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Konservatoriai savo parašais 
demonstravo vienybę 

Vilnius , rugsėjo 10 d. (BNS) 
— Seimo valdančioji frakcija 
nutarė paneigti gandus apie 
neva gresiantį konservatorių 
partijos skilimą. 

Ketvirtadienį išplatintame 
pareiškime teigiama, kad nie
kuo nepagrįsti y ra gandai apie 
įvykusį ar būsimą skilimą, 
apie frakcijoje gimstančius 
planus keisti vyriausybę, 
premjerą a r kurį nors minist
rą. 

„Mes remiame Vyriausybės 
ir Tėvynės sąjungos vadovy
bės veiklą, o diskusiją frakci
joje ir partijoje vert iname kaip 
konstruktyvų - būdą ieškoti 
geriausių sprendimų", pabrė
žiama pareiškime, kurį pasi
rašė 65 iš 67 konservatorių 

frakcijos narių. 
Pareiškimo nepasirašė bu

vęs Vidaus reikalų ministras 
Vidmantas Žiemelis ir premje
ras Gediminas Vagnorius, ku
rie taip pat yra Seimo nariai 
ir priklauso konservatorių 
frakcijai. 

Buvusi Europos reikalų mi
nistrė Laima Andrikienė nu
rodė pasirašiusi pareiškimą 
„vienybės vardan, nors kri
tiškai ir neigiamai vertina vy
riausybės vykdomą politiką 
kai kuriose srityse". 

Pareiškimo nėra pasirašęs 
Seimo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis. Jis yra konserva
torių partijos pirmininkas, 
tačiau, kaip Seimo vadovas, 
nepriklauso frakcijai. 

Krikščionys demokratai siūlo du 
švietimo viceministrus 

Vilnius , rugsėjo 10 d. (BNS) 
— Lietuvos krikščionių de
mokratų partijos (LKDP) val
dyba nu ta rė į švietimo ir 
mokslo viceministrės postą 
pasiūlyti savo partijos narę 
gydytoją Gražiną Paliokienę. 

Tai padaryta premjerui Ge
diminui Vagnoriui pasiūlius 
krikščionims demokratams 
deleguoti du švietimo ir moks
lo viceministrus. 

Krikščionys demokratai jau 
anksčiau pasiūlę Molėtų rajo
no merą Valentiną Stundį 
skirti švietimo ir mokslo mi
nistru, kai buv<^atleistas Zig
mas Zinkevičius. 

Dabar Švietimo ir mokslo vi
ceministrais j a u dirba Riman
tas Sližys ir Vaiva Vėbraitė. 

LKDP valdybos vicepirmi
ninkas Vytautas Bogušis sa
kė, jog G. Paliokienė ministe
rijoje rūpinsis vaikų su nega
lia integravimosi į visuomenę, 
beglobių, nelankančių mokyk
lų vaikų, globos namų rei
kalais. 

Anksčiau G. Paliokienė va
dovavo Vilniaus miesto savi

valdybės Socialinių reikalų ir 
sveikatos komitetui. 

Anot V. Bogušio, pasėdyje 
taip pat sudaryta neeilinio 
partijos tarybos posėdžio, 
įvyksiančio rugsėjo 19 dieną, 
darbotvarkė. Posėdį pareika
lavo sušaukti 38 partijos na
riai. 

V. Bogušio teigimu, taryba 
išklausys valdybos ataskaitą, 
Petro Gražulio pranešimą dėl 
Z. Zinkevičiaus atleidimo iš 
švietimo ministro posto. 

Valdybos posėdyje ruošia
masi svarstyti pakartotinius 
rinkimus Panevėžio apygar
doje. V. Bogušis užtikrino, kad 
LKDP dalyvaus šiuose rin
kimuose, tačiau kol kas parti
ja neturi konkretaus kandida
to — jį tur i pasiūlyti Panevė
žio skyrius. 

V. Bogušis patvirtino, kad 
valdybos posėdyje svarstyti ir 
koalicijos su konservatoriais 
atnaujinimo klausimai. Jo ma
nymu, atnaujinta koalicijos 
sutartis bus pasirašyta dar 
rugsėjo viduryje. 

Turgaus prekeiviai gąsdina 
vyriausybę 

Vilnius, rugsėjo 9 d. (BNS) 
— Smulkieji verslininkai su
rengs didžiulį „visų sunkiai 
besiverčiančių" Lietuvos žmo
nių protesto renginį, jei vy
riausybė ir po pakartotinio 
smulkiųjų prekeivių mitingo 
neieškos su ja is kompromiso. 

„Jei ir šį kar tą liksime igno
ruojami, subursime galo su 
galu nesuduriančius žemdir
bius, darbininkus ir sureng
sime galingą akciją", spaudos 
konferencijoje trečiadienį sakė 
Marijampolės turguje prekiau
janti Danutė Akstonavičienė. 

Ją ir dar kelias tuo pačiu be
siverčiančias moteris į spau
dos konferenciją Vilniuje pa
sikvietė Seimo narys social
demokratas" Juozas Olekas. 
Jis sakė, kad po mitingo 
rugpjūčio, viduryje vyriausybė 
žadėjo, tačiau neieškojo kom
promiso su smulkiaisiais pre
kybininkais, todėl rugsėjo 14 
d. rengiamas pakartotinas 
protesto renginys — eitynės 
nuo Seimo iki vyriausybės 
rūmų. 

Spaudos konferencijoje daly
vavusi Nijole Kavoliūnienė 
sake, kad juos patenkintų . je i 
vyriausybe supaprast intų sa
vo nutarimo sąlygas ir reika
lautų turėti tik „paprastas 
prekių įsigijimo sąskaitėles su 
pardavėjo parašu ir adresu, o 
ne sąskaitas-faktūras, kurių 

niekas nė nesirengia dalinti 
po kelis daiktus dideliuose 
turguose perkantiems mažes
niųjų miestų turgų prekei
viams". 

Smulkiųjų prekeivių kriti
kos susilaukė vyriausybės nu
tarimas, nustatęs, jog leidi
mus verslui įsigijusios įmonės 
ir pavieniai asmenys prekybos 
vietoje privalės turėti prekių 
įsigijimo dokumentus. Tokia 
tvarka turi įsigalioti spalio 1 
dieną. 

JAV prezidentas atsiprašė dėl 
Baltųjų Rūmų skandalo 

Ketvirtadienio rytą, tradiciškai sugiedoję Lietuvos himną. Seimo nariai pradėjo parlamento rudens sesiją. Pir
majame visuotiniame posėdyje kalbėjo Seimo pirmininkai Vytautas Landsbergis, premjeras Gediminas Vagno
rius, dalyvavo prezidentas Valdas Adamkus. Posėdyje buvo pateiktas rudens sesijos darbų projektas, kuris dar 
bus svarstomas Seimo komitetuose. 

Nuotr.: Paskutiniam pasitarimui prieš sesijos pradžią ..susibūrė" (priekyje iš kairės) parlamentaras Liudvi
kas Sabutis, Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis ir .irinistras pirmininkas Gediminas Vagnorius. (Elta) 

Prezidentas ir Seimas nori 
viešos (statymų leidybos 

Vilnius, rugsėjo 9 d. (BNS) 
— Trečiadienį prezidento Val
do Adamkaus ir Seimo pirmi
ninko Vytauto Landsbergio 
bei parlamento valdybos na
rių pokalbyje prieita vieningos 
nuomonės, kad įstatymų lei
dybos procesai turi būti kuo 
viešesni. Todėl bus ieškoma 
būdų iš anksto skelbti Seime 
įregistruotus įstatymų projek
tus, kad su ja is galėtų susipa
žinti bei savo siūlymus pa
teikti suinteresuoti visuome
nės sluoksniai. 

Pasak prezidento atstovės 
spaudai Violetos Gaižauskai
tės, „Seimo vadovybė tam pri
tarė ir pažadėjo ieškoti gali
mybių įgyvendinti šiuos pasiū

lymus". 
„Prisiminiau, kaip 1990-

1992 metais rr.es 'Lietuvos 
aide' skelbdavome visus pa
rengtus įstatymų projektus ir 
susilaukdavome entuziastingo 
svarstymo visuomenėje bei la
bai vertingų pasiūlymų. Deja, 
vėliau atsirado tam tikras nu
sivylimas tokiu tiesioginiu vi-
s u o ^ r a ė s daly\#vimu valsty
bės valdyme. Dabar tą būtų 
galima atgaivinti", sakė V. 
Landsbergis žurnalistams po 
susitikimo. 

Susitikime kalbėta apie kai 
kurias konkrečias problemas, 
tarp jų — apie vasarą prezi
dento sustabdytus pakeitimus 
Fizinių asmenų pajamų mo-

Karaliaučius neapsisprendžia 
dėl humanitarinės paramos 

* Per aštuonis š ių m e t u 
mėnesius , palyginti su tuo 
pačiu laikotarpiu pernai, Lie
tuvos pramonės gamyba ir 
pardavimas išaugo 8.4 proc., 
pranešė Statistikos departa
mentas. Krovinių pervežimai 
geležinkeliu sausio-rugpjūčio 
mėnesiais padidėjo 4.4 proc, 
oro transportu — 16.2 proc. 
Be naftos perdirbimo pramo
nės, produkcijos gamyba smu
ko 8.6 proc. 

* Valdymo reformų ir sa
vivaldybių reikalų ministras 
Kęstutis Skrebys atsisakė val
stybės pinigų už jo mokslą 
Teisės akademijoje. Pasak mi
nistro atstovo spaudai, „tai 
pirmas atvejis, kai atsisakoma 
valstybes teikiamos paramos 
už mokymąsi Lietuvos Teisės 
akademijoje". K. Skrebys fi
nansavimo atsisakė po spau-

Vilnius, rugsėjo 9 d. (BNS; 
— Karaliaučiaus srities val
džia trečiadienį svarstė, ar pa
jėgs savo jėgomis susidoroti 
su Rusijos finansų ir ekono
mikos krizės pasekmėmis. 

Jvairios valstybės instituci
jos turėjo prieštaringą nuo
monę šiuo klausimu. 

Srities administracijos vado
vo pirmasis pavaduotojas 
Aleksandr Sakanov trečiadie
nį pareiškė, kad srities maisto 
atsargos yra pakankamos. 

„Mes dar neišnaudojome sa
vo galimybių, kad kreiptu-
mėmės pagalbos į Lietuvą", 
sakė j is per susitikimą su sa-

' vivaldybių vadovais. 

doje pasirodžiusių pranešimų, 
kad jis ir dar penki Teisės 
akademijoje pradėsiantys stu
dijuoti Seimo nariai mokysis 
už valstybės lėšas. 

* Telšių specialistai nu
statė, kad rugpjūčio 30 dieną 
į Platelių ežerą nukritusių vie
nuolika vestuvių puotos daly
vių žuvo dėl to, kad sraigta
sparnio Mi-2 10 lakūnas buvo 
labai neblaivus. Atlikus medi
cininę ekspertizę, jam buvo 
nustatytas sunkus girtumo 
laipsnis. Iki poilsiavietės, kur 
vyko vestuvės, su lakūnu iš 
Mažeikių skridęs asmuo pa
reigūnams teigė, jog nepaste
bėjo, kad lakūnas yra išgėręs. 
Jis keleivius skraidino netu
rėdamas leidimo, šiurkščiai 
pažeidė skrydžių taisykles, 
nesilaikydamas saugaus skry
džio aukščio. BNSI 

A. Sakanov pranešė, kad 
pastarosiomis dienomis' su 
Gardino sritimi pasirašyta 
sutar t is dėl miltų, cukraus, 
kurių Karaliaučiui trūksta, 
įsigijimo. Projekte šiam tikslui 
numatyta skirt: milijoną JAV 
dolerių. 

Tuo tarpu srities dūmos 
vadovybe pareiikė pasiruošusi 
priimti antikrizinių įstatymų 
paketą ir gauti humanitarinę 
pagalbą iš Lietuvos bei Lenki
jos. 

Pasak dūmos pirmininko 
Valerij Ustiugov, į „dūmą 
kreipiasi lenką: ir lietuviai, 
kurie nors ir rytoj Kaliningra
do (Karaliaučiaus-red.; sričiai 
gali suteikti humanitarinę pa
galbą". 

Karaliaučiau.- srityje antra
dienį ir trečiadienį lankėsi 
Lietuvos URM delegacija, va
dovaujama Polr.ikos departa
mento direktoriaus Vygaudo 
Ušacko. Lietuvos diplomatai 
su vietos valdžia aptarė gali
mybes suteikti humanitarinę 
pagalbą. 

V. Ustiugov i'-igimu, jau ar
timiausiu mitu gali būti 
priimtas įstar-mas dėl mo
kesčių nuolaidu 1999 metais, 
nutarimai de! mokesčiu am-

kesčių įstatyme. „Matyt, tuo 
klausimu dar vyks konsultaci
jos, žiūrėsime, ar t ikrai šie pa
keitimai nėra geri. Vietos po
kalbiams čia dar yra", tvirtino 
Seimo pirmininkas. 

Iš karto po to, kai V. Adam
kus sustabdė minėtus pakeiti
mus, valdančioji konservato
rių partija skeptiškai įvertino 
prezidento sprendimą, leisda
ma suprasti, kad galima at
mesti draudimą. 

V. Adamkus pageidavo, kad 
kuo skubjau būtų priimti 
nauji Baudžiamasis ir Bau
džiamojo proceso kodeksai. 
Tačiau Seimo vadovai infor
mavo, kad šie kodeksai galės 
būti priimti anksčiausiai po 
metų. 

* Lietuvos kar iuomenės 
80-mečio i švakarėse šalia 
Vilniaus Visoriuose dislokuo
tam atskirajam komendanti-
niam batalionui suteiktas Lie
tuvos Didžiojo Kunigaikščio 
Gedimino štabo vardas. Įsaky
mą dėl vardo suteikimo bata
lionui pasirašė krašto apsau
gos ministras Česlovas Stan
kevičius. Jis taip pat leido da
liniui perimti anksčiau bu
vusio 1-ojo pėstininkų Lietu
vos Didžiojo Kunigaikščio 
Gedimino pulko tradicijas ir 
atributiką. <Eita> 

nestijos ir srit; 
įmonių baudų 
kiti įstatymai. 

Tuo tarpu n 
siūloma įvesti 
produktams ir 
nybės prekėm^ 

Dauguma si 
dovų mano. k;; 

Vašingtonas, rugsėjo 9 d. 
(Reuters-BNS) — JAV prezi
dentas Bill Clinton trečiadienį 
Kongreso demokratams sakė 
labai apgailestaująs del rūpes
čių, kurių jis pridarė dei Moni-
ca Lewinsky, sakė demokratų 
vadovas Atstovų Rūmuose. 

Michigan valstijai atstovau
jantis David Bonior, antras 
pagal rangą Demokratų parti
jos pareigūnas Atstovų Rū
muose, taip pat sake, jog Kon
greso vadovai patarė B. Clin
ton išsakyti savo apgailestavi
mus Amerikos žmonėms taip, 
kaip tai buvo padaryta užda
rame Baltųjų Rūmų posėdyje. 

Kongresui laukiant nepri
klausomo prokuroro Kenneth 
Starr ataskaitos apie M. Le-
winsky skandalą, B. Clinton 
paprašė demokratų vadovybės 
paremti jį, jei ateityje bus 
pradėtas apkaltos procesas. 

Pasak D. Bonior, kalbų 
apie apkaltą ar prezidento at
statydinimą pasitarime, ku
riame B. Clinton „išreiškė sa
vo apgailestavimą ir susirūpi
nimą", nebuvo. 

D. Bonior žodžiais, demok
ratai pamatė „mūsų valstybės 
vadovą, kuris atgailavo, labai 
gailėjosi dėl savo veiksmų. 
Manau, kad demokratai, kai 
jie susitiks su prezidentu ir 
pasikalbės su juo kaip dabar, 
supras, kokį didelį asmeninį 
skausmą jis jaučia". 

Ataskaita apie B. Clinton 
romaną perduota 

Kongresui 

Trečiadienį JAV nepriklau
somas prokuroras Kenneth 
Starr nusiuntė Kongresui 
ataskaitą apie Baltųjų Rūmų 
sekso skandalą. Pasak jo raš
tinės, šiame dokumente yra 
„esminės ir patikimos" infor
macijos, kuri gali lemti apkal
tos procesą prieš prezidentą. 

B. Clinton advokatas David 
Kendall, Kuris su šia ataskai
ta nebuvo susipažinęs, tuoj 
pat pasirodė prie Baltųjų Rū
mų ir pareiškė, kad apkaltai 
prieš prezidentą nėra pagrin
do. 

