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Vokietija plės 
bendradarbiavimą su 

Lietuva
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Vilnius, rugpjūčio 23 d. (LA)
— Baigdamas oficialų dviejų die
nų vizitą Lietuvoje, Vokietijos 
gynybos ministras Volker Rue- 
he spaudos konferencijoje pa
reiškė, kad svarbiausia kariuo
menėje yra dvasia, kurios nenu
pirksi už viso pasaulio pinigus.

Kaip „Lietuvos aide” aprašo 
jo vizitą Manvydas Goštautas ir 
Gintaras Mikšiūnas, ministras 
rugpjūčio 21 d. lankėsi „Gele
žinio vilko” brigadoje ir sakė 
suprantąs materialinius karių 
sunkumus bei žinąs, kokius nu
niokotus pastatus paliko išei
nanti Rusijos kariuomenė. Ta
čiau ministras pabrėžė, kad jam 
„labai gerą įspūdį” paliko ka
riai, kurie Jaučia tvirtą ryšį su 
istorinėmis Lietuvos kariuome
nės ištakomis”.

Rugpjūčio 22 d. spaudos kon
ferencijoje ministras V. Ruehe 
sakė, jog vizito metu aptartas 
bendradarbiavimas karinėje sri
tyje, kurį susitarta plėsti. Lie
tuvos krašto apsaugos ministras 
Linas Linkevičius patvirtino, 
kad bendradarbiavimas plėsis 
personalo rengimo ir taikos 
palaikymo srityse. Jo nuomone, 
aktyvesni „Partnerystės taikos 
labui” dalyviai turėtų būti la
biau remiami. Linkevičius pasi
gyrė gavęs dovanų „gerus žiū
ronus, per kuriuos geriau maty
sis Briuselis”.

„Lietuvos aidas” priminė, kad 
ministras Volker Ruehe yra vie
nas ryžtingiausių NATO plėti
mosi į Rytus šalininkų. Tačiau 
jo kolegos linkę šią Europos 
gynybos organizaciją plėsti tik 
iki buvusios Sovietų Sąjungos 
sienos. „Lietuvos aidas” domė
josi, ar Vokietijai pavyks įveik
ti tokią tendenciją, kuri Balti
jos šalyse yra vienareikšmiškai 
vertinama kaip Molotovo-Rib- 
bentropo pakto politikos tęsi
nys.

Ministras sakė, kad jis ne vie
nintelis pasisako už „atsivėri
mą”, tik jis „labai anksti” 
pradėjęs šią politiką propaguoti. 
V. Ruehe patikslino vartojąs 
terminą „atsivėrimas” todėl, 
kad „nei NATO, nei Europos 
Sąjunga nesam ekspansionis- 
tai”, Būtų „nenormalu ir is
toriškai neteisinga”, jei valsty
bės, kurios anksčiau neturėjo 
galimybės bendrauti su Europa, 
būtų atstumtos.

V. Ruehe sakė, kad jam „ne
patiko, ką jūs pasakėt apie 
sienas. Pokalbiuose susitarėme, 
kad Rusija turėtų būti įtraukta 
į procesus, kuriais yra statoma 
nauja Europos saugumo archi
tektūra”. Yra dvi medalio pu
sės, teigė Ruehe. Viena — Lie
tuvos pastangos Europos Sąjun
gos ir saugumo struktūrų kryp
timi, kita — bendradarbiavimo 
politika su Rusija, „be kurios 
Europoje nebūtų stabilumo”.

Paklaustas, ar Vokietija re
mia Lietuvos siekį įstoti į 
NATO, ministras sakė negalįs 
nurodyti, kada tai įvyks, nes 
„dar per anksti”. Tačiau Vokie
tija yra „viena pagrindinių 
narių, kuri pasisako už atsi
vėrimą tiek NATO, tiek Euro
pos Sąjungoje”. Tai bus ilgas 
procesas, „niekas Europos 
struktūrose dykai neduodama, 
reikia atlikti namų darbus”. 
Ministras pabrėžė, jog „nereikia 
izoliuoti Rusijos arba pastatyti 
jos į kritišką padėtį, kai ji pati 
save izoliuos”. Jis nurodė, kad 
Vok iri i ja uolėtų matyti . ai'i 
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Lietuvos, o bendro taikos palai
kymo bataliono idėją pavadino 
„nuostabia”.

„Vokietija šioje pasaulio daly
je šį šimtmetį yra pridariusi ne
mažai nelaimių”, sakė jis, todėl 
„mes nesvarstome, ar gausime 
ką nors už tai, ką investuojame. 
Mes labai daug gavome iš nau
josios Europos ir NATO, ir mū
sų santykiai su prancūzais ir 
olandais galėtų būti pavyzdys 
lietuvių santykiams su vokie
čiais, lenkais ir danais. Tai ir 
ėmimas, ir davimas vienu me
tu, tačiau tai darome kartu”, sa
kė Volker Ruehe.

Vokietija buvo viena pirmųjų 
NATO šalių, su kuria Lietuva 
pasirašė karinio bendradarbia
vimo sutartį. Tad Lietuvos 
krašto apsaugos ministro Lino 
Linkevičiaus susitikimas su Vo
kietijos gynybos ministru Vol
ker Ruehe Vilniuje — ne 
pirmas.

1994 m. rugsėjo 2 d. Bonoje 
ministras Linkevičius pasirašė 
sutartis su Vokietija dėl bend
radarbiavimo karinėje srityje, 
taip pat sutartis tarp Lietuvos 
ministerijų dėl sąlygų oficia
liems darbo vizitams.

1993 m. vasario 26-27 d. Lie
tuvos Krašto apsaugos ministe
rijoje (KAM) viešėjo Vokietijos 
Gynybos ministerįjos parlamen
tinis valstybės sekretorius 
Berndt Wilz.

1993 m. balandžio 14-18 d. 
KAM Civilinės saugos departa
mente lankėsi Vokietijos Vi
daus reikalų ministerijos dele
gacija. Kartu su kariškiais ji 
rengė sutartį „Dėl savitarpio 
pagalbos stichinių nelaimių ir 
stambių avarijų atvejais”. 1994 
m. gegužės mėnesį ši sutartis 
pasirašyta.

1993 m. Klaipėdos kariniame 
uoste lankėsi septyni Vokietijos 
karo laivai, o 1994 m. — 11 karo 
fregatų. 1994 m. du Lietuvos ka
rinės jūrų flotilės laivai 
BALTOPS pratybų metu lankė
si Neustadt ir Kiel uostuose.

Kiekvieną mėnesį su darbo 
vizitais Krašto apsaugos minis
terijoje lankosi Vokietijos karo 
atašė Lietuvai, fregatos kapi
tonas von Groll. Jis gyvena 
Rygoje.

Šiemet sausio 30 — vasario 1 
d. Vilniuje vyko Vokietijos Gy
nybos ministerijos ir KAM bei 
kariuomenių generalinių štabų 
seminaras — diskusija karinės 
politikos klausimais. Vokietijoje 
kariškių delegacijai vadovavo 
brigados generolas Fischer.

Pagal dvišalę bendradarbia
vimo programą 1995 metams 
vyksta ir vyks įvairių sričių eks
pertų susitikimai. Pagrindinės 
Lietuvos ir Vokietijos kariškių 
ekspertų pokalbių temos yra 
šios: karo geografija ir topografi
ja, radijo dažnių vadyba, finan
sų vadyba, biudžetas, ginkluo
tųjų pajėgų planavimas, kari
ninkų ir puskarininkių moky
mo sistema, informacinis dar
bas, oro erdvės kontrolė, karys 
ir ginkluotosios pajėgos demo
kratijos sąlygomis.

Šiemet į Lietuvą atvyks dar 
viena Vokietijos gynybos mi
nisterijos delegacija. Spalio 6 
dieną Vilniuje lankysis Vokieti
jos kariuomenės „Bundeswehr” 
generalinis inspektorius (ka
riuomenės vadas) generolas 
Neumann su aukštų karininkų 
grupe.
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Vokietijos gynybos ministras Volker Ruehe, rugpjūčio 21 d. atvykęs į Lietuvą, prie Lietuvos Krašto 
apsaugos ministerijos apžiūrėjo garbės sarglbą. Jis pasisakė už sustiprintą karinį 
bendradarbiavimą su Lietuvos karinėmis pajėgomis ir už Rytų Europos šalių priėmimą į Europos 
gynybos sąjungą NATO.

Neaišku, kaip čečėnai 
praeina pro rusų užtvaras

Vilnius, rugpjūčio 24 d. (LA) 
— Rusų kariai, rugpjūčio 21 d. 
iš čečėnų atsiėmę Argun miesto 
milicijos būstinę, nesugavo nei 
vieno čečėno, rašo „Lietuvos ai
das”, naudodamasis prancūzų 
žinių agentūros AFP žiniomis. 
Ši aplinkybė paskatino spėlio
nes, kad operacija buvo su
planuota kartu su čečėnais.

Kaip žinoma, rusų kariuome
nė apsupo milicijos būstinės 
teritoriją. Keturias valandas 
griaudėjo rusų artilerijos pabūk
lai, raketas laidė malūnspar
niai, bet po mūšio visi čečėnai 
sugebėjo kažkur dingti. Neati
tinka tikrovės ir rusų praneši
mai, kad buvo nukauta 80 suki
lėlių. Žmonės matė, kaip iš pa
stato buvo išnešti tik trys miru
siųjų kūnai. Taigi čečėnų kovo
tojai pabėgo gyvi. Ne taip lai
mingai pasisekė dviem civi
liams, nepasitraukusiems iš mi
licijos būstinės teritorijos, ir jie 
žuvo (prieš operaciją civiliai bu 
vo įspėti per garsiakalbius pa 
sitraukti, iš malūnsparnių bu
vo mėtomi lapeliai).

Nepavykusi Arguno operacija

kevičius su Vokietijos Gynybos 
ministerija pasirašė susitarimą 
„Dėl neatlygintino Bundesvvehr 
ir buvusios Vokietijos Demokra
tinės Respublikos liaudies ar
mijos įrangos perdavimo Lietu

vos krašto apsaugai”. Pagal šį 
susitarimą Lietuvai perduoti du 
lengvieji automobiliai ir kita 
technika, taip pat kareivinių 
įrangos — iš viso už 690,000 litų.

1994 m. liepos mėnesį su Gy
nybos ministerija pasirašytas 
susitarimas dėl neatlygintino 
medžiagų perdavimo iš buvusios 
Rytų Vokietijos kariuomenės 
fondų. Pagal šią sutartį gauta 
ryšio technikos, kurios vertė 9.8 
milijonai litų.

Aukštojo karo akademijoje 
Hamburge tobulinosi du Lietu
vos karininkai. Vienas karinin
kas pernai baigė studijas Vo
kietijos kariuomenės kalbų 
centre Huerthe ir kartu atliko 
praktiką Verifikacijos centre. 
Geilenkirchen mieste. 1994- 
1995 metais šiame centre lavi
nosi aštuoni Lietuvos KAM sis
temos darbuotojai.

1996 metams Vokietijos gyny
bos ministerija pasiūlė ir jau 
priėmė 15 paraiškų mokytis. 
Penkiolika Lietuvos karininkų 
studijuos įvairiose Vokietijos 
karo mokyklose bei kursuose. 
Mokslo ir karių išlaikymo iš
laidas apmoka Vokietijos gvnv 
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gali būti viena iš klaidų, perse
kiojančių rusų armiją Čečėnijo
je. Bet net žinant apie nevyku
sią rusų taktiką Čečėnijoje, 
sunku paaiškinti keistas Argu
no operacijos aplinkybes. Tai 
gali būti kariaujančiųjų šalių 
sandėris, sudarytas eiliniams 
čečėnų kovotojams nežinant, 
siekiant parodyti rusų jėgą. Da
bar milicijos būstinė styro tarp 
griuvėsių kaip juodas pirštas. 
Aplinkui viskas sugriauta, 
smilksta dūmai, bet milicijos pa
stato, kuriame buvo čečėnų ko
votojai, išdužo tik langai. Keis
tas karo teatras.

Žiūrėdama į sveikutėlę milici
jos būstinę, Roza Chabadova, 
gyvenusi kaimynystėje, sakė: 
„Manau, kad rusai nepataikė”. 
Bet įjos namą pataikė ir jis vir
to pelenais.

Čečėnijos kariuomenės vadas 
Aslan Maschadov pareiškė, jog 
turįs žinių, įrodančių, kad visą 
operaciją suplanavo FSB (Fede
racinė Saugumo Tarnyba, 
pakeitusi sovietinę KGB). Po to, 
kai įsakė nusiginkluoti, Mas
chadov tapo lyg ir pagrindiniu 
čečėnų kovotojų atstovu spau
dai.

Pasak jo, ir rusai, ir čečėnai 
išprovokavo čečėnų gynėją 
Alaudi Chamzatov užimti mi
licijos būstinę rugpjūčio 20 
dieną. Maschadov užsiminė, 
xad rusų agentai turėjo ryšių su 
Cnamzatovu prieš tai, kai čečė
nų kovotojai įžengė į Arguną. 
Rugpjūčio 20-osios vakare, kai 
pristatė jau šeimininkavo čečė
nai, pro jį pravažiavo automobi
lis be numerių. Iš jo pasipylė šū
viai, keturi praeiviai buvo nu
kauti. Anot Maschadovo, civilių 
medžioklę surengė FSB. Šį inci- 
aertą rusai panaudojo milicijos 
būstinės puolimui visomis prie
monėmis pateisinti.

Maschadovas pareiškė, kad 
neklusnių čečėnų sprendimas 
užgrobti milicijos būstinę buvo 
neteisėtas ir pažeidė liepos 30 d. 
karinius susitarimus su Rusija. 
Vadovaujantis tais susitari
mais, jam turėjo būti leista pa
dėt; gelbėti derybomis. Tai tu
rėjusi daryti specialioji rusų ir 
čečėnų komisija, įgyvendinanti 
karinius susitarimus.

Rugpjūčio 21 d. vidudienį 
Chamzatov pažadėjo Mascha
dovui nuginkluoti savo karius, 
bet rusai vis tiek pradėjo bom
barduoti milicijos būstinės teri
toriją. Maschadov negalėjo 
įtikinti rusų okupacinės karilio
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Romanov (vieno iš bendros kari
nių susitarimų įgyvendinimo 
komisijos pirmininkų), kad ga
rantui ja, jog Chamzatovo kovo- 
’ojai nusiginkluos. „Aš nekal
tinu Romanovo. Iš jo balso bu
vo aišku, kad jis gavo įsakymą 
parodyti rusų ginklo jėgą”, sakė 
jis. Maschadov nepasakė, kas 
galėjo duoti tokį įsakymą Roma
novui.

Paskutinį kartą žurnalistai 
matė Chamzatovą milicijos būs
tinėje pirmadienį 3 vai. p.p. 
Lietuvos laiku. Rusų „šturmas” 
prasidėjo vidurnaktį. Per tą lai- 
uą visi 100 Chamzatovo vyrų 
pasitraukė iš Arguno. Panašiai 
uuvo ir Budionnovske birželio 
menesį; niekas negali pasakyti, 
kaip tada čečėnai prasmuko pro 
vis, s kerių užtvaras. Chamza
tovo kovotojai buvo dar drąses
ni: ne tik nepastebėti atvyko į 
Arguną, Dėt ir nepastebėti pasi
traukė. Tikras žygdarbis!

Kard. Sladkevičiaus 
jubiliejus

Kaunas, rugpjūčio 22 d. 
(AGEP) — Kaune rugpjūčio 21 
d. buvo iškilmingai paminėtas 
kardinolo Vincento Sladkevi
čiaus 75-mečio jubiliejus, rašo 
„Kauno diena”.

Arkikatedroje bazilikoje buvo 
aukojamos šv. Mišios, kuriose 
dalyvavo pats kardinolas, Šven
tojo Sosto nuncijus Lietuvai 
arkivyskupas Justo Mullor Gar- 
cia, visi Lietuvos vyskupai, 
Kauno vyskupijos parapijų 
dekanai.

Po šv. Mišių kardinolą pasvei
kino ne tik dvasiškiai, vienuoli
jų atstovai, bet ir pasauliečiai — 
Lietuvos prezidentas Algirdas 
Brazauskas, vyriausybės atsto
vai; merijos, kariškių ir visuo
menės atstovai.

Jelcinas pasmerkė 
NATO puolimus prieš 

serbus
Maskva, rugpjūčio 31 d. 

(OMRI) — Rusijos prezidentas 
Boris Jelcinas pasmerkė ir ser
bų įvykdytus Sarajevo sprog
dinimus minosvaidžiais, ir 
NATO puolimus iš oro prieš ser
bų pozicijas. Kalbėdamas per 
Rusijos televiziją, jis pareiškė, 
kad Rusįja „priešinasi kariniam 
Jugoslavijos krizės sprendimui” 
ir pakartojo savo pasiūlymą spa
lio mėnesį surengti tarptautinę 
konferenciją konfliktui išspręs
ti.

Rusijos Užsienio reikalų mi
nisterijos atstovas Grigorij
K;ii:i m Rusijos žinių agentumi

A. Rudys atsistatydino 
iš Seimo nario pareigų

Vilnius, rugpjūčio 30 d. (Elta) 
— Vyriausioji rinkimų komisi
ja antradienį priėmė Socialde
mokratų frakcijai priklausančio 
Seimo nario Audriaus Rudžio 
atsistatydinimą iš Seimo nario 
pareigų, jo įgaliojimus pripa
žindama nutrūkusiais. Sprendi
mas priimtas remiantis Aud
riaus Rudžio pareiškimu, kad jis 
atsistatydina iš Seimo nario 
pareigų.

