinai 
Ona ir Jonas Rugeliai 
Aldona ir Aleksas Rukuižai 
L. ir A.Stepaičiai 
E.V. 
Stasys Virpša 
Nežinomas aukotojas 
Birutė Navickienė 
A. ir 0. Bigeliai 
Ona Dumčienė 
Praurima Murinas 
Agnės Bigelis 
Zuzana Pupius 
Elena Burtis 
Stanley ir Teresė Gečys 

Aukas prašome siųsti: 

91.000 
$800 
8900: 

$200 
$150 
$100 
$100 
$100 
$100 
$100 
$100 
$100 
$100 
$100 

$80 
$80 
$80 
$80 
$80 
$80 
$50 
$60 
$80 
$38 
$30 
$30 
$30 
$25 
$25 
$25 
$20 

PAŽAISLIS FUND 
c / o S l s ters of St. Casimir 

2 6 0 1 W. Marquette Rd. 
Chicago. IL 6 0 6 2 9 - 1 8 1 7 

Aukas galima nurašyti nuo ..Income Tax". 
Ant čekio užrašykite: ..Pažaislio Vienuolyno fondas* 

JAU 
IJŽ8IPRENUMERU 

„DRAUGĄ* 



Laiškai ir nuomonės 
APIE ŠVENTUOSIUS 

Ig. Medžiukas savo 08.22 
straipsnyje „Drauge" rašo, kad 
prof. Z. Zinkevičiaus tvirti
nime, „liaudies gynėjų" (istri-
bitelių, stribų) organizavimas 
kovai su „liaudies priešais", 
buvo Lavrentijo Berijos išra
dimas. 1944 m. rudenį Berija į 
Lietuvą pasiuntė savo pava
duotoją gen. S. Kruglovą, kuris 
įsakė kovoje su partizanais 
imtis baisiausių ir šlykščiau
sių priemonių, net niekinti 
žuvusių partizanų kūnus. 

Čia noriu prisiminti du Ra
manauskus, kurie, Dievo ir 
Lietuvos meilės vedini, perėjo 
ne tik kaip kadaise Lietuvoje 
sakydavo — lino kančią, bet ir 
visas Dantės pragaro kančias. 
Tai: vyskupas Pranas Rama
nauskas ir mokytojas Adolfas 
Ramanauskas — Vanagas — 
partizanų vadas. 

Nežinia, ar Bažnyčia kada 
pakels juodu į altoriaus garbę, 
bet jie,' panašiai kaip pirmieji 
krikščionys, buvo draskomi 
dar ir už liūtus piktesnių 
KGB-istų ir stribų toje are
noje, kuria pokario 1944 -
1953 metais buvo tapusi mūsų 
nelaiminga tėvynė. 

Pirmasis kandidatas į šven
tuosius: vyskupas Pranas Ra
manauskas 1917 m. baigęs 
Kauno Kunigų seminariją, 
1930 m. teologijos daktaro 
laipsniu baigė Grigaliaus Di
džiojo u-to Teologijos fakultetą 
Romoje. Bei 1946 m. profeso
riavo Telšių kun. seminarijoje. 
1944 m. balandžio 6 d. Kauno 
arkikatedroje bazilikoje buvo 
konsekruotas vyskupu. Deja, 
vyskupiją P. Ramanauskas 
valdė vos metus, nes buvo 
1946 m. suimtas. Štai kaip 

'kankinys vyskupas pasakoja 
apie savo 1947 m. sausio 6-tos 
egzekuciją: 

„Sausio šeštąją, Trijų Kara
lių vakarą, mane iš kameros 
nuvedė tiesiai į ministro kabi
netą. Ten jau sėdėjo karo pro
kuroras, kulto reikalų įga
liotinis Gailevičius ir pats Je-
iimovas (tuometinis LSSR 
MGB ministras). Kiti du, kaip 
vėliau sužinojau, tai gydytojas 
ir budelis. 

Mano mintis nutraukė Jefi-
movas: — Mes — ne vokiečiai, 
kalinių nemušame, bet jūs 
būsite mušamas, nes esate la
bai užsispyręs, tardytoją lai
kote kvailio vietoje, nes čia 
dalyvauja ir karo prokuroras, 
kuris tokiam mūsų sprendi
mui pritaria. Tada man buvo 
liepta nusirengti ir gultis ant 

. grindų. 
Gydytojas tikrino pulsą, o 

budelis mane mušė. Taip darė 
tol. kol netekau sąmonės. Tą 
vakarą sąmonę nuo mušimo 
buvau praradęs tris kartus. 
Baigė egzekuciją, jie mane 
aprengė, nes pats būčiau ne
pajėgęs, ir telefonu iškvietė 
sargybą. Leisgyvį nutempė į 
kamerą, nes nepaėjau. Laip
tais vilkte vilko". 

Vyskupas sakęs knygos „At-
leiskim savo priešams" autorei 
Teklei Kačiukaitei, jog per 
visą suėmimo laiką saugume 
jį tardė 147 naktis. Tris kar
tus jį tardė pats Tardymo sky
riaus viršininkas papulkinin
kis Saloid. Matyt, tikėjosi, 
kad, didesnę čekistinę patirtį 
turintis, tardytojas privers 
prisipažinti nebūtomis „nuo
dėmėmis" ar palenks savo 
pusėn ir privers dirbti jų nau
dai. Jie vertė kažką pasi
rašyti, tada žadėjo grąžinti ir 
leisti valdyti vyskupiją, jiems 
padedant. Jis atsisakė tą 
raštą net skaityti. „Geriau jau 
mirsiu ar kalėjime supūsiu, 
bet su ateistais išvien nedirb
siu", — toks buvo paskutinis 
jo atsakas. 

