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Seimas atmetė interpeliaciją 
R. Vaitekūnui

Vilnius, lapkričio 29 d. 
(AGEP) — Seimas slaptu balsa
vimu antradienio vakarą atme
tė nutarimą dėl nepasitikėjimo 
vidaus reikalų ministru Roma- 
siu Vaitekūnu. Už jo atstaty
dinimą balsavo 44 opozicijos 
nariai. Nepasitikėjimui pareikš
ti pritrūko 27 balsų.

Laikydamiesi lapkričio 27 d. 
LDDP posėdyje priimtos reko
mendacijos, beveik visi šios 
frakcijos nariai nebalsavo. Slap
tu balsavimu prieš nepasitikė
jimo pareiškimą balsavo devyni 
Seimo nariai. Trys balsavimo la
peliai pripažinti negaliojantys.

Svarstymo metu trijų mažųjų 
Seimo opozicinių frakcijų — 
demokratų, tautininkų bei poli
tinių kalinių ir tremtinių 
„Laisvės” frakcijų — pateiktą 
nepasitikėjimą ministru parėmė 
visos opozicinės dešiniosios 
frakcijos bei socialdemokratai.

Tačiau daugumos neturinčios

Konstitucinis teismas spręs 
ginčą dėl ministro

Vilnius, lapkričio 29 d. 
(AGEP) — Valdančioji partija 
atmeta opozicijos tvirtinimus, 
kad vidaus tarnybos generolo 
Romasio Vaitekūno buvimas vi
daus reikalų ministru pažeidžia 
Lietuvos Konstitucijos 141 
straipsnį.

LDDP frakcijos narys Vladas 
Būtėnas trečiadienį spaudos 
konferencijoje Seime teigė, kad 
atsakymas yra pačiame Konsti
tucijos straipsnyje. Jame, be 
kita ko sakoma, kad „neišėję į 
atsargą krašto apsaugos siste
mos, policijos ir vidaus tarnybos 
karininkai... negali būti Seimo 
nariais ir savivaldybių tarybų 
nariais. Jie negali užimti ren
kamų ar skiriamų pareigų civi
linėje valstybinėje tarnyboje”.

V. Būtėnas opozicijos teigi
nius, kad R. Vaitekūno buvimas 
ministru pažeidžia Konstituciją, 
pavadino partijų ginču. Tokiu 
atveju, sakė jis, kuri nors po
litinė jėga galėtų kreiptis į 
Konstitucinį Teismą, ir teismas 
tai išaiškintų.

Sutarta dėl paskolos Vilniaus 
vandenvalai modernizuoti

Vilnius, lapkričio 22 d. 
(AGEP) — Danijos bankas „Uni- 
bank”, Lietuvos Akcinis Ino
vacinis Bankas ir specialiosios 
paskirties UAB „Vilniaus van
denys” pirmadienį pasirašė tri 
šalę sutartį dėl 68 milijonų Da
nijos kronų (apie 50 milijonų li
tų) paskolos, skirtos Vilniaus 
miesto nutekamųjų vandenų 
valymo įrenginiams moderni
zuoti. Ši paskola bus teikiama 
per Lietuvos Akcinį Inovacinį 
Banką, o jos grąžinimą dar šį 
pavasarį garantavo Lietuvos vy
riausybė.

Kaip BNS korespondentui sa
kė specialiosios paskirties UAB 
„Vilniaus vandenys” generali
nis direktorius Arūnas Makaus
kas, projekto finansavimas ir jo 
vykdymas prasidės jau šiemet ir 
tęsis iki 1998 metų. Tik po to 
bus pradėtas skaičiuoti paskolos 
grąžinimo terminas.

Vandens valymo įrenginiai 
bus modernizuojami trimis 
etapais — nuo pakeitimo dalies 
esamos vandens valymo įrangos 
iki iš esmės naujų technologijų 
(diegimo, kuris leis 28% suma
žinti valymo įrengimų operavi-

opozicinės frakcijos negalėjo 
tikėtis priversti vyriausybę at
sistatydinti, jeigu už tai 
nebalsuotų bent dalis valdan
čiosios frakcijos atstovų.

Prieš dvi savaites, valdančioji 
frakcija nebalsuodama sužlugdė 
opozicinių frakcijų mėginimą 
atstatydinti visą vyriausybę. 
Tuomet už jos atstatydinimą 
balsavo 57 Seimo nariai.

Ministro R. Vaitekūno at
sistatydinimo interpeliacijos 
autoriai siekė dėl, jų vertinimu, 
grėsmingai blogėjančios krimi
nogeninės padėties.

Vidaus reikalų ministras at
metė visus jam pateiktus kal
tinimus, o svarstymo metu pa
ragino Seimą pratęsti preven
cinio sulaikymo įstatymą, kuris, 
pasak R. Vaitekūno, buvo efek
tyvi ir laiku panaudota priemo
nė prieš banditizmą ir teroriz
mą.

Seimo pirmininko pavaduoto
jas ir LDDP frakcijos seniūno 
pavaduotojas Juozas Bernatonis 
pirmadienį žurnalistams sakė 
esąs pasiryžęs apginti R. Vaite
kūno antpečių ir ministro port
felio suderinamumą Konstituci
niame teisme ir įrodyti, kad jo 
buvimas vidaus reikalų minist
ru nepažeidžia Konstitucijos.

Tuo tarpu konservatorių frak
cijos narys Egidijus Jarašiūnas 
kitoje spaudos konferencijoje 
trečiadienį, pacitavęs 141 
Konstitucijos straipsnį, sakė, 
kad Konstitucija nepažeista 
būtų tik tuo atveju, jeigu vy
riausybė yra karinė organizaci
ja. Jis sutiko, kad šiuo atveju lo
giška yra kreiptis į Konstitucinį 
Teismą.

Į pastabą, kad opozicija trejus 
metus skaitė Konstituciją, kol 
perskaitė iki 141 straipsnio, 
Egidijus Jarašiūnas sakė, kad 
po Romasio Vaitekūno paskyri
mo ministru tas klausimas buvo 
keltas, tačiau vėliau „nuėjo į 
šoną”.

mo išlaidas.
Pasak A. Makausko, vandens 

valymo įrenginių modernizavi
mas be paskolos sumos parei
kalaus dar 20 milijonų litų 
patiems statybos darbams, nes 
paskola skiriama tik įrengi
niams ir techninėms priemo
nėms įsigyti, Šių įrenginių 
kaina sieks 57.4 milijonus Dani
jos kronu (apie 42 milijonus 
litų). Likusi paskolos dalis teks 
jos aptarnavimui.

Palūkanos už minėtą paskolą 
bus skaičiuojamos tik už tą lai
kotarpį, kai bus investuota į 
patį projektą, t.y. už 3.5 metų ir 
jos bus apie 8% per metus. 
Palūkanas už likusius 10 metų 
iki 2008-ųjų sumokės Danijos 
vyriausybė, tačiau tik su sąlyga, 
kad ne mažiau kaip 70% įrengi
mų būtų nupirkta Danijoje.

Pasak A. Makausko, tokiu 
būdu gauta paskola bus 15 
milijonų litų pigesnė, nei 
įprastas komercinis kreditas. Be 
to, greta šios paskolos danai 
negrąžinamai skiria 11 milijonų 
litų projektavimo darbams, per
sonalo apmokymui bei bando
mosios įrangos įsigijimui.

Lapkričio 20 d. į Lietuvą vienos paros vizitui atskridusį JAV gynybos 
sekretorių William Perry (dešinėje) pasitiko Lietuvos krašto apsaugos 
ministras Linas Linkevičius. Kalbėdamas apie neaiškią padėtį Rusijoje 
artėjant jos parlamento rinkimams, W. Perry pareiškė:, jei po rinkimų Rusi
joje nukentės demokratija, NATO gali plėstis sparčiau”.

Nuotr. R. Šuikos „Lietuvos aide”

Konservatoriai neremia nei 
Valstybės Tribunolo, nei 

kitų referendumo siūlymų
Vilnius, lapkričio 29 d. 

(AGEP) — Konservatoriai pažy 
mi, kad grupės politikų, versli
ninkų ir visuomenės veikėjų or
ganizuojamas referendumas 
„teisės požiūriu yra ydingas, o 
visuomeniniu požiūriu — žalin
gas”. Konservatoriai šio refe
rendumo neremia, ir nepritaria 
jam, sakė konservatorių frakci
jos narys Egidijus Jarašiūnas 
trečiadienį įvykusioje spaudos 
konferencijoje.

Lapkričio viduryje Vyriausioji 
rinkimų komisija įregistravo 
iniciatyvinę grupę referen
dumui paskelbti. Iniciatoriai 
siekia sumažinti Seimo narių 
bei valstybės tarnautojų skai
čių, o Seimą siūlo rinkti tie
sioginiais rinkimais. Jie taip pat 
nori panaikinti investicijų ap
mokestinimą ir nustatyti gy
ventojų neapmokestinamų paja
mų minimumą.

Svarbiausias iniciatoriams 
yra penktasis punktas — tiesio
giniais rinkimais rinkti Vals
tybės Tribunolą ir suteikti jam 
reikalingus įgaliojimus kovai su 
organizuotu nusikalstamumu ir 
korupcija.

E. Jarašiūnas pažymėjo, kad 
įkūrimas tokios institucijos, 
kaip Valstybės Tribunolas, vi
siškai sujauktų šalies teisinę 
sistemą. Siūlomas kovos su nu
sikalstamumu metodas, pasak 
jo, yra totalitarinės valstybės

Lapkričio 16 d. Lietuvos Genocido Aukų Muziejuje buvusiame KGB pastate 
Vilniuje lankėsi Seimo narių delegacija — (iš k.) teisingumo ministras Jonas 
Prapiestis, Kovo 11-osios akto signatarė Rasa Rastauskienė, Seimo nariai 
Gintaras Patackas, Antanas Stasiškis ir Andrius Kubilius. Jie padarė išvadą, 
kad remonto darbais bandoma sunaikinti okupantų kruvinos veiklos 
pėdsakus.

Nuotr. S. Laukio „Lietuvos aide”

bruožas.
Konservatorių atstovas taip 

pat pastebėjo, kad patys ini
ciatoriai nėra visiškai apsis
prendę dėl tribunolo funkcijų. Iš 
pradžių jie kalbėjo, kad tribu
nolas pakeistų Aukščiausiąjį 
Teismą, o vėliau pasiūlė jam su
teikti kovos su korupcija ir nusi
kalstamumu įgaliojimus. Egidi
jus Jarašiūnas kritikavo ir kitus 
referendumo iniciatorių siū
lymus.

Kad galėtų pareikalauti refe
rendumo Iniciatyvinė grupė turi 
iki sausio vidurio surinkti 
300,00 rinkimo teisę turinčių 
Lietuvos piliečių parašų.

Lenkijos delegacija lankė 
Lietuvos lenkų mokyklas

Vilnius, lapkričio 29 d. 
(AGEP) — Lietuvos lenkų padė
tis žymiai geresnė nei Lenkijos 
lietuvių, tvirtina Lietuvos Sei
mo atstovų pirmininkas tarp
parlamentinėje Lietuvos-Len
kijos grupėje Vytautas Plečkai
tis. Trečiadienį spaudos kon
ferencijoje Lietuvos Seime buvo 
komentuojamas šiai grupei pri
klausančių Lenkijos Seimo 
narių vizitas Lietuvoje lapkričio 
25-27 dienomis, bei kaip įgyven
dinama Lietuvos-Lenkijos bend
radarbiavimo sutartis švietimo 
srityje.

JAV kongreso nariai parašė 
laišką prez. Clinton dėl 

Rusijos grėsmės
Vilnius, lapkričio 30 d. — 

Lietuvos Užsienio reikalų 
ministerija praneša, kad JAV 
kongresmanų Richard Durbin ir 
Benjamin Gilman iniciatyva 
parengti laiškai dėl Rusijos 
karinės doktrinos lapkričio 21d. 
pasiųsti JAV prezidentui Bill 
Clinton ir jo patarėjui na
cionalinio saugumo klausimais 
Anthony Lake. Abu vienodo 
turinio laiškus taip pat pasirašė 
keturiasdešimt du Kongreso na
riai.

Laiškuose reiškiamas susirū
pinimas dėl pranešimų, kad 
Rusijos ginkluotųjų pajėgų 
Generalinis štabas svarsto 
naują karinę doktriną, kurioje 
numatoma įvesti Rusijos ka
riuomenę į Lietuvą, Latviją ir 
Estiją, jei pastarosios įstotų į 
NATO. Laiškuose primenama, 
kad pagal šią doktriną NATO 
bandymą neleisti Rusijai įvesti 
kariuomenę į Baltijos šalis Rusi
ja laikytų „pasaulinės branduo
linės katastrofos preliudiją”. 
Laiškuose taip pat minimas 
Rusijos ketinimas dislokuoti 
taktinius branduolinius ginklus 
prie sienos su Lenkija, Norvegi
ja, taip pat Rusijos karinėse 
bazėse Kryme, Abchazijoje, 
Gruzijoje ir Armėnijoje, jei 
NATO narystė būtų suteikta 
Lenkijai, Čekijai ar Vengrijai.

Kongreso nariai įsitikinę, kad 
JAV turėtų griežtai prieštarauti 
šiam Rusijos karinės doktrinos 
projektui, o Rusijos vyriausybė 
— vienareikšmiškai jo atsisaky
ti. Kongreso narių nuomone, šis 
projektas kelia didelę grėsmę 
Baltijos demokratijoms ir taip 
pat atsisako gerbti Baltijos, 
Rytų ir Vidurio Europos šalių 
suverenitetą.

Lietuvoje viešėjusi Lenkijos 
Seimo delegacija, vadovaujama 
parlamentarės Irenos Nowac- 
kos, lankėsi Lietuvos lenkiško
se mokyklose, susitiko su švie
timo darbuotojais bei susipažino 
su švietimo padėtimi.

Pasak Vytauto Plečkaičio, 
Lenkijos delegacija buvo pa
tenkinta kelionės rezultatais, 
jokių tarptautinės sutarties 
pažeidimų neaptiko. Tuo tarpu 
Lietuvos pareigūnai dažnai 
gauna pareiškimų, jog Lietuvos 
lenkai skriaudžiami.

„Viskas yra atvirkščiai: Lietu
vos lenkiškose mokyklose ig
noruojama lietuvių kalba, nėra 
lietuvių kalbos mokytojų”, sakė 
Lietuvos Švietimo ir mokslo 
ministerijos sekretorius Remi
gijus Motuzas. „Visiškai nepa
grįsti kaltinimai, jog mes nepa
dedame Lietuvos lenkiškoms 
mokykloms. Greičiau Lenkija 
visai nesirūpina ten gyve
nančiais lietuviais”, sakė 
R. Motuzas.

Kaip pavyzdį jis minėjo, jog 
1990-1995 m. Lietuvoje buvo 
išleisti 174 vadovėliai ir mo
kymo priemonės lenkų kalba, 
tuo tarpu Lenkijoje per dar 
ilgesnį laikotarpį vadovėlių 
lietuvių kalba buvo išleista tik 
dvidešimtadalis to.

„Svarbiausia, kad švietimo 
sritis nebūtų politizuojama. 
Švietimas turi būti tik švietimo 
darbuotojų reikalas, ir tada 
nebebūtų tiek daug konfliktų ir 
nesusipratimų”, sakė R. Motu
zas.

Laiškuose tikimasi, kad JAV 
politika Vidurio ir Rytų Europo
je turi būti pagrįsta dviem 
tikslais: remti naujų demokra
tijų Baltijos šalyse, Rytų ir 
Vidurio Europoje saugumą bei 
kurti pasitikėjimo klimatą san
tykiuose su Rusija, kad ji 
suprastų, jog Vakarai neturi 
priešiškų ketinimų Rusijos 
teritorijai ar jos žmonėms.

Kongreso nariai teigiamai 
vertina JAV prezidento paramą 
Rytų ir Vidurio Europos šalių 
laisvei ir demokratijai. Laiškų 
pabaigoje prezidentas Bill Clin
ton ir patarėjas Anthony Lake 
raginami pareikšti griežtus 
prieštaravimus dėl šios doktri
nos projekto ir kviesti Rusijos 
vyriausybę vienareikšmiškai jos 
atsisakyti.

Lietuva netrukus pateiks 
prašymą Europos Sąjungai

Vilnius, lapkričio 30 d. (BNS) 
— Lietuva dar iki Madride gruo
džio 16 d. įvyksiančio Europos 
Sąjungos viršūnių susitikimo 
kreipsis į Europos Sąjungą, 
prašydama tikrosios narystės 
šioje organizacijoje. Iki to laiko 
Lietuvos Seimas ir prezidentas 
dar turėtų padaryti atitinkamų 
žingsnių, pasakė Lietuvos užsie
nio reikalų ministras Povilas 
Gylys, ketvirtadienį kalbėda
masis su BNS korespondentu.

Pasak jo, kreiptis į Europos 
Sąjungą dėl Lietuvos tikrosios 
narystės dar iki šalių vadovų 
susitikimo Madride gruodžio 16 
d. nutarė prezidentas Algirdas 
Brazauskas. Į ES viršūnių susi
tikimą pakviesti ir vienuolikos 
asocijuotų Europos Sąjungos na
rių vadovai.

Kaip žinoma, Latvija ir Esti
ja jau yra pateikusios oficialias 
paraiškas stoti į Europos Są
jungą tikrosiomis narėmis. Ma
noma, kad Baltijos šalys ES 
narėmis galėtų tapti kito šimt
mečio pradžioje.

