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Rinkimams
artėjant

Lietuvos lenkai „prigladė” 
rusus ir baltarusius

Vilnius, rugsėjo 16 d. (Elta) — 
Lenkų rinkimų akcija, į savo 
kandidatų sąrašus įtraukusi 
Lietuvos rusų ir baltarusių 
organizcijų atstovus, Seime 
tikisi užimti apie 20 vietų.

Pirmadienį spaudos konferen
cijoje lenkų akcijos pirmininkas 
Jan Senkiewicz pristatė kandi
datų į Seimo narius sąrašą, 
kuriame — 31 asmuo. 24 iš šio 
sąrašo — kandidatai vienman
datėse apygardose Vilniaus 
krašte, Kaune bei Šiauliuose. 
Apie 90 proc. visų kandidatų 
turi aukštąjį išsilavinimą.

Apie 800 narių vienijančios ir 
jau maždaug dvejus metus 
gyvuojančios Lietuvos lenkų 
rinkimų akcijos sąraše yra 
atstovai iš šešių visuomeninių

Krikščionių 
demokratų sąjunga 

pristatė rinkimų 
dokumentus

Vilnius, rugsėjo 17 d. (AGEP)
— Krikščionių demokratų są
jungos rinkiminiame sąraše yra 
25 pavardės, 19 kandidatų ši po
litinė organizacija kels vien
mandatėse apygardose.

Apie tai antradienio spaudos 
konferencijoje paskelbė Seimo 
Užsienio reikalų komiteto pir
mininkas, Krikščionių demo
kratų sąjungos (KDS) valdybos 
pirmininkas Kazys Bobelis.

KDS pirmasis sąrašo penketu
kas: 1. Kazys Bobelis, KDS val
dybos pirm.; 2. Viktoras Petkus, 
KDS pirm.; 3. Kazimieras Anta
navičius, Seimo narys; 4. Algi
mantas Matulevičius, verslinin
kas; Jonas Genys, profesorius, 
buvęs Amerikos lietuvis.

K. Bobelis, pristatydamas 
Krikščionių demokratų 
sąjungos pagrindines pro
gramines nuostatas, sakė, kad 
KDS sieks atstatyti normalų 
gyvenimo lygį, kad dirbantys 
laiku gautų algą, o pensininkai
— pensiją. Ši politinė organiza
cija skelbia, kad kovos su biu
rokratija, korupcija ir nusikal
tėliais, sieks sumažinti nedarbą, 
sutvarkyti bankų sistemą, už
tikrinti indėlių saugumą, nuo
savybės ir žemės grąžinimą, 
įvesti tvarką muitų ir pasienio 
tarnybose, taip pat iš pagrindų 
pertvarkyti mokesčių sistemą.

Dėmesio balsuotojams!
Lietuvos Respublikos ambasada Vašingtone baigia rinkėjų, 

norinčių dalyvauti rinkimuose į Lietuvos Respublikos Seimą 
registraciją.

Balsavimo komisijos pirmininke paskirta ambasados ministrė 
dr. Dalia Grybauskaitė.

Jungtinėse Amerikos Valstijose pareiškė norą dalyvauti 
rinkimuose apie 1,100 Lietuvos Respublikos piliečių.

Pranešame, kad visiems užsiregistravusiems piliečiams iki 
spalio 7 d. bus išsiųsti rinkiminiai dokumentai. Balsuoti paštu 
siunčiant į LR ambasadą Vašingtone galima pradėti nuo spalio 
10 d. Dokumentai atsiųsti paštu, bus užskaityti, jei bus gauti ne 
vėliau kaip iki spalio 21 d. 10 vai. ryto Vašingtono laiku.

Piliečiai, kurie nori atvykti rinkimų dieną balsuoti asmeniškai, 
galės atvykti į LR diplomatines atstovybes Vašingtone, New 
Yorke, Čikagoje ir Los Angeles. Atvykus balsuoti asmeniškai, 
būtina turėti Lietuvos Respublikos galiojantį piliečio pasą ir 
rinkėjo pažymėjimą, kuris bus išsiųstas kiekvienam rinkėjui. Jeigu 
rinkėjas negavo pažymėjimo, ar iš anksto neužsiregistravo 
balsuoti, galės atlikti savo piliečio pareigą atėjęs į LR diploma
tinę atstovybę spalio 20 d. tik su galiojančiu piliečio pasu, nes 
rinkėjo pažymėjimą išduos diplomatinės atstovybės balsavimo 
komisijos pirmininkas.

Balsavimas vyks spalio 20 d. nuo 9 v.r. iki 4 vai. p.p. Pakar
totiniam balsavimui, jei jo prireiks, numatyta lapkričio 10 d. data.

Lietuvos lenkų organizacijų — 
Lenkų sąjungos bei mokytojų, 
sporto, jaunimo, katalikų, tu
rizmo draugijų ir klubų.

Rinkimuose drauge su Lietu
vos lenkų rinkimų akcija 
dalyvauja ir Vilniaus krašto 
baltarusių Pranciškaus Skory- 
nos draugija bei penkios rusa
kalbių organizacijos.

Pasak Jan Senkiewicz, Lietu
vos lenkų rinkimų akcijos prog
ramoje nurodoma, jog ši organi
zacija sieks Lietuvos valstybėje 
sudaryti sąlygas visiems šios 
šalies piliečiams naudotis savo 
teisėmis. „Pagal savo ekonomi
kos politikos nuostatas mes 
esame dešiniajame sparne”, kal
bėjo Lietuvos lenkų rinkimų 
akcijos vadovas.

Lietuvos lenkų sąjungos pir
mininkas Ryszard Maceikianec, 
Vyriausiosios rinkimų komisi
jos pirmininkui Zenonui 
Vaigauskui įteikė prašymą 
rinkimų balsavimo lapelius 
spausdinti ne tik lietuvių, bet ir 
pagrindinių tautinių mažumų 
kalbomis. Jie šį prašymą 
motyvuoja tuo, jog Seimo 
rinkimų įstatymas draudžia 
piliečių rinkimų teisių apribo
jimus dėl kalbos ir valstybinės 
priklausomybės. Lietuvos lenkų 
sąjungos vadovo manymu neiš
spausdinus balsavimo lapelių 
tautinių mažumų kalbomis būtų 
apribotos Leituvos lenkų, balta
rusių ir rusų teisės.

— Antradienį Seimas rati
fikavo Lietuvos ir Baltarusijos 
sutartį dėl asmenų, kuriems pa
skirtas laisvės atėmimas ir pri
taikytos priverčiamosios medici
ninio poveikio priemonės, per
davimo. Ji pasirašyta šių metų 
liepos 12 d. Vilniuje. Pagal šią 
sutartį Lietuva ir Baltarusija 
įsipareigoja perduoti ir priimti 
asmenis (savo piliečius) toles
niam laisvės atėmimo bausmės 
arba priverčiamųjų medicininio 
poveikio priemonių vykdymui.

Tikimasi, kas šios sutarties 
ratifikavimas leis Lietuvos 
valstybės institucijoms geriau 
atlikti pareigą, numatytą 
Konstitucijos 13 straipsnyje — 
globoti savo piliečius užsienyje, 
palengvins nuteistųjų ir jų gi
minių socialinių ryšių palaiky
mą. (Elta)

Rugsėjo 7 d. popiežius Jonas Paulius H, laikydamas Sv. MiSias Vakarų Vengri
jos Gijoro miesto parke atrodė išvargęs, o jo kalba ir eisena — sulėtėję. 
Vatikano atstovas spaudai pranešė, kad popiežius yra sveikas ir vyks į visas 
planuotas užsienio keliones. Šiemet aplankysPrancūzįją, o 1997 m. — Čekiją, 
Lenkįją ir Braziliją. Vengrijos prezidentas Arpad Goncz po susitikimo su Jonu 
Pauliumi 11 pasakė, jog popiežius atrodo kiek nuvargęs ir nėra labai stiprus 
fiziškai, tačiau dvasia jis esąs gyvas ir žvalus.

Nuotr.: Vatikano pareigūnai per smarkų lietų lydi popiežių Joną Paulių 
H į Gįjoro katedrą. Reuter nuotr. LR

Premjeras: „Niekas nedali 
mesti kaltinimo”

Vilnius, rugsėjo 17 d. (AGEP) 
— Lietuvos vyriausybės vadovas 
Mindaugas Stankevičius teigia, 
kad jam „niekas negali mesti 
kaltinimo” esą jis užsienio fir
mai „Merrill Lynch Internatio
nal” leido pasipelnyti daugiau 
nei kam nors iš Lietuvos. „Aš 
nesu gavęs jokių procentų”, ant
radienį spaudos konferencijoje 
kalbėjo premjeras, atsakydamas 
į Seimo opozicijos vado Vytauto 
Landsbergio jam pateiktus kal
tinimus, jog sandėrį su šia už
sienio firma savo parašu patvir
tinęs premjeras pats galėjo 
turėti iš to naudos.

Visa 200 milijonų litų vertės 
vertybinių popierių emisija fir
mai „Merrill Lynch Interna
tional” buvo parduota už 22 
proc. palūkanas, tuo tarpu V. 
Landsbergis teigia, jog Lietuvo
je būtų atsiradę bankų, kurie 
pasitenkintų 15 proc. palūka
nomis.

K. Bobelis: Amerikiečiai 
mūsų neįtikino

Vilnius, rugsėjo 17 d. (AGEP) 
— Seimo užsienio reikalų komi
tetas, kaip ir URM pareigūnai, 
labai skeptiškai vertina ameri
kiečių pareigūnų šeštadienį pri
statytą ,,Baltijos veiksmų 
planą” ir neketina susitikti su 
jų siūlomomis alternatyvomis. 
Tai antradienį spaudos konfe-’ 
rencijoje sakė Seimo užsienio 
reikalų komiteto pirmininkas 
Kazys Bobelis.

Šeštadienį Lietuvoje viešėję 
aukšti JAV pareigūnai, pasak 
K. Bobelio, išvažiavo nieko 
nepešę ir nieko neišsiaiškinę. 
Pasak K. Bobelio, Lietuva jau 
seniai yra išpildžiusi „Baltijos 
veiksmų plano” projekto reika
lavimus, o JAV pareigūnai 
negalėjo pasakyti, ko Lietuvai 
trūksta, kad ji galėtų kartu su 
kitomis centrinės Europos vals
tybėmis prašytis priimama į

Pasak M. Stankevičiaus, metų 
pradžioje komerciniai bankai 
„buvo įvarę vyriausybę į kam
pą”, mat nebuvo galima finan
suoti biudžeto deficito. „Už savo 
vertybinius popierius tuomet 
mokėjome 38 proc., o dabar, 
Lietuvą pasiekus pinigams iš 
užsienio, palūkanos sudaro apie 
10 proc.”, sakė premjeras. Jo 
žodžiais, ši „Merrill Lynch In
ternational” paskola yra litais, 
o ne valiuta, todėl taip mūsų 
šalies vertybiniai popieriai gali 
„išeiti” į pasaulio finansų rinką.

Premjeras sakė, kad buvo siū
loma, jog vyriausybė nustatytų 
didžiausias palūkanų normas, 
tačiau tai prieštarauja bet 
kokiems rinkos santykiams.

Mindaugo Stankevičiaus 
teigimu, šiuo metu vyriausybė 
yra parengusi 157 investicinius 
projektus ir kviečia bet kurį 
banką pagal juos teikti kredi
tus.

NATO.
„Amerikiečiai mūsų neįtikino 

ir neperkalbėjo, tad pagrindinė 
Lietuvos pozicija siekti narystės 
NATO nesikeičia, — sakė K. Bo
belis. — Mums nebuvo atsakyta, 
kodėl pirmenybė stoti į NATO 
suteikta Čekijai, Lenkijai ir 
Vengrijai, todėl sieksime į 
NATO plėtimosi proecesą būti 
pakviesti artimiausiu metu”.

„Baltijos veiksmų palną” K. 
Bobelis pavadino akivaizdžiu 
žaidimu, jo nuomone, kai kas 
nelabai pageidautų, kad Lie
tuva taptų NATO nare.

Pasak jo, JAV, kartu su Vo
kietija, Prancūzija ir Anglija, 
deda daug pastangų užmegzti 
draugiškiems santykiams su 
Rusija ir todėl nerizikuoja 
derėtis dėl artimiausių Rusijos 
kaimynių priėmimo į Aljansą.

Trumpai iš Lietuvos
(Remiantis DPA, Reuter, BNS, IN-
TERFAX, ITAR-TASS, BelaPAN 
žinių agentūrų pranešimais)

— Rugsėjo 17 d. Seimas rati
fikavo 1975 m. Europos kon
venciją dėl nesantuokinių vaikų 
teisinio statuso. Šią Konvenci
ją Lietuvos Respublika pasirašė 
1994 m. balandžio 14 d. Stras
būre. Konvencįjoje apibrėžia
mos tam tikros nesantuokinių 
vaikų specifinės teisės, tai yra 
nesantuokinių vaikų teisės su
lyginamos su santuokinių vaikų 
teisėmis. Lietuvos Respublikos 
įstatymai neskirsto vaikų į 
santuokinius ir nesantuokinius, 
taigi atitinka 1975 m. Europos 
konvencjjos dėl nesantuokinių 
vaikų teisinio statuso reika
lavimus.

Lietuvos Akcinio inovacinio 
banko indėlininkas, birželio 24 
d., grasinęs pistoletais, banko 
laikinojo administratoriaus Ro
mualdo Visokavičiaus kabinete 
išreikalavo savo 11,000 dolerių 
indėlį, kurį greitai ir vėl pra
rado. Antradienį įvykęs teismas 
grasintąją Vladą Kukį nuteisė 
10,000 litų bauda. Teisėjas sakė, 
kad Kukys šypsojosi visą teismo 
posėdžio laiką, net ir perspėjus, 
jis nesurimtėjo.

— Pasitarime pas prezidentą 
Algirdą Brazauską pirmadienį 
nutarta palikti premijas teisė
saugos pareigūnams, kurie su
laiko kontrabandą. Šaltiniai 
valstybės saugumo depar
tamente prieš šį pasitarimą 
sakė, jog mafijinė8 struktūros 
per savo statytinius bandys ini
cijuoti nutarimą, atšaukiantį 
premijas pareigūnams. Pasak 
pasitarimo pas prezidentą 
dalyvių, tokias premijas vy
riausybės juridinis skyrius siūlė 
panaikinti, neva jos prieš
tarauja naujam biudžeto įsta
tymui. Prieš iniciatyvą atšaukti 
premijas pasisakė ministras pir
mininkas Mindaugas Stankevi
čius.

— Šiandien Lietuvos užsienio 
skolos siekia beveik 911 min. 
dolerių, iš jų 764 min. dol. 
garantuoti valstybės vardu, 
146 min. dol. yra suteikta vy
riausybės garantija.

Nustatyti įtariamieji
„Lietuvos ryto”

sprogdinimo byloje
Vilnius, rugsėjo 17 d. (AGEP) 

— Vilniaus apylinkės prokura
tūra jau nustatė įtariamuosius, 
prieš dešimt mėnesių susprog
dinusius „Lietuvos ryto” re
dakcijos priestatą, tačiau kol 
kas negali jų suimti.

Kaip „Lietuvos rytui” sakė 
Vilniaus apylinkės prokuratū
ros vyriausiasis prokuroras Ro
mutis Jancevičius, įtariamie
siems suimti dar reikia įrody
mų. Jis pridūrė, kad prokura
tūra nujaučia, kas užsakė šį 
teroro aktą.

Pasak prokuroro, nusikaltimo 
tyrimas būtų vykęs kur kas 
sparčiau, jei tam nebūtų truk
džiusi vidaus reikalų ministeri
ja, kuriai tuomet vadovavo Ro- 
masis Vaitiekūnas.

„Jei mes pirmą dieną būtume 
turėję informacijos, kuri kai 
kuriems policijos vadovams 
buvo žinoma jau sprogimo 
naktį, nebūtumėme tris keturis 
mėnesius klaidžioję tamsoje ir 
viskas galbūt būtų pakrypę ki
taip”, teigė dienraščiui R. 
Jancevičius.

Kokią informaciją policija 
turėjo sprogimo naktį, pro
kuroras nepatikslino.

Pasaulio naujienos
(Remiantis DPA, Reuter, BNS INTERFAX, ITAR-TASS, 
BelaPAN žinių agentūrų pranešimais)

Išrinkti JT komitetų vadovai
Jungtinių Tautų (JT) Gene

ralinės Asamblėjos svarbiausių 
komitetų pirmininkais buvo iš
rinkti diplomatai iš Baltaru
sijos, Olandijos, Meksikos, 
Laoso, Zimbabvės ir Venezue
los.

Nusiginklavimo ir tarptauti
nio saugumo komitetui pirmi
ninkaus Baltarusijos atstovas 
Alyaksandr Sychou. Ekonomi
kos ir finansų komitetui pir
mininkaus olandas Arjan Ham- 
burger.

Socialinių, humanitarinių rei
kalų ir kultūros komitetui va
dovaus meksikietė Patricia 
Espinosa. Specialiam politikos 
ir dekolonizacijos komitetui pir
mininkas Laoso atstovas Aloun- 
keo Kittikhoun. Vykdomąjam ir 
biudžeto komitetui vadovaus 
Zimbabvės atstovas Ngoni 
Francis Sengwe. Teisės komite
tui pirmininkaus venezuelietis 
Ramon Escovar Salom. JT Ge
neralinės Asamblėjos preziden
tu paskirtas Malaysijos am
basadorius JT Razali Ismail.

