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Lietuvai reikia siekti ES 
pirmininkaujančios Austrijos 

palankumo 
Vilnius, liepos 29 d. 

(BNS) — Seimo liberalų frak
cijos narys Alvydas Medalins-
kas mano, kad penkioms ne
pakviestosioms darybų su Eu
ropos Sąjunga valstybėms bus 
labai sunku „peršokti" iš ant
ros grupės į pirmąją. 

Tris liepos savaites viešė
jęs Europos Parlamente, A. 
Medalinskas spaudos konfe
rencijoje trečiadienį sakė, kad 
Briuselyje labai aiški takosky
ra tarp į pirmąjį ES plėtimosi 
ratą patekusių valstybių bei 
nepakviestųjų deryboms vals
tybių. • 

Pernai deryboms su ES bu
vo pakviesta Estija, Lenkija, 
Čekija, Vengrija, Slovėnija ir 
Kipras. Antros grupės valsty
bių — Lietuvos, Latvijos, Bul
garijos, Slovakijos ir Rumuni
jos — likimas pagal pasiruoši
mo deryboms lygį bus įvertin
tas šių metų pabaigoje. 

Pasak A. Medalinsko, ypač 

tą skirtumą tarp pakviestųjų 
ir nepakviestųjų valstybių pa
brėžia Austrijos pareigūnai. 
Austrija dabar pirmininkauja 
Europos Sąjungai. 

A. Medalinskas teigė, kad 
Europos Parlamento politikai 
pastebi akivaizdžią Lietuvos 
ekonominę ir politinę pažan
gą, o dauguma jos rodiklių 
pranoksta daug Vidurio Euro
pos valstybių rodiklių. 

Seimo narys mano, kad li
kusį pusmetį iki lemiamo 
sprendimo dėl ES plėtros Lie
tuva turi išnaudoti efektyviam 
darbui su Europos Komisija 
bei Europos Parlamentu. 

A. Medalinskas įsitikinęs, 
kad būtent Austrijai pirminin
kaujant, turi būti pasiekta, jog 
Lietuva būtų pakviesta dery
boms, nes vėliau pirmininka
vimą perims Vokietija, kurios 
valdžia po rudenį vyksiančių 
rinkimų gali keistis nepalan
kia Lietuvai linkme. 

Įsitvirtinus Jungtinėse 
Tautose, „sutrumpės" kelias 

\ Europą 
Vilnius, liepos 28 d. (BNS) 

— Lietuvos ambasadorius 
Jungtinėse Tautose (JT) Os
valdas Jusys įsitikinęs, kad 
aktyvi Lietuvos veikla šioje or
ganizacijoje gali paspartinti 
integraciją į Europos Sąjun
gą-

„Kuo iškilesnį vaidmenį 
pati Lietuva sieks vaidinti 
tarptautinėje politikoje, tuo ji 
pati bus patrauklesnė ES ir 
NATO", po susitikimo su pre
zidentu Valdu Adamkumi tre
čiadienį žurnalistams sakė 
ambasadorius. 

Jis teigė, kad siekdama šio 
tikslo, Lietuva ieško visų JT 
narių paramos būti išrinkta 
nenuolatine JT Saugumo Ta
rybos (ST) nare 2004-2005 m. 
kadencijai. 

, .Deryboms dėl narystės ES 
jau pakviestos Rytų ir Vidurio 
Europos šalys visos yra pabu
voję nenuolatinėmis Saugumo 
Tarybos narėmis", sakė O. Ju
sys. 

Ignalinos AE 
saugumas nesudaro 

problemų 
Vilnius, liepos 28 d. (BNS) 

— Lietuvos prezidentas Val
das Adamkus, susitikęs su 
Austrijos Užsienio reikalų mi
nisterijos valstybės sekretore 
Benita Ferrero-Waldner, pa
žymėjo, kad Europos Sąjunga 
ir Lietuva turi ieškoti priimti
no sprendimo dėl Ignalinos 
atominės elektrinės likimo. 

Pareigūnė sakė supran
tanti, kad Ignalinos atominės 
elektrinės ateitis yra svarbus 
Lietuvai klausimas, bet pa
brėžė, kad jis yra ne mažiau 
svarbus ir ES. 

V. Adamkus priminė tarp
tautinių specialistų išvadas, 
kad Ignalinos AE saugumas 
dabar nekelia susirūpinimo, 
todėl argumentas, kad užda
rymą lemia tik būtinybė už
tikrinti saugumą, Lietuvos ne
įtikina. 

Pasak prezidento spaudos 
tarnybos pranešimo, V. Adam
kus taip pat pažymėjo, kad 
elektrinė yra svarbi Lietuvos 
ekonomikai, o staigus jos už
darymas skaudžiai atsilieptų 
ES narystei besiruošiančiam 
valstybės ūkiui. 

Nuotr : Raseinių rajono ūkininkų atstovas Vladas Bertulis 'k;iin?je) Lietuvos prezidentui Valdui Adamkui įtei-
<Elta) 

padaryti pataisas Administra
cinių teisės pažeidimų kodek
se reglamentuojant tipinės su
tarties tarp gamintojų ir per
dirbėjų formas ir jas. įteisinti 
įstatymu. 
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kė didžiulį jau ift šiemetinio derliaus grudų iškeptą duonoe kepalą 

Šiemetinio derliaus 
duonos kepalas — prezidentui 
Vilnius, liepos 28 d. (Elta) 

— „Kaimo žmonės pasigenda 
aiškios žemės ūkio plėtojimo 
politikos", tokia nuostata buvo 

liaus grūdų duonos kepalą. 
Žemdirbių atstovai pasita

rime teigė, kad trečiadienį vy
riausybės posėdyje numatytos 

Jo vertinimu, tokios Lietu
vos ambicijos yra pagrįstos. 
Siekdama tapti ST nare, Lie
tuva jau kelerius metus sten
giasi aktyviai dalyvauti visų 
JT institucijų veikloje, ir jau 
buvo išrinkta į kelias jų. Pas
kutinis toks laimėjimas — vie
ta Moterų padėties komisijoje 
Ekonominės ir Socialinės poli
tikos taryboje. 

Susitikime su prezidentu 
ambasadorius O. Jusys sakė 
pabrėžęs, kad Lietuvos at
stovų veikla JT yra panaši į 
ES valstybių bendrą užsienio 
politiką — paremiami visi pa
siūlymai, prisijungiama prie 
pareiškimų. 

O. Jusys informavo, kad 
iki 2000 m. Lietuva ketina 
baigti mokėti savo skolą JT. 
Tai maždaug 2 milijonai JAV 
dolerių,įskaitant šių metų mo
kestį. 

Ambasadorius priminė, kad 
Lietuvos kasmetinį mokestį 
organizacijai pavyko suma
žinti nuo 0.15 iki 0.045 proc. 
nuo bendros visų valstybių na
rystės mokesčių sumos. Dabar 
Lietuvos mokestis yra apie 
800,000 JAV dolerių. 

Numatoma steigti 
dar keturias 
ambasadas 

Europoje 
Vilniua, liepos 29 d. (BNS) 

— Lietuvos premjeras Gedimi
nas Vagnorius pabrėžė, kad 
jau pribrendo būtinybė įsteigti 
ambasadas Nyderlanduose, 
Airijoje, Vengrijoje ir Slovėni
joje. 

Trečiadienį priimdamas į 
Vilnių susirinkusius Lietuvos 
diplomatinių misijų vadovus, 
premjeras tai siejo su Lietuvos 
siekiu įstoti į Europos Sąjun
gą-

G. Vagnorius taip pat pa
brėžė, kad siekiant šio tikslo, 
būtina stiprinti ir kitų atsto
vybių veiklą, ypač — Lietuvos 
misiją prie Europos Sąjungos 
Briuselyje. 

Susitikime kalbėta apie bū
tinybę išplėsti diplomatinių ir 
konsulinių Lietuvos atstovy
bių darbuotojų skaičių, įskai
tant specialiuosius atašė. 

Pokalbyje buvo nuspręsta 
daugiau dėmesio skirti Lietu-

pareikšta ankstų antradienio padidinti minimalios grūdų 
rytą vykusiame žemdirbių pa- supirkimo kainos iš principo 
sitarime su prezidentu Valdu jau yra realesnės. Siūlyta 20 
Adamkumi, kuris pritarė min- litų sumažinti I klasės kviečių 
čiai, jog aktualūs žemės ūkio 
klausimai gali būti spren
džiami trišalėmis derybomis, 
kuriose dalyvautų vyriausy
bės, žemdirbių ir perdirbėjų 
atstovai, aktyviau tais reika
lais turėtų domėtis ir vietos 
savivaldos institucijos. 

Prieš prasidedant pokal
biui, Raseinių rajono ūkinin
kai valstybės vadovui įteikė 
didžiulį jau Šiemetinio der-

tonos supirkimo kainą atitin
kamai padidinant II klasės 
grūdų kainą, įvesti minima
lias III klasės grūdų supirki
mo kainas. 

Pasak prezidento patarėjo 
žemės ūkio klausimais Rai
mundo Dužinsko, i»uvo kalbė
ta ir apie dideles perdirbėjų 
skolas žemdirbiams už prista
tytą produkciją. Jo nuomone, 
vienas iš sprendimų būdų — 

Ministrų kabinetas pritarė 
sandėrio su „Williams" projektui 

Vilnius, liepos 29 d. (Elta) V. Babilius. 
— Trečiadienį uždarame po
sėdyje protokoliniu sprendimu 
ministrų kabinetas pritarė 
Lietuvos vyriausybės ir JAV 
firmos „William8 Internatio
nal" ketinimų protokolo pro
jektui. 

Po posėdžio ūkio ministras 
Vincas Babilius pareiškė, kad 

Numatyta, kad „Wilhams" 
kasmet gaus 2.5-5 mln.dol. 
„Mažeikių naftos" ir nuo 2.6-
6 mln. dol. „Būtingės naftos" 
valdymo užmokesčio. Lietuvos 
vyriausybė prisiėmė įsiparei
gojimus jungtinės bendrovės 
veiklos pirmuosius 5 metus 
neimti dividendų, apmokėti 

šis politinis vyriausybės visas išlaidas, susijusias su 
sprendimas leidžia jam pasi- darbo sutarčių nutraukimu 
rašyti ketinimų protokolą su dėl darbo vietų skaičiaus ma-
Vilniuje viešinčiu „Williams" žinimo. 
prezidentu John Bumgarner 
dėl amerikiečių atėjimo į Lie
tuvos naftos verslą numatytų 
sąlygų. 

Pasak V. Babiliaus, abi pu
sės padarė kompromisą — 
tam tikras nuolaidas, ir tai 
padėjo suartinti abiejų šalių 
nuomones. 

Antradienį ūkio ministras 
tiesiogiai derėjosi su į Vilnių 
trečiąkart šiemet atvykusiu 
„William8 International" pre
zidentu, kurį trečiadienį pri
ėmė ir ministras pirmininkas 
Gediminas Vagnorius. 

Galutinės sutartys dėl JAV 
firmos investavimo į Lietuvos 
naftos objektus galės būti pa
sirašytos tik tuo atveju, jeigu 
abiejų pusių ketinimų proto
kole numatytoms investicijų 
sąlygoms pritars Lietuvos Sei
mas ir „V/illiams" valdyba. 
Norint įvykdyti ketinimų pro
tokolo reikalavimus, reikės 
pakeisti kai kuriuos galiojan
čius Lietuvos įstatymus, sakė 

vos įvaizdžio formavimui ži-
niasklaidoje ir numatyta dip
lomatinėse atstovybėse pa
skirti diplomatus darbui su 
žurnalistais. 

Vyriausybė tu?ėtų vengti 
abejotinos reputacijos 

patarėjų 
Ekonominės strategijos spe

cialistų taryba (ESET) krei
pėsi į vyriausybę dėl galimų 
užsienio investicijų į naftos 
kompleksą ir pareiškė, kad in
vestuotojo pasimkimas be 
rinkos principais pagrįsto kon
kurso susilpnino vyriausybės 
pozicijas derybose su „Wil-
liams", tai sudarė kliūčių Lie
tuvai pasiekti naudingas su
tarties sąlygas, trečiadienį 
spaudos konferencijoje sakė 
Ekonominės strategijos eks
pertų tarybos (ESET) koordi
natorė Kazimiera Prunskienė. 

Tarybos nariai abejoja de
rybose su „VVilliains" numato
mos trijų Lietuvos naftos įmo
nių akcijų parda'imo kainos 
tikrumu ir nauda Lietuvai. 

Kol vyksta derybos bei ne
pasirašyta pagrindinė sutar
tis, ESET vyriausybei siūlo 
derantis pasitelkti profesio
nalius specialistus, o ateityje 
vengti panašaus veiksmų ne
nuoseklumo ir prieštaringu
mo, atsitiktinių turto vertinto
jų. 

„Įsimylėję" JAV ir Rusijos 
ministrai dainavo meilės duetus 

Prezidentas 
palinkėjo sėkmės 

krepšininkams 
Vilnius, liepos 29 d. (BNS) 

— Aistringas krepšinio mėgė
jas Lietuvos prezidentas Val
das Adamkus nepasitenkino 
oficialia sveikinimo telegrama 
Pasaulio krepšinio čempionate 
Atėnuose trečiadienį pirmą
sias rungtynes žaisiantiems 
Lietuvos Respublikos krepši
ninkams. 

Prezidentas pats paskam
bino į rungtynių aikštelę auto
busu važiavusiam Lietuvos 
krepšinio federacijos preziden
tui Algimantui Pavilioniui ir 
per jį perdavė kuo geriausios 
sėkmės linkėjimus Lietuvos 
krepšinio rinktinės vyrams. 

Tuo metu į Graikiją skriejo 
V. Adamkaus sveikinimo tele
grama, linkinti pratęsti „stip
raus Lietuvos krepšinio tradi
cijas" ir dar kartą apginti 
„Krepšinio valstybės" vardą. 
„Visa Lietuva su jumis!", už
tikrino prezidentas savo svei
kinime. 

Telegrama prezidentas taip 
pat pasveikino Lietuvos rink
tinę iškovojus trečią vietą Ge
ros valios žaidynėse. 

BALBAT gali tapti 
koviniu daliniu 

Ryga, liepos 29 d. (BNS) — 
Baltijos valstybių taikos palai
kymo batalionas (BALTBAT) 
gali būti pertvarkytas į gyny
bos dalinį. Numatoma batalio
ną apginkluoti desantininkų 
ginklais ir atitinkamai paren
gti jo karius. 

Latvijos vyriausybė patvir
tino memorandumą dėl Tarp
tautinio susitarimo, numatan
čio 9 valstybių bendradarbia
vimą pertvarkant BALBAT į 
pėstininkų batalioną, žurna
listams pranešė Latvijos gyny
bos ministras Talavas Jun-
dzis. 

Bataliono pertvarkymui pri
tarė Skandinavijos valstybės, 
Didžioji Britanija ir Nyderlan
dai. Memorandumą dar turi 
pasirašyti Estija ir Lietuva. 

Sutartį dėl tokio pakeitimo 
Baltijos valstybės sudarė Ta
line 1997 m. gruodį, o protoko
las dėl BALTBAT štabo statu
so ir sudėties buvo pasirašytas 
balandžio 16 d. Rygoje. 

Manila, Philippines, lie
pos 29 d. (AP-BNS) — Antra
dienio vakarą baigiantis Piet
ryčių Azijos valstybių asocia
cijos (ASEAN) metiniam diplo
matų susitikimui Maniloje, 
Rusijos užsienio reikalų mini
stras Jevgenij Primakov ir 
JAV Valstybės sekretorė Ma-
deleine Albright sudainavo 
žaismingą duetą, pastatytą 
„West Side Story" motyvais. • 

Daugiau kaip 20 valstybių 
diplomatai tiesiog klykė, kai 
abu ministrai burkavo, kraipė 
galvas ir dainavo vienas ki
tam serenadas, vaizduodami 
įsimylėjėlius. 

„Pati gražiausia daina, ko
kią esu girdėjusi, Jevgenij, 
Jevgenij, Jevgenij, Jevgenij. 
Aš ką tik sutikau vaikiną, var
du Jevgenij, ir staiga — šis 
vardas man jau nebėra žaidi
mas...", suokė M. Albright. 

J. Primakov atsisakė, kaip 
jam įprasta, vertėjo ir pats ati
tarė angliškai: „Madeleine Al
bright. Aš ką tik sutikau mer
giną vardu Madeleine Alb
right... ir ką gi, ji mano, die
važi, kad už dyką imsiu ir ap
sigalvosiu. Niekada!" 

Juokingas duetas buvo 

pervardytas „East-West Sto
ry". Forumo baigiamojo ban
keto svečiai kvatojosi susiėmę 
už pilvų. 

