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Latvija nepaneigė žinių apie 
veiksmus ginčytinoje jūros 

zonoje

Landsbergis nepasitiki 
galimais pasikeitimais 

Latvijoje
Vilnius, spalio 20 d. (AGEP) — 

Latvijos Užsienio reikalų minis
terija pareiškė, kad spaudos 
informacija apie šios šalies keti
nimus toliau eksploatuoti naftos 
telkinį ginčytinoje Baltijos jūros 
teritorijoje „negali būti laikoma 
oficialia Latvijos Respublikos 
vyriausybės politika”, bet ir 
nepaneigė spaudoje paskelbtos 
informacijos.

Spalio 20 d. Lietuvos Užsienio 
reikalų, ministerijai (URM) 
atsiųstoje notoje šį teiginį Lat
vija grindžia tuo, kad infor
maciją paskelbęs laikraštis nėra 
oficialus vyriausybės leidinys. 
Tačiau, kaip pažymi Lietuvos 
URM, ši Latvijos nota tiesiogiai 
nepaneigia laikraštyje paskelb
tos informacijos. Latvijos 
laikraštis „Neatkariga cinia” 
trečiadienį pranešė, kad šios 
šalies vyriausybė nusprendė 
pasirašyti kontraktą su JAV 
kompanijomis „Amoco Over- 
seas Exploration Company” ir 
Švedijos „Oljeprospektering

Latvijos veiksmai kels 
problemų Baltijos 

Asamblėjoje
Vilnius, spalio 24 d. (AGEP)

— Lietuvos delegacija Baltijos 
Asamblėjoje susirūpinusi dėl 
Latvijos ketinimų drauge su 
užsienio bendrovėmis eksploa
tuoti ginčytiną naftos telkinį 
Baltijos jūroje ir tuo tikslu 
parašė Latvijos delegacijos 
Baltijos asamblėjoje nariams.

Lietuvos delegacijos vadovo, 
Seimo pirmininko pavaduotojo 
Egidijaus Bičkausko ir Baltijos 
Asamblėjos prezidiumo nario, 
Seimo kanclerio Nerio Germano 
laiške reiškiamas susirūpini
mas dėl spaudos pranešimų apie 
galimą vyriausybės sprendimą 
pasirašyti sutartį su JAV ben
drove AMOCO ir Švedijos firma 
OPAB dėl minėto naftos telki-

Latvija pažada 
nesinaudoti ginčytina 

teritorija
Vilnius, spalio 24 d. (AGEP)

— Latvijos premjeras Maris Ga
lis antradienį užtikrino Lie
tuvos vyriausybės vadovą 
Adolfą Šleževičių, kad kol nebus 
pasirašyta sutartis su Lietuva 
dėl jūros sienos, Latvija nepasi
rašys jokių dokumentų su JAV 
kompanija AMOCO ir nevykdys 
jokių darbų naftos telkinyje, 
kuris yra ginčytinoje Baltijos 
jūros dugno dalyje.

Lietuvos vyriausybės spaudos 
atstovas Vilius Kavaliauskas 
pranešė, kad Lietuvos prem
jeras antradienį telefonu 
paprašė M. Gailį pakomentuoti 
spaudos pranešimus apie Latvi
jos derybas su užsienio firmomis 
dėl naftos telkinio eksploatavi
mo jūros teritorijoje, kurios 
teisinė priklausomybė dar ne
nustatyta.

Spalio 23 d. Latvijos laikraštis 
„Biznes į Baltia” pranešė, kad 
Latvijos ekspertai jau šią sa
vaitę susitiks su AMOCO ir 
OPAB kompanijų atstovais ap
svarstyti sutarties dėl naftos 
gavybos Baltijos jūroje. Kitas 
šios šalies dienraštis „Diena” 
spalio 22 d. rašė, kad Latvijos 
energetikos ministerijos parei
gūnas patvirtino, jog toks do
kumentas jau suderintas ir pa
ruoštas pasirašymui.

AB” dėl naftos telkinio Baltijos 
jūroje eksploatavimo.

Lietuvos URM spalio 18 d. 
įteikė notą Latvijai, prašydama 
paaiškinimų dėl šios informaci
jos. Lietuvos URM Informacijos 
ir spaudos skyrius pranešė, kad 
penktadienį ryte Lietuvos užsie
nio reikalų ministras Povilas 
Gylys telefonu kalbėjosi su Lat
vijos užsienio reikalų ministru 
Valdis Birkavs. Latvijos minist
ras pasakė neturįs žinių, ar šie 
spaudos pranešimai pagrįsti, ir 
pažadėjo išsiaiškinti.

Aukštas Lietuvos vyriausybės 
pareigūnas korespondentui yra 
pabrėžęs, kad jeigu „Neatkariga 
cinia” paskelbė teisingą infor
maciją, ji neatitiktų užsienio 
reikalų ministrų siūlymo, ku
riuo abi valstybės įsipareigotų 
nesiimti jokių veiksmų, „kurie 
apsunkintų ginčo sprendimą”, 
kol nenustatytos ginčytinos 
teritorijos sienos. Pareigūnas 
pabrėžė, kad tai sukeltų įtampą 
abiejų šalių santykiuose. 3,000 reiškė protestą prieš 

žmonių skurdinimą

nio eksploatavimo. 
Parlamentarų laiške sakoma,

kad Baltijos Asamblėja yra vie
na iš struktūrų, įkūnijančių 
Baltijos šalių, kaip vientiso 
regiono idėją. „Baltijos Asamb
lėjos padėtis rodo, kad, vadovau
jantis abipusio geranoriškumo 
principais, galima pasiekti 
rezultatų, atitinkančių visų 
suinteresuotų pusių ir tarptau
tinės praktikos reikalavi
mus”,”, sakoma dokumente.

Laiške reiškiamas įsitikini
mas, kad Latvija atsižvelgs į 
Lietuvos delegacijos susirūpi
nimą dėl „galimo skuboto ir 
vienašališko problemos spren
dimo”.

Dokumente teigiama, kad 
„šiandieniniai tarpusavio 
santykių sprendimo būdai 
sudarys prielaidas Baltijos 
valstybių tarpusavio santy
kiams ateityje ir susilauks 
deramo Europos Sąjungos ir 
kitų mūsų likimu suinteresuotų 
valstybių įvertinimo”.

Kaip žinoma, spalio 25 ir 26 
dienomis Rygoje Latvijos eks
pertai ketina susitikti su kom
panijų AMOCO ir OPAB atsto
vais apsvarstyti sutarties dėl 
naftos gavybos Baltijos jūroje. 
Galimas dalykas, ši sutartis bus 
pasirašyta.

Sutarties projekte numatoma, 
kad abi užsienio kompanijos 
gaus kelias licencijas žvalgyti 
galimą naftos verslovę Baltijos 
jūros šelfe Latvijos ir Švedijos 
ekonominėse zonose. Galimas 
dalykas, darbai vyks ir ginčija
moje teritorijoje, į kurią preten
duoja tiek Latvija, tiek Lietuva.

Vilniuje bus atidaryta
Europos Sąjungos 

atstovybė
Vilnius, spalio 20 d. (Elta) — 

Dar šių metų pabaigoje arba 
1996 m. pradžioje Vilniuje pla
nuojama atidaryti Europos 
Sąjungos atstovybę. Apie tai 
spaudos konferencijoje infor
mavo Užsienio reikalų ministe
rijos sekretorius Algimantas 
Rimkūnas, drauge su Lietuvos 
delegacija šią savaitę lankęsis 
Europos Komisijos būstinėje

Spalio 9 d. Vilniuje minint penktąsias Lietuvos muitinės atkūrimo metines, Muitinės departamen
to direktorius Vitalijus Geržonas įteikė atminimo ženklą Tomui Šernui, vieninteliam išlikusiam 
gyvam per Medininkų tragediją. Po Mišių 12 vai. Vilniaus Arkikatedroje, 3 vai. p.p. įvyko 
iškilmingas minėjimas Muitinės mokykloje. Lietuvos muitinė išaugo nuo 100 tarnautojų 1990 
m. iki 3,058 tarnautojų šiandien.

Nuotr. R. Danisevičiaus „Dienoje”

Vilnius, spalio 24 d. (AGEP) 
— Antradienio vidurdienį maž
daug 3,000 žmonių, negalinčių 
pragyventi, praradusių indėlius 
į investavimo firmas ir san
taupas bankuose, prie Seimo 
rūmų Vilniuje apie dvi valandas 
klausėsi Lietuvos Sąjūdžio ir 
pensininkų sąjungos „Bočiai” 
surengtos akcijos „Prieš skurdą 
ir skurdintojus” kalbėtojų, 
pritardami šūksniais „Gėda 
vagims”, „Šalin LDDP” ir 
kitais. Akcijos dalyviai pri
ėmė žmonių skurdinimą smer
kiančią rezoliuciją, kurią 
įteikė Seimo pirmininkui 
Česlovui Juršėnui, prezidentū
ros bei vyriausybės atstovams.

Demonstracijos dalyviai pri
ėmė dar aštuonių įvairių profe
sinių sąjungų rezoliucijas, vė
liau protesto dalyviai buvo pa
kviesti šv. Mišių Aušros vartų 
koplyčioje.

Nepaisant įvairių išvakarėse 
pasirodžiusių provokuojančių 
pranešimų apie galimus susi
rėmimus, protesto akcija praėjo 
be inicidentų. Protesto dieną 
buvo sustiprinta parlamento ap
sauga, o rūmai buvo apjuosti 
policijos juosta.

Tautininkų Sąjungos, Demo
kratų Partijos bei politinių ka
linių ir tremtinių „Laisvės” 
frakcijos Seime pareiškė, kad 
pritaria akcijos „Prieš skurdą ir 
skurdintojus” organizatorių rei
kalavimams. Pareiškimas buvo 
priimtas jungtiniame trijų frak
cijų posėdyje pirmadienį, antra
dienį pranešė tautininkų frak
cijos seniūnas Leonas Milčius 
spaudos konferencijoje.

Dokumente pažymima, kad 
frakcijos, susipažinusios su šioje 
akcijoje dalyvaujančių visuome
ninių organizacijų rezoliuci
jomis, pritaria jose pateiktam 
Lietuvos politinės, ekonominės

Briuselyje.
Vienas šio vizito tikslų buvo 

informuoti Europos Komisijos 
pareigūnus apie tai, kaip 
Lietuva kuria institucijas, at
sakingas už integraciją į Eu
ropą.

Pasak Rimkūno, Europos Ko
misijos pareigūnai, atsakingi už 
ryšius su Vidurio ir Rytų 
Europos valstybėmis, teigiamai 
įvertino šiose srityse atliktus 
darbus.

ir socialinės būklės vartinimui.
Pasak pareiškimo, rezoliuci

jose iškelti reikalavimai „iš 
esmės yra teisingi ir teisėti”, 
todėl Seimas, vyriausybė ir ki
tos valstybės institucijos privalo

Rūpinamasi Lietuvos ir 
Lenkijos sutarties 

įgyvendinimu
Vilnius, spalio 24 d. (AGEP) 

— Lietuvos ir Lenkijos tarpvals
tybinė sutartis vykdoma sėk
mingai, tačiau dar tebelieka 
problemų, kurių sprendimą 
norėtų spartinti tiek Lietuva, 
tiek Lenkija. Tai pažymėta 
antradienį spaudos konferenci
joje, kurią surengė Lietuvoje 
viešintys Lenkijos Seimo grupės 
Lenkijos ir Lietuvos tarppar
lamentiniams ryšiams pirmi
ninkas Adam Dombronski, šios 
grupės narė Irena Nowacka bei 
tokios pačios Lietuvos Seimo 
grupės vadovas Vytautas Pleč
kaitis ir grupės narys Everistas 
Raišuotis.

A. Dombronski minėjo, kad 
dar nesukurta sienos ben
dradarbiavimo komisija, turin
ti pagerinti pasienio tarnybų 
bendradarbiavimą, tebeegzis
tuoja autentiško lenkų pavar
džių Lietuvoje ir lietuvių 
pavardžių Lenkijoje rašymo 
problema.

Lenkijos parlamentaras taip 
pat pageidavo, kad Lietuvoje 
būtų greičiau sukurta organi
zacija, panaši į Lietuvos 
mylėtojų draugiją Lenkijoje. 
Tokios organizacijos padėtų 
suartinti Lietuvą ir Lenkiją. 
Dombronski taip pat užsiminė 
apie kai kuriuos lenkų tautinės 
mažumos Lietuvoje pageidavi
mus rengiant mokytojus, išsau
gant jų kultūrinį paveldą.

Irena Nowacka pažymėjo, kad 
pirmadienį susitikę su Vilniaus 
meru Aliumi Vidūnu, Lenkijos 
parlamentarai pabrėžė susirū
pinimą dėl Vilniaus ribų išplė
timo. Ji sakė, kad Lenkijos ats
tovai supranta būtinybę miestui 
vystytis, tačiau bijo, kad nebūtų 
pažeisti apie Vilnių gyvenančių 
Lietuvos lenkų interesai.

Dombronski sakė, kad lenkai 
bijo sostinės plėtimo, kol nesut
varkyti nuosavybės atstatymo

„nedelsiant juos išnagrinėti”. 
L. Milčius žurnalistams teigė,

kad tvirtinimai, neva antra
dienio demonstraciją prie Seimo 
rūmų „nežinia kas organizuo
ja”, yra nepagrįsti. Pasak jo, 
pagrindiniai akcijos organiza
toriai buvo Kauno visuomeni
nės organizacijos, prie kurių 
prisijungė ir Vilniaus Sąjūdis.

reikalai. Lenkų parlamentaras 
sakė, kad Lietuva atsiųs pra
nešimą kuriuo pagrįs būtinybę 
išplėsti Vilnių 11,000 hektarų.

Vytautas Plečkaitis pažymėjo, 
kad susiduriama su nuosavybės 
atstatymo prie Vilniaus pro
blema, nes labai sunku rasti 
dokumentus, kurių dalis yra 
Lietuvos, dalis Lenkijos, o dalis 
gali būti net Baltarusijos ar
chyvuose. Jis pabrėžė ir infor
macijos trūkumą, jog plečiant 
Vilnių, nebus pažeisti aplinki
nių gyventojų interesai.

Antradienį Lenkijos Seimo 
nariai susitiko su užsienio 
reikalų ministerijos sekreto
riumi Albinu Januška. Everis
tas Raišuotis sakė, kad abiejų 
šalių parlamentarai ragina su
kurti dvišalę vyriausybinę ko
misiją, kuri spartintų tarpvalsty
binės sutarties vykdymą. Si 
Lenkijos Seimo grupė lapkričio 
mėnesį vėl atvyks Lietuvon.

Saudargas: Rusija nori 
išskirti Lietuvą

pilnius, spalio 18 d. (AGEP) 
— Reikėtų nuliūsti, kad Rusija 
neįnukreipia savo raketų į mūsų 
teritoriją, nes tai būtų NATO 
teritorijos pripažinimas, sako 
Lietuvos Seimo krikščionis de- 
mbkratas Algirdas Saudargas.

Spaudos konferencįjoje trečia
dienį jis komentavo skirtingą 
Rūsijos reakciją į NATO plėti
mosi planus Rytų ir Vidurio Eu
ropos link. Jei į NATO būtų 
priimta Čekija ar Lenkija, 
Maskva perspėjo nutaikysianti 
į jas savo raketas, tuo tarpu Bal
tijos šalių priėmimo atveju Rusi
ja grasino įvesti į jas savo ka
riuomenę.

„Mes esame geroje kompani
joje, o rusai nori mus išskirti”, 
Sakė Seimo Užsienio reikalų ko

miteto narys A. Saudargas, at
kreipęs dėmesį į kai kurias 
NATO plėtimo nuostatas, 
j Rugsėjo 28 d. 16-os NATO ša
lių patvirtintame dokumente 
sakoma, kad NATO tinkamu 
metu turėtų ypač nuodugniai iš
nagrinėti galimų Europos Są
jungos narių ir pageidaujančių 
stoti į NATO šalių galimybes 
prisidėti prie transatlantinio 
saugumo ir nuspręsti, ar kvies
tis jas įsijungti į NATO. Todėl 
Lietuva, kuri birželio mėnesį 
pasirašė asociacijos sutartį su 
Europos Sąjunga ir oficialiai 
pasiprašė į NATO, turi gerų ga
limybių tapti šios gynybinės są
jungos narė, kaip ir kitos Vidu
rio Europos šalys, mano A. Sau
dargas.

