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Komunistų bendraminčiai 
„beldžiasi” į Lietuvos

prezidento sąžinę
Vilnius, spalio 7 d. (BNS) rą Lietuvos valią

— Į Lietuvos prezidentūrą 
tebeplaukia buvusios Sovietų 
Sąjungos komunistų laiškai, 
prašantys garbingo gimtadie
nio proga paleisti iš kalėjimo 
buvusį Lietuvos kompartijos 
vadovą Mykolą Burokevičių ir 
jo bendražygį Juozą Jermala- 
vičių.

Trečiadienį prezidentūros 
korespondencijos archyvą pa
pildė Turkmėnistano komu
nistų partijos vadų kreipima
sis į Lietuvos prezidento hu
manizmo principus ir gerą 
valią.

Kaip ir anksčiau gautuose 
„Visasąjunginės Lenino kom
jaunimo sąjungos” bei tarpau- 
tinio komiteto „Už tautų są
jungą ir draugystę” laiškuose, 
V. Adamkus prašomas paleis
ti į laisvę šį trečiadienį 72-ąjį 
gimtadienį pažymintį M. Bu
rokevičių bei J. Jermalavičių.

Lietuvos prezidento patarė
jai sakė neabejoju, kad komu
nistų laiškai yra specialiai 
paruošti. Visuose juose naudo
jamos tokios pat formuluotės 
ir daromos tos pačios klaidos, 
net rašant kalinamųjų ben
dražygių pavardes.

Tačiau Turkmėnistano ko
munistai pasirodo esą geriau
si diplomatai, pagirdami „ge-

Vilniaus universiteto valdžia 
išgirdo studentų skundus

Vilnius, spalio 2 d. (BNS)
— Vilniaus universitetas (VU) 
atidėjo mokėjimą už mokslą 
tiems studentams, kurių pra
ėjusių mokslo metų pavasario 
sesijos vidurkis yra didesnis 
arba lygus 8-iems.

Tokį įsakymą rugsėjo 30 d. 
pasirašė VU rektorius Rolan
das Pavilionis, kartu vyriau
sybės prašydamas skirti papil
domų pinigų gerai besi
mokantiems studentams. VU 
studijų skyriaus vedėjas Eu
genijus Stumbrys sakė, kad 
tokių studentų universitete 
yra 204, tačiau jie nepateks į 
valstybės finansuojamas vie
tas.

Susimokėjusiems už mokslą 
pinigai nebus grąžinti tol, kol 
vyriausybė nepadengs jų stu
dijų išlaidų už rudens se
mestrą — apie 250,000 litų.

Jau keli mėnesiai tęsiasi 
viešas ministro pirmininko

Švietimą siūloma finansuoti iš 
privatizavimo lėšų

Suvaržydamas advokatų darbą, 
Seimas pažeis žmonių teises

Vilnius, spalio 7 d. (BNS) 
— „Prezidentas laiko švieti
mą prioritetine sritimi, į kurią 
svarbu investuoti, nors rezul
tatai ir ne iš karto matomi”, 
trečiadienį žurnalistams sakė 
prezidento patarėjas Darius 
Kuolys, pabrėždamas, jog pre
zidentas Valdas Adamkus 
mano, kad švietimo reformai 
lėšos turėtų būti imamos iš 
Privatizavimo fondo.

Susitikę su prezidentu, nau-
* Lietuvos prezidento pa

tarėjai nutarė Latvijos ža
liųjų parašus dėl Būtingės 
naftos terminalo statybos per
duoti vyriausybei, prašydami 
atkreipti dėmesį į juos, tęsiant 
terminalo statybą bei užti
krinant jo saugumą aplinkai. 
„Tai yra svetimos valstybės 
partijos įteikti parašai, ir ge
riausia, kad su ta valstybe 
bendrautų vyriausybė per am
basadas”, sakė prezidento pa
tarėjas Darius Kuolys. (Eita)

ir drau
giškumą, suteikiant ekonomi
nę pagalbą sudėtingu laiko
tarpiu” kaimyninei Karaliau
čiaus sričiai.

„Turkmėnistano komparti
jos centro komitetas įsitiki
nęs, kad M. Burokevičiaus bei 
J. Jermalavičiaus atžvilgiu 
Jūs pademonstruosite huma
niškumą, užfiksuotą tarptau
tinėse žmogaus teisių dekla
racijose”, rašoma laiške Lietu
vos prezidentui.

V. Adamkaus atstovė spau
dai Violeta Gaižauskaitė jau 
anksčiau yra sakiusi, kad pre
zidentas nesiims pats spręsti 
buvusių Lietuvos kompartijos 
vadovų kaltės, nes tai gali 
padaryti tik teismas.

Spalio pabaigoje Vilniaus 
apygardos teisme prasidės 
1991 metų sausio 13-osios 
perversmininkų bylos teismi
niai ginčai. Nuosprendį M. 
Burokevičiui ir J. Jermala- 
vičiui ketinama skelbti kitų 
metų pradžioje.

Kardomasis suėmimas 
jiems buvo paskirtas dar 1994 
m. rugsėjį. Komunistinius 
idealus šarvuočiais gynę va
dai jau ketverius metus teis
mo nuosprendžio laukia Vil
niaus tardymo izoliatoriuje.

Gedimino Vagnoriaus ir VU 
rektoriaus R. Pavilionio kon
fliktas dėl mokslo finansavi
mo. Šalys kartkartėmis apsi
keičia gana griežtais kaltini
mais.

E. Stumbrys nemano, kad, 
pasirašydamas tokį įsakymą, 
VU rektorius nusileido vyriau
sybei. Pasak jo, rektorius va
dovavosi VU klausytojų ir stu
dijų nuostatais, kurie gerai 
besimokantiems studentams 
numato ir atleidimą nuo stu
dijų mokesčio.

Vilniaus universiteto stu
dentai spalio pradžioje rengėsi 
streikui dėl mokesčio už 
mokslą. Studentų nepasitenki
nimą kėlė padidėjęs mokestis 
už studijas, pasirašytų su
tarčių laužymas bei, anot jų, 
rektoriaus R. Pavilionio savi
valiavimas ir nesitaikstymas 
su vyriausybės nutarimais.

jai paskirti švietimo vicemi
nistrai Gražina Paliokienė ir 
Valentinas Stundys išsamiai 
papasakojo apie įgyvendina
mą švietimo finansavimo re
formą. Dabartinė švietimo sis
tema bus ir toliau finansuo
jama per ministeriją, o strate
ginėms reformos programoms 
lėšos galėtų būti skiriamos at
skirai.

Kaip tik trečiadienį vyriau
sybės posėdyje pristatomi du 
tokie nauji projektai — švie
timo socializavimo, kai mok
sleiviams sudaromos sąlygos 
ir po pamokų pasilikti mo
kyklose, bei ugdymo moder
nizavimo, mokyklose visuoti
nai įdiegiant naujausias tech
nologijas.

V. Stundys sakė žurnalis
tams, kad dabar vyksta ir vi
dinė ministerijos reforma. 
„Jau sukomplektuota vicemi
nistrų komanda, yra už kiek
vieną sritį konkrečiai atsa-

Spalio 6-10 dienomis Kaune vyksta Europos Caritas regioninė konferencija, į kurią atvyko net 38 Europos vals
tybių delegatai. Antradienį renginio dalyvius pasveikino Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas, Vilniaus 
arkivyskupas Audrys Juozas Bačkis, Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, Seimo pirmininkas 
Vytautas Landsbergis, Europos Caritas judėjimo vadovai. „Mes norime pasakyti žmogui, kad jis yra Dievo myli
mas”, sakė Lietuvos Caritas generalinis direktorius, kunigas Robertas Grigas. Pasak jo, pokyčiai Europoje skati
na mokytis naujų darbo metodų, užmegzti ryšius su valdžios institucijomis, drąsiau eiti į viešumą. „Tvirtėjan- 
tys ryšiai tarp Lietuvos ir kitų Europos šalių Caritas organizacijų turėtų paspartinti ir visos mūsų valstybės in
tegraciją į Europą”, tikisi kun. R. Grigas.