Per baigiamąjį ASEAN su
sitikimo banketą delegacijos 
tradiciškai atlieka arba šo
kius, arba dainų parodijas. 
Pernai M. Albright taip pat 
sudainavo dainą „Evitos" mo
tyvais „Dont Cry for Me AS
EAN". 

Šiemet jos ir J. Primakov 
spektaklis nustelbė visus ki
tus. Banketas Maniloje vyko 
už uždarų durų, tačiau vėlesni 
interviu su dalyviais ir publi
ka bei vaizdo įrašai padėjo at
kurti visą „East-West Story" 
veiksmą. 

Finalinėje šio džiugaus 
renginio scenoje „Šįvakar" į 
sceną išėjo visa Rusijos ir JAV 
delegacijų sudėtis ir choru už
dainavo: „Šįvakar, šįvakar. 
Įsiviešpatavo harmonija. Šįva
kar, šįvakar. Mums nereikia 
grumtis. Nereikia kraustytis 
iš proto. Nereikia bombų leis
ti. Į kosmosą visi!" 

„Šįvakar, šįvakar. Šįvakar 
mes viena šutvė. Ar nematot? 
Taip ir yra. Tiktai taip!". 

Danijoje sulaikytos kultūros 
vertybės grąžintos \ Lietuvą 

Vilnius, liepos 29 d. (BNS) 
— Antradienį į Vilnių parga
bentos Danijoje sulaikytos 
kontrabanda iš Lietuvos iš
vežtos archeologinės iškase
nos. 

Tačiau Lietuvos kultūros 
vertybių apsaugos specialistai 
kol kas nesikreipė į prokura
tūrą su prašymu iškelti bau
džiamąją bylą. 

Pasak dienraščio „Lietuvos 
rytas", Kultūros vertybių ap
saugos departamento vyriau
siasis valstybinis inspektorius 
Rimas Kraujelis pirmiausia 
pats norėtų pasikalbėti su 
žmogumi, mėginusiu išvežti 
kultūros vertybes. 

Danijos muitininkai yra 
nurodę, tačiau viešai nepa
skelbę pavardės žmogaus, ku
ris buvo sulaikytas su iškase
nomis, bet vėliau paleistas, 
nes nepažeidė Danijos įstaty
mų. Tai — Šalčininkų rajono 

Minskas siūlo 
naujas patalpas 
diplomatams 
Minskas, liepos 28 d. 

(BNS) — Lietuvos diplomatai 
Minske gavo daug pasiūlymų 
dėl naujos ambasadoriaus re
zidencijos, tačiau kol kas net 
nemėgina spėlioti, kada amba
sadorius Viktoras Baublys ga
lės grįžti į Minską. 

Lietuvos ambasados pirma
sis sekretorius Dainius Trin
kūnas, vadovaujantis ambasa
dai išvykus jos vadovui, sakė, 
kad po liepos 10 d. įvykusio 
susitikimo su Baltarusijos už
sienio reikalų viceministru 
Vladimir Gerasimenko, dery
bos tęsiamos. 

V. Baublys išvyko iš Minsko 
birželio 19 d. neterminuotų 
atostogų, kai Baltarusijos ad
ministracija neteisėtai liepė 
išsikraustyti užsienio ambasa
doriams iš rezidencijų komp
lekso „Drozdy" ir sudaro ne
pakenčiamas sąlygas jose gy
venti. 

Pasiūlymų dėl naujų rezi
dencijų gavo ir Europos Są
jungos valstybių ambasadų 
darbuotojai 

gyventojas nelietuviška pavar
de. 

Birželio pabaigoje Danijos 
muitininkai jį sulaikė, kai jis 
keltu slapta atgabeno įvairių, 
daugiausia 11-13 amžiaus ar
cheologinių iškasenų. 

Vėliau Lietuvos specialistai 
Danijoje nustatė, kad sulaiky
tosios vertybės yra iš Lietu
vos. Iš Danijos parsivežti 75 
radiniai. Keli jų yra sidabri
niai, o visi kiti — žalvariniai 
ir geležiniai. Seniausias radi
nys — žalvarinis įmovinis kir
vukas, kuris, manoma, buvo 
pagamintas 800-600 metų 
prieš Kristų. 

Pasak Lietuvos archeologų, 
tų daiktų vertė tėra grynai 
mokslinė. Tačiau iškasenas 
apžiūrėjęs Kylio universiteto 
profesorius Ole Harck sakė, 
kad kai kurie radiniai Vokieti
joje kainuotų po kelis šimtus 
markių. Manoma, kad jie būtų 
patekę j antikvariatus, o vė
liau atsidūrę privačiose kolek
cijose. 

R. Kraujelio nuomone, šios 
ilgai kauptos archeologinės iš
kasenos rastos, Lietuvoje sa
vavališkai grobstant kapiny
nus ir pilkapius. 

Susigrąžintos archeologi
nės vertybės dabar saugomos 
Lietuvos nacionalinio muzie
jaus archeologijos skyriuje. 

* Buvusi Europos reika
lu ministrė, Seimo narė Lai
ma Andrikienė apdovanota 
Prancūzijos valstybiniu ordi
nu, kurį jai savo rezidencijoje 
įteikė Prancūzijos ambasado
rius Lietuvoje Michel Tourai-
ne. Ordiną 1802 m. įsteigė Na
poleonas Bonapartas už nuo
pelnus karinėje ir civilinėje 
tarnyboje. L. Andrikienei jis 
paskirtas už indėlį, stiprinant 
Lietuvos ir Prancūzijos ryšius 
bei valstybės eurointegraciją. 

<BNS> 

KALENDORIŲ 8 
Liepos 30 d.: Donatilė, 

Bijūnas, Radvile, Jovilė. 
Liepos 31 d.: Šv. Ignacas 

T.njola. kunigas '(1491-1556); 
Ignotas, Elena, Sigitas, Sigita. 
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LIETUVIU TELKINIAI 
DETROIT, MI 

ŠIOS VASAROS KULTŪRINIAI 
RENGINIAI 

Po didingų Vilniuje įvyku
sių šokių ir dainų švenčių, 
Druskininkuose vyko Į LAIS
VĘ fondo lietuviškai kultūrai 
ugdyti Lietuvos skyriaus su
ruošta jau septintoji studijų 
savaitė liepos 8-12 dienomis. 
Šią studijų savaitę globojo 
Druskininkų miesto savival
dybė ir meras A Maknys. Pa
skaitos bei diskusijos vyko 
miesto savivaldybės salėje, o 
vakariniai renginiai kitose 
salėse. Studijų savaitės tema: 
„Rezistencija ir kultūra — dvi 
istorinės atminties gaivinimo 
gairės". 

Kasdien studijų paskaitose 
ir diskusijose dalyvaudavo 
nuo šimto iki dviejų šimtų as
menų, durys buvo atviros vi
siems, dalyvių tarpe buvo at
vykusių net iš šešių valstybių. 
Pranešėjų tarpe dalyvavo Lie
tuvos Seimo nariai: A. Kašėta, 
B. Kuzmickas, R. Ozolas ir A. 
Patackas, K A ministras Č. 
Stankevičius, ambasadorius 
V. Dambrava, JAV LB vicepir
mininkas dr. V. Bieliauskas, 
dr. A. ir J. Damušiai ir kiti 
žymūs veikėjai iš abiejų At
lanto pusių. Paskaitas skaitė 
D. Kuodyte, B. Makauskas, V. 
Valiusaitis, V. Volertas, IN. 
Kitkauskas ir V. Kubilius. 
Buvo pagerbtas 80 metų su
laukęs skyriaus steigėjas dr. 
Kazys Ambrazaitis. Priešpa
skutinę studijų dieną, šešta
dienio pavakare, M. K Čiur
lionio muziejaus salėje kon-
certą-poezijos vakarą pravedė 
Švietimo ministras K. Plate
lis. Čiurlionio preliudus piani
nu atliko Seimo pirm. prof. 
V. Landsbergis, poeziją skaitė 
žymūs poetai iš Druskininkų. 
Ta proga J. laisvę rezistencijos 
premijos" skyriaus pirm. J. 
Tumelis paskelbė komisijos 
nutarimą, kad šių metų pre
mija paskirta Virginijui Gasi-
liūnui už tyrinėjimą ir paskel
bimą Lietuvos partizano ir po
eto Broniaus Krivicko kūry
bos. 5000 Lt. premiją pakvietė 
įteikti jos mecenatą dr. J. Ka
zicką, kuris buvo pagerbtas jo 
80 metų amžiaus proga. Dr. J. 
Kazickas viešai pranešė au
kojas 50,000 Lt. Į laisvę fondo 
veiklai. 

Pagrindiniai savaitės ren
gėjai buvo I laisvę fondo sky
riaus valdyba, padedant vie
tiniam partizanui Juozui Du-
laičiui ir kt. Užjūrio svečiai 
turėjo retą progą pakeliauti po 
gražią Dzūkiją ir jos senus 
kaimus, aplankyti partizanų 
bunkerius ir kapus, apsilanky
ti Liškiavoje, Merkinėje, Mar
cinkonyse ir dalyvauti vaka
ronėje Margionių klojimo 
teatre. Dalyviai liko dėkingi 
rengimo komisijai ir valdybai, 
ypač v-bos pirm. A. Dragū-
navičiui, vicepirm. A. Žemai
tytei, ižd. I. Misiūnui ir tary
bos pirm. adv. J. Kairevičiui. 

Ši Lietuvoje vykusi septinto
ji studijų savaitė, tęsia išeivi
joje pradėtą tradiciją rengti 
studijų savaites, kurių 42-tra 
vyks š.m. rugpjūčio 16-23 d. 
Dainavos jaunimo stovykloje, 
Manchester, MI. Šios savaitės 
tema bus: Nauji uždaviniai re
zistencijoje ir kultūrinėje veik
loje. Pranešimus atliks ir pro
gramoje dalyvaus prof. A. 
Musteikis, prof. K. Skrupske-
lis, J. Ardys, dr. K. Ambrazai
tis, J. Baužys, dr. V. Bieliaus
kas, A. Dundzila, J. Gylienė, 
dr. P. Kisielius, R. Norušienė, 
J. Pabedinskas, V. Petrulis, A. 
Raulinaitis, M. Remienė, V. 
Volertas, P. Žumbakis ir kt. 
Studijų savaitė baigsis šešta
dieni, rugpjūčio 22 d., muzi
kos, dainos ir poezijos vakaru, 
dalyvaujant Alvydui ir Valdui 

Vasaičiams, Vilijai Kerelytei, 
Daivai Karužaitei ir kt. 
Svečiai mielai kviečiami daly
vauti. Vyt. Petrulis 

NUOTRUPOS 
LIETUVOJE 

LANKYMOSI ĮSPŪDŽIU 

„Lietuviškų melodijų" radijo 
valandėlės vedėjas Algis Zapa-
rackas, viešėdamas Lietuvoje 
stebėjo VI Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynių atidarymo iš
kilmes, Šokių ir Dainų šventę. 
Savo įspūdžius perdavė „Lie
tuviškų melodijų" radijo va
landėlės klausytojams, juos 
paįvairindamas ištraukomis iš 
prezidento Valdo Adamkaus 
sporto šventės atidarymo kal
bos, Ministro pirmininko Ge
dimino Vagnoriaus kalba An
samblių vakare ir Seimo pir
mininko Vytauto Landsbergio 
kalba Šokių šventės „Žal
girio" stadione. Liepos 4 dieną 
Algis Zaparackas įrašė Va
landėlės klausytojams, JAV 
Nepriklausomybės šventės ir 
Lietuvos valstybės dienos pro
ga, prof. Vytauto Landsbergio 
žodį skirtą valandėlės klausy
tojams. Šis pasikalbėjimas, 
įrašytas į garsinę juostą buvo 
perduotas „Lietuviškų melo
dijų" radijo valandėlės liepos 
11d. laidoje. 

„Mieli, klausytojai, mieli 
tautiečiai. Taip dabar gražiai 
sutampa Amerikos Nepriklau
somybės diena ir Lietuvos 
Valstybės diena. Žinoma, mes 
dabar turime savo nepriklau
somybės šventę Vasario 16-
tąją ir atkurtos nepriklauso
mybės Kovo 11-tąją, bet nuo 
pat Lietuvos valstybės atkū
rimo mes įteisinom Valstybės 
dieną, kai buvo karūnuotas 
pirmas Lietuvos karalius Min
daugas, liepos 6-tą dieną. Da
bar ši diena yra labai arti 
Amerikos dienos. Vakar teko 
būti pas Amerikos ambasado
rių priėmime; jis gražiai suly
gino tas dvi dienas, sakyda
mas, kad Lietuva penkiais 
šimtais metų senesnė valstybė 
už Ameriką. Tą labai lengva 
palyginti. Mes turime gražią 
valstybės istoriją, sudėtingą, 
kruviną, ir didvyrišką. Bet 
kad ištikrųjų mūsų sąmonėje 
yra tai valstybės buvimas. 
Valstybės Europoje kiek šimtų 
metų su visom negandom ir 
vis atgimstanti, vėl sunaikina
ma ir vėl atgimstanti, tai yra 
lietuvių sąmonėje labai sti
prus reiškinys. Šiomis dieno
mis, kai tiek daug tautiečių, 
suvažiavo į Lietuvą iš įvairių 
kitų kraštų į sporto šventę, o 
dabar į Dainų ir Šokių šventę, 
mes matome ir juntame kaip 
svarbu visiems lietuviams pa
saulyje, kad yra Lietuvos val
stybė. Kad yra vieta į kurią 
gali atvykti tiesiai, atvirai per 
atviras ir laisvas sienas. Ši 
valstybė kviečia, priima ir pa
sirūpina tokiais renginiais, 
kurie vienija mus visame pa
saulyje. Aš manau ir tie, kurie 
negalėjo atvykti, suprantama, 
kad tiek daug negali at
važiuoti, tiek daug nešoka ir 
nedainuoja kiek yra pasaulyje, 
bet seka. Seka galbūt televizi
joje. Štai A. Zaparackas, tik
riausiai, irgi jums parodys 
vaizdų iš tų švenčių. Seka iš 
spaudos. Seka iš pažįstamų, 
kurie grįžę papasakos, arba 
giminės iš Lietuvos parašys 
kokios čia buvo šventės ir ko
kia buvo nuotaika. Nuotaika 
tikrai graži. Vienijanti, šilta, 
draugiška. Kad kiekvieną die
ną taip gyventume, tai mes 
sparčiai eitume į priekį. Bet 
kad tokių dienų kaip dabar, 

Ohio gubernatoriaus rezidencijoje, Columbus, OH, liepos 24 d. U kairės: gubernatorius George Voinovich, Cleve-
land LV apylinkės vicepirm. dr. Viktoras Stankus, Janet Voinovich, Cleveland LB ^p irmin inka i dr. R.Silkaitis 
apžiūri lietuvišką spaudą - „Draugą", „Dirvą" ir kt. 

Nuotr. A u g u s t P u s t 

yra tai labai gerai. Tai gali 
būti tik Nepriklausomoje Lie
tuvoje ir tiktai turint savo val
stybę". !„, 

DAINAVOS STOVYKLOS 
METINĖ ŠVENTĖ 

Dainavos jaunimo stovyklos 
metinė šventė vyks sekmadie
nį, rugpjūčio 2 d. Šv. Mišios 
bus aukojamos 11:30 vai. r. Po 
Mišių bus pietūs, laimėjimai 
ir žaidimai. Metinis Dainavos 
narių susirinkimas vyks 2 vai. 
p.p. Kviečiame visus pasi
džiaugti Dainavos gamta ir 
paremti jaunimo stovyklą. 

CLEVELAND, O H 

PRIĖMIMAS OHIO 
GUBERNATORIAUS 

REZIDENCIJOJ 

LOS ANGELES, C A 
DEŠIMTMETIS VYRESNIŲJŲ LIETUVIŲ 

MITYBOS CENTRUI 

Ohio valstijos gubernatorius 
George Voinovich. 