Audrius Rudys į Siemą išrink
tas daugiamandatėje apygardo
je pagal Socialdemokratų parti
jos sąrašą. Savo atsistatydinimą 
jis motyvavo tuo, kad nusivylė 
Seimo darbu. „Sprendimus pri
ima ne Seimas, o didžiausios 
LDDP frakcijos viršūnės. Per 
pustrečių metų įsitikinau, kad 
nieko pakeisti neįmanoma”, sa
kė Audrius Rudys.

Pagal Seimo rinkimų įstaty
mą atsistatydinusio Seimo nario 
vietą užima kitas neišrinktas 
tos partijos rinkimų sąraše bu
vęs kandidatas. Juo Socialdemo
kratų sąraše buvo Justas Vin
cas Paleckis, prezidento pata
rėjas užsienio politikos klausi
mais.

Dėl savo narystės Seime Jus

Čečėnai atmetė rusų 
pasiūlymą

Maskva, rugpjūčio 31 d. 
(OMRI) — Rusijos Federacijos 
Saugumo Tarybos posėdyje rug
pjūčio 30 d. buvo kalbama apie 
padėtį Čečėnijoje. Šiam plačiai 
išgarsinta posėdžiui pirmi
ninkavo prezidentas Boris Jel
cinas ir jame padaryti du nuta
rimai, kurie, tikimasi, pagrei-

TZ • 1 v v • •Krikščionių
Demokratų

populiarumas didėja
Vilnius, rugpjūčio 30 d. (Elta) 

— Populiarumo matu Krikščio
nių Demokratų Partija išėjo į 
pirmą vietą tarp dešimties pa
grindinių Lietuvos politinių 
partijų ir organizacijų. Seimo 
rinkimuose už ją balsuotų 
11.6% žmonių, kuriuos apklau
sė bendrosios Lietuvos ir Di
džiosios Britanijos rinkos bei 
viešosios nuomonės tyrimų 
kompanija, apklausus! 1,000 
Lietuvos gyventojų.

Antroje vietoje yra šiuo metu 
daugumą Seime (72 vietos iš 
139) turinti Lietuvos Demokra
tinė Darbo Partija. Už jos kan
didatus balsuotų 10.3% ap
klaustųjų. Trečioji vieta ati
tenka Tėvynės Sąjungos (Lietu
vos Konservatorių) partijai, 
kuriai vadovauja Seimo opozici
jos vadas Vytautas Landsbergis 
(9.2% respondentų balsų).

Apskritai Seimo rinkimuose 
nedalyvautų arba nebalsuotų 
nei už vieną politinę partiją dau
giau kaip 34% apklaustųjų.

Interfax pareiškė, kad „tarptau
tinei bendruomenei neleistina... 
vesti karo prieš tik vieną konf
likto dalyvių”, nes „visiems 
konflikto dalyviams” krinta at
sakomybė už jį.

Serbų veiksmą Sarajeve Ka- 
rasin pavadino „barbarišku 
veiksmu”, bet pridėjo, kad 
negalima „dantis už dantį” at
silyginti už puolimą, nes tai tik 
sukuria užburtą smurto ratą.

Interfax taip pat pranešė, kad 
Rusija planuoja oro puolimų 
reikalą kriti Jungtinių Tautų 
Snifgitnin Tai viloje

N r. 170

tas Paleckis apsispręs, pasitaręs 
su Socialdemokratų partijos 
vadovybe bei kai kuriais Seimo 
nariais. Tai jis pasakė pokalbyje 
su Eltos korespondentu iš kar
to po to, kai Vyriausioji rinkimų 
komisija antradienį po pietų 
pripažino Justą Paleckį tapusiu 
Seimo nariu daugiamandatėje 
rinkimų apygardoje pagal Lie
tuvos Socialdemokratų partijos 
sąrašą.

Pilnateisiu Seimo nariu tam
pama priėmus priesaiką. „Iki 
rugsėjo 10d., kai įvyks pirmasis 
rudens sesijos posėdis, aš turiu 
laiko konsultacijoms su kolego
mis”, sakė Justas Paleckis, pa
brėžęs, jog galutinis apsispren
dimas priklausysiąs tiktai nuo 
jo paties.

Kaip rašo „Respublika” rug
pjūčio 30 d., Justas Paleckis yra 
sustabdęs savo narystę Social
demokratų partijoje, o prieš ku
rį laiką A Rudžiui jau kalbant 
apie atsistatydinimą, jis žadėjęs 
į Seimą neiti. Dabar jam teks 
pasirinkti — atsistatydinti iš 
dabartinių pareigų Prezidentū
roje, arba atsisakyti parlamen
taro mandato.

tins taikos derybas Čečėnijos 
sostinėje Grozne. Pirma, Rusija 
praplės skaičių čečėnų vadų, 
įtrauktų į derybų procesą. Ant
ra, prezidentas Jelcinas išreiš
kė norą asmeniškai susitikti su 
čečėnų vadais, kad tai pagreitin
tų derybas.

Žurnalistų paklaustas, ar tai 
reiškia, kad kalbėsis su čečėnų 
prezidentu Džochar Dudajevu, 
Saugumo Tarybos sekretorius ir 
prezidento Jelcino atstovas Če
čėnijoje Oleg Lobov atsakė, kad 
apie tai nebuvo kalbėta. NTV 
komentatorius pasakė, kad tai 
nelogiška pozicija, nes Rusijos 
derybininkai jau dabar dažnai 
tariasi su čečėnų delegatais, ku
rie dažnai tariasi su Dudajevu.

Saugumo Taryboje taip pat 
buvo svarstoma, kaip atstatyti 
sunkiai sužalotą Čečėnijos eko
nomiją, buvo kalbama ir apie 
kompensacijas civiliams už ka
ro sunaikintą turtą.

Tuo tarpu Grozne ir vėl at
simušta į sunkumus, vykdant 
liepos 30 d. sutartį. Čečėnams 
atmetus rusų pasiūlymą dėl 
karo belaisvių pasikeitimo, vėl 
sustojo derybos.

Kalbėdamas apie nusiginkla
vimą, Lobov žurnalistams pasa
kė, kad čečėnams tebeturint 
maždaug 70,000 ginklų, neįma
noma nustatyti busimųjų rinki
mų datos. Rusijos laikraštis „Iz- 
vestija” rugpjūčio 31 d. rašo, 
kad iki šiol čečėnai atidavė tik 
800 ginklų. Laikraštis taip pat 
rašė, kad sutartyje numatytos, 
valstybės skiriamos 50 bilijonų 
rublių (11.4 milijonų dol.) sumos 
neužteks visiems ginklams su
pirkti (jei už kiekvieną ginklą 
mokama dabartinė rinkos kai
na — 900,000 rublių, arba 205 
dolerių). Tuo atveju, bent 10,000 
ginklų liks čečėnų rankose, ra
šo „Izvestija”.

KALENDORIUS
Rugsėjo 1 d.: Egidijus, Verė

ną, Gunda, Eigintas, Varūnė. 
1939 m. prasidėjo Antrasis pa
saulinis karas. Lietuva paskel
bė savo neutralumą.
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Iš V PLS žaidynių

RENGINIAI,
KONFERENCIJOS,

PRIĖMIMAI . .................
Čikagos „Neries” tinklininkės V PLS Žaidynėse iškovojusios sidabro medalį. Iš k. I eil. — Vida 
Reid, Deanna Lazauskaitė, Heather Kahl, Alisa Vasytė, Kristina Jensen. II eil. - klubo ir koman
dos vadovas Zigmas Žiupsnys , Daina Goliszewski, Alexa Izokaitytė, Lara Izokaitytė, Susana 
Boylan, vadovo padėjėjas Arūnas Vasys ir komandos treneris Jonas Izokaitis.

Nuotr. Žibutės Žiupsnienės
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Kaip atidarymo iškilmės 
Vilniuje, panašiai iškilminga ir 
įspūdinga buvo uždarymo pro
grama Kaune. Per Mišias vysk. 
Sigitas Tamkevičius visiems 
palinkėjo ir toliau ugdyti kūno 
ir dvasios harmoniją... O pati 
uždarymo programa stadione 
buvo supinta iš lietuvių liaudies 
dainų ir šokių. Šią pynę gražiai 
paįvairino jaunieji Kauno 
gimnastai, lakūnai, parašiu
tininkai, solistas E. Kaniava, 
poetas K. Genys ir nematytos 
lenktynės tarp raitelės, dvira
tininko ir bėgiko. Lenktynes 
laimėjo I. Ončiūtė su savo žirgu.

Jau prieš žaidynių pradžią 
gera nuotaika ir dvasinis 
pakilimas buvo jaučiamas visoje 
Lietuvoje. Žaidynių ugnis, 
nešama būrio bėgikų ir kvies
dama visus į žaidynes, artėjo 
prie Viniaus. (Į tą bėgikų būrį 
buvo kviestas ir Amerikos lietu
vių atstovas, deja...). Trakų pily
je, buvusių Lietuvos valdovų 
rūmuose, vyko teatro premjera 
„Barbora Radvilaitė”. Paž
aislyje kitas įdomus dramos 
spektaklis. Vilniaus aerodrome 
aviacijos šventė, o stadione fut
bolo rungtynės tarp Ukrainos ir 
Lietuvos rinktinių, kurioms, de
ja, pritrūko žiūrovų (vos 1,000!).

priėmimas buvo bene pats ele
gantiškiausias. Kaune vyko dar 
keletas koncertų, muziejų 
lankymas, veteranų forumas ir 
teniso varžybų banketas. Jame 
buvo pagerbta ilgametė ir 
nenugalėta prieškarinė Lietu
vos lauko teniso čempionė V. 
Ščiukauskaitė ir V. Grybaus
kas.

O sporto veteranų forumas 
buvo lyg ir atskira iškilminga 
šventė. Prieš forumą veteranai 
dalyvavo iškilmėse, kur buvo 
atidengtos atminimo lentos 
Lietuvos sporto pradininkams ir 
puoselėtojams — A. Jurgelioniui 
ir A. Vokietaičiui. Buvo padėtos 
gėlės prie Laisvės paminklo ir 
prie Nežinomojo Kareivio kapo. 
Po keletos kalbų ir pranešimų, 
forume buvo priimta 7 punktų 
deklaracija ir išrinkta sporto 
veteranų taryba. Susikaupimo 
minute buvo pagerbtos genoci
do aukos. Puikią programą 
atliko Šv. Mykolo Arkangelo 
bažnyčios choras, vaikų an
samblis ir ansamblis „Ainiai”. 
Džiugūs, susiėmę rankomis, pri
tarė žilagalviai veteranai.

Būtina dar paminėti, kad 
prieš žaidynių pradžią spaudai 
ir televizijai buvo pristatytos dvi 
knygos. Abi gerame popieriuje

ČIKAGOS „NERIES” 
TINKLININKĖS V PLS ŽAIDYNĖSE

Apie V PLS žaidynes bendrai 
— kaip buvome priimti, kur 
gyvenome, kur šampaną gė
rėme, kokiame „disko” vakarus 
praleidome, buvo nemažai 
rašyta, bet apie atskirų šakų 
varžybas, deja, nedaug. 0 vyko 
ir labai rimtos rungtynės.

Moterų tinklinyje dalyvavo 
tik 8 komandos. Du pogrupiai. 
Žaidimai buvo vedami olimpine 
sistema — žaidžiama 3 laimėti 
setai iš penkių. Kiekviena 
komanda žaidė prieš kiekvieną. 
„Neris” burtų keliu pateko į 
„B” pogrupį. Be „Neries” šioje 
grupėje žaidė Šiauliai, Jurbar
kas ir Alytus. „Neries” koman
dos daugumą sudarė žaidėjos iš 
universitetų. Bendrai komandos

žaidimo lygis buvo aukščiausias 
bent kada matytas Amerikos 
lietuvių tarpe.

„Neris” savo pogrupyje skynė 
vieną laimėjimą po kito. 
Laimėta prieš Jurbarką — 3:0; 
prieš Alytų — 3:0; Šiauliai kiek 
pasipriešino, bet ir čia gera 
pasekmė — 3:1. „B” pogrupyje 
laimėjus pirmą vietą, finalą 
žaidėme prieš „A” pogrupio pir
mos vietos laimėtoją — Kauno 
„Granito” komandą. Baigminės 
rungtynės parodė aukšto lygio 
žaidimą ir, tik po permainingos 
kovos, „Granitas” tapo auk
sinis, o „Neris” — sidabrinė. 
Baigmės pasekmė buvo — 15:13; 
13:15; 6:15; 15:3; 15:8. Sidabro 
medalio laimėjimu įrodyta, kad

75-TASIS GIMTADIENIS...

Žaidynių metu Vilniuje vyko ir puikiai iliustruotos. Pirmoji 
trys vakaronės jaunimui ir 
gražiausios pasaulio lietuvaitės 
rinkimai, vos neprilygę vakarų 
pasaulio panašiems rinkimams.

Įvairių priėmimų buvo dau
giau negu reikėjo. Pirmieji, kaip 
jau įprasta, buvo „australai”.
Prabangų priėmimą paįvairino 
kelios solisto V. Noreikos 
dainos. Kitų kraštų atstovai, 
negalėdami tokiam priėmimui 
prilygti, net nebandė nieko 
ruošti.

Kukliame, tik su šampano 
taure, valstybės prezidento pri
ėmime, A. Brazauskas sveikino 
žaidynes ir užsienio atstovus.
Kai kurie atstovai įteikė prezi
dentui kuklius suvenyrus, o 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės pirm. Br. Nainys savo 
trumpame žodyje kėlė žaidynių 
reikšmę ir pabrėžė lietuvybės iš
laikymą.

Tą pačią dieną Vyriausybės 
rūmuose vyko pasaulio lietuvių 
sporto sąjungų ir klubų atstovų 
kongresas. Jame dalyvavo bend
ruomenių bei sporto veteranų 
atstovai. Čia buvo disku
tuojamas Lietuvos sporto vete
ranų keliamas klausimas:
Antroji Tautinė Olimpiada. Po 
įvairių pranešimų ir diskusijų, 
pagaliau, buvo padarytas 
milžiniškas nutarimas: Antroji 
Tautinė Olimpiada vyks 1998 
metais. Joje dalyvauti galės visi 
geriausi pasaulio lietuvių spor
tininkai! Lygiagrečiai tuo pačiu 
metu vyks ir VI PLS žaidynės, 
tokios, kaip ir iki šiol — be pro
fesionalų. Ir tai ne viskas — kar 
tu numatoma suruošti ir Dainų 
šventę! Tad verta įsidėmėti:
1998 m. Lietuvoje viename 
milžiniškame renginyje vyks:
Antroji Tautinė Olimpiada, VI 
PLS žaidynės ir Dainų šventė.

Trakų pilyje savo priėmimą 
suruošė Lietuvos Tautinis olim
pinis komitetas, dalyvaujant 
prof. Vytautui Landsbergiui su 
žmona ir keliems vyriausybės 
nariams. O Kaune burmistro

— Romos Griniūtės „Nuo Lietu
vos iki Lietuvos”, apimanti I 
Tautinę Olimpiadą 1938 m. ir 4 
Pasaulio lietuvių žaidynes. 
Anglų kalba tekstas Vyt. Gry
bausko ir Sigitos Rama
nauskienės. Antroji — Artūro 
Poviliūno „Olimpinė ugnis ne
gęsta”. Tai sunkus Lietuvos 
T.O.K. kelias į tarptautinio 
olimpinio judėjimo šeimą. O 
prieš žaidynių pabaigą pasirodė 
ir trečia knyga — Vincento 
Korkučio „Lietuvos tenisui 75”, 
taip pat gražus 200 psl. leidinys.

V.G.
• ' ——————————————

LIETUVA PASAULIO 
KARIUOMENIŲ 

SPORTO ŽAIDYNĖSE

Pasaulio karinių vienetų spor
to žaidynės Romoje prasidės 
š.m. rugsėjo 6 d. ir vyks beveik 
dvi savaites. Šiame pasaulio 
karinių vienetų sporto rengi
nyje Lietuvai atstovaus Krašto 
apsaugos ministerijos komanda. 
Žada vykti arti 30 sportininkų: 
parašiutų sporto, sportinio 
šaudymo, bokso, kovinės savi
gynos ir lengvosios atletikos 
meistrai.

Gausiausias sportuojančių 
karių būrys atstovaus šeimi
ninkų — Italijos komandai — ar
ti 500 asmenų. Vienos iš gauses
nių bus Nepriklausomų Valsty
bių Sandraugos šalių ka
riuomenių komandos. Rusijai 
atstovaus 332 kariai. Daug bus 
kinų (arti 200), vokiečių (205), 
belgų (174). Mažiausios koman
dos — iš Afrikos ir Azijos šalių.

Žaidynėse numatyta šios spor
to šakos: šaudymas, irklavimas, 
plaukimas, lengvoji atletika, 
penkiakovė, boksas, futbolas, 
tinklinis, jodinėjimas, krepšinis, 
Rytų kovos menai, kovinė savi
gyna, dviračių krosas, fechta
vimas, aviacijos ir parašiutų 
sportas. Daugumas varžybų 
vyks Romoje, olimpiniame spor
to komplekse.

