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Konservatoriai siūlo Baltijos 
Asamblėjoje spręsti 

nesutarimus su latviais 
Vilnius, rugpjūčio 20 d. 

(AGEP) — Lietuvos Seimo kon
servatoriai nutarė Seimui 
siūlyti rezoliucijos projektą, 
numatanti nedelsiant prašyti 
neeilinio Baltijos Asamblėjos 
prezidiumo posėdžio, kuriame 
būtų išnagrinėti nesutarimai su 
latviais dėl naftos žvalgybos 
jūroje. 

Pasak iniciatyvos autoriaus 
Emanuelio Zingerio, tai būtina, 
nes Latvijos Seimas ši ketvirta
dieni pradeda ratifikuoti, jo ver
tinimu, „nesavalaikę" sutarti 
su Švedijos ir JAV firmomis 
OPAB ir Amoco dėl naftos žval
gybos ginčijamos priklausomy
bės Baltijos jūros dugno dalyje. 
„Šios sutarties ratifikavimas 
Latvijos Seime galėtų duoti gali
mybe suinteresuotoms šalims 
ardyti nusistovėjusius labai ge
rus santykius tarp abiejų vals
tybių", pažymi Lietuvos Seimo 
užsienio reikalų komiteto narys 

E. Zingeris. 
Konservatorių frakcijos nuo 

mone, „Baltijos Taryba galėtų 
aktyviau spręsti tokias prob
lemas, kurios ima kelti broliš
koms Baltijos tautoms nereika 
lingas aistras, trukdančias Bal 
tijos valstybių įvaizdžiui in
tegruojantis į Europos Sajun 
gą", sakoma konservatorių 
spaudos tarnybos pranešime. 

Lietu vos Užsienio reikalų 
ministerija ne kartą griežtai 
portestavo prieš latvių tarp
tautines sutartis dėl naftos žval
gybos Baltijos jūros dugne, kol 
nesutaria dėl jo priklausomy
bės, tačiau Ryga protestus igno
ravo. 

Lietuvos sienų derybininkai 
sako, kad jei Latvija ratifikuotų 
naftos žvalgybos sutartis su 
trečiosiomis šalimis, tai ap
sunkintų Vilniaus ir Rygos de
rybas dėl jūros sienos. 

Latvija siūlo bendrą Būtingės 
naftos terminalo ekologinę 

ekspertizę 
Vilnius , rugpjūčio 20 d. 

(AGEP) — Latvija pasiūlė Lie
tuvai surengti bendrą Būtingės 
naftos terminalo ekologinę eks
pertizę, pasitelkus pagalbon 
trečiųjų šalių bei tarptautinių 
organizacijų ekspertus. 

Tokį Būtingės terminalo pro
blemos sprendimą Latvija pa
siūlė memorandume, kuris pir
madieni įteiktas laikinajam Lie
tuvos reikalų patikėtiniui Ry
goje Arūnui Vinčiūnui. Jis 
dabar pavaduoja atostogaujantį 
ambasadorių Rimantą Karaziją. 

Latvijos Užsienio reikalų mi
nisterijos memorandume, be 
kita ko, teigiama, kad avarija 
Būtingės terminale padarytų 
katastrofišką poveikį abiejų 
šalių pakrantės zonai ir su
žlugdytų turizmo bei kurortų 
raidą regione. 

Tuo tarpu Lietuva dar praėju
sią savaitę užtikrino latvius, 
kad Būtingės naftos terminalas 
bus patikimas ir saugus. „Re
miantis ekspertizės išvadomis, 
galime atsakingai pareikšti, 
kad apčiuopiamo poveikio jūros 

aplinkai statant ir eksploatuo
jant terminalą, nebus", tei
giama Lietuvos aplinkos apsau
gos ministro Broniaus Bradaus-
ko pareiškime. 

Terminalo projekto gamtosau
ginės dalies ekspertizę atliko 
Norvegijos jūrinės industrijos 
centras „Det Norske Veritas In-
dustre AS" ir vietos ekspertai, 
kurie pripažino, kad projektas 
yra patikimas. Latviai yra infor
muoti apie šias ekspertų išva
das. 

Lietuva pakartotinai garan
tavo Būtingės terminalo saugu
mą, kai Latvijos aplinkos ap
saugos ministras Indulis Emsis 
pareiškė protestą dėl terminalo 
vietos parinkimo netoli Latvijos 
sienos. 

Ministras savo nepasitenki
nimą reiškė pikete prie Lietuvos 
ir Latvijos sienos rugpjūčio 10 
d., ir dėl to Lietuvos Užsienio 
reikalų ministerija paprašė Lat
vijos pareikšti oficialią poziciją 
dėl terminalo statybos Būtingė
je. I šį paklausimą latviai dar 
neatsakė. 

Kauno apskritis nori 
bendradarbiauti su 

Karaliaučiaus sritimi 
Vilnius , rugpjūčio 16 d. 

(AGEP) - Ketvirtadienį Ka
raliaučiaus srityje lankėsi 
didelė grupė Kauno apskrities 
administracijos, mažojo ir 
vidutiniojo verslo atstovų, 
draudimo, kultūros ir turizmo, 
muitinės tarnybos darbuotojų, 
medikų. 3ų apsilankymo tikslas 
— parengti bendradarbiavimo 
sutartį, kurią numato pasirašyti 
šie du Lietuvos ir Rusijos regio
nai. 

Lietuvos delegacijai vadovavo 
Kauno apskrities užsienio san
tykių skyriaus vedėjas Jurgis 
Savickis, Karaliaučiaus dele
gacijai — srities administracijos 
tarptautinių reikalų valdybos 
viršininkas Aleksandr Songal. 

Kaip korespondentui pasakė 
srities administracijos tarptau
tinių reikalų valdybos konsul
tantas Jurįj Chlebnikov, lie
tuviai domėjosi Karaliaučiaus 
jūrų tarnsporto uosto galimy
bėmis. Pasak J. Chlebnikov, 

Rugpjūčio 12 d. Seimo Tėvynės Sąjungos frakcija* nariai Kęstutis Dirgėla, Juozas Dringelis ir 
Vytautas Landsbergis buvo patenkinti, nes Tevynėt Sąjungos, krikščionių demokratų bei dalies 
LDDP frakcijos narių balsais atmestas siūlymas keisti Seimo rinkimų įstatymą. Buvo siūloma 
sumažinti minimumu balsų procentą, kuri reikia surinkti, norint gauti vietą Seime. Demokratų 
frakcijos seniūnas Saulius Pečeliūnas ir tautininkų frakcijos seniūnas Leonas Milčius tai pavadino 
išdavyste, duoto žodžio laužymu. Tačiau Krikščioniu Demokratų Partijos pirmininkas Povilas 
Katilius pažymėjo, kad jo partija tuo klausimu vieningos nuomonės neturėjo, jokių slaptų 
susitarimų nebuvo ir kiekvienas balsavo savo nuožiūra. N u o t r R Jurgučio „Lietuvos ryte" 

Prezidentas ragina ūki 
privatizuoti energetikos 

Vilnius, rugpjūčio 20 d. (Elta) 
— Antradienį, kalbėdamas per 
Lietuvos televizija, prezidentas 
Algirdas Brazauskas sakė, kad 
pirmasis privatizavimo etapas 
nebuvo iki galo apgalvotas, to
dėl nedavė reikiamos naudus 
nei valstybei, nei jos žmonėms. 
„Suklydome, kai už investici
nius čekius privatizavome stam
bias įmones, ypač aptarnavimo 
sferoje. Šios įmonės netrukus 
pakeitė savo veiklos profilį, ir 
žmonės neteko daugelio aptar
navimo sferos paslaugų", kal
bėjo valstybės vadovas. 

Jis paragino labai atsakingai 
žiūrėti į antrąjį privatizavimo 
etapą, kuris dabar jau prasi
deda. „Mane stebina tai, kad 
kai kurios Seimo frakcijos ir 
komitetai nori sustabdyti priva
tizavimą už pinigus. To daryti 
negalima", sakė Brazauskas. 

Jis pažymėjo ypatingą ener
getikos ūkio privatizavimo svar
bą. „Lietuvoje tik 9% dujų ūkio 
yra privatizuota, kai Estijoje — 
didesnė pusė. Estai garantuoti, 
kad dujų tiekėjai, turintys 
akcijų jų dujų ūkyje, bus suin
teresuoti tiekti šį kurą. Ir mes, 
pardavė didelę dalį dujų ūkio 
akcįjų tiekėjams galėsime nesi
baiminti", kalbėjo prezidentas. 

Jis taip pat sakė manąs, kad 
valstybė turi puikia.-? galimybes 

'steigti įmone „Lietuvos nafta", 
o vėliau didesnę jo dalį priva
tizuoti. 

Algirdas Brazą^jiRS nori. kad 
kartu su Seimo rinkimais spalio 
20 d. būtų surengtas referendu
mas dėl nuolatinės eilinių Sei
mo rinkimų datos nustatymo. 
Antradienį, pokalbyje per Lie
tuvos televiziją Brazauskas 
sakė manąs, kad eiliniai Seimo 
rinkimai turėtų būti rengiami 
balandžio mėnesį. Tuomet, pa
sak jo, iki vasaros būtų sufor
muota nauja vyriausybė, o ji 
laiku parengtų kitų metų biu
džetą ir geriau pasiruoštų 
šaltajam metų laikotarpiui. 

Seimas šiuo metu svarsto pre
zidento pasiūlytas Policijos 
įstatymo pataisas. Svarbiausios 
iš jų — tai, kad policijos Ge
neralinis komisaras skiriamas 
ir atleidžiamas prezidento, o 
policija atskiriama nuo vidaus 
reikalų sistemos. „Mes turime 
garantuoti, kad policijos Gene
ralinis komisaras nebūtų keičia
mas po kiekvienų Seimo rinki
mų ar po kiekvieno vyriausybės 
pasikeitimo", sakė Lietuvos pre
zidentas. 

dalį Lietuvos krovinių Kauno 
apskrities administracija norėtų 
gabenti per Karaliaučių Tačiau 
tai dar reikia išsamiau apsvar
styti. 

Gana konstruktyvūs buvo ir 
kiti Lietuvos atstovų pasiūly
mai, ypač dėl pasikeitimo Kara
liaučiaus ir Kauno aukštųjų mo
kyklų studentais, dviejų miestų 
kardiologijos centrų bendradar
biavimo plėtojimo, žemes nuo
mos bulvėms auginti, bendros 
statybinių medžiagų gamybos 
organizavimo ir kitais klausi
mais. 

Lietuvos delegacijos vadovas 
Jurgis Savickis pasakė, kad 
bendradarbiauti su Karaliau
čiaus sritimi galima jau rytoj, 
net nepasirašant jokių susitari
mų, nes šalys suinteresuotos 
plėtoti tokį bendradarbiavimą. 
Lietuvai pirmiausia itin pa
trauklios laisvosios ekonominės 
zonos Karaliaučiaus srities teri
torijoje galimybės. y 

Dar vienas Seimo narys 
atsisakė Seimo mandato 

Vilnius, rugpjūčio 14 d. (Eite) 
— Seimo LDDP frakcijos narys 
Karolis Snežko Vyriausiosios 
rinkimų komisijos (VRK) pirmi
ninkui Zenonui Vaigauskui įtei
kė pareiškimą, kad jis atsisako 
Seimo nario mandato. 

Karolis Snežko dirba Vilniaus 
kuro aparatūros gamykloje 
technikos direktoriumi. Ten jis 
gauna nemažą atlyginimą, o 
nuo Seimo nario atlyginimo at
sisakė. Seimo posėdžiuose per 
pusketvirtų metų jis dalyvavo 
vos keliolika kartų. Vyriau
siosios r i n k i m ų komisijos 
nutarimas dėl šio mandato bus 
priimtas antradienį, rugpjūčio 
20 dieną. 

Kadangi nėra atitinkamo įsta
tymo, K. Snežko vieta LDDP 
frakcijoje liks neužimta. 

Prieš pusmetį Seimo nario 
mandato ats i sakė socialde
mokratų frakcijos narys Aud
rius Rudys, išėjęs dirbti į bankų 

sistemas. Vietoje Konstitucijo
je numatyto 141 Seimo nario, 
Lietuva šiuo metu turi 136 
parlamentarus. Tarp kitko, 
LDDP frakcijoje liko laisva 
vieta, mirus jos nariui Juozui 
Basčiui. Tačiau LDDP turi dau
gumą Seime. 

Latvija nori prieš 
rinkimus išspręsti 

jūros sienos klausima 
V i l n i u s , rugpjūčio 20 d. 

(AGEP) — Latvįjai ir Lietuvai 
geriausia būtų sudaryti sutartį 
dėl jūros sienos nustatymo iki 
Seimo rinkimų Lietuvoje, mano 
Latvijos užsienio reikalų minist
ras Valdis Birkavs, pirmadienį 
kalbėdamas spaudos konferen
cijoje Rygoje. Pasak jo, iš
sprendė šį klausimą, Lietuvos 
polit ikai galės te igt i , kad 
„sugeba sureguliuoti proble-

Politinių Kalinių Partija 
prisijungė prie vidurio jėgų 

koalicijos 
Vilnius, rugpjūčio 20 d. I Elta; 

— Lietuvos Politinių Kalinių 
Partija (LPKP) pritaria pareiš
kimui dėl vidurio pakraipos po
litinių jėgų santalkos rinkimuo
se j Seimą. Ši partija prisijungė 
prie Lietuvių Tautininkų Sąjun
gos, Lietuvos Demokratų Parti
jos, Centro Sąjungos ir JAV 
gamtosaugininko Valdo Adam
kaus įkurtos koalicijos. 

Lietuvių Politinių Kalinių 
Partijos pareiškime, išplatin
tame pirmadieni, apgailestau
jama, kad pastaruoju metu vis 
labiau ryškėja LDDP ir konser
vatorių noras valdyti Lietuvą 
pakaitomis. „Tai ypač pasireiškė 
priimant Konstitucijos 47 
straipsnio pataisą ir naują 

Seimo rinkimų įstatymo redak
ciją", rašoma pareiškime. Pasak 
pareiškimo, gyvenimas jau yra 
įrodęs vienvaldiškumo žalingu
mą Lietuvai. „Tik koalicinis 
Seimas atspindėtų ir galėtų 
įgyvendinti visų Lietuvos gy
ventojų lūkesčius", teigiama 
dokumente. 

Rugpjūčio 6 d. paskelbtame 
pareiškime tautininkai, Centro 
Sąjunga, Demokratų partija ir 
V. Adamkus paskelbė sudaran
tys plačios vidurio pakraipos 
politinių jėgų koaliciją. Ši 
koalicija buvo pavadinta „Vi
durio jėgų santalka". Kitos par
tijos taip pat pakviestos į šią 
koaliciją. 

LDDP paneigė savo atstovo 
spaudai pranešimą 

PLAČIAME 
PASAULYJE 

Rygoje, rugpjūčio 20 d. pra
sidėjo Švedijos, Norvegijos, Is
landijos, Danijos, Suomijos, 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
užsienio reikalų ministrų susi
tikimas. Jame planuojama svar
styti užsienio politikos, sau
gumo ir vizų režimo problemas. 
Tai jau ketvirtas Baltijos-šiau-
rės valstybių atstovų susitiki
mas, siekiant pagerinti tarpusa
vio bendradarbiavimą. (DPA, 
8.17) 

Norfolk, Virginia, rugpjūčio 
18 d. Susirinko 15 šalių, daly
vaujančių NATO programoje 
„Partnerystė vardan taikos" 
atstovai į dviejų savaičių semi
narą Jungtinėse Valstijose. At
vyko delegacijos iš Albanijos, 
Bulgarijos, Estijos, Suomijos, 
Latvijos, Lietuvos, Austrijos, 
Lenkijos, Rumunijos, Slovėni
jos, Slovakijos, Švedijos, Čekijos, 
Vengrijos ir Ukrainos. (DPA 
08.18) 

Varšuvoje, kalbėdamas kon
ferencijoje, skirtoje Vidurio 
Europos čigonų problemoms, 
Lenkijos ministras pirmininkas 
Wlodzimierz Cimoszewicz kriti
kavo savo šalies neigiamą nu
sistatymą nacionalinių mažumų 
atžvilgiu. Jo nuomone, reikia 
daugiau informacijos apie na
cionalines mažumas, norint su
švelninti neigiamą požiūrį j jas. 
Cimoszevvicz pabrėžė, kad su 
čigonais Lenkijoje elgiamasi ge
riau, nei daugelyje kitų valsty
bių. Lenkijos visuomenės nuo
monių tyrimo instituto CBOS 
neseniai atlikta apklausa rodo, 
kad 70 proc. lenkų nemėgsta 
čigonų, kurių apie 20,000 
gyvena Lenkijoje. (DPA, 08.18) 

V a r š u v a . Kaip pranešė 
Lenkijos darbo ministras An-
drzej Baczkowski, liepos mėnesį 
nedarbas Lenkijoje nukrito iki 
14%; tai yra žemiausias lygis 
per ketverius pastaruosius me
tus. Lenkijos Centrinės statis
tikos valdybos (GUS) duomeni
mis, liepos mėnesį bedarbių 
skaičius sumažėjo iki 2.47 mili
jono, palyginus su birželio mė
nesį buvusiais 2.51 mln. bedar
bių. (Reuters, 08.19) 

mas, iškilusias santykiuose su 
labai draugiška šalimi". 

