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Lietuva iškvietė Rusijos 
ambasadorių pasiaiškinti

Vilnius, spalio 3 d. (AGEP) — 
Rusijos ambasadorius Vilniuje 
Nikolaj Obertyšev antradienį 
buvo pakviestas į Lietuvos 
Užsienio reikalų ministeriją 
paaiškinti savo šalies kuriamos 
karinės doktrinos agresyvumą 
Baltijos šalių atžvilgiu. Pasak 
rusų spaudos, naujosios doktri
nos projektas numato Rusijos 
kariuomenę įvesti į Baltijos 
šalis, jei jos bus priimtos į 
NATO.

Užsienio reikalų ministerijo
je sužinota, kad ambasadorius
N. Obertyšev ministrui Povilui 
Gyliui patvirtino, kad toks 
dokumentas iš tiesų perduotas 
svarstyti Rusijos parlamento 
komitetams, tačiau teigė neži
nąs jo turinio.

*

Anot A. Kozyrevo, grasinimai 
tėra tik gandai

Maskva, spalio 4 d. (AGEP) — 
Rusijos užsienio reikalų minist
ras Andrėj Kozyrev paneigė 
gandus apie naują Rusijos kari
nę doktriną, kurioje numatoma 
Rusijos kariuomenę įvesti į Bal
tijos valstybių teritoriją, jei 
NATO plėsis į Rytus ir šios 
šalys prisijungs prie Europos 
gynybos sąjungos.

„Apie tokią doktriną aš kol 
kas nieko nežinau”, pareiškė 
Rusijos užsienio reikalų minist
ras trečiadienį Maskvoje, iš
skrisdamas į Oslą. Jis patvir
tino visiškai neigiamą Rusijos
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Seimo komitetas nepritaria 
amb. Venskaus atšaukimui

Vilnius, spalio 4 d. (AGEP) — 
Seimo užsienio reikalų komite
tas trečiadienio posėdyje vie
ningai nepritarė užsienio rei
kalų ministro Povilo Gylio tei
kimui atšaukti Adolfą Venskų 
iš ambasadoriaus Europos Są
jungoje pareigų.

Komiteto pirmininkas Kazys 
Bobelis ir jo pavaduotojas Algir
das Gricius pasisakė neprita
riantys atšaukimui. Kaip BNS 
žinių agentūros korespondentui 
sakė komiteto narys socialde-

NATO plėtimo planas
— „šalto oro gūsis”
Vilnius, spalio 2 d. (LR) — 

Straipsnyje „Nuolankumas — 
ne tiesiausias kelias į NATO” 
Laimonas Tapinas, „Lietuvos 
ryto ” politikos komentatorius, 
įvertina padėtį po to, kai NATO 
generalinis sekretorius Willy 
Claes pateikė dokumentą apie 
NATO plėtimosi į Rytus stra
tegiją. Pasak jo, tai „šalto oro 
gūsis”, pūstelėjęs iš Briuselio į 
Baltijos šalis.

Jis pažymi, jog dokumente 
vengiama net užuominos, 
„kurios šalys, kokia tvarka, 
kada, už kokią kainą bus pri
imtos į šią organizaciją”. „Tad 
susidaro įspūdis, kad šis do
kumentas buvo parengtas ne 
tiek galvojant apie Rytų ir 
Vidurio Europą, kiek apie 
Rusiją. Kad tik šis gigantas 
nesusierzintų, nepradėtų kri
tikuoti ir ginkluotis. Dokumen
te idealiai įvykdyti visi Rusijos 
reikalavimai”, pastebi Tapinas. 
Straipsnyje taip pat cituojamas 
nenurodytas „mums lyg ir drau
giškos šalies atstovas”, sakęs, 
jog „jūs niekada nebūsite 
NATO nariai, jeigu tam priešin
sis Rusija”.

Ministras Gylys antradienį 
taip pat susitiko su Vilniuje 
reziduojančiais NATO ir Euro
pos Sąjungos šalių ambasado
riais, su kuriais aptarė Lietuvos 
saugumo problemas bei Rusijos 
grasinimus.

Kariuomenės įvedimas į Bal
tijos šalis minimas laikraščio 
„Komsomolskaja pravda” pa
skelbtame „Pagrindinių naujos 
Rusijos gynybos doktrinos prin
cipų” projekte, kurį parengė 
Rusijos ginkluotųjų pajėgų 
generalinis štabas.

Premjeras Adolfas Šleževičius 
spaudos konferencijoje antra
dienį užtikrino, kad Lietuvos 
vyriausybė nepasiduos Rusijos 
spaudimui ir neatsisakys 
NATO narystės siekio.

požiūrį į NATO planus plėstis į 
rytus.

„Pačios kalbos apie plėtimą, 
juo labiau skubotą, kelia 
įtampą, klaidingus aiškinimus, 
būgštavimus”, pasakė minist
ras. „Rusijoje reiškiama nuo
monė imtis atsakomųjų priemo
nių. Baltijos šalyse gali kilti 
agitacijos”.

Ministras priminė, kad Rusi
ja „nuolat įspėja: mėginant 
paspartinti NATO plėtimąsi, at
siras daugiau trinties, įtarumo, 
bus imta svarstyti atsakomąsias 
priemones”.

mokratas Vytautas Plečkaitis, 
jie iš esmės sutinka, kad amba
sadorių reikia pakeisti, tačiau 
mano, kad jis galėtų likti dirb
ti ambasadoje patarėju ir per
teikti savo diplomatinio darbo 
patyrimą.

Tuo tarpu opozicinių partijų 
atstovai apskritai mano, kad 
dabar daryti pakeitimus Lie
tuvos diplomatinėse atstovybėse 
Briuselyje yra žalinga, o amba
sadoriaus A. Venskaus atšauki
mas kenktų šalies prestižui.

Ypač žalingi tokie pakeitimai 
dabar, sakė V. Plečkaitis, kai 
tik neseniai pristatytas NATO 
plėtimosi dokumentas ir 
nuskambėjo Rusijos grasinantys 
pareiškimai Baltijos šalims, 
jeigu jos bus priimtos į NATO.

Vietoje ambasadoriaus A. 
Venskaus siūloma svarstyti 
ekonomisto Jono Čičinsko kan
didatūra.

Pasak Vytauto Plečkaičio, tai 
diplomatinio darbo patirties 
neturintis žmogus. Seimo narys 
sakė, kad diplomatų skyrimuo
se tebevyrauja tendencija, kad 
postus užimtų „savi”, o ne 
profesionalūs diplomatai. Tai 
labai pavojinga tendencija, ypač 
kai kalbama apie tokias svar
bias vietas, kaip Briuselis, sakė 
Plečkaitis.

Balsavimas dėl Romano Poda- 
gėlio paskyrimo Lietuvos amba
sadoriumi Graikijoje Seimo 
užsienio reikalų komitete neįvy
ko, nes nebuvo kvorumo. 
Plečkaitis sakė, kad jau per 
kelis komiteto posėdžius 
balsavimai neįvyksta ir 
nepriimami sprendimai todėl, 
kad nedalyvauja LDDP frakci
jos vadovai, kurie yra šio komi
teto nariai, būtent LDDP frakci
jos seniūnas Gediminas Kirki
las ir jo pirmasis pavaduotojas 
Justinas Karosas.

Lietuvos užsienio reikalų ministras Povilas Gylys rugsėjo 26 d. buvo atvykęs į New Yorką ir 
Jungtinių Tautų Generalinėje asamblėjoje pasakė kalbą. Jungtinėse Tautose jis nusifotografavo 
su savo palyda. Iš k., Lietuvos ambasados JAV pareigūnas Ramūnas Astrauskas, Lietuvos am
basadorius prie JT Oskaras Jusys, ambasados prie JT patarėjas Rytis Paulauskas, Lietuvos am
basadorius JAV Alfonsas Eidintas, min. Povilas Gylys, buvęs ambasadorius prie JT, dabartinis 
specialus patarėjas amb. Anicetas Simutis, Lietuvos generalinis konsulas New Yorke, Petras 
Anusas, konsulas Arnoldas Milukas, Lietuvos Užsienio reikalų ministerijos Amerikos šalių 
skyriaus vedėjas Giedrius Apuokas ir užsienio lietuvių spaudos atstovas Jungtinėse Tautose 
Kęstutis Miklas. Nuotr. Salomėjos Narkeliūnaitės

Zoknių aerodrome išsiliejo nuodai
Vilnius, rugsėjo 23 d. (LR) — 

Zoknių aerodromo teritorijoje, 
priklausančioje Lietuvos 
karinių oro pajėgų pirmajai 
aviacijos bazei, rugsėjo 21 d. 
išsiliejo labai nuodingas rake
tinio kuro komponentas, rašo 
Laima Peleckienė „Lietuvos 
ryte”. Apie įvykusią nelaimę 
kariškiai specialiąsias tarnybas 
informavo tik sekančią dieną 
apie pietus. Po dvi valandas už
trukusių pasirengimo ir tyrimo 
darbų, avarijos pasekmės pra
dėtos likviduoti. Darbus atliko 
priešgaisrinės apsaugos dalinio 
specialus gelbėtojų būrys ir 
kitos tarnybos, vadovaujamos 
majoro I. Ragozino.

Avarijos likvidavimo darbuo
se dalyvavo ir JAV Gamtos 
Apsaugos Agentūros ir Karinių 
Oro Pajėgų Gelbėjimo tarnybos 
specialistai, Šiauliuose mokę 
specialiąsias tarnybas, kaip 
likviduoti panašių avarijų 
pasekmes. Tai buvo paskutinė 
mokymų diena, kurią jie baigė 
tikros avarijos pasekmių likvi
davimu.

Interpeliaciją 
vyriausybei parėmė

Demokratai
Vilnius, spalio 4 d. (AGEP) — 

Interpeliacija Lietuvos premjero 
Adolfo Šleževičiaus vyriausybei 
parėmė Demokratų partija. Šios 
partijos pirmininkas ir frakcijos 
Seime seniūnas Saulius Pečeliū 
nas trečiadienį spaudos konfe
rencijoje sakė, kad demokratai 
remia konservatorių iniciatyvą, 
nors ir netiki jos sėkme. Tačiau 
„mes visada buvome tos nuomo
nės, kad LDDP valdymą reikia 
trumpinti”, pažymėjo Pečeliū
nas.

Konservatorių partija rugsėjo 
27 d. nutarė reikalauti vyriau
sybės atstatydinimo, apkaltinu
si ją įmonių žlugdymu, Lietuvos 
žmonių nuskurdinimu, prasis 
kolinimu, korupcijos palaikymu 
ir suartėjimu su nusikalstamo
mis ekonominėmis struktūro
mis. Socialdemokratai jau pa 
reiškė remsią konservatorių ini
ciatyvą.

Nepasitikėjimo vyriausybe 
svarstymui būtina surinkti 28 
Seimo narių parašus. Konserva
torių frakcijoje yra 24 nariai, 
socialdemokratų frakcijoje šiuo 
metu yra 6, o demokratų frak
cijoje — 3 parlamentarai.

Kaip „Lietuvos rytą” informa
vo Šiaulių regiono Aplinkos ap
saugos departamento direk
torius J. Ambrazas, išsiliejo apie 
200-300 litrų pavojingo skysčio, 
kurio pagrindinė sudėtis (apie 
75%) — azoto rūgštis.
Tai ypač nuodinga, kvėpa

vimo takus veikianti medžiaga. 
Įvertinti kokią žalą gamtai 
padarė nuodingus garus sklei
džianti medžiaga, pasak J. Am- 
brazo, labai sunku, nes oro mė
giniai paimti tik pradėjus 
daugiau kaip parai po nelaimės. 
Anot Ambrazo, blogiausia, kad 
nelaimės kaltininkai apie tai 
niekam nepranešė.

„Lietuvos rytui” pabandžius 
aviacijos bazėje sužinoti apie 
nelaimę, budėjęs kariškis 
pasakė jokios informacijos 
neteiksiąs be vado žinios. Jį 
teisindamas vadas R. Marcin
kus pasakė, kad toks ministro 
įsakymas.

NATO atidėjo planus 
plėstis

Briuselis, spalio 4 d. (Reuters) 
— NATO sutiko atidėti naujų 
narių iš Vidurio bei Rytų Eu
ropos priėmimo planus, lauk
dama Rusijos pritarimo, pra
nešė NATO diplomatai aukšto 
lygio posėdžiuose, ruošiantis 
Williamsburg, Va., įvyksiančia
me NATO narių gynybos mi
nistrų susitikime, kuris truks 
dvi dienas.

Diplomatai sakė, kad NATO, 
stengdamasi sukurti specialų 
ryšį su Rusija, iš esmės atidės tą 
klausimą kol praeis Rusijos 
prezidento rinkimai tiek JAV, 
tiek ir Rusijoje 1996 metais.

„Tuo tarpu, klausimas iš
brauktas iš darbotvarkės; visi 
norėjo gauti daugiau laiko”, 
pasakė vienas pareigūnas repor 
teriui, pridėdamas, jog tikimasi, 
kad kai kurie nauji nariai vis 
tiek įstos iki 1999 melų.

A. Avižienis — 
Lietuvos investicijų 

vadovas
Vilnius, spalio 4 d. (Elta) — 

Lietuvos Investicijų Agentūros 
Taryba trečiadienį naujuoju šios 
institucijos generaliniu direk
toriumi paskyrė konkurso tvar
ka išrinktą profesionalų diplo
matą Algį Avižienį.

Algis Avižienis gimė treinty-

Lietuvos karinių oro pajėgų 
pirmosios aviacijos bazės vadas 
majoras J. Marcinkus „Lietuvos 
rytui” pasakė, kad pats apie 
įvykusią avariją sužinojo tik 
rugsėjo 22 d. rytą, nes rugsėjo 21 
d. buvo išvykęs.

Pasak jo, šis raketinio kuro 
komponentas buvo likęs kuro 
bazėse, kurių kariškiams pri
klausančioje aerodromo teri
torijoje yra dvidešimt viena, dar 
nuo 1992 m., išėjus Rusijos 
kariuomenei.

Dabar kariškiai ėmėsi likvi
duoti šį pavojingą palikimą. 
Rugsėjo 20 d. vakare iš 800 litrų 
talpos bako priešgaisrinės 
apsaugos specialų sunkvežimį 
buvo išsiurbta apie 40 kubinių 
metrų raketinio kuro ir 
pervežta į garažų teritoriją, kur 
jis turėjo būti neutralizuotas. 
Kadangi buvo vėlu, kariškiai 
kurą paliko mašinoje, o rytą 
rado išsiliejusį.

Pasak Šiaulių Karinės prieš
gaisrinės apsaugos dalinio vir
šininko R. Mickaus,išsiliejęs 
skystis, matyt, jau buvo iš dalies 
nukenksmintas išeinančių Ru
sijos kariškių, nes pakitusi jo 
spalva.

je 1953 m., o 1960 metais jo 
šeima persikėlė gyventi į 
Jungtines Amerikos Valstijas. 
Avižienis turi Čikagos Univer
siteto politologijos bakalauro 
diplomą. Jis buvo vienas pir
mųjų diplomatų, 1991 m. Vil
niuje padėjusių kurti JAV 
ambasadą. Nuo 1992 iki 1995 
metų Avižienis dirbo JAV 
ambasados Vilniuje antruoju 
sekretoriumi politikos klau
simais.

Rugsėjo 26 dieną jis gavo Lie
tuvos Respublikos pilietybę.

JAV ir Rusijos 
prezidentai susitiks 

Niujorke
Maskva, spalio 3 d. (Itar- 

Tass) — Rusijos prezidentas 
Boris Jelcinas spalio 23 d. 
surengs darbo susitikimą su 
JAV prezidentu Bill Clinton, 
kai lankysis Niujorke Jungtinių 
Tautų 50-mečio proga.

Susitikime numatoma ap
svarstyti svarbiausius Rusijos ir 
JAV santykių klausimus. Bus 
kalbama apie Europos saugumą 
atsižvelgiant į žinomą Rusijos 
poziciją prieš NATO plėtimą, 
apie padėties sureguliavimą 
buvusioje Jugoslavijoje ir apie

Popiežius 
Jonas Paulius II 
atvyko į Ameriką

Newark, NJ, spalio 4 d.— 
Popiežius Jonas Paulius II at
vyko į Newark trečiadienį, pra
dėdamas penkių dienų vizitą 
Jungtinėse Valstijose, kurias jis 
pavadino „Dievo vaikų aikšte
le”. Tūkstančiai žmonių pasiti
ko 75-metį Šv. Tėvą miesto aero
drome, gatvių pakraščiuose, ku
riomis jis važiavo ir Švč. Jėzaus 
Širdies katedroje.

