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Lietuva dėl Rusijos krizės 
sustiprino sienų apsaugą

„Gyvenimo sąlygos” iššaukė 
ypatingą situaciją Karaliaučiuje

Vilnius, rugsėjo 9 d. (BNS) 
— Numatydami galimą mais
to produktų kontrabandos pa
didėjimą iš Lietuvos ir nelega
lių migrantų antplūdį iš Kara
liaučiaus srities bei Baltarusi
jos, Lietuvos pasienio policijos 
vadovai nurodė sustiprinti 
Lietuvos sienos apsaugą.

„Nėra tokiame sprendime 
jokių politinių motyvų, pa
prasčiausiai norime užbėgti už 
akių nesunkiai nuspėjamiems 
sienos pažeidimams”, trečia
dienį sakė Pasienio policijos 
departamento vyriausiasis ko
misaras Algimantas Songaila.

Pasak jo, „visiškai logiška, 
kad vienoje šalyje žmonėms 
badaujant, gretimos valstybės 
apsukruoliai netruks tuo pasi
naudoti”, sakė jis.

A. Songaila sakė, kad kol 
kas dar nepastebima, kad 
padidėtų maisto produktų 
kontrabanda ir nelegalių mi
grantų skaičius.

Lietuvos pasieniečiai prane
ša, kad kol kas apskritai jokio 
sujudimo nei šioje, nei kitoje 
sienos su Karaliaučiumi pu
sėje nėra.

„Nei iš Lietuvos pradėta 
daugiau produktų į Kalinin
gradą (Karaliaučių -red.) ga*- 
benti, nei iš Kaliningrado at
vykstančiųjų žmonių padau
gėjo”, sakė Pasienio policijos 
departamento atstovas spau
dai Rokas Pukinskas, pa
prašytas informuoti apie pa
dėtį tarptautiniuose Kybartų,

Seimo pirmininkas — „už” 
Rusijos regionų 
savaranki škumą

Vilnius, rugsėjo 9 d. (BNS) 
— Lietuvos Seimo pirminin
kas Vytautas Landsbergis 
mano, kad ekonominė krizė 
Rusijoje skatina šios valstybės 
regionus siekti daugiau sava
rankiškumo, net jei tai prieš
tarauja Rusijos įstatymams.

„Vieni 'politikai rungiasi dėl 
valdžios, kaip pasidalinti įga
liojimus centre. Bet kiti politi
kai, kurie jaučia atsakomybę 
už jų valdomus regionus, ima
si savarankiškų sprendimų”, 
sakė V. Landsbergis.

Jis komentavo Karaliau
čiaus srities administracijos 
vadovo Leonid Gorbenko pa
reiškimą apie regione susida
riusią ypatingąją padėtį. Pa
sak kai kurių pranešimų, 
Karaliaučiaus srities adminis
tracija ketina laikinai nu
traukti mokesčių mokėjimą į 
federalinį biudžetą.

„Nėra nei laiko, nei gali
mybės tikėtis, kad Dūma pa
keistų kokius nors įstatymus, 
kad koks nors regionas galėtų 
daryti tai, kas reikalinga. Pra
dedama tvarkytis sveiko proto 
ir būtinybės pagrindais”, sakė 
V. Landsbergis.

Jo nuomone, Rusijai yra 
naudinga „decentralizuotis iki 
tam tikro laipsnio su didesne 
regionų iniciatyva”.

V. Landsbergis šios savaitės 
pradžioje pasisakė už Lietuvos 
iniciatyvą rengiantis suteikti 
humanitarinę pagalbą Kara
liaučiaus sričiai. Jo nuomone, 
Lietuva taip pat turėtų pa
siūlyti Vakarų valstybių pasi
rengimą padėti šiai sričiai.

Seimo pirmininkas mano, 
kad Lietuvai taip pat turėtų 
rūpėti ir padėtis kaimyninėje 
Baltarusijoje, pirmiausia, pa
sienio su Lietuva rajonuose.

Tačiau, sakė V. Landsber

Panemunės, Rarųoniškių bei 
Nidos postuose ir dvišaliame 
Vištyčio poste.

Pasak jo, nepasikeitė pa
dėtis ir Baltarusijos pasienyje.

Vyriausiasis komisaras A. 
Songaila sakė, kad padėčiai 
pasikeitus, būtų nedelsiant 
reaguojama. „Jei tik tokia in
formacija bus — nedelsiant in
formuosime prezidentą ir 
kitus šalies vadovus”, sakė pa
sienio vadas.

Nuo antradienio budresniais 
įpareigoti būti Karaliaučiaus 
pasienį saugantys Pagėgių 
rinktinės bei prie Baltarusijos 
sienos dirbantys Vilniaus, Va
rėnos bei Visagino rinktinių 
pasieniečiai.

Lietuvos vyriausybė tre
čiadienį apsvarstė galimybę 
suteikti neatidėliotiną civilinę 
humanitarinę paramą kai ku
rioms Karaliaučiaus srities 
įstaigoms.

Vyriausybės nuomone, tai 
galėtų būti maisto produktai 
bei būtiniausi medikamentai.

Pasak vyriausybės spaudos 
tarnybos, galutinis sprendi
mas dėl paramos bus priim
tas, jį suderinus su kompeten
tingomis žinybomis.

Be to, Lietuva ketina akty
viai dalyvauti ir tarptauti
niuose paramos Karaliaučiaus 
sričiai projektuose, kurie taip 
pat padėtų Lietuvos įmonėms 
— eksportuotojoms parduoti 
savo produkciją, sakoma pra
nešime.

gis, net apsibrėžus kokį nors 
Baltarusijos pasienio rajoną, 
kuriam Lietuva galėtų suteik
ti humanitarinę pagalbą, dar 
reikia Minsko sutikimo. Ta
čiau Baltarusijos sostinėje da
bar nėra Lietuvos ambasado
riaus.

Kaip žinoma, Lietuva iš 
pradžių atšaukė ambasadorių 
Viktorą Baublį iš Minsko atos
togų, kai diplomatas, drauge 
su kitų valstybių ambasado
riais buvo išguitas iš diploma
tinių rezidencijų komplekso 
„Drozdy”. Vėliau, baigęs savo 
kadenciją, V. Baublys buvo 
atšauktas, o naujas ambasa
dorius į jo vietą kol kas nepa
skirtas.

Vakarų valstybės į Minsko 
elgesį tuomet reagavo dar ryž
tingiau ir iš karto atšaukė 
savo ambasadorius.

Tokiu būdu, pastebėjo V. 
Landsbergis, Baltarusija pati 
labai apsunkino savo padėtį.

„Juk jeigu dabar reikės Eu
ropos pagalbos — o ambasado
riai išvaryti. Vienas absurdas 
padidina kitą, o problemą ke
leriopai padidina kita proble
ma”, sakė Lietuvos Seimo pir
mininkas.

* Krašto apsaugos mi
nistras Česlovas Stankevičius 
majoro laipsnį suteikė devy
niems iki dabar kapitono laip
snius turėjusiems kariškiams. 
Tarp majorais tapusiųjų yra 
kadenciją baigiantis Lietuvos 
gynybos atašė Latvijoje ir Es
tijoje Gintaras Bagdonas ir 
neseniai kariniu atstovu Len
kijoje, Čekijoje ir Vengrijoje 
paskirtas Rimas Litvinas, taip 
pat NATO regioninėje vada
vietėje dirbantis Valdas Ki- 
bartas. Kariniai laipsniai su
teikti taip pat 16-kai gink-

Nuotr.: Rugsėjo 8 dieną susitikęs su ministru pirmininku Gediminu Vagnoriumi (kairėje) prezidentas Valdas 
Adamkus susipažino su vyriausybės parengtu planu sušvelninti Rusijos krizės poveikį Lietuvai. Prezidentas ir 
premjeras taip pat aptarė Seimo rudens sesijos darbus, valdžios institucijų bendradarbiavimą, privatizavimo 
eigą, Lietuvos pasirengimą narystei Europos Sąjungoje. (Elta)

ES raginama pakviesti Lietuvą 
ir Latviją derybų dėl narystės
Vilnius, rugsėjo 9 d. (Elta) 

— Vokietijos Lubeck mieste 
vykusios septintosios parla
mentinės konferencijos dėl 
bendradarbiavimo Baltijos jū
ros regione dalyviai ragina 
Europos Sąjungos viršūnes 
pakviesti Lietuvą ir Latviją 
derybų dėl narystės ES.

Rezoliucijai, kurioje yra 
toks raginimas, pritarė konfe
rencijoje dalyvavę parlamen
tarai iš Danijos, Estijos, Suo
mijos, Vokietijos, Islandijos, 
Latvijos, Norvegijos, Rusijos, 
Lenkijos, Švedijos, Lietuvos, 
Europos Parlamento, taip pat 
Baltijos Asamblėjos, Europos 
Tarybos, Šiaurės Tarybos, ke
lių nevyriausybinių organiza
cijų atstovai. Lietuvos delega
cijai vadovavo Seimo pirmi
ninko pirmasis pavaduotojas 
Andrius Kubilius .

Parlamentinės konferenci
jos ,,Luxemburgo viršūnių su
sitikimo pasekmės Baltijos jū
ros regionui” dalyviai vienin
gai pritarė rezoliucijai. Konfe
rencijai pateiktas jos projek-

Saugumas įspėjo 
Nacionalsocialinės sąjungos 

vadą
Vilnius, rugsėjo 9 d. (BNS) 

— Valstybės saugumo depar
tamento generalinis direkto
rius Mečys Laurinkus trečia
dienį neįregistruotos Lietuvių 
nacionalsocialinės vienybės 
sąjungos (LNSVS) vadą Min
daugą Murzą įspėjo dėl netole
ruotinų veiksmų, . kurstant 
tautinę nesantaiką.

VSD atstovas pranešė, kad 
M. Murza buvo iškviestas į 
VSD, kai šios radikalios gru
puotės nariai Vilniuje mėgino 
surengti piketą Lukiškių 
aikštėje šalia apygardos teis
mo pastato, kuriame buvo at
naujintas žydų genocidu įta
riamo Aleksandro Lileikio by
los nagrinėjimas.

Įspėjimas yra Valstybės sau
gumo departamento įstatyme 
numatyta poveikio priemonė. 
Po jos gali sekti kitos, įskai
tant ir sulaikymą.

Iš Šiaulių atvykę radikalai

luoto pasipriešinimo karių-sa- 
vanorių, iš jų — 9 kariams 
laipsniai suteikti po mirties.

tas buvo papildytas Lietuvos 
Seimo narės Laimos Andrikie
nės pasiūlytu punktu, kad 
Baltijos jūros valstybių parla
mentarai konferencijos daly-

Buvusi premjerė siūlo savo 
pagalbą vyriausybei

Vilnius, rugsėjo 9 d. (BNS) 
— Buvusi ministrė pirmininkė 
Kazimiera Prunskienė paragi
no įkurti .jungtinį štabą” Ru
sijos finansų krizės įtakai Lie
tuvoje sumažinti.

Parlamentarė K. Pruns
kienė spaudos konferencijoje 
trečiadienį sakė, kad Rusijos 
krizė nepadarys didelės žalos 
Lietuvos ekonomikai, tačiau 
vyriausybės būsimų veiksmų 
planas jai atrodo nepakanka
mai nuoseklus.

Pirmosios po nepriklauso
mybės atkūrimo Lietuvos vy
riausybės vadovė pasiūlė įkur
ti prieškrizinį „štabą”, į kurį 
įeitų dabartinio ir jos vado
vauto kabinetų nariai.

Buvusi premjerė siūlo į

norėjo protestuoti prieš A. Li
leikiui pareikštus kaltinimus 
ir jo bylos nagrinėjimo vilki
nimą.

„Apginkime lietuvius nuo 
žydų sionistų”, „šalin rankas 
nuo Lileikio”, „Wiesenthalio 
centras — tautų nesantaikos 
kurstytojas”, skelbė mitinguo
tojų turėti plakatai, kurių, 
perspėjus policijai, jie prie 
teismo pastato nekėlė.

Rugpjūčio mėnesį Teisingu
mo ministerija trečią kartą at
sisakė įregistruoti LNSVS. 
Sąjungos skiriamasis bruožas 
yra vėliava su balta svastika 
raudoname fone bei nepagar
ba kitataučiams pasižymintis 
laikraštis „Nacijos balsas”.

Sąjungą atsisakyta įregis
truoti dėl nacistinių idėjų 
propagavimo, išlygų dėl Kon
stitucijos laikymosi, atsisaky
mo paskelbti narių sąrašus. 
Pastarąjį atsisakymą LNSVS 
ir toliau argumentuoja tuo, 
kad siekia išvengti pra
sidėjusio sąjungos narių per
sekiojimo.

viai kreiptųsi į savo valstybių 
vyriausybes, ragindami metų 
pabaigoje įvyksiančiame Vie
nos viršūnių susitikime suvie
nyti pastangas, kad Lietuva ir 
Latvija, atsižvelgiant į jų pa
siektą pažangą, būtų įtrauk
tos į derybų dėl narystės ES 
procesą.

„štabą” deleguoti ją pačią, bu
vusį jos pavaduotoją Algirdą 
Brazauską bei buvusį ekono
mikos ministrą Vytą Navicką.

K. Prunskienės nuomone, 
Lietuvai būtina išsaugoti Ru
sijos rinką savo eksportui. Ru
sijai dabar tenka apie 22 proc. 
Lietuvos eksporto.

Buvusios premjerės vertini
mu, dėl krizės sumažėjus Va
karų eksportuotojų aktyvumui 
Rusijoje, padidėjo Lietuvos ek
sporto galimybės. Pasak jos, 
dabar susirasti pirkėją Rusi
joje gali būti lengviau, net ir 
prašant didesnės kainos.

* Aplinkos ministerija 
vyriausybei siūlo priimti 
naują nutarimą dėl miškams 
padarytos žalos atlyginimo. 
Priėmus projektą, už miškui 
padarytą žalą reikėtų mokėti 
tik trigubą nenukirsto miško 
kainą, o ne 10 kartų didesnę 
kaip anksčiau, tačiau nenukir
sto miško kaina būtų didina
ma — nuo 18.5 lito už kvadra
tinį metrą iki 26 Lt už kvad
ratinį metrą. Lėšas, gautas už 
padarytą žalą miškui, planuo
jama sumokėti privačių miškų 
savininkams arba į Miško fon
dą, pagal tai, kur buvo pada
ryta žala: nuosavybės teise 
priklausančiuose ar valstybi
niuose miškuose.

* Palangos miesto taryba 
pritarė Šventosios plėtros 
programai, kuri numato pro
jektuoti Šventosios uostą. 
Bendrovės „Palangos projek
tas” direktorius Alfredas Gu- 
muliauskas dienraščiui „Lie
tuvos aidas” sakė, kad jau pa
rengti būsimo uosto planai- 
siūlymai, kuriuose numato
ma pastatyti didelį, maždaug 
2 km pločio uostą su 1 km il
gio molais jūroje. Uostas su 
trąšų terminalais, krovininių 
laivų prieplaukomis Hc pra
moginių jachtų ir žvejų uos
tais būtų pastatytas netoli 
Lietuvos ir Latvijos sienos,

Karaliaučius, rugsėjo 9 d. 
(BNS) — Ypatingosios situaci
jos Karaliaučiaus srityje pa
skelbimas yra susijęs su žmo
nių gyvenimo sąlygų pablogė
jimu, trečiadienį pranešė re
giono civilinės, gynybos vado
vas.

„Kaip ypatingąją situaciją 
mes vertiname pavojingas są
lygas, kilusias dėl avarijų, 
gamtos stichijų, katastrofų ir 
kitų aplinkybių, dėl kurių gali 
būti žmonių aukų, kilti pavo
jus jų sveikatai ar aplinkai, 
materialinių nuostolių ar nor
malaus žmonių gyvenimo su
trikimų”, BNS sakė Karaliau
čiaus srities vyriausiosios civi
linės gynybos ir nepaprastųjų 
padėčių valdybos viršininkas 
Sergej Čertakov.

Tuo tarpu, pasak jo, nepa
prastoji padėtis, kurią Kara
liaučiaus sritis dėl didelių 
gaisrų prašė įvesti tik vieną 
kartą — 1994 metais, reiškia 
„piliečių konstitucinių judėji
mo ir kitų laisvių bei teisių 
apribojimą. Šiuo atveju taip 
pat įvedama komendanto va
landa bei karinė administraci

Krasnojarsko gubernatorius 
įspėja apie galimą sukilimą

Maskva, rugsėjo 9 d. (Reu- 
ters-BNS) — Rusijos preziden
tas Boris Jelcin turėtų atsi
statydinti, o tolesnis valdžios 
griuvimas gali lemti liaudies 
sukilimą, trečiadienį įspėjo Si
biro Krasnojarsko srities gu
bernatorius ir galimas kandi
datas į prezidentus Aleksandr 
Lebed.

Jis sakė, jog tikisi pirmalai
kių prezidento rinkimų.