Garbingą amžiaus ribą pasie
kė torontietis, sportinin- 
kas-veteranas Antanas Supro- 
nas. Labai malonu yra, kad 
sukaktuvininką daug kas dar 
domina ir dažnai (jo laikas ribo
tas), net sunku su juo susisiekti 
pokalbiui, ar pabendravimui. 
Buvęs žymus mūsų sportinin
kas, organizatorius, treneris, 
šiuo metu daugiausia laiko ski
ria menui ir filatelijai.

Gimė Antanas Supronas ne
toli Dotnuvos. Baigė Kėdainių 
gimnaziją. Kaune ir Vilniuje 
studijavo kūno kultūrą, lankė 
Dotnuvos Žemės Ūkio akade
miją. Kėdainių gimnazijoje An
tanas pradėjo pirmuosius mėgi
nimus sporte. Kaip jis sako, iš 
prigimties būdamas romantiku, 
kartą stebėdamas vieną ameri
kietišką filmą apie sportines 
varžybas ir „pagautas” nuo
taikų, pats ryžosi pamėginti 
laimę lengvojoje atletikoje, o 
vėliau ir kitose sporto šakose.

Tuometinės sąlygos Lietuvoje 
sportuoti buvo ribotos, arba 
visai jų nebuvo. Trūko įrankių,

aprangos, o svarbiausia, pa
ruoštų mokytojų. Lengvosios 
atletikos varžybos būdavo pra
vedamos ganyklose ir pan. Pra- 
giedrulys nušvito 1935 metais, 
kai buvo įsteigta Kanados kon
sulo Lietuvai, pereinamoji 
taurė, skatinusi Lietuvos 
jaunimą sportuoti. Reikalai 
visuose frontuose pagerėjo. Pra
dėjo organizuotis komandos, pa
vieniai sportininkai, prasidėjo 
varžybos, keliavimas iš miesto 
į miestą, ir pamažu ėmė kilti 
sporto lygis. 1936 m. Kėdainiuo
se, Lietuvos gimnazijų varžy
bose, šešiolikametis Antanas 
Supronas šuolyje į tolį jau 
pasiekė 6.16 m ribą, laimė
damas pirmąją vietą. Tai buvo 
gera pasekmė. Varžyboms tuo 
metu teisėjavo iškilusis Lietu
vos sportininkas, pedagogas 
Stasys Šačkus, vėliau Sibiro 
tremtinys, prieš keletą metų 
miręs Lietuvoje.

Paskatintas šio laimėjimo ir 
padirbėjęs su vilniečiu treneriu 
Vaitkevičium, Lietuvos lengvo
sios atletikos pirmenybėse,
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Antanas Supronas prie savo kūrinio Šv. Jono lietuvių kapinėse, Toronte,

užsienio lietuvių tinklinis ne
snaudžia, nors galėjo dalyvauti 
ir daugiau komandų iš 
Amerikos.

Prieš V PLS žaidynes „Neris” 
dar sužaidė rungtynes prieš 
Kauno „Gėdinaitė” komandą. 
Laimėjo „amerikietės” 3:0.

Prie „Neries” komandos su
darymo, be ilgamečio vadovo 
Zigmo Žiupsnio, daug prisidėjo 
Arūnas Vasys. Treneriu buvo 
pakviestas Jonas Izokaitis.

Kaip pridera, pagarba tenka 
Kauno Tinklinio federacijai už 
tvarkingą turnyro pravedimą ir 
nuoširdų priėmimą.

Z.Ž.

Kaune, 1940 m. Antanas Supro
nas į tolį jau nušoko 7.12 m ir 
jam buvo pripažintas Lietuvos 
rekordas. Trišuolyje jis pasiekė 
14 m ribą. Buvo pakviestas į 
Lietuvos rinktinę, tačiau to 
meto sąlygos jam sutrukdė at
stovauti kraštui vykstančiose 
pirmenybėse Lenkijoje ir vėliau 
Estijoje.

Karui baigiantis A. Supronas 
pasitraukė į Vokietiją. Apsistojo 
Hanau mieste, dalyvavo lietu
vių pabėgėlių sportinėje veik
loje. Iš Vokietijos emigravo 
Kanadon ir iki šiol gyvena To
ronte. Jis vienas iš pagrindinių 
„Vyčio” sporto klubo steigėjų. 
Susiorganizavus Š. Amerikos 
lietuvių sportinei veiklai, jis 
buvo pirmuoju Kanados sporto 
apygardos vadovu. Greta, nuo
širdžiai dirbo su jaunaisiais 
lengvaatlečiais, juos ruošdamas 
įvairioms pirmenybėms. Už 
nuopelnus lietuvių sportinėje 
veikloje tuometinio „Fizinio 
auklėjimo ir sporto komiteto” 
apdovanotas žymeniu. Taip pat 
arti 20 metų jis rašė „Tėviškės 
žiburiams” sporto gyvenimo te
momis.

Menui pajautimą Antanas 
turėjo iš vaikystės. Skaptavo 
medį ir, štai, Hanau stovykloje 
įsijungė amatų mokyklon, kur 
pradėjo drožinėti lėkštes, 
koplytėles, rankšuostines. Jo 
darbai turi stiprų lietuviškos 
tautodailės motyvą; skoningai 
išbaigti ir kompozicija svarūs. 
Jis yra padaręs keletą kraičio 
skrynių, kurių išorę puošia tau
tinių motyvų ornamentika. 
Viena koplytėlė ponų Baltakių 
nuvežta Romon ir padovanųta 
šv. Tėvui. Paskutinis jo darbas, 
Pasaulio šeimos metų proga, 
Anapilio katalikių moterų 
skyriaus užsakytas koplytstul
pis, kurio tematika ir atlikimas 
rodo menišką Suprono subren
dimą.

Kitas būdingas Antano pomė
gis yra pašto ženklai, filatelija. 
Šia sritimi jis domisi nuo gim
nazijos dienų. 1976 m. nuo 
Montrealio olimpiados, rimtai 
susidomėjo olimpinių pašto 
ženklų rinkimu. Priklauso lietu
vių filatelistų sąjungai, Toronto 
skyriui ir nuolatos dalyvauja 
parodose. Laimėjęs net keletą 
aukso medalių už ženklų pa
rinkimą, išstatymą ir istorines 
jų apybraižas.

Sig. K. 1
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JAV................................ >95 00 >65.00 >36.00
Kanadoje ir kitur........ .(U.S.) >110.00 >60.00 >40.00
Tik šeštadienio laida:
JAV ............................ >65.00 >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 į užsienį
oro paštu >500.00 >250 000
Tik šeštadienio laida >160.00 >85.00
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• Redakcija dirba kasdien nuo 
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nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais 
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• Redakcija už skelbimų turinį 
neatsako. Skelbimų kainos pri
siunčiamos, gavus prašymų ką 
nors skelbti.

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

Futbolas Čikagoje

PRADEDAMOS
PIRMENYBIŲ
RUNGTYNĖS

LFK „Lituanicos” vyrų ko
manda naujus pirmenybių me
tus pradės rugsėjo 10 d., Lemon- 
te, rungtynėmis prieš „Highlan- 
ders” vienuolikę, Metropolitan 
futbolo lygos naujokę. Jos pajė
gumas dar nežinomas, tai bus 
galima įvertinti šiame susi
tikime. „Lituanicos” komandoje 
taip pat bus naujų veidų, tad 

tikimasi įdomių rungtynių. 
Susitikimo pradžia 3 vai. p.p.

Rugsėjo 17 d. „Lituanica” taip 
pat rungtyniaus savoje aikštėje 
prieš „Columbus” vienuolikę 
irgi šios lygos naujokę. Tik rug

sėjo 24 d. bus vykstama į 
Waucondą ir žaidžiama prieš 
vietos „Chiefs”. Visų rungtynių 
pradžia 3 vai. p.p.

E.Š.

Futbolas Lietuvoje

LYGIOSIOS SU 
BALTARUSIJA

Liepos 29 d. Lietuvos futbolo 
rinktinė Vilniuje žaidė oficialias 
tarpvalstybines rungtynes su 
Baltarusijos atstovais. Pirmame 
kėlinyje daugiau progų turėjo 
Lietuvos futbolininkai ir 10-je 
minutėje jie pasiekė įvartį (iš ar
ti įmušė A. Skarbalius). Balta
rusijos atstovai rezultatą 
išlygino 73-je min. Lietuvos 
rinktinės vartininkas M. Poš
kus baudos aikštelėje pargriovė

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

Pirmas apyl su Northwestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
(kalbėt angliškai) tai. 706-422-6260

svečių puolėją ir už tai gavo 11 
m. baudinį, kurį baltarusiai 
išnaudojo. Kadangi šis susiti
kimas buvo draugiško pobūdžio, 
tai Lietuvos rinktinėje žaidė 
vien tik Lietuvoje rungtyniau
jantieji futbolininkai.

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

3900 W. SS St. Tai. (704) 422-0101
Valandos pagal susitarimą 

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

penki ir šeštd 9 v r.-12 v.p p

0132 S. Kadzia Avė., CMcaęo 
(312) 77S-SS0S arba (312) 40S-4441 

DR. K. A. JUČAS
ODOS ŲGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA

Cardlac Dlagnoele, Ltd.
0132 8. Kadzia Ava.
Chicago, IL 80020 
Tai. 312-430-7700

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

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimų

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja

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

9525 S 79th Avė , Hickory Hills, IL
Tai. (706) 666-6101
Vai pagal susitarimą

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS 

CHIRURGIJA
1188 Dundaa Ava., Elgbi. M. 60120 

Tai. (706) 742-0288
Valandos pagal susitarimų

Tai. kabineto Ir buto: (706)682-4166 
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ava., Cicero

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija
172 SchMar 0L, Mmhurst. IL 60126 

760-641-2006
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir Mvartgaiiais tai. 706034-11M

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS

7722 t. Kadzia, CMcego 60662 
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.

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

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS
7722 t. Kadzia Ava., 
Chicago, M. 00082

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

•055 6. Robertą Rd„ Hickory HMa, N.
t mylia į vakarus nuo Hariam Ava

Tai. (706) 566-4066
Valandos pagal susitarimų

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kadzia

Vai antr 2-4 v p p ir katv 2-5 v. p.p. 
Šeštd pagal susitarimų 

Vizitai apmokami Medicare 
Kabineto tai. (312) 776-2800 

Namų 700-440-8840 
Priklauso Holy Crosa ir 

Palos Community ligoninėms

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

Kalbama lietuviškai 
0100 S. Archer Ava. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimų 
Tai. (312) 608-7788

ARAS ŽUOBA, M.O.
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS

1020 I. Ogdan Ava., 
NaparvMa N.
Tai. 700-027 

Valandos pagal saaitanmų

>18.
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GAL IR BUVO 
NEŽINOJIMAS

VYTAUTAS YOLERTAS

AR SAUGI IGNALINA?

Goethe išsireiškė, kad „Nieko 

nėra baisiau už aktyvų nežino 

jimą”. (Es ist nichts schreckli 

cher als eine taetige Unwissen- 

heitJTaičia gal it buvopagrin 

dinė priežastis, kodėl lietuviai 

ir Lietuvos žmonės, geriausių 

norų vedami it lydimi, iki šiol 

nėra artimi giminaičiai.

Nežinojimas niekados neiš

sprendė problemų. Priešingai, 

jis problemas gimdė ir žmones 

vedė į nesėkmes. Nežinojimas 

nėra nuopelnas, bet apsileidi

mas, minties tamsa.

Taip, mes nežinojome, kas at

sitiko su nepriklausomybėje au

gusiais, ten besimokiusiais ir 

Lietuvoje pasilikusiais žmonė

mis. Pasikeitimas juose sumaišė 

užsieny gyvenančius lietuvius. 

Daug tų Lietuvos žmonių išsi

skirstė, arba buvo prievarta 

išskirstyti. Kiekvienas išsisky

rimas yra truputį panašus į 

mirtį. O sugrįžimas po ilgėles

nio laiko primena šmėklų pasi

rodymą.

Jų, Lietuvoje brendusių, labai 

mažas skaičius skirtingais su

metimais pi iklupo komunizmą 

garbinti Šie ankstyvieji, pat1 

riarcliiniai, raudonosios partijos 

šventikai, kaip Venclova, Kor

sakas. Žiugžda. Cvirka ir daug 

mažiau žinomų (apie A. Snieč

kų ir panašius net kalbėti 

neverta; į išdavikišką nelemti 

juos nustūmė pikta prigimtis) 

įsiteisino į pigių parsidavėlių 

klasę. Miškai, Sibiras, kalėjimai 

ir dažna mirtis buvo lemta žy

miai gausesnei už parsidavėlius 

grupei. Didžiausiai daliai teko 

ujamų gyvulėlių likimas — ty

lėti, kentėti užtvertam, vargti.
Nepriklausomoje Lietuvoje 

brendusių yra mažai išlikę, o 
išlikusiems amžius atėmė visuo
meninį svorį. Kurie Sovietijai 
tarnavo, tie išeivijos nekenčia. 
Taip pat ir išeivija nėra jiems 
šilta. Bendravimas su parsida
vėliais yra gėdingas. Parsidavė
lių nemėgsta net ir tie, kuriems 
jie parsidavė. Partizanai, kali
niai ir tremtiniai užsieny gyve
nantiems yra artimiausi. Ta
čiau, kai tarp brolių nutrūks
ta ryšys, draugėn sueinama 
sunkiai.

Kaip su tais, kurie ujami ir 
persekiojami išbuvo Lietuvoje? 
Jiems visą laiką ko nors stigo — 
tai buveinės, tai maisto, tai 
drabužio. Kiekvieną mielą va
landėlę jie pašventė šiems 
trūkumams nugalėti. Gal dirbo 
kelis darbus. Gal augino kiau
les. Gal spekuliavo ir vogė.

Tie, nepriklausomybėje augę 
ir brendę ir iki šiandien išlikę 
Lietuvoje, yra jau nereikšmingi. 
Padj^inąj,* kalini
yra 
Stri' 
d:
nio

Liei
atvedė savo demonstracijomis ir 
dekretais paskutiniais pokario 
metais gimusieji, Lietuvoje su
brendusiųjų vaikai ir vaikaičiai. 
Senuosius j demonstracijas vedė 
idealios laisvės troškimas. Vi
duramžiai, komunistų kolonos 
ir įvairūs ramsteliai, troško 
išlaikyti savo privilegijas ir 
grobius. Patys jauniausieji 
jungėsi į nuotykius. Ir jiems

Ignalinos atominės jėgainės, 
esančios šiaurės-rytų Lietuvoje, 
generalinio direktoriaus Vikto
ro Šdvafldino teigimu, „mes 
būtume labai konkurentabilūs, 
jei galėtume parduoti elektros 
energiją Vakarams. Mūsų elek
trinės gaminamos energijos 
kaina tik 2 JAV centai už vieną 
kilovatvalandę”. Tačiau dėl to, 
kad nėra perdavimo linijų į 
Vaiarus, elektros energijos pir- 
kdmTa Latvija ir Baltarusija, 
pridtyl V. Še vaidinas. Užuot to, 
kad Vakarų vyriausybės pirktų 
enėrįjjųi sutartomis kainomis, 
jos piiippuoja milijonus, kad pa
didintų Ignalinos atominės 
elektrinės saugumą ir ji atitiktų 
Vakarų standartus.

Ignalina yra didžiausia Černo
bylio, ,tipo elekrinė, turinti 
RBMK reaktorius. Pradžioje 
buvųplanuojama statyti keturis 
reakfcrtus, kurie būtų tiekę 
energiją Baltijos valstybėms, 
Kartųiaučiui ir Gudijai. Pir

masis reaktorius pradėjo veikti 
1984 m., antrasis — 1987 m. 
1988-ųjų vasarą po Černobylio 
avarijos vsiuomenės protestai 
sustabdė trečiojo reaktoriaus 
įrengimą.

Po septynerių metų apleistose 
statybinėse aikštelėse prie elek
trinės rūdija kranai. Lietuvos ir 
Skandinavijos šalių žalieji rei
kalauja tuojau pat uždaryti 
elektrinę, tačiau gamyklos ir 
vyriausybės pareigūnai teigia, 
kad tada šalis paskęstų tamso
je. V. Ševaldino teigimu, „Ig
nalinos atominė elektrinė pa
tenkina 90 proc. Lietuvos 
elektros energijos poreikių”.

Saugumas sustiprintas, ta
čiau V. Ševaldino nuomone, rei
kėtų dar labiau apsaugoti elek
trinę nuo teroristų išpuolių, ir 
nuo žemės drebėjimų (trečiaja
me dešimtmetyje šiame rajone 
buvo žemės drebėjimas). Jis 
teigia, kad ji nėra uždelsto 
veikimo bomba. „Tai buvo pas-

gi

iikia dėkoti, 
įprabudusios Lietuvos 
Ipie užsienio lietuvius
nuovokos. Žinojo tik 

liberalų,
!,* bet 

lidoka masė 
i4$pių, 

įsitei

radėjusių 
o nuslėpti.

rr jos darbus nuo Lie
tuvai žmonių įvairiomis užtva
romis ir uždangomis maskavo 
komunistinis režimas. Kairieji 
liberalai, mezgę ryšius pro ma 
žus langelius, kurių pašonėje 
tykojo ir stebėjo slaptos okupa 
cinės tarnybos, reikalaujančios, 
kazj ryšio siekią su jomis pasi-

M-.kvt-ču studijų savaitėje šią 
• . . timu tarybos puru. Regina Kučienė, Viktoras Kučas, Jonas '

v . '» Vida Brazaitytė.