Nuotr.: (Iš kairės) Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis, Europos Caritas prezidentas, vyskupas Wil- 
liam Kėny, Vilniaus arkiv. Audrys Juozas Bačkis, Kauno arkiv. metropolitas Sigitas Tamkevičius ir kun. Rober
tas Grigas. (Eita)

Konservatoriai nori keisti ir 
tobulinti partijos įstatus

Vilnius, spalio 7 d. (Elta) — 
Tėvynės sąjungos (Lietuvos 
konservatorių) partijos valdy
bos narys bei Teisės komiteto 
pirmininkas Vidmantas Žie
melis vadovauja grupei, kuri 
baigia parengti partijos įstatų 
pakeitimo projektą.

Pasak V. Žiemelio, grupė 
peržiūrėjo iš TS (LK) skyrių 
bei Seimo narių, Jaunųjų kon
servatorių lygos, Politinės ta
rybos ir Valdybos gautus pa
siūlymus įstatams tobulinti. 
V. Žiemelis pabrėžė, kad tai 
nebus nauja įstatų redakcija, 
Tačiau patikino, jog pasikeiti
mai įgalins pertvarkyti parti
jos organizacinę struktūrą, su
griežtins atsakomybę ir ats
kaitomybę bei aiškiai apibrėš 
struktūrų ir pareigūnų funkci
jas.

Jo teigimu, į įstatų keitimo 
darbą įsijungė daugelis TS 
(LK) skyrių. Ypač aktyviai 
dirbama Kaune. Čia iš visų 
skyrių atstovų sudaryta grupė 
parengė išsamius pasiūlymus 
partijos įstatams tobulinti. 
Pasiūlymų sulaukta ir iš Prie
nų, Jurbarko, Skuodo, Anykš
čių, Vilniaus TS (LK) skyrių.

Vilnius, spalio 7 d. (BNS) 
— Lietuvos advokatų taryba 
teisių pažeidimu laiko Seime 
nagrinėjamą projektą dėl 
bausmių gynėjams sugriež
tinimo.

„Bijodami nesuspėti, advo
katai ims atsisakyti vienu 
metu ginti kelis žmones, todėl 
bus pažeistos kaltinamųjų 
teisės patiems pasirinkti gy
nėją”, sakė Advokatų tarybos 
pirmininkas Kęstutis Lipeika, 
komentuodamas Seimo pirmi
ninko Vytauto Landsbergio 
antradienį pristatytus Bau-

kantis pareigūnas”, sakė vi
ceministras.

Pasak D. Kuolio, V. Adam
kus susitikime taip pat pabrė
žė, kad švietimas galėtų tapti 
pavyzdine sritimi, dėl kurios 
raidos ir pirminių tikslų su
tartų visos politinės partijos ir 
bent čia būtų išvengta politi
nių rietenų.

Grupės vadovas V. Žiemelis 
pranešė, kad partijos įstatų 
pakeitimo projektai bus pris
tatyti ir svarstomi regioni
niuose seminaruose.

V. Žiemelis neslėpė, kad da
lis valdybos narių norėtų nie
ko nekeisti arba pasitenkinti 
„kosmetiniais” įstatų pataisy
mais. „Manau, kad asmeni
nių, karjeros interesų 
iškėlimas, nenoras įsiklausyti 
į partijos skyrių nuomonę yra 
nepateisinamas, tai labai ne
toliaregiška pozicija”, sakė jis.

* Seimas pritarė Civilinio 
proceso kodekso pakeitimo 
projektui. Priėmus jį, Lietuvos 
Aukščiausiasis teismas taptų 
išimtine instancija, kurioje 
yra tikrinamas jau įsitei
sėjusių teismų sprendimų ar 
nutarčių teisėtumas, nebūtų 
tiriama faktinė bylos pusė. 
Tikimasi, kad tuo būdu 
Aukščiausiasis teismas galės 
užtikrinti vienodą teisminę 
praktiką visoje valstybėje, tai 
leis pašalinti šiuo metu egzis
tuojančią ydingą situaciją, kai 
tai bando padaryti keli teis
mai. (BNS)

džiamojo proceso kodekso 
(BPK) pakeitimus ir papildy
mus, kuriais smarkiai sugriež
tinamos baudos gynėjams, be 
svarbios priežasties neatvyku- 
siems į teismo posėdį.

K. Lipeika nė neabejoja, kad 
tokios pataisos parengtos, 
„kerštaujant” teisiamojo Sei
mo nario Audriaus Butkevi
čiaus gynėjams. A. Butkevi
čiaus byloje teismas paskel
bta 3 mėnesių pertrauka iki 
spalio pabaigos, kadangi tei
siamojo gynėjai yra užsiėmę 
kitose bylose.

V. Landsbergis mano, kad 
pasikėsinti sukčiavimu kalti
namas A. Butkevičius ir jo 
gynėjai taip tyčia vilkina bylos 
nagrinėjimą.

„Įstatymų leidėjas laikosi 
labai ydingos praktikos, dėl 
vienos garsios bylos prii
minėdamas įstatymą, kuris 
turės tarnauti šimtą metų”, 
sakė Advokatų tarybos pirmi-

Centristai sieks, 
kad A. Butkevičius 
dalyvautų frakcijos

veikloje
Vilnius, spalio 7 d. (Elta) 

— Trečiadienį posėdžiavusi 
Seimo centro frakcija nutarė 
kreiptis į Vidaus reikalų mini
steriją ir kitas institucijas, 
užtikrinančias kalinamojo Sei
mo nario Audriaus Butkevi
čiaus judėjimo kontrolę, pra
šydama suteikti jam galimybę 
dalyvauti Centro frakcijos po
sėdžiuose.

Kaip sakė Centro frakcijos 
seniūnas Egidijus Bičkauskas, 
parlamentaro A. Butkevičiaus 
Seimo nario įgaliojimas nėra 
panaikintas. Be to, kol išsi
spręs jo kaltumo ar nekaltumo 
kausimas, atstatyta A. Butke
vičiaus narystė Centro frakci
joje. Todėl parlamentaras ne 
tik turi teisę, bet ir privalo da
lyvauti frakcijos posėdžiuose.

Centro frakcija taip pat ne
prieštaraus, jei posėdžiuose 
dalyvautų asmenys, užtikri
nantys A. Butkevičiaus judė
jimo kontrolę.

JAV pasiekė pažangos derybose 
su palestiniečiais ir Izraeliu

Erez, spalio 7 d. (Reuters- 
BNS) — JAV Valstybės sekre
torė Madeleine Albright tre
čiadienį pradėjo trišalį susiti
kimą su Izraelio ir palestinie
čių vadovais, siekdama atverti 
kelią jų taikos susitarimui, 
kuris vėliau šį mėnesį turėtų 
būti pasirašytas per trišalį 
viršūnių susitikimą Vašingto
ne.

M. Albright, premjeras Ben- 
jamin Netanyahu ir Palesti
nos prezidentas Jasser Arafat 
susitiko Izraelio ir palestinie
čių ryšių įstaigoje, Erezo pa
sienio punkte tarp Izraelio ir 
didžiąja dalimi palestiniečių 
valdomos Gazos Juostos.