Vilnius, spalio 23 d. (AGEP) 
— Seimo opozicijos vadas Vytau
tas Landsbergis mano, kad Lat
vijoje pasikeitus vyriausybei, 
Lietuvai gali neigiamai atsiliep
ti „Maišiagalos avantiūra”, 
ypač ryšium su Lietuvos 
teisėmis į Baltijos jūros naftą, 
kai dar nėra nustatyta Lietuvos 
ir Latvijos siena Baltijos jūroje.

Spaudos konferencįjoje Lands
bergis neatmetė galimybės, kad 
nauja Latvijos vyriausybė gali 
būti kategoriškesnė ir, siek
dama naudos, „pasinaudoti Lie
tuvos vadovų parašais, kuriais 
labai didelis turtas buvo faktiš
kai atiduotas Latvijai”.

Gegužės 20 d. Maišiagaloje 
Lietuvos ir Latvijos prezidentai 
bei premjerai pasirašė memo
randumą, kurios tekstas iki šiol 
nėra oficialiai paskelbtas. Lie
tuvos vadovai jį pavadino tar
piniu susitarimu, ieškant kom
promiso dėl ginčijamo naftos 
telkinio, tačiau opozicija teigė, 
kad susitarimas labai susilp
nino Lietuvos pozicijas derybose 
dėl jūros sienos. Pasak kai kurių 
Lietuvos politikų aiškinimų, 
Maišiagalos memorandume bu
vo numatoma, kad šalių jūrų 
siena nustatoma kaip linija, per 
vidurį skirianti abiejų šalių 
pasiūlytas teritorijų ribas.

Vytautas Landsbergis sakė, 
kad Latvijos vyriausybei nepa
neigus, jog ketinama derėtis dėl 
naftos telkinio eksploatavimo, 
turės būti pateiktas koks nors 
atsakymas ir dėl Maišiagalos 
memorandumo.

Nors vėliau buvo sakoma, jog 
Maišiagalos dokumentai bus in
terpretuojami tik kaip rekomen
daciniai, pasak Landsbergio, 
nėra konkretaus protokolo, 
kuriame Latvija būtų pasira
šiusi sutinkanti, kad Mai

Lietuvos derybininkai išvyko 
į Maskvą

Vilnius, spalio 23 d. (AGEP) 
— Lietuvos diplomatai tikisi 
pažangos spalio 24 d. Maskvoje 
prasidėjusioje eilinėje derybų 
sesijoje dėl valstybinės sienos 
nustatymo ir ekonominės zonos 
bei sienos Baltijos jūroje nusta- 
tyrfio. Derybos su Rusija dėl eko
nominės zonos Baltijos jūroje 
buvo sustojusios nuo vasaros, 
kai susitikime prie Vištyčio eže
ro abiejų šalių atstovams nepa
vyko susitarti dėl D-6 naftos 
telkinio ginčijamoje jūros dugno 
dalyje.

šiagalos memorandumas neturi 
sutarties galios.

Todėl, mano opozicijos lyderis, 
ateityje Lietuvos padėtis gali 
tapti „nepavydėtina ginant savo 
teises ir valstybės interesus”, 
jeigu Latvijos ekonomikos mi
nistru taptų Joachim Siegerist. 
Jo partija „Latvijai” laimėjo 16 
vietų Latvijos Seime neseniai 
įvykusiuose rinkimuose ir įeina 
į Latvijos Seimo valdančiąją 
koaliciją.

Vytautas Landsbergis labai 
kritikavo Lietuvos užsienio 
reikalų ministerijos veiksmus, 
pasirodžius informacijai apie 
Latvijos ketinimus toliau tęsti 
derybas dėl naftos ekspoatavi- 
mo. „Nežinau, ar gali būti kvai
lesnė politika”, sakė V. Lands
bergis, komentuodamas, jo ver
tinimu, „absurdišką stumdymą
si — kas pirmas į Europos Są
jungą, kada nors po dešimties 
metų”.

Opozicijos vado nuomone, iki 
stojimo į Europos Sąjungą naf
ta jau bus išsiurbta. Todėl latvių 
gąsdinimas, kad jiems bus sun
kiau įstoti į Europos Sąjungą, 
jei jie turės sienų problemų su 
Lietuva, tėra santykių gadini
mas. Landsbergio nuomone, kai 
vykdoma tokia užsienio poli
tika, „labai lengva dirbti” 
kokiai nors užsienio šaliai, no
rinčiai sukiršinti Baltijos vals
tybes.

Galimą Joachim Siegerist pa
skyrimą Latvijos ekonomikos 
ministru Landsbergis pavadino 
„tikslingu antilatvišku ėjimu”. 
Pasak Landsbergio, J. Siegerist 
labiausiai yra nemėgstamas Vo
kietijoje, kuri yra arčiausia iš 
didžiųjų Vakarų valstybių, re
mia Baltijos valstybes ir nema
žai investuoja į jas.

Lietuvos sienų derybininkams 
vadovaujantis Užsienio reikalų 
ministerijos sekretorius Riman
tas Šidlauskas pokalbyje su ko
respondentu pasakė, kad į 
Maskvą vežasi Lietuvos eks
pertų parengtus valstybės sie
nos bei ekonominės zonos pro
jektus. Dokumentai parengti 
atsižvelgiant ir į Rusijos dery
bininkų nuomones, išsakytas 
ankstesniuose susitikimuose.

Paklaustas, kaip projektuose 
traktuojamas ginčijamas naftos 
telkinys, Šidlauskas sakė, kad 
tai „diskusijų objektas, esantis 
delimituojamoje zonoje”, t.y., 
zonoje, dėl kurios priklauso
mumo deramasi. Lietuva 
anksčiau yra ne kartą protesta
vusi dėl Rusijos ketinimų pra
dėti darbus eksploatuojant šį 
telkinį, tačiau dabar, pasak Šid
lausko, nesama žinių apie ko
kius nors konkrečius darbus 
telkinyje, į kurį pretenduoja ir 
Lietuva.

Rusijos derybininkams trijų 
dienų susitikime Maskvoje va
dovaus ambasadorius Jurij Šol- 
mov.

KALENDORIUS

Spalio 26 d.: Evaristas, Vita, 
Liubartas, Minginė.

Spalio 27 d.: Frumentas, 
Sabina, Ramojus, liūtė, Gedai- 
nis. 1430 m. mirė Vytautas Di
dysis. 1883 m. gimė poetas ir 
rašytojas kanauninkas Mykolas 
Vaitkus.
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LIETUVIŲ TELKINIAI

DETROIT, MI

ŠARŪNAS MARČIULIONIS 
DETROITE

Spalio 19 dieną, Detroito 
profesionalų krepšinio komanda 
„Pistons” žaidė prieš Sacra- 
mento „Kings” komandą, kurio
je dabar žaidžia Šarūnas Mar
čiulionis. „Lietuviškų melo
dijų”, radijo valandėlė turėjo 
progos trumpai pasikalbėti su 
Šarūnu Marčiulioniu, kuris 
žaidime įmetė aštuonius taškus 
savo komandoje, pralaimėju
sioje prieš Detroitą 103-97. 
Šarūnas Marčiulionis jau sep
tinti metai žaidžia NBA lygoje. 
Prieš rungtynes paklaustas.-ko 
jis tikisi šiame sezone, atsakė, 
kad norėtų daugiau laiko žaisti 
ir kad jo naujos komandos tiks
las yra patekti į „Playoffs”. 
Paklaustas apie praėjusios 
vasaros Europos pirmenybes, 
kur Lietuva laimėjo antrą vietą, 
Šarūnas atsakė, kad rungtynes 
nulėmė šališki teisėjų sprendi
mai. Tikisi, kad Lietuvos krepši
ninkai sėkmingai pasirodys 
ateinančią vasarą Olimpiadoje, 
Atlantoje. Po rungtynių Šarū
nas Marčiulionis aplankė Vy
tauto Polteraičio ložę, kurioje 
buvo susirinkę arti tuzino lie
tuvių stebėti rungtynes. Šarū
nas atsakinėjo į susirinkusiųjų 
klausimus. Šarūno pasikalbėji
mas ir raportažas buvo per
duotas per „Lietuviškų melo
dijų” radijo valandėlę spalio 21 
d.

„Lietuviškų melodijų” valan
dėlė yra transliuojama antra
dieniais nuo 3 iki 4 vai. po pietų 
ir šeštadienį — nuo 8 iki 9 vai. 
ryto iš radijo stoties WPON AM 
banga 1460. Spalio 31 dienos 
laidą perduos Edvardas Skiotys.

A.A. CECILIJA 
GIBSONIENĖ

Spalio 20 dieną savo bute, Šv. 
Antano parapijos rajone, mirė 
a.a. Cecilija Bružaitė Gibso- 
nienė. Laidotuvėmis rūpinosi 
velionės testamento vykdytoja 
Marytė Skirgaudaitė, dabar 
gyvenanti San Diego, Californi- 
joje. Laidotuves tvarkė laidotu
vių direktorė Yolanda Zaparac- 
kienė. Spalio 26 dieną, po
gedulingų šv. Mišių Šv. Antano Jo pėstininkų pulką Šančiuose, 
bažnyčioje, velionės pelenai bu- Kaune. Yra parašęs kariuome

nės dviratininkų statutą, kuris 
buvo priimtas ir patvirtintas 
naudoti Lietuvos kariuomenėje. 
Pakeltas į kapitono laipsnį dir
bo generaliniame štabe Kaune 
ir Vilniuje. Pasitraukęs į Va
karus gyveno pabėgėlių stovyk
loje, Wiesbadene. Imigravęs į 
JAV apsigyveno Baltimorėje, 
Md. Iki pensijos dirbo dažų fab
rike inspektoriumi. Išėjęs į pen
siją gyveno Nevadoje ir Cali
fornijoje.

Nuliūdime liko žmona Valen
tina, sūnus Danielius ir duktė 
Violeta su šeimomis, brolis 
Stasys (Dearborn Hts., Mich.), 
sesuo Stanislova ir brolis Pra
nas Vilniuje.

Vykdant velionio ir šeimos 
pageidavimą, Elegijaus Sližio 
palaikai bus palaidoti prie Tėvų 
kapo Žvėryno kapinėse, Vilniu
je.

Stasys Garliauskas

vo palaidoti Holy Sepulchre ka
pinėse.

LB APYLINKĖS GEGUŽINĖ

Sekmadienį, lapkričio 5 d., 
Dievo Apvaizdos Kultūros cen
tre vyks tradicinė Lietuvių 
Bendruomenės Detroito apylin
kės valdybos rengiama geguži
nė po stogu. Gegužinėje bus 
įvairaus lietuviško maisto, 
alaus ir įvairių gėrimų. Veiks 
laimėjimų traukimai. Bus rodo
ma namų, ūkio ir maisto gami
nių pavyzdžiai. Gros lengva mu
zika. Visi Detroito lietuviai 
kviečiami praleisti sekmadienio 
popietę šioje gegužinėje.

REIKALINGI
TALKININKAI

Šeštadienį spalio 28 d., 9 vai. 
ryto Šv. Antano ir Dievo Ap
vaizdos parapijų patalpose bus 
kraunami maisto, drabužių, 
žaislų ir medicinos reikmenų 
siuntiniai į 40 pėdų talpintuvą, 
siunčiamą seselėms. Utenoje se
selės siuntinius išdalins jų 
reikalingiems. Lietuvos vyčiai 
ir „Pagalba Lietuvai” kviečia 
visus prisidėti aukomis ar talka, 
šį šeštadienį, nuo 9 vai. ryto, Šv. 
Antano ar Dievo Apvaizdos pa
rapijų patalpose. Smulkesnes 
informacijas teikia Irena Viz
girdaitė, tel. 810-356-7454.

WORCESTER, MA.

ŠVENTĖME SUKAKTUVES

Amerikos Lietuvių Romos Ka
talikių Moterų sąjungos 5-ta 
kuopa spalio 1 d. Maironio Par
ke šventė sąjungos įsteigimo 80 
metų sukaktį. Diena buvo labai 
graži, šilta, saulėta, o Naujosios 
Anglijos medžių lapai pasipuošę 
gražiausiomis spalvomis dar la
biau praturtino sąjungiečių 
šventės džiaugsmą.

ATSISVEIKINOM SU
DALIA PETRAVIČIŪTE 

RODEN

Spalio 16 dieną Michigan 
universiteto ligoninėje, Ann Ar- 
bor, Mich., staigiai ir netikėtai 
mirė a.a. Dalia Petravičiūtė 
Roden, sulaukusi 41 metų am
žiaus. Korporacijos Neo Lithua- 
nia narė. Priklausė Lakeland 
Golfo klubui, kuriame buvo ak
tyvi golfininkė. Gyveno Pinck- 
ney, Michigan.

Giliam nuliūdime paliko vyrą 
Paul Roden, sesutes Jūratę 
Schroeder, Zitą McLellan, Vidą 
McAndrew, brolius Stasį ir 
Arvydą Petravičius, tetas — 
Stasę Bliudžiūvienę, dr. Danutę 
Naikauskienę, Natkevičienę, 
daug kitų giminių ir pažįstamų. 
Laidotuves tvarkė laidotuvių 
direktorė Yolanda Zaparackie- 
nė. Spalio 21 dieną, Michigan 
State universiteto koplyčioje, 
kapelionas kun. Richard Pres- 
ton vadovavo maldoms ir atsis
veikinimui. Įsteigtas Dalė N. 
Roden Women’s Golf Scholar- 
ship Fund. Aukas galima siųsti 
Michigan State University, 4700 
S. Hagadorn Road, Suite 220, 
East Lansing, MI 48823.

l.m.

Elegijus Sližys.

MIRĖ MUZ. STASIO SLIŽIO 
BROLIS

Elegijus Sližys mirė 1995 m. 
spalio 6 d. Californijoje. Buvo 
gimęs 1909 m. gruodžio 1 d. 
Traupio miestelyje, Panevėžio 
apskr. Baigęs Karo mokyklą bu
vo paskirtas į 2-rą DLK Algir-

„Lankas ‘95” stovykoje, vykusioje netoli Seattle, WA, šią vasarą, Jūratė Mažeikaitė-Harrison 
(viduryje)rodo, kaip gaminti lietuviškus sausainius — „grybukus”. Virimo pamoką atidžiai seka 
(iš kairės) Maura Harrison, Vera Rankytė, Ieva Strickland ir Ievutė Gaurytė.

Visus svečius, viešnias, sąjun- 
gietes ir nesąjungietes pasveiki
no 5-tos kuopos pirmininkė Al
dona Jakniūnaitė. "

Programai vadovavo kuopos 
ižd. Bernadeta Miliauskai- 
tė-Harris. Ji pareiškė, kad 1913 
metų pradžioje Worcesteryje li
kimas suvedė dvi idealistes: 
Antaniną Jakaitytę ir Uršulę 
Jakubauskaitę, kurios daug sva
jojo ir kalbėjo moterų organiza
cijos klausimu. Jų svajonė ir 
planas tapo realybe. A.L.R.K. 
Moterų sąjungos steigiamasis 
seimas įvyko Čikagoje 1914 m. 
gruodžio 13 dieną.

Worcesterio 5-ta kuopa Mote
rų sąjungai yra davusi penkias 
centro pirmininkes; Uršulę Ja- 
kubauskaitę-Daukantienę, Ve
roniką Liutkienę, Frances Ba- 
činskienę, Julia Mack ir Aldo
na Shumvvay. Penkias vicepir
mininkes: Veroniką Liutkienę, 
Petronę Stoškienę, Marcelę 
Watkins, Uršulę Daukantienę 
ir Genovaitę Kaneb. Dvi Sąjun
gos žurnalo „Moterų dirva” 
redaktores — Uršulę Daukan
tienę ir Matildą Paulukonienę. 
Worcesterio 69-tos kuopos narė 
Antonia Wackell buvo centro 
pirmoji vicepirmininkė. Ji dėl 
silpnos sveikatos negalėjo mūsų 
šioje šventėje dalyvauti. Jų visų 
atminimui pakvietė ilgametę 
kuopos finansų rast. Elzbietą 
Alavošienę uždegti žvakę.

Maldą prieš pietus sukalbėjo 
Aušros Vartų parapijos klebo
nas kun. Alfonsas Volungis (jis 
šiais metais švenčia auksinę 
kunigystės sukaktį). Visi vaiši
nosi sąjungiečių su talkininkė
mis paruoštais skaniais pietu
mis, po kurių vyko tolimesnė 
šventės dalis.

Programos vedėja pakvietė 
Worcesterio Lietuvių Organiza
cijų tarybos pirmininką Petrą 
Molį tarti žodį. Labai gražiai 
apibūdino Moterų sąjungos at
liktus darbus ir linkėjo juos dar 
ilgai tęsti. Lietuvių Labdaros 
draugijos pirmininkas Kazys 
Adomavičius, ne tik sveikino, 
bet savo ir žmonos Teresės var
du įteikė piniginę dovanėlę.