Kadangi tardytojai iš vysk. 
P. Ramanausko tardymų 

lauktų rezultatų negavo, tai 
privertė „prisipažinti" raštu. 
Tokį 22 puslapių raštą 1947 
m. balandžio 9 d. vyskupas 
tardytojams įteikė. Šiame vys
kupo „prisipažinime" atsisk
leidžia jo asmenybės taurumą 
liudijančių faktų. Pavyzdžiui, 
jis rašo, kad, frontui artėjant, 
norėjo trauktis į Vakarus, bet 
pareigos jausmas — likti su 
žmonėmis — neleido to daryti. 
Toliau rašo: „Nepaisant žiau
raus likimo, nesigailiu likęs, 
nes jaučiu, kad bent šiuo 
atžvilgiu esu savo pareigą atli
kęs". 

1947 m. rugpjūčio 16 d. Ypa
tingojo pasitarimo prie SSRS 
MGB protokolo Nr. 33 išraše 
sakoma: „Ramanauską Praną, 
s. Antano už dalyvavimą anti-
sovietinėje nacionalistinėje or
ganizacijoje ir antisovietinę 
agitaciją, įkalinti pataisos 
darbų kolonijoje 10-čiai metų, 
skaičiuojant terminą nuo 1946 
m. gruodžio 18 d. Jam asme
niškai priklausantį turtą kon
fiskuoti". 

1956 m. vyskupas grįžo 
(kalėjęs Kazachijoj, Baidukai 
lagery, iš ten Intos griežtojo 
režimo lagery Komijoje, o svei
katai visai nusilpus Abezės in
validų lageryje) ir buvo apgy
vendintas Švėkšnoje. Mirė 
1959 m. spalio 13 d. nuo vėžio. 
Palaidotas Telšių katedroje. 

Adolfas Ramanauskas, taip 
pat kandidatas į • šventuosius 
ir kankinys yra vyskupo ben-
drapavardis ir net ne žemaitis 
(vyskupas gimęs 1893 m. Be
tygaloje), nes Adolfas pasaulio 
šviesą išvydo 1918 m. JAV ir 
1921 m. kartu su tėvais grįžo į 
Lietuvą. 1936 m. baigė Laz
dijų „Žiburio" gimnaziją, 
vėliau — Klaipėdos pedago
ginį institutą ir Kauno karo 
mokyklą. 1940 - 1945 m. dėstė 
Alytaus mokytojų seminari
joje. Nuo 1945 m. tapo parti
zanu. 1946 m. — išrinktas 
Merkio rinktinės vadu. 1947 
m. tapo Dainavos apygardos 
vadu. Nuo 1948 — Pietų Lie
tuvos srities vadas. Buvo labai 
gerbiamas tiek kovotojų, tiek 
gyventojų už nuoširdumą, at
sidavimą laisvės kovai. 1949 
m. vasario mėn. dalyvavo vi
sos Lietuvos partizanų vadų 
suvažiavime, buvo paskirtas 
LLKS Gynybos pajėgų vadu, 
jam suteiktas partizanų pulki
ninko laipsnis. Apdovanotas I 
laipsnio Laisvės kovos kry
žiumi. Nuo 1952 m. pabaigos 
nebeturėjo ryšių su vyriausią
ja vadovybe, slapstėsi su šei
ma. Besislapstydamas para
šė atsiminimų knygą apie lais
vės kovas (išleista 1991 m. pa
vadinimu „Daugel krito mū
sų"). 

Apie 1956 metus Lietuvoje 
bebuvo likę vos pusšimtis par
tizanų. Iš vadų — tik Adolfas 
Ramanauskas. Jis slapstėsi su 
žmona ir maža dukrele. Jie 
turėjo įsigiję fiktyvius doku
mentus, apsistodavo pas pa
tikimus žmones. Stokodami 
pragyvenimui lėšų, Rama
nauskai užmezgė ryšį su 
žmogumi, galinčiu iškeisti 
Juozo Lukšos iš užsienio at
vežtus dolerius. Šį žmogų 
pakišo KGB. Jo kvietimu Ra
manauskas su žmona 1956 m. 
spalio mėn. dviračiais atvyko į 
Kauną ir apsistojo agento na
muose. Po poros dienų, susi
ruošus grįsti į slaptavietę 
Rokiško rajone, Ramanauskai 
buvo suimti. 

Tuo metu buvo pats vadi
namasis Chruščiovo „atlydys": 
pasmerktas Stalino kultas, XX 
komunistų partijos suvažia
vime buvo viešai kalbama 
apie baisias represijas, koncla-
gerius, žmonių žudymus ir 
kankinimus. Iš lagerių pra
dėjo grįžt' kaliniai. Deja, Lie-

DRAUGAS, antradienis. 1997 m. rugsėjo men. 23 d. 

„Dienovidžio" redakcijoje Vilniuje. Iš kairės: JAV LB Tarybos vykdomoji vicepirm. ir JAV LB atstovė PLB seime 
Angelė Nelsienė, adv. Žibutė Brinkienė-Alex; II eil.: žurn. Juozas Kojelis, „Dienovidžio" iedaktorė Aldona 
Žemaitytė, Lietuvos Respublikos ambasadorius Lotynų Amerikai dr. Vytautas A. Dambrava. 

tuvoj niekas nepakito. Suim
tas (1956.10.12) Ramanaus
kas iš Kauno buvo nuvežtas į 
Vilniaus KGB kalėjimą. Pože
mio kameroje jis buvo žiauriai 
kankinamas: išdurta akis, su
žaloti lyties organai, padaryta 
begalė žaizdų. Kankinti tam, 
kad išgauti kokias paslaptis 
nebuvo prasmės, nes ginkluo
to pogrindžio praktiškai Lietu
voje nebebuvo. 