Per šį vizitą Vidurio Ry
tuose M. Albright siekia pasi
ninkas.

V. Landsbergio siūlomos pa
taisos numato, kad teisėjas 
gynėjui gali skirti iki 10,000 
litų baudą vietoj 300-500 litų 
dabar. Be to, gynėjas privalo 
sumokėti teismo išlaidas, jei 
dėl jo neatvykimo posėdis 
buvo atidėtas.

Rusijos krizė iššaukė 
masinius protesto renginius

Maskva - Krasnojarskas-
Kemerovas - Sankt Peter
burgas, spalio 7 d. (Interfax- 
BNS) — Rusijoje trečiadienį 
prasidėjusiuose protesto ei
tynėse pirmose gretose pasiro
dė įtakingi Sibiro sričių guber
natoriai.

Krasnojarsko krašto guber
natorius Aleksandr Lebed ėjo 
pagrindine miesto gatve daly
vių kolonos priekyje. Eitynėse 
dalyvavo 4,000-5,000 žmonių, 
kurie nešė profsąjungų ir rau
donas vėliavas, plakatus, rei
kalaujančius, kad prezidentas 
Boris Jelcin atsistatydintų.

Po eitynių įvykusiame mi
tinge, į kurį susirinko per 
15,000 žmonių, A. Lebed pa
reiškė, jog protesto akcijos 
dalyviai pagrįstai reikalauja, 
kad B. Jelcin atsistatydintų.
Jo nuomone, „prezidentas pri
valo paklusti liaudies, kuri jį 
išrinko, reikalavimui”. „Pasi
traukė jo draugai Kohl ir Ha- 
shimoto. Liaudies kantrybė 
baigiasi, pyksta sužvėrėję Va
karų investuotojai”, sakė A.
Lebed.

Didžiausio Rusijos anglių 
gavybos regiono — Kemerovo 
•— srities gubernatorius Aman 
Tulejev pritarė protesto mitin
go Kemerove dalyviams, rei
kalaujantiems, kad atsistaty
dintų Rusijos prezidentas ir 
būtų pakeistas reformų kur
sas. Atsakydamas į žurnalistų 
klausimą, ar neketinama 
šiandien užtverti Kuzbaso ge
ležinkelių, A. Tulejev pareiš
kė, kad šis renginys vyksta 
„sąmoningai ir apgalvotai, ti
kėtis incidentų regione never-

Amerikos taikdariai Bosnijoje 
baiminasi serbų keršto

Eagle bazė, Bosnija ir 
Hercegovina, spalio 7 d. (AP- 
BNS) — Amerikiečiai taikda- 

Bosnijoje „labai rimtai”nai
laukia keršto, jei NATO 
pajėgos surengs aviacijos ant
skrydžius kaimyninėje Jugos
lavijoje, trečiadienį pranešė 
pareigūnai.

Tuo tarpu, kai NATO vado
vaujamos taikdarių pajėgos 
Bosnijoje pranešė turinčios 
daugiau nei pakankamai gali
mybių atsakyti į bet kokius 
prieš juos nukreiptus veiks
mus, dauguma JAV organiza-

rengti Vašingtone vyksian
čiam trišaliam viršūnių susiti
kimui su prezidentu Bill Clin
ton, kuriame tikimasi sutarti 
dėl papildomo Izraelio kariuo
menės išvedimo iš Vakarų 
Kranto.

Izraelio ir palestiniečių tai
kos derybos buvo įstrigusios 
net 19 mėnesių.

Palestinos išlaisvinimo or
ganizacijos (PIO) atstovai pa
reiškė, kad M. Albright tikisi 
pasiekti susitarimų dėl pales
tiniečių oro uosto bei pramo
nės zonos Gazoje, taip pat dėl 
sąlyginio Izraelio sutikimo 
perduoti dar 13 proc. Vakarų 
Kranto teritorijos palestinie
čių savivaldai.

JAV Valstybės sekretorė 
pranešė pasiekusi „esminę pa
žangą” per susitikimą. Tačiau, 
kalbėdama spaudos konferen
cijoje po 2 dienas trukusios 
tarpininkavimo užduoties, M. 
Albright sakė, kad „dar teks 
priimti daug sprendimų” dėl 
susitarimo „žemė mainais į 
taiką”. •

ta”.
Kalbėdamas po to įvykusia

me mitinge, A. Tulejev pažy
mėjo, kad prezidento parei
gybė Rusijoje nepasiteisino. Jo 
nuomone, reikia ne tik per
rinkti prezidentą, bet ir apri
boti jo įgaliojimus, dalį jų per
duodant vyriausybei, kurią tu
ri kontroliuoti Valstybės Dū
ma.

Iš 15 Rusijos regionų gau
tais duomenimis, visoje Rusi
joje vykusiuose protesto rengi
niuose dalyvavo daugiau kaip 
10 mln. žmonių, trečiadienio 
mitinge Maskvoje prie Krem
liaus sienų pareiškė Rusijos 
nepriklausomų profsąjungų fe
deracijos pirmininkas Michail 
Šmakov. Jis pabrėžė, kad da
bartinė padėtis valstybėje su
sidarė dėl darbo žmonių teisių 
pažeidimų, ir todėl gyvento
jams nereikalingas dabartinis 
prezidentas, jie turi teisę išsi
rinkti kitą.

Sankt Peterburge vykusio 
daugiatūkstantinio mitingo 
dalyviai taip pat pareikalavo, 
kad prezidentas atsistatydin
tų, kad būtų išmokėti ir indek
suoti atlyginimai. Mitingo, ku
riame dalyvavo apie 120,000 
žmonių, priimtame nutarime 
pabrėžiama, kad jeigu atlygi
nimai nebus išmokėti ir indek
suoti iki 1999 m. pradžios, 
profsąjungos pradės netermi
nuotą streiką. Daugelio mitin
guotųjų rankose matėsi plaka
tai su šūkiais: „Jelcin, neda
ryk gėdos Rusijai”, „Pakeisti 
santvarką, o ne kursą”, „Jel
cin, atsistatydink!”.

cijų ir ambasada įspėjo ameri
kiečius nekeliauti serbų valdo
momis teritorijomis, ar, blo
giausiu atveju, ten laikytis 
ypatingo atsargumo priemo
nių.

Įspėjimus paskatino gilė
janti krizė Jugoslavijoje, ku
riai gresia NATO aviacijos 
antskrydžiai, jei ji nepripažins 
Jungtinių Tautų Saugumo Ta
rybos nutarimo dėl Kosovo.

Sprendimo dėl galimų ant
skrydžių laukiama pasirodant 
artimiausiu metu. Jugoslavija 
pareiškė, kad jos karinės pa
jėgos atsakys ir atkeršys.

„Mes išgirdome šiuos grasi
nimus ir labai rimtai į juos at
sižvelgėme”, sakė amerikiečių 
taikdarių atstovas spaudai 
majoras Jim Jonts.

Bosnijos ir Jugoslavijos ra
dikalai serbai siekia bendro 
tikslo — Didžiosios Serbijos, 
kuri reikštų jungtinės Bosni
jos valstybės pabaigą.

Tarptautinėse taikos palai
kymo pajėgose Bosnijoje tar
nauja 36,000 karių, iš jų 8,500 
— amerikiečiai.

Savaitgalį JAV ambasada 
Sarajeve įspėjo tėvynainius 
apie galimą „kerštą JAV pilie
čiams ir interesams”, kai 
NATO valstybės „planuoja ka
rines operacijas Jugoslavijoje”. 
Dėl „ryškiai padidėjusio pavo
jaus” JAV piliečiams pataria
ma išvykti iš serbų kontroliuo
jamos dalies.

kalendorius"
Spalio 8 d.: Marcelis, Be

nediktas, Sergijus, Alminas, 
Daugas.