Ministras Povilas Gylys pri
minė, kad Lietuva norėjo, jog 
prieš jai pateikiant paraišką dėl 
narystės Europos Sąjungoje, 
būtų padaryta Konstitucijos 
47-tojo straipsnio pataisa, taip 
pat parengtas konstitucinis

Seimas žadat
pratęsti 

Prevencinio 
sulaikymo įstatymą
Vilnius, lapkričio 29 d. 

(AGEP) — Seimas nutarė ypa
tingos skubos tvarka svarstyti 
Lietuvos Baudžiamojo kodekso 
papildymą, kuriuo numatoma 
iki 1997 m. sausio 1 d. pratęsti 
šio kodekso 50 str. galiojimą, 
reglamentuojačio asmens pre
vencinį sulaikymą.

Projektą Seime ketvirtadienį 
pateikė Vidaus reikalų minis
terijos sekretorius Jonas Liau- 
danskas.

Pratęsti prevencinio sulaiky
mo įstatymo galiojimą antradie
nį Seime siūlė ir vidaus reikalų 
ministras Romasis Vaitekūnas.

Anot jo, prieš pustrečių metų 
įteisintas prevencinis sulaiky
mas tapo eefektyvia priemone 
kovojant su terorizmu ir bandi
tizmu. Jo dėka per 700 nusikal
tėlių sulaikyti. Dar dalis jų, 
ministro tgeigimu, išvyko iš 
Lietuvos ir laukia, kada pasi
baigs šio įstatymo galiojimas.

Tariasi Baltijos šalių
kariuomenių vadai
Vilnius, lapkričio 28 d. (Elta) 

— Antradienį Latvijos kurorte 
Jūrmaloje prasidėjo Baltijos 
šalių kariuomenių vadų susiti
kimas. Dviejų dienų susitikime 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos ka
riuomenių vadai diskutuoja 
apie oro kontrolės sistemos 
kūrimo eigą ir galimybes steigti 
bendrą Baltijos šalių jūros laivų 
flotilę.

Susitikime taip pat aptaria
mos Baltijos taikos palaikymo 
bataliono (BALTBAT) perspek
tyvos, NATO programa „Part
nerystė taikos labui”, ir šių trijų 
valstybių gynybinio bendradar
biavimo planas ateinantiems 
metams.

Baltijos šalių ginkluotųjų pa
jėgų vadai susitinka periodiš
kai. Paskutinį kartą liepos 
pabaigoje jie buvo susitikę 
Estijoje.

įstatymas, reguliuojantis žemės 
pardavimą užsieniečiams. „Mes 
tikimės, kad Seimas produkty
viai išnaudos likusį laiką, 
suderins nuomones, ir galbūt 
dar suspės atlikti pirmąjį 
svarstymą. Kviečiame politines 
partijas tai padaryti”, sakė 
ministras P. Gylys.

Jis priminė, kad Lietuva yra 
įsipareigojusi leisti parduoti 
žemę užsieniečiams ir, kad šie
met ji tapo asocijuotąja ES nare. 
Ministras pažymėjo, kad Lie
tuvai svarbu „nesulėtinti grei
čio” ir iki Madrido susitikimo 
būti vienoje gretoje su kitomis 
Baltijos šalimis.

Pasak P. Gylio, „Prezidentas 
nori prašyti Seimo paramos”, o 
Seimas jį „paremti galėtų dviem 
būdais — pareiškimu ir 
konstitucinėmis pataisomis”.

Seimas nori 
ratifikuoti 1982 m.

Jūrų teisės 
konvenciją

Vilnius, lapkričio 28 d. 
(AGEP) — Seimas antradienį 
vienbalsiai priėmė rezoliuciją, 
kuria paragino šalies prezidentą 
Algirdą Brazauską kuo greičiau 
pateikti parlamentui ratifikuoti 
Jungtinių Tautų 1982 m. gruo
džio 10 d. Jūrų teisės konven
ciją. Už rezoliuciją balsavo 57 
Seimo nariai.

Iškilus nesutarimams su Lat
vija dėl jūrų sienos ir ekono
minės zonos nustatymo, politikų 
ir įvairių specialistų vertinimu, 
Lietuvai būtų naudingiau dery
bose remtis šia Jūrų konvencija.

Šioje rezoliucijoje Seimas pa
siūlė vyriausybei bei Valstybi
nei komisijai Lietuvos valstybės 
sienai nustatyti bei ekonominei 
zonai Baltijos jūroje nustatyti 
jau dabar vadovautis 1982 m. 
Jūrų konvencijos nuostatomis.

KALENDORIUS

Gruodžio 1 d.: Natalija, 
Eligijus, Butigeidis, Šile. 1924 
m. Karaliaučiuje mirė vienas 
žymiausių lietuvių kalbininkų 
Kazimieras Būga.

Gruodžio 2 d.: Liucijus, Skir- 
muntas, Skirmantė, Gerutis. 
1862 m. gimė poetas Jonas Ma
čiulis-Maironis. 1851 m. gimė 
Ateitininkų organizacijos stei
gėjas Pranas Dovydaitis. 1884 
m. gimė lietuvių bibliografijos 
mokslo kūrėjas, spaudos istori
kas Vaclovas Biržiška.
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Redaktorė ’ Irena Regienė

ŠALFASS-GOS
SUVAŽIAVIMAS

(Darbuotės apžvelgimai)

Šių metų lapkričio 18 dieną 
Detroite, Dievo Apvaizdos 
Lietuvių kultūros centre, spor
to klubo „Kovas” globoje, vyko 
Šiaurės Amerikos Lietuvių 
Fizinio Auklėjimo ir Sporto 
sąjungos sporto darbuotojų me
tinis suvažiavimas. Nors daly
viais ne per gausus, tačiau 
atstovauta arti 80 nuošimčių 
balsavimo teisę turintiems 
sąjungos nariams. Suvažia
vimui paruošta darbotvarkė (iš 
anksto išsiuntinėta nariams 
susipažinimui) buvo net 15 
punktų, kuriuos tačiau pasi
sekė nuosekliai gvildenti ir, kur 
reikėjo, padaryti nutarimus.

Suvažiavimą pradėjo ŠAL- 
FASS-gos pirmininkas Audrius 
Šileika; pasikvietęs vicepirmi
ninką Mindaugą Leknicką, kar
tu su juo pravedė darbų eigą. 
Sekretoriaus pareigoms buvo 
pakviestas Sigitas Krašauskas.

Suvažiavimą žodžiu sveikino 
Detroito Lietuvių Bend
ruomenės pirmininkė Nijolė 
Zelwender. Gautas sveikinimas 
raštu iš Lietuvos Tautinio Olim
pinio komiteto prezidento Artū
ro Poviliūno, iš Lietuvos Kūno 
Kultūros departamento gene
ralinio direktoriaus Vytauto 
Nėniaus, taip pat, Kanados 
Bendruomenės pirmininko Al
girdo Vaičiūno ir JAV Bendruo
menės pirmininkės Reginos Na- 
rušienės. Visi sveikinusieji, 
ŠALFASS-gai linkėjo sėkmės 
jaunimo auklėjimo baruose.

Daug laiko suvažiavime skir
ta buvo Penktųjų PLS žaidynių 
reikalams. Kalbėjo JAV išvykos 
į žaidynes vadovas Algis 
Rugienius, paliesdamas organi
zavimo reikalus, kurie nebuvo 
lengvi ir sėkmingi. Palietė suve
nyrų reikalus, kurie buvo gauti 
iš Lietuvos, kad juos pardavus 
papildyti rengėjų iždą, taip pat 
apie nuvežtus ten, kaip dova
nas, kas sudarė nemažai išlaidų.
Panašiai kalbėjo ir Kanados iš
vykos į žaidynes vadovas Min
daugas Leknickas. Parduoti jų 
čia nepasisekė... Abu vadovai 
kalbėjo apie reprezentavimąsi 
žaidynių metu, suruoštus 
priėmimus, pokalbius su spau
dos žmonėmis, na, užsiminta ir 
apie išeivių varganą pasi
rodymą sporto varžybose, net 
prieš ne per stipriausias šeimi
ninkų komandas. Suvažiavimo, 
vienbalsiai įgaliota nauja centro 
valdyba nedelsiant imtis inicia
tyvos pasiruošimui į 1998-tai- 
siais būsimoms šeštosioms PLSŽ 
ir tuo metu būsimai antrajai 
Tautinei olimpiadai Lietuvoje.

Antroje Tautinėje olimpiadoje 
dalyvaus geriausi Lietuvos ir 
užsienio lietuvių sportininkai. 
Taigi, gal ir su mažesniu skai
čiumi, tačiau geriau pasiruošus 
ir padarius rimtą atranką, 
užsienio lietuvių sportininkai 
turėtų būti siunčiami į minimas 
varžybas.

ŠALFASS-gos generalinis 
sekretorius Algirdas Bielskus 
suvažiavimui pristatė provizo
rinį 1996-jų metų varžybų 
kalendorių. Galutinai sutarus 
dėl datų ir kur varžybos vyks, 
informacija bus skelbiama spau
doje ir tuom pačiu informuojami 
sporto klubai. Beje, didžiosios 
metinės: vyrų, jaunių A ir mo
terų krepšinio, o taip pat 
tinklinio žaidynės numatytos 
pravesti Čikagoje 1996 m. 
trečiąjį gegužės mėnesio savait
galį.

Sportinės spaudos ir Lietuvoje 
ruošiamos spaudai „Lietuvos 
sporto istorijos” reikalais 
kalbėjo Sigitas Krašauskas. 
Čikagoje „Draugas” yra vienin
telis laikraštis, kurio penktadi
enio laidoje skiriama daug vie
tos sporto žinioms. Šį skyrių 
redakguoja Irena Regienė. Pas
kutiniuosius septynerius metus 
Kanados „Tėviškės žiburiuose” 
Sigito Krašausko buvo redaguo
jamas reguliarus sporto skyrius, 
tačiau redakcijai labai sumaži
nus vietą, buvo atsisakyta tęsti 
šį darbą. Šiuo metu „Tėviškės 
žiburiuose”, kaip ir „Nepri
klausomoje Lietuvoje”, „Dir
voje”, „Darbininke” ir kt. yra 
leidžiama pasisakyti sportiniais 
klausimais, tačiau, taip sakant, 
„progine” rašyba. Jeigu toks 
stiprus savaitraštis kaip „Tėviš
kės žiburiai” įsigilintų į sporto 
reikšmę jaunimo auklėjime ir 
neatsisakytų truputį daugiau 
vietos, tokį skyrių būtų galima 
atgaivinti.

Lietuvoje ruošiama spaudai
„Lietuvos sporto istorija”.
Vėliausiomis žiniomis, atrodo ši 
knyga dienos šviesą išvys 1996 
metų pradžioje. ŠALFASS-gos 
pirmininkas Audrius Šileika, 
grįždamas iš Penktųjų PLSŽ, 
galutiniam skaitymui parvežė 
Sig. Krašauskui jo paruoštą 
rašinį liečiantį Vokietijos, JAV 
ir Kanados sportinį laikotarpį 
(1945-1995). Paskutinė paslau
ga atlikta ir tas rašinys išsiųs
tas leidėjams į Lietuvą.

Kas liečia Atlantos olimpiadą, 
A. Šileika perskaitė gautą 
LTOK generalinio sekretoriaus 
P. Statutos suvažiavimui atsiųs
tą pranešimą, kuriame sakoma,

ŠALFASS-gos suvažiavime, Detroite, š.m. lapkričio 18 d., CV pirm. Audrius Šileika praneša apie 
buvusią veiklą. Dešinėje — Sigitas Krašauskas, suvažiavimo sekretorius.

Nuotr. M. Leknicko
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kad 1996 m. Atlantoje Lietuvą 
atstovaus 13-kos sporto šakų 
sportininkai. Su vadovais jų bus 
arti šimtas asmenų. Lietuvos 
atašė (ŠALFASS narys) Remi
gijus Gaška, su negausia Atlan
tos lietuvių grupe, rūpinasi 
Lietuvos sportininkų priėmimo 
ir kitais reikalais.

Kanados sporto fondo rei
kalais kalbėjo Jonas Gustainis.
Jis perskaitė dabartinio fondo 
pirmininko R. Sondos prane
šimą suvažiavimui. Fondo 
kapitalas yra 56 tūkstančiai 
kanadiškų dolerių. Pinigai 
užšaldyti trejiems ateinantiems 
metams ir yra laikomi Toronto 
„Parama” kredito kooperatyve 
iš 6.25 procentų palūkanoms. 
Buvęs pirmininkas Pr. Bernec- 
kas, kaip J. Gustainis pareiškė, -« 
yra palikęs kai kurių neaiš
kumų. (Persikėlęs gyventi į 
Vancouverį, atsistatydino iš 
pareigų). Pagal Kanados sporto 
fondo statutą, ŠALFASS-gos 
suvažiavimas yra aukščiausia 
institucija turinti teisę tikrinti 
jo veiklą ir daryti bet kuriuos 
sprendimus. Taigi, šis suvažia
vimas nutarė sudaryti komisiją, 
kuri ištirtų administracinę fon
do valdymosi sistemą ir pa
skirtų specialistą, kuris patartų 
piniginių operacijų reikaluose. 
Buvo nubalsuota tokiu parei
gūnu priimti torontiškį Liną 
Balaišį.

LIETUVOS KREPŠININKĖS 
SĖKMINGAI UŽBAIGĖ VIEŠNAGĘ

Lietuvos krepšininkės sužaidė 
paskutines dvejas rungtynes 
JAV pietryčiuose ir abejas 
laimėjo. Prieš Georgia Southern 
University laimėjo 90:72, o prieš 
Mercer College — 84:43. Taigi, 
Lietuvon jos grįžta su 5 laimė
jimais ir 1 pralaimėjimu, kuris 
buvo patirtas prieš pajėgią Uni
versity of Georgia komandą.

Rungtynėse su Georgia Sou
thern lietuvaičių tarpe puikiai 
pasirodė Birutė Dominauskaitė 
ir Radvyna Žeimytė, abi sumes- 
damos po 17 taškų.

Prieš Mercer College lietuvai
tėms daugiausiai taškų surinko:

Šiame suvažiavime buvo iš
rinkti ateinančių trejų metų ka
dencijai sąjungos valdomieji or
ganai. Centro valdyba (To
rontas): A. Šileika, M. Leknic
kas, R. Miečius, A. Čygas, A. 
Bielskus, M. Gudinskas ir pa
tarėjais — J. Gustainis ir Šig. 
Krašauskas. Revizijos komisija 
(Čikaga): R. Dirvoms, A. Laurai
tis ir A. Tamošiūnas. Kandidatu 
liko dr. D. Siliūnas. Garbės 
teismas (Detroitas): N. Udrys, 
Jonušis ir V. Rugienius.

Suvažiavimas užbaigtas Tau
tos himnu...

Sig. K.

MARATONAS DALIS MANO 
GYVENIMO

1995-ji metai man, sportinin
kui mėgėjui, liks neužmirštami. 
Liepos mėn. dalyvavom trečia
jame bėgime aplink Lietuvą, 
kurio metu nešėme V PLS žai
dynių ugnies deglą, kviesdami 
Lietuvos žmones į Žaidynes — 
bendrą visos lietuvių tautos 
šventę. Šio istorinio bėgimo 
iniciatorius buvo alytiškis K. 
Kviecinskas. Kartu su juo 
Lietuvą apibėgti pasiryžo alytiš
kiai — P. Šimonėlis, A. Grigai
tis, V. Stankevičius; druskinin
kiečiai — P. Kibildis ir V. Dobro- 
volskas; vilniečiai — R. Berno
tas ir R. Jakelaitis; kaunietis V. 
Totilas, kretingiškis P. Silkinas, 
pasvalietis B. Saulis, panevėžie
tis E. Augustinas, A. Kavaliaus
kas iš Žiežmarių (Kaišiadorių 
raj.), J. Vasilevičius iš Suginčių 
(Molėtų raj.). Šiaulietis spor
tininkas su negalia V. Benaitis 
visą trasą įveikė sportiniu veži-

VgljMaM1 Į,., _-T ■».. ■ —n—
1995 jų metų „Bėgimo aplink Lietuvą" 1,000 jj km nubėgus Iš k 

— bėgimo iniciatorius K Kviecinskas
trečias — E. Augustinas, šeštas

mėliu. Pilnai visą 1117 km 
nuotolį per 19 dienų (su dve
jomis poilsio dienomis) įveikė 11 
sportininkų.

Nemažesnis džiaugsmas buvo 
įveikus New Yorko maratoną. 
Čia iš 27,000 bėgikų maratoną 
įveikęs per 3 vai., 2 min. ir 7 se
kundes, užėmiau 758 vietą. 
Daugybę įspūdžių, puikią mara
tono organizaciją primins daly
vio medalis ir vaizdajuostė apie 
šias varžybas. Maratonas yra 
dalis mano gyvenimo, todėl, 
kaip sportininko tikslas yra 
olimpinės žaidynės, man toks 
tikslas buvo dalyvauti New Yor
ko maratone. Iki tol esu bėgęs 
maratonus Maskvoje, Varšu
voje, Stokholme, Briuselyje, 
Hanoveryje, Hamburge, Frank
furte prie Maino ir Taline.

Beje, esu pirmasis bėgimo 
entuziastas iš Lietuvos, daly
vavęs New Yorko maratone, 
savo iniciatyva ir savo lėšomis.

