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Rusijoje planuojama 
įvesti kariuomenę į 

Baltijos šalis

Rusija atstatys dujų tiekimą 
Bosnijai

Maskva, spalio 2 d. (AGEP) — 
Rusija turės nedelsdama įvesti 
savo kariuomenę į Latviją, 
Lietuvą ir Estiją, jei šios šalys 
bus priimtos į NATO, rašoma 
Rusijos Ginkluotųjų pajėgų 
Generalinio štabo parengtame 
„Pagrindinių naujos Rusijos 
gynybos doktrinos principų” 
dokumente.

Rusijos kariškiai mano, jog 
Rusija „dabar negali jėga su
trukdyti” daugeliui Rytų 
Europos šalių įstoti į NATO, 
tačiau dėl Baltijos šalių viskas 
yra kitaip.

„Jei NATO priims Baltijos 
šalis į savo sudėtį,Rusijos gink
luotosios pajėgos bus nedelsiant 
įvestos į Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos teritoriją”, rašo laik
raštis „Komsomolskaja prav-

Lietuvos reakcijos į Rusijos 
grasinimus

Vilnius, spalio 3 d. (Elta) — 
Lietuvos ministras pirmininkas 
Adolfas Šleževičius abejoja, ar iš 
Rusijos pasigirdę grasinimai 
Baltijos valstybėms dėl stojimo 
į NATO, atitinka oficialią Ru
sijos poziciją.

„Spaudimams nepasiduosime 
ir savo nuostatos nekeisime, 
sakė jis pabrėždamas, kad vy
riausybės požiūrį į tai visiškai 
atitinka Užsienio reikalų minis
terijos sekretoriaus Albino Ja
nuškos pareiškimas.
Lietuvos URM sekretorius A. 
nas Januška pareiškė, kad Rusi
jos grasinimai nedelsiant įvesti 
kariuomenę į Baltijos šalis, 
jeigu jos bus priimtos į NATO, 
yra „vienas rimčiausių grasini
mų skelbtų Lietuvai po 1991 
metų, kuriuo siekiama apriboti 
Lietuvos suverenitetą savaran
kiškai spręsti savo valstybės 
saugumo ir užsienio politikos 
reikalus”.

Kalbėdamas su BNS žinių 
agentūros korespondentu, Albi
nas Januška neatmetė galimy
bės, kad laikraštyje „Komso
molskaja pravda” paskelbtas 
Rusijos ginkluotųjų pajėgų 
generalinio štabo parengtas 
„Pagrindinių naujos Rusijos 
gynybos doktrinos principų” 
projektas gali būti propagan-

Amb. Eidintas
išreiškė susirūpinimą
dėl Rusijos grasinimų

Vašingtonas, spalio 4 d.— 
Lietuvos ambasadorius JAV ir 
Kanadai Alfonsas Eidintas ir 
ambasados patarėjas Vytautas 
Žalys spalio 4 d. nuvyko į JAV 
Valstybės departamentą, prane
ša Lietuvos ambasada. Ten jie 
išreiškė gilų susirūpinimą dėl 
Rusijos grasinimų Lietuvai ir 
kitoms Baltijos valstybėms ne
delsiant įvesti į jas Rusijos 
kariuomenę, jeigu Baltijos 
valstybės būtų priimtos į 
NATO.

Ambasadorius Eidintas paste
bėjo, kad tokie grasinimai yra 
išbandymas ne tik Baltijos, bet 
ir NATO valstybėms, todėl, pa
sak ambasadoriaus, JAV galė
tų pareikšti aiškią savo nuo
monę dėl tokių grasinimų.

Ta pačia proga ambasadorius 
Eidintas perdavė Lietuvos 
vyriausybės pageidavimą, kad 
nebūtų nutrauktas „Amerikos 
balso” ir „Laisvosios Europos” 
lietuviškų laidų transliavimas.

da”, perpasakodamas doktrinos 
nuostatas. „Bet kurį NATO 
mėginimą tai sutrukdyti Rusi
ja laikys pasaulinės branduoli
nės katastrofos preliudija”.

Kaip teigia laikraštis, šiam 
dokumentui „atsargiai pritarė” 
Rusijos gynybos ministras Pavel 
Gračev, tačiau jo kol kas neap
robavo prezidentas Boris Jelci
nas.

Dokumente taip pat numatoma 
Rusijos taktinę branduolinę 
ginkluotę dislokuoti Baltarusi
jos teritorijoje ir Karaliaučiaus 
srityje. „Tai — vienintelis mums 
prieinamas būdas sustabdyti 
NATO plėtimąsi”, pareiškė 
laikraščiui savo pavardės ne- 
nurodęs generalinio štabo kari
ninkas.

dinis triukas, sutampantis su
paskelbtu NATO plėtimo tvar
kos dokumentu.

Užsieno reikalų ministerijos 
sekretoriaus nuomone, grasini
mai yra daugiau skirti Vakarų 
Europai ir NATO, nes Rusija 
negali tikėtis, kad net ir taip at
virai grasinant, Lietuva pakeis 
savo užsienio politikos ir saugu
mo orientaciją.

Pasak A. Januškos, tuo 
siekiama Vakarams įteigti, kad 
Baltijos valstybės yra „ypatin
gesnių Rusijos interesų sferoje 
nei likusi vidurio Europa, ir kad 
tolesni Baltijos suverenūs žings
niai gali sukelti branduolinę ka
tastrofą”.

Viceministras taip pat išreiš
kė viltį, kad šiuos Rusijos gra
sinimus atvirai įvertins tiek Ru
sijos demokratinės jėgos, tiek 
Lietuvos partneriai Vakaruose.

Seimo užsienio reikalų komi
teto pirmininko pavaduotojas 
Algirdas Gricius BNS korespon
dentui sakė, kad , jei tai teisybė, 
yra peržengtos visos ribos”. Jis 
pažymėjo nenorįs tikėti, kad 
toks projektas iš tikrųjų egzis
tuotų, nes vykstant rinkiminei 
kovai, Rusijoje galimi įvairūs 
pareiškimai.

Seimo užsienio reikalų ko
miteto pirmininko pavaduotojas 
Algirdas Gricius mano, kad 
Lietuvos vyriausybė turėtų 
oficialiai užklausti Rusijos ar 
laikraštyje „Komsomolskaja 
pravda” paskelbtas Rusijos 
ginkluotųjų pajėgų generalinio 
štabo parengtas „Pagrindinių 
naujos Rusijos gynybos doktri
nos principų” dokumentas yra 
teisinga informacija, ar tik dėl 
rinkimų kampanijos Rusijoje at
siradęs išsigalvojimas.

Antradienį spaudos konferen
cijoje Algirdas Gricius taip pat 
neatmetė galimybės, kad tokiu 
straipsniu siekiama išbandyti, 
kokia bus Baltijos valstybių 
reakcija.

Seimo narys sakė, kad jeigu 
per savaitę Rusija neatsakytų į 
Lietuvos vyriausybės paklausi
mą, „turėsim pareikšti, kad 
tikrai Rusijos diplomatija, tuo 
labiau jos jėgos struktūros, per
žengė visas normalias XX am
žiaus pabaigos ribas tarpvalsty
biniuose santykiuose”.

Tokiais grasinimais negali 
būti švaistomasi taip lengvai, 
pažymėjo A. Gricius.

Bendros Lietuvos JAV įmonės UAB Omnitel Kauno skyriaus darbuotojai rugsėjo mėnesį 
supažindino verslo žmones ir žurnalistus su naujomis jų teikiamomis pasaulinio kompiuterinio 
tinklo Internet ir World Wide Web paslaugomis, leidžiančiomis duomenis persiųsti į daugelį 
pasaulio šalių elektroniniu paštu, ir duodantis vaizdo ir garso ryšio galimybes. Pristatymo metu 
veikė videotiltas tarp Vilniaus ir Kauno abonentu.

Nuotr. Ramūno Guigos, „Dienoje”

Seimas priėmė Pilietybės 
įstatymo pakeitimus

Vilnius, spalio 3 d. (AGEP) — 
Lietuvos Seimas vardiniu balsa
vimu spalio 3 d. priėmė Lietuvos 
pilietybės įstatymo pakeitimus 
ir papildymus. Už šiuos pakeiti
mus balsavo 88 Seimo nariai, du 
parlamentarai susilaikė, nė vie
nas nebalsavo prieš, vienas bal
savimo lapelis buvo sugadintas.

Pagrindinės 1991 m. priimto 
įstatymo pataisos padarytos pir
majame straipsnyje. Šias patai
sas su užsienio lietuviais derino 
prezidento Algirdo Brazausko 
sudaryta komisija, kuriai vado
vavo LDDP frakcijos narys Ri
mantas Markauskas.

Laikydami, kad jų pilietybė 
nebuvo nutrūkusi, užsienio lie
tuviai nenorėjo sutikti su bu
vusiąja įstatymo sąvoka „pi
lietybės atstatymas”.

Priėmus pataisas, Lietuvos

Socialdemokratai balsuos už 
nepasitikėjimą vyriausybe

Vilnius, spalio 3 d. (AGEP) — 
Lietuvos Socialdemokratų par
tijos taryba įpareigojo šios par
tijos frakciją Seime balsuoti už 
nepasitikėjimą Adolfo Šleževi
čiaus vyriausybę, jeigu toks 
svarstymas parlamente vyktų.

Socialdemokratų partijos at
sakingasis sekretorius Arvydas 
Akstinavičius spaudos konfe
rencijoje sakė, kad tokį spren
dimą partijos taryba priėmė 
rugsėjo 30 dieną.

Alytaus verslininkai 
— prieš

„Lietuvos kurą”
Vilnius, rugsėjo 23 d. (AGEP) 

— Alytaus krašto verslininkai 
kviečia visos Lietuvos gyvento
jus nepirkti benzino valstybinės 
įmonės „Lietuvos kuras” degali
nėse. Kaip rašo „Respublika”, 
verslininkai mano, kad vyriau
sybė sudaro išskirtines verslo 
sąlygas šiai įmonei.

Alytaus verslininkai teigia, 
kad vyriausybės nutarimas nuo 
spalio 15 d. keisti prekybos naf
tos produktais taisykles, 
pabrangins benziną 10-15 centų, 
t.y. 8%-ll%. Jie mano, kad iš 
devynių jų mieste veikiančių 
privačių degalinių liks keturios, 
penkios, o mažesniuose mieste
liuose gali ir nė vienos nelikti.

piliečiais yra asmenys, kurie iki 
1940 m. birželio 15 d. turėjo Lie
tuvos pilietybę, jų vaikai (jeigu 
jie nerepatrijavo iš Lietuvos) ir 
jų vaikaičiai, jeigu jie neįgijo 
kitos valstybės pilietybės.

Lietuvos piliečiais taip pat yra 
asmenys, kurie tarp 1919 m. 
sausio 9 d. ir 1940 m. birželio 15 
d. nuolat gyveno dabartinėje 
Lietuvos teritorijoje, taip pat jų 
vaikai ir vaikaičiai (jeigu jie gy

vena Lietuvoje ir nėra kitos vals
tybės piliečiai), lietuvių kilmės 
asmenys, gyvenantys užsienio 

valstybėse, kurie išvyko iš Lie
tuvos iki 1918 vasario 16 d. ir 
neįgijo kitos valstybės piliety
bės, asmenys iki 1991 m. lapkri
čio 4 d. įgiję Lietuvos pilietybę 
pagal Pilietybės įstatymą, kiti 
pagal Pilietybės įstatymą pilie
tybę įgiję asmenys.

Kaip žinoma, Tėvynės Sąjun
gos (Lietuvos Konservatorių) 
partija praėjusį trečiadienį 
nutarė reikalauti vyriausybės 
atstatydinimo, apkaltinusi ją 
įmonių žlugdymu, Lietuvos 
žmonių nuskurdinimu, prasis
kolinimu, korupcijos palaikymu 
ir suartėjimu su nusikalsta
momis ekonominėmis struktū
romis.

Socialdemokratų partijos 
taryba, nepaisydama to, kad 
„vyriausybės atstatydinimas 
gali būti panaudotas kaip 
reklaminis priešrinkiminis 
elementas”, yra įsitikinusi, kad 
Adolfo Šleževičiaus vyriausybė 
atsakinga už blogėjančią ekono
minę ir socialinę Lietuvos 
padėtį, negali vadovauti Lie
tuvos vykdomajai valdžiai.

Išplatintame Socialdemokra
tų partijos tarybos pareiškime 
pažymima, kad Lietuvą iš krizės 
gali išvesti tik plati politinių 
jėgų koalciją, į kurią turėtų įeiti 
ir nepasitikėjimą reiškiantys 
Lietuvos konservatoriai.

Arvydas Akstinavičius taip 
pat pažymėjo, kad socialdemo
kratai gana skeptiškai vertina 
galimybes atstatydinti vyriau
sybę. Jis sakė, kad be LDDP 
balsų tai padaryti neįmanoma, 
o strateginiais klausimais 
LDDP balsuoja vieningai.

Teismas atmetė 
bandymą nubausti

„Lietuvos aidą”

Vilnius, rugsėjo 28 d. (LA) — 
Keisti dalykai vyksta preziden
tūroje nuo to laiko, kai preziden
to atstove spaudai paskirta žymi 
marksizmo dėstytoja Lidija Ša- 
bajevaitė, ir teismas atmetė 
spaudos kontrolės valdybos 
siekį nubausti „Lietuvos aidą”, 
neva įžeidusį prezidentą, rašo 
Vilius Vilimas „Lietuvos aide”. 
Teismas nustatė, kad „Lietuvos 
aidas”, kaip opozicijos laikraš
tis, turi teisę vertinti preziden
to kalbas.

„Tačiau po to „Lietuvos 
aidas” nebuvo pakviestas 
dalyvauti prezidento kelionėse 
į Rumuniją ir Turkiją, nors ten 
važiavo ir mažesnį tiražą turin
čios „Dienos” ir net regioninių 
laikraščių žurnalistai.

Rugsėjo 27 d., prezidento 
patarėjas Justinas Paleckis var
diniais kvietimais suvadino 
pokalbiui irgi visų dienraščių 
žurnalistus, išskyrus „Lietuvos 
aido”. Tame pokalbyje jis 
pranešė atsisakąs Seimo nario 
mandato.

Už elektros energiją Lietuva 
gaus branduolinį kurą

Vilnius, spalio 2 d. 
(AGEP) — Lietuva eksportuos 
į Rusiją elektros energiją mai
nais už branduolinį kurą. Su
tartį rugsėjo viduryje pasirašė 
Lietuvos valstybinė energetikos 
sistema (LVES) ir Rusijos užsie
nio prekybos firma „Energija”.

Tai pirmoji tokia sutartis, kai 
už Lietuvos eksportuojamą elek
tros energiją bus atsiskaitoma 
branduoliniu kuru. Energijos 
pardavimas bus pradėtas lapkri
čio mėnesį, kai po remonto 
pradės veikti abu Ignalinos 
Atominės elektrinės reaktoriai.

LVES generalinio direktoriaus 
pavaduotojas Anicetas Mikužis 
BNS korespondentui sakė, jog 
ąutartis yra naudinga Lietuvai, 
nes leis apsirūpinti bran
duoliniu kuru, už kurį nereikės 
mokėti pinigais; be to, padidės 
elektros energijos eksportas. 
Kuo daugiau panaudojami Ig
nalinos Atominės elektrinės 
pajėgumai, tuo pigesnė elektros 
energija, sakė jis.

Sarąjevo, spalio 2 d. (NYT) — 
Po ilgų derybų su Rusijos 
ministru pirmininku Viktor 
Černomyrdin, kad Bosnija 
sumokėtų Rusijai skolas už 
šildymą, Rusijos premjeras pir
madienį sutiko, kad Rusija vėl 
atsuks dujotiekius Sarajevo 
miestui, rašo Kit Roane „The 
New York Times” laikraštyje.

Bosnijos ministras pirminin
kas Haris Silajdzič, kalbėdamas 
su Reuters korespondentu 
Maskvoje, kur jis susitikinėjo su 
Rusijos vyriausybės pareigū
nais, pasakė: „Ponas Černomyr
din pasakė, kad Rusijos vyriau
sybė rytoj parašys Jungtinių 
Tautų Sankcijų komisijai, kad 
Rusija yra pasiruošusi atstatyti 
dujų tiekimą. Tai bus didelis 
Rusijos valdžios įnašas į pa
liaubų kūrimą Bosnijoje-Her- 
zegovinoje ir į taikos procesą”.

Visas Sarajevas laukia regu
liaraus komunalinių paslaugų 
atstatymo prieš žiemos sezono 
pradžią. Bet net ir su pažadu, 
kad dujų tiekimas bus atsta
tytas, sostinės gyventojai 
skeptiškai vertina pažadą. 
Komunalinių paslaugų tieki
mas buvo viena priemonė kaip 
Bosnijos serbai spaudė miestą 
apsupties metu. Todėl mažai jo 
gyventojų tiki, kad jų priešai at
sisakys šios priemonės žiemos 
metu. Dėl elektros tebesideri-
ma.

Latvijos Seime kuriamos 
koalicijos

Ryga, spalio 3 d. (Itar-Tass, 
BNS) — Latvijos prezidentas 
Guntis Ulmanis pradėjo svars
tyti būsimos vyriausybės suda
rymo perspektyvas. Daugiausia 
keblumų kyla dėl to, kad po Lat
vijoje įvykusių parlamento rin
kimų, nė viena iš devynių parti
jų neturi Seime persvaros.

