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Viena Moterų Partijos vadovė 
gali pasitraukti

Rusija grasina Baltijos šalims 
dėl NATO

Vilnius, rugpjūčio 28 d. (LR) 
— „Aš suspenduoju savo, kaip 
Moterų Partijos tarybos pir
mininkės, įgaliojimus iki suva
žiavimo. Suvažiavimas nuspręs, 
ar išeisiu iš šios partijos, ar 
liksiu joje. Jeigu ji išsivalys ir 
jeigu nebus pasakyta nė žodžio 
melo, aš liksiu”, rugpjūčio 26 d. 
Kaune vykusiame susirinkime 
kalbėjo Moterų Partijos tarybos 
pirmininkė Dalia Teišerskytė.

Tarybos pirmininkės teigimu, 
tai turėjo būti tarybos posėdis, 
bet tuo jis nebuvo, nes trūko 
kvorumo, rašo Violeta Gustai- 
tytė „Lietuvos ryte”.

Į susirinkimą atvyko dvide
šimt viena tarybos narė iš įvai
rių Lietuvos miestų. Moterys 
posėdžiavo Rotušėje įsikūrusio 
Civilinės metrikacijos biuro 
mažojoje salėje. Jos mėgino išsi
aiškinti partijoje vykstančio 
konflikto priežastis.

Tai, kad trūko posėdžiui kvo
rumo, D. Teišerskytė motyvavo 
tuo, jog visos tarybos narės gavo 
partijos pirmininkės Kazimieros 
Prunskienės ir atsakingosios 
sekretorės G. Račienės praneši
mą iš Vilniaus, kuriame teigia
ma, kad „taryba nėra priėmusi 
jokio sprendimo dėl posėdžio 
organizavimo rugpjūčio 26 die
ną. Šį sprendimą priėmė tarybos 
pirmininkė viena asmeniškai”.

Pasak pranešimo autorių, ta
rybos posėdis vyks rugpjūčio 31 
dieną Vilniuje. Šis sprendimas 
buvo priimtas pasitarime Valki
ninkuose liepos 28 dieną.

Dalia Teišerskytė pacitavo 
įstatų punktą, kuriame nuro
doma, jog šaukti tarybos posė
džius — tarybos pirmininkės pa
reiga. O priimtas sprendimas 
Valkininkuose, pasak tarybos 
pirmininkės, yra neteisėtas, nes 
ten nebuvo kvorumo. Be to, pati 
tarybos pirmininkė iki pat susi
tikimo Valkininkuose išvakarių 
niekaip negalėjo sužinoti, kur ir 
kada jis vyks.

Tarybos pirmininkė, pasako
dama partijos kūrimosi istoriją, 
susirinkusioms moterims sakė 
esanti nepakankamai verta būti 
jų vadove, nes nesugebėjo „iš
vengti šio konflikto”.

Teišerskytė priminė, jog prieš 
įkuriant partiją ji daug važinėjo 
po Lietuvą ir, pasak jos, visur 
buvo klausiama, ar „toje parti
joje nedalyvaus ponia Pruns
kienė”. Anot Teišerskytės, ji at
sakydavusi Prunskienės žo
džiais: nedalyvaus. Kazimiera 
Prunskienė konferencijose ir 
įvairiuose pokalbiuose saky
davo, jog į partiją nestos.

Dalia Teišerskytė sakė, jog 
reikia pasakyti visoms mote
rims, kas vyksta. „Ponia Pruns
kienė padėjo daug, bet ponia 
Prunskienė ir apgavo”, teigė 
Teišerskytė. „Jeigu ji norėjo 
būti partijos nare, jai reikėjo 
apie tai kalbėti iš pat pradžių, 
kad moterys, atėjusios į šią 
partiją žinotų, jog eina paskui 
dvi lyderes, visiškai skirtingas,

Rusija trukdo Baltijos šalių 
NATO narystei

Vilnius, rugsėjo 4 d. (Elta) — 
„Rusija stengsis panaudoti visas 
priemones, kad Baltijos vals
tybės nepatektų „į NATO sau
gumo zoną”, pirmadienį spau
dos konferencijoje kalbėjo 
Tėvynės sąjungos pirmininkas 
Vytautas Landsbergis, komen
tuodamas Rusijos užsienio 
reikalų ministro pavaduotojo 
Sergej Krylov pareiškimą, pra-

skirtingų politinių pažiūrų”.
Buvo prisimintas ir Moterų 

Partijos steigiamasis suva
žiavimas. D. Teišerskytė sakė, 
jog suvažiavimo išvakarėse vy
kusiame susitikime Kretingoje 
jos klausė: „Ar jūs, sukūrusi šią 
partiją, nepadovanosite jos 
Prunskienei?”. K. Prunskienė, 
pasak Teišerskytės, į partiją 
įstojo suvažiavimo dieną.

Tarybos vicepirmininkė Ž. Si- 
manavičienė, suvažiavime bu
vusi balsų skaičiavimo komisi
jos pirmininkė, sakė, jog ren
kant partijos pirmininkę, bal
savimo rezultatai buvo suklas
toti. Pasak Simanavičienės, jai 
buvo pasakyta, jog jei partijos 
pirmininke netaps Kazimiera 
Prunskienė, suvažiavimas bus 
nutrauktas, ir visos vilnietės 
išeis iš salės.

Salėje buvo 211 partijos narių, 
o balsavimo rezultatai skelbė: 
273 balsai už K. Prunskienę, 87 
— už D. Teišerskytę. (K. Pruns
kienės kandidatūrą pasiūlė D. 
Teišerskytė).

Balsus skaičiavusi A. Zaka
rauskienė rugpjūčio 26 d. posė
dyje prisipažino, jog skaičiuo
dama ji dauginusi K. Prunskie
nės balsus. „Tą rytą aš labai 
norėjau, kad partijos pirmininke 
būtų išrinkta K. Prunskienė”, 
sakė A. Zakarauskienė. „Aš ne
žinojau, kas yra D. Teišerskytė, 
ir įsivaizdavau, kad tai Kauno 
poniutė”. A. Zakarauskienė, 
pripažinusi savo kaltę, sakė, jog 
ji privalo atsiprašyti didesnėje 
auditorijoje.

Partijos Vilniaus skyriaus 
atstovės, tarybos narės R. Du- 
levičienė ir V. Apanavičienė 
prieštaravo tokiems pasisaky
mams. Jos klausė, kodėl apie tai 
nebuvo kalbama iš karto. R. 
Dulevičienė paskaitė atsivežtą
K. Prunskienės pranešimą apie 
tai, jog tarybos posėdis vyks 
rugpjūčio 31 d. Vilniuje, o šis 
susirinkimas negali būti trak
tuojamas kaip posėdis. Jų 
nuomone, nereikėjo visų šių 
problemų spręsti viešai. Tai 
partijos vidaus reikalas.

Dalia Teišerskytė teigė, jog 
Kazimiera Prunskienė, mačiusi, 
jog balsų suvažiavime suskai
čiuota daugiau nei yra salėje 
žmonių, galėjo pati paprašyti 
perskaičiuoti balsus. Taip, 
pasak D. Teišerskytės, „būtų 
baigtas konfliktas ir sąžiningai 
pradėtas darbas”. Tačiau, pasak
D. Teišerskytės, to neįvyko. Nuo 
to, pasak D. Teišerskytės, ir 
prasidėjo skilimas.

Susirinkime buvo nutarta, jog 
Valkininkuose ir Vilniuje vyku
siuose susirinkimuose priimti 
sprendimai yra begaliojantys, 
nes nebuvo kvorumo. Tai, kad 
rugpjūčio 26 d. neįvyko tarybos 
posėdis, kaltę turi prisiimti, 
pasak tarybos pirmininkės, K. 
Prunskienė, G. Račienė ir Vil
niaus grupė. D.Teišerskytė pa
reikalavo atšaukti G. Račienę iš 
apmokamų atsakingosios sekre
torės pareigų.

ėjusį savaitgalį padaryta BNS 
žinių agentūrai.

Pasak Landsbergio, Rusijos 
diplomatas jame kalba kaip 
pasaulio šeimininkas, kuris 
draudžia Vakarams net svars
tyti Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
galimybes tapti NATO narėmis. 
Tai iššūkis ne vien Baltijos 
valstybių suverenumui, bet ir 
Vakarams.

Antradienį NATO lėktuvai vėl pradėjo bombarduoti serbų pozicijas prie Sarajevo miesto Bosni
joje, kai jie po keturių dienų laukimo, vykstant deryboms, nesulaukė to, kad serbai nuo miesto 
pradėtų atitraukti savo artileriją. Bombardavimo tikslas — priversti serbus savo artileriją 
atitraukti 12.5 mylių nuo Sarajevo. Pirmą kartą to buvo pareikalauta prieš 18 mėnesių, bet niekad 
iki šiol reikalavimas nebuvo paremtas jėga. Nuotraukoje dega antradienį subombarduotas 
pastatas. Kairėje matomame nebaigtos bažnyčios bokšte buvo įsitaisę serbai, šaudantys į pavienius 
asmenis.

Walęsa atleido iš pareigų 
savo bendražygį

Varšuva, rugpjūčio 27 d. 
(Elta) — Lenkijos prezidentas 
Lech Walęsa atleido savo ka
bineto vadovą Mieczyslow Wa- 
chovvsky ir atstovą spaudai 
Leszek Spalinsky, ir tai Len
kijoje tapo didžiausia politine 
sensacija per pastaruosius 
penkerius metus. M. Wachows- 
ky, vadinamas prezidento pil
kąja eminencija, dar kelios 
valandos prieš atleidimą nieko 
nežinojo ir tvirtino, jog lieka 
darbe.

M. Wachowsky, 1970 dešimt
mečio pabaigoje dirbęs vairuo
toju, o po 1980 m. rugpjūčio 
mėnesio įvykių — L. Walęsos 
vairuotoju ir asmens sargy
biniu, per pastaruosius pen
kerius metus buvo įtakingiau

sias asmuo prezidento „dvare”, 
Lenkijos vadovo „šešėlis” bei 
paskutinis L. Walęsos prezi
dentūroje likęs bendražygis.

Spėliojama įvairiai — vieni 
teigia, kad to pareikalavo kardi
nolas Jozefas Glempas, kiti — 
kad to pareikalavo krikščionys 
tautininkai, treti — jog prezi
dentas pabūgo per didelės savo 
pavaldinio įtakos, tačiau visi 
apžvalgininkai yra vieningos 
nuomonės — M. Wachowsky ta
po prezidento rinkimų kampani
jos auka.

Viena svarbiausių priežasčių 
— mėginimas rinkti parašus 
Walęsos naudai Lenkijos Vi
daus reikalų ministerijos Pavys
im kariuomenės daliniuose.

Jeigu tai (kaip mano kai kurie 
politikai) nėra dvipusis prezi
dento ir pavaldinio susitarimas, 
galima laukti, kad keršydamas 
M. Wachowsky gali atskleisti 
nemažai pikantiškų Walęsos 
gyvenimo detalių.

Lenkijos prezidentas Lech 
Walęsa ėmėsi didelių pertvar
kymų savo štabe, tikėdamasis 
artėjančiame rinkimų mūšyje 
laimėti brangius dešiniųjų 
balsus ir Romos Katalikų baž
nyčios paramą.

Tai, kad L. Walęsa penkta
dienį nutarė atleisti savo 
nepopuliarų štabo vadovą M. 
Wachowsky, lenkų spaudos ir 
politikų daugiausia vertinama 
kaip ženklas, jog 52 metų am 
žiaus prezidentas nusprendė 
kandidatuoti, nepaisydamas

jam nepalankios visuomeninės 
nuomonės.
Lech Walęsos populiarumas vis 

smunka nuo to laiko, kai žlugus 
komunizmui, jis 1990 m. tapo 
prezidentu. Jo laukia nelengvas 
mūšis su reformuotų komunistų 
vadu Aleksandr Kwasniewski, 
kuris pirmauja viešosios nuo
monės apklausose.

Lenkijos rinkimų tvarka nu
mato, kad jei nė vienas kandi
datas nelaimi paprastos daugu
mos pirmame rinkimų ture, ant
rame varžosi du, gavę daugiau
sia balsų.
Walęsa turi mažai galimybių 

aplenkti A. Kwasniewskį pir
mame ture, tačiau antrame gali 
tikėtis prisidėti dešiniųjų ir 
centristų rinkėjų balsus, kuęie 
greičiausiai nutars užblokuoti 
kelią populiariam buvusių ko
munistų vadui.

Pašalinęs savo štabo vadovą, 
prezidentas gali tikėtis, kad į jo 
komandą ateis vienas populia
riausių lenkų politikų, buvęs 
finansų ir užsienio reikalų 
ministras Andrzej Olechovvski.

Pirmąkart Lietuvoje
— Europos Paveldo

dienos
Vilnius, rugsėjo 5 d. (Elta) — 

Rugsėjo viduryje Lietuvoje pir
mą kartą vyks Europos Paveldo 
dienų renginiai. Su jų programa 
žurnalistai buvo supažindinti 
antradienį Vilniuje surengtoje 
spaudos konferencijoje.

Europos Paveldo dienos ren
giamos daugelį žemyno valsty
bių jungiančios organizacijos — 
Europos Tarybos, o konkrečiai
— jos Kultūros paveldo skyriaus 
iniciatyva. Šio renginio tikslas
— sudominti plačiąją visuomenę 
kultūros ir istorijos paminklais, 
jų apsauga, supažindinti su pa
veldo įvairove gimtojoje šalyje 
bei visame senajame kontinen
te.

Pirmąjį kartą Europos kultū
ros dienos vyko 1991 m. rudenį. 
Tuomet jose dalyvavo devynios 
šalys. Šiemet jas rengia jau 35 
valstybės, jų tarpe pirmą kartą
— Lietuva ir Latvija, o Estijoje 
jos vyksta jau antrą kartą.

Europos Paveldo dienų rengi
niai Lietuvos sostinėje vyks

Neigiamos
Partnerystės pratimų 

pasekmės

Vašingtonas, rugsėjo 1 d. 
(JBANC) — Louisianos Fort 
Polk JAV kariuomenės bazėje 
vykę pirmieji tarptautiniai 
„Partnerystės vardan taikos” 
kariniai pratimai, kuriuose, 
tarp kitų, dalyvavo ir Baltijos 
šalių kariai, sukėlė ir neigiamų 
padarinių. Kai kurių JAV karių 
asmeniškai pareikštas nepasi
tikėjimas Vidurio ir Rytų 
Europos šalių kariais davė 
medžiagos ultrapatriotiškoms 
nevaldiškoms Amerikos „milici
ninkų” grupuotėms, kurios prie
kaištavo, kad šie pratimai dar 
vienu žingsniu priartino „Pa
saulinę valdžią”, kuri, anot jų, 
grasina Amerikos nepriklauso
mybei.

Be to, pasibaigus pratyboms 
keli Albanijos kariai pasiprašė 
politinio prieglobsčio teisės.

Lenkijos gynybos ministras 
Lietuvoje

Vilnius, rugpjūčio 31 d. 
(AGEP) — Lenkijos gynybos mi
nistras Zbignievv Okonski 
rugpjūčio 28-30 dienomis jau 
antrą kartą šiemet lankėsi 
Lietuvoje. Jis sakė, kad Lenki
ja ir toliau sieks, kad Lietuva 
būtų priimta į NATO tuoj po to, 
kai ji pati taps šios Europos 
gynybinės sąjungos nare.

Ministerijų vadovai savo para
šais patvirtino Lenkijos skiria
mos ginkluotės ir technikos per
davimo Lietuvai protokolą. Len
kija Lietuvai dovanoja 18 sunk
vežimių su minosvaidžiais ir ki
tais ginklais, šešis vagonus 
radiolokacinės įrangos. Kitų 
metų pradžioje Lietuva dar gaus 
penkis malūnsparnius bei kitos 
įrangos. Taip pat susitarta, kad 
penki Lietuvos karininkai mo
kysis aukštosiose Lenkijos karo 
mokyklose.

Lenkijos ir Lietuvos ministrai 
jau kurį laiką bendradarbiauja, 
reguliariais susitikimais. Len-
rugsėjo 11-17 dienomis. Jų tema 
— „Ankstyvoji mūro statyba 
Vilniuje”. Europos Paveldo die
nų programoje numatyti susiti
kimai su paveldo specialistais, 
ekskursijos, parodos ir koncer
tai.

Vašingtonas, rugsėjo 5 d. 
(JBANC) — Dar kartą Rusijai 
bandant pareikšti savo veto 
galią dėl NATO plėtimo, Rusi
jos užsienio reikalų viceminist
ras pareiškė, kad Rusija kate
goriškai pasisako prieš Baltijos 
šalių įsijungimą į NATO ir ke
tina panaudoti karinę jėgą, jei
to reikėtų NATO plėtimo sus- Ja Prival° rimtai pagalvoti apie 
tabdymui, praneša Jungtinis 
Amerikos Baltiečių Komitetas 
JBANC.

„Negali būti jokių diskusijų 
apie Baltijos šalių tapimą 
NATO narėmis”, rugsėjo 3 d. 
pareiškė Rusijos užsienio 
reikalų viceministras Sergej 
Krylov. „Jei NATO išsiplės iki 
mūsų tiesioginių kaimynų, tai 
grasintų mūsų stabilumui ir 
būtume priversti panaudoti ne 
tik ekonomines ir politines, bet 
ir karines priemones”, jis sakė, 
pridurdamas, kad Baltijos šalys 
turėtų siekti regioninio saugu
mo užtikrinimų ne su NATO, o 
su Rusija.

