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Lietuva susirūpinusi dėl 
galimos Baltijos šalių 

okupacijos
Vilnius-Maskva, spalio 2 d. 

(AGEP) — Rusijos politologų 
postringavimai apie galimą Bal
tijos šalių okupaciją gali tapti 
oficialia Kremliaus politika, 
perspėja Vilniaus diplomatai.

Lietuvos Užsienio reikalų mi
nisterijos (URM) pareigūnai su
sirūpinę reagavo į Rusijos poli
tologo pastabas, kad Maskva te
beturi Baltijos šalių okupavimo 
scenarijų, kuris gali būti sieja
mas su jų priėmimu į NATO.

„Baltijos šalių įjungimas į At
lanto sąjungą dabar išprovokuo
tų griežtą Rusijos reakciją, kuri 
galėtų pasireikšti šių šalių oku
pavimu”, pirmadienį pareiškė 
rusų politologas Viktor Kreme- 
niuk.

Pasak aukšto Lietuvos URM 
pareigūno, „aišku, kad tokie 
variantai egzistuoja ir, matyt, 
pasiūlymų forma patenka į Ru
sijos valstybines institucijas”. 
Vilnius nuogąstauja, kad „susi
klosčius tam tikroms aplinky
bėms, neoficiali politologo nuo
monė gali tapti ir oficialia”.

„Tai tik sustiprina Baltijos 
valstybių motyvaciją siekti tik

Būtingė — ne ekologinių, o 
politinių ginčų objektas

Vilnius, spalio 2 d. (AGEP) — Komentuodamas laišką, AAM
Visi Latvijos žaliųjų ir vyriau
sybės atstovų išpuoliai prieš 
naftos terminalo statybą Būtin
gėje yra „gryna politika, nieko 
bendra neturinti su ekologija”, 
teigia Lietuvos Aplinkos apsau
gos ministerijos (AAM) sekreto
rius Rapolas Liužinas.

Antradienį Lietuvos vyriau
sybę pasiekė Latvijos aplinko
saugos klubo laiškas, kuriame 
teigiama, kad Lietuvos vyriau
sybė neva pažeidė tarptautinės 
teisės normas, neinformavusi 
Latvijos vyriausybės apie naftos 
terminalo statybos Būtingėje 
projektą ir reikalaujama at
sisakyti visų naftos gavybos 
darbų atviroje jūroje, kol 
neatlikta nepriklausoma tarp
tautinė ekspertizė.

Advokatas atsisakė 
ginti „Jedinstvo” 

vadą
Vilnius, spalio 2 d. (AGEP) — 

Valerijaus Ivanovo pageidautas 
advokatas iš Sankt Peterburgo 
atsisakė ginti buvusį proso
vietinės organizacijos „Jedinst
vo” vadovą.

Baudžiamąją bylą generalinė 
prokuratūra iškėlė remdamasi 
1991 m. sausio 13-ąją žuvusios 
Loretos Asanavičiūtės motinos 
pareiškimu. Moteris piktinosi 
viešu V. Ivanovo pareiškimu, 
jog visos Sausio 13-osios aukos 
yra lietuvių falsifikacija.

Praėjusią savaitę V. Ivanovas 
du kartus buvo atvykęs apklau
sai. Jis atsisakė valstybės 
pasiūlyto advokato paslaugų ir 
paprašė iškviesti vienos Sankt 
Peterburgo advokatų kontoros 
teisininką. Parengtinį tardymą 
byloje atliekanti Vilniaus tar
dymo valdyba raštu kreipėsi į V. 
Ivanovo nurodytą teisininką ir 
antradienį gavo jo raštišką atsi
sakymą ginti prosovietinės or
ganizacijos vadovą.

Dar šią savaitę V. Ivanovą 
ketinama iškviesti apklausai. 
Jis dar turi teisę nurodyti savo 
pageidaujamą gynėją, ir jeigu to 
nepadarys per penkias dienas, 
turės tenkintis valstybės jam 
paskirtu advokatu.

rosios narystės Europos ir Trans
atlantinėse saugumo organiza
cijose”, sakė Lietuvos diplo
matai.

Lietuvos ambasados Maskvo
je patarėjas Petras Zapolskas 
trečiadienį susitiko su Viktor 
Kremeniuk išsiaiškinti jo pa
reiškimų apie galimą okupaciją 
pagrįstumo.

Rusų politologas diplomatą 
užtikrino esąs įsitikinęs, kad 
Baltijos šalių okupacija yra 
neįmanoma valdant dabarti
niams Rusijos vadovams, ta
čiau, jo vertinimu, „pasikeitus 
jėgų išsidėstymui, taip galėtų 
atsitikti”.

JAV ir Kanados instituto di
rektoriaus pavaduotojas Viktor 
Kremeniuk mano, kad Maskva 
dar neturi nuoseklios politikos 
Baltijos atžvilgiu, ir jos for
mavimas, Rusijai vystantis pa
gal Juodąjį scenarijų”, gali 
pakrypti agresyvia linkme.

Tačiau V. Kremeniuk įsitiki
nęs, kad tai būtų pražūtinga ir 
pačios Rusijos valstybiniams 
interesams.

sekretorius korespondentui tre
čiadienį sakė, kad latvių kal
tinimai ir reikalavimai yra 
visiškai nepagrįsti.

„Visiškai aišku, kad prisi
dengdamos aplinkosauga, ko
mercinės latvių struktūros 
siekia sužlugdyti naftos ter
minalo statybą”, sako R. Liu
žinas. Pasak jo, naftos pre - 
keivoms turbūt neparanku, kad 
Būtingė leis Lietuvai pirkti ir 
eksportuoti į Vakarus net 8 
min. tonų Rusijos naftos per 
metus.

Ekologiniu požiūriu latviai 
jokių pretenzijų reikšti negali, 
teigė AAM sekretorius. Pasak 
jo, ekspertų išvadose pažymima, 
kad „poveikio jūros aplinkai, 
statant ir eksploatuojant ter
minalą, nebus”.

R. Liužinas teigia, kad naftos 
terminalo statybą Būtingėje bū
tent ir nulėmė ne tiek ekono
minis, kiek socialinis ir eko- 
ginis aspektai. Projekto gamto
sauginės dalies ekspertizę atliko 
Norvegijos jūrinės pramonės 
centras „Dėt Norske Veritas In- 
dustre AS”, kuris pripažino, kad 
projektas yra patikimas. Atas
kaitose nurodyta, jog konsul
tantai apie tai informavo ir Lat
vijos specialistus. Be to, inžine
rinius ir seisminius tyrimus sta
tybvietėje taip pat atliko Latvi
jos įmonės „Unicon” specialis
tai.

R. Liužinas taip pat pažymi, 
kad apie Lietuvos aplinkosaugi
ninkų sprendimą dėl eksporto- 
importo naftos terminalo buvo 
informuota Helsinkio komisija, 
ir visos Konvencijos šalys, taip 
pat ir Latvija.

Kadangi informacijos pateiki
mo forma konvencijoje nenuma
tyta, o Latvįjos pusė papildomos 
informacijos nereikalavo, Lie
tuva 1993 m. Palangos pasitari
mą, kuriame dalyvavo ir Latvi
jos aplinkos apsaugos ministro 
vadovaujama latvių delegacija, 
supranta kaip Konvėhcijos rei
kalavimų įgyvendinimą.

„Mes nieko neslepiame ir 
pasiruošę suteikti visą lnfor- 
macįją, kai tik kolegos iš Latvi
jos pareikalaus, tik jie nieko
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Lietuvos Krikščionių demokratų partijos rėmėjai iš Amerikos praėjusią savaitę lankėsi Lietuvo
je, kur susitiko su šios partijos nariais, kandidatais j busimąjį Lietuvos Seimą, kalbėjosi su 
paprastais žmonėmis, aiškindami partijos programą, ateities planus. Rinkiminę partijos kampaniją 
Amerikos lietuviai parėmė ne tik moraliai, bet ir finansiškai.

Nuotr.: (iš kairės) Jonas Pabedinskas ir Pranas Povilaitis, Krikščionių demokratų partijos 
rėmėjai iš Amerikos, kalbasi su vilniečiais — (trečia iš kairės) „Apžvalgos” laikraščio redaktorė 
Viktorija Škiudaitė, (iš dešinės) LKDP ir Seimo nariu Petru Algirdu Miškinu ir kandidate j Seimą 
R. Miškinyte. Antano Tumėno nuotr.

P. Gylys Lietuvos 
diplomatijos pasiekimus 

vertina teigiamai
Vilnius, spalio 2 d. (AGEP) — 

Šį mėnesį planuojama pasira
šyti dar tris Lietuvos laisvosios 
prekybos sutartis — su Slovėni
ja, Čekija ir Slovakija. Apie tai 
trečiadienį spaudos konferenci
joje Seime informavo Užsienio 
reikalų ministras Povilas Gylys.

Per pastaruosius ketverius 
metus, pasak P. Gylio, Lietuva 
pasirašė 282 tarptautines sutar
tis. Iš 99 ekonominių sutarčių ir 
susitarimų, anot ministro, 64 
jau įsigaliojusios.

Laisvosios prekybos sutarčių 
pasirašymas iš esmės pakeitė, 
pasak P. Gylio, Lietuvos preky
bos geografiją. Prieš 6 metus 95 
proc. prekybos vyko, jo duome-. 
nimis, su buvusios Sovietų Są
jungos respublikomis, šiuo metu 
tai sudaro tik 40 proc.

Nepadaryta jokių
diplomatinių klaidų
Vilnius, spalio 2 d. (AGEP) — 

Užsienio reikalų ministras Po
vilas Gylys mano, kad didžiau
sias šalies pasiekimas užsienio 
politikoje yra tai, kad pagrin
dinės Lietuvos politinės partijos 
iš esmės sutaria dėl esminių 
užsienio politikos klausimų, 
prie strateginių Lietuvos tikslų 
priskirdamos įsijungimą į Eu
ropos Sąjungą ir NATO. Tačiau 
jam nerimą kelią tai, „kad opo
zicijos politikų galvose dar nėra 
išgaravusi kai kurių kaimyni
nių valstybių atžvilgiu nelabai 
teigiama išankstinė psicholo
ginė nuostata”.

Trečiadienį spaudos konferen
cijoje Seime, Povilas Gylys teigė, 
kad tai gali, jo nuomone, „su
kelti tam tikrą 'psichologinio 
klimato’ pablogėjimą, jeigu 
rinkimų rezultatai susiklostytų 
opozicijos naudai”.

Užsienio reikalų ministras 
pabrėžė, kad per pastaruosius 
ketverius metus užsienio poli
tika „įgavo solidumo, o tai yra 
tiek valdančiosios, tiek opozi
cinių partijų nuopelnas”. Povi
las Gylys sakė, kad „sunku 
būtų prisiminti per tą laikotarpį 
rimtesnę diplomatinę klaidą”. 
Nors, pasak jo, „būta tam tikrų 
neaiškumų su kai kuriais pa
skyrimais, būta smulkių, galbūt 
techniškų klaidelių”.

neprašo, nes visą medžiagą turi 
ir sąmoningai trukdo statybai”, 
sako AAM sekretorius Rapolas 
Liužinas.

Pernai Lietuvos užsienio 
prekybos apimtys išaugo 32.4 
proc. Šiuo metu, P. Gylio 
nuomone, reikėtų pasvarstyti, 
koks turėtų būti tinkamiausias 
Lietuvos prekybos santykis tarp 
Rytų ir Vakarų. Su NVS šalimis 
geriausias variantas būtų, 
pasak P. Gylio, didžiausio pa
lankumo prekyboje, o ne lais
vosios prekybos sr 4 'rčių suda
rymas.

Užsienio reikalų ministras sa
kė, kad Lietuva yra pasirašiusi 
taip pat 27 investicijų skatini-

Latvijai pateiktas 
kompromisinis Lietuvos 

siūlymas
Vilnius, spalio 2 d. (Elta) — 

Aklavietėje atsidūrusias Lietu
vos ir Latvijos derybas dėl jūros 
sienos galėtų atnaujinti dar 
vienas aukšto lygio susitikimas, 
kurį tikimasi netrukus surengti 
tuo atveju, jeigu kaimyninė 
šalis „konstruktyviai įvertins” 
Lietuvos pateiktus siūlymus.

Šiuos kompromisinius siūly
mus pateikė su Latvijos prem
jeru Andriu Škele trečiadienį 
telefonu kalbėjęsis Lietuvos mi
nistras pirmininkas Mindaugas 
Stankevičius.

Manoma, kad šis susitikimas 
galėtų būti surengtas po vienos 
ar dviejų savaičių — kai kon-

Likviduojamos geležinkelio 
avarijos pasekmės

Vilnius, spalio 1 d. (Elta) — 
Dėl Klaipėdos priemiestyje, ge
ležinkelio stotyje „Draugystė”, 
įvykusios avarijos gali prireikti 
pakeisti užterštą žemę maž
daug 30 metrų spinduliu. Tai 
vienas iš galimų avarijos pada-

— „Brazauskui mes iššūki
kietos demokratijos šauklys”. 
Tokiu pavadinimu „Lietuvos ry
te” spalio 3 d. spausdinamas po
kalbis su Lietuvos vyskupų kon
ferencijos Katalikų radijo „Ma
žoji studija” įkūrėju ir vadovu 
Vaidotu Žuku, kuris viešai pa
skelbė, jog kels savo kandidatūrą 
į Lietuvos prezidentus ir pradės 
formuoti savo komandą. Tokį 
apsisprendimą jis motyvuoja 
tuo, kad jam „nusibodo šitas 
chaosas”. Jis sako esąs kietos 
demokratįjos šalininkas, „nes 
dabartinė yra skysta”.

mo ir apsaugos sutartis, iš kurių 
dar 10 neratifikuotos dėl įvairių 
kliūčių, iškylančių kitose vals
tybėse. Veikia, anot jo, 9 iš 11 
pasirašytų pajamų ir kapitalo 
dvigubo apmokestinimo ir 
valdymo klaidų išvengimo su
tarčių, 31 ir 42 prekybos ir eko
nominio bendradarbiavimo 
sutarčių.
Kalbėdamas apie užsienio poli

tiką, ministras Povilas Gylys 
sakė, kad šiuo metu veikia 25 
Lietuvos ambasados užsienio 
valstybėse, 6 misijos prie 
tarptautinių organizacijų, 9 
konsulatai, 40 garbės konsulų. 
1992 m. pabaigoje buvo 15 Lie
tuvos ambasadų, 4 misijos ir 1 
konsulatas.

krečius Lietuvos pasiūlymus 
įvertins Latvijos ekspertai.

Pasibaigus pokalbiui su Lat
vijos premjeru, Mindaugas 
Stankevičius teigė, kad 
Lietuvos vyriausybė ir derybų 
delegacija „gerai supranta 
nepavydėtiną padėtį”, kurioje 
atsidūrė kaimyninė šalis.

Mindaugas Stankevičius yra 
pareiškęs, kad Lietuvos dery
bininkai elgiasi teisingai, nes, 
remdamiesi 1982 metų JTO Jū
rų teisės konvencija, pirmiausia 
siekia susitarti dėl sienos. „Tik 
po to mes galėsime svarstyti 
ekonomines problemas”, teigė 
premjeras.

rinių likvidavimo variantų.
Pirmadienį „Draugystės” sto

tyje iš prakiurusios cisternos 
ant žemės išbėgo apie 2-3 tonas 
anglies disulfido. Penkiolikos 
centimetrų įtrūkimas po poros 
valandų buvo užtaisytas. Nelai
mės metu pūtė gana stiprus vė
jas, smarkiai lijo, ir sunkesnis 
už vandenį anglies disulfidas 
susigėrė į žemę. Visoje geležin
kelio teritorijoje yra sausinimo 
sistema, ir lietaus vanduo kar
tu su nuodingąja medžiaga tu
rėtų patekti į lietaus valymo 
įrenginius, kur ji būtų surinkta. 
Tokiu atveju žemės paviršinio 
sluoksnio keisti nereikėtų.

Klaipėdos visuomenės svei
katos centras jau naktį po įvykio 
pateikė avarijos židinio tyrimo 
rezultatus. Pavojingo žmogui 
aplinkos užterštumo nenusta
tyta. Antradienį „Draugystės”

Pasaulio naujienos
(Remiantis DPA, Reuter, BNS INTERFAX, ITAR-TASS, 
BelaPAN žinių agentūrų pranešimais)

JAV Kongresas priėmė re
zoliuciją, kurioje paragino Ru
siją kuo greičiau pradėti Rusi
jos ir Moldovos sutartimi numa
tytą Rusijos išvedimą iš Moldo
vos.

