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Seimas rudenį svarstys ką 
daryti su tuščiomis vietomis

Vilnius, rugpjūčio 9 d. (LR) — 
Lietuvos Seimas išsiskirstė 
vasaros atostogoms, nenuspren
dęs kaip keisti Rinkimų įstaty
mą ryšium su Seime likusių 
dviejų vietų paskirstymu. Kaip 
rašo Kęstutis Jauniškis „Lietu
vos ryte”, pagal Lietuvos Kons
tituciją į Seimą turi būti 
išrinktas 141 šalies įstatymų 
leidėjas, tačiau šiuometu jų yra 
139. Kad būtų užimtos dvi 
laisvos likusios vietos, reikia 
keisti Seimo rinkimų įstatymą.

Po 1992 m. rudenį įvykusių 
rinkimų parlamentas buvo visos 
sudėties iki 1993 m. vasario 14 
dienos. Tą dieną šalies preziden
tu išrinkus Algirdą Brazauską, 
jo Seimo nario įgaliojimai nu
trūko — seime liko 140 parla
mentarų.

Seimo nario rinkimai 
Kaišiadorių apygardoje vietoj 
čia išrinkto A. Brazausko buvo 
rengiami penkis kartus. Tik šių 
metų balandžio 8 d. savo kon
kurentus nugalėjo ir Seimo na
riu tapo dabartinis žemės ūkio 
ministras Vytautas Einoris.

Tačiau iki tol Seimo narių 
skaičius keitėsi — 1993 m. 
liepos 9 d. tragiškai žuvo Seimo 
narys Tautvydas Lideikis. Jo 
vietą užėmė pirma neišrinkta 
pagal sąrašą Sąjūdžio koalicijos 
kandidatė Romualda Hofertie
nė.

1994 m. spalio 8 d. mirė Seimo 
narys Juozas Bastys, išrinktas 
pagal LDDP kandidatų sąrašą. 
Pagal Seimo rinkimų įstatymą 
jo vietą turėtų užimti pirmas 
neišrinktas LDDP sąrašo kandi
datas, tačiau į Seimą pateko visi. 
LDDP kandidtai, o toks atvejis 
tame pačiame įstatyme nėra 
numatytas.

Pasak Vyriausiosios rinkimų 
komisijos pirmininko Zenono 
Vaigausko, įstatyme yra nuo
stata, kad , Jeigu kuriai nors 
politinei organizacijai tektų 
didesnis mandatų skaičius negu 
yra jos sąraše, tai atliekantis 
mandatų skaičius tuo pačiu bū
du padalijamas kitiems sąra
šams”, bet ji, Z. Vaigausko nuo
mone, yra taikytina dar nepa
skelbus galutinių rinkimų re
zultatų.

Seimas nutarė Seimo rinkimų 
įstatymą papildyti nuostata, 
nurodančia ką daryti, kai kurios 
nors politinės jėgos sąrašui pri
trūksta kandidatų, kurie turėtų 
užimti Seimo nario vietą.

Buvo pateikti du skirtingi 
tokios nuostatos projektai: 
Seimo pirmininko pavaduotojo 
Juozo Bernatonio ir Seimo 
opozicijos vado Vytauto Lands
bergio. J. Bernatonio projekte 
sakoma, kad jeigu politinės par
tijos sąraše daugiau kandidatų 
nėra, tai vienas šios politinės 
jėgos kandidatas, išrinktas vien
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Dviračių žygio metu matavo 

upių užterštumą

»

Vilnius, rugpjūčio 9 d. (Elta) 
— Dviračių žygio „Išsaugokime 
Baltijos jūrą” metu atlikti 
cheminiai tyrimai parodė, kad 
daugelyje Nemuno ir jo intakų 
vietų vandens užterštumas vir
šija leistinas azoto ir fosforo 
koncentracijos normas. Apie tai 
trečiadienį Vilniuje surengtoje 
spaudos konferencijoje infoi*- 
mavo šio žygio organizatoriai.

Drauge su žygeiviais keliavu
si mobili laboratorija užfiksavo 
normas viršijančias teršalų 
koncentracijas Neries upėje 
žemiau Vilniaus valymo įrengi
nių, pro Vilkijos žvėrelių ūkį 
tekančiame upelyje, Nemune

mandatėje apygardoje, savo 
noru ar burtų keliu tampa 
Seimo nariu, "išrinktu pagal 
sąrašą, o jo rinkimų apygardo
je rengiami pakartotiniai rin
kimai. Seimo narys V. Lands
bergis siūlė atliekamą 
mandatų skaičių padalyti 
kitiems kandidatų sąrašams. 
(Apie tai rąšėme rugpjūčio 9 d. 
„Drauge”. — Red.)

Seimo nariai neapsisprendė, 
kuriam projektui pritarti, todėl 
buvo nuspręsta atsiklausti 
rinkėjų nuomonės — abu projek
tai buvo paskelbti spaudoje. Pro
jektų vertinimus ir savo pa
siūlymus buvo galima pateikti 
iki liepos 15 dienos. Kaip 
„Lietuvos rytas” sužinojo Seimo 
Valstybės ir teisės komitete, per 
tris mėnesius savo nuomonę 
pareiškė tik devyni piliečiai.

Seimui nepriėmus jokio spren
dimo, liepos 20 dieną mirė taip 
pat pagal LDDP sąrašą išrink
tas Seimo narys Juozas Bula
vas. Seime liko 139 įstatymų 
leidėjai. Vyriausiosios rinkimų 
komisijos pirmininkas Z. Vai- 
gauskas sakė, kad toks prieš
taravimas Konstitucijai rimtes
nių pasekmių neturės, tačiau 
norėdami pakeisti Konstituciją 
ar ratifikuoti tarptautines su
tartis, Seimo nariai turės geriau 
lankyti Seimo posėdžius, nes 
minėtais atvejais vistiek reikės 
surinkti tam tikrą procentą visų 
(141) Seimo narių balsų.

Z. Vaigausko nuomone, keisti 
įstatymų leidėjų skaičių, kai 
dirba Seimas ir jo patvirtinta 
vyriausybė, nėra korektiška, 
nes būtų keičiama rinkėjų valia 
suformuota Seimo dauguma. 
Pasak Z. Vaigausko, Seimo 
rinkimų pataisos turėtų įsiga
lioti tik kitos kadencijos Seimui.

Zenonas -Vaigauskas infor
mavo, kad Seimo LDDP frakci
jos seniūno pavaduotojas Jus
tinas Karosas pateikė trečiąjį 
Seimo rinkimų įstatymo papil
dymo projektą. Jame sakoma, 
kad jeigu kuriai nors politinei 
organizacijai tenka didesnis 
mandatų skaičius negu yra 
sąraše, Seimo narys lieka neiš
rinktas.

Pasak Z. Vaigausko, tokia 
nuostata buvo ir 1922 m. Stei
giamojo seimo priimtame Seimo 
rinkimų įstatyme. „Jei kas nu
stos buvęs Seimo nariu, tai jo 
vieton stoja kita iš to paties 
sąrašo, kaip eina eilė kandi
datų. Nesant sąraše kandidatų, 
Seimo nario vieta lieka neužim
ta”, rašoma 1922 m. priimtame 
įstatyme.

Visi trys Seimo rinkimų 
įstatymo papildymo projektai 
turėtų būti svarstomi Seimo 
rudens sesijoje, kuri prasidės 
rugsėjo 10 dieną.

prie santakos su Dubysa, Imsrės 
ir Viešvilės upėse bei Danėje 
ties Klaipėda.

Akcijos „Išsaugokime Baltijos 
jūrą” dalyviai nustatė, kad 
Kauno ir Klaipėdos vandens 
valymo įrenginių būklė geresnė 
nei Vilniaus.

Viena liepos 29 d. Vilniuje 
prasidėjusio dviračių žygio dalis 
po dešimties dienų baigėsi Pa
langoje, o po to aštuoniolika 
žygeivių nukeliavo į Liepoją 
Latvijoje.

Bendras žygio maršruto ilgis 
— apie 750 kilometrų, o per 
dieną numinta po 50-60 kilo
metrų. Bendrijos „Atgaja” ir

Tiananmen aikštėje Kinijos sostinėje Beidžinge gamtosaugininkų organizacijos Greenpeace 
atstovai, vakariečiai, staiga atskleidė transparentą,kuriame protestuojama prieš Kinijos planus 
vykdyti daugiau branduolinių ginklų bandymų. Civiliais drabužiais apsirengęs policininkas, 
paskui ir kiti tuoj pat iš protestuotojų rankų išplėšė transparentą ir suėmė juos, o kartu su jais 
ir du pasamdytus įvykio filmuotojus. Anot Greenpeace atstovės Londone, suimtieji buvo nuvežti 
į netoli aikštės esantį viešbutį ir iš ten sekančią dieną būsią deportuoti į Hong Kongą. Vakarų 
diplomatas, kalbėdamas anonimiškai, pasakė, kad demonstruotojai jau paleisti, bet daugiau detalių 
nepranešė. Kinijos pareigūnai sako, kad demonstruotojai buvo suimti nes neturėjo leidimo. O 
leidimai rengti protesto demonstracijas neduodami.

Dviejų Moterų Partijos 
vadovių požiūriai išsiskyrė

Vilnius, rugpjūčio 8 d. (LR) — 
Dviejų Moterų Partijos vadovių 
— partijos pirmininkės Kazi- 
mieros Prunskienės ir partijos 
tarybos pirmininkės Dalios 
Teišerskytės — ginčas turėtų 
būti pratęstas šios organizacijos 
tarybos posėdyje, rašo Violeta 
Gustaitytė „Lietuvos ryte”.

Dalia Teišerskytė liepos mė
nesį partijos Liberalių reformų 
grupės vardu išplatino pareiš
kimą. Teišerskytė teigė, jog 
Moterų Partiją domina Liberalų 
Sąjungos šešėlinės vyriausybės 
projektas.

„Lietuvos rytas” rašė, jog Tei
šerskytės nuomone, projekto 
bendras įgyvendinimas paspar
tintų Moterų Partijos ir Li
beralų Sąjungos suartėjimą ir 
susijungimą.

„Vykdyti teisines, ekonomi
nes reformas, kurios yra būtinos 
Lietuvos įsijungimui į Europos 
Sąjungą, gali tik stipri liberalios 
orientacijos europinio tipo 
dešinioji politinė organizacija, 
turinti pakankamas intelektua
lines galimybes valdžios vaid
mens visuomenėje mažinimui”, 
sakė Dalia Teišerskytė.

Partijos pirmininkė Kazimie
ra Prunskienė „Lietuvos rytui” 
sakė, jog toks pareiškimas gali 
būti svarstomas kaip tema, bet 
nepateikiamas kaip apsispren
dimas, nes, pasak pirmininkės, 
tokio apsisprendimo partijos 
vardu jokia grupė negali pa
daryti.

„Tuo labiau”, kalbėjo Pruns
kienė, „kad mes nežinom tokios 
reformų grupės. Šešėlinės vy
riausybės, koalicijos sudarymas 
gali būti svarstomi. Aš disku
tuoju šiuo atveju, kaip partijos 
pirmininkė, bet mes to dar 
nediskutavom partijos viduje. 
Mes matom šiandien daug įvai
rių partijų, su kuriomis verta 
diskutuoti dėl bendradar
biavimo, galbūt netgi dėl

Lietuvos Žaliųjų Judėjimo 
surengtoje akcijoje dalyvavo 
apie du šimtai žmonių.

Vienas iš žygio tikslų — propa-
guoti dviračių transportą kaip
ekologiškai Švariausią susisie
kimo priemonę. Populiarinti 
dviračius paskatino ir liūdna 
statistika — kasmet Lietuvos 
keliuose žūva 70-100 dvirati
ninkų.

galimos koalicijos. Bet tai yra 
diskusijų stadija. O daryti 
pareiškimus, kad šitai įvyko ar
ba vyksta — truputį per anksti”.

Tokia partijoje susidariusi 
padėtis, pasak Prunskienės, yra 
partijos jaunystės problema, 
„kai neįsigilinama nei į bendras 
politines tradicijas, esančias 
partijos vidaus gyvenime, nei į 
įstatus”.

Kazimiera Prunskienė teigė, 
jog galima „ramiai arba at
laidžiai pasižiūrėti į panašaus 
pobūdžio pareiškimus, jokio čia 
skandalo neįvyko”. Galbūt, 
pasak partijos pirmininkės, 
buvo šiek tiek suklaidinta Lie
tuvos visuomenė.

Dalia Teišerskytė, „Lietuvos 
ryto” paprašyta pakomentuoti 
partijos pirmininkės K. Pruns
kienės reakciją įjos pareiškimą, 
sakė, jog šaukiamas tarybos po
sėdis — „bandysim kalbėtis pa
skutinį kartą ir žiūrėsim, kas 
teisus, kas kaltas, kur kiek
viena iš mūsų padarėm klaidų”.

D. Teišerskytės teigimu, libe
ralių reformų grupė egzistuoja. 
„Ji pakankamai rimta”, sakė 
partijos tarybos pirmininkė. 
„Joje yra mokslininkų, Liberalų 
Sąjungos narių. Aš nemanau,

Lietuvoje pasibaigė
ekologinis žygis

Vilnius, rugpjūčio 10 d. (AGEP) 
— Lietuvos žaliųjų judėjimas ir 
ekologinė bendrija „Atgaja” 
Lietuvos Žurnalistų Sąjungos 
patalpose rugpjūčio 9 d. surengė 
spaudos konferenciją šiomis die
nomis pasibaigusiam ekologi
niam žygiui „Išsaugokime Bal
tijos jūrą”. Iš sostinės iki pajūrio 
nuvažiuota 600 kilometrų (ke
liolika žygeivių kelionę pratęsė* 
Latvijoje). Išvykoje dalyvavo 
200 dviratininkų iš daugiau 
kaip 20 miestų ir rajonų. Dau
giausia — 120 dviratininkų — 
vienu metu važiavo nuo Kauno 
iki Vilkijos, rašo „Lietuvos ry
tas”.

Pasak Lietuvos Žaliųjų Judė
jimo pirmininko L. Vainiaus,
žygeiviams blogiausią įspūdį
paliko Vilniaus nutekamojo 
vandens biologinio valymo 
įrenginių statyba — lėšų ir 
dėmesio jai skiriama daug 
mažiau, negu Kaune ir Klaipė
doje.

kad buvo padaryta kažkas ne
doro, apie tai pareiškiant”.

Anot Teišerskytės, kiekvienas 
žmogus turi teisę išdėstyti savo 
nuomonę. Aš labai gerbiu libe
ralizmą”, sakė ji, „ir norėčiau, 
kad visi mūsų partijos nariai 
būtų labai liberalūs”.

Partijos tarybos pirmininkės 
nuomone, reikia ieškoti ne vien 
lygybės tarp vyro ir moters, bet 
ir tarp moters ir moters. „O mes 
kažkaip dviese iššokom į priekį, 
ir atrodo, kad toliau visa kita 
nesvarbu”, sakė Dalia Teišer
skytė.

Moterų Partijos tarybos posė
dyje, pasak Teišerskytės, bus 
mėginama aiškintis esamą pa
dėtį. „Nemėgstu, niekada 
gyvenime neapkenčiau veid
mainystės, apgavysčių”, sakė 
D. Teišerskytė. „Galbūt dėl to 
ir kenčiu, kad visą laiką esu 
tiesi ir visada reiškiu savo nuo
monę tokią, kokią tą sekundę 
jaučiu. Nesakau, kad aš neklys
tu. Klysta visi. Ir patys di
džiausieji ir protingiausieji. 
Norėčiau, kad viskas būtų išsi
aiškinta iki galo”.

Trečdalis Lietuvos
kapitalo — privatus
Vilnius, rugpjūčio 4 d. 

(AGEP) — Per visą privatizavi
mo už investicinius čekius laiko
tarpį Lietuvoje išvalstybinta 
5,700 įmonių, arba 85% visų 
privatizuotintų objektų. Priva
tus kapitalas dabar sudaro 36% 
viso šalies kapitalo.

Blogiausi privatizavimo re
zultatai yra parduodant įmones 
už laisvai konvertuojamą valiutą. 
Pavyko parduoti tik 46 įmones, 
arba 65% įmonių, įtrauktų į pri
vatizavimo programą.

Mirė disidentas
V. Šakalys

Vilnius, rugpjūčio 15 d. (Elta) 
— Vilniuje rugpjūčio 13 d. mirė 
kovotojas už Lietuvos laisvę ir 
sovietinių lagerių kalinys Vla
das Šakalys. Jis taip pat buvęs 
Los Angeles lietuvių šeštadie
ninės mokyklos dėstytojas, laik
raščio „Versmė” redaktorius, 
Tėvynės Sąjungos narys.

Devintojo dešimtmečio pra
džioje V. Šakaliui apsigyvenus 
JAV, jis ėmėsi demaskuoti „so
vietinį rojų”, o atkūrus Lietuvos 
nepriklausomybę, jis surengė ne 
vieną akciją Lietuvai paremti.

