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Žinios iš Lietuvos — Elta

TVF dabar įpareigos 
trims metams

Rusijos ir Estijos derybos 
dar nebaigtos

Į
Vilnius, liepos 28 d. (Elta) — 

Per vyriausybės rūmuose įvyku
sią spaudos konferenciją Lietu
vos finansų ministras Eduardas 
Vilkelis informavo, kad šį rytą 
susitiko su Lietuvoje viešinčios 

. Tarptautinio Valiutos Fondo 
(TVF) misijos atstovais. Jie at
vyko į Lietuvą aptarti trečiojo 
Lietuvos ekonominio politikos 
memorandumo projektą, jo su
darymo galimybes ir sąlygas.

Per susitikimą, anot ministro, 
TVF atstovai pasisakė prieš 
Lietuvos vyriausybės spren
dimus kai kurioms įmonėms ati
dėti įsiskolinimus už 1993-iuo- 
sius metus ir Pridėtosios vertės 
mokesčio įstatymo pakeitimus.

Naujasis Lietuvos ekonomi
nės politikos memorandumas 
apims ne vienerius metus, kaip 
iki šiol, o trejus metus. TVF 
misijos atstovai ketvirtadienį ir 
penktadienį toliau tęs susiti
kimus su šalies ministerijų va
dovais, o pirmadienį bus api
bendrinti šių susitikimų rezul
tatai, abiejų pusių pasiūlymai 
bei pastabos.

Kas trukdo 
Lietuvos ekonomikai

Ketvirtadienį spaudos konfe
renciją Seimo rūmuose surengė 
buvęs ekonomikos ministras Ju
lius Veselka. Jo nuomone, yra 
kelios filosofijos, vyraujančios 
aukščiausiose valdžios viršūnė
se, kurios iš esmės ir nulemia 
Lietuvos murkdymąsi ekonomi
nėje baloje. Pirma — politikų 
galvose dominuoja savo svar
bumo (galios pademonstravimo) 
ir godumo filosofija.

Pavyzdžiui, Marijampolės pie
no kombinatą buvo nuspręsta 
parduoti už konvertuojamą va
liutą. Įmonę įvertino tarptau
tiniai ekspertai ir beliko 
pasirašyti naudingą kontraktą, 
tačiau noras pademonstruoti, 
kas tvarko reikalus,pakuždėjo, 
kad užsieniečiai taps darb
daviais, supirks visą Lietuvos 
pieną, išstums daugelį valdinin
kų iš kėdės. Kitas pavyzdys — 
viešbutis Lietuva. Už jį buvo 
suderėta gauti 10 milijonų dole
rių į privatizavimo fondą, dar 16 
milijonų dol. buvo skiriama in
vesticijoms. Vėl nugalėjo noras 
parodyti savo svarbą. Po šių 
sandorių sužlugdymo į Lietuvą 
neatėjo nė vienas didesnis inves
titorius.

Kita neigiama filosofija — 
rankų kilnojimas Seime: nežiū
rima, kas kalbama ir siūloma, 
o tik kas kalba. J. Veselka kriti
kavo ir aklą pasitikėjimą užsie
nio ekspertais, ypač įpirštą 
Valiutų Tarybos modelį, kuris 
neskatina prekių judėjimo ir pa
slaugų plėtros.

Apie tai, kaip išbristi iš eko
nominės balos, Seimo narys 
kalbėjo nedaug, sakė išeitį 
matąs „viršūnių reformoje, nes 
ekonomikos reformą daro ne 
masės, o jos”. Viršūnėse, pasak 
Juliaus Veselkos, turi būti dau
giau jaunų demokratinės mąs
tysenos žmonių. Vienu priimti
niausių vadų jis paminėjo Egidi
jų Bičkauską.

Valstybė gauna beveik 
11 milijonų litų kasdien

Finansų ministro Eduardo 
Vilkelio teigimu, dabar kasdien 
į valstybės biudžetą įplaukia 
10.8 milijonai litų. Ši suma ati

tinka vyriausybės lėšų surin
kimo planą. Praėjusį mėnesį per 
dieną valstybės iždas pasi
pildydavo 9.2 milijonais litų.

Biudžetas, jau jį tvirtinant, 
buvo padidintas 40 milijonais li
tų, todėl ir vykdyti jį buvo sunku. 
Dabar įmonių nepriemoka biu
džetui siekia daugiau kaip 600 
milijonus litų. Dar labiau su
griežtinta tabako gaminių, alko
holio ir benzino prekybos tvar
ka. Tai prekių grupės, kurios 
„išvengdavo” mokesčių.

Griežtesnės sankcijos davė 
vaisių — birželio mėnesį iš 
tabako mokesčio į biudžetą 
įplaukė daugiau kaip 8 mili
jonai.

Lietuvos krepšininkai 
laimėjo Europos taurę

Šiandien Lietuvos ministras 
pirmininkas Adolfas Šleževičius 
Vyriausybės rūmuose priėmė 
Lietuvos jaunių krepšinio rink
tinės, laimėjusios Europos 
taurę, sportininkus ir trenerius. 
Juos priimant dalyvavo grupė 
ministrų, rinktinės rėmėjai, 
sporto organizacijų vadovai. 
„Lietuva turi nacionalinį turtą 
— krepšinį, tačiau tik visiems 
padedant galima pasiekti, kad 
jis duotų gerų rezultatų”, 
pasakė rinktinės vyriausiasis 
treneris Jonas Kazlauskas, 
įvertindamas savo auklėtinių 
pasiekimus.

Premjeras Adolfas Šleževičius 
pasakė, kad Europos čempiona
to aukso medaliai — didelė 
šventė ne tik sportininkams, bet 
ir visai Lietuvai, padėkojo jau
niesiems krepšininkams bei jų 
treneriams, rėmėjams už gerą 
Lietuvos sporto atstovavimą ir 
įteikė dovanas. Rinktinei taip 
pat paskirta 25,000 litų premija.

Rusija pagaliau
ratifikavo sutartį

Vilnius, liepos 22 d. (AGEP) 
— Rusijos parlamentas liepos 21 
d. ratifikavo prieš dvejus metus 
pasirašytą teisinės pagalbos su
tartį su Lietuva. Lietuvos par
lamentas šią sutartį ratifikavo 
netrukus po jos pasirašymo 
1992 m. vasarą. Už sutarties 
ratifikavimą Rusijos parlamen
to žemesniuosiuose rūmuose — 
Dūmoje balsavo 225 deputatai, 
10 balsavo prieš ir 29 susilaikė.

Lietuvos generalinis prokuro
ras Artūras Paulauskas labai 
palankiai įvertino Rusijos par
lamentarų sprendimą, pareiš
kęs viltį, kad tai palengvins 
daugelio bylų nagrinėjimą. 
Pasak jo, maždaug pusė Lietu
voje iškeltų kontrabandos bylų 
yra susijusios su Rusija. Tačiau 
Paulauskas abejoja, ar teisinės 
pagalbos sutarties ratifika
vimas turės įtakos sausio 
13-osios bylos eigai. Jo nuo
mone, Maskva nepakeis nuosta
tos neišduoti Lietuvai poros de
šimčių perversmininkų, besis
lapstančių Rusijos teritorijoje.

Rusijos Valstybės Durna ket
virtadienį taip pat ratifikavo 
teisinės pagalbos sutartį su 
Estija. Tuo tarpu panašios 
sutarties su Latvija ratifika
vimas atidėtas iki bus ratifi- 
kūptos sutartys dėl kariuo
menės išvedimo.

Rusijos teisingumo ministras 
Jurij Kalmykov, pristatydamas 
sutartis, pareiškė, kad jų

Liepos 18 d. APPLE mokytojų kursų pradžios iškilmės Mokytojų Kvalifikacijos Instituto aktų 
salėje kalbėtojų tarpe buvo Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkas Bronius Nainys, JAV 
ambasados Lietuvoje kultūros atašė Viktoras Sidabras ir (kalba) švietimo ir mokslo sekretorius 
Remigijus Motuzas. Tą pačią dieną kursai prasidėjo ir Kaune bei Klaipėdoje. Rugpjūčio 1 d. kur
sai prasideda Marijampolėje, Kėdainiuose, Panevėžyje.

Referendumais balsuotojai 
kreipė Lietuvos kelią

Vilnius, liepos 19 d. (Elta) — 
Ruošiantis rugpjūčio 27 d. artė
jančiam referendumui „Dėl ne
teisėto privatizavimo, nuvertin
tų indėlių ir akcijų bei pažeistos 
teisėsaugos”. Elta apžvelgė 
lig šiol Lietuvoje buvusių refe
rendumų istoriją. Busimasis re
ferendumas bus jau ketvirtasis. 
Visi referendumai įvyko jau po 
Nepriklausomybės atkūrimo 
1990 m. kovo 11 dieną.

Referendumo įstatymas buvo 
priimtas tik 1989 metais. Iki to 
laiko referendumas, kaip tautos 
valios išraiška, nebuvo pripažįs
tamas.

1991 m. žiemą, netrukus po 
kruvinųjų sausio įvykių, 
tuometinė Aukščiausioji Taryba 
nutarė vasario 9 d. paskelbti gy
ventojų visuotinę apklausą — 
plebiscitą (tai skiriasi nuo refe
rendumo tik tuo, kad jame priim
ti sprendimai neturi įstatymo 
galios). Buvo prašyta, kad bal
suotojai slaptu balsavimu pasi
sakytų pagrindiniu Konstituci
jos teiginiu: „Ar jūs už tai, kad 
Lietuvos valstybė būtų nepri
klausoma demokratinė respub
lika?”.

Tai buvo lyg ir savotiška reak
cija į Sovietų Sąjungos Aukš
čiausiosios Tarybos pirmininko 
A. Lukjanov inspiruotą bendra- 
sovietinį referendumą, kuriam 
teikiamame klausime „Kas už 
tai, kad būtų išsaugota vieninga 
SSRS?” tikėtasi teigiamo atsa
kymo. Lietuva tame referendu
me (jis vyko kovo mėnesį) daly
vauti atsisakė. Tačiau jos atsa
kymas į savojo plebiscito klausi
mą buvo labai tvirtas: taip, mes 
už nepriklausomą demokratinę 
Lietuvą. Iš 2,652,738 balsavimo 
teisę turinčių, tuo klausimu 
balsavo 2,241,992. Iš jų dau
giau, kaip trys ketvirtadaliai 
pasisakė už Lietuvos nepriklau
somybę: 2,028,339. „Ne” atsakė 
tik 147,040.

Ir ši nuostata buvo įtvirtinta 
1992 m. kitame referendume 
priimtoje Konstitucijoje. Pir
masis jos straipsnis toks: „Lie
tuvos valstybė yra nepriklauso
ma demokratinė respublika”.

Pagal tuometinį ir šiemet pa
taisytą Referendumo įstatymą 
referendume priimti sprendimai 
galioja, jeigu už juos pasisako ne

ratifikavimas liudija „gerą 
Rusijos valią” ir jos padės ginti 
rusakalbių teises Lietuvoje bei 
Estijoje.

mažiau kaip pusė visų rinkimų 
teisę turinčių piliečių.

Tokio balsų skaičiaus nepa
vyko surinkti kitų metų gegu
žės 23 d. vykusiame referen
dume dėl Lietuvos Respublikos 
Prezidento institucijos atsta
tymo.

Tada buvo įregistruoti 
2,578,372 piliečiai, turėjusieji 
teisę dalyvauti referendume. 
Tame referendume balsavo tik 
1,522,234 balsuotojų ir už 
pateiktą įstatymo projektą 
pasisakė 1,056,898 rinkėjai. Ir 
nors jam nepritarė vos 390,162 
balsavusieji, įstatymas buvo 
nepriimtas, nes buvo nepakan
kamai pasisakančių už. Įstaty
mo šalininkai tesudarė apie 
41% bendro rinkėjų skaičiaus.

Tam referendumui buvo 
siūloma pateikti ir dar vieną 
klausimą — „Dėl buvusios 
SSRS kariuomenės, dabar pri
klausančios Rusijos Federacijai, 
besąlygiško ir neatidėliotino iš
vedimo iš Lietuvos Respublikos 
teritorijos 1992 metais ir pa
darytos žalos Lietuvai atlygi
nimo”

Tačiau tuo metu jau beskylan-

„Dienos” redaktorius 
atleistas iš pareigų

Vilnius, liepos 22 d. (AGEP) 
— „Dienos” (buv. „Tiesos”) laik
raščio redakcijoje liepos 21 d. 
įvyko šio dienraščio leidėjo — 
uždarosios akcinės bendrovės 
„Tiesos” — valdybos posėdis, 
kuriame dalyvavo „Dienos” 
vyr. redaktorius Domas Šniu- 
kas, Gediminas Kirkilas, G. 
Končius ir svečiu lankėsi Seimo 
LDDP frakcijos vadovas Justi
nas Karosas.

Buvo nutarta Domą Šniuką 
atleisti iš vyriausiojo re
daktoriaus pareigų ir vietoj jo 
paskirti Vieną iš „Respublikos” 
leidėjų — R. Tarailą. Po posėdžio 
Šniukas kalbėjosi su „Lietuvos 
rytu ” ir sakė, kad dėl nepakan
kamo laikraščio kairumo ir ra
dikalumo jam dar pernai prie
kaištavo Seimo LDDP frakcijos 
vadovas Justinas Karosas bei 
jos nariai Vytautas Petkevičius, 
Kęstutis Jaskelevičius ir kiti. 
Praėjusią savaitę palikti postą 
pasiūlė ir LDDP vadovas. Pasak 
D. Šniuko, būtų nekuklu po to
kių priekaištų toliau vadovauti 
laikraščiui, todėl jis ir nutarė 
pasitraukti.

Kol kas buvęs redaktorius nė
ra apsisprendęs, kur dirbs: jis

ti į dvi maždaug vienodo dydžio 
priešingas stovyklas Aukščiau
sioji Taryba buvo nutarusi abu 
klausimus spręsti atskirais re
ferendumais.

Referendumas dėl kariuome
nės išvedimo vyko po trijų savai
čių, birželio 14. Už tai, kad ji 
būtų išvesta, o žala atlyginta, 
balsavo apie 69% piliečių.

Po šių referendumų skilimas 
Aukščiausiojoje Taryboje dar 
labiau ryškėjo. Prasidėjo va
dinamoji parlamentinė rezisten
cija, kuri netrukus atvedė į 
Seimo rinkimus.

Jie įvyko spalio 25 dieną. Kar
tu su Seimo rinkimais buvo 
surengtas ir trečiasis referen
dumas. Tautai buvo pateikta 
tvirtinti naujoji Lietuvos Res
publikos Konstitucija, kurią 
paskutinėmis savo veiklos 
dienomis buvo priėmusi Aukš
čiausioji Taryba.

Tuo metu iš 2,549,952 balsuo
tojų, referendume dalyvavo 
1,919,073, ir naujai Lietuvos Kon
stitucijai pritarė 1,447,334. Iš 
bendro rinkėjų skaičiaus 
56.76% pasisakė už naująją Lie
tuvos Konstituciją.

Pirminiais duomenimis, da
bar rinkimų teisę turi apie 2.6 
milijonai Lietuvos piliečių.

laiko save profesionaliu žurna
listu ir ieškos darbo pagal 
specialybę. D. Šniukui buvo 
siūlyta dirbti Seimo spaudos 
atstovu vietoj V. Kavaliausko, 
tačiau jis atsisakė. Siūlyta 
pasilikti „Dienos” redakcijoje, 
bet ir šio kvietimo D. Šniukas 
nepriėmė, norėdamas išvengti 
„nesusipratimų, nereikalingos 
trinties su naujais vadovais”.

Vertindamas savo nuosaikią 
redaktoriaus poziciją, D. Šniu
kas sakė, kad laikraštis turėtų 
būti orientuotas labiau į rinkė
jų, o ne į atskirų partijos narių 
poziciją. Anot eksredaktoriaus 
partiniam laikraščiui išsilaikyti 
nėta galimybių. Dabar „Die
nos” tiražas — 25,000 egzemp
liorių.

Gediminas Kirkilas, komen
tuodamas sprendimą R. Tarailą 
paskirti vyriausiuoju „Dienos” 
redaktoriumi ir atleisti iš 
pareigų D. Šniuką, sakė, kad 
LDDP prezidiumas tokio spren
dimo nepriėmė, nes nebuvo vie
ningos nuomonės. Karosas — 
LDDP akcijų „Tiesos” bend
rovėje atstovas — šį kartą pa
sielgė savarankiškai: turėda
mas tris balsus, balsavo už D.

Vašingtonas, liepos 27 d. — 
Jungtinis Amerikos Pabaltiečių 
Komitetas JBANC pastebi, jog 
Rusijos ir Estuos ką tik pasi
rašyta sutartis yra didelis žings
nis pirmyn Estijos ir Rusijos 
santykiuose, tačiau, visiškas 
pašalinimas svetimos kariuome
nės, kuri okupavo Baltijos šalis 
daugiau, negu 50 metų, reika
lauja optimizmą atmiešti atsar
gumu.

