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Ryga, spalio 15 d. (NYT) — Po 
Latvijos Seimo rinkimų visų 
nustebimui tarp stipriausių da
lyvių derybose dėl naujosios 
Latvijos vyriausybės atsidūrė 
tik prieš trejus metus Latvijos 
pilietybę gavęs vokietis, kuris 
nemoka latviškai ir kuriam Vo
kietijoje gresia byla už rasinės 
neapykantos kurstymą, rašo 
Stephen Kinzer „The New York 
Times” laikraštyje.

Stebinantis politiko Joachim 
Siegerist pasisekimas prieš dvi 
savaites įvykusiuose Latvijos 
Seimo rinkimuose davė jam įta
kingą poziciją Latvijos politiko
je, net ir jei nelaimės vietos jos 
vyriausybėje.

Latvijos prezidentas Guntis 
Ulmanis, ramindamas baimę, 
kad Siegerist pergalė rodanti, 
jog Latvijos pažanga einant į de
mokratiją gali sustoti, penkta
dienį paskelbė, kad Latvija ofi
cialiai pasiprašė narystės Euro
pos Sąjungoje. Ji — pirmoji iš 
Baltijos šalių tai padariusi, nors 
Lietuva pirmesnė pradėjo kalbė
ti apie savo posūkius ta linkme. 
„Šis dokumentas yra mūsų at
sakymas į abejones, išreikštas 
už mūsų šalies ribų”, pasakė 
prezidentas Guntis Ulmanis, 
pranešdamas apie Latvijos ofi
cialų ES narystės prašymą.

Neaiškumai apie Latvijos 
kryptį iškilo tuo metu, kai ir ki
tose Baltijos šalyse kyla nera
mumo ženklai, rašo Kinzer. 
Spalio 11d. suiro Estijos vyriau
sybė, o Lietuvoje opozicinės par
tijos Seime šaukiasi vyriausy
bės atsistatydinimo.

Latvijos Seimo rinkimų rezul
tatai daug kur buvo aiškinami 
kaip senosios valdžios atmeti
mas, o ne kurios naujos krypties 
Latvijai pasirinkimas. Rugsėjo 
30 — spalio 1 dienomis vyku
siuose Seimo rinkimuose Joa
chimo Siegerist prieš metus 
įkurta partija „Už Latviją” 
laimėjo 15% visų balsų — dvigu
bai tiek, kiek parodė prieš rin
kimus pravestos apklausos. Tai 
šią partiją pastatė į antrą vietą 
po Demokratų Partijos — cent
ristinė partija, linkusi į kairę — 
kuri surinko 15.3% balsų. Val
dančioji Latvijos Kelio partija 
atsidūrė trečioje vietoje, surin
kusi 14.6% balsų.

Nepriklausomybės atgavimo 
eforijai išblėsus, latviai dabar 
daugiau dėmesio skiria kasdie
ninio pragyvenimo problemoms. 
Politiniai skandalai sustiprino 
populiarią nuomonę, kad naujoji 
politinė ir ekonominė sistema 
netarnauja daugumos intere
sams. „Siegerist laimėjo, saky
damas kad 80% šio krašto poli
tikų yra susitepę korupcija (ir 
tai greičiausia tiesa) ir kad ig
noravimas gyventojų tikrų so
cialinės pagalbos poreikių yra 
labai blogas dalykas”, pasakė 
vienas aukštas europietis diplo
matas Rygoje.

„Man atrodo, kad jį dar gali
ma suvaldyti”, kalbėjo diploma
tas. „Jis yra pavojingas, ne 
būtinai kaip asmuo ar kaip po
litinis vadas, bet dėl to, kad jei 
kitos partijos šalyje nėra pakan
kamai išmintingos, kad mokė
tų išskaityti ką jis rašo ant sie
nos, gali kilti pavojus”, jis sakė.

„Aštuoniasdešimt procentų 
žmonių gyvena skurde, 12% su
daro savotišką vidurinę klasę, o 
likę 8% yra begėdiškai turtingi 
ir tą demonstruoja. Jei valdžia 
nieko nedarys, užtikrinant, kad 
neturtingieji gautų ne tik duo
nos, bet ir pieno retkarčiais, jei 
jie nesukurs šiokios tokios socia
linės pašalpos programos, tas

nepasitenkinimas, kuris nulė
mė Siegeristo laimėjimą, gali iš
augti į „sprogimą”.

Joachim Siegerist išpopulia
rėjo Latvijoje kaip valgyklų 
vargšams kūrėjas, maisto, dra
bužių ir vaistų vargšams ypatin
gai seneliams, dalintojas. Rinki
minėje kampanijoje jis žadėjo 
Latviją išvesti iš „gilaus vargo”, 
garantuojant stabilią valiutą, 
panaikinant korupciją, paša
linant konfliktus dėl darbo, re
miant žemės ūkį ir „teisėtvar
ką”. Neaiškus jo lėšų šaltinis, 
nors vietiniai laikraščiai spėlio
ja, kad jį remia kraštutinių de
šiniųjų grupės Vokietijoje.

Vokietijoje J. Siegerist 1968 
m. įkūrė organizaciją, pasivadi
nusią „Vokietijos konservato
riai”, kuri, anot jo pasišventė 
kovoti prieš „fanatiškus žydus 
Izraelyje” ir apsaugoti Vokie
tiją, kad ji „nepaskęstų užsie
niečių tvane”. Vėliau jis įsijun
gė į akciją iš kalėjimo išvaduoti 
buvusį nacių vadą Rudolf Hess, 
kuris buvo nuteistas kalėti iki 
gyvos galvos. 1989 m. jis 
Hamburge gavo 11,000 dol. nuo
baudą, kad apšmeižė kanclerį 
Willy Brandt, pavadindamas jį 
„išdaviku ir nusikaltėliu”.

1990 m. nelaimėjęs vietos Vo
kietijos Bundestage, 1991 m., 
Latvijai tapus nepriklausoma, 
išvyko į Latviją ten bandyti 
politinės laimės. 1992 m. gavo 
Latvijos pilietybę, galėdamas 
pasilikti ir Vokietijos piliečiu. 
1993 m. laimėjo vietą Latvijos 
Seime. Ta partija, kurios sąraše 
kandidatuodamas laimėjo vietą 
Seime — Latvijos Tautinės Ne
priklausomybės Judėjimas — 
netrukus atėmė jam narystę, 
nes jis nevykdė jos programos. 
Vėliau jis buvo pašalintas ir iš 
Seimo už chronišką posėdžių ne- 
lankymą.

Pernai Vokietijoje teismas 
Siegerist nuteisė 18 mėnesių 
kalėjimo už rasinės neapykan
tos kurstymą. Bet Siegerist pa
davė prašymą į apeliacinį teis
mą ir dabar laukia to sprendi
mo. Jis yra pareiškęs, kad su
grįš į Vokietiją išgirsti teismo 
sprendimą, tačiau bet kuriuo 
atveju kandidatuos į Latvijos 
prezidentus ateinančiais metais.

Šiemet daugiausia už Siege
rist balsavo jauni žmonės ir pen
sininkai, kurių pensijos vidur
kis — maždaug 65 dol. į mėne
sį. Pagal oficialius statistinius 
apskaičiavimus — tai tik pusė 
minimaliam pragyvenimui rei
kalingos sumos.

Stephen Kinzer pastebi, jog 
Siegeristo laimėjimas parodo ir 
Latvijos pilietybės įstatymų ne
paprastas ypatybes. Pagal tuos 
įstatymus dauguma Latvijos ru
sų, kurie sudaro trečdalį Latvi
jos 2.5 milijonų gyventojų ir 
kurie visą gyvenimą gyveno 
Latvijoje, negali gauti Latvijos 
pilietybės, o Vokietijos pilietis, 
kuris net nekalba latviškai, 
gauna Latvijos pilietybę, nes jo 
tėvas yra latvis.

Pasisakyme korespondentui 
Latvijos prezidentas išreiškė 
susirūpinimą Siegeristo laimė
jimu: „Daug žmonių stato klau
simą: Anksčiau viską gaudavo
me nemokamai, tai kodėl dabar 
turime mokėti?” Jis toliau kal
bėjo: „Ateina kas nors ir sako, 
kad duos bananų, vaistų ir viso 
ko reikia geram gyvenimui — už 
dyką. Žmonės už tą pabalsavo. 
Tai rodo, kaip sunku pokomu
nistinėms šalims sugrįžti į ci
vilizuotą Europą”, kalbėjo pre
zidentas.

„Rinkimai taip pat davė sig-

Rugsėjo 7 d. prie Vytauto Didžiojo karo muziejaus buvo iškilmingai pasitikti generolo Vlado Nagevičiaus, muzie
jaus įkūrėjo, ir jo žmonos Veronikos palaikai. Palaikų sutikimo ceremonijoje dalyvavo Kauno įgulos, Vytauto Didžiojo 
atskiro jėgerių bataliono ir SKAT kariai, birutietės, Atsargos karininkų, Šaulių Sąjungos nariai, kitų karinių 
organizacijų bei Krašto apsaugos, Kultūros ir Sveikatos apsaugos ministerijų atstovai. Rugsėjo 8 d., išlydint palaikiu 
į Kretingą laidojimui, griaudėjant istorinio pabūklo šūviams, buvo pakeltos Vytauto Didžiojo ir Vyčio kryžiaus 
vėliavos.

Nuotr. Prano Abelkio

Krikščionys demokratai 
susirūpinę amb. A. Venskaus 

likimu
Vilnius, spalio 17 d. (AGEP) 

— Lietuvos Krikščionių Demo
kratų Partija atviru laišku krei
pėsi į prezidentą Algirdą 
Brazauską, pareikšdama susirū
pinimą dėl Lietuvos ambasado
riaus Europos Sąjungoje Adolfo 
Venskaus galimo atleidimo.

Krikščionių Demokratų Parti
jos valdybos pirmininko, Seimo 
nario Povilo Katiliaus laiške 
pabrėžiamas, kad ambasadorius 
Adolfas Venskus „dvejus metus 
buvo laikomas nežinioje, nuolat 
jam užsimenant apie būsimą at
leidimą”. Apie priimtą sprendi
mą jam nebuvo pranešta, o nau
jojo ambasadoriaus skyrimas 
pradėtas jam nežinant. „Šitokiu 
būdu, ištikimai tarnavusiam pa
reigūnui buvo išreikštas nepasi
tikėjimas dar prieš atleidžiant 
jį iš pareigų”, pažymima laiške 
prezidentui.

Krikščionys demokratai tei
gia, kad tai vieningai, nepaisant 
partinės priklausomybės, pa
smerkė visi Seimo Užsienio 
reikalų komiteto nariai.

„Bet kokias padorumo ribas”, 
pasak krikščionių demokratų,

Seimas ratifikavo 
branduolinio saugumo 

konvenciją
Vilriius, spalio 17 d. (AGEP) 

— Antradienį Seimas ratifikavo 
Branduolinio saugumo konven- 
cįją, kurią kovo 29 d. Vienoje pa
sirašė Lietuvos vyriausybė. 
Konvencija siekia išlaikyti 
aukštą branduolinio saugumo 
lygį visame pasaulyje ir sukur
ti veiksmingas apsaugos prie
mones branduoliniuose įrengi
niuose, kad visuomenė ir aplin
ka būtų apsaugota nuo pavojin
gos jonizuojančios radiacijos ir 
kad būtų išvengta branduolinių 
avarijų.

„Ši konvencija įsigalios tada, 
kai ją ratifikuos 21 valstybė, 
tarp jų ir 17 turinčiųjų bran
duolinius įrenginius”, pasakė 
Energetikos ministerijos sekre-

nalą Vakarams. Iki šiol girdėjo
me tik, kad reikia remti Rusi
jos demokratus, bet nieko nebu
vo sakoma apie Latvįją, Estiją 
ir Lietuvą. Jei mūsų tarpe esan
tys demokratai nebus remiami, 
įsigalės tamsios jėgos.

pranoko užsienio reikalų mi
nistras, nors ir nesėkmingai, 
kelis kartus mėginęs „panau
doti partinės drausmės mecha
nizmus, kad išgautų užsienio 
reikalų komiteto pritarimą am
basadoriaus A. Venskaus atlei
dimui”.

„Permainų ambasadoje prie
žastys paskelbiamos kaip „pro
fesionalų komandos” forma
vimas, ministerįja pareiškia 
ketinanti stiprinti misiją. Užuot 
parodžius pagarbą ir tinkamai 
įvertinus misijos darbą, 
atvedusį į asocijuotos narystės 
Europos Sąjungoje sutarties 
pasirašymą, ambasadorius ir jo 
bendradarbiai paskelbiami „ne- 
profesionalais”, pažymi krikš
čionys demokratai ir kaltina 
Užsienio reikalų ministeriją 
griebimusi „atviro politizavi-
__ _ Vmo .

Adolfas Venskus seniai daly
vauja krikščionių demokratų 
veikloje ir yra daug prisidėjęs 
prie partijos tęstinumo.

Ambasadorius Lietuvoje vy
riausybės teikimu skiria ir 
atleidžia! šalies prezidentas.

torius Saulius Kutas. Todėl jos 
ratifikavimas Lietuvos Seime 
turi, jo nuomone, didelę reikšmę 
jos įsigaliojimui tarptautiniu 
mastu.

„Lietuva parodė pasauliui sa
vo nusiteikimą Ignalinos atomi
nę elektrinę naudoti, laikantis 
visų reikiamų normų bei taisyk
lių, ir imasi atsakomybės užjos 
veiklą. Ratifikuodami šitą doku
mentą, pareiškėme apie savo at
virumą visam pasauliui, bran
duolinės energetikos visuome
nei įsipareigojome aktyviai da
lyvauti įgyvendinant konvenci
jos numatytas priemones”, sakė 
Saulius Kutas.

Pasak jo, konvencijos ratifika
vimas rodo norą užmegzti gerus 
kaimyninius santykius, nes 
branduolinės avarijos nėra 
vienos valstybės reikalas. Ener
getikos ministerijos sekretorius 
mano, jog Lietuvai neprisijun
gus prie šito susitarimo, atšal
tų Lietuvos santykiai su Tarp
tautine Atominės Energijos

Japonįja prašo
JAV pasiaiškinti 
dėl šnipinėjimo

Tokijas, spalio 16 d. — Japo
nija pirmadienį pareiškė gilų 
susirūpinimą dėl žinios, kad 
JAV centrinė žvalgybos agentū
ra CLA šnipinėjo, vykstant JAV 
ir Japonijos deryboms dėl auto
mobilių importo ir eksporto ir 
prašo, kad JAV informuotų, ar 
žinia teisinga. Spalio 15 d. „The 
New York Times” laikraštis 
pranešė, kad ČIA klausėsi Japo
nijos pareigūnų bei automobilių 
firmų įgaliotinių ir tą informa
ciją perdavė JAV prekybos sek
retoriui Mickey Cantor, jam tei
kiamuose kasdieniniuose prane
šimuose, vykstant labai įtemp
toms deryboms su japonais Ge- 
nevoje. Cantor stengėsi iš ja
ponų išgauti geresnes prekybos 
sąlygas JAV gamybos automo
biliams ir automobilių dalims, 
parduodamiems Japonijoje.

„Žinoma, šis reikalas tikrai 
nėra labai malonus”, pasakė 
Japonijos prekybos ministras 
Ryutaro Hašimoto, kuris atsto
vavo Japonijai derybose Gene- 
voje ir kuris dabar vadovauja 
didžiausiai politinei partijai Ja
ponijoje, kuri dalyvauja ir vy
riausybinėje koalicijoje.

Japonijos vyriausybės pasek- 
retorius Hiroyuki Sonoda pa
reiškė esąs „giliai susirūpinęs” 
sužinojęs žinią apie šnipinėjimą 
ir pacitavo užsienio ministrą 
Yohei Kono, kuris sakęs, kad 
Japonija turėtų pareikšti protes
tą Vašingtonui, jei pasirodytų, 
kad žinia teisinga.

Gedimino pilis vėl 
atvira lankytojams
Vilnius, spalio 17 d. (Elta) — 

Antradienį, po beveik pusmetį 
trukusio kapitalinio remonto, 
lankytojams vėl atvėrė duris 
sostinės simbolis — Gedimino 
pilies bokštas. Čia įrengtą nau
jąją ekspoziciją pirmieji apžiūrė
jo prezidentas Algirdas Brazaus
kas, Seimo pirmininkas Česlo
vas Juršėnas, ministras pirmi
ninkas Adolfas Šleževičius, vy
riausybės nariai, kultūros įstai
gų vadovai.

Lietuvos valstybiniam muzie
jui priklausančio bokšto ekspo
zicija pakeista po beveik trijų 
dešimtmečių.

Agentūra ir su branduolinius 
įrengimus turinčiomis valstybė
mis.

Lietuvoje paminėtas 
Jungtinių Tautų 

jubiliejus
Vilnius, spalio 17 d. (AGEP) 

— Per ketverius narystės Jung
tinėse Tautose metus Lietuva 
„dar neįveikė naujokams būdin
gų sindromų, kartais elgdama
si patikliai, o kartais — įtariai”, 
kalbėjo užsienio reikalų minist
ras Povilas Gylys, antradienį 
pradėdamas dviejų dienų konfe
renciją „Jungtinių Tautų Orga
nizacija: Lietuvos dalyvavimas 
jos veikloje”, kurią surengė 
Jungtinių Tautų 50-mečio mi
nėjimo Lietuvoje nacionalinis 
komitetas ir Lietuvos Užsienio 
reikalų ministerija. Vilniuje 
surengta konferencija skirta 
Jungtinių Tautų jubiliejui, ku
ris visame pasaulyje bus mini
mas spalio 24 dieną.

Pasak ministro Povilo Gylio, 
„Visi mes esame kosminio lai
vo, vadinamo žeme, keleiviai ir 
turime rūpintis, kad laivo įgula 
būtų saugi, sveika, aprengta”. 
Užsienio reikalų ministro nuo
mone, būtent Jungtinės Tautos 
„užtikrina saugų šio laivo skry
dį”.