Prieš mėnesį Vladas Šakalys 
atvyko į Lietuvą ilgesniam

Čečėnai pradės 
vykdyti susitarimą

Groznas, Čečėnija, rugpjūčio 
15 d. (AP) — Rusijos prezidentui 
Boris Jelcinui grasinant atnau
jinti karą Čečėnijoje, čečėnai 
antradienį sutiko pradėti 
atiduoti bent dalį savo ginklų. 
Jei nusiginklavimas trečiadienį 
įvyks pagal planą, tai bus pir
masis žingsnis, vykdant liepos 
30 d. Rusijos ir čečėnų pasira
šytą karinį susitarimą.

Susitarime numatoma, kad 
Rusija išves daugumą savo ka
riuomenės iš Čečėnijos, o čečėnai 
atiduos savo ginklus. Nei viena 
pusė savo įsipareigojimų kol kas 
nevykdo. Manoma, kad Jelcino 
antradienį pakartotas pagrasi
nimas panaudoti jėgą buvo da
romas dar ir tam, kad, po il
gesnio gydymosi sugrįžęs iš li
goninės pasirodytų stiprus ir 
griežtas, tvirtai kontroliuojantis 
padėtį.

Europos Saugumo ir Bendra
darbiavimo Organizacijos 
(ESBO) pirmininkas Sandor Me- 
szaros informavo, kad čečėnų 
kareivių vadai prie Nožai-Jurt, 
37 mylias į pietryčius nuo Groz
no, trečiadienį sutiko nugink-

Infliacija bus didesnė, 
nei numatyta

Vilnius, rugpjūčio 10 d. (Elta)
— „Akivaizdu, kad šių metų in
fliacijos lygis bus didesnis nei 
numatyta ir sieks 30%”, ketvir
tadienio spaudos konferencijoje 
sakė prenųeras Adolfas Šleževi
čius.

Pagal apskaičiavimus 1995 m. 
infliacija turėjo neviršyti 25% 
ribos, tačiau per septynis šių 
metų mėnesius ji jau pasiekė 
19.9%. Iš esmės, akcentavo 
Adolfas Šleževičius, infliacija 
jau pažabota ir kelių procentų 
nukrypimas nuo apskaičiuoto 
dydžio Jokios tragedijos ne
kelia”.

Tiesa, jis pripažino, kad realių 
pąjamų sumažėjimas yra faktas, 
todėl biudžetininkų atlyginimai 
lieka svarbiausiu antrojo metų 
pusmečio rūpesčiu. Papildomam 
biudžetininkų atlyginimų in
deksavimui reikia apie 190 mi
lijonų litų.

Pareikšta viltis, kad
Rusija atsiprašys 

Baltijos šalių

Vilnius, rugpjūčio 14 d. (Elta)
— „Baltijos šalys tikisi, jog 
Rusijos Federacija gerbs 
1920-ųjų metų taikos sutartyse 
pripažintą jų suverenumą ir 
kaip Sovietų Sąjungos įpėdinė 
oficialiai atsiprašys už pusės 
šimtmečio okupaciją”, pareiškė 
Lietuvos Jungtinių Tautų Aso
ciacijos prezidentas Algis Tomas 
Geniušas Genevoje vykstančioje 
Jungtinių Tautų pakomitečio 
sesijoje, skirtoje žmogaus teisių 
ir mažumų apsaugos proble
moms.

Asociacijos prezidentas ir 
Tarptautinės Laisvųjų Žurna
listų Federacijos narys savo 
pareiškime pažymėjo, jog Bal
tijos šalys viliasi, kad Rusija 
„deramai kompensuos didelius 
joms padarytus nuostolius ir 
grubius pagrindinių žmogaus 
teisių pažeidimus, išaiškins ir 
patrauks atsakomybėn fizinio 
bei dvasinio genocido vykdy
tojus”.

laikui, tačiau „nuveikti daug 
darbų”, kaip jis pats sakė, 
nebespėjo.

luoti savo karius. Anot Mesza- 
ros, nuginklavimą stebės ESBO 
pareigūnai, vyriausias čečėnų 
pajėgų vadas Aslan Maschadov 
ir vyriausias Rusijos pajėgu 
Čečėnijoje vadas lt. gen. Ana- 
toly Romanov.

Kalbėdamas antradienį, Me- 
szaros pareiškė: „Karinio 
susitarimo vykdymas prasidės 
rytoj”. ESBO tarpininkauja 
taikos deryboms Grozne.

Čečėnijos pajėgų vadas Aslan 
Maschadov žinių korensponden- 
tams pareiškė, kad nusigink
luoti sutiko čečėnų pajėgų vadai 
dar ir trijose kitose vietose: Šąli, 
Giudermes ir Verdeno.

Liepos 30 d. pasirašytame su
sitarime taip pat numatomi pa
sikeitimai karo belaisviais. 
Anot ESBO vadovo Sandor Me- 
szaros, tikimasi, kad tai įvyks 
ketvirtadienį.

Dalinis’nusiginklavimas aiš
kiai yra stambus kompromisas 
nuo Rusijos reikalaujamo vi
siško, betarpiško ir, atrodo, 
vienapusiško sutarties laiky
mosi, kurio Maskva reikalauja. 
Čečėnų pajėgų vadas pažymėjo, 
kad bus sunku įtikinti čečėnus 
karius atiduoti savo ginklus, jei 
Rusija nevykdys savo įsiparei
gojimų pagal liepos 30 d. susi
tarimą.

O Čečėnijos prezidentas Džo- 
char Dudajev Jelcino ultimatu
mą pavadino akivaizdžiu susi
tarimo sulaužymu. Kalbėdamas 
pirmadienį per televiziją, 
transliuojamą iš jo slėptuvės 
kalnuose, jis pabrėžė: „Buvo 
įrašyta, kad jėga nebus naudo
jama ir jos panaudojimu nebus 
grasinama”.

Taika Čečėnijoje tebėra labai 
trapi, kas naktį susišaudymuose 
žūvant abiejų pusių kariams. 
Pirmadienio naktį žuvo du rusai 
ir trys čečėnai, anot Rusijos 
žinių agentūros Interfax pra
nešimo. Čečėnai taip pat sako, 
kad rusai, kuriuos jie laiko 
okupantais, žiauriai elgiasi su 
civiliais. „Į brutalumą tegalima 
atsiliepti brutalumu”, pareiškė 
prez. Dudajev. „Rusija jokios 
kitos kalbos nesupranta. Nie
kuomet nesuprato”.

Pranašaujama, kad 
numatytos valstybės 

pajamos bus 
surinktos

Vilnius, rugpjūčio 15 d. (Elta) 
— per liepos mėnesį į biudžetą 
įplaukė daugiau kaip 535.7 mi
lijonai litų, o iš viso iki rug
pjūčio 1 d. į valstybės iždą 
pateko beveik 3.1 bilijonai litų 
pajamų. Šiuos skaičius antra
dienį spaudos konferencijoje 
pateikė Finansų ministerijos 
sekretorius, Valstybinės mokes
čių inspekcijos viršininkas Pet
ras Navikas.

Jo nuomone, nacionalinio biu
džeto pajamų planas, pagal kurį 
numatoma surinkti 5.4 bilijonus 
litų, bus įvykdytas. Tai liudija 
padidėjusios įplaukos iš var 
totojų mokamų mokesčių — pri
dėtinės vertės mokesčio ir akci
zų už alkoholio bei tabako ga
minių produkciją.

KALENDORIUS

Rugpjūčio 17 d.: Hiacintas 
(Jacintas, Jackus), Laisvydas.

Rugpjūčio 18 d.: Šv. Joana 
Pranciška de Chantal, Vizitie- 
čių vienuolijos steigėja (1572- 
1641); Agapitas, Elena, Alė, 
Mantautas.
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LIETUVIU TELKINIAI
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DETROIT, MI

A.A. LIUCIJA 
PUSKEPALAITIENĖ

A.a. skautininke Liucija Pus- 
kepalaitienė, 84 metų amžiaus, 
gyvenusi Dearborn, Michigan, 
š.m. rugpjūčio 3 d. mirė Oak- 
wood ligoninėje, Dearborn, 
Michigan. Gedulingas šv. Mi
šias už mirusiąją š.m. rugpjūčio 
8 d. Šv. Antano bažnyčioje auko
jo klebonas kun. Alfonsas Ba- 
bonas, vargonavo ir giedojo 
muz. Stasys Sližys.

Velionė buvo Lietuvių Skau
tų sąjungos narė, buvusi rajono 
vadeivė. Rugpjūčio 7 d. Baužos 
laidojimo namuose vyko atsi
sveikinimas. Su amžinybėn 
išėjusia sese, buvusia ilgamete 
„Gabijos” tunto tuntininke, 
atsisveikino Detroito skautiška 
šeima. Velionės pelenai buvo 
nugabenti ir palaidoti Toronto 
lietuvių kapinėse.

Nuliūdę paliko brolis dr. Le
onidas Rudis, sesuo Ada Ru
dytė, dukterėčios Marytė ir 
Rūta Rudytės, Ilona Maziliaus- 
kienė. Laidotuves tvarkė laido
tuvių direktorė Yolanda M. 
Zaparackienė.

82-SIS LIETUVOS VYČIŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Lietuvos Vyčių 82-sis metinis 
suvažiavimas š.m. rugpjūčio 
9-13 d. vyko Hilton viešbutyje, 
Novi, Mich. Suvažiavime daly
vavo daugiau negu 200 Lietuvos 
vyčių atstovų iš įvairių JAV 
vietovių.

Suvažiavimo pokylyje, vyku
siame rugpjūčio 12 d., buvusiam 
Michigan State universiteto fut
bolo komandos vyriausiam tre
neriui George Perles buvo 
įteiktas Vyčių medalis už jo pa
ramą Lietuvai ir Lietuvos var
do garsinimą visuomeniniuose 
sluoksniuose ir žiniasklaidoje. 
„Lietuvos draugo” žymuo buvo 
įteiktas Mercy International 
Health Service pirmininkui 
Glen Haydon, kurio organiza
cija tiria galimybes statyti mo
dernią ligoninę Lietuvoje.

Pokylį pravedė kun. Walter 
Stanevich. Pokylyje dalyvavo ir 
buvę visų laidų Šv. Antano 
parapijinės mokyklos mokiniai. 
Svečių tarpe buvo vysk. Paulius 
Baltakis, OFM, Šv. Kazimiero 
lietuvių kunigų seminarijos 
Romoje direktorius prel. Algi
mantas Bartkus, Lietuvos 
Vyskupų konferencijos gene
ralinis sekretorius kun. Ginta
ras Grušas, World Medical 
Relief of Detroit pirmininkė 
Carolyn George, Lietuvių 
Šaulių išeivijoje vadas Mykolas 
Abarius, Lietuvos Vyčių centro 
v-bos pirm. Evelyn Oželienė, 
suvažiavimo rengimo komiteto 
pirm. Tim Baiback, Lietuvos 
Vyčių dvasios vadas Juozas 
Anderlonis ir Šv. Antano 
parapijos tarybos pirm. Algis 
Zaparackas.

Vyčių suvažiavimo užda
rymas vyko Šv. Antano bažny
čioje per iškilmingas šv. Mišias, 
kuriose dalyvavo daugiau negu 
400 asmenų. Bažnyčia buvo per
pildyta. Šv. Mišias koncelebravo 
Detroito arkivyskupas kar
dinolas Adam Maida kartu su 
vysk. Paulium Baltakiu, prel. 
Algimantu Bartkum, kun. 
Gintaru Grušu, kun. Alfonsu 
Babonu, kun. Juozu Ander- 
loniu, kun. Walter Stanevičium 
ir kun. Viktoru Kriščiūne- 
vičium. Mišių metu giedojo Šv. 
Antano parapijos choras, 
vargonavo choro vadovas muz. 
Stasys Sližys. Trumpete grojo 
Rimas Kasputis. Kardinolas 
Adam Maida per pamokslą pa
reiškė. kad Šv. Antano parapi
ja yra reikalinga ir ji veiks tol, 
kol bus parapijiečių. Pagyrė 
chorą už puikų giedojimą.

Kardinolas jau buvo paskyręs 
10,000 dol. paramą „Pagalba 
Lietuvai” komitetui, o šiuo 
atveju pranešė, kad skiria dar 
10,000 dol. vysk. Baltakiui, jo 
pastoracijos darbams, jam vyks
tant į Rusiją ir kitus buv. 
komunistų valdomus kraštus. 
Pabrėžė, kad Lietuvai reika
linga parama ir pagalba.

Kardinolas priminė, kad ne
seniai Detroite uždarytos Šv. 
Petro lietuvių parapijos bažny
čios inventorius buvo pasiųstas 
į Lietuvą, Alytuje statomai 
bažnyčiai. Pasiųstų daiktų vertė 
siekia daugiau 100,000 dol. 
Mišių dalyviai kardinolo žo
džius palydėjo ilgais plojimais ir 
atsistojimu pareiškė jam 
pagarbą.

Po Mišių parapijos salėje ir 
klebonijos rūsyje vyko pietūs, 
kuriuose dalyvavo daugiau 
negu 265 asmenys.

Pietų metu kalbėjo vysk. Pau
lius Baltakis, klebonas kun. Alf. 
Babonas ir parapijos tarybos 
pirm. Algis Zaparackas. Pie-_ 
tuose dalyvavo ir Dievo Apvaiz
dos parapijos administratorius 
kun. Dan Trapp, kuris buvo 
šiltai sutiktas ir savo dalyva
vimu, bei Dievo Apvaizdos para
pijiečių įsijungimu į šią šventę, 
užtikrino Detroito lietuvius, 
kad bendradarbiaujant galima 
daug pasiekti ir laimėti.

Detroito lietuvių telkinys yra 
dėkingas Robert Boriui, kurio 
vizija ir gabumas sujungti 
Vyčių suvažiavimą ir Šv. An
tano parapijos jubiliejų buvo la
bai sėkmingas. Parapijos ju
biliejaus proga žurn. St. 
Garliauskas suredagavo Šv. An
tano bažnyčios ir parapijos 75 
metų veiklos leidinėlį. Leidi
nėlis gražiai išspausdintas 
„Draugo” spaustuvėje. Jį įsigyti 
galima Šv. Antano parapijos 
klebonijoje.
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ST. PETERSBURG, FL

IR VASARĄ VEIKIAM

Vasaros karščiai nestabdo 
ALRK Moterų s-gos 76 kuopos 
veiklos. Vasariniame susirin
kime, š.m. birželio 26 d. vyku
siame Florida Power patalpose, 
dalyvavo gausus narių būrys. 
Susirinkimas pradėtas kun. S. 
Ropolo sukalbėta malda ir pir
mininkės Valerijos Leščins
kienės visų dalyvių pasveikini
mu.

Pranešimai pradėti protokolų 
sekretorės Rozalijos Plepienės 
detaliai paruošto praėjusio susi
rinkimo protokolo skaitymu. 
Protokolas priimtas be pataisų. 
Iždininkė Irene Daktanas pra
nešime pareiškė, kad iždo stovis 
geras ir atskaitomybė labai 
tvarkingai vedama, jokių 
trūkumų nėra. Visos narės su
simokėjusios nario mokestį. Pa
sidžiaugė, kad į kuopą įsijungė 
6 naujos narės. Eugenija Šatrai- 
tienė pranešė, kad mišiolų 
nupirkimui ir jų pasiuntimui į 
Lietuvą buvo gauta 240 dol. 
aukų. Atsakymo iš gavėjų dar 
negauta. Pirm. V. Leščinskienė 
perskaitė kun. Arvydo Liepos 
laiškų, kuriame dėkojama už jo 
parapijai pasiųstą 120 dol. 
auką, nors pinigų dar negavęs. 
Pinigai buvo pasiųsti per 
Religinę šalpą. Dėkojo ir A. 
Palubinskienei už 20 dol. auką.

Iš ALRK Moterų s-gos centro 
Čikagoje gautą laišką su 
programa Čikagoje rugpjūčio 
17-19 d. vyksiančio organi
zacijos suvažiavimo perskaitė 
sekretorė V. Jonaitis.

Mūsų leidžiamas žiniaraštis 
sukėlė diskusijas. Buvo pagei
dauta, kad daugiau rašinių 
būtų lietuvių kalba.

Baigiant susirinkimą pirmi
ninkė padėkojo narėms už vai
šėms gausių patiekalų paruo
šimą, palinkėjo visoms gražiai

Omahos, NE, lituanistinės mokyklos mokiniai su mokytojomis: kairėje — Violeta Rotella, deš. 
— vedėja Aušrelė Sakalaitė.

praleisti vasarą, o vykstančioms 
į Lietuvą — Dievo palaimos ir 
laimingai sveikoms sugrįžti.

ATSISVEIKINOM SU 
KUN. P. BANIŪNU

ALRK Moterų s-gos 76 kp. 
pirm. Valerija Leščinskienė 
sužinojusi, kad į Lietuvą išvyks
ta kun. Petras Baniūnas, sku- 
bomis suruošė išleistuves. Kun. 
S. Ropolo globoje susirinko 
daugiau negu 50 asmenų; vyrai 
sunešė šampaną, moterys — 
įvairiausią maistą. Dalyviai iš
vykstančiam sugiedojo „Ilgiau
sių metų”, palinkėjo sėkmės 
naujoje aplinkoje ir geros 
sveikatos bei džiaugsmo savo 
gimtinėje. Baigiant atsisvei
kinimą, V. Leščinskienė padek
lamavo Maironio „Išvažiuo
jant”.

