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Yitzhak Rabin 
palaidotas

Jeruzalė, lapkričio 6 d. (NYT) 
— Pirmadienį Jeruzalėje buvo 
palaidotas šeštadienį nušautas 
Izraelio ministras pirmininkas 
Yitzhak Rabin, į laidotuves su
važiavus didžiausiam skaičiui 
užsienio šalių vadovų, koks bet 
kada yra buvęs Izraelyje. JAV 
prezidentaas Bill Clinton jį 
minėjo kaip „kankinį už taiką”, 
o Jordano karalius Hussein — 
kaip „brolį, kolegą ir draugą”, 
rašo Serge Schmemann „The 
New York Times” laikrašty.

Ceremonijose, kuriose buvo 
įpinta karinis preciziškumas, 
pagarbūs, aukšti jo įvertinimai 
bei šeimyniški gedulo jausmai, 
Y. Rabin palaikai buvo palaido
ti Herzl kalno kapinėse, pušų 
bei kiparisų pavėsyje, kur laido
jami Izraelio kariniai bei dvasi
niai herojai.

73 m. amžiaus premjerą šešta
dienio vakarą nužudė radikalių 
dešiniųjų pažiūrų jaunuolis, 
įsiutintas premjero Rabino 
užvesto Izraelio-palestiniečių 
taikos proceso, kuriuo Izraelio 
okupuotos teritorijos grąžina
mos palestiniečiams.

Gausiai tekėjo ašaros, Jor
dano karaliui Husseinui paly
ginus Y. Rabino palikimą, sie
kiant taikos, su jo senelio, kara
liaus Abdullah palikimu, kurį 
Jeruzalėje 1951 m. atentate nu
žudė islamiški radikalai dar 
vaiku esančio Husseino akivaiz
doje. „Mes nesigėdime, ir mes 
nesibijome — mes vien tiktai 
ryžtamės tęsti tą palikimą dėl 
kurio krito mano draugas, ir 
taipogi mano senelis, kai aš su 
juo, dar būdamas vaikas, buvau 
šiame pačiame mieste”, kalbėjo 
karalius Hussein, kuris 1967 m. 
kare pralaimėjo Jeruzalę, bet 
pernai su Izraeliu pasirašė 
taikos sutartį.

Dar labiau tekėjo ašaros, kal
bant Rabino 17-metei anūkei, 
kuri, kaip ir jis jaunystėje — 
raudonplaukė, prisiminė jį 
kaip mylintį senelį.

Pirmosiose eilėse vaizdas ka
raliaus Husseino, Egipto prezi
dento Hosni Mubarak ir atstovų 
iš Qatar, Maroko ir Omano, sto
vinčių Jeruzalės kalnelyje, ne
toli Zionizmo įkūrėjo Theodor 
Herzl kapo, be galo daug pasakė 
apie pasikeitimus, kurie yra 
įvykę nuo tų laikų, kai arabai 
apie Izraelį kalbėjo tik kaip mir
tiną priešą — „zionistų 
kūrinį”.

Dar įspūdingiau buvo tokios 
daugybės prezidentų, karalių, 
ministrų pirmininkų susibūri
mas šalyje, kuri taip ilgai turėjo 
kovoti už tarptautinį pripažini
mą. Aštuoniasdešimties šalių 
atstovai sėdėjo 5,000 kviestinių 
dalyvių tarpe.

Prezidentas Bill Clinton su 
žmona Hillary vadovavo JAV 
delegacijai, kurios tarpe buvo 
du buvę JAV prezidentai — 
George Bush ir Jimmy Carter, 
trys valstybės sekretoriai, Jung
tinių štabų vadų pirmininkas 
(JAV karinių pajėgų vadas), 40 
JAV Kongreso narių bei kiti 
atstovai iš JAV.

Angliją atstovavo ministras 
pirmininkas John Major ir prin
cas Charles, Prancūziją — prezi
dentas Jacųues Chirac, Vokieti
ją — kancleris Helmut Kohl, 
Rusiją — ministras pirmininkas 
Viktor Černomyrdin, Olandiją 
— karalienė Beatrix ir Jungti
nes Tautas — JT generalinis

sekretorius Boutros Boutros-
Ghali. Dalyvavo ir Lietuvos mi
nistras pirmininkas Adolfas Šle- 
ževičius.Palestiniečiai atsiuntė 
šešis ministrus, bet nedalyvavo 
jų vadas Yasir Arafat.

Savo kalboje prez. Clinton, pa
kvietęs dalyvius apsidairyti pasa
kė, jog jie visi čia šiandien at
vyko dėl Y. Rabin ir dėl taikos. 
Jis pasakė: „Jūsų ministras pir
mininkas buvo kankinys dėl tai
kos, bet jis buvo neapykantos 
auka. Iš tiesų, turime pasi
mokyti iš jo mirties, kad jei 
žmonės neišmoks atsisakyti ne
apykantos savo priešams, jie 
rizikuoja savo tarpe neapykan
tos sėklų sėjimu”.

Daug kas Izraelyje atentatą 
supranta kaip ženklą, kad ne
sutarimas dėl Izraelio kelio 
pačių izraeliečių tarpe yra 
didesnis, nei jie iki šiol manė. 
Nors Izraelyje pirmadienį 2 vai. 
žmonės gedulo minutei sustoda
mi ką darę minėjo premjero mir
tį, suimtas atentato vykdytojas 
Yigal Amir, kalbėdamas su re
porteriais, stebėjosi visuotinu 
atentato smerkimu: „Juk Rabin 
jau negyvas. Tai kas juos jun
gia?” ...„Įdomu, kad visa tauta 
niekad nepastebėjo, kad jis 
kuria Palestiniečių valstybę su 
teroristų kariuomene, su kuria 
už pusmečio ar metų turės 
kariauti, o visi apstulbinti 
visoms pasaulio šalims kelia
klupsčiavusio ministro pirmi
ninko nužudymo”. Jis sakė, kad 
jis taip pat žadėjo nužudyti 
šalies užsienio reikalų ministrą 
Šimon Pėrės, kuris dabar eina 
ministro pirmininko pareigas.

Savo kalboje Š. Pėrės sakė, 
kad Y. Rabin šeštadienio taikos 
demonstracijoje jį įspėjo apie 
atentato pavojų: „Tu man sakei, 
jog gauta įspėjimų apie atentato 
pavojų didžiulėje demonstraci
joje. Mes nežinojome kas kirs. 
Neįsivaizdavome, kad žala bus 
tokia didelė. Bet žinojome, kad 
negalime bijoti mirties ir kad 
negalime dvejoti dėl taikos”.

Atentatus minėjo ir kiti kalbė
jusieji. Prez. Clinton prisiminė 
Amerikos „netekties litaniją 
nuo Abraomo Linkolno iki pre
zidento Kennedy, iki Martin 
Luther King”. Senatorius Ed- 
ward Kennedy atsinešė žemės 
nuo savo nužudytų brolių kapų 
užberti ant Y. Rabino kapo.

Daugiau kaip milijonas žmo
nių praėjo pro Y. Rabino kars
tą, paprastai, kaip kareivio, 
uždengtą Izraelio vėliava. Lai
dotuvės prasidėjo porą minučių 
po dvylktos ir mašiną į laido
jimo vietą lydėjo tūkstančiai 
pėsčių žmonių. Sirenos pradėjo 
kaukti be dviejų minučių 2 
vai., kaip tai daroma kasmet 
minint Holokausto sukaktį. Vi
soje šalyje žmonės sustojo dirbę 
ir dvi minutes stovėjo pagarbiai. 
Kariuomenės vyriausias kanto
rius užgiedojo „EI Malei Raha- 
mim” — „O gailestingumo pil
nas Dieve, duok amžiną atilsį po 
savo dieviško buvimo sparnais”.

Laidojant, ponia Rabin verkė, 
apsikabinusi savo dukrą, ir iš
šovus tris pagerbimo salves, 
laidotuvės pasibaigė. Diplomati
ja tačiau nepasibaigė. Po laido
tuvių JAV prezidentas Clinton, 
Egipto prezidentas Mubarak, 
karalius Hussein, Š. Pėrės ir 
kiti diplomtai rinkosi Karaliaus 
Dovydo viešbutyje planuoti toli
mesnę veiklą, netekus Yitzhak 
Rabin.

Amb. Stasio Lozorąičio našlei Danielai Lozoraitienei lankantis Lietuvoje buvo aptariami amb. 
S. Lozoraičio paminklo statyba. Skulptorius Juozas Slivinskas (dešinėje) ir architektas Juozas 
Poniškaitis, Daniels Lozoraitienė, amb. Lozoraičio atminimo komiteto pirmininkė Marija 
Garšvienė, architektai Birutė Poniškaitienė ir Algis Mikėnas.

Nuotr. P. Abelkio

A. Šleževičius pareiškė 
užuojautą, netekus Y. Rabin

Jeruzalė, lapkričio 5 d.— 
Nužudyto Izraelio premjero Yit
zhak Rabin laidotuvėse Izraely
je daugybės dabartinių bei 
buvusių valstybių vadovų tarpe 
buvo ir Lietuvos premjeras 
Adolfas Šleževičius. Jo pareiš
kimas ryšium su Izraelio prem
jero nužudymu buvo toks.

„Aš tikiu, kad pasaulio tautos 
myli taiką” — tai buvo vieni 
paskutiniųjų Izraelio ministro 
pirmininko Yitzhak Rabin žo
džių. Netrukus po jų nuskam
bėjo teroristo šūviai. Mūsų 
laikmetis prarado vieną iški
liausių asmenybių, įkūnijusią 
kovos prieš blogį ir neapykantą 
simbolį.

Daugiau kaip prieš metus aš 
gavau Yitzhak Rabino laišką. 
Jame jis vylėsi, kad po dešimt
mečiais trukusio priešiškumo 
mes tapsime prievartos ir krau
jo praliejimo pabaigos liudinin
kais. „Mes nepuoselėjame iliu
zijų, kad ateitis bus lengva — 
1994 m. rugpjūčio 17 d. kalbėjo 
Izraelio vyriausybės vadovas. 
„Žmogžudiški prievartos aktai, 
kuriuos vykdo ekstremistai, nei-

Nebus keičiamas Lietuvos 
ambasadorius Maskvoje

Vilnius, lapkričio 3 d. (AGEP) 
— Lietuvos Užsienio reikalų 
ministerijos Politikos depar
tamento direktorius Petras 
Zapolskas nesiruošia keltis į 
Maskvą, nes teigia nieko negir
dėjęs apie ketinimus skirti jį 
naujuoju ambasadoriumi Rusi
joje.

„Aš netikiu balandžio 1-osios 
pokštais lapkričio mėnesį”, 
pokalbyje sakė 30-metis diplo
matas, komentuodamas" dien
raščio „Lietuvos rytas” pra
nešimą, neva jis ruošiamas 
pakeisti dabartinį ambasadorių 
Maskvoje Romualdą Kozyrovi- 
čių. „Kažkas nori pakišti koją 
man arba Kozyrovičiui”, įtaria 
P. Zapolskas, tačiau susilaiko 
nuo spėlionių, kam tai galėtų 
rūpėti.

Romualdas Kozyrovičius pra
dėjo vadovauti ambasadai 
Maskvoje 1993 m. pavasarį. 
Šiemet revizįja aptiko didelių 
finansinių pažeidimų ambasa
dos veikloje.

Karjeros diplomatas Petras 
Zapolskas leidžia suprasti, kad 
po penkerių metų darbo Vilniu
je jaučiasi užsitarnavęs pasky-

giantys pačią tiesos sampratą, 
tebedrumsčia pasaulį. Mums 
lieka dar daug darbo”.

Už taikos grąžinimą į Ar
timuosius Rytus premjeras Y. 
Rabin buvo įvertintas Nobelio 
taikos premija. Mes, Lietuvos 
žmonės, galime teigti, kad 
premjeras Rabin buvo vienas iš 
tų, kuris grąžino pasitikėjimą ir 
tarp Lietuvos bei Izraelio žmo
nių.

1994 m. spalio 2 d. mes stovė
jome kartu Jeruzalės Rožių sode 
ir drauge kalbėjome apie skaus
mingus visiems istorijos daly
kus: Lietuvos žydų tragediją ir 
mūsų visų bendrą atsakomybę, 
kad tai niekuomet žemėje nesi- 
kartotų. Yitzhak Rabin kvietė 
mus, visa tai įvertinus, žiūrėti 
į ateitį. Tai buvo žmogus, kuris 
nuolat žvelgė į priekį ir galvojo, 
kokį pasaulį mes visi paliksime 
ateinančioms kartoms.

Šią skaudžią valandą užjau
čiame Izraelio valstybę, jos 
žmones — žydus ir arabus, kurių 
taikai ir kuriamajam darbui 
savo gyvybę paaukojo šis tau
rus žmogus.

rimą į užsienį, tačiau Maskvos 
tarp jo svąjojamų sostinių nėra.

Iki paskiriant jį politikos 
departamentoo direktoriumi, 
Petras Zapolskas vadovavo Už
sienio reikalų ministerijos 
Nepriklausomų Valstybių San
draugos skyriui.

Lietuvos Užsienio reikalų mi
nisterijos Informacijos skyrius 
penktadienį paskelbė, kad Pet
rą Zapolską kitais metais iš 
tiesų ketinama paskirti diplo
matinei tarnybai Lietuvos am
basadoje vienoje iš užsienio 
valstybių, tačiau ne ambasado
riumi Rusijos Federacijoje.

Pranešime taip pat sakoma, 
kad Užsienio reikalų minis
terija neplanuoja 1995-1996 m. 
atšaukti ambasadoriaus Romu
aldo Kozyrovičiaus iš Maskvos 
ir apgailestaujama, kad laik
raščio šaltiniai „šį kartą buvo 
ne visiškai patikimi”.

URM Informacijos skyrius 
pabrėžia, kad patikrinimą, 
kuris nustatė grubius finan
sinius pažeidimus ambasadoje 
Maskvoje, užvedė Užsienio 
reikalų ministerija ir pats am
basadorius R. Kozyrovičius.

NATO komisija
ragina paisyti Rusijos

Briuselis, lapkričio 2 d.— 
NATO komiteto Rytų Europos 
šalių ir Rusijos narystės NATO 
klausimams pranešime teigia
ma, kad Rusijos išbraukimas iš 
NATO plėtimo planų reikš jos 
diplomatinę ir strateginę izolia
ciją. Jame siūloma atitinkamai 
apsispręsti pirmiau reformuoti 
NATO, po ko būtų galima na
grinėti atskirų šalių narystės 
NATO protokolus.

Didžiosios Britanijos užsienio 
reikalų ministras Malcolm Rif- 
kind uždarame ekspertų pasita
rime taip pat ragino NATO būti 
dėmesingesne Rusijai, pareikš
damas, kad NATO ketina atsi
žvelgti į Rusijos pageidavimus.

Jis taip pat ragino sukurti 
„90-ųjų metų Maršalo planą” 
Nepriklausomų Valstybių San
draugos šalims.

Padaugės Lietuvos 
pareigūnų Briusely

Vilnius, lapkričio 2 d. (AGEP) 
— Lietuvos Užsienio reikalų 
ministerijos atstovai sutiko su 
Seimo užsienio reikalų komiteto 
siūlymu sumažinti 1996 me
tams numatomus Lietuvos am
basadų Kazachstane, Uzbekis
tane ir Argentinoje etatus ir 
padidinti Briuselyje dirbančių 
diplomatų skaičių.

Seimo spaudos ir viešųjų ryšių 
skyrius pranešė, kad posėdyje 
pritarta siūlymui dviem dar
buotojais sumažinti kitiems 
metams numatomą ambasados 
Uzbekistane darbuotojų skaičių, 
po vieną planuojamą etatą am
basadose Kazachstane bei Ar
gentinoje ir vienu darbuotoju 
papildyti Lietuvos ambasadą 
Belgijoje bei vienu — misiją prie 
Europos Sąjungos. Užsienio 
reikalų komitetas pritarė kitų 
metų biudžete numatytam pa
pildomam karinio atstovavimo, 
oro erdvės kontrolės, „Partne
rystės vardan taikos” programų 
finansavimui. Svarstymo metu 
buvo pabrėžta, kad nuo šių prog
ramų vykdymo priklauso ne tik 
Lietuvos saugumas, bet ir tarp
tautinis šalies įvaizdis.

„Dabar jau žinomi faktai apie 
pažeidimus neleidžia teigti, jog 
ambasadorius Kozyrovičius yra 
kaltas ir gali būti dėl to 
atšauktas iš ambasadoriaus Ru
sijoje pareigų”, sakoma URM 
Informacijos skyriaus praneši
me.

Prezidentas: Lietuvos vidaus 
problemas reikia spręsti 

viduje
Vilnius, lapkričio 6 d. (Elta) 

— Šią savaitę, tikriausiai, jos 
pabaigoje į Vilnių atvyks Latvi
jos prezidentas Guntis Ulmanis, 
pranešė pirmadienį susitikime 
su žurnalistais prezidentas 
Algirdas Brazauskas. Iki to lai
ko laukiama atvykstant eksper
tų iš Latvijos, kurie dar kartą su 
Lietuvos atstovais svarstys 
Lietuvos ir Latvijos ekonominės 
sienos projektą. Sprendimai dėl 
jos nustatymo bus priimti gero
kai vėliau, sakė Lietuvos prezi
dentas.