Partija „Nacionalinis blokas” 
pareiškė, kad yra pasirengęs su
formuoti vyriausybę. Dešinio
sios partijos spalio 2 d. sudarė 
koalicinį susitarimą. Jos turi 
Seime 29 vietas iš 100. Dešinių
jų partijų atstovai svarsto 
galimybes jungtis su liberalų 
„Latvijos kelio” frakcija. Tada 
bendras mandatų skaičius padi
dėtų iki 46, tačiau ir šiuo atve
ju dar nebūtų pasiektas reikia-

Lietuvos ir Rusijos energetikų 
sutartis numato iki kitų metų 
gegužės 1 d. parduoti iki 4 
bilijonų kilovatvalandžių elek
tros energijos. Už tai Rusija at
siskaitys branduoliniu kuru. 
Kiekvieną mėnesį bus pasirašo
mos atskiros sutartys, kurios 
tikslins parduotos energijos ir 
kuro kieį, ir kainas.

Vienos kilovatvalandės elek
tros energijos pardavimo Rusi
jai kaina yra daugiau nei 6 cen
tai. Bendra sutarties vertė yra 
apie 60 milijonų dolerių. Pasak 
A. Mikužio, jei Lietuva parduos 
visą numatytą kiekį, už jį gauto 
branduolinio kuro užteks Ig
nalinos atominės elektrinės 
poreikiams iki kitų metų gegu
žės.

Nuo šių metų pavasario Lie
tuva eksportuoja elektros ener
giją ir į Baltarusiją. Kaip 
korespondentui pasakė energe
tikos ministro padėjėjas Georgij 
Choroševski, iš viso iki metų pa
baigos bus parduota apie 2 bili
jonai kilovatvalandžių elektros

Jau praėjusią savaitę turėjo 
prasidėti dujų tiekimas, ir mi
nimalus elektros tiekimas turė
jo prasidėti spalio 2 d., bet tie 
planai užkliuvo.

Rusai Jungtinių Tautų Sank
cijų komiteto nariai beveik visą 
mėnesį sulaikė dujų tiekimą po 
to, kai buvo nutarta sankcijas 
atšaukti. Jungtinių Tautų pa
reigūnas atsakingas už komu
nalines paslaugas John Fawcett 
sakė, kad Rusija reikalavo, kad 
Bosnija sumokėtų skolą už 
anksčiau gautas dujas — apie 
100 milijonų dolerių, nors 
daugumą tų dujų tiek Serbija, 
tiek ir Bosnijos serbai pasiėmė 
sau.

Elektros jėga pasiekia paskir
tas Bosnijos vietoves maždaug 
kas šeštą dieną ir tada tik 
kelioms valandoms. Neįmano
ma atvesti reikiamos elektros 
laidų, kol tie, kurie eina per 
ginčijamą teritoriją nebus patai
syti. O tai reikalauja, kad ka
reiviai nešaudytų į elektrikus. 
Dėl to dar nesusitarta.

Kadangi nėra normalaus 
elektros tiekimo, atsirado 
elektrikų kadrai, kurie nele
galiai prijunginėja elektrą prie 
valdiškų pastatų, verslo įmonių 
ar užsienio diplomatų reziden
cijų. Dažnai būna tiek daug 
tokių prijungimų, kad iššauna 
elektros saugikliai.

mas skaičius — 51 balsas Seime, 
reikalingas jų sudarytai vyriau
sybei palaikyti.

Liberalų „Latvijos kelias” 
partija pasirengusi apsvarstyti 
pasiūlymą prisijungti prie praė
jusiame Seime sudarytos Latvi
jos Valstiečių Sąjungos, judėji
mų „Tėvynei ir laisvei” bei „Už 
nacionalinę Latvijos nepriklau
somybę” koalicijos, žurnalis
tams pranešė Latvijos Kelio 
frakcijos Seime pirmininko pa
vaduotojas I. Berzins.

Europos Saugumo ir Bendra
darbiavimo Organizacijos 
(ESBO) ekspertai pareiškė kri
tiškų pastabų dėl neseniai įvy
kusių Latvijos Seimo rinkimų. 
ESBO sekretoriato pranešime 
tarptautiniai stebėtojai pažymi, 
kad rinkimuose negalėjo daly
vauti daug Latvijos rusiškai 
kalbančių gyventojų. Susirū
pinimą kelia tas faktas, kad 
maždaug trečdalis Latvijos 
gyventojų neturi galimybės 
dalyvauti politiniame gyve
nime.

energijos, nors sutarty numaty
ta 1.8 bilijonai. Baltarusija už 
Lietuvos elektrą moka po 6.4 
centor už 1 kilovatvalandę.

Ignalinos Atominė elektrinė 
per metus pagamina nuo 7.7 
bilijonų (1994 metais) iki 17 
bilijonų (1991 m.) kilovatva
landžių elektros energijos. 
Šiemet planuojama pagaminti 
10-12 bilijonų kilovatvalandžių 
elektros. Vienos kilovatva
landės savikaina yra maždaug 
5 centai. Per metus Ignalinos 
Atominė elektrinė sunaudoja 
branduolinio kuro maždaug už 
70 milijonų dolerių.

KALENDORIUS

Spalio 5 d.: Placidas, Ed 
vinas, Gale, Upinė, Gildą, Ka- 
ritina.

Spalio 6 d.: Šv. Bi •unonas 
(1030-1101 m.); Adalbertas, Fi- 
delija, Budvydas.

♦
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LIETUVIŲ TELKINIAI

DETROIT, MI

POKALBIS SU LIETUVOS

UŽSIENIO REIKALŲ 

MINISTRU

„LietuviSkųjų melodijų” ra
dijo valandėlė spalio mėnesi 
transliuojama nauju laiku. 
Antradieniais nuo 3 iki 4 vai. po 
pietų ir šeštadienio rytais nuo 
8 iki 9 vai. iš radijo stoties 
WP0N, AM banga 1460.

Valandėlė rugsėjo 27 dieną, 
perdavė pasikalbėjmą su Lietu
vos Užsienio reikalų ministru 
Povilu Gyliu, kuris lankėsi Wa- 
shingtone, po Ministro kalbos 
pasakytos Jungtinėse Tautose 
rugsėjo 24 dieną.

Ministras, paklaustas kokius 
įspūdžius jis parsiveš į Vilnių iš 
Washingtono, atsakė: „Mano 
vizitas į Washingtoną, buvo 
derintas su vizitu Jungtinių 
Tautų New Yorke. Tai buvo 
galimybė susitikti su atsa
kingais administracijos ir 
kongreso atstovais ir išdėstyti 
mūsų požiūrį į kontinentinį — 
transatlantinį saugumą kaip 
Lietuva mato tą saugumą, 
kokie yra nuogąstavimai, 
žvelgiant iš Vilniaus. Aš turiu 
pasidžiaugti, kad praktiškai 
visuose šešiuose susitikimuose, 
pąjutau supratimą, kad Lietuva 
nusipelno to, kad nebūtų palik
ta kokioje nors pilkoje zonoje, 
palikta kaip buferinė valstybė, 
neapginta valstybė. Šitą gali
mybę mes neblogai išnaudojom. 
Mes galvojam, kad mūsų diplo
matinė veikla, nesibaigė. 
Galvoju, kad po kelių mėnesių 
gali įvykti nauja kelionė, susi
darius naujai situacijai, kurio
je vėl aiškinsim tiek politikams, 
tiek visuomenei savo požiūrį į 
saugumą, į NATO plėtimą, į 
mūsų integraciją, į Europos 
politines, ekonomines ir 
saugumo struktūras”.

Paklaustas, ar pastebėjo skir
tumą tarp Clintono administra
cijos ir Atstovų rūmų Užsienio 
komiteto, vadovaujamo Respub
likono kong. Benjamin Gilman, 
požiūrį į Pabaltijo kraštus ir jų 
saugumą. Ministras Gylys 
atsakė: „Aš nepajutau kokio 
nors skirtumo, galbūt skiriasi 
frazės. Aš mačiau, kad ponas 
Gilmanas supranta mūsų 
siekius, mūsų norą tapti NATO 
nare, ir tai jis gana aiškiai 
pasakė mums. Aš pakartosiu: 
tiek administracija, tiek ir 
kongreso atstovai palaiko mūsų 
siekį tapti transatlantinio 
saugumo struktūros dalimi”.

Paskutinis žodis priklauso 
min. Gyliui: „Kokie yra Jūsų 
pageidavimai lietuvių išeivijai, 
kuri daugiau negu 50 metų 
budėjo ir kovojo už Lietuvos ne
priklausomybės atstatymą.

„Visų pirma aš norėčiau pa
dėkoti už tą kovą, kuri buvo ir 
kurią mes jautėm, ne visada 
galėdami duoti signalą, kad mes 
jaučiam mūsų tautiečių aktyvų 
dalyvavimą ir norą atkurti 
Lietuvos valstybę. Bet dabar 
yra nauja situacija ir nauji užda
viniai. Aš gal ir klystu, bet 
pagalvoju, kad išeivijos atsto
vams kartais atrodo, kad jie ir 
nereikalingi naujoje situacijoje. 
Aš noriu pasakyti, kad tai yra 
netiesa. Kad atsiranda naujos 
bendradarbiavimo galimybės. 
Visų pirma tai yra mūsų bend
ras siekis išlaikyti lietuvybę 
pasaulyje. Ir šiame tiksle mes 
turime kartu tarnauti. Lietuvy
bę išlaikyti ne tik Lietuvoje, 
bet Amerikoje, Australijoje, 
Pietų Amerikoje ir kitose vals
tybėse. Toliau, aš manau, kad 
labai gerai būtų, jeigu tam 
tikrais atvejais Lietuva nori 
realizuoti kokį nors tikslą tarp
tautinėje arenoje, kad mes jaus
tume tose valstybėse gyve
nančių lietuvių paramą. Aš tu
riu pasakyti, kad susitikimuose

su Lietuvių Bendruomenės at
stovais, vadovais — mes iš 
esmės sutarėm bendradarbiau
ti. Pavyzdžiui stojimo į NATO 
klausimu. Mums reikia Ame
rikos rinkėjų paramos. Kad jie 
pasakytų savo žodį, renka
miems atstovams Kongrese. Ir 
taip mes galėtume siekti savo 
bendrų tikslų. Lietuvos valdžia 
savo kanalais, lietuvių išeivija 
— savais kanalais. Aš manau, 
kad dar neišsemtos galimybės 
pritraukiant žmones, turinčius 
retas definitines profesijas dar
bams, kurie taip aktualūs šiuo 
metu, kaip bankininkystė, fi
nansai, tarptautinė ekonomija 
ir panašiai. Mes šiandien ta
rėmės ambasadoje dėl galimo 
Amerikos lietuvių jaunimo pri
traukimo, kokį mechanizmą 
įvesti, kad žmonės galėtų pa
siūlyti savo sugebėjimus, o mes 
savo ruožtu pažiūrėti, kur tie su
gebėjimai galėtų būti geriausiai 
pritaikyti Lietuvoje arba Ame
rikoje padedant mūsų diploma
tinei atstovybei”.

„PILĖNUOSE” BAIGIAMA 

VASARA

„Švyturio” jūros šaulių kuo
pos „Pilėnų” stovyklos vasaros 
sezono uždarymas vyks sekma
dienį, spalio 15 dieną. Vartai 
bus anksti atidaryti. Svečiai bus 
vaišinami gėrimais ir maistu. 
Bus proga pabendrauti ir pasi
džiaugti spalvota rudens gamta. 
Visi, ypač Manchesterio ir 
apylinkių lietuviai maloniai 
kviečiami sekmadienį dalyvauti 
stovyklos uždaryme.

„AMERIKOS LIETUVIŲ 

BALSO” SUKAKTUVINIS 

POKYLIS

Detroito „Amerikos lietuvių 
balso” radįjo klubo valdyba: pir
mininkas inž. Linas Orentas, 
vicepirm. ir redaktorius Kazys 
Gogelis, vicepirm. Leonard 
Balkus, direktoriai — Vida 
Orentienė, nariai: Danutė Jan- 
kienė, Ona Šadeikienė, Danutė 
Petronienė, Danutė Petrusevi- 
čiūtė, Manvydas Šepetys, 
Eugenija Bulotienė, Regina 
Janukaitienė ir Frank Povilai
tis š.m. spalio 7 d. Dievo Apvaiz
dos Kultūros centre rengia 
Auksinį balių, pažymėti 50 
metų lietuviškos radijo laidos 
Detroite, transliuojamos sekma
dienių rytais (8:15 iki 9 vai.) iš 
radijo stoties WCAR, AM banga 
1090. Renginio pradžia 7 v.v. 
Meninę programą 8 v.v. atliks 
Hamiltono „Gyvataras”, vado
vaujant Elytei Tarvydienei. 
Vakarienė 9 v.v. Po vakarienės 
— šokiai, grojant Rimo Kaspu
čio orkestrui. Visuomenė 
kviečiama dalyvauti baliuje ir 
savo dalyvavimu pagerbti radįjo 
valandėlės bendradarbius, ypač 
ilgametį valandėlės redaktorių 
Kazį Gogelį. Smulkesnes in
formacijas teikia Linas ir Vida 
Orentai, tel. 810-380-4604.

ATSISVEIKINOM SU 
KUN. DAN TRAPP

Laikinai Dievo Apvaizdos 
parapijos administratoriaus pa
reigas vykdęs kun. Dan Trapp 
sekmadienį, spalio 1 d., aukojo 
savo atsisveikinimo su parapi
ja šv. Mišias. Mišių metu giedojo 
Pranas Zaranka ir Edvardas 
Skiotys. Po Mišių Kultūros cen
tre suruoštose išleistuvėse 
dalyvavo arti trys šimtai 
asmenų. Išleistuvėms vadovavo 
šios parapijos tarybos pirm. 
Jonas Urbonas. Reiškiant para
pijiečių dėkingumą, kun. Dan 
Trapp buvo įteikta atminimo 
dovana — lietuviškas kryžius ir 
parapijos Tarybos dovana — 
lietuviškais motyvais austa 
stula.

University of Washington, Seattle, WA, Baltistikos studijų 1994 m. vasaros instituto lietuvių 
kalbos kurso lankytojų būrelis. Priekyje: Juozukas Pallen, (Moscow, ID) ir Frank Harton (Santa 
Barbara, CA>, antroje eil.: John ir Robert Lorinskai (tėvas ir sūnus iš Murfreesboro, IL).

LIETUVOS VYČIU VEIKLA

LIETUVOS VYČIŲ 

VIDURIO CENTRO

RAJONO SUVAŽIAVIMAS

IR MALDOS KELIONĖ

Lietuvos Vyčių 86 kuopa, 
veikianti Dubois, Pennsylvania, 
š.m. rugsėjo 29, 30 ir spalio 1 d. 
globojo L. V. Vidurio centro ra
jono suvažiavimą ir maldos 
kelionę. Suvažiavime dalyvavo 
62 vyčiai, atstovavę 7 kuopoms 
iš Michigan, Ohio ir Pennsylva- 
nijos valstijų. Susipažinimo 
vakaras vyko penktadienį, rug
sėjo 29 d. Best Western viešbu
čio konferencijos centre. Priėmi
me dalyvavo gražus būrelis sve
čių ir vietinių vyčių. Visi links
minosi ir atnaujino senas pažin
tis.

Šeštadienį, rugsėjo 30 d. rytą, 
šilta rudenio saulutė lydėjo L. 
Vyčius į Šv. Juozapo lietuvių 
kapine^ kur kun. James Ken- 
neley pravedė maldos kelionę. 
Visi susibūrėme prie Šventos 
Šeimos grotos, kur kun. Kenne- 
ley apibūdino šių lietuviškų 
kapinių istoriją, Šventos Šeimos 
statulą ir rožinio paslaptis, 
išdrožtas iš medžio ir naujai 
įrengtą rožinio kelią. Sukalbėję 
trejus rožinius, vykome prie ka
pinių centro, kur ėjome kryžiaus 
keliais. Kiekviena stotis išdrož
ta iš medžio. Užbaigę maldas, 
grįžome į viešbutį kur vyko po
sėdis.

Vidurio Centro rajono pirmi
ninkė Lillian Petravičius sukal
bėjo maldą ir vadovavo susirin
kimui. 86 k-pos pirmininkė Lee 
Moore sveikino visus atvyku
sius ir linkėjo geros viešnagės 
Pennsylvanijoje. Vyko valdybos 
narių ir kuopų pranešimai bei 
ateities veiklos planų svarsty
mai. Dvasios vadas kun. Gedi
minas Kijauskas negalėjo daly
vauti, bet savo sveikinimus ir 
linkėjimus perdavė per 25-tos 
k-pos pirmininką Richard 
Marks. Atstovai pranešė apie 
š.m. rugpjūčio 10-13 d. Novi, 
Michigan, vykusį 82-ąjį metinį 
seimą. Buvo nutarta, kad 1996 
m. pavasario seimas/kėgliavimo 
turnyras gegužės 17-19 d. vyks 
Clevelande; jį globos L.V. 25 
k-pa. Rudenio maldos kelionės 
globėjai ir vietovė dar ne
nustatyta; bus pranešta arti- 

. miausiu laiku.
„Pagalba Lietuvai” valdybos

NAUJAS KLEBONAS 

DIEVO APVAIZDOS 

PARAPIJOJE

Naujasis Dievo Apvaizdos 
parapijos klebonas kun. Valdas 
Valdemaras atvykęs š.m. spalio 
2 d., buvo sutiktas parapijos 
tarybos ir grupės parapijiečių. 
Pirmąsias šioje parapijoje šv.
Mišias kun. Valdemaras auko
jo spalio 2 d., 9 vai. ryto. Nuo 
dabar kasdieninės šv. Mišios 
šioje bažnyčioje bus aukojamos 
8 vai. ryto.

lm

narė Regina Juškaitė pranešė, 
kad 25-tas talpintuvas, kuriame 
buvo Detroite uždarytos Šv. 
Petro bažnyčios įrengimai, suo
lai, vitražai ir vargonai birželio 
29 d., Šv. Petro šventėje sėkmin
gai pasiekę Alytuje Šv. Merge
lės Marijos krikščionių pagalbos 
naujai statomą bažnyčią. Tą 
pačią dieną buvo šventinamas 
kertinis akmuo. Bažnyčios ma
žoji koplyčia bus pavadinta Šv. 
Petro koplyčia.