Džiugu, kad Amerikos lietu
viai bėgimo entuziastai P. 
Vainius, R. Gedeika ir R. Sužie
dėlis įkūrė iniciatyvinę grupę, 
kuri parems nedidelę keturių 
bėgikų delegaciją, ateinančių 
metų balandžio 15 d. dalyvau
siančią Bostono 100-jame mara
tone.

Ir mano mintys, po puikaus 
New Yorko maratono, jau 
krypsta į istorinį maratoną Bos
tone. Baigdamas, už visokerio
pą pagalbą viešnagės metu 
29-mečiui policijos pareigūnui iš 
Panevėžio, norėčiau padėkoti 
vietos lietuviams — A. Sad- 
zienei, L. Riaubai, V. ir A. Ru- 
dzinskams.

Emilis Augustinas

Lina Brazdeikytė 16, Radvyna 
Žeimytė 14, o Loreta Galdikie
nė ir Jovita Jutelytė po 13 taš
kų.

Su šia krepšininkių iškyla 
užsibaigė šįmetinis priešolim- 
pinis lietuvių sportininkų pasi
svečiavimas ir treniravimasis 
Georgia valstijoje. Dabar jų vėl 
čia pasirodant lauksime tris sa
vaites prieš olimpinių žaidynių 
Atlantoje pradžią. Čia jie turės 
progos aklimatizuotis ir geriau 
priprasti prie karštų ir drėgnų 
vasaros klimato sąlygų. 
k Remigijus Gaška

SUKAKTUVINĮ
MINĖJIMĄ

PRISIMENANT

Lapkričio 18 d. „Lituanicos” 
klubo istorijoje liks atmintina 
diena, nes tada įvyko klubo 45 
metų sukaktuvinis minėjimas- 
pokylis Lietuvių centre, Lemon- 
te. Apie jį jau buvo šiek tiek 
rašyta. Dabar dar norisi pasi
džiaugti jo pasisekimu ir gerais 
įspūdžiais, kuriuos išsinešė 
gausūs šio renginio dalyviai.

Šiam minėjimui įvykdyti ir 
pravesti reikėjo daug talkos ir 
daugelio žmonių įtempto darbo. 
Tik visų sutartine veikla buvo 
galima jį sėkmingai pravesti.

Be išimties daug dirbo visi 
valdybos nariai bei būrys kitų 
žmonių. Sunku visus išvardinti, 
tačiau norisi paminėti bent dalį: 
Laima Glavinskienė, kruopščiai 
atlikusi savo pareigas priim
dama rezervacijas; Leonas Ju- 
raitis, dabartinis klubo iždi
ninkas / jis perėmė pareigas iš 
a.a. Jono Juškos), rinko svei
kinimus klubo sukaktuviniam 
leidiniui. Paminėtini apie šį 
renginį rašiusieji ar radijo 
bangomis kalbėjusieji asmenys, 
laikračiai, radijo programos, o 
ypač „Draugo” redaktorė Irena 
Regienė, Amerikos lietuvių ra
dijo programos vedėjas Anatoli
jus Siutas ir kt. Apie klubo su
kaktį dabar ilgam bylos ir gra
žus sukaktuvinis, 44 puslapių 
leidinėlis, kuriame sukaupta 
daug istorinės medžiagos bei 
nuotraukų, o taip pat ir žymiųjų 
asmenų sveikinimai.

E.Š.

DRAUGO prenumerata mokama U anksto

- metams Vi metų 3 mėn.
JAV............................................. $95.00 $55.00 $35.00
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 i Lietuvą
(Air cargo)................................... $100.00 $55.00
Tik šeštadienio laida .............. $55.00
Užsakant i užsieni
oro paštu $600.00 $250.000
Tik šeštadienio laida $160.00 $85.00

Vyriausia redaktorė Danutė Bindokienė 
Administratorius Pijus Stončius

Moderatorius kuh. Viktoras Rimšelis, MIC

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais 
nedirba.
• Redakcija pž 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.

Gediminas Bielskus, buvęs LFK „Lituanica” pirmininkas, žaidėjas ir dabar
tinis vyrų ir jaunučių komandos treneris, „Lituanicos” klubo 45 metų veiklos 
sukakties pokylyje priima pažymėjimo ženklą. Ženklą įteikdamas, Bielskų 
sveikina LB Lemonto apylinkės v-bos pirm. Gediminas Kazėnas.

Nuotr. Ed Šaulaičio

IŠVYKO LIETUVON
Ilgametis klubo futbolininkas

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

Pirmas apyl su Northwestern un-lo 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai Susitarimui 
(kalbėt angliškai) tai. 706-422-8260

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

3900 W. 95 St. Tsl. (70S) 422-0101
Valandos pagal susitarimą 

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

penkt ir šešld 9 v r 12 v p p

<132 S. Kadzla Ava., Chicago 
(312) 779-S9<9 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 55tb St Chicago IL
Tai. (312) 476-2112

9525 S 79th Avė Hickory Hills
Tai. (708) 568-8101
Vai pagal susitarimą

IL

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 Ireč Šeši 12 iki 4 vai p p

bei talkininkas, kelis metus 
buvęs klubo valdybos narys Vy
tautas Juodišius, š.m. lapkričio 
pradžioje ilgesniam laikui iš
vyko tėvynėn Lietuvon, kur ža
da praleisti žiemą ir atgal į 
namus grįžti tik pavasarį. Jam 
linkėtina geros kloties tėvynėje!

Cardlac Dlagnoala, Ltd.
6132 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60629 
Tai. 312-436-7700

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

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS 

CHIRURGIJA
1185 Oundaa Ava., Elgln, III. 60120 

Tai. (708) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Roberte Rd., Hickory Hllls, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė

Tai. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

DAR APIE 1996 METŲ 
BOSTONO 100-JĮ

MARATONĄ

Rimas Gadeika, vienas iš trijų 
Amerikos lietuvių, organizuo
jančių lietuvius, norinčius daly
vauti ateinančiais metais balan
džio 15 d. vyksiančiame Bostono 
100-jame maratone, rašo: 
„Panevėžietis Emilis Augus
tinas su kitais lietuviais (4 iš 
Lietuvos) bėgs Bostono mara
tone. Bėgsim Vainius, aš ir dar 
devyni lietuviai. Mūsų tikslas — 
atkreipti dėmesį į Lietuvos bė
gikus ir lėšomis padėti Lietuvos 
olimpinėms komandoms”.

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija
172 Schlller St., eimhurat, IL SOI 26 

706-641-2606
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tat. 706-9341120

DR. LEONAS SEIBUTIS

INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS CHIRURGIJA IR GYDYMAS
•132 S. KadzlaVai.: antr. 2-4 v. p.p. ir ketv. 2-5 v. p.p. Šeštd pagal susitarimą

Kabineto tai. 312-776-2660 
Namų tai. 70S-44S-5S48

SURENDER LAL, MD
Specialybė — Vidaus ligos

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

Holy Cross Phytlclan Cantar 
6084 S. Archer, Chicago, IL 60638 

Tol. 312-884-4155 
Valandos pagal susitarimą

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

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

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Tai. (312) 585-7755

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS
Good Samarltan Madlcal Cantar- 

Naparvllla Campus 
1020 C. Ogdan Ava., Sulte 310. 

Naparvllla IL 60563 
Tai. 706-527-0090 

Valandos pagal susitarimą
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Veiverių Skausmo kalnelyje paminklą „Žuvusiems, ginant Lietuvos laisvę” šventina Veiverių 

klebonas kun. K. Skučas. Nuotr. Abelkio

LIETUVOS LAISVĖS 
KOVOTOJŲ ATMINIMUI

PRANAS ABELKIS
„Kiekvienas jūsų kraujo lašas testiprina 

Lietuvos valstybę”

Tokie žodžiai iškalti prie Vei
verių esančiame Skausmo paš
ventintame paminkle „Zuvu- 
siems, ginant Lietuvos laisvę”. 
Čia veiverietės šaulės D. Rasla- 
vičienės rūpesčiu, 1987 m. buvo 
pastatytas pirmas medinis kry
žius, vėliau — perlaidoti sovie
tinių okupantų ir jų talkininkų 
Veiverių apylinkėse nužudyti 
partizanai, Lietuvos rezistentai.

Prie laisvės kovotojų atmini
mo įamžinimo prisidėjo mūsų 
tautiečiai — Lietuvos šaulių 
sąjungos užsienyje, Romo Ka
lantos kuopos šauliai (vadas A. 
Gudonis) St. Petersburge, Flori
doje, surinktas lėšas padovano
ję Tėvynei Lietuvai. Paminkle 
įrašyti dosniausi aukotojai: 
Amerikos Lietuvių Klubas, 
Amerikos Lietuvių Tautinė są
jungą, St. Petersburgo Lietuvių 
Pensininkų klubas, Beach Me- 
morial Home, A.P. Gudonis, 
A.H. Bacevičius, A. Baranaus
kas, A. Paulionis, K. A. Grigai
tis, A. Grabauskas, V. A. Ged- 
mintas ir kt.

Įspūdingą paminklą, kainavu
sį apie 12,000 litų, iškalė 
akmentašys G. Gvazdaitis iš 
Kazlų Rūdos.

Apie atgyjančią Kryžiaus ir 
Lietuvos dvasią kalbėjo Lietu
vos kariuomenės kapelionas, 
mons. Alfonsas Svarinskas. Jis 
sakė, jog už Lietuvos laisvę pa
aukoję savo gyvybes, prisidėjo 
prie laisvės atgavimo. Lietuvių 
patriotų kaulai nusėti Rusijos 
platybėse. Tik Norilske buvo 
nužudyti apie 674 Lietuvos ka
rininkai. Ten dabar, prie pa
minklo, pastatyto Lietuvos au
koms atminti, ateina jauna
vedžiai, kurie jaučia tarsi sąži
nės graužimą: „Kokia gėda, kad 
mes, vietiniai, šių aukų nepa
gerbėme, o atvyko iš toli, 
lietuviai...”

„Taigi, mes daug iškentėjom, 
turim kankinių ir šventųjų. 
Manau, kad jie yra mūsų atei
tis”, kalbėjo mons. A. Sva
rinskas.

Paminklą pašventinęs, Veive
rių klebonas, kun. K. Skučas 
dėkojo visiems užsienio šau
liams ir tautiečiams, prisidėju- 
siems prie darbo savo aukomis. 
„Tokios šventės, tokios eisenos 
Veiveriai nematė, turbūt, 66 
metus, nuo karininko Gudyno 
laidotuvių. Susitikome šventoje 
vietoje — ant mūsų brolių 
kaulų”.

Buvo sugiedotas Lietuvos 
himnas.

„Nebegrįš čia niekada, atgulę 
amžinam poilsiui, Vytautas ir 
Jonas Marčiulioniai, Juozas 
Marcinkevičius, Šiugždiniai — 
tėvas ir du sūnūs, šeši broliai 
Juodžiai, kapelionas Justinas 
Lelešius ir kt.,”, sakė paminklo 
šventinimo iškilmes pravedusi 
šaulė L. Užkurnienė. Eilėraštį 
„Lietuvos varpai” paskaitė akt. 
poetas Kęstutis Genys. Kalbėjo 
LPKTS prezidentas, Seimo na
rys Balys Gajauskas. Vėliau žo
dis buvo suteiktas paminklo 
fundatoriui, LŠSI Romo Kalan
tos kuopos vadui A. Gudoniui. 
Jis prisiminė lietuvių, ištremtų 
į Sibirą kančias, Lietuvos par
tizanų žūtbūtines kovas, išreiš
kė pagarbą ir padėką visiems, 
kas prisidėjo prie Tėvynės lais
vės atgavimo.

Padėkojęs užsienio lietu- 
viams-šauliams už pastangas ir 
rūpestį statant šį paminklą, A. 
Gudonis pasakė: „Linkiu, kad 
Tėvynės Lietuvos meilė būtų 
vieninga bei stipri ir Lietuvoje, 
ir išeivijoje. Linkiu, kad visos 
jūsų bėdos ir vargai sumažėtų, 
o laisva Lietuva žengtų teisingu 
ir garbingu keliu tarp pasaulio 
tautų. O jūs, mieli broliai par

tizanai, šauliai, miško broliai, 
surinkti jų kauleliai, suvežti iš 
miškų ir pelkių, iš laukų, ilsė
kitės ramybėje Dievo prie
žiūroje”.

LŠSI vadas M. Abarius primi
nė, kad amžių bėgyje lietuvis 
buvo narsus — kovose nuo Balti
jos jūros iki Juodosios jūros. „Jis 
kovose atkovojo Nepriklauso
mybę Lietuvai. Vėliau stojo par
tizanauti, buvo išjuoktas ir žuvo 
už tautą. Tas pralietas jų krau
jas tejungia mus. Nebijokime 
brolis broliui, lietuvis lietuviui 
paduoti ranką. Išeivija ir tauta 
kartu, tiktai vienybėje išsilaiky
sime ir išlaikysime Nepriklau
somybę, atkursime Lietuvą”.

Lietuvių tautininkų sąjungos 
pirmininkas R. Smetona buvo 
atviras, primenąs, kad prieš 50 
m. žuvo jo tėvas. Partizaninio 
karo pradžioje, 1945 m., ankstyvą 
Sekminių rytą apsuptas ir pa
kirstas Ukmergės NKVD’istų 
ir Siesikų stribų, — jis susi
sprogdino...

R. Smetona sakė, kad „Lietu
voje labai mažai šeimų, kurių 
nebūtų palietusi pasipriešinimo 
kovų liepsna. Lietuvos žemė — 
ne tik šis Skausmo kalnelis — 
tai Skausmo žemė”.

Po to žodį tarė Prienų meras 
S. Urbonas, Seimo narys LDP 
pirmininkais S. Pečeliūnas, prof. 
Vytautas Landsbergis. Pamink
lo šventinimo metu buvo per
skaitytas į iškilmes atvykusio 
1918-1920 m. Nepriklausomy
bės kovų dalyvio, garliaviečio S. 
Andriušio sveikinimas, kuria
me, be kita ko, sakoma: „Šis 
Skausmo ir Vilties kalnelis — 
mūsų Tėvynės aukuras. Kryžiai 
ir žuvusiųjų už Lietuvos laisvę 
didvyrių vardai byloja, kad 
pirmųjų savanorių testamentą 
jų ainiai, mūsų tautos rezisten
tai, pasiaukojančiai įvykdė.”

Skausmo kalnelyje (iš 40-ties 
Veiverių apylinkėse žuvusių 
partizanų 1989-90 m. perlaidoti 
33 partizanai: med. sesuo Raselė 
Kleizaitė, 14-metis Kaziukas 
Ugonis, gimnazistai Algis Ši
manskis, Antanas Martinaitis, 
Algis Stačiokas, Vytautas Vasi
liauskas, kapelionas Justinas

MELAS PRIBLOŠKĖ 
GERVĖČIŲ LIETUVIUS

BERNARDAS ŠAKNYS

Danutė Bindokienė

JA V kariai ir Bosnija
„A. Šleževičius padėkojo už 

Baltarusijos paramą statant lie
tuvių kultūros centrą Gervė
čiuose”. („Lietuvos rytas”, Nr. 
265)

Taip pranešė spauda, infor
muodama apie Lietuvos ir Gudi
jos vyriausybinių delegacijų 
derybas Gardine. Delegacijoms 
vadovavo abiejų valstybių prem
jerai.

Kas tai: visiškas padėties ne
žinojimas, ar įžūlus melas, 
norint įsiteikti šeimininkams? 
Skaičiau sakinį vienaip ir 
kitaip, negalėdamas patikėti, 
kad Lietuvos premjeras Adolfas 
Šleževičius galėjo dėkoti M. 
Čigiriui už nebūtus dalykus. 
Juk Gudija ne tik kad nepadėjo 
statyti lietuvių kultūros centro 
Gervėčių krašte (Rimdžiūnų 
kaime), o visais būdais trukdė 
jį užbaigti. Lietuvos valstybės 
statomas objektas turėjo atšvęs
ti įkurtuves 1994 m. pabaigoje. 
Sunkiausia kaina modernūs rū
mai — visas lietuvių miestelis 
su 150 vietų mokykla, sporto 
salė, kultūros namais, vaikų 
darželiu, kitais statiniais — 
palyginti per trumpą laiką be
veik buvo pastatyti, reikėjo juos 
tik užbaigti. Tačiau Gudijos val
džia 1994 m. balandžio 25 d. 
sustabdė statybą. Kiek prašyta, 
kiek tartasi, tačiau iki šiol 
neleidžiama atnaujinti statybų. 
Nuo drėgmės ir šalčio pradėjo ir
ti sienos, šių metų rugsėjo 
1-osios išvakarėse nežinomi pik
tadariai nusiaubė pastatą, iš
daužė langus.

Gervėčių krašto vaikai rugsė
jo 1 d. susirinkę į lietuviškos 
vidurinės mokyklos atidarymą, 
buvo pažeminti, išniekinti. X 
klasės mokinius vėl teko grą-

Lelešius („Grafas”), žuvęs 
Birutės rinktinės štabe, ir kt.

Iškilmių pabaigoje nuaidėjo 
saliuto salvės žuvusiųjų Lietu
vos kovotojų garbei, buvo su
dainuota „Lietuva brangi”. 
LŠS vyrų choras „Perkūnas” 
padainavo Amerikos lietuvių 
dainą „Laisvės varpas”, taip pat 
„Žemė sapnuoja laisvę”, „Vien- 
langėj grytelėj”, moterų tercetas 
(L. Užkurnienė, E. Radauskienė 
ir M. Burbienė) — „Ši žemė šven
ta — Lietuva” ir kt. Savo 
kūrybos eiles skaitė akt. K. 
Genys ir 1941 m. tremtinys M. 
Babonas.