Ohio gubernatorius George 
Voinovich savo rezidencijoj lie
pos 24 dieną priėmė apie 200 
svečių, jų tarpe buvo draugai, 
rėmėjai, tautybių atstovai. Pa
bendravę su gubernatorium ir 
po vaišių visi atidžiai išklausė 
gubernatoriaus žodžio. Tauty
bių atstovams ir lietuviams 
tikrai buvo malonu išgirsti jo 
pareiškimą, kad jų dėka jis 
priėjo iki senatoriaus kandi
datūros. Jo pirmas politinis 
laimėjimas 1966 m. apygar
doje, kur demokratai viršijo 
respublikonus 6 prieš 1, jam 
įrodė, kad ^kraujas tirštesnis 
negu partija", nes jį išrinko jo 
žmonės: slovėnai, serbai, kroa
tai, "lietuviai. Čia prisiminė ir 
savo namus Clevelande prie 
Erie ežero, lietuvių rajone, 
šiuos namus jis pirko iš 
darbštaus lietuvio Vacio Pet-

1987 m. iškilo reikalas vy
resnio amžiaus lietuviams, gy
venantiems arčiau Šv. Kazi
miero parapijos, steigti mity
bos centrą. Tuo metu buvusi 
JAV LB Vakarų apygardos 
pirmininkė Angelė Nelsienė 
su besilankančia Kaliforni
joje LR Krašto Socialinių rei
kalų pirmininke Danguole 
Valentinaite, turinčia daugiau 
patyrimo Čikagoje, apsilankė 
Los Angeles miesto įstaigose, 
įrodydama tokio centro reika
lingumą. Iš pradžių tos pas
tangos nebuvo sėkmingos, nes 
nurodyta, kad kaimynystėje 
yra kitų tautybių mitybos cen
trai, į kuriuos galėtų įsijungti 
ir lietuviai. Tačiau A. Nelsie-
nei papildomai motyvuojant, 
kad aštrūs prieskoniai varto
jami kitų taitybių maiste su
gadina lietuviškus skrandžius 
ir psichologiškai neigiamai 
nuteiktų vyresnio amžiaus lie
tuvius, nes jie nemoka gerai 
anglų kalbos. 

Pagaliau 1987 m. gale A 

kaus. Šiandien, tik su visų 
tautybių parama, jis tikisi 
laimėti rinkimus į JAV Se
natą. Išrinktas į įvairius pos
tus, gubernatorius dirbo žmo
nių, ir krašto labui. Gal vienas 
svarbiausių jo pažadų buvo, 
kad tapęs senatorium dės vi
sas pastangas atstatyti ne
liečiamą „Sočiai Security" iž
dą, kurio perteklius dėl stokos 
pinigų Vietnamo karui prezi
dento Lyndon Johnson buvo 
įjungtas į bendrą valdžios 
biudžetą. Šitos situacijos ati
taisymas bus garantas ateities 
žmonėm. 

Džiaugėsi gubernatorius, kad 
„Ohio Education Association", 
kuri pagal tradiciją remia de
mokratus, šį kartą jį indorsa-
vo. 

Šio vakaro programai vado
vavo, „Demokratas už Voino
vich" slovėnų veikėjas Tony 
Petkovsek. Šiame pobūvyje 
dalyvavęs dr. Viktoras Stan
kus, komiteto pirmininkas 
„Ohio lietuviai už George Voi
novich į Senatą", gubernato
riaus žmonai, Janet įteikė gė
les su padėka už jos nenuil
stamą paramą savo vyrui. Dr. 
Raimundas Šilkaitis guberna
toriui perdavė iš lietuviškų 
laikraščių aprašymus apie 
įvairius pobūvius, kur dalyva
vo gubernatorius. LR garbės 
konsule Ingrida Bublienė jį in
formavo apie jos koordinuo
jamą programą tarp Ohio ir 
Lietuvos ministerijų. 

Pobūvyje taip pat dalyvavo 
Gražina Kudukienė ir Mede-
leine Dautartas, Prancūzijos 
rezistencijos apdovanota did
vyrė. 

Dr. Viktoras Stankus 

Nelsienė gavo sutikimą steig
ti mitybos ir bendravimo cent
rą. Iš pradžių buvo kreiptasi į 
Šv. Kazimiero parapijos kle
boną prel. J. Kučingį, kad 
leistų pasinaudoti pietų metu 
(pradedant pirmadieniu, bai
giant penktadieniu) parapijos 
žemutine sale ir prie jos 
esančia virtuve. Bet klebonas 
nesutiko, nes tuo metu parapi
jos mokykloje vyko pamokos, 
nors lietuvių tautybės vaikų 
joje jau nebuvo. Tada kreipta
si į tautinių namų valdybą, 
kurių apačioje esanti mažesnė 
salė kaip tik tiko šiam reika
lui. 

Pirmiausia pietų reikalais 
rūpinosi Nijolė Pupienė, kuri 
tuo metu buvo LB Vakarų 
apygardos vicepirmininkė so
cialiniams reikalams. Ji pak
vietė valgyklos vedėją Anelę 
Arienę, kuri jau daugiau kaip 
dešimt metų šiam centrui 
vadovauja. 

Iškilmingas vyresniųjų lie
tuvių mitybos centras (progra
ma remiama valdžios) pradėjo 
veikti 1988 m. sausio mėn. 
Iškilmingas atidarymas įvyko 
1988 m. kovo 10 d. Dalyvavo 
Los Angeles miesto tarybos 
narys John Ferraro ir dar keli 
pareigūnai. 

Iš pradžių pietums susirink
davo iki 60 lietuvių ir dau
giau. Atvykdavo ir poetas Ber
nardas Brazdžionis su žmona 
Aldona. Šalia maisto, pristato
mo iš amerikietiškos virtuvės, 
kartais būdavo patiekiami ir 
lietuviški patiekalai. Lietu
viškos šventės būdavo pažy
mimos papuošiant salę, page
rintais valgiais ir atitinkančia 
programa. Panašiai ir gimta
dieniai buvo švenčiami su 
vynu ir tortais. 

Vėliau lankytojų skaičiui 
sumažėjus dėl išvykimo į Ana-
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pus, kiti dėl sveikatos jau ne
pajėgia atvykti čia pietus pa
valgyti ir susitikti su pažįsta
mais, tada buvo priimami ir 
kitataučiai. Dėl to vedėjos dar
bas tapo sudėtingesnis, nes 
reikia mokėti be lietuyių ir 
kitas kalbas (anglų, ispanų), 
taip pat derintis prie tų 
žmonių papročių. 

Šiuo metu mitybos centre 
lankosi vidutiniškai arti 40 as
menų, kurių tik puse sudaro 
lietuviai. 

Maistas patiekiamas svei
kas, balansuotas, profesiona
liai pagamintas, skanus, šil
tas. Iš galinčių užsimokėti val
gytojų prašoma tik 1.50 dol., 
nors tokio maisto savikaina 
yra nemažiau 5 dol. Amžius — 
60 metų ir daugiau. 

Svarbu, kad centras turėtų 
reikalingą juo besinaudojan
čių asmenų skaičių, nes kitaip 
gali būti sujungtas su kitų 
tautybių tokiu centru. Patogu
mas vyresnio amžiaus asme
nims yra didelis: nereikia 
pietų metu gaminti, plauti 
indų, malonu susirinkti ir pa
sikalbėti su pažįstamais. 

Gegužės 17 d. A. Arienė bu
vo pakviesta į LB Vakarų apy
gardos suvažiavimą, kuriame 
vicepirmininkas soc. reika
lams M. Sodeika supažindino 
suvažiavimo dalyvius, saky
damas, kad A. Arienė kiekvi
eną atsilankiusį sutinka su 
šypsniu ir šiltu žodžiu pasvei
kina. Cia yra ne tik mitybos 
centras, bet ir kultūrinio ben
dradarbiavimo židinys. A 
Arienei buvo įteiktas atitinka
mas atestatas už uolų pareigų 
vykdymą. Dar pažymėtina, 
kad A. Arienei šiame darbe 
savanoriškai yra talkinusi S. 
Strikaitienė, o dabar paskuti
niuoju metu O. Kantienė, B. 
Tompauskienė ir neseniai 
savo talka prisidėjusi 0. 
Markroftienė. 

Ig. Medžiukas 

UNAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgi ja 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

Te l . 7 0 8 - 6 3 6 - 6 6 2 2 
4149 W. 63rd. St. 

Tel. 773-735-7709 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd, Hickory Hite, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave. 

Tel. (708) 588-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave., Hickory Hills, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. te l . 773-471-3300 

DR. A.B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 

3900 W. 95 St. Tol. 708-422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmad. 3v.p.p.-7v.v., antr. 12:30-3v.p.p, 
treč. uždaryta, ketvirt. 1-3V p p 
penktad. ir sestad. 9v.r.-l2v.p p. 

EDMUNDAS V&NAS, MD, S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6187 S.Archer Ave. (prie Austin) 

Tel. 773-585-7755 
Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Northwestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Tel. 708422-8260 

ARASŽLIOBA, M.D. 
INDRE RUDAITIS, O.D. 

AKIU. LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E Ogden Ave., Suite 310 

Naperville. IL 60563 
Tel. (630) 527-0090 
3825 Highland Ave., 
Tower 1, Suite 3 C 

Downers Grove. IL 60515 
Tel. (630) 435-0120 

LB Los Angeles apylinkės valdybos dalia. Is k.: sekr Laimutė Baltrėnaitė, 
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KAI VEIKSNIAI SUTARTINAI 
DIRBO 

Lietuviai Hels inkio ka lė j ime, kai kė l ė L i e t u v o s la i svės 
klausimą. Dvideš imt penkių metu sukakt ie s proga \ 
klausimus atsakė dr. J o n a s Genys 

Liepos 5 dieną suėjo 25 me
tai, kai 1973m. Helsinkio poli
cija, reikalaujant sovietams, 
areštavo keturis Amerikos lie
tuvius ir patalpino į vienutes 
Helsinkio Expoo kalėjime. Nu-, 
sikaltimas buvęs, kad jie Eu
ropos Saugumo ir kooperacijos 
konferencijoje rūpinosi iškelti 
Lietuvos laisvės klausimą. Tą 
vykdė didžiųjų Amerikos lie
tuvių organizacijų vardu dr. 
Kęstutis Valiūnas (Vyriausio 
Lietuvos Išlaisvinimo komite
to atstovas), dr. Jonas Genys 
(Amerikos Lietuvių tarybos), 
dr. Petras Vileišis (JAV Lietu
vių Bendruomenės) ir Eglė 
Žilionytė (VLIKo talkininkė). 
Kartu su jais buvo trys latviai 
ir du estai, kurie taip pat ats
tovavo savo didžiosioms or
ganizacijoms. 

.-_.r— Kaip i š iu Bal tu daly
vavimą ir ve iklą reagavo 
sovietai? 

— Jei sovietai būtų spėję 
mus paimti į savo rankas, 
grėsė mirties bausmė už 
„tėvynės išravimą", nes kaip 
žinome, so įetai žmones iš 
okupuotų Baltijos kraštų 
laikė savo piliečiais. Pagal so
vietus, šie blogos valios 
žmonės norėjo suardyti visą 
tarptautinę konferenciją, nors 
iš tikrųjų niekas tokių planų 
neturėjo. 

— Kokia ve ikla buvo vys
toma? 

— Pasaulio Baltų komitetas 
turėjo paruošęs specialius 
dokumentus ir informaciją 
apie okupuotas Baltijos vals
tybes. Dalyviai pasidalijo 
grupėmis po du žmones ir as
meniškai šią medžiagą įteikė 
beveik visų vakariečių valsty
bių delegacijom. Dr. J . Genys 
ir trys latviai turėjo spaudos 
kredencijalus ir dalyvavo kon
ferencijos posėdžių salėse. 
Pasitaikius progom, davė pa

reiškimus spaudai ir per pa
saulines radijo stotis angliškai 
bei rusiškai (dr. Vileišis). Vie
nu atveju pasikalbėjimas su 
dr. J. Geniu buvo transliuo
j a m a s p e r 150 r ad io 
stočių. Už konferencijos ribų 
teikė informaciją apie vyk
domą Baltijos kraštų genocidą 
ir trėmimus į Sibirą. Suorga
nizavo baltų spaudos konfe
renciją, kuri turėjo įvykti 5 
dieną Inter-Continental vieš
butyje, Baltijos salėje. 

— Kokie į vyk ia i paskati
no s o v i e t u s r e i k a l a u t i , kad 
Balt i jos a ts tovai būtų a r e š 
tuo t i? 

— Aukštos kokybės kvieti
mai į ruošiamą baltų spaudos 
konferenciją pateko ir į sovie
tų rankas, o tas j iems labai 
nepatiko. Taip pat areštus pa
greitino svarbus incidentas, 
įvykęs per Rytų Vokietijos 
ruoštą puotą, liepos 4 dieną. 
Ten latvių atstovas Guntis 
Grava turėjo aštrų pasi
kalbėjimą su A. Gromyko, so
vietų užsienio reikalų komisa
ru. Komisarui . nepatiko jo 
ženklas „LL", kurio reikšmę 
Grava išaiškino: „Latvija lat
viams", ir pasisakė, kad atsto
vauja Pasaulio latvių sąjun
gai. Kai Grava paklausė, 
kodėl konferencijoje nėra Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos at
stovų, Gromyko sumišo, ir 
davė ženklą, kad jis su šiuo 
žmogumi nenori kalbėti. 
- — K o k i a b u v o r e a k c i j a į 
p i r m u s a r e š t u s ? 

— Rytojaus rytą (liepos 5 d.) 
suomių saugumo policininkai 
pradėjo areštus. Pirmieji buvo 
suimti dr. Valiūnas ir Guntis 
Grava. Dr. Genys spėjo telefo
nu apie areštus pranešti į 
Ameriką dr. K. Bobeliui, Ame
rikos Lietuvių tarybos pirmi
ninkui. Taip pat nuvažiavo ir 
painformavo Amerikos amba

sadą. Ten buvo priimtas pas 
JAV Karinį atašė. Papasako
jo padėtį ir gavo patarimus: 
kai ateis policija jo areštuoti, 
paklausti, kur bus nuvestas, 
ir pareikalauti teisės padaryti 
vieną telefoninį paskambi-
nimą, žinoma, į Amerikos am
basadą. Sakė, kai bus žinoma 
arešto vieta, tuoj bus nusiųs
tas ambasados atstovas. 

— Kur įvyko tardymai? 
— Helsinkio policijos rū

muose. Vos grįžęs iš Ameri
kos, aš buvau areštuotas (jie 
naudojo žodį „detained"). 
Kaip buvo sutarta, apie tai 
buvo painformuota ambasada, 
ir policijos būstinėje jau laukė 
Amerikos atstovas Terry Dale 
Hansen. Dr. K Valiūnas ir dr. 
J . Genys atsisakė ant tar
dymų rašto pasirašyti, nes 
buvo parašyta suomiškai. 

— Kaip apie tai sužinojo 
Amerikos Valstybės depar
tamento sekretorius? 

— Prieš vežant į kalėjimą, 
suimtieji turėjo pasiimti savo 
drabužius Inter-Continental 
viešbutyje, kur jie buvo apsis
toję ir kur buvo apsistojusi 
Amerikos delegacija. J vieną 
keltą įlipus dr. J. Geniui ir es
tui Ilmar Pleer, kuriuos lydėjo 
policijos neuniformuoti valdi
ninkai, ten pat įlipo ir Ameri
kos Valstybės departamento 
sekretorius (lietuviškai ta
riant, Užsienio reikalų mini
stras) William P. Rodgers su 
savo talkininkais. Jis buvo 
tuoj informuotas, kad jo pi
liečiai yra vežami į kalėjimą. 
Sekretorius paklausė, kokie 
yra kaltininimai, ir buvo nep
atenkintas tokiu Suomijos el
gesiu. 

— Kaip atrodė kalėjimas? 
— Kalėjimas buvo pilnas ka

linių, bet Baltijos tautų žmo
nes, kaip sunkiai „nusikal
tusius", uždarė į atskiras mū
rines vienutes. Užuot lovos, 
buvo pailgas, karsto išvaizdos, 
cemento gabalas. Aukštai ma
žas langelis su geležiniais rė
mais. Jauni sargai .išbalusiais 
veidais ir ilgais plaukais ,buvo 
panašūs į Amerikos „hipius". 
Kai užtrenkė sunkias geleži

nes duris, ten buvo jų valdžia 
ir visas kalinio pasaulis. Pake
liui į kalėjimą vienas estas pa
pasakojo, kad jo dėdė kovojo 
už Suomįjos laisvę kaip sava
noris. Tačiau tas nedarė įspū
džio sovietinių pažiūrų polici
jai. Vienas jų išsitarė, kad da
bar „mes duosime jums lais
vę..." Kalėjime buvo drėgna ir 
sunku užmigti. Kilo klausi
mas, kas buvo ir kas bus to
liau. Gal apie tai sužinojo šei
mos ir draugai iš dr. Bobelio? 

— Kaip reagavo Ameri
kos visuomenė? 

— Dr. Bobelis informavo ne 
tik lietuvius, bet ir Amerikos 
Kongreso narius. Didelę gel
bėjimo akciją vedė atstovas 
Edward Dervinski iš Illinois 
valstijos ir senatorius James 
Buckley iš New Yorko. Apie 
areštus buvo painformuoti 
Baltieji rūmai ir Valstybės de
partamentas. Lietuvių jauni
mas jau organizavo dideles de
monstracijas. Savo ruožtu gel
bėjimo akciją vedė VLDCo 
žmonės New Yorke. 

— Kada sužinojote , kad i š 
kalėj imo išleis? 