Šis pareiškimas, rašo JBANC, 
atspindi ne tik Rusijos nuola
tines pastangas trukdyti NATO 
plėtimą grasinimais bei baugi
nimais, bet taip parodo daugiau 
rūpesčio sukeliančią Rusijos 
sąvoką, kad Estija, Latvija ir 
Lietuva priklauso Rusijos „įta
kos sferai”. Vakarų šalys 
neturėtų leistis įbauginamos į 
neveiklumą dėl tokių pareiški
mų, rašo JBANC. Priešingai,
Rusijos aiškiai išsakytas noras

Gylys: Krylovo pareiškimas — 
rinkiminis triukas

Vilnius, rugsėjo 5 d. (Elta) — 
Lietuvos užsienio reikalų mi
nistro Povilo Gylio teigimu, 
Lietuvos pozicija „lieka tokia 
pati ’ — integruotis į Europos 
Sąjungą ir NATO. Jis tą 
pasakė spaudos konferencijoje 
komentuodamas Rusijos užsie
nio reikalų viceministro Sergej 
Krylov pasisakymus, jog „nega
li būti nė kalbos apie Baltijos 
šalių priėmimą į NATO”.

Ministras pastebėjo, jog 
panašūs pareiškimai kartosis

kijos gynybos ministro Z. 
Okonskio pirmtakas — minist
ras P. Kolodziejczyk — Lietuvoje 
lankėsi pernai rugpjūčio mėne
sį, o Lietuvos krašto apsaugos 
ministras Linas Linkevičius į 
Lenkiją buvo nuvykęs šiemet 
gegužės viduryje.

Numatoma, kad jau ateinan
čiais metais Lietuvos kariai 
dalyvaus taikos palaikymo akci
jose kaimyninės Lenkijos taikos 
bataliono gretose, o dar po metų 
planuojama sukurti bendrą Lie
tuvos ir Lenkijos taikos palai
kytojų junginį.

Lenkijos gynybos ministerijos 
vadovo ir jį lydinčios delegacijos 
derybose su Lietuvos krašto ap
saugos ministerijos pareigūnais 
nemažai dėmesio skirta ir kitam 
bendram projektui — oro erdvės 
kontrolės sistemos.

TRUMPAI

— Vilniuje įsteigta Baltijos 
Šalių Bedarbių Asociacija, rug
pjūčio 26 d. laikraščio „Darbai” 
ir Psichologinės Reabilitacijos 
Namų surengtoje Darbų dienos 
šventėje. Jos metu, garsiausiu 
žiūrovų plojimu išrinkta „Mis 
bedarbė” — 16-metė vilnietė, 
tebesimokanti kirpėjos amato.

panaudoti jėgą turėtų tik sustip
rinti Vakarų ryžtą integruoti 
Baltijos šalis į Europos karines 
ir ekonomines struktūras.

Estijos ministras pirmininkas 
Tiit Vaehi pareiškė, kad nors 
Rusijos pareiškimai nelabai 
nustebino, jie parodo, kad Esti-

savo saugumą: „Estija neturėtų 
kasdien kalbėti apie įsijungimą 
į NATO; ji turėtų kasdien save 
vis labiau derinti prie NATO 
narystės reikalavimų”.

Gali būti, kad Rusijos pareiš
kimas yra reakcija į Vokietijos 
išreikštą stiprią paramą Balti
jos šalių įjungimui į išplėstą 
NATO. „Frankfurter Allgemei- 
ne Zeitung” laikrašty (rugpj. 24 
d.) buvo pacituotas Vokietijos 
užsienio reikalų ministras 
Klaus Kinkei, sakydamas, kad 
Baltijos regiono būsimo sau
gumo struktūra negali būti pa
statyta jų sąskaiton. Straipsnyje 
buvo rašoma, kad Vokietija 
turėtų padėti visas pastangas, 
išvengti to, kad Rusijos kaimy
ninėse šalyse būtų įvairuojantys 
saugumo lygiai.

JBANC, jungiantis apie mili
joną Baltų kilmės amerikiečių, 
kviečia JAV Kongreso narius 
paremti Vidurio Europos šalių 
integravimąsi į NATO. Užtikri
nus demokratiją Rusijos pa
sienio šalyse, bus sustiprintas 
demokratijos siekimas ir pačio
je Rusijoje, rašo JBANC.

dar keletą mėnesių, nes Rusijo
je artėja rinkimai. „Krylovas 
nepasakė nieko naujo”, teigė 
Povilas Gylys.

Rusijos užsienio reikalų vice
ministras prieš kelias dienas pa
reiškė: „Jei mūsų artimiausi 
kaimynai įstos į NATO, kils 
grėsmė mūsų saugumui.... Būsi
me priversti imtis ne tik ekono
minių ir politinių, bet ir karinių 
priemonių”, pasiūlęs Baltijos 
valstybėms ieškoti „protinges
nių būdų integruotis į Europą 
nei narystė NATO”.

Lietuvoje viešėjęs Liuksem
burgo Didžiosios Kunigaikštys
tės vicepremjeras ir užsienio 
reikalų ministras Jacųues F. 
Poos pastebėjo, jog ši Rusijos 
pareigūno deklaracija — „nela
bai diplomatiškas pareiškimas". 
„Jei jis kalbėjo Rusijos vyriau
sybės vardu, NATO vadovybė 
turėtų sureaguoti į šį pasisaky
mą”, pareiškė svečias.

— Latvijos Seimas rugpjūčio 
31 d. ratifikavo Latvijos asoci
juotą narystę Europos Sąjungo
je. Dabar šią liepos 12 d. pasi
rašytą narystės sutartį dar turi 
patvirtinti visos šalys, priklau
sančios Europos Sąjungai.

KALENDORIUS

Rugsėjo 7 d.: Gilbertas, 
Regina, Pulcherija, Palmyra, 
Rėdą.

Rugsėjo 8 d.: Švč. M. Marijos 
gimimas; Šiluvos Marijos šven
tė. Adrijonas, Adelė, Gerutis. 
1860 m. gimė mokslininkas, po 
etas, Lietuvos Atgimimo veikė
jas Adomas Jakštas-Dambraus
kas. 1930 m. Lietuvoje pradėta 
švęsti Tautos šventė, Vytauto 
Didžiojo vainikavimui paminėti. 
1991 m. pradėta švęsti Lietuvos 
Padėkos šventė, Lietuvai sulau
kus tarptautinio Lietuvos nepri
klausomybės pripažinimo.

i I
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LIETUVIŲ TELKINIAI

DETROIT, MI
LB DETROITO APYLINKĖS 

GEGUŽINĖ

Sekmadienį, rugsėjo 24 dieną, 
tuoj po Mišių, Dievo Apvaizdos 
Kultūros centro patalpose vyks 
metinė Lietuvių Bendruomenės 
gegužinė. Valdyba kviečia visus 
gegužinėje dalyvauti. LB Det
roito apylinkės valdybą sudaro: 
pirmininkė Nijolė Zelvvender, 
sekretorė Vida Pekorienė, iždi
ninkas Vytas Rauckis; nariai: 
Valentina Rauckienė, Vilija 
Idzelytė, Virga Šimaitytė, Algis 
Rugienius, Dalia Gaškaitė, Li- 
lian Petravičius ir Sigitas Vis
kantas.

A.A. ALBINAS BLIŪDŽIUS

Rugpjūčio 28 dieną Šv. An
tano bažnyčioje, vyko gedulin
gos šv. Mišios už a.a. Albiną 
Bliūdžiu, 86 m. amžiaus, po il
gos ir sunkios ligos mirusį savo 
dukros ir žento namuose, Ster- 
ling Heights, Michigan. Velionis, 

buvęs kūno kultūros mokytojas, 
sportininkas, karininkas, il
gametis Dariaus ir Girėno klubo 
ir Lietuvių namų draugijos pir
mininkas. Atsisveikinimo metu 
Baužos laidotuvių namuose Da
riaus ir Girėno klubas savo 
ilgametį narį pagerbė su vėlia
va. Atsisveikinimą pravedė lai
dotuvių direktorė Yolanda Za- 
parackienė. Velionis giliam 
nuliūdime paliko sūnų Algį ir 
marčią Angelę Bliūdžius, gyve
nančius Los Angeles, Californi- 
joje dukrą Isabelę Mildą ir žentą 
James Owens, vaikaičius Kristi
ną ir David bei daug kitų gimi
nių ir pažįstamų. Velionio 
pelenai bus palaidoti Lietuvių 
Tautinėse kapinėse, Čikagoje, 
šalia jo žmonos a.a. Elenos Bliū- 
džiuvienės. Laidotuves tvarko 
laidotuvių direktorė Yolanda 
Zaparackienė.

AMŽINYBĖN PALYDĖJOM
A.A. ONĄ PETRULIENE

Rugpjūčio 30 dieną, po gedu
lingų šv. Mišių Dievo Apvaizdos 
bažnyčioje, Southfield, Michi
gan, aukotų Šv. Antano parapi
jos klebono kun. Alfonso Babo- 
no, koncelebruojant kun. Vikto
rui Kriščiūnevičiui, Holy Se- 
pulchre kapinėse buvo palaidota 
a.a. Ona Petrulienė Liutkutė, 
99 m. amžiaus, mirusi rugpjūčio 
26 d., Alexandria, Virginia. 
Velionė gimė 1896 m. liepos 22 
d. Knabikų kaime, Mažeikių 
apskr., Žemaitijoje. Pirmo karo 
metu mokėsi Rusijoje, Voronežo 
lietuvių mergaičių gimnazijoje. 
Po karo grįžusi į Lietuvą sukūrė

Ona Petrulienė

šeimą su Vytautu Petruliu, ak
tyviu visuomenininku, ministru 
pirmininku (1925 m. vasario 3 
d. ligi 1925 m. rugsėjo 25 d.). 
Finansų, Prekybos ir Pramonės 
ministeriu (nuo 1923 m. vasario 
23 d. iki 1925 m. lapkričio 29 d.). 
Šiame laikotarpyje buvo įvestas 
ir Lietuvos litas. II Seimo ats
tovas ir prezidiumo pirminin
kas. Po politinių pasikeitimų 
apsigyveno pavyzdiniame Juli- 
janavos ūkyje ir augino šeimą — 
trys sūnus — Algirdą, Vytautą 
ir Mindaugą. 1940 m. komu
nistai suėmė vyrą, nuteisė ir 
ištrėmė į Sibirą.sušaudė 1942 
m., palikdami našlę su trimis 
vaikais. Atvykusi į Ameriką gy
veno su vaikais Detroite, Flo
ridoje ir Virginijoje, kur ir 
užbaigė savo išeivės gyvenimą. 
Giliam nuliūdime paliko sūnų 
Vytą su marčia Marija, sūnų 
Mindaugą su marčia Soraja, 
marčią Gražiną Petrulienę^ še
šis vaikaičius ir penkis provai
kaičius, sūnėną Algį Baziulį su 
šeima, sūnėną Vytautą Pesec- 
ką, su šeima, dukterėčią Rimą 
Augustaitienę su šeima ir kitus 
gimines Amerikoje ir Lietuvoje. 
Kūnas buvo iš Virginijos at
skraidintas ir pašarvotas Dievo 
Apvaizdos bažnyčioje, South- 
fielde, kur prieš šv. Mišias vyko 
viešas atsisveikinimas. Atsis
veikinime, lietuvių ir anglų 
kalbomis kalbėjo laidotuvių 
direktorė Yolanda Zaparac
kienė. Viešas užuojautas pa
reiškė: Lietuvių Bendruomenė, 
Lietuvių Fronto bičiuliai, Atei
tininkai, Lietuvių fondas, Dai
navos jaunimo stovykla, Dievo 
Apvaizdos parapijos taryba, 
Detroito Sporto klubas, „Ko
vas”, BALFo 76-tas skyrius, 
„Amerikos balso” radijo klubas 
ir „Lietuviškų melodijų” radijo 
valandėlė. Viešas atsisveikini
mas buvo baigtas Tautos him
nu. Po himno karstas buvo už
darytas ir atneštas prie alto
riaus. Mišių metu pamokslą pa
sakė kleb. kun. Alfonsas Babo- 
nas. Giedojo ir vargonais grojo 
muz. Stasys Sližys. Po Mišių, 25 
mašinų vilkstinė palydėjo velio
nę į jos amžino poilsio vietą, Ho
ly Sepulchre kapinėse šalia 
prieš mėnesį ten palaidoto sū
naus Algirdo Petrulio. Kapinėse 
sūnus Vytautas Petrulis ant 
karsto užbėrė Lietuvos žemės, o 
dalyviai su a.a. Ona Petruliene 
atsisveikino, sugiedodami „Ma
rija, Marija” ir uždėdami po gėlę 
ant jos karsto.

Po apeigų laidotuvių dalyviai 
buvo pakviesti pietums į Dievo 
Apvaizdos Kultūros centro kavi
nę.

MIRĖ AGRONOME 
LEOKADIJA 

RADZVICKIENĖ

1995 m. rugpjūčio 25 d. Ann 
Arbor, Michigan, universiteto 
ligoninėje staigiai ir netikėtai 
mirė agronome Leokadija Radz- 
vickienė, duktė Igno ir Valeri
jos Žinių, gimusi 1914 m. Mari
jampolėje. Baigusi Dotnuvoje 
Žemės ūkio akademiją, 1936 m. 
ištekėjo už agronomo Petro 
Radzvicko. 1944 m. pasitraukė 
į Vakarus su mažu sūneliu Pet
riuku. Ann Arbore gyveno nuo 
1949 m. Vyras Petras, taip pat, 
staiga mirė 1958 m. Liudai teko 
rūpintis jauno sūnaus išmoksli
nimu. Išėjusi pensijon buvo ak
tyvi Ann Arboro vyresniųjų 
žmonių programose, Salvation 
Army veikloje ir daug keliau
davo vyresniųjų organizuoja
mose ekskursijose. Mirė grįžusi 
iš įdomios kelionės.

Liko sūnus Petras ir marti 
Julie, Canton, MI, vaikaitis 
Peter Radzvickas-Travis, Albu- 
ųuerųue, NM, vaikaitė Audra 
Radzvickas-Travis, Phoenix, 
AZ Rugpjūčio 30 d. palaidota iš 
Muehlig koplyčios Šv. Tomo 
katalikų kapinėse, Ann Arbor,

šalia savo a.a. vyro 
koplyčioje ir kapinėse pagarbiai 
pravedė Salvation Armijos kapi
tonai — pastoriai Gary ir Karen 
Felton.

Tebūnie agronomei Liudai 
amžina laimė ir ramybė Vieš
paties globoje.

NAUJŲ MOKSLO METŲ 
PRADŽIA

„Žiburio” lituanistinė mokyk
la mokslo metus pradės šešta
dienį, rugsėjo 9 d., 9 vai. ryto, 
Dievo Apvaizdos Kultūros cent
re. Mokiniai prašomi registruo
tis pas mokyklos vedėją Almą

Los Angeles jaunimo ansamblio „LB Spindulys” vadovybė. Iš kairės: Jonas Bužėnas, Danute 
Augutė Scola, muz. Viktoras Ralys, vadovė Danguolė Varnienė ir Vladas Ceika.

Apeigas nuoja 8-10 balsingų moterų. Šio 
vieneto vadovė yra muz. R. Dit- 
kienė. Vienetas turi platų reper
tuarą ir gražiai reiškiasi vietos 
kultūrinėje veikloje.

1992 m. susiorganizavo dar 
vienas naujas dainos vienetas — 
moterų „Kvartetas”, kurio or
ganizatorė D. Mackialienė, jo 
muzikinis vadovas yra muz. A.
Jurgutis. Kvartete dainuoja A.
Baukienė, S. Ciplienė, A. Ker- 
belienė ir D. Mackialienė.

St. Petersburgas gali didžiuo
tis, turįs net 4 dainos vienetus.
Visi jie praturtina ir paįvairina 
mūsų telkinio kultūrinį bei vi
suomeninį gyvenimą, kuris čia,

Butkūnienę, tel. (313)464-9171. ypač žiemos metu, yra labai 
Sekmadienį, rugsėjo 10 d., mo
kiniai ir mokytojai dalyvauja 
10:30 v.r. šv. Mišiose Dievo Ap
vaizdos bažnyčioje. Renkamasi 
10:10 v.r. Kultūros centre iš kur 
organizuotai bus einama į baž
nyčią. Mišių metu bus paminėta 
Tautos šventė. Organizacijos 
kviečiamos Mišiose dalyvauti su 
vėliavomis. Kviečia LB Detroito 
apylinkės valdyba.

WINDSORE PALAIDOTA 
A.A. MATILDA DUMČIENĖ

Windsore, Kanadoje, rugpjū
čio 28 dieną, po gedulingų šv.
Mišių, Šv. Kazimiero lietuvių 
bažnyčioje, aukotų klebono kun.
Stasio Maziliausko, buvo palai
dota a.a. Matilda Dumčienė, su
laukusi 99 m. amžiaus, mirusi 
Windsore š.m. rugpjūčio 26 
dieną. Giliam nuliūdime paliko 
sūnų Romą Dumčiv su šeima, 
dvi anūkes, bei daug kitų gi
minių ir pažįstamų.