Spalio 9 d.: Šv. Denis ir jo 
draugai, Šv. Jonas Leonardi; 
Dionizas, Rustikas, Eleuteri- 
jus, Branguolė.
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LIETUVIŲ TELKINIAI
DETROIT, MI

VASAROS SEZONO 
UŽDARYMAS 
„PILĖNUOSE”

„Švyturio” jūrų šaulių kuo
pos broliai ir sesės, jų draugai 
ir bičiuliai spalio 4 d. suva
žiavo „Pilėnų” stovyklavietėje 
švęsti vasaros sezono uždary
mą. Rudenėlio oras buvo gra
žus, diena saulėta. Visi džiau
gėsi gražia aplinka — me
džių spalvingumu.

Onutė Selenienė, Onutė 
Abarienė ir jos talkininkės 
prigamino įvairių maisto ga
minių, o švyturiečiai šauliai 

Liudas ir Lillian Petraičiai 
ant anglių kepė viščiukus. 
Broliai švyturiečiai Vacys 
Slušnys ir Juozas Šuopys 
tvarkė gėrimus .Vyko ir gau
sių laimikių traukimas, kurį 
pravedė Susan Bubnelienė ir 
Regina Juškaitė - Švobienė.

„Švyturio” jūros šaulių kuo
pos vadas Mykolas Abarius 
pasveikino . atsilankiusius* 
Padėkojo už dovanas laimė
jimų stalui, pinigines aukas 
ir visiems prisidėjusiems prie 
šio renginio sėkmingumo. 
Pranešė, kad a.a. šaulio Rim
gaudo Jono Švobos atminčiai 
buvo pasodintas raudonas 
klevas. Mecenatai — Nijolė ir 
Algirdas Plečkaičiai. Tą proga 
kun. Alfonsas Babonas ir paš
ventino šį medelį.

Visi džiaugėsi maloniai pra
leista popiete gamtoje, saky
dami vasarėlei „sudieu ir iki 
pasimatymo ateinančiais me
tais”.

Regina Juškaitė 
Švobienė

DIEVO APVAIZDOS 
PARAPIJOS ŠVENTĖ

Dievo Apvaizdos parapijos 
90 metų veiklos paminėjimas 
sekmadienį, spalio 18 dieną 
bus pradėtas iškilmingomis 
šv. Mišiomis, aukojamos lietu
viams už Lietuvos ribų vysku
po Pauliaus Baltakio ir kitų 
kunigų. Mišių metu giedos To
ronto choras „Volungė”, vado
vaujamas Dalios Skrinskaitės- 
Viskantienės. Taip pat giedos 
ir „Žiburio” lituanistinės mo
kyklos choras, vadovaujamas 
Virgos Šimaitytės. Visi detroi- 
tiečiai kviečiami į iškilmingas 
Mišias Dievo Apvaizdos baž
nyčioje. Šeštadienį, spalio 17 
dieną, 6 vai. vak. 90 metų su
kaktuvių iškilmės prasidės su
sipažinimo valanda. 7 vai. To
ronto choro „Volungės” kon
certas, o po koncerto vaka
rienė ir šokiai. Šokiams gros 
Rimo Kaspučio orkestras.

Šeštadienio pokyliui bilietus 
ir stalus galima užsisakyti pas 
Sukaktuvių komiteto pirmi
ninką Kastytį Giedraitį tel. 
248-478-8456. Prašoma jam 
pranešti apie Jūsų dalyvavi
mą iki spalio 11 dienos.

Visi Detroito ir Windsoro 
apylinkių lietuviai maloniai 
kviečiami ir laukiami. Prašo
me apie šį renginį pranešti ir 
buvusiems Šv. Jurgio ir Dievo 
Apvaizdos parapijiečiams.

LIETUVOS DUKTERŲ 
SUSIRINKIMAS

Sekmadienį, spalio 11 d., 12

vai. Dievo Apvaizdos Kultūros 
centro patalpose vyks visuoti
nis Lietuvos Dukterų susirin
kimas. Su8irinkiman kviečia
mos visos narės ir moterys, 
norinčios įsijungti į Lietuvos 
Dukterų labdaros veiklą. Lie
tuvos Dukterys artėjančių Ka
lėdų švenčių proga organizuo
ja švenčių dovanas Lietuvoje 
remiamiems neturtingiems 
vaikams. Jūsų drabužius ir 
daiktus siuntiniui priims sek
madienį, spalio 11 dieną, Die
vo Apvaizdos mokyklos klasė
je. Visiems rėmėjams iš anks
to nuoširdžiai dėkoja Lietuvos 
Dukterų valdyba.

BALFO VAJAUS 
REIKALU

Antrojo pasaulinio karo me
tu beveik šimtas tūkstančių 
lietuvių buvo išblokšti iš savo 
Tėvynės. Jiems pagalbon atėjo 
Amerikos lietuvių įkurta šal
pos organizacija Bendras 
Amerikos Lietuvių fondas — 
BALFas...

BALFas savo veiklą tęsia ir 
šiandien. Spalio mėnesį Det
roite vykdomas visuotinas au
kų rinkimas. Sekmadieniais 
BALFo įgaliotiniai po Mišių 
budi Šv. Antano ir Dievo Ap
vaizdos parapijose. Prašoma 
jiems įteikti savo aukas. Iš 
anksto visiems dėkoja BALFo 
75-to skyriaus valdyba. Čekiai 
rašomi: United Lithuanian 
Relief Fund arba BALFas.

SVEIKINAME

Spalio mėn. 3 d., Dievo Ap
vaizdos bažnyčioje kun. Aloy
zas Volskis Sutuoktuvių sak
ramentą suteikė Ernai Žal- 
kauskienei ir Antanui Eugeni
jui Miciūnui. Sveikiname Er
ną ir Antaną sukūrus šeimos 
židinį.

lm

APYLINKĖS
SUSIRINKIMAS

JAV Lietuvių Bendruome
nės Detroito apylinkės metinis 
susirinkimas vyks spalio 25-tą 
dieną, 12:15 vai. po pietų. Die
vo Apvaizdos lietuvių para
pijos Kultūros centre. Visuo
menė maloniai prašoma susi
rinkime dalyvauti.

Detroito apylinkės 
valdyba

GRAND RAPIDS, MI

MŪSŲ PARAPIJA IR 
KLEBONAS

Švento Petro ir Povilo para
pija Grand Rapids, Michigan, 
yra viena senesniųjų šiame 
200,000 gyventojų mieste. Pir
mieji lietuviai katalikai čia at
vyko 1885 metais. Jų skaičiui 
padidėjus, 20 šimtmečio pra
džioje buvo įsteigtos kelios sa
višalpos drauguos: Šv. Petro ir 
Povilo, Šv.Jurgio, Vytauto Di
džiojo pašalpos asociacija-Ka- 
reivinė, Lietuvos Sūnūs ir 
Dukterys. Šios draugijos išsi
laikė ir klestėjo iki 1950 metų, 
kai nauja lietuvių banga atvy
ko ir apsigyveno šiaurvaka
rinėje Grand Rapids miesto 
dalyje. Trys jų ir šiandien te

lš visų pasaulio kraštų atvyko lietuviai į š.m. liepos 6 d. vykusią Pasaulio lietuvių dainų šventę Vilniuje...
Nuotr. Viktoro Kapočiaus

beveikia.
Pirmieji lietuviai imigrantai 

priklausė vienai lenkų parapi
jai, o 1904 metais Grand Ra
pids vyskupija jiems įsteigė 
atskirą Šv. Petro ir Povilo 
parapiją, po to, bažnyčią ir 
mokyklą. Pirmasis klebonas 
buvo kun. Venclovas Matulai
tis. Kaip ir kituose lietuvių 
telkiniuose, bažnyčia, mokyk
la ir draugijos daugiau negu 
šimtą metų buvo lietuvių tau
tiniu ir kultūriniu centru. Para
pijos klebonai ir paidėjėjai 
daugiausiai buvo lietuviai ar
ba lietuvių kilmės. Vienas jų, 
kun. Juozapas A. Lipkųs kle
bonu buvo 36 metus, nuo 1925 
iki 1961 metų. Parapiją 1926 
m. liepos 8 d. aplankė ędabar 
jau palaimintu paskelbtas) ar
kivyskupas Jurgis Matulaitis.