Daugiau kaip 60 metų diplo
matine veikla užsiėmęs Lietu
vos atstovas Prancūzijoje ir JAV 
Stasys Antanas Bačkis apžvelgė 
Jungtinių Tautų įkūrimo isto
riją, prisiminė ilgus dešimt
mečius trukusį Lietuvos kelią į 
šią organizaciją.

Lietuvos nepaprastasis ir įga
liotasis ambasadorius Jungti
nėse Tautose Oskaras Jusys 
konferencijoje pabrėžė, kad 
1991 m. rugsėjo 17 d., Lietuvai 
tapus šios organizacijos nare, vi
sos 159 jai priklausančios vals
tybės tuo būdu pripažino Lietu
vos valstybingumą ir užtikrino 
jos suverenumą. Lietuvai taip 
pat buvo suteikta galimybė kal
bėti apie savo problemas tarp
tautiniuose forumuose, pažymė
jo diplomatas.

Nemažai dėmesio savo prane
šime Oskaras Jusys skyrė Jung
tinių Tautų taikos palaikymo 
pajėgoms. Anot ambasadoriaus, 
nepaisant prieštaringų vertini
mų, misijos pasirodė esančios 
reikalingos ir reikšmingos. Dip
lomatas sakė, JT pareigūnų gir
dėjęs palankių Lietuvos taikos

Lietuvos premjeras lankosi 
Maltoje

Vilnius, spalio 13 d. (AGEP) 
— Maltos ministras pirminin
kas Edward Fenech Adami pa
žadėjo Lietuvai visokeriopą 
paramą integruojantis į Euro
pos Sąjungą, ketvirtadienį susi
tikęs su Lietuvos premjeru 
Adolfu Šleževičiumi. Lietuvos 
vyriausybės delegacija nuo ket
virtadienio vieši Maltoje su 
oficialiu vizitu.

Spalio 12 d. A. Šleževičius su
sitiko ir su Maltos užsienio rei
kalų ministru Guido de Marco. 
Susitikimuose aptarti dvišalis 
bendradarbiavimas bei šalių po
zicijos integruojantis į Europos 
Sąjungą, praneša vyriausybės 
spaudos atstovas.

Malta, kaip ir Lietuva, dery
bas dėl tikrosios narystės Euro
pos Sąjungoje ketina pradėti iš 
karto po ES tarpvyriausybinės 
konferencijos kitais metais. Su
sitikimuose A. Šleževičius sakė, 
jog Malta svarbi Lietuvai kaip 
būsima partnerė Europos Sąjun
goje. Abi šalys nori plėsti 
ekonominius ir prekybos ryšius 
ir pasirašyti atitinkamas sutar
tis. Šio vizito metu pasirašyta

palaikytojų darbo vertinimų 
Ambasadoriaus manymu, Lie
tuva turėtų daugiau dėmesio 
skirti Genevoje įsikūrusiai JT 
Ekonominei komisijai, kurian
čiai programas valstybėms, pe
reinančioms iš planinės į rinkos 
ekonomiją.

Paradoksalu, kalbėjo Jusys, 
bet minėdamos savo jubiliejų, 
Jungtinės Tautos išgyvena fi
nansinę krizę, susidariusią dėl 
to, kad valstybės nesumoka na
rystės mokesčių. Šios organiza
cijos vadovybė esanti priversta 
rengti mažiau konferencijų, ma
žinti darbuotojų skaičių.

Konferencijos prelegentų tar
pe buvo Jungtinių Tautų įgalio
tasis koordinatorius ir JT 
Vysty mo programos įgaliotasis 
atstovas Lietuvoje Cornelius 
Klein, Lietuvos istorijos bei 
Tarptautinių santykių ir poli
tikos mokslų institutų, Vilniaus 
universiteto, vyriausybės, mi
nisterijų ir nevyriausybinių in
stitucijų atstovai.

Pagrindinės pranešimų temos 
— žmogaus teisių apsauga, kul
tūros vaidmuo, mokslas ir stu
dijos, Lietuvos veikla JT taikos 
palaikymo operacijose, moterų 
teisės, pabėgėlių ir migracijos 
problema, sveikatos apsauga.

Jungtinės Tautos įkurtos 
1945 m. kaip kolektyvinio sau
gumo organizacija, kurios na
riai įsipareigoja spręsti tar
pusavio ginčus taikiu būdu, 
tarptautiniuose santykiuose at
sisakyti jėgos ar grasinimo ir 
imtis bendrų priemonių prieš 
agresorių.

Šiuo metu 184 valstybės pri
klauso Jungtinėms Tautoms. 
Pagrindinės JT institucijos: Ge
neralinė Asamblėja, Saugumo, 
Ekonominė, Socialinė ir Globos 
tarybos, Tarptautinis teismas.

Lietuva turi nuolatinę atsto
vybę prie Jungtinių Tautų Niu
jorke, kuriai nuo 1991 metų 
vadovavo ambasadorius Anice
tas Simutis, o nuo praėjusių me
tų rugsėjo Lietuvos ambasado
rius prie Jungtinių Tautų yra 
Oskaras Jusys. Lietuva daly
vauja vienuolikos specializuotų 
JT agentūrų darbe.

Lietuvos ir Maltos bevizio vyki
mo sutartis.

Ketvirtadienį A. Šleževičius 
dalyvavo „Mediterranean 
Crans Montana” forume, kuris 
skirtas Europos ir Viduržemio 
jūros šalių bendradarbiavimui. 
Diskusijose, kurias tiesiogiai 
transliavo „EuroNews”, Lietu
vos premjeras supažindino su 
šalies ekonomijos padėtimi ir 
pagrindinėmis užsienio politi
kos kryptimis. Forumo dalyviai 
klausinėjo A. Šleževičiaus apie 
Lietuvos investicijų skatinimo 
politiką.

Pirmąją vizito dieną Adolfas 
Šleževičius lankėsi Maltos uos
te, kuriame įkurta laisva preky
bos zona.

KALENDORIUS

Spalio 19 d.: Šiaurės Ameri
kos kankiniai, jėzuitai mis
ionieriai šv. Jonas Brebeauf ir 
ŠV. Izaokas Jogues (mirė 1647 
m.); Akvilinas, Gritė, Sangėla.

Spalio 20 d.: Šv. Paulius Kry
žiaus (1694-1775); Vendelinas, 
Irena, Artemas, Gedainis, 
Saulė.
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LIETUVIŲ TELKINIAI
DETROIT, MI
ŠV. ANTANO PARAPIJOS 

GEGUŽINĖ
I

Šv. Antano parapijos geguži- 
nė-piknikas vyks sekmadienį, 
spalio 29 d. Parapijiečiai ir vi
suomenė kviečiami po šv. Mišių 
pasilikti parapijos patalpose,kur 
šeimininkės visus vaišins ska
niais valgiais. Bus ir vertingų 
laimikių laimėjimai. Gegužinės 
pagrindiniai rengėjai yra aukų 
rinkėjų komitetas.

AUKOKIME BALFUI

Spalio mėnuo Detroite yra 
BALFo mėnuo, nes visą šį mė
nesį renkamos aukos pagalbos 
reikalingiems lietuviams bet 
kuriame pasaulio krašte. Aukas 
BALFui galima įteikti BALFo 
aukų rinkėjams, sekmadieniais 
budintiems Šv. Antano ir Dievo 
Apvaizdos parapijose.

HOTRŲ SEIMOS ŠVENTE

Spalio 14 d. Walter ir Stella 
Hotrai minėjo savo vedybų 50 
metų sukaktį. Ta proga Dievo 
Apvaizdos bažnyčioje buvo au
kojamos šv. Mišios. Hotrai yra 
veiklūs Lietuvos Vyčių, Mot< rų 
sąjungos ir kitų organizacijų na
riai. Linkime jiems dar daug 
laimingų metų.

lm

VASAROS SEZONO 
UŽDARYMAS 
„PILĖNUOSE”

„Švyturio” jūrų šaulių kuopos 
broliai ir sesės, jų draugai ir bi
čiuliai spalio 15 d. suvažiavo 
„Pilėnų” stovyklavietėje švęsti 
vasaros sezono uždarymą. Nors 
oras buvo vėsokas, visi džiaugė 
si gražia gamtos aplinka — me
džių spalvingumu.

Onutė Selenienė ir jos talki
ninkės prigamino įvairių mais
to gaminių, o Stasio Butkaus 
šaulių kuopos vadas Jonas Šos- 
takas kepė ant anglių viščiukus. 
Stipresnių gėrimų barą tvarkė 
Mykolas Abarius. Buvo ir gau
sių laimikių paskirstymas, kurį 
pravedė Vida Kinčienė ir Lil- 
lian Petravičius.

„Švyturio” jūros šaulių kuo 
pos vadas Mykolas Abarius pa
sveikino visus atsilankiusius. 
Padėkojo už dovanas laimėji
mams, pinigines aukas ir vi
siems prisidėjusiems prie šio 
renginio pasisekimo. Visi džiau
gėsi maloniai praleista popiete 
gamtoje.

Regina Juškaitė

BALTIMORE, MD
PARAPIJOS REIKALAI

Baltimorės arkivyskupijos 
valdytojas kardinolas William 
Keeler praėjusių metų pabai
goje „numetė bombą” į Šv. Al
fonso lietuvių parapiją. Vienu 
rankos mostu, ar raštu, išleido 
į pensiją kleboną kun. John 
Barbernitz ir lietuvių reikalams

Rugsėjo 22 24 d Mackinac saloje, Michigan, respublikonų vadų konferencijoje 
dalyvavę (iš kairės): Rayan Ambrazaitis, Daina Anužienė ir Andrius Anužis.

Nuotr. Jono Urbono

kapelioną kun. K. Pugevičių. 
Abu buvo iš parapijos išsiųsti — 
klebonas į Alabamą, o kun. K. 
Pugevičius perkeltas į Šv. An
tano parapiją čia, Baltimorėje. 
Jam specialiu leidimu buvo leis
ta atvažiuoti į Šv. Alfonso 
parapiją aukoti šv. Mišias lietu
viškai sekmadieniais, 8:30 vai. 
ryto. Parapijoje pasiliko tik kun. 
Paul Holthaus, kuris nemėgsta 
lietuvių ir tuo pačiu kun. K. Pu- 
gevičiaus.

Šv. Alfonso parapijos likimas 
pakibo ore, kadangi bažnyčia 
yra miesto centre, o parapijiečių 
dauguma priemiesčiuose ir 
dalyvavimas Mišiose kiekvieną 
sekmadienį pasidaro proble
matiškas.

1995 m. rugpjūčio 24 d.
,,Drauge” išspausdintame 
straipsnyje „Šventovė ar parapi
ja” rašiau apie Baltimorės lietu
vių parapijiečių pastangas iš
saugoti savo lietuvišką parapiją. 
Nuo 1917 metų lietuviams pri
klausiusi Šv. Alfonso bažnyčia 
paskelbta šventove (shrine) ir 
mūsų tos parapijos narių liki
mas pasidarė neaiškus. Nuo pat 
ankstyvo pavasario parapijos 
komitetas nenuleido rankų — vis 
beldėsi į vyskupijos duris, kad 
paliktų lietuvius Šv. Alfonso 
šventovės parapijoje. Komiteto 
pastangos neliko nepastebėtos 
ir Baltimorės arkivyskupijos 
kardinolo W. Keeler.

1995 m. rugpjūčio 23 d. kun. 
Pugevičius gavo iš kardinolo 
laišką. Čia pateikiamas verti
mas iš anglų kalbos:

„D.G. Kun. K. Pugevičiui
Šv. Antano klebonija 

Mielas Pugevičiau,
Noriu raštu patvirtinti, kad 

Jums išėjus į pensiją, man džiu
gu Jus formaliai paskirti pasto
racinei tarnybai Baltimorės 
arkivyskupijos lietuviams, su 
kanonišku Baltimorės Šv. Al
fonso paranijos klebono pava
duotojo etavU Šis paskyrimas 
bus paskelbtas „Catholic 
Review” laikraščio rugpjūčio 3ū 
numeryje ir galioja tuoj pat.

Būtume dėkingi, jei raštu 
pripažintumėt šį paskyrimą 
gavę.

Jūsų plati patirtis, darbuo
jantis su lietuvių bendrijos pa
pročiais bei kultūra, per tiek 
daug metų ir toliau bus Jums 
naudinga šioje ypatingoje tarny
boje Baltimorėje.

Lai Didysis Gerasis Ganytojas 
ir toliau laimina Jūsų kuni
gišką tarnybą.

Nuoširdžiai Jūsų Kristuje,
(parašas) Kardinolas William 

Keeler
Baltimorės arkivyskupas”.

Ši žinia buvo labai džiaugs
mingai sutikta kunigo K. Puge- 
vičiaus, lietuviškų Mišių lanky
tojų ir visos Baltimorės lietuvių 
visuomenės. Tuojau prie baž
nyčios biuletenio pasirodė 
lietuvių ir anglų kalba kun. 
Kazimiero Pugevičiaus reda
guojamas atskiras lietuvių 
gyvenimo pranešimų lapas. Po 
poros savaičių kun. K. Pugevi
čius pradėjo lankyti parapijie
čius (kalėdoti) ir raginti 
neužmiršti šios parapijos, kad 
daug darbo įdėjusio komiteto

Rasa Matienė (kairėje) ir Marija Petrulytė-Strickland ruošiasi pravesti rankdarbių pamoką 
„Lankas *95” stovykloje, netoli Seattle, WA.

pastangos nenueitų niekais. Jis 
taip pat neužmiršta paraginti 
palaikyti ir Lietuvių namus, po 
kurių stogu randa prieglaudą 
ne tik muziejus su knygynu, bet 
ir visos lietuviškos organi
zacijos. Šiuo metu Baltimorės

Lietuvos Vyčių veikla 
r-

CENTRO VALDYBOS 
SUVAŽIAVIMAS

Lietuvos Vyčių centro valdy
bos posėdis š.m. spalio 14 d. 

lietuvių telkinyje yra gana daug vyk0 Philadelphijoje, Šv. Jurgio 
ligonių, kuriuos reguliariai parapijos salėje. Dalyvavo cent- 
aplanko ir suteikia dvasinį ro valdybos nariai iš Illinois, 
patarnavimą mūsų mielas kun. Maryland, Michigan, New Jer- 
K. Pugevičius. Mes visi turime sey; New Yorįc, Ohio, Pennsyl- 
prašyti Aukščiausiąjį teikti Jam Vania įr Rhode Island valstijų.
sveikatos, kad Jis dar daug 
metų galėtų mus dvasiškai stip
rinti ir moraliai remti.

LIETUVIŲ NAMAI

Kai Baltimorės senosios emig
racijos pasiryžėliai nutarė 
statyti savo namus, jie pasi
rinko centrą lietuvių apgyven
tos apylinkės. Tai buvo 1917 
metais. Tas centras pasiliko iki 
po Antrojo pasaulinio karo nau
jojo lietuvių antplūdžio. Šioje 
apylinkėje įsikūrė ir dauguma 
naujųjų ateivių, pradėdami 
„laikiną” gyvenimą, kol, užsidir
bę šiek tiek dolerių, išsikėlė į 
priemiesčius, nes čia labai pra
dėjo keistis gyventojai, svetimi 
mums savo kultūra ir papro
čiais. Taip per kelis dešimt
mečius šie namai atsidūrė 
svetimoje aplinkoje, kartu su 
ateinančia nešvara, vagystėmis, 
vandalizmu ir žudynėmis. Lie
tuviai pradėjo šalintis dėl 
baimės būti apiplėštais, sužeis
tais ar net ir nužudytais. 
Dauguma mūsų užsispyrusiai 
pasiryžę senosios emigracijos 
sunkiai uždirbtais pinigais pa
statytą lietuvių centrą išlaiky
ti.

Prieš porą metų įsikūręs apy
linkės komitetas, su policijos ir 
miesto seimelio pritarimu ir 
pagalba, stengiasi atstatyti 
tvarką ir saugumą šioje apy
linkėje. Lietuvių namų valdyba 
aktyviai prisideda prie šių pasi
ryžėlių veiklos, duodami ir 
pastogę susirinkimams. Pernai 
komiteto suruoštas Lietuvių 
namuose festivalis buvo gana 
sėkmingas. Šiais metais irgi 
rugsėjo 10 d. festivalis sutraukė 
apylinkės gyventojus, tik labai 
gaila, kad per mažai lietuvių 
atsilankė. Komitetas pageidavo 
lietuvių šokėjų grupės pasi
rodymo, bet vienetas po vasaros 
pertraukos dar nesusiorgani
zavęs ir negalėjo patenkinti 
apylinkės vaikų norų pamatyti 
lietuviškus šokius. Šie renginiai 
padeda Lietuvių namams Fi
nansiniai, nes baras, buvęs 
pagrindinis lėšų šaltinis, dabar 
yra nuostolingas. Pradėjus 
mažėti baro pajamoms, valdyba 
ruošdavo gegužines, jautienos ir 
austrių puotas. Po keliolikos 
metų ir šie renginiai pasidarė 
nuostolingi ir reikėjo rasti nau
jus pajamų šaltinius. Pasku
tiniais keliais metais dėmesys 
nukrypo į virtuvę: dabar penk
tadieniais galima už prieinamą
kainą pavalgyti pietus ir taip 
pat įvairiomis progomis sekma
dieniais paruošiami lietuviški

Iždininkas John Baltrus išsa
miai apibūdino C.V. 1995-96 
biudžetą.

ALTo suvažiavimas/konferen- 
cija vyks š.m. lapkričio 4 d. 
Čikagoje. Jame dalyvaus C.V. 
pirmininkė Evelyna Oželienė ir 
Lietuvos reikalų pirmininkas 
Vincas Boris.

83-sis metinis Lietuvos Vyčių 
suvažiavimas vyks 1996 m. rug
pjūčio 8-11 d. Brockton, Maasa- 
chusetts: jį globos Brocktono 1 
kuopa?