Kun. Baniūnas nuolatiniam 
apsigyvenimui išvyko į Kre
tingos Pranciškonų vienuolyną.

Donna Kamm

ATSISVEIKINIMAS SU
VYTAUTU AUGUSTINU

Vytautas Augustinas, švel
nus, ramus, garbės netrokš- 
tantis Jaunuolis” jau anais lai
kais Lietuvoje pasižymėjęs foto 
menininkas, liepos 8 dieną 
nuolatiniam apsigyvenimui iš
vyko į Lietuvą. Ta proga klubo 
valdyba liepos 2 d. suruošė atsis
veikinimą su savo labai paslau
giu nariu. Po pietų klubo pirm. 
Albinas Karnius, trumpai nupa
sakojęs jo biografiją, išvardino 
daug darbų, kuriuos Vytautas 
atliko klubo paramai. Ypatingai 
buvo paminėtos didelės lentos 
su skoningai išdėstytais Lietu
vos vaizdų ir architektūrinių 
paminklų padidintais vaizdais. 
Tos lentos puošdavo lietuvių 
pavilįjoną St. Petersburgo Tarp
tautiniuose festivaliuose. Jis tuo 
metu dirbo reklamų paruošimo 
įmonėje ir turėjo galimybių 
naudoti įvairią aparatūrą už 
labai prieinamą kainą. Jis 
mielai padėdavo klube, tvar
kant klubo inventorių. Po to, 
pravėręs scenos uždangą, pirm. 
Karnius parodė didoką Vytauto 
sukurtą kryžių-koplytėlę, nau
dojant įvairių spalvų medį. Jis 
tą koplytėlę padarė Jonui Pur- 
tuliui. Tačiau Jonui Purtuliui 
neseniai mirus, jo žmona šį 
Augustino kūrinį padovanojo 
klubui. Po Karniaus kalbos,

Dalis modeliuotojų St. Petersburg, Floridoje, Lietuvos Dukterų drauguos madų parodoje. Iš k. 
— D. Adomaitienė, A. Raulinaitienė, I. Šilkaitienė, D. Mažeikienė, G. Treinienė, A. Česnaitė, 
A. Robertson ir I. Sodeikienė. Nuotr J. Juodikio
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Jurgis Mikaila papildė Vytauto 
įnašą lietuvybei, primindamas, 
kad prieš keliasdešimt metų 
Mikaila buvo valdyboje, kuri 
planavo Kent Universitete 
įkurti lietuvių istorijos, meno ir 
kultūros kambarį. Buvo kreip
tasi į kelius žymius menininkus 
prašant padėti šį projektą 
įgyvendinti, tačiau nerado nei 
vieno,kuris už prieinamą kainą 
tokį kambarį įrengtų. Kai paga
liau buvo kreiptasi į Vytautą 
Augustiną, jis mielai sutiko pa
dėti ir atsidavusiai, be priekaiš
tų dirbo naudodamasis savo 
turimu archyvu. Projektas buvo 
įgyvendintas turimų lėšų ri
bose. Jurgis Mikaila aukštai 
įvertino „Vytauto talentą, jo 
pasišventimą ir užtikrino, kad, 
jei ne Augustinas, šis lietuviš
kos kultūros kambarys Kent 
universitete, vienas gražiausiai 
paruoštų tautybių kambarių, 
būtų likęs tik projektu ir sva
jone. Vytauto Augustino foto 
negatyvų archyvas, sudarytas iš 
keletos tūkstančių kopijų, jau 
kiek anksčiau buvo išsiųstas į 
Lietuvą ir padovanotas Lietuvos 
muziejams. Visi klubo nariai ir 
svečiai linkėjo Vytautui poilsio 
ir geriausios sėkmės tėvynėje, 
sudainuodami „ilgiausių ir svei
kiausiu metu”.

Mečys

WORCESTER, MA.

KONCERTAS IR PIETŪS

Nekalto Marijos Prasidėjimo 
vienuolijos Putname rėmėjai, 
kartu su seselėmis, rugsėjo 17 
d., sekmadienį, 1 vai.p.p. Mai
ronio parke jų darbams remti 
ruošia koncertą ir pietus.

Koncertuos kaimynystėje, 
Westford, MA., gyvenanti 
solistė Daiva Mongirdaitė, ne 
tik Worcesterio, bet ir apylinkių 
telkinių lietuviams gerai pažįs
tama, nes Maironio Parke yra 
atlikusi daug gražių koncertų. 
Solistė yra dainavusi lietuviams 
ir amerikiečiams įvairiuose 
miestuose JAV-se ir Kanadoje. 
Akompanuos pianistė Olga Ker
šy tė.

Pietus pagamins rėmėjos. Tai 
bus pirmas besibaigiančios va
saros renginys. Bus smagu 
visiems susitikti, pabendrauti, 
o tuo pačiu paremti seselių dar
bus, kartu su jomis pasidalinti 
džiaugsmu, nes spalio mėnesį 
Kaune bus šventinami jų nau
jieji pastatai, apie kuriuos per
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nai, per įvykusį rėmėjų sąskry
dį, vienuolijos provincijole 
seselė Igne pasakė: „Ne mes, bet 
jūs, visi rėmėjai, juos pastatėte 
savo aukomis”.

KVIEČIAMI I 
SUKAKTUVES

ALRK Moterų Sąjungos 5-ta 
kuopa spalio 1 dieną, sekmadie
nį, 1 vai. p.p. Maironio Parke 
ruošia Amerikos Lietuvių Ro
mos Katalikių Moterų sąjungos 
įkūrimo 80 metų sukakties 
minėjimą.

Programoje: pietūs (pagamins 
sąjungietės). Trumpai kalbės 
buvusi sąjungos centro valdybos 
pirmininkė Aldona Shumvvay 
Meninę dalį lietuvių ir anglų 
kalbomis atliks sąjungietės An- 
na Kelly ir jos duktė iš New Bri
tam, CT.

Daug gražių ir didelių darbe 
per 80 gyvavimo metų Moterų 
sąjunga atliko Dievui, Bažny
čiai, Lietuvai ir parapijai. Rėmė 
Lietuvą visokiomis galimomis 
priemonėmis, kai ji 1918 m. 
kėlėsi Nepriklausomam gyveni
mui. Neužmiršo jos ir trum
pame laisvės laikotarpyje. Ypač 
suaktyvino veiklą sunkiais ver
gijos ir priespaudos laikais, 
kurie tęsėsi 50 metų, prisidėda
ma prie vedamos kovos už lais
vės atgavimą. Daug pagalbos 
teikia ir dabar. Nors Lietuva 
nepriklausoma valstybė, bet dar 
mirksta komunizmo paliktame 
liūne. Valdžioje įsitvirtinę, 
į buvusius politinius kalinius, 
partizanus, Sibiro tremtinius 
žvelgia kaip į šmėklas ir netei
kia jiems reikalingų privilegijų. 
Moterų sąjunga darbais ir auko
mis remia parapijų, kultūrinę 
veiklą, kitas organizacijas ir kt. 
organizacijas ir kt.

Nieko neprašome iš jūsų, tik 
dalyvaukite šioje mūsų džiaugs
mo šventėje ir kitus į ją pak- 
viešite. j.

DRAUGO prenumerata mokama iš anksto

metams V4 metų 3 mėn.
JAV................................. $95.00 $55 00 $35.00
Kanadoje ir kitur........ .(U.S.) $110.00 $60 00 $40 00
Tik šeštadienio laida:
JAV ............................. $55.00 $40.00 $30.00
Kanadoje ir kitur . . . . . .(U.S.) $60.00 $45 00 $35.00
Užsakant į Lietuvą
(Air cargo).................... $100.00 $55.00
Tik šeštadienio laida $55.00
Užsakant i užsienį
oro paštu $500 00 $250.000
Tik šeštadienio laida $160 00 $85.00

Vyriausia redaktorė Danutė Bindokienė 
Administratorius Pijus Stončius

Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis, MIC

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais 
nedirba. '
• Redakcija už skelbimų turinį 
neatsako. Skelbimų kainos pri
siunčiamos, gavus prašymą ką 
nors skelbti.

• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba.

• Redakcija straipsnius taiso 
savo nuožiūra. Nesunaudotų 
straipsnių nesaugo. Prašome 
siunčiant pasilikti kopiją. ,

Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro pavaduotojas Artūras 
Paulauskas (viduryje) š.m. vasario 16 d. New Yorke susitiko su FBI kovos 
su organizuotu nusikalstamumu New Yorko valstijoje vadovu (deš.) ir 
elektroninio sekimo ekspertu (kair.). Pasižadėta abipusiškai kooperuoti ve- 
dar? kovą prieš lietuvišką organizuotą nusikalstamumą.

GIRULIUOSE -
SOCIALDEMOKRATU

STOVYKLA
Giruliuose atidaryta tarp

tautinė socialdemokratinio 
jaunimo stovykla — seminaras 
„Socialinės-ekonominės jau
nimo problemos. Jaunimo poli
tika. 50 metų po antrojo pa
saulinio karo”, į kurią atvyko 
Lietuvos, Vokietijos, Danijos ir 
Rusijos atstovai. Stovyklą 
organizavo Lietuvos ir Vokie
tijos jaunieji socialdemokratai.

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4S47 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) tai. 708-422-8260

LINAS A. SIDRYS, M.D. 
Opntalmologas/Akių Chirurgas

9830 S. Ridgaland Ava.
Chicago Rldga, IL 60415 

708-636-6622
4149 W. 63rd St.

312-735-7709

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

3900 W. 95 St. Tsl. (708) 422-0101
Valandos pagal susitarimą

Pirmd 3 v p p-7 v v antrd 12 30 3 v p p
Irečd uždaryta ketvd 1-3 v p p 

penki ir šeštd 9 v r -12 v p p

Cardlac Dlagnoala, Lt d.
6132 S. Kedzle Ava.
Chicago, IL 60629
Tel. 312-436-7700

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą

8132 S. Kadzla Ava., Chicago 
(312) 778-69S9 arba (312) 489-4441

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINE CHIRURGIJA

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS 

CHIRURGIJA
1185 Dundaa Ava., Elgln, III. 60120

Tai. (708) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS
Dantų Gydytoja

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

9525 S 79th Avė . Hickory Hills, IL
Tai. (708) 598-8101
Vai pagal susitarimą

OR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Robertą Rd., Hickory Hllla, IL
1 mylia j vakarus nuo Harlem Avė

Tai. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

Tai. kabineto Ir buto: (708)652-4159 
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 501h Ava., Cicero

Kasdien 1 iki 8 v v 
išskyrus treč šešt 12 iki 4 vai p p

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kadzla

Vai antr 2-4 v p p ir ketv 2-5 v pp 
Šeštd pagal susitarimą

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

Namų 708-448-5545
Priklauso Holy Cross ir

Palos Community ligoninėms

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija
172 Schillar 81., Elmhurat, IL SOI 28 

708-941 -2809
Valandos pagal susitarimą

Vakarais ir savaitgaliais tai. 708-834-1120 EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai
6165 8. Archer Ava. (prie Austm)

Valandos pagal susitarimą
Tai. (312) 585-7755

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS

7722 S Kadzla. Chicago 60652 
Tai. 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

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA

AKIŲ LIGOS
Good Samarltan Madlcal Cantar 

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

Napervllle IL 6OS63
Tai. 708-527-0090

Valandos pagal susitarimą

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

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kadzla Ava., 
Chicago, III. 60852
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Prof. dr. A. Musteikis „Pažeis
tų šaknų kartose” iškėlė du 
pavartotus žodžius — „veidas” 
ir „priklausomybės visuome
nė”, pavadinęs juos daugiapras
miais. Pasak prelegento, „vei
das į Lietuvą” atviras visai Lie
tuvai, kuriai atstovauja jos gy
ventojų daugumą. 0 toji diduma 
„priklausomybės”, tai yra oku
pacijos, metais buvo paversta 
našlaite-pelene. Rūpintis ta pe
lene, reiškia, turėjo veidą 
atgręžti į vieną Lietuvos gyven
tojų mažumą — nomenklatūrą, 
arba liaudies tranus, kurie di
džiąja dalimi yra atsakingi už 
suniokotą našlaitį. Bet, antai, 
gilieji to blogio kėslai veržėsi iš 
grobuoniškų rusų (komunistų) 
ar vokiečių (nacionalsocialistų) 
šaltinių, tačiau be savųjų vieti
nių talkininkų (kolaborantų) 
uolumo Lietuva galėjo išlikti 
mažiau sudarkyta.

Profesorius priminė, kaip 
prieš kelis 10-mečius posakį 
„veidu į Lietuvą” tėškę kaip 
naujieną pokario liberalaus 
sparno išeiviai. Tai buvusi 
smagi ir klaidinanti žurnalisti
nė išdaiga. Bet iš tikrųjų nė 
viename šimtmety nebuvo nė 
vieno lietuvio išeivio, kuris, dėl 
kokių priežasčių palikęs savo 
kraštą, nebūtų veidu į jį atsigrę
žęs. Ypač kai tėvynė buvo tota
litarinės priespaudos replėse. 
Jis pabrėžė, kad maža dalis išei
vių klastotos kultūros nešėjus 
(liberalus) pasitiko su akmeni
mis, tad jie buvo pavadinti 
ekstremistais. Tačiau dabar, 
atsivėrus archyvams, paaiškėjo, 
kad tie kultūros „ryšininkai” 
buvo kagėbistų globoje ir vedžio
jami už nosies.

Priminęs, kad esminis stali- 
nizmas-totalitarizmas kiek ir 
pablyškusiu pavidalu išliko ligi 
paskutinių blogio imperijos die
nų. Ir dar dabar iš paveldos 
Lietuvoje prasiveržia kaip neiš
gydytas užkrečiamos ligos pasi
kartojimas. Toji liga pažeidė 
pačias žmogiškumo šaknis — 
jauseną bei mąstymą. Lengves
ne šios ligos forma užsikrėtė ir 
didžioji Lietuvos gyventojų da
lis, nors ši ir nekentė komuniz
mo ir rodė jam atsparą. Štai 
kodėl dažnas išeivis, sugrįžęs 
Tėvynėn, iškart pastebi, kad 
tėvynainiai yra atpratinti nuo 
iniciatyvos, veržlumo, darbo, po
lėkių, savimi pasikliovimo. Nes 
ilgus dešimtmečius jų indivi
dualybė buvo gniuždoma.

O atsikuriančioje Lietuvoje, 
kurios gyventojų diduma, vieto
je išlikusi ar kryžiaus kelius 
perėjusi tremtyje, buvo palikta 
užpečkyje. Todėl į valdžią esą

reikia rinkti tuos, kurie moka 
valdyti. Ir istorinis akligatvis 
netikėtai prasivėrė seniesiems 
tranams, kuriems prisireikė 
šiek tiek keisti kai kuriuos titu
lus ir kalbos stilių.

Prof. dr. A. Musteikis iškėlė 
dvi temas, kurios žiniasklaidos 
dausose labiausiai kuliamos, — 
„žemės ūkio griovimas” ir 
„žmonių kiršinimas”. Jos yra 
tikros, bet tik jų atsakovai su
klastoti. Taigi, tikrieji nor
malaus žemės ūkio griovėjai iš
tisus dešimtmečius „kolektyvi
no”, t.y. plėšė žmonių žemę bei 
inventorių, suvarė žmones į kol
chozus. Bet, kai išbridę iš sovie
tinio liūno žmonės ėmė kurti 
normalios rinkos ūkį, dėl ko 
tranai galėjo prarasti atgyvenu
sias šiltas vietas, ėmė laisvus 
žmones vadinti „ūkio griovė
jais”.

Na, o tauta visą laiką buvo 
kiršinama komunistiniais 
„klasių kovos” būdais, apšau
kiant normalius žmones „liau
dies priešais” ir paverčiant juos 
vergais. Kai laisvieji žmonės 
drįsta tiesą pasakyti į akis, kas 
prievartavo ir rėmė prievartau
tojus, jie pavadinami „visuome
nės kiršintojais”.

Bene ryškiausia kvailyste pre
legentas pavadino kaltinimą 
buvusiam LR AT pirmininkui 
V. Landsbergiui, už tai, kad tas 
neišsaugojo nepriklausomybės 
atkūrimo aukų, kurias traiškė 
rusiški tankai Vilniuje. Absur
du pavadinta ir tai, kad Kana
dos lietuvis, grįžęs į Lietuvą 
nuolatinai apsigyventi, vietos 
biurokratams tini pateikti... „iš- 
siregistravimo dokumentą”. 
Tragikomiška ironija pavadin
ti partinių mokyklų, ugdžiusių 
totalitarinių tranų — krašto 
engėjų dinastiją Lietuvoje, Sei
mo daugumos, kuri sakanti ne
santi komunistine, tų diplomų 
sulyginimą su aukštųjų mokyk
lų diplomais.