Algirdas Brazauskas susitiko 
su pagrindinių Lietuvos dien
raščių, televizijos ir radijo bei 
spaudos agentūrų atstovais sa
lėje, kurioje priima garbin
giausius užsienio svečius. Jis 
sakė tuo norįs pabrėžti didžiulį 
visuomenės informavimo prie
monių vaidmenį, formuojant ša
lies vidaus ir užsienio politiką, 
o ypač — Lietuvos įvaizdį pasau
lyje.

Prezidentas apgailestavo, kad 
šis įvaizdis neretai, pasak jo, 
gerokai iškreipiamas. Tai daro 
ne vien ir ne tiek visuomenės 
informavimo priemonės, kiek 
opozicinės jėgos, tačiau ne be 
spaudos pagalbos. „Lietuvoje 
visos valdžios yra išrinktos ir 
suformuotos pagal Konstituciją 
bei įstatymus. Tai Lietuvos val
džia, o ne primesta jos žmonėms 
iš šalies. Tai kodėl kai kas nori 
ją sumenkinti”, retoriškai 
klausė jis.

Prezidentas sakė, kad valdžią 
galima ir reikia kritikuoti. 
Tačiau, jo nuomone, tai reikia 
daryti šalies viduje. Politinės 
kovos konkurenciją nederėtų 
perkelti į užsienio parlamentus 
bei užsienio šalių spaudą, kaip 
šiuo atžvilgiu elgiasis opozicinės 
partijos. Anksčiau buvo rašomi 
skundai į Maskvą, dabar jie 
adresuojami Briuseliui, su 
kartėliu kalbėjo Respublikos 
prezidentas.

Kalbėdamas apie problemas 
ryšium su Lietuvos ir Latvijos 
ekonominės sienos sutartimi, 
Algirdas Brazauskas pareiškė, 
kad Maišiagaloje pasirašytas jo 
ir Gunčio Ulmanio memorandu
mas nėra tas dokumentas, pagal

P. Gylys dalyvaus Europos 
Tarybos posėdyje

Vilnius, lapkričio 7 d.- 
Lietuvos užsienio reikalų mi
nistras Povilas Gylys išvyko į 
Strasbourg, Prancūzijoje, daly
vauti Europos Tarybos (ET) Mi
nistrų komiteto 97-oje sesijoje. 
Kaip praneša Lietuvos Užsienio 
reikalų ministerija, šios sesijos 
metu Ukraina ir buvusios Ju
goslavijos respublika Makedo
nija bus priimtos į Europos 
Tarybą. Nuo šiol Europos Tary
boje bus 38 valstybės, pasiryžu- 
sios laikytis demokratuos, žmo
gaus teisių ir įstatymų viršeny
bės principų.

Susitikime numatoma aptar
ti klausimą dėl Rusijos narystės 
Europos Taryboje. Šių metų 
sausio mėnesį Europos Tarybos 
Parlamentinė Asamblėja, kuri 
teikia nuomonę Ministrų Komi
tetui dėl naujų narių priėmi
mo, sustabdė Rusijos kandida
tūros klausimo svarstymą dėl 
įvykių Čečėnijoje. Tačiau 
rugsėjo mėnesį procedūra buvo 
atnaujinta ir tikimasi, kad Rusi
ja bus priimta į Europos Tarybą

kurį bus nustatomos sienos. Tai 
yra tik rekomendacijos savo 
šalių vyriausybėms, sakė Algir
das Brazauskas. Šalių vyriausy
bės ar jų įgaliotieji asmenys dėl 
to tarsis ir derėsis. „Esame 
draugiškos šalys ir neabejoju, 
kad bus priimtas abiem pusėms 
priimtinas susitarimas”, pabrė
žė jis.

Atsakydamas į Eltos klausi
mą, ar jam nekelia susirūpini
mo Seimui teikiamas nepasiti
kėjimas vyriausybe ir kaip jis 
pasielgs, jeigu vyriausybė bus 
atstatydinta, Algirdas Brazaus
kas pareiškė: „Tai. ne pirmas 
toks atvejis. Nepasitikėjimą 
reiškė ir socialdemokratai, apie 
tai ne kartą kalbėjo kitos 
politinės partijos. Tačiau tai yra 
politinė kova, kuri nieko gero 
neduoda nei Lietuvai, nei jos 
žmonėms. Perskaitęs interpe
liacijos aktą, įsitikinau, kad 
jame pateiktų kaltinimų esmę 
sunku suprasti. Vyriausybė kal
tinama inicijavusi įstatymus, už 
kuriuos, be kita ko, balsavo ir 
Seimo dešiniosios frakcijos”. Tai 
— kažkoks absurdas, sakė prezi
dentas.

Jis pabrėžė: „Visi turime 
galvoti apie valstybės valdymo 
kokybę, o ne apie partines arba 
asmenines ambicijas”. Su 
valstybe žaisti negalima, sakė 
prezidentas. Vyriausybėje ir bet 
kuriose jos struktūrose turi 
dirbti tie žmonės, kurie sugeba 
tą darbą kvalifikuotai atlikti, 
pareiškė Algirdas Brazauskas.

Respublikos prezidentas ap
gailestavo, kad Lietuva iki šiol 
dar negalėjo pateikti Europos 
Sąjungai oficialaus pareiškimo 
dėl prašymo įstoti į šią 
organizaciją. Kaip žinoma, tokį 
pareiškimą jau padavė Latvija. 
Algirdas Brazauskas sakė, kad 
Lietuvos pareiškimas bus įteik
tas šiemet. Tačiau mes turime 
susitarti su opozicinėmis parti
jomis dėl kai kurių konstituci
nių pataisų priėmimo. Preziden
tas ketina dėl to artimiausiu 
metu tartis su šių partijų bei 
frakcijų Seime atstovais, kad 
būtų galutinai suformuluoti 
konstitucinių pataisų projektai.

jau ateinančių metų vasario 
mėnesį.

Kiti Komiteto darbotvarkės 
klausimai yra susiję su 1993 m. 
spalio mėnesį Vienoje įvykusio 
ET valstybių viršūnių susiti
kime Europos Tarybai numaty
tu demokratijos saugumo Euro
poje užtikrinimo vaidmeniu. 
Bus aptariamos pasitikėjimą 
skatinančios priemonės, mažu
mų teisių apsauga, programų 
derinimas su kitomis tarptau
tinėmis institucijomis, ypač 
Europos Saugumo ir Bendradar
biavimo Organizacija ir Europos 
Sąjunga.

Komiteto sesijoje Čekija per
duos pirmininkavimą Danijai.

KALENDORIUS

Lapkričio 8 d.: Severas, Vik
torinas, Gedvydas, Domante. 
1953 m. Vladimiro kalėjime mi
rė vysk. Mečislovas Reinys.

Lapkričio 9 d.: Laterano 
bazilikos pašventinimas. Aure
lijus, Paulina, Miglė, Aštautas, 
Skirtautė.
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SKAISTYBĖS
kelias

r<JD& Redaktorė j.v.s. Irena Regienė

ASS METINĖ ŠVENTĖ
CALIFORNIJOJE

Akademinio Skautų sąjūdžio, 
Los Angeles skyriaus, metinė 
šventė š.m. spalio 29 cL vyko Šv. 
Kazimiero parapijos salėje.

Sueiga pradėta vėliavų įneši
mu ir į paskautininkės laipsnį 
pakeltos Danos Augutės Scola 
įžodžiu. Sueigai vadovaujant 
senj. Andriui Kudirkai ir t.n. 
Tinai Petrušytei, vyko progra
ma, kurion įsijungė svečiai ir 
viešnios iš Lietuvos.

Fil. E. Vilkas, pradėdamas šią 
dalį, priminė, kad Akademinė 
Skautų sąjunga, įsikūrusi 1924 
m. spalio 16-tą dieną (tiksliau — 
Studentų Skautų ir Studenčių 
Skaučių Draugovės) Lietuvos 
(vėliau Vytauto Didžiojo) 
universitete, šįmet švenčia 
71-us metus; trumpai suminėjo, 
prieš 6 savaites Dainavoje 
įvykusį Lietuvių Skautų sąjun
gos „Praeitis-Ateitis” su
važiavimą, lietuvių skautijos 50 
metų atgaivinimui už Lietuvos 
ribų paminėti. Fil. Vilkas davė 
keletą ištraukų iš Lietuvių 
Bendruomenės JAV Krašto val
dybos pirm. fil. Reginos Naru- 
šienės kalbos: „Šiandien Lie
tuvos atžvilgiu esame labai nu
sivylę. Iki šiol Lietuvą ideali
zavome. Jaunimui kalbėjom 
apie Lietuvos grožį, žmonių ge
raširdiškumą, didvyriškumą. 
Šiandien girdime kitokius at
siliepimus, skaitome apie vis 
didėjančius nusikaltimus, mo
ralės smukimą. Tačiau dėl to 
negalima nusigręžti nuo Lie
tuvos... Esame Lietuvai reikal
ingi, mums reikalinga Lietuva, 
jei norime išlikti lietuviais...
Lietuvos ir išeivijos ateitis yra 
jaunimo rankose. Turime visi 
vieningai dirbti ir ieškoti kas 
mus jungia”.

Lietuvių Skautų sąjunga jau 
keleri metai dirba šia linkme: 
kviečia į savo eiles naujai į šį 
kraštą atvykusį jaunimą, ar
timai bendradarbiauja su Lietu
vos skautais, dalyvauja jų sto
vyklose, paremia materialiai. 
A.S.S. padeda Korp! Vytis ir 
A.S.D. vienetams Lietuvoje, 
kurie šiuo metu auga ir klesti, 
artimai su jais dirba, pasikeičia 
skautiška spauda, informacijo
mis.

Po fil. E. Vilko kalbos, progra- 
mon įsijungė du poetai: Eugeni
jus Ališanka iš Vilniaus, Lietu
vos Rašytojų sąjungos pirminin
ko pavaduotojas, išleidęs kelias 
poezijos knygas; už savo pirmą
ją, kaip geriausią jauno poeto 
poezijos debiutą, gavo raš. Z. 
Gėlės vardo premiją. Algis Žo
lynas, iš San Diego, rašantis 
angliškai, išleidęs porą knygų, 
(jo poezijos yra išversta į lenkų 
ir ispanų kalbas, dėsto rašymą 
ir literatūrą International Uni- 
versity of USA). Abu poetai 
bendradarbiavo: A. Žolynui 
angliškai paskaičius eilėraštį, 
svečias iš Vilniaus jį tuoj pa
skaitė lietuviškai, po to skaitė 
porą savos kūrybos eilėraščių. 
Abu modernaus stiliaus poetai.

Programos vedėja Tina Petru- 
šytė supažindino su iš Lietuvos 
čia studijuoti atvykusius: Jolan
ta Macevičiūte, Vytautu Ado
maičiu ir Ale Čelkiene.

J. Macevičiūtė, dėsčiusi Vil
niaus universitete anglų kalbą 
ir gramatiką, antri metai stu
dijuoja lingvistiką USC, siekia 
doktorato, jos pagrindinė šaka 
— lietuvių kalba. Šiuo metu 
doktoratų siekia 3 Vilniaus 
universiteto dėstytojai: vienas

Anglijoje, vienas Švedijoje ir ji 
pati Californijoje J. Macevičiū
tės nuomone, per 4 metus pra
leistus svetur siekiant dok
torato, galima padaryti daug 
gero ne vien tik sau, bet ir 
Lietuvai. Čia būnant reiktų 
įsijungti į atitinkamą akade
minę bendruomenę, jai praneš
ti, kad yra lietuvių kalbos 
specialistų, čia, JAV-ėse, 
atliekančių stažą ar studijuo
jančių. Iš Lietuvos atvyku- 
siems, per trumpą laiką sunku 
sužinoti, koks universitetas ar 
organizacija konferenciją 
rengia, kur šiuo reikalu kreip
tis. Lietuvių Bendruomenė, 
daug padedanti atvykusiems, 
turėtų pasirūpinti šia sritimi, 
kuri jai būtų prieinama, nes 
savo eilėse turi nemažai Ame
rikoje mokslus baigusių, dės
tančių amerikiečių mokslo 
įstaigose, žinančių visus 
užkulisius ir draugijas. Dabar, 
nuėjus į mokslines konferenci
jas ir pasižiūrėjus į sąrašus, 
negali rasti lietuviškų pavardžių 
ir visos temos apie lietuvių 
kalbą ar literatūrą yra nagri
nėjamos amerikiečių.

Vytautas Adomaitis, filologi
jos (Liberal Arts) studentas 
Tomas Aąuinas kolegijoje San
ta Paula, pasisakė kodėl jis nori 
grįžti atgal į Lietuvą — nenori 
būti nei imigrantu, nei ameri
kiečiu.

Alė Čelkienė, ilgus metus mo
kytojaujanti Lietuvoje, North- 
ridge kolegijoje siekia lingvis
tikos magistro laipsnio su teise 
dėstyti anglų, kaip antrąją 
kalbą, vidurinėse mokyklose. 
Pasisakė susižavėjusi Californi- 
jos klimatu, mūsų puikiai kal
bančiais lietuviškai lietuviu
kais ir amerikiečių anglų kalba, 
be „British” akcento.

Praėjusios vasaros prisimi
nimais iš stovyklos Lietuvoje 
pasidalino senj. Andrius Kudir
ka, jau antrą vasarą mokęs 
anglų kalbą stovyklose, kurios 
vyko ateitininkų stovyklavie
tėje, Berčiūnuose. Stovyklauto
jai — gabesnis jaunimas, pa
rinktas iš visų gimnazijų. 
Stovyklose porą valandų į dieną 
buvo mokoma religija ir anglų 
kalba. Amerikos katalikų orga
nizacija Opus Dei ir atskiri 
asmenys finansavo grupę sava
norių amerikiečių jaunuolių, 
norinčių padėti lietuviams 
išmokti angliškai, jų tarpe An
drius — vienintelis lietuvis tarp 
kelių kitataučių.

Sueigos programą ir vaišes 
paruošė jaunieji akademikai, 
parodę sumanumo abiejose sri
tyse. Malonu, kad jie pakvietė 
ir mūsų visų mylimą ir gerbia
mą poetą Bernardą Brazdžionį, 
kurio poezija juos augino nuo 
pat vilkiukų ir paukštyčių laikų 
ir tebelydi juos jau akademikų 
skautų eilėse.

Valerija Baltušienė

AKADEMIKŲ
STOVYKLA
LIETUVOJE

Buvusių Renavo dvaro rūmų 
(Mažeikių rajonas) komplekse 
savaitę stovyklavo Akademinio 
Skautų sąjūdžio grupė. Dvylika 
Lietuvos aukštųjų mokyklų — 
Vilniaus, Kauno Vytauto Di
džiojo ir Klaipėdos universitetų 
— studentų gyveno palapinėse, 
kasdien po pusdienį tvarkė 
Renavo parką. Studentų skautų

„Rambyno” stovyklavietėje, Californijoje, „Pasakų šalies” stovykloje skauto 
vyčio įžodį davęs Vaidas Sekas sveikina vyr. skautės įžodį davusią savo sesutę 
Viliją.

Nuotr. A. Seko

AČIŪ, KAD PABUVOJOTE KARTU
Dar vienas „Jūros dugno” 

vakaras liko jūrinio skautavimo 
tradicijų istorijoje. Tų vakarų 
metų sąvartoje buvo daug — ge
resnių, mažiau pavykusių, vis 
stengiantis, kad sekantis būtų 
geresnis. Savo laiku tai buvo 
vienas iškiliausių renginių Či
kagoje. Visuomet puikiai pa
puoštoje salėje, gera nuotaika, 
svečiai jautėsi tinkamai priim
ti ir jų buvo daug... Šį sena 
jūrinio skautavimo tradicija 
tęsiama jau daugelį metų. Kiek 
brolių ir sesių darbavosi, kad 
„Jūros dugno” renginys būtų 
geresnis — šiandien sunku be- 
suskaičiuoti. Kiek daug jų, 
nuleidę bures, jau iškeliavo, 
kiek jau pasiekė amžiaus, kad 
ir polkutės „sutrenkti” ne
begali... Bet vis atsiranda naujų 
— jaunesnių, kurie tęsia šią 
tradiciją. Dirbame ir šiuo 
renginiu sutelktos lėšos sunau
dojamos, kad vasarą Michigano 
ežere vėl skleistųsi baltos burės 
ir lietuviškomis trispalvėmis 
pasipuošę laivai skruostų ban
gas.

Puota „Jūros dugne” ir šiemet 
buvo dar labai gyva, ir svečių — 
rėmėjų susirinko dar gan gau
sus būrys. Gal galėjo būti ir 
daugiau, kas čia gali kam dėl to 
priekaištauti, ar tiems geriems 
draugams, kurie negalėjo at
vykti, ar mums patiems — ren
gėjams, kad nemokėjome jų pa
žinti ir dar gražiau pakviesti.