Sutartyje minimi du, labiau
siai ginčijami klausimai Estijos 
ir Rusijos derybose: Estijoje 
gyvenančių Rusijos kariuome
nės pensininkų statusas ir Rusi
jos karinė bazė Padilski mieste. 
Pagal sutartį, buvę sovietų ir 
Rusijos karininkai, Estijoje išėję 
į pensiją, turės tas pačias socia
lines garantijas kaip ir Estijos 
piliečiai.

Dėl Rusijos atominių povande
ninių laivų bazės Rusijos kari
niame miestelyje Padilski, Esti
joje, sutartyje rašoma, kad tas 
reikalas bus sprendžiamas at
skira sutartimi. Anot JBANC, 
tikimasi, kad Rusija bandys 
pasilikti Padilskyje, kadangi 
paskutinėse derybose Rusija 
reikalavo teisių kontroliuoti 
pastatus, sandėlius ir net aero
dromą, kas faktiškai paliktų 
Padilskį Rusįjos karine baze.

Tiek JAV administracijos įta
ka Maskvoje, tiek ir Senato 
pravesta McConnell pataisa

Clintonas džiaugiasi
naujomis sutartimis
Vašingtonas, liepos 27 d. — 

Antradienį, Estijai ir Rusijai 
pasirašius sutartį, kad Rusijos 
kariuomenė bus išvesta iš Esti
jos iki rugsėjo 31 d., JAV pre
zidentas Bill Clinton padarė 
pareiškimą spaudos konferenci
joje.

„Prieš porą valandų gavau ži
nią iš prezidento Jelcino, pirmu
čiausia, kad jis patenkintas tuo, 
kas įvyko tarp Jordano ir Izra
elio, ir antra, kad jau pasiekė 
susitarimą su Estijos preziden
tu Meri, kad visi Rusijos dali
niai bus išvesti iš Estijos iki 
rugpjūčio 31-osios”.

„Kaip žinote”, kalbėjo 
prezidentas, „tai buvo vienas 
pagrindinių Amerikos politikos 
uždavinių, todėl dabar, pirmą 
kartą nuo II Pasaulinio karo 
pabaigos, paskutinę rugpjūčio 
dieną nebebus Rusijos dalinių 
nei Vokietijoje, nei niekur kitur 
Rytų Europoje”.

Šniuko atleidimą, nors tokį savo 
sprendimą derino su partijos 
pirmininku A. Šleževičiumi ir 
kai kuriais jos nariais.

„Redaktorių pasikeitimo 
negalima būtų aiškinti, ieškant 
kas ką išstūmė: Taraila Šniuką 
ar Šniukas Tarailą”, sakė 
Kirkilas. Kai iškilo reikalas 
ieškoti naujo redaktoriaus, 
žvalgytasi net po regioninius 
laikraščius.

D. Šniukui atsisakyti pareigų 
pasiūlyta su juo padarytu susi
tarimu, bet jis liko uždarosios 
akcinės bendrovės „Tiesa” val
dybos narys. D. Šniukas kartu 
su G. Končiumi bendrovėje turi 
40% redakcijos akcijų paketą, 
LDDP — 30%. A. Klimaitis irgi 
turi 30% akcijų, bet jis nėra 
bendrovės valdybos narys. 
Pasak Kirkilo, R. Taraila kol 
kas neturi akcijų ir nėra 
bendrovės valdybos narys.

Paprašytas paaiškinti, kodėl 
jis nusprendė imtis vadovauti 
„Dienai” R. Taraila atsakė:

lėšų skirstymo įstatyme (pagal 
kurią Rusija negaus JAV lėšų, 
jei neišves kariuomenės iki rug
pjūčio 31 d.) buvo lemiami, 
palenkiant Rusijų išvesti savo 
kariuomenę iki rugpjūčio 31 
dienos.

Nors sutartis tarp Estijos ir 
Rusijos jau yra pasirašyta, rašo 
JBANC, McConnell pataisos 
svarba — nesumažėjusi, nors 
JAV Saugumo Tarybos pareigū
nas vakar pasakė, kad adminis
tracijos akyse McConnell pa
taisa nebereikalinga. JBANC 
primena, jog Padilskio klausi
mas vis dar neišspręstas. Paga
liau, net ir pasirašius ka
riuomenės išvedimo sutartį 
su Lietuva, Rusija bandė sus
tabdyti išvedimą porą savai
čių prieš nustatytą terminą. Tai 
neduoda pagrindo tikėtis greito 
ir tvarkingo išvedimo nei iš 
Estijos bei Latvijos. McConnell 
pataisa yra gyvybinė, užtikri
nant, kad Rusija tikrai užbaigs 
kariuomenės išvedimą iš Lat
vijos ir Estijos iki š.m. rugpjūčio 
31 dienos.

Derybos su 
Baltarusija — rugsėjo 

gale
Vilnius, liepos 27 d. (Elta) — 

Vakar pavakaryje Vilniuje su
sitiko Lietuvos Užsienio reikalų 
ministerijos sekretorius Riman
tas Šidlauskas ir Baltarusijos 
užsienio reikalų ministro pava
duotojas Stanislav Ogurcov. 
Kaip nurodoma jų komunikate, 
buvo tartasi „apie geležinkelio 
ruožų, esančių Baltarusijos teri
torijoje, bet pavaldžių Lietuvos 
geležinkeliams, perdavimą Bal
tarusijai. Užsienio reikalų mi
nisterijos valdininkai tuo tarpu 
susilaikė nuo komentarų.

LDDP nori neeilinės
Seimo sesijos

Vilnius, liepos 27 d. (Elta) — 
Seimo valdyba svarstė galimybę 
sušaukti neeilinę Seimo sesiją 
rugpjūčio pabaigoje. Ją sušauk
ti, neoficialiais duomenimis, pa
reikalavo apie 50 valdančios 
LDDP partijos bei jos frakcijos 
Seime narių. Sesijoje turėtų būti 
priimtas nutarimas surengti sa
vivaldybių tarybų rinkimus. 
Rinkimus siūloma surengti lap
kričio pabaigoje arba gruodžio 
pradžioje.

„Nenoriu papildyti Lietuvos 
bedarbių eilių”. Mat jis nuo šių 
metų vasario mėnesio nedirbta 
„Respublikos” administracijoje. 
„Priežasčių gali būti visokių: ir 
visuomeninio, ir asmeninio 
pobūdžio”, komentavo savo 
išėjimą iš „Respublikos” R. 
Taraila. Bet laikraščio leidėjo 
teisių atsisakyti neketina.

R. Taraila pradės dirbti 
„Dienoje” nuo rugpjūčio 1 
dienos. Jis nesuks laikraščio nei 
dešinėn, nei kairėn, nes ir vie
na, ir kita pusė yra nukrypimas 
nuo gyvenimo. „Laikraštis bus 
normalus, centristinis”, pasakė
R. Taraila.

KALENDORIUS

Liepos 29 d.: Šv. Morta, 
Lozoriaus sesuo; Feliksas, Ola- 
vas, Mantvydas, Beatričė.

Liepos 30 d.: Šv. Petras 
Auksažodis; Donatilė, Bijūnas, 
Radvile, Jovilė.
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Teko Brazilijai laukti iStisus 
24 metus, kol, galų gale, sekma
dienį, liepos 17 d. popietyje, jie 
vėl tapo pasaulio nugalėtojais 
sporto šakoje, kurią žinovai 
laiko esant populiariausia. Vien 
jau tai, kad buvo tikėtasi, kad 
šias rungtynes stebėjo 2 bili
jonai žiūrovų, rodo futbolo 
patrauklumą — tai tikrai 
džiaugsmo šaltinis masėms. Šį 
kartą ir žinovai neapsiriko; jų 
pranašystės išsipildė, kad brazi
lams teks ši karūna.

Prieš kelias savaites pertrau- 
kėm šių rašinių seriją, nes teko 
vykti į Lietuvą, iš kur regulia
riai siųsti rašinius Čikagon gan 
komplikuota. Bet ir tėvynėje 
buvo daug dėmesio skiriama 
šioms pirmenybėms, nors finalo 
transliacįja Vilniuje baigėsi po
2- os vai. pirmadienio rytą.

Pirmenybių eiga

Savaitgalį prieš baigmės 
rungtynes 8 komandos varžėsi 
už teisę toliau kovoti šiose pir
menybėse. Jų tarpe 7 rinktinės 
iš Europos ir brazilai. Bene patį 
didžiausią netikėtumą tą savait
galį sukūrė bulgarai, pasiųsda
mi namo tuometinį meisterį 
Vokietiją. Vokiečiai ir vėl žaidė 
ekonomiškai, nesugebėdami 
ryžtingai išjungti bulgarus iš 
tolimesnių varžybų. 49-oje 
minutėje, atseit 4-oje antro 
puslaikio minutėje, 11 m bau
diniu Matthaeus pasiekė 1:0. 
Kiek atsileido vokiečiai, nes iki 
šiol vis užtekdavo tokio skir
tumo laimėjimui. Vokiečiai 
įmušė dar vieną įvartį, bet 
Voellerio, to iš atsargos vėl į 
aktyvą pašaukto garsaus 
vokiečių puoliko, įvartis dėl 
nuošalės nebuvo užskaitytas. Ir, 
štai, vietoj 2:0, per 2 minutes 
bulgarams pavyko įmušti 2 
įvarčius. To ir pakako pasiųsti 
vokiečius namo. Tai komanda, 
kuri per paskutines 7 varžybas 
5 karius pateko į baigmę, o per 
paskutinius 3 turnyrus, kiek
vieną kartą atsidūrė baigmėje. 
Ir daugelis žaidėjų dalyvavo 
1990 varžybose, kai vokiečiai
3- čią kartą laimėjo pirmenybes. 
O bulgarai, prieš šias varžybas, 
baigmės turnyran iškopę 4 kar
tus, iki tol nebuvo pasiekę 
laimėjimo — 10 kartų pralaimė
jo ir 4 kartus sužaidė lygiomis. 
Net ir šį kartą savo pastangas 
pradėjo 0:3 pralaimėjimu Nige
rijos rinktinei. Nenuostabu tad, 
kad tai bene svariausias netikė
tumas baigmės turnyre.

Švedai ir rumunai sužaidė ly
giomis 2:2, bet po pratęsimo 
baudinių mušime šiauriečiams 
nusišypsojo laimė 5:4 rezultatu, 
įdomios, vikrios žaidynės ir 
gaila, kad tokiu baudinių 
mušimo būdu turi būti nustaty
tas laimėtojas. Ką padalysi, kad 
neužtenka 120 min. sunkių pa
stangų vieno įvarčio persvaros 
pasiekimui.

Italai, iki šiol vos tik pratę
sime įmušę lemiamą 2:1 įvartį 
prieš Nigeriją, turėjo kovoti 
prieš ispanus. Kaip ir prieš af
rikiečius, galop išsijudino Ro
berto Baggio. Anose rungtynėse 
pasiekęs abu įvarčius, jis šiose 
varžybose vėl rungtynių gale

pasiekė įvartį, ir taip italai 2:1 
rezultatu kopė į paskutinį 4 
ratą.

Brazilai gi susitiko su atbu
dusiais olandais. Pirmasis 
kėlinys — tai „įprastinis” 
žaidimas be rezultatų. Tačiau 
antroje žaidimo pusėje įvyko 
didžiulis perversmas, ir ne vieno 
nuomone, tos 45 min. buvo bene 
geriausias puslaikis šiose 
varžybose, o gal net visų 15 fut
bolo pasaulinių pirmenybių. 
Pradėjo brazilai spausti. Progai 
pasitaikius, Bebeto kamuolį 
pasiuntė Romariui, kuris jį 
pavertė įvarčiu. Tai Bebeto atsi- 
revanšavimas savo tautiečiui už 
pasuotę žaidime prieš ameri
kiečius, kurios pakako nugalėti 
šio krašto rinktinę. Taip pradė
tas brazilų spaudimas 10 min. 
vėliau susilaukė Bebeto įvarčio, 
ir pietiečiai vedė 2:0. Tačiau 
kampinio smūgį galva į vartus 
pasiuntęs Winter pasekmę išly
gino, tuo įmušdamas tik 3-čią 
visų žaidynių įvartį prieš bra
zilus. Tada atsarginis Branco, 
aikštėn patekęs vietojo Leonar
do — taip stipriai sužeidęs 
amerikietį, jis buvo suspenduo
tas 25 metrų baudiniu brazi
lams pelnęs pergalę. Savo tak
tiniu žaidimu garsusis Romario, 
sukūrė tuščią vietą tarp olandų 
gynėjų ir tokiu būdu Branco 
smūgis nuskrido tiesiai į olan
dų vartus.

Ketvertukas

Čia susitiko jau pradžioje ton 
pačion grupėn paskirti švedai su 
brazilais. Tuokartinis jų žaidi
mas baigėsi bevartėmis lygio
mis. Dabar gi Brazilija pade
monstravo puikias puolimo kom
binacijas, bet tik vieną kartą 
— Romario įvarčiu 80-oje minu
tėje, kurį jis pasiekė galva. To 
pakako patekti baigmėn.

Italai susitiko su bulgarais. Šį 
kartą garsusis Roberto Baggio 
pasiekė vėl abu įvarčius, tačiau 
nereikėjo laukti rungtynių galo, 
kad jis tai atliktų. įvarčiai krito 
21-ą ir 26-ą minutę. Ir taip pa
aiškėjo baigmės varžovai. Beje, 
rungtynėse už 3 vietą, švedai įti
kinančiai įveikė bulgarus, idant 
tiems laimėjimas prieš vokie
čius „nesusuktų” jų galvų...

Brazilas Dunga džiaugiasi laimėta 
pasaulio futbolo taure.

„Nebaigta” baigmė MŪSŲ JAUNIEJI SPORTININKAI

DRAUGO prenumerata mokama iŠ anksto
metams Mi metų 3 mėn.

JAV..................................... $90.00 $50.00 $30.00
Kanadoje ir kitur......... .(U.S.) $100.00 $55.00 $35.00
Tik šeštadienio laida:
JAV .................................. $50.00 $35.00 $25.00
Kanadoje ir kitur .... . .(U.S.) $55.00 $35.00 $30.00
Užsakant i Lietuvą —
Oro paštu ..................... $500.00 $250.00
Tik šeštadienio laida . $160.00 $85.00
Paprastu paštu ............ $100.00 $55.00
Tik šeštadienio laida . $55.00 $35.00

Sekmadienį - liepos 17 d. - 31 
dieną po pirmojo šio turnyro 
susitikimo tarp Vokietijos ir 
Bolivijos, į Rose Bowl stadioną 
Pasadena, pietinėje Kalifornijo
je, aikštėn išbėgo mėlynmarš- 
kiniai Azzurri (Italija) ir gelton- 
marškiniai sambą taktą savo 
kauluose juntą brazilai. Abi 
komandos tuo stojo į septintą ir 
lemiamą kovą dėl pasaulio 
meisterio garbės. Rungtynes 
stadione stebėjo 94,194 žiūrovai. 
Po 120 minučių kovos šis susi
tikimas baigėsi 0:0. Kai 1970 
metais šios 2 vienuolikės susi
tiko Meksikos stadione dėl tos 
pačios garbės, rezultatas buvo 
4:1 brazilų naudai. Teko tas 
rungtynes matyti Meksikoje, ir 
jos paliko neišdildomus įspū
džius, ypač Pele, bet ir bendrai 
Brazilijos rinktinė. Šį kartą gi 
nei vieno įvarčio — nors bendrai 
šiame baigmės turnyre brazilai 
pasiekė daugiausia įvarčių — 
net 11, o jų vartininkas turėjo 
tik 3 kartus iš savo vartų išim
ti priešininkų įmuštus įvarčius. 
Nors brazilai ir puolė (22 smū
giai į vartus — prieš italų 8) jie 
niekaip negalėjo prasiveržti per 
akordeoniškai tampriai sus
paustą įtalų gynybą. Tik pra
tęsime kiek atbhdo brazilai, 
pakaitalu įleidę Violą, iki tol 
nežaidžiusį nei minutės šiose 
varžybose, bet ir tas nepadėjo 
pramušti italų ryžtingos 
„nematomos sienos”. Žaidimas 
nebuvo elegantiškas, ko iš 
brazilų esame pripratę tikėtis — 
ypač antrame kėlinyje koman
dos žaidė daugiau bijodamos 
pralaimėti negu rizikuoti ir 
laimėti. Ir todėl, anot vieno 
žurnalisto, šios rungtynės liks 
žmonių atmintyje ne tiek kaip 
šios rungtynės buvo laimėtos, 
kiek kaip jos buvo pralaimėtos.