Tačiau patyrę budeliai Pet
ras Raslanas, Nachmanas Du-
šanskis (kankinę žmones 1941 
m. Rainių miškelyje), ministro 
pavaduotojas Leonardas Mar-
tavičius taip išliejo savo sadis
tinį pyktį už tai, kad šitiek il
gai negalėjo sugauti paskuti
nio partizanų vado. 

Išsigandę, kad Ramanaus
kas mirs neatgavęs sąmonės 
ir teks atsiskaityti prieš 
Maskvą už tai, kad neištardę, 
budeliai jį išvežė į Lukiškių 
kalėjimo ligoninę. Apgydytas 
Ramanauskas buvo nuteistas 
mirties bausme ir 1957.11.29 
Vilniuje sušaudytas. 

Medžiagą šiam rašiniui 
ėmiau iŠ „Katalikų pasaulio" 
1997 m. 7-8 numerio (Vido 
Spenglos straipsnio „Nesigai
liu likęs" — pagal vyskupo P. 
Ramanausko bylą KGB ar
chyve) ir iš N. Gaškaitės kny
gos „Pasipriešinimo istorija 
1944-1953 metai". Knyga la
bai gražiai išleista ir iliustruo
ta (turėtų būti naudojama 
kaip istorijos vadovėlis litua
nistinėse mokyklose). 

Yra joje nuostabiai graudi 
Ramanausko-Vanago nuotrau
ka. Sėdi miške prie eglės toks 
dailus, šviesiaplaukis vyriškis 
Lietuvos karininko uniformoje 
ir šypsosi. Ginklas ir kepurė 
padėti šalia. Jam ant peties ir 
kelio tupi du prijaukinti vana
gai. Po nuotrauka parašyta 
„Partizanų vadas Adolfas Ra
manauskas-Vanagas su miško 
draugais vanagėliais". Mano 
Šventųjų litanijoj Ramanaus
kas yra šalia šv. Jurgio ir šv. 
Pranciškaus iš Asyžiaus. 

Pats laikas mums pradėt 
melstis į nuosavus, lietuviš
kus šventuosius. 

Emilija J. Valantinienė 
Chicago, IL 

PADĖKITE BENAMIAMS 
VAIKAMS 

Staigūs ekonominiai ir so
cialiniai pokyčiai Lietuvoje pa
sunkino sovietų okupacijos pa
sekmes, ypač tas, kurios susi
jusios su krikščioniškųjų 
vertybių ir žmogiškojo orumo 
praradimu 

Dvasinė erozija, alkoholiz
mas, pareigos jausmo nesu
vokimas ardo šeimas. Gatvėse 
atsirado apiplyšusių, alkanų 
ir purvinų vaikų. J ie turi 
tėvus, bet yra niekieno. Ypač 
tokių vaikų gausu Vilniuje ir 
Kaune 

Lietuvos katalikių moterų 
sąjunga, suvokdama, kad jau
nai valstybei sunku išspręsti 
socialines problemas, parengė 
ir ėmė vykdyti beglobių vaikų 
globos programą. Viena šios 
programos dalių — Laikinos 
vaikų globos namai, kuriuose 
vaikai socialiai reabilituojami 
ir parengiami gyvenimui 
globėjų šeimose ir kolekty
vuose. Tokie namai veikia Vil
niuje, Žirmūnų 123. Už šių 
namų įrengimą visada būsime 
dėkingos mūsų globėjai dr. Al
binai Prunskienei, Lietuvos 
Dukterų draugijai, Lietuvos 
Našlaičių globos komitetui ir 
šių organizacijų veiklą re-
miantiems geros širdies lietu
viams, gyvenantiems JAV. 

Deja, poreikis žymiai dides
nis. Vilniaus m. savivaldybė 
skyrė mums patalpas Daukšos 
g. Nr. 3 veiklai plėsti, tačiau 
jose nėra vandens, šildymo 
sistemos, reikalingas kapitali
nis remontas. Mūsų turimų 
lėšų neužtenka. 

Kviečiame visus geros valios 
žmones paremti mūsų inicia
tyvą ir bendromis pastango
mis sutelkti galimybę bena
miams vaikams turėti ateitį. 

Lėšas galima siųsti: Vil
niaus bankas, Kodas 
260101777, Valiutinė sąskaita 
Nr. 57089031, Lietuvos katali
kių moterų sąjunga, Vaikų 
globos namams. 

Laima Makutėnaitė 
KLMS Vaikų globos namų 

programos direktorė 

TIK LIETUVA NUSPRĘS 

Pastaruoju metu „Draugo" 
puslapiuose randame nemažą 
laiškų, smerkiančių Valdo 
Adamkaus pasiryžimą būti 

kandidatu š.m. gruodžio men. 
įvyksiančiuose Lietuvos prezi
dento rinkimuose. Kai kurie 
laiškai smerkia, kad tas 
žingsnis yra prieš Lietuvos 
įstatymus. Taip, konstitucija 
reikalauja, kad Lietuvos pre
zidentas būtų krašto pilietis, 
bent trejus metus gyvenęs 
Lietuvoje. Tačiau, ką reiškia 
„gyvenęs" konstitucija ne-
nubrėžia. Tą Seimas atliko 
įstatymu, kuriame parašyta. 
kad „gyvenęs" yra asmuo, re
gistruotas Lietuvos vietovėje 
ir moka mokesčius (arba yra 
nuo jų atleistas;. 