Na, o kalbant apie „3 proc. 
tikrų” komunistų ir „97 proc. 
apsimetėlių”, — neaišku, kiek 
tokių pažeistų šaknų asmens 
elgsenoje yra pasąmonės ap
raiškų ir kiek sąmoningo pikta
darybių, teisinimo. Nuožmumo 
skirtumo tarp vienų ir kitų 
beveik nebuvo. Bet galima ne
sunkiai atspėti, kad pirmieji 
buvo dažni nemokšos, galėjo 
būti „perplautų smegenų” idea
listai, bent karjeros pradžioje, o 
antrieji, be abejo, buvo ciniški 
karjeristai visą laiką. Jų pasišo- 
vimas „normaliai gyventi” (pri
vilegijos) buvo apmokėtos tėvy
nainių krauju ir ašaromis.

Buvo priminta ir „Lietuvos

Į laisvę fondo studijų savaitės atidarymas Kauno Rotušėje. Kalba Į laisvę 
fondo valdybos pirm. istorikas dr. J. Tumelis.

Nuotr. Prano Abelkio

kančių ir kovų istorijos” istori
ja, kai PLB valdybos nariai, de
ja, nesuvokė, jog „išskalautų 
smegenų” mokslininkų darbai 
nėra moksliški ir vargiai gali 
būti patikimi, ypač kai graibo
mos neužgijusios žaizdos.

Ir tuo pačiu pateikiamas „vi
suomenės sulyginimas”, iš 
kurio išplaukia anksčiau minė
tų išeivijos liberalų vertinimas, 
kai jie dabartinėje Lietuvoje su 
visais „susikalba” — ir su tra
nais, ir su jų pastumdėliais. Tik 
neaišku, kokia kalba — senąja 
ar reformuota naujakalbe?

Užbaigdamas pranešimą „Pa
žeistų šaknų kartos” autorius, 
prof. dr. A. Musteikis sakė, kad 
dauguma lietuvių tiek gyven
dami Tėvynėje, tiek ir būdami 
tremties vietose, nesekė oku
pantų ir jų talkininkų pavyz
džiu, nemelavo, neapgaudinėjo, 
nekyšininkavo, neplėšė svetimo 
turto, nors tyra sąžine galėjo 
„atsiimti” iš grobikų valdžios 
bent dalį lobio, kuris anksčiau 
jiems priklausė. Lietuvių ilgme- 
čius trukusi aktyvi ir pasyvi 
atspara (rezistencija) išlaikė 
viltį neviltyje ir laisvės troškulį. 
Todėl, susvyravus sovietinei im
perijai, lietuviai pirmieji stojo 
ginti tiesos ir laisvės simbolių 
— TV bokšto ir AT rūmų, 
Tėvynę brangindami labiau už 
gyvybę.

Teisei, teisingumui, ekonomi
kai, socialinei politikai skirtas 
antrasis posėdis. Ekonomistas iš 
JAV J. Pabedinskas skaitė pa
skaitą „Ekonominė apsisprendi
mo teisė valstybėje”. Pranešėjas 
žmones suskirstė į valdžios žmo
nes ir piliečius. Nuosavybė lei
džia individui daugiau apsi
spręsti. Privačios nuosavybės 
turėtojas laisvoj rinkoj prisiima 
atskaitomybę prieš kitą žmogų. 
Jis pastebėjo, kad tik krikščio
nybė skatina artimo santykius. 
Tačiau vis dėlto reikalinga keis
ti ir patį žmogų, nes per jį kin
ta ekonominė tvarka. Būtina sa

vanoriškai siekti teisingumo. O
posovietiniuose kraštuose susi
dariusią ūkinę padėtį pavadino 
„oportunistų rojumi”, nes visur 
vyrauja nesąžiningumas.

Respublikos Konstitucinio 
teismo teisėjas S. Šedbaras su
pažindino su šio teismo sistema, 
pranešdamas, kad jis sukurtas 
remiantis kas geriausia užsie
nio praktikoje. Lietuvoje, pasak 
kalbėtojo, kuriamas austriškas, 
arba europinis-kontinentinis, 
modelis. Čia vykdoma konstitu
cinė priežiūra, sekant, ar priim
ti įstatymai atitinka šalies Kon
stituciją. Akcentuota, kad į 
Konstitucinį teismą gali kreip
tis ribotas žmonių skaičius. Sei
mas, prezidentas, vyriausybė ir 
bendrieji teismai, o eilinis pilie
tis tiesiogiai kreiptis negali. 
Pasak teisėjo, tai gali leisti tik 
turtingos valstybės.

„Nusikalstamumas ir jo pre
vencijos problemos Lietuvoje” — 
tokią tema kalbėjo kriminalis
tikos specialistas, Teisės in
stituto direktorius A. Dapšys. 
Jis pažymėjo, kad nuo 1988 m. 
nusikalstamumas Lietuvoje 
išaugo tris kartus... tačiau 
skaičiai dar nerodą tikrojo nu
sikaltimų skaičiaus. Faktiškai 
nusikalstamumas mūsų Respu
blikoje pasiekė apogėjų. Prieita 
išvados, kad kol nusikalstamu
mas Lietuvoje didės, užsienio 
investitorių mažai bus.

Seimo narė V. Aleknaitė- 
Abramikienė, skaičiusi praneši
mą „Lietuvos piliečių socialinė 
būsena šiandien ir rytoj”, dabar
tinę šalies situaciją pavadino 
„netesėtų pažadų sindromu”. Ji 
priminė, kad nuo 1991 m. šalyje 
mažėja gimstamumas, 1992 m. 
— sumažėjo net 10,000 gyvento
jų, grėsmingai sparčiai auga 
savižudžių skaičius (per 4 metus 
savižudžių padaugėjo bent 50 
proc.). „Mirštanti tauta” patiria 
visuotinį nedarbą, nusivylimą, 
skurdą, Lietuvos laukia prara
ja. Ji priminė LDDP iškilmingai

„iškeltą” priešrinkiminį šūkį, 
kuriuo Lietuvai žadėjo „darbą, 
darną, dorą!”

Trečiajame posėdyje, kurio te
ma „Visuomenė: kultūra-religi- 
ja-pasaulėžiūra” dalyvavęs Sei
mo opozicijos vadas prof. V. 
Landsbergis sakė, kad sovieti
nės okupacijos metai pažeidė 
Lietuvos kultūrą, nulemiančią 
žmogaus būtį pasaulyje ir žmo
nių tarpusavio santykius. Pro
fesorius pabrėžė, kad dabar Lie
tuvoje ugdomas svetimo pojūtis, 
priešingas artimo meilės sam
pratai. Tai prieš prieša meilei — 
bedvasė komunizmo prievarta. 
Pagal primestą žmogų degra
duojančią sampratą, koks skir
tumas, ar žmogus numirė, ar 
šuo nustipo. O juk tradicinėje 
lietuvių kultūroje net bitė ne- 
stipdavo, bet mirdavo. Žmogus, 
turėdamas transcendencinę at
sakomybę, žino, kas leista ir kas 
ne, nes visa tai formuoja religiją 
ir kultūrą. Iš žmogaus sovietme- 
čiais buvo atimta gyvenimo 
prasmė, išgyventi brutalaus fi
zinio ir dvasinio griovimo de
šimtmečiai. Antihumaniška si
stema kartu griovė ir dvasinę 
kultūrą.

Prof. V. Landsbergis, priminęs 
giluminę vertybių sankirtą, R. 
Granausko apysaką „Gyveni
mas po klevu” priešpastatė bu
vusiam LKP CK pirmajam sek
retoriui A. Brazauskui, kuris tą 
patį laikotarpį pavadinęs „di
džiausių laimėjimų” laiku. Kal
bėtojas iškėlė kūrybos prasmę, 
nes tik tuo įprasminamas kiek
vieno gyvenimas. Jis tuo pačiu 
apgailestavo, kad šiandien ne
bepajėgiama apginti tiesą, nes 
nebeapčiuopiama riba tarp melo 
ir tiesos. Paragino daugiau ap
mąstyti dabartį jr apie ją rašyti.

(Bus daugiau)

PRIE JŪROS SKAMBA 

LIETUVIŲ KALBA

Keliolika kilometrų nuo 
Palangos, Kunigiškiuose, prie 
pat jūros kranto, veikia užsienio 
lietuvių vaikų ir jaunimo sto
vykla „Atgaja” ir Rytų Lietuvos 
moksleivių stovykla „Rytsalis”. 
Stovyklautojai į šalies pajūrį 
suvažiavo iš Kaliningrado, 
Lenkijos, Vokietijos, Ukrainos, 
Baltarusijos, Rusijos, Latvijos, 
Estijos, Uzbekijos, yra vaikų net 
iš Igarkos, Barnaulo, Urugva
jaus.

Tai jau septintoji „Atgajos” 
stovykla, o prie jūros ji vyksta 
pirmą kartą. Taip pat pirmą 
kartą ji sujungta su „Rytsalio” 
stovykla — tokį vaikų poilsį fi
nansavę Regioninių problemų ir 
tautinių mažumų departamen
tas bei Ignalinos, Šalčininkų, 
Švenčionių rajono savivaldybės 
nusprendė, jog stovyklautojai ne 
tik pamatys jūrą, bet ir padės 
vieni kitiems susikalbėti 
lietuviškai. ,T u na nn

Danutė Bindokienė

Moteris, visuomenė ir
politika

Anądien svečių būrelis, besi- 
ankydamas mūsų redakcijoje, 

neiškentė nekomentavęs, kad 
„dabar visur dirba tik mo
terys...” Tuos komentarus gir
dime gan dažnai, nes „Draugo” 
redakcijoje darbuojasi išskirtinai 
moterys, o, artėjant rugsėjo 4-15 
d. Kinijoje įvyksiančiai pasauli
nei moterų konferencijai, 
dėmesys vis labiau krypsta į 
moterų veiklą visuomenėje bei 
politikoje.

Be abejonės, ir lietuvių vi
suomeninė veikla pastaruoju 
metu slysta iš vyriškų rankų į 
moteriškąsias, nes vyrai pra
deda skųstis „nuovargiu”, o mo
terys — juk pripratusios 
užsikrauti dar vieną darbą ant 
savo pečių. Iš tikrųjų netiesa, 
kad moterų visuomeninė veikla 
pasaulyje suintensyvėjo kaip tik 
šiuo metu; jos aktyviai reiškėsi 
visą laiką, bet dabar, kai mo
terys nebepasitenkina antra
eilių piliečių vaidmeniu ir ieško 
naujų darbo akiračių savo išsila
vinimui, talentams bei ener
gijai, jos susilaukia puolimų ir 
pašaipos.

Labiausiai turbūt moterims 
dar nepavyksta įsijungti į po
litiką. Po to, kai Didžiosios Bri
tanijos premjerė Margaret That- 
cher (žiniasklaidos pravar
džiuojama Geležine Ponia) pra
rado savo pareigas, nei viena 
kita moteris neįkopė į bet kurio 
krašto valdžios viršūnę. Tiesa, 
yra moterų, užimančių vyriau
sybės galvos poziciją, bet jų la
bai nedaug: Šri Lankos pre
zidentė Chandrika Bandara- 
naika Kumaratunga; Airijos 
prez. Mary Robinson (kas apie 
ją girdėjęs?); Nicaraguos prez. 
Violetta Chamorro ir Pakistano 
premjerė Benazir Bhutto. Ame
rikoje moterims į Baltuosius 
Rūmus patekti nepavyksta.

Įdomu, kad šį mėnesį sukanka 
75 metai nuo amerikiečių išsi
kovotos teisės balsuoti. Kova dėl 
lygių moterų teisių šiame žemy
ne prasidėjo beveik su pirmai
siais imigrantais. Pradžioje ji 
daugiausia sukosi apie moters 
teisę turėti nuosavybę 
nekilnojamąjį turtą, bet vėliau, 
jau Amerikai išsikovojus nepri
klausomybę, moterys pradėjo 
reikalauti teisės balsuoti. Susan 
B. Anthony, kurios vardu nela
bai seniai į apyvartą buvo 
paleista dolerio vertės moneta, 
1872 m. areštuota ir nubausta 
pinigine bauda dėl to, kad mė
gino balsuoti rinkimuose, nors 
moterims tai buvo uždrausta. 
Tik 1920 m. rugpjūčio 20 d. 
pagaliau kova laimėta — į JAV

Konstituciją įrašytas 16 patai- 
symas-papildymas (Suffrage 
Amendment), suteikiantis mo
terims balsavimo teisę.

Daugelyje pasaulio valstybių, 
kurios save laiko ir kultūrin
gomis, ir moderniomis, mo
terims teisė balsuoti suteikta 
tik po Antrojo pasaulinio karo 
(tarp jų ir Kanadoje). Tačiau bal
savimas ir išrinkimas į aukštą, 
įtakingą vyriausybės postą 
neužima pirmenybės pasaulio 
moterų rūpesčių sąraše. Opiau
sia vieta: prieš moteris atlie
kami smurto veiksmai tiek pa
vieniu, tiek visuotiniu mastu. 
Kaip praneša „Amnesty In 
ternational”, tarptautinė žmo
gaus teisių gynimo organizacija, 
kurios centras yra Londone, 
Anglijoje, daugiausia nusi
kaltimų vietovėse, kur pasi
reiškia civiliniai ar kariniai 
neramumai, yra vykdoma prieš 
moteris. Praėjusiais metais 
„Amnesty International” gavo 
ir tyrinėjo skundus iš 151 vals
tybės, kur daugiausia žmogaus 
teisių pažeidimų buvo užregist
ruota prieš moteris (labai daug 
jų ir Kinijoje, nors ten ruošiama 
pasaulinė moterų konferencija). 
Nepaisant, kad dvidešimtasis 
amžius jau rieda prie pabaigos, 
žmonija dar neišmoko gerbti 
žmog s — vyro, moters, vaiko 
— teu.ų.

Kartais priekaištaujama, kad 
ir Katalikų Bažnyčia diskrimi
nuojanti moteris, nors da
bartinis (ir taip pat ankstesnieji) 
popiežius Jonas Paulius II daug 
kartų pasisakė už moterų ly?‘° 
gybę ir teises. Verta pastebėti, 
kad vakar, t.y. rugpjūčio 15 d., 
Katalikų Bažnyčia šventė ypa
tingą moters išaukštinimo šven
tę: Žolinę. Bažnyčia mus moko, 
kad moteris, Jėzaus Motina 
Marija, po mirties su kūnu ir 
siela buvo paimta į dangų.' 
Jokiam žmogui nuo pat pasaulio 
sukūrimo nebuvo suteikta ta 
garbė, o kaip tik moteriai (čia 
nekalbame apie Dievo Sūnų, 
kuris buvo ir Žmogus, bet apie 
tikrąją šios žemės dukrą — 
moterį).

Ne visos moterys, kaip ir ne 
visi vyrai, veržiasi į visuo 
meninę ar politinę sceną ir nori 
ten atlikti pirmaujančius vaid
menis. Ne visos moterys tam tu 
ri palinkimą, laiko ar energijos 
po visų kitų pareigų, kurias 
gyvenimo kasdienybė joms 
atneša. Tačiau tie žmonės, kurie 
gali nesiriboti vien savo rei
kalais, o veiklos lauką praplės
ti platesniu mastu, turėtų būti 
skatinami, nepaisant, ar tai vy
rai, ar moterys.

TRYS SAVAITĖS 
LIETUVOJE

AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ 

Sentimentalios kelionės dienoraštis

Dabar tame name gyve
na dvylika šeimų, bet at
rodo, kad nėra jokio žmo
gaus, kuris aprinktų šiukš
les, apšluotų, apravėtų 
piktžoles. Buvęs privažiavimas 
prie dvaro pastato, kuris papras
tai apsupdavo didžiulį gėlyną, 
dabar apaugęs piktžolėmis, pa
stato laiptai aptrupėję, pakrypę, 
langai, matyt, nuo amžių neva
lyti, beveik nepermatomi. 
Toliau matyti kažkokios pašiū
rės... Išlikę tarp pastatų keliai 
duobėti, vėlyvo rudens gruodo 
išvagoti. Turiu viltį, kad mano 
vaidai, kadaise susižavėję 
Pečkauskaitės romantišku „se
nuoju dvaru”, jo nepamatys da
bartiniame stovyje.