„Tai būtų ideali baigtis vi
siems, įskaitant prezidentą”, 
sakė atsargos generolas A. Le
bed žurnalistams ir pridūrė 
esąs pasirengęs dalyvauti 
šiuose rinkimuose, jeigu jo bū
tų paprašyta.

Jis pakartotinai įspėjo, kad 
tolesnė aklavietė tarp prezi
dento ir parlamento gali su
kelti liaudies neramumus, per 
kuriuos valdžios netektų abi 
pusės.

„Žmonės... paprasčiausiai 
paims visus ir išmes”, sakė A. 
Lebed. Jis įspėjo, kad blogė

Lietuva numato pirkti iš 
Rusijos naftą

Vilnius, rugsėjo 9 d. (BNS) 
— Lietuva norėtų kasmet 
pirkti iš Rusijos ne mažiau 
kaip 10 mln. tonų naftos per
dirbti Mažeikių naftos perdir
bimo gamykloje bei dar 8 
mln. tonų — eksportuoti per 
Būtingės naftos terminalą.

Tokius pasiūlymus Lietuvos 
delegacija, vadovaujama Ūkio 
viceministro Viktoro Valentu - 
kevičiaus, pateiks naftos ir 
kuro ministerijai. Šalių dery
bos Maskvoje prasideda ket
virtadienį.

Apie tai spaudos konferenci
joje trečiadienį pranešė Ūkio 
ministras Vincas Babilius. Pa
sak jo, Rusijai bus siūloma pa
sirašyti ilgalaikes, ne mažiau 
kaip 5 metų, sutartis, kurios 
įsigaliotų jau šių metų pabai
goje.

V. Babilius teigė, kad 8 mln. 
tonų naftos Lietuva galėtų nu
pirkti ant Lietuvos-Baltaru-

greta Būtingės terminalo. To
kio uosto kaina siektų kelis 
milijardus litų.

nė valdymo forma. Nepapras
tąją padėtį įveda prezidentas, 
suderinęs šį žingsnį su Vals
tybės Dūma”.

Anot S. Čertakov, 1994 m. 
prezidentas atsisakė įvesti ne
paprastąją padėtį Karaliau
čiaus srityje.

Pasak civilinės gynybos ir 
nepaprastųjų padėčių valdy
bos viršininko, „1998 metų 
rugsėjo mėnesį ypatingoji si
tuacija paskelbta dėl daugelio 
priežasčių. Svarbiausia jų — 
krizės Rusijoje sąlygotas pre
kių ir paslaugų kainų kilimas 
bei nevykdomi pasiruošimo 
žiemai planai”.

„Srities gubernatorius, pas
kelbdamas ypatingąją situa
ciją, mėgino srityje sumažinti 
Rusijos finansų rinkos krizės 
pasekmes. Dėl staigaus dega
lų ir mazuto pabrangimo ne
vykdomi jų pirkimo planai. Jei 
laiku nebus pradėtas šildymo 
sezonas, tai situacija, kurią 
apsunkina maisto produktų 
trūkumas ir pablogėjusi socia
linė ekonominė padėtis, gali 
tapti nevaldoma”, mano S. 
Čertakov.

jant ekonominei padėčiai ir 
artėjant atšiauriai žiemai, 
spalio 7 dieną rengiamas vi
suotinis streikas gali tapti 
proga kai kuriems „elemen
tams” pabandyti jėga užgrobti 
valdžią.

Tačiau pats A. Lebed sakė 
nedalyvausiąs jokiame per
versme ir teigė, jog tai būtų 
„aklavietė ir katastrofa”.

Jo manymu, prieš trečiąjį 
lemiamą Dūmos balsavimą 
dėl premjero paskyrimo B. Jel
cin atšauks du kartus atmestą 
Viktor Černomyrdin kandi
datūrą ir skirs arba UR minis
tro pareigas einantį Jevgenij 
Primakov, arba buvusį preky
bos ir pramonės ministrą Jurij 
Masliukov.

Po 1996 metų rinkimų A. 
Lebed keturis mėnesius dirbo 
B. Jelcin saugumo patarėju, o 
po to buvo atleistas už atvirai 
reiškiamas pretenzijas į prezi
dento kėdę.

sijos sienos, iš karto už ją su
mokėdama, jei Rusija leistų 
šią naftą perparduoti.

Jei tokio leidimo negautų, 
Lietuva siūlytų Rusijai ek
sportuoti naftos žaliavą per 
Būtingės naftos terminalą, ku
ris, anot V. Babiliaus, tikrai 
pradės veikti jau šių metų pa
baigoje.

Pernai Mažeikių naftos per
dirbimo gamykla Rusijoje nu
pirko 3.9 mln. tonų naftos, dar 
1.8 mln. tonų joje perdirbo 
įvairios užsienio bendrovės. 
Daugiausia naftos — 11 mln. 
tonų — Mažeikiuose buvo per
dirbta 1991 metais.

Projektinis „Mažeikių naf
tos” pajėgumas yra 12 mln. 
tonų naftos per metus, o 
„Būtingės naftos” — 8 mln. 
tonų.

KALENDORIUS ~
Rugsėjo 10 d.: Nikalojus, 

Salvijus, Konstancįja, Graži- 
dė, Dargvilė.

Rugsėjo 11d.: Protas, Hia
cintas, Sungailė, Gražuolis.
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ŽVILGSNIS Į PIETŲ AMERIKOS 
MISIONIERIAUS KASDIENYBĘ 

IR ŠVENTES
Šį kunigą temačiau vien 

nuotraukoje, o dabar jis Mon- 
trealyje pas tėvą atostogauja. 
Pagaliau mudu valandėlei at
sisėdome klebonijoje prieš Mi
šias, kurias jis aukojo Aušros 
Vartų parapijos bažnyčioje. 
Čia jis pirmąkart aukojo Ne
kruvinąją Auką, o kunigystės 
šventimus gavo Romoje. Štai 
tas pats gyd. Jono Mališkos 
sūnus kunigas, kurį taip 
norėjau susitikti, viešėdamas 
Brazilijoje. Numatytoji už ke
lių kilometrų kelionė iš San 
Paulo pas lietuvį kunigą ne
įvyko. Todėl, kad būtų ištai
syta toji mūsų pažinties spra
ga, atsiradusi už kelių tūks
tančių kilometrų, dabar vos 
susėdę, pradėjome šnekučiuo
tis:

— Kaip atsitiko, kad ne į 
Lietuvą, Montrealį ar į ko
kią užjūrio lietuviu ben
druomenę, baigus Mont- 
realio kunigu seminariją, o 
Brazilijoj pakliuvote dirb
ti, kur net lietuviškai retai 
pasikalbate?

— Gyvendamas septynerius 
metus Romoje, Popiežiškoje 
Šv. Kazimiero lietuvių kolegi
joje, studijavau Angelicum un- 
te, kur prasiplėtė mano akira
tis. Čia sutikau ir pažinau 
nemaža kunigų, seselių, pa
sauliečių iš visų žemynų. Čia 
tikrai įsitikinau, kad mūsų 
Bažnyčia išties yra katalikiš
ka ir visuotinė. Apie 1985 m. 
popiežius Jonas Paulius II ofi
cialiai paragino šiaurės pusru
tulio kunigus daugiau skirti 
dėmesio pietų šalims. Toji 
mintis giliai įstrigo širdin. Nu
tariau, kad vienas iš tų, kurie 
išgirdo šv. Tėvo kvietimą dar
buotis pietų pusrutulio šaly
se, būsiu aš pats. Tais laikais 
buvau susipažinęs su kai ku
riais brazilų kunigais ir vie
nuoliais, gyvenančiais Romoje. 
Jie kaip tik mane supažin
dino su Dom Lessa, šiaurės 
Rytų Brazilijos vyskupu, gyve
nančiu Sergipe valstijoje. Šis 
vyskupas pasikvietė mane į jo 
Propria vyskupiją misionie
riumi. Taip priėmęs kvietimą, 
1989 m. išvykau į tą įdomią 
vietą pradėti savo kunigystę 
tarp brazilų.

— Kokioje vietoje, kunige 
Pauliau, pirmiausia atsi
dūrėte? Kokie vos ką tik 
įšventinto kunigo įspū
džiai pirmojoje parapijoje?

— Apsigyvenęs Propria 
mieste, turinčiame maždaug 
20,000 gyventojų, vyskupo na
muose, mokiausi portugalų 
kalbos, susipažinau su šio 
krašto kultūra, pratinausi 
prie klimato, maisto ir kitų 
sąlygų. Po kelių mėnesių Ek
scelencija Dom Lessa mane 
paskyrė aptarnauti net dvi 
Brejo Grande ir Ilhados Flores 
parapijas už kokių 60 km. Ka
dangi tenai daugiau kunigų 
nebebuvo, į tas parapijas nu
važiuodavau vien savaitga
liais, o šiaip gyvenau Propria. 
Didžiausią įspūdį man padarė 
šio krašto skurdas. Kokia dau
gybė žmonių gyveno pusba
džiu, vargo, tiesiog skurste 
skurdo! Tiktai tuomet supra
tau, kiek čia daug darbo ir 
kaip sunku čia dirbti. Iš kitos 
pusės mane sužavėjo vietinių 
gyventojų atvirumas, nuošir
dumas, rūpinimasis manimi ir 
mano buitimi. Stebėjausi tų 
žmonių linksmumu, jų šven
čių pomėgiu, gyvu ir veržliu 
brazilų būdu. Tie žmonės irgi 
manimi stebėjosi, kad aš pas 
juos atvykau iš Kanados ir 
norėjau jiems padėti.

— Kokiose kitose vietose 
dar dirbote? Kaip galite 
apibūdinti vaikus, jauni
mą, tenykštę kultūrą, pap
ročius, parapijų gyvenimą?

—Po vienerių metų vysku
pas mane perkėlė prie Šv. 
Pranciškaus upės į kitą Nea
polio parapiją su mažne 
15,000 gyventojų. Šis istorinis 
miestas įkurtas daugiau negu

grieš tris amžius — 1679 m.
'ionai dirbau bemaž ketve

rius metus — iki 1995 m. Su 
vaikais gan dažnai susidurda
vau. Jų labai daug ir visi ne
paprastai gyvi, daugiausia ne
turtingi arba visiškai skur
džiai. Užtatai atviri, pasišovę 
bet kokiai veiklai ir nesunkiai 
perauklėjimui. Jie visur — 
bažnyčioje, per tikybos pamo
kas arba mokykloje nepapras
tai viskuo domisi, ypač nau
jovėmis, mėgsta dainuoti ir 
žaisti. Jų niekaip vienoje vie
toje nesuturėsi. Jei neįvairinsi 
mokymo su žaidimais, jų ne
suvaldysi. Jiems reikia judėti, 
keisti vietą, metodiškai įvai
rinti pamokas su pramogomis.

Jaunimo irgi apstu. Jie grei
tai subręsta. Tik vis bėda — 
nuolatinis rūpestis dėl atei
ties, duonos ir darbo. Bažny
čioje jiems reikia organizuoti 
grupes, juos burti, įjungti į 
prasmingą darbą, kitaip jų 
neprisišauksi, nes dažnai ne
gali studijuoti. Kai kurie ne
baigia net pradinės, o ką jau 
čia kalbėti apie gimnaziją. 
Juk neretai turi padėti savo 
tėvams, pagelbėti savo broliui, 
seseriai, o kartais dėl pašilu
sios sveikatos visiškai negali 
mokytis, nei dirbti. Be to, dėl 
lėšų ir mokytojų stokos mo
kyklų neužtenka.

Brazilijos kultūra labai su
dėtinga. Juk čia susimaišę 
trijų visai skirtingų žmonių ti
pai. Viena jų dalis — 1500 m. 
portugalų emigrantai ir ko
lonizatoriai. Antrieji — gana 
gausūs vietiniai indėnai ir 
tamsiaodžiai afrikiečiai nuo 
1600 iki 1880 m., kai buvo ofi
cialiai panaikinta baudžiava, 
atvežtieji vergai. Šie visi atei
viai su čiabuviais sukūrė nau
ją žmonių tautinį mišinį, pa
vadintą brazilais, sudarančių 
160 milijonų gyventojų šei
mą. Taigi, Brazilijos šalis, kur 
dabar gyvenu, turi visų minė
tų trįjų skirtingų kultūrų 
bruožų, muzikos, meno, šokio, 
valgių ir religijos elementų. 
Kartais, nelygu, kokia grupės 
etninė sudėtis ir genetinės 
šaknys, vienas savitumas gali 
viršyti, kitas ne toks ryškus.

Papročiai — įvairūs. Jie 
dažnai susiję su bažnytiniu 
kalendoriumi. Mat Brazilija, 
katalikiška šalis, nors pasku
tiniu metu daugėja evange
likų. Per Kalėdas, Naujuosius 
metus, būna didelės šventės, 
skamba muzika, šokiai.

Ypatingai žmonės jautriai 
išgyvena Gavėnią ir Didžiąją 
savaitę. Sykiąis iš tikrųjų 
atrodo, kad žemėje vėlei Kris
tus bus nukryžiuotas. Velykos 
— džiaugsmo laikotarpis. Kas
met itin mėgstamos ir iškil
mingai minimos kiekvieno 
miesto globėjo ar globėjos 
šventė, kurios švenčiamos 
kartais net dvi savaites. Tada 
gatvės virsta žaidimų, turgaus 
ir procesijų vieta. Niekas neiš
sėdės namuose. Kone visi, 
išskyrus negalinčius pajudėti 
senelius, išeina gatvėn pasi
linksminti.

— Kokia yra kataliką 
Bažnyčios padėtis Brazili
joje? Koks čia parapijos gy
venimas?

— Apie tai galima būtų 
daug ką pasakoti. Jei Lietu
voje tėra septynios vyskupijos, 
tai Brazilijoje jų yra 255 ir 
tūkstančiai parapijų. Kiekvie
na vyskupija savaip tvarkosi, 
bet metinės vyskupų konfe
rencijos nustato tam tikras 
normas. Daugiausia čia dėme

Nuotr. K. Ambraso
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sio skiriama neturtingiesiems. 
Juk neturtas čia toks didelis, 
kad Bažnyčia neturi kito pasi
rinkimo: jai reikia šelpti ir 
ginti skriaudžiamuosius. Šitai 
itin Lotynų Amerikoje buvo 
ryškiai pabrėžta Medellin 
(1968) ir Puebla (1979) vys
kupų konferencijoje. Todėl 
kiek galėdamas, vienos sėk
mingiau, kitos ne taip vaisin
gai kiekviena vyskupija ir pa
rapija stengiasi tų nurodymų 
laikytis. Evangelijos skelbėjai 
pagal galimybes bando atverti 
turtingesniųjų žmonių širdis, 
kad jie būtų dosnesni varg
šams, kad nepažeistų savo 
tarnų ir darbininkų teisių. Kai 
vyriausybė dažnai kritikuoja
ma už neteisingus poelgius su 
darbo žmonėmis, susidaro tam 
tikra įtampa tarp Bažnyčios ir 
federalinės, provincijų ir mies
tų valdžios atstovų. Be to, 
kiekvienoje Brazilijos parapi
joje yra nemaža protestantų, 
evangelikų, sekmininkų, ani- 
mistinės filosofijos sekėjų. Jų 
įtaka didėja. Jie skirtingai 
vertina Bažnyčios mokslą: 
kartais prieštarauja, kartais 
pritaria. Pagaliau yra nema
ža katalikų, nepatenkintų tam 
tikrais pasyvesniais Bažnyčios 
mokslo teiginiais, retai daly
vauja parapijos gyvenime, 
laukia permainų ir daugiau 
atvirumo. Kiekvienoje parapi
joje yra liturgija, vaikų ir jau
nimo katekezė, misijos, socia
liniai darbai ir kitos savos sie
lovados kryptys. Daug dėme
sio skiriama bendriems ir 
kiekvienos srities komitetams. 
Dažniausiai parapija turi ne
maža bendruomenių, koply
čių, kurios savaip tvarko ir or
ganizuoja darbą tam tikrose 
parapijos dalyse — priemies
čiuose ir mažuose bažnytkai
miuose, portugališkai vadi
namuose povoado.

1992 m. Lotynų Amerikos 
Bažnyčios konferencija Sant 
Domingo aiškiai pabrėžė kul
tūros reikšmę evangelizacijai. 
Štai kodėl šiandieninėse para
pijose rengiamasi įvertinti 
tradicijas ir senas kultūras, 
kurios neretai būdavo laiko
mos kaip atgyventomis, todėl 
kartais visai išnykdavo. Šiuo 
atžvilgiu reikia prisiminti net
gi Brazilijoje afrikietiškos kul
tūros apraiškas, kurios anks
čiau būdavo laikomos vien 
laukinių žmonių papročiais. 
Dabar tie elementai skatinami 
parapijoje, įgyvendinami litur
gijoje, laiminami Romos.