Palaimaj jaučiama, gyvenant 
turtingiausioje ir galingiausio
je pasaulio šalyje, ateina kartu 
ir su atsakomybe, pasakė popie
žius. „Jūsų pavyzdžio įtakin- 
gumas užduoda ir didelę atsako
mybę”, pasakė Jonas Paulius II. 
„Gerai panaudok ją, Amerika”.

Jis sakė, kad po komunizmo 
žlugimo viso pasaulio engiamos 
tautos žiūri į Ameriką. Besivys
tančios šalys patiria augimo 
skausmus, ir Jungtinės Valsti
jos yra įpareigotos padėti toms 
šalims augti, jis sakė. Amerika 
vadovauja kultūriniame gyveni
me, politikoje, ekonomijoje, švie
time ir moksle, jis sakė. „Būkite 
teisingumo pavyzdžiu”.

Popiežius ir žavėjosi Amerika: 
„Tai yra didelio dosnumo šalis. 
Jos žmonės visuomet greitai iš
tiesė draugystės ranką ir parodė 
vaišingumą”, kalbėjo Šv. Tėvas 
šiuo metu, kai Kongrese svars
toma, kiek įsileisti imigrantų. 
JAV Kongresui svarstant, kiek 
lėšų skirti socialinėms reik
mėms, popiežius skatino žmones 
būti „atjaučiančiais, dosniais ir 
rūpintis” mažiau turinčiais šio 
krašto gyventojais.

Banko tarnautojai naudojasi 
mokesčių mokėtojų pinigais

Vilnius, rugsėjo 22 d. (AGEP) 
— Valstybinis Lietuvos Bankas 
savo darbuotojams, laikantiems 
atlyginimus specialiose sąskai
tose, moka 60% metines palūka
nas, praneša „Lietuvos rytas”. 
Iki 1994 m. pradžios bankas 
savo darbuotojams mokėjo 120% 
palūkanas.

Lietuvos Banko įstatymas lei
džia nustatyti palūkanų dydį, 
atsižvelgiant į infliaciją. Šiemet 
vyriausybė numato 30% inflia
ciją. Lietuvos Bankas taip pat 
teikia savo darbuotojams pasko
las gyvenamajam būstui įsigyti 
su 3%-5% metinėmis palūkano
mis.

Lietuvos Banke dirba 700 
darbuotojų. Jo darbuotojai yra 
gavę apie 750,000 dolerių pa
skolų. Ekspertų nuomone, tokių 
palūkanų mokėjimas Lietuvos 
Banke yra užslėptos darbo pa
jamos, nes už indėlius gautos 
palūkanos Lietuvoje neapmo
kestinamos. Darbuotojai turėtų 
būti skatinami, didinant jų atly
ginimus.

— Izraelio sostinės Tel Avivo 
dangoraižyje įsikūrusi Lietuvos 
ambasada Tel Avive buvo atida
ryta rugsėjo 30 dieną. Joje šiuo 
metu dirbs du darbuotojai — lai
kinasis reikalų patikėtinis Ro 
mas Misiūnas ir pirmasis sek
retorius Audrius Brūzga. Priė
mime dalyvavo Izraelio Užsie
nio ministerijos atstovai, Lie
tuvos Seimo kancleris Neris 
Germanas, šalyje gyvenantys 
vadinamieji litvakai.

įgyvendinimą sutarčių dėl gink 
luotės kontrolės.

Aerodrome su žmona Hillary 
Rodham pasitikdamas popiežių, 
JAV prezidents Bill Clinton jį 
pavadino „balsu, kalbančiu už 
taiką ir viltį”. Prezidentas 
pasakė komplimentą ir Ameri
kos katalikams. „Katalikai ti
kintieji čia Amerikoje visuomet 
aktyviai reiškiasi, darydami 
kraštą geresniu”, pasakė pre
zidentas, kalbėdamas apie Baž
nyčios darbą šalpos srityje. 
„Bažnyčia įkvėpė idėją, kad 
žmonių bendruomenėje visi tu
rime pareigą vienas kitam”, 
kalbėjo B. Clinton.

Kartu su prezidentu, Joną 
Paulių II pasitiko ir keli ka
talikai prezidento kabineto 
nariai, JAV kardinolai, jų tarpe 
ir Čikagos kard. Joseph Ber- 
nardin, ir 2,000 katalikiškų 
mokyklų mokinių, kurie mojavo 
bažnytinėmis balta-geltona vė
liavėlėmis. Protarpiais lynojo, 
bet sausrą kentėjusiems šio 
krašto žmonėms tai netrukdė.

Vakaro maldos pamaldose 
Švč. Jėzaus Širdies katedroje 
dalyvavo 1,800 žmonių. Popie
žius pasirinko šią katedrą pir
mam vakarui kaip tik dėl to, 
kad Newark arkivyskupijoje, 
turinčioje 1.3 milijoną katalikų, 
yra labai daug imigrantų, joje 
Mišios laikomos 14 kalbų, ir ji 
yra ekonomiškai apleista, nie
kad neatsigavusi nuo 1960 de
šimtmetį miestą nusiaubusių 
rasinių riaušių. Prie gražiai 
atrestauruotos gotiškos kated
ros popiežių pasitikę žmonės 
laukė popiežiaus jau iš vakaro.

Priimant Lietuvos Banko įsta
tymą, šio banko vadovai pasi- ' 
priešino draudimui teikti 
paskolas ir mokėti savo dar
buotojams palūkanas už atlygi
nimų sąskaitose laikomus pini
gus. Lietuvos Banko vadovai 
mano, kad taip turėtų būti iš
vengta centrinio banko vadovų 
korupcijos. Ekspertai mano, kad 
bankas elgiasi neetiškai, teikda
mas savo darbuotojams pasko
las iš mokesčių mokėtojų pini
gu-

Šiuo metu Lietuvos bankuose 
už indėlius mokama 15%-2O% 
metinių palūkanų, t.y. tris 
keturis kartus mažesnes nei 
Lietuvos Bankas moka savo 
darbuotojams. Paskolas bankai 
teikia su 40% metinėmis palū
kanomis.

Komerciniuose bankuose — 
Vilniaus, „Litimpeks” bei Akci
niame Inovaciniame — darbuo
tojai specialių palūkanų negau
na arba jos yra ne ką didesnės 
už eilinių indėlininkų gauna
mas palūkanas. Tiesa, kitų ban
kų tarnautojai gali ‘gauti pasko
las būsto įsigijimui su nedide
lėmis apie 10% metinėmis palū
kanomis.

KALENDORIUS
* •

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

Spalio 7 d.: Švč. M. Marija 
Rožančiaus (švenčiama nuo 
1572 m.); Morkus, Renatas, Ei- 
venė, Guoda. 1882 m. gimė rašy 
tojas Vincas Krėvė-Mickevičius. 
1920 m. Suvalkuose sudaryta 
Lietuvos ir Lenkijos sutartis.
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AUDRIUS BARZDUKAS 
MOKSLINĖJE SPORTO 

KONFERENCIJOJE KAUNE
JAV Olimpinio komiteto tre

nerių paruošimo skyriaus vice
direktorius Audrius Barzdukas, 
Olimpinio komiteto siunčiamas, 
spalio 2 d. išvyko i Lietuvą, 
dalyvauti Lietuvos Fizinio 
Auklėjimo instituto organi
zuojamoje tarptautinėje konfe
rencijoje, kurios tema yra 
„Fizinio auklėjimo ir sporto 
reikšmė krašto gerovei ir pres
tižui”. Jis konferencijoje skaitys 
du pranešimus: vieną, apie 
naujausius sportinių mokslinių 
tyrimų duomenis, surinktus 
International Center for Aqua- 
tic Research laboratorijoje Colo- 
rado Springs Olimpiniame cen
tre, kuriais siekiama pagerinti 
sportininkų fizinį pasiruošimą 
ir antrą — apie psichologijos 
panaudojimą sportininkų 
ugdyme.

Audrius Barzdukas turi spor
to psichologijos magistro laips
nį iš University of Virginia. Ten 
mokėsi pas žinomą sporto 
psichologą dr. Robert Rotella, 
kuris ypač reiškiasi kaip pa
tarėjas elito klasės teniso žaidė
jams. Jau antri metai Barz
dukas dirba JAV Olimpiniame 
Komitete kaip etatinis psicholo
gas trenerių paruošimo srityje. 
Prieš tai, ketverius metus jis dir
bo Tarptautinio vandens sporto 
tyrimų centro laboratorijoje. Tai 
vienintelė tokios rūšies įstaiga 
Vakarų pasaulyje, kur tyrimai 
vykdomi, plaukikus stebint ir 
įvairius fizinius duomenis re
gistruojant didelio vamzdžio pa
vidalo baseine, per kurį regu
liuojamu greičiu pumpuojamas 
vanduo. Šiomis dienomis Barz
dukas užbaigė ruošti ir tarp
tautinėje trenerių konferenci
joje spaudai bei visuomenei pri
statė plačios apimties trenerių

etiško elgesio kodeksą, kurio 
turės laikytis treneriai, dirbą su 
olimpiniais atletais.

Audrius Barzdukas visoje 
Amerikoje dažnai kalba įvai
rioms trenerių ir sportininkų 
grupėms motivacijos ir pasi
ruošimo temomis. Neseniai 
Stanfordo universiteto moterų 
komandos (ir JAV Olimpinės 
komandos) treneris Richard 
Quick pasisakė, kad Audriaus 
pravesti pasikalbėjimai buvo la
bai reikšmingi jo komandos sėk
mingiems pasirodymams. Stan
fordo universitetas jau ketvirti 
metai iš eilės laimėjo Amerikos 
(NCAA) moterų plaukimo var
žybų meisterio vardą.

Kaip sportininkas, Audrius 
Barzdukas plaukė savo uni
versiteto komandoje, yra lai
mėjęs trečią vietą vyrų grupėje 
28 mylių plaukimo varžybose 
aplink Manhattan salą, bėgęs 
New Yorko maratoną ir tris 
kartus bėgo lenktynėse į Pikes 
Peak kalno viršūnę, kur, try
likos ir pusės mylių nuotolyje 
padaromas daugiau 8,000 pėdų 
pakilimas į viršų. Dalyvavo dvi
račių kelionėj „nuo kampo iki 
kampo” per Iowa valstija ir 
kanoja Yukon upe yra nuirkla
vęs nuo tos upės žiočių pietinėje 
Alaskoje iki šiaurės poliarinio 
rato. Pavasarį iš spaudos išėjo 
Audriaus Barzduko knyga 
„Goldminds”, kurioje jis 
analizuoja olimpinių atletų 
pasiruošimą ir galvoseną. Kny
goje ypač įdomios įtarpos iš jo 
paties, kaip prieauglio klasės 
sportininko, vadovo ir trenerio, 
patirties. Knygą išleido Cooper 
Publishing Group, Indianapolis. 
Knygą galima įsigyti arba 
užsisakyti vietiniuose knygy
nuose.

Alfredas Kleinaitis, Čikagos „Lituanicos” klubo veteranas, buvęs FIFA 
teisėjas, dabar - JAV teisėjų kvalifikacijų kėlimo komiteto vadovas, neseniai 
pakviestas į JAV Soccer Hali of Fame.

Nuotr. Ed. Sulaičio

Futbolas Čikagoje
ALFREDAS KLEINAITIS JAV „FUTBOLO 

ŠLOVĖS MUZIEJUJEl»»

Čikagos apylinkėse gyvenan- išvardinti pokylio 
tis Alfredas Kleinaitis pateko į miniame lape).
JAV „Soccer Hali of Fame”, kas 
Lietuvoje yra verčiama kaip 
„Futbolo Šlovės muziejus”. 
Vienos įvesdinimo iškilmės 
buvo liepos mėnesio pradžioje — 
Oneonta, N Y, mieste, kur tas 
muziejus yra.

Antrosios, gal kiek didesnės, 
iškilmės buvo per JAV Futbolo 
federacijos suvažiavimo pokylį, 
rugpjūčio 12 d. vykusi Cin- 
cinnati, Ohio, Regai Cincinnati 
Hotel patalpose. Čia vėl buvo 
pagerbti JAV futbolui nusipelnę 
asmenys, jų tarpe ir Alfredas 
Kleinaitis. Anksčiau tokių buvo 
minimi 5 asmenys, o šį kartųjų 
skaičius paaugo iki septynių: 
Gino Gard, Geoff Coombes, Clay 
Berling, George Brown, Al 
Kleinaitis, Al Miller, Willy 
Schaller (tokia tvarka jie buvo

.Ai

ATLANTON ATVYKSTA LIETUVOS 
SPORTININKAI

Pasaulinei olimpiadai Atlan
toje artėjant, daugelis to mies
to apylinkės vietovių savanoriš
kai įsipareigojo talkinti šiam 
milžiniškam renginiui. Sukur
ti įvairūs komitetai talkina 
visokiuose pasiruošimų darbuo
se. Kai kurie miesteliai sutiko 
priimti ir globoti jau dabar pasi
treniruoti ir susipažinti su 
Atlanta atvykstančiomis užsie
niečių sportininkų (galimų 
olimpiečių) komandomis. Lietu
vius globoti apsiėmė Waycross, 
Georgia, miestelis. Šios vietovės 
gyventojai susipažino su pirmai
siais lietuviais š.m. rugpjūčio 
mėn. pradžioje, kai ten viešėjo 
Lietuvos imtynininkų rinktinė. 
Dabar laukiami boksininkai, 
dviratininkai ir Lietuvos 
krepšininkių rinktinė.

Lietuvos boksininkai Atlan- 
ton atvyks š.m. spalio II d. Jie 
spalio 11-15 d. dalyvaus Atlan
tos olimpiniame festivalyje. 
Spalio 15 d. išvyks į Waycross, 
o spalio 24 d. iš Atlantos išskris 
į Lietuvą. Greičiausiai spalio 19 
d. jie dalyvaus Jacksonville,

<1 FL, Boxing Club vyksiančiose 
varžybose. Šią rinktinę sudaro: 
BiČiulaitis, Vidas (57 kg), 1971 
m. gimęs Kaune. Bokse daly
vauja nuo 1983 metų. Šešis kar
tus Lietuvos čempionas. 1995 
m. Pasaulio čempionate užėmė 
3 vietą.

Nomeika, Robertas (63.5 kg),
1974 m. gimęs Kaune. Bokse 
dalyvauja nuo 1986 m. Šįme- 
tiniame Pasaulio čempionate 
užėmė 12 vietą.

Karpačiauskas, Vitalijus (67 
kg), 1966 m. gimė Panevėžyje. 
Turi Fizinio auklėjimo B.S. 
laipsnį. 1995 m. Pasaulio 
čempionato aukso medalistas.

Balčiūnaitis, Stasys (71 kg),
1975 m. gimęs Kaune. Bokse 
dalyvauja nuo 1988m. Lietuvos 
čempionas.

Bernatonis, Žydrūnas (75 kg), 
1975 m. gimęs Kaune. 1993 m. 
Europos jaunių čempionas. 1995 
m. Pasaulio čempionato dalyvis.

Dambrauskas, Jonas (91 kg), 
1971 m. gimęs Vilniuje. Bokse 
dalyvauja nuo 1983 m. Lietuvos 
čempionas. 1987 m. laimėjo 
aukso medalį Sovietų S-gos 
jaunių čempionate.

Juškevičius, Gintas (daugiau 
91 kg), 1966 m. gimė Rokiškyje. 
Barcelonos olimpiadoje užėmė 6 
vietą.

Prišmantas, Rimantas (dau
giau 91 kg), 1973 m. gimė Pane
vėžyje. Bokse dalyvauja nuo 
1986 metų. 1988 m. Europos 
čempionate užėmė 5 vietą.

Kibąs Julius ir Buika, Vilius 
— treneriai.

Jerofejevas, Nikalojus — vyr. 
treneris.

Barkauskas, Darius — gydyto-

jas.
Jasiūnas, Valerijus — gydyto- 

jas-tyrinėtojas.
Zubernis, Vytautas — dele

gacijos vadovas.
Spalio mėnesį atvyksta ir 

Lietuvos dviratininkai. Apie jų 
atvykimo ir išvykimo datas in
formacijų negavome. Vienintelė 
mus pasiekusi žinia, kad jie šeš
tadienį, spalio 21 d., dalyvaus 
Waycross, Georgia, vyksiančio
se varžybose. Dviratininkams 
atstovaus:

Kasputis, Artūras, 1967 m. 
gimęs Klaipėdoje. 1988 m. 
Sepulo olimpinių žaidynių 
čempionas. Pakartotinas Lietu
vos čempionas.