— Apie vidurnaktį staiga 
pasigirdo dundėjimas ir žmo
nių balsai. Taip pat girdėjome 
raktų čirškimą. Atėjo prane
šimas, kad Amerikos piliečiai 
iš kalėjimo išleidžiami. Tačiau 
du estai iš Kanados, vienas 
latvis iš Anglijos ir viena latvė 
iš Švedijos, kaip ne Amerikos 
piliečiai, turėjo palikti kalėji
me. Lietuviai nutarė, kad neis 
iš kalėjimo tol, kol neišleis vi
sų, ir paskelbė, kad tęs anks
čiau pradėtą bado streiką. Ar
tėjant rytui, atėjo pareiški
mas, kad paleidžia *visus. Po
licijos būstinėje buvo paruošti 
skanūs priešpiečiai. 

— Ar buvo duota pilna 
laisvė? 

— Polirijos priežiūroje buvę 
kaliniai buvo nuvežti į miesto 
centre esantį Maraway vieš
butį. Ten prie kambarių durų 
sėdėjo sargai ir nežinia ką 
nuo ko saugojo, kai naujiems 
„svečiams" buvo leista vaikš
čioti. Tačiau buvo pranešta, 
kad neleidžiama eiti į konfe
rencijų rūmus ir uždrausta 
kalbėti su spaudos atstovais. 
Iš latvių ir dr. J. Genio atėmė 
spaudos kredencijalus. Vis tik 
kontaktai su spaudos žmonė

mis buvo tęsiami ir praneši
mai apie šiuos areš tus plačiai 
aprašomi suomių, švedų ir 
Vakarų pasaulio spaudoje. 
S t ra ipsn ius įdėjo per t r i s šim
t u s laikraščių, įskai tant to
k ius svarbius, kaip „New 
York Times", „London Times", 
i r „ I n t e r n a t i o n a l T r i b ū n e " . 
Pr ieš išvažiuojant savais ke
liais, dr . K. Valiūnas — dele
gacijos pirmininkas — pasik
vietė vieną estą ir vieną latvį 
ir padėjo vainiką prie Suomi
jos didvyrio Mannerheimo pa
minklo. Dr. J . Genys nuvažia
vo į Romą ir apie areš tus pain
formavo Stasį Lozoraitį, sen-
iorą, Lietuvos diplomatų šefą. 

— K a i p b u v o t e sut ik t i , 
k a i gr į žo te p o t o k i o s ke l io 
n ė s ? 

— New Yorko oro uoste dr. 
Va l iūnas buvo sut iktas su gė
lėmis. Amerikoje šis įvykis 
buvo plačiai paminėtas , ne tik 
lietuvių, bet ir amerikiečių in
stitucijose. Dr. K. Valiūno 
p raneš imas buvo įrašytas į 
JAV Kongreso rekordus. Dr. 
P . Vileišio iniciatyva įvyko da
lyvių susi t ikimas ir pagerbi
mas Waterburry, Connecticut 
valstijoje. Žinoma, didžiausias 
a tp i ldas buvo, kada Lietuvos 
re ikalas nuskambėjo per visą 
pasaulį , ir buvo didžiulis 
dž iaugsmas , kad ir toliau ga
lėsime matyt i nepriklausomos 
Lietuvos vėliavas JAV Val
stybės depar tamente ir prie 
Lietuvos pasiuntinybės rūmų. 
Tas reiškė, kad Lietuva tebėra 
gyva ir ateis laikas, kai sus
kambės laisvės varpai . 

Dr. J . Genys , M a r y l a n d 
u n i v e r s i t e t o profesor ius , 
d a r d a u g i a u k a i p dv ide 
š i m t m e t ų a t s t o v a v o Ame
r i k o s L i e t u v i u Tarybai Wa-
s h i n g t o n , DC, ir v ė l važ ia 
v o g i n t i L i e t u v o s r e i k a l u į 
k o n f e r e n c i j a s Madr ide , Že
n e v o j e ir Maskvoje . Ir dar 
n e v i e n ą kartą v e i k s n i a i su
tar t ina i d irbo. 

Kalbėjosi 
Grožvydas L a z a u s k a s 

ALT C.V. vicepirmininkas 

• Demokratija remiasi įsi
t ik in imu, kad papras tuose 
žmonėse glūdi nepaprastos ga
l imybės. 

Henry Emerson Fosdick 

Ežerėlio „akis" tarp miškų ir pelkynų. Nuotr. Viktoro Kučo 

Danutė Bindokienė 

Vasaros atostogoms 
besibaigiant 

Ar ne užvakar mokyklos 
plačiai atvėrė duris, paleisda-
mos džiūgaujančius mokinius 
vasaros atostogų? Kurį laiką 
negirdėjome (tikrai nepasige-
dome) apie problemas klasėse, 
žemą mokslo lygį valdiškose 
mokyklose, nedrausmingą ir 
net pavojingą kai kurių moks
leivių elgesį, kuomet, užuot 
knygų, į klasę atsinešami 
šaunamieji bei kiti ginklai, 
narkotikai ir abejingumas 
mokslui. 

Tačiau parduotuvių lenty
nos j au prikrautos mokyklinių 
prekių, kurios, tarytum pir
mieji naujų mokslo metų pra
našai, byloja apie vasaros 
atostogų pabaigą ir seną, 
daug kar tų kartotą, priedainį, 
kad valdiškosios Amerikos 
mokyklos neatlieka savo pa
skirties, nesuteikia vaikams 
net svarbiausių mokslo prad
menų. Šia opia tema dėmesio 
vertas straipsnis (Linda 
Bowles. „How can Johnny 
learn if...") išspausdintas 
„Conservative Chronicle", lie
pos 15 d. 

J a m e dar kartą išsakomi 
rūpesčiai dėl valstybės atei
ties, jeigu mokyklos nepa
ruošia jaunosios kartos, kad ji 
ilgainiui galėtų veiksmingai 
įsijungti į darbo rinką bei vi
suomeninį gyvenimą. Autorė 
ypač kritikuoja galingas mo
kytojų unijas, kurios bijosi 
pajudinti nusistovėjusias švie
timo normas, išbristi iš viduti
niškumo ir globoja neparei
gingus, arba nesugebančius 
atlikti savo pareigų, mokyto
jus . Unijų vadovybės nuo
mone, mokslo lygį tegali pa
kelti didesni atlyginimai mo
kytojams ir mažesnis skaičius 
mokinių klasėse. Ar iš tikrųjų 
valdžios skiriamų pinigų su
mose glūdi pagrindinė Ameri
kos švietimo problema? 

Kaip pavyzdį, autorė patei
kia bauginančią statistiką iš 
Massachusetts valstijos, ku
rioje 56 procentai kolegijų ab
solventų, padavusių prašy
mus mokytojauti, neišlaikė 
pagrindinių skaitymo ir ra
šymo egzaminų, prilygstančių 
aštuntąjį pradžios mokyklos 
skyrių baigimo egzaminams. 
Massachusetts valstijos Švie
timo taryba labai dėl to susi
jaudino ir tuoj ėmėsi būdų 
šiai situacijai pataisyti: nubal
savo palengvinti egzaminus. 
kad daugiau mokytojų galėtų 
juos išlaikyti... 

Jeigu mokytojas yra nekom
petentingas, joks atlyginimo 
padidinimas to fakto nepa
keis. Jo mokymo standartai 
nepagerės net tuomet, kai 
klasėje sėdės vos keli mokslei
viai. Vadinasi, kažkas kažkur 
prasilenkia su paprasčiausia 

logika. Be abejo, po savaites 
ar kitos pradėsime vis daž
niau girdėti apie planuojamus 
streikus, jeigu mokytojams 
nebus padidintos algos ar 
sumažintas darbo krūvis. 

Mūsų šeštadienines mo
kyklėles taip pat netrukus 
pradės naujus mokslo metus. 
Jose vis daugiau ir daugiau 
dirba mokytojų, neseniai atvy
kusių iš Lietuvos. Tai neblo
gas ženklas, nes neturime pa
kankamai vietinių lietuvių, 
kad susidariusias spragas 
užpildytų. Iš dalies del to, kad 
kaip ir amerikiečių valdiškose 
mokyklose, mūsų Vytukas ar 
Dalytė, baigę lituanistinę, vos 
gali lietuviškai sakinį per
skaityti arba parašyti. Mūsų 
mokyklos jau seniai mokslo 
programas „suprastino", kad 
neišbaidytų mokinių, kurie ne 
tik patys, bet ir jų tėveliai, 
menkai lietuviškai kalba. Li
tuanistinis švietimas dabar 
daugiau remiamas tautišku
mo, savosios tautinės tapa
tybės skiepijimu, tikint, kad 
mokinys, pamilęs savo kilmes 
kraštą Lietuvą (galbūt su 
tėvais ją bent kartą aplankęs), 
pasistengs geriau lietuviškai 
išmokti. Kaip patirtis parode, 
šis metodas dažnai yra ne tik 
veiksmingas, bet ir reikalin
gas, nes, gyvenant nelietu
viškoje aplinkoje, savosios 
kilmės tapatybės suvokimas 
padeda neatitrūkti nuo gyvojo 
tautos kamieno. 

O kaip Lietuvoje? Ar mokyk
los vis dar auklės „kosmo
politus", bijodamos bet kokios 
sąsajos su patriotiškumu, tė
vynės meile, neiškraipytos 
Lietuvos istorijos pažinimu? 
Kai iš pareigų buvo atleistas 
buvęs Švietimo mrmsrtras Zig
mas Zinkevičius, kurio kaden
cijos stiprybė buvo kaip tik 
pastangos įskiepyti jaunajai 
kartai vertybes, paneigtas bol
ševikų okupacijos dešimtme
čiais, nekantriai laukėme — 
ir tebelaukiame — kokiu ke
liu Lietuvos mokyklų vairą 
pasuks naujasis Švietimo mi
nistras. Juk vasaros atostogos 
yra pats tinkamiausias metas 
naujiems planams, projek
tams, kursams, seminarams. 
Atostogauti tegali moksleiviai, 
be ne švietimo vadovai — 
pradedant ministru, baigiant 
mokytojais. 

Kol kas nedaug gyvybės 
ženklų ministerija teparodė, 
tad knieti paklausti: kas to
liau? Lengva kritikuoti prieš 
save buvusius. Daug sunkiau 
pasiryžti situaciją pagerinti, 
jeigu ji buvo nepriimtina. { 
susidariusią tuštumą juk bū
tina kažką konkretaus įlieti. 
Gamta tuštumos nemėgsta... 

APDOVANOJIMAI 
LIETUVOJE 
VIOLETA RUTKAUSKIENĖ 

Nr.3 (Tęsinys) 
Ir vėlesniai

siais Vytauto bei kitų Lietuvos 
valdovų viešpatavimo laikais 
buvo laikomasi tradicinių lie
tuviškų dovanų. Štai Lucko 
suvažiavime viešėjusį Vokieti
jos imperatorių, jau ne kartą 
čia minėtą, Zigmantą Liuk
semburgietį, pažadėjusį mūsų 
valdovui karūną, Vytautas, 
išlydėdamas į namus, gausiai 
apdovanoja, be kita ko jam 
įteikia puikų tauro ragą, auk
su aptaisytą ir brangiais ak
menimis nusagstytą. Vėliau 
apie tai M. Strijkovskis rašė, 
jog tai buvęs ragas to tauro, 
kurį Gediminas nudėjęs ten, 
kur Vilniaus pilis stovi. (V. 

Daugirdaitė-Sruogienė, Liet. 
ist. p.265). Ir gal ne vien už 
pažadą dėl karališkos karūnos 
Vytautas taip apdovanojo 
svečią, juk juos sieja tolimi 
giminystės ryšiai — Vokietijos 
imperatorius Zigmantas — Al
donos Gediminaitės dukraitės 
Elžbietos sūnus. Netrukus po 
to, Vokietijos imperatorius 
Zigmantas, įvertindamas Lie
tuvos didžiojo kunigaikščio 
nuopelnus ir norėdamas susti
printi Lietuvos valdovo pozici
jas, siekiant karūnos, apie 
1429-sius metus apdovanojo 
Vytautą labai didele ir garbin
ga dovana — „Slibino ordinu". 
Šis garbingas ordinas buvo 

Zigmanto tėvo Karolio IV 
įkurtos draugijos, į kurią 
priimdavo tik labai aukštus 
asmenis, davusius priesaiką ir 
pasižadėjusius, laimėje ar ne
laimėje, ištikimai tarnauti im
peratoriui, aukščiausias ir 
garbingiausias apdovanoji
mas. Ordinas vaizdavo slibiną 
su kryžiumi ant nugaros, kas 
simbolizavo kryžiaus nu
galėtąjį blogį. Tačiau, kaip 
ištikrųjų ordinas atrodė, šian
dien sunku nupasakoti, nes 
neišliko nei jokių apdovanoji
mo piešinių ar bent tikslesnio 
aprašymo. 

Jvedus krikščionybę, Lietu
va labai suartėjo su Europa. Ir 
vėlesniais laikais, jau po Vy
tauto mirties, Lietuvos valdo
vai ir didikai buvo plačiai ap
dovanojami svetimų valstybių 
ordinais ir garbės ženklais , 
įvairiais garsiais, titulais bei 
vardais. Yra išlikusių Lietu
vos valdovų tapytų, pieštų 
portretų, kuriuose galime 

atpažinti. „Aukso vilnos" or
diną ant Žygimanto Senojo, 
Žygimanto Augusto, Žygi
manto IV Vazos krūtinių. Yra 
žinomas P. Rubenso nutapy
tas Didžiojo Lietuvos kuni
gaikščio ir Lenkijos karaliaus 
Vladislovo Vazos portretas su 
„Aukso rilnos" ordinu. Ypač 
16-17 a. Lietuvos bajorai ėmė 
rengtis ir puoštis pagal kitų 
Europos šalių madą, kopijavo 
vakarietiškas tradicijas bei 
papročius, o kai kurie didikai 
gaudavo už nuopelnus, ar net 
nusipirkdavo už pinigus, iš po
piežiaus ar Vokietijos impera
toriaus, vėliau ir Prancūzijos 
karaliaus, svetimus titulus bei 
garsius vardus. Taip 16 a. 
Radvilos, o 17 a. Sapiegos tapo 
šventosios Romos imperijos 
kunigaikščiais. 

Tačiau vakarietiškoji apdo-
vanijimų tradicija vis dar ne
rado atgarsio mūsų valstybėje. 
Kaip atrodo, 16-17 a. išlieka 
ta pati apdovanojimų tradici

j a . Karal ia i savo artimiesiems 
d id ikams ir bajorams įvai
riomis progomis dovanodavo 
žemių su jose gyvenančiais 
valstiečiais, suteikdavo privi
legijų ir lengvatų, įvairių kt. 
dovanų. Bajorai už dalyva
vimą karo žygiuose, ginant 
savo tėvynę nuo priešų, bū
davo apdovanojami. Dažniau
siai j ie gaudavo žemės su jose 
gyvenusiais valstiečiais ir kt. 
Kai garsus Lietuvos karvedys 
J . K. Katkevičius 1605 m. 
laimėjo kovą prieš švedus, 
ga r sas apie laimėjimą tuojau 
pasklido ne tik po visą Lie
tuvą ir Lenkiją, bet ir po visą 
Europą. Katkevičių sveikino 
vokiečių imperatorius Rudol
fas, Persijos šachas, Anglijos 
kara l ius Jokūbas a ts iuntė j am 
dovanų ir tikino savo bičiu
lystę. Popiežius suteikė palai
minimą, o turkų sultonas 
liepė Katkevičiaus portretą, 
pakabint i savo rūmuose.. . 
Žygimantas gi — j a m atsidė

kojo Didžiojo Lietuvos etmono 
buože... (ten pat, V. Daugir
daitė...). 