Atsipeikėjau, atsidūrusi Že
maitės gimtinėje ir Povilo 
Višinskio gražiai prižiūrėtame

name. Kieme stovi paminklinis 
Žemaitės akmuo, minint jos 
gimimo šimtą penkiasdešimtį 
metų. Bet graudu, kad aplink jį 
mėtosi netvarkinga akmenų 
krūva. Tuo paminklu matomai 
niekas nesirūpina... Toliau 
pasiekėme Veržėnų dvarą. Tai 
nuostabiai įmantrios kon
strukcijos kelių aukštų rūmai 
su oranžerija ir milžiniškais įva
žiavimo vartais, kuriuose įreng
ta vieta orkestrui pasitikti 
svečius. Deja, pastatas ir ap
linka taip apleista, kad reikėtų 
milijoninės sumos juos padaryti 
gyvenamus, išnaikinti pikt
žoles, pašalinti šiukšles, atkasti 
takus, atauginti vaismedžių 
sodą. Juo toliau, tuo daugiau 
matau sovietinio vandalizmo 
„paminklų”, kurių neturėjau 
progos pamatyti savo buvusių

viešnagių metu.
Pagaliau pasiekėme Žemai

tijos širdį — Šatrijos kalną, į 
kurį buvau skatinama kopti, 
bet pusiaukely apsisprendžiau, 
kad gana, nes ir sustojus kvapą 
užima nuostabiai gražus gamto
vaizdis. Kiek tik akis užmato, 
niekas neužstoja akiratyje 
mėlynuojančių miškų, kalvų, 
banguojančių rugių laukų... Ne 
veltui Maironis sakė, kad „O 
dieną koks tai reginys! Jo nieks 
ant Alpių nemainys ir ims 
žemaičius čia mylėti”. Toliau 
manęs laukė labai maloni staig
mena, pasiekus kiek nuošaliai 
nuo kelio esančią Paskalio 
Lukošiaus ir jo žmonos sodybą. 
Pasitaikius progai šitoje apy
linkėje pirkti žemės sklypus, 
Lukošius kiek pavėlavo ir jam 
teko beveik gryna pelkė. Jo 
pažįstami juokėsi, kad jis nusi
pirkęs bevertį žemės gabalą, bet 
po kelių metų visi jam pavydėjo. 
Grynai sunkaus darbo ir iš
radingumo dėka jis nusausino 
pelkę, suformavo nuostabiai 
gražų tvenkinį, užveisė įvairių 
augalų, medžių ir krūmų sodą,

kuris galėtų pretenduoti į bota
nikos sodo garbę, ir centre pasi
statė patrauklų namą. Pasi
vaišinę šviežiu pienu ir užkan
džiu, mudu atsisveikinome ir 
pasukome į Kražius, kuriuose 
prieš daugelį metų gyveno 
mano močiutė ir gimnaziją 
lankė mano Sibire žuvęs dėdė.
Prisiminiau Medžiokalnį ir net 
atpažinau buvusią pašto įstaigą 
šalia bažnyčios.

Artėjant vakarui, pradėjome 
skubėti į Kelmę, kur mudviejų 
laukė nakvynė. Paulauskas 
mane įspėjo, kad nakvosim pas 
pasiturintį ūkininką, kuris pa
sistatė įmantrų dešimties kam
barių namą, jį apstatė gražiais 
baldais, bet jame įrengė tik 
vieną prausyklą ir tualetą namo 
apačioje... Kai sustojome kieme, 
jame nemačiau jokios tvarkos ar 
grožio. Įėjus pro duris, įžengėme 
į gan primityvų prieangį, 
berods, su molinėmis grindimis, 
o priekinėje sienoje pastebėjau 
dvejas duris, už kurių turbūt ir 
yra tie patogumai. Dešinėje 
pusėje durys veda į erdvią vir
tuvę, o iš jos, dar pasirinkus

vienas iš kelių duris, laiptais 
lipome aukštyn. Ten jau visai 
kitas pasaulis — beveik pra- 
bangiški baldai, didžiulis tele
vizijos aparatas, spintose iš
dėstyti gražūs indai, vazos, 
stiklai. Buvome vaišinami 
gardžia vakariene. Atėjus laikui 
pailsėti, man buvo nurodytas 
kampinis miegamasis kam
barys, bet šeimininkai įspėjo ir 
atsiprašė, kad šilto vandens 
nėra. Prieš eidama gulti, kol dar 
nebuvo tamsu, vargais negalais 
susiradau vonią, bet naktį ne
būčiau drįsusi jos ieškoti.

Pokalbis su Lietuvos radijo „Literatūros ir meno” redaktorium Valentinu 
Strazdeliu gegužės 31 d.

Ketvirtadienį, birželio 8 
dienos rytą iš Kelmės važia
vome senuoju Rygos-Karaliau- 
čiaus vieškeliu, kuris buvo 
sovietiškų ir vokiškų tankų 
gerokai apgadintas, bet jau iš 
šalia kelio pradėtų grindinio 
pamatų galima buvo spręsti, 
kad jis bus platinamas ir tai
somas. Sustojome ties žaviu 
Pagelavos ežeru, pravažiavome 
Bubius ir pagaliau pasiekėme 
mano gimtąjį Radviliškį. Buvau 
nustebinta ir sujaudinta 
priėmimu Radviliškio Centri
nėje bibliotekoje, kurioje mane

pasitiko bibliotekos direktorė 
Aldona Januševičienė ir biblio 
grafinio skyriaus vedėja Pran 
ciška Kazlauskaitė. Pakvietu 
sios į vidų, erdvioje skaitykloje 
man parodė specialią vitriną su 
mano nuotrauka, straipsnių 
kopijomis ir knygų viršeliais. 
Vėliau direktorė pašaukė biblio
tekos autobusėlį ir juo mus 
vežiojo Radviliškio gatvėmis. Aš 
nieko atpažinti negalėjau — išsi
plėtęs, su moderniomis, uni 
versalinėmis krautuvėmis, dide 
liu judėjimu, naujais pastatais. 
Pagaliau pasiekėme senąsias 
kapines. Tik įėjus pro vartus, n 
tolo galėjau matyti ant mano 
tėvelio kapo pastatytą Suomijos 
granito obeliską. Buvau 
sujaudinta ir maloniai nuste
binta pamačiusi, kaip nuosta
biai prižiūrėtas jo kapas. Mano 
mielos palydovės dar atsinešė 
puokštę pinavijų ir dvi vaškines 
žvakes, kurias palikome degan
čias. Jos pareiškė, kad tėvelio 
kapas būsiąs ir toliau prižiū
rimas.

(Bus daugiau)
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DAILININKO 
. VYTAUTO SAKALO

„TRANCEFORMATIONS”
PARODA

University of Arizona Art reprodukcijom ir paties daili-
Museum patalpose neseniai už
daryta Vytauto Sakalo meno 
kūrinių paroda „Tranceforma- 
tions”. Ši retrospektyvinė 
paroda, kuri vyko gegužės 12 d. 
— liepos 16 d., pristatė dai
lininko kūrybos reprezentacinį 
skerspjūvį, apimant jo tapybos 
ir piešinių pavyzdžius, sukurtus 
paskutinio dvidešimtpenkmečio 
laikotarpyje.

Nors Univ. of Arizona meno 
muziejus buvo įsteigtas 1942 m., 
jo kuratoriai jau spėjo sukaup
ti daugiau kaip keturis tūkstan
čius vertingų skulptūrų, pa
veikslų, piešinių, ir grafikos 
darbų, apžvelgiančių meno rai
dą nuo XIV a. iki dabartinių 
dienų. Turtėjančiuose muzie-

ninko pasisakymu, kuriame jis 
glaudžiai paaiškina savo me
ninę pasaulėžiūrą, savo meni
nes šaknis bei metodiką. Paaiš
kėja, kad dailininkas plačiai ap
siskaitęs, aukštai vertina mo
dernaus meno pradininkus, 
įtraukiant Čiurlionį. Savo dar
bo procese „dažnai išgyvenu 
kažką panašaus į haliucinaciją. 
Žiūriu į tuščią drobę, popierių ar 
aliuminio išpjovą, ir pradeda 
rodytis taškučiai, dėmės, for
mos, tada aš piešiu ir spalvinu 
tą, ką matau, paveikslas ima 
organiškai augti, plėstis, vešėti, 
kaip koks gamtos objektas”, ra
šo dailininkas.

Vytautas Sakalas užaugo Los 
Angeles mieste, kur jo tėvai
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jaus rinkiniuose jau galima ža- įsikūrė Šv. Kazimiero parapijos
vėtis Duerer, Rembrandto, Pi- 
ranesi, Picasso, Matisse, 
O’Keefe ir kitų pasižymėjusių 
dailininkų kūryba. Vienas ma
žas kambarys paskirtas tiktai 
skulptoriaus Jacųues Lipchitz 
eskizams ir maketams, kuriuos 
muziejui padovanojo dailininko 
našlė. Pastebėtina, kad biogra
finėje lentelėje tiksliai paminėta 
Lipchitzo jaunystė Lietuvoje. 
Univ. of Arizona meno muziejus 
taipogi apsiima įvairiom švie
timo programom, kurių tarpe 
yra ir laikinos pa. los, prista
tant dabartino meno reiškinius, 
to pasėkoje buvo suorganizuota 
Vytauto Sakalo paroda.

Sekanti paroda eksponavo 
įvairių temų ir kelių technikų 
darbus. Kadangi neįmanoma 
aptarti jų visų, trumpai pa
minėkime du didesnius darbus, 
abu sukurti 1994 m., kurie ypač 
atkreipė šio recenzento dėmesį: 
„Pan G” ir „Improving Rela- 
tions with the Rectangle #61”

„Pan G”, aliejaus dažais 
tapyta drobė, priklauso Sakalo 
debesų serijai, kurią pradėjo ta
pyti dar besimokydamas. Šią 
drobę, apytiksliai kvadratinio 
metro dydžio, galima įvertinti 
abstrakčia ar realistiška. Kaip 
beinterpretuotume, jos stiprios 
formos domina stebėtoją tuo, 
kad galima vaizdą interpretuoti 
kaip šviesius debesis tamsiam 
fone, arba tamsius debesis švie
siam fone.

„Improving Relations” yra 
aliejumi tapyta, beveik dviejų 
metrų aukščio, išpjaustyta 
aliuminio plokštė. Jos profiliai 
ir nutapytos formos irgi gali 
būti įvairiai interpretuojamos. 
Vienaip žiūrint, primena geolo
gines formacijas ir deformuoto 
kaktuso siluetą. Kitu atžvilgiu, 
— tai abstrakcija, kuri įtraukia 
pačios galerijos sienas į pa
veikslo visuotinį efektą.

Šios parodos proga muziejus 
išleido kataloginį aplanką su 
dailininko nuotrauka, biogra
finėm žiniom, kelių paveikslų

kaimynystėje. Baigęs kinema
tografijos studijas Los Angeles 
City College 1974 m., tęsė 
mokslus York College New Yor- 
ke, įsigydamas meno bakalau- 
ratą 1977 m. Padirbęs Bostone, 
1989 m. persikraustė į Sedoną, 
Arizoną. 1992-93 m. laikotarpy
je dailininkas apsigyveno Lie
tuvoje, dėstydamas JAV poka
rinę dailę Vytauto Didžiojo u-te 
ir tapybą Kauno Meno institu
te bei Dailės akademijoje Vil
niuje. Lietuvoje susituokė su 
dailininke Nijole Stunskaite, su 
kuria, sugrįžęs į JAV-bes ir ap
sigyvenęs Tucsone, sukūrė šeimą.

Sakalo tapyba jau buvo ver
tinama jam bebaigiant meno 
mokslus. Dėl to, pradedant 1973 
m. bendra meno studentų pa
roda Los Angeles , sąrašas, 
išvardinantis jo darbų, ekspo
navimo vietų ir įstaigų įvairybę, 
tęsiasi beveik be pertraukų iki 
dabartinės parodos. Paminėti
na, kad kur Sakalas bebūtų 
apsigyvenęs, Bostone, Sedonoje, 
Vilniuje, ar Tucsone, jam vis 
sekėsi rasti prijaučiančią 
galeriją ar muziejų. Iš ilgoko 
parodų sąrašo, galima pastebėti, 
kad Arden Gallery Bostone pa
kartotinai eksponavusi jo dar
bus. Pati plačiausia Sakalo 
darbų paroda įvyko 1991 m. 
Sapiegų rūmuose Vilniuje, kur 
buvo išstatyta jo dvidešimt kū
rybos metų apžvalginė paroda. 
Šiuolaikinio meno centras ir 
„Vartų” galerija Vilniuje tuo 
metu taip pat surengė Sakalo 
parodas.

Sąrašas muziejų, kurie savo 
fonduose turi Sakalo kūrybos 
pavyzdžių, irgi vis ilgėja. JAV, 
pvz., Cambridge Fogg Art Mu- 
seum, Bostono Museum of Fine 
Arts ir University of Arizona 
Tucsone daugelis įsigyja jo dar
bų. Lietuvoje, Šiuolaikinio me
no centras ir Čiurlionio Dailės 
muziejus taipogi turi jo darbų 
savo rinkiniuose.

Prof. K.P. Žygas

DAUG AMERIKIEČIU 
NESINAUDOJA ATOSTOGOMIS

Daugeliui amerikiečių pri
klausančios atostogos — anaip
tol ne poilsis, o papildomi rūpes
čiai, nes poilsiaudami jie vis tiek 
galvoja apie darbą.

Tokia netikėta išvada pada
ryta, remiantis žurnalo „Vaca- 

tion Values” užsakymu su- • 
rengtos suaugusių amerikiečių 
apklausos rezultatais. Paaiškė
jo, jog nors 81 proc. apklausos 
dalyvių ir mano, kad nusipelnė 
atostogų, 38 proc. pernai jomis 
nepasinaudojo.

Iš tų, kurie dirbo visą darbo 
dieną ir turi teisę išeiti bent dvi 
savaites mokamų atostogų, 11 
proc. nusprendė jų atsisakyti, o 
32 proc. — panaudojo tik keletą 
dienų.

Iš tų, kurie vis dėlto atostoga
vo, nepriklausomai nuo to ar 
būdami namie, ar keliaudami,

60 proc. tvirtai pareiškė, kad 
„darbas jiems — pirmoje vieto
je, o poilsis — antroje”.

Kaip prisipažino 27 proc. 
apklaustų atostogautojų, jie 
nuolat galvoja apie tai, kad kas 
nors bloga gali įvykti jiems ne
sant darbe. O 18 proc. amerikie
čių net reguliariai skambina į 
darbą ir klausia, ar ten viskas 
gerai.

„Mes visiškai nepanašūs į 
Švedijos ar Prancūzijos gyven
tojus, kur atėjus atostogų laikui 
apmiršta visas šalies gyveni
mas”, pakomentavo šiuos duo
menis Pennsylvania valstijos 
universiteto profesorius sociolo
gas Jeffery Golbi. Daugelis ame
rikiečių neapkenčia atostogų 
dėl daugelio priežasčių: todėl, 
kad atostogos — tai papildomos 
išlaidos, kad reikia krautis la-

BROLIAI JONUSIAI 
LENKTYNIAUJA

Daugiau kaip prieš pusantrų 
metų „Draugo” puslapiuose 
pasakojome apie Čikagoje 
viešėjusį žymų Lietuvos spor
tininką, lenktynininką iš 
Vilniaus, Darių Jonušį bei jo 
vyresnįjį brolį Valdą. Tada 
Darius buvo atvykęs į formulės 
„Ford” lenktynes Palm Beach, 
Floridoje.

Kaipgi sekėsi broliams Jonu- 
šiams toliau ir kaip sekasi 
dabar? Kadangi šie tarptautinės 
klasės sporto meistrai pasigedo 
lygiaverčių varžovų Lietuvoje, 
nutarė pabandyti laimę užsie
nyje. Automobilių sportas yra 
vienas iš brangiausių, todėl 
broliai ilgai ieškojo pigesnio ir 
jų sugebėjimus atitinkančio 
varianto. Galop jie pasirinko 
formulę „Renault”, kurios 
lenktynių iniciatoriai yra pran
cūzai. Dar 1994 m. abu vyrukai 
susirado kelis rėmėjus ir daly
vavo formulės „Renault” Pran
cūzijos atvirajame čempionate 
bei Europos taurės varžybose. 
Pirmi metai užsienio lenktynė
se, nepažįstamose Europos tra
sose, važiavimas nepažįstamais 
automobiliais buvo tarsi pirma
sis prisvilęs blynas. Nors labai 
prisvilusiu tokio blyno nepava
dinsi: iš 74 formulės „Renault” 
Europos taurės varžybų dalyvių 
Darius buvo 20, o Valdas — 29. 
„DAS Racing” komandos, ku
rios sudėtyje startavo broliai 
Jonušiai, vadovas labai stebėjosi 
vaikinų sumanumu bei ryžtu. 
Nemažai dėmesio vieninteliems 
tokiose varžybose lietuviams 
skyrė Lietuvos ir užsienio 
masinės informacijos prie 
monės. Pasibaigus 1994-ųjų sėt 
nui Darius ir Valdas padėkojo 
savo rėmėjams, o žurnalistams 
tvirtai pažadėjo: „Važiuosim ir 
kitąmet”.

įgyvendinti tokią svajonę ne
buvo paprasta: 1995 m. pasikei
tė formulės „Renault” reikala
vimai, dėl to pabrango automo
biliai, komandos paslaugos. Rei
kėjo surasti rėmėjus, suprantan
čius ir besidominčius automo
bilių sportu, neabejingus lietu
vių dalyvavimui lenktynėse.

Užsispyrę broliai savo pasie
kė. Buvo nupirktas automobilis, 
pasamdyta jau pažįstama „DAS 
Racing” komanda ir imta ruoš
tis naujam sezonui. Kad būtų 
lengviau ir patikimiau, su 
lenktynininkais išvyko ir lietu
vių mechanikai. Kadangi dau
gelyje Europos trasų broliai 
lankėsi jau ne pirmą kartą, atsi
vėrė daugiau galimybių pa
siekti užsibrėžtą tikslą — finale 
patekti į pirmąjį penketą.