Tradicinis vakaras įvyko! Ir 
kaip toks skautiškas renginys — 
tradicija yra verta labai daug. 
Gal labai teisingai pasakyta: 
„Sese, broli, dirbk ir nesirūpink 
pinigais, nes kur dirbama, yra 
ir atlyginimas”. Gaila, kad taip 
įsisenėjusias skautiškas tradi
cijas pradedame prarasti, nors 
tai yra mūsų veiklos pagarsini
mas — reklama.

Grįfikime į šių metų prieš porą 
savaičių įvykusią „Jūros dug
no” puotą. Puotą pradėjo vi
siems gerai pažįstama „Nerijos 
jūrų skaučių tunto tuntininkė js 
Vija Paulienė. Jvs Algis Paulius 
supažindino su jūrų skautavime 
pasižymėjusiais sesėmis ir

„SIETUVOS” DRAUGOVĖS ’ 

SUEIGA

„Sietuvos” vyr. skaučių ir 
skautininkių draugovės sueiga 
š.m. lapkričio 17 d., 7 vai. vak. 
vyks pas sesę Ramoną Kavec- 
kaitę, 4106 West 97th Street, 
Oak Lawn, IL. Visos narės pra
šomos dalyvauti.

broliais; jiems buvo įteikti irklai 
su atitinkančiais įrašais. Tai 
Lisa Nalytė ir Mykolas Vodicka. 
Buriavimo stovyklos mokestį 
laimėjo brolis Rokas, Saulius 
Varinas.

Jvs Julius Butkus, mirusio 
tėvelio jvs Antano Butkevičiaus 
prisiminimui, įsteigė buriavimo 
stovyklos mokesčio premiją, 
įsteigta dar viena metinė bu
riavimo stovyklos mokesčio pre
mija — jvs. dr. Algio Pauliaus 
mirusio tėvelio Simo Pauliaus 
atminimui.

Tradicinį „Jūros dugno” žy
menį įteikė „Pagyvenusių beb
rų” valtis — Leopoldas Kupci- 
kevičius, Antanas Levanas ir 
Vacys Macieža. 1995 metų žy
menys buvo įteikti sesei Taiydai 
Chiapettai ir broliui Algiui 
Jonušui. Už visus ypatingus 
darbus broliui Algiui Pauliui 
buvo įteiktas humoristinis 
„Raudonojo gaidžio” ordinas. 
Sveikiname visus apdovanotus 
veiklius brolius ir seses.

Čikagos Jūrų skautininkų 
„Grandis” vadė js Daina Rudai
tienė vakaro dalyvius pasveiki
no rengėjų vardu, linkėjo geros 
nuotaikos ir malonaus vakaro. 
Šokiams grojo „Žaibo” orkest
ras, o skanias vaišes paruošė 
žymi šios srities specialistė 
Aldona Šoliūnienė.

Iki pasimatymo pavasarį ant 
Michigano ežero bangų ir atei
nančių — 1996 metų „Jūros 
dugno” puotoje.

Gero vėjo!
L.K.

-
grupei vadovavo Vytauto Di
džio.’ universiteto Humanita
rinio fakulteto trečio kurso is
torikas G. Globys. Laiką po 
pietų grupėm skyrė skautiškos 
veiklos akademinei programai 
— pranešimams, referatams, 
diskusijoms.

„Lietuvos ryto” inf.

ŽENGIANT BOČIŲ
PRAMINTAIS

TAKAIS
„Tai jau sudiev, jaunos dienos, 

jau atidaviau viską, viską, ką 
tiktai buvo galima atiduoti jau
nystėje ir kovose. Dabar, po 
sužeidimo, lieka tik kančios ir 
išbandymai. Ar ištesėsi, Juozai, 
ar išlaikysi priesaikos įžadus?

— Be dvejonių, tai turi būti 
įvykdyta!”

— Juozas Armonaitis

Mūsų „Miško broliai” (skau
tai vyčiai), kuriuos įsteigė ir 
kuriems ilgą laiką vadovavo v.s. 
Juozas Šalčiūnas, buvo gerai su
sipažinę su Lietuvos partizanų 
gyvenimu ir veikla. Stovyklų 
metu jie gyveno miško pelky
nuose įsirengtoje slėptuvėje, 
naudojo partizanų slapyvar- > 
džius, skaitė knygas apie juos ir 
jų laisvės kovas. Jie stengėsi 
kiek galima daugiau sužinoti 
apie šiuos narsuolius, apie jų 
besąlyginę meilę tėvynei, o taip 
darydami, ir patys išmoko my
lėti ir branginti savo tėvų gim
tąjį kraštą — Lietuvą.

Šią vasarą, būnant Anykščiuo
se, man buvo didelė garbė su
tikti vieną iš nedaugelio išli
kusių gyvų laisvės kovotoją 
partizaną Juozą Armonaitį.

Tiesiog sirgau — negalėjau 
nieko kito daryti, kol nepabai
giau skaityti jo paties parašytą, 
išleistą ir man padovanotą pri
siminimų knygą „Meskit dal
gius, imkit kardus”... Ten tiek 
įtampos, netikėtumų, neapsako
mos drąsos, klastos, kančios ir 
dvasingumo! Neįtikėtina, kad 
žmogus visa tai galėtų pakelti 
viename gyvenime...

Juozas Armonaitis rašo apie 
partizanų kovas Zanavykuos ly
gumose. Iš visos „Žalgirio” rink
tinės, nors sunkiai sužeistas 
(prarado koją), atkakliai tar
domas ir žiauriai kankinamas, 
stebuklingai išliko gyvas. Atsi
minimuose rašo apie Pilviškius, 
Miknaičius, Ambrasus, Bagans- 
kų kaimą, Raudonojo kryžiaus 
ligoninę Kaune (kur atlikęs iš
pažintį, „kunigo” — KGB agen
to buvo išduotas), apie Šakių, 
Marijampolės, Lukiškių, Mask
vos, Vladimiro ir Uchtos (1949- 
1954 m.) kalėjimus ir ten sutik
tus žmones.

Būtų gera, jei šią ir kitas 
partizanų atsiminimų knygas 
skautų sueigose, netgi litu
anistinėse mokyklose regulia
riai skaitytų mūsų jaunimas. 
Mylėti savo tėvų ir protėvių 
žemę nedaug ką žinant apie ją 
ir jos žmonių herojiškumą ir 
didvyriškumą — beveik neįma
noma.

s. fil. Ritonė Rudaitienė

Lietuvoje lankydamasi s. fil. Ritonė Rudaitienė kalbasi su partizanu Juozu 
Armonaičiu, knygos „Meskit dalgius, imkit kardus” autorium. Šato 
atsiminimų knygoje autorius įrašė: „Širdingiausi linkėjimai broliams lietu
viams išeivijoje”.
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metams Vi metų 3 mėn.
JAV........................................ ............ $95.00 $55.00 $3(į.00
Kanadoje ir kitur.......... .(U.S.) $110.00 $60 00 $40.00
Tik šeštadienio laida:
JAV ..................................... ............ $55.00 $40.00 $30.00
Kanadoje ir kitur .... ..(U.S.) $60.00 $45.00 $35.00
Užsakant į Lietuvą
(Air cargo)........................... .............. $100.00 $55.00
Tik šeštadienio laida . . ............ $55.00
Užsakant į užsienį
oro paštu $500.00 $250.000
Tik šeštadienio laida $160.00 $85.00

Vyriausia redaktorė Danutė Bindokienė 
Administratorius Pijus Stončius 

Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis, MIC

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

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

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

*

vs. fil. Balys Barkus

Dr. V. J. VASARIENĖ 

DANTŲ GYDYTOJA
4817 W. 83 St., Burbank, IL 

Tai. 708-423-6114
Valandos susitarus
—■

A.A. BALYS BARKUS

Iš Australijos pranešama, kad 
š.m. lapkričio 4 d. (9 vai. ryto 
Čikagos laiku) Sydney ligoni
nėje, po ilgos ir sunkios ligos 
mirė a.a. vyresnysis skauti
ninkas fil. Balys Barkus. Ve
lionis visą gyvenimą buvo veik
lus Lietuvių Skautų sąjungoje. 
Sveikatai menkėjant, paskutinį 
penkmetį iš aktyvios veiklos 
buvo pasitraukęs. Yra buvęs 
LSS Australijos rajono vadu ir 
LSS Tarybos nariu.- Velionis 
buvo gerai pažįstamas ir (ypač 
vyresnės kartos) JAV lietu
viams skautams ir skautėms.

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

Pirmas apyl su Northwestern un-lo 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai Susitarimui 
(kalbėt angliškai) tai. 706-422-6260

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

3»OO W. 95 St. Tai. (709) 432-0101
Valandos pagal susitarimą 

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

penki ir šešld 9 v r -12 v p p

9132 S. Kedzle Ava., Chicago 
(312) 779-9909 arba (312) 499-4441 

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja

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

9525 S 79th Avė Hickory Mills. IL
Tai. (708) 596-8101
Vai pagal susitarimą

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNASSpecialybė vidaus ir kraujo ligos
5540 8. Pulaskl Rd.
Tol. 312-585-2002Pirmd. 9 v.r. - 7 v.v., antrd., trečd. ir penktd. 9 v.r. - 3 v. p.p.jketvd. 10 v.r. - 7 v.v. šeštd ir kt. dienomis reikalingas susitarimas 

Priima „Medicare Aaalgnmant”.Sumokama po vizito.
Cardlac Dlagnoala, Lld.

6132 S. Kadžio Ava. 
Chicago, IL 60629
Tol. 312-436-7700 

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

širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą

—
DR. ALGIS PAULIUS

ORTOPEDINĖS LIGOS
CHIRURGIJA

1185 Dundoo Avo., Elgln, III. 60120 
Tol. (700) 742-0255

Valandos pagal susitarimą

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

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 501h Ava., Cicero

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS gydymas bei chirurgija

172 Schtllor 8*., Elmhurat, IL 60126 
706-041-2606Valandos pagal susitarimą Vakarais ir savaitgaliais tat. 706-434-1120

SURENDER LA L, MD
Specialybė — Vidaus ligos

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

Holy Crosa Phyalclan Contar 
6084 S. Archer, Chicago, IL 60636 

Tol. 312-684-4165 
Valandos pagal susitarimą

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

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzle Ava., 
Chicago, III. 60652

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Roberto Rd., Hickory Hllls, IL
1 mylia | vakarus nuo Harlem Avė

Tol. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kadžio

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

Vizitai apmokami Medicare
Kabineto tol. (312) 776-2680 

Namų 708-448-5545
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Community ligoninėms

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

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

Valandos pagal susitarimą
Tol. (312) 666-7755

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS
Good Semarttan Madlcal Center- 

Naparvtlla Campus
1020 C. Ogdan Ava., tolia 310, 

MaparvMe IL 60543 
Tai. 700-627-0060Valandos pagal susitarimą
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LDDP KORUPCIJOS IR 
KITI SKANDALAI

Danutė Bindokienė

• V'
ANDRIUS KUBILIUS Tik žmonės miršta

1994.05.06 ir 1994.05.12. Pa
skelbiama Valstybės kontrolie
riaus metinė ataskaita, kurioje 
pripažįstama, kad didelė dalis 
valstybės turto yra privatizuo
ta neteisėtai, panaudojant vals
tybiniu įmonių pelną.

1994.05.13 ir 1994.05.19. Pa
aiškėja, kad tokiu pat neteisėtu 
būdu privatizuota ir „Lietuvos 
spauda”. „Lietuvos spauda”, tu
rėdama mokesčių lengvatų, 
sukauptą pelną pavertė akciniu 
kapitalu. Įmonės direktorės R. 
Kšanienės vyras I. Kšanas dir
ba ministro pirmininko A. Šle
ževičiaus patarėju ekonomikos 
klausimais.

Dar vėliau paaiškėja, kad ir 
„Literatų svetainė”, viešbutis 
„Žaliasis tiltas” ir daugybė ki
tų geriausių objektų tokiu būdu 
tapo privačiais.

1994.10.27.Jau po rugpjūčio 
28 d. vykusio ekonominio refe
rendumo, kuriame daug dėme
sio buvo skirta neteisėtai priva
tizacijai ir jos pasekmių likvida
vimui, Valstybės kontrolierius 
Seime pripažino, kad tokiu bū
du neteisėtai buvo privatizuota 
valstybės turto už 250 mln. litų 
(neindeksuota verte) arba už 2,5 
mlrd. litų (indeksuota verte). 
Valstybės kontrolierius taip pat 
pripažino, kad neteisėto priva
tizavimo pagrindinė priežastis 
buvo ta, kad vyriausybė sąmo
ningai dvejus metus neatliko 
valstybės turto indeksavimo.

1994.12. Seimas priėmė rezo
liuciją „Dėl ‘Lietuvos spaudos’ 
privatizavimo”, kurioje tokį pri
vatizavimą pavadino neteisėtu 
ir pareikalavo, kad vyriausybė 
pateiktų įstatymo projektą, ku
riuo būtų pašalintos neteisėto 
privatizavimo pasekmės. Vy
riausybė tokio projekto neparen
gė iki šiol.

1994.08. Žurnalas „News- 
week” išspausdino vyriausybės 
neprofesionaliai paruoštą, bet 
brangiai kainavusį, Lietuvos

Iš JAV LB XIV tarybos sesijos, vykusios St. Petersburg, FL, spalio 13-15 d. 
Sveikina Kanados LB Krašto valdybos pirm. Algirdas Vaičiūnas. Sėdi pre
zidiumo dalis — Violeta Gedgaudienė ir Antanas Polikaitis.

Nuotr. Jono Urbono

pristatymą. Šiame Lietuvos in
formacijos instituto parengtame 
leidinyje neproporcingai daug 
vietos skiriama „Hermio” ban
kui ir su juo susijusioms bend
rovėms. „Hermio” bankui vado
vauja LII direktoriaus, Valdymo 
reformų ir savivaldybių reika
lų ministerijos sekretoriaus J. 
Novickio žmona.

1995.02. Išaiškėja istorija, 
kaip bendrovei „C. Olsen-Bal
tic” vadovavęs, A. Šleževičius 
finansiškai sužlugdė Joniškio 
pieninę. 1994 metų vasarą iš 
TVF Lietuvai skirtos 109 mln. 
dolerių paskolos žemės ūkio pro
dukcijos perdirbimo įmonėms 
remti, vieną milijoną gavo ir Jo
niškio pieninė naujai sūrių ga
mybos technologijai įdiegti. Už 
gautus pinigus, užuot naujos 
technologijos, jai buvo įbrukta 
anksčiau per A. Šleževičių pirk
ta sena vokiška įranga „Švar- 
tė”, jau du kartus užstatyta Lie
tuvos bankams. Joniškio pieni
nė šiandien yra visiškai prasi
skolinusi „Senamiesčio” ban
kui, kuriame „C. Olsen-Baltic” 
tuo metu turėjo 25 procentus 
akcijų.

1994.10. Pasibaigus teismi
niame litų spausdinimo bylos 
nagrinėjime, buvusieji atsakin
gi Lietuvos banko pareigūnai iš
teisinti, nors Lietuva dėl to pa
tyrė didžiulius finansinius ir po
litinius nuostolius.

1995.02. Kėdainių chemijos 
gamyklą privatizavus „ne 
tiems”, Seimo dauguma nutarė 
konkurso laimėtojams įmonės 
neatiduoti ir įtraukė ją į nepri
vatizuojamų objektų sąrašą.

1995.02.03. Paaiškėjus prezi
dento patarėjo teisės reikalams 
R. Andrikio ryšiams su Taura
gės „berniukais” bei iškilus vie
šumon žinioms apie jo pagalbą 
Kauno nusikalstamo pasaulio 
grupuotėms, jam dar dirbant 
Aukščiausiojo Teismo teisėju, 
„Rimukas” buvo atleistas iš pa-

Anykščių meras, šaulys S. Nefas kalba kariams apie užduotis šaulių, savanorių ir policijos susi
tikime, vykusiame š.m. rugpjūčio 26 d. prie Anykščių.

reigų, tačiau ir toliau sėkmin
gai dirba kontoroje „SPĖS” 
advokatu.

1995.02.03. Valstybės kontro
lės departamentas pateikė duo
menis apie korupciją „Lietuvos 
kure”. Jos vadovas J. Ilikevičius 
buvo atleistas, tačiau lengvai iš
sisuko nuo atsakomybės.

1995.04. Skandalas dėl LKP 
pinigų „plovimo”. Lėšas, kurios 
turėjo atitekti valstybei, sude
rinus su A. Brazausku, dabar
tinis Seimo narys, A. Navickas 
ir dar keli jo kolegos „įsuko į 
ekonomines LDDP struktūras”.
K. Jaskelevičiaus teigimu, pats 
A. Brazauskas spaudė, kad A. 
Navickas būtų įrašytas į parti
jos rinkiminius sąrašus. Dabar 
jis niekaip negali paaiškinti, iš 
kur atsirado jo ir jo giminaičių 
turimas turtas.

1995.05.10. Niekaip nebai
giama tirti piktnaudžiavimo 
Mažeikių naftos perdirbimo ga
mykloje, kai vietoj krosnių ku
ro buvo pardavinėjamas dyze
linis kuras, byla.