Rusijos Saugumo tarybos 
sekretorius Aleksandr Lebed 
laikraščio „Literaturnaja 
gazeta” redakcijoje žurnalis
tams pasakė, kad „Rusija turi 
ką priešpastatyti NATO sąjun
gos plėtrai — mes turime surū
dijusias, tačiau raketas”. 
Pokalbyje Rusijos saugumo va
das taip pat pasakė, kad Mask
va privalo suteikti finansinę ir 
moraline pagalbą kovojan
čioms su talibais jėgoms Afga
nistane. Pasak jo talibai sieks 
prisijungti Tadžikistaną 
ir Uzbekistaną.

Rusijos Dūmos deputatas 
generolas Boris Gromov „Inter- 
faksui” pasakė, kad Rusija, 
įvertindama savo realias gali
mybes, neturėtų atvirai ir gar
siai kalbėti apie savo politiką 
Afganistane. Be to, pasak jo, 
įsiveržimui į Uzbekistaną ir 
Tadžikistaną talibai turi per 
mažai jėgų.

Estijos prezidentas Lennart 
Meri, susumuodamas savo ke
lionės į Vokietiją rezultatus, 
pranešė, kad Vokietija netesėjo 
savo pažado Baltijos valstybėms 
padėti joms įstoti į NATO.

Vokietįjos kancleris Helmut 
Kohl Airijos parlamente pareiš
kė, kad Varšuva, Praha ir Buda
peštas — tokia pat nedaloma 
Europos dalis, kaip ir Bona, 
Paryžius ar Dublinas. Pasak jo, 
Lenkija, Čekija ir Vengrija turi 
būti greičiausiai priimtos į Eu
ropos Sąjungą.

Rusijos Saugumo tarybos 
sekretorius Aleksandr Lebed 
kalbėjo Valstybės Dūmos posė
dyje, skirtame situacijos Šiaurės 
Kaukaze ir Čečėnijoje aptari
mui. Jis pranešė, kad karinių 
veiksmų metu federalinė ka
riuomenė neteko 3,826 užmuštų 
ir 17, 892 sužeistų karių. Viso 
kare žuvo 80-100,000 žmonių.

Lietuvos kariai išvyko į 
Bosniją

Vilnius, spalio 1 d. (Elta) — 
Maždaug pusė Baltijos taikos 
palaikymo bataliono (BALT
BAT) Lietuvos kuopos karių tre
čiadienį iš Danijos išvyko į 
NATO taikos įgyvendinimo 
(IFOR) misiją Bosnijoje. Liku
sioji kuopos dalis į karo nu
siaubtą šalį išskris spalio 7-ąją.

Prieš pradėdami misiją, Lie
tuvos kariai daugiau kaip du 
mėnesius tobulinosi Danijos Vi- 
borgo poligone.

Kaip ir visi keturi Lietuvos 
taikdarių būriai, BALTBAT lie
tuvių kuopa (LITCOY-1) misiją 
atliks drauge su Danijos bata
lionu. Lietuvos kariai bus

stoties darbuotojai dirbo įpras
tiniu režimu.

Užlopius prakiurusią cisterną, 
joje likusį skystį nuspręsta per
pumpuoti. Tačiau visoje Lietu
voje nepavyko rasti tokios cis
ternos. Tariamasi, kad ji būtų 
atsiųsta iš Vokietijos, kur ir 
buvo gabenamas traukinyje bu
vęs krovinys.
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Rusijos Saugumo tarybos 
spaudos tarnyba paneigė laik
raščiuose platinamus tvirtini
mus, esą Rusija moka atlygini
mus Baltarusijos pasienio ir 
priešlėktuvinės gynybos tar
nyboms. Vienas iš tokių, kurie 
skleidė panašius tvirtinimus, 
buvo ir Baltarusįjos prezidentas 
Aleksandr Lukašenka.

Londone Didžiosios Brita
nijos valstybės ministras Nicho- 
las Bonsor patikino Lietuvos 
ambasadorių Justą Paleckį, kad 
Baltijos valstybėms NATO du
rys lygiai taip pat liks atviros ir 
po pirmo NATO plėtros etapo.

Rusijos naftos bendrovė 
„Jukos” panoro įsigyti 10 pro
centų Klaipėdos naftos termina
lo akcįjų mainais už metinio 2-3 
milijonų tonų Rusijos naftos 
eksporto per terminalą garanti
jas.

Čekijoje atidaryta karo aka
demija pagal NATO standartus.

Liubliana. Slovėnijos mi
nistras pirmininkas Janez 
Drnovsek pareiškė, kad jo šalis 
bus tarp pirmųjų valstybių 
kurios bus priimtos į NATO. Tai 
Drnovsek buvo patvirtinta 
JAV, kur jis buvo nuvykęs pasi
sakyti JT Generalinėje Asamb
lėjoje.

Slovėnijos naujienų agentūra 
STA pranešė, kad Drnovsek pa
reiškė tikįs, jog Rusijos prieš
taravimai dėl NATO išplėtimo 
neturės įtakos sąjungos spren
dimui dėl pirmos naujų narių 
grupės, kuriai greičiausiai bus 
priskirtos Lenkija, Čekija, 
Vengrija ir Slovėnija, priėmimo. 
Pasak Drnovsek, Slovėnija dėl 
šalies politinio bei ekonominio 
stabilumo ir vakarietiškų šalies 
demokratijos standartų turi ga
limybę būti tarp šalių, kurios 
bus priimtos į NATO pirmame 
išplėtimo etape.

Rusijos Dūmos deputatas 
Vladimir Žirinovskij spaudos 
konferencijoje pasiūlė pakeisti 
Rusijos įstatymus ir įteisinti 
daugpatystę.

dislokuoti maždaug toje pačioje 
vietoje, kur misiją atliko ketvir
tasis Lietuvos taikdarių būrys 
LITPLA-4. Netoli Dubojaus, 
esančio daugiau kaip už šimto 
kilometrų į Šiaurę nuo Tuzlos, 
įsikūrusioje stovykloje lietuvių 
kuopa prižiūrės kontrolės pos
tus, patruliuos keliuose, saugos 
tiltus ir sandėlius.

BALTBAT Latvijos kuopa 
taikdarišką misiją, drauge su 
Švedijos batalionu taip pat 
atliks Bosnijoje, o estų kuopa su 
norvegais dalyvaus misijoje Li
bane. Baigę šią misiją, visų trijų 
Baltijos šalių taikos palaikymo 
bataliono kariai nuo kito rudens 
misijose ketina dalyvauti sava
rankiškai — be Šiaurės valsty
bių dalinių.

KALENDORIUS
Spalio 4 d.: Šv. ęranciškus 

Asyžietis (1182-1226); Aura, 
Eivyde, Gailius.

Spalio 5 d.: Placidas, Ed
vinas, Gale, Upinė, Gildą, Kari- 
tina.
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Redaktorė Irena Regienė

OLIMPIADAI SYDNĖJUJE 
RUOŠIANTIS

Olimpinis ženklas
Milžiniškame Sydnėjaus mies

te š.m. rugsėjo 14 d. buvo tikra 
olimpinė šventė. Tą dieną ofi
cialiai buvo atidengtas 2000 
metais Sydnėjuje vyksiančios 
pasaulinės olimpiados ženklas, 
vaizduojantis iš bumerangų 
sudarytą atletą, nešantį Syd
nėjaus operos rūmų pavidale 
olimpinę ugnį. Ženklas yra 
mėlynos, raudonos, auksiniai 
geltonos ir baltos spalvų. Ste
bint ministrui pirmininkui J. 
Howard, šios valstijos premjerui 
B. Carr, kitiems žymiems Aust
ralijoje asmenims ir tūkstan
tinei miniai žmonių, fajerver- 
kams raižant padangę buvo ati
dengta 250,000 dol. vertės šio 
ženklo statula. Po oficialių ati
darymo iškilmių atvirame 
lauke vyko puikus koncertas. 
Nuo tos dienos olimpinės ugnies 
nešėjas ženklins visus olimpi
nius gaminius ir bus pagrin
dinis olimpinės propagandos 
ženklu. Tikimasi, kad jis olim
piados rengėjams atneš mili
jonus dolerių pelno.

Gavus oficialų sutikimą 
2000-jų metų olimpiadą rengti 
Sydnėjuje, pradžioje buvo labai 
nepatenkinti senieji čiabuviai 
gyventojai (aborigenai), kad jų 
nebuvo atsiklausta. Jie Aust
raliją laiko savo žeme, bal
tųjų ateivių iš jų pagrobta. 
Olimpiados rengėjams garan
tuojant, kad ir jų kultūrinė dalis 
bus įtraukta į olimpinius rengi
nius, nepasitenkinimas pradeda 
blėsti, ypač dabar, pamačius, 
kad olimpiniame ženkle figū
ruoja bumerangas.

Su olimpiada susijusios 
žinios

Sumokėjus 10,000 austra
liškų dolerių bus duodamas 
auksinis olimpinis pasas su ku
riuo bus galima įeiti į visas 
olimpines varžybas. Šis pasas 
garantuos ne tik pačias geriau
sias vietas Sydnėjaus olimpia
doje, su juo bus galima laisvai 
lankytis (per ateinančius 30 me
tų) visuose olimpiniame stadio
ne vyksiančiuose sportiniuose 
renginiuose ir už normalią 
kainą gauti geriausias vietas į 
čia būsimus koncertus ir kitus 
ne sportinius renginius. Pačiam 
to paso savininkui nedalyvau
jant, juo galės naudotis kitas 
asmuo.

Australų verslininkų grupė 
„AS2000” laimėjo varžytines 
pastatyti didžiausią stadioną 
Sydnėjuje, talpinsiantį 110,000 
asmenų. Statyba kainuos 600 
min. dolerių. Po olimpiados sta
dionas bus sumažintas iki 
80,000 asmenų talpos, kai čia 
bus žaidžiamos baigminės fut
bolo, rugby ar kitų sporto šakų 
varžybos. Šio stadiono atsta
tymui iš valstybės gauta 151 
min. dolerių. Kitos lėšos numa
tomos gauti iš kitų verslininkų 
ir iš parduotų 35,000 „auksi
nių” olimpinių bilietų, kurių pa
klausa jau dabar nemaža. Bilie
tai į pagrindinius olimpinius 
renginius kainuos maždaug 250 
dol. Šis olimpinis stadionas bus 
baigtas 1999 m. ir jį atidarant 
čia savo baigmines rungtynes 
žais profesionalai rugby lygos 
žaidėjai.

— 2000 metų olimpinį organi
zacinį komitetą sudaro 15 as

menų; dauguma jų — žymūs 
verslininkai. Komitetui dabar 
vadovauja (buvusį neprofesio
nalų verslininką pakeitęs)

, Federalinis olimpinis ministras 
Michael Knight. Nors šiuo metu 
N.S.W. valstiją valdo Darbiečių 
partija, o Federalinė valdžia 
priklauso liberalams, dėl 
olimpinių paskyrimų tarp šių 
politinių priešininkų nesan
taikos nėra. Mr. Knight pasky
rimą priėmė ir N.S.W. valstijos 
premjeras, ir I.O.C. prezidentas 
J. A. Samaranch. Pirmoje savo 
spaudos konferencijoje (kurioje 
man, kaip spaudos ir Lietuvos 
olimpiniam atašė teko dalyvau
ti) jis pareiškė, kad būsimą 2000 
metų olimpiadą turės atidaryti 
arba jos prezidentas (jei tuo 
metu Australija jau bus respub
lika), arba esantis australas 
Generalinis Gubernatorius. Ne
trukus po to spaudoje ir sureng
tuose mitinguose monarchijos 
šalininkai (ypač anglų kilmės) 
ėmė reikšti protestus, saky
dami, kad olimpiadą atidaryti 
turinti pati karalienė.

— Olimpiados metu numa
toma mokyklų mokiniams duo
ti mėnesį atostogų, kad juos 
vežiojantieji autobusai būtų 
panaudoti sportininkų ir svečių 
transportui.

— Australijoje, ypač Syd
nėjuje, prieš busimąją olimpia
dą verslas ir darbo paklausa 
pradėjo klestėti. Paskelbus 
olimpinį ženklą, prasidės įvairių 
olimpinių gaminių gamyba. 
Svarbiausia tai, kad visi olim
piniai gaminiai turi būti gami
nami Australijoje ir pačių 
australų. Nebus leidžiama įga
benti svetur gamintų olimpinių 
gaminių, ypač pigių, iš aplin
kinių Azijos kraštų. Tai bus 
didelis australiškos pramonės 
pakilimas. Jau dabar labai paki
lęs turizmas ir kelionės į Aust
raliją.

Nors Sydnėjuje viešbučių 
daug, prieš olimpiadą bus sta
tomi nauji; tačiau jau dabar 
baiminamasi, kad olimpiados 
metu truks apsigyvenimui 
vietų. Šių metų šalies ekonomi- 
jon jau įplaukė 7.3 bil. dolerių. 
Dabar Australija yra pasaulyje 
greičiausiai auganti turizmo 
šalis; vien tik 1995 m. Australią 
aplankė 3.7 min. turistų, čia 
palikdami 7 bilijonus dolerių. 
Olimpiada ypač patenkinti sta
tybų darbininkai. Nors anks
čiau tarp šių darbininkų unijų 
ir darbdavių buvo susitarta, kad 
olimpinėse statybose nebus

pinis atašė Sydnėjaus olimpiadai.

Hamiltono „Kovo” ir Čikagos „Lituanicos” moterų krepšinio komandos po gegužės 17-19 d. Whea- 
ton, IL, vykusių 1996 m. krepšinio pirmenybių.
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streikų, dabar vėl, garantijai pa
tvirtinti, darbininkams prie jų 
jau ir taip labai gero atlyginimo, 
buvo pridėta priedo dar 100 dol. 
per savaitę. Šiuo metu prie 
olimpinių statybų dirba 10,000 
asmenų. Darbininkų unijos ga
rantavo, kad Sydnėjuje tikrai 
neatsitiks taip, kaip 1976 m. 
Montrealyje, kai prieš pat 
olimpiados atidarymą darbi
ninkai sulėtino savo darbą 
reikalaudami algų pakėlimo. 
Gal dėl tų ir kitų nenumatytų 
reikalų Montrealio olimpiados 
rengėjai dar ir dabar neišbrenda 
iš skolų.

Jau dabar numatoma, kad 
Sydnėjaus olimpiada nebus nuo
stolinga ir neš pelną. Vien 
olimpinio stadiono statymas ir 
verslininkų pinigų į jį įtrau
kimas, australų mokesčių 
mokėtojams sutaupė 200 min. 
dol. Sudaromos sutartys su tele
vizijos kompanijomis atneš 
pelno iš: Japonijos 100 min., 
Kanados 30 min., P. Amerikos, 
Afrikos ir Azijos dar 25 min., 
JAV NBC TV už Sydnėjaus 
olimpiadą ir 2002 žiemos olim
piadą sumokės 1.7 bilijono 
dolerių. Pinigai bus gaunami ir 
iš Europos televizijos stočių.

Turbūt pirmą kartą olimpi
nėje istorijoje pagrindiniai sta
dionai ir šalia esantieji pastatai 
bus apšildomi saulės energija.

— Olimpiados metu planuo
jama į miesto centrą ir prie 
olimpinių renginių neleisti pri
vačių automobilių. Gerą miesto 
transportą numatoma dar la
biau tobulinti į olimpinį sta
dioną nutiesiant kelias linijas 
elektrinių traukinių ir padidinti 
susisiekimą vandeniu. Spaudos 
konferencijoje buvo pareikšta, 
kad olimpiados ruošimo reika
luose turi būti pamiršti asmeni
niai ir partiniai nesutarimai. 
Visi turi dirbti sėkmingam 
olimpiados pravedimui. Žaidėjų 
ir svečių saugumas, transpor
tas, techniniai olimpiados įren
gimai, ypač spaudai ir televi
zijai, turi būti pirmoje vietoje, 
kad nepasikartotų Atlantoje 
buvusios klaidos. Pasauliui 
reikia parodyti, kad 2000 m. 
Sydnėjaus olimpiada bus ge
riausia (ko nebuvo pasakyta 
apie paskutiniąją).