Tie baudiniai

Tad teko nugalėtoją išaiškinti 
baudinių (11 m) mušimu. Ir čia 
įvyko didžioji sensacija. Rober
to Baggio, tas tylusis budistas, 
konvertitas iš Italijos, 9-ju stojęs 
spirti baudinį — jam taip įprasta 
dalyką, net ir šiose pirmenybėse 
— pasiuntė kamuolį kiek į kai
rę, tačiau virš vartų. Ir tuo pa
sibaigė šios pirmenybės. Geriau
siu futbolo žaidėju šį pavasarį 
Paryžiuje išrinktas italas savo 
nesekme brazilams davė tai, ko 
jie patys neišsikovojo. Tačiau 
būtų klaidinga manyti, kad bra
zilai neverti nugalėtojo vardo — 
anaiptol ne. Jų žaidimo stilius, 
visad spalvingas, šį kartą buvo 
stipriau nukreiptas į prieši
ninkų vartus. Tie 11 įvarčių tai 
geriausias įrodymas, kad brazi
lai vėl atrado puolimo prasmin
gumą. Vietoj skersinio žaidimo 
per eilę metų, jie vėl puolė savo 
oponentų vartus ir buvo vienin
telė rinktinė, kuri šiose varžy
bose neturėjo nusileisti nei 
vienam priešininkui; tik pirmo
sios rungtynės su švedais bai
gėsi lygiomis. Brazilijoj džiaugs
mui nėra galo. Simboliškai jie 
šį laimėjimą surišo su garsaus 
automobilių (Formula One) lenk

Aidas Batūra, Toronto 
„Michael Power” gimnazijos 
mokinys, pavasario lengvosios 
atletikos pirmenybėse, „John 
Rowland Gamės”, kurios vyko 
Centennial parke, Etobicoke, 
atvirose berniukų varžybose 
šuolyje į aukštį su kartimi 
peršoko 4.25 metrų ribą ir buvo 
pripažintas rekordininku. Aidas 
Batūra yra Toronto „Aušros” 
sporto klubo narys ir aktyviai 
dalyvauja lietuvių sportinėje 
veikloje.

Sean Sepulis, Guelph’o 
miesto „Marlin” plaukimo 
klubo narys, apie kurio sėk
mingą kelią į plaukimo horizon
tus esame rašę anksčiau, buvo 
apsinuodijęs maistu.

Šešiolikametis Sepulis, stipriai 
reiškęsis praeitos žiemos sezono 
metu, Commonwealth žaidynė
se Saanich, Britų Kolumbijoje,

išsikovojo teisę atstovauti 
Kanadoj jaunių rinktinei. Ten 
jis praplaukė 100 m nugara 
vyrų grupėje per 59.2 sek., ir tai 
buvo geras laikas. Vėliau su 
jaunių rinktine išvyko į Is
paniją, kur buvo numatytas vie
nos savaitės praktikavimasis ir 
vėliau varžybos tarp kelių 
Europos jaunių valstybinių 
rinktinių. Neprasidėjus šioms 
pirmenybėms, Sean Sepulis ap
sinuodijo, valgydamas viščiuką, 
salmonella bakterijomis. Jis 
negalėjo plaukti. Praėjo šešios 
savaitės, kol atgavo'jėgas. Šiose 
varžybose Ispanijoj, Cadiz mies
te, iš S. Sepulio buvo tikimasi 
laimėjimo 100 metrų nugara 
varžybose. Jaunasis Sepulis po 
šios nesėkmės vėl pasirodys 
plaukimo baseine 1994 m. liepos 
28-31 d. Etobicoke, Ont., 
„Senior Nationals” varžybose.

Sig. K.

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, SeStadieniais 
nedirba.
• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00; SeStadieniais nedirba.

• Redakcija straipsnius taiso 
savo nuožiūra. Nesunaudotų 
straipsnių nesaugo. Juos gražina 
tik iŠ anksto susitarus. Redakcija 
už skelbimų turinį neatsako. 
Skelbimų kainos prisiunčiamos 
gavus praSyma-

IŠEIVIJOS SPORTO ŽURNALISTAI 
* Į ATLANTĄ

Vilniuje, „Karolinos” vieš
butyje, 1994 m. gegužės 25-27 d. 
vyko Estijos, Latvijos ir Lietu
vos sporto žurnalistų seminaras. 
Jame dalyvavo Tarptautinio 
olimpinio komiteto, Tarp- 
tautnių ryšių departamento 
direktorius Fekrov Kidane, 
Tarptautinės lengvosios atle
tikos federacijos spaudos ir ryšių 
su visuomene atstovė Valerie 
Servageon, 1996 m. įvyksiančių 
Atlantos olimpinių žaidynių 
spaudos vadovas Bob Brennan 
ir Baltijos kraštų sporto 
vadovybių bei žurnalistų 
sąjungų atstovai.

Vilniaus filharmonijoje 
surengoje LTOK visumos sesi
joje paminėti olimpinio judėjimo 
100-mečio bei 70-ųjų metinių, 
kai Lietuvos sportininkai pirmą 
kartą rungtyniavo olimpinėse 
žaidynėse. Šia proga iškiliuosius 
Lietuvos sportininkus sveikino 
prez. A. Brazauskas. Tarpe 
apdovanotųjų LTOK garbės raš
tais yra ir Valdas Adamkus.

Seminaro metu kilo klau
simas dėl paskyrimo Lietuvos 
sporto žurnalistų į 1996-jų 
Atlantos olimpiadą. Lietuvos 
atstovai nusiskundė, kad jiems 
kelia problemą lėšos ir kiti su 
tuo surišti reikalai. Seminare 
dalyvavęs Lietuvos olimpinis 
atašė prie 1996 m. XXVI 
olimpiados organizacinio komi
teto Atlantoje Remigijus Gaška 
pasiūlė, kad būsimoje olimpia
doje Lietuvai atstovauti būtų 
skiriami išeivijos sporto žurna
listai: Sigitas Krašauskas, YV' 
tautas Grybauskas ir Pranas 
Mickevičius. Jie užsimokėtų 
kelionės išlaidas ir pragyventų 
savo lėšomis, tuo pačiu suteik
tų Lietuvos spaudai visą in-

tyninku A. Senna, kuris 4-tą 
kartą siekdamas laimėjimo, šį 
pavasarį užsimušė. Gi rinktinė 
parsivežė titulą, garbę ir 
džiaugsmą, kad jie pirmieji 
pasaulyje, kurie ketvirtą kartą 
pasipuošė nugalėtojo titulu.

formaciją, liečiančią olimpinių 
žaidynių eigą. Pasiūlymas buvo 
nuoširdžiai priimtas. Liko 
techniškieji reikalai — susiriš
ti su minėtais žmonėmis ir klau
simą galutinai apspręsti su 
Lietuvos tautiniu olimpiniu 
komitetu.

„Tėviškės žiburiai”

SU VALTIMI PERPLAUKĖ 
BALTIJOS JŪRĄ

Gintaras Paulionis, ketu
riasdešimt devynerių metų klai
pėdietis, savo gamybos valtimi, 
pirmą kartą Lietuvos jūreivys
tės istorijoje, perplaukė Baltijos 
jūrą. Gintaras Paulionis 360 
kilometrų iki Šveduos Karlskro- 
nos įveikė per 14 parų. Prieš tai 
praėjusį rudenį buvęs bandymas 
nepavyko dėl labai audringos 
jūros. Perplaukęs Baltiją, 
Paulionis sakėsi, negalįs skųs
tis pūslėmis delnuose, esą, dau
giausia nukentėjusi jo sėdimoji 
kūno dalis.

PASIBAIGĖ TOUR DE 
FRANCE LENKTYNĖS

Praėjusį sekmadienį Paryžiu
je buvo užbaigtos garsiosios dvi
račių lenktynės, pasaulyje 
pagarsėjusios Tour de France 
vardu. Pradėtos 1903 metais, 
šios lenktynės pravedamos kas
met (išskyrus I ir II pasaulinių 
karų metu). Paskutinis etapas, 
šį kartą 21-sis, normaliai 
baigiasi Paryžiaus mieste. Šiais 
metais lenktynes laimėjo ispa
nas Miguel Indurain, jau ketvir
tą kartą iš eilės pasipuošęs tuo 
laimėjimu. Pabaltiečiams įdo
mu tai, kad antrą vietą išsiko
vojo Piotr Ugrumov iš Latvijos, 
nuo laimėtojo atsilikęs 5.39 
min. per 2474 mylias. Paminė
tina ir tai, kad paskutinio etapo 
varžybose penktą vietą užėmė 
Artūras Kasputis, nuo tų lenk
tynių laimėtojo atsilikęs 6 se
kundes.

V.

LIETUVIAI -
EUROPOS JAUNIŲ 

KREPŠINIO 
ČEMPIONAI

Lietuvoje su didžiausiu entu
ziazmu sutikta žinia, kad Lietu
vos jaunių krepšinio rinktinė 
Tel Avive iškovojo Europos 
čempionų titulą. Lietuvos krep
šininkai baigminėse rungtynėse 
įveikė kroatus, kurie maždaug 
nuo 1985 metų buvo pagrin
diniai Lietuvos krepšinio klubų 
varžovai kovose dęl Europos 
taurių. Olimpinėse žaidynėse

Barcelonoje Lietuvos krep
šininkai užėmė trečią vietą, juos 
pralenkė JAV ir Kroatija. 
Geriausi Lietuvos krepšininkai 
dabar žaidžia Europos klubuose. 
Arvydas Sabonis (ūgis — 224 
centimetrai) yra pagrindinis 
Ispanijos „Real” klubo centras. 
Šarūnas Marčiulionis žaidžia 
JAV nacionalinėje krepšinio ly
goje. Lietuvoje tikimasi, kad Tel 
Avive tapę Europos čempionais 
aštuoniolikmečiai sportininkai 
bus šalies rinktinės pagrindas 
1996 — 2000 metų kontinento 
pirmenybėse. Lietuva buvo iško
vojusi Europos čempionatą 1937 
ir 1939 metais.

ELTA
DALIA E. CEPELE, D.D.S.

DANTŲ GYDYTOJA
7918 W.171at 

Tlnley Park, IL 80477 
(708) 614-8871

Valandos pagal susitarimą

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4647 W. 103 St., Oak Lawn, IL

Pirmas apyl. su Northwestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
(kalbėt angliškai) lai. 708-422-8280

Kab. 312-738-4477;
Raz. (708)246-0087; arba (708)246-6881 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6448 So. Pulaakl Road 
Valandos pagal susitarimą

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS 

3»00 W. SS St. Tai. (70S) 422-0101
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v. p.p.-7 v.v antrd. 12:30-3 v p.p. 
trečd uždaryta, ketvd. 1-3 v.p p., 

penkt. ir Šeštd 9 v.r.-12 v.p.p.
•132 8. Kedzie Ava., Chicago 

(312) 770-SOaO arba (312) 400-4441 
DR. K. A. JUČAS

ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR 

IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 
KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja

3315 W. 55th St., Chicago, IL
Tai. (312) 476-2112 

9525 S. 79th Avė., Hickory Hills, IL. 
Tai. (708) 888-8101

________Vai pagal susitarimą

Tai. kabineto Ir buto: (706)682-4189 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Avė., Cicero 

Kasdien 1 iki 8 v. v. 
išskyrus treč Šešt 12 iki 4 vai. p p

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija
8638 S. Pulaakl Rd., Chicago, IL 

Tol. 312-888-1988 
172 Schiller Si., Elmhurst, IL 60128

708-941-2606
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 708-934-1120

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

7722 S. Kadzla, Chicago 90882 
Tol. 312-434-2123

Pirmd. 2 v. p.p. - 7 v.v., antr. 9 v.r. -12, 
ketvd 12 - 4 v p.p., penktd. 12 - 6 v.v.

• Vaikai, nustebinkite savo 
tėvus, užprenumeruokite (arba 
pratęskite) jiems „Draugą”.

Kab. tai. (312) 471-3300 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kadzla Ava., 

Chicago, III. 606S2

Cardiac Dlagnoala, Ltd. 
Marųuette Medical Building 

6132 S. Kadzla 
Chicago, IL 60629 

Tai. (312) 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D.

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9088 S. Roberte Rd., Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė.

Tel. (708) 898-4088
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis, pritaiko akinius
2618 W. Tlet St.

Tel. (312) 737-8149 
Vai pagal susitarimą.

Palos Vision Center, 7182 W. 1271 h St. 
Palos Hgts, III. Ketv. vai 3-6 v.v.

Tel. (708) 448-1777

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kedzie

Vai.: antr. 2-4 v.p.p. ir ketv. 2-5 v. p.p 
šeštd pagal susitarimą 

Vizitai apmokami Medicare
Kabineto tel. (312) 776-2880 

Namų 708-448-8848
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Community ligoninėms

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6168 S. Archer Ava. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą
Tai. (312) 888-7788

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS
Good Samarltan Medical Center- 

Napervllle Campua 
1020 E. Ogden Ava., Sulta 310, 

Naperville IL 60863 
Tai. 708-827-0090 

Valandos pagal susitarimą
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KOVA PRIEŠ 

NUSIKALTIMUS

Pokalbis su Lietuvos Generaliniu prokuroru 
Artūru Paulausku

RASA RAZGAITIENĖ

(Pabaiga)
— Ar Jūs manote, kad Pre

vencinis įstatymas padėjo ap
valdyti nusikalstamumą?

— Aš manau, kad Prevenci
nis buvo tas įstatymas, kuris 
tame laikotarpyje leido mums 
kovoti su organizuotu nusikals
tamumu. Mes tada buvome atsi
dūrę pasimetimo būsenoj, nes 
įstatymų nebuvo kovoti su gau
jom, netgi baudžiamame kodek
se nebuvo kalbama apie tokių 
gaujų egzistavimą. Nebuvo 
anksčiau mano minimo sandė
rio, kad būtų galima susitarti. 
Buvo didelis nepasitikėjimas 
savo jėgom, nes šitie 
nusikaltėliai visgi aiškiai 
jautėsi pranašesni — dideli pini
gai, patogios, gražios, greitos 
mašinos ir visa kita, o mūsų ir 
techninis apginklavimas, ir 
pagaliau kadrinė būklė buvo la
bai bloga. Vyriausybė pernai la
bai daug investavo į mūsų orga
nizacijas, labai daug davė lėšų, 
kad mūsų techninis lygis, dar
buotojų materialinis aprū
pinimas pagerėtų. Visos šitos 
priemonės padėjo kovoti su or
ganizuotu nusikalstamumu.

Gal su Prevenciniu įstatymu 
ne visai buvo išlaikytos žmonių 
teisės. Jeigu žiūrėti civilizuotai 
— truputį trūko įrodymų, kad 
žmogų visgi sulaikyti ir du 
mėnesius laikyti areštuotą, bet 
mums pavyko nutraukti nema
žai tų nusikalstamų ryšių ir po 
to įrodyti, kad šitie nusikaltėliai 
yra vienaip ar kitaip prisidėję

i

Tautos fondo tarybos nariai dalinasi įspūdžiais po posėdžio New Yorke, Kultūros židinyje. Iš kairės: 
Jonas Vainius, Pranas Povilaitis, dr. Leonas Kriaučeliūnas, dr. Algis Lukoševičius.

prie nusikaltimų. Mano supra
timu, Prevencinis įstatymas 
suvaidino tam tikrą ir gal 
reikšmingą vaidmenį, bet jis, 
kaip ir kiekvienas toks įsta
tymas, ilgainiui natūraliai 
numirs. Nereikia jo ir gailėtis. 
Paprasčiausiai, jį pakeis in
telektualesni įstatymai.

— Ar galite apibūdinti įsta
tymų paketą, kurį dabar Ge
neralinė prokuratūra kartu 
su kitom darbo grupėm yra 
pristačiusi Seimui?

— Čia yra didelis blokas bau
džiamųjų įstatymų, baudžia
mojo kodekso, baudžiamojo pro
ceso įstatymų, kurie iš esmės 
naujai reguliuos nusikaltimus 
ekonomikai, nusikaltimus 
finansams ir, kaip minėjau, leis 
daryti kompromisus, susi
tarimus kovose su nusikals
tamumu.

— Ar ruošiant naujus įsta
tymus teko naudotis kitų 
valstybių modeliais?

— Taip. Mes daug turėjom 
studijuoti kitų valstybių patirtį 
bei įstatymus ir jais pasinaudo
jom. Čia ir Amerikos patirtimi 
dėl procesinių ir baudžiamų 
įstatymų buvo pasinaudota, o 
taip pat Europos valstybių įsta
tymais.

— Kiek suprantu, šis nau
jas įstatymas įves apeliaci
nius teismus Lietuvoje. Ar 
galėtumėte truputį apie tai 
paaiškinti?

— Dabar yra teismų įstaty
mas, kuris turi pradėti veikti

nuo ateinančių ' metų sausio 
mėnesio. Tas priimtas įsta
tymas nukreiptas į tai, kad būtų 
sukurta tokia teismų sistema, 
kokia numatyta Lietuvos Kon
stitucijoje. Lietuvoje atsiranda 
keturių pakopų teismai. Pirma 
pakopa — apylinkės teismas, 
antra apygardos, po to apelia
cinis ir tada jau Aukščiausias 
teismas.