Šiemet formulės „Renault” 
Europos taurės varžybos vyksta 
šešiose Europos valstybėse.Viso 
bus 9 etapai. Dabar lenktynėse 
dalyvauja tik Darius, nes Valdo

automobiliui įsigyti neužteko 
lėšų. Buvo nutarta jį nuomoti, 
tačiau dėl įvairių aplinkybių tai 
ne visad sekėsi, todėl vyresnia
jam broliui teko dalyvauti kol 
kas tik vieneriose varžybose, 
kurių dėl avarijos nebaigė. O 
Darius dalyvavo jau keturiuose 
etapuose. Pirmajame, vyku
siame Prancūzijoje, „Le Mans” 
trasoje, mūsų lenktynininkas 
buvo ketvirtas. Antrame etape, 
vykusiame Ispanijoje, „Catolu- 
nya” trasoje, Dariui sekėsi daug 
prasčiau: varžybų pradžioje, 
susidūręs su varžovu, jis turėjo 
palikti trasą. Trečiasis formulės 
„Renault” Europos taurės 
etapas vyko Italijoje, „Misano” 
trasoje. Čia lenktynės taip pat 
galėjo būti sėkmingesnės: 
Darius Jonušis buvo tik dešim
tas, nes teko važiuoti nesu
reguliuotu automobiliu. Pasi
rodė, kad prancūzų firmos

„Martini” automobilis buvo blo
gai sukonstruotas ir nesuregu
liuojamas. Komanda greit 
nutarė įsigyti naują, itališką 
„Tatuus” firmos automobilį, o 
senąjį išnuomoti. Taigi, birželio 
11 d. Belgijoje, Spa trasoje, 
ketvirtame formulės „Renault” 
Europos taurės etape Darius 
startavo jau nauju automobiliu. 
Bet čia koją pakišo „Renault” 
tiekiamų detalių gedimai, todėl 
lietuvis nebaigė lenktynių. 
Darius sakė, kad tai tik laikinos 
problemos su nauju automo
biliu, kuris daug pranašesnis už 
buvusį.

Po keturių etapų mūsų lenk
tynininkas yra devintoje vietoje 
ir turi 18 taškų. Pats D. Jonu
šis nusiteikęs labai optimis
tiškai.

Jeigu šiemet Dariui pavyktų 
užimti ne žemesnę kaip penktą 
vietą, jis įgytų teisę startuoti 
F-3000 pasaulio čempionate. Tai 
būtų paskutinis žingsnis, sie
kiant dalyvauti formulės 1 var
žybose.

J K S CONSTRUCTION
„Shingle” stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, alu- 
miniaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 
tel. 708-969-2658.

RIMAS L. STANKUS

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

Gntufc KMIECIK REALTORS 
7922 S* Pulask* Rd- 

' 4365 S. Archer Avė.

Rimta ir tvarkinga šeima gali 
primti globoti į savo patogius ir 
jaukius namus senyvo amžiaus 
žmogų. Skambinti tel.: (708) 
739-7651.

DANUTĖ MAYER 
284-1900

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

ASSOCIATED FUNDING SERVICES, INC. 
7800 W. 95 St., Ste. 303 
Hickory Hills, IL 60457 

RENATA KLIMAVIČIŪTĖ

HELP VVANTED

A futl Service lender for
• Home loans
• Refinancing
• Paying off dėbt 

Do A-F credits
&

Call Renata today: 
708-974-2727 Office 
708-461-3495 pager

iuum. invtiNC
LENDER

Ieškau moters padėti namų 
ruošoje ir gyventi kartu. 

Maistas, kambarys ir alga
708-825-6404

gaminus ir kad tenka patirti 
tam tikrą diskomfortą, kol lėk
tuvu ar automobiliu nuvyksta
mą į poilsio vietą”.

(KD, 07.21)

Automobilių lenktynirirkas Darius Jonuši.i.

Parduodu įvairius namų reikmenis; 
baldus, įrankius, indus ir t.t. Kreip
tis: 312-737-8565 nuo 7 v.r. iki 
10 v.r. arba 312-927-9758 nuo 
5 v. p.p. iki 8 v.v.

Parduodamos baltos tulinės 
užuolaidos. Turime didesnį kiekį. 

Skambinti 312-776-5112

Parduodu bulvių tarkavimo
mašinas. Pageidaujant siunčiu ir 
į kitas valstijas. Kreiptis: tel.
312-778-1785 ii ryto iki ® v.r. 
arba po 6 vai. vakaro.

FOR SALE

Ieškomas . - oai, ęs žmogus
tvarkyti Oulus „ . žolę -i z: .eOidelluS 
pulčllSyrr If T . • rajone
Rtfikia renCnit .. i,ų br.<i Joe
iž.i..paras 312-24/-2437 anfar! e iėnS ar- 
Oa rečiadien.d.s tarp 10 vai. ryto ir 5 vai 
PP-

i ._________________

IEŠKO DARBO

Du vyrai ie .ko darbo statyboje.
Skambinti 703-967-5385.

FOR RENT

Išnuomojam.u butas: 5 dideli 
• imn . 2 rr su šiluma ir karštu 
vandeniu, ouo.tusiems arba pensi
ninkams. Be gyvuliukų. Skambinti:
4 vai. p.p. tel. 312-737 1097.

US. Savings BoiMfe 
Make Great Gife,

&
•.*CC MOCKUMI

A publit Service of thts neuspaper

TRANSPAK
Siuntiniai į Lietuvą laivu su pristatymu į namus 

Skubiems siuntiniams - AIR CARGO. 
Komercinės siuntos pagal susitarimą. 

Dokumentus, įgaliojimus notarizuojam veltui. 
MAISTO SIUNTINIAI nuo $29.- iki $98.- 

Aukštos kokybės maisto produktai
Du patys populiariausi, tai šventinis už $39.- ir 

55 svarų įvairaus maisto už $98.-
$39.- kava tirpi, kava malta, vitaminizuota arbata (tirpi), 

kakava tirpi, vaisių koncentratas, sausainiai, aliejus, 
mėsos konservai, aspirinas, multivitaminai.

$98.- dešra (rūkyta), mėsos konservai, šprotai, vaisių
koncentratas, margarinas, aliejus, sūris, sausainiai, 
vitaminizuota arbata (tirpi), kakava tirpi, kava malta, 
kakava, cukrus, kruopos (ryžiai), makaronai, razinos, 
majonezas, riešutai (išlukštenti), konservuoti žirneliai, 
konservuoti agurkai, šokoladas, aspirinas, 
multivitaminai. 55 svarai arba 25 kg.

Pageidaujant prisiusime smulkią informaciją.
Siųskite per seniausią siuntinių į Lietuvą įstaigą. 
Dirbame nuo 1987 m.
TRANSPAK, 2638 W. 69th St.
Chicago, 1L 60629 Tel. 312-436-7772

»»

1995 m. liepos mėn. 
atminimui už mirusius 

LIETUVOS VAIKŲ VILČIAI 
aukojo:

a.a. Juozo Norkūno atm.: Aurelia Dolata, Milda New- 
man — $45.00;

a.a. Jono Juškoa atm.: A. Juškienė — $50.00; 
a.a. Kazimiero Vaičlo-Valčekausko atm.

(papildomai): Stefania Vaitienė — $150.00 (viso $200.00);
a.a. Ritos Grinienės, a.a. Algirdo Ollo, a.a. Bernar

do Ollo, a.a. Kazio Grinos atm.: Petras Grina — $1.500.00;
A. Irenos Pranskevlčlenės atm.: A. ir K. Jasmantai, 

S. ir B. Dundai — $40.00;
a.a. Jusefos Kabllauskas atm. (papildomai): John & 

Jean Franz — $100.00 (viso $3,375.00);
a.a. Jadvygos Gaudušlenės atm.: Malėnas, Di

džiuliai, Jakubka, Grigalauskai, Atkinson, Damauskas, 
Pikeliai, Volodkai, Momkus, Messner, Meilai ir velionės 
giminės — $250.00.

Užjaučiame mirusiųjų artimuosius ir nuoširdžiai 
dėkojame už aukas. Tik aukotojų dėka išsipildo daugelio 
Lietuvos vaikučių viltys.

„Lietuvos Valkų Viltis"
2711 W. 71at St., Chicago, II 60829

/



Neseniai pastatyta ir pašventinta bažnyčia Viršužiglio kaime, Kauno apskri
tyje. Ją suprojektavo architektas Liucijus Dringelis.

Nuotr. Adelės Krutulienės

TARSI PASAKŲ PAUKŠTĖ
Gražios Nemuno pakrantės, 

kur bangos plauna senų pilia
kalnių šlaitus, tolumoje ošia 
žaliosios girios, o slėnių pievose 
karštą vasaros dieną dūzgia 
bitės. Plačiai išsilieję upės 
vandenys netoli Kauno apsėmė 
senuosius krantus po hidroelek
trinės statybos, bet aš tebema
tau baltus vaikystės takelius 
Piliuonoje ir aukštus raudono 
molio skardžius ties Viršužigliu. 
Už jų kunkuliuojantis Nemunas 
vėl daro vingį ir horizonte 
panyra į miškų gelmes.

Aukštutinėje Piliuonoje iški
lusi nauja gyvenvietė su kuk
liais namukais ir erdviu viduri
nės mokyklos pastatu, perimtu 
iš buvusių kolchozinių kultūros 
rūmų. Viršužiglyje, vos per
važiavus Dubravos mišką, išli
kusių negausių senųjų vienkie
mių kaimynystėje klesti kau-

tautos tradicijas ir, atsižvelgda
mas į objekto paskirtį, deramai 
įkompanavo jį į natūralų 
gamtovaizdį.

Architektas Liucijus Dringe
lis, Vilniaus krašto mokytojos 
sūnus, yra labai kuklus ir nuo
širdus žmogus. Paprastas. Ne
pretenzingas. Nemėgstantis 
triukšmingos reklamos, savo 
darbais jis ištikimai tarnauja 
Lietuvai. O tie jo darbai specia
listų yra vertinami kaip įdomūs, 
drąsūs, kūrybiški. Dėmesio nu
sipelnė architekto projektai 
Druskininkų zonos kraštovaiz
džiui. Be to, Liucijus Dringelis 
1992.04.24 laimėjo paskelbtą 
Kauno miesto Vienybės aikštės 
ir Karo muziejaus sodelio išpla
navimo konkursą. Sodelio vaiz
das mūsų akyse pamažu keičia
si. Užbaigus „knygnešių siene
lę”, visi darbai artės prie

Architektas Liucijus Dringelis.

niečių kolektyviniai sodai. Tarp 
vaismedžių skęsta jaukūs name
liai, driekiasi daržų lysvės. Čia 
laisvalaikio darbas, gamta ir 
saulė stiprina žmonių sveikatą 
ir leidžia atitrūkti nuo kasdienių 
rūpesčių. Tolyn, Armališkių 
link bėgantis, kelias atveda prie 
keistos statybos pastatų. Įmant
rios „pilys”, bokšteliai, stoge
liai, architektūros stilių .mišrai
nė — ko tik čia nėra — kelia 
atstumiantį jausmą. Tai lyg so
vietiniai „vagių statybos” hibri
dai. Ir neklauskite juos ruošusių 
architektų pavardžių —jie prašę 
nesakyti... Suprantama, kad 
buvo pataikauta miesčioniškam 
vertelgų skoniui, norint dau
giau uždirbti. Gaila, kad ši 
pasibaisėtinai „turtinga” archi
tektūra darko gražų krašto
vaizdį.

Palaukite! Kas tai? Ogi Viršu
žiglyje, miško fone, prie senų 
kapinaičių tarsi pasakų paukštė 
nutūpė lietuviško stiliaus nau
ja bažnyčia! Pažvelgus į ją 
padvelkia jaukumu. Dvasingu
mu. Rimtimi ir susikaupimu. 
Gera čia būti. Tinka melstis. 
Medituoti. Tyliai kalbėtis su 
savimi ir su Dievu.

Aukščiausiojo Namus Viršu- 
ži^lyj^ nemokamai suprojektavo 
ir 5 metus statybą be atlygio 
prižiūrėjo žinomas architektas 
Liucijus Dringelis, kuris jau ne 
vieną dešimtį metų dirba vyr. 
moksliniu bendradarbiu Archi
tektūros ir statybos institute. 
Šią savo kūrybinę mintį ar
chitektas įkūnijo tęsdamas isto
riškai susiklosčiusias mūsų

A.A. ANTANUI PLEŠKIUI 
IŠKELIAVUS

Birželio 22 d. žaibo greitumu 
pasklido liūdna žinia, kad Am
žinybėn iškeliavo visuomeninin 
kas, žurnalistas, kelių organiza 
cijų narys, taurus lietuvis An 
tanas Pleškys, sulaukęs 90 me 
tų amžiaus. Iškeliavo veik stip 
riai nesirgęs, išgulėjęs ligoninė 
je vos porą dienų, liūdinčią pa 
likęs žmoną Eleonorą, dukterį 
Birutę, žentą Algirdą Jakštą, 
vaikaitį Tomą, dukraitę Rimą ir 
kitus gimines Lietuvoje. Velio
nis buvo pašarvotas birželio 25 
d. Marųuette — Petkus laido
jimo namuose, Čikagoje. Pirma
dienį, birželio 26 d. iš koplyčioj 
nulydėtas į Švč. Mergelės Mari
jos Gimimo parapijos bažnyčią, 
kur 9:30 vai. ryto buvo auko
jamos gedulo Mišios už velionio 
sielą. Po Mišių buvo nulydėtas 
ir palaidotas Lietuvių Tautinėse 
kapinėse.

A.a. Antanas gimė Lietuvoje, 
Darbėnų valsčiuje, Nausėdų 
kaime. Buvo baigęs aukštuosius 
mokslus, dirbo Lietuvos Banke 
Klaipėdoje, direktoriaus parei
gose. Buvo vedęs. Santuokoje 
išgyveno 60 metų. Išaugino ir 
išmokslino sūnų Mindaugą ir 
dukterį Birutę. Sūnus mirė 
prieš trejus metus, 1992 m. 
liepos 25 d. Po sūnaus mirties, 
kurią taip skaudžiai velionis 
įgyveno, jo sveikata pradėjo 
menkėti. Buvo didelis patriotas, 
pvz., sūnaus laidotuvėse pa
klaustas, kam aukoti — šv. 
Mišioms ar Tautos fondui, jis 
greitai atsakė: „Tautos fondui”.

A.a. Antanas 1944 m. su šei
ma pasitraukė į Vakarus, o 
1949 m. atvyko į šį laisvės

Nuotr. Adelės Krutulienės

pabaigos. Architekto nuomone, 
visas sodelis sudarys valstybės 
kūrėjų alėją, susikaupimo ir 
iškilmių ansamblį. Tam tikras 
numatytas sodelio uždarumas, 
pasak autoriaus, leis dar labiau 
įprasminti jį kaip šventą tautai 
vietą.

Neperseniausiai architektas 
Liucijus Dringelis atšventė savo 
brandaus pusamžio jubiliejų. 
Todėl esamų ir buvusių in
stituto bendradarbių vardu 
tebūna leista palinkėti Ar
chitektui geros sveikatos ir sėk
mingo kūrybinių planų įgyven
dinimo. Dieve, jam padėk nau
jo pasakų paukščių skrydžio!

Antanina Garmutė

„DRAUGO” RĖMĖJAI

Aukos, grąžinant laimėjimo 
bilietėlius.

10.00 dol. Elena Zelba, Chi- 
cago, IL; dr. D. Degesys, Euclid, 
OH; N. Stelmokas, Lemont, IL; 
V. Aukstinaitis, Ft. Lauderdale, 
FL; dr. A. Marciukaitis, Gilles- 
pie, IL; Salome Jonic, Washing- 
ton, DC; A. Sakalas, Oak Lawn, 
IL; L. Pliūra, Racine, WI; Julia 
Druseikis, Rochester, NY; E. 
Ambrozaitis, Lemont, IL; kun. 
J. Liauba.OFM, Hamilton, Ont., 
Kanada; B. Madeikis, Chicago, 
IL; G. Deveikis, McHenry, IL; 
Juozas Gramas, Oak Lawn, IL; 
R. Stropus, Palos Hills, IL; 
Antanas Belickas, Chicago, IL; 
Dana Stankaitis, Oak Lawn, IL; 
Leonora Paketuris, Chicago, IL; 
Aldona Jakniūnaitė, Worcester, 
MA; Birutė Kožicienė, Daytona 
Beach, FL; Antanas Valaitis, 
Eastlake, OH; Julius D. Staniš- 
kis, Cleveland, OH; Rimas V. 
Rekašius, Rochester, MN; E. ir 
M. Stanat, Ęqglewood, FL; L. ir 
R. Kelečius, Hickory Hills, IL; 
A. Snarskis, Chicago, IL; 
George Ciparis, Rodney, Ont., 
Kanada; Henrikas Butkus, Mis- 
sion Viejo, CA; V. Laukaitis, 
Baltimore, MD; Algis Šimkus, 
Surfside, FL; Nardis Jurkus, 
Downers Grove, IL; Maria Sau
lis, Lemont, IL; Valė Lavinskas,

29-tosios mokytojų studijų savaitės vadovė Jūratė Stirbienė (dešinėje) au vaikais religinio vaka
ro programoje pereitais metais Dainavoje. Nuotr. Viktoro Kučo

kraštą — Ameriką, ir ap
sigyveno Čikagoje. Ir čia, kaip 
mes visi, dirbo, nes reikėjo 
išlaikyti šeimą ir išmokslinti 
abu vaikus. Išėjęs į poilsį, 
velionis dar labiau įsijungė į 
organizacinę veiklą. Būdamas 
geras žurnalistas, daug rašė 
spaudoje, o daugiausia tuometi
nėse „Naujienose”. Labai akty
viai reiškėsi R.L. B-nėje, para
šydamas dokumentinį leidinėlį 
„JAV Lietuvių Bendruomenės 
suskaldymas”, kuriame doku
mentais parėmė priežastis, ve
dančias prie skilimo, kas ir 
įvyko 1974 m.