Numatoma, kad Sydnėjaus 
olimpiadoje dalyvaus 15,000 
sportininkų, 4,000 oficialių 
asmenų, delegatų, federacijų va
dovų ir kt. 14,000 žurnalistų ir 
jų pagalbininkų. Numatoma, 
kad į Sydnėjų atvyks 300,000 
svečių. Jau labai intensyviai 
rengiami sportininkų ir svečių 
apsagai 11,000 policijos, ka
riuomenės, ugniagesių ir sau
gumo darbuotojų, kurie darys 
viską, kad išvengti bet kokių in
cidentų. Žaidynių organizacinio 
komiteto vienas vadovų — M. 
Hammerling pareiškė, kad sau
gumo planas vis tobulinamas ir 
bus bandoma olimpiniame kai
melyje ir sporto stadionuose ga
rantuoti visišką saugumą. O dėl 
nemokamo atgabenimo 15,000 
sportininkų — ši garantija neat-

Futbolas Čikagoje

„LITUANICA” - 
„VIKINGS” 0-2

„Lituanicos” futbolininkai 
pirmose šio sezono pirmenybių 
rungtynėse savo aikštėje turėjo 
nusileisti iš aukščiausios lygos 
iškritusiai „Vikings” vienuoli
kei 0-2. Rugsėjo 22 d. popietę 
vykusiame susitikime (beje, jau 
trečiame šį rudenį) mūsiškiai 
turėjo savo varžovams pripažint 
jų pranašumą aikštėje, nors „Li
tuanica” galėjo gauti tris taškus 
be kovos, kadangi „Vikings” at
vyko pavėluotai. 2 valandą, kai 
rungtynės turėjo prasidėti, ne
buvo nei vieno varžovų žaidėjo. 
Tik po 10 minučių pasirodė pen
ki jų futbolininkai ir rungtynės 
prasidėjo 35 min. pavėlavimu.

Praėjus 15 minučių, ir 
varžovams neturint mažiausiai
7 žaidėjų, „Lituanica” galėjo 
nesutikti ilgiau laukti ir užsi
dirbti taškus. Tačiau „Litua
nicos” vyr. treneris Jonas 
Žukauskas pareiškė, kad, „Tai 
būtų nesportiška”, lyg pamirš
damas, kad net ir pačiai „Litu- 
anicai” dėl pavėlavimo yra 
pasitaikę prarasti taškus, nes 
kitos komandos nepaiso „spor
tiškumo”, o remiasi taisyklė
mis.

Tačiau J. Žukauskas ir kiti 
mūsiškiai, pradėjus žaidimą 
pamatė kokie „sportiški” yra 
„Vikings” žaidėjai, kurie daužė 
„Lituanicos” žaidėjus leistinais 
ir neleistinais būdais, taip, kad 
ne vienam jų teko gulėti aikštė
je, ypač, kai teisėjas dažnai 
„nematydavo” svečių komandos 
žaidėjų veiksmų. Teisėjas pasis
tengė parodyti bene po 4 gel-

siimta ir jie bus Sydnėjun atga
benti.

Australijos sportinė vadovybė 
pritaria J. A. Samaranch galvo
jimui — peržvelgti visų olim
pinių apdovanojimų sistemą. Jei 
būtų apdovanojamos nuo 4 iki
8 vietos, tai labai pagerintų 
atletų norą tapti geresniais, 
pakeltų žmonių pagarbą tiems 
sportininkams ir skatintų jiems 
teikti moralinę ir materialinę 
paramą. Dabar olimpiniai 
rezultatai ir atskirų rungčių 
konkurencija yra tokia didelė, 
kad patekimas baigmėn, yra žy
miai sunkesnis negu anksčiau. 
Todėl didesnis — iki 8-tos vietos 
pripažinimas būtų tų gerųjų 
sportininkų pripažinimas ir jų 
pastangų pagerbimas. Toks iki 
8-jų vietų pripažinimas žymiai 
geriau išryškintų kuri valstybė 
ir šalis turi ne tik pačių 
geriausių trijų, bet bendrai 
šalyje esančių gerųjų spor
tininkų skaičių.

Lietuvos sportininkai dar turi 
4 metus laiko ruoštis šiai 2000 
m. olimpiadai, o mes Australi
joje tikrai jų lauksime ir linkė
sime daug geros sportinės ir 
olimpinės sėkmės.

Antanas Laukaitis 
Lietuvos Olimpinis atašė

Sydnėjaus olimpiadai

tonas korteles abiejų komandų 
žaidėjams ir fiksuoti bent 30 
pražangų, nors atrodė, kad var
žovai turėjo jų gauti žymiai I 
daugiau.

Po be įvarčių pasibaigusio pir
mojo kėlinio, kuriame aikštės 
pranašumą turėjo „Vikings”,! 
antrojo kėlinio pradžia mūsiš
kiams buvo nesėkminga. 5-je 
minutėje iš šono varžovai įmušė 
gana sunkų įvartį. O antrąjį jie 
pridėjo iš baudos, kai mūsiškių 
padarytoje „tvorelėje” atsirado 
spraga.

Pora „mirtinų” progų turėjo ir 
„Lituanica”. Vieną tokių pra
leido Aidas Grigaliūnas, o An
drius Kasperaitis iš arti sumušė 
į vartų stulpą. „Lituanicai” 
labai trūko pakaitų, nes vėl 
pasirodė tik 12 žaidėjų. Labai 
pasigesta St. Xavier universi
teto rinktinėje žaidžiančių Vir- 
gio Žuromsko ir Gyčio Kava
liausko, kurie, kaip atrodo, visą 
rudens sezoną negalės rungty
niauti „Lituanicoje”, o be jų 
laimėti prieš geresnes koman
das neįmanoma. Gaila, kad pa
tyręs žaidėjas Virgis Marčins- 
kas nusprendė pasitenkinti žai
dimu veteranų komandoje.

Rungtynėse prieš „Vikings” 
žaidė: Wes Dapkus, Vytas Anks- 
tutis, Sigitas Bružys, Dainius 
Bučma, Sean Colwell, Aidas 
Grigaliūnas, Andrius Kaspe
raitis, Rolandas Siniakovas, 
Danas Smulkys, Rolandas Ur
banavičius, Sjors De Vit, Benas 
Puskunigis. Kaip matome, tik 
R. Urbonavičius ir R. Siniako
vas yra iš tos „Lituanicos” 
komandos, kuri laimėjo „Metro
politan” lygos aukščiausios di
vizijos nugalėtojų vardą.

SEKMADIENĮ VĖL 
LEMONTE

Sekmadienį, spalio 6 d., „Li
tuanicos” futbolininkai vėl 
rungtyniaus Lemonte prie Lie
tuvių centro esančioje aikštėje. 
Šį kartą mūsiškių varžovas — 
ukrainiečių „Lions” vienuolikė, 
savo laiku buvusi viena stip
riųjų komandų Čikagoje, o da
bar, panašiai kaip ir „Litu
anica”, pergyvenanti tam tikrą 
krizę. Tad prieš šiuos varžovus 
mūsiškiai gali tikėtis pergalės, 
nors ir žaidžiant be G. Kava
liausko ir V. Žuromsko.

Reikia manyti, kad ir žiūrovų 
susirinks daugiau negu pus
šimtis (maždaug tiek jų buvo 
praėjusį sekmadienį). Dabar, 
kai yra vietos atsisėsti, tai ir 
publikai geriau stebėti „Li
tuanicos” pasirodymus. Beje, 
suolus, kurie tęsiasi per visą 
aikštės ilgumą vienoje jos 
pusėje, savo lėšomis įrengė 
klubo valdybos narys Gedimi
nas Bielskus. Jis taip pat padarė 
ir kitų aikštės ar aplinkos 
pagerinimų, už ką jam visa 
klubo valdyba, o taip pat ir 
žiūrovai, yra dėkingi.
ARTĖJA KLUBO METINIS 

POKYLIS
Lapkričio 16 d. vakare Pa

saulio lietuvių centro didž. salė
je vyks metinis klubo sezono už-

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

, • Redakcija straipsnius taiso 
' savo nuožiūra. Nesunaudotų 
straipsnių nesaugo. Prašome 

- siunčiant pasilikti kopiją.

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

• Redakcija už skelbimų turini 
neatsako. Skelbimų kainos pri
siunčiamos, gavus prašymą ką 
nors skelbti.

baigimo pokylis, šiemet minin- PLAUKIMO PIRMENYBĖS
tis klubo 46-ją sukaktį. Bus ska
ni vakarienė, oficialioji dalis, 
šokiai ir kt. Vietos rezervuo
jamos paskambinus Laimai Gla- 
vinskienei, tel. 708-323-6302.

Šiame pokylyje ir šiemet bus 
pagerbti klubui nusipelnę asme
nys. Kas jie tokie — paskelbsi
me vėliau. Pernai jų buvo visas 
būrys, nes buvo pagerbti klubo 
steigėjai ir pirmininkai, kadan
gi praėjusieji buvo sukaktuvi
niai — 45-ji gyvavimo metai.

Šiemet, kaip ir jau penki me
tai iš eilės, yra ruošiamas ap
žvalginis klubo leidinėlis, kuris 
pasirodys prieš pat pobūvį. Ja
me bus reklamos, sveikinimai, 
aprašymai bei nuotraukos. 
Turintieji įdomių klubo veik
lą vaizduojančių nuotraukų 
prašomi jas paskolinti. Medžia-

t
ą siųsti redaktoriui Edvardui 
ulaičiui, 1330 S. 51 Avė., 
Cicero, IL 60804, tel. 708- 
652-6825.

AUKA KLUBUI

TORONTE
1996 m. Š. A. baltiečių ir 

lietuvių plaukimo pirmenybės 
planuojamos 1996 m. lapkričio 
24 d., sekm., Toronte. Data 
ir vieta dar galutinai nepatvir
tinta. Detališka informacija bus 
vėliau. Kontaktas: Algirdas 
Bielskus, tel. 216-486-0889 ar 
ba Ilona Smalenskienė, tel. 
416-769-7040.

„CROSS-COUNTRY”
CLEVELANDE

6-sios kviestinės baltiečių ir 
lietuvių Cross-Country (lau- 
ko-miško) bėgimo varžybos vyks 
1996 m. lapkričio 9 d., šeštadie
nį, Clevelande, Ohio. Varžybos 
vyks Lake Erie USATF distrik
to 1996 m. pirmenybių rėmuose.

Varžybos vykdomos vyrų, mo
terų ir visose prieauglio bei sen- 
jorų-veteranų klasėse, distan
cijos: berniukų ir mergaičių 10 
m. ir jaunesnių bei 11-12 m. kla-

Nuoširdus „Lituanicos” klubo 
rėmėjas Vytautas Vizgirda, su
žinojęs, kad ir šiemet Lietuvių 
fondo pelno skirstymo komisija 
jau trečią kartą LFK „Lituani
cai” nepaskyrė prašytos para
mos, atsiuntė klubui 100 dolerių 
su tokia pastaba:

„LF Pelno skirstymo komisija 
nepaskyrė ’Lituanicai’ nieko. 
Todėl aš iš savo kuklių santau
pų klubui aukoju 100 dolerių, 
nes noriu, kad klubas geriau ir 
ilgiau gyvuotų!”

Klubo valdyba jam dėkoja už 
futbolininkų pastangų įvertini
mą. Gaila, kad Lietuvių fondui 
sportuojantis jaunimas neberū
pi. E.Š.
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kės. Dalyvių skaičius neapri
botas. Tolimesnė informacija 
bus pranešta vėliau. Suintere
suoti prašomi kreiptis į Algirdą 
Bielskų, 3000 Hadden Rd., 
Euclid, OH 44117-2122. Tel. 
216-486-0889. Faksas: 216-943- 
4485.

K~ *
DR. A. B. GLEVECKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS 

3900 W. 96 St. Tai. (708) 422-0101
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd.. 3 v. p.p. -7 v.v., antr. 12:30-3 v. p.p. 
trečd. uždaryta, ketvd. 1 - 3 v. p.p. 
penktd. ir šeštd. 9 v.r. - 12 v. p p.

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Roberto Rd., Hickory Hllla, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė.

Tol. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

" Cardiac Diagnosis, Ltd.
0132 S. Kodzlo Avo. 

Chicago, IL 60629 
Tol. 312-436-7700

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

širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą

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

Kalbame lietuviškai
6187 S. Archer Avė. (prie Austin)

Valandos spagai susitarimą
Tol. (312) 585-7755____
ARAS ŽLIOBA, M.D.

AKIŲ CHIRURGIJA 
AKIŲ LIGOS

Good Samarltan Madfcal Cantar 
Naparvllla Campua

1020 E. Ogdon Avo., Sulie 310 
Naparvllla IL 00503 
Tai. 708-527-0090

Valandos pagal susitarimą

i



GAUJOS SINDROMO IR 

PAVOJINGŲ BACILŲ 

ŽALA

PLK. LT. JONAS UŽURKA

Nežinau, kokiais istoriniais ar 
moksliniais faktais remiantis, 
ypač paskutiniu metu per ma
sines informacijos priemones, 
vis dažniau pasigirsta balsų, 
postringaujančiu apie neigiamą 
lietuvio gyvenimo būdą ir jo 
charakterį. Kokiu tikslu for
muojama neigiama nuomonė 
apie lietuvį ir kam tai nau
dinga?

Mums po ilgų sovietmečio 
priespaudos metų gavus galimy
bę susipažinti su tikra Lietuvos 
istorija, turi būti aišku, kad 
mūsų bočiai prieš daugelį amžių 
gyvenę dešimtis kartų dides
niuose plotuose, negu dabar mes 
gyvename, buvo narsūs, sąži
ningi, drąsūs, draugiški žmonės. 
Prisiminkime didvyriškas ko
vas ir žygius kovose už lietuvių 
laisvę mūsų karaliaus Min
daugo, didžiųjų kunigaikščių. 
Netgi per patirtą carizmo ir bol
ševizmo priespaudą nebuvo pa
laužta lietuvio, laisvės trokštan
čio dvasia. Ogi prisiminkime so
vietmetį — ar negerbė mūsų vi
sų , .plačiojoj Tėvynėj”. Jiems, 
mes lietuviai, buvome kultūrin
go, sąžiningo, stropaus, draus
mingo žmogaus pavyzdys.

Tai kodėl dabar bandomas for
muoti neigiamas lietuvio įvaiz
dis?

Aš giliai įsitikinęs, kad tai 
daroma, todėl, kad mes nepasi
tikėtume vieni kitais, kad dar 
labiau susipriešintume. Ir tai 
sėkmingai daro likusios mums 
priešiškos struktūros per bolše
vikinės ideologijos persunktus, 
neapkenčiančius mūsų žmones. 
Tokiu būdu tauta ir toliau 
skaldoma, nuosekliai formuo
jamas vergo ir nepilnaverčio 
žmogaus kompleksas mumyse.

Deja, kai kas susitaiko su šia 
mintimi, pasijunta nepilnaver
čiu, praranda savo asmenybės 
jausmą, verži si į gaują.

Ar ne todėl silpnesni žmonės, 
patikėję buvusių komunistų pa
žadais, vėl susibūrusių į didelę 
grupuotę, išrinko juos į valdžią. 
Ir ką mes pamatėme po ketverių 
metų? Ogi tą patį, ką po pusės 
amžiaus bolševikinėje sovietų 
sąjungoje — sužlugdyta ekono
mika, išparceliuotas mūsų tur
tas, nusiaubta gamta, nusteken
ti iki vergiškumo žmonės. Kas 
kaltas? Nėra kaltų. Nėra kon
krečių asmenybių, pareigūnų — 
visų balsai dingsta it vilkų ru
jos bendrame chore. Ar ne todėl

albertynai, Stakvilevičiai, jau 
nekalbant apie ivanovus, juo- 
nienes, visockius, ir prakalbo 
apie lietuvio nepilnavertišku
mą. Juk jų nebuvo mūsų visos 
tautos kovose už Nepriklauso
mybę nei 1989, nei 1990, nei 
1991 metais. Vieniju lūkuriavo, 
kiti netgi aršiai priešinosi šiai 
kovai, o dar kiti tyliai, kaip ir 
dabar, it kirminai graužė mus 
iš vidaus. O po rinkimų, nuga
lėjus LDDP, tuoj pat į visas 
valstybines struktūras sulindo 
buvę „pogrindyje” partijos drau
gai, chebrantai, sėbrai. Puolė 
visa ruja mūsų, vos ant kojų 
atsistojusią valstybę, ištąsė po 
kąsnį, išsidalijo tintą, išvogė per 
bankus pinigus, netgi bandė su
griauti sukurtą Lietuvos ka
riuomenę. Ir vis patyliukais, iš 
vidaus, lenininiu-bolševikiniu 
principu — įleisti į sveiką kūną 
graužančią bacilą ir graužti, 
graužti.