< MiSMO IR
DERLIUS LIE 

KAIME

Kubiliū- 
skas, Irena Senke-

šnabždėtų, apie lietuvius taip 
pat nekalbėjo. Nedidelė grupelė, 
laikoma teisingai ar neteisingai 
beveik sutinkančia su okupan
tais, bylojo tik už save. Todėl 
Lietuvoje, išskiriant KGB ir 
panašius, buvo žinoma tik apie 
gimines ir apie pusraudonius 
• taip ten buvo vadinami anksty
vieji ir laisviau judą atsilankė- 
liai), žinoma, ir spėliojo, kad dar 
yra vienas kitas truputį pakvai
šęs „amerikonas”, kaip iš seno 
buvo galvojama apie ankstyvuo
sius išvy kėlius.

Ar todėl nuostabu, kad nei Są
jūdis, nei jo pastangomis išrink
ta Aukščiausioji Taryba — Par
lamentas, nei V. Landsbergis, 
nei A. Abišala, nei K. Prunskie
nė, nei kiti ankstyvieji valsty
bės vadovai su institucijomis j 
kažkokią saujelę užsienio lietu
vių visai nekreipė dėmesio? 
Kaip galima kreipti dėmesį į 
tai, ko nežinai? Tad visi įstaty
mai ir potvarkiai juos paliko už 
savo paragrafų.

Šaltokai bendravimo aplinkai 
pradžią davė Lietuvos vadovų 
neturėjimas objektyvių žinių 
apie užsienio lietuvius, pastarų
jų nuovokos stoka, kad laikas 
keičia ne tik žmonių galvojimą, 
bet ir ištisas žmonių kartas, kad 
gyvenimą vairuoja ne vien geri 
norai. Neatrodo, kad užsienio 
seneliai su dolerinėmis pensi
jomis skubėtų i Lietuvą. Susižei- 
dinėjimai, tikri ar įsivaizduoja
mi, negyja. Greičiau srovelė te
kės priešinga kryptimi: jaunes
ni Lietuvos vargdieniai viso
kiais būdais skverbsis į užsienį.

Nepaprastai greitas ir stiprus 
laikas savo sparnais užplaka 
žmogų ir jo mintis. Kaip po di
delio žemės drebėjimo neatpa
žįstame sugriauto miesto, taip 
po ilgesnio laikotarpio yra 
neatpažįstamos žmonių vi
suomenės.

kutinis, pažangesnis nei Čer
nobylio RBMK, reaktoriaus 
modelis”.

Daug dirbama, siekiant page
rinti reaktoriaus projektą. Tarp
tautinė atominės energetikos 
agentūra (TATENA) atidžiai 
stebi jėgainės darbą. Ji siunčia 
dvi ekspertų misijas, kurių vie
na tirs incidentus, galinčius 
paveikti elektrinės saugumą, o 
kita, kuri planuoja atvykti 1995 
m. rūgsėjį, tikrins, ar elektrinė 
veikia normaliai. TATENA taip 
pat išsamiai peržiūri visų pen
kių pasaulyje esančių RBMK re
aktorių projektus.

Ignalinoje TATENA bendra
darbiauja su kitomis organizaci
jomis, tarp jų Švedijos vyriausy
be bei EBRD, kuris adminis
truoja G-7 grupės Branduolinės 
saugos sąskaitą (NSA). Ji buvo 
atidaryta 1993 m., ir per ją 
teikiama finansinė bei techninė 
parama Centrinės ir Rytų Eu
ropos šalims, siekiant sustiprin
ti tų šalių atominių jėgainių 
saugumą.

Į Branduolinės saugos sąskai
tą pervesta 32 mln. ekiu Ig
nalinos atominės elektrinės 
saugumui sustiprinti. Ši sub
sidija bus naudojama naujiems 
reaktorių avarinio valdymo sig
nalizatoriams įrengti, naujoms 
priešgaisrinės apsaugos priemo
nėms, aplinkos kontrolės bei 
operatorių treniruokliams įsigy
ti. Taip pat bus pastatyti sandė
liai panaudotam elektrinės ku
rui laikyti, kuris šiuo metu 
saugomas elektrinės teritorijo
je. Planuojama šiuos projektus 
užbaigti iki 1996 metų.

Atsižvelgiant į sutarties sąly
gas, bus išsamiai tiriamas ga
myklos saugumas. Tai kainuos 
7,3 mln. ekiu. Šie tyrimai labai 
svarbūs elektrinės ateičiai. 
EBRD teigimu, pirmasis reak
torius turi būti uždarytas iki 
1998-ųjų, nebent VATESI, rem
damasi šiais tyrimais, duotų 
leidimą jį toliau eksploatuoti. 
Vyriausybė sutiko visai uždary
ti elektrinę po 15-20 metų, kai 
reikės keisti jėgainės technolo 
ginius kanalus.

Švedijos tarptautinio bran
duolinės saugos projekto direk
toriaus Jano Nistado teigimu, 
„kai šis projektas bus įgyvendin 
tas, avarijos galimybė Ignalino
je bus tokia pati, kaip ir bet 
kurioje atominėje elektrinėje 
Vakaruose”. Tačiau priežasčių 
nerimauti vis tiek yra. „Jeigu 
avarija įvyksta, Vakarų reakto
riai turi apsauginius gaubtus, 
kurių nėra Ignalinoje. Jeigu 
avarija įvyksta ne pagrin
diniam'' cirkuliaciniame kontū
re, radiacija prasiskverbia į 
orą .

Siekiant šito išvengti ir 
realiai išspręsti šią problemą, 
kol ši elekrinė dirba, reikia 
koordinuoti tarptautinės ben
druomenės paramą ir naciona
lines pastangas. Tuo pačiu metu 
Lietuva turi ieškoti papildomų

Danutė Bindokiepė

Pagaliau prisirengta
Kažin, ar čia tiktų patarlė: 

„Geriau vėliau, negu niekad”, 
nes tas „vėliau” pareikalavo 
daugiau kaip trejų metų kančių 
nekaltiems žmonėms, bent 
10,000 žuvusiųjų, o sužeistųjų ir 
kitaip nukentėjusiųjų — beveik 
be skaičiaus. Pagaliau praėjusio 
trečiadienio naktį, apie 2 vai. 
ryte Sarajevo laiku, buvo įgy
vendintas NATO ir Jungtinių 
Tautų daug kartų pareikštas 
perspėjimas Bosnijos serbams: 
lėktuvai pradėjo intensyvų jų 
karinių įrengimų bei amunicijos 
sandėlių puolimą.

Kodėl kaip tik dabar, o ne 
anksčiau? Oficialūs paaiški
nimai nelabai patenkina, tvir
tų atsakymų niekas neduoda. 
„Atsiskaitymą” su Bosnijos ser
bais iššaukė Sarajevo turgavie
tės iš patrankų apšaudymas, 
kurio metu žuvo netoli 40 civilių 
ir sužeista 80. Po trumpo tyri
nėjimo JT vadovybė nustatė, 
kad patrankų sviediniai iš 
tikrųjų paleisti serbų, įsitvir
tinusių netoli Sarajevo. Tuomet 
ir ryžtasi „perspėjimą” šį kartą 
paremti jėga. Įdomu, kad pernai 
vasario mėnesį per panašų tos 
pačios turgavietės Sarajeve 
apšaudymą buvo užmušti 68 
civiliai, kurių tarpe moterys ir 
vaikai (kaip ir šį kartą), bet 
NATO ir JT1 pasitenkino tik ser 
bų „pabarimu” ir savo pasi
piktinimo pareiškimu

Pirmuosiuose Bosnijos serbų 
pozicijų puolimuose dalyvavo 
apie 60 lėktuvų, kurių tarpe 
buvo 48 amerikiečių, atskri
dusių iš Aviano oro bazės Itali
joje ir nuo lėktuvnešio „Theo- 
dore Roosevelt”. Kautynėse jau 
numuštas prancūzų lėktuvas, o 
dviejų jo lakūnų likimas neži
nomas. Kol kas Bosnijos serbai 
neskelbia aukų skaičiaus ar 
padarytų nuostolių, tik pamini, 
kad NATO ir JT lėktuvai savo 
taikiniais pasirinkę civilius 
gyventojus ir pastatus, bet tai 
įprastinė agresorių aimana, kai 
jie atsiduria „kitame lazdos 
gale”.

Tuo tarpu Bosnijos musulmo
nai, naktį stebėję raketų nu
šviestą padangę, pirmyn ir atgal 
siuvančius lėktuvus ir girdė
dami nuolatinių sprogimų gar
sus savo priešų pusėje, reiškė 
džiaugsmą, kad pagaliau jiems 
atėjo i pagalbą tie, kuriais pra
džioje taip stipriai pasitikėjo, o 
pastaruoju metu nemažiau stip
riai buvo nusivylę.

Tačiau visos sankcijos ir jų 
pasekmės kol kas neturėjo per 
didelio efekto serbams, nes jie tą

pačią dieną, kai prasidėjo 
NATO ir JT lėktuvų puolimas, 
vėl apšaudė Sarajevą iš savo įsi
tvirtinimų aplinkiniuose kal
nuose. Matomai. Jungtinės Tau
tos ir NATO dar kurį laiką 
turės tęsti puolimus, nes buvo 
pažadėta, kad jie nesiliaus, kol 
Bosnijos serbui dvylikos mylių 
atstumu nuo Sarajevo neati
trauks savo sunkiųjų pabūklų, 
nesustabdys visų agresijos 
veiksmų Bosnijoje Herzego- 
vinoje ir vis nenorės dalyvauti 
taikos pasitarimuose. Planai 
tokiai taikos konferencijai ruo
šiami visu spartumu ir dabar 
jau tikimasi, kad rezultatai bus 
teigiamesni.

Praėjusį mėnesį vykusioje 
tautų, kurių pajėgos yra Bosni
joje- Herzegovinoje, konferenci
joje Londone buvo pasiektas 
vieningas susitarimas, kad pats 
laikas imtis griežtesnių priemo
nių prieš serbus. Kad nepasi
kartotų įkaitų drama, kai anks
čiau, JT pajėgoms apšaudžius 
serbų pozicijas, tarptautinių 
taikdarių daliniai, dar prieš pra
dedant puolimą iš oro, buvo ati
traukti iš vietovių, kurias kon
troliuoja Bosnijos serbai.

Tolimesnė šios dramos eiga 
dar priklauso ateičiai, bet šiuo 
metu pasaulis su tikru paleng 
vėjiniu sutiko pirmą ryžtingą 
NATO ir JT vadovybės žingsnį 
— apšaudyti serbų pozicijas. La
bai ryškią išimtį sudaro Rusija. 
Trečia - nį, kalbėdamas per 
Maskvos valstybinę televiziją, 
prez. Boris Jelcin (jau, matyt, 
pasveikęs ir grįžęs prie savo 
diktatoriškų įpročių) pasisakė 
prieš Bosnijos serbų bombar
davimą, esą tai vienašališka 
pažiūra į konfliktą Bosni- 
joje-Ile! zegovinoje, kuomet 
vakariečiai pasirinkę padėti 
musulmonams ir savo agresija 
nukreipė prieš serbus. Maskva 
jokiu hudu negalinti su tuo su 
tikti ar pritarti.

Reikia manyti, kad tas Jelcine 
„nepasitenkinimo pareiškimas” 
taip ir pasibaigs Juk jau ir 
anksčiau Maskva pasipriešino 
griežtesniam JT ar NATO 
tonui, kai buvo norėta serbus 
bent kiek sudrausminti 
Tuomet vakariečiai klusniai 
nusileido, vengdami suerzinti 
„rusiškąjį meškiną”. Pasiryžę ši 
kartą žengti tvirtą žingsnį ir su 
tramdyti agresorių, kuriuo Bos 
nijoje-Herzegovinoje be jokim 
abejonės yra Bosnijos serbai 
galbūt neišsigąs ir kito, pagar 
sėjusio panašiais veiksmai 
Čečėnijoje.

energijos šaltinių, kol dar 
nesudegė reaktoriaus kanalai.

Straipsnį su padėka perspausdina
me iš „JTO Biuletenio Lietuva”, 
1995 m. liepa, Nr. 7.

• 1852 m. gegužės 18 d, įste
tymu Massachusetts būvu pi r 
moji Amerikos valstija įvedusi 
privalomą mokslą vaikams tari 
8 ir 14 metų amžiaus

A1.GIMANAS ANDRUŠKA

Sodybose pasilikę ūkininkai tuojau gaudavo 
žiu” vardą. Iš jų buvo visaip tyčiojamasi. Daugelis jų 
turėjo paėmę paskolas iš Žemės banko. Nors žemė ir visi • f 
derliai buvo atimti, bet skolos liko nenurašytos* 
Ūkininkai griežčiausiomis priemoųąjųis buvo ję 
šias skolas grąžinti. ‘$5

Atimtos žemės buvo perduodamo3ų2mnės tol
to fondo buvo numatyta skubiai pradėti kurti valsty
binius ūkius (sovehozus). Žemės fondams tvarkyti ir vals
tybiniams ūkiams kurti prie Žemės ūkio (ŽŪ) ministe
rijos (komisariato) buvo įsteigtas
departamentas.

Tačiau staiga prasidėjęs Antr 
visus tuos planus sunaikino ir jų vykdytojai galvotrūk
čiais išbėgo iš Lietuvos. Raudonasis monstras pasitraukė 
iš Liet uvos, tačiau į jo vietą atėjo ne ką geresnis ruda
sis monstras.

Paskutinėmis dienomis bolševikai 
ganizuoti vieną masinį lietuvių trėml

ulipiais vagonais į Sibiro taigas 
inių. Iš kaimų buvo iš- 
Os pareigūnai, moky
tam Tačiau skaičiuo- 

>mtųjų gretose buvo apie 15 proc. 
jas pavergėjas sustabdė žemės reformą, 

ir likusieji ūkininkai galėjo sugrįžti atgal į savo sodybas, 
;ąųtt

bolševikai nesuskubo 
iją ir steigti kolchozus 
lą ir ūkininkų privers- 

igffžusi komunistinė valdžia pra- 
iWRaudonoji armija vėl įsiveržė į Lietu-

menį vaidino ir Lietuvos komunistų partija. Ji aklinai 
turėjo vykdyti Kremliaus įsakymus ir dėti visas pastan
gas galimai greičiau Lietuvoje sukurti stalininį 
socializmą.

Komunistai skelbė, kad jie tik pagelbės vargingųjų 
valstiečių iniciatyvai jungtis į kolūkius. Tiktai visiškai 
nebuvo minima, kokiomis priemonėmis ši pagalba bus 
teikiama. Jie skelbė, kad jokia prievarta nebus naudo
jama. Apie smurtą ir trėmimus tiems, iš kurių buvo 
atimama žemė, viešai nebuvo kalbama.

Tačiau komunistinė valdžia nuo pirmųjų dienų 
suprato, kad vien propagandinėmis priemonėmis tą 
„stalininį socializmą” Lietuvoje įgyvendinti nebus 
įmanoma. Tad bolševikiniai veikėjai, paskirti reformai 
pravesti ir ūkininkus į kolūkius suvaryti ėmėsi 
griežtesnių ir daugiau įtikinančių priemonių.

Turtingesnieji ūkininkai tapo daugiausiai ujama ir 
persekiojama žmonių grupė. Didžiulis spaudimas, tero
rizavimas, provokacijos nepaprastai demoralizavo 
žmones. Jie, praradę paskutinę viltį, daugiausia pasy
viai laukė areštų, neišvengiamų trėmimų arba turto 
atėmimo. Pasiturintieji ūkininkai, kurie jau pradžioje 
buvo išgyvenę sunkius bandymus, labai gerai žinojo, kad 
ateityje jų laukia neįveikiami mokesčiai, žemės 
atėmimas ir ištrėmimas iš Lietuvos. Valstiečiams vėl 
buvo uždėti dideli mokesčiai su visokiais priedais. Ir tie 
mokesčiai vis buvo didinami.

Kremlius griežtai reikalavo turtingesnius ūkininkus 
galimai greičiau ištremti į Sibirą. Reikalavo juos tiesiog

nušluoti nuo Lietuvos žemelės, kad jie netrukdytų kur 
ti „šviesų komunistinį rojų”. /

Tuojau buvo pradėti kurti kolūkiai. Į juos pirmiau 
šiai buvo traukiami bežemiai valstiečiai, visokie pėrė 
jūnai ir valkatos. Buvo raginama buožių i kolūkius 
nepriimti. O jeigu jau ir patekdavo, tai stengdavosi juos 
galimai greičiau iš ten pašalinti. Tačiau ir patys netur 
tingiausi žemdirbiai į kolūkius nenorėjo jungtis arba eiti 
į juos darbams. Tad buvo naudojamos įvairios gąsdini m ? 
priemonės.

Sovietiniai agitatoriai ir surašinėtojai vaikščiodavo 
po kaimus, užsukdami į kiekvieną sodybą. Kaip 
įmanydami girdavo naująją valdžią, ragino atiduoti tur 
tą kolūkiams ir patiems stoti į kolūkius. Vietinės 
valdžios žmonės surašinėdavo ūkininkų pastatus, padar 
gus ir net tvenkinius. Buvo jaučiamas didelis valdžios 
spaudimas. Pradžioje vyko agitacija, surašinėjimas ir 
gąsdinimai, buvo aiškinama, jog vis tiek reikės visiems 
didesnę turto dalį at iduoti į kolūkį, o jeigu kas priešinsis, 
visa tai bus atimta prievarta, ir savininkai bus įrašyti 
į buožių sąrašus, ištremti ir pan.