Sąjungos pirmininkė Dalia 
Murray iš Brookfield, WI, 
negalėdama dalyvauti, sveikini
mą atsiuntė raštu. Raštu svei
kino Antonia Wackell. Sveikini

Seattle, WA, lietuvių „Lankas ‘95” stovykloje, Ievai Gaurienei prižiūrint, 
margučius margina Paulina Gaurytė ir Dainelė Harrison.

mus perskaitė programos vedė
ja. Ji pranešė, kad turime vieš
nių — sąjungiečių iš New Haven 
33-čios kuopos. Gausiai dalyva
vo Lietuvos Vyčiai iš abiejų 
Worcesterio kuopų. Malonu 
buvo mūsų tarpe turėti nemažai 
svečių iš Bostono. Atvyko ir Šv. 
Kazimiero parapijos vikaras 
kun. Antanas Nockūnas, MIC.

Pagrindinė kalbėtoja, buvusi 
Sąjungos centro pirmininkė Al
dona Shumvvay, peržvelgė Mo
terų sąjungos 80 metų gyvavi
mo ir veiklos kelią. Ji pareiškė, 
kad Moterų sąjunga gyvavusi 
tiek metų, gyvuos ir ateityje, 
nors keičiantis laikams teko 
daryti kai kurių pakeitimų ir 
mūsų organizacijoje. Programos 
vedėja padėkojo prelegentei už 
skatinančią kalbą ir kvietė mo
teris ir merginas tapti šios gar
bingos organižacijos narėmis.

Meninę programą atliko są- 
jungietės iš New Britain — 
Anne Valinčius-Kelly ir jos 
duktė Patricia Coty. Gražiomis 
dainomis, palydimomis kanklių 
skambėjimo, linksmino publi
ką, kartais it ją jjungdamos 
dainuoti. Paskutinė daina buvo 
Maironio „Lietuva braneri”... 
Teresė Miliauskaitė ir Michelle 
O’Leary įteikė dainininkėms po 
gėlę. Atsidėkodamos jos pa
dainavo dar fieną dainelę.

Padėkos nusipelno moterys 
ruošusios pietus, kurių didžiau
sia darbo našta teko kuopos 
vicepirm. Angelei Garsienei. 
Patarnavusios prie stalų ir 
kitus darbus atlikusios: Elena 
Černienė, Darata Zaleskaitė, 
Izabelė Parulienė, Vanda Ramo
nienė, Julia Guertin, Irena 
Markevičienė, Jean Grybaus- 
kienė, Ann Frederico, Aldona 
Jakniūnaitė, Teresė Miliauskai
tė, Aldona Zitkienė, Michelle 
0‘Leary ir Janina Miliauskienė. 
Finansinius reikalus tvarkė 
Elzbieta Alavošienė ir Priscila 
Hassett.

Padėka abiejų lietuvių para
pijų klebonams kun. Vincentui 
Paruliui, MIC, ir kun. Alfonsui 
Volungiui, garsinusiems rengi
nį parapijų biuleteniuose. Mai
ronio Parko pirm. Kaziui Ado
mavičiui ir visai vadovybei bei 
visiems atsilankiusiems.

Prieš aštuoniasdešimt metų 
pirmosios idealistes įsteigė

A.L.R.K. Moterų sąjungą, ku
rios kuopos sužydėjo nuo Atlan
to iki Pacifiko krantų. Jų įnašas 
į lietuvių kultūrinį, religinį ir , 
tautinį gyvenimą yra didžiulės 
vertės. Malda, aukomis ir dar
bu rėmė lietuviškas parapijas. 
Savo vaikus ir vaikaičius skati
no ir tebeskatina neapleisti lie- 1 
tuviškų parapijų ir nors sekma
dieniais atvykti į lietuviškas šv. 
Mišias.

Sąjungietės niekada nepamir
šo Lietuvos reikalų, ypač tais 
sunkiais 50 metų sovietinės 
okupacijos laikais aktyviai rė
mė Lietuvos laisvinimo darbus. 
Neužmiršta ir pastaruoju laiku. 
Nors Lietuva jau šeštus metus 
žengia laisvės ir Nepriklauso
mybės keliu, bet buvusių komu
nistų valdoma (nors tokiais jie 
neprisipažįsta). Nepaisant, kad 
prezidentas Algirdas Brazaus
kas ne vieną kartą skubėjo į 
Romą susitikti su popiežium 
Jonu Paulium II. Atvykęs į JAV 
lankėsi pas New Yorko diecezi
jos kardinolą John O‘Connor, o 
nuvykęs į Los Angeles Šv. Ka
zimiero lietuvių bažnyčią bėgo 
uždegti žvakelių, demonstruo
damas visur savo katalikišku
mą ir patriotiškumą. Žinome, 
kad jis buvo Lietuvos komunis
tų partijos centro sekretorius. 
Kur jis buvo su savo „raudo
nais” apaštalais tą tragišką 
sausio 13-tos naktį,kai Vilniaus 
gatvių grindiniu tekėjo Lietuvos 
didvyrių kraujas, ginant Televi
zijos bokštą. Matome ir dabar, 
kad vyriausybei visiškai nerūpi 
žmonių gerovė, tik patiems kuo 
daugiau pralobti.

Sąjungiečių meilę ir šilumą 
pajutome daugelis atvykusių į 
JAV po Antrojo pasaulinio karo.

Aštuoniasdešimt metų — gra
žus amžius žmogaus gyvenime, 
gražus ir organizacijos veikloje. 
Su pasididžiavimu žvelgiame į 
praeitį ir gėrimės atliktais dar
bais. Prisimename visas, taip 
gražiai šioje šventėje išryškin
tas, pagerbtas steigėjas, buvu
sias ir dabartines veikėjas. Žvel
kime drąsiai į ateitį ir Dievo 
Motiną Mariją, mūsų organiza
cijos globėją, pasitikėdamos 
ženkime pirmyn aukštai iškėlu- 
sios Moterų sąjungos vėliavą.

J. M.

i i
Lietuvos Vyčių veikla
r—~ ~™i-
112-OJI L. VYČIŲ KUOPA 

VEIKIA

Spalio 18 d. 112-oji Vyčių kuo
pa, Čikagoje,sušaukė mėnesinį 
susirinkimą Švč. Mergelės Ma
rijos Gimimo parapijos salėje, 
kur atsilankė net trys kunigai.

Kuopos pirmininkės Ritos Za- 
karka pakviesta, kuopos sek
retorė perskaitė praėjusio 
susirinkimo protokolą. Dvasios 
vadas kan. Vaclovas Zakaraus
kas kalbėjo apie didžiojo dan
gaus Tėvo teikiamas žmonėms 
malones ir priminė, kad mes 
visi turėtume dažniau išreikšti 
Jam savo padėką malda.

Visi valdybos nariai atliko 
trumpus pranešimus apie atlik-
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Vyriausia redaktorė Danutė Bindokienė 
Administratorius Pijus Stončius

Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis, MIC

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

tus darbus. Iš pranešimų paaiš
kėjo, kad Detroite vykusio 
Vyčių seimo metu prel. Bartkui, 
jo vadovaujamai kolegijai Ro
moje, buvo skirta 700 dol. auka. 
Šv. Mišios už mirusius Vyčių 
organizacijos narius bus auko
jamos lapkričio 19 d., 10:30 vai. 
r., Švč. Mergelės Marijos Gimi
mo parapijos bažnyčioje.

Besiartinant Kalėdoms, kuo
pa gruodžio 19 d. ruošia kalėdinį 
pobūvį. Visi kviečiami iš anks
to registruotis.

1996 m. kovo mėn. 24 d. para
pijos salėje ruošiamas virtinių 
(koldūnų) pokylis mūsų kuopos 
iždui papildyti.

Susirinkimas buvo pradėtas ir 
užbaigtas malda, vadovaujant 
dvasios vadui kan. V. Zakaraus
kui.

EUGENE C. DECKER, DD8, P.C. 
4647 W. 103 St., Oak Lawn, IL

Pirmas apyl su Northwestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai Susitarimui 
(kalbėt angliškai) tai. 704-422-4260

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

3S00 W 95 St. Tai. (704) 422-0101
Valandos pagal susitarimą 

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

pe n k t ir šešld 9 v r 12 u p p

<132 S Kedzla Ava.. Chicago
(312) 778 4949 arba (312) 449-4441 

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINE CHIRURGIJA

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja

3315 W 55th St C'iicago IL
Tai. (312) 476-2112

9525 S 79th Avė Hickory Hills IL
Tai. (706) 596-6101
Vai pagal susitarimą

Tai. kabineto Ir buto: (706)652-4159 
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 501h Avė., Cicero

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bet chirurgų®
172 Schlllor •»., Elmhurat, IL 60126 

700-941-2009
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tat. 709-634-1120

SURENDER LAL, MD
Specialybė — Vidaus ligos

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

Holy Crosa Phyalclan Cantor 
6064 S. Archer, Chicago, IL 60636 

Tol. 312-994-4155 
Valandos pagal susitarimą

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

KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kortele Avė., 
Chicago, III. 90952

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

Po susirinkimo visi buvo pa
kviesti prie vaišių stalo ir 
kavutės, paruoštos Julijos Za- 
karkos. Kiek pasistiprinus, pir
mininkė pakvietė svečią kun. 
Antaną Markų papasakoti savo 
įspūdžius iš apsilankymo Lietu
voje. Jis daugiausia kalbėjo apie 
atkurtą seselių kazimieriečių 
vienuolyną Pažaislyje ir jo meno 
turtus, ypač brangų Švč. Merge
lės Marijos stebuklingąjį pa
veikslą. Pabrėžė rožinio maldos 
reikšmę, parodydamas to pa
veikslo atsivežtą nedidelę 
kopiją. Jo pranešimą apie sese
rų kūrimąsi Pažaislyje kiek pa
pildė seselė Balčiūnaitė.

Po to dar kurį laiką visi dali
josi įspūdžiais ir jaukiai pabend
ravo.

Apol. P. Bagdonas

LINAS A. SIDRYS, M.D. 
OphtalmologaaZAkių Chirurgas

i 9. Mdgolend Ava.
K. 90419

4149 W. 09rd 9L
312-739-7709

Cardlac Dtagnosle, Lld.
6132 S. Kedzla Ava.
Chicago, IL 60629 
Tai. 312-439-7700

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

širdies ir Krauiagyalių Ligos 
Valandos pagal susitarimą

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS 

CHIRURGIJA
1195 Dundės Ava., Elgln, III. 90120 

Tai. (709) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. (709) 590-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. LEONAS SEIBUTIS
inkstų pūsles ir prostatos 

chirurgija ir gydymas
6132 S. Kedzla

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

Vizitai apmokami Medicare
Kabineto tel. (312) 776-2660 

Namų 709-446 5545
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Community ligoninėms

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

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

Valandos pagal susitarimą
Tai. (312) 565-7755

ARAS ŽLIOBA. M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS
Good Samarltan Medlcal Cenler- 

Napervllle Campua 
1020 B. Ogden Avė.. SuNo 310, 

NapervtMe IL 90593 
Tai. 709-927-0090 

Valandos pagal susitarimą
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Buvęs „Lietuvos aido” 
redaktorius S. Stoma patup
dytas į Lukiškes su Lietuvos 
verslininkų ir milijonierių gyvu 
simboliu A. Stašaičiu, atrodo, 
nesusitiko. Jų pasidalijimas ne
švaraus „biznio” patirtimi būtų 
kur kas įdomesnis skaitytojui,1 
negu memuarai apie per 116 pa
rų patirtus kalėjimo įspūdžius. 
Nors, tiesą pasakius, tie me
muarai „Lietuvos ryto” pusla
piuose savaip įdomūs didelei 
Lietuvos gyventojų daliai, o gal 
ir neapsiriksiu pasakęs, kad at
siminimai tam tikra prasme yra 
baugiai įspėjantys ir todėl šalies 
gyventojai turėtų apie tai žinoti.

S. Stoma pabuvo kalėjime 
mikroskopiškai trumpą laiką. 
Jo net lyginti negalima su 
„mažytė” 10-ties metų norma, 
dosniai seikėta sovietinių karo 
tribunolų, nešnekant apie 25 - 
metų bausmę, kurią sovietinis 
„teisingumas” plačiausiai 
taikė.

S. Stoma čia dėtas tik tiek, 
kad, būdamas žurnalistas, pa
stebėjo ir aprašė kalėjimo 
gyvenimo kai kurias labai bū
dingas detales. Jų atkartoti 
neverta, tačiau labai naudinga 
padaryti kai kurias išvadas.

Pirmiausia, autorius savo ra
šinius pavadino „Užrašais iš 
pragaro”. Tai aiškus ir net nai
vokas perdėjimas, nelygu į 
kurią pusę. Prieš pusšimtį metų 
Lukiškės buvo perpildytos ne 
nusikaltėlių, o ūkininkų, 
studentų, gimnazistų, mokyto
jų, karininkų ir kitų inteligen
tijos atstovų, dalyvavusių ar 
įtartų dalyvavimu pasiprie
šinimo okupantui judėjime. Ta
da pragaro būta kur kas dau
giau. Kasnakt būdavo grąžina
mi po tardymo į kameras sudau
žyti, sužaloti nelaimėliai. Ir nė 
iš tolo^iegalima lyginti dabarti
nių Lukiškių sąlygų su tomis, 
kuriomis buvo laikomi žmonės 
nesuskaičiuotuose stribų ir

NKVD širšynų rūsiuose. Apie 
radijo aparatus, patalynę, laik
raščius tose duobėse kalbos ir 
būti negalėjo.

Lietuva dar neratifikavo „Ti
pinių minimalių elgesio su kali
niais taisyklių”, priimtų JT 
kongrese 1955 m. Jose, pavyz
džiui, rašoma, kad „ten, kur ka
liniai naktį miega kamerose ar 
kambariuose, kiekvienas iš jų 
turi turėti atskirą kamerą ar 
kambarį”, o „vonios įrengimai 
ir dušai turi būti pakankami, 
kad kiekvienas kalinys galėtų 
maudytis...taip dažnai, kiek 
reikia higienai palaikyti”. Ly
ginant Lukiškes su švedų kalėji
mu, S. Stoma be abejo teisus — 
tai pragaras.

Antra, Lukiškėse (tikriausiai 
ir kitose laisvės atėmimo vie
tose) išliko sovietinių kalėjimų 
ir lagerių tvarka, papročiai ir 
tradicijos. Atsikūrusioje nepri
klausomoje valstybėje išsaugota 
sovietinės represinės „kultū
ros” sala.

Trečia, kalėjimo prižiūrėtojai, 
daugiausiai nelietuviai, o senie
ji, iš sovietmečio pasilikę ir 
tebesilaikantys ano meto įpro
čių ir elgesio su kaliniais 
praktikos. Daugumą jų tik pa
keitė uniformą — vietoje krau
pios bolševikų penkiakampės 
žvaigždės kepurėje, dabar 
švyti...Vytis.

Ketvirta, kalėjime visiškai ne
paisoma valstybinės kalbos įsta
tymo. Kalbos inspekcija kalėji
mais dar nesidomėjo. Ten dau
guma raštvedybos tvarkoma 
rusų kalba ir darbuotojai kal
basi su kaliniais bemaž tik 
rusiškai, sodriai barstydami 
genitalijų pavadinimus perpin
tus septynaukščius keiksmažo
džius. Tai yra vienas iš efekty
viausiai veikiančių nepriklau
somoje Lietuvoje „universite
tų”, sėkmingai demoralizuojan
tis ne tik kalėjimo įnamius, bet 
ir tebeskleidžiantis itin pavo

jingą visuomenei sovietinio 
lagerio „kultūrą”, neįtikėtinai 
keista simbioze tarpstančią 
visuomenėje kartu su iš Vakarų 
plūstančia „pseudokultūra”, 
propaguojančia smurtą, seksą, 
minties skurdumą ir anglizmais 
užterštą kalbą. Ar kultūros ir 
švietimo ministerijos neturėtų 
šiuo reiškiniu susidomėti ir 
ryžtis ko nors imtis? Juk šeštie
ji!!) nepriklausomybės metai 
eina.

Turėtų pakakti šių kelių pa
stebėjimų, nors tema itin aktu
ali valstybės piliečiams, kad ir 
valstybinio turto nebaudžiamo 
„prichvatizavimo” eroje, kurioje 
suklestėjo visų rūšių nusikalsta
mumas, būtų susirūpinta vals
tybingumui gresiančiais pavo
jais.

