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Rinkimams
artėjant

Socialdemokratai: LDDP 
„griebiasi gelbėjimo rato”
Vilnius, rugpjūčio 5 d. 

(AGEP) — Socialdemokratai 
mano, kad siūlydama sustiprin
ti prezidento įgaliojimus, LDDP 
„griebiasi gelbėjimo rato”, nu
jausdama savo pralaimėjimą bu
simuosiuose parlamento rinki
muose. LDDP tikisi nors „užsi
kabinti už prezidentūros”, tei
gia Seimo socialdemokratų 
frakcijos narys Nikolajus Med
vedevas.

LDDP siūlomas Konstitucijos 
pataisas jis prilygino Balta
rusijos prezidento Aleksandr 
Lukašenka turimiems įgalioji
mams.

Praėjusią savaitę LDDP pa
skelbė apie iniciatyvą pakeisti 
Konstituciją, numatant prezi
dentui platesnes teises paskelb
ti pirmalaikius Seimo rinkimus, 
suteikti šalies vadovui teisę 
savarankiškai skirti ir atleisti 
užsienio reikalų, vidaus reikalų 
bei krašto apsaugos ministrus 
bei sustiprinti prezidento galią 
teismams.

N. Medvedevas spaudos kon
ferencijoje pirmadieni sakė, kad 
socialdemokratai negali pritarti 
nė vienam siūlymi sustiprinti 
prezidento įgaliojimus, nes 
visuomet buvo už parlamentinę, 
o ne prezidentinę respubliką.

Pasak Seimo nario, socialde
mokratų programoje numatytos 
priemonės mažinti prezidento 
{galiojimus.

Seimo rinkimus laimės 
socialdemokratai, 

krikščionys demokratai ir 
konservatoriai

Socialdemokratai kartu su 
krikščionimis demokratais ir 
konservatoriais ketina laimėti

Prasideda antrasis 
kompensacijų mokėjimo 

etapas
Vilnius, rugpjūčio 5 d. 

(AGEP) — Nuo rugpjūčio 6-osios 
pradedamos mokėti valstybės 
kompensacijos visiems pensi
ninkams, praradusiems pinigus

„Naftotiekis” didina 
įstatinį kapitalą

Vilnius, liepos 31 d. (AGEP) 
— Specialios paskirties akcinė 
bendrovė „Naftotiekis” didins 
įstatinį kapitalą nuo 14.92 mln. 
litų iki 63 mln. litų.

Kapitalą bendrovė daugiau 
kaip 48 mln. litų didins iš per
kainojimo rezervo ir iš nepa
skirstytųjų rezervų. Papildomai 
bus išleista 4 mln. 807,000 
paprastųjų vardinių akcijų. 
Vienos akcijos nominali vertė — 
10 litų.

Minėta akcijų emisija bus per
duota bendrovės akcininkams. 
, Šią procedūrą turi įteisinti 
visuotinis akcininkų susirin
kimas. Vyriausybė įpareigojo 
Energetikos ministerijos įga
liotinį, atstovaujantį „Naf
totiekio” įmonėje valstybės in
teresams, balsuoti už įstatinio 
kapitalo didinimą iš bendrovės 
lėšų.

Šiuo metu 90 proc. „Naftotie
kio” akcijų arba 13,42 mln. litų 
įstatinio kapitalo priklauso 
valstybei.

1 Nikolajus
Medvedevas

busimuosius Seimo rinkimus 
pagal proporcinę sistemą.

Nikalojus Medvedevas teigia, 
kad rinkimuose pagal pro
porcinę sistemą krikščionys 
demokratai iškovos 18 vietų, so
cialdemokratai —15, o konser
vatoriai —14 vietų. Kitoms par
tijoms — demokratų, valstiečių, 
Centro sąjungai, tautininkams 
— Seimo narys iš viso progno
zavo 23 vietas.

Tuo tarpu LDDP, pagal social
demokratų atliktą analizę, ap
skritai negaus vietų pagal pro
porcinę sistemą. Pasak N. Med
vedevo, LDDP gali gauti 4-5 
proc. balsų, tačiau gali net ir jų 
negauti.

Pagal pataisytą rinkimų įsta
tymą, norėdama užsitikrinti 
vietas busimajame Seime, par
tija turi surinkti ne mažiau 5 
proc. rinkėjų balsų. Tačiau pre
zidentas pasiūlė atstatyti anks
tesnį reikalavimą, kad parti
joms užtektų 4 proc. balsų.

N. Medvedevas sakė, kad so
cialdemokratams padėjo atlikti 
analizę pasaulinis socialdemo
kratų judėjimas, tačiau dau
giausia . remtasi savo jėgomis. 
Kartu jis pripažino, kad progno
zės Lietuvoje yra dar nepatiki- 
mesnis dalykas, nei būrimas iš 
kavos tirščių.

Socialdemokratų prognozės 
pateiktos praėjus vos kelioms 
dienoms po LDDP paskelbtos 
analizės, pagal kurią pergalę 
proporciniuose rinkimuose švęs 
konservatoriai ir LDDP, gau
siantys po 18 vietų. Socialde
mokratams LDDP prognozavo 3 
vietas, jeigu bus sumažintas 
rinkimų baijeras.

bankrutavusiuose bankuose. 
Jiems bus išmokama visa indė
lių apsaugos įstatymų numaty
toji kompensacija, tai yra, ne 
daugiau kaip 4,000 litų.

Nuo birželio 4 d. iki šiol ne 
didesnės kaip 4,000 litų kom
pensacijos buvo mokamos I ir II 
grupės invalidams, vienišiems 
pensininkams ir mirusio indė
lininko paveldėtojams.

Finansų ministerijos skyriaus 
vyriausioji ekonomistė Lina 
Skorochodovaitė BNS sakė, jog 
iki Šiol į devynių bankrutavusių 
bankų sąskaitas iš valstybės 
biudžeto pervesta maždaug 7 
mln. litų, o indėlininkams išmo
kėtą apie 6 mln. litų.

Pirmadieni į bankų sąskaitas 
finansų ministerija perveda dar 
5 mln. litų, o vėliau, jei reikės, 
lėšų bus skirta papildomai.

Trečiasis kompensacijų mokė
jimo etapas prasidės rugsėjo 17 
d. — tuomet visiems kitiems 
indėlininkams bus mokama ne 
daugiau kaip 1,000 litų. Likusi 
kompensacijos dalis jiems bus 
išmokėta ateinančiais metais, o 
jei atsiras papildomų lėšų, gal
būt ir šiemet.

Visų 9 bankrutavusių bankų 
indėlininkų kompensacijoms 
reikės maždaug 30 mln. litų. 
Šių metų biudžete tam skirta 20 
mln. litų, likusi suma bus

Liepos 2 d. padedant Varšuvos ir Krokuvos miestų valdininkams, Lenkijoje buvo surengta 
konferencija. Kaip pranešė Lenkijos naujieną agentūra PAP, joje bus ieškoma Čečėnijos problemos 
sprendimo būdų. Forume dalyvauja Čečėnijos, Lenkijos, Danijos, Lietuvos, Jordanijos bei Rusi
jos žmogaus teisių gynėjai. Planuojama paruošti laiškus, skirtus Jungtinėms Tautoms ir Europos 
Tarybai, projektus būsimai konferencijai, įvyksiančiai šiemet Londone.

Kol Maskvoje neskubama imtis priemonių sureguliuoti Čečėnijos konfliktą, rusų kareiviai 
(nuotr.) renka sužeistuosius ir žuvusius Čečėnijos karo veiksmuose.

Reuter nuotr. „Lietuvos ryte”.

Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, ĮTAR TAS, BNS, RLA žinių agentūrų pranešimais)

Kijevas. Dviejų Baltarusijos 
opozicijos vadovų — Zenon Poz- 
niak ir Sergej Naumčik — pra
šymas suteikti politinį prie
globstį JAV išryškina žmogaus 
teisių trūkumus buvusioje 
SSRS teritorijoje. Baltarusija 
pateko į žmogaus teisių gynimo 
grupių akiratį po to, kai pre
zidentas Aleksandr Lukašenka 
atleido laikraščių redaktorius, 
sustabdė profsąjungų veiklą ir 
uždraudė demonstracijas der-

Lietuviai
igg olimpiadoje

Atlanta 199$

* Lietuvos krepšinio rinkti
nė, rugpjūčio 2 d. rezultatu 
80-74 nugalėjusi Australijos 
krepšininkus, iškovojo olim
pinius bronzos medalius. Auksą 
laimėjo JAV krepšininkai, si
dabrą — Jugoslavijos rinktinė. 
Lietuvos komandoje paskutinį 
kartą žaidė Arvydas Sabonis ir 
Šarūnas Marčiulionis. Kaip pa
sakė korespondentams Š. Mar
čiulionis, jie užleidžia vietas 
jaunesniesiems žaidėjams.

* Sporto arbitražo teismas 
sekmadienį gana netikėtai 
atšaukė kelių sportininkų, tarp 
jų ir Lietuvos dviratininkės 
Ritos Razmaitės, diskvalifika
ciją. Po šio teismo sprendimo 
TOK gen. direktorius Fancous 
Carrard patvirtino, jog sankci
jos sportininkams bus atšauk
tos. Sportininkų, kurių orga
nizme buvo rasta bromantano, 
diskvalifikacija bus panaikinta, 
o pasiekti rezultatai — užskai
tyti.

Rusijos olimpinė misija ape
liavo, jog bromantanas nėra sti
muliatorius ir šio preparato 
nėra draudžiamų preparatų są
raše. Bromantano vartojimas 
buvo motyvuojamas noru sus
tiprinti sportininkų imunitetą,

. mokama kitąmet.
Kompensacijos iš valstybės 

biudžeto mokamos „Lietuvos 
verslo”, „Balticbank”, Komer
cijos ir kredito, „Ateities”, 
„Kooperacijos”, „Sekundės”, 
Kredito, „Apus” ir „Nidos” 
bankų indėlininkams.

Bankrutavusiuose bankuose 
gyventojai turėjo 66.5 mln. litų 
indėlių. 

liaus nuėmimo metu. Apie 200 
žmonių nuteisti trumpai kalėti 
už dalyvavimą protestuose prieš 
prorusišką politiką. Buvęs Bal
tarusijos užsienio reikalų mi
nistras pareiškė, kad negalima 
nuslėpti, jog žmogaus teisės yra 
pažeidžiamos. Daromas spaudi
mas opozicijai;*tietparlamentas  
neturi galimybės naudotis tele- 
vizįja.

Maskva. Rusijos prezidentas 
Boris Jelcin išsekęs po savo per
galės rinkimuose, jam būtina du 
mėnesius pailsėti. Kaip tvirtina 
prezidento patarėjas Georgij 
Satarov, „intelekto požiūriu 
Jelcin labai stiprus”, Tačiau 
fiziškai Boris Jelcin „labai susi
dėvėjo”.

New Delis. Japonija suteiks 
Latvijai, Lietuvai ir Estijai 
techninę pagalbą tobulinant 
uostų ir transporto priemones. 
Tokijas nusiųs inžinierius į 
Baltijos valstybes, trijų šalių 
žmonės bus mokomi Japonijoje, 
— susitikime su Latvijos užsie
nio reikalų ministru Valdis Bir- 
kavs pareiškė Japonijos užsie
nio reikalų ministras Yukihiko 
Ikeda.

Jeruzalė. Izraelio vyriausybė 
nusprendė panaikinti žydų gy
venviečių plėtimo draudimą, 
tuo sudarydami palankias sąly
gas žydų naujakurių plėtimuisi 
arabų žemėse. Į gyvenvietes, 
kuriose įsikūrė 130,000 žydų, 
maždaug du milijonai pales
tiniečių žiūri kaip į pagrindinę 
kliūtį taikos procese.

Londonas. Britanijos laik
raštis „Sunday Times” pranešė, 
kad JAV ruošia planą specialių 
oro desanto pajėgų pagalba 

įveikiant drėgmę bei karštį At
lantoje.

Trijų narių Sporto arbitražo 
teismas galutinį sprendimą 
priėmė, išklausęs nepriklau
somų ekspertų išvadų.

Panaikinus penkias diskva- 
lifikacijas, Atlantoje kol 
kas nėra įregistruota nė vieno 
dopingo vartojiino atvejo. Pa
skutiniai tyrimų'rezultatai bus 
trečiadienį. Jei nebūtų nė vieno 
teigiamo dopingo tyrimo, Atlan
tos žaidynės taptų pirmosiomis 
po 1968 m. olimpiados Meksiko
je, kada neužfiksuojamas nė 
vienas dopingo vartojimo atve
jis. 

suimti Radovan Karadzic bei 
kitus karo nusikaltimais kalti
namus Bosnijos serbų vadus. 
Laikraštis, remdamasis JAV ir 
Britanijos žvalgybų šaltiniais, 
teigia, kad JAV kariškiai 
rengia specialų oro desanto žygį 
į Karadzic būstinę Pale mieste. 
Tačiau, laikraščio teigimu, Bri
tanija atmes bet kokį JAV 
prašymą padėti surengti šią 
akciją, nes~Karadzic suėmimas 
sukeltų serbų atsaką prieš 
NATO karius.

Jeruzalė. JAV tikrina, ar 
dešimtys mln. dolerių, kurie 
pateko į šalį iš Sveicacijos po II 
pasaulinio karo, nėra nacių 
konfiskuoti žydų ar kitų karo 
aukų pinigai. JAV komercijos 
sekretoriaus pavaduotojas 
Stuart Eizenstat sakė, kad 
pinigai po karo pateko į JAV 
pagal susitarimą su Šveicarija. 
Jis sakė, kad „mes žinome, jog 
Šveicarijos vyriausybė 1946 m. 
pervedė JAV vyriausybei nema
žas pinigų sumas, galimas daly
kas, pagrobtų pinigų”. Žydų 
vadovai spaudžia Šveicarijos 
bankininkus, kad šie patikrin
tų, ar nėra senose sąskaitose 
tebelaikomų žydų aukų pinigų.

Teheranas. Sekmadienį Ira
no laikraščiai pareiškė, kad 
JAV turi patylėti, jeigu nepa
teikia įrodymų, jog Teheranas 
susijęs su išpuoliu prieš JAV 
kariškius Saudi Arabijoje. Ang
lų kalba leidžiamas „Iran 
News” teigia, kad JAV turi ar
ba pateikti kaltinimus patvir
tinančius dokumentus, arba nu
tilti. Praėjusį penktadienį JAV 
gynybos sekretorius William 
Perry teigė, kad JAV imsis 
griežtų priemonių prieš bet 
kurią šalį, prisidėjusią prie 
sprogimo JAV bazėje Saudi Ara
bijoje.. Anot Perry, Iranas yra 
pirmasis kandidatas į tarptau
tinio terorizmo prieš JAV są
rašą.

Kuweitas. JAV rimtai įspėjo 
Kuweitą dėl grėsmės jo saugu
mui iš Irako ir kitų regiono 
valstybių. Apie tai pranešė 
Kuweito užsienio reikalų minis
tras šeichas Sabah al-Ahmad al- 
Sabah. JAV gynybos sekreto
rius William Perry šią savaitę 
vizito į Kuweitą metu jam sakė, 
kad „regionas yra nestabilus, 
kol kyla grėsmė iš Irako ir kitų 
regiono valstybių. Anot minist
ro, Perry įspėjo labai rimtai, 
todėl Kuvveitas labai rimtai 
atsižvelgs į šiuos įspėjimus bei

Iškleista didžiausia pasaulyje 
trispalvė

Kaunas, rugpjūčio 5 d. 
(AGEP) — Šeštadienį, rugpjūčio 
3 d., Vilniuje vykusios aviacijos 
šventės metu du kauniečiai 
parašiutininkai — Valdas Ūsas 
ir Aidas Varanauskas — 3 km 
aukštyje išskleidė didžiausią 
pasaulyje trispalvę vėliavą.

210 kvadratinių metrų vėlia
va buvo net 60 metrų didesnė už 
Norvegijos parašiutininkų iš
skleistą per Lilehamerio olim
pines žaidynes. Tačiau 12 
kilogramų sveriančią trispalvę 
skraidinusių vyrų teigimu, juos 
kur kas labiau jaudino ne tai, 
kad, laimingai nusileidę, jie 
pagerins Gineso rekordą, bet 
tai, kad sudėtingo mechanizmo 
pagalba išskleista būtent Lie
tuvos vėliava.

Vilniaus aerouosto direkto

Nustatyta mirties 
registravimo tvarka

Vilnius, rugpjūčio 1 d. (Elta) 
— Lietuvos Žmogaus kritinių 
būklių ir mirties registravimo 
įstatymu, kurio projektui pritar
ta vyriausybės posėdyje, buvo 
užbaigtas šiuos klausimus reg
lamentuojančių dokumentų pa
ketas.

1994 m. priimtas Sveikatos 
sistemos įstatymas, o pacien
tams padarytos žalos atlyginimą 
bei Žmogaus audinių ir organų 
transplantaciją reglamentuo
jančių įstatymų projektams vy
riausybė pritarė'šį’pavasarf 
Naujojo įstatymo tikslas — reg
lamentuoti žmogaus kritinių 
būklių ir mirties fakto nusta
tymo bei mirties registravimo 
pagrindus, sąlygas ir tvarką, 
taip pat sveikatos priežiūros 
darbuotojų bei kitų asmenų tei
ses ir pareigas.

