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Stasio Lozoraičio biografiją 
rašo amerikietis 

Vilnius , spalio 12 d. (LA) — 
Buvęs JAV valstybės departa
mento aukštas pareigūnas, Car-
negie tarptautinio bendradar
biavimo ir taikos centro narys 
Paul A. Goble ketina rašyti 
Stasio Lozoraičio politinę bio
grafiją ir supažindinti pasaulio 
taip pat ir Lietuvos* visuome
nę su dar nežinomais jo darbais. 

Spalio 12 d. „Lietuvos a idas" 
išspausdino Živilės Juknevičiū
tės su Paul Goble pravestą pasi
kalbėjimą, jam lankantis Lietu
voje. Paul Goble taip apibūdino 
buvusį Lietuvos ambasadorių 
JAV: ,,Stasys Lozoraitis — vie
nas iš nuostabiausių žmonių, 
kuriuos man yra tekę matyti . 
Aš jį pažinojau geriau, negu 
k i t u s Vašingtone d i rbus ius 
ambasadorius. Man Lozoraitis 
įdomesnis kaip žmogus, negu 
kaip valstybės pasiuntinys, nes 
jis gal buvo labiau Lietuvos 
idėjos, negu pačios Lietuvos am
basadorius. J am svarbiausia 
buvo ne šios dienos realybė, bet 
senosios Lietuvos Respublikos 
idėja. Tai, žinoma, apsunkino jo 
kovą prezidento rinkimų kam
panijoje, bet, kita vertus, jo 
idėjos turėjo tvirtą pagrindą ir 
jis visada sakė man. kad tos 
idėjos laimės". 

Biografijai duomenis Goble 
renka iš Stasį Lozoraitį pažinu
sių žmonių, pirmiausia Danieios 
Lozoraitienės, ir j am ta lkina 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
atstovė Vašingtone Asta Banio
nytė. Jis palaiko ryšius ir su da
bartiniu Lietuvos ambasado
rium JAV Alfonsu Eidintu. ..Be 
to", kalbėjo Goble, „daugelis 
turbūt nėra girdėję apie tai, kad 
Lozoraitis nuo pat 1947 metų 
beveik kasdien rašė dienoraštį, 
kur iame užfiksuoti jo darbai , 
įvairūs įvykiai ir jo požiūris i 
juos. Jis taip pat y ra pasakęs 
šimtus kalbų, davės šimtus pasi
kalbėjimų per radiją ir televizi
ją. Visa tai bus panaudota kny
goje. Tikiuosi, kad Lozoraičio 
biografija nebus t ik istorijos 
užrašai ar kasdieninio gyveni
mo aprašymas, bet atspindės ir 
jo idėjas, nors su jo gyvenimu 
būt ina susipažinti, kad būtų 
galima tas idėjas supras t i" . 

Goble pasakojo, kad prof. 
V y t a u t a s Landsbergis ypač 
gerai pažinojo Lozoraitį. ..Pri
simenu, 1990 metų kovą, prieš 
skelbiant Lietuvos nepriklau
somybę, Landsbergis ilgai tele
fonu kalbėjosi su Lozoraičiu. 
Vėliau sužinojau, kad t ik pa
dėjęs ragelį, Landsbergis pa
sakė: Pirmyn! Lozoraitis įtakojo 
d a u g va ls tybinės r e ik šmės 
sprendimų. Tai nė kiek nesu
mažina paties Landsbergio nuo
pelnų, bet vis dėlto re ik ia 
pažymėti, kad nedaug ambasa
dorių turėjo tokios įtakos savo 
valstybei". 

,.Jei pažvelgsime atgal ir pa-
skaitysime jo kalbas, duotus 
pasikalbėjimus, dienoraštį, įsiti
kinsime, kad jis rūpinosi ne tik 

Lietuva, bet ir apskritai laisvės 
idealais. Daugumas Lozoraičio 
darbų yra užsienyje, todėl Lie
tuvos žmonės turi daugiau suži
noti apie šį žmogų, nes jie tik 
t rumpai ma tė jį prezidento rin
kimų kampanijoje. 

„Mano knyga tu rė tų pasiro
dyti 1995 m.-feų pabaigoje arba 
1996 pradžioje. Ji bus išleista ne 
tik anglų, be t ir lietuvių kalba. 
Man atrodo, kad Lozoraičio bio
grafiją ir t u r i rašyti ne lietuvis, 
nes ki taip ši knyga taptų šalies 
politinio spektro dalimi — būti
nai ji kam nors nepatiktų ar pa
sirodytų neobjektyvi. 

Paklaustas , koks, jo nuomone, 
Lozoraitis b ū t ų buvęs preziden
tas, Goble t a ip pasakė: „Tiek 
Lozoraitis, t iek dabartinis prezi
dentas Algirdas Brazauskas — 
labai skirtingi žmonės, ir jų poli
t ika taip p a t būtų labai skir
t inga. Tačiau galbūt kai ką jie 
būtų darę vienodai, nes kartais 
sprendimus nulemia šalies geo
grafinė ir politinė padėtis. 

„Svarbiausia , ką Lozoraitis 
būtų daręs kitaip — tai san
tykiai su išeivija. J i s praleido 
ten daug metų ir būtų daręs 
viską, kad Lietuva susivienytų 
su taut ieč ia is užsienyje. Tai 
būtų šaliai politiškai labai 
naudinga, nes vis dėlto 800,000 
lietuvių užsienyje daug reiškia. 

„Lozorai t is apskri tai būtų 
labiau orientavęsis į Vakarus , 
bū tų maž iau bijojęs įžeisti 
Rytus. Ki ta vertus, jam būtų 
reikėję smarkia i keisti savo po
žiūrį į Lietuvą, nes patys jos 
žmonės per sovietinės okupaci
jos laikus t a i p pat smarkiai pa
sikeitė, jų pažeistoms sieloms 
reikės ilgo gydymo", sakė Paul 
Goble. 

Pak laus t a s , ar, nemano, kad 
r inkimų kampani ja pagreitino 
Stasio Lozoraičio mirtį, Goble 
pr i tarė tokiai nuomonei, paaiš
kindamas: „Žinau, kad daug 
žmonių, t a i p pat ir jo našlė 
Daniela mano , jog jis išeikvojo 
paskutines savo jėgas toje kam
panijoje. Iš tiesų, jis nebuvo jau
nuolis. Tačiau, kad ir kaip ten 
būtų, jam nebuvo kito kelio, jis 
j au tė , kad turėjo tai padaryti. 
Taip, jo mir t i s — ta i tragedija, 
bet aš giliai tikiu, kad jo idėjos 
ateityje t a p s dar reikšminges
nės, negu j a m gyvam esant. 

„Lozoraičiui mirus, kilo šioks 
toks nepasitenkinimas, kodėl jo 
laidotuvės buvo ne iškilmingos, 
o privačios. Jeigu jis būtų miręs 
Romoje a rba Vilniuje, tada, ži
noma, būtų surengtos valstybi
nio lygio laidotuvės pagal visus 
protokolo reikalavimus. Bet 
kadangi j i s mirė Vašingtone, 
l a i d o t u v ė s buvo pr ivačios . 
Galbūt kada nors jo palaikai bus 
perkelti į Lietuvą, bet tai nėra 
ta ip svarbu — juk jis buvo 
Amerikos, Italijos, Lietuvos, 
viso pasaulio žmogus", baigė 
pasikalbėjimą Paul Goble. 

JAV pareigūnė ginklų 
kontrolei lankosi Lietuvoje 

Apie 1 vai. trečiadienio rytą atvykęs į Kairą, JAV prezidentas Bill Clinton aplankė su Izraeliu 
1982 m. taiką pasirašiusio Egipto prezidento Anwar Sariat kapą. Čia prezidentas pradėjo penkias 
dienas truksiančią kelionę, kurios metu aplankys penkis Vidurinių Rytų kraštus, siekdamas pa
skatinti taikos procesą. Jis yra lydimas ne tik saugumo bet ir JAV kariuomenės personalo, ypač 
kai trečiadieni dienos metu netoli pietinio Izraelio ir Jordano pasienio paliudys šių šalių taikos 
sutarti, o musulmonų teroristai Karnas žadėjo vykdyti teroro veiksmus. 

Vilnius, spalio 26 d. (Elta) -
Treč iadienį J A V vals tybės 
s e k r e t o r i a u s pavaduoto jos 
ginklų kontrolės ir tarptautinio 
saugumo klausiniais Lynn E. 
Davis vadovaujama delegacija 
susitiko su Lietuvos užsienio 
politikos bei tarptautinio saugu
mo kryptis planuojančių insti
tucijų atstovais. 

Susitikimo metu delegacijos 
aptarė JAV politiką Baltijos 
valstybių atžvilgiu po Rusijos 
kariuomenes išvedimo, galimą 
Amerikos pagalbą besikurian
čiam jungtiniam Lietuvos, Lat
vijos bei Estijos taikos palaiky
mo batalionui. Lietuvos parei
gūnai JAV valstybės sekrete 
r iaus pavaduotojai taip pat 
papasakojo apie radioaktyvių 
medžiagų, narkotikų, ginklų 
kontrabandą mūsų šalyje. 

Po sus i t ik imo surengtoje 
spaudos konferencijoje Lietuvos 
Užsienio reikalų ministerijos 
sekretorius Albinas Januška in
formavo, kad antradienio vaka

rą Lietuvos Užsienio reikalų mi
nisterija gavo pareiškimą, ku
riame atspindėta Rusijos reakci
ja į naujai pri imtas užsienio 
valstybių karinio t ranzi to per 
mūsų šalį taisyklės. Akivaizdu, 
kad Rusija joms nepr i ta r ia , 
teigė A. Januška . Pasak jo, to
kia pozicija skiriasi nuo anks
tesnės Rusijos politikos Lietu
vos atžvilgiu. Šis Rusijos pa
reiškimas bus apsvars ty tas su 
Lietuvos Respublikos preziden
tu Algirdu Brazausku, sakė 
Užsienio reikalų ministerijos 
sekretorius. 

L. Davis išreiškė viltį, kad 
Lietuva ir Rusija sugebės tar
pusavyje išspręsti karinio tran
zito klausimą. „Manau, kad bet 
koks sprendimas nesu t rukdys 
L ie tuva i t a p t i p i l n a t e i s e 
Europos politinių ir ka r in ių 
organizacijų na re" , t e igė ji . 
Tačiau klausimą reiktų spręst i 
taip. kad jis nepakenktų jūsų 
šalies suverenitetui, pažymėjo 
L. Davis. 

Vilnius grąžino pastatus 
religinėms bendruomenėms 

Vatikano 
apdovanojimas 

Kaziui Lozoraičiui 
Vi ln ius , spalio 24 d. (Elta) — 

Popiežius Jonas Paulius II šutei 
kė Lietuvos ambasadoriui prie 
šv. Sosto Kaziui Lozoraičiui 
aukštą Vat ikano valstybės ap
dovanojimą - Pijaus IX ordino 
Didijį Kryžių. 

Ordino insignijos buvo per
duotos Kaziui Lozoraičiui prieš 
kel ias d ienas Vatikano valsty
bės sekretoriate. Ambasadoriui 

Vilnius, spalio 13 d. (Elta) — 
{vairioms religinėms bendruo
menėms Vilniuje yra grąžintas 
41 pastatas, painformavo Nijolė 
Šilinienė. Vilniaus miesto savi
valdybės nuosavybės teisių ats
ta tymo tarnybos vyriausioji 
teisininkė. Vilniaus miesto re
liginėms bendruomenėms grąži
namų pastatų sąraše šiuo metu 
yra įregistruoti dar 169 iki 1940 
metų joms priklausę pastatai. 
,,Dabar nereikia teikti medžia
gos vyriausybinei pastatų grąži
nimo religinėms bendruome
nėms komisijai. Tada greičiau 
parengsime ir galutinį potvar
kį", sakė Šilinienė. Ji taip pat 
pažymėjo, kad pastatų, kurie 
yra apgyvendinti, miesto val
dyba negali gražinti, nes neturi 
kur iškeldinti gyventojų. 

Antai evangelikų liuteronų 
bendruomenei grąžinus priklau
siusius pastatus Vokiečių gat
vėje, būta daug nesusipratimų: 
gyventojai kreipėsi į teismą, rei
kalaudami nemokamai pagerin
t i buities sąlygas, ir laukia 
sprendimo. 

Artimiausiu metu Vilniaus 
tarybos sesijoje bus svarstomas 

: projektas dėl žydų bendruome
nei priklausiusių pastatų Gaono 
g. 6 ir Gėlių g. 6. Jų grąžinimui 
vyriausybė jau pritarė. „Kadan
gi šie pastatai nėra apgyvendin
ti , tai miesto taryba juos galės 
grąžinti bendruomenei be jokių 
kliūčių", mano Nijolė Šilinienė. 

Miesto valdyba yra parengusi 
tarybos sprendimo projektą grą
žinti pravoslavų Šventosios 
Dvasios vienuolynui priklausiu
sius pastatus ir artimiausiu 
metu teiks medžiagą svarstyti 
tarybos sesijoje. Juose šiuo metu 
yra įsikūrusios valstybinės įmo
nės, įrengtos kūrybinės dirb
tuvės. Miesto valdyba jiems 
įkurdinti ieškos kitų patalpų. O 

įteiktame Vatikano valstybės 
sekretoriaus kardinolo Angelo 
Sodano laiške be kita ko. rašo
ma: „Šiuo apdovanojimu šv. 
Tėvas ne tik pagerbia kraštą, 
kuriam jau daugiau negu dve
jus metus Jūs atstovaujate prie 
šv. Sosto, bet taip pat trokšta 
paliudyti savo palankumą Jūsų 
asmeniui'*. 

namą Kenos g. 6, kuriame yra 
15 gyventojų butų pravoslavų 
cerkvė dovanoja miestui. 

Kiek vėliau bus pa te ik t i 
svarstyti projektai ir dėl Ka
talikų Arkivyskupijos kurijai 
priklausiusių pastatų Bazilijonų 
g. 12, Bazilijonų g. 14/21, 
Vokiečių g. 16 ir 14. Arkivys
kupijos kurija prašo grąžinti tik 

tas šių namų patalpas, kurios 
yra neapgyvendintos ir nepriva
tizuotos. Beje, didžiausią plotą 
šiuose Bazilijonų gatvės pasta
tuose yra užėmęs Vilniaus vals
tybinis farmacijos fabrikas. 

„ T a č i a u t a r n y b a t ik i s i 
lengviau galėsianti atlikti jai 
patikėtą darbą, tik Seime priė
mus poįstatyminius aktus , ku
riuose būtų patvir t inta pastatų 
grąžinimo religinėms bendruo
menėms tva rka ir sąlygos", 
sakė Šilinienė. 

Landsbergis priešinasi 
Lietuvos „konsultavimuisi 

Maskvoje 

Greit bus paskirtas naujas 
konsulas New Yorke 

Vilnius, spalio 15 d. (LR) — 
Artimiausiu metu bus pasira
šyti dokumentai, kuriais nauju 
generaliniu Lietuvos konsulu 
New Yorke bus paskirtas Petras 
Anusas, iki spalio 10 d. vado
vavęs Vilniaus universi teto 
Anglu kalbos katedrai, rašo 
Ramunė Sakalauskaitė „Lietu
vos ryte". 

Petras Anusas ..Lietuvos ry
tui" patvirtino, kad dėl naujo 
darbo pasitraukė iš Anglų kal
bos katedros, kurioje dirbo 
dvidešimt metų. Būsimojo kon
sulo nuomone, be jo katedra 
nesugrius, o baigęs diploma
tinius darbus, vel ket ina grįžti 
į universitetą. 

Naujasis konsulas New Yorke 
pasakojo, kad jau praėjo Užsie
nio reikalų ministerijos atesta
cijos komisiją, ir antroje lap
kričio pusėje ketina išvykti į 
JAV. Kartu vyks ir žmona Lili
ja, taip pat angliste, dirbusi 
Vilniaus technikos universitete. 
22-metė duktė Ais tė , ku r i 
Vilniaus universitete studijuoja 
skand inavų k a l b a s , l iks 
Lietuvoje. Petras Anusas gimė 
1946 m. Klaipėdoje. Vilniaus 
universitete studijavo anglų 
kalbą. Baigęs liko dirbti univer
siteto Anglų kalbos katedroje. 

Įkūrus Lietuvos - JAV asocia
ciją, buvo paskirtas ir iki šiol 
yra organizacijos vicepreziden
tas. 

I klausimą, a r n a u j a s i s 
d ip loma tas galvoja ke i s t i 
komandą, buvo a tsakyta , kad 
apie tai galvoti dar ankstoka. 
Be to, jo supratimu, tai yra 
Užsienio reikalų ministerijos 
prerogatyva. 

Paprašytas patvirtinti ar pa-

Vilnius, spalio 12 d. (LAJ -
Seimo opozicijos vadovas Vytau
tas Landsbergis spalio 10 d. 
p a s k e l b ė pa re i šk imą „Dėl 
Lietuvos užsienio politikos pri
rišimo prie Rusijos", kuris buvo 
atspausdintas. ,Lietuvos aide". 
Jame Landsbergis rašo: 

„1994 m. rugsėjo 16 d. Lietu
vos užsienio reikalų ministeri
ja parafavo protokolą dėl kon
sultacijų su Rusijos užsienio 
reikalų ministerija. Šiuo susita
rimu, jeigu jis bus ir pasirašy
tas, Lietuva įsipareigos konsul
tuotis dvišalių santykių klausi
mais, susijusiais „su Europos 
saugumo ir integracijos proble
mat ika" , taip pat klausimais. 
pateikiamais svarstyti Jungti
nių Tautų Generalinei Asamb
lėjai. 