Tolimesnėje posėdžio eigoje 
buvo aptarti einamieji reikalai, 
vyko diskusijos, svarstymai ir 
nutarimai. Posėdis baigtas mal
da, sukalbėta kun. Juozo Ander- 
lonio. ' •

Šv. Mišias Šv. Jurgio bažny
čioje 5 vai. vak. aukojo kun. 
Juozas Anderlonis. Giedojo pa
rapijos choras. Po Mišių visi su
sirinko parapijos salėje, kur 
Szczepanski šeima paruošė gar
džią vakarienę.

Ateinantis centro valdybos po
sėdis numatytas šaukti 1996 m. 
kovo 23 d., Pittsburgh, PA; jį 
globos 19 kuopa.

DĖKOJAMA UŽ PAGALBĄ
’ j i . i ''

Kun. Leonas Jakimavičius, 
Alytaus Marijos Krikščionių 
Pagalbos parapijos klebonas 
rašo: „Savo vardu, savo parapi
jiečių vardu, mūsų Vilkaviškio 
vyskupijos vysk. Juozo Žemaičio 
vardu, noriu nuoširdžiai 
padėkoti už tiesiog stebuklu 
gautą labai vertingą siuntinį — 
uždarytos Detroito Šv. Petro- 
bažnyčios įrangą. Sį siuntinį 
gavome kaip tik Šv. Petro 
šventėje. Nors ir keista, tačiau 
tą pačią dieną buvo padėtas 
pirmasis mūsų statomos bažny
čios pamatų blokas. Mūsų nau
jos bažnyčios rūsyje ruošiamės 
įrengti koplyčią, kurioje žiemos 
metu vyks pamaldos. Šią koply
čią pavadinsime uždarytos Det
roito bažnyčios Šv. Petro vardu. 
Tegul tai bus mažas atlygi
nimas Jums, tegu toli uždaryta 
bažnyčia gyvuos pas mus Alytu
je. Tai pat dėkojame St. Perpe- 
tuas ir St. Hugo of the Hills 
parapijiečiams už padėvėtų dra
bužių siuntą. Telaimina Jus ge
rasis Dievas”.

minta šeimos ir artimų draugų 
kaip švelni ir mylinti asmenybė. 
Ilsėkis ramybėje šalia savo vyro 
šioje svetimoje, bet svečioje 
žemėje.

1995.9.30 netikėtai mirė Ona 
Bielskutė-Galinienė, palikdama 
vyrą Vytautą ir dvi dukteris — 
Helen ir Vytą, seserį Kuni
gundą Kučiauskienę bei kitus 
gimines. Niekas negali supras
ti Aukščiausiojo planų ir kodėl 
iš invalido vyro atimta jo nenu
ilstanti globėja ir prižiūrėtoja. 
Tą klausimą galima aiškiai 
matyti vyro skausmo pilnų akių 
išraiškoje. Kodėl? Kodėl? Kad ir 
per anksti pašauktai į amžino 
poilsio vietą, mes, likusieji, 
velionei meldžiame Dievo ža
dėtos ramybės.

J. Kardokas

Suvažiavimą globojo Philadel- 
phijos vyčių 3 kuopa, veikianti 
prie Šv. Jurgio parapijos.

Susirinkimo pradžioje, dvasios 
vadas kun. Juozas Anderlonis 
sukalbėjo maldą, pasveikino 
dalyvius ir palinkėjo sėkmingo 
posėdžio. L. V. 3 kuopos vardu 
pasveikino k-pos pirmininkas 
Juozas Druprįstas. Posėdžiui va
dovavo C.V. pirmininkė Eve- 
lyna Oželienė. Ji pasveikino 
naujus išrinktus C.V. narius ir 
komitetų pirmininkus.

Buvo perskaitytas prelato 
Algimanto Bartkaus laiškas iš 
Romos, tai padėka už piniginę 
paramą Šv. Kazimiero kolegijai, 
Romoje, už liturginių rūbų vajų 
(kuris buvo sėkmingas), ir jam 
asmenišką paramą.

valgiai. Priėš ketverius metus 
pradėjome1 šalpos Lietuvai 
darbą. Susitarę su Vilniaus 
buvusių Kalinių ir Tremtinių 
bendrija, siunčiame jiems įvai
rias suaukotas gėrybes, o per
siuntimo išlaidų apmokėjimui 
priimame šalpos siuntinius 
giminėms už nedidelę kainą; 
susidaręs pelnas naudojamas 
Lietuvių namų išlaikymui. 
Rugsėjo 16 ir 30 d. surinkome 
daugiau negu 600 dėžių drabu
žių ir maisto ir taip pat keliolika 
ramsčių (walkers) ir vežimėlių 
invalidams. Laivas išplaukė" 
spalio 7 diedą. Tremtinių Bend
rija ir Lietuvių namų administ
racija dėkoja visiems savano
riams, atlikusiems sunkų pa
krovimo ir kruopštų regist
racijos bei piniginio atsiskai
tymo darbą.

MŪSŲ MIRUSIEJI

1995.9.26 gausus būrys gimi
nių, draugų ir pažįstamų į am
žino poilsio vietą palydėjo dide
lės Bačanskų šeimos motiną, 
močiutę ir promočiutę Rozaliją 
Bačanskienę. Ji sulaukė gra
žaus 91 metų amžiaus, bet pa
skutinius metus buvo reikalin
ga nuolatinės priežiūros, kurią 
jai suteikė dvi jos dukterys: 
Bronė Folderauer ir Aldona 
Budienė. Darbui sunkėjant, jos 
išsikvietė iš Lietuvos velionės 
dukrą Laimą Meškauskienę, 
kuri atvyko vieną savaitę prieš 
mirtį. Be šių dviejų mylinčių ir 
pasiaukojančių dukterų dar liko 
du sūnūs. Vytautas ir Algis, 10 
vaikaičių ir 10 provaikaičių, 
daug kitų giminių Amerikoje ir 
Lietuvoje. Pagal šeimos paste
bėjimus, jų tėvelis Juozas, miręs 
maždaug prieš 10 metų, labai 
mylėjo savo tėvynę, o mamytė 
— mylėjo žmones. Ji bus prisi-
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Vyskupas Juozas Žemaitis, 
MIC, Vilkaviškio vyskupas 
rašo: „Su dideliu džiaugsmu 
kupina širdimi skubu pranešti, 
kad Jūsų konteineris su var
gonais ir kitais bažnyčios vidaus 
įrenginiais bei liturginiais 
reikmenimis laimingai pasiekė 
Lietuvą — birželio 30 d. rytą at
vyko prie Alytaus naujai 
statomos Marijos Krikščionių 
Pagalbos bažnyčios. Teatlygina 
gerasis Viešpats Jums visiems, 
kurie prisidėjote prie šio kilnaus 
sumanymo įvykdymo. Supran
tu kiek daug darbo įdėjote, kol 
išmontavote ir rūpestingai 
supakavote vargonus ir visus 
kitus daiktus, kiek daug 
kainavo konteinerio atsiun
timas į Lietuvą ir pristatymas 
į Alytų. Atjaučiu brolių lietuvių 
sielvartą, kad .buvo uždarytas
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IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINE CHIRURGIJA

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydyto|a

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

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

IL

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50»h Ava., Cicero

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgus
172 SchlHar 81., Elmburet. IL 60126 

706-641-2606
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais lai. 706-6341120

SURENDER LAL, MD
Specialybė — Vidaus ligos

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

Holy Crosa Pbyslclan Cantar 
6084 S. Archer, Chicago, IL 60639 

Tai. 312-884-4155 
Valandos pagal susitarimą

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

KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kadzla Ava., 
Chicago, III. 60852

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

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

šis lietuvybės ir tikėjimo židinys 
— Šv. Petro bažnyčia. Bet pasi- 
guoskite bent šia mintimi, kad 
Jūsų mylimos bažnyčios var
gonai, altorius, suolai ir kitas 
inventorius ir toliau tarnaus 
Dievo garbei ir Jūsų tėvynės 
Lietuvos žmonių dvasinei gero
vei... Su dėkingumu ir malda”.

Paruošė Regina Juškaitė

• Pirmasis Amerikos laivas 
„Columbia” 1787 m. rugsėjo 30 
d. išplaukė iš Bostono uosto 
kelionei aplink pasaulį;-

r r

• 1869 m. lapkričio 17 d.
atidarytas Suezo kanalas Egip
te. Jis sujungė Raudonąją ir 
Viduržemio jūrą.

• 1933 m. lapkričio 16 d.
Sovietų Sąjunga ir JAV užmez
gė diplomatinius santykius.

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

6686 8. Rldgetand Ava. 
Chteapo Mdga, IL 60416 

766-686-6622 
4146 W. 68rd 81.

312-736-7706

Cardlac Olagnoala, Lt d.
6132 S. Kadzla Ava.
Chicago, IL 60629 
Tai. 312-436-7700

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

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINES LIGOS 

CHIRURGIJA
1185 Dundaa Ava., Elgln, III. 60120 

Tai. (708) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tai. (706) 598 4055
Valandos pagal susitarimą

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kadzla

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

Vizitai apmokami Medicare
Kabineto tai. (312) 776-2880 

Namų 708-448 5545
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Communtly ligoninėms

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.Cj
Specialybe — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 8. Archer Ava. (prie Ausim) 

Valandos pagal susitarimą
Tai. (312) 585 7755

ARAS ŽLIOBA. M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA

’ AKIŲ LIGOS
Good Samarltan Madlcal Cantar 

Napervllla Campue
1020 E. Ogdan Ava., Sulta 310, 

Naparvllla IL 60663 
Tai. 708-527-0060

Valandos pagal susitarimą
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APKALTINTAS NE 
VISADA KALTAS

JUOZAS LISTAVIČIUS

Lietuvos Respublikos buvę 
politiniai kaliniai, kiti rezis
tentai ir tremtiniai gyvena 
skurdo, niekinirpo ir tolesnio 
kiršinimo laikotarpį.

1940-1990 metų Lietuvos pasi
priešinimo kova prieš okupan
tus nepripažįstama kaip teisėta 
tautos savigyna, o kovotojai už 
Lietuvos laisvę ir nepriklauso
mybę — kariais savanoriais. 
Bandoma buvusius kolaboran
tus padaryti vadinamais „tylia- 
siais rezistentais”, teigiamais 
kolaborantais, o okupacijas lai
kyti tam tikra Lietuvos valsty
bingumo forma.

Nekompensuojama genocido 
ir represijų aukoms Lietuvą 
okupavusių valstybių padaryta 
materialinė ir moralinė žala. 
Negrąžinamas dar likęs nekil
nojamas turtas. Sukurtos bu
vusių politinių kalinių bei 
tremtinių vergo darbu san
taupos ir gauta už kalinio laiką 
kompensacija LDDP valdžios 
nusavinta.

Lietuvos Respublikos vyriau
sybė šeštaisiais Lietuvos nepri
klausomybės metais sulaužė 
ankstesnės vyriausybės įsipa
reigojimus. Ji apribojo anksčiau 
taikytas genocido ir represijų 
aukoms įsigyjamų medikamen
tų lengvatas. Vietoj moralinės 
ir dalinės finansinės paramos 
gydymosi metu, genocido ir 
represijų aukos gali pasirinkti 
vien kelią į Anapilį.

Dar vienu pasityčiojimo mo
mentu tapo LDDP valdžios iš
reklamuotas nukentėjusiems 
asmenims, ypač politiniams 
kaliniams, kitiems rezistentams 
ir tremtiniams pensijų perskai
čiavimas. Absoliuti jų dauguma 
po pensijų perskaičiavimo gavo 
tik centus iš taip garsiai 
reklamuotos valstybinės socia
linio draudimo bazinio dydžio 
pensijos.

Šiuo metu tam tikra simboli
ne atsvara tolesniam genocido 
ir represijų aukų skurdinimui, 
niekinimui ir kiršinimui galėtų 
būti žalos dalinio kompensavi
mo išmokos žymiems kovoto
jams už Lietuvos laisvę ir nepri
klausomybę Lietuvos Respubli
kos rezistento vardo suteikimas, 
valstybinis apdovanojimas, 
valstybinių pensijų bei Lietuvos 
gyventojų genocido ir rezisten
cijos aukų rėmimo fondo lėšų 
pagal nuopelnus skyrimas. De
ja, LDDP valdžia ar jos staty
tiniai dauguma priemonių nau
doja ir lėšas skiria jiems pa
klusniems, o ne nusipelnusiems.

Ypatingo dėmesio vertas 
LDDP ir jos valdžios buvusių po
litinių kalinių, kitų rezistentų 
bei tremtinių tolesnis kiršini- 
mas. Tam panaudota naujų 
politinių partijų ir politinių 
organizacijų steigimo galimybė.

Tai paskatino dalį genocido ir 
represijų aukų be rimtesnių 
pamąstymų ir diskusijų priim
ti ne visai pamatuotus sprendi
mus. Trūkumas objektyvios in
formacijos vieniems, ar noras 
lengviausiu keliu patekti į 
valdžią kitiems užgožė valsty
binius reikalus. Galimybė tap
ti politikais per naujas partijas 
ar politines organizacijas suvilio

jo. Lietuvos Respublikos politi
nės ir ekonominės padėties ana
lizė, tiesos sakymas ar teigiama 
kitų partijų (Tėvynės Sąjungos, 
Lietuvos lenkų rinkimų akcijos 
— pirmoji nepanaikino Lietuvos 
Sąjūdžio, antroji — Lietuvos 
lenkų sąjungos) steigimo patir
tis buvo ignoruoti, o į pirmą 
vietą iškelti svetimi vakarykš
čių, genocido ir represijų au
koms taikyti, metodai ir prie
monės. Matyt, pritrūko tiesos ir 
teisingumo.

Prisiminkime kai kuriuos mo
mentus. Lietuvos politinių 
kalinių ir tremtinių sąjunga 
(LPKTS, pirm. B. Gajauskas), 
kaip politinė organizacija, 
įsteigta 1994 m. liepos 16 d. Jos 
įsteigimas pradėtas nuo 
LPKTS, kaip visuomeninės po
litinės organizacijos, panai
kinimo. Panaikintos organiza
cijos nariai buvo įtikinėjami, 
kad, įsteigus LPKTS, kaip po
litinę organizaciją, niekas 
nepasikeitė, nieko neįvyko. 
Kaltu padarytas vienas žodis — 
„visuomeninė”. Taigi juo ir 
atsikratyta.

Nepaaiškinta suprantamai 
žmonėms, kodėl buvo iš anks
tesnės organizacijos pavadinimo 
išbrauktas visai nereikšmingas 
žodis „visuomeninė” ir paliktas 
tik „politinė”. Tvirtinama, kad 
tai visiems reikalingas ir ne
kenksmingas veiksmas. Tokiu 
atveju aiškiai klaidinti bendro 
likimo sesės bei broliai ir kiti 
mažiau informuoti Lietuvos 
Respublikos gyventojai. Jei jau 
išbrauktas žodis toks nereikš
mingas, tai kam tada reikėjo jį 
braukti? Nebuvo net minima, jog 
norinčiam tapti politinės orga
nizacijos nariu, reikia kiek
vienam asmeniui užpildyti pa- 
reiškimą-anketą, susipažinti su 
jos įstatais ir programa, būti in
dividualiai priimtam į norimą 
politinę orgranizaciją ir gauti 
jos nario bilietą.

Išbraukti vieną iš dviejų — 
„visuomeninė” ar „politinė” — 
žodžių reikalavo Lietuvos Res
publikos Seimo priimtas politi
nių partijų ir politinių organi
zacijų įstatymas. Išbraukus žodį 
„visuomeninė”, organizacija 
tapo politine arba tiesiog par
tija. Tokiu būdu LPKTS, kaip 
politinės organizacijos nariai, 
visų pirma save izoliavo. Jie 
atsiskyrė arba nuo savęs atsky

rė dešimtis tūkstančių savo 
bendražygių, ankstesnės organi
zacijos narių. Atskirti arba išva
ryti tapo tie aktyviausi nariai,
kurie, dar esant LPKTS, kaip 
visuomeninei politinei organiza
cijai, jau buvo kitų patriotinių 
organizacijų — partijų nariai. 
Liko atskirti ne mažesni patrio
tai, už tapusius partiečiais, bet 
nenorintys būti nė vienos poli
tinės partijos ar politinės orga
nizacijos nariais.

Įsteigus politinę LPKTS, 
anksčiau buvusios LPKTS na
riai vieni buvo priversti tapti tik 
kitų patriotinių partijų nariais, 
o antri — ne savo valia likti iš, 
vis be juos dominančios organi
zacijos. Vadinasi, dešimtys tūks
tančių buvusios sąjun jos narių 
liko be savo namų. Tai labai 
panašu į gyvenimišką pavyzdį, 
kai vaikas užaugęs išvaro savo 
gimdytojus iš jų pastatytų na
mų.

Dalį buvusių politinių kali
nių, kitų rezistentų ir tremtinių 
padarė benamiais savi, o ne 
LDDP. Bet benamiai į užsienį 
neišvažiavo. Gyvenimo ir kovos 
jiems duotą vardą taip pat nei 
svetimi, nei savi neturi teisės 
atimti. Taigi, ką galvojo ir kuo 
rūpinosi politinės organizacijos 
kūrėjai? Ko verti jų tvirtinimai, 
kad visi kiti (dalis žinoma yra, 
nuo ko ir partiečiai neapsaugoti) 
buvę politiniai kaliniai, rezisten
tai ir tremtiniai, ne politinės or
ganizacijos ar partijos nariai, 
yra arba Lietuvos priešai, arba 
genocido ir represijų aukų skal
dytojai, ne patriotai ir negali ar 
nesugeba dalyvauti politiniame 
gyvenime? Monopolį dalyvauti 
politiniame gyvenime pasiima 
partiečiai.