Negalima pamiršti, kad kalė
jimus saugo vidaus tarnybos 
(lyg būtų ir išorės tarnyba!?) 
pulkai, kuriuose dauguma ka
rininkų taip pat nelietuviai. Ko 
gero, neatsitiktinai taip pa
renkamas vadovaujantis perso
nalas. Ir kalba tuose pulkuose 
tik sąlyginiai valstybinė. Čionai 
šaknų neįleidę žmonės tarnau
ja valdžiai, bet ne valstybei. 
Kalbėti apie desovietizaciją 
niekada nevėlu, o tiesą pasa
kius, nedovanotinai vėluojama.

Sveikatos apsaugos ministras dr. Antanas Vinkus, atvykęs pasveikinti 
kardinolą Vincentą Sladkevičių jo 75 m. gimtadienio proga. Dr. A. Vinkus 
š.m. rugsėjo 30 d. turėjo audienciją Vatikane pas šv. Tėvą. Lapkričio mėn. 
jis planuoja kelionę į Kanadą.

Prieš Latvijos parlamento 
rinkimus vokiškoje spaudoje 
pasirodė ilgesni straipsniai apie 
šiandieninį mūsų kaimynės 
gyvenimą. Korespodentai 
daugumoje aprašė sostinės 
gyvenimą, tačiau kartu pajun- 
dindami Latvijos ekonominę ir 
politinę pusę.

Pamažu Latvija žygiuoja 
Vakarų pasaulio linkme. Netou 
Laisvės paminklo gaunami „Lig 
Macs”, keletą žingsnių toliau, 
senamiestyje, „mafiozai” laukia 
apsaugos pinigų, prie naktinių 
užeigų — barų, seniausios 
pasaulyje moterų profesijos at
stovės laukia su storom pini
ginėm klientų. Latvija — po 
keturių nepriklausomo gyve
nimo metų — yra skirtingų pa
jamų klasių kraštas, o savo 
kriminalitetu, įleidusiu šaknis 
į ūkinį bei administracinį apa
ratą, vis stipriau slenka į 
politinę ir ekonominę duobę.

Vidaus politinio gyvenimo 
didelio vaido objektu yra rusai, 
kadangi Latvijoje jų priskai- 
toma daugiau 700,000. Tai nema
žas nuošimtis 2.4 mln. gyven
tojų valstybei. Tačiau tik 
227,000 jų turi, Latvijos pilie
tybę. Šiandienirųu įstatymu visi 
rusai Latvijos pilietybę gautų 
tik 2200 metais. Tačiau Europos 
Tarybai gerokai prispaudus 
vyriausybe (pagrasinta neį
jungti Latviją įr Europos S-gą), 
šis įstatymas po nakties buvo 
pakeistas, ir jau 2003 metais 
visi rusai bus Latvijos piliečiai.

Šiemet bankrutavo 10 Latvi
jos bankų. Didžįąusiame „Bank 
Baltia” beveik ketvirtadalis 
Latvijos gyventojų laikė savo 
santaupas. Apskaičiuojama, 
kad apie 500 mln dol. dingo be 
žinios. Banko valdytojai — sa
vininkai „tupi” kalėjime, 
apkaltinant juos apgavyste. Ne- 
paslaptis, kad narkotikų pirklių

ir pardavėjų, įvairių maflozų 
pinigai yra „plaunami” priva
čiuose Rygos bankuose. Vyriau- 
šybė yra bejėgė prieš organizuo
tą kriminalitetą. Tiesa, vienas 
mafiozų „bosas” yra kalėjime, 
kitas dingo iš Rygos. Sostinės 
gyventojai kalba, kad jis yra 
greičiausiai paskandintas 
cemento karste Dauguvos upėje.

Su kriminalitetu numato ko
voti „Saimnieks” partija. 
Tačiau ar jai pavyks — sunku 
pasakyti, nes plačiai kalbama, 
kad joje yra susispietę buvę fab
rikų direktoriai ir ekskomunis- 
tinės vyriausybės aukšti parei
gūnai.

Beveik kiekvieną dieną vo
kiškoje spaudoje yra randamos 
trumpos žinios iš Lietuvos gyve
nimo. Vokiečių katalikų 
agentūra (KNA) pranešė, kad 
Vilniuje atidaryta Jėzuitų 
gimnazija, kurią pašventino 
arkiv. A. Bačkys. Rašoma, kad 
ji bus finansiškai remiama 
Vilniaus savivaldybės. Mokslo 
metus pradėjo 330 mokiniai. Jė
zuitų provincijolas Jonas Boru
ta priminė jėzuitų reikšmę 
Lietuvos gyvenime, ypač jau
nimo auklėjimo bare. Katalikų 
agentūra kartu priminė, kad 
1570 m. Vilniuje buvo įsteigta 
jėzuitų kolegija, veikusi iki 
1773 metų.

Vokiečių spaudos agentūra 
(dpa), pasiremdama „Lietuvos 
ryto” dienraščiu pranešė, kad 
sovietinė okupacija Lietuvos ap
linkai (gamtai) padarė beveik 2 
bilijonus dol. žalos. Sovietinė ar
mija Baltijos valstybės turėjo 
didelę strateginę reikšmę, o Sov. 
Sąjungos piliečiams tai buvu
sios tik eilinės vakarinės res
publikos, tuo tarpu Klaipėdos, 
Liepojos ir Paldiski uostai buvo 
stiprios jūrinės bazės, Zokniai ir 
Tartu aerodromai — svarūs 
atramos punktai kariniam oro 
laivynui.

„Argumenty ir fakty” laikraš
tis pranešė, kad Karaliaučiuje 
kiekvieną dieną pavagiama be
veik viena tona gintaro. Stipriai 
organizuotos gaujos duoda kyšių 
policininkams ir muitininkams, 
ir tokiu keliu gintaras slapta ga
benamas į užsienį. Apskaičiuo
jama, kad valstybės nuostoliai 
per metus siekia vieną bilijoną 
dol. Įsidarbinti gintarų dirb
tuvėse siūlomas apie 3,000 dol. 
kyšis. Vieną kartą fabriko 
įėjimo — išėjimo duryse įstrigo 
darbininkė, kadangi jos ap
siaustas buvo pripildytas ginta
ro gabalais.

Rugsėjo 30 d. ir spalio 1 d. Eu
ropos rankinio atrankinėse 
rungtynėse Lietuva susitiko su 
Vokietija. Abejos rungtynės įvy
ko Vokietijoje, tačiau jas 
transliavo televizija. Pirmas 
susitikimas baigėsi 21:21 
(10:10), antrą laimėjo Vokietija 
24:16 (12:7). Lietuvos grupėje be 
Vokietijos dar žaidžia Šveicarija 
ir Švedija.

Danutė Bindokienė

Grasinimai po
mandagumo
apsiaustu

Nėra abejonės, kad visais am
žiais ir visose šios planetos 
šalyse žmonija troško lygybės, 
bet niekad nepavyko jos įgyven
dinti. Nors daugelio valstybių 
konstitucijoje (įskaitant ir JAV) 
įrašytas paragrafas, kad visi 
žmonės „sutverti lygūs”, tačiau 
jokie gražūs žodžiai popieriuje 
nėra pajėgę tos lygybės įgyven
dinti tikrovėje. Galbūt truks dar 
dešimtmečiai, ar net šimt
mečiai, kol žmonija išmoks indi
vidualius bei etninius skir
tumus panaudoti ne skaldymo, 
o vienijimo tikslams, savo bend
ruomenės gerovę pastatydami 
aukščiau už asmeniškas ambi
cijas ir savanaudiškumą. Tik 
tokiu būdu būtų pasiekta visuo
tinė lygybė. Dirbtinėmis prie
monėmis ar prievarta jos 
neįgyvendinsi, kaip parodė ko
munizmo kūrėjų ir pasekėjų 
teroru sukurtos „lygybės” 
likimas.

Šiomis dienomis, švenčiant 
Jungtinių Tautų organizacijos 
penkiasdešimtąjį gimtadienį, 
buvo įdomu stebėti, galbūt 
pirmą kartą mūsų planetoje 
pasiektą, „visišką lygybę”: kiek
vienos, JTO nare esančios, vy
riausybės vadui ar įgaliotiniui 
iškilmingoje sesijoje leista 
kalbėti tik penkias minutes, ne
paisant, ar valstybė didelė, ar 
maža; ar JTO priklauso nuo 
įsikūrimo 1945 m., ar neseniai 
į ją įsijungė, jau subyrėjus sovie
tinio komunizmo sistemai. 
Būtina pabrėžti, kad žlugo (bet 
ar iš tikrųjų?) tik sovietinis 
komunizmas, nes JT sesijoje 
dalyvauja ir Kubos diktatorius 
Fidel Castro, ir Kinijos prez. 
Jiang Zemin. O ir Rusijos pre
zidento Boris Jelcin dirbtinis 
nuoširdumas nelabai toli 
nukeliavęs nuo kalbų, kurias 
buvome pratę girdėti iš Brežne
vo, Gorbačiovo bei kitųjų pirm
takų.

Daugumas kalbėtojų stengėsi 
išsakyti pagrindinius rūpesčius, 
spaudžiančius jų tautą. Tai ne
lengva padaryti per penkias mi
nutes, kai tiek daug sunkumų, 
nepriteklių. Nedaug galimybių 
turi ir JTO tuos rūpesčius iš
sklaidyti, nes reikalavimų daug 
ir jie nuolat gausėja, o išteklių 
bei kitų priemonių labai trūks
ta. Jau garsiai kalbama apie 
įvairių programų mažinimą, 
veiklos siaurinimą. Kaip 
paprastai tokiais „diržo suver
žimo” atvejais atsitinka, be ab?- 
jo, nukentės humanitarinės pro
gramos, o kariniams reikalams 
lėšų vis kažkaip atsiras.

Pasinaudodami viešnage 
Amerikoje, daug valstybių vadų 
stengiasi susitikti su krašto šei
mininku — prez. Bill Clinton. 
Kai kurie vizitai užsibaigia

rankos paspaudimu, pasikei
timu keliais mandagiais saki
niais ir nusifotografavimu, kitų 
metu svarstomi labai svarbūs 
reikalai, ypač Clintonui susi
tikus su Rusijos ir Kinijos pre
zidentais, o pasitaiko atvejų, kai 
pokalbių tonas yra grasinantis, 
pridengtas kone permatomu 
mandagumo apsiaustu.

Boris Jelcin JAV prezidentą 
laiko savo ištikimu draugu, 
rėmėju ir šalininku. Šios savai
tės pirmadienį juodu susitiko 
septintą kartą. Nors, iš
vykdamas iš Maskvos, Jelcinas 
labai garsiai šūkavo, kad Vaka
rai iš jo neišgaus jokių nuolai
dų, ypač dėl NATO plėtimosi į 
rytus, daugiau kaip tris valan
das trukusiame pasimatyme su 
Bill Clinton jis „spinduliavo 
gera nuotaika ir nuoširdumu”. 
Abiem vyriausybės galvom 
sėkmingas vizitas, suderinant 
nuomonę svarbiais klausimais, 
juk reiškia ir balsuotojų 
palankumą 1996 m. prezidenti
niuose rinkimuose. Svarbiau
sias susitikimo punktas: Rusijos 
karinių dalinių įsijungimas į 
taikos palaikytojų gretas, kai 
bus stengiamasi vienaip ar 
kitaip sulipdyti pastovesnę 
taiką Bosnijoje. Jelcinas, atrodo, 
sutinka siųsti savo karius į 
Bosniją, bet tik po JTO vėliava, 
jokiu būdu neleidžiant jiems pri
klausyti NATO vadovybei. Dar 
liko neaišku, kas finansuos rusų 
kariuomenės išlaikymą (nejau
gi JAV, kuri pati turi problemų, 
Kongresui nesutinkant skirti 
lėšų, jei amerikiečiai kariai bus 
siunčiami į Bosniją). Bet tarp 
tokių „artimų bičiulių”, kaip 
„Boris ir Bill”, ši problema, be 
abejo, bus išspręsta.

Daug formalesnis susitikimas 
buvo su Kinijos Jiang Zemin, 
kuris jau anksčiau savo kalbo
je JTO iškilmėse griežtai per
spėjo kitas valstybes nesikišti į 
Kinijos vidaus reikalus. Tą per
spėjimą atskirai pakartojo ir 
JAV prezidentui. Kinija dar vis 
negali atleisti, kad Amerikoje 
oficialiai viešėjo Taivano 
vyriausybės galva. „Yra tik 
viena Kinija, tik viena jos val
džia, o Taivanas — paprasta, ne
reikšminga jos provincija”, — 
pabrėžė Zemin. Jis taip pat 
įsakmiai kalbėjo, kad Kinija 
turinti teisę krašto viduje tvar
kytis su savo gyventojais, kaip 
tinkama. Jokios pasaulinės 
žmogaus teisių ar kitokios or
ganizacijos nebus toleruojamos. 
Jeigu vakariečiams tai nepa
tinka, Kinija sustabdys bet 
kokius verslo ryšius ir vėl 
uždarys sieną. Galima neabe
joti, kad tokios sankcijos 
nutildys daug protestų, kaip 
praeityje nutildė.

PASKUTINIO KARIŪNO 
ODISĖJA

JUOZAS KLIMAS
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Visi laukė paleidimo ir baiminosi, gal nauja 
valdžia prailgins tarnybos laiką iki 2 metų, kaip jau 
buvome sužinoję, kad sovietų kariai tiek metų tarnau
ja. O gal visus paliks visam laikui kariuomenėje, nes 
sovietų armijoje aspirantų, kaip pas mus, nebuvo. Prie 
progos paminėjau, kad kareiviai yra praėję gerą 
apmokymą ir kad geriau lauko pratimuose per daug 
nespausti, duodant ilgesnes pertraukas poilsiui, 
parūkymui. Jau atrodė neteks mums balto diržo ir 
pirštinaičių dėvėti, todėl pasiskolinau iš vieno aspiranto, 
kuris buvo mano ūgio, batus, ilgas kelnes, baltą diržą 
ir pirštinaites, ir išėjau į Plungę nusifotografuoti. Mies
te sutikau du rusų karininkus. Neketinau tokių savo 
draugų sveikinti, bet karininkai, pamatę tokią iškilmin
gą uniformą, pridėjo dešinę ranką prie kepurės, sveikin
dami, aš atsakiau lietuvišku pavyzdžiu. Dar porą kartų,

peržygiavau Birutės gatvę, galvodamas, gal sutiksiu 
kokią gimnazistę ir pasigirsiu, kad aš jau tikras 
kariūnas, bet buvo vasaros atostogos ir jos buvo iš
važinėje į tėviškes, arba rūpinosi, nežinodamos, koks 
likimas visų laukia. Sugrįžęs į kareivines, nusijuosiau 
baltą diržą, pirštinaites ir nuėjau prie Bobringos upelio 
maudytis. Ir tai buvo mano vienintelis ir paskutinis kar
tas pasigėrėti išeigine Lietuvos Karo mokyklos kariūno 
uniforma.

Įguloje buvo ramu, jokių išsišokimų nebuvo. Iš kitų 
dalinių pasiekdavo žinios, kad su kariuomene ir išlais
vinta liaudimi dalykai ne taip buvo sklandus, ypač iš 
žydų pusės. Prie pulko štabo atsirado politinis vadovas, 
ar kaip kitaip tuo tarpu vadinamas. Mano kuopoj atsi
tiko mažas politinis įvykis. Žydas Žakas po pietų 
nesikėlė eiti į pamokas, pasiliko miegoti. Budėtojas buvo 
Ėliomakis. Kai naujokų atėjo, atrodė, kad iš jo niekuo
met kareivio nepadarysi. Buvo truputį pakreiptu žan
du ir lūpa lyg smūgį būtų gavusi, lyg truputį šlubavo. 
Žengiant pirmus naujoko žingsnius, atrodė, kad jis jų 
niekuomet neišmoks. Paklaustas, ar jis neturi sveika
tos problemų, atsakė, kad esąs sveikas, kaip žemaitiškas 
ridikas. Labai stengėsi ir tapo pavyzdingu kariu, kad 
net buvo galima jį kuopos budėtoju skirti. Žinodamas, 
kad užmigusį Žaką labai sunku prikelti, pasiėmęs

rašalo, svarbiausią jo organą nudažė juodai. Pabudęs 
Žakas labai nusigando. Skubiai nubėgo į ambulatoriją. 
Ten budintis sanitaras nustatė diagnozę. To neužteko. 
Žakas tuojau nuėjo pas politinį vadovą su skundu, kad 
lietuviai skriaudžia žydus. Tas atėjo į kareivines ir pra
dėjo tardymą. Pirmas klausimas, kodėl ištepė žydui, ne 
lietuviui? Tas atsakė: „Pons, kad tik vienas žydas te
gulėjo, o lietuvio nebuvo”. Tai taip visas tardymas ir 
pasibaigė.