Šiuo metu, Lietuvos teisi
ninkai nesutaria, ar V. Adam
kaus atvejis atitinka įstaty
mui, ar ne. Lietuvos centro 

• sąjunga ir jos pirmininkas Ro
mualdas Ozolas, nedvipras
miškai pareiškė, kad Jur id i 
nių kliūčių kandidatuoti Val
dui Adamkui į Lietuvos Re
spublikos prezidentus nėra". 
(1997 rugpjūčio 30 d. pareiš
kimas). 

Ar V. Adamkus bus patvir
tintas kandidatu, turės spręs
ti Vyriausioji rinkimų komisi
ja ir Lietuvos teismai. Žino
me, kad Lietuvos konstituci
joje ir įstatymuose yra 
nemaža nenuoseklumų, ve
dančių prie ginčų ir net 
keistų išvadų. Pavyzdžiui, jei 
konstitucija reikalautų nuo
latinio gyvenimo Lietuvoje, 
tai Arvydas Sabonis ar Šarū
nas Marčiulionis, kurie duoną 
užsidirba ir didžiąją metų 
dalį praleidžia Amerikoje, ne
galėtų kandidatuoti. 

Pažiūrėkime, kur šiuo klau
simu yra „tautos valia", kam 
Lietuvos gyventojai skiria pir
menybę'1 Dauguma, atrodo, 
nori Adamkaus. Tai matvti i.š 

A.fA. 
ANTANAS ŠERKŠNYS 

Gyveno Oak Lawn. anksčiau Marąuette Parke. 
Mirė 1997 m. rugpjūčio 20 d.. 11 vai.ryto. sulaukės 87 m. 
Gimė Lietuvoje, Šiaulių raj.. Dačkų kaime. Amerikoje 

išgyveno 38 metus. 
N'uliūde liko: žmona Veronika Jaraite, duktė Lydija Vaas 

ir vyras Peter, sūnus Arūnas Antanas, marti Sheila: sūnus 
Stasys ir marti Jill; anūkai Loretta, Richard. Rasa David ir 
Enc, proanūkas Jacob ir kiti gimines Amerikoje ir Lietuvoje. 

Velionis bus pašarvotas rugpjūčio 23 d. nuo 2 vai. p.p. iki 
8 vai. p.p. Petkus Marąuette laidojimo namuose. Laidotuvės 
įvyks trečiadieni, rugpjūčio 24 d. Iš koplyčios 9 v.r. velionis 
bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 
9:30 v r bus aukojamos šv. Mišios. Po mišių velionis bus 
palaidotas šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Liūdi: žmona, vaikai, anūkai, proanūkai. 

Donald A. ir Donald M. Petkus. 800-994-7600 

A.tA. 
SOFIJA SLIVTNSKIENĖ -

GALDIKAITĖ 
Mirė 1997 m. rugpjūčio 19 d., 5:30 v.v., sulaukusi 78 metų. 

Gimė Lietuvoje, Kretingoje. Amerikoje išgyveno 37 metus. 

A.tA 
ALBINAS SLIVINSKAS 

Mirė 1997 m. rugpjūčio 21 d., 6:10 v.r., sulaukės 81 metų. 
Gimė Lietuvoje, Marijampolėje. Amerikoje išgyveno 37 metus. 

Gyveno Burbank, IL. Anksčiau gyveno Marąuette Parke. 
Liūdi, sūnus Romas Slivinskas, marti Jūrate, duktė 

Virginia Kankus, žentas Romas, anūkai Danute Emery su 
vyru Shavvn; Robert Kankus, Rita Kankus, Edward 
Slivinskas, Andrea Kankus. proanūkai Ashley ir Megan 
Emery ir kiti giminės ir pažįstami. 

Vietoje gėlių, prašome aukoti Lithuanian Mercy Lift. 
Abu velioniai bus pašarvoti trečiadienį, rugpjūčio 24 d. nuo 

2 v.p.p. iki 9 v.v. Petkus-Lemont koplyčioje, 12401 S. Archer 
Ave., netoli Derby Road, Lemont. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, rugpjūčio 25 d. 9:30 v.r. 
bus atlydėti iš koplyčios į Pal. Jurgio Matulaičio Misijos 
bažnyčią, kurioje 10 v.r. bus aukojamos šv. Mišios. Po to"bus 
palaidoti šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Liūdi: vaikai, anūkai, proanūkai. 

Donald A. ir Donald M. Petkus. 800-994-7600. 

kas mėnesį įvykstančių viešo
sios nuomonės tyrimų, ku
riuos atlieka „Baltijos tyri
mai" su „Respublikos" dien
raščiu. Kai buvo pradėtos ma
tuoti nuomones kandidatų i 
prezidentus klausimu. Adam
kus visada pirmavo. 

Duomenys aiškiai rodo, kad 
Lietuvos žmonės prezidento 
kėdėje nori matyti naujus as
menis, kurie nėra anksčiau 
buvę aukščiausiose valdžios 
vietose ir kurie nėra susiję su 
nesėkmingu krašto valdymu, 
vyriausybių nekompetentin
gumu bei mafijos ar nomenk
latūros įtakomis. 

O mes, užjūrio lietuviai, ka
dangi tur ime labai nedaug 

balsų, liekame vien suintere
suoti žiūrovai. Tik Lietuvos gy
ventojai nuspręs, kas bus jų 
prezidentu. 

Vytautas Germanas 
Lisle. IL 

JDOMŪS SPORTO 
VETERANO 

ATSIMINIMAI 

„Draugo" atkarpoje daug 
metų skaitėme mūsų rašytojų 
romanus, noveles, apysakas 
nestokojome įvairių žmonių 
atsiminimų apie pergyveni
mus karo metais, bėgimus, gy
venimus stovyklose, patirtas 
kančias Sibire. Visa tai labai 
įdomu, vertinga, istorijai ir 
kartų kartoms išliekanti 
medžiaga. Tad visiems atsimi
nimų autoriams priklauso 
nuoširdi padėka. 