— Kokie jūsų ryšiai su 
Montrealiu, su Kanados, su 
užjūrio lietuviškomis ben
druomenėmis?

— Mano bendravimas su 
Montrealiu ir Kanada — tai 
ryšiai su savo gimtine. Aš bu
vau ir esu montrealietis, čia 
gimiau ir augau. Į Romą iš
važiavau 23 metų amžiaus, 
bet kasmet grįždavau vasaros 
atostogų. IŠ Brazilijos susitikti 
su savo artimaisiais, giminė
mis ir bičiuliais, pažįstamais 
grįžau jau keturis kartus. 
Didžiuojuosi Kanada, nes ma
tau, kad šis kraštas tarptauti
niu mastu siekia taikos ir tei
singumo. Bemaž visi brazilai 
palankiai kalba apie Kanadą,

norėtų ją aplankyti arba joje 
pagyventi, bet tik nedaugelis 
dėl lėšų stygiaus gali savo su
manymus įgyvendinti. Štai 
kodėl Brazilijoje susidomėji
mas Kanada didelis, bet kana
diečių ten mažai gyvena.

— Kas sieja su Lietuva?
— Esu lietuvių kilmės. Abu 

tėvai po Antrojo pasaulinio 
karo į Kanadą atvažiavo iš 
Lietuvos, bet jau gimiau ne 
Lietuvoje ir užaugau jau ki
tame krašte. Tiesa, gerus lie
tuviškus pagrindus gavau šeš
tadieninėje mokykloje, skautų 
ir ateitininkų susirinkimuose, 
chore, „Gintaro” tautinių šo
kių ratelyje, su „Tauro” krep
šininkais, įvairiose stovyk
lose, protesto mitinguose prieš 
okupantus. Tačiau dabar, kai 
Lietuva jau laisva, tikiuosi, 
kad patys lietuviai nuspręs 
savo krašto ateitį. Todėl įsi
tikinęs, jog mano vieta — mi
sijose, kur bandau būti kana- 
dišku piliečiu ir neužmiršti 
nei rašyti, nei kalbėti lietu
viškai. Apie Lietuvos ir lietu
vių išeivijos įvykius sužinau iš 
mamos atsiunčiamo „Tėviškės 
žiburių” laikraščio. Lietuvoje 
jau buvau triskart.

— Brazilijoje pašaukimai 
auga ar mažėja?

— Pašaukimų šiame krašte 
daugėja. Seminarijos pilnos. 
Kasmet įšventinama daugybė 
jaunų kunigų. Tiek vyrų, tiek 
ir moterų vienuolijos pašauki
mais irgi nesiskundžia, todėl 
nemažas brazilų dvasiškių 
išvažiuoja svetur studijuoti 
arba misionieriauti į Europą, 
Amerikos, Azijos ir Afrikos 
šalis.

— Gal galite papasakoti 
apie eilinę darbo dieną 
parapijoje?

— Parapijoje savaitės kas
dienė darbotvarkė — ryte ar
ba vakare šv. Mišių auka, 
medžiagiškų parapijos reikalų 
tvarkymas, parapijiečių arba 
šiaip vietinių gyventojų lanky
mas, ateinančių į kleboniją 
priėmimas, dalyvavimas jų su
sirinkimuose ir kiti sielova
dos rūpesčiai. Šeštadieniais ir 
sekmadieniais ^padaugėja 
krikštų, vestuvių, šv. Mišių, 
kelionių į užmiestį arba į 
miestelius. Pasitaiko dienų, 
kad neturi ką veikti, o būna ir 
tokių, kad neturi kada net at
sikvėpti.

Kartą nuvažiavęs į naująją 
parapiją, buvau taip nuošir
džiai sutiktas ir priimtas, tar
si mane čia jau daugelį metų 
būtų pažinoję. Lankydamas 
kur nors ligonį, pamatau, kaip 
jie neturtingai gyvena, bet 
kaip gražiai kunigą sutinka, 
kaip viskas būna parengta, 
maloniai viskas sutvarkyta 
per Pirmąją Komuniją, Sutvir
tinimą ir kitomis progomis. 
Koks žmonių įkarštis, kai 
būna statoma ar remontuoja
ma bažnyčia, kaip mielai ir 
gausiai dalyvaujama gražiais 
apdarais apsitaisius procesi
joje, giedama chore. Kai kurie, 
davę įžadus, eina procesijose 
basi, ypač kai tą parapiją ar 
kraštą ištinka liūtys, potvy
niai, sausra ar kitokia nelaimė. 
Reikia stebėtis, kaip nuošir
džiai moka žmonės dėkoti Die

vui, moka džiaugtis sėkme, 
švente.

— Kokios brazilą šeimą 
tradicijos, šventės ir su
kaktys?

— Itin rūpestingai brazilai 
parenka krikšto tėvus. Kar
tais būna net šeši krikšto tė
vai vienam vaikui, du tikrieji 
podžiai ir du palaiminimo tė
vai, visi turį teisę kūdikį pa
laikyti, nusifotografuoti su juo 
ir pabūti su juo krikštynose 
gimdytojų namuose.

Iškilminga proga mergaitei 
sulaukus 15 metų. Brazilai 
šiomis progomis paprašo spe
cialių šv. Mišių, į kurias toji 
dukra eina pasipuošusi, tarsi į 
vestuves bažnyčion, kur ją 
pasitinka tėvai, kviestinių 
draugų ir draugių poros. Baž
nyčioje esti tam tyčia palaimi
nimas, žiedo įteikimas, o pas
kui kupina džiaugsmo ir kle
gesio puota tėvų namuose. Ta
tai mergaitės pristatymas, 
įvesdinimas į suaugusiųjų 
bendruomenę.Brazilijoje, ypač 
kaimuose, neretai 18 metų 
jaunuoliai veda, o 15-16-metės 
mergaitės išteka jaunos. Da
bar jau paprastai tuokiasi vy
resnio amžiaus. Kartais tuo
kiamasi civiliškai, o tik po 
kiek metų, kai jau tikrai ma
to, kad myli vienas kitą, su
laukia vaikų, tada susituokia 
bažnyčioje. Nemaža jaunave
džių neturi kur apsigyventi, 
tėvai negali iškelti ištaikingų 
vestuvių.

Šeimose labai išgyvenama 
artimųjų mirtis. Dažniausiai 
kunigas vien tik palaimina 
prieš laidotuves velionį, bet į 
kapines eina labai retai, nes 
žmonės garsiai šaukia, verkia, 
neretai apalpsta, todėl susida
ro nepatogumų. Žmonės įsi
tikinę, kad labai svarbios po 
septynių mirties dienų savai
tinės ir ketursavaitės Mišios, 
be kurių siela negalės nueiti 
dangun, todėl ilgai kęs skais
tykloje.

Naujos šventės — mokslo 
metų pabaiga, laimėtų futbolo 
rungtynių ir politinių rinkimų 
puotos, kai'visas miestas, rėk
damas ir šaukdamas išeina į 
gatves, šoka, dainuoja. Įsimin
tina pasaulio futbolo taurės 
pergalė 1994 m., kai Brazilija 
laimėjo prieš Italiją. Reikėjo 
net šv. Mišias atidėti, nes 
daug žmonių per televiziją 
stebėjo šias rungtynes.

— Kaip yra su vaiką kate- 
cheze, jaunavedžią paren
gimu santuokai, Sutvirtini
mo Sakramenui ir išpažin
tims?

— Vaikai nuo mažumės, 5-6 
metų, katechizuojami labai 
įdomiai ir judriai, su visokiais 
žaidimais, pramogomis, nes 
katechetės ar katechetai daž
niausiai būna jaunos moterys, 
net mergaitės arba jauni vy
rai. Pirmoji Komunija būna 
tada, kai vaikai sulaukia 10- 
12 metų amžiaus. Sutvirtini
mas — 14-mečiams. Ruošiama 
ilgai — bent vienerius metus. 
Dabar linkstama Brazilijoje į 
ilgą katechezę — nuo 5 iki 21 
metų ar net vyresnio amžiaus, 
kad katechezė taptų ne atsi
tiktine, progine data, o būtų 
tąsa, jaunimas priprastų baž
nyčioje prie pamaldų, prie viso 
Bažnyčios mokslo ir jame ak
tyviai dalyvautų. Pasitaiko ir 
suaugusiųjų katechizacijos.

Jaunavedžiai santuokai ren
giami kelias dienas dažniau
sia kunigų ir pasauliečių po
kalbiais, knygomis. Išpažintys 
priklauso nuo kunigo, kaip ir 
kada jam atrodo patogiau.

— Ar turite savo aplinkos 
žmonią, su kuriais arčiau 
susipažįstate, bendrauja
te?

— Parapijose dirbantys ku
nigai susidraugauja su vieti
niais gyventojais. Ypač su 
tais, kurie daugiau padeda pa
rapijai. Man irgi tokie gerava
liai reikalingi ir jų ganėtinai 
turiu, jaunų ir vyresnių, vyrų 
ir moterų, vargšų ir turtinges
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nių, beraščių ir prakutusių. 
Gyvenau ir dirbau Sergipe 
valstijoje nuo 1989 iki 1995 m. 
Čionai išties buvo daug skur
džių ir vargšų gyventojų, bet 
jie irgi savotiški „inteligen
tai”. Juk jie sugeba gyventi, 
auginti šeimas, statyti namus 
ir, atsidūrę į tokį vargą nere
tai sugeba net mokytis. Greta 
jų gyvena išrinktieji, mažuma, 
didelių žemės plotų savinin
kai, kurie viską valdo ir yra 
turtingi. Iš tokių irgi yra inte
ligentų, bet jie Bažnyčios gy
venime nelabai mėgsta daly
vauti. Pasitaiko tokių, bet re
tai. Jie dažniausiai pasirodo 
per šventes. Nuo 1995 m. pra
džios iki 1997 m. pabaigos dir
bau Minais Gerais valstijoje, 
Belo Horizonte ir Santa Luiza 
miestuose, kur daugiausia vi
durinės klasės žmonių. Mat 
čionai susitelkę daugiau pra
monės, tad darbininkai geriau 
uždirba. Štai kodėl daugel 
milijonų brazilų iš šiaurinės 
krašto dalies per paskutiniuo
sius du tris dešimtmečius 
plūdo į didžiausius pietinius 
miestus — Sanpaulą (Sao 
Paulo), Riodeženeirą (Rio de 
Janeiro), Bei Horizontą (Bei 
Horizonte) ir krašto sostinę 
Braziliją (Brasilia). Dėl to per 
greitai išaugo ir persipildė 
miestai, o kaimai apleisti, 
ištuštėjo. Daug žmonių iš
sikėlė į Brazilijos sostinę, nes 
šiame krašte yra 26 valstijos 
arba provincijos (estado). Pa
gal Jungtinių tautų statistiką 
Brazilijoje yra apie 30 mln. gy
ventojų, kurie pakankamai 
neužsidirba, kad galėtų nor
maliai išmaitinti save ir savo 
šeimą, nusipirkti vaistų, rūbų, 
namus. Todėl šie nesugeba 
išsimokslinti. Dažnai vaikšto 
be darbo, serga ir jauni mirš
ta. Štai kodėl Bažnyčia ir dalis 
visuomenės reikalauja, kad 
valdžia pertvarkytų šalies že
mės ūkį, ekonomiką, švietimą 
ir socialinę slaugą. Nemaža pi
nigų kraštas išmoka už sko
las užsienio bankams. Ši naš
ta labai slegia trečiąjį pasaulį. 
Todėl Popiežius Jonas Paulius 
II dažnai primena, kad tokios 
skolos būtų nubrauktos.

— Ar nenorėtumėte gy
venti ir dirbti Lietuvoje? 
Kur, kokiai vyskupijai 
priklausote?

— Priklausau Panevėžio 
vyskupijai. Tenai mano tėvo 
gimtinė, todėl ją ir pasirinkau 
gyvendamas Romoje lietuvių 
kolegijoje. Tuo tarpu neketinu 
gyventi ir dirbti Lietuvoje. 
Mat neseniai vėl esu paskir
tas į kitą naują parapiją kle
bonu.

— Jūsą žodis montrea- 
liečiams, Lietuvai, savo 
bendraamžiams, su kuriais 
mokėtės, praleidote vaikys
tę ir jaunystę?

— Montrealiečiams norėčiau
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palinkėti, kad jie kantriai ir 
uoliai tęstų gražų darbą, sti
printų organizacijas, spaudą. 
Montrealio Aušros Vartų ir šv. 
Kazimiero parapijos teneužsi- 
daro be reikalo, teišsilaiko čia 
lietuvybė, testiprėja ĮCanados 
gyvenimas ir šio krašto vie
nybė.

Dievas telaimina Lietuvą ir 
visus jos gyventojus. Tegul ši 
šalis tampa tolerantiška ir tei
singa. Tenebijo atvažiavusių 
ir kitataučių. Tepriima juos, 
kaip Kristus mokė, kaip bro
lius ir seseris. Tegul jie įsi
jungia į visuomenę, bet išlaiko 
kalbą, kultūrą ir šiaip atnauji
na tautą, duoda jai naujų jė- 
gų.

— Redakcijos ir savo var
du dėkojame kun. Pauliui 
už atsakymus.

Kalbėjosi
kun. K. Ambrasas, SJ



RUSIJOS POLITINĖ KRIZĖ
ZENONAS

Šiuo metu Rusija išgyvena 
ne tik ekonominę, bet ir politi
nę krizę, kuri didele dalimi 
yra ekonominės krizės pa
sekmė. Trumpai peržvelkime, 
kas privedė prie šios krizės.

Pamatinė abiejų krizių prie
žastis yra neužbaigta Rusijos 
1991 metų rugpjūčio mėnesio 
revoliucya. Nebuvo padaryta, 
kaip Vokietijoje 1945 metais 
po sąjungininkų pergalės. Ta
da buvę Vokietįjos nacių parti
jos nariai buvo padaryti be
veik antros rūšies piliečiais. 
Nacių partija buvo uždrausta, 
jos veiklesnieji nariai negalėjo 
užimti vadovaujančių vietų ne 
tik valdžioje, bet ir privačiame 
sektoriuje. O visgi griuvėsiais 
virtusi Vokietija atsistatė per 
keletą metų. Kodėl Rusijos 
bendras vidinis produktas 
(BVP) ir po 7 metų tebėra per 
pusę mažesnis, negu 1991 me
tais, ir kodėl valstybė neatsi- 
stoja ant kojų?

Atrodo, jog tas iš dalies įvy
ko dėl to, kad Rusija nepasekė 
Vokietijos pavyzdžiu. Jelcinas, 
tiesa, bandė uždrausti komu
nistų partiją, bet jam nepavy
ko. Priešingai, visa sovietinė 
nomenklatūra ir biurokratija, 
atseit, buvę komunistai, pasi
liko savo postuose. Visų val
džios įmonių ir fabrikų direk
toriai ir vadovai, kuriais sovie
tiniais laikais galėjo būti tik 
komunistai, nebuvo pakeisti 
demokratais. Visagalė KGB ir 
pasiliko visagale. Kariuo
menėje generolai, kurie sovie
tiniais laikais irgi turėjo būti 
komunistų partijos nariais, 
pasiliko savo pozicijose. Mi
nistrais paskirti demokratai 
mažai ką galėjo padaryti ar 
pakeisti, kai savo ministeri
jose jie buvo apsupti nomenk
latūrininkų, Po privatizavimo 
priedanga' geriausias pramo
nės įmones ir žiniasklaidą pa
sidalino buvę komunistai. Pri
dygo niekieno nekontroliuo
jamų bankų, valdomų įvairių 
sukčių ir vagių. Teisėtvarka 
irgi pateko į sukčių ir kyši
ninkų rankas. Pasiliko tie pa
tys teisėjai ir prokurorai. Gau
ti milijardai dolerių, kaip už
sienio paskolos Rusijai, vėl 
grįžo į užsienio bankus, tik 
jau į Rusijos oligarchų asme
nines sąskaitas. Kariuomenėje 
generolai pradėjo gyventi 
daug geriau, negu sovietiniais 
laikais, nes galėjo pardavinėti 
ginklus, amuniciją ir kitokį 
kariuomenės turtą bei pasisa
vinti kariuomenės išlaikymui 
skirtas valstybines lėšas. Dėl 
to eiliniai kareiviai beveik ba
davo. Jelcino paskirtų minist-

PRUSAS
rų pirmininkų ir ministrų 
veiklą užblokuodavo oligar
chai ir Dūma. Jelcinas buvo 
priverstas paskirti ministru 
pirmininku Černomyrdiną, 
Gazprom didžiulių įmonių 
junginio vadovą, vieną iš tur
tingiausių Rusijos oligarchų. 
Jis tame ministro pirmininko 
poste išbuvo net penkerius 
metus. Jis ne tik nevykdė eko
nominių reformų, bet dažnai 
jas trukdė ir gynė oligarchų 
interesus. Nenuostabu, kąd 
tokiose sąlygose Rusijoje išsi
vystė du luomai, turtuolių ir 
vargšų. Vidurinės klasės kaip 
ir neatsirado. Už viską žmo
nės kaltino Jelciną, kurio svei
kata vis blogėjo. Kada pagal 
konstituciją 1996 metais turė
jo įvykti prezidento rinkimai, 
Jelcino populiarumas buvo 
nukritęs iki 7 proc., kai tuo 
tarpu jo pagrindinio konku
rento komunisto Ziuganovo 
populiarumas buvo kelis kar
tus didesnis. Oligarchų, ypač 
Berezovskio dėka Jelcinas bu
vo perrinktas. Jo perrinkimui 
oligarchai turėjo išleisti net 
500 milijonų dolerių, apie 4.5 
kartų daugiau, negu išleista 
per Amerikos prezidento Clin- 
ton rinkimus. Pavyko rinkėjus 
išgąsdinti galimu komunistų 
valdžios grįžimu. Jelcinas liko 
skolintas oligarchams, ypač 
Berezovskiui, kuris pasidarė 
artimu Jelcino šeimos draugu. 
Jelcino dukters vyrą Berezovs- 
kis aprūpino labai gerai apmo
kamu darbu. Jelcinui turint 
rimtų sveikatos problemų, mi
nistras pirmininkas Černo
myrdinas pasidarė beveik tik
ruoju Rusijos prezidentu.