Tačiau K. Starr ataskaita 
apie jo romaną su M. Lewins-
ky tuoj pat sukėlė iki šiol ne-

Rusijos premjeru pasiūlytas 
užsienio reikalų ministras 

e investavusių 
inaikinimo bei 

ties centre jau 
alonus maisto 
širmosios būti-

ivaldybių va
li srities rajo

nuose aprūpinant gyventojus 

Maskva, rugsėjo 10 d. 
(Reuters-BNS) — Ketvirtadie
nio rytą Rusijos prezidentas 
Boris Jelcin pateikė Valstybės 
Dūmai Jevgenij Primakov 
kandidatūrą, kad pakeistų bu
vusį pareigas ėjusį premjerą 
Viktor Černomyrdin, kurio 
parlamentas nepatvirtino du 
kartus. 

Naujasis Rusijos ministras 
pirmininkas J. Primakov Eu
ropos Sąjungos (ES) diploma
tams žadėjo tęsti reformas, 
pranešė ES delegacijos vado
vas. 

„Mums teko laimė 40 mi
nučių pasikalbėti su, dabar 
jau galiu sakyti, paskirtuoju 

maisto produktais, susidarė 
kritinė padėtis. Trūksta miltų, 
druskos, kruopų, pieno ir mė
sos. 

Rajonų administracijų va
dovų manymu, įvedus talonus, 
bus galima kontroliuoti rajone 
likusias atsargas be -ana
lizuoti maisto produktų ir pir
mosios būtinybės prekių kai
nas. 

ministru pirmininku, buvusiu 
UR ministru Primakov, kuris 
vėl pabrėžė politinės ir ekono
minės reformos valstybėje 
svarbą", sakė Austrijos, šiuo 
metu pirmininkaujančios ES, 
užsienio reikalų ministerijos 
Politikos direktorius Peter Ho-
henfeller. 

P. Hohenfeller, vadovau
jant is delegacijai, kurioje taip 
pat yra aukšti D. Britanijos ir 
Vokietijos diplomatai, žurna
listams J. Primakov paskyri
mo ministru pirmininku to
liau nekomentavo. 

J Maskvą atvykusi ES ..tre
jeto" delegacija yra sudaryta 
iš valstybių, kurios pagal „ra
to" principą yra. buvo arba 
bus ES pirmininkes. Šiuo me
tu ES pirmininkauja Austrija, 
šias pareigybes perėmusi iš D. 
Britanijos, o vėliau jas perlei-
sianti Vokietijai. 

Pasak P. Hohenfeller, vie
nas svarbiausių vizito tikslų 
yra parodyti solidarumą su 
Rusija, jai išgyvenant gilią 
ekonominę krizę. 

būtą B. Clinton prezidentūros 
krizę, o Vašingtone paaš t r ino 
svarstymus, ar jis galės likti 
pareigose. 

Kongreso vadovai p ranešė 
rengia nutarimą, pagal kurį 
dalis ataskaitos j au penkta
dienį būtų paskelbta visuome
nei. 

K. Starr be išankst inio 
įspėjimo nusiuntė Atstovų Rū
mams šį pranešimą ir jį pa
tvirtinančius įrodymus, kur ie 
surinkti per daugelį tyrimo 
mėnesių. Šis ty r imas atvedė 
valstybę ties pirmosios apkal
tos riba nuo pat prezidento Ri-
chard Nixon ir „VVatergate" 
skandalo laikų. 

„Nepriklausomo prokuroro 
raštinė įteikė Atstovų Rū
mams tyrimą su esmine ir pa
tikima informacija, kur i gali 
būti pagrindu Jung t in ių Vals
tijų prezidento apkal tai" , prie 
Atstovų Rūmų žurna l i s tams 
pareiškė K. S t a r r a ts tovas 
spaudai Charles Bakaly. 

K. S tar r a t a ska i t a ir įro
dymai buvo supakuoti į 36 dė
žes, pakrauti į bal tus autobu
sus ir atvežti per tuziną mies
to kvartalų, skiriančių proku
roro raštinę nuo Atstovų Rū
mų. 

Atvežtos dėžės buvo perduo
tos Kapitolijaus policijai ir 
užrakintos a tsk i rame kamba
ryje, kol Atstovų Rūmai nu
spręs, ką toliau daryt i su šia 
informacija. 

Pagal JAV Konstituciją, bet 
kokį apkaltos procesą prieš 
prezidentą turi siūlyti Atstovų 
Rūmai. Paskutinį kar tą apkal
ta 1974 metais buvo pradėta 
prieš R. Nixon, tačiau šis atsi
statydino, kai galut inis balsa
vimas dar nebuvo įvykęs. 

Atstovų Rūmų teisinės ko
misijos pirmininkas Henry 
Hyde, kuris prižiūrės bet kokį 
paklausimą dėl apkaltos, pa
reiškė neįeisiąs „politinės ra
ganų medžioklės" ir pažadėjo 
bendradarbiauti su demokra
tais. Pasak jo, t ikras tyr imas 
dėl apkaltos įvyks tik tuo at
veju, jeigu įkalčiai suteiks j am 
pagrindo. 

Atstovų Rūmų respubliko
nų ir demokratų vadovai, ku
rie trečiadienį su ta rė svars
tant K. Starr a taskai tą atidėti 
į šalį tarppart inius nesutar i 
mus, ją pristačius surengė 
daugiau kaip valandą užtru
kusį susirinkimą. Be kitų, ja
me dalyvavo H. Hyde, Atstovų 
Rūmų pirmininkas Newt Gin-
grich, demokratų vadovas Ri-
chard Gephardt, Teisinės ko
misijos vyresnysis demokratas 
John Conyers ir Taisyklių 
komisijos pirmininkas Gerald 
Solomon. 

G. Solomon po posėdžio 
pranešė, kad 445 puslapių K. 
Starr pranešimas turi 25 pus
lapių įžangą, 280 puslapių pa
sakojimą apie B. Clinton ro
maną ir pastangas jį nuslėpti . 
ir 140 puslapių aptar imą apie 
pagrindą galimai apkal tai . 

Šis pagrindas yra B. Clin
ton metami kalt inimai mela
gingu liudijimu, t rukdymu tei
singumui ir piktnaudžiavimu 
prezidento vieta, pranešė su 
tyrimu susipažinę atstovai. 

KALENDORIUS " 
Rugsėjo 11d.: Protas , Hia

cintas, Sungailė, Gražuolis. 
Rugsėjo 12 d.: Gvidas, Sir

vydas, Ovidijus, Diemedis, 
Mantminė. 
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Redaktorė Irena Regienė 

LIETUVOS DVIRATININKAI 
KELIAUJA APLINK PASAULI 
Los Angeles Šv. Kazimiero 

parapijos salėje sekmadienį, 
rugpjūčio 30 dieną, sutikau 
kuklius svečius iš Lietuvos. 
Jie mielai kalbėjosi su vieti
niais, o dviratininkas Edvar
das Žižys filmavo užkalbin
tus. Jų grupės vadovas Sigitas 
Kučas. Dviratininkė Goda 
Čiplytė ir dviratininkas Gedi
minas Vasiliauskas. Jie nuta
rę dviračiais apkeliauti pa
saulį, garsindami Lietuvą ir 
lietuvių tautą. Ten, kur dvi
račiais negalima nugalėti at
stumų (kaip Atlanto vande
nyną), kitokiais būdais artėja 
prie tikslo. 2000-tuosius me
tus sutiks Hirosimoj, Japoni
joje. Į Lietuvą grįš jau XXI 
amžiuje. Pagarbiai vežasi šil
kinę 40 metrų ilgio „Taikos 
juostą", kurioje pasirašo geros 
valios žmonės iš viso pasaulio. 
Pirmasis „Taikos juostoje" pa
sirašė Lietuvos Respublikos 
prezidentas Valdas Adamkus: 
„Neškite Lietuvos žmonių 
sveikinimus aplink pasaulį". 
Los Angeles lietuviai mielai 
pasirašė. 

Lietuvos apie pasaulį dvira
tininkų vadovas Sigitas Kučas 
sutiko pasidalinti prisimini
mais. Jam stingant laiko, tai į 
klausimus atsakė Edvardas 
Žižys. 

— Kam kilo mintis dvi
račiais keliauti aplink pa
šautą, skelbiant taikos idė-
ją? 

— Idėja dviračiais apkeliau
ti pasaulį kilo amerikiečiams, 
jie tokią mintį išplatino pa
saulyje. Buvo manyta sureng
ti didžiulį žygį, suburiant (po 
kelis žmones iš kiekvienos 
šalies) arti 500 dviratininkų. 
Kelionėje skleisti taikos ir 
draugystės mintis įvairiose 
tautose, garsinti dviratį kaip 
sveikiausią žmogui ir aplinkai 
transporto priemonę. Stengtis 
asmeniškai įrodyti, kad skir
tingų tautų, rasių, tikėjimų, 
kultūrų ir įsitikinimų žmonės 
gali ir privalo gyventi taikoje. 

— Lietuvoje šią žinią gavom 
prieš trejus metus ir nega
lėjome atsispirti pagundai ap
keliauti žemės rutulį. Juk 50 
metų esant sovietinėje oku
pacijoje, aplink kaukiant rau
doniems vėjams geležinėje už
dangoje, laisvai keliauti ap
link pasaulį atrodė negalima; 
nežinojome, kada geležinė už
danga visiškai surūdys, supus 
ir rūdyse pargrius. 

— Ar sumanymui pritarė 
lietuviška spauda, televizi
ja, radijas, vyriausybė? 

— Sužinojus apie mūsų pa
siryžimą apkeliauti pasaulį 
dviračiais, Lietuvos spaudoje 
pasipylė daugybė straipsnių, 
pasakojimų per Lietuvos ra
diją. Lietuvos televizija suren
gė keletą specialių laidų. Pri
tarė vyriausybė. To dėka vi
soje Lietuvoje kilo didžiulis 
susidomėjimas mūsų būsimą
ja kelione. 

— Lietuvos keliautojų są
junga, Lietuvos dviratininkų 
bendrijos ir kitos visuomeni
nes organizacijos surengė mū
sų palydas Nepriklausomybės 
aikštėje. Vilniuje. Prisirinko 
tiek daug žmonių — mūsų 
vienminčių draugų ir visiškai 
nepažįstamų, kad buvome net 
sujaudinti tokiu širdingu dė
mesiu. Vos ne kaip anais lie
tuvių tautinio atgimimo me
tais Skambėjo gražios lietu

viškos dainos, jos aidėjo, aidė
jo Vilniaus kalneliais ir toli 
toli už jų. Nuotaiką kėlė gau
sybė gražių gėlių, darželiuose 
užaugintų močiučių ar jaunų 
lietuvaičių. 

— Kada i i Vilniaus pra
dėjote važiuoti dviračiais? 
Iki kur nuvažiavote? Kaip 
perplaukėte Atlanto van
denyną? Nuo kur iki kur 
važiavote dviračiais? 

— Iš Vilniaus į JAV išvy
kome 1998 metų liepos 28 die
ną. Taikos žygį pradėjome 
rugpjūčio 6 d. Seattle, WA. Iš 
ten dviračiu važiavome 22 
dienas iki San Francisko. Eg
zotiškuosius JAV Ramiojo 
vandenyno pakraščius, beveik 
2,000 kilometrų, įveikėme ne
galėdami atsigrožėti ne tik 
gamta — Dievo dovanotu roju
mi žemėje. Stebėjomės ir 
darbščių amerikiečių ranko
mis įvykdytu triūsu ir švie
siaisiais protais. 

— Seattle būdavo žiūri, žiū
ri užvertęs galvą į dangorai
žius, kol ji nepradeda svaigti, 
o atsigrožėti vis tiek negali. 
Kokie jie elegantiški ir įspū
dingi! Tai amerikiečių darbo
vietės. Mums, pirmą kartą pa
tekus už Atlanto, buvo neįti
kėtina, kad visas kitas Seattle 
ir visa mūsų pravažiuotoji 
Amerika — vienaaukštė. Ko
kie gražus, originalūs ir nepa
kartojami amerikiečių gyve
namieji namai, paskendę gė
lėse ir žalumynuose. 

— Mūsų dviratininkų na
mai — miegmaišis. Patiestas 
palapinėje ar tiesiog ant žolės, 
žemės ar betono po atviru 
dangumi. Tik kasnakt vis ki
toje vietoje. 

— Tikriausia, labai įdo
mios jūsų kelionės, nors 
varginančios, gali būti ir 
pavojingos. Kur važiuosite 
nugalėję JAV? 

— Iš Los Angeles dviračiais 
važiuosime gražiosios Kalifor
nijos pakrantėmis iki Meksi
kos. Toliau kelionė nusidrieks 
per kitas Vidurio ir Lotynų 
Amerikos šalis. Šių metų vėlų 
rudenį, perkirtę pusiaują, at
sidursime jau kitoje Žemės ru
tulio pusėje, kur Saulė suksis 
nebe iš kairės į dešinę, o į 
priešingą pusę. Dviračių pe
dalus minsime iki Čilės ir Ar
gentinos. Iš — Buenos Aires 
turėsime keltis į Afrikos že
myną. Tikimės gauti vietą ko
kiame nors krovininiame lai
ve — lėktuvui pinigų neuž
teks. 

— Laivu perplaukę Atlan
to vandenyną turbūt susto
site Afrikos žemyne. Ten 
bus gerokai skirtinga nuo 
Amerikos žemynų. 

Vakarų Afrikos Atlanto van
denyno pakrante ir per smėlio 
dykumas pasieksime Vakarų 
Europą, o 1999 metų birželyje 
iš Karaliaučiaus įvažiuosime į 
mūsų nuostabiąją Kuršių Ne
riją. Atsikvėpsime lietuvišku 
oru. Čia keletos šimtų mūsų 
draugų lietuvių dviratininkų 
lydimi, aštuonias dienas va
žiuosime mūsų tėvynės ke
liais. Vėl pamatysime, paju
sime lietuviškos gamtos grožį, 
išgirsime lietuviškų dainų, 
grįšime į pasiilgtus gimtuo
sius namus. 

— Lietuvoje, deja, neužsibū-
sime — tik aštuonias dienas. 
Toliau — Gudija, Ukraina, 
Bulgarija, Graikija, Turkija, 

LFK „Lituanica" ilgameCiui žaidėjui, treneriui ir vaidybos nariui Jonui 
Žukauskui, už nuopelnus klubui, praėjusio žaidyni'4 sezono uždarymo 
pokylyje 1997-jų metų pagerbiamojo asmens trofėjų įteikia valdybos pirm. 
Alberto Glavinskas. 

JONAS ŽUKAUSKAS 
IŠKELIAVO AMŽINYBĖN 

Rugsėjo mėn. 6 d. ryte savo 
namuose La Grange Park, EL 
prie Čikagos sustojo plakusi 
širdis Jono Žukausko, ilga
mečio futbolininko, trenerio, 
Čikagos LFK ^Lituanicos" dar
buotojo, didelio rėmėjo, Lietu
vos Futbolo federacijos vice
pirmininko. 

Prieš maždaug pusmetį pra
nešėme apie jo sunkią ligą, at
liktą operaciją, po kurios jis 
jau tinkamai neatsigavo. Dar 
nelabai seniai jau buvo pada
ryta ir antroji operacija, ta
čiau ir ji nieko nepadėjo. 

Kaip atsimename, dar per
nai jis treniravo klubo vyrų 
komandą, pats aktyviai žaidė 
klubo ' veteranų vienuolikėje. 
Už jo nenuilstančią 40 metų 
veiklą „Lituanicos" klubo eilė
se, Jonas pernai buvo pagerb
tas lapkričio mėnesį (PLC vy
kusiame metiniame klubo po
kylyje. 

Šių metų pradžioje Jonas 
pradėjo negaluoti. Nei jis, nei 
gydytojai negalvojo, kad serga 
nepagydoma liga. Nepadėjo 
nei daktarų talka, nei gerokai 
patobulėjusi šių dienų medici
na. Tokia, atrodo, jau buvo 
Dievo valia. 

Jonas gimė 1940 m. Zara
suose. Karo metu Jonas su 

šeima pateko į Angliją, kur 
pradėjo pirmuosius žingsnius 
futbole. Atvykęs į Cicero (prie 
Čikagos jis futbolą žaidė Mor
ton H.S. ir Illinois universite
to (Navy Pier) rinktinėse 
1957-siais jis įsijungė į „Litua-
nicos" jaunių komandą, o nuo 
1958-jų jau atstovavo ir vyrų 
vienuolikei, kurioje žaidė iki 
1977 metų. 

Reikia pažymėti ir Jono gerą 
ir dosnią širdį ne tik klubui, 
bet ir iš Lietuvos atvykusiems 
ir klubo komandose žaidu
siems futbolininkams, kuriuos 
jis ilgą laiką globojo, jais rū
pinosi. Šioje srityje jis buvo 
vienas iš nedaugelio. 

Rugsėjo 10 d. Šv. Kazimiero 
kapinėse buvo supiltas kapas 
šiam nuoširdžiam sporto vei
kėjui, kurio darbai nesiribojo 
vien tik šia sritimi. Jį matėme 
ir choruose.Jįetuviškuose ren
giniuose, sutikome visur. — 
kur tik būrėsi lietuviai. 