Juk Lietuvos kariuomenę, 
kaip ir visą valstybę, kūrė patys 
pasišventę, pasiaukoję valstybės 
patriotai. Kai jau valstybė buvo 
atkurta, prie jos vairo neliko 
beveik nė vieno atkūrėjo. Prie 
valdžios pripuolusi LDDP visus 
išgujo. Beje, ir tarpusavy po 
kiek laiko taip pradėjo pjautis, 
jog dvokiančias savo žaizdas ar 
besugebės užlaižyti, kol galuti
nai nustips.

Taigi, darant įvarius per
tvarkymus, „kadrų kaitą”, 
pamažu sulindo ir į Lietuvos 
kariuomenę, Lietuvai niekuo 
teigiamai nenusipelnę, laukę 
„savų” atėjimo į valdžią, buvę 
uolūs komunistiniai tarnai — 
zampolitai, jedinstvininkai, kiti 
pakalikai, netgi vaikę Lietuvos 
žmones gatvėse, aikštėse 1989 
m. O dabar apsivilko Lietuvos 
kario mundurus, prisisegė Vy
čius, dideles žvaigždes. Su 
pasididžiavimu kalba vyresniojo 
brolio kalba ne tik namuose su 
zojomis, ninomis, bet ir viešose 
vietose. Ir vėl jau tiek suįžūlėjo 
valdantieji, kad net iš kai kurių 
valdžios vyrų lūpų neretai, pasi
girsta kaltinimo ir paniekos 
žodžiai „nacionalistas”. Šie 
žodžiai skiriami tiems, kurie 
kovojo ir kovoja už savo visos 
tautos nepriklausomybę ir nesi- 
taikstantys su veidmainiais 
dabar, už garsiai išsakytas min
tis, kaip išsaugoti švarią lietu
vių kalbą, sukurti patriotišką 
Lietuvos kariuomenę. Tai yra

sveikas nacionalizmo propaga
vimas. Negi už tai ir vėl reikia 
bausti, uždrausti apie tai net 
galvoti ne tai kad rašyti, šnekė
ti? Šie draugai, virtę paskutiniu 
metu bičiuliais, jie jais ir liks tik 
tarp savęs, savo partijoje! Tautai 
jie — svetimkūnis ne tik fiziš
kai, bet ir dvasiškai. Bolševiki
nė ideologija, kurios nepriėmė 
niekas (išskyrus valkatas ir ne
sveikus) nepriėmė ir Lietuva, 
ypač sveikas jos žmonių bran
duolys. Tik skaudu, kad naudo
damiesi žmonių tolerantišku
mu, apeliuodami į demokratijos 
dėsnius ir įstatymus, jie vis siur
bia iš tautos, mūsų valstybės 
viską, ką gali tik savo naudai.

Kaip galima pasitikėti šia 
grupuote, kuri, nualinusi, į 
skolas įgramzdinusi kraštą, ir 
toliau meluoja, kad mūsų gyve
nimas eina vis geryn, gyvename 
vis geriau?! Argi galima tikėti 
kai kurių karių patriotiškumu, 
atėjusių jau net po pučo ne tik 
į Seimą patarėjais, bet ir į 
kariuomenės generalinio štabo 
vadovaujančius postus, Karo 
akademiją? Ir šiandien matome 
šio darbo rezultatus: kariuome
nė neturi nei ginklų, nei šaud
menų, nei valstybės gynybos 
planų, nei teisinių aktų, nei 
juridinių dokumentų.

O žmonės luošinami ir toliau 
morališkai — tarnausi mums 
turėsi viską, nebūsi ištikimu 
liokajumi — būsi išmestas į 
gatvę. Teko su vienu aukšto 
rango kariu kalbėti. Į klausimą, 
„kodėl gi tu, tamsta pulkininke, 
matydamas šią netvarką, štabo 
neveikimą, nesirūpinimą 
valstybės saugumu, tyli”? „O 
ką aš padarysiu, juk turiu 
šeimą, vaikus?!” — atsako, 
nuolankiai nuleidęs galvą.

Štai tokiais tyliais metodais 
bandoma iš mūsų išguiti, išdi
daus, garbę suprantančio, savo 
asmenybę vertinančio ir valsty
bę gerbiančio žmogaus sveiką 
dvasią, sunaikinti jo intelektą.

Lietuvos partizanų globos komitetas Čikagoje. Iš kairės: Povilas Vaičekauskas, Marija Remienė, 
Leonas Maskaliūnas — pirmininkas, Birutė Jasaitienė ir Antanas Paužuolis.

Taip vykdomas mūsų dvasios 
genocidas.

Štai stovi ant tilto raudonas 
vėliavnešys su proletarų ir tegu. 
Juk mūsų anūkai nematys tų 
stabų, jeigu nugriausime! Ir 
stovi šios šmėklos, silpnesniems 
dar iš anų laikų baimę, zuikio 
dvasią palaikantys.

Ypač suspausta, suvaržyta in
teligentija, vos begalinti nusi
pirkti duonos kąsnį, knygą įdo
mesnę negalinti įpirkti. Ar tai 
ne dvasinis genocidas? Žmonės 
sugebantys, norintys protauti, 
dirbti tautos labui užslėgti 
sunkios buitinės naštos. Nėra 
kada ramiai, laisvai mąstyti, 
kurti. Nėra už ką net savo kū
rinį išleisti. Susirūpinę buitim, 
duonos kąsneliu. O senosios 
kartos tautos patriotai-kanki- 
niai iš vis užmiršti — persona
linės pensijos tautos genocido 
vykdytojams-stribams. Tremti
nių, išguitų žmonių turtą, žemę, 
namus ligi šiol stribai, sovietų 
pakalikai valdo. Atseit, o kur 
juos dabar dėti? Ogi ten, iš kur 
atėjo! Geriausiu atveju. Bet 
didžiausią pasišlykštėjimą suke
lia ir ne tik pasišlykštėjimą, 
kuomet užkabinami Lietuvos 
kunigaikščių, kurie liejo kraują 
už mūsų valstybę, vardais pava
dinti ordinai žmonėms, kurie 
atėjo į mūsų valstybės pareigū
nų, ypač garbingų karių eiles, 
visiems pavojams praėjus. Tai 
vadinasi už ypatingus nuopel
nus tėvynei. Tik mums, doriems 
žmonėms neaišku, už kokius 
nuopelnus ir kokiai tėvynei 
įteikiamas mūsų Lietuvos val
stybės ordinas. Juk jis ne pro
ginis suvenyras ir turi puošti 
Lietuvos didžiavyrio krūtinę, 
kuria jis gynė nepriklausomybę, 
o ne gaujos draugo, prieteliaus, 
bičiulio. Tokiais būdais pritrau
kiami, paperkami nauji nariai 
į savo gaują. Ir pavyksta ap
mulkinti ne vieną silpnesnį 
dvasiškai, papirkti fiziškai, — 
bet užtat koks susirenka gaujos 
mentalitetas — todėl ir pjaunasi

ne tik tarpusavy. O ir pavyksta 
įleisti bjaurią nesantaikos baci
lą į mūsų tautą. Ar ne todėl vėl 
į rinkimus, aš šiuo atveju pava
dinčiau prie sotaus lovio, net vos 
ne trys dešimtys partijų, orga
nizacijų veržiasi? Kam tai 
naudinga? Aišku, kuo didesnė 
ruja besiveržiančių prie lovio, 
tuo didesnė tikimybė susipjauti 
tarpusavy, sukiršinti tautą ir 
vėl ją valdyti it kvailių minią. 
Kodėl jūs nesijungėte, kaip 
kitos padorios partijos, prieš 
kelerius metus, o atskilote 
kąsneliais nuc jų, sulipdėte iš 
visų pakampių naujas ir pirmyn 
prie lovio! Argi jums galvoje 
valstybė, mes rinkėjai. Jūs netgi 
nežinote apie ką šnekėsite Sei
me, neduok Dieve, vienam, ki
tam pakliuvus į jį.

Štai kokie baisūs, iš pirmo 
žvilgsnio nekalti, gaujos sin
dromo padariniai. Bet mes dar 
turime rasti savy ištvermės, at
sakingumo už mūsų vaikų atei
tį, nepasiduoti bacilų grauži
mui, atskirti grūdus nuo pelų. 
Neturime pamiršti tų vardų, tų 
žmonių, kurie stovėjo prie val
stybės atkūrimo vairo, kovojo už 
mūsų Nepriklausomybę, susi
ėmę už rankų stovėjo Baltijos 
kelyje, o ne susibūrę į gaujas, 
stebėjo Lietuvos laisvės kovas iš 
pakrūmės. Šias nusikaltėliškas 
gaujas ir prisiplakėlius, drąsiai 
pakėlę balsą, nedrebėdami dėl 
rytdienos, nušluokime, kad 
jiems ir vilties nebūtų vėl bur
tis. Demokratiškai. Per rin
kimus.

Labai prasmingos Čečėnijos 
tautos himno eilutės: „Greičiau 
žemė iš karščio ims skeldėt be 
žado; Negu mes po žeme at 
sigulsime, garbę praradę”.

Šie žodžiai tinka mūsų tautos 
didžiai daugumai. Kol kas 
pasaulis mus žino kaip išdidžią, 
ryžtingą, garbingą, darbščią 

'tautą, turinčią garbingą, gilią 
savo istoriją. Tad ir būkime 
tokie.

Danutė Bindokienė

Valdžia ir atsakomybė
Kiekvienam žmogui skirta 

tam tikra atsakomybė, ne tik už 
save, bet ir už kitus. Juo 
svarbesnės pareigos, tuo di
desnė atsakomybė. Tas ypač 
ryšku, atsidūrus valstybės 
valdančiuose sluoksniuose, nes 
nuo vyriausybės atsakingumo 
ir požiūrio į savo pareigas 
priklauso ne vien krašto gerovė, 
bet ir užsienio nuomonė, pagal 
kurią kiti kraštai grindžia su ja 
santykius. Dėl to gyvybiškai 
svarbu, kad į valdžią patektų 
žmonės, kurie supranta savo 
pareigas ir stengiasi jas vykdyti, 
o balsavimai, kurių metu iš
renkama valstybės vyriausybė, 
negali būti lengvapėdiški. Žmo
nės turi vadovautis šaltu protu, 
ne minios mentalitetu, kai gar
siausiai kalbantys ir daugiausia 
žadantys įkaitina balsuotojus 
rinkti ne tinkamiausius, regin
čius platesnį akiratį, asmenis, 
bet siūlančius greitus spren
dimus neišsprendžiamoms pro
blemoms, nepaisant tų spren
dimų pasekmių.

Šiomis dienomis toks atvejis 
vėl iškilo Viduriniuose Rytuose. 
Kai š.m. gegužės mėnesį Izrae
lio gyventojai rinko naują mi
nistrą pirmininką vieton nužu
dytojo Rabin, dėl tos vietos 
varžėsi du pagrindiniai kandi
datai: Shimon Pėrės ir Ben- 
jamin Natanyahu. Pastarasis 
laimėjo 50.5 proc. tautos pasi
tikėjimo, sužavėjęs balsuotojus 
savo energija, palyginti jaunu 
amžiumi ir griežta laikysena 
amžinųjų Izraelio priešų 
palestiniečių atžvilgiu. Jis 
anuomet pasisakė už taiką, bet 
tik savo sąlygomis, nežadė
damas atiduoti nei pėdos oku
puotos žemės. Pirmuosius tris 
mėnesius visiškai ignoravo savo 
pirmtakų gerokai į priekį 
pavarytą taikos procesą, at
sisakydamas ne tik derėtis, bet 
ir susitikti su Yassar Arafat, 
tuo įvarydamas dar didesnį kylį 
tarp žydų ir arabų.

Šiandien tas .jaunatviškas 
veržlumas” nemažo žydų skai
čiaus jau vadinamas patyrimo 
stoka ir bereikalingu užsispy
rimu. Ilgai ir sunkiai statyta 
taika subyrėjo tarsi kortų 
namelis ir vos nesuliepsnojo 
visuotinėmis riaušėmis. Ka
dangi tam tikra prasme ne
ramumai Palestinoje gali at
siliepti ir Amerikoje, pakenk
dami prezidentui Bill Clinton 
rinkimų metu, jis dėjo daug 
pastangų sukviesti į Vašingtoną 
Natanyahu, Arafat ir Jordano 
karalių Hussein, kad kaip nors 
būtų galima sumegzti sutrūku
sias taikos derybas. Dabar jau

apie 58 proc. Izraelio gyventojų 
(jų tarpe daug buvusių tvirtų 
Natanyahu rėmėjų) mano, kad 
jų ministras pirmininkas elgiasi 
neatsakingai, kad taika visų 
pirma reikalauja kompromisų ir 
net nuolaidumo, o ne tyčinio 
savo priešo erzinimo (kaip buvo 
padaryta, atidarant senoviškąjį 
tunelį Jeruzalėje). Galbūt 
Natanyahu pats ilgainiui su
pras savo klaidas ir taikos dary
bos vėl įsibėgės, bet tas jo 
„griežtumas” jau pareikalavo 
daug žmonių gyvybių ir gali dar 
daugiau kainuoti, Izraelio tan
kams ir sunkiesiems pabūklams 
besirikiuojant apie palestiniečių 
gyvenvietes.

Pavojinga situacija, išrinkus 
netinkamą prezidentą, yra ir ar
čiau Lietuvos — Gudijoje. Apie 
Gudijos Aleksandrą Lukašenko 
tik tiek teigiamai galima pasa
kyti, kad jis nesidangsto įvai
riais pasiteisinimais, „nekaltos 
partijos vardu, o tiesiai pasisako 
už grįžimą į komunistinę sis
temą, įvedant krašte sovietinę 
santvarką. Atrodo, kad jo misi
ja yra išnaikinti savo tėvynėje 
bet kokias gudų tautiškumo žy
mes ir ją visiškai surusinti (ko 
nepadarė rusai per ilgus okupa
cijos dešimtmečius, ryžtasi 
padaryti savo tautos sūnus). To 
siekdamas, prez. Lukašenko 
valstybinę Gudijos vėliavą jau 
pakeitė buvusiąja sovietine, 
naudota okupacijos laikais. 
Valdiškose mokyklose stengia
masi užgniaužti gudų kalbos 
dėstymą ir įvesti rusų kalbą. 
Suvaržytos nepriklausomos ra
dijo laidos, spaudos laisvė, bet 
koks protesto prieš valdžią pasi
reiškimas ar kritika. Gudija, tu
rinti apie 10.4 min. gyventojų, 
skęsta skurde, nes ne tik vietinė 
ekonomija sužlugdyta, bet užsie
nis nepasitiki greitu jdS" page
rėjimu ir atsisako investuoti ar 
stipriau remti. Kone vienintelis 
klientas Gudijos gaminiams yra 
Rusija, su kuria praėjusį 
pavasarį Lukašenko pasirašė 
glaudžios sąjungos sutartį.

Tai vos du, tiesa, kraštutiniš- 
ki pavyzdžiai (verti įsidėmėti ir 
lietuviams, besiruošiantiems 
balsuoti Seimo rinkimuose), 
kaip krašto gyventojų neapdai
rumas ir neįsigilinimas į kandi
datuojančių pažiūras, gali pri
vesti valstybę prie skaudaus 
likimo. Labiausiai šiuo atveju 
stebina tautos kantrybė. Juk 
valdžia priklauso žmonėms ir 
nuo žmonių, kurie ją gali rem
ti, pasipriešinti ar pakeisti kita. 
Kodėl piliečiai šia savo teise ir 
privilegija dažniau nepasinau
doja?

TĖVYNĖS LABUI
BALYS RAUGAS 
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su jonaviečiais pagerbti Vytautą Didįjį, prisiminė iš 
Jonavos išvykimo priežastį, patikindamas, jog jis per 
porą metų taip glaudžiai susigyveno su jonaviečiais, kad 
šis jausmas jo širdyje gyvens per amžius. Jis kalbėjo;

— Juk šioje salėje į mano gyvenimo kelionę įsijun
gė Danutė! — Tai pasakęs, mostelėjo ranka į Danutę, 
o ji, publikai plojant, atsistojo.