Romanovas, Jonas, 1957 m. 
gimęs Klaipėdoje. 1992 m. Pa
saulio čempionato sidabro me
dalistas. Pakartotinas Lietuvos 
čempionas.

Umaras, Mindaugas, 1968 m. 
gimęs Kaune. 1988 m. Seoulo 
olimpiados dalyvis. Pakartoti
nas Lietuvos čempionas.

Trumpauskas, Artūras, 1972 
m. gimęs Kaune. Lietuvos 
čempionas.

Špundovas, Vasilijus, 1966 m. 
gimęs Kaune. Pasaulio čempio
natų prizininkas. Pakartotinas 
Lietuvos čempionas.

Razmaitė, Rita, 1967 m. gi
musi Šiauliuose. 1990 m. Pasau
lio čempionato Japonijoje pri
zininkė.

Dumbauskas, Narsutis — vyr. 
treneris (vyrų).

Konovalovas, Valerijus — vyr. 
treneris (moterų).

Kačkanas, Mykolas — Lietu
vos dviratininkų federacijos 
gen. sekr.

Petraitis, Kęstutis — treneris 
ir vadovas.

Sliusorenko, Vitalyus — gydy
tojas.

Apie krepšininkių lankymąsi 
iki šiol jokių informacyų ne
turime.

progra-

PRISIMINTAS i 
JONAS JUŠKA

Rugsėjo 24 d., sekmadienį, 
Čikagoje buvo prisimintas prieš 
vienerius metus miręs veiklus 
Čikagos lietuvis,„ „Lituanicos” 
klubo buvęs pirmininkas, val
dybos narys, „Draugo” kores
pondentas Jonas Juška. Jis savo 
darbu ir pasišventimu yra daug 
prisidėjęs prie „Lituanicos” 
klubo veiklos kėlimo ir gar
sinimo.

Tos dienos rytą Jėzuitų kop
lyčioje už jo sielą buvo šv. Mi
šios, aukojamos kun. J. Vaišnio. 
Po pamaldų sukaktuviniai pie
tūs buvo „Seklyčioje”, kuriuose 
dalyvavo daugiau negu pus
šimtis asmenų, jų tarpe ir „Li
tuanicos” atstovai. Čia kalbėjęs 
vienas iš klubo steigėjų ir 
velionio artimų bendradarbių 
(rašant į spaudą ir redaguojant 
klubo leidinius) Edvardas Šulai- 
tis, trumpai apžvelgė J. Juškos 
veiklą, sakydamas, kad „mes 
velionio niekada neužmiršime”. 
Dalyvavo dar ir du kiti buvę 
klubo pirmininkai: J. Pleirys ir 
L. Juraitis.

E.Š.

Tame lape yra nupasakoti jų 
visų pasižymėjimai Amerikos 
futbolui. Beveik visi jie yra JAV 
žymieji futbolo žaidėjai, 
veteranai, futbolo organiza
toriai. Tik vienas A. Kleinaitis 
yra teisėjas. Apie jį čia rašoma, 
kaip apie vieną iš labiausiai 
pasižymėjusių Amerikos teisėjų, 
teisėjavusį vietinėje futbolo 
lygoje, olimpiniuose ir Pan 
American žaidimuose, vyrų ir 
moterų Pasaulio Taurės kvali
fikaciniuose žaidimuose ir JAV 
studentų varžybų finaluose. 
Taip pat rašoma, kad būdamas 
FIFA teisėju, jis pirmasis iš 
Amerikos, teisėjavo A grupės 
varžyboms Europoje. Be to, pa
brėžiama, kad jis yra pravedęs 
tarptautinius teisėjų kursus, o 
šiuo metu yfa „Director of In- 
structions for U.S. Soccer”.

Pasiteiravus Alfredo (jis šiuo 
metu dažnai atsilanko į „Li
tuanicos” futbolo rungtynes, 
norėdamas prisiminti dienas,
kada pats žaidė „Lituanicos” 
pirmojoje vyrų komandoje ir pas 
klubo veteranus), kaip jam 
sekasi tvarkytis tokiose aukšto
se pareigose. „Lengva nėra, — 
sakė jis, — nes dažnai reikia 
keliauti į kitus miestus, prižiū
rėti įvairius teisėjų kursus. Šiuo 
metu JAV yra net 74 tūkstan
čiai futbolo teisėjų; tai yra 
vienas iš didžiausių skaičių 
pasaulyje, juos lyginant su ki
tomis valstybėmis. Taigi, darbo 
yra nemaža”.

Alfredas Kleinaitis pasaulio
Lietuvių sporto žaidynių

LIETUVOS
BURIUOTOJAI

LAIMĖJO EUROPOS 
TAURĘ

Sportininkai Raimondas 
Šiugždinis ir Jurgita Malec
kaitė buriavo „Lazer-Radial” 
klasės jachtomis. Linas Grab- 
nickas užėmė antrąją vietą. Dėl 
šių metų Europos taurės run
gėsi 156 buriuotojai iš 12 šalių.

Kauno „Žalgirio” jachtklubo 
treneris ir sportininkas, Barce
lonos žaidynių dalyvis, 27-metis 
Raimundas Šiugždinis Europos 
taurę užsitikrino laimėjęs pir
muosius du etapus Italijoje ir 
Prancūzijoje. Kaunietė, 18-metė 
Jurgita Maleckaitė, bendroje 
įskaitoje tapo Europos taurės 
varžybų nugalėtoja moterų 
grupėje, taip pat buvo pirma ir 
jaunimo grupėje.

Kauno jachtklubo direktorius 
mano, kad pergalingas Lietuvos 
buriuotojų pasirodymas Euro
pos taurės varžybose leidžia 
manyti, kad Lietuvos buriuoto
jai jau atsigauna po kelerių 
metų nesėkmių.

(„LR”, 09.13)

dienomis lankėsi Lietuvoje, kur 
buvo Lietuvos Futbolo federaci
jos, su kuria jau seniai palaiko 
artimus ryšius, svečias. Jis la
bai akylai seka Lietuvos ir kitų 
valstybių futbolo gyvenimą ir 
šiais eilutes rašančiam dažnai 
parūpina iškarpų iš vokiškos 
spaudos, kuriose minimi 
lietuviai futbolininkai.

E. Šulaitis

Čikagos LFK „Lituanicos” pirmininkas Albertas Glavinskas (dešinėje) ir 
„Lietuvos sporto” laikraščio vyr. redaktorius Bronius Čekanauskas dalinasi 
nuomonėmis apie futbolą Lietuvoje ir JAV-se.

Nuotr. Ed. Šulaičio
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„CROSS-COUNTRY”
VARŽYBOS

CLEVELANDE
5-sios kviestinės Š. Amerikos 

baltiečių ir lietuvių Cross- 
Country (lauko/miško) bėgimo 
varžybos vyks 1995 m. lapkričio 
11d. Clevelande, Ohio. Progra
ma: berniukams ir mergaitėms 
„Bantam” (1985 m. gim. ir jau
nesniems) ir „Midget” (1983-84 
m. gim.) — 3000 m; „Youth” 
(1981-82 m. gim.) — 4000 m; „In- 
termediate” (1979-80 m. gim.), 
„Young Men & Women” (1977- 
78 m. gim.), vyrams ir moterims 
bei visų klasių senjorams/rėms 
— 5000 m. Varžybos vyks Lake 
Erie USATF 1995 m. pirmeny
bių rėmuose. Dėl informacijos —

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

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

kreiptis į Algirdą Bielskų, 3000 
Hadden Rd., Euclid, OH 44117- 
2122. Tel. 216-486-0889. Fak
sas: 216-943-4485.

LIETUVOS VAIKINAI 
TAPO ABSOLIUČIAIS 

ČEMPIONAIS

„Adidas” firmos surengtame
„Street bąli” (gatvės krepšinio) 
pasaulio čempionate, kuris vyko 
Barcelonoje, Ispanijoje, Lietuvos 
merginos šiose varžybose laimė
jo trečią vietą.

Gatvės krepšinis žaidžiamas 
trys prieš tris, dalyvių amžius 
iki 20 metų. Lietuvos vaikinų 
rinktinėje žaidė Tomas Preiše- 
galavičius iš Alytaus, Mantas 
Storpirštis iš Jonavos, Tomas 
Masiulis iš Kauno ir Arnas Kaz
lauskas iš Vilniaus.

(LR,09.12)

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

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

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

Pirmd 3 v p p -7 v v antrd 12 30-3 v p p 
trečd uždaryta ketvd 1-3 »pp 

penki u šeštd 9 v r 12 v p p

6132 S. Kadzle Ava.. Chicago 
(312) 778 6969 arba (312) 489 4441 

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINE CHIRURGIJA

Cardlac Dlagnoala, Lt d.
6132 S. Kedzla Avė.
Chicago, IL 60629 
Tel. 312-436-7700

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

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja

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

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

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINES LIGOS 

CHIRURGIJA
1185 Dundee Avė., Elgln, III. 60120 

Tel. (708) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave„ Cicero

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija
172 Schlller St., Elmhurat, IL 60126 

706-S41-2608
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais lai. 708-6341120

SURENDER LAL, MD
Specialybė — Vidaus ligos

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

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

Tai. 312-884-4155 
Valandos pagal susitarimą

Kab. lai (312) 471-3300 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS ŠIRDIES LIGOS

7722 S. Kedzla Ava., 
Chicago, III. 60652

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Robertą Rd., Hickory Hllla. IL
1 mylia i vakarus nuo Harlem Avė

Tel. (708) 598 4055
Valandos pagal susitarimą

DR. LEONAS SEIBUTIS
inkstų pūsles ir prostatos

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kedzle

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

Vizitai apmokami Medicare
Kabineto tel. (312) 776 2880 

Namų 708-448-5545
Priklauso Hoty Cross ir 

Palos Commurųty ligoninėms

EDMUNDAS VIZINAS, M.D., SC
Specialybe Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai
6165 S Archer Ava. (prie Ausim) 

Valandos pagal susitarimą
Tai. (312) 585 7755

ARAS ŽLIOBA, MD
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS
Good Samarltan Madlcal Center- 

Naparvllla Campua
1020 E. Ogdan Ava., Sulte 310. 

Naparvllla IL 60563 
Tai. 706-527-0090

Valandos pagal susitarimą
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Ar santykiai nuoširdūs?
Paskutiniuoju metu Lietuvos 

ir Lenkijos santykiai, bent jau 
oficialiai, atrodo, yra geri. 
Lenkijos aukšti pareigūnai 
lankosi Lietuvoje, o Lietuvos — 
Lenkijoje. Kaip spaudoje buvo 
rašoma, Lenkijos prezidentas 
Lech Walęsa atsiprašė už pada
rytas praeities skriaudas lietu
viams, ukrainiečiams, baltaru
siams. Pastebimas lenkų kilmės 
jaunimo didesnis lankymas mo
kyklų, kur dėstomoji kalba yra 
lietuvių.

Deja, ne viskas taip gražu, 
kaip paviršutiniškai atrodo. 
Lenkai vis nesuranda vietos 
Seinuose, kur pastatyti 
paminklą „Anykščių šilelio” au
toriui vysk. Antanui Bara
nauskui, nepaisant, kad vys
kupas buvęs labai didelis 
tolerantas, tikinčiųjų ganytojas. 
Lenkai lietuviams gero nelinki. 
Seinų krašto išėję į kunigus 
lietuvių vaikai skiriami į 
lenkiškas parapijas, o lietuvių 
apgyventose vietovėse lietuvių 
kunigų trūksta. Bažnytinė 
vadovybė neatkreipia dėmesio į 
lietuvių prašymus. Parapijos, 
kur dauguma gyvena lietuvių, 
paliekamos be lietuvių kunigų. 
Lietuviai ūkininkai keliauja į 
Elką pas vyskupą, prašydami 
lietuvių kunigų. Negavę tei
giamo pažado, kreipiasi į Lie
tuvą. Ne vienas ten gyvenantis 
lietuvis prasitaria: „Kad mumis 
taip kaip lenkais Lietuvoje kas 
nors pasirūpintų”.

Suvalkų ir Lomžos pareigūnai 
stengiasi lietuvius lenkinti 
panašiai, kaip buvo prieš Ant
rąjį pasaulinį karą. Gudravimu

IGNAS MEDŽIUKAS

ir cinizmu stengiamasi neįsileis
ti lietuvių kilmės dvasininkų ir 
mokytojų, taip pat tarnautojų į 
valdžios įstaigas. Lenkijos 
valdžioje esantieji lietuviai la
bai mažai turi žinių apie Lietu
vos gyvenimą. Vienintelę iš 
Lietuvos televizijos programą 
skelbia lenkų kanalai.

Kas vyksta lietuvių 

etninėse žemėse?

Seinai yra etninėse lietuvių 
žemėse. Čia buvo žymus lietu
vių kultūros bei švietimo cent
ras. Reikšmė dar labiau pakilo, 
kai buvo įsteigta kunigų 
seminarija, kurioje telkėsi 
veiklus lietuviškas jaunimas, 
pasiryžęs apaštalauti savo 
tautoje. Seminarijai daugiausia 
kandidatų davė Marijampolės 
gimnazija. 1918 m. paskyrus 
kunigų seminarijos inspek
torium kan. R. Jalbrzykowskį, 
lietuvybės padėtis pasikeitė. 
Pirmiausia jis pasirūpino, kad 
į seminariją būtų priimta po ly
giai lietuvių ir lenkų. Visuose 
kursuose įvedė lenkų kalbos 
dėstymą, stiprino seminarijoje 
lenkiškąjį elementą, stengėsi 
pritraukti daugiau lenkų pro
fesorių, draudė klierikams 
skaityti lietuvišką spaudą.

Atsverti lietuvių įtaką Seinų 
mieste ir apylinkėse R. Jalbrzy- 
kowskis suorganizavo Seinuose 
lenkišką kooperatyvą, pristeigė 
privačių lenkiškų mokyklų, 
suorganizavo lenkų katalikų 
draugiją (Zwianzek Katolicki), 
platino lenkų spaudą. Pačių 
lenkų prisipažinimu, jei Seinai

teko ne lietuviams, bet len
kams, tai čia didelis Jalbrzy- 
kowskio 16 metų veiklos nuo
pelnas.

Kilus Pirmajam pasauliniam 
karui, seminarija buvo evakuo
ta į Rusiją. 1918 m. vokiečių 
okupacinė valdžia vėl leido ku
nigų seminariją Seinuose atida
ryti su dėstomąja lietuvių kal
ba. Bet 1919 m. lenkai, okupavę 
Seinus, klierikus, profesorius ir 
gimnazijos mokinius ištrėmė į 
Lietuvą. Vėliau buvo ištremtas 
ir pats vyskupas A. Karosas, 
kuris padėjo R. Jalbrzykowskiui 
iškilti dvasinėje karjeroje, net 
tapti vyskupu.

Seinų krašto lietuviai su pa
vydu žiūri į lenkų privilegijas 
Lietuvoje. Dar niekad lenkai ne
turėjo tiek mokyklų su dės
tomąja lenkų kalba Lietuvoje, 
kaip jie turi šiandien. Valdžios 
lėšomis leidžiama gausi lenkų 
kalba spauda. Jie siunčia iš Len
kijos kunigus ir seseles į 
Lietuvą neva mokyti religijos, o 
iš tikrųjų skleidžia lenkiškumą.

Skriaudos, padarytos 

lietuvių tautai

Prisimintina, kas įvyko pasi
baigus Pirmajam pasauliniui 
karui. Lenkai, norėdami atgai
vinti kadaise buvusią jungtinę 
Respubliką (nuo Juodosios jūros 
iki Baltijos jūros), į kurią įeitų, 
be lenkų etnografinės teri
torijos, lietuvių, gudų ir 
ukrainiečių žemės, pradėjo 
karą, nes niekas nenorėjo savo 
žemių Lenkijai gražiuoju 
perleisti. Lietuva, Maskvoje 
pasirašydama 1920 m. liepos 12 
d. sutartį, atgavo beveik visas

savo etnografines žemes ir 
tikėjosi sujungti visus savo tau
tos vaikus. Lenkų imperialis
tiniai siekiai Lietuvai labai 
daug pakenkė. Ir to jie siekė, 
nesiskaitydami su priemonė
mis, diplomatinėje srityje 
šmeiždami lietuvius, kad šie esą 
vokiečių globotiniai, vėliau — 
rusų sąjungininkai.