Už žuvusius Lietuvos laisvės 
kovotojus šv. Mišias Veiverių 
bažnyčioje aukojo Lietuvos ka
riuomenės kapelionas, monsin
joras A. Svarinskas, Veiverių ir 
Šilavoto klebonai kunigai K. 
Skučas ir Petruševičius.

Paminklo pašventinimo iškil-

žinti į rusišką mokyklą, o V-IX 
klasių mokinius tenka mokyti 
kone pogrindinėje mokykloje. 
Nors prieš mokslo metų pradžią 
Lietuvos ir Gudijos spauda ne
mažai ir pakiliai rašė apie pir
mosios lietuviškosios vidurinės 
mokyklos atidarymą Gudijoje.

Ar niekas neparodė prenąjerui 
minėto straipsnio? Matyt, ne, 
kitu atveju savo septintajame 
susitikime su Guduos kolegomis 
būtų ne dėkojęs, o pareikalavęs 
vykdyti anksčiau priimtus susi
tarimus, kaip kad vykdo Lietu
va. O gal mūsų premjerui mažai 
rūpi etninių žemių lietuviai?

Dabar tuo net neabejoja Ger
vėčių krašto žmonės. Jie nuo
širdžiai A. Šleževičių buvo su
tikę prieš keletą metų. Guodėsi 
jam, dainavo dainas, vaišino, 
gerbė. A. Šleževičius žadėjo 
aukso kalnus. Deja, po vizito 
vietinių lietuvių padėtis tik 
pablogėjo. Ir nepalyginamai.

„Ne tik A. Šleževičius, bet ir 
A. Brazauskas mus apgavo”, 
tiesiai į akis sako žmonės. O 
Gervėčių krašto lietuvių bend
ruomenės pirmininkas Vaclovas 
Lukša pateikė svarius argu
mentus: šių metų kovo mėnesį 
jį ir jo krašto žmones priėmęs 
prezidentss žadėjo statomą kul
tūros centrą atiduoti Gervėčių 
krašto bendruomenei, bet po 
kelių dienų pasielgė priešingai 
— minėtą statinį perdavė Gudi
jos lietuvių bendrijai Minske, 
kuri nieko bendro su Gervėčių 
kraštu neturi, nežino jų proble
mų.

Kas apgins etninių žemių 
lietuvius, amžiais gynusius savo 
kalbą, papročius? Kas padės 
jiems išgyventi vieną po kitos 
besitęsiančias okupacijas? O 
gal ir šių minčių niekas neper
duos Adolfui Šleževičiui? Tad 
nenustebkime, kad ir naujame 
susitikime (jie tokie dažni!) vėl 
Lietuvos premjeras liaupsins 
savo kolegą M. Čigirį, dėkos už 
nebūtus dalykus.

mėse dalyvavo Trakų rinktinės 
Naujojoje Anglijoje vadas A. 
Zenkus, JAV kariuomenės pik. 
ltn. K. Gedmintas iš Kolumbi
jos (Pietų Carolina), nemažas 
būrys šaulių iš Čikagos — Vy
tauto Didžiojo rinktinės. Sveiki
nimą Lietuvai perdavė Karinės 
krikščionių draugijos Europos 
asociacijos viceprezidentas, 
Norvegijos karininkas I. Wol- 
tas.

Po pamaldų prie naujojo pa
minklo, skirto Lietuvos laisvės 
kovotojams, ir atgal garbingi 
svečiai važiavo kun. K. Skučo 
restauruotomis karietomis, 
kurias traukė žirgai, pakinkyti 
klebono siūtais pakinkais.

JAV prezidento Bill Clinton 
kadencija Baltuosiuose rūmuose 
primena šio krašto televizijoje 
populiariąsias „muilo operas”: 
kasdien vis nauja krizė, vis rei
kia nugalėti kažkokią kliūtį, 
išspręsti kone neišsprendžiamą 
problemą — tarptautinę, valsty
binę, asmenišką... Nenuostabu, 
kad per palyginti neilgą prezi
dentavimo laiką Clinton plau
kai visai „apšarmojo”. Galbūt 
vienas didžiausių iššūkių buvo 
sutiktas praėjusį pirmadienį 
(lapkr. 27 d.), kai prezidentas at
sistojo prieš tautą ir mėgino 
įtikinti ne tik jos gyventojus, bet 
ir priešiškos partijos Senatą bei 
Atstovų Rūmus, kad Amerika 
vis dėlto privalo siųsti kariuo
menę į Balkanų pusiasalį, kol 
Bosnijoje tikrai įsiviešpataus 
taika. (Žinoma, po to, kai gruo
džio viduryje Paryžiuje bus iš
kilmingai pasirašyta taikos su
tartis, kurios preliminariniai 
punktai aptarti praėjusią savai
tę Dayton, Ohio.) Atrodo, kad 
pagaliau yra vilties Bosnijoje 
užbaigti karą, trukusį ketverius 
metus, pareikalavusį apie ket
virčio milijono aukų ir palikusį 
bent du milijonus pabėgėlių, jau 
nekalbant apie sunaikintą tur
tą ir kitais būdais sugriautus 
gyvenimus.

Po taikos sutarties pasirašy
mo į Bosniją bus sutraukta 
60,000 karių stiprumo NATO 
pajėgos, kurių eilėse numatoma 
ir 20,000 JAV kariuomenės. Šių 
dalinių tikslas: sustabdyti karo 
veiksmus tarp Bosnijos serbų, 
kroatų ir musulmonų, leisti 
pabėgėliams grįžti į savo na
mus, padėti atstatyti karo nu
niokotą kraštą. Kariuomenė pa
siliksianti iki naujų vyriausybės 
rinkimų.

Toje 60,000 karių sudėtyje be 
amerikiečių dalyvaus 10,000 
kitų NATO narių, kurių tarpe 
būsią 4,500 norvegų, suomių, 
švedų ir danų, 1,500 rusų, o taip 
pat dar nenustatytas skaičius iš 
Turkijos, Lenkijos ir Baltijos 
respublikų — Latvijos, Lietuvos, 
Estijos. Rusija, ilgai nedavusi 
galutinio sutikimo siųsti savo 
kariuomenę į Bosniją, pagaliau 
atsargiai pritarė misijai šios 
savaitės antradienį (lapkr. 28 
d.), kai JAV Krašto apsaugos 
sekretorius William Perry ir 
Rusijos Krašto apsaugos minist
ras Pavel Gračev susitiko Briu
selyje.

Apie 10,000 JAV karių į Bos
niją nuvyks ateinančių metų 
sausio mėn. pradžioje, o likusie
ji ten bus maždaug vasario vi
duryje, t.y., praėjus 60 dienų po 
to, kai Paryžiuje bus pasirašy

ta taikos sutartis. Prezidentas 
Clinton savo kalboje į tautą 
stengėsi ypač pabrėžti, kad 
Amerikos kariams Bosnijoje ne
gresia jokie ypatingi pavojai. 
Nenumatoma, kad ten pasikar
totų Somalijos ar Libano trage
dijos. Amerikiečių daliniams 
vadovaus savos kariuomenės 
vadovybė, kariai būsią „gink
luoti iki dantų” ir mažiausios 
agresijos atveju turės teisę be
matant atsakyti tuo pačiu — tik 
daug „įspūdingesnių” — mastu. 
Mėgindamas raminti Amerikos 
gyventojus, kuriems jau labai 
įkyrėjo nuolatinė „pasaulio poli
cijos” rolė, kai JAV kariuomenė 
siuntinėjama iš vienos „karš
tos” vietos į kitą, prezidentas 
kažkaip užmiršo paminėti, kad 
kario dalia visuomet surišta su 
pavojais. Juk ne į gegužinę tie, 
„iki dantų ginkluoti”, amerikie
čiai keliauja, ne ramios atosto
gos jų laukia svetimame krašte, 
kur gyventojai dažnai nežino, 
kas draugas, o kas priešas. Per 
daug kančių jie iškentėjo, per 
daug keršto susirinko ir vienos, 
ir kitos kovojusios pusės sąmo
nėje, kad vienu rašiklio brūkš
telėjimu po taikos sutartimi 
viskas išnyktų ir gyvenimas vėl 
plauktų ramia vaga. Sakoma, 
kad Bosnijoje paslėpta apie mili
jonas minų, bet ne visos jos že
mėje — daug „minų” ir gyven
tojų širdyse. Tokioje sprogmeni- 
nėje situacijoje galima visko ti
kėtis, tad ir pavojų kariniams 
daliniams. Kiekviena ligšiolinė 
karinė misija pareikalavo ame
rikiečių aukų, jų gali pareika
lauti ir Bosnija.

Amerikai taikdarės vaidmuo 
yra labai patrauklus. Ji norėtų 
padėti visiems, pagalbos reika
lingiems, bet ir čia „pirštai pir
miausia į save lenkti”. Kai 
karinio konflikto vietoje kyla 
pavojus JAV interesams, reak
cija kur kas greitesnė. Prisimin
kime Persų įlankos atvejį, kuo
met prez. George Bush pasiun
tė 430,000 karių, nelaukęs net 
Kongreso pritarimo: buvo svar
bu apsaugoti ne tiek Kuveitą, 
kiek naftos šaltinius. Prez. Bush 
pavyko įtikinti tautą, kad į 
Persų įlankos karą Ameriką įsi
kišti saistė tarptautinė teisė ir 
moralinė pareiga. Clintonas 
turi griebtis kitų priemonių, nes 
Bosnija Amerikai jokio pavojaus 
nesukelia (dėl to ir užtruko ket
verius metus, kol pagaliau ryž
tasi veikti), todėl jis vartoja ar
gumentą, kad amerikietis karys 
Bosnijoje bus saugesnis, kaip 
savame kieme. Ant šio argu
mento galbūt remiasi ir atei
nančių metų prezidentinių rin
kimų rezultatai...

PASKUTINIO KARIŪNO 
ODISĖJA

JUOZAS KLIMAS
30

Sustabdė patruliai. Pasakėm slaptažodį ir pralei
do. Sustoję pas pirmą gyventoją, už žąsį davėm druskos, 
kurios tada kaimiečiams labai trūkdavo, ir cukraus, už 
tai gavome vieną žąsį. Tuo tarpu aš tiem kaimiečiams 
rusiškai patariau, kad kitas žąsis jie pasipjautų, nes 
vokiečiai kalėdoms jas vis tiek atims. Pas kitą, kuris 
turėjo daugiau kaip 30 žąsų, tikėjomės už likusią druską 
ir cukrų bent keturias gauti, deja, jis nesutiko leistis 
į šią mainų prekybą, aiškindamas, jog jis buvęs I 
pasaulinio karo metu vokiečių nelaisvėje ir žinąs, kad 
kareiviai neturi teisės nei pirkti, nei parduoti, nei mai- 
nikauti. Nuėjau pas mūsų leitenantą, išgėrėme kavos, 
aš jam ir sakau: „Turim vogti!”

Žąsys tupėjo lauke. Vieną griebiau už kaklo, kiti taip 
pat. Viršila, vieną pagriebęs, kitos nepataikė, ir žąsys 
pradėjo smarkiai gagenti, beveik klykti. Rusas iš tarp
durio irgi pradėjo rėkti. Aš, padavęs viršilai savąją žąsį, 
griebiau dar vieną. Tuo tarpu atbėgo vokiečių patruliai, 
bet nesuprato, kas čia dedasi, tuo tarpu rusas jiems 
norėjo aiškinti, bet patruliai kreipėsi į leitenantą, klaus
dami, ar čia neatvažiavę ryšininkai. Tas atsakė, kad ne, 
o mes tuo tarpu už kampo laikėm, suspaudę žąsų kaklus, 
kad tik jos nesušuktų... Parsivežėm penketą žąsų ir kai 
pasakėm kareiviams, kad iš generolo žąsis vogėm, tie 
juokėsi, pilvus susiėmę.

Pagaliau atostogos

Nežinau, ar yra gražesnis žodis žodyne už atostogas! 
Nors, jau pirmąjį skyrių baigus, reikėjo ir karves ganyti 
ir per lietų lauke šalti, bet tą varganą dalią labai 
paįvairindavo įvairiausi nuotykiai, kurie piemens 
gyvenime atsirasdavo net labai staigiai, netikėtai 
pagundai atsiradus. Labai malonu būdavo maudytis, 
meškerioti. Bet įlįsti į aplinkinius žydų sodus arba į 
svetimus daržus agurkų pasiskinti, aišku, būdavo baisu 
ir net rizikinga. Bet tai tebuvo vargano piemenėlio 
gyvenimo paįvairinimas. Pirmąsias jau tikras atostogas 
pajutau, kai įstojau į karo mokyklą, atlikau kariūno 
kandidato stažą ir, atrodė, pats sunkiausias periodas 
kariūno gyvenime jau buvo nugalėtas. Buvau sutikęs 
atostogų važiuoti paskutiniuoju, nes buvau jauniausias 
amžiumi.

Ir čia išėjo taip pat: likau paskutiniuoju kartu su 
štabo raštininku. Bet kai mūsų atostogų laikas atėjo, 
prie Stalingrado prasidėjo ofenzyva ir buvo galvojama, 
kad rusai pradės puolimą visame fronte. Dėl tos priežas
ties visas atostogas sulaikė. Bet po keturių savaičių vėl 
pradėjo leisti.

Atostogų liudijimus išduodavo per rytinį patik
rinimą. Raštininkas atostogų leidimus pasiėmė iš vaka
ro. Viską pasiruošę, nuėjom gulti ir jau vieną minutę 
po vidurnakčio patraukėm į kelionę, kad kartais ir tos 
atostogos nebūtų sustabdytos. Kaimą praėjom tykiai ir, 
laimei, patrulių nesutikom, nors mūsų atostogų 
pažymėjimai buvo visiškai galioje. Tik palikę kaimą, 
pradėjom bėgti, kad tik artilerija nepradėtų griauti, kad 
nors mūsų atgal nesugrąžintų. Buvau geras bėgikas, bet

raštininkas, būdamas daugiau negu trisdešimt metų, 
žemaūgis, atsiliko ir pradėjo rėkti: „Juozai! Palauk, šir
dis gali plyšti!” Lukterėjau jo, ir toliau jau sumažinom 
greitį. Nužygiavome trejetą kilometrų iki kuopos 
kepyklos, iš kur kasdien būdavo siunčiamas sunkvežimis 
miltų parvežti. Dar nebuvo pradėję švisti, o mes pasi- 
beldėm gan stipriai į duris, šaukdami „kiaulės, šunys, 
kelkitės!” Jie visi pradėjo verstis iš lovų paskubomis, 
nes tokie pakėlimai būdavo, jeigu rusai prasiverždavo. 
Žinia, kad atostogų jau leidžia, buvo visiems maloni, o 
ypač, kurie atostogų dar neturėjo.

Mus atvežė į Rževą, kur atostogų traukinys turėjo 
būti sudarytas. Švariame barake budėtojas paskyrė 
mums „lovas”. Tai buvo čiužinys ant grindų, bet uždeng
tas švaria paklode ir antklode. Parodė dar ir priešlėktu
vinius apkasus, kurie buvo čia pat už barako.

Sukritom ant čiužinių ir,nors buvome beveik 
nemigę, miegas neima ir tiek. Už kokio pusvalandžio 
žemu skridimu užlėkė naikintuvas ir apšaudė čia 
stovintį traukinį, tačiau į baraką nepataikė. Mes vis tiek 
išlėkėm į „slėptuvę” apkasą, nes juk galėjo puolimas 
pasikartoti.

Lėktuvas nebepasirodė, mat priešlėktuvinė buvo 
pradėjusi jį apšaudyti. Tuo tarpu iš šalia barako stovinčio 
vagono kažkas sruveno. Galvojau, kad benzinas ir gali 
uždegti. Bet kai pakišau ranką ir pauosčiau — konjakas! 
Tuoj griebėm katiliukus ir kiek tik radome butelių 
aplink, viską pripildėme geriausio konjako. I savo 
lietuvišką kuprinę (kurią ir šiandien tebeturiu) sudėjau 
dešimtį butelių...

Rytojaus dieną traukinys jau buvo pripildytas atosto
gautojų. Netoli manęs sėdėjo artilerijos kapitonas. Pama

tęs vertėjo juostelę, paklausė, iš kur aš moku rusų kalbą. 
Pasisakiau, jog esu lietuvis. Mano dideliam nustebimui, 
ištiesė ranką, prisistatydamas taisyklinga lietuvių 
kalba. Pavardės jau nebeatsimenu. Tai buvo vokietis, 
tarnavęs Lietuvos kariuomenėje, buvęs lektoriumi karo 
mokykloje. Dabar jis buvo baterijos vadas viduriniame 
fronte. Jis buvo repatriavęs į Vokietiją 1941 m.pavasarį. 
Teiravosi apie savo pažįstamų karininkų likimą. Mins
ke atsisveikinom, nes aš persėdau į Vilniun einantį 
traukinį, o jis tuo pačiu traukiniu į Vokietiją.

Raštininkas prie Smolensko iš sulėtinto traukinio 
iššoko aplankyti savo pažįstamos rusės. Susitarėme, kad 
po 5 dienų jis pervažiuos Vokietijos sieną, mat, nuo 
sienos pervažiavimo dienos prasidėdavo 21 dienos ato
stogos. Laikydamasis sutartos datos, aš Kauno komen
dantūroje užsiregistravau po 5 dienų.