Taip pat išrinktas JT Gene
ralinės Asamblėjos 21 viceper- 
zidentas — iš Andoros, Angolos, 
Bahamų, Burundi, Kinįjos, Kip
ro, Prancūzijos, Ganos, Hon
dūro, Latvijos, Libijos, Niger, 
Pakistano, Paragvajaus, Filipi
nų, Rusijos, Sudano, Turkijos, 
Jungtinių Arabų Emyratų, D. 
Britanijos ir JAV

Singapūras. — Pietryčių Azi
jos Valstybių Asociacijos 
(ASEAN) šalys atmetė JAV 
pasiūlymą sukurti regioninę 
saugumo organizaciją, panašią 
į Europos Saugumo ir Bendra
darbiavimo organizaciją, kuri 
pakeistų dvišales saugumo su
tartis. Valstybės Departamento 
atstovai sakė, jog tokios orga
nizacijos reikia nesutarimams 
Pietų Kinijos jūroje, Taiwano 
sąsiauryje ir Korėjos pusiasalyje 
spręsti. Tačiau ASEAN valsty
bės pareiškė, jog pritarusios 
JAV pasiūlymui, jos sukeltų 
nerimą Kinijai ir pakreiptų 
pasaulio jėgų santykį Vakarų 
naudai. Tai, ASEAN valstybių 
užsienio reikalų ministrų nuo
mone — neteisinga.

Ukraina, skirtingai nei Ru
sija, tiesiogiai neprieštarauja 
NATO plėtimui, tačiau nori, 
kad šiame procese būtų atsižvel
giama į visų valstybių in
teresus. Ukrainos prezidentas 
Leonid Kučma sakė, kad Ukrai
na, neseniai turėjusi trečią 
pagal dydį pasaulyje branduoli
nių ginklų kiekį, pasisako prieš 
tokių ginklų dislokavimą nau
jose teritorijose.

Varšuva. Lenkijos vyriau
sybės vadovai nori prašyti, 
kad Lenkija būtų paskirta 1998 
m. pirmininkauti Europos Sau
gumo ir Bendradarbiavimo or
ganizacijai (OSCE). Lenkijos vy
riausybės išplatintame pareiš
kime sakoma, kad Europos Są
junga, JAV ir daug kitų valsty
bių ragina Lenkiją oficialiai pa
teikti savo kandidatūrą. Šiais 
metais OSCE pirmininkauja 
Šveicarija, o 1997 m. šias parei
gas perims Danija.

Maskvos vyriausybės posė
dyje Maskvos mokesčių policijos 
pareigūnas apkaltino Baltijos 
valstybių bankus neteisėta 
veikla Rusijos teritorijoje. Pasak 
įo, daugelis šių bankų pinigų ne
patenka Rusijos valstybės ap
skaitom

Frankfurtas. Buvęs Sovietų
Sąjungos prezidentas Michail
Gorbačiov perspėjo, jog Rusijai 
kyla pavojus pasinerti į pilietinį 
karą. Gorbačiov teigimu, Rusi
ja neturi vadovo nuo pat liepos 
mėnesį vykusių prezidento rin
kimų pabaigos. Buvęs Sovietų 
Sąjungos prezidentas tikisi jog 
visos Rusįjos politinės jėgos „su
pras, esančios atsakingos už tai, 
kad susidariusi padėtis nevirstų 
pilietiniu karu”. Valstybės 
vadovo problema Rusijoje pa
staruoju metu buvo ypač opi, ir, 
Gorbačiovo nuomone, netgi pra
dėjo trukdyti vykdomoms refor
moms.

Baltijos jūros šalių tarybos 
Įgaliotasis atstovas demokra
tinių institucijų ir žmogaus 
teisių klausimais Ole Espersen 
Estijos mieste Narvoje žurnalis
tams pasakė, jog mano, kad 
pilietybės gavimo sąlygos Esti
joje yra labai griežtos, griež
tesnės negu vidutiniškai Euro
poje. Anot O. Espersen, toks 
didžiulis nepiliečių skaičius — 
tai situacija, neturinti analogų 
pasaulyje. Tuo pačiu O. Esper
sen mano, kad kiekviena šalis 
turi teisę priimti tokius 
įstatymus, kurie atitinka jos 
suvereniteto sampratą.

Buenos Aires. Argentinos 
žydų bendruomenės pirminin
kas Rubens Beraja sekmadienį 
pareiškė, jog didelė dalis nacių 
prisigrobto aukso galėjo „nusės
ti” ne Šveicarijos, o Argentinos 
bankuose. Beraja pareiškė, jog 
JAV archyvuose rasta doku
mentų, liudijančių, kad didelės 
sumos ir nacių sąskaitų bankuo
se galėjo būti pervestos į Argen
tiną. Manoma, kad dingusios 
nacių sąskaitos šiuo metu ver
tos maždaug 5 mlrd. dolerių.

Ciurichas. Šveicarijos vy
riausybė, spaudžiama paaiškin
ti, koks likimas ištiko nacių 
auksą, laikytą šalies bankuose, 
pritarė tam, kad būtų sudaryta 
speciali istorikų bei finansų 
ekspertų komisija. Komisija tirs 
klausimus, susijusius su nacių 
aukų (daugiausia žydų) indė
liais ir pačių nacių pinigais, 
pervestais į Šveicarijos bankus 
iki Antrojo pasaulinio karo 
pabaigos. Vyriausybė pareiškė, 
kad, sudarydama tokią komi
siją, Šveicarija nori apginti 
šalies reputaciją pasaulyje. 
Šveicarija susilaukė kritikos 
dar ir todėl, kad tik pernai, 
praėjus 50 metų po karo, atsi
prašė už tai, kad 1938-1945 m. 
grąžindavo atgal pabėgėlius — 
Vokietijos žydus.

Šveicarijos Tarptautinių 
atsiskaitymų bankas (BIS) pra
nešė, kad yra pasirengęs at
skleisti savo archyvus, siekiant 
nustatyti ar naciai II pasaulinio 
karo metais čia pervežė pinigus 
ir auksą. BIS direktorių taryba 
galutinį sprendimą turėtų pri
imti lapkričio mėnesį.

KALENDORIUS

Rugsėjo 19 d.: Šv. Januarijus 
(mirė 304 m.); Arnulfas, Prauri
mė, Zuzana.

Rugsėjo 20 d.: Šv. Andrius 
Kim Taegon ir Paulius Čong 
Hasang ir draugai, Korėjos kan
kiniai, tarp 103 nukankintų už 
tikėjimą tarp 1839 ir 1867 metų; 
Fausta, Kolumbą, Jolita, Vaino
ras. 1869 m. gimė rašytojas Juo
zas Tumas — Vaižgantas.
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LIETUVIŲ TELKINIAI

DETROIT, MI

JURGIS JANKUS ĮAMŽINO 
LIETUVOS KANČIAS

PROZOJE IR 
DRAMATURGIJOJE

Savo 90-tame gimtadienyje 
Jurgis Jankus sulaukė pagerbi
mo, surengto Detroito Lietuvių 
Bendruomenės, kur jo kūrybos 
ištraukas skaitė aktorė Audrė 
Budrytė iš Čikagos. Rašytoją 
pasveikinti atvyko Lietuvių Ra
šytojų draugijos pirmininkas 
Paulius Jurkus iš New Yorko, 
o jo kūrybą aptarti — literatūros 
kritikas Kęstutis Keblys iš 
Baton Rouge, Louisianos. Buvo 
ir vaišės su šampanu. Visa tai 
įvyko š.m. rugsėjo 8 d. Dievo Ap
vaizdos parapijos kultūriniame 
centre, kur susirinko daug žmo
nių.

Sveikindamas jubiliatą Pau
lius Jurkus priminė jog Dau
kantas rašytojus vadino rašti
ninkais. Tai lyg ir tinka Jurgiui 
Jankui, nes jis aprašė savo 
gyvenamą laiką ir žmones. 
Lietuvių Rašytojų draugija 
įsisteigė Nepriklausomoje Lie
tuvoje. Rusai, okupavę Lietuvą, 
uždarė šią draugiją ir įkūrė Lie
tuvos Rašytojų sąjungą skleisti 
propagandą apie komunistų 
okupaciją. Prisitaikėliams 
rašytojams mokėjo didelius ho
norarus. Išeivijoje atkurta drau
gija veikia jau 45 metus. Jurgis 
Jankus yra vienas kūrybingiau
sių tos draugijos rašytojų.

Kęstutis Keblys su humoru 
papasakojo ryšį su rašytoju nuo 
savo vaikystės, kai perskaitė jo 
apsakymą, iki to laiko, kai Keb
lys tapo Jankaus raštų leidėju. 
Pagal Keblį, Jankus pagauna 
skaitytoją ir sukuria nuostabias 
moterų herojes. Jis parodė ir 
„Draugo” puslapius, kur rašy
tojas pagerbtas jo jubiliejaus 
proga, taip pat ir laikraščių 
puslapius Lietuvoje ta pačia pro
ga

Audrė Budrytė paskaitė krau
pias ištraukas iš „Velnio balos” 
ir „Paparčio žiedo”. „Paparčio 
žiede” klausiama, kodėl žmogus 
yra taip atšiaurus kitam žmo
gui. Atrodo, kad kova už tauty
bę dar ne viskas. Gal geriau būti 
geru krikščioniu ir padėti kitam 
žmogui.

Savo žodyje Jurgis Jankus pa
sakė, kad jis išėjo iš Lietuvos su 
žmona ir 3 vaikais pėsčias ir 
taip nuėjo iki paties Mecklen- 
burgo. Nedaug ką pėsčias su 
savimi pasiimsi. Jis pasiėmęs

Rita Čyvaitė-Kliorienė

žodžius, kuriuos vėliau visaip 
sudėliojo. Sudėliojo taip, kad 
išėjo knygos ir dramos. Dėkojo 
savo marčiai už sudarytas sąly
gas toliau dirbti rašytojo darbą.

Taip Jurgis Jankus įamžino 
Lietuvos kančias prozoje ir 
dramaturgijoje. Žmonės išgal
voti, bet situacijos tikros. Kai 
pavergtoje Lietuvoje buvo 
gaminama visokia rašliava, 
Jurgis Jankus aprašė Lietuvos 
holokaustą geriau negu kuris 
kitas prozininkas išeivijoje ar 
Lietuvoje. Papildant Keblį, reik
tų pridurti, jog jis buvo geras 
pasakotojas apie Lietuvos skau
džiausius išgyvenimus. Ir čia 
Jurgis Jankus yra nepalygina
mas.

Saulius Šimoliūnas

BALFO GEGUŽINĖ
BALFo 76-to skyriaus metinė 

gegužinė Šv. Antano parapijos 
patalpose vyko sekmadienį, rug
sėjo 15 d. Nepaisant šaltoko, 
rudeniško oro, gražus būrys na
rių ir jų svečių, net daugiau 
negu 120, suvažiavo smagiai 
praleisti sekmadienį ir parem
ti šią šalpos organizaciją. Šeimi
ninkavo renginių vadovė Ona 
Šadeikienė ir jos talkininkės, 
pagaminusios labai skanų mais
tą. Stipresniais gėrimais vaišino 
Rimgaudas Švoba. Vertingų lai
mikių bilietus platino Danutė 
Petrauskienė ir Regina Juškai
tė. Dovanų skirstymą pravedė 
Antanas Osteika. BALFo valdy
ba dėkoja visiems už atsilanky
mą ir paramą — pinigines au
kas, dovanas laimėjimų stalui, 
maistą ir darbą. Rengėjai ir 
dalyviai skirstėsi džiaugdamiesi 
sėkmingai praėjusiu renginiu. 
Gegužinė baigėsi gera nuotaika. 
Bendrą Jąinavimą pravedė Pra
nas Gobis, įtraukdamas likusius 
dalyvius dainuoti linksmas ir 
gražias liaudies dainas.

Primename, kad BALFo Det
roito 76-to skyrius pradės savo 
metinį aukų vajų, š.m. spalio 6 
d. Visuomenė prašoma ir šiemet 
įteikti savo metinę auką. Aukos 
bus renkamos prie Dievo Ap
vaizdos ir Šv. Antano parapijų 
spalio mėnesio sekmadieniais 
po pamaldų. Aukas galima siųs
ti ir skyriaus iždininkui Vladui 
Staškui, 10037 Hazelton, Red- 
ford, MI 48239. Čekius rašykite 
— United Lithuanian Relief 
Fund, arba BALFas. Iš anksto 
dėkojame.

Regina Juškaitė

LAUKIAME IŠKILIŲ 
DAINININKŲ

IŠ CLEVELANDO
Lietuvos Dukterys Detroite 

ruošia šaunų koncertą — vaišes. 
Prieš dvejus metus mus žavėjo 
Los Angles Vyrų kvartetas, per
nai su didžiausiu pasisekimu 
šventėm „Dainavos” ansamblio
50-metį, o dabar, nekantrauda- 
mos laukiame svečių iš Cleve
lando — muzikės Ritos Čyvai- 
tės-Kliorienės vadovaujamo cho
ro su soliste Virginija Bruo- 
žyte-Mulioliene.

Clevelando Dievo Motinos pa
rapijos choras įsisteigė 1982 m. 
Savo repertuare turi 108 baž
nytines giesmes ir daug lietuvių 
bei pasaulinių kompozitorių kū
rinių. Choras yra išleidęs kalė
dinių giesmių diską ir juostelę 
— „Prakartėlėn skubu” ir vely
kinių giemių juostelę „Prisikėlė 
Jis”. Dainavo Lietuvos Krikš
čionybės 600 metų minėjime Ro
moje, koncertavo Toronte, Šv. 
Vardo katedroje Čikagoje, Ro
chesterio katedroje ir kt.

Muzikė Rita Čyvaitė-Kliorie- 
nė dirigavo septintoje Lietuvių 
Dainų šventėje Čikagoje ir Pa
saulio Lietuvių Dainų šventėje 
Lietuvoje. 1993 m. talentingai 
jaunai muzikei JAV LB Kultū
ros Taryba paskyrė Muzikos 
premiją. 1995 m. Ohio Lietuvių 
Gydytojų draugijos premija taip 
pat teko iškiliai muzikei Ritai 
Čyvaitei-Kliorienei.

Prieš perimdama Dievo Moti
nos parapijos chorą Rita 8 me
tus vadovavo studenčių vokali
niam vienetui „Nerija”. Su kon
certais lankėsi Šiaurės ir Pietų 
Amerikos lietuviškuose telki
niuose. Išleido to vieneto dvi 
plokšteles. Ilgą laiką buvo diri
gentė ir muzikos vadovė tauti
nių šokių ansamblio „Grandinė
lė”. Tai tik dalinai užsimintas 
jaunosios kartos atstovės kraitis 
išeivijos istorijos skrynioje.

Solistė Virginija Bruožytė- 
Muliolienė, gimusi ir" augusi 
Australijoje, dabar gyvena Cle
velande, kur muzikos studijas 
gilino Clevelando Muzikos in
stitute, įsigydama profesinių 
studijų diplomą. Dalyvauja Cle-
velando Lyric operos pastaty- Bronius gimtąjame mieste bal
niuose. Sėkmingai koncertavo 
Melbourne, St. Petersburge, 
Detroite, Clevelande ir New 
Yorke. Kaip solistė dainuoja su 
Dievo Motinos parapijos choru 
ir atskirai įvairiuose rengi
niuose. 1993 m., Čikagoje vyku
siame Alice Stephens muzikos 
stipendijų konkurse, laimėjo 
pirmą vietą ir 1995 m. pasiekė
finalus Opera Columbus varžy-, viltis tapti karininku žlugo,

okupantams Karo mokyklą už
darius. Markeliūnas tapo vienu 
iš daugelio Lietuvos jaunuolių,

LB DETROITO APYLINKĖS 
METINIS SUSIRINKIMAS

LB Detroito apylinkės metinis 
narių susirinkimas sekmadienį, 
rugsėjo 29-tą dieną, 12:15 v. p.p. 
vyks Dievo Apvaizdos Kultūros 
centre. Bus valdybos ir kon
trolės komisijos pranešimai, 
naujos valdybos ir kontrolės ko
misijos rinkimai. Visuomenė 
kviečiama susirinkime daly
vauti.

„ŽIBURIO” LIT. MOKYKLA 
PRADĖJO MOKSLO METUS

„Žiburio” lituanistinė mokyk
la naujus mokslo metus pradėjo 
š.m. rugsėjo 7 dieną. Daugiau 
negu 100 mokinių lanko mo
kyklą Dievo Apvaizdos Kultū
ros centre. Pamokos vyksta 
kiekvieną šeštadienio rytą nuo 
8:50 vai. r. iki 1 vai. p.p. Mokyk
los vedėja yra Rita Kasputienė.

Regina Juškaitė, Linas Mikulio- 
nis, Vytas Petrulis, Jonas Ur
bonas ir Algis Zaparackas. Da
lyvavimas pietuose — 25 dol. as
meniui. Jaunimui — 10 dol. Bi
lietus prašoma įsigyti iš anksto. 
Bilietų kaina prie įėjimo — 30 
dol. Bilietai gaunami pas komi
teto narius.

lm

bose.
Muzikės Ritos Kliorienės va

dovaujamas choras paruoštas 
meniškai ir tobulai, tad ne- 
praleiskime šios neeilinės pro
gos. Rudeninėmis spalvomis be- 
sipuošiančio rudens sekmadie
nio popietę, praleiskime pakilia 
nuotaika su mielais svečiais — 
menininkais iš Clevelando. Ne
nusivilsite.

Jau tapo graži tradicija Lie
tuvos Dukterų Detroite ruošia
mi koncertai — vaišės. Detroi
to, Windsoro bei apylinkių lie
tuviai visada mus remia, o mes 
tiesiame pagalbos ranką nu
skriaustiesiems čia ir Lietuvoje.

Koncertas š.m. spalio 13 d. 12 
vai. vyks Dievo Apvaizdos para
pijos Kultūros centre. Ruošia ir 
visus maloniai kviečia Detroito 
Lietuvos Dukterys.

