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Konservatoriai kels bylas 
grobstantiems energetikos 

įmones 
Viln ius , rugpjūčio 19 d. 

(AGEP) — Konservatoriai neke
tina susitaikyti su tuo, kad 
prisidengus įmonių reorganiza
vimu, bus mėginama „faktiškai 
'prichvatizuoti' energetikos 
įmones". 

Partijos valdybos pirmininkas 
Gediminas Vagnorius pirmadie
nį spaudos konferencijoje sakė, 
kad jei iš tiesų „pasinaudojus 
daugumos įgaliojimais bus kaip 
nors pasisavintos energetinės 
įmonės", konservatorių teisi
ninkai yra parengę tvarką, kaip 
„nepažeidžiant įstatymų būtų 
galima atstatyti teisingumą". 

Jis patikslino, kad kalbama 
ne apie teisėtą privatizavimą 
skelbiant viešus konkursus, bet 
apie tuos atvejus, kai bus ban
doma įsigyti milijardus kainuo
jančius energetikos objektus už 
simboline kainą — išleidžiant 
naują akcijų emisija ir nesi
laikant privatizavimo tvarkos. 

Tuo atveju, sakė G. Vagno
rius, liktų tik sugražinti 10 ar 
100 litų, kuriuos bus sumokėję 
tokie asmenys, ir „atstatyti pir
minę būklę". Tačiau, pabrėžė 
konservatorių valdybos pirmi
ninkas, geriau yra neleisti 
nelegaliai įsigyti turtą, nei 
vėliau bandyti jį perskirstyti. 

G.Vagnorius taip pat perspėjo, 
kad jei bus delsiama grąžinti 
Rusijai įsiskolinimus už dujas, 
žiemą dujų Lietuva neturės. Jis 
sakė, kad Rusijos valdžios 
sprendimu dujų tiekimo Lie
tuvai kiekis sumažintas keturis 
kartus. Jeigu, kaip numatyta 
susitarime, Lietuva skolą 
apmokės lapkričio mėnesį, dujų 
tiekimo du paskutiniuosius metų 

mėnesius „tikriausiai nebūtų", 
mano G. Vagnorius. 

„Sunku tikėtis, kad prasidėjus 
šildymo sezonui, Rusija bus 
tokia maloni ir tuojau pat 
padidins" suplanuotą tiekti 
dujų kiekį, sakė konservatorių 
valdybos pirmininkas. Jo nuo
mone, dabar sumokėjus kelias 
dešimtis milijonų litų, galima 
būtų susitarti, kad iki lapkričio 
mėnesio būtų atstatyta anks
čiau nustatyta kiekis. 

Gediminas Vagnorius pažy
mėjo, kad Lietuva per mažai 
kreipia dėmesio į pirmuosius 
pinigų krizės požymius. „Jei 
nieko nebus daroma, valiutos 
trūkumas gali pasireikšti jau 
rugsėjo mėnesį", teigė opozicijos 
atstovas. 

Pasak jo, to priežastimi yra 
susidariusios „žirklės" tarp 
fiksuoto lito kurso ir faktinio 
lito nuvertėjimo. Iš šios „keblios 
situacijs" sakė G. Vagnorius, 
yra sunku išsisukti. Jis perspė
jo, kad jei kils „stichinis 
sprogimas pinigų rinkoje, nuo
stoliai bus daug didesni" už 
patirtus dėl bankų krizės. 

Kalbėdamas apie bankų krizę, 
G. Vagnorius pažymėjo, kad 
apie du trečdaliai lėšų iš jų buvo 
„sąmoningai išplukdytos". 
Nuostolius jis prilygino sumai, 
kurią darbingi Lietuvos piliečiai 
per metus sumoka pajamų, sao-
kesčio. Kitaip sakant, „visus 
šiuos metus mokesčius mokėjo
me ne švietimui, ne biudžetui, 
ne sveikatos apsaugai, bet kai 
kurioms grupuotėms, nusikaltė
lių susiviejinimams ir kai ku
riems valdžios pareigūnams", 
pabrėžė G. Vagnorius. 

Krikščionys demokratai 
rengia rinkiminę programą 

Viln ius , rugpjūčio 19 d. 
(AGEP) - Rugpjūčio 24 d. Krikš
čionių Demokratų Partijos 
tarybos posėdyje, vyksiančiame 
Kaune, bus svarstoma šios par
tijos rinkimų programa „Tar
nauti Lietuvai". Galutinai ji 
bus tvirtinama partijos konfe
rencijoje rugsėjo mėnesį. Apie 
tai pirmadienį spaudos konfe
rencijoje informavo programos 
rengimo redakcinės grupės 
nariai — Krikščionių Demokra
tų Partijos pirmininkas, Seimo 
narys Algirdas Saudargas, val
dybos narys Albertas Šimėnas, 
krikščionių demokratų frakcijos 
Seime patarėjas Česlovas Stan
kevičius. 

Krikščionių demokratų parti
jos rinkimų programos tikslas, 
pasak A. Saudargo, sukurti Lie
tuvoje „socialiąją ekonomiką". 
Dabartinė padėtis, pasak šios 
politinės partijos, yra „nomen
klatūrinis kapitalizmas". „Tar
nauti Lietuvai - tai reiškia 
tarnauti jos žmonėms. Ypač vals
tybes tarnautojai turi ne valdy
ti, o tarnauti", pabrėžė Krikš

čionių Demokratų Partijos pir
mininkas. 

Pagrindinis dėmesys rinkimų 
programoje skiriamas, pasak 
Česlovo Stankevičiaus, konkre
čioms veiklos kryptims ir veiks
mams. Albertas Šimėnas sakė, 
kad krikščionys demokratai siū
lo pakreipti mokesčių politiką 
taip, kad mokesčių našta ma
žiau užgultų nedideles pajamas 
gaunančių žmonių pečius ir 
daugiau jos tektų turintiems 
didesnes pajamas. Savo prog
ramoje jie numato siekti, kad 
neapmokestinamasis minimu
mas būtų padidintas iki 300 
litų, papildomai padidinant jį 50 
litų už pirmąjį vaiką ir 70 litų 
už kiekvieną kitą vaiką. 

Ko gero, didžiausia rinkimų 
programos dalis skiriama, pa
sak A. Šimėno, ūkio proble
moms. Krikščionys demokratai 
sieks, anot jo, keisti valstybės 
pajamų, išlaidų politiką. Stra
teginė kryptis, pabrėžė jis, in
tegravimasis į Europos Sąjun
gos ūkį. 

Lenkų Rinkimų Akcija žada 
kelti 30 kandidatų 

Vilnius, rugpjūčio 15 d. (Elta) 
— Lietuvos Lenkų Rinkimų Ak
cija (LLRA), nepaisydama to, 
kad, jos nuomone, tautinių ma
žumų teisės yra pažeidinėja
mos, dalyvaus būsimuosiuose 
Seimo rinkimuose. LLRA rinki
mų štabo vadovas Vlodzimežas 
Tomaševskis ketvirtadienį 
spaudos konferencijoje infor
mavo, kad LLRA iškels apie 30 

kandidatų vienamandatėse apy
gardose Rytų Lietuvoje ir 
Klaipėdoje. 

Lenkų rinkimų Akcija tikisi 
laimėti nuo 3 iki 6 vietų viena
mandatėse apygardose. Iš viso 
Lietuvoje yra 71 vienamandatė 
rinkimų apygarda. 

Daugiamandatėje apygardoje 
LLRA siūlys maždaug 50-ties 
asmenų sąrašą. V. Tomaševskio 

Vilniuje pro Kraftto apsaugos ministerijos langą m atomas „Karolinos turo" bendrovei priklausantis 
sugriuvęs pastatas Liejyklos gatvėje ne karta m iarė nemalonumą ministrui Linui Linkevičiui, 
kai Olmuotojai tuoj pat „įdomų vaizdą" ir fiksuoja Bet ir Vilniaus miestui nepavyksta su tokiais 
pastatais susitvarkyti. Rugpjūčio 19 d pas prezidentą Algirdą Brazauską įvyko pasitarimas, 
kuriame dalyvavo ir premjeras Mindaugas Stankevičius bei Kultūros ministerijos, Vilniaus 
savivaldybės bei Privatizavimo agentūros vadovą'-.. Pasitarime aptarta galimybė tokius pastatus 
paleisti į varžytines. Vilniaus meras Alis Vidūr.as teigia, kad keliems tokiems pastatams jau 
yra net keletas galimų pirkėjų. Nuotr. J. Staselio „Lietuvos ryte" 

„Gazprom" grasina nuo kitų 
metų Lietuvai nebeparduoti 

dujų 
Vilnių*, rugpjūčio 19 d. (AGEP) 

— Rusijos dujų įmonė „Gazprom" 
vėl pagrasino Lietuvai padidinti 
dujų kainą, jei ši nevykdys skolų 
mokėjimo tvarkaraščio. Praėjusį 
penktadienį atsiųstoje telegra
moje, be to, rašoma apie ketini
mus nuo 1997 m. peržiūrėti bend-
• adarbi ammąmt Lietuva, jei sko
los nebus grąžintos. Tai reiškia, 
kad įmonė gali apskritai nebepar
duoti dujų. 

„Gazprom" vadovai telegrama 
įspėjo Lietuvos premjerą Mindau
gą Stankevičių, energetikos mi
nistrą Saulių Kutą ir bendrovės 
„Lietuvos dujos" generalinį di
rektorių Kęstuti Šumacherį- Te
legramoje sakoma, jog nesumokė
jus skolų, nuo rugsėjo 1 d. bus 
padidinta dujų, parduodamų 
bendrai įmonei „Stella Vitae", 
kaina. „Lietuvos dujos" jau nuo 
vasario vidurio tiesiogiai neperka 
žaliavos iš „Gazprom". 

Tai jau ne pirmas toks grasi
nimas Lietuvai šiais metais. 

Kovo pabaigoje prezidentui Algir
dui Brazauskui „Gazprom" 
vadovybė pranešė ketinanti 
nutraukti dujų tiekimą, jei nebus 
sumokėta 12 mln. dolerių skola. 
Gegužės pradžioje „Gazprom" 
vadovai, iki gegužes 1 d. ne
sulaukę žadėto skolų mokėjimo 
tvarkaraščio, tt . jė padidinsią 
dujų kainą iki 78 dol. ui 1,000 
kubinių metrų. 

Energetikos ministras Saulius 
Kutas sakė, jog koi kas nepavyko 
sumokėti visų 7 mln. dolerių, 
numatytų pervesti „Gazpromui" 
liepos mėnesį. Rugpjūčio mėnesį 
pagal ministro pasirašytą tvar
karaštį Lietuva turi sumokėti 8 
mln. dolerių, tačiau jie taip pat 
dar nepervesti. Oalį skolos Lie
tuva moka valiuta tiesiai „Gaz
promui", dalį — bendrovei, ,Ekin-
sta", restauruojančiai „Gaz
prom" pastatą Maskvoje. 

S. Kutas pripažino, jog nemo
kėti skolų yra „negražu", ir jis 
pasiryžęs vykdyti savo įsiparei-

Suvalkų krašto lietuviai 
negali atgauti žemės 

Vi ln ius , rugpjūčio 14 d. 
(AGEP-LR) - Suvalkiečių drau 
gija „Suvalkija" kreipėsi į 
Lietuvos prezidentą, Seimo pir
mininką ir ministrą pirminin
ką, kad draugijos nariams būtų 
suteiktas tremtinių statusas. Iš 
viso į draugiją yra įstoję apie 
400 žmonių. Draugija jungia 
žmones, kurie 1941 m. buvo iš
kelti iš Suvalkų krašto į Lie
tuvą. 

1941 metų sausio 10 d. Kaune 

Sovietų Sąjungos ir Vokietijos 
atstovai susitarė dėl gyventojų 
mainų. Iš Suvalkų krašto lie
tuvių šeimos buvo perkeltos į 
Lietuvą, į vokiečių repatriantų 
ūkius. Po metu šie žmonės dar 
kartą buvo keliami į Vilniaus 
kraštą. Pasak liudytojų, jei kas 
nenorėdavo keltis, tie buvo areš
tuojami. Manoma, kad per du 
mėnesius tuomet buvo perkelta 
apie 70%-80^ Suvalkų krašto 
lietuvių, daugelis neteko turto. 

Prezidentas nedalyvaus 
diskusijoje dėl referendumo 

Vilnius, rugpjūčio 14 d. (Elta) 
— Prezidentas Algirdas Bra
zauskas neketina dalyvauti 
diskusijoje apie LDDP pasiū-

nuomone, Lenkų Rinkimų Akci
ja surinks apie 5% balsų pro
porciniuose rinkimuose ir turės 
keletą savo atstovų i i daugia-
mandatės apygardos. Tomaševs
kis sakė, kad kartu su lenkais 
LLRA kandidatų į Seimą sąraše 
bus kitų tautinių mažumų 
atstovai. Pasak jo, šioje partijo
je jau veikia baltarusių sekcija. 
Be to, ji palaiko glaudžius ryšius 
su kai kuriomis rusų visuomeni
nėmis organizacijomis. 

lymą surengti referendumą dėl 
valstybės vadovo galių išplė
timo. Šią diskusiją jis pavadino 
„primesta". 

Trečiadienį „Dienos" laikraš
tyje paskelbtame straipsnyje 
nuomonę, kad ..būtent A. Bra
zauskui reikia daugiau val
džios", jis pavadino naivia ir 
atspindinčia siaurus politinius 
interesus. A. Brazauskas pabrė
žė, kad pasiūlymas dėl pakeiti
mų Konstitucijoje, praplečian-
čių prezidento įgaliojimus, su 
juo nebuvo derintas. 

Liepos pabaigoje LDDP rinki
mų štabas pasiūlė kartu su 
Seimo rinkimais, kurie vyks 

gojimus. „Mes aktyviai dirbame 
ta kryptimi", teigė jis. Bendrovės 
„Lietuvos dujos" vadovas K. Šu
macheris mano, jog tai „eilinis 
pagąsdinimas", nors, anot jo, 
reaguoti reikia. 

Rugpjūčio 20 d. šiuo klausimu 
kviečiamas pasitarimas pas 
premjerą M. Stankevičių. Iš kar
to po to bus išsiųstas atsakymas 
„Gazprom" vadovybei. Rugpjūčio 
mėnesį didesnę pusę skolos (4.5 
mln. dolerių) Rusijos dujininkams 
numatyta grąžinti iš bendrovė? 
„Lietuvos energija" užsienio 
paskolų, likusią dalį (3.5 mn.) — 
ii „Lietuvos energijai" teikiamų 
biudžeto lėšų. Liepos mėnesį šis 
santykis buvo atitinkamai 4 mln. 
ir 3 mln. dolerių. 

Pasak K. Šumacherio, pinigai 
iš biudžeto skoloms padengti yra 
skiriami, tačiau jie įstringa 
Valstybiniame komerciniame 
banke. Kiek sudėtingiau su pa
skolomis, kurių šiam tikslui 
„Lietuvos energija" dabar neturi. 

Iš viso iki naujojo šildymo 
sezono S. Kutas įsipareigojo 
„Gazprom" įmonei grąžinti 31 7 
mln. JAV dolerių skolos. 

Kremlius paneigė žinią 
apie Jelcino operaciją 

Maskva, Rugpjūčio 19 d. (CT) 
— Kremlius pirmadienį paneigė 
žinią, kad prezidentas Boris 
Jelcinas susilaukė rimtų širdies 
problemų nuo daug jėgų parei
kalavusios rinkiminės kampa
nijos ir atmetė spekuliacijas, 
kad svarstoma daryti jam šir
dies operaciją užsienyje, rašo 
„Chicago Tribūne" dienraštis. 

Jelcino spaudos sekretorius 
Sergej Jastržembsky spaudos 
konferencijoje pareiškė, kad ši 
naujausia informacijos priemo
nių skleidžiama žinia apie 
prezidento sveikatą yra nieko 
daugiau, kaip „gandai ir spė
liojimai". 

Praėjusio sekmadienio laido
je „Time" žurnalas rašė, kad 
gavo oficialų Kremliaus medikų 
informacini raštą, kad B. Jel
cinas, pernai turėjęs du širdies 

priepuolius, vėl tokį turėjo bir
želio mėnesį. 

Visai atskiru veiksmu, dešimt 
dienų po savo inauguracijos an
trai kadencijai, B. Jelcinas 
pirmadienį pasirašė dekretus, 
kurių tikslas — padidinti vals
tybės pajamas. Jie tačiau tie
siogiai prieštaravo vienam pra
bangiausių jo rinkiminės kam
panijos pažadų. Jelcino pava
duotojai paaiškino, kad tais 
dekretais iš esmės panaikinami 
visi valdiški mokėjimai, kurie 
nėra finansuojami 19% m. 
Valstybiniame biudžete. 

Jelcino neseniai paskirtas fi
nansų ministras Aleksandr 
Livšits minėjo, kad šiuo būdu 
valdžia sutaupys 9.43 milijar
dus dolerių antroje šių metų pu
sėje. 