Jono Žukausko pasigesime 
ne tik mes, lietuvių sporto sri
ties darbuotojai, pasiges visi 
lietuviai, o ypač jo nuoširdi gy
venimo draugė Irena, sūnūs, 
tėvai, kiti šeimos nariai. Už
jaučiame visus jo artimuosius. 

E, Šulaitis 

Pakistanas, Indija, Kinija, 
Korėja. Žygį baigsime Naujų
jų 2000-jų metų sausio 1-mo-
sios naktį Hirosimoje, Japoni
joje. 

— Tai yra mūsų tikslas, 
mūsų ryžto ir valios išbandy
mas vardan Lietuvos. 

— Kiek kilometrų esate 
numatę važiuoti dvira
čiais? 

— Apie 26,000 kilometrų. 
Vien dviračiais važiuoti ap
link pasaulį pusantrų metų 
neužtektų. O daugiau laiko 
neturime. Ne dviračiais va
žiuosime per dykumas ir kitas 
vietas. 

— Tokį sumanymą be vy
riausybės talkos įgyven
dinti būtų labai sunku. Kas 
ir kaip jus rėmė? Manau, ir 
savo santaupas naudojate? 

— Morališkai mus palaiko 
beveik visos Lietuvos vyriau
sybės institucijos ir visuome
ninės organizacijos: Lietuvos 
tautinė UNESCO komisija, 
Lietuvos Kultūros ministerija, 
Lietuvos Kūno kultūros ir 
sporto departamentas (beje, 
vienintelis ir finansiškai pa
dėjęs: dviem žygio dalyviams 
nupirkęs dviračius), Lietuvos 
Tautinis olimpinis komitetas, 
Lietuvos keliautojų sąjunga, 
Lietuvos dviratininkų bendri
ja ir kt. 

— Skandinavijos šalių avia
kompanija SAS nupirko 
mums bilietus nuo Vilniaus 
iki Čikagos, pažadėjo nemoka
mai parskraidinti ir iš Japoni
jos į Lietuvą (2000-jų metų 
sausio mėnesį). Pasaulinio 

garso kurjerinė firma DHL 
nemokamai perveš mūsų fil
muotas vaizdajuostes, kurio
mis naudosis Lietuvos televi
zija — mūsų pagrindinis rė
mėjas, rengs laidas apie Tai
kos žygį. 

— Firmos „Varicom" ir ADS 
Computandi padėjo sukomp
lektuoti satelitinę ryšio siste
mą, kurios dėka turime gali
mybę perduoti žygio naujie
nas, tarp jų ir spalvotas tele
vizijas į Lietuvą bet kurią aki
mirką. Firma JJNKARTA" 
rengia interneto puslapį 
/http://www.gmpr.et/. To dėka 
mūsų žygį gali pastoviai ste
bėti visame pasaulyje. 

— Kaip iki šiol sekasi di
džioji kelionė? 

— Pinigais Lietuvoje mus 
kol kas dar niekas neparėmė. 
O mes bene viso savo gyveni
mo santaupas jau spėjome 
išleisti žygio paruošimo reika
lams dar prieš kelionės pra
džią. Per sovietmetį įpratome 
gyventi taupiai, kukliai, mini
maliai. Čia perkame tik pro
duktus. Karštą maistą gami
namės patys. Apie kavines net 
ir mintys neateina. Miegame 
palapinėse. 

— Nuoširdžiausias ačiū 
Jums, Amerikos (Seattle, San 
Francisco ir Los Angeles) lie
tuviams, priglaudusiems, pa
valgydinusiems mus ir dar į 
kelionę įdėjusiems ne tik 
maisto produktų, daugybė ki
tų žygiui reikalingų daiktų, 
bet ir 700 dolerių. Tačiau, ko
dėl mums kas nors turi duoti? 
Mes važiuojame niekieno ne

verčiami, niekieno neįparei
goti, prieš nieką neatsakingi, 
važiuojame savo pačių įdomu
mui. 

— Tautiečių, čia Amerikoje 
ir Lietuvoje dėmesys ir para
ma mus tik dar labiau skatina 
visą tai atlikti geriau ir su 
dar su didesniu entuziazmu. 
Nepaisant nepriteklių, mes 
pasiryžę važiuoti ir apvažiuo
ti Žemes rutulį su plazdančių 
Lietuvos vėliavėlių ugnele. 
Mes vežame Lietuvos žmonių 
sveikinimus aplink pasaulį ir 
sugrįžę parvešime pasaulio 
žmonių sveikinimus Lietuvai. 

— Ar buvo sunkumų gau
ti įvarių valstybių vizas? 

— Gauti vizas mums labai 
palengvino UNESCO raštas 
apie mūsų žygį, pagelbėjo Lie
tuvos Užsienio reikalų minis
terija, išimties tvarka mums 
išdavė antruosius pasus, nes 
viename daugiau kaip 40 ša
lių vizoms vietos neužtektų. 

— Ar turite medicinos ap-
draudą, jei svetiniam kraš
te tektų susirgti? 

— Mus nuo nelaimingų at
sitikimų nemokamai apdrau
dė. 

— Ar dviračiais aplink 
pasaulą važiuoja tik Lietu
vos dviratininkai, ar yra 
talkininkų iš kitų valsty
bių? 

— Mūsų taikos žygis — tai 
tarsi socialoginis eksperimen
tas, įrodyti, kad įvairių šalių, 
skirtingų tautų, tikėjimų, pa
pročių, kultūrų, įsitikinimų, 
amžiaus ir lyčių žmonės gali 
ir privalo gyventi taikoje. Į šį 
žygį buvo ir yra kviečiami 
visų šalių atstovai. Tačiau dėl 
finansinių, biurokratinių (o 
gal ir dėl politinių) sunkumų 
į starto vietą Seattle, be 5 lie
tuvių, atvyko ir kartu keliauja 
tiktai: 3 vokiečiai, turkas, len
kas ir rusas. Beje, pastarajam 
Denisui Žitkovui, 27 metų ke
liautojui, profesionalui žurna
listui ir fotografui — kaip jis 
save oficialiai prisistatė, žygis 
fiziškai pasirodė per sunkus 
ir jis jau kapituliavo. Meksi
koje, kitose šalyse prisidės 
naujų keliautojų. Žygis atvi
ras ir kviečiame visus pake
liauti drauge. 

— Malonėkite - išvardinti 
važiuojančius Lietuvos dvi
ratininkus vardais, pavar
dėmis, profesijom. 

— Lietuvos komandos su
dėtyje yra 4 asmenys: Sigitas 
Kučas, 46 metų amžiaus fizi
kas iš Vilniaus. Žygio organi
zatorius ir vadovas. „Jei ne Si
gitas, — sako jo kolega Edvar
das Žižys, — šis žygis iš vis 
nebūtų įvykęs ir mes aplink 
pasaulį dabar nevažiuotume. 
Tai žmogus, kuris viską mo
ka, viską sugeba, viską daro ir 
padaro. Labai stiprios valios, 
begalinio darbštumo, labai 
nuoširdus, draugiškas ir sąži
ningas. Žmogus, kuriuo vi
siškai pasitikime ir tikime šio 
žygio sėkme". 

— Gediminas Vasiliauskas, 
34 metų amžiaus istorikas iš 
Klaipėdos universiteto. Jis pa
sakė: „Ši kelionė, tai mano 
svajonių išsipildymas". 

— Goda Čiplytė (jauna, gra
ži, bet metai paslaptis). Goda 
(senoviškas lietuviškas žodis) 
— svajonė. Arba Svajojanti 
Goda. Pasakė: „Noriu vežti 
per pasaulį Lietuvos vardą ir 
parvežti į Lietuvą pasaulio 
dalelytę, užfiksuotą fotografi
jose". 

— Edvardas Žižys, Vilniaus 
universiteto Buhalterinės aps
kaitos katedros docentas. Lie
tuvos keliautojų tarpe ir LTV 
žiūrovams žinomas kaip filmų 
kūrėjas, niekuomet ir nieku 
nesiskiriantis su video apara
tu. Paklaustas, kodėl dalyvau
ja Taikos žygyje, atsakė: 

— Aplink pasaulį važiuoju 
todėl, kad sugrįžęs galėčiau 
pasakyti: Kito tokio gražaus ir 
širdžiai mielo krašto, kaip 
Lietuva, nemačiau; 

— Niekur kitur kaip savo 
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namuose taip gera nebūna ir 
nebus; 

— Tokių gerų žmonių, kaip 
lietuviai mano tėvynėje ir 
išblaškyti po platųjį pasaulį, 
nėra. 

— Įvykdyta kelionė būtų 
reikšmingas įvykis. Ar kas 
rašo kelionės dienoraštį, 
fotografuoja, filmuoja? Ką 
darote su užrašais, nuo
traukomis, video juosto
mis? Ar turite priemonių 
viską pasiųsti Nepriklauso-
mon Lietuvon, nevilkinant 
dalintis su žiūrovais, skai
tytojais? 

— Edvardas Žižys, turintis 
nemažą filmavimo ir filmų ga
mybos patirtį, daugiakartis 
Lietuvos ir buvusios Sovietų 
Sąjungos filmų laureatas, žy
gyje nufilmuotą medžiagą 
siuntinėja į Lietuvą, kur Lie
tuvos televizijos mėnesinėje 
laidoje „Keliaukime su LTV" 
rodys reportažus iš kelionės. 
Dienoraščius vedame kiekvie
nas. E. Žižiui įspūdžius paža
dėjo spausdinti žurnalas „Ma
no namai". G. Vasiliausko — 
„Kelionės ir pramogos". Tiki
mės parašyti ir išleisti ke
lionės įspūdžių knygas, rengti 
parodas, vakarus, susitiki
mus. 

— Ar turite būtinų me
dikamentų? Ar turite už
sienyje esančių lietuviškų 
atstovybių, organizacijų 
adresus? 

— Pasiskiepijome nuo viso
kiausių Pietų Amerikoje ir Af
rikoje sutinkamų ligų. Medi
kamentų turime. Turime ir 
pagrindinių užsienyje esančių 
Lietuvos atstovybių adresus. 

— Kur iš Los Angeles iš
važiavę ilgiau sustosite? 

— Los Angeles buvo antras 
po San Francisco miestas, kur 
svečiavomės po tris dienas. 
Daugiau tokių sustojimų ne
planuojame. Nebent?.. 

— Kas, kur, kada Meksi
koje jus pasitiks? 

— Meksikoje mus pasitiks 
tos šalies didelis dviratininkų 
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būrys ir kartu minant dvi
račių pedalus lydės jų šalies 
keliais. Tai turėtų būti, ti
kimės, kad taip ir bus, įspū
dingas tikros Taikos ir tautų 
draugystės renginys ir pavyz
dys kitiems. 

Algirdas Gustaitis 

Dviratininke Goda Čiplytė, Los Angeles, CA, sutvarkiusi savo dienoraštį, 
gamina pusryčius išalkusiems Lietuvos dviratininkams, bendrakelei
viams kelionėje dviračiais aplink pasaulį. 

Nuotr Algirdo Gustaičio 
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Trumpai 
Amerikoje ir pasaulyje 

Paruošė Eglė Paulikienė 

KODĖL STALINAS 
NEMĖGO ELEONOROS 

ROOSEVELT? 
•Federal Reaerve Board 

pirmininkas Alau Green-
apan teigia, kad artimoj atei
ty JAV-ėse nebegresia infliaci
jos pavojus. Taigi spėjama, 
kad netrukus jis sumažins 
trumpalaikius procentus 
(short-term interest rates). 
Reakrija matėsi pirma Azįjoje 
ir vėliau JAV-ėse kai savaitės 
viduryj birių kainos smarkiai 
pakilo. Tačiau sekančią dieną 
vėl nukrito. 

•Trie savaites po Bill 
Clinton keturių minučių 
„mea minima culpa" prakal
bos Lewinsky reikalu, JAV Se
nato demokratai pradėjo ofi
cialiai kritikuoti prezidento el
gesį. 15 pradžių tai buvo tik 
senatoriai Lieberman, Moyni-
han ir Kerrey. Tačiau savaitei 
bėgant, prisidėjo ir kiti, ypač 
tie, kurie šįmet kandidatuoja 
pratęsti kadencijas. 

•Vyriausia prokurorė 
Janet Reno pranešė, kad bus 
atlikti pradiniai 90 dienų tyri
mai, kurie turės nuspręsti ar 
prezidentas pažeidė lėšų su
rinkimo įstatymus 1996 m. 
kampanijos metu. 

•Be jokio perspėjimo, ofi
cialiai paskirtas prokuro
ras (independent counsel) 
Ken Starr trečiadienį pristatė 
savo raportą Lewinsky reikalu 
JAV Atstovų rūmams. Rapor
tas ir pateikti dokumentai bus 
laikomi užrakinti iki savaitės 
galo, kada Atstovų rūmai nu
spręs, kokiu badu medžiagą 
peržiūrėti ir kokiomis sąlygo
mis ją pristatyti visuomenei. 
Raportą nagrinės Juridinė ko
misija, vadovaujama atstovo 
Henry Hyde iš Illinois. Jeigu 
komisija nuspręs, kad tikrai 
yra buvę" rkntų prezidento nu
sikaltimų, tas reikalas bus pa
vestas Atstovų romams. Tuo
met įvyks balsavimas pradėti 
procedūrą pasalinti prezi
dentą (impeachment). Jeigu 
dauguma pritars, reikalas bus 
perkeltas į Senatą, kur vyks 
teismas. Prezidento paša
linimui turi pritarti du treč
daliai senatorių. JAV istorijoje 
tik vienas prezidentas (An
dre* Johnson) buvo Atstovų 
romų pateiktas pašalinimui, 
tačiau Senate pritruko vieno 
balso jį pašalinti. 

•Prasidėjo teismas prezi
dento buvusios Whitewater 
verslo bendradarbės Susan 
McDougal už pasisavinimą 
150,000 dol. iš dirigento Zubin 
Melita. McDougal jau iškalėjo 
pusantrų metų, nes nesutiko 
atsakyti į klausimus prisieku
siųjų teismo (grand jury) apie 
prezidento verslo reikalus. 

•Motinos Teresės mirties 
metiniu proga rūgs. 5 d., po
piežius Jonas Paulius II 
atnašavo specialias Mišias Šv. 
Petro bazilikoje, o visame pa
saulyje žmonės prisiminė jos 
pavyzdingą gyvenimą. Prie jos 
kapo Calcutta mieste vienuo
lės suorganizavo maldos die
ną. 

Northwest Airlines vado
vybė ir streikuojantys pilo
tai toliau tęsia diskusijas. Pi
lotai streikuoja nuo rugpjūčio 
28 d. Oro linija aptarnauja 
Midway ir OHare oro uostus. 

•Swissair lėktuvo ne
laimės tyrinėtojai analizuo
ja skrydžio informacijos rekor-
davimą (flight-data recorder) 
ir dar ieško kabinos rekordavi-
mo (cockpit voice recorder). 
Kol kas spėjama, kad lėktuvo 
nelaimės priežastis techninė. 

•Irish Republican Army 
disidentai, susprogdinę bom
bą rugp. 15 d., kurios sprogi
mas užmušė 28 civilinius, 
pranešė sustabdysią tolimes
nius teroristinius užpuolimus. 

•Jungtinių Tautų genoci
do teismas nuteisė buvusį 
Ruandos ministrą pirmininką 
kalėti iki gyvos galvos už jo 
1994 m. vaidmenį per 500,000 
Tutsi tautiečių žudynėse. 

•Nėra progreso taikos 
deryboms Congo valsty
bėje. Supykę sukilėlių atstovai 
išėjo iš susirinkimo, nes Con
go prezidentas nesutiko su 
jais asmeniškai pasimatyti. 
Tuo tarpu krašto sostinėje liko 
maisto ir vandens valymui 
chemikalų tik keturiom die
nom. 

•Iranas praeitą savaitę 
atliko karines pratybas 
prie Afganistano sienos, saky
damas, kad tuo nori duoti 
ženklą Talibanui. JAV vyriau
sybė žada nesikišti. 

•Potvyniai ketina apsem
ti visą Bangladesh sostinę, 
kurioje yra 9 milijonai gyven
tojų. Jau pusę miesto apsėmė, 
800 žmonių žuvo ir 30 milijo
nai gyventojų turėjo pabėgti. 
Lietus prasidėjo liepos 10 d. 

•Jungtinių Tautu pa
reigūnai praneša, kad per 
40,000 moterų, vaikų ir senų 
vyrų yra užblokuoti vaka
rinėje Kosovo dalyje ir negali 
pabėgti nuo artėjančios Serbų 
kariuomenės. 

•Kinijos saugumo agen
tai ištempė vieno areštuoto 
disidento žmoną iš Beijing 
Hilton viešbučio prieš pat 
Jungtinių Tautų Žmogaus tei
sių viršininko atvykimą. Mo
teriškė norėjo prašyti užtari
mo savo vyrui. 