Irena Alantienė

ŠVĘSIME
KUN. STANEVIČIAUS 

JUBILIEJŲ
Kunigo J. Walter Stanevi

čiaus 50 metų kunigystės su
kaktis bus paminėta š.m. spalio 
20 dieną, 10:30 vai. ryto šv. 
Mišių auka Dievo Apvaizdos 
parapijos bažnyčioje. Po Mišių — 
12:15 vai. p.p. Kultūros centro 
pagrindinėje salėje, vyks pager
bimo pietūs. Pagerbimą rengia 
Šv. Antano ir Dievo Apvaizdos 
parapijų tarybos. Rengimo ko
mitetą sudaro: Robert Boris,

CAPE COD, MA

PAŽYMĖTA BRONIAUS 
MARKELIŪNO SUKAKTIS

Inž. Bronius Markeliūnas, il
gametis nepailstantis LB Cape 
Codo apylinkės valdybos dar
buotojas ir didelis buriavimo 
entuziastas, neseniai šventė 
savo amžiaus 80 metų sukaktį. 
Ta proga š.m. rugpjūčio 9 dieną 
jo žmona Tamara viename Cape 
Codo restorane, Atlanto van
denyno pakrantėje, suruošė 
vaišes, kad sukaktuvininką pa
sveikinti susirinkę draugai 
galėtų porą valandų maloniai 
praleisti prie užkandžių stalo, 
stebėdami jūroje praplaukian
čius laivus.

Žvalus ir energingas, vėjo ir 
saulės nugairintais skruostais
B. Markeliūnas sėdėjo prie gar
bės stalo, kai Regina Petrutienė 
dalyvius supažindino su sukak
tuvininko gyvenimu ir veikla.

Alytuje, ūkininko šeimoje 
1916 m. rugpjūčio 9 d. gimęs,

gė pradžios mokyklą ir gimna
ziją. 1935 m. įstojo į Aukštes
niąją technikos mokyklą Kau
ne, kurią baigė 1940 m. birželio 
15-tą — tą istorinę lietuviams 
nelaimę atnešusią dieną, kai 
Raudonoji armija okupavo Lie
tuvą.

Prieš okupaciją Bronius buvo 
priimtas į Karo mokyklą, tačiau

Inž. Bronius Markeliūnas 80 metų amžiaus sukaktį švenčia ant savo jach
tos denio. Nuotr. Alf. Petručio

siekusių aukštojo mokslo, pro
fesijos, kurie pergyveno abi 
okupacijas — raudonąją ir rudą
ja

Kurį laiką Bronius dirbo
Statybos inspekcijoje, Kaune, o 
sugrįžęs į Alytų buvo paskirtas 
apskrities inžinieriaus padėjėju.

Raudonajai armijai antru kart 
artėjant prie Lietuvos, Bronius, 
kaip ir daugelis kitų tautiečių, 
pasitraukė Vokietijon, į Tiurin- 
giją. Amerikiečiams užėmus tą 
sritį, 1947-49 metais jis Štutgar
to apylinkėje, kartu su inž. Bro
nium Nainiu, dirbo amerikiečių 
inžinerijos darbo kuopoje.

Emigracijai iš Vokietijos į 
Vakarų valstybes prasidėjus, 
Markeliūnas 1949 m. gegužės 9 
d. atplaukė į New Yorką pas 
savo seserį. Netrukus kaimyni
nėje New Jersey valstijoje 
susirado savo būsimąją gyve
nimo palydovę Tamarą ir su ją 
1950 m. susituokė.

1951 m., kartu su 16 kitų 
lietuvių pradėjo braižytojo 
karjerą New Yorko Manhatte- 
ne. Vakarais lankydamas, baigė 
Cooper Union kolegiją ir buvo 
priimtas į stambią tarptautinę 
Bechtel statybos bendrovę, 
kurioje išdirbęs 18 metų pensi
jon išėjo su yyresniojo inžinie
riaus titulu. 1989 m. apsigyve
no Cape Code — arčiau gamtos 
ir jūros, kur galėtų džiaugtis 
savo pamėgtu buriavimo sportu. 
1982 m. įsijungė į LB Cape Codo 
apylinkę ir buvo išrinktas val
dybos nariu. Valdyboje ir šian
dien tebesidarbuoja.

B. Markeliūnas nuo pat jau
nystės domėjosi sportu, ypač 
buriavimu. Jo svajonės išsipildė, 
kai dirbdamas New Yorke įsigi
jo 17 pėdų burlaivį. Žmonos 
Tamaros (kaip ko-kapitonės) pa
dedamas, pradėjo dalyvauti 
amerikiečių burlaivių lenk
tynėse. Yra laimėjęs nemažai 
prizų. Tačiau pats vertingiau
sias jam teko 1965 metais, kai 
Floridoje laimėjo Amerikos čem-' 
piono vardą savo klasės jachtų 
lenktynėse. Čia jis net pagerino 
12 metų išsilaikiusį rekordą.

B. Markeliūnas priklauso ir 
yra Nyack vietovės (prie New 
Yorko) jachtklubo amžinu na
riu. Taip pat jis yra Cape Codo, 
Osterville prestižinio Wiano 
jachtklubo nariu.

Dabar B. Markeliūnas, nepai
sant brandaus amžiaus, dažnai 
savo nauja 26 pėdų jachta „Va- 
runa” raižo Cape Codo vande
nis, retkarčiais pasikviesdamas 
svečių, atvykusių į šį Amerikos 
kampelį pasigrožėti gamta bei 
atsigaivinti jūros vandeniu.

Bet grįžkime prie sukaktuvi
ninko, restorano salėje apsupto 
artimųjų ir draugų. Garbės sve
čių tarpe buvo trijulė ameri
kiečių, specialiai atvykusių į šį 
renginį. Tai jo buvę bendradar
biai ir buriavimo entuziastai: 
Bechtel bendrovės atstovas iš 
Texas valstijos Sal Rinaldi, iš 
Catskills vasarvietės netoli 
New Yorko atvykęs William
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• Redakcija straipsnius taiso 
savo nuožiūra. Nesunaudotų 
straipsnių nesaugo. Prašome 
siunčiant pasilikti kopiją.

suruoštame inž. Broniaus Markeliūno pagerbime. Iš k. — Br. 
Markeliūnas, Tamara Markeliūnienė ir Alfonsas Petrutis.

Nuotr. Jono Kovos

Kiek ir vietinis dr. Arno Kiss, 
estų kilmės gydytojas, Marke- 
liūnų šeimos artimas bičiulis. 
Visi svečiai savo kalbose pri
siminė Bronių kaip ištikimą 
draugą ir nepailstantį šaunų 
buriuotoją.

Programai vadovavęs apylin
kės pirmininkas Alfa Petrutis, 
neseniai grįžęs iš lankymosi 
Lietuvoje, trumpai suminėjo 
Markeliūno nuopelnus apylin
kei, ypač pabrėždamas mėne
sius, kai Lietuva siekė nepri
klausomybės, o vėliau laukė 
tarptautinio pripažinimo. Irena Į 
Jansonienė ir Regina Petrutie
nė apylinkės vardu Bronių pa
gerbė, apjuosdamos jį plačia 
austa tautine juosta prieš parą

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

3S00 W. «S St. Tai. (708) 422-0101
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd.. 3 v. p.p. -7 v.v., antr. 12:30-3 v. p.p. 
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penktd. ir šeštd 9 v.r. - 12 v. p.p.
•132 S. Kedzie Avė., Chicago 

(312) 77S-«M0 arba (312) 4«»-4441 
DR. K. A. JUČAS

ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
GYDO ODOS AUGLIUS IR ŽAIZDAS IR 

IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 
KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja

Kab. Chicagoje uždarytas 
9525 S. 79th Avė., Hickory Hills, IL 

Tai. (708) 508-8101 
Valandos pagal susitarimą

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

Pirmas apyl. su Northvvestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
(kalbėt angliškai) tel. 708-422-8260

SURENDER LAL, MD
Specialybė — Vidaus ligos

7722 S. Kadžio, Chicago, IL 60652 
Tai. 312-434-2123

Valandos pagal susitarimą

Kab. tai. (312) 471-3300 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS

7722 S. Kadzla Ava., 
Chicago, IL 60652

• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba.
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atskraidinta iš Vilniaus. Grupė 
apylinkės narių salėn įvežė 
kolektyvinę dovaną: dr. Valde
maras Bergas buriuotojui įteikė 
specialią buriavimui aprangą, o 
Valteris Beržinskas įteikė 
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Gimtadienio sukakties pobū
vis baigtas B. Markeliūno pa
dėkos žodžiu. Dalyviams pakė
lus šampano taures, visi su
giedojo tradicinius „Ilgiausių 
metų” linkėjimus.
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AMERIKON SUGRĮŽUS j

Kalbamės su Lietuvos 
Krikščionių demokratų 
partijos valdybos nariu ir 
kandidatu į Seimą dr. Alber
tu Šimėnu, sugrįžusiu prie 
LKOP rinkiminės kampani
jos darbų po neilgos viešna
gės JAV lietuvių tarpe.

— Jūsų viešnagė Ameriko
je buvo trumpa, bet intensy
vi. Kokius įspūdžius apie su
sitikimus su užsienio lietu
viais parsivežėte į Tėvynę?

— Kelionę, kurią organizavo 
krikščionių demokratų partijos 
rėmėjai Čikagoje dr. Petras Ki
sielius, Jonas Pabedinskas, Pra
nas Povilaitis ir Marija Remie
nė užtruko daugiau kaip dvi sa
vaites.

Daugiausia susitikimų su tau
tiečiais buvo Čikagoje. Po susi
tikimų maloniai su manimi 
bendravo dr. Antanas Grina, dr. 
Kazimieras Ambrozaitis, prof. 
Meškauskas, J. Vaznelis, 
„Draugo” redaktorė Danutė 
Bindokienė. Savo dėmesį parodė 
ir mintimis apie išeivijos pro
blemas pasidalijo Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės pirminin
kas Bronius Nainys.

Los Angeles susitikimus gra
žiai organizavo dr. Zigmas Brin
kis ir Juozas Kojelis, o laisvalai
kio metu mane „globojo” K. Ša
kys ir Danutė bei Rolandasi 
Giedraičiai. Labai malonui 
buvo susitikti pasvalietį poetą 
Bernardą Brazdžionį.

Jonas Vainius net tris dienas 
paskyrė tam, kad galėčiau apsi
lankyti „Dainavoje”, Clevelan
de ir Detroite.

Gerą įspūdį paliko ateitinin
kų stovykloje Dainavoje organi
zuotas susitikimas, o taip pat 
pokalbis su šios lietuviškos oa
zės įkūrėjais Jadvyga ir dr. 
Adolfu Damušiais.

Daugiausia tautiečių dalyva
vo susitikime Clevelande. Susi
tikimą organizavo V. Rociūnas, 
dr. Čepulis, klebonas Gediminas 
Kijauskas, SJ.

Tenka tik stebėtis, kaip pa
vyko Bernardui ir Onai Briz- 
giams sukviesti į susitikimą 
tiek daug dėmesingų tautiečių 
Detroite.

Alendale lietuvių telkinys ne 
toks gausus, tačiau, vadovau
jant V. Pauliui, aukų krikščio
nims demokratams buvo su
rinkta beveik tiek pat, kiek ir 
Čikagoje.

Kelionė baigėsi ypač gražiu 
susitikimu New Yorke, kurį 
savo dalyvavimu pagerbė vys
kupas Paulius Baltakis. Susi
tikime taip pat dalyvavo Krikš
čionių demokratų sąjungos išei
vijoje pirmininkas Česlovas Ma
saitis., Tautos fondo Tarybos 
pirmininkas Juozas Giedraitis.

Didžiausią įspūdį paliko išei
vijos pastangos ir atlikti darbai, 
puoselėjant lietuvybę išeivijoje

ir noras padėti Lietuvoje gyve
nantiems savo tautiečiams. Tai 
liudija puikios lietuvių lėšomis 
statytos bažnyčios, gražiai tvar
komos didžiulės lietuviškos ka
pinės Čikagoje, daugybė pasta
tų, skirtų lietuviams burtis. De
ja, krinta į akis ir tai, kad šiuose 
pastatuose gyvenimas nebe toks 
intensyvus, kaip kad, matyt, bu
vo anksčiau. Į lietuviškas pa
maldas susirenka palyginti ne
didelė tautiečių dalis. Mažėja ir 
lietuviška spauda. Išeivijoje liko 
vienas dienraštis „Draugas”, o 
ir to paties prenumeratą ne itin 
didelė. Dainavoje mačiau daug 
jaunimo, tačiau teko girdėti, 
kaip maži vaikai tarpusavyje 
kalbasi jau ne lietuvių, bet ang
lų kalba. Lietuvybei išeivijoje 
palaikyti, matyt, stinga glau
desnių išeivijos ryšių su 
Lietuva.

— Kuriais klausimais dau
giausia domėjosi susitikimų 
dalyviai?

— Klausimus galima suskirs
tyti į dvi grupes. Pirmoji jų 
grupė siejosi Lietuvos problemom 
mis ir artėjančiais Seimo rinki-' 
mais. Dažni buvo tokie klausi
mai:

Kokios artėjančių rinkimų į 
Seimą perspektyvos? Kodėl Lie
tuvoje tiek daug partijų? Kodėl 
dr. K. Bobelis įkūrė Krikščionių 
demokratų sąjungos partiją? Ką 
krikščionys demokratai daro 
rinkimams laimėti? Kodėl deši
nieji nesijungia į vieną striprią 
partiją? Kodėl esame nepakan
kamai aktyvūs Karaliaučiaus 
problemoms spręsti? Kodėl lei
dome sužlugdyti Lietuvos ko
mercinius bankus? Ar daug 
jaunimo dalyvauja politikoje?

Antroji klausimų grupė buvo 
skirta išeivijos ryšių su Lietuva 
palaikymo ir stiprinimo proble
moms. Buvo klausiama: Kodėl 
visos Lietuvos valdžios ignoruo
ja lietuvius išeivijoje? Kodėl taip 
sudėtinga gauti Lietuvos pilie
čio pasą? Kodėl svečiai iš Lietu
vos, apsilankę išeivijoje, tuojau 
pat ją pamiršta? Kodėl lietuvių 
išeivijos problemos Lietuvoje 
sprendžiamos tautinių mažumų 
departamente? Kaip pasikeis 
požiūris ir santykiai su išeivija, 
rinkimus laimėjus dešinie
siems? Kas parašyta apie išeivi
ją krikščionių demokratų rinki
minėje programoje?

— Ar jaučiate, kad išeivija 
pakankamai susipažinusi su 
Lietuvos Krikščionių demo
kratų partijos veikla, sie
kiais, darbais?

— Stebina tai, kad išeivijoje 
apie krikščionių demokratų 
veiklą Lietuvoje labai mažai 
žinoma. Konservatorių partijos 
atstovų dažni vizitai išeivijoje 
suformavo įvaizdį, kad konser
vatoriai — vienintelė tvirta de
šiniosios pakraipos partija Lie

tuvoje. Jeigu šiuo metu susibū
rusi krikščionių demokratų 
rėmėjų grupė neiširs ir toliau 
tęs savo veiklą, tai išeivija galės 
ne tik geriau susipažinti su 
krikščionių demokratų veikla 
Lietuvoje, bet ir pati tam tikru 
laipsniu ją įtakoti.

— Ar esate nuomonės, kad 
dr. K. Bobelio sukurtoji LKD 
sąjunga padarys daug žalos 
LKDP Seimo rinkimuose; 
kaip būtų galima tą žalą su
mažinti?

— Lietuvoje yra susikūrusių 
daug naujų partijų. Pastaroji 
ypatinga tuo, jog be jokio teisi
nio pagrindo deklaruoja, kad 
ruošiasi tęsti Krikščionių de
mokratų partijos Lietuvoje tra
dicijas, kai tuo tarpu tas tradi
cijas nuo 1989-jų metų ne žo
džiais, o darbais tęsia trečioji 
pagal įtaką Lietuvoje Krikščio
nių demokratų partija. Dr. K. 
Bobelio partija jokių reikalų su 
dešiniosiomis partijomis neturi, 
todėl faktiškai jinai priklauso 
kairiųjų partijų blokui. Su
prantama, kad šio bloko vadui 
LDDP yra labai malonu turėti 
savo „komandoje” ne tik dr. K. 
Bobelį, bet ir partiją, kurios 
pavadinime yra žodžiai „krikš
čionys demokratai”.

Albertas Šimėnas.

Dr. K. Bobelio įkurta partija 
jau vien tik dėl savo krikščio
niško pavadinimo gali tikėtis 
Seimo rinkimuose surinkti vie
ną ar pusantro procento visų 
rinkėjų balsų. Dėl to dešinieji 
gali netekti vienos ar dviejų vie
tų Seime. Žinant, kokie atkak
lūs bus artėjantys Seimo rinki
mai ir kad viena vieta Seime 
gali turėti lemiamą reikšmę, dr.
K. Bobelio iniciatyva įkurti dar 
vieną Krikščionių demokratų 
partiją dešiniosioms partijoms 
tame tarpe ir Krikščionių demo
kratų partijai yra kenksminga. 
Dr. Bobelio įkurtos partijos pa
darytos žalos mastą lems mūsų 
rinkiminė kampanija.

— Iki rinkimų liko labai ne
daug laiko, papasakokite tru
putį, kaip bus stengiamasi į 
savo pusę patraukti abejin
gus Lietuvos, ypač provinci
jos balsuotojus, kaip jiems 
bus pristatyta partijos prog
rama, kandidatai?