Papeikimai ir atleidimai dėl 
skandalų „Geležinio vilko" 

brigadoje 
Viln ius , rugpjūčio 16 d. 

(AGEP) - Po skandalo dėl ka
riuomenės turto pardavinėjimo 
krašto apsaugos ministras Li
nas Linkevičius įsakė nubaus
ti aukštus kariuomenės parei
gūnus ir pakeisti liūdnai pagar 
sėjusio bataliono vadovybę. 

Klaipėdos saugumo ir polici
jos pareigūnai rugpjūčio 13 d. 
sulaikė motorizuotos pėstininkų 
birgados „Geležinis vilkas" 
Šiaulių bataliono ginkluotės 
tarnybos viršininką leitenantą 
Kazį Čalutką. Jis sulaikytas, 
kai pardavinėjo kariuomenės 
ginklus ir sprogmenis Klaipėdos 
nusikaltėliams. Sulaikymo me
tu rasti įkalčiai — 50 kilogramų 
vadinamojo jūros mišinio, penki 
komplektai kovinių granatų bei 
170 metrų degiųjų Bikfordo vir
velių. 

Penktadienį ministras pasira
šė įsakymą, kuriuo už nepakan

kamą pavaldinių darbo kontrolę 
pareiškė papeikimą kariuome
nės vado pavaduotojui aprūpi
nimui pulkininkui Arvydui Le
kavičiui, o griežtą papeikimą 
pareiškė „Geležinio vilko" vado 
pavaduotojui technikai ir gink
luotei pulkininkui Kęstučiui Že
maičiui. 

Ministerijos personalo depar
tamentas įpareigotas iki kito 
pirmadienio parengti įsakymo 
projektą dėl Šiaulių bataliono 
vadovybės pakeitimo. Taip pat 
iki pirmadienio savo išvadas 
turi pateikti specialiai šiam įvy
kiui sudaryta ministerijos komi
sija. 

Lietuvos kariuomenės ginklus 
ir sprogmenis pardavinėjęs ka
rininkas greičiausiai bus at
leistas iš pareigų, o už šį nusi
kaltimą jam gresia laisvės atė
mimas nuo penkerių iki dešim
ties metų. 

Tačiau dabar pagal Lietuvos 
įstatymus šie žmonės nepripa
žįstami tremtiniais, todėl negali 
atgauti žemės. 

Rugpjūčio 10 d. Marijampolės 
savivaldybėje draugijos nariai 
susitiko su valdžios atstovais. 
Seimo LDDP frakcijos seniūno 
pavaduotojas Justinas Karosas 
susirinkusiems žmonėms sakė. 
kad jis neabejoja dėl to, kad jie 
tremtiniai, tačiau, pasak jo, ne 
visi Seimo nariai nori pripa 
žinti, kad „lietuviai nukentėjo 
nuo dviejų okupantų — ir bolše
vikų, ir vokiečių". 

spalio 20 d., surengti referen
dumą dėl pakeitimų Konstituci
joje. LDDP pasiūlė praplėsti 
prezidento įgaliojimus. Siūloma 
suteikti prezidentui teisę pa
leisti Seimą, jeigu šis tris kar
tus iš eilės nepatvirtina prezi
dento siūlomo premjero, krašto 
apsaugos, vidaus reikalų ir už
sienio reikalų ministrų ir jų 
paskyrimą priskirti valstybės 
vadovui, įkurti prie Prezidento 
Teismų tarybą, kuri kontroliuo
tų teisėjų darbą. 

Prezidento nuomone, šiuo me
tu aktualios kitokios pataisos 
Konstitucijoje. Tai — savivaldy
bių kadencijos prailginimas, 
Seimo narių skaičiaus sumaži
nimas ir fiksuotos Seimo datos 
nustatymas. 

v 

Po skandalo Šiauliuose 
tikrinamas visas 

kariuomenės turtas 
Vi ln ius , rugpjūčio 19 d. 

(AGEP) — Krašto apsaugos mi
nistro įsakymu, iki rugsėjo 1 d. 
turi būti patikrintas ir apra
šytas visas Lietuvos kariuome
nės turtas. Tok) nurodymą mi
nistras davė praėjusį penkta
dienį, kai teisėtvarkos parei
gūnai savaitės pradžioje sulaikė 
sprogmenis ir ginklus pardavi
nėjusi motorizuotos pėstininkų 
brigados „Geležinis vilkas" 
Šiaulių bataliono ginkluotes 
tarnybos viršininką leitenantą 
Kazį Čalutką. 

Specialiai šiam įvykiui tirti 
sudaryta Krašto apsaugos m i 
nisterijos (KAM) komisija nu
statė, kad prieš dvejus metus 
teisėtvarkos pareigūnai iš 
nusikaltėl ių konfiskavo ir 
Šiaulių batalionui perdavė 
sprogmenų ir aviacinių pa
trankų. Jie nebuvo įtraukti j 
bendrą bataliono turto apskaitą, 
ir sprogmenis perėmęs K. Ča
lutką, piktnaudžiaudamas tar 
nybine padėtimi, juos pardavi 
nėjo asmeniniais tikslais. Iš 
pareigų atleistas ne tik pats K. 
Čalutką, bet ir dar šeši aukš
čiausi Šiaulių bataliono vadai, 
nesugebėję įvesti tvarkos savo 
pačių kieme. 

Kaip korespondentui sakė po 
šio skandalo sudarytai grupei 
vadovaujantis KAM sekretorius 
Aleksandras Ambrazevičius, 
laikinai vadovauti Šiaulių 
batalionui paskirtas „Geležinio 
vilko" štabo viršininkas ma
joras Algirdas Vaičeliūnas. 
Nauja bataliono vadovybė bus 
suformuota per porą savaičių. 

Senieji Šiaulių bataliono va
dai bus arba visiškai atleisti iš 
kariuomenės, arba pažeminti 
pareigose. 

Visus kitus kariuomenes dali
nius tikrinantiems pareigū
nams pavesta apžiūrėti ne tik 
ginklų sandėlius, bet ir aukštų 
karininkų administracines pa
talpas. Tikrinant Šiaulių ba-
talioną, kaip tik administra
cinėse patalpose daugiausia 
buvo rasta K. Čalutkos pasisa
vinto turto. 

KALENDORIUS 

Rugpjūčio 21 d.: Šv. Pijus X, 
popiežius (1835-1914); Joana, 
Bukontas, Žaibonė. 

Rugpjūčio 22 d.: Švč M. 
Marija Karalienė; Violeta, Kari
jotas, Tautminas. 
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ŠVENTĖ CALIFORNIJOS 
„RAMBYNE' i>» 

Aukštai kalnuose mūsų sto
vyklavietė „Rambynas", apsup
ta pušynų ir natūralios gamtos, 
jau trisdešimt vasarų sutraukia 
skautiškąjį jaunimą stovyklau
ti ir iškylauti. Žiemos metu 
neprieinama, nebent tik slidinė-
tojams, bet sniegui nutirpus ir 
keliams apdžiūvus, stovykla
vietė vylioja ne vieną veteraną 
stovyklautoją, jau su šeima, vėl 
aps i lankyt i , ke le ta i dienų 
pasiilsėti pušelių kvapnioje, 
ramioje aplinkoje. 

Šiais metais švenčiant 30-tąją 
nuosavos stovyklavietės įsi
gijimo sukaktį, pirmąjį rug
pjūčio mėnesio savaitgalį (rugpj. 
3 ir 4 d.), stovyklon suvažiavo 
daugybė svečių. Šventės pra
džiai skirtą šeštadienio popiete, 
visiems susirinkus vėliavų aikš
tėje, iš savo pastovyklių su 
linksma daina smagiai atžygia
vo 90 skautų ir skaučių. Stovyk
los viršininkė į aikštę pakvietė 
ir visus uniformuotus svečius, o 
jų buvo daugiau negu 50. 

Po sveikinimų ir įsakymų 
skaitymo visi buvo paprašyti 
prisiminti savo pirmosios sto
vyklos metus. Pradedant pir-

pakviestas Brolijos VS v.s.fil. 
Albinas Sekas. Laužą sumaniai 
pravedė vyr. skautė Rima Žu
kauskaitė, viešnia iš Čikagos. 
Pa r ink tos gražios dainos, 
įdomios skautiškos raketos. 
Pasirodymai juokino dalyvius, 
bet norėtųsi mažiau rodomo ka
ringumo. Skautybė skatina 
sumanumą, taiką, draugišką 
humorą. 

Rugpjūčio 4 d. — sekmadienio 
rytą po iškilmingo vėliavų pakė
limo ir rytinės maldos buvo skir
tas laikas prisiminimams: kas 
šį 12 akrų pušyno plotą atrado, 
kaip jis buvo nupirktas, kaip bu
vo įkurta stovyklavietė. Pašne
kesį nuotaikingai pravedė v.s. 
Rimtautas Dabšys, vienas iš to 
projekto pirmūnų. Buvo prisi
minta daug įdomių įvykių, 
linksmų nuotykių, sunkių va
landėlių. Šventėje dalyvavo s. 
Jonas Matulaitis, šios gražios 
vietos atradėjas ir pastato sta
tybos vykdytojas. 

30-ties metų sukakties proga 
buvo išspausdintas stovyklavie
tės jubiliejinis leidinėlis. Jo 
puslapiuose surašytos stovykla
vietės įsigijimo ir įrengimo svar-

, .Rambynas 30" stovyklos Californijoje ,.Kalniškių' 
rytą žygiuoja į vė l iavų aikštę. 

pastovy klės stovyklautojai jubiliejinės šventės 
Nuotr. V. Z e l e n i e n ė s 

LSS Ramiojo vandenyno rajono vade ir 
s.fil. Zita Rahbar. 

muoju penkmečiu savoje žemėje 
prie atitinkamo užrašo, rodės, 
turėtų susirinkti tik gražios 
jaunystes žilstelėję veteranai. Ir 
jų buvo daug! Bet šalia jų išsi
rikiavo ir nemažai viduramži-
ninkų. anais metais pradėjusių 
stovyklauti raudonais kakla
raiščiais Vėlesniųjų penkmečių 
grupėse suėjusių amžius dau
giau lyginosi. Bet paskutinėje, 
šeštoje, tarp jauniausiųjų radosi 
ir mūsų rajono vadė. šios jubilie
jine? stovyklos viršininke, s.fil. 
Zita Rahbar. Mūsų sese Zita 
tarp mažųjų atrodė puikiai. 
Prieš keletą metų aktyviai įsi
jungusi į Californijos lietuvių 
skautišką veiklą, sesė Zita yra 
stipri jėga vesti jaunimą auklė
jančiu skautišku keliu. 

Aikštėje vėliavų nuleidimas 
vyko visiems išsirikiavus savo 
penkmečių grupėse. Galingai 
skambėjo Lietuvos himnas ir 
vakarine malda. Svečiams buvo 
smagu vėl stovėti su bend
raminčiais aikštėje, džiaugtis 
gražiu skautišku atžalynu ir 
prisiminti savo jaunas, pilnas 
stovyklinio džiugesio dienas. 

Tą vakarą didysis laužas pra 
ejo l inksmai. Jį uždegti buvo 

.Rambvnas 30" stovyklos viršininkė 

Nuotr V. Zelenienės 

besnes datos, vaizduojančios 
kaip stovyklavietė augo ir to
bulėjo dosnių mecenatų ir 
darbščių savanorių dėka. Jie at
liko visus sunkiausius darbus — 
kasdami žemę, liedami cementą 
pamatams, statydami sienas. 

dengdami stogą. Viskas vyko 
savaitgaliais ar atostogų metu. 
Geradarių buvo daug, visų iš
vardinti čia neįmanoma. Šios 
šventės metu įvertinant visų pa
stangas simboliškai buvo apdo
vanoti stovyklavietės komiteto 
pirmininkai, k iekvienam įtei
kiant keramikos lėkštę su ati
t inkamais į rašais , stovyklos 
,.Rambynas 30" ženklą, marški
nėlius ir jubiliejinį leidinį. Ap
dovanoti buvo ir septyniolika 
garbės mecenatų ir viršininkai 
30-ties s k a u t i š k u stovyklų. 
Jiems, vietoje lėkščių, buvo 
įteikti puodukai. Visi meniški 
keramikos darbai buvo atl ikti 
fil. Giedrės Venckienės. 

Jubiliejinės stovyklos „Ram
bynas 30" virš ininkė buvo jau 
minėta s. fil. Z i ta Rahbar . 
Skautų pastovyklės „Kalniš
kiai" viršininkas — s.fil. Vyte
nis Vilkas, jo pavaduotojas — sk. 
vytis Gin ta ras P r i š m a n t a s ; 
vilkiukams vadovavo si. Povilas 
Pakuckas, skautų vyčių vado
vas — Auris Jarašūnas . Skaučių 
pastovyklės „Palanga" viršinin
kė — v.sl.fil. Danu tė Mažei
kienė, adjutante — si. Vilija 
Gulbinaitė. Paukš ty tėms vado
vavo s.fil. Alma Stočkienė ir jos 
pavaduotoja vyr. skau tė Rūta 
Habanek. Pastovyklės komen
dante — v.sl. Adrija Kara l iū tė , 
pionierijos vadovė — v.sl. Vili
ja Sekaitė, sporto vadovės — si. 
Audra Kudirkai tė ir si. Aušra 
Mulokaitė. Stovyklos pirmoji 
pagalba — ps.fil. J ū r a t ė Venc
kienė, iždininkė — ps. fil. Al
dona Kudirkienė. Stovyklos 
ūkio ir transporto vedėjas — s. 
Jonas Lileikis, svečias iš Dela-
ware. Jam ypat inga padėka už 
nuoširdžią pagalbą stovyklą 
ruošiant ir ją ap tarnaujant . 

Virtuvėje šeimininkavo An
tanina Uldukienė sūnui , skau
tui vyčiui Kęstui, padedant . Jų 
patyrimas skania i ir sočiai 
pamaitino visus suvažiavusius. 
Virtuvėje dirbo ir Ramūnas 
Stonkus iš Telšių. Uolus savo 
pareigose Ramūnas galėjo būti 
tylus pavyzdys ne vienam skau-
taujančiam. 

Gauta daug sveikinimų ir lin
kėjimų. Nuoširdus skautų glo
bėjas ir rėmėjas prel. Jonas 
Kučingis sveikindamas linkėjo 
perduoti skautišką garbingą pa
veldą ir visų vaikams. Ona Mi
kuckienė, savo laiku nepails
tamai skleidusi stovyklavietės 
įsigijimo tikslą, surinkdama 
didelę sumą aukų, linkėjo laiky
t is savo lietuviškos kilmės 
šaknų. Sveikinimą atsiuntęs 
LSS Tarybos'pirmininkas v.s.fil. 
Kęstut is Ječius dėkojo visiems 
prisidėjusiems prie stovykla
vie tės i š la ikymo ir rag ino 
stovyklautojus padėkoti bent 
vienam sutiktam asmeniui, pri
sidėjusiam prie vasaros stovyk
lų pasisekimo. Sveikinimą at
siuntė ASS Vadijos pirmininkas 
s.fil. Gediminas Leškys ir pava
duotojas v.s. fil. Eugenijus 
Vilkas. Mieli broliai sveikino 
visus stovyklautojus, stovykla
vietės įkūrėjus, rėmėjus ir 
jubiliejinio komiteto narius, su-
ruošusius jubiliejinę šventę ir 
išleidusius stovyklavietės ju
biliejinį leidinį. Sveikinimą ir 
100 dolerių i auką atsiuntusi 
v.s. Alfonsą Pažiūrienė, pirmo
sios skaučit* stovyklos nuosa
vame pušyne viršininkė, pažy
mėjo, kiek daug kuo šiandien 
galime pasidžiaugti, nes lie
tuviškas skautavimas paliko 
daugeliui malonių atsiminimų 
ir mūsų jaunimui įspaudė ne
mažai gražių bruožų. 

Sekmadienį j stovyklą atvy
kęs mūsų kapelionas, skautas 
vytis kun. Aloyzas Volskis 
aukojo šv. Mišias jauniesiems 
suprantama kalba, net leis
damas vieną.Mišių dalį skautų 
būreliui suvaidinti. 

Jubiliejinės šventės rengimo 
komitetui vadovavo ps.fil. Ro
mas Venckus. Darbavosi: v.sl. 
Valerija Baltušienė, fil. Auris 
Ja rašūnas , fil. Giedrė Venckie
nė, v.s.fil. Eugenijus Vilkas ir 
v.s. Vanda Zelenienė. Įvertin
dama jų darbą rajono vadė sesė 
Zita kiekvienam jų įteikė padė
kos lentelę su meniškai išde
gintais įrašais. 

v .s . V a n d a Zelenienė 

KARAS IR BOMBOS 
Kai mano močiutė Aldona 

Šaikūnaitė buvo septyniolikos 
metų, ji šventė Kalėdas toli nuo 
savo namų. J i ir jos šeima turėjo 
palikti Lietuvą. Buvo per daug 
pavojinga, nes rusų ir vokiečių 
kariuomenės kovojo prie jų na
mų. Naujų Metų vakarą jie pra
leido traukinyje, kuris keliavo 
į Berlyną 1945 m. 