Nors ir ekonominės refor
mos buvo beveik nevykdomos, 
1997 metais Rusijos ekonomi
ja lyg ir nusistovėjo: per tuos 
metus BVP net paaugo 0.2 
proc. Bet 1998 metais ekono
mija labai sušlubavo, kai pa
saulio rinkoje naftos kaina 
nukrito nuo 24 iki 14 dolerių 
už statinę. Nafta yra pagrin
dinė Rusijos eksporto prekė ir 
sudaro svarbią poziciją Rusi
jos biudžete. Gresiant ekono
minei krizei, Jelcinas nutarė 
vėl pabandyti grįžti prie akty
vesnio ekonominių reformų 
vykdymo, todėl atleido Černo
myrdiną ir, nepaisant didelės 
Dūmos opozicijos, į ministro 
pirmininko postą paskyrė jau
ną reformatorių Kirijenko. Šis 
pradėjo spausti oligarchus, 
kad sąžiningiau mokėtų mo
kesčius. Ar jo, ar Jelcino 
sprendimu buvo nuvertintas 
rublis, dėl ko ekonominė kri
zė dar pablogėjo. Po 5 mėnesių 
Berezovskis prikalbėjo Jelci-

Atnaujintas „Vagos” leidyklos knygynas „Draugystė” atvėrė duris Vilniuje, Gedimino prospekte. Nuotr. Eltos

SENOS TRADICIJOS — 
NAUJAS STILIUS

Vilniaus Gedimino prospek
te rugpjūčio 25 d. iškilmingai 
atidarytas atnaujintas „Drau
gystės” knygynas. Šis moder
nus knygynas papildė „Vagos” 
leidyklos firminių knygynų 
tinklą. Tai — septintasis „Va
gos” knygynas Lietuvoje ir 
trečiasis — Vilniuje. Firminiai 
leidyklos knygynai taip pat 
veikia Kaune, Kaišiadoryse ir 
Šiauliuose. Dar šiemet „Vaga” 
planuoja atidaryti naujus kny
gynus Naujojoje Vilnioje bei 
Druskininkuose.

Firminius „Vagos” leidyklos, 
o tiksliau — „Vagos prekybos” 
— knygynus jungia vieningas 
stilius, moderni apskaitos ir 
apsaugos įranga, pirkėjui pa

ną, kad atleistų Kirijenko ir į 
ministro pirmininko postą 
grąžintų Černomyrdiną. Tik 
per pirmą balsavimą Dūma 
atsisakė jį patvirtinti. Ne tik 
komunistai, bet ir kai kurie 
demokratai, pavyzdžiui, Jav- 
linskio Jabloko grupė, padarė 
išvadą, kad netiesioginis oli
garchų valdymas Rusiją pri
vedė prie bedugnės krašto. 
Todėl ir balsavo prieš. Antra
sis balsavimo ratas turėtų 
įvykti ateinančią savaitę. Ra
šant šias eilutes, dar nėra 
aišku, kokie bus šio balsavimo 
rezultatai ir kuo baigsis ši Ru
sijos krizė. Tikėkimės, kad ne
grįš imperialistinė diktatūra 
ir kad ji nepradės Rusijos pro
blemas spręsti rusišku meto
du: naujų žemių užkariavi
mais. Tuo atveju galėtų atsi
rasti pavojus ir Lietuvai, ypač 
jei Amerika tebebūtų užsi
ėmusi savo prezidento sveti
mavimo problema.

togi savitarna, bendra kom
piuterinė informacijos siste
ma. Atnaujintas „Draugystės” 
knygynas, šiuo metu prekiau
jantis 150 leidyklų knygomis, 
išlaikys ir senąją specializa
ciją — čia bus prekiaujama 
Lenkijos ir kitų šalių leidi
niais.

Kaip pasakojo knygyno ve
dėja Marija Rozovska, šis Vil
niaus knygynas įsteigtas net 
1948 metais. Nuo 1959-ųjų čia 
pradėta prekiauti lenkiškomis 
knygomis. 1966 metais knygy
nui suteiktas „Draugystės” 
vardas.

Vilniuje duris 
„Draugystė”.

atvėrė atnaujintas „Vagos” leidyklos knygynas 
Nuotr. Eltos

Sovietiniais metais „Drau
gystė” daugeliui inteligentų 
buvo tarsi langas į sunkiai 
prieinamą modernios užsienio 
literatūros pasaulį, čia vyko 
užsienio šalių knygų dekados, 
kiti tradiciniai renginiai. 
(Elta)

• Galėti apie žmogų pasaky
ti, kad jisai turi charakterį, 
yra ne tik daug apie jį pasaky
ti, bet ir jį išaukštinti, nes tai 
retai sutinkama asmenybė, 
kuri sukelia pagarbą ir nusis
tebėjimą.

Im. Kant

Danutė Bindokienė

Kodėl kaip tik Rusijoje?
Vakarų pasaulis, ypač euro

piečiai, su nerimu stebi besi
vystančią politinę bei ekono
minę krizę Rusijoje, spė
liodami, kiek toli ji dar riedės 
į, pakalnę ir kokių pasekmių 
galima laukti.

Analizuojant pastarųjų sa
vaičių įvykius Rusijoje, sten
giamasi suvokti, dėl ko kaip 
tik ši pagrindinė Sovietų Są
jungos ašis taip sunkiai perei
na į laisvosios rinkos sistemą, 
kai tuo tarpu buvusios kitos 
sovietų imperijos respublikos, 
tiek Rytų, tiek Vidurio Euro
poje, laikosi kur kas tvirčiau. 
Jos eksportuoja žemės ūkio 
produktus ir pramonės ga
minius, moka pensijas, jas 
užsitarnavusiems, stengiasi 
mažinti biurokratų skaičių 
vyriausybėje, beldžiasi į Euro
pos Sąjungos ir NATO duris, 
bent viešai nesiilgėdamos „se
nų gerų laikų” komunistinėje, 
santvarkoje.

Nors buvusieji komunistai 
neišnyko, perėjus iš sovietinės 
į demokratinę valdymosi sis
temą, bet jie jau nebefigūruoja 
vyriausybėje ar visuomenėje 
savo senuoju vardu, kaip Ru
sijoje. Daugelyje valstybių bu
vę komunistai dangstosi so
cialdemokratų arba kitomis 
plunksnomis. Tik įvairios žo
džio „darbas” formos naujųjų 
partijų pavadinime liudija, 
kur slypi tikrosios šaknys.

Įdomias iš komunizmo į de
mokratiją pereinamojo laiko
tarpio analizės užuominas pa
teikia „The Economist” žur
nalo š.m. rugsėjo 5 d. nume
ris. Rašoma, kad svarbi 
priežastis, dėl kurios Rytų bei 
Vidurio Europos valstybėms 
daug lengviau negu Rusijai 
sekasi persiorientuoti iš ko
munizmo į kapitalizmą, yra 
„tautos atmintis”, t.y. kartos, 
kurios gerai prisimena buvu
sius nepriklausomo gyvenimo 
laikus prieš Antrąjį pasaulinį 
karą ir bolševikų okupaciją.

Nenuostabu, kad sovietiš
kieji okupantai taip uoliai 
stengėsi sunaikinti visą švie
suomenę, kūrusią geresnį sa
vo laisvos valstybės rytųjų. 
Tie žmonės tapo pirmosiomis 
trėmimų, areštų ir žudynių 
aukomis, vos tik Raudonoji ar
mija įkėlė koją į okupuojamas 
žemes. Tačiau, kaip ir Lietu
vos atveju, nemažas skaičius 
šviesuolių visgi išliko — vieni 
savoje tėvynėje, kiti pasi
rinkę pabėgėlio dalią ir, nors 
ilgus dešimtmečius gyvenę 
toli nuo gimtosios žemės ribų, 
dvasiniai niekuomet nuo jos 
reikalų neatsitolinę. Didžioji 
dalis jų visuomeninės veiklos

buvo kaip tik skirta, kad bu
vusio laisvo gyvenimo atmin
tis neišblėstų.

Vos tik nušvito laisvės 
aušra, svetur gyvenusieji tau
tiečiai visas pastangas nu
kreipė į savo kilmės kraštus, 
kad jiems lengviau pavyktų 
įsijungti į Vakarų demokratiją 
ir užpildyti spragas, atsiradu
sias totalitarinio režimo val
dymosi laikotarpiu. Nors ne 
visos laisvosios valstybės la
bai mielai tą pagalbą iš 
užsienio priėmė (pradžioje tų 
„atsispyrusiųjų” tarpe pirma
vo ir Lietuva), nėra abejonės, 
kad ilgainiui nuomonė pasi
keitė.

Minėtame straipsnyje links
niuojamos sėkmingiausios ir 
mažiau sėkmingos valstybės, 
kurios po nepriklausomybės 
atkūrimo padariusios vieno
kią ar kitokią. pažangą. 
Tačiau, net ir paskutinėje vie
toje stovinčios, vis dėlto 
šiandien geriau laikosi, kaip 
Rusija, skęstanti nomenklatū
ros sukurtose ekonominėse 
pelkėse, gyventojams pasida
linus į du pagrindinius luo
mus: turtuolių ir vargšų. Vi
durinioji klasė beveik išny
kusi. Svarbiausia, kad tie tur
tingieji kaip tik yra buvusieji 
komunistai, pasinaudoję val
dymosi sistemos pasikeitimu 
ir į savo rankas suglemžę 
daug privatizuojamo valstybi
nio turto bei iš užsienio gau
namų paskolų. Kadangi toji 
nomenklatūra, tebesivadinan- 
ti senuoju komunistų partijos 
vardu ir net nemėginanti jo 
pakeisti, tebesėdi ir senose 
įtakingose vietose (ypač Dū
moje), bet kokios ekonominės 
reformos, kurios kėsintųsi į jų 
naujai įsigytus turtus, neturi 
galimybių įvykti. Tuo tarpu 
darbininkija, pensininkai ir 
kiti, šalin pastumtieji,, kenčia 
visokeriopus sunkumus. Kiek 
ilgai jie tyliai kentės, sunku 
pasakyti, bet prieš daugiau 
kaip septyniasdešimt metų 
pasaulis matė Rusijoje pra
trūkusios kantrybės pasek
mes. Deja, kaip tik dėl to, kad 
Rusijoje komunizmas įsigalėjo 
daug anksčiau, negu sovietų 
okupuotose valstybėse, tautoje 
nebeliko kitokio gyvenimo at
minties. Antra vertus, papras
tai liaudžiai ir carų valdžioje 
tas gyvenimas nebuvo daug 
geresnis. •

Vakariečiai rūpinasi pasau
lio taikos likimu, jeigu Rusi
joje visiškai užges demokrati
jos liepsnelė. Juo labiau tu
rėtume rūpintis mes, lietu
viai, nes tokiu atveju pavoju
mi Lietuvai nereikia abejoti.
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(Tęsinys)

Tenai ir stovykla esanti kur kas geresnė. Barakai 
esą tokie pat, bet šerią tai nepalyginti geriau. Tik 
esanti viena bėda, kad sveikų vyrų dykų nelaiką — 
varą miško kirsti. Vyras buvo šnekus. Klausinėjo ar 
nenujaučiąs, kur toji stovykla yra. Sakė, kad ir jis pats 
pamėgintų nuvažiuoti. Jeigu iš tikrųjų taip gerai 
šeria, tai miško pakirsti jis visai nebijotų.

— Aš, žinoma, apie tokią stovyklą nebuvau nė 
girdėjęs, nežinojau nė kurioje pusėje ta Elbė yra, bet 
siutas buvo toks didelis, kad net smaugte smaugė. 
Lėkte nulėkiau į stotį. Sakiau, gal dar pagausiu neiš
važiavusius. Nežinau, kas būtų buvę, jeigu būčiau pa
gavęs neišlėkusius. Brigitukę, kaip Brigitukę. Ji im
pulsyvi karštakošė mergaitė. Kiekvienas saldliežuvis 
galėjo jai galvelę susukti, bet Pupą! Tą tai būčiau taip 
sudrapalijęs, kad visą amžių būtų atsiminęs. Gal ne
būtų likę net kam atsiminti. Vietoje būčiau užmušęs. 
Paskum gal ir kalėjime būčiau supuvęs, bet ir puvęs 
būčiau ramia širdim. O dabar kas? Nutraukė gyveni
mą per pusę, ir nors pasiusk. Ir nors pasiusk, — pa
tylėjęs pridūrė.

Niekada nebuvau matęs Bertulio tokio sutrikusio. 
Žiūrėjo kažin kur pro mano galvą, o sulenkti kairės 
rankos pirštai šokinėjo ant stalo, lyg stalas būtų buvęs

fortepijono klaviatūra. Dešinės gniaužte laikė ap
gniaužęs alaus stiklą. Žiūrint ėmė baimė, kad stiklas 
nesutruktų ir Jonas neprisivarytų pilną delną stiklų. 
Tylėjom. Sunku buvo po tokio įtempimo tęsti kalbą ar 
ką nors pasakyti. O tyla įtampą didino. Bent man at
rodė, kad didino. Jeigu stiklas nesugniuš delne, tai 
droš pro mano galvą kur nors į sieną. Kad galėtų 
drožti man nė į galvą neatėjo, bet kad į sieną ar į 
langą nė kiek neabejojau. Tai patylėjęs, patylėjęs pa
klausiau:

— Ir kaip į vandenį?
— Kaip į vandenį. Įsiprašiau į tą pačią stovyklą. 