— Ar yra numatytas prisie
kusiųjų teismas?

— Pas mus nėra prisiekusiųjų 
teismo. Apylinkės teisme teisė
jas vienas asmeniškai nagrinėja 
bylą; apygardos teisme — trys 
teisėjai; apeliaciniame mi
nimaliai — trys teisėjai, nors 
jų gali būti ir daugiau; Aukš
čiausiame teisme, matyt, bus 
penkiolika žmonių.

— Kodėl Lietuvoje nenu
matyta prisiekusiųjų teismų? 
Ar iš viso klausimas buvo 
svarstomas?

— Rimtai šis klausimas ne
buvo svarstomas. Teisingumo 
ministerija, pristatydama įsta
tymą dėl teismų, paaiškino, kad 
tai labai brangus dalykas ir 
valstybė vargu ar šiandien pajė
gi tokį institutą išlaikyti, ypač 
tuos žmones, kurie atvyks. 
Jiems reikia mokėti atly
ginimus, reikia juos apgyven
dinti, reikia kažkur turėti patal
pas ir pagaliau daug įvairių 
dalykų, kurių Lietuvos valsty
bė dabar negali sau leisti. Iš 
esmės šis klausimas nebuvo 
svarstytas.

— Kokios yra Jūsų svar
biausios bylos šiuo metu?

— Dabar yra paskutinėje ruo
šimo stadijoj Lingio nužudymo 
byla, o po to Sausio 13-tosios 
byla ir teismui jau buvo perduo
ta „Centurijono” byla. Čia buvo 
pirmoji geresnė organizuotos 
gaujos byla.

— Ar buvote patenkintas 
bylos re/hltatu?

— Ašsa. ^įau, kad rezultatai 
toje byloj Jouvo tikrai blogi. Teis
mas pripažino juos kaltais, visgi 
nedrįso išteisinti,* nei kaip 
kitaip pasielgti, tačiau skyrė jau 
labai inrinimalias bausmes. Mes 
rašėm protestą, nesutikom su 
tokiu nubsprendžiu ir Aukščiau
sias teismas nutarė, kad dabar 
ta byla bus peržiūrima iš naujo.

— Kokioj stadijoj yra Rai
nių miškelio žudymo byla?

— Mes turime keletą bylų dėl 
genocidų prieš lietuviu tautą. 
Dar daug bylų eigoje, bet jau 
yra dvi bylos baigtos. Viena jų 
yra dėl Rainių miškelio. Mūsų 
byla yra, sakyčiau, ne visai tra
dicinė, nes atiduotas į teismą 
teisiamasis, kurio nėra — jis 
gyvena Rusijoj ir ten slapstosi. 
Rusijoj mes jo negalim sugauti. 
Aš turiu oficialius atsakymus iš 
Rusįjos prokuratūros, kad jis ne
bus išduodamas, nes jis yra jau 
Rusijos pilietis. Tai Raslanas, 
kuris ten dalyvavo ir vienintelis 
dar gyvas iš tų visų nusikaltėlių 
grupės. Jo byla yra perduota 
teisti už akių. Nežinau, kokia 
bus Aukščiausio teismo 
nuomonė, ar ji priims tokį bylos 
sprendimą, ar imsis ją nagri
nėti.

— Ar yra kokių kitų atvejų, 
kur būtų iškilęs klausimas ar 
žmogų teisti už akių?

— Mes atidavėme vieną bylą 
už akių teisti, bet Aukščiausias 
teismas nesiryžo. Jis atsiklausė 
Konstitucinio teismo, ar gali 
teismas taip spręsti bylą už 
akių.

— Ar Jums tenka bendra
darbiauti su kitomis šalimis, 
išsiaiškinant ar persekiojant 
tariamus nacius kolaboran
tus?

— Mes sujais palaikome ryšį. 
Jie atvažiuoja, mes jiems 
padedam.

— Kodėl Lietuva nėra iškė
lusi bylų prieš kokius taria
mus nacių kolaborantus? Ar 
yra daromi kokie tyrimai?

— Dar sovietiniais laikais 
buvo daromi tokie tyrimai. 
Žmonės buvo nubausti, atliko 
savo bausmes, o dabar jų naujo 
persekiojimo pradėti nėra jokios 
prasmės. Žmonių, kurie būtų 
nežinomi, ir staiga atsiradę kol 
kas nėra. Kai gauname infor
maciją ar skundus, juos visuo
met nuodugniai patikriname ir 
ištiriame.

— Ar Jūs ruošiate bylą 
prieš tuos, kurie yra depor
tuojami arba pdtys išvyksta 
iš Amerikos ar kitų užsienio 
šalių į Lietuvą pagal Lietuvos 
Genocido įstatymą?

— Mūsų darbas yra patik
rinti, ar jie nėra prisidėję prie 
karo metu padarytų nusikal
timų. Kol kas mes tikrinom du 
atvejus ir nebuvo nustatyta, kad 
jie dalyvavo nusikaltimuose.

— Kokie Jūsų ateities pla
nai?

— Šiandien, tikriausiai pa
grindinė užduotis yra pristatyti 
Seimui Prokuratūros įstatymą, 
kad jis būtų priimtas toks, kaip 
aš norėčiau.

Po to kartu su teismais pra
dėsime reformą. Atsiradus 
keturių pakopų teismų sis
temai, turės atsirasti ir tokios 
pat prokuratūros. Reikės visą 
reformą atlikti. Ir visų pirma 
reikės pradėti nuo galvos. Prie 
mūsų Prokuratūros įstatymo ir 
yra svarstoma, kas skirs naują 
Generalinį prokurorą. Seime 
dabar vyksta didžiuliai ginčai, 
ir Seimas turės nuspręsti, ar 
Seimas, ar prezidentas skirs. 
Reikės iš naujo skirti ir patvir
tinti Generalinį prokurorą, 
kuris jau praktiškai turės įgy
vendinti šią prokuratūros refor
mą.

Dėl savo planų, sunku pasa
kyti. Aš manau, kad reikės žiū
rėti, kaip bus tas įstatymas 
svarstomas ir kaip jis bus priim
tas, bet, be abejo, su prokura
tūra surištas visas gyvenimas ir 
sentimentai visuomet yra, ir 
keisti savo darbą į kokį kitą, 
būtų nelengva.

LITUANISTIKOS KURSAI 
UŽSIENIEČIAMS

Birželio 30 d. Vilniaus uni
versitete prasidėjo vasaros Litu
anistikos kursai užsieniečiams, 
kurie vyks iki liepos 26 dienos. 
Tokie kursai čia rengiami jau 
nuo 1972 m. Nuo 1990 m. juos 
organizuoja Lituanistinių stu
dijų katedra. Šios katedros tiks
las — mokyti lietuvių kalbos, is
torijos ir etnologijos pagrindų 
užsieniečius bei vietinius kita
kalbius. Užsieniečiams rengia
mi dvejopi kursai: ilgesni trun
ka du semestrus (kaina 2000 
JAV dol.), trumpesni — vasaros 
bei žiemos — 4 ir 2 savaites 
(kaina nuo 250 iki 400 JAV 
dol.). Šiais metais į vasaros kur
sus užsirašė apie 30 užsieniečių 
iš keleto šalių — JAV, Norve
gijos, Vokietijos ir kt. 
Daugumos kursantų motyvai — 
politinės simpatijos Lietuvai, 
yra ir besidominčių lietuvių 
kalba lingvistų, misionierių bei 
verslininkų. Kursai trįjų lygių: 
tie, kurie visiškai nesugeba 
šnekėti lietuviškai, mokomi 
gramatikos ir rašybos prad
menų, o kiti gali pasirinkti 
vieną iš keturių papildomų 
paskaitų sekcijų: etninės 
kultūros, lietuvių lingvistikos, 
literatūros ar istorijos. „Šitie 
kursai padės geriau suprasti 
Lietuvą ir jų klausytojams, ir 
mums”, — pažymėjo Lituanis
tinių studijų katedros administ
ratorius P. Subačius. („Lietuvos 
aidas”, 06.30)

Kur gyvena Godas
Blesas?

Nors Lietuvos dienraščius 
gauname pavėluotai, kaip ir te
nykščiai mūsų skaitytojai 
„Draugą”, bet visuomet su 
įdomumu juos peržiūrime, pa
skaitome, kai ką net savo skai
tytojams iš jų pateikiame. Prie 
spaudos iš tėvynės reikia pri
prasti, nes ji nemažai skiriasi 
nuo mums pažįstamos užsienio 
lietuvių, o juo labiau amerikie
čių periodikos. Mums labai ne
įprasta, kad po nuotraukomis 
trūksta parašų — asmenys neiš
vardinti, vietovės nepažymėtos, 
tik fotografo pavardė niekad ne- 
dingusi, tarytum tai pati svar
biausia nuotraukos dalis. Kiek 
erzina ir datų nepaisymas. įvy
kių aprašymai pradedami: 
vakar, ketvirtadienį, šeštadienį, 
užvakar ir pan. Skaitytojas 
turi pažvelgti į laikraščio datą 
(ypač kai mums tas laikraštis 
jau nėra dienraštis, o gautas po 
dviejų savaičių), atsiskaičiuoti 
dienas ir susirasti, kada iš 
tikrųjų tas „ketvirtadienis” ar 
kuri kita diena buvo. Rodos, 
nėra labai sunku parašyti 
tikslią datą — galima pridėti ir 
savaitės dienos vardą, jeigu jau 
taip reikia.

Žinoma, tai tik smulkmenos, 
prie kurių galima priprasti, 
kaip ilgainiui galima ignoruoti 
faktą, kad Lietuvos periodika, 
nors reportažuose nepasižymi 
žodžių taupumu, niekaip neran
da vietos įrašyti minimų 
asmenų vardus, pasitenkin
dama tik pirmąja raide. Čia, 
reikia prisipažinti, ir mūsų 
spauda nedaug atsilieka, nors 
redaktoriai (bent „Drauge”) 
stengiasi, kur įmanoma, iš 
korespondentų „išpešti” ir žmo
gaus vardą.

Tačiau tikrų keistenybių pasi
taiko, kai Lietuvos spaudoje 
spausdinami tikriniai daikta
vardžiai — svetimtaučių pavar
dės, kitų kraštų vietovardžiai. 
Neįmanoma nesistebėti Lietu
vos periodikos išradingumu 
„lietuvinant” tuos svetimuosius 
asmenvardžius bei vietovar
džius. Kartais nukeliaujama į 
tokius kraštutinumus, kad 
„Spygliai ir dygliai” (deja, iš 
„Draugo” turėję išnykti, mirus 
jų paskutiniam redaktoriui) 
tikrai turėtų kuo savo skiltis 
užpildyti.

Štai „Lietuvos ryte” (liepos 15 
d.) skaitome reportažą, pa
vadintą „Pasidaliję duona, drus
ka ir vandeniu, Darbininkų 
sąjungos atstovai susivynioję 
prie Seimo išskleistas pala
pines” (tai bent antraštė!), kad 
„vakar” prie Seimo rūmų pasi
baigė akcija prieš skurdą,

Danutė Bindokienė

trukusį dvi savaites. Ją ruošė 
Darbininkų sąjunga. Kadangi 
tuo metu Vilniuje vyko daug 
renginių, sutraukusių tūkstan
čius žmonių kone iš viso 
pasaulio, demonstracijos susi
laukė nemažai dėmesio. Praei
viai pasirašinėjo į atsiliepimų 
knygą, tad reportaže yra toks 
sakinys: „Atsiliepimų knygoje 
įrašą paliko ir JAV gyvenantis 
Godas Blesas”, pasak akcijos or
ganizatorės, žadėjęs kreiptis į 
prezidentą B. Clintoną”.

Parūpo sužinoti, kas tas įta
kingiausias Godas Blesas, kurio 
net JAV prezidentas paklausy
tų ir padėtų Lietuvos vargšams. 
Pasirodo, kad tai tik įprastinis 
amerikietiškas linkėjimas: 
„God Bless”, o uolieji svetimžo
džių lietuvintojai iš jo padarė 
kažkokį amerikietį...

Štai dar keli pavyzdėliai (kvie
čiame „pamiklinti mintį” ir 
įspėti jų tikrąją formą): Jeilo un- 
tas; Juta, Aįjova, Ohąjo, Konek
tikutas, Virdžinija; Šuma- 
kerių-Levy kometa; Mount 
Palomaras, Manhetinas; Neilas 
Armstrongas, Michaelas Collin- 
sas, Edwinas Aldrinas — astrov 
nautai; Mussis,( Albertinis, 
Donadonis, Bertis, Casiragis — 
Italijos futbolistai; Robertas 
Badžijas, Frankas Rijkardas...

Prisimename, kaip kadaise 
populiaraus Amerikos daini
ninko Elvis Presley pavardę 
mūsų humoristai buvo „sulie- 1 
tuvinę” į Preslauską ir net 
lietuvišką kilmę jam sukūrę. 
Antra vertus, Lietuvoje ir mes 
patys buvome įpratinti į sve
timų tikrinių daiktavardžių 
fonetišką rašybą. Rodos 
anuomet ausies nerėžė Šerlokas 
Holmsas, Vinetu, Mein Ridas... 
Tačiau po to, kai (nors ne savu 
noru) tapome „pasaulio pilie
čiai” ir susipažinome su vaka
rietiška tradicija, gerbiančia 
pavardžių, vardų, vietovardžių 
rašybą, neiškraipant jų pagal 
anglišką tarimą,(o tas tarimas 
anglų kalboje tikrai skiriasi nuo 
rašybos), keistai atrodo Lietuvos 
spaudoje parašyti vietovardžiai, 
kurių nerastum jokiame pasau
lio žemėlapyje, pavardės ir var
dai, kurių neatpažintų savinin
kai.

Niekad Lietuva nesusidūrė su 
tokia kitataučių bei svetimvar- 
džių gausa, kaip dabar. Gal jau 
laikas tą fonetišką rašybą mesti 
į atmatų dėžę, arba bent 
skliausteliuose, pirmą kartą ra
šant, pažymėti originalą. 
Laimė, kad tas asmuo, Vilniu
je pasirašęs atsiliepimų knygą, 
nepridėjo: „Have a nice day!” 
Įdomu, kaip tokią „pavardė” 
būtų sulietuvinta?

NEBUVO LEMTA ŽŪTI
JUOZAS KULIUKAS 

ATSIMINIMAI

12
Kiek pavažiavęs, traukinys sustojo mažoje stotelėje. 

Mums pasakė, kad reikia išlipti, nes traukinys to
liau neis. Stotyje patikrino dokumentus ir liepė 
mudviem palaukti. Po kiek laiko atėjo enkavedis
tas. Jis tuoj pradėjo šaukti, kad mes čia jau turėjome 
atsirasti vakar, kad privalome būti laiku ten, kur esame 
paskirti. Jis buvo labai piktas ir nemandagus. Gerai, 
kad mano draugas gerai mokėjo rusiškai, tai pradėjo tei
sintis, kad vakar, eidami į stotį, paklydom, todėl ir 
pavėlavome.

Pagaliau enkavedistas nusileido, liepė daugiau taip 
nedaryti. Dokumentuose buvo nurodyta, kad turime pri
sistatyti sveikstančių karių batalionui, tik nebuvo jokio 
transporto, todėl mudu išsiuntė pėsčius.

Išėjus iš stoties, pamatėme, kad visur buvo labai 
daug daiktų prikrauta. Matėme viską kraunant į 
sunkvežimius. Prie vieno sunkvežimio pamačiau pažįs
tamą vyrą, kuris dirbo divizijos ūkio skyriuje ir man 
anksčiau duodavo tų žinių lapelių pasiskaityti. Susi
tikom kaip tikri broliai, negalėjome išsilaikyti neapsi
verkę. Jis ir sako:

— Gerai, kad tu čia esi, dabar galėsime pasikalbėti.
— Negaliu gaišti, — atsakiau, — mes turime prisi

statyti į batalioną.
— Nebūk kvailas. Ten labai blogas maistas, iš ten 

siunčia į frontą. Važiuok tiesiog į diviziją. Dabar ji yra 
užfrontėje, įleis, tai gal kiek laiko nereikės eiti į pirmą
sias fronto linijas.

Po tiek laiko ir visokių pergyvenimų vėl atsirado pro
ga grįžti į tą pačią diviziją, bet kol kas buvo gera 
pasikalbėti su senu draugu. Jis daug papasakojo — kaip 
sunaikinta divizija, gal tik trečdais vyrų beliko iš tų, 
kurie buvo pasiųsti vasario 25 d. į puolimą prie Aleksie- 
jevkos. Jis žinojo, kad buvau sužeistas, kažkas iš mano 
buvusios kuopos buvo papasakojęs.

Nors kalbėtis buvo malonu, bet aš pasakiau, kad 
turime pasiekti tą sveikstančiųjų batalioną.