— Lietuvoje nuo 1990 metų 
jau įvyko Aukščiausios Tarybos, 
Seimo, prezidento ir dveji savi

valdybių rinkimai. Jų metu mū
sų žmonės sukaupė didelę patir
tį, kuri, be abejo, bus tinkamai 
panaudota. Realus, kasdie
niškas gyvenimas šiuo metu yra 
geriausias agitatorius balsuoti 
už dešiniąsias partijas. Kairie
siems yra sudėtinga įrodyti 
žmonėms, kad jų valdymo me
tu yra pasiekta pažanga, kadan
gi dauguma žmonių savo gyve
nime jos nemato. Todėl įsikūrė 
daug naujų satelitinių LDDP 
partijų su labai patraukliais 
pavadinimais. Mūsų uždavinys 
yra parodyti, kad naujosioms 
partijoms vadovauja vienos ir 
tos pačios komandos nariai. Pa
galiau nėra jokio kito būdo 
rinkimams laimėti, kaip betar
piški pokalbiai su žmonėmis. 
Kiek tokių pokalbių mūsų kan
didatams į Seimą, partijos na
riams, rėmėjams pavyks su
rengti ir kaip mums pavyks 
aiškiai ir suprantamai paaiškin
ti žmonėms savo programą, to
kie ir bus rinkimų rezultatai.

— Kokiais būdais užsienio 
lietuviai bei jų spauda galėtų 
padėti užsitikrinti laimėjimą 
dešiniosioms partijoms?

— Beveik 1000 lietuvių JAV 
turi lietuviškus pasus. Aktyviai 
dalyvaudama rinkimuose ir bal
suodama pirmojoje rinkiminėje 
apygardoje už Aurelįją Pilotienę 
— Krikščionių demokratų parti
jos atstovę ar Konservatorių 
partijos kandidatą Andrių Ku
bilių ir taip pat už kurios nors 
partijos sąrašą išeivija galės 
įtakoti rinkimų rezultatus tiek 
pirmojoje rinkiminėje apygardo
je, tiek ir aplamai Lietuvoje. 
Kadangi išeivija savo balsų turi 
nedaug, tai labai svarbu, kad ji 
pasinaudodama tiesiogiais 
ryšiais ir savo spauda paragintų 
savo gimines bei pažįstamus 
Lietuvoje balsuoti už didžiąsias 
dešiniąsias partijas. Mažesnės 
dešiniosios partijos — tautinin
kai demokratai ir politiniai bei 
tremtiniai dar lyg šiol galutinai 
nesusitarė dėl koalicijos. Garan
tijų, kad šios partijos kartu ar
ba kiekviena atskirai įveiks nu
statytą barjerą vietomis Seime 
gauti pagal proporcinę sistemą, 
šiandieną duoti niekas negali. 
Tuo pačiu ir rinkėjai, balsuojan
tys už šias partijas negali būti 
tikri, kad jų balsai papildys de
šiniųjų partijų taupyklę.

— Turėjęs progą bent šiek 
tiek susipažinti su išeivijos 
lietuviais, ką norėtumėte 
jiems pasakyti ar palinkėti?

— Galiu tvirtai pasakyti, kad 
tie lietuviai, su kuriais man 
teko susitikti savo kelionės po 
JAV metu, savo lietuviško cha
rakterio yra nepakeitę ir yra gal 
kiek praktiškesni, negu gyve
nantys Lietuvoje. Visi mes ir 
Lietuvoje, ir išeivijoje labai 
mėgstame turėti savo nuomonę 
bei ją ginti ir dažniausiai esame 
atlaidūs sau, o ne kaimynui. Ta
čiau kai tik yra rimtas reikalas, 
iš karto tampame labai vienin
gais ir nepalenkiamais. Pavyz

džiui, gerai supratę šių rinkimų 
į Seimą svarbą, frontininkai ir 
krikščionys demokratai išeivijo-' 
je, nebeminėdami buvusių ko
kių tai tarpusavio nesutarimų, 
nusprendė paremti krikščionių 
demokratų partiją ir kartu or
ganizavo mano kelionę į JAV. 
Jiems talkino daug nepriklau
sančių šioms organizacijoms 
tautiečių.

Pasinaudodamas „Draugo” 
suteiktomis galimybėmis, no
rėčiau labai padėkoti ne tik ke
lionės pagrindiniams organi
zatoriams, bet ir visiems jų tal
kininkams, globojusiems, ar ki
taip prisidėjusiems prie mano 
kelionės.

Noriu padėkoti visiems, betar
piškai su manimi bendravu
siems, ir visiems tiems, kurie at
vyko į susitikimus, klausėsi pra
nešimų, dalyvavo diskusijose. 
Dėkodamas už susitikimuose ir 
po jų surinktas aukas Krikščio
nių demokratų partijai parem
ti, galiu pasakyti, kad visos jos 
bus panaudotos tam, kad šiuose 
Seimo rinkimuose laimėtų deši
nieji ir Lietuvos raida būtų pa
keista tinkama linkme.

Ypač malonu, kad krikščionių 
demokratų programos nuosta
tos susilaukė pritarimo išeivijo
je. Tikėkimės kad jos susilauks 
palaikymo ir čia, Lietuvoje.

EUROPOS SĄJUNGA 
NEREMS „NERIES”

Europos Sąjunga atsisakė su
teikti 2.9 min. ECU (14.5 min. 
litų) paskolą Vilniaus mašinų 
gamybos bendrovei „Neris”, 
praneša BNS. Europos Sąjungos 
vertinimu, „Neries” moderni
zavimo projektas yra nepelnin
gas, todėl ji nepritaria, kad 
vyriausybė suteiktų paskolai 
garantiją. Bendrovės „Neris” 
generalinis direktorius Rimas 
Kelpša labiausiai gailisi dvejų 
tuščiai praėjusių metų. Pirmus 
metus įmonė įrodinėjo idėjos 
naudą, antrus laukė paskolos. 
Už Europos Sąjungos paskolą 
„Neris” planavo įrengti naujas 
technologijas ir remontuoti 
senus keleivinius vagonus 
„Lietuvos geležinkeliams”.

Airijos investicijos į Lie
tuvą šiemet sudarė 27 proc. 
visų investicijų. Antroji pagal 
aktyvumą yra JAV 16.6 proc. 
šių metų investicijų, trečiąją 
vietą užima Vokietija (14 proc.). 
Ekonomikos ministerijos duo
menimis, šiemet iki rugsėjo 4 d. 
įregistruotos 346 užsienio ir 
bendrosios su užsienio kapitalu 
įmonės, iš jų — 207 bendrosios 
Lietuvos ir užsienio firmos bei 
139 įmonės su šimtaprocentiniu 
užsienio kapitalu. Visų šių metų 
investicijų suma siekia 158.9 
min. litų. Tokio dydžio kapitalą 
įsiregistruojančios įmonės turi 
suformuoti per metus. Regis
tracijos metu įmonė privalo tu
rėti 25 proc. ketinamo inves
tuoti kapitalo.

Kur tikroji priežastis?
Kas palaiko Amerikos įsipa

reigojimus Viduriniuose Rytuo
se: ar nuolatinė Irako agresijos 
grėsmė, ar užuojauta ujamiems 
ir skriaudžiamiems kurdams, ar 
naftos šaltiniai, ar pagaliau pre
zidentinių rinkimų išvakarės ir 
palanki proga parodyti JAV pi
liečiams, kad prezidentas yra 
tvirtai užsiangažavęs pasaulio 
taikai? Galbūt visos šios prielai
dos kartu?

Nėra abejonės, kad naftos šal
tiniai jau seniai vaidina stam
bią rolę, kuri buvo ypač akivaiz
džiai išryškinta 1991 metais, 
kai, JAV vadovaujant, santarvi
ninkai ryžosi išvaduoti Kuveito 
karalystę iš Irako okupacijos. 
Vadintas Persų įlankos karu, 
žygis buvo labai sėkmingas, ira
kiečių daliniai sutriuškinti, Ku
veitas išlaisvintas, o Irakui 
įvesti ekonominiai bei kitoki su
varžymai. Tačiau jo diktatorius 
Saddam Hussein nesijautė nu
galėtas ir kiekviena proga sten
gėsi Jungtinėms Tautoms, o 
ypač Amerikai, pabrėžti sava
rankiškumą bei priešiškumą. Ir 
pastarosiomis savaitėmis Irako 
kariuomenės sutelkimas šiauri
nėje krašto dalyje, pagal Persų 
įlankos paliaubų sutartį palik
toje kurdams, vėl iššaukė sąjun
gininkų griežtą reakciją. JAV 
prezidentas žengė dar žingsnį 
pirmyn ir įsakė Irako teritoriją 
apšaudyti raketomis. Šis jo nuo
sprendis susilaukė nelabai pa
lankių atsiliepimų ir Ameriko
je, ir kai kur užsienyje. Nepai
sant to, į kaimyninį Kuveitą bu
vo numatyta pasiųsti apie 3,000 
karių, kurie ten „atliktų ma
nevrus” su kitais, jau Kuveite 
esančiais, amerikiečių daliniais.

Atrodo, kad mūsų prezidentas 
„šoko kaip liūtas, nutūpė kaip 
musė”, ypač kai Kuveito valdo
vas nesiskubino įsileisti naujų 
Amerikos dalinių, o iš visų 
pusių pasipylė kritika dėl per 
greito įsakymo paleisti į Iraką 
raketas. Bill Clinton šiandien 
jau kalba daug taikiau, ką gal
būt iš pat pradžios reikėjo pa
daryti. Nusileido ir Kuveito 
karalius — pirmieji amerikiečių 
daliniai jau dykumoje grumiasi 
su karščiu, nuoboduliu ir vėjo 
genamu smėliu.

Daugeliui galbūt kyla klausi
mas: kas gi tie kurdai? Iki šio 
dešimtmečio pradžios Amerikos 
spauda ar kitos susižinojimo 
priemonės šią tautelę retai pa
minėdavo, bet dabar kurdų var
das nuolat minimas.

Tvirtinama, kad kurdai yra 
viena gausiausių etninių grupių 
— arba tautelių pasaulyje, bet 
neturinti savo nuosavos valsty
bės. Pirmojo pasaulinio karo 
pabaigoje, 1920 metais pasira
šyta vadinamąja Sevres sutar
timi, buvo suskaldyta Otomano

Danutė Bindokienė

imperija ir planuojama įkurti 
autonomišką kurdų valstybę — 
Kurdistaną. Nors šiai valstybei 
numatytoji teritorija buvo vė
liau padalinta tarp Irako, Irano, 
Turkijos ir Syrijos, Kurdistano 
vizija palaikė kurdų viltį kada 
nors gyventi „savo” žemėje ir sa
varankiškai, laisvai tvarkytis.

Prie tos vilties sužlugimo, ar
ba bent atitolinimo, tam tikra 
prasme prisidėjo ir JAV, kai 
1970-tame dešimtmetyje Irake 
pradėjo įsigalėti Saddam Hus
sein, kurdai buvo skatinami pri
sijungti prie Irano, kad Irakui 
būtų „aplaužyti ragai”, o Ame
rika pažadėjo visokeriopą para
mą ir Irano šeikui, ir kurdams. 
Deja, „politikos žaidimo” tai
syklės dažnai pasikeičia. Taip 
įvyko ir šiuo atveju: Iranas su 
Iraku pasirašė taikos sutartį, su 
„išdavikais” kurdais, norinčiais 
atsiskirti nuo Irako, Saddam 
Hussein žiauriai susidorojo, o 
JAV pamiršo savo pažadus ir 
„nematė” skriaudų, daromų 
kurdams.

Apskritai kurdų ir irakiečių 
santykiai visuomet buvo įtemp
ti. 1988 metais pasaulį sukrėtė 
Saddam Hussein įsakymas pa
leisti nuodingas dujas kurdų 
Halabja mieste. Žuvo per 4,000 
žmonių. Negana to, šiauriniame 
Irake, kur buvo tirščiausiai su
sibūrę kurdai, daug gyvenviečių 
paversta griuvėsiais, o gyvento
jai išžudyti. Ne kartą Jungtinių 
Tautų organizacija pastebėjo, 
kad Irakas vykdo kurdų geno
cidą, bet jokių ypatingų priemo
nių jam sustabdyti nesiimta. Ži
noma, tai nieko naujo, nes pa
saulyje yra daug vietovių, kur 
atvirai žudomos ištisos tautos, 
bet tie, kurie galėtų žudynes su
stabdyti, o žudikus nubausti — 
yra ir akli, ir kurti.

Po 1991 m. Persų įlankos karo 
pabaigoje istorija vėl pasikarto
jo. JAV prez. George Bush pri
žadėjo kurdams paramą prieš 
Saddam Hussein. Jie sukilo ir 
užėmė šiaurinę Irako dalį. Kai 
susiorganizavę irakiečiai visu 
smarkumu puolė sukilėlius 
Amerika neatėjo į pagalbą. Su
prantama, kad kurdai pasijuto 
dar kartą išduoti. Daugiau kaip 
pusantro milijono gyventojų pa
bėgo į Turkiją ir Iraną. Likusieji 
suskilo į dvi grupes-partijas: 
Kurdistano demokratų partiją 
ir Patrijotiškąją Kurdistano są
jungą. Iš čia kilo ir naujausias 
konfliktas, kai pirmoji ieškojo 
paramos Irane, o pastaroji — 
Irake. Ne prieš bendrą kurdų 
priešą, bet prieš viena kitą...

Vadinasi, šiauriniame Irake 
bręsta kita Bosnija-Herzegovi- 
na, žadėdama brolžudišką krau
jo praliejimą, o JAV vėl negali 
apsispręsti: kam ir kada ji turė
tų ištiesti pagalbos ranką.

TĖVYNĖS LABUI
BALYS RAUGAS
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— O aš... Tu negali įsivaizduoti, kaip staiga aš pąju- 

tau nepaprastą norą būti K-e-r-a-i-t-i-e-n-e... Žinai, 
Antanėli, šios dienos įvykį verta įamžinti nuotraukoje.

Pas fotografą ilgai neužtrukus, Keraitis panūdo 
užsukti pas bičiulį Guntulį.

— Kaip čia dabar, visada iš anksto pranešdavo, o 
šiandien Antanas lyg iš dangaus nukrito. Ir ar su 
sužadėtine.

— Nepykite, — pasakė Keraitis, — tuoj viskas pa
aiškės. Tik leiskite atsikvėpti. Ilgokai vaikštinėjome ir 
ilgai neužsibūsime. Gal tu, Danute, aiškiau už mane 
papasakosi.

— Gerai. Šiandien mes užsiregistravome Įgulos 
bažnyčioje ir užsukome pakviesti į vestuves.

— O-o! — šūktelėjo abu Guntuliai. — Sveikiname, 
sveikiname! Tai kada gi toji iškilmė?

Ir pradėjo abu atvirai pasakoti artimiems Keraičio 
bičiuliams visoju romano istoriją, užbaigdami kvietimu 
pabūti jų vedybų liudytojais. Keraitis, užbaigdamas tuo 
reikalu pokalbį, pabrėžė:

— Vestuvės bus kuklios ir uždaros, — ir šyptelėjęs 
pridūrė: — kad „kuogiai” neįsibrautų...

Guntulienei pradėjus judėti virtuvėje, Keraitis 
bičiuliškai paprašė negalvoti apie vaišes, nes jų laikas

verčia jau atsisveikinti.
Tik pradėjus leistis Kauko laiptais, Danutei kilo 

mintis atsisakyti planuotos vakarienės Karininkų 
ramovėje:

— Zinai, Antanėli, suteikime mano tetai malonumą 
—ji jau keletą kartų užsiminė su tikru priekaištavimu, 
— kad Antanėlis vengia prisėsti prie stalo. Ji šiandien 
kepė didžiulę žąsį. Tikrai apsidžiaugs, jei ir tu būsi prie 
stalo.

— Šituose reikaluose tu daugiau išmanai už mane. 
Gerai. Užmirškime ramovę.

— Teisybę sakė Danutė — teta, išvydusi suža
dėtinius, tiesiog nušvito:

— Tai, ačiū Dievui, už šitokią malonę. Prašau prie 
stalo beveik kartu su mano baigtu kepti žąsinu.

Susėdus prie stalo, Danutė pasigyrė:
— Tetulyte, mes jau beveik vedę: kunigas Mironas 

užregistravo. Jus kviečiame santuokos liudininke, nes 
jūs geriausiai mane pažįstate — nesu ir nebuvau vedusi, 
poterius moku, išpažinties einu...

— Danute, nesijuok iš rimtų dalykų — subarė teta.
— Jeigu jūs norite rimčiau, tai aš galiu Danutę 

papildyti, — įsikišo Keraitis, — mūsų vestuvės bus kuk
lios, dalyvaujant tik artimiesiems. Jus galėsime vadinti 
svočia.

— Dabar tai sveikinu! Tik pasakykite, kokios rūšies 
pyragą užmaišyti? — linksmai paklausė teta.

— Teta, apie šitokius dalykus pakalbėsime, vyrams 
negirdint, — paaiškino Danutė.

Ilgokai pasišnekėjus, Keraitis pakilo, apgailes
taudamas šuoliais pralėkusį laiką. Užsivilkdamas paltą 
pajuokavo:

— Ar negalėjo kunigas Mironas šiandien suteikti 
mums vedybinio palaiminimo? Abu važiuotumėm į 
Jonavą.

— Nejuokauk, Antanėli...
— Visi laimingieji juokauja. Ar neteisybė, mieloji 

teta?
— Taip. Ir mano amžinos atminties tėvelis saky

davo: juoktis ne tiktai sveika, bet juokas yra ir gyvenimo 
saulė, tirpdanti žiemą žmogaus gyvenimą.

Linksmai atsisveikinęs su teta, Danutės lydimas, 
iškeliavo į stotį. Abu laimingi, kaip ir daugelį kartų šioje 
vietoje, tačiau atsisveikindama Danutė pasiguodė:

— Kai tu galvojai apie vedybų laiką, aš svąjojau apie 
nuotaką pavasario žieduose, o dabar kai jau toji diena 
čia pat aš vis tiek skęstu lūkestyje, su tyliu dėkingumu 
minėdama tave už parinkimą vasario 16-osios... Taip, 
Antanėli, juo greičiau, tuo geriau.