Žmogaus kritinių būklių ir

Latvijoje įsigaliojo kovos su 
korupcija įstatymas, pagal kurį 
šalies prezidentas, Seimo depu
tatai, vyriausybės nariai, vals
tybės tarnautojai ir teisėjai 
neturi teisės derinti savo darbo 
su privačia veikla.

Mirė poetas 
Henrikas Nagys

Rugpjūčio 3 d. Amžinybėn 
išėjo poetas, literatūros kritikas, 
litertūros bei dailės publicistas 
Henrikas Nagys. Gimęs 1920 m) ’ 
spalio 12 d. Mažeikiuose, 1940 
m. baigė Kėdainių gimnaziją ir 
pradėjo studijuoti architektūrą, 
vėliau (1941-43) — lituanistiką 
ir germanistiką VDU Kaune. 
Germanistikos ir meno istorijos 
studijas tęsė Austrijoje, Vokie
tijoje. 1949 m. Innsbrucke gavo 
daktaro laipsnį už disertaciją 
apie Georg Trakio poeziją.

Henrikas Nagys, be eilėraš
čių, yra išleidęs nemažai litera
tūros kritikos straipsnių, bend
radarbiavo užsienio lietuvių 
spaudoje, dalyvavo išleidžiant 
literatūros almanachus bei 
antologijas.

Jis parašė kelis poezijos rin
kinius, už kuriuos buvo premi
juotas — „Broliai balti aitvarai” 
ir „Prisijaukinsiu sakalą”.

Henriko Nagio laidotuvės 
vyks pirmadienį. Šv. Mišios bus 
laikomos Montrealio Aušros 
vartų lietuvių parapijoje, 
bus pasiruošęs bet kokiems 
netikėtumams. Ministras neį
vardijo kitų valstybių, apie 
kurias kalbėjo Perry, tačiau 
diplomatų teigimu, tai buvo 
Iranas.

rius M. Ivanauskas pasidžiaugė, 
kad šįkart pavyko surengti pui
kų reginį visiems aviacijos 
gerbėjams nestabdant tarp
tautinio aerouosto darbo. Kol 
leidosi ar kilo reisiniai lėktuvai, 
šventę vedę aviacijos sporto ve
teranai pasakojo apie greta 
išrikiuotą techniką bei Lietuvos 
sportininkų pasiekimus. Susi
siekimo ministras J. Biržiškis, 
kviestas .kaip oficialus nepri
klausomas asmuo, turintis už
fiksuoti Gineso rekordą, „Kau
no dienai” pažymėjo, kad tokios 
šventės yra kiek daugiau nei 
paprastas susiėjimas. Aviatoriai 
kaip niekas kitas yra ypač daug 
padarę garsindami Lietuvos 
vardą, ar stebindami nutrūkta- 
galviškais triukais.

mirties registravimo įstatymas, 
kaip pasakė Eltai jo projekto 
rengimo grupės narė Teisingu
mo ministerijos vyriausioji

specialistė Jolita Mikalkevi- 
čiūtė, be kitų dalykų, turės 
didelę reikšmę organų ir au
dinių transplantacijai.

Pirmą kartą Lietuvoje įsta
tymu bus apibrėžta smegenų 
mirties sąvoka. Smegenų mir
ties faktas nustatomas tik 
stacionarinėje asmens sveikatos 

- priežiūros įstaigoje, sukvietus 
konsiliumą ne mažiau kaip iš 
trijų gydytojų, tarp kurių 
būtinas neurologas arba neuro- 
chirurgas.

Nustatant mirties faktą, ne
turi teisės dalyvauti chirurgai 
transplantologai ir kiti asme
nys, dėl kurios nors priežasties 
suinteresuoti mirštančiojo orga
nų bei audinių transplantacija 
ar bet kuriuo būdu su ja susiję.

Rengiant Žmogaus kritinių 
būklių ir mirties registravimo 
įstatymo projektą, buvo išstu
dijuoti Norvegijos, taip pat kitų 
užsienio šalių analogiški doku
mentai, atitinkama teisinė bei 
medicininė literatūra.

Henrikas Nagys

KALENDORIUS
Rugpjūčio 6 d.: Kristaus 

atsimainymas; Daiva, Karolina, 
Vaidutis, Lengvė. 1252 m. Min
daugo krikštas.

Rugpjūčio 7 d.: Šv. Sikstas 
H, popiežius, ir jo keturi diako
nai, kankiniai (mirė 258 m.); šv.. 
Kajetonas, kunigas (1480-1547); 
Donatas, Daumantas, Kantau
tas. Civilinė šventė Kanadoje. 
1858 m. gimė aušrininkas, Ma
žosios Lietuvos patriarchas 
Martynas Jankus.
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

PATARIA
STIPRI ALERGIJA - NE 

JUOKAI

Kiekvienas gimstame su kū
ne esama natūralia apsauga 
nuo įsibrovėlių imunitetu (im- 
mune system). Daugumą žmo
nių ji apgina, normaliai veik
dama. Bet 60-čiai milijonų 
amerikiečių ji yra liguistai jaut
ri — reaguojanti į šiaip nekenks
mingas medžiagas, kurios 
paliečia kūną iŠ viršaus ir iš vi
daus.

Apsigynimo sistema-imunite- 
tas jautriai reaguoja į augalų 
žiedadulkes, gyvulių pleis
kanas, pelėsius, dulkes, tarako
nus, mažytes kirmėlaites (mi- 
tes), vabzdžių, bičių, širšių įkan
dimus ir amarus.

Dažnas yra daugeriopas įsi
jautrinimas. Daugelis įsijaut
rina suerzintojams. Tokių plau
čius, nosį, akis išerzina ore 
esamos įvairių medžiagų 
dalelytės. Tai gali būti stiprūs 
kvepalai, valymui skirtų skys
čių kvapai, malkų bei cigarečių 
dūmai.

Įsijautrinimas — alergija 
yra astmos brolis

Daug žmonių nežino, kad yra 
ryšys tarp įsijautrinimo-alergi- 
jos ir astmos, kuri kartais gre
sia gyvybei ir nėt numarina. Iš 
13 milijonų astma sergančių 
amerikiečių net 70% jų dėl įsi- 
jautrinimo-alergijos taip su ast
ma draugauja ir net po 5,000 
tokių kasmet atsigula po velė
na. Daugiausia taip nukenčia 
mieste gyvenantieji, vaikai ir 
seneliai.

Kas yra ta astma?

Astma yra uždegimas bei kvė
pavimo takų užsikimšimas. 
Atsiranda įvairūs negerumai, jų 
tarpe gali būti kosulys, švilpian
tis alsavimas, kvapo stoka, sun
kumas ant krūtinės ir gleivių 
gausumas.

Astmą sužadina alergišku- 
mas, kvėpavimo takų uždegi
mas, sunkus darbas, tokia 
mankšta ir sausas šaltas oras.

Taip tampriai rišasi astma su 
alergijomis, kad jų bendravimas 
neretai pražiūrimas.

Kai įtari turįs astmą ar aler
giją, tarkis su gydytoju dėl tin
kamo diagnozavimo. Gali ir pats 
gydytojui padėti kasdien užra
šydamas savo nusiskundimus ir 
aplinkybes, kada reagavimas 
atsiranda. Gydytojas gali atlik
ti tyrimus idant patvirtintų pa
ties įtarimą.

Astmos ir alergijos 
sukontroliavimas

Astmą ir alergiją galima su
kontroliuoti prašalinant įjaut- 
rintojus (alergenus) namuose, 
darbe, mokykloje ir griežtai 
prisilaikant gydymosi plano, 
kas gali apimti ir reguliarų 
vaistais gydymąsi.

O kad su astma bei įsijautri
nimą — alergija nėra juokai, 
patvirtina vienos 19-kametės 
mirtis, kuri gavusi astmos prie
puolį neatsigavo. Tai visiems 
akis atmerkiantis faktas, kad 
astma gali būti mirtinai pavo
jinga.

VALGYSI SĖMENIS - 
ATITOLINSI VĖŽĮ

Toronto universitete dirbanti 
mokslininkė Lillian Thompson, 
Ph.D., ištyrusi žiurkes, susekė, 
kad sėmenys (flaxseed) apsun
kina vėžiui susisukti guolį pas 
žiurkes. Jos paskutinių tyrimų 
duomenys rodo, kad sėmenys 
perpus (50%) sumažina žiurkė

se auglių augimą.
Tie jos tyrimai paskelbti me

diciniškoje literatūroje („Pro- 
ceedings of the American Asso- 
ciation for Cancer Research”, 
March, 1995).

Ji susekė, kad taip su vėžiu 
kovoja sėmenyse esąs chemi
kalas lignan precursor. Jo sė
menyse yra 800 kartų daugiau, 
negu šiaip kitame, žmogaus 
valgomame, maiste.

Dabar mums bus aišku, kodėl 
mūsų tėvai sveikai gyveno, iš 
sėmenų išspausdami aliejų ir jį 
gausiai valgydami, ypač pasnin
kaujant. Todėl ir vėžių tada ne
buvo tokia gausybė.

Dabar skelbiama, kad ir pro
statos vėžys čiaudo, sėmenų 
paragavęs. Todėl mums visiems 
ir visoms yra pats laikas pasek
ti mūsų tėvų-protėvių pėdomis.

Toji torontiškė mokslininkė 
dabar dirba, idant sužinotų, ar 
ir moterų krūtyse vėžio augi
mas sumažės, joms kasdien su- 
valgant sėmenų po du kupinus 
valgomus šaukštus (25 gramus) 
per tą laikotarpį — nuo vėžio 
krūtyje diagnozavimo, iki jo 
operacijos keliu prašalinimo.

Visi čia su sėmenimis minėti 
tyrimai yra dar tik pradiniai, 
bet jau daug pasako. Ji prašo 
visų moterų jau dabar maitintis 
sveiku (vegetarišku) maistu, 
kasdien ant jo užsibarstant švie
žiai sumaltų sėmenų po vieną ar 
du valgomus šaukštus. O ir 
vyrai nesnauskite — spirkite 
prostatos vėžiui, suvalgydami 
kasdien Lietuvos dirvose su
brendusių sėmenų, kaip labai 
gero prieš .vėžį vaisto.

Šia proga paminėtina, kad lie
tuviai ūkininkai sėmenų viralu 
šerdavo veršiukus. O ALVU- 
DAS jau seniai kietus vidurius 
turintiems patarė išvirti du 
valgomus šaukštus sėmenų litre 
vandens. Virti reikia ilgai — 
apie porą valandų ant mažos ug
nies ir vis pripilant vandens, 
kiek nugaruoja. Ir tą litrą — 
kvortą sėmenų sriubos po kelis 
gurkšnius iš karto geriant, per 
parą išgerti. Galima medumi ar 
uogiene tą sėmenų sriubą pasi- 
skaninti. Tas padeda atkak
liems vidurių užkietėjimams, ži
noma, geriant pakankamai nau
dingų skysčių. Lietuvos ūki
ninkai gali gerai uždirbti, 
daugiau linų sėjant, o mums, 
tiek tėvynėje, tiek išeivijoje vi
siems daug sėmenų kasdien 
naudojant. Panašiai turėtume 
elgtis ir su grybais bei uogomis 
— iš jų turtėja lenkai, pirkdami 
grybus Lietuvoje. O sveikiausia 
bus, kai mes savas širdis ir sme
genis apsaugosime nuo sklero
zės -= nuo jų arterijų priskreti- 
mo, užuot visų kitų riebalų, 
naudodami sėmenų aliejų. Sėk
mės!

RIEBUMAS - NUMIRTI 
SKUBĖJIMAS

Nenuostabu, kad žmonės nesi- 
orientuoja apsaugoje nuo ašt
riausius dalgius turinčių 
giltinių — širdies atakos ir para
lyžiaus. Štai pagalba geresniam 
susipažinimui, kaip riebus 
cholesteroliu kraujas artina šir
dies ir smegenų sunegalavimą.

Cholesterolis ir lietuviška 
širdis

Cholesterolis yra baltas, pana
šus į vašką, riebalas. Jis na
tūraliai esti žmogaus kraųjųje ir 
talkina celių sienelių ir kai 
kurių hormonų gamybai. Kaip 
ir kiekvieno gėrio (vandens, dar
bo, oro, maisto...) perteklius, 
kenkia sveikatai. Taip yra ir su 
cholesteroliu. Kad ir kažin kaip

BAŽNYČIA LIETUVOJE IR 
PASAULYJE

NUKLYDO NUO TIESOS
Straipsnyje „Fariziejiškas 

raugas”, išspausdintame birže
lio 29 d. „Dienoje”, autorius 
Gediminas Jankus, pateikia pa
giežos ir pykčio persunktus, 
mūšų manymu, niekuo nepa
grįstus kaltinimus Lietuvos 
Bažnyčios hierarchams bei 
buvusiam ir dabartiniam karo 
kapelionui. Nemažai piktų 
žodžių ir kaltinimų čia skirta ir 
paminklinės Prisikėlimo baž
nyčios atstatymo komiteto ad
resu, o taip pat komiteto nariui 
kunigui Eugenijui Bartuliui.

Bažnyčios atstatymo komite
tas nesiima atsakyti į straipsny
je pateiktus kaltinimus Bažny
čios hierarchų bei karo kape
lionų (buvusio ir dabartinio) 
adresu. Tačiau jis pasiruošęs at
sakyti visuomenei į klausimus, 
susietus su paminklinės prisi
kėlimo bažnyčios atstatymo ei
ga.

Pradžioje skaitytojams būtina 
priminti, kad sutinkamai su 
„Bangos” gamyklos įsipareigo
jimais paminklinės prisikėlimo 
bažnyčios pastatas atstatymo 
komitetui turėjo būti perduotas 
tokio stovio, kokio jis buvo 
paimtas (1940 m. buvo užbaigti 
statybos darbai, ištinkuotas 
vidus, pradėti vidaus inteijero 
darbai) iki 1993 m. Tačiau 
„Bangos” gamykla savo įsi
pareigojimų neįvykdė, 1993 m. 
nutraukė atstatymo darbų fi
nansavimą, palikdama už jau 
atliktus darbus 77,000 Lt. skolą.

G. Jankus neteisus sakyda
mas, kad jau išgriautos visos 
gelžbetoninės konstrukcijos. 
Šiuo metu išgriauta tik treč
dalis perdengimų. IŠ naujo 
atstatyta stogo koplyčia, toliau 
tvarkomos stogo konstrukcijos.

Straipsnio autorius kriti
kuoja, kodėl bažnyčios atstaty
mas vykdomas ne nuo pamatų, o 
nuo stogo? Juk šios bažnyčios 
pastatas turi pamatus (beje, gan 
tvirtus) ir sienas, kurias reikia 
restauruoti, sutvirtinti, t.y. tik 
iš dalies atstatyti. O stogas pra
dėtas tvarkyti pirma siekiant 
apsaugoti kitas konstrukcijas 
nuo tolimesnio irimo (šiuo metu 

yra naudingas kūnui choles
terolis, bet jo perteklius yra nuo
das. Jis užkemša arterijas ir 
trukdo kraujo tiekimą širdžiai, 
smegenims bei kitoms kūno da
lims. Tada esti pavojus sulauk
ti nelaukiamos širdies atakos ir 
pavojingo smegeninio paraly
žiaus, nuo ko vargsta ir miršta 
labai daug žmonių, taigi ir mū
siškių.

Cholesterolio blogdarbio 
talkininkai

Vienas pats cholesterolis, esąs 
gyvulio taukuose (ir palmių 
aliejuose bei tryniuose: ak, tie 
mūsų raguočiai, lietuvių 
pamėgti širdies ir smegenų žu
dikai!), negalėtų taip kenkti, jei 
mes netalkintume savais, nuo 
mūsų pačių priklausančiais 
talkininkais, kaip rūkymu, gir
tavimu, nutukimu dėl persival
gymo, nesutvarkytu kraujospū
džiu, cukralige, šeimoje širdimi 
sunegalavimu. Čia žinotina, 
kad būti vyru yra vienas šir
džiai ir smegenims pavojus. Tas 
pats yra ir liguistas paveldė
jimas.

Pasakykime sudiev visiems 
širdies ir smegenų priešams

Todėl visi protingi ir protingos 
puoškimės dar ir išmintingumu, 
idant pajėgtume minėtus (iš
skyrus lytį ir paveldėjimą, 
kurių negalime pagerinti), į 
susirgimą širdimi ir smegeni
mis vedančius, talkininkus 
visam laikui už durų palikti. Su 
jais nė vienas ir nė viena ne
draugaukime. Jiems visiems su
diev dar šindien pasakykime! 

uždengtas hidroizoliacinis 
sluoksnis).