Buvo norėta Lietuvą iš vidaus 
susprogdinti lenkų karinės or
ganizacijos pagalba (P.O.W.). 
Jiems pavykdavo kai kuriuos 
karininkus infiltruoti į Lietuvos 
kariuomenę. Taip, pvz.,1919 m. 
rugpjūčio 22 d., vykstant 
mūšiams dėl Seinų miesto, 
Lietuvos kariuomenės kuopos 
vadas Bardauskas nuginklavo 
kuopos dalį ir pats, perėjęs į 
lenkų pusę, pradėjo vadovauti 
lenkų partizanams. Visa kuopa 
buvo paimta į nelaisvę, tik 
vėliau, išstūmus lenkus iš 
Seinų, belaisviai buvo išvaduoti. 
Bet didysis šios slaptos organi
zacijos sąmokslas buvo laiku 
išaiškintas ir jo dalyviai, kurie 
nespėjo pabėgti pas lenkus, 
areštuoti ir nuteisti.

Nors praėjus ilgesniam laikui, 
Vilnius vėl tapo Nepriklau
somos Lietuvos sostine, bet ran
dai buvusių žaizdų tebelikę. 
Kiekvienais metais prisi
mename 1920 m. spalio 7 d. 
Suvalkų sutartį pasirašytą su 
lenkais, kuri buvo suktu būdu 
sulaužyta, spalio 9 d., įvedant į 
Vilnių gen. L. Želigovskio „su
kilėlių” dalinius, o vėliau buvo 
suvaidinta „Vidurinės Lietu
vos” komedija, prijungiant ją 
prie Lenkijos.

Kaip po šio įvykio lenkų oku
puotos Lietuvos dalies žmonės 
buvo mulkinami, rodo kun. Liu- 
bianco (Lubeno) pasakyti per pa
mokslą žodžiai 1921 m. rugpjū
čio 2 d. Paradaminos bažnyčioje. 
Jis kalbėjo taip: „Ponas Pilsud
skis yra didelis žmogus. Jis iš
vadavo lenkų tautą iš bolševikų 
jungo. Jis atpirko Vilnių krau
ju, kaip Kristus atpirko žmoniją

Dr. Pranutė Domanskienė (kairėje) su Loreta Durbin, Kongreso atstovo 
žmona, š.m. rugsėjo 15 d. Pasaulio lietuvių centre įvykusiame pagerbime.

Nuotr. Indrės Tįjūnėlienės

nuo gimtosios nuodėmės. Pil
sudskis yra šventas, lenkų mun- 
dieras yra šventas, o erelis tai 
lenkų tautos ženklas kaip 
šventa dvasia”. Toliau jis sakė, 
kad Kauno valdžia yra bolševi
kiška, ragino neskaityti bolše
vikiškų laikraščių (suprask lie
tuviškų).

Palikę randai
Likę randai pamažu išnyktų, 

bet negalima buvusių skaudžiu 
įvykių ištrinti iš istorijos pus
lapių, tuo labiau, kad Pietryčių 
Lietuvoje vietiniai nomenkla
tūrininkai ir partiečiai Lietuvai 
tapus nepriklausoma, reiškiasi 
kaip aršūs lenkų teisių gynėjai. 
Lietuvos lenkų sąjungos vyriau
sios valdybos priimtas „Lie
tuvos lenkų mažumos padėties 
teisių ribojimo tendencijos Len
kijos ir Lietuvos draugiškų san
tykių ir gero kaimyninio 
bendradarbiavimo sutarties bei 
Europos Tarybos tautinių 
mažumų apsaugos principinės 
konvencijos fone preliminarinis 
raportas”. Jame nusiskun
džiama neva dėl politinių, 
kalbos, kultūros, švietimo, dargi 
judėjimo laisvės apribojimo. Iš 
tikrųjų tame raporte iškrei
piamas tikrasis padėties vaiz
das, vartojant demagogiją. Tvir
tinama, kad Šalčininkų rajone 
žmonės neturi teisės kalbėti 
lenkiškai valdžios įstaigose. 
•Skundžiamasi, kad lenkai neįsi- 
leidžiami į valdiškas įstaigas.

Autonomininkai ir jedinscvi 
ninkai tebetęsia savo pragaiš
tingą darbą, nors niekad ir 
niekur lenkai, kurie yra 
dažniausia atėjūnai iš kitur, 
neturėjo tiek teisių ir privilegijų 
kaip turi čia. Net ir daugelyje 
Pietryčių Lietuvos bažnyčių 
pamaldos tebevyksta tik lenkų 
kalba. Taigi ko dar daugiau 
reikia?

Teisingai priežodis sako: 
„Įleisk kiaulę į bažnyčią, tai ji 
užlips ant altoriaus”.

Danutė Bindokienė

Meška vėl garsiau 
riaumoja

Rugsėjo 26 d. Rusijos kariuo
menės likučiai pagaliau išvyko 
iš Estijos, palikdami estams 
branduoliniais taršalais su
bjaurotą Paldiski bazę, kurios 
išvalymui ir ekologinės pusiau
svyros atstatymui reikės tarp 5 
ir 7 metų, o kainuos bent 175 
mln. dolerių. Ir tai tik viena 
bazė. Estijoje jų buvo per 560. 
Apskaičiuojama, kad jų taršos 
išvalymas Estijos vyriausybei 
kainuosiąs apie 4 bilijonus 
dolerių. Tačiau galbūt Estija (ir 
Latvija su Lietuva) nebeturi 
tiek laiko, galbūt prieš darbo pa
baigą tie patys rusų kariuo
menės daliniai sugrįš į buvusias 
bazes ir tęs savo pragaištingą 
krašto niokojimą... Arba bent 
taip pradedama — net raštu — 
viešai užsiminti Maskvoje (žr. 
„Draugas”, spalio 5 d., 1 psl.).

Galima Baltijos valstybių 
okupacija, atrodo, yra naujausia 
Rusijos korta, ištraukta iš slap
to Maskvos užančio ir pakišta 
Amerikos bei NATO vadovybės 
panosėn: „Jei NATO priims 
Baltijos šalis į savo sudėtį, Rusi
jos ginkluotosios pajėgos bus ne
delsiant įvestos į Estijos, Latvi
jos ir Lietuvos teritoriją...” Ir tai 
dar ne viskas: „Bet kokį NATO 
mėginimą tai (atseit, okupuoti 
Baltijos šalis) sutrukdyti, Rusi
ja palaikys pašau' inės bran
duolinės katastrofos preliudija”.

Staiga trys nepriklausomos, 
demokratiškos šalys prie Balti
jos jūros vėl atsidūrė Maskvos 
kėslų sąrašo viršuje, o Rusija 
atrado dar vieną būdą tiesti gro
buoniškus savo nagus į kaimy
ninių valstybių žemes. Nepa
kanka jau pažado „apsaugoti” 
rusiakalbius, šių valstybių gy
ventojus, nuo diskriminacijos 
(nes iš tikrųjų niekas negali 
įrodyti, kad tokia diskriminacija 
vykdoma), dabar Baltijos kraš
tai tampa labai svarbiu derybų 
objektu ir vakariečių galvosenos 
pakreipimo savo naudai 
šaltiniu.

Kiek tais vėliausiais grasi
nimais tikėti? Ar tai nėra nau
ja Maskvos propagandos tak
tika pademonstruoti, kad vis 
dėlto „senoji meška” dar turi 
nemažai dantų savo nasruose, 
dar gali būti pavojinga? Lietu
vos premjeras jau pareiškė abe
jones „Komsomolskaja pravda” 
laikraštyje paskelbtų straipsnių 
— tai greičiausiai nesanti ofi
ciali Rusijos pozicija... (!) Spalio 
4 d. „The Christian Science Mo- 
nitor” teigia, kad šiuo metu 
Vakaruose vyraujančios dvi 
nuomonės dėl Rusijos protestų 
galimam NATO plėtimui rytų 
kryptimi ir naujų narių iš Rytų 
bei Vidurio Europos įjungimui. 
Pirmoji kažkodėl pasigenda

„šaltojo karo” ir nori įtikinti, 
kad visos pastangos sukurti 
demokratišką Rusiją jau laiky
tinos nepasisekusiomis, todėl 
reikalauja bematant plėsti 
NATO narių skaičių. Antroji 
linkusi sustabdyti bet kokį 
NATO plėtimąsi ir palikti visas, 
naujai atsikūrusias, demokra
tiškas šalis, už šios organizacijos 
ribų.

Daromos išvados, kad būtų 
pavojinga ignoruoti Rusijoje be- 
knibždantį nacionalizmą ir 
demokratijos priešininkus, bet 
taip pat svarbu remti reformas 
ir ne izoliuoti Rusijos nuo Vaka
rų, nes toje izoliacijoje gali 
subręsti pavojingas priešas. 
Nemažiau pragaištinga at
stumti naująsias Europos 
demokratijas, kurių laisvės 
siekių dėka sugriuvo Berlyno 
siena ir geležinė uždanga, ku
rios padėjo užbaigti „šaltąjį 
karą” ir susprogdinti Sovietų 
Sąjungos imperiją.
Nors JAV prezidentas ne kartą 

Jelcinui ypač tvirtai užtikrino, 
kad NATO plėtimasis nesukelia 
Rusijai jokio pavojaus, o kaip tik 
atvirkščiai: padėtų stabilizuoti 
demokratiją kaimyniniuose 
kraštuose, Maskva nesiduoda 
įtikinama. Galbūt Jelcinas te
besilaiko Žirinovskio šovinistiš- 
kos taktikos ir nenuolaidumu, 
prieštaravimu bei grasinimais 
dėl NATO plėtros, Bosnijos 
serbų bombardavimo bei kitos 
tarptautinės politikos, nori pa
rodyti savo tautai, kad Rusija 
tebėra galinga, pavojinga, galin
ti diktuoti „supuvusiems Vaka
rams”, kurių kinkos tirta nuo 
aštresnio jos žodžio. Neseniai at
liktas (su JAV ekspertų talka) 
apklausinėjimas parodė, kad 
kone 9 iš 10 žmonių Rusijoje 
nepatenkinti esama padėtimi. 
Daugumas (52%) ilgisi „senų 
laikų”, norėtų, kad ekonomija 
vėl pereitų į valstybės rankas. 
Jelcinu ir jo reformomis nusi
vylę 69% apklaustųjų, kurie ne
sitiki geresnės ateities. 
Maskvos vyriausybė gerai nu
jaučia gyventojų nuotaikas ir iš 
jų kylantį pavojų savo „šiltoms 
vietoms”, mėgindama jį suma
žinti „patrepsėjimu” prieš 
Vakarus. -

Antra vertus, į grasinimus 
reikia žvelgti rimtai ir su rūpes
čiu. Rusija jau pareiškė nesi
laikysianti 1990 m. pasirašytos 
sutarties dėl ginkluotų pajėgų 
dydžio ir veiksmų. Šį savo 
pareiškimą akivaizdžiai patvir- 
tino, kai į Centrinę Aziją ir 
Kaukazo kalnyną (prisimin
kime Čečėniją) pasiuntė gink
luotas pajėgas „palaikyti” 
taiką...
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Pravažiuojame stotį Bad-Segeberg. Šiame mieste 

gyvena mūsų buvęs kaimynas ir girininkas, Mane Fack, 
kuris taigi mano jauniausiosios sesutės Zinutės krikš
to tėvelis. Galvoju, ar jis dar gyvas, nes buvo nebejaunas, 
kai paliko Lietuvą.

Neumunsteris. Mūsų čia neišlaipina ir žada vežti 
atgal į kažkokį miestą. Nekaip. Atrodo čia labai gražus 
miestas, kelios ligoninės, kur ir aš norėčiau dirbti. 
Vienas geležinkelietis pasakojo, kad mus vešią 60 km 
atgal į mažesnį, bombų sudaužytą, miestą. Visi nustojo 
ūpo ir visos kalbos nutrūko. Važiuojame. Rafaelis Timfa- 
vičius groja akordeonu. Groja vyras, norėdamas visus 
pralinksminti, o pats liūdnas. Aš jau nebeverksiu. Te
verkia tie kiti, kurie neverkė, pervažiuojant Lietuvos 
sieną. Neverkiau, išvažiuodama iš Panevėžio, bet 
pakelyje, jau pervažiavus Lietuvos sieną ir jau trau
kiniui riedant Vokietijos laukais, Rafaelis akordeonu 
užgrojo „Lietuva brangi”... Nepajutau kaip nukrito aša
ra, o toliau jos pylėsi upeliu. Vėliau, jau skambant 
linksmai melodijai, aš vis tiek turėjau iki soties išsi
verkti. Dabar visi mane seka akimis, bet aš laikaus.

Esame mažame, smarkiai bombų apgriautame, mies
te. Žiūrint iš stoties, liūdnas vaizdas. Netoliese 
sudaužytas didžiulis fabrikas, kurio likęs tik aukštas 
kaminas. Sugriauta daug ir privačių namų. Nesimatyti

jokio žmogaus vaikščiojant, lyg niekas negyventų. Mes 
visi nusiminę, laukiame ateinant iš Arbeitsanto mūsų 
pasiimti.

Liepos 22-ji, 1944 m. Esame Elmshorne. Nuo šian
dien verčiu naują savo gyvenimo lapą, gyvenimo Vokie
tijoje. Kas manęs laukia? Kaip vargsiu svetimame 
krašte? Ar galėsiu susisiekti su savo artimaisiais. Visą 
savo kelionę laukiau, kad tik greičiau apsistotumėm ir 
galėčiau parašyti laiškus saviesiems. Pirmiausia pa
rašiau laišką broliui Jonui. Esame čia dar visi su savo 
manta. Vakar atėję Arbeitsamto atstovai liepė mums 
eiti į jų įstaigą. Daiktus saugoti paliko vieną iš mūsų, 
žadėdami viską atgabenti sunkvežimiu, o mus nuvedė 
į barakus. Vos spėjus nueiti,užkaukė sirena — oro pavo
jus. Turėjome sėdėti barake, tai tuo metu pavakarienia
vome. Išdavė mums kavą ir duonos normą. Dėl oro pa
vojaus negalėjo atvažiuoti sunkvežimis ir mes 12 vai. 
nakties turėjom patys vežimu atsigabenti paliktus 
daiktus. Kambaryje, kuriame mus apgyvendino, buvo 
sugedusi elektra, tai mums teko susitvarkyti bei atsi
gulti visiškoje tamsoje. Lovose buvo šiaudų prikimšti 
čiužiniai. Būta ir antklodžių, bet tamsoje jų nepaste
bėjome. Rytą gavome pusryčius, o vėliau nufotografa
vo, prie krūtinių prisegę numerius.

Jau po pietų ir laukiame kas mušt,,nupirks”. Domi
nyką Blažį ir dar vieną paėmė kalvis. Mes visos moterys 
esame paskirtos į konservų fabriką. Atsigabeno mus čia 
pats šefas, o daiktus atvežė sunkvežimis. Apgyvendino 
stovykloje su latvėmis. Lovas mums paruošė viena lat
vaitė. Gavom darbo drabužius ir įsakymą pirmadienį 7

vai. ryte pradėti darbą. Šiandien šeštadienis. Pro langą 
matyti aukšta tvora apjuosti pastatai. Tai prancūzų be
laisvių stovykla.

Liepos 29-ji. Jau savaitė, kaip čia gyvename ir dir
bame. Su darbu apsipratau, jis nesunkus, tik kartais 
tenka per daug sušlapti. Valgis neblogas ir bendradar
bės atrodo nuoširdžios. Visa bėda, kad su jomis sunku 
susikalbėti. Dirba čia ir vokietės. Iš viso mūsų 75 
žmonės. Fabrikėlis nedidelis, užmiestyje, tai mažiau 
pavojaus bombardavimo metu. Oro pavojų skelbia kas 
naktį, bet bombarduoja Hamburgą ar Kielį.

Mus aplankė broliai Timfavičiai. Dirba jie kartu su 
Kregžde, o broliai Mekai atskirai nuo jų.

Šiandien sekmadienis, bet mes dirbame. Buvo išvežę 
toli už miesto žirnių rauti. Mums lauke dirbant, buvo 
oro pavojus. Krūmuose prisiglaudę, stebėjome skren
dančius daugybę mažų, baltų, lėktuvų. Girdėjome, kaip 
jie sėja mirtį Hamburge.