Tad labai nudžiugome 
„Draugo" atkarpoje išvydę 
mūsų žymaus sportinės veik
los veterano, gabaus organiza
toriaus, komandų vadovo, 
trenerio ir įvairių šakų akty
vaus sportininko Vytauto Gry
bausko atsiminimus, pavadin
tus „Gyvenimas krepšinio 
aikštėje ir šalia jos". 

Atsiminimai skaitomi su 
malonumu. Tarytum sugrįžti 
į praeitį, sporto aikštes ir 
drauge su sportuojančiu jau
nimu džiaugiesi laimėjimais, 
liūdi pralaimėjus. 

Tad Vytautui Grybauskui 
už (domius atsiminimus dė
kojame, o mes, skaitytojai, su 
juo keliausime po lietuvių 
sportininkų pasaulį. Atsimini
mai iliustruojame įdomiomis 
nuotraukomis. 

Jurgis Janula i t i s 
Fort Orangc. M 

Benamiai vaik.ii. kuriems globa teikia geraširdžiai Lietuvoje 
kiene 'dešinėje 

JAV Vi 1 i ,:er.i-inlzių — dr Albina Pruns-
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
DIDŽIAUSIAS RUDENS SEZONO 

ĮVYKIS ČIKAGOJE 

Algis Janusas, dabartinis „Čiur
lionio" meno galerijos direktorius, 
daug rūpinasi galerijos 40 metų su
kakties minėjimu, kuris rengiamas 
rugsėjo 2S d., 3 vai. p.p, Jaunimo 
centre esančios galerijos patalpose. 
Ta progj. vyks ir nneno paroda, 
atrinkta iš ..Čiurlionio" galerijos 
kolekcijoje esančių kurinių. Taip 
pat bus gražiai išleistos knygos 
apie tą kolekciją sutiktuvės. 

ALTo Čikagos skyriaus 
va ldybos ir t a r y b o s posėdis 
šaukiamas rugsėjo 26 d., 
penktadienį. 1 vai. p.p., ALTo 
centro valdybos patalpose 
Jaunimo centre. Visi kvie
čiami dalyvauti, nes bus svar
stomi labai aktualūs ALTo 
skyriaus reikalai, be to, nau
jos valdybos pirmininkės pa
reigų perdavimas. Atskiri pak
vietimai į posėdį nebus 
siunčiami. 

J ū r o s skautų 75 m. ir j ū 
r o s skaučių 60 m. veiklos 
s u k a k t y s bus minimos iškil
minga sueiga Pasaulio lietu
vių centre. Lemonte. penkta
dieni, spalio 17 d, 7:30 v.v., o 
taip pat ir šeštadieni, spalio 
18 d., 6:30 v.v. PLC, Lemonte, 
ruošiamoje tradicinėje „Puoto
je jūros dugne". Jubiliejiniame 
renginyje tikimasi daug svečių 
ne vien iš Čikagos ir apylin
kių, bet ir iš tolimesnių vieto
vių. Jau pasižadėjo dalyvauti 
tomis dienomis Lemonte vyk
siančio Lietuvių Skautų s-gos 
Tarybos akivaizdinio suvažia
vimo nariai. Šias svarbias su
kaktis kartu švęsti kviečiama 
lietuviškoji visuomenė ir visi 
bet kada jūros skautams pri
klausę asmenys. Apie dalyva
vimą prašoma iš anksto pra
nešti js Taiydai Rudaitytei-
Chiapetta. te'i. 1708) 839-4438. 

Pal. Jurgio Matula ič io 
misijos p ie tūs rengiami 
rugsėjo 28 d., 12 vai., Pasaulio 
lietuvių centre. Skanus mais
tas, malonus, greitas patar
navimas, sava aplinka ir, be 
to, labai geras tikslas — pa
remti šią lietuvišką misiją. 
Stalus ir vietas užsisakyti rei
kia pas R. Sinkienė 630-243-
0467 arba O. Abromaitienę 
630-257-6675. 

Rugsėjo 27 d., 5 vai. vak., 
yra „Maironio" lit. mokyk
los metinio pokylio pradžia. 
Dar galima užsisakyti vietas 
pas Dainą Siliūnienę 630-852-
3204. Savo dalyvavimu pa-
remsite lietuvišką mokyklą. 

LSS Vadijų s u v a ž i a v i m a s 
bus rugsėjo 27 ir 28 d. Pasau
lio lietuvių centre, Lemonte. Į 
vakarienę ir vakaronę, įvyks
tančią 27 d., šeštadienį, 6:30 
vai. vak.. Bočių menėje, kvie
čiami visi LSS nariai. Apie da
lyvavimą prašoma pranešti iki 
ketvirtadienio, rugsėjo 25 d., 
Marytei Utz tel. 708-423-0307. 

Transpak, s iunt iniu į 
Lietuvą siuntimo įstaiga, 
savo auka visada paremia lie
tuvišką veiklą. Pasaulio lietu
vių centro rengtos gegužinės 
laimėjimams Transpak paau
kojo du šventinius maisto 
siuntinius. Laimėtojai jau ruo
šiasi juos pasiųsti savo gi
minėms į Lietuvą. 