V: Birkavo nuomone, abiejų 
šalių derybos vėl turi būti kuo 
greičiau tęsiamos. Preliminariai 
susitarta, kad tai įvyks dar iki 
šio mėnesio pabaigos. 

Vilnius, rugpjūčio 19 d. lElta) 
— Valdančioji LDDP atsisako 
savo siūlymo surengti referen
dumą dėl prezidento konstitu
cinių galių pakoregavimo, ta
čiau tikisi, kad pavyks surengti 
referendumą kitais Konstituci
jos pakeitimų klausimais. Tai — 
žemės pardavimas bendrovėms, 
Seimo narių skaičiaus sumaži
nimas, savivaldybių kadencijos 
pratęsimas ir nuolatinės Seimo 
rinkim.*- l*-to= nustatymas. 

Pirmadienio spaudos konfe
rencijoje LDDP pirmininko pa
vaduotojas, LDDP frakcijos se
niūnas Gediminas Kirkilas sa
kė, kad idėja dėl „prezidentinio 
referendumo" nesusilaukė pri
tarimo iš kitų politiniu partijų 
bei pačioje LDDP, todėl to atsi
sakoma. 

Seimo pirmininkas Č. Juršė
nas pabrėžė, kad rengti refe
rendumą dėl pakeitimo Konsti
tucijoje, leidžiančio pardavinėti 
žemę Lietuvos juridiniams ir 
fiziniams asmenims siūlo LDDP 
atstovai iš provincijos, vadina
mieji „agrarininkai", tačiau jis 
manąs, kad šis pasiūlymas gali 
būti atmestas, kadangi konser
vatoriai jam nepritaria, įžvelg
dami jame „norą atstatyti kolū
kinę nuosavybę". 

LDDP vadovybė spaudos kon
ferencijoje paneigė ankstesnį 
savo atstovo spaudai pranešimą, 
kad „LDDP laikosi principinės 
pozicijos nekeisti pagrindinio 
įstatymo". Pasak C. Juršėno, 
atstovas spaudai ne visiškai 
tiksliai suprato LDDP prezidiu
mo poziciją šiuo klausimu. 

Kitų metų pradžioje bus 
pateikta valstybės skolų 

ataskaita 
Vilnius, rugpjūčio 14 d. (Elta) 

— Valstybės biudžetas šiemet 
nesurinko 200 mln. litų planuo
tų pajamų, nefinansavo 560 
mln. litų planuotų išlaidų. 
Tačiau Finansų ministro Algi
manto Križinausko teigimu, nei 
Finansų ministerijai, nei šalies 
finansų sistemai „krachas ne
gresia, nes visi reiškiniai nu
matomi ir iš anksto imamasi 
reikalingų priemonių" Minist-

Socialdemokratų 
Partija paskelbė 
rinkimų sąrašą 

Vilnius, rugpjūčio 20 d. (Elta) 
— Lietuvos Socialdemokratų 
partijos rinkimų sąraše, kuris 
galutinai buvo patvirtintas 
praėjusį šeštadienį, vykusioje 
konferencijoje, yra 120 pavar
džių, jo kiekviename penketuke 
yra ne mažiau kaip viena mote
ris, o kiekviename dešimtuke — 
po du profesinių sąjungų atsto
vus. 

Sąraše esantis 71 kandidatas 
taip pat kandidatuos vien man 
datėse rinkimų apygardose. An 
tradienio spaudos konferencijoje 
apie tai informavo Socialde
mokratų partijos atsakingasis 
sekretorius, rinkimų štabo 
vadovas Arvydas Akstinavičius. 
Socialdemokratų partijos sąraše 
nėra Seimo narių Broniaus Gen
zelio ir Jono Antanaičio, kurie 
nuo Socialdemokratų partijos 
kandidatuos vienmandatėse 
apygardose. 

ras sakė tikįs, jog artimiausiu 
metu biudžeto deficitas bus pa
dengtas. Vilčių teikia padidėjusi 
vyriausybės vertybinių popierių 
paklausa ir iki 10% sumažėju
sios jų palūkanos. 

Atsakydamas į Seimo narių 
klausimus, ministras priminė, 
kad šiemet dėl Seimo priimto 
sprendimo suteikti pridėtinės 
vertės mokesčio lengvatas at
siskaitant už komunalines pa
slaugas valstybės biudžetas 
negaus 255 mln. litų planuotų 
pajamų. 

Kitų metų biudžetą ketinama 
sudaryti be deficito. Dėl to teks 
sumažinti išlaidas 700 milijo
nais litų. Pasak ministro, vals
tybės užsienio skola dar nesie
kia 1 mlrd. dolerių, bet ji didėja, 
o vidaus skola jau siekia 1 mlrd. 
litų. 

Kitų metų pradžioje, sakė A. 
Križinauskas, pirmąsyk bus pa
teikta ataskaita apie visas vi
daus ir užsienio skolas. Kol 
nebuvo priimtas Valstybės sko
los įstatymas, Finansų ministe
rija to padaryti negalėjo. 

KALENDORIUS 

Rugpjūčio 22 d.: Švč. M. Ma 
rija Karalienė; Violeta, Kari
jotas, Tautminas. 

Rugpjūčio 23 d.: Sv. Rožė 
Limietė, mergelė (1586-1617); 
Pilypas, Baumilas, Gilius, Liu-
dytė. 1939 m. pasirašytas slaptas 
Sovietų Sąjungos ir nacių Vo
kietijos Molotov-Ribbentropo 
paktas. 



2 DRAUGAS, ketvirtadienis, 1996 m. rugpjūčio mėn. 22 d. 

LIETUVOS VYČIŲ VEIKLA 
83-SIS LIETUVOS VYČIŲ 

SEIMAS 
REGINA JUŠKAITĖ 

• Tęsinys) 
Penkt i s p o s ė d i s 

Po pietų vykusiame penktame 
posėdyje kun. Anderlonis su
kalbėjo maldą. Anne Klizas 
Wargo, Šv. Kazimiero gildijos 
pirmininkė sve ik ino visus 
.-•vėčius ir delegatus prelato 
Algimanto Bartkaus vardu 
Pranešė, kad buvo užsakytos 
334 Mišios. 1995 m. Šv. Kazi
miero kolegijai Romoje buvo pa
aukota 15;000dol. 

Centro valdybos 3-čia pirmi
ninkės pavaduotoja, dirbanti su 
jaunais •vyčiais, Elena Mika
lauskas, trumpai apibūdino jau
nimo veiklą šio suvažiavimo 
metu. Dalyvavo 11 jaunų vyčių. 
Jaunieji patys pasakė ką jie kas
dien veikė: rašė laiškus vaiku
čiams Lietuvoje, dalyvavo iš
vykoje apžiūrėti Bostono mies
tu, pavalgyti ir maudytis vieš
bučio baseine. Vaikai padainavo 
dainele, kurią jie patys sukūrė. 
Reikšdami padėką Elenai Mika
lauskas jaunuoliai įteikė puokš
te sėlių. Gėlių įteikė ir seselei 
Heien Ivanauskas. 

Po to buvo priimamos rezoliu
cijos ir sveikinimai. Mandatų 
komitetas pranešė, kad penk
tame posėdyje dalyvavo 14 Gar
bės narių, 1 dvasininkas, 153 
It-iegatai. 14 Centro valdybos 
narių, 8 svečiai, 5 antrininkai, 
iš 5 rajonų ir 39 kuopų. 

Dayton, Ohio, 96-oji kuopa 
pasiūlė (ir buvo priimta) globoti 
84 ąjį Lietuvos Vyčių suvažia
vimą seimą, kuris bus ruošia
mas 1997 m. rugpjūčio 7-10 d. 

Malda ir Lietuvos Vyčių him
nu oficialiai baigėme 83-ąjį Lie
tuvos Vyčių suvažiavimą/seimą. 

Vėliau seimo ruošimo komite
tas suruošė pobūvį naujai iš
rinktai Centro valdybai ir gar
bes nariams. Po to Christo's II 
pokylių salėje vyko iškilmingas 
seimo uždarymo pokylis. 

Iškilmingas pokyl i s 

Kiekvienas Lietuvos Vyčių 
seimas, baigus darbo posėdžius 

ir išrinkus naują Centro val
dybą ateinantiems veiklos me
tams, švenčiamas iškilmingu 
pokyliu. Taip ir 83-jį šventėme 
šeštadienį, rugpjūčio 10 d. 
Christo's II pokylių salėje. 

Pokylį, daugiau negu 450 
jame dalyvavusių asmenų, pa
sveikinimu pradėjo seimo 
komiteto kopirmininkės Marytė 
Bizinkauskaitė ir Veronica 
Bizinkauskas-Cote. Nauja Cen
tro valdyba buvo įvesta į salę ir 
kiekvienas buvo pristatytas 
publikai. 

Invokaciją sukalbėjo C.V. dva
sios vadas kun. Juozas Ander
lonis. 

Po puikios vakarienės Lietu
vos reikalų pirmininko Vinco 
Boris pristatyta „Lietuvos drau
go" žymeniu buvo pagerbta 
seselė Margaret John Kelly, 
Daughters of Charity of St. Vin-
cent de Paul buvusi rytų rajono 
provincijole. Ji tarpininkauja 
direktorių tarybai Šv. Jono uni
versitete, New Yorke, kuris yra 
didžiausias katalikų universi
tetas JAV. Šiuo metu seselė 
Margaret John ir Šv. Jono uni
versiteto personalas bendradar
biauja su arkivyskupu metro
politu Audriu Bačkiu pastan
gose paremti bažnyčios siekimą 
kelti Lietuvos ekonomiją, 
moralinę ir socialinę būklę, 
sužalotą ilgo sovietinio 
valdymo. Seselė Margaret John 
lankėsi Lietuvoje kelis kartus. 
Šv. Jono universitetas siuntė 
profesorius į Lietuvą steigti 
fakultetą Vilniaus universitete. 
Seselė Margaret John, Šv. Jono 
universiteto profesoriai, archi
tektai, meno istorikai, inžinie
riai keliavo Lietuvon išvystyti 
pilną architektūros planą ir 
sąmatą 17-to šimtmečio Bernar
dinų vienuolyno atstatymui ir jo 
pavertimą švietimo ir konfe
rencijų centru, kuriame bus 
įrengtas komercinis centras — 
viešbutis, parduotuvės, valgyk
los. 

Stipendijų komiteto pirmi-

Po sėkmingo kultūros vakaro „Nuo Brodvėjaus iki Vilniaus" koncerto Lietuvos Vyčių 83-me 
suvažiavime Brockton, MA, š.m. rugpjūčio 9 d Is k. — dainininkės Danutė Mileikienė ir Marytė 
Bizinkauskaitė, pianistas Bradley Pennington ir <i»ininiw»«« Algimantas Strašunskas. 

Nuotr. Rag ino* J u š k a i t e * 

Suvažiavimą baigiant 

Sekmadienį, rugpjūčio 11 d. 
rytą, po atsisveikinimo pus
ryčių, šv. Mišios aukojamos 
viešbučio auditorijoje. Konceleb-
ravo kun. Juozas Anderlonis, 
kun. Albert Abračinskas ir kun. 
Albinas Janunas. 

Kun. J. Anderlonis vadovavo 
ritualui, kur ketvirto laipsnio 
medaliai buvo įteikti: 7-to kuo
pos Waterbury, CT, nariams 
kun. Francis Karveliui, Ann 
Kundrotas ir Joan Shukaitis; 
12-tos k-pos New York City, 
NY, nariams, kun. Eugene Sa-
wicki ir Irena Senken; 17-tos 
kuopos Boston, MA, nariui 
Joseph J. Baiaconis; 36-tos kuo
pos Čikagoje. IL, nariams Salo
mėjai Dauhenei ir Raymond 
VVertelka; 109-tos kuopos Great 
Neck, L.I., NY, nariui Joseph J. 
Žukas; 110-tos kuopos Masbeth, 
NY, nariams Amylia Girdaus-
as, John Gudauskas, Ann Acka-
litis, Bruno Rutkūnas, Jean 
Rutkūnas, £rian Rutkūnas, Jo
seph Stelmokas ir Roman 
Wensek; 112-tos kuopos Čikaga, 
IL, narei Aldonai Brazienei; 
141 tos kuopos Brigeport, CT, 
narei Barbara Wilchinski 
Schmidt; 144-tos kuopos Anthra-
cite, PA, nariams John Koon, 
Mary Labadis, Anna Helen 
McDonald, : Helen Matunis, 
Mary Narcavage ir Victor Prep; 
ir 152-tos kuopos narei Agnės 
Marma. 

Naujoji Centro valdyba atliko 
priesaiką. Buvo sugiedotas 
Vyčių himnas. 

Po šv. Mišių visi susibūrė vieš
bučio kiemelyje oficialiai seimo 
nuotraukai. 

1996 metų seimas/suvažia
vimas buvo darbingas ir sėk
mingas. Pasimatysime atei
nančiais metais 84-jame seime, 
vyksiančiame Dayton, Ohio, 
rugpjūčio 7-10 d. 

ninkė Maria Deksnis išvardino 
Lietuvos Vyčių stipendijas 
laimėjusius penkis asmenis: 
2.500 dol. - Amy Berczelly, 96 
kuopa, Dayton; 2,000 dol. -
Mikalina Tamascko, 100 kuopa. 
New York; 2,000 dol. — Jessica 
Waska, 26 kuopa, Massachu-
setts; 1,500 dol. — Lina Paltana-
vičiūtė, 36 kuopa, Čikaga; ir 
1,500 dol. — Vincent Youravich, 
118 kuopa, Pennsylvania. 

Loretta Stukienė pristatė už 
nuopelnus Lietuvos Vyčių orga
nizacijai ir Lietuvai į Garbės na
rius šiame seime pakeltus Ale-
xander Akule ir arkivyskupą 
Paul Marcinkų. (Suvažiavime, 
arkivyskupui Marcinkui neda
lyvaujant, Garbės nario medalis 
jam bus įteiktas kita proga). 

Oficialioji pokylio dalis buvo 
baigta centro valdybos pirmi
ninkės Evelynos Oželienės žo
džiu. Ji pareiškė nuoširdžią 
padėką seimo rengimo komite
tui už gražų priėmimą ir seimo 
suruošimą. Seselė Helen Iva
nauskas 1 kuopos vardu įteikė 
kuopos pirmininkei Veronicai 
Bizinkauskienei, seimo kopir-
mininkėms Marytei Bizin-
kauskaitei ir Veronicai Bizin
kauskas-Cote po puokštę vasari
nių gėlių. 

Užgrojus Joe Paseikos orkest
rui, buvo malonu pašokti, pa
bendrauti ir atnaujinti pažintis 
su seniai bematytais draugais. 
Atrodo, kad ne tik jaunimas, bet 
ir vyresnio amžiaus dalyviai 
šoko ir linksminosi. 

sėdis vyko rugpjūčio 11d., tuoj 
po seimo uždarymo šv. Mišių. 
Vadovavo pirmininkė Evelyna 
Oželiene Kun. Juozas Anderlo
nis buvo pakviestas dvasios 
vado pareigoms 1996-97 me
tams. Marytė Abbott patvir
tinta „Vyčio" žurnalo redakto
re, Richard Niedvares patvir
t in tas „Vyčio" žurnalo 
administratorium ir Saulius 
Kuprys patvirtintas teisiniu pa
tarėju 1996-97 metams. Centro 
valdyba patvirtino „Pagalba 
Lietuvai", Šv. Kazimiero gildi
jos, Fondo ir Stipendijų vienetų 
direktorių tarybas. Pranešta, 
kad 1998 m. pavasarį Šv. Kazi
miero gildija koordinuos eks
kursiją į Romą, kur bus šven
čiama Šv. Kazimiero kolegijos 
įsteigimo 500 metų sukaktis. 
Smulkesnės informacijos bus 
pranešamos vėliau. 

Kitas Centro valdybos su
važiavimas numatytas š.m. 
spalio 19 d. Philadelphia, PA. Jį 
globos Lietuvos Vyčių 3 kuopa. 

POSĖDŽIAVO „PAGALBA 
LIETUVAI" DIREKTORIŲ 

TARYBA 

(Pabaiga) 

Lietuvos Vyčiu organizacijos Garbps nariai 83 jo s* įmo bankete s m rugpjūčio 10 d vykusiame 
Brockton. MA I eil viduryje naujai » Garbės narius pakeltas Alexander Akule Akulevičius. 