G. Jankus neturėdamas, nei 
juridinio, nei statistinio — 
techninio pagrindo, rašinyje 
teigia. „Trūksta lėšų — trimi
tuoja tingūs faraziejai, nutylė
dami, kokias milijonines sumas 
suaukojo išeivijos broliai ir sesės 
Australijoje, Kanadoje, Ameri
koje? Kur jūsų apyskaitos, są
matos, konkrečių darbų vertė? 
Kur gi milžiniškos sumos, ku
rias komiteto pirmininkas kuni
gas Bartulis ' „sulestojo” Va
karuose ir Rytuose? Kur velio
nio profesoriaus A. Smailio 
atvežtos aukos iš Kanados”. 
Štai, kaip gražiai fantazuoja G. 
Jankus, iš piršto lauždamas mi
lijonines sumas.

Yra ir apyskaitos, ir sąma
tos. Atstatymo darbai vykdomi 
pagal Kauno Komprojekto pa
rengtą projektą. Žinoma ir 
konkrečių darbų vertė. Apie 
sukauptas lėšas ir atliktus dar
bus, komitetas visuomenę regu
liariai informuoja „Kauno 
dienoje”. Visos gautos aukos, 
tiek iš „Rytų”, tiek iš „Va
karų”, užpajamuotos, tik gaila, 
kad jos nemilijoninės. Rašinio 
autorius, minėdamas milijoni
nes sumas, surinktas iš Aus
tralijos, Kanados, Amerikos, 
tikriausiai supainiojo laik
mečius. Nemažos lėšos šios 
bažnyčios statybai buvo su
rinktos svetur 1932-1940 m. 
(bažnyčios statyba pradėta 1934 
m.).

Bažnyčios atstatymui jau su
naudota netoli 1,5 mln. Lt. Į šią 
sumą įeina it kun. Eugenijaus 
Bartulio iš Australijos lietuvių 
parvežti 126,048 Lt. Velionio 
profesoriausA. Smailio keĮionę 
į Kanadą buvo privataus pobū
džio. Komitetas šios kelionės 
nefinansavo ir aukų jis nepar
vežė.

Būtina skaitytojus informuo
ti, jog 1940 m. Sovietų Sąjungai 
okupavus Liėtuvą, Lietuvos ban
ke buvo sukauptos lėšos bažny
čios užbaigimui, tačiau jos buvo 
okupantų nacionalizuotos, baž
nyčios statyba sustabdyta, o 
vėliau pastatas pertvarkytas ir 
jame įsikūrė Kauno radijo ga
mykla (vėliau pavadinta „Ban
gos” susivienijimu).

Manome, kad G. Jankaus ra
šinys „Fariziejiškas raugalas” 
neprisidės prie Lietuvos Bažny
čios ir visuomenės harmonijos, 

Kauno trečiojoje miesto ligoninėje medicinos seselė padeda mamai su ser
gančiais mažyliais-

tarpusavio pagarbos ir suprati
mo stiprinimo. Šis straipsnis 
neatneš šlovės nei, siekiančio 
būti prestižiniu laikraščiu, 
„Dienos” redakcijai. G. Jankui, 
prieš rašant straispnį, vertėjo 
bent pasižvalgyti po atstatomos 
bažnyčios aplinką, žinoma, pasi
telkus į kompaniją specialistą 
statybininką, pasitarti su baž
nyčios atstatymo komiteto na
riais, tuomet ir pateiktos kai 
kurios tezės bei išvados tik
riausiai būtų buvę gerokai švel
nesnės, o gal iš viso nebūtų buvę 
reikalo šia tema rašyti.

Bažnyčios atstatymo komite
to pirmininkas kun. Viktoras 
Brusokas; nariai: Vytautas 
Nezgada, Jonas Šidiškis, Al
gimantas Sprindys.

KUNIGŲ SKAIČIUS 
NEPAKITO

Per paskutiniuosius 15 metų 
katalikų kunigų skaičius pasau
lyje beveik nepakito. Naujai
siais statistiniais duomenimis, 
kuriuos paskelbė Vatikano laik
raštis „L’Oservatore Romano”, 
1994 m. sausio 1 d. pasaulyje 
buvo 404,560 kunigai, iš jų 
260,587 vyskupijų ir 143,973 
ordinų kunigai. 1979 m. sausio
1 d. Roma buvo suskaičiavusi 
418,522 kunigus. Kaip tvirtina
ma laikraštyje, įšventinimų 
skaičius viso pasaulio mastu 
nuolatos augo nuo 1984 metų, 
bet 1993 m. pirmą kartą vėl ėmė 
šiek tiek mažėti. Tačiau semi
naristų, kaip ir anksčiau, dau
gėja.

1979-1994 m. kunigų skai
čiaus mažėjimo tendencija la
biausiai pasireiškė Europoje, 
Šiaurės Amerikoje ir Okeanijo
je, kur jų sumažėjo atitinkamai 
10, 8 ir 6 procentais. Tuo tarpu 
Azijoje daugėjo visų kunigų, o 
Pietų Amerikoje ir Afrikoje — 
vyskupijų kunigų. Ordinams 
priklausančių kunigų skaičius 
pirmiausiai, didėjo Centrinėje 
Amerikoje ir Piėtryčiif Azijoje.

Daugiau nei 49 proc/ visų 
katalikų gyvena abiejuose 
Amerikos žemynuose, 30 proc. 
Europoje, daugiau nei 10 proc. 
Afrikoje. Amerikoje katalikai 
sudaro ir didžiausią gyventojų 
dalį — 63 proc. Europoje Ka
talikų Bažnyčiai priklauso 411 
proc. gyventojų .Katalikai taip į 
pat sudaro 27 proc. Okeanijos, i 
14 procentų Afrikos ir tiktai 
maždaug 3 proc. Azijos gyven-1 
tojų. .

(„Bažnyčios žinios”, Nr. 10)

• Raseiniai. Birželio 1 d. Ra-I 
šeinių tikintieji procesija iri 
giesmėmis pasitiko Švč. M. Ma-| 
rijos Nekalčiausiosios Širdies!
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statulą, atlydėtą iš Viduklės 
parapijos. Pilnutėlėje bažnyčioje 
Šv. Mišiąs koncelebravo -kun. 
Vytautas Griganavičius, buvęs 
Raseinių Švč. M. Marijos Ėmi
mo į dangų bažnyčios klebonas, 
dabartinis klebonas kun. Gin
tautas Jankauskas ir pamokslą 
sakęs Šiluvos dekanas kun. Le
onas Kalinauskas. Po dviejų sa
vaičių statula bus išlydėta į 
Kalnujus, po to Girkalnį, Mila
šaičius.

• Panevėžys. Gegužės 17-18 
d. pasvaliečiai, zanavykų krašto 
žmonės ir Panevėžio ateitinin
kai surengėžygįžymiamžurna-' 
listūi, ateitininkui ir partizanui 
Julijonui Būtėnui atminti. Gru
žių bažnyčioje šia proga buvo 
aukojamos šv. Mišios, žygio da
lyviai aplankė J. Būtėno tėvelio 
amžino poilsio vietą — Gružių 
kapines. Gegužės 17-osioš vaka
re žygio dalyviai buvo sutikti 
Kaune, prie ateitininkų namų.* 1 
Kitą rytą žygio dalyviai atvyko! 
į Lekėčius, kur šventė šv. Mišias, * 
Po šv. Mišių gausi vietinių, 
žmonių minia palydėjo kryžių į 
Lekėčių girią, kur 1951 m. ge
gužės 21 dienos rytą žuvo par
tizanai J. Būtėnas ir P. Jurk- 
šaitis.

• Panevėžys. Gegužės 19 d. 
Panevėžio Kristaus Karaliaus 
katedroje paminėtas vyskupo 
Antano Deksnio 90 metų jubi
liejus. Per vakarinių šv. Mišių
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• Redakcija dirba kasdien nuo 
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nimą Vakaruose bei Šventojo 
Tėvo Veiklą.'' isdšfi O
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LIETUVOJE REIKIA 
PIRMINIŲ RINKIMŲ
PROF. DR. FELIKSAS PALUBINSKAS

Artėjant Seimo rinkimams, 
balsuotojai nori daugiau demok
ratiškumo, parenkant kandida
tus. Krikščionių demokratų par
tijos nariai taip pat skundžiasi, 
kad trūksta plačiai žinomų as
menybių, kurios patrauktų 
rinkėjų dėmesį. Aišku, tai maži
na mūsų sėkmę rinkimuose.

Tačiau abi šias problemas ga
lima išspręsti, naudojant naują 
būdą KDP kandidatams į Seimą 
išaiškinti: pirminius partijos 
rinkimus. Lietuvoje tai būtų 
naujiena, o Jungtinėse Ame
rikos Valstijose tai jau gerai iš
mėgintas būdas. Ir dabar girdi
me bei skaitome apie JAV vyks
tančius pirminius prezidento 
rinkimus.

Iki šiol JAV turbūt yra vienin
telė šalis pasaulyje, kur papras
ti partijos nariai turi tiek daug 
įtakos, sprendžiant, kas bus jų 
partijos kandidatas į prezi
dentus, į Kongresą, į valstijos 
gubernatorius, į apskrities tei
sėjus ir į daugelį kitų valdymo 
aparato pozicijų.

Ir Amerikoj ne visuomet buvo 
naudojama ši kandidatų pa
rinkimo sistema. Prieš tai kan
didatus aptarinėjo partijos šulai 
cigarų prirūkytuose kambariuo
se. Jeigu tu jiems patikai, jie 
tave propagavo kitiems partijos 
šulams, ir, jeigu pasisekė, buvai 
parinktas partijos kandidatu.

Aišku, toks partijų kandidatų 
parinkimas nebuvo demokratiš
kas. Partijų nariai tuo nebuvo 
patenkinti. Oregon valstija pra
dėjo rengti pirminius rinkimus. 
1910 metais: ten partijos nariai 
iš keleto norinčių savo kandi
datą pasirinko balsavimo būdu. 
Tai patenkino žmonių norą, ir 
1916 metais jau 26 valstijos 
naudojo pirminių rinkimų būdą. 
q dabar jau 39 Amerikos vals
tijos turi pirminių rinkimų sis
temą.

Kas tie pirminiai rinkimai?

Tai yra būdas įtraukti plates
nę partijos narių grupę į parti
jos kandidato rinkimą. Sakykim 
prieš pusmetį ar devynis mėne
sius iki rinkimų vyksta pirmi
niai rinkimai. Jų metu kiekvie
nos partijos nariai balsuoja už 
savo partijos kandidatus į spe
cifinę poziciją. Daugiausia balsų 
gavęs kandidatas tampa parti
jos kandidatu rinkimuose.

Pirminių rinkimų šalininkai 
šioje sistemoje mato gerų savy
bių. Ji balsuotojams leidžia 

dalyvauti, keliant kandidatus ir 
juos renkant, su jais bendrau
jant ir reiškiant savo nuomonę.

Kandidatai turi pristatyti 
savo programą ir apmąstyti 
problemų sprendimus. Jie turi 
išklausyti rinkėjų nuomones, 
kurios gal yra skirtingos nuo 
kandidatų nuomonės; kandida
tai kraštutinieji paprastai ne
praeina, nes šis procesas juos iš
sijoja ir pasilieka tik plačiai pri
imtini kandidatai; pirminių rin
kimų ritualas priverčia kandi
datus veikti visuomenės aki
vaizdoje, tai reiškia, kad būti iš
rinktam, neužtenka didelių 
pinigų; pirminių rinkimų me
todas yra mažiau korumpuotas, 
negu kiti metodai, nes šiame 
procese yra daugiau atvirumo; 
pirminiai rinkimai iš kandida
tų pareikalauja didelės fizinės ir 
dvasinės įtampos, taigi atsisijoja 
tie, kurie neturi reikiamo pasi
rengimo ir ištvermės tam dar
bui; per pirminius rinkimus 
kandidatai turi atsakyti į daug 
smulkių ir tai vietovei ar asme
nų grupei rūpimų klausimų. Tai 
verčia kandidatą domėtis vietos 
gyvenimu.

Ar pirminiai rinkimai būtų 
priimtini Lietuvai? Ir ar Krikš
čionių demokratų partija turėtų 
pradėti juos propaguoti?

Nedvejotinas „taip”, nes 
pirminių rinkimų praktika 
įneštų demokratiškumo į atski
rų partijų veiklą bei į visą Lietu
vos politinį gyvenimą.

Pirminiai partijos rinkimai 
galėtų būti vykdomi šitaip: 
kiekvienos rinkimų apygardos 
LKDP grupė (skyrius, kuopa) 
keltų du, tris ar daugiau kandi
datų, norinčių atstovauti parti
jai vienmandatėje rinkimų 
apygardoje; visi LKDP kan
didatai, dalyvaujantys vien 
mandatėse rinkimų apygardose, 
taip pat surašomi į bendrąjį 
partijos sąrašą (daugiaman- 
datėje rinkimų1 apygardoje); 
pirminiai rinkimai vyktų vienu 
metu visoje Lietuvoje (pvz., kovo 
mėnesį); LKDP nariai balsuotų 
savo vienmandatėje rinkimų 
apygardoje (išskyrus iš apygar
dos išvykusius, pvz. Seimo na
rius. Jie galėtų balsuoti paštu); 
LKDP nariai balsuotų, už savo 
vienmandatės rinkimų apygar
dos kandidatus ir daugiausia 
balsų gavęs taptų tos apygardos 
LKDP kandidatu tarppartiniuo
se rinkimuose; LKDP nariai 
taip pat balsuotų už specifinį 

skaičių kandidatų iš daugia- 
mandatės apygardos sąrašo; 
tarppartiniams rinkimams 
LKDP daugiamandatės apygar
dos kandidatai būtų surašomi 
pagal gautų balsų skaičių per 
pirminius rinkimus.

Pirminių rinkimų nauda

Pirminiai partijos rinkimai at
neštų partijai šių gerų rezul
tatų: visi partijos nariai galėtų 
dalyvauti renkant LKDP kan
didatus tarppartiniams rinki
mams; šis procesas paskatintų 
daugiau partijos narių tapti 
kandidatais; greičiau pradėtų 
ryškėti naujos asmenybės ir jų 
partijoj atsirastų daugiau; su
stiprėtų LKDP organizuotumas 
ir patirtis vietinėse rinkimų 
apygardose; padidėtų LKDP na
rių savigarba ir sustiprėtų loja
lumas, kadangi jie pasijustų na
riais partijos, kuri yra demokra
tiškesnė ir labiau atliepia visų 
nuomonę; su pirminių partijos 
rinkimų praktika LKDP pa
trauktų platesnės visuomenės 
palankų dėmesį.

Siūlau, kad kituose rinki
muose LKDP savo kandidatus 
pradėtų atrinkinėti pirminių 
balsavimų būdu.

„Apžvalga”, 1996.07.19-25

KAUNE TRŪKSTA 
SIUVĖJŲ, BUHALTERIŲ 

IR POLICININKŲ

Kauno (antras pagal didumą 
Lietuvos miestas) darbo biržoje 
liepos viduryje buvo užsiregist
ravę 11 tūkst. 642 žmonės lau

Birželio 14 d. Čikagos vidurmiestyje, Daley Plaza aikštėje, dar kartą prisimintos visų buvusių 
sovietų nelaisvėje tautų aukos. Prisiminimo demonstracijas ruošė Lietuvos gen. garbės konsulas 
Vaclovas Kleiza su kitų dviejų Baltijos kraštų konsulais. Nuotraukoje — dalis minios, susirinku
sios į minėjimą.

Nuotr. Jono Tamulaičio

kiančių darbo. Pašalpą gavo 
3374 bedarbiai*  o laisvų darbo 
vietų mieste turėta 640. Labiau
siai pageidaujamos Kaune šiuo 
metu — siuvėjos, pardavėjos, bu
halteriai, reklamos ir prekybos 
agentai. Nepretenduojantys į 
didelius atlyginimus, darbą 
mieste ir rajone gali rasti vai
ruotojai, pardavėjos, šaltkalviai, 
suvirintojai, elektrikai. Darb
daviai pageidauja dailidžių, 
stalių ir apdailininkų.

Iš technikos specialistų di
džiausią paklausą turi inžinie
riai mechanikai, įvairių sričių 
technologai, vyriausieji buhalte
riai, darbo rankų trūksta ir poli
cijoje.

(Elta, 07.31)

PASIRAŠYTOS 
BENDRADARBAVIMO 

SUTARTYS

Suomijos valstybinė aviabend- 
rovė „Finnair” ir „Lietuvos 
avialinijos” ketvirtadienį Vil
niuje pasirašė paketą bendra
darbiavimo sutarčių. Finnair” 
prezidentas Antti Potila. ir 
LAL generalinis direktorius 
Stasys Dailydka pasirašė Ko
mercinio bendradarbiavimo, 
antžeminio aptarnavimo ir dar 
tris smulkesnes komercines su
tartis.