Švč. M. Marijos Gimimo 
parapija ir Pietvakariu or
ganizavimo komitetas (SW-
OP) visus apylinkės gyvento
jus kviečia į susirinkimą pasi
kalbėti apie imigracijos refor
mas. Bus teikiama informacija 
apie naujausius pasikeitimus 
imigracijos reikaluose, „Sočiai 
Security" teises ir kaip visa 
tai susieta su lietuvių šei
momis. Informacija bus pa
teikta lietuvių ir anglų kalba, 
taip pat bus painformuota 
apie anglų kalbos pamokas, 
kaip įsigyti namus Marąuette 
Parko apylinkėje labai palan
kiomis sąlygomis ir pan. Susi
rinkimas bus sekmadienį, 
rugsėjo 28 vai., 12 vai., Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
salėje 69th ir Washtenaw. 
Ateikite su klausimais ir 
rūpesčiais. Bus ir vaišių. Jei
gu reikia daugiau informaci
jos, skambinkite į SWOP 
raštinę tel. 773-471-8208 arba 
773-776-4600. 

Rudens sezonas, kurį šiomis 
dienomis pradedame, Čikagos 
lietuvių padangėje mums žada 
daug įvairių renginių. Tačiau 
didžiausiu jų, be abejo, bus X 
Mokslo ir kūrybos simpoziu
mas, kuris ruošiamas lapk
ričio 27-30 d. 

Kaip matome, tai j a u bus 
dešimtasis šio pobūdžio įvykis. 
Pirmasis buvo prieš 28 metus, 
kuomet Lietuva minėjo 400 m. 
aukštojo mokslo sukaktį . J is 
buvo pravestas 1969 m. lapk
ričio 26-30 d. irgi Jaunimo 
centre, kur vyks ir šiemetiniai 
posėdžiai bei dauguma su sim
poziumu susijusių renginių. 

Reikia pažymėti, kad visi 
penki pirmieji simpoziumai 
buvo pravesti Čikagos Jauni
mo centre, o tik šeštojo ir 
aštuntojo programos vyko Či
kagoje ir Lemonte — Pasaulio 
lietuvių centre. Atgavus Lietu
vai nepriklausomybę jau 

miteto pirm. Bronius Juodelis, 
viešėdamas Lietuvoje, jo duo
tuose pasikalbėjimuose te
nykščiai spaudai visada iškel
davo ir artėjančio simpoziumo 
Čikagoje klausimus, pabrėž
davo jo svarbą. 

Ne paslaptis, jog šio simpo
ziumo išgarsinimui bus labiau 
naudojami ir išeivijoje išei
nantieji laikraščiai bei lietu
viškos radijo valandėlės. Kaip 
žinoma, be spaudos ir radijo 
programų talkos negalėtų pa
sisekti nė vienas lietuviškas 
renginys, o ypač tokio didelio 
masto, kaip Mokslo ir kūrybos 
simpoziumai. Todėl organiza
ciniame komitete yra 6 spau
dos ir radijo reikalams pak
viesti žmonės, kurie rūpinasi 
ir dar ateityje daugiau rūpin
sis šio Simpoziumo propagan
dine puse. 

Simpoziumas tęsis 4 dienas 

X Mokslo ir kūrybos simpoziumo reikalais diskutuoja Mokslinės progra
mos pirm. dr. Vytautas Narutis ir Organizacinio komiteto narė Aldona 

Nuotr. Ed. Šulaičio 

„Draugo* koncertui Čikagoje, Lemonte, Los Angeles, Clevelande, De
troite. Sr Pctersnurge kuopsčiai rengiasi pianistė Eugenija Kuprytė ir 
sol. Aušra Cicenaite. jos abi. kartu su Vaidu Vyšniausku, atvyksta i JAV 
spalio pradžioje Pirmasis koncertas bus PLC Lemonte 9palio 4 d., 
pradžia 7 vai vak ; antrasis — spalio 5 d. Jaunimo centre, pradžia 3 vai. 
p p Bilietai (raunami ..Drauge" ir ..Seklyčioje" 

Šmulkštienė. 

1991-siais tėvynėje — Vilniuje 
buvo suorganizuotas septinta
sis iš eilės simpoziumas. Vil
niun taip pat buvo sukviesti ir 
devintojo simpoziumo, įvyku
sio 1995 m. lapkričio 22-28 d. 
dalyviai. Jį ten rengė Lietuvos 
mokslininkų sąjunga, Lietu
vos mokslo taryba bei Lietu
vos mokslo ir Švietimo minis
terija. 

Šį sukaktuvinį simpoziumą, 
kurio šūkis „Mokslas ir kū
ryba — tautos ateitis", orga
nizuoja jo taryba (pirm. Alber
tas Kerelis), grupė mokslo ir 
kultūros žmonių Lietuvoje (jų 
tarpe yra Vytautas Landsber
gis, Bronislavas Kuzmickas, 
Zigmas Zinkevičius), moksli
nės programos komitetas 
(.pirm.) Vytautas Naru t i s ir or
ganizacijos komitetas (pirm: 
Bronius Juodelis). 

Šiose įvairiose grupėse ar 
komitetuose yra bent tris
dešimt žmonių, kur ie jau nuo 
praėjusio pavasario stipriai 
dirba. Ypač norisi iškelti or
ganizacinio komiteto darbus, 
kurie yra labai svarbūs. Iki 
vasaros atostogų buvo du šio 
komiteto posėdžiai, o trečiasis 
— rugsėjo 16 d. vakare „Sek
lyčioje". Juose padaryta įvai
rių pranešimų ir buvo galima 
išgirsti iš daugelio asmenų 
ataskaitas apie at l iktus dar
bus arba mintis: ką dar rei
kėtų padaryti. Yra sudaryta 
įvairių komisijų, tačiau iš jų 
galbūt svarbiausioji lėšų telki
mo, kuriai vadovauja žinoma 
visuomenininke Birutė Jasai
tienė. Bus kreipiamasi į tau
tiečius laiškais ir prašoma fi
nansinės paramos. Taip pat 
norima sudaryti mecenatų 
grupę, kurie galėtų stambiau 
šio simpoziumo rengimą pa
remti. 