Partiečiai, atskyrę nuo dabar
tinės sąjungos kitus, izoliavosi 
ir nutolo nuo kitų patriotinių 
partijų. Nutrūko jungiamoji 
grandis. Aktyviausi, būdami sa
vo buvusios sąjungos ir kitų pa
triotinių politinių partijų nariai, 
perduodavo kitų organizacijų 
jaunimui savo patriotinę ir 
gyvenimišką patirtį. Tuo pačiu 
tų organizacijų patirtimi buvo 
turtinama ir sava sąjunga, 
keliamas jos autoritetas, geriau 
matomi valstybės reikalai. Ar 
tai buvo blogai? Visa tai dabar 
nubraukta. Kam tai naudinga? 
Ar nereikėjo išsaugoti ir vieną, 
ir kitą? Tada ir partiečiams 
nereikėtų kariauti su savais.

Daug rūstybės, prasimanymų 
ir kaltinimų iš kai kurių 
LPKTS, kaip politinės organi
zacijos, narių susilaukė 1995 m. 
sausio 28 d. įsteigta Lietuvos 
politinių kalinių ir tremtinių 
bendrija (pirmininkas A. Sta
siškis) bei jos nariai. Kaltindami 
kitus, kaltintojai nepagalvojo 
apie save: kad apkaltintas ne vi
sada kaltas. Įkūrus LPKTS, 
kaip politinę organizaciją, ne
pasirūpinta atstumtais ar išva
rytais. Sakykim, kad ir LPKTS, 
kaip visuomeninės organizaci
jos, partiečiai nepaliko. Reto

riškai galima paklausti, ar pa
likti be savo namų turi teisę 
jungtis į jiems priimtinos
veiklos organizaciją, kuri galėtų 
priimti visas genocido ir repre
sijų aukas, į Lietuvos politinių 
kalinių ir tremtinių bendriją?

Nesivaržant aiškinama, kad 
bendrija, kaip visuomeninė 
organizacija, lygi drugelių ar 
šunų gaudytojų, arba žvejų 
mėgėjų draugijai. Lyg paminė
tosios organizacijos būtų nusi
kalstamos ar kenkiančios Lietu
vos Respublikos valstybin
gumui. Tartum buvęs politinis 
kalinys, kitas rezistentas ar 
tremtinys, ne LPKTS narys, ne
gali atlikti Lietuvos Respub
likai naudingų darbų arba jam 
draudžiama juos dirbti. Savos 
teisybės aiškintojams pritrūko 
laiko perskaityti bent vieną 
Pasipriešinimo dalyvių, poli
tinių kalinių ir tremtinių 
Manifesto („Lietuvos aidas”, Nr. 
11, 1995.01.17) pastraipą:

„Mūsų organizacija telks Lie
tuvos pasipriešinimo (okupaci
joms J.L.) dalyvius — partizanus 
ir jų vaikus, jų rėmėjus, ryši
ninkus, pogrindinių organiza
cijų narius, politinius kalinius 
ir tremtinius — nepriklausomai 
nuo dalyvavimo partijose ar ki
toje nekomunistinėje veikloje. 
Visuomeninis patriotinis mūsų 
sambūris (organizacija J.L.) gins 
tautos ir kartu savo narių inte
resus, naudodamasis visų pirma 
ta moraline jėga, kurią teikia 
rezistentų, kalinių ir tremtinių 
sudėtos aukos”.

Norint nors'trupučiuką paieš
koti objektyvumo, taip nesunku 
būtų perskaityti, sakykim, 
Tėvynės Sąjungos (Lietuvos 
Konservatorių), LPKTS ir 
Bendrijos įstatų Bendros dalies 
bent po vieną punktą. Įstatų 
antrame punkte nurodyta:

„Tėvynės Sąjunga tęsia Lie
tuvos valstybingumo įtvirtini
mo ir ūkio reformos darbus. Tėvy 
nės Sąjungos tikslas — išsaugant 
ir gausinant tradicines Lietuvos 
kultūrines vertybes, puoselėti 
atvirą pilietinę visuomenę, mo
dernią nepriklausomą valstybę, 
laisva iniciatyva grindžiamą 
ūkį” (Tėvynės Sąjunga, Vilnius, 
1993, 21 p.).

Lietuvos politinių ir tremtinių 
sąjungos 1.1 punkte pažymėta:

„Lietuvos politinių kalinių ir 
tremtinių sąjunga (LPKTS, to
liau — Sąjunga) yra savaran
kiška politinė organizacija, sie
kianti įtvirtinti Lietuvos Res
publikos nepriklausomybę ir de
mokratinę santvarką” („Trem
tinys”, Nr. 23,1995 m. birželis, 
4 p.).

Lietuvos politinių kalinių ir 
tremtinių bendrijos įstatų an
trame punkte nurodyta:

„Bendrijos veikla yra nu
kreipta Lietuvos gyventojų pa
sipriešinimo okupacijoms kovą 
įteisinti, kaip teisėtą kons
titucinės valstybės ir jos piliečių 
savigyną, Lietuvos Respublikos

nepriklausomybei, istorinei 
tiesai, teisingumui, demokrati
jai atkurti ir įtvirtinti, savo 
narių teisėms atsatyti ir ginti” 
(Lietuvos politinių kalinių ir 
tremtinių bendrijos įstatai, Vil
nius, 1995.01.31, 1 p.).

Palyginus tik pateiktus įstatų 
punktus, nesunku suprasti, ko
kią veiklą vykdo ir vykdys mi
nėtos organizacijos ir kiek pa
minėta veikla skiriasi. Esmė ne 
nuostatuose, o bendruose dar
buose Lietuvai ir jos žmonių 
labui.

Eksploatuojami politinės or
ganizacijos darbe ir ne visai gar
bingi įvykių traktavimai. Vis 
dar tvirtinama, kad Lietuvos 
politinių kalinių sąjunga atskilo 
nuo tuometinės LPKTS. Tiesą 
taip nesunku surasti, pasižiūrė
jus į Lietuvos Respublikos Tei
singumo ministerijos įsakymus. 
Ji tokia. LPKS įsteigta 1990 m. 
gruodžio 22 d. ir įregistruota 
1991 m. vasario 26 d. (LR Tei
singumo ministerija, įsakymas 
Nr. 35-VO, 1991.02.26). LPKTS, 
kaip visuomeninė politinė orga
nizacija (anksčiau buvo Lietu
vos tremtinių sąjunga — visuo
meninė organizacja), įsteigta 
1991 m. gegužės 4 d. ir įregis
truota 1991 m. birželio 25 d. (LR 
Teisingumo ministerija, įsaky
mas Nr. 116-VO, 1991.06.25). 
Kaip galima atskilti nuo to, ko 
dar nebuvo?

Atskiri aiškintojai net teigia, 
kad politinė LPKTS vienija 
žmones, kurie Lietuvos reikalus 
kelia aukščiau už partinius inte
resus, kad tik jie partizanų slėp
tuvėse, lageriuose ir tremtyje 
nesiskirstė į partijas, kad 
įstojusių į LPKTS partiją — 
Lietuva. Kiek tokiuose žodžiuo
se tiesos, ir be aiškinimo dau
geliui net nepartiečiui aišku. 
Svarbu ir tai, kad, pagal aiški
nimus, tapus partiečiu iš karto 
tampi jaunu, energingu, protin
gesniu už nepartiečius ir nepa
keičiamu. Tikrovė gi truputį ki
tokia. Ypač pasigendama bend
rų darbų tėvynės ir žmonių la
bui.

PAMINKLAS

PARTIZANAMS

PERLOJOJE

Perlojoje (Varenos rajone) rug
sėjo 10 d. įvyko paminklo žuvu- 
siems už Perlojos ir Lietuvos 
laisvę perlojiškiams partiza
nams atidengimo ceremonija.

Iškilmės prasidėjo šv. Mišio- 
mis už žuvusiuosius, kurias 
aukojo ir paminklą pašventino 
kun. P. Civilis. Paminkle iškalti 
48 žuvusių Perlojos parapijos 
partizanų vardai. Adolfas Baub
lys — Merkys, Tadas Baublys — 
Klajūnas, Stasys Baublys — 
Perlas, trys broliai Kalantai, dvi 
merginos... Paminklo autorius 
kilęs iš Perlojos, dailininkas Al
fonsas Lukšys. Iniciatorius — 
buvęs ryšininkas, tremtinys 
Juozas Ciūnys. Paminklas pa
statytas už perlojiškių bei 
kitų rėmėjų lėšas.

Danutė Bindokienė

Pažymėti neišdildomu
antspaudu

Žmogaus gyvenimas pilnas at
radimų, įžvalgių švystelėjimų, 
kurie į mūsų kasdienybės 
mozaiką įrikiuoja šviežių 
spalvų, naujų formų derinių ir 
padeda rasti atsakymą į nuolat 
kylantį klausimą: kas aš iš 
tikrųjų esu? Tie meteoriškai 
sumirgėję šviesuliukai padeda 
pažinti ir suprasti save. O kad 
save tikrai pažintume, tikrai 
suprastume, turime nusileisti į 
pačias giliausias savo sielos 
gelmes, į pačias savo tapatybės 
šaknis.

Sakoma, kad kiekvienas vai
kas į šį pasaulį atsineša savo 
protėvių, savo tautos charakte
ristikas, kurios jį lydi iki pasku
tinio atodūsio. Kad ir kažkaip 
stengtųsi paneigti savo etninę 
tapatybę, kad ir išnaikintų 
visas jos žymes savo gyvenime, 
niekuomet iš savęs negalės iš
trinti to antspaudo, kurį ten 
įspaudė tautinis paveldas, 
kilmė, patsai likimas.

Labai gerai šias mintis pa
iliustruoja viename „Chicago 
Tribūne” sekmadieniniame 
priede („Tribūne Magazine”, 
š.m. spalio 8 d.) išspausdintas 
Steve LaGattuta straipsnis „Ita- 
lian Odyssey” (Itališkoji 
odisėja). Kaip iš pavardės gali
ma spręsti, autorius yra italų 
kilmės, tačiau tuo visas itališ- 
kumas ir baigėsi. Jo senelis su 
broliu prieš daugiau kaip šimtą 
metų atvyko į Ameriką kaip 
imigrantas iš Italijos, vėliau 
„parsisiuntė” iš tėvynės mer
giną, ją vedė ir patogiai įsikūrė 
šiame krašte. Tiesa, giminės 
laikydavosi kai kurių itališkų 
tradicijų, ypač mėgo itališkus 
patiekalus, bet niekas per šimtą 
metų nebuvo nuvykęs, ir nepa
reiškė nė mažiausio noro vykti, 
į Italiją, aplankyti savo kilmės 
kraštą, galbūt užmegzti ryšius 
su ten tebegyvenančiais gimi
nėmis. Galima sakyti, kad 
LaGattuta giminė visiškai 
aklimatizavosi Amerikoje ir 
savo kasdienybėje nejuto jokių 
spragų, negirdėjo savo gimtinės 
kraujo šauksmo per Atlantą. 
Šiuo atveju daug lietuvių, 
atvykusių į Ameriką po Pirmo
jo pasaulinio karo, o ypač jų 
palikuonių, galėtų sutapatinti 
save su minimo straipsnio auto
rium. Jie jau yra tikri amerikie
čiai, pamiršę ar paneigę savo 
kilmės šaknis, nepažįstantys ir 
nenorintys pažinti krašto, iš ku
rio kilę jų tėvai, seneliai.

O vis dėlto kartais blyksteli 
tas magiškasis spindulėlis...

• Steve LaGattuta rašo, kad į jo 
gyvenimą netikėtai „įkrito” 
žmogus su tokia pat pavarde. 
Kadangi LaGattuta nėra kas

dien Amerikoje sutinkama pa
vardė, straipsnio autoriui per
sikėlus į Čikagą 1993 m. ir pra
dėjus dirbti „Tribūne” dienraš
tyje, nepažįstamas asmuo pa
skambino, teigdamas, kad „tik 
keli žmonės šiame pasaulyje 
turi tokią pavardę, tai, mano 
nuomone, pats esi giminė”. 
Naujasis pažįstamas buvo la
biau „itališkas” ir pamažu pra
dėjo autorių įtraukti į italų 
bendruomenę, kuri Čikagoje 
gan gausi. O kai po kiek laiko 
buvo pakviestas į tikras, tra
dicines, su visais senaisiais 
papročiais itališkas vestuves, jo 
sieloje „pabudo giliausi itališki 
instinktai”, kurių net nesitikėjo 
turįs.

Taip ir prasidėjo savo kilmės 
šaknų ieškojimas, ilgainiui nu
vedęs į senelio gimtąjį kaimą 
Italijoje, kur rado net tolimų 
giminių. „Kiekvieną kartą, 
eidamas gatve, galėjau susitikti 
žmonių, panašių į save”, — rašo 
jis. Buvo taip pat įdomu pažinti 
apylinkes, kur kadaise gyveno 
jo senoliai, kur viskas kažkaip 
„sukrito į savo vietą ir užpildė 
sielą nauju pažinimu”. Bet patį 
stipriausią įspūdį paliko ap
silankymas miestelio archy
vuose. Senose knygose pavyko 
rasti įregistruotas senelio, mo
čiutės, jų tėvų ir tėvų tėvų bei 
kitų giminių gimimo datas, 
krikšto metrikus, vedybų, 
mirčių įrašus. Bevartydamas 
tas įrašų knygas, bevaikščio
damas senoviškomis gatvėmis, 
beklajodamas apylinkėse, Steve 
LaGattuta pradėjo tikrai 
suprasti, kas jis yra, kodėl jis 
kaip tik toks, o ne kitoks.

Jeigu ir mėgintume, neras
tume geresnio argumento už 
savo kilmės, savo šaknų paži
nimo reikalingumą. Tai nieko 
bendra neturi su patriotiškumu 
tam ar kitam kraštui: čia savo 
asmenybės supratimo ir pilnu
mo klausimas. Kiekvienas žmo
gus, kuriame paslėpti lietuviš
kieji genai, paveldėti iš savo 
tėvų ar senelių, negali paneigti 
jų įtakos į savo gyvenimą. Kad 
galėtume suprasti, kas esame, 
turime būtinai žinoti, iš kur 
esame. Tuomet rasime atsaky
mus į daug „kodėl?” klausimų. 
Tai nėra labai sunku padaryti, 
kai Lietuva jau laisva; yra ir 
užsienyje galimybių daugiau 
sužinoti apie lietuvius, jų kultū
ros lobius, veiklą. Tad būtų ver
ta pasidairyti savo aplinkoje, 
galbūt kaip tas italas savo 
bendrapavardį žurnalistą, kurį 
lietuvių kilmės asmenį, nusi
vesti į būdingą lietuvišką 
renginį, „užkrėsti” noru pažinti 
savo kilmę, atrasti savo tikrą
sias šaknis.

PRISIMINIMAI
AGOTA VIŠČIŪTĖ-ŠUOPIENĖ

22
Mums prisegė korteles su baltais dideliais numeriais ir 

taip mus fotografavo, nelyginant kaliniai būtumėm. 

Kambaryje būsime šešios lietuvės ir dvi estės — motina 

ir duktė. Gavusios geležines lovas su čiužiniais, pasiklo- 

jom savo patalynę. Jaučiuosi pavargusi, tai tuoj eisiu 

poilsio.

Birželio 12 d. Šiandien kėlėmės 3 vai. ryte. Gavom 

dokumentus ir numerius su gabalėliu virvutės. Nume

rius įsakyta prisisegti prie krūtinių. Keistai atrodė prie 

mūsų dokumentų (Notpasų) prisegtos su numeriu foto

grafijos, o dar keisčiau atrodė tie mūsų numeriai ant 

krūtinių. Atrodė lyg etiketės, gerais laikais segamos prie 

miltų maišų. Visai tokios pat. Rudo popieriaus su įspaus

ta skylute. Visaip mes juos paslyginom. Gerais laikais 

tokius numerius segdavo skerdyklon atvežtom kiaulėm - 

į ausį, o dabar žmonėms — gyvąjai darbo jėgai, trans

portuojamai nežinia kokiam likimui. Mano numeris štai 

šviečia visu savo puikumu — SW 48-5. Raidžių reikšmė 

man lieka dar nesuprantama, o 48 reiškia grupės 

numerį. Nr. 5 — grupės nario eilės numerį. Mūsų grupė 

turi 25 žmones. Taigi esu priskirta moterų grupei 5-tuoju 

Nr. Čia 13 lietuvių, viena estė, o likusios — latvės. 

Grupės seniūnė — latvė Stefa Pacaitė pateko kiton gru- 

pėn. 6 vai. ryte pradėjo vežti mašinomis į Bergedorf pie

tinę geležinkelio stotį. Mūsų grupė išvažiavom beveik

paskutinė. Vėžiaus Wedelyje gautas gėles ir negalėjau 
sulaikyti ašarų. Kažko gaila. Taip malonūs man rodėsi 
vietinių praeivių veidai. Jaučiau, kad jų daugiau 
nebepamatysiu.