Dabartinis klebonas, paskir
tas čia prieš penkerius metus, 
yra kun. Dennis W. Morrow . 
Kun. Morrovv, gimęs Grand 
Rapids, yra sūnus Cląrence 
W. Morrovv ir lietuvių kilmės 
motinos Marijonos Tųrskai- 
tės. Jis yra baigęs Grand Ra
pids Šv. Juozapo seminariją ir 
1975 m. rugpjūčio 24 d. buvo 
įšventintas kunigu Grand Ra
pids Šv. Andriaus katedroje. 
Jis studijavo kolegijoje Šiau
rės Amerikoje, Gregorio uni
versitete Romoje ir Katalikų 
universitete Vašingtone. Jis 
turi teologijos bakalauro ir 
magistro laipsnius ir bažny
tinės teisės laipsnį. Prasmingi 
jo pamokslai yra didelė para
ma ir paguoda parapijiečiams.

Vaikystėje kun. Dennis su 
seneliais ir proseneliais kalbė
jo lietuviškai. Būdamas semi
narijoje su seneliu vien tik lie
tuviškai susirašinėjo. Pa
skirtas Šv. Petro ir Povilo pa
rapijos klebonu, jis pagilino 
lietuvių kalbos studijas. Jis 
sako, kad daug padėjo 1995 m. 
trijų savaičių atostogos Lietu
voje, kai teko pirmą kartą 
išgirsti gyvą lietuvių kalbą. 
Vienos sekmadienio Mišios 
bažnyčioje skiriamos lietu
viškai kalbantiems parapi
jiečiams ir aukos renkamos 
Katalikų bažnyčios paramai 
Lietuvoje. Parapijos pradžios 
mokykla artimai bendrauja ir 
remia vieną Utenos pradžios 
mokyklą. Kun. Dennis akty
viai remia visą miesto lietuvių 
veiklą

Kun. Dennis gimnazijoje ir 
seminarijoje mokėsi ispanų 
kalbą ir tarnavo vyskupijos is
panų misijose. Dabar jis lais
vai kalba ispaniškai. Dėl da
bartinio trūkumo katalikų ku
nigų, jam tenka daug atsa
kingų pareigų. Padėjėjų šioje 
600 šeimų parapijoje jis netu
ri. Be to jis yra Grand Rapids 
miesto policijos ir ugniagesių 
kapelionas,, yyskupijos archy
vų darbuotojas, yra vygdęs' 
įvairias pąręigas vyskupijos 
kunigų pasvyrimo komitete; , 
buvo vyskupijos tribunolo 
asistentu, įąisės vikaro adju^, 
tantu ir pįąpavimo komiteto 
pirmininku,. . Mieste jis turi 
tris atskirą^ raštines, kuriosę. 
pasiekiamas kiekvieną savai
tės dieną.

Dienraštis „The Grand Ra
pids Press” ,1977 m. balandžio 
16 d. išspausdino straipsnį 
„Ungniagesiai ir policininkai 
pageidauja >jo patarimo”, ku-. 
riame koręspondentas Jim 
McFarlin aprašo kun. Denniąi, 
jaunystėje stiprų palinkimą, 
ugniagesio profesijai ir pagei-, 
davimą seklį savo tėvo, sene- ,, 
lio ir prosepelio pėdomis (jie , 
visi buvo ugniagesiai). Paga
liau pasirinko kunigystės luo
mą. Kun. Dępnis ir kunigu ta-, , 
pęs nepamiršo jaunystės pa-, 
linkimo ir laisvalaikį dažnai 
praleidžia ugniagesių ir polici
jos centrinėse sekdamas nelai
mingus įvykius ir važiuoda
mas kartu su jais pasiūlyti 
dvasinę pagalbą jos reikalin
giems.

Prieš kelis mėnesius kun. 
Morrow vėl buvo,, Grand Ra- 

ids Press” dėmesio objektu, 
į kartą pirmo puslapio 

straipsnyje ,,GR policininkė 
pašauta jos revolveriu” buvo 
aprašytas jo didvyriškumas 
padedant gelbėti vienos mies
to policininkės gyvybę. Įvykiai 
privedę prie to 1998 m. sausio 
1 d. atsitikimo koresponden
tės Tinda Gmiter maždaug 
taip aprašyti: „Gruodžio 31 d. 
popietyje vienon miesto dirb- 
tuvėn atėjo ispaniškai kalbam 
tis ' vyras sužeista ranka ir 
reikalavo policijos. Reikalą tirti 
buvo pasiųsta policininkė Lori 
Dykstra. Kadangi tas vyras 
nekalbėjo angliškai, vertėju 
buvo pakviestas laisvai ispa
niškai kalbantis policijos ka
pelionas kun. Morrovv. Kun.

Morrow ir policininkė Dykstra 
nusivedė tą žmogų į dirbtuvės 
raštinę, kur policininkė ap
tvarstė sužeistojo ranką. Iki 
tol žmogus elgėsi normaliai. 
Po to kun. Morrovv ėjo į polici
jos automobilį kompiuteriu 
patikrinti ar šis asmuo nėra 
policijos paieškomas dėl kokių 
nors praeities nusikaltimų. 
Tuo tarpu policininkė Dykstra 
lydėjo tą vyrą į policijos ma
lšiną, norėdama parvežt jį na
mo.

)t Einant iš dirbtuvės, įtaria- 
rųas nusikaltėlis griebė polici
ninkės revolverį. Jai prieši
nantis, tarp jų kilo aršios 
grumtynės. Nusikaltėliui pa
vyko revolverį atimti ir paleis-

, ti trys šūvius, kurių vienas 
kliudė policininkės dešinę 
ranką. Tuo tarpu dirbtuvės di
rektorius šoko gelbėti poli
cininkę. Pistoletą rankoje lai
kantį užpuoliką pargriovė že
mėn. Tada kun. Morrow grįžo

, tdirbtuvėn, įsijungė į grumty- 
' ųes ir nusikaltėlį nuginklavo”. 
/^Miesto policijos viršininkas 
pareiškė, kad nusikaltėlis mė
gino nužudyti policininkę ir 
kad kun. Morrovv ir dirbtuvės 
cjirektoriaus dėka ji šiandien
gyva.

( Šis jaunas, nuoširdus ir 
energingas kunigas yra mėgs- 
tąmas visų, o ypač lietuvių 
parapijiečių.