Atėjus rudeniui ir visiems 
sugrįžus iš atostogų, bus 
pradėta dirbti visu tempu ir 
dar su didesniu entuziazmu, 

Po viešnių iš Kauno koncerto, vykusio rugpjūčio 16 d., programos atlikėjai ir rengėjai. Iš kairės: Aine Liaugai-
laitė. Sigita Augustaitiene, Arūnas Augustaitis su dukra Laurute, sol. Violeta Sagaitytėir pianistas Rokas Zubo-

Nuotr. Ed. Šulaičio vas 

— prasidės lapkričio 27 d. 
(ketvirtadienį — Padėkos 
šventės vakare). Nuo 5 vai. 
vak. Jaunimo centre vyks re
gistracija, 6 vai. vak. bus pir
mosios simpoziumo parodos (o 
jų bus net šešios) tema „1941 
m. sukilimo genezė", atidary
mas. Jo metu vienas parodos 
organizatorių, istorikas Jonas 
Dainauskas, skaitys paskaitą 
apie Ribbentropo - Molotovo 
paktą ir jo pasekmes Lietuvai. 

Kalbantis su J. Dainausku, 
paaiškėjo, kad jis yra išstudi
javęs daug įdomių doku
mentų, su kuriais supažindins 
atėjusius į parodos atidarymą. 
Atrodo, kad išgirsime ir tokių 
dalykų, apie kuriuos anksčiau 
dar mažai buvo kalbėta. Taip 
pat parodoje, kurios daugu
mas eksponatų bus gauta iš 
Lietuvos, matysime taip pat 
retų dalykų. 

Pirmosios simpoziumo die
nos pabaigoje, nuo 7 vai. vak., 
vyks susipažinimo pobūvis. 
Penktadienį ryte, 9 vai. jau 
bus oficialus simpoziumo ati
darymas ir pranešimai bei se
sijos. 

Apie tolimesnius programos 
įvykius dar bus ne kartą ra
šoma. Nepaisant, kad iki sim
poziumo pradžios yra dar dau
giau negu du mėnesiai, tačiau 
tos dienos greitai prabėgs ir 
Čikaga sveikins čia suvažia
vusius mokslo bei kūrybos at
stovus, ne tik iš Šiaurės Ame
rikos, bet ir iš tėvynės Lietu
vos. 

Edvardas Šulaitis 

LIETUVIŲ OPERA 
PRADĖJO 42-Jl 

SEZONĄ 

Jaunimo centras vel atgijo 
po vasaros atostogų. Rugsėjo 
12 dieną čia aidėjo skambus 
operos choristų balsai Pasiil
gę dainos ir vieni kitų. kupini 
susitikimo džiaugsmo, pa-

šeima, sujungta ir sutvirtinta 
bendro kūrybinio darbo. Mūsų 
gretos daug gausesnės negu 
pernai Flotovv operoje „Mar
ta". Moterų choro sudėtis 
mažai pasikeitė, tik pasipildė 
keliomis naujomis daininin
kėmis. Kelia entuziazmą vyrų 
choro gausumas ir jėga. Tarsi 
paukščiai į gimtąjį lizdą, su
grįžo choro senbuviai Bronius 
Mačiukevičius, Jonas Mockai-
tis, Vytautas Šimkus, Adas 
Endzinas, V. Valdukaitis ir 
kiti. Vyrai nepabūgo ilgo kelio 
iš Indianos atvykti į repetici
jas ir atgal. Reikia nepamiršti, 
jog repeticijos tęsiasi iki vė
laus vakaro, o prieš akis žie
ma su savo išdaigomis, sniego 
pūgom ir šalčiais. Galime di
džiuotis vyrų entuziazmu, 
meile dainai. Į vyrų choro gre
tas įsijungė ir keli nauji daini
ninkai, tai chormeisteris pro
fesionalas Alfonsas Seniūnas, 
menininkas kūrėjas Jonas Ju-
caitis, jis ir dainų kūrėjas, ir 
atlikėjas, ir kiti. 

Pirmoji repeticija prasidėjo. 
Atversti pirmieji puslapiai Jo-
hann Štrauso kūrinio „Čigonų 
baronas". Melodinga muzika 
pasklido po Jaunimo centrą ir 
dar ilgai aidės ilgais žiemos 
vakarais, kol operos dirigento 
maestro Alvydo Vasaičio ir 
koncertmeisterio maestro Ma-
nigirdo Motekaičio darbo dėka 
ir pastangomis ji suskambės 
profesionaliai. 

Naujasis operos pirmininkas 
Vaclovas Momkus ir naujai 
išrinkta valdyba nusiteikę 
darbingai ir kūrybingai. Sezo
nas bus sunkus, tačiau operos 
choras, tarsi įgavęs antrąjį 
kvėpavimą, susitelkęs visas 
savo geriausias pajėgas, ruo
šiasi pradžiuginti lietuvišką 
visuomenę puikiu, melodingu 
Johann Štrauso kūriniu „Čigo
nų baronas". 

Lietuvių operos ilgamečiai 
gerbėjai, rėmėjai, geradariai ir 
visa lietuviška visuomenė ga
lės pasidžiaugti temperamen
tingu spektakliu ir mūsų dar
bu. Lietuvių opera iš anksto 
dėkoja visiems lietuviams už 

moralinę ir materialinę para
mą. Tik visi kar tu , tik visi 
išvien, mes galime daug nu
veikti l ietuviškumo išlaiky
mui, kad lietuviai vaikai, gimę 
čia Amerikoje, galėtų didžiuo
tis skambia tėvų kalba, jų 
kultūra, papročiais ir pakeisti 
mus. 