Antrasis George Perles golfo 
turnyras buvo sėkmingas. Buvo 
nutarta ruošti trečią golfo tur
nyrą 1996'm.

26- tas talpihtuvas buvo išsiųs
tas iš Detroito per World Medi- 
cal Relief, Inč. įstaigos rugpjūčio 
gale. Tamė -talpintuve buvo 54 
paaukoti kompiuteriai ir įvai
rūs medikamentai. „Pagalbai 
Lietuvai” vadovas Robertas S. 
Boris šiuo laiku yra Lietuvoje, 
kur pasitiks ir padės iškrauti šį 
talpintuvą.

27- tas talpintuvas ruošiamas 
siuntimui spalio mėn. pabai
goje. Tame talpintuve bus padė
vėti drabužiai vaikams ir suau
gusiems, negendantys maisto 
produktai ir vaikų žaislai. 
Numatytas siųsti paskirstymui 
Utenoje ešančioms seselėms.

Po pranešimų vyko Vidurio 
centro rajono valdybos rin
kimai, kuriuos pravedė Richard 
Marks, Clevelando 25-tos k-pos 
pirmininkas. Naująją 1995-96 
m. valdybą sudaro:

Dvasios vadas — kun. Gedimi
nas Kijauskas, 25 k-pa, Cleve- 
land;

pirmininkė — Lillian Petravi
čius, 139 k-pa, Detroit;

1 vicepirm. Regina Juškaitė, 
102 k-pa, Detroit;

2 vicepirm. — Brian Johnson, 
19 k-pa, Pittsburgh;

3 vicepirm. — Anna Marie 
Sluzas-Berger, 96 k-pa, Dayton;

sekretorė — Aldona Bunikis, 
102 k-pa, Detroit;

iždininkas — Tom Brūzga, 86 
k-pa, Dubois;

tvarkdariai — Ruth Grazaus- 
kas, 25 k-pa, Cleveland; ir Joan 
Ortman 25 k-pa, Cleveland;

kultūros k-tas — Theresa Ža- 
liagiriūtė Medonis, 102 k-pa, 
Detroit;

lietuvių reikalų k-tas — John 
Baltrus, 19 k-pa, Pittsburgh;

ritualų k-tas — Pranciška Pet- 
kuvienė, 96 k-pa, Dayton;

patikėtiniai — Dolly ir Tony 
Oberaitis, 25 k-pa, Cleveland;

ryšininkė su visuomene ir 
„Vytis” žurnalu — Andrea
Baltrus, 19 k-pa, Pittsburgh;

Lillian Petravičius sukalbėjus 
maldą, posėdis baigtas visiems 
dalyviams sugiedojus Vyčių 
himną.

Vakare vyko vakarienė ir 
šokiai.

Sekmadienį, spalio 1 d., 
vykome į Šv. Juozapo bažnyčią, 
kur prieš šv. Mišias buvo 
prisiminti mirusieji vyčiai. Iš
vardinus mirusius narius, už

degtos žvakutės, sukalbėtos 
maldos.

Vyko specialių Vidurio centro 
rajono medalių įteikimas. Ap
dovanotieji — Albina Wallis, 
Cleveland , 25 k-pa; Joe ir 
Eleanor Mantz, Dayton, 96 
k-pa.

Su vėliavomis dalyvavome šv. 
Mišiose, kurias atnašavo kun. 
klebonas James Kenneley už 
visus gyvus ir mirusius vyčius. 
Jis sveikino visus susirinkusius 
maldininkus, suteikė popiežiaus 
palaiminimą ir atlaidus.

Į ketvirtąjį Vyčių laipsnį buvo 
pakelta Marion Gray, Clevelan
do 25 k-pa; į trečiąjį laipsnį buvo 
pakelti: Tvvilla Allen, Lee Moore 
ir Benedict Radzach visi iš Du
bois, 86 k-pos.

Po šv. Mišių važiavome į lie
tuvių klubą pietums. Maldą su
kalbėjo kun. James Kenneley.

Vidurio centro rajono pirmi- 
ninė Lillian Petravičius padė
kojo Lee Moore ir visai 86-ai 
k-pai už gražiai suorganizuotą 
maldos kelionę ir visą savait
galį. Lee Moore padėkojo vi
siems už atsilankymą ir dalyva
vimą, linkėjo saugios kelionės 
namo, ir kartu su savo vyru 
Paul Moore, visiems maldinin
kams dovanojo po rožinį atsimi
nimui šio gražaus savaitgalio.

Maldos kelionės savaitgalį 
baigiant, sugiedota Lietuvos ir 
L. Vyčių himnai.

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais 
nedirba.
• Redakcija už skelbimų turinį 
neatsako. Skelbimų kainos pri
siunčiamos, gavus prašymų ką 
nors skelbti.

cinos darbuotojai ir ligoniai yra 
sujaudinti amerikiečių dėmesiu 
mūsų žmonėmis. Per Vil
kaviškio vyskupijos Marijampo
lės „Carito” organizaciją, gavo
me dvi siuntas mums trūks
tamų medikamentų, chirur
ginių pirštinių, priemonių anes
tezijai ir t.t. Ši pagalba labai 
reikalinga ligoniams šiuo 
sunkiu laikotarpiu”.

E. Baltakis, Joniškio rajono 
centrinės ligoninės vyr. gydy
tojas pareiškė: „Nuoširdžiai 
dėkoju Jums už rūpestį pade
dant Joniškio centrinei ligoni
nei šiuo labai mums sunkiu 
laiku apsirūpinti medikamen
tais, medicininėmis prie
monėmis ir knygomis. Mūsų 
gydytojai ligoniai Jums siunčia 
kuo geriausius linkėjimus ir di-

VERTINAMI „PAGALBA 
LIETUVAI” DARBAI IR

ŠALPA

Lietuvoje Vyčių organizacijos 
padalinys „Pagalba Lietuvai” 
vėl sulaukė padėkos laiškų iš 
Lietuvos.

Juozas Galdikas, M.D., 

Ph.D., iš Vilniaus miesto savi
valdybės Sveikatos apsaugos, 
Sanitarijos ir Higienos skyriaus 
rašo: „Norime asmeniškai 
padėkoti Jums už šią rimtą 
pagalbą Lietuvos medikams. 
Dėkojame Jūsų organizacijos at
stovams Antanui Balsiui ir 
Pauliui Bindokui, pervežusiems 
25 kartonines dėžes”.

Dr. Evalda Danytė, iš Kau
no Akademinės klinikos Diabet- 
to centro rašo: „Diabeto ligonių 
vardu esame dėkingi už Jūsų 
paramą antidiabetic vaistų 
siuntą per „Carito” or
ganizaciją. Tabletės bus dali
namos įvairiuose Lietuvos rajo
nuose su Lietuvos Diabeto 
sąjungos pagalba”.

Dr. A. Mažeikienė, Šakių 
rajono centrinės ligoninės vyr. 
gydytoja pareiškė: „Nuoširdžiai 
dėkojame už labdaros siuntą, 
kurią gavome ir atsiėmėme iš 
Marijampolės Caritas sandėlių. 
Siunta gauta tvarkinga. Esame 
sujaudinti Jūsų organizacijos 
rūpesčiu ir nuolatinę paramą 
Šakių rąjono centrinei ligoninei. 
Linkime geros kloties ir viso- • 
keriopos sėkmės darbe”.

Juozas Jakutis, docentas, 
medicinos mokslų daktaras, 
Alytaus rajono S. Kudirkos 
centrinės ligoninės vyr. gydyto
jas rašo: „Alytaus rajono medi-
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Vyriausia redaktorė Danutė Bindokienė 
Administratorius Pijus Stončius

Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis, MIC

• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba.

• Redakcija straipsnius taiso 
savo nuožiūra. Nesunaudotų 
straipsnių nesaugo. Prašome 
siunčiant pasilikti kopiją.

džiausią padėką, suprasdami, 
kad Jūs aukojate dėl visų mūsų 
Jūsų energiją ir sumanumą. 
Norime pranešti, kad visos 44 
mums siuntos dėžės gautos tvar
kingos, medikamentai labai 
geros kokybės ir gerų terminų. 
Visi kiti reikmenys labai pra
vers ligoninės kasdieniniame 
darbe”.

Kęstutis Stankaras, Kauno 
Krikščioniškųjų gimdymo 
namų vyr. gydytojas rašo: 
„Norėtume jums padėkoti už 
Jūsų įdėtas jėgas persiunčiant 
Lietuvon labdarą. Neseniai iš 
„Caritas” diagnostikos centro 
gavome 5 dėžes su moteriškais 
hormonais. Nuoširdžiai dėko
jame pacientų vardu”.

Regina Juškaitė

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

Pirmas apyl su Norlhyyestern un-lo 1 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už Į 
prieinamą kainą Pacientai priimami 1 
absoliučiai punktualiai Susitarimui 1 
(kalbėt angliškai) tai. 708-422-8260 1

LINAS A. SIDRYS, M.D. J

Ophtalmologas/Akių Chirurgas
9830 S. Rldgeland Ava.
Chicago Rldge, IL 60415

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

312-735-7709

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

3900 W 95 St Tel. (708) 422 0101 J
Valandos pagal susitarimą Į

P.tmd 3 v p p -7 v v antrd 12 30-3 v pp Į 
eečd uždaryta ketvd 1-3 vpp Į

penki ir šeštd 9 v r 12 v p p Į

Cardlac Olagnosls, Ltd.
6132 S. Kedzle Avė.
Chicago, IL 60629
Tel. 312-436-7700 

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

Širdies ir Krauiagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą

6132 S Kadzl* Ava . Chicago 
,312) 778-6969 arba (312) 489-4441

DR. K. A. JUČAS j
ODOS ŲGŲ SPECIALISTAS |

GYDO ODOS AUGLIUS ŽAIZDAS IR
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINE CHIRURGIJA

DR. ALGIS PAULIUS !

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA

1185 Dundės Ava., Elgln. III. 60120
Tai. (708) 742-0255

Valandos pagal susitarimą
DR. JOVITA KERELIS

Osntų Gydytojo
3315 W 55lh St Chicago IL

Tsl. ,312) 476-2112
9525 S 79th Avė Hickory Mills IL

Tsl. (708) 598 8101
Vai pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Roberte Rd., Hickory Hllls. ILI
i mylia | vakarus nuo Harlem Avė 1

Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

Tel. kabineto Ir buto: (708)652-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So 501h Avė., Cicero

Kasdien 1 iki 6 v v 
išskyrus Ireč Šeši 12 iki 4 vai p p

DR. LEONAS SEIBUTIS
inkstų pūsles ir prostatos 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kedzle

Vai anlr 2-4 v p p ir kelv 2-5 v p p 1 

Šeštd pagal susitarimą
Vizitai apmokami Medicare

Kabineto lel. (312) 776-2880 Į
Nemų 708-448-5545 i

Priklauso Holy Cross ir į
Palos Community ligoninėms

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgių
172 Schlller St., Elmhural, IL 60126 

706-841-2609
Valandos pagal susitarimą

Vakarais ir savaitgaliais tel. 706-6341120 EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.Cl
Specialybe — Vidaus ligų gydyto,as 1 

Kalbame lietuviškai
6165 S. Archer Avė. (prie Ausiih) 1 

Valandos pagal susitarimą
Tel. (312) 585 7755

SURENDER LAL, MD
Specialybė — Vidaus ligos

7722 S Kedzle, Chicago, IL 60652 
Tel. 312 434-2123

Holy Cross Physlclan Center 
6084 S. Archer, Chicago, IL 60638 

Tel. 312-884-4155
Valandos pagal susitarimą

ARAS ŽLIOBA. M.D. Į
AKIŲ CHIRURGIJA

AKIŲ LIGOS
Good Samarltan Medlcal Cenlsr 1 

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

Napervllle IL 60563
Tel 708 527 0090

Valandos pagal susitarimą 1

Kab. tai. (312) 471-3300 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.

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

<
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RYŽTASI REMTI KANDIDATUS
Ar visada žodis tampa kūnu? 

Būtų negerai, jei taip įvyktų. 
Juk yra daug blogai manančių 
žodžių ir jie neturėtų įsigyven- 
dinti. Bet kam tada kalbėti, tar
tis, svarstyti, ginčytis, kartais 
gal net susibarti, jei kalbų vietą 
vėliau užpildo tyla?

Gegužės mėnesį (12-13 d.) Či
kagoje savo konferencijoje kal
bėjosi Lietuvos fronto bičiuliai 
(LFB), viena įtakingų lietuvių 
išeivijos sambėgų. Jų pastango
mis gimė Lietuvių Bendruome
nė, Lietuvių fondas, jų in
iciatyva vystėsi aktyvus lietu
vių visuomenės gyvenimas ne 
vienoje pasaulio šalyje, ne 
viename telkiny. Šis sambūris 
išgelbėjo sveiką lietuvių galvo
seną išeivijoje, nepasidavė 

komunistų vilionėms, nesiderė- 
jo su KGB ir panašiomis tar
nybomis, už mažyčius trupinė
lius joms neparsidavinėjo. Sam
būris pats susirado sau princi
pus — šviesi Lietuva tiesos švie
soje — ir jais iki šiol gyvena 
nenusivylęs.

Savo pagrindines mintis LFB 
suvedė į nutarimus. Kai kurie 
šių nutarimų yra gan svarbūs. 
Pavyzdžiui, drąsiai ir aiškiai 
yra sakoma, kad „...daugiau 
negu 50 metų vykdęs savo pri
siimtą rezistencinę misiją, ją 
dabar keičia į politinę veiklą ir 
ieško būdų tai veiklai tęsti 
Lietuvoje”.

LFB sąjūdžio misija paskuti
niais keliais dešimtmečiais 
daugiausia telkėsi ties rezisten
cijos temomis literatūros kaupi
mu, saugojimu ir leidimu. LFB 
sąjūdis slaptų pokalbių su KGB, 
ypač šios institucijos, naikinan
čios lietuvių tautą, globojama 
„Tėviškės” draugija, nevedė. 
Juk profesionalus nusikaltėlis 
nuolaidų nedaro. Tokių nuolai
dų neišsiderėjo visi pataikūnai, 
net ir savo tėvų įspėjimus 
paneigę. Dabar, kai Lietuvos 
okupacija baigėsi, kai jau nėra 
su kuo parsidavėliškai derėtis, 
kol kas (kol kas!) rezistencija 
nereikalinga, o Lietuvos ar-

VYTAUTAS VOLERTAS

chyvai gali prabilti daug aiš
kiau už užsienyje išbirusius 
dokumentus. Taigi žiūrima jau 
į politinę veiklą. Ar žiūrint, jau 
kas nors pastebėta?

„1996 metų Lietuvos Seimo 
rinkimuose Lietuvių fronto 
bičiuliai (LFB) ryžtasi remti 
tvirtų demokratinių principų, 
krikščioniškos moralės kan
didatus, nesusitepusius savo 
politine praeitimi arba jos 
atsisakiusius”.

Ryžtas yra: rinkimuose rems 
ne kokią partiją, bet atskirus 
kandidatus, kurie yra demokra
tiškai nusiteikę, ne tik todėl, 
kad rinkimų keliu galėtų į val
džią patekti, kaip darė buvę 
komunistai, bet kad jie demo
kratija tiki. Be to, turi būti 
nedalyvavę lietuvių genocide 
(„nesusitepę politine praeiti
mi”), komunizmo vykdytame. Ir 
— krikščioniškos moralės!

Krikščioniškoji moralė? Taip 
nutarimuose sakoma. Politiko
je šitai reiškia: nemeluoti, 
nežadėti neįvykdomumo, nevog
ti, neišnaudoti politinės padė
ties, neapsukdinėti, įstatymus 
aplenkdinėjant.

Krikščioniškoji moralė... Poli
tikoje neįmanomas dalykas? Ar 
galima nemeluoti? Visi politikai 
meluoja, visi rojų žada, bet 
vargą dalina. O kaip nevogti, 
kai nėra kas tave nubaustų? 
Kaip neišnaudoti politinės padė
ties, kai pro pirštus milijonai 
slysta? Kaip neapsukdinėti, kai 
gali šypsotis ir nebaustas įsta
tymus aplenkdinėti? Kas suk
čiavimą supranta, tasai supras. 
Bet dauguma jo nepastebės. 
Taip lengvai pralenkdama pro 
neišmanančią daugumą. O kas 
lemia politiką? Dauguma, 
gerbiamieji.