š t a i taip senovėje buvo pa
gerbiami ir apdovanojami ka
raliai, didikai ir kiti turtingi 
bei išgarsėję Lietuvos bajorai, 
tačiau apie paprastų žmonių 
apdovanojimą a r pagerbimą 
žinių a r faktų daug nėra. Iš
likusieji Albrechto Radvilos 
amžininko prisiminimai pasa
koja įdomių istorijų iš šio didi
ko gyvenimo. Atvykęs į savo 
dvarus ar rūmus, kurių turėjo 
Vilniuje. Varšuvoje, Krokuvoje 
ar kitur, visad liepdavo tar
nams atvesti po 2 elgetas, ku
riuos maitindavo nuo savo sta
lo, aprūpindavo drabužiais. 
Buvo didelis ponas, bet val
stiečių skundus pats išklau
sydavo tarnus globojo, o per jų 
vestuves gausiai apdovanoda
vo. Apie valstiečius sakydavo, 
jog tai mūsų geradariai, iš 
kurių mes ponai turime pi
nigų ir duonos (V. Daugir

daitė-Sruogienė, Liet. ist . C, 
1956 m., p.543-544). Tai labai 
nuoširdus tačiau retas pa
prastų žmonių pagerbimas: 

Gaudami iš karalių naujų 
privilegijų ir lengvatų, Lietu
vos bajorai vis labiau tolo nuo 
savo krašto žmonių ir daugelis 
visai suartėjo su lenkais. Se
niau taip svarbi kiekvieno Lie
tuvos bajoro pareiga ginti savo 
tėvynę ir kovoti už ją, pamažu 

nueina \ užmarštį. Kraš tą ir 
valstybę ginti pavedama sam
dytai kariuomenei, kurios iš
laikymas nemažai kainuoja 
Smunkant valstybei ir jos 
ekonomikai, darosi sunkiau ir 
karaliams, ir didikams. Nors 
tuo laiku labai mėgta visokia 
prabanga, tačiau tuštėjantis 
valstybes iždas versdavo net ir 
karalius prašyti iš mūsų di
dikų įvairių dovanų — arklių, 
pinigų, maisto ir kt. 

(Bus daugiau) 
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PRAGAIŠTINGOJI TEORIJA 
Pirmoji Genezės knyga ir 

Darwino evoliucijos teorija 
KAROLIS MILKOVAITIS 

Gal klystu, bet atrodo, kad 
Danvino evoliucijos teorija 
mūsų raštijoje iš Genezės tie
sos taško dar nebuvo plačiau 
gvildenta. O turėtų būti, nes 
ne tik plačiame pasaulyje, bet 
ir mūsų tautoje — šiapus , o 
ypač anapus, kaip iš pokalbių 
patirta, yra nemažai evoliuci
jos išpažinėjimų, abejojančių 
ar nuomonės neturinčių. 

Kadangi, kaip žinoma, Dar
vinas savo evoliucijos teorija 
paneigia Dievo Kūrėjo žodį 
Genezės knygoje, tai kyla 
klausimas: 

Kieno autoritetu 
parašytas Šventasis 

raštas? Atsakymas — 
Dievo! 

Pirmosios Genezės knygos 
pirmasis perskyrimas tvirti
na, kad 6-tą dieną žmogų 
sukūrė Dievas. Bet 19-tojo 
šimtmečio anglas gamtinin
kas Darvvinas savo evoliucijos 
teorijoje tai paneigia ir netie
siogiai tvirtina, kad žmogus 
išsivystė iš žemesniųjų gyvių. 
Žinodami, kad Šventasis 
raštas yra Dievo įkvėptas, tai 
tikrai žinome, kad jame 
parašyti žodžiai yra tiesa. 
Todėl galima būtų sakyti, 
kad Danvino nesąmonė ne
verta nei svarstymo. Bet kai 
ja užsikrečia ir išpažinėjais 
prisipažįsta kartų kartos, tai 
ji atsiranda dėmesio plotmėje 
ir, tiesos dėlei, verta abipusių 
argumentų svarstymo. Kieno 
autoritetu paskelbta evoliuci
jos teorija? Atsakymas Darwi-
no! 

Kas yra Darwinas ir kaip 
atsirado jo evoliucijos 

teorija? 
Čarlis Robertas Darwinas 

buvo 19-ojo šimtmečio silpno 
tikėjimo anglų gamtininkas, 
kuris, apkeliavęs Pietų Ame
riką, Australiją, Pietų Afriką ir 
aplankęs daug ramiojo vande
nyno salų, sutiko gausius zoo
logijos, botanikos ir geologijos 
rinkinius. Besigilindamas į sa
vo surinktą medžiagą, jis su
sikūrė išvadą (kurią pavadino 
teorija), kad aukštesnioji gyvū
nija, taigi ir žmogus, yra laips
niškai išsivysčiusi iš žemesnės 
ir kad net labai skirtingos gy
vių rūšys praeityje yra turėju
sios bendrus protėvius. Jis 
1859 metais savo išvadas pas
kelbė knygoje: „The Original 
of Species". 

Ta knyga visuomenėje sukėlė 
aukso obuolio nesutarimo nuo
taiką ir daugelis toje teorijoje 
rado priežastį Dievo buvimui 
paneigti. Ypač tuo teiginiu 
žavėjosi komunizmas. Daugelis 
Danvinui pritaria iki šiandien. 
..Evoliucionieriai", paneigdami 
Kūrėją, aiškina, kad Dievas pa
saulio nesutverė, kaip Šventa
sis raštas teigia, bet viskas 
„įSsiviniojo" iš stipraus sprogi
mo visatoje <ang.: „big boom";. 
Ir kai kurie šie iš sprogimo 
..išsivynioję" gyviai laipsniškai 
..kultūrejo" ir šiandien jau yra 
žmones. 

Kokiais įrodymais 
Darvvinas rėmėsi? 

Moksliška prasme —jokiais 
Apie biochemija Dr.rvvinas ne
turėjo jokio supratimo 'ir ne-
ijalcjo turėti . nes tada ta mok
slo šaka dar nebuvo žinoma 
Bet biochemijos mokslas tirian-
•;.- organizmų dėsningų derinių 
sudėtį, tokiam svarbiam spren
dimui padaryti yra būtinas. 

Evoliucija (išsivystymas) nė
ra tas pats. kas yra kitėjimas: 
M-nejimas. augimas ii t.t. Dar
vino evoliucijos pagrindinė 
mintis yra, kad gyviai palaip
sniui išsivystė iš bendrų pro
tėvių. Kuo jis paremia savo 
tokį tvirtinimą? Paprastu 

akies žvilgsnio įspūdžiu. 
Jei tikėti Danvino vystymosi 

prielaida, tai kyla klausimas: 
kodėl ta evoliucija staiga sus
tojo veikti? Kodėl, sakykim, 
beždžionių gentyse per tūks
tančius metų nepadaryta jo
kios pažangos? Jos kaip 
karstėsi po Afrikos medžius, 
taip nebesikarsto. Niekad ne
teko matyti, kad beždžionė me
dyje knygą skaitytų ar ją ra
šytų. Kodėl jų (ir kitų gyvulių 
tarpe) niekad nebuvo ir nėra 
jokių Michelangelų, Šekspyrų, 
Einšteinų, Mozartų ar Braz
džioniu? Į tai Danvinas neat
sako. 

Ką žada Darvvinas jo 
mokslo išpažinėjams? 

CLASSIFIED GUIDE 

Vėjo malūnas šalia Antalieptės, Utenos apskrityje. 

Pagal Danviną, žmogus, 
kaip išsivystęs iš gyvulio, ne
turi sielos. O Kristus, kaip bu
vęs žmogus, taip pat yra evo
liucinio išsivystymo — taigi 
kokio Afrikos orangutango gi
minaitis, ir, suprantama, be 
sielos. 

Kokios iš to darytinos 
išvados? 

Liūdnos. Pagal Danviną, 
Šventasis raštas skelbia ne
tiesą. Jei taip, tai Kristus 
ant kryžiaus kentėjo ir mirė 
bereikalingai, ir jo prisikėli
mas žmonijai jokios reikšmės 
neturi. Bažnyčia tad yra be
vertė organizacija. Kunigija 
— nereikalinga. Liurdo, Fati-
mos, Medjagorės pasirodymai 
yra nesveiko proto vizijos. 
Šventraštis yra nesąmonių 
rinkinys ir mums, kaip bež
džionei, arkliui ar kiaulei, ne
reikia rūpintis išganymu nei 
nuodėmių atleidimu. Nereikia 
tikėti į prisikėlimą ir pomir
tinį gyvenimą, nes jo ne
turėsime. Nereikia eiti išpa
žinties, nereikia melstis ir 
eiti į bažnyčią. Lietuva be rei
kalo priėmė krikščionybę. 
Žodžiu, Danvino žmonija ne
turi ateities. Dvasinis nihiliz
mas! 

Ką žada Dievas jo 
mokslo išpažinėjams? 

Atsakymą rasime Romėnų 
knygoje (10.1): „Kas tiki į Jį, 
nenusivils" Ir „Tikiu į Dievą 
Tėvą" išpažinimo maldoje, ti
kintiesiems žadančioje šviesų 
amžinąjį gyvenimą. Tuose ke
liuose žodžiuose viskas pasa
kyta. 

Kiek atsimenu, tarpuka-
rinėje Lietuvoje Hanvinizmas 

laimėti, 
jei... Paskutiniuoju metu to
kių, „laimėjimų* pranešimų 
esu gavusi net keliolika ... ša
lia to, esu skatinama atsiųsti, 
kad ir labai kuklią auką su 
pastaba, kad toji auka nesanti 
laimėjimo sumos dalis... Tai iš 
kur tie veteranai ir kitos orga
nizacijos sukelia tas milžiniš
kas sumas? 

Kitas būdas prekybinin
kams „meškerioti" yra atsiun
čiamos vadinamos vartotojų 
apžvalgos su prašymu pažy
mėti mėgstamiausią dantų 
pastą, muilą, aparatūrą, vaiz
dajuostes, maisto produktų 
markes ir daugelį kitų. Tai ne
va prisidėsiu prie prekių pa
gerinimo ir, žinoma, kaip atly-

kuponų ir nuolaidų pažadų 
Tai skani, bet labai nenaudin
ga meškerė. 

Ne lengviau yra pensijos 
amžiaus sulaukusiems asme
nims. Senjorai turi net kelias 
organizacijas, reikalaujančias 
ir nario mokesčio, ir aukų. 
Viena net praneša, kad vadi
nami „notch victims" („metų 
atrinkimo aukos" — asmenys, 
pagal kurių gimimo metus 

LAIŠKŲ DĖŽUČIŲ NAŠTOS 
Kiekvienas laukiame savo Šimu apie galimybę 

pašto siuntos, laiškų ir, žino
ma, mūsų populiarios lietu
viškos spaudos, kuri mus in
formuoja, kartais net pamoko 
per naudingas sveikatos ar 
įstatymų aiškinimo sritis. 
Deja, man atrodo, kad ne aš 
viena kenčiu nuo nepaprasto 
neprašytų siuntų potvynio, 
kurios perkrauna mano 
šiukšlių dėžes. Dešimtys ka
talogų, siūlymų pirkti prekes 
pagal šimtus su nuotraukomis 
lapelių. Paskutiniuoju metu 
tokių siuntų, bent Ohio valsti
joje, žymiai padaugėjo, nes 
valstijos automobilių registra
cijos biuras pradėjo „pardavi
nėti" reklamų agentūroms au
tomobilių savininkų adresus 
ir pavardes. Sunku suskai- .ginimas užpildžiusiems klau-
čiuoti, kiek yra veteranų orga- simų lapą, būsią atsiųsta daug 
nizacijų, kurios siunčia ne 
vien adresų lipinukus, bet 
plunksnakočius, kalendorius, 
atvirukus. Kartą pajutusi 
sąžinės balsą, kad ką nors 
naudingo pasilaikau veltui, 
pasiunčiau kelis dolerius.... 
Deja, paskutiniuoju metu jau 
gaunu rėksmingus praneši
mus, kad patekau į laimėtojų 
skaičių su galimybe laimėti 
iki tūkstančio doleri1 Nuro
dytas „laimėtojo" numeris yra kiek sumažintas socialinio 
šalia mano pavardės neva tai draudimo mokėjimas) netru-
sutampa su galutiniu prane- kus gausią kompensaciją net 

—i — iki 5,000, Senatui padarius 
nutarimą. Atsiunčiamos pasi
rašymui peticijos senatoriams 
ir Kongreso atstovams tam 
projektui pritarti kartu su rei
kalavimu „dovanos" pastangų 
išlaidoms padengti. Deja, nie
kur žiniasklaidoje apie tokį 
projektą žinių nėra... 

Mes, Amerikos lietuviai, tu
rime stiprius solidarumo jaus
mus mūsų organizacijoms, ku
rios atlieka puikų labdaros 
darbą. Jų tarpe yra jau seniai 
įsikūręs ir labai populiarus 
BALFas, o paskutiniuoju me
tu išpopuliarėjo daug Lietuvai 
pasitarnaujantis „Mercy Lift" 
ir Almos Adamkienės fondas. 
Taip pat mūsų jaunimo orga
nizacijos bei populiarioji Dai
navos stovyklavietė yra reika
lingos visų mūsų paramos 
kaip jos reikalinga yra užsie
nio lietuvių spauda. Jos 
nežada „laimėjimų", nešvaisto 
pinigų nereikalingoms pašto 
siuntoms, tik atlieka savo da
rbą visų mūsų naudai. Aišku, 
kad visi turime laikytis kokio 
biudžeto pagal pajamas, ta
čiau privalome skirti tam tik
rą dalį labdarai, visų pirma 
remti lietuviškas organizaci
jas ir spaudą. Ypač svarbu 
nieko neužsakinėtį per atsiųs
tus katalogus, nes tai iššauks 
naują siūlymų potvynį. Patar
tina lankyti parduotuves, jose 
apsipirkti, tuo niekam neįsi-
pareigojant. Jokiame kataloge 
nėra tokių prekių, kurių ne
galima rasti apsipirkimo cent
ruose. 

Aurelija M. Balaiaitienė 

viešai beveik nebuvo na
grinėjamas, nes nebuvo reika
lo — tauta buvo krikščioniška 
ir tikėjo. Bet laikai pasikeitė, 
todėl linkėtina, kad ne tik 
Lietuvoje, bet visame pasau
lyje danvinizmas, kaip ne tik 
žalingas, bet pragaištingas 
žmonijos gerovei, būtų pa
šalintas iš visų mokslo bei 
viešojo auklėjimo institucijų. 

Nuotr. Viktoro Kapočiaus 

PASTOGĖ MOTINOMS 
IR VAIKAMS, 
PATYRUSIEMS 

ŠEIMOJE SMURTĄ 

Pagalbos ranką smurtą pa
tiriančioms motinoms ir vai
kams ištiesė Vilniaus savival
dybės Socialinės rūpybos, glo
bos ir pašalpų centras. Įkurta 
naujo tipo socialinė įstaiga — 
Motinos ir vaiko pensionas, 
pranešė centro direktorė An
gelė Čepėnaitė. 

Pensione laikinai gali apsi
gyventi smurtą patyrusios 
motinos su vaikais, tos, pasak 
A.Čepenaitės, kurias muša ir 
kitaip terorizuoja jų vyrai, ku
rioms gyvenimas atrodo esan
tis be išeities. Naujoje social
inėje įstaigoje įrengta dvi
dešimt kambarių su indivi
dualiais sanitariniais maz
gais, yra vaikų žaidimo kam
barys, virtuvėlė. Čia prisi
glaudusios moterys ir vaikai 
gali gauti kvalifikuotą sociali
nio darbuotojo, socialinio pe
dagogo bei psichologo pagal
bą. Specialistai padės išgy
venti krizę, spręsti konkrečias 
psichologines bei finansines 
problemas. Sudarytos sutar
tys su teisininkais, gydytojais, 
policija ir kitomis institucijo
mis, kurių pagalbos gali pri
reikti smurtą patyrusioms 
moterims, nusprendusioms 
ryžtingai spręsti savo proble
mas. 

Be to, susibūrusios po vienu 
stogu, panašaus likimo mo
terys ir viena kitai daug kuo 
gali padėti — išsipasakoti 
savo vargus, pasitarti. 

Pastogė naujajame pen
sionate pirmą mėnesį sutei
kiama nemokamai. Jei pri
reiktų ilgiau gyventi, dirban
čioms moterims gali tekti ne
didelę sumą sumokėti. Maistą 
pensiono gyventojos gaminasi 
pačios iš savo produktų, pa
talpas valo taip pat pačios. 

Tai pirmoji tokio tipo sočia-

ĮVAIRŪS NEKILNOJAMO TURTO 
ELEKTROS 

(VEDIMAI - PATAISYMAI 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

H GYVYBĖS ORAUOMA& 
Agamas Frank Zapots Ir Of. Mgr. Auka* 

S. Kana kate MuvHkai 
FRANKZAPOU8 

32081/2 vVaetMtti Street 
Tai (706) 424-8864 

(773)681-8664 

TAISOME 
SKALBIMO MASINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS. VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624 

ĮE IT PARDUC 

RE/MAX 

(TO)! 
(7t»)42S-71tt 

RIMAS L.STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodama namus 
• Pensininkams nuoiakta 

FORRENT 
1 & 2 bedrm. Hcmted, ncwly 

decorated Gdf vtew apartomis. 
Availsble now! 

Call: teL 1-708-448-1022 or 
1-773-737-4538. 

_ _ 5S5SSS5 
/l^-T / BANGOMIS 

^ WNDZ*AM75* 
Scfea&eaiais 9:32 v.r. 