Pagaliau atėjo taip seniai lauktoji diena. J. ltn. 
Lelešius vis pašnipinėdavo pulko štabe ir sužinojęs 
pranešė, kad jau yra įsakymas mums sugrįžti į savo 
mokyklą. Nuėjom su Čeponiu pas pulko adjutantą ltn. 
Vilkutaitį ir paprašėme, gal jis galėtų mums anksčiau 
išduoti kelialapius, nes dėl didelio rusų kariuomenės ju
dėjimo keleivinis traukinys gali ilgiau užtrukti. Jeigu 
atvyksime anksčiau, tai galėsime savo namus aplankyti, 
su namiškiais pasimatyti, nes visi trys buvome iš Kauno 
apylinkių.

Prieš paskutinę dieną j.ltn. Lelešius pasikvietė mane 
į karių krautuvę, kuri buvo kareivinių rajone. Ant stalo 
atsirado alaus ir užkandos. Tuo atsidėkojo, kad už jį pra- 
vesdavau pamokas ir užsiėmimus. Gerk kiek tik nori! 
Dar atsiprašė, nes jis planavęs gražesnį atsisveikinimą, 
bet nutiko kitaip. Pasiguodė, kad vos prieš savaitę laiko

tėvai privertė jo meilę ištekėti už zakristijono, kad 
nepakliūtų už karininko. Viduje buvo karšta. Ištraukęs 
apie 6 butelius ir gerai užkandęs, padėkojau, nes iki šiol 
nebuvau gavęs jokios bausmės ir nenorėjau rizikuoti 
savo tarnybos lapą sugadinti. Be to, prisiminiau psk. 
Bartušį 9-me pulke, kuris buvo jau visus egzaminus 
Karo mokykloje išlaikęs ir tik prieš pakėlimo ceremo
nijas išėjo į miestą, kur buvo simpatijos per daug 
pavaišintas ir todėl nebuvo pakeltas į j. ltn. laipsnį. Jo 
laimei, gavo tik 6 mėn. pulke atgailauti, tikintis pasi
taisymo ir pakėlimo.

Rytojaus dieną pajudėjome Telšių link. Buvome užsi
auginę plaukus, nes 6-tame pulke kadrui buvo lei
džiama. Kaip patyrę kariai, neskubėdami, nesi
jaudindami, pradėjome tolimą kelionę į Kauną. Turė
dami porą dienų viršaus, užsukome į namus ir nusta
tytą dieną, susitikę Karo mokykloje, gavome po 1 mėn. 
atostogų liudįjimus ir išvažinėjome į namus. Dar spėjau 
pas tėvus į kviečiapjūtę. Nors metus laiko buvau ūkio 
darbų nedirbęs, bet vis tiek išlaikiau dalgį visą dieną, 
nors kertant kviečius ir pūrles užgraužė. Brolio 
pažįstamos giminaitės iš kito kaimo pasisiūlė būti griebi- 
kėm.

(Bus daugiau)

< i



4 DRAUGAS, ketvirtadienis, 1995 m. spalio mėn. 26 d.

GENEROLUI VĖTRAI - 
DĖKINGA LIETUVA”

CLASSIFIED GUIDE
MISCELLANEOUS REAL ESTATE

muzikos ar meno atstovą iš 
Lietuvos.

Nuo 1989 m. važinėjanti į Lie
tuvą ir renkanti savo tėvo, Jono 
Noreikos, KGB tardymų bylos 
medžiagą, kuri šiuo metu siekia 
jau arti 250,000 lapų.

Šioje vakaronėje dr. Dalia 
atidarė didžiulę savo tėvo, 
generolo Vėtros, dvasinio turto 
ir fizinių kančių skrynią, kuri 
jam suteikė didelį Lietuvos 
dėkingumą, ne tik įrašytą 
kryžiuje, bet visų išlikusiųjų 
kovos draugų širdyse.

Dr. Dalia savo tėvo neatsi
mena. Ji buvo keletos metukų, 
kai tėvas buvo suimtas nacių ir 
išvežtas į Stutthofo lagerius 
Vokietijoje. Jis jai tapęs le
genda. To legendarinio savo 
tėvo pėdsakus sekdama, atrado 
juos ne vieno jį pažinusio at
mintyje, kai kurių net buvusių 
kartu KGB tardymo „rūmuose” 
Vilniuje.

Tos pačios kameros draugų 
atminimuose Jonas Noreika yra 
herojus, didvyris: kankintas 
KGB tardymo metu, sumuštas, 
bejėgis ir kruvinas, velkamas už 
•U9JLU įš KQ,B tardymų rūsio laip
tais į kamerą. Kiekvienas 
cementinis laiptas buvo gir
dimas jo galvos kaukštelėjirfiu. 
fmestafc į'kšmerą, jis atsistoja ir 
to pačio likimo draugams sako: 
„Jie gali man akis išlupti, ausis 
nukirsti, kaulus sulaužyti, bet 
ąš. buvau ir busiu Įietuviu. Aš 
karys, davęs priesaiką Dievui ir 
Tėvynei, kentėsiu ir mirsiu už 
tautos laisvę”.

Jo priesaika Dievui ir Tė
vynei, ir iš Stutthofo stovyklos 
išėjus, vedė namo, į Lietuvą. 
„Visi nepasitrauks, didesnė 
dalis Lietuvoje liks, kentės ir 
kovos, — kalbėdavo jis lageryje 
būdamas, v- kodėl mes turė
tume bėgti. Mes turime būti 
kartų su jais, kovoti, kentėti ir 
jei reikės — mirti”.

Stutthofo stovykloje j»s labai 
artimai susibičiuliavo su prof. 
Jurgučiu. Profesoriui susirgus 

. šiltiną, Jonas Noreika jį. slaugė 
nepaliko-jo, ir su sergančiu grįžo 
į Lietuvą. Grįžęs įsikūrė pas 
prof. Ju gutį, kuris jam ir darbą 
parūpino Mokslų akademijoje. 
Paskutinis laiškas, pasiekęs 
Joną Noreiką, ir buvo prof. Jur- 
gučio, kurį, originalų, yra 
gavusi dr. Dalia. Tą laišką ji pa
skaitė vakaronės dalyviams.

Grįžęs į Lietuvą, Jonas No
reika turėjo tik vieną tikslą — 
siekti laisvės Lietuvai. Kaip

Tokie žodžiai yra išdeginti 
naujame keturių metrų aukščio 
kryžiuje, š.m. spalio 7 d. išau
gusiame Kryžių kalne, Lietuvo
je, partizano-herojaus Jono No
reikos atminimui, jo 85 metų ju
biliejaus išvakarėse.

To įrašo reikšmę ir vertę, 
atiduotą partizano Jono No
reikos asmeniui Lietuvoje, 
paryškino jo duktė Dalia Norei- 
kaitė-Kučenienė, pateikdama jo 
trumpo gyvenimo kančios kelią, 
š.m. spalio 20 d. Ateitininkų na
muose vykusioje vakaronėje.

Juozas Baužys, „Į Laisvę” 
žurnalo redaktorius, supažin
dindamas vakaronės dalyvius 
su prelegente, paminėjo, kad: 
„po daugelio metų, iš praeities 
pamažu iškyla anų, nepaprasto 
pasiaukojimo pilnų, didvyrių 
vardai. Tai vis 1941 m. sukilimo 
dalyviai, rezistentai prieš ko
munistų ir nacių okupacijas, 
partizanai, politiniai kaliniai. 
Tai Juozas Lukša-Daumantas, 
tai Adolfas Ramanauskas, tai 
Vytautas Bulvičius, tai Vytau
tas Slapšinskas, tai šimtai ir 
tūkstančiai kitų vardų. Vienas
jų kaip tik ir yra Lietuvos ka-,. 
riuomenės kapitonas Jonas No
reika — teisininkas, žurnalištas, - 
rašytojas, rezistentas, Stutthp- 
fo koncentracijos stovyklos* 
kalinys, kuriam buvo lemta 
vėliau, nors ir trumpai, tapti 
legėndariniu generolu Vėtra ir
1946 m. vadovauti Lietuvos, 
ginkluoto pasipriešinimo jė
goms prieš sovietus. Deja, dar 
tais pačiais metais jis buvo KGB 
suimtas ir nuteistas mirties 
bausme”.

Dr. Dalia Noreikaitė-Kučėnie- 
nė, Jono Noreikos dukra, nese
niai Illinois universitete apgy
nusi disertaciją „Žemaitė 
Amerikoje”, įsigydama Ph.D. 
laipsnį literatūroje, yra žinoma 
kaip dainininkė-solistė, daina
vusi ne tik JAV, Kanados, 
Lietuvos ir Pietų Amerikos, bet 
ir Taiwano koncertų salėse. 
Rašo poeziją ir straipsnius spau
doje, įvairiomis literatūrinėmis 
ir muzikinio meni temomis.'Ji 
aktyvi visuomenininke: „Gied
ros” korporantė (ateitininkių 
kultūrininkių-visuomenininkių 
vieneto narė. buvusi „Ateities” 
žurnalo redakcijos narė, „Iš 
ateitininkų gyvenimo” skyriaus 
redaktorė „Drauge”, LB 
Kultūros vadovė, „Dainavos” 
stovyklų meno ir muzikos pro
gramų vadovė, šiuo metu glo
bojanti beveik kiekvieną įžymų

Lietuvos laisves simbolis 
metais, atstatyta 1989 m

Laisvės statula Kaune, nugriauta okupacijos

Partizano — legendarinio generolo Vėtros — Jono Noreikos prisiminimui Ateitininkų namuose 
vykusioje vakaronėje, prie didvyrio paveikslo susirinkę jo šeimos nariai. Iš k. — anūkė Silvija 
Kučėnaitė Foti, sesuo Antanina Noreikaitė Misiūnienė, duktė dr. Dalia Noreikaitė Kučėnienė, 
žmona Antanina Krapavičiūtė Noreikienė ir žentas Jonas Kučėnas.

kariškis sudarė planą, subūrė 
daug bendraminčių, kūrė 
ginkluotas pajėgas ir koordi
navo veiksmus su visais parti
zanų būriais. Pasivadino slapy
vardžiu Vėtra, o generolo titulą, 
energingam, drąsiam ir suma
niam kovų vadovui davė kovo
tojai už Lietuvos laisvę.

Neilgai jis buvo jų tarpe. 1946 saulėje žiba bombas nešantys 
m. kovo mėn. jis buvo KGB plieniniai patirčiai. Tu — kaip 
suimtas, o lapkričio mėnesį baltas balandiš'ant mano lango 
sovietų tribunolo jam buvo — nežinai, bet užaugsi ir tada 
paskelbtas mirties sprendimas, viską sužinėbl/-Laimi tvirtas,

Dr. Dalia, Lietūvoje susipa- laimi jėga.1 Atmink, mano 
žino su S. Gorodeckiū, kurio liu
dijimu, Jonas Norėika suimtas 
ir žiauriai kankinamas išliko 
karys: kai Maskva priėmė 
nutarimą panaikinti-’ mirties 
bausmę, kuris būtų-greitai įsi-

meilės kūdiki,‘jpga yra dvejopa: 
griaunanti —'iki neapykantos 
jėga, o kuricįnti jėga — tai 
meilė”.

Tais žodžiai^ dr. Dalia Kučė-
---------„ „------- nienė-Norei^šitė uždarė

galiojęs ir Lietutsoj'c', Jonas partizano-hętbjąus turiningos 
Noreika į pasiūlytą* patarimą, ir skausmirtgos gyvenimo 
parašyti prašymą, atsakė kelionės' skrynią, kurioje dar 
neigiamai: „Kategoriškai at- daug neišsakytos medžiagos, 
sisakau. Nerašysiu. Mano patvirtinančios šio partizano 
teismas neteisėtai. Esu karo didvyriškumą — du šimtai 
belaisvis. Teisiamas negaliu penkiasdešimt tūkstančių pus- 
būti. Prašydamas malonės, pri- lapių surašytos (iki šiol rastų) 
pažinčiau okupantų valdžią...” KGB tardybrfb byloje.
Ir kai jam buvo pažadėta laisvė 1947 m. ’4bsaris 20 d. jis, 
už savo bendražygio majoro Jonas Noreika buvo nužudytas 
Jono Semaškos kaltinamąją Gimęs buvo*1910 m. spalio 8 d. 
kalbą, jis savo kąlbą drąsiai nu- (ne 10-tą ltaip mano buvo 
kreipė prieš Lietuvos okupantą anksčiąu rašyta, J.D.). Gyveno 
ir vykdomą tautos^genocidą. 37 metus,' *bet paliko giliai

Praėjusią vasary dr. Dalia K., įmintus pėdsakus mūsų tautos 
lankydamasi Lįė^. -oje, KGB kančių istorijoje. Su nuoga, tyra 
patalpose, Vilnii' t, urėjo pro- širdies meilėsavo Tėvynei, išėjo 
gos pokalbiui su t,-. budinčiais kovoti prie^ raganų pasaulį, 
partizanais, saugojančiais KGB prieš plienrr paukščius, prieš 
bylas nuo nepageidaujamo laukines soriėtų gaujas, vedinas
elemento akių. Paklaususi ten 
esančių, ar yra partizanų-herojų 
išlikusių daugelio atmintyje?

„O taip, vienas jų yra gene
rolas Vėtra, kuriam yra para
šyta ir baladė”. Budėjusių tarpe 
buvo ir baladės autorius. Dr. 
Daliai pasisakius esant Jono 
Noreikos dukra, visi buvo labai 
sujaudinti ir autorius baladę 
čia pat jai įteikė.

Baladę prelegentė šioje vaka
ronėje paskaitė Reikia manyti, 
kad ji bus atspausdinta atskirai 
spaudoje, ar ruošiamos knygos 
puslapiuose.

Jonas Noreika buvo karys, 
teisininkas, žurnalistas, 
rašytojas ir dar Nepriklausomo
je Lietuvoje, kaip pradedantis 
rašytojas buvo net kelis kartus 
laimėjęs premijas už savo 
noveles ir apysakas. Jo parašy
tas romanas „Penki broliai” 
buvo išsaugotas per visą okupa
ciją ir atiduotas dukrai dr. 
Daliai, kurį manoma išspaus
dinti čia, Amerikoje,

Vakaronėje buvo paskaityta 
pasaka Jono Noreikos parašyta 
specialiai savo jaunai dukrelei, 
likimo apskirtai nuo tėvo. 
Pasaka apie raganą ir varles. 
Abu pasakoje minimi persona
žai simboliniai: ragana — vėjas, 
audra, blogis; varlės ir jų kalba, 
herzogo dukrelei, kurią ragana 
nunešė į varlių pasaulį, yra 
svetimi kraštai, svetima ir jų 
kalba. Dr. Dalia šios pasakos 
klausėsi ir maža būdama. 
Pasaka rašyta vokiečių kalba ir 
pasiekė šeimą nuostabiu būdu. 
Dr. Dalios motina, Antanina

Noreikienė ją išvertusi 
skaitydavo mažąjai dukrai.

Generolas Vėtra — partizanas 
herojus iš KGB rūsio sugebėjo 
perduoti savo dukrai į laisvę 
skirtus jai testamentinius žo
džius, kurie taip įrašyti: „Tu 
nežinai, mabo meilės kūdiki, 
kodėl žmonėš.‘tokie pikti, kodėl

kario priėžaikos Dievui ir 
Tėvynei, kuri lydėjo jį iki pasku
tinio jo gyvenimo atodūsio.

Vakaronė rengėjai ir daly
viai, su dideliu dėmesiu 
išklausė šio partizano gyvenimą“-’**■■“■**'* -r VIClllll, rkCAV* -r

ir nueitą jo kančios kelią, mūsų kampelis būtų išnaudotas Dievo
tautos istorijoje. Visi buvo 
dėkingi dr. Daliai Kučė- 
nienei-Noreikaitei, kuri, 
išjungdama jj, kaip tėvą, kalbėjo 
apie šį didvyrį ir kovotoją už 
savo tautos laisvę prieš sveti
muosius jo žemės okupantus.

• 1918 m. vasario 16 d. Lie
tuvos Taryba Vilniuje paskelbė 
atstatanti Lietuvos nepriklauso- 

Jddvyga Damušienė mybę su sostine Vilniuje.