Nuotr R. J u š k a i t ė s 

I .ietuvos Vyčių 8^-jame suvažiavime dalyvavo Jie buvę Centro valdybos pirmininkai 14 k — Loret
ta Stukien*. Evelyna Oleliene'dabartine pirm ), Pranciška Petkuviene, Anna Kliza* Wargo Stovi 
- Robertas Boris. Frank Petrauskas ir Anthony Miner 

Nuotr R. J u š k a i t ė s 

LIETUVOS VYČIŲ 
CENTRO VALDYBOS 

POSĖDŽIAI 

Lietuvos Vyčių centro val
dybos ir komitetų pirmininkų 
posėdis vyko'83-ojo L.V. seimo 
metu š.m. rugpjūčio 7 d., Holi-
day Inn viešbutyje, Brockton, 
MA. Vadovavo C.V. pirmininkė 
Evelyna Oželiene. Kun. Juozas 
Anderlonis sukalbėjo maldą. 
Buvo pranešta, kad dienraštis 
„Draugas" išleido naują sa
vaitinį anglų kalba laikraštį. 
L.V. rajonų ir kuopų pirmi
ninkai prašomi paraginti savo 
narius prenumeruoti šį naują 
leidinį ir paremti spaudą. 

Stipendijų komiteto pirmi
ninkė Maria Deksnis pranešė, 
kad 5 kandidatai bus apdovano
ti stipendiiomis suvažiavimo 
pokylyje. Vincas Boris ir Elena 
Mikalauskas apibūdino jų koor
dinuojamų simpoziumų disku
sijas, kurios vyks seimo metu. 
Lietuvos Vyčių vadovėlis bus 
papildomas ir kompiuterizuo
jamas. Biudžeto komit«tas 
atliko iždo pranešimą. 

Posėdis baigtas malda. 
Antras Centro valdybos po-
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Brockton, MA, vykusio 83-ojo 
Lietuvos Vyčių suvažiavimo 
metu, rugpjūčio 9 d., Holiday 
Inn viešbutyje buvo susirinkusi 
„Pagalba Lietuvai" organi
zacijos direktorių taryba. 
Dvasios vadui kun. Juozui 
Anderloniui sukalbėjus maldą, 
posėdžiui vadovavęs Robert 
Boris pranešė apie praėjusių 
metų veiklą. 1995-96 metais 
buvo išsiųsta 13 talpintuvų. 
Aštuoni šių talpintuvų, pasiųs
tų iš Catholic Medical Mission 
Board New Yorke, kuriuose 
buvo siunčiami vien tik vaistai. 
„Pagalba Lietuvai" pilnai 
užmokėjo visų aštuonių talpin
tuvų pasiuntimo išlaidas. 
Catholic Medical Mission Board 
pranešė esą patenkinti dirbti su 
„Pagalba Lietuvai", ypač tarpi
ninkaujant organizacijos atsto
vui Pauliui Bindokui Lietuvoje. 
Visi talpintuvai pasiekė 
Lietuvą geram stovyje. 

Trečias metinis Michigan 
State universiteto buvusio vyr. 
trenerio George Perles golfo tur
nyras įvyko š.m. liepos 15 d. Šis 
turnyras davė 16,000 dol. pelno, 
kuris buvo paskirtas „Pagalba 
Lietuvai". 

Praėjusiais metais aukos buvo 
paskirstytos: 3,000 dol. - J.E. 
arkivyskupui Audriui Bačkiui 
(naudoti Vilniaus sriubos vir
tuvei); 1,750 dol. — seselėms vie
nuolėms Utenoje paremti pa
stangas įsteigti Šv. Klaros ligo
ninė; 1.000 dol. - J.E. arkivys
kupui Tamkevičiui — naudoti 
Kauno sriubos virtuvei; 1,000 
dol. — Catholic Medical Mission 
Board,kai bus patvirtintas nau
jas direktorius; 250 dol. — World 
Medical Relief, Inc. 

Pranešta, kad nuo š.m. sausio 
7 d. 74^ aukų gaunama iš Mi
chigan valstijos. 1996-97 metų 
„Pagalba Lietuvai" direktorių 
tarybą sudaro: Centro valdybos 
dvasios vadas — kun. Juozas 
Anderlonis, Centro valdybos 

•a. .. 
pirmininkė — Evelyna Ože
liene, „Pagalba Lietuvai" pirmi
ninkas — Robert S. Boris, Re
gina Juškaitė, Saulius Kuprys, 
Elinor Sluzas, Rita Zakarka. 
Buvo nuspręsta padidinti šią 
tarybą ir buvo išrinkti šie as
menys — Frank Petrauskas, 
Len Kapochus ir Vincas Boris. 

1996-97 metų „Pagalba Lietu
vai" valdyba buvo direktorių 
patvirtinta. Ją sudaro: 

kun. J. Walter Stanievich — 
dvasios vadas, Robert S. Boris 
— pirmininkas, Regina Juškai
tė — vicepirmininkė, William 
Juodavvilkis, Michael Shea, 
Valentina Bulotienė — vicepir
mininkai, Irena Vizgirdaitė — 
iždininkė, Theresa Shea — sek
retorė, Stella Hotra, Danguolė 
Kudirkaitė — patikėtinės, 
Frank Bunikis — tvarkdarys. 

Posėdis baigtas malda. 
Regina Juškaitė 

ĮDOMI PARODĖLĖ 

Rugpjūčio 7-11 d. Holiday Inn 
viešbutyje buvo išstatyta Lon
gino Švelnio, Centro valdybos 
archyvų pirmininko, suruošta 
parodėlė. Nuotraukomis ir iš
karpomis pavaizduota Lietuvos 
Vyčių organizacijos istorija. 
Susipažinome su Garbės nariu 
kun. John Jutt, prisimenant jo 
25 metų mirties sukaktį šiais 
metais. Skaitome apie organi
zacijos steigėją Mykolą Nor

kūną, prisimename H e l en 
Shields pirmąją moterų pirmi
ninkavusią šiai organizacijai. 
Skaitome apie Alezander Aleks-
nį, Leonardą Šimutį ir jų nuo
pelnus L.V. organizacijai. Paro
dėlė įdomi ne tik Vyčiams, bet 
ir kitataučiams viešbučio 
svečiams. Buvo gera proga prisi
minti ar susipažinti su organi
zacijos buvusiais veikėjais. 

Regina J u i k a i t ė 

NAUJAS MOKESTIS 
PALANGOS GATVĖSE 
Anksčiau už leidimą įvažiuoti 

ir vieną dieną važinėti po Pa
langą reikėjo mokėti 25 litus. 
Vyriausybės sprendimu, nuo 
liepos mėnesio buvo uždrausta 
imti mokestį už įvažiavimą. 
Palangos savivaldybės spren
dimu, nuo liepos 27 dienos visi, 
įvažiavę į Palangą ir palikę savo 
automobilį gatvėje, privalo mo
kėti po vieną litą vii vieną 
stovėjimo valandą Bilietus rei
kia pirkti spaudos kioske ar 
miesto pakraštyje esančioje de
galinėje. Be bilietų paliktų au
tomobilių ratai blokuojami, už 
blokavimo įrenginio nuėmimą 
reikia sumokėti 20 Lt. 

(LR, 08.08) 
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LKDP PERSPEKTYVOS 
LIETUVOS 

POLITINIAME 
GYVENIME 

DR. EGIDIJUS VAREIKIS 
(Tęsinys) 

1990-91 m. LKDP nesiėmė 
itin daug politinių iniciatyvų, o 
dažniausiai prisijungdavo prie 
bendrų dešiniųjų partijų pareiš
kimų, kai kuriais atvejais juos 
inicijuodama. Partijos atstovai 
tebebuvo aktyvūs Sąjūdyje, 
Politinių kalinių ir tremtinių 
sąjungoje, kitose organizacijose. 
Buvo atstatyta narystė tarptau
tinėse organizacijose, tačiau 
LKDP vis dar buvo žinoma, 
kaip viena mažųjų sąjūdistinių 
partijų. 

Bene svarbiausias sava
rankiškas politinis žingsnis 
buvo LKDP iniciatyva sureng
ti referendumą dėl Rusijos ka
riuomenės išvedimo iš Lietuvos. 
Referendumo iniciatyva nors ir 
nelengvai, buvo Lietuvos AT 
patvirtinta ir referendumo bū
du Lietuvos žmonės pasisakė už 
du dalykus: 

pirma, kad buvusios SSSR ka
riuomenė būtų išvesta iš Lietu
vos iki 1992 metų pabaigos, 

antra, kad būtų atlyginta 
Lietuvai padaryta žala. 

Teigiamas rinkėjų pasisaky
mas referendume tapo rimtu ar
gumentu 1992 m. rugsėjo 8 d. 
pasirašant sutarti su Rusija dėl 
kariuomenės išvedimo grafiko. 

LKDP ir pirmieji Seimo 
rinkimai 

Kitas itin svarbus savarankiš
kas LKDP sprendimas lėmė da
lyvavimą 1992 m. Seimo rinki
muose atskiru nuo Sąjūdžio rin

kiminiu sąrašu. Tok), nelengvai 
priimtą, nutarimą nulėmė kele
tas svarbių argumentų: 

pirma: Sąjūdžio politika ir 
rinkiminė programa neatrodė 
įtikinama, o jo propaguojama 
vienybės idėja reiškė tik daug 
partijų po Sąjūdžio vardu, bet ne 
idėjų įvairovę; 

antra: Sąjūdyje atsirado daug 
kontraversinių figūrų, kurių bu
vimas bendrame su LKDP rin
kiminiame sąraše nebuvo pagei
dautinas ir būtų reiškęs balsų 
praradimą; 

trečia: atskiri sąrašai davė 
rinkėjams didesnes pasirinkimo 
galimybes. 

LKDP sudarė rinkimini są
rašą, bendrą su Demokratų par
tija bei Politinių kalinių ir trem
tinių sąjunga. Tai buvo, viena 
vertus, pagalba pastarosioms 
grupėms, baiminantis, kad pa
vieniai sąrašai gali neperženg
ti 4 proc. barjero. Kita vertus, 
minėtoje trijulėje LKDP buvo 
didžiausia ir įtakingiausia — tai 
leido jai būti pirmoje sąrašo vie
toje ir diktuoti kai kurias nuo
statas. 

Nepaisant totalinio antiko
munistinių jėgų pralaimėjimo, 
LKDP pasirodymą rinkimuose 
galima laikyti pavykusiu. Ji 
daugiau nei trigubai padidino 
savo turėtų vietų skaičių įsta
tymų leidimo institute ir tapo 
trečiąja pagal dydį politine jėga 
Lietuvoje. LKDP pasirodymą 
rinkimuose teigiamai įvertino ir 
užsienio politiniai ekspertai. 

Rinkimų rezultatų analizė lei
džia teigti, kad LKDP pasielgė 
teisingai, eidama į rinkimus at
skiru sąrašu. Ne visai teisingas 
galbūt buvo sprendimas priim
ti į sąrašą kitas dvi politines 
jėgas. Porinkiminė apklausa 
rodė, kad didelė dauguma rin
kėjų balsavo už jungtinį sąrašą 
todėl, kad tai buvo LKDP sąra
šas. Demokratų partijos bei 
Politinių kalinių ir tremtinių 
sąjungos atstovai Seime po rin
kimų praktiškai nevykdė su 
LKDP vieningos politikos ir 
neįėjo į bendrą parlamentinę 
frakciją. Tuo būdu, 1996 m. 
LKDP pasiekė, turėdama 12 at
stovų Seimo krikščionių demok
ratų frakcijoje ir daugiau kaip 
10,000 narių. 1995 m. savi
valdybių rinkimuose LKDP 
gavo 247 vietas ir tapo kone 
visose savivaldybėse atstovau
jama. 

LKDP evoliucijos 
galimybės 

Teoriškai Lietuvos krikščio
nys demokratai turėjo ir tebe
turi keletą evoliucijos galimy
bių. 

Pirma: palaipsniui virsti kon
servatorių partijos sekcija. Toks 
teorinis variantas turėjo daug 
galimybių būti įgyvendintas, 
juolab, kad Sąjūdis buvo, o kon
servatoriai tikriausiai tebėra, 
už tokį sprendimą. Einant tokiu 
keliu, partijai nebūtų reikėję 
rūpintis nei programa, nei na
rių paieška, nes tai būtų vyk
doma Sąjūdžio ar jo teisių pavel
dėtojų vardu. Toks kelias tačiau 
būtų ilgainiui panaikinęs 
LKDP, kaip savarankišką poli
tinę jėgą Lietuvoje, užkirtęs 
kelią savarankiškai narystei 
tarptautinėse organizacijose ir 
leidęs laisvai kurtis įvairioms 
grupėms, turinčioms savo pava
dinime krikščioniškąją demok
ratiją. 

Antra: virsti viena iš vadi
namųjų „mažųjų" partijų, netu-

Beairuoftiant Spaudos atgavimo šventei — Knygos dienai. Kauno Vytauto Didžiojo karo muzie
jaus sodelyje i.m. gegužes 7 d. 14 kairės: Kauno miesto savivaldybes administratoriaus pavaduo
tojas R. Yla, Vilniaus katedros klebonas mona. Kazimieras Vasiliauskas, Kauno miesto mero 
pavaduotoja V. Marpevidienė ir kiti. 

Nuotr Prano Abelkio 

rinčių detalios programos, gau
sios narystės ir savotiškai besi-
specializuojančia tik atskirose 
visuomenės gyvenimo sferose. 
Šis kelias būtų leidęs palyginti 
mažomis pastangomis išsaugoti 
didelę įtaką ypač „apvaliuose 
staluose" ir kituose forumuose, 
kur partijos dalyvauja parite
tiniais pagrindais. Virtimą 
mažąja partija stimuliavo keli 
dalykai: mitas apie tai politinių 
jėgų gebėjimą ir tikslą susitarti 
ir pasiskirstyti darbus (eko
nomikos klausimai socialis
tams, moralės — galbūt krikš
čionims demokratams!); „apva
liųjų stalų" ir partijų susivie
nijimų gausumas ir gyvybin
gumas, ganėtinai ramus gyve
nimas, nesirūpinant nei pro
gramos ruošimu, nei narių skai
čiaus augimu. 

Trečia: galutinai išaugti iki 
visiškai savarankiškos partijos. 
Toks kelias buvo iš pat pradžių 
aiškiai matomas, tačiau jis buvo 
ir tebėra pats sunkiausias. Pasi
rinkusi šį vystymosi kelią, 
partija privalo išspręsti keletą 
nelengvų uždavinių: 

a) savarankiškai surinkti pa
lyginti daug narių; 

b) sukurti savarankiškai vei
kiančias partijos struktūras; 

c) paruošti visapusišką progra
mą, atitinkančią partijos inte
resus ir savotiškai rasti „ekolo
ginę nišą" Lietuvos politiniame 
spektre; 

d) konstruktyviai dalyvauti 
parlamento darbe; 

e) dalyvauti tarptautinėje 
krikščioniu demokratų partijų 
veikloje. 

LKDP vietos Lietuvos politi
niame spektre negalima api
brėžti vienareikšmiškai todėl, 
kad pačios „desinumo" ir „kai
rumo" sampratos Vidurio Euro
poje skiriasi nuo klasikinių. 
Pagal požiūrį j privačios inicia
tyvos svarbą valstybės gyve
nime, privatizacijos plėtimą ir 
siūlymus socialinėms proble
moms spręsti, "LKDP gali būti 
charakterizuojama kaip de
šinioji partija, propaguojanti 
socialinę rinkos ekonomiją. Kita 
vertus, pagal Vidurio Europoje 
paplitusią nuostatą matuoti 
partijų dešinumą, pagal jų 
požiūrį į buvusias ir esančias ko
munistų partijas, LKDP turi 
kai kurių „nuosaikios partijos" 
bruožų, kylančių iš nusista
tymo nevengti dialogo su jokio
mis politinėmis jėgomis, ypač iš
rinktomis į valdžią demokra
tinių rinkimu keliu. 

Ateities perspektyvos 

LKDP vieta Lietuvos ateities 
politiniame gyvenime nemaža 
dalimi priklausys ir nuo to, 
kokia politine sistema Lietuvoje 
susidarys artimiausiu metu. 
Palankiausias Lietuvos politi
kai ir LKDP raidai būtų atvejis, 
kuomet Lietuvoje susiformuotų 
4-5 stiprios politinės jėgos. 

Krikščioniškoji demokratija, 
besiremianti amžinosiomis 
vertybėmis, tikriausiai bus rei
kalinga, pereinant iš dabartino 
laukinio kapitalizmo į socialinę 
rinkos ekonomiką. Kokia bus 
partijos politinė įtaka, daug 
priklausys nuo politinių įvykių 
šalyje ir daugelio specifinių 
faktorių. 