— Kasmet pasikartojančios mūsų tautinės šventės 
bei minėjimai tarytum pinasi į gražiažiedžių gėlių 
vainiką, mirguliuojantį mūsų tautos istorijos svar
besniais epizodais.

Šiemet į mūsų istorinės reikšmės tradicijas įsipina 
ir rugsėjo aštuntoji, Vytauto Didžiojo karaliumi vainika
vimo dienos jubiliejus. Kai Vytauto Didžiojo paveikslas 
su garbės palyda apvaikščiojo Lietuvos ryškesnes bei is
torines vietas, kai Lietuvos miestuose ir miesteliuose 
statomi Vytauto Didžiojo garbei paminklai, Valstybės 
įstatymu ši diena tampa tautine švente ir Vytauto Di
džiojo bei jo laikų Lietuvos prisiminimo diena. Taigi Rug
sėjo aštuntoji yra prasmingas senosios Lietuvos kuni
gaikščių gadynės prisiminimas, keliantis lietuvio šir
dyje pasididžiavimą su pasigrožėjimu savąja prigimtimi, 
kad ji žadintų patriotizmą, gaivinantį viltį į šviesesnį 
mūsų tėvynės rytojų, o kartu kviestų ir maldai už mūsų 
gimtąją žemę, nes Vytauto Didžiojo vainikavimui buvo 
parinkta Švenčiausios Marijos šventė.

Iš Vytauto Didžiojo laikų visuomet švytėjo kovos už 
laisvę, bet Lietuvos nepriklausomybę idealas, pasiauko

janti meilė savajai žemei, kai žmonių papročiai puošėsi 
kilniausiomis savybėmis. Ne čia vieta plačiau aptarti 
senosios Lietuvos istoriją, kupiną pastangų sujungti 
tautą į darnią valstybę ir apginti ją heroiškomis bei kru
vinomis kovomis nuo plėšriųjų kaimynų. Tepasitenkin
sime pabrėždami, jog Lietuva savo galybės viršūnę buvo 
pasiekusi Vytauto Didžiojo viešpatavimo laikotarpiu. 
Tada Lietuva buvo viena didžiausių Europos valstybių. 
Ir šiandien, besilankant Europos muziejuose, su nuosta
ba gali pasigrožėti išstatytais viduramžių žemėlapiais, 
kur Lietuvos valstybės sienos nusitęsia nuo Baltijos iki 
Juodosios jūros. O penkioliktame šimtmetyje plačiausiai 
nuskambėjęs Europos įvykis buvo Žalgirio mūšis, įvykęs 
1410 metais. Rūpi paminėti, kad Žalgiryje įvyko trijų 
tautų — lietuvių ir lenkų su vokiečiais susidūrimas, 
prasidėjęs dešimtame šimtmetyje net karinėmis varžy
bomis dėl slavų žemių. Kaip vokiečiams, taip ir lenkams, 
reikšmingais talkininkais tame žygyje buvo krikš
čioniškieji ordinai. Iš jų stipriausias ir daugiausia žalos 
Lietuvai padarė kryžiuočių ordinas. Vytautas su Jogaila 
sutarė šį ordiną sunaikinti, sutelkė apie 29,000 raitelių 
ir apie 10,000 pėstininkų armiją. Kautynės prasidėjo 
1410 metų liepos 13 dieną ir pasibaigė liepos 14-ąją. Nors 
bendru susitarimu lietuvių - lenkų jungtinių karinių 
pajėgų vyriausiu vadu buvo Lenkijos karalius Jogaila, 
tačiau faktiškai kautynėms vadovavo didysis Lietuvos 
kunigaikštis Vytautas, kovos laukė keitęs net keletą 
sužeistų žirgų. Ir kryžiuočių ordino archyvo metraščiai 
skelbia Žalgirio mūšio nugalėtojo Vytauto Didžiojo 
laimėjimą, pripažindami jam didžiojo karvedžio vardą. 
O Lietuvai jis paliko ir įsidėmėtiną pareiškimą, kurio 
mes negalime užmiršti, kai kalbos liečia Lietuvos teri
toriją. Tai įvyko po Žalgirio mūšio Salyno derybose su 
Kryžiuočių ordinu, kai jis tvirtai pabrėžė: „Prūsai yra 
mano protėvių žemė, ir aš jos reikalausiu iki pat Uo

sos, nes ji yra mano tėvų palikimas”. Bet svarbiausias 
Žalgirio mūšio laimėjimas — jis kaip kirviu nukirto prieš 
Lietuvą rengtus vadinamųjų „krikštytojų” karo žygius 
į Lietuvą, ir Žemaitija su Užnemune įsijungė į Lietu
vos žemėlapį, o Vytauto Didžiojo vardas pagarsėjo per 
visą Europą, ne vien tiktai kaip karo vado, bet kaip ypač 
sumanaus valstybininko. Ir į slavų žemes Vytau
tas su savo kariuomene pajudėjo labai efektingai, 
rengdamas žygius į Pskovą, Kalungą, Tūlą, Smolenską. 
Vienas po kito jam lenkėsi rusų kunigaikščiai, tapdami 
Vytauto Didžiojo vasalais. Visa tai erzino Lenkiją, su 
kurios karališkuoju sostu Lietuvą sugiminiavo Jogaila, 
vesdamas jauną karalaitę Jadvygą. Krikštas, atėjęs per 
Lenkiją, atnešė ir nelemtąją lenkomaniją į parapijų kle
bonijas, o per jas į dvarus, įsiveržusią ir į ne vieną šiau
dinę pastogę. Skaudžiausiai nuo lenkų nukentėjo ir pats 
Vytautas, kai 1430-ųjų metų pradžioje imperatorius Zig
mantas jam pranešė, jog jis Vytautui paruošęs dvi 
karūnas — jam ir jo žmonai, ir pasiuntęs į Vilnių, kad 
Vytautas ją gautų prieš rugsėjo aštuntąją, numatytą 
karūnacijai, tačiau kelią pastojo ginkluotos lenkų sar
gybos. Pasiuntiniai buvo sulaikyti. Į iškilmes suvažia
vę kunigaikščiai ir kiti garbingi svečiai buvo paprašyti 
palaukti naujai paskirtos vainikavimo dienos — rugsėjo 
29-osios, švento Mykolo šventės. Deja, karūna nepasi
rodė, o aštuoniasdešimties metų didysis kunigaikštis, 
sunkiai išgyvendamas vainikavimosi nesėkmę, 
grįždamas iš Vilniaus į Trakus, nukrito nuo žirgo ir, 
neilgai sirgęs, spalio 30 dieną mirė.

Povytautinė Lietuva, vis labiau ir labiau slinkdama 
Lenkijos įtakon, 1569 metais Liublino seime buvo galu
tinai įsiurbta į Lenkijos karalystę. Liublino akto pra
džioje skelbiama: „Nuo šiandien Lenkijos karalija ir Di
džioji Lietuvos kunigaikštija jau yra vienas nedalomas 
vienalytis kūnas, o taip pat vienalytė ir bendra

respublika, kuri iš dviejų valstybių ir dviejų tautų susi
jungė į vieną tautą ir vieną valstybę”.

Nelemtoje Liublino unijoje besigrumiantį lietuvį su 
klastingąja lenkomanija 1795 metais užgriuvo Rusijos 
carinė okupacija. Tačiau gal Visagalio valia lėmė, kad 
tautinis sąmoningumas išsilaikė šiaudinėje kaimiečio 
pastogėje, rusendamas jo širdyje šviesia lietuviškos gyvy
bės liepsnele, kuri, švystelėjus daktaro Jono Basana
vičiaus „Aušrai”, virto gaivalinga tautinio atgimimo 
ugnimi. Vėl buvo išvysta senosios Lietuvos galybė, kai 
„Vytautas Didis plačiai viešpatavo”, buvo pastebėtas 
gimtosios kalbos grožis, pajustas margaspalvių papročių 
patrauklumas, išgirstas nepaprastas dainų melodingu
mas, pamatytas liaudies meno turtingumas. Šitie mūsų 
dvasiniai lobiai atgaivino bei subrandino tautinį sąmo
ningumą. Štai labai ryškus istorinis pavyzdys: dakta
ras Vincas Kudirka jau Marijampolės gimnazijoje 
pasinešęs į lenkomaniją, o Varšuvoje studijuodamas 
maišėsi lenkų tarpe, iš lietuviškos veiklos net 
pasišaipydamas... Tačiau įvyko stebuklas, kaip jis savo 
atsiminimuose pasakoja, kad, perskaičius „Aušrą”, jani 
pasidarė graudu ir pasviręs ant stalo pravirko — pagai
lo jam dingusių valandų, priklausiusių jo lietuviškam 
gyvenimui ir gailėjosi buvęs apgailėtinu pagedėliu... 
Toliau jis sako, kad po to staiga krūtinė prisipildžiusi 
ramios, smagios šilumos, ir lyg, rodos, naujos jėgos pra
dėjo rastis... Pasijutęs jis didžiu, galingu; pasijuto 
lietuviu esąs!... Ir atgimęs daktaras Vincas Kudirka stip
riu „Varpo” aidu paragino tautą į darbą, o savo tautine 
giesme priminė, kad mūsų Lietuva yra didvyrių žemė, 
ir iš praeities pasisėmę stiprybės, privalome dirbti jos 
naudai. Ir kilo tėvynainiai į tautinį darbą, pradedant 
kaimu, baigiant universitetu. Ir suplevėsavo trispalvė 
su Vasario 16-osios aktu, ir rikiavosi atgiję Vytauto Di
džiojo pulkai ginti Tėvynės laisvės... (gus daugiau)
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LIETUVIŲ TELKINIAI
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SKAMBANTI DOVANA
Dievo Motinos — Lietuvos Ma

donų šventovė pastatyta 1952 
metais. Jos vargonai sąžiningai 
skambėjo iki pastarųjų metų, 
bet laikas daro savo. Vargonai 
jau .buvo reikalingi skubių ir 
brangiai kainuojančių pataisy
mų.. Bendrovės, gaminusios tos 
rūšies vargonus, jau nebėra; 
nebėra ir jiems pakeisti reika
lingų dalių. Klebonas kun. Ge
diminas Kijauskas, SJ, apie šią 
problemą keletą kartų užsimi
nė savo pamoksluose. Žinovų 
pagalba susipažinta su daugelio 
tipų vargonais. Atrasta ir nu
spręsta, kad Allen elektroniniai 
vargonai geriausiai tiktų Dievo 
Motinos šventovei. Jų kaina 
31,946 doleriai. Parapija pasiry
žo juos įsigyti. Ir štai, rugpjūčio 
25 d., sekmadienį, klebonas iš 
sakyklos pranešė, kad anonimi
nė parapijiečių šeima jam įtei
kė čekį, padengiantį visas var
gonų pirkimo išlaidas. Žinia bu
vo palydėta džiaugsmingais plo
jimais viešai pavardės neprane- 
šusiai geradarių šeimai, kuri 
kas sekmadienį lanko savo pa
rapijos bažnyčią. Dievo garbei ir 
Šios dovanos geradarių prisimi
nimui jau įrengti naujieji vargo
nai skambės ilgus dešimtme
čius.

V. R.

LOS ANGELES

Ragauskas, Sigutė Milkutaity- 
tė-Miller ir adv. Aurius Jara
šūnas. Visi tampriai susiję su 
Sambūriu ir tikriausiai stengsis 
rūpintis jo gerbūviu ir ateitimi. 
Geros sėkmės naujai valdybai ir 
jos pirmininkui Aloyzui Pečiu
liui. Vincas Dovydaitis sugebėjo 
parinkti ir savo valdžios lazdą 
perduoti tinkamam įpėdiniui.

Po oficialaus susirinkimo 
Sambūrio nariai ir svečiai prie 
gausaus vaišių stalo šventė Vin
co Dovydaičio gimtadienį, kur 
sukaktuvininką laurais ap
vainikavo ir jautriu žodžiu 
pasveikino režisierius Petras 
Maželis:

„Mačiau aš ąžuolą... Ąžuolą 
plačiašakį, pasiekusį Australiją, 
Ameriką, Kanadą ir net Laisvą
ją Lietuvą. Mačiau aš ąžuolą, 
kurio plačioje paunksmėje viešė
jo rašytojai, dramaturgai: Vai
čiūnas, Gliaudą, Pūkelevičiūtė, 
Landsbergis, Mykolaitis-Puti
nas ir kiti.

Mačiau aš ąžuolą beriant vai
sių. Pabiro skambūs lietuviškij 
žodžiai ir mintys į pavargusių 
lietuvių ausis ir širdis. O ašara, 
juokas ir skaudžios gyvenimo 
apraiškos, nuoširdžiai pergy
ventos scenoje, gaivino ir jungė 
tūkstančius žiūrovų.

Radau aš ąžuolą — Dramos 
sambūrį — kurį taip rūpestingai 
su meile augino, linkėjo daug 
saulės, saugojo nuo užklupusių 
audrų, ne kas kitas, kaip šį 
ąžuolą sodinęs ir auginęs mūsų 
giliai mylimas ir didžiai ger
biamas Vincas Dovydaitis.

Rytoj Vincas švenčia savo 
gimtadienį. Šiandien ūliojame 
jo gimtadienio išvakares. Su 
dideliu draugiškumu turiu lai
mės asmeniškai Tave, mielas 
Vincai, sveikinti sulaukus šio 
gausaus gimtadienio ir padėkoti 
už tą rūpestingai pasodintą

ąžuolą, kurio šaknys įaugo gi
liai ir šakos sužaliavo plačiu 
vainiku. Tasai ąžuolas — Sam
būris, net kelis kartus pasipuošė 
garbės vainikais, leisk man 
vainiku papuošti ir Tave...”

Naujai Sambūrio vadovybei 
telieka palinkėti toliau puoselė
ti patį seniausią ir bene vaisin 
giausią išeivijos lietuvišką 
teatrą, o Sambūrio Garbės pir
mininkui — saulėtų, malonių 
poilsio dienų, apsuptam mylimų 
ir jį mylinčių bei gerbiančių 
artimųjų.

Rūta Šakienė

PASVALYS RODO 
PAVYZDĮ

Pasvalio rajono valdyba pa
tvirtino naujai įkurtos direkto
rių tarybos fondo nuostatus. 
Miesto bendrovių, firmų, įstai
gų, organizacijų vadovai įsteigė 
tarybą tam, kad iš esmės su
tvarkytų miesto aplinką. Ši ta
ryba, kuriai vadovauja akcinės 
bendrovės „Pasvalio žemtieki- 
mas” direktorius A. Petronis, 
paskirstys miesto teritoriją į 
dalis ir pasiūlys, kas ką turėtų 
padaryti.

(VL, 08.31)

CLASSIFIED GUIDE

MISCELLANEOUS REAL ESTATE

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI

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

312-778-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS .

RE/MAX 
REALTORS 

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

MIELI LIETUVIAI!
1996 metų Seimo rinkimai bus pats svarbiausias posūkis Lietuvos gyvenime.
Jūs galite turėti tiesoginę įtaka Seimo rinkimuose išrinkdami asmenis, kurie 

dirba Lietuvos naudai.
Dr. Kazys Bobelis, ilgametis ALTO ir VLIKO pirmininkas, kovojo dėl Lietuvos 

išlaisvinimo virš 40 metų, o dabar nuo 1992 m., būdamas Seimo narys ir Užsienio 
Reikalų komiteto pirmininkas, dirba dėl pilnos demokratijos atstatymo Lietuvoje.

Perrinkime dr. K. Bobelį, dirbantį Lietuvos labui ir visų lietuvių gerovei, į Lie
tuvos Respublikos Seimą.

Dr. Bobelio rėmėjai Amerikoje:

G. Lazauskas, E. Bartkus, dr. V. Dargis, T. Blinstrubas, A. Devenienė- 
Grigaitienė. V. Jokūbaitis, dr. J. Maurukas, A. Plepys, A. Sperauskas, J. Blažys, 
Dr. Zalepūga, dr. D. Degesys, K. Devenis, dr. Milius, A. Glavinskas, dr. G. 
Grinius, A. Kačinskienė, L. Stankevičius, J. Bobelis

AUTOMOBILIO, NAMŲ, SVEIKATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS.

Agentas Frank Zapolis ir Otf. Mgr. 
Auksė S. Kane kalba lietuviškai.