Jau stotyje. Visa virtinė vagonų. Jie keleiviniai. 
Puošiame juos medžių šakelėmis, o 8 vai. ryto išvažiuo
jame iš Bergedorf į pagrindinę stotį. 9:15 vai. jau važiuo
jame toliau Habsburgo stotyje užkalbino vokietį poli
cininkas, klausdamas, ar nėra transporte lietuvių. 
Pasisakė, jog karo metu yra buvęs Lietuvoje — Kaune. 
Palinki mums laimingos kelionės į nežinią. Važiuojame 
tolyn. Mano bendrakeleivės, išvargusios ir visos miega. 
Seku po langą apylinkę, kur išnyra keturi, aukšti 
kaminai. Pažįstu juos. Tai Wedelio elektros stotis. 
Žvilgsniu atsisveikinu, matydama Schulau švyturį prie 
Elbės. Traukinys kaukdamas lekia tolyn. Horneburg - 
Dollar - Stade. Čia keičiama kryptis ir aš, važiavusi at
bula, vėl važiuoju pirmyn. Pažadinu bendrakeleives. Vėl 
keičiama kryptis ir aš vėl atbula važiuoju. Lyg nu
jausdamos kelionės pabaigą, šukuojamės, gražinamės. 
Kairėje pastebime medinių barakų miestą. Traukinys 
mažina greitį, sustoja, bet ne stotyje. Pamatom iš barakų; 
„miesto” link mūsų bėgančius žmones. Supratom, jog 
tai kelio galas. Staiga: „Alles aussteigen!” Išsikraunam. 
Atvažiuoja autobusai žmonių pervežimui ir sunkve
žimiai — daiktams. Čia pirmieji pažįstami veidai, už mus 
anksčiau atvažiavę. Sveikinamės su buvusiais Wedelio 
gyventojais. Atsiimam savo bagažą ir einam į mums 
paskirtą vietą. Kiekvienai grupei aikštėje įsmeigta ant 
aukšto koto juoda lentelė su grupės numeriu. „Rikiuo

jamės” ir laukiam, kol užrašys mums barako numerį. 
Čia suranda mane senas pažįstamas iš Pavinkšnių 
kaimo, Vladas Šilinskas. Jonas jau buvo man rašęs, jog 
Vladas dirba čia virėju. Atsirado ir Antanas Petraitis 
— tauragiškis. Gavau baraką Nr. 31. Petraitis su Šilins- 
ku padėjo man nunešti daiktus į baraką. Čia gavau 
pranešimą eiti policijon, nes Wedelio lietuvių komite
tas norįs su manimi kalbėti. Kalbėjaus su P. Stungevi- 
čium, bet dėl didelio trukdymo negalėjau tinkamai susi
šnekėti. Atrodo, jog turėčiau grįžti šoferių egzaminams, 
nes lankiau tuos kursus. Gaila, kad negalėsiu iš čia pasi
traukti, mat čia bus sveikatos tikrinimas, tai griežčiau
siai uždrausta iš stovyklos pasišalinti. Mūsų turimieji 
numeriai reikalingi visur su savim nešiotis, nes polici
ja, radusi be numerio, turi teisę sulaikyti ir taip galima 
prarasti D.P. teises. Taigi užuot pakliuvus Anglįjon, gali 
likti Vokietijoje, o jau tie, savo ruožtu, gali pasiųsti 
namon, — atsieit rusams.

Mes, penkios lietuvės, gavome du kambarėlius. Mes 
su Lokomskaite esame viename mažame kambarėyje su 
langu į vakarų pusę. Mūsų laimei, dar yra ir spinta be 
durų, kas retai čia pasitaiko. Tai jau „prabanga”. Vie
toje lovų gavome karinius sanitarinius neštuvus, ku
riuos, pasidėję ant purvinų grindų, pasiklojome guolius. 
Dar gavome po vatinę antklodę, tai vietoje durų 
užtraukėme antklodę. Gavom labai mažai duonos. Bai
siai apleisti higienos, o gal ir moralės, reikalai. Nepa
prastai bloga prausykla, kuria naudojasi vyrai ir mo
terys! Negalima švariai nusiprausti. Kad tik greičiau 
iš čia išvažiuotumėm.

Birželio 21 d. Jau esame laive, taigi pakeliui į 
Angliją. Dieve, kada pasibaigs mano klajonės? Vakar 
grįžom iš Wedel, o šiandien vėl keliame sparnus. Dar 
mums esant Wedelyje, paskambino, jog ryt jau turime 
išvykti į laivą. Vakare susipakavom, ką turėjom, atėjo 
pažįstami atsisveikinti ir išbuvo net iki 12:30 vai. Buvo 
atėjęs ir mano naujasis pažįstamas, kuris gavęs laišką 
iš Lietuvos. Jis buvęs Lietuvoje teisėjas.

Ryte kėlėmės 2 vai. Atidavėm antklodes, gavom pus
ryčių ir vakarienei davinį. Nešini bagažais, skubėjome 
į tą pačią aikštę, į kurią prieš 9 dienas buvome iškrauti.
Į aikštę susirinkome 5 vai., o išvažiavom tik 7 vai. Sto
vėjom aikštėje, laukdami pakrovimo. Bagažą paėmė at
skirai, o mus sugrūdo į kelevinį autobusą, kuriame vie
tos buvo 38, o mūsų buvo 43 žmonės. Reikėjo spaustis. 
Važiavom į Kuxhafen uostą, kuris yra apie 100 km. Visą 
kelią stovėjau apie tris vai., o kur dar dvi vai., belau
kiant pakrovimo. Taigi penkias valandas ant kojų. Kux- 
hafene buvom 10 vai. ryte. Kol praėjome pro įvairias 
kontroles, gaudami įvairius popierius, vėl pusvalandis 
praėjo. Taigi 1947 m. birželio 21 d., 10:30 vai. r. peržen- 
Igėm „Empyre Halladale” bortą. Manau, jog plaukiam 
Londonan. Laive paruoštos švarios lovos, išdavė gelbė
jimosi pagalvėles ir pamokė, kaip jas bėdos atveju naudo
ti, išvedė į denį, išrikiavo. Čia karininkas patikrino, ar 
mokam užsidėti, tuomet vėl į kajutes. Nuėjus praustis, 
kai kurios iš mūsų paklydo, bet čia mandagūs patarnau
tojai, pasiruošę pagelbėti ir radę klaidžiojantį, visuomet

(Nukelta į 5 psl.)
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11ATŽALYNO” STOVYKLA 
VILNIUJE

nuleidus galvą. Kada 
jat?” klausia. Atsakau.

Stovyklauja vaikai nuo 3 iki 
15 metų. Birutė Židinskaitė — 
stovyklos vedėja, Jūratė Snirno- 
vienė — direktorė. Stovykloje 
dirba 8 žmonės, visi savanoriai. 
Stovykloje — 60 vaikų. Tai — 
vaikų darbo ir poilsio stovykla 
„Atžalynas”, įsikūrusi buvusio
se Kalvarijos darželio patalpose.

Vitalijus iš Vilniaus (13 m.),. 
užklaustas kaip patiko stovyk
la, atsakė, jog „patiko stovykla, 
grįžtu pas tėvus”.

Ričardas, aukštas, energin
gas, turi akyse kietą išdykėlio 
gyslelę, atsakė, „labai patiko, 
būtų...ilgiau”. Ar pasiruošęs 
grįžti į mokyklą? „Nesimokau, 
su mama kapstomės po sąvarty
ną bonkas renkame, nepriims į 
mokyklą”. „Kodėl”? „Nežinau 
kam”.

Jurgita (13 m.), atrodo jaunes
nė, mažo ūgio, atsisėdo prie 
manęs. „Kaip patiko stovykla”? 
„Patiko”, atsakė. „Tėveliai 
neleidžia eiti į mokyklą”. „Ko
dėl”? „Tėveliai dirba”, atsako. 
Prieina stovyklos vedėja su są
siuviniu. „Jurgita nemokėjo 
rašyti, tik dabar stovykloje 
išmoko rašyti A.B,C,D ir MA
MA „didelėm raidėm”. Jurgita 
nežino į kurį mokyklos skyrių 
ją priims.

Julė (12 m.) aukšta, liekna, 
moka draugauti, iškalbi. Sto
vykla jai labai patiko, visur 
važinėjo, patiko ekskursijos, 
žygiai ir gamta. Julė rusė, gimus 
Vilniuje. Tačiau visiems tvir
tina, jog ji lietuvaitė. Visi vaikai 
stovykloje prisisegę pažymėji
mus. Visi su pavardėmis. Tik 
Julės pažymėta „Julė B.” Julė 
našlaitė, ją augina močiutė. 
Gyvena mokyklos bendrabuty
je, Nemenčinėje, grįžta pas 
močiutę savaitgaliais ir vasarą. 
Draugavome lengvai, norėjo iš
sikalbėti. Nuleidus akis, 
susigraudinus, sako: „Mano 
motina mirė, nuo inkstų ir 
širdies problemų. Aš dar nebu
vau vienerių metų”. „O tėve
lis?” pakla »siau. Nuleistomis 
akutėmis: „Tėvas 44 metų, sėdi 
kalėjime, niekad jo nemačiau. 
Nežinau už ką, sako labai blo-« 
go padarė. Mačiau vyrą gatvėje 
vieną dieną, aukštas, tamsiais 
plaukais, su ūsais”, rodo 
pirštais, „taip aš matau jį, 
jaučiu, kad mano tėvas. Labai 
norėčiau jį matyti. Niekad ne
mačiau. Kalėjime leidžia tik pro 
groteles pažiūrėti. Neleidžia 
vaikų, broliai matė. Kalėjime 
sėdi, nežinau už ką. Bus liūdna 
grįžti į namus. Čia buvo smagu. 
Man patinka mokytis. Esu 6 
klasėj, mokausi geriausiai lietu
vių kalbą, matematiką, teoriją, 
gamtą ir dailę. Patinka dainuo
ti. Noriu priklausyti šokių an
sambliui, neturiu rūbų. Noriu 
mokytis anglų kalbą. Mano 
gimtadienis gegužės 23 d.”. Ką 
nori studijuoti? užklausiau. 
„Noriu būti lietuvių kalbos 
mokytoja. Jūs iš Amerikos”? 
nustebo. „Taip”. Pamąstė tyliai,

išvažiuo- 
,Ar galiui 

laišką Jums parašyti”? „Gali”,t 
atsakau. „Aš niekad laiško ne
rašiau, ką reikia rašyti?” Sėdit 
ir kiti, atsirado dar dvi sesu
tės, tebesėdi Jurgita. Atsirado 
Angelė.

Angelė (15 m.) jauniausia pen
kių vaikų šeimoje. Graži, mėly
nakė, trumpais plaukiukais. 
Akys šiltai blizga. „Pirmą kartą 
susipažįstu su amerikone”. Ra
šau.„Moki lietuviškai rašyti?”, 
nustebo. „Taip”, atsakau. „Aš 
ir noriu Jums rašyti”. Angelė 
moka skaityti prisipažino. Ji 
yra 10 klasėj. „Brolis I grupės 
invalidas, 20 metų, nevaldo nei 
kojų, nei rankų, paralyžuotas. 
Mama nedirba, nepriima į dar
bą, 46 metų, sako per sena”.

Lydi, prie durų, Angelė eina 
pirma, Julė su ranka sulaiko,

Seniausios lietuvių išeivijos 
fraternalės organizacijos — Su
sivienijimo Lietuvių Amerikoje 
Seimas įvyko rugsėjo 22-23 die
nomis Cleveland priemiestyje 
Wickliffe, Holiday Inn viešbuty
je. Per keturias sesijas Seimas 
aptarė organizacijos reikalus ir 
priėmė eilę nutarimų savo veik
lai pagerinti. Seimą rengė vi
suomenės ir SLA veikėjo Vytau
to Jokūbaičio vadovaujamas 
dvylikos clevelandiečių komite
tas.

Seimo posėdžiai vyko „Vind- 
sor” salėje. Seimą atidarė V. Jo
kūbaitis, pasveikinęs Vykdomą
ją valdybą ir atstovus, palinkė
jęs sėkmės darbuose. SLA prezi
dentas dr. Vytautas Dargis va
dovavo JAV ir Lietuvos him
nams, prel. Aleksandras Goldi- 
kovskis pasakė invokaciją.

Seimą sveikino vietos organi
zacijų ir ALTo centro bei Ame
rikos Lietuvių Tautinės s-gos at
stovai. Buvo sveikinimų ir iš 
Lietuvos. Telefonu Seimui reng
ti komiteto pirmininkui svei
kinimą perdavė iš Vilniaus bu
vęs VLIKo ir ALTo pirminin
kas, SLA daktaras-kvotėjas, 
Lietuvos Seimo narys ir Seimo 
užsienio reikalų komiteto pirm. 
dr. Kazys Bobelis. Raštu svei
kino Čiurlionio ansamblio 
kanklių vadovė, 14-os kuopos 
narė Ona Mikulskienė, kuri šie
met vasarą grįžo gyventi į Vil
nių. Tekstas buvo atspausdintas 
„Tėvynės” pirmajame puslapy
je ir sumažintas įdėtas Seimo 
leidinėlyje. Jos specialiai atsiųs
toji juosta su žodžiu „Lietuva” 
puošė Seimo kalbėtojų pultą per 
visas sesijas.

Darbai, nutarimai

Viena „Atžalyno” 3tovyklos dalyvė — 
Julytė, apsilankiusi su šio straips
nelio autore „Ponių laimės” kavinėje.

Nuotr. Pranės Šlutienės

Angelė sustoja mane praleisti. 
Abi palydėjo iki Kalvarijos gat
vės, Julė graudinasi, šluosto 
ašarą. Julė prašo, kad aš jai 
paskambinčiau pusę devynių šį 
vakarą. Paskambinau. „Prašy
siu močiutės, kad nupirktų man 
voką ir pašto ženklą”. Aš tau 
nupirksiu, atsakiau. „Kada?” 
klausia. Susitiksime rytoj ir 
nueisime į centrinį paštą.

Monsinjoras Alfonsas Svarins
kas atnašavo šv. Mišias ir išda
lino vaikams abrozėlius. Šešta, 
valanda, po 4 savaičių stovyklos 
vaikai grįžo vieni į namus, ko
kie tie namai bebūtų, o 8 vaikai 
— gyventi gatvėje ir toliau 
valkatauti.

Pasišventusios moterys, ku
rios įsteigė šią stovyklą nori 
įsteigti globos namus. Vilniaus 
miesto savivaldybė finansavo šį 
projektą. Buvo sukurta moterų 
lyga, kurioje moterys, kurios 
priklauso Lietuvos Seimui. Per 
Sveikatos apsaugos ministeriją 
buvo gauta labdara, kurią at
siuntė Lithuanian Mercy Lift, 
vaikai buvo aprūpinti vaistais 
naikinti kirmėles iš žarnyno ir
muilo naikint plaukuose utėles
Moterys apsidžiaugė, kad galėjo 
vaikus aprengti labdaros gau
tais drabužiais. Liko paten
kintos, kad vaikai priaugo po 
2.5 kg.

Pranė Šlutienė

Sesijų darbuose dalyvavo visa 
Vykdomoji valdyba ir 34 atsto
vai iš 18 kuopų. Pirmininkavo 
prez. dr. V. Dargis, talkinamas 
viceprez. Vytauto Kasniūno. 
Vykdomosios valdybos ir komi
sijų darbų pranešimai buvo at
spausdinti Seimo leidinėlyje, 
bet dauguma jų buvo pakartota 
žodžiu. Pats plačiausias buvo 
sekretorės Genovaitės Meiliū- 
nienės pranešimas, kuris apėmė 
visą pastarųjų trejų metų laiko
tarpio veiklą — r 1992.01.01 
iki 1994.12.31.

Šiuo metu Susivienijimas turi 
3,485 narius, o jo turtas — apie 
trys ir trečdalis milijono dole
rių. Pagal draudimo statistikos 
ekspertus, kurie tikrina SLA fi
nansus, organizacijos finansinis 
mokamasis pajėgumas esąs la
bai geras.

Seimo atstovus neramino fak
tas, kad mažėja narių skaičius, 
daugiau jų miršta nei naujų 
įstoja. Ieškota būdų, kaip suras
ti naujų narių, ypač jaunesnio 
amžiaus lietuvių.

Diskutuojant „Tėvynės” red. 
V. Kasniūno pranešimą, buvo 
pasiūlyta laikraštį ir toliau 
gerinti bei siūlyti jį užsienio 
lietuvių visuomenei už minima
lią kainą. Nepamiršta ir kita 
lietuviška spauda, skelbiant 
joje apmokamą medžiagą nau
jiems nariams telkti. Vykdoma

jai valdybai buvo pavesta šiuos 
reikalus galutinai nuspręsti. 
Rimtai susirūpinta ir nauju 
narių įrašytojų-organizatorių 
darbu, kuris kaskart sunkėja, 
žmonėms keičiant gyvenamąją 
vietą. Be asmeninio kontakto 
nelengva surasti naujų narių.

Pasiūlymai, pakeitimai

SLA vadovybė pagal ligšiolinę 
konstituciją buvo vadinama 
„Pildomąja taryba”. Dabar 222 
Michigan City kuopa (pirm. V. 
Utara) pasiūlė pakeisti tą pava
dinimą. Pasitelkusi Lietuvių 
kalbos žodyną, kuopa aiškino, 
kad žodis „pildyti” čia visiškai 
netinkamas, nes jis reiškia ką 
kitą.

Po ilgokų diskusijų nutarta 
pavadinimą „Pildomoji taryba” 
pakeisti į „Vykdomoji valdyba”. 
Tai pavadinimas, kuris angliš
kai surašytoje konstitucijoje va
dinamas „Executive Boards”, 
kas lietuviškai ir reiškia 
„Vykdomoji valdyba”. Naujasis 
pavadinimas jau buvo pradėtas 
Seime vartoti nuo pat jo 
pakeitimo antrosios sesijos 
metu. („Pildomoji taryba” 
pradėta vartoti nuo 1911 m., 
nuo pat organizacijos įkūrimo 
1886 m. šis organas pagal kon
stituciją buvo vadinamas Cen
tro valdyba.)

Buvo ir kitokių pasiūlymų, 
kurių sprendimas pavestas 
Vykdomajai valdybai, išskyrus 
priimtąjį 99-os Moterų kuopos 
pasiūlymą, kad kandidatų no
minacijos į Vykdomąją valdybą 
vyktų lapkričio mėn., bet ne 
lapkričio-gruodžio mėnesiais.

Paskutinėje sesijoje patvirtin
ta Vykdomoji valdyba, kurios 
rinkimai įvyko šiemet kovo 
mėn.: prez. dr. Vyt. Dargis, vi
ceprez. Vyt. Kasniūnas, sekre
torė G. Meiliūnienė, ižd. Loreta 
Stukienė, iždo globėjai Nellie 
Bayoras-Romanas ir Stasys 
Virpša, daktaras-kvotėjas dr. 
Vyt. Tauras. Juos naujam ter
minui prisaikdino Teodoras 
Blinstrubas.