Jūratė Pečiūrienė 

ST. PETERSBURG, FL

DAINA TEBESKAMBA 
ST. PETERSBURGE

Kai lietuviškoji daina kai ku
riuose lietuvių telkiniuose nu
stoja skambėjusi, tai tikrai rei
kia pasidžiaugti, jog St. Peters- 
burge ji dar skamba guviai ir čia 
veikia bent keli dainos vienetai.
Pats seniausias yra Lietuvių 
klubo choras, suorganizuotas 
dar ankstyvesnės emigracijos 
lietuvių 1956 m. ir tada 
pasivadinęs „Dailės” choru.
Šiam chorui vadovavo K. Štau
pas. Repeticijos vykdavusios 
Štaupų garaže. Vėliau, kai įsi
kūrė St. Petersburge Lietuvių 
klubas, choras paliko klubo glo
boje ir pavadinimą pakeitė į 
„Lietuvių klubo choras”. Šio 
mišraus choro dirigentais yra 
buvę: K. Štaupas, M. Stanis, J.
Zdanis, P. Lingis, A. Mateika,
P. Armonas ir dabartinis — V.
Kerbelis.

Antroji suorganizuota dainos 
grupė — vyrų dainos vienetas, 
žinomas kaip Mateikos vyrų

gyvas ir įvairus. Visiems užten
ka darbo bei pasirodymų, atlie
kant programą vietos rengi
niuose bei ruošiant savus kon
certus.

Vasaros metu geroka dalis žie
mos sezono gyventojų išvyksta 
į šiaufę. Pirmieji trys mūsų dai
nos vienetai pradeda darbą tik 
rudenį. Tačiau „Kvartetas” dai
nuoja ištisus metus. Štai ir Lie
tuvių klubo valdybos klubo pa
talpose liepos 4 d. suruoštoje ge
gužinėje, akompanuojant muz. 
A. Jurgučiui, „Kvartetas” pa
dainavo 4 dainas. Paskutinė 
daina buvo atlikta muz. Jurgu
čiui palydint akordeonu. Be to, 
protarpiais D. Mackialienė pa
deklamavo A. Gustaičio du hu
moristinius eilėraščius. Šioje 
klubo gegužinėje, A. Karniui 
vadovaujant ir muz. A Jurgu
čiui akordeonu palydint, labai 
gražiai aidėjo visų kartu dainuo
jamos dainos ir priminė kadaise 
gimtųjų laukų gražiuose pušy
nėliuose ruoštas gegužines ir 
ten dainuotas skambias dainas.

St. Všk.

HOT SPRINGS, AR
KUN. JONAS B. RUSTEIKA 

- JUBILIATAS

Šių metų rugpjūčio 24 d. Jo
nas Rusteika šventė kunigystės 
auksinį jubiliejų. Iškilmingos 
padėkos Mišios buvo aukojamos 
Sacred Heart bažnyčioje — Hot 
Springs Village, Arkansas. 
Koncelebracinėse Mišiose kun. 
Jonas Rusteika buvo pagrindi
nis celebrantas, asistuojamas 
vyskupo Andrew J. McDonald, 
Little Rock ordinaro. Kiti kon- 
celebrantai: prelatas Leo Ried- 
mueller, dekanas ir klebonas St. 
Mary’s bažnyčios Hot Springs, 
AR; prelatas Irwin Lempe iš 
Wichita vyskupijos; kun. Henry 
Fiedorczyk iš Hartford, CT; kun. 
Frank Draudė, Hot Springs 
Village; kun. Andrew Default 
iš H.S.; kun. Jonas Burkus iš
H.S.; kun. Alan Rosenau, St. Jo- 
seph’s ligoninės kapelionas iš 
H.A.; kun. Ralph Bauer iš H.S. 
ir diakonas Bernie Bauer iš 
H.S. Village. Garbės sargyboje 
dalyvavo ketvirto laipsnio Ko-

dainos vienetas. Šią grupę suor- lumbo Vyčiai pasipuošę iškil- 
ganizavo jau amžinybėn iškelia- mių uniforma.
vęs muz. A. Mateika 1982 me
tais. Pradžioje šis vienetas gie
dojo tik bažnyčioje per pamal
das, vėliau pradėjo pasirodyti ir 
įvairiuose renginiuose bei minė
jimuose. Grupėje dainuoja 10-12 
vyrų. Nuo pernykščių metų vie
netui vadovauja muz. Regina 
Ditkienė.

1987 m. įsisteigė moterų dai
nos vienetas, kurio gretose dai-

Vyskupas A. McDonald pasa
kė įdomų pamokslą, gražiai at
siliepdamas apie jubiliatą, Lie
tuvą ir sukaktuvininko tėve
lius. Po pamaldų buvo bendros 
vaišės parapijos salėje, dalyvau
jant porai šimtų svečių, tarp jų 
trys stalai buvo rezervuoti Hot 
Springs lietuviams.

Jonas Rusteika gimė 1919 m. 
birželio 19 d. pietiniame Bos

tone, Mass. Tėvai, Kazimieras 
Rusteika ir Ona Gendvilaitė 
Rusteikienė, priklausė Šv. Petro 
lietuvių parapijai Brockton, 
MA, ir jau nuo 7 metų siuntė 
savo sūnų Jonuką tarnauti šv. 
Mišioms, ką jis tęsė iki pat mo
kyklos baigimo. South Boston 
High turėjo R.O.T.C. (Reserve 
OfFicers’ Training Corps) prog
ramą ir, prieš baigiant tą mo
kyklą, Rusteikai buvo pasiūlyta 
stoti į West Point, bet jis nu
sprendė pasirinkti kunigystės 
studijas. Jas pradėjo Mariana- 
polio kolegijoje, Thompson, CT, 
tęsė Marijonų seminarijoje — 
Hinsdale, IL, ir užbaigė teologi
jos studijas St. Meinrad Semi- 
nary, Indiana. 1945 m. rugpjū
čio 24 d. Šv. Petro lietuvių baž
nyčioje, Brocktone, Jonas Rus
teika buvo įšventintas kunigu. 
Kardinolas Richard Cushing, 
tuo laiku buvęs Bostono arki
vyskupu, padarė išimtį, įšven
tindamas J. Rusteiką gimtojoje 
parapijoje, paprastai tai atlie
kama katedroje arba seminari
jos koplyčioje. Buvo gražus su
tapimas, kad tą pačią dieną kar
dinolas R. Cushing šventė savo 
50 gimtadienį ir ta žinia pateko 
į Bostono laikraščių pirmuosius 
puslapius. Kun. J. Rusteikos 
primicijos buvo toje pačioje baž
nyčioje rugpjūčio 26 d. Jis buvo 
paskirtas į Wichita, Kansas vys
kupiją. Pirmoji parapija, kurio
je buvo vikaru — St. Andrevv's 
bažnyčia, Independence, KS. 
Ten esant teko padėti ir kariuo
menės kapelionui aviacijos ba
zėje. Po pusantrų metų buvo 
perkeltas į Holy Family baž
nyčią Odin, Kansas. 1948 m. pa
skirtas klebonu į St. Mary’s, 
Moline, KS. Čia pastatydino 
bažnyčią ir naujai atidarė nebe
veikiančią mokyklą. Pora metų 
klebonavo St. Martin’s bažny
čioje — Piqua, Kansas. Aštuo
nerius metus buvo klebonu 
Mary Queen of Angels bažny
čioje — Fort Scott, KS, ten 
pastatydamas sporto salę, atre
montuodamas mokyklą. Arkan
sas City, KS, pastatė vienuo
lėms seselėms namus ir atnau- 
jimo mokyklą. Kun. Rusteika il
giausiai (19 metų) išbuvo kle
bonu Sacred Heart bažnyčioje — 
Colvich, KS. Čia jis atnaujino 
bažnyčią, seselių namą, pristatė 
pastatą su klasėmis ir sporto 
sale kreipšiniui. Paskutinė 
Sukaktuvininko parapija buvo 
St. Joseph’s Humboldt, KS. 
1993 m. liepos 1 d. išėjo į pen
siją ir apsigyveno Hot Springs 
Village, Arkansas,

Nors kun. Jonui neteko dirb
ti lietuviškose parapijose, jis 
nenutolo nuo lietuvių, išlaikė 
savo gražią lietuvišką pavardę, 
didžiavosi savo lietuvių kilme, 
jo širdis nuolat jį t raukia į savo 
brolių tarpą. Būdamas pensijo
je, dabar kiekvieną paskutinį 
mėnesio sekmadienį atvažiuoja 
j Hot Springs (arti 20 mylių) ir 
aukoja lietuviams šv. Mišias 
gimtąją kalba, kuria kalba 
stebėtinai gerai ir taisyklingai. 
Prieš pamaldas klauso išpažin
čių. Kun. Jono pamokslai yra 
pamokantys ir dvasiniai mus 
stiprina. Būdamas kuklios 
prigimties, savo pamokslą po 
auksinio jubiliejaus, užbaigė 
šiais nuoširdžiais žodžiais: „Nie 
ko daugiau nebegaliu pasakyti, 
kaip tik — Viešpatie, nesu ver
tas, kad ateitum į mano širdį”.
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Lietuvos Vyčių veikla

„PAGALBA LIETUVAI”

NAUJAS PROJEKTAS

„Pagalba Lietuvai”, Lietuvos 

Vyčių padalinys, ruošia pietus 

sekmadienį, spalio 8 d., Šv. An 

tano parapijos salėje, tuoj po 

10:30 v.r. šv. Mišių. Visas 

pelnas skiriamas 27-to talpin- 

tuvo pasiuntimo išlaidoms pa

dengti. Šis talpintuvas bus skir

tingas negu ankstyvesni. Bus

Hot Springs lietuvių vardu 
linkiu Jubiliatui sveikatos ir 
Dievo malonės kupinų ateities 
gyvenimo dienų.

Salomėja Šmaižienė

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4*47 W. 103 St., Oak Lswn, IL

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

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE - AKIŲ LIGOS 

3900 W. 95 St. Tat. (708) 422-0101
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v p p -7 v v antrd 12 30-3 v p p 
Irečd uždaryta kelvd 1 3 v p p 

penkt ir šeštd 9 v r -12 v p p

6132 S. Kadzla Ava., Chicago 
(312) 778-8909 arba (312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja

3315 W 55th St . Chicago. IL
Tai. (312) 476-2112

9525 S 79th Avė Hickory Hills, IL
Tai. (708) 598-8101
Vai pagal susitarimą

Tai. kabineto ir buto: (708)652-4159 
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Ava., Cicero

Kasdien 1 iki 8 v v 
išskyrus treč Šešt 12 iki 4 vai p p

OR. PETRAS V. KISIELIUS

INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 
gydymas bei chirurgija

172 SchNIar Si., Elmhurst. IL 60126 
708-641-2609

Valandos pagal susitarimą 
Vakarais ir savaitgaliais tai. 706-634-1120

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS

7722 S. Kedzie, Chicago 60652 
Tai. 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. tai. (312) 471-3300 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.

KARDIOLOGAS ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kadzla Ava., 
Chicago, III. 60652

• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba
• Redakcija straipsnius taiso 
savo nuožiūra Nesunaudotų 
straipsnių nesaugo Prašome 
siunčiant pasilikti kopiją

renkami padėvėti drabužiai 

seneliams ir vaikučiams. Taip 

pat bus negendantys maisto pro

duktai, knygos ir žaislai. Tal

pintuvas spalio mėnesio pabai

goje bus siunčiamas seselėms 

vienuolėms Utenoje. Talpintu 

vas turėtų pasiekti nurodytą 

vietovę prieš Šv. Kalėdas. Visuo

menė kviečiama dalyvauti pie

tuose, o taip pat prisidėti ir pa

remti „Pagalba Lietuvai” veik 

lą. Auka dalyvavimo pietuose 

15 dol. asmeniui. Bilietus gali 

ina įsigyti pas Onute Svlenienę 

ir Regina Juškaitę Šv. Antano 

parapijoje ir pas Lillian Petra- 

viečius Dievo Apvaizdos para 

pijoje.
Regina Juškaitė

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

9830 S. Rldgeland Avė. 
Chicago Rldge, IL 60415 

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

312-735-7709

Cardlac Dlagnosls, Ltd.
6132 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60629 
Tel. 312-436-7700

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

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS 

CHIRURGIJA
1185 Dundee Avė., Elgln, III. 60120 

Tel. (708) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Roberte Rd., Hickory Hllle, IL
1 mylia | vakarus nuo Harlem Avė

Tel. (708) 598 4055
Valandos pagal susitarimą

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS 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 

Vizitai apmokami Medicare
Kabineto tel. (312) 776 2880 

Namų 708-448 5545
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Community ligoninėms

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Avė. (prie Ausim) 

Valandos pagal susitarimą
Tel. (312) 585 7755

ARAS ŽLIOBA, M.D
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS
Good Samerltan Medlcal Cenler- 

Napervllle Cempua 
1020 E. Ogden Avė., Sulte 310, 

Napervllle IL 60563 
Tel. 708 527 0090 

Valandos pagal susitarimą
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MAŽOSIOS LIETUVOS 
GENOCIDAS
JONAS DA1NAUSKAS

1944 m. spalio 16 d. Trečiojo 
Gudijos fronto vadas, armijos 
generolas Ivanas Černiachovs 
kis (1945 m. palaidotas Vilniu
je, jam iki šiol ten stovi didelis 
paminklas), pasirengęs pulti 
Rytprūsius, savo įsakyme ka 
riuomenei skelbė: „...Dabar mes 
stovime priešais urvą, iš kurio 
fašistiniai grobikai mus 
užpuolė. Mes liksime patenkinti 
tik tada, kai visus juos išnaikin
sime. Jokio pasigailėjimo — 
nesigailėkite nė vieno... Ne
reikia iš Raudonosios Armijos 
kareivių reikalauti, kad jie 
darytų malones. Jie dega neapy
kanta ir keršto troškimu. Iš fa
šistų krašto turi likti 
dykuma...”

O Sovietų rašytojas-žurnalis- 
tas (ilgus metus gyvenęs Vaka
ruose) llija Erenburgas tada 
parašė tekstą propagandinio 
lapelio, skirto Sovietų kariams, 
kuriame šaukė: „Žudykite! 
Žudykite! Žudykite! Juk nėra 
tokio tarp jūsų, kuriam būtų 
nekaltų vokiečių. Kalti visi — ir 
gyvieji, ir negimę! Sekite drau
go Stalino direktyva visiems lai
kams sutraiškyti fašistinį žvė
rį jo paties urve. Išprievartauki 
te vokiečių moteris ir tokiu 
būdu palaužkite jų rasinį išdi
dumą. Paimkite jas sau kaip 
grobį. Žudykite, šlovingieji ir

Nuotr. Prano Abelkio

nenugalimieji raudonarmie
čiai!”

1944 m. spalio 16 d. Raudono
sios armijos tankų grupė iš rytų 
įsiveržė į Rytprūsius, Gumbinės 
kryptimi, nors po poros dienų 
rusai buvo sulaikyti ir vokiečių 
kariuomenė pajėgė atstumti at
gal įsiveržusius rusų dalinius. 
Grįžę vokiečių kariškiai ypač 
Nemirkiemio (vok. Nemmers- 
dorf, dabar Majakovskoje) mies
telyje (10 km į pietvakarius nuo 
Gumbinės) bei jo pakraščiuose 
rado neišpasakytai žiaurius 
vaizdus.

Karaliaučiaus Volksturmo 
viena kuopa, gavusi įsakymą 
aptvarkyti (po rusų užpuolimo) 
Nemirkiemį, pranešė: „Dar 
prieš Nemirkiemį, Sodėnai-Ne- 
mirkiemis kryptimi, radom pa
bėgėlių vilkstinę sunaikintą. 
Visi vežimai tankų buvo visai 
sudaužyti. Vežimuose bėglių 
turėta manta buvo išdraskyta. 
Tai buvo bėgliai nuo Gumbinės. 
Jokių gyventojų nebuvo. Iš 
dešinės pusės buvo karčiamos 
,,Weisser Krug”, pirmajame 
kieme buvo vienas gardinis 
vežimas, prie kurio keturios 
nuogos moterys, nukryžiavimo 
padėtyje, buvo vinimis 
prikaltos. Ten pat, Gumbinės 
kryptimi, už karčiamos „Roter 
Krug” buvo kluonas. Prie abiejų

to kluono durų buvo prikaltos, 
nukryžiavimo padėtyje, labai 
kruvinos dvi nuogos moterys 
(visų moterų rankos buvo 
prikaltos vinimis)”.