Dauguma, gerbiamieji. Ji 
atvedė valdžion buvusius 
komunistus. Ji atidavė į jų 
rankas ministerijas su visais 
pinigėliais. Ji buvusius liaudies 
vaikus padarė milijonieriais,

juos iš liaudies įstūmė piktan 
kapitalistų luoman, kurio taip 
nekentė. Ji Šleževičių, komunis
tų laikais tik rublelius uždirbu
sį, neturėjusį teisės verstis pri
vačia prekyba ar pramone, 
prievarta per dvejus ar trejus 
trumputėlius metelius turtuoliu 
pavertė prieš jo paties valią. 
.Kokia žiauri daugumos valia! 
Tokia demokratinės daugumos 
valia, kurion pateko liaudies 
vaikai, po raudonas balas noriai 
braidę vargdieniai...

Kalbame apie 1996 m. rinki
mus į Lietuvos Seimą. Bet jau 
1997 m. vyks prezidento rinki
mai. Jau dabar ruošiamasi 
abiem. O išeivijoje ruošiamasi 
taip, kad LDDP nelaimėtų Sei
me, nelaimėtų prezidentūroje. 
Žiaurūs užmojai, bet juk čia 
politika, kurią taip gerai 
suprato ir supranta komunistai, 
buvę ir savo darbais iki šiol esą. 
Miško žvėris bandys sodyboje 
įsikurti? Ne. Jis žiūrės į mišką. 
Tai į kur žiūri Lenino, Stalino, 
Sniečkaus, Korsako, Venclovos, 
Žiugždos auklėtiniai? Į demo
kratiją? Jų demokratija jau 
patirta, jų demokratijoje pirštai 
taip linksta į vidų, kad varg
dieniui žmogui net ir menkas 
trupinėlis nuo raudonų milijo
nierių nenukrinta.

Ar galima buvusius liaudies 
vaikus, šiandieninius mili
jonierius, truputį šalin pastum
ti? Gal ne, gal labai sunku. 
Tačiau ne tai svarbu. Siekiama 
Lietuvos valstybės administra
vime turėti demokratinių ir 
krikščioniškų nusiteikimų žmo
nes, kurie nemeluotų, tarnybine 
padėtimi naudodamiesi, kitus ir 
valstybę skriausdami, užmas
kuotai neturtėtų ir nevagiliau
tų. Buvę ir esą geri liaudies 
vaikai yra brangus tautos tur
tas. O savanaudiški veidmai
niai, liaudiški ir neliaudiški, — 
nelaimė. Kentėję nuo svetimų, 
savais neapsidžiaugę, šviesesnio 
gyvenimo neatsižadėję, lietuviai 
ir visi piliečiai tiki, kad artėją 
rinkimai atneš gražesnės ryt-

PRAGIEDRULIAI 
KULTŪROS TARYBOS 

VEIKLOJE
JURGIS JANUŠAITIS

Užsieniuose gyvenantys lietu
viai sudaro didelę tautos gyven
tojų dalį. Visais laikais lietu
viai, netekę savo tėvynės dėl 
įvairių priežasčių, ar pasitraukę 
nuo siaubo bolševikų okupaci
jos, nešančios tremtį ir mirtį, 
įsikūrę svečiuose šalyse, pir
miausia rūpinosi duonos kąsniu 
ir, tautinį gyvastingumą išlai
kančia, šakota veikla.

Pirmųjų išeivių dėka JAV 
įsteigta keliasdešimt lietuviškų 
parapijų, pastatyta nuostabios 
bažnyčios, pradėjo veikti įvai
rios organizacijos, apimančios 
kultūrinę, visuomeninę ir poli
tinę veiklą.

Kiek buvo pasišventusių, savo 
gyvenimą, poilsį, net lėšas 
paaukojusių, kad išliktume sa
vajai tautai gyvi, jautrūs, kad 
svetimose šalyse jaustumės kiek 
arčiau vieni kitų, kad gyveni
mas būtų šviesesnis.

Po Antrojo pasaulinio karo 
naujoji atvykusiųjų į JAV kar
ta irgi stipriai organizavosi, 
steigė ansamblius, teatrus, li
tuanistines mokyklas, spaudą, 
radiją, neapleido net ir politinės 
veiklos, prie kurios vairo stovėjo 
ALTas, VLIKas, Lietuvių Ben
druomenė.

Bet plačioje, šakotoje veikloje 
pirmaisiais rūpesčiais laikyti
nas kultūrinės veiklos organiza
vimas, jos vertybių ugdymas ir 
lietuvybės išlaikymas ateinan
čiose kartose, per savas mokyk
las ir kultūrinės veiklos 
organizacijas.

Istorija su pagarba ir dėkingu
mu minės užsienio lietuvių veik
lą ir tą didįjį indėlį, iš kurio
vystėsi mūsų didžiosios pastan
gos išsilaikyti savos tautos 
sudėtyje. ,4

O dabar grįžkime prie šios 
dienos. JAV LB Krašto valdy
bos sudėtyje, veikia kelios, 
specialiems tikslams sudarytos, 
tarybos. ,

Neabejotinai labai svarbi yra 
ir Kultūros taryba. Ji jau 
egzistuoja beveik dešimtmečius, 
rūpinosi lietuvių kultūrinės 
veiklos ugdymu, išlaikymu, 
rėmimu.

Kultūros tarybai šios kaden
cijos metu vadovauja darbšti 
pirmininkė Alė Kėželienė, į 
valdybą susikvietusi daug gar
bingų veikėjų įvairiom sritim ir

dienos viltį. O be vilties gyven
ti, kaip šiandien viskas klos
tosi, yra sunkus psichologinis 
Sibiras.

Asmens laimė kyla iš asmens 
gerumo. O tautos — iš piliečių 
dorinės sveikatos. Kol turime 
valstybinę gyvastį, tol nepra-> 
randame vilties toje valstybė
je apsivalyti nuo gyvenimo 
šiukšlių.

net konsultantų būrį.
Artėjant naujam veiklos sezo

nui, Kultūros taryba atgaivino 
vieną iš gražiųjų renginių — 
premijų šventę. Šią šventę 
gerai prisimename. Jas ruošė 
buvę Kultūros tarybos pirmi
ninkės ir pirmininkai. Švenčių 
tikslas — pagerbti mūsų įvairių 
sričių kultūrininkus, apdovano
tus premijomis. Anksčiau buvo 
premijuojami: žurnalistas, mu
zika, dailė, teatras ir radijas. 
Specialios komisijos prieš šventę 
atrinkdavo kandidatus, įvertin
davo jų veiklą, pripažindavo 
nuopelnus ir paskirdavo premi
jas, o jos būdavo įteikiamos pre
mijų šventėje, ruoštoje įvairiuo
se telkiniuose su gera menine 
programa.

Tokios šventės berods jau vy
ko 25-rių metų laikotarpiu ir 
premijomis puošė daug minė
tų sričių darbuotojų.

Pajudinant kultūrinės veiklos 
vandenis, dabartinė Kultūros 
taryba nutarė atgaivinti premi
jų šventę. Ir štai, šių metų 
lapkričio 5 d., 3 vai. p.p. Čikagos 
Jaunimo centre jau turėsime 
gražią premijų įteikimo šventę.

Pirmininkė Alė Kėželienė jau 
pakvietė keletą asmenų ir 
paprašė sudaryti vertinimo 
komisijas: žurnalistikos, dailės 
ir muzikos premijoms skirti.

Žurnalistų premijos komisijai 
vadovauja Bronius Juodelis, na
riai — Antanas Juodvalkis ir 
Juozas Žygas. Visi trys yra auto
ritetingi žmonės, ilgamečiai 
Lietuvių žurnalistų sąjungos 
nariai, o Antanas Juodvalkis ir 
Juozas Žygas — laureatai.

Dailės komisijai vadovauja 
žymusis foto menininkas Algi 
mantas Kezys,. o muzikos — 
Petras Aglinskas. Premijas 
komisijos paskirs iki spalio 15 
d., o jos bus įteiktos, kaip 
minėta, lapkričio 5 d. Jaunimo 
centre.

Be abejo, premijų šventėje 
turėsime progos pasigėrėti ne 
tik laimėtojų darbais,"bet ir gera 
programa. Manytina, kad mūsų 
visuomenė ir šiam ypatingam 
renginiui parodys deramą dė
mesį, dalyvavimu pagerbsime 
žmones, kurie visą savo gyveni 
mą ir darbus skyrė kultūrinių 
vertybių ugdymui išlaikymui

Tenka su dėkingumu paminė
ti, kad premijoms lėšas skiria 
mūsų didysis Lietuvių fondas. 
Premijos tūkstančio dolerių.

Tik šį kartą nebematome tea
tro ir radijo atstovų, o gal jų 
nebėra? Tačiai žurnalistikos ir 
kitose srityse jų turime pakan 
karnai. Kultūros taryba gal 
atkreips dėmesį į mūsų jaunuo
sius talentus, kurių, atrodo, 
turime, tik nesugebėjome jų 
išvesti į platesnius visuomeni-

Kaltinamieji ir išteisintieji
Per devynis mėnesius motinos 

įsčiose užauga kūdikis ir gims
ta naujas žmogus; per devynis 
mėnesius galima atlikti daug 
darbų žmonijos labui, galima 
pasėti ir daug blogio Žemėje. 
Tik Amerikoje iš vieno asmens 
bylos galima per devynis mėne
sius „išmelžti” kalnus dolerių, 
pasigarsinimų, mylių mylias 
eilučių spaudoje ir marias žo
džių žiniasklaidoje. Tik 
Amerikoje iš teismų sistemos, 
sukurtos apsaugoti ne nusikal
tėlį, o nusikaltimo aukos teises, 
per devynis mėnesius galima 
padaryti farsą, dar kartą aki
vaizdžiai pademonstravusį 
visam pasauliui „amerikiečių 
kvailumą”. Kaip šiandien kas 
gali remtis teisėsaugos pa
tikimumu — ar teisingumu — 
po išgarsintosios O. J. Simpson 
bylos, prasidėjusios prieš devy
nis mėnesius Los Angeles mies
te? Daugelis sakys: „Tiktai Ka- 
lifornijoje tokia komedija įma
noma...”

Pagal, tarsi Hollywoodo sure
žisuotą, eigą, ši dirbtiniu būdu 
iki begalybės ištęsta byla lig 
paskutinės minutės stengėsi 
„palaikyti” įtampą ir publikos 
dėmesį (dabar telieka tikėtis 
greitai pasirodančios versijos 
kinų ekranuose ir dar gauses
nės „atsiminimų” knygų seri
jos). Jau iš prisiekusiųjų teismo 
nepaprastai greito nuosprendžio 
praėjusį pirmadienį buvo 
galima susidaryti vaizdą, kad ir 
bylos atomazga — kaip ir visa 
eiga — bus „kitokia”. Nujau
timas neapvylė. Kai antradienį 
(spalio 3 d.) nuskambėjo dvyli
kos prisiekusiųjų nuosprendis: 
„nekaltas!”, turbūt tik visiškas 
naivuolis buvo tikėjęsis kitos iš
vados. Vadinasi, O. J. Simpson, 
išsėdėjęs kaltinamųjų suole tiek 
laiko, kiek jo motinai užtruko 
sulaukti jo gimimo, iš teismo 
salės išėjo visiškai laisvas ir šva
rutėlis, kaip sniegas kalnų 
viršūnėje.

Būtų tikrai nežmoniška ne
kaltam prisegti žiauraus žmog
žudžio epitetą ir uždaryti į 
kalėjimą. Jeigu dvylika pri
siekusiųjų, išklausę tiek 
liudijimų, matę tiek įrodomo
sios medžiagos, girdėję proku
rorų ir gynėjų argumentus, 
galėjo pasiekti tokį greitą 
sprendimą, vadinasi jokios abe
jonės jų mintyse ir sąžinėse ne
buvo. Tačiau nereikia pamiršti, 
kad teismo eiga kone metus 
vyko viešai, kasdien labai 
smulkmeniškai buvo parodoma 
ir „analizuojama”, ne tik ameri
kiečių, bet visur kitur, kur

nius pasirodymus. O reikėtų. 
Tad ir linkėtina, kad šviesūs

pragiedruliai Kultūros tarybos 
veikloje spindėtų vis didesne 
šviesa.

Danutė Bindokienė

spausdinami laikraščiai ir ma 
tomos TV programos. Žmonės 
nėra akli, kurti ir neišmanėliai. 
Jie taip pat susidarė savo nuo
monę.
/ Dalis tos nuomonės nelabai 
palankiai vertina nei teisėją Ito, 
nei Amerikos teismus, nes 
kažkur bylos eigoje į kalti
namųjų suolą buvo pasodintas 
ne įtariamasis dviguba žmogžu
dyste, o policininkas, išdrįsęs 
paleisti neatsargų, rasizmu 
dvelkiantį, epitetą. Ant to vieno 
žodžio staiga pradėtas statyti 
„kortų namelis”, ilgainiui išau
gęs tokiu aukštu dangoraižiu, 
kad per jį nebuvo galima įžiū
rėti tiesos.

Pasinaudodami proga, kai ku
rie skubėjo prisiminti Los 
Angeles policijos brutalumą 
prieš kitą juodosios rasės vyrą 
ir ilgainiui iš to įvykio įsižiebu
sias nuostolingas riaušes. 
Nesakome, kad tai turėjo įtakos 
šios bylos atomazgai, bet ji 
palaiko daugiau klausimų, 
negu davė atsakymų. Taigi, kas 
nužudė buvusia O.J. žmoną ir 
jos draugą? Ilgis laiko tarpas 
nuslinko nuo to kruvino įvykio, 
todėl žmogžudžio ir pėdos atšalo. 
Kas ieškos nusikaltėlio, o gal tai 
pasiliks tik dar vienas „neišaiš
kintas” nusikaltimas? Kas vėl 
patikės Los Angeles policijos 
protokolais, duomenimis? O 
kaip su nužudytųjų ir apkaltin
tojo artimaisiais? Kas ištrins iš 
jų atminties paskutinių devynių 
mėnesių baisųjį sapną?

Nepaisant dešimtmečiais ma
tuojamo nuotolio nuo eisenų, 
riaušių ir demonstracijų Šeimo
je, Little Rock, Čikagoje, tikros 
lygybės tarp rasių Amerikoje 
dar nematyti. Deja, tą nelygybę 
dar labiau skatina ir palaiko 
Afrikos kilmės amerikiečiai, 
nuolat kiekvieną kritiškesnį 
žodį apšaukdami „rasinės ne
apykantos” apraiška. Žinia- 
sklaida, darbdaviai, bendradar
biai, o ypač vyriausybė, taip to 
„rasizmo” bijo, kad praleidžia 
pro pirštus aiškius nusižen
gimus. Dar toli, iki šiame krašte 
bus vertinami (ir nusikaltėliai 
teisiami) pagal nuopelnus ar 
kaltes, o ne pagal odos spalvą.

Šiaip ar taip, reikia su pa
lengvėjimu atsidusti, kad įky
rėjusios scenos iš Los Angeles 
teismo salės pagaliau užsibaigs 
ir galėsime O. J. Simpson bylą 
padėti į apdulkėjusias užmarš
ties lentynas. Tikėkime, kad 
išliks tik neišdylantis pavyzdys, 
kaip nereikia vesti bylos, nepai
sant, kiek „garsus” asmuo sėdi 
kaltinamųjų suole.

• 1952 m. spalio 3 d. Didžioji 
Britanija susprogdino pirmąją 
savo atominę bombą netoli Aus
tralijos krantų.

PRISIMINIMAI
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Šeduva. Vėl stovime, praleisdami karinius trau
kinius. Šiandien sekmadienis. Išlipus iš vagono, nuėjau 
už pabėgių krūvos ir meldžiuos iš maldaknygės, nes buvo 
sumos metas. Taip nuoširdžiai ir susikaupus prašiau 
Dievo palaiminimo man kelionėje ir pasilikusiems 
tėvynėje, kad neišgirdau signalo, tik pamačiau traukinį 
bejudant. Išsigandau, bet dar spėjau. Čia pagelbėjo, 
ištiesdamas ranką, vienas mūsų vagono vyrų. Pirmą 
kartą teko lipti į einantį traukinį.

Radviliškis. Atsisveikino mūsų bendrakeleivis gele
žinkelietis. Su likusiais susipažįstame arčiau. Jau žinau 
savo bendrakeleivių trumpas biografijas. Jadvyga 
Kloviškienė su dukrele nori patekti į Drezdeną pas savo 
vyrą, kuris ten jau treti metai dirba. Dominykas Blažys, 
buvęs nepriklausomybės kovų savanoris, dirbęs gele
žinkeliečiu Panevėžy. Timfavičius vyresnysis dirbo 
geležinkely, jaunesnysis studentas, jis vežasi ir 
akordeoną. Mekas Jonas dirbęs „Biržų žinių” redakci
joj

Važiuojame pro Šiaulių aerodromą. Leidžiasi saulė, 
gražiai nuauksindama miestą. Mūsų bendrakeleiviai 
klojasi „patalus”. Visi gulame į eilutę, atskirų 
miegamųjų nėra.