Seimo atstovai gyvai dalyvavo 
sesijų darbuose ir diskusijose, 
tarp jų ypač plačiai reiškėsi: T. 
Blinstrubas, Kęst. Miklas, L. 
Dargienė, L. Balsienė, V. Stan- 
ny, Akv. Petrauskis, Jennie 
Linkus ir kt. Vykdomajai valdy
bai buvo pavesta parinkti vietą 
kitam Seimui (po dvejų metų).

ilgametė iždo globėja Josephine 
Mileriūtė, kuriai buvo nusiųs
tas sveikinimas. Seimo pabaigo
je sugiedota „Lietuva brangi”.

Seimo pramogos
Seimui rengti komiteto rūpes

čiu, Clevelando Lietuvių na
muose rugsėjo 22 d. Seimo da
lyviams buvo surengta vakaro
nė. Jos metu Lietuvos filharmo
nijos solistas, baritonas Danie
lius Sadauskas pagiedojo Bara
nausko „Anykščių šilelį”. Rug
sėjo 23 d. buvo vakarienė, kurio
je dalyvavo nemažai SLA narių 
ir žinomų visuomenės veikėjų iš 
Clevelando. Programai vadova
vo Seimui rengti k-to vicepirm. 
Algimantas Pautienis.

Pagrindinis kalbėtojas buvo 
Anicetas Simutis, ilgametis 
SLA narys ir garbės narys nuo 
1992 m., pirmasis Lietuvos am
basadorius Jungtinėse Tautose, 
dabartinis specialus patarėjas- 
ambasadorius.

SLA vadovybės pakviestas, jis 
su žmona Janina buvo atvykęs 
iš New Yorko ir dalyvavo Seimo 
darbuose. Savo kalboje jis labai 
aukštai įvertino SLA darbus sa
vo narių gerovei ir Lietuvos 
vadavimui, ypač jo paramą Lie
tuvos diplomatijos tarnybai. 
Ambasadorius išreiškė viltį, 
kad Lietuva Vasario 16 akto už
sibrėžtu taku išeis iš vargų, ir 
laisvė bei ekonominė gerovė su
klestės. Tik reikia kantrybės.

Koncertinę vakaro programą 
atliko Clevelando operos solistė 
Virginija Bruožytė-Muliolienė. 
Akompanuojant Bronei Bun- 
dzienei, ji padainavo lietuvių 
kompozitorių dainų ir arijų iš 
pasaulinių operų. Vakaras buvo 
užbaigtas linksma muzika, 
akordeonu grojant Benediktui 
Jakaičiui.

Lionginas Kapeckas ir 
Salomėja Narkėliūnaitė

Seimo sekretoriai

Prisiminti mirusieji

Pagal tradiciją, prieš užbai
giant Seimą, prisiminti mirusie
ji nariai: garbės narė Ona Indre- 
lienė, garbės narys ir ilgametis 
viceprez. Aleksandras Čaplikas, 
buv. ilgametis prez. Povilas 
Dargis ir jo žmona Gertrūda, 
„Tėvynės” red. Jonas Valaitis, 
ižd. ir visuomenininkas prof. dr. 
Jok. Stukas, ižd. Christine 
Austin ir šiemet mirusieji orga
nizatoriai: Pov. Šukys ir Br. 
Spūdienė. Prisiminta ir serganti

TARPTAUTINIS PIEŠINIU 

KONKURSAS

Jungtinių Tautų vystymo pro
grama rengia tarptautinį pieši
nių konkursą. Jo tikslas — 
atrinkti geriausią piešinį 1996 
m. pranešimo apie socialinę 
žmonijos raidą viršeliui. Pie
šinio tema — žmogaus gyvena
moji aplinka. Lietuvos ver
tinimo komisija taip pat atrinks 
apie 30 darbų, kurie kitais 
metais bus eksponuojami įvai
riose pasaulio šalyse, tarp jų ir 
Lietuvoje, kai ten vyks kon
ferencijos gyvenamosios ap
linkos tema. Vienas piešinys 
bus atrinktas ir pranešimo apie 
socialinę žmogaus raidą Lietu
voje viršeliui.

Tema gali būti traktuojama 
labai laisvai: atsispindėti ir 
žmogaus gyvenamosios aplinkos 
idėjos, ir Jungtinių Tautų, jos 
organizacijų veikla, pasaulinių 
konferencijų, ypač skirtų žmo
gaus gyvenamajai aplinkai, 
tikslai ir uždaviniai.

(LA, 09.20)

CLASSIFIED GUIDE
MISCELLANEOUS REAL ESTATE

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

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

FRANK ZAPOLIS 3208V2 West 95th 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.

FLAT RATE CALLS 
Bet kurią diena • Bet kokiu laiku

Latvija, Lietuva, Estija,
Rusija, Ukraina—$.85/min 

informacijai kreipkitės
1-800-453-0957 ext 370 

CYBERLINK

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

H. Deckys 
Tel. 585-6624*

1-800-4US BOND 
1-800-487-2663A 1-

Z~JWSAV1NGS & 
teric^Cs O. j

Take 
Stock 
in America .BONDS

A publii Service of ibis ncwspa,xr

RE/MAX 
REALTORS 

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

GREIT
PARDUODA

RIMAS L. STANKUS

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

. KMIECIK REALTORS
7922 S. Pulaski Rd. 

—■ j J fcl« 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

FOR RENT
Modern 2 bedrm. apt. heat 

incld. 71 & Francisco.
Tel 312-436-0844

IEŠKO DARBO

Lietuvė moteris Ieško darbo
prie senelių ar ligonių ir galėtų gy
venti kartu. Tel. 1-312-383-8423

42 m. lietuvė moteris 
ieško bet kokio darbo. 

Tel. 312-586-6143.

„Atžalyno” stovyklautojai stovyklos uždarymo metu.
Nuotr Pranės Šlutienės

TRANSPAK
Siuntiniai į Lietuvą laivu su pristatymu į namus. 

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

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

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

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

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

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

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

VYDŪNO FONDO LEIDINIAI
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS ISTORIJA, istoriko prof. J Jakš
to paskutinis veikalas apie 1918-1940 m. Lietuvos politini ūkinį, eko
nominį gyvenimą, kurį autorius pats pergyveno 272 psl., gausiai 
iliustruota knyga nuotraukomis ir žemėlapiais, gražiai įrišta, tinkama 
dovana kiekvienam, $15.
LIETUVOS BEI LIETUVIŲ KRIKŠTAS IR 1387-Ji METAI, istoriko 
J. Dainausko susidomėjmą sukėlusi knyga, kurioje autorius iškelia 
naujus faktus Lietuvos istorijoje, paneigdamas daugelio suklastotus 
ir daugelio kartotus teiginius. Kiekvienas domintis Lietuvos istorija, 
šioje knygoje ras daug įdomių skaitinių, paneigimų. 352 psl., gau
siai iliustruota, $15.

DIDYSIS VARPININKAS VINCAS KUDIRKA, žinomo monografijų 
rašytojo A Merkelio įdomiai parašytas veikalas apie XIX amžiaus 
Lietuvos gyvenimą ir svarbiausią to laiko lietuvybės darbuotoją Dr 
Vincą Kudirką. Knyga lengvai skaitoma su dideliu dėmesiu iki 
paskutinio puslapio. Iliustruota, gražiai įrišta, tinka dovanoti, 416 
psl., $15.
MANO TĖVYNĖ, Vydūno gimtųjų vietų aprašymas paprasta, vaiz
dinga kalba, lengvai skaitoma apie gražiąsias Lietuvos pajūrio vie
toves Skaitydami šią knygą nusikelsime į mūsų tėvynės gintarinį 
krantą, tai prisiminti padės gausios iliustracijos, žemėlapis. Knyga 
skirta jaunimui, bet tinka visiems, 79 psl., $4.
KAZIMIERAS PALČIAUSKAS 1941-1944 M KAUNE, spaudai 
paruošė A. Dundzila, 96 psl žinomo veikėjo išgyvenimai nacių 
okupacijos metu, už kuriuos vėliau buvo neteisingai kaltinamas ir 
persekiojamas, {domios iliustracijos, $4.
LIETUVA, Dr. J. Šaulio. Lietuvos ambasadoriaus Vokietijoje, 
rūpesčiu paruoštas spalvotas, iliustracinis žemėlapis, kokio dar 
neturėjome per visą nepriklausomybės gyvenimą. Tinka papuošti 
savo gyvenamus namus, raštines, dovanoti savo draugams 31 x 
31 colių apimties, spausdintas Italijos spaustuvės Romoje ant krei
dinio popieriaus, $15.
PASTABA Visus šluos Vydūno Fondo leidinius galima gauti 
dienraščio DRAUGAS redakcijoje arba užsakant paštu Prie kainos 
Illinois valstijos gyventojai prideda 8.75% prie knygos kainos. Taip 
pat visi užsakytoja prideda pašto ir supakavimo išlaidų 
apmokėjimui.
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Būrelis N. DaugeliSKio klebono kun. Kęstučio Ralio globojamųjų našlaičių.
Nuotr. Indrės Tijūnėlienės

Ko toks liūdnas, kaimo vaike?

MARIJONA SLABOKIENĖ 
-DIDŽIOJI LB GERADARĖ

AR NEAPSES LIETUVOS 
BESIELĖS ŽMOGYSTOS?...

BERNARDAS ŠAKNYS
„Besielė žmogysta”. „Išnykus 

žmogysta”. Ne aš sukūriau 
šiuos posakius. Juos išgirdau 
Utenos rajono Antalgės kaime. 
Močiutė Valerija Maminskienė 
patikslino: „Nesupratot? Gi be 
sielos, be dvasios... žmogus 
gyvas, vaikšto, bet jo darbai dar- 
beliai. Sėja pyktį kaip velnias 
kūkalius rugių lauke... Na, žmo
gaus jau nėra, viskas, kas pa
našu į žmogų, išnykę. Ir žmo
gum nepavadinsi, — tik besielė 
ar išnykus žmogysta...”

Padėkojau Valerijai Mamin- 
skienei už paaiškinimą. Diena 
jau baigėsi. Grįžome į Vilnių. 
Vienas po kito atmintyje kilo 
vaizdai, įsibrėžę susitikime su 
Utenos rajono Leliūnų apylin
kės moterimis, atėjusiomis į 
susitikimą su „Valstiečių laik
raščio” labdaros fondo „Kaimo 
vaikai” darbuotojomis. Čia vyko 
įprasta šio fondo labdaros diena, 
įprasta, tačiau nepanaši į kitas. 
Ankštame viršaičio Petro Pipiro 
kabinete susirinko skausmo ir 
negandų ištiktos moterys. Švie
sios laikraščio fondo koordina
torės Reginos Švobienės mintys 
praskaidrino jų veidus. Supra
to, kad viešnia neanalizuoja jų 
gyvenimo būdo, o tik kviečia at
sibusti, pakilti iš nuopuolio.

— Aš neturiu kaimynų, nie
kas manęs neužjaučia, niekas 
nepadeda. Aš pati nevalgius. 
Vaikas nevalgęs. Alimentų vy
ras nemoka. Neleisiu vaiko 
mokyklon...

Rypauja jauna, stipri motina, 
keikdama dangų ir žemę, ypač 
vyrą, su kuriuo gyveno „susi
dėjusi”. Skirtis jau ir nereikėjo, 
tačiau vyras vaikui buvo davęs 
pavardę, tad alimentus jis pri
valo mokėti. Nemoka. Jis turi 
karvę, bet pieno nei jai, nei 
vaikui neduoda. Alksta, vargs
ta. Kai į mokyklą berniukas ei
na — ten pamaitina, o jeigu nei
na — badauja... Bet ji kitąmet 
neleis jo į mokyklą, nes nėra 
kuo aprengti.

— Moterie, kaip tu baisiai kal
bi, nesąmones kalbi. Jauna, 
sveika, stipri, o taip kvailai 
elgies. Argi tai motinos žodžiai? 
Vyras mirė, likau su pulku 
mažylių, bet nė vieną dieną 
vaikai nebuvo alkani. Vasarą 
prisigrybauk, prisiuogauk, 
nueik padirbėti pas žmones ir 
pamaitinsi, aprengsi vaiką.

Tai penkių vaikų našlės Vidos 
žodžiai. Ji į labdaros dieną atėjo 
iš ligoninės, nes sunkiai serga. 
Atėjo ne daiktų, o pasikonsul
tuoti su fondo darbuotoja dėl 
silpnaregio vaiko. „Valstiečių 
laikraštyje” skaičiusi apie fon
do dalykines konsultacijas ir 
dvasinę paramą motinoms, au
ginančioms sergančius vaikus.

— Nesiskųsk, moterie, atsipei
kėk ir rūpinkis vaiku, kaip 
mūsų senelės darydavo. 10 
vaikų išmaitindavo. Paparčių

duoną kepdavo, — sunkūs kaip 
akmenys Vidos žodžiai.

— Aukso žodžiai. Jauna moti
na neišaugina vieno vaiko! Tai 
tau gražumėlis! Aš 66 metų 
auginu du našlaičius. Duktė 
mirė, kai mažiausiam buvo 
penki nėnesiai. Velionės vyras 
išėjo pas kitą, viena vienutė 
likau, nes vyras miręs. Iščiū- 
čiavau, išliūliavau, neatidaviau 
nei internatams, nei vaikų na
mams. Anūkėlė sirgo epilepsija, 
buvo patekusi į avariją. Išgy- 
džiau. Dabar labai sunku pra
gyventi iš pensijos ir pašalpų, 
bet vaikai nebūna nei alkani, 
nei basi. Viską darau, kad neiš
siskirtų iš kitų. Mokau ir moky
siu, kad tik Dievas stiprybės ir 
sveikatos duotų.

Dvasios galiūnė... Tokio 
palyginimo nusipelnė ir Leliūnų 
kaimo gyventoja Ona Stukienė. 
Jos žodžiai, mintys privertė 
daūgelį susimąstyti. Viena kita 
nepasitenkinimo replika jau ne
pakeitė pokalbio tėkmės apie 
motiną, apie jos didybę ir neiš
senkamą galią, kuria Dievas ap
dovanojo, skirdamas vaikų ug
dymui.

Vėliau moterys buvo pakvies
tos prie atvežtų dovanų. R. Svo- 
bienė dar kartą priminė: visos 
šios gėrybės atsiųstos rūpestin
gųjų tautiečių — Jono Adomavi
čiaus, Rožės Šomkaitės, Albinos 
Prunskienės ir kitų tautiečių, 
gyvenančių JAV.

Leliūnų apylinkės viršaitis 
Petras Pipiras dėkojo „Valstie
čių laikraščio” labdaros fondui 
už rūpestį jų krašto žmonėmis. 
„Nepamirkškite mūsų, atva
žiuokite”, kvietė jisai.

Fondo darbuotojos prižadėjo 
jau artimiausiu laiku pasirū
pinti, ypač vaikais ligoniais, 
padėti tėvams susisiekti su gy
dytojais, „Lietuvos Vaikų vil
ties” organizacija užsienyje. Il
gesnis pokalbis užtruko su žmo
nėmis, auginančiais našlaičius. 
Fondas „Kaimo vaikai” kreip
sis į tautiečius užsienyje, kad jie 
imtųsi globoti žmones, kurie 
augina vaikus, netekusius tėvų 
ir artimųjų.

— Ši diena mums išliks visą 
gyvenimą atmintyje. Atrodo, 
pakėlėte iš vargo ir nusiminimo,
— penkių vaikų tėvo, Algio 
Kunčino, gyvenančio Ažudėlio 
kaime, žodžiai.

— Padėkokite mūsų vardu vi
siems geriesiems žmonėms — 
Albinai Prunskienei, Rožei 
Šomkaitei, Jonui Adomavičiui,
— sakė Norkūnų kaimo gyven
toja Aldona Roplienė, auginan
ti 5 vaikus.

Atsisveikinome su Leliūnie- 
čiais. Pakelyje į Vilnių užsu
kome į Antalgę. Lankėmės 
gausioje šeimoje. Vaikų kaip 
pupų, mus įleidęs septynerių 
metų berniukas prižiūrėjo bene 
keturis mažesnius už save.

Vieną dviejų mėnesių vežimė
lyje, kitą kokių metukų, trečią 
truputį didesnį, ketvirtą lovy
tėje — sunkų invalidą. „Šei
mininką” pradžiugino žaislai, 
knygutės, kitos fondo „Kaimo 
vaikai” dovanos. „Tai džiaugsis 
mama, kai sugrįš iš miesto”, 
kalbėjo berniukas. Akys buvojo 
nevaikiškos, balsas irgi bylojo 
apie naštą, kurią kelia šio pir
mos klasės mokinio pečiai.

„Tvarkinga motina, šešis 
vaikus augina,.. Sunku jai, bet 
ji stengiasi, ji žmogus, tai ne 
kaip kitos, apylinkėje gyvenan
čios, — išnykusios žmogystos”, 
sakė gausios šeimos kaimynė 
Valerija Maminskienė.

Ir atsiduso: „kad tik Lietuvos 
neapsėstų tos išnykusios žmo
gystos...”

JAUNIMO STOVYKLA 

KAČERGINĖJE

Kauno rajone, Kačerginėje 
rugpjūčio 23 d. prasidėjo jauni
mo iki 18 metų stovykla „Jau
nimas ir ekonomika 95”, kurią 
surengė jaunųjų konservatorių! 
lygos rėmėjai ir jaunojo banki
ninko prie „Hermio” banko 
klubas. Stovykloje dalyvavo 
apie 60 jaunuolių iš visos Lietu
vos. Siekiama supažindinti 
jaunimą su Lietuvos ūkio padė
timi, perspektyvomis, valstybi
nių komercinių bankų veikla.

Su jaunimu susitiko ir prane
šimą skaitė Seimo narys Alfon
sas Vaišnoras, apie Molotovo- 
Ribbentropo pakto pamokas 
kalbėjo Seimo narys Romualdas 
Ozolas ir konservatorių partijos 
sekretorius Mečys Laurinkus. 
Dalyvavo Kauno rajono savival
dybės meras Valerijonas Sen- 
vaitis.