Butuose ir iš viso ten buvo ras
ta 72 moterų (įskaitant ir 
vaikus) ir vieno 74 metų 
amžiaus vyro lavonai, žvėriškai 
nužudyti. Tik keli lavonai turėjo 
šūvius į pakaušį. Kelių kūdikių 
galvos buvo suskaldytos 
kažkokiu kietu įnagiu. 
Viename bute buvo rasta sofo
je sėdinti virš 80 metų senutė, 
kurios pusė galvos buvo atkirs
ta, kirviu ar kastuvu. Visi tie la
vonai buvo sugabenti į kapines, 
kur turėjusi atvykti kažkokia 
užsienio gydytojų komisija. Per 
tris dienas tai komisijai nea
tvykus, visi nužudytieji buvo 
palaidoti. Tik į penktą dieną at
vyko gydytojų komisija ir visi 
palaidotieji buvo vėl iškasti. 
Apžiūrėjus nužudytųjų lavonus, 
gydytojai vieningai konstatavo, 
kad visos moterys (įskaitant ir 
8-12 metų mergaites) buvo 
išprievartautos, net ir toji 84 
metų senutė. Visi jie buvo 
Nemirkiemio gyventojai. Tarp
tautiniam Kariniam tribunolui 
Nuernberge, buv. vok. ka
riuomenės parašiutininkų 
kuopos vadas vyr. Įeit. dr. Hen- 
rich Ambeger parodė, kad jis 
matė ant kelio iš Nemirkiemio 
Gumbinės kryptimi, prie 
Ungurės (Angeraip) upelio, rusų 
tankų sutraiškytus ne tik 
vežimus bei arklius, bet moteris 
ir vaikus, „plokščiai įspaustus 
į žemę”. Kelio pakraščiuose ii 
kiemuose gulėjo lavonai civilių 
žmonių, kurie buvo ne kovos 
veiksmų užmušti, o planingai 
nužudyti. Kelio pakraštyje, 
sako, susirietusi sėdėjo sena mo
teris, šūviu į pakaušį nužudyta. 
Čia pat gulėjo kelių mėnesių 
kūdikis, iš arti šūviu į kaktą 
nušautas, nes kulkos įėjimas 
buvo apsvilintas, o pakaušyje 
kumščio dydžio žaizda. Keli ki
ti lavonai neturėjo šaunamų 
žaizdų ir, atrodo, buvo nužudyti 
kastuvais ar šautuvų buožėmis, 
nes veidai buvo sutraiškyti. 
Vienas vyras buvo prikaltas 
vinimis prie kluono durų. Tarp 
Ungurės bei Romintos esančiose 
vietovėse panašių nužudymų 
buvo labai daug. Vokiečių ka
riuomenės 4 armijos generalinio 
štabo šefas generolas Erich 
Dethleffsen, JAV teismui Nau
jame Ulme, 1946.VII.5 d. paro 
dė: ,,... 1944 m. spalio mėn. 
laikinai užėmę vietoves į pietus 
nuo Gumbinės ir iki Nemir
kiemio, daugelyje vietų civilius 
gyventojus kalė prie kluonų 
durų ir sušaudė. Nužudytos mo
terys buvo išprievartautos. Ten 
pat 50 prancūzų karo belaisvių 
rusų kareivių buvo nušauti. Tai 
įvyko 48 valandų laikotarpyje. 
Panašių parodymų yra daug, 
ypač iš tų vietovių moterų, ku
rios išliko gyvos. Tarpe 
Nemirkiemio nužudytų buvo B.

Aschmoneit 70 metų. Vienas 
Nemirkiemio gyventojas 
pasakojo, kad rusų kariai, įsi
veržę su tankais į tą miestelį, 
per garsiakalbį vokiečių kalba 
šaukė, kad „gyventojams nieko 
neatsitiks, kad jie neturi slaps
tytis”. Sako, kaip tik tie, kurie 
patikėjo tais rusų žodžiais, jų 
paliudyti negali...

To trumpo, porą dienų tru
kusio, įsiveržimo Gumbinės - 
Nemirkiemio rajono veik 
kiekvienoje vietovėje tada 
nužudė 10 - 20 - 30 civilių 
gyventojų, net kūdikių, o dau
giausia moterų. Tai buvo Tary
bų rašytojo Erenburgo raginimo 
„žudyti! žudyti! gėleles”, tada 
paliudytos nužudytų, nukankin
tų lavonų. Tačiau tai buvo tik 
„menkutės gėlelės”, palyginus 
su tomis masinėmis žudynėmis, 
kankinimais, prievartavimais, 
plėšimais, deginimais, kurie 
Rytprūsius ir Mažąją Lietuvą 
užgriuvo, pradedant 1945 m. 
sausio mėnesiu. Tik toks skir
tumas, kad to masinio genocido 
aukos liko nepaliudytos fotogra
fijų ar gydytojų komisijų. 1945 
m. sausio mėn. Rusų ofenzyva 
atėjo iš pietvakarių pusės, 
pirmiausia palietusi tas Rytprū
sių vietoves, kurias Stalinas sa
vavališkai priskyrė Lenkijos 
Liaudies respublikai

Štai sausio 29 d. ryte Sensbur- 
go apskrityje į Runschendorf 
stambų ūkį (kai apylinkėje jokių 
karo veiksmų jau nebuvo) atėjo 
trys rusų kariai. Jie, linksmai 
bejuokaudami, ištraukė iš 
kišenės butelį degtinės ir pa
reikalavo, kad šeimininkas su 
jais eitų į (kitą) kambarį. Po 
trumpo laiko ten pasigirdo šū
vis, o rusai grįžo į virtuvę, 
automatinių pistoletų ugnį 
paleido į visus, ten buvusius, 
civilius gyventojus. Nušautųjų 
tarpe buvo dvi moterys iš Treu- 
burgo apskrities, viena su tri
mis vaikais (kurių jauniausias 
buvo 6 mėnesių), o kita — su 
dviem vaikais. Bėgančias lau
kan, kelias moteris rusai nušo
vė lauke. Grįžę atgal, rusai 
nušovė du senius ligonius, 
gulėjusius lovoje ir pribaigė 
porą sužeistų, gulėjusių ant 
grindų. Vasario 1 d. kaimynai 
bendroje duobėje palaidojo iš 
viso 14 nužudytu.

Ungurapės vakarinėje dalyje 
rusų tankai sulaikė didelę bėg
lių vilkstinę. Visi žmonės, net ir 
ligotieji, buvo išmesti iš vežimų. 
Visa jų manta buvo išdraskyta, 
apiplėšta, arkliai iškinkyti, o 
vežimai nustumti nuo skardžio 
žemyn ir sudaužyti. Nepai
sydami tų bėglių būrio, rusai čia 
pat pradėjo masinį ir sadistinį 
moterų prievartavimą. Ten 
pakelės grioviuose buvo pilna 
išprievartautų moterų, baisiai 
sužalotų lavonų. Johannischoe- 
he vietovėje apie šimtas rusų 
kareivių išprievartavo ir 
nužudė motiną bei tris dukteris 
(kurių vyriausia buvo kokių 12,

o jauniausia apie 8-rių metų). 
Renschendorfe 16 pabėgėlių iš 
Goldapės (15 moterų ir vienas 
senas vyras) rusų karių buvo su
sodinti ratu ant žemės ir iš au
tomatinių pistoletų sušaudyti. 
Tame pat kaime du rusai kariai, 
įsiveržę į vieną butą ir puolę 
prievartauti 14 ir 16 metų mer 
gaites, jų tėvą, bandžiusį jas 
užstoti, nušovė. Vasario 1 d. prie 
Drigelsdorf, surinkęs 32 
žmones, daugiausia pabėgėlius, 
rusų 12-15 karių dalinys, 
karininko vadovaujamas, susta
tęs tuos sulaikytus pakelės grio
vyje, čia pat visus sušaudė. Veik 
visuomet nužudytų vyrų batai 
ir net kojinės buvo žudytojų 
paimami.

Daugumas grąžinamų bėglių 
vilkstinių žmonių buvo suvaryti 
į stovyklas, darbo komandas, 
rusų karinių vienetų „vergų” 
stovyklas. Taip Girdavos (Ger- 
dauen, dabar Železnovodsk) ap
skrityje buvo sudaryta, vien mo
terų komanda žuvusiems lai
doti. Pirmą dieną jos palaidojo 
17 pasikorusių moterų bei 
vaikų. Toliau buvo 28 vyrų la 
vonai, nužudyti žiauriausiu 
būdu. Po to teko rinkti iš vieno 
dvaro kūdros lavonus, nors tai 
buvo tik sukapotų kūnų dalys. 
Tos laidojimo komandos kelios 
moterys buvo pasiųstos į 
Schoenfliess vietovę. Jos grįžu
sios papasakojo, kad į tą vietovę 
sovietai buvo suvarę visas 
apylinkių nėščias moteris, 
kurios ten karių buvo sadis
tiškai nukankintos. Ten buvo 
apie 300 nėščių, žiauriausiai 
nužudytų moterų.

Nebuvo nei vienos gyvenvie
tės Rytprūsiuose, Mažojoje Lie
tuvoje, kurioje nebūtų masinio 
žmonių žudymo, gyvų žmonių 
deginimo, kankinimo, masinio 
prievartavimo, naikinimo, plė
šimo. Kai 1945.IV.9 d. kapi
tuliavo Karaliaučiaus tvirtovė, 
sovietų vadovybė Karaliaučių 
atidavė 6 dienoms savo karių 
sauvalei — žudymui, prievar
tavimui, plėšimui.

Po to vyko masiniai išvežimai 
(pradedant 1945 m. vasario 
mėn.), virtinė koncentracijos 
stovyklų ir dirbtinis badas 
visame krašte. To Mažosios 
Lietuvos genocido savitas liu
dininkas yra garsusis rusų rašy
tojas A. Solženycinas, savo 
poemoje „Prūsiškos naktys”, 
kur pavydėdamas to krašto ūkio 
pastatams bei keliams, rašo, 
kad ten visur siautė liepsnos — 
kiek kaimų, tiek gaisrų. Degan 
čiame vokiškame tvarte uždary
tos karvės gailiai mykia... Na 
ką gi, mielosios karvutės, — 
juk jūs ne mūsiškės!.. Per rūkus, 
dūmus, žiežirbas eidami, Euro
pos nugalėtojai, rusai, į mašinas 
sau kraunasi: žvakes, vynus, si
jonus, paveikslus, seges, palai
dines, rašomąsias mašinėles su 
nerusišku šriftu, namų apy
vokos smulkmenas, šakutes, 
taureles, batukus, šukas,

Danutė Bindokienė
V

Švytuoklė krypsta
atgal

Su Labor Day Amerikoje pa
prastai prasideda būsimųįų pre
zidento rinkimų kampanija. 
Nors rinkimai iš tikrųjų dar toli 
— bus tik kitais metais, bet jau 
visas būrys norinčiųjų kandida 
tuoti išlenda lyg yla iš maišo su 
savo programomis, kurios tu
rėtų „užlyginti visas duobes ir 
nukasti visus kalnus”, kad 
Amerikoje įsiviešpatautų tikras 
rojus.

Respublikonų partijos gretose 
labai tvirtai reiškiasi senatorius 
Bob Dole. Nepaisant savo bran
daus amžiaus, praėjusį savait
galį jis aplankė keletą JAV 
Vidurio vakarų vietovių ir visur 
pasakė karštas kalbas. Nėra 
abejonės, kad tokių ir dar „karš
tesnių” kalbų artimoje ateityje 
girdėsime ne tik iš senatoriaus 
Dole, bet ir iš kitų, norinčių tap
ti JAV prezidentu. Iki rinkimų 
visi pradėsime tiesiog skęsti 
tose žodžių srovėse ir niekas ne
benorės jų klausyti, bet pačioje 
pradžioje įdomu išgirsti, kurion 
pusėn valstybės vairą žada 
sukti bent žymesnieji kandida
tai.

Bob Dole, kalbėdamas India- 
napolyje, pakartojo kai kurias 
mintis, pastaruoju metu vis la
biau aidinčias Amerikos vidaus 
politikoje, būtent — imigrantų, 
jų teisių bei privilegijų pro
blemas. Nors nuolat tebetvir
tinama, kad Amerika yra mar
gaspalvė imigrantų šalis, jų dar
bu pastatyta, prakaitu aplais
tyta, tačiau jau pasigirsta ir ki
ti balsai, kad per daug imi
grantų įsileidžiama į šį kraštą, 
kad jie iš vietinių gyventojų 
„atima” darbus, naudojasi viso
mis privilegijomis ir valdžios 
teikiama pašalpa, o amerikie
čiai — „skursta”. Negana to, 
amerikiečių ir net pačios Ameri
kos tapatybė dingstanti imi
grantų atsivežtos kultūros 
įtakoje, kuri, užuot kūrusi vien
tisą visuomenę, ją skaldo į dau
gybę dalelyčių. Čia paprastai 
pirmiausia paminimas dvikal- 
biškumas, didžiuosiuose Ameri
kos miestuose beveik visuotinai 
priimtas kaip kasdieninio gyve
nimo būtinybė. Kone visose val
diškose (ir daugelyje privačių) 
įstaigose galima susikalbėti ne 
tik angliškai, bet ir ispaniškai. 
Dvikalbiškumas jau įprastas 
reiškinys net mokyklose: moki
nių tėvai reikalauja, o švietimo 
vadovybė sutinka, kai kuriuos 
mokomuosius dalykus pateikti 
ir ispanų kalba.

Ne tik švietimas, bet ir vers
las, ir politika gerokai orien-

gobelenus, svarstykles... štai... 
motina dar gyva, ant matraco, 
o duktė — mergaitė jau neiš-

tuojasi į imigrantų bei va
dinamųjų „mažumų” reikala
vimus, nusigręžiant nuo „dau
gumos”, kuri pastaruoju metu 
jau atsisako būti „tyli”. Protes
tuojama ir prieš pagrindinių 
Amerikos vertybių ignoravimą, 
nes tos vertybės kaip tik iš 
daugiaetninės, daugiakalbės, 
daugiarasinės gyventojų masės 
padaro vieningą, tvirtą vals
tybę, kurios valdymosi ir gy
venimo būdo galbūt pavydi 
geroka pasaulio dalis.

Bob Dole, kaip ir kai kurie 
kiti politikai, pasisakė prieš dvi- 
kalbiškumą ir savos — ameri
kietiškos — kultūros nuverti
nimą dėl tariamų praeities nu
sižengimų vienai ar kitai 
rasinei bei etninei grupei. 
„Kalba yra tie klijai, kurie su
jungia mus į vienalytę visuo
menę”, — pabrėžė Dole, pridur
damas, kad laikas į gyventojų 
sąmonę sugrąžinti nuovoką, ką 
reiškia būti amerikiečiu.

Iš dalies tai suprantamas ir 
sveikintinas reiškinys, bet ir 
savaip pavojingas tiems ameri
kiečiams, kuriems svarbu iš
laikyti savo tautinę tapatybę. 
Pažiūros į imigrantus šiame 
krašte krypsta tai į vieną, tai 
vėl į kitą pusę. Kai po Antrojo 
pasaulinio karo į JAV atvyko 
didžioji pabėgėlių iš Europos 
spūstis, amerikiečiai tebepropa 
gavo „tautybių suvirinimo 
katilo” sąvoką, ragindami kuo 
greičiau „tapti tikrais amerikie
čiais”. Į kitataučius buvo žiū
rima su nepasitenkinimu ir 
nepasitikėjimu, bet per kelis 
dešimtmečius tos pažiūros labai 
pakito ir viskas, kas „importuo 
ta” — taigi ir žmonės — tapo ma
dinga, įdomu, o sava „prekė” — 
prasta. Dabar pasirodo ženklų, 
kad švytuoklė svyra atgal, nors 
tas vyksmas dar labai menkas. 
Nesėtiiai Amerikoje vienas 
teisėjas įsakė meksikietei mo
tinai su savo penkerių metų 
dukryte nekalbėti ispaniškai, 
nes tuo daroma mergaitei 
skriauda. Tas epizodas sukėlė 
protestus, bet jau pats faktas, 
kad į šeimos vidaus reikalus 
įsikišo teismas, verčia susi
rūpinti. Čia ne pro šalį prisimin
ti ir lietuvišką pasaką apie gob
šą, kuris, per daug norėdamas, 
galop nieko nelaimėjo. Galbūt 
kai kurios etninės grupės, reika
laudamos sau neribotų lengva
tų iš naujosios tėvynės, pačios 
jai nieko nežadėdamos duoti, 
atsidurs tos lietuviškos pasakos 
daugnoro žmogelio rolėje.

tesėjo., mergina su klaikiomis 
akimis maldauja „Toete mich

(Nukelta į 5 psl.)
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Bolševikinės valdžios tikslas buvo — Lietuvos žemės 

ūkį sutvarkyti taip, kaip jie jį buvo sutvarkę Rusijoje 
ir kitose Sov. Sąjungos respublikose. Pagrindinis tikslas 
buvo, kad šie naujai pertvarkyti ūkiai sukauptų galimai 
daugiau maisto gaminių Raudonajai armijai. Kadangi 
jau visa Sov. S-ga buvo nualinta, tai reikėjo galimai 
daugiau maisto produktų išgauti iš Lietuvos ūkio.

Gaminių išvežimas buvo organizuojamas su tam 
tikromis iškilmėmis ir demonstracijomis. Kiekvieną 
rudenį, nuėmus derlius ir paskerdus per vasarą nupenė
tus gyvulius, buvo organizuojamos, taip vadinamos „rau
donosios gurguolės". Partijos buvo įsakyta šiomis de
monstracijomis parodyti, kad kolūkiai gerai gyvuoja, 
daug gamina ir noriai šiuos gaminius atiduoda valdžiai.

Paskirtą dieną visi ūkininkai būdavo suvaromi su 
savo arkliais ir vežimais. I tuos vežimus būdavo sukrau
nami grūdų ir daržovių maišai, o taip pat ir gyvi 
gyvuliai Arkliai ir vežimai būdavo papuošiami gėlėmis 
ir vainikais, o vežėjams dar „ant linksmumo” duodavo 
išgerti. Važiuodavo dainuodami bolševikiškas dainas. 
Priekiniuose vežimuose įtvirtindavo didelius plakatus

apie Stalino saulę ir žmonių ištikimybę jam. Kiekvie 
name vežime įtvirtindavo po raudoną vėliavą. Gurguoles 
lydėdavo ginkluoti sargybiniai ir raiti stribai.