„Finnair” yra pirmoji užsienio 
aviabendrovė, su kuria LAL pa
siryžusi taip plačiai bendradar
biauti. Suomijos aviabendrovės 
prezidentas A. Potila spaudos 
konferencijoje sakė, kad jo va
dovaujamai bendrovei tai labai 
reikšmingas susitarimas, iš ku

rio tikimasi abipusės naudos.
„Finnair” panašias bendra

darbiavimo sutartis yra pasi
rašiusi su Vokietijos, Švedijos, 
Danijos, Norveguos, JAV, Japo
nijos ir kitų valstybių bendro
vėmis. Suomijos strategija yra 
išvystyti susisiekimą į visas tris 
Baltijos šalis, bendradarbiauti 
su valstybinėmis bendrovėmis. 
Ji kol kas neketina investuoti į 
šių valstybių aviabendroves, tei
gė „Finnair” prezidentas.

Pasak A. Potilos, bendradar
biavimas su „Lietuvos avialini
jomis” bus tęsiamas tol, kol jis 
bus naudingas abiems partne
riams.

LAL ir„Finnair” sutartis nu
mato jau nuo rugpjūčio 19 d. 
maršrutu Vilnius-Helsinkis ir 
atgal skraidyti penkis kartus 
per savaitę. Skrydžiai turės 
bendrą tarptautinį kodą. „Fin
nair” lėktuvai DC9 skraidys 
tris kartus per savaitę — pirma
dieniais, trečiadieniais ir 
penktadieniais, o LAL lėktuvas 
Boeing 737 — du kartus per sa
vaitę — antradieniais ir šešta
dieniais.

Dabar „Finnair” skraido iš 
Vilniaus į Helsinkį du kartus 
per savaitę, o LAL iš viso ne
skraido šiuo maršrutu. Iš Kau
no į Helsinkį du kartus per sa
vaitę skraido aviabendrovė 
„Lietuva”.

Abi bendrovės ir jų agentai vi
same pasaulyje pardavinės bi
lietus ne tik į savo, bet ir į part
nerio skrydžius bei skatins nau
dotis savo partnerių maršrutais. 
Be to, bus derinami tvarkaraš
čiai.

(AGEP, 05.30)

Danutė Bindokienė

Apie alkstančius ir 
sočiuosius

Praėjusios dvi savaitės, tele
vizijos ekranus pripildžiusios 
veidų, vardų, spalvų ir įvykių 
margumynu, gerokai paįvairino 
kasmet vasaros metu dykuma 
virstančias TV programų laidas. 
Stebėdami olimpines žaidynes 
Atlantoje, nepaisant nesibai
giančio pranešėjų plepėjimo 
apie nereikšmingus dalykus, 
kai žiūrovams rūpėjo varžybos; 
nepaisant kas kelios minutės 
besikartojančių vis tų pačių 
reklamų, turėjome malonią pra
mogą ir ne vieną, ilgai išliekan
čią, geografijos pamoką.

TV laidų pranešėjai, vienas už 
kitą besistengdami parodyti 
savo išprusimą, kartas nuo kar
to pateikdavo įdomių komenta
rų. Vienas išsitarė, kad gruzinai 
olimpinio kaimelio valgykloje 
buvo sukrėsti didelio kiekio 
maisto, metamo į atmatų dėžes. 
„Jeigu galėtume tą maistą 
pasiųsti į savo tėvynę alkstan
tiems žmonėms, jie būtų labai 
laimingi”, — pasakęs vienas 
gruzinas atletas. TV žurnalistas 
šį epizodą pasakojo su nedidele 
ironijos gaidele, nepagalvo
damas, kokį įspūdį įvykis kai 
kam galėjo sukelti.

Be abejo, ne vien gruzinai su 
skausmu širdyse žiūrėjo į me
tamą duoną, daržoves, vaisius, 
nesuvalgytus mėsos patiekalus. 
Atletai iš Indijos, Afrikos, Azi
jos, kai kurių Europos kraštų 
jautė tą pat, nes ir jų tėvynėse 
daug varguomenės, neturinčios 
duonos kąsnio. Ten, valgytojų 
nepaliestos ir atmatų dėžėse 
atsidūrusias, duonos riekelės 
būtų labiau vertinamos už 
aukso medalius. Antra vertus, 
ir JAV yra-pakankamai alks
tančių, ypač benamių, nors sun
ku įsivaizduoti, kad „visko per
tekusiame krašte’’ būtų susidu
riama su bado problema. Reikia 
vis dėlto pridurti, kad nuo pat 
olimpiados pradžios nesuvalgy
tas, virtuvėje atlikęs maistas 
buvo siunčiamas į Atlantos ne
turtingųjų globos namus, prie
glaudas, sriubos virtuves bei 
kitas vietas, km-jis panaudotas 
beturčiams šelpti.

Aukščiau paminėtas epizodas 
apie gruzinų nusiskundimą dėl 
išmetamo maisto pailiustruoja 
nuolatinę žmonijos dilemą, dali
nančią pasaulį į tuos, kurie turi 
perteklių, ir tuos, kuriems vis
ko stinga. Deja, iki šiol niekam 
•nepavyko atrasti formulės, 
veiksmingai tiesiančios tiltą 

tarp pirmųjų ir antrųjų. Galbūt 
tokia lygybė iš vis neįmanoma 
(prisiminkime, kuo pavirto ko
munizmo idėjos, propagavusios 
visišką lygybę), nes žmogus iš 
esmės yra savanaudis ir labai 
nenoriai dalinasi savo turtu.

Nežinia, ar lietuviai atletai 
olimpiadoje prisiminė savo tau
tiečius, vargstančius tėvynėje. 
Nemažai jų (ypač krepšininkų) 
jau gyvena už Lietuvos ribų ir 
trūkumų nejaučia, o kiti, besi
ruošdami olimpiadai, buvo aps
čiai aprūpinami. Išimtis čia, be 
abejo, yra Šarūnas Marčiulio
nis, apie, kurio atliekamus lab
daringus darbus, padedant naš
laičiams' bei vaikams su nega
liomis, dažnai skaitome. Bet 
atletų iš Lietuvos buvo tik sau
jelė, o mūsų — nepalyginamai 
daugiau. Juk ir mes žinome, 
kad tėvynėje daug vargstančių, 
ypač vyresnio amžiaus žmonių, 
negalinčių pragyventi iš 
menkutės pensijos.

Lengva teisintis — kaip daro 
dabartinė valdžia — nuolatine 
lėšų stoka (atrodo, kad senų 
žmonių vargą Lietuvos vyriau
sybė nėra įtraukusi į būtiniau
sių pirmenybių sąrašą). Iki 
Seimo rinkimų pasikeitimų ne
verta laukti. Reikia tikėtis, kad 
balsuotojai ’ susipras pakeisti 
LDDP krikščioniškos artimos 
meilės nestokojančia dauguma 
Respublikos seime. Tačiau — 
atleiskite už skeptišką pažiūrą 
— vargiai ir iš naujojo Seimo 
galima laukti daugiau greito 
dėmesio varguomenei. Praeitis 
jau parodė, kad „visų pirštai į 
save lenkti”, o kiekviena val
džia suranda savo „prioritetus”.

Kita vęytjąs, užsienio lietuviai 
turėtų tvirčiau užsiangažuoti 
šalpai. Padedame partizanams 
ir našlaičiams, padedama dau
geliui kitų, o būtų gera daug 
platesniu mastu atsigręžti į var
gingiausius mūsų tautiečius — 
pensininkus. Galbūt net per 
BALFą, kuris yra ir pasitikė
jimo vertas, ir turi didelę patirtį 
šalpos darbuose. Be abejonės, 
BALFo vadovybė sutiktų imtis 
šio kilnaus užmojo, nors tai būtų 
dar viena našta ant tų pačių, 
gerokai apkrautų, pečių. Siū
lome Šią galimybę pasvarstyti, 
tik per ilgai negaiškime, nes 
alkis yra labai nemalonus, ypač 
kai su juo drauge keliauja nusi
vylimas, apatija, desperacija.

UŽUOMINOS APIE 
IŠNYKUSIĄ PADERMĘ

VYTAUTAS VOLERTAS

Bet kaip nusisuksi, kaip nematysi, kai tiek daug 
padėjo ir kai šiek tiek rūpėjo tasai keistumas? Kalbinti 
reikėjo. Ir štai mergaitė palengva keitėsi. G gal ją ir 
mane keitė laikas, narpliodamas mazgydamas santy
kius?

Mazgė ir sumazgė.
Praėjus dvejiems su puse metų nuo dienos, kai pir

mąkart pamačiau tą visišką svetimą žmogų, svetimu
mas ištirpo. Kempteno Lietuvių komiteto mašininkė pa
keitė pavardę. Iš Telksnytės tapo Volertiene, o aš at
sisakiau vfr ngungio stovio. Tai buvo 1948 sausio 30 d., 
penktadieno vidurdienį.

Lengva pasakyti, kaip įvyko. O juk reikėjo drąsos 
ir pasiruošimo. Drąsos reikėjo ne todėl, kad dvidešimt 
šešerių (su nepilna puse) metų jaunuolis, vaikštąs ant 
„siūbuojančios” stovyklinės žemės, dypukas, apie ateitį 
net mažiausios nuojautos neturįs, neišmanąs, į kokias 
džiungles jį rytdiena nublokš, ryžosi atsakomybei. 
Drąsos reikėjo prasilenkiant su tėčio, kurį visada labai 
gerbiau, įspėjimu. Štai kas buvo svarbu! O tėtis, kai jau 
studijavau, kartą juokaudamas, bet rimtai manydamas, 
tarė:

— Kai apie mergaites žiūrinėsiesi, neišsirink mies- 
Čionkos.

Jau ir tada ‘apie mergaites žiūrinėjausi’, tačiau 
tylėjau, tėčiui neprisipažinau. Žiūrinėjausi ne kokius 
planus kurdamas, bet kad ■. buvo gražu žiūrinėtis. Kaip 
vaikščiosi visai užsimerkęs ar truputėlį prisimerkęs, kai 
tiek daug moteriškos jaunystės švytėdavo universiteto 
auditorijose ir šalia jų?

Ir štai po kelerių metų, įspėjimo nepaklausęs, išsi

rinkau. Telksnytė buvo miestietė, Kaune gyvenusi, iš 
ten į Vokietiją pasitraukusi.

Tėtis patarė, negeras sūnus nepaklausė. Labai, la
bai negražu...

Pasiruošimą liečiant, štai kas pirmiausia rūpėjo: kur 
teks pasidėti? Juk marčios į kambarėlį pas C. Surdoką 
negalėjau vesti. Bet vargingiausiųjų gyvenimas be 
globos nepaliekamas. Kažkas padeda ir saugo.

Kemptene buvo dvi Telksnytės. Broniuta, kuri jau 
apkalbėta, ir Onutė, jos sesuo, beveik ketveriais metais 
jaunesnė. Onutė, kai jos’, Telksnytės, nuo karo gelbėjosi, 
dar naudojosi beveik vaikams skirta globa, iš vokiečių 
malonės gaudama pienui korteles. Šios darbščios mergai
tės plušo įvairiose Kempteno stovyklos įstaigose, todėl 
jų balsą retkarčiais išgirsdavo vadovybė, ypač kai ta
sai balsas vadovybei netrukdė.

Abi Telksnytės anksčiau gyvendavo vadinamame 
„Mergaičių kambary” su dešimčia ar kiek panašių gra
žuolių. Bet vienąkart jos atrado paparčio žiedą: viena
me buvusių kareivinių, tuolaikinės stovyklos, pastate, 
užtiko tuščią, gyvenimui pripažintą netinkamu, 
kampą. Tai buvo šalia prausyklos įrengtas dušo ir vonios 
kambarys. Cementinės grindys, baltų koklių sienos, 
metaliniais virbais apsaugotas langas. Tik pačios vonios 
jau buvo išimtos. Nuėjusios pas patalpų viršininką, 
seserys pareiškė mandagiai:

— Norime iš Mergaičių kambario persikelti į X pa
state buvusį vonios kambarį.

— Kaip tai? Juk ten negyvenama patalpa.
— Kodėl negyvenama? Ir sienos, ir stogas, ir grin

dys. Viskas savo vietoje.
— Nesveika. Cementas ir kokliai.
— Mums bus gerai.
— Negaliu leisti.
— Abi dirbame, sunku didelėje minioje tvarkytis. 

Gal rasite kokią kitą vietą, sveiką?
— Pačios žinote, kad nėra. Viskas užimta.
— Tai mes kraustysimės į ten. Į vonios ir dušų

kampą.
Oficialiai neleido, tačiau už rankų nelaikė. Dvi 

mergaitės apsigyveno baltoje koklių tvirtovėje, metali
niais virbais apsaugotoje. Privatu ir švaru, tik žiemą 
šalta.

Štai iš kokios pilies atėjo mano žmona. Bajorė! Kai 
artėjome prie didžiojo slenksčio, jaunesnioji sesuo Onutė, 
gerbdama vyresniškumą, pasiūlė Broniutai paveldėti 
visą dvarą. Onutė išeissianti kur nors kitur, kad ir į tą 
patį Mergaičių kambarį, ir man užleisianti savo baltą 
baltutėlį pasienį. Seserų glaudumas. Didelė auka.

Bet laikas buvo draugiškas, aukos iš Onutės nerei
kalavo. Tuo metu Kanada rankiojo jaunus vyrus miš
kams kirsti ir jaunas mergaites turtingųjų grindims 
valyti. Onutė pasiryžo kelionei. Kai jos seserį kunigas 
laimino naujam gyvenimui, ji tą pačią dieną įlipo laivan, 
plaukiančian per Atlantą Kanados kryptimi. Greitai, 
tik už poros mėnesių, ji atsiuntė pirmą dovaną, varg
dienės tarnaitės menku atlyginimu pirktą, riebalų ir 
kiek mėsos, sviesto ir kiek sūrio. Laimė, laimužė... Nau
jas gyvenimas, koklinė pilis, dėžė riebalų!

Liko nepaliesti reikalai su stovyklos klebonu. Tada 
mūsų visus dvasinius žingsnius, už gerus pagirdamas, 
už blogus įspėdamas, tvarkė kun. Stanevičius. (Kun. 
Stanevičius buvo labai santūrus ir atsargus klebonas.) 
Nuėjau pas jį, mažame kambarėly įsispraudusį, išdės
čiau paslaptis, pageidavau, kad jungtuves palaimintų 
mūsų bičiulis kun. J. Panavas. Klebonas buvo nepa
tenkintas, tačiau su kun. Panavo patarnavimu sutiko. 
Paprašiau, kad jungtuvės vyktų stovyklos pradžioje 
lietuvių pamėgtoje mažytėje koplytėlėje, kad ji, taigi 
jungtuvių vieta ir laikas, būtų laikomi paslaptyje. Kun. 
kleb. Stanevičius sutiko. Geras žmogus, su viskuo sutiko.

Kun. J. Panavas apie vietą ir laiką taip pat niekam, 
niekam neprasitarė. Liudininkai, Julija Eitminavičiū- 
tė, Monika Blažytė, Aloyzas Muliuolis ir Cezaris Sur- 
dokas vietos ir valandos nežinojo iki paskutinės minutės.

Kodėl tasai slapstymasis, dangstymasis? Mus abu

stovykloje plačiai pažino. Viešuma būtų sutraukusi 
nemažai žioplinėti mėgstančių, laiko turinčių smal
suolių. Tai būtų jiems pramoga. O mes triukšmingną 
aplinkos nenorėjome. Kam linksminti ir šiaip visada 
linksmus dypukus?

Tasai penktadienis iš ryto buvo apsiniaukęs, niūrus. 
Bet 12 vai., kai nusilenkėme prieš altorių, pro langą 
įspindo saulė. Ir tasai saulės ruožas mudu lydi iki šios 
dienos.

O kaip su povestuvine kelione? Buvo ji, kaip nebus, 
tačiau nesudėtinga buvo.

Teta Dirkienė, iki to meto pajėgusi mieste išlaikyti 
butą, mums dviems, liudininkams, savo ir tetos Muliuo- 
lienės šeimai surengė pietus. Po jų su C. Surdoku 
palydėjome Broniutą iki jos koklinės pilies ir grįžome 
į seną kambarėlį. Tai buvo mano povestuvinė kelionė.

Su Cezariu kritome ant savo lovelių, patylėjome, kol 
jis prabilo:

— Tai tu jau vedęs.
— Jau vedęs, — atsakiau. Dar kiek palūkuriavome, 

tada nusirengėme ir užgesinome šviesą.
Sekančią dieną — šaunus priėmimas jaunavedžių 

buveinėje. Silkės su svogūnais; silkės be svogūnų; silkės 
su silkėmis. Ir iš makaronų keptas pyragėlis. Ir butelis 
iš kažkur gautos pigios degtinės, pagruzdintu cukrumi 
nudažytos. Graži, raudona degtinė. Viskas tinkamai pa
ruošta, viskas numatyta. Po priėmimo — antroji poves
tuvinė kelionė, vėl pas Cezarį. O jis mane pabarė:

— Negerai darai. Tau reikėjo likti. Ką žmonės 
galvos?

— Nepatogu... Ir tu vienas...
— Manimi nesirūpink. Rytoj nepareik.
Rytoj vėl priėmimas, nes artimų žmonių turėjome 

daug, bet į savo buveinę jų visų sukviesti negalėjome. 
Būtų netilpę. Todėl padalijome pusiau: vieni vienądien, 
kiti kitądien.