Vakare, prie Nemuno pakran
tėje uždegto laužo, su jaunimu 
bendravo prof. Vytautas Lands
bergis, iškėlęs sąmoningo jauni
mo reikšmę ateities Lietuvai. 
Jis pakvietė jaunimą aplankyti 
bent keturias, — ne vien išskir
tiniu gamtos grožiu, bet ir at
mintinais laisvės kovų ženklais

Kun. Kęstutis Ralys, N. Daugėliškio klebonas (pirmasis iš kairės), nuvežęs padėvėtų drabužių, 
batų, saldumynų j kaimyninę Rumbonių parapiją (Alytaus raj.), kur vasaros metu yra vaikučių 
našlaičių ir senelių namai. Nuotraukoje dar matyti Rumbonių klebonas kun. Juozas Gumauskas, 
šeimininkė vienuolė Danutė Sabonytė ir našlaitės mergaitės Visi už dovanas buvo labai dėkingi.

Sakoma, kad auka — tai yra 
negrąžinamas materialinės 
pagalbos suteikimas kokiam 
nors kilniam ir naudingam tiks
lui. Gerai žinome, kad Amerikoj 
yra daugybė organizacijų, ku
rios veikia ir išsilaiko tik aukų 
dėka. Žydų tauta, išblaškyta po 
visą pasaulį, turėjo ir tebeturi 
įsipareigojimų vieni kitiems 
padėti. Šiandien žydai turi pui
kias labdaros organizacijas, ku
rioms yra suaukojami ne „tru
piniai”, bet labai stambios 
sumos. Šiame krašte aukoto
jams yra priimti net specialūs 
įstatymai, suteikiantys jiems 
ypatingą nuo mokesčių atleidi
mo statusą. Keletas įvairių 
fondų sėkmingai gimė ir augo 
tik dėka geros valios įvairių 
pažiūrų lietuvių ir šiandien tai 
yra Amerikos lietuvių pelnytas 
pasididžiavimas.

Kai Lietuva buvo okupuota, 
Tautos fondo dėmesys krypo į 
jos išlaisvinimo galimybes. 
Lietuvių fondas rūpinosi mūsų 
kultūriniu išlikimu čia Ameri
koje, BALFas savo šalpos dar
bais gelbėjo bet kur pasaulyje 
varge esančius lietuvius. Lietu
vių bendruomenės veikla išsilai
kė tik Vasario 16 minėjimuose 
gautų aukų dėka. Tačiau tos pa
jamos buvo gana kuklios, var
giai ar jos kuomet pasiekdavo 
100,000 dolerių ribą. Tai buvo 
ir yra visų mūsų bendro solida
rumo aukos, o ne stambieji 
testamentiniai palikimai.

Bet štai pereitais metais LB 
buvo maloniai nustebinta, ga
vusi Marijonos Slabokienės 
stambų palikimą, kuris siekė 
net 350,000 dolerių. Kas gi yra 
ši didžioji geradarė? Gimė ir 
augo ji Rygoje, Latvijos lietuvių 
Martyno ir Zuzanos Kletkų pen
kių vaikų šeimoje. Rygoje bai
gusi gimnaziją, išvyko studijuoti 
į Vokietiją. Ten susipažino su 
mediciną studijuojančiu joniš
kiečiu Marijonu Slaboku ir vė
liau už jo ištekėjo. Po studijų 
grįžo į Lietuvą, kur juos užklupo 
bolševikinės Rusijos okupacija. 
Kaip ir tūkstąnčiai kitų, Slabo- 
kai 1944 m. pąsitraukė į Vokie
tiją. Po kara ^tvyko į Ameriką 
ir apsigyveno Elizabethe, New 
Jersey. Čia dr. Slabokas įsidar
bino vaistų tyrimo ir gamybos 
pramonėj, o, Marijona dirbo 
paprastą darj?ą American Can 
Co. II

Taip jau nutiko, kad kurį lai
ką mes nuomavome butus tame

garsių — Kačerginės apylinkių 
vietas: Pyplių piliakalnį, Zapyš
kio bažnyčią, Kačerginės pa
kraštyje sovietų sušaudytų 
jaunų partizanų kapą ir, V. 
Landsbergio žodžiais, „pirmojo 
nepriklausomybę atkovojusio 
Lietuvos savanorio”, ekonomi
nės blokadoj metu Maskvos 
Raudonojoje aikštėje susidegi
nusio, Stanislovo Žemaičio 
amžinojo atilsio vietą Zapyškio 
kapinėse.

pat name ir galėjome arčiau su 
Slabokais pabendrauti. Abu jie 
buvo inteligentai ir malonaus 
būdo žmonės. Skaitė lietuvišką 
spaudą, turėjo gana turtingą 
knygų biblioteką. Anksčiau gy
venę Austrijos sostinėj Vienoje, 
jie buvo pamėgę meną ir muzi
ką. Išėjusi pensijon, Marijona 
Slabokienė buvo nuvažiavusi į 
Vieną pasimatyti su savo buvu
siais bičiuliais. Aplankydavo 
New Yorko muziejus ir dėme
singai dalyvaudavo koncertų 
renginiuose. Marijona kartais 
papasakodavo apie savo vaikys
tės dienas ir lietuvių gyvenimą 
Rygoje.

Abu Slabokai priklausė Eliza- 
betho Lietuvių bendruomenei ir 
mielai dalyvaudavo lietuvių 
renginiuose. Deja, dr. Slabokas 
po ilgai jį kankinusios dusulio 
ligos mirė, berods 1960 m. 
Vaikų jiedu neturėjo. Po 17 dar
bo metų Marijona išėjo pensijon 
ir kiek vėliau, pardavusi savo 
namą iš Union New Jersey mie
sto persikėlė poilsiui į saulėtą 
St. Petersburgą Floridoj. Kol 
sveikata leido ji iš Floridos vis 
atvažiuodavo į New Jersey, kur 
savo a.a. vyro atminimui užsa
kydavo pamaldas lietuvių baž
nyčioje. Dalyvaudavo visi jų 
buvę bičiuliai. Velionė vis pasi
rūpindavo , kad pamaldų metu 
pasmuikuočiau. Po pamaldų 
prie užkandžių vykdavo malo
nūs prisiminimai apie jos vyrą 
ir jos leidžiamas dienas Floridoj. 
Porą kartų teko ją St. Peter- 
sburge aplankyti ir matėsi, kad 
tai jai suteikdavo mielų 
prisiminimų.

Aišku, kad Marijona Slabokie
nė didžiai vertino Bendruome
nės vykdomus lietuviško švieti
mo, socialinės paramos, kultū
rinės ir kitos veiklos vykdomus 
darbus. Ji visą savo 350,000 
dolerių turtą paskirstė į tris 
dalis, t.y. Pasaulio LB Sociali
nės globos reikalams ir Krašto 
valdybai. Mirė ji sausio 18 d. 1993 
St. Petersburge. Jos kūno pelenai 
buvo atvežti ir palaidoti vyro 
kape St. Gertrūdos kapinėse, 
Rahway, N.J.

Iš trijų paveldėtojų, kažkodėl 
tik Krašto valdybos pirmininkė 
Regina Narušienė pradėjo rū
pintis ir daryti žygius, kad 
Slabokų antkapyje būtų padary
ti atitinkami Bendruomenės 
įrašai ir iškaltas Lietuvos vytis. 
Šias eilutes rašantis buvo įga
liotas surasti meistrus ir pri
žiūrėti, kad darbas būtų tvar
kingai atliktas. Pabaigai rei
kia pažymėti, kad Marijona 
Slabokienė atėjo pirmoji su 
tokiu dideliu Bendruomenės 
darbų įvertinimu. Visa tai ji 
įrodė atiduodama LB savo sun
kiai uždirbtas santaupas lietu
viškos veiklos ir šalpos tęsimui 
čia ir tėvynėj Lietuvoj. Mums 
visiems ji lieka kaip didžios 
labdarybės geradarės pavyzdys.

Julius Veblaitis
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A.tA.
MARTA KLEINAITIENĖ 

Triesaitytė
Gyveno Naperville, IL.
Mirė 1995 m. spalio 16 d , sulaukusi 83 metų.
Gimė Lietuvoje, Tauragės apskrityje. Amerikoje išgyveno

45 m.
Nuliūdę liko: dukterys - Bilda Ilagevold ir Seimą Kli- 

ceva; keturi anūkai ir keturi proanūkai.
Velionė buvo žmona a.a. Miko Kleinaičio.
Velionė pašarvota ketvirtadienį, spalio 19 d. nuo 6 iki 9 

v.v. Kosary Funeral Home laidojimo namuose, 9837 S. Ked- 
zie Avė., Evergreen Park, IL.

Laidotuvės įvyks penktadienį, spalio 20 d. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto bus atlydėta į Zion Ev. Lutheran bažnyčią, 
9000 S. Menard, Oak Lawn, IL. Po religinių apiegų 10 vai. 
ryto velionė bus palaidota Bethania kapinėse, Justice, IL.

Nuliūdę dukterys, anūkai ir proanūkai.

Laidotuvių direkt. Kosary Fanerai Home. Tel. 
708-499-3223.

Tebūna šviesi Amžinybė

A.tA.
VINCEI BAUŽIENEI,

ilgo gyvenimo kelionę baigusiai. Nuoširdžiai 
užjaučiame jos sūnų GENE ir marčią NIJOLĘ, 
anūkus, proanūkus su šeimomis ir visus gimines 
Lietuvoje.

Lietuvos Dukterų draugija

Švėkšnos „Saulės” gimnazijos auklėtiniui

A.tA.
ZIGMUI MIKUŽIUI

mirus, žmoną KOSTĘ, sūnus — PETRĄ, ZIGMĄ, 
JUOZĄ, ANTANĄ ir jų šeimas, Lietuvoje seserį 
VANDĄ ŠERTVYTIENĘ i. svainę VANDĄ ŠIM
KIENĘ nuoširdžiai užjaučia ir skausmu dalinasi

Švėkšniškių draugija

Mylimam tėveliui,
A.tA.

ANTANUI MASIONIUI
iškeliavus amžinybėn, „Lietuvos Vaikų Vilties” Los »
Angeles skyriaus pirmininkei, dukrai DANGUOLEI 
NAVICKIENEI, šeimai, giminėms ir pažįstamiems 
išreiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

„Lietuvos Vaikų Vilties” komitetas

PRISIMINIMAI
(Atkelta iš 3 psl.)

pristatys į vietą. Grįždama iš prausyklos, pastebėjau, 
jog mes jau tolinamės nuo kranto. Buvo matyti daug 
rankų mums nuo kranto mosikuojančių. Matėme daug 
grįžtančių vokiečių belaisvių, kurie irgi mums mojo. Jie 
grįžta iš Anglijos namon — į tėvynę. Sudiev, Vokietija 
ir vokiečiai. Išbėgau ant denio atsisveikinti ir mojavau, 
mojavau. Kas manęs laukia? Vargas gaunu atsakymą. 
Juo labiau, kad nemoku kalbos. Mašinos ūžia ir 
plaukiame, bet gaila, kad vis tolyn nuo namų. Kada gi 
pagaliau laisvon tėvynėn?

Laukiame pietų, kurie mums bus 1:15 v. p.p. Kran
tą palikome 12-tą vai. Supimo nesijaučia. Gėles, gau
tas Wedelyje nuo savo kūmos, vežuosi su savimi. 
Pietavom denyje, erdvioje valgykloje, prie švariai pa
dengtų stalų. Kiekvienam padėta po keletą valgymo 
įrankių, priminė, jog ir mes dar esame žmonės. Septyne- 
ri metai, tai ilgas laiko tarpas, pripratinęs mus valgyti 
iš skardinių, o štai įrodymas, jog ir mes turime teisę sės
tis prie balto stalo ir valgyti kaip visi kultūringi žmonės 
valgo. Tik po tokio ilgo laiko kažkaip keistai jautiesi. 
Lyg ko bijai, lyg ko nedrąsu. Pirmiausia davė sriubą su 
maža bandele, tuomet mėsą su šaukštu bulvių košės 
ir šaukštu žirnių su pupelėmis. Paskui saldyta ir baltin
ta kava su pyragaičiais. Skanu, bet mažoka. Sėdam prie 
stalo pagal numerius, kuriuos gavome, sėsdami į laivą.

Truputį numigom. Buvau denyje ir stebėjau jūrą, kai 
ji banguoja mažomis bangelėmis. Žuvėdros. Baltos 
didelės žuvėdros. Visur vanduo, vanduo Yra keletas ne
galuojančių. Aš jaučiuosi visai gerai Pradžiai gyvenimo 
gavome po 3,5 šilingo. Gavom 40 št. cigarečių ir plytelę 
šokolado.

Groja muzika, bet ji man ne tokia, kokią esu pi a 
si girdėti. Baigiu suvalgyti gautą šokoladą. Apvaikš
čiojau laivą. Pasigrožėjau žuvėdromis ir grįžau i kajutę. 
Kitos neina į denį, nes negali žiūrėti į aplink putojantį 
vandenį ir bangas. Sako, jog sukasi.galva. Aš gi nieko 
nejaučiu. Lyja. Laivas lyg tninutj daugiau ėmė suptis 
— jūra labiau šniokščia

Pranešta, kad mes būsime Anglijoje birželio 22 d., 
7 vai. vakare.

Šiandieną užbaigiu savo vargų aprašymą. Žinau, kad 
kitiems taip pat buvo įvairių nuotykių karo metu. Kodėl 
jais nepasidalinti?

(Pabaiga)
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Rima Balčiūnienė ir sūnelis Vytukas kviečia įsigyti bilietus į šį sekmadieni 
Jaunimo centre vyksiančią Jaunųjų talentų popietę „Draugo” dienraščiui 
paremti. Nuotr. Indrės Tųūnėlienės

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Aleksandra Gražytė vado
vaus „Jaunųjų talentų popie
tės" programai, sekmadienį, 
spalio 22 d., 3 vai. p.p., Jaunimo 
centre, Čikagoje. Korp! Giedra 
kviečia visus atsilankyti, 
paremti dienraštį ir padėkoti 
jaunuoliams, suprantantiems 
lietuviško žodžio svarbą.

„Lituanicos” vyrų koman
da, žaisdama „Metropoliton” 
lygos pirmenybių varžybose, šį 
sekmadienį, spalio 22 d., 2 vai. 
p.p. savo aikštėje, Lemonte, 
rungtyniaus prieš „Real F.C.” 
komandą. Tikimasi įtemptų 
rungtynių. Visi futbolo mėgėjai 
kviečiami stebėti šias rungtynes 
ir paskatinti „Lituanicos” vyrus 
laimėjimui.

Čikagos lietuvių visuomenė 
kviečiama dalyvauti šį sekma 
dienį, spalio 22 d. vyksiančiame 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinių 
sklypų savininkų visuotiniame 
susirinkime. Bus svarstomi 
svarbūs reikalai. Susirinkimas 
vyks Gage Park Fieldhouse 
patalpose, esančiose 55 gatvėje 
prie Western Avė. Visi laukia
mi.

„Žiburio” orkestras, vado
vaujamas Sauliaus Gylio, links
mins svečius Lithuanian Mercy 
Lift ruošiamoje puotoje „Sveika
tos dovana, kuri įvyks lapkričio 
4 d., 6 v.v., Cafe Brauer patalpo
se, 2021 Stockton Dr., Lincoln 
Park. Bus ir laimėjimų trau
kimas, kurio bilietų galima gau
ti pas Lidiją Ringienę tel. 
708-361-2557.

x Lietuvių Operos rengia
mas metinis tradicinis balius 
bus lapkričio 11 d., Jaunimo 
centre. Operos choras atliks 
specialiai paruoštą programą, 
pritaikintą tokio baliaus nuotai
kai. Chorui diriguoja Ričardas 
Šokas, Operos chormeisteris. 
Vietas prašome užsisakyti iš 
anksto pas valdybos vicepirm. 
Jurgį Vidžiūną, tel.: 312-767- 
5609. Paskambinus, bus suteik
tos visos kitos informacijos. Vi
sas pelnas skiriamas Banaičio 
„Jūratės ir Kastyčio” operos pa
statymui. Padėkime išlaikyti 
savo operą!

(sk.)

x Travel Centre, Ltd. 
praneša: kelionė iš Čikagos į 
Jamaiką — $699.95; 7 dienos, 
viešbutis ant jūros kranto su 
kelione ir maistu. Skambinti: 
Teresei Lesniauskienei, tel. 
708-526-0773.

(sk)
x NAMAMS PIRKTI PA

SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. Kreipkitės
į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road - Tel.

«(312) 847-7747.
(sk)

Petras Petrėnas iš Sudbury, 
Ont., Canada, prie anksty
vesnių $400.- įnašų Draugo 
fonde, vėl atsiuntė $1,000.- ir 
tapo Draugo fondo garbės 
nariu. Prie čekio pridėjo ir 
laišką „Mano Mylimam Drau
gui”, kur rašo: „Aš myliu mūsų 
„Draugą”, todėl sinčiu $1,000.- 
Amerikos dolerių. 1995 m. va
sario 27 d. pasiunčiau $400.- Iš 
viso šiemet bus $1,400.- Aš turė
damas daug laiko „Draugą” iš
tisai perskaitau du kartus”.

Už gausią paramą Draugo 
fondui nuoširdžiam „Draugo” 
skaitytojui Kanadoje reiškiame 
didelę padėką.

Dr. Arvydas Žygas šiais 
mokslo metais Pedagoginiame 
Lituanistikos institute dėsto 
lietuvių tautos pasaulėjautą. In
stituto direktorė Stasė Peter
sonienė teigia, kad studentai 
šiuo kursu yra labai patenkin
ti.

Aldona Žemaitytė, laikraš
čio „Dienovidis” redaktorė, at
skrenda iš Lietuvos ir dalyvaus 
svarstybose „Išeivijos dabartinė 
prasmė” Ateities savaitgalyje, 
kuris šįmet vyksta lapkričio 3-5 
d. Jaunimo centre, Čikagoje ir 
Ateitininkų namuose, Lemonte.