1 T R A N S P AK
Siuntiniui į Lietuvą laivu su pristatymu į namus 

Skubiems siuntiniams - AIR CARGO. 
Komercinės siuntos pagal susitarimą. 

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

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

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

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

$98.- dešra (rūkyta), mėsos konservai, šprotai, vaisių
koncentratas, margarinas, aliejus, 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.
TRANSVAK, 2638 W..69th St.
Chicago, 1L 60629 Tcl. 312-436-7772

Nuotr. Alf. Pargausko

PAŠVENTINTAS
VIENUOLYNAS

Nekaltai Pradėtosios Šv. Mer
gelės Marijos Vargdienių seserų 
vienuolynas baigtas statyti ir 
iškilmingai pašventintas spalio 
15-tą dieną Kaune, Žeimenos 6, 
Eigulių rajone.

Ši nauja ir moderniška insti
tucija išdygo Žaliakalnyje JAV 
Nekaltai Prad. Mergelės Mari
jos Putnamo seselių ir jų gera
darių dėka. Palaimintojo J. Ma
tulaičio vardo namai turės 
įvairią paskirtį. Pirmame aukš
te yra koplyčia, dvi salės, kape
liono butas, virtuvė ir valgykla. 
Antro aukšto 16 kambarių bus 
vienuolyno seserims. Graži ve
randa ir poilsio kambarys 
sudarys sąlygas atsikvėpti ir 
susikaupti. Trečiame aukšte — 
vėl 16 kambarių svečiams, 
rekolekcijų ar konferencijų 
dalyviams; virš koplyčios — 
graži ir erdvi biblioteka.

Kiemo dalį sudaro įdomių ir 
neeilinių medžių ir krūmų 
sodas, su pasivaikščiojimo 
takais, veja, gėlynais, na, 
žinoma, daržas. Taip pat yra ap
tverta mašinoms aikštė.

Pagal sės. A. Pajarskaitę, ši 
išimtina JAV seselių dovana 
turės tarnauti Lietuvai — 
dvasingumo, Dievo meilės ir ar
timo tarnybos darbų išvysty
mui. Jau dabar formuojasi 
šeimininkių, gydytojų, jaunimo 
popietės ir kiti judėjimai.

Džiugu, kad šiais sunkiais 
laikais išaugo tokia gerai 
apgalvotai ir prasmingai supla
nuota institucija. Sveikinam
seseles ir jų geradarius, linkė
dami, kad kiekvienas šių namų

meilės ir Lietuvos žmogaus švie
sesnio rytojaus kūrimui.

I.L.

LITHUANIAN DIASPORA 
KONIGSBERG TO CHICAGO. 

anglų kalba. Autorius Antanas J. Van Reenan

Knygoje nagrinėjama lietuvių tautiškumo kilmės ištakos, 
analizuojama ta ligi šiol negvildenta vertybių konfigūracija. 
Studijų dinamiškumo eigoje, skverbiamasi į diasporos men
talitetą, išryškinama Rytų Europos mintijimo variacijos, 
aiškinama. Kaip apsiginklavus sava ideologija, galima tai
kingai sugretinti savojo tautiškumo pagrindus su Amerikos 
tautiškumo principais.

Knyga pradedama 19-to amžiaus lietuvių tautiškumo 
supratimu-pajautimu. Dėmesio centre — lietuviai ateiviai. 
Apsiribojama Čikaga. Pirmoji banga (lietuviai ateiviai) 
(1867-914) — lietuviai, daugumoje ekonominiai emiyantai, 
savo noru palikę gimtąjį kraštą, daugumoje valstiečiai, menku 
išsilavinimu. Antroji banga (1948-1952) — be didesnių iš
imčių, profesionalai, išsimokslinę, atvykę ne savo noru ir įgiję 
D.P. (displaced persons) — vardą. Analizuojamas kultūrinis 
susidūrimas taipabiejų minėtų bangų. Vaizduojama kaip An
troji banga perėmė Pirmosios bangos sukurtas institucijas 
ir kaip sukūrė naujas.

Knygą sudaro 330 psl., didelio formato. Išleido Universi- 
ty Press of America, Ine., Lanham, New York and London. 
Kaina su persiuntimu 27 dol. Illinois gyv. dar prideda 2 dol. 
valstijos mokesčio. Užsakymus siųsti:

Draugas
4545 W. 53rd St.,
Chicago, IL 50529

Or a college educalion. Or a comfortable retirement. Ifs 
the secure feeling you get knowing Ihat youre providing for 
your family and your future. It’s a U.S. Savings Bond, and it 
pays competitive interest rates with a guaranteed minimum 
rate of return when held five years or more. For more 
Information, pick up a free Buyer's Guide at your local bank 
and ask about the Payroll Savings Plan where you vvork.

U.S. Savings Bonds



Po sėkmingo koncerto Los Angeles lietuviams „Spindulio” ansamblio vadovė Danguolė Varnienė 
ir Ona Barauskienė.

PAŠNEKESYS APIE 
SEKMADIENIUS

Metuose yra pastovus skaičius 
sekmadienių. Sekmadieniai vi
suomet kuo tai ypatingi ir kiek
vienam iš mūsų ši nedarbo 
diena yra simbolinio išsipil
dymo viršūnė. Kai kam — tai 
laisva diena nuo darbo, kai kam 
— aukštesnis atlyginimas už 
darbą; puošnesnis apdaras, ge
resni valgiai; moksleiviams 
nėra mokyklos; įvairios pramo
gos bei žaidimai.

Krikščionišku požiūriu, sek
madienis yra šventė, padėkos 
diena Visagaliui už visa, kas 
buvo praėjusioje savaitėje.

Manding, niekas taip labai ne
svarbu tą šventą dieną, kaip bū
ti drauge su kitais. Šalia vienas 
kito pasijuntame stipresni, 
sekmadieniai suveda mus iš 
visur į vieną erdvų tikėjimą Vi
sagaliu. Ir todėl neapsiriksime 
teigdami, kad lietuvybės palai
kymas užsienyje, išlikęs per 
kelias generacijas, įskaitant ir 
mūsiškę, yra toks patvarus ir 
tvirtas, kad sekmadieniai mus 
rišo ir palaikė. Į parapijas 
sekmadieniais žmonės keliavo 
pasimelsti, susipažinti, pabuvo
ti saviškių tarpe. Parapijose po 
pamaldų mezgėsi naujos pažin
tys, kūrėsi šeimos, krikšto sak
ramentą priėmė naujagimiai, 
amžinam poilsiui iš parapijos 
buvo lydimi mirusieji.

Suprantama, tokie pat reiš
kiniai tebevyksta ir dabar, nors 
pasikeitimai labai žymūs, ir 
buvimo aplinkybės diktuoja ki
tokius reikalavimus. Tiktai 
vienodu tuo pačiu judesiu 
pasikartoja sekmadieniai ir 
leidžia atpažinti Visatos dėsnių 
nekintamumą. Kai gyvenimas 
diktuoja kitokius reikalavimus, 
belieka juos priimti savaip ir 
klestėti esamose sąlygose, nesi
dairant merdėjimo ženklų.

Užtektų akyliau pasižvalgyti 
į lietuviškų telkinių būseną, 
pavyzdžiui, kad ir Šv. Kazimie- 
parapiją Los Angeles, CA, ir 
anksčiau minėtas teigimas pasi
tvirtintų. Ten sekmadienių są
raše vargu ar būtų galima rasti 
laisvą tuščią vietą, kai žmonės 
neturėtų ką veikti, ar nebūtų

Tautinių Šokių vienetas „Gyvataras” iŠ Hamilton. Ontario.

kokio susirinkimo ar paminė
jimo. Sekmadieniai čia laukia 
žmonių, gražiomis lietuviš
komis pamaldomis. Šv. Kazi
miero parapijos choras, pajė
gaus muziko Viktoro Ralio 
vadovaujamas, nei vieno sekma
dienio nėra praleidęs šios va
saros karščių, žemės drebėjimų, 
gaisrų siautime. Giesmės kar
tojamos repeticijų ir pamaldų 
metu. Meilė bažnytiniam giedo
jimui, išugdyta religiniais kon
certais per paskutiniuosius 
kelerius metus, choro dalyvius 
ir publiką praturtino .

To pasėkoje tarpininkaujant 
muzikos meno entuziastui Vir
gilijui Kasperavičiui, žymi pia- 
nistė-muzikė Dorothy Hartshor 
Šv. Kazimiero parapijai dovano
jo koncertinį fortepijoną. For
tepijonas pastatytas bažnyčioje. 
Meno vadovas Viktoras Ralys 
dar šį rudenį planuoja seriją 
sakralinės instrumentinės 
muzikos koncertų.

Bažnytinis giedojimas sekma
dieniais anaiptol nėra užslo
pintas. Pamaldos iškilmingos 
visada. Yra jaunas kunigas 
Aloyzas Volskis, gimęs, užaugęs 
ir kunigystės šventimus pri
ėmęs Lietuvoje, jau treti metai, 
šalia nusipelniusių ilgamečių 
prelatų (klebono dr. Algirdo 
Olšausko ir buvusio klebono 
Jono Kučingio) sėkmingai 
apaštalauja tikintiesiems. Ypač 
jo turiningi, nuostabiai, gražių 
gerų žodžių pamokslai gaivina 
visus. Pamokslai nebūna ilgi, 
kiekvienam sekmadieniui gilia 
pamokančia tendencija pritai
kyti, kaip ir choro giesmės savo 
tekstais, darnaus skambesio 
raida. Užsilieka visų širdyse tie 
sekmadieniai, kaip ypatingos 
paskirties diena, rišanti visus 
religinės praktikos erudicija. Po 
Mišių, kartą užklaustas, kodėl 
tiek daug blogio ir nelaimių 
supa mus visus; ar tai būtų 
Visagalio rykštė šiems laikams, 
amžinos pražūties lemtis žmo
nijai, kun. Aloyzas Volskis 
ramiai atsakė: „Dievas sutvėrė 
žmogų laimei, ne kančiai. Tik 
kančia yra sudėtinė kiekvieno

žmogaus gyvenimo dalis, ir kaip 
žmogus priima kančią, tai jo 
žmogiškojo (kartu ir krikščioniš
kojo) orumo žymė. Aš stengiuo
si puoselėti iš gilumos plau
kiantį laimės ilgesį ir jo siekti 
bei kurti pagal savo išgales, o 
skausmą priimti kaip neatsie
jamą žmogiško buvimo paly
dovą Evangelijos dvasioje”. 
Nebūtų galima norėti gražesnio 
užtikrinimo abejonei, kaip šie 
kun. Volskio žodžiai.

Šv. Kazimiero parapija, per 
ilgą eilę metų išleidusi kelias 
generacijas tautiečių gyve
nimui, palydėjus į paskutinę ke
lionę, sekmadieniais tebe
gyvuoja, nesipriešindama naujo
vėms, į parapijos veiklą 
įtraukiami dabar iš Lietuvos at
vykusieji, mergaitės, berniukai 
patarnauja Mišioms; čia tebėra 
prisiglaudusi šeštadieninė mo
kykla, Lietuvių Bendruomenės 
jaunimo ansamblis „Spindu
lys”, kasmet čia vyksta Lietu
vių Bendruomenės ruošiamos 
Lietuvių dienos.

Šio rudens pirmasis sekma
dienis ir buvo skirtas joms. Visa 
apylinkė žėrėjo trispalvėmis, 
balionais, tautinių raštų 
ornamentais. Kieme aplinkui 
skoningai išdėlioti pavėsio skė
čiai ir stalai, žolynais papuošti 
takai, visur pavyzdinga švara ir 
tvarka. Pastogėse išdėlioti teks
tilės, gintaro dirbiniai, 
keramika, senovinių monetų 
bei medalių gausus rinkinys, 
įvairūs medžio drožiniai, tapy
bos meno galerija, tautinių 
šokių, muzikos ir dainų pro
grama. Garavo sveikas patrauk
lus maistas, lankytojai vaiši
nosi, jaunimas dūzgė ir kle
gėjo...

Tai buvo bene pati gražiausia 
Lietuvių dienų šventė. LB Los 
Angeles apylinkės valdyba, 
kuriai treti metai sumaniai 
pirmininkauja Liuda Avižonie- 
nė, šios šventės ruoša gražiai 
pasitarnavo Lietuvos vardui.

Taip gyvuoja Šv. Kazimiero 
parapija per metus kiekvieną 
sekmadienį. Sekmadieniuose 
slypi dvasinio susitelkimo jėga. 
Ta jėga palaiko mūsų siekius, 
bendro labo tikslus — išsilai
kyti, kuo esame gimę.
Stasė Klimaitė Šimoliūnienė

„DRAUGO” RĖMĖJAI

Aukos šiunčiant laikraščio 

prenumeratą.

65.00 dol. Elena Mūrelis, 
Westminster, C A;

55.00 dol. Niola Cerekas, 
Warren, MI; Ona Didzbalis, Me- 
nomonee Falls, WI; Jonas Ta- 
landis, Santa Monica, CA;

50.00 dol. St. Vashkys, St. 
Pete Beach, FL; Irma Laisvėnai- 
tė, Hickory Hills, IL; Bronė Ba
tuta, Gulfport, FL; Irena Jaro- 
sekienė ir Veronika Kiznienė 
(dr. Danguolės Surantienės gi
mimo dienos proga), Rockford, 
IL; Janina ir Vacys Mitkus, W. 
Bloomfield, MI; Ateitininkų 
Studijų dienų rengėjai (per Algį 
Norvilą, Ph.D.), Oak Lawn, IL; 
dr. Daina Variakojis, Chica- 
go, IL; Kęstutis Jecius, Vilią 
Park, IL;

45.00 dol. Algirdas Brazis, 
Palos Heights, IL; J. Petraus
kas, Waubaushene, Ont., Kana
da; V. Naruševičius, West Lor- 
ne, Ont., Kanada;

35.00 dol. Bronė Čižikas, 
Chicago, IL; G.C. Tamkutonis, 
Chicago, IL; dr. Renata Varia- 
kojytė, Chicago, IL;

30.00 dol. Anthony M. Miner, 
Westborough, MA; Valentinas 
Varnas, Los Angeles, C A; Glo- 
ria O‘Brien, Westwood, NJ; Ri- 
chard Ringys, Glendale, CA; 
„Lietuvos Vyčių” šokėjai (per 
Lidiją Ringienę), Palos Hts., 
Maria Krasauskas, Baltimore, 
MD; dr. A. Domanskis, Palos 
Park, IL; M. Karaska, Delran, 
N J; Jūratė Landfield, Hono- 
lulu, HI;

25.00 dol. Męčislovas Žeimys, 
Chicago, IL; Š£asė Maurukas, 
Algonąuin, IL;į Jonas Asminas, 
Livonia, MI; A. Mačiukevičius, 
Waukegan, IL; Kazys Ulevičius, 
Crystal Lake, IL; Roma Mastis, 
Pinellas Park, FL; Laima Pred- 
kelienė, Huntington Beach, CA; 
dr. V. Janevičius, Kankakee, IL; 
Lyda Budrys, Wpodridge, IL; dr. 
Jonas Skirgaudas, La Jolla, CA; 
Petras Petraitis, Richmond Hill, 
N Y; Modestas Kevalaitis, Fall- 
brook, CA; S. Vilinskas, Wind- 
sor, CT; dr. A. L. Čepulis, Wil- 
loughby Hill, OH; Halina Žit
kus, Jupiter, FL; dr. Kazys 
Narsčius, Alton, IL; Ateitininkų 
Namų valdyba (per Ireną Poli- 
kaitienę), Lemont, EL;

20.00 dol. M. Bajorunienė, 
Pompano Beach, FL; Antanas 
Baltrušaitis, Bolingbrook, IL; 
Izabelė Naujalis, Cicero, IL; 
Birutė Bilvaisąs, Lawton, OK; 
Oskaras Kremeris, La Grange 
Park, IL; Algis ir Ramona Grau
žinis, Elgin, EL; Petras Bielinis, 
Cleveland, OH;

15.00 dol. Anna Krywonis, 
Baltimore, MD; Will Sumila, 
Trumbull, CT; John Kuncas, 
Export, PA; Stefanija Galesas, 
Chicago, IL; Vytas Balnius, 
Woodridge, IL; Paulius Jurkus, 
Woodhaven, N.Y.; Maria Mik
lius, St. Petersburg, FL; Wil- 
liam Alonis, Lake Ozark, MO; 
B. Paulionis, Willoughby Hills, 
OH; Genevieve Gobis, Amster- 
dam, NY; Pranas Dovydaitis, 
Los Angeles, CA; Aleksandra 
Gylys, Olympia, WA; Elena Ko- 
losovas, Northbrook, IL; Eug. 
Pakuliene, Rehoboth Beach, 
DE; Elena Karalius, Reseda, 
CA; Antane Lauraitis, La Gran
ge Park, IL;

10.00 dol. Algirdas Janulai
tis, Cornwall, Ont., Kanada; P. 
Vėbra, Chicago, IL; V. Narutis,

Riverside, IL; Helen Patackas, 
Chicago, IL; Antanas Poderis, 
Baltimore, MD; Genovaitė 
Norus, Detroit, IL; Edvard Šilei
kis, Toronto, Ont., Kanada; Vi- 
tolis Dragunevičius, Mamaro- 
neck, NY; Irena Mironienė, Oak 
Lawn, IL; Antanas Rakauskas, 
St. Pete Beach, FL; R. Viliamas- 
Vilkutaitis, Cleveland, OH; P. 
Miliauskas, Chicago, IL; Povilas 
Vaičekauskas, Chicago, IL; J. 
Jakubauskas, Juno Beach, FL; 
Veronika Brinas, Chicago, IL; 
Gediminas Žemaitis, Cleveland, 
OH; Jonas Genys, Toronto, 
Ont., Kanada; Genė Gaidelienė, 
Kaunas, Lietuva; dr. B. Cipli- 
jauskaitė, Madison, WI.