— Neimk į galvą, — sako jis, — mes jau nebe pirmą 
kareivį vežame tiesiog į diviziją. Dar geriau, galim 
nuvežti tiesiog į pulko štabą. Divizijos štabas mūsų 
prašė, kad tai darytume.

Kiek toliau nuo miškelio apsistojome. Jis turėjo 
pakankamai maisto.

— Važiuosime vėliau. Dienos metu vokiečių 
lėktuvai dažnai apšaudo. Važiuodami galėsime 
netrukdomi pasikalbėti, — vėl aiškino mano bičiulis.

Visi žinojom, kad labai mažai kuo buvo galima pasi
tikėti ir atvirai ką pasakyti. Tačiau jis mane kalbino, 
kad bandytume pereiti į frontą į vokiečių pusę. Vis tiek 
yra nedaug šansų išlikti gyvam, sulaukti karo pabai
gos ir sugrįžti į tęvynę.

Kitą dieną mus nuvežė į 249-ojo pulko štabą. Mane 
vėl paskyrė į tą pačią PTR kuopą. Aš norėjau patekti 
į artilerijos ar priešlėktuvinį dalinį, bet neleido, štabe 
atsisveikinau su savo geruoju draugu ir nuėjau ieškoti

kuopos.
Susiradau kuopą, kuriai vadovavo tas pats vadas ir 

kuopos viršila. Nors jau kuris laikas turėjau laipsnį, bet 
vis nenorėjau rusiško laipsnio prisisegti. Visi klausinėjo 
apie viską ir stebėjosi, kad grįžau iš ligoninės į tą patį 
dalinį. Aš buvau pats pirmasis, kuris buvo sužeistas ir 
grįžo į savo kuopą.

Kadangi buvau paskirtas į tą sveikstančiųjų 
batalioną, turėjau pasirodyti pulko sanitarijoje. Dak
taras apžiūrėjo mano žaizdą, kuri dar nebuvo gerai 
užgijusi. Liepė dažnai ateiti į sanitariją, kad ją perrištų 
ir neleido eiti rikiuotėm Maistas buvo labai blogas, kaip 
ir visuomet. Kolchoze, kuriame stovėjo pulkas, jau 
nebuvo likę civilių.

Frontas viską išniokojo, laukai nebuvo net pradėti 
dirbti, tai mes eidavome į laukus rinkti pernykščių 
bulvių, bulvienose užsilikusių per žiemą. Aišku, jos buvo 
sušalusios, bet pavasarį bulvės dirvos paviršiuje iš
džiūvo, paliko tik visai baltas krakmolas. Mes jas sutrin- 
davom ir kepdavom blynus, nors ir be riebalų. Alkanam 
tai buvo labai skanų, tik gaila, kad viską labai greitai 
išrinkome.

Antroje birželių pusėje divizija gavo įsakymą pasi
rengti kautynėms. Jau buvome gavę papildymą iš 
Balahnos. Tada jau mažai tebuvo likę lietuvių, daugiau 
žydų ir rusų. Buvo nemažai ir moterų, ir šiek tiek palei- 
tų iš kalėjimų bei priverstinio darbo stovyklų kalinių. 
Kariai kautynėms nebuvo pasirengę.

Nors frontas buvo labai netoli, bet, atrodo, tuo laiku 
nevyko didesnių kautynių, nes negirdėjome patrankų 
griausmo. Retkarčiais pamatydavome lėktuvų kautynes.

Pažygiavę kelias dienas, apsistojome kolchoze, slė

nyje prie gražaus upelio. Vieta buvo labai graži, bet 
galėjome jausti fronto artumą. Toliau dunksojo miškas, 
o už jo — pirmosios fronto linijos.

Anksti rytą gavome įsakymą pakeisti dabartinę 
diviziją, kuri buvo užėmusi pirmąsias linijas. Nakties 
metu jau buvo pakeisti artilerijos ir kitų sunkesnių 
ginklų daliniai. Kai prisiartinom prie miško, susitikom 
atsitraukiančius iš pirmųjų linijų kareivius. Daugumas 
buvo sužeisti.

Miške pradėjome kasti apkasus. NĮiškas buvo 
nedidelis, gal tik poros šimtų metrų platumo toje vieto
je. Į dešinę jau augo tik krūmokšniai. Mūsų antrą būrį 
paskyrė prie antros kuopos, kaip ir anksčiau. Kuopa 
sulipo į apkasus. Mes ją pasekėpie. Apkasai buvo gilūs, 
zigzagais iškasti, galima*beveik stačiam juose vaikščio
ti. Dar ir šiandien prisimenu, kad visi kariai, sulipę į 
apkasus, staiga nutilo. Ypač naujokai, kurie buvo 
neseniai atsiųsti iš atsarginės divizijos, stovėjusios 
Balahnoje. Net ir tie, kurie jau buvo patyrę kautynes, 
nervinosi. Kai pro šalį prašvilpdavo kulkos, visi prisi
glausdavome prie duobės kraštų, nors apkasas, kaip 
sakiau, buvo gana gilus.

Kiek toliau paėję, susitikome ankstesnės divizijos 
karius. Jie neslinko apkasuose, o ėjo tiesiog per lauką i 
ir iš mūsų juokėsi — priprasit! Bet nei vienas mūsiškių 
nenorėjo būti drąsuoliu. Mums paskirtas fronto baras 
buvo gana toli, gal koks kilometras. Čia-apkasai buvp 
gerai įtvirtinti ir užmaskuoti. Oras buvo įabai gražus, 
tai galėjome matyti vokiečių apkasus antroje slėnio 
pusėje, gal už trijų-keturių šimtų metrų.

(Bus daugiau)

£
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LIETUVOS KOVŲ IR KANČIŲ 
ISTORIJOS LEIDIMAS TĘSIAMAS

Pareiškimas visuomenei

Mes, Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės valdybai atstovaujan
tys asmenys — valdybos pirmi
ninkas Bronius Nainys, vice
pirmininkai Vytautas Kaman
tas, dr. Petras Kisielius, vice
pirmininkė dr. Vitalija Vasai- 
tienė, Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės atstovas Lietuvoje 
Juozas Gaila ir Lietuvos kovų ir 
kančių istorijai lėšų telkimo 
vadovas dr. Antanas Razma bei 
Seimo narys prof. dr. Vytautas 
Landsbergis, Seimo narys, 
Politinių kalinių ir tremtinių 
sąjungos prezidentas Balys Ga
jauskas, Lietuvos Istorijos in
stituto direktorius prof. dr. An
tanas Tyla, buvęs laikinasis 
Genocido ir rezistencijos tyrimo 
centro vadovas Juozas Star- 
kauskas, Laisvės kovų archyvo 
redkolegijos narė Nijolė Gaškai
tė, Mokslo ir enciklopedijų lei
dyklos direktorius Zigmas 
Pocius, Lietuvos gyventojų 
represijų tyrimo centro vadovė 
Birutė Burauskaitė, dvejuose 
posėdžiuose apsvarstėme padėtį, 
susidariusią išleidus dokumen
tų rinkinį „Lietuvos gyventojų 
trėmimai 1941, 1945-1952 me
tais”, pavadintą „Lietuvos kovų 
ir kančių istorijos” I tomu ir 
nutarėme:

1. Išleistame dokumentų rin
kiny iš serijos „Lietuvos gyven
tojų trėmimai 1941, 1945-1952 
metais”, padaryta esminė klai
da — tai komentarų ir paaiški
nimų trūkumas. Nors nėra 
pagrindo abejoti, kad paskelbti 
dokumentai yra parašyti pačių 
okupantų ir jiems parsidavusių 
lietuvių, tačiau jie nepavaiz
duoja tikrovės, kančių ir siaubo, 
kurį patyrė tremiamieji. Todėl 
manome, kad reikia ruošti to 
rinkinio pataisytą ir papildytą 
laidą. Naujoji laida turėtų būti 
papildyta naujais dokumentais, 
patikslinta jų atranka ir išdės
tymo tvarka. Kiek įmanoma, 
būtina patikrinti dokumentų 
autentiškumą ir aptarti turinio 
patikimumą. Prie dokumentų 
būtinai pridėtini išsamūs ko
mentarai ir autentiški trem
tinių liudijimai.

2. Sumanymą išleisti „Lietu
vos kovų ir kančių istorios” 16 
(daugiau ar mažiau) tomų seriją 
reikia sveikinti ir visokeriopai 
palaikyti. Pasitarimo dalyviai, 
dėkodami išeivijos lietuviams 
už paramą šiam leidiniui, pa
brėžia, kad jo sumanytojas ir 
padėjęs daug pastangų jam 
įgyvendinti PLB pirmininkas — 
Bronius Nainys yra pernelyg 
asmeniškai puolamas, nes šio 
leidinio trūkumai — tikrai nėra 
jo kaltė. Vieši ir neatsakingi 
išpuoliai prieš daug metų lietu
viškai veiklai paaukojusį 
Bronių Nainį ne tik skaudina jį, 
bet dėl vienoje knygoje esančių 
trūkumų gali sužlugdyti visą

sumanymą ir tolimesnį knygų 
leidimą. O leidimo darbą reikia 
neatidėliojant tęsti, kol tebėra 
gyvi represijų ir genocido liu
dininkai, kurių autentiški prisi
minimai turi papildyti, pra
plėsti ir patikslinti čekistų do
kumentuose iškreiptą tikrovės 
vaizdą.

3. Tolimesniam „Lietuvos 1 
kovų ir kančių istorijos” 
ruošimui ir leidimui PLB valdy
bos, Lietuvos istorįjos instituto, 
Tremtinių ir politinių kalinių 
sąjungos, Politinių kalinių 
sąjungos vadovybių bendru su
tarimu yra sudaromas specialus 
koordinacinis priežiūros komi
tetas, į kurį pakviesti:

Dr. Petras Kisielius — Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės 
vicepirmininkas;

Dr. Kęstutis Girnius — „Lais
vosios Europos” radijo skyriaus 
vedėjas Europoje;

Dr. Rasa Mažeikaitė — isto 
rikė (Kanada);

Prof. dr. Benediktas Mačiuika
— istorikas (JAV);

Prof. dr. Antanas Tyla — 
Lietuvos Istorijos instituto di
rektorius;

Balys Gajauskas — Lietuvos 
Politinių kalinių ir tremtinių 
sąjungos prezidentas, Lietuvos 
Respublikos Seimo narys;

Antanas Stasiškis — Lietuvos 
Politinių kalinių sąjungos 
pirmininkas, Lietuvos Respub
likos Seimo narys;

Prof. dr. Zigmas Zinkevičius
— akademikas;

Birutė Burauskaitė — Lietu
vos Gyventojų represijų tyrimo 
centro vadovė;

Nijolė Gaškaitė — Laisvės 
kovų archyvo redkolegijos narė;

Prof. dr. Vytautas Landsber
gis — Lietuvos Respublikos 
Seimo narys;

Kunigas Jonas Boruta, SJ — 
Lietuvos Katalikų Mokslų 
Akademijos narys.

Komiteto pirmininkais kvie
čiami: Antanas Stasiškis 

(Lietuvoje); dr. Petras Kisie
lius (išeivijoje).

Komiteto sekretore pakviesta 
Birutė Burauskaitė.

Pasitarimas dėkoja visiems, 
parėmusiems „Lietuvos kovų ir 
kančių istorijos” leidimo 
sumanymą bei jo įgyvendinimą 
ir kviečia toliau visokeriopai 
remti. Tik bendromis visų 
Lietuvos patriotų pastangomis 
galėsim deramai atlikti šį 
būtiną ir neatidėliotiną darbą.

Cleveiando Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos choras pavasariniame koncerte klausosi tėvų 
komiteto pirm. K. Civinsko žodžių.

UETUVIŲ TELKINIAI

CLEVELAND, OH

LITHUANIAN VILLAGE 
METINIS SUSIRINKIMAS

Lithuanian Village, Ine., di
rekcija ir Amerikos Lietuvių 
Piliečių klubo patikėtinių 
taryba šaukia metinį susirinki
mą š.m. rugpjūčio 21 d., 12 vai., 
Lietuvių namuose — 877 East 
185 St., CIeveland, Ohio.

Susirinkimo darbotvarkėje: 
Lithuanian Village, Ine., 
direkcijos, Amerikos Lietuvių 
Piliečių klubo patikėtinių 
tarybos, kontrolės komisijos bei 
nominacijų komisijų pra
nešimai, jų tvirtinimas, direkto
rių rinkimai.

Esant sunkumų rasti kandi
datus į direktorius, direkcija, 
talkindama nominacijų komisi
jai, kviečia akcininkus susirū
pinti bendrovės ateitimi ir kan
didatuoti į direktorius. Savano 
riai, apie sutikimą kandi 
datuoti, prašomi pranešti direk 
cijai iki š.m. rugpjūčio 10 d.

GEGUŽINĖ PRIE EŽERO

LKVS „Ramovė” Cleveiando 
skyrius ir „Žalgirio” šaulių 
kuopa kviečia visus atsilankyti 
gegužinėje prie Erie ežero kran
to (Landseer ir Canterbury) sek
madienį, liepos 31 d. Pradžia 12 
vai.

ALDONA STEMPUŽIENĖ 
OPERA GALA KONCERTE

Sol. Aldona Stempužienė dai
nuos Opera Gala koncerte, 
Lakeside, Ohio, rugpjūčio 12 d., 
penktadienio vakare. Pro
gramoje — arijos, duetai,.kvar
tetai iš operų: „Don Carlo”, „La 
Gioconda”, „La Traviata”,

„Hoffmano pasakos”, „Samso
nas ir Dalila”, „Perlų žvejai”, 
„II Trovatore”, „Rigoletto” ir 
„Fledermaus”. Simfoniniam 
orkestrui diriguos Robert Cron- 
quist. Lakeside yra Erie ežero 
pusiasalis prie Port Clinton.

T. G.

CLASSIFIED GUIDE

MISCELLANEOUS REAL Ėst ATE

—

šit už apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio pas mus.

FRANK ZAPOUS 
32OS Vi Weet SSth Street

Tel. - (7M) 424-8854 
(312) 881-8454 RE/MAX 

REALTORS 
(812) 586-5959 
(708) 425-7161

GREIT
PARDUODA

We Ship UPS 312-434-9766

Užslimam maisto tiekimu (catering)

_____ talman
ddicatessen
Valgis Catering

Skaniausi lietuviški gaminiai
Geriausias spaudos rinkinys Čikagoje!

2624 West 69th Street. Chicago, IL 60629

PROVIDENCE, RI

NEEILINIS KONCERTAS

Esame negausi parapija, ta
čiau jos choras kiekvieną sek
madienį giesme garbina Viešpa
tį. Dabartinė vargonininkė 
Anne Marie McDonnell penkio
likti metai pas mus darbuojasi. 
Š.m. birželio 5-tosios popietę ji 
suruošė įvairenybių koncertą, 
kurio visą programą Anne Ma
rie viena pati išpildė.

Klausytojais pripildytoje mū
sų bažnyčios salėje skardžiai 
suaidi trimitas, prasiveržia Con- 
go būgnai, traškiai skamba 
metalofonas, kviesdamas Pietų 
Amerikos šokiui. Tai Sebas- 
tian’s Party Gras kūrinys. Anne 
Marie trimitu atliko Jerome 
Kern ir T. Jęnnings kompozici
jas, pianinu paskambino Jimmy 
Webb ir Scott Joplin kūrinėlius. 
Romantiškai nuskambėjo piani
nu Anne Marie’s sukurta garsų 
poema, skirta giminaičių jung
tuvėms. Sekantiems programos 
dalykėliams Anne Marie sukū
rė ir muziką ir tekstą. Kad 
galėtume pilniau suprasti ir 
teisingiau ją įvertinti, reikia 
bent šiek tiek susipažinti sujos 
kūrinių mintimis.

Savo mokiniams skirtoje dai
noje ji kviečia juos tvirtai 
laikytis savo principų, nedaryti 
kompromisų dėl populiarumo, 
kuris greit išblėsta ir praran
damas asmens kilnumas: gy
venk tiesoje, kad atsispirtum 
blogio vilionėms.

Savo dėdei, sukaktuvininkui, 
Anne Marie dainuoja pritar
dama gitara: skrisdami bangų 
keteromis nepamirškime nei 
savo siekių, nei svajonių. 
Nenuleiskime rankų nors sva
jos ir sudužtų; ženkime tvirtai 
per kliūtis aukštyn.

Sukurtose mokyklos direkto
riui mišiose Anne Marie, pritar-

Nuotr. V. Pliodžinsko

dama gitara, dainuodama kvie
čia drąsiai eiti prie Viešpaties 
malonių šaltinio. Jis suteiks 
mums reikalingą pagalbą. Jei 
mes dalinsimės kentėjimais su 
Kristumi, jis su mumis dalinsis 
nuostabiąja malonių pagalba ir 
amžinąja garbe.