Kitas palankus vystymosi 
momentas yra faktas, kad 
LKDP atėjo į 1992 metų rinki 
mus augimo stadijoje, gavo teisę 
būti solidžiai reprezentuojama 
(3 vieta iš 17) ir dabar, nebū
dama valdančioje koalicijoje, 
turi gerą galimybę nevaržomai 
manevruoti ir sukurti visa
pusišką savo veiklos programą 
bei pasiruošti prisiimti pilną at
sakomybę už Lietuvos ateitį. 
Lietuvos politinė situacija yra 
palanki LKDP augimui. Tebėra 
geras LKDP įvaizdis, tebėra tra
dicija pagarbos toms vertybėms, 
kurias LKDP propaguoja. Parti 
jai dar reikia išspręsti kai ku
riuos programos klausimus, 
reikia išaugti iš nepasitikėjimo 
savimi ir atsakomybės baimės. 
Procesas vyksta ir vyksta spar
čiai, tačiau jam dar reikia laiko. 
LKDP yra masinė partija, todėl 
savęs populiarinimas yra bū
tinas partijos augimo kompo
nentas. Šioje srityje svarbu apsi
brėžti ir pačiai partijai, propa
guoti tam tikrą specifinį partijos 
veidą ir ilgalaikius lozungus. 
Jau šiandien reikia nuspręsti ar 
partija propaguos save kaip 
dešinioji,ar kaip centro dešinio
ji, populistinė ar liberalizmo 
bruožų turinti politinė jėga. Ka
dangi LKDP yra opozicijoje, ji 
turi galimybę, suorganizavusi 
šešėlines aukščiausiosios ir vie
tinės valdžios struktūras itin 
gerai pasiruošti savo ateities 
misijai. Praktika rodo, kad au
gančiai politinei partijai tai la
bai naudinga, ypač jei partija 
rimtai galvoja apie ilgalaikę 
perspektyvą. Krikščionys de
mokratai, pakliuvę į Seimą ir 
įtvirtinę savo buvimą ten, dabar 
turi galimybę ruošti alterna
tyvinius sprendimus (netgi vie
šai jų neskelbiant), tikrinti jų 
galimą veikimą, lyginti savo 
siūlomus variantus su valdan 
čiosios daugumos priimtais. 

LIETUVOS ĮVAIZDIS 
„INTERNET" TINKLE 

Lietuvos Seimo informacijos ir 
analizės skyriaus darbuotojai 
„Internet" tinkle birželio 19 ir 
20 d. Lietuvos dienraščių ap
žvalgą pradėjo ištraukomis iš 
„Europos" ir „Dienos" laik
raščių. 

Prieš keletą savaičių „Euro 
pos" redaktoriai už žurnalistų 
etikos pažeidimus buvo paša 
linti iš Lietuvos žurnalistų 
sąjungos. 

Seimo informacijos skyriaus 
konsultantas pasakė, kad „In
ternet" pateikiamos spaudos ap-

Danutė BindokJenė 

Pamoka žmonijai 
Juos matėme ir girdėjome res

publikonų suvažiavime San 
Diego mieste, be abejo, maty
sime ir girdėsime demokratų 
partijos delegatams susirinkus 
Čikagoje. Tai ypač triukšmingai 
savo reikalavimus reiškianti 
žmonių grupė, kuriai Amerikos 
žurnalistai skiria nemažai 
dėmesio. Plakatų šūkiai ir juos 
skanduojanti minia reikalauja, 
kad moterims būtų suteikta tei
sė pasirinkti: gimdyti kūdikį ar 
jį nužudyti dar negimusį. Kaž
kodėl niekas nepasako, kad 
kone kiekviena moteris tą teisę 
jau turėjo, prieš tapdama nėš
čia... 

Respublikonų programoje pa
sisakoma ui žmogaus teisę gim
ti, augti, gyventi. Su demokra
tais kiek kebliau, nes net prieš
rinkiminiais metais (o galbūt 
kaip tik dėl to) jie labai lengva 
ranka linkę pasirašyti mirties 
sprendimą negimusiems kūdi
kiams. Tad demokratų partijos 
suvažiavimo metu demonstruo-
tojams dėl „pasirinkimo teisės" 
per daug pastangų gal nereikės 
dėti ir triukšmo kelti. 

Apskritai žmogus savo atža
loms dažnai gali būti labai 
nuožmus. Kiek šiuo metu „gat
vės vaikų" slankioja be jokios 
globos Pietų Amerikos didmies
čiuose, pelnydamiesi duoną va
gystėmis, elgetavimu, sukčia
vimu ir prekyba savo vaikyste. 
Neseniai pasaulį sukrėtė žinios, 
kad Brazilijoje policija tokius 
nelaimingus vaikus šaudo lyg 
benamius šunis... Net turtingoje 
Amerikoje nuolat girdime apie 
pusbadžiu laikomus, narko
manų ar girtuoklių tėvų apleis
tus, skriaudžiamus, išnaudo
jamus, net nužudomus vaikus, 
o ką bekalbėti apie labiau neiš
sivysčiusių kraštų vaikų gyve
nimo sąlygas. 

Imuniteto šiuo atveju neturi ir 
mūsų idealizuojamoji Lietuva. 
Tai gali paliudyti našlaičių, 
apleistų vaikų, pamestinukų 
rėmėjai, globos komitetai, o ir 
pavieniai asmenys, kuriems 
dažniau tenka lankytis tė
vynėje. Visur jie sutinka elge
taujančių, vagiliaujančių, įvai
riais būdais bandančių uždar 
biauti vaikučių ir grįžę pasako
ja šiurpias istorijas apie lietuvių 
šeimų problemas, kilusias dau
giausia dėl girtavimo, neiš
tikimybės ir tėvų pareigos 
jausmo stokos savo vaikams. 
Gal daugelis išeivių net nežino, 
kad oficialiai vienam gimimui 
Lietuvoje yra ir vienas abortas. 

O kiek padaroma neoficialiai? 
Priešprieša galime pastatyti 

neseniai atsitikusi įvykį, paga 
vusį pasaulio dėmesį: gorila 
patelė, gyvenanti Brookfield 
zoologijos sode (Čikagos 
priemiestyje), pamačiusi per 
užtvarą į narvą nukritusi trejų 
metų berniuką. nuskul>ejo jam 
j pagalbą. Vaikas buvo sunkiai 
susižeidęs, be sąmones, nes kri
to iš aukštai, pata>ke ant kieto 
grindinio. Gorila ii ne tik apsau
gojo nuo kitų narvo įnamių, bet 
atsargiai nunešė prie durų. kur 
medicinos personalas ir zoolo
gijos sodo darbuotojai galėjo jį 
lengvai pasiekt i , suteikti 
pagalbą. Dramą, sulaikė kvėpa
vimą, iš viršaus stebėjo gausūs 
sodo lankytojai, f Kur buvo 
berniuko globėjai, jei jis galėjo 
pralįsti pro užtvaras ir nukris 
ti?) Jauna gorila patele, turint: 
ir savo vaiką, staiga tapo gar 
senybe. Net kitu kraštų žur
nalistai atvyksta jos filmuoti, 
žmonės siunčia vaisiu pintines, 
o zoologijos sode lankytoju susi 
darė eilių eilės. Kas gali tvir
tinti, kad publika nereaguoja ir 
į geras žinias? 

Dabar vyksta diskusijos — 
kodėl gorila nuskubėjo žmogaus 
vaikui į pagalbą? Ar tai kažkoks 
instinktas, išmoktas elgesys, o 
gal ji pajuto užuojauta nelaimes 
ištiktam berniukui? I diskusijas 
įsijungė filosofai, zoologai, teolo
gai, antropologai — kiekvienas 
skuba pareikšti savo nuomone. 
bet vis dėlto linkstama tvirtinti. 
kad žvėris ar gyvulys neturi 
jausmų, neprotauja, negali 
užjausti, sąmoningai ką nors 
gelbėti. Tai tik išmoktas elge
sys, ištikimo pavaldinio-gyvulio» 
pataikavimas šeimininkui-žmo-
gui. 

Tokios išvados žmonijai priim
tiniausios ir saugiausios Ant
raip reikėtų labai rimtai per
galvoti visą žmogaus elgesį su 
„žemesniais už save" tvariniais: 
kiek žiaurumo jis parodęs ir te
berado gyvūnijai (čia jokiu būdu 
nekalbame apie jos panaudo
jimą maistui* laboratorijose, 
savo namuose, miškuose, lau
kuose, visur, kur tik susiduria 
su Žemės fauna. Jeigu tie šutve 
rimai turi daugiau sąmonin
gumo, negu žmogui patogu pri 
sipažinti, kur tada baigiasi iš
naudojimas ir prasideda mora 
line etika? 

Viena jauna gorila, pavadin
ta Binti-Jua vardu ir uždaryta 
zoologijos sode žiūrovu malo
numui, galbūt davė svarbia 
pamoką... 

žvalgos yra rengiamos Seimo 
nariams ir pirmiausia atsižvel
giama įjuos. Pasak konsultan
to, Seimo nariams įdomiausia 

skaityti apie juos pačius ir jų 
kolegas politikus, todėl tokius 
straipsnius visuomet stengia
masi jiems pateikti. 

TĖVYNĖS LABUI 
BALYS RAUGAS 

3 
Prelegentas, padėkojęs u i suteikta progą su savo 

kalba dalyvauti šioje šventėje, pastebėjo: 
— Dalį savo minčių pareikšiu laisvu žodžiu, kitką 

skaitysiu ii užrašų, o dviem atvejais man pagelbės mano 
mokiniai. 

Mūsų tautos istorija išpuošta heroiikais mūsų karių 
žygiais su pergalių vainikais, o ne kartą ir kraujo gau
siomis aukomis. Ir 1918-ųjų metų vasario 16-ąją Lietu
vos Tarybos paskelbtoji tautos valia gyventi laisvėje 
būtų telikusi graliais politiniais žodžiais, jeigu jos ne
būtų apgynė lietuvių savanorių — karių pulkai. Taigi 
Lapkričio 23-ioji suteikia progą prisiminti aną laiko
tarpi, kai, pagal Tautos didžiojo dainiaus Maironio 
pranašavimą, jau išaušo nauja gadynė, tačiau Vasario 
16-osios nepriklausomybės paskelbto Akto brangiuo-' 

'sius žodžius net trijuose frontuose teko kraujo au
ka ginti, ką amžinai liudys visą Lietuvos žemę pa

birę žuvusiųjų karių kapai, papuošti visiems — eiliniams 
ir karininkams — vienodais cementiniais kryžiais. Ap
gintosios laisvės paunksmėje Lietuva augina naujas, 
sąmoningas kartas, kurios semiasi stiprybę ii praeities, 
o savo darbštumu gimtąją žeme puošia medžiaginėm bei 
kultūrinėm gėrybėm. 

Lietuvos laisvės kovos įtikinančiai įrodė, kad sve
timieji be savanaudiiko išskaičiavimo laisvės veltui ne
dovanoja, kad ją ginant liejamas geriausių tautos vaikų 

kraujas ir dažnai gulama į bevardžių karių kapus... 
Brangi ir sviesi mūsų tautai Lapkričio 23-ioji... O 

atėjo ji į Lietuvos istoriją paprastu ir trumpučiu Vyriau
sybės įsakymu Nr. 1 Apsaugos ministerijai: 

1. Steigiu Apsaugos Tarybą ii šių asmenų: pul
kininko Chaleckio, pulkininko Nastopkos ir papul
kininkio daktaro Nagevičiaus. 

2. Pulkininką Galvydį Bykauską, skiriu pirmojo pul
ko vadu, steigiamo Alytuje. Jam įsakau tuojau pradėti 
paruošiamąjį darbą ir pasirinkti sau reikalingą kadrą. 

Apsaugos ministras 
prof. A. Voldemaras 

Stabo viršininkas 
papulkininkis J. Kubilius 

Šis trumputis įsakymas, pradėjęs Lietuvos ka
riuomenės užuomazgą, palietė ir i i Rusijos dalinių pasi
traukusius, į Vilnių atvykusius, lietuvius karius. 

Pirmojo pasaulinio karo metu caro armijoje tarna
vo apie 25,000 lietuvių, pabirusių plačiame I pasaulinio 
karo fronte. Jų tarpe buvo apie 500 karininkų. Generolo 
laipsnį buvo pasiekęs Silvestras Žukauskas. Ii to laiko
tarpio mūsų istorijon įsirašė nuostabi tautinio sąmonin
gumo apraiška: po 1917 m. kovo 11-osios Rusijoje įvyku
sio perversmo, t.y. dar gerokai priei Vasario 16-osios 
deklaraciją, daliniuose, kur buvo didesnės lietuvių 
grupuotės, prasidėjo tautinis sąjūdis su drąsiais sūkiais, 
reikalaujančiais Lietuvai laisvės. Štai keletas pavyzdžių: 

Petrapilio įgulos lietuvių karių iniciatyva buvo 
sušauktas 1917.05.07 lietuvių karių, tarnaujančių Rusi
jos kariuomenėje, atstovų suvažiavimas, kuriame daly

vavo 78 kariai, atstovavę 16,000 sąjungai priklausan
tiems nariams. Suvažiavimas išrinko 16 karių į Sąjun
gos centro komitetą, į kurio prezidiumą įėjo J. Lauri
naitis, pirmininkas, A. Žilinskas, vicepirmininkas; J. 
Edisonas, sekretorius. 

Tuo pačiu metu Petrapilyje vyko Lietuvių Tautos 
Tarybos seimas, kuriame dalyvavo ir Lietuvių Karių 
sąjungos atstovai. Čia buvo nutarta organizuoti atski
rus Lietuvių Karių sąjungos dalinius, kurie, laikui 
atėjus, galėtų grįžti į Tėvynę su ginklais ir dalyvauti 
Lietuvos valstybės atkūrime. Be to, sąjunga 1917 m. 
liepos 13 d. pradėjo leisti neperiodinį laikraštį „Laisvės 
žodis". Tai buvo informacinis, patriotinio turinio 
leidinys. Be to, karių reikalais rūpintis buvo sudaryta 
speciali komisija, į kurią įėjo du karininkai — Byla su 
Laurinaičiu ir advokatas Šilingas. 

Ukrainoje jau buvo susiorganizavusi atskira lenkų 
divizija, kuri formavosi, telkdama lenkus katalikus, 
tarnavusius Rusijos kariuomenėje, bet buvo priimami 
ir kitų tautybių kariai katalikai, leidžiant jiems sudaryti 
savo tautybės kuopas bei batalionus. Tuo pasinaudojo 
ir lietuviai. Susirinkus 700, buvo sudarytas batalionas, 
vadovaujamas karininko Pangonio. Batalionas netru
kus buvo išsiųstas į Vitebską, kur bataliono vado 
pareigas perėmė karininkas Nastopka, o jo padėjėju pa
rinktas karininkas Antanas Juozapavičius, kuris grįžęs 
į Lietuvą, buvo paskirtas 1-ojo pėstininkų pulko vadu 
ir 1919 m. vasario 13 d. žuvo nuo bolševikų kulkos ant 
Alytaus tilto. Tai buvo pirmoji Lietuvos karininkų auka 
ant Tėvynės laisvės aukuro. Vitebske batalionas vykdė 
sargybų tarnybą. Pradėjus organizuoti raudonuosius 

dalinius, jis buvo išformuotas. Bataliono kariai pavieniui 
grįžo į Lietuvą ir registravosi savanoriais į Lietuvos 
kariuomenę. 

Smolenske Lietuvių Karių sąjunga 1917.11.10 buvo 
gavusi leidimą organizuoti Lietuvių pulką. Surinkus 600 
lietuvių karių, buvo sudarytas I batalionas iš 4 kuopų. 
kuriam vadovavo pik. Kubilius. Jam lengvai pavyko 
gauti iš „Vilijos" fabriko, kuriam vadovavo susipratęs 
lietuvis, keletą vežimų su arkliais, virtuvę ir kitokių 
reikmenų. Batalione be karinio apmokymo buvo ir lietu 
visko švietimo pamokos. Tačiau ir šis batalionas buvo 
išformuotas, kariai pavieniui bei būreliai grįžo Tėvynėn 

Rovne irgi buvo susiorganizavęs lietuvių karių ha 
talionas, vadovaujamas karininko Černeckio. kurį pake: 
tė karininkas Adamkevičius. Jam pavyko iš vokiečiu 
gauti lietuvių karių pervežimui į Lietuvą visa traukinio 
ešeloną. 

Valgęs, Estijos miestelyje. Latvijos pasienyje. 
kavalerijos karininkas Mikuckis sutelk" Į divizioną 
lietuvius raitelius su apranga ir visais g nklais Tačiau 
vokiečiai, pažadėję divizioną perkelti j Lietuvą, klas
tingai j) nuginklavo, visus kavaleristus paeme \ nelaisvę 
ir išgabeno į Vokietiją. 

Sibire susiorganizavusį Vytauto Didžiojo batalioną 
ištiko tragiškiausias likimas. Jis organizavosi 1918 metų 
rudeni kartu su lenkų, čekų ir ukrainiečių kariais, kurie 
buvo pavadinti prancūzų sąjungininkais. Jiems vado 
vavo prancūzas generolas Janino. Suorganizavus ba 

ifcsiiono pirmą kuopą, ji buvo išsiųsta i frontą prieš 
bolševikus. 