Daug kas iki šiol iš išeivijos, iš svetimų kraštų, 
lankėsi savo gimtinėje. Sunku, savaime aišku, per
gyvenimo jausmus apsakyti — neužtenka žodžių. Tačiau 
sugrįžus iš fronto pragaro žodžių trūksta...

Išlipau Kauno stotyje. Autobusai nekursavo, mano 
kuprinė labai sunki, juk prie krūvio prisidėjo konjakas, 
o dar vežiau ir rusišką automatą. Iki tėviškes 10 km. 
Prie stoties stovėjo penketas vežikų. Vienas vokiečių 
kareivis priėjo, bet vežikai atsisakė vežti. Priėjau ir aš. 
Paprašiau vokiškai, o jis lenkiškai atsakė, kad esąs 
užimtas. Aš gi, penketą minučių palaukęs, priėjau ir 
sakau jam lenkiškai: „Jei užimtas, kodėl niekur ne
važiuoji?” Tas lyg ir sumišo, nustebęs, kad kalbu 
lenkiškai, ir sako, jeigu netoli, tai pavešiąs. Paprašiau 
nuvežti prie rotušės.

(Bus daugiau)
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LIETUVIŲ TELKINIAI

CLEVELAND, OH 
•

PRAŠO PASKOLINTI 
VĖLIAVAS

Clevelando The Western Re- 
serve Historical Society prašo 
etninių organizacijų paskolinti 
vėliavas išstatymui muziejuje, 
Clevelando Bicentenial šventė-

• je, 1996 metais. Vėliavos turi 
būti fraterninės, religinės, dar
bo organizacijų, karinių, vetera
nų, mokslo ir kitų organizacijų. 
Jie nepageidauja tautinių vėlia
vų. Western Reserve Historical 
Society direktorius dr. John 
Grabowski tuo rūpinasi. Dėl in
formacijų skambinkit Leslie 
Graham tel. 721-5722 ext. 291.

DAINUOJANČIŲ ANGELŲ 
KONCERTAS

Šių metų prieššventinio laiko
tarpio svarbiausias įvykis Cle
velando Dievo Motinos parapi
joje bus „Dainuojančių Angelų” 
(Singing Angels) koncertas. Ši 
jaunimo grupė su koncertais ap
keliavo daug kraštų, atstovau- 

r darni Amerikos . jaunimui. Jie 
prieš porą metų koncertavo Lie
tuvos Vyčių surengtame koncer- 

■ te, vykusiame D.M. parapijos 
pilnutėlėje publikos salėje. Šį 
kartą „angelai” parems Dievo 
Motinos parapiją ir Vilniaus

• Jėzuitų gimnaziją. Tad ateikit 
visi. Koncertas bus sekmadienį,

. gruodžio 17 d., 3 v.p.p. Bilietai 
— šeši doleriai suaugusiems ir

- trys dol. vaikams. Dievo Moti-
• nos parapijos narių vaikai gaus 

nemokamus bilietus. Bilietai
į. platinami po Mišių parapijos
• svetainėje. Galintieji prisidėti 
; su vaišėmis, prašomi skambin- 
; ti Elenai Nainienei, tel.
: 481-8472 arba parapijos rašti

nei, tel. 531-4263.• a
SKAUČIŲ KALĖDINĖ 

MUGĖ

Sekmadienį, gruodžio 3 d.,
7 Clevelando „Neringos” tunto 
; skautės Šv. Jurgio parapijos 

salėje po Sumos rengia kalėdinę
- mugę. Visi kviečiami.

TGM

' SUSIKAUPIMO DIENA - 
: REKOLEKCIJOSrM•»
• Gruodžio 16 d., šeštadienį,
’ Dievo Motinos parapijos svetai-

nėję rengiamos rekolekcijos, 
kurių vadovu šiais metais pak- 

' viestas kun. Julius Sasnauskas,
• iš Lietuvos šiuo metu besidar

buojantis lietuvių Prisikėlimo
• parapijoje, Toronte. Jaunasis
• kunigas, disidentas iš Lietuvos,

šį pavasarį vysk. Pauliaus Bal
takio buvo įšventintas kunigu.

Rekolekcijų pradžia 9 vai. ry
to. Jos tęsis visą dieną ir bus 
baigtos išpažintimi ir šv. Mišio- 
mis. Visi dalyviai už maistą ir 
kitas šio renginio išlaidas moka 
po 15 dol.

Prašoma registruotis Dievo 
Motinos parapijos svetainėje 
sekmadieniais po lietuviškųjų 
pamaldų, arba skambinant Da
liai Staniškienei, tel. 531-8496 
ar dr. Eugenijui Šilgaliui, tel. 
481-0332.

Graži proga pasiruošti didžio
sioms Kristaus gimimo šven
tėms. Visi nuoširdžiai esate 
kviečiami dalyvauti. Rengėjai — 
Clevelando ateitininkai.

NAUJAS
PROFESIONALAS

Tarp tūkstančio Ohio valstijo
je teisės mokslus baigusių ir 
išlaikiusių advokatūros (BAR) 
egzaminus, paskelbtame Ohio 
Aukščiausiojo Teismo sąraše 
yra ir Ričardas S. Matas iš In- 
dependence, OH.

Naujasis profesionalas yra dr. 
Stepono Mato, PHD, LTV plieno 
kompanijos egzekutyvo ir dr. 
Giedrės, DDS-odontologės, sū
nus. Džiaugiasi taip pat ir 
Ričardo sesuo dr. Daina, taip 
pat odontologė, DDS.

Advokatas R. S. Matas lapkri
čio 13 d. Ohio sostinėje Colum- 
bus buvo Aukščiausio teismo 
teisėjo prisaikdintas. Jis turi 
teisę verstis advokatūra Ohio 
valstijoje ir Washington, DC.

Moksleivio dienose Ričardas 
baigė lituanistinę mokyklą ir 
priklausė skautų draugovei. 
Jaunam advokatui linkėtina 
sėkmės įdomioje profesijoje!

REDAKTORĖ IŠ 
LIETUVOS

Į „Ateities” studijinį savaitga
lį, lapkričio 3-4 dienomis Le- 
monte, IL., buvo pakviesta ir 
Aldona Žemaitytė-Petrauskie- 
nė, populiaraus, puikiai reda
guojamo savaitinio laikraščio 
„Dienovidžio” redaktorė iš 
Vilniaus.

Mieląją viešnią Clevelandan 
pakvietė „Ateities” klubas ir 
Lietuvių Fronto bičiuliai. Re
daktorė ir jos globėja, palydovė 
ir „šoferė” Jadvyga Damušienė 
apsistojo svetinguose dr. Algi
manto ir Ramutės namuose.

Lapkričio 11 d., šeštadienio 
popietę redaktorė susitiko su 
Clevelando organizacijų atsto
vais priėmime pas Čepulius, kur 
viešnia plačiai ir atvirai piešė 
dabartinės Lietuvos tikinčiųjų, 
bendrą socialinį, ekonominį bei

Vaiva Laniauskaitė (kairėje) ir Teresė Paftkonytė dalyvauja „Vaikų Šventėje” 
Toronte ft m spalio viduryje Jos atliko muzikos konkurse daina „Tėvynė 
Lietuva” (muzika Algimanto Bražinsko)

Dievo Motinos Nepaliaujamos Pagalbos parapijos Clevelande choras, dalyvavęs Toronte „Tėviš
kės žiburių” šventėje. Viduryje (su gėlėmis) choro vadovė Rita Čyvaitė-Kliorienė. Choras yra iš
leidęs kalėdinių giesmių juostelę „Prakartėlėn skubu” ir velykinę — „Prisikėlė Jis’

politinį vaizdą. Po pranešimo, 
prie vaišių stalo pokalbiai 
susirinkusiems plėtė Lietuvos 
pažinimo akiratį. Redaktorė tą 
vakarą įrašė pasikalbėjimą su 
„Tėvynės garsų” redaktore Al
dona Stempužiene, kuri tą įrašą 
radijo bangomis” klausytojams 
perdavė sekmadienio rytą.

Sekmadienį, po lietuviškų pa
maldų Dievo Motinos šventovė
je, A. Žemaitytė kalbėjo parapi
jos svetainėje. Pranešimą koor
dinavo LFB sambūrio pirm. 
Juozas Ardys. Be aukų, dovanų 
redaktorei ir savaitraščiui, gau
ta taip pat 15 naujų „Dieno
vidžio” prenumeratų Amerikon. 
Viešnia, papietavus „Gintaro” 
restorane,Aplankė dailininkę 
Nijolę Palubinskienę ir su ja 
turėjo pokalbį, kuris bus iš
spausdintas jos redaguojamame 
savaitraštyje.

GENOCIDO AUKŲ 
PRISIMINIMO ATGARSIAI

Ina Skardytė-Kozel, klevelan- 
diečių Onos ir Povilo (mirusio) 
duktė, dailininkė, baigusi Cle
velando meno institutą ir studi
jas tęsusi kitose meno mokyklo
se, dabar gyvenanti Californijo- 
je, savo darbais dalyvauja asme
ninėse ir grupinėse parodose.

Š.m. birželio.17-18 dienomis, 
minint lietuvių tautos genocido 
aukas Kaune, Šv. Arkangelo 
Mykolo bažnyčioje buvo suorga
nizuotas įspūdingas renginys su 
sakraline muzika, chorais, me
niniu žodžiu, šv. Mišiomis ir 
impozantiška bažnyčios vaiz
dine paroda. Tai buvo 55-sios 
metinės nuo tragiškųjų Lietuvai 
dienų pradžios. Šio renginio in
iciatoriai buvo: dail. Ina Skar
dytė-Kozel iš JAV, Vida Žama- 
lytė-dailininkė — projektuotoja 
iš Lietuvos ir kun. Ričardas Mi
kutavičius, poetas, bažnyčios 
rektorius ir jos atnaujintojas.

Už didžiojo altoriaus sienoje 
(990 kvadratinių pėdų) sudary
tas foto montažas nužudytųjų 
laisvės kovotojų (1945-53) iš 
buv. KGB archyvo dokumentų. 
Jos centre violetiniai apšviestas 
kryžius imitavo širdies pulso 
garsus. Virš jo — pusrutulyje 
įrašyti žodžiai kvietė: „Ateikite 
pas mane visi, kurie vargstate 
ir esate prislėgti, ir aš jus 
atgaivinsiu”.

Keturios didžiulės vėliavos (36 
x 6 pėdų) su piešiniais šilke ir 
spausdintais tekstais, iš žuvu
siųjų asmeninių užrašų, buvo 
dedikuotos genocido grupėms: 
politiniams kaliniams (1940-89), 
deportuotiems į Sovietų Sąjun
gą (1941-53), lietuviams par
tizanams (1944-56) ir trem
tiniams, išblaškytiems po visą 
pasaulį (1940-45).

Altoriaus stalo danga ir litur
giniai drabužiai buvo ant šilko 
piešti kūriniai tema — „Krau
jas ir transformacija”. Visus 
ateinančius į bažnyčią pasitiko 
kvietimas — „Mylimieji mūsų, 
neužmirškite mūsų”.

Ta proga buvo išleistas žemė
lapis 18" x 24/ — Lietuvių trė
mimų ir kalinimo vietos — 
1940-1989, sudarytas pagal 
surinktus duomenis Lietuvos 
genocido aukų muziejaus 
darbuotojo S. Katausko.

Šis įspūdingas projektas galė-

LIETUVOS PREZIDENTAS 
ALGIRDAS BRAZAUSKAS 

NEW YORKE
Švenčiant Jungtinių Tautų 

50-ties metų amžiaus sukaktį, į 
tas iškilmes buvo atvykęs ir ten 
kalbą pasakė Lietuvos preziden
tas Algirdas Brazauskas. Spalio 
25 d. Lietuvos konsulato patal
pose, LB NY apygardos pirmi
ninkės Laimos Šileikytės-Hood 
pastangų dėka, prezidentas Al
girdas Brazauskas susitiko su 
kviestais New Yorko visuome
nininkais. Susitikime dalyvavo 
apie 30 asmenų.

Lietuvos generalinis konsulas 
dr. Petras Anusas, pasveikinęs 
susirinkusius, pristatė Lietuvos 
prezidentą Algirdą Brazauską. 
Prezidentas su kiekvienu pasi
sveikino ir kalbėjo: „Nežinau ar 
čia reikėtų ilgos kalbos, nes 
jums, nors ir toliau gyvenan
tiems nuo Lietuvos, vis tiek, kas 
pas mus vyksta, yra žinoma. 
Mes džiaugiamės, kad vis dau
giau ir daugiau tautiečių at
vyksta į Lietuvą iš įvairių 
valstybių ir kitų kontinentų. 
Ypač džiaugiamės, kad šalia 
vyresnio amžiaus, atvyksta 
daug jaunų žmonių. Jų daug 
turėjome praėjusiais metais 
įvykusioje Dainų ir šokių 
šventėje, o šiais metais — 
sportininkų varžybose”.

Pilietybės pataisymo komisi
ja atlikusi didelį darbą. Jai 
pavykę padaryti Pilietybės 
įstatymo pakeitimus, jį žymiai 
suprastinant, liberalizuojant. 
„Vargu ar būtų galima dar ką 
nors naujo išgalvoti — kalbėjo 
prezidentas. — Labai protingos 
ir prityrusios galvos iš čia, kitur 
ir Lietuvos, mąstė ir galvojo, 
kaip patobulinti pilietybės 
reikalą. Man atrodo, kad jie 
padarė viską kas tik buvo įma
noma, pagal bendrą teisinę 
logiką ir veikiančius mūsų 
įstatymus”.

Palietęs vidaus politinį gyve
nimą kalbėjo: „Vienur draugau
jame ir susitariame. Yra tokių, 
kurie nekantriai laukia tos „pa
laimintos” dienos dėl Seimo 
rinkimų, kurie, kaip žinote, 
įvyks ateinančiais metais, spa
lio mėnesį, kuomet bus nuspręs
ta tolimesnis mūsų valstybės 
valdymas. Aš manau, kad reika
lai išsispręs kaip ir kitose 
valstybėse. Svarbu, kad Lietuva 
žengtų į priekį ir kad reformos 
vyktų visose gyvenimo srityse”.

Litas esąs pastovus. Nėra prie
žasčių manyti, kodėl jis turėtų 
būti kitoks. Esančios, nors ir 
nedidelės, tvirtą valiutą garan
tuojančios aukso atsargos. Esan
ti infliacijos problema. Bet ji jau 
pažabojama. Šiais metais pasie
kusi 22 procentus. Ateinančiais 
metais yra numatoma, kad ji

jo būti įvykdytas tik talentingų
jų menininkų auka ir JAV fir
mos „Art Link” pradine parama 
bei privačių aukotojų, daugiau
sia iš Lietuvos. Visas renginys 
buvo plačiai paminėtas Lietuvos 
periodikoje.

Ir Dievo Motinos parapija Cle
velande didžiuojasi meistriška 
dail. Inos dovana—jos sukurtu 
šilko arnotu.

V. Rociūnas

(infliacija, -P.P.) nebūsianti 
aukštesnė kaip 12-14%. Ruošia
mi nauji, bankus kontroliuojan
tieji, įstatymai. Pagal juos, 
indėliai būsią apdrausti ir sau
gūs, kaip ir kituose kraštuose.

Neslėpė, kad atlyginimai ma
žėja. Vidutinis atlyginimas 
(mėnesiui? -P.P.) — 120 dol. Pen
sijos esančios labai mažos. Vei
kia Valstybinis socialinis drau
dimas. Priimtas naujas pensijų 
įstatymas, pagal kurį daugumai 
pensijos padidėjusios, o kitiems I 
likusios tokios pačios.

Sunkumų sudaro mokesčių 
surinkimas. Gyventojai nesu
pranta, kas yra disciplina, kas 
yra garbės reikalas. Visaip 
„šmugeliuoja”, vengdami 
sumokėti valstybinius mokes
čius. Vis dėlto šitoje srityje yra 
padaryta pažanga ir dabar mo
kesčių surenkama apie 70 
procentų.

Po to kalbėjo buvęs Lietuvos 
ambasadorius, dabar specialus 
patarėjas Jungtinėse Tautose, 
Anicetas Simutis. Tarp kitko jis 
pareiškė: „Pirmą kartą su 
Brazausku susitikau Kultūros 
Židinyje, Brooklyne. Jis tuo 
metu prezidentu nebuvo. Tai 
buvo ypatinga situacija. I sceną 
prie prezidiumo stalo buvo 
pakviestas Brazauskas ir 
atsisėdo šalia manęs. Publikoje 
nekurie šypsojosi ir sakė: — 
mūsų nacionalistas Simutis sėdi 
kartu su komunistu, Komunis
tų partijos generaliu sekretoriu
mi! Kaip čia atrodo? Gavęs žo
dį sakau: partija, ne partija, o 
komunistą Brazauską ir mane, 
prie šito stalo, sujungė Lietuvos 
trispalvė. Ir mes abu vieningai 
einame už laisvą Lietuvą!”

Po to Laima Šileikytė-Hood, 
New Yorko lietuvių visuomenės 
vardu, prez. Algirdui Brazaus
kui įteikė gėlių puokštę, o 
Kęstutis Miklas, padovanojo jo 
kalbos, pasakytos Jungtinėse 
Tautose, įrašą ir A. Liepinaičio 
paruoštą apie prof. Juozą Eretą 
ir jo užmirštuosius baltus 
knygą.