Taip pat buvo aktyvus Tautos 
fdndo Čikagos komiteto narys, 
visomis jėgomis darbu ir auko
mis rėmė šį fondą, nes jo tikslas 
— pagelbėti atsikuriančiai Lie
tuvai. Priklausė Lietuvių Pen
sininkų s-gai Čikagoje, buvo net 
jos korespondentu. Be šių orga
nizacijų velionis rėmė BALFą, 
darbavosi ir Lietuvos laisvinimo 
srityje, stipriai savo aukomis bei 
plunksna remdamas ALTą. Su 
dideliu džiaugsmu sutiko žinią, 
kad mūsų tėvynė Lietuva vėl 
laisva.

A.a. Antanas buvo labai tole
rantiškas, darbštus, pareigingas 
ir kovotojas dėl Lietuvos laisvės. 
Su apgailestavimu tenka pasa
kyti, kad velionis, nors tiek 
daug dirbo organizacijoms, nė 
viena nesurengė paskutinio at
sisveikinimo, neišreiškė padė
kos net mirusiam asmeniui.

Taurus lietuvi, žemaiti, ilsė
kis ramiai Tave priglaudusioje 
Amerikos žemėje.

Ant. Repšienė

Lemont, IL; Jane Gerdvilienė, 
St. Pete Beach, FL; Jadvyga Jo
kūbaitis, Palm Beach Shores, 
FL; Julia Vailokaitis, Beverly 
Shores, IN; dr. A. ir A. Kudirka, 
La Crescenta, CA; Leonas Saba
liūnas, Ann Arbor, MI; Cle- 
mence Bastys, Chicago, IL; Po
vilas Vaičekauskas, Chicago, 
IL; J. Dauparas, Chicago, IL; 
Ruth gA. Wallash, Aldan, PA; 
Mečys Krasauskas, South Pasa- 
dena, FL; Vladas Plepys, Orland 
Park, IL; J.P. Oreska, Deer- 
field Beach, IL; Anna Bigelis, 
Cicero, IL; Jonas Krutulis, 
Chicago, IL; Ona Mažionytė, 
Chicago, IL; V. Miliūnas, Dow- 
ners Grove, IL; Saulius Kuprys, 
Riverside, IL; Antanė Lauraitis, 
La Grange Park, IL; Bronė Jo- 
zaitis, Oak Lawn, IL; Elena 
Jasaitienė, St. Petersburg, FL; 
A. Povilonis, Toronto, Ont., 
Kanada; Leonardas ir Romana 
Paulius, Montague, MI; Jurgis 
Janušaitis, Port Orange, FL; 
Juozas Plečkaitis, Racine, WI; 
Vacys Saliklis, Hickory Hill, IL; 
Jonas Balskus, Oak Lawn, IL; 
A. Vadopalas, Newport Beach, 
CA; Stasė Damijonaitienė, Elm- 
hurst, IL; kun. Vladas Alekso
ms, Fargo, ND; I. Skirgaudas, 
San Diego, CA; Julija Smilga, 
Chicago, IL; W. Pliskaitis, Chi
cago, IL; Alfonse Andrės, Balti
more, MD; Aleksas Kikilas; 
Evergreen Park, IL; S. Palionis,

Phoenix, AZ; R. Balčiūnas, Pa
los Hills, IL; Romas Butkūnas, 
Crystal lake, IL; Antanas Dru- 
tys, Chicago, IL; St. Anthony’s 
(Lith.) Church, Detroit, MI; 
Albina Lingienė, Redford, MI; 
Midland Federal Savings, Brid- 
geview, IL; Jonas Markvaldas, 
Chicago, IL; R. ir R. Česonis, 
Fishers, IN; Juozas Žygas, Oak 
Lawn, IL; dr. Aldona Juozevičie- 
nė, Oak Lawn, IL; Antanas Ba- 
jerčius, Dearborn Heights, MI; 
A. Palunas, Akron, OH; A. Gra
jauskas, Hamilton, Ont., Kana
da; V. Kleiza, Lockport, IL; 
Juozas Vaineikis, Oak Lawn, 
IL; V. Statkus, No. Riverside, 
IL; Juozas Pečiulis, Chicago, IL; 
Anna Dainis, Chicago, IL; 
Stasys Šidlauskas, Springfield, 
IL; Adelė Jurevičius, Kenosha, 
WI; Regina Raslavičius, Eik 
Grove Vlg., IL; Algis Nenorta, 
East Chicago, IN; Vytas Paulio- 
nis, Chicago, IL; A. Plėnys, 
Chicago, IL; Romanas Stakaus- 
kas, Chicago, IL; Emilija 
Gaškienė, Chicago, IL; Ignas 
Ruginis, Cicero, IL; Adolfas 
Dirgėla, Oak Lawn, IL; Juozas 
Masiulis, Elmhurst, IL; A.V. 
Laniauskas, Palos Hills, IL; dr. 
V. Tauras, Chicago, IL; Prauri- 
ma Murinienė, Melrose Park, 
IL; dr. F. Kaunas, Westcheater, 
IL; Constantine Kliorys, Cleve
land, OH; Aldona Panka, Chica
go, IL; Elena Mekys, St. Char
les, IL; Giedrė Augustinas, 
Beecher, IL; Helen Galenas, 
Chicago, IL; J. Kalvaitis, 
Chicago, IL; Ann T. Mockus, 
Chicago, IL; Donna Frizelis, 
Burbank, IL; dr. Birutė Kasa- 
kaitienė, Chicago, IL; Edward 
Mankus, Chicago, IL; Laima P. 
Vanderstoep, Chicago, IL; Anta
nas Rugys, Juno Beach, FL; Ju
lius Pakalka, Beverly Shores, 
IN; B.P. Juodelis, Willowbrook, 
IL; Alena Grigaitis, St. Peters
burg, FL; Ona Matusaitis, Wor- 
cester, MA; J. Thomas, Gulf- 
port, FL; Antanas Barčas, Sun 
City West,AZ; E.A. Stancius, 
Beleville, IL; Vytautas Apeikis, 
Los Angeles, CA; Donatas Zaka
ras, Sun City, AZ; Mary Žemai
tis, Leonia, NJ; Jonas ir Ona 
Motiejūnas, Prescott, AZ; 
Herman Voiles, Garland, TX; 
Ona Čerskienė, Southfield, MI; 
Antanas Aidukas, Largo, FL,
Algimantas Uogintas, Water- 
bury, CT; Sonia Tomaras, Chi
cago, IL; Stasė Vaišvila, Oak 
Lawn, IL:; Sofia Vėbras, Oak

KĄ DARYTI, JEI...?
,,Ką daryt, jei mano artimieji mirtų toli 
nuo namų? Ką daryt, jei aš mirčiau 
Kažkur?... Ką mano šeima darytų...? Ką 
daryti, jei...

Nestebėtina, kad žmonės rūpinasi ką 
daryti, jei...? Mes visi esame judri 
visuomenė: darbo reikalais keliaujame po 
visą kraštą, daugelis pensininkų gyvena 
pensininkų apylinkėse, toli nuo savo 
vaikų. Tačiau nenusiminkite —
Mes galime jums padėti!
Nelaimės atveju mes galime būti jūsų 
patarėjai ir pagalbininkai, nežiūrint 
nuotolių.

Kaip? Mes priklausome „The Inman 
Group” Amerikoje didžiausiai grupei 
specialistų, kurie gali mirusįjį atvežti ar 
nuvežti į bet kokią krašto vietovę. Jūs 
paskambinate mums, mes paskam
biname jiems — ir viskas sutvarkyta! 

Patarimas:
Pakalbėkime apie jūsų šeimos reikalus ir 
nuspręskime, kaip jūs norėtumėt tvarky
tis nelaimės atveju. Kelios minutės su
taupys jums ne vieną skausmo ir 
rūpesčio valandą.

CHICAGO PALOS HILLS
PETKUS & SON

MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD.
Mūsų šeima patarnauja jūsų šeimai nuo 1929 metų

ANTHONY B., DONALD A., & DONALD M. PETKUS 
312-476-2345

CICERO Nationvvide Toli Free (Nemokamas) LEMONT
EVERGREEN PARK Tel.: 1-800-994-7600 TINLEY PARK
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Lawn, IL; Bruno G. Shotas, Oak 
Lawn, IL; Adolfas Luza, Parma, 
OH; V. Butvydas, Greenwich, 1 
CT; Jonas Vasaris, Barberton, 
OH; dr. V.J. Maurutis, Kirk- 
land, OH; Jeronimas Bliujus, 
Cicero, IL; Al Zvinakis, Orland 
Park, IL; E. ir H. Židonis, La 
Grange, IL; Brother Thaddeus 
Margis, MIC, Lemont, IL; J. 
Jurkūnas, Beverly Shores, IN; 
E. Diminskis, Hot Springs 
Village, AR; Petras Mikšys, 
Leicester, MA; A. Grybauskas, 
Bridgeview, IL; Isabel Oksas, 
Los Angeles,CA; Dr.Vytautas 
Musonis, Oak Lawn, IL; Albin 
A. Martis, Charleston, WV; B. 
Masiokas, Aurora, CO; Vytau

A.tA.
ALGIS V. DANTA

Gyveno Lederach Pennsylvania (Philadelphia).
Po trijų savaičių sunkios ligos mirė 1995 m. rugpjūčio 16 

d., 3:30 vai. ryto, sulaukęs 65 metų.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 46 m.
Nuliūdę liko: žmona Julija; sūnūs: Aleksas ir žmona 

Joana, Andrius ir žmona Marytė, Tomas, Robertas ir žmona 
Melanie bei dukra Viktorija ir vyras Kęstutis su šeimomis; 
šeši anūkai: Viktorija, Petriukas, Michael, Emily, Allison ir 
Aras; sesuo Živilė ir vyras Lenas.

Velionis bus pašarvotas šeštadienį, rugpjūčio 19 d. At
sisveikinimas 9 vai. ryto, 10 vai. ryto Šv. Andriejaus parapi
jos bažnyčioje, 19th and Wallace, Philadelphijoje bus auko
jamos gedulingos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis 
bus palydėtas amžinam poilsiui Prisikėlimo kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: žmona, vaikai, anūkai ir sesuo.

Laidotuvių direkt. Charles Roman Funeral Home. Tel. 
215-765-4110.

A.tA.
VLADAS MACIUKAS

Gyveno Čikagoje.
Mirė 1995 m. rugpjūčio 15 d., 9:45 vai. ryto, sulaukęs 85 

metų.
Gimė Lietuvoje, Biržų apskrityje, Trečionių kaime. 

Amerikoje išgyveno 46 m.
Nuliūdę liko: žmona Ona; duktė Sigita Tylienė; sūnus 

Virgilijus su šeima; anūkai: Alma, Saulius ir Jurgita; mirusio 
brolio duktė Akvilina su vyru Walter Petrauskai ir sūnus 
Charles su žmona Irene Macke su šeimomis.

Velionis pašarvotas rugpjūčio 18 d., penktadienį nuo 2 vai 
p.p. iki 8 vai. vak. Petkus Marųuette laidojimo namuose, ku
riuose įvyks pamaldos 7 vai. vakare. Laidojamas privačiai.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Vietoje gėlių prašome aukoti Lithuanian Mercy Lift.

Nuliūdę: žmona, duktė, sūnus ir kiti giminės.

Laidotuvių direkt. Petkus Marųuette Funeral Home. Tel. 
312-476-2345 arba 800-994-7600.

tas Linartas, Harbert, MI; Irena 
Meilienė, Tinley Park, IL; 
Bronius Jančys, Darien, IL; 
Peter P. Molis, Shresbury, MA; 
Antanas Gruzdys, ST. Peters
burg Beach, FL; G. ir O. Melny- 
kas, Hamilton, Ont., Kanada; 
Gertrūda Slaby, Powers Lake, 
WI; G. Vitkus,'Rancho Palos 
Verdes, C A; Janina Rodvenis, 
Los Angeles, CA; Stefa 
Grikenis, Oak Lawn, IL.

Kiekviena auka prailgina 
lietuviško dienraščio, vienin
telio dar pasilikusio sveti
muose kraštuose, gyvybę. 
Dėkui!

Dėkui už paramą!

KAM MOKĖTI DVIEMS LAIDOJIMO 
ĮSTAIGOMS, JEI VIENAS TELEFONO 
SKAMBUTIS GALI VISKĄ SUTVARKY
TI, NEŽIŪRINT NUOTOLIU?
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
Dr. Leonas ir Irena Kriau- 

čeliūnai, Lemont, IL, parėmė 
Draugo fondą 2,000 dol. ir tapo 
garbės nariais. Tai tikrai 
stambi parama, užtikrinsianti 
dienraščio „Draugo” ateities 
tęstinumą. Nuoširdžiai dėko
jame dr. Leonui ir Irenai 
Kriaučeliūnams.

Apie adv. Aleksandrą Ri

mą Domanskį, gyv. Western 
Springs, IL, straipsnį išspaus
dino „Suburban Life Citizen”, 
šeštadienio, rugpjūčio 12 d., 
laidoje. Straipsnis pavadintas 
„Attomey seeks Vietnam links’ 
(Matthew Miller — autorius). 
Įdomu, kad adv. Domanskis, pa
klaustas apie kai kurių ameri
kiečių nenorą artimiau bendra- 
darbauti su vietnamiečiais, 
kadangi dar neseniai jie buvo 
Amerikos priešai, atsakęs: „Šį 
reikalą aš galiu suprasti, nes 
esu lietuvis. Aš sunkiai dirbau 
ir stengiausi, kad Lietuva at
gautų savo nepriklausomybę. 
Lankiausi Lietuvoje, kai ji dar 
buvo sovietų okupuota, nes esu 
nuomonės, kad buvo svarbu 
palaikyti ryšius su lietuviais 
Lietuvoje, nors jie ir gyveno 
komunistinėje santvarkoje. 
Taip panašiai yra ir su Viet
namu. Žmonės yra žmonės, ir vi
suomet įmanoma su jais už
megzti dialogą. Tiesa, Viet
namas dar toli nuo tikrosios 
demokratijos, bet tai nereiškia, 
kad neturėtume su juo bendrau
ti, bent iš profesinio taško”.
Straipsnyje pažymėta, kad 
Rimas Domanskis yra vicepre
zidentas ir patarėjas „Pacific 
Asian Enterprises” firmai, 
kurios klientai nori užmegzti 
verslo ryšius su Vietnamu ir 
kitomis Azijos žemyno vals
tybėmis.

Lietuviškų studijų savaitė

Dainavoje, ruošiama Lietuvių 
fronto bičiulių, bus rugpjūčio 
20-27 d. Savaitės programoje — 
politinės, rezistencinės ir 
kultūrinės temos, paskaitos, 
diskusijos, svarstybos, dainos ir 
poilsis prie Spyglio ežerėlio. 
Norintieji dalyvauti prašomi 
registruotis ir užsisakyti kam
barius pas Viktorą Naudžių, 
tek: 312-275-4222.

Iš Philadelphįjos, PA, tele
fonu pranešta, kad rugpjūčio 16 
d. anksti ryte mirė visuomeni
ninkas Algis Danta, sulaukęs 
65 m. amžiaus.

Dr. R. Ošlapas po sėkmingos 
vėžio operacijos jau grįžo iš 
ligoninės ir sveiksta namie, 
žmonos Reginos bei sūnaus 
Tauro priežiūroje. Jį aplankė 
brolis Algis iš Connecticut vals
tijos, pusbroliai Šmulkščiai iš 
Indianos ir Čikagos.

„Saulutės”, Lietuvos vaikų 
globos būrelio, surinkti siun
tiniai vaikučiams Lietuvoje bus 
kraunami į sunkvežimį šešta
dienį, rugpjūčio 19 d., 9:30 
val.r., Pasaulio lietuvių centro 
apatinėje mašinų pastatymo 
aikštelėje. „Saulutė” nuošir
džiai kviečia visus, galinčius 
padėti, atvykti ir „pamiklinti 
savo raumenis”, tuo atliekant 
gerąjį darbelį vaikučiams Lietu
voje.