Visiems imigrantams, o ypač 
savo seneliams, Anne Marie, 
pritardama pianinu apdainuo
ja, kaip jie .palikę gimtąjį kraštą, 
audringu Atlantu leidosi į kelio
nę, į svetimą naująją žemę, kur 
jų niekas nelaukė, tik vienatvė, 
rūpesčiai, gimtojo krašto il
gesys. Jų drąsa susikristalizavo 
pilnoje dėkingumo Anne Marie 
širdyje.

Pritardama sau gitara, Anne 
Marie dainuoja džiaugsmo dai
ną, jaučia dvasinį prisikėlimą, 
besiliejantį iš jos širdies ir min
ties, nes atliko daug jos ištver
mės ir kantrybės pareikalavusį 
darbą, besiruošdama šiam spe
cialiam įvykiui.

Anne Marie ne tik pati kuria 
dainas, bet ir savo mokinius 
įtraukia į dainos kūrimą. Tie, 
kuriems buvo sudaryta proga 
pamąstyti apie narkotikų žalą, 
daug lengviau jų atsisakys.

Narkotikai verifeė kančios, 
neteksi proto, pagarbos.
Oi brangiai, brangiai, tau

kainuos
žmogum išlikti jų klanuos. 
Nebūk kvailiu — traukis

šalin,
kol spąstuos pričiuptas nesi.

Paskutinioji jos daina su 
pianino palyda kalba apie ben
drą ryšį: atėjome iš daugelio 
kraštų, tradicijų — o esame kar
tu, dalydamiesi laisvės dovana. 
Koks šviesus džiaugsmas širdy
je, kad mes gyvenam taikoje. 
Daina suartina visus.

Į dainų refrenus Anne Marie 
įtraukė visus klausytojus, tad ir 
dainų mintį, prasmę aiškiau pa
jutome. Visi pasijutome lyg 
viena, labai darni šeima.

Džiaugiamės turėdami malo
nią, talentingą, kilnios dvasios 
asmenybę mūsų tarpe, kuri 
savo pavyzdžiu plačiai šviečia. 
Visas šio koncerto pajamas, 
kone 1,300 dol., Anne Marie 
paskyrė Lietuvos našlaičiams 
per Lietuvos Vaikų globos at
stovę sės. Eleną Ivanauskaitę. 
Koncertą užbaigėme Maironio 
daina „Lietuva brangi”.

Konstancija Valiuškienė

ELEKTROS. 
(VEDIMAI — PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai, 
garantuotai ir.sąžiningai.

312-775-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

NAMŲ REMONTAI
Užkalam „siding”, remontuojame: 
stogus, langus, duris „porches”, rū
sius; dedame keramikines plyteles, 
atliekame įvairius mūrijimo darbus.

Kreipkitės: tel. 312-489-1478

Moving—Kraustymas
Profesionalus patarnavimas pri
einamomis kainomis, jums patogiu 
laiku. Draudimas garantuotas. Kreiptis:)
Gediminas: tel. 312-825-4331

PASAULIO LIETUVIŲ DAINŲ ŠVEN
TĖ VILNIUJEI Trys aukštos kokybės 
vaizdajuostės (kiekviena apie 2 vai. 
ilgumo):

1. Ansamblių vakaras Kalnų parke 
(liepos 8 d., 1994)

2. Šokių diena Žalgirio stadione (lie
pos 9 d.).

3. Pasaulio lietuvių dainų šventė Vin
gio parke (liepos 10d.) dabar jau galite 
užsisakyti pas International Hlstorlk 
Filmą, Ine., skambinant telefonu 
312-827-2900, raštu, arba asmeniškai 
atvykdami į mūsų raštinę, 3533 S. Ar
cher Avė., Chicago, IL 00000. Vienos 
vaizdajuostės kaina tik $20, arba visų 
trijų 350 ir 55 už persiuntimą. Mes 
priimame čekius ir Visa/Mastercard kre
dito korteles. Sav. Petras Bernotas.

Vilniaus Universiteto Dainų 
Ir Šoklų ansamblis

Atlieka: Kepurinę, Brolio 
sbde, Du raitu jojo, Leliūnų 
Kadrilis, Parovėja, Rolenderis, 
Pjesė skrabalams, Untytė, Į 
šventę, Kadrilis ir polka, Jauni
mo šokis.

Meno vadovas ir dirigentas — 
Vidas Aleksandravičius. Choro 
vadovas ir dirigentas — Vy
tautas Abaris. Kanklių grupės 
vadovė — Daiva Čičinskienė. 
Orkestro vadovas — Kastytis 
Mikiška.

Kasetė — stereo, 1989. 
Kasetės kaina 10 dol., Illinois 
gyventojams Tax 0.88 ct. Per
siuntimo išlaidos: USA — 3 dol.; 
Canada — 4 dol.

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS

4548 W. 63rd St. 
Chicago, IL 60629

RIMAS L. STANKUS

• Perkant ar parduodant
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
4|MLS kompiuteriųir FAX pagalba
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame Ir parduodame namus
• Apartmentus ir žemą
• Pensininkams nuolaida

KMIECIK REALTORS
7922 S. Pulaski Rd.

4365 S. Archer Avė.

DANUTĖ MAYER 
284-1900

jei norite parduoti ar pirkti namus, 
kreipkitės į Danutę Mayer. Ji profe
sionaliai, sąžiningai ir asmeniškai 
patarnaus. Įkainavimas veltui.

FOR SALE

Parduodamas šviežias, grynas 
bičių medus. Pristatau į Chicagą. 
Galima gauti ir Lemonte po 
pamaldų. Skambinti bitininkui Ka
ziui Laukaičiui 708-323-8326.

Parduodu 4 Jardų staltieses po 
$50, 21/2 jardo po $25.

Tel. 312-927-8677

HELP VVANTED

JOBS AVAIlABLE!
Housekeepers,
companions.

Good pay.
Call; Chapov Agency

708-803-6439

CONSTRUCTION VVORKERS
needed full time immediately. Bricklayers, 
tuckpointers, eonerete finishers & laborere. 
Some English necessary.

312-453-5556
Mon. - Sat. 9 am to 5 pm

APLANKYKITE PABALTIJĮ 
LIETUVA '94

Kreipkitės į mus — suplanuosime jūsų kelionę. 
Prieinamiausios kainos 

Finnair ir SAS oro linijomis 
"economy" ir "business" klasė 

Viešbučiai

GO BALTIC
Mūsų naujas leidinys apie Skandinavijos 

ir Baltijos kraštus — perskaitykite!

1-800-451-9511
UNIONTOURS

Įsteigta 1931 m.

245 Fifth Avė., Nevv York, N.Y. 10016
Tel. 212-683-9500 McrrOcr Fax 212-683-9511

Angly Kalba Sėkmingai Darbuotis 
Universitete Ir Profesijose

midland Fčzdaral
Savings and Loan Association

75 metus aptarnauja lietuvius
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios

MAROUETTE PARK
2567 VVEST 69th STREET

(1-312) 925-7400 BRIDGEVIEVV
8929 S. HARLEM AVĖ. 

(708) 598-9400

The University of Illinois at Chicago 
Tutorium in Intensive English

BRIGHTON PARK
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470

IOUAI HOUSUC
LENOER

• keturiy lygiy dėstymas vyksta ištisus metus
• mažos grupės su ESL dėstytojais profesionalais
• dėstymas surištas su kompiuteriais ir įvairiomis vaizdinėmis priemonėmis

• patarimai immigracijos reikalais; 1-20 vizos studentams
• visi studentai laiko TOEFL egzaminus, kurie bus užskaitomi 

Illinojaus Universiteto

Papildomi kursai:
• TOEFL Paruošimas
• Šnekamosios kalbosįgūdžiai pažengusiems

Dėl platesnės informacijos, kreipkitės j:

I
The University of Illinois af Chicago
The Tutorium in Intensive English (MZC 324)

601 S. Morgan St., Room 820
Chicago, Illinois 60607 USA 
(312) 996-8098/Dr. Boca 

Deja, universitetas negali duoti finansinės paramos.

III The University of Illinois
Ur I at Chicago



LAIŠKAI
ŠTAI KODĖL

Norėčiau atsakyti į P. Žuko 
laišką, „Ir kodėl ne?” („Drau
gas”, liepos 22 d.) apie „dzingu
liukų” dalinimą ir dabartinės 
komunistinės valdžios kritika
vimą (jie dabar save kitaip 
vadina, bet vilkas avies kailyje 
nėra avis).

Gauti medalį , iš Lietuvos 
patrioto, kuris rizikavo savo 
gyvybe, kovodamas dėl Lietuvos 
nepriklausomybės, yra didelė 
garbė.

Priimti garbingiausią Nepri
klausomos Lietuvos medalį iš A. 
Brazausko, kuris kelis dešimt
mečius ištikimai tarnavo tautos 
kankintojui ir dar iki šiol tau
tos neatsiprašė, yra tikras savęs 
pažeminimas.

Kiek Izraelio piliečių priėmė 
garbės pažymėjimą ar medalį iš 
jų tautos naikintojų rankų?

Bronius Mikėnas, 
Woodridge, IL

REIKĖTŲ ATKREIPTI 
dėmesį

Ar nevertėtų keisti gynybos 
taktikos derybose su rusais dėl 
tranzito per Lietuvos teritoriją? 
Ar nevertėtų į tas derybas 
įtraukti ir kitas valstybes — 
Lenkiją, Vokietiją, Švediją, 
kitus Skandinavijos kraštus? 
Ypač JAV ir Angliją, nes pasta
rosios Karaliaučiaus sritį, tary
tum savo nuosavybę, pavedė 
Rusijai administruoti, tai tegul 
ir pastato tiems rusams tiltą į 
Karaliaučių įvažiuoti... Dar 
reikėtų priminti ir tai, jog Kara
liaučiaus terAorija tik laikinai 
buvo perleista rusams administ
ruoti, atseit, iki jie išnaikins ten 
likusius vokiečius. Tačiau, kaip 
matyti, Rusija ją nori-amžinai 
pasilaikyti.

Norėčiau ir ALTui padaryti 
pasiūlymą. Bill Clinton nelabai 
susigaudo, kas yra tie Baltijos 
valstybėse pasilikę rusai ir 
kokias pareigas jie ėjo dar tik 
prieš ketverius metus. Rusais 
prez. Clintonas labai susi
rūpinęs. Juk £ai tie patys rusai, 
kurie, kaip okupacinio režimo 
pareigūnai, vykdę trėmimų 
operacijas, o po trėmimų užėmę 
ištremtųjų sodybas, namus. 
JAV prezidentas reikalauja, 
kad jie būtų traktuojami kaip 
broliai ir sesės. Čia ir siūlau 
ALTui šį reikalą išsamiai išaiš
kinti prez. Clintonui, galbūt 
tuomet jis susipras ir neerzins 
Baltijos tautų žmonių.

Kasperas Radvila 
Chicago, IL

DĖL MOTERŲ KUNIGYSTĖS
Baigiant straipsnį, „Kunigys

tė ir moteris” („Draugas”, 
1994.VII.22 d.), autorė rašo: 
„Daug kas mūsų gyvenimo ei
goje jau pasikeitė, gali pasikeis
ti ir Bažnyčios pažiūros į moterų 
kunigystę”.

Man atrodo, kad autorė pilnai 
nesutinka, jog popiežius, kaip 
Kristaus vietininkas ir Jo 
Bažnyčios matoma galva, savo 
„Ordinatio Sacerdotalis” apaš
taliniame rašte sakė, kad 
„Bažnyčia neturi jokio auto
riteto suteikti kunigystės šven
timus moterims”. Šv. Tėvas dar 
pridėjo: „Šis sprendimas turi 
būti griežtai palaikomas visų 
Bažnyčios tikinčiųjų”.

Autorė cituoja priešingą nuo
monę, kurią pareiškė Mar
ąuette universiteto prof. Daniel 
Maąuire, bet mums įdomu 
žinoti, jog kiti Katalikų Bažny
čios teologai yra įrodę, kad tas 
buvęs kunigas yra ne kartą 
klaidinęs žmones, keldamas 
balsą prieš Bažnyčios tikrąjį 
mokslą. Tad, ar čia galima juo 
pasitikėt?

Reikalinga ir mums, katali
kams, prisiminti, ką Vatikano 
II dokumentas „Lumen Gen- 
tium” yra skelbęs 25-ame sky
riuje. Ten pasakyta, kad pri
valoma visiems katalikams 
priimti su religine pagarba 
popiežiaus mokymus, kada jis 
autoritetiškai moko, nors ir tuo 
laiku nekalba ex cathedra 
(neklaidingai).

Ar tos religinės pagarbos rodo 
tie, kurie šiomis dienomis prie
šinasi šv. Tėvo nutarimui?

Kun. Vito Mikolaitis
Chicago, IL1

NE PAVADINIMAS
STIPRINA LIETUVYBE

Skaitant B. Kronienės laišką, 
„Drauge” (nr. 138), „Kas mes 
esamė ir ko siekiame”, nėra 
aišku, ką ji norėjo pasakyti? 
Gal tik pagarsinti Lemonto 
apylinkėje įsikūrusius lietuvybei 
išlaikyti namus, kurie pavadin
ti Pasaulio lietuvių centru. 
Pasakymas, kad tik šitie namai 
garsina pasauliui apie lietuvius 
ir Lietuvos nepriklausomybę, 
yra labai klaidingas. Daugelis 
sutiks, kad šis pavadinimas 
neatstovauja visiems lietuviams, 
išsibarsčiusiems po visą pasaulį.

Vien tik Čikagoje turime kelis 
lietuvių susibūrimo centrus: 
Jaunimo centrą, Balzeko mu
ziejų, Šaulių namus ir parapijų 
sales. Taip pat turime centrus 
New Yorke, Detroite, Clevelan
de, Toronte ir kitur kraštuose, 
kur yra skleidžiamas lietuviš
kumas ir buvo dedamos pastan
gos Lietuvos išlaisvinimui. 
Visus šiuos namus bei kitas

Kun. P. Linkevičius ir dr. A. Prunskienė prie Kaltinėnuose statomo namo vaikams, kurie neturi, 
kur gyventi. Namas statomas daugiausia geraširdžių žmonių aukų dėka. Štai neseniai Laima 
ir Algirdas Stepaičiai per „Lietuvos Našlaičių globos” komitetą paaukojo Kaltinėnų klebono Petro 
Linkevičiaus statyboms 5,000 dol. Tokia suma tikrai palengvins darbą ir pagreitins tinkamų 
patalpų našlaičiams Kaltinėnuose pastatymą.

DRAUGAS, penktadienis, 1994 m. liepos mėn. 29 d. 5

JONUI AISČIUI 
DEVYNIASDEŠIMT: IR 

NUOLANKUS, IR 
MAIŠTINGAS

Žygaičių bažnyčios (Žemaitijoje) bokšto remontas, kuriuo ypač rūpinasi parapi
jos klebonas kun. Alionidas Budrius.

lietuvių susibūrimo vietas, 
galėtume pavadinti Pasaulio 
lietuvių centrais.

Prisimenu vieną laišką, 
rašytą „Draugui”, kur laiško 
autorius rašė, kad tikrasis 
pasaulio lietuvių centras yra 
Lietuvoje-Vilniaus mieste.

Reikia tik džiaugtis, kad 
lietuviai išeiviai sugebėjo įsigyti 
bei: pasistatyti didžiulius 
pastatus, kuriuose yra skiepi
jama meilė Lietuvai, jos kalbai 
ir kultūrai. Čia taip pat yra 
ruošiamas jaunimas lietuvybės 
išlaikymui ateinančioms kar
toms. Mūsų visų pareiga yra 
prisidėti prie šių pastatų 
išlaikymo.

Antanas Paužuolis
Chicago, IL

DĖKINGI V. NAKUI

Širdinga padėka ir pagarba 
Viktorui Nakui už labai tikslų 
straipsnį („Draugas”, liepos 15 
d.) ir Laimai Rupeikai už malo
nų laišką („Draugas” , liepos 12 
d.).

O vietoj kritikos, geriau siųs- 
kime krikščionišką nuoširdžią 
užuojautą skausmo prislėgtai 
našlei Danielai Lozoraitienei! 
Taip pat prisiminkime a.a. Stasį 
Lozoraitį savo maldose ir nu- 
siųskime auką velionio atmini
mui į Putnam, CT, Nekaltai 
Pradėtosios Marijos Seserims. 
Vytautas ir Ona Adomaičiai 

Sun City, Arizona

DIDYSIS KLAUSIMAS 
KAIREI

Kada ir kur sužinojai apie ko
munizmo nusikaltimus ir ką 
darei? Kai Chruščiovas atvėrė 
Stalino neleistinus veiksmus 
prieš žmoniją ir Solženycinas 
aprašė komunistinį gulagą, ar 
kartais nepagalvojai, jog kelyje 
į komunistinį rojų yra reikal
ingos aukos? Kai 1991 metais 
griuvo Sovietų sąjunga, ir kar
tu su ja komunizmo gerovės 
mitas, ar tuomet skubėjai išleis
ti savo slaptus raštus apie ko
munistinės sistemos žiaurumą, 

ar skelbti visa tai istorikų tarp
tautinių draugijų suvažiavi
muose?