..Abejotina, a r < Rusijos užsie
nio reikalu ministras Andrėj) 
Kozyrev prašys (Lietuvos užsie
nio reikalų ministro Povilo) Gylio 
konsultacijų, nebent atvirkščiai 
— Maskva patarinės, kaip bal
suoti Jungtinėse Tautose. Svar
biausia Maskvai jau nuo 1992-
1993 m. yra pasiekti, kad Šiau
rės Atlanto saugumo ir stabi
lumo zona neprasiplėstų į Vidu
rio Europą ir Balt įos regioną. 

Bažnyčia ir Valstybė 
tarsis dėl 

bendradarbiavimo 
Vilnius , spalio 21 d. (Elta) -

P e n k t a d i e n į min is t ras pir
mininkas Adolfas Šleževičius 
susitiko su apaštaliniu nunci
jumi arkivyskupu Justo Mullor 
Garcia. kuris sugrįžo iš pasi
tar imo Romoje. Pokalbio metu 
buvo aptartos bažnyčios pro
blemos Lietuvoje. 

Anot Šventojo Sosto atstovo, 
t a rp Bažnyčios ir valstybės 
esama kai kurių nuomonių skir
tumų, tačiau juos tikimasi iš
spręsti. Arkivyskupas mano. 
kad galima būtų bendradar
biauti mokyklų, pataisos įstaigų 
ir kariuomenės dvasingumo bei 
nekilnojamojo bažnytinio turto 
grąžinimo srityje. 

Šių k l aus imų sprendimui 
susi tar ta sudaryti tris darbo 

ryklėmis stacionariniuose bu- grupes. Joms vadovaus vyriau-
tuose. mokės 12 centų. Nutar ta sybės bei šventojo Sosto paskirti 
griežčiau reguliuoti specialios atstovai. Darbinius susitarimus 
paskirt ies elektros energijos planuojama pasirašyti lapknčio 
įmonėse at lyginimus. pradžioje 

ypač — be Rusijos vyriausybės 
sutikimo. 

„Lietuvos vyriausybės įsipa
re igoj imas . , k o n s u l t u o t i s " 
Maskvoje, kad taip neatsi t iktų, 
tai dar vienas žingsnis į satelito 
statusą ir šalies in teresų lai
dojimą, apsukriai pridengtas šių 
dienų politine įtampa ir manev
rais dėl karinio t ranzi to sutar
ties", baigia Landsbergis New 
Yorke paskelbtą pareiškimą. 

neigti kalbas, esą paskyrimui 
turėjo įtakos tai . jog buvęs 
Vilniaus universiteto katedros 
vedėjas anglų kalbos mokė da
bar t in į p rez iden tą Algirdą 
Brazauską bei užsienio reikalų 
ministrą Povilą Gylį. Anusas 
atsakė, kad šiuos abu žmones 
pažįsta gana seniai. Seniai 
bendrauja su Povilu Gyliu ir. 
reikalui esant, jam padeda. Tuo
metiniam opozicijos vadui A. 
Brazauskui padėjo versti ir 
analizuoti tekstus, parvežtus iš 
Europos Tarybos Strasbourge. 
kur pastarasis lankėsi būdamas 
Aukščiausiosios Tarybos depu
tatas . 

Petras Anusas taps antruoju 
Lietuvos generaliniu konsulu 
New Yorke po nepriklausomy 
bės atkūrimo. Leonas Antanas 
Kučinskas buvo a tšauktas spa
lio 1 dieną. Naujasis konsulato 
vadovas sako. jog norėtų susi 
t ikti su buvusiu konsulu, j am 
grįžus iš Amerikos. 

Vienerius metus, kol partija 
atsiskyrė nuo Maskvos, Anusas 
buvo Lietuvos Komunistų Par
tijos narys. 

Šiuo metu generalinio kon
sulo Nevv Yorke pareigas eina 
Arnoldas Miliukas. 

— Lie tuvos vyriausybe nuta
rė padidinti elektros energijos 
tarifus — gyventojai nuo lapkri 
čio 1 d. už kilovatvalandę turės 
mokėti 16 centų. Vartotojai, ku
rie naudojasi elektrinėmis vi-

LDDP tarėsi dėl 
užsienio grėsmių 

Lietuvai 
Vilnius, spalio 26 d. <Elta) — 

Trečiadienį Seimo LDDP frakci
ja surengė spaudos konferenciją. 

Pažymėta, kad Lietuvos užsie
nio politikos koncepcijoje akcen
tuojamos įvairios galimos grės
mės Lietuvos valstybei. Iš tokių 
paminėtos užsienio poli t inių 
oreanizaciiu pretenziios i Lie
tuvos vientisumą, didelė karinės 
jėgos koncentracija prie Lietu
vos sienos Baltarusijoje i r Kara
liaučiaus srityje, nus ika ls tamo 
pasaulio įtaka. 

LDDP frakcijos nariai pri taria 
koncepcijos t e ig in iams , kad 
pagrindinis Lietuvos saugumo 
garantas yra spartus įsijungi
mas į Europos s t ruktūras , integ
racija į NATO. ekonominė ne
priklausomybė nuo vienos a r 
kelių užsienio valstybių. 

Spaudos konferencijoje daug 
dėmesio skir ta Lietuvos santy
kiams su Rusija. Pažymėta, kad 
..normalūs ir draugiški santy
kiai su šia šalimi yra vienas 
Lietuvos užsienio po l i t i kos 
prioritetų**, t a č i au L i e t u v a 
neturi ir negali tu rė t i jokių 
i š sanks t in ių į s ipa re igo j imų 
Rusijai. 

KALENDORIUS 

Spal io 27 d.: F r u m e n t a s . 
Sabina. Ramojus. Hute. Gedai -
nis. 1430 m. mirė Didysis Lie
tuvos kunigaikšt is Vytau tas . 
1883 m. gimė poetas, rašytojas 
kan. Mykolas Vaitkus. 

Spal io 28 d.: Šv. Simonas ir 
Judas Tadas, apaštalai; Gaudri
mas. Vikis. 1793 m gimt- .stori 
kas Simanas Daukan tas . 1939 
m. Lietuvos kariuom--rn- i/.engi 
į Vilnių. 

. 
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LIETUVOS VYČIU VEIKLA 

LIETUVOS VYČIŲ CHORO 
NAUJA VALDYBA 

Po sėkmingo choro koncerto 
Omahoje, Lietuvos Vyčių choro 
valdyba spalio 13 d. sušaukė 
posėdį seselių kazimieriečių 
vienuolyno patalpose. Posėdžiui 
pirmininkavo valdybos pirm. 
Sabina Henson. Posėdyje buvo 
n u t a r t a choro p a g a m i n t a s 
vaizdajuostes paduoti platini
mui Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejui. Buvo aptartas choro 
naujos valdybos rinkimas. Apol. 
P. Bagdonui, su kitų vald. narių 
pagalba , paves ta n u m a t y t i 
kandidatus. 

Posėdžiui pasibaigus ir vi
siems choristams susirinkus, 
buvo asmeniška i k re ip tas i , 
kviečiant sut ikt i būti renka
mais į valdybą. Pirm. Sabina 
Henson pasiūlė A. P. Bagdo
nui pravesti valdybos rinki
mus. Jis kreipėsi į susirin
k u s i u s ir s iū lė k a n d i d a 
tus atskiroms pareigoms valdy
boje. Pirmininkės pareigoms 
pasiūlyta Sabina Henson. I 
vicepirmininku — Albertas Ma
tulis. II vicepirm. — Robertas 
Martin, sekretore — Anna Mary 
Kassel. iždininku — Juozas 
Juška, patikėtinėmis — Elzbieta 
Žibaitė ir Marija Kinčius , 
k n y g i n i n k ė m i s — sese lės 
Angelą ir Tarcisija. tvark-
darėmis — seselė Teresė Papšy-
tė ir Virgini ja Bužėnienė . 
korespondentais — anglų spau
dai Irene Macke. o lietuvių 
spauda i s u t i k o bū t i Ap. 
Bagdonas . Choro vadovu 
pakvietė ir toliau pasil ikti 
ilgametį dirigentą muz. Faustą * 
Strolią. visiems entuziastiškai 
p r i t a r ian t . Visi pasiūlytieji 
kandidatai buvo vienbalsiai 
išrinkti. 

Art imiausias choro pasiro
dymas — kalėdiniu giesmių 
k o n c e r t a s Šv. K r y ž i a u s 
l igoninės pac ien tams pr ieš 
Kalėdų šventes. Choras jau pra
dėjo ruoš t i keletą naujų 
giesmių. 

LIETUVOS VYČIŲ 
112 KUOPOS VEIKLA 

Lietuvos Vyčių 112 kuopos 
naujoji valdyba savo mėnesinį 
sus i r ink imą Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo parapijos salėje 
pradėjo š.m. spalio 18 d.. 7:30 
v.v. Dvasios vadui kan. V. Zaka
rauskui sukalbėjus maldą, kuo
pos pirm. Rita Zakarka pranešė, 
kad, atl ikus numatytą darbo
t v a r k ę , bus užkandžia i ir 
rodomos vaizdajuostės iš š.m. 
Dainų šventės Lietuvoje. Kan. 
V. Zakarauskas primines, kad 
spalio mėn. yra skiriamas Švč. 
M. Marijos garbei, kvietė visus 
kalbėti rožinį, dalyvaujant spe
cialiose rožinio pamaldose . 
Rožinio malda galima sulaukti 
daug Švč. M. Marijos maloniu. 

Sekė valdybos nar ių pra
nešimai. Pirmosios pranešimus 
atliko viceDirmininkės Elenor 
Kasputi? ir Marija Deksnis. o po 

j ' - ir k i t i p a r e i g ū n a i . 
Pirmininkė pranešė, kad lėšų 
telkimui 1995 m. balandžio 30 
d. Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos salėje planuojamas 
..Žaidimu vakaras" . Vakaro 
ruošimui vadovauti sutiko Ann 
Marie Juraitis ir Vera Paukštis. 
Buvo pranešta, kad nusta tytas 
naujas nario mokestis: pa
vieniams asmenims — 15 dol. 
'buvo 10 dol A o porai — vyrui 
ir žmonai — 22 dol. metams. 

Išsėmus dienotvarkę, pirmi
ninkė pakvietė visus vaišintis, 
o pasistiprinus su malonumu 
buvo žiūrimos Leono Narbučio 
rodomos vaizdajuostės iš Dainų 
šventes Lietuvoje. J is trumpai 
paaiškino apie šią puikia i 
pasisekusią švente, o mums 
buvo malonu išgirsti tūkstan

čiu choristų g iedamas giesmes, 
dainuojamas dainas . Choristų 
tarpe atpažinome ir keletą čika-
giškių. 

Susi r inkimas tęsėsi kelias 
valandas, bet buvo įvairus ir 
nenuobodus. 

Apol. P. Bagdonas 

LIETUVOS VYČIŲ 
147 KUOPOS ŽINIOS 

Palaidojom 
Aleksandrą Kraujalį 

Aleksandras Kraujalis, buvęs 
147 kuopos St. Petersburge 
pirmininkas, mirė š.m. rug
pjūčio 27 d. Gimęs ir augęs 
JAV-se, buvo susipratęs lie
tuvis, geras katalikas. J is pagei
davo, kad jam mirus rožinis ir 
a t s i s v e i k i n i m a s la idotuvių 
koplyčioje b ū t ų p r a v e s t a s 
lietuvių kalba. Jis buvo 4-to 
laipsnio vytis. Kuopos veikloje 
dalyvavo nuo jos įsisteigimo 
1978 m. Velionis priklausė ir 
Kolumbo vyčių 2105 kuopai, ir 
ketvir to laipsnio The Color 
Corps. Paliko žmoną Violet, 
penkis sūnus ir dvi dukras. 
Prieš atsisveikinimą koplyčioje 
našlė lankytojams pristatė visą 
šeimą, tai buvo gražu ir neįpras
ta . 

Lietuviškai atsisveikinimą 
pravedė kuopos pirm. Dolores 
Janaitienė. Rožinį sukalbėjo Šv. 
Kazimiero misijos vadovas kun. 
St. Ropoias. OFM. Atsisveiki
nimas baigtas giesme ,.Marija, 
Marija". 

Prie karsto garbės sargyboje 
budėjo Kolumbo vyčiai ir pagal 
savo ritualą atsisveikino su 
velioniu. Lietuvos Vyčių ir Ko
lumbo vyčių apeigos visiems 
dalyviams paliko gilų įspūdį. 

Sekančią dieną Švento Vardo 
bažnyčioje buvo aukojamos šv. 
Mišios, po kurių velionis buvo 
nulydėtas ir palaidotas Calvary 
kapinėse gre ta prieš metus 
žuvusio jo sūnaus kapo. Po 
laidotuvių šeima visus dalyvius 
pavaišino Šv. Vardo parapijos 
salėje. 

Pagerbtas 
kun. J o n a s Gasiūnas 

147 kuopos šventėje, š.m. 
rugsėjo 20 d. buvo pagerbtas tą 
dieną 90 metų sulaukęs šios 
kuopos dvasios vadas kun. 
J o n a s G a s i ū n a s . S u k a k t u 
vininkui buvo sugiedota „Il
giausių metų" ir į teiktas vytės 
E. Bacevičienės iškeptas tortas, 
papuoštas degančia žvakute. 
Kun. Gasiūnui pareikšti geros 
sveikatos linkėjimai ir, užpūtus 
žvakutę , pas iva iš in ta tortu. 
Šventėje dalyvavo ir iš Lietuvos 
atvykęs sukaktuvininko brolio 
sūnus Jonas Gas iūnas , čia 
lankąs dėdę ir tetą. 

Pasveikint i kuopos 
nariai 

147 kuopos nariai Genovaitė 
Bakienė ir Antanas Grabauskas 
rugpjūčio mėn. Čikagoje vyku
siame Lietuvos Vyčių seime 
buvo pakelti į 4-jį L. vyčių laips
nį. Rugsėjo 18 d. Šv. Vardo 
bažnyčioje, dalyvaujant kuopos 
vėliavai, prieš Mišias jiems 
buvo įteikti medaliai . Dvasios 
vadas pr iėmėjų priesaiką-pasi-
aukojimą. Jie buvo pasveikinti. 
Po Mišių vyko vaišės, prie kurių 
kuopos nariai prisidėjo maistu, 
vynu ir pinigais. 

Ateinant i s k u o p o s 
sus ir inkimas 

Ateinantis 147 Vyčių kuopos 
susirinkimas vyks š.m. lapkri
čio 29 d., 2 v. p.p., Florida Power 
patalpose, St. Pete Beach. Bus 
renkama nauja valdyba, svars
tomi einamieji reikalai . Susi-
rinkiman kviečiami ir laukiami 
visi kuopos nariai. 

V.K. 

Lietuvos Vyčių 112 kuopos Čikagoje naujoji 1994-95 metų valdyba. 

NAUJA 112 KUOPOS 
VALDYBA 

Čikagoje veikianti Lietuvos 
Vyčių 112-ji kuopa š.m. rugsėjo 
20 d. susir inkime išsir inko 
naują valdybą 1994-95 metams. 
Valdybą sudaro: pirmininkė 
Rita Zakarka, sekr. Gėry Chap-
lin, I vicepirm. Al. Mockus, II 
vicepirm. Ellie Kasputis, III vi
cepirm. Maria Deksnis, finansų 

sekretorė Terry Vaitkus, patikė
t in ia i — Lorraine Švelnis, ir 
P h i l o m e n a Vi lu t i s , k o r e s p . 
sekretorė Karen Romanovvsky, 
tvarkdar ia i - Peter J a sa i t i s , 
Ed. Deksnis, Jack Abrami te ir 
Matt Vilutis, dvasios vadas k a n . 
Vaclovas Zakarauskas . Kuopa 
veikia prie Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos ribose. Nauja
jai valdybai linkime sėkmingos 
veiklos. 

LIETUVIŲ TELKINIAI 

DETROIT, MI 

AUKOKIME BALFUI 

BALFo 76-tas skyriaus Det
roite, įsteigtas 1944 metų. spalio 
24 dieną, šelpti vargan pateku
sius lietuvius. Per visus 50 metų 
kiekvieną spalio mėnesį BALFo 
atstovai renka aukas. Aukas 
galite įteikti BALFo atstovams, 
sekmadieniais budintiems Šv. 
Antano, Šv. Petro ir Dievo 
Apvaizdos lietuvių bažnyčiose. 

ŠV. ANTANO PARAPIJOS 
GEGUŽINĖ 

Spalio 30 dieną, po 10:30 vai. 
šv. Mišių, Šv. Antano parapijos 
pa ta lpose vyks t r a d i c i n ė 
gegužinė po s togu. Aukų 
rinkimo komitetas, vadovau
jamas J. Kinčiaus ir Šv. Antano 
kavinės šeimininkės, lauks visų 
su lietuvišku maistu, kavute ir 
įva i r i a i s g ė r i m a i s . Ypač 
laukiami neseniai iš Lietuvos 
atvykusieji. 

VISI KVIEČIAMI I 
RUDENS FESTIVALĮ 

Lietuvos vyčių 79-ta kuopa, 
veikianti prie Dievo Apvaizdos 
parapijos, sekmadienį, lapkričio 
13 dieną, r eng ia r u d e n s 
festivalį, kurio metu bus progos 
pasivaišinti įvairiais valgiais, 
įsigyti įvairių kepsnių ir sma
giai pra le is t i s ekmadien io 
popietę Dievo Apvaizdos Kultū
ros centre. Rudens festivalis 
prasidės po lietuviškų 10:30 vai. 
r. šv. Mišių. 