Ten jie apsistojo šeimoje, ku
rios nepažino. Močiutė ir jos 
šeima atvyko į Berlyną norėda
mos pabėgti nuo fronto. Vieną 
dieną jos mamytė siuntė ją nu
pirkti traukinio bilietus, kad jie 
galėtų iškeliauti į kitą miestą. 
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JEI REGISTRACIJOS LAPAS 
TEBEATOSTOGAUJA 

Šie metai yra Lietuvių Skau- muose (pagal Prezidiumui pri-
tų sąjungos vadovybės rinkimų 
metai: Š.m. liepos mėnesiui 
įpusėjus, LSS Vadovybės rinki
mų prezidiumas visiems turin
tiems teisę dalyvauti balsavi-

s ta ty tus sąrašus) pas iun tė 
registracijos lapus, kartu su 
„Biuleteniu Nr. 2" ir kita su 
rinkimais susijusia informacija. 
Buvo tikimasi greito visų daly
vių registravimosi. Tačiau buvo 
vasara — stovyklų ir atostogų 
metas (be to, visada „dar yra 
laiko" pasiteisinimas), tad atro
do, kad ne vienas registracijos 
lapas, dar neužpildytas „tebe-
atostogauja" stalčiuose ar ant 
lentynų. Dienos skuba ir regist-
racŲO* terminas artOja Jei dar 
neužarregistravote,-nedelsdami 
tai padarykite! Užpildyti regist
racijos lapai iki š.m. rugpjūčio 
26 d. turi būti pasiųsti: LSS 
Vadovybės rinkimų prezidiumo 
pirmininkui vs R. Fabijonui, 21 
Commons Dr., Palos Park, IL 
60464. Turint klausimų skam
binkite tel. 708-44&4027. Fax -
847 537-0939. Tenelieka nei 
vieno neatlikusio pareigos! 

Californijos skautų stovyklavietėje „Rambynas" LS Brolijos Vyriausias m 
skautininkas vs. fil. Albinas Sekas su sūnum — skautu vyčiu Vaidu ir dukra 
— vyr. bkautt' Vilija. 

..Rambyno" stovyklavietes .10 metu sukaktuv inen Šventėn a tvvkv svečiai gėrisi nauju stovyklos 
P a s t a t u - Nuot r V . Ze len ienes 

kur buvo mažiau bombardavi
mo. Staiga ji išgirdo pavojaus 
sirenas. Prasidėjo bombardavi
mas. Ji nubėgo į slėptuvę, kuri 
buvo giliai žemėje. Išsigandę 
žmonės rėkė. Bombos kaukė ir 
sproginėjo virš jų. Močiutė buvo 
išsigandusi. Ji buvo viena ir ne
žinojo ar jos tėveliai liko gyvi, 
ar jau žuvę. J i bijojo, nes jei jos 
tėveliai nebuvo nubėgę į slėptu
vę, jie gal jau buvo subombar
duoti. Tada ji būtų viena sveti
mame mieste, kuriame ji nieko 
nepažino. 

Kai bombardavimas liovėsi, ji 
išėjo j lauką. Elektros laidai 
gulėjo ant žemės. Visur aplinkui 
degė gaisrai. Kai močiutė grižo 
i jų kambarį, ji rado savo tėvus 
sveikus. Ji buvo labai laiminga. 

Po kiek laiko Jeronimas Dab-
rila, mano tėvukas, atkeliavo j 
Vokietiją ieškodamas mano 
močiutės. J is visų klausinėjo 
kur apsistojusi Šaikūnų šeima. 
Kai tėvukas juos surado, jie 
nutarė susituokti. Po vestuvių 
jie abu atplaukė į New Yorką. 
Laive visi sirgo, tik močiutė ne. 
Tai buvo spalio mėnesio, Ko
lumbo dieną.prieš 46 metus. 

Iš New Yorko jie atvyko į 
VVorcester, MA, pas Dėdę. Tėvu-' 
kas netrukus rado darbą, jis 
buvo inžinierius. Ir jie kartu 
pradėjo naują gyvenimą. 

Kristina Linger ta i tė 

Šis rašinys LSS 1995 m. rasi 
nių konkurse laimėjo 3-čią vietą 
skautų/skaučių grupėje. 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 

SMO S. "mastei M . 
T * . 312 M t - 2 0 0 2 

Pirmd 9 v.r. - 7 v.v., ontrd., trecd, ir 
penktd. 9 v.r - 3 v. p.p., 

ketvd. 10 v.r - 7 v.v. Šestd ir kt. 
dienomis reikalingas susitarimas 

VIDAS T. NOREIKA, O.D.S. 

Sumokama po vizito. 

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

3900 W. M St. Tel. (700) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

P:rmd 3v p p 7v v . antr 12:30-3 v p p 
trečd uždaryta, ketvd 1 - 3 v. p.p. 
penktd ir sestd 9 v r - 12 v p.p 

•132 t . KeOste Ave., 
(212) 772-0000 arba (212) ' 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS IR ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

DR. JOVITA KERELIS 

Kab Chicagoje uždarytos 
9525 S. 79th Avo.. Hickory Hills. IL 

Tol. (700) 9204101 
Valandos pagal susitsnmą 

EUGENE C. DECKER, DOS, R.C. 
4 M 7 W. 103 t t . , Oak Lown, IL 

Pirmas apyl su Northwestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. OwottorMMu< 
(kalbėt anglisKai) tol. 700-422-2200 

SURENDSR LAL, MD 
Specialybe - Vidaus ligos 

7 7 2 1 1 . KeeMo, CMcoffO, IL M N t 
TOJ. 312-424.2122 

Valandos pagal susitarimą 

Ka* . lot. (312) 4 7 1 . 
VIDAS J . NBMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7712 c. atarto Ava., 

OIAUR. VAU. INMANOJt 
su Charles E. Benai, 0 . 0 . 2 . 

201 S. Catumot M . 
Chesterton, IN 40304 
Ka*. (212) 020-1032 

Valandos pagal susitarimą 

CorsBoc Otofnooas, L M . 
•132 0 . KeOtto Avo. 
CMcofO, IL 00020 
Tol. 312-424-7700 

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

širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. V. J . VASAITtENE 
DANTŲ GYDYTOJA 

4S17 W. S3 St., Burbank, IL 
Tol. 708-423-6114 
Valandos susitarus 

DR. L. D. PETRSIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

ô OTOJFO) S* . B^0BB9^0BttąJ POBJ., r^oot^ROj^ry m l P a , | ^ 

1 mylia | vakarus nuo Harlem Ave. 
Tol. (720) 200-4002 

Valandos pagal susitarimą 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
172 2ch»er l t . , Ihnnurst, IL 00120 

700-041-2009 
Valandos pagal susitarimą 

Vakaran ir savaitgaliais tai. 700434-1120 

IDMUNOAS VTilMAt, M.O., TČ. 
Specialybe — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
1 1 1 1 1 . Areno* Avo. (prie Aust m) 
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LKDP PERSPEKTYVOS 
LIETUVOS 

POLITINIAME 
GYVENIME 

D R EGIDIJUS VAREIKIS 

Lietuvos Krikščionių demok
ratų partija (LKDP) atkurta 
Lietuvoje 1989 m. vasario 16 d. 
Konferencija, įvykusi 1990 m. 
sausio tnėn., patvirtino partijos 
statutą ir priėmė programinę 
deklaraciją, kurioje išdėstytos 
svarbiausios partijos veiklos 
nuostatos. 

Atkurtoji LKDP turėjo sude
rinti savo veikloje keturis svar
bius dalykus: 

pirma — užtikrinti tarpukario 
Lietuvoje veikusios partijos ir 
išeivijoje atkurtos Lietuvos 
krikščionių demokratų sąjungos 
veiklos tęstinumą; 

antra — sukurti ir vykdyti 
programą, atitinkančią šiuo
laikinių, įvairiose valstybėse 
veikiančių, krikščionių de
mokratijų partijų ideologiją; 

trečia — pritaikyti savo veiklą 
Lietuvos tikrovei, atsižvelgiant 
į tai, kad partijos kuopos kūrėsi 
daugiausia prie bažnyčių, o jų 
veikla turėjo daug religinėms 
organizacijoms būdingų bruožų; 

ketvirta — dalyvauti Lietuvos 
valstybės atstatymo procese, ne
skaldant ir nesilpninant jam 
vadovaujančių jėgų. 

sparčiai. 
Didelė dalis LKDP narių daly

vavo Sąjūdžio veikloje. Tiek 
LKDP, tiek Sąjūdžio įstatai 
tokią veiklą leido. LKDP rėmė 
esminę Sąjūdžio misiją ir daly
vavo jo darbe, nors kai kuriais 
klausimais turėjo ir savo nuo
statas. 

Partijos statutas nustatė hie
rarchinę partijos struktūrą, 
kurioje struktūriniai vienetai 
yra kuopos, sudarančios partijos 
skyrius. Skyrių atstovai bei ak
tyvesni (renkami) nariai sudaro 
savotišką partijos seimelį — 
Tarybą, iš kurios narių formuo
jama keliolikos žmonių valdyba. 
Tai darbinis partijos padalinys 
(egzekutyvas), turintis savo va
dovybę ir pirmininką. Pažymė
tina, kad LKDP formaliai ne
turi partijos vado. Valdybos 
pirmininkas yra renkamas 
pačios valdybos iš savo narių ir 
gali būti perrinktas bet kuriuo 
metu. 

Statutas ir programinė dekla
racija bylojo, kad LKDP rengia
si tapti tradicine krikščioniško
sios demokratijos partija. Tai 
reiškė, kad narių skaičius turi 

Ii Lietuvos Krikščionių demokratų susitikimo Alytuje (ii kairės) LKDP pir
mininkas Algirdas Saudargas, vietos klebonas ir dr. A. Šimėnas, LKDP 
valdybos narys. Šiomis dienomis dr. Šimėnas atvyksta į JAV, pakviestas 
LKDP rėmėjų. 

Nuotr Antano Tumėno 
būti didelis, ir pati partija savo 
veikla turės apimti visas poli
tinio gyvenimo sritis. Tuo būdu 
jau pradiniame veiklos etape 
buvo padarytas lemtingas apsi
sprendimas tarp noro būti pilna
verte visapusiška partija ir ne
gausia specializuota grupe, 
pagal reikalą talkinančia gimi
ningoms politinėms grupuo
tėms. LKDP pasirinko pirmąjį 
variantą, kuris yra sunkiau įgy 
vendinti ir reikalauja daugiau 
laiko. Nedidelė, V. Petkaus 
vadovaujama, grupuotė, atsi
skyrusi nuo partijos atkūrimo 
iniciatyvinės grupės, 1989 

Pirmąją problemą partija iš 
sprendė, derindama savo atku 
riamąjį darbą su Lietuvoje tebe
gyvenančiais LKDP nariais ir 
išeivijos krikščionių demokratų 
atstovais. Vieni pirmųjų darbų, 
kuriuos atliko partijos atkūrimo 
iniciatoriai, buvo krikščionių 
demokratų tarptautinių bei Eu
ropos krikščionių demokratų są
jungos programinių dokumentų 
vertimai. Faktą, kad LKDP 
kuopos kūrėsi prie bažnyčių, 
buvo sumanyta išnaudoti veiks 
mingesniam rėmėjų pritrau
kimui. Dėl tos priežasties parti
jos narių gretos gausėjo gan 

metais įregistravo Lietuvos 
krikščionių demokratų sąjungą, 
kuri nuėjo antruoju keliu, tap
dama radikalia, maža narių 
skaičiumi ir daugiausia mi
tinginėms akcijoms speciali
zuota organizacija. 

LKDP programinė 
deklaracija 

Atkurta LKDP savo veikloje 
vadovavosi priimta programine 
deklaracija, kurią vėliau nutar
ta išplėsti iki detalios bendro
sios programos, o dar vėliau, iki 
veiksmų programos kiekvienoje 
srityje. 

Pirmasis programinės dekla
racijos straipsnis skelbė, kad, 
LKDP nuomone, tik politiškai 
nepriklausoma Lietuvos vals
tybė gali garantuoti tautos 
kūrybinių galių skleidimąsi ir 
gyventojų gerovę. Tuo būdu 
LKDP 1989-90 metais laikėsi 
žymiai radikalesnės pozicijos 
nei Sąjūdis, kuriam tekdavo pri
imti nepriklausomybės „laips-
niavimo" idėjas. 

Jau pradiniame programinės 
deklaracijos variante buvo įra
šyta būtinybė išvesti iš šalies 
visą svetimą kariuomenę. Ka
riuomenės išvedimo klausimu 
LKDP visuomet laikėsi griežtos 
pozicijos ir 1990-1992 m. agitavo 
tuometinę Lietuvos valdžią ryž
tingai veikti šia kryptimi. 1992 
m. viduryje LKDP iniciatyva 
buvo surengtas referendumas, 
kuriame Lietuvos rinkėjai 
didele balsų dauguma pritarė 
siūlymui išvesti buvusios SSSR 
kariuomenę iki 1992 m. pa
baigos ir atlyginti Lietuvai, 
okupacijos metais padarytus, 
nuostolius. Dėmesys gynybos ir 
valstybinio saugumo klau
simams buvo neatsitiktinis: 
LKDP gretose susiformavo stip
ri grupė, dirbusi užsienio ir vals
tybinio saugumo politikos sri
tyje. Užsienio reikalų ministro 
pareigas 1990-92 m. ėjo tuome
tinis partijos valdybos vicepirm. 
Algirdas Saudargas, o deryboms 
su Rusija vadovavo LKDP rė
mėjas — ambasadorius Česlovas 
Stankevičius. 

Pradiniame laikotarpyje 
LKDP programinėje deklara
cijoje buvo ir frazė apie Lietuvos 
politikos neutralitetą, tačiau ją, 
kaip duoklę politinei konjunk
tūrai, veikiai pakeitė siekimas 
įsijungti į Vakarų Europos poli
tines bei gynybines struktūras. 

Sekdama tarpukario LKDP 
bei pasauline krikščioniškosios 
demokratijos tradicija, LKDP 
atmetė galimybę siekti valdžios 
ar išlaikyti ją prievartiniu būdu. 
Demokratijos veikimo prielai
domis tuometinėmis ir Lietuvos 
ateities sąlygomis ji laikė ir lai
ko platų piliečių dalyvavimą 
politinėse partijose ir nepoli
tinėse organizacijose, teisinę, 
nekonfesinę, parlamentinę vals
tybę, valdžių atskyrimo prin
cipą ir informacinę laisvę. 

Tautinių santykių klausimu 
LKDP ėmėsi propaguoti euro
pietiška požiūrį į tautines mažu
mas bei kaimynines Lietuvai 
valstybes. Krikščioniškai 
demokratiškai nusiteikę Seimo 
nariai darė nemažą įtaką spren
dimams, nulėmusiems įsta
tymą, leidusį gauti Lietuvos 
pilietybe daugumai žmonių, 
kurie gyveno Lietuvos Res
publikos teritorijoje, o taip pat 
sprendimams, nulėmusiems 
Lietuvos užsienio politiką. Ne 
vienas tuometinės politikos 
sprendimas nulėmė tarptau
tinės bendrijos nuostatas Lie
tuvos atžvilgiu, padarytas ir 
vėliau, atėjus į valdžią Demok
ratinės darbo partijos vyriau
sybei. 

1990 metai ir sąjūdistinis 
Lietuvos pe kilimas buvo dau
giau politinių, o ne ekonominių 
siekių rezultatas. LKDP savo 
programinėje deklaracijoje pa
brėžė, kac1 Valstybės ūkio 
organizavimo pagrindas yra rin
kos ekonomija — konkurencija, 
gamybos decentralizacija, demo-
nopolizacija, nuosavybės formų 
įvairovė. Aplinkybės lėmė, kad 
partija neturėjo lemiamos įtakos 
ekonomijos pertvarkymui, ir ne
retai jai tekdavo pasipriešinti 
vyriausybės sprendimams eko
nomijos srityje, tiek 1990-92 m. 
laikotarpyje, tiek ir valdžiai 
pasikeitus. 

Ir šiandien ekonominėje pro
gramoje krikščionys demokratai 
nemato alternatyvos rinkos eko
nomijai. Teisę į nuosavybę 
LKDP laiko prigimtine ir ne
liečiama. Vadovaudamasi Ka
talikų Bažnyčios socialine dokt
rina, krikščionys demokratai 
pabrėžia, kad privati nuosavybė 
turi tarnauti visuomenės gero
vei. Verta atkreipti dėmesį į tai, 
kad valstybės ekonomijos politi
kos pagrindu laikoma žmogaus 
gerovė. Ekonominė gerovė pati 
savaime yra ne tikslas, o tik 
sąlyga žmogaus dvasiniam au
gimui. 

Jau programinėje deklara
cijoje buvo patvirtinta partijos 
pažiūra į teisę, į žemę, jos pre
kinę vertę, taip pat savivaldą, 
kuri yra būtina žmogaus laisvės 
išraiška ekonominiame ir so
cialiniame gyvenime. 