20.00 dol. Irena Galiūnas, 
Vancouver, WA; Jonas Jonynas, 
Berlin, CT; A. Radzius, Baltimo
re, MD; Stasė Gvazdinskas, 
New Buffalo, MI; kun. George 
Šarauskas, Washington, DC; 
Elena Dambriūnienė, Brent- 
wood, MD; Aniceta Litvinas, 
Los Angeles, CA; Kazys Stašai
tis, Redford, MI; Liuda Butikas, 
Chicago, IL; Jadvyga Reivytis, 
Lombard, IL; Ona Siliūnienė, 
Alexandria, VA; J. Keraminas, 
Rockford, IL; Robert ir Janina 
Kekstas, Wisconsin Delis, WI; 
Veronika Kiznis, Rockford, IL; 
Danutė Liaubienė, Medina, OH;
M. Kleinaitis, St. Petersburg, 
FL; Genevieve Juodikis, Chica
go, IL; Joseph Kučinskas, Dowa- 
giac, MI; G. V. Žemaitis, Cleve
land, OH; Dana Čipkienė, Wil- 
loughby, OH; J. ir V. Starins- 
kas, Belmont, MA; Antanas Še
duikis, Brockton, MA; Jonas 
Balbatas, Cleveland, OH; M. 
Baukus, Cicero, IL; Algis Visoc
kis, Michigan Shores, IN; E. 
Radžiūnas, Omaha, NE;

21.00 dol. Henrikas Česnaus
kas, Alexandria, VA;

15.00 dol. Joseph Noreika, 
Beverly Shores, IN; Albertas 
Karvelis, Naperville, IL; A. 
Telson, Coral Gables, FL; Nijolė 
Kaveckas, Oak Lawn, IL; P. La
pinskas, Toronto, Ont., Kanada;

11.00 dol. Irena Morkūnas, 
Etobicoke, Ont., Kanada;

20.00 dol. Marytė Vizgirdie
nė, Aurora, IL;

15.00 dol. Steponas Bučmys, 
Dayton, OH;
10.00 dol. Antanas Rukšėnas, 
Cleveland, OH; Joseph Plikan
tis, Arlington Heighs, IL Emili
ja Stankevičius, Port Colborne, 
Ont., Kanada; Pranas Zunde, 
Chamblee, CA; Antanas Balčy
tis, Chicago, IL; Ona Rušėnas, 
Palos Hills, IL; Joseph Dubaus
kas, Worth, IL; Andrius ir Ona 
Mironas, Carlsbad, CA; Jonas 
Savickas, Chicago, IL; Stefani
ja Riekutė, Putnam, CT; Sofija 
Jelionienė, Darien, IL; Kazys 
Černiauskas, Chicago, IL; 
Mutual Federal Savings and 
Association of Chicago, IL; John 
Podziunas, Philadelphia, PA; 
Paulius ir Ona Banionis, Cleve
land, OH; Petras Čelkis, 
Chicago, IL; Stasys Ančiulis, 
Twin Lakęs, WI; S. Petokas, 
Upland, CA; P.R. Meilus, Or- 
land Park, IL; Ramutė Bergs- 
trom, N. Miami, FL; S. Juška, 
Chicago, IL.

„Draugo” Rėmėjų dosnu

mas ir palankumas savo 

dienraščiui visuomet kelia 

nuostabą ir skatina dar uo

liau dirbti, kad laisvas lietu

viškas žodis sėkmingai lan

kytų visus mūsų tautiečius ir 

svetimuose kraštuose, ir Tė

vynėje. Esame nuoširdžiai 

dėkingi už aukas.

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1995 m. spalio mėn. 26 d.
*■___________

A.tA.
TATIANA KLEČKAUSKAITĖ 

MARTINKUS

1 Gyveno Chicagoje.
Mirė 1995 m. spalio 23 d., sulaukusi 85 metų.
Nuliūdę liko: duktė Olga Statkienė su šeima ir brolis

Jurgis Klečkauskas su šeima bei kiti giminės.
Velionė pašarvota penktadienį, spalio 27 d. nuo 3 iki 9 v.v.

Robert J. Sheehy laidojimo namuose, 4950 W. 79 St., Burbank, 
IL.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, spalio 2&d. 11 vai. ryto. 
Vietoje gėlių velionė pageidavo aukos Gyvulių Globos

draugijai.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 

dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę duktė ir brolis.
Laidotuvių direkt. Robert J. Sheehy. Tel. 312-582-4400.

A.tA.
ANTANUI MASIONIUI

Amžinybėn iškeliavus, reiškiame užuojautą velionio 

dukroms TERESEI GEČIENEI ir DANGUOLEI NA

VICKIENEI su šeimomis, giminėms bei visiems 

artimiesiems.

Ingrida ir Romas Bubliai

A.tA.
ANTANUI MASIONIUI

mirus, dukrą DANGUOLĘ NAVICKIENĘ, jos vyrą 
JONĄ, jų vaikus ir visus artimuosis nuoširdžiai 
užjaučiame ir liūdime kartu su jumis.

Lietuvos Vaikų Vilties Komitetas 
Los Angeles skyrius

Pedagogui

AJA.
ANTANUI MASIONIUI

iškeliavus Amžinybėn, dukrai TERESEI GEČIENEI, 

žentui ALGIMANTUI, dukraitėms dr. GINTAREI IR 

AUŠRAI reiškia gilią užuojautą

JAV LB Švietimo Taryba

A.tA.
JUOZUI TAMULIUI

Lietuvoje mirus, jo broliui JONUI TAMULIUI 

reiškiu gilią užuojautą.

Kun. Juozas V. Kluonius

PRISIMINKIME 
MIRUSIUS 

Vėlinės — X1.2 d.

Vėlinės yra jautri ir gyva proga 
sustoti ties mirusiųjų pasauliu.

Mūsų mielam nariui

A.tA.
POVILUI TALUNČIUI

mirus, liūdinčią žmoną ANASTAZIJĄ, dukteris 
HELEN ir TERRI, posūnį ALGĮ, žentus, marčią, 
anūkus, seseris su šeimomis Lietuvoje ir visus 
artimuosius nuoširdžiai užjaučia

VKLS Chicagoa skyriaus valdyba 
ir nariai

Vėlinės yra didžioji rimties šventė, kurioje katalikai organizuota 
malda nukrypsta į tuos, kurie iš šio pasaulio atsiskyrę, nebegali sau 
padėti.

Marijonų koplyčioje (prie „Draugo”), pradedant Vėlinių dieną, per 
8 dienas, bus atnašaujamos šv. Mišios ir vakarais giedami gedulingi 
mišparai už bendradarbius, geradarius ir visus mūsų maldom 
pavedamus mirusiuosius.

Kviečiame visus įsijungti į šias ypatingas pamaldas. Savo brangių 
mirusiųjų yprdu siųskite:

Marlan Fathars, «33« So. Kllboum Avė., Chicago, IL «0629

šia proga prašau prisiminti šių man brangių mirusiųjų sielas:

Mano vardas Ir pavardė ......................................................................

Adresas ................................... ...............................................................

Pridedu auką bendr. šv. Mišioms $ ...................................................
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
Kokias teises turi šiandien 

moterys? Kokių teisių jos ne-’ 
turi? Apie tai iš legaliosios pro
fesijos taško kalbės adv. Laima 
Garbonkienė Pasaulio lietuvių 
centre rengiamo „Moters savait
galio" metu, šeštadienį, spalio 
28 d., 2 vai. p.p. (Bočių menėje). 
Ateikite pasiklausyti.

„Puota jūros dugne" tradi
cinis metinis jūrų skautų ir 
skaučių pokylis rengiamas šį 
šeštadienį, spalio 28 d., Lietuvių 
centre, Lemonte. Pradžia 6:30 
v.v. Pabendravimas, karšta 
vakarienė, „Jūros dugno” tra
dicinių žymenų įteikimas, 
sveikinimai ir jūreiviški 
pokštai. Šokiams gros „Žaibo” 
orkestras. Visi kviečiami kartu 
su jūros skautais ir skautėmis 
švęsti sėkmingą buriavime 
sezono užbaigimą. Informacijai 
kreiptis tel. 925-5482.

Salomėja Daulienė, Brigh- 
ton Parko Lietuvių Bendruo 
menės apylinkės valdybos pir
mininkė, siųsdama 300 dol. čekį 
Margučio radijo transliacijų iš
laikymui, rašo, jog „Apylinkės 
valdyba, brangindama lietu
višką žodį, džiaugiasi, kad Mar
gutis prabyla į mus ir gyvuos 
tol, kol bus lietuvių klausytojų 
bei lietuviškos veiklos mūsų 
Čikagoje. Tikisi prasmingų ir 
įdomių programų, žinių apie 
mūsų mielą tėvynę Lietuvą ir 
mūsų tautiečių telkinius 
užsienyje".

Operos laimingieji bilietai 
bus ištraukti Operos pokylio 
metu lapkričio 11 d. Jaunimo 
centre. Valdyba primena, jog 
jau pats laikas grąžinti tų 
bilietų atkarpėles, kad jas būtų 
galima sutvarkyti tam metui, 
kai jie bus traukiami. Už vieną 
dolerį juk galima laimėti vieną 
tūkstantį dolerių.

Marquette Parko gyvento

jams žinotina! Šį penktadienį, 
spalio 27 dieną, 4 vai. p.p. ir 7 
vai. vak., „Seklyčioje” vyks 
susirinkimai, kuriuose bus 
aiškinama apie Marųuette 

Parko privačią apsaugą. Jeigu 
turite klausimų, jei kas 
neaišku, jei turite kokių 
pasiūlymų, p-ašome atvykti į 
vieną tų susirinkimų ir išsi 
aiškinti.

Nebus užmirštas ir kūno pe
nas! Kadangi moterys yra aps
kritai vaišingos, o ypač vaišin
gumu pasižymi Pasaulio lietu
vių centro renginių komitetas 
su pirm. Brone Nainiene, sek
madienį, spalio 29 d., PLC 
ruošiamame „Moters savait
galyje” visi svečiai bus pa
vaišinti virtinukais (kiti juos 
vadina „koldūnais”, o ant tų 
garsiųjų „koldūnų” — linksmai 
sakant — juk pastatytas ir 
PLC). Prie lėkštės skanių 
virtinukų bus galima padisku
tuoti girdėtas mintis, aptarti 
moterims rūpimus klausimus.

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS
2649 VV. 63 St., Chicigo, IL 60629 

Tel. (1-312). 776-5162 
14325 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimu

Advokatas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avė. 

Chicigo, IL 60629 

Tel. 1-312-776-8700
Kriminaline Teisė

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 VV. 63th Street 
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo")
Tel : 312-284-0100

Valandos pagal susitarimą (sk)

Draugo fondo pokylis ren
giamas lapkričio 18 d. 6:30 vai. 
vakare Jaunimo centro didžio
joje salėje. Stalams ir pavienes 
rezervacijas priima Vaclovas 
Momkus, tel. (312) 925-6193. Tą 
pačią dieną 9 vai. ryte šaukia
mas Draugo fondo narių metinis 
suvažiavimas Jaunimo centro 
apatinėje salėje.

Šio antradienio (spalio 23 d.) 
vedamajame, skirtame Lithua- 
nian Mercy Lift, yra parašyta, 
kad iki šiol išsiųsti 157 talpin- 
tuvai į Lietuvą, o turi būti 57 
(atrodo, kad ir mūsų rinkėjos bei 
korektorės yra labai palankios 
LML!). Tikimės, kad ir lietuviš
koji visuomenė įvertins šį kilnų 
LML darbą, gausiai daly
vaudama „Sveikatos dovana” 
pokylyje lapkričio 4 d.

Lietuvių operą riša glaudūs 
ryšiai su Jaunimo centru Čika
goje: čia vyksta choro repe
ticijos, čia rengiami ir tra
diciniai metiniai, operos poky
liai. Gal kas seniau apleidęs 
Čikagą gali pagalvoti, kad 
kažin, ar saugu dar ten važiuo
ti. Dvejojančius norėtųsi para- 
miriti, kad Jaunimo centras, 
nors gal ir nebėra tiek judrus, 
kaip prieš daugelį metų, tačiau 
kultūrinė veikla čia nesustoja. 
Kai būna didesni renginiai 
vakarais, yra pasirūpinama ir 
apsauga. Besiruošiantys ar dar 
tebegalvojantys dalyvauti 
Lietuvių operos tradiciniame 
pokylyje, šeštadienį, lapkričio 
11 dieną, gali ramia širdim 
važiuoti į Jaunimo centrą, ten 
bus saugu, kaip ir priemies
čiuose.

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- 
2f7-7677.

Lithuanian Mercy Lift puo
tos „Sveikatos dovana” rengimo 
komitetas: Marytė Nemickinė, 
Lidija Ringienė, Regina Griš- 
kelienė (Ne Griškienė, kaip ko
respondentė buvo parašiusi) ir 
Asta Razmienė kviečia visus 
pasilinksminti lapkričio 4 d., 6 
vai. vak., Cafe Brauer puošnio
je salėje, 2021 Stockton Dr., Lin
coln Park. Savo atsilankymu 
paremsite LML pastangas kovo
ti su džiova Lietuvoje. Rezerva
cijas priima M. Nemickienė va
karais, tel. 708-442-8297.

x Dr. Julius ir Lydia Rin
gai, Palos Heights, IL, globoja 
našlaitį Algiuką Lietuvoje. Pra
tęsdami jo globos metinį mokes
tį atsiuntė $150. Dėkojame! 
„Lietuvos našlaičių globos" 
komitetas, 2711 W. 71 St., 
Chicago, IL 60629.

(sk)

x TravelCentre, Ltd., pra
neša: Puerto Vallarta, Meksi
ka — $699; 7 dienos, viešbutis 
ant jūros kranto su kelione ir 
maistu. Skambinti Teresei 
Lesniauskienei tel. 708- 
526-0773.

(sk)
x NAMAMS PIRKTI PA

SKOLOS duodafnos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. Kreipkitės 
į Mutual Federal Savings, 

2212 West Cermak Road - Tel. 

(312) 847-7747.

Ar jau pastebėjote, kad atei
nančio šeštadienio naktį, t.y. 
spalio 28 į 29 d., laikrodžiai 

yra atsukami viena valanda? 
Vadinasi vasara oficialiai pasi
baigė ir pradėsime „šviesos 
taupymo laiką”. Gal tuomet ir 
laiko daugiau turėsime, kai 
vakarai bus ilgesni, tamsesni, 
tad kviečiame visus, kurie dar 
neskaitote „Draugo”, jį užsipre
numeruoti tik už 55 dolerius 
metams. Tai spaudos mėnesio 
(spalio) papiginimas, galimas su 
JAV LB Kultūros tarybos pa
rama (per Lietuvių fondą) ir 
„Draugo” administracijos 
priedu. Jeigu jau skaitote 
„Draugą”, tai pasakykite apie 
šį papiginimą savo pažįsta
miems, užsakykite jį giminėms, 
vaikams, vardinių, gimtadienio, 
vedybų sukakties proga. Pasiū
lymas galioja tik JAV.