IGNAS MEDŽIUKAS 

JAV prezidentui Franklin 
Delano Roosevelt 1945 m. ba
landžio 12 d. Wann Springs 
vietoje, mažame namelyje, dėl 
kraujo išsiliejimo smegenyse 
staiga mirus, praėjo ilgiau lai
ko, kol buvo pakviestas ir at
vyko balzamuotojas atlikti 
savo darbą. Jo veidas pakeitė 
spalvą ir buvo iškreiptas, 
todėl prezidento žmona Eleo
nora nusprendė uždengti 
karstą ir niekam mirusio ne
rodyti. Toks elgesys sukėlė 
smalsumą Sovietų Sąjungos 
ambasadoriaus Andrėj Gromy-
ko, kuris pakartotinai kreipė
si į prezidentienę, reikalauda
mas, kad jam ir jo štabo na
riui (manoma, NKVD agentui) 
būtų leista apžiūrėti mirusio 
kūną. Ambasadorius aiškino, 
kad jis tuo reikalu yra gavęs 
specialų generalisimo Stalino 
įsakymą. 

Eleonora tvirtai laikėsi savo 
nusistatymo. Nors Gromyko 
atvyko į Baltuosius rūmus su 
palydovu, kuris buvo slapto
sios policijos agentas, tačiau 
apžiūrėti mirusiojo jam nepa
vyko. Todėl jis buvo labai nu
siminęs. Apie tai pasakoja 
prezidento sūnus Elliot „Pa
rade Magazine". 

Po aštuoniolikos mėnesių 
patyriau priežastį. Staliną bu
vau sutikęs lydėdamas tėvą į 
konferenciją Teherane, kur tu
rėjau progą asmeniškai su juo 
susipažinti. Taip pat aš buvau 
vienas iš karininkų grupės, 
vykusios tartis su Stalinu dėl 
įrengimo JAV aviacijos bazės 
Poltavoje, Krymo pusiasalyje, 
iš kurios mes galėtume siųsti 
bombonešius ir žvalgybos lėk
tuvus. Taigi aš pažinau dikta
torių Staliną, o jis mane. To
dėl žurnalo „Look" leidėjas 
galvojo, kad aš būsiu tinka
miausias asmuo vykti į Mas
kvą 1946 m. ir gauti tenai 
Stalino interviu. 

Po šešių savaičių man buvo 
pranešta, kad generalinis sek
retorius mane priims Krem
liuje lapkričio mėnesį. Aš tu
riu atvykti į Maskvą ir tenai 
man bus pranešta tikslus pa
simatymo laikas. Nemokėda
mas rusų kalbos aš įstojau į 
Columbia universitetą, kad 
įgyčiau rusų šnekamosios kal
bos pagrindus. 

Po kelių dienų aš nuvykau į 
Maskvą, kur buvau priimtas 
sovietų diktatoriaus, kuris sa
vo rankose laike milijonų 
žmonių gyvybes. Jis buvo 
šiurkštus, raupsuoto veido. Jo 
išvaizda primine rytų Euro
pos kaimietį: neaukšto ūgio, 

stambaus sudėjimo, plačių 
pečių, stiprių rankų, trumpais 
pirštais ir pirštų nagais. Vi
soje savo didybėje. Buvo 
gražiai apsirengęs, panašia į 
karišką uniformą — pilku 
munduru ir juodomis kelnė
mis. Jo labiausia atmintina 
charakteristika: atrodė, savi
mi pasitikintis. O iš tikrųjų 
jis žudė kiekvieną, kuris jam 
drįso prieštarauti. Jis galėjo 
nužudyti kiekvieną, kurį tik 
norėjo. Pasaulyje mažai ko 
bijojo, o gal ir nieko nebijojo. 
Jis galėjo būti malonus, kai 
norėjo ir šiurkštus, kai pa
norėdavo ar nepaprastai žiau
rus, jei jam tuo metu tiko. 
Kiekvienas, kuris su juo susi
tiko, įskaitant ir JAV prezi
dento sūnų, buvojo malonėje. 
Ką gi prezidentas Trumanas 
būtų galėjęs padaryti, jei Sta
linas būtų įsakęs mane nu
žudyti ir po to mano karstą 
parsiųsti dėžėje į namus. 

Pasikalbėjimas su Stalinu 
buvo atviras. Ten buvo tik ru
sų vertėja. Pasikalbėjimas, at
rodė, nuoširdus. Aš prisimi
niau, ką mano motina buvo 
prašiusi... Generalisime, mano 
motina manęs prašė tarpinin
kauti jos reikalu. Galbūt jūs 
žinote, kad ji pakartotinai yra 
prašiusi vizos apsilankyti So
vietų Sąjungoje ir vis būdavo 
prašymas atmetamas. Ar jūs 
negalėtumėte tarpininkauti 
gauti jai vizą? 

Staiga jo veidas pasikeitė. 
„Ne"- pasakė jis piktai. — 
„Padariau nuolaidą, kad aš 
įsileidau tave. Yra pagrindo, 

kad aš esu labai supykęs ant 
tavo motinos, taip pat ant ta
vęs". „Bet kodėl?"—paklau
siau. Aš negalėjau suprasti, 
kodėl jis pyko ant mano moti
nos. „Kai tavo tėvas mirė, 
kalbėjo Stalinas,— aš pasiun
čiau savo ambasadorių, kad 
jis apžiūrėtų mirusiojo kūną ir 
praneštų man, ką buvo matęs. 
Tavo motina atsisakė. Aš nie
kada jai neatleisiu". „Kodėl?— 
nustebęs paklausiau. „Jie, ži
noma, nunuodijo tavo tėvą"— 
jis pratarė piktai— „Taip kaip 
jie mėgino ne kartą nunuody
ti mane. Tavo motina neleido 
pamatyti mano atstovui tos 
piktadarystės įrodymo. Bet aš 
žinau, jie jį nunuodijo". „Jie?" 
„Kas yra jie?— aš paklausiau. 
„Churchilio klika",— jis sug
riaudė,— Jie nunuodijo tavo 
tėvą ir jie vis mėgina nunuo
dyti mane. Churchilio klika". 

Eleonora Roosevelt vėliau 
buvo paskirta JAV delegate 
Jungtinėse Tautose (1946-
1952). Daug yra keliavusi po 
užsienį ir savo įspūdžius pas
kelbusi spaudoje. Nors Stali
nas jos nemėgo, bet ji, apsilan
kiusi Sovietų Sąjungoje, labai 
palankiai apie komunizmą at
siliepusi, net Staliną pavadi
nusi „Old good Joe", dėl ko su
silaukė griežtos kritikos dėl 
tikrovės neįžvalgumo. 

Franklin Delano Roosevelto 
asmuo buvo labai kontraver
siškas. Kaip „Encyclopaedia 
Britannica" (1141 psl.) rašo, 
jis buvo vienų mėgiamas, kitų 
nekenčiamas. Jis buvo kalti
namas paviršutiniškai (lėkš-
taus proto, nekompetentiškas, 
suktas, diktatūrinių polinkių). 
Jo šalininkai laikė jį išgelbė
toju krašto ekonomijos ir gy
nėju demokratijos, ne tik 
JAV, bet ir visame pasaulyje. 
Bet kaip tada suprasti didelės 
Europos dalies perleidimą So
vietų Sąjungai? 

Danutė Bindokienė 

,Mea culpa" nelengvai 
nuo liežuvio nuslysta 

Raudondvario pilis 1998 Nuotr F. .Jureišienes 

Nelengva prisipažinti, kad 
padarėme klaidą. Dar sun
kiau atsiprašyti, kai mūsų 
žodžiai ar veiksmai suteikė 
kam skausmą, padare skriau
dą. O jeigu kaltę išpažinti ir 
atsiprašymo žodį tarti turi 
visuomenėje ar politikoje ge
rai žinomas asmuo, tai atlikti 
yra dar sunkiau, nes bema
tant susiduriama.su nepasi
tikėjimu: tikriausiai kalba lū
pos, ne širdis... 

„Mea culpa" niekam nuo 
liežuvio lengvai nenuslysta, 
net ir prie geriausių intencijų 
įstringa gerklėje kaip ašaka, o 
išstenėtų žodžių nuoširdumas 
primena tik krokodilo ašaras. 

Nereikia pavyzdžių dairytis 
Amerikos sostinėje, turime jų 
apsčiai ir savo lietuviškoje 
visuomenėje. Žinoma, čia kai 
bama ne apie asmeninio gyve
nimo klaidas, kurios papras
tai neišsiveržia iš siauro 
šeimos ar artimųjų ratelio, bet 
tokias, kurios bado daugelio 
akis, supriešina, suerzina ar 
papiktina didelį skaičių žmo
nių ir kartais turi nenumaty
tas pasekmes. Ypač šiuo elge
siu pasižymi asmenys, kurie 
save laiko kažkaip pra
našesniais už kitus, kurie ti
ki, kad asmeniškas ar atlie
kamų darbų patrauklumas 
padės išvengti neigiamos nuo
monės net ir už didelius nu
sižengimus moralės ar etikos 
dėsniams. 

Pastarųjų trijų savaičių lai
kotarpiu JAV prezidentas Bill 
Clinton „keliauja per pasau
lį", atsiprašinėdamas už nepa
dorų elgesį Baltuosiuose rū
muose, o dar labiau už pas
tangas į kaltinimus, kurie jau 
tęsiasi gan seniai, numoti 
ranka. Praeityje, kai Bill Clin
ton, dar būdamas Arkansas 
gubernatorium, būdavo pa
peikiamas už panašius ir ki
tokius nusižengimus, ta stra
tegija padėdavo išsisukti. Tam 
tikrą laiko tarpą ji veikė ir 
Baltuosiuose rūmuose. Vals
tybės gyventojai buvo pa
siruošę daug ką atleisti savo 
prezidentui, nes virš moralės 
ir etikos plasnojo žalių dole
rių vizijos. Amerika iš tiesų 
gyveno dvidešimtojo amžiaus 
pabaigos „aukso amžių", už 
kurį nuopelnai buvo priskiria
mi gerai savo pareigas ei
nančiam prezidentui. 

Tačiau kaltinimai, kad ne 
viskas Baltuosiuose rūmuose 
„balta ir švaru", kaip tas pa
tarlės lašas po lašo, pagaliau 
pratašė ir liberaliausių ame
rikiečių tolerantiškumą. Tau
ta persirito per netikėjimą, at
laidumą, pagaliau bodėjimąsi 

nuolatiniais žiniasklaidos 
pranešimais apie vėliausius 
prokuroro Kenneth Starr „at
radimus" ir minios liudininkų 
apklausinėjimo duomenis. Pa
sipiktinimas prezidento elge
siu pamažu, kaip tamsus 
šešėlis uždengė visą kraštą. 
Atrodo, kad to nepastebėjo tik 
Bill Clinton ir jo artimiausi 
šalininkai bei patarėjai, tebe
tvirtindami, kad jokių nusi
žengimų nebuvo, kad kažkas 
— gal iš pavydo ar kitų prie
žasčių — tik juodina svar
biausio vyriausybės asmens 
vardą. 

Net ir tuomet, kai įrodymai 
jau galėjo įtikinti ir kiečiausią 
skeptiką, Bill Clinton tebekar
tojo įprastą priedainį, o apie 
atsiprašymą net nebuvo kal
bos, nepaisant, kad jo, kaip 
prezidento, tikimybe vis gar
siau pradėta abejoti ir Ameri
koje, ir užsienyje. 

Bet ir tuo metu tauta, su At
stovų rūmų dauguma prie
šakyje, dar būtų priėmusi 
nuoširdų prisipažinimą ir at
siprašymą. Tačiau preziden
tas, kalbėdamas per televiziją 
rugpjūčio 17 d., užuolankomis 
apėjo savo „nepriimtiną elgesį 
su Monica Lewinsky". Atsi
prašymo taip ir nesulaukta — 
užuot to, pasigirdo aštrūs žo
džiai tiems, kurie drįso jį kal
tinti... 

Vis tik nuo to laiko Bill 
Clinton įprato kartoti, kad jis 
„gailisi": Massachusetts vals
tijoje, Kremliuje, Dubline ir 
visur, kur tik pakviečiamas 
viešai kalbėti. Tačiau tie žo
džiai tebeskamba kaip tušti 
puodai — jau vargiai jais kas 
tiki. Atleidimui laikas, atrodo, 
praėjo, ypač, kai nuo ausies 
iki ausies besišypsodamas K 
Starr perdavė dėžes surinktų 
kaltinamųjų duomenų Atsto
vų rūmams. Prezidento gali
mybės užbaigti savo antrąją 
kadenciją tose pareigose daro
si vis miglotesnės. Iš pasi
tikėjimo jo sugebėjimais vesti 
kraštą į būsimąjį tūkstant
metį, liko pasišlykštėjimas 
žmogumi, kuris visiškai nega
li ar nenori gerbti nei savęs, 
nei savo šeimos, nei jam bal
suotojų patikėtos svarbios vie
tos vyriausybėje. Kaip galima 
tokiam žmogui į rankas ati
duoti visos tautos likimą? 

Nepaisant, kad Bill Clinton 
mėgsta kartoti Dievo vardą ir 
sekmadieniais fotografuoja
mas ant bažnyčios laiptų su 
maldų knyga rankose, jo ti
kėjimas, kaip ir dabar girdi
mas „mea culpa" yra ne
nuoširdus ir paviršutiniškas. 

NEIŠGYVENTŲ DIENŲ 
NAŠTA 
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JURGIS JANKUS 
ROMANAS 

(Tęsinys) 

Tą, kurį įsmigo ligi pačių gyvybės šaknų paimtum, 
o kita numestum kaip seną skudurą, tegu ima kas 
nori, tegu valkioja, tegu taršo. Bet negali. Viskas taip 
sulipė, kad negali. 

— Ir dabar tas patą? — įterpiau klausimą, atsimi
nės vakarykščias Aldonos užuominas. 

— Tas pats. Juk galvą turiu. Suprantu, kad kvai
lai darau, bet darau. Ar negalėjau kitos susirasti? 
Galėjau. Būtumėm gyvenę, kaip žmonės vaikus augi
na, bet kas ii to, kad vis tiek bočiau su ja gyvenęs. Kai 
ii pažįstamų sužinojau, kad Austrahjoj, keturis kartus 
rašiau, bet nė žodžio. Jeigu būtų neradę, laiškai būtų 
grįžę atgal. Išmėginau. Sudėjau adresą iš trijų Austrą-
lįjos adresų. Sugrįžo, o jos negrįžo nė vienas. Kai tave 
pamačiau, pagalvojau, jeigu tu parašytum, kas būtų? 
Tau gal atsakytų. Pirmą sykį manės neminėk. Para
šyk apie save. Jeigu negausi, tada žinosim, kad nieko 
ii ik) krašto nebenori pažinti, bet jeigu atsakys, jeigu 
pradėsit susirašinėti, parašyk ir apie mane. Gal susi
galvos sugrįžti. 

Beklausant jo atviros šnekos, man vis labiau jis 
darėsi panašus į atvirą žaizdą. Negyjančią ir nepa

liečiamą. Vis tiek susiėmęs pasakiau: 
— Dvidešimt metų prabėgo. Ar manai, kad ji teikia 

tebėra? Atvyks, pažiūrėsi, ir kaip šaltu vandeniu per
pils. Ji gal puls ant kaklo, atsiprašines, prašys viską 
užmiršti, o pats norėsi nusigręžti, ko toliausiai hxtrti. 
Kaip tada? Ar nebus blogiau? 

Bertulis valandėlę paskendo į save. Išgerėjau Kiek 
nusistojusį alų. Ne vienu užsivertimu, bet lyg kiek
vieną gurkšnį apgalvodamas. 

— Nemanau, kad taip galėtų atsitikti. Jaučiu prie
šingai. O jeigu ir atsitiktų. Manau, kad labai papras
tai pasakyčiau: „Ačiū, Brigitėle. Išgydei. Išgydei iš 
dvidešimt metų košmaro. Net bilietą atgal nupirkčiau 
ir gražiai išleisčiau. Neįsivaizduoju, kad taip galėtų 
būti, bet jeigu būtų... Beveik smagu būtų išsilaisvinti. 
Ar kada atėjo į galvą, kad mylėti galima būtų pavarg
ti? 

Ne to, tai nebuvo atėję, bet nejučia stygą patem
piau toliau: 

— Tai pats. O jeigu ji nebenorės paleisti? Jeigu ji 
šauks, kad jai atsivėrė akys, širdis ar dar kažin kas ir 

. nenorės nuo tavęs pasitraukti. 
Bertulis suraukė kaktą. Dvi stačios raukšlės iš tar-

pakio nubėgo aukštyn į kaktą, o žiūrėjo taip įsispyręs 
jį akis kaip niekada. Taip gal dešimt, gal dvidešimt se
kundžių, o gal ir visą pusminutę. Paskum atsileido, 
net šyptelėjo: 

— Niekada nebūčiau pagalvojęs, kad taip galėtum 
sumakaliuoti žmogų. Mane jau buvo suėmęs siutas 
drožti stiklu tiesiai į kaktą, bet vėl susilaikiau. Pagal
vojau, ką pasiutę žodžiai gali žmogui padaryti. 