Kuriant LKDP programinę 
deklaraciją, krikščionims de
mokratams reikėjo aiškiai iš
sakyti savo poziciją kultūros, 
politikos ir religinės laisvės at
žvilgiu. Lietuvoje krikščioniško 
šios demokratijos ideologija ne 
retai buvo ir tebėra suprantama 
paviršutiniškai bei tiesmukiš 
kai, tad aiškios formuluotės 
šiame darbo bare turėjo tikrai 
lemiamos įtakos LKDP ateičiai 
ir jos vietai politinių partijų 
spektre. 

Pasak LKDP programinės 
deklaracijos krikščioniškoji kul
tūros tradicija, pagrindusi Eu
ropos civilizaciją ir turėjusi di

delę įtaką viso pasaulio tautų 
raidai, yra žmogaus dvasinių 
siekių išraiška ir rezultatas. 
Tautinės kultūros elementai, 
natūraliai įsilieję į Europos 
kultūrą, yra neatskiriama jos 
dalis. 

Bažnyčia yra LKDP moralinis 
autoritetas. Krikščioniškoji 
žmogaus samprata yra LKDP 
politinės veiklos pagrindas. 
Bažnyčia yra nepriklausoma 
nuo valstybinės valdžios ir tvar
kosi bažnytinės teisės pagrindu. 
Kiekvienai tautinei grupei turi 
būti garantuota teisė laisvai iš
pažinti tikėjimą jai įprastomis 
formomis. Skirtingų tikėjimų 
žmonių bendravimas turi vykti 
ekumenine tarpusavio supra
timo bei tolerancijos dvasia. 

Ugdant LKDP įvaizdį 

1990 metų sausio mėnesį 
LKDP neturėjo jokių valdžios 
svertų, leidžiančių įgyvendinti 
minėtosios programinės dekla
racijos nuostatas. Tų pačių metų 
vasario 24 d. įvykusiuose rinki
muose į Lietuvos SSR Aukščiau
siąją Tarybą, LKDP atstovai 
dalyvavo kaip Sąjūdžio kandi
datai, o pati LKDP rėmė Sąjū
džio kandidatus praktiškai 
visose rinkiminėse apygardose. 
Tai leido krikščionims demokra
tams gauti keletą vietų par
lamente, o taip pat užsienio 
reikalų ministro postą, kurį 
Algirdas Saudargas išlaikė 
visose vyriausybėse iki 1992 m. 
rudens. Tokią rinkiminę koali
ciją, praktiškai reiškiančią bu
vimu Sąjūdžio dalimi, partija 
laikė būtina, nors, kita vertus, 
gerai suprato, kad ji ilgesnėje 
perspektyvoje nesudarys gali
mybių realizuoti specifinių 
partijos programinių nuostatų. 

Vėliau LKDP kelis kartus pa
reiškė pritarimą premjero G. 
Vagnoriaus vyriausybės poli
tikai. Tai nebuvo LKDP progra
ma, bet leido realizuoti kai ku
rias krikščionių demokratų pro
graminės deklaracijos nuosta
tas. LKDP parėmė daugelį poli
tinių AT daugumos pareiškimų 
ir išliko parlamentinės Sąjūdžio 
daugumos dalimi iki 1992 m. 
priešlaikinių rinkimų. 

Tenka konstatuoti, kad laiko
tarpis nuo 1990 iki 1992 m. ne
buvo palankus partijų forma
vimuisi. Grėsmė Lietuvos nepri
klausomybei, būtinybė konsoli
duoti jėgas net pavienių 
klausimų sprendimui, labai ri
bojo politinių diskusijų galimy
bes ir jų mastą, stabdydama 
partijų evoliuciją. 

LKDP narių skaičius augo pa
kankamai greitai. Tam padėjo 
tradicinės krikščioniškos parti
jos įvaizdis, o taip pat faktas. 
kad partija elgėsi santūriai, jos 
viduje neįvyko skilimai, būdingi 
ne vienai, naujai sukurtai ar 
atkurtai, partijai. 

(Bus daugiau) 

Danutė Bindokiene 

Tikslai ir priemonės 
,,Aš žinojau, kad ten reikalai 

nelabai geri. bet net neįsivaiz
davau, kad jie tiek blogi", — 
taip pasakė praėjusią savaitę 
naujasis Rusijos Saugumo mi 
nistras gen. Aleksandras Lebed, 
grįžęs į Maskvą iš Čečėnijos. Jis 
pasakojo, kad rusų kareiviai 
Grozne yra aptekę parazitais, 
prastai aprengti ir dar prasčiau 
maitinami, o viename pasienio 
punkte vanduo yra brangesnis 
už auksą, nes čečėnai visiškai 
kontroliuoja bet kokio tiekimo 
kelius. Ypač vertas dėmesio 
kitas gen. Lebed komentaras, 
kad tokią kariuomenę laikyti 
Čečėnijoje yra ..moralinis, 
etinis, prieš žmogiškumą ir dar 
kitoks nusikaltimas", tad 
būtina karą nedelsiant baigti ir 
jaunus rusų kareivėlius par 
vežti namo. 

Tai geras tikslas ir kilnus sen
timentas, nes 20 mėnesių tru
kęs smurtas prieš Čečėniją yra 
vienas tamsiausių šešėlių Rusi
jos istorijoje, kurioje šviesesnių 
puslapių apskritai nedaug, nes 
ši Rytų Europos pabaisa visuo 
met pasižymėjo imperialis
tiniais kėslais ir nuolatine 
ekspansija j kaimyninius kraš
tus, pasiekusia kulminacinį 
tašką po raudona Sovietų Są
jungos vėliava. Tačiau neverta 
džiaugtis gen. Lebed pažadais 
karą greitai baigti, nes užbai
gimo priemonės nereiškia su-
sėdimo prie derybų stalo, bet 
visiška Čečėnijos sunaikinimą. 

Nepaisant Rusijos pastangų — 
Boris Jelcin, Černomyrdin, Le
bed bei kitų pagyrūniškų kalbų, 
kad čečėnai sugniuždyti, nie
kuomet neatsigaus, o jeigu ir 
pasigirsta vienas kitas šūvis, tai 
tik iš pavienių teroristų, prieš 
maždaug dešimt dienų čečėnai 
laisvės kovotojai suruošė Mask
vai staigmeną: puolė rusų ka
riuomenę ir į savo kontrolę vėl 
perėmė sostinę Grozną. Tai 
buvo nemalonus akibrokštas ir 
neseniai prezidentu perrinktam 
Jelcinui, ir jo premjerui Černo
myrdinui, ir Saugumo ministrui 
gen. Lebed. Nėra abejonės, kad 
problemos Čečėnijoje gerokai 
veikia ir taip sutrikusią Jelcino 
širdį. Po prezidento inaugura
cijos galima ant vienos rankos 
pirštų suskaičiuoti kartus, kai 
j is viešai pasirodė Rusijos 
gyventojams. Vis tvirtinama, 
kad prezidentas sveikas, stip
rus, bet „valstybę tvarko iš savo 
namų'". 

Grozne vykstant atnaujin
toms kautynėms, civiliai gyven
tojai išsislapstė kas kur galėjo. 

Kadangi rusai tebekontrohuoja 
visus kelius, vedančius iš mies 
to, buvo deramasi, kad leistu 
moterims, vaikams, seneliam.-
išvykti iš karo lauko. Pagaliau 
susitarta sustabdyti kovos 
veiksmus praėjusi trečiadienį, 
maždaug vidudienį, ir išleist; 
žmones 'kai kurie čečėnai 
pasakoja, kad rusai sargybiniai 
reikalavę po 100 doi. už pralei 
dimą per patikrinimo punktą^ 
Pabėgėlių vilkstines bematant 
pasipylė iš Grozno, bet netrukus 
buvo užpulti rusu malūnspar
nių ir naikintuvų, sejusių mirU 
beginklių žmonių spūstyje. Šios 
savaitės pirmadienį pagaliau 
amerikiečiai žurnalistai prane 
šė. kad civiliams jau leista 
palikti Grozną Nesunku spėti 
kas po to laukia laisves kovotojų 
ir miesto, jau seniai virtusio 
kone griuvėsiu krūvomis... 

Gen. Lebed pažadas užbaigti 
karą, pareikalavusį bent 40.000 
čečėnų ir nemažai rusu kariu 
gyvybių, skamba kaip ir kitos jo 
kalbos — per dideliu pasi 
tikėjimu savimi. Si karta jis. 
atrodo, tų pažadu užstatu 
uždėjęs savo politinės karjeros 
ateitį. Oponentai jau viešai 
reiškia abejones del Î ebed suge 
bėjimų susitvarkyti su nepri 
klausomybės siekiančiais čečė
nais. Niekas neabejoja, kad gen 
Lebed tikslas yra ilgainiui 
užimti Rusijos prezidento vietą. 
bet šiuo metu jis turi laukti 
eilėje su Černomyrdinu, Čubais 
ir gal keliais kitais. Visgi yra 
nuomonių, kad karo pabaiga 
Čečėnijoje gali užtikrinti gen. 
Lebed vietą Kremliuje. 

Niekas Maskvoje neužsimena. 
kad šis nuostolingas karas 
bematant pasibaigtų, jeigu rusu 
kariuomenė būtų atitraukta ir 
čečėnams suteikta nepriklau 
somybė. Užuot svarsčiusi tokia 
galimyBę-T vyriausybė ieško 
kaltininkų, kas galėjo taip „ne
apsižiūrėti, kad sukilėliams pa
vyko užimti Grozną". Be abejo, 
šios atnaujintos kautynės su
kels dar didesnį Rusijos piliečių 
pasipiktinimą ir reikalavimus 
„ką nors daryti" Tai nereiškia, 
jog rusai per daug rūpintųsi 
mažos, narsios čečėnu tautos 
likimu, bet daugiausia dėl to. 
kad iki šio mėnesio 11d. atnau 
jintose kautynėse žuvo bent 200 
kareivių, o apie 800 sužeista. 
Šiuo metu žuvusiu ir sužeistu. 
be abejo, jau yra daugiau Tuos 
skaičius palyginus su pirmųjų 8 
mėn. karo aukomis, kai žuvo ne 
daugiau kaip 1.000 rusų darosi 
aišku, kad Čečėnija dar ilgai 
bus Maskvai kraujuojanti opa. 

• 1985 m. lapkričio 13 d. 
Kolumbijoje. Pietų Amerikoje, 
Pietų Amerikoje, išsiveržęs 
Nevado del Ruiz ugniakalnis 

sunaikino 14 vietovių ir žuvo 
25.000 žmonių. Išsiveržimas 
laikomas trečia didžiausia šios 
rūšies nelaime pasaulyje. 

TĖVYNĖS LABUI 
BALYS RAUGAS 
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Iš neužmirštamų prisiminimų į dabarties tikrovę 

mokytoją Keraitį, karininką — savanorį, atslinkusio 
vakaro tamsoje į kasdienybę grąžino telefono skambutis 
— vietos šaulių būrio vadas pranešė, kad šauliai rengia 
visuomenei Lietuvos kariuomenės atkūrimo — Lapkričio 
23-osios minėjimą ir kviečia jį pasakyti pagrindine 
kalbą, paryškinant Lietuvos Nepriklausomybės kovas, 
paminint jos reikšmę taikos metu. Prašė neužmiršti 
paskaitą paįvairinti savo asmeniškais išgyvenimais. 

Antanas Keraitis, pereitais metais įsigijęs Kauno 
universitete lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo 
diplomą, stengėsi gauti darbą Kaune, deja, gimnazijose 
nebuvo laisvos vietos. Vienintelė galimybė arčiausia 
Kauno buvo Jonavos vidurinė mokykla. Šia galimybe 
ir pasinaudojo. „Kągi reiškia tie 36 kilometrai nuo 
Kauno-tai jokia gili provincija, kai tarp Kauno ir Jona
vos susisiekimui gali naudotis traukinio ir autobuso 
paslauga. Be to, Švietimo ministerijoje pažadėjo, atsi
radus laisvai vietai Kaune, suteikti pirmenybe", - guo
dėsi Keraitis. 

Tik ką įsijungęs į mokyklos darbą, nuo spalio pra
džios Keraitis įsipareigojo suaugusių kursuose penkta
dienių vakarais pakalbėti apie lietuvių literatūrą. Taa 
pats įsipareigojimas ir šiems metams. Dar daugiau: tuoj 
po Rugsėjo 8-osios minėjimo, paskaitą skaitąs istorijos 
mokytojas, žvilgtelėjęs į Keraitį, išsitarė: 

— Gerai, kad jūs čia atsiradote. Bus daug įdomiau, 
kai minėjimų scenose kalbėtojų veidai keisis. Žinote, is
torinės reikšmės minėjimuose gali pakalbėti ir litera
tas. Iki šiol vis tam istorikui. 

Dar gerokai prieš Lapkričio 23-iąją miestelyje ir 
apylinkės gyvenvietėse žinia jau buvo pasklidusi apie 
rengiamą Lietuvos kariuomenės minėjimą. Žmonės jau 
žinojo, kad kalbą pasakys naujasis vidurinės mokyklos 
mokytojas, Nepriklausomybės kovų savanoris, atsargos 
kapitonas Keraitis. Jau buo žinoma, kad vietos parapi
jos choras minėjimui mokosi naujų dainų. Šaulių būrio 
vadas, kviesdamas Keraitį paskaitai, buvo pažadėjęs pa
informuoti apie minėjimo ruošos eigą, todėl, būrio va
dui paskambinus ir pradėjus pasakoti, Keraitis juok
damasis jam tarė: 

— Labai ačiū. Tačiau apie būsimą minėjimą jau ži
nau iš palangėje krankiančių varnų, tik jos nepasako 
nei laiko, nei minėjimo vietos... 

— O, tai gerai... Aš jų pranešimus papildysiu: 
minėjimas vyks lapkričio 24-ąją, sekmadienį, ir prasidės 
10 valandą pamaldomis, kurioms pasibaigus, eisime į 
parapijos sale. Manau, kad jūsų kalba neužsitęs per ilgai. 

— Jei ilgai kalbėčiau, priversčiau klausytojus sėdėti 
kaip mokinius, o beužmingančius tektų piktokai 
žadinti... 

— O, ne, ne, — staigiai nutraukė saulių vadas, — 
jums kalbant šitokia nelaimė neįvyks: kai kuriuos jūsų 
posakius, ištartus suaugusiųjų vakaronėse, žmonės kar
toja pokalbiuose. Jūsų ir pamokos įdomios. Mano gan 
padykusi Kastutė, grįžusi i i mokyklos, dažnai pasako: 

— Mokytojo Keraičio pamokose a i tyliu kaip pelė 

po šluota ir klausau ausis pastačius, tarytum zuikis. 
Abiems nusijuokus, šaulių vadas pratęsė: 
— Man teks auditoriją supažindinti su jumis. Nors 

aš jus pažįstu, bet gal pageidautumėte ką nors nauja 
paskelbti? 

— O taip, - linksmai juokdamasis pareiškė: — gar
siai pasakykite, kad aš dar nevedęs! 

1929-ųjų metų lapkričio 23-ioji buvo šeštadienį. 
„Gerai pasielgė šauliai, — mąstė Keraitis, — rengdami 
minėjimą sekmadienį tuoj po Mišių. Ko gero užeitų pa
gunda pasilinksminti, na, ir pasišokti, kai, Lapkričio 
23-iąją minėdami, dėmesį skiriame už Lietuvos laisvę 
žuvusiems. Šia proga dažnai ištariama: kas mirė už tiesą 
—tas yra nemarus, kas žuvo už laisvę — laisvieji jį gar
bina. Tikrai nedaug būtų pagarbos, jeigu už Lietuvos 
laisvę žuvusiuosius „pagerbtume" polkos šokiais"... 

Saulėtos dienos pasibaigė, oras atvėso, o šiaurė ..,-
gūsiai atpūtė snaiges. Lapkričio 24-osios sekmadienis 
išaušo, pasipuošęs plonute sniego danga, žėruojančia 
saulės spinduliuose. Džiugi bei pakili nuotaika į 
bažnyčią suvedė uniformuotų šaulių būrį su vėliava, 
vidurinės mokyklos išrikiuotus mokinius, prie kurių 
bažnyčios prieangyje prisijungė poros organizacijų vėlia
vos. Bažnyčios choro giedojimą Šį kartą praturtino išskir
tinis solistės sopranas; maloniai nustebindamas Keraitį, 
nes jis apie ii tok į nepaprastą pamaldų paįvairinimą 
nežinojo. Salia jo stovintį šaulių pirmininką jis ir paklau
sė pašnabždomis, kas per viena toji „lakštingala", o šis 
šyptelėjęs atsakė, jog ir jis pats tik prieš pamaldas pa

tyręs, kad vargonininkas prieš porą dienu prisiprašęs 
savo giminaitę, Kauno universiteto studente, besi
mokančią ir dainavimo muzikos mokykloje Ji neleng 
vai sutikusi, bet va — kaip puikiai papuošė šias 
pamaldas. 