Keraitis, sugrįžęs, tuoj pradėjo kalbą su šeimininkais 
dėl kambario pritaikymo vedusiųjų porai. Nedelsdamas 
paskambino ir Danutei, kurios atsakymas suskambėjo 
džiaugsmo kupinu balsu:

— Antanėli, aš esu laimingiausia Kauno ir Jonavos 
moteris!

Pirmadienio rytas mokytojų kambaryje, jau visiems 
susirinkus, buvo paįvairintas Keraičio garsiai ištartu 
žodžiu:

— Kolegės ir kolegos, atleiskite už sutrukdymą ir 
mano norą „pasigirti”, — paskutinį žodį ištarė su šyps
niu, — kol dar jūsų ausų nepasiekė šnekos iš kitų lūpų. 
Taigi vakar Kauno Įgulos bažnyčios klebonijoje mes su
jumis jau pažįstama Danute Ilgūnaite užsiregistravome 
Moterystės sakramentui, o vestuvės įvyks Vasario
16-ąją.

Tuoj pasigirdo sveikinimai su linkėjimais, tačiau 
juos nutraukė suskambėjęs varpelis, nebeleidęs paspaus
ti Keraičio rankos. Vėliau per visas pertraukas pokalbiai 
sukosi su apgailestavimu, kad Keraitis birželio 15-ąją 
atsisveikins su šia mokykla. Direktorius net pareiškė:

— Tai baisus nuostolis visai Jonavai...
Vakare Keraitis dienos įspūdžius „atraportavo” 

Danutei, o ši tetai, kuri visą laiką stengėsi išjos „išpešti” 
su savo „ką jis daugiau sakė... o ką daugiau...”

Kito vakaro pokalbyje Danutė linksmai jį nuteikė, 
pasidžiaugdama, kad teta nenorinti matyti jos, prie 
altoriaus žengiančios, jau su gerokai apnešiotu tautiniu 
kostiumu, todėl ji pati, net nieko nepasakiusi, susitarė 
su siuvykla ir šiandien Danutė išsirinkusi Vilniaus 
krašto lietuvaitės kostiumo pavyzdį.

Keraičiui atrodė, jog visi reikalai susiję su vestuvėm, 
sėkmingai tvarkosi, tačiau kasdien vis atsirasdavo kas 
naujo, o paskutinę dieną prieš vasario 16-ąją, vengdamas 
bereikalingo, bet galimo erzelio, neprašė direktoriaus 
malonės, kad leistų išeiti šiek tiek anksčiau ir į Kauną 
išvažiavo, tik užbaigęs pamokas.

(Bus daugiau)
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GARBINGOJI PRAEITIS 

- STIPRYBĖS ŠALTINIS

* VINCAS ŠALČIŪNAS

CLASSIFIED GUIDE

Visais laikais įvairių tautų bei 
kultūrų žmonės šventėmis iš
reikšdavo savo džaugsmo, lai
mėjimo ar padėkos jausmus. Ir 
mūsą proseneliai švęsdavo pa
vasario, saulės grįžimą, derlių 
nuėmę, iš karo su pergale grįžę, 
valdovo ar savo sukaktis minė
dami, gamtos jėgas pagerbdami. 
Krikščionybė atnešė religines 
šventes: Kalėdas, Velykas, Žoli
nę ir kitas. Tarpukario Lietu
voje atsirado valstybinės šven
tės: Vasario 16-ji, Kariuomenės 
šventė, Tautos šventė. Norėtų
si pastarosios istoriją ir reikšmę 
kiek plačiau aptarti.

Ne visos šventės būdavo šven
čiamos su tokiu pat nusiteikimu 
bei iškilmingumu, kaip Kalė
dos, Velykos, Vasario 16-ji. Kai 
kurios, būdamos darbo dieno
mis, neįgijo šventiškos reikšmės 
ir dažnai būdavo minimos tik 
savaitgalių susirinkimuose. Ta
čiau kiek keista, kad Tautos 
šventė, sutapusi su katalikams 
privaloma Švč. Mergelės Mari
jos gimimo diena, besulaukė vi
suotinio pripažinimo. Dėl ko 
taip atsitiko? . r

Pirmiausia, Tautos šventė yra 
palyginti nauja, dar nespėjusi 
įsišaknyti tarp kitų, iš seno 
išbujojusių švenčių. Prezidento 
Antano Smetonos 1 tautininkų 
vyriausybė, norėdama išryškin 
ti lietuvių tautos pozityviąsias 
savybes ir pabrėžti Didžiosios 
Lietuvos Kunigaikštystės gar
są, pasiekusį savo kulminacinį 
tašką Vytautui didžiajam val
dant, 1930 metais, minint nuo 
jo mirties 500-ją sukaktį, nutarė 
įsteigti Rugsėjo 8-sios šventę.

Kaip tik rugsėjo ’8' dieną, 
Vytautote buvo planavęs karū
nuotis Lietuvos karaliumi, ta
čiau pavydūs kaimynai karūną 
pakeliui sulaikė ir karūnavimas 
neįvyko. Po to Vytautas susir
go ir netrukus mirė, karališkos 
šlovės nesulaukęs. Manoma, 
kad neįtikusios karūnacijos da
ta tautos sąmonėje neįskėlė 
šventės prasmingumo kibirkš
ties. Be to, tam tikra višuome- 
nės dalis, nepritarianti tau
tininkų vyriausybės politikai. 
Rugsėjo'8-ją laikė tik jų ideo
loginė švente, ypač po to, kai ji 
buvo pavadinta’ Tautos šventė.

Išeivijoje' ją švęsti Sąlygos 
nebttvo palankios. Užimtumas 
darbais ir buitiniais rūpesčiais, 
neturėjimas susirinkimams pa- 

’taįpų, pasklidimas po plačias 
apylihkės Ir kitos aplinkybės 
kHtldė butines šventės iškil

Gražiai'šutvarkyta, naujai atstatyta ūkininkų Čepėnų sodyba Zarasų rajone, 
Vėlaikių kaime š.m. vasarą. Tai parodo, kad lietuvio darbštumas nugali visas 
ekonomines ir kitokias kliūtis.* t ! Nuotr. Algio Čepėno

mingai paminėti. Prisidėjus dar 
ir šios šalies tradicinėms šven
tėms, savoms tartum pristigo 
laiko. Neigiamai atsiliepė ir 
mūsų jaunesniųjų kartų joms 
pasyvumas. Dėl to tautos šven
tės populiarumas sumenkėjo, o 
kai kuriuose lietuvių telkiniuo- 
se ir visai išblėso.

Prieš keletą metų nepriklau
somos Lietuvos Aukščiausioji 
Taryba rugsėjo 8-ją paskelbė 
Padėkos švente, kurios minėji
muose išreiškiamas dėkingu
mas ir pagarba visiems tautos 
vadams, kurie Lietuvos valsty
bę įsteigė ir per kelis šimtme
čius jai sumaniai vadovavo. 
Tačiau daug didesnės reikšmės 
ji skyrė 1253 metų liepos šeštą- 
jai, karaliaus Mindaugo karū
navimo ir Lietuvos valstybės 
įkūrimo datai. Jai atminti buvo 
įsteigta Valstybės diena, nedar
bo šventė, kuri Lietuvoje labai 
iškilmingai minima.

Išeivijoje valstybės įkūrimo 
data (šįmet jos 743-sis gimtadie
nis!) pradėta šen bei ten nedrą
siai prisiminti tik per pastaruo
sius porą dešimtmečių. Okupuo
toje Lietuvoje ji nebuvo žinoma, 
nei minjma. Gi Lietuvos Didžio
sios Kunigaikštystės (vienu 
metu buvusios didžiausios Eu
ropoje galybės) istorinis faktas 
bei garbės garsas turėtų taip 
plačiai Sklisti, kad pasaulis ži
notų; jog Lietuva egzistavo daug 
anksčiau, negu Kolumbas, vyk
damas į Indiją pipirų parsiga
benti, atrado Ameriką, ir daug 
anksčiau nei susiformavo Jung
tinės Amerikos Valstijos bei 
daugelis kitų galingų šalių. 
Pasaulyje neturėtų likti abejo
nės, kad lietuvių tauta turi 
neginčijamą teisę būti laisva ir 
nepriklausoma.

Gaila, kad Lietuvos Didžioji 
Kunigaikštystė, laiko tėkmėje 
netekusi išmintingų vadų, kaip 
Mindaugo, Gedimino, Algirdo, 
Kęstučio, Vytauto, nusilpo, pa
skendo bevaldystės liūne ir, 
drauge šū Lenkija, atsidūrė ne
draugiškų kaimynų priespaudo
je ilgiems laikams. Bet ne vien 
tik lietuviai kalti dėl savo vals
tybės praradimo. Panašus liki
mas buvo ištikęs ir kaikurias 
kitas dideles tautas. Pavyzdžiui, 
Vokietija neegzistavo iki Bis- 
marko laikų, Italija — iki Ema- 
riūfelio I dienų, Lenkija, kaip ir 
Lietuva — iki 1918 metų ir t.t.

Mano galva, minėti ir Valsty
bės dieną, ir Tautos (arba Padė
kos) šventę yra reikalinga ir

Nuotr. Balio Buračo
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giliai prasminga. Pirmiausia, 
garbingoji Lietuvos valstybės 
praeitis neigia mūsų pačių 
dažnai įsivaizduojamą menku
mo jausmą, jog esame maži, silp
ni ir nereikšmingi pasaulio ga
lybių arenoje. Antra, ji per šimt
mečius išlaikė lietuvišką sąmo
nę, ugdė laisvės troškimą ir gai
vino šviesesnės ateities viltį. 
Tas garbingas Lietuvos istorijos 
tarpsnis buvo stiprybės šaltinis 
lietuvių tautai sunkių priespau- 
dų ir žiaurių okupacijų laikais, 
Iš jo stiprybės pasisėmę, lietu
viai sugebėjo apginti savo ne
priklausomybę 1918-20 metais, 
atsispirti bolševikų nudvasi- 
nimo užmačioms ir pakelti Sibi
ro tremties baisumą. Tiė,‘ ku
riems likimas lėmė atsidurti už 
tėvynės ribų, pajėgė išlikti išti
kimais tautos vaikais ir pasi
šventusiais darbuotojais jos 
naudai.

Tačiau ne vien tik istorija iš
ugdė lietuvių tautos charakterį 
su laisvės ir savarankaus gyve
nimo siekiais. Mūsų bočių gilus 
tikėjimas ir pagarba gamtos jė
goms ir prisirišimas prie savo 
nuostabiai romantiškos aplin
kos išaugino meilę tėvynei ir 
savo žemei. Krikščionybė tautos 
sieloje įžiebė doros, teisingumo, 
kilnumo ir žmoniškumo dory
bes. Šios ir kitos savybės taip 
pat buvo dvasinės stiprybės 
versmė tada, kai aplinkui, pa
sak poeto, viskas buvo „ir tam
su, ir juoda”. Jos kiekvieno lie
tuvio širdyje žadino norą prie
šintis svetimųjų priespaudai ir 
ugdė patriotizmo bei laisvės 
troškimo jausmus. Norėtųsi 
šiuos teiginius pailiustruoti ke
liais pavyzdžiais.

Kad lietuviai visada brangino 
savo žemės ir žmonių laisvę, 
matome iš jų didvyriškų kovų 
su stipriais kalavijuočių bei kry
žiuočių ordinais, kurie iš dviejų 
pusių veržėsi į Lietuvių žemę, 
prievarta ir smurtu nešdami 
jiems krikščionybę. Pirmuosius 
lietuviai galutinai sutriuškino 
Saulės mūšyje 1236 metais. Gi 
kryžiuočiai, sumušti 1260 m. 
prie Durbės, dar atsigavo, ta
čiau Vytauto ir Jogailos kariuo
menei jiems sudavė mirtiną, 
smūgį prie Žalgirio. Reikia pa
stebėti, kad lietuviai sugebėjo 
apsiginti nuo svetimųjų ant
puolių ne ginklų persvara, bet 
laisvės meile apsišarvavę. Ver
gijos grėsmėje, jie mieliau rin
kosi mirtį. Pavyzdžiui, kada 
1336 m. kunigaikščio Margirio 
pilį baigė užimti kryžiuočiai, jos 
gyventojai puolė į ugnį šaukda
mi: „geriau mirtis, negu vergo
vė”.
Po 1795 m. Lietuvos-Lenkijos 
padalijimo, abi jos pateko į 
nuožmią caristinės Rusijos prie
spaudą. Abi jos bandė atsikra

tyti okupacijos, baudžiavos ir at
statyti savo valstybes 1831 ir 
1863 metų sukilimais. Nors 
okupacinę kariuomenę nugalėti 
vilties buvo nedaug, tačiau lie
tuvių sukilėliai ryžtingai stojo 
kovon basi, tik šakėmis bei dal
giais ginkluoti, bet siekdami 
priespaudos galo.

19-tame amžiuje Lietuvoje 
prasidėjo tautinio atgimimo 
banga. Prabilo patriotiški 
tautos žadintojai: vysk. Va
lančius, dr. Basanavičius, dr. 
Kudirka, Maironis. Lietuvai nu
švito Basanavičiaus leidžiama 
„Aušra” ir sugaudė Kudirkos 
„Varpas”. 1864 m. uždraudus 
lietuvišką spaudą, knygas ir 
laikraščius iš Prūsijos slapta 
gabeno knygnešiai ne dėl uždar
bio, bet kad neštų atgimstančiai 
tautai, ypač kaimiečiams, už
draustą šviesą ir geresnio gyve
nimo viltį.

1918 metais Lietuva paskelbė 
savo nepriklausomybę, į kurią 
kėsinosi įvairūs priešai. Tūks
tančiai savanoriu išėjo jos gin
ti. Keliolika šimtų negrįžo. Po
rai laimingų dešimtmečių pra
slinkus, nauji okupantai apniko 
lietuvos žemę: raudoni, rudi ir 
vėl raudoni. Kiek galėdama 
jiems priešinosi tauta. Dešimtys 
tūkstančių „miško brolių” kovo
jo nelygią kovą giriose ir kai
muose. Daug tūkstančių žuvo, o 
išniekinti jų lavonai būdavo val
kiojami po aikštes ir gatves.

„Blogio imperijai” pradėjus 
braškėti, atbudo visa lietuvių 
tauta. Gimė Sąjūdis, kuris spon
taniškai vadovavo neginkluotai 
išsilaisvinimo kovai. Ir kai iš
kilo reikalas ginti Parlamentą, 
Spaudos rūmus, TV bokštą ir ki
tas gyvybiškai svarbias vietas, 
minios beginklių žmonių su dai
na ir ryžtu dieną ir naktį budė
jo, saugojo, tankams kelią pasto
jo. Trylika jų žuvo, bet kiti ko
vą laimėjo.

Šie keli pavyzdžiai rodo, jog 
lietuvių tautos kovai su prie
spauda ir okupantais vadovavo 
kažkokia vidinė jėga, kažkoks 
šventas tikslas. Kas jis? Kas toji 
jėga, dėl kurios nebuvo gailėta 
nei kraują lieti, nei gyvybę au
koti? Atsakymą galima rasti per 
amžius tautos sieloje įprasmin
tuose laisvės bei savito gyveni
mo siekiuose ir Lietuvos himno 
žodžiuose: „iš praeities tavo sū
nūs te stiprybę semia”! Šie idea
lai švietė ir stiprybės teikė 
tautos vadams, jos žadintojams, 
kovotojams ir visiems lietu
viams kelyje į laisvą, nepriklau
somą gyvenimą. To kelio laiky
tis reikėtų visiems, tačiau yra 
pastebima nemažai nuo jo nu
krypimų tiek Lietuvoje, tiek iš
eivijoje.

Dabarties Lietuvoje daug pa
vyzdžių rodo, kad tų garbingų

idealų vis dar laikomasi tvirtai 
ir su pasididžiavimu. Ten atsi
lankiusiam atrodo, jog žmonėse 
vyrauja jausmas, kuris tarsi 
sakytų: „dirbome, aukojomės ir 
laimėjome; tikslą pasiekėme tik 
gerbdami savo tautybę, istoriją, 
kultūrą; esame laisvos tautos 
vaikai ir jais liksime”. Kam 
teko dalyvauti Pasaulio lietuvių 
dainų ir šokių šventėse, galėjo 
pastebėti, kaip aukštai yra ver
tinamos tos kultūrinės apraiš
kos, siekiančios net pagonybės 
laikus. Pagarbą senovei bei isto
rijai galima matyti ir pajusti 
atkurtose pilyse, paminkluose, 
muziejuose, minėjimuose. Kas 
dalyvavo Valstybės dienos iškil
mėse, tas matė, kaip pagarbiai 
buvo paminėtas karalius Min
daugas ir jo įsteigta valstybė.

Stiprybės iš praeities pasi
sėmusi, lietuvių tauta pasirin
ko kelią į Europos tautų šeimą 
per savo turtingą kultūrą. Ji 
susigrąžino savo blėstantį folk
lorą, Kaune atstatė Laisvės 
statulą ir kitus paminklus, o 
Laisvės alėja pasipuošė stambiu 
paminklu Vytautui Didžiajam. 
Vilniuje vėl iškilo Trys kryžiai. 
Artėja projekto įgyvendinimas 
pastatyti įspūdingą paminklą 
D.L.K. Gegiminui. Kaip rezis
tencijos priespaudai ženklas, 
Kryžių kalne pridygo tūkstan
čiai kryžių ir kryželių, o visoje 
Lietuvoje atsistatė okupanto iš
griauti Nepriklausomybės pa
minklai. Visa tai liudija tautos 
tikėjimą savo nemirtingumu.