VESTUVĖS DIEVO 
APVAIZDOS PARAPIJOJE 

Šeštadienį, spalio 22 dieną, 
kun. Viktoras Kriščiūnevičius 
ir kun. John Budde suteikė mo
terystės sakramentą Krist inai 
Seaman. dukrai Nijolės ir Ken-
neth Seaman. ir Algiui Rudžiui, 
sūnui Genutės ir Algio Rudžiu. 
Jaunuosius prie altoriaus paly
dėjo vyriausia pamergė (jauno
sios sesutė). Pamergių pulką 
sudarė jaunojo sesutė Dalia 
Harp,Gina Radzevičiūtė. Gailė 
Radzevičiūtė, Vilija Idzelytė ir 
Gina Yankupoles. Pabroliai 
buvo jaunojo broliai Romas 
Rudis ir Darius Rudis, Michael 
Scott, Tomas Valodka ir Robert 
Rates. Vargonais grojo Vidas 
Neverauskas. Mišių metu giedo
jo Regina Puškorienė, Krist ina 
Zubrickienė ir Asta Jurgutytė . 
Vestuvinė puota vyko Dievo 
Apvaizdos Kultūros centre . 
Jaunieji buvo aktyvūs jaunimo 
organizacijų, o ypač Audinio" 
tautinio šokių šokėjų grupes na
riai. Pokyliui vadovavo piršlys 
P a u l i u s J u r g u t i s . J a u n ų j ų 
pulkas kartu su „Audinio" šokė

jais pašoko tradicinius vestu
vinius šokius. 

Jaunieji ta ip pat pagerbė sa 
vo močiutę Genę Norienę, tą 
dieną minėjusią savo gimta
dienį. Jai buvo sugiedota „Il
giausių metų '". Deja, sve ika ta 
neleido vestuvėse d a l y v a u t i 
seneliui Antanui Norui (Naru
ševičiui). Svečius l inksmino iš 
Čikagos atvykęs lietuvių orkest
ras. Dalyviai ilgai l inksminosi 
lietuviškose vestuvėse. Linkime 
jaunies iems toliau tęsti savo 
tėvelių ir senelių tradici jas, 
įskiepytas lietuviškos dvasios 
idealais. ] m 

A B A R I A U S P R A N E Š I M A S 
RADIJO BANGOMIS 

Lietuvos Šaulių s-gos išeivijoje 
vadas Mykolas Abarius š.m. 
rugsėjo 22 d. nuolat iniam apsi
gyvenimui Lietuvoje lydėjo 
Edvardą Milkų, buvusį Stas io 
Butkaus šaulių kuopos Detroi
te pirmininką ir LŠSI Cen t ro 
valdybos narį. Edvardas Milkus 
apsigyveno K a u n e pas savo 
broli Aleksandrą ir brolienę 
Reginą Milkus. 

Mykolas Abarius turėjo pro
gos dalyvauti įvairiose šau l iu 
iškilmėse. Taip pat buvo susi
t ikęs su Lietuvos Respublikos 
premjeru A. Šleževičium ir vals
tybės prezidentu Algirdu Bra
zausku. Dalyvavo ir Šau l ių 
sąjungos 75 metų sukak t i e s 
šventėje. Kelionės įspūdžiais ir 
mintimis M. Abarius su Detroi
to l ietuviais pasidal ino per 

„ A m e r i k o s b a l s o " radi jo 
valandėlę š.m. spalio 23 d. 

BALFO 76 S K Y R I A U S 
VEIKLOS APŽVALGA 

BALFo 76 skyrius Detroite 
š.m. spalio 24 d. pažymi savo 
veiklos 50 metų sukakt į . Šis 
BALFo skyrius buvo įsteigtas 
1944 m. spalio 24 d. Detroito 
Lietuvių Draugijų centro susi
r inkime. BALFo direktorės Elz
bietos Pauraz ienės ir Juozo 
Smailio pastangomis. Valdybon 
buvo išrinkti: Elzbieta Pau-
razienė — pirmininke ir Juozas 
Smail is vicepirmininku. Tų pat 
metų lapkričio 3 d. valdyba 
b u v o p a p i l d y t a d a r 6 
asmenimis . 

Veiklos pradžioje į šį BALFo 
skyrių įsijungė 78 asmenys ir 10 
o rgan izac i jų . V ė l i a u na r ių 
skaičius siekė net 500 asmenų. 
Už 1993 metus nario mokestį 
sumokėjo 364 asmenys ir 6 or
ganizacijos. 

Skyr iaus valdybos pirminin
kais yra buvę: Elzbieta Paura-
zienė. Jonas Dunčia, Česlovas 
C i ronka . Marija Case-Kase-
vičienė. Pet ras Pagojus, Kostas 
Ju rgu t i s , Leopoldas Heningas. 
Kazys R a ž a u s k a s . A n t a n a s 
Musteikis . Rožė Ražauskienė, 
Bernardas Brizgys ir Alfonsas 
J u š k a . Nuo 1991 metu skyriui 
sėkmingai vadovauja Šv. An
t ano parapijos klebonas kun. 
Antanas Babonas. 

Per 50 metu BALFo 76 sky
r ius surinko 213.741 dol. aukų. 
Daugelis lietuviu karo pabė
gėlių Amerikon atvyko BALFo 
kv ie t imais , kur ie garantavo 
aprūpinimą butais ir darbais. 
Šia proga su pagarba prisi
menama BALFo direktorė ir 76 
skyr iaus pi rmininkė a.a. P-lz-
bieta Paurazienė. pasišventu
siai dirbusi BALFui. Pagarba ir 
s e k r e t o r i u i bei i žd in inku i 
Vladui Staškui, o taip pat aukų 
bei nario mokesčio rinkėjui 
Česiui Šadeikai. Pagarba visai 
BALFo 76 skyr iaus valdybai ir 
t a lk in inkams . 

Regina Juškai tė 
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LONDON, CANADA 

K. LONDONAS T A R P 
PIRMAEILIŲ 

1994 m. spalio 2 d., (sekma
dienį) čia įvyko labai sėkminga 
demonstracija prieš abortus, 
žinoma kaip Lifeline. Kai 
kuriuose net didesniuose mies
tuose joje dalyvavo tik kelios 
dešimtys asmenų, o Londone 
net... daugiau trijų tūkstančių! 
Proporcingai gyventojų skaičiui. 
Londono demonstracija buvo 
viena sėkmingiausių, o Lon
donas toje srityje įsirikiavo tarp 

LINAS A. SIDRYS, M.D. 
Ophtalmologas/Akių Chirurgas 

9830 S. Ridgaland Ave. 
Chicago Rldge, IL 60415 

708-636-6622 
4149 W. 63rd St. 

312-735-7709 

pirmaeilių Kanados kviestų. 
Tai yra rezul ta tas gerų vadų 

— o r g a n i z a t o r i ų . Londono 
vyskupas John M. Sherlock. 
D.D., išvystė dideles pastangas, 
kad būtų sustabdytas negimu
sių kūdikių žudymas. 

Beve ik k i e k v i e n u a tve ju 
pastebiu tą patį: kur yra geri 
vadai — ten veikla klesti, yra 
daug pasiekiama. 

Šiluvos Marijos parapijos kle
bonas k u n . K a z i m i e r a s 
Kaknevičius kiekviena proga 
savo pamoksluose irgi pasisako 
prieš abortus. 

D.E. 

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

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

Kab. 312-735-4477; 
Rez. (708)246-0067; a-na (708)246-6581 

OR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAVVFOR0 MEDICAL BUILOING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GVDVTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE — AKIŲ LIGOS 

3900 W 95 St Tel. (708) 422-0101 
Vaianoos pagal susitarimą 
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fecd uždaryta, ketvd t-3 v p p 
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6132 S Kedzie Ave.. Chicago 
(312) 778-6969 =*--„.: (312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 

OR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

33t5 W 55th St . Chicago IL 
Tel. (312) 476-2112 

)525 S 79th Ave . Hickory Hills lt. 
Tel. (708) 598-8101 
Vai pagal sus'tanmą 

Tel. kabineto ir buto: (708)652-4159 

OR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave.. Cicero 

Kasd'en 1 N 8 v v 
išskyus treč šešt 12 iki 4 vai p p 

Hamiltono Vysk. M. Valančiaus mokytoja Irena Čerškuvienė Velykų šventei 
grimuoja mokinius. Iš k — Stefanija Erikson, Jonas Raudys ir Emilija 
Enskaitytė. 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

gydymas t>e> chirurgija 
S635 S. Pulaski Rd.. Chicago. IL 

Tel. 312-585-1955 
172 Schiller St., Elmhurst. IL 60126 

708-941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais « savaitgaliais te1 708-834-1120 

0R. S. LAL 
SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 
722 S. KedVft Chicago 60652 

Tel 312-434-2123 
Pirmd 2 v p p - 7 v v . antr 9 v r 12. 
ketvd 12 4 v p p penktd 12 6 v v 

Kab. tel. (312) 471-3300 
V I D A S J . N E M I C K A S , M . D . 

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 
7 7 2 2 S. Kedz ie Ave. , 

C h i c a g o , I I I . 60652 

Cardiac Olagnosis. Ltd. 
Marquette Medlcal Bulldlng 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 

Tel. (312) 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

Širdies ir Kraujagyslių L;gos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie. Chicago. III. 
Tel. (312) 925 2670 

1185 Oundee Ave.. Elgin, III. 60120 
Tel. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd.. Hickory Hills. IL 
1 myha j vakarus nuo Ha'iem Ave 

Tel. (708) 598 4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina ak>s. pritaiko akinius 
2618 W. 71st St. 

Tel. (312) 737-5149 
Vai pagal susitarimą 

Palos Vision Center. 7152 W. 127th St 
Palos Hgts. UI Ketv vai 3-6 v v 

Tel. (708) 448-1777 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 S. Kedzie 

Vai antr 2-4 v p p ir ketv 2-5 v p p 
Šeštd pagal susitarimą 

Vaitai apmokami Medicare 
Kabineto tel . (312) 776-2880 

Namų 708-448-5545 
PnklauSO Holy CroSS ir 

Palos Community ligoninėms 

EDMUNDAS VIŽINAS. M.D.. S.C 
Speoaiybe - Vidaus ligų gydytoms 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. (pr.e Austm) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. (312) 585-7755 

ARAS ŽLIOBA. M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarltan Medlcal Center 

Napervllle Campus 
1020 r Ogden Ave.. Solte 310. 

Naparvllle IL 60563 
Tel. 708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

l 



SUSIMĄSTYMAI 
BUVUSIUOSE KGB 

RŪMUOSE VILNIUJE (3) 
POVILAS VAIČEKAUSKAS 

(Pabaiga) 
Kameras jungiančiame kori

doriuje eksponuojama 19 nuo
t raukų iš stribų veiklos, tai j ie 
buvo genocido organizatoriai ir 
vykdytojai. Anykščių, Vilkijos, 
Rietavo stribai. KGB agentai 
apžiūrinėja užimtą partizanų 
stovyklą. Marijampolės, Uk
mergės, Sasnavos stribų ap
dovanojimas ordinais ir meda
liais LTSR aukščiausiojoj tary
boj 1984 m. birželio 22 d. Įdo
mios partizanų 22 nuotraukos iš 
Vytauto apygardos, Dainavos, 
Didžiosios Kovos, Žemaitijon 
apygardų. Stende parodyta Ši
monių girios 30 žygiuojančių 
partizanų kovos rikiuotėje. 

Demonstruojama 23 nuotrau
kos — genocido aukos. Matyti 
sušaudyti, nukankinti , apdegin
ti partizanų lavonai. Štai stovi 
nus i fo tografavę KGB pro 
vokatoriai prie „Viesulo",,Drą
suolio". Nežinomi partizanai, jų 
nuotraukos. Šiugždinis Jonas — 
Tauro apygarda, Ruseckas Ka
zys — „Doleris'", Tauro apygar
da. Nusifotografavęs J ū r o s 
Vakarų srities štabas: Aleksas 
Valeras, štabo viršininkas, Gen-
drolytė Elena, štabo propagan
dos skyriaus viršininkė, Bakšys 
Antanas „Klajūnas", Jūros sri
ties vadas ir kt. nuotraukos. 

Koridoriaus viduryje įrengtas 
Postas Nr. 2, atskirtas plieni
niais virbais, įrengtas telefonas. 
Štai baisioji kankinimų kame
ra, visa išmušta minkšta me
džiaga, kad nebūtų girdėti kan
kinamų žmonių riksmo. Dar 
aiškiai matosi pajuodavusios 
kraujo dėmės, kulkų pada
rytos skylės audekle. Čia de
monstruojami kankinimo marš
kiniai su i lgiausiomis r an
kovėmis, numegzti iš stiprių 
pilkos spalvos siūlų. Dabar čia 
nebegirdėt i širdį ver iančio 
riksmo. Tyla. Kameroje pasta
ty ta kėdė-taburetė, užklota 
l inine s ta l t iese , p a s t a t y t a s 
kryželis, vaza su gėlėmis, Ne
kalčiausios šv. Mergelės Mari
jos paveikslėlis, Marijai pasi
aukojimas: ,,Šv. Motina, a š 
pažadu atgaila rinkti Tavąsias 
ašaras". Prie minkšto audeklo 
kameros izoliacijos pritvirtintas 
šv. Agotėlės duonos mazgelis, 
kurį 1949 m. Panevėžio kalė
jime kapitono Čapliko žmona 
dovanojo Salomėjai Jankevičiū
tei (dabartinė pavardė Skikū-
nienė), duonelė apkeliavo lage
rius, tremtį ir grįžo į šį kančios 

k ::ną 1994 m. kovo 14 d. 
Beka keturi paraša i . 

Ka ip buvo žudomi kal iniai? 
Po visų mušimų, k a n k i n i m ų ir 
tardymų, o taip pat ki tų įvairių 
provokacijų su imtajam būdavo 
sakoma, jog dabar j a u viskas 
pasibaigė, reikia e i t i t ik pas 
prokurorą atl ikti pa sku t in iu s 
formalumus. Kal inys būdavo 
vedamas pro virtuvę, ko» idoriu-
mi pro k i tas patą I pas. tol iau 
nedideli laiptukai lygtai žemyn 
siauru praėjimu ir tuomet , au
kai žengiant žemyn, už nugaros 
vienu šūviu būdavo žudoma, be 
prokuroro ir be l iudininkų. Žu
dydavo vienas ir t a s pa ts bude
lis, galbūt ir šiandien tebegyve
nąs kur nors pensionate, kaip 
nus ipe lnęs V i d a u s r e i k a l ų 
ministerijos darbuotojas. Ar
chyvai juk neišt ir t i . 

Kas liečia tardymo metodus ir 
strategiją, ta i čia buvo a t sk i ra 
ir speciali tema ir sr i t is , kur i 
bus labiau iš tyr inėta iš ka l in ių 
ir t remtinių parašytų atsimini
mų istorikų ir kitų mokslinių 
tyrinėtojų. Čia pal iečiamas tik 
vienas tardymo metodas, žino
mas daugeliui politinių kal inių 
ir buvusių part izanų. Tai savo
t i škas „ t r i ukas" , va id in imo 
spektaklis, kur visur dalyvauja 
specialūs čekistai, pers i rengę 
partizanų uniformomis, geri 
. .artistai". Pavyzdžiui, suim
tasis ar suimtoji po mušimų, 
kankinimų nieko neišduoda, 
viską neigia. Tuomet toks žmo
gus vežamas kokiu nors pre
tekstu į Kauną, a r į k i tus 
rajoninės paskir t ies mies tus . 
Pakeliui ..užpuola" par t i zana i . 

KGB rūmų vestibiulyje stovi budin
tis, buvęs Vorkutos 29-tos šachtos 
kalinys, gyvas likęs liudininkas KGB 
žudynių 29-toje šachtoje. Jonas Nar-
vičius iš Varėnos rajono. 

Šaudosi . Sprogsta g rana tos . 
Auka gul i dengtame sunkveži
myje užr iš tomis ak imis . Ją 
„ i švaduoja p a r t i z a n a i " , vėl 
užrišę ak i s vedasi j savo stovyk
lą, bunker ius . Ten a te ina „ryši
n inkės" , a tneša maisto. „Par
t i z ana i " l ietuviškomis unifor
momis gražiai dainuoja partiza
nų da inas , bunkeryje vėl klau
sinėjama, ieškoma garantijų, 
kad j i s a rba j i nieko neišdavė, 
p rašoma viską pasakyt i kaip 
buvo iš tikrųjų, nurodant pavar
de-, s lapyvardžius a r vardus 
tikrųjų par t izanų buvimo vietą. 
Vėl rašomi „protokolai". Mišką 
apsupa kar iuomenė. Vėl susi
šaudymai . Vėl auką veda užriš
tomis ak imis , kažkas smogia 
per galvą, ir aukai viskas gretai 
paaiškėja, ji supranta , jog vyko 
„spek tak l i s" t ik tada, kuomet 
an t to pat ies tardytojo stalo at
siduria pas „par t i zanus" rašy
tieji „protokolai" , k u r auka 
a tvi ra i viską išsipasakoja „sa
viems". Daugelis tokių išprovo
kuotųjų aukų, per neapsižiūrė
jimą t apę išdavikais, nusižudo. 
Kai kur ios aukos , bandžiusios 
kameroj persipjauti r a n k ų ve
nas, būdavo pastebimos kame
ros draugų, ir draugių .krauju 
paplūdusios dažnai pagydavo 
kalėjimo ligoninėse. Bet kaip 
sunku pagydyti sielos žaizdas, 
kai per neapdairumą suiminė
jami nauji žmonės, naujos au
kos, nauji „spektakliai", naujos 
provokacijos... 

Vien t ik nuo 1945 m. per tris 
metus čia nukankin ta ir sušau
dyta 1,000 žmonių, iš specialios 
pa ta lpos , k u r privažiuodavo 
dengtas sunkvežimis, n iekam iš 
pašal inių nematan t , net ir ki
t iems sa rgams , lavonai būdavo 
išvežami į Tuskulėnus. 