'Bus daugiau' 

m t m m m m m m m m m m 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
D E T R O I T , M I 

PRADEDAMI NAUJI 
MOKSLO METAI 

..Žiburio" lituanistinė mo
kykla naujus mokslo metus 
pradeda šeštadienį, rugsėjo 7 
dieną. 8:50 vai. ryto, Dievo Ap
vaizdos Kultūros centro patal
pose. Visi lietuvių kilmės vaikai 
kviečiami lankyti lituanistinę 
mokyklą. Nauji mokiniai prašo
mi registruotis paskambinus 
mokyklos vedėjai Almai Butkū-
nienei, tel. 313-464-9171. Visi 
mokiniai prašomi punktualiai at
vykti j mokyklą. Pamokos vyks 
šeštadienių rytais. 

SUSIPAŽINĘ TAUTINIŲ 
ŠOKIU Š V E N T Ė J E 

SUKŪRĖ LIETUVIŠKA 
ŠEIMĄ 

Elmhurst, Illinois, Nekalto 
Prasidėjimo parapijos bažnyčio
je kun. John Smyth š.m. rugpjū
čio 17 d. suteikė Moterystės sak
ramentą Violetai Nijolei Mari
jai Zelwinder ir Charles Henry 
Joseph Walsh,Jr. 

Vyriausia pamergė buvo Dia
na Hanagan, o vyriausias pa
brolys — John Luka,Jr. Vestu
vinį pulką sudarė pamergės — 
Roma Sveraitė, Isabella Wojcie-
chovvski. Susan Luką, Julia 
Wegner, Vickie Li t t ler ir 
pabroliai — Kurt Wolter, Louis 
Castabile.Jr., Terry Chechkli, 
Ken Wegner, Andrew Gustai
nis , B r i a n Peaslee, Se tve 
Winkel. Žiedus nešė Gavin 
Wegner ir Spencer Wegner. 
Gėles nešė Katie Walsh. Mišių 
metu skaitinius skaitė jaunojo 
krikšto mama Sylvia Houlihan 
ir Andrius Balanda. Po Mišių, 
jaunųjų tėveliai —.Nijolė Zel-
winder, George Zelwinder, Sofi
ja Šukytė Walsh ir Charles H. 
Walsh, surengė vestuvinę puo
tą Hyatt viešbutyje, Rosemont, 
Illinois, toje pat vietoje, kur 
jaunieji prieš ketverius metus 
tautinių šokių šventės proga 
susipažino. Vestuvinį pokylį 
pravedė giminaitis K. Kuncevi
čius, iš Montreal, Kanados. 
Pokylyje dalyvavo giminės iš 
Lietuvos, Californijos, Arizonos, 
Michigan, Indianos, Floridos, 
Massachusetts ir Kentucky 
valstijų. Jaunasis lietuviškai 
padėkojo savo tėveliams, gimi
nėms ir svečiams už dalyvavimą 
Violetos ir jo šeimos šventėje. 
Jauniesiems linkime Dievo pa
laimos, geros nuotaikos ir daug 
saulėtų dienų sukūrus naują 
lietuviškos šeimos židini. 

lm 

DR. A L B E R T O ŠIMĖNO 
PASKAITA 

Dr. A. Šimėno paskaita apie 
dabartinę padėtį Lietuvoje ir 
apie būsimus Lietuvos Seimo 
rinkimus š.m rugsėjo 2 d. 1 vai. 
p.p.. vyks Dievo Apvaizdos pa
rapijos salėje. Pažymėtina, kad 
dr. Albertas Šimėnas yra buvęs 
ekonomijos ministras, o dabar 
yra Krikščionių Demokratų 
partijos valdybos narys. Malo
niai kviečiame visus dalyvauti. 

KLD parti jos rėmėjai 

LIGONINEI LIETUVOJE 
REIKALINGOS PAKLODĖS 

Lietuvos Vyčių padalinio 
..Pagalba Lietuvai" vadovas 
Robert S Boris praneša, kad 
Mercy ligonine. Livonia, MI, 
paaukos 34-ias naujas mechani
nes ligoninių lovas kurios bus 
siunčiamos „Caritui" ir seselių 
pra nciškiečių naujai įsteigtai 
Sv. Kiaros mirštančrųjų žmonių 
'Hospice) ligoninei, Utenoje. 
Šiuo metu ligoninėje dirba 
sesele Dolorita Butkutė ir seselė 
Aušra Garliauskaitė. „Pagalba 
Lietuvai" valdyba prašo visuo

menės skubaus atsiliepimo pa
aukojant nors 34-ias naujas 
paklodes lovoms. Talpintuvas 
bus kraunamas ir siunčiamas iš 
World Medical Relief, Inc., 
įstaigos Detroite š.m. rūgėjo 15 
d. Naujas paklodes priims Irena 
Vizgirdaitė prie Dievo Apvaiz
dos parapijos bažnyčios ir Regi 
na Juškaitė prie Sv. Antano pa
rapijos bažnyčios sekmadieniais 
po šv. Mišių. 

Padėkime, „Cari tui" ir sese
lėms pranciškietiems įsteigti 
l igon inę ; kad s e r g a n t i e m s 
paskutinės šios žemės dienos 
būtų ramesnės ir patogesnės. 
„ P a g a l b a L ie tuva i " v a l d y b a 

P U T N A M , C T 

MATULAIČIO SLAUGOS 
NAMAI 

Matulaičio slaugos namai jau 
28-ti metai priglaudžia ir aptar
nauja žmones, kuriems dėl ligos, 
fizinės negalios ar senatvės 
reikalinga nuolatinė priežiūra. 
Nuo 1968 m. birželio 14 d. — pir
mos tų namų atidarymo dienos, 
Matulaičio namus aprūpina Ne
kal tai Pradėtos Marijos seserys 
su pasauliečių pagalba. Daugu
ma ligonių buvo ir tebėra lietu
viai. Lietuvaičių seselių globo
je j ie gali jaukiai jaustis savo 
kultūrinėje aplinkoje, kur jie 
labiau suprantami ir atjaučia 
mi. Matulaičio namų kapelio
nas kasdien aukoja šv. Mišias ir 
teikia kitus dvasinius patar
navimus. Seselės budi prie sun
kiai sergančių ir mirštančių. 
Vyksta lietuviškos gegužinės 
pamaldos, graudūs verksmai, 
palaiminimai, rožinis ir kt. 
Angliškai silpnai kalbantiems, 
padedama susikalbėti su gydy
toju ar ligoninėje. Minimos 
lietuviškos šventės, kas savaitę 
te ikiama Lietuvos įvykių ap
žvalga, skamba lietuviška mu
zika, laikomasi lietuviškų tra
dicijų (Kūčių vakarienė ir kt.). 

Nors dauguma tarnautojų yra 
vietiniai žmonės, jų tarpe yra ir 
kele tas lietuvių. Matulaičio 
namų širdis yra seselės, kurių 
tarpe iš Lietuvos atvykusi jauna 
gailestingoji sesuo. Jos palaiko 
katalikišką, lietuvišką, šeimy
nišką dvasią ir yra pasiryžusios 
pa ta rnau t i l ietuviams, ypač 
t iems, kurie yra vieniši, neturi 
artimųjų ar senatvės ir ligos 
slegiami nebegali likti vaikų ar 
giminių priežiūroje. 

Žmonės stengiasi kiek galima 
ilgiau gyventi namie ir daugu
ma, kai kreipiasi į Matulaičio 
namus, jau būna reikalingi pil
nos globos ir 24 valandų gailes
tingųjų seserų slaugymo. Lau
kimo laikas prieš keletą metų 
(kad ir labai skubiais atvejais). 
buvo ilgesnis negu dveji metai. 
Todėl nuo 1993 m. liepos 1 d. 
visos Matulaičio namų 119 lovos 
buvo Connecticut valstijos svei
katos departamento patvirtin
tos ligoniams, reikalingiems pil
no slaugymo (skilled nursing). 
Ryšium su tuo parūpinta dau 
giau specializuotos profesines 
pagalbos, kad geriau būtų ga
lima patarnauti . Tuo pačiu ir 
laukimo laikas patekti į Matu
laičio namus sutrumpėjo. 

Norintys daugiau žinių, ar tu
rintys klausimų, gali kreiptis: 
Matulaitis Nursing Home, 10 
T h u r b e r Rd.. P u t n a m , CT 
06260. Tel. 860-928-7976. 

O M A H A , N E 

PASIRAŠYTA MIESTU 
S E S E R Y S T Ė S SUTARTIS 

Po daug darbo pareikalavusių 
pastangų, š.m. gegužės 17 d. 
Šiaul iuose buvo pasirašyta 
Omahos ir Šiaulių miestų sese-
rystės sutartis. 

Oficialiose sutarties pasirašy
mo ceremonijose dalyvavo iš 

Matulaičio slaugos namu Putname gyventojai d; iUgiasi j;<-r\ priežiūra ir rrvilonia aplinka 

Omahos atvykusi 14 asmenų 
delegacija, vadovaujama Oma
hos miesto valdybos pir
mininko Lee Terry. Delegaciją 
sudarė: Omahos miestų seserys-
tės draugijos pirm. Larry Ueb-
ner, miestų seserystės v-bos 
narys adv. Steve Gerdes. Neb-
raskos universiteto tarptautinių 
studijų direktorė Merry Ellen 
Turner, Nebraskos u-to Omaho-
je aviacijos instituto profesorius 
Jim Crehan, Nebraskos u-te 
Lincoln, NE, doktorato siekianti 
Jacquelyn Crehan, Creighton u-
to tarptautinių studijų pro
fesorius dr. Terry Clark (jis jau 
daugiau negu pusmetj dirba pe 
dagoginį darbą Šiauliuose). Šie 
asmenys atstovavo Omahos ir 
miestų — seserų dr-jai. 

Lietuviams atstovavo: LB 
Omahos apylinkės pirm. dr. Ge
diminas Murauskas, Omahos 
lietuvių moterų klubo v-bos 
narė Virginija Sičiūnienė su 
dukra Angel Sičiūnaite, Oma
hos moterų klubo v-bos narė ir 
lituanistinės mokyklos mokyto
ja Ramutė Sakalaitė-Mitchell ir 
JAV LB tarybos ir LB Omahos 
apylinkės v-bos narė, lituanisti
nės mokyklos vedėja Aušrelė 
Sakalaitė. 

Nell ie Sudavičiūtė Mac-
Callum ir LB Omahos apylinkės 
v-ba dėjo daug pastangų Oma
hos ir Šiaulių miestų susigimi-
niavimui. Prieš 12 metų Nellie 
(Nijolė) įsijungė į Omahos sese
rų miestų dr-ją. Tuo metu Oma
ha seseriavosi tik su vienu tarp
tautiniu miestu — Shizouka, Ja
ponijoje. Nijolė valdyboje vykdė 
studentais pasikeitimo pro
gramos vedėjos pareigas tarp 
Omahos ir Shizouka miestų. 
Prieš porą metų Omaha užmez 
gė seserystės ryšius su Braun 
schvveig miestu. Vokietijoje 
Nijolė, būdama miestų seserys
tės valdyboje, turėjo pažintis per 
kurias galima vesti kultūrinius, 
mokslinius ir ekonominius rv 

sius tarp įvairių k 'aš tų. 
Lietuvai atgavus tepriklauso 

mybę kilo galimybė išvystyti 
miestu seserystę taip Omahos ir 
kurio mie.sto Lietuvoje. Nu
vykusi į Lietuvą ji .-užinojo apie 
Šiauliuose esantį Zoknių aero
dromą. Omahos priemiestis Be';-
levue yra JAV strateginių avia
cijos komandų namai. Tame Ni
jolė matė panašumą ta rp Oma
hos ir Šiaulių, o taip pat drau
gystės užmezgime, galimybes, 
kurios bus naud ngos abiem 
miestams. 

Susipažinusi su Šiaulių mies
to tarybos pirm. Alfredu Lan
kausku, Nijolė pamatė gerą 
progą bendradarb avimui Grį 
žūsi Omahon ji s;-.vo valdybai 
papasakojo, kad Alf. Lankaus
kas yra labai pažangus miesto 
vadovas ir kad būt'; galima vyk
dyti sėkmingą mainų programą 
tarp Omahos ir Šiaulių gyven
tojų. LB Omahos apyl. v-ba pra
dėjo organizuoti mainus t a rp 
Omahos ir Lietuvos. Omahos 
Creighton Jėzuitų universitete, 
tos programos pagalba, jau stu
dijavo 18 studentų iš Lietuvos, 
o Creightono studentai yra siun
čiami studijuoti { Vilniaus ir 
Kauno u-tus. Teologijos pro
fesoriai iš Creightono skrenda į 
Lietuvą dėstyti tmiversitete. 

1996 m. vasario 7 d. Omahos 
meras Hal Daub'pritarė, kad 
bendradarbiavimais tarp Oma
hos ir Šiaulių yi*a naudingas 
abiem miestams, taip pat pri
pažino, kad abu miestai yra 
išvystę pakankamus bendradar 
biavimo santykius, kad galima 
patvirtinti abiejų miestu ben
dradarbiavimo giminystę. 

Sutartį Šiauliuose gegužės 17 
d. pasirašė Alfredas Lankaus
kas. Lee Terry. Larry Uebner ir 
Gediminas Murauską.- Lah;ti 
gaila, kari šiuo reikalu ei a , j 
besirūpinus: Nijole <d>-' ;< s 
tėvel iu silpnos sve ika tos ) 
negalėjo skristi ; Lietu-..: ir 

dalyvauti sutarties pasirašyme. 
Omahos visuomenė gausiai 

remia miestų seseriavimosi 
projektą. Aštuoniolika šeimų 
buvo priėmę globoti studentus 
iš Lietuvos. Šiaulių miesto 
tarybos pirmininkas Alf. Lan
kauskas du kar tus svečiavosi 
Omahoje. Jis bendravo su Oma
hos ir Kansas City lietuvių 
visuomenėmis. Omahos moterų 
klubas jau nubalsavo paramą 
šiauliečių mokykloms. Laukia
ma Šiaulių miesto pareigūnų at
vykstant j Omaha internais 
miesto planavimo projektuose. 

Birželio S d. vyko LB Omahos 
apylinkes visuotinis susirinki
mas. Jame LB valdyba, kurios 
iniciatyva ši miestų draugystė 
i š s ivys tė , s u t i k o p a s i l i k t i 
pareigose dar ateinantiems dve
jiems metams. Valdybą sudaro: 
pirm. Gediminas Murauskas, 
tarptaut ines veiklos direktorė 
Nijolė Sudavičiūtė MacCullum, 
vietinės veiklos direktor ius 
Algirdas Mackevičius, apylin
kės veiklos koordinatorė meni
ninkė Dalia Sudavičiūtė Mu
rauskienė, sekretorius Eugeni
jus Radžiūnas, iždininkė ir 
vertėja Aušrelė Sakalaitė. J ie 
sutiko dar dvejus metus tęsti 
numa ty tus projektus, kur ie 
gerina tarpusavio susipratimą 
ir draugystę ta rp Lietuvos ir 
Amerikos žmonių. 

A u š r e l ė Saka l a i t ė 
i 1 

• 1979 m. spal io 17 d. 
Motinai Teresei suteikta Nobe
lio Taikos premija už 30 metų 
darbą su Calcuttos (Indijoje) 
vargšais. 

• 1958 m. spalio 9 d. mirė 
popiežius Pijus XII. 

• 79 m po Kristaus rugpjūčio 
24 d. išsiveržės Vezuvijus sunai
kino ir palaidojo du Romos im
perijos miestus: Pompėja ir Her-
< i i : : i i i i ' u m ; i . 

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

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

312-77S-3313 
KLAUDMUS PUMPOTIS 

•Perkant ar parduodant 
• Greitas ir są&ningas patarnavimas 
• MLS kompiuteriu* FAX pagalia 
• Nuosavybių įkainavimas vattui 
• Parkams ir parduodama namus 
• Apartmentus ir žarna 
• Pensininkams r 

AUTOUOMMO, MAMŲ, SVtsKATOS, 
W» GYVYBĖS ORAUOHtAS. 

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

FRANK ZAPOU* 
320SVkWėst 

T«l. (70S) 434-MM 
(312) SS1 

^ b . 7922 S. M a * i • * 
«36SS.ArdM»Av«. 

DANUTĖ MAYER 
284-T900 

Jai norite parduoti ar pirkti namus, 
kretakSaa i DstMfee BtaasavJ oro-

pSaeVUsMJt. PUMWMVWII(M VPtUI 

J K S CONSTRUCTIOtl 
„Shingle" stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, 
aluminiaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 
M . 70S-969-2S5S. 