Rugpjūčio 22-ji. Jau savaitė esu ligoninėje. Jaučiuos 
jau geriau, tik nepaprastai liūdna. Namie pragulėjau 
tris dienas, lankė gydytojas, davė vaistų, o kai ir vais
tai negelbėjo, tai atgabeno čia. Rugpjūčio 15-tą suėjo 
lygiai vienas mėnuo nuo mano išbėgimo iš Panevėžio. 
Esu čia viena, mat įtaria, kad man šiltinė, tai bijo, kad 
neapkrėsčiau kitų. Labai gerai maitina, švara ir 
nepaprastai geros seserys. Ypač Margarit — tai tikras 
angelas.

Rugpjūčio 29-ji. Aš jau esu namie. Laiškų, kurių 
tikėjaus, nėra. Meistras mane sutiko gan maloniai, 
pasakydamas, jog dirbsiu vėl savo įprastoje vietoje. Man

nesant, ten dirbo latvaitė. Jų čia atvežta penkiolika.
Šiandien dirbau pirmą dieną, grįžusi iš ligoninės. 

Ir koks darbe pasikeitimas. Iš lietuvaičių likusios tik 
mes su Brone. Aš dirbu savo vietoje. Ligos metu mane 
pakeitusi latvaitė nepatenkinta ir pyksta. Girdžiu, kaip 
jos mums mėto keiksmus, bet dirbu savo vietoje toliau. 
Jos mūsų ir prieš tai nemėgo. Pasirodo, jos yra Latvijos 
rusės iš Latgalijos. Jos tarpusavyje kalbasi rusiškai ir 
tarybines dainas traukia. Vadina mus „dobravolkonr 
ir laiko beprotybe tai, kad mes bėgame nuo tarybinės 
laisvės į vargą. Jos čia atvežtos darbams prieš trejus 
metus.

Gavau Jono laišką. Rašo, kad ir Steponas esąs Vokie
tijoje. Džiaugiuos, kad jis laimingai pasitraukė, bet gaila, 
kad Marytė liko. Dėl dviejų brolių jau galiu būti rami, 
bet nuolatinis rūpestis, kaip kiti?

Su latvaitėmis nebegyvename — jos pačios kaltos. 
Greit baigs statyti barakus, tai gal gausime atskirą 
kambarį.

Spalio 9-toji. Pernai šiuo metu buvau Vilniuje. Ten 
Aušros Vartai, Gedimino pilis, katedra. To apsilankymo 
džiugesį temdydavo nerimas dėl artėjančio pavojaus. 
Vilniuje viena moteris išbūrė man artėjančią kelionę. 
Atrodo ir pildosi. Važiavau niekieno neverčiama, kaip 
ji ir sakė.

Gavau šiandien laišką nuo nepažįstamo tautiečio, 
kuris prašo pagalbos surasti jo žmoną, kurią palikęs prie 
Tilžės. Matyt pasimetė.

(Bus daugiau)
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LIETUVIŲ TELKINIAI

PUTNAM, CONN,

MARIJOS ŠVENTOVĖ
MATULAIČIO NAMŲ

SODYBOJE
»

Rugsėjo 8 d. popietyje pašven
tintos Liurdo Svč. Marijos, prie 
jos mergelės Bernadetos statu
los ir jų stovėjimo vieta. Statu
los pagamintos Italijoje iš plas
tikinio stiklo (fiberglass) ir pa
statytos Matulaičio namus su
pančio paaukštinimo krante, ku
riame keturios pakopos, sumū
rytos iš lauko akmenų (mūryji- 
mas atliktas kun. Rapolo Kra
sausko prieš keletą metų). Švč. 
M. Marijos statula pastatyta ant 
trečios pakopos, o mergelės Ber
nadetos ant antros.

Šventinimo apeigas atliko 
kun. R. Krasauskas, Matulaičio ' 
namų kapelionas. Seselė Aloy
za, Matulaičio namuose gyve
nančių seselių buvusi vyresnio
ji, trumpa kalba pareiškė šios 
naujos šventovės svarbą Matu
laičio namuose gyvenantiems ir 
namus lankantiems, stiprinti 
tikėjimą ir teikti paguodą. Po 
šventinimo maldoms vadovavo 
sės. Bernadeta Matukaitė ir Eu
genija Lukoševičiūtė.

Pašventinime dalyvavo pajė
gesni Matulaičio namų globoti
niai, daug jų vežiojamose kėdė
se, vienuolyno seselėj globoja
mųjų artimųjų būrelis ir vietos 
lietuvių būrelis. Taip dabar Ma
tulaičio namų sodyboje, gerai 
matomose vietose, yra dvi šven
tovės: viena Kristaus, kita — 
Liurdo Švč. Marijos.

Šilinės šventimas
Rugsėjo 8 d. yra Švč. Marijos 

gimimo šventė, prieškarinėje 
Lietuvoje buvusi Tautos šventė, 
daugelio žmonių vadinama 
Šilinės švente, Putnamo vienuo
lyne buvo švenčiama rugsėjo 10 
dieną, sekmadienį. Šventėn at
vyko lietuvių iš artimų ir to
lesnių vietovių ir sudarė dau
giau šimto asmenų būrį.

Šventė pradėta išpažinčių 
klausymu, o 11 vai. iškilmingo
mis šv. Mišiomis, vienuolyno 
koplyčioje. Šv. Mišias konce- 
lebravo keturi kunigai, vado
vaujant praciškonui kun. Juliui 
Sasnauskui. Kun. Sasnauskas 
tik šį pavasarį Kanadoje įšven
tintas. Pamoksle kun. Sasnaus
kas kalbėjo apie Dievo meilę 
žmogui, nes ir Kristus atėjo į 
žemę tą meilę ne tik skelbti ir 
mokyti, bet būti už ją nukankin
tu. Ir žmogui būtina sekti Kri- 
taus pavyzdžiu, nepaisant mei
lės artimui, tai ir Dievui, vyk
dymo kainos, net gyvybės pra
radimo.

Po šv. Mišių šventės dalyviai 
bendrai pietavo vienuolyno 
Matulaičio salėje. Ten išklau

syta ir pranešimų apie vienuoli
jos reikalus.

Po trumpos pertraukos šven
tės dalyviai rinkosi salėje po 
koplyčia konferencijai, vedamai 
kun. Sasnausko. Jis kalbėjo, 
kad Švč. Marija sutinka būti 
žmogaus užtarėja ir pagalbinin
kė, bet žmogus turi vykdyti 
Evangelijos skelbtus gyvenimą 
vesti nurodymus ir prašyti 
Marijos pagalbos. Po kalbos 
buvo laiko diskusijoms, kurių 
metu išryškinta, kad Marija 
buvo žmogus, kaip ir mes, ir 
daug ko nežinojo, bet ji priėmė 
ir noriai vykdė Aukščiausiojo 
valią.

Sekė Marijos pagerbimui ir jos 
už Lietuvą užtarimo prašymui 
procesija, pradėta nuo Šiluvos 
Marijos statulos, prie išlaukinės 
koplyčios sienos, sodyboje ei
nant prie kitų Marijos statulų: 
viena prie įvažiavimo vienuo- 
lynan, kita prie vienuolyno 
pastato ir viena vienuolyno 
sodybos pakraštyje (Fatimos 
Marija). Grįžta prie Šiluvos Ma
rijos statulos. Prie statulų 
kalbėta rožinio garbingosios 
dalies viena paslaptis, o einant 
prie kitos statulos giedota „Avė 
Maria” giesmės posmai. Pabai
goje procesijos dalyviai suėjo į 
koplyčią, kur iškilmingai pagar
bintas Švč. Sakramentas.

Taip baigėsi Marijos pager
bimo šventė. Dalyvavo ir kele
tas žmonių iš Lietuvos, kai ku
rie jų studentai Amerikos mo
kyklose, vienas Karo akade
mijoje, keturių metų studijoms 
(Vytautas Kačerauskis). Prieš 
išsiskirstant, atvykusieji šven
tėn galėjo pabendrauti užkand
žiaudami pateiktais skanėstais.

Juozas Kriaučiūnas

ST. PETERSBURG, FL

SUSIRINKIMAS

St. Petersburge ir jo apylinkė
se gyvena gana daug naujųjų 
ateivių iš Lietuvos. Vieniju čia 
gyvena ilgiau, kiti tik neseniai 
atvykę, vieni gyvena su emi
granto kortele, kiti svečiuojasi 
pas gimines, tačiau visi jie yra 
išsisklaidę. JAV LB Floridos 
apygardos pirmininkui L. Sie- 
maškai kilo mintis pabandyti 
juos suorganizuoti. Jo iniciatyva 
š.m. rugsėjo 3 d., 4 vai. p.p. St. 
Petersburgo Lietuvių klube vy
ko naujųjų ateivių susirinki
mas, kuriame dalyvavo 28 as
menys. Susirinkimą pradėjo ir 
jam vadovavo L. Siemaška, ku
ris, pasveikinęs susirinkusiuo
sius, paryškino šio susirinkimo 
tikslą, supažindino su Lietuvių 
Bendruomenės organizacija, ap
jungiančią visus lietuvius, ir 
kvietė stoti nariais į čia vei
kiančią vietos apylinkę arba or-

BALFAS PRADEDA 

METINI VAJŲ

BALFo Clevelando skyrius 
pradėjo metinį vąjų. BALFas 
šelpia Lietuvos politinių kalinių 
ir tremtinių bendriją, senelių ir 
našlaičių namus, Suvalkų tri
kampio lietuvius. Clevelando 
skyriaus valdyba išsiuntinėjo 
laiškus ir prašo Clevelando 
lietuvius BALFo veiklą parem
ti. Clevelando BALFo skyriaus 
valdybą sudaro: Vincas Apanius 
pirmininkas, Genė Aukštuo- 
lienė vicepirmininkė, Balys 
Steponis iždininkas, Irena 
Johansonienė sekretorė, Dana
Čipkienė kultūriniams rei
kalams, narės Kazė Vaičeliū- 
nienė ir Ona Šilėnienė.

ATGAIVINAMA 

STUDENTŲ VEIKLA

Dvi šaunios lietuvaitės 
studentės Rima Iešmantaitė ir 
Vida Žiedonytė kviečia visus 
studentus į steigiamąjį susi
rinkimą sekmadienį, spalio 22 
d., Dievo Motinos parapijos 
mažojoje salėje. Dėl informacijos 
skambinkite Rimai Iešmantai-

ganizuoti, kaip New Yorke, sa
vo atskirą apylinkę.

Apie būtinumą nepaskęsti 
svetimoje padangėje, įsijungiant 
į čia veikiančias kultūrines bei 
visuomenines organizacijas, žo
dį tarė A. Kamiene, prisiminda
ma, jog jų šeimai su dviem ma
žais vaikais 1958 m. tekę apsi
gyventi St. Petersburge, kur 
tada gyvenę tik ankstyvesnės 
emigracijos lietuviai. Tačiau jie 
pritapę ir įsijungę į bendrą lie
tuvišką visuomeninę veiklą. Šis 
Lietuvių klubas įsteigtas 1961 
m., esąs to bendro darbo vaisius.

St. Petersburgo Lietuvių klu
bo pirm. A. Kamius, taip pat ra
gino jungtis į lietuvišką veiklą, 
įstoti nariais į Lietuvių klubą 
bei aktyviai dalyvauti klubo 
choro bei tautinių šokių viene
tuose.

„Saulės” lit. mokyklos vedėja
A. Robertson kalbėjo apie čia 
veikiančią šeštadieninę mokyk
lą, pranešė, kad t ^kslas joje 
prasideda rugsėj' 1. Ragino 
šeštadieniais savo . alkus leisti

Sol D. Sadauskui Clevelando besilankant. Iš k. „Dirvos” redaktorius A. Bun^ 
donis, V. Blinstrubas. sol. D. Sadauskas ir N. Ginciene.

tei tel. (216) 371-5298 arba 
Vidai Žiedonytei (216) 944-8979.

NAUJA LAIDOJIMO 
ĮSTAIGA

Jabubs and son Funeral home 
atidarė naują įstaigą 36000 
Lakeshore Blvd., Eastlake, 
Ohio. Sekmadienį buvo atida
rymas su vaišėmis, visi lietuviai 
buvo kviečiami. Jakubauskų 
laidojimo įstaiga remia 
Clevelando lietuvių gyvenimą. 
Penktas dešimtmetis yra nuola
tiniai „Tėvynės garsų” radijo 
rėmėjai, jų skelbimus matome 
mūsų kultūrinių renginių pro
gramose.

PENSININKŲ SUĖJIMAS

Clevelando lietuvių Pen
sininkų klubo suėjimas įvyks 
1995 m. spalio 5 d., ketvirta
dienį, 2 vai. p.p. Lietuvių namų 
viršutinėje salėje.

būti tarpininku tarp naujųjų 
ateivių ir Lietuvių Bendruo
menės.

Šis susirinkimas buvo dau
giau informacinis susipažinimo 
susirinkimas. Po susirinkimo, 
pirmininkaujantis visiems pa
dėkojo ir pakvietė pasivaišinti. 
Taigi, artimesni susipažinimai 
ir pasikalbėjimai vyko prie vai
šių stalo.

St. Všk.

RENGINIŲ
KALENDORIUS

Spalio 7-8 d. — Lietuvių die
nos Dievo Motinos parapijos 
salėje.

Spalio 22 d. — „Dirvos” 80 
metų jubiliejus Dievo Motinos 
parapijos salėje.

Lapkričio 18 d. — Kariuo
menės šventės minėjimas Lietu
vių namuose.

Gruodžio 10 d. — Skautų vy
čių Kūčios parapijos svetainėje.

Gruodžio 16 d. — Metinės 
rekolekcijos — susikaupimo 
diena, parapijos svetainėje; 
vedėjas kun. Julius Sasnauskas. 
Rengia Clevelando ateitininkai.

Gruodžio 17 d. — 3 vai. 
popiet, SINGING ANGELS 
jaunimo choro koncertas parapi
jos salėje. Pelnas skiriamas 
Vilniaus Jėzuitų gimnazijai.

Gruodžio 24 d. Šeimyninės 
Kūčios parapijos svetainėje. 
Kviečiami visi, norintieji pri
sijungti.

• Vienintelis kitas neitai as 
popiežius buvo olandas Adrian 
VI (anksčiau — Adrian iš Ut- 
recht), išrinktas popiežiumi 
1522 m. sausio 9 d.

• Vargšų globėja Indijoje, 
motina Teresė 1979 m. spalio 17 
d. buvo apdovanota Nobelio Tai
kos premija.

CLASSIFIED GUIDE
MISCELLANF US REAL ĖST ATE

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir
bu ir užmiesty. Dirbu greitai, garan- 
tuutai 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 951 h Street Tel. (708) 424-8654 (312) 581-8654

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

MOVING—KRAUSTYMAS
Profesionalus patarnavimas 

prieinamomis kainomis, 
jums patogiu laiku. Draudimas 

garatuotas. Kreiptis:

Gediminas: tel. 312-925-4331

DAINŲ ŠVENTĖS 
VAIZDAJUOSTĖ

Prisiminkite 
praeitos vasaros 

Dainų šventę 
Alvido Buklio 

nufilmuotoje ir 
Vidos Kuprytės 
suredaguotoje 

aukštos kokybės 
VHS juostoje.

DAINŲ ŠOKIŲ 
ŠVLNTL

Kaina tik $25

Čekius siųsti:

Lithuanian R. Catholic 
Federation of America

4545 W 63 Street 
Chicago IL 60629

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

Nusipirkite Indiana valstijoj,
netoli ežero, Beverly Shores 
apyl. pelną nešantį pastatą: mū
rinis, 7 butai, restoranas ir ba
ras; 21/2 auto garažas; apie 2 
akrai žemės. Kaina $265,000. 
Skambint sav. tel. 407- 
627-1795. Su pakankamu įna
šu, išsimokėjimo sąlygos žemu 
procentu.

KMIECIK REALTORS
7922 S. Pulaski Rd.

4365 S. Archer Avė.

DANUTĖ MAYER 
284-1900

Jei norite parduoti ar pirkti namus, 
kreipkitės į Danutę Mayer. ji profe
sionaliai, sąžiningai ir asmeniškai 
oatarnaus. Įkainavimas veltui. •,

FOR RENT

HOUSE FOR RENT 
Vic. 59 St. & Pulaski Rd.; 5 rms, 2 to 3 
bdrms. No appliances. Tenant pays for Utili
ties. Availabie Nov. 1. $595 per mo. + 
securily. Tel. 312-737-9318.

I ją-
Toliau kalbėjo keli susirinki

mo dalyviai. Vienas pastebėjo, 
jog čia susirinkusiems reikėtų 
susipažinti, nes ne visi esą 
pažįstami. Taigi, įvyko susipa
žinimas: visi iš eilės pasisakė 
savo pavardes ir dar šį tą apie 
save. Padarius susirinkimo 
dalyvių sąrašą, K. Dimas sutiko

LIETUVOS AIDAI

veda KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

Penktadieniais 7:00 v.v. — 8:00 v.v. 
1450 AM banga.