(Bus daugiau)
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TEISMŲ SISTEMA 
LIETUVOJE

Pasikalbėjimas su adv. Jonu 
Kaire vičium

(Tęsinys)

— Kokios tai yra bylos, kad 
nepasiekia teismus? Ar apie 
ankstesnius laikus jūs kai*  
bate?

— Ne. Dabar būtent iš laik
raščių galima suprasti t.y., kad 
rašoma apie labai stambią ko
rupciją. Rašoma ir kalbama, 
sakysim, privačiuose pokalbiuo
se, kad imami kyšiai šimtais 
tūkst. litų, tačiau, teismuose 
tokių bylų nėra ir čia toks 
reiškinys, kurį reikėtų tyrinėti, 
galima galvoti šitaip: pir
miausia galbūt daugiau kalba
ma, negu kad yra arba kitas 
dalykas — išpučiamas visas rei
kalas. Bet jeigu yra, o aš to 
negaliu paneigti, kad nėra, 
vadinasi, gali būti korupcija 
korupcijoje ir kad tie didieji 
kyšininkai sugeba užtušuoti, o 
tardymo organai nepajėgūs įro
dyti. Pvz., sakysim, kad atsa
kingas pareigūnas važinėja la
bai prabangiu automobiliu, bet 
jo atlyginimas labai mažas. Jis 
per 20-30 mėtų tokiam automo
biliui negalėtų sutaupyti ir tada 
žmonės kalba, kad jis ima ky
šius, tačiau teisiškai tai įrodyti 
yra neįmanoma. Dabar teismuo
se dėl bankų bankrotų dažnai 
matome teisiamuosius, kurie 
panašūs ne į tikruosius nusikal
tėlius; o įstatytinius ir aš to 
negaliu įrodyti teisme. Pvz. 
banko prezidentu tampa žmo
gus, kuris anksčiau, sumon
tuodavo žmonėms automobilių 
padangas, teikė techninius 
patarnavimus ir staiga jis tam
pa didelio banko prezidentu. 
Todėl kalbama apie tai, kad 
tikrųjų tų ekonominio nusikal
timo organizatorių nemato. O 
mato, kaip.kaddideitttme susir
gime tik tokius sptfd'gBlius’odo- 
je, bet kokie vyksta susirgimo 
procesai organizme — nema
tome.

— Tai kieno čia būtų kaltė: 
ar nesugebėjimas išieškoti 
tikrų nusikaltėlių ar tų 
nusikaltėlių sugebėjimas 
viską užtušuoti?

— Mes kalbame apie organi
zuotą nusikaltimą, tai nėra at
sitiktinis dalykas, Mafija, kaip 
tokia, galų gale, mes neturime 
net Mafijos apibrėžimo. Mafiją, 
tai nėra tas raumeningas vyru
kas, kuris važiuoja prabangiu 
automobiliu ir surenka mokes
čius, tai gal Mafijos tik 
kareivėlis, kažkoks funk
cionierius, o Mafija kai kalba
me, tai yra valdžia. Skaudu 
šitaip sakyti, bet tai yra 
iškreipta valdžia. Kalbama apie 
tai, kad tai yra valstybė 
valstybėje. Reikia'suprasti tokį 
dalyką,.kad valstybė nesugeba 
surinkti, mokesčių, o Mafija 
surenka mokesčius ir visuome
nė nežino kur tie_pinigai eina. 
Galų gale negalime atsakyti 
kokios jėgos už tuos pinigus yra 
finansuojamos?

— Mano manymu, kad an
ksčiau buvo daugiau nagri
nėjamos politinės bylos, o 
dabar baudžiamosios ir poli
tinių bylų jau tiek daug nėra?

Žinoma, neturint statistikos, 
atsakyti į šitą klausimą profe
sionaliai nėra įmanoma. Yra ir 
politinių bylų t.y. bylos iškeltos 
tiems asmenims, kurie organi
zavo pasipriešininią Lietuvos 
nepriklausomybei, ir Lietuvbs 
valstybingumo kūrimuisi, tai iš 
TSKP kylantys asmenys, Jar
malavičius. ir kt., ir tie, kurie 
sausio 13-sioš įvykiuose dalyva
vo, ir tie, kurie pasipriešino 
reorganizuojant,, perimant tam 
tikras institucijas, generalinę 
prokuratūrą perimant, jau Lie
tuvos respublikos paskirtiems 
asmenims. Tie, kurie buvo, pa
skirti dar Tarybų Sąjungos, 
todėl tokių bylų yra. Bet šiaip 

dominuoja ekonominiai nusikal
timai ir visuomenė mato, kad 
tie asmenys, kurie yra, visuo
menės nuomone, padarę sun
kius nusikaltimus: tai sužlugdę 
bankus, išdavę nepagrįstas 
paskolas, netikusiai organizuo
dami ūkine veiklą ir sužlugdy- 
dami didžiausias įmones — jie 
dažniausiai nepatraukiami bau
džiamojon atsakomybėn. Žino
ma, čia priežasčių yra daug. Tai 
jau būtų atskira teisminė studi
ja, kodėl šitaip yra? Mat galima 
kalbėti pilietiškai arba šiaip 
pasišnekant apie daugelį klau
simų ir priimti kategoriškus 
sprendimus. Tačiau teisme kal
bėti, tai turi būti įrodyta^ o 
ekonominius nusikaltimus ištir
ti yra labai sunku. Paradoksas 
tas, kad kartais trukdo netei
singas demokratiškumo supra
timas. Bankai buvo palikti be 
kontrolės. Centrinis bankas, 
Lietuvos bankas aiškiai mato
me, kad nepakankamai kon
troliavo, o kokios nors revizinės 
organizacijos struktūros nebuvo 
sukurtos arba joms nebuvo su
teikta teisė tikrinti. O bankų 
vadovai dažnai rėmėsi demokra
tijos principu, kad verslas yra 
laisvas, bankas komercinis ii'jų 
finansinė-ūkinė veikla t.y. jų 
komercinė paslaptis ir jokių 
tikrintojų neįsileis. Bet buvo ir 
yra objektyvių priežasčių: tai, 
kad Seimas nenorėjo ar nesu
spėjo priimti tinkamus įstaty
mus ir įstatymai jau priimami, 
bet jau pavėluotai. Dabar, 
sakysim, turime baudžiamajam 
kodekse normą, kad traukiamas 
atsakomybėn tas asmuo, kuris 
paėmė paskolą ir panaudojo ne 
pagal ūkinę paskirtį. Anksčiau 
tokio įstatymo nebuvo. Ir tikri-. 
nant paaiškėja, kad nusikalti
mas jau pagal dabartinį įstaty
mą būtų padarytas, bet buvo 
padarytas, kai to įstatymo ne
buvo, o baudžiamasis įstatymas 
atgal neveikia. Ir, žinoma, eko
nominio nuosmukio dalykas — 
išduodamos paskolos asmenims 
be tinkamos garantijos, o kar
tais aiškiai matyti, kad buvo 
sukčiavimas, kad buvo išduota 
paskola ir visiškai joks užstatas 
nebuvo paimtas tos organizaci
jos turtu. Laikraščiai rašė, kad 
buvo išduota pusės milijono 
paskola asmeniui, kuris asme
ninėje banko sąskaitoje turėjo 
vos 10 litų. Bet ir vėl, griūvant 
ūkiui, pereinant iš vienos siste
mos į kitą, sunku yra nuspręsti 
objektyviai, kaip ta paskola pa
naudojama, nes verslui yra 
būtinas pradinis kapitalas ir to 
kapitalo sovietinėje sistemoje 
joks doras žmogus neturėjo. Va
dinasi, bankui reikia rizikuoti 
ir išduoti paskolą tam, kuris 
turi mažai turto arba visiškai 
neturi turto. Ir garantijos nėra. 
O neduoti, tai, vaidinasi, iššal- 
dyti tą kapitalą ir jį stabdyti. Ir 
nežinai, kaip kam pavyks? Dau
gelis verslininkų mūsų šaly ne
suprato rizikos. Gali būti labai 
doras žmogus, bet jam verslas 
nepavyks. Toliau, jeigu verslas 
vystomas su tokia nestabilia 
šalimi, tarkime, kaip Rusija, 
kurioje tik griūva ekonomika, 
tai nupirkęs vagoną, kokių nors 
prekių, nežinai ar normaliai jas 
į Lietuvą atsigabensi? Vienu 
žodžiu, čia yra daug priežasčių, 
viskas susipynę ir tame susipy
nime klesti nedorumas, o gal ir 
bendra tendencija Lietuvą nu
skurdinti, parodyti lietuviams, 
kad jūs nemokate savarankiš
kai tvarkytis, nemokate gyven
ti, jūs negalite turėti valstybės, 
o valstybė yra ta priežastis, kuri 
pablogino jūsų gyvenimą.

— Anksčiau beveik kiek
vienam žmogui buvo prikabi
nama politinė byla. Kaip

Kauno marių paplūdimys Nuotr. Prano Abelkio

dabar?
— Šito tikrai jau nebėra. Tai 

tikra laimė, kad šitaip nėra. 
Pareigūnas ar asmuo gali kreip
tis į teismą civilinio proceso 
tvarka, reikšti civilinį ieškinį 
dėl garbės ir orumo gynimo. Ir 
tokių bylų yra daug. Kartais 
gina asmenys garbę, o kažin 
kiek jie tos garbės turi? Bet 
tokių dalykų, asmens persekio
jimo — nėra.

— Girdėjau, kad Lietuva, 
vienintelė iš 3-jų Baltijos 
kraštų, atsisakė mirties nuo
sprendžio ir kodėl?

— Dar Lietuva kol kas neatsi
sakė. Mirties bausmės nuos
prendžio, krikščioniškai žiūrint, 
neturi būti. Krikščionys negali 
atimti gyvybės, nes ją davė 
Dievas. Jis neturi teisės barba
riškai elgtis su kitu žmogumi, 
nepaisant, koks jis bebūtų. Ta
čiau dalis visuomenės, pamačiu
si, kad išaugęs nusikalstamu
mas ir žmogus yra nesaugus, 
galvoja, kad tokia grasinančia 
priemone, kaip mirties bausmė, 
galima sustabdyti nusikalsta
mumą. Teisės specialistai, kurie 
yra humaniškai nusiteikę, įro
dinėja, kad mirties bausmės 
žiaurumas nusikalstamumo ne
stabdo. Aš asmeniškai norėčiau 
pridurti, kad mirties bausmės 
buvimas ar nebuvimas, rodo vi
suomenės išsivystymo lygį: ir 
socialinį, ir dorovinį. Tai yra 
kaip nevilties apraiška.

— Ar yra Lietuvoje renka
mas Prisiekusiųjų teismas?

— Prisiekusiųjų teismo mes 
neturime. Apie tai teisininkai ir 
visuomenė kalba. Na, mūsų ne
turtingai šaliai, galbūt čia tokį 
suprastintą dalyką pasakysiu, 
.tai kai kam ir aštriai gali 
nuskambėti, kad Prisiekusiųjų 
teismai yra labai brangus daly
kas. Tai yrą ilgai besitęsiantys 
procesai, bet būtų nežmogiška 
sakyt, kad teisingumas yra 
brangus ir todėl mes neturime 
teisingumo. Tas klausimas yra 
svarstomas ir, aš manau, kad 
Lietuva, normaliai vystydama- 
si Prisiekusiųjų teismus turės.

— Anksčiau advokatas bu
vo tik dėl formalumo. O ar 
dabar, jaučiatės visapusiškai 
laisvas ir reikalingas.

Jaučiuosi laisvas. Advokato 
nemanyčiau, kad ir anksčiau 
buvo tik formali veikla. Ad
vokatas labiausiai atsiskleidžia 
civiliniuose ginčuose. Advoka
tas pradeda surinkti įrodymus, 
kad žmogus galėtų pagrįsti savo 
reikalavimus, o baudžiamajam 
procese, anais laikais, nebuvo 
galima liesti tokių klausimų, 
kurie buvo ideologiniai tabu, 
t.y. nebuvo galima kritikuoti 
sistemos, tarybinė arba sovieti
nė sistema buvo laikoma pati 
geriausia sistema, pati huma
niškiausia. Tad baudžiamojoje 
byloje advokatas dažniausiai 
kalbėjo apie švelninančias ap
linkybes. Tarkime, kad nusikal
to nepilnametis. Advokatas ta
da aiškino, kad jo tėveliai blogai 
jį auklėjo, kad kalta mokykla, 
mokytojai ir pnš. Bet nebuvo ga

lima, sakysim, kalbėti, tai būtų 
skandalas, kad žmogus neturėjo 
pakankamai krikščioniškų arba 
bendražmoniškų vertybių, kad 
jį žalojo bendras visuomenės 
nudvasinimas arba socialiniai 
santykiai. Sakysim, kad pagavo 
moteriškę, besinešančią iš mė
sos kombinato mėsos gabalą. 
Tada nebuvo galima kalbėti, 
kad jai sunku gyventi, kad ji 
priversta vogti, kad vagia kiti, 
kad jau yra tapusi tokia prak
tika, kad vos ne kiekvienas, o 
beveik kiekvienas iš darbo pa
reidamas kažką, parsineša, o 
vieną staiga pagauna ir teisia, 
tai apie tokius dalykus, žinoma, 
kalbėti nebuvo galima.

— Kas daugiausia, o ypač 
jaunimą, šiuo metu pastūmė
jo į nusikaltimus?

Išvykdamas į Ameriką, per
skaičiau žinomo teisininko 
Lietuvoje, Teisės instituto di
rektoriaus Ant. Dabšio mintis. 
Jis tiria tuos klausimus ir jo 
bendradarbiai tiria. Jis reiškia 
tokią nuomonę, kad viskas jau 
buvo užprogramuota anoje siste
moje. Dabar, čia aš jau pridur
siu nuo savęs, tai tarytum nuo 
verdančio puodo buvo nukeltas 
dangtis ir viskas išsiliejo: 
Niekas staiga neatsiranda. Ži
noma, nusikalstamą pasaulį 
suaktyvino ir tuos nusikaltėlio 
elementus panaudojo-sugriuvu- 
sios senosios institucijos, 
trūkumas vertybių pagarbos. 
Taip, kad yra labai daug perim
ta iš anų laikų neigiamų 
elementų.

— Ar nepaskatino daugiau 
jaunimo į nusikaltimus, tai jo 
noras gyventi kaip užsieny
je? Juk jaunimas neturi kan
trybės laukti!

— Taip. Tas yra visiškai tei
singa. Nėra dorovinių vertybių, 
pagarbos stoka. Daugelis žmo
nių jaučia nusivylimą Lietuvos 
valstybės atkūrimui. Jie galvo
jo, kad nepriklausomoje Lietu
voje gyvensime taip, kaip roju
je. Tai neįvyko. Yra įvairių 
žmonių. Bet visų, pirma, tai yra 
materijos pirmumas. Jokiu bū
du negalima sakyti, kad visi 
žmonės tokie. Mūsų žmonių yra 
pilni universitetai, pilnos semi
narijos, pilnos koncertų salės, 
dar ir dabai’ žmonės užsisako ei
lėse dėl gerų knygų. Reikia 
matyti ir gerą. Visuomenėje kas 
dar atsitiko, matyti, tai palietė 
ir išeiviją, kadj vietoj darbo 
pirmūnų paveikslų portretų 
laikraščių pirmuosiuose pusla
piuose, dabar pamatysi nusi
kaltėlio paveikslą. Žmonės 
dabar laikraščiuose tiktai to
kius dalykus skaito. O laikraš
tis — rakto skylutė, pro kurią 
mes matome visą gyvenimą. Vi
siems susidaro nuomonė, kad 
aplinkui tiktai nusikaltėliai ir 
vagys. Bet nėra taip viskas 
grėsminga. Grėsmės pakanka ir 
čia Amerikoje. Pvz., važiuojant 
per vieną rajoną, mums pasakė, 
kad tas rajonas yra nesaugus ar
ba, įėjus į vieną įstaiga, paklau
sė, kodėl durys neužrakintos, 

nes gali kas įeiti ir apiplėšti. 
Tokių dalykų yra visur. Mūsų 
žmones tokie laikraščių skelbi
mai daugiau baugina, nes mes 
nepapratę prie tokių žinių. Vie- . 
na, kad anksčiau viskas buvo 
slepiama, o kiti nepapratę iš čia 
žiūrint, todėl kad mes Lietuvą 
idealizavome. Tai, žinoma, labai 
gražu. Ji atrodo tokia graži, 
žiūrint iš Amerikos. Tiktai kai 
atvažiuoji, tai turi važiuoti 
blogu automobiliu, kartais ne
pataisytomis gatvėmis ir matai 
kartais išgėrusį žmogų einant, 
kokį vagį su rankinuku bebė
gantį... Visko būna, bet tai yra 
daugybėje šalių. Aš nemanau,, 
kad tas tik dabar atsirado. Ma
tot gyventi laisvu ir būti asme
nybe — yra kur kas sudėtingiau, 
negu būti kažkur mobilizuotam, 
net ii' kalėjime. Ten viskas bus 
tavimi pasirūpinta. Net ir tary
binėje santvarkoje, visi buvo 
pripratę, kad valstybė jais 
pasirūpins: paskirs darbus, su
teiks butus, pensijas ir pan. O 
dabar žmogus turi pats galvoti 
ir dar galvoti apie socialines 
garantijas. Šitas laikotarpis yra 
labai svarbus, bet kartu jis at- ■ 
viras kūrybai. Tai yra nuosta
bus laikotarpis! Tai yra valsty
bės kūrimo laikotarpis! Bet, ; 
žinoma, reikia suprasti tuos ■ 
žmones, kurie geriausius savo 
metus atidavė anam laikotar
piui. Jis dirbo tvarkingai ir 
atrodė jam, kad jis viską turi ir 
staiga paaiškėjo, kad jis nieko 
neturi. Tai, žinoma, tos kartos 
žmonių padėtis yra dramatiška, 
bet juos, jeigu pasakysi tokiu 
šiurkščiu žodžiu, kad juos ap
vogė ana sistema. Pvz.. buvo' 
jiems pažadėtas komunistinis 
rojus, o į tą rojų mūsų nenuvedė. 
Tai dabar žmogui tiesiog sunku 
susivokti arba kitas pasako, kad 
aš jau nebeturiu laiko laukti, aš 
viską praradau.