Pranas Lekutis

LOS ANGELES, CA

LAIKO RIBOS 
ŠEŠĖLYJE

Lietuvių dienų ruošos talki
ninkai Los Angeles, CA, 
įtemptai dirba; tokios pat 
energijos lygyje vyksta pasku
tiniai ruošos nuosprendžiai, 
pasikeitimai; dirbančiųjų su
dėtis posėdžiuose pasilieka 
pastovi ir yra didelis pagei
davimas darbą atlikti kuo tin
kamiausiai. Tai Dienų šventės 
direktoriaus pasiryžimas; jam 
entuziastingai pritaria — Ro
mas Žemaitaitis, Vladas Cei- 
ka, arch. Rimas Mulokas, adv. 
Robert Kerr, jaunimo ansamb
lio vadovė Danguolė Varnienė, 
mok. Borisienė, Kęstas Korsa
kas, Algis Mikuckis, Č. Pakuc- 
kas, Leonardas „Lenny” Ralys, 
Dainius Petronis, Virgilijus
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Kasperavičius — šalia jau 
anksčiau „Drauge” išvardintų
jų ištikimųjų talkininkų.

Po sėkmingo Lietuvių dienų 
vąjaus koncerto, vykusio rug
sėjo 19 d. vakarą, kuriame da
lyvavo pianistas Rudolfas 
Budginas, fleitistė N. Bagdo
nienė, ir tarptautinės klasės 
pramoginių šokių šokėjai Lili
ja ir Valdas Padrėžos. Angelų 
miesto lietuviai šventiškai nu
siteikę laukia Dienų. Gaila 
tik, kad rugsėjo mėnuo čia 
perkrautas renginiais, kai tuo 
tarpu, visiems turėtų rūpėti 
vien tik Lietuvių dienos. Nuo 
jų didžiai priklauso mūsų tau
tinis išsilaikymas ir vieningu
mas. Šviesiu pavyzdžiu turėtų 
būti š.m. rugsėjo 12 dienos ra
dijo programa anglų kalba, 
kur losangeliečiai su pasigėrė
jimu išklausė daugiau pusės 
laiko pokalbį apie Lietuvių 
dienas radįjo direktoriaus 
Kęstučio Reivydo su Dienų 
šventės direktorium muz. Vik
toru Raliu. Abu jie nuteikė 
klausytojus šio nekasdieninio 
įvykio svarba, aiškiai kal
bėdami apie Los Angeles mies
to savivaldybės mums teikia
mą privilegiją, o, taip pat, lie
tuvių kultūros atspalvio reikš
mę visiems mūsų kaimynams 
užsieniečiams ir tautiečiams, 
kurie prisideda, dalyvauja, 
ruošiasi, aukojasi. Lietuvybė 
„Independent Radio” bango
mis tą rugsėjo 12 dienos, šeš
tadienį „disc jockey” Kęstučio 
Reivydo programa, įtikinan
čiai likosi kiekvieno klausytojo 
atmintyje. Los Angeles lietu
viai verti tokio pakilaus dė
mesio ir aukšto meninio lygio 
reklaminių renginių, nes laiko 
ribos šešėlyje šalia visų mūsų 
buities rūpesčių, visur visada 
plevėsuoja trispalvė vėliava. 
Ji ženklina ir įpareigoja.

Stasė V. Pautienienė

* Seimo pirmininkas Vy
tautas Landsbergis siūlo nu
statyti atsakomybę gynėjams, 
kurie be svarbios priežasties 
neatvyksta į teismą. Tokius 
gynėjus siūloma bausti nuo 
3,000 iki 10,000 litų bauda. Ji 
turėtų būti skiriama, kaip nu
matyta dokumento projekte, 
teisėjo nutarimu ar teismo nu
tartimi.

LINAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Ridgeland Avė.
Chicago Ridge, IL 60415 

Tel. 708-636-6622 
41A9 W. 63rd. St. 

Tel. 773-735-7709

DR. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Hickory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS 

DANTŲ GYDYTOJA 
9525 S.79th Avė., Hickory Hills, IL 

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą

VIDAS J. NEMICKAS. M.D.
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300

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

3900 W. 95 St. Tel. 708-422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmad. 3v.p.p.-7v.v., antr. 12:30-3v.p.p.
treč. uždaryta, ketvirt. 1-3v.p.p. 

penktad. ir šeštad. 9v.r.-12v.p.p.

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Northwestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Tel. 708-422-8260

ARAS ŽLIOBA, M.D.
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Avė., Suite 310 

Naperville, IL 60563 
Tel. (630) 527-0090 
3825 Highland Avė.,
Tower 1, Suite 3 C 

Dovvners Grove, IL 60515 
Tel. (630) 435-0120

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

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

Tel. 773-585-7755 
Valandos pagal susitarimą

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S

Family Dental Care
6917 Fairvievv, Ste. 6 
VVestmont, IL 60559

630-852-5353 t
; Valandos pagal susitarimą •

Gydytojas kalba lietuviškai

1998 m.
Spalio 9 d. — PLC, Lemont, IL: 7 v.v.
Spalio 11d. — Jaunimo centre, Chicago, IL: 3 v.p.p 
Spalio 17 d. — Cleveland, OH 
Spalio 18 d. — Baltimore, MD 
Spalio 19 d. — Washington, D.C.
Spalio 21 d. — St. Petersburg, FL 
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LIETUVOS PARTIZANŲ GLOBOS FONDAS RENGIA

A „GIRIŲ 
W AIDO”

ANSAMBLIO KONCERTUS
ANSAMBLIO DALYVIAI:
VINCENTAS KUPRYS — Lietuvos valstybinės operos solistas 
ANTANAS PAULAVIČIUS — meno vadovas 

VYTAUTAS BALSYS, ANTANAS LUKŠA, VLADAS ŠIUKŠTA 

MELITA KUPRIENĖ — akompaniatorė



PENKERI METAI BE SVETIMOS 
KARIUOMENĖS

Įgyvendindamas 1992 m. 
rugsėjo 8 d. Lietuvos krašto 
apsaugos ir Rusuos gynybos 
ministrų parašais patvirtintą 
grafiką, 1993 m. rugpjūčio 31 
d., artėjant vidurnakčiui, pas
kutinis okupacinės kariuo
menės ešelonas perkirto Lie
tuvos ir tuometinės Nepri
klausomų valstybių sąjungos 
(Baltarusijos respublikos) sie
ną. Lengviau atsikvėpė Lietu
vos žemelė nejausdama ne
kenčiamo okupanto svorio. 
Daug skausmo, kančių, ne
gandų ir netekčių patyrė ji per 
ilgus okupacijos metus, todėl 
kiekviena diena be okupanto 
kareivio-žandaro buvo savo
tiška šventė.

Penkeri metai praėjo, kai 
Lietuvoje neliko svetimos ka
riuomenės. Pažymėdama šią 
datą, Kauno Vytauto Didžiojo 
atskirojo jėgerių bataliono va
dovybė organizavo iškilmes. 
Juk paskutinis svetimos ka
riuomenės dalinys iš Lietuvos 
buvo išvestas iš šio bataliono 
dislokavimo vietos. 1993 m. 
rugpjūčio 31 d. čia buvo nu
leista Rusuos ir pakelta Lietu-, 
vos valstybinė vėliava. Taip 
Lietuvoje savo „viešnagę” bai
gė pagarsėjęs žiaurumu dar 
1968 metais Prahoje sovietinis 
Rusijos 108 desantinis pulkas.