Adresas: 2624 VV. 69 St. 
Chicago, IL 60629

Tel. 219-696-2228/Tel. - Fax 219-696-7760

Išnuomoju 5 kamb. 2 mleg. 
gerą atskirą butą dviems 
pagyvenusiems žmonėms. Galiu 
juos globoti ir gaminti maistą. 
Kreiptis: tel. 312-523-5972.

Matulaičio namu sodyboje, Putnamo, š m rugsėjo 8 d buvo pašventinta Liur
do Marijos šventove Šventinimo apeigas atliko kun Rapolas Krasauskas.

• - - ••

M^urvo avrnc

DON'T SPEND IT ALI SAVE SOME AT

MUTUAL Vedvuit SAVINGS
AND IOAN ASSOCIATION 

Chorlered and Superyited by ihe United State, Goveinment 

2212 W CERMAK ROAD • CHICAGO, IIIINOIS 60608 PHONE (312) 847-7747

midland Padarai
Savings and Loan Association

75 metus aptarnauja lietuvius
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios

MARQUETTE PARK
2567 WEST 69th STREET 

(1-312) 925-7400 BRIDGĖVIEVV
8929 S HARLEM AVĖ 

(708) 598-9400

BRIGHTON PARK
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470

t=r
ioum toste 
LENOER

KNYGOS „DRAUGE” — 3 DOL. 
KIEKVIENA

MANO PASAULĖŽIŪRA. Kultūrininkų pasisakymų rinkinys
Red. dr. Juozas Prunskis. 352 psl.

PRISIKĖLIMAS. Romanas. Alė Rūta. 205 psl.
SAVANORIO IR KONTRŽVALGYBININKO ATSIMINIMAI.

Jonas Demereckis. 200 psl.
ATOLAS KAROLŲ SALA. Romanas. Jurgis Gliaudą. 271 psl. 
KARNAVALO AIKŠTĖJE. Novelės. J. Švaistas. 284 psl. 
KRISTAUS KANČIA. Klemenso Brentano. Vertė J. Talman-

tas. 349 psl.
INICIALAI PO TILTU. Novelės. Ant. Tulys. 156 psl. 
ANTROJI BANGA. Romanas. O. Nendrė. 202 psl.
KOVOS METAI DĖL SAVOSIOS SPAUDOS. Red. kun. Vyt.

Bagdanavičius, dr. P. Jonikas, J. Švaistas Balčiūnas.
365 psl.

TAIKOS RYTAS. Novelės. Jurgis Gliaudą. 229 psl. 
SMILGOS. Apsakymai. A. Giedrius. 204 psl.
ŠIAURĖS ŽVAIGŽDĖ. Atsiminimai. Mykolas Vaitkus. 297 psl. 
BLAŠKOMOS LIEPSNOS. Istorinis romanas. Fabijonas Ne-

veravičius. 320 psl.
iš SUTEMŲ Į AUŠRĄ. Prof. dr. Antanas Ramūnas. 453 psl. 
BERŽAS UŽ LANGO. Romanas. Dal. Mackialienė. 323 psl. 
ŠVIESA LANGE. Romanas. J. Kralikauskas. 248 psl.
KUR BĖGA ŠEŠUPĖ. Pasakojimai ir legendos. Antanas

Skirka. 132 psl.
VĖLINĖS. Apysaka. J. Kralikauskas. 165 psl. 
EUROPIETĖ. ROMANAS. St. Budavas, 173 psl 
NUSKANDINTAS ŽIEDAS. Novelės. J. Tininis. 200 psl. 
MANOJI DZŪKIJA. Atsiminimai. J. Miškinis. 192 psl. 
ANAPUS HORIZONTO. Apysakos. Ava Saudargienė. 189

psl.

Pastaba. Užsakant knygas paštu, pinigų nesiųsti. 
Sumokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pažymėta pasiuntimo 
išlaidos. Illinois gyv. prideda State Sale tax 8.75% nuo kny
gos kainos.

Nuotr J. Kriaučiūno ! .



Poetas Bernardas Brazdžionis Kaune.
Nuotr. Jono Česnavičiaus

LIETUVA LAUKĖ POETO 
BRAZDŽIONIO

JUOZAS KOJELIS
Rugsėjo 13 d. į Vilnių atskrido 

poetas Bernardas Brazdžionis 
su žmona Aldona ir dukraite Bi
tute. Nors niekur apie Brazdžio
nio atvykimą nebuvo skelbia
ma, jį pasitikti į oro uostą 
susirinko minia žmonių. Jų 
tarpe buvo Seimo narės 
Romualda Hofertienė ir Vilija 
Aleknaitė, poetas Kazys ir 
Kazimiera Bradūnai, prof. 
Vytautas Statulevičius, adv. 
Daiva Kojelytė, didelis būrys 
Maironio gimnazijos mergaičių 
iš Kauno, giminės, pažįstami, 
laikraščių korespondentai, 
poeto gerbėjai.

Lietuvos rašytojų vardu pa
sveikino Rašytojų sąjungos 
pirm. Valentinas Sventickas, 
Kauno Tėvynės sąjungos vardu 
„Dainavos” gimnazijos direkto
rius Vytautas Kvederaitis, 
mokinių atstovės. Poetas vėl 
buvo apkrautas gėlėmis, kaip ir 
prieš kelerius metus, kad duk
raitė Bitutė vos galėjo pakelti.

Kitą dieną Vilniaus ir Kauno 
laikraščiai pranešė apie Braz
džioniu atvykimą ir citavo poe
to pareiškimus.

Rugsėjo 21 d. Kauno miesto 
taryba specialioje sesijoje vien 
balsiai nubalsavo poetui Bern. 
Brazdžioniui „už ypatingus 
nuopelnus Lietuvai ir Kaunui” 
suteikti Ksuno miesto garbės 
piliečio vardą. Posėdį vedė ir 
oficialiai siūlymą tarybai garbės 
vardo suteikimą svarstyti patei
kė miesto meras prof. Vladas 
Katkevičius. Siūlymą parėmė 
vicemerė Vincė Vaidevutė Mar- 
gevičienė ir keli kiti tarybos 
nariai. Iš svečių trumpai kalbėjo 
politinis kalinys J. Sokolis, Vy 
tauto Didžiojo universiteto pro
rektorius V. Kaminskas, žurna
listas J. Kojelis.

Iškilmingas Kauno garbės pi

Vilniaus aerodrome rugsėjo 13 d., laukdami poeto Bernardo ir Aldonos Brazdžioniu lėktuvo, kalba 
si Kazimiera Bradūnicnė (iš kairės), Juozas Kojelis ir Seimo narė Vilija Aleknaitė.

Nuotr. Algirdo Kairio

liečio regalijų poetui įteikimas 
įvyko miesto rotušės didžiojoje 
salėje. Susirinko miesto tarybos 
nariai, dalyvavo politinių kali
nių ir tremtinių choras, laikraš
čių korespondentai, didelis bū
rys poeto gerbėjų ir artimųjų. 
Meras VI. Katkevičius tarė tokį 
žodį:

„Miesto tarybos narių spren
dimu Jūs tapote Kauno miesto 
garbės piliečiu. Neabejoju, kad 
šiuo sprendimu mūsų miesto at
stovai išreiškė ne tik savo, bet 
ir Kauno gyventojų nuomonę.

Jūsų originalūs, individualūs, 
visuotinai žmogiški ir grynai 
tautiški eilėraščiai pelnytai 
įeina į lietuvių poezijos aukso 
fondą. Mes didžiuojamės, kad 
keliolika metų Jūsų gyvenimas 
ir veikla buvo susiję su Kaunu, 
o, atsiradus galimybei grįžti į 
tėvynę, Jūs pasirinkote savo 
kuklų namelį Taikos prospekte, 
mūsų mieste.

Priespaudos metais, nepai
sant draudimų ir persekiojimų, 
Jūsų eilėraščiai pasiekdavo Lie
tuvą. Jūsų žodžiai gaivino mūsų 
sielas, stiprino mūsų dvasią, 
tėvynės meilę ir tikėjimą atei
timi.

Atgavus nepriklausomybę, 
Jūsų žodis suskambo laisvai ir 
plačiai, su neblėstančia jėga ir 
įtaiga.

Nuoširdžiai sveikinu Jus, ger
biamas Poete, tapus Kauno 
miesto garbės piliečiu, linkiu 
Jums geros sveikatos, ilgų, kū
rybingų metų”.

Plojimais sutiktas, poetas Ber
nardas Brazdžionis savo žodyje 
vystė mintį „Lietuviais esame 
mes gimę, lietuviais turime ir 
būt”, o paskui paskaitė eilėraštį 
„Karaliaus karūna Mindau
gui”. Aktorius Petras Venclova 
padeklamavo „Per pasaulį

LAIŠKAI
YRA VIS DĖLTO 

SKIRTUMAS

Saudu Arabijos, anglų kalba 
leidžiamas „Arab News” dien
raštis, rugsėjo mėn. 27 d. laidoj 
išspausdino žinutę apie Lietu
vos ministro pirmininko A. 
Šleževičiaus lankymąsi Filipi
nuose. Pagal korespondentą, 
ministras gyrė buvusių 
Amerikos bazių Filipinuose pri
taikymą komerciniams tiks
lams. Apsilankęs Subik įlankoj 
(Subic Bay), ministras A. 
Šleževičius pastebėjo, jog 
Filipinai ir Lietuva turėjo 
panašų istorinį likimą — abu 
kraštai buvo okupuoti, o dabar 
mėgina puoselėti demokra
tiškas, laisvos rinkos visuo
menes.

Lietuvos ministrui savo kraš
to likimą lyginti su Filipinų, yra 
šioks toks istorinis prasi
lenkimas. Filipinai buvo ispanų 
kolonija ir, tik Amerikai 
laimėjus karą prieš Ispaniją, 
tapo Amerikos ekonominėj ir 
politinėj įtakoj. Nebuvo ten 
sukurti gulagai, sibirai ir gat
vėse tankai netriuškino piliečių, 
kurie pareiškę „Yankee Go 
Home”. Amerikos kariuomenė 
išėjo, palikdama sutvarkytus 
pastatus, įrengimus, prie
plaukas ir grįžta su patarimais, 
kaip tą milžinišką bazę panau
doti civiliniams tikslams. Nejau 
panašiai atsitiko Lietuvoj, kada 
ant balto kartono raudonom 
raidėm iškilo pirmas plakatas 
su užrašu „Ruski Go Home”?

Liuda Germanienė 
Khamis Mushayt, Saudi Arabia

PASKUBĖKIME, KAD 
NEPAVĖLUOTUMĖM

Jau visiems yra žinoma, kad 
prieš 2 mėnesius užsidarė 63 

metus veikusi radijo programa 
„Margutis”. Užsidarymo prie
žastys taip pat visiems yra 
žinomos. Dar veikia dvi radijo 
programos: „Amerikos lietu
vių” — 2 vai. savaitėje ir 
„Lietuvos aidų” — 1 vai. Mums, 
Čikagos ir apylinkių lietu
viams, to nepakanka. Mums 
reikalinga radijo programa 
penkias dienas savaitėje, po 1 
vai.

Reikia sveikinti ir dėkoti tai 
iniciatorių grupei, kuri atkūrė 
„Margutį II”, veikiantį 5 dienas 
savaitėje, bet tik pusę valandos.

keliauja žmogus”, choras daina
vo Brazdžionio žodžiams sukur
tas dainas. Paskui Kauno gar
bės pilietį sveikino organizacijų 
atstovai, jaunimas, o poetas pa
sirašinėjo autografus.

Iki šiol Kauno miesto garbės 
piliečio vardas suteiktas devy
niems žymiems lietuviams: J. 
Urbšiui, V. Kuprevičiui, G. 
Landsbergiui-Žemkalr. ui, M. 
Žilinskui, kardinolui Y. Sladke
vičiui, V. Landsberg; :i, S. Lozo
raičiui, vysk. S. Taiukevičiui ir 
dabar poetui Bernardui Braz
džioniui.

Dabar „Margučio II” radijo pro
gramą veda Leonas Narbutis ir 
Vytautas Radžius su talkinin
kais. Kiekvieną vakarą šie du 
žmonės turi važiuoti į pagrindi
nę stotį toli šiaurinėje miesto 
dalyje. Ateina ruduo, blogas 
oras, ledas, sniegas, ir kas tada? 
Kitos išeities bent dabar nėra: 
nes nėra aparatūros. Viską turi 
pradėti iš pradžių. LB Socialinių 
reikalų vedėja Birutė Jasaitienė 
duoda „Seklyčioje”, antrame 
aukšte nedidelį kambarėlį nau
dotis veltui. Negali, nes nėra 
pinigų tą aparatūrą įsigyti. Turi 
šiek tiek pinigų, bet jų 
neužtenka.

Dabar yra visos sąlygos tik 
reikia lietuviškajai visuomenei 
nuspręsti, ar reikia mums 
„Margučio”? Jeigu nesuaukosi
me pinigų, tai, baigę šią sutartį, 
mūsų pasišventę vyrai pasakys: 
„Jau ir mums gana, privargome 
dėl mūsų visuomenės, kuri jo
kios pagalbos neduoda”. Ir tada 
uždaro ir „Margutį II”. Trečią 
kartą pradėti bus per vėlu. Taigi 
pavieniai asmenys, organizaci
jos, prekybininkai, fondai, ban
kai, visi suglauskime pečius ir 
skubiai aukokime, kad „Margu
tis II” vėl atsistotų ant savo 
kojų. O tie mūsų pasišventėliai 
iniciatoriai moka gerai tvar
kytis.

Tad paskubėkime savo auko
mis, kad nepavėluotumėme!

. Antanina Repšienė
Chicago, IL

AR TAUTOS ŠVENTĖ JAU 
„ATGYVENUSI”?

Tokį klausimą kelia D. Bindo- 
kienė savo skiltyje „Drauge” 
Nr. 175.

Atsakymas — taip, ir štai ko
dėl.

1918 m. atsikūrusi Lietuva 
turėjo dvi svarbias šventes: 
Vasario 16-tąją — Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo 
dieną ir gegužės 15-tąją — Lie
tuvos Steigiamojo seimo dieną, 
kada visų Lietuvos gyventojų 
1920 m. demokratiškai išrink
tas pirmas seimas paskelbė Lie
tuvos nepriklausomybę, pakar
todamas Vasario 16 dienos aktą, 
kurį buvo paskelbus Lietuvos 
Taryba. Tuo būdu tą aktą gegu
žės 15 d. Steigiamasis seimas 
patvirtino visų Lietuvos gyven
tojų vardu, ir priėmęs konsti
tuciją bei įvairius įstatymus, 
padėjo pagrindus atsikuriančiai 
Lietuvos valstybei. Todėl 1920 
m. gegužės 15 diena yra esmi
nės svarbos diena Lietuvos 
istorijoje. (Jos 75 metų sukaktis 
šiais metais buvo iškilmingai 
paminėta Lietuvoj).

Po 1926 m. perversmo, įvedus 
krašte autoritetinį režimą, 
žodžius demokratija ir seimas 
pakeitė tautos vadas, tauta. 
Todėl, jei yra tauta ir jos vadas 
turi būti ir jos šventė. Tokiu 
būdu, minint Vytauto D. nepasi
sekusio vainikavimo karaliumi 
500 metų sukaktį 1930 m. rug
sėjo 8 d., ši data buvo paskelbta 
Tautos švente tarsi Vasario 16-ji 
ir gegužės 15-ji nebūtų tautos 
šventės. Iš tikro rugsėjo 8-ji 
turėjo būti pavadinta tuo, kuo 
ji buvo, t.y. nepavykusio Vytau
to Didžiojo vainikavimo diena.

1990 m. atkūrus Lietuvos ne
priklausomybę ir įvedus demo
kratiją, buvusios pažiūros į 
tautos vadą ir tautą nebetiko, 
todėl, galima sakyti, Tautos 
šventė, rugsėjo 8 d., atgyveno 
savo laiką.