Dauguma žmonių su tokia valdžios tvarka nesutiko, 
ginčijosi, priešinosi, šaipėsi, užrakindavo duris ir 
neprašytus svečius neįsileisdavo į namus. Užpjūdydavo 
šunimis. Turtą slėpė. Nujausdami, kad ateis surašinė
tojai, slėpdavo gyvulius ir viską, ką tik turėjo.

(Bus daugiau)

buvo naudojamos propagandinės prie- 
š Antrąjį pasaulinį karą komunistai 
ifcti Lietuvoje Uolekty vinę nuosavybę, 

oje jie SSRS gyvenimą statė pavyzdžiu. 
Visus tuos geruosius ir pažangiuosius persitvarkymus 
miestuose ir kaimuose vaizdavo gražiomis ir šviesiomis 
spalvomis.

PokaSrt>fn«#lHįkotarpyje Lietuvoje prasidėjo milži- 
skleidimas. Ypač 

vykstančios žemės 
reformos if RoleET^vilacijoS vaikiai. Buvo teigiama, kad 
SSRS vyksta spartūs ir teigiamai ekonominiai, 
socialiniai ir kultūriniai persitvarkymai. Buvo tvir
tinama, kad visoje jos teritorijoje visi gyventojai jau 

bar džiaugiasi socialistinės
oli£flBBOMMW99n&tfpagandoje didelį vaid-

v v

f
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OPEROS SOLISTĖ JUOZE 
KRIŠTOLAITYTĖ-

DAUGĖLIENĖ DAINUOJA 
LIETUVAI

JURGIS JANUŠAITIS

LIETUVIŲ TELKINIAI

Š.m. gegužės mėn. 13 ir 19 
dienomis Vilniaus radijo 
transliavo dvi pusvalandžio 
trukmės programas, skirtas pa
minėti JAV gyvenančios Lietu
vos operos solistės Juozės Kriš- 
tolaitytės-Daugėlienės dainos 
kelią Lietuvoje ir išeivijoje.

Šias įdomias radijo laidų 
programas paruošė ir perdavė 
muzikologas Vaclovas Juodpu
sis, dirbantis Kultūros minis
terijoje, kurion suplaukia visos 
žinios apie užsienio lietuvius 
veikėjus bei jų darbus. Šios radi
jo laidos pavadintos „Tautiečių 
balsai”.

Muzikologas Vaclovas Juod
pusis, kruopščiai surinkęs apie 
operos solistę Juozę Krištolaity - 
tę-Daugėlienę žinias, pasinau
dodamas jos išleista Amerikoje 
arijų ir lietuviškų dainų plokš
tele „Skambėkite dainos”, pa
ruošė programoms labai taik
lius, jautrius komentarus, 
kuriuos programų eigoje, tarp 
dainų ir arijų, įdomiai perteikė 
klausytojams. Jis mintimis ke
liavo solistės Juozės Krišto- 
laitytės-Daugėlienės gyvenimo 
ir dainos keliu, stabtelėdamas 
ties ryškesniais ji išgyveni
mais. Trumpose biografinėse 
užuominose muzikologas Vac
lovas Juodpusis atskleidžia 
mūsų jautriosios tėvynės dukros 
Juozės pergyvenimų akimirkas, 
išsako jos sielos ilgesį tėvynei, 
sugrįžta į vaikystės dienas, 
išsako dainos kelio pasirinkimo 
motyvus, veiklą Lietuvoje ir už
sienyje, komentarus palydėda
mas dainininkės dainuotomis 
dainomis ir arijomis. Programų 
vedėjas Vaclovas Juodpusis, po 
įvadinio žodžio kviečia: „Dar 
kartą išgirsime jos skambų 
balsą”. Kviečia visą Lietuvą 
pasiklausyti dainininkės, operos 
solistės Juozės Krištolaitytės- 
Daugėlienės dainų ir arijų, 
kurios šį kartą skambėjo lais
vosios Tėvynės bangomis.

Šia proga muzikologas Vaclo
vas Juodpusis laikraštyje 
„Kalba Vilnius” š.m. gegužės 
12-19 d., Nr. 19 rašo:

„Jeigu kurį nors Lietuvoje gy
venantį ir baigusį aukštąją mo
kyklą muziką paklaustume apie 
dainininkę Juozę Krištolaitytę- 
Daugėlienę, dažnas tik skėste
lėtų rankomis. Tokia buvo 
sovietinė tikrovė. Žinojome kas 
vyksta Lietuvoje ir Rusijoje, o 
apie lietuvius užsienyje-beveik 
nieko. Tokios dalies susilaukė ir 
tada bepradedanti populiarėti 
dainininkė J. Krištolaitytė. Jau 
tuomet priimant solistę į Kauno 
valstybės teatrą, jos balsu susi
žavėjo autoritetinga komisija — 
M. Bukša, J. Tallat-Kelpša, V. 
Marijošius, P. Oleka, J.Štarka 
— o pastarasis net pasakė: 
'Panelė, jūsų balsas atitinka 
jūsų pavardę'. Po to nedidelių 
partijų kūrimas Kauno, Vil
niaus operose, koncertai Filhar
monijoje, Radiofone, bažnyčiose. 
Per trumpą laiką buvo pareng
tos Džildos, Violetos partijos Dž. 
Verdžio operose, kurių Lietuvo
je nebeteko dainuoti”.

J. Krištolaitytei teko praeiti ir 
visus pirmųjų pokario metų 
pabėgėlių kryžiaus kelius, bet 
jie neužgožė ir neužtemdė jos 
jaunystės metų prisiminimų: 
„Kiekvienas iš savo tėvų daug 
ką paveldėjam. Be abejo, iš 
mamos paveldėjau tą skausmin
gą liūdesį ir gyvenimo lemties 
nepakeičiamumą, pastovumą... 
Mama mėgdavo žiūrėti į dangų, 
skaityti žvaigždes ir vadinti jas 
vardais, vasaros naktimis klau
sytis, kaip griežia žiogai, kaip 
patamsiais parskridęs į lizdą 
kalena genys. Ji visada kažko 
ilgėjosi Daina nuskaidrindavo

jos akis, daina ir man teikia 
džiaugsmo ir ramybės, jos sva
jonės atsikartoja mano mintyse.. 
/Taip mąsto jautrios sielos tė
vynės dukra, pasirinkusi dainos 
kelią, prisimindama išgyveni
mus jaunystėje/”

Juoze Krištolaitytė Daugėlienė, 
Lietuvos Operos solistė.

CLEVELAND, OH

PRADEDAMI NAUJI 
MOKSLO METAI

Šv. Kazimiero lituanistinė 
mokykla naujus mokslo metus 
pradės šeštadienį, rugsėjo 9 d. Į 
priešmokyklinį skyrių priimami 
mokiniai, kurie rugsėjo 30 d. 
bus 4 metų amžiaus. Į vaikų 
darželį vaikai priimami nuo 5 
metų amžiaus. Visų mokinių 
registracija nuo 9 iki 9:15 vai. 
ryto vyks Dievo Motinos parapi
jos svetainėje. Tuoj po to vyks 
tėvų susirinkimas, kurio metu 
bus aptarta ateinančių metų 
veikla ir renkamas naujas tėvų 
komitetas.

MIŠIOS UŽ GEN.
NAGEVIČIŲ IR ŽMONĄ
Dievo Motinos parapijos šven

tovėje rugpjūčio 28 d. buvo 
laikomos šv. Mišios už a.a. 
generolo Vlado Nagevičiaus ir 
jo žmonos Veronikos sielas. Jų 
palaikai bus palaidoti tėvynės 
Lietuvos žemėje, Kretingos 
kapinėse. Atsisveikinimo Mi
šias užprašė DLK Birutės dr-jos 
Clevelando skyrius. Dalyvavo 
ramovėnai, šauliai ir Clevelan
do visuomenė.

„Tad pasiklausykime J. Kriš- 
tolaitytės įdainavimų iš plokš
telės 'Skambėkite dainos’... Gal 
tai bus dar vienas 'sugrįžimas', 
įsimintinas ir jaudinantis”, — 
rašo muzikologas Vaclovas 
Juodpusis.

Lyg atgarsiu į tai atsiliepia 
jautriai pati solistė Juoze 
Krištolaitytė-Daugėlienė, saky
dama: „O man tikrai smagu ir 
vėl dainuoti 'visai Lietuvai’, 
kaip buvo anais jaunystės 
laikais, kada nuolatos dainavau 
per Kauno ir Vilniaus radijo ... 
jaučiuosi lyg vėl ten atgimusi...”

Žiauri okupacija nutraukė 
jaunojo talento visas svajones. 
Beveik penki dešimtmečiai 
tremtyje. Liko nemarūs jos šir
dyje patys gražiausi prisimini
mai, darbai, kurie, ačiū Dievu
liui, štai vėl sugrįžta tėvynėn, 
dėka tenykščių kultūrininkų. 
Mūsų miela dainininkė dainavo 
Vokietijoje lietuvių telkiniuose, 
Amerikoje Lietuvių operoje, 
„Rigoletto”, dainavo Gildos par
tiją, drauge su operos solistu 
Vladu Baltrušaičiu. Tai buvo, 
berods, Lietuvių operos, Čikago
je pirmasis pastatymas. Ameri
koje atliko įvairias menines pro
gramas ir iki šios dienos mūsų 
miela solistė neprarado meilės 
dainai, entuziazmui dainuoti. Ir 
jau daugiau dešimtmečio gyven
dama Daytona Beach, FL, dai
nuoja chore „Sietyne”, vado
vaujamame muz. Antano Skri
dulio. Ji nuostabiai malonaus 
būdo, kukli, nesididžiuojanti 
savo praeitimi, o chore dažnai 
atlieka solo partijas.

Š.m. rugsėjo mėn. 7 d. Meni
ninkų rūmuose, Vilniuje, vyks 
akademija a.a. operos solisto 
Vlado Baltrušaičio 20-ties metų 
mirties sukakčiai paminėti, Pro
gramoje bus atlikta ir Verdi 
operos „Rigoletto” ištraukos, 
kur partijas dainuoja sol. Vladas 
Baltrušaitis ir Gildos partiją sol. 
Juoze Daugėlienė-Krištolaitytė. 
Be to, kolegos aptars a.a. Vlado 
Baltrušaičio gyvenimo kelią, pa
pasakos prisiminimų, bus įver
tintas velionio įnašas į teatrinę 
veiklą. Aktorė Undinė Nasvyty
tė skaitys Juozės Krištolaitytės- 
Daugėlienės tai progai parašy
tus eilėraščius.

Pagarbiai prisimindama savo 
kolegą a.a. Vladą Baltrušaitį, 
sol. Juoze Krištolaitytė-Daugė
lienė Jo šviesiam atminimui pa
rašė ir eilėraštį, pavadindama 
„Nerimas” vardu.

Mūsų miela Juoze Krištolai
tytė Daugėlienė, gražiabalsė, 
savo gyvenime išdainavo daug 
gražių dainų, arijų, giesmių, bet 
drauge per gyvenimą nešusi ir 
kūrybos talentą, yra parašiusi

DALYVAVO ATEITININKŲ 
FED. TARYBOS POSĖDYJE

Nijolė Balčiūnienė, ateitinin
kų sendraugių sąjungos pirmi
ninkė, dalyvavo Čikagoje vyku
siame pirmajame Ateitininkų 
federacijos Lietuvos ir Amerikos 
tarybos posėdyje.

♦ *T‘‘:
Andrius Tolpyginas, St. Petersburgo 
„Saulės” lituanistinės mokyklos 
mokinys, po pirmosios komunijos.

PIANISTAS A. SMETONA 
VYKSTA Į LIETUVĄ

Pianistas Antanas Smetona 
vyksta į Lietuvą. Ten dalyvaus 
M. K. Čiurlionio pianistų 
konkurse kaip jury komisijos 
narys. Suplanuoti jo koncertai 
įvairiuose miestuose ir dėstys 
fortepijono klasėje Vilniaus Muzikos 
akademijoje. ' T.G.

Narcizas Kreivėnas, Daytona Beach lietuvių veiklon įsijungęs žymus 

numizmatikos rinkėjas. Nuotr. O. Kreivėnienės

daug gražių gyvenimus atspin
dinčių eilėraščius, tik gaila, 
kad iki šiol neteko mums jos 
kūryba pasidalinti, pasidžiaug
ti. Tai Jos kuklumas, o reikėtų, 
kad Jos žodis pradžiugintų ir 
poezijos mėgėjus.

M^uncoev rote

Sugrįžimo į tėvynę proga, mū
sų mielą operos solistę Juozę 
Krištolaitytc-Daugėlienę nuo- 
širdžiai sveikiname ir linkime, 
kad Jos daina ir žodis plačiai 
skambėtų tėvynėje oro bango
mis.

ST. PETERSBURG, FL
SVARBŪS ĮVYKIAI 

ANDRIEJAUS TOLPYGINO

GYVENIME

Andriejus Tolpyginas gimė 
1981 m. balandžio 20 d. Lietuvo
je, Vilniaus mieste. Krikštytas 
jaukioje Šv. Onos bažnytėlėje, 
gimtajame Vilniuje. Čia jis 
baigė 2 klases 16-oje vidurinėje 
mokykloje labai gerais pažy
miais. Buvo mėgiamas mokyto
jų ir klasės draugų. Tačiau 
vaikystė Andriejaus nelepino 
savo nerūpestingumu, kaip gy
venimas nelepino ir jo darbščių, 
dorų tėvų. 1989 m. rugsėjo pa
baigoje šeima atsiduria Austri
joje, tyliame Gresten miestely
je. Čia truputį pailsėję po 
neramios kelionės.atgavę jėgas 
leidžiasi toliau į kalnuotąją 
Italiją. Tai buvo kelias, ir gana 
nelengvas kelias emigranto, iš
trukusio iš sovietinio „rojaus”.

Pusmetis saulėtoje Italijoje 
pralekia nepastebimai greit ir 
pagaliau išsipildo didžiausias 
troškimas. Iš JAV pasiuntiny
bės Romoje gaunama žinia, kad 
svetingoji Amerika jiems sutei
kia prieglobstį ir atveria duris 
naujam gyvenimui. 1990 m. va
sario 23 d. ši žemė tampa 
Tolpyginams antrąja tėvyne. 
Čia Andriejus pradeda lankyti 
Campbell Park pradinės mo
kyklos 3-čią skyrių. Pakeitus 
gyvenamą vietą, jis pereina į 
Clearview pradinę mokyklą. 
Baigęs ją, toliau mokosi 
Meadowlawn vidurinėje mokyk
loje. Šių metų birželio mėn. jis 
baigė 8-ą skyrių labai gerais 
pažymiais. Mokyklos baigimo 
proga, Andriejus laišku buvo 
pasveikintas prezidento Clin- 
ton.

Rytoj Andriejaus laukia nau
ji įspūdžiai, draugai ir mokyto
jai Gibbs gimnazijoje. Šiandien 
jis atverčia vieną iš reikšmin
giausių savo gyvenimo pusla
pių. Šiandien mūsų Išganytojas 
kviečia jį prie bendro dieviškojo 
stalo. Priimdamas Švč. Sakra
mentą, jis pirmą kartą savo 
gyvenime vienijasi su Kristumi, 
su visa tikinčiųjų bendrija, su 
Katalikų bažnyčia.

Andriejau, tegu ši šventa 
akimirka išlieka tavo žemiškos 
kelionės gaivinančiu šaltiniu, iš 
kurio tu visuomet galėtum pasi
semti stiprybės, jeigu tau būtų 
sunku; tikėjimo, jeigu tave ap
niktų abejonės; meilės, jeigu 
sieloje taptų tuščia ir nyku. 
Telydi tave Angelas Sargas Die
vo ir Bažnyčios Įsakymų keliu.

Stasė Tolpyginienė

CLASSIFIED GUIDE
HELP WANTED REAL ESTATE

Reikalingas indų plovėjas/a Hins- 
dale Central High school, 55 ir Grand 
St., Hinsdale, IL. Darbo vai. 10 v.r. iki 
2 v. p.p. Tel. 708-887-1340, ext. 
346. Reikia šiek tiek mokėti angliškai.

Reikalingi sunkvežimių vairuotojai,
turintys „CDL” (commercial driver’s 
license) išvežiojimui žemių, smėlio, 
žvirgždo. Kreiptis: Jerry, tel. 
312-585-6343 nuo 9 v.r. iki 6 v.v.

MISCELLANEOUS

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir
bu ir užmiesty. Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai,

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

1O°/o—2O°/o—30% pigiau mokėsit 
ąas mus už apdraudą nuo ugnies, 
:aip pat ir už automobilio 
draudimą.

FRANK ZAPOLIS 
32O8’/a West 95th Street 

Tel. (708) 424-8654
(312) 581-8654 '

Jauna pora, turinti gerus darbus ir 
patogius namus ieško Įsūnyti nauja- 
gimį kūdikį, kuriam suteiktų gražų ir 
laimingą gyvenime.