Tardymo kabinetų buvo apie 
50. Tardytojų čekistų — apie 
1,000. Iš jų — 430 rusų, 230 
l i e t u v i ų , 150 žydų i r k t . 
t au tybių . 

Garsi provokatorių kamera 
Nr. 15, čia provokatoriai klasta 
i š g a u d a v o p a s l a p t i s . Pro
vokatoriai buvo specialūs agen
ta i , dažna i aps imetantys ir vai
d inan tys išeinančius į laisvę 
kal inius , galinčius nunešti laiš
kus, perspėjimus. 

Šio pas ta to sienų s torumas — 
2 metra i . 1994 m. vasarą šiuose 
rūmuose buvo vykdomas re
montas , daugiausia i dažymo ir 
valymo darbai . Kalėjimo kieme 
nuo 1958 m. buvo įrengtos pen
kios ka l in ių pasivaikščiojimo 
aikštelės, aptverti gardai, kurie 
iš v i ršaus buvo apdengti vielos 
t inkla is . Uždaros ir viena nuo 
kitos gera i izoliuotos pasivaikš
čiojimo „celės" nuolatos buvo 
stebimos iš viršaus vaikščiojan
čių kalėjimo sargybinių. 

Kiemo dalyje iš šiaurės rūmų 
pusės buyp įrengtas specialus 
pastatas s", ryšių centru. Iš čia 
buvo sla ai --dausomasi per 
aparatūrą, įrengtą beveik visuo
se Vilniaus viešbučiuose ir ki
tuose K G B numatytuose klau
sytis namuose. 

Rytinėje buvusiųjų KGB rū-
rrų rusėje stovi niekuo ypatin
gu neišsiskirianti r daugiaaukštis 
gyve~ a . ias is n?mas, tai sovietų 
b Vi los kont ^žvalgybos pa-
st .tas, repr ie inamas pašali
ni.- TU yventojams, pastatytas 
19- 5-7~ m., turėjęs ryšius viso
je buvusioje Sovietų sąjungoje 
per satel i tus ir per r^ šių centrą 
su įmantriomis antenomis. 

Tvirt inama, jog buvusiuose 
KGB rūmuose saugoma 50,000 
bylų. O nuteistųjų buvo apie 
300,000. Iš to, kas aukščiau 
buvo parašyta ir paminėta, gal 
daugeliui pasidarys aiškiau, 
kodėl buvusieji KGB rūmai tapo 
tokiu dideliu ginčų objektu tarp 
buvusiųjų politinių kalinių, 
tremtinių ir partizanų su dabar
tine LDDP, Lietuvos vyriausy
be, žūt bū t siekiančia visomis 
valdžios galiomis kaip nors 
sumenkinti, sukompromituoti ir 
palaužti tuos senyvo amžiaus, 
jau ir t a ip iškankintus žmones. 
Lietuvos kovų ir kančių istori
ja užsienio lietuviams, o taip 
pat daugeliui ir Lietuvoje tylint, 
rašoma toliau... 

Lietuvos Respublikos prezidentui 
p. A. Brazauskui 
Lietuvos Respublikos Seimo 
pirmininkui p. Č. Juršėnui 
Lietuvos Respublikos ministrui 
pirmininkui p. A. Šleževičiui 

PAREIŠKIMAS 
1994.08.31, Vilnius 

Dėl valdžios diktato veiksmų, 
tvarkant ir naudojant KGB 
archyvų dokumentus 

Jau metai laiko KGB archyvų 
dokumentų tvarkymo ir naudojimo 
darbais Lietuvos Respublikos valdžia 
intensyviai grįžta j senus laikus. 

Pažeidus Seime bendru sutarimu 
priimtus norminius aktus, ignoravus 
dešimčių tūkstančių buvusių Lietu
vos politinių kalinių ir tremtinių 
teisėtus ir argumentuotus reikala
vimus, LDDP ir Seimo dauguma 
vienašališkais sprendimais paskyrė 
Lietuvos gyventojų genocido ir rezis
tencijos tyrimo centro vadovą ir pri
ėmė šio centro nuostatus. 

Genocido centro vadovas, pažeis
damas 1993 m. birželio 1 d. Lietuvos 
Respublikos įstatymo Nr. 1-167 2 
straipsnio reikalavimus, iš dvišalės 
komisijos KGB archyvų dokumen
tams aprašyti ir inventorizuoti for
muoja vienašalę komisiją iš dviejų 
vienos pusės dalių. 

Jau užpildyti KGB archyvų do
kumentų apyrašai sudaryti pažei
džiant paminėto įstatymo 2 straips
nio ir 1993 m. liepos 22 d. Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės nutarimo 

Nr. 551 3 punkto r-skalavimus 
(neaprašomi vokuc i ( antys do
kumentai, neišskiriami bylose ypač 
svarbūs dokumentai, apyrasus pasi
rašo vienos šalies atstovai, atlikta tik 
dešimtad lis metinės darbų 
apimties). 

Sužlugdžius KGB archyvų 
dokumentų aprašymo ir inven
torizavimo darbus, nesprendžiamas 
dokumentų mikrofilmavimo 
klausimas. Matomas suinteresuo
tumas valdžiai neparankius do
kumentus naikinti. 

Toleruojant valdžiai, Centro vadovo 
užimta savo darbuotoju marinimo 
badu pozicija (tris mėnesius darbuo
tojams nemokėtas atlyginimas) pri
ver tė patyrusius Centro isto-
rikus-analitikus išeiti iš darbo. Dėl to 
sužlugdyti ne vienų metų Lietuvos 
gyventojų genocido ir rezistencijos ty
rimo darbai. Nė vienas genocido 
vykdytojas ar jo talkininkas šiandien 
dar nenuteistas. 

LDDP siekia monopolizuoti 
naujausių laikų istorijos tyrimą ir tie
sos bei teisingumo atstatymą, iš
braukti iš tautos sąmonės kovą už 
Lietuvos laisvę ir nepriklausomybe ir 
toje kovoje sudėtas aukas, panaikinti 
moralinę ribą tarp budelio ir aukos, 
pridengti nusikaltėlius. 

Mes. Lietuvos politinių kaliniu ir 
tremtinių sąjungos atstovai, esame 
įsitikinę KGB archyvų — genocido 
vykdymo dokumentų išsaugojimo 
siekių teisumu. Tai patvirtino savo 
budėjimu buvusiuose KGB rūmuose 
per 5000 Lietuvos gyventojų. 

Kviečiame valdžią ieškoti 
paminėtų klausimų konstruktyvaus 
sprendimo ir nekankinti toliau ir taip 
daug kentėjusių žmonių. 

Reikalaujame: 
1. Griežtai laikytis priimtų nor

minių dokumentų reikalavimų; 
2. Sudaryti sąlygas Lietuvos poli

tinių kalinių ir tremtinių sąjungoms 
dalyvauti KGB archyvų dokumentų 
perdavimo-priėmimo ir naudojimo 
procese; 

3. Spręsti kartu su mūsų sąjungų 
atstovais Lietuvos gyventojų geno
cido ir rezistencijos tyrimo 
klausimus. įskaitant istorikų-anali-
tikų kadrų komplektavimą ir Centro 
administracijos formavimą; 

4. Teigiamai spręsti mūsų sąjungų 
atstovų dalyvavimo Centro taryboje 
klausimą. 

Tikimės, kad valdžia ieškos pado
rumo nepažeidžiančių sprendimų. 

Tikimės, kad toliau nebus kirši
nami Lietuvos gyventojai, nereikės 
imtis radikalesnių priemonių, o KGB 
archyvų dokumentai bus išsaugoti 
ateinančioms kartoms. 

Kviečiame politines partijas, poli
tines ir visuomenines organizacijas 
padėti mums spręsti visai Lietuvai 
aktualias ypatingos reikšmės archy
vų dokumentų išsaugojimo ir nau
dojimo problemas. 

KGB rūmuose budintys: V. 
Bukauskas — LPKS Vilniaus sky
rius. V. Eimontas — LPKTS Kauno 
skyrius. V. Ūsas — LPKTS Varėnos 
skyrius. V. Čeida - LPKTS Kė
dainių skyrius. V. Banienė — 
LPKTS Šilutės skyrius. A. Galdikas 
— LPKTS Jonavos skyrius. J . 
Vasilytė — LPKTS Joniškio skyrius. 
V. Grigavičius — LPKTS Ukmergės 
skyrius. B. Kalvelis - LPKTS Pane 
vėžio skyrius. 

Danutė Bindokienė 

Kūrėjo žvilgsnis į 
ateitį 

Žmogus gyvena dabart imi, 
prisimena praeitį i r savotiškai 
bijo ateities, nes ji neįžvelgiama. 
Daugelis įvairiausiais būdais 
stengiasi sužinoti, ką žada ryto
jus. Net dvidešimtojo amžiaus 
pabaigoje tebetikima astrolo
gija, „aiškiaregių" pranašys
tėmis, o milijoninių tiražų laik
raščiai kasdien skaitytojams 
pateikia horoskopus. Spausdina 
juos ir Lietuvos spauda. Matyt , 
kad toms kasdieninėms „prana 
šystėms" netrūksta skaitytojų, 
nes joms skiriama nemažai vie
tos. Modernus žmogus tebetiki 
Zodiako ženklų galia valdyti jo 
dabartį bei ateitį, o visokie 
„pranašautojai" prisipildo pini
gines iš lengvai patikinčių, ieš
kančiųjų paslaugų. Troškimas 
praskleisti ateities uždangą 
neišblėso nuo pat žmonijos pro-
istorės laikų. Juk kiekvienos 
tautos liaudies lobyne galime 
rasti labai daug patarimų, kaip 
atspėti ateitį iš oro, augmenijos, 
gyvūnijos, įvairių ženklų. Aps
tu jų ir mūsų tautosakoje, ypač 
susijusioje su d idžios iomis 
šventėmis ir metų laikų kai ta . 

Kartais ateities nuotrupas 
mums parodo labai prieinami 
šaltiniai, nors nevisada l inkę 
juos matyti ar tikėti. O t ie šal
t in ia i — knygos. Rašytojo 
plunksna ne kartą yra sukūrusi 
(ir vis dar sukuria) fantaziją, 
taip nutolusią nuo tikrovės, 
kaip tik nutolti įmanoma. Tik 
iš laiko perspektyvos apsižiū
rime, kad toji neįtikėtina fanta
zija „tapo kūnu" ir jau visai įsi-
pilietinusi mūsų kasdienybėje. 
A n t r a ver tus , i š radėjai ir 
mokslininkai savo nuostabiems 
atradimams daug kartų pir
miausia idėją randa kaip tik 
tokioje fantazijoje, gimusioje 
genialaus kūrėjo sakiniuose. 

Rašytojo vaizduotė pirmiausia 
mus nuskraidino į neaprėpia
mas erdves, leido pasiekti k i tus 
pasaulius, esančius už daug 
šviesmečių nuo mūsų Saulės sis
temos; panardino į ugniakalnio 
kraterių lavą, nuleido į Žemės 
gelmių centrą ir pavažinėjo 
tamsiausio vandenyno dugnu. 
Rašytojo vaizduotei n ė r a 
neįmanomų tolių, veiksmų ar 
dalykų, bet visuomet atsiranda 
pramuštga lv iškų drąsuol ių, 
kurie taria; o kodėl taip iš 
tikrųjų negalėtų būti? 

Niekas neapskaičiuotų visų 
išradimų ar atradimų, kur ie 

pirmiausia gimė rašytojo vaiz
duotėje, o paskui mokslininko 
laboratorijoje ar išradėjo dirb
tuvėje. Daug komunikacijos, 
technikos, medicinos, elektroni
kos naujovių pradų galime 
užtikti mene ar literatūroje. 

Kas iš mūsų nesižavėjo ir ryte 
nerijo Julės Verne nuotykių, 
nepaisant, ku r jie mus vedė: 
apkeliauti aplink pasaulį per 80 
dienų, pasinerti vandenynan la
bai moderniu povandeniniu 
laivu, skristi į erdves... Galima 
įsivaizduoti, kad Verne knygos, 
parašytos prieš mūsų šimtmečio 
pradžią 'šis prancūzų rašytojas 
mirė 1905 m.», turėjo skaityto
jams padaryti nepaprastą įspū
dį ir iššaukti šypseną dėl visų tų 
nebeįtikėtinų įtaisų ir nuo
tykių, autoriaus pateikiamų 
savo knygose. Šiandien aplink 
Žemę galima apkeliauti daug 
greičiau, negu 80 dienų, po
vandeniniai laivai — kasdie
nybė, o žmogus jau prieš kelis 
dešimtmečius paliko savo pėdas 
Menulyje. Bet kas drįs užginčy
ti, kad galbūt t iems nuosta
biems žygiams įkvėpė Julės 
Verne ar kurio kito kūrėjo rašy
tas žodis? 

Atrodo, kad nusistebėjimas J. 
Verne genialiu įžvalgumu dar 
nesibaigęs. Neseniai rašytojo 
provaikaitis ta rp senų popierių 
rado rankrašt į iš 1863 m.. 
anuomet spaustuvės atmestą, 
kaip jau per toli nuėjusį fanta
zijos keliu. Tačiau šiandien 
Ju lės Verne p r a n a š i š k a s 
žvilgsnis į ateitį pataiko tiesiai 
į taikinį. Rankraštyje (išleistas 
atskira knyga š.m. rugsėjo gale) 
autorius savo veikėjus nukelia 
į dvidešimtojo amžiaus Paryžių, 
kur jie susiduria su kasdienybe, 
pažįstama kiekvienam didmies
čio gyventojui: elektra, automo
biliais, telefonais, net faksais! 

Rašytojo vaizduotė nespėlioja. 
bet mato atei t į a iškiau ir 
tiksliau kaip horoskopai, kris
taliniai gaubliai. ..aiškiaregiai". 
Tą ateitį gali parodyti bet kam. 
paėmusiam į rankas knygą. Tai 
pigiausia kelionės priemonė į 
neregėtas šalis. į negirdėtus, 
nesapnuotus nuotykius. Rašy
tas žodis atveria neribotus aki
račius ir jauniems, ir vyres
niems. Tėvai savo vaikams ne
gali suteikti didesnių lobių, kaip 
meilę knygai. įpratimą skaityti. 
Juk knygų puslapiuose sukaup
ta žmonijos praeitis ir dabartis, 
ir ateitis. 

VAKARAI Į RYTUS, RYTAI 
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Vakarop gauname uniformas, antklodes, kitokių 

kariškų reikmenų glėbelį, kuprines, sauso maisto davinį 
ir po šautuvą be šovinių. Rengiamės tomis uniformomis, 
o jos keistos, kažkokios viso pasaulio atliekos. Batai 
trumpais auleliais, kojas reikia apsivynioti kažkokiais 
bintais ar au ta i s , iki kelių siekiančiais. Nemokame šio 
painaus darbo, tačiau vyniojamės, stename. Kai pasižiū
rime vienas į kitą, atrodome baisiai! Ima juokas, gailes
tis, graudumas. J a u baigta su mumis... Tapome 
kažkokiais sukrypėliais. 

Dešimtą valandą (22 vai.) tur ime ant patiestų čiužinių 
gulti, gautomis antklodėmis prisidengti ir drausmingai 
miegoti. Rytojaus dieną, 9 vai. ry te , garlaiviu iš
plaukiame į Prienus. 

— O kas Prienuose? — klausinėjame čia mus tvar
kančius, menkai rašančius ir skaitančius žmogelius. 

— Ten y r a karo mokykla. Trumpalaikė, gal trijų 
mėnesių. Tai į ją siunčia, — aiškina ir patys nežino. 

Karo mokykla. Kandidatai į karininkus prievarta 
susemti. O gal ten surinkimo punktas kelionei į Rytus? 
Taip sprendžiame ir t e i s inga i n u s p r e n d ž i a m e . 
Viršininkai įsakinėja miegoti, o mes visai nemiegame. 
Kiekvieną graužia didelis rūpestis — kas bus. 

Ir štai pr ieš vidurnaktį įeina vienas tų mūsų vir
šininkų ir sušunka: 

— Vytautas Volertas! Juozas Ąžuolaitis! Viską 
pasiimkite i r marš į raštinę! 

Kas čia dabar? Bet keliamės, rengiamės, vyniojamės 

autu«. k raunamės ant pečių kuprines ir einame į raštinę. 
O ta rašt inė — prieškambaris prie rūmų pagrindinių 
durų, vedančių į gatvę. 

— Eiki te namo. Rytoj 10 vai. prisistatykite Polici
jos departamento direktoriui ponui Reivyčiui! Yra tokia 
telefonograma! 

Kas čia dabar? Koks angelas ar velnias maišo 
l ikimą? Ar ta i reiškia , kad esame nuo Prienų „Karo 
mokyklos" išgelbėti? Vienoje pasakoje skelbiama, kad 
kažką pr ievar ta ka ra l iumi norėjo padaryti . Mes, prie
v a r t a daryti k a r i n i n k a i , bėgame kiekvienas į savo 
namus . Ir štai mano te ta su vyru, abu susijaudinę, 
pasakoja, kaip Muliuolis kreipęsis pas Reivytį, prie kurio 
d u r ų kasdien po 8 valandas išsėdįs, kaip jo pagalbos 
prašęs, ir Policijos departamento direktorius liepęs jam 
pačiam, Muliuoliui , perduoti t ą išganomąją telefono
gramą. Kadangi Ąžuolaitis esąs mano draugas, ta i ir 
jį užtaręs. 