..Kalbekr* ratai kaštoną • * taika, 
pasaulyje" 

Buvo Motina Marija Fnnmojr 

/ V ^ , . KMEOKREALTOR8 
\jr**Kyi 7822S.PukttURd. 

- — - » " " 4365 S-Archsr Avs. 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danute, Mayer, Ji 
profesionaliai, sąžiningai ir asme
niškai patarnaus. įkainavimas 
veltui. 

MĖLYNĖS! MĖLYNĖS! 
Galite pruiuofauu patys, aiba pirkti jas 

pnhjtkt*Vafcuoa:I-«4IUMk*if»»Ei* 
1 i Ntw Boflalo. ToMao sekite icnUva i 
Mlke' i • Įabsrrk i , AuiveZkite uogoms 
krepšeliai Čia graži vieta visai seimai 
paudžiaufU gamtoje. T a *l*-*W-25e». 

Moteris ieško darbo. Gali 
slaugyti ligonius, prižiūrėti 
vaikus, padėti namų ruošoje 
ir gyventi kartu. 

TeL 773-434-6164. 

KNYGA - GERIAUSIA DOVANA. 
MALONU DOVANOTI SMAGU GAUTI! 

spausdiname Kiekvieną ketvirtadienį Jums, "Draugo' 4 psi., 
trumpą ištrauką iš mūsų knygų katalogo. Įsigykite! 

Autorius (v.pav.) 
1. K.P.Celešiua 
2. AklKacanauekaite-

scJDonono 
3. AklKačanauikaite 

Zaboriene 
4. RiCardas Mikutavičius 
5. AnLLipskis 
6. Balys Auginąs 
7. Broniua Zumeris 
8. Juozas Pupius 

9. Vladislovas Teianys 
10. Liudas Dovydėnas 

Knygas užsisakyti galite tei 773-585-0500, faksu 773-585-8284 
arba pastoj. Mūsų adresas: 

"Draugas" admWstrac|8,4545 W. 63rd Street, Chicago.lL 60629. 
r*vfs*unvno tsavoo* v n m KnyrjaV — **5.vo, looKvtvnai pofMuOmai p n o n #u.ao. 

Gyvenantiems H. vaMkJfc, pridM 6.75% 'salas tajf. 
"Draugo' administracija 

Ką mes tikime 
Aleksandras Kaflanauskas 
kūrintų rinktine 11 
Aleksandras KaSanauskaa 
korinių rinktine II t 
Kad Lietuva neftsrvaikščiotų 
Kai sauk* liepė 
Kalėdų paukšte 
Kalėdų varpai 
Kalifornijos ir salynų 
valstybių lietuvių almanachas 
Kamino šešėlyje 
Karatai ir bulves 

Kaina 
$2.00 

$12.00 

$12.00 
$5.00 
$1.00 
$5.00 
$0.70 

$12.00 
$12.00 
$2.00 

line įstaiga ne tik Lietuvoje, 
jų nėra ir kaimyninėse val
stybėse. Panašių pensionų 
šeimoje smurtą patiriančioms 
motinoms ir vaikams yra Nor
vegijoje, Švedijoje, Suonujoje. 
Su patyrimu yra susipažinusi 
ir Vilniaus savivaldybės So
cialinės rūpybos, globos ir 
pašalpų centro direktorė. 

Naujojo Motinos ir vaiko 
pensiono adresas — neskel
biamas. Tai daroma dėl to, 

kad smurtą patyrusios mote
rys čia galėtų jaustis ramios, 
kad persekiotojai jų negalėtų 
pasiekti. Norinčioms apsigy
venti reikia kreiptis į Vilniaus 
savivaldybės Socialinės rūpy
bos, globos ir pašalpų centrą 
— Gedimino pr. 37, telefonas 
— 22 78 35. A. Čepėnaitė 
prašo, kad apie naują ištaigą 
gydytojai informuotų savo pa
cientes, kurios kreipiasi medi
cinos pagalbos dėl patirto 
šeimoje smurto. (Elta). 

Punsko 400 tuttų sukakčiai paminėti pastatytas paminklas. 
Nuotr Viktoro Ku4o 

Motinos ir vaiko pensionatas, atidsrytas Vilniuje, Vytenio gatvėje, s.m. birželio pabaigoje Nuotr Eltos 
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RUDAS AR RAUDONAS — 
ABU LABU TOKIU 

DR. RŪTA GAJAUSKAITĖ 

kurtis naujoms organizaci
joms, nesibijant, kad naciai 
transformuosis ar infiltruosis 
į kitas struktūras. Taip, deja, 
atsitiko Lietuvoje. Komunistai 
nubyrėjo" į 30 partijų — par-
tijėlių bei persikrikštijo įvai
riais vardais, turinčiais Lietu
vos istorinę reikšmę arba 
analogus užsienyje. Būtent, 
jos įsitivirtino Seime, o Są
jūdis apskritai išeliminuotas 
iš politikos. Tokiu būdu nau
jos politinės jėgos nuslopintos, 
o „buvę ir nepražuvę" taip ir 
liko valdžioje. Akivaizdu, kad 
jie nepriims save baudžiančio 
įstatymo, o, geriausiu atveju 
paaukos mažiausią savo dalį 
ir „nubaus" taip švelniai, kad 
greičiau bus panašu į apdo
vanojimą. 

Profesinės veiklos draudi
mas Vokietijoje garantavo, 
kad iš visų valdžios struktūrų 
(ypač vadovaujančių postų) 
bus eliminuoti naciai. Ypač 
svarbu buvo uždrausti dirbti 
jiems pedagoginį darbą. 

Įstatymu numatytos baus
mės kaltiems — įgyvendino 
teisingumą nusikaltimų orga
nizatoriams ir dalyviams. Tai 
buvo aukščiausioji bausmė 
(mirtis) ir sunkieji darbai iki 
10 metų. Taip demokratinės 
šalys greitai ir ryžtingai dena-
cifikavo Vakarų Vokietiją. Pa
sekmės akivaizdžios — iš
vengta nukentėjusių valstybių 
revanšistinių veiksmų ir suda
rytos prielaidos pačių vokiečių 
sąmonėjimui. Šiandien Va
karų Vokietija — klestinti 
šalis, pajėgianti padėti atsili
kusiai Rytų daliai. 

Rytų Vokietijoje denacifika-
cija vyko „sovietiškai" — t.y. 
atgal sujungiant kažkada iš
operuotus Siamo dvynius: ko
munistų ir social-demokratų 
partijos buvo sujungtos (kaip 
dabar Lietuvoje jos jau blo
kuojasi į koalicįją) į vieningą 
Vokietijos socialistų partiją, į 
kurią patyliukais buvo priimti 
ir eiliniai nacionalsocialistai 
(naciai). Jų visų siekiai ir me
todai visada buvo vienodi. Jie 
ir sužlugdė Rytų Vokietijos 
ūkį. 

Lietuva, kaip matome, eina 
Rytų Vokietijos keliu ir tu
rime tas pačias pasekmes: 
persikrikštijusių komunistų ir 
KGBistų valdžią, antrą kartą 
jų pasigrobtą Lietuvos turtą ir 
beviltiškai žlungantį ūkį, mū
sų gyvenimus ir viltis. 

Akivaizdu, kad Lietuvai rei
kalingas įstatymas, apimantis 
visą kolaboravimą, o ne vien 
KGB kruvinus darbus. Reika
lingas įstatymas, įgalinantis 
ne tik išvalyti visas valsty
bines institucyas nuo raudo
nojo maro, kaip k a d Vokieti
joje nuo rudojo, bet ir užkirsti 
kelią ateityje jam atsigauti. 
Rudas ar raudonas maras — 
abu labu tokiu. Todėl būtina 
visiems žinoti kas yra kolabo
ravimas, kad „buvę ir ne
pražuvę" savo demagoginiais 
išvedžiojimais nesuverstų vi
sos bėdos ant grupeles sam
dytų žudikų, o patys nepasi
liktų valdžioje. 

Kolaboravimo reikšmę kiek
viena tauta apibrėžia, remda
masi savo istorine praeitimi. 
Lietuva turėtų turėti savo 
ypatingą kolaboravimo sąvo
kos apibrėžimą, nes ir sąlygos 
buvo ypatingos. Galėtumėme 
kolaboravimą įvardinti taip: 

Kolaboravimą yra laiko
mas aktyvus dalyvavimas sve
timos valstybes primesto poli
tinio režimo struktūrose (ko
munistinių, nacistinių orga
nizacijų, baudėjų, „stribų", 
žvalgybos ir konrtžvalgybos 
organuose), siekiančiose įgy
vendinti svetimos valstybės 
politinę valią, darančią mate
rialinę, moralinę arba politinę 

Dr. Rata Gajauskaitė 

Antrą kartą paskelbtas ge
nocido vykdytojų klausimas ir 
antrą kartą labai sumaniai 
taikomasi visą bėdą suversti 
ant „iešmininko" — t.y. KGB 
darbuotojų. 

Antrą kartą užuot desovie
tizacijos įstatymo, apimančio 
visą kolaboravimo su oku
pantų deapazoną (organiza
vimą, vykdymą, padėjėjavimą 
ir išdavystę) — įstatyme kal
bama tik apie vykdytojus — 
KGB. 

Antrą kartą užuot visiško 
kolaborantų išeliminavimo iš 
politikos ir valdymo — siūlomi 
daliniai ir trumpalaikiai 
apribojimai 1% kolaborantų. 

Antrą kartą išvengiama tik
slaus bei visuotino desovieti
zacijos apsvarstymo, politinio 
įvertinimo bei įstatyminio 
sureguliavimo, pradedant pi
lietinių teisių apribojimu ir 
baigiant baudžiamąja atsako
mybe už valstybės išdavimą, 
tautos genocidą, turto sunaiki
nimą ir dvasinę ištisų kartų 
luošystę. 

Antrą kartą demonstruoja
mi „geri norai" ir „blogas vyk
dymas", paverčiant „didžiules 
pastangas" niekais. 

Ar taip jau nežinomus dirvo
nus plėšiam ir nėra iš ko pa
simokyti, kad iš naujo dviratį 
išradinėjam? Ar kokiame pa
saulio užkampy, o ne Europos 
vidury gyvename, kad netu
rime, . kur pasidairyti, kas 
tvarką jau įsivedė? Ar esame 
tokie neišmanėliai, kad tik 
piktžolių viršūnėles skaby
tume, užuot rovę iš pat 
šaknų? 

Ne, nesame kvaili, tik suma
niai kvailinami, nukreipiant 
dėmesį nuo esmės į smulkme
nas. Ir pavyzdžių turime: tai 
Čekija ir Vokietija. Štai, kad 
ir nacizmo-komunizmo Siamo 
dvynys, sunaikinęs 50 mili
jonų gyvybių, buvo įvertintas 
Niurbergo procese ir labai ra
cionaliomis priemonėmis sku
biai likviduotas. Visi naciai 
pagal kaltės dydį buvo su
skirstyti į 5 grupes — pagrin
dinius kaltininkus, kaltus, 
mažiau kaltus, palaikytojus ir 
nekaltus, — ir atitinkamai nu
bausti. Nekaltiems ir palaiky
tojams buvo atimta rinkimų 
teisė, uždrausta profesinė 
veikla, o kitiems — pagal kal
tumo laipsnį skirta bausmė, 
pagal įstatymą. Lietuvoje s iū
loma atvirkščiai — kaltiems 
atimti laikinai rinkimų teisę 
ir profesinę veiklą. Beja, tik 
vykdytojams (KGB), visai ne
liečiant pagrindinių kaltinin
kų — komunistinės nomen
klatūros! 

Rinkimų teisės atėmimas 
Vokietijoje garantavo, kad 
parlamente ši organizacija ir 
jos atmainos (kaip mūsų 
TSKP-LKP-LDDP ir dar 30 
persikrikštijusių partįjėlių) 
neturės atstovo, taigi neįtakos 
politikos. Nacių politinės veik
los nutraukimas sudarė prie
laidą atsikurti uždraustoms ir 
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žalą Lietuvai. 
Svetimos valstybės valią 

vykdžiusios sistemos struk
tūrą sudaro organizatoriai 
vykdytojai ir padėjėjai. 

Organizatoria i pokario 
Lietuvoje buvo respublikos KP 
CK ir rajonų bei miestų parti
jos komitetai, biurai, kurie 
formavo sau reikalingus pada
linius. 

Vykdytojai — tai KP už
duotims vykdyti sukurtos 
struktūros, kurių pavadinimai 
keitėsi (VČK, NKVD, KGB), 
tačiau funkcijos buvo tos 
pačios — represinėmis prie
monėmis išlaikyti komunisti
nę diktatūrą. 

Padėjėja i — tai savaran
kiškai ar priverstinai teikian
tys informaciją bei patalpas 
piliečiai, darantys žalą kitų 
žmonių saugumui arba Lietu
vai. Savarankiškai padedan
tys dirbo iš idėjos arba už 
užmokestį- Priverstieji — dėl 
šantažo arba moralinės nau
dos (ramybės, karjeros ir 
pan.). Visose grupėse gali būti 
netikros informacijos teikėjų, 
todėl būtina apibrėžti infor
macijos sąvoką. 

Siūlau tokį apibrėžimą: 
Informacija — tai žinios, 

savanoriškai ar per prievartą 
teikiamos svetimos valstybės 
primesto politinio režimo 
struktūroms ir darančios žalą 
piliečių saugumui arba Lietu
vai. 

Toks informacijos apibrėži
mas padėtų atskirti niekuo 
nepakenkusius Lietuvai ir 
žmonėms nuo jai pakenkusių 
informatorių. Informacijos tu
rinio įvertinimo kriterijų 
galėtų būti ir daugiau, tačiau 
turėtų būti privalomi: neigia
mai turi būti vertinama infor
macija, padariusi žalos pi
liečių saugumui (pažeidusi 
piliečių teises) arba padariusi 
žalos Lietuvai. 

Žala piliečių saugumui — 
tai ne tik trėmimai į Sibirą, 
sušaudymai, kalėjimai ar psi
chiatrinės ligoninės. Tai ir 
nuolatinis piliečio ir jo ar
timųjų persekiojimas, galimy
bių mokytis, dirbti, skelbti 
darbo rezultatus, gyventi pasi
rinktoje vietovėje, važiuoti į 
užsienį ir pan, trukdymas. 

Žala Lietuvai gali būti trejo
pa: moralinė, materialinė ir 
politinė. Šiuo metu didžiausia 
moralinė žala Lietuvai daro
ma, eskaluojant tariamą re
abilitavimą tų žmonių, kurie 
prisidėjo prie žydų tautos ge
nocido. Materialinę žalą ge
riausiai iliustruoja 6 kartus 
pigiau nei lietuviams parda
vinėjama elektra bei žemiau 
savikainos mėsa Kaliningra-
dui. Lietuvos skolų sąskaita, 
mūsų tolesnio skurdinimo dė
ka, Europos viduryje išlai
koma Rusijos karinė bazė. Tuo 
pačiu ir politinė žala akivaizdi 
— nelikvidavus Molotovo-Ri
bentropo padarinių, palikus 
savo žemėje (Karaliaučiuje) 
okupanto didžiausią karinę 
bazę, grasinančią visai Euro
pai, mes negalime tikėtis pa
ramos. 

Išdėstytos kolaboravimo ir 
informacijos sąvokos rodo, kad 

PREZIDENTAS VETUOJA 
DR. VLADAS VOVERIS 

Prezidento veto šių metų 
birželio 30 d. priimtam Lietu
vos Respublikos įstatymui dėl 
KGB kadrinių darbuotojų 
veiklos apribojimo sukėlė su
maištį daugeliui. Toks, nors ir 
labai švelnus, pamosavimas 
pirštu sovietmečio žmonių te
roro ir tautos genocido vykdy
tojams sukėlė kone isterijos 
priepuolį atžaloms socialistų, 

siūlomas įstatymas dėl KGB, 
kaip ir ankstesnis dėl deputa
to statuso, desovietizacijos ne
išspręs. Juk ir šiandien Seime 
yra teismo pripažinta KGBistė 
„Šatrija". Ir kas gali užginčyti, 
kad čia nėra dar teismo ne
konstatuotų „marijų", „graci
jų", „ąžuolų" ir „berželių"? 
Akivaizdu, kad įstatymas dėl 
KGB yra daugiau skirtas 
propagandai o ne realiam pro
blemos išsprendimui. Paauko
jus pėstininkus (beje, jau ge
rai įsikūrusius privačiame 
sektoriuje, pradedant ne vien 
bankais ir baigiant apsaugos 
sistemas), sovietinė nomen
klatūra išsaugos savo bran
duolį ir netgi represinių 
struktūrų kadrus: policijoje, 
prokuratūroje, teismuose. To
dėl net Seime ramiai sėdi rau
donieji generaliniai prokuro
rai, partorgai, marksizmo 
propagandistai, o ką bekalbėti 
apie ministerijas? Argi jie pri
iminės prieš save įstatymus? 
Ne, nepriims. Blogiausia, kad 
jie dar ir kenkia Lietuvai: 
kenkia pasalūniškai viena de
klaruodami, o visai ką kita 
darydami. Pagal šių darbų 
naudingumą ar žalą Lietuvai 
galime spręsti apie vykdytojų 
politinę priklausomybę. 