Prezidentas Algirdas Brazaus
kas, valandėlę pabendravęs ir 
pasišnekučiavęs, susirinkusių 
palydėtas plojimų gausa, at
sisveikino ir tos pačios dienos 
vakare išskrido atgal į Lietuvą.

Petras Palys

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

H. Qecky*
Tel. 585-6624

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

CLASSIFIED GUIDE
J,

MISCELLANEOUS REAL ĖST ATE

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

GREIT
PARDUODA

RE/MAX 
REALTORS 

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

r

AUTOMOBILIO, NAMŲ, SVEIKATO8, 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. ‘ Auksė S. Kane kalba lietuviškai. 
FRANK ZAPOLIS 3208V2 West 9Sth Street Tel. (708) 424-8654 , (312) 581-8654

MOVING—KRAUSTYMAS
Profesionalus patarnavimas 

prieinamomis kainomis, 
jums patogiu laiku. Draudimas 

garatuotas. Kreiptis:

Gediminas: tel. 312-925-4331

RIMAS L. STANKUS

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

Gzntuiy,

771
J K S CONSTRUCTION '

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

KMIECIK REALTORS
7922 S. Pūlaski Rd.

4365 S. Archer Avė

DANUTĖ MAYER 
284-1900

Jei norite parduoti ar pirkti namus, 
kreipkitės į Danutę Mayer. Ji pro
fesionaliai, sąžiningai ir asmeniškai 
patarnaus. Įkainavimas veltui.

STASYS BARAS 
Audio kasete ir CD

Dainuoja lietuviškai įvairių operų arijas. Stuttgardo symfoninis 

orkestras. Diriguoja Darius Lapinskas ir Aleksandras KučiOnas 

Audio kasetė -10 dol. Su persiuntimu 12 dol.

CD -15 dol. Su persiuntimu 17 dol.

Gaunamos DRAUGE 4545 W. 63rd St Chicago, IL 60629

,,Tautos sukilimas 1941, pirmoji 
dalis. Be šūvio"

Autorius Pilypas Narutis, prisidėjęs prie sukilimo organiza
vimo, aprašo savo kartos pastangas atgauti laisvę.

ši dalis pavadinta „Be šūvio”, nes, kaip įvade rašo knygos 
autorius: „Prezidentas — Tautos vadas — pabėgo. Krašto ap
saugos ministras pabėgo. Kariuomenės vadas pasitinka Sovietų 
sąjungos Raudonąją armiją, okupuojančią Lietuvą, o ministras 
pirmininkas prašo tautą priešus mandagiai priimti...'' Jis toliau 
teigia, kad „tolimesnį tautos likimą sprendė pati lietuvių tauta. 
...Šia knyga bandau dokumentuoti mano ir mano draugų 
pastangas kovoti prieš Staliną ir Hitlerį, du didžiuosius Lietuvos 
ir laisvojo pasaulio priešus”.

Apie 1941 m. sukilimą ir Laikinąją vyriausybę daug kartų buvo 
rašyta mūsų spaudoje, tačiau įvykiai knygoje dėstomi labai 
nuosekliai, perpinti asmeniškais prisiminimais žmogaus, kuris 
tuose įvykiuose aktyviai dalyvavo — ne tik dalyvavo, bet ir buvo 
vienas organizatorių. Knyga apima laikotarpį nuo 1940 m. iki 1941 
m. birželio 23 d., yra 404 psl., iliustruota nuotraukomis ir 
faksimilėmis.

Gaunama „Drauge”
Kaina $17,- (US), plūs tax ir persiuntimas.

NUO DUSIOS IKI TIBERIO I tomas. Vingiuotas mano 
gyvenimo kelias biografiniuose atsiminimuose. 1912-1960. 
443 psl. Knygos kaina $10.00. Užsakant paštu, persiuntimo 
išlaidoms pridedama $2.50. Illinois gyventojai dar prideda 
Sales tax $0.88.

NUO DUSIOS IKI TIBERIO II tomas. Atsiminimai apima 
1960-1970 metų laikotarpį. 428 psl. Knygos kaina $10.00. 
Užsakant paštu, persiuntimo išlaidoms pridedama $2.50. Il
linois gyventojai dar prideda Sales tax $0.88.

NUO DUSIOS IKI TIBERIO-III tomas. Atsiminimai apima 
1970-1979 metų laikotarpį. 390 psl. Knygos kaina $10.00. 
Užsakant paštu, persiuntimo išlaidoms pridedama $2.50. Illi
nois gyventojai dar prideda Sales tax $0 88.

Užsakant visus 3 tomus mokama papigintai: $15.00. Užsa
kant paštu persiuntimo išlaidoms pridedama $4.00 Illinois 
gyventojai dar prideda Sales tax $1.31.

Knygos užsakoma: DRAUGAS, 4545 West 63rd St., 
Chicago, IL 60629.

DAYTONABEACH
AREA

FLORIDA

Nemokamas Pirkiniu Sarašas
Joseph E. Stanaitis Investment Properties

L/censed Real Estote Broker
Nuosavybė

• Acreage e Žemė
• Biznis
• Namai

• Business
• Residential

Toli Free l-800-330-5478 or 1-904-428-2412

Free List of Available Buys
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LAIŠKAI
FAKTAS IR ATGARSIAI

Rašytojos Žemaitės, mūsų lie
tuviškosios literatūros klasikės 
vaizdelis, suvaidintas ateitinin
kų savaitgalio literatūros vaka
ronėje, Jaunimo centre, lapkr. 3 
d. išvydo savo tamsią „šviesą”. 
Jis dalyvius ne tik nustebino, 
bet ir papiktino savo turiniu. 
Nustebino, nes daugeliui šis Že
maitės vaizdelis buvo nežino
mas, ir papiktino, nes buvo už
gaulus, krikščionišką moralę 
įžeidžiančiomis mintimis ir 
sugestijomis.

Neturint visų Žemaitės raštų 
po ranka ir neturint laiko jų 
ieškoti, griebi Lietuvių Enciklo
pediją, o ten randi ir tokią 
Žemaitės dvasinės nuotaikos 
apybraižą: „savo plunksną ji 
nukreipia prieš provincijos 
dvasininkų sumaterialėjimą, 
kreivą moralę ir tolerancijos 
stoką... ir prieš liaudies lėkštą 
davatkiškumą ir prietaringu
mą”, o jų, kaip žinomą moterų 
teisių gynėją, erzino ir 
„primityvi vyro pažiūra į 
moterį”.

Atrodo, kad šitame Žemaitės 
vaizdelyje, iš neapykantos tai 
dvasiškįjai, stengtasi pąjuokti 
tą „davatiškumą” stipriomis ir 
šokiruojančiomis frazėmis Die
vo Žodžiui ir jo tvariniams roju
je. Ir visas turinys sukoncen
truotas dangaus rėmuose, Dievo 
namuose, Adomo ir Ievos san
tykiuose, kuriuose ryškinamas 
ir moters teisių momentas — 
Ievos nepaklusnumas Adomui, 
pasipriešinimas jo norams 
Dievo numatytoms pareigoms 
moteriai.

Vaizdelis nepasitarnavo nei 
Žemaitės didesnei pagarbai, nei 
ateitininkams, kurio turinio 
„blevyzgų” dauguma nežinojo.

Taip įvyko ir po šito spektak
lio. Kritika spaudoje išėjo net „į 
lankas”, ypač Nijolės Kasiulai- 
tienės laiške („Draugo” laiškų 
skyriuje, lapkr. 17 d.) Ji rašo, kad 
„į ateitininkiškus renginius 
daugiau kojos nekelsiu”, ateiti
ninkai „išėjo į lankas...” ir 
„gryniausia pornografija jiems 
priimtina”. Argi, tikrai taip?

Žemaitės raštuose daug kan
džių minčių gyvenimo tikrovei, 
o „lėkštam davatkiškumui” 
(kaip ji vadino tikinčiuosius) 
turėdama neapykantą, specia
liai šokiruodavo priimtus gyve
nime dėsnius, norėdama užgauti 
tikinčiuosius.

„I lankas” ateitininkai niekad 
nebuvo išėję ir neišeis, nes jų 
gyvenimą saisto stiprūs or
ganizacijos principai ir šūkis, 
taip, kaip . Dešimt Dievo 
įsakymų saisto visų tikinčiųjų 
gyvenimą.

Suklysti žmoniška, neklysta 
tik tie, kurie nieko neveikia, bet 
mesti tokius pakaltinimus atei
tininkams, kaip padarė Nijolė 
Kasiulaitienė, gali tik labai 
neteisingas ir piktas asmuo.

Niekas iš „kritikų” neatkrei
pė dėmesio į to vaizdelio akto
rius, o jie savo roles atliko tikrai 
gerai. Buvo efektingas ir „Die
vas” ir „šv. Petras” (A. Barniš- 
kis ir A. Tamulis), ir Adomas ir 
Ieva (A. Utz ir J. Jankauskaitė) 
o „pati” Žemaitė — Audrė Bu
drytė (profesionali aktorė) savo 
rolę atliko pasigėrėtinai. Juos 
scenai paruošė žymus solistas 
ir taip pat puikus aktorius Ar
noldas Voketaitis su dr. Dalios 
Kučėnienės parama. Dėmesio 
vertos buvo ir „dangaus” deko- 
racijos, paruoštos Vytauto Čiup- 
linsko — mažoje Jaunimo centro 
kavinėje jis pąjėgė duoti erdvų 
dangaus scenovaizdį.

Visi to Žemaitės „kūrinio” 
pristatymo dalyviai atidavė 
daug laiko ir įdėjo daug darbo, 
už tai jiems priklauso atitin
kama padėka.

Jadvyga Damušienė
Lemont, IL

RENGINIAI MIKALOJAUS 
KONSTANTINO

ČIURLIONIO 120 METINĖMS 
PAMINĖTI

Lapkričio 11 d. buvo labai 
džiugu rasti tokią žymią dalį 
šeštadieninio kultūrinio priedo, 
skirto Mikalojui Konstantinui 
Čiurlioniui. Su dideliu susido
mėjimu skaičiau Petro Petručio 
straipsnį apie įvairiausiose 
pasaulio šalyse vykstančius 
kultūrinius renginius, skirtus 
šio Lietuvos genijaus 120-sioms 
gimimo metinėms paminėti. La
bai suprantamas ir rašančiojo 
susirūpinimas kultūrinių įvy
kių, skirtų šiai progai, stoka 
šioje pusėje Atlanto.

Norėčiau pratęsti tą susirūpi
nimo gaidelę. Tačiau turiu 
prisipažinti, kad man ypatingą 
rūpestį kelia ne tiek šių rengi
nių stoka, kiek akivaizdi tiesa, 
kad Amerikos lietuviškosios 
spaudos bendradarbiai visiškai 
nepasidomi tais, nors ir retais, 
bet be galo turtingais ir profe
sionaliai surengtais Čiurlionio 
vardą garsinančiais renginiais, 
kurie vyksta čia pat — jų gyve
namuose miestuose bei prie
miesčiuose. Atrodo, kad ir pats 
minėto straipsnio autorius netu
rėjo jokios informacijos apie 
dviejų pianistų, jau gerai pa
žįstamų Čikagos lietuviškajai 
publikai — Sonatos ir Roko Zu
bovų — atkaklias pastangas 
skleisti ir garsinti Čiurliono 
vardą Amerikoje. Šie du jauni 
atlikėjai paruošė labai įdomią 
meninę programą „Čiurlionio 
pasaulis”, kurios metu klausy
tojai ne tik išgirsta gausų 
pluoštą Čiurlionio fortepijoninių 
kūrinių, bet taip pat turi progos 
regėti Čiurlionio tapybos repro
dukcijų parodą. Specialiai šiems 
renginiams išleista programėlė 
supažindina ir su Čiurlionio li
teratūrine kūryba bei gyveni
mu. Roko Zubovo žodiniai intar
pai tarp koncerte atliekamų kū
rinių dar labiau papildo progra
mą, atskleidžia klausytojams 
įdomius, mažai žinomus Čiurlio
nio gyvenimo ir likimo vingius, 
išryškina idėjines paraleles tarp 
skirtingų Čiurlionio kūrybos 
formų.

Kiek žinau, ši programa jau 
džiugino Detroito, Hartfordo, 
Bostono lietuvius, taip pat buvo 
atlikta net keliose vietose 
Čikagoje: Lietuvių evangelikų 
liuteronų Tėviškės parapijoje, 
šv. Ksavero universitete bei 
dviejose „amerikoniškose” 
salėse. Planuojama, kad lapkri
čio pabaigoje ir gruodžio pra
džioje šią programą galės pama
tyti ir išgirsti Vašingtono bei St. 
Petersburg lietuviškoji publika. 
Kaip jau buvo skelbta, gruodžio 
3 d. Zubovai rengiasi ją atlikti 
Lietuvių dailės muziejuje, Pa
saulio lietuvių centre, Lemonte. 

■Taigi, visi Čikagos miesto ir 
apylinkių lietuviai: ir tie, 
kuriems Čiurlionio vardas bei 
menas yra brangus, ir tie, kurie 
norėtų kiek iš arčiau susipažinti 
su įvairiapusiška šio menininko 
kūryba — dar turi galimybę da
lyvauti kultūriniame rengi
nyje, pamininčiame Čiurlionio 
120-ąsias metines.

Dar vienas pamąstymas pa
baigai. Štai jau antri metai, kai 
Rokas Zubovas, M.K. Čiurlionio 
provaikaitis, gan sunkiai, jei ne 
beviltiškai bando surinkti lėšų 
Čiurlionio fortepijoninės mu
zikos kompaktinės plokštelės 
įgrojimui ir leidybai. Tokią 
muziką galima būtų platinti ne 
tik tarp lietuvių, bet ir tarp 
amerikiečių. Roko Zubovo pro
fesionaliai įgrota plokštelė 
galėtų atverti ir ne vienos kla
sikinės muzikos stoties duris. 
Šiuo reikalu jau buvo kreiptasi 
ir į visuomenę, ir į pagrindines 
Amerikos lietuvių organizaci
jas, įsisteigusias šiame krašte 
lietuvybei bei kultūrai parem
ti. Deja, išskyrus pavienių pri
jaučiančių asmenų pagalbą, 
reikšmingesnės paramos nebu
vo susilaukta.

Arvydas Reneckis 
Chicago, IL

PAAUKOKIME KNYGŲ 
VILNIAUS UNIVERSITETUI

Vilniaus universitetui reika
lingos knygos ir žurnalai Lietu
vių literatūros bibliotekai. 
Galinčius paaukoti išeivijoje ar
ba iki okupacijos Lietuvoje iš
leistų knygų prašytume kreip
tis į Pedagoginį lituanistikos 
institutą Jaunimo centre, 5620 
S. Claremont Avė., Chicago, IL 
60636, tel. (312) 434-4545. (Stasė 
Petersonienė)

NETEKSI IR KREPŠIO, IR 
OBUOLIŲ

A. Antanaitis lapkričio 24 d. 
„Draugo” laiškų skyriuje (kaip 
gerai kad toks skyrius yra: ga
lima „dūšią” ir „tulžį” išlieti) ban
do ambasadorių Eidintą pamo
kyti nusižeminimo dorybės — 
siūlo atsisakyti Balzeko Lietu
vių kultūros muziejaus jam 
suteikto labiausiai 1995 m. 
pasižymėjusio asmens (humani
tarinėje, akademinėje ir 
diplomatinėje veikloje) vardo.

Nuoširdžiai ir naivokai aiški
na, kad ambasadorius, atsisaky
damas tos garbės, parodytų savo 
tikrąjį „aš”, nes dabar jis 
laisvas ir gali viešai kalbėti. 
Komunizmo eroj Jis nebuvo 
laisvas (sic!)

Man atrodo, kad nederėtų am
basadoriaus mokyti. Jis yra 
bolševikmetyje sovietinius 
aukštus mokslus baigęs ir ne 
dėl gražių akių prezidentas 
Brazauskas jį (nieko bendra su 
diplomatija neturėjusį) paskyrė 
ambasadorium į JAV.

Keista ir nesuprantama, ko
dėl niekas Čikagoje neina prie 
Balzeko Lietuvių Kultūros mu
ziejaus protestuoti, demon
struoti ir piketuoti prieš LDDP 
partijos glostymą paplaukiui. 
Negi mes jau ir protestuot ne- 
besugebam?

Stasys Balzekas yra verslinin
kas. Lietuvos verslininkai ka
daise sakydavo, kad „ranka 
ranką plauna’,’

Taip pat ir neužmirštamas 
Kučingis „Fauste” Mefistofelio 
rolėj dainuodavo kad „Vien tik 
auksas valdo mus”.

Tai, čia ir yra, kaip An
tanaitis įrodinėja „tiesos 
valandėlė” (Moment of truth).

Gal už ambasadoriaus „pas
milkymą” (neužmirškim atei
nančių rinkimų!) prezidentas 
Brazauskas Balzekui medalį 
suteiks ir dar plačiau atsidarys 
durys verslui. Tik nereiktų 
užmiršti mūsų liaudies išmin
ties, nes patarlėj sakoma „Neik 
su velniu obuoliauti — neteksi 
ir krepšio, ir obuolių”.

Emilija J. Valantinienė 

Chicago, IL

Su Vėlinių žvakutėmis (iš kairės) Aleksandra Pociūtė ir Aleksas Kairelis.o 
už jų — Karina Palukaitytė. Visi Maironio lit. mokyklos mokiniai.

DRAUGAS, penktadienis, 1996 m. gruodžio mėn. 1 d.