— Ačiū Jums už toki išsa
mų pokalbį. Ačiū už Jūsų 
skirtą laiką. Belieka palinkė
ti Jums su Vida, sėkmingo 
sugrįžimo į namus. Linkiu 
Jums neprarasti pozityvios 
galvosenos, nes tik pozityviai 
galvojant, galima daugiau 
pasiekti.

(Pabaiga)

Kalbėjosi Nijolė Nausėdienė

• Troškūnai. Birželio 14-16 d. 
Troškūnų Švč. Trejybės parapija 
ir miestelis atšventė trijų šimtų 
metų jubiliejų. Iškilmėse daly
vavo iš Troškūnų kilęs užsienio 
lietuvių vyskupas Paulius Bal
takis,OFM. Birželio 14 d. įvyko 
mokslinė konferencija, kurioje 
buvo prisiminta Troškūnų pra
eitis, senos švietimo tradicijos, 
nagrinėta bažnyčios ir vienuoly
no architektūra. Birželio 16 d. 
Panevėžio vyskupas Juozas 
Preikšas ir vyskupas Paulius 
Baltakis,OFM koncelebravo šv. 
Mišias už Troškūnų parapiją, 
gyvus bei mirusius parapijos ge
radarius, teikė Sutvirtinimo 
sakramentą.

CLASSIFIED GUIDE

REAL ĖST ATE

REALMART II, Ine. 
6602 S. Pulaski Rd. 

Chicago,IL 60629

BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti 

skambinkite
BUDRAIČIUI

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

MISCELLANEOUS

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI

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

312-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

AUTOMOBILIO, NAMŲ, SVEIKATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS.

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

FRANK ZAPOLIS 
3208Va West 95th Street 

tel. (708) 424-8654 
(312) 581-8654

z J K Š CONŠTRUCTION 
„Shingle” stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, 
aluminiaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 
tel. 708-969-2658.

MOVING
Ilgametis profesionalus kraustymas 

prieinamomis kainomis. 
Draudimas garantuotas.

GEDIMINAS 
312- 925-433 I

TAISOME
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO MAŠI
NAS, ŠALDYTUVUS, ŠILDYMCf 
SISTEMAS, VIRYKLAS, ORO VĖ
SINTUVUS.

H. Deckys 
Tel. 312-585-6624

Pranas Zunde
KAZYS BIZAUSKAS

1893-1941
Dviejų tomų monografija. It. - 323 psl., II t. - 430 psl.
Plačiai aprašoma K. Bizausko gyvenimas ir veikla 

diplomatinėje tarnyboje. Gaunama DRAUGE.
Papigintai — 6 dol. už knygą 

Su persiuntimu — 8 dol.
Illinois valstijos gyv. prideda „Statė sales tax" - 0.53 dol.

Vilius Pėteraitis
LIETUVIŠKAI ANGLIŠKAS

ŽODYNAS
Apie 30,000 žodžių. 579 psl.

Gaunamas DRAUGE. Kaina-20 dol.
Su persiuntimu 22.50

Illinois gyv. prideda Statė sale tax 1.75 dol.

V. Baravykas
ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ 

ŽODYNAS
Redagavo a. Laučka ir A. Dantaitė 

Apie 30,000 žodžių ir posakių. 590 psl. 
Gaunamas DRAUGE. Kaina-20 dol. 

Su persiuntimu 22.50 
Illinois gyv. prideda Statė sale tax 1.75 dol.

STASYS BARAS 
Audio kasete ir CD

Dainuoja lietuviškai įvairių operų arijas. Stuttgardo symfoninis 

orkestras. Diriguoja Darius Lapinskas ir Aleksandras KučiOnas 

Audio kasetė -10 dol. Su persiuntimu 12 dol.

CD -15 dol. Su persiuntimu 17 dol.

Gaunamos DRAUGE 4545 W. 63rd St Chicago, IL 60629

REAL ESTATE

RE/MAX 
REALTORS 

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

GREIT 
PARDUODA

RIMAS L. STANKUS

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

HELP VVANTED

NAMŲ VALYMUI 
ieškomos moterys iš šiaurinės miesto 
dalies arba iš O’Hare apylinkės 5-6 
dienoms į savaitę. Parūpinsim trans- 
portacijąv Skambinti: 312-625-3465.

Pietvakarių apylinkėje pofcy- 
llų-banketų salė ieško atsakomin- 
go, detalėse gerai besiorientuojan
čio, darbštaus asmens pilno laiko 
darbui ūkvedybos skyriuje (house- 
keeping) Būtina susikalbėti ang
liškai. Judd’š Red Derby, 12700 
S. Kędzie, Blue Island, IL 60406, 
Tei. 800-660-3511.

IEŠKO DARBO

32 m. moteris ieško 
bet kokio darbo.

Tel. 312-268-2408

.Ų.S. Savingš Bonds 
Make Greait Giffc.

A piijjlic servįęe of.thls nevvspaper
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LAIŠKAI
MINTYS APIE „DRAUGĄ”

Pasikeitimus „Draugo” pusla
piuose, kiekvienas skaitytojas 
pastebi. Jis pasidarė gyvesnis, 
įdomesnis ir peršasi būti skaito
mas. Jeigu anksčiau žmonės 
Skaitydavo ,,Draugo” tik 
paskutinį puslapį arba, nors ir 
negražu sakyti, kad mirties 
pranešimus, tai dabar, atsira
dus „Laiškų skyriui”, nei 
vienas nepraleidžia jo nepaskai
tęs. O kam neįdomios socialinės 
mūsų problemos? Įdomias ir 
naudingas žinias socialinėmis 
temomis, skaitytojams pateikia 
B. Jasaitienė ir A. Šmulkštienė. 
Su įdomumu skaitytojai seka D. 
Bindokienės vedamuosius. Juo
se žaviesi jos sąmoninga minčių 
dėliosena, įvykių gilia analize, 
žaisminga palyginimų vartose
na ir tikslingu jų pritaikymu. 
Ne mažiau apsidžiaugėme, išvy
dę dr. J. Adomavičiaus sugrįži
mu. Visi buvome pasigedę jo 
įdomių, tiesių ir protingų 
medicininių straipsnių bei pata
rimų. Pagyvina'„Draugo” pus
lapius prekybiniai reportažai iš 
Lietuvos ir kitų Lietuvos žurna
listų straipsniai. Visi skaityto
jai pastebėjo pagyvėjusį pirmąjį 
„Draugo” puslapį, tad dabar 
skaitytojai jau skaito „Draugą” 
nuo pirmojo iki paskutiniojo 
puslapio. Matosi, kad vyr. re
daktorė ir redaktorių kolekty
vas tikrai stengiasi ir tarnauja 
skaitytojams.

Tad tik reikia pasveikinti 
„Draugą” ir palinkėti jam po
liau klestėti ir skleisti savo 
draugišką šviesą skaitytojų 
tarpe.

Nijolė Nausėdienė 
Lockport, IL

PARTIJA NĖRA SĄJUNGA

i Dr. K. Bobeliui padarius pa- 
reiškimus Krikščionių Demo
kratų sąjungos vardu, norime 
atkreipti visuomenės dėmesį, 
kad Lietuvos Krikščionių De
mokratų partija, vadovaujama 
Algirdo Saudargo ir Povilo 
Katiliaus, neturi nieko bendra 
su Lietuvos Krikščionių Demo
kratų sąjunga, vadovaujama 
Viktoro Petkaus ir dr. Kazio 
Bobelio.

LKD Partijos Rėmėjai.

RENGIANTIS SEIMO 
RINKIMAMS 

Artėjant Lietuvos Seimo 
rinkimams mums svarbu, kas 
darosi Lietuvoje ne tik dėl to, 
kad ji yra musu protėvių žemė, 
bet ir dėl to, kad josios rytdiena 
daugiau ar mažiau atspindės ir 
visame pasauly ir nuspalvins 
taip pat ir mūsų ateitį. Juk 1990 
metais jos dainuojanti revoliu
cija detonavo sovietų imperijos 
sprogimą, kuris pakeitė visą 
pasaulį, sugriaudamas šaltąjį 
karą. Todėl mums svarbu, kaip 
plėtosis Lietuvos ateitis. Bu
simieji Lietuvos seimo rinkimai

talkininkai „Draugo” vasaros šventėje liepos 28 d. su jiems padėjusia Birute Jasaitiene.
U kairėB: Vaclovas Momkus. B. Jasaitienė, Vitalius Lekeckas, Algis Čepėnas, Kazys Rožanskas 
ir Vytautas Dvokas.

Nuotr. Marijos Reinienės

gali turėti didelę įtaką šiems 
įvykiams. Tai skatina mus do
mėtis, kaip ruošiamasi šiems 
rinkimams ir kaip mes galė
tume prisidėti prie geresnės 
Lietuvos ateities kūrimo.

Mūsų asmeniniai ryšiai su 
Lietuvos žmonėmis, jų visuome
ninėmis organizacijomis ir in
formacijos skleidimo instituci
jomis yra viena iš geriausių 
priemonių prisidėti prie Lietu
vos pastangų kurti šviesesnę 
ateitį, pagrįstą asmens orumu ir 
amžinaisiais gėrio principais. 
Todėl šiuo metu labai svarbu 
kiekvienam mums suintensy
vinti šiuos ryšius, pasikeičiant 
laiškais su savo pažįstamais bei 
giminėmis Lietuvoje ir su įvai
riomis institucijomis, ypač su 
žiniasklaidos šaltiniais. Būtų 
naudinga paraginti savo drau
gus čia Amerikoje rašyti laiškus 
į Lietuvą ir paklausti pažįstamų 

;ir žiniasklaidos bei visuome
ninių organizacijų vadovų, 
kurios problemos Lietuvoje yra 
svarbiausios ir kokiomis prie
monėmis jas reikia spręsti. Kar
tu tiktų pateikti ir savo pažiū
ras, nesistengiant jų reikšti ne
klaidingumo forma.

Kviečiame pareikšti savo nuo
monę, kaip geriau plėsti tokius 
ryšius su Lietuva ir tarpusavy 
pasidalinti šiais ryšiais 
kaupiama informacija.

X Česlovas Masaitis 
Thompson, CT

MŪŠOJE ĮSTRIGĘS „T”
GARSAS

Klaidą padaręs, nesiaiškink, 
nes tuo būdu ją tik padvigubinsi 
— pasakė kažkoks moralistas. 
Tuo tarpu kitas, ironizuojantis 
auklėtojas, pridūrė: Kadangi 
mes visi mokomės iš klaidų, tai 
darykime tikėtas, iš kurių ge
riausiai galėtume pasimokyti.

Mano atveju — iš kalbos klai
dų. Esu labai dėkingas gerbia
mai Aurelijai Balašaitienei, ati
džiai skaitytojai, laiške „Drau
gui” (VII.16) pastebėjusiai, jog 
žodį „pacemaker” aš pavadinau 
simuliatoriumi, o ne stimuliato
riumi. Juokinga klaida!

Bala žino, kodėl manieji gir
dėjimo čiuptuvai nepagavo gar
so „t”, kai viena ponia telefonu 
man paminėjo kitos ponios 
susilpnėjusią širdį ir tą jai 
įtaisytą daiktelį „simuliatorių”. 
Žinoma, rašydamas straipsnį, 
galėjau pasitikrinti žodyne. 
Tačiau, kai esi „tikras”, žodyną 
palieki ramybėje. Be to, jis toks 
sunkus.

Yra dar vienas dalykas. Post- 
modernioje rašliavoje, į kurios 
vingrybes dabar esu įsivėlęs, są
vokų sumaišymas turi tikslą — 
išjudinti skaitytojų pagavos 
galias ir tuo įžiebti kritikos 
liepsną. A. Balašaitienės 
reiklios, informatyvios pastabos 
tik patvirtina tiesą, jog žmogus 
geriausia pasimoko, darydamas 
ir taisydamas kvailas klaidas.

Galop, geras draugas man pa
tarė nesikišti į lingvistiką.

Pranas Visvydas 
Santa Monica, CA

Nuotr. Marijos Reinienės

Jos pardavinėjo tik laiminguosius bilietus „Draugo” vasaros šventėje... Sėdi — Kristina Johnson; 
stovi iš kairės: Aldona Šmulkštienė, Danutė Vidžiūnienė, Laima Vaičiūnienė, Vida Sakevičiūtė 
ir Ona Gradinskienė.

GARBĖS REIKALAS

Rugpjūčio 1 d., „Lietuvių 
telkiniai” skyriuje, buvo iš
spausdintais jaudinantis apra
šymas, kaip Putnam, CT, muzi
kė G. M. Veinbergaitė pagerbė 
prieš metus mirusį a.a. kun. 
Antaną Gobį, išgelbėjusį jos mo
tiną nacių vykdyto žydų naiki
nimo 1941 metais Lietuvoje. Į 
Marijos Nakalto Prasidėjimo 
seselių vienuolyną, kur Vein
bergaitė buvo užprašiusi šv. Mi
šias už kun. Antaną Gobį, ją ir 
jos vyrą atlydėjo generalinis 
Lietuvos konsulas New Yorke 
Petras Anusas.

Liepos pabaigoj lankantis Wa- 
shingtone, teko aplankyti U.S. 
Holocoust Memorial muziejų. Jis 
taip kaip ir KGB buvęs pasta
tas Vilniuje, paliko kraupų ir 
giliai sukrečiantį įspūdį. Nacių 
aukoms atminti erdviame pa
minkliniame pastate per ketu
ris aukštus išdėstyta, gausiai 
sukaupta įvairiuose doku
mentuose, nuotraukose, žemėla
piuose ir daiktuose informa
cija, be to, ir gyvais išlikusiųjų 
vaizdajuostėse įrašyti išgyve
nimų pasakojimai, akivaizdžiai 
liudija šią didžiąją modernių 
laikų žmonijos tragediją. Muzie
jus buvo atidarytas 1993 metais. 
Kasdieną jį aplanko tūkstanti
nės minios žmonių — pavieniai, 
grupinės ekskursijos ir turistai 
iš visų pasaulio kraštų. Įėjimas 
laisvas, tik reikėjo palaukti 
keletą valandų, iki biliete pažy
mėto laiko. Taip reguliuojama 
spūstis.

Dauguma eksponatų (trauki
nio bėgiai, suimtuosius vežęs 
vagonas, kalinamųjų gultai, 
dujų kameros ir lavonams 
deginti krosnys) surinkta iš kon
centracijos stovyklų Lenkijoj. 
Tačiau daug medžiagos, pvz., 
dalis miško, kur buvo vykdomos 
žudynės, per keturis aukštus, 
keturiose sienose sukabintų 
nuotraukų galerija, ilgas 
išnykusių žydų telkinių sąrašas 
ir daug kitokių eksponatų iš 
Lietuvos.

Apgailėtina, kad Lietuvos žy
dus tuo metu gelbėjusių lietuvių 
sąrašas neįtikėtinai menkas — 
mažiau nei 40 šeimų ir pavienių 
asmenų. Ieškojau pavardės (jau 
mirusių) pažįstamų, kurie iš

gelbėjo ir į Ameriką su savim 
atsivežė dvi mergytes, tačiau 
neradau.

Jei neatsiranda daugiau tokių 
kilnių asmenybių, kaip G. M. 
Veinbergaitė, kas (Lietuvos Res
publikos valdžia, PLB, ar mes, 
pavieniai asmenys) turėtumėm 
pasirūpinti savo tautos garbės 
reikalu? Kas turėtų imtis kaip 
galima tikslesnio sąrašo 
sudarymo rūpesčio ir kas turėtų 
apie tai pranešti Wiesentaliui 
bei jaunesniajai žydų kartai?