1944 m. liepos 17 d.. Važiuojame per gražiąją Žemai* 
tiją Tauragės link. Tauragę pasiekėme prieš pietus, pie
tavome ir laukėme, kuomet mus ves į pirtį. O karšta 
ir be pirties. Vagone labai tvanku, dar ir saulė kiaurai 
kaitina. Sėdžiu ešalono pavėsyje ir rašau savo užrašus. 
Negaliu pamiršti to žiauraus vaizdo, kokį čia mačiau. 
Viena mūsų vagono rusė atsisėdo ant gretimo ešalono 
vagono laiptelių. Ten buvo pavėsis, tai vargšė moterėlė 
pasislėpė nuo saulės spindulių. Ešalonas buvo karinis, 
kuriame buvo vežami arkliai. Ateina vokietis 
karininkas ir sako kažką tai moterėlei. Ši, nesu
prasdama, ką jis jai sako, sėdi ir klausosi. Priėjęs vokie
tis stvėrė ją už plaukų ir, žvėriškai rėkdamas, nutraukė 
žemėn. Tai mane taip stipriai paveikė, jog bijau, kad 
man netektų prie tokio tipo dirbti, nuvažiavus Vokie
tijon. Argi jie visi tokie? Apsaugok, Viešpatie. Moteris 
verkia, stovėdama prie mūsų vagono, o jis nuėjo, kolio- 
damas karius, kurie prižiūrėjo arklius. Nespėjau pamirš
ti to vaizdo, priėjau prie durų pakalbinti Veroniką, kuri 
remontavo savo klumpes. Staiga tas karininkas ties 
mūsų durimis kažką šaukia. Nesuprasdama, kojis nori, 
pasitraukiau į vagono galą. Staiga jis įšoka į vagoną ir 
ima mušti, daužyti bei spardyti mūsų vyrus. Pasirodė, 
jog jam buvo reikalinga pagalba arklių vagone durims 
užstumti. Jie buvo išvaryti ir duris užstūmė. Galėjo jis 
taip žmoniškai pasakyti, juk reikia pagalvoti, kad ne 
visi jo kalbą supranta, o ypač, kai pykčio iškreipta bur
na rėkia.

Parašiau laišką į namus, norėdama Tauragėje

įmesti, bet sužinojau, jog Panevėžyje paštas nebedirba. 
Laišką pasiliksiu iki karo pabaigos.

Skaičiau vagono pavėsyje knygą. Priėjo du vokiečiai 
kariai ir užkalbino. Vienas jų aukšto ūgio ir be rankos. 
Užklausus, kodėl jis važiuoja priešinga kryptim, atsakė: 
„Strategija. Mes kovojame”. Gaila man jo, nes pareiga 
kentėti už tėvynę.

Grįžome iš pirties. Šlykštu. Mus nurengė ir aprengė 
vyrai. Pirmą sykį matau tokią „pirtį”. Matėme ešaloną 
pervežamų žydų, kurie buvo alkani ir prašė duonos, 
siūlydami už duoną įvairius daiktus. Vienas karys 
padalijo jiems duonos. O kaip godžiai žiūrėjo į duoną 
akys tų, kuriems jos neteko.

Liepos 18-toji, ankstus rytas. Toks ramus, šiltas 
rytas. Esame Tilžėje. Vakar saulei leidžiantis pervažia
vom Vokietijos sieną. Čia jau viskas svetima ir neįpras
ta. J akis krinta graži tvarka bei švara. Tilžėje pernak
voję, dabar jau po pusryčių ir išvažiuosime į Karaliaučių.

Karaliaučius, tai didelis ir švarus miestas. Nuo 
Tilžės iki čia važiavome visą dieną. Stotyse mūsų 
ešalonas stovėdavo, manevruodavo, praleisdamas 
karinius traukinius. Bevažiuojant pakelėje vaizdas 
smarkiai pasikeitė. Didelės ūkininkų trobos, gausios 
bandos juodmargių karvių, keliai apsodinti medžiais, o 
geležinkelis nupiltas grūstu gruntu. Kur ne kur matėme 
ir panašių į mūsų sodybas, šiaudiniais stogais pastatų. 
Manau, jog čia gyvena nuo senovės lietuvių gentis — 
prūsai. Keisti tie vokiečių pastatai. Visi raudonų plytų,

smailiais stogais ir iki pat stogo apaugę žalumynais, iš 
kurių matyti tik maži langai.

Šį rytą grįžo mūsų likimo draugai, broliai Timfa- 
vičiai. Jie vakar išėjo miesto apžiūrėti ir tamsoje 
paklydo.

Išvažiuojame iš Karaliaučiaus. Kalba, kad važiuo
sim pro Dancigą. Būtų įdomu pamatyti tą nelaimingą 
miestą, dėl kurio ir karas kilo. Pervažiavome didžiulį 
tiltą per Oderį, praskriejo pro šalį Marienburgo pilis.

Liepos 20-toji. Dirschau stotis. Dancigą, manau, pra
važiavom naktį. Pietų metas. Esame PaseWalk stoty
je, pakeliui į Štetiną. Gauname pietūs. Kavą gauname 
kiekvienoje stotyje, o jei norime, galime gauti ir alaus. 
Stebėtina, kad neišsipildė nė vienas plepalas. Išvažiuo
jant iš Panevėžio kalbėjo, kad bus sunku Vokietijon 
patekti ir mes turėsime grįžti. Sakė, jog prie sienos esą 
daug žmonių, kurių niekas neleidžia toliau. Tie, kurie 
įleidžiami, tegali įsivežti tik 500 kg. bagažą. Dar Taura
gėje kalbėjo, jog mus vešią prie Karaliaučiaus apkasų 
kasti. Čia viskas sukasi kitaip ir mūsų vagonas yra 
vežamas į Neumunsterį.

Štetinas, didelis apie ežerus išmėtytas, miestas. 
Eidama iš stoties valgyklos sutikau vieną lietuvį, kuris 
jau treti metai dirba šiame mieste. Linksma sutikus tau
tietį svetimame krašte. Esu jau dabar išsiilgusi lietu
vių, o kas bus, kai pagyvensime toliau? Mūsų bendra
keleiviai, žadėję važiuoti į Vieną, apsigalvojo ir nutarė 
nesiskirti nuo grupės iki kelionės galo.

(Bus daugiau)
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UŽSIMOTA IR ĮVYKDYTA
nas, dalindamas! patirtimi su 
Lietuvos kolegomis, apžiūrėjo 
daugiau kaip 50 vaikų ir padarė 
14 operacijų. Daktarai taip pat 
atvežė specialios aparatūros, 
instrumentų, vaistų bei medici
ninės literatūros. Medikai savo 
atostogų dalį paaukojo Lietuvos 
ateičiai-Lietuvos vaikų gerovei. 
Gražina, lankydama vaikus li
goninėse, jiems įteikė American 
Greetings Corp. padovanotų 
meškiukų, o po operacijos vaikai 
gavo Cleveland Indians kepu
res, kurias dovanojo pats Jeff 
Jacobs, kurio vardu pavadintas 
stadionas Clevelande.

Klaipėdos miesto ligoninė, 
miestas, buvęs meras, Klasco 
bendrovės dir. Benediktas Pet
rauskas rūpinosi svečių apgy
vendinimu ir maistu. Neseniai 
išrinktasis Klaipėdos meras dr. 
Silvestrijus Šukys, psichiatras, 
svečius priėmė ir apdovanojo 
Klaipėdos suvenyrais. Visa 
grupė Lietuvos sveikatos mi
nistro dr. Antano Vinkaus buvo 
pakviesta Vilniun, kur jiems 
buvo pareikšta padėka ir įteikti 
garbės pažymėjimai.

Grupė, lydima prof. Vytauto 
Landsbergio, apžiūrėjo Seimo 
rūmus. Ši medicininė išvyka ra
do gerą atgarsį ir Lietuvos ra
dijo ir televizijos žiniose.

Partnerystė su Klaipėda nesi
baigia šiuo vizitu. Ryšiai plėto
sis ir toliau. Pats dr. DiStefano 
ir kiti išreiškė pasitenkinimą 
šia humanitarine išvyka. Pana
ši išvyka planuojama ateityje, 
telkiant med. aparatūrą ir me
dikamentus. Dr. Vytautas 
Grykšas iš Klaipėdos atvyksta 
į Clevelandą, kur atliks prak
tiką CWRU ligoninėse — burnos 
ir veido chirurgijoje. Jį globos 
Gražinos mama Salomėja Knis- 
tautienė. Dr. Grykštas bus pri
imtas ir garsaus chirurgo dr. 
Robert White, kuris operavo 
popiežių ir Michail Gorbačiovą. 
Senatorius John Glenn nusiun
tė sveikinimą Klaipėdai.

Sujungtomis rankomis ir šir
dimis, dalindamiesi savo pa
tirtimi idealistiškai nusiteikęs 
medicinos personalas atliko 
reikšmingą ir atmintiną kelionę 
į kraštą, kuris pusšimtį metų 
buvo atskirtas nuo Vakarų pa
saulio ir jo gyventojai patyrė ne 
tik ekonominę netikrovę ir 
dvasinę prievartą, bet nedrąsiai 
žvelgė į ateitį be vilties.

Amerikietiškas viščiukas 
Vilniuje

Į vakarietišką rinkos eko
nomiją pamažu žengia ir Lietu
va. Į šį srautą įsilieja ir Vakarų 
pasaulyje gyveną lietuviai, ir 
kitų tautų verslininkai. Kelias 
nei vienai, nei antrai pusei nėra 
lengvas. Nenusistovėjusi mo
kesčių sistema, bankų nepati
kimumas, patyrusių darbininkų

Gražina Kudukienė jau gan 
seniai reiškiasi lietuvių ir 
amerikiečių veikloje Cleve- 
lande. Amerikiečių tarpe ji 
veikia Respublikonų partijos 
rėmuose nuo to laiko, kai jos 
amžinos atminties vyras Rai
mundas (žuvęs automobilio 
nelaimėje), turėdamas savo 
sėkmingą inžinerijos verslą, 
kurj laiką dirbęs kaip Cle- 
velando miesto įmonių direk
torius, aktyvus Lietuvių bend
ruomenės ir ALTo valdybų na
rys, Lietuvos reikalais per savo 
bičiulius respublikonus nuo
latos kėlęs Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo klausi
mus Amerikos Kongrese ir tarp
tautiniuose forumuose.

Kudukiai, augindami savo sū
nus Raimundą,Jr. ir Alek
sandrą, visą laiką buvo arti 
lietuviškųjų problemų. Gražina 
ir dabar yra JAV lietuvių Res
publikonų partijos vicepir
mininkė ir Clevelando Respub
likonų partijos moterų sekcijos 
pareigūnė. Gražinai netrūksta 
idėjų bei užsimojimų kaip padėti 
iš okupacinės priespaudos be
sikeliančiai Lietuvai.

Partnerystė su Klaipėda

Clevelando-Klaipėdos seserys- 
tė, ar partnerystė, pavadinta 
„Partnerystė viltyje 1995” 
(„Partnership in Hope with 
Klaipėda 1995”) projektas buvo 
vykdomas š.m. gegužės-birželio 
mėn., kai jau antrą kartą į 
Klaipėdą buvo nuvykusi dakta
rų grupė operuoti vaikų su 
įgimtais veido defektais kaip 
„kiškio liepa” ar „vilko gomu
riu”.

Grupės vadovas — dr. John 
DiStefano, DDS, gomurio ir 
veido chirurgas, CWRU univer
siteto profesorius, turįs ir savo 
plačią praktiką Clevelande. Su 
panašiomis samarietiškomis mi
sijomis jis jau yra lankęsis Azi
jos ir Pietų Amerikos kraštuose. 
Kartu su juo vyko ir dr. Algis 
Čepulis, chirv.gar,MD; vaikų 
gydytojas Morris, S. Dixon, MD; 
dr. Gintautas Sabataitis, klini
kinis psichologas ir šios išvykos 
koordinatorius; dr. Eric Bloom- 
field, MD; vaikų dantų gydyto
jas; J. Micheal Smith, DDS; or- 
todontas Richard Herz, DDS; dr. 
D. Gravino, DDS-generalinis 
dantistas; dr. Jerold S. 
Goldberg, DDS-gerklės ir veido 
chirurgas, dvi medicinos seserys 
— Marija Gruzdytė ir Dolly Dre- 
linski, Aleksandra Kudukytė ir 
to projekto iniciatorė ir pirmi
ninkė Gražina Kudukienė, kuri 
surinko iš įvairių amerikiečių 
įstaigų ir asmenų pinigų (11,000 
dol.) kelionės išlaidoms apmo
kėti bei vaikams dovanoms. 
Šios išvykos lietuviai atliko ir 
vertėjų pareigas.

Medikų grupė per penkias die

Atidarymo iškilmėse: JAV ambasadorius Lietuvai James Swihart (iš kairės), Gražina Kudukienė, 
prof. Vytautas Landsbergis, Algimantas Mačinskas ir „Neringos” viešbučio dir. Ričardas Luko
ševičius.

trūkumas, infliacija ir eilė kitų 
prekybinių bei gamybinių prob
lemų trukdo sudaryti patiki
mesnes sutartis. Daug kas 
mėgino, bet greitai „supasavo”, 
kiti vis dar deda vilčių, kad 
padėtis sunormalės, dar kitiems 
pasisekė ir toliau plečiamos ir 
tvirtinamas tiltas tarp abipus 
Atlanto gyvenančiųjų.

Gražina Kudukienė prieš me
tus laiko pasišovė išmėginti 
naują rinką Lietuvoje-greitai 
paruošiamo maisto restoranų 
verslą. Vilniuje, susitarusi su 
„Neringos” viešbučiu, jo patal
pose įrengė restoraną ir pradėjo 
darbą. Iškilmingas atidarymas 
įvyko liepos 11d. Jame dalyva
vo Amerikos ambasadorius Lie
tuvai James Svvihart, prof. Vy
tautas Landsbergis, Seimo na
rys Emanuelis Zingeris, Nijolė 
Sadūnaitė, „Neringos” viešbu
čio direktorius Ričardas Luko
ševičius, A. Kaušpėdas ir eilė 
Vilniaus žinomų asmenų.

Restorano patalpos nedidelės, 
tiktai 40 vietų ir baras. Resto
ranas dirba visas septynias die
nas po 12 valandų per parą. Dir
ba 20 žmonių. Visi produktai 
kol kas iš Lįetuvos, išskyrus, 
vienkartinio naudojimo lėkštės 
ir servetėlės. Tomas Beržinskas 
iš Clevelando šešioms savaitėms 
buvo nuvykęs Vilniun ir mokė 
virėjas kulinarijos technologijos, 
mokė gaminti patiekalus su 
amerikietiškais rieskoniais 
(,,Mr. Chicker restorano 
Clevelande paslap -J. Viščiukai 
kepami specialiose krosnyse. 
Aleksandra Kudukytė ten tal
kina apmokydama aptarnaujan
tį personalą vakarietišku būdu, 
kur šypsena ir „customer is al- 
ways right” principai aukštai 
vertinami bei privalomi. Resto
ranas jau veikia du mėnesiai. 
Pradžia atrodo gera. Lankytojų 
skaičius — apie 800 kasdien. 
Standartinis patiekalas kai
nuoja 7 litai.

Pagrindinai ,joint venture” 
bendrovės dalininkai yra: Gra
žina Kudukienė, jos sūnus Rai
mundas,Jr., inž. Algimantas 
Mačinskas, Algis Petkus ir „Ne-

DEIMANTINIO 
JUBILIEJAUS PROGA

Kasdien švenčiami kieno nors 
gimtadieniai. Maži vaikai labai 
džiaugiasi ir didžiuojasi savo 
gimtadieniais — jie nori augti, 
būti dideli. Sulaukę tam tikro 
amžiaus, norėtume gimtadie
nius lyg ir užmiršti, nes laiko 
tarpas tarp jų darosi vis trum
pesnis ir trumpesnis. Bet žmo
nes, kurie didelę savo gyvenimo 
dalį praleido visuomeninėje 
veikloje ar auklėjime, lyg ir 
reikia prisiminti.

Janina Juknevičienė-Vaičai
tytė rugpjūčio mėnesį atšventė 
deimantinį jubiliejų. Didele jos 
gyvenimo dalis buvo skirta vai
kų auklėjimui.

1941 m.,baigusi Marijampolės 
mokytojų seminariją, buvo pa
skirta Purviškių mokyklos ve
dėja. 1944 m., kaip ir daugelis 
mūsų, pasitraukė į Vakarus, 
kur greitai įsijungė į Flensbur- 
go lituanistinės mokyklos dar
bą, kurį tęsė ir persikėlusi į 
Canadą, Montrealyje, Aušros 
Vartų mokykloje.

Janina Juknevičienė, persikė
lusi į Čikagą, augino savo 
vaikus ir aktyviai įsijungė į 
lietuvių Montessori draugijos 
veiklą, klausė Domicėlės Petru- 
tytės vedamų paskaitų, jas dau
gino ir platino.

1963 m. S. Vaišvilienei grįžus 
iš Montessori kursų, dr. Leonui 
Kriaučeliūnui nupirkus pastatą 
Marųuette Parke, buvo suorga
nizuota lietuviška Montessori 
mokykla. Janina Juknevičienė 
nuo pirmos dienos prisidėjo savo 
darbu ir tris metus asistavo

ringos” direktorius Ričardas 
Lukoševičius.

„Amerikietiškas viščiukas” 
jau „žvelgia” ateitin ir planuo
ja atidaryti savo skyrius Kaune 
ir Klaipėdoje. Iš Amerikos nu
vykę lietuviai stebėjosi naujojo 
verslo raida ir maloniu, greitu 
patarnavimu. Linkime sėkmės 
ateityje!