Žvilgterėjo j laikrodį. 
— Važiuojam. Jau seniai laikas. 
Tik kai jau iš miestelio buvom išvažiavę, pasakė: 
— O vis tiek parašyk. Parašysi? 
Prižadėjau. Dar nežinojau nei ką rašysiu, nei kaip. 

Šnekos galas ir mane sumaišė. 
Grįžom tylėdami. Ir kieme jis tuoj iš mašinos nebe

lipo. Nelipau nė aš. Atrodė, kad žiūri į kalną. Į kalną 
žiūrėjau ir aš. 

— O vis tiek gerai, kad tas kalnas čia yra. Dėdė 
pataikė gerą vietą. Jam irgi kalnas patiko, bet nei sy
kio nebuvo užlipęs. „O ko?" sakydavo „Ar nuo to tur
tingesnis tapsiu?" Net kai aš pirmą sykį užsikoriau, 
negalėjo suprasti, kam eiti ten, kur nėra jokio reikalo. 
„Ar sprandą nusisukti?" Nueisim kada. Gražu. Yra to
kia vieta, kur galima kojas nukabinus pasėdėti. Pama
tysi. Pamėgsi ir tu. 

— Aš jau pamėgau, — pasakiau. 
— Nematęs. Bet kai pabūsi, kai pasėdėsi... Kai ko

jas nuo krašto nuleisi. 
Žinojau, kad negera būtų juos gaišinti, tai užval

gęs pasiklausiau, kur tas seržantas gyvena. Vis tiek 
važiuosiu pasidairyti, jeigu liks laiko, ko gera, galiu 
užsukti ir pas jį. 

Aldona išgirdo, kad mudu šnekam apie seržantą, 
palinko per barą ir paklausė: 

— Ir pas jį? 
— Vakar užsikvietė, — pasiskubino atsakyti Jo

nas. 
— Nepatogu būtų parodyti nemandagumą. Kas 

žino, gali ir ką vertą parodyti. Maklinėdamas dažnai 

pasinaudoju vietinių patarimais, ir dar neteko gai
lėtis. 

— Neužmiršk, uždarome dešimtą. 
— Vėliau neįleisit? — pajuokavau. 
— Įleisti kaip įleisti, bet vakarienė gali būti atša

lusi. 
— Įpratęs prie visokios. 
— O gali nebūti ir tos. 
— Pripratęs ir prie to. 
Pasišaudėm žodžiais ir šypsenom, bet man ne 

ausį, o kažin kur daug giliau, rėžė tas staiga pasaky
tas: „Ir pas jį?" 

Kai išlydėjęs Jonas aiškino kaip rasti seržantą pa
sakiau, jog man pasigirdo, kad Aldonai toks nuva
žiavimas nelabai būtų prie širdies. 

— Nežinau kodėl, bet tas puskarininkis jai lyg ir 
tuščia vieta. Jo niekada nemato. Atrodo, kad jis irgi 
nepatogiai jaučiasi. Daug sykių mačiau ją nužiūrintį, 
bet akis į akį niekada. Lyg vengtų, o ji tiesiai jo nepa
kenčia. Mudu tai sutariam gerai, bet kad ji būtų bent 
žodį jam pasakiusi, negirdėjau. Man jis blogo žodžio 
apie ją nėra pasakęs, o ji ne jokio. Kartą paklausiau, 
bet ji... Reikia Aldoną pažinti, kad galėtum suprasti. 
Jeigu nenon apie ką šnekėti, atsakys taip, kad neži
nosi ką dantį Ir man. kai pasiteiravau.kodėl jam to
kia atšaki, net akių į mano pusę nepasukus atmetė: 
kvapas nepatinka". Ir viskas. Daugiau nė žodžio. 

— Ir niekada del ko nors neapsikapojo? 
— Ne prie manęs. 

(Bus daugiau) 
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SEMINARISTAS RENKA 
NAUDINGAS ŽINIAS SAVO 

TĖVYNĖS LABUI 
N a u j a i a t g i m u s Viena gatvė Lietuvos mieste 

iliustruoja jauno seminaristo 
užduotį. Laisvės alėja yra 
dviejų krypčių gatvė žaliuo
jančiais medžiais Kauno mies
to centre, kuris yra antras pa
gal dydį Lietuvoje. Visos par
duotuvės buvo uždarytos ir 
langai uždengti. Per paskuti
nius kelerius metus jos iš lėto 
atgimė, pagaliau pasidarė 
šviesu. Atsirado staliukai ir 
kėdės prie parduotuvių. Šian
dien daugelis žmonių mėgau
jasi medžių pavėsyje ir gry
name ore prie kavos puodelio, 
stebėdami miesto praeivius. 

Laisvės alėja reiškia „Free-
dom Avenue* angliškai. Žyd
rūno Kulpio, 23 metų semina
risto, ir keletos kitų užduotis 
yra padėti Lietuvos kunigams 
ir parapijiečiams išsivaduoti 
nuo prisirišimo prie alkoholio 
ligos, pripažintas nedaugelio 
pasauliečių ir tikriausiai ne 
vieno kunigo. Kulpys lankosi 
JAV šią vasarą sužinoti, kaip 
Amerika sprendžia alkoholiz
mo problemas ir susipažinti 
su vietiniu parapijų gyveni
mu. Pirmą kelionės mėnesį, jis 
vertėjavo kun. Egidijui Arna-
šiui, kuris susidomėjo alkoho
lizmo gydymu, matydamas sa
vo artimo draugo kovą su šia 
problema. Jie abu rems vienas 
kitą, siekiant lietuvius, ypač 
kunigus, labiau supažindinti 
su Anoniminių alkoholikų 
draugija. 

To l imesn is į v a d a s į 
sus ipaž in imą 

Globėjas Jack Irwin jau ke
letą metų dirbo Lietuvoje su
pažindino su AA darbu. J a m 
padėjo St. Mary parapijos 
Maple park klebonas kun. 
William Clausen. Jie abu suti
ko Kulpį 1997 m. balandį, kai 
jie su savo programa lankėsi 
Kauno seminarijoje. Kulpys 
buvo pakviestas į JAV šią va
sarą, nes jis gerai mokėjo ang
lų kalbą ir suprato, kaip AA 
gali padėti būsimoje tarnys
tėje parapijiečiams, taip pat ir 
kunigams. 

Nepaisant, kad AA grupes 
auga nepaprastai greitai (42 
grupės paskutiniais duomeni
mis) Lietuvoje dar nėra besi
gydančių kunigų, aiškina Ir-
win. Alkoholikų skaičius paki
lo maždaug iki vieno iš dešim
ties. Manoma, kad apie 10 
procentų visų Lietuvos kunigų 
serga šia liga. 

Nors amerikiečiams ir dabar 
1998 m. sunku pripažinti, kad 
jie turi problemą su alkoholiz
mu, jų kova išblėsta, palygi
nus su sunkumais, su kuriais 
susiduria lietuviai, ypač kuni
gai. 

Lietuva buvo komunistų pri
spausta nuo 1940 m., kai Ru
sija okupavo ir ištrėmė dau
gelį išsilavinusių lietuvių į Si
birą. Naciai viešpatavo nuo 
1940-44 m., tada vėl grįžo Ru
sija. Kadangi lietuvių rezis
tencija buvo stipri, todėl jie 
buvo labai spaudžiami. Kul
pys prisimena, kai jam ir ki
tiems tikybos pamokų moki
niams reikėdavo slapstytis, 
kad nepaaiškėtų, kas moko ir 
kiek mokinių pamokėlėse yra. 

Kai kurie kunigai baigė pog
rindines studijas, toliau aiš
kina Irwin, ir daugelis vyrų, 
kuriems valdžios buvo leista 
studijuoti kunigystę neturėjo 
vadovavimo įgūdžių. Kuni
gą ms nebuvo leista mokyti ti
kybos, ir komitetai, kurių su
dėtyse nebuvo klebono, valdė 
parapija:;. Baigėsi tuo, kad ku
nigai perėmė tik sakramentų 
administratorių vaidmenį, sa
ko Irwin. Tarybų valdžios 
įstatymai neleido kunigams 
vykdyti viešos veiklos. 

1990 m. Lietuva paskelbė 
esanti nepriklausoma nuo Ru
sijos. Sovietai kontroliavo ko
munikacijos priemones ir 
1991 metų pradžioje tūks tan
čiai beginklių žmonių apsupo 
ir trejetą savaičių saugojo par
lamentą. Pasaulio dėmesys 
buvo nukreiptas į sovietus, to
dėl jie pasi traukė nepanaudo
ję jėgos. Nuo to laiko, šalia 
vienos seminarijos ats irado 
dar dvi, ir seminaristų skai
čius išaugo nuo 25 iki 100 pen
kioms vyskupijoms. Tačiau 
kunigų vis dar labai t rūks ta . 
60,000 žmonių mieste, sako Ir-
win, iš kurių 90 procentų yra 
katalikai, yra tik viena baž
nyčia su trimis kunigais , iš 
kurių vienas dar ap tarnauja 
kaimo parapiją. Miestas su 
250,000 turi tris parapijas . 
25,000 narių bažnyčioje susės
ti gali t ik 300. 

Kulpys šypsosi, kai kalba 
apie savo tautiečių „užkietėji
mą", nurodydamas į tai , kad 
Lietuva buvo paskut inė šalis 
Europoje priėmus krikščio
nybę. J is supranta , kad šios 
užsispyrimo savybės, kurios 
padėjo išlaikyti tikėjimą, sun
kiais metais, dabar a ts isuka į 
juos padus , kai reikia spręst i 
vis dar slaptas problemas, to
kias, kaip alkoholizmas. 

Kulpys ir kun. Arnašius pra
dėjo savo viešnagę Rochester 
Minnesotoje „Guest House" 
(„Svečių namuose"), ku r tar
nauja alkoholikams kuni
gams. J i e buvo ten dvi savai
tes, dalyvavo visur, išskyrus 
uždarus AA susir inkimus i r 
konsultavime. J i e susit iko su 
keturiasdešimčia besigydan
čių vyrų iš visos Amerikos, 
Pietų Afrikos, Airijos ir Japo
nijos, kurių gydymas t runka 
maždaug tris mėnesius. 

D v a s i n i a i r y š i a i 

Ateistinė Lietuvos valdžia 
nepriėmė AA programos, nes 
jos Dvylika žingsnių progra
ma susijusi su Dievu. Užuot to 
programa iš Rusijos — „koda
vimas* buvo įgyvendinama 
alkoholikams padėti . „Kodavi
mas" yra tam t ikra hipnozės 
rūšis ir jis padeda t ik iš pra
džių. Tolimesnis — dvasinės, 
emocinės ir kitos problemos 
yra ignoruojamos ir ligoniai 
negauna reikalingos pagalbos. 
Kai žmonės mato alkoholikų 
pakartotinius a tkr i t imus į šią 
ligą, sako Irwin, jie supranta , 
kad dar kažkas ki ta tur i būti 
daroma. J is sako, kad svar
biausia yra v i l r s . Programos, 
kaip AA, teikia viltį. 

Lietuvos kunigai ir semina
ristai turi vis labiau įsisąmo
ninti ir suvokti alkoholizmo 
varginamų parapijiečių ir ku
nigų problemas. Kun. Arna
šius turi daug minčių, kaip 
padėti kitiems, sako Irwin, ir 
j au dabar palaiko a r t imus ry
šius su besigydančiųjų bend
ruomene. Kulpys tikisi padėti 
kun. Arnašiui įveikti a ts i radu
sias kliūtis ir supažindinti ki
tus seminaristus su AA, ne
paisant, kad jie da r ne visai 
įsivaizduoja, kaip dažnai gali 
jiems tekti susidurti su šeimo
mis parapijose, kurios kovoja 
su alkoholizmu. 

Žinia apie AA, atrodo, pla
čiai plinta. Savo kelionės po 
Lietuvą kun. Clausen skatino 
AA grupių nf r ius prisistatyti 
savo kunigams, būti tarpinin
kais žmonėms su panašiomis 
problemomis. 

Viena moteris kreipėsi į tris 
bažnyčias, prašydama patalpų 
AA grupių susi t ikimam. 

Jos buvo paklausta: JM tai 
kun. Bill programa?" Išgirdus 

šių metų vasarą besilankantys iš Lietuvos svečiai (iš kaires): jų globėjas 
JAV Jack Irwin, kun. Egidijus Arnašius ir seminaristas Žydrūnas Kul-

BAIMĖS NEJAUČIAU 
Viskas prasidėjo 1995-tųjų vauja pasaulinėse varžybose), 

metų pavasarį, kai mano lėktuvų „Vilga" ir, kiek tolė-
draugės perskaitė skelbimą liau paėjus, būrelį vaikų, ku-
laikraštyje. Ten buvo rašoma, rie bando valdyti sklandytuvą 
kad gali rinktis ir berniukai, LAK-16. Mus moko instrukto-
ir mergaitės, norintys pramok- rius Igoris Bykovas. J is labai 
ti skraidyti sklandytuvu LAK- geras žmogus: padeda, jei kas 
16. Labai norėjau, bet mamytė atsitinka, paguodžia, su juo 
neleido... įdomu pakalbėti įvairiom te-

Aš nepasidaviau: vaikščio- mom. 
j au į teorines pamokas, mo- Kai pirmą kartą pamačiau 
kiausi aerodinamikos. Kai sklandytuvą, buvo keista, kad 
atėjo vasara, mamytei teko tai gali pakilti į orą. Pasirodo, 
pasirašyti sutikimo anketą, viskas įmanoma, tik reikia tu-
Nuo tada ir prasidėjo visas rėti noro ir pradėti viską nuo 
džiaugsmas: susipažinimas su pat pradžių. Pirmas kelias va-
sklandytuvais, lėktuvais, Prie- saros savaites sėdėdavome 
nų sklandytuvų gamykla. Mū- kiemelyje, kur laukdavome sa-
sų stovykla yra Prienų rajone vo eilės balansuoti. Tai yra 
— Pociūnuose. Čia yra nedide- kai sklandytuvą užkelia an t 
lis bendrabutis, ku r kamba- stovo, kurio viršuje guolis. Ta-
riuose gyvename po 5-7. Ap- da j is pastoviai nesilaiko, 
linkui jį miškeliai, pušynėliai, krypsta į visas puses, vėjeliui 
kalvelės. Tik karštomis dieno- papūtus. O mums, įsėdus į jį, 
mis t rūksta vandens. Tiesa, reikia išlaikyti kryptį ir pu-
už poros kilometrų yra Nemu- siausvyrą, naudojant vairolaz-
nas , tačiau j is užterštas. Bet dę ir pedalus. Tokia pradžia 
retsykiais susėdame į autobu- daug reiškia tolesniame moky-
siuką ir nuvažiuojame prie mesi. Baigus pirmąsias pa-
ežerėlio, kuris yra už kokių 5- mokėles, einame į oro uostą. 
7 km, arba į miškelį pauogau- Ten berniukai, padedami inst-
ti. I r taip leidžiame ištisas va- ruktoriaus, „iškloja* s tar tą ir 
saras Pociūnuose. Tai yra mū- ant sklandytuvų sparnų pri-
sų antrieji namai. Je i kas ne- tvirtina oro staSbdžius-inter-
pabandys, tas net ir nesupras, ceptorius. Jie reikalingi, kad 
ką reiškia šitoks atostogų pra- pradedantieji nepakiltų nuo 
leidimas. Aš išmainiau Palan- žemės, t.y. pirmiausia išmok-
gą, jūrą, draugus į Pociūnus, tų važinėti ja. Ir tik po viso to, 
Kiti net stebėjosi, kas toje gy- antroje vasaros pusėje, įvyks-
venvietėje ypatinga, o man tai ta pirmasis bandymas pakilti 
buvo beveik viskas. nuo žemės, pajusti skrydžio 

Kiekvieną vasaros savaitgalį jausmą, ilgai lauktą ir lai-
laukiame pirmadieni-). 10 vai. minga. Nors skridai ne tarp 
ryto. Tada visi .enkamės 
Aleksote, prie didelio oro uos
to, kur laukiame autobuso, 
vežančio į Pociūnus. Namo 
parveža penktadienį vakare. 

Pociūnų oro uostas nėra la
bai didelis. Gal ta i galėtume 
pavadinti didelė pieva, kur 
kiekvieną mielą vasaros dieną 
čia gali rast i keletą sklandy
tuvų (beje, ir tų, kurie daly-

GRAŽIAUSIO SODO 
KONKURSAS 

Aplinkos ministerija kartu 
su Lietuvos sodininkų draugi
ja bei žurnalu „Mūsų sodai", 
surengė apžiūrą-konkursą 
„Mėgėjiški sodai-98". Jo rezul
tatus numatoma paskelbti va
saros pabaigoje. 