FRANK ZAPOUS 
32O8’/t W*at 95th Street 

Tel. (708) 424-8854 
(312) 581-8854 •

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

Fiat Rate Calla - Arty tlm»
Lithuania, Betarus $ 85 / min. 
Ru*a« » 7B, Ukraina $.73, Potand $.61 

Latvi* $.59, eatonia $.46 par min., 6 soc Incr. 
For informaOon, um toueti ton. pbon. to call Kon at

1-800-453-0957 extension
112 for English 378 per Lietuva

VALOME
KILIMUS, BALDUS 

IR GRINDIS
J. BUBNYS 

312-737-5168

GREIT

PARDUODA

RIMAS L. STANKUS

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

KMIECIK REALTORS
7922 S. ĖulaiM 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.

Vincas Dovydaitis

LOS ANGELES DRAMOS 
SAMBŪRIS

Mūsų Dramos sambūris per 
keturiasdešimt dvejus veiklaus 
gyvavimo metus pastatęs dau
giau penkiasdešimt veikalų ir 
apkeliavęs ne tik Ameriką, bet 
ir kitus kraštus, net kontinen
tus. O iš teatro festivalių 
parsivežęs nemažai garbės 
žymenų, ruošiasi gastrolėms į 
Floridą. Prieš kelionę dar buvo 
svarbių reikalų, tai rugsėjo 14 
dieną Emos ir Vinco Dovydaičių 
namuose įvyko visuotinis susi
rinkimas. Pirmininkas Vincas 
Dovydaitis, vienas iš Sambūrio 
steigėjų, ne tik vaidinęs veik 
visuose Sambūrio veikaluose, 
sumaniai ir kantriai Sambūriui 
vadovavo trisdešimtį metų. Už 
savo nuopelnus Vincas Dovydai
ti^'šiame susirinkime buvo 
paskelbtas Garbės pirmininku.

Susirinkimo eigoje įvyko 
valdybos rinkimai. Dėl labai 
susilpnėjusios sveikatos Vincui 
Dovydaičiui pasitraukus iš pa
reigų, nauju pirmininku išrink
tas gabus ir energingas, nors 
dar jaunas amžiumi, bet jau 
daugelį metų su Sambūriu dir
bantis Aloyzas Pečiulis. Kiti 
Valdyboje Ema Dovydaitienė, 
Ramunė Vitkienė, Amandas

Meet A Physician
71 k

4*

Your Busy Schedule.
convenient parking, free valet parkirig, 
or a transportation van to pick you up 
and take you home Well schedule a 
visit that suits your schedule, and we 
even take vvalk-in patients when 
making an appointment is difficult. 
Care can't get more neighborly than 
that

Remontuojame butus, dažome, 
špakliuojame iš savo arba užsakovo 
medžiagų. Darbo tel. 312-532-3240, 
namų tel. 312-925-3291.

SEIZED CARS friom $175. Pors- 
ches. Cadiliacs, Chevys, BMVV’s, Cor- 
vettes. Also Jeeps, 4WD's. Your Area.

Toli Free 1-800-898-9778 
Ext. A-2415 

for eurrent listings

Take 
Stock 
In Americamerica L7.,w.

SAVINGS i 
BONDS

A public Service of this ncwspapcr

GOV’T PORECLOSED homes for 
pennies on $1. Delinųueht Tax, 
Repo’s, REO's. Your Area. Toli 
Free (1) 800-898-9775 Ext. 
H-2415 for eurrent listings. ' •

FOR RENT

Išnuomojamas 
4 kamb. butas.

Tel. 312-471-0720

Išnuomojamas 6 kamb. 3 mieg.
antrame aukšte, į vakarus 

nuo Kedzie, 61St.

Tel. 312-282-1658
Nijole Stankevičiūte,
M.D.
Board Elitjible, Internal Medicine

Dr. Stankevičiūte teeis right at home 
with accommodating patients' busy 
schedules, family health needs, and 
promoting a practice that concentrates 
on keeping you well. She completed
her training at Lutheran General Hospital in Park 
Ridge and the University of Illinois, and now she 
brings her expertise elose to home at the Holy Cross 
Physician Office Pavilion.

A PHYSICIAN FOR YOUR "EVERYDAY" 
HEALTHCARE NEEDS

Dr. Stankevičiūte is an internal medicine specialist, a 
primary care doctor who foeuses on your general 
health, from helping you get over the flu to 
preventing serious disease.

A CONVENIENT LOCATION RIGHT IN THE 
NEIC.HBORHOOD

The Holy Cross Physician Office Pavilion is right at 
the heart of the Holy Cross Hospital campus, with

Call (312) 471-7879 TODAY 
FOR THESE SPECIAL OFFERS:

DISCOUNTED PHYSICAL EXAM 
ONLY $40

Tbis coupon oililts you to a complete physical exam, melodinį 
blood įeit and urinalysis ot the Holy Cross Physician Office 

Pavilion for only $40 Pap lest mcluded for uiomen, prostale įland 
tumor analysis blood tol imluded for mm Piease schedule your
appointment by October 31. 1996 hycallinį (313) 171-7879

FREE VVELLNESS CHECK 
A $45 VALUE

Tins coupon entitles you to a free cholesterol screeninį, 
blood įlucose Irsi, and blood pressure evaluation al the 

Holy Cross Physician Office Patnlion Piease schedule your 
appointment by October 31, 1996 hycallinį (312) 171-7879

NAUJA ĮSTAIGA LEMONTE
ATLANTA import-exi>ort, inc

12301 S. Ncw Av. Suite D, Lemont, II, 60439 
Tel : 630-243-1860, 800-775-SEND 

Persiunčiame siuntinius j Lietuvą, Latviją, Estiją, 
Ukrainą, Kaliningrado sr., Maskvą, Peterburgą. 

Skubiems siuntiniams - AIR CARGO 
Dirbame: pirtnd.-penktd. 9-5 / šeštd. 9-2

H
Holy Cross
HOSPITAL

PHYSICIAN OFFICE PAVIUON

2701 WEST 68TH STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60629 

Conveniently loaited at the comer of 68tb Strrrt and California Avenue

LITHUANIAN DIASPORA 
KONIGSBERG TO CHICAGO.

anglų kalba. Autorius Antanas J. Van Raanan

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

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

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

Draugas
4548 W. 83 rd St.,
Chicago, IL 60629



LAIŠKAI
KAS ELGETAUJA 

LIETUVOJE
Nuvykus į Lietuvą, Vilniaus 

pagrindinėje gatvėje, Gedimino 
prospekte, sėdi linaplaukis ber
niukas su skardinėle, kurioje 
tik pora varinių monetų. Įmetus 
doleri, vaikas krūpteli.

— Vaikeli, kodėl elgetauji?
Nekaltas rugiagėliškas žvilgs

nis toks bailutis:
— Kad mes neturime ko 

valgyti;
Kiek tolėliau,kitoje gatvės pu

sėje,susigūžusi prie mūro senu
tėlė.

Prie Aušros Vartų pasišoki
nėdama, švaistydamasi ranki
nuku, saulėje blizgančiais 
batukais, atstriksi auskaruota 
mergaitė: „Pinig, pinig!” — ji 
šaukia mums.

— Ką sakai?
„Ji nekalba lietuviškai”, — už 

ją advokatauja kiek vyresnė jos 
draugė. Pasirodo, ir pastaroji, 
gražiai aprėdyta, auksiniais 
auskarais, tik tiek temokėjo 
pasakyti lietuviškai. Abi rusai
tės.

Gedimino prospekte pro pra
vertą mūsų automobilio langą 
vidutinio amžiaus vyras bruka 
įvairiausius pažymėjimus, pra
šydamas pinigų. Maišydamas 
lyg mišrainę — lenkų kalbą su 
lietuvių, jis giriasi kovojęs už 
Lietuvą, nors jo tėvas kovojo už 
Lenkiją. Mūsų vairuotojas per
spėja neduoti jam išmaldos, nes 
jis dvokia bravoru.

Perdėm lietuviškame Kaune 
Laisvės alėjoje neteko užtikti nė 
vieno elgetos!

O tų elgetų buvo visuomet pil
na visur. Ir dabar turistams ten
ka nuolat susidurti su elgetau
jančiais, ypač vaikais, visame 
pasaulyje, ar tai būtų Pietų 
Amerika, Afrika, Tolimieji 
Rytai, ar kuris kitas Azijos 
kraštas. Atkišę delnus, jie mal
daujančiai šaukia: „Bakšyš, 
bakšyš!” (Pinigo, pinigo).

Net tokio turtingo miesto, 
kaip New Yorkas, meras šio
mis dienomis pasirašė įstatymą, 
norėdamas sutramdyti „agre
syvius” elgetaujančius, baus
damas juos stambia pinigine pa
bauda.

Stasė E. Semėnienė 
Chicago, IL

LIETUVOS EGZAMINAI

Lietuvoje yra plačiai paskli
dęs, ir toliau LDDP skleidžia
mas, posakis, kad „visi vagys”, 
bet kiekvienas galvojantis 
asmuo supranta, kad yra skir
tumas tarp to, ką gali vienas 
vagis panešti savo kišenėje ar 
maiše ir to, ką vagių organi
zacija gali pavogti sunkveži
miais, traukiniais ar laivais.

Rinkimų metu visuomenė pa
teiks atsakymą, koks procentas 
yra „visą žinančių gudruolių”, 
kuriems atrodo, kad gera val
džia krinta iš dangaus, be jų 
pačių pastangų, ir yra geriau 4 
metus skųstis, dejuoti, keikti 
blogą valdžią, negu paaukoti 
pusę dienos balsavimui.

Ateinantys Seimo rinkimai 
bus ne kas kita, kaip Lietuvos 
visuomenės egzaminai. Juose, 
kaip veidrody, atsispindės tau
tos samprata, — ar tauta sugeba 
blaiviai galvoti ir veikti, ar

BIG RESULTS

oatt būt padidintas vie- 
%ėn. laikotarpyje. 1

6.10%
APY

Jūsų indėlis nau
jame „Growth 

Rate” certifikate 
greitai užaugs, taip kaip di

dysis danų veislės šuo. Atida
rę šią sąskaitą, Jūs gausite 
aukštą nuošimtį. O kai nuo
šimčiai bendrai kils, galėsite

theGrowth
•RąteCD-

vieną kartą 
15-kos mėnesių 
termine padidinti 

savo nuošimtį. Be to, Jūsų są 
skaita bus apdrausta federa
linės agentūros. Dėl platės 
nių informacijų, skambinkite 

1-800-SFB-2651.

Standard Federal Bank
, foi SCIVITH^

Building tbe future with you

Chicago: Brighton Park • Gartield Ridge • Dovvners Grove • Evergreen Park • Hickory Hills 
Lombard • Napervllle • Oak Lawn • Orland Park • Palos Heights • Willowbrook

Zsmisuuu balansu $250 Pabauda išimant prieš terminą Nuošimtis gali keistis ku savaite. 

Sios savaitės nuoSimtia galioja iki spalio 7 d.

supranta savo padarytas klai
du ir iš jų mokosi. Rinkimai 
parodys jos sugebėjimus atskirti 
tuos, kurie jai nori padėti, nuo tų, 
kurie tik nori ją apvogti, api
plėšti ir išnaudoti asmeniš
kiems tikslams.

J. Tamkutonis 
Chicago, IL

NEŽINOJIMAS,
NESUSIPRATIMAS,
AR BLOGA VALIA?

Perskaičiusi „Draugo” rugsė
jo 12 dienos laidoje korespon
denciją apie Lemonto L. B-nės 
rugsėjo 8 d. vasaros pabaigai 
rengtą gegužinę, labai nuste
bau.

Rugsėjo 8-toji yra Tautos šven
tė. Vytautu Didysis savo karū- 
navimosi dieną pukyrė rugsėjo 
8 dieną, kuri yra Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo diena. Todėl ši 
šventė yra mums ir tautiniai, ir 
religiniai labai svarbi. Tautos 
šventė savo svarba eina antrąja 
po Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės.

Ar čia galėjo būti rengėjų 
nežinojimu? „Draugu” mirgė
te, mirgėjo skelbimais apie 
Cicere ir Vytauto Didžiojo 
šaulių rengiamus Tautos šven
tės minėjimus.

Taip pat Švč. Mergelės Mari
jos Gimimo parapijos bažnyčio
je Marąuette Parke rugsėjo 8 d. 
pruidėjo Šiluvos atlaidai, kurie 
tęsėsi iki rugsėjo 15 d. Šiluvos 
atlaidai rengiami kiekvienais 
metais tuo pačiu laiku. Nesiste
bėkime, kad Lietuvoje naikina
mos nepriklausomos Lietuvos 
tautinės šventės, o įvedamos ko
munistinės.

Renginių vadovams patartina 
matyti toliau, negu tik iki savo 
sodybos vartų.

Antanina Repšienė 
j Chicago, IL

AR MES DAR GYVUOJAM?

Pruidėjo mokslo metai ameri
kietiškose ir lietuviškose-šešta- 
dieninėse mokyklose. Kur yra 
JAV LB Švietimo taryba? Kodėl 
nematėme spaudoje daugiau 
dėmesio toms mokyklėlėms, 
kurios vos vos laikosi tik tėvų 
užsispyrimu? Kodėl plačiai ne
buvo raginama visuomenė rem
ti lituanistinį švietimą, re
gistruoti vaikus, vaikaičius į 
lietuviškas mokyklų? Apskri
tai, išskyrus mokytojų studijų 
savaitę, buvusią Dainavoje pra
ėjusią vasarą, apie lietuviškų 
mokyklų darbą bei reikalus la
bai nedaug girdėti. Ar dar 
skelbiami lituanistinių mokyk
lų paramos vajai? O gal reikė- 

n-«r - - r ■ m i ■ .i -į.~

tų verčiau pukelbti mokinių 
vąjų? Ar ku paragina, krei- 
piui, kontaktuoja naujai atvy
kusius į šį kraštą lietuvius, kad 
leistų vaikus į šeštadieninę? 
Daug jų neturi pakankamai 
pinigų už mokslą užsimokėti, 
kai ku neturi ir transporto 
priemonių, tad reikėtų ir tuo 
puirūpinti. Kiek teko matyti 
savo aplinkoje, retai kas leidžia 
vaikus į lietuvišką mokyklą — 
vieniems jos per prutos ir per 
„primityvios”, kiti nenori savo 
vaikams „sugadinti anglų 
kalbos akcentą”, dar kiti dėl 
mano jau paminėtų priežasčių.

Apie anglų kalbos gadinimą ir 
mes jiems galėtume papasako
ti, mūsų vaikai čia užaugo, iš
ėjo mokslus, dirba savo pro
fesijose, yra puiekę aukštus 
laiptus savo karjerose ir tikrai 
nepakenkė lietuvių kalbos 
mokymasis šeštadieninėse 
(dažnai net padėjo), savo tėvų 
kalba kalbėjimas namie. Nepa
kenks ir naujai atvykusiųjų 
vaikams (kaip jų tėvams nepa
kenkia rusišku akcentas, kurį 
kai kas atsiveža iš Lietuvos). 
Būtų gerai, kad mūsų Švietimo 
taryba parodytų daugiau gyvy
bės, tuomet ir mes galėtume 
susidaryti tikslesnį vaizdą — ar 
dar esame gyvi, ar turime ateitį. 
Juk vaikai, kurie išaugs 
susipratusiais lietuviais, yra 
mūsų ateitis, išlikimo sve
timuose kraštuose laidas.

Viktoras Astašaitis 
Milwaukee, WI

LIETUVIŠKAS
SOLIDARUMAS

Čikagoje žinomas veikėjas dr. 
Leonu Kriaučeliūnu su žmona 
Irena, pastatydami Veterinari
jos kliniką Kaune, padarė didelį 
įnašą Lietuvos veterinarijos 
mokslui. Šiuo metu ponai 
Kriaučeliūnai su savo įnašu pir
mauja. Jiems, be abejo, nebuvo 
lengva tokį įnašą padaryti...

Kaip vienas išminčius yra pa
sakęs: „Yra menu šiame pasau
ly praturtėti, bet yra dar 
didesnis menas tą turtą pro
tingai pukirstyti”. Lietuvoje šis 
pastatas stovės kelis amžius ir

primins lietuviams, kad kadaise
Čikagoje gyveno šie garbingi 
geradariai, kurie mylėjo savo 
gimtąjį kraštą ir Lietuvai 
paaukojo ne tik dalį savo turto, 
bet ir dalį savo širdies!