Ritonė Rudaitienė,
Oak Lawn, IL

URNOS - LIETUVON,
LIETUVIAI - AMERIKON
Džiugu, kad paskutiniu metu 

daugelio mūsų tautiečių, ypač 
vykdant jų valią, palaikai per
keliami Lietuvon. Malonu skai
tyti spaudoje, kaip lietuviai 
tėvynėje juos pasitinka: bažny
tinės apeigos, giesmės ir būriai 
žmonių! Taigi grįžtantieji (o gal 
grąžinamieji?), kad ir urnose, 
susilaukia dėmesio, pagarbos ir 
meilės.

Visai kitoks vaizdas, kai 
pamatai čia, šiapus Atlanto, vis 
didėjantį skaičių mūsų tau
tiečių, ieškančių naujo gyve
nimo Amerikoje. Iš dalies reikia 
tuo džiaugtis, nes lietuvių bend
ruomenė gausėja. Bet, iš kitos 
pusės, darosi kažkaip neaišku: 
žmonės bėga iš tėvynės, kuri jau 
atgavo laisvę ir atsiranda 
sąlygos dirbti savo žemėj. Juk 
kraštą valdo partija, kurią dau
guma išrinko ir atidavė valdžios 
vairą. Kyla klausimas: kodėl 
taip yra?

Man pačiam ir keliems bičiu
liams teko išsikalbėti su naujai 
atvykusiais. Jie buvo įvairių 
profesijų, bet jeigu kelionei 
„sukrapštė” lėšų, tai yra gera 
atestacija.

Kalbant apie dabartinę Lietu
vos valdžią, atrodo, jie, bent 
dauguma, ja pasitiki. Buvę ko
munistai (dabar LDP partija) 
taip mokėjo įtikinti daugelį, kad 
piliečiams kitų partijų prog
ramos neįdomios: Landsbergis 
tik važinėja ir švaisto pinigus; 
begėdiškas turto grobstymas 
(oficialiai — privatizavimas!) jų 
nejaudina. Brazausko brangių 
kelionių jie nemato... Bankų va
gystes norėtų lyg ir pateisinti — 
čia mūsų ir jų logika išsiskiria. 
Mes negalim suprasti, kaip val
džia ruošiasi gyventojus apkrau
ti naujais mokesčiais, kad būtų 
išmokėti iš bankų pavogti 
indėliai? Kaltė yra, kaltininko 
— nėra!

Ruošdamiesi kurtis šiame 
krašte, naujai atvykę tuoj 
norėtų gauti gerai apmokamus 
darbus, tik jie sunkiai suvokia, 
kaip mes čia kūrimosi pradžioje 

Mylimos klasės draugės a.a. EUFROZINOS Mamytei

A.tA. 
MONIKAI LIUTKIENEI

iškeliavus Amžinybėn, reiškiu gilią užuojautą gimi
nėms ir artimiesiems.

Nelė Gurskytė Lesiok

TRANSPAK - vienintelė siuntinių persiuntimo 
įstaiga, kur pinigai pervedami pagal Illinois 

valstijos leidimą.
MAISTO SIUNTINIAI.

Siųskite per seniausią siuntinių į Lietuvą įstaigą.

TRANSPAK, 2638 W. 69th St
Chicago, IL 60629 Tel. 312-436-7772

dirbom tokius „negarbingus” 
darbus: išviečių valymas, puodų1 
plovimas restoranuose ir pan.

Tiek svečiai, tiek likę čia nuo
lat gyventi, įsitikino, kad dole
ris Amerikoje nėra toks galin
gas, kaip Lietuvoje. Vienas( 
svečias pasakė, kad jis, grįž-J 
damas Lietuvon, mieliau vežtų i 
dolerius negu prekes.

Jie žinoma, suranda ir mums 
priekaištų: pabėgot, palikot 
Lietuvą ir pan. Bet mes jau per- 
gyvenom pirmąją bolševikų 
okupaciją (1940-41) Lietuvoj ir 
žinom, kad ji negailestinga ir 
kruvina. Argi reikėjo tikėtis ko 
geresnio ir toliau? Taip, bėgom' 
rusiškų komunistų. Galima pa
klausti: ar dabar lietuviai nebė
ga nuo lietuviškų buvusių ko
munistų? Atrodo, kad jie Lietu
voj nesitiki greito pagerėjimo, 
kol ją valdys jų išrinkta valdžia.

Dar per anksti spręsti, kaip 
mes gyvensim ir sugyvensim su 
„naujais” lietuviais. Praeis dau
giau laiko, žmonės „apsikuls”, 
vieni kitus geriau suprasim ir 
sutarsim. Priimkim su lietuviš
ku nuoširdumu ir tarpusayiul“ 
supratimu — juk esame tos pa- " 
čios Lietuvos vaikai.

Šių dienų mūsų gyvenimo rea
lybę priimkim tokią, kokia ji 
yra: urnos Lietuvon, lietuviai — 
Amerikon.

Vytautas Valys 
Detroit, MI 

AR LIETUVAITĖS 
SUVYRIŠKĖJO?

Tarnaujant Nepriklausomos 
Lietuvos kariuomenėje, dažnai i 
dainuodavome: „Gražios lietu- I 
vaičių mūs’ akelės,

Moka jos vilioti kareivėlius — 
oi, oi, oi, oi...” Dainuodami apie 
lygius laukus, kur „snaudžia 
tamsūs miškai”, neminėdavome 
kokius „lietuvaičius”, bet „lie
tuviai barzdočiai dūmojo”.

Niekuomet neteko girdėti, 
kad mamos savo dukreles būtų 
kada nors perspėjusios būti at
sargioms su 1 enk o v ai či ai s, ruso- 
vaičiais ar su vokietaičiais, bet 
būk atsargi su lenkiukais, ru- 
siukais, vokietukais, bet ir " 
mūsų lietuviukais. Tačiau į 
dabar, ypač dažnai vartojamas I“ 
Lietuvos korespondentų naujas 
„Unisex” terminas — „lietuvai
čiai”. Atrodo, kad ką tik pra
ėjusioje Dešimtoje lietuvių tau
tinių šokių šventėje šoko ne j 
lietuvaitės ir lietuviukai, bet 
„lietuvaičiai”. Kas jie ar jos 
tokie būtų?

Nejaugi mūsų gražios lietu
vaitės, pradėjusios dėvėti ilgas 
kelnes, jau tiek suvyriškėjo, kad 
ir lietuvaitėmis nebesivadina?

Gal kas nors malonėtų 
paaiškinti. Leo Venckus 

Fennville, MI

DRAUGAS, antradienis, 1996 m. rugpjūčio mėn. 6 d.

A.tA.
CLEMENCE BASTYS

Gyveno Chicagoje, Brighton Parko apylinkėje.
Mirė 1996 rugpjūčio 3 d.
Nuliūdę liko žmona Marija, sūnūs: Vincent, marti Edith, 

Alex, marti Rita, John, marti Cathy; dukterys: Helen, žentas 
Edward Plachecki, Rita, žentas Patric Curtis; dešimt anūkų, 
devyni proanūkai; brolis Jonas su šeima San Francisco, brolis 
Pranas su šeima Lietuvoje.

Velionis pašarvotas antradienį, rugpjūčio 6 d. nuo 2 iki 
9 v.v. Thompson & Kuenster laidojimo namuose, 5570 W. 95 
St., Oak Lawn, IL.

Laidotuvės įvyks rugpjūčio 7 d., trečiadienį. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Nekalto Pra
sidėjimo parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10 vai. 
ryto gedulingos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis 
bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuliūdusi šeima.
Laidotuvių direkt. Thompson & Kuenater. Tel. 

708425-0500.

A.tA.
JUOZAS JURGILAS

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje.
Mirė 1996 m. rugpjūčio 3 d., 7:20 vai. vakaro, sulaukęs 

78 metų.
Gimė Lietuvoje, Kelmės apskrityje, Upainių kaime. 

Amerikoje išgyveno 40 m.
Nuliūdę liko dukros: Aida Cooper, Dana Jurgilaitė, sūnus 

Medardas, marti Jadzė; anūkai: Eric Cooper, Vaidas ir Ermi- 
nijus Jurgilai; proanūkai: Martynas, Guoda ir Julija; Lietu
voje sesuo Onutė Miniotienė, brolis Stasys Jurgilas.

Priklausė Lietuvių Šaulių sąjungai.
Velionis pašarvotas antradienį, rugpjūčio 6 d. nuo 4 iki 

9 v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St.
Laidotuvės įvyks rugpjūčio 7 d. Iš laidojimo namų 9 vai. 

ryto bus atlydėtas į švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto gedulingos šv. 
Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas 
Tautinėse lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę dukros, sūnus, anūkai, proanūkai, sesuo, 
brolis ir kiti giminės.

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

A.tA.
SESUO M. EUCHARISTA

STOSKUS, SSC
Mūsų mylima Seselė mirė 1996 m. rugpjūčio mėn. 2 d., 

sulaukusi 88 metų.
Į vienuolyną įstojo iš Šv. Kazimiero parapijos Worcester, 

MA.
Vienuolyne įžaduose išgyveno 68 metus.
Pasiliko nuliūdę Šv. Kazimiero seserys ir artimieji 

giminės: Polyna Stoškus Ehren, buvusi Metropolitan operos 
solistė, gyv. Monte Carlo, Monaco, Donna Ronan, gyv. 
Bayside, N.Y., daug dukterėčių ir sūnėnų.

Kūnas pašarvotas Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 W. 
Marquette Rd., Chicago, antradienį, rugpjūčio 6 d. 10 vai. ryto.

Laidotuvių šv. Mišios Sv. Kazimiero Seserų vienuolyno 
koplyčioje antradienį, rugpjūčio 6 d. 7 vai. vakaro.

Laidotuvės Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse trečiadienį, 
rugpjūčio 7 d. 10 vai. ryto.

Prašome dalyvauti laidotuvių Mišiose ir pasimelsti už 
Seselės sielą.

Šv. Kazimiero Seserys ir Stoškų šeima.
Laidotuvių dir. Gerald F. Daimid. Tel. 312-523-0440.

TRANSPAK
Siuntiniai į Lietuvą laivu su pristatymu į namus. 

Skubiems sintiniams AIR CARGO.
Komercinės siuntos pagal susitarimą.

Pinigai pervedami doleriais 
nuo išsiuntimo dienos į gavėjo 

rankas tarp 2-5 dienų.
Galimybė pervesti dolerius iš Lietuvos j JAV.



€ DRAUGAS, antradienis, 1996 m. rugpjūčio mėn. 6 d. Amerikos Uetavių tautinės 
— ■ ■ ■■ — - ■ sąjungos dvidešimt ketvirta

sis seimas ruošiamas rugpjūčio 
31 - rugsėjo 1 d., Čikagoje, 
Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejaus patalpose. Susipa
žinimo vakaras bus seimo iš
vakarėse, penktadienį, rug
pjūčio 30 d., 7 vai. v., „Crystal 
Room”. A.L.T. s-gos Čikagos 
skyriaus valdyba rūpinasi ir 
talkininkauja seimo rengimui. 
Atidarymas ir iškilmingas 
seimo posėdis bus šeštadienį, 
rugpjūčio 31 d., 10 vai. ryte 
„Galerijos” salėje. Po to — dar
bo posėdžiai, simpoziumas, pra
nešimai, diskusijos ir t.t. Simpo
ziumui parinkta įdomi tema: 
„Lietuvos politinė padėtis 
1938-1940 metai”. Užbaigus 
numatytus šeštadienio dienos 
darbus, 7 vai. vakare rengiamas 
iškilmingas pokylis „Gintaro” 
salėje.

Sekmadienį, rugsėjo 1 d., 9 
vai. ryte, bus aukojamos šv. Mi
šios Jėzuitų koplyčioje. Po 
pamaldų, „Galerijos” salėje bus 
tęsiama seimo darbo programa, 
įskaitant skyrių pirmininkų 
pranešimus, Amerikos Lietuvių 
Tautinės sąjungos vadovybės 
rinkimus (ateinančių dvejų 
metų kadencijai) ir nutarimų 
komisijos paruoštų rezoliucijų 
priėmimą.

Po A.L.T. s-gos seimo, įvyks 
Lietuvių Tautinio kultūros fon
do ir „Vilties” draugijos 
suvažiavimai. Visi kviečiami 
pasižymėti šį A.L.T. s-gos rengi
nį savo kalendoriuose ir ruoštis 
jame dalyvauti.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
A.a. seselė M. Eucharista 

Stoškus, Šv. Kazimiero 
kongregacijos narė, mirė praėju
sį penktadienį, rugpjūčio 2 d., 
vienuolyno motiniškojo namo 
slaugos skyriuje, Čikagoje. Ji 
buvo sulaukusi 88 metų am
žiaus, įžaduose išgyveno 68 
metus, sės. Eucharista daug 
metų praleido, mokytojaudama 
įvairiose mokyklose bei kolegi
jose, o pastaruosius 20 metų 
buvo anglų kalbos mokytoja 
Maria aukštesniojoje mokyklo
je Čikagoje ir psichologijos 
mokslo dėstytoja Vilią Joseph 
Mane aukštesniojoje mokyklo
je Holland, Pa. Sės. Eucharista 
paliko dvi seseris: Polyną (Felix) 
Ehren, gyv. Monte Carlo, Mo- 
naco (ji yra buvusi garsioji 
Metropolitan operos dainininkė 
Polyna Stoska), ir donna Ronan, 
gyv. Bayside, NY. Seselė M. 
Eucharista laidojama trečiadie
nį, rugpjūčio 7 d.

Ekskursija Michigan ežere 
laivu „Valhara VI” vyks šešta
dieni, rugpjūčio 17 d.,*12-3  vai. 
p.p. Laivas išplauks iš Bumham 
uosto nuo prieplaukos esančios 
prieš Soldiers Field stadioną. 
Dalyviai savo automobilius 
galės pastatyti pačiame Burn- 
ham uoste. Ekskursantai galės 
gėrėtis pakrančių vaizdais, 
klausydami gražios muzikos, 
gardžiuotis skaniu maistu ir 
bendrauti su malonia draugija. 
Visi kviečiami. Registruotis pas 
Austę Vygantienę, tel. 847- 
446-5392. Ekskursijos pelnu bus 
paremti Pasaulio Lietuvių cent
ro mažosios salės atstatymo dar
bai.

Maironio lituanistinė mo
kykla, Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte, pradedą nąokslo me
tus šeštadienį, rugsėjo 7 d . Tą 
dieną, nuo 9-10 vai. ryto, vyks 
nauju mokinių ir pavėluota re
gistracija. Nuo 10 vai. ryto iki 
12 vai. p.p. vyks pamokos, o sa
lėje bus pirmas tėvų susirin
kimas. Tėvai yra kviečiami 
dalyvauti mokyklos atidaryme, 
kuris vyks bažnyčioje 10:15 v.r. 
Mokykloje veikia darželis (4 ir 
5 metų programa), atskiros 
vaikų ir suaugusių lietuviškai 
besimokančių klasės bei 10 
klasių pagal Švietimo tarybos 
programą. Raginame paštu gau
tus registracijos lapus ne
delsiant grąžinti. Klausimais 
kreiptis į mokyklos direktorę, 
Eglę Novak, tel. (708) 257-5918.

x KVIEČIAME I TALKĄ! 
„Saulutės”, Lietuvos vaikų bū
relio, siuntiniai bus išvežami iš 
Pasaulio lietuvių centro Lemon- 
te šeštadienį, rugpjūčio 10 d. 
Sunkvežimis iš „Amber” agen
tūros atvažiuos 10 vai. ryto.' 
Renkamės 9:40 v.r. apatinėje 
mašinų aikštelėje. „Saulutė” 
būtų dėkinga visiems galin
tiems padėti sukrauti apie 300 
dėžių į sunkvežimį. Dėl in
formacijos kreiptis pas Indrę 
Tijūnėlienę, „Saulutė”, 419 
Weidner Rd., Buffalo Grove, 
IL 60089. Tel. (847) 537-7949 
arba (847) 541-3702.

(sk)
x TRANSPAK praneša: 

„Per pirmąjį šių metų ketvirtį 
Lietuvoje įvyko 636 autoava
rijos, jose žuvo 64 žmonės, 673 
buvo sužaloti, 37 padarė autoa
varijas girti”. Pinigai, siun
tiniai ir komercinės siuntos į 
Lietuvą. Maisto siuntiniai. 
TRANSPAK, 2638 W. 69 St., 
Chicago, IL, tel. 312-436-7772.

(sk)

ARAS ROOFING 
Arvydas Kiela 

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

Skambinti po 6 v.v.

Moksleivių ateitininkų sto
vykloje, rugpjūčio 11-18 d. 
vyksiančioje Dainavos stovykla
vietėje, užsiėmimų būreliuose 
bus ruošiama medžiaga šį rude
nį išeisiančiam „Ateities” žur
nalui, kurį suredaguoti įsiparei
gojo dr. Romualdas Kriaučiū
nas. Visi moksleiviai laukiami 
šioje stovykloje. Dar neužsire
gistravę prašomi nedelsiant 
registruotis pas Gailę Černiaus
kaitę tel. (708)488-1272.