Ką bendra tarp savęs turi 

kun. Juozas Vaišnys, SJ, dr. Ed
mundas Ringus ir Jurgis Len
draites? Nagi tai, kad jie visi 
trys dalyvaus specialiame sim
poziume ir pasisakys „ką vyrai 
galvoja apie moterį?” spalio 28 
d., šeštadienį, 9:35 vai. r., 
Pasaulio lietuvių centro Bočių 
menėje. Pasisakymus moderuos 
ir „kietus” klausimus klaus 
„Draugo” redaktorė Danutė 
Bindokienė.

Jonas Pabedinskas daly
vaus svarstybose „Išeivijos da
bartinė prasmė” Ateities savait
galyje, kuris šįmet įvyksta 
lapkričio 3-5 dienomis Jaunimo 
centre, Čikagoje ir Ateitininkų 
namuose, Lemonte. Svarsty  bos 
įvyksta šeštadienį, lapkričio 4 d. 
2 v.v. Jaunimo centro Čiurlionio 
galerijoje.

Tegul visi keliai veda į 
Kultūros premijų šventę, kuri 
rengiama lapkričio 5 d., sekma
dienį, 3 vai. p.p., Jaunimo cen
tro didžiojoje salėje. Bus ir 
meninė programa. Po progra
mos pabendravimas kavinėje. 
Visi kviečiami ir laukiami!

Spalio 29 d. (sekmadienį), po 
9 ir 10 vai. šv. Mišių Jėzuitų 
koplyčioje, visi kviečiami ateiti 
į Jaunimo centro kavinę, kur JC 
moterų klubo narės pavaišins 
skaniausiais pasaulyje blynais. 
Obuolinės košės irgi bus. Savo 
atsilankymu paremsite Jauni
mo centrą.
Aldona Žemaitytė, žurnalo 

„Dienovidis” redaktorė, at
skrenda iš Lietuvos ir skaitys 
paskaitą šeštadienį, lapkričio 4 
d. 12:30 v. p.p., Jaunimo centro 
Čiurlionio galerijoje: „Krikščio
niškos demokratinės minties 
formavimas Lietuvos katalikų 
spaudoje Atgimimo laikotar
piu” Ateities savaitgalyje, kuris 
šįmet įvyksta lapkričio 3—5 d., 
Jaunimo centre, Čikagoje ir 
Ateitininkų namuose, Lemonte.

Ar yra pasaulyje moteris,

kuri nenorėtų likti amžinai 
jauna, visuomet graži ir 
patraukli? (Jeigu, kuri sako, 
kad ne, tai galima ir netikėti...) 
Sekmadienį, spalio 29 d., 9:30 
val.r. Pasaulio lietuvių centro 
didžiojoje salėje dr. Jūratė 
Nesavas-Barsky skaitys paskai
tą, pavadintą „Paskutiniai medi
cinos laimėjimai,kaip išlaikyti 
moters amžiną grožį”. Visos mo
terys kviečiamos dalyvauti 
spalio 28-29 d. Lemonte ruošia
mame „Moters savaitgalyje” ir 
pasiklausyti dr. Jūratės žodžių.

x Andrius ir Lionė Kaz

lauskai, iš Denver, CO atsiuntė 
$50 Lietuvos našlaičių paramai. 
Dėkojame! „Lietuvos našlai

čių globos" komitetas.

(sk)
x A.a. inž. Adomo Macie- 

jausko atminimą įamžindama, 
dr. Aldona Valienė aukoja $150 
globai našlaitės Dalios Lietu
voje. Reiškiame užuojautą 
velionio artimiesiems, o aukoto
jams dėkojame! „Lietuvos naš

laičių globos" komitetas. 

2711 W. 71 St., Chicago, IL 

60629.

(sk)

KAPŲ SKLYPŲ 

SAVININKŲ DRAUGIJOS

SUSIRINKIME

Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinių sklypų savininkų drau
gijos metinis narių susirin
kimas sekmadienį, spalio 22 d., 
vyko Gage Park Fieldhouse 
patalpose. Dalyvavo (beveik 
išimtinai) Čikagoje gyvenantys 
draugijos nariai.

Susirinkimą 2 vai. p.p. pra
dėjo draugijos valdybos narys 
Antanas Paužuolis. Susirin
kimui vadovauti pakviestas 
Algis Regis, Bendruomenės 
Pasauliečių komiteto pimi- 
ninkas, sekretoriauti — v-bos 
narė Kristina Martinkutė.

Susirinkimui pirmininkau
jantis A. Regis paryškino šios 
draugijos įsisteigimo priežastis, 
apžvelgė jos beveik 30 metų be
sitęsiančią veiklą, prisiminė į 
Šv. Kazimiero kapines amži
nam poilsiui iškeliavusius drau
gijos steigėjus ir narius, 
pakviesdamas dalyvaujančius 
juos pagerbti atsistojimu ir susi
kaupimo minute.

Draugijos iždininkas A. Pau
žuolis pranešė iždo stovį ir per
skaitė praėjusią savaitę atlikto 
iždo knygų patikrinimo aktą. 
Patikrinimą atliko JAV LB Vi
durio apygardos Kontrolės 
komisijos nariai Aleksas Kara
liūnas ir Kęstutis Ječius. Iždi
ninkas savo pranešime plačiau 
paaiškino metines pajamas (na
rio mokesčiai) ir išlaidas, susi
jusias su draugijos praveda
momis iškilmėmis Šv. Kazimie
ro Lietuvių kapinėse.
Tolimesniame savo pranešime 

Algis Regis, iškėlęs vėliausius 
pasikeitimus Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėje, ragino visus 
dėl jų asmeniškai reikšti savo 
nepasitenkinimus kapinių 
administracijai. Vien tik tarpu
savyje skūndžiantis, ar 
laukiant, kad kas nors stebuk
lingu būdu visus reikalus iš
spręstų, niekų, nepasiekiama. 
Reikia visų ir jkįekvieno asme
niškų pareiškimų, jei norima 
atitinkamo atsižvelgimo. Taip 
pat pabrėžė svarbą gausaus 
visuomenės dalyvavimo Kapų 
sklypų savininkų kasmet prave
damose Vėliųjų ir Memorial 
dienos iškilmėje prie kapinių 
Steigėjų paminklo. Nuo vi
suomenės susidomėjimo ir gau
saus dalyvavimo priklauso 
kapinių administracijos ir arki- 
diecezijos atsižvelgimas į lietu
vių reikalavimus.

Ilgametei veikliai Sklypų sa
vininkų valdybai pasitraukiant 
amžinybėn, būtina papildyti 
valdybą naujais, jaunesnio am
žiaus nariais. Dabartinę daliną 
valdybą sudaro beveik išimtinai 
čikagiečiai (Antanas Paužuolis, 
Salomėja Daulienė, Kristina 
Martinkutė, Ona Mažionytė ir 
Paulina Šukytė), būtina ją 
papildyti veikliais priemies
čiuose gyvenančiais nariais.

x TRANSPAK praneša:
„Pirmą kartą Lietuvos vėliava 
paminėta — 1337 m. — Vytauto 
Marburgiečio kronikoje”. Siun

tiniai ir komercinės siuntos į 
Lietuvą. Maisto siuntiniai. 
TRANSPAK, 2638 W. 69 St., 
Chicago, IL, tel. 312-436-7772.

(sk)
Chicagos Venecuelos lietu

vių draugija rengia 25 m. veik
los minėjimą-pietus sekmadienį, 
lapkričio 5 d. (ne 15 d. per 
klaidą pažymėta) 1 vai. p.p. 
„Seklyčioje”, 2715 W. 71 St. 
Meninę dalį atliks muz. A. Bar 
niškis. Kviečiame visus narius 
ir svečius dalyvauti. Apie 
dalyvavimą praneškite Jean 
Banienei iki spalio 29 d. tel. 
708-447-8806.

x Dr. Jurgis ir Petronėlė 
Starkai, Santa Monica, CA 
globoja našlaitį Tadą Lietuvoje. 
Pratęsdami našlaičio metinį 
mokesti atsiuntė $150. Dėko
jame! „Lietuvos našlaičių 
globos” komitetas.

(sk)

Čikagos Lietuvių moterų klubo besiartinančios madų parodos darbštusis komitetas: sėdi Pranciška 

Simanonienė, Emma Petraitienė, Ruth Katauskaitė. Stovi Irena Norbutienė, Sofija-Scottie Žukaitė 
ir Ruth Hoffman. Pietūs ir paroda įvyks šeštadienį, spalio 28 d. Oak Lawn Hilton patalpose.

NUOTAIKINGAS LIETUVIŲ FONDO 
POKYLIS

Sykį į metus Lietuvių fondo 
vadovybė sukviečia visuomenę 
į tradicinį rudens pokylį sma
giam pabendravimui ir tuo 
pačiu atkreipia dėmesį į organi
zaciją, kuri jau daugiau kaip 
trisdešimt metų savo plačia 
veikla prisideda prie lietuvybės 
išeivijoje palaikymo, o taip pat 
skiria nemažą dalį lėšų kultūri
nių poreikių finansavimui ir

Susirinkimo dalyviai, pritar
dami šiam pasiūlymui, patvir
tino dabartinę daliną valdybą 
dar vienai kadencijai ir 
nutarimą, kad valdybon būtų 
kooptuojami nauji jaunesnės 
kartos nariai.

Ta pačia proga Algis Regis 
pranešė, kad jis pakviestas Šv. 
Kazimiero kapinių reikalais 
kalbėti lapkričio 12 d., sekma
dienį, tuoj po šv. Mišių Pal. Jur
gio Matulaičio misijoje 
Lietuvių centre, Lemonte 
vyksiančiame sekmadieniniame 
visuomenės susibūrime prie ka
vutės.

Minėti reikalai buvo plačiau 
diskutuojami po pranešimo 
vykusiuose dalyvių pasisaky
muose.

Susirinkime dalyvavusi JAV 
LB Vidurio apygardos valdybos 
pirm. Birutė Vindašienė pa
dėkojo Algiui Regiui už jo 
ilgametę veiklą atstovaujant 
Bendruomenei lietuvių teisėms 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse 
ir kvietė visus raginti Kapinių 
sklypų savininkų draugijon 
jungtis asmenis,turinčius savo 
šeimų kapus šiose kapinėse.

Baigiant susirinkimą Algis 
Regis pakvietė visus dalyvauti 
lapkričio 5 d., sekmadienį, 12 
vai. vidudienyje, prie Šv. 
Kazimiero liet. kapinių Steigėjų 
paminklo vyksiančiose Vėlinių 
iškilmėse. Šį tradicinį Vėlinių 
šventės minėjimą jau daug 
metų rengia Šv. Kazimiero 
Kapų sklypų savininkų draugi
ja, garbės sargyboje dalyvaujant 
šauliams ir ramovėnams. Lau
kiama gausaus plačiosios lietu
vių visuomenės dalyvavimo.

Susirinkimą trumpu žodžiu 
užbaigė Kapų sklypų savininkų 
dr-jos valdybos narys Antanas 
Paužuolis.*

IR

Prisimenant lietuvio mokytojo pagerbimo Švente, kurią spalio 8 d. Pasaulio lietuvių centre ruošė 
Amerikos Lietuvių tautinė sąjunga, šv Mišių auką Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje neša 
Tautinės sąjungos vicepirm. Stasys Briedis ir JAV LB Švietimo tarybos pirm. Regina Kučienė.

Lietuvoje.
Pokylis buvo surengtas šešta

dienį, spalio 21 d., Pasaulio 
lietuvių centre, Lemonte. 
Erdvią pokylių salę užpildė gau
siai susirinkę svečiai, o skonin
gas salės išpuošimas sudarė 
jaukią nuotaiką.

Svečius pasitiko Lietuvių fon
do vadovai: tarybos pirmininkė 
Marija Remienė, valdybos 
pirmininkas Stasys Baras, gar
bės pirmininkas dr. Antanas 
Razma, o jo žmona Alė su LF 
iždininku Saulium Čyvu stro
piai patarnavo atvykstantiems 
svečiams prie priėmimo stalo, 
išduodami anksčiau užsakytus 
pokylio pakvietimus bei tvarky
dami norinčių į Lietuvių fondą 
įstoti narių registraciją.

Truputį pasivaišinus ir pa
bendravus su pažįstamais, 
Lietuvių fondo tarybos ir valdy
bos narė Ramona Stepona
vičiūtė pasveikino susirinkusius 
ir prabilo į juos šmaikščiais Či
činsko baladės žodžiais. Vakaro 
invokaciją sukalbėti pakvietė 
kun. Algirdą Palioką, SJ. Po to 
ji pristatė ir pokylyje dalyva
vusius Lietuvių Bendruomenės 
Kultūros tarybos paskelbtus 
laureatus: „Draugo” redaktorę 
Danutę Bindokienę bei Ramojų 
Mozoliauską, o taip pat garbės 
muzikos premijos laureatus 
solistus Stasį Barą, Algirdą Bra
zį ir Joną Vaznelį. Svečiai jiems 
visiems nepagailėjo plojimų.

Gilius Kisielius, LF valdybos 
pirmininko Stasio Baro vaikai
tis, pasiprašęs žodžio, pranešė, 
jog šeimos nariai, pagerbdami 
Stasį Barą jo septyniasdešimt 
penkerių metų jubiliejaus pro
ga, steigia solenizanto ir jo žmo
nos Elenos vardo stipendiją. 
Svečiai Stasį ir Eleną Barus 
pasveikino, sudainuodami jiems 
„Ilgiausių metų”.

Stipendijas dalyvaujantiems 
pokylyje studentams įteikti 
Ramona pakvietė LF tarybos 
pirmininkę Mariją Remienę ir 
LF pelno skirstymo komisijos 
pirmininkę adv. Dainą Kojelytę. 
Abi pirmininkės pasveikino 
stipendininkus, kvietė baigus 
mokslus jungtis į Lietuvių fon
do darbuotojų eiles ir puoselėti 
idėjas, kuriomis tikėdami, 
Lietuvių fondą kūrė jų pirm

takai. Lietuvių fondas šiais 
metais paskyrė 63,500 dolerių 
114 stipendininkų. Pokylio 
metu čekiai buvo įteikti šiems 
stipendininkams: dr. Artūrui 
Bareikai, Jurgitai Benetytei, 
Monikai Špokaitei, Rimui Gace- 
viui, Irenai ir Renatai Kvan- 
taitėms, Danui Lapkui, Ventai 
ir Arui Norvilams, Jurgitai Še- 
dienei, Rasai Stasiulytei, 
Haroldui Subačiui, Elenai Tijū- 
nėlytei, Gintarui Vaitkevičiui, 
Kardei Vaitkutei ir Tomui Vili
mui.

Lietuvių fondo valdybos pir
mininkas Stasys Baras pasvei
kino stipendininkus ir pasi
džiaugė galįs pranešti, kad šį 
vakarą Lietuvių fondas jau yra 
pasiekęs 8 mil. dolerių sumą. 
Tačiau kitas Lietuvių fondo 
užsibrėžtas tikslas, surasti ir 
šiais metais bent šimtą naujų 
narių, nėra pasiektas, trūksta 
dar penkiolikos. Jis tikisi, kad 
iki metų galo ir šis tikslas bus 
įgyvendintas. Jis priminė jauni
mo svarbą Lietuvių fondo atei
čiai, kaip pavyzdį nurodydamas 
šio pokylio salės išpuošimą — 
jaunuosius talkininkus: Violetą 
Dirvonytę, Vitą Reinytę, Nidą 
Bichnevičiūtę, Judy Sidrienę, 
Astą Razmienę, Edį Razmą ir 
talką sukvietusią Ramoną 
Steponavičiūtę. Visi salėje esan
tieji talkininkai buvo pakvies
ti į salės priekį ir svečiai jiems 
šauniai paplojo.

Po oficialiosios dalies, svečiai 
gardžiavosi puikiai Aldonos 
Šoliūnienės paruošta vakariene, 
o „Žiburio” orkestras, vado
vaujamas Sauliaus Gylio, svečių 
malonumui pagrojo melodingos 
muzikos. Šokiams skambėjo jų 
ritminga muzika, į kurią įsi
terpdavo malonūs orkestrantų 
balsai. Orkestras nepašykštėjo 
įvairesnės muzikos visiems 
pagal amžių ir skonį, tad 
šokančių netrūko, o visų nuo
taika buvo pakili.

Lietuvių fondo vadovybė vi
suomenei dėkinga už jos darbų 
įvertinimą ir gausų dalyvavimą 
metiniame vajaus pokylyje. Su 
aktyvia visuomenės parama šis, 
jau per trisdešimt metų spindu
liuojantis, lietuvybės žiburys 
skleis ir toliau savo šviesą bei 
paramą, ne tik išeivijoje, bet 
sieks ir tėvynę.

Juozas Končius
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