Kaip papasakojo didžiausio 
Lietuvoje Vilniaus susivieniji
mo „Sodai" pirmininkas Vin
cas Steponkevičius, dabarti
niu metu jame yra 490 so
dininkų bendrijų, kurioms pri
klauso per 50,000 sodininkų. 
Kas ketvirta vilniečio šeima 
turi sodo sklypą. Sostinės so
dininkai užaugina per metus 
apie 35,000 tonų vaisių ir dar
žovių. Apie trečdalį šios pro
dukcijos parduoda. 

Respublikiniam konkurso 
turui Vilniaus „Sodai" atrinko 
tris sodininkų bendrijas — 
„Verkiai", — „Linas" ir „Gul
binai". Šiuose soduose darbš
tieji sodininkai sukūrė įstabių 
poilsio kampelių. 

„Verkių" bendrijoje Antani
na Lapašinskienė savo sode 
surinko visą kolekciją retų de
koratyvinių augalų, atkeliavu
sių iš tolimosios Kinijos, sau
lėtosios Indijos, Amerikos, 
Skandinavijos, atšiaurių Rusi
jos sričių. 

Labai išradingai tvarkosi ki
tos, „Linas" sodų bendrijos pir
mininko pavaduotojas Vytau
tas Aidonis, Danutė Mikai-
lienė, Virginija ir Gintaras 
Skunčikai. 

„Gulbinų" sodų bendrijos 
pirmininkas Bernotavičius su 
pasididžiavimu parodė gražiai 
tvarkomas Vytauto ir Onos 
Mikšių, Jūra tės ir Antano Blo
žių sodų teritorijas. Pastaro
sios šeimynos sodas jau kelinti 
metai pripažįstamas pavyzdi
niu visoje Vilniaus bendrijoje. 

Lietuvos sodininkų draugi
jos pirmininkas Vladislovas 
Butkevičius teigia, kad mėgė
jiški sodai Lietuvoje užima 

CLASSIFIED GUIDE 
ĮVAIRŪS NEKILNOJAMO TURTO 

koholio ir narkotikų piktnau
džiavimo programa paaug
liams), dviejų savaičių Ameri
kos lietuvių stovyklą Michi-
gan su parapijos gyvenimo su
sijusias programas. Jis 
susipažino ir buvo kartu su 
Genevos Šv. Petro parapijos 
klebonu kun. Joseph Jarmo-
luk, stebėjo amerikiečių ves
tuves, laidotuves ir krikštą. 
J is mano, kad Dievas suteiks 

naujant diakonu ir vėliau ku
nigu. 

„Parapijos gyvenimas buvo 
sustabdytas tarybiniais lai
kais Lietuvoje, — jis sakė, — 
ir mes turime jį atnaujinti". 

Jo patirtis čia gali padrąsin
ti vyrus ir moteris, užvaldytus 
baimės ir priklausomybės al
koholiui atsiverti ir įsileisti 
daugiau šviesos taip, kaip par
duotuvėse Laisvės alėjoje. 

A m a n d a Hudson 

ELEKTROS 
IVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

ALTOMOBIJO. NAMŲ, SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapoks ir Otf. Mgr. Aukse 
S. Karve kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th Street 

Tel. (708) 424-8654 
(773)581-8654 

6 6 t h i r Kedz ie 3 k a m b . 
b u t a s su šiluma ir vir
tuvės įrengimais $380. 

T e l . 708-425-7160. 

Baby sitter » anted 
5 days a wk, 8:30 a.m. 5:30 p.m. in Hyde 

Pk neighboctiood for newborn and 3 year 
oM. Some English. references. drivers li-
cense and own transponabon reųuired. Sal-
ary negonable. based on experience. Call 
Julie 773-S36-6371. 

Ieškoma liet. moteris prižiū
rėti vyr. amžiaus moterį, Phi-
ladelphia, PA. Galimybė dirbt 
kitur dienos metu. Kreiptis: Rita 
teL 215-744-6532. 

ALANTA FINANCIAL CORP. 
3240N.PULASKIRD. 

CHICAGO, IL 
Ieškote automobilio? 

* padėsime pigiai nusipirkti iš 
varžytinių; 

• maži mėnesiniai mokesčiai, 
norint pirkt išsimokėjimui; 

• nėra kredito istorijos? Ne pro
blema! 

* automobilių draudimas geriau
siomis sąlygomis. 

Kreiptis: 
Arūnas, tel. 773-205-7702. 

GREIT PARDUODA 

^ j j * RE/MAX 
^ R E A L T O R S 

(773)586-5959 
(708)425-7160 

RIMAS L.STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

Realmart ft 
Realty Group Ine 

6602 S. Pulaski Rd. 
Chicago, IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
Bus. 773-585-6100 Pager 312-3OM307 
tax 773-585-3997 

Gurkay, KMIECIK REALTORS 
'tjl 7922 S Pulaski Rd. 
Z l . ".365 S Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danutę Mayer. Ji 
profesionaliai, sąžiningai ir asme
niškai patarnaus. įkainavimas 
veltui. 

21,000 hektarų plotą. Dau
giausia sodų yra Vilniaus, 
Kauno, Šiaulių, Panevėžio 
priemiesčiuose, Ukmergės, 
Raseinių, Kretingos rajonuo-

< * * * * % * * 

se. Šiemet sodininkai kartu su 
gamtosaugininkais ėmėsi ak
tyviai tvarkyti ir apie sodus 
esančius vandens tvenkinius, 
regioninius parkus. (Elta) 

debesų, vos 2-3 metrus paki
lęs, vis tiek bus ką papasakoti 
ir atsiminti. 

Po kelių metų galima moky
tis sklandyti j au su rimtes
niais sklandytuvais, kuriuos 
„Vilga" užtempia aukštyn ke
lis šimtus metrų ir daugiau. 

Vasaros pabaigoje jaunieji 
sklandytojai iš v-'sos Lietuvos 
susirenka ir rodo savo suge-

_ _ bėjimus varžybose. Man irgi 
atsakymą „taip" visos trys teko jose dalyvauti, 
bažnyčios suteikė patalpas. Kitame Pociūnų oro uosto 

Kulpio viešnagė apėmė su gale yra įsikūręs parašiuti-
alkoholizmu susijusias progra- ninku klubas. Mano svajonė 
mas, kaip „Guest House" ir buvo iššokti su parašiutu. Ti-
„Illinois Teenage Institute on kėjau, kad tai išsipildys. Sva-
Substance Abuse" (Illinois ai- jone tapo realybe 1997-tųjų 

Kicinmcdis — retus augalas, išaugintas Lietuvos S(KI<--
rija kartu su Lietuvos Sodininkų draugija ir žurnalu 
rengė gražiausių sodų konkursą. 

Aplinkos ministe-
...Musų sodai" su

metu vasarą. Viskas vyko šeš
tadienį, pasilikus keliem ber
niukam ir man su drauge Po
ciūnuose viena diena ilgiau. 
Tokių, kaip mes buvo dau
giau, tačiau visi daug vyresni 
Iš ryto ėjome į pamokėlę. Čia 
pasakojo apie įvairias nusilei
dimo situacijas, o mes turėjo
me viską gerai atsiminti. Tada 
jau su parašiutais kilome ( 
1,000 metrų aukštį. Su tikru 

galimybę pasidalinti su kitais, lėktuvu skridau pirmą kartą, 
ką jis išmoko ir pamatė Ameri- Jausmas nepakartojamas. Kai 
koje, j am baigus studijas, tar- atėjo mano eilė stoti ant lėk

tuvo atvirų durų slenksčio, 
baimės nejaučiau, o kai jau 
leidausi, buvau laimingiausias 
žmogus pasaulyje. Norėčiau 
iššokti dar kartą. 

Vasaras Pociūnuose prisi
minsiu su dideliu džiaugsmu 
ir ilgesiu. Nežinau, a r būčiau 
kur kitur taip linksmai ir įdo
miai praleidus vasaros atosto
gas, nei antruosiuose na
muose. 

Eglė P o c i ū t ė 

„Lino" s<xlq 1>en<lnjos kampelis. Alinkos ministerija kartu su Lietuves Sodininkų draugija N-i žurnalu ..Mūsų 
sodai" >ia vasara surengė konkursą „Mėgėjiški sodai - 98" Nuotr Elton 

L°ift N D E R 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 

Mutual Federal Savings and Loan 
Assoclatlon of Chicago 

"**.. 

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608 
(773) 847-7747 

Carimir G. Oksas, President 
Patarnaujant Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 91 Metus. 
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LAIŠKAI IR NUOMONĖS 

ISTORIJA MELUOTI NEGALI 
Perskaitęs rugpjūčio 28 d. kesčių mokėtojams kainavo ne 

„Drauge" spausdintą Vytauto milijonus, bet miujardus dole-
Valio laišką pavadintą „Kur rių! Ir visa tai įvyko krašte, 
Lietuva prašovė"? su paskuti
niu sakiniu, kad „istorija me
luoti negali", pastebėjau, kad 
mes, dažnai besipiktindami 
negerovėmis Lietuvoje, kaip 
pavyzdį imame Vakarus. Taip 
daro to laiško autorius, visai 
nepastebėdamas, kad pana
šios negerovės vyko ne tik 
šiame krašte, bet ir pačioje 
išeivijoje. 

Visai teisingai jis teigia, kad 
didžiuliai išeikvojimai Lietu
vos bankuose ir jų žlugimai 
vyko, valdant LDDP vyriausy
bei ir kad „nebuvo teisinės 
bazės" kovai su pinigų grobi
mu. Tačiau nesutinku su juo, 
kad tuo laiku opozicija Seime 
tylėjo, „...nes buvo mažuma, o 
kraštas buvo nuteiktas prieš 
ją, ypač prieš jos vadovą V. 
Landsbergį". Tuo laiku mažai 
kas žinojo, kokia katastrofiška 
padėtis glūdi Lietuvos ban
kuose. Laikraščiuose mirgėjo 
bankų reklamos, liaupsės jų 
vadovams ir Šukiai „Išmoky
sime lietuvius gyventi iš palū
kanų". Keliuose pokalbiuose 
prez. A. Brazauskas ir premje
ras A. Šleževičius ragino ma
ne kreiptis į išeiviją, kad ji 
savo santaupas laikytų Lietu
vos Valstybiniame taupoma
jame ir Lietuvos Valstybi
niame komerciniame bankuo
se, kur jos bus saugios. Pa
klausęs jų, įdėjau dalį savo pi
nigų į tuos bankus ir jų nepra
radau, o kitą dalį įdėjau į Ak
cinį ir Inovacinį banką ir... 
praradau. Kodėl gi, dėjau ten? 
Nes patarė keli Seimo nariai, 
beje — konservatoriai. Pasiro
do, ir pats tuometinis premje
ras A. Šleževičius ten taupė 
pinigus,. h% išsiėmė prieš pat 
banko uždarymą. Kyla abejo
nių, ar jis žinojo apie banko 
padėtį, jei savo santaupas lai
kė iki pat banko žlugimo? 

Vytautas Valys piktinasi, 
"kad LDDP vyriausybė nutarė 
sukčių išvogtus žmonių indė
lius „kompensuoti" — padorių 
žmonių santaupomis. Jis rašo: 
„Mums išeiviams, gyvenan
tiems šiame krašte ir galvo-
jantiems pagal „buržuazinę" 
logiką, tiesiog netelpa galvoj 
toks atsiskaitymo būdas: kaip 
galima versti padorius mokes
čių mokėtojus atlyginti vagių 
skolas?". Negi mūsų atmintis 
tokia trumpa. Juk taip nese
niai Ameriką ištiko „Savings 
and Loan" institucijų krizė. 
Žlugo jos viena po kitos, ap-
draudos fonduose pritrūko lė
šų atlyginti indėlininkams, 
teko įsikišti valdžiai, kas mo-

kuris jau turėjo patyrimo, nes 
buvo pergyvenęs didžiulę ban
kų krizę, kuriame juk veikė 
seniai nusistovėję įstatymai ir 
įvairios finansų institucijas 
kontroliuojančios federalinės 
bei valstįjų agentūros. 

Su tomis Vytauto Valio mi
nėtomis „kompensacijomis" 
yra šitaip. Aš iki šiol teatga-
vau tik 25 nuošimčius savo 
santaupų, neskaitant negautų 
palūkanų. Akcinio Inovacinio" 
banko turtas: rūmai — įvai
riuose miestuose, kompiute
riai, automobiliai, kiek žinau, 
buvo išdalinti tuometinio V. 
Žiemelio vadovaujamai Vi
daus reikalų ministerijai. Tai
gi, valdžia mokesčių mokėtojų 
pinigais nesišvaisto. Kai „Lie
tuvos rytas" paskelbė, kad 
naujai paskirtas Lietuvos Fi
nansų ministras yra pasiėmęs 
sau ir savo tėvui paskolas iš 
vėliau sužlugdyto banko, ku
riame jis dirbo, ir jų negrą
žinęs, premjeras G. Vagnorius 
tuoj užtikrino, kad, jei taip 
yra, tai paskola bus grąžinta 
iš partijos iždo. Manau, kad 
Lietuvos mokesčių mokėtojai 
tuoj atsiduso, žinodami, kad 
partijos iždas — daugiausia 
išeivijos aukos. Tačiau to ne
reikėjo: jaunasis ministras at
sistatydino. 

Vytautas Valys rašo, kad 
Lietuvos komunistai išmoko iš 
Rusijos komunistų sukčiavi
mo. Gal ir taip, bet Amerikos 
„Savings & Loan" institucijų 
vadovams, išeikvojusiems mi
lijardus dolerių, tikrai nerei
kėjo Rusijos komunistų pa
mokų. Taip pat galiu užtikrin
ti, kad mano mokyklos ir idė
jos (ne sukčiavimo) draugas, 
nubaustas New Yorke už mili
jonų išeikvojimą lietuviškoje 
finansinėje institucijoje, nu
skriaudęs savo tautiečius ak
cininkus, praradusius savo in
vesticijas ir privertęs Ameri
kos mokesčių mokėtojus pa
dengti indėlininkų nuostolius, 
tikrai nebuvo Rusijos komu
nistų mokinys. Tą aš žinau, 
nes su juo tryniau mokyklos 
suolus Gross Hesepe ir Diep-
holzo gimnazijose Vokietijoje, 
klausiau su juo ideologinių, 
tautinių, religinių paskaitų, 
ruošiau kartu partizanų mi
nėjimų vakarus, tarnavau 
kartu JAV Jūros pėstininkų 
daliniuose Korėjos karo metu. 

Pabaigai norėčiau paryškin
ti ir Vytauto Valio pasitenki
nimą dabartiniu Lietuvos pre
zidentu, kad jis ne toks, kaip 
prez. A. Brazauskas, kuris 

Eiriogalos kaime, Kaišiadorių rajone, 1939 m. šauliai buvo pastatę ko
plytėle Vytauto Didžiojo garbei. Bolševikai antrosios okupacijos metais 
koplytėlę nuvertė, suskaldė ir užkasė žvyrduobėje. Atkūrus Lietuvos ne
priklausomybę, šis gražus paminklas buvo atrastas, sutaisytas ir vėl at
statytas senoje vietoje. 

„nesidomėjęs" finansinėmis 
aferomis. Dabartinis, anot Vy
tauto Valio, „pareikalavo apy
skaitos, kiek kainavo jo rezi
dencijos remontas, nes jam at
rodė — išpūstos kainos". Man
ding, rūpintis remonto kaino
mis reikia prieš užsakant re
montą, bet ne tada, kai „Lie
tuvos rytas" paskelbia, kad už 
remonto kainą buvo galima 
pastatyti naują rezidenciją. 

Juozas Gaila 

AČIŪ, AUŠRELE! 

Nustebau ir nuliūdau per
skaičiusi Aušrelės Liulevičie-
nės pareiškimą, kad išeina jš 
„Draugo" „Kultūrinio priedo" 
redaktorės pareigų. Suprantu, 
kad viskam ateina tam tikras 
laikas. 

Seniai ruošiausi rašyti, bet 
vis neprisėdau, įgyvendinda
ma posakį — „Kelias į pragarą 
gerais norais grįstas". Džiau
giausi Laimutės Tornau laiš
ku, noriu paantrinti jos padė
ką Aušrelei už nelengvą darbą 
kas šeštadienį, išleidžiant tu
riningą ir įdomų „Kultūrinį 
priedą". 

Aušrelę pažįstu nuo mūsų 
jaunystės laikų, dalyvavimo 
ateitininkių Korp. Giedra! 
veikloje, žinau jos susidomėji
mą literatūra bei intelektua
liniais, filosofiniais klausi
mais. Tuo pomėgiu pasižymi 
ir jos šeima — vyras ir du 
sūnūs. Visi reiškiasi kultūri
nėje veikloje. 

Aušrelė yra nuolatinė „Sau
lutės", Lietuvos vaikų globos 

būrelio rėmėja, savo stambio
mis aukomis nušluosčiusi ne 
vieno našlaičio ašarą, o savo 
laiškeliais paskatinus „Saulu
tės" savanores „nenuleisti ran-
kų". 