1995.05.26. Po Vyriausybės 
rūmų langais susprogdinta R. 
Grainio vairuojamas automobi
lis. 1994 metais jis kartu su V. 
Naidūnu bei G. Kirkilo žentu J. 
Basalyku tapo „Ekspreso” ban
ko akcijų paketo savininkais. 
Vėliau, įtartas banko valdytojo
L. Žaptoriaus kankinimų orga
nizavimu, R. Grainys buvo pa
talpintas į Lukiškių kalėjimą, 
tačiau po to, kai Generalinėje 
prokuratūroje apsilankė aukš
tas LDDP veikėjas, jis buvo pa
leistas. Po R. Grainio žūties 
buvo sulaikytas vienas iš ban
ko savininkų V. Naidūnas, įta
riant, kad susprogdinimą įvyk
dė jo asmens sargybinis. R. 
Grainys, beje, buvo dažnas sve
čias liūdnai pagarsėjusios „Luo
kės” koridoriuose.

1995.05. Valstybės kontrolės 
departamentas pateikė duome
nis apie piktnaudžiavimus „Lie
tuvos geležinkeliuose”, susiju

sius su „Tauro” banku ir kito
mis bendrovėmis. Buvo iškelta 
byla LG generaliniam direkto
riui, tačiau netrukus ji nutrauk
ta.

1995.06. Ekonominių nusikal
timų tyrimo komisijos pirminin
kas V. Juškus tvirtina, jog ko
misija turi medžiagos, patvirti
nančios, kad EBSW grupei, įsi
gyjant didelį kiekį Žemės ūkio 
ir Valstybinio komercinio ban
kų akcijų, neapsieita be kyšinin
kavimo ir politinio spaudimo. 
Jokio atgarsio šie kaltinimai ne
susilaukė, komisija šią medžia
gą ir toliau slepia.

1995.05.06. 1994 metų pra
džioje privatizuojant „Lietuvos 
bankui” priklausantį pastatą 
Vilniuje, Donelaičio gatvėje, pi
giai vieno kambario butą kažko
dėl įsigijo ir prezidento atsto
vo Seimui VI. Beriozovo dukra.

1995.06. Vidaus reikalų mi
nistras R. Vaitiekūnas atsisakė 
išsiųsti iš Lietuvos vieną svar
biausių 1991 metų sausio įvykių 
„herojų” V. Ivanovą.

1995.06. Bankrutuoja „Aura- 
bankas”. Finansinius sunku
mus sukėlė „Luokės” finansinė- 
pramoninė grupuotė, su kuria 
susiję žmonės iš banko pasisko
lino ir laiku negrąžino beveik 
100 mln. litų. Tuo pat metu ėmė 
sparčiai augti „Luokės” staty
mų turimų akcijų dalis „Vil
niaus banke”.

Žlungantį „Aurabanką” iš 
karto ėmėsi globoti vyriausybė, 
motyvuodama tuo, kad banke 
yra daugelio valstybinių insti
tucijų sąskaitos, kurios ten atsi
rado ne be aukštų pareigūnų „re
komendacijų”. Artimais ryšiais 
su LDDP viršūne bei laikraščio 
„Diena” savininkais susijęs 
„Luokės” steigėjos IAB „In- 
dora” prezidentas, buvęs LKP 
CK mokslo skyriaus vedėjas 
Steponas Imbrasas.

1995.07. G. Kirkilo žentas J. 
Basalykas, vienas bankrutavu
sio „Ekspreso” banko savinin

kų, Turniškėse neteisėtai įsigi
jo našlaičiams skirtus namus.

1995.08. Vyriausybė „Tauro” 
bankui, turinčiam registruotą 
12 mln. litų įstatinį kapitalą, 
suteikė teisę skirstyti beveik 80 
mln. dydžio Europos Sąjungos 
paskolą.

1995.08. Vis dar lieka neatsa
kyta į pranešimus, kad „LitPo- 
liinter TV” vadovas R. Bubne
lis, kuriam didelius kreditus 
valstybiniuose komerciniuose 
bankuose padėjo „pramušti” 
prezidento atstovas Seime VI. 
Beriozovas, už „tarpininkavi
mą” „Viadukui” sumokėjo ke
liasdešimt tūkstančių dolerių.

Net „Diena” tvirtina, jog R. 
Bubnelis „iš idėjos” tada pasiūlė 
TV kanalą LDDP, nenorėda
mas, kad referendumą laimėtų 
„G. Vagnorius su savo koman
da”.

1995.08. Vyriausybė paskyrė 
16.9 mln. litų keliems pieno 
kombinatams bei kitoms mais
to pramonės įmonėms priva
čioms išlaidoms apmokėti iš 
valstybės paramos žemės ūkio 
fondo.

1995.09. 1994 metų rudenį 
„Tauro” banko darbuotojai Vil
niaus mokesčių inspekcijoje 
deklaravo apie 16 mln. litų, 
tačiau nė vienam atsakingam 
pareigūnui neparūpo juos apmo
kestinti.

1995.10. Paaiškėja, kad Vi
daus reikalų ministras R. Vai
tekūnas važinėja vogtu ištai
gingu ,,Mercedes-Benz-600 
SEL” automobiliu.

1995.10.25. Paaiškėja, kad 
Simas Velonskis, buvęs aktyvus 
JAV lietuvių komiteto remti A. 
Brazauską Lietuvos prezidento 
rinkimuose narys, vėliau pagar
sėjęs prezidentinio lėktuvo 
„Jetstar-731” pirkimo ir kitose 
spekuliacinėse istorijose, kartu 
su broliu Mėjumi Velonskiu yra 
bendradarbiavę su Kauno „daš- 
kiniais” ir „daktarais”.

(Pabaiga)

„Jeigu taika nepajėgs nuga
lėti vieno žmogaus mirtį, ji ne
daug verta”. Tai vieno senyvo 
palestiniečio žodžiai, stebint Iz
raelio ministro pirmininko lai
dotuvių iškilmes praėjusio 
pirmadienio ryte. Kaip jau, be 
abejo, visiems žinoma, Yitzhak 
Rabin praėjusį šeštadienį, 
lapkričio 4 d., sutiko tragišką 
mirtį iš vieno jauno žydo rankų, 
o tų mirtinų šūvių garsas nuai
dėjo po visą civilizuotą pasaulį, 
amerikiečiams ypač primin
damas prieš šiek tiek daugiau 
kaip 30 metų, taip pat lapkričio 
mėnesį, įvykusį atentatą, kurio 
metu nužudytas prez. John F. 
Kennedy.

Tai ne pirmas ir, deja, ne 
paskutinis kartas, kai fanatikai 
griebiasi ginklo, kad būtų su
stabdyta, jų nuomone, pavojinga 
idėja ar įvykis. Tačiau dar nie
kad nepasitaikė nužudyti drąsią 
mintį, sušaudyti kilnų siekį, 
palaidoti kartu su žmogumi jo 
darbą savo tautos ar net visos 
žmonijos gerovei. JAV prezi
dentas išsireiškė, kad premjero 
Rabin kraujas palaistys taikos 
diegą ir jis išaugs galingu me
džiu. Net šios tragedijos akivaiz
doje tikima, jog taikos procesas 
Viduriniuose Rytuose — tarp Iz
raelio ir Palestinos — jau tiek 
subrendęs, kad galės išsilaikyti 
net be jo svarbiausio propaguo
tojo Yitzhak Rabin. Reikia iš 
dalies džiaugtis (jeigu šiuo atve
ju iš viso tą žodį drįstame var
toti), kad premjero žudikas ne
buvo arabas, kitu atveju 
šiandien Viduriniai Rytai jau 
liepsnotų keršto sūkuriu, net 
taikos vardo neprisimenant. 
Vilčių taip pat teikia Rabin vie
ton prie vyriausybės vairo stojęs 
Shimon Pėrės, kuris nemažiau 
krypsta taikos pusėn.

Žydai ir arabai — istoriniai 
priešai, ne kartą susikibę kru
vinuose konfliktuose, nuolat 
besikėsindami į vieni kitų teri
toriją, žiauriai elgdamiesi su 
pasigrobtų žemių gyventojais, 
kurie niekuomet nenuolaidžiau
ja okupantui. Izraelis, kaip 
Gaza ruožo ir Vakarinio kran
to okupantas, valdė jį kieta 
ranka, o to valdymo pasekmės 
dažnai pasirodydavo žinių 
laidose: areštai, įkalinimai be 
teismo; arabų siunčiama 
akmenų kruša prieš ginkluotus 
žydų karius; bombos 
autobusuose, aikštėse; tolygus 
žydų kerštas. Ir taip kone kas
dien, kol pagaliau tiek žydų, 
tiek palestiniečių tautos vadai 
pradėjo ieškoti pastovesnio kelio 
iš tų kruvinų pelkių. Tvirtesnės 
taikos siekių pirmūnai — Yit
zhak Rabin ir Yasser Arafat.

Rodos taika ir į ramias vėžes 
įstatytas kasdieninis gyve

nimas, kai žmonės gali į savąją 
ir savo vaikų ateitį žvelgti 
viltingai, o energiją ir išteklius, 
eikvotus žudymui bei kerštui, 
panaudoti kilnesniems tiks
lams, turėtų būti sutartinis visų 
troškimas. Pasirodo, kad „karo 
ir keršto dievai” turi pakan
kamai pasekėjų kiekvienoje 
tautoje. Netrūksta jų ir Vidu
riniuose Rytuose. Kai taikos 
procesas pradėjo sparčiau rie
dėti pirmyn, pagaliau išsikaps- 
tęs iš tuščiažodžiavimo painia
vų ir pasiekęs konkretesnių 
rezultatų, ėmė atsirasti vis 
daugiau priešingų balsų, tiek iš 
žydų, tiek iš arabų pusės. Ne
apykanta ir nuoskaudos buvo 
tarp šių žmonių jau per daug įsi
senėjusios, kad brūkštelėjimas 
rašikliu po taikos sutarties teks
tu jas galėtų panaikinti.

Net žinioms apie premjero Ra
bin peršovimą apskriejus Tel 
Aviv miestą ir visą Izraelį, 
daugelyje vietų pasireiškė džiū
gavimai, kad pagaliau pašalinta 
pagrindinė kliūtis į tolimesnius 
konfliktus su nekenčiamaisiais 
arabais, palestiniečiais, jorda- 
niečiais, egiptiečiais ir kitais 
„Izraelio priešais”. Tačiau 
peršasi mintis, kad džiaugsmą 
iššaukė visuotinis nenoras 
grąžinti okupuotų žemių jų 
tikriesiems savininkams, nes 
tai reiškė kolonistų žydų iškėli
mą iš naujų, patogių ir pelningų 
gyvenviečių. Vis dėlto reikia pa
stebėti, kad žydų tautos 
dauguma, net tie, kurie nepri
tarė Rabin vedamai užsienio 
politikai, išreiškė gailestį dėl šio 
taikdario mirties ir pasipikti
nimą, kad jo žudikas buvo žy
das. Šiuo savo smurto veiksmu 
jis nužudė ir tautos įsitikinimą 
savo pranašumu, neklystamu
mu, sumaišė „priešų” ir 
„savųjų” sampratą. Dabar Iz
raelio gyventojai mano, kad 
viskas apvirto aukštyn kojomis 
ir gyvenimas jau niekad nebe
grįš į senąsias vėžes: Izraelis 
kažkokiu būdu iš pagrindų 
pasikeitė, tapo paliestas „nešva
rumų”.

Žinoma, viskas praeis, nu
rims, o kasdienybė grįš greičiau, 
negu bet kas šiandien pajėgia 
tikėti. Amerika pastaraisiais 
dešimtmečiais (ir anksčiau) iš
gyveno nemažai atentatų prieš 
savo krašto žymiuosius žmones, 
pvz., Kennedy brolius (John ir 
Robert), Martin Luther King, 
Ronald Reagan; pasaulyje aten
tatų pasitaiko dar daugiau, net 
pasikėsinimo neišvengė šv. 
Tėvas. Liūdint nužudytųjų, 
svarbu nepaleisti iš akių tako, 
kuriuo jie žengė ir stengėsi ves
ti kitus. Svarbu, kad tauta, tar
dama „Shalom” savo premjerui, 
vykdytų jo palikimą.

• r

PASKUTINIO KARIŪNO 
ODISĖJA

JUOZAS KLIMAS
14 .

Tas ir dainavo:

„Kartą buvo trys broliukai,
Jauni, gražūs kazokiukai,
Per dienelę jie miegojo,
O naktimis ‘rabavojo’.
Vieną dieną jieji žiūri —
Kleboną pinigų daug turi.
Vieną naktį jie nuėjo,
Pinigėlius susidėjo.
Bėga jieji dainuodami,
Vejas juosius šaudydami —
Kalėjiman pasodino,
Sunkiais pančiais surakino”.

Po pamaldų susirinkdavo pušyne visa giminė: dėdės, 
tetos ir kt. Pasitiesę ant žemės staltieses prikraudavo 
visokių valgių, statinaitę savo gamybos alaus ir 
krūminės. Mes vaikai žaisdavome kavones po miškelį, 
eidavome pažiūrėti „karabelnykų” elgetų.

Besvąjodamas apie vaikystės Jonines, nei nepąjutau, 
kaip atėjo pietūs. Lietuvis virėjas, matyt, irgi prisimin
damas Jonines, išvirė neblogos sriubos, kad nereikėjo 
nieko nei prisidurti. Po pietų kiek nusnūdęs, su vyr. ltn.

K. nuėjau pasitreniruoti bėgime, kadangi buvo ren
giama pulko sporto šventė. Aš buvau geras trumpų dis- 
tancijų bėgikas, o K. ilgų. Vos kartą beapibėgom aikštę 
ir — pavojaus trimitas!

Visi renkamės į aikštę Išeina kažkuris vyr. polit
rukas ir praneša, kad fašistinė Vokietija sulaužė nepuo
limo sutartį, nors nenugalima armija ir ginasi iki 
paskutiniųjų, vokiečiams pavyko peržengti sieną ir 
įsibrauti į Sovietų Sąjungą. Jis pats dalyvavęs Suomi
jos kare ir matęs fašistų žiaurumus. Jei suomiai 
paimdavę moterį sanitarę į nelaisvę, tai nulenkdavę du 
beržus prie kelio, prie vienos viršūnės pririšdavę vieną 
koją, prie kitos viršūnės kitą, tuomet medžius paleisdavę 
ir moterį pusiau perplėšdavę. Suomiai kareiviai būdavo 
baltai apsirengę, šautuvai ir kulkosvaidžiai baltai 
nudažyti ir sniege visai negalėdavai jų matyti, todėl taip 
nematomai priartėję, kaip pasiutę šunes iš pasalų 
paleisdavo ugnį ir visus rusus iki vieno iššaudydavo, 
neimdami nei vieno į nelaisvę. Pakėlė ranką ir prisiekė, 
kad ir vėl jis kariaus iki paskutinio kraujo lašo už Sta
liną ir už tėvynę.

Po jo išėjo pora korąjaunuolių, ir dar keli, ir visi 
prisiekė kariauti iki paskutinio kraujo lašo už Staliną 
ir už tėvynę. Taip buvo sugaišta apie porą valandų 
brangaus laiko. Po mitingo visi išsiskirstė. Nebuvo 
paruošiami kautynėms ginklai, nebuvo išduota amunici
ja. Tik konųaunuoliams amunicija buvo išduota ir jie 
pasiųsti saugoti tiltus. Jie buvo daugiausia sandė
lininkai, kiti jų pasiliko vežikais. Iš kulkosvaidžių 
kuopos paskyrė tiltų saugojimui komjaunuolius: Kali

nauską, Dilbą ir Martišių. Martišius pabėgo, Dilba pa
sitraukė ir kovojo 16 divizijoje, apie ką teko skaityti po 
karo „Tiesoje”, kad Dilba, demobilizuotas didžiojo karo 
raudonarmietis, negaunąs Kaune buto. Taip pat teko 
skaityti, kad buvo Kalinausko partizanai — nežinau ar 
to paties, ar ne.

Po mitingo užėjau į raštinę, kur viršininkas krovė 
į dėžes turtą. Klausiau, ar reikia padėti, atsakė, kad ne. 
Dar gavome vakarienę. Aš į savo kuprinę įsidėjau tik 
vienus apatinius baltinius, autus, paruošiau katiliuką, 
gertuvę ir dujokaukę. Pasiėmiau tik milinę. Nei šautuvo, 
nei durtuvo neturėjau ir kitiems raštininkams niekas 
jų neišdavė. Patikrinimo nebuvo. Sugulėme palapinėje, 
bet nežinau, ar kas užsnūdo, ar ne. Buvo neramu. Karas, 
o mums nei šaudmenų, nei ginklų neduoda (kareiviai 
turėjo šautuvus ir kulkosvaidžius, bet niekas neišdavė 
šaudmenų). Dauguma užsnūdo. Po vidurnakčio — pavo
jaus trimitas! Aš nuskubėjau į štabą. Viršininkas jau 
turėjo gurguolę su vežiku, kurie buvojau pasikrovę. Tuo
jau visas poligonas pąjudėjo į vakarus, fronto link. Vos 
spėjome palypėti į kalną ir pradėjo švisti. Užskrido 
vokiečių lėktuvai ir sulygino su žeme. Pradėjau juoktis, 
kai vienas politrukas, išsitraukęs naganą šaudė į 
lėktuvus, kurie taikinį bombardavo maždaug už vieno 
kilometro.