Kas gali teigti, kad 9 kilo
metrai žemės prie Vištytio yra 
vertingiau Lietuvai, nei toks 
pats gabalas jūroje prie Nidos 
su naftos gręžinio bokšteliu? 
Kas gali teigti, kad nuo amžių 
buvusios baltų žemės, vadin
tos Mažąja Lietuva, naudin
gesnės rusą okupanto karinei 
bazei negu NATO buveinei 
atiduoti? Kas gali tvirtinti, 
kad 6 kartus pigesnė elektra 
ar mėsa rusams naudingiau, 
negu savų invalidų ar daugia
vaikių šeimų parėmimas. 

Ar rudų, ar raudonų — dar
bai buvo vienodi ir pasekmės 
tos pačios Liejosi kraujas, 
skurdo žmonės ir klestėjo dik
tatūra. Taigi ir kovos prie
monės su abiejų spalvų nusi
kaltėliais turi būti vienodos. 

Argi dar neatėjo laikas ir 
komunistams atsakyti už mi
lijonus nužudytų, sibiruose 
pražudytų, psichiatrinėse su
luošintų ir sovietinėse moky
klose degraduotų žmonių? Ar 
dar neatėjo laikas stoti prieš 
nušluotų nuo žemės pa
viršiaus tautų teismą? Ar ir 
vėl tas laikas bus praleistas, 
įtvirtinant Europos nepasi
tikėjimą mumis, prarandant 
motinų viltis auginti laimin
gus vaikus bei drumsčiant 
kapuose kritusių už Tėvynę 
didvyrių ramybę? 

dėdėpistų bei jų satelitų 
sluoksniuose. Tačiau labiausia 
netikėta buvo kone adekvati ir 
Prezidentūros reakcija: vienas 
tų rūmų išminčius įstatymą 
įsismaginęs pavadino netgi 
moraliniu teroru, o kai kurie 
apžvalgininkai vėl pragydo 
apie konservatorių diktatūrą 
(nemirtinga vis tik liaudies iš
mintis „Vagie, kepurė dega"). 

Pažiūrėkim į to Įstatymo 
vetavimo argumentus. Vienas 
pirmųjų — spręsti problemą iš 
esmės. Taip padaryti vienu ju
ridiniu aktu neįmanoma dėl 
problemos sudėtingumo. So
vietinio masinio teroro ir 
žmonių naikinimo mašina 
buvo labai stambus, išpuo
selėtas daugiagalvis, daugia-
rankis, aštriadantis slibinas. 
Nukirsti visas jo galvas, ran
kas vienu smūgiu nepajėgtų 
net ir pasakų galiūnai. Tai 
rodo galinėjimosi su juo prak
tika ne tik pokomunistiniuose 
kraštuose, bet ir visame pa
saulyje. Jo galvos ir čiuptuvai 
atauga vis naujais pavidalais 
— tai naujų karinių konfliktų 
organizatorių vaidmeny, tai 
teroristinių išpuolių rengėjais, 
tai žmonių grobimais, žudy
mais, narkotikų, ginklų pirk
liais, pinigų padirbėjų gaujo
mis. Ir Lietuvoje jau buvo toks 
galijotiškas bandymas nu
kirsti, bet jį sėkmingai tie pa
tys tada palaidojo. Todėl norė
damas realiai spręsti Seimas, 
turėdamas omenyje tą patį 
pasipriešinimą ir šiandien, pa
bandė ieškoti bent dalinio 
sprendimo: padaryti bent 
pradžią šiam sudėtingam pro
cesui — galingam agresijos ir 
prievartos monstrui išmušti 
dantis, kad negalėtų toliau 
kandžiotis. 

Tie dantys ir yra kadriniai 
KGB darbuotojai. Savo anks
tesnį teroristinio pobūdžio pa
rengimą (o jis buvo tikrai 
stiprus tiek techniniu, tiek 
psichologiniu požiūriu), kurį 
jie vadina dažniausiai profe
sionalumu ir profesine kompe
tencija, tie žmonės sėkmingai 
panaudojo destrukcinėje veik
loje. Lietuvoje jau gerai mato
mi tokios veiklos recidyvai. 
Tai nuolat organizuojami val
stybės ir politinių veikėjų 
šmeižimai bei šantažas, tai ir 
ekonominės diversijos su ban
kų žlugimais, tai ir tiltų 
sprogdinimai, ir falsifikuotos 
valiutos įvežimai, ir t.t. Cha
rakteringa, kad jų iniciatoriai 
dažniausiai lieka neišaiškinti. 

Paradoksas: istoriko A. Anu
sausko duomenimis, Lietuvoje 
likę kagėbistai šiandien pro
porcingai yra penkiasdešimt 
kartų daugiau apsiginkla
vę nei kiti gyventojų sluoks
niai. Kone kiekvienas jų turi 
leidimus ginklui, nes daž
niausiai dirba saugos struk
tūrose. Todėl kelia nuostabą 
prezidento rūpestį dėl tų 
žmonių, baiminantis, kad 
jiems būsią apribota „dirbti 
privačiose įmonėse, įstaigose 
ir orgnizacįjose", nors fak

tiškai įstatymas to visai nenu
mato. Cituoju įstatymo 2-rąjj 
straipsnį, kuriame kalbama 
apie apribojimus: 

„2 straipsnis. VSK kadrinių 
darbuotojų dabartinės veiklos 
apribojimai. 

Buvę VSK kadriniai darbuo
tojai nuo šio įstatymo įsiga
liojimo 10 metų negali dirbti 
Lietuvos Respublikos val
stybės pareigūnais arba tar
nautojais valstybės valdžios ir 
valdymo, savivaldos, krašto 
apsaugos institucijose, Valsty
bės saugumo departamente, 
policijoje, prokuratūroje, teis
muose, diplomatinėje tarny
boje, muitinėje, Valstybės kon
trolėje ir kitose kontrolę bei 
priežiūrą vykdančiose valsty
bės institucijose, advokatais ir 
notarais, bankuose ir kitose 
kredito įstaigose, strateginiuo
se ūkio objektuose, saugos tar
nybose (struktūrose), kitose 
tarnybose (struktūrose), tei
kiančiose detektyvų paslau
gas, ryšių sistemoje, švietimo 
įstaigose pedagogais, auklėto
jais ir šių įstaigų vadovais, 
taip pat negali dirbti darbo 
(eiti pareigų), susijusių su 
ginklo turėjimu". 

Kaip matome, įstatyme kal
bama tik apie galimą aspribo-
jimą dirbti privačioje sferoje 
tose pareigose, kurios susiju
sios su ginklo laikymu, o ne 
apribojimas dirbti apskritai. 
Tai visai kas kita. Juk yra 
daugybė pareigų, nesusijusių 
su ginklo laikymu. Bet šie 
žmonės jau visa savo praeiti
mi taip susigyvenę su ginklu, 
kad perspektyva jo netekti 
jiems tolygi didžiausiam pra
radimui. Iš čia ir kyla visi tie 
pagraudenimai apie asmens 
ūkinės veiklos laisvę, apie 
žmogaus galimybes laisvai 
pasirinkti darbą ir verslą. O iš 
tikrųjų perspektyva prarasti 
teisę į ginklą labiausiai jaudi
na šitą broliją. Žinoma, erzina 
ir poįstatyminis reikalavimas 
sąžiningai prisipažinti dirbus 
toje nusikalstamoje struktū
roje. 

Tai gal, tokia logika besiva
dovaudami ir. paklusdami tų 
sluoksnių spaudimui, Bau
džiamąjį kodeksą taip pat 
keiskime, leiskime apsigin
kluoti visiems grobėjams ir 

žmogžudžiams. Juk jie taip 
pat gali svariai pasiremti pre
zumpcijos bei asmens laisves 
argumentais. 

O dangstyti Konstitucija 
moralinį indeferentiškumą 
būtų ne tik lengvabūdiška, bet 
ir pavojinga. Ypač šiandien, 
kai tie žmonės dar teberodo 
savo dantis (bet ne šypsnius;. 

Jeigu jau paskelbėme tautos 
genocidą vykdžiusią struktūrą 
nusikalstama, tai kas gi čia 
nesiderina su Konstitucija? 
Visame pasaulyje stiprėja 
judėjimai prieš karinių nusi
kaltėlių, vykdžiusią žiaurias 
represijas, nebaudžiamumą. 
Todėl keistai atrodo švelnus 
atlaidumas KGB nariams. To 
atlaidumo jau seniai atsisakė 
ir pokario Vokietija savo esesi
ninkams, Prancūzija, Italija, 
Rumunija ir kitos šalys savo 
kolaborantams. 

Tiems, kurie dėl susi
klosčiusių pokario aplinkybių 
atsidūrė toli nuo bolševikinio 
košmaro, kurie nematė iš
darkytų žmonių lavonų mies
telių aikštėse, neregėjo Sibiro 
šalčio ir bado mirtimi žuvusių 
žmonių kaukolių, vėjo ri-
tinėjamų po Trofimovkos le
dines platumas, kurie ne
girdėjo KGB kalėjimuose ir 
prigrūstuose vagonuose ve
žamų aimanos, kuriems liki
mas nelėmė pajusti prie smil
kinio pistoleto šaltį, palydimą 
kagėbisto tardytojo rusiškais 
daugiaaukščiais keiksmažo
džiais, šiandien gal ir gali 
šaltai teoriškai samprotauti 
apie teisingumą, dėliodamas 
tartum akmenis abejotiną ka
zuistiką. Bet tie, kurie visa tai 
regėjo ir patyrė, arba jų pali
kuonys (o jų — šimtai tūks
tančių, ir išėjusiųjų, ir dar 
gyvų), taip samprotauti nebe
gali. Ir tai ne jų kaltė. 

• Kasdieniška meilė. Daž
niausiai tik tokia įmanoma, 
padedant kitiems kaip gali 
geriausiai, vengti kantrybės 
netekimo, suprasti kitus, iš
likti ramiam ir besišyp
sančiam (kiek tik galima dau
giau) — tai mylėjimas savo ar
timo — be gražių žodžių, bet 
praktiškai. 

Popiežius Jonas Paulius I 

A.tA. 
ONAI VIRŽINTIENEI 

mirus, jos dukrą DALIĄ, sūnų MARIŲ su šeima, gimines ir 
art imuosius nuoširdžiai užjaučia buvę „Dainavos" an
sambliečiai: 

Onutė ir Alfonsas Alčiauskai 
Danguolė ir Rimas Cibai 
Gražina Pernaravičiūtė Cibienė 
Jonas Grebliauskas 
Danguolė ir Pranas Kavaliauskai 
Elena ir Mečys Krasauskai 
Elytė ir Zigmas Radvilai 
Juozas Radvila 
Irena ir Eugenijus Slavinskai 
Bronė ir Aleksas Urbonai 
Elena ir Vladas Vaškeliai 

St. Petersburg, FL 

Žymiam mokslininkui 

A.tA. 
Dipl. chem. inž. 

Dr. KAZIUI SEKMAKUI 
netikėtai ir staiga apleidus šį pasaulį, reiškiame nuoširdžią 
užuojautą giliam liūdesy likusiai žmonai BIRUTEI, mūsų 
mielai draugei, dukrai RITAI, sūnui VIKTORUI su šeimomis 
ir visiems giminėms. 

Su meile ir liūdesiu, 
Antanina Dagiene 
Jadvyga Kuncaitis-Giedraitiene 
Iran Jonynienė 
Vincentina Jurkūnienė 
Zota Mickevičienė 
Dana Noreikienė 
Janina PLeseckiene 
Meilutė Rulienė 
Elena Šileikienė 
Izolda Šimkienė 
Natalija Vaznelienė 
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PRISIMENAM DARIŲ IR GIRĖNĄ 
„SEKLYČIOJE* 

Šiemet suėjo 65 metai nuo tuvėje. Turėdamas mechani-
1933 m. įvykusio tragiškojo 
mūsų, jau legendom virtusių, 
sakalų St. Dariaus ir S. 
Girėno transatlantinio skry
džio. 

Vyr. lietuviai gausiai susi
rinko liepos 15 d. trečiadienį į 
„Seklyčią", norėdami tą įvykį 
prideramai paminėti. E. Siru
tienė net apsidžiaugė, kad 
nepabūgom karščio, drėgmės 
ir atėjom atlikti savo pareigos. 

Apie skrydį ir lakūnus suti
ko pakalbėti mums gerai 
žinomas ir mėgstamas paskai
tininkas Algis Regis. Jis pa
dėkojo B. Jasaitienei ir E. Si
rutienei už šito minėjimo su
rengimą ir savo kalbą pradėjo, 
paaiškindamas, kad mes, čia 
susirinkusieji, esam „pasku
tinieji mohikanai", kurie dar 
atsimename Dariaus ir Girėno 
skrydį. Atsimename, kokia pa
kilia nuotaika jų laukė visa 
Lietuva, kokios minios žmonių 
buvo Kauno oro uoste susirin
kusios tų šauniųjų sakalėlių 
sutikti ir kokios marios ašarų 
buvo išlieta, sužinojus, kad 
„Lituanica" nukrito ir sudužo 
Soldine, ir taip pat, kai vo
kiečiai lakūnus 'į Kauną atsk
raidino karstuose. 

Kas tie „amerikonai" Stepo
nas Darius ir Stasys Girėnas 
— broliai lietuviai iš anapus 
Atlanto?— klausė A. Regis. 
Dabar mes esam lygiai tokie, 
kaip jie buvo — lietuviai, gy
venantys JAV. Būdami Lietu
voj, niekad nesapnavom, kad 
šito tragiško skrydžio minė
jimus mums kažkada teks 
švęsti Amerikoje, kad mus 
tautiečiai Lietuvoj irgi vadins 
„amerikonais", kaip Darių ir 
Girėną. 

1919-1939 m. laikotarpis 
Amerikos aviacijos istorijoje 
yra vadinamas , Atlanto 
karšltige". Žygiai perskristi 
Atlantą buvo labai rizikingi. 
Daug kas bandė skristi, bet 
skrido, norėdami išbandyti 
lėktuvų pajėgumą, techniką, 
arba norėdami patys išgarsėti. 

Dariaus ir Girėno demon
stracija buvo dvasinė. Jie skri
do, trokšdami išgarsinti savo 
tėvų žemę — Lietuvos vardą. 
Jiems rūpėjo ne tiek pats At
lanto perskridimas, kiek noras 
pabrėžti tą glaudų dvasinį 
ryšį tarp Amerikoje gyvenan
čių lietuvių su Europoje esan
čia tėvyne. 

Abu lakūnai gimė caro lai
kais. Steponas Darius 1896 m. 
Stasys Girėnas — 1893. Lie
tuva buvo rusų okupacijos nu
alinta ir nuskurdinta, tai 
daug kas keliavo į užjūrius 
„laimės ieškoti". 

Dariaus tėvai: Jonas ir Au
gustina Jucevičiai. Tėvui mi
rus, motina ištekėjo už K. 
Degučio, visi penki Jucevičių 
vaikai, motina ir patėvis 1907 
m. atvyko pas Degučio vy
resnįjį brolį. Pagyvenę ke
liuose miestuose, pastoviai 
įsikūrė Čikagoje — Bridge-
porte, kur buvo pati didžiau
sia lietuvių kolonija. 

Stasio Girėno tėvai: Juozas 
ir Marcelė Girskis. Stasys bu
vo 16-tas vaikas Šeimoje. Iš vi
su vaikų išliko tik keturi — 
dvylika mirė vaikystėje. Abie-
m.s tėvams anksti mirus, 
Šešiolikmetis našlaitis Stasys 
su broliu Petru, 1910 m. emi
gravo Amorikon. kur gyveno 
j u vyriausias brolis, Jonas ir 
dvi pusseserės. Abu broliai, 
Stasys ir Petras, apsistojo pas 
pusseserę A. Gilienę Bridge-
porte 

Stasys, trojetą metų palan-
kes Armour pradžios mokyklą, 
pradėjo uždarbiauti ir, išmo
kęs spaustuvininko amato, 
dirbo ..Naujienų" b-ves spaus 

nių gabumų įsigijo motorlaivį, 
kuriuo vežiodavo keleivius po 
Michigano ežerą. Kilus karui, 
bandė stoti savanoriu į kariuo
menę, bet dėl silpnos sveika
tos nebuvo priimtas. Pakeitęs 
pavardę, iš Girskis į Girch, 
Missouri valstijoje buvo priim
tas į kariuomenę ir paskirtas 
lėktuvų machaniku. Nors avi
aciją ir pamėgo, bet tuo laiku 
skraidyti neišmoko. 