— Ačiū, dėde, — dėkoju. — Kar in inku jau nebūsiu. 
— J a u nebūsi . Niekas iš tų vyrų, kuriuos palikai 

gulinčius, nebus. Bet i r atrodai.. . — apžiūrinėjo mane 
garbingoje kariškio uniformoje. — Tikras skurdžius. Na. 
žinai, tokios pajuokos dar nemačiau. O kas tie skudurai? 

Pamiegojau kiek ir ki tą rytą vėl rengiausi ta „pa
j u o k a " vizitui p a s visos Lietuvos policijos vadą. Laukia
majame su t ikau Ąžuolaitį ir abu lyg kokie juokdariai, 
kuprines vilkdami, įžengėme į Reivyčio kabinetą. Apžiū
rėjo jis šiuos du kar iautojus ir beveik suaimanavo: 

— Kur aš d a b a r j u s dėsiu... 
Ąžuolaitį „padėjo" kažkur K a u n e policijos įstaigos 

raš t in inku , o m a n liepė eiti namo ir laukti, kol vėl 
pasauks . 

Nuslinko savaitė, ki ta. Trečiai prasidėjus, vėl gavau 
žinią pasirodyti Reivyčiui, tik be kuprinės, be bintų ir 
be kitų baisios uniformos pakinktų. Atvykusį jis 
maloniai pasisveikino ir tarė: 

— Einame kartu. 
Nuvedė į Policijos štabo įstaigą ir supažindino su viso 

popierizmo viršininku Elertu: 
— Štai tau vertėjas, kurio prašei. 
Visi šios raštinės tarnautojai uniformuoti, ta i su 

žvaigždutėmis, tai su auksinėm juostelėm antpečiuose, 
tarp jų ir Vytautas Norkus, garsus krepšininkas, 
Lietuvos valstybinės komandos buvęs narys. Tik aš 
vienas civiliai apsirėdęs, pažemintas ar paaukštintas 
tarp galingų Policijos štabo herojų ir nelaimingųjų. 

Reivytis mane išgelbėjo nuo tamsaus likimo. Kas 
atsitiko su kitais vargdieniais, prievarta surinktais, 
neturėjau jokių žinių. Tik vėliau jų du sutikau, 
išsigelbėjusius didelių kyšių dėka, o su Pranu Baru šia
me krašte susibičiuliavome. 

Tai šitaip atrodė 1943 m. vasarėlė. Planavau pailsėti 
ir pastudijuoti, ruošdamasis kai kuriems egzaminams, 
net tėviškėje kiek pabuvau, tada gąsdinančių nuotykių 
keliu, vedančiu per Daugšiagirę. kalėjimą, guolį ant uni
versiteto grindų atsidūriau Policijos štabe, o mano 
balkonėly gulėjo krūva kažkokio kariško šlamšto, kurį 
vainikavo ilgi autai ir kuprinė. Kai šiuos skarmalus 
įteikė, pasirašiau, kad tą valdišką turtą saugosiu ir 
gražiai naudosiu, bet ką dabar reikėjo daryti? Kitą dieną 
skudurų reikalu užkalbinau policijos kapitoną Elertą, 
Policijos kanceliarijos viršininką. 

— Nežinau, kas tau tuos daiktus davė. nežinau, ką 
turėtum su jais daryti. Laikyk. Jei kas pareikalaus, 
grąžink. 

Niekas nepareikalavo, todėl po gero pusmečio juos 
nuo balkonėlio kažkur nudanginau. Bet man rūpėjo ir 
kiti reikalai. Apie juos su p. Elertu kalbėjau labai 
nuolankiai, nors jis buvo geras, ramus, visai ne polici
jos tipo žmogus. 

— Girdėjote, kad gimnazijoje dėstau matematiką. 
Už dviejų savaičių prasideda mokslo metai. Ar man jau 

reikia iš ten atsisakyti? 
Elertas kurį laiką patylėjo, kol atsakė: 
— Esi policijos tarnyboje. 
— Suprantu... — patvirtinau ir prisiminiau, kad čia 

atsidūriau, iš bintuotųjų-autuotoju draugijos pasprukęs. 
— Jei reikia, tai atsisakysiu. 

— Palauk dar. Pakalbėsiu su Reivyčiu. 
Laukiau, kur nelauksiu, tokiai vilties balanėlei užsi-

rusenus. O po dviejų dienų mano naujas viršininkas lė
tai, kaip jis visuomet kalbėdavo ir elgdavosi, pranešė: 

— Nepamesk mokyklos. Kaip nors susitvarkysime. 
Bet su jkyriais naivuoliais, kokiu aš buvau, yra 

sunku tvarkytis, nes vėl lindau jam į akis: 
— Kaip bus su uniforma? Gimnazijoje su ja 

negalėsiu rodytis. 
Ir vėl Elertas patylėjo, kol prasitarė. 
— Esi policijos tarnyboje. 
— Suprantu... 
— Pakalbėsiu su Reivyčiu 
Taip ir likau policijos tarnyboje civiliais rūbais. 

Tiesa, uniformą gavau.pistoletą gavau, tik šiuos jau ne 
balkonėlyje laikiau, bet kambario spintoje. Dideliu uni
formuotu viršininku pasirodžiau tik tris naktis (naktis!), 
kai reikėjo Kauno mieste su vokiečių policija vertėjau
jant budėti, o jie su neuniformuotals karo metu mažai 
skaitėsi. (Kiekvieną naktį Kauno mieste budėdavo vie
nas vokietis karininkas, vienas lietuvis karininkas ii 
vertėjas. Viena iš tokių mano budėjimo naktų buvo iš 
Didžiojo Šeštadienio i Velykų diena Kartais pasitaiky
davo tragiškų ir juokingai įdomiu įvykių. Juk naktys 
vra sutvertos tik labai rimtiems ir labai n»-rimtiems nuo-
tvkiams. > Be to. t ada jau buvau pakeltas į leitenantus 
(Leutnant der Schutzpolizei). nes n rv tarnvbi 
nė pozicija to reikalavo. 

Bus daugiau i 

» . 
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VISUOMENINIS -
POLITINIS SEMINARAS 

LIUDA R U G I E M E N E 
Pabaigai 

Po šių įvadinių kalbų buvo 
klausiami klausimai. Donatas 
Skučas klausė Gediminą Kirki
lą: ..Kodėl Lietuva turi t iktai 
vieną atsargos majorą ir at
sargos leitenantą instruktoriais 
karo mokykloje, bet neturi jokių 
JAV lietuvių karininkų atsa
kingose pareigose? Mūsų įspū
dis yra . kad Lietuvos valdžia 
aktyviai vengia kviesti". 

Gediminas Kirkilas atsakė, 
kad yra visai teisingas kelias 
į t raukt i į savo krašto apsaugą 
JAV* lietuvius ir „aš esu už tai. 
Praeitą rudenį mes buvome 
JAV devyniose valstijose, su
tikom daug lietuvių. Aš jau tada 
kalbėjau, kad būtų labai gerai 
jų dalyvavimas pas mus. bet tai 
nebuvo realizuota... Turiu pri
imti jūsų kritiką, kaip visiškai 
teisingą. Aš manau, čia mes ro
dom didelį nerangumą, nesu
pratimą". 

Arvydas Barzdukas klausė, 
kaip Lietuvoje atsiranda užsie
nio reikalų politika? Iš kur kyla 
tos politikos kryptis? Ar iš prezi
dentūros, ar iš užsienio reikalų 
ministerijos, ir koks vaidmuo 
yra Seimo užsienio reikalų ko
miteto? Taip pat. kaip užsienio 
reikalu politika yra vedama? 
Ar. pavyzdžiui, sutarčių pasira
šymas yra ratifikuojamas? 

Gediminas Kirkilas atsakė, 
kad praktiškai visos sutartys 
yra ratifikuojamos. Šiuo metu 
yra ruošiamas Lietuvos-Lenki
jos sutart ies ratifikavimas. Iš 
kur kyla užsienio reikalų poli
t ika? ..Pas mus nelabai aišku, 
kas yra stipriausias: ar prezi
dentas, ar vyriausybės vadovas, 
ar net Seimo pirmininkas? Ma
no nuomone, stipriausias šiuo 
metu yra Seimo pirmininkas, 
bet t ik tuo atveju, kai partija 
turi daugumą Seime, bet jei 
būsimuose rinkimuose bus kele
tas partijų ar koalicija, tai bus 
dar painesnė situacija. Šiuo 
metu daugiausia iniciatyvos 
kyla iš valdančios partijos. 
Tiesa, užsienio reikalų komiteto 
pirmininkas nėra mūsų partijos 
narys, mes turim tik pava

duotoją. Nesutar iam su opozi
cija, nes jie t iki , kad Kazys 
Bobelis yra mūsų partijos narys, 
bet formaliai taip nėra. Užsienio 
politika kyla iš LDDP... Aš as
meniškai linkęs mažiau kalbėti, 
daugiau daryti. Pa> mus vis 
dėlto užsienio reikalų komitete, 
ypač užsienio politikos klausi
mais yra labai daug nuomonių 
ir jas suderinti nėra lengva". 

Gediminas Vagnorius. „Kai 
kada iniciatyva kyla ir iš opozi
cijos. Pavyzdžiui, rezoliucija dėl 
jungimosi į NATO ir Europos 
sąjungą. Mes džiaugiamės, kad 
dauguma valdančios partijos 
parėmė po ilgų diskusijų. Noriu 
pridurti dėl tranzito sutarčių su 
Rusija. Tikrai nekilo iš opozici
jos, bet mes ir čia nenorėsim 
taipjau taikiai nusileisti... Gai
la, jog tarptaut inių - ekonomi
nių santykių ministerijoj, kuri 
buvo labai naudinga, kuri ne
blogai įsijungė į tarptaut inius -
ekonominius ryšius, dėl neat
sakingumo ar kokių kitų mo
tyvų buvo likviduota ir šiandien 
L'žsienio reikalų ministerija 
nėra visiškai pajėgi iš užsienio 
politikos gauti ir ekonominės 
naudos". 

Gediminas Kirki las: ..Dėl 
tarptautinių - ekonominių san
tykių ministerijos panaikinimo 
aš su jumis visai sut 'nku. Tai 
buvo didžiulė klaida". 

Vitolis Vengris klausė Gedi
miną Vagnorių: ..Lietuvos kon
s e r v a t o r i a i a r g u m e n t u o t a i 
ka lba ap ie nepas i t i kė j imą 
LDDP. tos parti jos vadovų 
žingsniais Lietuvą grąžinti į 
Rusijos glėbį. Iš šios Atlanto 
pusės darosi nebeaišku, kodėl 
tokio p a v o j a u s akivaizdoj 
Lietuvos opozicijos vadovai 
neina į dialogą, kompromisus, 
būtinus daugiapartinei siste
mai, kad sukur tų politine opo
zicijos koaliciją su tautininkais, 
centru, socialdemokratais Lie
tuvos va l s tybės išgelbėjimo 
tikslu. Taip pat mus pasiekia 
kalbos apie rimtus nesutarimus, 
net potencialų skilimą Lietuvos 
konservatorių viršūnėse?". 

Gediminas Vagnorius: ,,Aš 
negalėsiu nudžiuginti Lietuvo-

Hamiltono Vysk. M. Valančiaus mokyklos mokiniai ir mokytojas Stasys Bs 

j e tų, k u r i e laba i norė tų 
Tėvynės sąjungos skilimo. Man 
atrodo, planai suskaldyti Tėvy
nės sąjungą yra pernelyg opti
mistiški. Pas mus pakankamai 
griežta disciplina, jeigu mes ir 
tur im kokius lae ar 1(KJ- atsiųs
t ų žmonių, tai tą problemą iš
spręsim patys viduj". Dabar iš 
esmės yra du blokai: komunistų 
ir nekomunistų. Ateityje G. 
Vagnorius mato dvi pagrindines 
grupes: socialdemokratų, kon
servatorių ir krikščionių de
mokratų, kurie turės šiek tiek 
skir t ingus kriterijus. „Šiandien 
ski r tumo tarp konservatorių ir 
krikščionių demokratų, ypač ra

jonuose, nėra jokio. Dėl ėjimo į 

miteto pirmininku. Asmeniškai 
teko dalyvauti derybose su Gra
čiovu. Mačiau tame dideliame 
turto perdavime; kuris buvo pa
liktas ar perduotas Lietuvai, 
kaip kompensacija už ekologinę 
žalą. Ne viskas buvo gražiai 
perimta iš mūsų pusės. Dalyva
vo daug žmonių Didelis skai
č ius objektų. Jie neturėjo 
teisinio raglamentaro. Buities 
sąlygom buvo d; ima. vos ne 
paslapčia. Dalis Krašto ap
saugos srities pareigūnų galbūt 
ir pasipelnė, tačiau akcija prieš 
Butkevičių — nė*;a pakankamų 
įrodymų tos bylos prasme... 
Galima prileisti, kad tai yra 
mėginimas įtart auna. vieną 

koaliciją su socialdemokratais ir talentingiausių mūsų atkurtos 
Centru yra visiškai nerimta, nepriklausomos Lietuvos mi-
Mūsų įsi t ikinimu socialdemo- nistrų". Ar naikinama visuo-
kra ta i dabar yra kairėje". Tos menės gynybinė nuostata? ..Ga-
partijos nieko bendra neturi su na negatyvi visuomenės nuomo-
dešiniųjų programomis. nė dėl biudžeto. 1993 metais Sei-

Liuda Rugienienė klausė Ge
diminą Kirkilą: „Kodėl Audrius 
Butkevičius, buvęs Krašto ap
saugos ministras, yra apkaltin
t a s , jog. pirkdamas Lietuvos 
gynybai ginklų už pusantro 
milijono dolerių iš rusų , įsigijo 
sau asmeniškos naudos, kai t ie 
du naujosios technikos prieš-
vandeniniai laivai yra verti 130 
mil . dol. kiekvienas? Butkevi
čius teigia, kad Lietuvoje labai 
nuosekliai yra naikinama tai , 
ką galima pavadinti visuome
nės gynybine nuostata ir yra ka
lama mintis, kad visoks pasi
priešinimas yra beprasmiškas. 
Ar galėtumėte paaiškinti? 

Gediminas Kirkilas: „Aš pa
sakysiu savo asmenišką pozici
ją, kuri skiriasi nuo dalies mūsų 
frakcijos pozicijos. Tuomet bu

vau Nacionalinio saugumo ko

me buvo labai daug diskusijų, ar 
padidinti krašte apsaugos biu
džetą. Kam krašto apsaugai? 
Duokim daugiau švietimui, kul
tūrai ir panašiai. Mūsų paruoš
toje nacionalinio saugumo 
koncepcijoje buvo akcentuojama 
visuotinė krašto gynyba, ta ip 
pat yra nauja atlernatyvi opozi-
jos paruošta nacionalinio sau
gumo koncepcija, kuri yra pa
teikta. Aš pritariu, bet negaliu 
pasakyt, kad takiai koncepcijai 
pritaria visi frakcijos nariai, 
pritaria spauda Spauda yra la
bai kritiška mūsų krašto ap
saugos sistemos atžvilgiu, daž
niausiai rašo apie negatyvius 
dalykus, pavyzdžiui, kai susi
muša kareiviai... Visuomenėj 
formuojasi gana; negatyvi nuo
monė. Žmonės sako: ką padary
sim prieš rusus0 Kam reikalin

ga? Galvoja papras t a i . Kai aiš
kinam, kad re ika l inga kariuo
menė, kad dalyvauja tarptau
tinėse saugumo struktūrose, ta i 
ekonominių i r socialinių prob
lemų užguitam žmogui taip aiš
kinti yra g a n a sunku" . 

Siame posėdyje buvo ir dau
giau svarbių bei įdomių klausi
mų. Gedimino Vagnoriaus ir 
Gedimino Kirki lo kalbos apie 
Lietuvos ekonomiką ir ta tema 
klausimai tęsėsi iki vidurnak
čio. Išklausius visas šio visuo
meninio — polit inio seminaro 
kalbas, pareiškimus, a tsakymus 
į klausimus, vis labiau aiškėjo, 
kad Lietuvos ekonominė ir poli
tinė padėtis y r a t ik ra i labai 
sudė t inga , d a u g e l i u atveju 
p r i k l a u s a n t i nuo užs i en io 
politikos, t ač iau ateitį nulemia 
ir neaiški v idaus polit ika. Jei 
apkalt inama Rusija, kad veda 
neaiškią poli t iką, t a i tokia 
politika ga l ima apkal t int i ir 
Lietuvą. Gal tai y ra šio lai
kotarpio apra iška . Vieną dieną 
skaitome „ T h e Wash ing ton 
Times" spausdintą straipsnį: 
„Yalta II or Realpol i t ik?" apie 
JAV Valstybės depar tamento 
dokumentą, ku r i ame sakoma, 
kad Baltijos k raš ta i iš dalies 
skiriami į Rusijos įtakos sferą... 
Kita dieną valdžios pareigūnai 
aiškina mums. kad Lietuvos rei
kalai yra skir iami prie Šiaurės 
Europos valstybių. Je i nieko 
daugiau nepasiekėme savo daly
vavimu poli t iniame seminare 
Washington. DC. tai nors t iek. 
kad JAV valdžia buvo priversta 
paneigti aukščiau minėto doku
mento egzistavimą ir greitai 
priskirti Baltijos kraš tus ten. 
kur jie ne t ik polit iniai , bet ir 
kultūriniai pr iklauso. 

Balsuokime visi už Respublikonus 

Pirmą kartą po keturiasdešimt metų respubl ikonai turės progą išsirinkti daugumą atstovų į kongresą, senatą 
ir ki tas valdiškas vietas. 

Šiandieną kongresą dominuoja l iberalai . J ų išleisti įstatymai dažnai nepriimtini Amerikos pi l iečiams. 
Prezidento Clinton planai yra pavojingi, nes veda kraštą į nusmukimą. 

Kaliforniečiai! 