Jie turėjo šias gurguoles lydėti iki geležinkelio sto
čių ir žiūrėti, kad visos gėrybės būtų tvarkingai pakrau
tos į vagonus. O tie vagonai su visomis Lietuvos kolū
kiuose užaugintomis gėrybėmis išriedėdavo į „plačiąją 
tėvynę”.

Tokias gurguoles, prikrautas visokių gėrybių, labai 
dažnai užpuldavo partizanai. Didelę dalį šių gėrybių 
atimdavo ir išdalindavo saviems žmonėms. Bet, žinoma 
kartais žūdavo ir nekalti kolūkiečiai.

Kolūkiai buvo „pakrikštyti” skambiais bolševikiškais 
vardais ir tuo pačiu buvo sunaikinti senieji mūsų kaimų 
vardai. Straipių ir Pagervių kaimuose buvo sukurtas 
„Pergalės” kolūkis. Šventupiu ir Rudeliškių apylinkėse 
— „Aušros” kolūkis. Kruopiuose liko Kruopių kolūkio 
vardas. Bet šis kolūkis buvo paverstas tarybiniu ūkiu.

Pasiklausius senųjų žmonių kalbų, susidaro vaizdas, 
kad tuo metu žmonės jau kiek mažiau priešinosi ko 
munistų valdžios prievartai. Pagaliau jau nebuvo likę 
tų, kurie būtų pajėgūs pasipriešinimui. Vis dėlto dar 
daug žmonių ir tada nukentėjo. Mūsų kolūkių 
apylinkėse veikė jauni partizanai: Maskoliūnas, Ge- 
džius, Beleckis. Juos visus sunaikinti skubiai nepavyko. 
Tad saugumo agentai nakčia sudegino visų trijų parti
zanų tėvų sodybas.

Pirmieji tikrieji kolūkiečiai buvo bežemiai ir visai 
nuskurdę ūkininkai. Jie visi buvo valdžios statytiniai. 
Kolūkiuose darbų organizavimas vyko labai primityviai.

Buvo tik nauja, iš Rusijos atvežta kolūkių kūrimo idėja. 
Tačiau niekas nesuprato, kaip tą idėją reikia kolūkiuose 
įgyvendinti. I kolūkių administraciją valdžia paskyrė 
labai daug svetimšalių žmonių. Jie turėjo aklinai 
vykdyti Maskvos įsakymus ir įvairias instrukcijas. Jie 
šiuos potvarkius turėjo pritaikyti Lietuvos gyvenimo 
sąlygoms. Tačiau tos sąlygos kolūkiečiams buvo labai 
sunkios.

Kolūkius reikėjo organizuoti labai skubiai. Tačiau 
tada kolūkiai neturėjo jokio turto ir jokių priemonių. 
Ir niekas nesirūpino jiems pagelbėti. Žmonės buvo 
verčiami dirbti labai sunkiai ir ilgas valandas. Visi ūkio 
darbai turėjo būti atlikti žmonių jėgomis ir naudojant 
arklinius padargus. Šie visi padargai buvo atimti iš 
turtingesnių ūkininkų. Tačiau dirbti reikėjo geroje nuo
taikoje ir dažnai net su daina ir visai negalvojant apie 
bet kokį atlyginimą už darbą.

Atseit, juk viskas, visas turtas, gėrybės, derlius ir 
duona yra visų nuosavybė. Visi yra lygūs. Nebėra nei 
ponų, nei vergų, tad visi ir turto turi po lygiai. O tuo 
pačiu tikrumoje niekas nieko neturi. Viskas priklauso 
valdžiai ir „plačiajai tėvynei”. Tad tokia buvo 
pagrindinė kolūkių kūrimo idėja. Tos idėjos turėjo visi 
aklinai laikytis ir ja tikėti.

Kolūkiuose nebuvo jokių techniškų įrengimų ar 
mašinų, nebuvo nei sėklinės medžiagos, nei trąšų. Tik 
kiek vėliau kai kurie stipresnieji kolūkiai galėjo įsigyti 
traktorių. Jie būdavo atgabenami iš Rusijos. Jų pajė
gumas buvo labai silpnas, galėjo patraukti vos du plū
gus. Keliems kolūkiams buvo parūpintas ir vienas kom

bainas javų derliams surinkti. Tačiau tie įrengimai 
nuolatos sugesdavo. O jiems sutvarkyti nebuvo įmanoma 
gauti atsarginių dalių. Tad ir ši technika daugiausiai 
rūdydavo kolūkių kiemuose.

Vėliau buvo suorganizuota mašinų traktorių stotis 
(MTS) ir Saunorių kaime arklių nuomavimo stotis 
(ANP). Šios stotys buvo sukurtos nacionalizavus dar 
likusių ūkininkų turimus padargus ir arklius. Darbyme
čiu kolūkiai galėjo pasinaudoti šių stočių patarnavimais. 
Bet vis dėlto daugiausia visų ūkių darbų tekdavo atlikti 
žmonių jėgomis.

Javų nuėmimas buvo atliekamas arklių traukia
momis kertamosiomis mašinomis, kurios dar buvo likę 
pas ūkininkus iš anų senųjų laikų. Žmonės, kaip ir 
seniau, būriais sekė tas mašinas, rinkdavo pėdus ir 
statydavo į gubas. Kiek pradžiovinę, arkliniais vežimais 
vežė į daržines ir kuldavo medinėmis mašinomis. Šių 
mašinų našumas buvo labai mažas. Bet buvo geriau, 
negu kulti spragilais.

Kolūkiai kūrėsi, bet nebuvo jokių ūkio trobesių. 
Javams ir gyvuliams naudodavo buvusių „buožių” 11 k u 
sius tvartus ir daržines. Statybos vyko labai pamažu ir 
sunkiai. Kolūkiai negaudavo statybinių medžiagų. Šiuo 
atveju irgi turėdavo pasireikšti pirmininkų sumanumas 
Jie turėdavo susigaudyti kam ir kiek duoti kyšių, kad 
gautų reikiamas medžiagas

(Bus daugiau)
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PASISAKYMAI 
LIETUVIŠKOJE SPAUDOJE

Ligos nuo įprastų darbų su- 
trugdytas.kiek pajėgiau, skai
čiau lietuvišką spaudą: Lietuvo
je ir išeivijoje. Kai kas atkreipė 
mano dėmesį maloniai, kai kas 
mažiau, o dėl vieno kito dalyko 
esu gundomas pareikšti savo 
žodį.

Kas pirmiausia atkreipė ma
no dėmesį, tai prel. A. Bartkaus 
pareiškimas lietuviškai spaudai 
išeivijoje, kad Kolegija nieko 
bendra neturi, t.y. nesiima jo
kios atsakomybės dėl mano pa
sirodžiusių trijų tomų atsimini
mų „Nuo Dusios iki Tiberio”. 
Atrodytų, kad mano atsimini
mai daro kažkokią žalą Šv. 
Kazimiero kolegijai Romoje. Jei 
taip būtų, manau, prel. A. Bart
kus man turėtų apie tai pasa
kyti. Būtų buvusi ne jo, bet 
mano pareiga painformuoti lie
tuvišką visuomenę, kad už at
siminimus imu visą atsakomy
bę tik aš asmeniškai, o ne prel. 
Bartkus, nei juo labiau Kolegi
ja. Aš iki šiolei negavau jokių 
priekaištų. Stengiausi rašyti 
tiesą, nupasakoti faktus iš 
vienos ir kitos pusės, kad skai
tytojas pats susidarytų nuomo
nę. Ne viską parašiau, ką žino
jau, kad nepažeisčiau kai kurių 
asmenų gero vardo. Jei ką būsiu 
užgavęs, atsiprašau. Rašiau pa
gal sąžinę, minėdamas, ar inter
pretuodamas faktus. Dabar jau 
prieinami KGB archyvai, at
skleidžia daug daugiau nemalo
nių žinių. Jos skaudžiai patvir
tina faktus, apie kuriuos aš tik 
prabėgomis praėjau.

Prel. A. Bartkui esu dėkingas, 
kad savo komunikatu padarė 
mano atsiminimų knygoms re
klamą. Laukiu kritiškų recen
zijų. Jų nebijau. Tik vieną iki 
šiolei parašė „Tėviškės žiburiuo
se” kun. dr. B. Cukuras. Jam
pasiunčiau padėką su savomis 
pastabomis. Juk visada naudin
ga išgirsti ir kitą pusę. Dispu- 
tando res clerescit! Būčiau dė
kingas prel. A. Bartkui, kad jo 
girdimus atsiliepimus, ypač dėl 
Kolegijos, man leistų žinoti. 
Gyvename arti, bet atrodo lyg 
būtume svetimi.

Šiais metais Kolegija turėtų 
pradėti švęsti savo 50 metų 
egzistavimo sukaktį. Girdžiu, 
kad projektuojama šią sukaktį 
minėti 1998 metais, kada šv. 
Sostas teisiniai pripažino mūsų 
Kolegiją, nors de facto ji pradėjo 
egzistuoti 1945 m. rudenį. Šios 
sukakties proga aš ėmiausi ra
šyti šios mūsų brangios įstaigos 
istoriją. Neprašiau prel. A. Bart
kaus, dabartinio rektoriaus, lei
dimo. Tikiuosi, kad nebus pro
testuojama, kai šis veikalas 
išeis iš spaudos.

Sudomino mane ir dr. K. Gir
niaus straipsnis, išspausdintas 
„Naujame Židinyje”. Juo komen
tuojama popiežiaus Jono Pau
liaus enciklika „Veritatis 
Splendor”.

Atkreipė mano dėmesį visų 
pirma straipsnio pavadinimas 
„Veritatis Splendor ir dorovės, 
teorijos”.

Kiekviena enciklika yra 
oficialus mokančios Bažnyčios 
mokymas ir jis įpareigoja ti- 
tikinčiuosius. Lyginti encikliką 
su teorijomis, ar atskirų autorių 
nuomonėmis yra nesusiprati
mas. Bažnyčioje visada buvo 
klaidingų mokytojų. Kristus 
pakartotinai įspėjo saugotis 
klaidingų pranašų. Jų yra mūsų 
laikais gal net daugiau, negu 
kada. Tai įvairūs teologai, 
kurie, nepajėgdami kitaip su
laukti populiarumo, jo sulaukia 
įvairiais pareiškimais, kurie 
nesiderina su Evangelijos ir 
Bažnyčios mokymu, ypač dėl 
moralės. Reikalauti mažiau, 
leisti daugiau, pateisinti silpny
bes, vyriausią moralinio elgesio 
normą laikyti individualine są
žine, kaipgi neišauks, nelaimės 
populiarumo? Juo labiau, kad 
tai remia, ir net kartais ap

moka, tam tikros tarptautinės 
piktojo jėgos. Nežinau, ar dr. K. 
Girnius tiki, kad tokios jėgos, 
ypač antgamtinės, egzistuoja. 
Autoriaus minimi kai kurie ka
talikų teologai skleidžia klaidin
gas idėjas, klaidingą mokymą. 
Kai kurie jų, su K. Rahneriu 
priešakyje, buvo atitinkamo 
Bažnyčios autoriteto įspėti, kaip 
ir pats Haeringas. Ši buvo ir 
priežastis, kodėl šv. Tėvas rado 
reikalinga paskelbti minimą en
cikliką. Ir ji nėra kokia teorija, 
kuri gali būti lygiomis statoma 
su skleidžiamomis klaidingomis 
nuomonėmis. Dr. K. Girnius 
kalba apie teorijas, kur tėra tik 
paskiros nuomonės ar paprastos 
prielaidos. Teorija yra kažkas 
daugiau, negu prielaida, nuo
monė ar hipotezė.

Po ilgo popiežiaus minčių bei 
teigimų svarstymo ir vertinimo, 
lyginant su įvairiomis priešin
gomis nuomonėmis, dr. K. Gir
nius straipsnį baigia pastabo
mis, kurios labai mane stebina. 
Visų pirma drąsiai teigia, kad 
nė viena moralinė teorija nėra 
visuotinai priimta, net ir kata
likų tarpe. Išeitų taigi, kad ir 
popiežiaus enciklika tėra tik 
viena teorijų, kurią galima 
priimti, ar nepriimti. Juoba, 
kad dėl jos kritiškai pasisakė 
kai kurie žinomi teologai. Čia 
cituoja Hearing, kuris ironiškai 
pareiškia, jog viliasi, perskaitęs 
encikliką, sulaukti progos iš
keisti Bažnyčią žemėje į Bažny
čią danguje. Kitaip tariant, 
popiežiaus mokymas tinka tik 
dangui, o ne žemės žmonėms. 
Bet šitai galėtų teigti tik 
klaidingas pranašas. Jis net 
nesuvokia, kas yra Bažnyčia. Ji 
yra Mistinis Kristus, taigi viena 
ir ta pati danguje ir žemėje, tik 
su skirtingais elementais, bet 
visi jų yra pašaukti būti šventi 
ir nesutepti meilėje.

Toliau autorius teigia, kad en
ciklika nėra nei pirmas, nei 
paskutinis šūvis dėl katalikybės 
dorovės mokymo nuostato. Pa
brėžia, jog yra teologų, kitaip 
mokančių, ir jie neekskomuni- 
kuojami. O ir Apreiškimo, ir 
Tradicijos argumentai nėra 
neginčijami.

Galiausiai autorius pabrėžia, 
kad enciklikos „Veritatis Splen
dor” kritikuojamos teorijos nėra 
žingsnis į priekį. Jos nepakan
kamai nuosekliai išdėstomos, jų 
pagrindinės tezės remiasi filoso
fiškai nepriimtinomis prielaido
mis... Jos neatitinka-nepatenki- 
na būtinos pretendento į tiesą 
sąlygos-filosofmio pakankamu
mo reikalavimo.

Šitokias išvadas daro dr. K. 
Girnius. Ateitininkas. Išaugęs 
katalikiškoje ir praktikuojan
čioje šeimoje. Šitokį straipsnį 
spausdina katalikiškas žurnalas 
„Naujasis Židinys”! Kur mes 
esame? Kokį mes katalikišką 
elitą išsiauklėjome? Dr. K. Gir
niui, kurio gera valia tikiu, 
patarčiau atidžiai išstudijuoti 
naująjį Katalikų Bažnyčios ka
tekizmą. Jame ras daug dau
giau, negu tai, ką jis laiko 
filosofinio pakankamumo rei
kalavimu.

„Katalikų pasaulis”, leidžia
mas Lietuvos episkopato, pradė
jo spausdinti tėv. Severino egze
getinius straipsnelius. Nr. 4 
aiškina Jono evangelijos 3,1-7. 
Rašo populiariai. Aiškina tiks
liai. Pabrėžia teksto sakramen
tinį aspektą. Po to spausdina, 
matyt, R. Schnackenburg ko
mentarą. Būtų geriau, jei nau
dotųsi kitais didesniais egzege
tais. ^Penktame numeryje aiški
na Jono evangelijos 20, 19-23. 
Velykų rytą pasirodęs prisikėlęs 
Jėzus sveikino apaštalus, ne tik 
linkėdamas, bet ir suteikdamas 
savo, t.y. dievišką ramybę, kaip 
tai jau anksčiau jiems buvo sa
kęs: „Duodu jums ramybę. Duo
du jums mano ramybę. Ne kaip 
pasaulis ją duoda, aš duodu

Kretingos skyriaus Lietuvos Šaulių sąjungos pulkas su svečiais šauliais iš JAV, šią vasarą besi
lankančiais tėvynėje. Nuotr. Jono Ivaškevičiaus
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VOKIEČIAI SUSIRŪPINO
P. PALYS

Kraipydami galvas per ištisą 
metų eilę Vokietijoje gyventojai 
stebėjosi visame pasaulyje išau
gusiu nesąžiningumu ir ten 
vykstančia korupcija. Jie net sap
nuote nesapnavo, kad tai, kas 
darosi už Vokietijos sienų, kada 
nors galėtų atsitikti ir jų krašte. 
Šitam vokiečių galvojimui buvo 
suduotas didelis smūgis ir 
atidarė jiems akis, kai už įvai
rius prasižengimus, buvo pra
dėti tyrinėti 250 asmenys. Tame 
tarpe ir aukšti Opel automobilių 
fabriko pareigūnai. Jie kalti
nami ėmę kyšius ir Opel fabri
kui priklausančio turto vagys
tėmis. 65 tarnautojai yra 
kaltinami ėmę kyšius, padir
binėję sąskaitas savo namų 
remontui ar naujų statybai.

„Opel byla galėtų būti viena 
didžiausių Vokietijos istorijoje”
— rašo savaitraštis „Die Zeit”. 
Investigacija Opel automobilių 
fabrike vyksta ir dėl 250 mili
jonų DM (Vokietijos markių) 
paramos, kurią Vokietijos 1 
vyriausybė buvo paskyrusi 
automobilių gamyklos pada
liniui, įsikūrusiam buvusiame 
Rytų Vokietijos mieste — Ei- 
senach. Manoma, kad tos 
paramos dalis pateko ne ten, 
kur ji buvo skirta, o „nutekėjo” 
kitais kanalais.