Kur sugulėm per bombardavimą, ten ir pasilikom 
iki pietų, paskui vėl pradėjome žygiuoti link Vileikos. 
Čia kiek pabuvus, vakarop gavome įsakymą žygiuoti 
atgal.

Pirmą kautynių krikštą gavau Vileikoj.

Atrodo, kažkoks pabėgęs kareivis paliko ant gur
guolės užtaisytą šautuvą. Pradėjus važiuoti, matyt, tas 
šautuvas nuo judėjimo iššovė. Rusai ir komjaunuoliai 
turėjo išduotus šovinius, tad, tam šūviui netikėtai 
pasigirdus, jie visi pradėjo šaudyti į mišką. Pylė, kur 
pakliuvo. Perbėgom kalvelę ir sugulėm. Pasirodo, miške 
būta kitų kareivių, kurie pradėjo atsišaudyti. Vėl bė- 
gome per kalniuką į kitą pusę. Pasigirdo rusiškai: „De- 
sant!” Šaudymui aprimus, arčiau žygiavusiems pa
rodžiau, iš kur pirmas šūvis pasigirdo. Nors neturėjau 
šautuvo, bet to neėmiau ir nepastebimai žygyje nuo to 
vežimo atsitolinau. Sukalbėjau „Sveika Marija” ir 
pagalvojau: „Juozai, koks tavo likimas? Pirma karo 
diena, pirma kulka ir toji pro skvernus prašvilpė”.

O, kad tuomet būčiau žinojęs, kiek metų, kiek kulkų, 
bombų ir granatų pro ausis prašvilps!

Žygiavome per naktį, kartais sustojant dešimčiai 
minučių ar trumpiau. Kartais nuaidėdavo šūvis šen ar 
ten, užpakalyje. Iš paskos slinko politrukai ir rankiojo 
iš javų laukų ar krūmų pabėgusius, vietoje juos šau
dydami. Nelaimė buvo tam kareiviui, kuris iš nuovar
gio užsnūsdavo — jam, nei nemanant pabėgti, buvo 
kulka į pakaušį.

Auštant pasiekėm Švenčionis. Kol perėjom miestelį, 
jau ir saulė buvo gerokai pakilusi. Maži ūkeliai jau buvo 
išsikepę šviežios duonos, oamelžę karvutę ar dvi, dalino 
iki paskutinio lašo kareiviams pieną. Ir aš gavau riekę 
šviežios duonos ir katiliuko viršelį dar šilto pieno. Duona 
buvo skani kaip tortas.

(Bus daugiau)
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JAV LB XIV TARYBOS 
SESIJA

1

JAV LB XIV Tarybos antroji 
sesija įvyko š.m. spalio 14-15 d. 
Holiday Inn viešbutyje, St. Pete 
Beach, Florida. Suvažiavimą 
globojo LB St. Petersburgo 
apylinkė, kurios pirmininkė yra 
Vida Meiluvienė, o visą orga
nizacinę naštą nešė šiam reika
lui sudarytas komitetas tokios 
sudėties: pirm. Albinas Kar- 
nius, nariai — A. Karnavičius, 
V. Meiluvienė, L. Siemaška ir 
Mečys Šilkaitis. Sesijoje daly
vavo: JAV LB Krašto valdybos 
pirm. Regina Narušienė, valdy
bos nariai, PLB pirm. Bronius 
Nainys, Tarybos prezidiumo 
pirm. dr. Zigmas Brinkis ir 
prezidiumo nariai, 58 Tarybos 
nariai, įvairūs KV pareigūnai ir 
svečiai. Taip pat dalyvavo 
Lietuvos ambasados JAV-se 
patarėjas dr. V. Žalys, New 
Yorko gen. konsulas dr. P. Anu-

JAV LB XIV tarybos pirm. dr. Zig
mas Brinkis atidaro II tarybos sesiją, 
Floridoje vykusią spalio 13-15 d.

Nuotr. Jono Urbono

sas ir svečias iš Kanados — LB 
Krašto valdybos pirm. Algirdas 
Vaičiūnas.

Sesijos programoje buvo nu
matyti 9 posėdžiai: 5 spalio 14 
d. ir 4 spalio 15 d. Prezidiumą 
sudarė: JAV LB KV pirm. R. 
Narušienė, PLB pirm. B. 
Nainys, Tarybos prezidiumo 
pirm. dr. Z Brinkis ir nariai — 
Violeta Gedgaudienė, Angelė 
Nelsienė, Antanas Polikaitis, 
Vytautas Vidugiris ir Kanados 
KV pirm. A. Vaičiūnas. Sesijos 
posėdžių metu pirmininkavo 
Tarybos prezidiumo pirminin
kas bei jo nariai.

Spalio 14 d., šeštadienį, 9 vai. 
ryte, sesijos posėdį atidarė TP 
pirm. dr. Z Brinkis, padėkoda
mas sesijos ruošos komitetui už 
rūpestingai atliktus darbus, KV 
pirm. R. Narušienei už gražų 
bendradarbiavimą, Visuomeni

Privati” sesija — JAV LB XIV tarybos sesijoje, vykusioje spalio 13-15 d.
Floridoje, visuomeninius reikalus rimtai svarsto (iš kairės) dr Leonidas 
Ragas, dr Vytautas Bieliauskas ir Vytautas Kamantas

Nuotr. Viktoro Kučo

nių reikalų komisijai ir jos pirm. 
dr. Pranui Zundei už jų darbą, 
ruošiant Lietuvos Respublikos 
Seimo ir JAV LB komisijos 
veiklos nuostatus ir TP na
riams, o ypač sekretoriui A. Po- 
likaičiui. „Bendruomenės veik
los dirvonai platūs, o artojų 
nedaug, todėl bandysime temp
ti tą arklą sutartinai ir vie
ningai LB ir Lietuvos labui”, — 
pabrėžė pirmininkas. Po to buvo 
pagiedoti JAV ir Lietuvos him
nai, kun. S. Ropolo, OFM, sukal
bėta invokacija ir susikaupimo 
minute pagerbti neseniai mirę 
Tarybos nariai — A. Petrulis ir 
A. Danta bei visi bendruomenės 
pradininkai. A. Karniui, Tary
bos nariui ir ruošos komiteto 
pirm., pasveikinus sesiją ko
miteto ir St. Petersburgo lie
tuvių vardu, komiteto narė 
Angelė Kamiene pranešė, jog 
yra atvykęs St. Pete Beach 
miesto vicemeras Ward Friszo- 
lowski ir tars sveikinimo žodį. 
Jis pasveikino sesiją, palinkėjo 
sėkmingo darbo ir perskaitė 
proklamaciją, skelbiančią spalio 
14 d. „Lithuanian Community 
Day in St. Pete Beach”. Sesijos 
dalyviai padėkojo jam gausiais 
aplodismentais. Tada New Yor
ko gen. konsulas P. Anusas se
siją sveikino Lietuvos ambasa
dos, atstovybės prie JT ir New 
Yorko konsulato vardu, o taip 
pat perskaitė Lietuvos preziden
to Algirdo Brazausko sesijai at
siųstus sveikinimus bei linkėji
mus. Sesijoje dalyvaująs Kana
dos KV pirm. A. Vaičiūnas savo 
sveikinime linkėjo sėkmės ir 
gražaus bendradarbiavimo. LB 
KV pirm. R. Narušienei prista
čius savo valdybos narius, vyko 
sveikinimai raštu, kuriuos per
skaitė Tarybos sekr. A. Polikai
tis. Raštu sesiją sveikino: Kong
reso atstovas Richard Durbin, 
Tėvynės s-ga iš Lietuvos, Lietu
vos konsulas Kanadoje Haris 
Lapas, ALTo pirm. Grožvydas 
Lazauskas, Lietuvių fondas, 
konsulas Vytautas Čekanaus
kas, Los Angeles, Lietuvos 
Skautų s-ga ir iš St. Petersburgo 
BALFo skyrius bei Romo Ka
lantos šaulių kuopa.

Priėmus dienotvarkę, buvo su
daryta balsų skaičiavimo komi
sija, į kurią įėjo: A. Polikaitis, 
Aušrelė Sakalaitė, dr. Petras 
Kisielius ir Česlovas Mickūnas. 
Praėjusios sesijos protokolas 
Tarybos prez. sekretoriaus Po- 
likaičio buvo išsiuntinėtas vi
siems. Keliems pasisakius, pro
tokolas buvo priimtas be pa
taisų. Tarybos prezidiumo pra
nešimas buvo išsiuntinėtas vi-

JAV LB XIV tarybos sesijos dalyviai balsuoja. II tarybos sesija vyko š.m. spalio 13-15 d. St. 
Petersburg, FL. Nuotr. Viktoro Kučo

siems nariams, todėl pirm. dr. Z. 
Brinkis tik paryškino kai ku
riuos prezidiumo veiklos bei 
informacijos punktus.

Po 5 minučių pertraukos 
prasidėjo sesijos antrasis 
posėdis. Čia pirmuoju dieno
tvarkės punktu buvo Garbės 
teismo pranešimas, kurį padarė 
dr. P. Kisielius, pažymėdamas, 
jog jokių bylų nebūta. Garbės 
teismą sudaro: pirm. dr. An
tanas Razma, nariai — Birutė 
Vilutienė, J. Urbonas, dr. P. 
Zunde ir Juozas Polikaitis. 
Kontrolės komisijos pirm. yra P. 
Joja, pranešimą padarė dr. A. 
Čepulis.Toliau vyko KV pirm. 
Narušienės ir valdybos narių 
pranešimai. Visi pranešimai 
Tarybos nariams taip pat buvo

JAV LB XIV tarybos sesijoje kalba 
Paul Goble, nuolatinis Lietuvos 
reikalų gynėjas.

Nuotr. Jono Urbono.

išsiuntinėti, todėl buvo pateik
tos tik pranešimų santraukos ir 
svarbiausi siūlymai. Pranešimų 
santraukas, be pirmininkės dar 
padarė: KV vicepirm. dr. Vytau- 
as Bieliauskas, Švietimo tary
bos pirm. Regina Kučienė 
Kultūros tarybos — Alė Kėže- 
lienė, Visuomeninių reikalų — 
dr. Kęstutis Žygas, Socialinių 
reikalų — Birutė Jasaitienė, 
Ekonominių — Algirdas Rimas, 
Mokslo — dr. Vytautas Vengris, 
Sporto — vicepirm. Algis Rugie
nius, KV sekretorė — G. Špokai- 
tė-Vilušienė, KV iždininkas — 
K. Pliura, Lietuvių Jaunimo- 
s-gos — R. Kligytė, LB Washing- 
tono įstaigos vadovė — Asta Ba
nionytė ir Tautinių šokių Jūratė 
Budrienė. Po pranešimų KV 
pirm. R. Narušienė visiems nuo

No One OffersYou 
More of Eastern Europe!

Over the past few years, LOT Polish Airlines has 
established the most comprehensive netvvork of 
destinations in Eastern Europe, with Warsaw as the 
strategic hub. The netvvork is conveniently linked 
vvith LOT's transatlantic route, giving passengers 
from Nevv York, Nevvark and Chicago easy access

to Riga, Tallinn, Moscovv, St. Petersburg, Kiev.Lvov, 
Mins k and VILNIUS,yLITHUANIA.

Take advantage of LOT's lovv fares, the luxury of 
LOT's fleet of nevv Boeings and ATRs and the com - 
fert of the nevv International terminai at Wars*w 
Okecie Airport. Make your reservations today!

Information, reservations and ticket sales at the offices of LOT POLISH AIRLINES or your local Travel Agent.
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širdžiai padėkojo už pasišven
timą ir įdėtą darbą. Buvo tęsia
mos diskusijos ir paaiškinimai 
į iškeltus klausimus. Vytautas 
Kamantas pirmininkei R. Naru
šienei ir jos „ministrų kabi
netui” padėkojo už gerai paruoš
tus pranešimus, iš kurių paaiš
kėja didelė ir svarbi veikla.

Po pietų pertraukos vyko 
trečiasis sesijos posėdis. Šiame 
posėdyje buvo svarstoma „Pra
nešimas ir diskusijos dėl Lietu
vos Respublikos Seimo ir JAV 
LB komisijos veiklos nuostatų ir 
JAV LB Tarybos atstovų rinki
mų”. Šiuo klausimu vyko įvai
rios diskusijos, aptarimai ir pa
aiškinimai, o iš perskaityto pro
tokolo paaiškėjo., jog į JAV LB 
komisiją prie Lietuvos Seimo 
balsų dauguma išrinkti: R. Na
rušienė, Algimantas Gečys, J. 
Ardys, Donatas Skučas ir Vy
tautas Maciūnas.

Ketvirtojo posėdžio svarstybų 
tema buvo: „PLB pirm. B. Nai
nio pranešimas ir,'diskusijos dėl 
1996 m. PLB Seiriio”. Po prane
šimo iškilo įvairūs1 klausimai ir 
gyvos diskusijos, į kuriuos pa
aiškinimus davė prelegentas.

f
Penktasis sesijos posėdis „Dis

kusijos komisijose”. Atskiri 
Tarybos k-jų posėdžiai vyko at
skiruose kambariuose. Šiuo po
sėdžiu buvo užbaigtos spalio 14 
d. .svarstybos, o $,val. vakare 
tame pat viešbutyje įvyko iš
kilminga vakarienė, kurioje da
lyvavo apie 150 žmonių. Va
karienės programai vadovavo 
Tarybos prezidiumo narė Viole
ta Gedgaudienė. Vakarienės 
metu įdomią kalbą pasakė iš 
Washingtono atvykęs Paul Go
ble, buvęs Baltijos skyriaus va
dovas pręz. G. Būsh adminis
tracijos laikais. Kalba buvo il
goka, tačiau Ubai įdomi; 
parodė, jog kalbėtojas tikrai yra 
gerai susipažinęs su Baltijos 
valstybių, o ypač Lietuvos, 
reikalais, suprantąs dabartinę 
situaciją. Atsidėkodami vaka
rienės dalyviai sustoję ilgai ir 
nuoširdžiai jam paplojo. Meninę 
programą vakarienės metu atli
ko aktorė Dalila Mackialienė 
padeklamuodama Algirdo Gus
taičio ir Kazio Inčiūros eilė
raščius bei paskaitydama Jur
gio Gliaudos feljetoną „Įkur
tuvės”.

Sekmadienis buvo pradėtas 
šv. Mišiomis, kurios vyko vieš

Nevv York: 212-889-1074. 
Chicago 312-236-3388. 
Los Angeles: 213-934-5151
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Montreal, P.Q.: 514-844-2674
Toronto, Ont.: 416-236-4242. 

Toll-free: 800-223-0593.

bučio posėdžių salėje 8 vai. ryte. 
Šv. Mišias aukojo ir pamokslą 
pasakė kun. S. Ropolas, OFM

9 vai. ryte prasidėjo posėdžiai: 
vienas buvo prieš pietus ir trys 
po pietų. Šeštajame sesijos posė
dyje vyko komisijų pranešimai, 
diskusijos, diskusijų išvados ir 
Tarybos tų išvadų tvirtinimai. 
Po pietų pertraukos vyko aštun
tasis ir devintasis posėdžiai. 
Užsitęsus diskusijoms bei komi
sijų pranešimams, septintasis 
posėdis-simpoziumas „Šiandie
ninė JAV Lietuvių Bendruome
nės paskirtis” neįvyko.

Prieš baigiant posėdžius, buvo 
pagerbtas bendruomeninės 
veiklos veteranas Vytautas 
Kutkus, visiems giedant „Il
giausių metų”. Dar žodį tarė 
Floridos LB apygardos pirm. L. 
Siemaška. Dr. Z. Brinkis, Ta
rybos prezidiumo pirmininkas, 
savo užbaigiamajame žodyje 
dėkojo daugeliui asmenų ir lin
kėjo susitikti 1996 metų Tary
bos sesijoje, kurios laikas ir 
vieta bus nustatyta vėliau.

Sesijos išvakarėse, penktadie
nį, spalio 13 d., 2:30 vai. p.p., 
tame pat Holiday Inn viešbuty
je, JAV LB Visuomeninių reika
lų komisijos iniciatyva, buvo 
suruoštas simpoziumas „Lietu
va išeivijoje — išeivija Lietu
voje”. Simpoziumą pravedė dr.
P. Zunde. Pradžioje sveikina
mąjį, žodį tarė JAV LB Krašto 
valdybos pirm. R. Narušienė. 
Išgirdome du kalbėtojus. Lie
tuvos ambasados JAV-ėse pata
rėją dr. V. Žalį, kalbėjusį tema 
„Lietuvos diplomatinės tar
nybos ir JAV lietuvių sąveikos 
reikšmė”, ir Lietuvos misijos 
prie JT Organizacijos narį A. 
Gurecką, kalbėjusį tema „Ka
raliaučiaus krašto problema”. Po 
jų kalbų buvo klausimai ir dis
kusijos. Ypač aktuali ir įdomi 
buvo A. Gurecko paskaita.

Penktadienį, taip pat 8 vai. 
vakare, viešbutyje įvyko susipa
žinimo vakaras, kur rengimo 
komitetas ir LB St. Petersburgo 
apylinkės sesijos dalyviams ir 
svečiams suruošė gražias vaišes.