Man pris imena V. Kudirkos 
žodžiai „Lietuva bus gyva.kol 
bus gyvas nors vienas lietu
vis". 

Al ina B ičk ienė 

DAINA NUGALĖJO 
AUDRĄ 

Rugpjūčio 16 d. vakare Či
kagoje s iau tė retai čia matyta, 
didžiulė audra . Perkūnas , žai
bai ir l iūtys gąsdino ne vieną, 
o taip pa t pr idarė nemaža 
žalos. 

Tą patį vakarą Jaunimo cen
tre, nebodami gąsdinančios 
audros, susir inko daugiau ne
gu 50 tautiečių pasiklausyti 
viešnių iš Kauno — sol. Viole
tos Sagai tytės ir jos dukros 
Ainės. Joms čia talkino dar ir 
vietinis muzikas, pianistas 
Rokas Zubovas. 

Sol. V. Sagaitytė Čikagos 
lietuvių scenoje j au ne pirmą 
kartą, tačiau šis buvo jos pir
masis platesnio pobūdžio kon
certas. O jos dukrelė Ainė čia 
maloniai nustebino klausyto
jus savo sugebėjimais — jos 
pamėgtos srities — pianino 
muzikos pademonstravimu. Iš 
tiesų, galima sakyti , jog ji gali 
tapti ryškia pajėga Lietuvos 
muzikos padangėje. 

Apie sol.' V. Sagaitytę, kuri 
jau yra gražiai užsirekomen
davusi Vilniaus Operos ir Ba
leto tea t re , o ta ip pat ir Kauno 
Valstybiniame muzikiniame 
teatre, gražių žodžių jau yra 
anksčiau išsakyta. Taip pat 
jos dainavimą ne vienas klau
sytojas pažinojo. Jos dainų re
per tuaras yra nepaprastai pla
tus: ji gali vienodai lengvai 
padainuoti operinę bei popu
liariąją programą. Šiame pa
sirodyme ji bandė duoti 
kūrinių iš šių abiejų sričių. Ir 

negu iki šiol. Kiti žmonės net siryžimo ir darbingai nusitei-
ir atostogų metu stengėsi dar- k ? susirinko visi. Zvalgėmės ir 
buotis simpoziumo naudai, stebėjomės, kiek daug mūsų 
Pavyzdžiui, organizacinio ko- susirinko, tarsi viena gausi 

tas gerai pavyko. Daugiau ne
gu ketvirtį šimtmečio scenoje 
besireiškianti, solistė ir šį 
kar tą pasirodė be prie
kaištų. 

Gaila, kad koncerto eigą 
šiek tiek sutrukdė į Jaunimo 
centro kavinę besiveržiantis 
vanduo. Nesmagiai programos 
atlikėjai pasijautė, kuomet 
teko pertraukt i programą ir 
persikelti į aukštesniąją ka
vinės dalį. Tuomet programa 
buvo tęsiama toliau ir ją vis 
dėlto buvo galima sėkmingai 
užbaigti. 

Sol. V. Sagaitytei kelias dai
nas pianinu palydėjo jos duk
ra Ainė. Šiaip solistei akompa
navo žinomas pianistas, ne
maža pasireiškęs ir kaip solis
tas , Rokas Zubovas. Jo su
gebėjimai irgi nemažai pri
sidėjo prie šio koncerto pasise
kimo. 

Šį atmintiną koncertą, kurį 
kaip juokaujant galima pasa
kyti, net ir audra negalėjo 
įveikti, surengė Čikagos lietu
vių kultūros klubo „Baltijos" 
valdyba su energingu pirmi
ninku Arūnu Augustaičiu. Jis 
j au ne pirmą kartą čikagie-
čiams pateikia kultūrinio bei 
pramoginio pobūdžio renginių. 

Reikia pažymėti, kad po šio 
pasirodymo Čikagoje sol. V. 
Sagaitytę išskubėjo atgal į 
Kauną, kur jos laukė pasiren
gimo darbai naujam sezonui 
Kauno Valstybiniame muzi
kiniame teatre. Čikagon ji at
vyko iš sėkmingų pasirodymų 
Kanadoje, o taip pat ir Dayto-
na Beach bei St. Petersburgo 
vietovėse gyvenantiems mūsų 
tautiečiams. 

E.Š. 

SKELBIMAI 
x Lithuanian Women's 

Club of Wyoming Valley, 
globoja našlai tę Lietuvoje. 
Pra tęsdamos globą kitiems 
metams, atsiuntė $150. Be to, 
gerosios moterys savo globo
tinei siunčia siuntinius, kad 
galėtų palengvinti sunkų gyve
nimą. Dėkojame! „ L i e t u v o s 
Naš la ič iu g lobos" komite
tas , 2711 W. 71 St., Chicago, 
m 60629. 

(sk.) 
x Už a.a. Stase Kuršiene, 

mirusią rugsėjo mėn. prieš 30 
metų, šv. Mišios bus auko
jamos rugsėjo 26 d. ketvirta
dieni , 8 vai. ryto Tėvu Jėzu
itu koplyčioje. Velionę paži
nojusieji prašomi ją maldoje 
prisiminti. 

(sk.) 

x Siuntiniai , pinigai į Lie
tuvą per TRANSPAK, 4545 
W. 63rd St., Chicago , IL 
60629. Tel. 773-838-1050. 

(sk.) 

ARAS ROOFING 

•I;iunmio centro kiįvmeje IKI koncerto |>i;inist;i* Andrius Zlnt>vs duoda .iu-
tdgnif'.i koncerto l.inkvtoi.ii Aun-lijai D'dirovoUkienei Nuotr R. Šulaičio . f c . l l ' l h i r . t i P ' i '-

| M a a a a a a a i a a a | a i a a a a a a a a a a | 