Opel nesąs vienintelis auto
mobilių fabrikas, kuriam gresia 
apkaltinimas korupcija. Yra at
kreiptas dėmesys ir į Ford, 
Volksvvagen bei Mercedes - 
Benz, nes įtariama, kad korup
cijos vėžys ir ten esąs įsiveisęs. 
„Tie, kurie ima kyšius, gerai

jums” (Jo 14,27). Kristus sutei
kė apaštalams išganymo ramy
bę, įpareigodamas juos nešti ir 
teikti ją visiems, kurie tik 
įtikės. Apaštalai, tik apaštalai 
(ir jų įpėdiniai), ne visi tikintieji, 
kaip Tėv. Severiną bando teigti, 
kaip taip aiškina protestantai, 
įpareigodami apaštalus nešti 
išganymo ramybę visiems ir vi
sur, Kristus suteikia jiems 
ypatingą dievišką galią-atleisti 
nuodėmes. Kalbėti čia apie Jono 
Sekmines nėra jokio pagrindo, 
kaip nėra pagrindo teigti, kad 
suteikimas šv. Dvasios buvo dėl 
visų tikinčiųjų. Kristus šia pro
ga suteikė šv. Dvasią, kuri įga
lino apaštalus ir kunigiją atleis
ti nuodėmes. Autorius norėtų 
manyti, kad čia nėra momentas 
atgailos sakramento įsteigimo. 
Tiesa, liturginis Atgailos sakra
mento teikimas turėjo savo ilgą 
kelią, iki dabartinės formos. Bet 
atgailos ir nuodėmių atleidimo 
faktas buvo Bažnyčioje nuo pra
džios. Juk šv. Paulius įspėjo 
korintiečius, kalbėdamas apie 
Eucharistijos priėmimą, saky
damas: „kiekvienas teištiria 
save, ir taip tevalgo tos duonos 
ir tegeria iš tos taurės. Kas 
nevertai valgo tos duonos ar 
geria iš Viešpaties taurės,... tas 
valgo ir geria sau pasmerkimą” 
(1 Kor 1 l,27ss).

Prel. badas Tulaba

— rašo žurnalasvažiuoja 
„Focus”.

Žvilgsnis nukrypo ir į nese
niai Miunchene atidarytą aero
dromą. Jis buvęs, nuo viršaus 
iki apačios pastatytas, kontrak- 
torius pasirenkant tik kyšių 
pagalba. Penki asmenys jau esą 
nuteisti iki 3, o vienas — pusei 
metų kalėjimo bausmėmis. 
Aerodromo statyba kainavusi 
3.7 milijardus dolerių. 
Tyrinėjimai vyksta toliau.

Investigacijos neaplenkė ir 
daktarų-kardiologų, o taip pat ir 
ligoninių administracijos. Įta
riama, kad kardiologai (su 
ligoninių administracijos žinia), 
ėmę kyšius iš įvairių „pacema- 
kers” ir širdies vožtuvų 
gamintojų.

Korupcija itin sukėlusi vokie
čius! „Korupciją galima įžiūrėti 
visose gyvenimo srityse, neiš
skiriant ir valdiškų įstaigų” — 
sako šiaurinės Reino-Vestfalijos 
valstijos kriminalinio biuro 
direktorius Rudi Justen. Jis 
tvirtina, kad kyšiai už valdiškus 
patarnavimus yra puikiai pažįs
tami. Pateikia kelis pavyzdžius. 
Už leidimą apsigyventi — 1,000 
DM, už vairavimo leidimą arba 
atidarymą naktinio klubo — 
10,000 DM ir apie 100,000 DM 
už didelio statybos projekto 
patvirtinimą.

„Atėjo laikas išsausinti korup
cijos balą. Mes matome, kokią 
žalą korupcija padarė kituose 
kraštuose. Turime nedelsiant 
susirūpinti ir veikti, kad ir mes 
patys neatsidurtume panašioje 
situacijoje”, — sako Vokietijos 
industrinės federacijos (BDI) 
viršininkas Hans - Olaf Henkel.

TRA NSPAK
Siuntiniai į Lietuvą laivu su pristatymu į namus 

Skubiems siuntiniams - AIR CARGO. 
Komercinės siuntos pagal susitarimą. 

Dokumentus, įgaliojimus notarizuojam veltui. 
MAISTO SIUNTINIAI nuo $29.- iki $98.- 

Aukšlos kokybės maisto produktai
Du patys populiariausi, tai šventinis už $39.- ir 

55 svarų įvairaus maisto už $98.-
$39.- kava tirpi, kava malta, vitaminizuota arbata (tirpi), 

kakava tirpi, vaisių koncentratas, sausainiai, aliejus, 
mėsos konservai, aspirinas, mullivilaminai.

$98 .- dešra (rūkyta), mėsos konservai, šprotai, vaisių
koncentratas, margarinas, aliejus, suris, sausainiai, 
vitaminizuota arbata (tirpi), kakava tirpi, kava malta, 
kakava, cukrus, kruopos (ryžiai), makaronai, razinos, 
majonezas, riešutai (išlukštenti), konservuoti žirneliai, 
konservuoti agurkai, šokoladas, aspirinas, 
mullivilaminai. 55 svarai arba 25 kg.

Pageidaujant prisiusime smulkią informaciją.
Siųskite per seniausią siuntinių į Lietuvą įstaigą. 
Dirbame nuo 1987 m.
TRANSPAK, 2638 W. 69th St.
Chicago, 1L 60629 Tcl. 312-436-7772

MOKSLININKAI, RUOŠKITĖS 
MOKSLO IR KŪRYBOS 

SIMPOZIUMUI!
IX Mokslo ir Kūrybos Simpoziumas įvyks i.m. lapkričio 

mėn. 22-25 d., Vilniuje, Lietuvoje. Globoja Lietuvos 
Mokslininkų Sąjunga, Švietimo ir Mokslo Ministerija ir Lietu
vos Mokslo Taryba Jau sudarytas organizacinis komitetas. 
Jam vadovauja prof. Kazimieras Pyragas ir pavaduotojas dr. 
Juras Urbikas.

Pranešimų tezes ir biografiją (lietuvių ir anglų kalba), paruošti 
vieno mašinraščio puslapio ilgio ir siųsti:

Elektroniniu paštu. mks96(3>uj.pfi.lt.
F«x: 011-370-2-725692 

Tel: 011-370-2 728261

Adresas: IX M.K.S., Studentų 9-39, VPU Teorinė* 
Fizikos Katedra, 2034 Vilnius, Lietuva.

Dėl smulkesnės informacijos apie IX M.K. Simpoziumą Lietu
voje, prašome kreiptis į arch. Albertą Kerelį, 9525 S. 79th 

Avė., Hickory Hllls, IL 60457. Tel. 708-599-2000. Organi
zuojama bendra išvyka su svečiais per Travel Advisers 
kelionių biurą, tel 708-524-2244. Išvykstame lapkričio 

21 d. Kelionės kaina $605.00.

MISCELLANEOUS

DRAUGE GAUNAMI 
RELIGINIAI LEIDINIAI

ŠV. RAŠTAS. NAUJASIS TESTAMENTAS. Kun.
Česl. Kavaliauskas. 648 psl.......................... $10.00

ŠV. RAŠTAS. SENASIS TESTAMENTAS. Pen-
kiaknygė. Kun. Antanas Rubšys. 449 psl. $12.00

ŠV RAŠTAS. SENASIS TESTAMENTAS. Is
torinės knygos. Kun. Antanas Rubšys. 811 
psl........................................................................... $12.00

VIEŠPATIE IŠKLAUSYK MANĘS. Maldaknygė.
Kun. K. A. Matulaitis, MIC. 640 psl...........  $5.00

JAUNUOLIŲ MALDOS. Maldaknygė. Kun. P. K.
Kirvelaitis. 159 psl........................................... $1.00

APSAUGOK AUKŠČIAUSIAS. Maldaknygė. Kun.
dr. P. Aleksa. 254 psl...................................... $1.00

MIŠIOLĖLIS. ROMOS MIŠIOLAS. Visiems tikin
tiesiems. Amerikos liet. kat. kun. vien. 
leidinys. 1197 psl............................................. $27.00

LAIDOJIMO APEIGOS. įvairios mišios už miru
sius. 55 psl................ ......................................... $0.50

TIKIU, I, II, III, IV, V dalis. Katalikų tikybos
vadovėliai. Versti iš italų kalbos. Visi po $5.00

MANO PIRMOJI KOMUNIJA. Vad. vaikams ir 
tėvams. Par. I. Bublienė ir kun. K. Žemaitis.
89 psl..................................................................... $5.00

KĄ MES TIKIME. Tikybos vadovėlis. Kun. K. P.
Celiešius. 195 psl............................................. $5.00

DIEVAS ŠIANDIEN. Žmogus su Dievu ir be Dievo
likimas. Kun. dr. J. Gutauskas. 283 psl. . $6.00

KRISTAUS MOKSLO ŠVIESA. Kun. J. Velutis.
230 psl........................................................  $7.00

MARIJOS GARBINIMAS LIETUVOJE. J. Vaiš
nora, MIC. 445 psl........................................... $1.00

ŠV. RAŠTO KRAŠTUOSE I dalis. Kelionių įspū
džiai. Ant. Rubšys. 430 psl............................ $9.00

ŠV. RAŠTO KRAŠTUOSE II dalis. Kelionių įspū
džiai. Antanas Rubšys. 477 psl................... $10.00

KRIKŠČIONYBĖ LIETUVOJE. Kun. dr. J.
Gutauskas. 104 psl........................................... $4.00

Pastaba. Užsakant knygas paštu, pinigų nesiųsti.
Sumokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pažymėta pašto 
išlaidos. Illinois gyv. pridėdama State Sales tax 8.75% nuo 
knygos kainos.

Or a college educalion Or a comfortable retirement. It's 
tlie seeure fecling you gel knowing that youre providing for 
your family and your future. It’s a U S Savings Bond, and it 
pays eumpetitive interest rales wilh a guaranteed minimum 
rate of return when held Ii ve years or more. For more 
information, pick up a free Buyer’s Guide at your local bank 
ind ask about the Payroll Savings Plan where you work.

U.S. Savings Bonds

uj.pfi.lt
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Los Angeles „Spindulio” tautinių šokių ansamblio grupė Phoenix, Arizonoje. Pirmoji iš kairės 
Violeta Gedgaudienė, viduryje LB Phoenix apylinkės pirm. S. Narkevičius.

RENGINIAI ČIKAGOJE
Rugsėjo 7-10 d. — Santa

ros-Šviesos 42-sis suvažiavimas 
Camp Ranora, Watervliet, Mi- 
chigan.

Rugsėjo 7-15 d. — Šiluvos 
atlaidai Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijoje.

Rugsėjo 10 d. — Tautos šven
tės minėjimas 1 vai. p.p. Šaulių 
namuose. Rengia Vytauto Didž. 
šaulių rinktinė.

— Korp! ..Gajos” visuotinis 
suvažiavimas Ateitininkų na
muose, Lemonte.

— LB Lemonto apylinkėse ge
gužinė Lietuvių centre. 
Lemonte.

— Šiluvos atlaidų iškilminga 
procesija 1:30 vai. p.p. Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijoje Mar- 
ųuette Parke.

Rugsėjo 16 d. Edvardo Man- 
kaus pagerbimo pokylis Balzeko 
Lietuvių Kultūros muziejuje.

Rugsėjo 17 d. — Tauragės 
Lietuvių klubo gegužinė Šaulių 
namuose . ...

— JAV LB Vidurio Vakarų 
apygardos gegužinė Lietuvių 
centre, Lemonte.

Rugsėjo 22 d. — „Las Vegas 
naktys” Lietuvių centre, Le
monte.

— Zarasiškių klubo pusme
tinis susirinkimas Z. Kojak 
salėje.

Rugsėjo 23 d. — „Las Vegas 
naktys” Lietuvių centre, Le
monte.

Rugsėjo 24 d. — Metinis 
„Draugo” banketas Martiniųue 
pokylių salėje.

Rugsėjo 30 d. — Amerikos 
lietuvių televizijos pobūvis Jau
nimo centro didž. salėje.

Spalio 1 d. — Zarasiškių 
klubo gegužinė Šaulių namuo
se, Čikagoje.

— Šv. Pranciškaus Seserų 
vienuolijos rėmėjų seimas Mari
jonų vienuolijos patalpose, Čika
goje. 11 vai. šv. Mišios. 1:30 vai. 
p.p. pietūs, registracija ir 
posėdis.

— Šv. Kazimiero seserų vie
nuolijos rėmėjų 75-sis banketas 
1 vai. p.p. Oak Lawn Hilton, 
Oak Lawn, IL.

Spalio 6 d. — Keramikos dai
lininkų parodos „Keramika 
1995” atidarymas 7:30 v.v. 
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo 
centre. Paroda vyks iki spalio 16 
d.

Spalio 6-8 d. — Lietuvių 
Skautų sąjungos Tarybos aki
vaizdinis suvažiavimas Jau
nimo centre, Čikagoje ir Lietu
vių centre, Lemonte.

Spalio 8 d. — Lituanistinių 
mokyklų mokytojų pagerbimas 
Lietuvių centre, Lemonte. Ren
gia Amerikos Lietuvių Tautinė 
sąjunga.

— Šakiečių klubo Oktoberfest 
Šaulių namuose.

Spalio 13 d. — Dail. Zitos So- 
deikienės kūrinių paroda Balze
ko Lietuvių Kultūros muziejuje.

Spalio 14 d. — Lietuvos Duk
terų dr-jos pokylis Jaunimo cen
tre. Pradžia 7 v.v.

Spalio 15 d. — Karinės ir tau
tinės minties spaudai Lietuvoje

MAŽOSIOS LIETUVOS...

(Atkelta iš 3 psl.)
Soldat... (o kita, nuolaidesnė)... 
Docli erschiesen Šie mich 
nicht.. Nors A. Solženycinas 
toje poemoje ir ką kita sako. 
Jam vaidenasi caro generolo 
Samsonovo armijos karių 
kaulai 1914 metais, padėti Ryt
prūsiuose. Ir užtat jis rašo: 
„Krauju užkariauto niekam 
neatiduosim”.

Maskvos radijas 1942-1944 m. 
vis kartojo, kad „ateina valan
da, kada Mažosios Lietuvos 
lietuviška žemė bus išlaisvinta 
ir teutonų-nacių vergijos ir susi
jungs su Didžiąja Lietuva”, tad 
generolas Černiachovskis ne
galėjo nežinoti, kad Rytprūsiai 
iš esmės nebėra vokiškoji žemė, 
tačiau. įsiveržę į Rytprūsius, jo 
vadovaujami daliniai „vokie- 
čių-nacių vardo priedangoje” 
žiauriausiai pradėjo naikinti to 
krašto autochtonus. Galima 
manyti, jog tai buvo daryta 
sąmoningai, kad ten išnaikintų 
lietuvių pėdsakus: — juk jei tie 
lietuviai per šimtmečius suge
bėjo priešintis germanams, tai 
jie tikriausiai priešinsis ir ru
sams. O tas kraštas, nepaisant 
šimtmečius užtrukusio vokieti
nimo, liko lietuviškas. 1944 m. 
rugpjūčio mėn. pakelyje nuo 
Piliakalnio apskrities kampo, 
prie Nemuno, ties Sudargu ir 
iki Elbingio miesto, važiuojant

arkliais šoniniais kaimų keliais, 
pamiškiais, kaimuose, tada 
buvo galima susikalbėti 
lietuviškai. Tai galėjo žinoti ir 
Maskva, kuri bolševistinio 
valdymo ir internacionalizmo 
priedanga, vykdė stipriausią 
rusinimo politiką ir visur sten
gėsi silpninti etninį savitumą, 
o ypač savarankiškumą.

Šiandieną mažai kas beat- 
simena, kad Stalinas vien 
1941-1944 m., kai Baltijos kraš
tus buvo užvaldę vokiečiai, karo 
metu sunaikinimui trėmė: 
1941.IX — 447,000 Pavolgės 
vokiečių ATSR; 1943.XI — 
68,000 karačų; 1943.XII — 
93,100 kalmuku ATSR; 1944.II- 
III — 500,000 čečėnų ir ingušų 
ATSR; 1944 III - 37,400 balka 
rų iš Kabardinijos ir Balkarijos 
ATSR; 1944.V - 225,000 toto
rių, bulgarų, graikų iš Totorių 
ATSR (tai yra tada, ištremta 
1,371,000 žmonių). Karo baisių 
transporto trūkumu metu, 
trėmimams Stalinas turėjo 
pakankamai vagonų (o jų kaip 
tik tūkstančius buvo gavęs iš 
JAV).

Tas Mažosios Lietuvos geno
cidas tęsėsi ir karo veiksmams 
užsibaigus. Ištisą mėnesį po 
Karaliaučiaus kapituliacijos 
viso krašto gyventojai negavo 
maisto. Tik nuo birželio mėn., 
varomi į darbą, žmonės pradėjo 
gauti po 400 gramų duonos į 
dieną. „Nedirbantieji”, ligoniai,

paremti kavutė — popietė Sau
lių namuose. Rengia Lietuvių 
karių veteranų sąjunga „Ramo
vė”.

— Rudens madų paroda Lie
tuvių centre, Lemonte.

Spalio 21 d. — Lietuvių fon
do pokylis Lietuvių centre, 
Lemonte.

Spalio 22 d. — „Draugą” pa
remti jaunųjų talentų popietė 3 
v. p.p. Jaunimo centre.

— Vytauto Didž. šaulių 
rinktinės gegužinė Šaulių na
muose. Pradžia 12 vai.