Tad lapkričio mėn. 8 d. balsuokime visi už visus 
respublikonu kandidatus. 

perrinkime Gubernatorių Pete Wilson 
ir išr inkime į senatą Mike Huffington 

Kaliforni jos A m e r i k o s Lie tuv ių 
R e s p u b l i k o n ų Sąjunga 

Liuci ja Maže ik i ene 
R o b e r t Ker r 
V y t a u t a s V idug i r i s 
H e n r i k a s G o r o d e c k a s 
A r ū n a s B a r k u s 
Vincas J u o d v a l k i s 
R a m o n ą Gr ic i enė 
Nida Br ink ionė 
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CLASSIFIED GUIDE 

M I S C E L L A N E O U S 

10%—20%—30% pigiau mokė
sit už apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio pas mus. 

FRANK ZAPOUS 
3208 Va West 95th Street 

Tel . — (708) 424-8654 
(312) 581-8654 

E L E K T R O S . 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai, 
garantuotai ir sąžiningai. 

312-7T«-331* 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

J.M.Z. Construction Co. 
Custom carpeting. rec. rm addi-

tions; kitehen, bathrm.. basement 
& deck construction; dry-wall hang-
mg & taping; aluminum siding. sof-
fit, facia & seamless gutters; 
replacement glass block windows: 
shingle hot tar & modified rubber 
and roll roofs. Expert at tearoffs: 
complete tuckpointing; all colors; 
ch imneys rebuilt. Tel. 
708-620-9942. 

VVEALTH I & I 
V I D M A N T A S 

G A R L A U S K A S 
O 

Laikas atnaujinti Jūsų investavimus? 
Apie galimus pasirinkimus informaciją 

gausit paskambiną 

tel.:312-778-1305 
i-.vestTients prowde<2 by Reg:s:eredRepresen:a!ives 

of Capital Securit»es Investment CoT30rati<xi. 
Member NASD'SIPC 

DĖMESIO! 
Čikagos ir apyl. namų savininkai! 

Atlieku vidaus ir išorės remonto ir deko
ravimo darbus. Taip pat ,,wall paper-
ing". dažymą ir kt (vairius mažus ir 
didelius darbus. 

Vytas: 312-523-7289 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO MA
ŠINAS. ŠALDYTUVUS. ŠILDYMO 
SISTEMAS. VIRYKLAS. ORO VĖ
SINTUVUS 

H. Deckys 
Tel. 585-6624 

IEŠKO D A R B O 

40 m. lietuvė ieško darbo. Gali 
prižiūrėti vaikus, slaugyti vyresnio 
amžiaus žmones. Vairuoja au
tomobilį, moka lenkiškai ir rusiškai. 
Turi rekomendaciją. Gali gyventi 
kartu. Skambinti Birutei: tel. 
708-749-4290 

Vyras ir žmona ieško darbo: 
vyras JAV pilietis, prityręs 

dažytojas: žmona gali atlikti 
namų ruošos darbus ir prižiūrėti 

vaikus arba senelius bei 
gyventi kartu. 

Tel.: 305-919-7689 (Florida) 

REAL ES \\ = 

GREIT 
^h^% PARDUODA £ f 

RE/MAX 
REALTORS 

( 3 1 2 ) 586-5959 
(708) 425-7161 

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar parduodan* 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• MLS komp;-jteriųir FAX pagalba 
• N^osavytrj įkainavimas veltui 
• Pe-kame ir parduodame nan.us 
• Aoarimentus ir žemę 
• I si sinin!',a.rriS ruotatt: 

* 
r*arAt Ifl/ KMIECIK REALTORS 
V f 1 ™ ' ^ 7922 S. PulasJci Rd. 
S fcl • 4365 s. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti namus, 
kreipkitės Į Danutę Mayer. Ji profe
sionaliai, sąžiningai ir asmeniškai 
patarnaus. Įkainavimas veltui. 

F O R R E N T 

FOR RENT 
Brighton Park 6 room apt.; stove, 
refrigerator, security deposit. No 
pets. $525. Call after 5 P.M. 

1-708-448-7097 

Išnuomojamas 3 kamb. apšildomas bu
tas, apyl 71 St. ir WasMenaw Ave.. vienam 
a'ba dviem suaugusiem asmenim Yra 
šaldytuvas ir virimo plyta. S325 į mėn. + 
security dep " Krelptfs Į Almą nuo 8 v.r. 

iki 3 v. p.p., tel. 312-476-8727. 

APT. FOR RENT 
2 bedrm. 1stfl., heat incld. $450 
a mo. + 1 mo. sec. dep. Vic. 66 
St. & St. Louis Ave. 

Tel. 312-238 9429 

Išnuomojama patalpa Įstaigai, aplink 
550 kv. pėdų: naujai išremontuota: daug 
elektros jungiklių Archer ir Califorma san
kryžoje. Ideali vieta susisiekimui; $500 į 
mėn.. (skaitant šilumą Skambinti po 4 vai. 
p.p. tel . 312-890-1877 arba 
312-247-3777. 

Išnuomojamas 41/2 kamb. 2 
mieg. butas, antrame aukšte. 
Gage Pk. apyl. Už šilumą ir elektrą 
užsimoka nuomininkas. 1 mėn. 
,.Security dep.". Kreiptis tel: 

312-471-9583 

U.S. Savings Bonds 
Make Great Gifts. 
H B F " 
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Dail. POVILO PUZINO PAVEIKSLU 

PARODA 
Spalio 28 d. 6 vai vakaro, penktadienį, Čiurlionio Gale

rijoje, 4038 Archer Ave., atidaroma dail. Povilo Puzino darbų 
paroda. Paroda bus tik du savaitgalius: spalio 29 - 30 d. ir 
lapkričio 5 - 6 d. Lankymo valandos: šeštadieniais — 10:00 
v.r. - 6:00 v.p.p., sekmadieniais — 12:00 - 6:00 v. p.p. 

Nepraleiskite progos pamatyti ir atsisveikinti su muzie
jiniais dailės darbais, prieš išvežant juos į Lietuva. 
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Anelė ir Juozas Brazauskai. 

SIBIRO KALINIO JUOZO 
BRAZAUSKO ATMINIMUI 

Prieš vienerius metus, lapkri
čio 3 dieną, sunkios ligos išvar
gintas, Amžinybėn išėjo trem
tinys, Mordavijos ir Magadano 
specialaus režimo lagerių kali
nys Juozas Brazauskas. Gimęs 
j i s buvo 1913 m. gruodžio 17 d. 
Steponų kaime, Vilkaviškio ap
skrity. Mokydamasis Vilkaviš
kio gimnazijoje, aktyviai daly
vavo atei t ininkų veikloje, o 
s tudentaudamas Kauno Vytau
to Didžiojo universitete, įsteigė 
ne vieną pavasarininkų kuopą. 
Važinėdavo po ka imus ir mies
telius, skai tydamas jaunimui 
paskai tas . Universitete baigęs 
ekonomijos mokslus, iš Lietuvių 
Kata l ikų akademijos gavęs sti
pendija, buvo siunčiamas į Sor-
bonos universitetą Paryžiuje 
įsigyti filosofijos daktaro laipsnį 
t uo metu dar Lietuvoje mažai 
žinomoje gamybos organizavi
mo (science management) srity
j e . Tačiau karas visus planus 
sugriovė. Teko grįžti Lietuvon, 
k u r Vilniuje dirbo pedagoginį 
darbą. 

Įsijungęs į rezistencinį judėji
mą, dirbo kar tu su kun. A. Lip-
niūnu ir S. Ladigiene. Spaudo
je rašė apie sovietų socializmą, 
j ų ideologiją. Antrosios sovietų 
okupacijos metu partizanavo, 
buvo išduotas dr. Juozo Marku
lio. Suimtas, ta rdytas , žiauriai 
muštas Vilniaus kalėjime, rei
kalaujant išduoti Lietuvos Lais
vės komiteto nar ius . Brazaus
k a s buvo nuteistas 10 metų ka
lėti ypatingo režimo lageryje ir 
5 metams t remties Sibire, be 
teisės grįžti Lietuvon. 

Kolymo lageryje. Magadane, 
a.a. Juozas, dirbdamas sunkų 
darbą statybose, slaptai organi
zavo religine pagalbą, ruošdavo 
pamaldas, Oodos ten kalėjo kun. 
Vinkšnelė). lagerio lietuviams, 
mokė jaunimą tikėjimo tiesų, 
d rąs ino , s t ipr ino pa lauž tus 
kūnu ir dvasia. Tame lageryje 
kalėjo ir A. Dirsytė — Sibiro 
maldaknigės iniciatorė — auto
rė , M. Bloznelis, Z. Bujanaus-
kienė, L. Eimontaitė, kun. P. 
Riauba, inž. J. Čepait is , kun. 
Nedzinskas, A. Baranauskai-
tė-Čiurlienė ir daugelis kitų. 

Juozo Brazausko ištrėmimo 
metu jo žmona, prancūzų kalbos 
dėstytoja. Anelė Švabaitė. buvo 
nuolat KGB ieškoma. Pakeitusi 
pavardę, slapstėsi, globojama 
gerų žmonių. Jų j aunu tė duktė 
Skaistė — Marija augo pas 
svet imus, savo tikrąją motiną 
tegalėdama vadinti . . teta". 
1956 m. Juozas Brazauskas pabė
go iš t remties, grįžo į Lietuva 
palaužta sveikata, tačiau tvirtas 
savo dvasia. Susijungęs su šei
ma , kurį laiką dirbo fabrike 
krovėju. Vėliau buvęs jo moki
nys , Prekybos mokyklos direk
tor ius , pr iėmė jį dėstytoju. 
J a u n i m a s mylėjo jį kaip gerą 
mokytoją — auklėtoją. Jo moki
niai buvo geriausiai paruošia
mi , todėl, nors ir buvo KGB 
sekamas, priėjo sunku buvo pri
kibt i . Tačiau iš Prekybos mo
kyklos buvo atleistas. įsidarbi
no Projektavimo inst i tute , ta
čiau neapsiribojo vien dėstymu, 
kiek ga lėdamas padėjo nu
skr iaust iems ir a t s tumt iems 

jaunuoliams. Slaptai pradėjo 
o rgan izuo t i j aunuos ius in
telektualus, mokė juos atsispirti 
marksistinei ideologijai, netikė
jimo bandymams. Savo gilia iš
mintimi, stipria asmenybe, aiš
kiu protavimu jis patraukė į 
save daug jaunimo. Šmeižtai, 
tačiau, kaip ir ne vieną tremti
nį, lydėjo ir Juozą Brazauską, 
bet nepalaužė jo dvasios. 

Jaunimas jį vadino ,.tėveliu", 
,,dėde", „seneliu" ...Brazauskų 
namuose, Šančiuose, per dauge
lį metų „prie apskrito stalo", 
begėdiškai sekant KGB. bet ne
susekant, vyko tarytum pogrin
dinė mokykla, iš kurios išėjo ne 
vienas intelektualas, gydytojas, 
kunigas, muzikas, ekonomistas, 
inžinierius, mokytojas. Kai ku
rie jų, brendę gilių idėjų ertmė
je, paskutines skausmingas a.a. 
Juozo dienas su meile jį slaugė, 
budėjo naktimis. 

Lietuvai atgavus nepriklauso
mybę, J. Brazauskas neieškojo 
atpildo, nesiveržė į aukštumas, 
džiaugėsi vien savo „vaikų" 
p a s i e k t a i s l a imėj imais , jų 
aukšta morale. 

Karmėlavos kapinėse a.a. 
Brazausko laidotuvėse dalyvavo 
drauge su velioniu perėję trem
ties lagerius kaliniai, daugelis 
buvusių mokinių, bičiulių. Tai 
politinis kalinys M. Bloznelis. 
kun. Gustaitis, kun. P. Račiū
nas, kun. Zubras, kun. K. Ruge-
vičius, taipgi dažnas a.a. Juozo 
globotinis kunigas ir gydytojas, 
kagėbistų nuolatos persekio
jamas Gintaras Vitkus — pulki
ninko Vitkaus — Kazimieraičio, 
partizanų vado, vaikaitis. J is 
apie savo ..Dėdę" Juozą tar ia 
šiuos žodžius: „Sis žmogus švie
tė kitiems, drąsino ir kvietė 
augti, siekti pilnatvės. Jo buvi
mas padėjo nemažam skaičiui 
žmonių sustiprėti savo tikėjime. 

nusikratyti nepasitikėjimo ir 
tam tikro nepi lnaver t iškumo 
pojūčio. O t a s nepilnavert išku
mo pojūtis formuodavosi dėl 
nuolatinės ateistinės propagan
dos, kuri diegė mintį, jog relig
ingu būti gali tik pr imityvūs, 
naivūs, siauros mąstysenos as
menys. Buvo skleidžiama, jog 
mokslinis pažinimas ir tikėji
mas — nesuderinami. 

Gilus „dėdės" Juozo išsilavi
nimas, jo pat ir t is susilydė į jo 
išmintį, drąsią tikinčiojo gyven
seną, ir leido mums, jaunie
siems, ramiai ieškoti argumen
tų prieš pašaipius kr i t ikus , 
išsklaidyti savas ir kitų abe
jones. „Dėdė" buvo mums užuo
vėja ir atrama. Kiekvienas susi
tikimas su juo sušildydavo. Iš jų 
namų „nuo kalnel io" išeidavo
me daug tur t ingesni mint imis , 
geriau suvokdami politinę ir 
dvasinę situaciją. Būdavome pa
drąsinti jungtis bendram darbui 
už laisvę, teis ingumą ir meilės 
karalijos kūr imą — Dievo Vieš
patijos įsigalėjimą j au čia ir 
dabar. 

Dar vienas dalykas, už kurį 
esu dėkingas „dėdei" Juozui, — 
tai už tai, kad palaikė mane 
mano pašaukimo pasir inkimo 
kelyje. Kar ta is kildavo noras 
atitolinti sprendimo datą stoti 
kunigų seminarijon, žinant, jog 
susiklostys sudėtinga situacija pa
davus pareiškimą, nes susidur-
siu su KGB. „Dėdė" Juozas la
bai konkrečiai ir blaiviai paaiš
kindavo, kokie yra galimi mano 
taktiniai ėjimai, kaip savo tiks
lą pasiekti, ka ip elgtis susitiki
mų su KGB metu. Jo pa tar imai 
buvo ne abstraktūs a r teoriniai, 
o visada konkretūs. Sis žmogus 
buvo gimęs būti vadovu. Jis mo
kėjo nušviesti perspektyvą, už
degti s iekiant idealo, l aba i 
konkrečiai pas i r ink t i re ika
lingas priemones ir būdus t iems 
t ikslams pasiekti . 

Kitas sugebėjimas, kuris vi
siems mums labai brangus, ku
rio vaisiais ir dabar mes naudo
jamės, tai mokėjimas sujungti 
žmones bičiulystės ryšiais, su
buriant tuos, kurie siekia pana
šių idealų". J u ] y a G y l i e n ė 

» 

Š I U R P I T R A G E D I J A 

Joniškio rajono Sabačiūnų 
kaime liepos 29 d. vakare įvyko 
šiurpi tragedija. Trisdešimt pen
kerių metų K. Sepetienė savo 
du mažamečius sūnelius įmetė 
į J. Franckevičiaus šulinį, o 
paskui juos krito ir pati. Subėgę 
kaimynai moterį išgelbėjo, o 
vaikučių atgaivinti nepavyko, 
praneša „Valstiečių laikrašt is". 

(V.R.) 

PADĖKA 
Mūsų mylima Žmona. Mama. Močiutė, Duktė ir Sesuo 

A.tA. 
HALINA TILINDIENĖ 

ir 
ir 

paliko mus liūdinčius š.m. rugsėjo 15 d. 
Reiškiame gilią padėką giminėms, draugams 

pažįstamiems už atsilankymą koplyčioje, bažnyčioje 
palydėjimą a.a. Halinos j Amžino Poilsio vietą. 

Širdingai dėkojame už puikias gėles, už aukas jos prisi
minimui ir visokeriopą užuojautą. 

Liūdinti šeima 

L 

Amžinos atminties 

MAGDALENAI 
LENDRAITIENEI 

užbaigus žemišką kelionę, jos vyrą LEONĄ 
LENDRAITI, sūnų JURGĮ, marčią VILIGAI-
LĘ ir anūkes LINĄ ir NIDĄ, brolį BRONIŲ 
KROKI su šeima ir visus artimuosius šir
dingai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Draugai ir bendradarbiai iš 
Lithuanian Mercy Lift 

A.tA. 
EUGENIA ANNA „JAKIE 

ZDANCEWICZ 
Wodynski 

Gyveno Chicagoje, West Side apylinkje. 
Mirė 1994 m. spalio 25 d., sulaukusi 76 metų. 
Nuliūdę liko: sūnus John Klucinskas, Jr., marti Mary 

Louise, duktė Phylis Magee, žentas Vincent; sesuo Laura 
Scukanec; dukterėčios: Arlene Thompson, Susan Linkus, 
Mary Jane Wodynski; sūnėnai James Scukanec, William 
Linkus, Casimir, John ir Joseh Wodynski. 

Velionė buvo žmona a.a. Kasimir Zdancewicz ir a.a. John 
Klucinskas, sesuo a.a. Casimir, a.a. Stella, a.a. Wanda Wodyn-
ski ir a.a. Frank, duktė a.a. Charles ir Tekia Wodynski. 

Velionė buvo pašarvota trečiadieni, spalio 26 d. ir ketvir
tadienį, spalio 27 d. nuo 2 iki 9 v.v. The Fortūna Bros. laido
jimo namuose, 4401 S. Kedzie Ave. 