ADV. ANTANĄ
JUKNEVIČIŲ

PRISIMENANT

bar Antanas veikia kaip teisinis 
patarėjas Lietuvos vyriausybės 
Vilniaus krašto įgaliotinio, Vil
niaus savivaldybės ir Lietuvos 
banko. Kupinas energijos tuo 
pačiu metu aktyviai prisideda 
prie Vilniaus kraštui nauju įsta
tymų bei potvarkių redagavimo.

Savo veiklumu Antanas pasi
žymėjo jau lankydamas gimna
ziją. Vadovauja ateitininkų 
būreliui, o jį uždarius, 1923 m. 
įsteigia Atžalos draugiją, tokios 
pat krypties kaip ateitininkų. 
Ją lenkai toleruoja per visa 
okupacijos laiką. Studijų metu 
jis pasireiškia, steigiant studen
tų draugovę, jai ir pirmininkau
ja, o 1926-1929 m. eina Vilniaus 
lietuvių laikinojo komiteto sek
retoriaus pareigas. Dalyvauja 
organizavime Lenkijos tautinių 
mažumų centrinio žinių biuro 
Varšuvoje, kuris pradėjo leisti 
žiniaraštį „Nato” anglų, pran
cūzų ir vokiečių kalba. Kiek 
vėliau, bet vis dar lenkų okupa
cijos metu, Lietuvių švietimo 
draugijos,Rytas”, Lietuvių lab
darybės, Šv. Kazimiero jauni
mui globoti, Lietuvių mokslo 
draugijos valdybų narys. 1926 
m. įsteigia „Jaunimo draugą” ir 
iki 1936 m. yra jo faktiškasis 
redaktorius bei leidėjas. Ben
dradarbiauja „Vilniaus rytojuj”

ir kitoj lietuvių spaudoj, leidžia 
kalendorių, aprūpina jaunimą 
įvairiomis praktiškomis žinio
mis, parūpina ir monologų rin
kinį, išleidžia maldaknyge „Pa 
sigailėk mūsų, Viešpatie”. 
Parašo dokumentuotą studiją 
apie lietuvių bažnytinę padėtį 
Vilniaus krašte lietuvių ir 
prancūzų kalba. Lenkų biuro
kratai to negalėjo toleruoti, 
studįja konfiskuojama ir tik 
keletas egzempliorių buvo iš
saugota VMD-joj, gerai jas 
paslėpus.

Iš Vokietijos į Bostoną atvyko 
1949 m. ir pradėjo sėkmingai 
dirbti Antano Ivaškevičiaus — 
Ivo nekilnojamojo turto pirki
mo-pardavimo įstaigoje. Čia 
man ir teko susipažinti su An
tanu, kurį laiką su juo bendra
darbiauti. Gyvendamas Bosto
ne, Antanas tęsia visuomeninę 
veiklą vietos lietuvių draugi
jose, čia jis yra ALTo narys, 
vietos BALFo sekretorius, Vil
niaus krašto lietuvių sąjungos 
centro valdybos pirmininkas ir 
jos atstovas VLIKe.

Iš Bostono persikėlė gyventi ir 
pailsėti Floridoj, o iš ten 
pereitais metais grįžo gimtąjį 
kraštą, kur neseniai atgulė 
amžinam poilsiui.

Dr. Bronius Mickevičius

Neseniai iš anapus Atlanto 
atėjo liūdna žinia apie jo mirtį 
šių metų spalio 5 d. Vilniuje, 
sulaukus 92 metų amžiaus. Pe
reitų metų gegužės 5 d. jis grįžo 
iš Floridos Vilniun ir būdamas 
veiklus visuomeninkas, tuoj įsi
jungė į Vilniaus krašto lietuvių 
veiklą, rūpinosi Vilniaus krašto 
reikalais bei problemomis. Čia 
susitiko su lietuviais visuome- 
ninkais bei senais pažįstamais. 
Jautėsi laimingas, kad galėjo 
vėl gyventi Vilniuje, džiaugtis 
gražiomis apylinkėmis, prisi
minti nuveiktus darbus Vilnijos 
lietuvių naudai, kai Vilnius 
buvo lenkų smurtu atplėštas 
nuo Lietuvos. Jo dideli nuopel
nai nebuvo užmiršti. Dabar jis 
buvo apdovanotas, kartu su ki
tais įžymiais lietuvių visuome
niniais ir kultūriniais veikėjais, 
aukštu ordinu.

Deja, gyvenimo saulutė jau 
buvo arti prie laidos. Kaip pen
sininkui, gyvenant saulėtoj, bet 
drėgnoj Floridoj, sveikata sti
priai blogėjo: apsilpo regėjimas, 
pavargo kojos. Reikėjo pradėti 
naudotis vežimėliu. Grįžus Lie
tuvon, jau buvo per vėlu atgauti 
sveikatą.

Antanas gimė 1903 m. Ko- 
ronžiškiuose, Giedraičių vis., 
Ukmergės apskr. 1915 m. Gie-

draičiuose baigė dviklasę mo
kyklą, o 1925 m. Vytauto Di
džiojo gimnaziją Vilniuje. Ap
dovanotas iš prigimties talen
tais, 1929 m. sėkmingai baigė 
Vilniaus universiteto teisių 
fakultetą, gaudamas magistro 
laipsnį. Vertėsi advokato prak
tika 1931-1944 m., kartu eida
mas Vilniaus lietuvių laikinojo, 
o vėliau Tautinio komiteto tei
sinio patarėjo pareigas, gin
damas susipratusius lietuvius 
politinėse bylose, kurių skaičius 
siekė beveik neįtikėtiną gausy
bę. Turėjo pakankamai drąsos 
redaguoti Vilniaus lietuvių 
memorandumus ir protestus. 
Lenkų brutali administracija 
negalėjo to pakęsti. Antanas 
buvo baustas net dešimt kartų. 
Tad nenuostabu, kad buvęs Vy
tauto Didžiojo universiteto 
rektorius Mykolas Roemeris 
savo dienoraštyje 1943 m. birže
lio 21 d., minėdamas įžymius 
lietuvius, politinius veikėjus, 
mini ir vilnietį adv. Juknevičių, 
išvežtojo Vytauto Didžiojo gim
nazijos direktoriaus žentą ir jį 
apibūdina, kaip „žinomą asme
nį ne tik tarp vilniečių lietuvių, 
bet ir lenkų”.

Ateina lietuviams išsvajota 
diena: sovietai grąžina Vilnių, 
gerokai apiplėštą, Lietuvai. Da-

KETVERTŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A.tA.
ONOS IZOKAITIENĖS 

1991 m. gruodžio mėn. 12 d. 

DEVYNERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA.
RAMINTOS PRAPUOLENIENĖS 

IZOKAITYTĖS
1986 m. gruodžio mėn. 1 d.

Su meile ir pagarba prisimename šiuos brangius asmenis. 
Šv. Mišios už Onos ir Ramintos sielas bus atnašaujamos šių 
metų gruodžio mėn. 2 d. 8:30 v. ryto ir gruodžio mėn. 9 d. 9:00 
v. ryto Tėvų Jėzuitų koplyčioje.

Prašome prisiminti a.a. Oną ir a.a. Ramintą savo maldose.
Tebeliūdi: Ramintos sūnūs Tomas, Jonas su žmona 

Rita, Onos sūnus Jonas, duktė Donata, marti Elytė, ir 
jų šeimos bei kiti giminės.

midlcind ftzdarcil
Savngs and Loan Association

75 metus aptarnauja lietuvius
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios

MAROUETTE PARK
2567 WEST 69th STREET 

(1-312) 925-7400
BRIDGEVIEVV

8929 S HARLEM AVĖ. 
(708) 598-9400

BRIGHTON PARK
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470

M^uncoavroc

MIC
I0UU HOUSiC 
LENOER

DON'T SPEND IT Ali SAVE SOME AT

MUTUAL SAVINGS
ANO IOAN ASSOCIATION 

Chartered and Superyited by tbe United Statei Govei omenį 
2212 W CERMAK ROAD • CHICAGO, RIINOIS 60608 PHONE (312) 847-7747

A.tA.
JONAS GVAZDINSKAS

Gyveno New Buffalo, MI.
Mirė 1995 m. lapkričio 29 d., sulaukęs 87 metų.
Gimė Lietuvoje, Suvalkijoje, Kazlų Rūdoje. Amerikoje 

išgyveno 46 m.
Nuliūdę liko: žmona Stasė Bladaitė, sūnus Darius Gvidas, 

marti Jūra, anūkas Audrius; sūnus Povilas, marti Loreta, 
anūkai: Ingrida ir Aleksas; marti Ann, mirusio sūnaus Jono, 
Jr. žmona, sesuo Teofilė Mišauskienė. Taip pat daug giminių 
Lietuvoje ir Amerikoje.

Velionis pašarvotas penktadienį, gruodžio 1 d. nuo 5 iki 
8 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer 
Avė. (arti Derby Rd.).

Laidotuvės įvyks šeštadienį, gruodžio 2 d. Iš laidojimo 
namų 9:30 vai. ryto bus atlydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio 
misijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10 vai. ryto gedulin
gos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus 
palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: žmona, sūnūs, marčios, anūkai, sesuo ir kiti 
giminės.

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus/Donald M. Petkus. 
Tel. 800-994-7600

LIETUVOS AIDAI

veda KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

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

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

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

Ws Shlp UPS

Užsllmam maisto tiekimu (catsrlng)

talman

312-434-9766

ddicatcsscH
Valgis Catering

Skaniausi lietuviški gaminiai

Geriausias spaudos rinkinys Čikagoje! 
2624 W«t 69th Street. Chicago, IL 60629
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6 DRAUGAS, penktadienis, 1995 m. gruodžio mėn. 1 d.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

LIETUVOS GENOCIDO VIETOVES 
IR DOKUMENTAI PAVOJUJE

Amerikos lietuvių meno
draugija kviečia į vakaronę su 
poetu ir „Miestelėnų” alma
nacho leidėju Eugenijum 
Ališanka šeštadienį, gruodžio 2 
d., 6 vai. vakare, Jaunimo cen
tro Čiurliohio galerijoje. Poezi
ja ir diskusijos.

Šv. Teresėlės draugija, vei
kianti Marųuette Parko Svč. M. 
Marijos Gimimo parapijoje, 
švenčia 66 metų sukaktį (ne 60, 
kaip paskelbta trečiadienį, 
lapkr. 29 d. „Drauge”). Ta pro
ga ruošiamos iškilmės ir pietūs 
šeštadienį, gruodžio 2 d., 11 vai. 
ryte, Oak Lawn Hilton viešbu
tyje (9333 S. Cicero Avė.), iškil
mių metu bus įvesdinta nauja 
valdyba, kurios pirmininkė yra 
Lucille S. Shotas, vicepirrti. — 
Mary Ann Gercius, nutarimų 
sekretorė Alvina Giedraitienė, 
iždininkė Mary Banky, Finansų 
sekretorė Mickey Petrošius, o 
kitom pareigom į valdybą įeina 
Sophie Balchunas, Agatha Sta
šaitis, Marie Benning, Emily 
Perkins ir Dorothy Schell.

Jau visi įsitikinome, kad Pa
saulio lietuvių centro renginių 
komitetas suruošia tikrai šau
nias pramogas lietuvių visuo
menei. Šį šeštadienį ir sekma
dienį, gruodžio 2-3 d., didžiojoje 
centro salėje vyks marga, šur
mulinga kalėdinė mugė-baza- 
ras, kuriame prekystalius jau 
užsisakė apie trisdešimt asme
nų bei organizacijų (girdime, 
kad visi tie prekystaliai bus 
apkrauti įdomiomis prekėmis, 
labai tinkančiomis Kalėdų pro
ga dovanoti ir kitiems, ir sau). 
Visi kviečiami atvykti į PLC ir 
pasižmonėti, apsipirkti, apsi
rūpinti reikalingais ir nelabai 
reikalingais pirkiniais.
Vytauto Didžiojo šaulių

rinktinė maloniai kviečia savo 
narius ir visus šaulius dalyvauti 
tradicinėse lietuviškose kūčiose 
gruodžio 10 d., sekmadienį, 2 
vai. p.p., Šaulių namuose, 2417 
43 St., Chicago. Informacijos 
teikiamos tel. (312) 376-0551 ar
ba (312) 434-3713.

Dr. Peter Xu groja kiniečių liaudies instrumentu „Ehru”; su žmona Chengpei 
ir dukra (prie pianino) Cheng Li jis pasirodys gruodžio 17 d. „Saulutės” 
rengiamoje valandėlėje „Mistika”, tuoj po 11 vai. Mišių Lietuvių dailės muzie
juje, remonte Nuotr. Indrė* .'ijūnėlienės

x THANSPAK praneša: 
„1915 m. Vilniuje įkurta pirmo
ji lietuviška gimnazija. 1921 m. 
jai suteiktas ‘Vytauto Didžiojo’
vardas”. Siuntiniai ir komer
cinės siuntos į Lietuvą. Mais
to siuntiniai. TRANSPAK, 
2638 W. 69 St., Chicago, 1L, 
tel. 312 436-7772.

(sk.)
x „Čiuilionio pasaulis” 

Lietuvių Dailės muziejuje, Le
ment. IL. gruodžio 3 d., sek
madienį, 1 vai. p.p. Programą
atlieka pianistai Sonata ir Ro
kas Zubovai. Kviečiame visus.

(sk)

ARAS ROOFING 
Arvydas Kiela 

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

po 6 v.v.

BALFas jau išsiuntė daug 
siuntinių į Lietuvą ir Suvalkų 
trikampį: našlaičiams tremti
niams, buvusiems partizanams, 
politiniams kaliniams, sene
liams ir ligoniams. Siuntiniuo
se be drabužių įdėta vitaminų, 
aspirinų, įvairių maisto produk
tų, o mažiesiems — ir kalėdinio 
šokolado. Dabar labai ištuštėjo 
drabužių sandėlys, o su juo ir 
kasa. Kas dar nesuspėjo atiduo
ti metinę auką — paskubėkite. 
Pinigai siunčiami, kad žmonės 
galėtų nusipirkti vaistų ar su
simokėti sąskaitas už šilumą. 
Daugiavaikės šeimos negali sa
vo vaikų leisti į mokyklą, nes 
neturi batų. Dažniausiai vaikai 
dalinasi viena pora. Mūsų auka 
tiems varguoliams užžiebs kalė
dinio džiaugsmo žvakutę ir jie 
galės tikrai išgirsti mūsų šven
tinio sveikinimo garsus.

Jaunučių ateitininkų Dau- 
manto-Dielininkaičio kuopos 
susirinkimas šį sekmadienį, 
gruodžio 3 d., 10:15 vai. ryte 
vyks Ateitininkų namuose, Le- 
monte. Prieš susirinkimą visi 
yra raginami dalyvauti šv. Mi
šiose vaikams, Palaiminto Jur
gio Matulaičio misijoje. Susi
rinkimo tema — „Kalėdos Lie
tuvoje”. Taip pat ruošimės 
pokalėdiniam eglutės pasi
rodymui. Visi nariai prašomi 
atsinešti savo užrašų knygeles.

Prel. dr. Juozas Prunskis
įsipareigojo paremti Lietuvos 
katalikišką spaudą didesne su
ma dolerių. „Dienovidžiui”, jo 
redaktorės Aldonos Žemaitytės 
apsilankymo Čikagoje proga, 
prelatas Prunskis įteikė 500 
dol. paramos čekį.

Jonas Kazlauskas, Water- 
bury, CT, siųsdamas „Draugo” 
prenumeratos mokestį, pridėjo 
105 dol. Malonus jausmas 
žinoti, kad laikraštis turi 
draugų, jo leidimo darbas yra 
įvertintas, nes tai liudija gauta 
pagalba. Dienraščio rėmėjui 
esame nuoširdžiai dėkingi už 
dovaną.

x A.a. Verutės Mykolaitie
nės atminimą pagerbdami, 
Aldona ir Kostas Eidukoniai 
paaukojo $100 Lietuvos našlai
čiams. Našlaičių vardu reiškia
me užuojautą velionės artimie
siems, o geradariams dėkojame! 
„Lietuvos našlaičių globos” 
komitetas.

(sk.)

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

(sk)

Lietuvos Politinių kalinių ir 
tremtinių sąjunga prašo pagal
bos apginti naikinamus mūsų 
tautos genocido įrodymus. Tai 
įtaigojo sušaukti Čikagos 
lietuvių susirinkimą, kuris 
įvyko lapkričio 27 d. Jaunimo 
centro kavinėje. Susirinkimui 
pirmininkavo dr. Jonas Rač
kauskas, kuris savo atidaroma
jame žodyje prašė atkreipti 
dėmesį į Genocido centro Vil
niuje remonto darbus; išreikšti 
pasipiktinimą Genocido centro 
vadovybe, naikinančia kankini
mo kameras ir įnagius ir jungtis 
su lietuviais Lietuvoje protestui 
prieš Lietuvos istorinių vietų 
bei dokumentų naikinimą.

Susirinkime kalbėjo Jonas 
Dainauskas, Povilas Vaičekaus
kas ir Pilypas Narutis. Iš kalbų 
sužinojome, kad pasaulis visai 
užmiršo 1939 m. Molotovo-Rib- 
bentropo paktą, kurio pasekmė: 
Lietuva buvo Sovietų Rusijos 
okupuota. Per pusšimtį metų 
lietuvių tauta buvo naikinama 
išvežimais į Sibirą, o NKVD 
rūmų rūsiuose buvo žiauriau
siai kankinami geriausi Lietu
vos sūnūs ir dukros.