JAV Lietuvių Bendruomenės 
XTV Tarybos antroji sesija praė
jo, jos organizatoriai ir dalyviai 
dirbo įtemptai. Atrodo, jog tik
rai reikėjo dar trečiosios dienos, 
kad po įtemptų diskusijų sesijos 
dalyviai gaMr pasimaudyti būtų 
galėję.

St. Vaškys

CLASSIFIED GUIDE
MISCELLANEOUS REAL ESTATE

t ' ELEKTROS ] 
J ĮVEDIMAI - PATAISYMAI <
. Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir- 
,* bu ir užmiesty. Dirbu greitai, garan

tuotai ir sąžiningai.
312-778-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS

AUTOMOBILIO, NAMŲ, SVEIKATOS,^ 

IR GYVYBĖS DRAUDIMAS.,

Agentas Frank Zapolis ir Ofl. Mgr. Auksė S. Kane kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOLIS 

32081/2 West 95th Street ’ ‘ 
Tel. (708) 424-8654 

(312)581-8654

J K 8 CONSTRUCTION
„Shingle" stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, alu- 
miniaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 
tel. 708-969-2658.

------------:----------- »— ------ - n

Verčiame dokumentus ir tekstus iš 
lietuvių kalbos į anglų ir atvirkščiai. 
Spausdiname kompiuteriujietuvišku 
šriftu. Tel. (312) 725-2664, fax (312) 
523-7377.

SŪDYTOS SILKĖS 
IŠ KANADOS!

Užsisakykite šventėms jau dabar! 
20 svarų statinaitė — $33 
8 svarų statinaitė — $19 

Skambinkite:
708-532-5951

arba
708-687-5677 
po 5 vai. p.p. 

Pristatome UPS
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BALTIA EXPRESS CO. LTD.
KALĖDINIAI SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

IKI LAPKRIČIO 14 D.
3782 VVEST 79TH STREET, CHICAGO, IL 60652 

1 800 SPARNAI (1 800 772 7624)

KALĖDŲ ŠVENČIŲ DOVANA - KNYGA 
TIK 3 DOLERIAI.

GAUNAMA „DRAUGE”
ERELIŲ KUORAI. Romanas. Petronėlė Orintaitė. 384 psl. 
ATSIMINIMAI. Mykolas Krupavičius. 364 psl.
IŠ SUTEMŲ | AUŠRĄ. Dr. Antanas Ramūnas. 452 psl. 
BERŽAS UŽ LANGO. Romanas. Dal. Mackialienė. 323 psl. 
KUR BĖGA ŠEŠUPĖ. Pasakojimai ir legendos. Antanas

Skirka. 132 psl.
KRISTAUS KANČIA. Klem. Berntano. Vertė J. Talmantas.

349 psl.
VĖLINĖS. Apysaka. J. Kralikauskas. 165 psl.
MANOJI DZŪKIJA. Atsiminimai. J. Miškinis. 192 psl. 
ŠIAURĖS ŽVAIGŽDĖ. Atsiminimai. Myk. Vaitkus. 297 psl. 
EUROPIETĖ. Romanas. St. Budavas. 173 psl.
MANO PASAULĖŽIŪRA. Kultūrininkų pas. rinkinys. Red. Dr.

Juozas Prunskis. 352 psl.
PRISIKĖLIMAS. Romanas. Alė Rūta. 205 psl.
ATOLAS KAROLŲ SALA. Romanas. J. Gliaudą. 271 psl. 
ANAPUS HORIZONTO. Apysakos. Ava Saudargienė. 189

psl.
KARNAVALO AIKŠTĖJE. Romanas. J. švaistas. 284 psl. 
ANTROJI BANGA. Romanas. O. Nendrė. 202 psl. 
SMILGOS. Apsakymai. A. Giedrius. 204 psl.
KOVOS METAI DĖL SAVOSIOS SPAUDOS. Red. kun. Vyt.

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

INICIALAI PO TILTU. Novelės. Ant. Tulys. 156 psl. 
ŽIEMOS ERŠKĖTIS. Eilėraščiai. Jul. Švabaitė. 86 psl. 
PETRAS KARUŽA. Nekrologai, atsiminimai. Red. Ant.

Vaičiulaitis ir Bern. Brazdžionis. 408 psl.
SAUJA DERLIAUS. Skaitymai augantiems ir suaugusiems.

Paruošė K. Barėnas. 558 psl.
PRADALGĖ, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dal. Literatūros

metraščiai. Red. K. Barėnas.
VARDAI IR VEIDAI, mūsų kultūros istorijoje. Stasys Yla. 345 

psl.

Pastaba. Užsakant knygas paštu, pinigų nesiųsti. Su 
knygomis gausite sąskaitą, kurioje bus pažymėta pasiuntimo 
išlaidos. Illinois gyv. pridedama State Sale tax 8.75% nuo 
knygos kainos.

RE/MAX 
REALTORS 

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

GREIT
PARDUODA

RIMAS L. STANKUS
e *

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

•

t.

i FOR RENT

Modem 2 bedrm. apt. heat, 
stove, refrig. includ.

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

Your ticket 
to a secure 
retirement.
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V I

PADĖKA
Pasaulio Lietuvių Centras, 14911—127th St., Lemont,

IL 60439 širdingai dėkoja visiems centro bičiuliams ir auko
tojams už finansinę paramą 1995 metais. Centras išsilaiko 
ir įvykdo savo įsipareigojimus lietuviškai visuomenei tik su 
aukotojų dosnia pagalba. Paramos susilaukėme iš gerašir
džių aukotojų iš plačios Amerikos, nuo New Yorko iki Kali
fornijos. Negalėdami kiekvienam asmeniškai padėkoti, taria
me vieną bendrą, didelį AČIŪI

Iki 1995 m. spalio 1 d. surinktos aukos:
$1,100.00 Donatas ir Daina Siliūnas.
$1,000.00 Edmund Rimkus
$000.00 Edmundas Ringus.
$500.00 Jim ir Gražina Liautaud.
$400.00 L. ir I. Kriaučeliūnas.
$300.00 Algis ir Violeta Strikas.
$340.00 Thomas ir Dainė Quinn.
$300.00 Vytautas ir Palmira Janušonis, Gytis ir 

Grasilda-Reinys Petkus.
$230.00 Rimantas Blinstrubas.
$200.00 Valdas ir Alma Adamkus, Algis ir Jūra Bakaitis, 

Rimas ir Nijolė Banys, Peter ir Ruth Buchas, Elena Deckys,
V. Dubinskas, Algis ir Vida Jonušas, Peter ir Gene Juodikis, 
George ir Viligailė Lendraitis, Sunlight Committee Lithuanian 
Wortd Community, J. ir I. Makštutis, Virgil ir Ramona Norkus, 
Theo Palis, Edmundas ir Natalija Stukas, Martynas ir Dalia 
Trakis, Juozas ir Marytė Vizgirda, Jonas ir Gertrūda Zabukas.

$190.00 Augustinas ir Marija Laucis.
$150.00 Kęstutis ir dr. Meilutė Indreika Biskis, Antanas 

Dundzila, Kęstutis ir Dalia Ječius, Malvina Jonikas, Julius 
ir Lydia Ringus, Theodore ir Ritonė Rudaitis, Arvydas Vana- 
gūnas.

$140.00 Arūnas ir Irena Draugelis, Vladas ir Aldona 
Stropus, Ada Sutkus, Genovaitė Zaborskis.

$130.00 John ir Ona Rugelis.
$120.00 Tomas ir Rita Kisielius, Bronius ir Gražina 

Mikėnas, V.o. ir l.m. Virkau.
$120.00 Mykolas ir Elena Naujokaitis, Jonas Tamulis.
$115.00 Alexander ir Frances Domanskis, Van ir dr. 

Alina Domanskis, Helen Zemeckas.
$110.00 Kazys Ambrazaitis, Elena Druskis, Gediminas 

ir Leonidą Kazėnas, Vitas ir Regina Kazlauskas, Rūta Kirkus, 
Henris ir Ilona Laucius, Virginia ir Richard Mačiulis, Joseph 
ir Barbara Plikaitis, Ben ir Irene Serapinas, Petras Sūkurys, 
Rimas V. ir Janina Vienužis.

$105.00 Victoria Pikelis.
$104.00 Anthony Zigmentas.
$100.00 Alfonsas ir Marija Aleksiejūnas, Jurgis ir Te

resė Alenskas, Stasys Alisius, Kęstutis ir Shirley Ambutas, 
Eugenijus ir Rima Balčiūnas, Antanas ir Adelė Baltrušaitis, 
Jurgis ir Dana Bendikas, Gediminas ir Roma Bielskus, Algir
das ir Jolita Birutis, Edvardas ir Jadvyga Biskis, Gediminas 
ir dr. Birutė Biskis, Irena ir Gedas Bliūdžius, Gaston Borgoni, 
Anthony ir Wanda Brazdžiūnas, Petras ir Emilia Brizgys, Kos
tas ir Karolina Bružas, Diane M. Bružas, Atty., Algis ir 
Cleopatra Buinevičius, Romas ir Birutė Butkūnas, Kęstutis 
ir Zita Cicėnas, Edward ir Elena čizinauskas, Algirdas ir 
Regina Dapkus, Jonas Diminskis, Dalia Dundzila, Richard 
J. Durbin, Stasys ir Sofija Džiugas, D. ir Yadwiga Giedraitis, 
Alberto ir Laima Glavinskas, Irena Smieliauskas Grandis 
šokių grupė, Mindaugas ir Lydia Griauzdė, Petras ir 
Danguolė Griganavičius, Rimantas ir Regina Griškelis, Frank 
ir Agnės Gudaitis, Rimas ir Audrey Gulbinas, Antanas ir Julia 
Janonis, Jesuit Fathers of Della Strada, Stasys Jokubauskas, 
Bronius Juodelis, Ignas ir Elvyra Juzėnas, Irena Kairys, John 
ir Ina Kasis, John ir Lillian Kašuba, Romualdas ir Elena 
Kašuba, Vida Kašuba, Petras ir Auksė Kaufman, Leonas 
Kazlauskas, Algirdas ir Vida Keblinskas, Vytenis Kirvelaitis, 
Bronė Kizlauskas, Viktoras ir Dana Kochanauskas, Juozas 
ir Giedrė Končius, Raimundas ir Danutė Korzonas, Romas 
ir Baniutė Kronas, Irena Lange, Domas ir Rasa Lapkus, B.k. 
ir Gražina Latoža, Bruno ir Regina Latoža, Eligijus ir Alė Lelis,
Monika Lembertas, Vitalis ir Dana Lembertas, Jurgis ir Ger
da Leskauskas, Edward Leugoud, Dalius Liaugminas, East 
St. Louis Chapter Lithuanian American Community, Lemont 
Chapter Lithuanian Community, Sietuva Lithuanian Scouts 
Association, Robert ir Susan Mačiulis, Tony Mankus, Anta
nas ir Vilią Marchertas, Leonas ir Nijolė Maskaliūnas, 
Vaclovas ir Vanda Mažeika, P. ir A. Meilus, Zenonas 
Mereckis, Sigitas ir Janina Miknaitis, Adele Mirto, Domas ir 
Ada Misiulis, Irena Moroni, Jurgis Motiekaitis, Pranas ir Gin- 
tra Naris, Pilypas ir Elvyra Narutis, c/o Vida Jonušas Neo- 
Lituania, Aldona ir Juozas Palekas, Raymond ir Daiva Pana- 
ras, Giedrius ir Giedrė Penčyla, Algirdas ir Lilija Pivaronas, 
Juozas Prunskis, Leonidas ir Praurimė Ragas, Juzė Ramas, 
Vytas ir Marija Raudys, Antanas ir Asta Razma, Antanas Raz
ma, Sr., Thomas ir Nijolė Remeikis, Marija Remienė, Aleks 
ir Virginia Rimeika, Rimvydas ir Genė Rimkus, Jonas ir Laima 
šalčius, Algirdas ir Aušra Saulis, Gintautas ir Virginia Saulis, 
Rima I. Sėli, Vladas ir Raminta Sinkus, Liudas ir Dalia Slėnys, 
Raymond A. ir D. Slėnys, A. Šležas, Algirdas ir Laima Stepai- 
tis, Dalia ir Stasys Strasius, Stasys Stravinskis, Kęstutis ir 
Rūta Sušinskas, Donatas ir Indrė Tijūnėlis, John R. ir Irena 
Valaitis, Daina Variakojis, Antoinette Viržintas, Romas ir 
Birutė Viskanta, Joseph Vytautas Vizgirda, Liudas Rama
nauskas Vydūno Jaunimo Fondas, R. Witt, Kostas ir Nijolė 
Žalnieraitis, Vytautas ir Stasė Žemaitis, S. Žilevičius, Stan

ley ir Francesca Žymantas.
$90.00 Bronius Krakaitis, Rimvydas Sidrys, Gražutė 

Sirutis.
$75.00 Zigmas ir Maria Dailidė, Jonas ir Gražina 

Rimkūnas.
$05.00 Gražutis ir Audronė Matutis.
$00.00 K. Jablonskis, Ona Ramas.
$55.00 Gražina Kenter.
$50.00 Peter ir Ona Abromaitis, Laima Baltrėnas, Ni

jole Buric, Agota Reiskis Dancy, Irene S. Denihan, Angelika 
Dudėnas. Alphonse Gečas, Reinhotd ir Emmy Gedeit, John

ir Wilma Gustaitis, Victor ir Catherine Juška. Vitas ir Linda 
Kazragys, Allan Konce, Pranas Lekutis, Justinas ir Elena 
Liaukus, Joseph P. Mikelaitis, Povilas Mikšys, Ona 
Naureckas, Joseph ir Elena Pažėra, Rita J. Sabaitie, Victor 
J. Siaurusaitis, Alfonas ir Palmyra Snarskis, Frank ir Helena 
Sorich, Rasa Szepelak, Matt ir Philomene Vilutis.

$45.00 Frank Kozak, Zigmas ir Martha Strazdas.
$40.00 Vytautas Anonis, Wm. ir Jolita Arzbaecher, 

Valdemaras M. Cukuras, Jonas ir Ona Daugirdas, Julius ir 
Irena Gelažius, Vilią Jakaitis, Gint ir Viktoria Juodgudis, 
Leonas ir Stasė Kankus, Linda ir Vitas Kazragys, VValter 
Klosis, O. Kremeris, Danutė Leveckis, Bronė ir Kazimieras 
Markus, c/o Jv Rugelis Melrose Park LB, Alex ir Aldona 
Rukuiža, Vaidotas Šimaitis, John E. VVaylonis.

$33.00 Vladė Abraitis.
$30.00 Jonas ir Albina Butvilą, Taiyda ir Rich Chiapet- 

ta, Valentina ir Joseph Manelis, Bronius Markeliūnas, Jonas 
Rejeris, Stanley ir Jean Rymas, Regina Viliamas-Vilkutaitis, 
Anthony Zigment.

$25.00 Dolores Abderholden, Laima Baltrėnas, Algir
das ir Aldona Brazis, Joseph ir Irma Bukis, Adolfas ir Jadvy
ga Damušis, Arman ir Venice Grantham, L. Griniūtė-Šmulkš- 
tys, Linas ir Dana Gylys Theodore E. Haley, Irena Juskus, 
Ferdinandas ir Vanda Kaunas, Henry ir Pranie Kologe, J. 
Mackson, Virginija Majauskas, Daniel ir Vida Marks, Giedrė 
Mereckis, Victor ir Clare Narušis, Ray ir Dana Norvaišas, B. 
Preikštas, Victor ir Birutė Račkus, Stasys Raila, Algis ir Irena 
Regis, Frank Samanas, Marta M. Trumpjonas, Edward ir 
Marcella Valeska, Fridą ir Eugene Vilkas, Regina Žalnieraitis.

$24.00 Marian Batten.
$20.00 Raymond Alis, Leonas Bagdonas, Vincas 

Baksys, Gintaras ir Marie Dargis, L. A. Galvanauskas, Kazys 
ir Aldona Jankauskas, Viktorija ir Algirdas Karaitis, Jonas ir 
Dana Kaunas, Petras A. Kausteklis, Aras Lintakas, Sofia Mic
kevičius, James ir Christine Ouellette, V. Ramanauskas, 
Kazys Razma, Eugene ir Irena Slavinskas, Kazė Vaičeliūnas.

$19.00 Rapolas Krasauskas.
$15.00 Vladas Abramikas, Aldona Andriulis, John 

Baltadonis, Vyskupas Paulius Baltakis, OFM, Kazys 
Baltrukonis, Joseph' ir Ona Baužys, Rimantas ir Dalia 
Bitėnas, Joseph Dauparas, Peter Gauronskas, Jonas ir 
Birutė Gričius, Vytautas Grybauskas, Charles Gwazdauskas, 
Danguolė Ilginis, Auksė Kane, Aušrinė Karaitis, Alfred ir Irena 
Kleinaitis, Charles Kontryn Rimas Kozica, Karolina Kubilius, 
Anselmo ir Agnės Kudulis, Antanas Kvedaras, Jonas Lukas, 
VValter Markūnas, Vytautas A. Mažeika, Antanas Minelga, 
Robert D. Misch, Vacys Mitkus, Bronius Paliulis, Vytas ir 
Stella Paulionis, Stanley Peškaitis, Juzė Petrauskas, Darius 
ir Lidija Polikaitis, Jonas ir Albina Salys, John J. Siaurušaitis, 
Bronė Šimkus, Vytautas Sinkus, Mečys ir Pranutė Skruodys, 
Povilas ir Zita Sodeika, Olga Statkus, Pijus ir Rita Stončius, 
Emilie Tihansky, Alfonsas Tumas, Aldona Urba, Marija Vait
kus, Vytautas Vygantas, VViIliam Yudiskas, Benedict ir Vita 
Žemaitis, Juozas Žygas.