Dr. A. V. Plioplys, Chicago, 
IL, „Drauge” nusipirko lietu
viškų knygų už beveik 200 dol. 
Didelę pagalbą suteikė daktaras 
mūsų knygynui, įvertindamas 
jame esančius leidinius. Ta
riame nuoširdų ačiū.

Vaclovas Momkus, Draugo 
fondo garbės narys ir direktorių 
tarybos narys, jau priima rezer
vacijas stalams ir pavieniai 
Draugo fondo pokyliui Čika
goje, Jaunimo centro didžiojoje 
salėje lapkričio 18 d. 6:30 vai. 
vakare. Skambinti tel. (312) 
925-6193. Pokylis prasidės kok
teiliais. Po to vakarienė ir meni
nė programa. Joje bus ir diplo
mų įteikimas Draugo fondo gar
bės nariams. Visi kviečiami 
dalyvauti, tuo paremiant Drau
go fondą, kad priartėjus iki 
pusės milijono.

Dail. Rasa Sutkutė sukurs 
scenos papuošimą „Jaunųjų ta
lentų popietei”. Visi kviečiami 
paremti dienraštį „Draugą”, at
silankant į Korp! Giedros 
ruošiamą antrąją „Jaunųjų 
talentų popietę”, sekmadienį, 
spalio 22 d., 3 vai. p.p. Jaunimo 
centre. Bilietai gaunami prie 
įėjimo.

Lietuvių fondas, rudens va
jaus proga atsiuntė $3,000.- 
mažajam „broliukui” Draugo 
fondui, prie anksčiau įteiktų 
$2,000.- įnašų ir tapo pirmuoju 
pirmojo laipsnio garbės na
riu. Už stambią paramą nuošir
džiai dėkojame Lietuvių fondo 
vadovybei, padedančiai išlaikyti 
vienintelį už Lietuvos ribų dien
raštį „Draugą”.

Tradicinis LB Lemonto apy
linkės rudens pokylis rengia
mas lapkričio 11 d. PL centro di
džiojoje salėje. Meninė progra
ma bus labai įvairi ir įdomi, šo
kančiuosius ir sėdinčiuosius 
linksmins Roberto Raudžio ve
damas „Nemuno” orkestras, pa
aiškės ir laimingieji, kurių bilie
tai bus ištraukti puotoje. Vaka
rienę svečiams ruošia Aldona 
Šoliūnienė. Laukiame atsilan
kančių iš plačių apylinkių ir Či
kagos. Rezervacijas priima Ge
diminas Kazėnas, tel. 708- 
963-0461 ir Vladas Stropus, 708- 
257-7677.

Petkus & Son (Marųuette 
Funeral Homes, LTD), Chi- 
cago, IL, atsiuntė „Draugui” 
250 dol. Šie laikraščio rėmėjai 
daug padeda savo patarnavimu 
didžiausiose skausmo valan
dose, kai Amžinybėn reikia ati
duoti mylimą asmenį, dabar jie 
ateina su dosnia dovana padėti 
dienraščiui. Nuoširdžiai dėko
jame už auką.

x TRANSPAK praneša: 
„Seniausias raštijos paminklas 
Lietuvoje — tai trys XXIII am
žiaus prieš Kristų moliniai 
dantiraščio tekstai”. Siuntiniai 
ir komercinės siuntos į 
Lietuvą. Maisto siuntiniai. 
TRANSPAK, 2638 W. 69 St., 
Chicago, IL, tel. 312-436-7772.

(sk)

x Baltic Bakery, 2616 W. 69 
St., tel. 312-737-6784, naujos , 
darbo valandos: nuo pirmad. 
iki šeštd. 9 v.r. - 5 v. p.p., 
sekmd. 10 v.r. - 2 v. p.p. Duo
ną siunčiame į kitus miestus 
UPS.

(sk)
(x) Kviečiame aplankyti 

foto menininko Antano Sut
kaus parodą „Pasaulio 
lietuvių portretai” Lietuvių 
Dailės muziejuje, Lemonte, IL 
spalio 20 d iki lapkričio 5 d. 
Parodos atidarymas spalio 20 
d. 7:30 v.v., penktadieni.

(sk)

TRYS ČIKAGIŠKIAI 

PAGERBTI TAURAGĖJE

Pavėluotai gauta informacija, 
kad Tauragėje, centrinėje biblio
tekoje, š.m. pradžioje buvo su
rengtas gražus pagerbimas ir 
paminėjimas trims čikagiš- 
kiams, kilusiems nuo Tauragės. 
Tauragės centrinė biblioteka 
išleido lankstinuką, pavadintą 
„Iškilieji Tauragės krašto žmo
nės”. Ir tie „iškilieji... žmonės” 
yra čia gyvenantys čikagiškiai: 
dr. Petras Jonikas, Teodoras 
Blinstrubas ir Sonė Pipi- 
raitė-Tomarienė. Minėtas lanks
tinukas trumpai nusako tų 
asmenų biografijas ir jų atliktus 
darbus ar buvusią veiklą.

Per pagerbimą buvo surengta 
tų asmenų darbų ir veiklos 
paroda, padaryti apie juos 
pareiškimai ir pasisakymai. 
Dainavo „Bočių” ansamblis, 
deklamuotos eilės.

Tuo renginiu daugiausia 
rūpinosi Tauragės centrinės bib
liotekos darbuotąja Alma Mizgi- 
rienė, istorikė.

K.

Vytautas Kernagis — dainininkas, aktorius, linksmų istorijų pasakorius, 
koncertuos Pasaulio lietuvių centre šį sekmadienį, spalio 22 d , 12 vai Visus 
į koncertą kviečia PLC renginių komitetas

ĮDOMUS FILMAS 
„SEKLYČIOJE”

Spalio 11 d. į trečiadienio 
popietę „Seklyčioje” gausiai 
rinkosi vyresnieji pamatyti 
įdomaus vaidinimo su visiems 
gerai pažįstamais aktoriais 
Petru ir Apolonija Steponavi
čiais.

Programų vadovė Elena Siru
tienė pranešė, kad ekrane ma
tysime prieš 10 metų filmuotą 
vaidinimą, liečiantį labai 
jautrius šeimos pergyvenimus. 
Vyriausia tos dramos veikėja 
aktorė Apolonija Stepona
vičienė jau 25-ri metai vaidina 
scenoje, o Petras Steponavičius
— 22 metai. Laimingu būdu jie 
patys ir du jų sūnūs gavo žalią 
kortelę apsigyventi Amerikoje, 
tik vyriausias sūnus Rokas likęs 
Lietuvoje.

Pati A. Steponavičienė tarė 
trumpą žodį apie savo kelionę į 
Lietuvą, kur ji susitiko su filmų 
ir teatrų aktoriais. Teatrų ir 
aktorių padėtis sunki, nes 
gaudami mažą atlyginimą, ne
gali pragyventi, turi eiti ieško
ti pašalinių darbų. Publika 
daug mažiau belanko teatrus, 
irgi dėl ekonominių sunkumų. 
Vilčių teikia tik žmonių ryžtas
— nepasiduoti. Lietuviški teat
rai yra pasiekę aukšto meninio 
lygio. Jaunimo teatras dalyvavo 
Italijoj su savo vaidinimais. A. 
Steponavičienė džiaugėsi, kad 
galėjo atsivežti į JAV visą 
šeimą.

Apie filmą paaiškino, kad tai 
autentiška įvykio istorija. 
Dramos pavadinimas — „Na
mo”. Tai — psichologinė drama, 
kur parodomi gilūs veikėjų per
gyvenimai. Tada stebėjome ir

MADAS BESIVAIKANT
Lietuviai turi patarlę: „Kalbų 

ir vėjų nesugaudysi”, kurią 
galėtume paversti kita — 
„Madų ir vėjų nesuvaikysi”. 
Madų kūrėjai, atrodo, yra įsi
tikinę, kad moters kūno forma 
labai netobula, todėl vis mėgina 
ją savaip perdirbti — supran
tama, savo sukurtų drabužių 
pagalba. Iš tų pastangų kartais 
išeina „nei velnias, nei gegutė”, 
bet kasmet vis kuriamos naujos 
mados: čia susiaurinama, ten 
paplatinama; tai patrumpi
nama, tai pailginama...

Ne visos moterys vaikosi ma
das ir pildo jų kūrėjų užgaidas, 
bet dauguma vis vien domisi 
naujų drabužių siluetais, spal
vomis, medžiagomis. Todėl ir 
madų parodos populiarios, su
traukia daug žiūrovių ir net žiū
rovų. Tuo smalsumu spalio 15 d. 
pasinaudojo Pasaulio lietuvių 
centro renginių komitetas, 
vadovaujamas Bronės Nainie
nės, nutarę pasiūlyt lietuvėms 
progą susipažinti su naujausiais 
rūbais rudens ir žiemos sezonui.

Parodai ruošti sudarytas ko
mitetas su vadove Irena Kriau- 
čeliūniene, o narės: Dana 
Bazienė, Irena Draugelienė, 
Dalia Dundzilienė, Irena Kaz
lauskienė, Baniutė Kronienė, 
Bronė Nainienė, Asta Razmie- 
nė, Kristina Razmienė ir Genė 
Rimkienė. PLC salėjų rūpesčiu 
buvo paversta jaukiu, gražiai 
rudeniškai papuoštu madų 
salonu. Atrodė, kad čia toks ren
ginys ypač tinka, nes salė siau-

Praėjusį sekmadienį, spalio 15 d. vykusioje madų parodoje Pasaulio Lietuvių centre svečių ir 
rengėjų būrelis. Sėdi iš kairės: Bronė Kremerienė, kun. Juozas Vaišnys, SJ, Danutė Bindokienė, 
Vytautas Bindokas, dr. Leonas Kriaučeliūnas; stovi — Renginių komiteto pirm. Bronė Nainienė, 
PLC valdybos pirm. Algis Bakaitis, madų parodos rengimo komiteto pirm. Irena Kriaučeliūnienė 
ir Stasys Jokubauskas. Nuotr. Vytauto Jasinevičiaus

pačią dramą, kurią režisavo 
Bronius Markevičius. Labai 
daug ašarų išlieta dėl sūnelio, 
kurį vaidino gal dviejų metukų 
Matas Steponavičius. Netrukus 
prisistatė ir dabartinis Matas, 
kuris lanko amerikietišką 
mokyklą ir mokyklos vadovybė 
įpareigojo savo mokinius rinkti 
aukas. Jam esą skirta surinkti 
25 dol., o jis bijo eiti per juodųjų 
apgyventus Marųuette parke 
namus. Prašė jam padėti su
rinkti po 30 centų. Bet visi į 
krepšelį metė po dolerį. Kai su
skaičiavo, pasijuto baisiausiai 
laimingas.

Po to buvo lietuviški pietūs, 
kavutė ir draugiškas širdžių 
„atsivėrimas”.

Apol. P. Bagdonas

ra ir ilga, tad buvo vietos išties
ti modeliuotojoms taką, kad jos 
galėtų visiems svečiams pade
monstruoti rūbus iš Elin Ben- 
nett, Ltd., Lili of Trieste, Sashe 
boutiųue, Evans, Fantasy 
(Gražina Kraus) parduotuvių (J. 
Bakaitienė modeliavo savo siū
tus rūbus) Alė Lelienė koordina
vo madas iš visų tų vietų taip, 
kad jos sudarė vientisą „rudens 
simfoniją”, malonią akiai, o pri
taikyta muzika (Aleksas Bart
kus) džiugino ausį. Madas vyku
siai komentavo aktorė Audrė 
Budrytė.

Prieš parodą svečiai buvo vai
šinami gėrimais (šauniai pa
tarnavo Rimvydo Rimkaus su
organizuoti vyrai) ir pietumis, 
paruoštais Racine Bakery. Ta
čiau nuolat buvo galima jausti 
ruošos komiteto pirm. Irenos 
Kriaučeliūnienės ranką, suge
bėjusią popietei suteikti ele
gantišką jaukumą.

Rūbus, tinkančius įvairioms 
progoms, laisvai, grakščiai ir 
entuziastiškai modeliavo: Jūra 
Bakaitienė, Pranutė Domans- 
kienė, Audronė Gaižiūnienė, 
Nijolė Garbaliauskienė, Irena 
Kazlauskienė, Alė Lelienė, Vi- 
ligailė Lendraitienė, Alė Liepo- 
nienė, Nijolė Maskaliūnienė, 
Tania Mikaitytė, Bronė Nainie
nė, Aldona Norkutė, Lidija Poli- 
kaitienė, Miglė Pukštienė, Kris
tina Razmienė, Lidija Ringienė, 
Rima Sėli, Ramona Steponavi
čiūtė, Dalia Trakienė, Gražina 
Vasienė, Dana Gylienė, Marija 
Domanskytė, Kristina Jonu
šaitė, Austė Ringutė, Karolina 
Lieponytė. Tiesa, buvo kai 
kurių paskutinę minutę padary
tų, pakeitimų, kai vienos mo
deliuotojos pakeitė kitas, bet 
laikysimės pavardžių, išspaus
dintų programos leidinėlyje.

Pasigėrėjus modeliuojamais 
drabužiais ir mintyse juos „pri
taikius sau”, buvo traukiami 
laimingieji bilietai, o laimikius 
paaukojo: Irena ir Leonas 
Kriaučeliūnai, Algis Lieponis, 
Nijolė Banienė, Donny ir Vena 
Petkai, Austė Vygantienė, 
Violeta Woodward, Romas 
Pūkštys — Transpak, Riviera 
Country Club, Irena Gelažie
nė. Reikia pastebėti, kad 
į madų parodą rengėjoms

PJŪTIES ŠVENTĖ 
TĖVIŠKĖS PARAPIJOJE

Nuo pat lietuvių evangeli 
kų-liuteronų Tėviškės parapijos 
įsteigimo parapijiečiai kiek
vienais metais vis dar puoselėja 
parapijos steigėjų senąsias, 
anais laikais nustatytas, tradici
jas. Po Antrojo pasaulinio karo 
dalis į Čikagą atvykusių evange
likų-liuteronų sutarė įsteigti 
nuo vietinių bažnytinių sinodų 
nepriklausomą parapiją, kurioje 
galėtų palaikyti iš savo tėvų 
paveldėtas ir į šalį atsivežtas 
dvasines vertybes. Parapiją 
įsteigus jai buvo parinktas Tė
viškės pavadinimas, kad visoje 
jos veikloje liktų prarastos tėviš
kės prisiminimas. Nuo pat jos 
įsteigimo nemažą įtaką parapi
jos gyvenimui turėjo didele da
limi iš Mažosios Lietuvos arba 
Klaipėdos krašto kilę parapijie
čiai, įnešdami kartu į parapijinę 
veiklą net tautinį atspalvį, 
lietuviškai tautinį susipratimą. 
Tad dar ir šiandien daugelis 
bažnytinių minėjimų remiasi 
Klaipėdos krašte turėtomis tra
dicijomis. Viena iš jų yra Pjūties 
šventė.

Taip būdavo, kad po rugiapjū
tės, po bulviakasio, nurinkus 
daržuose dar užsilikusias pasku-

vis dėlto pavyko „privilioti” 
vieną kitą vyriškos giminės at
stovą (vieną stalą kone išim
tinai užpildė „nebailūs” vyrai), 
bet viešnių tikrai netrūko, tad, 
be abejo, PLC renginių komite
tas džiaugiasi pa vykusia sekma
dienio popietės „Rudens simfo
nija” ir dėkingas ruošos komi
tetui, visiems, prisidėjusiems 
prie renginio pasisekimo, ypač 
atsilankiusiai publikai.

A.T.B.

Jos ne tik modeliuotojos, bet ir „Rudens simfonijos’’ parodos rengėjos. Iš 
kairės: Irena Kriaučeliūnienė, parodos rengimo komiteto pirm., ir Bronė 
Nainienė, Pasaulio lietuvių centro renginių komiteto pirm. Madų paroda buvo 
spalio 15 d PLC didžiojoje salėje.

Nuotr Vytauto Jasinevičiaus

tinęs daržoves, Mažosios Lietu
vos ūkininkas vykdavo su savo 
šeima pirmąjį spalio mėnesio 
sekmadienio rytą į bažnyčią 
padėkoti Dievui, visų gėrybių 
davėjui, už gautąjį derlių. Ru
dens spalvomis atitinkamai iš
puoštoje bažnyčioje jie giliu 
dėkingumu giedodavo: „Mums 
Dievas laimino laukus, mes že
mės įvairius vaisius jau baigė
me rinkę, krovę...”.

Nors šiandien tikriausiai tik 
retas parapijietis užsiima dar 
tokiais giesmėje paminėtais dar
bais, jie, prisilaikydami senosios 
tradicijos, atvyko ir šiais metais 
į jų tėvų ir protėvių įsteigtos pa
rapijos bažnyčią,-kad padėkoti 
Dievui už visus maisto pro
duktus, kuriais jie maitinasi. Tą 
rytą parapijos klebonas, vysk. 
Hansas Dumpys savo pamoksle 
iškėlė daugelio žmonių pamirši
mą atnešti padėką Aukščiausia
jam, kaip ir anie , Viešpaties 
nuo raupsų pagydytieji, už su
teiktas palaimas.

Pamaldoms pasibaigus, para
pijos salėje Moterų draugijos 
narės, dėka Annos Galinaitie- 
nės, Idos Jonušaitienės, Elenos 
Vieraitienės, Martos Paulikai- 
tienės, Lėnos Leipienės ir Lydi- 
jos Liubertienės parapijiečiams 
ir jų svečiams pietus. Skoningu 
pietų paruošimu visi buvo pa
tenkinti ir, vysk. Hansui Dum- 
piui sukalbėjus stalo maldą, 
vaišindamiesi gyrė gaspadinių 
pastangas. Ilzė Pėteraitienė, 
žinoma, nepamiršo pasirūpinti, 
kad draugijos kasa neliktų 
tuščia.

vb

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