Ji taip pat yra atgyvenusi dėl 
istorinės datos, kuri jai buvo 
parinkta. Tautos šventė turi 
būti džiaugsmo ir pasidi
džiavimo, svarbių laimėjimų 
diena. Vytauto Didžiojo ne
pasisekęs vainikavimas kara
liumi yra daugiau nusivylimo ir 
pasipiktinimo kaimynais, kurie 
tai sutrukdė, diena. Todėl kur 
kas tinkamesnė yra Mindaugo 
vainikavimo karaliumi 1253 m. 
liepos 6 d. įvykusi beveik 200 
metų anksčiau prieš Vytauto D. 
bandytą vainikavimą 1430 m. 
Mindaugo vainikavimas ne tik

užtikrino Lietuvai jos pripaži
nimą, bet sulygino ją su kitomisi 
to meto Europos karališkomis 
valstybėmis.

Rugsėjo 8-osios minėjimas yra 
atgyvenęs ir dėl to, kad ji Lie
tuvoje, atstačius nepriklauso
mybę, nebėra minima. Tik išei
vija tęsė jos minėjimą. Tokiu 
būdu Lietuva ir išeivija ėmė 
minėti dvi skirtingas istorines 
datas, tarsi eiti skirtingais ke
liais. Tai nėra sveikas dalykas. 
Išeivija yra tautos kamieno 
tėvynėje dalis ir turi prie jos 
derintis, kad neprarastų savo 
tapatybės, buvimo prasmės.

Atsižvelgus į aplinkybes, pa
keičiant Steigiamojo seimo su
kakties minėjimą Tautos šven
te, sunku suprasti D. Bindokie- 
nės priekaištą, kad „Galbūt 
tėvynėje kai kam tebėra sunku 
priimti „buržuazinės Lietuvos” 
šventes, didžiuotis savo tautos 
istorija...” Pirmiausia Tautos 
šventė rugsėjo 8 d. buvo ne bur
žuazinės, bet autoritetinės 
Lietuvos šventė, o antra, jos 
vietoj dabar minima Mindaugo 
vainikavimo liepos 6 diena 
sukelia daugiau pasididžiavimo, 
negu nepavykęs Vytauto D. 
bandymas gauti karaliaus ka
rūną.

Juozas Vitėnas 
Oxon Hill, MD

KOVA PRIEŠ KRŪTIES VĖŽĮ

Prieš 20 metų nuo krūties 
vėžio mirė 40-metė Dalia Jukne
vičiūtė Mackuvienė Šimoliūnie- 
nė. Tuomet tik 1 iš 20 gaudavo 
krūties vėžį Amerikoje. Šian
dien 1 iš 8. Ši epidemija, žino
vų nuomone, yra sukelta aplin
kos chemikalų, kurie daugiau
sia yra „organochlorinai”.

Po žmonos mirties aš visą 
laiką aktyviai dalyvavau kovo
je prieš vėžį, ypač krūties vėžį. 
Šiandien moterys yra stipriai 
susiorganizavusios ir priverčia 
valdžią greitai bei nedvipras
miškai kovoti prieš vėžį, uždrau- 
džiant vandens chlorinavimą, 
šalinant organochlorinus iš ben
dro vartojimo, pagerinant būdus 
ankstyvam krūties vėžio suse
kimui.

Sykį gavus krūties vėžį ir var
tojant tradicinius gydymo būdus 
(chirurgija ; chemo-, imuno-, 
radio-, hormono- terapijos), 
rezultatai yra abejotinos vertės. 
Tik vitamino C (20 gramų per 
dieną) ir vitamino E (1 gramas 
per dieną) terapija duoda geres
nius rezultatus. Tai yra plačiai 
praktikuojama jau 15 metų. 
Lietuvės moterys turėtų pasi
naudoti šiais atradimais. Aš ma
tau jų veiksmingumą kiekvieną 
dieną. Gaila, kad Dalia mirė 
prieš jų atėjimą.

Saulius Šimoliūnas 
Detroit, MI

LIETUVOS PILIETYBĖ

„Draugas”, rugsėjo 21 d., iš
spausdino žinutę pavadintą 
„Lietuvos pilietybė suteikta dar 
25 asmenims”,. Šiame straips
nyje pažymėta, kad prezidento 
vadovaujama Pilietybės komi
sija rugsėjo 13 d., suteikė pilie
tybę vienam aktyviausių tautos 
kultūros judėjimo išeivijoje 
dalyvių — žurnalistui ir rašy
tojui Algirdui Gustaičiui.

Toliau straipsnyje rašoma, 
kad Lietuvos pilietybė buvo su
teikta Lenkuos piliečiui, dirban
čiam Vatikano radijo lietuviškų 
laidų redaktorium, Walen- 
ty-Malinowski, Didžiosios Bri
tanijos Lietuvos sąjungos pirmi
ninkui Jarui Alkiui ir Lie
tuvos universitete dėstančiai 
Daliai Elzbietai Kati- 
lius-Boydstun, tai pat kitiems, 
nusipelniusiems Lietuvai, žmo
nėms.

Kad Lietuvos prezidentas A. 
Brazauskas, paskutiniu metu 
be eilės, suteikia Lietuvos 
pilietybę didesniam skaičiui 
asmenų, reikėtų tik džiaugtis. 
Lietuvos vyriausybė tuo įrodo, 
kad tautai nusipelnę asmenys
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A.tA.
ANNA R. PAULIK 

Puikytė
Gyveno Chicagoje, Back of the Yards apylinkėje.
Mirė 1995 m. spalio 2 d., 6:05 vai. p.p., sulaukusi 71 metų.
Gimė Chicagoje.
Nuliūdę liko: vyras George A. Paulik, Sr., sūnus George 

A., Jr., marti Janice, gyvena Marietta, GA; dukterys: Jean- 
nine, žentas Michael Venezia, Ann Rita, žentas John Horaa, 
gyvena Fairfield, OH, Regina, žentas Timothy Bonner, gyvena 
Paducah, KY; septyni anūkai; seserys: Martha su vyru John 
Šerauskas, Rose George, Jeannine su vyru Joseph Kraujalis; 
broliai: Peters Pikturna, Richard su žmona Jacųueline Piktur
na; daug dukterėčių ir sūnėnų.

Velionė buvo sesuo a.a. Adelė Puikia.
Velionė buvo pašarvota spalio 5 d. Blake-Lamb laidojimo 

namuose, 4742 W. 103 St., Oak Lawn, IL.
Laidotuvės įvyks spalio 6 d. Iš laidojimo namų 8:45 vai. 

ryto bus atlydėta į St. Christina bažnyčią, 11 St. ir Christiana 
Avė., Chicago parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 
vai. ryto gedulingos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių 
velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: vyras, sūnus, dukterys, anūkai, broliai, 
seserys ir kiti giminės.

Laidotuvių direkt. Gaidas-Daimid. Tel. 312-523-0440.

Š.m. birželio 14 d. — Gedulo ir vilties dieną prie politinių kalinių ir tremtinių 
atminimui pastatyto aukuro, sudėto iš visos tėvynės surinktų akmenų. Šis 
akmenų paminklas stovi prie KGB rūmų Vilniuje.

Nuotr. Prano Abelkio

A.tA.
JADVYGAI DOČKIENEI

baigus šios žemės kelionę, jos vyrui KOSTUI, sesu
tei STEFUTEI KISIELIENEI ir visai KISIELIŲ 
šeimai, liūdesio valandose, reiškiame gilią užuojautą.

Irena ir Leonas Sodeikai 
Roma ir Viktoras Masčiai

• Pažėrai (Kauno raj.). Rug
pjūčio 20 d. paminėtas Pažėrų 
Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios 
200 metų jubiliejus.Šv. Mišias 
šia proga aukojo ir vėliau Su
tvirtinimo sakramentą teikė 
Vilkaviškio vyskupas Juozas 
Žemaitis.

yra verti greičiau tapti Lietuvos 
piliečiais. Tačiau man neaišku, 
kaip Amerika savo įstatymuose 
traktuoja dvigubos pilietybės 
reikalą?

Mes žinome, kad visi lietuviai, 
kurie nori atgauti Lietuvoje 
paliktą turtą, turi priimti Lietu
vos pilietybę ir kartu gyventi 
Lietuvoje.

Straipsnis nepažymėjo, tačiau 
išeivijos lietuviams būtų įdomu 
sužinoti ir kitų 25 nusipelniusių 
Lietuvai, gavusių pilietybės pa
vardes.

Vytautas Šeštokas

Los Angeles, CA

• Žemaičių Kalvarija. Lie
pos 9 d. Žemaičių Kalvarijoje 
baigėsi tradiciniai atlaidai, 
vadinami Didžiąja Kalvarija. 
Liepos 5-ąją, kunigų dieną, po 
Kalvarijos kalnus Kryžiaus ke
lius vaikščiojo iš visos Lietuvos 
suvažiavę kunigai. Liepos 6-oji 
buvo skirta jaunimui. Tą pačią 
dieną Kryžiaus keliu ėjo išeivi
jos vyskupas Paulius Baltakis iš 
JAV. Atlaidų metu Telšių vys 
kūpąs Antanas Vaičius kuni
gystės šventimus suteikė diako
nams VI. Gedgaudui, A. Ramo
nui ir A. Reivyčiui.

• Lapės (Kauno raj.). Rug
pjūčio 6 d. Šv. Jono Krikštytojo 
bažnyčioje atidaryta bažnytinių 
rūbų paroda. Eksponuojama 
apie 40 arnotų, stulų, kapų ir 
vėliavų, sukauptų per kelis 
šimtmečius šioje bažnyčioje, 
kuri buvo pastatyta dar 1639 
metais.

i
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
Draugo fondo garbės na

riams diplomai bus įteikti iškil
mingame I h augo (budo pokyly
je lapkričio 18 diena, 7 vai. 
vakare, -lauuiuio centro didžio
joje saleie. Pokylio renginiui va
dovauja ’»aclovas Momkus. Jis 
uleikia informacijas ir priima 

si abi i “zervaci jas, skambinant
telefonu: <312) 925 8193.

Dail Marija Strasevičiūtė
pakviesta dalyvauti „Chicago 
t'ouuiusion on Human Rela- 
tmns" ruoštoje parodoje, kuri 
vyksta Pine Arfs pastato galeri
joje. Čikagos miesto centre (410 
S. Micbigan Avė., Suite 433). 
Paroda pavadinta „Chicago 
Tlnough (be Eves of Artists — 
a Malti Ethnic Women’s Art 
Evliibit" -loję dalyvauja 24 įvai
rių tautybių moterys, o jų tarpe 
ir lietuve M. Strasevičiūtė. 
Paroda tęsis iki spalio 28 d., 
galerijos valandos yra: trečia
dienį. ketvirtadieni ir penkta
dieni nuo 12 iki 6 vai. p.p., šešta
dienį I I v. r. iki 5 v. p.p. Visuo
menė kviečiama šią parodą 
aplankyti. M. Strasevičiūtė 
gimusi Vokietijoje, mokėsi 
Southern Illinois universitete, 
Carbondale. gyvena Čikagoje ir 
nuolat dalyvauja grupinėse pa
rodose Čikagos galerijose. Yra 
surengusi 'langiau kaip 10 per
sonalinių parodų, o 1990 m. 
laimėjo Amerikos „Arts Mid- 
\vest" valstybine stipendiją. Ji 
kuria aka ibnes tapybos drobes 
ir piešinius spalvotais pieštu-

Dnil Marija Strasevičiūtė prie savo 
kurinio kuriuo ji dalyvauja
():oigi;<"iion>>jp parodoje Čikagos 
no' st" '■( ‘re

x TltANSTAK praneša: 
S.rn. rugsėjo mėn. bendrosios 
l ietuves ir Didžiosios Britanijos 

viešosios nuomonės tyrimų 

kompanijos ,.Baltijos tyrimai” 

paskelbė apklausos duomenis. 

Klausimas: kokius laikraščius 

jus skaitote nors kartą per 

savaite7 „Lietuvos Rytą” 51%, 

„Respubliką' 42%, „Lietuvos 

Aidą” 20*4, „Kauno dieną” 8%. 
Siuntiniai ir komercinės siun
tos i Lietuvą. Maisto siuntiniai. 
TRANSPAK. 2638 W. 69 St., 
Chicago, IT, tel. 312-436-7772.

(sk)

Kl UBAS"GINTARAS" 
šokini ir dainos 
l’enktd. ir šeštd.

i u u r 11) vai. vakaro 
,’MK W 69 ST., 

f tie igo, 11,60629 
Icl 312-476-0400

ARAS ROOFING
Arvydas Kiela 1 

Dengiame ir taisome
visų rūšių stogus 
Tel. 708-257-0746 

Skambinti po 6 v.v. J

MŪSŲ TIKSLAS - PADĖTI 
VIENI KITIEMS

Š.m. liepos 10 d. Algimanto 
Kezio galerijoje susirinko 
nemažas būrys lietuvių. 
Didesnę jų dalį sudarė neseniai 
atvykę iš Lietuvos gyvenantys 
Čikagoje. Viso buvo apie pen
kiasdešimt žmonių. Tą dieną 
ir buvo nuspręsta susiburti į 
bendruomenini vienetą. Šią 
idėją palaikė visi. Sekančio susi
rinkimo data buvo paskirta rug
pjūčio šeštoji.

Tą dieną Jaunimo centro ka
vinė buvo pilna. Susirinkimą 
pravedė Gintaras Tamauskas ir 
Arvydas Reneckis. Buvo daug 
audringų pasisakymų. Buvo 
pasiūlymų, perspėjimų, pa
tarimų, kaltinimų ir daug vis
ko, kas paprastai būdinga gau
siai susirinkusiai auditorijai.

Prasidėjus naujiems moks
lo metams, LB Švietimo taryba 
išsiuntinėjo lit. mokyklų vedė
jams, „Žiniaraštį” ir naujų lei
dinių sąrašus, kuriuose skel
biami vasaros metu paruošti ir 
išspausdinti vadovėliai, lietuvių 
kalbos pratimai, pritaikyti gro
žinės literatūros skaitiniams. 
Juos paruošė dr. Mirga Girniu- 
vienė ir Lilija Adomėnienė. „Ži
niaraštyje” skelbiamos iš Lietu
vos gautos spalvingos knygelės, 
įvairūs žodynai vaikams ir su
augusiems. Norintys įsigyti LB 
Švietimo tarybos katalogą, pra
šomi kreiptis į pirm. Reginą Ku- 
čienę, 13648 Kickapoo Trail, 
Lockport, IL 60441, arba skam
binti 708-301-6410.

Vytautas Kernagis yra vie
nas žymiausių Lietuvos meni
ninkų. Jau ketvirtį šimtmečio jo 
lyrinės, dramatiškos, ironiškos 
dainos nepalieka abejingo nei 
jauno, nei seno klausytojo. V. 
Kernagis yra ne tik dainininkas 
bei muzikantas — jis artistas, 
todėl jo koncertai yra įdomūs 
vieno žmogaus spektakliai. 
Pasaulio lietuvių centro ren
ginių komitetas šio dainininko 
koncertą rengia spalio 22 d., 12 
vai., centro salėje.

Vytautas Kadžius, Lietuvių operos 
choro pirmininkas ir vienas „Margu
čio” radijo atgaivintųjų laidų 
pranešėjas. Klausykite „Margučio” 
kas vakarą. 9:05 vai., iš stoties 
WCEV — 1450 AM bangomis.

Elena Banienė, Cicero, IL, už 
„Draugo” laimėjimo bilietėlius, 
atsiuntė 110 dol. auką. Ji rašo: 
„Siunčiu 'Draugui’ auką, kad 
jis dar ilgai mus lankytų”. Mie
li žodžiai laikraščio leidimo dar
be yra didelė paguoda. Nuošir
džiai dėkojame už pagalbą.

Vaje! Lietuviški blynai Švč.
M. Marijos Gimimo parapijos 
naudai bus kepami ne spalio 8 
d. (sekmadienį), bet spalio 15 
(taip pat sekmadienį). Atrodo, 
kad kažkas „Draugo” pastate 
labai jau buvo pasiilgęs tų 
skanių blynų, kurie dažnai 
šioje parapijoje kepami prity
rusių šeimininkių ir siūlomi 
mūsų visuomenei (pelnas — lie
tuviškai parapijai), kad net pus
ryčių datą atkėlė vieną savaitę 
anksčiau.

Šv. Mišios, prašant Dievo, 
kad Šv. Kazimiero vienuolijos 
įsteigėja Motina Marija Kau
paitė būtų paskelbta palai
mintąja, bus aukojamos šį šeš
tadienį, spalio 7 d., 9:30 vai.r., 
motiniškojo namo koplyčioje. 
Visuomenė prašoma gausiai 
dalyvauti ir kartu pasimelsti.

JAV LB XIV tarybos antroji 
sesija vyks spalio 14-15 d. St. 
Pete Beach Floridoje. Joje 
numatomi įvairūs pranešimai, 
diskusijos ir atsiradusių nuo 
praėjusios sesijos klausimų 
sprendimai. Dalyvaus tarybos 
nariai iš visos Amerikos.