Laidotuvės įvyks penktadienį, spalio 28 d. Iš laidojimo 
namu 9 vai. ryto bus atlydėta į Our Lady of Fatima parapijos 
bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto gedulingos šv. 
Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus palaidota St. 
Adalbert kapinėse. Vietoje gėlių prašoma aukoti American 
Cancer Society. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę sūnus, marti, duktė, žentas, sesuo ir kiti 
giminės. 

Laidotuvių direkt. The Fortūna Bros. Funeral Home. Tel. 
312-523-7781. 

M i r u s brangiai Žmonai, Motinai, Močiutei ir Uošvei 

A.tA. 
MAGDALENAI LENDRAITIENEI, 

vyrą LEONĄ, sūnų JURGĮ, marčią VILIGAILE, 
anūkes LINĄ ir NIDĄ giliai užjaučiame ir ka r tu 
l iūdime. 

Amer ican Travel Service tarnautojos: 
Bronė Barakauskienė 
Rūta Galinaitienė 
Jurgita Gurevičienė 
Anne O'Meara 
Rita Penčylienė 

A.tA. 
TADUI JURCIUI 

mirus , jo seserį, Jaun imo Centro Moterų Klubo 
veiklią narę , SOFIJĄ KIKUIENE ir jos šeimą, gilaus 
skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučia 

Jaunimo Centro Moterų Klubo 
pirmininkė ir narės 

A.tA. 
DANUTEI BRAŽIENEI 

Toronte mi rus , g i l aus skausmo valandoje jos seserj, 
Jaun imo Centro Moterų Klubo energingą pirmininkę 
SALOMĖJĄ ENDRIJONIENE su še ima bei visus 
gimines ir a r t imuos ius nuoširdžiai užjaučia 

Jaunimo Centro Moterų Klubo narės 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1994 m. spalio men. 27 d. 

TRANSPAK 
DĖMESIO!!! 

KALĖDINIAI SIUNTINIAI 
pasieks Lietuvą per Kalėdas jei bus pristatyti 

į TRANSPAK įstaigą iki lapkričio 26 d. 
Talpintuvai siunčiami kas savaitę. 

I PINIGAI pervedami DOLERIAIS 
papigintomis kainomis. 

MAISTO SIUNTINIAI: nuo $29.- iki $98.-
Populiariausias - 55 svarai, $98.-

Pageidaujant prisiusime smulkią informaciją. 
Siųskite per seniausią siuntinių į Lietuvą įstaigą. 
Dirbame nuo 1987 m. 
TRAFŠSPAK, 2638 W. 69th St. 
Chicago, IL 60629 Tel. 312-436-7772 

„LIETUVOS VAIKŲ VILTIES" 
aukos gautos 1994 m. rugpjūčio • rugsėjo mėn. 

1500 dol . M. Tamuliomene, IL; 
1000 d d . F. ir B. Tamulioniai, FL; 
700 do l . O. ir B. Kremeriai, IL: aukoja vedyomes sukakties 

proga gautas dovanas; 
500 do l . M. V. Jurgaitis, M.D.S.C, FL; 
439 dol . a.a. Zuzanos Brencienės atm.. S PnalgauSKiene. 

V. Jankauskienė, J. Merkienė. V. ir V. Krasauskas, J. Mantrimas, 
M. Macieza, A. Čepėnas, S. Stakms, B. ir J. Sabaliauskas, St. 
Rakauskas, A. Sakalienė. V Dobravolskis, O. Peteris, V šepkus, 
L. ir S. Hampton, B. ir Z. Krasauskas, A. ir V. Valavičius; 

317 dol . a.a. Julijos Bulotienės atm.: U.S. EPA Office of 
Regionai Administration, U.S. EPA Office of Public Affairs. J. 
Graužinis, J . Grigaitis. B. Švipienė. D Švipaite. L. ir G. Vėžiai, V. 
ir A. Adamkai; 

27S dol . a.a. Elenos Zujlenes atm.: S. Pienienė. M. ir A. 
Kuraičiai, V. Žolynienė, E. Veličkienė. A. Veiičkaitė. E. Repšienė, 
L. Petravičienė. P. Murinienė. K. Lukaševičius. J Lisauskienė, V. 
Lesniauskas, M. Kvedaras. L. Griniūtė-Šmulkštienė, L. ir J. 
Gngalauskas- J. Butvilą. A. Briškaitienė: 

240 do l . a.a. Aleksandro Dundulio atm.: j . ir D. Kučėnai, 
A. Noreikienė, J. ir M. Plačiai. J . ir R. Gaižutis, V. Lenkevičius, J. 
ir O. Toliušiai. A. ir M. Svoteliai, A. Velička, M. Kvedaras. J . ir V. 
Gasperai, J . ir I. Smalstys. A. ir S. Jelioniai: 

210 dol . a.a. Pranciškos Jakaitienės atm.: S Piemene, 
E. Rackus, A. Šarka; 

200 dol . a.a. Valės Bankauskienės atm.: S. Piemene. V 
Rutelionis, D. ir P. Gnganavičiai; 

150 dol . B. Augaitienė. IL; 
120 dol . a.a. Stepono Rudoko atm.: S. Rudokas. S ir i. 

Pranskevičius; 
100 dol . Brighton Parko Lietuvių namų savininkų draugija. IL; 

dr. ir Mrs. L. J . Ragas, IL: kun. V Radvina. CA: Amencan-Lithuanian 
Citizen Club, NY; American Travel Service — A. Lauraitis. IL; 
Melrose Parko LB apylinkė, IL; a.a. Alberto Mateikos atm.: J. 
Kirtiklis, FL; L. M. Tumas, CA; G. ir G. Sakevičius. AR; M Karaška. 
VA; S. Kankus, Wl; 

80 dol. ».m. dr. Onos Bakattienes atm.; M Peckienė, S. 
Braziūnienė. D. R. Vakselienė: 

75 dol. K. Sapetka, CT; 
60 dol. a.a. Janinos Šarkaites-Paketurlenes atm.: H ir 

I. Laucius, A. ir G. Reškevičius, Omahos Tautinių šokių grupe 
..Aušra"; 

50 dol. J. Vaineikis, IL; A. Gizzarelli. IL; J. L. Rimkūnas. IL: 
I. Burkauskienė, IL; J. ir P. Gruodžiai. IL; R. S. Kukenis. IL; K. 
Stasiulis, IL; I. Užgiriene. MA: I. ir A. Sekas. CA; E. Leugoud. CA: 
M. Jasėnas. NY; O. Adomaitis. FL, a.a. Prano Kaspariūno atm.: 
A. ir A. Leparskas. V R. ir R. Šlepetys. NJ: a.a. Alice McCardle 
atm.: dr. B. ir G. Mickevičiai — Mikoniai, MA; 

40 dol. B. ir A. Polikaičiai. IL; K. Balčiūnas. Wl: 
30 dol. K. Juškaitis, IL; M. Kuslikienė. Ml: K. Jakutienė. IL; 

dr J . ir P. Starkus, CA; 
25 dol. J . Kučinskas, Ml; K. Gobis. OH; N. N., IL; V. šilėnas. 

OH; M. Pauliukonis. MA; 0. Metrikienė. CA: J. Pažemėnas. NY; 
a.a. Henriko Idzello atm.: S. Idzeiienė. OH; J Vienužis. IN: G. 
Šileika-Everett. MA; S. Prialgauskienė. IL; O. Mažionytė, IL; V. 
Zemliauskienė. CT; V. Adomaitis, CT; a.a. Felikso Putriaus atm.; 
R. ir V. Lukai. IL; 

20 dol. J. ir B. Jankauskai. IL; A. Rimienė. II; V. \r A. 
Laniauskai, IL: G. Gedraitis, IL; M Kapačinskienė. IL, B. ir E 
Paliulioniai. IL; R. ir I. Kleiza. IL: J. Radvenis, CA: a.a. Vinco 
Stanisiovaičio atm.: M. Andrijonas. T. ir L. šoliūnai. R. Likander. 
V. Vakaris: G. Vosylienė. IL: J. Kybartas. IL: *.*. Myron Wetzel, 
atm.: K. ir D. Krivickai. PA; 

15 dol. D. ir M. Nariai. IL; J. Kvvain. IL; K. Avižienis, IL; J . 
Štokas. NJ: A. Galinaitis, IL; R. ir G. Shatas. FL: 

14 dol. J. Lasmskas. FL: 
10 dol. H. Mockus, IL: R. Tamulionis, Ml: A. ir S. Marcavage. 

CT; S. Kaselis. OH; P. Grigaliūnas, IL: S. Adomavičius, IL: D. 
Liaugminas. FL; L. Petravičius, CA: M. Valiukevičius. CA: Z. 
Pupienė. FL; H. Butkus. OH; a.a. Petro Beleckio ir Vytauto 
Kijonkos atm.: L Beleckis. NY: 

5 dol. J. Morkūnas. IN; S. Balienė. Ml; 
4 doi. R Urnežis. IL. 
„Lietuvos Vaikų Vilties" komitetas nuoširdžiai deKoja auko

tojams už suteikiamą paramą Lietuvos vaikams su ortopedine 
negalia. Iki š.m. spalio mėn. 1 d. į JAV Shriners ligonines gydytis 
yra atvežta jau DA vaikai; iš jų jau 46 yra grįžę Lietuvon ir gyvena 
normalesni vaikystės gyvenimą. 

PRISIMINKIME 
MIRUSIUS 

Vėlinės - X1.2 d. 

Vėlinės y ra jaut r i ir gyva proga 
sustoti ties mirusiųjų pasauliu. 

Vėlinės yra didžiO|i rimties šventė, kurioje katalikai orgamzuota 
malda nukrypsta Į tuos. kūne iš šio pašauto atsiskyrę, nebegali sau 
padėti. 

Marijonų koplyčioje (prie ..Draugo '). pradedant Vėlinių dieną, oer 
8 dienas, bus atnašaujamos šv M'šios rr vakarais giedami gedulingi 
mišparai už bendradarbius, geradarius ir visus mūsų maldom 
pavedamus mirusiuosius 

Kviečiame visus Įsijungti į š<as ypatingas pamaldas Savo brangiu 
mirusiųjų vardu siųskite 

Marlan Fatners, 0336 So. Kllbourn Ave. , Chicago. IL 00029 

šia proga prašau prisiminti šių man brangių mirusiųjų sielas 

Mano vardas ir pavarde 

Adresas 

Pndedu auką bendr šv M'šioms $ 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1994 m. spalio mėn. 27 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

„Lietuvos Vaikų vilties" 
(LVV) JAV medicininio kadro 
trečioji kelionė darbui LVV 
O r t o p e d i n ė j e operac inė je 
Vilniuje įvyks š.m. lapkričio 
12-19 d. L V V medic in in is 
k a d r a s susideda iš aštuonių 
asmenų - 2 chirurgai. 2 aneste
ziologai. 4 med. seserys - dir
bančių Rush-Presbyterian St. 
Luke's . Ressurection ir Shriners 
ligoninėse. 

Lapkrič io 4 d., penktadienį 
7:30 vai. vakaro Balzeko lietu
vių kultūros muziejuje JAV 
Li tuvių bendruomenės pirmi
n inkė , teisininkė Regina Naru-
šienė skaitys paskai tą ..Tei
s ingumas ir te isė šiuolaikinėje 
L i e t u v o j e " . P a s k a i t i n i n k e 
nušvies , kaip sovietinė san
tvarka , žmogaus laisvės ir teisių 
paniekinimas, privedė prie to. 
kad Lietuvos gyventojai prarado 
pagarbą teisinei s is temai. Taip 
pat paska i t in inke analizuos 
šiuolaikines Lietuvos teismų 
sistemą. Regina Narušienė yra 
gi l iai susipažinusi su šiuo
la ikinės Lietuvos teisingumo 
p r o b l e m o m i s . K a i p teisės 
žinovė, ji buvo Gedimino Vagno
r iaus , o vėliau Adolfo Šleže
vičiaus patarėja. Po paskaitos 
vaišės. 

Šeštadienį, spalio 29 d„ bai
giasi vasaros laikas ir reikia 
laikrodžius atsukti vieną valan
da a tgal . Visi sekmadienio ren
giniai ir pamaldos j au bus 
naujuoju — rudens — laiku. 

T a u t o s f o n d o v a l d y b o s 
pirmininkas Jonas Vi lgalys 
redakcijai atsiuntė malonų 
sveikinimą, o Draugo fondui — 
500 do l . įnašo pap i ldymą 
i Tautos fondas jau anksčiau y ra 
įstojęs į DF su 1.000 dol. įnašui 
Sveikinime rašoma: ..Nuošir
džiai sveikiname ..Draugą", 
švenčiant} 85 metų spaudos dar
bo sukaktį . Vertiname Jūsų 
didelį at l iktą darbą, dėkojame 
už skiriamą dėmesį Tautos fon
dui ir l inkime dar daug metų 
puoselėti lietuvybę išeivijoje". 
Esame nuoširdžiai dėk ing i 
Tautos fondui už paramą gra
žiais linkėjimais ir taip pat fi
nansais. 

Knygos „Lietuvių fon
das" II dalies, neseniai išleistos, 
pristatymas lietuvių visuome
nei rengiamas lapkričio 3 d., 
ketvirtadienį. 3 va!, p.p. ..Sek
lyčioje", 2711 W. TlstSt., Chica-
go. IL ir Pasaulio lietuvių cent
re. Lemonte lapkričio 20 d., 
sekmadienį, tuoj po pamaldų 
salėje. Įėjimas nemokamas. 

LB Vidurio Vakarų apygardos valdybos pirm. Birutė Vindašiene ir JAV LB 
Krašto valdybos pirm. Regina Narušienė po susitikimo su visuomene Pasaulio 
lietuvių centre, Lemonte. 

x XII-tajame Amerikos Lie
tuv ių Kongrese š.m. spalio 
29-30 d. Čikagoje bus šie spe
cialūs pranešimai: L.R. Seimo 
Užs i en io r e i k a l ų komisijos 
pirm. dr. K. Bobelio, L R . amba
sado r i aus J A V dr. Alfonso 
Eidinto , šiomis dienomis Wa-
shingtone. DC besilankančio 
L.R. Krašto apsaugos ministro 
Lino Linkevičiaus. Taip pat 
kongrese da lyvaus OsKaras 
Jusys , L R . ambasador ius prie 
Jungt in iu Tautų, N.Y. Dalyvau
t i pakv ies t i Čikagoje besi
lankantys : Balys Gajauskas, 
iškentėjęs 35 metų tremtį Sibi
ro lageriuose, ir prel. Kazi
mieras Vasil iauskas, Vilniaus 
katedros klebonas, praleidęs 30 
metų Sibiro t remtyje^askai tys 
invokac i j ą . S impoz iume 
..Veiklos gairės vieningai dir
bant ka r tu su t a u t a Lietuvos 
gerovei" dalyvaus dr. J. Valai
t is , dr. K. Šidlauskas, inž. E. 
Bartkus. Simpoziumo moderato
r ius — Teodoras Blinstrubas. 

(sk) 

x Dr. V incas ir Aldona 
Šmulkščiai jau antn metai glo
boja našlait į Lietuvoje. Savo 
globą ki t iems metams pratęsė 
s i ų s d a m i $ 1 5 0 . .Lietuvos 
Našlaičių Globos" komitetui. 
Aldona Šmulkštienė ne tik au
koja, bet ir dirba našlaičių 
globos komitete . Ačiū už darbą 
ir našlaičio globą. 

(sk) 

x C o s t a Rica! Septynių 
dienų ekskursija į egzotišką 
Costa Rica 1995 m. kovo 6 d. 
Aplankykite San Jose ugnia-
k a l n i u s ir pliažus. Ka ina 
S 1.069. Skambinti: T. Les-
n i a u s k i e n e i , TravelCentre, 
Ltd.. tel. 708-526-0773. 

isk> 

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

(sk) 

Auka „Draugo'' paramos fondui— 
yra lietuvybės laidas ateities kartoms. 

DRAUGAS FOUNDATION 
4545 W. 63rd St., Chicago, IL, 60629 

Lietuvių Moterų klubų fede
racijos Čikagos skyrius kviečia 
visas nares ir viešnias į susi
rinkimą, įvyksiantį lapkričio 6 
d., 12 vai., Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejuje. Pradėsime 
naują šių metų veiklą, kurioje 
n u m a t y t a daug užmojų ir 
darbų. 

Gražina ir Jim Liautaud, 
žymūs lietuviškų reikalų mece
natai, Draugo fondo rudens vajų 
parėmė 2,000 dolerių įnašu. 
Anksčiau įstodami nariais į DF. 
įnešė pirmus 2,000 dolerių. 
Gražina y r a Draugo fondo 
direktorių tarybos narė. 

Sol. Virgilijus Noreika, ne
seniai grįžęs iš Venecuelos į 
Vilnių, ten pasikalbėjime su 
..Lietuvos ryto" žurnalistais, 
teigia, jog „Caracas opera gal ir 
garsesnė už vilniškę, tačiau 
tikrai ne aukštesnio lygio". 

Standard Federal banke, 
esančiame prie Archer ir Austin 
gatvių (6141 S. Archer), ketvir
tadienį, lapkričio 3 d., tarp 9:30 
vai.r. ir 2 vai. p.p.. vyresnieji 
žmonės galės įsigyti Illinois 
valstijos Sekretoriaus įstaigos 
išduodamas tapatybės įrodymo 
korteles — su fotografija ir 
kitais būtinais duomenimis. 
Šis tapatybės įrodymo doku
mentas — IC card - labai 
naudingas , keičiant čekius 
ir visur, kur reikalingas, ypač 
tiems, kurie neturi vairavimo 
leidimo. Vyresniesiems kaip 65 
metų kor te lės i šduodamos 
nemokamai. Reikia su savimi 
turėti tris, tapatybę įrodančius 
dokumentus, pvz., Sočiai Securi-
ty numerį, gimimo metrikus ar 
kitą, g imimo datą patvir
t inanč ią dokumentaci ją , 
gyvenamosios vietos patvir
tinimą ir pan. Be šių įrodymų 
kortelės nebus išduodamos. 

x Kasmetines,23-sios lietu
vių fotografijos parodos ati
darymas spalio 28 d., penkta
dienį, 7 v.v. Jaunimo centre, 
Čiurlionio galerijoje. Parodos 
tema: „Skausmas ir liūdesys". 
Bus išleistas platesnės apimties 
katalogas ir, ta pačia proga, 
išeis ir antroji, papildyta, A. 
Kezio fotografijų knygos apie 
Čikagą laida. Parodą rengia 
Budrio Lietuvių Foto Archyvas. 
Visi kviečiami atsilankyti. 