Ramutė Plioplytė pade-' 
monstruos margučių dažymą 
Tarptautiniame festivalyje, 
kuris vyks Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejuje, 6500 S. Pu- 
laski Rd., rugpjūčio 19 d., šešta
dienį, tarp 12 vai. ir 6 vai. p.p. 
Ji taip pat turės savo margintų 
margučių parodą. Visi kviečia
mi atsilankyti, maloniai praleis
ti laiką ir pasimokyti senovės 
lietuvių liaudies meno — 
margučių marginimo.

Švč. M. Marijos Gimimo pa
rapijoje Marųuette Parke, kaip 
skelbiama rugpjūčio 13 d. biule
tenyje, ruošiasi susituokti Sona
ta Indaitė ir Darius Povilaitis.

Vincas ir Aldona Šmukš- 

čiai, Chicago, IL, už „Draugo” 
laimėjimo bilietėlius atsiuntė 
110 dol. Jie yra lietuviškų 
kultūrinių ir šalpos darbų 
rėmėjai, Aldona Šmukštienė ne
pailstamai dirba JAV Lietuvių 
Bendruomenės Socialinių reika
lų taryboje, savo darbą ir žinias 
aukoja, padėdama tautiečiams 
tėvynėje ir čia. V. ir A. Šmulkš
čiai, žinodami mūsų laikraščio 
finansines bėdas, ne pirmą 
kartą ištiesia pagalbos ranką. 
Nuoširdus ačiū.

Dvi uolios talkininkės „Draugo” gegužinėje — prie bilietėlių (iš kairės) Sofi
ja Plenienė ir Aldona Šmulkštienė.

x TRANSPAK praneša: 
„Šiuo metu Lietuvoje veikia 
apie 10 nakvynės namų, ku
riuose gyvena apie 600 vyrų ir 
beveik 60 moterų”. Siuntiniai 
ir komercinės siūtos į Lietuvą. 
Maisto siuntiniai. TRANS
PAK, 2638 W. 69 St., Chicago, 
IL 60629, tel. 436-7772.

(sk)

x Parduodame bilietus ke
lionėms į Lietuvą ir į visus pa
saulio kraštus geriausiomis kai
nomis. Skambinti: T. Lesniaus- 
kienei, TravelCentre, Ltd., 
tel. 708-526-0773.

(sk)

Ar mėgstate ir norite keliau
ti, bet kišenė neleidžia? Pigiau
sia kelionė yra į Tarptautinį 
festivalį, kuris bus rugpjūčio 19 
d., šeštadienį, Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejuje, 6500 S. 
Pulaski Rd., nuo vidudienio iki 
6 vai. vak. Ten, tarp daugelio 
kitų įvairybių, pamatysite ir 
liaudies meną. Latvė Lilita Spu- 
ris pademonstruos ir pardavinės 
savo rankų darbo papuošalus iš 
sidabro bei gintaro — tokius ir 
lietuvės dėvėjo XV šimtmetyje. 
Nora Aušrienė ir broliai Ule- 
vičiai išstatys savo keramikos 
kūrinius. Medžio drožiniai, žais
lai, lino audiniai, margučiai, 
kalėdiniai šiaudinukai ir daug 
kitokių rankdarbių laukia 
atsilankančiųjų. Visi kviečiami, 
ypač jaunimas ir vaikai.

Tautininkai remia „Drau

gą” ir ruošiasi dalyvauti „Spau
dos pokylyje”, kuris bus rugsėjo 
24 d. Martiniųue salėje. 
Tautininkų vardu stalą užsakė 
Vanda Mažeikienė.

„Lithuanica” futbolo koman
da rengia turnyrą rugpjūčio 19 
d., šeštadienį, Pasaulio lietuvių 
centro aikštėje, Lemont, IL. Pra
džia 11 vai. ryte; vaišės 12 vai., 
smagi Augustaičio muzika 3 
vai. p.p. Visus atsilankyti malo
niai kviečia valdyba.

garnes nanų naujoji lenta administracijos patalpose. Prie jos 
kalba „Draugo moderatorius kun. Viktoras Rimšelis, MIC, lentos atidarymo 
iškilmėse liepos 30 d.

KRIKŠTYNŲ DŽIAUGSMAS

Laimingos šeimos, kurios savo 
naujagimiams gali užvilkti 
Krikšto marškinėlius iš kartos 
į kartą. Šviesus kūdikio veidelis 
su pageltusia kepurėle, dar 
močiutės rankomis apmegzta, ir 
pageltę marškinėliai kalbėte 
kalba apie metais išgulėtą ir iš
saugotą rūbelį tam vienam kar
tui pasipuošti, kai palaima ir 
džiaugsmas suriša kelias 
kartas.

Roberto Balzeko šeimoje ši 
šventė įvyko rugpjūčio 13 dieną 
Šv. Tomo Apaštalo bažnyčioje.
Krikšto sakramentą suteikęs, 
kun. Antanas Saulaitis, SJ, aus

tine lelijėlių juosta pasipuošęs, 
lyg ir suriša šį kūdikį su tautos 
tradicijomis nuo pat Krikšto 
sakramento apeigų. Mažasis 
Matthew-Grant su šypsena 
priima visas maldas, visus paža
dus, tikėjimo dovaną, kuri litur
gijos maldomis, tėvų, krikšto 
tėvų yra kartojama. Mažas bū
relis šeimos ir artimųjų apsupa 
altorių ir, susikabinę rankomis, 
meldžiamės „Tėve mūsų”, kaip 
Jis, gyvendamas žemėje, mus 
išmokė. „Matukas” — švelniai 
ištaria senelis Jonas Daraška.
„Mūsų kūdikis!” didžiuojasi 
tėvelis Robertas, o Julytės 
akyse dar žyilga ašara, pajutusi 
kunigo rankų palaiminimą.

Gailutė Valiulienė

Malvina Zdanavičienė, Chi
cago, IL, siųsdama „Draugo” 
prenumeratos mokestį, dar 
pridėjo 100 dol. Ši auka yra tar
tum ramstis, kuris palaiko 
mūsų laikraštį, kad jis būtų 
stiprus ir galėtų lankyti savo 
draugus. Labai įvertiname tą 
dovaną ir nuoširdžiai dėkojame.

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road — 
tel. (312) 847-7747.

(sk)

Amerikos lietuvių respubli

konų Illinois lygos metinė ge

gužinė sekmadienį, rugpjūčio 
27 d., vyks Lietuvių centre, Le
monte. Visi kviečiami maloniai 
ir įdomiai praleisti sekmadienio 
popietę gražioje Lietuvių cent
ro aplinkoje.

Pasaulio lietuvių centro Lemonte gabiosios šeimininkės pluša dieną ir naktį, kaista virtuvėje, 
kad tik visiems svečiams, atsilankiusiems į gegužinę sekmadienį, rugpjūčio 20 d., pakaktų 
skanumynų, visi būtų patenkinti, sotūs ir linksmi. Joms negaila darbo ir prie puodų praleistų 
valandų, bet visos būtų labai liūdnos, jeigu kviečiamieji neatsilieptų, o kvietimai nubarškėtų 
pro šalį lyg tolimas perkūnas, kai laukiama lietaus. Nuotraukoje iš kairės: Aldona Palebienė, 
Nijolė Stelmokienė, Elena Jasinevičienė, Alicija Mikučiauskienė.

Nuotr. Vytauto Jasinevičiaus

Šeštadienį, rugsėjo 2 d. 8:30 
v.r. dalyvių registracija ir ben
dras MLRS ir MLF susirinkimo 
atidarymas. 9:15 v.r. MLR sąjū
džio visuotinis susirinkimas. 12 
vai. — trumpi pietūs. 1 vai. p.p. 
Maž. Lietuvos fondo visuotinis 
susirinkimas.

Dar kartą skelbiame, dabar 
jau paskutinį, kad trys dovanų 
„Draugo” gegužinėje laimėtojai 
dar jų neatsiėmė. Bilietėlių 
numeriai yra tokie: oranžiniai- 
raudoni 0483174 ir 0482929; 
mėlynas — 95436. Malonėkite 
kreiptis į „Draugo” administra
ciją darbo valandomis, jeigu 
Jūsų kišenėje ar rankinukyje 
dar tebesimėto šie bilietėliai.

„Lituanicos” futbolo klubo,
šįmet švenčiančio 46 metų veik
los sukaktį, metinė šventė — 
futbolo turnyras ir gegužinė šį 
šeštadienį, rugpjūčio 19 d., vyks 
Lemonte prie Lietuvių centro. 
Turnyre dalyvaus 9 komandos. 
Bus maisto, gėrimų ir geros 
muzikos (gros ir dainuos muz. 
A. Augustaitis). Pradžia 11 vai. 
ryto. Šventė tęsis iki vėlumos. 
Visi klubo nariai, jų šeimos, fut
bolo mėgėjai ir visuomenė kvie
čiami kartu švęsti šio vienin
telio JAV-se lietuviško futbolo 
klubo ilgametės veiklos su
kaktį.

Prel. dr Juozas Prunskis,
Lemont, EL, už „Draugo” lai
mėjimo bilietėlius atsiuntė 210 
dol. auką. Prelatas Prunskis yra 
visur žinomas, kaip lietuviškos 
kultūros puoselėtojas, gerų dar
bų rėmėjas, aukotojas šalpos 
reikalams. Esame labai jam 
dėkingi, kad nepamiršta ir 
mūsų laikraščio, jau ne vieną 
kartą sušelpdamas dosniomis 
aukomis.

Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centro Taryba patvirtino 
valdybos pirmininko prof. dr. 
Jono Račkausko pasirašytą 
bendradarbiavimo sutartį su 
Lietuvos Archyvų generaline 
direkcija, dabar vadinama 
Lietuvos Archyvų departamen
tu. Į numatytą išplėsti bendra
darbiavimą, vykstantį jau kurį 
laiką, įeina ir Lietuvos 
dokumentų atsarginių mikro
filmų atsiuntimas saugiam 
laikymui Čikagoje.

Lietuvos Archyvų departa
mento direktorius Gediminas Il
gūnas šį rudenį atsiųs į LTSC 
jau antrą archyvistę iš Vilniaus. 
Eglė Bernotienė tęs jau beveik 
pusmetį Čikagoje besidarbuo
jančios archyvų konsultantės 
Dalios Rakauskienės pastangas 
aprašyti LTSC saugojamus do
kumentų rinkinius pagal Lietu
voje naudojamą sistemą. Šis 
darbas įgalins Lietuvos 
Archyvų departamentą įtraukti 
išeivijoje surinktą informaciją į 
savo katalogus.

D. Rakauskienė rugsėjo 
mėnesį grįžta savo darbovietėn 
Vilniuje, „laiminga, susipaži
nusi su ypač vertingais išeivijos 
dokumentais bei Lietuvai svar
bių asmenybių veikla”.

LKDS ČIKAGOS SKYRIAUS 
IŠVYKA

Jau kelinti metai lietuvių 
Krikščionių demokratų Čikagos 
skyrius rengia išvyką į gamtą. 
Šiais metais tokia išvyka buvo 
rugpjūčio 6 d., sekmadienį, Lidi
jos ir Vlado Šoliūnų sodyboje, 
esančioje Willow Springs, IL. 
Tuojau po lietuviškų pamaldų 
Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje, 12 vai. iš
važiavo autobusas su jau ne taip 
gausiu dalyvių skaičiumi. Atva
žiavusius, šeimininkai visus 
maloniai sutiko ir kvietė užimti 
vietas prie apdengtų stalų, pa
statytų medžių pavėsyje. Ne
ilgai reikėjo laukti. Tuojau visi 
stalai buvo išvykos dalyvių 
„okupuoti”.

Visiems susėdus, sodybos 
savininkas ir LKDS Čikagos 
skyriaus pirmininkas Vladas 
Šoliūnas pasveikino visus susi
rinkusius, padėkojo už atsi
lankymą ir palinkėjo linksmai 
praleisti sekmadienio ir tuo 
pačiu pakvietė valdybos ižd. dr. 
Petrą Jokubką tarti žodį. Pirmi
ninko manymu, iždininkas yra 
pats didžiausias darbininkas 
skyriaus valdyboje. Jo dėka yra 
ruošiami ir siunčiami tūkstan
čiai laiškų lietuviškajai 
visuomenei, prašant paremti šią 
organizaciją per Popiežiaus 
Leono XIII fondą, kurio dėka 
yra suteikiama finansinė pa
rama, atsikūrusiai LKDS Lietu
voje. Dr. Petras Jokubka, 
padėkojęs už pakvietimą, 
pasisakė, kad dar daugiau dir
ba Pranas Povilaitis, kuris yra 
net centro komitete. Savo trum
pame žodyje paminėjo asmenis, 
kurie įteikė aukas gegužinės 
proga: Stasė Rudokienė 150 dol., 
B. Čižikaitė 120 dol., prel. kun. 
J. Prunskis 100 dol., Vainius 
100 dol., A. Repšienė 100 dol. K. 
Čiurinskas 100 dol. ir Gruodžiai 
80 dol. Į išsiuntinėtus laiškus ne 
per daugiausia atsakė, bet

Draugystė su „Draugu”... Mokytojų studijų savaitėje, kuri praėjusį sekmadienį užsibaigė Daina
voje, patys jauniausi stovyklautojai domisi naujausiomis naujienomis „Drauge”.

Nuotr. Viktoro Kučo

mažesnėmis sumomis. Didžiau
sia suma buvo iš Kanados, 
kurią atsiuntė A. Kandvidas — 
1,000 dol.

Iždininkas prašė ir toliau savo 
aukomis remti šį fondą. Jis pa
aiškino, kad fondas skiriasi nuo 
kitų, nes remia tik LKDS par
tiją arba dar konservatorius. Jo 
manymu, kad LKDS partija 
stovi gan aukštai, todėl mes 
turime remti ir tikėtis, kad gal 
pasiseks šiai partijai perimti , 
valdžią. Tada pasikeistų visai 
kita kryptimi Lietuvos būklė. 
Padėkojęs visiems už jo prane
šimo išklausymą, prašė ir toliau 
remti šią organizaciją.

Tuomet buvo pietūs, kuriuos 
pagamino Lidija Šoliūnienė. 
Maistas buvo labai geras, 
dietiškai pagamintas ir labai 
skanus. Pyragai prie kavos irgi 
buvo specialiai kepti. Prie gai
vinančių gėrimų patarnavo A. 
Pankienė ir I. Pocienė. Dovanų 
paskirstymą tvarkė valdybos 
sekretorė A. Repšienė. Visus 
bilietėliais aprūpino Br. Čer
nienė ir Eva Paulauskienė. 
Dovanų paskirstymą pravedė 
valdybos vicepirmininkas K. 
Čiurinskas.

Netrukus baigėsi gegužinė ir 
visi, atsisveikinę šeimininkus ir 
padėkoję už gardžius pietus bei 
gražų priėmimą, praleidę links
mai popietę, skirstėsi į namus.

Ant. Repšienė

ATSIŲSTA PAMINĖTI

• „Viltis”, 1995 m. gegu- 
žė-birželis. Leidžia Internatio
nal Institute of Wisconsin, 1110 
N. Old World Third Street, Suite 
420, Milwaukee, WI 53203- 
1102. Redaguoja Alexander P. 
Durtka, Jr. Tel.: (414) 225-6220; 
fax: (414) 225-6235.

Folkloro ir tautinių šokių 
žurnalas, kuriame rasime infor
macijos apie pasaulyje vyks
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tančius festivalius, įvairių 
pasaulio tautų šokių apra
šymus, kt. vertingą ir įdomią in
formaciją besidomintiems 
folkloru.

• „Lithuania in the World”.
1995 m. Nr. 2 Redakcijos ad
resas: DU KA Ltd., T. Vrublev
skio 6, 2600 Vilnius, Lietuva. 
Tel.: 613521, 614432; fax; 
613521.

Puikus Lietuvą reprezen
tuojantis žurnalas, leidžiamas 
ant geros kokybės popieriaus, 
anglų kalba pateikiantis plačią 
informaciją apie Lietuvos kraš
tą. Žurnale — didesnių Lietuvos 
įmonių produkcijos reklama, 
straipsniai, supažindinantys su 
šiandienine Lietuva.

„MOTINŲ MOTINA” 
LIETUVOJE

Ukmergės „Vilkmergės” res
torane buvo surengtas pokylis, 
kuriame buvo pristatyta An
tano Mikalajūno, gyv. Califor- 
nijoje, knyga „Motinų motina”. 
Šią knygą A. Mikalajūnas 
išleido 1994 m., padedant 
bendraautoriui Albertui Lau- 
rinčiukui.

Knygoje rašoma apie meilę 
motinai ir gimtinei. Antanas 
Mikalajūnas yra dažnas svečias 
savo tėviškėje — Ukmergės ra
jono Želvos miestelyje. Jo 
knygos pristatymo iškilmėse 
dalyvavo Ukmergės rajono 
valdžios atstovai, Lietuvos 
Kultūros fondo prezidentas, 
prof. J. Dvarionas, prof. J. 
Kubilius, autoriaus bičiuliai iš 
įvairių Lietuvos miestų.

Dr. Rimgaudas Nemickas 
dalyvaus tarptautiniame fes
tivalyje rugpjūčio 19 d. Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejuje. Jis 
pažadėjo festivaliui visokeriopą 
pagalbą. Dr. Nemickas yra 
aktyvus muziejaus narys, kar
tu su savo žmona Joan.
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