Švč. M. Marijos Gimimo 
Marųuette Parke lietuvių 
parapijos klebonas kun. Jonas 
Kuzinskas norėjo būti pats pir
masis, užsisakęs stalą į „Drau
go” metinį pokylį, kuris ruošia
mas rugsėjo 22 d. Martįniųue 
salėje. Džiaugiamės, kad kun. J. 
Kuzinskas kiekvienais metais 
paima viso stalo bilietus ir pats 
pokylyje dalyvauja.

Kun. V. Pavalkis, Ph.D., 
Milpitas, CA, apdovanojo 
„Draugą” 100 dol., siųsdamas 
prenumeratos mokestį. Dien
raščio ateitis yra jo skaitytojų ir 
aukotojų rankose. Nuoširdus 
ačiū už įvertinimą leidimo pa
stangų ir pagalbą.

Renginių komitetas prime
na, kad bilietus į puotą jau 
galima gauti „Draugo” admi- 
nistracijoje.

LKD PARTIJA NE LKDS SĄJUNGA
Lietuvos Krikščionių Demok- galbai reikia žmonių ir propa- 

ratų Partijos Rėmėjai Čikagoje, gandai pinigų. Keli asmenys 
renkasi vieną kartą savaitėje yra Jau pasisiūlę važiuoti į 
aptarti augančius rūpesčius 
rinkimams į Seimą Lietuvoje 
pagelbėti.

Š.m. rugp. 2 d. vakare susirin
kęs būrelis įsipareigojusių 
atlikti kai kuriuos darbus, ap
svarstė paruoštus tekstus spau
dai ir nutarė paaiškinti per 
spaudą dr. Kazio Bobelio, labai 
klaidinantį visuomenę, aprašy
mą tilpusį S.m. lięos 31 d. 
„Drauge”, apie atkurtą Lietu
vių Krikščionių demokratų 
sąjungą Lietuvoje.

Lietuvių Krikščionių demok
ratų partija, vadovaujama 
Algirdo Saudargo ir Lietuvių 
Demokratų sąjunga, vadovau
jama faktiškai dr. Kazio Bobelio 
(Viktoro Petkaus), neturi nieko 
bendra, juo labiau, kad dr. K. 
Bobelis, 1992 m. gegužės 1 d. 
raštu siųstu JAV KDP pirmi
ninkui dr. Česlovui Masaičiui, 
pats išstojęs iš Krikščionių 
demokratų narių kolektyvo. 
(Pateikiama to rašto kopija 
spaudai).

Balsuotojams įsidėmėtina, 
kad LKDP ir LKDS ne tas pats, 
neklyskite. Balsuojama už 
LKDP kandidatus, kurių pavar
dės greitu laiku bus skelbiamos 
spaudoje.

Pereitų rinkimų LDDP šūkis 
— „Darbas, dora ir dama”, tapo 
jų pačių sutaršytas į šipulius, 
todėl į šiais metais renkamą 
seimą, rinkiminės kampanijos 
talkininkams reikės aiškinti, 
ypač provincijoje, kad nebalsuo
tų už buvusius valdžioje LDDP 
atstovus.

LKDP atstovų rinkiminei pa- J. Damušienė
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Lietuvą padėti rinkiminei 
pagalbai.

Posėdyje aptartas svečio iš 
Lietuvos, dr. Alberto Šimėno, 
LKDP valdybos nario, vizitas 
JAV. Atvyksta rugpjūčio 21 d. 
i Čikagą ir poros dienų laiko
tarpyje aplankys Los Angeles 
lietuvių visuomenę. Rugpjūčio 
28 d. kalbės „Seklyčioje”, Čika
goje ir tą pačią dieną 6:30 v.v. 
Ateitininkų namuose susitiks 
su rėmėjais bei jų svečiais. 
Rugpjūčio 31 d. sustos Studijų 
savaitėje Dainavoje; rugsėjo 1 d. 
— C leve landė, rugsėjo 2 d. Det
roite, o su Čikagos visuomene 
susitiks rugsėjo 4 d. Ateitininkų 
namuose.

Malonu paminėti, kad dr. A. 
Šimėno kelionės išlaidas pa
dengė buvęs čikagietis, gyve
nantis jau treti metai Lietuvoje, 
Kazimieras Pabedinskas.

Visų rūpestis lėšos. Nuo šios 
paramos priklausys ir Seimo 
rezultatai, nes ir į Seimą kandi
datuojantiems reikia „nusipirk
ti teisę”, užsimokėjus rinkimi- 
niui fondui 700 iki 2,000 litų. 
Tai kelių mėnesių uždarbis 
šeimai. Iš kur juos paimti?

Posėdyje nutarta per lietuviš
ką spaudą kreiptis į tautiečius 
finansinės paramos. Apsispren- 
dusieji paremti krikščioniško
sios demokratijos atstovus i 
Seimą, paramą gali siųsti 
LKDP Rėmėjų iždininkui Kos
tui Dočkui adresu 1901 S. 49th 
CT., Cicero, IL 60804, čekiai ra
šomi Pope Leo XIII Literary 
Fund.

DAINŲ POPIETĖ 
„SEKLYČIOJE”

Paskutinę, 31, liepos dieną 
trečiadienio popietėje gausiai 
susirinkę vyresnieji laukė mėgs
tamo dainų vadovo muz. Faus
to Strolios, kuris atvyko labai 
punktualiai ir buvo sutiktas en
tuziastingais plojimais. Už poros 
minučių pasirodė mūsų progra
mų vadovė Elena Sirutienė ir. 
pasveikinusi gausiai susirinku
sius dalyvius, pakvietė muz. F. 
Strolią pradėti dainų programą.

Jisai pirmiausia pasidžiaugė 
pasisekusia tautinių šokių šven
te, sutraukusia keletą tūks
tančių publikos, tuomet, sėdęs 
prie pianino, užvedė pirmąją 
dainą — „Suk, suk ratelį”. Tuo 
metu jau buvo visiems padalinti 
dainų tekstai. Tą pabaigę, trau
kėme kitas: „Pasėjau kanapę”, 
„Augo girioj ąžuolėlis”, „Links
mumas eina per girias”... ir taip 
išdainavome gal 15 dainų, bet 
nė kiek nenuvargome. Mūsų 
vyresnieji — pilni energijos ir 
geros nuotaikos, kurią dar pa
taisė paties Fausto linksmo po
būdžio komentarai. E. Sirutienė 
ir vėl atsirado prie mikrofono, 
dėkojo muz. F. Stroliai ir vi
siems dainininkams. Tuoj pat 
pakvietė ne ką kitą, o mane pa
tį, papasakoti apie savo kelionę 
Lietuvon, iš kurios sugrįžau 
prieš pusantros savaitės.

Mano patirti įspūdžiai apsiri
bojo daugiau asmenine įžvalga, 
nes nė vieno politinio veikėjo 
neteko susitikti. Be to, tam ne
buvo nė laiko. Prieš išvykstant 
iš Čikagos, pažįstami įpareigojo 
nuvežti aukų giminėms. Gavęs 
net 13 vokų, turėjau nelengvą 
uždavinį tai įvykdyti. Bet tą 
pareigą atlikau gan sklandžiai 
ir tada, nesėdėjau Vilniuje, o ap
lankiau Kauną, Klaipėdą ir 
kitas vietoves, iš viso net 11. 
Lankiau ir savo mielą tėviškę 
Užvenčio apylinkėje, savo 
gimtąjį Talainių kaimą, Šiau
lius su daugeliu giminių. Teko 
susitikti su daugeliu kunigų 
Kaune, su pačiu vyskupu Vai
čiumi Telšiuose, dar su kitais 
kunigais Užventyje, Kražiuose, 
o svarbiausia, aplankyti savo 
gausią giminėlę kuri išsisklai
džiusi plačiojoj Žemaitijoj. Jųjų 
gyvenimas nelengvas, ypač pen
sininkų. Kad ir nedidelė para
ma, jiems labai reikšminga.

Po mano pranešimo buvo pa
tiekti pietūs, o pasistiprinus ir 
laimėjimų traukimas, kas gero
kai užtruko. Tam vadovavo 
Onutė Lukienė ir Ema Žiobrie- 
nė. Laimėtojai džiaugėsi, o ki
tiems teko grįžti namo tuščio
mis. Lauksime kitų popiečių ir 
įvairumų.

Apol. P. Bagdonas

„Draugo” renginių komite
tas yra nuoširdžiai dėkingas 
Baltic ir Racine kepyklų savi
ninkams už dienraščio šventei 
paaukotą duoną, saldumynus ir 
kitas gėrybes, kuriomis buvo 
vaišinami svečiai sekmadienį, 
liepos 28 d.

Į „Draugo” vasaros šventę atvyko žmonių ir iš toliau — štai „eilutėje prie kugelio matome Marytę 
Miklienę iŠ St. Petersburg, FL, kiti — labiau vietiniai (Povilas Vaičekauskas, dr. Vacys Šaulys 
ir kt.). Nuotr. Marijos Reinienės

Darbščiosios „Draugo” vasaros šventės šeimininkės, pavaišinusios tūkstantinę svečių minių liepos
28 d. Sėdi iš kairės: Juzė IvaŠauskienė, Matilda Marcinkienė; stovi: Viktorija Valavičienė, Adelė 
Lietuvninkienė, Irena Petraitienė, Ona Požaraiukienė ir Sofija Piemenė.

Nuotr. Marijos Reinienės
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IŠ ARTI IR TOLI
SUSILAUKĖ SŪNAUS

Renata (Nelsaitė) ir Rai
mundas Pauliai 1996 m. liepos 
27 d. sulaukė sūnaus Romano 
Kazimiero. Broliuku džiaugiasi 
Viktoras Aleksandras 5 m. ir 
Erika Katarina 2 m., o penk
tuoju vaikaičiu — Angelė (Bar- 
kauskaitė) ir Romas Nelsai, 
Bronė (Kulytė) ir Vytautas Pau
liai, prosenelės Elena Nelsienė, 
Anastazija Kulienė, Pranė Pau-, 
lienė ir giminės.
MIŠIOS PETRO JANUŠKOS 
MIRTIES DEŠIMTMEČIUI

Liepos 28 d. Šv. Antano lietu
vių parapijoje Detroite klebonas 
Alfonsas Babonas aukojo Mišias 
Kanados Lietuvių Bendruome
nės žymūno Petro Januškos 
mirties dešimtmetį paminėti. 
Mišias pravedė vargonininkas 
ir chorvedys Stasys Sližys, ku
ris yra kompozitorius nuostabių 
vokalinių kūrinių plačiai 
pasklidusių išeivijoje ir Lie
tuvoje. Choro narė mezosopra- 
nas Birutė Januškienė ir bari
tonas Stasys Sližys sugiedojo 
duetą „Dievo Motina Marija” 
(Stasio Sližio žodžiai ir muzika), 
o Birutė Januškienė solo atliko 
kun. L. Budrecko harmonizuo
tą Rumunijos giesmę. Malonūs 
ir pajėgūs balsai ir jausmingas 
atlikimas suteikė atsilankiu
siems puikią šventę.

Pasibaigus pamaldoms, Petro 
Januškos našlė Birutė ir dukte
rys — Rūta Steffes ir Birutė 
ruošė pietus parapijiečiams, 
kurių buvo susirinkę daugiau 
negu paprastai.

Saulius Šimoliūnas

LB APYLINKĖS 
SUSIRINKIMAS

St. Petersburg, FL, Lietuvių 
Bendruomenės visuotinis narių 
susirinkimas šaukiamas rugpjū
čio 21 d., 3 vai. p.p., Lietuvių 
klubo salėje. Bus diskutuojami 

rudens projektai — Tautos šven
tės minėjimas, apylinkės pobū
vis gamtoje, Lietuvos Vaikų vil
ties programa ir kiti darbai.

MOKYKLA RUOŠIASI 
NAUJIEMS MOKSLO 

METAMS
St. Petersburg Beach, FL. vei

kianti „Sąulės” lituanistinė 
mokykla jau ruošiasi naujų mo
kslo metų pradžiai. Atidarymo 
iškilmės bus rugsėjo 7 d., šešta
dienį, 9 vai. ryte. Mokyklos 
patalpos yra Don Vista Commu- 
nity Center. Tą patį šeštadienį 
vyks ir naujų mokinių regis
tracija.

LIETUVIŲ KALBOS 
PAMOKOS

Šį rudenį Colorado LB apylin
kė vėl planuoja turėti lietuvių 
kalbos pamokas suaugusiems ir 
vaikų darželį mažiukams. Re
gistracija ir susipažinimo popie
tė vyks sekmadienį, rugsėjo 8 d., 
3:30 vai. p.p. latvių bažnyčios 
patalpose. Informacijas šiuo rei
kalu teikia Arvidas Jarašius, 
tel. 303-439-2089.

ATOSTOGAUJA
KUN. STEIGVILAS

Avellanedos, Argentina, kle
bonas kun. Augustinas Steig
vilas, MIC, nuo birželio 29 d., 
kartu su dr. Aleksandru Suvez- 
du, išskrido į Vokietiją, susi
pažinti su hidroterapiniu gy
dymo metodu. Ta proga kun. 
Steigvilas aplankys savo gimi
nes bei tėvus marijonus Lietu
voje. Į savo parapiją tikisi grįžti 
rugpjūčio 8 d.

PLAUKIA PARAMA 
Į LIETUVĄ

New Yorko Šaulių kuopos 
valdyba, atsižvelgdama į Lietu
vos Šaulių sąjungos sunkią fi
nansinę padėtį, negaunant jokios 
paramos iš Lietuvos valdžios, 

paskyrė iš kuopos iždo 1,000 dol. 
sąjungą paremti. Valdyba taip 
pat nutarė perduoti sąjungai 
pakankamą kiekį kuopos išleis
tų knygų (Elenos Juciūtės „Pė
dos mirties zonoje”, dr. Algirdo 
Budreckio „DLK Algirdas” ir 
Jono Rūtenio „Šventieji 
dūmai”), kad jos būtų išdalintos 
Lietuvoje esančių kuopų biblio
tekoms. Tų knygų siunta, susi
dedanti iš 14 dėžių, jau pasiekė 
Lietuvą. Skirtuosius pinigus 
nuvežė kuopos vadas Kęstutis 
Miklas ir juos asmeniškai įteikė 
LŠS vadui Rimvydui Mintautui 
sąjungos būstinėje Kaune, ste
bint sąjungos vadovybei. Bū
damas Kaune, K. Miklas aplan
kė Lietuvos politinių kalinių ir 
tremtinių sąjungos būstinę, kur 
įteikė tos sąjungos pirmininkui 
Antanui Lukšai kuopos 200 dol. 
bei Suffolk apskrities lietuvių 
klubo 300 dol., skirtus Lietuvos 
Laisvės kovų sąjūdžiui parem
ti partizanų šeimas. Vilniuje 
aplankė Lietuvos istorijos laik
raštį „Vorutą”, kur jo leidėjui 
ir vyriausiam redaktoriui Juo
zui Vercinkevičiui įteikė Suf
folk apskrities lietuvių klubo 
vardu 200 dol. auką, skirtą to 
laikraščio leidybai paremti.

(kkm)
LIETUVIAI BUENOS 

AIRES, ARGENTINOJE

Buenos Aires mieste ba
landžio mėn. vyko knygų mugė, 
kurioje buvo įruoštos vitrinos su 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
spaudiniais bei nuotraukomis. 
Balandžio 30 d. Buenos Aires 
Lietuvių centro ansamblis 
„Spindulys”, vadovaujamas Ne- 
ly Zavickaitės, pasirodė su tau
tiniais šokiais Leopold Lugones 
salėje, o Morta Pilka ir Susana 
Tamošiūnas buvo paruošusios 
lankstinukus apie Lietuvą. Jie 
buvo dalijami susirinkusiems.

Birželio 23 d. Lietuvių centre 
įvyko tradiciniai Antanų, Petrų, 
Povilų, Jonų ir Vladų pietūs, 
kartu ir išleistuvės tautinių 
šokių grupei „Inkaras”, kuri iš
vyko į Čikagą dalyvauti tau
tinių šokių šventėje. Pietų stalą 
palaimino kun. A. Steigvilas, 
MIC, o vėliau jaunimas links
mino svečius tautiniais šokiais. 
Programai vadovavo Ariel 
Dumšė.
TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ 

GRĮŽO IŠ ŠVENTĖS

Colorado lietuvių tautinių šo
kių grupė „Rūta” dalyvavo X 
tautinių šokių šventėje Čikagoje 
ir grįžo namo labai patenkinta 
viešnagė. Į šventę buvo nuvykę 
16 šokėjų, vadovaujami Lionės 
Kazlauskienės. Jie atliko šešis 
šokius kartu su kitais šokėjais 
iŠ visos Amerikos, Kanados ir 
net iš Pietų Amerikos bei Lie- 
tuvos. „Rūtos” grupė neseniai 
šventė savo 20 metų gyvavimo 
sukaktį. Šokėjai nusiminę, kad 
rugpjūčio mėnesį jų vadovė Lio
nė Bradūnaitė Kazlauskienė su 
vyru Andrium bei vaikais Aista 
ir Dainium išsikelia gyventi į 
Bostone.