Kodėl buvo skubama išleisti 
„Kovų ir kančių istorijos” 
pirmą tomą, kur pagal Alfonsą 
Eidintą gali surasti „do
kumentus, kuriuose enkavedis
tai savo žiaurų terorą piešia vos 
ne kaip humanistinę akciją”? , 
Ar Holokausto aukos ir jų pali

kuonys būtų su džiaugsmu su
tikę Theresienstadt žydų naiki
nimo stovyklos esesininkų 
suklastotų dokumentų išlei
dimą? Ar tokie dokumentai yra 
svarbūs? Ar lietuviškos knygos 
atžvilgiu prasiveržia nenoras 
pripažinti komunizmo kaltes?

Prof. Vytautas Vardys LB 
susitikime su Lietuvos valdžios 
žmonėmis Detroite praeitą 
vasarą kvietė buvusius ko
munistus padaryti sąžinės 
ataskaitą. Šią vasarą tai 
padaryta kairės intelektualų 
žurnalo „Dissent”, įsteigto prieš 
4 dešimtmečius, pagarbaus prof. 
Irving Howe. Alfonsas Eidintas 
sako, jog jis nėra pokario is
torijos specialistas. Pagal sąžinę 
kiekvienas lietuvis istorikas 
turi tapti tokiu specialistu.

Saulius Šimoliūnas 
Detroit, MI

LAIŠKAS LIETUVAI

„Draugas” yra visos išeivijos 
pasididžiavimas ir teisingos in
formacijos šaltinis. Jis nedrąsiai 
ir palengva jau pravėrė vartus 
ir toliau iš lėto plečia ryšių 
kelius į pačią Lietuvą. Jį pavar
to ir valdžios pareigūnai, ir 
patys didieji krašto vadai. Tai
gi per „Draugą” ir aš noriu pra
bilti į mūsų tautos valdovus.

Didžiai gerbiami aukštieji 
Lietuvos Respublikos parei
gūnai! Noriu paprasto žmogaus 
— lietuvio — sveiku protu pa
kalbėti svarbiu ir esminiu klau
simu — apie privačią nuo
savybę, kurios neliečiamumą 
garantuoja Lietuvos Kons
titucija.

Baisu ir pagalvoti, kaip 
okupacinės valdžios nacionali
zacijos aktais privati teisėta 
nuosavybė iš savininkų buvo 
žiauriai atimta. Ją reikia ne
delsiant grąžinti buvusiems 
savininkams arba teisėtiems jų 
įpėdiniams. Naikinant okupa
cijos padarinius, negali būti 
jokios diskriminacijos. Grąži
nimas negali būti rišamas su 
pilietybe ar gyvenamąja vieta, 
ar reikalaujama dabartiniam 
jos nuomininkui pamokėti 
pasakišką sumą už išsikėlimą. 
Trumpai ir aiškiai: mano tėvo 
žemė yra mano žemė! Ką aš, ar 
kitas teisėtas savininkas darys 
su atgauta žeme — tai bus ne 
kieno kito, bet mūsų reikalas.

Garbingi lietuvių tautos 
vaikai, garbingai atstatykite 
teisėtą nuosavybę!

Paulius Leonas 
Oak Lavvn, IL

PAREIŠKIMAS DĖL 
„PAREIŠKIMO”

Perskaičiau 1994.04.28 d. 
„Drauge” išspausdintą Pasaulio 
lietuvių bendruomenės (PLB) 
valdybos pareiškimą visuome
nei dėl Vilniuje išleistos knygos 
„Lietuvos gyventojų trėmimai 
1941, 1945-1952 m.”. Noriu šį 
bei tą pasakyti ir „Pareiškimo 
visuomenei” autoriams.

Visų pirma, tai — puikus raši
nys, teisingiau, puiki abipus 
vandenyno pagarsėjusios kom
panijos apologija! Samprotau
dama apie pavykusius ir nepa- 
vykusis pradėto darbo aspek
tus.. „Pareiškimo” autorė, PLB 
valdyba, nė žodžiu neprasitaria, 
kas kaltas, kad veikalas apie 
skaudžiausią Lietuvos istorijos 
laikotarpį pradėtas akivaizdžiai 
neteisinga gaida. Kam prireikė 
kelis kartus sumažinti 1941- 
1953 m. ištremtųjų skaičių? Kas 
pasistengė, kad knygoje būtų 
nutylėti patys pirmieji, 1940-ųjų 
trėmimai? Kas atsakingas už 
painiojamas sąvokas ir skaityto
jus klaidinantį melą apie egze
kutorių humaniškumą? Paga
liau, kas „suklydo”, įspausda- 
mas tomui pirmą numerį — juk 
iš pirmo žingsnio paprastai 
sprendžiama apie žygio kryptį?

„Pareiškime” šitie žmonės 
neįvardinti. Jo tekstas mirgėte 
mirga beasmeniais išsireiški
mais „turėjo būti”, „apsispręsta 
pirmiausia leisti šį dokumentų 
rinkinį”, „įvyko klaida”... Bet 
klaidos, kokios jos bebūtų, turi 
autorius! Laiku nepataisyti, jie 
klys toliau.

O kaip į savo autorių klaidas 
reagavo PLB? Pasmerkė? Atsi
ribojo? Išvijo iš redakcijos? Nors 
ir labai ieškodamas, „Pareiš
kime” apie tai neradau nė 
žodžio.

Nejaugi PLB valdyba pasirašė 
dar vieną, jiems pakištą, tekstą? 
Pasirašė neįsigilinusi, kaip 
neįsigilino į vilniškės kompani
jos parengtą tomą, kaip nepa
stebėjo labai reikšmingos nu
meracijos klaidos. Nepaste
bėjom, Sajauskai, nepurkštauk!

Tada — atsiprašau. Neturiu 
ką daugiau pasakyti. Nebent: 
vargšė PLB, kuri leidžiasi taip 
klaidinama. Vargšai ir mes lie
tuviai, kurie nuo šiol nerimau
dami lauksim kitų, taip nevyku
siai pradėto veikalo tomų. Juk, 
sprendžiant iš PLB valdybos 
reakcijos, juos rengs ir redaguos 
ta pati kompanija.

J. Sajauskas 
Lietuva

Tokia antrašte Viktorija 
Daujotytė pavadino savo 
straipsnį apie Joną Aistį, pami
nėdama jo amžiaus sukaktį. Ji 
rašo, kad „nuolankus, labai 
nuolankus buvo J. Aistis, at
kakliai studijuodamas ir juodai 
dirbdamas. Nuolankus ir aske
tiškam vakarui, spindinčiam 
Nemuno vandeniui, gegužėlės 
raudai, mėnesienai”.

Anot Daujotytės, „iš didžio 
kūrėjo nuolankumo kyla ir didis 
ontologinis maištas — ne, ne 
toks šis pasaulis, koks galėtų 
būti iš savo pirminės duotybės, 
retkarčiais nušvintančios... Jei 
J. Aistis būtų buvęs didelės, 
gausios tautos poetas, jo egzis
tencinis maištas būtų plėtojęsis 
bendriau, filosofiškiau. Kaip 
sąmoningas lietuvių poetas (ir 
kaip aistis, aisčių palikuonis) jis 
turėjo leistis iki istorinių 
skriaudų ir neteisybių. Jis jau
tėsi įsipareigojęs protėviams, 
tėvams ir vaikams. J. Aistis 
buvo poetas be prozos, galėjęs 
sakyti, kad lietuvių tautos liki
mas — vienintelė mano 
gyvenimo mįslė”.

Daujotytė teigia, kad „J. Ais
čio maištas yra keršto antipo
das: kerštas neturi nei teisės, 
nei teisėtumo. Juo naudojasi 
tiktai menkos moralės žmonės 
ir nusikaltėliai”. Anot jos, 
„galbūt ir todėl net gana rūsčius 
savo istoriosofinius apmąs
tymus J. Aistis vadino elegi
jomis — „Milfordo gatvės elegi
jos”. Elegijoje maištas persilie
ja į nuolankumą, bet neišnyks
ta”. („Liet. rytas”, nr. 132)

Sovietmečiu J. Aisčio kūryba 
Lietuvoje buvo neprieinama, 
tačiau jo vardo okupantui nepa
vyko ištrinti. Lietuvai atgavus 
laisvę, atgijo ir susidomėjimas 
jo kūryba gimtajame krašte. 
Neseniai Rumšiškėse įvyko jo 
90 metų amžiaus sukakties 
minėjimas. Kaip pranešama, jį 
surengė kraštiečių įkurtas 
„Tėvonijos klubas” ir ištikimas 
J. Aisčio atminimo saugotojas 
Vytautas Markevičius, konsul
tavo Maironio lietuvių litera
tūros muziejaus darbuotojai. 
Atidengtas J. Aisčio paminklas 
(skulptorius Vladas Žuklys), 
pasodintas ąžuoliukas. Šiose 
iškilmingose apeigose dalyvavo 
J. Aisčio sesuo Veronika, poetai 
Bernardas Brazdžionis ir Kazys 
Bradūnas. Apie turtingą J. 
Aisčio kūrybos ir asmenybės 
paletę šventėje kalbėjo akade
mikas Vytautas Kubilius, pro
fesorius Vytautas Landsbergis, 
poetai, rašytojai. Jo eiles skaitė 
aktorius Laimonas Noreika, 
mažieji poeto tėviškėnai, dai
navo tremtinių choras. („Lie
tuvos rytas”, nr. 131).

Poeto našlė Aldona Aistienė 
šiame minėjime nedalyvavo, 
nes, kaip ji sako, apie tai neži
nojo. Ji gyvena Vašingtono 
priemiesty, Hillcrest Hights, 
MD, savo name, kurį jie 
nusipirko, kai J. Aistis iš New 
Yorko persikėlė į Vašingtoną 
dirbti Kongreso bibliotekoje. Jų 
trys vaikai: Vakarė Valaitienė, 
Margiris ir Mindaugas gyvena 
įvairiuose Amerikos miestuose.

Išeivijoje ši J. Aisčio, sukaktis 
praėjo beveik nepastebėta. Anot

Poetas Jonas Aistis.

Aldonos Aistienės, „kaip ir 
visas mūsų kultūrinis gyve
nimas išeivijoje nusmuko, taip 
ir dėmesys Aisčiui. Truputį ste
biuosi, kad Aisčio raštų antras 
tomas lig šiolei jokio atgarsio 
spaudoje nesusilaukė, neskai
tant labai jau santūrios ir retos 
reklamos”.

Pranešime apie Aisčio minė
jimą Rumšiškėse taip pat 
sakoma, kad „poetas turėjo 
didelę viltį grįžti namo. Tai liu
dija jo žodžiai viename iš 
paskutiniųjų laiškų sūnėnui: 
,Aš nenorėčiau čia likti visiems 
laikams. Prašyčiau mano pele
nus palaidoti in terra Rumšiš- 
kiensis šalia tėvų’ ” („Lietuvos 
rytas”, nr. 131).

Tuo klausimu poeto našlė 
Aldona taip pasisakė: „Kaip 
turbūt dauguma (jei ne visi) 
1944-taisiais metais pasi
traukusių į Vakarus svajojo 
bent savo kaulus paguldyti 
tėvynėje, taip ir Aistis. Tačiau 
konkrečiai palaikų perkėlimo 
mintis ir iniciatyva iškilo 
1988-siais metais Lietuvoje. 
Minčiai ir mes, šeima, pri
tarėme. Ieškojome perkėlimui 
lėšų, deja, nepavyko jų gauti. 
Vienu laiku Aistis, jau žino
damas, kad nepagydomai serga, 
galvojo apie sudeginimą, tačiau 
aš buvau kitos nuomonės. Po 
kurio laiko jis sudeginimo min
ties atsisakė”.

,Čia pažymėtina, kad, kaip 
Aistienė sako, poetas paliko 
detalų testamentą, tačiau jame 
nieko nepasakė apie jo laikinų 
palaikų palaidojimo būdą. Ta 
proga Aistienė taip pat pasakė: 
„Aš esu konservatyvus žmogus 
ir man asmeniškai sudeginimas 
labai ne prie širdies. Vaikai 
man pritaria. Taip pat ir kai ku
rie Aisčio giminės Lietuvoje”.

Aistis mirė 1973 metais Va
šingtono ligoninėje ir buvo 
palaidotas Resurrection 
kapinėse Vašingtono priemies
ty Clinton, MD. Ant jo antkapio 
lentos yra išgraviruoti našlės 
Aldonos parinkti žodžiai iš jo 
eilėraščio „Miškas ir lietuvis”: 
„O jūs, melsvi šilai, o nykios 
platumos! Aš jūsų sielvarto, jūs 
sopulio dalis”. Paklausta, kodėl 
parinko šiuos žodžius, Aistienė 
pasakė: „Man atrodo, kad šios 
dvi eilutės geriausiai išreiškia 
jo kūrybą ir jo, kaip rašytojo, 
gyvenimą”.

Juozas Vitėnas

LIETUVOS AIDAI

1
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

„Draugo” knygynas turi 
daugybę knygų — pasirinkimas 
lietuvių ir anglų kalba, o temos 
— ko tik širdis geidžia! Daug tų 
knygų bus galima įsigyti papi
gintomis kainomis sekmadienį, 
liepos 31 d., gegužinės metu. 
Visiems lietuviškos knygos 
mylėtojams (tikimės, kad tokių 
dar yra...) mielai patarnaus 
mūsų knygynėlio vedėjas Kazi
mieras Rožanskas. Pasinaudo
kite šia proga, „adoptuokite” 
lietuvišką knygą, kad ji nedūlė
tų knygynėlio lentynose ir ne- 
siilgėtų skaitytojų.

Dr. prof. Bronius Vaškelis, 
išrinktas ketverių metų kaden
cijai ir dvejus metus atidirbęs 
rektorium Vytauto Didžiojo 
universitete Kaune, pasidalins 
savo įspūdžiais Pasaulio 
lietuvių centre, sekmadienį, 
rugpjūčio 7 d., 12 vai. (po Mišių), 
dešinėje pusėje perskirtos di
džiosios salės dalyje. Visus 
maloniai kviečia „Saulutė”.

Marta Račkauskienė, Ci
cero, IL gyventoja, padovanojo 
„Draugo” gegužinės laimė
jimams keturis naujus laik
rodėlius. Jei norite bent vieną 
jų laimėti, atsilankykite į 
gegužinę sekmadienį, liepos 31 
d., marijonų sodelyje (prie 
„Draugo” pastato). Padėka p. 
Račkauskienei!

"^Lietuvos Vaikų vilties” pirm. Gražina Liautaud (iš kairės) su LVV JAV 
medicininio kadro nariu dr. Jonu Prunskiu, dirbusiu LVV Ortopedinėje opera
cinėje Vilniuje š.m. balandžio mėnesį, ir LVV lėšų telkimo komisijos pirm. 
Giedrė Mereckienė.

x Sophie ir C ari Beinorai, 
Lietuvos Vyčių 112 kuopos 
nariai, įstojo į Lietuvos našlai
čių globėjų eiles. Jie globoja 
vieną iš kun. V. Aukštakalnio 
našlaičių, Viktorą Mantą Ne
krošių. „Lietuvos Našlaičių Glo
bos” komitetas dėkoja už $150 
metinį mokestį.

(sk)
x A.a. Broniaus Gaižausko 

atminimui $60 buvo paskirta 
Lithuanian Mercy Lift. LML 
nuoširdžiai dėkoja poniai K. 
Gaižauskienei ir aukotojams: S. 
ir P. Miliauskas, I. Jakštienė, A. 
ir A. Mikučiauskas ir I. ir A. 
Milašius.

(sk)

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

(sk)

Auka „Draugo” paramos fondui— 
yra lietuvybės laidas ateities kartoms.

DRAUGAS FOUNDATION
4545 W. 63rd St, Chicago, IL, 60629

Aukos yra nurašomos nuo Federaiinių mokesčių.

Draugo fondas paruošė „By- 
laws” santrauką anglų kalba, 
kuri bus išsiųsta visiems Drau
go fondo nariams prieš metinį 
suvažiavimą. Draugo fondas bu
vo inkorporuotas 1993 m. lap
kričio 12 d. Illinois valstijoje ir 
turi Federal Tax Exempt sta
tusą — aukų nurašymą nuo fe- 
deralinių mokesčių. Suvažiavi
mas numatomas spalio mėnesio 
gale Čikagoje.

LB Vid. Vakarų apygardos 
valdyba kviečia visų šios apy
gardos apylinkių pirmininkų ar 
jų įgaliotinių ir LB XIV tarybos 
narių, išrinktų Vid. Vakarų 
apygardoje, posėdį rugpjūčio 7 
d., 12:30 vai. p.p. (tuoj po šv. Mi
šių), Pasaulio lietuvių centro 
posėdžių kambaryje.