Kunigas, pasidžiaugdamas šitokiu gausiu daly
vavimu Lietuvos kariuomenei skirtose pamaldose, savo 
pamoksle paryškino tėvynės meilę, vedusią Lietuvos 
vyrus kovai už tėvynės laisvę. Jų dėka šiandien Lietu
va laisva ir mes galime gimtąja kalba garbinti V-sagalj 
ir melstis, kad Jis mūsų žuvusiems kariams suteiktų 
amžinąją ramybę dangaus karalystėje. Pamokta užbai
gęs, visus paragino dalyvauti Lapkričio 23-iosios 
minėjime parapijos salėje. 

Ir prigužėjo žmonių pilnutėle sale' Vėliavos. 
luktelėjusios prieangyje, žmonėms susėdus ir pasigirdus 
šaulių pirmininko žodžiams: „Prašau pagerbti vėliavas 
ir žuvusiuosius karius atsistojimu!" — per vidurj sales 
buvo užneštos j sceną. Klebonui pakalbėjus maldą, pra 
bilo šaulių pirmininkas: 

— Kasmet, kiek mūsų sąlygos leidžia, pagarbiai 
prisimename Lietuvos kariuomenes organizavimo pra 
džią ir jos kovas už Lietuvos laisvę. Šioje šventėje ypa
tingą dėmesį kreipiame j mūsų jauniausią prieauglį, kad 
jis suprastų, su kokiu ryžtu bei pasiaukojimu buvo 
ginama mūsų tėvynės laisvė Šiandien mums ypač malo
nu, kad šventės proga sutiko pakalbėti Lietuvos ka 
riuomenės savanoris kūrėjas. Vyčio kryžiaus kavalie 
rius, atsargos kapitonas, o daba.- mūsų vidurines mo
kyklos mokytojas, Antanas Keraitis. 

(Bus daugiau i 
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Penktoji l la i svę fondo l ietu
viškai ku l tūra i ugdyti studijų 
savaitė Lietuvoje vyko 1996 m. 
liepos 10-14 d. Žemaitijos sosti
nėje Telš iuose . Savaitė atida
ly ta Te l š ių vyskupo Antano 
Vaič iaus invokacija. Dėkoda
mas Dievu i , vyskupas pasi
džiaugė, kad daug kas Lietuvoje 
pasikeitė j gera . tačiau įspėjo, 
kad Lietuvos padėtis dar niekad 
nebuvo tok ia neaiški ir grės
minga, ka ip š iandien, kad „v i s 
tebeklaidžiojame klystkel ia is ; 
iaisvėje ats ipala idavę , nema
tome gres ianč ių pavojų". J i s 
sakė, kad „turime daryti v i ską , 
kad L i e t u v a amžiams i š l iktų 
Marijos ž e m ė , kryžių ir rūpin
tojėl ių ša l i s" . 

ĮLF centro valdybos pirmi
ninkas dr. K a z y s A m b r o z a i t i s 
i š J A V į ž a n g i n i a m e žodyje 
paminėjo, kad jau penketą m e t ų 
nagrinėjame pi lnutinės demok
ratijos t e m a s , o šįkart susi
r inkome pas i t ikr int i — ar j a u 
e s a m e p i l i e t i n ė s v a l s t y b ė s 
žmonės. Va l s tybė turi būti stip
rūs rėmai , kuriuose ti lptų įvai
r iaspalvis tautos vitražas, bet ji 
turi nusi lenkti prieš žmogų, o iš
rinktieji į valdžią turi žmogui 
tarnaut i , bet ne v ien tik valdy
t i , — kalbėjo dr. Ambrozait is . 

J u o z a s T u m e l i s , ĮLF Lietu
vos fi l ialo valdybos pirminin
kas , pažymėjo, jog š i emet su
k a n k a 5 5 m e t a i nuo Rain ių žu
dyn ių ir n u o masinių t r ė m i m ų 
į Sibirą. „Ar šiandien jau e s a m e 

tuotas. todėl prieš prezidento 
rinkimus iškils k laus imas dėl 
valdymo reformos. Seimui besi
blaškant didės prezidento vaid
muo, todėl gal ime sulaukti Bal
tarusijos varianto. „Tik kas 
tuomet atliks Lukašenkos vaid
menį — Brazauskas, ar koks 
nors į Lukošenką panašus 'ko
votojas prieš mafiją'?" — klausė 
prelegentas. 

V. Radžvilas sakė, kad Lietu
voje pastebima problema — 
kaukių keitimas. Štai pakako 
Krašto apsaugos ministrui atsi
riboti nuo LDDP, ir j is j a u tapo 
savu opozicijai. Prieš r inkimus 
gudrių apsimetėl ių bus dau
giau, o opozicija jais džiaugiasi 
kaip vaikas ir „vien tai smar
kiai komplikuoja r ink imų per
spektyvas. Valdantys is klanas 
labai tvirtai ir sumania i kon
troliuoja padėtį Lietuvoje". Filo
sofas išsigelbėjimą sakė matąs 
rinkėjų sąmonėjime ir partijų 
kontrolėje iš apačios. Opozicija 
turėtų atmest i pata ikūnus ir 
įkurti strateginio planavimo 
centrą. 

Diskusijų dalyviai — vieni kri
t ikavo V. Radžvilą, sakydami, 
kad jo prognozės per daug 
pesimist ines ir ke l ia nevilt į bei 
pasyvumą, kiti pastebėjo, kad 
biurokratijai įveikti reikia poli
t inės valios, kad tai i lgalaikis 
procesas. Mečio Laurinkaus 
nuomone, politinė deš inė tebe-
stokoja gero mechanizmo, kad 
ypač tarp j a u n i m o paplitęs 
įvaizdis, jog deš inėse partijose 

Telšių miesto vicemerė Alfreda Tamoševičienė su asistente sutinka dr. K. 
Ambrazaitį lietuvišku papročiu — su žemaitiška duona ir druska. Dr. K. Amb
rozaitis atidarė I laisvę studijų savaitę Telšiuose. 

laisvi nuo sovietinių prietarų?'" 
— klausė J. Tumelis ir apgailes
tavo , kad kai kuriems „ la i svė , 
ją a tgavus , pasirodė didžiausia 
našta". Iš tos minties kilo ir šios 
savaites studijų tema: ..Lietuvos 
kel iai ir kryžkelės 1990-1996". 
B a i g d a m a s savo kalbą, pirmi
n inkas pakvie tė dalyvius prisi
minti žuvusius rezistentus tylos 
m i n u t e . 

Studijų savaites dalyvius svei
kino T e l š i ų vicemerė D. Luko
šev ič ienė . Sveikinimo telegra
m a s a t s i u n t ė poetas Bernardas 
Brazdž ion i s , amb. V y t a u t a s 
D a m b r a v a ir prof. V y t a u t a s 
Landsbergis . 

A d v . J o n a s K a i r e v i č i u s , 
JLF Lie tuvos filialo tarybos 
p irmininkas , dalyvius supažin
dino su I la isvę fondo ve ik la . 
Juozas Kojelis pristatė naują 
publicist ikos knygą — Vidman
to Vai iušaič io sudarytą ir reda
guotą s traipsnių rinkinį, pava
dintą ..Žygio draugams". 

Ketvirtadieni, antrąją studijų 
sava i t ė s dieną, buvęs Sąjūdžio 
tarybos narys filosofas V y 
t a u t a s R a d ž v i l a s kalbėjo tema: 
. .Lietuva —jos politika ir alter
na tyvų laukas Pasak jo, š ian
dien daroma viskas, kad žmonės 
būtų pasyvūs . Yra taip pat su
daroma iliuzija, kad geroji tau
tos dal i s šį rudenį nu lems rin
k imus ir Lietuva atsistos ant 
kojų. V. Radžvilas prognozavo, 
kad Se imo rinkimai n i e k o neiš
spręs, kad bus i šr inktas trum
p a l a i k i s , ne funkc ionuojant i s 
Se imas , į takojamas f inans in ių 
grupuočių. Toks seimas iki 1997 
metų pabaigos bus sukompromi-

truksta demokratijos, ir jau
niems nariams nėra galimybių 
iškilti. 

Dr. A r v y d a s A n u s a u s k a s 
skaitė pranešimą , ,1941 metų 
Birželio suki l imas — esmė ir 
vertinimai". J i s kritikavo is
toriko V. Brandišausko dakta
rinę disertaciją „Siekiai atkurti 
valstybingumą 1940-1941" ir 
Tomo Venclovos viešus pasisa
kymus ta pačia tema, kuriuose 
jis labai lengva ranka vertina 
sukilimą, jo organizatorius, ne
va . . s u t a u p i u s i u s vokieč ių 
kraują" ir 1.1. N ė su vienu šių 
teiginių neįmanoma sutikti, jie 
visiškai ignoruoja faktus, — 
tvirtino A Anusauskas. Jie taip 
pat atkreipė dėmesį į Brandi
šausko ir Pilypo Naručio skir
tingai vert inamas priežastis, 
skatinusias jaunimą aktyviai 
dalyvauti Birželio sukilime. 
Brandišauskas sako. kad jauni
mas jungėsi į suki lė l ių būrius, 
nes buvo nusite ikęs avantiūris
tiškai. Narutis tai mato kaip są
moningą, idealistinį ir organi
zuotą veiksmą. Pranešėjo nuo
mone, „apie sukil imo dalyvių 
pasirinkimą ir jų vertybes tiks
liau gali nusakyti pats įvykių 
dalyvis, kokiu ir buvo Narutis". 
Posėdžiui pirmininkavę dr. K 
Ambrozaitis ir prof. A. Tyla tei
giamai įvertino pranešimą ir 
akcentavo, jog mūsų pareiga ir 
t ikslas — pripažinti 1941 metų 
sukilimą valstybiniu lygiu. 

D a r i u s V o s y l i u s savo prane
šime apžvelgė jaunosios ateiti
ninkų kartos mint is ir siekius. 
Prelegentas teigė, kad aktyvus 
katalikiškasis jaunimas tėra la-
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Dalis J laisvę studijų savaitės dalyvių, programai pasibaigus jkope i Šatrijos kalno viršūnę, nuo 
kurios matyti net šeši kiti Žemaitijos kalnai. 

bai nedidelė visuomenės dalis. 
Jų pagrindinis siekis — dvasinis 
ir kultūrinis tobulėjimas, visuo
meninis ugdymasis. Šiuo metu 
moksleivių ateitininkų yra apie 
2000, o studentų apie 300 narių. 
Prelegento mintis papildė M. 
Laurinkus, paminėdamas, kad 
visur jaučiamas jaunimo skep
ticizmas ir pasyvumas. Anks
čiau jaunimas per prievartą 
buvo marširuojamas komjau
nuolių organizacijoje, todėl 
dabar, gavęs laisvę rinktis, in
stinktyviai visko purtosi. 

J u o z a s Kojelis savo pra
nešime „Rezistencija išeivijoje" 
nušvietė Lietuvos visuomenei 
mažai žinomus išeivijos užkuli
sius, įvairių organizacijų veiklą, 
tarpusavio santykius. Dabartinį 
išeivijos pol i t in į g y v e n i m ą 
lygindamas su automobiliu, 
prelegentas padarė tokias išva
das: Lietuvių Bendruomenė 
šiuo metu juda lyg be vairo ir be 
aiškios krypties; Lietuvių fron
to bičiuliai laiko koją užmynę 
ant stabdžių ir jų automobilis 
slenka vėžio greičiu („senstame 
ir gretos retėja"); antibend-
ruomenininkai ir antifron-
tininkai kel ia triukšmą stovė
dami vietoje arba juda atbuliniu 
bėgiu; o liberalais pasivadinę 
akiratininkai, kaip ir anksčiau, 
važinėja naudodami antikatali-
kišką benziną ir dažnai nejaus
dami atsakomybės. 

Penktadienį pirmoji kalbėjo 
dr . B i r u t ė V i s o k a v i č i e n ė , 
Konservatorių sąjungos vidaus 
problemų komiteto vadovė. Jos 
tema: „Monetarinė politika ir 
bankininkystė". Jos nuomone. 
Lietuvos bankuose vyrauja 
visiška netvarka, Centr inis 
bankas savo funkcijų nevykdo, 
nereguliuoja pinigų masės, in
fliacijos. Prelegentė teigė, kad 
norint pradėti racionalią fi
nansinę politiką, reikia panai
kinti Valiutų tarybą, nustatyti 
normalų nuvertėjusio lito kur
są. Taip pat būtina tęsti sustab
dytas sveikatos draudimo ir 
kitas reformas. 

Ekonomikos temą per ener
getinę prizmę pratęsė Ari 
mantas D r a g ū n e v i č i u s , Kau
no miesto tarybos narys. Pasak 
jo tokios centralizacijos ener
getikos srityje, kokia yra dar 
Lietuvoje, nebuvo net soviet

mečiu, o dėl merdinčios eko
nomijos ir milžiniška energijos 
kainų energijos poreikiai yra 
sumažėję du kartus. Yra būtina 
decentralizuoti energetinę sis
temą, numatyti savo energetinę 
strategiją ir kooperuoti su ki 
tomis Baltijos jūros valstybėmis. 

Penktadienio poli::nės popie
tės, kuriai vadovavo J. Tumelis, 
metu buvo kalbama *ema:,.Rin
kimų išvakarės — realybė, prog
nozės ir neišmoktos pamokos". 
J u o z a s T u m e l i s prognozavo, 
kad personalijų požiūriu ki tas 
seimas bus panašus į dabartinį; 
skirs is t ik proporcijos. Ar 
laimėjus dešiniesiems, naujasis 
seimas nebus panašus į negalin
čias savarankiškai veikti savi
valdybes? Kaip elgsis preziden
tas, ruošdamasis naujai kaden
cijai? — klausė J. Tumelis. 

Pasak I g n a c o U ž d a v i n i o , 
Krikščionių demokratų partijos 
atstovo, turimi dokumentai liu
dija, kad valstybinės institucijos 
visiškai susijusios su mafijinė-
mis struktūromis. Todėl for
muojasi prielaidos valdančiosios 
partijos diktatūrai, kyla grėsmė 
valstybingumui. Jo nuomone, 
krikščionys demokratai seimo 
rinkimuose t ikis i gauti 28-36 
vietas, konservatoriams jie pla
nuoja 42-48 vietas. I. Uždavinys 
pabrėžė, kad prieš rinkimus la
bai praverstų išeivijos inte
lektualinė parama. 

Centro sąjungos vadovas Ro
mualdas Ozo las teigė, kad kai
riosios partijos neturi jokios 
moralinės ir juridinės teisės lik
ti valdžioje. Gerai būtų. jei 
naujasis se imas atrodytų taip, 
kaip p l a n u o j a k r i k š č i o n y s 
demokratai, bet kaip tai pa
siekti? R. Ozolas prognozavo, 
kad naujame seime gal bus dau
giau peštynių, nei dabar, o už 
metų — pusantrų pradės skilti 
seimo dešinioji dauguma. 

A n d r i u s K u b i l i u s , Tėvynės 
sąjungos (Lietuvos konserva
torių) atstovas, teigė, jog išvados 
po 1992 metų rinkimų visų pa
darytos, todėl naujojo seimo 
dauguma bus koalicinė ir deši
nesnė nei dabar. Svarbu, pasak 
A. Kubiliaus, prieš naujo prezi
dento rinkimus dešiniesiems 
išlaikyti savo rinkėjus, neišgąs
dinti LDDP šal ininkų ir prisi
traukti dar bent 300 tūkstančių 

— tada bus gal ima tikėtis per
galės ir prezidento rinkimuose. 

Trečioji studijų diena baigėsi 
šv. Mišiomis, kurias aukojo vys
kupas Antanas Vaičius. Per pa
maldas giedojo solistė Laimutė 
Stepait ienė iš Čikagos. 

Šeštadienio programą pradėjo 
L i n a s K o j e l i s , kalbėjęs apie 
Baltijos fondo veiklą. Jis sakė: 
„Kai Baltijos valstybės bendra
darbiauja, joms sekasi... skau
du, kad kartais to nedarome". 
Jis apgai lestavo, kad per šeše
rius metus tarp Estijos ir Lietu
vos atsirado didžiuliai skir
tumai , kad Amerikos firmų Es
tijoje yra tris kartus daugiau nei 
Lietuvoje, ir kad Lietuva iš to 
turėtų pasimokyti . 