Spalio 27 d. — Suvalkiečių 
draugijos metinis narių susi
rinkimas Z. Kojak svetainėje.

— Kasmetinės lietuvių foto
grafijos parodos „Daigaus 
skliautai” atidarymas Čiur
lionio galerijoje, Jaunimo cen
tre.

Spalio 27-28 d. — Lietu
vių-lenkų geneologijos konfe
rencija Balzeko lietuvių kultū
ros muziejuje.

Spalio 28 d. — „Puota Jūros 
dugne” — metinis jūrų skauti- 

jos pokylis Lietuvių centre, Le
monte.

— Amerikos Lietuvių Tary
bos metinis atstovų suvažia
vimas Balzeko Lietuvių Kultū
ros muziejaus patalpose, 6500 
So. Pulaski Road, Čikagoje.

— Čikagos Lietuvių Moterų 
klubo „Rudens madų” paro
da ir priešpiečiai (Šalpos fondo 
naudai) Oak Lawn Hilton vieš
butyje. Pradžia 11:30 vai. r.

Spalio 29 d. — Anglijos lietu
vių klubo narių susirinkimas 
Jaunimo centre. 11:15 vai. r. šv. 
Mišios už mirusius narius.

Lapkričio 4 d. — Lithuanian 
Mercy Lift lėšų telkimo pokylis 
Cafe Brauer, Lincoln Parke, 
Čikagoje.

— Lietuvių Golfo klubo poky
lis Lietuvių centre, Lemonte.

Lapkričio 5 d. — Vėlinių iš
kilmės Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse prie Steigėjų pamink
lo ruošia Bendruomenės Pasau
liečių komitetas ir Kapų sklypų 
savininkų draugija, Garbės sar
gyboje dalyvaujant šauliams ir 
šaulėms.

— JAV LB Kultūros tarybos 
Premijų šventė 3 vai. p.p. Jau
nimo centre, Čikagoje.

Lapkričio 11 d. — Lietuvių 
Operos tradicinis balius Jau
nimo centre su choro atliekama 
programa ir laimingųjų bilietų 
traukimais.

— LB Lemonto apylinkės po
būvis Lietuvių centre, Lemonte.

Lapkričio 12 d. — Panevėžie
čių klubo narių susirinkimas 12 
vai. Jaunimo centre. 11:15 vai. 
r. Šv. Mišios už mirusius narius 
Tėvų Jėzuitų koplyčioje.

— Vytauto Didž. šaulių rink
tinės gegužinė Šaulių namuose. 
Pradžia 12 vai.

Lapkričio 17 d. — Antano 
Sutkaus fotografijos „Basos ko
jos” parodos atidarymas 7:30 
v.v. Čiurlionio galerijoje, Jau
nimo centre. Paroda vyks iki 
lapkr. 27 d.

Lapkričio 18 d. — Draugo 
fondo metinis narių suvažia
vimas 10 vai. r. Jaunimo centro 
maž. salėje.

— Draugo fondo pokylis 7 vai. 
vak. Jaunimo centro didž. 
salėje.

— „Lituanica” — „Liths” fut
bolo klubo metinis pokylis Lie
tuvių centre, Lemonte.

Lapkričio 19 d. Lietuvos ka
riuomenės atkūrimo 77 metų 
sukakties iiiinėjimas Šaulių na
muose. Rengia Lietuvių Karių 
veteranų š-ga „Ramovė”.

Lapkričio 26 d. — Tilžės Ak
to paskelbimo 77 metų sukak
ties minėjimas Šaulių namuose, 
Čikagoje. Pradžia 2 vai. p.p. 
Rengia Mažosios Lietuvos 
Rezistencinis sąjūdis.

Lapkričio 28 d. — Šakiečių 
klubo metinis narių susi
rinkimas Z. Kojak salėje.
Gruodžio 1 d. — „Šampano 

priėmimas”. Rengia „Lietuvos 
Vaikų vilties” komitetas.

— Dailininkų grupės „5” me
no paroda Balzeko Lietuvių

NUSTATYTA
SPANGUOLIAVIMO

TVARKA

Lietuvos Aplinkos apsaugos 
ministerija nustatė spanguolia- 
vimo tvarką. Spanguoles rinkti 
bus galima nuo rugsėjo 1 d. Lei
džiama spanguoliauti visuose 
spanguolynuošė, įskaitant ir 
botaninius draustinius, išskyrus 
Čepkelių, Kamanų, Viešvilės ir 
Žuvinto gamtos draustinius.

PRISIEKĖ JAV 
SAVANORIAI

Rugpjūčio 23 d. Lietuvos me
nininkų rūmuose prisiekė ke
tvirtoji JAV taikos korpuso 
savanorių grupė, kurioje — 27 
anglų kalbos mokytojai, smul
kaus verslo specialistai.

vaikai negaudavo nieko. Baisus 
badas vertė žmones iš Mažosios 
Lietuvos bėgti slapčiomis į 
Lietuvą. Ten jie gaudavo bulvių, 
duonos, pieno, miltų ir kitokių 
maisto produktų. Tokių „atbė- 
gėlių”, o ypač vaikų našlaičių, 
buvo tūkstančiai. Karaliaučiaus 
srityje pradėjo plisti šiltinė, tu
berkuliozė, dezinterija ir lytinės 
ligos, (rusų karių atgabentos). 
Kai pagaliau buvo leista iš 
„Sovietų valdomų žemių” 
repatrijuoti vokiečiams, tai iš 
Karaliaučiaus (kur 1944 m. 
buvo per 100,000 gyventojų) iš 
viso beišvyko apie 25,000, nes 
kiti... išnyko”. O iš Lietuvos 
TSR 1951 m. į Vakarų Vokietiją 
repatrijavo apie 20,000 „vokie
čių”. Tai buvo tie pabėgėliai iš 
Mažosios Lietuvos, gyvi išlikę 
Lietuvos lietuvių jiems su
teiktos pagalbos dėka.

Pagaliau Karaliaučiaus sri
ties visi vietovardžiai bei van
denvardžiai buvo surusinti. 
Maždaug du penktadaliai tos 
srities gyvenviečių (kaimų ir 
miestelių) buvo sunaikinta. 
Didelė dalis sugriautų pastatų 
plytų nuėjo ne „Kaliningrado” 
miestui atstatyti, bet Maskvos 
Kremliaus sienų remontui. 
Kaliningrado srities žvejai 
rusai, atkelti nuo Juodosios jū
ros, susisiekimo kelių tinklo visi 
pareigūnai irgi rusai. Tai irgi 
yra savita Mažosios Lietuvos 
genocido forma.

Iš Lietuvių Fronto bičiulių poilsio ir studijų savaitės Dainavoje š.m rugpjūčio 
20-26 d. Įspūdžiais dalinasi (iš kairės): Juozas Baužys, Irena Alantienė ir 
Vytautas Volertas.

Nuotr. Jono Urbono

A.tA.
VLADUIBARTUŠKAI

mirus, gilią užuojautą reiškiame jo žmonai 

SALOMĖJAI, sūnui ROMUI ir dukrai DANUTEI su 

jų šeimomis ir visiems giminėms ir artimiesiems.

Jurgis ir Regina Volodkai

Brangiai Motinai ir Senelei

A.tA.
ONAI PETRULIENEI

mirus, jos sūnų VYTAUTĄ PETRULĮ, ALRKF-jos 

jaunimo stovyklos „Dainava” direktorių tarybos 

pirmininką ir jo šeimą giliai užjaučiame.

„Dainavos” direktorių taryba

Kultūros muziejuje.
Gruodžio 2 d. — „Mugė -
Bazaras” Lietuvių centre, 

Lemonte.
Gruodžio 3 d. — Jaunimo 

centro metinė vakarienė. 3 vai. 
p.p. šv. Mišios Jėzuitų koply
čioje. 4 vai. p.p. vakarienė ir pro
grama J.C. didžiojoje salėje.

— Tauragės Lietuvių klubo 
metinis narių susirinkimas 
Šaulių namuose.

— „Mugė - Bazaras” Lietuvių 
centre, Lemonte.

Gruodžio 9 d. — Labdaros 
vakaras „Seklyčioje”. Rengia 
JAV LB Socialinių reikalų ta
ryba.

Gruodžio 10 d. — Kūčios 
Šaulių namuose 2 v. p.p. Rengia 
Vytauto Didž. šaulių rinktinė.

— Lietuviška Kalėdų progra
ma Čikagos Mokslo ir Pramonės 
muziejuje 2 vai. p.p. atliekama 
Frank Zapolio vadovaujamos 
tautinių šokių šokėjų „Vytis” 
grupės.

Gruodžio 16 d. — Maironio li
tuanistinės mokyklos Kalėdų 
eglutė Lietuvių centre, Lemon
te.

Gruodžio 23 d. — Lietuvių 
centro Kūčios, Lemonte.

Gruodžio 31 d. PLC Naujųjų 
Metų sutikimas Lietuvių cent
re, Lemonte.

— Naujųjų Metų sutikimas 
Šaulių namuose. Ruošia Vytau
to didž. šaulių rinktinė. Pradžia 
7 v.v.

— Lietuvių Operos Naujųjų 
Metų sutikimas Jaunimo cent
re.
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A.tA.
ALBINAS KRAKAITIS

Mirė 1995 m. rugpjūčio 25 d.
Gimė Lietuvoje, 1926 m. lapkričio 9 d. Lankeliškių kaime, 

Vilkaviškio apskrityje.
Gyveno Burlington, Ont., Canada. Palaidotas 1995 m. 

rugpjūčio 28 d. Šv. Jono lietuvių kapinėse, Mississauga, Ont. 
Canada.

Nuliūdę liko: žmona Onutė, brolis dr. Bronius 
Krakaitis, sesuo Marytė Saliklienė su vyru, dukterėčia 
dr. Dana Saliklis, sūnėnas dr. Edmondas su šeima, Madi- 
son, WI, giminės Lietuvoje ir JAV-bėse.

„Kiek daug sudėta i nuostabų žodi 
MOTINA — čia telpa kūdikystės 
lopšinė, pirmasis žodis, pirmasis 
gyvenimo kelias...”

A.tA.
VIKTORIJAI PUNIŠKIENEI

mirus, giliausią užuojautą reiškiame dukrai ONUTEI 

RIMKIENEI, jos šeimai ir giminėms.

Kartu liūdintys bendraklasiai

Birutė Kožicienė
Danutė ir Petras Brazdžioniai

A.tA.
VLADAS ŠAKALYS

Taip netikėtai miręs Vilniuje — taurus lietuvis, 

nesavanaudis patriotas, gilių principų žmogus, be 

skundo nešė sunkią savo pasirinkto gyvenimo dalią. 

Tegu Viešpats Jam gausiai atlygina.

Mūsų užuojauta giminėms ir artimiesiems. 

Liūdime kartu.

Napoleonas ir Salomėja Nyergiai 
Dr. Antanas Nyerges

Santa Monica, CA

Mielai

A.tA.
ZUZANAI ŽILEVIČIENEI

mirus, giliai liūdintiems — vyrui STASIUI, jos 

MOTINAI ir visai velionės šeimai bei giminėms 

reiškiame nuoširdžiausią užuojautą.

Buvę Telšių gimnazijos draugai:

V. Bagdonienė
L. Baltrušaitienė
K. V. Čepaičiai 
A. G. Dzirvoniai 
A. S. Kikilai
J. B. Klečkauskai
A. B. Kremeriai 
V. Misiulis
D. A. Misiuliai
B. I. Paliuliai 
Z. K. Petreikiai 
V. M. Raudžiai
E. R. Slapšiai 
A. Smilga
I. Smieliauskienė 
S. B. Stravinskiai
L. E. Valančiai

PADĖKA
ANELĖ VITKAUSKIENĖ 

ŠLAPKAUSKAITĖ
Mūsų mylima Žmona, Sesuo ir Močiutė mirė 1995 m. 

liepos mėn. 1 d. ir buvo palaidota liepos 6 d. Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse, Chicagoje.

Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jai paskutinį 
patarnavimą ir palydėjo į Amžino Poilsio vietą.

Nuoširdžiai dėkojame kun. kan. Vaclovui Zakarauskui už 
maldas koplyčioje ir kun. klebonui Jonui Kuzinskui, kuris 
atlaikė gedulingas šv. Mišias už jo sielą Švč. Mergelės Mari
jos Gimimo bažnyčioje ir palydėjo velionę į kapines.

Nuoširdus dėkui visiems, kurie aukojo šv. Mišioms už jos 
sielą. Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velionei gėlių, 
pareiškė mums toje liūdesio valandoje užuojautą.

Visų artimųjų, draugų ir pažįstamų maldos ir paguodos 
žodžiai sustiprino mus sunkioje atsiskyrimo valandoje.

Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems 
atskirai neturime galimybės padėkoti.

Dėkojame karsto nešėjams ir laidotuvių direktoriui D. 
Petkui už malonų patarnavimą.

Visiems nuoširdus dėkui.

Liūdintys: vyras Vytautas, sesuo Bronė Repeikienė, 
brolis Jonas su žmona Filomena ir kiti giminės.
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Prel. K. Vasiliauskas, Vilniaus arkikatedros klebonas (viduryje) savo vizito 
praėjusi rudenį metu Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje. Dešinėje muzie
jaus vedėjas Stanley Balzekas, o kairėje — svečią iš Vilniaus Čikagon 
pakvietęs žurn. Edvardas Šulaitis.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE j

Susitikimas su rašytoju Ic- 
choku Meru įvyks rugsėjo 12 
d., antradienį, 7:30 vai. vakare, 
Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejuje. Visuomenę kviečia 
atsilankyti Santara-Šviesa.

Cicero mieste, Šv. Antano 

parapijos salėje, rugsėjo 10 d., 
12 vai. — vidudienį, bus Tautos 
šventės minėjimas. Pagrindinis 
kalbėtojas — istorikas, tei
sininkas Jonas Damauskas, 
meninę programos dalį atliks 
aktorė Audrė Budrytė. Minė
jimas prasidės 11 vai. r. parapi
jos bažnyčioje šv. Mišiomis, 
kurių metu giedos solistė 
Laima Stepaitienė ir parapijos 
choras, vadovaujamas Mariaus 
Prapuolenio bei Jonės 
Bobinienės. Cicero LB apylin
kės valdyba ir Amerikos Lietu
vių tarybos Cicero skyriaus 
valdyba maloniai kviečia lietu
višką visuomenę šioj šventėj 
gausiai dalyvauti.

Šiluvos atlaidų iškilminga 
procesija Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijoje Marųuette 
Parke bus sekmadienį, rugsėjo 
10 d., 1:30 vai. p.p. Šiluvos atlai
dai šioje parapijoje vyksta nuo 
rugsėjo 7 iki 15 d. Visi 
kviečiami procesijoje ir atlai
duose dalyvauti.

Pranešame, kad dailininkei 
Rasai Staniūnienei patekus į 
nelaimingą atsitikimą Toronte, 
skelbta Lietuvos dailininkų 
grupės SEL paroda Balzeko 
lietuvių kultūros muziejuje 
neįvyks.

Vytautas Jasinevičius (kairėje) ir senatorius, daugumos vadas, Bob Dole 
Springfield, IL, Gubernatoriaus dienoje š.m. rugpjūčio 16 d.

x Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos Gary, IN piknikas 
įvyks šį sekmadienį, rugsėjo 10 
d. po 10 vai. ryto Mišių, parapi
jos sodyboje, 1390 W. 15 Avė., 
Gary, IN. Pradžia su pietumis 
11 vai. ryto. Visi kviečiami.

(sk)

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

(sk)

Union Pier Lietuvių drau
gija rugsėjo 17 d., 4 vai. popiet, 
„Gintaro” vasarvietėje šaukia 
metinį narių susirinkimą. 
Kviečiami visi nariai ir 
apylinkėje gyvenantys lietuviai 
gausiai susirinkime dalyvauti. 
Pažymėtina, kad Union Pier 
Lietuvių draugija yra įsikūrusi 
prieš 34 metus (vijnas jos inicia
torių yra ir dabartinis draugijos 
pirmininkas Algirdas Karaitis), 
visuomet gausiai rėmusi 
lietuvių spaudą ir labdarą, 
siųsdama siuntinius ir auko
dama pinigus. Draugijai šiuo 
metu priklauso apie 70 narių, 
kurie visuomet prisideda prie 
draugijos darbų bei užmojų.

Kun. Juozas Margis, MIC, 
buvo atvykęs dalyvauti savo 
brolio Tado Margio, MIC laido
tuvėse, kurios įvyko šeštadienį, 
rugsėjo 2 d. Brolis Tadas 
palaidotas Šv. Kazimiero 
kapinėse, marijonų sklype. 
Kun. Margis rugsėjo 6 d. išskri
do į Kaliforniją aplankyti 
giminių ir po to netrukus vėl 
grįš į Rosario, Argentiną, kur 
darbuojasi jau 46 metus.

Vidmantas Rapšys, Dovv- 
ners Grove, IL, siųsdamas 
„Draugo” prenumeratos mokes
tį, dar padovanojo 200 dol. 
Sakoma, kad tikrą draugą 
pažinsi tik bedoje, taigi ši dosni 
pagalba, suteikta gerojo rėmėjo 
jau ne pirmą kartą, liudija, kad 
mūsų dienraštis turi nuoširdžią 
ištiestą ranką leidimo sun
kumams pagelbėti. Su geriau
siais linkėjimais tariame ačiū 
už auką.

x Ina ir Vytautas Užgiriai, 
Worcester MA, jau keli metai 
remia našlaitį Lietuvoje. At
siuntė $150 — našlaičio metinį 
paramos mokestį. Dėkojame! 
„Lietuvos Našlaičių globos” 
komitetas, 2711 W. 71 St., 
Chicago, IL 60829.