$14.00 Stasys ir Danguolė Surantas, Bruno Tauras.
$12.00 Katherine Holzvvarth.
$10.00 Ir mažiau Jonas Abraitis, M. Abromaitis, J. 

Agurkienė, Antanas ir Ramutė Alminauskas, Neringa Ambra
zaitis, Joseph ir Rėdą Ardys, Halina Bagdonas, Cecilija 
Balsys, Charles Bartušis, A. ir D. Basiulis, Dalia Bieltz, Elmer 
Blunk, Veronica Bodą, Ona Braslauskaitė, Josephine Bruz- 
gis, Kostas ir Donata Burba, Alfonsas Burchikas, Norman 
Burstein, Marytė Černiūtė, Paulius ir Lori Ann Deveikis, Algir
das ir Stasė Didžiulis, Gediminas Dragūnas, G. Gobis, 
Robert ir Dale Goodin, Josephine Gray, Donatas Greb, Jad
vyga ir Petras Gruodis, Juozas ir Viktorija Gruodis, John ir 
Anele Gumbelevičius, Kerri H art man, Vytautas Jankus, 
George ir Veronika Janušaitis, Sophie Jesunas, Peter Iron 
ir Elena Jokubka, Jiri ir Ana Jonas, A. L. Jurkūnas, Ada 
Juška, Angelina Kardokas, John Kasčiukas, Ida Katinas, 
Jonas Kavaliūnas, Jovita Kerelis, Vytautas Keršulis, Donatas 
Kisielis, Petras ir Daiva Kisielius, Vaclovas ir Adelheid Kiukys, 
Veronika Kiznis, Martynas Kleinaitis, Eugenia Kolupaila, 
Romualdas ir Gražina Kriaučiūnas, Antanas ir Monica 
Krutulis, Anthony Kveselis, Edward ir Genevieve Labuz, 
Marius ir Eglė Laniauskas, Isabelle Laučka, Antanas ir 
Aldona Laurinaitis, Peter Lenk, Jr., Union Pier Lietuvių 
Draugija, Joseph Logan, J. V. Lopatauskas, Pranas ir Rose 
Mačernis, P. Martinkas, C. Melkunas, Victor ir Leokadia 
Milukas, Charles Misiūnas, S. N. Mockus, Victoras ir Aldona 
Naudžius, Marcella E. Nausėda, Jane Jevulis O’Neil, Dalia 
Ondrikienė, John ir Susan Osborne, Vytautas ir Violeta 
Pačkauskas, P. Palub, Vytautas Palubinskas, Clare Petkus, 
Peter Pikturna, Jonas ir Valeria Pleirys, Austrą Puzinas, 
Stasys ir Natalija Rauckinas, Ann Revukas, Vincas ir Ona 
šalčiūnas, Bruno J. Sarocka, Charles V. Sarpalis, Ed. 
Savolskis, John ir Ann Shuma, Edward Simonaitis, Alfredas 
ir Aldona Sirgedas, Veronika Sklerys, Michael Slakis, K. 
špakauskas, Kostas ir Vida Stankus, Leticia Stark, Vladas 

Staskus, S. Strasevičius, Gustaf Strom, Cynthia Subach, An
tanas ir Apolonia Tuskenis, Bronius Užusienis, Rimas Vaičai
tis, Mykolas ir Mečislovą Vaišvila, L. Vaitkus, Apolinaras 
Varnelis, Jurgis Vidžiūnas, Helen ir Howard VVelsh, Mary 
VVysocki, George Zadjeika, Margaret ir Joseph Žalis, R. 
Zalubas, Pranas Zundė, Gintaras Baukus, C. Cipkus- 
Maniscalco, Alg. ir M. Boreišis, Lynn Abromaitis, Evelyn P. 
Augustine, Vladas Bačiulis, Adelaida ir George Balbata, C. 
V. Baltramaitis, Jonas ir Helen Balys, Eleonora Bareikis, Eve 
Bates, Kazimiera Campe, Victor Chainas, Mary Cojean, 
Zigmas Dičpinigaitis, Julie Diksas, Rimas Gajauskas. Flo- 
rence Gomez, Zigmas Grybinas, Ed Inovskis, Bemice Jokū
baitis, Albert Juozapavičius, Julius A. Jutt, Genovaitė Kauf- 
manas, D. Kazlauskas, Jonas ir Lucy Kilčiauskas, John 
Lemish, T. Linartas, Michael ir Irena Macys, William J. 
Markalonis, V. L. Mileris, Robert Novak, Marija ir Henry Paš
kevičius, Adeline Petraitis, Aleksandras A. Pužauskas, V. E. 
Rack, C. ir E. Ramanauskas, Vytautas Rūtelionis, Viktoras 
ir Ona Samatauskas, Albin Skukas, Elizabeth M. Snyder, 
Jonas Stapulionis, Vytautas ir Lidija Strazdas, Remigijus

Lithuanian Mercy Lift organizacijos nuolatinė darbuotoja Viligailė Lendraitienė (kairėje) su Hai 
ti gydytojais, kurie vadovauja Center of Development and Health programai, šį rudenį su 
AmeriCares grupe besilankant Haiti; dr. Ivan Labissiere, dr. Joseph Marzonka ir Sophie 
Ruttenberg.

NAUJAS LEIDINYS
Lietuviškų knygų lentynoje 

neseniai pasirodė nedidelės 
apimties naujas leidinys. Ne 
romanas, ar užsisvajojusio žmo
gaus pasaka, o mūsų laikų vie
na dokumentinė apybraiža, pa
vadinta „Žydėjusi veikla”. 
Redaktorius — Andrius Miro
nas. Tiražas — 150 egzemplio
rių. Išleido Lietuvių tautinio an
samblio dalyviai — veteranai, 
kurių nemaža dalis (iš tremtinių 
stovyklų) emigravo į Kanadą, 
Jungtines Amerikos Valstijas, 
Australiją. Leidinio pratarmėje, 
Lietuvių tautinį ansamblį 
prisimenant po 50 metų, red. 
Andrius Mironas vaizdžiai api
būdina šio leidinio svarbą, kaip 
vertingą istorinę buvusios et
ninio idealizmo veiklos medžia
ga
Leidinys gausiai iliustruotas? 

nuotraukomis, ansamblio vado
vų biografinėmis žiniomis, 
prisiminimų atpasakojimais, 
atliktų koncertų, teatrinių mon

tažų, autentiško folkloro 
vaidinimų statistika. Lietuvių 
tautinio ansamblio istoriniai 
bruožai išdėstyti, prisilaikant 
įvykių eigos nuo pat vokiečių 
okupacijos, kada režisierius 
Gasparas Velička ir muzikas 
Jonas Švedas, greičiausia 
skausmingos desperacijos 
apimti, „sukūrė visiškai naują 
lietuvišką sceninį žanrą, tamp
riai susijusį su Vilniaus fil
harmonija, ir turėjo šimtus 
spektaklių visoje Lietuvoje”, 
rašo red. Mironas.

Tai buvo tikras tautinės są
monės atgimimas! Okupantai 
vokiečiai ansamblį tuojau 
uždarė; netrukus po to kilo ka
ras su sovietais. Pabėgę nuo 
fronto linijų, susibūrė jauni ir 
patys geriausi vadovai, keletas 
to paties ansamblio Vilniuje 
dalyvių ir atnaujino buvusį 
sėkmingą, patrauklų lietuvybės 
palaikymo žanrą tokiais pat pa
grindais. Per savo gyvavimo 
veiklos metus susilaukė lygiai 
tokio pat pripažinimo ir išeivijos

publikoje.
Red. Andrius Mironas, at

rinkęs medžiagą iš užsilikusių 
šaltinių apie LT ansamblio va
dovus, administraciją, atskirus 
dalyvius, darbo sąlygas besi
ruošiant naujiems pastatymams 
bei gastrolėms po tremtinių 
stovyklas Vokietijos zonose, 
viską sistemingai sugrupavo, 
stengdamasis nepraleisti reikš
mingų smulkmenų. Yra nuo
monių, kad čia sutelkta ne vien 
sentimentalūs prisiminimai, 
daugiau tautinės dvasios poten
cialas, iš kurio per išeiviją plū
do tolimesnė lietuvybės palai
kymo banga tautinio meno 
kryptimi, tais pačiais šuoliais 
atsikartojo „Rugučiai”, „Kal
velis”, „Lenciūgėlis” kelių 
generacijų grupėse. Ir tai nepa
prastai džiugu!

A.|A.
JONAS VILIMAS

Gyveno Chicagoje, Marųuette Parko apylinkėje daugiau 
kaip 50 metų.

Mirė 1995 m. spalio 31 d., sulaukęs 85 metų.
Gimė Lietuvoje.
Nuliūdę liko: duktė Milda Minkevičienė Lietuvoje. 
Laidotuvės buvo privačios. Jomis rūpinosi adv. Jonas

Gibaitis.

A.tA.
JULIJA VAILOKAITYTĖ 

ŠAULIENĖ, M.S.W.
Mirė 1995 m. lapkričio 6 d.
Gimė Lietuvoje, Aleksote ir gyveno Čikagoje.
Nuliūdę liko seserys Lietuvoje: Aldona ir Teresė su 

šeimomis, brolis Domas Vailokaitis su šeima, Los Angeles, 
a.a. brolio Algimanto vaikai — Algimantas ir Angelika; a.a. 
dėdės Jono Vailokaičio vaikai — Danutė, Birutė, Ramutė ir 
Jonas su šeimomis; a.a. brolio Juozo žmona Julija su šeima; 
pusseserės — Marytė Polteraitienė Floridoje, Stasė Bublienė 
Detroite; giminaitis Ignas Medžiukas su šeima Kalifornijoje 
ir velionei buvę labai artimi — pusseserė Aldona ir pusbroliai 
Marijus, Jurgis ir Aurelijus Prapuoleniai bei kiti giminės 
Lietuvoje ir Amerikoje.

Velionė buvo aktyvi LB Soc. Reikalų Taryboje, Lietuvos 
Dukterų Draugijos valdybos narė; įsteigė ir sėkmingai vado
vavo „Caritas” talkininkų būreliui Čikagoje; buvo viena iš 
„Lietuvos Vaikų Vilties” steigėjų; dirbdama Čikagos miesto 
Socialinių Reikalų Rūpybos departamente, išnaudojo visas 
galimybes padėti naujai iš Lietuvos atvykuaiems sveikatos 
reikaluose.

Velionė pašarvota trečiadienį, lapkričio 8 d. nuo 3 iki 9 
v.v. Petkus Marųuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. Atsi
sveikinimas 7 vai. vakaro trečiadienį.

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, lapkričio 9 d. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto bus atlydėta į Ali Saints-St. Anthony parapi
jos bažnyčią, 518 W. 28 PI, Chicago, kurioje bus aukojamos 
10 vai. ryto gedulingos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių 
velionė bus palaidota Tautinėse lietuvių kapinėse.

Vietoje gėlių, velionės pageidavimu, aukoti šv. Mišioms 
arba Lietuvos Jėzuitų Kaune ir Vilniuje gimnazijoms per T. 
Jėzuitus Čikagoje.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

i
Nuliūdę seserys, brolis, brolienė, pusbroliai ir kiti 

giminės.
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus/Donald M. Petkus. 

Tel. 312-476-2345 arba 800-994-7600.

Sužiedėlis, Adele M. Svvanson, Vytautas ir Stefa Vaikutis, 
Vytautas Vanagas, S. ir D. Vanagūnas, Nijolė Varnas-Warn, 
Raymond Vitaitis, Mary Zipkas, Gražina ir Frank Gayes, 
Kazimiera C. A. Gudukas, Algis Vydas, Joan Augustine, Ida 
D. Milbut, A. Pesys, Edward Tkacik, Onutė ir Rene Fielding, 
Petras Miliauskas, Vitalis ir Modestas Umbrasas, Algiman
tas Urbutis, Algis Zaparackas.
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Leidinys „Žydėjusi veikla” su
rinktas gerame popieriuje, 
aiškiu raidynu, neperkrautais 
eilutėmis, puslapiais, atpažįs
tamomis nuotraukų reprodukci
jomis. Tekstai informatyvūs, iš
baigti, be perdėtų liaupsėjimų 
ar ištęstos panegirikos. Perduoti 
LT ansamblio pradžios įvykiai, 
sunkumai, varginga aplinka, 
pasišventimo ir energijos ryšiai, 
šio kolektyvo būdingumą nu
šviečia, kaip išskirtinai tvirtos 
artistiškos moralės vienetą tarp 
daugelio panašių tremties 
kelionėje.

Leidinys surinktas neįprastu 
būdu — iš plastikos padarytų 
kabinių skersine; pirmasis 
lapas su pavadinimu „Žydėjusi 
veikla” papuoštas LT ansamblio 
emblema (dail. Edvardo Kra
sausko kūrinys), įsikūrimo ir 
šiuo leidiniu atkūrimo datomis 
1945-1995. Paskutiniame pusla
pyje patalpintas Vokietijos 
žemėlapis su paženklintais 
miestais, kuriuose vyko an
samblio koncertai-spektakliai. 
Be abejo, tai parodo ir mūsų 
tremtinių buvusias stovyklas 
gyvenvietes. Ir pradžios, ir pa 
baigos lapai apsaugoti perma
toma plastika.

Leidinys nėra taip pat ir įpras
tinio formato, kiek didesnis, la
bai švariai, skoningai sugrupuo
tas, savo išvaizda estetiškai 
gražus. Redaktorius Andrius 
Mironas čia įdėjo daug širdies, 
daug pastangų bei atidumo. Ne
abejotinu talentu rašytojas An
drius Mironas, Lietuvių tau
tinio ansamblio veiklos su
rinkta ir sudėliota medžiaga, 
iškėlė tų laikų etninio gajumo 
požymį.

„Žydėjusi veikla” gyvos palik 
tos gimtosios žemės atgarsiais 
ramino sopulį, saugojo visus nuo 
nevilties.

Stasė Klimaitė Šimoliunienė
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DRAUGAS, trečiadienis, 1995 m. lapkričio mėn. 8 d

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
„Draugas” nuolat rodo pa

lankumą ir remia lietuvišką, 
ypač labdaros Lietuvai, veiklą, 
ne tik žodžiais, bet ir kon
krečiais darbais: spausdiname 
tos veiklos žinutes, reklamuo
jame renginius ir pan. Praėjusį 
šeštadienį (lapkričio 4 d.) ruoš
tajam Lithuanian Mercy Lift 
pokyliui, kuriuo buvo sten
giamasi surinkti kiek pelno, 
kad būtų galima pasiųsti Lietu
voje džiova sergantiems vaiku
čiams vaistų, laimėjimų šuliniui 
„Draugas” padovanojo vienų 
metų prenumeratą.' Džiaugia
mės, kad ją laimėjo čikagietis 
pensininkas Juozas Proškus, 
kuriam „Draugas” bus pradėtas 
siuntinėti. Sveikiname laimė
jusį, žinodami, kad jis šia 
dovana galės džiaugtis visus 
metus.

I
Violetos Rakauskaitės kon

certe, kuris vyks lapkričio 19 d., 
12:30 vai. p.p., Pasaulio lietuvių 
centre, Lemonte, išgirsime 
pirmosios lietuvių kompozitorių 
generacijos, ieškojusios savito 
tautiško stiliaus estradinei 
muzikai, sukurtas dainas. Jų 
būdingiausias bruožas — melo
dingumas; esmė — jausmai, ku
riuos V. Rakauskaitės vokalinis 
talentas, suderintas su judesiu 
ir mimika, ypač puikiai iš
reiškia.

Prof. Leonardas Šimutis
įeina į a.a. konsulo Petro Dauž- 
vardžio 100 metų gimimo su
kakties minėjimo rengimo 
komitetą. Minėjimas bus lap
kričio 12 d., 3 vai. p.p., Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejaus 
„Gintaro” salėje. Programoje 
bus parodyta ir Petro Daužvar- 
džio biografinis filmas. Visus 
dalyvauti maloniai kviečia 
ALTas.

Kaip skelbiama Švč. M. Ma
rijos Gimimo parapijos biule
tenyje (lapkričio 5 d.) toje 
parapijoje ruošiasi susituokti 
Andrea Kabliauskaitė ir Mi- 
chael Galvin.

„Sietuvos” skautininkių ir 
vyr. skaučių draugovės suei
ga penktadienį, lapkričio 17 d., 
7 vai. vak. vyks pas sesę Ramo
ną Kaveckaitę. Visos narės 
prašomos dalyvauti.