Daug kontroversijų sukėlė 
P a u l i a u s S u b a č i a u s pra
n e š i m a s „Lie tuvos rel iginė 
būklė". Ieškodamas priežasčių, 
kodėl nyks ta religinė sąmonė, 
kodėl vis mažiau dalykų išlieka 
re ikšmingi , pranešėjas pabrėžė 
principinius mąstymo pasikei
t imus pasaulyje XX amžiaus pa
b a i g o j e ir ka ip jie ve ik ia 
Lietuvą. J i s teigė, kad religinė 
sąmonė Lietuvoje vis dar stip
resnė nei Vakaruose. Tačiau jis 
kartu kėlė klausimą — jei pagal 
s tat ist iką Lietuvos Katalikų 
Bažnyčią sudaro beveik 3 mln. 
žmonių, kodėl sekmadieniais į 
Mišias a te ina tik 10 procentų? 
Jei Lietuvoje tikrai būtų 3 mln. 
gerų katal ikų, argi rinkimus 
la imėtų ate is ta i , ar taip būtų 
vagiama? Jis taip pat klausė, ar 
š iandieninė Bažnyčios pozicija 
yra kaip tėvo, auklėjančio savo 
pala idūnus vaikus, ar kaip mi-
sijonieriaus laukinėje šalyje? Ar 
mūsų Bažnyčia — tarnaujanti 
ar evangelizuojanti? P. Suba
čiaus mintys sukėlė daug ginčų, 
kritikos, pagyrimų ir prieštara
v imų 

Studijų dienos buvo sekma
dienį užbaigtos šv. Mišiomis. 
Apie paskai tas ir visą eigą kas
dien pranešinėjo „Laisvosios 
Europos" radijas. Organiza
c iniai š io s studijų savaitės 
rūpesčiai gulė ant kauniečio Ig
no Misiūno ir telšiškio Zenono 
Juškos pečių. Susipažinimo ir 
a ts i sve ik in imo vakaronės —jų 
siela, kaip ir visada, buvo iš 
Čikagos a tvykęs dr. Petras Ki
siel ius. 

REAL ESTATE REAL ESTATE 
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REALMARTII. Ine 
6602 S. Pulaski Rd. 
Chicago.IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, mieste ir 

priemiesčiuose. Suinteresuoti 
skambinkite 

B U D R A I Č I U I 

Bus. 312-5BM100 
Fu 312-SsWW7 Pag*3124MttS7 

MISCELLANEOUS 

E L E K T R O S 
(VEDIMAI — PATAISYMAI 

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

P GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(312) 506-5959 
(706)425-7161 

RIMAS L STANKUS 

• Perkant ar perduodant 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• MLS kompmtertgjr FAX pagaba 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Apartmentus ir žemą 
• Pensininkams nuolaida 

HELP VVANTED 

AUTOMOMUO. NAMŲ, SVEIKATOS, 
IR OYVYBtS ORAUMMAS. 

Agentas Frank Zapoks ir Oft Mgr. 
Aukse S. Kana kalba lietuviškai. 

FNANKZAPOUS 
320SV> Weet tftfi Street 

Tel. (708) 424-MI4 
(312) SS1-SS94 

Reikalinga moterie padėti vyr. 
amžiaus moteriai lengvoje namų ruo
šoje, priežiūroje, pagamint valgį 
ir gyventi kartu VVestchester, IL 
$600 j men. trečd. laisvas. tfca—aan 
6 tars 2 v. p.p. • S v. p * , tat. 
70S-M2-SSS3. 

FOR RENT 

J K S CONSTRUCT10N 
„Shingle" stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, 
aluminiaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 
tol. 706-969-2666. 

BUTAI 
jaukūs, savarantosfcai tvarkytis, gražioje 
aplinkoje. Marijos Nekalto Praiidajimc 
seserų, priežiūroje. Pasinaudokite pro
ga, kreipkitės: Vaea Marta. R.O. Bes 
ISO TlnaMiaa, CT 00277. 

MOVIMO 
Ilgametis profesionalus kraustymas 

prieinamomis Kainomis. 
Draudimas garantuotas. 

GEDIMINAS 
312-925-4331 

SAUNGS Tate>( 
in America t * U I 
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MISCELLANEOUS 

VTVIAN JL KHALAF 
Attorney at Law 

6327 S. Patašei Rd., -
Chfcago, IL 696S2 

Profesionalu, advokatai padės jums 
išspręsti iškilusiai problemai: fan-
igrsdjos, skyrybų, „tesi eatste", ava
rijų, asmens draudimų ir kt. Taip pat 
verčiame ir tvirtiname įvairius 
dokumentus Kalbame lietuviškai. 
Td. 3U-MS-25M 

Pranas Zunde 
K A Z Y S B I Z A U S K A S 

1893-1941 
D v i e j ų t o m ų monograf i ja . 11. - 323 ps l . , II t. - 4 3 0 p s l . 

Plačiai a p r a š o m a K. B i z a u s k o g y v e n i m a s ir ve ik la 
d ip lomat inė je tarnyboje. G a u n a m a D R A U G E . 

Papig inta i — 6 do l . u ž k n y g ą 
S u p e r s i u n t i m u — 8 do l . 

I l l inois valst ijos g y v . p r i d e d a „State sa le s tax" - 0.53 d o l . 

Vilius Pėteraitis 
LIETUVIŠKAI ANGLIŠKAS 

ŽODYNAS 
Apie 30,000 žodžių. 579 psl. 

Gaunamas DRAUGE. Kaina-20 dol. 
Su persiuntimu 22.50 

Il l inois g y v . p r i d e d a State sale tax 1.75 d o l . 

V. Baravykas 
ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ 

ŽODYNAS 
R e d a g a v o a. Laučka ir A . D a n t a i t ė 

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

Su persiuntimu 22.50 
Il l inois g y v . p r i d e d a State sa le tax 1.75 d o l . 

Ia l laisve studijų savaites Teisiuose. A. Stepaitis (ii kairės) ir M. Laurinkus vadovavo liepos 
12 d. programai — „Ekonomija ir politika". B. Visokavidienė kalbėjo apie monitarine politiką. 
o A. Dragūne viiius — apie Lietuvos energetike. 

Nuotr. Kazio Ambrazaičio 

VESTUVINĖS LIETUVIŲ D A I N O S 
LIAUDIES D A I N Ų KVARTETAS 
Virš 40 dainų: gaidos, žodžiai, vertimai 
anglų kalba. Dainų kilmė ir aud io įrašai. 

Knyga ir kasetė gaunama DRAUGE. 

Kaina - 20 dol. Su persiuntimu - 21.50 dol. 
I l l ino i s g y v . p r i d e d a S t a t e s a l e s t a x 1.75 d o l . 

http://Chicago.IL
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MINISTRĖ SUSIŽAVĖJO 
LIETUVA 

Daug žymių svečių yra pri
ėmęs GT International kelionių 
agentūros prezidentas Algis 
Grigas. Tačiau šių metų liepos 
15-oji visgi buvo įsimintina. Tą 
dieną tarptautiniame oro uoste, 
nešinas lietuviškų gėlių puokš
tę, papuoštą Italijos vėliavos 
spalvos kaspinais, jis sutiko 
Sušauna Agnelli, buvusią Itali
jos užsienio reikalų ministre, 
atvykusią į Lietuvą kartu su 
savo vaikaičiais. S. Agnelli 
laukė ir Italijos ambasadorius 
Lietuvoje F. Tampesta bei ap
saugos tarnybų atstovai. 

S. Agnelli savo atostogoms 
(pirmosioms per pusantrų metų) 
pasirinko Lietuvą ir Baltijos 
kraštus, kuriuose dar niekada 
nėra buvusi. 

Didžiausia Italijos turizmo 
agentūra „Elephante", atsto
vaujanti S. Agnelli, kreipėsi į 
GT Intrnational agentūrą, pra
šydama talkos. Pasiūlytas turas 
S. Agnelli pasirodė įdomus, tad 
ji pasikvietė kartu atostogauti 
ir savo vaikaičius, gyvenančius 
bei studijuojančius JAV, Argen
tinoje ir Romoje. 

Vilnius ministrei galėjo atro
dyti pažįstamas, nes jame domi
nuoja itališkojo baroko archi
tektūra, tačiau universiteto an
samblis, senamiestis, galerijos, 
siauros gatvelės ir nuostabus 
„Stiklių" viešbutis tarsi užbūrė 
visą S. Agnelli šeimą. 

Rumšiškes — Lietuvių liaudies 
buities muziejų, ministrė sakė
si galinti — „per amžius neiš
vykti". Tačiau, vos spėjusi 
papietauti, ji paprašė: „Va
žiuojam greičiau į Vilnių, mes 
visi norime nusipirkti lietuviško 
lino!" 

„Lietuviškas linas — tai fan
tastika, kodėl jūs neužkariau
jate pasaulio linu? juk Versace 
surado kašmyrą ir dabar viskas 
Italijoje ir pasaulyje iš kašmyro. 
Pasaulis turi išgirsti apie liną — 
tai taip gražu, patogu. Kvieskite 
pas save Versace! Aš parodysiu 
liną savo madų kūrėjai. Ji bus 
apstulbinta", — kalbėjo S. Ag
nelli, besidžiaugdama savo nusi
pirkta linine medžiaga. 

Paskutinę Lietuvoje buvimo 
dieną ministrė su vaikaičiais 
vaikštinėjo po Kryžių kalną ir 
sakė, kad „Dabar aš iš tikro su
vokiau, kokie jūs lietuviai..." Il
gam atminimui išliks šeimos fo
tografija prie popiežiaus Jono 
Pauliaus n kryžiaus, kurį jis pa
dovanojo Lietuvai po savo vizito 
1993 m. rugsėjį. 

Kelionės pabaigoje, aplan
kiusi visas tris Baltijos vals
tybes, pasakė: „Nėra šiltesnių ir 
draugiškesnių žmonių už lietu
vius ir niekur taip skaniai ne
valgiau, kaip 'Stikliuose' ir 
'Malūne''. 

Latvįjoje S. Agnelli laukė 
„Radisson SAS" viešbutis, 

Buvusioji Italijos ministrė Susanna Agnelli ir Algis Grigas Vilniuje, 
Šią vasarą Kaune vykusios dainų šventes akimirka. 

DRAUGAS, trečiadienis, 1996 m. rugpjūčio mėn. 21 d._ 

Kitą rytą su Lietuvos užsienio 
reikalų ministru P. Gyliu, S. 
Agnelli pageidavimu, visa šei
ma išvyko į Aukštaitįjos Tautinį 
parką. „Magnifico! Bellisimo! — 
kartojo. — Kiek jūs turite nepa
liestos gamtos, miškų, lauko gė
lių!" Grįždama į Vilnių, auto
mobilyje ji kvėpino trapius lau
ko žiedus, vaikaičiai dainavo, 
džiaugėsi, stebėjosi ir klausinė
jo... 

Nepaprastai susidomėję, S. 
Agnelli ir vaikaičiai apžiūrėjo 
14 a. pradžioje statytą ir dabar 
jau puikiai restauruotą Trakų 
pilį, o gidui pacitavus Maironio 
eilėraštį, pasakė: „Kokie jūs 
laimingi, lietuviai, turėdami to
kią komplikuotą, bet kartu ir 
tokią nepaprastai įdomią lais
vos šalies istoriją". Lankant 

pažintis su Ryga „Art Noveu" 
stiliaus architektūros miestu, 
etnografijos mziejumi po atviru 
dangumi, Rundalės rūmais, Tu-
raidos pilimi. Stovėdama Dainų 
slėnyje, Agnelli susižavėjusi 
klausėsi romantiškos „Turaidos 
rožės" istorijos bei aplankė olą 
su „stebuklingu jauninančio 
vandens šaltiniu". 

Tiek vaikaičiai, tiek S. Agnel
li be atodairos gyrė puikią Lat
vijos gamtą, architektūrą ir GT 
International programą, taip iš
samiai supažindinančią su kiek
viena Baltijos valstybe. Pagei
daujant visai ministrės šeimai, 
šeštadienio pavakare, jie daly
vavo katalikiškose Mišiose Ry
gos šv. Jokūbo bažnyčioje, o 
vakare klausėsi Mendelsono 
oratorijos „Paulius" bei 

Lietuvos vaidilutės Birutes pagoniškosios .•entosios ugnies saugojimo vieta Palangoje. 
Nuotr. Juozo Polio 

NAUJAS „GIMTASIS KRAŠTAS" 
Užsienio lietuviai iš tėvynėje 

leidžiamos spaudos galbūt ge
riausiai pažinojo „Gimtojo kraš
to" savaitraštį, kuris buvo pra
dėtas leisti prieš beveik tris
dešimt metų (1967 m. vasario 
mėn.) ir kuris daugeliui net ne
mokamai pradžioje buvo siunti
nėjamas. Jis, kaip ir visa tų 
metų vadinama „tarybinė" 
spauda, buvo persunktas komu
nistine propaganda ir joje objek
tyvios informacijos ne tiek jau 
daug būdavo. 

Kuomet Lietuva įžengė į lais
vėjimo periodą ir dar prieš 
Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimą, šis savaitraštis buvo 

vargonų muzikos koncerto Ry
gos Domo katedroje. 

Važiuojant į Estiją, įspūdingu 
pajūrio keliu, S. Agnelli sustojo 
kopose. Likusi kelią iki Parnu 
(Estijos kurortinio miesto) visa 
šeima džiaugėsi patirtais įspū
džiais. Jaukus „Victoria" 
viešbutis Parnu labai patiko, ji 
puikiai vertino GT International 
viešbučių parinkimą, sakydama, 
kad viešbučiai idealiose vietose, 
jaukūs ir patogus. 

Saulėtas kitos dienos rytas vėl 
kvietė visus į kelionę. Šį kartą 
į Saaremaa salas, kuriomis la
bai didžiuojasi visa Estija. Tai 
labai savitos kultūros vietovė su 
klintinėmis uolomis, skalauja
momis Baltijos jūros, pasižymi 
Kale meteorito krateriu ir ne
paliesta, 13 a. menančia, vysku
pų reprezentacine Kuressaarės 
pilimi. 

„Esu nepaprastai dėkinga GT 
International už nuostabias 
atostogas. Neturėjau jokių rū
pesčių, galėjau džiaugtis mane 
supančiu grožiu, leisti laiką su 
vaikaičiais. Aš būtinai papasa
kosiu visiems savo draugams, o 
taip pat, grįžusi į Romą, pa
rašysiu straipsnį į laikraštį, kad 
Lietuva ir Baltijos kraštai — 
nuostabi žemė, o, pasirinkę GT 
International, jūs pamatysite 
viską, ką tik įmanoma ten pa 
matyti, neturėsite absoliučiai 
jokių problemų". Tokie buvo 
Susanna Agnelli žodžiai, pasa
kyti kelionės pabaigoje. 

Nijolė Povyl ienė 

pirmasis Lietuvoje, kur buvo 
drįstama skelbti laisvą žodį, 
kuris tuo metu šiurpindavo ko
munistinę valdžią. Tai buvo šio 
laikraščio vyr. redaktoriaus 
Algimanto Čekuolio drąsos pa
sireiškimas, kurį jis išsakydavo 
ir Amerikoje matomuose pasi
kalbėjimuose televizijoje ir gir
dimuose per amerikiečiu radiją. 

Tačiau po kurio laiko ir kita 
Lietuvos spauda jau išdrįso atvi
rai pasisakyti, „Gimtasis kraš
tas" liko vienas iš beveik šim
tinės savaitraščių, kurie bandė 
išsi laikyti vis didėjančios 
spaudos būryje. Tai nelabai 
sekėsi, bet neužsidarė, o, galima 
sakyti, vegetavo. 1995 m. jis 
apie 10 mėnesių ėjo kaip „Die
nos" dienraščio priedas, tuo 
metu didelio formato, kaip ir 
pats dienraštis. 

Bet nuo 1996 m. pradžios vėl 
perėjo prie mažesnio formato, 
kokiu išeidavo anksčiau per 28 
metų laikotarpį. Ir štai, šių 
metų kovo 7 d. „G.K." numerio 
pirmame puslapyje buvo patal
pintas įrėmintas pranešimas 
skaitytojams, sakantis, „kitas 
'Gimtasis kraštas' išeis ba
landžio pradžioje" ir kad 
„leidinys bus didesnės apimties 
— spalvotas žurnalas". 

Iš tiesų, toks žurnalas ir pasi
rodė, bet ne balandžio, o gegužės 
pradžioje. Tai buvo 1996 m. ge 
gūžės mėn. Nr. 11 paženklintas 
„Gimtasis kraštas". Skaitytojai 
nustebo gavę 70 puslapių spal
votą žurnalą, vieną iš gražesnių 
Lietuvoje. 

Visų pirma norisi pažymėti, 
kad šis leidinys išvaizda yra 

No One Offers You 
More of Eastern Europe! 
Over the past few yeary LOT Poliso Airlines has 
established the mos* comprebensive netvvork of 
destinations m Eastern Europe. with Warsaw as the 
strategic hub. The netvvork is conveniently linked 
with LOT's transatlantic route, giving passengers 
from Nevv York, Newark and Chicago easy access 

to Riga, Tallinn, Moscow. St. Petersborg, Kiev.Lvov, 
MinskandVILMIUS,:LlTMUANlA. I, 

Take advantage of LOT's bw fares, the luxury of 
LOT's fleet of nevv Boeings and ATRs and the com-
fort of the nevv intemational terminai at VVarsavv 
Okecie Airport. Make yoor reservations today! 

Information, reservations'and ticket sales at the offices of LOT POLISH AIRLINES or your local Travel Agent. mr Nevv York 212-M9-1074. 
Chicago: 312 234-33M. 
Los Angeles: 213-134-S1S1. 