Iškilmės, i kurias atvyko 
krašto apsaugos viceministras 
E. Simanaitis, Kauno Įgulos 
vadas, karinių oro pajėgų va
das pik. Z. Vegelevičius, KASP 
Kauno ATGR vadas mjr. P. 
.Urbanavičius, Kauno apskri
ties administracijos sekreto
rius V. Senvaitis, Karo medici
nos tarnybos viršininkas rąjr. 
G. Berkevičius, Kauno apskri
ties Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinės vadas ats. vyr. ltn. 
RTĮjunauskas, Kauno atskiro

jo inžinerinio bataliono vadas 
mjr. R. Visockas.
Lietuvos Karininkų Ramovės 
seniūnų tarybos pirmininkas 
kpt. G. Reutas, Lietuvos ka
riuomenės k; rėjų-savanorių są
jungos Kauno skyriaus valdy
bos nariai ktp. A. Stašaitis, A. 
J. Markūnas, J. Jurevičiūtė ir 
kiti, prasidėjo iškilminga ri
kiuote, bataliono vėliavos įne
šimu, štabo viršininko kpt. R. 
Chrirailio raportu bataliono 
vadui pik. ltn. S. Veprauskui 
ir valstybinės vėliavos pakė
limu. Norisi paminėti,, kad 
valstybinę vėliavą pakelti bu
vo patikėta kpt. A. Marcinke
vičiui, kpt. G. Žambai, kpt. S. 
Valatkai, vyr. ltn. L.’ Luko
ševičiui ir vyr. ltn. V. Ribakui, 
kurie prieš penkerius metus 
dalyvavo šios teritorijos perė
mimo ceremonijoje. Renginio

vedantieji vyr. ltn. J. Juodis ir 
serž. A. Petrauskienė pristatė 
atvykusius svečius ir trumpai 
papasakojo apie penkerių me
tų senumo įvykius. Bataliono 
vadas pik. ltn. S. Veprauskas 
pasveikino bataliono karinin
kus, seržantus ir karius su 
svetimos kariuomenės išvedi
mo penkmečiu ir palinkėjo ge
ros tarnybos ir pasisekimų 
Lietuvos valstybingumo gyny
boje.

Pirmasis žodis buvo suteik
tas krašto apsaugos vicemi
nistrui B. Simanaičiui, kuris 
pasveikino visus su švente ir 
priminė, kad lygiai prieš 39 
metus Vokietija, o po 19 dienų 
ir Sovietų sąjunga užpuolė 
Lenkįją, ir tuomet prasidėjo 
Antrasis pasaulinis karas. To
liau savo kalboje viceminist
ras sakė, kad pagrindinis 
mūsų valstybės politikos tiks
las — integracija į Europos 
Sąjungą ir NATO. Krašto ap
saugai jau skiriamas vis di
desnis dėmesys. Šiais metais 
jai buvo skirta 1,5 karto dau
giau lėšų negu pernai. Per 
penkerius metus Lietuvos ka
riuomenė pastebimai subren
do, joje tarnaujantys vaikinai 
užsigrūdino ir fiziškai, ir dva
siškai. Beveik nėra nestatuti
nių nusikaltimų. Gerėja ma
terialinis kariuomenės aprūpi
nimas. Stengiamasi įsigyti 
naują ginkluotę, daugiau dė
melio skirti socialinėms reik
mėms, kultūrai ir sportui. Tik
imasi, kad 2000 metais mūsų 
valstybė pasieks europinį 
standartą ir 2 procentus vals
tybės biudžeto lėšų skirs ka
riuomenės reikmėms. Baigda
mas savo kalbą, viceministras 
E. Simanaitis jėgerių batalio
no vadovybė! ir kariams per
davė KA ministro Č. Stanke
vičiaus ir kariuomenės vado 
generolo majoro sveikinimus 
ir linkėjimus.

„— Lietuvoje didelė šventė. 
Penkerius metus mūsų Tėvy
nės žemelės nemindžioja oku
panto kareivio batai. Šiandien 
Jūs esate mūsų tautos ir vals
tybės garantas, stabilumo ir 
krašto saugotojai. Mūsų laisvė 
per daug brangiai kainavo, ir 
šią kainą turime prisiminti. 
Lietuva — laisvas kraštas ir 
ją turime ginti”, — kalbėjo 
Kauno apskrities administra
cijos sekretorius V. Senvaitis.

Karinių oro pąjėgų vadas, 
Kauno Įgulos vadas pulkinin
kas Z. Vegelevičius, pasveiki
no susirinkusius su švente. Jis 
minėjo, kad prieš penkerius 
metus čia buvo įsteigtas vie- 

' nas svarbiausių Lietuvos kari
nių dalinių, kurio kovinis pa-

,.Girių aido* dainininkai jau Čikagoje! O, kartų atvykus į Čikagą, kelio galas visuomet yra „Draugo” redakcija. 
Esame dėkingi Povilui Vaičekauskui mums šiuos brangius svečius atvežusiam. Iš kairės: Povilas Vaičekauskas, 
Vytautas Balsys, red. Danutė Bindokienė, Antanas Lukša, Vladas Šiukšta ir Antanas Paulavičius. „Girių aido* 
pirmasis koncertas bus penktadienio vakare, spalio 9 d., 7 vai., Lietuvių dailės muziejuje, Lemonte; sekmadienį, 
spalio 11 d., 3 vai. p.p. mūsų dainuojančius partizanus išgirsime Jaunimo centro salėje. Atvykite pasiklausyti.

Nuotr. Jono Kuprio

siruošimas ir pąjėgumas auga 
kas dieną.

Lietuvos kariuomenės kūrė- 
jų-savanorių sąjungos Kauno 
skyriaus pirmininkas kpt. A. 
Stašaitis ir valdybos narys A. 
J. Markūnas susirinkusiems 
priminė, kad bataliono terito
rijoje iki okupacijos stovėjo 
Vytauto Didžiojo paminklas. 
Dabar čia įsikūręs Vytauto 
Didžiojo atskirasis jėgerių ba
talionas. Šventės proga bata
liono vadui pik. ltn. S. Ve
prauskui buvo įteiktas simbo
linis Vytauto Didžiojo barelje
fas.

Atminimo lentelę pik. ltn. S. 
Veprauskui įteikė ir Karo me
dicinos tarnybos viršininkas 
G. Berkevičius.

Pasibaigus minėjimui, pro 
susirinkusius svečius iškil
mingu maršu pražygiavo ba
taliono kuopos ir būriai.

Netrukus, grojant pučiamų
jų instrumentų orkestrui, ku
riam vadovavo neseniai iš 
mūsų Anapilin pasitraukęs 
vyr. ltn. A. Raikovas, susirin
kusieji buvo pakviesti apžiū
rėti bataliono naudojamos 
ginkluotės ir karinės techni
kos. Ginkluotė ir kita technika 
tampa vis šiuolaikiškesnės.

Iš aikštės susirinkusieji bu
vo pakviesti į bataliono sta
dioną, kur svečiai matė, kaip 
kariūnai nusileido iš sraigtas
parnio MI-8, sunaikino „prie
šo” sargybą, susprogdino gink
lų sandėlį, vėliau užpuolė 
„priešo” transporto koloną ir 
ją „sunaikino”. Su dideliu susi
domėjimu susirinkusieji ste
bėjoj. serž. T. Girčio vadovau
jamos grupės kovinės savigy
nos programą kur buvo naudo
jami šaltieji ir šaunamieji 
ginklai. Stebino karių puikus 
kovinis ir fizinis pasiruošimas.

Netrukus dangus virš sta

diono pasipuošė įvairiaspal
viais parašiutų kupolais ir di
dele mūsų valstybės vėliava, 
su kuria „šoko” serž. R. Nepas. 
Norisi pažymėti, kad serž. R. 
Nepas, Šaulių sąjungos narys 
nuo 1991 m. sausio mėnesio, 
dalyvavo Aukščiausiosios Ta
rybos rūmų gynyboje. Jis taip 
pat apdovanotas Lietuvos ka
riuomenės kūrėjų-savanorių ir 
Sausio 13-osios atminimo me
daliais, LŠS Garbės ženklu 
„Parlamento gynėjas” ir dabar 
sėkmingai tarnauja Vytauto 
Didžiojo jėgerių batalione. 
Parašiutininkai, parodę savo 
meistriškumą, sėkmingai nu
sileido stadione. Viceministrui 
E. Simanaičiui, Kauno apskri
ties administracijos sekreto
riui V. Senvaičiui, KOP, Kau
no Įgulos vadui pik. Z. Ve- 
gelevičiui ir bataliono vadui 
pik. ltn. S. Veprauskui buvo 
įteiktos gėlės iš... dangaus. 
Jas karininkams įteikė para
šiutu nusileidusi j. serž. N. 
Pupkienė.