V. Rociūnas

Stasei Vaišvilienei klasėje.
1965 m. Janina baigė Montes

sori mokytojų kursus, kurie 
buvo pirmieji Čikagos apylinkė
je ir nuo 1966 m. rudens perėmė 
Vaikų namelių vadovavimą. 
Vėliau mokyklos vardas buvo 
pakeistas į „Kriaučeliūnų vardo 
Montessori vaikų namai”. Su 
kelių metų pertraukom Janina 
Juknevičienė išdirbo iki 1979 
m., kai dėl sveikatos paliko 
pedagoginį darbą, bet ir toliau 
aktyviai dalyvavo Montessori 
draugijos veikloje.

Per tuos metus, be tiesioginio 
darbo klasėje, Janina skaitė 
paskaitas ir medžiagų demon
stravimą vidurinės Amerikos 
mokytojų ruošimo kursuose 
MTTC, švietimo tarybos paskir
ta lankė lituanistines mokyk
las, dalyvavo Dainavos sto
vyklose kaip paskaitininke ir 
vaikų grupės auklėtoja, kelis 
kartus dalyvavo „Margučio” 
radijo programose, daugelį metų 
dalyvaudavo metiniuose Ameri
kos Montessori draugijos semi
naruose įvairiuose Amerikos 
miestuose.

Švietimo tarybai pradėjus 
leisti „Mūsų vaikas” žurnaliu
ką, Janina Juknevičienė meno 
darbais ir piešiniais praturtino 
kiekvieną žurnalo numerį.

Savo ilgų metų patirtimi Ja
nina Juknevičienė dalinosi. 
Su Švietimo tarybos parama 
paruošė nuosekliai išmąstytą ir 
gražiais, savo pačios piešiniais, 
iliustruotą knygą „Patarimai 
dirbantiems su iki mokyklinio 
amžiaus vaikais”. Knyga susi
laukė gero įvertinimo ne tik 
Amerikoje, bet ir Lietuvoje.

Tą patį mėnesį deimantinį ju
biliejų šventė ir Janinos vyras 
Vladas, kurio darytos nuotrau
kos eilę metų puošė straipsnius 
ir žurnalus.

Linkime sveikatos ir kūrybin
gų metų Janinai ir Vladui 
Juknevičiams!

Stasė Vaišvilienė

CLASSIFIED GUIDE
MISCELLANEOUS

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 1

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

AUTOMOBILIO, NAMŲ, SVEIKATOS, IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 
Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. Auksė S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 3208V2 West 95th Street Tel. (708) 424-8654 (312) 581-8654

1
J K S CONSTRUCTION

„Shingle” stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, alų- 
miniaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 
tel. 708-969-2658.

ASSOCIATED FUNDING SERVICES, INC. 
7800 W. 95 St., Ste. 303 
Hickory Hills, IL 60457 

RENATA KLIMAVIČIŪTĖ
A full Service lender for• Home loans• Refinancing• Paying off dėbt Do A-F credits ,IQU«MC

LENDER

Call Renata today: 
708-974-2727 Office 
708-461-3495 pager

TAISOME
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO MA
ŠINAS, ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, ORO VĖ
SINTUVUS.

H. Reckys 
' Tel. 585-6624

»■ ...L t....... .......... .. ""
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Many happy returns.
Give the gift that gives back more than 

you've given. For as little as $25, you can 

give a piece of America to someone you 

care about.Ask your banker for a gift certificate 

upon purchase.

A public service of this newspaper

Take 
Stot k 
lnAmerlcamerlca LZ LJ.

ĮSAVINU^
BONDS

PUIKI DOVANA ŠV. KALĖDŲ PROGA! 
Naujos, 1995 metų video kasetės iš Lietuvos,

Hr. 27 „Koncertas Nr. 4”. Pradžioje 1 vai. — populiarus 
kaimo muzikos ansamblis „Armonika" dainuoja Lietuvos laukuose. 
Seka 10 estradinių dainų (įvairūs solistai); 30 min. koncertas, 
populiari kaimo muzikos grupė „Jpnis” iš Šiaulių. Trukmė 2 vai.

Nr. 28 „Koncertas Nr. 5”. Kaimo muzikos festivalis 
„Linksmos armonikos” — kaimo kapelos su dainininkais ir šokėjais 
iš visos Lietuvos; seka koncertas Vakarų Europoje pagarsėjusio 
mišraus choro „Jauna daina”; Lietuvos Televizijos laida „Užau
gau Lietuvoje” (35 m. jubiliejus Lietuvos berniukų choro 
„Ąžuoliukas”). Trukmė 2 vai.

Nr. 29 „Palanga”. Tai pusantros valandos ilgio lietuviškas 
filmas, specialiai nufilmuotas Lietuvos televizijai. Vaidinimas vyksta 
prieškariniais metais. Vaidina geriausi — žymiausi Lietuvos dramos 
aktoriai. Labai įdomi.

Nr. 30 „Dainų dainelė 94”. Tai mokyklų konkursinių kon
certų lauręatų baigminis koncertas. Konkursiniai koncertai įvyksta 
kas du metai visose Lietuvos mokyklose. Trukmė 1 vai. 30 min. 
Labai įdomi, graži video kasetė.

Nr. 31 „Koncertas Nr. 5”. Kaimo muzikos festivaliai:
1. „Linksmoji Armonika" šposauja.
2. „Jurginės — 94", Raseiniuose.
3. „Jurginės — 95”, Kelmėje. Įvairios kaimo kapelos su 

dainininkais. Trukmė 1 vai. 55 min.

Nr. 32 „A. Raudonikio kūrybos vakaras”. Operos ir Baleto 
teatre. Atlieka Lietuvos Televizijos ir Radijo orkestras su solistais: 
Nijolė Ščiukaitė, Stasys Povilaitis, Ona Valiukevičiūtė, Aldona 
Staaiuleviiūtė, Aleksas Lemanas, Birutė Petrikytė, Vytautas 
Žukauskas ir Broliai Frankoniai. Trukmė 2 vai.

Nr. 33 „Skambėkit, mūsų dainos”. Lietuvos Radijo ir Tele
vizijos vaikų choro 15 metų jubiliejinis koncertas; seka 4 dainos. 
Atlieka Lietuvos vyrų choras „Vytis” su Lietuvos orkestru „Trimi
tas”; koncertas „Palaimink, Mama”. Dalyvauja įvairūs solistai, 
grupės. Trukmė 1 vai. 34 min.

Video kasečių kaina: $20 viena, Nr. 32 — $25. 
Užsakymus su čekiu siųsti;

Joseph Nakutavičlus 
7119 Toledo Rd.

Sprlng HIII, FL 34606-6165
Taip pat kasetes galima gauti: Lemont, IL, P.L. Centro krau

tuvėje „Dovanėlė”; Toronte Anapilio parapijos spaudos kioske.
Pageidaujant, galima gauti 273 audio kasečių sąrašą ir 33 video 

kasečių sąrašą.

REAL ĖST ATE

GREIT
PARDUODA

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS

• Perkant ar parduodant
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• MLS kompiuteriųir FAX pagalba
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Apartmentus ir žemę
• Pensininkams nuolaida

Parduodamas naujas mūrinis
2 a. namas Kaune, 

Kalniečių rajone. 
Skambinti: 518-523-8162

21.
KMIECIK REALTORS
7922 S. Pulaski Rd,

4365 S. Archer Avė.

DANUTE MAYER ’
284-1900

Jei norite parduoti ar pirkti namus, 
kreipkitės į Danutę Mayer. Ji profe
sionaliai, sąžiningai ir asmeniškai 
oatamaus. ĮkaiAavimas veltui. >t

HELP WANTED

European restaurant in Lemont is
, looking for kitehen help.

Call 708-257-7570.

Būrelis jaunų mokytojų — ir mamų, kurioms rūpi lietuviškas švietimas — šios vasaros Mokytojų 
studijų savaitėje Dainavoje Iš kairės: Ligįja Tautkuvienė, Danutė Mikalcienė, Nomeda Šilgalienė 
su dukrele Gabriele, Edita Matulionienė, Jadvyga Januškienė su Julyte ir Valda Sinkora su 
sūneliu Paulium Nuotr. Viktoro Kučo

TRANSPAK
Siuntiniai į Lietuvą laivu su pristatymu į namus 

Skubiems siuntiniams - AIR C ARGO. 
Komercinės siuntos pagal susitarimą.

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

Aukštos 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, multivilaminai.

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

I Chicago, 1L 60629 Tcl. 312-436-7772



AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖ SĄJUNGA
š.m. spalio 8 d., sekmadienį, rengia 

Lituanistinių mokyklų mokytojų pagerbimą 
u vai. ryto pamaldos Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje.
Sv. Mišias aukos Kun. Algirdas Paliokas, SJ, Visuomenė kviečiama šventėje gausiai dalyvauti,
giedos misijos choras, vadovaujamas Rasos Poskočimienės Įėjimas nemokamas

Minėjimas didžiojoje salėje 12:30 vai. p.p.
Invokaciją kalbės kun. Algirdas Paliokas, SJ,
Paskaitą skaitys "Draugo" redaktorė Danutė Bindokienė, 
žodį tars gen. konsulas Vaclovas Kleiza.

Po to—sveikinimai.
Meninę dalį atliks lituanistinių mokyklų auklėtiniai 
ir jaunas smuikininkas Valdas Vasaitis, 
akomponuojant muz. Alvydui Vasaičiui.

Elena ir Leonas Kačinskai.

VERTINGA DOVANA 
VILNIAUS UNIVERSITETO 

BIBLIOTEKAI
Leonas Kačinskas, matemati

kas, buvęs Ukmergės gimnazi
jos mokytojas, vėliau Vytauto 
Didžiojo universiteto technologi
jos fakulteto asistentas ir taip 
pat Kauno X gimnazijos moky
tojas, Pabaltijo universiteto 
lektorius, gyvenęs ir dirbęs 
Worchester, MA., Washington, 
D.C, vėliau St. Petersburg, Fl., 
išvykdamas pastoviam ap
sigyvenimui į Pal. Matulaičio 
namus Putnam, CT, paskyrė sa
vo žmonos, a.a. Elenos Eimaity- 
tės-Kačinskienės atminimui 
$20,000 Vilniaus universiteto 
bibliotekai, už ką universiteto 
rankraščių skyriaus skaityklo
je bus pritvirtinta jos atminimui 
skirta lenta.

Elena Eimaitytė gimė 1906 
m. Petrapilyje, Rusijoje. 1918 m. 
kartu su tėvais grįžo į Lietuvą 
ir apsigyveno Kaune. 1925 m. 
baigė „Aušros” gimnaziją. 1925- 
1930 m. studijavo ekonomiką 
Lietuvos universitete. Nuo 1928 
m. iki 1939 m. dirbo Lietuvos u to 
(vėliau Vytauto Didžiojo u-to) 
bibliotekoje. Nuo 1934 m. buvo 
rankraščių skyriaus vedėja. 
Nuo 1939 iki 1944 m. buvo Vil
niaus u-to bibliotekos vice- 
direktorė.

Dirbant Vytauto Didžiojo uni
versitete, buvo komandiruo
jama j užsienį susipažinti su 
bibliotekų organizacija: 1934- 
1935 m. į Vokietiją, 1936 m. j 
Šveicariją, 1937 m. į Švediją, 
1939 m. į Prancūziją. 1935 m. 
dalyvavo Baltijos bibliotekinin
kų kongrese Taline, Estijoje, 
kur skaitė pranešimą apie Vy
tauto Didžiojo u-to rankraščių 
skyrių. Nuo 1931 m. priklausė 
Lietuvos Bibliotekininkų dr-jai. 
kurį laiką būdama jos sekretore. 
Nuo 1935 m. bendradarbiavo 
Bibliografinėse žiniose „Mūsų 
senovėje”, „Lietuvos aide” ir 
kitur.

1944 m. pasitraukė į Vokieti
ją. 1944-1945 m. dirbo Freibur- 
go (in Bresgau) u-to biblioteko

je. 1946-49 m. buvo Pabaltijo u-to 
bibliotekos organizatorė ir 
vedėja. 1949 m. rudenį atvyko 
į JAV ir apsigyveno Worchester, 
MA. 1952 m. vasario mėn. ište
kėjo už Leono Kačinsko.

Pirmieji emigraciniai metai 
JAV nebuvo lengvi; teko dirbti 
įvairius fizinius darbus. Shera- 
ton viešbutyje dirbo kaip tarnai
tė, vėliau darbų inspektorė. 
1954 m. pradėjo dirbti Wor- 
chester esančio Clark u-to 
bibliotekoje, kur dirbo iki 1957 
metų pabaigos. Vyrui gavus 
darbą Washington, DC, 1958 
metų pradžioje persikėlė tenai 
ir jau vasario mėn. pradėjo dirb
ti Kongreso bibliotekoje. Joje 
dirbo iki 1973 m. liepos 1 d., 
kada išėjo į pensiją „master 
cataloger” titulu. 1974 m. 
gruodžio mėn. persikėlė gyven
ti į St. Petersburgą, Floridoje, 
kur įsijungė į vietinio lietuvių 
telkinio gyvenimą.

Tokios yra enciklopedinės ži
nios apie Eleną Eimaitytę-Ka- 
činskienę. Tačiau čia ne viskas.

Laukuvos kapinių koplyčia *XVHI a.).

Arčiau ją pažinusiems asme
nims ji ilgai švies gerų darbų ir 
artimo meilės pavyzdžiu. Ar 
daug iš mūsų yra asmenų, ku
rie, naujai atvažiavę į mažai 
pažįstamą, nors ir svetingą, 
kraštą — Ameriką, paskendę 
savo pirmųjų ar antrųjų metų 
buities rūpesčiuose, atsiminė 
tuos, kurie dėl vienos ar kitos 
priežasties, o daugiausiai dėl 
neturėjimo Amerikoje giminių 
ar artimųjų, negalėjo čia at
vykti? Dar dirbdama tarnaite 
Sheraton viešbutyje, ji savo 
rūpesčiu padarytais dokumen
tais ir garantijomis atitraukė iš 
Vokietijos per dešimt šeimų, 
tarp kurių buvo ir viena latvių 
šeima. Šie žmonės visą gyveni
mą liko jai dėkingi už padarytą 
paslaugą.

Kai jau buvo galima siųsti 
siuntinius į Lietuvą, Elenos ir 
Leono Kačinskų dėka jų nepa
liaujanti grandinė plaukė ten, 
įgalinusi ten likusius gimines, 
artimuosius, Vilniaus u-to bib
liotekos darbuotojus šiek tiek 
aukščiau pakelti galvą nuo kas
dieninių pragyvenimo rūpesčių 
sunkioje okupacijoje. Atsidarius 
galimybei važiuoti į Lietuvą, 
Elena Eiraaitytė-Kačinskienė ta 
privilegija naudojosi beveik kas 
antri metai, taip pat važiuoda
ma ne tuščiomis. Jos dėka ir 
sumanumu beveik visi lietuviš
ki išeivijos moksliniai leidiniai 
pasiekė Vilniaus u-to bibliote
ką- Taip pat, kaip buvusi Vil
niaus u-to bibliotekos vicedirek- 
torė, savo kolegų ji buvo laukia
ma ir gerbiama.

Kai sovietinė valdžia pradėjo 
išleisti savo piliečius apsilanky
ti Amerikoje, Kačinskų namai 
pasidarė lyg ir Lietuvos mokslo 
žmonių prieglauda. Čia iš Lie
tuvos atvykę mokslininkai — 
nebūtinai giminės — buvo ne tik 
globojami ir šelpiami, bet, 
plačių Elenos ir Leono pažinčių 
dėka, buvo sudaromos sąlygos 
aplankyti jų mokslo sričių in
stitucijas Amerikoje, ko kitaip 
ir už pinigus nebūtų galima 
padaryti.

Elenos ir Leono Kačinskų dos
nią ranką ir darbštumą patyrė 
ir lietuviškos organizacijos 
išeivijoje: Lietuvių fondas, Tau
tos fondas, Lituanistinė kated
ra, BALFas, Lietuvių klubas St. 
Petersburge ir kt. Elena mielai 
dalyvaudavo visuose didesnio 
masto renginiuose — kartais 
kaip nepamainoma patarėja, 
kartais kaip organizatorė ar 
rengėja. Savo apsiimtą darbą 
atlikdavo iki preciziškumo, nors 
tas ją kai kada gerokai 
išvargindavo.

MUMS PASAKO, KADA IŠEITI
„Prisodinau obelaičių ir 

kriaušaičių, visos geros rūšies”. 
„Ar pakaks saulės? Dideli me
džiai čia pat”. „Jei reikės, kelis 
iškirsiu”.

Šio pokalbio apie jauną sodą, 
vykusio birželio pradžioje, nie
kados nebus galima pakartoti. 
Ir medžių neiškirs, jei ant žy
dinčios obelaitės kritęs šešėlis 
užguls jos pavasarini nubalimą. 
Algio D&ntos, užvedusio naują 
sodelį, nėra. Rugpjūčio 16 jis išė
jo ir nebesugrįš.