IEŠKO DARBO 

»Marquan» Parko ar
ba Bnghton PK apylinkaja. Gali prižiūrėti 
ligonius, senelius, gyventi kartu. Norėtų 
turėti 1 d. savaitėje laisvą. Kaba: lietu
viškai, latviškai, rusiškai, votdakai. T«L 

MOVING 
Ilgametis profesionalus kraustymas 

prieinamomis kainomis. 
Draudimas garantuotas. 

GEDIMINAS 
312-925-4331 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO MAŠI
NAS, ŠALDYTUVUS, ŠILDYMd 
SISTEMAS. VIRYKLAS. ORO VĖ
SINTUVUS. 

M. Dackys 
Tel. 312-58S-6624 

US. Savini 
MakeGreatGiffe. 

i p«*lic jervk* of tM» agajaja* J 

UTHUANIAN DIASPORA 
KONIGSBERO TO CHICAGO. 

angių kalba. Autorius Antanas J. Van Raanan 

rnygcijo nagrinflįnma lintuirių tsuIlMtumo Urnos iitafcoo. 
analizuojama ta Ilgi Šiol nogvildanta vertybių konfigūracija, 
Studijų dinamiškumo eigoje, skverbismasi į disaporos men
talitetą, išryškinama Rytų Europos mintijimo variacijos, 
aiikinama. Kaip apsiginklavus sava kteologlja, gelmė tai
kingai sugretinti savojo tautiškumo pagrindus su Amsrikos 
tautiškumo principais. 

Knyga pradadama 19-to amžiaus lietuvių tautiškumo 
supraUrou-pajautimu. Dėmesio centre — lietuviai ateiviai. 
Apsiribojama Čikaga. Pirmoji banga (lietuviai ateiviai) 
(1867-914) — lietuviai, daugumoje ekonominiai imigrantai, 
savo noru oaHko oJmtai kraštą, dauaumoie valstiečiai menku 
< « i v v • « ^ w S^%»s«^^p jajt* • ^^*^BM. ^ ^ *"""^^^S* ^a^a»^e™a^e" • ^ ^ j w w^^^^^^^n^^w&*į w s*a^ w*sa* 

išsilavinimu. Antroji banga (1948-1952) — be didesnių iš-
imčių, profesionalai, išeirooksenf, stvytoj ne savo noru ir (gija, 
D.P. (dispiaoed persona)—vardą. AnaHzuojamae kultūrinki 
susidūrimas tarp abiejų minėtų bangų. Vaizduojama kaip An
troji banga parėmė Pirmosios bangos sukurtas institucijas 
ir kaip sukūrė naujas. 

Knygą sudaro 330 pat., didsėo formato, išleido Univorai 
ty Prese of America, Inc., Lenhem, New York. and London. 
Kaina su persiuntimu 277 Se*. Itinois gyv. dar prideda 2 SoL 
valstijos mokesčio. Užsakymus siusti: 

SSfd St., 
N. 88829 

Omahos lietuvių atstovai pakeliui i Šiaulius pasirašyti Omahon ir Šiaulių miestų seserystės 
sutarti I* k Aušrele Sakalaitė. Angelė Sifiiinaitė, Gediminas Murauskas, Virjrinija Sičiūnienė 
ir Ramute Sakalaitė Mitchell 

STASYS BARAS 
Audio kasete ir CD 

Dainuoja lietuviškai įvairiu operų arijas. Stuttgardo symfoninis 
orkestras. Diriguoja Darius Lapinskas ir Aleksandras KučiOnas 

Audio kasetė • 10 do i Su persiuntimu 12 doi. 
CD -15 dol. Su persiuntimu 17 doi. 

Gaunamos DRAUGE 4545 W. 63rd St Chteago, IL 60629 
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KO TRŪKSTA LIETUVAI? DRAUGAS, ketvirtadienis, 1996 m. rugpjūčio mėn. 22 d. 

LINAS 8IDRY8, MJ) . 

Pasidžiaukime, kuo turime. 
Noriu pateikti mintį, kad retai 
pasaulio istorijoje buvo tokia ap
dovanota ir laiminga visuome
nė, kaip dabar Amerikoj. Pasau
lio istorįjoj nėra buvę, kad 
žmones taip saugiai, sveikai ir 
gražiai gyventų, kaip dabar 
gyvena Amerikos priemiesčio 
lietuviai. Čia reikia atskirti 
mieste gyvenančius lietuvius 
nuo priemiestyje gyvenančių 
lietuvių, nes, kaip visi žinom, 
Amerikos miestuose civilizacija 
irsta. 

Japonijoje ir Šveicarijoje 
vidurkio uždarbis yra aukštes
nis, tačiau niekur pasaulyje 
nėra taip gerai ir patogiai 
įsitaisęs, kaip baltos rasės 
Amerikos priemiesčio gyvento

jas. I sią grupe įeina daugumas 
Amerikos lietuvių. 

Nors Amerikos baltieji prie
miesčio gyventojai patogiai įsi
taisė, jiems l io to trūksta. Šie 
žmones bėga nuo saistančių ry
žių, bėgo nuo savo giminių, etni
nių parapijų ir kaimynų. Jie 
sukūrė aplinką, kurios tikslas 
yra kaupti materialines gėry
bes, džiaugtis savo laisve ir 
patogiais malonumais. Ši gero
vė buvo pasiekta tam tikra 
kaina. Daugumą priemiesčio 
gyventojų kamuoja izolacįja, 
vienišumas ir gyvenimo pavir
šutiniškumas. 

Kodėl Amerikos lietuviai ypač 
laimingi Jie priemiestyje gali 
džiaugtis visais Amerikos pato
gumais. Jų tautinė kultūra už-

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINES 
S Ą J U N G O S 24-OJO SEIMO 

19% M. RUGPJŪČIO 31 IR RUGSĖJO 1 D.D. 
BALZEKO LIETUVIŲ KULTŪROS MUZIEJAUS PATALPOSE 

6500 S. PULASKJ RD., CHICAGO, ILLINOIS MC29 

-

D A R B O T V A R K Ė 

ŠEŠTADIENIS, rngpjeso m*n. 31 <L 
9*)0-l<M» Registracija 
1040-12.-00 Seimo atidarymas ir iikUmtagaa posldir 

1. Eleonoros Valiukėnienės, seimo i engimo komiteto p ir mirurtkei, 
sveikinimas. 

2. Dr. Leono Kriaučeliūno, sąjungos pirmininko, žodis. 
a. Garbes prezidiumo sudarymas 

3. Himnai 
4. Invokacija 
5. Mirusiųjų pagerbimas—dr. Laima Simutienė, sąjungos sekretore 
6. Sveikinimai 
7. Dr. Leono Milčiaus paskaita 

1240-1 JO Ketus 
1:30-3.30 Darbo posėdis I 

1. Seimo prezidiumo sudarymas 
2. Darbotvarkės priėmimas 
3. Seimo komisijų sudarymas: 

- - v i a. Registracijos ir mandatu 
b. Nominacijų 
c. Nutarimų 

4. Simpoziumas—tema— „Lietuvos politinė padėtis 1938-1940 metais' 
Dalyvauja: dr. Kazys Ambrazaitis, dr. Kazys Karvelis, dr. Leonas 
Milčius, dr. Bronius Nerrackas. Moderuoja - Petras Budus 

5. Diskusijos 
3 JO-t-OO Pertrauka 
4.O0-5J0 

6. Pranešimai: (A) 
a. Pirm. dr.Leono Kriaučeliūno 
b. Ižd. Oskaro Kremerio 
c. Kontrolės komisijos 
d. Garbės teisino, Teodoro Blinstrubo 
e. Diskusijos dėl pranešimų 

Pranešimai: (B) 
a. Ryšiai su Lietuvos tautininkais - dr. Leonas Kriaučeliūnas 
b. Amerikos Lietuvių Tarybos - Petras Buchas 
c. Lietuvos Nepriklausomybės fondo - Algirdas Sperauskas 
d. „Naujosios Vilties" žurnalo - adm. Oskaras Kremeris 
e. Pasisakymai dėl pranešimų 

740 Pokylis Balzeko Lietuvių kultūros muziejaus Gintaro salėje 
Kokteiliai 
Vakarienė 
Meninė dalis - šokiai 

SEKMADIENIS, rugsėjo mėn. 1 d. 
940 Sv. Mišios J. C Jėzuitų koplyčioje 
1030-1230 Darbo posėdi* II 

1. Pranešimai: 
a. Skyrių pirmininkų 
b. Pasisakymai dėl pranešimų 
c Mandatų komisijos 
d. Nominacijų komisijos - pirm. Eugenijus Bartkus 

2. Rinkimai: 
a. Sąjungos pirmininko 
b. Valdybos narių 
c Garbės teismo 
d. Kontrolės komisijos narių 
e. Tarybos narių 

3. Nutarimų komisijos pranešimas ir priėmimas - pirm. Romas Veitas 
4. Klausimai ir sumanymai 
5. Seimo uždarymas 

1230-240 Pietus 
240-440 Lietuvių Tautinio kultūros fondo suvažiavimas 
440-4:15 Pertrauka 
4:l$-fcl5 „Vilties" draugijos suvažiavimas 
•30 Seimo užbaigimo vakarienė 

INFORMACIJA SEIMO DALYVIAMS 

Viešbutis - Hampton Inn Midway Airport Chicago/ Bedford Park 
6540 S. Cicero Avenue, Bedford Park, IL 60638 
Telef.: (708) 496-1900 

Susipažinimas seimo išvakarėse - penktadieni, rugpjūčio 30 d. 7 vai. va
karo Balzeko Lietuvių kultūros muziejaus „Crystal Room" 

Pamaldos J. C. Jėzuitų koplyčioje. 5620 & Oaremont, Chicago, IL 60636 

Dvasininkai dalyvavę Lietuvos Vyčių 83-jo suvažiavimo atidarymo šv. Mišiose Šv. Kazimiero 
bažnyčioje, Brockton, MA, š.m. rugpjūčio 8 d. Arkivyskupo John McCormack kairėje — Šv. 
Kazimiero parapijos klebonas kun. John Prūsaitis, o dešinėje — Lietuvos Vyčių organizacijos dva
sios vadas kun. Juozas Anderlonis. 

Nuotr. R. Juškaitė* 

pildo rimtas spragas, kurios ker
ta amerikiečių dvasinę sveika
tą. Būtent: per savo spaudą, per 
visuomeninę, kultūrinę ir poli
tinę veiklą, Amerikos lietuviai 
panaikina tą banalų paviršuti
niškumą, užkrečiantį žmones, 
kurie maitinami vien tik Hol-
lywood firmais ir televizija. 

Pateikiu toki pavyzdį. 
Amerikos lietuvaitė ištekėjo 

už airių kilmės amerikiečio. Šis 
nenorėjo, kad jų vaikai daly
vautų lietuviškoj veikloj, tai 
taip ir buvo. Tačiau, kai vaikai 
paaugo, vyras pastebėjo, kad 
visi kaimynų airių vaikai slam
pinėja gatvėje, pradeda gir
tuokliauti ir patraukti policijos 
dėmesį. Tuo tarpu jis pastebėjo, 
kad Amerikos lietuvių vaikai 
važinėja į šeštadieninę mokyk
lą, lanko šokių grupes, vyksta 
į žiemos ir vasaros kursus, 
stovyklas. Airiai amerikiečiai 
neturėjo ką veikti, nuobodžiavo 
ir merdėjo, o Amerikos lietuviai 
vaikai buvo gražiai užsiėmę, 
ugdė savo asmenybę. Šis airis 
amerikietis tada prirašė savo 
vaikus į lietuvių tautinių šokių 
grupę ir pats juos ten veždavo. 

Galime pasidžiaugti, kad 
Amerikos lietuvių sukurtos ir 
išlaikomos vasaros stovyklos 
yra nepralenkiamos. Palyginkite 
ateitininkų ir skautų lietuvių 
stovyklas su bet kokia kita 
stovykla Amerikoj ir nustebsite, 
koks didelis skirtumas. Lietu
vių stovyklos yra daug kartų 
pranašesnes ir žymiai mažiau 
kainuoja. Amerikos stovykos, 
kaip beveik visas jaunimo au
klėjimas, bazuojasi vien sportu. 
Lietuviškos stovyklos be sporto 
turi ir muzikinį, meno, kultūri
nį, religinį auklėjimą. Ir net 
suspėja išleisti laikraštėlį. 

Kodėl toks lietuvių pranašu
mas? Man rodos, kad tai kyla iš 
fakto, kad lietuvių kultūra turi 
dar kaimo pagrindą, o stovykla 
atkuria lietuvišką kaimą gam
toj, kur visi sudaro vieną didelę 
šeimą. Šioj kaimo erdvėj lietu
viška dvasia turi progos pasi
reikšti. Lietuviškų stovyklų 
darbuotojų energija, entuziaz
mas ir sumanumas yra tiesiog 
stebuklingas. Vaikai stovyklau
tojai šią stovyklą palieka verk
dami, nes jaučia, kad jie palieka 
savo lietuviškas šeimas. 

Antai, lietuviška kultūra nie
kad neišvystė savo valstybinio 
gyvenimo taisyklių. Lietuvius 
vis valdė rusas komisaras, len
kas valdininkas arba komunis
tas politnikas. Tarpukario ne
priklausomybė buvo per trum
pas laikotarpis išvystyti tikras 
demokratines valstybingumo 
tradicijas. Neturėdamas savo 
lietuviškų valdymo tradicijų, o 
patekęs į valdžią lietuvis valdi
ninkas elgėsi kaip feodalas. 
Kaimo gyvenime visi viens ki
tam bando padėti, rūpinasi ben

dru gėriu, išgyvena kaimynų 
nelaimę. Tačiau, patekę i 
valdžią šio kaimo vaikai pasida
ro groboniški, savanaudžiai ego
istai. Jie rūpinasi tik savo 
materialine būkle, siekia kitus 
kuo daugiau išnaudoti, į kaimy
ną žiūri, ne kaip į žmogų, bet 
kaip į padarą. 

Kas norėtų su manim ginčy
tis, tai kviečiu paaiškinti šį 
įvykį. Lietuvoj dabar gyvena 
daug KGB kolabrantų, kurie 
savo kaimynus žiauriai nu
skriaudė, išdavė juos į tremtį ir 
į kankinimo kameras. Tačiau 
nei vienas šių žmonių dabar 
nėra kaltinamas. Vienintelis 
žmogus, kuris dabar Lietuvoj 
kaltinamas kagebė kolaborantu, 
yra asmuo, kuris negyveno Lie
tuvoj, visa gyvenimą pašventė 
Lietuvos valstybei ir neseniai 
iškeliavo į amžinybę. Ant jo 
neseniai supilto kapo beria 
šmeižtus gydytojas, išeivijos 
politikas. 

Taigi, mes Amerikos lietuviai, 
bent galim džiaugtis, kad gyve
name 700 metų anglosaksų su
kurtoje demokratinėj tradicijo
je, kuri sukūrė nepralenkiamą 
materialinę gerovę. Netobulu
mų šiame gyvenime visad buvo 
ir bus, tačiau galim pasidžiaug
ti, kad Amerikoje bankai paly
ginti saugūs, sveikatos sistema 
pasaulyje geriausia, vaikams 
mokslo galimybės neribotos, 
galima visą gyvenimą išgyventi 
ir kyšiu niekam nereikia siūly
ti. Toks gyvenimas kitų kraštų 
žmonėms yra neįsivaizduoja
mas. Šią Vakarų kultūrą pa
gimdė katalikų tikėjimas ir 
krikščioniška kultūra nuo ku
rios Vakarai bando atsiriboti. 
Manau, kad daug kas su šiuo 
teigimu nesutiks, tačiau aš jų 

prašyčiau paaiškinti, kodėl tik 
Vakarų kultūroje, kurioje buvo 
išvystyta tokia pagarba ir meilė 
Dievo Motinai Marijai, moterys 
yra gerbiamos ir saugomos vi
suomenės bei valstybiniais 
įstatymais? Kodėl feminizmas 
su visais iškrypimais yra įma
nomas tik Vakarų kultūroje, o 
ne Japonijoje, Kinijoje arba In
dijoje? Daug kur pasaulyje 
moterys yra priverstos ištekėti 
už vyrų, kurie yra joms 
parinkti, jos šeimoj mušamos ir 
užmušamos, o finansinių ir 
asmeninių teisių neturi. 
Moterys įgavo teises Vakarų 
pasaulyje pamažu, kai 
krikščionys vyrai pagaliau su
prato, kad Dievas parinko ateiti 
į pasaulį per moterį. Tą moterį 
gerbė ir išaukštino virš visų 
kitų žmonių. Krikščionybė pa
brėžė ir vis pabrėžia, kad ve
dybos, t.y. vieno vyro ir vienos 
moters susijungimas visam gy
venimui su tikslu vaikus priim
ti ir auklėti, yra šventas 
dalykas. 