Po nepriklausomybės atstaty
mo buvę NKVD, o vėliau KGB 
rūmai, paversti Genocido cent
ru, kur buvo galima pamatyti 
kankinimų kameras su kanki
nimų įnagiais, medžiaga ir oda 
išmuštomis sienomis, kad nesi
girdėtų kankinamųjų riksmas 
ir jie negalėtų, patys trenkę 
galva į sieną užsimušti. Viršuti
niuose aukštuose buvo laikomos 
pasmerktųjų bylos, kurių didelę 
dalį, pasitraukdami iš nepri
klausomos Lietuvos, KGB išsi
vežė į Maskvą.

Vėliau bylas galėjo pamatyti 
grįžę tremtiniai ir kiti suinte
resuoti asmenys. Tačiau šios 
bylos pradėjo pamažu kažkur 
dingti. Tada buvę tremtiniai ir 
partizanai pradėjo saugoti Ge
nocido centrą-muziejų. Jiems 
rūpėjo ir teberūpi išsaugoti 
Lietuvos kančių įrodymus: pa
statą ir bylas.

Kiekvienas lietuvis-kankinys 
nori rasti savo bylą ir parei
kalauti valdžios nubausti bu
delius. Dabar Lietuvoje vyksta 
daug apdovanojimų, kurie kar
tais skiriami ir budeliams. Net 
ir kai kurie stribai jau yra 
amnestuoti nuo įvykdytų nusi
kaltimų prieš lietuvių tautą. Jie 
gauna 800-900 litų pensijos ir 
gražiai gyvena, kai Sibire iš
kentėję tremtiniai turi pragy
venti iš vos 130-150 litų pensijų 
ir dar pravardžiuojami naciais 
bei fašistais.

1995 m. spalio 28 d. „Tremti-

Kaip ir kitais metais, „Drau
gas” ruošiasi pasitarnauti savo 
skaitytojams, norintiems sutau
pyti brangų laiką (ir nemažas 
išlaidas). Kad nereikėtų siun
tinėti kalėdinių sveikinimų 
kiekvienam atskirai, kviečiame 
pasinaudoti „Draugo” svei
kinimų skyriumi ir pasveikinti 
visus drauge. Sveikinimus 
priima administracija. Nėra per 
anksti juos siųsti jau dabar, nes 
tuomet išspausdintas Jūsų 
sveikinimas tikrai pasieks tuos, 
kuriuos sveikinate. Pasinau
dokite šia paslauga.

x A.a. Antano Kleizos pen- 
kerių metų mirties sukaktį 
gruodžio 1 d. minint, šv. Mi
šios bus atnašaujamos Lietuvos 
bažnyčiose. Žmona Elzbieta ir 
sūnus Vaclovas su šeima ilgi
mės a.a. Antano, tikėdami vėl 
kartu susirinkti pas Dievą. Ilsė
kis ramybėje! Elzbieta Kleizie- 
nė ir šeima.

(sk.)
x M. M. Rulienė, iš Beverly 

Shores, IN, remia našlaitę Liną 
Lietuvoje. Pratęsdama paramą 
kitiems metams atsiuntė $150. 
Dėkojame! „Lietuvos našlai
čių globos” komitetas, 2711 
W. 71 St., Chicago, IL 60629.

(sk.)

nio” numeryje rašoma, kad Vy
tautas Skuodis yra paskirtas 
Genocido centro rūmų direkto
riumi. Per paskutinius aštuonis 
mėnesius Genocido centre vyks
ta remontas, kurio metu kan
kinimo kameroje įrengta rūmų 
šildymo aparatūra, dingsta is
toriniai kankinimo įrankiai, ka
merose nuimama kruvina gar
so izoliacija, dingsta kraujo 
dėmės ir kentėjusių pavardės, 
nes sienos nudažomos ir nelieka 
autentiškumo. KGB bylų ar
chyvus nori iškelti į Vilniaus 
miesto pakraštį, kur joms sta
tomas naujas pastatas.

Remontas vykdomas be jokio 
plano, nes archyvo patalpose 
daromi metalo suvirinimo dar
bai, kurie gali sukelti gaisrą ir 
sudeginti bylas. Sporto šventės 
metu Genocido centras buvo už
darytas, kad sportininkai nepa
matytų tautos naikinimo istori
jos.

Lietuvos vyriausybės asme
nys šiandieną kalbą apie 
183,000 lietuvių, nukentėjusių 
nuo sovietinės okupacijos. Tai 
toli nuo 300,000 asmenų, išvež
tų į Sibirą, pagal kun. J. Prun- 
skio „Lietuviai Sibire”, o dar 
neįskaičiuoti partizanai bei į 
Vakarus pasitraukę lietuviai, 
kurie taip pat dėl sovietinės Ru
sijos okupacijos prarado tėvynę 
ir atsidūrė svetimuose kraš
tuose. Lietuvoje kalbama, kad 
genocido visai nebuvo.

Dabar mirštančių didvyrių 
kūnai yra paimami mokslinei 
analizei, kad nebūtų iškilmingų 
laidotuvių.

Politinių kalinių ir tremtinių 
sąjunga ir partizanai dabar ban
do išsaugoti Genocido centrą. 
Jie, pasidalinę laiku, vyksta iš 
įvairių Lietuvos miestų ir 
miestelių budėti Genocido cen
tro rūmuose. Jų gyvenimas ir 
pareigos nepaprastai sunkios. 
Jie yra izoliuoti nuo žinių ir nuo 
normalaus gyvenimo. Jie negali 
pasiekti spaudos, todėl per „Lie
tuvos aidą”, „Darbininką” ir 
„Tremtinį” prašo pagalbos tiek 
susipratusių lietuvių Lietuvoje, 
tiek ir užsienyje, išaiškinti, kas 
įsakė draskyti kankinimo ka
merų sienas, kas atsakingas už 
remonto planą, jo netvarką, ir 
už lėšas remontui, nes vyriau
sybė, anksčiau davusi pinigų re
montui pradėti, daugiau lėšų 
nebeduoda jį užbaigti, todėl Ge
nocido centras gali likti „dėl re
monto” uždarytas ilgiems lai
kams.

Netoli Vilniaus esantis 
Tuskulėnų dvaras taip pat 
turėjo KGB kankinimų kame
ras, kur buyo nužudyta daug 
nepriklausomos Lietuvos garsių 
asmenų.

Susirinkimas priėmė rezoliu
ciją, kurioje reikalaujama:

1. pagreitinti Tuskulėnų dva
ro tyrinėjimus ir ten įrengti

Ateities savaitgalio metu (lapkričio 
3-5 d.), susitikime su „Dienovidžio” 
redaktore Aldona Žemaityte ir Lietu
vos ambasadorium Pietų Amerikai 
Vytautu Dambrava, Ateitininkų na
muose kalba inž. Antanas Rudis.

Ir šiais metais, Silvijos Radvilienės iniciatyva, Maironio lit. mokykla Lemonte padarė rinkliavą 
vargstantiems vaikams Lietuvoje, o surinktus daiktus perdavė „Saulutei”, Lietuvos Vaikų glo
bos būreliui, kad persiųstų paramos reikalingiems. Čia grupė mokinių su mokytoja Vida Bra- 
zaityte (III eil. viduryje). Nuotr. ,ndrė„ Tjjauėlienėa

muziejų;
2. Lietuvos Politinių kalinių 

ir tremtinių sąjunga prašo 
JAV Lietuvių Bendruomenės ir 
ALTo, kad padėtų sustabdyti 
istorinių genocido vietų ir ar
chyvų naikinimą;

3. išaiškinti kas atsakingas už 
remontą buvusiuose KGB rū
muose Vilniuje;

4. kodėl naikinami komunis
tinio Maskvos teroro muzie
jiniai liudijimai;

5. sustabdyti Genocido rūmų 
naikinimo darbą ir atstatyti 
muziejinės, istorinės vertės 
kankinimų kameras.

Ši rezoliucija bus pasiųsta į 
spaudą JA Valstijose, Kanado
je ir Lietuvoje.

Dvasinis lietuvių tautos geno
cidas tebevyksta Lietuvoje ir 
dabar. Jo simptomai yra korup
cija, materializmas, depresija, 
nihilizmas, nesugebėjimas savi
tai mąstyti, galvoti.

Lietuvos ideologinę kryptį vis 
dar nustato komunistinio uni
versiteto politinius mokslus 
baigusieji, kuriems vyriausybė 
pripažino universitetines už
skaitas (kreditus), nors jiems ir 
trūksta akademinio standarto. 
Jaunieji istorikai jau perrašo 
Lietuvos istoriją, kurioje at
siranda daug falsifikacijų. (Ko
dėl netinka A. Šapokos istorija, 
kurią išleisti padėjo JAV Lietu
vių Bendruomenė? B.V.) O Vy
tautui Skuodžiui pavesta para
šyti studiją, kaip komunistų 
partija privedė Lietuvą prie 
nepriklausomybės atstaty- 
mo.(Kas Lietuvos nepriklauso
mybę sunaikino 1940 m. ? B.V.)

Lietuvos Politinių kalinių ir 
tremtinių sąjunga kviečia visus 
stebėti ateinančių 6-9 mėn. lai
kotarpį, kai bus vykdoma akci
ja prieš partizanus.

Genocido centre budintie
siems Kalėdų metu paremti su
sirinkusieji suaukojo 262 dol.

Birutė A. Vindašienė

„Margutis II” jau du mėne
siai oro bangomis lanko lietuvių 
namus, informuodamas, kas 
vyksta lietuviškame ir tarptau
tiniame gyvenime. Šiuo metu 
„Margučio II” administracija 
baigia įsigyti aparatūrą, kad 
radijo laidas būtų galima trans
liuoti iš Marųuette Parko ir 
programų vadovams nereikėtų 
kasdien dvi valandas praleisti 
kelionėje į radijo stotį ir iš jos. 
Aparatūra kainuoja daugiau 
kaip 8,000 dol., o ją įsigyti 
padėjo „Margučio II” klausyto
jai savo geraširdiškomis auko
mis. Tikimasi, kad ir ateityje 
šių svarbių radijo programų 
klausytojai bus dosnūs ir pro
gramas bus galima tęsti dar ilgą 
laiką. Aukas galite siųsti šiuo 
adresu: „Margutis II”, 2711 
West 71st Str., Chicago, IL 
60629, arba asmeniškai įteikti 
Socialinių reikalų raštinėje — 
„Seklyčioje”.

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

LIETUVOS VAIKAI IR DUONA
„Ponia mokytoja, ar aš galiu 

ateiti į mokyklą ir sekmadie
nį?” — klausia antro skyriaus 
mokinukas savo mokytojos. Ko
dėl jis taip nori mokytis, kad net 
ir sekmadienį į mokyklą ateitų? 
Jis ne tiek mokytis nori, kiek 
pavalgyti. Jo motina alkoholikė, 
tėvas nežinia kur, tik močiutė 
rūpinasi tuo vaiku. Kartais, 
suradusi močiutės pensijos pi
nigus, motina ir juos prageria. 
Namuose dažnai nėra ne tik 
duonos, bet ir supuvusios bul
vės. Čia tik vienas pavyzdys, o 
Lietuvos kaime yra daugybė to
kių apleistų vaikų iš netvarkin
gų, sugriautų šeimų, kurie atėję 
į mokyklą, alpsta nuo alkio, o 
gal geriau pasakyti — bado. 
Mums sunku suprasti, kad tas 
darosi šiandien Lietuvos kaime
— kaimas anais laikais išmai
tino miestus, o žemės ūkio pro
duktų perteklių parduodavo už
sieniui.

Lietuvis buvo suaugęs su savo 
žeme, Lietuva juk ūkio kraštas! 
Kaimas maitino Lietuvą ne tik 
duona, bet kaime buvo išsaugo
mos mūsų tautinės tradicijos, 
papročiai ir dvasinės dorovės 
principai. Per penkiasdešimt 
metų okupantas sunaikino 
mūsų kaimą, jo žmogų, Lietuvos 
pagrindą. Alkani vaikai ne nau
jiena Lietuvos kaimo mokyklo
je. Geros mokytojos, kurių dar 
yra Lietuvoje, išverda tiems al
kaniems vaikams sriubos, bul
vių ar ko kito, ką gauna iš gerų 
žmonių aukų ir maitina tuo al
kanus vaikus. Tai yra vieninte
lis būdas padėti tiems vaikams
— juos pavalgydinti. Ir labai 
skaudu, kad toms šeimoms, 
tiems vaikams nėra būdo padė
ti, nes jei duosi motinai, tėvui ar 
seneliams pinigus, rūbus, mais
tą, jie viską pragers, ir vaikui 
nieko neteks. „Lietuvos Našlai
čių globos” komitetas, š.m. 
lapkričio mėn. viduryje išsiuntė 
į Lietuvą keturioms mokykloms 
$5,000 vaikų maitinimui. $1,000 
paskirta Gelvonų vidurinei mo
kyklai Širvintų rajone — mo
kyklos direktorė Ona Valan- 
čienė. Apie Oną Valančienę 
„Kaimo vaikai” fondo pirminin
kė Regina Švobienė taip sako: 
„Ona yra labai protinga ir daug 
iniciatyvos turinti direktorė. 
Nuo rugsėjo pirmos šioje mo
kykloje atsidarė ‘Mokyklos na
mai’, tai savotiški globos na
mai. Čia vyresnieji vaikai iš
K*.____ __________________________

Beverly Shores Šv. Onos
bažnyčioje kun. Antanas 
Saulaitis, SJ, aukos prieška
lėdines Mišias gruodžio 24 d., 12 
vai. Vargonais gros muz. 
Vytautas Gutauskas.

Paskaita apie teisę dabarti
nėje Lietuvoje ir apie tos teisės 
trūkumus ruošiama gruodžio 9 
d., šeštadienį, 1 vai., popiet, 
Jaunimo centro kavinėje. Kalbės 
adv. Povilas Žumbakis ir kun. 
Antanas Saulaitis, SJ. Visuo
menė kviečiama dalyvauti.

alkoholikų šeimų, kurie šioje 
mokykloje šalia bendro išsilavi
nimo mokosi amatų, atsiveda 
savo jaunesnius brolius, seseris 
ir jie gyvena kartu, kadangi tie 
mažiukai namuose turi pragarą. 
Mokykla turi problemų su šių 
vaikų maitinimu, nes praktiš
kai verčiasi tik iš parduodamos 
vaikų pagamintos produkcijos, 
kuri, žinoma, nėra labai paklau
si”.

Kita $1,000 suma paskirta 
Dainavos pagrindinei mokyklai, 
Kaišiadorių rajone — direktorė 
Dalia Kupčiūnienė. Regina Švo
bienė apie šią mokyklą sako: 
„Mokykla — šviesos spindulys 
alkoholikų krašte. Direktorė rū
pinasi vaikais kaip mama”. Šie 
du tūkstančiai buvo gauti iš 
Leono ir Nijolės Maskaliūnų. 
Tie pinigai Nijolės ir Leono 
draugų Lietuvos našlaičiams 
buvo suaukoti per jų vedybinės 
sukakties puotą dovanų vieton.

Du tūkstančiai dolerių buvo 
askirta Rieškutėnų mokyklai 
venčionių rajone, Vilniaus 

krašte — direktorė Viktorija 
Lapėnienė. „Lietuvos Našlaičių 
globos” komitetas šią mokyklą 
remia jau ailtri metai. Tie 
pinigai buvo gauti: $1,000 — iš 
Julijos Dantienės — jos vyro a.a. 
A. Dantos laidotuvių metu su
aukotų Lietuvos našlaičiams 
pinigų (tuo metu buvo suaukota 
daugiau kaip du tūkstančiai, 
bet kiti pinigai paskirti tiesio
giai našlaičių paramai); $500 — 
iš S. Tomarienės — jos tėvelio 
Petro Pipiro 50 metų mirties 
prisiminimo proga, o kiti $500 
buvo paskirti iš bendrai surink
tų aukų.

Kiti $1,200 buvo paskirti kun. 
S. Tunaičiui, kuris turi vieną 
mokyklą Tverečiuje ir dvi mo
kyklas Didžiasalyje, Ignalinos 
rajone. Šiuos pinigus paaukojo 
Vanda Prunskienė. Kun. S. Tu
naičiui „Lietuvos Našlaičių glo
bos” komitetas jau antri metai 
padeda maitinti nelaimingus 
vaikus.

Dažnai girdime balsus, kad 
Lietuvoje žmonės gerai gyvena 
ir mūsų parama jiems nereika
linga. Taip, yra Lietuvoje klasė 
žmonių — tai valdžios žmonės ir 
įvairūs „vaizbūnai”, kuriems 
tikrai nieko netrūksta, net ir 
„gulbės pieno”. Ši žmonių klasė 
nieko bendra neturi su nu
skriaustais ir net apie juos ne
nori žinoti. Miestuose galbūt 
yra lengviau, nes čia įvairios 
„labdaros” vargstančius leng
viau pasiekia. Kitaip yra kaime, 
tolimuose Lietuvos užkampiuo
se, kur niekas nemato ir negir
di nuskriaustų žmonių ir vaikų 
vargo bei skundo. „Kaimo vai
kai” fondas stengiasi tiems ap
leistiems žmonėms padėti. „Lie
tuvos Našlaičių globos” komi
tetas artimai bendradarbiauja 
su „Kaimo vaikų” fondu ir, kiek 
mūsų Amerikos aukotojų dos
numas leidžia, padeda nu
skriaustam Lietuvos žmogui — 
vaikui.

Birutė Jasaitienė