Montreal. P.Q.: 514-S44-2*74 
Toronto. Ont.. 416-22+-4242. 
Toli free: S00-223-4S93. 

panašus į „Veido" žurnalą, kurį 
kiek anksčiau esu apžvelgęs 
„Drauge". Tačiau „Veidas" vis 
tolyn, vis daugiau panašėja į 
lengvo žanro leidinį, norintį 
„pagauti" į pramoginį skonį 
linkusį skaitytoją. 

Šiuo atžvilgiu „G.K." yra 
gerokai rimtesnis ir nesimė-
gauja aprašymais apie seksą. 
Nors žurnale dabar yra ski
riama šiek tiek mažiau vietos 
išeivijai, negu jos būdavo pa
švenčiama laikraštyje, tačiau 10 
puslapių vis tiek atitenka išei-
viškoms temoms ar informa
cijai. Nuolatiniu nauju bendra
darbiu žurnale yra vis nesens
tantis mūsų žurnalistas Jurgis 
Janušaitis iš Floridos. 

Temų atžvilgiu „G.K." sten
giasi apimti kuo daugiausia sri
čių ir redakcijai, reikia sakyti, 
sekasi. Čia apžvelgiama poli
tika, kultūra, literatūra, menas. 
Yra medžiagos šeimininkėms, 
sporto mėgėjams, besidomin
tiems sveikata, net ir neužmirš
ti ir vaikai. Žinoma, yra sunku 
išvardinti, kas iki šiol gautuose 
penkiuose žurnalo numeriuose 
rašoma. Tai užimtų labai daug 
vietos. 

Norisi pagirti, kad žurnalo re
dakcija yra užsibrėžusi atlikti 
gana kilnią misiją skyriuje 
„Padėk sau". Čia norima pagel
bėti tiems tūkstančiams ne
laimingų stikliuko mėgėjų, 
kurie iki šiol buvo palikti Dievo 
valiai. Dabar žurnalo kiekvie
name numeryje yra pasakojimai 
tų, kurie atsikratę ar pradeda 
atsikratyti šios „Dievo rykštės" 
mūsų tautai. 

Viena šio žurnalo naujenybių, 
kokios neteko matyti jokioje ki
toje spaudoje, yra kiekviename 

numeryje talpinama grupinė 
nuotrauka, kurioje yra apskri
timu apibrėžtas žmogus ir pa
aiškinta, kad jis gali kreiptis į 
redakciją ir atsiimti 100 litų 
laimikį. Tai, aišku, paskatina 
žmones domėtis leidiniu, nes 
niekas nežino, kada ateis jiems 
ta laimingoji diena. 

Dar reikia pasakyti, kad 
žurnalui išeinant kas savaitę, 
Lietuvoje gyvenantieji skai
tytojai gauna priedą su radijo ir 
televizijos programomis (į užsie
nį šis priedas nėra siunčiamas). 

Viename iš žurnalo numerių 
vyr. redaktorius, dar jaunas 
žurnalistas, Artūras Minke
vičius rašo: „Kaip ir tikėjomės, 
jūs (skaitytojai) pritariate, kad 
pasirenkame rimtus autorius ir 
aktualias temas, nepasiduo
dame šiuo metu Lietuvoje popu
liarėjančioms pigioms ir vulga
rioms sensacijoms. Ieškodami 
sensacijų, mes ir toliau steng
simės laikytis atokiau nuo ri
bos, kai peržengiamos mūsų vi
suomenėje priimtos ir mūsų 
sąmonėje įsitvirtinusios moralės 
bei etikos normos, nepaisoma 
žurnalistinio solidarumo bei ki
taip nusižengiama žurnalistinei 
etikai. Jums nebus gėda skai
tyti mūsų žurnalą, nereikės jo 
slėpti nuo vaikų". 

Beje, šis savaitinis žurnalas, 
siunčiant oro paštu, Amerikoje 
kainuoja 90 dol. metams. Pats 
leidinys yra vadinamas „žurna
lu tautiečiams gimtinėje ir sve
tur". Jo adresas — Ž. Liauks
mino g. 8/3, 2600 Vilnius, 
Lietuva. 

Ed. Šulaitis 

P I R M I E J I M O K S L O 
M E T A I B A I G Ė S I 

Birželio 21 d. Vilniaus Šv. 
Kazimiero bažnyčioje buvo ne 
eilinė diena — Vilniaus jėzuitų 
gimnazijos pirmųjų mokslo me
tų užbaigimas. Iškilmės prasi
dėjo šv. Mišiomis, kurias konce-
lebravo vysk. Juozas Tunaitis, 
Lietuvos jėzuitų provinciolas 
kun. Jonas Boruta.SJ, gimnazi
jos direktorius kun. Antanas 
Gražulis.SJ, ir Vilniaus jėzuitų 
gimnazijos kapelionas kun. 
Algis Gudaitis. 

I gausiai susirinkusius gim
nazijos mokytojus, mokinius ir 
jų tėvelius vysk. J. Tunaitis taip 
prabilo: „Kaip žemdirbys eina 
apie suartą dirvą, jis klausia: 
'Dirva, ką tu man duosi?' — O 
dirva atsako: 'O ką gi tu man 
duosi?' 

Panašiai klausia žmogus gy
venimą, ir gyvenimas panašiai 
jam atsako: 'O ką gi tu man 
duosi?' 

Ką pasėsime, tą ir pjausime. 
Fizinis gyvenimas panašus į 
nupjautą kūgį: jo gyvenimas 
eina aukštyn, vėliau eina lygiai 
ir paskui smunka. Galiausiai 
susidėvi mūsų jėgos. O dvasinis 
gyvenimas eina kitaip — arba 
zigzagais, arba visada aukštyn. 

Ir senatvėje žmogus gali būti 
darbštus, entuziastas, gali daug 
nuveikti. Jaunatvė — brendimo 
metas. Šalia aukštų polėkių, yra 
brutalių jėgų, kurių pasėta 
sėkla gali užgožti gėrį. Reikia 
pastangų. Kas pajėgia jaunystę 
gražiai praleisti, tas ir senatvėje 
liks jaunas. 

Jaunystė — žydėjimo metas. 
Bet žiedus gali pagraužti, ir 
neduoti laukto vaisiaus. Reikia 
pažinti Kristų — aukščiausią 
idealą. Reikia turėti šviesias, 
kilnias mintis, o iš jų ateina 
kilnūs, geri norai ir garbingi 
darbai". 

Vyskupas palinkėjo Dievo pa 
laimos moksleiviams, pedago 
gams bei mokinių tėveliams. 

Po Mišių gimnazijos vadovy 
bei dėkojo mokinių tėvų atsto
vas, mokytojai ir mokiniai. 
Buvo įteiktos dovanėlės gerai 
pasižymėjusiems mokiniams. 

Pasibaigus iškilmingai daliai 
bažnyčioje, visi svečiai ir 
mokytojai su mokiniais susirin
ko gimnazijos koridoriuje (deja, 
salės dar neturi), kur jų laukė 
šaunios vaišės ir moksleivių 
paruošta meninė programa. Il
gai skambėjo muzika bei jau
natviškas klegesys — juk bai
gėsi mokslo metai. 

s. E. Šuliauskaitė 

NELEGALIOS 
KOMPIUTERIŲ 
PROGRAMOS 

Lietuvos kompiuterikos spe
cialistai teigia, kad 90%-95% 
programinės įrangos yra nelega-
li. Rusijoje nelegali programinė 
įranga užima 98% rinkos, Pran
cūzijoje 66%, JAV — 35%. 

Vasario 28 d. Lietuvoje įsiga
liojo Kompiuterių programų ir 
duomenų bazių teisinės ap
saugos įstatymas, tačiau kol kas 
nenubaustas nei vienas nelega
lios programines įrangos platin 
tojas ar vartotojas. Specialistų 
parengtą įstatymą Seimo nariai 
papildė nuostata, jog pažeidėjas 
atleidžiamas nuo bausmės, jei 
jis nežinojo, kad jo veiksmai 
neteisėti. Manoma, kad ši nuo
stata trukdys bausti nelegalias 
programinės įrangos prekei
vius. (LR, 06.10) 

SVETUR 
STUDIJUOJANČIŲ 

LIETUVIŲ STOVYKLA 

Maždaug pusšimtis užsienyje 
studijuojančių lietuvių buvo 
susirinkę į vasaros stovyklą prie 
Antalieptės marių Zarasų ra
jone. Stovyklautojai įsikūrė 
Prahoje studijuojančio Lino 
Eriksono sodyboje Daugelis 
studentų susipažino elektroni
niu paštu arba skaitydami ..In
ternet" tinklu platinamą lie
tuvių studentų elektronini laik
raštį „Užuomazga". Šiuo metu 
įvairiose pasaulio aukštosiose 
mokyklose studijuoja keli šim
tai lietuvių. 

'LA, 08.081 

DVIDEŠIMT PENKERIŲ METŲ SUKAKTIS 

A.tA. 

JURGIS 
BAKAITIS 

! Vienas iš labiausiai vietiniu ir utaienio turistu lankomų Lietuvos kampelių 
yra Trakų pilis. 

Nuotr Alberto Kerelio 

Šių metų rugpjūčio 25 d. sueina 25 metai, kai iškeliavo 
amžinybėn mūsų mylimas Tėvelis, Uošvis, Gimine ir Draugas 

Šios sukakties proga ui a.a. Jurgio Bakaičio siela šv Mi 
šios bus atnašautos rugpjūčio 31 d. 8 vai ryto Tėvų Jėzuitu 
koplyčioje. 

Maloniai prašome draugus ir pažįstamus šiose pamaldose 
dalyvauti. 

Tėveli, Tu esi visuomet mūsų širdyse ir mintyse 
Liūdinti duktė, žentas, giminės. 



• 

DRAUGAS, trečiadienis, 1996 m. rugpjūčio mėn. 21 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
„Draugo" vasaros šventėje 

buvo daug laimingųjų, kurių bi
lietėliai ištraukti ir jiems dova
nos išdalintos. Prieš kiek laiko 
skelbėme sąrašą laimėjusių bi
lietėliu- kurių savininkai jau 
buvo išvykę namo, kai trauki
mas atliktas. Daugumas atsilie
pė ir savo dovanas atsiėmė, bet 
dar liko keletas, todėl — pasku
tinį — kartą likusius laiminguo
sius numerėlius pakartojame. 
Jeigu kurį numerį turite, savo 
laimikį galite atsiimti „Drau
go" administracijoje darbo 
valandomis. Nr.: 121088, 
121048, 120556, 120979, 
120487. 

Tauragės Lietuvių klubo 40 
metų veiklos sukaktuvinis 
pokylis vyks rugsėjo 15 d., sek
madienį, 2 vai. p.p.. Šaulių na
muose. Svečius linksmins ir me
ninę programą atliks Algiman
tas Barniškis. Klubo nariams 
dalyvavimas yra nemokamas, 
tik reikia rezervuoti vietas, pa
skambinant 708-425-4395 vice-
pirm. Justinui Šidlauskui arba 
Vladui Paliulioniui tel. 708-
484-3546. Pageidaujama, kad 
klubo nariai paskubėtų apie 
savo dalyvavimą pranešti, nes 
daug jų dar neatsiliepė. Kvie
čiami ir svečiai. 

LB East Chicago apylinkės 
valdyba ruošia tradicinę ge
gužinę rugsėjo 2 d. (Darbo die
nos šventėje), 1 vai. p.p., Vilu
čių sodyboje, 1143 Southview 
Dr., Shererville, Indiana. Visi 
maloniai kviečiami dalyvauti. 

Šį ketvirtadieni, rugpjūčio 
22 d., 3 vai. p.p., Beverly Shores, 
IN, Šv. Onos bažnyčios salėje 
kalbės svečias iš Lietuvos, poli
tikas, ekonomistas dr. Albertas 
Šimėnas. Visi kviečiami atvykti 
į šį svarbų susitikimą su Lietu 
vos Krikščionių demokratų 
partijos atstovu. 

Judy Baar Topinka, Illinois 
valstijos iždininkė ir kiti vals
tijos pareigūnai dalyvaus Il
linois Lietuvių Respublikonų ly
gos gegužinėje sekmadienį, rug
pjūčio 25 d., vyksiančioje PLC 
Lemonte. Pradžia 12 vai., po šv. 
Mišių Pal. J. Matulaičio misijoje. 
Visuomenė kviečiama dalyvau
ti, pasivaišinti, pabendrauti su 
svečiais ir maloniai praleisti 
besibaigiančios vasaros sekma
dienio popietę gamtoje. 

Lietuvių Skautų sąjungos 
nariai, turintys teisę dalyvauti 
LSS ir ASS vadovybių rinki
muose, prašomi dalyvių regist
racijos lapus iki rugpjūčio 26 d. 
atsiųsti LSS vadovybės rinki
mų prezidiumo pirmininkui Ro
mui Fabijonui, 21 Commons 
Drive, Palos Park, IL 60464. Tu
rint klausimų, skambinkit tel. 
708-448-4027. Fax - 847-
537-0939. 

Sol. Aldona Stempužienė iš 
Clevelando, kurią pakvietė 
Kauno Operos teatro vadovybė, 
vyksta į Lietuvą ir „Jūratės ir 
Kastyčio" operos spektakliuose 
Kaune ir Vilniuje atliks Mo
tinos partiją. Šį personažą ji at
liko ir mūsų Operos spektaklyje 
Čikagoje. 

Dr. Vytenis B. Darnusis, 
Purdue universiteto profesorius 
Indianoje, dėstąs socialinės ir 
industrinės psichologijos kursą 
jau 20 metų, rugpjūčio 17-18 d. 
Tarptautiniame psichologų 
suvažiavime Montrealyje, Ka
nadoje, pristatė tris projektus 
socialinio bei industrinio darbo 
srityje. Prof. V. Darnusis nuo 
1984 iki 1990 metų yra buvęs 
Amerikos Lietuvių Romos 
Katalikų federacijos jaunimo 
stovyklos „Dainava" Direktorių 
tarybos pirmininkas ir šiuo 
metu yra „Dainavos" Direktorių 
taryboje ALRKF-jos atstovas. 

Visas pelnas bus skiriamas 
pirkti vaistams nuo džiovos ir 
padėti šia baisia liga sergan
tiems vaikučiams Lietuvoje, tad 
tikrai verta dalyvauti Lithu-
anian Mercy Lift ruošiamame 
pokylyje, kuris bus rugsėjo 7 d., 
6 vai. vak., Art Institute of 
Chicago muziejaus patalpose. 
Vietas galima užsisakyti tel. 
708-442-8297 (skambinkite 
vakarais). 

Visos dienos naujienos gra
žiai susumuojamos „Margučio 
II" radijo laidose, kurios gir
dimos kas vakarą, nuo pirma
dienio iki penktadienio, 9 vai. 
vak. iš stoties 1450 AM. 

Lietuvių respublikonų lyga 
rengia linksmą pobūvį gamtoje-
gegužinę rugpjūčio 25 d. Pasau
lio lietuvių centro sodelyje. 
Pradžia 12 vai. tuoj po šv. Mišių 
Palaimintojo Jurgio Matulaičio 
misijos bažnyčioje. Svečiai galės 
skaniai pavalgyti, pasiklausyti 
gražios muzikos, kartu pa
dainuoti ir pabendrauti. Visi 
kviečiami. 

Metinis „Draugo" pokylis 
ruošiamas sekmadieni, rugsėjo 
22 d., 4 vai. p.p., Martiniąue 
salėje, Čikagoje. Bilietai — 
įskaitant vakarienę, gėrimus, 
meninę programą, šokių muzi
ką — vienam asmeniui 35 dol., 
stalai užsakomi dienraščio 
administracijoje darbo valan
domis. Visuomenė maloniai 
kviečiama pokylyje dalyvauti. 

Redaguoji 

ŽVAIGŽDUTE 
Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąpmgos Chicago* thyrimit 

Place. Chicago, IL 60629 

IŠ ARTI IR TOLI 
LIETUVĖ VADOVAUJA 

VALSTYBINIAM 
SVEIKATOS INSTITUTUI 

Dr. Judita Vaitukaitytė, žymi 
endokrinologe, dabar vadovauja 
Valstybiniam tyrimų resursų 
centrui, vienam iš 23 valstybi
nių sveikatos institutų Wa-
shington, DC, tas institutas 
yra gan naujas, bet jau praeitais 
metais išleido apie 19 mln. 
dolerių įvairių tyrimų paramai, 
kurių susidarė net 92. 1982 
metais dr. Vaitukaitytė reda
gavo knygą apie klinikinę 
gimdymo endokrinologiją, kuri 
buvo išleista Elsevier leidyklos 
New Yorke. 

Saulius Šimoliūnas 

KANADOJE 

ŽIOGAS 

Žalio miško pakrašty, 
Senos eglės prieglobsty, 
Įsikūrė miško choras, 
Kuriame smuikavo žiogas. 

Būtų tas neblogas choras, 
Jei ne mūsų žalias žiogas. 
Griežia, čirškina prastai, 
Ir dainuoja jis blogai. 

— Ei, brolau, žaliasis! 
Tarė chorvedys gerasis. 

— Pasimokyk dar dainuoti 
Ir gerai, gražiai smuikuoti. 