Po staigaus ir netikėtų pa
sikeitimų Douglas Broadcasting 
vadovybėje, WNDZ 750 AM 
grįžta prie savo seno, įprastinio 
formato. Lietuviams bus ypač 
džiugu, nes „XXI amžius” (buv. 
„Rytmečio ekspresas”) bus pri
einamas visiems, nepaisant, kur 
begyventumėte Illinois, India
nos, Michigano, YVisconsino 
dalyje. Pradedant šiuo pirm., 
spalio 9 d. naujoji informacinė 
laida „Piko valanda” bus gir
dima pirm. penkt. imtinai nuo 
4 v. p.p. 750 AM bangomis. 
ŽEMĖ L PRODUCTIONS lei
dėjai tikisi, jog laikas pato
gesnis, ypač grįžtantiems au
tomobiliu iš darbo. Informacinė 
laidu „Piko valanda” skirta 
visiems, o ypač judriam dirban
čiajam norinčiam sužinoti viską 
kas darosi Lietuvoje bei išei
vijoje. ŽEMĖ L PRODUC
TIONS kviečia kasdien 4 v. p.p., 
o šeštadieniais 10 v.r. bei 2 v. 
p.p , o taipogi sekmadieniais,10 
v.r. prie radijo imtuvų AM ban
gomis!

x A.a. Prano Kalvaičio de
šimties metų mirties sukakčiai 
paminėti, bus atnašaujamos šv. 
Mišios šeštadieni spalio mėn. 
7 d. 8 vai. ryto Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje. Gimines, draugus 
ir pažįstamus maloniai prašome 
prisiminti a.a. Praną savo 
maldose. Šeima.

(sk)

Džiugu, kad susirinkimą 
aplankė JAV LB Krašto valdy
bos pirmininkė Regina Naru- 
šienė, Lietuvių fondo valdybos 
pirmininkas Stasys Baras, LB 
Socialinių reikalų tarybos narė 
Aldona Šmųlkštienė, Švietimo 
tarybos narė Ramunė Kubiliū- 
tė, LB Kultūros tarybos pirmi
ninkė Alė Kėželienė, ir Mar- 
quette Parko apylinkės pirmi
ninkė A. Palukaitienė. Visi 
kalbėjo apie savo veiklos paskir
tį, kvietė bendradarbiauti visose 
srityse, gyventi kaip vienos tau
tos atstovams. Tam pritarė visi.

Mūsų susibūrimo tikslas — 
padėti vieni kitiems gyventi 
šioje žemėje. Daugelis iš mūsų 
pateko į Ameriką, turėdami 
apie keturiasdešimt ir daugiau 
metų. Mums reikia gyvenimą 
pradėti nuo nulio. Tuos kelius 
čia gyvenantys lietuviai jau 
seniai yra pramynę, todėl visi 
gerai žino, kaip yra nelengva. 
Šiuo metu pagrindinis mūsų 
rūpestis — darbas, kuris garan
tuotų mūsų šeimoms pragyve
nimą. Todėl veiklos projektai 
turi būti pritaikyti mūsų 
sąlygom ir mūsų galimybėm. 
Nemaža dalis atvykusių yra 
kūrybingi žmonės, todėl ir 
sumanymų netrūksta.

Susirinkime buvo kalbama 
apie tokių institucijų reikalin
gumą, kaip: informacinio centro 
būtinybę, padėti naujai atvyks
tantiems iš Lietuvos, savo laik
raštėlio, kad ir labai kuklaus, 
leidimą, apie lietuvių kalbos 
klasių steigimą prie esančių 
lituanistinių mokyklų, lietu
viškos televizijos, radijo vai. įkū
rimą. Aktorius P. Steponavičius 
pranešė apie naujo išeivijos 
teatro kūrimą. Taigi darbo nau
jai susibūrusiems atrodo 
nestigs.

Mes norime pasakyti, kad 
mūsų sambūris neturi nieko 
bendro su antagonizmu ar lietu
viškos bendruomenės skaldy
mu, kaip kažkas bando tai 
įžvelgti.

Norime pareikšti visiems 
užsienio lietuviams, kad mes 
kaip organizacija, ateiname į šį 
pasaulį kupini meilės ir pa
garbos čia jau seniai gyve
nantiems ir dirbantiems lietu
viams. Mūsų veikla — tai doras 
noras atiduoti savo likusi 
gyvenimą ne tik tam darbui, 
kuris palaiko mūsų biologinę 
egzistenciją, bet ir tai veiklai, 
kuri padės išlaikyti mūsų 
lietuviškos dvasios gyvybin
gumą. Mes žinome; kad mūsų 
laukia sunkus ir nepelningas 
darbas, tačiau taip reikalingas 
mums ir mūsų vaikams.

Būsime dėkingi kiekvienam 
lietuviui už gerą žodį, už 
parėmimą savo dalyvavimu 
mūsų būsimuose renginiuose, 
už kiekvieną geranorišką 
pasiūlymą.

Apolonija Steponavičienė

PATIKSLINAME

Š.m. spalio mėn. 4 dienos 
„Drauge” yra be parašo žinutė: 
„inž. Valdo Adamkaus populia
rumas Lietuvoje neblėsta”. To
liau žinutėje rašoma: „Pranešė, 
kad Amerikos Lietuvių tautinės 
sąjungos pirmininkas dr. Le
onas Kriaučeliūnas, atsilankęs 
pas jį ir pažadėjęs tautininkų 
paramą jo kandidatūrai i Lietu
vos prezidentus”. Kategoriškai 
paneigiu šią žinią, nes jokiam 
pokalbyje su inž. Valdu Adam
kum nepažadėjau Amerikos 
Lietuvių tautinės sąjungos 
paramos kandidatūrai į Lietu
vos prezidentus. Tokį pareiš
kimą galėčiau padaryti tik 
gavęs Tautinės sąjungos Tary
bos bei valdybos narių įgalio
jimus.

dr. Leonas Kriaučeliūnas
ALT sąjungos pirmininkas

Pastaba: minėtą žinutę 
gavome iš labai patikimo savo 
bendradarbio Lietuvoje. Jeigu ji 
netiksli, atsiprašome dr. L. 
Kriaučeliūno. Redakcija.

x Jei reikia įsigyti vai
ravimo teises (IL Driver’s 
License), kreipkitės į Ed Šuma
ną, tel. 1-708-246-8241. Aš 
padedu pensininkams.

(sk)

x Akcijų, bonų bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime 
jums nuoširdžiai patars ir patar
naus, duodami komiso nuolai
dą, Albinas Kurkulis, tel. 
312-360-5530 arba jo sūnūs ir 
partneriai: Andrius Kurkulis, 
tel. 312-360-5531 ir Paulius 
Kurkulis, 312-360-5627, dirbą 
su Oppenheimer & Co., Ine. 
Chicagoje. Iš kitur skambinkite 
veltui, tel. 1-800-621-2103.

(sk)

z\kt orė Ginta Kižytė (dr. Juozo ir a.a. Agnutės Kižiij duktėl dažnai matoma televizijoje, ypač pro 
gramose „LiveShot" ir „Beverly Hills 90210". Šioje programoje ji vaidina Sister Alne vienuole 
rolę, dedikuodama ją savo mamai Agnutci, kuri buvusi nepaprastai religinga ir įkvėpusi visa, 
kas gera, savo vaikams. Gintę Kižytę galėsime matyti spalio 11 d., 7 vai vak, 32 (ame kanale, 
o Kalifornijoje, tą pačią dieną, 8 vai. vak., 11 F()X kanale Nuotraukoje- Agnule Kižienė, 
anūkėlis Aras ir Gintarė (Ginta Rae).

Tautinės sąjungos nariai „Draugo" puotoje, š.m. rugsėjo 24 d. įvykusioje Martiniųue salėje. Sėdi 
iš kairės: Danguolė Griganavičienė, Petras Griganavičius, Juozas Žvinys, Leokadija Žvinienė, 
Vaclovas Mažeika, Vanda Mažeikienė, Gediminas Biskis, Birutė Biskienė; stovi: Vytautas Grinius, 

Nuotr. Jono TamulaičioStasys Rriedis ir Jada Grinienė

NEMIELAS, BET BŪTINAS

Ne kartą teko girdėti, jog 
šalpos darbas, ubagavimas, kad 
ir ne sau, yra nemielas: Geriau 
duoti, negu prašyti. Bet, kaip 
ten bebūtų, miela ar nemiela, 
šalpos veikla yra būtina, nes 
turime daug lietuvių varge 
esančių ne tik Lietuvoje, bet ir 
kituose kraštuose. O jiems pa
dėti yra ne tik krikščioniška, 
bet ir moralinė pareiga.

Malonu, kad BALFas turi 
daug rėmėjų, kurie per daugel 
metų dosniai aukoja BALFui, 
kad būtų sušelpti broliai ir 
seserys lietuviai.

Buvo manyta, kai Lietuva 
taps nepriklausoma, BALFas 
galės savo veiklą sumažinti, ar 
visai sustabdyti. Bet, kaip jau 
žinome, išėjo visai priešingai. 
Pašalpos prašančių skaičius ne 
sumažėjo, bet padidėjo. Nepai
sant, kad pastaruoju metu 
susiorganizavo keletas naujų 
šalpos vienetų, bet ir tai nepajė
giama atlikti tai, kas yra reika
linga, pageidaujama. O kas 
padaryta nuo 1994 m. gruodžio
1 d. iki 1995 m. gegužės 15 d.? 
(Ištrauka iš protokolo): l Lietuvą 
išsiųsti 379 siuntiniai iš Čika
gos, iš kitų miestų siunčiami at
skirai. Tremtinių grįžimo fon 
dui 1,350 dol., „Betanijos” 
vargšų valgyklai — 8,200 dol., 
kurioje kasdiena gauna paval
gyti 600 alkanų žmonių. Val
gyklos globėjas arkivyskupas A. 
Bačkis, dėkodamas BALFui už 
anksčiau gautas aukas rašo: 
„Viena valgio porcija kainuoja
2 lt. (50 centų)”. Tremtinių 
sąjungai — 10,000 dol. su sąly
ga, kad aukos būtų padalintos 
tiems buvusiems tremtiniams ir 
politiniams kaliniams, kuriems 
šalpa labiausiai reikalinga.

Įvairiems reikalams — 6,270 
dol., Medicin. pagalbai — 1,101 
dol., viso į Lietuvą grynais pini
gais 26,921 dol. Suvalkų tri
kampio lietuviams — 279 siun-

ĮDOMI POPIETĖ 
„SEKLYČIOJE”

Vasarai einant prie pabaigos, 
saulei beriant paskutinius liku
sius spundulius, „Seklyčios” 
lankytojai pradėjo varstyti jos 
duris. Elena Sirutienė, rengi
nių organizatorė, jau seniai 
skelbė, kad popietės programa 
bus įdomi. Ši popietė susidėjo iš 
keturių daliu. Birutė Vinda- 
šienė padarė pranešima apie 
Lietuvos mokyklas, kalbos ty
rumą ir spaudą Lietuvoje. Mus 
aplankė Lietuvos filharmonijos 
solistas Danielius Sadauskas su 
dukrele Tęva, Sibiro kankinys, 
prelatas Kazimieras Vasiliaus
kas ir vėliau buvo rodoma vaiz
dajuostė apie Panevėžį

Birutė Vindašienė, gyvenimą 
praleidusi bemokydama vaikus, 
dabar einanti LB Vidurio apy
gardos pirmininkės pareigas, 
pravedė pašnekesį apie mokyk
las ir jų svarbumą lietuvybės 
išlaikymui. Lietuviu kalbos lite
ratūros mokymas nėra sumažė
jęs, nors Lietuva yra jau laisva. 
Ypatingą dėmesį dabar reikia 
kreipti į lietuvių kalbos gry
numą. Lietuvoje šiuo metu į

tiniai ir už vaistus bei medici
ninę pagalbą — 18,229 dol. Ki
tiems kraštams — 1,500 dol., 
Vasario 16 tos gimnazijai kartu 
su būrelių aukomis - 21,092 dol.

Kaip praeityje taip ir šį rudenį 
BALFo tradicinio vajaus metu 
spalio ir lapkričio mėn. BALFo 
aukų rinkėjai aplankys gera
darius lietuvius, BALFo rėmė
jus asmeniškai ar laiškais. As
meniškai aplankyti darosi vis 
sunkiau ir sunkiau, tad daugu
moje tai bus atlikta laiškais. 
Kiek bus surinkta aukų tiek ir 
bus pamaitinta alkanų, kurių 
pietūs kainuoja tik penkias
dešimt centų. Aukoti BALFui 
yra mūsų žmoniško kilnumo ir 
tautinio sąmoningumo pareiga.

K. Brž.

mūsų kalbą yra įpinta daug sve
timų žodžių, nemokant svetimos 
kalbos, kartais net sunku su
prasti, ką norima pasakyti. Ji 
dėkojo mokytojams, kad jie, nors 
ir gaudami mažą atlyginimą, 
neapleidžia mokyklų, bet sten
giasi auklėti jaunąją kartą Lie
tuvai.

Ji taip pat kvietė jungtis į 
Lietuvių Bendruomenę ir akty
viai dalyvauti jos veikloje.

Programą tęsė solistas Danie
lius Sadauskas. Kai kurias dai
nas akompanavo jo duktė Ieva.
Ji žada studijuoti mediciną; 
muzika yra tik antraeilis užsi
ėmimas. Solistas parašė muziką 
Antano Baranausko sukurtai 
poemai „Anykščių šilelis”, 
kurią atliko, akompanuojant Ri
čardui Šokui. Solistas dainuoda
mas sukūrė tikrą šilelio vaizdą 
ir jame esančių gyvūnų, paukš
čių „kalbas” ir medžių ošimą. 
Galima teigti, kad tokį „Anykš
čių šilelio” pristatymą išgirdo
me pirmą kartą. Solistas D. Sa
dauskas važinėja po Lietuvą ir 
jos mokyklas, savo dainomis 
garsina A. Baranausko ir Vie- 
nožindžio kūrinius.

Po to Elena Sirutienė pakvie
tė prelatą Kazimierą Vasiliaus
ką, Vilniaus katedros kleboną, 
kuris atvyko iš Lietuvos į Švč.
M. Marijos Gimimo bažnyčią, 
Marųuette Parko apylinkėje, 
pravesti Šiluvos atlaidus.

Prelatas K. Vasiliauskas 
trumpai papasakojo apie Sibiro 
lageriuose praleistus 20 metų. 
Jam esant kalėjime, išvežė abu
du tėvus į vergų lagerius, esan
čius Sibiro platybėse. Daug' 
žmonių žuvo', tik atsidavimas 
Dievui ir pasiryžimas grįžti 
Lietuvon įgalino kai kuriuos 
grįžti Tėvynėn, bet ir čia okupa
cinė valdžia darė sunkumus įsi
kūrimui. Jam taip pat teko va
dovauti grupei asmenų, norėju
sių pargabenti mirusių žmonių 
kaulus iš tolimo Sibiro, bet dau
gelio asmenų kaulų nebuvo ga
lima surinkti, nes jie yra išbars
tyti šaltosios tundros platybėse.

Pabaigai buvo parodyta vaiz
dajuostė apie Panevėžio miestą.

Esame dėkingi Socialinio sky
riaus vedėjai Birutei Jasaitienei 
už pastangas pagražinti jos 
aplinką ir suteikti paslaugas 
gausiems lankytojams. Ačiū ir 
Elenai Sirutienei už įvairių 
programų rengimą popiečių lan
kytojams. Ji taip pat ad
ministruoja „Pensininką” ir 
kviečia visus šį, įdomybių pilną 
leidinį, užsiprenumeruoti. Di
džiausias ačiū priklauso jo re
daktoriui Karoliui Milkovaičiui, 
gyvenančiam tolimoje Califomi- 
joje, už žinių surinkimą „Pensi
ninko” žurnalui.

Negalima apleisti „Sekly
čios”, neparagavus jos šeimi
ninkių pagaminto valgio. Val
gant ir po jo, daugelis įsijungė 
į grupines diskusijas ir nesisku
bino grįžti į savąsias sodybas.

Ant. Paužuolis

Visą spalio mėnesi šiokia
dieniais, 20 minučių prieš ry
tinių šv. Mišių pradžią (Mišios 
prasideda 8 vai. r.), Pal. Jurgio 
Matulaičio misijos bažnyčioj^ 
kalbamas rožančius.
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