Aukštas ir tiesus, sveikos iš
vaizdos, malonaus veido, vos 
„pradėjęs” gyventi, žengęs pen
sininkų slenkstį. Lietuvių 
visuomenei Philadelphijos apy
linkėse didelis šiurpas — ne
lauktai atsisveikino asmuo, ku
rį gerbė už paprastuolišką 
šiltumą, už nuoširdų kolegišku- 
mą, už paslaugumą lietuviškuo
se darbuose. Be to, vertino jo

ĮTEIKTI DIPLOMAI 
KATECHETAMS

< f •
Birželio 3 d. Aukštesniosios 

neakivaizdinės katechetų mo
kyklos prie Kauno Katalikų 
Teologijos fakulteto direktorius 
kun. Vytautas Steponas Vaičiū
nas įteikė mokyklos baigimo 
diplomus 45 Kauno arkivysku
pijos skyriaus absolventams.

Studijos mokykloje trunka ke
tverius metus. Jos absolven
tams suteikiama teisė dėstyti 
tikybą vidurinėse mokyklose. 
Aukštesniosios neakivaizdinės 
katechetų mokyklos skyriai vei
kia visose Lietuvos vyskupijose.

Šiais metais mokyklą taip pat 
baigė 32 Vilniaus arkivyskupi
jos skyriaus auklėtiniai, 38 
Telšių vyskupijos skyriaus, 40 
Kaišiadorių ir 36 Panevėžio vys
kupijų skyrių studentai.

Nauji kandidatai į mokyklą 
bus priimami vasaros pabaigo
je. Mokyklos studentais gali tap
ti įvairių profesijų katalikai, 
turintys vidurinį išsilavinimą. 
Stojant į mokyklą, būtina kle
bono rekomendacija.

(KBL, Nr. 6)

Elena Eimaitytė-Kačinskienė 
mirė 1989 m. liepos 9 d. po kom
plikacijų, išsiliejus kraujui 
smegenyse. Palaidota St. Pe
tersburge Memorial kapinių 
mauzoliejuje.

Jos vyro Leono Kačinsko do
vana Vilniaus u-to bibliotekai 
bus laiko nesunaikinamas pa
minklas mylimos žmonos at
minimui.

pasiektą aukštą tarnybinę pa
dėtį.

Algis Danta viešai beveik ne
kalbėdavo. Ir nebuvo iš tolo į 
akis krintąs žmogus. Tačiau, 
kas su juo susilietė, negalėjo jo 
pamiršti. O susilietė labai, labai 
daug žmonių, nes jis gyveno ne
sislapstydamas. Laidotuvių die
ną Šv. Andriejaus lietuvių baž
nyčia Philadelphįjoje buvo pil
nutėlė. Pagarba velioniui A. 
Dantai pralenkė didžiųjų šven
čių trauką.

Jis buvo malonus, nuolankus 
paaugliams ir vyresniesiems. 
Niekur garsiai neprabilo, kad 
pasireikštų, tačiau visur buvo 
reikalingas. Paauglystės amžiu
je akordeonu griežė tautiniams 
šokiams. Jau 1949 m. vaidino 
Philadelpijos vyčių renginiuose, 
dirbo su skautais. Atlikęs ket- 
verių metų karo tarnybą, stojo 
į Temple universitetą ir jame 
1958 m. baigė farmaciją. Vedęs 
žmoną Reginą, taip pat farma
cininkę, su ja 8 metus dirbo 
vaistinėje. Bet žmona mirė, 
vėžio ligos pakirsta. Algis liko 
su trimis sūnumis, kuriais turė
jo vienas rūpintis. Įsijungė į 
dideles vaistų bendroves (John
son & Johnson, McNeil), kur ži
niomis, darbštumu ir pareigin
gumu pasiekė aukštas pareigas 
administracijoje.

Antrą kartajam vedus, žmona
Julįja šeimoje pridėjo savo vieną 
sūnų ir dukrelę, kuriuos A. 
Danta oficialiai įsisūnijo. Rei
kėjo stebėtis darnumu — visi 
penki vaikai išauklėti, paruoš
ti gyvenimui, tapo tikrais bro
liais ir seserimis. Nebuvo pa
miršta ir a.a. žmona Regina, ne
pamiršta ir jos motina. Šeima 
aukodavo už Reginos sielą Mi
šioms, šventėse ir sukaktuvinė
mis progomis lankydavo jos se
nutę motiną.

A.a. Algis Danta buvo JAV
LB Tarybų narys, Philadelphi
jos apylinkės pirmininkas, Lie
tuvių namų valdybos narys. Bū
dinga, kad jis, toli įsiskverbęs 
amerikiečių visuomenėje savo 
aukštomis pareigomis, lietuvių 
tarpe nevengdavo paprasčiausių 
darbelių. (Tai retas reiškinys 
mūsų tarpe.) Ir aukas rinkdavo, 
ir įvairiuose renginiuose kėdes, 
stalus sustatinėdavo, ir ilgose 
Didžiosios savaitės apeigose 
talkino, ir žmonai Julijai

PAŠVENTINTOS NAUJOS 

KAPINAITĖS

Laukuvos parapijoje, Dvar- 
vyčių kaime (Šilalės r.), paš
ventintos naujos kapinės.

Nauju kapinių šventinimas — 
itin retos iškilmės. Ta proga 
kapinių teritorijoje, ant kalve
lės, laukuviškiai pastatė di
džiulį kryžių atminimui visų tų, 
kurie čia ilsėsis.

Iškilmės prasidėjo šv. Mišio- 
mis Laukuvos bažnyčioje. Gie
dojo Ylakių parapijos bažnyčios 
choras, garbės sargyboje prie 
kryžiaus stovėjo Ylakių šaulių 
kuopa. Gali kilti klausimas, iš 
kur Laukuvoje tiek ylakiškių. 
Svečiai iŠ Ilakių atvyko naujo
jo Laukuvos parapijos klebono 
Antano Jurgaičio kvietimu. 
Laukuvoje jis dar neseniai, o 
Ylakiuose klebonavo apie 20 
metų.

Naująsias kapines pašventino 
kunigas Algimantas Genutis, 
buvęs laukuviškis, dabar studi
juojantis teologiją Romoje.

(LA, 09.19)

padėdavo organizuojant scenos 
renginius, vadovaujant „Bend
ruomenės balsui”,, LB išlai
komai radįjos programai. Jo 
patvarumui daug įtakos turėjo 
ir nelengva gyvenimo patirtis. 
Išeivijoje atsirado 14 metų jau
nuolis tik su mama ir jaunesne 
seseria. Reikėjo pačiam veržtis 
gyveniman, mokytis, kurti šei
mą, ja rūpintis, pergyventi ke
lerius našlystės metus.

Dantų šeima — retas pavyz
dys. Gražiai sutarią dviejų kil
mių vaikai, pagarbi pirmosios 
žmonos atmintis, globa jos moti
nai. Ir Philadelphijoje gyvenan
čių visų šios šeimos narių talka 
lietuviškoje visuomenėje. Dar
nioje aplinkoje buvo įmanoma ir 
Julijai Dantienei tiek daug lai
ko pašvęsti Lietuvių Bendruo V. Volertas

Algis Danta.

A.tA.
SOFIJAI RAGAUSKIENEI

mirus, dukterims — ALDONAI ir IRENAI, sūnui dr. 
LEONIDUI ir jų šeimoms reiškiame nuoširdžią 
užuojautą.

Augusta ir Vaclovas Šauliai

A.tA.
JADVYGAI DOČKIENEI

mirus, jos vyrui KOSTUI ir seseriai STEFAI KI

SIELIENEI ir jų Šeimoms reiškiame nuoširdžią 

užuojautą.

Augusta ir Vaclovas Šauliai

----------------------------------------------------------------------------

A.tA.
JADVYGAI DOČKIENEI

mirus, dalinamės liūdesiu su jos vyru KOSTU, 
seserim STEFA KISIELIENE su šeima ir reiškiame 
nuoširdžią užuojautą.

Raimundas Rimkus 
Birutė ir Paulius Gyliai 
Zita Žvirzdienė 
Nijolė Vardienė ir jų Šeimos

menei įvairiuose uždaviniuose. 
Algis Danta (1930.01.30-

1995.08.16) ne savo noru paliko 
šeimą, draugus, visuomenę, gra
žią sodybą. Gyveno sveikas, drą
sus ir darbštus, kol tylėjusi vėžio 
liga jį nelauktai nusiuntė i ligo
ninę. O po rimtos operacijos, dar 
nespėjus pilnon sąmonėn grįžti, 
ištiko širdies smūgis. Tik retas, 
gal didelio skausmo ar nelaimių 
suniekintas, ilgisi savo pasku
tinio atodūsio. Visiems kitiems, 
mažai ką gyvenime tik savais 
norais galėjusiems lemti, nors 
išmintingiems, gudriems ar 
suktiems, būna įsakomai pamo
ta pasitraukti. Gyvenimas — lyg 
pobūvis. Užgęsta šviesos, reikia 
keliauti, nors būtų buvę labai, 
labai smagu.
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ČIKAGOJE IR apylinkėse

JIE PAŽĮSTAMI IR LIETUVOS 
TEISĖSAUGAI

Violeta ir Algis Strikas, 

Draugo fondo investavimų 
komisijos narys, Goldman, 
Sachs & Co. investavimų bend
rovės viceprezidentas, Draugo 
fondo garbės narys, rudens va
jaus proga atsiuntė $1,000.- prie 
ankstyvesnių $1,650.- įnašų. Už 
gausią paramą lėšomis ir ypač 
už sėkmingus investavimų 
patarimus Algiui nuoširdžiai 
dėkoja Draugo fondas.

Lietuvių tautinių šokių 
šventė 1996 m. liepos 6 d., 1 vai. 
p.p., Rosemont Horizon, Rose- 
mont, IL. Šventės išvakarėse, 
penktadienį, liepos 5 d., 8 v.v., 
Čikagos Navy Pier patalpose 
ruošiamas susipažinimo vaka
ras. Šventės pokylis įvyks šeš
tadienį, liepos 6 d., 7 v.v., Hyatt 
Regency O’Hare viešbučio 
patalpose. Šios jubiliejinės šven
tės rengėjai yra JAV ir Kanados 
Lietuvių Bendruomenės; pro
gramą ruošia Lietuvių tautinių 
šokių institutas.

A.a. Jadvyga Žukaitė-Gau- 
dušienė, mirusi šiais metais ir 
palaidota Šv. Kazimiero kapi
nėse Čikagoje, per Tautos fondą, 
paliko $500.- Draugo fondui. Šį 
palikimą su padėka priėmė 
Draugo fondas su priminimu 
visiems, kad bent $1,000.- 
pomirtinio palikimo skiriant 
Draugo fondui, jo talkininkas 
adv. Vytenis Lietuvininkas 
4536 W. 63rd St., Chicago, IL 
60629, tel. (312) 284-0100 pa
ruošia testamentus be 
atlyginimo.

T
Dešimtosios lietuvių tauti

nių šokių šventės šūkis yra: „J 
lietuvišką ratuką X šventė 
suka! Jubiliejinė Lietuvių tau
tinių šokių šventė vyks 1996 m. 
liepos 6 d., Rosemont Horizon 
stadione.

Pal. Jurgio Matulaičio misi
ja kviečia visus vaikus daly
vauti naujai įsteigtame vaikų 
chore, kuris giedos kiekvieno 
mėnesio pirmą sekmadieni, 9 
valandos vaikų Mišiose. Repe
ticijos bus kas sekmadienį, 10 
v.r., Pasaulio lietuvių centro 
patalpose. Chorui vadovaus 
Darius Polikaitis. Vaikai pri
imami nuo antro skyriaus. Pir
ma repeticija — sekmadienį, 
spalio 15 d., 10 v.r., Pasaulio 
lietuvių centre. Informacijos 
teikiamos tel. 708-241-0074.

Marytė Utz, Evergreen Park, 
IL, žinoma skautų veikėja ir 
lituanistinės mokyklos moky
toja, „Drauge” nusipirko daug 
lietuviškų knygų. Mūsų spauda 
išnyks neskaitoma, taip kaip 
augalas nelaistomas, todėl 
dėkojame už pagalbą lietuviškų 
leidinių egzistencijai.

Šiuo metu „Lietuvos Vaikų 

vilties” (LVV) globoje yra 12 
vaikų: devyni Čikagoje, du Los 
Angeles ir vienas San Fran- 
cisco. Visiems esantiems vai
kams Shriners ligoninėse yra 
padarytos operacijos — kai 
kuriems net dvi ar trys; vaikai 
yra įvairioje gijimo stadijoje. 16 
Lietuvos vaikų su įvairiom 
ortopedinėm negalėm laukia 
eilės atvykti gydytis į JAV 
Shriners ligonines. Šių vaikų 
padėtis yra ypač sudėtinga. De
ja, dar šiuo metu Lietuvoje jiems 
nėra galimybių suteikti reikia
mos, specifinės medicininės 
pagalbos.

Helen Šepikas, Van Nuys, 
CA, nuolat užsisako naujausių 
leidinių „Draugo” knygyne. 
Dabar ji vėl užsisakė muzikos 
kasečių ir knygų net už 124 dol. 
Dėkojame šiai uoliai lietuviškos 
spaudos rėmėjai iš saulėtosios 
Kalifornijos.

Balzeko Lietuvių kultūros

muziejus „Pasižymėjusių metų 
žmogumi” šiemet išrinko Lietu
vos Respublikos ambasadorių 
JAV dr. Alfonsą Eidintą. Pa
gerbimo pokylis numatomas 
š.m. gruodžio 9 d. muziejaus 
„Gintaro” salėje.

Bilietus į „Jaunųjų talentų 
popietę” iš anksto galima įsigyti 
„Seklyčioje” ir „Draugo” admi
nistracijoje. Korp! Giedros ant
roji „Jaunųjų talentų popietė” 
paremti dienraštį „Draugą” bus 
sekmadienį, spalio 22 d., 3 vai. 
p.p. Jaunimo centre. Visi 
kviečiami pasigėrėti mūsų 
jaunimo nuoširdžiomis pastan
gomis ir gausiais talentais.

x „Dail. Zitos Sodeikienės 

paveikslus sunku apibūdinti jų 
nemačiusiam — juos reikia 
pačiam pamatyti”. Taip rašo 
vienoje recenzijoje meno kri
tikas. Vėliausius dailininkės 
darbus bus galima pamatyti jos 
parodos atidarymo metu spalio 

13 d., 7:30 v.v., Balzeko lietu

vių kultūros muziejuje.

(sk)
x TRANSPAK praneša:

,,5% apklaustų Lietuvos 
gyventojų pareiškė norį, kad 
būtų atkurta komunistinė vy
riausybė. Ne vietinių apklaus
tųjų, norinčių buvusios komu
nistinės valdžios sugrąžinimo, 
skaičius yra gerokai didesnis — 
apie 20%”. Siuntiniai ir ko

mercinės siuntos į Lietuvą. 

Maisto siuntiniai. TRANS
PAK, 2638 W. 69 St., Chicago, 

IL tel. 312-436-7772.

(sk)
x NAMAMS PIRKTI PA

SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road — 
tel. (312) 847-7747.

(sk)

Iš Vilniaus, spalio 3 d. (AGEP) 
pranešama, kad Čikagos policija 
suėmė šešis lietuvius ir lenkus, 
kurie vogė prabangius automo
bilius ir vežė juos į Europą. Tarp 
suimtųjų — Lietuvos teisėsau
gai neblogai pažįstamas Riman
tas Zalagaitis, panašiu verslu 
vertęsis ir Lietuvoje.

28 metų kaunietis R. Zalagai
tis Lietuvoje tris kartus teistas 
už vagystes. Po paskutinio nuo
sprendžio 1988 m. dėl rietenų su 
kitomis Kauno gaujomis, jam su 
talkininkais teko išvykti iš 
Lietuvos. Kurį laiką R. Zalagai- 
čio gauja veikė Maskvoje ir Len
kijoje, kur jį prieš porą metų 
sulaikė tos šalies policija ir 
deportavo jį Lietuvon. Tačiau 
Lietuvoje R. Zalagaitis nebuvo 
suimtas ir po kurio laiko vėl iš
vyko į užsienį.

BNS žinių agentūros žiniomis, 
kai kurios šio išvykimo aplinky
bės po to, kai R. Zalagaitis buvo 
sulaikytas JAV, sukėlė ir Lietu
vos teisėsaugininkų susidomė
jimą.

Teistas yra ir kitas Čikagoje 
sulaikytas automobilių vagis iš 
Lietuvos — Renatas Federavi- 
čius. Jis amerikiečių policijai 
prisistatė JAV pilietybę tu
rinčiu imigrantu iš Lenkijos. 
Pasak Lietuvos Vidaus reikalų 
ministerijos spaudos tarnybos, 
R. Fedaravičius 1988 m. Lietu
voje buvo nuteistas dvejus 
metus kalėti už vagystę.

Tarp Čikagoje sulaikytų 
limuzinų vagių yra dar du lietu
viai — 26 metų Artūras Kisie
lius ir 21 metų Marius Vosilius. 
Visi keturi Lietuvos piliečiai 
yra registruoti Kaune.

Kiti du JAV sulaikytos gau
jos nariai yra lenkai — 32 metų 
Marek Omacki ir 26 metų 
Mariusz Grebels. Visi šeši suim
ti spalio 2 d. savo namuose.

BNS žiniomis, pranešimas 
apie JAV sulaikytus lietuvius 
automobilių vagis Lietuvos poli-

cijai nebuvo visiškai netikėtas. 
Pasak prekybą vogtais automo
biliais tiriančių Lietuvos Vidaus 
reikalų ministerijos pareigūnų, 
„yra kelios istorijos, kurių galai 
veda už Atlanto”. Lietuvos 
tardytojų akiratin yra pakliuvę 
keli limuzinai, brangūs džipai ir 
kiti amerikietiški automobiliai, 
kurie laivais buvo atgabenti į 
Lietuvą ir pasirodė esą vogti.