Galvojau, žaltys anksčiau ar vėliau su kokia skardine 
sugrįš. Nesugrįžo. Ir dairiaus, ir klausinėjau — nė 
šnapšt. Tik po kelių metų susekiau. Nebe Vokietijoj, 
jau būdamas čia. Iš prancūzų zonos išlėkė į Australiją. 
Tik ji tebepasiliko Brigitėlė. Ir Bertulienės nenusi- 
metė, o jis išsivertė į Pinkų. Iš karto netikėjau. Ma
niau, kad atsirado kitas. Brigitėlė buvo apsiausta to
kios bekvapės aromos, kad kiekvieną traukė retai su
tinkamu pažadu. Reikėjo jai tik pirštu pamoti. Ne
reikėjo nė to. Reikėjo tik pažiūrėti taip, kaip tik ji 
temokėjo. Ne. Jis čia jau buvo išsivertęs į Pupą. Gimęs 
buvo Pinkum ir Lietuvoj buvo Pinkas, tik kažin kur 
kažin kam buvo pasismardinęs, tai pasivertė Pupa, 
kad nesurastų. Pinkų pažinęs, kas Pupos ieškos. 
Emigruojant reikėjo tikros pavardės, tai ir parodė 
metrikus. Kai sužinojau, norėjau tuoj lėkti į Austra
liją, bet jau pats įtūžis buvo praėjęs. Jeigu būčiau suti
kęs čia, negaliu dar pasakyti, kaip būtų buvę. Ir da
bar dar negaliu. Butų, kaip tuo metu kraujas užvirtų. 
Su Brigitėlė tai visai kitaip. Mano visas gyvenimas su 
ja kitaip. Aldonai sakiau, bet daugiau „vargu ar kas 
čia ir žino. Pasakysiu ir tau. Buvau jaunas miškinin

kas. Dirbau miškų departamente. Ji studijavo ekono
miką. Įsivaizduoji tokį sandėrį — Brigitėlė ir ekonomi
ka. Bet, taip buvo. Sakydavo: „Jūs galite skraidyti 
miškų viršūnėmis, padebesiais, o aš esu iš žemės ir no
riu būti prie žemės. Kai vokiečiai vis labiau ėmė jau
nas moteris grūsti Vokietijon į darbus, kažin kaip ir ją 
apsėdo išvežimo baimė, tai ji kartą ir sako: „Susi- 
metrikuokim, Jonai. Ne tikrai. Ne bažnyčioj. Tik pas 
burmistrą. Ištekėjusių vokiečiai dar negaudo. Jeigu 
imtų kabintis, parodysiu popierių, jeigu dar kas, pasa
kysiu, kad jau esu švanger, vokietis atšoks, kaip nuo 
karštos geležies”. Jeigu nebūtumėm — gražiai sutarę, 
nebūtų siūliusi. Kai išėjome iš savivaldybės rūmų su
tuokti, tą patį vakarą ir jos daiktus atsigabenom pas 
mane. Sakė: „Koks čia bus susituokimas, jeigu gyven
sime atskirai. Ar nori, kad kas liežuvį pakištų”. Aišku, 
kad nenorėjau. Už apgaudinėjimą vokiečiai taip pri
kepdavo, kad ojėtau. Buvom jauni, tai kaip nenorėsi į 
krūvą sueiti. Kai metu akį atgal, tai ji ir tada geriau 
mokėjo „ekonominius” reikalus tvarkyti. Per draugus 
šiaip taip sugriebiau butelį vokiško šampano, ji sume
tė šiokią tokią vakarienę. Kai išgėrę po stiklinę šam
pano, koks ten šampanas — vokiškas sektas, kai iš
gėrę apsikabinom, ji ir pasakė, kaip tikra ekonomistė: 
„Vedę tai vedę, bet apsieikim be vaikų. Kaip tokiu pa- 
siutmečiu juos užaugintumėm”. Jeigu man kas nepa
tikdavo, imdavau paniurnėti. Ne vokietmečiu, ne. Pas
kiau kai vokiečių prievarta baimės nebekėlė. Daž
niausiai jos pasišvaistymai ten prie Elbės sukeldavo 
nirtulį, tai kartais ir gerokai apžodžiuodavau, o ji net į 
akis nešokdavo. „Ko šauki”, sakydavo. „Juk iš tikrųjų 
mudu nevedę. Tik vokiečiams akis apdumti susime
tėm. Mane gelbėjai, ir aš tau, rodos, nė karto negera 
nebuvau. Tu man patikai ir tebepatinki. Jeigu būtum

nepatikęs, nebūčiau nė į tą pusę pažiūrėjus. Būčiau 
dairiusis patinkamo. Tada man reikėjo globos, ir tu 
išskėtei rankas. Net jokių sąlygų nestatei. Atsimeni, 
kai išskėtęs rankas sakei: „Tik eikš Brigitėlė, o vo
kiečiai tegu eina į pragarą velnių kaustyti”. Tu man 
toks tada baisiai patikai, užtat ir tuoj pas tave atėjau. 
Nesilanksčiau, nevaidinau, kad be c bažnyčios. Ir tu 
nevaidinai. To niekada neužmiršiu. Vokiečių nebėra, o 
mudu, matai, vis kartu. Ir būtumėm ligi kažin kol kar
tu, jeigu be jokios priežasties netaptum niurzgalu, 
negadintum galimų gražių vakarų, gyventumėm ir 
norėtumėm. Aš linksma. Aš judri. Aš paplepu. Aš pa- 
sierzinu. Kai išskėtęs rankas priėmei, aš taip pat to
kia buvau. Nepasikeičiau. Tokią tebeturi, su kokia su
sirišai. Žinai, ką pagalvoju. Ir nejuokais. Visiškai rim
tai pagalvoju: jeigu sutikčiau vertą žmogų, kurį pa- 
milčiau, pasakyčiau, kad einu su juo ir būtų viskas”. 
Kiek sykių sakiau, kad ją myliu. Kad mylėjau gerokai 
anksčiau, negu ji paprašė gelbėti. Ir sutikau iš karto 
tik todėl, kad mylėjau. Būčiau seniai pasipiršęs, kad 
nebūtų tokie laikai, o ji tuos laikus atvertė kitaip. O ji: 
„Tokią mylėjai, kodėl nori padaryti kitokia. Aš negaliu 
be žmonių. Pąjudrėk. Nesuvesk viso moters buvimo į | 
tarpkojį”. Taip ir pasakė. Tiesiai į akis žiūrėdama pa
sakė. Tada ir vėliau pagalvojau ir dabar tuos žodžius j 
atsimenu, bet kad taip yra. Kai myli, kitaip negali. 
Išeina, su visais kabinėjasi, ir žmogus kitaip negali.! 
Nori viską matyti, o kai nematai... Bet ir tai, ką matai,! 
ligi kraujų rėžia. Rodos nusiųstum po velnių, bet nega-j 
Ii. Gal kas ir gali, bet aš negaliu. Už tai, kaip ji manėj 
ištraukė iš poelbio ir kaip apmovė bemiegantį, tūks-j 
tančius sykių siunčiau po velnių, bet nenuėjo. Visj 
akyse ta pati, kai susituokę gėrėm vokišką sektą. Ro
dos įmanytum perplėštum per pusę. (Bus daugiau)!
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REZISTENCINES MINTYS 
DAINAVOJE

JUOZAS BAUŽYS
Šiemetinė Lietuviškų studi

jų savaitė, jau 42-roji iš eilės, 
įvyko rugpjūčio 16-22 d. Dai
navoje. Tokias savaites kas
met rengia Lietuvių fronto 
bičiuliai. Savaitės tema: „Nau
ji uždaviniai rezistencinėje ir 
kultūrinėje veikloje”. Po ryt
metinių šv. Mišių, kurias at
našaudavo kun. Algirdas 
Paliokas, SJ, prasidėdavo 
dienos programa: paskaitos, 
simpoziumai, pokalbiai ir po
sėdžiai. Vakarinės programos 
įvairavo nuo vaizdajuosčių 
peržiūros ar literatūrinių va
landėlių iki šeštadienio vaka
ro puikaus koncerto.

Pirmadienis buvo pradėtas 
neseniai Druskininkuose įvy
kusios 7-sios Į laisvę fondo 
Lietuvos filialo savaitės išsa
mia apžvalga. Kalbėjo ten da
lyvavę dr. K. Ambrozaitis, A. 
Raulinaitis, L. ir A. Stepaičiai. 
Po pietų dr. Antanas Mus
teikis skaitė paskaitų tema 
„Istoriniai pakaruokliai”. Joje 
jis palietė kai kuriuos tenden
cingai skelbiamus iškraipytus 
faktus, juos ir pavadindamas 
istoriniais pakaruokliais ar 
šmėklomis. Priminė jau anks
čiau „atviro žodžio” skelbėjų 
bandymų net Sniečkų prily
ginti prie Vytauto Didžiojo, ar
ba dabar dažnai keliamas abe
jones dėl 1941 m. sukilimo bei 
partizanų ir rezistentų pasi
priešinimo naudos Lietuvai. 
Prelegentas iškėlė ir daugiau 
tokių paradoksinių šmėklų, 
susijusių su mūsų santykiais 
su kitomis tautomis.

Dešiniosios partijos ir 
Pilnutinė demokratija

Antroji- -diena buvo skirta 
žvilgsniui į dešiniųsias Lietu
vos partijas. Apie dabartinę 
Krikščionių demokratų parti
jos politinę programų bei atei
ties veiklos perspektyvas kal
bėjo Vytautas Volertas, Jo
nas Vaznelis ir Viktoras 
Naudžius. Visi kalbėtojai, 
nors ir LKDP rėmėjai, iškėlė 
tam tikrus pastebimus faktus, 
kaip vidinę nesantaikų, vienos 
politinės linijos nesuradimų ir 
pan. Buvo taip pat pastebėtas 
ir katalikiškosios spaudos Lie
tuvoje mažėjimas, kuris gali 
turėti labai blogų pasekmių.

LF bičiulių studijų ir poilsio savaitėje Dainavoje buvo kalbama apie 1 lais
vę fondo nueitų 36 m. veiklos kelią ir išleistas jo pastangomis knygas. ĮLF 
vadovauja dr. K. Ambrozaitis. Nuotr. Jono Urbono

JAV LB Kultūros tarybos pirm. Marija Remienė kalba LB' bičiulių studijų 
savaitėje. Sėdi — dr. Zigmas Brinkis.

Buvo prieita prie bendros nuo
monės, kad LF bičiuliai ir to
liau individualiai remtų 
LKDP, bet su tam tikru atsar
gumu.

Apie Tėvynės sąjungų — 
Lietuvos konservatorius kal
bėjo Algis Raulinaitis ir Al
girdas Stepaitis. Pirmasis 
iškėlė TS programos teigia
mus principus, tačiau priminė 
ir kai kuriuos netinkamus 
min. pirm. Vagnoriaus bei 
Kultūros min. Šaltenio ėji
mus. Algirdas Stepaitis labiau 
dėmesį atkreipė į istorinius 
TS nuveiktus darbus, kartu 
pastebėjo ir kelias padarytas 
klaidas, bet į TS ateitį žvelgė 
šviesiai .ir su pasitikėjimu. 
Gausiose diskusijose buvo 
iškeltas reikalas šioms dviems 
partijoms išlyginti vidaus ir 
tarpusavio nesutarimus ir su
daryti tvirtų koalicijų.

Reikia priminti, kad LFB, 
kaipo sąjūdis, oficialiai nepa
sisako už kurių nors Lietuvos 
partijų, tačiau LF bičiuliai in
dividualiai remia savo pasi
rinktų partijų ir jos veiklų.

Toliau vyko svarstybos apie 
„Pilnutinės demokratijos idė
jas”, jų istorinį palikimų ir da
bartį: pagrindiniai kalbėtojai 
— A. Raulinaitis, dr. K. 
Skrupskelis, dr. K. Ambrozai
tis, A. Sabalis (atsiuntęs savo 
pranešimų raštu), dr. A. Mus
teikis, J. Ardys, V. Petrulis. 
Tokios svarstybos buvo su
rengtos ryšium su 40-ties me
tų sukaktimi, kai 1958 m. 
buvo išleistas leidinys „Į pil
nutinę demokratijų”. Tai buvo 
daugiausia dr. Antano Macei
nos, Vytauto Vaitiekūno ir 
Juozo Brazaičio mintys apie 
demokratinės valstybės pa
grindus. Šis leidinys tapo LFB 
veiklos kelrodžiu iki pat 
šiandien.

Kalbėjusieji pabrėžė ĮPD 
minčių svarbų dabartyje. Šios 
mintys skleidžiamos ir lais
voje Lietuvoje, komentuoja
mos spaudoje; kai kurios par
tijos yra pritaikiusios jos min
tis ir savo programoms, tik 
kartais nutylėdamos, kad tai 
yra LFB kūrinys. Buvo kalba
ma ir apie nepasaulėžiūrinę 
politikų, pasaulėžiūrinių ben
druomenių autonomijų ir jos 
reikšmę mokyklose, buvo

LF bičiulių studijų savaitėje (iš kairės): Vacys Rociūnas, Birutė Vasarienė, Jonas Vasaris, Irena Sušinskienė, 
Juozas ir Ona Baužiai, Vytautas Volertas, Marija Mikonienė, Ona Lociunienė, Ramutė Čeputienė, Bronė Voler- 
tienė.

klausiama, kaip ĮPD idėjas 
dar plačiau Lietuvoje pritaiky
ti.

1941 m. sukilimas ir 
jaunieji istorikai

Tokia tema trečiadienį kal
bėjo prof. Kęstutis Skrups
kelis. Jo manymu, mūsiškiai 
kritiniai istorikai labai dažnai 
nesiremia, kaip jie stengiasi 
tvirtinti, vien tik istoriniais 
dokumentais, bet neretai pa
rodo ir savo pačių įsitikini
mus. Todėl iš marksistinių ar 
ir iš liberalaus įsitikinimo is
torikų dažnai pastebimas tau
tinių, patriotinių ir religinių 
idėjų ignoravimas ar net puo
limas. Todėl ir 1941 m. sukili
mas kai kuriems iš jų nesu
prantamas: kaip II Pasaulinio 
karo metu, kai visas demok
ratinis pasaulis kovojo prieš 
nacius, kažkokie lietuviai „na
cionalistai” ne tik neprisidėjo 
prie tos kovos, bet veikė pagal 
savo interesus. Lygiai taip pat 
bandoma iškraipyti ir pati 
naujausia mūsų tautos rezis
tencijos istorija: Lietuvoje ki
šamos mintys, jog tik vienin
telė „Šviesa-Santara” savo ry
šiais su tauta išvadavusi Lie- 
tuvų, tyčia neužsimenant apie 
kitokių įsitikinimų sambūrių 
bei žmonių veiklų.

Tų pačių dienų įvyko ir 38- 
rių metų sukakties paminė
jimas nuo Į laisvę fondo įstei
gimo. Kalbėję dr. Kazys 
Ambrozaitis, Juozas Bau
žys ir dr. Kęstutis Skrups
kelis apžvelgė ĮLF 38-rių 
metų kelių, nuveiktus darbus, 
išleistas knygas. Papasakojo, 
kaip Lietuvoje tuoj po nepri
klausomybės atstatymo buvo 
įkurtas ĮLF skyrius, kurio 
veikla plečiasi; rengiamos stu
dijų savaitės, leidžiamos kny
gos savoje LF ir Morkūno 
spaustuvėje, plečiama demok
ratinė dvasia. Po minėjimo 
įvykusiame metiniame ĮLF 
narių susirinkime buvo išrink
ta nauja fondo taryba.

Lietuvių Bendruomenės 
diena

Apie Lietuvių Bendruomenę 
ir jos veiklos uždavinius kal
bėjo bent keli LB vadovai. Re
gina Narušienė, JAV LB 
krašto valdybos pirm., supa
žindino su svarbiausiais LB 
uždaviniais: įjungti naujai iš

Iš LF bičiuJ;-’ studijų savaitės Dainavoje. Kalba PLB pirm. Vytautas Kamantas, sėdi (iš kairės): dr. Zigmas 
Brinkis, Juozas Ardys, Liuda Rugienienė ir JAV LB Krašto valdybos pirm. Regina Narušienė.

Nuotr. Jono Urbono

Lietuvos atvykusius, apjungti 
ir kelintos kartos angliškai 

I kalbančius lietuvius, tartis su 
Lietuva dėl kultūrinės bei 
švietimo paramos, rūpintis ir 
toliau svarbiais Lietuvos ne
priklausomybės išlaikymo ir 
dėmesio Amerikos valdžios 
įstaigose reikalais. Priminė, 
kad spalio mėnesį Clevelande 
rengiama svarbi LB konferen
cija.

Liuda Rugienienė savo 
paskaitoje „Suvokime save ir 
savo paveldu” kalbėjo apie et
ninės lietuvių kultūros išlai
kymo problemas, matomas 
pas mus, išeivijoje ir pačioje 
Lietuvoje. Visokiais būdais, o 
labiausiai per liberaliai nusi
teikusius intelektualus, besi- 
skverbiųs kosmopolitizmas 
mūsų turtingų etninę kultūrų 
žlugdo. Būtinai reikia rasti 
prasmingos veiklos kelių kar
tu veikiant su Lietuva.

Juozas Ardys papasakojo 
apie bendrųjų LB ir Lietuvos 
Seimo ryšių komisijų ir jos at
liktus darbus. Esanti numaty
ta užsienio lietuvių grįžimo į 
Lietuvų programa, Lietuvoje 
bus kuriamas Amerikos lietu
vių centras. Jau veikia Lietu
voje specialus informacijos 
centras besikuriantiems ir grį- 
žusiems į tėvynę. Vytautas 
Kamantas, PLB pirmininkas, 
supažindino su kai kuriais 
PLB istorijos faktais, priminė 
svarbiausius jos darbus, ku
rie, jo teigimu, dažnai atlieka
mi per kraštų bendruomenes. 
Pasidžiaugė, kad dėl to didelių 
nesutarimų nesu.

Dr. Vytautas Bieliauskas 
skaitė paskaitų — „Užsienio 
lietuviai ir Lietuva: bendros 
kalbos beieškant”. Plačiai ap
žvelgęs JAV lietuvių trijų 
imigracijos bangų, o taip pat 
ir Lietuvos lietuvių psicholo
ginius skirtumus, pabrėžęs, 
kad komunikacijos problemų 
visada buvo ir jų dar bus, pre
legentas padarė kelias išva
das. Jo nuomone, geriau seka
si bendradarbiauti ekonomi
nėje, mokslinėje ir kultūrinėje 
srityse. Tačiau sunkumų atsi
randa politikoje. Nepasitikė
jimas vienų kitais tebemato- 
mas. Lietuva vis dar sunkiai 
atsikrato sovietinių psichologi
nių palaikų. Jaunosios kartos 
atstovai geriau tarp savęs su
sikalba. Apskritai, ir vie
niems, ir kitiems reikia dau
giau pastangų susirasti bend

rų kalbų, keistis mokslinin
kais, kultūrininkais, stiprinti 
ideologinių organizacijų bend
ravimų ir taip prisidėti prie 
dvasinio ir moralinio Lietuvos 
atgimimo. Žodžiu, reikia iš
tiesti vieni kitiems rankas.