Grįžęs iš kariuomenės, ver
tėsi šoferio amatu. Bešoferiau-
damas pradėjo mokytis skrai
dyti ir 1924m. pabaigoj su 
draugu įsigijo dvivietį lėktuvą, 
kuriuo skrendant, turėjo ga
na didelę avariją. Pagijęs to
bulinosi skraidyme, fsigijęs 
nuosavą naują lėktuvą, jis 
išmokė skraidyti 52 asmenis. 
Būdamas geras ir patyręs la
kūnas, Stasys buvo visų mėgs
tamas ir gerbiamas. Pradėjus 
ruoštis transatlantiniam skry
džiui, pakeitė savo pavardę 
Girskis — Girsh į Girėną. 

A. Vaivada savo atsiminim
uose rašo: „Girėnas buvo ne
paprastai kuklus ir, galima 
sakyti, vengė kontaktų, viską 
palikdamas Dariui, nes jautė, 
kad skridimo dvasia ir inte
lektualinis bagažas aiškiai 
priklausė Dariui. Gal tai buvo 
dėl to, kad išsimokslinimo 
atžvilgiu Girėnas stovėjo že
miau. Dariaus patirtis buvo 

me jis matė aukščiausią spor
tinės veiklos pasireškimą, to
dėl jis aviacija susižavėjo ir 
pasirinko savo profesija. De
ja, tais laikais mūsų aviaci
joje, kaip ir iš viso Lietuvoje, 
buvo žymios iš Rusijos atneš
tos kultūros ir tradicijų lieka
nos. Rusiškai kalbėti Darius 
nemokėjo ir visko, kas panašu 
į rusų, jis visu išeiviams bū
dingu užsispyrimu nemėgo". 
1926 m. Darius su savo drau
gais karo aviacijos karininkais 
dalyvavo gruodžio 17 d. per
versme. 1927 m. Darius pasi
prašė vienų metų atostogų, 
nes norįs aplankyti savo gi
mines Amerikoje. Artimie
siems savo draugams išsitarė, 
jog iš Amerikos į Lietuvą 
grįšiąs lėktuvu. Paryžiuje 
buvo liudininku Atlanto nu
galėtojo Lindbergh sutikimo 
Paryžiaus oro uoste. Reikia 
spėti, kad Lindbergho trium
fas dar labiau sustiprino Dari
aus pasiryžimą atskristi iš 
Amerikos į Lietuvą. 

Grįžęs į Čikagą, Darius 
netrukus susipažino su Stasiu 
Girskiu — Girėnu ir pirmą 
kartą paskraidė jo lėktuvu. 
Atvykęs į JAV 1927 (taip rašė 
konsulas Kalvaitis „Lietuvos 
sparnuose"), Darius bandė su
jungti negausius lietuvių 
kilmės lakūnus į vienetą. Jam 
tekdavo lankytis žymesniuose 
oro uostuose ir jis turėjo sure
gistravęs beveik visus lietuvių 
kilmės lakūnus. Vėliau šios 
pažintys buvo labai naudin
gos, nes padėdavo „užmegzti 
ryšius" ruošiant aviacijos die
nas. 

Darius dirbo įvairiuose avia
cijos klubuose, bendrovėse ir 
net lėktuvų pardavėju, tačiau didesnė ir horizontai platesni 

Dariaus asmenybė buvo tokia jo pagrindinė darbovietė buvo 
ryški ir imponuojanti, jog dė- Čikagos miesto savivaldybės 
mesys savaime krypo į jį, ne į 
Girėną. Girėnas buvo labai 
mielas ir nuoširdus, tačiau, ar 
dėl savo būdo, ar kad pats to 
norėjo, stengėsi būti nuoša
liau, stovėti Dariaus šešėlyje. 

Darius baigė Čikagoj viduri
nę mokyklą ir lankė kolegiją. 
Pasižymėjo sporte ir domėjosi 
aviacija. Dažnai lankydavosi 
aviacijos pirmūnų brolių 
Wright parduotuvėje ir ten 
net dirbo pasiuntiniu. 

Pirmajam Pasauliniam ka
rui prasidėjus, įstojo savano
riu į Amerikos kariuomenę. 
Tarnavo telefonistu pačiose 
pirmose fronto linijose Pran
cūzijoje. Buvo apnuodytas du
jomis ir sužeistas sprogusio 
artilerijos sviedinio. Už kau
tynėse parodytą narsumą 
buvo apdovanotas dviem me
daliais. Grįžęs į Ameriką (pa
sinaudodamas sužeisto karo 
veterano teise į nemokamą 
mokslą), pusmetį mokėsi Či
kagos universitete ir lankė 
ats. artilerijos karininkų kur
sus Lietuvoje, nepriklauso
mybės kovoms besitęsiant, 
įsijungė į Amerikos lietuvių 
savanorių verbavimą besiku
riančiai Lietuvos kariuome
nei ir 1920 m. pats su būriu 
Amerikos lietuvių atvyko į 
Kauną. Stojęs savanoriu, buvo 
priimtas į Karo mokyklą, ku
rios ketvirtąją laidą baigė 
1921 m. leitenanto laipsniu. 
Buvo priimtas į aviaciją ir po 
152 skrydžių skraidė savaran
kiškai. 

1922. XII. 16. Darius pa
prašė atostogų ir, kaip civili
nis asmuo, buvo vienu pagrin
dinių Klaipėdos krašto su
kilimo organizatorių. Dalyva
vo Šilutės užėmime, dirbo 
vyr. sukilėlių štabe, vėliau bu
vo I-jo Maž. Liet. savanorių 
pulko 8-os kuopos vadu. Buvo 
apdovanotas Klaipėdos atvad
avimo medaliu. Su Darium 
toje pačioje eskadrilėje tarna
vęs mjr. J. Pyragius vėliau 
rašė: Atrodo, kad Darius 
buvo pasisavinęs iš amerikie
tiškos kultūros ir civilizacijos 
maksimumą teigiamybių. Bū
damas sportininku, skraidy 

(dabar Midway) oro uosto. Dėl 
sužeidimų ir apnuodijimo du
jomis susirgęs plaučių džiova. 
1932 metų pavasarį pasveiko 
ir pradėjo ruoštis savo di
džiajam sumanymui — skry
džiui į Lietuvą. 

1932 m. birželio mėn. Da
rius ir Girėnas (sudėję pinigus 
po lygiai) už 3,200 dol. nupir
ko tą patį panaudotą „Bellan-
ca" Ser, No 137 CH-100 Pace-
maker modelio lėktuvą, su ku
riuo Darius buvo skraidęs per 
trejus metus apie vieną 
tūkstantį valandų. Šis sen
stelėjusio modelio lėktuvas 
tais laikais transatlantiniuose 
skridimuose buvo pats popu
liariausias. Lėktuvą nupirkus, 
1932.VI. 17 d. abiejuose Čika
gos dienraščiuose: „Drauge" ir 
„Naujienose" buvo įdėtas pra
nešimas apie lakūnų pasiry
žimą skristi į Lietuvą. Spau
doj taip pat buvo paskelbtas 
lakūnų atsišaukimas „Mes 
skrisime į Lietuvą". 1932-1933 
Amerikoje buvo pati ekono
minės krizės giluma, bet Ame
rikos lietuviai lakūnams daug 
padėjo savo piniginėmis auko
mis, nes Dariaus ir Girėno 
pasišventimas ir kilnus tiks
las atkreipė daugumos tau
tiečių dėmesį. 

Lėktuvą reikėjo perstatyti; 
tas kainavo 6,230 dol. 1933 
vasario pradžioje buvo gautas 
Lietuvos ir Amerikos pašto 
įstaigų leidimas lėktuvu vežti 
paštą (už laiško nuvežimą 2 
dol. mokestis). 

Po įvairiausių problemų ir 
trukdymų, ir net be oficialaus 
leidimo skridimui iš Washing-
ton (kai gen. konsulas P. 
Žadeikis paklausė apie tai — 
kpt. Darius atsakė, kad apsei-
sią ir be leidimo) išskrido Dar
ius ir Girėnas 1933 m. liepos 
15 d. mažutėj „Lituanicoj, ne
turėdami nei radijo, nei 
parašiutų. Skridimo metu Da
rius \ dienoraštį uoliai už
rašinėjo savo pastabas, ku
rios, pasiekus Europą, kažin 
kodėl nutrūko. Dancigo kori
doriaus ir Rytprūsių srityje tą 
naktį siautė smarki audra. 
„Lituanica" nukrito Pomera
nijoje, 6 mylios nuo Soldino 

Dariaus ir Girėno paminklas Kaunu, pastatytas prie Sporto hales ir 
Kūno kultūros instituto, lakūnų vardu p.radintas ir šalia esantis sporto 
stadionas. Nuotr. Ed. Šulaičio 

Dariaus ir Girėno paminklas Čikagos Marąuette parke. Jam būtinai 
reikia priežiūros ir lesų Nepaisant, kad Šįmet suėjo 65 metai nuo mūsų 
lakūnų lemtingojo skrydžio per Atlantą, jokių iškilmių prie paminklo ne
buvo. Nuotr. Edvardo Šulaičio 

miestelio. 
Po A. Regio labai įdomios 

kalbos E. Sirutienė perskaitė 
„Skridimo testamentą", kuris 
baigėsi linkėjimais ' Lietuvai: 
„Lituanicos" pralaimėjimas ir 
nugrimzdimas į Atlanto van
denyno gelmes tegul auklėja 
jaunų lietuvių atkaklumą ir 
ryžtumą, kad Sparnuotas Lie
tuvis būtinai įveiktų klas
tingąjį Atlantą Tėvynės Lietu
vos garbei! Tarsi šį savo skri
dimą skiriame ir aukojame 
Tau, Jaunoji Lietuvai Tą didįjį 
bandymą pradėsime tikėda
miesi Dangaus palaimos! 

Po to deklamatorė O. Lukie-
nė perskaitė poetės iš Lietu
vos eilėraštį „Saulės sakalai", 
E. Valantinienė pasidalino sa
vo vaikystės atsiminimais 
apie lakūnų žuvimą ir „Li
tuanica", o poetas Apolinaras 
Bagdonas perskaitė du savo 
eilėraščius: „Padangių saka
lai" ir „Nemari auka". 

Pianistas P. Rasimas pas
kambino pianinu keletą liūd
nų melodijų, o minėjimą už-
baigėm, pagiedodami „Lietu
va brangi". 

Emilija J. Valantinienė 

PAŽAISLIO 
! MUZIKOS FESTIVALIS 

1997 birftik 'HqĮ)r«tH 

Pažaislio muzikos festi
valiu vaizdajuostės, gauna
mos „Draugo" administraci
joje. Kaina — 20 dol., 
persiuntimo išlaidos — 3.95 
kiekviena. 

Zarasiškių klubo valdyba 
pageidauja, kad klubo na
riai š.m. rugpjūčio 30 d. daly
vautų švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos salėje ruošiamuose 
su kun. Rimu Gudeliu susi
pažinimo pietuose. Dėl to tą 
pačią dieną numatyta Zara
siškių klubo metinė gegužinė 
Šaulių namuose vyks savaitę 
anksčiau — š.m. rugpjūčio 23 
d. Lauksime visų zarasiškių 
ir jų draugų gausaus dalyvavi
mo. 

Gražių ir vertingų laimi
kių „Draugo" vasaros šven
tei, vyksiančiai šį sekmadienį, 
rugpjūčio 2 d., t. marijonų 
sode, atnešė: Stefa Prialgaus-
kienė, Šv. Kazimiero seselės, 
Anatolijus Siutas, Jonas Gra-
dinskas, Vanda Žolynienė, Ha
lina Kernagienė, Balzeko lie
tuvių kultūros muziejus (per 
Stasę Semėnienę), Stasė Viš-
čiuvienė, Ona Sibastijonas, Al
dona Slonskienė, Aldona Mar-
kelienė, Eugenija Budelskie-
nė. Visiems reiškiame nuo
širdžią padėką ir kviečiame į 
šventę. 

Aida Mikučauskaitė, Ja
nina Adickaitė, Ingrida Lato-
žaitė, Megan Hauptman ir 
Auksė Rimaitė bus mergaičių 
būrelių vadovės š.m. rugpjūčio 
2-9 d. Dainavoje vyksiančioje 
Lithuanian Heritage stovyk
loje. Kviečiami visi lietuvių 
kilmės vaikai ir jaunuoliai 
nuo 7 iki 16 metų amžiaus. In
formacijai vakarais kreipkitės 
tel. 630-257-2022. 

„Židinio" pamaldos su šv. 
Mišiomis bus šeštadienį, rug
pjūčio 1 d., 4 vai. p.p., Jėzuitų 
koplyčioje, Čikagoje. Visi nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti; 
kas galite — su gėle. 

Aldona Brizgienė, Alg. 
Liepinaitis, Kristina Martin-
kutė, Pupienė, Petras Vėbra, 
Petras Gruodis, Vanda Urbon
ienė, Oskaras Kremeris, Alė ir 
Stasys Briedis, Danutė Vi-
džiūnienė, Viktorija Jonikas, 
Valerija Krasauskienė, BAL-
Fas, Noreikienė, Onutė ir Juo
zas Bigeliai dovanomis pratur
tino „laimės šulinį", iš kurio 
galės pasisemti visi „Draugo" 
vasaros šventės svečiai, nusi
pirkę bilietėlius rugpjūčio 2 d., 
sekmadienį. Atvykite ir pa
bandykite. 

Šv. Mišios bus aukojamos 
sekmadieni, rugpjūčio 2 d., 
12 vai., t. marijonų koplyčioje. 
„Draugo" vasaros šventės dal
yviai galės atlikti savo sekma
dieninę katalikišką pareigą ir 
kartu pasimelsti, o paskui 
skaniai papietauti ir pasilink
sminti. Visus kviečiame į šią 
nuotaikingą dienraščio metinę 
šventę. 

Primename organizaci
joms bei „Draugo" skaityto
jams ir rėmėjams, kad rugsėjo 
20 d. Martiniąue pokylių sa
lėje vyks „Draugo" metinis 
pokylis. Bilietus bus galime 
įsigyti dienraščio administrac
ijoje. Jau dabar priimamos re
zervacijos. 

Diana ir Petras Grina, 
Neshanic Station, NJ, prie 
metinės „Draugo" prenumera
tos pridėjo 105 dol. auką. Ta
riame širdingiausią ačiū! 

Dr. Gina Skučas, Fairfax, 
VA, atsilygindama už „Drau
go" prenumeratą, pridėjo 105 
dol. auką. Nuoširdus ačiū! 

Tai tik maža dalelytė nuostabių knygučių, gaunamų „Draugo" adminis
tracijoje, mažesniems ir.kiek paaugesniems lietuviukams 

• Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 
Tel. (773) 847-7747. 

(sk.) 
• A.a. Kazio Sekmako 

atminimui artimieji ir draugai 
paaukojo $1450 Lithuanian 
Mercy Lift. Nuoširdžiai dėko
jame aukotojams: J. ir G.Au-
giams, A. ir J.Mažeikams, 
G.Rimkienei, J. ir R.Gintau
tams, R. ir B.Sriubams, J.Vie-
nužienei, D. ir K.Burbams, dr. 
D. ir Y.Giedraifiiams, E.Vit
kauskienei, E. ir S.Briedžiams, 
D.Elsbergui, K.Solger, I. ir 
VŠimkams, M. ir P.Ruliams, B. 
ir J.Juškams, A. ir J.Brizgiams, 
E. ir P.Brizgiams, I. ir V.Jony
nams, D. ir M.Trakiams, V. ir 
D.Marks, V. ir APargauskams, 
B. ir L.Lauraičiams, I. ir A.Ke-

reliams, M. ir R.Slifka, S. ir 
J.Lyons, V. ir J.Stankams, I. ir 
L.Ryklin, I. ir A.Shapiro, E. ir 
L.Selsky, D.Panarienei, O. ir 
A Garūnams ir N. ir V Aukštuo
liams. Reiškiame gilią užuojau
tą poniai B.Sekmakienei ir visai 
šeimai. 

(sk.) 

• Karaliaučiaus srities 
lietuvišku mokyklų para
mai, per Mažosios Lietuvos 
Lietuvių draugiją Čikagoje 
aukojo: $100 - Dalius Vasys, 
Apolinaras Varnelis, Feliksas 
Kriščiūnas. Dėkodami visiems 
rėmėjams, kviečiame visuome
nę remti lietuvišką švietimą 
Maž. Lietuvoje aukas siunčiant: 
„Karaliaučiaus krašto lie
tuvybei", 1394 Middleburg 
Ct., Naperville, IL. 60540-
7011. 

(sk.) 