Lietuvos pareigūnai žada 
kreiptis į amerikiečius kolegas, 
prašydami išsamesnė* infor
macijos apie bylą ir tihfdamiesi 
susidaryti aiškesnį vaizdą apie 
šį transatlantinį vsrslą.

Po gaujos sulaikymo Čikagoje 
savininkams grąžinta daugiau 
nei 30 brangių automobilių, 
daugiausiai „Mercedes Benz 
S500” ir „S600”. Manoma, kad 
automobiliai, kurių bendra 
vertė viršija pustrečio milijono 
JAV dolerių, buvo pavogti Čika
gos šiauriniuose ir turtinguose 
vakariniuose priemiesčiuose ga
benimui į Lietuvą ir Rusiją.

Pasak Čikagos policijos, šių 
vagysčių dydžiai ir įžūlumas 
gerokai lenkia įprastines. Jos 
nuomone, sulaikytoji gauja yra 
nuvariusi kur kas daugiau auto
mobilių, kurių greičiausiai jau 
nebepavyks rasti.

Kai buvo paskelbta, kad
Jurbarko Šv. Trejybės parapijos 
bažnyčiai skubiai reikalingas 
remontas ir prašoma aukų tam 
remontui baigti, buvę jur
barkiečiai ir nejurbarkiečiai 
dosniai atsiliepė. Iš viso per 
Sofiją Plenienę surinkta 
2,830.60 dol. Pinigai išsiųsti 
Šv. Trejybės parapijai. 
Papildomai dar aukojo: Vikto
ras Endrijonas ir Viktoras 
Bulkaitis po 200 dol.; Zenonas 
Pajaujis — 150 dol.; Anelė Keb- 
leris — 125 dol.; po 50 dol. Vie
nas ir Onutė Šalčiūnai ir Simas 
Jokūbaitis (anksčiau buvo pa
skelbta, kad jis aukojęs 25 dol., 
bet iš tikrųjų buvo paaukojęs 50 
dol.); po 25 dol. aukojo — Jurgis 
Vidžiūnas, Mario Caruso, Ligia 
Bardauskas, Grožvyda Gied
raitytė, Viktoras Chainauskas; 
20 dol. — Emilija Valantinienė, 
o 15 dol. — Ona Mironienė. Sofi
ja Plenienė, atlikusi šį artimo 
meilės darbą lietuviškai parapi
jai, yra dėkinga visiems, prisi- 
dėjusiems savo auka.

Palaimintojo Jurgio Matu
laičio misijoje rugpjūčio mėne
sį Moterystės sakramentas su
teiktas: Marijai A. Končiūtei ir 
Harry J. Bereckiui, Lyanai M. 
Ancevičiūtei ir Andriui Kubi
liui, Corine Brukman ir Kaziui 
J. Razmai.

Algirdas ir Viktorija Karai- 

čiai, „Gintaro” vasarvietės 
Union Pier, MI savininkai, 
Draugo fondui atsiuntė $300.- 
prie ankstyvesnių $700.- įnašų 
ir tapo garbės nariais. Už 
gausią paramą Draugo fondui 
nuoširdžiai dėkojame.

Tania Mikaitytė smagiai žengia 
madų parodos taku Pasaulio lietuvių 
centre, kuriame kasmet ruošiamos 
šios parodos, kad visuomenė turėtų 
progos pasigrožėti naujausiomis ma
domis. Šiemet paroda bus spalio 15 
d., o Tania vėl bus pakviesta 
modeliuoti.

x Tik gulbės pieno trūks 
Lietuvos Dukterų Rudens 
pokylyje spalio 14 d., 7 v.v. 
Jaunimo centre. Klausysimės 
įdomios programos, užkandžius 
ir šiltą vakarienę paruoš O. 
Norvilienė, šokiams gros Ą. 
Stelmokas, „laimės šulinys” bei 
vertingų dovanų loterija. Ir 
žinomas Lietuvos Dukterų sve
tingumas. Vietos rezervuojamos 
kasdien 10 v.r. iki 2 v. p.p. dr- 
jos Nameliuose — 2735 W. 71 
St., tel. 312-925-3211. Visi 
laukiami!

(sk)
x Kelionė iš Čikagos i Lon

doną $799 įskaitant lėktuvo 

bilietą ir 6 naktis viešbutyje. 
Skambinti: TravelCentre, Ltd. 

T. Lesniauskienei, tel. 708- 

5260773.

(sk)

LB-nės Kultūros tarybos 

premijų paskyrimui yra 
sudarytos šios komisijos: meno 
— Algimantas Kezys, pirm., 
Dalia Šlenienė, Algis Janušas, 
Juozas Mieliulis ir Danas 
Lapkus; muzikos — Petras Ag
linskas, pirm., Faustas Strolia, 
Arnoldas Voketaitis ir Alvydas 
Vasaitis; žurnalizmo — Bronius 
Juodelis, pirm., Antanas Juod
valkis ir Juozas Žygas. Komisijų 
pirm. adresai: Algimantas 

Kezys, 4317 S. Wisconsin, 
Stickney, IL 60402; Petras Ag

linskas, Loyola University of 
Chicago — Lake Shore Campus, 
Sky 704 6525 North Sheridan 
Rd., Chicago IL 60626; Bronius 

Juodelis, 239 Brookside Ln. 
Willowbrook, IL 60514. Pinigai 
premijoms yra paskirti Lietuvių 
fondo.

Šv. Mišiomis, kurias aukos 
jėzuitai 11 vai. ryte (Čikagos 
laiku, 12 vai. — Michigan laiku) 
prasidės LB Michianos apy
linkės ruošiama Kultūrinė 
popietė, kurios metu savo įspū
džius Lietuvoje ir apskritai 
Baltijos kraštuose, neseniai iš 
ten grįžęs, papasakos dr. Valdas 
Adamkus. Viskas vyks spalio 8 
d. Karaičių vasarvietėje „Gin
taras”. Po paskaitos bus vaišės 
ir bendravimas jaukioje aplin
koje. Kviečiami tautiečiai iš arti 
ir toli atvykti į šį renginį.

x Lietuvių Fondui vąjaus 

proga aukojo: $560 Irena Jan- 
sonienė, $500 Stasė Paukš- 
telienė, po $100 Bronė 
Čižikaitė, Janina Cukurienė, 
Bronius Jaras, dr. Roman ir 
Gražina Kaunai, Antanas Za- 
ilskas, dr. R. R. Zukaitis. Nuo
širdžiai dėkojame ir prašome 
aukas siųsti ir įsigyti bilietus 
spalio 21 d. pokyliui LF 

būstinėje, 14911-127th St., 

Lemont, IL 60439, tel. (708) 

257-1616.

(sk)

Lietuvių operos stalas „Draugo" pokylyje rugsėjo 24 d. Sėdi iš kairės: Vytautas Prialgauskas, 
Stefa Prialgauskienė, Danutė Vidžiūnienė, Jurgis Vidžiūnas, Jonė Bobinienė, Valerija Žadeikienė, 
Natalija Aukštuolienė; stovi: Romas Burneikis, Dalia Stankaitienė, Vytautas Radžius ir Vytautas 
Aukštuolis.

Nuotr. Jono Tamulaičio

SUGRĮŽO ATGAL 
Į LIETUVĄ

Dalia Rakauskienė, Lietuvos 
archyvų departamento konsul
tantė archyvų darbo organiza
vimo klausimais, kuri nuo šio 
pavasario darbavosi Čikagos 
Jaunimo centro patalpose vei
kiančiame Lituanistikos tyrimų 
ir studijų centre, rugsėjo mėn. 
12 d. grižo atgal į Lietuvą. Ji 
daug prisidėjo prie aukščiau mi
nėtame centre esančios archyvi
nės medžiagos sutvarkymo. Rei
kia pažymėti, kad tvarkymo 
darbas jau gerokai pasistūmėjo 
į priekį ir čia sukaupta medžia
ga, kuri yra įtraukta į kompiu
terinę sistemą, galės pasinau
doti ir tėvynėje gyvenantieji 
asmenys.

Prieš grįžtant į Vilnių, Dalia 
Rakauskienė buvo nuvykusi 
pas Floridos Edgevvater mieste
lyje įsikūrusį savo pusbrolį Nar
cizą Kreivėną, kurio tėvo Juozo 
Kreivėno archyvas (dabar žino
mas J. Žilevičiaus-J. Kreivėno 
vardu) yra Lituanistikos tyrimų 
ir studijų centro žinioje.

Tą pačią dieną į Vilnių išvyko 
ir muzikologė dr. Danutė Pet
rauskaitė, kuri šį kartą 
Amerikoje pabuvojo gana trum
pai. Jos svarbiausiu kelionės 
tikslu buvo Vydūno vardo pre
mijos atsiėmimas. Ši premija 
(1,500 dol.) jai buvo įteikta 
rugsėjo 3 d. Balzeko lietuvių 
kultūros muziejuje. Dr. Petraus
kaitė viešėjo ne tik Čikagoje, bet 
ir kituose JAV miestuose, jų 
tarpe ir Bostone, kur aplankė 
komp. Jeronimą Kačinską. Apie 
šį žymųjį Lietuvos ir išeivijos 
muziką, ji jau yra beveik pa
rengusi monografiją. Ji dabar 
yra Klaipėdos universiteto 
docentė.

Su šiomis viešniomis buvo at
sisveikinta rugsėjo 12 d Litua
nistikos tyrimų ir studijų cent
re, kur susirinko būrelis centro 
darbuotojų ir svečių. Šioms dar
buotojoms geros sėkmės palin
kėjo centro direktorius prof. dr. 
Jonas Račkauskas.

E.Š.

x Š.m. spalio 3 d. St. Pete 
Beach, FL mirė Aldona Vare- 
kojienė.

(sk)

Lituanistikos tyrimų ir studįjų centro direktorius prof. dr. Jonas Račkauskas 
atsisveikina su šios įstaigos darbuotojomis, grįžtančiomis atgal į Lietuvą 
rugsėjo 12 d. Kairėje - muzikologė dr. Danutė Petrauskaitė, dešinėje - 
Lietuvos archyvų konsultantė Dalia Rakauskienė.

Nuotr. Edvardo bulaičio

LIETUVIŲ OPERA ŽENGIA Į 
KETURIASDEŠIMTMETĮ

Ateinantis sezonas Lietuvių 
operai bus labiau reikšmingas 
— sukaktuvinis, nes sueis 40 
metų nuo jos įsisteigimo 1956 
metais Čikagoje. Šią sukaktį 
Lietuvių opera ruošiasi paminė
ti plačiau ir iškilmingiau.

Šiais sukaktuviniais Lietuvių 
operos gyvavimo metais yra 
numatyta pastatyti kom
pozitoriaus Kazimiero Banaičio 
išeivijoje parašytą operą „Jūra
tė ir Kastytis”. Jau daug metų 
prabėgo, kai ši opera labai pa
kiliai ir nuotaikingai nuskam
bėjo Maria aukštesniosios mo
kyklos salėje. 1972 metais buvo 
net keturi spektakliai. Tad ir 
keturiasdešimties metų Lietu
vių operos sukakčiai pažymėti 
„Jūratė ir Kastyčio” operos 
pasirinkimas, reikia manyti, 
publikos bus vėl šiltai sutiktas.

„Jūratės ir Kąstyčio” pastaty
mui talkininkų Lietuvių opera 
šiais metais susilauks iš Kauno 
Muzikinio teatro (prieš karą 
žinomo, kaip Lietuvos Opera). 
Kauno Muzikinio teatro vado
vybė mielai sutiko įsijungti į šį 
sukaktuvinį pastatymą, nes jie 
yra labai suinteresuoti kom
pozitoriaus Kazimiero Banaičio 
operos pastatymu ir rengiasi 
iškilmingai paminėti jo šimto 
metų gimimo sukaktį. Kom
pozitorius Banaitis gimė 1896 
metais.

„Jūratės ir Kastyčio” pastaty
me be dainininkų Lietuvių ope
rai talkininkaus ir baletas, o 
taip pat yra numatomas ir Kau
no Muzikos teatro orkestras. 
Finansiniu atžvilgiu orkestro iš 
Lietuvos pasikvietimas, kaip 
pareiškė Lietuvių operos valdy
bos pirm. Vytautas Radžius, 
nekainuos brangiau, negu sam
domi amerikiečiai muzikantai, 
kuriems reikia mokėti unijos 
nustatytą atlyginimą. Tai su
daro gan didelę sumą, nes reikia 
mokėti ne tik už grojimą spek
taklyje, bet ir repeticijas, 
kuriose orkestras dalyvauja, o 
statant amerikiečiams nežino
mą lietuvišką kūrinį orkestro 
paruošimas yra brangus ir ko
kybiškai vargiai prilygtų 
Kauno Muzikinio teatro orkes-

Lietuvos Dukterų sociali
nio skyriaus reikalų vadovė 
Izabelė Stončienė, talkinant ir 
kitoms draugijos narėms, kas 
mėnesį aplanko California Gar- 
dens slaugos namuose gyvenan
čius senelius. Su namų koordi
natorių Z. Bagdonienės ir J. Ba- 
reišienės pagalba suruošiamos 
seneliams lietuviškos šventės ir 
jie apdovanojami kukliomis do
vanėlėmis.

Šv. Kazimiero kongregacijos 
seserys kviečia visuomenę daly
vauti šv. Mišiose, prašant Aukš
čiausiojo malonės, kad vienuoli
jos įsteigėja Motina Marija Kau
paitė būtų paskelbta palai
mintąja. Šv. Mišios bus šį šešta
dienį, spalio 7 d., 9:30 vai. ryte, 
vienuolyno koplyčioje Mar- 
ųuette Parke. Mišias aukos kun. 
Antanas Miciūnas, MIC.

trui, vargu pajėgtų perduoti 
muzikinio' kūrinio lietuvišką 
nuotaiką, kokią širdyje jautė ir 
išreiškė kompozitorius Banaitis. 
Kauno Teatro orkestrą paruoš 
ir diriguos muzikas Julius 
Geniušas. Kadangi Kauno Mu
zikos teatro orkestras bus 
pasiruošęs ir atlikęs daugiau 
kompozitoriaus Banaičio kūri
nių Kaune, reikia tikėtis, kad 
atvykęs jis praturtins ir čia 
jubiliejinį Lietuvių operos reper
tuarą koncertiniais renginiais.

„Jūratės ir Kastyčio” prem
jera Kaune įvyks ateinančią žie
mą, o Čikagoje kiek vėliau, ba
landžio mėnesį. Scenoje „Jūra
tės ir Kastyčio” pastatymą puoš 
dailininkės Janinos Malinaus
kaitės priežiūroje piešiamos 
dekoracijos. Daugelis operos 
lankytojų turbūt prisimena šios 
dailininkės dekoracijas „Pilė
nų” operoje, prieš keletą metų 
pastatytoje Morton aukštesnio
sios mokyklos auditorijoje.

Sukaktuvinių metų Lietuvių 
operos planams vykdyti yra su
daryta šios sudėties valdyba: 
pirmininkas Vytautas Radžius, 
sekretorė Dalia Stankaitienė, 
finansų sekretorius Algirdas 
Putrius ir vicepirmininkai, ku
rie tvarkys paskiras veiklos 
sritis, Jonė Bobinienė, Jurgis 
Vidžiūnas, Vytautas Aukštuolis 
ir Romas Burneikis.

Pirmas šių metų Lietuvių ope
ros renginys yra laimėjimų bi-„ 
lietų vajaus užbaigtuvių tradi
cinis rudens pokylis šeštadienį, 
lapkričio 11 d., Jaunimo centro 
didžiojoje salėje. Pokylio progra
mą atliks patys Lietuvių operos 
dainininkai. Programą jau ruo
šia Operos chormeisteriai Ričar
das Šokas ir Manigirdas Mote- 
kaitis. Svečius linksmins papil
dytas, muziko Ričardo Šoko va
dovaujamas, šokių orkestras.

Primintina, kad pokylio metu 
bus ištraukti ir laimingieji bilie
tėliai: Visada smalsu sužinoti, 
kas bus tie laimingieji. Koks nu
stebimas ir subruzdimas salėje, 
kai ištraukiama salėje esančio 
ar esančios pavardė, o taip at
sitinka dažnai. Kažin, kaip šiais 
metais, o gal laimingieji šį sykį 
bus iš toli, toli. Tad jei kas 
Lietuvių operos valdybos išsiun
tinėtų laimingų bilietėlių nebū
tų gavęs, dar nevėlu, prašome 
kreiptis šiuo adresu: Lietuvių 
Opera, 7013 So. California Avė, 
Chicago, IL 60629.

I Lietuvių operos pokylį, lap
kričio 11 d., besiruošiantys 
svečiai yra prašomi sudaryti 10 
asmenų grupes ir užsisakyti sta
lus, skambinant pokylio organi
zatoriui valdybos vicepir
mininkui Jurgiui Vidžiūnui tel. 
<312> 767-5609.

Lietuvių operos valdybos ir 
visų jos narių šiais jubiliejiniais 
metais laukia dideli įsipareigo
jimai. kurių sėkmingam įvykdy
mui reikės daug ryžto, inten
syvaus darbo, o dar labiau lie
tuvių visuomenės supratimo, 
įvertinimo ir paramos.

Juozas Končius
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