(sk)

x Parduodame bilietus ke
lionėms į Lietuvą ir į visus pa
saulio kraštus geriausiomis kai
nomis. Skambinti: T. Lesniaus- 
kienei, TravelCentre, Ltd., 
tel. 708-526-0773.

(sk)

ŠILUVOS MARIJOS
GARBEI PROCESIJA 

ČIKAGOJE IR GEGUŽINĖ
LEMONTE

Pirmas žinomas Marijos apsi
reiškimas Europoje įvyko 1608 
metais Šiluvoje. Marija pasirodė 
piemenėliams ganykloje ant 
didelio akmens. Su kūdikėliu 
ant rankų, verkianti ir tyli. O 
kai ji buvo paklausta, ko ver
kianti, ji atsakė: „Čia kitados 
buvo garbinamas mano Sūnus, 
o dabar ariama ir sėjama!”

Štai dėl ko jos veidas buvo 
nuliūdęs, ašaros sruvo iš jos 
akių. Ji verkė, kad žemę, kurią 
mylėjo, svetimos rankos aria ir 
sėja.

Tad per ilgus šimtmečius 
lietuvių minios pėsčios ir 
važiuotos keliavo Šiluvon. 
Keliavo ne tik pagarbinti 
Mariją, bet ir jos melsti malonės 
pakelti vargus ir kančias. Kelia
vo Šiluvon maldininkai iš 
Prūsų, Lenkijos, Gudijos ir Lat
vijos. Žinome, tada Rusijos val
džia visom priemonėm varžė 
tikėjimą. O ypač, tokios 
maldininkų kelionės tikėjimą 
žiauriai buvo varžomos bolše
vikinio okupanto kagėbistų.

Tačiau, nepaisant ir tokio 
varžymo, vis tiek lietuvių mi
nios iš visos Lietuvos keliavo 
Šiluvon, ne tik pasveikinti 
Mariją, bet ir išsakyti tą žiau
rią okupacinio gyvenimo būklę, 
tą priespaudą, išsakyti jai iš
gyventus vargus ir kančias. Ir 
jie jos maldavo: „Marija, duoki 
mums tvirtybės”. Kad tavo 
ašarų sugraudinti, mes, kaip 
kitados mūsų protėviai, 
keltume tavo Sūnaus garbę 
kenčiančioje tėvynėje ir mūsų 
širdies dirvoje. Ir koks graudus 
vaizdas: senutė, žilagalvė 
motina, atkeliavusi iš tolimo 
Lietuvos kampelio, suklupusi 
prie Marijos statulos, gailiai dū
saudama, jos akys paplūdusios 
ašaromis, tyliai verkia, nes jos 
sūnų budeliai nužudė. Ir kiek 
tokių motinų ten savo ašaras 
liejo ir meldėsi. Jų ašaros, dū
savimai ir maldos, tai buvo lyg 
maldos vainikas, nupintas ir 
Marijai atneštas iš viso krašto.

Pagaliau, kas yra lietuviui 
Šiluva? Tai, kas yra prancūzui 
Lurdas ar portugaliečiui 
Fatima. Todėl Šiluvos vardą 
taip dažnai lietuvių lūpos 
kartoja.

Šia proga noriu paminėti, kad 
Šiluvos Dievo Motina lietuvių 
išeivijoje buvo ir yra didžiai gar
binama. O ypač Čikagoje. Jos gar
bei kasmet ruošiamos iškilmin
gos pamaldos, procesija, kuriose 
lietuviai iš tolimiausių apy
linkių gausiai dalyvauja. A. A. 
Samuelis kardinolas Stritch, 
dalyvaudamas pirmoje Šiluvos 
procesijoje 1950 metais, 
pasisakė dalyvaujantiems: 
„Neleiskite šiai tradicijai,

x TRANSPAK praneša:
„Pirmasis Vilniaus Universi
teto rektorius buvo žymus poli
tikas, publicistas ir oratorius 
Petras Skarga”. Siuntiniai ir 
komercinės siuntos į Lietuvą. 
Maisto siuntiniai. TRANS
PAK, 2638 W. 69 St., Chicago, 
IL 60629, tel. 312-436-7772.

(sk)
x Vytautas ir Vanda Šliū

pai Burlingame CA, jau antri 
metai remia našlaitį Tomą 
Lietuvoje. Pratęsdami paramą 
kitiems metams atsiuntė $150 
metinį našlaičio globos mokes
tį. Dėkojame! „Lietuvos 
našlaičių globos’ komitetas, 
2711 W. 71 St., Chicago, IL 
60629.

(sk)
x Jonas ir Vitalia Dunčia iš

Wilmington DE, atsiuntė $300 
— dviem Lietuvos našlaičiams 
gyvenimą palengvinti. Pavasarį 
jie pasiuntė vienai šeimai, kuri 
augina 8 našlaičius, 5 siun
tinius batų, drabužių ir kitokių 
gėrybių. Dėkojame! „Lietuvos 
našlaičių globos” komitetas.

(sk)

pagerbti Šiluvos Mariją, išnykti. 
Susijunkite su Lietuvos žmonė
mis ir išmaldaukite tvirtybės iš
gyventi okupacijos vargus”.

Todėl su širdies kartėliu per
skaičiau „Drauge” išspausdintą 
tokį atsišaukimą, Lemonte LB- 
nės valdybos, kuriuo iš toli
miausių apylinkių, seni ir jauni 
lietuviai kviečiami ruošiamoje 
linksmoje gegužinėje dalyvauti 
Lemonte. Ir tai tą pačią dieną, 
kai Čikagoje yra ruošiama toji 
tradicinė Marijos garbei 
procesija.

Na, gerbiamieji Lemonto LB- 
nės vadovai, skaitant tokį jūsų 
viliojantį kvietimą rausta ne tik 
veidas, bet ir ausys. Kažin, jei 
toks pranešimas anksčiau ar 
vėliau pasieks Lietuvos žmones. 
Kaip jie reaguos? Ypač tie varg
šai pensininkai, tie bedarbiai, 
kurie šiandien jau arti bado 
ribos? Ar jie masiškai neapguls 
Amerikos ambasados Vilniuje ir 
nemaldaus vizų bei „žaliųjų kor
telių”, išvykti į Pasaulio 
lietuvių centrą, Lemonte. Ten 
jie galės sočiai pavalgyti mėsos, 
dešrų ir kopūstų.

Be to, kažin ar pakviestasis iš 
Vilniaus msgr. Vasiliauskas, 
kuris daug kentėjęs Sibiro gula
guose, ir kuris vadovaus tai 
iškilmingai procesijai ir šilu- 
vinėms pamaldoms, bus sužavė
tas tokiu Lemonto LB-nės kvie
timu.

JAK

LIETUVOJ GIMĘ

Rugpjūčio 20 d. Lemonte, Pa
saulio lietuvių centre vyko 
gegužinė. Susirinko daug lietu
vių iš įvairių Amerikos 
kampelių. Susėdę už stalų, 
gurkšnojo gaivinančius gė
rimus, valgė, šnekučiavosi. 
Estradoje grojo lietuviška 
muzika. Entuziastų šokiams ne
daug buvo, nes pagyvenusių 
lietuvių didesnis noras 
pokalbiams, per ilgus gyvenimo 
dešimtmečius, turi apie ką 
pakalbėti, pasidalinti įspū
džiais. Traukė laimingus bilie
tus. Tuo šventė ėjo į pabaigą.

Tą pačią dieną, 4 vai. po pietų 
vyko kita naujai atvykusių 
lietuvių šventė Algimanto Ke- 
zio Galerijoje. Čia susirinko 
lietuviai-literatai, menininkai 
ir kito meno gerbėjai bei svečiai. 
Buvo pristatyta poeto Arvydo 
Tereškino poezija.

Algimantas Kezys supažin
dino susirinkusius su poeto au
tobiografija. Pats prelegentas 
įžanginį žodį skyrė poezijos 
sampratai ir savo minčių išdės
tymui. Tai įdomus poezijos 
supratimo jausmas iš bet kokios 
situacijos. Skaitė keletą eilė
raščių. Jo garbei buvo sugiedo
ta „Ilgiausių metų”.

Vėliau susirinkusieji vaišinosi 
įvairiais lietuviškais valgiais, 
šoko, žaidė, dainavo senoviškas 
lietuviškas dainas. Buvo labai 
linksmas ir draugiškas suėji
mas, nes dabar atvykę yra jau
nesnės kartos atstovai su išra
dingais žaidimais, gražiomis 
dainomis.

Norėtųsi, kad tų dviejų kartų 
lietuviai, gimę Lietuvos žemėje, 
padarytų bendrą gegužinę. 
Jaunesnieji pasimokytų iš 
vyresniųjų tolerancijos, nuošir
dumo, tikro lietuviškumo, jų iš
gyventų įspūdžių, kartu 
padainuotų lietuviškų, skambių 
dainų, pašoktų, pažaistų lietu
viškų žaidimų, kurių anksčiau 
atvykę lietuviai gal ir nežinojo. 
Būtų ir pramoginis, ir dvasinis 
suartėjimas, juk visus mus 
gimdė lietuvė motina.

Taip suartėtų dvi atvykusių 
lietuvių kartos, primintų taip 
brangią mums visiems Lietuvą. 
Draugiški dialogai padėtų 
užmiršti gal ir padarytas vieni 
kitiems skriaudas, nes jokia 
vieta neturi būti meilesnė už 
tėvynę.

Albina Birgiolienė

• „Draugas” šviečia, „Drau 
gas” kviečia, „Draugas” mus vi 
sus paliečia.

Deimantinį jubiliejų šventusios š.m. rugpjūčio 15 d. Šv. Kazimiero kongregacijos seselės po Mišių 
motiniškojo namo koplyčioje Čikagoje. Sėdi iš kairės: seselės Dorothy Augunas, Areline Kulpsas, 
Viventia Saulinskas; stovi: generalė vyresnioji sės. Marilyn Kuzmickus, sės. Mercedes Mickevičius, 
sės. Berta Jodwalis, sės. Annette Zulon. Kartu jubiliejų šventė taip pat sės. Ella Kasper.

DAINŲ POPIETĖ 
„SEKLYČIOJE”

Saulei negailestingai kepi
nant Čikagos gyventojus, popie
čių lankytojai traukė į „Sekly
čią” atsigaivinti į šaldomą salę. 
Šio trečiadienio popietė buvo 
skirta dainai, todėl dainų mė
gėjų susirinko pilna salė. Reikia 
pastebėti, kad į dainų popietes 
daugiausia renkasi moterys. 
Jau žiloje senovėje moterys, dir
bo darbus dainuodamos, augino 
vaikus, juos liūliuodamos ir tik 
dainomis mažino — lengvin
davo atsiradusius vargus. Mer
gaitės apdainuodavo broliukus 
ar bernelius išėjusius į karą. 
Žinoma, vyrai dainuodavo apie 
įvykusias ar ateinančias kovas 
prieš Lietuvos pavergėjus.

Popiečių organizatorė Elena 
Sirutienė pristatė susirinku
siems linksmai besišypsantį 
muziką Faustą Strolią. Muzikas
F. Strolia, išdalinęs dainų žo
džius ir sėdęs prie pianino, pra
dėjo skleisti dainų žodžius 
muzikos garsais, o susirinku
sieji, „pilnomis krūtinėmis” iš
dainavo daugelį dainų. Reikia 
pastebėti, kad muzikas F. 
Strolia ne tik kuria naujas 
dainas, akompanuoja, bet 
kiekvieną dainą pristato savais 
išvedžiojimais humoro forma. 
Išdainavę visas dainas iš 
pateikto dainų lapo kibome į 
„Seklyčios” šeimininkių paga
mintus pietus. Pasistiprinę 
maistu, bandėme laimę 
„laimės šulinyje”, kuris buvo 
gausus įvariais daiktais. 
Laimingieji galėjo padidinti jau 
ir taip daiktais apkrautas len
tynas. Ona Lukienė ramino 
tuos, kurie nelaimėjo, saky
dama: „Jeigu nelaimėjote, tai 
maža auka prisidėjote prie savo 
‘Seklyčios’ išlaikymo”.

A. Paužuolis

• Jeigu „Draugas” į namus, 
tai gali būti ramus.

Dvidešimt devintoje mokytojų studijų savaitėje šią vasarą Dainavoje, iš kairės: Egida 
Matulionienė, Švietimo tarybos pirm. Regina Kučienė, kun. Juozas Vaišnys, SJ ir Angelė Bailey. 
Vasaros atostogos jau baigėsi, tad Švietimo taryba nori priminti, kad visi lietuviai tėvai registruo
tų savo atžalyną į lituanistines mokyklas, kurios mokslo metus pradeda jau šį savaitgali.

Jūrų skautų ir skaučių re
gistracija šį šeštadienį, rugsėjo 
9 d., Jaunimo centre Čikagoje ir 
Lietuvių centre Lemonte bus 
vykdoma 9 vai. ryto. Visi jūrų 
skautijos nariai prašomi regist
ruotis. Maloniai kviečiami ir 
visi dar neskautaujantieji lietu
vių kilmės vaikai (nuo 6 metų 
amžiaus) ir jaunuoliai.

Lietuvos ambasadorius Va
šingtone dr. Alfonsas Eidintas 
šį penktadienį, rugsėjo 8 d., 
7vai. vakare, kalbės „Bočių” 
salėje, Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte, o šeštadienį, rugsėjo 9 
d., 7 vai. vakare, Balzeko Lietu
vių kultūros muziejuje susitiks 
su naujai atvykusiais iš 
Lietuvos.

Jūrų skautų ir budžių kan
didatų pirmoji rudens sezono 
sueiga šį sekmadienį, rugsėjo 10 
d., 12 vai. vyks Lietuvių centre, 
Lemonte, žemutinėje salėje. Visi 
jūrų skautai ir budžiai kandida
tai prašomi dalyvauti.

„Sietuvos” skautininkių ir 
vyr. skaučių draugovės suei
ga penktadienį, rugsėjo 15 d., 7 
vai. vak. vyks Irenos Kirkuvie- 
nės namuose, 8855 W. 98 PI., 
Palos Hills. Sueigoje kalbės 
muz. Jagminienė. Bus ir dar
belių pamoka. Visos narės 
prašomos dalyvauti.

LFK „Lituanica” pirmąsias 
naujojo sezono pirmenybių 
rungtynes „Metropolitan” 
lygos I divizijoje žais šį sekma
dienį, rugsėjo 10 d. Rungtynės 
prieš naują lygos komandą 
„Highlanders” vyks Lemonto 
aikštėje prie Lietuvių centro. 
Pradžia 3 v. p.p. Visi futbolo mė
gėjai kviečiami.

LB Lemonto apylinkės val
dyba rengia rudeninę gegužinę 
rugsėjo 10 d., sekmadienį, tuoj 
po šv. Mišių PLC sodelyje, Le- 
mont, IL. Visi maloniai 
kviečiami!

Muzikologė dr. Danutė Pet
rauskaitė, kuri yra Klaipėdos 
universiteto dėstytoja, šiuo 
metu darbuojasi Kreivėno-Žile- 
vičiaus muzikologijos archyve 
Čikagoje, kur renka medžiagą 
ruošiamai knygai apie komp. 
Jeronimą Kačinską bei kitus 
išeivijos muzikus. Ji rugsėjo 3 d. 
gavo Mažosios Lietuvos fondo 
paskirtą premiją už rankraštyje 
esantį veikalą apie Klaipėdos 
konservatoriją. Premijos 
įteikimas buvo Balzeko Liet. 
kultūros muziejuje. Prieš at- 
vykdama į Čikagą, ji viešėjo 
Bostone, Putname ir kitur, 
visur rinkdama medžiagą jos 
ruošiamiems darbams. Atgal į 
Lietuvą grįš rugsėjo 12 d. Ją ga
lima pasiekti skambinant, 
Lituanistikos tyrimų ir studijų 
centro telefonu (312) 434-4545.

Albina Birgiolienė, neseniai 
iš Lietuvos atvykusi į Čikagą 
tautietė, kuri bendradarbiauja 
„Draugo” dienraštyje, gamina 
maistą Lemonto Lietuvių Bend
ruomenės apylinkės rengiamai 
gegužinei. Gegužinė bus šį 
sekmadienį, rugsėjo 10 d. prie 
Pasaulio lietuvių centro, 
Lemonte.

Madų parodos rengimo 
komitetas daug dirba, kad Pa
saulio lietuvių centro madų pa
roda „Rudens simfonija” gerai 
pavyktų. Atvykę spalio 15 d. 
12:30 vai. p.p. nesigailėsite. 
Stalus užsisakyti pas Ireną 
Kazlauskienę 708—257-8346 ar
ba Genę 708-279-1717.

Aldona Stark, Santa Monica, 
CA, minint a.a. Bronės Star- 
kienės 5-rių metų mirties 
sukaktį (1995 m. rugsėjo 2 d.), 
pagerbiant jos atminimą, 
„Draugui” atsiuntė 100 dol. 
Kilnus ir prasmingas velionės 
įamžinimas lietuviško rašto žo
džiuose, kuriuos ji labai mylėjo 
ir vertino. Dėkojame už auką.
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