Skambinti 708-910-6520

For Rent 4 bedroom house. 
Largo rooms — In Rogers Pairk 
$800./month. (708) 679-1

Lemont, IL, 1 mylia nuo PL cent7?, i$ 
nuomojamas 3 kamb. butas, antrsme 
aukšte. Yra virykla, šaldytuvas, kilimai 
$325 į mėn. + „deposit”. Dujas ir f’ek z» 
turi bžsimokėti nuomininkas Pageidauį »- 
ma be gyvuliukų. Tai. 708-257-27©‘3,

Jauna šeima ieško, išsinuomUi 
arba 2 mieg. butą su baldais.

Tel. 708-749-1994

DON'T SPEND IT Alt SAVE SOME AT

MUTUAL kedenai SAVINOS
AND LOAN ASSOCIATION 

Choriered ond Superyited by the United States Government 

2212 W CERMAK ROAD • CHICAGO, IIIINOIS 60608 PHONE |312| 847-7747

f\^| lYlidlcind FedGrciI
Savngs and Loan Association

75 metus aptarnauja lietuvius
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios

MAROUETTE PARK
2567 WEST 69th STREET 

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

(708) 598-9400

brighton park
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470

t=J
idum Mušte 
LENOER

&
RE/MAX 

REALTORS 
(312) 586-5959 
(708) 425-7161

GRE/T
PARDUODA

RIMAS L. STANKUSf
» ♦

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

KMIECIK IfEALTORS
7922 S. Pulaski Rd.

4365 S. Archer Avė.

DANUTE MAYER 
284-1900

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

FOR RENT

IEŠKO BUTO

PRIVAČIOS SOCIALINĖS GLOBOS TARNYBĄ 
Lietuvoje ieško agentūros ir asmenų, galinčių padėti surast ,

darbą vyrui ir moteriai iš Lietuvos. Tarpininkams sumokėsime. 
Nijolė Balčiūnienė

Privačios Soc. Globos Tarnyba 
Lūžų 5-8, Klaipėda 5823, Lithuania

Tel. 370-6-222511

I i

PADĖKA
«

Noriu nuoširdžiai padėkoti „Saulutei”, Lietuvos Vaikų 
Globos būreliui už dėmesį ir pastangas, fprisidedant prie 
mūsų dukrų Vilijos ir Vitalijos medicininių išlaidų 
sumažinimo. Nuostabu, kad savo nelaimėje sutinkame tiek 
daug puikių žmonių! Jūsų suorganizuoti pietūs'labai žymiai 
prisidėjo telkiant lėšas. Dėkoju visiems Jūsų talkininkam? 
ir linkime visiems Jums Dievo palaimos.

Su dėkingumu,
Daiva Tamulevičienė

,,Saulutė", Lietuvos Vaikų Globos būrelis dėkoja visiems, kurte 
užjaučia vargstančius vaikus Lietuvoje ir savo darbu bei aukomis 
stengiasi palengvinti našlaičių, vaikų su negalia ir daugiavaikių 
šeimų dalių. Ačiū!

„Saulutė”, 419 VVeidner Rd., Buffalo Grove, IL 60089. 
Tel. 708-537-7949, 708-541-3702. TAX I.D.#36-3003339.
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LAIŠKAI
NELOGIŠKAS

PAAIŠKINIMAS

Vytautas Maciūnas „Drauge” 
(Nr. 157, rugpjūčio 16) aiškina 
mano atvirą laišką „Nekandi
datuok, jeigu nebalsuoji? 
„Drauge” (Am. rugpjūčio 4). V. 
Maciūno aiškinimas labai pavir
šutiniškas ir nesuprantamas.

Už Lietuvių fondo įstatų 
pakeitimą balsavo 48 JAV 
Lietuvių Bendruomenės tarybos 
nariai (vienas balsas neužskai
tytas), nebalsavo 21. Iš viso JAV 
LB taryboje yra 70 narių. 48 LB 
tarybos nariai-balsuotojai 
sudarė tvirtą kvorumą, todėl 
balsavimo rezultatai yra tei
singi, be jokių ginčų. Iš LB tary
bos balsuotojų 35 pasisakė tei
giamai (taigi, labai didelė 
dauguma), o tik 9 balsai — nei
giami, 3 balsai — susilaikė, 1 — 
neužskaitytas.

Pagal bet kokius išvedžio
jimus JAV Lietuvių Bendruo
menės taryba pasisakė teigia
mai didžia balsuotojų dauguma, 
tuo buvo parodyta pozityvus 
bendradarbiavimas tarp JAV 
LB tarybos ir Lietuvių fondo va
dovybės. Lietuvių fondo įstatai 
buvo keičiami kelis kartus pra
eityje, o pereitus bent du įstatų 
pakeitimus LB taryba patvir
tino korespondentiniu būdu, 
kaip ir dabar.

Po šio Lietuvių fondo įstatų 
pakeitimo, bus galima skirti 
daug didesne pinigų sumą iš 
Lietuvių fondo investuoto kapi
talo prieauglio („Capital gains”) 
dalinimui. Tokiu būdu lietu
vybės darbai užsienyje, Lietu
voje ir studentai-stipendininkai 
bus paremti daug stipriau. LB 
darbai taip pat susilauks 
didesnės finansinės paramos.

Man nesuprantamas žinomo 
visuomenininko ir buvusio JAV 
LB krašto valdybos pirmininko 
aiškinimas, kad nebalsuo
jantieji JAV LB tarybos nariai 
pasisakytų prieš Lietuvių fondo 
įstatų pakeitimą. Demokra
tinėje visuomenėje bet kokiame 
suvažiavime ar korespondenti
niame balsavime visus sprendi
mus nulemia balsuojantieji (o 
nebalsuojantieji neturi jokios 
įtakos — nei teigiamos, nei nei
giamos).

Apskritai, tiek Lietuvių fondo, 
tiek Lietuvių Bendruomenės 
darbuotojai turime didžiuotis 
LF, kuris yra sutelkęs jau be
veik 8 milijonus dol. kapitalo ir 
padalinęs lietuvybės reikalams 
išeivijoje bei Lietuvoje per 5 
milijonus dolerių.

Dr. Antanas Razma 

Burr Ridge, IL

SMULKMENA... .

Dažnokai „Laiškų skyriuje” 
ar paskirais ilgesnais rašiniais 
mes sielojamės dėl lietuvių 
kalbos darkymo. Per daug sve
timžodžių esą vartojame spau
doje, lyg neužtektų, vien 
lietuviškai išsireikšti sporto 
varžybų aprašymuose ar veiklos 
įvykių atpasakojimuose. Kaltė 
krinta ant visų rašančiųjų. Kai 
kas siūlo net steigti komisiją, 
kuri lietuvių kalbos tikslin
gumą stebėtų ir apsaugotų. 
Skaitytųjų, atsiliepimai į tokias 
pastabas būna palankūs. Jie 
dėkoja ir vainikais galvą puošia 
tiems, drąsiai ginantiems 
rašytinės mūsų kalbos grožį. Šia 
proga norėtųsi atkreipti mažą 
dėmesį į didelę smulkmeną, 
kuri pasitaikė „Draugo” nume
ryje 153, 1995.8.9, „Sentimen
talios kelionės dienoraštyje”. 
Tenai yra nuotrauka su parašu: 
„autorė autografuoja savo nau
jausias knygas” (Jeigu jau 
„autografuoja”, savaime 
suprantame, kad savo, o ne 
kieno nors kito). Kažin, kaip 
lietuviškai skambėtų „autogra
fuoja”?

Stasė V. Šimoliūnienė,

t aioavvt* Vallav PA

BET KUR LIETUVOS 
VYRIAUSYBĖ?

Skaitant „Drauge” vyr. 
redaktorės vedamąjį „Lietuva 
jau sąraše”, kilo džiaugsmas 
lietuvių visuomenėje. Didžiulis 
ačiū redaktorei D. Bindokienei 
už iškėlimą Lietuvos vyriausy
bės apsileidimo.

Lietuvos vyriausybė teisinosi 
nežinojimu. Ką veikia Lietuvos 
ambasadorius? Ar jis neskaito 
amerikietiškos spaudos, ypač 
Vašingtone? Ar ne jo pareiga in
formuoti Lietuvos vyriausybę 
apie mūsų tėvynei svarbius 
klausimus?

Ačiū JAV LB Krašto valdy
bai, ypač jos pirmininkei Re
ginai Narušienei, dėjusiai pa
stangas, kad į paminklo-muzie- 
jaus komunistų aukoms įren
gimą būtų pakviestas ir Lietu
vos atstovas. Paminklo-muzie- 
jaus komisijos pirmininkui su
tikus, pakviestas prof. Vytautas 
Landsbergis. Bet kur yra oficia
lus Lietuvos vyriausybės patvir
tinimas? Atrodo, kad ir čia „yla 
išlenda iš maišo”. Ar gali LDD 
partijos darbuotojai su jų kon
troliuojama Lietuvos vyriau
sybe pripažinti savo pirmtakų 
komunistų padarytas žudynes 
bei trėmimus? Ar gali tų 
žudynių aukoms paminklo sta
tymą remti?

Manau, kad prie šio projekto 
kiekviena valstybė turės 
prisidėti ne tik patarimais, bet 
ir pinigais. Lietuvos vyriau
sybės neoficialus įsijungimas į 
projektą, be abejo, užkraus aukų 
rinkimo naštą ant lietuviškos 
visuomenės, gyvenančios už 
Lietuvos ribų...

Antanas Paužuolis 

Chicago, IL
NENAUDINGA KRITIKA

A. Balašaitienė gan dažnai pa
rašo aktualius ir įdomius 
straipsnius į „Draugą”. Gal jos 
nuomonė ne visada sutinka su 
visais skaitytojais, bet tai yra 
normalu: tas nedaro klaidų, kas 
nieko nedaro, pasak patarlės.

Neseniai buvusi Lietuvoje, la
bai vaizdžiai ir įdomiai aprašė 
savo įspūdžius. Nieko bloga, jei 
su savim vežiojosi fotografą — 
viena nuotrauka kartais gali 
būti verta 1,000 žodžių. O klau
simas prez. Brazauskui apie 
vaiko sąvoką, man atrodo, labai 
svarbus ir neturi nieko bendra 
su netaktišku ar nerimtu po
kalbiu.

Skaitant Leono Baltušio laiš
ką („Draugas”, 08.25. „Daug 
tuštybės”), susidaro nieko neįro- 
dančios kritikos vaizdas, o gal 
tik pavydas ar „tulžies išlie
jimas”? Būtų gera L. Baltušiui 
apsilankyti tėvynėje ir rasti bū
dų jai pagelbėti. Tautos jėga vie
nybėje, o lietuviams ypač reikia 
tos vienybės, naudingos veiklos, 
bendradarbiavimo — tiek čia, 
tiek ir Lietuvoje — ir tarp 
Lietuvos, ir tarp mūsų.

Minocųua, kur L. Baltušis 
gyvena, turi daug gražių ir žu
vingų ežerų, kuriuose galima 
meškerioti. Gal L. Baltušiui 
reikėtų tai pabandyti — gamtoje 
atsipalaiduoti ir tuomet išsi
sklaidytų kritiškos mintys.

Dr. Romualdas Povilaitis 

Lemont, IL
VALIO LIETUVIŲ 
BENDRUOMENEI!

„Draugo” vyr. redaktorė Da
nutė Bindokienė 1995.08.25 
vedamajame paskelbė, kad 
„Lietuva jau sąraše”. Kokiam 
sąraše? Labai svarbaus „Vie
tinis of Communism Memorial” 
muziejaus dalyvių sąraše, JAV 
sostinėje Washington, D.C., kad 
šio muziejaus eksponatai 
„visiems laikams primintų 
pasauliui komunizmo, o ypač jo 
lizdo — Sovietų Sąjungos, 
vykdytą žmonių ir ištisų tautų 
naikinimą”.

Prieš 16 mėnesių JAV vy
riausybė pasirašė šio muziejaus 
103-199 įstatymą, apie tai in
formuodama pabaltiečius ir 
kitas, nuo komunizmo nuken

tėjusias, tautas. I sudarytą 
muziejaus patariamąją komisiją 
atstovus paskyrė Estija, Latvija 
(abi savo prezidentus), Albanija, 
Rusija, Ukraina, Vengrija bei 
Didžioji Britanija. Liko visai 
nesuprantama, kodėl nėra 
Lietuvos. Gal ji nenukentėjo 
nuo komunistinės priespaudos? 
Juk prezidentas A. Brazauskas, 
kalbėdamas karaliaus Mindau
go vainikavimo šventėje š.m. 
liepos 6 d., gyrė okupuotos 
Lietuvos gyvenimą, su to meto 
laimingais (ir nesiskundžian
čiais, kaip dabar) žmonėmis, 
klestėjusią kultūra ir literatūra 
(komunistine, — tik to nemi
nėjo). Jei taip gerai buvo, tai 
koks galėjo būti tautos genoci
das? Juk, pagal sovietinius do
kumentus, buvo naikinami 
pikti banditai, ne Lietuvos lais
vės kovotojai — partizanai, o į 
Sibirą tremiami buožės, išnau
dotojai, prostitutės ir krimi
nalinių nusikaltėlių bei maiš
tininkų šeimos. Tad kam reika
lingas dalyvavimas komunis
tinio genocido muziejaus komi
sijoje Washington, D.C., jei šis 
reikalas nesusietas su dabar 
prie Lietuvos valdžios vairo sto
vinčiais pareigūnais?

Labai malonu, kad vieton šio 
„apsurdo teatro” labai laiku į 
„sceną” įėjo JAV Lietuvių 
Bendruomenės krašto valdyba. 
Jos įstaigos Washingtone 
direktorė Asta Banionytė, mu
ziejaus komisijos pirmininko 
ambasadoriaus L. E. Dobrians- 
ky pavedimu, Lietuvos atstovu 
patariamojoje komisijoje pakvie
tė šioms pareigoms labai 
tinkamą valstybininką, prof. 
Vytautą Landsbergį.

Šis atvejis parodė, kad JAV 
LB dėmesys ir darbai Lietuvai 
dar yra labai reikalingas ir ne
sibaigia. Šis muziejus — „Vie
tims of Communism Memorial” 
gal greit pradės ir eksponatų 
telkimą. Jie privalo tinkamai 
parodyti sovietinį genocidą 
Lietuvoje. Ne kokį susidorojimą 
su banditais ir liaudies priešais, 
kaip skelbia sovietiniai „do
kumentai” ir tuomet sovie
tinėse pozicijose sėdėję tau
tiečiai, bet Maskvos ir jos tarnų 
vykdytą planingą lietuvių tau
tos išnaikinimą — „Lietuvą be 
lietuvių”.

Sveikinant JAV LB valdybą 
už laiku atliktą patarnavimą 
visai lietuvių tautai, tenka 
palinkėti sėkmingo tolimesnių 
darbų atlikimo šio svarbaus mu
ziejaus statyboje.

Bronius Juodelis 
Willowbrook, IL, JAV

REIKIA DIDŽIUOTIS,
NE IŠJUOKTI

Perskaičius Stasės Se
mėnienės laišką „Duokim 
Lietuvai, bet neatimkim išjos”, 
man kilo keletas minčių.

Pirma, ar mes turim išjuokti 
tuos „pusmilijonierius, mili
jonierius ir bilijonierius”? Man 
atrodo, jog kaip tik mums reikia 
didžiuotis ir džiaugtis, kad lietu
viai imigrantai po Antrojo 
pasaulinio karo, nemokant 
anglų kalbos, įstengė, turėjo iš
tvermės ir, aišku, Dievo pagal
bos pasiekti tokias materialines 
aukštybes.

Antra, man sunku suprast, 
kodėl S. Semėnienė ir V. Šeš
tokas mano, kad vienintelė 
motyvacĮja dėl turto atsiėmimo 
yra gobšumas, t.y. „vidinis pini
go kirminas”? Ar išeivijos 
žmonės negalėtų norėti atsiimt 
tėvų bei senelių turtą tik iš prin
cipo? O gal išeivijos žmonės 
tikrai turėtų atiduot tėvų žemę 
Lietuvos valdžiai, kad jie iš
skirstytų ir pasinaudotų savo 
reikalams? Bet kas tada pasta
tys paminklą žuvusiems ir 
nukentėjusiems šeimos nariams 
ant tos žemės?

Pagerbkim ir paplokim tiem, 
kurie, išvaryti iš savo krašto dėl 
pavojaus gyvybei, įstengė 
sėkmingai įsikurti Amerikoje. 
Nevarykim juos atgal į Lietuvą, 
teigdami, kad tik tokiu būdu 
trnli irndvti. meile savotėvvnei.

Bet tuo pačiu, nepasiduokim ir 
nenusileiskim komunistų nu
sikaltimams, o be pykčio ir pa
vydo leiskim teisėtiems savi
ninkams atsiimti tai, kas pri
klauso.

Dr. Dalia Garūnaitė 
Sadauskienė 

Wheaton, IL 

NEDERA RAŠYTI NETIESOS

Š.m. liepos 8 d. „Drauge” 
buvo išspausdintas Antaninos 
Repšienės reportažas apie R. L. 
Bendruomenės susirinkimą, o 
reportažo gale pareikšta, kad A. 
Repšienė iš tos organizacijos 
pasitraukia, ir nurodytos to 
pasitraukimo priežastys. Į tai 
š.m. rugpjūčio 3 d. „Lietuvių 
balse” atsakė A. Svilionis, ap
kaltindamas A. Repšiene neob
jektyviu RLB susirinkimo apra
šymu ir dėl kitų, organizaciją 
aplankiusių, negerovių.