Marija Remienė kalbėję 
aktualia užsienio lietuvių ar
chyvų išsaugojimo tema. Ap
žvelgusi ankstyvesnių laikų 
lietuviškų archyvų Amerikoje 
istorijų, paminėjo, jog šiuo 
metu didžiausi JAV lietuvių 
archyvai yra Alka Putname 
ir Pasaulio lietuvių archyvas 
Jaunimo centre. Ji pastebėjo, 
kad daugelio organizacijų 
veiklos archyvai vis dar nesu
tvarkyti, nesukatalogizuoti, 
neretai išmetami ir dingsta. 
Tam reikėtų skirti daugiau 
dėmesio, laiko ir "ėšų. Pasi
džiaugė, jog Kultūros min. S. 
Šaltenis galvoja, kad Lietuva 
tam reikalui galėtų skirti fi
nansinę paramų.

Rezistencija ir genocidas

Tų patį vakarų kalbėjęs An
tanas Dundzila labai įdomiai 
aptarė Liūto Mockūno knygų 
„Pavargęs herojus”. Prelegen
to nuomone, L. Mockūnas joje 
palieka daugelį spragų, neat
sako į skaitytojui rūpimus 
klausimus, pvz., kada iš tiesų 
Jonas Deksnys pradėjo tar
nauti okupantui, nepanaudoja 
daugelio šaltinių, kurie Deks- 
nio asmenį būtų nušvietę ki
toje šviesoje. Knygoje net pas
tebima ir kažkokia autoriaus 
tendencija juodinti kitaip gal
vojančius kai kuriuos VLIKo 
bendradarbius, pravardžiuo
jant juos ir kitus rezistentus 
„katalikais” ir pan. Užbaig
damas savo pastabas, A. Dun
dzila pastebėjo, kad Deksnys 
anuomet daugelį apgavęs, ap
gavęs net savo kovos bendra
darbius, dabar apgavo ir L. 
Mockūnų.

Penktadienio rytų vėl kal
bėjo Antanas Dundzila. Jis pa
darė pranešimų apie naujosios 
technologijos priemonių pritai
kymų registruojant ir tiksliai 
nustatant geografines vieto
ves. Tam yra naudojami nauji 
aparatai, vadinami GPS (Glo
bal Positioning System). Jų 
pagalba galima nustatyti ir 
suregistruoti partizanų bun
kerius, kapus, kautynių vietas 
ir pan. Porų tokių aparatų A. 
Dundzila jau nuvežė Lietuvos

CLASSIFIED GUIDE
SKELBI M /

NEKILNOJAMO TURTO
GREIT PARDUODA

RE/MAX
^REALTORS

(773)586-5959
(708)425-7160

ĮVAIRŪS
ELEKTROS

ĮVEDIMAI - PATAISYMAI
Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313

KLAUDIJUS PUMPUTIS

AUTOMOBILIO. NAMU, SVEIKATOS,
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapolis ir Ott. Mgr. Auksė 
S. Kane kalba lietuviškai.

FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 VVest 95th Street

Tel. (708) 424-8654 
(773)581-8654

TAISOME
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS,

ORO VĖSINTUVUS.
H.DECKYS

TEL. 773-585-6624

66th ir Kedzie 3 kąmb. 
butas su šiluma ir vir
tuvės įrengimais $380.

Tel. 708-425-7160.

Baby sitter wanted
5 days a wk, 8:30 a.m.-5:3O p.m. in Hyde

Pk neighborhood for newbom and 3 year 
old. Some English, references, drivers li- 
cense and own transportation reųuired. Sal
ary negotiable, based on experience. Call 
Julle 773-536-6371.

Ieškoma liet. moteris prižiū
rėti vyr. amžiaus moterį, Phi- 
ladelphia, PA. Galimybė dirbt 
kitur dienos metu. Kreiptis: Rita 
tel. 215-744-6532.

ALANTA FINANCIAL CORP. 
3240 N. PULASKI RD.

CHICAGO, IL 
Ieškote automobilio?

• padėsime pigiai nusipirkti iš 
varžytinių;

• maži mėnesiniai mokesčiai, 
norint pirkt išsimokėjimui;

• nėra kredito istorijos? Ne pro
blema!

• automobilių draudimas geriau
siomis sąlygomis.

Kreiptis:
Arūnas, tel. 773-205-7702.

KNYGA - GERIAUSIA DOVANA.
MALONU DOVANOTI, SMAGU GAUTU

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

Autorius (v.pav.) Pavadinimas Kaina

1. Sofija Ambrazevičienė
2. Kun. Kazimieras

Lemties sukūryje $2.00

Prapuolenis Lenkų apaštalavimas Lietuvoje $10.00
3. Povilas Gaučys Lianų liepsna $4.00
4. Vladas Jakubėnas Liaudies dainos balsui su fort.prit. Id. $3.00
5. K.V.Banaitis Liaudies dainos mišriam chorui $2.00
6. Jurgis Gliaudą Liepsnos ir apmaudo ąsočiai $3.00
7. Vitalija Bogutaitė Lietus ir laikas $2.00
8. L.Simutis Lietuvą aplankius (I Pasaulio 

lietuvių kongreso įspūdžiai) $12.00
9. L.Simutis Lietuvą aplankius (I Pasaulio 

lietuvių kongreso įspūdžiai) $8.00
10. A.Rinkūnas Lietuva ir VLIK’as $10.00

Knygas užsisakyti galite tel. 773-585-9500, faksu 773-585-8284 
arba paštu. Mūsų adresas:

“Draugas” administracija, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629. 
Persiuntimo išlaidos vienai knygai - $3.95, kiekvienai papildomai pridėti $0.95. 

Gyvenantiems IL valstijoje pridėti 8.75% “sales tax".
"Draugo” administracija

Partizanų ir tremtinių sąjun
gai. Norint dar keletą GPS 
aparatų nupirkti Lietuvos re
zistentų reikalams, buvo iš 
savaitės dalyvių surinkta tam 
tikslui apie 2,000 dol.

Adv. Povilas Žumbakis 
kalbėjo genocido temomis. Pa
lietė dabartinį genocido įstaty
mų Lietuvoje, kuris nevieno
dai pritaikomas: iki šiandien 
dar nenubaustas nė vienas 
stribas argumentuojant, kad 
sovietų okupuotoje Lietuvoje 
nebūta genocido. Tuo tarpu 
aiškiai matomas spaudimas iš 
užsienio kuo greičiau susido
roti su Lileikio byla. Prelegen
tas pastebėjo, kad Amerikos 
liberalizmo įtaka didėja net 
Lietuvos mokyklose. Ten bus 
dėstoma apie holocaustą, bet 
greičiausiai nieko nebus už
simenama apie partizanų pa
sipriešinimą, išvežimus į Sibi
rą ir kitas lietuvių tautos kan
čias.

Popiet įvykusiame simpo

RIMAS L.STANKUS
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Pensininkams nuolaida

Realmart £ 
Realty Group Ine.

6602 S. Pulaski Rd. 
Chicago, IL 60629

BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 
BUDRAIČIUI 

Bus. 773-585-6100 Pager 312-308-0307 
Fax 773-585-3997

h KMIECIK REALTORS 
7922 S.Pulaski Rd. 
4365 S.Archer Avė.

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900

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

Pensininkas ieško 2 arba
3 kamb. buto Lemont, IL 
apylinkėje.

Tel. 773-434-2874.

ziume tema „Užsienio lietuvių 
veiklos galimybės” pasisakė R. 
Narušienė, dr. V. Bieliauskas, 
A. Dundzila ir P. Žumbakis. 
Regina Narušienė didžiau
sią dėmesį siūlė kreipti į Lie
tuvos priėmimo į NATO klau
simų. JAV lietuviai privalo 
nuolat kontaktuoti savo sena
torius bei Kongreso narius, 
prašydami juos remti Baltijos 
kraštų pakvietimų ir priėmi
mą į NATO.

Dr. Vytauto Bieliausko
nuomone, vienas iš svarbiau
sių užsienio lietuvių uždavi
nių būtų savojo jaunimo įtrau
kimas į Lietuvių Bendruome
nę, į visą lietuvišką veiklų. 
Jaunimas galės daugiau atlik
ti ir politinėje srityje. Anta
nas Dundzila kėlė rezisten
cinės veiklos ir jos propaga
vimo svarbą. Būtina skelbti 
pasauliui, kad lietuviai rezis
tentai kovojo prieš sovietinę 
okupaciją,

(Nukelta į 5 psl.)
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REZISTENCINĖS
MINTYS DAINAVOJE

(Atkelta iš 3 psl.){

iškelti 1941 metų 
sukilimo svarbą, kovoti prieš 
pastebimus antilituanizmo 
(palyginant su antirasizmu ar 
antisemitizmu) reiškinius ir 
kt. Siūlė taip pat sukviesti 
jaunimo organizacijų vadovų 
konferenciją. Povilas Žum- 
bakis pritarė, kad . jaunimo 
tarpe pastebimas didėjantis 
nutautėjimas, kad jaunimas 
gal nepakankamai supažindi
namas su istoriniais rezisten
cijos faktais. Siūlė taip pat 
atkreipti dėmesį ir į vyres
niųjų užsienio lietuvių apsau
gojimą nuo įvairiausių išnau
dotojų.

Jaunimo rūpestis dėl 
kosmopolitizmo

Paskutinė šeštadienio diena 
buvo skirta jaunesniosios kar
tos pasisakymams aktualiais 
klausimais. Tačiau dar prieš 
jų simpoziumą buvo trumpai, 
bet šiltais žodžiais prisimin
tas dr. Vytautas Vardys, 
kurio mirties 5-rių metų liūd
na sukaktis bus 1998 m. spa
lio 19 d. Apie a.a. dr. Vytautą 
kalbėjo dr. Kazys Ambrozaitis, 
Juozas Baužys ir dr. Vytautas 
Bieliauskas, prisimindami ve
lionio asmenį, nuveiktus dar
bus, kai kurių bendradarbių 
atsiliepimus.

Jaunesniosios kartos simpo
ziumo tema: „Tautiškumas ar 
kosmopolitizmas lietuviškojo 
jaunimo kelyje”. Pokalbio da
lyviai — Daiva Karužaitė, Au
drius Girnius, dr. Vilija Kere- 
lytė ir Aistis Cvekelis. Pokal
biui vadovavęs dr. Arvydas 
Žygas pastebėjo, kad vis la
biau atsirandantis ir pastebi
mas kultūros suniveliavimas 
paliečia jr lietuvišką jaunimą. 
Tautiškunias vis labiau darosi 
nereikalingas, dvasinės ir lie
tuviškos vertybės užmiršta
mos.

Daiva Karužaitė, poetė ir 
dailininkė, kėlė mintį, kad 
kosmopolitizmo šaknys atsi
randa vis didėjančios technolo
gijos įtakoje. Dabar būti uni
kaliam ir neiti kartu su pa
sauliu darosi vis sunkiau. Ta
čiau yra būtina į tą pasaulį 
įnešti bent dalį ir savo kul
tūros.

Audrius Girnius, baigiąs 
ekonomikos mokslus Čikagos 
universitete, pripažino, kad 
tautiškumo sąmonė lietuviško 
jaunimo tarpe vis mažėja. 
Mažėja ir darbštumas, lietu
vių kalbos puoselėjimas, dora 
bei religijos praktikavimas. 
Todėl esą būtina susirūpinti, 
kad lietuviai per daug pasi
duoda kosmopolitinėms idė
joms.

Dr. Vilija Kerelytė, biolo
gė, chiropraktikė ir muzikė, 
papasakojo apie jos patirtą lie
tuviškosios aplinkos įtaką ir 
įspūdžius. Visa tai suteikė jai 
tautiškumo galvojimo atspa
rumą. Jos manymu, naujie
siems ateiviams bus lemta nu
tautėti greičiau, negu jos kar
tos čia augusiam jaunimui.

Aistis Cvekelis, vilnietis, 
šiuo metu Čikagoje tęsiąs me
dicinos studijas, stebėjosi, kad 
čia, Amerikoje, lietuviai susi
renka draugėn vien kad jie 
yra lietuviai, kad jiems rūpi 
lietuviški reikalai. Jis pabrė
žė, kad kosmopolitinės idėjos 
ypač mažai tautai yra labai 
pavojingos ir sunkiai bus nu
galimos.

Nuotaikingos vakaronės

Kiekvieną vakarą savaitės 
metu vis būdavo įvairenybių. 
Tai vaizdąjuosčių peržiūros iš 
praėjusių metų ĮLF studijų 
savaitės Jurbarke linksmybių, 
arba Bernardo Brazdžionio į 
Lietuvą sugrįžimo nepamirš-

Dariaus ir Girėno paminklas Marąuette Parke. Matyti praardyta pamink 
lo „nugara”. Nuotr. P. Petružio

TARP MUSU KALBANT
PASIDAIRIUS PRIE PAMINKLO

Šiandien nebegalima niur
nėti ir išmėtinėti. Šiandien te
galima pasakyti, kad valdžia 
(Chicago Park district) paža
dėjo ir ištesėjo. Dabar, praei
damas pro Dariaus ir Girėno 
paminklą, negali nepastebėti 
valdžios pastangų. Prieš ket
vertą savaičių atvykę žmonės 
praardė paminklo „nugarą”, 
nukėlė keletą marmuro plokš
čių ir paskui „nugaroje” iš
gręžė skyles. Baigdami darbą, 
pastatė keletą apsaugos už
tvarų ir jas apjuosė geltono
mis plastikinėmis juostomis. 
Jose matomas įspėjimas — 
„Caution”. Žmonės (tikriausiai 
specialistai), užbaigę darbą, 
išvažiavo, drauge išsiveždami 
ir nuo paminklo nuluptas 
marmuro plokštes.

O kas gi bus toliau? Atrodo, 
kad teks lukterėti. Valdžia nu
mato tik ateinantį pavasarį 
pradėti ir, ko gero, užbaigti 
paminklo atnaujinimo darbus. 
Dabar „atnaujinimu” užsiimi
nėja neklaužados. Anksčiau 
jie mėgavosi karštymu ir sli
dinėjimu, o dabar nešioja 
užtvaras ir drasko ištiestas 
juostas. Kada ne kada prie pa
minklo sustoja vienas kitas 
praeivis. Jų tarpe pasitaiko ir 
mūsiškių. Vienas su kitu pasi
kalba ir pasidalina įspūdžiais. 
Vieni mano, kad valdžia pa
dengs susidariusias išlaidas. 
Kiti mano, kad ir lietuviams 
teks prisidėti prie išlaidų pa
dengimo. Atliekant čekų ir

tami epizodai. Penktadienio 
vakare buvo jautriai prisimin
tas prieš 10 metų (1988.08.26) 
miręs nuolatinis Dainavos sa
vaičių bičiulis rašytojas Adol
fas Markelis. Apie jį kalbėjo J. 
Baužys, o ištrauką iš jo no
velės „Tėvas” paskaitė Reda 
Ardienė. Tą patį vakarą daly
viai buvo supažindinti su ne- 
.seniai išleista nauja rašytojo 
Vytauto Volerto knyga „Meilė 
žolei”. Buvo prisimintas ir gar
bingo jubiliejaus šiemet sulau
kęs dr. K. Ambrozaitis.

O savaitės pabaigai, šešta
dienio vakare, įvyko gražiai 
Julijos Gylienės rūpesčiu su
rengtas koncertas ir poezijos 
vakaras. Jame smuikininkas 
Valdas Vasaitis ir pianistas 
Alvydas Vasaitis grojo ir 
skambino pasaulinio masto 
muzikų kūrinius. Savo poezi
jos skaitė poetai Daiva Karu
žaitė ir Apolinaras Bagdo
nas. Vadovavusi visai progra
mai Julija Gylienė paskaitė 
Venancijaus Ališo poezijos 
posmus. Pabaigai solistė Vili
ja Kerelytė ir Algimantas 
Barniškis pateikė lengvosios 
estradinės muzikos dainų.

lenkų paminklų atnaujinimus, 
buvo panaudoti ir tų tautinių 
grupių piniginiai ištekliai. 
Čikagos miesto 15-tosios apy
linkes atstovas Virgil Jonės 
viešai pareiškė nuomonę, kad 
nederėtų naudotis lietuvių pi
nigine parama. Jis, pavyz
džiui, paminėjo Grand Park 
Buckingham fontaną, kurio 
atnaujinimui nebuvo pareika
lauta britų kilmės gyventojų 
paramos. Galima dar pridurti, 
jog vis dėlto Dariaus ir Girėno 
negalima lyginti nei su čekų, 
nei su lenkų tautiniais hero
jais, nei pagaliau su Bucking
ham. Negalima pamiršti, jog 
lietuviai, Darius ir Girėnas, 
buvo JAV piliečiai ir šio 
krašto karinių pajėgų vetera
nai.