Tai yra pavyzdys kitiems pro
fesionalams, kurie JAVpuiekė 
aukštumas ir iki šiol mažai 
domisi savo gimtuoju kraštu.

Baigdamas, norėčiau paklaus
ti, gal kas žino tokį atvejį kada 
dr. Leonu ir Irena Kriaučeliū
nai atsisakė paaukoti lietuviš
kiem reikalam?

Algis Liepinaitis 
Riverside, IL

PENKERI METAI CHAOSO

Skaitau „Drauge”, kad ...Esti
ja tapo pirmąja Rytų Europos 
valstybe, atsisakiusia JAV 
finansinės paramos...Ir pavydu, 
ir graudu, ir pikta. Kultūrų 
skirtumu: estai Vakarų, o mes
Rytų. [

Arvydas Matonis
Wilbraham, MA

REIKIA PLATESNIO 
ŽVILGSNIO

Praėjusį šeštadienį turėjau 
malonumą 7 vai. ryte per 23 
kanalą matyti lietuvišką tele
vizijos programą. Patiko perduo
damos žinios iš Lietuvos ir pasi- 
kalbėjimai su žymiais žmo
nėmis, bet vieno dalyko labai 
puigedau — platesnio žvilgsnio 
į savo aplinką. Tikiuosi, kad 
programų vadovas A. Reneckis 
netolimoje ateityje tą įjungs į 
lietuvišką televiziją.

Čikaga yra didelis ir kultū
ringas miestas. Jame daug kas 
vyksta — ir amerikiečių, ir 
lietuvių gyvenime. Tik paskai
čius „Drauge” skelbiamų ren
ginių kalendorių, galime 
matyti, kiek daug įdomių ren
ginių kiekvieną savaitę yra. O 
kur dar amerikietiškieji? 
Reikėtų bent dalį jų nufilmuoti 
ir per lietuvišką televiziją iš
traukėles parodyti, tuo sudomi
nant publiką daugiau juos 
lankyti. Ypač tai svarbu, kai 
vyksta lietuviški renginiai.

Joe Kulys 
Chicago, IL
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A.fA.
MARY WODMAN-VODMINAS

Gyveno Chicagoje.
Mirė 1996 m. spalio 2 d., sulaukusi 83 metų.
Gimė Chicagoje.
Nuliūdę liko: sūnėnas Frank A. Zelvis ir jo vaikai — 

Christopher Zelvis, Joanna Proffitt; taip pat sesuo Stella 
Kaulakis.

Velionė buvo sesuo a.a. Joanna Zelvis.
Velionė pašarvota šeštadienį, spalio 5 d. nuo 8 iki 9:30 vai. 

ryto Dalcamo laidojimo namuose, 470 W. 26 St.
Laidotuvės įvyks spalio 5 d., šeštadienį. Iš laidojimo namų 

9:30 vai. ryto bus atlydėta į All Saints-St. Anthony parapijos 
bažnyčią, 28 PI. ir Wallace Avė., kurioje bus aukojamos 10 
vai. ryto gedulingos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių 
velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: sūnėnas, sesuo ir kiti giminės.

Laidotuvių direkt. Dalcamo Funeral Home. Tel. 
312-842-8681.

SEPTYNERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A.tA.
PETRAS BURKAUSKAS

Minint mūsų mylimo Vyro, Tėvo ir Senelio, kurio ne
tekome 1989 m. spalio mėn. 4 d., mirtis sukaktį, šv. Mišios 
už velionį bus aukojamos š.m. spalio mėn. 5 d. 5 vai. vakaro 
Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje.

Prašau gimines, draugus ir pažįstamus tą dieną prisiminti 
velionį Petrą savo maldoje.

Nuliūdę: žmona Izabelė ir vaikai.

l-

Mylimos Dukters

A.tA.
REGINOS VANZANDT

staiga netekus, skausmo prislėgtą GENUTĘ GYLIE
NĘ nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Hot Springs lietuviai

DON'T SPEND IT ALL SAVE SOME AT

MUTUAL kedenai
AND LOAN ASSOCIATION 

Chorleied and Superyised by the United States Government

w^uneoBYFwc 22I2 W. CERMAK ROAD • CHICAGO, ILIINOIS 60608 PHONE (312) 847-7747

)

midland Federal
SaVngs and Loan Association

75 metus aptarnauja lietuvius
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios

MAROUETTE PARK
2567 VVEST 69th STREET 

(1-312) 925-7400 BRIDGEVIEVV
8929 S. HARLEM AVĖ 

(708) 598-9400

BRIGHTON PARK
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470

afiaeo
(0UA1MU5HC
LENDER

PADĖKA
Mūsų mylima Sesuo ir Teta

A.tA.
STASĖ DAUKIENĖ 

KASNICKIENĖ 
Uleckaitė

1996 m. rugsėjo 13 d. po sunkios ligos mirė namuose. 
Palaidota rugsėjo 16 d. Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai dėkojame kun. Thomas F. Da Vita, New Buf
falo, MI už apsilankymą ir nuoširdžius paguodos žodžius. Ačiū 
kun. klebonui Jonui Kuzinskui atnašavusiam šv. Mišias Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje ir palydėjusiam Velio
nę į Amžinojo Poilsio vietą. Dėkojame solistei Danai Stankai
tytei už giesmes gedulingų šv. Mišių metu.

Dėkojame visiems už dalyvavimą laidotuvėse, už aukas 
šv. Mišioms ir labdarai, karsto nešėjams ir už gražias gėlės.

Ypatingą padėką reiškiame už globą sunkios ligos metu: 
Onutei ir Vytautui Gutauskams, Rūtai ir Feliksui Daukams, 
Kleofai Gaižauskienei, Genutei Budraitienei, Irenai ir Vytau
tui Linartams.

Nuoširdi padėka laidotuvių direktoriui D. Petkui už 
rūpestingą ir malonų patarnavimą.

Liūdintys giminės Lietuvoje.

PADĖKA
A.tA.

Inž. PETRAS JUODIKIS
Mūsų mylimas Vyras, Tėvas ir Senelis, mirė rugsėjo 3 d. 

Palaidotas šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Dėkojame visiems atsilankiusiems į koplyčią ir 

palydėjusiems Velionį į Amžino Poilsio vietą. Taip pat už gau
sias aukas labdarybei ir šv. Mišioms, už gražias gėles, už 
pareikštą užuojautą spaudoje ir laiškais.

Dėkojame mielam klebonui kun. Jonui A. Kuzinskui už- 
maldas koplyčioje, atnašautas šv. Mišias bažnyčioje ir apei
gas kapinėse; sol. Danai Stankaitytei už gražų giedojimą 
bažnyčioje ir kapinėse taip pat muz. Ričardui Šokui.

Esame taip pat dėkingi karsto nešėjams: Antanui 
Astrauskui, Algiui Juodikiui, Mikui Kasiuliui, Liudui Kirkui, 
Steve Mader ir Aleksui Vitkui.

Nuoširdi padėka Donald Petkui už malonų patarnavimą.

Liūdinti šeima

Viešpaties Valia užmigo

A.tA.
RAIMUNDAS SLĖNYS.

Žmoną DANUTĘ, mūsų draugijos veiklią narę, 
dukras, motiną, brolį ir šeimos artimuosius nuošir
džiai užjaučiame.

Lietuvos Dukterų draugija
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
Nijolė Martinaitytė, Čika

goje gerai pažįstama, bet jau 
seniai girdėta, skaitys Vytauto 
Mačernio poeziją jam skirtoje 
literatūrinėje popietėje, kuri 
rengiama Jaunimo centro kavi
nėje spalio 12 d. (jokiu būdu ne 
26, kaip netyčia buvo paskelb
ta spalio 9 d. laidoj), 3 vai. p.p. 
Popietę rengia V. Mačernio 
mokslo draugai iš Telšių gim
nazijos kviesdami visuomenę 
gausiai dalyvauti.

Ar girdėjote, kad BALFo 
centro įstaiga ruošiasi persi
kraustyti į „Draugo” patalpas? 
Tad jos naujasis adresas nuo 
spalio 14 d. yra šis: BALFAS, 
United Lithuanian Relief Fun, 
4545 W. 63rd St., Chicago, IL 
60629, įėjimas ir patogus 
privažiavimas iš kiemo pusės, 
pietinėje „Draugo” pastato 
pusėje, kur yra saugi, patogi 
mašinoms pastatyti aikštė. 
Spalis yra BALFo vajaus mė
nuo. Už kiekvieną auką dė
kingas ne tik BALFas, bet ir tie, 
kuriuos jis remia. Ypač prašoma 
šiemet padidinti aukas, nes pra
ėjusią vasarą dėl susidėjusių 
aplinkybių negalėjo įvykti 
BALFo gegužinė ir tokiu būdu 
nustota metinių pąjamų, kurias 
gegužinės metu lietuviai mielai 
suteikdavo. Persikraustymas ir 
naujų patalpų įrengimas taip 
pat pareikalauja nemažai 
išlaidų, tad laukiama visų 
parama, kad sėkmingai būtų 
tęsiamas šalpos darbas.

„Lietuvė pianistė Mūza Ru
backytė tiesiog užbūrė klau
sytojus savo debiuto Amerikoje 
koncerte”, taip pavadina 
straipsnį „Providence Journal”. 
„Dar prieš pertrauką publika 
jai plojo, atsistojusi, o vakaro pa- 
baigoježmenių reakcija įsisiūbavo 
į kažką panašaus, į džiaugs
mingą siautulį”, — rašo New- 
port, RI, muzikos festivalio kri
tikas Channing Gray. Čika
giečiai turės dar vieną progą 
pasiklausyti šios, visuotiniu 
mastu muzikos kritikų išgar
bintos, pianistės koncerto 
sekmadienį, lapkričio 10 d., 
Jaunimo centre. Koncertą 
rengia JAV LB Kultūros 
taryba.

Pianistė Mūza Rubackytė.

Palaimintojo Jurgio Matu
laičio misijos biuletenis (rugsėjo 
29 d.) skelbia, kad misijoje san
tuokai ruošiasi Andrius 
Kalvaitis su Diana Kleinai- 
tyte, taip pat Arūnas Bun- 
tinas su Lina Didžbalyte.

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., Inc. 
Chicagoje. Iš kitur skambinkite 
veltui: tel. 1-800-621-2103.

«, - (sk)
ARAS ROOFING

Arvydas Kiela 
Dengiame ir taisome 

visų rūšių stogus 
Tel. 708-257-0746 

Skambinti po 6 v.v.

BENDRUOMENES 
TARYBOS SESIJA

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Tarybos metinė darbo sesija 
įvyks 1996 m. lapkričio 2-3 d., 
Čikagoje, Holiday Inn viešbu
tyje, šalia O’Hare aerodromo. 
Sesijos ruošimo darbais rūpinasi 
komitetas, kuriam pirminin
kauja Birutė Vindašienė. Dar
botvarkėje, šalia Krašto valdy
bos ir LB institucijų pranešimų 
bei einamųjų reikalų, nemažai 
laiko bus skirta diskusijoms 
apie šiandieninę JAV Lietuvių 
Bendruomenės paskirtį, Lietu
vos Respublikos Seimo ir JAV 
LB atstovų komisijos veiklą ir 
apie 1997 m. PLB Seimo Lietu
voje paruošiamuosius darbus.

Sesija vyks Holiday Inn 
O’Hare International viešbutyje 
(5440 North River Road, Rose- 
mont, IL 60018). Tarybos posė
džiai prasidės šeštadienį 9 vai. 
ryte ir baigsis sekmadienį 5 vai. 
po pietų. JAV LB apylinkių pir
mininkų suvažiavimas įvyks 
tame pačiame viešbutyje lapkri
čio 1 d. Suvažiavimo posėdžiai 
prasidės 1 vai. p.p. ir tęsis ikii 
6 vai. vakaro.

JAV Lietuvių Bendruomenės 
70 narių Tarybai vadovauja tre
jiems metams rinktas nuola
tinis penkių asmenų prezidiu
mas: pirmininkas dr. Zigmas 
Brinkis, vykdomoji vicepir
mininkė Angelė Nelsienė, 
vicepirmininkai Violeta Ged
gaudienė bei Vytautas Vidugi
ris ir sekretorius Antanas Poli
kaitis. Prezidiumo adresas yra: 
2612 Aberdeen Avė., Los 
Angeles, CA 90027. Tel. ir fak
sas (213) 663-4998.

LML PIRMININKAS
LANKĖSI BALTUOSE 

RŪMUOSE

JAV-jų prezidento žmona Hil- 
lary Rodham Clinton pakvietė 
LML pirm. Jurgį Lendraitį at
vykti į Washington, DC, rugpjū
čio 22 d.

Baltuosiuose rūmuose atsilan
kymo metu LML pirm. J. Lend- 
raitis išklausė Hillary Clinton 
pranešimo apie jos liepos mėn. 
lankymąsi vidurinėje ir rytų 
Europoje. Po to LML pirminin
kas turėjo progą asmeniškai pa
sikalbėti su JAV prezidento 
žmona, pakvietė ją kaip galima 
greičiau aplankyti Lietuvą ir 
paprašė jos pagalbos, organizuo
jant JAV ir Lietuvos ligoninių 
bendradarbiavimą.

Per paskutiniuosius dvejus 
metus ponia Clinton daug pa
dėjo, pradedant bendradarbia
vimą tarp JAV, Latvijos bei 
Estijos ligoninių. LML yra ne 
kartą tarpininkavusi, ragin
dama JAV ligonines, daktarus 
ir universitetų medicinos mo
kyklas pravesti Lietuvoje medi
cinos progreso kursus, semina
rus bei pasikeisti medicinos per
sonalu su Lietuvos ligoninėmis. 
LML tikisi, kad nuo dabar JAV 
valdžia pritars šitokiam gyvam 
bendradarbiavimui.

V.L.

x TRANSPAK praneša: 
„Pagal veiklos grupes Lietuvoje 
geriausiai gyvenimo sąlygas 
vertina verslininkai — 1.8 proc. 
visų apklaustųjų verslo žmonių, 
blogiausiai — ūkininkai — 8,3 
proc. visų ūkininkų”. Pinigai, 
siuntiniai ir komercinės siun
tos į Lietuvą. Maisto siuntiniai. 
TRANSPAK, 2638 W. 69 St., 
Chicago, IL, tel. 312-436-7772.

(sk)
x Amerikos Lietuvių ra

dijas, vad. Anatolijus Siutas — 
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. per 
WCEV 14.50 AM. Tel. 312- 
847-4903, adresas: 4459 S. Fran
cisco, Chicago, IL 60632.

(sk)

Alfonsas Seniūnas ir Algi
mantas Barniškis linksmins 
svečius, susirinkusius į „Margu
čio II” pobūvį šį sekmadienį, spa
lio 6 d., 4 vai. p.p., Jaunimo cen
tre. Visi kviečiami. Bilietus bus 
galima gauti ir prie įėjimo.

Čikagos moksleivių ateiti
ninkų kuopos susirinkimas
penktadienį, spalio 4 d., 8 vai. 
vak. vyks Ateitininkų namuose, 
Lemonte. Bus renkama nauja 
valdyba, aptariami veiklos 
metų planai. Laukiami visi 
nariai, kviečiami ir nauji, norin
tieji įsijungti vertingon jaunimo 
veiklon. Informacijai skambin
kite kuopos globėjai Rimai, tel. 
630-257-2022.

Čikagos lituanistinė mo
kykla savo mokslo metus pra
dėjo rugsėjo 7 d. Jaunimo cen
tre, tačiau dar nėra per vėlu 
užregistruoti vaikučius į darželį 
bei visas kitas klases. Su
teikime progą vaikams neuž
miršti gimtosios kalbos ir pa
bendrauti su kitais lietuviukais. 
Tėvai ir vaikai kviečiami atei
ti šeštadienio ryte, 9 vai., į Jau
nimo centrą, 5620 S. Claremont, 
Chicago, IL 60636.

TREČIADIENIO POPIETĖJ 
KALBĖJO KUN. K. RALYS

Trečiadienio popietėje rugsėjo 
18 d. „Seklyčioje” susilaukėme 
svečio iš Lietuvos. Tai kun. Kęs
tutis Ralys, N. Daugėliškio kle
bonas. Antrą valandą programų 
vadovė Elena Sirutienė pasi
džiaugė, galėdama pasveikinti 
retą svečią, kuris sutiko pakal
bėti apie senelius ir našlaičius.