(sk) 

x Kalėdiniai siuntiniai iš 
Lemonto į Lietuvą! Kaip ir 
k iekvieno mėn. pa sku t in į 
sekmadienį, spalio 30 d. Baltia 
Express priiminės kalėdinius 
siuntinius Lietuvių centre, Le-
mont, IL nuo 9 vai. ryto. Tai pa
skutinė proga pasiųsti kalėdi
nes dovanas. Talpintuvas iš
siunčiamas laivu lapkričio 1 d. 
Baltia Express tel.: 1-800-
SPARNAI arba 1-800-772-
7624. 

(sk) 
x A.a. Juozo Dlugausko, 

gyvenusio New Britain. CT, 
atminimui pagerbti, Jūratė ir 
Rimantas Stirbiai paaukojo 
$50 Lie tuvos naš la ič iams . 
„Lietuvos Našlaičių Globos" 
komitetas reiškia užuojautą 
velionio a r t im ie s i ems , o 
našlaičių vardu dėkoja Jūratei 
ir Rimantui už auka. 

(sk) 

x Už aukas Ateitininkų Fe
deracijos Fondui dėkojama: 
Aid. Prapuolenytei, CT - $100, 
V. J. Naručiams, IL — $100; po 
$50: Iz. Stončienei, IL, p.p. J. 
Raulinaičiams, CA ir J. A. Nor
vilams, IL. 

(sk) 

x Dėmesio! Kalėdiniai siun
tiniai pasieks* Lietuvą prieš 
Kalėdas, jei bus pristatyti į 
Transpak įstaigą iki lapkričio 
26 d. Talpintuvai siunčiami kas 
savaitę. Pinigai . ervedami dole
riais papigintomis kainomis, 
įvairūs maisto siuntiniai nuo 
$29 iki $98. Transpak, 2638 W. 
69 St., Chicago, II 60629, tel . 
312-436-7772. 

(ak) 

Šv. Kazimiero sese rys kvie
čia visuomenę dalyvauti šv. Mi
šiose, prašant Dievo, kad jų 
įsteigėja Motina Marija Kaupai
tė būtų paskelbta palaimintąja. 
Šv. Mišios bus aukojamos 
trečiadienį, lapkričio 2 d., 7 vai. 
v a k a r e , mot in iškojo namo 
koplyčioje, 2601 W. Marąuette 
Rd. Šv. Miš ias aukos kun. 
Anicetas Tamošaitis. SJ. 

Asta Mikaliukienė skaitys 
paskai tą „Kelias į Lietuvos 
šeimą" Ateities savaitgalyje. 
Jos paskai ta įvyks šeštadienį, 
lapkričio 5 d. Jaunimo centro 
Čiurlionio galerijoje. Ateities 
savaitgalis įvyksta lapkričio 4-6 
d. Jaun imo centre Čikagoje ir 
Ateitininkų namuose, Lemonte. 

NEPRALEISKITE PROGOS 

Senųjų išeivijos vadų žodžiais, 
bėglių nuo komunizmo įsilieji
mas į jų gyvenimą buvo ..dan
gaus dovana". Ir nestebėtina. 
Po 1941 m. patirt ies Lietuva 
neteko didelės dalies operos 
dainininkų, dailininkų ir kitų 
š v i e s u o m e n ė s g rup ių . J ie 
pasklido po pasaulį, bet didžiuma 
susitelkė Amerikoje. Kultūrinis 
jų įnašas čia kėlė pavydą len
kams ir kitoms gausesnėms tau
tinėms grupėms. Bet ne tai ska
t ino naujuosius ateivius dirbti 
ir kurti: pirmiausia, čia jie pasi
ju to esą laisvi žmonės. Antra. 
savo darbais j ie keiė lietuvio ir 
Lietuvos vardą ir siekėjos lais
vės. Pagal iau, j ie norėjo, kad jų 
kūrybos vaisiai grįžtu į nepri
klausomą Lietuvą. 

Tatai ypač ryšku pabėgėlių 
da i l i n inkų gyvenime. Dail. 
Zenonas Kolba mėgo pasakoti 
kokią laisvę dai l ininkams at
nešė Stalino „sauie". Besiruo
š iant „Liaudies seimo" rin
kimams, didžiulis Kauno ir apy
linkės dail ininku būrys buvo 
uždarytas Vailokaičio rūmuo
se. Iš ten jie buvę išleisti tik 
„išpuošę" visą Kauną „demo
krat iškiausių r inkimų" plaka
tais , renkant vien „Darbo par
tijos" kandidatus. Esą. visi tuo
jau pajutome, kad apie laisvą 
dail ininko kūrybą reikia už
miršti net svajoti. 

Siekdami, kad j ų laisvėje 
sukurtieji darbai būtų išsaugoti 
nepriklausom-.; L ie tuva i , jie 
į s t e igė Č i u r l i o n i o galer i ją 
Čikagoje. Patriotų pastangomis 
galerijoje buvo sukaup ta s ir 
išsaugotas meno lobis, kuris 
kar tų kar toms kalbės vaizdais 
ir gaivins jų sąmonę. Dabar jau 
atėjo laikas atsisveikinti su tais 
lobiais, prieš išvežant juos į Lie
tuvą. Pavasarį turėjome pagrin
dinio senosios kartos, išeivijoj 
pasiruošusio dail. Miko Šileikio 
darbų parodą. Spalio 28 d. ati
daroma dail. Povilo Puzino dar 
bų paroda. Turimi jo paveikslą; 
kalba visiems apie pabėgėlio 
nuo teroro tragediją. Paroda bus 
tik du savaitgalius 4038 Archer 
Ave. Chicago. IL. 

Nepraleiskite progos pasku
tinį kartą juos pamatyt i . 

Domas Adomait is 

Susitikimas su Atviros Lietuvos fondo direktorium ir Letuvių fondo nariais š.m. spalio 15 d. 
Čikagoje („Seklyčioje"). Iš kairės: dr. Antanas Razma, LF-Tarybos pirm. Marija Remienė. ALF 
dir. Vytas Gruodis, adv Daina Kojelytė ir LF vaidybos pirm. Stasys Baras. 

KORP! NEO-LITHUANIA METINĖ 
SUEIGA IR ŠVENTĖ 

Korp! Neo-Lithuania Čikagos 
padalinio valdyba š.m. spalio 16 
d. Balzeko lietuvių kultūros 
muziejaus patalpose sušaukė 
metinę sueigą. Sueigą vedė pats 
pirmininkas fil. Algis Modestas 
visą eigą įrašęs į videojuostą. 
Tai naujovė, kuri ateityje gal 
bus dažniau naudojama, nes. 
reikalui esant , galima matyti ir 
girdėti kalbėjusius. 

Be eilinių pirmininko Algio 
Modesto, iždininko Algio Jonu
šo ir kontrolės komisijos pirm. 
Pijaus Stončiaus pranešimų, 
darbotvarkėje buvo numatytos 
svarstybos. Svarstybų tema: 
„Korp! Neo-Lithuania ideologija 
ir šių dienų ideologinės nuotai
kos". Valdyba praneš imams 
padaryti pakvietė net 9 spalvas 
gavus ius j a u n u s f i l is terius, 
kurie per 3-5 minutes perdavė 
pavestą temą. Buvo kalbama 
apie Korp! Neo-Lithuania gar
bės nar ius . Kalbėtojai įdomiai 
papasakojo apie lietuvių tautos 
žadintojus ir valstybininkus. 

pakviestus Korp! Neo-Lithuania 
garbės nariais ir priėmusius 
Korp! spalvas. Kalbėjo Vita 
Girdvainienė — apie Bronių 
Kaži Balutį. Gražina Gražienė 
— apie kun . Juozą Tumą-Vaiž
gantą. Daiva Meilienė — apie 

Mirusiej i Lietuvių fondo 
nar ia i V ė l i n i u proga b u s 
prisiminti šv. Mišiose Jėzuitų 
koplyčioje spalio 30 d.. 10 vai. 
ryte. Visi maloniai kviečiami 
dalyvauti. 

Har r ie t C.Jadvyga) Lesčaus -
kas spalio 14 d. šventė 90 
g i m t a d i e n i . Didžiąją s avo 
gyvenimo dal i j i praleido Čika
gos Bndgeporto apylinkėje, kur 
turėjo savo vaistinę — buvo 
profesionalė vaistininkė. Ji ar
timai bendravo su apylinkės 
l i e t u v i a i s , kur ių d a u g u m ą 
pažinojo. Neužmiršo ir Marąuet
te Parko. Jos gimtadienis buvo 
švenčiamas giminių ir daugybės 
draugų tarpe . Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos klebonas 
kun. Jonas Kuzinskas kartu su 
savo palaiminimu perdavė visų 
dalyvavusių sveikinimus bei 
geros sveikatos linkėjimus. 

90 taji gimtadieni švenčiant Iš kaire 
Harriet'Jadvyga l.,.y^aiiskas. W Sini-
klebonas kr.r. .] K izinskas 

kun V;t'> Mikol.v.ti-. sukaktuvininke 
in.'-.t:- Stovi - fsvr M M;iri|ns Ciunimo 

prel . Joną Mačiul į-Maironį , 
Vida Momkutė — apie prof. 
Joną Jablonskį, Vytas Plioplys 
— apie dr. Joną Basanavičių, 
Vytas Misiulis — apie Petrą 
Vileišį. Gaila, kad re ika lams 
s u s i k l o s č i u s , n e a t v y k o 
numatytas prelegentas, ir An
tano Smetonos gyvenimas ir 
veikla liko neaptar ta . 

Nors vyresnieji korporantai 
gerai žino apie Korp! garbės 
narių gyvenimą ir to laiko 
Lietuvos politinę padėtį, bet 
maloniai nustebino p r a n e š e i , 
įžvelgę to laiko tautos nuotaikas 
ir įvertinę jų nuopelnus t au t a i 
ir Korporacijai. Tai nebuvo 
nukopijuota iš Korp! leidinio ar 
kitų šaltinių, bet. savarankiškai 
įvertinus, drąsiai pakomentuota 
apie to laiko Lietuvos padėtį. 
Nepriklausomybės paskelbimą 
1918 m. vasario 16 d. ak tu dau
gumas pavadino panašiu į 1990 
m. kovo 1 1 d . Lietuvos nepri
k lausomybės a t s t a t y m o pa
skelbimą ir išstojimą iš Sovietų 
sąjungos. 

F i l i s t e r i s E d a s M o d e s t a s 
ap ta rė Korp! Neo-Lithuania 
įsteigimą Amerikoje ir jos po
zityvią veiklą studijuojančio 
j a u n i m o t a r p e . P i r m a i s i a i s 
dviem deš imtmečia is Korp! 
Neo-Lithuania išaugo nar ių 
skaičiumi ir daug prisidėjo prie 
lietuvybės išlaikymo. Stovyklos, 
i švykos . s u v a ž i a v i m a i , 
sus ipaž in imo v a k a r o n ė s ir 
kultūrinės sueigos jungė vyres
niuosius korporantus su jaunai
siais filisteriais ir senjorais. Ne
buvo kartų susikirt imo, bet 
buvo veikiama vieningai tau
tinėje dvasioje, nors jaunųjų ir 
vyresniųjų kolegų in te resa i 
skyrėsi. 

Ilgainiui lietuvių j aun imas 
pradėjo mažiau domėtis lietu
viška veikla, susilpnėjo lietuvių 
kalbos mokėjimas. Suvažia
vimai ir sueigos darėsi j iems 
nebeįdomūs, nes silpnas lietu
vių kalbos mokėjimas t rukdė 
įsijungti i diskusijas ir išreikš
ti savo m i n t i s . Ir Korp! 
Neo-Lithuania prieauglis pra
dėjo mažėti, o pastaruoju metu 
ir visai sustojo. 

Prelegentas Edas Modestas 
pasiūlė sueigos dalyviams pa
svarstyti kaip toliau Korp! Neo-
Lithuania turėtų veikti. I ta i 
įvadą padarė 9-tasis svarstybų 
dalyvis Valentinas Krumplis , 
kuris praeityje buvo išradingas 
Korp! Neo-Lithuania Čikagos 
p a d a l i n i o p i r m i n i n k a s . Jo 
nuomone, išeivijoje veikianti 
Korp! Neo-Lithuania yra kryž
kelėje, nes narių augimas yra 
sustojęs ir nenusimato lietuvių 
studentų, suinteresuotų taut ine 
veikla. Vyresnieji dėl amžiaus ir 
kitu negalių t raukias i iš veik
los, o čia užaugę ir išsimokslinę 
turi atsakingus darbus, sukūrė 
šeimas ir neturi nei laiko, nei 
noro visuomeninei veiklai. J ie 
pasitenkina savo profesijų orga
nizacine veikla, o lietuviškiems 
reikalams lieka abejingi. Gerai, 
kad dar nuveža auganč iu s 
vaikus j l i tuanistines šešta
dienines mokyklas . Supran
tama, yra gražių išimčių, kai 
kurie puikiai reiškiasi lietu

viškoje veikloje ir jai vadovauja. 
Tokie yra pirmieji filisteriai, dar 
gerai valdantieji lietuvių kalbą 
žodžiu ir net raš tu . Jaunesnieji 
mažai domisi lietuvių tautiniais 
re ikalais ir abejingai žiūri į 
ateit , . Lietuvos nepriklausomy
bės a t s ta tymas ir pagyvėję tau
tiečių asmeniniai, giminystės ir 
ku l tū r in io bendradarbiavimo 
ryšiai parodė lietuvių kalbos 
mokėjimo reikšmę, bet ir tai 
n ė r a l e m i a m a s ve iksnys 
tolimesniam taut in iam darbui. 

Lietuvos Vytau to Didžiojo 
universitete atsisteigusiai Korp! 
Neo-Lithuania reikia rimtos 
m o r a l i n ė s ir m a t e r i a l i n ė s 
pagalbos, o ją suteikti gal i tik 
iše ivi jos k o r p o r a n t a i . Kad 
pagalbą suteikti, reikalinga pa
t iems būti organizuotiems ir 
v i e n i n g a i r e m t i ko legas 
Lietuvoje. 

P r e l e g e n t a s V a l e n t i n a s 
K r u m p l i s siūlė pasvars tyt i 
galimybę samdyti direktorių ar 
re ikalų vedėją (pavadinimas 
n e s v a r b u ) , k u r i s rūp in tųs i 
Korp! veikla, informuotų plačiai 
išsibarsčiusius kolegas-filiste-
r ius ir telktų finansine parama 
Lietuvoje esantiems korporan-
tams . Šiuo metu matosi, kad 
jaunieji filisteriai, užsiėmę dar
bais ir šeimomis, nesuranda 
la iko visuomeninei veiklai . 
Siūlo pagalvoti ir iškeltą minti 
toliau brandint i , nes. n ieko ne
darant , korporantai išsisklaidys 
po plačiuosius Amerikos mies
t u s ir p a s k ę s amer ik ieč ių 
masėje. 

V. Krumplio iškelta mintis 
yra įdomi. bet. sakyčiau, nereali 
ir neįgyvendinama. Dar reikia 
gerokai pagalvoti ar ideologinei 
organizacijai t inka samdomas 
direktorius, nes čia yra ne biz
nio korporacija. Pas isakius 
vienam kitam sueigos dalyviui, 
pas iūlymas pal iktas ateičiai. 

Mano asmenine nuomone, 
samdytas tarnautojas neatgai
vins tautinės veiklos, o tik ištuš
t ins ir taip neturtingą kasa. 
Geriau tuos pinigus reikėtų 
panaudot i s t iprinant Lietuvoje 
pradėjusius veikti neolituanus. 
Jau anksčiau esu rašęs, kad 
Korp! Neo-Lithuania taut ine 
veikla reikalauja savo žemės 
pagrindo ir savo tautos aplin 
kos. Dabar jau matosi, kad ši 
mint is pradeda pildytis. 

Reikia pripažinti, kad per tuos 
40 metų Korp! Neo-Lithuania 
filisteriai įsijungė į bendra 
lietuvybės išlaikymo darbą ir 
savo paskirtį atliko, kaip ir kitų 
organizacijų nariai . 

Ši sueiga buvo viena iš įdo
m i a u s i ų , t u r i n i n g i a u s i ų . 
Padėka valdybai, kuriai pirmi
ninkauja Algis Modestas, kad 
sugebėjo įjungti „miegančius 
m i l ž i n u s " į d i s k u s i j a s ir 
pranešimus. 

Baigiant sueigą, pirm. pra 
nešė ir pakvietė dalyvauti Korp! 
Neo-Lithuania metinėje šven
tėje, kuri įvyks š.m. lapkričio 5 
d. Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejaus Gintaro salėje. Pro
gramoje: „Dirvos" konkurso 
nove l ė s la imėto jų premijų 
į teikimas, supažindinimas su 
Korp! Neo-Lithuania leidiniu, 
vakar ienė ir šokiai. 

Visi kviečiami dalyvaut i . 
Antanas Juodva lk i s 

• 