Visi kviečiami atsivežti savo 
pasiūlymus bei pageidavimus. 
Dėl pašto išlaidų bei patarna
vimo atskiri pakvietimai nebus 
siunčiami.

Daley Plazoje, Čikagos mies
to centre (Washington ir Dear- 
born St.) kas antrą savaitę 
vyksta ūkininkų turgūs, ku
riuose galima nusipirkti labai 
šviežių daržovių, vaisių, gėlių, 
uogienių ir kitų ūkiškų pro
duktų. Turgūs tęsis iki spalio 
mėn. Smulkesnės informacijos 
teikiamos tel. (312) 744-4006 
(prašyti informacijų apie „Far- 
mer’s Market).

x A.a. Antano Sabalio at
minimui, per Vladą Sabalienę 
„Saulutė”, Lietuvos našlaičių 
globos būrelis, gavo $100 pa
remti našlaičius Jurbarke. Šią 
sumą suaukojo J. Janušonienė,
G. Janušonytė, I. ir P. Šablaus- 
kas, J. ir V. Masiulis, L. ir J. 
Laukaitis, M. ir A. Sabalis, D. 
ir A. Klimas, ir V. Sabalienė. 
„Saulutė” dėkoja ir nuoširdžiai 
užjaučia a.a. Antano Sabalio 
artimuosius.

(sk)

x Ieškomas tarnautojas-a 
gydytojo kabinete. Reikalinga 
šiek tiek patyrimo, mokėt nau
doti kompiuterį, rašyti maši
nėle, tvarkyti kartoteką (filing), 
priimti pacientus, atsakyti tele
fonu ; taip pat sklandžiai 
naudoti anglų ir lietuvių 
kalbas. Kreiptis: Linn Walsh, 
312-436-7700.

(sk)

ARAS ROOFING 
Arvydas Kiela 

Dengiame ir taisome 
visų rūšių stogus 
Tel. 708-257-0746 

Skambinti po 6 v.v.

Stasė Jakubonienė, Chica
go, EL, rašo: „Siunčiu „Draugui" 
185 dol., švenčiant auksinį — 85 
metų — jubiliejų!” Už auką ir 
sveikinimą St. Jakubonienei 
esame labai dėkingi.

Dail. Ada Sutkuvienė, 
Homewood, IL, grąžindama 
„Draugo” laimėjimo bilietėlių 
šakneles, pridėjo 90 dol. auką. 
Labai ačiū!

Andrea Deksnytė Lietuvos Vyčių 112 
kuopos narių susirinkime.

Gail. sesuo Sofija Plenienė 
„Draugo” gegužinės metu ma
tuos kraujo spaudimą nuo 2 vai. 
p.p. iki 4 vai. p.p.

Dr. Albina Prunskienė, grį
žusi iš Lietuvos, kur aplankė 
daugybę našlaičių, sako, kad be 
visos kitos šalpos, ateinant 
žiemai, vaikams labai reikia 
šiltų rūbų (striukių, paltų ir t.t.) 
ir batų. Kas turi savo vaikų 
atliekamų šiltų drabužių ir 
batų, prašome atneškite juos į 
„Seklyčią”. „Lietuvos Našlaičių 
globos” komitetas juos persiųs 
našlaičiams, kuriuos globoja 
Gražina Landsbergienė, kun. V. 
Aukštakalnis Viduklėje, kun. 
Ramašauskas Krakėse, kun. 
Petras Linkevičius Kalti
nėnuose ir „Kaimo vaikams”. 
Tai pat Lietuvoje vaikams labai 
reikia pieštukų, „crayons” ir 
vitaminų.

Algis ir Daiva Mockaičiai, 
Downers Grove, IL, kartu su 
bilietėlių šaknelėmis, kurias 
grąžino administracijai, parėmė 
„Draugą” 90 dol. auka. Reiškia
me jiems savo padėką!

Ar žinote, kad Čikagoje yra 
nustatytos valandos, kai visi 
jaunuoliai — iki 18 metų am
žiaus — turi pranykti iš gatvių 
bei viešųjų vietų? Pradedant 
š.m. liepos 3 d., policija mieste 
sulaikė jau apie 600 nepilna
mečių, kurie gatvėse šmirinėjo 
po 10:30 vai. v. (savaitgaliais — 
valanda vėliau). Kadangi pasta
ruoju metu Čikagoje pagausėjo 
nusikaltimų, kuriuos įvykdo 
nepilnamečiai, o taip pat smur
to veiksmų prieš jaunuolius, nu
spręsta reikalą kiek kontroliuo
ti šiuo draudimu. Pirmą kartą 
sugautiems po nustatyto laiko 
jaunuoliams yra duodamas tik 
perspėjimas, bet pavardė jau 
įtraukiama į kompiuterinį 
sąrašą. Vėliau taikomos pini
ginės baudos — tėvams, ne jau
nuoliams.

Džoja Barysaitė, „Literatūros ir meno” atsakingoji redaktorė, kalba sekmadienio popietėje, kuri 
vyko Galerijoje liepos 24 d.

SEKMADIENIO POPIETĖ 
GALERIJOJE

Ji vyko rugpjūčio 24 dieną. 
Popietės programoje — Algi
manto Kezio teologinių 
svar^ymų knygos „Taisykime 
Viešpačiui kelius” ahtros laidos 
sutiktuvės. Dalyvavusiųjų tarpe 
buvo ir viešnia iš Vilniaus, 
Džoja Barysaitė, „Literatūros ir 
meno” atsakingoji sekretorė, 
kuri pradėjo popietę, nušvies
dama šio kultūros ir meno 
savaitraščio padėtį dabartinės 
Lietuvos sąlygose. Nors ir 
nelengvai išsiversdamas, 
„Literatūra ir menas” išeina 
kas savaitę, pateikdamas meno 
parodų, koncertų, naujų knygų 
recenzijas, informacinius ir 
diskusinius straipsnius apie 
aktualiuosius šiųdieninės Lietu
vos kultūros reikalus.

Apie Algimanto Kezio knygą 
„Taisykime Viešpačiui kelius” 
kalbėjo Arvydas Reneckis. Jis 
perskaitė išsamią šios knygos 
turinio santrauką, kad susi
rinkusieji galėtų kelti ir disku
tuoti jiems rūpimus tikėjimo 
dalykus. Anot Reneckio, ši kny
ga — tai referatinio pobūdžio 
straipsnių rinkinys apie aktu
aliuosius teologinius klausimus. 
Ji ypač naudinga Lietuvos 
krikščionims, kurių daugumas 
per ilgai trukusią krašto 
okupaciją yra tapę konservaty
vūs, nelabai besiorientuojantys 
pokomunistinio pasaulio 
dvasinėse vertybėse. Kezio 
knyga remiasi žymiomis šiuo
laikinių Vakarų teologų studi
jomis, t.y., ta teologine mintimi, 
kurios nebuvo nutraukę jokie 
sovietmečiai ar tautinis-bend- 
ruomeninis uždarumas nuo viso 
pasaulio. Kalbėdamas toliau, 
prelegentas trumpu ir saikiu žo
džiu išdėstė kai kurias knygoje 
dėstomas mintis: Evangelijų is
toriškumą, mito ir istorijos 
sankryžas Senajame Testa
mente, Jėzaus skelbiamos Dievo 
karalystės sąvoką, feminizmo 
apraiškas Naujajame Tes
tamente ir kt. Prelegentas pa
brėžė, kad tyrinėjant šių ir kitų 
temų mokslinius pagrindus, 
reikia nepamiršti labai svar
baus kriterijaus, būtent, skirti 
mokslą nuo tikėjimo. Anot jo, 
Kezys nagrinėja vienas temas, 
ypač knygos pirmojoje dalyje 
moksliniu požiūriu, kitas — 
kaip kūno prisikėlimą, amžinąjį 
gyvenimą — tikėjimu požiūriu.

Arvydo Reneckio kalbą savo 
mintimis papildė klausytojai 
Juozas Mieliulis ir Nijolė Užu- 
balienė, pabrėždami tikėjimo 
reikalingumą kovoje prieš 
moralinį blogį, siaučiantį 
pasaulyje.

„Už kiekvienus gyvavimo 
metus po dolerį!” — taip rašo 
mūsų skaitytojas V. Butvydas 
iš Greenwich, CT, kartu su 
grąžinamomis bilietų šakne
lėmis atsiuntęs 85 dol. auką 
„Draugui” paremti. Tai tikrai 
prasminga auka savo dien
raščiui (belieka mums gyvuoti 
dar daug metų ir laukti šio gera
širdžio skaitytojo papildomų 
aukų). Esame dėkingi!

Mokytojų studijų savaitės dalyviai pernai Dainavoje. Šių metų studijų savaitė vyko liepos 17-24 
d. Dainavos stovyklavietėje.

Nuotr. Viktoro Kučo

DIENA „LIETUVOS VAIKŲ 
VILTIES” VAIKŲ TARPE

Čikagos Shriners ligoninės di
džiulėje salėje aidi vaikų balsai. 
Vieni ratukuose žaidžia krep
šinį, kiti piešia, treti mankš
tinasi didžiulių, kimštų žaislų 
apsupti. Sukiojasi fizioterapeu
tai, med. sesutės, užsiėmimus 
pravedančios pagalbininkės. 
Salės šone, prie vaivorykštės 
spalvų stalų, susėdę vaikų mo
tinos, tėvai šnekučiuojasi, siurb- 
čioja kavą, stebi dirbančius 
vaikus.

Prie ryškiai žalio stalo susi
grūdę sėdi „Lietuvos Vaikų 
vilties” (LVV) globoje esančių 
vaikų su motinomis dalis. Ži
noma, būtų buvę galima ir pato
giau išsiskleisti, vietos juk 
daug. Tačiau, be abejo, toks 
glaudus bendravimas suteikia 
tam tikrą drąsą rytdienos1 sudė
tingos stuburo tiesinimo ir stu
buro smegenų atnarpliojimo 
operacijos laukiančiai ketu
riolikmetei Jurgitai Pangonytei 
iš Panevėžio. Ramina, matomai 
susijaudinusią, mamą Janiną.

Tyliai, viską stebinčiom akim, 
su ilgom, ilgom, storom kasom, 
laižo ledus tik šeštadienio vaka
re iš Kavarsko (Anykščių raj.) 
atvykusi, ūkininkų dukra 
Jolanta Kernagytė (16 m.). 
Įdomu stebėti Jolantos ir ma
mos Felicijos veidus šioje nuo
stabioje, į ligoninę nepanašioje 
aplinkoje. Jolantai patikrinimo 
metu gydytojai nustatė daugy
bę tyrimų, kad būtų galima 
spręsti, kokio pobūdžio operaciją 
daryti. Mergaitės stuburkaulis 
linksta V raidę; gresia pavojus 
stuburo smegenų suspaudimui, 
paralyžiui.

Nenusėdėjo prie stalo mažoji, 
šešerių metų Rūta Burbaitė. 
Greit suvalgo ledus ir nedrą
siais žingsniais eina prie kampe 
sudėtų žaislų. Šiandien bus Rū
tos paskutinis apsilankymas 
Shriners ligoninėje. Praleidusi 
penkis mėnesius Čikagoje, po 
klubo atstatančios operacijos,

Rūta su mama Danute už poros 
dienų grįžta į Alytų pas tėtę 
Romą ir brolį Tomą. Operacija 
Rūtai sėkmingai pasisekė. 
Tačiau kairioji kojytė pasiliko 4 
cm trumpesnė, o pasiilginti bus 
galima tik klubus tvirtai su
gijus. Tikimasi tai jau padaryti 
Lietuvoje, LVV Ortopedinėje 
operacinėje Vilniuje. Rūtelė 
namo išvažiuoja su paaukština
muoju bateliu, lengviau vaikš
čiodama.

Nespėjęs ledus suvalgyti, į 
fizioterapijos kambarį nu
žingsniuoja vilnietis Justinas 
Milkevičius (14 m.). Justinas su 
mama Salvinija yra beveik 
nuolatiniai Shriners ligoninės 
gyventojai. Per beveik jau 
penkias intensyvios fiziotera
pijos ir sudėtingų tyrimų savai
tes, galutinė kaulėjantiems ir 
surakinamiems viso kūno sąna
riams priežastis dar galutinai 
nenustatyta. Tačiau aiškiai 
matyti iš tvirtesnių žingsnių, 
vis lengvesnio lipimo laiptais, 
kad kojos stiprėja. O rankų „at
rakinimui” yra svarstoma gali
mybė daryti rankų krumpliukų 
pakeitimo (plastforminiais) 
operaciją. Šią savaitę dar bus 
daug tyrimų ir tik tada bus gali
ma nustatyti galutinį gydymo 
planą.

Justino ir mamos ilgos ir 
vienišos dienos ligoninėje trupu
tėlį palengvėjo, kai liepos mėn. 
pradžioje į ligoninę atvažiavo iš 
Vilniaus septyniolikos metų 
Mantas Kaminskas su mama 
Dalia. Mantui, pernai rudenį 
nukritusiam koncerto metu nuo 
scenos, lūžo nugarkaulis, supa- 
ralyžuotas visas kūnas. Gerašir
džių giminių Stasio ir Mildos 
Tamulionių (Western Springs, 
IL), Prano ir Brigitos Tamu
lionių (Melbourn, FL) ir pažįs-

Mary Gendrolas, Spring 
Hill, FL, grąžindama „Draugo” 
laimėjimo bilietų šakneles, 
pridėjo 90 dol. auką ir atsiuntė 
visą šimtinę. Esame jai labai 
dėkingi.

Lietuvos Vyčių Marųuette 
Parko 112 kuopa pravedė 
Lietuvos našlaičių globos vajų. 
14 kuopos narių per „Lietuvos 
Našlaičių globos” komitetą 
pasiėmė globoti 14 našlaičių 
Lietuvoje. Čia tie gerieji vyčiai: 
Mrs. Julie H. Zakarka, Miss 
Rita M. Zakarka, Miss Phyllis
M. Pelletier, Mr. ir Mrs. Joseph 
Stanaitis, Mr. ir Mrs. Matt Vilu- 
tis, Mr. ir Mrs. Carl Beinoras, 
Miss Dolores Wainauskis, Mr. 
Alexander Mockus, Mr. ir Mrs. 
Algirdas Brazis, Knights of 
Lithuania — Mid America 
District Juniors per Maria 
Deksnis, Karen Ramanousky, 
Eleanore Kasputis, Estelle 
Rogers ir kun. John Savukynas, 
MIC.

tarno Bill Lewis (Atlanta, GA) 
.rūpesčiu, Mantas atvežtas į 
Čikagos Shriners ligoninę su 
viltimi atstatyti jautrumą 
rankose, grąžinti Mantui kiek 
galima savarankiškesni gyve
nimą. Numatyta bent dešimties 
savaičių jintensy vios fizioterapi
jos ir svarstoma stuburkaulio 
prilaikančios plokštelės per
tvarkymo, kaklakaulių suly-

i dinimo operacija.
Grįžus Seklyčion, salone 

laukia likusios mamos ir vaikai 
žinių apie ligoninėje gulinčius, 
patikrinimų rezultatus.

Tuoj pat į savo ratą įsitraukia 
Danutę Burbienę, kartu džiau
giasi, kad už tik keletos dienų 
ji jau bus namie. Ramina Feli
ciją Kernagienę, rodydamos Eg
lutės Česonytės, Jurgitos Damb
rauskaitės, Irmos Zabulionytės, 
Vytuko Matužos ir Roko And
riuškevičiaus pažangą po 
sudėtingų operacijų ir ilgo, 
skaudaus gydymo.

Vaikai, susėdę kartu prie Nin
tendo žaidimo, moko naują 
draugę Jolantą, kaip pereiti iš 
vieno „kambario” į kitą, 
nenužudžius elektroninio karin
go vėžlio.

Leidžiasi saulė. Glosto kieme
lyje mamų susodintų gėlių žie
dus. Baigiasi ir dar viena diena 
LVV šeimos įvairiopų jausmų ir 
išgyvenimų pilnoje Amerikoje.

Jūratė Budrienė

IŠ ARTI IR TOLI

Rašyt. Jurgis Jankus.

RAŠYTOJO GIMTADIENIS

Rašytojas Jurgis Jankus, 
kurio kūryba dažnai gėrisi ir 
„Draugo” (ypač trečiojo puslapio 
atkarpos) skaitytojai, liepos 27 d. 
šventė 88 metų amžiaus sukak
tį. Jungdamiesi į visų kitų jo 
gerbėjų linkėjimus bei sveiki
nimus, tikimės, kad rašyt. 
Jankus dar ne kartą mus pra 
džiugins savo kūryba. Šiuo 
metu jis gyvena Detroite.

• Kas ką bara, kas ką veikia 
- „Draugas” jums žinias patei
kia.