Dėkoju Aušrelei Liulevičie-
nei ir linkiu neapsiriboti bui
tiniais reikalais, o savo talen
tais ir toliau praturtinti mūsų 
kultūrinį, visuomeninį gyve
nimą. 

Indrė Tijūnėlienė 
Buffalo Grove, IL 

ORDINŲ LIETUS 

Nepriklausomoje Lietuvoje 
apdovanojimai ordinais vals
tybės prezidento buvo vykdo
mi kita tvarka. Šie valstybės 
žymenys buvo dalinami tik re
tomis progomis, daug tautai 
bei valstybei nusipelnusiems 
asmenims už jų garbingai at
liktus darbus. 

Lietuvai atgavus nepriklau
somybę 1991 metais ir Lietu
vos prezidentu tapus Algirdui 
Brazauskui, pradėta dalinti 
medalius, jo nuomone, ver
tiems asmenims. Tų ordinų 
per 4 prezidentavimo metus 
atsirado ne dešimtimis, bet 
šimtais. 

Valdui Adamkui tapus pre
zidentu ordinų dalinimas jo 
patarėjų rekomenduotiems as
menims tęsėsi ir toliau. Da
bar, kaip Lietuvos laikraščiai 
rašo, galima būtų retoriškai 
paklausti, kaip atsitiko, kad 
Juozas Zdebskis, Jonas Boru
ta, Nijolė Sadūnaitė, Antanas 
Terleckas, Alfonsas Svarins
kas, ir kiti laisvės šaukliai bu
vo apdovanoti tik tada, kai 
šimtai buvo išdalinti į visas 
puses, kam reikia ir nereikia? 

Algirdo Brazausko buvę ko
munistai skyrė ordinus ir dali
jo, kaip ir valstybines pensi
jas, saviškiams. Gavo ordinus 
net keli KGB darbuotojai. Pa
sikeitus prezidentams, ordinų 
kancleris išliko tas pats, tad 
nenuostabu, kad nesibaigė ir 
ordinų lietus. 

Ne taip seniai prez. V. 
Adamkus, kaip ir jo pirmta
kas, susilaukė gana griežtos 
kritikos už tęsiamą apdovano
jimų švaistymąsi į visas pu
ses. Ypač buvo nuostabu, kad 
Nijolės Sadūnaitės šešiasde
šimtmečio nepastebėjo nei 

prezidentūra, tuo metu už ge
rą paršelių derlių apdovanoju
si kelis ūkininkus, nei vyriau
sybė, besirengianti jubiliejų 
progomis viešai sveikinti net 
ir tuos, kurių nuopelnus kar
tais žino tik ji pati. 

Nijolę Sadūnaitę, į kurią so
vietmečiu dėmesį atkreipė net 
JAV prezidentas R. Reagan, 
nepriklausomoje Lietuvoje iš 
valdžios vyrų prisiminė tik 
Vilniaus meras. 

Baigiant reikia su padėka ir 
dėmesiu atkreipti į du išeivi
jos lietuvius, poetą-laureatą 
Bernardą Brazdžionį ir BAL-
Fo Centro valdybos pirminin
kę Marią Rudienę, kurie iš 
prez. A. Brazausko rankų atsi
sakė priimti jiems skirtus 
medalius. Ši garbė yra įrašyta 
į Amerikos lietuvių istoriją, 
kuri paliks amžinai. 

Vytautas Šeštokas 
Los Angeles, CA 

PAMINKLOTVARKOS 
ĮMONIŲ ASOCIACIJOS 

SUSIRINKIMAS 
Tarnaujame Lietuvos pavel

dui — teigė Paminklotvarkos 
įmonių asociacijos nariai, susi
rinkę į visuotinį susirinkimą 
Paminklų restauravimo insti
tute. Paminklotvarkos įmonių 
asociacijos tarybos pirminin
kas Leonas Timaitis supažin
dino su asociacijos programos 
metmenimis, valdymo struk
tūra. Paminklotvarkos įmonių 
asociacijoje dirba keturi komi
tetai, susirinkime išdėstę savo 
veiklos planus. Tai tyrėjų — 
projektuotojų, gamybinis — 
praktinis, ekspertų ir atestaci
jos komitetai. Paminklotvarki
ninkams gerai pažįstami A. 
Gvildys, K Vaikšnoras, V. 
Spudas, R. Stulpinas, L. Rad
zevičius kalbėjo ne tik apie 
kultūros paveldo išsaugojimą 
ir tvarkymą, bet kėlė restau
ratorių prestižo bei statuso 
klausimus. Kultūros ministro 
S. Šaltenio palinkėjimus susi
rinkusiems perdavusi Kultū
ros vertybių apsaugos depar
tamento direktorė D. Varnaitė 
išreiškė nuomonę, kad asocia
cijos įsteigimas — perspekty
vus žingsnis, leidžiantis susti
printi Kultūros vertybių ap
saugos departamento ir pa
minklotvarkos įmonių bendra
darbiavimą, palinkėjo, kad 
restauratoriaus profesijos ir 
statuso įteisinimas, paveldo 
integracija į bendrą valstybės 
strategiją bendromis jėgomis 
būtų įgyvendinta. 

Susirinkusieji pratarė Pa
minklotvarkos įmonių asocia
cijos logotipo eskizui, aptarė jo 
naudojimo tvarką. Nutarta 
nuolat supažindinti visuome
nę su Paminklotvarkos įmonių 
asociacijos veikla, akcentuo
jant profesionalios restauraci
jos vardą. („KG") 

* Kultūros, Finansų, Ūkio 
ministerijos skubos tvarka 
turi pateikti pasiūlymus dėl 
Užutrakio dvaro pritaikymo 
valstybės reprezentacinėms 
reikmėms. Tai premjerui Ge
diminui Vagnoriui pasiūlė 
prezidentas Valdas Adamkus, 
sutikęs būti Trakų istorinio 
nacionalinio parko globėju. 
Prezidentas ministro pirmi
ninko paprašė pasirūpinti 
Trakų parke esančių vertybių 
išsaugojimu ir skirti lėšų ke
turiems Užutrakio buvusio 
dvaro ansamblio pastatams 
bei rūmų pritaikymui Lietu
vos valstybės reprezentaci
nėms reikmėms. (BNS) 

DRAUGAS, 1998 m. rugsėjo 11d., penktadienis 

Alytuje. Skinkų šeimoje auga pheš penkerius metus i* vaikų namų paimtas, dabar dešimties metukų. Remigi
jus Berniukas turi tik dešinę rankytę, neturi nei kojų nei kairės rankos Skinkų vaikai įsunus ir dvi dukreles 
kairėje tėveliais ir kukliomis gyvenimo sąlygomis dalinasi su į šeimą priimtais našlaičiais. Sių metų dalj su
rinktų aukų ..Saulute" ( Lietuvos vaikų globos būrelis) skiria įtaisyti Remigijaus poreikiams pritaikyta kedp 
i wheelrhair; ...Saulute" dėkoja anksčiau tam tikslui aukojusiems ir kviečia visus | Vytauto Juozapaičio kon
certą, rutfs 27 d ..:{ vai p p , .Jaunimo centre paremti „Ratukai Remigijui" vajų Nuotr Indrė* Tijūnėlienės 

GENUTEI ŠUKIENEI 
mirus, nuoširdi užuojauta vyrui dr. KAZIUI ŠUKTUI, seseriai 
JANEI ir jų šeimoms. 

Anelė Domeikienė 
Sylvia Lukas 
Monika Smith 

A.tA. 
JEANNETTE H.SAKALAS 

POLLET 
Gyveno Joliet, IL, anksčiau Čikagoje, Brighton Parko 

apylinkėje. 
Mirė 1998 m. rugsėjo 9 d., sulaukusi 77 metų. 
Gimė Lietuvoje. 
Nuliūdę liko: sūnus Richard, marti Deborah, anūkai 

Nicholas ir Kyle Sakalai; sesuo Arlette Schellenbach, gyv. 
Olandijoje; sūnėnas Roderik Schellenbach. 

Velionė pašarvota rugsėjo 11 d., penktadienį, nuo 6 iki 9 
v.v. Gaidas-Daimid laidojimo namuose, 4330 S. Califomia Ave. 

Laidotuvės įvyks rugsėjo 12 d., šeštadienį. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto velionė bus atlydėta į Švč. M.Marijos Nekalto 
Prasidėjimo bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto bus aukojamos 
šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Vietoje gėlių prašoma paaukoti Greater Joliet Area Hos-
pice, 335 W. Jefferson St. Joliet, IL 60435. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: sūnus, marti, anūkai, sesuo ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Gerald F.Daimid, tel. 773-523-0440. 

A.tA. 
MARY GLUDĄ 

Gyveno Rockville Centre, NY. 
Mirė 1998 m. rugpjūčio 22 d., sulaukusi 91 metų. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno daugelį metų. 
Nuliūdę liko: Lietuvoje brolis su šeima; dvi dukterys ir du 

sūnūs JAV-jose. 
Velionė buvo pašarvota rugpjūčio 24 d.Macken Mortuary 

laidojimo namuose Rockville Centre, NY. 
Laidotuvės įvyko rugpjūčio 25 d., po šv. Mišių St. Agnės 

katedroje, Rockville Centre mieste, NY. 

Nuliūdę: dukros, sūnūs ir giminės Lietuvoje. 

PENKERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

•_>»*. 

ĮLtA. 
JUZEFĄ URBANIENĖ 

Ilgametė Cicero, IL, gyventoja mirė 1993 m. rugpjūčio 31 
d. Šv. Mišios jos brangiam atminimui bus aukojamos Šv. 
Antano bažnyčioje, Cicero, IL, rugsėjo 13 d., sekmadienį, 11 
vai. ryto, o taip pat Kaune ir Kuktiškėse, Utenos apskrityje. 

Maloniai prašome prisiminti mūsų Motiną ir Senelę savo 
maldose. 

Duktė Stasė Didžiulienė ir žentas Algirdas, sūnūs 
Kostas ir Pranas Urbanai su Šeimomis. 1 

Ilgamečiui mūsų klubo nariui, futbolininkui, treneriui, 
rėmėjui 

A.tA. 
JONUI ŽUKAUSKUI 

taip anksti iškeliavus Amžinybėn, liūdime kartu su jo žmona 
IRENA, sūnumis, broliais, tėvais, kitais artimaisiais bei jo 
gausiu draugų būriu. 

Čikagos LFK „Lituanicos" valdyba 

A.tA. 
JONUI ŽUKAUSKUI 

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jo žmonai IRENAI, 
broliams BRONIUI ir VLADUI bei jų šeimoms. 

Vitas, Dalia, Aras, Alezis Aleknos 
Alfredas ir Danutė Aleknos 
Alvydas Koncė 

Netekus mylimo Vyro, Tėvo, Sūnaus ir Brolio 

A.tA. 
JONO ŽUKAUSKO 

giliausia užuojauta žmonai IRENAI, sūnums TOMUI ir 
LINUI, tėvams ANELEI ir KLEMENSUI ŽUKAUSKAMS, 
broliams BRONIUI ir VLADUI bei jų šeimoms. 

Jūsų skausmo valandose kartu liūdime 
Linartų ir Sakalauskų Šeimos 

m Ė Ė m m Ė m m į m m m m m m m m m m m m m m m m į m m m m m m į Ė m imu 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

Čikagos lituanistinė mo
kykla, veikianti Jaunimo 
centre, 5620 So. Claremont 
Ave., Čikagoje, 1998/99 mok
slo metus pradeda šį šešta
dienį, rugsėjo 12 d. Naujų ir 
mokyklą jau lankančių moki
nių registracija prasideda 9 
vai. ryto. Po registracijos, 10 
vai. r. visi dalyvausime šv. Mi
šiose Tėvų Jėzuitų koplyčioje. 
11 vai. r. Jaunimo centro didž. 
salėje vyks mokslo metų ati
darymas, paskui mokiniai ir 
mokytojai eis į jiems skirtas 
klases, kur vyks susipažini
mas su mokslo draugais, mo
kytojais, mokyklos tvarka, 
mokslo programa ir reikalavi
mais. Visi lietuvių kilmes vai
kai kviečiami lankyti lituanis
tinę mokyklą, kurioje moko
ma tėvų kalba, susipažin-
dinama su Lietuva, jos istori
ja, kultūra, papročiais, tauti
niais šokiais, dainomis ir kt., 
ugdoma tautinė savigarba, są
moningumas ir visuomeniš
kumas. Mokykla apima visą 
lietuvišką jaunimą — nuo 
vaikų darželio iki aukštesnės 
mokyklos baigimo. Silpnai lie
tuviškai kalbantiems veikia 
dvikalbė klasė. Ypač kviečia
mi visi neseniai iš Lietuvos at
vykę vaikučiai ir jaunuoliai. 

Pedagoginis Lituanisti
kos institutas, veikiantis 
Jaunimo centre, Čikagoje, 
naujus mokslo metus pradeda 
šeštadienį, rugsėjo 12 d. Nau
jų ir jau institute studijuo
jančių studentų registracija 
vyks 9 vai. r. Po to — naujų 
studentų „krikštynos", susi
pažinimas ir pabendravimas. 
Daugiau informacijų gausite 
prie registracijos. Kviečiamas 
visas aukštesnes lituanistines 
mokyklas baigęs jaunimas ir 
neseniai iš Lietuvos atvykę 
gimnazijas baigę ar jas bebai
gia jaunuoliai ir jaunuolės. 

Maironio lituanistinės 
mokyklos naujų mokslo 
metų atidarymas vyks šešta
dienį, rugsėjo 12 d., nuo 10 — 
12 vai. Naujų mokinių regis
tracija nuo 9 iki 10 vai. r. Mo
kyklos adresas: 14911 127th 
Street, Lemont, IL. Mokyklos 
raštinės tel. 630-257-0888. Di
rektorės tel. 630-257-2897. 

Šv. Mišios vaikams Pa
laiminto Jurgio Matulaičio 
misijoje bus aukojamos sek
madienį, rugsėjo 13 d., 9 vai. 
r. Visos šeimos su vaikais 
kviečiamos dalyvauti, prašant 
Dievą laiminti juos naujuose 
mokslo ir organizacinės veik
los metuose. 

Don Varnas Amerikos 
karių veteranų posto Nr. 
986 ir pagalbinio moterų 
vieneto naujų valdybos 
narių įvesdinimas š.m. rug
sėjo 13 d. vyks „Seklyčios" pa-
talposse, 2711 W. 71 St., 
Čikagoje. 

Don Varnas posto 1998 m. 
valdybą sudaro: komendantas 
Vitas Paškauskas, 1-mas vice-
komendantas John McKevitt, 
2-ras vicekomendantas James 
RadclifF, adjutantas ir kapelio
nas Edward Pocius, iždinin
kas Joseph Stanaitis. Kiti val
dybos nariai: John Yerkes, 
Adam Anderson ir Bruno Mi
kėnas. Įvesdinimą praves By-
ron Kilis ir N'orman Bedno-
wicz. 

Moterų vieneto valdyba: 
pirmininkė Anelė Pocius, 1-
ma vicepirm. Kathryn McKe
vitt, 2-ra vicepirm. Angeline 
Paliokaitis, sekretorė Frances 
Urnazus, iždininkė Valerija 
Stanaitis, istorikė Dorothy 
Dubinski, kapelione Stephany 
Kasputis, maršalka Frances 
Urnazus, vėliavininkės Rita 
Radcliff ir Dorothy Dubinski. 
Įvesdinimą praves Valerija 
Stanaitis. 

Tautos šventės pa
minėjimas Cicero apy
linkėje ruošiamas rugsėjo 13 
d. Mišios bus Šv. Antano para
pijos bažnyčioje 11 vai. r. Cice
ro jūrų šaulių kuopa „Klai
pėda" dalyvaus su vėliavomis. 
Po Mišių parapijos salėje bus 
vaišės, dr. Arvydo Žygo pas
kaita ir progai pritaikytos de
klamacijos, kurias atliks Ja-
nutė Pėstininkiehė. Rengia 
LB apylinkės valdyba ir Cice
ro ALTo skyriaus valdyba. 

Pasaulio lietuvių centras 
savo dešimties metų gyva
vimo sukaktį švenčia rugsėjo 
26 d., 6 vai. vak., PLC di
džiojoje salėje. Visi kviečiami 
dalyvauti pokylyje ir užsisa
kyti iš anksto stalus arba vie
tas, skambinant tel. 708-448-
7436. 

..Seklyčioje" jau galima 
gauti bilietus i partizanų 
dainos vieneto „Girių aido" 
koncertą, kuris rengiamas 
spalio 11d. Jaunimo centre. 