Ar dera ir moralu žeminti 
plačiai žinomą visuomenininkę, 
daugelio lietuviškų organizacijų 
aktyvią narę ir korespondentę, 
dažną dienraščio „Draugo” 
bendradarbę, taip pat anksčiau 
nusipelniusią RLB veikėją? Ge
riau nieko nerašyti, negu rašyti 
netiesą...

Vladas Pauža 
W. Bloomfield, MI

APIE ĮSPŪDŽIUS IR 
PREZ. BRAZAUSKĄ

Jau dvi savaitės kaip „Drau
ge” kasdieną skaitome rašytojos 
Aurelijos Balašaitienės „Trijų 
savaičių viešnagės” aprašymų 
skiltis, keliaujant po Lietuvą. 
Jos įspūdžiai, kaip visuomet, 
yra taiklūs, pastabūs ir ne vie
nam skaitančiam gali sukelti 
vadinamą „sentimentai jour- 
ney” jausmą. Įdomūs susi
tikimai su rašytojais, jos 
kūrybos aptarimo vakaras, bei 
liūdnai atrodantys vaikystėje 
matytų ir lankytų vietovių vaiz
dai, ir kt. Jai net pasisekė gauti 
audienciją pas prezidentą Bra
zauską.

Kai jis buvo paklaustas, ką 
reiškia rusų užsienio reikalų 
ministro Kozyrevo pareiškimas, 
kad „Rusija turi teisę ginklu 
ginti rusakalbių teises Baltijos 
valstybėse”, tai prezidentas to
kias pranašystes griežtai 
atmetė. Tačiau tai patvirtina,

kaip sunkiai dabartinės Rusijos 
viešpačiai dar tebeserga impe
rialistinio sindromo liga.

Kai kurie prez. Brazausko pa
reiškimai reikalingi patikslini
mo. Pirmiausia tai pilietybės 
reikalas. Jis sako: „Reikia tik 
pateikti minimalius dokumen
tus ir kiekvienas lietuvis be 
jokių problemų gali gauti pilie
tybę”. Bet iš „Respublikoje” 
1994 m. liepos 13 d. išspaus
dinto mūsų tautiečio Igno Bie
liūno, iš Australijos, laiško ma
tyti visai kas kita. Kai jis su 
žmona pernai bandė atgauti 
Lietuvos pilietybę, tai taip buvo 
įklampintas į biurokratų dumb
lynę, kad iš jos negalėjo išbris
ti. Visaip bandė, bet, pilietybės 
neatgavę, Bieliūnai nusivylę iš
vyko atgal į Australiją.

Toliau rašoma, kad Amerika 
nepripažįsta dvigubos pilie
tybės. Čia yra tik pusiau tiesa. 
Amerika dvigubą pilietybę tu
rinčius savo piliečius tyliai tole
ruoja. Dėl tokio požiūrio dvigu
ba pilietybe naudojasi nemažai 
Amerikos žydų, airių, prancūzų 
ir kitų. Tai kodėl lietuviams 
būtų daroma išimtis? Šiame 
pokalbyje prez. Brazauskas 
kreipėsi į išeivijos jaunimą, 
kviesdamas jį atvykti ir padir
bėti Lietuvos gerovei. Tačiau 
nepasakė, kur kreiptis į įstaigą, 
kuri organizuoja ir koordinuoja 
tokios talkos darbus. Kai dirbau 
mokyklose, ne vienas žydų 
kilmės mokinys, o vėliau ir 
studentai, pasipasakodavo, 
kokius darbus jie atlikę Izraelio 
gerovei. Viskas buvo tiksliai 
suorganizuota. Panašia kryp
timi veikia ir Amerikos Taikos 
korpuso organizacija. Kai per 
kelias vasaras su Amerikos mo
kytojais (APPLE) savanoriškai 
vykome į Lietuvą, tai visų dar
bų srautas buvo suplanuotas iki 
smulkmenų. Atvykę visi žino
jome savo darbų užduotis. Toks 
pasakymas „atvykite padėti 
Lietuvai” yra paviršutiniškas ir 
gan miglotas.

Todėl, žinant Lietuvos įstaigų 
abejingumą patarnauti žmogui, 
jaunimas, atvykęs be plano, 
greit pasijus įkliuvęs į užburtą 
biurokratijos ratą ir jų geri no
rai padėti Lietuvai nueis nie
kais.

Julius Veblaitis 
Union, NJ
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Viktutė Siliūnienė (kairėje) ir Dalia Lietuvninkienė susipažįsta su vaiko 
kūrybingumo principais „Žiburėlio” rengtoje paskaitoje lapkričio mėn.

Nuotr. Irenos Senkevičienės

A.tA.
BROLIS TADAS 
MARGIS, MIC

Gyveno Chicagoje, Tėvų Marijonų vienuolyne.
Mirė 1995 m. rugpjūčio 29 d., 10 vai. ryto, sulaukęs 84 

metų.
Gimė 1911 m. spalio 29 d. Gary, Indiana. Vienuolio įžadus 

davė 1935 m. liepos 16 d.
Pasišventusiai darbavosi Tėvų Marijonų spaudoje. Buvo 

nepamainomas „Draugo” spaustuvės darbininkas.
Nuliūdę liko: broliai — John, Anthony ir kun. Joseph Mar

gis, MIC; sesuo Suzanne Nau, daug sūnėnų ir dukterėčių.
Velionis buvo brolis a.a. seselės Damian, SSC ir vieno 

mirusio brolio bei antros mirusios sesers.
Velionis pašarvotas penktadienį, rugsėjo 1 d. nuo 2 iki 8 

v.v. Petkus Marųuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St.
Laidotuvės įvyks šeštadienį, rugsėjo 2 d. Iš laidojimo namų 

10 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10:30 vai. ryto gedulingos 
šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių brolis Tadas bus palaido
tas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, Tėvų Marijonų sklype.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę broliai, sesuo, giminės ir Tėvai Marijonai.

Laidotuvų direkt. Donald A. Petkus / Donald M. Petkus. 
Tt.1 5l19.47R-9.t4K arha 800.004.7800

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

Mūsų metai eina ir praeina. 
Plaukia dienos, kaip upe vanduo... 
Vieni kris, kiti vėl tęs jų dainą, 
Arba skausmą nebaigtą raudos...

Lacrima

A.tA.
PETRAS ŠMAIŽYS

Š.m. rugsėjo 4 d. sukanka penkeri metai, kai mirė mūsų 
mylimas Vyras, Tėvas ir Senelis.

Šią liūdną sukaktį minint, šv. Mišios bus atnašaujamos 
rugsėjo 3 d. 11 vai. šv. Mykolo koplyčioje, Hot Springs, Arkan- 
sas. Rugsėjo 4 d. 8 vai. ryto šv. Mišios bus aukojamos už jo 
vėlę Tėvų Jėzuitų koplyčioje, Čikagoje.

Gimines, draugus ir pažįstamus prašome prisiminti a.a. 
Petrą savo maldose.

Liūdinti žmona Salomėja ir vaikai — Saulius, Silvija, 
Rasa, Vida su šeimomis.

LIETUVOS AIDAI

veda KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 
Penktadieniais 7:00 v.v. — 8:00 v.v.

1450 AM banga.

Adresas: 2624 W. 69 St.
Chicago, IL 60629 

Tel. 219-696-2228/Tel. - Fax 219-696-7760 -

A.tA.
ZUZANA ŽILEVIČIENĖ 

Petrauskaitė
Gyveno Palos Hills, IL, anksčiau Chicagoje, Marųuette 

Parko apylinkėje.
Po sunkios ligos mirė 1995 m. rugpjūčio 28 d., 11:15 vai. 

vakaro, sulaukusi 67 metų.
Gimė Lietuvoje, Telšių apskrityje. Amerikoje išgyveno 

46 m.
Nuliūdę liko: vyras Stasys, motina Zuzana Petrauskienė; 

brolis Stasys ir jo sūnūs Alfonsas su žmona Debbie ir Rimas 
su žmona Vida bei jų dukros Laura ir Viktorija; brolis Bronius 
su žmona Irena ir jų vaikai — Edis, Bruno ir Kazys.

A.a. Zuzana priklausė Jaunimo Centro Moterų klubui, 
Liet. Bendruomenei, Putnamo Seselių rėmėjams, Lietuvos 
Dukterų Draugijai.

Velionė pašarvota ketvirtadienį, rugpjūčio 31 d. nuo 2 iki 
9 v.v. Petkus Marųuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 
Atsisveikinimas rugpjūčio 31 d. 6:30 vai. vakaro.

Laidotuvės įvyks penktadienį, rugsėjo 1 d. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto 
gedulingos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus 
palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Vietoje gėlių prašoma aukoti Lietuvos Našlaičių Globos 
komitetui arba Lithuanian Mercy Lift.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę vyras, motina, broliai su šeimomis.

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus/Donald M. Petkus. 
Tel. 312-476-2345 arba 800-994-7600.

Budrio Lietuvių Foto Archyvo valdybos narei

A.tA.
ZUZANAI ŽILEVIČIENEI

mirus, reiškiame gilią užuojautą jos vyrui STASIUI, 
daugelį metų rengusiam kasmetines lietuvių fotogra
fijos parodas Čikagoje.

Budrio Lietuvių Foto Archyvas

Mylimam broliui
A.tA.

VIKTORUI TAPULIONIUI

Lietuvoje mirus, „Saulutės” narei MEILUTEI TAPU- 
LIONYTEI KUSAK ir kitiems artimiesiems 
reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime.

„Saulutė”, Lietuvos vaikų globos būrelis

I t
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
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Antanas Jarūnas rūpinasi 
skautų,-čių transportacija į Dai
navoje rugsėjo 23 ir 24 d. vyk
siantį didžiulį skautiškos šeimos 
suvažiavimą. Visa skautija, nuo 
skautininkų,-ių iki prityrusių 
skautų,-čių bei visi Akademinio 
Skautų sąjūdžio nariai ragina
mi suvažiavime dalyvauti. Ne
turintieji transportacijos betar
piškai kreipiasi į skautininką 
Jarūną, tel. 708-289-8062. Suva
žiavimą ruošia LS Seserijos ir 
LS Brolijos skautininkų,-ių 
skyriai.

Maironio lituanistinė mo
kykla yra didžiausia bet kur už 
Lietuvos ribų. Kiekvieną šešta
dienį jos mokiniai pripildo 
Pasaulio lietuvių centrą jaunat
višku šurmuliu ir visiems aki
vaizdžiai parodo, kad „dar 
esame!”, dar turime ateitį. 
Naujieji mokslo metai šioje lit. 
mokykloje prasidės rugsėjo 9 d., 
naujų mokinių registracija tarp 
9 ir 10 vai. ryte. Jau užsiregist
ravę mokiniai renkasi į savo 
klases 9:45 vai. ryte. Mokyklos 
vadovybė prašo, kad visi moki
niai dėvėtų mokyklos marš
kinėlius. Po iškilmingo ati
darymo Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio misijos bažnyčioje 10 
vai. ryte, tėvai renkasi į apatinę 
PLC salę pirmajam šių mokslo 
metų susirinkimui. Pažymė
tina, kad Maironio mokykloje 
veikia 10 klasių ir vaikų 
darželis, į kurį priimami vaikai 
nuo 4 metų. Daugiau informa
cijų galima gauti, skambinant 
mokyklos direktorei Eglei No- 
vak 708-257-5918.

Stasė Bajalienė, Los 
Angeles, CA, siųsdama „Drau
go” prenumeratos mokestį ir vėl 
pridėjo 100 dol. Laiškučio iš
traukoje rašo: „Mes "Draugo ’ 
užmiršti negalime, jis visada 
mielai laukiamas. Dėkingi 
esame vyr. redaktorei Danutei 
Bindokienei už pabarimus, 
patarimus ir žinias. Stiprybės, 
ištvermės Jūsų sunkiame dar
be”. Tokie žodžiai tikrai su
teikia mums dvasinės paramos, 
o auka — labai reikalinga ir 
įvertinama. Už viską nuoširdus 
ačiū.

x A.a. Vlado Maciuko at
minimui artimieji paaukojo 
Lithuanian Mercy Lift $205. 
Nuoširdžiai dėkojame J. A. 
Biručiams, N. P. Bulikams, P. 
Leliūgai, V. J. Lendraičiams, I. 
C. Macke ir G. P. Žumbakiams. 
Reiškiame užuojautą šeimai.

(sk)

Pirmadienį, rugsėjo 4 d.,
Amerikoje yra valstybinė 
Šventė — Labor Day (Darbo 
diena). „Draugo” redakcija, 
administracija ir spaustuvė tą 
dieną nedirba, todėl antra
dienio, rugsėjo 5 d., dienraštis 
neišeis. Poatostoginis „Draugo” 
šeštadieninis priedas bus išleis
tas rugsėjo 9 dieną.

Lietuvos ambasadorius Va- 
i šingtone dr. Alfonsas Eidintas 
ateinančią savaitę lankysis 

i Čikagoje. Ta proga ambasa
dorius nori artimiau supažin
dinti mūsų visuomenę su pa
grindinėmis Lietuvos užsienio 
politikos kryptimis bei vykdo
mais ambasados darbais Va
šingtone. Šiomis temomis jis 
kalbės trečiadienį, rugsėjo 6 d.,
2 vai. popiet, „Seklyčioje”, penk
tadienį, rugsėjo 8 d., 7 vai. va
kare, „Bočių” salėje Pasaulio 
lietuvių centre, Lemonte, o šeš
tadienį, rugsėjo 9 d., 7 vai. vak.,
Balzeko Lietuvių kultūros•
muziejuje. Į šeštadienio susi
tikimą su ambasadoriumi ypač 
kviečiami neseniai iš Lietuvos 
atvykę tautiečiai — bus proga 
pasidalinti problemomis bei 
rūpesčiais, iškylančiais, besiku- 
riant svetimame krašte.

Vysk. Hansas Dumpys daly
vaus ir sukalbės invokaciją 
Mažosios Lietuvos Rezistencinio 
sąjūdžio ir ML fondo suvažia
vimo atidaryme šį šeštadienį, 
rugsėjo 2 d., įvyksiančiame 
Balzeko Lietuvių Kultūros 
muziejuje. Pradžia 8:30 vai. 
ryto. Visuomenė kviečiama 
dalyvauti.

Chicagos skautų ir skaučių
bendra stovyklų uždarymo ir 
tuntų vienetų naujųjų veiklos 
metų pradžios bendra sueiga 
sekmadienį, spalio 1 d., vyks 
Lietuvių centre, Lemonte. Su
eiga bus pradėta dalyvavimu 9 
vai. šv. Mišiose Palaiminto Jur
gio Matulaičio misijoje. Po 
Mišių bendra sueiga lauke — 
gražiam orui esant. Lietingo oro 
atveju, sueiga vyks Lietuvių 
centro žemutinėje salėje.

Ar norite nustoti rūkyti, bet
„valia šlubuoja”? Šv. Kryžiaus 
ligoninėje rugsėjo 6 d. prasideda 
speciali programa-seminaras, 
padėsiąs rūkantiesiems mesti šį 
žalingą sveikatai įprotį. Progra
mos pradžia 7 vai.v., tęsis iki 8 
vai. v. Daugiau informacijų apie 
šią „Fresh Start” programą tei
kiama telefonu (312) 471-8600.

x Ona ir Bronius Balčiū
nai, Manahawkin, NJ, remia 
Lietuvoje našlaitį Saulių. Pra
tęsdami paramą atsiuntė $150 
— metinę našlaičio paramą. 
Našlaičio vardu dėkojame! „Lie
tuvos našlaičių globos” 
komitetas.

(sk)
x Lietuvos partizanams 

padėti, per „Lietuvos Partizanų 
Globos Fondą” aukojo: po $100 
— Leonas ir Nijolė Maskaliū- 
nai, Palos Park, Antanas 
Dundzila, Mc Lean, VA, Algir
das P. Kleblinskas, Hinsdale, 
IL, ir XY; $20 — Danutė 
Krivickas, Clarks Summit, PA. 
„Lietuvos Partizanų Globos 
Fondas” aukotojams dėkoja.

(sk)
x Ieškoma asistentė dantis

to kabinete. Darbas ketvirta
dieniais ir penktadieniais,
Downers Grove, IL apylinkėje. 
Turi kalbėti angliškai. Kreiptis: 
708-960-3113.

(sk)
ARAS ROOFING

Arvydas Kiela 
Dengiame ir taisome 

visų rūšių stogus 
Tel. 708-257-0746 

Skambinti po 6 v.v. i

ARTĖJA 37-TŲ JŲ MOKSLO 
METŲ PRADŽIA PLI

Pedagoginis lituanistikos in
stitutas rugsėjo 9 d. pradeda 
37-tuosius mokslo metus. Ši 
mokslo įstaiga Čikagoje yra 
išleidusi 20 absolventų laidų. 
Dauguma tų jaunuolių yra dir
busių ar dirbančių lietuvių 
išeivijos švietimo bei kultūrinio 
darbo srityse. Kai kurie yra iš
vykę iš Čikagos; kai kuriems 
profesiniai įsipareigojimai nelei
džia šeštadienius skirti lituanis
tinei mokyklai. Pedagoginis 
lituanistikos institutas didžiuo
jasi tais visais jaunuoliais, kurie 
yra jį baigę arba, kiek sąlygos 
leido, jį lankė.