Šiemet buvo neilinė proga 
atnaujinti paminklą ir pagar
biai paminėti tragiškojo skry
džio 65 metų sukaktį. Deja, to 
nebuvo padaryta. Ką gi, tai 
bus galima padaryti atei
nančiais metais. Kaip bebūtų, 
akibrokštu tapusio Dariaus ir 
Girėno paminklo atnaujinimo 
pastangų negalima lyginti su 
kitais, kaip sakoma, gyvy
binės svarbos uždaviniais. Tik 
gal nereikėtų paskęsti di
desnės, mažesnės ar tik taria
mos svarbos reikaluose ir ran
ka numoti į Dariaus ir Girėno 
paminklo atnaujinimo reika
lingumą. Juk tai mūsų pamin
klas. O mūsų gyvenamajame 
krašte „mūsų” ženklai vis ma
žėja ir mažėja.

Čia rašantysis neiškenčia 
nenuėjęs pasižvalgyti. Praėju
sį šeštadienį (rugsėjo 1 d.) 
buvo galima pasigėrėti sugrą
žintomis apsaugos užtvaromis 
ir „Caution” juostomis. Tačiau 
pirmadienį (rugsėjo 3 d.) teko 
nusivilti pasireiškusią netvar
ka. Atrodo, kad Darbo dieną, 
ar tos dienos išvakarėse, kažin 
kam prireikė „padirbėti”. Už
tvaros vėl buvo išvartytos, o 
juostos ištampytos. Beje, mū
sų paminklas ir vėl yra mar
ginamas išskaitomais ir neiš
skaitomais užrašais.

Rašantysis ne .kartą pagal
vojo, ar tik nereikėjo kuo nors 
pridengti praardytą paminklo 
„nugarą”. Ypač todėl, kad tik 
ateinančiais metais planuoja
ma pradėti atnaujinimo dar
bus. Tiio tarpu Amerikos lie
tuvių pastangomis pastatytas 
paminklas laukia geresnių 
dienų. Gal, ko gero, viskas su
sitvarkys? Gal anksčiau 
vėliau galėsime pasidžiaugti 
atnaujintu, pagerintu pamink
lu ir atiduoti deramą pagarbą 
kapitonui Stasiui Dariui ir lei
tenantui Steponui Girėnui.

Petras Petrutis

LIETUVIŲ TELKINIAI
DETROIT, MI

AUDROS KASPUTYTĖS 
IR BOB COPES

VESTUVĖS

Rugsėjo 5 d. Dievo Apvaiz
dos parapijos bažnyčioje, kun. 
Daniel Trapp suteikė Santuo
kos sakramentą Audrai Kas
putytei ir Bęb Copes. Šv. Mi
šias koncelebravo kun. Aloy
zas Volskis. Jaunąją prie alto
riaus palydėjo jaunosios brolis 
Edmundas Kasputis. Vyriau
sia pamergė buvo Rusnė Kas- 
putienė. Vyriausias pabrolys 
buvo Tom Kotek. Palydovai 
Andy Copes ir Aaron Copes. 
Mišių metu skaitinius skaitė 
jaunojo brolis dr. F. Larry Co
pes ir Daina Kasputienė. Mi
šių metu patarnavo Arija Kas
putytė, Tadas, Algytis, Vytas 
ir Linas Kaspučiai. Vargonais 
grojo Vidas Neverauskas. Gie
dojo Asta Jurgutytė. Bendram 
giedojimui vadovavo Pranas 
Zaranka. Mišiose dalyvavo 
jaunųjų mamytės. Mišių metu 
buvo prisiminti ir amžinybėn 
pašaukti jaunųjų tėveliai, a.a. 
Alfonsas Kasputis ir a.a. Fred 
Copes. Po sutuoktuvių jaunų
jų giminės, svečiai ir draugai 
dalyvavo vestuvinėje puotoje, 
vykusioje Dievo Apvaizdos 
Kultūros centre. Puotą pra
vedė Rika Kasputienė ir Vir
ginijus Kasputis. Šokiams gro
jo Rimo Kaspučio vadovauja
mas „Romantikos” orkestras.

Linkime jaunavedžiams 
daug saulėtų ir meile supintų 
dienų.

' KLEMENSUI 
URBŠAIČIUI 83-JI

Jūrų šaulių kuopos narys 
Klemensas Urbšaitis rugsėjo 7 
dieną šventė savo 83 gimta
dienį. Klemensas Urbšaitis gi
mė 1915 m. rugsėjo 7 d. Die
vaičių kaime, Šakių apskri
tyje, neturtingo ūkininko 10 
vaikų šeirpoje. Sulaukęs 18 
metų Klemensas stojo savano
riu į Lietuvos kariuomenės 
ryšių batalioną. Buvo apmoky
tas telefono-telegrafo specia
listu. Išėjęs atsargon, dirbo 
įvairius darbus ir tarnavo po
licijoje. 1944 m. vokiečių Ges
tapo buvo suimtas ir kaip po
litinis kalinys, metus laiko 
kalinamas įvairiuose kace- 
tuose, Vokietijoje. Gyvenda
mas Vokietijoje lankė elektro
technikos amato mokyklą.

Riešės kaimelio žirgyne, Vilniaus rajone. Nuotr. Viktoro Kapočiaus

1950 m. į New Yorką, o 
1980 m. persikėlė Detroitan, 
kur iki pensijos dirbo Fordo 
automobilių pramonėje. Su 
žmona Anele yra Pilėnų sto
vyklos paminklo mecenatas. 
Remia patriotines lietuviškas 
organizacijas. Jo gimtadienį 
paminėjo abi Detroito lietu
viškos radijo valandėlės.

LAIMĖJO STADIONO
PROJEKTO KONKURSĄ

Kauno Kultūros ir Sporto 
rūmai bus statomi Kalnie
čiuose, tarp Savanorių pros
pekto ir Žeimenos gatvių. Šio 
mėnesio pradžioje, buvo pas
kelbta, kad rūmų projektavi
mo konkurso pirmą vietą lai
mėjo Miliūno architektų įstai
ga Kaune, kuriai vadovauja 
arch. Eugenijus Miliūnas. 
Šiam projektui įgyvendinti, 
Miliūnas pasikvietė talkon de- 
troitiškį arch. Algimantą Bub- 
lį, turintį patirties uždarų sta
dionų projektavimuose. „Lie
tuviškų melodijų” radijo va
landėlė rugsėjo 8 dienos lai
doje perdavė pasikalbėjimą 
apie 10,000 vietų stadiono pro
jektą su arch. Eugenijų Miliū
nu, arch. Algimantu Bubliu ir 
įstaigos statybininku Vaidotu 
Strazdu. lm

DIEVO APVAIZDOS
PARAPIJOS SUKAKTIS

Dievo Apvaizdos parapija, 
Southfield, MI, šiuo metu 
švenčia 90-ties metų gyvavimo 
sukaktį. Iškilmės Dievo Ap
vaizdos Kultūros centre prasi
dės šeštadienį, spalio 17 d., 
koncertu ir pokyliu.
. Vaišių pradžia 6 vai. vak., o 

7 v.v. vyks Toronto „Volungės” 
choro koncertas. Po koncerto 
vakarienė ir šokiai, grojant 
Rimo Kaspučio orkestrui.

Sekmadienį, spalio 18 d., 
bus aukojamos iškilmingos šv. 
Mišios, dalyvaujant vysk. Pau
liui Baltakiui ir kitiems kuni
gams.

Šeštadienio pokyliui stalus 
bei vietas galima užsisakyti 
pas Kastytį Giedraitį, tel. 248- 
478-8456. Atsilyginti už bilie
tus būtina iki spalio 11-tos 
dienos. Bilietai koncertui ir 
vakarienei 30 dol. asmeniui. 
Moksleiviams nuo 14 iki 18 
metų amžiaus 20 dol. Kaina 
koncertui ir šokiams (be va
karienės) 15 dol. asmeniui.

Visi detroitiečiai ir windso- 
riečiai kviečiami dalyvauti šio
je parapijos šventėje.

r.s.
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Ten, kur tamsiai mėlyni šilai ir spindinčios ežerų akys...

DVIDEŠIMT PENKERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

AJA.
Savanoris kūrėjas,

Ats. ltn. JUOZAS KAŠUBA
Mirė 1973 m. rugsėjo 8 d.
Minint šią liūdną sukaktį, šv. Mišios bus aukojamos Pal. 

Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje, Lemont, IL, rugsėjo 15 
d., 8 vai. ryto, antradienį. Kartu bus prisiminta ir mokytoja 
a.a. Ona Kašubienė mirusi 1998 m. balandžio 23 d.

Prašome artimuosius ir pažįstamus prisiminti mūsų 
Tėvelius savo maldose.

Sūnūs Romualdas ir Jonas su šeimomis.

Amžinybėn išėjus
A.tA.

FILOMENAI TARULIENEI,
su pasiaukojimu eilę metų pratęsusiai pirmosios Čikagoje 
Bridgeporto lituanistinės mokyklos veikimą, jos DUKRAI, 
artimiesiems ir buvusiems mokiniams - gili užuojauta.

Balys Račkauskas

AJA.
GENOVAITEI ŠUKIENEI

mirus, jos vyrui dr. KAZIUI, dukterims IRENAI ir DANAI, 
sūnui RAYMONDUI ir jų šeimoms, seseriai JANINAI ir 
svainiui dr. JONUI ŠALNAMS reiškiame gilią užuojautą ir 
kartu liūdime.

Aldona ir Antanas Lipskiai 
Praurimė ir Leonidas Ragai

Brangiai Motinai
A.fA.

ONAI BRIEDIENEI
mirus, jos dukterį DALIĄ STONIENĘ su Šeima, jos vyrą 
JUOZĄ, širdingai užjaučiame.

Virginija Kvedaraitė-Hatzenbeler su šeima 
E. ir A.Kvedarai

Mirus
AJA.

GENOVAITEI DOMEIKAITEI 
ŠUKIENEI,

netekties valandoje gilią užuojautą reiškiame jos vyrui dr. 
KAZIUI ir šeimai, seseriai JANINAI ŠALNIĘNEI ir šeimai 
bei kitiems giminėms ir artimiesiems.

Jadvyga ir Domas Giedraičiai 
Angelė ir Albinas Ramiai 
Janina Vienužienė

Mielai JANINAI ŠALNIENEI ir šeimai, mirus jos mylimai 
seseriai

AJA.
GENEI

nuoširdžią užuojautą reiškia
Dalia ir Algis Augūnai 
Birutė ir Antanas Čiuriai 
Roma ir Jonas Mildažiai 
Alicija ir Henrikas Soliai 
Gražina ir Jonas Stankūnai
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APVERSTI LIKIMO KORTŲ
Pavasarį Lietuvoje naktimis 

iar kartą perskaičiau „Dievų 
nišką”. Dar kartą stebėjausi 
lutoriaus sugebėjimu, ne tik 
įprašyti įvykius, apibūdinti 
įuotaikas, bet ir tų „klipatų 
dipatėlių” skausmą išreikšti 
}u tam tikru humoru. Fiziškai 
būdama savo protėvių žemėje, 
itin išgyvenau Lietuvos pe- ' 
reitą Golgotos kelią, Antro pa
saulinio karo žalas mūsų 
kraštui.

Grįžusi, PLC krautuvėlėje 
nusipirkau Marijos Mašiotai- 
tės Urbšienės „Prisiminimai”. 
Tai vaikų literatūros kūrėjo 
Prano Mašioto duktė, ministro 
Urbšio žmona, kultūros isto
rikė. Sklandžia, turtinga kal
ba ji piešia vaizdus savo vai
kystės Latvijoje, gyvenimo Ne
priklausomoje Lietuvoje, kie
tos Sibiro realybės. Prisimini
mai dvelkia nuotaikomis lai
kų, kuriuose gyveno mūsų se
neliai ir tėvai.

Vyrui pasiūlius, ėmiau skai
tyti Barono „Abraomas ir sū
nus”. Truputį pažinojau Ba
roną, jo šeimą. Dabar stebė
jausi jo įžvalgumu į mūsų, 
kaip užsienio lietuvio, ir kaip 
žmogaus, sielą. Abraomas pa
kluso Dievui — buvo pasiryžęs 
Jam paaukoti net savo sūnų, 
bet Dievo balsas paskutiniu 
momentu sulaikė jo ranką ir 
sūnus netapo auka. Yra įstaty
mai, yra gyvenimo dėsniai, 
yra tvarka. Jų besilaikant, 
viskas turėtų klostytis sa
vaime. O ką daryti, kai sūnus 
veda ne pagal tėvo norus? Ką 
daryti, kai marti pradeda pla
čiau dairytis? Ką daryti, kai 
anūkas pažeidžia įstatymus? 
Pinasi sąžinė ir meilė. Ir dar 
kartą byra ašaros dėl likimo 
skirtos kortos.

Lietuvai likimo skirta korta 
nelengva. Nors Valdas Adam
kus yra populiarus preziden
tas, žmonės juo pasitiki, ta
čiau ir jis burtininko lazdele 
negali nuimti visų skausmų. 
Žurnale „The Economist” 
(1998.IX.4) statistika rodo, 
kad Lietuvoje savižudybės nuo 
1989 metų pakilo 70%. Teigia
ma, kad tai yra pasekmė dep
resijos, kylančios dėl staigių 
socialinių permainų, nutrauk
tų senų ’ šalpos struktūrų bei 
nedarbo.

Todėl, nepaisant savų bėdų, 
„Saulutės”, Lietuvos vaikų 
globos būrelio savanorės sten
giasi padėti vargingai gyve
nantiems vaikučiams Lietu
voje. Per metus išsiunčiama 
apie 1,000 siuntinių. „Lithua
nian Mercy Lift” dėka, ameri
kiečiai apmoka persiuntimą. 
Sister Dot dėka, St. Patrick’s 
parapijiečiai kiekvieno mėne
sio trečią sekmadienį atneša 
maišus rūbų, kuriuos „Saulu
tė” atrenka ir supakuoja. 
„Saulutė” turi „Konkretaus 
vaiko rėmimo programą”. Pa
sižadantys paaukoti 20 dol. 
per mėnesį (t.y. 240 dol. per 
metus), gali remti specifinį 
vaiką. Rėmėjas gauna vaiko 
aprašymą, nuotrauką ir gali, 
jei nori, su vaiku bei jo šeima 
artimiau bendrauti. „Saulutė” 
remia į šeimas ar šeimyninius 
globos namus paimtus vaikus, 
taip pat vaikus su negalia, 
gausias šeimas. Lietuvoje 
bendradarbiaujama su patiki
mais žmonėmis, o „Saulutės” 
narės dažnai vyksta į Lietuvą 
ir aplanko remiamuosius.

Žinome, kad paramai reikia 
rūbų, avalynės, žaislų, higie
nos priemonių, bet reikia ir pi
nigų, o iš dangaus jie nebyra. 
Nors kartais ir atrodo, kad 
atėjo tiesiog iš Dievo rankos...

Todėl rugsėjo 27 d., 3 vai. 
p.p. Jaunimo centre „Saulutė” 
ruošia baritono Vytauto Juo- 
zapaičio koncertą. Jam akom

panuos Nijolė Ralytė, žymaus 
dainininko Prudnikovo žmo
na.

Vytautas Juozapaitis 1997 
metais Čikagoje dainavo ope
roje „Marta”, o 1998 m. ope
retėje „Čigonų baronas”. 1997 
metų pooperiniame koncerte 
Jaunimo centre savo balsu ir 
imponuojančia išvaizda suža
vėjo ne vieną klausytoją. Solis
tas jaunas, Lietuvos muzikos 
akademiją baigė 1989 metais 
ir tais pačiais metais tapo V. 
Prudnikovo klasės asistentu- 
stažuotoju. Laimėjo pirmą vie
tą 1992 m. Lietuvos vokalistų 
konkurse. Po to vyko 1992 ir 
1993 m. vasaros stažuotės 
Belgijoje, Europos operinio vo
kalinio meno centre, kur atli
ko naujai pasiruoštus vaidme
nis. Dainavimo studijas 1993 
m. Juozapaitis tęsė New Yor- 
ke pas Marlena Malas. Reikš
mingas laimėjimas — diplo
mas Luciano Pavarotti kon
kurse. Juozapaitis yra daina
vęs su puikiais dirigentais — 
M. Rostropovich, J. Frantz, E. 
Mueller, J. Domarku, J. Alek
sa, S. Sondeckiu ir kitais. 
Koncertavęs ne tik Lietuvoje, 
bet ir Latvijoje, Estijoje, Če
kijoje, Belgijoje, Ispanijoje, 
Norvegijoje, Japonijoje ir ki
tuose kraštuose.