Nauji choristai laukiami ir 
kviečiami įsijungti į Švč. M. Ma
rijos Gimimo parapijos chorą, 
dar labiau praturtinant šį 
galingą, skambų chorą. Repe
ticijos vyksta trečiadieniais, 7 
vai. vak., parapijos salėje. Suin
teresuoti prašomi atsilankyti į 
repeticijas.

x Apolonija Vitkuvienė, 
Hartford, CT globoja našlaitę 
Rasutę Lietuvoje. Pratęsdama 
globą kitiems metams, atsiuntė 
$150. Dėkojame! „Lietuvos 
Našlaičių globos” komitetas, 
2711 W. 71 St., Chicago, IL 
60629.

(sk)

DAUGVILŲ DARBŲ 

SALONAS

Cheryl ir Marius (Daugvila), 
studijavę meną Illinois univer
sitete, baigė „Industrial De- 
sign” skyrių. Studijų pažintis ir 
draugystė atvedė į diplomų iš
kilmes, nuvedė ir prie altoriaus, 
šeimos židinį sukurti. Menas 
surišo abu dviguba meile. Tai 
buvo prieš dešimt ar daugiau 
metų.

Šiandien jiedu yra pramonin
kai, ką patvirtina ir vardas 
„Cheryl D & Co.”, 1 W. Harris 
Avė., La Grange, IL. — jų darbų 
salonas. Čia gali matyti įvairių 
rūšių virtuvės ir vonios kabine
tų, kurie lenktyniauja vienas su 
kitu įvairiais stiliais, iš skirtin
gų medžių rūšių pagaminti.

Apie C. ir M. Daugvilus rašė 
abu Čikagos didieji dienraščiai 
ir priemiesčių spauda. Trum
piau ir ilgiau rodė jų saloną ir 
televizija, o gruodžio mėnesį 
„Cable” televizija parodys — 
nuo projektų stalo ir gamyklo
je atliktų darbų.

„Chicago Tibune” rašo, kad 
Cheryl turi 18 metų patyrimą 
(nuo gimnazijos suolo) kabinetų 
projektavimui. Namų statyto
jams ji žinoma net keliose valsti
jose. Didelių namų savininkai 
virtuvės ir vonios kabinetams 
skiria nuo 10 iki 20 nuošimčių 
namų vertės. Kai Cheryl susi
tinka su užsakytojais ir pa
ruošia projektus, tai Mariaus 
vedama gamykla projektus pa
gamina. Salone yra pagal Ma
riaus projektus padaryti kabine
tai. Jis taip pat gali pasidžiaugti 
ilgų metų praktika, nuo eitų 
pirmųjų žingsnių žinomo skulp
toriaus Jurgio Daugvilos studi
joje, nuo pirmųjų čia atliktų 
darbų. Čia gimė jo meniški 
polinkiai, čia prasiskleidė 
meniški žiedai.

Jei užsakytojui labai patinka 
Cheryl paruoštas projektas, bet 
„doleris nesutinka”, tuomet, 
kaip Marius pasakė amerikietei 
žurnalistei, jis pasiūlo „vidurio 
kelią”, kad ir doleris šypsotųsi 
ir užsakovas būtų laimingas”. 
Jis perprojektuoja turimus ar 
nusipirktus kabinetus, perdirba 
juos savo gamykloje, kad gra
žiau, meniškiau atrodytų.

V.K.

Jaunimo centro metinė 
vakarienė, jau 38-toji iš eilės, 
bus gruodžio 3 d., prasidės šv. 
Mišiomis 3 vai. p.p., o vaka
rienė, meninė programa ir lai
mėjimų traukimas bus 4 vai. 
p.p. Visuomenė prašoma šią da
tą pasižymėti ir rezervuoti gruo
džio 3 d., sekmadienio, popietę 
Jaunimo centrui, kurio išliki
mas turi gyvybiškos reikšmės ir 
Čikagos lietuviškosios visuome
nės veiklai.

Panevėžiečių klubo Čika
goje metinis narių susirinkimas 
bus šį sekmadienį, lapkričio 12 
d., 12 vai., Jaunimo centre. Šv. 
Mišios už mirusius narius bus 
aukojamos 11:15 vai. r. Jėzuitų 
koplyčioje. Susirinkime klubo 
narys Pilypas Narutis kalbės 
apie 1941 m. sukilimą. Visi na
riai susirinkime ir pamaldose 
kviečiami dalyvauti.

Zenonas Šukys, Chicago, IL., 
siųsdamas „Draugo” prenume
ratos mokestį, laiško redakcijai 
ištraukoje rašo: „Esu pen
sininkas ir pinigus, kurių reikės 
ateityje, uždirbau prie sunkių 
sąlygų, bet kadangi Jūs turite 
tokią nuostabią redaktorę 
Danutę Bindokienę, aš aukoju 
100 dol. Esu aukojęs Draugo 
fondui, kad Danutė dar ilgus 
metus galėtų redaguoti.” Ir kaip 
nesidžiaugti tokiais nuoširdžiais 
žodžiais, dėkojame už auką ir 
tikime, kad jo norai išsipildys.

Švč. M. Marijos Gimimo pa
rapijoje veikiančios Šv. Vardo 
draugijos nariai kartu dalyvaus 
šv. Mišiose sekmadienį, lapkri
čio 12 d., 8 vai. ryte. Po Mišių 
bus trumpas susirinkimas ir ka
vutė parapijos salėje. Kviečiami 
ir kiti parapijos vyrai jungtis į 
šią kilnią draugiją.

Ona ir Jonas Gradinskai,
Chicago, IL. prie ankstyvesnių 
$400.- įnašų Draugo fonde, ru
dens vajaus proga juos papildė 
$600.- ir tapo Draugo fondo 
garbės nariais. Prie čekio pri
dėtame laiške rašo: „Tegu bus 
tūkstantis! Kad taip ir būtų, 
siunčiame trūkstamus $600.- 
Kad fondo vadovai ir toliau su 
entuziazmu ir neatleidžiamai, 
kaip ligi šiol, dirbtų, kad visi 
‘Draugo’ draugai būtų draugiš
ki savo geriausiam draugui — 
‘DRAUGUI’ ”.

Geriesiems „Draugo” drau
gams ir dideliems Draugo fon
do rėmėjams O. J. Gradinskams 
nuoširdžiai dėkojame.

Redaguoja J. Plačas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 65th Place, Chicago. IL 60629

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS
2649 W 63 St, Chicago, IL 60629 

Tel. (1-312) 77b-5162 
14325 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 

Tel. (708) 301-4866
Valandos pagal susitarimu

Mariaus ir Cheryl Daugvilų salono atidaryme (ifi kairės): adv. Vytenis Lietuv
ninkas, Marius ir Cheryl Daugvilai.

Advokatas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avė. 

Chicago, IL 60629

Tel. 1-312-776-8700
Kriminaline Teisė

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63th Street 
Chicago, IL 60629

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

Valandos pagal susitarim4

x TRANSPAK praneša: 

„Storiausias ir seniausias medis 
Lietuvoje, Stelmužės ąžuolas, 
auga Zarasų rąj. Jo aukštis apie 
23 metrai, apimtis apie 13.5 
metro. Miškotyrininkų nuomo
ne, medžiui apie 1,500 metų”. 
Siuntiniai ir komercinės siun
tos į Lietuvą, maisto siuntiniai. 
TRANSPAK, 2638 W. 69 St., 

Chicago, IL, tel. 312-436-7772.

(ak.)

x Parduodu naują elektroni
nę, lietuvišku raidynu mašinė
lę. Kainą $220 US su pasiun
timu. St. Prakapas, tel. 
416-233-4486, Kanada.

(sk)

x VALANDĖLĖ „MIST 
KA”, gruodžio 17 d., 12:00 ve 
p.p., „Lietuvių dailės muziejuj 
Lemont, IL. Pernai buvo „Mi 
zikos ir poezijos valandėlė”, 
šiais metais jungiasi lietuviai 
orientalai atlikti koncerti 
kurio pajamos skiriamos parer 
ti našlaičius, vaikus su negali 
ir daugiavaikes šeimas Lieti 
voje. „Saulutė”, Lietuvos vaik 
globos būrelis, maloniai visi 
kviečia ateiti į įdomią dvasini 
atgaivos valandėlę ir savo ats 
lankymu Šv. Kalėdų prog 
parodyti širdį vargstantien 
Lietuvos vaikams.

DARIUS IR GIRĖNAS

Jie buvo lietuviai ir labai 
mylėjo Lietuvą. Jie norėjo, kad 
visas pasaulis žinotų, kas ir kur 
yra Lietuva. Jų lėktuvas vadi
nosi „Lituanica”. Jie norėjo 

Lietuvai atvežti pasaulio garsą. 
Labai gaila, kad jų lėktuvas 
buvo nušautas nepasiekęs Lie
tuvos.

Marius Hauser,
Bostono lit. m-los 

mokinys.

PIKTOJI PAMOTĖ 

(Legenda - pasaka)
(Pabaiga)

Pamotė naktį su savo vyru nu
tarė vyresniąją savo dukterį 
išvežti į girią, gal ir ji iš tos 
dosniosios ponios gaus tokį 
puikų kraitį. Našlaitę nutarė 
nuskandinti ir jos gėrybes paim
ti kraičiu savo tikroms duk
terims.

Prašvitus, tėvas išvežė į mišką 
savo vyresniąją dukterį, neva 
uogauti, ir paliko, bet tuo tikslu, 
kad ji ten turtus rastų.

Atėjo vakaras, nusileido 
saulė, o duktė dar vis negrįžta 
iš miško su kraičiu. Vidurnak
ty subraškėjo ratai ir vežimas į 
kiemą įvažiavo. Motina išbėgusi 
klausia:

— Kaip pasisekė tau, dukrele, 
ar turi kraitį?

— Turiu, bet labai bjaurų: 
arkliai ir karvės liesi kaip 
šakaliai, vos ne vos namo mane 
parvežė. Neverta buvo nei eiti 
į girią dėl tokių niekų, kad net 
gėda kitiems pasirodyti.

Duktė, labai supykusi, išlipo 
iš vežimo. Jos motina jai pri
tarė... Tą pačią minutę arkliai 
virto tigrais, o karvės — baisiais 
vilkais. Skrynios su trenksmu 
atsidarė ir iš jų išlindo dideli 
žalčiai bei kitokios bjaurybės. 
Tuojau tos visos baisybės už
puolė bjaurią pamotę su dukte
ria ir jas sudraskė, prarijo.

Našlaitė liko laiminga ir 
gyva. Ištekėjo, gražiai gyveno ir 
visą laiką, už dėkingumą Dievo 
Motinai Marijai.meldėsi.

ĮDOMŪS MOMENTAI

Kai audros metu šešto 
namelio stovyklautojai ant 
pilvų slidinėjo aikštėje, buvo 
labai smagu. Sporto diena irgi 
buvo labai įdomi. Visi sportavo 
ir juokavo.

Jonas Kriščiūnas, 6 nam.

Mano įspūdingiausias mo
mentas 1994 „Neringos” sto
vykloje buvo, kai mes naktimis 
atlikome filosofines diskusijas 
su mūsų vadovu Linu Černaus- 
ku.

Gintas Neimanas, 6 nam.

Mano juokingiausias „Nerin
goje” momentas buvo, kai aš ir 
Siga sporto dieną įšokome į 
tvenkinį su visais drabužiais.

Gabija Radžiūtė, 12 nam.

Mano maloniausias momen
tas „Neringos” stovykloje buvo, 
kai aš buvau gaisrininkų ko
mandoje ir mes laimėjome spor
to dieną.
Kristina Hampton, 11 nam.

Visi 1994 metų „Neringos” 
stovyklos stovyklautojai.

(„Neringa” 1994, 25 metai)

IŠ STOVYKLOS 
GYVENIMO 

Pirmadienis

Laužas buvo labai smagus. 
Mes visi sukūrėme vaidinimė
lius. Mūsų vaidinimas buvo apie 
medžiotoją Kanadoje. Du me

Ir liepos karštyje, ir lapkričio ūkanose Jis saugoja Lietuvos žemę.
Nuotr. Juozo Kregždžio

GALVOSŪKIO NR. 10 
ATSAKYMAS

1. Pirštų atspaudais domėjosi 
senovės kinai, japonai, babilo
niečiai, asirai, graikai, bet 
vakarų Europa į tai savo dėmesį 
atkreipė tik 19 šimtmečio pa
baigoje. Čia pasidarbavo pran
cūzas Alphonse Bertillon ir du 
anglai E.R. Henry ir ypač Fran
cis Galton, parašęs 1892 m. 
knygą „Finger Prints”. (L.E. 
4-246, Boston, 1954; 23-55, 
Boston, 1961. Tarptautinių žo
džių žodynas, 146 psl., Vilnius, 
1969; Illustrated World Encyclo- 
pedia, p. 615, N.Y. 1966; E. Brit. 
9-277-280, Chicago, 1968). 2. Šv. 
Rašte pirmą kartą užtinkame 
žodį Izraelis pradžios knygoje 
(32:28). 3. Žodis „rotušė yra ki
lęs iš lenkų „ratusz”. 4. Žodis 
„Seimas” taip pat lenkiškas — 
„sejm”. 5. Žodis „parlamentas” 
yra atkeliavęs iš Vakarų 
Europos: vokiškai — Parlament, 
angliškai — Parliament, 
prancūziškai — Parlement 
(parler — kalbėti).

GALVOSŪKIS NR. 28

džiotojai nuvyko į Kanadą ir 
sutiko mešką. Jie išsiskyrė. Po 
kiek laiko medžiotojas surado 
laivą, kuriame gulėjo meška. 
Meška pradėjo medžiotoją vytis, 
bet indėnas ją nušovė. Taip 
baigėsi pasaka. Buvo ir kitokių 
vaidinimų, štai keletas: apie 
„Zuper” bulvę ir apie tris 
kiaulytes. Laužo metu mes dai-

GALVOSŪKIO NR. 6 
ATSAKYMAS

navome, buvo įdomūs šūkiai. 
Rasa Dovilaitė, 9 būrelis.

JAS 1995 metų stovykla. 
(„Keliaujame per pasaulį”)

GALVOSŪKIS NR. 26

(Žiūrėkite taškuotą brėžinėlį)

Žiūrėkite brėžinį.

GALVOSŪKIO NR. 7 
ATSAKYMAS

• • • • • • • •

• • • • • •

• • • r • •
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Sujungę visus taškus, nepa-

keldami rašiklio, gausite jums

(Žiūrėkite raidę E)-

gerai žinomus tautinius simbo
lius. Kiekvieną tašką galima 
paliesti tik vieną kartą.

(5 taškai) 
Atsiuntė Antanas Petrulis

GALVOSŪKIS NR. 27

1. Alkti — kalti, 2. alus — 
sula, 3. aktas — takas, 4. anga 
— gana, 5. anglas — langas, 6. 
anot — tona, 7. audra — rauda, 
8 ausis — sausi, 9. avis — savi, 
10. asla — sala.

GALVOSŪKIO NR. 8 
ATSAKYMAS

Žiūrėkite brėžinį.
3
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(Žiūrėkite piešinėlį)

Apskaičiuokite šios bažnyčios 
bokšto aukštį nuo pagrindo iki 
kryžiaus viršūnės. Iki pirmųjų 
bokšto langų yra 100 pėdų. Ir 
arti tikslumo atsiųsti spren
dimai bus užskaityti.

(5 taškai)

I raidės E langelius įrašykite 
raides, iš kurių susidarys žo
džiai pagal duotas reikšmes: 
skersai: 1. Spygliuotas medis. 
2. Senovės karo ginklas. 3. 
Laikas prieš saulės tekėjimą. 
Žemyn: 1. Ankstyvo pavasario 
gėlė.

(5 taškai)
GALVOSŪKIS NR. 29

Sudarykite žodžių laiptelius.
Visi žodžiai turi prasidėti su 

raide „B”. Kiekvienas sekantis 
žodis turi vieną raidę daugiau, 
kaip prieš einantis. Visi žodžiai 
turi būti vartojami žmonių šne
kamojoje kalboje. Laipteliai iki 
10 žodžių — 5 taškais vertinami, 
daugiau negu 10 žodžių — 10 
taškų.

GALVOSŪKIS NR. 30

Vyresnieji sprendėjai, naudo
damiesi literatūra, atsakykite į 
šiuos klausimus: 1. Krokuvos 
(Lenkijoje) katedroje yra mato
mas didingas Jogailos antkapis
— sarkofagas. Ant kokios „pa
galvės” ilsisi karaliaus galva? 2. 
Dabartinio Lietuvos prezidento 
vėliavoje yra sparnuotas liūtas
— grifas ir sparnuotas unikor- 
nas. Nuo kurio laiko Lietuvos 
valdovai pradėjo puoštis heral- 
diškai simboliniais liūtais? 3. 
Skaitydami Lietuvos istoriją, 
užtinkame žodį „etmonas” — 
„hetmonas”. Ką šie žodžiai 
reiškia? 4. Kiek šiandieną 
Lietuvoje yra dirbančių moksli
ninkų ir mokslo daktarų, kurie 
turi teisę dėstyti aukštosiose 
mokyklose? 5. Apie ką Šv. 
Raštas anksčiau prasitarė: apie 
katę, ar apie šunį? Už visus 
teisingus ir pilnus atsakymus — 
10 taškų, o už trumpus ir apy
tikrius — 5 taškai. Atsiuntė 
kun. dr. E. Gerulis.
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