Nusiminęs ėjo žiogas. 
Liūdna buvo jam labai, 
Kad nemoka groti 
Ir gražiai dainuoti. 

Atsisėdęs ant kelmelio, 
Ėmė čirpinti smuikelį. 
Verkė užgauta styga, 
Žiogo stryko paliesta. 

Bet staiga sukluso choras, 
Kaip gražiai smuikuoja žiogas! 
Liejosi skambi daina 
Ryto saulės lydima. 

Evelina Navickaitė , 
Kaunas 

LIETUVA 
r 

Vilniuje yra labai didelis 
namas, vadinasi Baleto rūmai. 
Vilnius yra labai didelis mies
tas. Ten yra labai ilga gatvė ir 
toje gatvėje yra labai daug 
krautuvių. Lietuvoje yra Trakų 
pilis ir Gedimino pilis. Gedi
mino pilyje yra daug šalmų ir 
yra labai įdomu. 

Sigita Saliklytė, 2 būrelis 

KELIONĖ I LIETUVA 

Aš esu Kęstutis1 Kalvaitis. Aš 
skrisiu į Lietuvą. Mes pabūsime 
pas savo gimines rr pamatysime 
daug Lietuvos pilių. Aš ten skri
siu po vienos savaitės. 

Žiogelis 
Atsiuntė Eve l ina Navickaitė iš Kauno 

„Lietuvos Vaikų vilties" talkininkes, teikusios susidomėjusiems informacijas 
Hyat Regency viešbutyje X tautinių šokių šventės metu. Iš kairės: Dana 
Gierštikiene, Regina Smolinskiene. Irena Kirkuvienė ir Leonidą Kazėnienė. 

x Šv. Petro draugija, Day-
ton Ohio, per pirmininką Joną 
Kvietį atsiuntė $50 padėti 
Lietuvos našlaičiams. Dėko
jame! „Lietuvos Našlaičių glo
bos" komitetas, 2711 W. 71 
St., Chicago, IL 60629. 

(sk) 
" Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
6436 S. Pališki Rd., Chicago, IL 60629 
(^ bl i šiaure nuo Balzeko muziejaus) 

Tel. 312-582-4500 
M325 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 

Tel. 708-301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. (1-312) 776-8700 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
Šeštad 9 v r. iki 1 vai d. 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63th Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo ,,Draugo' 
Tel. 312-284-0100 

Kasdien 9 v.r.— 5 v.v 
šeštadieniais ir vakarais 

pagal susitarimą 

x TRANSPAK praneša: 
„Lėtai, bet vis dėlto auga lietu
vių procentas Vilniuje: 1993 m. 
gyveno 52.5%, 1995 m. — 
53.06%" („Vakarinės naujienos" 
05.17). Pinigai, siuntiniai ir 
komercinės siuntos i Lietuvą. 
Maisto siuntiniai. TRANS
PAK, 2638 W. 69 St., Chicago, 
IL, tel. 312-436-7772. 

(sk) 

x Vasaros metu TRANS
PAK įstaigos Lemonte va
landos: penkt. 3 v.p.p. - 7 v.v., 
sekmd. 8:30 v.r. - 1 v. p.p. 
Šeštadieniais u ž d a r y t a . 
TRANSPAK tel. Lemonte: 
708-257-0497. 

(sk) 
x Travel Center, Ltd. siū

lo skrydžius į Lietuvą ir vi
sus pasaulio kraštus pigiausio
mis kainomis. Kreiptis į Te
rese Lesniauskienę, tel. 847-
526-0773. 

(sk) 
x Gal iu padėt i l ega l ia i 

gauti „SOC. S E C U R m r kor 
telę ir vairavimo leidimą 
(DRIVER'S LICENSE). Ed 
Šumanas, tel. 1-708-246-8241. 

(sk) 

Kanados lietuvių apylinkės 
ir krašto valdybos rengia 
XXXIV lietuvių dieną Toronto 
mieste. Numatyta programa: li
teratūros vakaras, jaunimo 
susipažinimo vakaronė, moky
tojų suvažiavimas, sporto 
programa, dramos popietė, tau
todailės meno paroda, iškilmin
gas pokylis, paskutinę dieną, 
t.y. spalio 13 d., šv. Mišios Lietu
vos Kankinių šventovėje ir atsi
sveikinimo vakaras. Visa tai 
įvyks spalio 11, 12 ir 13 d. 

Ona Plenienė, sulaukusi 64 
metų, apleido šį pasaulį, palik
dama vyrą A. Plėnį, ilgametį 
„Draugo" skaitytoją. 

Naujosios kartos ateiviai iš 
Lietuvos surengė šeimyninį pik
niką Ontario ežero pakrantėje. 
Turėjo linksmą programą ir taip 
pat apsilankė „Ainių" Kauno 
muzikos ir teatro ansamblis. 

Kanados lietuvių žurnalis
tų sąjunga paskyrė 100 dol. 
premiją už „Dienvidyje" 
išspausdintą patriotinį rašinį 
„Gyvenimo kelias", tai 10-tos 
klasės mokinės Giedrės Tamu
levičiūtės. Žurnalistų sąjunga 
buvo paskelbusi konkursą Vil
niaus universiteto žurnalistikos 
kursui už parašytus tėvynės 
meilės ar patriotine tema 
rašinius, tačiau, deja, nei vienas 
rašinys nebuvo gautas. 

Kauno muzikos ir teatro 
ansamblis „Ainiai" sėkmingai 
koncertavo Wasagoje ir Toronto 
lietuvių namuose. Gausiai daly
vavo mūsų tautiečiai ir visiems 
patiko puikiai atlikta pro
grama. 

M A N O K E t l O N Ė 
I LIETUVĄ 

Lietuvoje buvo labai smagu. 
Aš aplankiau daug vietų. Man 
labiausiai patiko Nida, nes 
galėjome plaukti Baltijos jūroje. 
Nors buvo šalta, bet smagu. Mes 
buvome Kaune, Vilniuje, Palan
goje. Mūsų giminės gyvena 
Kaune ir Vilniuje. Mes buvome 
Trakuose ir Gedimino pilyje. 
Aplankėme senelių namus, ma
tėme savo žemę. Prieš skren
dant į namus, turėjome laukti 
7 valandas kito lėktuvo. Grįžo
me namo sveiki ir gyvi, o kitą 
dieną jau važiavome į Dainavą. 

Jonukas Domanskis , 
3 būrelis. 

Visi JAS stovyklautojai 
Dainavoje 1995 m. („Keliau
jame per pasaulį"). 

U P Ė S 

Daug lietuvių savo prisimi
nimus sieja su upe ar ežeru, ku
riuose maudėsi, su miškais, ku
riuose grybavo arba uogavo, su 
miestais, kuriuose lankėsi ar 
mokėsi. 

Štai keletas trumpų žinių apie 
mūsų kai kurias upes: Nemunas 
— 934 km ilgumo, Lietuvoje tik 
- 475 km. Neris - 510 km, 
Lietuvoje — 235 km. Venta -
350 km, L - 167 km, Šešupė -
299 km, L - 211 km, Mūsa-Lie-
lupė - 284 km. Pati Mūša -
163 km, L - 1 3 8 km. Merkys -
203 km, L — 190 km. Kaip ma
tote, kai kurių upių tik dalis 
teka Lietuvoje, o kita dalis jau 
kitoje valstybėje. 

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS 

Rašau Jums iš Lietuvos, iš 
Kauno. Dėka tetos, gyvenančios 
Floridoje, mūsų namus pasiekia 
„Draugo" laikraštis. Man pa
tinka skaityti Jūsų skyrelį 
„Tėvynės žvaigždutė". Norėčiau 
ir aš pasidalinti mintimis su 
vaikais apie tai, kaip mes Lie
tuvoje leidžiame laisvalaikį. 

Liepos mėn. 27-28 dienomis, 
Pajūrio kurorte Palangoje, 
įvyko vaikų estradinės dainos 
festivalis „Laumes juosta". Man 
teko jame dalyvauti. Mūsų gru
pė vadinosi „Karuselė", kuriai 
vadovauja miela vadovė ir 
dainininkė Ilona Papečkytė. 
Anksti rytą išvykome iš Kauno. 
Nors iki Palangos autobusu 3 
vai. kelio, gera nuotaika ir 
dainos sutrumpino laiką. Atro
do į Palangą sugūžėjo visi Lie
tuvos vaikai. Dieną naktį užė 
pajūrys nuo vaikų klegesio ir 
dainų. Visų chorų ir grupių da
lyvių paradas per miestą su
drumstė poilsiautojų dieno
tvarkę. Visi patraukėme ne į 
paplūdimį, o į koncertų salę. 
Buvo linksma ir smagu. Dvi 
dienas nerimo pajūrys, dova
nojęs didelę šventę vaikams ir 
suaugusiems. 

Man 14 metų. Mokausi muzi
kos mokykloje ir Kauno dailės 
gimnazijoje. Norėčiau susiraši
nėti ir rasti bendraminčių lie
tuvių jaunimo, gyvenančio įvai
riose šalyse. 

Siunčiu savo eilėraštį ir 
iliustraciją. Būčiau dėkinga, 
jeigu išspausdintumėte. Ačiū! 

Sudiev visiems! 

Evelina Navickaitė, 
Saulės 1643. Lt. - 3031. Kau

nas — 31, Lietuva. (Lithuania). 

KITI APIE MUS 

Šį kartą pakalbėsime apie 
žymų vokiečių mokslininką Au
gustą Leskyną (1840-1916). Jis 
gimė Rytų Prūsijoje, Kylio mies
te. Studijavo kalbotyrą. Savo li
tuanistines studijas gilino Jenos 
universitete pas A. Šleicherį 
Juodu labai gražiai draugavo ir 
bendradarbiavo. Kiekviena sa
vo parašytą darbą duodavo pa
tikrinti Šleicheriui. Baigęs 
universitetą, pradžioje negavo 
niekur darbo, bet 1870 m. paski 
namas Leipcigo universiteto 
kalbotyros profesoriumi. Čia 
išdirba arti 50 metų. Jo profe 
soriavimo metu, Leipcigas tam 
pa vienu reikšmingiausiu pa
saulio lituanistikos centru. 
Beveik kiekvieneriais metais 
(per 50 metų) jis skaitė lietuvių 
kalbos kursą. Norėdamas pagi
linti-lietuvių kalbą, Leskynas 
1879-1880 m. lankosi Lietuvoje, 
Vilkiškių apylinkėse (į rytus 
nuo Pagėgių). Čia ne tik makosi 
lietuvių kalbos, bet ir renka 
lietuvių tautosaką: dainas. 

pasakas, mįsles, patarles ir kt. 
Grįžęs į Leipcigą dalį lietuviš
kos tautosakos paskelbia viena
me slaviškame žurnale, o liku
sią dalį — vienoje bendroje kny
goje su Brugmanu. Jis parašė 
du labai svarbius veikalus apie 
lietuvių kalbą. Jis padėjo pa
grindus tolimesniam lietuvių 
kalbos problemų tyrinėjimui. 

Apie tolimesnę jo lietuvišką 
veiklą kitą kartą. 

BERŽAI 

(Pabaiga) 

Atėję nauji valdovai lankė 
beržus ir leido jiems augti upių 
šlaituose, keltis į kalnus ir ten 
plevėsuoti žaliais apsiaustais. Iš 
jų dirbo kotus savo pulkų vėlia
voms. Ir daugelį pergalių parne
šė beržai į sostinę. 

Kartą valdovas pasipiktino — 
jo pilis ir miestas tikras ber
žynas! Ir liepė iškirsti, rauti su 
šaknimis, deginti, kad niekur 
nebūtų nuobodaus baltumo. Lie
pė vėliavų kotus išmesti ir pa
daryti naujus, gražesnius, ne iš 
beržų. Ir Lietuvos vėliavos buvo 
nebe tos. Iš mūšio jos nebegrįžo. 

O pralaimėjimų buvo tiek 
daug, kad niekas nebežiūrėjo, 
kas auga mieste, ties palangė
mis ar upės šlaite. Tada beržai 
išleido atžalas, pamažu išaugo 
Gedimino kalno papėdėje. Ir jie 
gražiai kvepėjo ir šlamėjo, kad 
kas juos pamatytų, praeitį pri
simintų. Bet nematė beržų, nie
kas neatsiminė, kokią laimę jie 
neša. 

Kai nauji šeimininkai pilies 
kalne pakabino savo vėliavą, 
kai sugriovė rūmus ir pačią pilį, 
tada beržai išėjo iš kalno pašlai
tės, prisiglaudė miesto kiemuo
se, nulinko Aušros Vartuose ir 
ten siūravo ilgus laikus. įsi
klausė jaunos širdys ir suprato, 
ką jie šlama, suprato, kodėl 
balti beržai atėjo iš praeities ir 
sustojo prie senų namų lyg sar
gai. Tada jaunieji ėmė kalbėti ir 
kitiems, kas buvo kadaise. 
Beržų šakelėmis puošė iie 

krūtines, ir iš to vienas kitą 
pažino — čia baltasis brolis. 

Beržų šakelės išėjo į visą 
kraštą, sustojo prie durų 
pavasario šventėse. Ir visi 
žinojo, kad čia, paprastoje tro
belėje, gyvena dorieji (gerieji), 
kurie neturi paniekos savo 
broliui. 

Beržų šakos nukaišė kelius į 
kalnus, kur susirinkę žmonės 
dainavo apie ateinančią naują 
gadynę, apie naujas dienas. 

Ir tos dienos atėjo. Beržu 
šlamėjo visame krašte, o į Vil
niaus miestą įžengė Lietuvos 
kariai. Gedimino kalno papėdė
je nukirto jie beržą, padarė kotą 
ir pilies bokšte iškėlė naują 
vėliavą — trispalvę. 

Tada beržai džiaugsmingai 
šlamėjo Vilniuje ir visame 
krašte. 

Paulius Jurkus 

PAGALVOKITE 

1. Vilniaus katalikų katedra 
ir Vilniaus reformatų bažnyčia 
yra labai panašios! Ar jas abi 
sukūrė tas pats architektas? 2. 
Pagal tarptautinės civilinės 
aviacijos organizacijos reikala
vimus, pasaulio didiesiems lėk
tuvams nutūpti takai privalo 
būti ne trumpesni negu 3 kilo
metrai. Kokio ilgumo nutūpimo 
takai yra Lietuvos aerodromuo
se: Vilniuje, Kaune, Palangoje 
ir Zokniuose? 3. Žmogaus ir 
šuns nosių uoslę palyginus, 
kurio uoslė yra pranašesnė? 
4. Kuris iš šių kompozitorių 
gyveno ilgiausiai: Liszt, Poetini, 
Rossini, J. Schtrauss, Verdi, Ja-
kubėnas? 5. Kuris iš šių kom-
zitorių gyveno trumpiausiai: Bi-
zet, Chopin, Čiurlionis, Mozart, 
Schubert, Schuman? 
Atsiuntė kun. dr. E. Gerulis 

PAGALVOKITE 
ATSAKYMAI - .-

Nida L*odraityU, jsnna 9 t 
xand*r mokyklų kraptinink*. 

Ate-

1. Žemės planeta yra padalyta 
į 24 laiko zonas. 2. Jogailos ir 
Jadvygos sutuoktuvės įvyko 
Krokuvoje 1386.11.18. Tuo metu 
Jadvyga tekėjo antrą kartą ir 
buvo vos 12 metų amžiaus. Ji gi
mė 1373-74 metų žiemą. Jogai
los amžius tada buvo 36 m. Jo
gailai buvo pirmosios vedybos. 
3. Jogailos vainikavimasis 
įvyko 1386.III.4 Krokuvoje. 4. 
Muzikos akademijos profeso
rius, kompozitorius ir pasižymė
jęs sodininkas Vaclovas Paketū-
ras teigia, kad jo visi beržai yra 
įskiepyti kriaušėmis. (A. An-
skaitis, „Lietuvos aidas" Nr. 30, 
Vilnius, 1995.II.il). 5. Danijoje 
ant Zelandijos salos yra sostinė 
Kopenhaga. (L.E. 4-283, Boston, 
1954). 

PIEMENS JUOKAI 

Piemuo, kuris gindavo (vary
davo) bandą (gyvulius) toliau 
nuo kaimo, paprastai tokius juo
kus krėsdavo: imdavo šauktis 
kaimo gyventojus sakydamas, 
kad vilkai jo avis užpuolę. Du ar 
tris kartus kaimiečiai išsigandę 
galvotrūkčiais (labai greitai) 
atbėgo, bet grįžo juokdamiesi. 
Pagaliau vieną kartą i i tikrųjų 
bandą užpuolė vilkai. Kai jie 
skerdė (pjovė) avis, piemuo 
šaukėsi pagalbos, bet kaimie
čiai manydami, jog jis kaip pap
rastai juokus krečia, jo šauksmo 
nepaisė (nekreipė dėmesio). Ir 
taip piemuo neteko avių. 

Pasakėčia rodo, kad melagiai 
tik tiek laimi, jog jais žmonės 
netiki net tada, kai jie tiesą 
kalba. 

Esopas 

http://1995.II.il