Kai aš pradėjau rašyti apie 
Lietuvos mediciną, Čikagos 
žmones ant manęs pyko. Dabar 
niekas manęs nebara, patys 
meta kritišką žvilgsnį į Lietu
vos gyvenimą. Dabar mane 
daug kas kritikuoja, kad aš per 
daug iškeliu savo „asmeniškus" 
rel iginius įsitikinimus. Si 
išeivijos buržauzija nesąmonin 
gai kartoja komunizmo šūkį, 
kad religinis gyvenimas turi 
būti asmeniškas, bet nedrįsk 
iškelti viešumon. Viešas gyve
nimas be religinių, moralinių 
gairių pasidaro buržuazinis 
patogumo siekimas. Kitų pagal
ba pasidaro filantropija dėl savo 
pasitenkinimo ir visuomenės 
pagyrimo. 

TRANSPAK 
Siuntiniai į Lietuvą laivu su pristatymu į namus. 

Skubiems siuntiniams AIR CARGO 
Komercinės siuntos pagal susitarimą. 

Pinigai pervedami doleriais 
nuo išsiuntimo dienos į gavėjo 

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

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

valstijos leidimą. 
MAISTO SIUNTINIAI. 

Siųskite per seniausią siuntinių į Lietuvą įstaigą. 

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

Lietuvoje visi komunistai per
simetė į kapitalizmą. Šiem nau
jiem kapitalistam nepasiseks, 
nes jie patys žino, ir daug metų 
skelbė, kad buržuazija yra se
niai atgyvenusi visuomeninė 
yda. Buvęs komunistas kapita
listas yra didžiausias veid
mainys. Jo vaikai, Lietuvos 
jaunimas, jo atsisakys, jų gobšu
mu pasibaisės. Teks laukti nau
jos politinės revoliucijos arba 
naujos dvasinės revoliucijos, 
kurioje bus vėl reikalaujama, 
kad žmogus — lietuvis tarnautų 
savo artimui, taip, kaip buvo 
daroma kaimo gyvenime, krikš
čioniškoj kultūroje. 

Ar išeivija turi gana dva
sinės energijos pasiūlyti to
kį dvasinį atgimimą Lietu
vai? Kažin? Dabartinės išei
vijos šaknys kyla iš miesto, 
kuriame religinis ir dvasinis 
gyvenimas buvo tik paviršutinis 
dalykas. Gyvenimo esme buvo 
materialiniai patogumai ir 
visuomeninis prestižas. Ameri
koje gimę lietuviai yra per daug 
paveikti Amerikos materializ
mo, nureligėjimo ir asmeniško 
gyvenimo rūpesčių. Dvasinio 
atgimimo teks laukti iš pačios 
Lietuvos ir ją paremti savo 
maldomis. 

Lietuvoje skundžiasi, kad 
išeivijos lietuviai per daug 
kritikuoja. Tačiau kritika turi 
savo vietą, yra net reikalinga. 
Jėzus kritikuoja veidmainius. 
Tėvų pareiga yra duoti pastabas 
savo vaikams. Mokytojų, gydy
tojų ir teisėjų darbas reikalau
ja, kad jie bandytų pakeisti 
žmonių neteisingumą ar nesvei
ką elgesį. Demokratija neišsilai
kytų be visos kritikos ir taiklios 
laisvos ir teisingos spaudos. 

„ D R A U G O " R Ė M Ė J A I 

Aukos siunčiant laikraščio 
prenumeratą. 

55.00 dol. Jonas Paliulis, 
Waterbury, Ct., kun. V. Paval-
kis, Ph D. Milpitas, CA; Janina 
Žygas, N. Riverside, IL; dr. Pr. 
Budininkas, Juno Beach, FL; 
Joseph Bernot, Union, NJ; Algis 
Bačanskas, Fallbrook, CA; 

50.00 dol. Stasys Dalius, 
Hamilton, Ont., Kanada; Kęstu
tis Petrauskas, Lagūna Beach, 
CA; 

30.00 dol. Filomena Tarulie-
nė, Oak Lawn, IL; Alfonsas 
Rauckinas, Lockport, IL; Kazys 
Gudauskas, Baltimore, MD; 

25.00 dol. R. Kriščiūnas, Can 
ton, NY; Philomena Peleckas, 
Chicago, IL; Antanas Marma, 
Chicago, IL; 

20.00 dol. Stasys Anciulis, 
Twin Lakęs, WI; 

15.00 dol. Leonardas Jakaitis, 
Hornby Ont., Kanada; Antanas 
Matyzius, Stockbridge, MI; V. ir 
O. Gutauskas, Harbert, MI; 

10.00 dol. Antanas Drutys, 
Chicago, IL; M. Vansauskas, 
Lyons, IL; R. Malciauskas, Ca-
lumet City, IL; Jadvyga Gri
nius, Detroit, MI; 

55.00 dol. Stasys Ponulis, 
Kenosha, WI; kun. J. Joseph 
Svirskas, Haverhill, MA; Vyt. 
Kupcikevičius, Oak Lawn, IL; 

50.00 dol. Irma Laisvėnaitė, 
Hickory Hills, IL; Albertas Mel 
ninkas, Waterbury, CT; 

40.00 dol. G. ir O. Melnykas, 
Hamilton, Ont., Kanada; John 
Stankus, Hamilton, Ont., Kana
da; Aldona Riškus, Burbank, IL; 

30.00 dol. Irena A. Jansonas, 
Ostervil le, MA; Karolis 
Milkovaitis, Yorba Linda, CA; 

25.00 dol. Dr. E. ir R. Šilgalis, 
Euclid, OH; A. ir J. Musteikis 
(Lariat motei), Fallon, NV; Ire
na Ancerys, Porter, IN; Ona ir 
Kostas Žolynas, Ormond Beach, 
FL; Aušrelė Sakalaite, Omaha, 
NE; Korp! Giedra (per iždininkę 
Giedrę Gillespie), Chicago, IL; 
Laima Braune, Oak Brook, IL; 
Pranas Michelevicius, St. Pete 
Beach, FL; Teresė Landsbergie
nė, Upper Marlboro, MD; Ange
lė Venclova, Madison, WI; 

20.00 dol. NV. Aukštuolis, 
Munster, IN; Zenonas Tumosa, 
Toronto, Ont., Kanada; Aleksas 
Lapkus, Bridgeview, IL; Stasė 
Didžiulienė, Cicero, IL; Ona 
Jankauskas, Algonac, MI; Juo
zas Kazakevičius, Eagle Rock, 
MO; 

15.00 dol . Sisters of St. 
Casimir, Villa Joseph Marie 
Convent, Holland, PA; Ignas 
Skirgaudas, San Diego, CA; 
Jonas Kemeza, Waterbury, CT; 
Modestas Kevalait;s, Fallbrook, 
CA; Pranas Stirbys, New Bri-
tain, CT; Bronius Underys, 
Chicago, IL; dr. R. Petrys, San 
Jose, CA; kun. Jonas Gasiunas, 
So. Pasadena, Fl; Lucia Tvirbu-
tienė, So. Boston, MA; 

10.00 dol. Anne Žakas, Wash-
ington, PA; Stasys Zvirblys, 
Hamilton, Ont., Kanada; Leo 
Pilipavičius, Mississauga, Ont., 
Kanada; Regina Raubertaitė, 
Philadelphia, PA; Stasys 
Škėma, Toronto, Ont., Kanada; 
Helen H. Z. Carter, Chicago, IL; 
Vytautas Strolia, Fair Lawn, 
NJ; Vincas Saras, Los Angeles, 
CA; Rūta ir Kęstutis Sušinskas, 
Lemont, IL. 

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

RUSIJOJE DAUGĖJA 
KATALIKŲ 

Maskvos arkivyskupas Ta-
deuszas Kondrusiewiczius tei
giamai įvertino pirmuosius 
penkerius Katalikų Bažnyčios 
legalios egzistencijos Rusijoje 
metus. Kaip gegužės 15 dieną 
pranešė Vatikano radijas, ar
kivyskupas priminė, kad gali
mybę įsteigti vietinę Katalikų 
Bažnyčią atvėrė prezidento Mi
chailo Gorbačiovo susitarimai 
su popiežiumi Jonu Pauliumi II. 
Parapijų per šiuos penkerius 
metus padaugėjo nuo 2 iki 86, 
iš kurių 52 parapijos sukurtos 
Rusijos azijinėje dalyje Rusijo
je šiuo metu dirba kunigai iš 16 
užsienio šalių, o Sankt Pater 
burgo katalikų kunigų semina
rijos trečiame kurse studijuoja 
33 jauni vyrai. 

(„Bažnyčios žinios", Nr. 101 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
BERNICE ŽEMGULIENĖ 

Minint mūsų mylimos Mamos ir Močiutės, kurios ne 
tekome 1995 m. rugpjūčio mėn. 21 d., mirties sukaktį, šv Mi 
Aios už velionę buvo aukojamos š.m. rugpjūčio mėn 21 d 7 
vai. ryto Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje 

Prašau gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti velionę 
Bernice savo maldoje 

Nuliūdę duktė Mary Ana Malas, žentas Leonard, 
sūnus Walter Žemgulis, marti Isabella; anūkai: James 
Malas, Cynthia su vyru Steve Wardinski, Debra Malas, 
Mark, Matthew, Tracy, Michae! ir Jonathaa Žemgaliai; 
proanūkas Ryan WardinskL 
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1996 m. rugpjūčio mėn. 22 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
Pasaulio lietuvių centras 

Lemonte rudens sezoną pradės 
rugsėjo 21 d., 6 vai. vak., Litera
tūros vakaru, centro didžiojoje 
salėje. Programą atliks rašytoja 
Birutė Pūkelevičiūtė. Prašome 
šią datą pasižymėti savo kalen
doriuje. Literatūros vakarą 
rengia PLC renginių komitetas. 

Birutė Pūkelevičiūtė 

BALFo gegužinė, numatyta 
rugpjūčio 25 d., dėl susidėjusių 
aplinkybių, šiais metais ne
įvyks. Visi, kurie buvo nutarę 
dalyvauti gegužinėje, prašomi 
gausiau aukoti, kai spalio 
mėnesį vyks BALFo aukų vajus. 

Lietuvių dailės muziejuje 
Lemonte dar tebeveikia dail. 
Povilo Puzino kūrybos paroda ir 
tęsis iki rugpjūčio 31 d. (ati
daryta birželio 15 d.), o po to 
dailės kūriniai bus grąžinami į 
Lietuvą. Visuomenė kviečiama 
pasinaudoti paskutine proga ir 
parodą aplankyti. 

Šv. A n t a n o p a r a p i j o j e , 
Cicero, IL, sekmadienį , 
rugpjūčio 25 d. Misiąs 11 vai. 
laikys kun. Renaldas Reivy-
tis. Kilęs iš Palangos ir pri
klausantis Telšių vyskupijai, 
kun. Reivytis šį pavasari gavo 
licenciatą iš biblinės teologijos 
Gregorianumo univers i tete 
Romoje ir prieš tai taip pat 
Romoje baigė Šv. Kryžiaus in
stitutą. Šią vasarą lankydama
sis Amerikoje, kun. Reivytis 
pravedė rekolekcijas Nekalto 
Prasidėjimo seserų vienuolyne, 
Putnam, CT. 

Saulius Šimoliūnas, Detroit, 
MI. atsiuntė „Draugo" laik
raščiui 65 dol. auką. Stengia
mės, kad tas vienintelis lietuvių 
dienraštis užsienyje būtų įdo
mus, jungiantis visus lietuvius. 
Esame dėkingi už nuoširdumą 
ir pagalbą. 

x Amerikos lietuviai labai 
daug aukoja ir padeda Lietu
vos nelaimingiems vaikams: po 
$25 aukojo — A. Kavaliūnienė 
iš Chicagos ir Mari e M. Baigi s 
iš Northeast, PA; $10 - St. Stro-
kienė, Chicago, IL ir kiekvieną 
mėnesį $10 atsiunčia Jurgis De-
reška iš Lyndhurst, OH. Gerie
siems aukotojams dėkojame! 
„Lietuvos Našlaičių g lobos" 
komitetas, 2711 W. 71 St., 
Chicago, IL 60629. 

(sk) 

x TRANSPAK praneša: 
„Lietuvos kaimuose 1993 m. gy
veno 1,187,500 žmonių, o pra
ėjusiais metais — 1,193,510. Su
prantama, atitinkamai mažėja 
miestuose: nuo 2,549,000 (1993 
m.) iki 2,501,400 (1996.01.01)". 
Pinigai, siuntiniai ir komer
cinės siuntos į Lietuvą. Mais
to siuntiniai TRANSPAK, 
2638 W. 69 St., Chicago, IL, 
tel. 312-436-7772. 

(sk) 

x Maloniai kvieč iami atsi
lankyti į A. L. Tautinės S-gos 
seimo pokylį rugpjūčio 31 d. 7 
vai. vakaro Balzeko muziejaus 
Gintaro salėje. Informacijai 
skambinti Valiukėnienei 312-
581-4420. 

(sk) 

J A V LB Lemonto apylin
kės va ldyba š.m. kovo mėnesį 
iš savo iždo paskyrė švietimui 
800 dol., kultūriniams rei
kalams — 630 dol., lietuviškai 
spaudai ir radijo laidoms — 600 
dol., Sibiro tremtiniams bei ki
toms institucijoms Lietuvoje 
daugiau kaip 2,500 dol. Žinome, 
kad doleriai ant medžių neauga 
— juos reikia „kruvinu prakai
tu" uždirbti. Tarp suplanuotų 
darbų svarbi šių metų valdybos 
užduotis — ir rūpestis — yra 
gegužinė, rengiama rugsėjo 8 
d., sekmadienį, Pasaulio lietu
vių centro aplinkoje. Visi kvie
čiami! 

Sharon K. Nelson iš Brook-
field, WI, džiaugiasi, kad jai į 
rankas pateko „Draugo" angliš
kosios laidos pavyzdys ir tikisi, 
kad šios laidos bus tęsiamos 
toliau, nes ji, kaip ir daugelis 
lietuviškai nemokančių ir ne
galinčių skaityti dienraščio 
lietuvių kalba, mielai skaitytų 
anglišką laidą, nes labai domisi 
Lietuvos bei lietuvių visuo
menės gyvenimo reikalais. Sa
vo žodžius Sharon Nelson pare
mia ir 100 dol. auka. Esame la
bai dėkingi. 

Daugumas dienraščio skai
ty tojų jau gavo , ,Draugo" 
laimėjimų bilietėlių knygeles. 
Maloniai prašome išplatintų 
bilietų šakneles ir čekius at
siųsti „Draugo" administracijai 
ne iki rugsėjo 27 d., kaip klai
dingai pažymėta administra
cijos laiške, pridėtame prie 
knygelių, bet iki rugsėjo 22 d., 
kad šaknelės patektų į kitų 
tarpą ir turėtų galimybę laimė
ti „Draugo" metinio pokylio 
metu rugsėjo 22 d. Martiniąue 
salėje. 

Alina Vadeiš ienė ruošiasi 
linksmai laiką praleisti su savo 
ir dienraščio „Draugo" draugais 
bei pažįstamais pokylyje, kuris 
vyks Martiniąue salėje rugsėjo 
22 d. Ji jau užsisakė viso stalo 
bilietus į šį metinį „Draugo" 
pokylį. 

Petras Gauronskas , Santa 
Monica, CA, siųsdamas „Drau
go" laikraščio prenumeratos 
mokestį, dar pridėjo 105 dol. 
Auka dienraščiui yra vertinga 
dovana, aukotojas-mielas drau
gas. Nuoširdus ačiū už dosnią 
pagalbos ranką. 

Stasės Vaišvi l ienės gimta
dienio proga vietoje dovanų 
svečiai ir viešnios suaukojo 525 
dol. „Montessori knygos Lietu
vai". 1996 m. pavasarį buvo 
trečia kursų dalis ir lietuviškų 
diplomų įteikimas. Mūsų — 
Amerikos lietuvaičių — vestas 
kursas pripažintas Amerikos 
Montessori draugijos, todėl atli
kusios visas užduotis, turinčios 
bakalauro laipsnį ir pristačiu
sios reikalingą dokumentaciją 
gaus Amerikos Montessori auk
lėtojos diplomą. Dr. M. Montes
sori ir apie ją rašytos knygos bus 
didelė dovana diplomantėm. 

Palaimintojo Jurgio Matu
laičio misijoje nesenai suorga
nizuotas vaikų choras, kuriam 
vadovauja muz. Darius Polikai 
tis. Po vasaros atostogų choras 
vėl pradės repeticijas ir giedos 
vaikų Mišiose, kaip anksčiau. 
Iki šiol choras dar neturi vardo, 
todėl misijos parapijiečiai 
prašomi siūlyti savo pavadi 
nimus šiam „ naujagimiui" cho
rui. Pageidaujama, kad vardas 
tebūtų iš vieno žodžio. Pasiūly
mus padaryti tel. 708-241-0074, 
choro vadovui D. Polikaičiui. 

x N A M A M S PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. Kreipkitės 
į Mutual Federal Savings , 
2212 West Cermak Road. Tel. 
(312) 847-7747. 