Nors ištisą pusšimtį metų 
okupantai bandė tautą nužmo
ginti, nudvasinti ir paversti 
sovietiniais robotais, tačiau, 
ačiū Dievui, jos sielos gelmėse 
išliko gilus religingumas, tė
vynės meilė, pagarba šeimai, iš
tikimybė krikščioniškoms bei 
tautinėms tradicijoms. Vėl atsi
statė ir prisipildė bažnyčios, iš
kilmingai atliekamos vedybų 
bei mirusiųjų pagerbimo apei
gos, tikyba dėstoma mokyklose 
ir t.t. Tai dorosios tautinės 
savybės, iš prosenovės paveldė
tos ar krikščionybės atneštos.

Deja, sovietinė okupacija pa
liko daug tamsių dėmių tautos 
sieloje ir gilių randų jos kūne. 
Daug žmonių neteko pagarbos 
jausmo pagrindinėms tautos 
tradicijoms ir elgiasi pagal ko
munizmo sužalotą sąžinę.

(Nukelta į 5 psl.)

AUTOMOBILIO, NAMŲ, SVEIKATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

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

FRANK ZAPOLIS
320814 W4«l OSth Street

Tel. (708) 424-80S4 
(312) 881-8684

, _ ___ _____

, j k s constructTon *
„Shingle” stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, 
aluminiaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 
tai. 708-969-2658.

-• . •• \ -

MOVING
Ilgametis profesionalus kraustymas 

prieinamomis kainomis. 
Draudimas garantuotas.

GEDIMINAS
312- 925-4331

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS

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

DANUTĖMAYER 
284>f900

jei norite parduoti ar pirkti namus, 
kreipkitės Į Danutą MayerJi pro
fesionaliai, sąžiningai ir asmeniškai 
patarnaus. Įkainavimas veltui.

TAISOME į
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO MAŠI
NAS, ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, ORO VĖ
SINTUVUS. * ’ ,

H. Deckys 
Tel. 312-585-6624

FOR RENT

Išnuomojamas butas šeimai arba 
atskiriems asmenims; 3 mieg., sve
čių kamb., didelė virtuvė, skalbimo 
mašina. Skambinti tel. 312-843-5475 
arba 312-927-2745. Kviest Eglę.

FOR SALE IEŠKO DARBO

Parduodu Honda Civic LX auto 
'96 $15,000 ir 2 men. naudotus: televizo
rių - Panasonic, mikrobangų krosnelę, 

dulkių siurblį ir tel. aparatą už pusę kai
nos. Kreiptis: 847-674-6927

Moteris ieško darbo.
Gali prižiūrėti senelius, 

gyventi kartu.
Tel.: 708-655-4259

Vilius Pėteraitis
LIETUVIŠKAI ANGLIŠKAS 

ŽODYNAS

Apie 30,000 žodžių. 579 psl.
Gaunamas DRAUGE. Kaina-20 dol.

Su persiuntimu 22.50 
Illinois gyv. prideda State sale tax 1.75 dol.
—

V. Baravykas
ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ 

ŽODYNAS
Redagavo a. Laučka ir A. Dantaitė

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

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

— 
NAUJA KASETĖ

„ŠIRDIES DAINA"
Išleista Pašvaistės choro London, Ont. Kanada 

Gaunama „Drauge"

Kaina 11 dol. Su persiuntimu 13 dol.

— Zarasai. Rugsėjo 5 d. 
baigtas gesinti gaisras, kilęs 
Zarasų rajone Rokiškio miškų 
rėdijai priklausančiame pelki
niame pušyne. Maždaug savaitę 
uginis siautėjo 20 hektarų plote. 
Tai buvo didžiausias gaisras šią 
sausą vasarą Lietuvoje.

''»• .A« Te

Pranas Zunde
KAZYS BIZAUSKAS 

1893-1941
Dviejų tomų monografija. 11. - 323 psl., II t. - 430 psl. 
Plačiai aprašoma K. Bizausko gyvenimas ir veikla 

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

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

f (



VILTIES ŽVILGSNIS
Kaune atidengtas paminklas 

Stasiui Lozoraičiui
VIDMANTAS VALIUŠAITIS

Kaune, prie namo Donelaičio 
gatvėje nr. 58, kuriame tarpu
kario nepriklausomybės laiko
tarpiu gyveno Lozoraičių šeima, 
rugsėjo 8-ąją atidengtas pa
minklas prieš dvejus metus mi
rusiam ambasadoriui, iškiliam 
valstybininkui, populiariai va
dinamam vilties prezidentu, 
Stasiui Lozoraičiui.

Valingas ir viltingas žvilgs
nis, skulptoriaus Juozo Šliavins- 
ko įamžintas bronziniame bius
te, nukreiptas i Laisvės pamink
lą ir prie nežinomojo kareivio 
kapo plevenantį amžinosios ug
nies aukurą. Granitinis takas 
nuo Stasio Lozoraičio paminklo 
veda į mūsų laisvės ir garbės 
panteoną Vytauto Didžiojo Karo 
muziejaus sodelyje. Tai labai 
simboliški ir išradingai pa
minklo kūrėjų išryškinti ele
mentai, būdingai vaizduoją gim
tinėn sugrįžusio velionio Stasio 
Lozoraičio gyvenimo ir veikimo 
kelią.

Paminklo atidengimo iškil- 
,mėse kalbėjęs prof. Vytautas 
! Landsbergis išryškino svarų 
(Stasio Lozoraičio įnašą atku
riant Lietuvos nepriklausomybę 
1990-aisiais, efektyvų jo darbą 
diplomatinėje tarnyboje sie- 

■kiant paskelbtosios nepriklau
somybės pripažinimo ir vėliau, 
pasauliui jau pripažinus nepri
klausomos Lietuvos valstybę. 

;Jis priminė ir vidinius mūsų 
{sunkumus, su kuriais susidūrė 
{ir iš kurių lig šiol tebėra ne
išsivadavusi Lietuva. Vytautas 

i Landsbergis kalbėjo:
„O paskui atėjo laikas, kai 

gilėjo ir gilėjo Lietuvos vidinis 
skilimas. Buvo kas to siekė 
specialiai. Buvo ir pagrindo. 
Buvo šaknys - 40 metų vergijos 
paveldas. Ir prieš jį - nepri
klausomybės paveldas. Buvo 
žmonių, kurie suvokė nepri
klausomybę kaip dorovinį, mo
ralinį valstybės atgimimo pa
grindą, kuris atneš ir gerovę. Ir 
buvo žmonių, kurie matė nepri
klausomybę kaip norimą mate
rialinę gerovę tuoj pat. Ir 
nematydami jos, nenorėdami ar 
nesuprasdami, jog kelias ne
lengvas ir atneša sunkumų •

, glaudėsi į kitą pusę: „Duokit 
mums gerovę šiandien!” Ir
tikėjo pažadais.

Ir jautėme Lietuvoje, kad že
mė darosi klampi, kaip liūnas 
siurbia Lietuvos laisvės, Lie
tuvos nepriklausomybės valią. 
Tada atėjo Stasys Lozoraitis 
kaip vilties ženklas: o gal 
pavyks tai sustabdyti? Jis žinojo 
į ką eina. Ir mes žinojome į ką 
jis eina, kam jis ryžtasi. Ir taip 
pat turėjome vilties, kad gal jam

pavyks prablaivinti abejojan
čius, kad gal jo nebesuspės ap
šmeižti. Nes ir laiko jam buvo 
davę nepaprastai mažai - kuo 
mažiau, kad jis nesuspėtų pra
bilti į kiekvieną žmogų Lie
tuvoje.

Tačiau ta viltis buvo. Nors jai 
nebuvo lemta įsikūnyti, ji iš
lieka. Ji išlieka kaip atminimas. 
Stasys Lozoraitis buvo Lietuvos 
viltis. Ir lieka viltimi, nes jis 
įkūnįjo dvasią, tikėjimą Lietuva 
• nepriklausoma, laisvos dvasios 
Lietuva, atsikratančia vergijos 
pančių. Jis pats tada pažino 
Lietuvą iš arti. Jis norėjo apka
binti visus žmones, jis išeidavo 
į tribūnas juos apkabindamas, 
išskėstomis rankomis.

O artimųjų tarpe jis ištardavo 
ir nepaprastai skaudžius žo
džius, nes matė, jog Lietuva yra 
dvilypė. Skaudūs žodžiai buvo: 
„Lietuvos kraujas užnuodytas. 
Kaip jj išgydyti?”

Šiandien Karmelitų bažnyčio
je kun. A. Keinai aukojant Šv. 
Mišių auką ir mums visiems 
kartu susikaupiant prie Stasio 
Lozoraičio atminimo, su minti
mis apie galimą Lietuvą, kuria 
mes tikime, aš pagalvojau: štai 
įrodymas, kad dvasia išlieka. 
Kas netiki, kas abejoja • tegul 
įsitikina: dvasia išlieka. Stasys 
Lozoraitis mirė kūnu, bet jo dva
sia tebėra. Ir tegu ji nušviečia 
mūsų kelią, tegu jis padeda Lie
tuvai iš tiesų atgimti”.

Gražia lietuvių kalba trumpą 
žodį tarusi velionio žmona Da
niels Lozoraitienė, padėkojusi 
visiems, prisidėjusiems prie šios 
idėjas išbaigimo, palinkėjo, kad 
šis bronzinis biustas nuolat pri
mintų, jog „geriausias pamink
las Stasiui Lozoraičiui bus tokia 
Lietuva, apie kurią jis svajojo ir 
kurią mes visi bendromis jėgo
mis turime sukurti”.

„Esu giliai dėkingas visiems, 
kurie padėjo įamžinti Stasio Lo
zoraičio atminimą, — sakė Lie
tuvos pasiuntinys prie Šventojo 
Sosto ir Maltos ordino Kazys Lo
zoraitis. — Reiškiu pagarbą Sta
sio Lozoraičio atminimo pager
bimo komitetui, iškėlusiam 
mintį pastatyti paminklą ir šią 
mintį ištvermingai įgyvendinu
siam. Dėkoju Kauno savivaldy
bei už sutikimą paskirti sklypo 
paminklo statybai šioje didžiai 
reikšmingoje miesto vietoje”. 
Jis padėkojo paminklą sukūru- 
siems skulptoriui Juozui Šli- 
vinskui, architektams Poniš- 
kaičiams, Algiui Mikėnui, vi
siems - pavieniams asmenims, 
velionio bičiuliams, gerbėjams, 
organizacijoms, savivaldybėms, 
sambūriams, verslo įmonėms ir

kitiems, kurie nepaisant dabar
tinių sunkių sąlygų, finansiškai 
parėmė paminklo statybą.

„Šis paminklas neturi būti 
vien graži, bet nebyli miesto 
puošmena, - kalbėjp Kazys Lo
zoraitis. - Jei taip būtų, jis 
netektų tikrosios reikšmės ir pa
skirties. Šis paminklas įgaus ir 
išsaugos pilną prasmę, jei 
sugebės į mus prabilti tarsi 
gyvu žodžiu, jei nuolatos 
primins mums tuos idealus ir 
vertybes, kuriomis Stasys 
Lozoraitis gyveno ir tikėjo, 
kuriomis grindė savo veiklą ir 
siekė stiprinti Lietuvos žmonių 
sąmoningumą ir viltį.

Kupinas, sakyčiau, jaunatviš
ko idealizmo, žadinančio ir pa
laikančio viltį bei skatinančio 
imtis kilnaus ir naudingo dar
bo, velionis troško, kad Lietuva 
būtų garbinga, dora, savimi 
pasitikinti, demokratiška šalis, 
ištikima savo krikščioniškoms 
bei europietiškoms tradicijoms. 
Troško, kad Lietuvos žmonės 
išsilaisvinę iš tautos priespau
dos, dvasiškai atgimtų, tar
pusavyje suartėtų, atsikratytų 
nepasitikėjimo vieni kitais, 
pasyvaus, nevaisingo abejin
gumo ir nauja dvasia kurtų va
karietiško modelio tolerantišką, 
politiškai, ekonomiškai ir socia
liai pažangią valstybę, kuria ga
lėtume didžiuotis patys, ir kurią 
gerbtų svetimieji.

Velionis niekuomet nepasi
duodavo pesimizmui, nevilčiai, 
abejingumui. Jis buvo įsiti-, 
kinęs, kad jo puoselėjama 
Lietuvos vizija turi tapti visų 
mūsų veikimo programa, idea
lia gaire našiam darbui vals
tybės ir tautos gerovei. Galbūt 
dėl tokios Stasio Lozoraičio puo
selėtos ateities Lietuvos vizijos 
jis buvo sutapatintas su viltimi, 
kad mūsų šalis tikrai taps tokia, 
kokios mes trokštame. Manau, 
kad mes velionį geriausiai 
įprasminsime, jei visi ryšimės 
būti vilties žmonėmis, jei visi 
kiek galėdami, su idealizmu ir 
pareigos jausmu, padėsime at
kurti dvasiškai atsinaujinusią, 
tautiškai sąmoningą ir ekono
miškai stiprią Lietuvą, kurioje 
niekas nesijaustų nuskriaustas. 
Kuo gausesnės bus vilties žmo
nių gretos, tuo greičiau viltis 
pavirs tikrove”.

Drėgną, vėjuotą sekmadienio 
popietę į paminklo atidengimo 
iškilmes buvo susirinkę keli 
tūkstančiai kauniečių ir miesto 
svečių. Tarp iškiliųjų asmenų, 
be jau minėtų kalbėtojų, dalyva
vo Kauno meras Vladas Katke
vičius, vicemerė Vincė Vaide- 
vutė Margevičienė, Vilniaus 
meras Alis Vydūnas, prieškario 
Lietuvos diplomato Petro Klimo 
sūnus Petras Klimas su žmona 
Žiba iš Paryžiaus, Seimo nariai 
Laima Andrikienė, Leonas Mil- 
čius, Valdas Petrauskas, Alfon
sas Vaišnoras. Giedojo - Prano 
Jurkonio vadovaujamas vyrų 
choras „Perkūnas”, smuiku 
griežė - Ilona Klusaitė.

TRANSPAK
Siuntiniai į Lietuvą laivu su pristatymu į namus. 

Skubiems siuntiniams AIR CARGO

Komercinės siuntos pagal susitarimą.

Pinigai pervedami doleriais 
nuo išsiuntimo dienos j gavėjo

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

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

valstijos leidimą.

MAISTO SIUNTINIAI.
Siųskite per seniausią siuntinių į Lietuvą įstaigą.

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

GARBINGOJI PRAEITIS
(Atkelta iš 5 psl.),
Nukentėjo moralinės vertybės. 

Atsirado girtuoklystė, šeimos 
irimas, abortai, nepasitikėji
mas, tinginiavimas, nusikalsta
mumas, venerinės ligos, AIDS, 
narkomanija, korupcija ir t.t. 
Nemaža dalis nusikaltimų yra 
šalies urbanizacijos ir staiga 
švystelėjusios, bet dar ne pilnai 
apibrėžtos laisvės padarinys. 
Staiga laisvę atgavęs žmogus 
nežino kaip su ja elgtis, lyg 
kūdikis su pirmą kartą matomu 
blizgučiu. Be to, per maža yra jė
gų, ar noro kovoti su blogiu, ku
rio daug į Lietuvą atplūdo per 
silpnai saugomas valstybės sie
nas.

Viena svarbiųjų tautos ydų 
yra pasitikėjimo, tolerancijos ir 
vienybės stoka. Jų stinga ir 
kitose šalyse, ypač iš siaubo 
staiga ištrūkusioms į laisvę. 
Tačiau senoms demokratijoms 
tai tik maža blogybė, bet atsi
kuriančioms — nelaimė! Daugy
bė partijų, grupių, frakcijų, 
„pozicijų ir opozicijų” Lietuvos 
Seime sukelia tarpusavio 
vaidus ir kenkia valstybės 
kūrimo darbui. Visi šie reiš
kiniai nesiderina sū tradiciniu 
lietuvių tautos charakteriu. Ti
kėkimės, kad jie tik laikini.

Neatskiriama tautos dalis yra 
po pasaulį išsiblaškiusi jos iš
eivija, kurios tarpe yra karo me
to bėgliai, palikę Lietuvą ne sa
vo noru, bet kad išvengtų pavo
jaus gyvybei, ištrėmimui ar įka
linimui. Jie savo širdyse išsi
nešė tėvynės meilę, patriotizmą, 
viltį. Ištisus dešimtmečius jie 
pagarbiai minėjo Vytauto 
Lietuvos didybę ir tikėjo jos 
prisikėlimu. Tačiau ne visiems 
pavyko tuos šventus idealus 
perduoti ateinančioms kartoms. 
Jeigu ir perdavė, jie arba 
neprigijo, arba nuvyto svetimoje 
aplinkoje. Ir dėl to ne vienam 
skaudu matant silpnėjančią 
išeivijos lietuvių dvasią. Dar 
skaudžiau yra stebint panašius 
reiškinius pačioje Lietuvoje.

Gyvename laikotarpį, kuria
me idealizmas visame pasauly
je sparčiai užleidžia vietą savi- 
naudiškumui. Praeities verty
bės tampa muziejiniais objek
tais: į juos įdomu tik pasižiūrėti, 
bet ne jais naudotis. Tame poky
tyje, kada beveik visa veikla 
nukreipiama į dabartį, kas gi 
ten semsis kažkokios stip-rybės 
iš praeities! Tai ryškiai matome 
Amerikoje, tai pastebime ir Lie
tuvoje, kur jauni apsukruoliai 
ne tik ieško geresnio gyvenimo 
bet ir kuo greičiau pralobti, sau 
prabangių gėrybių įsigyti. Iš 
esmės tai nieko blogo, jeigu jų 
siekiant nenaudojami nedori ar 
nuskalstami keliai. Tačiau ak
la savinauda dažnai nepaiso nei 
savos valstybės reikalų, nei 
tautos sunkios padėties.