Baigusieji nuolat palaiko ryšį 
su šia institucija, labai dažnai 
naudojasi instituto biblioteka 
arba Lituanistikos tyrimo ir stu
dijų centro tvarkomu Pasaulio 
lietuvių archyvu. Studentams, 
baigusiems trejų metų PLI 
kursą, daugelis universitetų 
užskaito keletą kreditų ir tuo 
būdu studentas sutaupo laiko ir 
lėšų.

Kas dėstoma ir kas dėsto Pe
dagoginiame lituanistikos ins
titute? Lietuvių kalbą — Juozas 
Masilionis; Lietuvos istoriją — 
Jonas Dainauskas; lietuvių li
teratūrą — PLI direktorė Stasė 
Petersonienė; lietuvių kalbos 
metodiką — Juozas Plačas; 
Lietuvos geografiją — Milda Ša
tienė.

Pedagoginio lituanistikos in
stituto rektorius yra prof. dr. 
Jonas Račkauskas, 1968 m. 
baigęs šį institutą. Institutas tu
ri ir savo paruoštų lektorių: dr. 
Robertas Vitas ir lektorius 
Jonas Variakojis talkina LietUr 
vos istorijos paskaitoms; Ramu
tė Plioplytė dėsto lietuvių 
kalbos kultūros kursą. Jos spe
cialybė — anglų kalbos įtaka 
lietuvių kalbai. Audrė Budrytė, 
aktorė, dėsto lietuvių tauto
saką. Alida Vitaitė, aktorė, 
dėsto lietuvių dramą. Jūratė 
Jankauskaitė dėsto metodiką 
nemokantiems lietuviškai. Tam 
turi patyrimą, nes kelis metus 
Dariaus ir Girėno mokykloje 
mokė nemokančius lietuviškai.

Praeitais mokslo metais PLI 
suorganizavo labai sėkmingą 
lietuvių kultūros seminarą, 
kuriam vadovavo dr. Arvydas 
Žygas, taip pat baigęs PLI.

Pedagoginiame lituanistikos 
institute nėra kartų skirtumo. 
Senųjų patirtis, jaunųjų naujų 
metodų pritaikymas pagal 
įprastas šio krašto mokymo sis
temas sudaro darnų lektorių 
bendradarbiavimą.

Yra sakoma, kad gilus vanduo 
yra ramus, kad tik siauri upe
liukai garsiai čiurlena. Galbūt, 
tačiau Pedagoginis lituanistikos 
institutas mano, kad verta pasi
reklamuoti. O tikslas — para
ginti ir kviesti jaunuolius, bai
gusius aukštesniąsias lituanis
tines mokyklas, lankyti Peda
goginį lituanistikos institutą. 
Primename, kad PLI galima 
studijuoti ir neakivaizdiniu 
būdu. Šitaip pas mus dabar 
studijuoja penki įvairių uni
versitetų studentai.

Stasė Petersonienė

x „Atiminimui brangaus 
tėvelio Petro Pipiro, mirusio 
prieš 50 metų skiriu $500 
Žemaitijos vaikams”, rašo 
Sonė Pipiraitė-Tomarienė. 
Žemaitijos našlaičių vardu 
dėkojame už tokią didelę auką 
ir gražų a.a. Tėvelio prisimi
nimą. „Lietuvos našlaičių glo
bos” komitetas, 2711 W. 71 
St., Chicago, IL 60629.

(sk)
x TRANSPAK praneša: 

„Lietuvos valstybės biudžete 
sveikatos apsaugai šiais metais 
skirta 11.7% viso biudžeto”. 
Siuntiniai ir komercinės siun
tos į Lietuvą. Maisto siuntiniai. 
TRANSPAK, 2638 W. 69 St., 
Chicago, IL 60629, tel. 312- 
436-7772.

(sk)
x Akcijų, bonų bei kitų ver

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

(sk)

Santaros-Šviesos suvažiavi
me Liūtas Mockūnas skaitys pa
skaitą „1941 m. sukilimas revi
zionistiniu žvilgsniu”. Jo 
paskaita bus penktadienį, rug
sėjo 8 d. Camp Ranora, Waterv- 
liet, Michigan.

x Šį penktadienį, šešta
dienį ir sekmadienį 10 vai. 
vakaro kviečiame į „Gintaro” 
klubą, 2548 W. 69 St., tel. 
312-476-0400. Jums dainuos 
svečiai — Vytautas Šiškauskas, 
Kęstutis Alčiauskis. Linkime 
šventinės nuotaikos ir pata
riame nevėluoti.

(sk)
x Jei reikia įsigyti vai

ravimo teises (IL Driver’s 
License), kreipkitės į Ed Šuma
ną, tel. 1-708-246-8241. Aš 
padedu pensininkams.

(sk)

(DOMI POPIETĖ 
„SEKLYČIOJE”

Rugpjūčio 23 dienos popietę 
pradėjo programų vadovė Elena 
Sirutienė, pasidžiaugdama gau
siai susirinkusiais vyresniai
siais. Kartu pristatė prelegentę 
Aldoną Šmulkštienę, kuri pla
čiau nušvietė žurnalo „Pensi
ninkas” atsiradimą.

Prelegentė A. Šmulkštienė, 
buvusi vokiečių kalbos moky
toja, uoli visų gerų darbų talki
ninkė, daug padedanti vyresnie
siems lietuviams. Ji labai 
konkrečiai papasakojo apie 
vyresniųjų mėgstamą „Pensi
ninko” žurnalą, pateikdama 
daug skaičių. Pirmasis žurnalo 
numeris pasirodė Čikagoje 1984 
metais ir tebuvo vos 4 puslapių. 
Nuo 1985 metų, paėmus reda
guoti Karoliui Milkovaičiui, jis 
padidėjo ir jau buvo spaus
dinama 400 egzempliorių. 
Prenumeratorių skaičius 
kasmet didėjo, ir jo turinys 
tobulėjo. Nuo 1987 m. jau pra
dedama jį siuntinėti į Kanadą, 
Europą ir Australiją. Dabar 
prenumeratorių skaičius jau pa
siekė 1450 egzempliorių. Jį lei
džia Liet. Bendruomenė JAV-se. 
Po toji pateikė ilgamečio redak
toriaus K. Milkovaičio trumpus 
biografinius duomenis. Jau 
Vokietijoj būdamas pradėjo 
bendradarbiauti lietuvių spau
doje. 1950 m. atvykęs į JAV įsi
jungė į lietuviškų organizacijų 
veiklą, bendradarbiavo liet. 
laikraščiuose ir žurnaluose. 
Išleido 2 knygas: romaną ir 
poezijos rinkinį. Labai 
kruopščiai renka iš anglų spau
dos mums naudingą medžiagą ir 
pateikia „Pensininko” žurnalui.

„Pensininką” administruoja 
ir ekspedijuoja mums gerai 
pažįstama programų vadovė 
Elena Sirutienė su talkininkais, 
kurių tarpe yra Vėlavičiai, J. 
Žebrauskas, Gaigalienė ir kt. Ji 
kvietė visus įsijungti į žurnalo 
bendradarbių eiles, parašant, 
kaip savo dieneles leidžia pen
sininkai.

Po trumputės pertraukos va
dovė E. Sirutienė pristatė 2 mie
lus svečius iš Lietuvos: oper. 
solistą Vincentą Kuprį ir 
Eugeniją Kuprytę, III kurso 
konservatorijos studentę. 
Pakvietė juos pradėti dainų 
programą.

Sol. V. Kuprys, pasveikinęs 
visus susirinkusius, akompa
nuojant dukrai E. Kuprytei, 
pradėjo programą su liet. 
populiariomis dainomis: „Kur 
lygūs laukai”, „Oi atkilokit var
telius”, „Šią naktelę per nak
telę”, „Tyliai plaukia mano 
dainos” (versta iš italų). Toliau 
perėjo prie operos arijų: Don 
Bazilio arija iš „Sevilijos kir
pėjo”, iš „Fausto” „Vien tik 
auksas valdo mus”. Toliau dar 
padainavo Griego „Myliu tave” 
ir neopolitanišką dainą „Pasa
kykit, mergelės”. Prieš baig
damas koncertą, pasisakė buvęs 
Sibiro tremtinys nuo 1941 m. 
birželio 14 d., priklausąs polit. 
kalinių ir tremtinių chorui ir iš 
to choro repertuaro padainavo 2 
patriotines dainas: „Kaip 
brangi esi, žeme tu gimta” 
(Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos) 
ir „Brangiausios spalvos”. Už 
arijas ir už šias dainas susilaukė

Jaunimas talkininkauja Lithuanian Mercy Lift organizacijai labdaros darbuose. Džiugu, kad 
jaunieji seka savo tėvelių pėdomis, kurie taip pat uoliai darbuojasi LML gretose.

Būrelis pavėsiautojų ir poilsiautojų Pasaulio lietuvių centro gegužinėje rugpjūčio 20 d.
Notr. Vytauto Jasinevičiaus

Stasys Džiugas, buvęs 
ilgametis „Draugo” administ
racijos reikalų vedėjas, jau 
užsisakė stalą į „Draugo” ban
ketą, kuris bus rugsėjo 24 d., 
sekmadienį, Martiniųue salėje. 
Jis ragina ir kitus savo pažįs
tamus bankete dalyvauti, nes 
bus malonu susitikti seniai 
matytus bičiulius.

Čikagos lituanistinė mo
kykla, veikianti Jaunimo cent
ro patalpose, mokslo metus pra
deda šeštadienį, rugsėjo 9 d. Mo
kyklai sėkmingai vadovauja 
direktorė Jūratė Dovilienė.

Rugsėjo 2 d., šeštadienį, 9:30 
vai. ryte, Šv. Kazimiero vienuo
lyno koplyčioje bus aukojamos 
šv. Mišios, prašant Dievo 
malonės, kad kazimieriečių 
kongregacijos įsteigėja Motina 
Marija Kaupaitė būtų paskelb
ta palaimintąja. Visi kviečiami 
šv. Mišiose dalyvauti ir kartu 
pasimelsti, nes ir Kristus yra 
pasakęs, kad drauge besi
meldžiančiųjų Dangiškasis Tė
vas visuomet išklauso.

Šv. Antano parapijos bažny
čioje, Cicero, IL, šį sekmadienį, 
rugsėjo 3 d., 11 vai. šv. Mišias 
aukos ir pamokslą pasakys sve
čias iš Lietuvos, Žygaičių 
parapijos klebonas kun. Alioni- 
das Budrius. Šiose šv. Mišiose 
dalyvauti kviečiami ne tik 
Cicero lietuviai, bet ir iš pla
tesnių apylinkių.

nepaprasto klausytojų entu
ziazmo, nes visi jau irgi buvo įsi
jungę į dainavimą.

Pabaigai programų vadovė 
nuoširdžiai dėkojo prelegentei 
A. Šmulkštienei už paskaitą ir 
sol. V. Kupriui bei jo dukrai 
Eugenijai už puikią dainų 
programą, kurią tokio lygio 
retai tegalima išgirsti. Be to, 
dar priminė, kokia šiandien 
svarbi data rugpjūčio 23-oji — 
tai hitlerinės Vokietijos ir Sov. 
Sąjungos sutarties pasirašymo 
diena, kur buvo pasidalyta 
Europa, ir tai nulėmė Lietuvos 
nepriklausomybės netekimą, 
kai ją okupavus Sov. Sąjungai, 
žiaurioji vergija užsitęsė net 50 
metų. Baigdama kvietė visus 
pasilikti pietų ir jaukiai pabend
rauti.

Apol. P. Bagdonas

LIETUVIS KANDIDATUOJA Į JAV 
SENATĄ .

Aukštas, tamsiaplaukis dėdė 
turėjo „bučernę” (mėsinę) ir 
langų parduotuvę. Visi Bridge- 
porte jį pažinojo ir vieną dieną, 
plačiai šypsodamasis, dėdė Joe 
Spaitis pranešė, jog kandidatuos 
Čikagos miesto rinkimuose. 
Kilo nepaprastas susidomėjimas 
ne tik giminėje, bet ir visame 
Bridgeporte. Nepaisant poli
tinių nusistatymų, 1949 metais 
visi balsavo už dėdę Spaitį, nes 
jis buvo „mūsų žmogus”.

Dabar, kaip niekuomet, Illino- 
jaus lietuviai turi progą turėti 
lietuvių kilmės senatorių JAV 
senate. Šiuo metu Illinois vals
tijai Senate atstovauja Carol 
Moseley Braun ir Paul Simon, 
žadantis nekandidatuoti atei
nančiuose rinkimuose. Į jo vietą 
kandidatuoja Kongreso atstovas 
Richard Durbin, kurio motina 
gimusi Jurbarke.

Būdamas Atstovų rūmuose, 
Richard Durbin daug kartų įro
dė savo ištikimybę Lietuvai. 
Kadangi jis Kongrese jau nuo 
1982 m., kritišku Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo 
laikotarpiu Durbin ne tik pra
vedė daugelį rezoliucijų už Lie
tuvą, bet reikalavo 10 mln. 
dolerių humanitarinės paramos 
padėti atsistatyti po blokados. 
Jis įsteigė „Baltic Freedom 
Caucus”, vedė delegacijas pas 
prezidentą Bush, pakartotinai 
spaudė Rusijos ir JAV pre
zidentus išvesti rusų kareivius 
iš Lietuvos, išgelbėjo „Radio 
Free Europe” transliacijas ir 
remia įkūrimą Baltijos komer
cinio centro verslui puoselėti.

Richard Durbin gimė 1944 m. 
lapkričio 21 d., East St. Louis, 
IL. Baigęs Assumption High 
School, lankė Georgetovvn Uni- 
versity, studijuodamas ekono
miką ir užsienio tarnybą. Gavęs 
bakalaurą, mokslus tęsė ir 1969 
tame pačiame universitete įsi
gijo „doctor jurisprudence” 
laipsnį, o 1994 m. Milliken 
universitetas suteikė jam gar
bės daktaro laipsnį. Su žmona 
Loreta užaugino du sūnus ir 
dukrą. Richard Durbin priklau
so įtakingiems Kongreso komi
tetams ir jo kandidatūrą remia 
dabartiniai Illinois senatoriai.

Šie rinkimai tikrai įrodys

lietuvių ir apskritai baltiečių 
vieningumą. Joks kitas sena
torius neužstos mūsų interesų 
kaip Richard Durbin, nes jis yra 
buvęs Lietuvoje, dirbęs su 
Vytautu Landsbergiu, gerai 
žino Lietuvos kryžiaus kelius, 
siekiant nepriklausomybės, su
pranta Lietuvos sunkumus, in
tegruojantis į Vakarus ir dirbęs 
su Mercy Lift, užjaučia Lietuvos 
vargšus.

Be abejo, į Amerikos senatorius 
kandidatuos ir kiti, už kuriuos 
kitu atveju būtų galima mielai 
balsuoti. Bet šį kartą susiimkim 
— ne tik žodžiais, bet darbais ir 
pinigais, remkim „savą žmogų” 
Richard Durbin. Tai būtų pir
mas lietuvis JAV Senate. Jis 
rimtas, gerbiamas savo kolegų 
ir mums jau įrodęs savo rūpestį 
savo motinos tėvyne.

Penktadienį vakare, tarp 7:30 
ir 9:30 vai. (rugsėjo 15 d.), 
Pasaulio lietuvių centre 
Lemonte ruošiamas susitikimas 
su Kongreso nariu Richard Dur
bin. Yra jau tokia gyvenimo 
realybė, jog reikia pinigų, kad 
kandidatai pravestų sėkmingą 
kampaniją. Jei šį kartą visi 
sugebėsime jungtis su Richard 
Durbin, bus didelis laimėjimas 
mums ir Lietuvai, ir nebereikės 
verkšlenti, kad Amerikos 
valdžioje nėra nuoširdaus mūsų 
reikalų gynėjo. Visi kviečiami, 
dideli ir maži laukiami džiaugs
mingai ir nuotaikingai Richard 
Durbin kandidatūros pradžiai. 
Paspauskime jam ranką, palin
kėkime sėkmės, pasiūlykime 
dirbti jo kampanijoje, padė
kokime už jo pastangas užtarti 
Lietuvą.

Indrė Tijūnėlienė

Lietuvių Operos choras
kviečia naujus dainininkus 
jungtis į chorą komp. Banaičio 
„Jūratės ir Kastyčio” operos pa
statymui. Norintieji ir galintieji 
dainuoti, ypač neseniai atvykę 
iš Lietuvos, kviečiami atvykti į 
pirmąją naujo sezono repeticiją 
rugsėjo 8 d., penktadienį, 7:30 
vai. vak., Jaunimo centre. Taip 
pat šiam sukaktuviniam 40 
metų veiklos sezonui kviečiami 
sugrįžti į chorą ir tie, kurie yra 
dainavę bet kada praeityje. 
Mūsų laukia įdomus dainavimo 
sezonas!

„Ciceriečiai nori pasišokti”, 
— pareiškė Cicero lietuvių vi
suomenės veikėjas Mindaugas 
Baukus, užsisakydamas stalą į 
„Draugo” pokylį. Jis puikiai 
žino, kad šauniausias šio sezono 
pradžios renginys — tai „Spau
dos balius”, ruošiamas „Drau
go” renginių komiteto rugsėjo 
24 d. Kadangi šokiams gros 
Ričardo Šoko orkestras, galima 
tikėtis tikrai smagios muzikos, 
prie kurios visiems bus malonu 
pasišokti (ne tik ciceriečiams). 
Užsisakykite stalus „Draugo” 
adminisli ;i< i joj’
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