(*> 

LIETUVA ĮVERTINA LML 
PARAMĄ 

Nuo š.m. birželio mėnesio pra
džios Sveikatos apsaugos minis
terija iš JAV labdaringos orga
nizacijos Lithuanian Mercy Lift 
gavo keturiolika 75 kubinių 
metrų talpos labdaros siuntų, 
kurių bendra vertė yra per 8 
milijonus litų. Labdaros siun
tose buvo vaistų (kardiologinių, 
antihepertezinų, antibiotikų, 
nuskausminančių ir kitų), bal
dų ligoninėms, vienkartinių me
dicinos priemonių, higienos ir 
valymo priemonių. 

Gautos medicinines priemo 
nės ir vaistai buvo paskirstyti 
per rajonų centrines, universi
tetines ir miestų ligonines, ki
tas asmens sveikatos priežiūros 
įstaigas, labdaros vaistines ir 
kai kurias visuomenines lab
daringas organizacijas. 222 li
goninės, poliklinikos, reabilita
cinės ligoninės, senelių prie
glaudos, kūdikių namai ir kitos 
organizacijos gavo šios vertingos 
pagalbos. 

Nuo 1991 metų Lithuanian 
Mercy Lift siunčia labdaros 
siuntas, remia Lietuvos sveika
tos apsaugos sistemą ir yra pa 
grindinis labdaros teikėjas 
Sveikatos apsaugos ministerijai. 
Šiuo metu esant sudėtingai eko
nominei situacijai, ta pagalba 
yra ypač svarbi ir vertinga. Be 
Lithuanian Mercy Lift būtų 
sunkiau suteikti medicinos 
pagalbą mūsų sergantiems 
žmonėms. 

Paulius G. Bindokas 
Sveikatos apsaugos ministerijos 
Labdaros skirstymo ir kontrolės 

komisijos pirmininkas 

Kaip matome iš šio trumpo 
straipsnelio, Lithnuanian Mer
cy Lift pagalba Lietuvai yra ne 
tik labai vertinga, bet ir būtina, 
kad ir toliau lengvintų ligonių 
būklę, padėtų sumažinti jų 
kančias, o medicinos personalui 
suteiktų galimybę veiksmin
giau atlikti savo darbą. LML 
ruošia „Artimo meilės meno" 
puotą, vyksiančią Čikagos Me
no institute rugsėjo 7 d. Jeigu 
dar neprisiruošėte rezervuoti 
vietos, prašoma tai padaryti, 
skambinant vakarais tel. 708-
442-8297. 

Kas iki šiol nepažįsta Ričar
do Šoko muzikinės veiklos ir jo 
orkestro smagios muzikos, 
dažnai linksminančios lietuvių 
visuomenę pokyliuose bei ki
tomis progomis. Jo orkestras 
linksmins ir dienraščio „Drau
go" puotos svečius, atsilankiu
sius j Martiniąue salę rugsėjo 22 
d., sekmadienį, 4 vai. p.p. 

A. Ratkelis, So. Lagūna Beach. 
C A, vėl atsiuntė „Draugo" laik 
raščiui 100 dol. Malonu, kad 
dienraštis nėra užmirštas, nuo
širdus ačiū už auką, kuri 
palengvins moraliai ir finan 
siniai jo leidimo darbus 

ĮDOMI VIEŠNIA 

„Draugo" redakciją pirmadie
nį, rugpjūčio 19 d, aplankė 
viešnia iš Lietuvos — Zita Kel-
mickaitė, lydima JAV LB Švie
timo tarybos pirm. Reginos 
Kučienės. Z. Kelmickaitė pen
kias savaites praleido Dainavos 
stovykloje, kur jai teko susipa
žinti su ateitininkais jaunučiais, 
sendraugiais, moksleiviais, o 
taip pat su lituanistinių mokyk
lų mokytojais jų studijų savai
tėje. Mums taip pat verta susi 
pažinti su šia išskirtine asmeny
be, apie kurios kultūrinę-etninę 
veiklą jau ne kartą girdėjome ir, 
be abejo, dar daug girdėsime. 

Zita Kelmickaitė Lietuvos 
valstybinėje konservatorijoje 
(dabar — Lietuvos muzikos aka
demija) studijavo muzikos isto
riją, vėliau Peterburge studijavo 
etnomuzikologiją Teatro, kine
matografijos ir muzikos in
stituto aspirantūroje. Pagrindi
nė, domėjimosi sritis — tradici
nės lietuvių kultūros gyvavi
mas, reiškimosi formos šiuolai
kinėje Lietuvos kultūroje. įvai
rius šios temos aspektus Z. Kel
mickaitė yra gvildenusi moks
linėse konferencijose Lietuvoje, 
Rusijoje, Austrijoje. Olandijoje, 
Vokietijoje, o taip pat 1989 metų 
kultūros kongrese Amerikoje. 
Svarbi Z. Kelmickaitės veiklos 
sritis — tradicinio lietuvių folk
loro propagavimas radijo, tele
vizijos laidose, o taip pat 
įvairiose liaudies meno Šventė
se. 1987 ir 1993 metais ji buvo 
tarptautinio folkloro festivalio 
„Baltica" režisierė ir meno 
vadovė. Jau daugelį metų bejos 
vadovavimo neapsieina kasme
tinis Vilniaus miesto tarptauti
nis folkloro festivalis „Skamba, 
skamba kankliai'' Yra parašiu
si penkis scenarijus televizijos 
dokumentiniams bei muziki
niams filmams; „Dainuoja Nijo
lė Ambrazaitytė". „Dienos, me
tai — visas gyvenimas" apie dai
nininką Virgilijų Noreiką, Lie
tuvos konservatorijai „-50", 
„Baltica - 87", „Baltica - 93", 
neseniai baigė dokumentinio fil
mo „Viešpaties angelas apreiš
kė..." apie senuosius, kaime dar 
esančiuosius, laidotuvių giedo
tojus. Šiuo metu baigia ruošti 
CD „Senosios lietuvių katalikų 
laidotuvių giesmės". Padaryti 
Kretingos, Tauragės rajono Ba
takių, Kelmės rajono Karklėnų, 
Punsko kaimų giedotojų įrašai. 

Šiuo metu Zita Kelmickaitė 
yra Lietuvos muzikos akademi
jos docentė, dėstanti visuotinę 
muzikos istoriją, o taip pat 
dainuojamąją tautosaką etno
muzikologams, redaktoriaus, 
folkloro ansamblio vadovo spe
cializacijas magistrams bei spe
cialybę būsimiesiems muzikolo
gams ir etnomuzikologams 

1989 metais su Vilniaus uni 
versiteto folkloro ansambliu 
„Ratilio" buvo atvykusi koncer
tuoti į Šiaurės Ameriką ir iki 
šiai dienai sėkmingai jam vado-

„Lietuvos Vaikų vilties" globotiniai su mamytėmis s.m. liepos pradžioje turėjo progą pamatyti 
Lietuvos olimpines krepšinio komandos žaidynes Rosemont Horizon salėje. Iš kaires: MonVttas 
Liūlys su mama Ramute, Leonora Urbonavičienė su sūneliu Robertu, Regimantas Nemkevicius 
su mama Virginija. 

vauja. Per tą laiką pasikeitė 
ansambliečių kartos, apsilanky
ta su koncertais Šveicarijoje, 
Vokietijoje, Italijoje, Suomijoje,. 
Už etninės kultūros puoselėjimą 
1996 m. Z. Kelmickaitei buvo 
paskirta J. Basanavičiaus pre
mija. Be to, Z. Kelmickaitė yra 
katalikų radijo „Mažoji studija" 
muzikinių laidų „Muzikos me
nas" redaktorė ir vedėja. 

„DRAUGAS"LAUKIA 
SAVO DRAUGU 

Turbūt jau visi daug sykių yra 
skaitę ir žino, kad rugsėjo 22 d., 
sekmadienį, 4 vai. p.p., Marti
niąue pokylių salėje rengiamas 
„Draugo" metinis pokylis. 
„Draugo" leidėjai tikisi, kad 
skaitytojai bei draugai ir šiemet 
į šį šeimyninį renginį gausiai 
atsilankys. Ypač tikisi, kad įvai
rios organizacijos ir draugijos, 
kuris naudojasi „Draugo" 
paskutiniojo puslapio pra
nešimų skyriumi, pasistengs 
stalus užsisakyti. Gyvenime 
beveik viskas vyksta aiškiu ir 
suprantamu dėsniu: „Ranka 
ranką plauna". Tad visi tie, 
kurie naudojasi „Draugu", 
aprašant savo veiklą ar rekla
muojant įvairius renginius, 
turėtų pirmieji žinoti ir supras
ti: jeigu nebus „Draugo", tai 
niekas apie jų veiklą nežinos! 
Jeigu nebus informacijos — tai 
visokia mūsų veikla visai su
stos. O, be to. kuomet mes gyve
name taip išsisklaidę, tai reikia 
nors sykį j metus su toliau gyve
nančiais pažįstamais susitikti. 
Taip sakant, yra galimybė, ki
tus pamatyti ir save parodyti. O 
tam geriausia proga ir yra 
„Draugo" pokylis. 

Šiemet yra garantuotai gauta 
visa pokylių salė (praėjusiais 
metais buvo iškilęs su salės ad
ministracija nesusipratimas). 
Kuomet bus daugiau erdvės, tai 
bus ir daugiau progos su pažįs
tamais pabendrauti ar prie baro 
susitikus pasikalbėti. Šiame 
..Draugo" renginyje dalyvaus ir 
garbingas svečias, išeivijos vys 
kupas Paulius A Baltakis. 

M Marijos Nekalto Prasidėjimo >»s»nj rėmėjai savo metiniame pobūvyje susirinkime dainuoja 
..Ilgiausiu metu" Švč M Marijos Gimimo parapijos klebonui kun. Jonui Kuzinskui jo gimta 
dienio proga Susirinkimus vyko parapijos patalpose. 

Nuotr Zifmo Degučio 

O.F.M. Jis atvyksta ne spe
cialiai į šį renginį, bet yra ir kita 
proga, kuri gan tampriai ir su 
„Draugu" surišta. Tą patį 
sekmadienį Marąuette Parko 
lietuvių parapijos bažnyčioje, 
per šv. Mišias Marijai Reinienei 
ir dr. Petrui Kisieliui, bus įteik
ti popiežiaus Jono Pauliaus II 
jiems paskirti „Pro Ecclesia et 
Pontifice" (Už bažnyčią ir 
popiežių) medaliai. Tai yra už jų 
labdaringą vienuolijų bei ka
talikiškų organizacijų rėmimo 
veiklą. Manyčiau, kad jų veikla 
„Draugo" organizaciniame ir 
paramos darbe taip pat nebuvo 
užmiršta! 

Marija Remienė yra viena ka-
talikų spaudos draugijos 
direktorių ir direktorių tarybos 
sekretorė, „Draugo" renginių 
komiteto pirmininkė ir Draugo 
fondo kontrolės komisijos pirmi
ninkė. Dr. Petras Kisielius yra 
taip pat vienas Katalikų spau
dos draugijos direktorių, buvęs 
direktorių tarybos pirm. ir vi
suomet dalyvauja daugelio ka
talikiškų draugijų ir organi
zacijų veikloje. Abu yra lietuvių 
tarpe populiarus ir gerbiami 
asmenys. Manau, kad ir „Drau
go" skaitytojams jie gerai 
žinomi. Nežinau, ar pokylyje 
bus numatytas jiems koks nors 
pagerbimas ar pristatymas. O 
gal ir be numatymo gali spon
taniškai susidaryti, nes jie abu 
yra verti žmonių padėkos. 

J. Žygas 

TREČIADIENIO MUZIKINĖ 
POPIETĖ 

Trečiadienio, rugpjūčio 14 d., 
popietė buvo skirta muzikui Al
gimantui Bamiškiui, kuris at
vyko labai punktualiai, kartu 
atsigabendamas ir vargonėlius. 
Ir taip visą dainų programą 
atliko, palydėdamas vargonėlių 
muzika. 

Programų vadovė Elena Siru
tienė išreiškė savo pasiten
kinimą, kad tiek daug svečių at
vyko j „Seklyčią". Jų tarpe ir 
viešnia iš Kauno, medikė Lidija 
Barniškiene, kuriai mes visi 
paplojome. Pranešė, kad vaka
rykšte ekskursija autobusu pui
kiai pasisekė. Kviesdama A. 
Barniškj programai, ji pareiškė, 
kad jisai visada „Seklyčioje" yra 
mielai laukiamas, nes be muzi
kos ir dainų gyvenimas būtų 
daug liūdnesnis. 

Pirmoji daina buvo „Šiandien 
mums visiems kartu taip links
ma", kuri praskambėjo tikrai 
linksmai, nes buvo užsiminti 
meilės motyvai. 

Antroji buvo visiems pažįs
tama, populiari dainelė — „Aš 
myliu vasaros rugiagėles", dar 
Dolskio dažnai dainuojama Lie
tuvoje. Paskui dainavo: 
„Gražiausia žeme", aišku tai 
mūsų tėvyne Lietuva. „Mano 
tėvyne"; dainos patriotiniais 
motyvais visiems labai prie šir
dies tėveliai čia gyveno, ir aš 
čia gyvenu..." „Kaštonai", ap
dainuojant kaštonus krinta la
bai žali ir geltoni... „Krantų 
gėlė", kur apdainuojama meilė 
ir jūros bangos. „Pušelė" šiek 
tiek pažįstama, apie siūbuo
jančią vienišą pušį. 

Programų vadovė paskelbė 
trumpą pertraukėlę, tuo tarpu 
uoliosios talkininkės Gaiga
lienė ir B. Zeikienė visus vai
šino vynu. 

Po pertraukos A. Barniškis 
paskelbė, kad dabar bus dainuo
jamos dainos pagal užsakymą. 

Pirmoji užsakytoji daina — tai 
populiarioji: „Žemėj Lietuvos 
ąžuolai žaliuos", į kurią įsijun
gė visa salė. 

Toliau apie Nemuną... „Miš
kas ūžia pamažu, oi kaip Lietu
voj gražu"... 

Ir dar viena daina, išjudinusi 
visus, tai „Dainuokim, aukštai
čiai, dainuokim, žemaičiai, dai
nuokim, visa Lietuva. 

Ir vėl populiari dainelė: 
„Graži Lietuva, kaip gėlelė žydi 
visada... 

Kita, rečiau girdėta — „Ma
žam kambary ugnelę kuriu... 

Užbaigė dainele „Pavasario 
dienos". 

Visų plojimai parodė, kad dai
nos tikrai pralinksmino ir pri
minė jaunystės laikus, o ir pats 
dainininkas dar jaunas, jo stip
rus balsas ir skambi vargonėlių 
muzika suteikė popietei pakilią 
nuotaiką, užtat susilaukė 
gausybės plojimų. 

E. Sirutienė visų vardu, reiš
kė nuoširdžią padėką ir prašė 
visus pasilikti pietų. Be to, pra
nešė, kad kitą trečiadienį 
matysime vaizdajuostę apie 
Lietuvą, Latviją ir Estiją. 

Pasistiprinę pietumis, visi 
gerai nusiteikę skirstėsi namo, 
tikėdamiesi pasimatyti būsimo 
trečiadienio popietėj. 

Apol. P. Bagdonas 

Laima Šulaitytė-Day, anks
čiau buvusi profesionali aktorė, 
vėl daugiau jungiasi į amerikie
čių teatrinę veiklą. Praėjusį 
savaitgalį ji baigė vaidinti 
trečiąjį veikalą vaikams, kuris 
buvo parodytas „Bowen Park 
Theatre for Young Audiences" 
VVaukegane. Čia vasaros metu 
buvo pastatyti trys veikalai, 
kurie būdavo rodomi po dvi sa
vaites su vienos savaitės per
trauka. Kiekvieno veikalo buvo 
duota po 16 spektaklių, tad 
Laima iš viso turėjo 48 pasi
rodymus. Dabar Laima yra pa
kviesta ir pradėjo repetuoti 
vaidinimą suaugusiems, kurio 
premjera bus rugsėjo 13 d. tame 
pačiame teatre. Pavasarį ji pasi
rodė kitame teatre Palatine, IL. 
Ji su savo šeima gyvena Evans-
ton, IL. 

S tasys Džiugas, kaip ir 
kitais metais, vėl užsisakė stalą 
į dienraščio „Draugo" metinį 
pokylį, rengiamą rugsėjo 22 d., 
sekmadienį, Martiniąue salėje. 
Jis visuomet mielai paremia 
„Draugo" renginius, nes gerai 
supranta dienraščio leidimo pro
blemas ir finansinius sun
kumus. 

Be jokio atskiro mokesčio 
Lithuanian Mercy Lift puotos 
svečiai galės pasigerėti Chagail 
vitražų galerija, esančia Meno 
instituto patalpose Čikagoje. Po
kylis vyks rugsėjo 7 d. Dar ne
vėlu užsisakyti vietą, paskam
binant tel. 708-442-8297. 
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