Lietuvoje dažnai kalbama ir 
rašoma apie vadinamą „smege
nų nutekėjimą”, kai išmokslinti

ir paruošti jauni specialistai, 
užuot įsijungę į valstybės at
kūrimo ir jos ūkio atstatymo 
darbą, ieško didesnių uždarbių 
užsieniuose pagal principą: 
„ten mano tėvynė, kur man ge
riau”. Per Vilniaus radiją teko 
nugirsti pokalbį su vienu Lietu
vai labai reikalingu specialistu, 
kuris, išvykęs Anglijon, ten su
sirado geriau atlyginamą darbą 
ir nemano Lietuvon grįžti. Jis 
sakė, kad dirbdamas sveti
miems nedarąs jokios skriaudos 
savo tėvynei ir namo grįšiąs tik 
tada, jei čia darbą prarastų. 
Panašiai kalba ir dalis neseniai 
iš Lietuvos į JAV atvykusiųjų. 
Patriotizmo čia nė už centą, nes 
jį išrovė komunistinė sistema, 
kurioje žmonės iš jaunystės bu
vo mokomi mylėti „didžiąją tė
vynę”, o ne savo tėvų kraštą.

Apytikriai per metus iš Lietu
vos kitur emigruoja apie 1000 
žmonių, daugiausia jaunų vyrų 
ir moterų. Vieni išvyksta svetur 
turistauti, kiti — uždarbiauti, 
treti — studijuoti, stažuotis, to
bulintis specialybėje. Bėda, kad 
svetur radę pragyvenimą ar su
kūrę šeimas, daugelis negrįžta. 
Gi labai reikėtų, kad jie grįžę 
savo žinias panaudotų kūrybin
gam darbui Lietuvoje. Tačiau 
tikra nelaimė Lietuvai ir gėda 
išeivijos lietuviams, kai nekurie 
jų, pabandę verstis nelegaliais 
ar nusikalstamais užsiėmimais, 
patenka į teisėsaugos rankas, 
net į kalėjimą. Kokie tų naujų 
emigrantų motyvai bebūtų, jie 
turėtų žinoti, kad jų tėvynė tuo 
būdu netenka pačių produkty
viausių darbuotojų, kurių jai 
taip reikia.

Emigracįja į svetimus kraštus 
nėra naujas reiškinys. Patys 
žinome, kad šio šimtmečio są
vartoje daugelis mūsų tautiečių 
išvyko į Šiaurės ar Pietų Ame
riką geresnio gyvenimo ieškoti. 
Milijonai senosios Europos bei 
Azijos emigrantų susirado nau
jus namus šioje šalyje. Ir šiais 
laikais į ją veržiasi tūkstančiai 
legalių ir nelegalių emigrantų 
iš Meksikos ir Pietų Amerikos 
kraštų. Ir kuo skurdenis kraš
tas, tuo iš jo emigracijos srautas 
didesnis. Atrodo, kad jo niekas 
nesulaikys, kol vilios geresnis 
gyvenimas svetur. Gal būtų ga
lima pateisinti emigrantus, ku
rie dėl vargo ar skurdo palieka 
savo kraštą, tačiau sunku pati
kėti, kad lietuviai priklausytų 
tai kategorijai. Dėl to jiems rei
kėtų gerai pamąstyti apie parei
gą tėvynei pirma, nei ją palie
kant.

Iš to matyti, jog jaunųjų kar
tų požiūris į praeitį, patriotizmą 
bei pareigą tėvynei labai skiria
si nuo jų tėvų ir senelių. Apie 
Lietuvos garbingą istoriją jauni
mas išvis nedaug žino, tai ką ir 
bekalbei apie kažkokios stipry
bės joje ieškojimą, kada yra ma
dinga gyventi tik dabartimi ir 
ja pilnai naudotis. Mums atrodo, 
kad tokia pažiūra yra žalinga 
lietuvių tautai ir valstybei. Iš 
kitos pusės, turėtume pamąsty
ti, ar būtų naudinga visą gyve
nimo svorį perkelti tik į nostal
gišką praeitį? Jeigu žmonės tik 
praeitimi gyventų (o tokių yra), 
nukentėtų išradingumas, naujų 
vertybių kūrimas ir gyvenimo 
pažanga. Geriausia būtų rasti 
pusiausvyrą tarp tų dviejų prie 
šingų požiūrių.

AMERIKOS LIETUVIŲ ROMOS KATALIKŲ FEDERACIJOS 
CHICAGOS APSKRITIES KONFERENCIJA 

Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos salėje, Marųuette Parke 

Šeštadienį, 1996 m. rugsėjo 21 2:30 vai. p.p.

Pranešimus darys:
Vysk. Paulius Baltakis • Sės. Balčunas • Draugo redaktorė Danutė Bindokienė 

Aps.s pirm. Algis Kazlauskas, • prof. Algis Norvilas 
• Katalikų Federacijos pirm. adv. Saulius Kuprys • Apžvalginė paroda 

Pašaulio Lietuvių Katalikų Bendrijos Kataliko Visuomenininko premijos įteikimas Robertui Boris 

5:00 vai. šv. Mišios atnašauja Vysk. Paulius Baltakis
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A.tA.
RAYMUNDAS JONAS 

ALIŠAUSKAS
Gyveno Orland Park, IL, anksčiau Cicero, IL ir Berwyn, 

IL.
Mirė 1996 m. rugsėjo 17 d. 10 vai. ryto, sulaukęs 41 metų.
Nuliūdę liko: tėvai Juozas ir Birutė Naųjokaitytė Ališaus

kai, brolis Juozas Leonas Ališauskas, žmona Sarah ir jų vaikai 
— Johnny ir Ruth; sesuo Dalia Pauli ir jos vaikai — Antanas 
ir Tomas, dėdė Rimas Kartavičius su šeima, tetos: Genovaitė 
Ališauskaitė, Birutė Stončienė su šeima Lietuvoje; pusbroliai 
Zigmantas ir Jonas Tamoliūnai su šeimomis, svainis Antanas 
Paulavičius ir kiti giminės.

Velionis pašarvotas penktadienį, rugsėjo 20 d. nuo 4 iki 
9 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Avė 
(arti Derby Rd.), Lemont, IL.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, rugsėjo 21 d. Iš laidojimo 
namų 9:30 vai. ryto bus atlydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio 
misijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10 vai. ryto šv. Mišios 
už velionio sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas šv. Kazi
miero lietuvių kapinėse.

Nuoširdiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: tėvai, brolis, sesuo, dukterėčia, sūnėnai, 
dėdė, pusbroliai ir kiti giminės.

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus/Donald M. Petkus. 
Tel. 800-994-7600

A.fA.
JUOZAS ŠLAJUS

Gyveno Chicagoje, Brighton Parko apylinkėje.
Mirė 1996 m. rugsėjo 16 d., 3:50 vai. p.p., sulaukęs 87 

metų.
Gimė Lietuvoje, Tauragės apskrityje, Švėkšnos valsčiuje, 

Bliudsukių kaime. Amerikoje išgyveno 47 m.
Nuliūdę liko: duktė Birutė Nalienė, žentas Jonas, anūkas 

Vincas, anūkė Alisa; giminės Lietuvoje ir Australijoje.
Velionis buvo vyras a.a. Bronės.
Priklausė Liet. Namų savininkų organizacijai Brighton 

Parke ir daugeliui lietuviškų klubų bei organizacįjų. Buvęs 
LB Brighton Parko apylinkės pirmininkas. Ilgametis dien
raščio „Draugas” bendradarbis.

Velionis pašarvotas ketvirtadienį, rugsėjo 19 d. nuo 4 iki 
9 v.v. Gaidas-Daimid Funeral Directors laidojimo namuose, 
4330 S. California Avė.

Laidotuvės įvyks penktadienį, rugsėjo 20 d. Iš laidojimo 
namų 9:30 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10 vai. 
ryto gedulingos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis 
bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimineB, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: duktė, žentas, anūkai ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Gerald F. Daimid. Tel. 312-523-0440

Baigiant, norėtųsi suglausti 
čia pareikštas mintis ir padaryti 
kai kurias išvadas, kurios pa
ryškintų Tautos šventės minė
jimo prasmę. Mūsų minėjimai, 
jeigu jų centre nėra vien tik 
neįvykusi karūnacįja, o pati 
lietuvių tauta su jos garsia vals
tybe, gaivina meilę bei prisiri
šimą tautai ir pasididžiavimą 
jos atskleistais laimėjimais. Jie 
mus nukelia į Vytauto laikų 
didžiąją Lietuvos Kunigaikštys
tę, kuri per šimtmečius išlaikė 
savo valstybingumą ir davė pra
dą laisvės troškimui ir Lietuvos 
neprikausomybės atstatymui, 
nepaisant svetimųjų užmačių 
tautą nualinti ar sunaikinti. 
Jeigu mūsų minėjimų centre 
bus tauta, kaip motina, gyvybės 
davėja ir palaikytoja, suvoksime 
jos genijų, jos sukurtas vertybes 
ir sudėtų aukų už laisvę 
prasmę.

Tad nenusiminkime, kad Lie
tuvos ar mūsų pačių jaunimas 
neieško stiprybės jos praeities 
garbėje. Juk jos neieškojo be
veik visa tauta, iki kol ją nepa
žadino patriotiški vadai: Ba
sanavičius, Kudirka, Maironis. 
Ir dabar tereikia tik naujų vadų,

kad tauta išbristų iš apatįjos liū
no ir surastų kelią į šviesų ry
tojų. Lietuvos Atgimimo Sąjūdis 
tą kelią parodė. Priešrinkiminės 
nuotaikos teikia viltį, kad su
maniai išrinkti ir dori jo įpė
diniai netrukus tuo keliu vėl 
tautą ves. Kada Lietuva iš nau
jo suras pasitikėjimą pati 
savimi, ir kada šviesa ir tiesa 
vėl lydės jos žingsnius, jaunosios 
kartos sugrįš prie tų tautos idea
lų, kurie joms švietė Nepriklau
somybę ginant prie Alytaus, 
Giedraičių ar TV bokšto. To Lie
tuvai labai reikia, tojai, Tautos 
šventės proga, nuoširdžiai linki
me!

........... " ' ... .
PARTIZANŲ IR 

RYŠININKŲ SUSITIKIMAS
UTENOJE

Rugpjūčio 25 d. Utenoje įvyko 
partizanų ir jų ryšininkų susi
tikimas. Po susitikimo buvo 
aukojamos šv. Mišios prieš tre
jus metus pastatytoje koplyčioje. 
Koplyčios fundatoriai — JAV 
gyvenęs Aleksandras Žemaitis 
ir jo žmona Marija. A. Žemaitis 
prieš pat koplyčios pašventini
mą mirė ir yra joje palaidotas.

(LA, 08.22)

i
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
Sofija ir Juozazs Kalinaus

kai, Philadelphia, PA, Draugo 
fondo garbės nariai, rudens va
jaus proga, per DF įgaliotinę 
Juljją Dantienę, ankstyves
nius $1,000 įnašus papildė su 
antra tūkstantine. Jiems Drau
go fondas nuoširdžiai dėkoja ir 
kviečia visus DF garbės narius 
pasekti šiuo labai gražiu pavyz
džiu.

Vincas Pavilčius, Chicago, 
IL, atsiuntė „Draugo” laikraš
čiui 115 dol., kartu su prenume
ratos mokesčiu. Kas žino Čika
goje esantį Jėzuitų Lietuvių 
centrą, tai pažįsta Vincą Pa vil
čių, jis praleisdavo daug valan
dų aprūpindamas kavinės lan
kytojus, kad jie nebūtų alkani 
ir ištroškę. Už auką, įvertinimą 
dienraščio leidimo pastangų, 
esame labai dėkingi.

Amerikos Lietuvių Romos 
katalikų federacijos Čikagos 
apskrities suvažiavime šį šeš
tadienį dr. Algis Norvilas, Xa- 
vier universiteto profesorius, 
pristatys temą: „Išeivijos kata
likų atsiliepimas į šiuolaikinę 
Lietuvą — mūsų lūkesčiai ir vil
tys”. Dr. Norvilas netrukus iš
vyksta į Lietuvą, kur dėstys Vil
niaus universitete. Suvažiavi
mas prasideda 2:30 v. p.p. Visi 
suvažiavimo posėdžiai atidari 
visuomenei; jie vyks Marąuette 
Parke esančioje Svč. M. Marijos 
Gimimo parapijos salėje.

„Draugo” redaktorė Danu
tė Bindokienė kalbės apie ka
talikiškos lietuviškos spaudos 
rūpesčius Katalikų federacijos 
Čikagos apskrities suvažiavime 
šį šeštadienį, rugsėjo 21 d. 
Posėdžiai vyks Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos salėje. Mar
ąuette Parke, prasidės 2:30 vai. 
p.p.. ir baigsis šv. Mišiomis pa
rapijos bažnyčioje. Jas aukos 
vyks. Paulius Baltakis, OFM.

Kai rugsėjo 10 d. pirmame 
„Draugo” puslapyje buvo iš
spausdinta žinutė apie penkis 
Kauno jėzuitų gimnazijos moki
nius, nuskendusius Kauno ma
riose prie Pažaislio rugsėjo 4 d., 
keli žmonės jau atsiuntė t. jė
zuitams auką mokiniams at
minti. Verta pastebėti, kad 
narai surado penktojo mokinio 
palaikus rugsėjo 9 d. Kadangi 
jėzuitų gimnazijos daugumas 
mokinių labai neturtingi, bet 
nori siekti moks. o katalikiškoje 
mokykloje, jiems numatoma 
įkurti stipendijų fondą žuvu
siųjų jaunuolių vardu. Jeigu kas 
porėtų prie šio projekto prisidė
ti, aukas galima siųsti per 
lietuvius jėzuitus Čikagoje, 
užrašant ant čekio: Tėvai jėzui
tai — stipendijos, siunčiant: 
2345 W. 56th Str., Chicago, IL 
60636.

Juozas Radavičius, gyv. 
Chicago, IL, siųsdamas laimė
jimo bilietų šakneles ir auką, 
dar pridėjo 90 dol., kad susida
rytų 100 dol. suma ir stambesnė 
parama vieninteliam užsienio 
lietuvių dienraščiui „Draugui”. 
Esame aukotojui labai dėkingi.

A x Edna Black, Chatham, 
NJ, ir Nellie Bayoras-Romanas, 
President Lithuanian Women’s 
Club of Wyoming Valley, pra
tęsdami savo globojamų našlai
čių Lietuvoje paramą,atsiuntė 
po $150. Dėkojame! „Lietuvos 
našlaičių globos” komitetas.

(sk.)
x Prisimenant a.a. Jadvy

gą Dočkienę šv. Mišios už jos 
sielą bus aukojamos rugsėjo 21 
d. 9 vai. ryto Tėvų Marijonų 
koplyčioje. Po Mišių paminklo 
šventinimas Šv. Kazimiero ka
pinėse, 62 blokas, pietinė pusė. 
Maloniai prašome draugus ir 
pažįstamus Mišiose dalyvauti. 
Vyras Kostas ir Kisielių šei
ma.

(sk.)

Marųuette Parko Lietuvių 
namų savininkų draugijos
pirmasis po vasaros atostogų su
sirinkimas šaukiamas šį penk
tadienį, rugsėjo 20 d., 6:30 vai. 
vak., Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos salėje. Darbotvarkėje 
numatoma kalbėti apie Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos atei
tį, klebonui kun. Jonui Kuzins
kui išėjus į pensiją, bus prane
šimas apie Sv. Kryžiaus ligoni
nės daugiamilijoninius remon
tus bei pagerinimus, apie nau
jai asfaltuotas Marąuette Parko 
apylinkės gatves, mažąsias gat
veles, o taip pat bus supažindi
nama su naująja parapijos pra
džios mokyklos vedėja. Kviečia
mi ne tik draugijos nariai, bet 
visi lietuviai, gyvenantieji apy
linkėje. Parapijos salės adresas: 
6820 S. Washtenaw.

Visi dailiojo — rašyto ir kal
bėto — lietuviško žodžio mylė
tojai nuoširdžiai kviečiami į li
teratūros vakarą su Birute Pū- 
kelevičiūte šį šeštadienį, rugsėjo 
21 d., 6 vai. vak. Pasaulio 
lietuvių centre, Lemonte.

Parapijos augimą ir veiklą 
lengviausia pamatuoti, žinant, 
ne kiek jos bažnyčioje laidotu
vių, bet kiek sutuoktuvių, kiek 
krikštynų. Nors Lemonte yra 
tik misija — Palaimintojo Jur
gio Matulaičio vardu, bet joje 
pastarųjų savaičių bėgyje pa
krikštyta nemažai lietuviukų: 
Paulius Audrius Siliūnas, Mo
nika Siga Siliūnaitė, Liana 
Clare Polikaitytė, Tantvilas 
Aleksandras Kunčas ir Gabrielė 
Ruzgaitė.

Edmund J. Apcel, Morton 
Grove, IL, atsilankęs į „Drau
go” administraciją, įsigijo įvai
rių leidinių už daugiau negu 
140 dol. Jeigu savo visuomenė
je turėtume daugiau tokių lie
tuviško spausdinto žodžio gerbė
jų ir vertintojų, mūsų spauda 
dar ilgai gyvuotų.

Lietuvos vyčių Vidurio 
Amerikos apygardos rudeninis 
susirinkimas vyks šeštadienį, 
rugsėjo 28 d., 12 vai., Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos salė
je, po priešpiečių. Susirinkimo 
šeimininkai — 112 kuopos vy
čiai. Susirinkimo metu bus 
įteikti Vidurio Amerikos apy
gardos žymenys vyčių organiza
cijos nariams, kurie per metus 
pasižymėjo uolia viekla organi
zacijoje. Prašoma vietas prieš
piečiams rezervuoti kiek galima 
greičiau, paskambinant Julie 
Zakarka, tel. 708-425-5015. Visi 
Vyčių organizacijos nariai yra 
raginami dalyvauti šiame svar
biame susirinkime.

x TRANSPAK praneša: 
„Alytuje, šeštame pagal dydį 
Lietuvos mieste, 1995 metų pra
džioje gyveno 77,302 žmonės: 
40,972 moterys ir 36,330 vyrai. 
Alytuje gyvena 94.7% lietuvių, 
2.8% rusų, 0.7% lenkų, 0.4% to
torių ir 1.4% kitų tautybių gy
ventojų”. Pinigai, siuntiniai ir 
komercinės siuntos į Lietuvą. 
Maisto siuntiniai. TRANS
PAK, 2638 W. 69 St., Chicago, 
IL, tel. 312-436-7772.