Pirmiausia jis trumpai nu
švietė savo paties biografiją. 
Prisipažino esąs žemaitis, gimęs 
netoli Kelmės, kur baigė vidu
rinę mokyklą. Labai domėjosi 
žurnalistika ir mėgo fotografuo
ti. Bet un-tete nepatiko, nes mo
kymasis buvo labai suvaržytas. 
Pasuko į kunigų seminariją 
Kaune, kur pasijuto daug lais
viau. Po kelių metų, rugsėjo 8 
d. buvo įšventintas kunigu Vil
niaus arkivyskupo Julijono Ste
ponavičiaus. Pradėjęs vikarauti 
Švenčionyse, greit buvo perkel
tas klebonu į Rimšę. Bet ir čia 
neilgai tepabuvo, gavęs klebono 
pareigas N. Daugėliškyje. Ap
tvarkęs bažnyčią, tuoj ėmėsi 
statyti parapijos namus, ku
riuos užbaigė 1995 m. Rūpinosi 
savo parapijos beglobiais sene
liais, kuriuos ir apgyvendino 
tuose namuose. Kadangi dar li
ko vietos, tai turėjo priimti 
našlaičius. Taip jis priėmė 11 
vaikučių, kurių sveikata pasirū
pino daktaras, o juos prižiūrėjo 
felčerė. Klebonui teko parūpinti 
visą išlaikymą. Buvo reikalinga 
juos aprengti, pasirūpinti mais
tu ir patalyne, o einantiems į 
mokyklą, reikėjo knygų. Valsty
bė visai neprisidėjo, paliko 
rūpintis savivaldybei ir jam pa
čiam. Tai buvo sunki našta kle
bonui. Pradžioje buvo gan sun
ku vaikus sudrausminti, pripra
tinti prie tvarkos. Reikėjo ieško
ti žmonių pagalbos. Dabar turi 
suprojektavęs dar vienus name-

x Jaunimo centro kavinė 
— tai vienintelė vieta, kur kiek
vieną šeštadienį skamba popu
liari lietuviška muzika ir dainos 
atliekamos muz. A. Augustai- 
čio. Šį šeštadienį, spalio 5 d., 
kviečiame visus tuoj po spek
taklio „Petras Kurmelis” atsi
lankyti.

Pasižymėjusios lietuvės 
darbuotojos žymenį Lietuvių 
respublikonų lyga skiria, ilgus 
metus gražiai dirbusiai visuo
meninį darbą, Nijolei Maska- 
liūnienei. Žymuo bus įteiktas 
spalio 20 d., 12 vai., Pasaulio 
lietuvių centre, 14911 127 St., 
Lemonte. Laukiama daug sve
čių, todėl būtina vietas rezer
vuoti, skambinant 630-834- 
2906, 630-964-4161 arba net 
faksu 630-279-9642.

liūs vaikams, kad galėtųjų dau
giau priimti. Po šio pranešimo 
kilo ir keletas klausimų.

Po jo dar kalbėjo dail. Jonas 
Maldžiūnas. Jis atsivežęs Lietu
voj išleistą, jo paties parašytą, 
atsiminimų knygą „Išaugau 
Vilnijoj”, kurią rekomendavo 
įsigyti.

Toliau buvo pietūs, programų 
vadovė E. Sirutienė dėkojo kun. 
K. Raliui ir visiems atvyku- 

, siems. Po to pranešė, kad ki- 
I tą trečiadienį turėsime dainų 
popietę su muz. F. Strolia.

Daug kas norėjo pasikalbėti 
su kun. K. Raliu, todėl nesisku
bino į namus, jaukiai praleido 
šią popietę.

Apl. P. Bagdonas

JAUNIMO CENTRAS 
GYVUOJA

Prabėgo karšta vasara, dau
gelis grįžo iš atostogų ir pradėjo 
rūpintis rudens užsiėmimais. 
Jaunimo centras vasaros metu 
buvo judrus, ne parengimais, 
bet gražinimo darbais. Turime 
darbščią administratorę — Skir
mantę Miglinienę, kuri rūpina
si, kad čia vyrautų tvarka ir 
švara. JC direktorius Zigmas 
Mikužis su padėjėjais apkarpė 
didžiųjų medžių išsikerojusias 
šakas, suteikdamas atvirumo 
vaizdą. Dirbant patiems, buvo 
sutaupyta nemažai išlaidų, nes 
pinigų visada trūksta. Kaip kiek
vienas pastatas, taip ir JC 
reikalauja nuolatinių pataisy
mų. Šiuo metu didžiausias dė
mesys skiriamas šildymo siste
mai. Per daugelį metų daug kas 
susidėvėjo ir reikia pakeisti, kad 
sumažintume šildymo išlaidas.

Stogas virš kavinės šaukiasi 
pagalbos. Reikės ir jį tvarkyti, 
nes, atėjus rudeniui, vanduo 
gali pradėti sunktis į kavinę. 
Stogas virš didžiosios salės 
prašosi peržiūrėjimo. Taip pat 
Laisvės kovų paminklas šaukia
si pagalbos, nes plytelės pra
deda atšokti. Jaunimo centras 
laukia aukotojų, kad suteiktų 
remontams pajamų.

Iš bendro požiūrio, Jaunimo 
centras — lietuvybės išlaikymo 
šviturys yra pasiruošęs vakaro
nėms, koncertams bei vaidini
mams. Spalio 5 d. atvyksta Ha
miltono „Aukuras” teatro 
grupė vaidins „Petrą Kurmelį” 
ir „Susitikimą”. Spalio 6 d. 
„Margutis II” ruošia pokylį, kad 
sutelktų pinigų radio programų 
tęstinumui.

Spalio 11 dieną Jaunimo c. 
pagalbinis moterų vienetas 
rengia vakaronę, kur bus ro
doma dokumentinė vaizdajuostė 
apie partizanų kovas dėl Lietu
vos išlaisvinimo. Spalio 20 
dieną bus partizanų kvarteto 
„Girių aidas” koncertas, 
Koncertui daininkus ruošia ir 
kvartetui vadovauja Sibiro 
tremtinys muzikas-solistas Vin
centas Kuprys. Tai tik pradžia 
renginių; visuomeninės organi
zacijos, ir klubai kviečiami pasi
naudoti Jaunimo centro patal
pomis ir salėmis, nes didžioji 
salė yra viena geriausių koncer
tams bei vaidinimams. Kviečia
me pasinaudoti ir meno galeri
jos patalpomis.

Šiuo metu šeštadieniais 
vyksta lituanistinės ir Peda
goginio instituto pamokos: 
skautai-ės daro susirinkimus.

Pažymėtina, kad ne visi 
lietuviai išbėgo į priemiesčius, 
dar yra likę veiklių žmonių, 
kuriems labai rūpi, kad Jauni
mo centras gyvuotų kuo ilgiau
siai. Tik šitame centre buvo 
vedama kova lietuvybės išlai
kymui. Per jį perėjo daug jau
nimo, kurie sukūrė savo šeimas 
ir pakėlę sparnus išskrido. Kvie
čiame visus, kad jungtumėtės 
savo aukomis ir dalyvavimu 
renginiuose. Tapkite JC nariais. 
Džiugu matyti JC naujai atva
žiavusius lietuvius, darančius 
linksmavakarius kiekvieno šeš
tadienio vakarą. Jaunimo cen
tro durys yra atidaros visiems 
lietuviams.

Antanas Paužuolis

„Žiburėlio” Montessori mokyklėlės mokinukai buvo išvykę į gyvulių ūkį, susipažinti su ketur
kojais draugais. Už mokinių — iš kairės — auklėtoja Vida Slapšienė, direktorė Danutė Dirvonienė 
ir Rūta Kirkuvienė.

LIETUVOS PARTIZANŲ 
GLOBOS FONDAS

Vis dažniau nusiskundžiama, 
kad pas mus per daug organi
zacijų, fondų ir įvairių laiškų, 
prašančiųjų paramos. Dar 
dažniau skaitome apie jubiliejus 
ir skystėj ančius mūsų ren
ginius. Tai mūsų išeivijos gyve
nimo realybė.

Šį sykį noriu prisiminti ne
didelį, bet svarbų jubiliejų: jau 
praėjo metai, kaip veikia, prie 
LB Socialinio skyriaus, parti
zanų globos fondas. Tiesa, šis 
fondas skiriasi nuo kitų fondų, 
tuo, kad čia nekaupiamas pa
grindinis kapitalas, o surinkti 
pinigai tuoj pat yra persiun
čiami Lietuvon Laisvės kovų 
sąjungai.

1995 metų žiemą idealistas dr. 
Petras Kisielius kreipėsi į čia 
rašančiąją padėti atsikviesti 
partizanų dainų vienetą „Šilą”. 
Dr. Petras Kisielius sutiko 
paskolinti pinigų kelionės bilie
tams ir, jei koncertai 
nepasisektų, tai nuostolis būtų 
jo. Reikėjo greitai organizuoti 
kelionę ir koncertų seriją ne tik 
Čikagos apylinkėje, bet surasti 
geranoriškų idealistų talki
ninkų ir kituose miestuose: 
Clevelande, Detroite, Toronte. Į 
talką stojo LB Socialinės tary
bos pirmininkė Birutė Jasai
tienė, kuri partizanus priėmė į 
„Seklyčios” globą. Čikagoje ir 
kitose vietovėse, kur buvo kon
certai, mūsų tautiečiai priėmė, 
globojo ir apdovanojo dainuojan
čius partizanus. Koncertai tiek 
pasisekė, kad apmokėjus visas 
išlaidas ir apdovanojus par
tizanus, dar liko 3,500 dol. 
Lietuvos Laisvės kovotojų 
sąjungai.

Po visų koncertų iniciatoriai 
ėmė galvoti, ar ne laikas susi
rūpinti išlikusiais partizanais? 
Ar nepalikome akli ir kurti il-

Daumanto-Dielininkai- 
čio kuopos jaunučiai ateiti
ninkų kuopa šį sekmadienį, 
spalio 6 d., savo susirinkimą 
pradeda dalyvavimu 9 vai. ryto 
Pal. J. Matulaičio misijoje auko
jamose šv. Mišiose vaikams. Po 
Mišių — 10 vai. susirinkimas 
Ateitininkų namuose. Visi 
prašomi dalyvauti.

Būtų tikras nuostolis, jeigu 
praleistumėte progą pamatyti 
„Petrą Kurmelį” Jaunimo cent
re šį šeštadienį, spalio 5 d., 5 vai. 
p.p., arba „Susitikimą” — 
sekmadienį, spalio 6 d., 12 vai. 
Pasaulio lietuvių centre. Tai du 
teatro spektakliai, atvežami 
mums Hamiltono dramos teatro 
„Aukuras”. Spektakliais rūpi
nasi JAV LB Kultūros taryba.

Lietuvos Valstybinės operos solistas 
Vincentas Kuprys, buvęs Sibiro trem
tinys, koncertuos kartu su partizanų 
kvartetu „Girių aidas” spalio 18 d. 
Lemonte, spalio 19 d. Cicere ir spalio 
20 d. Jaunimo centre Čikagoje. Kon
certus rengia Lietuvos Partizanų 
globos komitetas, vadovaujamas 
Leono Maskaliūno.

gus metus tiems tautos didvy
riams, kurie aukojo savo jaunys
tes už tautos laisvę? Bėga metai, 
o kartu mažėja ir buvusių parti
zanų eilės, kurie, sugrįžę iš Si
biro ir kalėjimų, gyvena visų pa
miršti, skriaudžiami. Partizanų 
pensijos mažos, nes Sibiro kator
gų metai neužskaitomi į darba
dienius. Lietuvos prezidentas 
dalina medalius, bet dar nei 
vieno medalio nėra davęs tautos 
kovotojui — partizanui.

1995 m. rugsėjo mėnesį prie 
LB Socialinio skyriaus įsikūrė 
išlikusiems Lietuvos partiza
nams remti globos fondas. To 
fondo pirmininko pareigas su
tiko eiti inž. Leonas Maska- 
liūnas, sekretoriumi — buvęs 
partizanas — „Klevas” Povilas 
Vaičekauskas, iždininku — An
tanas Paužuolis, narės — Birutė 
Jasaitienė ir Marija Remienė. 
Šalia komiteto yra dar atstovai: 
Clevelande buvęs partizanas 
„Lakštingala” Povilas Peče
liūnas; Washington, D.C. — An
tanas Dundzila; Los Angeles — 
Jonas Matulaitis ir Denver, CO
— Albertas Vaitaitis, o teisinis 
patarėjas — Saulius Kuprys. Šis 
komitetas palaiko ryšius ir 
teikia finansinę paramą, po 200 
dol. kiekvienam partizanui per 
metus, tik per Lietuvos Laisvės 
kovų sąjūdį (LLKS), kurio 
pirmininkas yra buvęs parti
zanas Jonas Čeponis „Vaidyla”’
— „Vaidevutis”. Globos fondo 
komitetas turi 400 anketų 
registruotų partizanų. Kiekvie
na anketa yra su partizano nuo
trauka, kada ir kur duota prie
saika, kokiose kautynėse daly
vauta ir kita partizano gyveni
mo istorįja. Iki šiol, per daug 
nęsireklamuojant, buvo 45,000

Nuotr. Lydos Budrienės

dol. aukų ir visos aukos persiųs
tos į Lietuvą.

Nedaug kas užsienio tautiečių 
žino apie „Tremtinio” laikraš
tį. Šis negausus laikraštis turi 
4,350 prenumeratorių, kuris 
nuolat informuoja savo skai
tytojus apie reikšmingiausius 
Lietuvos įvykius, gvildena 
tremtinių — partizanų neleng
vas gyvenimo problemas. 
„Tremtinyje” daug archyvinių 
nuotraukų, kuriose tiksliai atsi
spindi tremtinių ir partizanų 
praeities dienos. Kiekviename 
numeryje yra mirusiųjų trem
tinių ir partizanų nuotraukos su 
trumpom gyvenimo biografijom. 
Skaitant „Tremtinį” susidaro 
vaizdas, kad tas laikraštis juos 
jungia. Jame aprašoma istorijos 
kančių minėjimai, susitikimai, 
paminklų ir vėliavų šventi
nimai.

Globos fondo įsikūrimo me
tinių proga komitetas rengia 
naują koncertų seriją. Šį sykį at
vyksta visai kita grupė, „Girių 
aidas” — vyrų kvartetas. Kvar
teto organizatorius — parti
zanas Vytautas Balsys „Uosis”, 
nariai — partizanas Antanas 
Lukša „Arūnas”, tremtinys An
tanas Paulauskas — Kauno 
tremtinių choro vadovas, trem
tinys Vladas Šukšta — Jonavos 
tremtinių choro vadovas. Prie 
šio kvarteto yra pakviestas, ir 
noriai prisidėjo, Lietuvos valsty
binės operos solistas Vincentas 
Kuprys, taip pat tremtinys.

Šis vyrų kvartetas, kartu su 
solistu Vincentu Kupriu, daug 
įvairiomis progomis koncertuoja 
Lietuvoje. Jų laukiam ir 
Amerikoje. Jie atvyksta spalio 
16 d., ir bus iki lapkričio 20-tos 
dienos. Koncertai vyks PL cen
tre, Lemonte, Cicero, Jaunimo 
centre Čikagoje, Detroite, To
ronte, St. Petersburge, Los 
Angeles, Denver ir New Yorke. 
Komitetas tikisi, kad lietu
viškoji visuomenė atkreips 
dėmesį į išlikusius partizanus ir 
savo atsilankymu parems jų 
tikslą — globos fondą. Globos 
fondo komitetas stengiasi į kiek
vieno partizano širdį įnešti 
vilties, suprasti jų išgyventas 
kančias, paguosti ir ištiesti 
pagalbą. Juk gyvenimas greitai 
bėga ir partizanus daro kasdien 
silpnesniais. Tad leiskime pasi
džiaugti bėgančia žmogaus 
gyvenimo valanda. Laikas 
skuba, neša partizanus ir mus 
visus su savim.

Bilietus į koncertą, kuris bus 
Čikagoje Jaunimo centre spalio 
20 d., jau galima įsigyti „Sekly
čioje”. Visi maloniai kviečiami.

Marija Remienė

Oras Čikagoje

Penktadienis, spalio 4 d. 
Saulėta, šiek tiek šilčiau. Tem
peratūra dieną 63 laipsniai F, 
naktį — 46 laipsniai.