Nijolė Ralytė baigė M. K. 
Čiurlionio meno mokyklą, vė
liau Lietuvos konservatoriją 
fortepijono specialybę. Nuo 
antro kurso pradėjo dirbti 
koncertmeistre operos studi
joje, o po baigimo — dainavi
mo katedroje. Su daugeliu 
jaunų dainininkų dalyvavo 
konkursuose ir buvo atžy
mėta diplomais. Ji yra paruo
šusi daugybę vokalinės muzi
kos repertuarų, įrašytų tele
vizijoje, radijuje, plokštelėse, 
DC. Grojo daugelyje pasaulio 
šalių, stažavosi Vokietijoje. 
Šiuo metu dėsto koncertmeis
terio discipliną pianistams 
Lietuvos Muzikos Akademi
joje.

Šiuo koncertu tęsiamas sau
sio mėnesį pradėtas „Ratukai 
Remigijui” vajus. Dešimties 
metukų Remigijus yra augin
tinis alytiškių šeimoje, kurioje 
yra trys savi vaikai ir šeši 
našlaičiai. Prieš penkerius 
metus jį pastebėjo vaikų prie
glaudoje. Suprato, kad, pasi
likus ten, Remigijaus laukia 
sunki ateitis ir geroji šeima 
pasiėmė jį pas save. Remigijus 
turi tik dešinę rankytę — nėra

Tautos šventės pa
minėjimas Cicero apy
linkėje ruošiamas rugsėjo 13 
d. Mišios bus Šv. Antano para
pijos bažnyčioje 11 vai. r. Cice
ro jūrų šaulių kuopa „Klai
pėda” dalyvaus su vėliavomis. 
Po Mišių parapijos salėje bus
vaišės, dr. Arvydo Žygo pas- kontraktus, ir t.t. Ši programa
kaita ir progai pritaikytos de
klamacijos, kurias atliks Ja- 
nutė Pėstininkienė. Rengia 
LB apylinkės valdyba ir Cice
ro ALTo skyriaus valdyba. 
Visi Cicero ir apylinkių lietu
viai kviečiami gausiai daly
vauti.

Midland Savings taupy
mo bendrovė per Algirdą 
Brazį įsigijo viso stalo bilietus 
į „Draugo” pokylį, rengiamą 
rugsėjo 20 d., sekmadienį, 4 
vai. popiet, Martiniųue salėje.

Teodoras Rudaitis paėmė 
viso stalo bilietus į „Draugo” 
pokylį ir ruošiasi linksmai su 
savo bičiuliais inžinieriais bei 
kitais artimaisiais praleisti 
sekmadienio, rugsėjo 20 d., po
pietę Martiniųue salėje. Bus 
labai malonu T. Rudaičio 
svečius susitikti, bet būtų 
nemažiau malonu ir Jus poky
lyje pamatyti... Jeigu negalite 
sudaryti svečių stalo, bent 
įsigykite pavienius bilietus; 
kreipkitės į „Draugo” admi
nistraciją.

Nekalto M. Marijos Pra
sidėjimo vienuolijos sese
lės Laimutė Kavišaitė ir 
Aušrelė Adomaitytė atvyko 
iš Lietuvos. Jos mokytojauja 
lituanistinėse mokyklose — 
Maironio Pasaulio lietuvių 
centre ir Čikagos lit. mokyk
loje — Jaunimo centre. Abi 
seselės dalyvaus NP seselių 
rėmėjų metinėje šventėje spa
lio 4 d., 3 vai. p.p. Jeigu ne
turėjote progos su šiomis se
selėmis susipažinti, galėsite 
tai padaryti Jaunimo centro 
didžiojoje salėje vakarienės 
metu (vakarienė 4 vai. p.p, 
Mišios jėzuitų koplyčioje — 3 
vai. p.p.).

Šv. Mišios vaikams Pa
laiminto Jurgio Matulaičio 
misijoje bus aukojamos sek
madienį, rugsėjo 13 d., 9 vai. 
r. Visos šeimos su vaikais 
kviečiamos dalyvauti, prašant 
Dievą laiminti juos naujuose 
mokslo ir organizacinės veik
los metuose.

nei kojų, nei kairės rankos. 
„Saulutė” nori įtaisyti Remigi
jaus poreikiams pritaikytą ra
tuotą kėdę („wheelchair”) — 
elektrinę, kylančią aukštyn ir 
žemyn. „Saulutė” dėkoja iki 
šiol šiam tikslui aukojusiems 
ir kviečia visus gausiai atsi
lankyti į Vytauto Juozapaičio 
koncertą, kad Remigijaus ir 
kitų vargingai gyvenančių vai
kučių nelaimingoji likimo kor
ta virstų skaidria vaivorykšte.

Indrė Tijūnėlienė

Vaikučiai padeda Lietuvos vaikučiams — nelengvas darbas karštą dieną krauti „Saulutės” Lietuvos vaikų globos 
būrelio siuntinius į talpintuvą: Andrėja Siliūnaitė, Julius Lietuvninkas, Amelija Siliūnaitė ir Aleksas Siliūnas.

Nuotr Indrės Tijūnėlienės

Savanoriai advokatai at
sakys telefonus Chicago Bar 
Association būstinėje ir nemo
kamai patars legaliais reika
lais šeštadienį, rūgs. 19 d. nuo 
9-12 v.r. Bus galima pa
klausti įvairius klausimus 
apie šeimos teisės reikalus,

tipiškai vyksta kas treči'ą 
mėnesio šeštadienį ryte. Ja 
pasinaudoti skambinkite (312) 
-554-2001 programos valando
mis.

Secretary of State 
George Ryan, respublikonų 
kandidatas į gubernatorius, 
sustabdė penkiose vietovėse 
komercinių vairuotojų egza
minavimą. Tai Melrose Park 
centre, kurioje praeitą savaitę 
federaliniai agentai atrado 
nelegalumus, ir keturiose ki
tose vietovėse. Ryan tvirtina, 
kad jo administracija stengia
si išnaikinti nelegalumus; jo 
oponentas į gubernatoriaus 
postą, demokratas Glenn 
Poshard teigia, kad fe
deraliniai agentai atrado 
„rimtas problemas” Ryan ad
ministracijoje.

Glenview Navai Air Sta- 
tion buvo svarbi treniravimo 
bazė lakūnams Antro pasauli
nio karo metu. Taigi ir atsira
do grupė veteranų ir istorikų, 
kurie prieštarauja bazės per
vedimui komerciniam išvysty
mui. Grupė nori iškovoti, kad 
išliktų bent pagrindinis han- 
garas. Jį paverstų aviacijos ir 
mokslo muziejumi. Tas pasiū
lymas daug kam patinka, 
tačiau dar neaišku, kuo reika
lai baigsis. Nors ir nėra planų 
pagrindinį hangarą sunaikin
ti, veteranų ir istorikų grupė 
neturi nei pinigų, nei politinio 
užnugario.

IŠKILIOS MOTERS 
ŽYMENIU PAGERBSIME 
DANUTE BINDOKIENĖ
Danutė Bindokienė, „Drau

go” dienraščio vyr. redaktorė, 
savo vedamuosiuose tiksliai 
nagrinėja pasaulinius ir die
nos įvykius, išreikšdama kata
likišką mintį moralės atžvil
giu ginčytinuose klausimuose.

Rašytoja, žurnalistė, buvusi 
lituanistinės mokyklos moky
toja, paskaitininkė, savo dar
bais visuomenei yra nusipel
niusi didelės pagarbos. Todėl 
ALRK Moterų sąjunga nutarė 
ją pagerbti iškilios moters žy
meniu. Visuomenė, ypač gi
minės, draugai ir pažįstami 
kviečiami dalyvauti Danutės 
Bindokienės pagerbime, š.m. 
spalio 24 d., 12 vai. vyk
siančiame The Mayfield resto
rane, 6072 S. Archer Avė., 
Čikagoje. Apie dalyvavimą 
prašoma iš anksto telefonu 
pranešti Stasei Viščiuvienei, 
773-247-8453, Reginai Vaitkū- 
nienei, 773-737-7780, arba 
Angelei Leščinskienei, 773- 
582-7452.

PLC gegužinėje svečius linsmina „TėviSkės" 
tautas Jagminas ir Alfonsas Seniūnas.

kapela. Iš kairės: Jūra Bakaitienė, Stasė Jagminienė (vadovė), Vy- 
Nuotr. V. Jasinevičiaus

PASAULIO LIETUVIŲ CENTRAS 
LIETUVIŠKO GYVENIMO JUNGTIS

Gerai žinome, kad pirmieji 
žingsniai sunkiausi, pirmieji 
rūpesčiai didžiausi. Tai pergy
veno centro steigėjai, rėmėjai, 
nariai, Pasaulio lietuvių cen
tras rugsėjo 26 d. švenčia 
dešimties metų gyvavimo su
kaktį. Gyvename skubėjimo, 
nepastovumo laikus, vyksta 
nuolatinis judėjimas, todėl 
keičiasi gyvenvietės aplinka. 
Pradėjus didesniam lietuvių 
skaičiui palikti senąsias gy
venvietes ir apsigyvenus erd
vesniuose priemiesčiuose, pri
brendo reikalas įkurti lietu
višką centrą, kuriame nors Či
kagos priemiestyje. Lemontas 
buvo patogi vieta, nes čia jau 
buvo savo namus įsigiję ateiti
ninkai, o jų kaimynystėje buvo 
parduodami buvę kunigų se
minarijos dideli pastatai, su 
nemažu žemės plotu.

Šiam labai svarbiam tikslui 
įgyvendinti pinigus sudėjo 
žmonės, jau anksčiau suvokę, 
kad Lemonto lietuviško centro 
reikia. Juk reikėjo kaip nors 
suburti po plačias apylinkes 
išsisklaidžiusius lietuvius. Jie 
puikiai suprato, kad dar kele
tas metų ir dingsime sveti
moje aplinkoje. Aukoti mes 
įpratę, ir nuo pačių pirmųjų 
Amerikoje įsikūrimo dienų

Visi kviečiami sekmadie
nį, rugsėjo 13 d. atsilankyti į 
JAV LB Lemonto apylinkės 
gegužinę, PLC sodelyje, Le- 
monte. Vasarėlė baigiasi, pas
idžiaukime gražiu oru ir malo
nioje aplinkoje susitikti su 
draugais ir pažįstamais ir pa
remti LB apylinkės veiklą. 
Dalyvaukime visi.

Korp! Neo-Lithuania vyr. 
valdyba rengia golfo žaidynes 
rugsėjo 20 d. (sekmadienį) 
Cinder Ridge golfo laukuose. 
Žaidynės prasidės 11 vai. r. 
Suinteresuotieji golfininkai 
prašomi kreiptis į Eduardą 
Modestą 630-794-0500. Pelnas 
skiriamas korporacijos Stipen
dijų fondui.

mes visą lietuvišką veiklą, 
spaudą, mokyklas, stovykla
vietes įkūrėme ir išlaikėme tik 
savo pačių aukomis ir neap
mokamu darbu.

Šiandien jau matome, kad 
PLC įkurtas pačiu laiku. Jis 
pajėgė sujungti, išsisklaidžiu
sius lietuvius ir šiandien, 
švęsdami dešimties metų gy
vavimo sukaktį džiaugiamės, 
kad turime savus lietuviškus 
namus ir tik nuo mūsų pri
klauso jų tolimesnis išsilai
kymas. Centras ne tik kad 
išsilaikė, bet labai prasiplėtė, 
pagražėjo, pagausėjo lankyto
jais, o taip pat padidėjo PLC 
šeima — nariai.

Pasaulio lietuvių centre 
vyksta religinė, švietimo, kul
tūros, politinė, socialinė, bei 
pramoginė veikla. Maironio li
tuanistinė šeštadienio mokyk
la savo mokinių skaičiumi 
taip paaugo, kad jai reikia 
naujų klasių, kad visi norin
tieji galėtų joje mokytis. Mo
kykla brandina lietuviško žo
džio grožį ugdo supratimą, 
kad tai mūsų tautos kalba ir 
savos kalbos mokėjimas su
jungia mus į didžiulę lietuviš
ką šeimą — lietuvių tautą. Sa
vos kalbos mokėjimas, pažini
mas lietuvių gyvenime labai 
svarbus. Mokykla supažindina 
su lietuvių tautos istorija, geo- 
grafija, literatūra ir jos kūrė
jais, savo vietą randa lietu
viška daina ir tautinis šokis. 
Montessori mokyklėlė „Žibu
rėlis” turi rytinę ir popietinę 
klasę, o taip pat ir pačių jau
niausių „pipirėlių” klasę, Pa
laiminto Jurgio Matulaičio mi
sijos bažnyčia lankytojų skai
čiumi labai pagausėjo, kartais 
sunkiai telpa ne tik pačioje 
bažnyčioje, bet ir jos priean
gyje. Žemutinėse centro patal
pose įsikūręs Lietuvių dailės 
muziejus, dailininkų kūrinių 
parodomis ir gausiais koncer
tais skleidžia mūsų tautos 
kultūrą. Centre savo įstaigas 
turi PL Bendruomenė, Lietu
vių fondas, „Pasaulio lietuvis”, 
LB Lemonto apylinkė, Sociali
nių reikalų taryba, skautai, 
centre surenkami siuntiniai 
siuntimui į Lietuvą.

Norėdami atkreipti ameri
kiečių dėmesį, nuo centro au
tobusais važiuodavome į Čika
gą demonstruoti prieš Lietu
vos okupaciją, reikalaudami 
Lietuvai laisvės. Amerikai pri
pažinus Lietuvos nepriklau
somybę, tą popietę didžiulė 
minia pripildė centro aikštę, 
džiaugėmės su tauta, kad pa
galiau įvyko stebuklas.

Skaudžiai išgyvenome sau
sio 13-tosios įvykius, rinkomės 
į bažnyčią prašyti Aukščiau
siojo pagalbos, didžiavomės 
lietuvio drąsa, okupanto tan
kus sutinkant daina ir pa
siryžimu nepasiduoti ir nesi
traukti. Skaudūs ir džiugūs 
įvykiai mus dar labiau su
jungė, pąjutome, kad tėvynė 
yra tik viena.

Centrą lankė ir mums kal
bėjo daug aukštų Lietuvos val

džios žmonių. Didesni ir ma
žesni dainos vienetai, iš įvai
rių Lietuvos miestų džiugino 
mus savo dainomis. Su dideliu 
ilgesiu klausėmės jų dainų ir 
troškome ją aplankyti.

Per tuos visus metus stengė
mės išlaikyti lietuviškus pa
pročius, tradicijas, švęsti 
šventes. Stengėmės tas visas 
tradicijas perduoti jaunesnie
siems. Prie centro veikos pri
sideda daug žmonių vieni savo 
darbu, kiti pinigine parama. 
Centro išlaikymu, augimu, ge
resniu, patogesniu pritaiky
mu žmonių poreikiams rūpi
nasi centro taryba ir valdyba. 
Jie taip pat rūpinasi, kad 
centre gyvenantiems vyresnio 
amžiaus lietuviams būtų jau
ku, patogu ir gera gyventi. 
Lankytojų skaičius didėja ir iš 
to sprendžiame, kad centras 
patenkina daugumos reikala
vimus. Šiuo metu centro tary
bos pirmininkas yra Rimas 
Griškelis, o valdybos pirmi
ninkas Kęstutis Ječius. Jau 
baigiama įrengti apatinė salė 
su scena, < kurioje rengsime 
koncertus ir kitus renginius, o 
taip pat ji bus pritaikyta ir 
sportui. Norime, kad augantis 
jaunimas iš mažens priprastų 
ir pamiltų lietuviškus centrus.

Rugsėjo 26 d. švęsime de
šimties metų gyvavimo su
kaktį. Švęskime ją visi kartu: 
jauni, vyresni, seniau ar tik 
dar naujai atvykę. Pagal savo 
pasirinkimą prisidėkime prie 
centro tolimesnio gyvavimo. 
Šie Pasaulio lietuvių centru 
pavadinti namai yra mūsų vi
sų, mes esame jų šeiminin
kai.

Lemonte, jo apylinkėse ir 
tolimesnėse vietovėse gyvena 
daug lietuvių. Pasaulio lietu
vių centras yra mūsų lietu
viško švietimo, kultūros cen
tras, jei dar nesate centro 
nariai, dešimtmečio proga tap- 

Bronė Nainienė

SKELBIMAI
• 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.)
• Vidas Neverauskas, 

Wheaton, IL, paaukojo Daina
vos Jaunimo stovyklai $1,000. 
Šiuo metu jo įnašas Dainavos 
Jaunimo stovyklai $1,610.

(sk.)
• JAV LB Vidurio Vakarų 

apygardos valdyba nuošir
džiai dėkoja už aukas:, Anta
nui ir Birutei Vilučiams už $50; 
Stasei Korres už $105; Agutei 
Tiškuvienei už $20; LB Cicero 
apylinkei už kavą ir indus kavai 
JAV LB Vidurio Vakarų apy
gardos gegužinės metu.

(sk.)
• Gausite veltui anketą 

žaliai kortelei apsilankę Bal- 
tia Express siuntinių bendro
vėje, 7269 S. Harlem Avė., 
Bridgeview, IL, tel. 708-458- 
3910.

(sk.)
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