(sk.)

x A.a. agronomo Stasio 
Skorupsko šviesų atminimą 
pagerbdami, Birutė Skorups- 
kienė, Rima, Algis ir Matas 
Tamošiūnai aukoja $150 — 
vienam našlaičiui metinę globą 
Lietuvoje. Našlaičio vardu dėko
jame geriesiems žmonėms! „Lie
tuvos Našlaičių globos” komite
tas.

(sk.)
x NAMAMS 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.

(sk)

PASISEKUSI ALTO 
GEGUŽINĖ

Jau kelinti metai ALTo Čika
gos skyrius rengia išvyką į gam
tą — gegužinę. Ji šiais metais 
įvyko rugsėjo 2 d., pirmadienį, 
Labor Day dienoje, Anio ir Al
donos Grinių gražioje sodyboje, 
Lockport, IL. 11 vai. ryte nuo 
Švč. M. Marijos Gimimo parapi
jos bažnyčios išvažiavo autobu
siukas ir dar kelios mašinos su 
ALTo rėmėjais. Mažėjant žmo
nių skaičiui, dar buvo prisibi- 
joma dėl vakarykščios „Lietu
vių balso” gegužinės toje pačio
je vietoje. Bet būkštavimas buvo 
be reikalo, nes atvažiavę, rado
me jau kelis stalus „okupuo
tus”. Nespėjus susėsti prie sta
lų, šeimininkės pradėjo kviesti 
prie skanių, šviežių „Talman 
Deli” gamintų, lietuviškų pie
tų. Dar vis rinkosi naujų žmo
nių. Oras pasitaikė ne per karš
tas, tai buvo smagu sėdėti gru
pėmis su savo draugais bei pa
žįstamais. Negalima nepaminė
ti moterų, kurios taip vikriai 
visus aptarnavo. Maisto bilietė
lius pardavinėjo Mary Kinčius 
ir jos draugė, prie maisto bilie
tus surinko A. Repšienė, lėkštė
mis, servetėlėmis ir šakutėmis 
su peiliais aptarnavo čia gimusi 
lietuvaitė Rūta Akstutis, mais
tą dalino Eva Paulauskienė — 
renginių vadovė ir Petrutė iš 
Talman krautuvės. Ištroškusius 
aptarnavo Kazimieras Rožans- 
kas. Buvo turtingas dovanų pa
skirstymas, kurį tvarkė Jūratė 
Jasiūnienė. Kava ir pyragai
čiais aptarnavo Filina Braunie- 
nė ir Grožvyda Giedraitytė.

Visiems gegužinės dalyviams, 
kurių buvo per 150, papietavus, 
skyriaus pirmininkė Matilda 
Marcinkienė pakvietė žodį tar
ti dr. Leoną Milčių, Tautininkų 
sąjungos frakcijos Seime seniū
ną. Jis buvo atvykęs dalyvauti 
Tautinės sąjungos 24 seime, vy
kusiame rugpjūėčio 31 ir rugsė
jo 1 d. Balzeko Lietuvių kul
tūros muziejaus patalpose. Dr.
L. Milčius paminėjo Lietuvos 
politinę, ekonominę ir visas 
kitas sritis. Reikia konstatuoti, 
kad dr. L. Milčius yra ne tik 
geras kalbėtojas, bet ir visų 
Lietuvos reikalų žinovas. Bai
gus tokią reikšmingą kalbą, pa
siūlė, kas nori, duoti klausimų. 
Gegužinės dalyviai atsakė: „Ką 
gi klausi, kad jau viskas pasa
kyta”. Publika nuooširdžiai 
padėkojo už tokį prasmingą pra
nešimą.

Po to vyko dovanų paskirty- 
mas, kurį tvarkė Jūratė Jasiū
nienė. Bilietus pardavinėjo: Al
dona Pankienė, Anelė Rama
nauskienė ir Stefa Šidlauskie
nė. Dovanų paskirtymą prave
dė sodybos šeimininkas Anis 
Grinius. Baigus paskirtymą, iš 
kažin kur atsirado dainininkai 
ir muzikantai, kuriems irgi 
buvo sumesta po keletą 
doleriukų.

Baigiant šeimininkams Aniui 
ir Aldonai Griniams buvo įteik
ta simbolinė dovana su padėka 
už leidimą nemokamai naudotis 
jų gražia sodyba. ALTo skyriaus

Gražus „Grandies” tautinių šokių ansamblio būrelis džiaugiasi vėl pradėjęs repeticijas po vasa
ros atostogų. Iš kairės: Arūnas, Linas, Erikas, Rimas, Darius ir Kristina.

Nuotr. Vidos Brazaitytės

valdyba nuoširdžiai dėkoja A. A.
Griniams ir visiems gegužinės 
dalyviams, kurie taip gražiai 
parėmė šį renginį.

Ant. Repšienė

ČLM PIRMOJI DIENA
Rugsėjo 7 d. Čikagos lituanis

tinė mokykla pradėjo savo penk
tuosius mokslo metus. Pagal 
tradiciją, mokiniai su mokytojais 
dalyvavo Mišiose Tėvų jėzuitų 
koplyčioje. Mišias aukojo ir pri
taikytą pamokslą pasakė kun.
Juozas Vaišnys, S J.

Po pamaldų mokiniai, moky
tojai ir tėvai susirinko į JC 
didžiąją salę. Čia mokyklos ve
dėja Jūratė Dovilienė trumpa 
įžangine kalba pasveikino susi
rinkusius. Išrikiavo scenoje 
visus mokytojus ir juos supažin
dino su mokiniais bei tėvais, 
nurodė kuriose klasėse ir ką 
mokys. Buvęs tėvų komiteto pir
mininkas ir dabartinis Jaunimo 
centro direktorius Zigmas 
Mikužis, pasveikino JC vardu ir 
pranešė, kad šiais mokslo 
metais bus du tėvų komitetai, 
pirmininkai: Aušra Padalino ir 
Mindaugas Bielskus. Juodu atė
jo į sceną ir visus pasveikino.
Marytė Utz, tvarkos -koordina
torė, pranešė, kad ir šiais moks
lo metais reikės laikytis tvarkos 
ir elgesio taisyklių.

Paskiau mokiniai susitiko 
klasėse su savo mokytojais ir 
keletą valandų pabendravo.

Registracija buvo sėkminga, 
nes jau pirmąją mokslo metų 
dieną užsiregistravo daugiau, 
nei praeitais metais iš viso buvo 
mokinių mokykloje. Reikia ma
nyti, kad dar registruosis ir pa
vėlavusieji, kaip kiekvienais 
metais būna. Malonu pasveikin
ti patriotiškai nusiteikusius 
tėvus, kad susirūpino savo vai
kų tautiniu auklėjimu. Iškilmė
se dalyvavo ir p. Vasiukevičiai, 
kurie neturi mokyklinio am
žiaus vaikų, bet 15 metų palai
ko mokyklą, įteikdami nemažą 
auką. Pagarba jiems ir pavyzdys 
kitiems.

Juozas Plačas

PATARIMŲ POPIETĖ 
„SEKLYČIOJE”

Yra sakoma, kad mes moko
mės iki „grabo” lentos. Suteiki
mui daugiau žinių apie pasikei
tusias Socialinės apdraudos tai
sykles Birutė Jasaitienė, einan
ti LB Socialinio skyriaus vedė
jos pareigas, pakvietė p. Stepha- 
nie iš „Sočiai Security” įstaigos, 
kad painformuotų lietuvių vi
suomenę apie naujai pasirašytą 
įstatymą dėl Socialinio draudi
mo.

Elena Sirutienė, pristatyda
ma Stephanie, pažymėjo, kad ji 
nuoširdi lietuviams ir yra kalbė
jusi „Seklyčioje” daugiau kartų 
šiomis ar kitomis temomis.

Stephanie pranešimą vertė Kuprys. Koncertai vyks: 
Aldona Šmulkštienė, gabi ver- Jaunimo centre Čikagoje, PLC 
tėja ir nuoširdi socialinio sky
riaus darbuotoja. Stephanie la
bai išsamiai paaiškino apie be
sikeičiančius valdžios reika
lavimus Socialiniam draudimui 
gauti ir jį išlaikyti. Ji taip pat 
paaiškino taisykles, dėl asme-

JAV LB Lemonto apylinkės ruoštoje Lietuvių dienų gegužinėje rugsėjo 8 d., smagiai laiką pra
leidžia svečiai, gausiai susirinkę Pasaulio lietuvių centro sodelyje.

Nuotr. Vytauto Jasinevičiaus
nų, kurie išvyksta iš Amerikos 
į Lietuvą nuolatiniam ar laiki
nam apsigyvenimui.

Jos praanešimas ir pateiktų 
klausimų išryškinimas ilgokai 
užsitęsė, todėl šeimininkės, pa- 
ruošusios valgius, pakvietė vi
sus pasistiprinti.

Papietavus Elena Sirutienė 
pakvietė adv. Saulių Kuprį pa
kalbėti apie testamentus. Adv. 
S. Kuprys yra gerai susipažinęs 
su testamentais ir jų rūšimis. 
Jis pabrėžė, kad daugelis asme
nų delsia sudaryti testamentą ir 
laukia iki paskutinio gyvenimo 
momento arba visiškai jo nesu
daro. Šitoks elgesys yra neleis
tinas, nes gali nutikti, kad sun
kiai uždirbtas turtas nueina į 
valstybės iždą, kada buvo gali
ma kam nors paskirti.

Testamentus reikia sudaryti 
anksti ir juos laikas nuo laiko 
peržiūrėti, jei reikia — padary
ti pakeitimus. Sudarant testa
mentus, reikia turėti bent du 
liudininkus ir parašus patvir
tinti pas notarus, nors ne visose 
valstijose to reikalaujama. Tes
tamentus gali surašyti ir pats 
asmuo, nesikreipdamas pas ad
vokatą, bet, esant didesniam ir 
daugiau komplikuotam paliki
mui, kreiptis į patikimą ir paty-

Lietuvos partizanams rem
ti globos komitetas praneša, kad 
spalio 16 d. atvyksta vyrų kvar
tetas „Girių aidas”. Šį dainų 
kvartetą sudaro du žymūs par
tizanai: Vytautas Balsys ir 
Antanas Lukša, ir du buvę poli
tiniai kaliniai-tremtiniai: Anta
nas Paulavičius ir Vladas Šukš- 
ta, abu muzikai ir chorų vado
vai. Prie kvarteto prisideda Lie
tuvos valstybinės operos solis- 
tas-tremtinys Vincentas

Lemonte, Cicero, Detroite, 
Toronte, St. Petersburge, Los 
Angeles, Denver ir New Yorke. 
Čikagoje šiuos dainininkus teks 
globoti 10 dienų. Jei kas galėtų 
kurį priimti, prašome skambinti 
„Seklyčion”, tel. 312-476-2655.

rūsį advokatą.
Sudarytą testamentą (origina

lą) nelaikyti namuose, bet ban
ko seife ir pranešti artimie
siems, kur jis laikomas. Nuo
rašus galima laikyti ir savo na
muose. Atkreiptinas dėmesys į 
tai, jeigu turimos nuosavybės 
yra įvairiose valstijose, nes jų 
įstatymai ir reikalavimai gali 
būti skirtingi, o rašantysis gali 
nežinoti. Tada būtina kreiptis 
pas advokatą.

IŠ ARTI IR TOLI
VAIKŲ KŪRYBOS 

PARODA
M. K. Čiurlionio menų gimna

zija rengia pasaulio lietuvių 
vaikų ir jaunuolių kūrybos pa
rodą, kurios šūkis — „Pasidžiau
kime vieni kitais”.

Suaugusiojo akimis pilkoką 
mūsų kasdienybę vaikų pieši
niai supoetina, tuo pat metu 
išlikdami labai tikroviški. Tai 
pasiekiama vaikystės metais ir 
tik labai retas suaugęs vėliau 
šią Dievo dovaną išsaugo.

M. K. Čiurlionio menų gim
nazija įkurta prieš daugiau kaip 
penkiasdešimt metų ir skirta 
meninių gabumų turintiems 
vaikams bei jaunuoliams. Dau
guma geriausių Lietuvos daili
ninkų ir muzikų vienaip ar ki
taip su šia mokykla susiję, nes 
arba joje mokėsi, arba mokyto
javo. Juos neretai taip ir vadi
name — čiurlioniečiai. Šiandien 
jų rasime Vokietijoje, Izraelyje, 
Kanadoje, Jungtinėse Valstijo
se, Austrijoje ir dar daugelyje 
kitų. Džiaugiamės, kad visur jie 
puikiai vertinami. Meninės 
veiklos spektras mokykloje ypač 
platus. Besiremdamas į tautinę 
ir akademinę tradiciją, jis 
skleidžiasi labai įvairiai — 
pagal kiekvieno meninę prigim
tį, individualybę, laiko dvasią. 
Mokykloje mokosi vaikai iš įvai
rių Lietuvos vietų. Tačiau šiuo 
renginiu norime sukviesti ir iš 
jos į visas puses išklydusius, iš
sklaidytus, bet — kaip tikime 
giliąja savo prigimtimi — išliku
sius lietuviais. Kas geriau už 
jaunųjų piešinius mums tą paro
dys bei įrodys!

Tad kurkite ir savo darbus 
siųskite į M. K. Čiurlionio menų 
gimnaziją adresu: M. K. Čiurlio
nio menų gimnazija, dailės sky
rius, Kosciuškos 11, Vilnius 
2600, LT — Lithuania.

Kviečiame viso pasaulio lietu
vių vaikus ir jaunuolius iki 18 
metų dalyvauti parodoje, gim
nazijos galerijoje.

Lauksime Jūsų darbų iki 
1997 m. kovo 1 d. Parodą numa
tome atidaryti Velykoms.

Kiekvieno, bet kuria technika 
sukurto darbo kitoje pusėje di
džiosiomis raidėmis užrašykite 
kūrinio pavadinimą, sukūrimo 
datą, autoriaus vardą, pavardę, 
gimimo metus, savo adresą, pri
dėkite savo nuotrauką bei kele
tą žodžių apie save.

Darbai grąžinami nebus. Juos 
po parodos saugosime fonduose, 
panaudosime rengdami paro

Po informacinio pranešimo 
klausytojai advokatą užpylė 
klausimais, į kuriuos buvo išsa
miai atsakyta. Programų vedė
ja E. Sirutienė dėkojo pranešė
jams: Stephanie, Aldonai 
Šmulkštienei, adv. Sauliui 
Kupriui. Taip pat padėka pri
klauso ir Birutei Jasaitienei už 
nuolatinį rūpestį, kad lietuvių 
visuomenė būtų painformuoja
ma įvairiais pranešimais.

A. Paužuolis

das.
Tikimės tokias parodas ateity

je rengti kas treji metai.
Penki geriausiai įvertinti 

autoriai bus pakviesti pagyven
ti Vilniuje, piešti kartu su mūsų 
mokiniais vasaros praktikos 
metu 1997 birželio mėnesį. Ga
lėsime juos apgyvendinti ir 
maitinti gimnazijos bendrabuty
je. Gaila, kelionės išląidų ap
mokėti mes nepajėgūs.

CLEVELANDO LIETUVIAI 
APPLE KURSUOSE

Kaip žinome, šios vasaros 
dviejų savaičių APPLE kursai 
vyko Vilniuje, Alantoje, Trakuo
se ir Šilutėje. Čia kiekvienuose 
kursuose dalyvavo apie 200 lie- 
tuvos mokytojų ir 20-25 lekto
riai iš JAV ir Kanados. Iš Cle
velando dalyvavo Amanda ir Al
girdas Mulioliai, Irena Gedris- 
Giedraitienė, Danguolė Vadopa- 
lienė ir Aldona Miškinienė. Ar 
ne puikus ir sektinas atsikūru
sios Lietuvos paramos modelis? 
Pedagogai-idealistai aukoja sa
vo atostogų laiką Lietuvos švie
timo, naujos kartos šviesesniai 
ateičiai. Padėka ir pagarba 
jiems!

V. R.

LIETUVIŲ DIENOS 
KALIFORNIJOJE

Los Angeles lietuvių Šv. Kazi
miero parapijoje spalio 5-6 d. 
ruošiamos kasmetinės Lietuvių 
dienos, kurios visuomet susi
laukia daug dėmesio ne tik iš 
lietuvių, bet ir amerikiečių. Bus 
galima įsigyti lietuviškų rank
darbių, apžiūrėti meno parodas, 
pasigėrėti tautiniais šokiais, 
pavalgyti lietuviškų patiekalų, 
pasiklausyti muzikos. Spalio 5 
d. vakare bus Lietuvių dienų po
kylis su menine programa ir šo
kiais. Visus renginius ruošia 
Los Angeles LB apylinkės val
dyba.

KUNIGŲ VIENYBĖS 
SEIMAS

Kunigų vienybės šiemetinis 
seimas šaukiamas spalio 14-15 
d. Nekalto Prasidėjimo seserų 
vienuolyne, Putnam,. CT. Prog
ramoje bus pranešimai, paskai
tos, vysk. Pauliaus Baltakio, 
OFM, pranešimas apie apašta
lavimą lietuvių tarpe visame 
pasaulyje, kun. V. Valkavičius 
skaitys paskaitą apie lietuviškų 
parapijų reikšmę ir ateitį. Bus 
taip pat diskusijos.