Minint a.a. Benedikto 
Lungio dešimtąsias mirties 
metines, šv. Mišios bus auko
jamos Nekalto Mergelės Ma
rijos Prasidėjimo parapijos 
bažnyčioje Brighton Parke 
rugsėjo 12 d., šeštadienį, 8 vai. 
r., o Vilniuje švč. Jėzaus 
Širdies parapijos bažnyčioje, 
vadovaujant kun. klebonui Kl. 
Kinduriui pirmą mėnesio 
penktadienį. Ten melsis „Lie
tuvių naktinės adoracijos na
muose būrelio" nariai, kurių 
jau yra 110. Šis būrelis yra 
Čikagoje veikiančio „naktinės 
adoracijos būrelio" padalinys. 
Vilniaus būrelis išspausdino 
„Šventosios valandos" vadovą, 
šventė įsisteigimo metines ir 
planuoja išplėsti šį Dievo gar
binimo būdą į kitus Lietuvos 
miestus. Čikagos būrelio na
riai prašomi pasimelsti, kad 
Dievas laimintų naujai 
įsikūrusio būrelio veiklą. Vil
niaus būrelio veiklai vadovau
ja gyd. Ramuta Žiedienė. A.a. 
B. Lingio našlė Julija prašo, 
kas gali, dalyvauti šv. Mišiose 
arba pasimelsti už velionio 
sielą. 

Apylinkės metinis maisto 
produktų turgus (The Best 
of the Midwest Market) įvyks 
sekmadienį, rūgs. 20d., nuo 
9:00 v.r. iki 4:00 vai. p.p. Bus 
galima paragauti bei nusipirk
ti įvairių maisto produktų, 
dalyvauti virėjų suruoštuose 
seminaruose ir pan. Bus ir 
vaikams specialiai suruošti 
užsiėmimai. Vaikams iki 10 
m. amžiaus įėjimas nemoka
mai. Informacijai skambinti 
(847)-266-5100. 

JAUNIEJI ATEITININKAI 
PRADEDA NAUJUS 

VEIKLOS METUS 
Daumanto - Dielininkaičio 

jaunųjų ateitininkų kuopa 
naujuosius veiklos metus pra
dės sekmadienį, rugsėjo 13 d. 
Visi kuopos nariai kviečiami 9 
vai. r. dalyvauti Pal. Jurgio 
Matulaičio misijoje aukoja
mose šv. Mišiose vaikams, o 
po Mišių vykti į pirmąjį nau
jųjų veiklos metų susirinkimą 
Ateitininkų namuose. Laukia
mi visi esantieji kuopos na
riai, o taip pat ir nauji, norin
tieji kuopos veikloje dalyvauti. 

Kuopos narių registracija 
bus vykdoma šeštadienį, rug
sėjo 12 d., nuo 9 iki 11 vai. r. 
PLC, Lemonte, žemutinėje 
salėje ir sekmadienį, rugsėjo 
13 d. nuo 10 iki 11 vai. r. Atei
tininkų namuose, Lemonte. 
Kviečiami ir nauji nariai (nuo 
vaikų darželio iki 8 skyriaus). 
Informaciją teikia kuopos 
globėjos — Rasa Narutytė-
Kasniūnienė, tei. 708-403-
4988 ir Dainė Narutytė-
Quinn, tel. 708-349-7403. 

„Dainavos" ansamblio 
pirmoji naujo sezono re
peticija bus rugsėjo 15 d., an
tradienį, 7:45 vai. vak., Pasau
lio lietuvių centro apatinėje 
salėje, Lemonte. Visi daina-
viečiai kviečiami į naujus dar
bus. Taip pat nuoširdžiai kvie
čiami visi balsingi- lietuviškos 
dainos bei giesmės mylėtojai 
įsijungti į ansamblio gretas ir 
dalyvauti repeticijoje. 

Šeima, nenorinti skelbti 
savo pavardės, padovanojo 
Čikagos arkidiecezijos vargin
giausioms pradžios mokyk
loms paremti 10 milijonų do
lerių. Manoma, kad iš tos 
sumos mokslapinigiai kasmet 
per 10 metų bus apmokami iki 
1,000 vaikų, kurių tėvai nega
li patys užsimokėti. 

GRĮŽĘS IŠ NEW 
YORKO, RENGIASI 

LIETUVON 

Fotomenininkas Algiman
tas Kezys yra didelis nenuo
rama. Apie jo darbus bei už
simojimus dažnai kalbama 
bei rašoma. 

Dabar ir vėl yra reikalas 
supažindinti skaitytojus su 
naujais žygiais, ypač parvy-
kus iš New Yorko ir besi
ruošiant, dabar jau tradicine 
tapusiai, kasmetinei kelionei 
į Lietuvą. 

Kuomet rugsėjo ld. vakare 
po tolimos kelionės automobi
liu į namus Stickney mieste
lyje parsirado Algimantas jo 
paklausėme apie šios išvykos 
tikslą, jis aiškino: „Nuvežiau 
ten 40 iškilesniųjų lietuvių 
dailininkų (V. Petravičiaus, 
R. Tarabildos, L. Gutausko, 
J. Paukštienės, A. Dargio, R. 
Bičiūno ir kitų) darbus, kurie 
buvo išstatyti Kultūros židi
nyje. Taip pat ten rugpjūčio 
30 d. po pietų buvo mano 
vėliausiais metais išleistų fo
tografijų knygų (o jų susidarė 
mažiausiai aštuonios) prista
tymas". 

Taip pat jis pridėjo, kad 
apie šias knygas išsamiai pa
kalbėjo rašytojas Paulius 
Jurkus, o dar pažymėjo, jog 
buvo rodomos vaizdajuostės 
— R. Rakauskaitės diplomi
nis darbas „Algimantas Ke
zys" ir A. Reneckio filmas apie 
A. Kezio knygą „Būties frag
mentai". 

Jeigu išvyka į New Yorko, 
įskaitant ir kelionę užtruko 
apie savaitę laiko, tai kelio
nei Lietuvon yra pašvęstas 
visas spalio mėnuo. Kelionės 
tikslas, kaip ir anksčiau, yra 
fotomenininko parodų ruoši
mas. Šiemet jų numatytos 
keturios. 

Pirmoji bus atidaryta Šiau
liuose spalio 2 d. Tada laukia 
pagrindinės parodos „Vartų" 
galerijoje Vilniuje atidarymas 
spalio 6 d., po to, spalio 23 d., 
A. Kezio kūryba bus pristaty
ta Maironio literatūros muzie
juje Kaune, o po penkių dienų 
(28-ąją) — Panevėžyje. Pirmo
se trijose vietose jo parodų 
tema „Būties abstraktika", o 
Panevėžys matys A Kezio 
„Moteris". 

Tačiau ne vien tik išvykos 
yra A. Kezio dėmesio centre. 
Dar iki kelionės į Lietuvą rei
kia pasiruošti 27-jai metinei 
lietuvių fotografijos parodai, 
kuri bus atidaryta spalio 30 d. 
vakare Čiurlionio galerijoje, 
Čikagoje (tęsis iki lapkričio 8 
d.) 

Šios parodos pagrindinis 
rengėjas A. Kezys nusiskun
dė, kad apie parodą mūsų 
spauda dar labai mažai rašė, 
nors pranešimai jau seniai 
buvo išsiuntinėti. 

Jis paminėjo, kad šiemet 
yra dvi parodos temos: laisva 
— „Mano geriausia 1998-jų 
fotografija" arba — „Kompiu
terinė technika montažuotas 
darbas". Kiekvienas fotogra
fas gali dalyvauti vienoje ar
ba kitoje kategorijoje su ne 
daugiau, kaip šešiais ekspo
natais. 

Yra laukiama darbų iš vy
resniųjų fotografų ir jaunųjų 
(iki 18 metų amžiaus). Eks
ponatus reikia siųsti iki spa
lio 1 d. A. Kezio adresu: 4317 
So. Wisconsin Ave., Stickney, 
IL 60402. Geriausieji darbai 
bus premijuojami — vyres
niųjų grupėje premįjos —150, 
100 ir 50 dolerių, o jaunes
niųjų ir pradedančiųjų 75, 50 
ir 25. 

Algimantas Kezys kviečia 
visus foto entuziastus šioje 
parodoje dalyvauti ir greitai 
siųsti savo darbus, nes laiko 
jau tikrai nėra daug likę. 
Daugiau informacijos šiuo rei
kalu galima gauti skambi
nant telefonu (708) 749-0888. 

Ed. Šulaitis 

KARŠTA LKD RĖMĖJŲ GEGUŽINĖ 
Gegužinių rengėjams vienas 

didžiausių rūpesčių yra, kokį 
renginio dienai sinoptikai iš
pranašaus orą, o jis, kaip ži
nia, Čikagoje yra gan permai
ningas. Lietuvos Krikščionių 
demokratų rėmėjų gegužinės 
diena, sekmadienį, rugsėjo 6 
d. ir pasitaikė viena tokių 
karštų paskutinių vasaros die
nų, kai termometras šoktelėjo 
net virš devyniasdešimt laips
nių ir dar su geru žiupsniu 
drėgmės. Karštis ir drėgmė at
grasino gal ne vieną lankyto
ją. Daugelis vis dėlto nepabū
go karščio nei drėgmės ir pri
pildė Ateitininkų namų šimta
mečių ąžuolų paunksmę bei 
erdvias jų svetaines. 

Svečių tarpe matėme ne vie
ną lietuvių visuomenėj žinomą 
veikėją, o taip pat ir keletas 
dvasininkų. Gegužinėje daly
vavo, šiaip jau užimtas ir visą 
laiką skubantis, bet visur sus
pėjantis, Palaiminto Jurgio 
Matulaičio misijos kapelionas 
kun. Algirdas Paliokas, SJ, su 
juo kartu atvyko ir prieš ke
letą savaičių iš Gary, Indiana, 
į Pasaulio lietuvių centrą at
sikėlęs prelatas Ignas Urbo
nas. Iš Švč. M. Marijos Gimi
mo parapijos Marąuette Parke 
atvažiavo ten besidarbuojan
tis, jaunas ir energingas, iš 
Lietuvos atvykęs, kun. Rimas 
Gudelis. 

Karšto oro nepabūgo ir į ge
gužinę atvyko nuo senesnių 
laikų Krikščionių demokratų 

eilėse besireiškiantis, o taip 
pat aktyvus ir amerikiečių vi
suomeninėse bei religinėse or
ganizacijose, veikėjas inž. An
tanas Rudis. Svečių tarpe taip 
pat buvo „Pasaulio lietuvio" 
redaktorius Bronius Nainys, 
profesorius dr. Leonardas Ši
mutis, Jr., Draugo fondo tary
bos pirmininkas ir administ
ratorius Bronius Juodelis, 4 
laisvę" žurnalo red. Juozas 
Baužys su žmona Ona. 

Svečius į gegužinę pasitiko 
Alfonso Pargausko tvarkoma 
skambi lietuviškų maršų mu
zika, o salėje visų jau laukė 
šeimininkės su pietumis, kava 
ir saldumynais. Tačiau, kaip 
ir buvo galima tikėtis, prie ka
vos patarnaujančiajai labai 
skubėti nereikėjo, nes daugu
ma spietėsi kieme, kur pasi
keisdami gegužinės talkinin
kai ištroškusius aprūpino šal
tu „Utenos" alum, o kam alus 
ne į sveikatą, buvo galima 
gauti ir šalto limonado. 

Besivaišinančius svečius pa
sveikino ir už atsilankymą pa
dėkojo LKD rėmėjų sambūrio 
pirmininkas Jonas Vaznelis. 
Apie Krikščionių demokratų 
partijos veiklą Lietuvoje, o Či
kagoje susiorganizavusį jų 
veiklai remti sambūrį, jis pa
kvietė pakalbėti visiems pa
žįstamą visuomenės veikėją 
dr. Petras Kisielių. 

Dr. P. Kisielius trumpai pri
minė prasmingą Krikščionių 
demokratų veiklą r jų įnašą, 

Krikščionių demokratų remejų gegužinėje Ateitininkų namų sode. Sėdi iš kaires: Jonas Vaznelis (pirmininkas.), 
Marija Remienė, Giedre Končiene ir Niuta Vazneliene; II eil.: Jonas Pabedinskas, Pranas Povilaitis ir Viktoras 
Naudžius. 

Svečiai Krikščionių demokratų partijos Lietuvoje rėmėjų sambūrio ruoštoje gegužinėje Ateitininkų namų sode, 
Lemonte. Pirmasis iš kaires sėdi Algirdas Titus Antanaitis; stovi Jonas Vaznelis, sambūrio pirm. 

atstatant nepriklausomą Lie
tuvą po Pirmojo pasaulinio ka
ro, jų darbus bei patirtas au
kas abiejų okupacijų metais. 
Aktyviai į politinį gyvenimą 
yra įsijungę Krikščionys de
mokratai Lietuvoje ir dabar po 
dešimtmečius trukusios oku
pacijos, nepriklausomybę vėl 
atgavus. Malonu yra matyti ir 
gražų būrį išsilavinusio jauni
mo, kurie nesibaido politinės 
veiklos, bet aktyviai ir ener
gingai jungiasi į darbą su tais, 
kuriem rūpi Lietuvos ateitis ir 
kad jos santvarka būtų grin
džiama krikščioniškai demok
ratiniais pagrindais. LKD rė
mėjai šių žmonių veiklą re
mia, o paramos jiems reikės ir 
ateityje. Gyvenimas nestovi 
vietoje. Už poros metų vėl 
ateis kiti rinkimai į savival
dybes ir Seimą, kur mūsų vi
sokeriopa parama bus būtina. 
Baigdamas dr. P. Kisielius 
reiškė padėką tiems, kurie 
auka prisidėjo prie praėjusių 
rinkimų, nuoširdžiai kvietė ir 
dabar jungtis į LKD rėmėjų 
eiles ir prisidėti prie krikš
čioniškos minties skleidimo 
bei įgyvendinimo demokra
tinėje Lietuvos santvarkoje. 

Nors, kaip minėta, šio sek
madienio popietė buvo itin 
karšta, bet svečiai skirstytis į 
namus neskubėjo. Visą popie
tę skambėjo lietuviška muzi
ka, tęsėsi bičiuliški pabendra
vimai, o kaip gegužinėse jau 
priimta, nebuvo apsieita ir be 
laimėjimų. Visi su įdomumu 
stebėjo, komentavo laimėtojus 
bei jų laimikius. Visi labai ap
sidžiaugė, kad didžiulį raus
vos spalvos minkštai kimštą 
kiškį — būgnininką „Energi-
zer" laimėjo maža mergaitė, 
atrodo, dar neseniai atvykusi 
iš Lietuvos; reikėjo tik pama
tyti, su kokiu vaikišku nuošir
dumu ir meile ji prie savęs 
glaudė laimikį! Jautėme, kad 
tai buvo diena, kurios ji grei
tai nepamirš. 

Prie gegužinės ruošos darbų 
sambūrio valdybai į talką 

atėjo Irena ir Petras Kazlaus
kai, Birutė Jasaitienė, Teresė 
Kučienė, Niuta Vazneliene, 
Giedrė Končienė, Algis Čepė
nas ir Alfonsas Pargauskas. 
Sušilę darbavosi ir valdybos 
nariai: Marija Remienė, Jonas 
Vaznelis, Jonas Pabedinskas, 
Viktoras Naudžius ir Juozas 

Končius. 
LKD sambūrio valdyba dė

koja visiems, kurie savo atsi
lankymu finansiniai, o taip 
pat ir moraliniai, prisidėjo 
prie krikščioniškai demokra
tinės santvarkos įgyvendinimo 
Lietuvoje. 

Juozas Končius 

Laimingųjų bilietų traukimas Lietuvos Krikščioniu drmokrn'u remejų 
sambūrio gegužinėje Iš kaires: Jonas Vaznelis. Niuta V.iznelienė ir 
Giedre Končiene 

• Amerikos Lietuviu ra
dijas, vad. Anatolijus Siutas -
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. 
per WCEV 14.50 AM. Tel. 
773-847-4903, adresas: 4459 
S.Francisco, Chicago, IL 60632 

(sk.) 
• Pinigai, siuntiniai, bal

dai, automobiliai. TRANS-
PAK, 4546 W. 63rd Street, 
Chicago, IL 60629. Tel. 1-773-
838-1050. 

(sk.) 
• Parduodame lėktuvo 

bilietus į Lietuvą ir kitus pa
saulio kraštus geriausiomis kai
nomis. Skambinkite First Class 
Travel, tel. 847-392-6320 

(sk.) 
• Akcijų, bonų bei kitų 

vertybių pirkime ir par
davime jums nuoširdžiai pa

tarnaus, duodami komiso nuo
laidą, Albinas Kurkulis, tel. 
312-879-7750 arba jo sūnus 
Andrius Kurkulis, tel. 312-
879-7751, dirbą su First Al-
bany Corp. Čikagoje. Iš JAV 
ir Kanados skambinkite veltui: 
tel. 1-888-879-7730. ( g k . 

• Union Pier Lietuvių 
draugijos visuotinis narių 
susirinkimas šaukiamas rug
sėjo 16 d., trečiadienį, 3 vai. 
p.p. „Gintaro" vasarvietėje. 
Draugijos nariai raginami gau
siai dalyvauti. 

ARAS ROOFING 
AfVy'l-V. K i r l . l 
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