Po parodomosios programos 
svečiai valgė gardžią karei
višką košę, o vėliau šventė tę
sėsi bataliono štabo salėje, kur 
grojant ansambliui, buvo pa
vaišinta gaivinančiais gėri
mais ir kitais gardėsiais.

Malonu, kad šventėje daly
vavo daug vaikų ir jaunuolių, 
kurie, pamatę jėgerių kovinį 
pasiruošimą, karišką buitį ir 
pabendravę su jais, ateityje 
noriai eis tarnauti į Lietuvos 
kariuomenę.

Lietuvai reikia daugiau to
kių vadų kaip pik. ltn. S. Ve
prauskas ir tokių dalinių kaip 
Vytauto Didžiojo atskirasis jė
gerių batalionas. Tuomet di
dės visuomenės pasitikėjimas 
Lietuvos kariuomene ir mūsų 
valstybės saugumu.

S. Ignatavičius

FINANSŲ KRIZĖS DAR 
NEĮŽVELGIAMA

Lietuvos banko specialistai 
neseniai baigė rengti išsamią 
studiją „Lietuva tarptautinių 
finansų rinkų nestabilumo 
sąlygomis”, kurioje nuosekliai 
apžvelgė Pietryčių AzĮjos ir 
kai kurių kitų šalių krizių 
požymius ir konstatavo, kad 
kol kas finansų krizės gali
mybė Lietuvoje yra menka.

„Mažėjantis eksportas, ak
cijų kainų kritimas, bendrojo 
vidaus produkto augimo sulė
tėjimas, realaus valiutos kur
so staigus didėjimas bei pi
nigų plačiąja prasme kiekio ir 
oficialiųjų atsargų santykio 
didėjimas — štai svarbiausi 
artėjančios finansų krizės 
simptomai. Nė vienas iš jų 
Lietuvoje kol kas labiau nepa
sireiškė”, — „Lietuvos rytui” 
sakė Lietuvos banko politikos 
departamento direktorius pa
vaduotojas Vaidievutis Gera- 
lavičius.

Kita vertus, V. Geralavičius 
pažymėjo, kad didėjanti Lietu
vos užsienio skola kelia ne
rimą ekonomistams. Guodžia 
tik tai, kad šiemet ji augs 
lėčiau negu bendrasis vidaus 
produktas.

Ekonomistams nerimą kelia 
ir didėjantis Lietuvos bankų 
paskolų užsienio valiuta port
felis. Pasak bankininko, kol 
kas neapdairu kalbėti apie 
„perkaitimo” požymius, nes 
pernai paskolų užsienio valiu
ta didėjimas prilygo 44 proc., o 
Estijoje — net 212 proc. Ta
čiau tendencijos nėra geros. 
Tokia padėtis paskolų rinkoje 
gali virsti realiu pavojumi 
sumažėjus šalies įmonių ek
sporto galimybėms.

R.J.

Danutė Bindokienė

Raudona ir žalia 
Vokietijoje

Žalia ir raudona šiame kiečiai, net ir buvusioje lais-
krašte yra laikoma Kalėdų 
spalva, tačiau ji gali turėti 
daug daugiau reikšmių. Saky
kim, Vokietijoje po neseniai 
vykusių kanclerio rinkimų 
žalia-raudona nuolat minima 
kaip naujoji koalicija vyriau
sybės viršūnėje, užimanti dau
gumą Bundestag (Žemesniųjų 
parlamento rūmų) kėdžių.

Nors negalima sakyti, kad 
išrinktasis kancleris Gerhard 
Schroeder yra komunistas, ar 
jo atstovaujama Socialdemok
ratų partija teberaudonuoja 
sovietiniais atšvaitais, tačiau, 
kaip ir Lietuvos vyriausybėje 
neseniai vyravusi LDDP, su
kirpta iš to paties senojo so
vietų imperijos audeklo at
laikų.

Verta pastebėti, kad Vokie
tija šiais rinkimais'įsirikiavo į 
Europos Sąjungos valstybių, 
valdomų socialdemokratų, 
darbiečių ar socialistų, gretas. 
Iš penkiolikos ES kraštų, tik 
Ispanijoje daugumą vyriau
sybėje sudaro konservatoriai. 
Socialdemokratai valdo Aus
trijoje. Danijoje, Suomijoje, 
Luksemburge, Švedijoje (da
bar ir Vokietijoje); socialistai 
— Belgijoje, Prancūzijoje, 
Graikijoje, Portugalijoje; dar- 
biečiai — Didžiojoje Britani
joje, Olandijoje, o Italijoje — 
kairiosios krypties demokra
tai. Kai ateinantį mėnesį ES 
narės susirinks Austrijoje, 
Gerhard Schroeder turėtų 
jaustis kaip namie.

Apskritai, susidaro įspūdis, 
kad Europos ateitis pasirinko 
žengti į būsimą tūkstantmetį 
vidurio keliu. Galima tiktai 
spėlioti priežastis — ar tai 
saugiausia išeitis, ar tam tik-’ 
ros komunizmo nuosėdos, ne- 
spėjusios nusistoti ant politi
kos statinės dugno, tebeplū
duriuojančios jos paviršiuje? 
Faktas, kad buvusios sovietų 
imperijos okupacijoje valsty
bės, bent pradžioje, į valdžią 
rinko tuos pačius asmenis, ku
rie joje figūravo komunistinio 
režimo laikais. Tačiau Austri
ja, Belgija, Prancūzija, Danija, 
Suomija, Didžioji Britanija ar 
kuri kita (kalbant tik apie Eu
ropoj Sąjungos nares) nepa
tyrė sovietinės indoktrinaci- - 
jos, o vis tik vyriausybei va
dovauti pasirinko socialdemo
kratus, socialistus, darbiečius.

Nesupraskime klaidingai —- 
socialdemokratų nedera lygin
ti, pavyzdžiui, su lietuviškąja 
LDDP, tačiau Vokietijos atve
ju šis * palyginimas ne
prašautų pro šalį. Nors vo-

voje — vakarinėje'— Vokieti
jos pusėje, per daug nenu- 
sivylę Helmut Kohl pralaimė
jimu, vis tik jaučiamas tam 
tikras nusistebėjimas, kad ko
munizmo širdis dar visiškai 
nenustojusi plakti. Antra ver
tus, vakarų vokiečiai imegali 
kaltinti vien rytinės Vokietijos 
dalies balsuotojus dėl žaliųjų- 
raudonųjų daugumos-Bundes- 
tag ( 40.9 pore. socialdemokra
tai; 6.7 proc. žalieji; visoms 
kitoms partijoms paliekant 21 
vietas). Be vakarinės dalies 
balsų kancleris Schroeder ne
būtų pasiekęs laimėjimo^

Spėliojama, kad Krikščionių 
demokratų partijos liberales
nioji dalis (ją sudaro jaunes
nių kartų politikai) tam tikra 
prasme yra patenkinta Hel
mut Kohl pralaimėjimu, nes 
tiki, kad socialdemokratai il
gai valdžioje neišsilaikys, tad 
jiems bus proga būsimose 
lenktynėse prasimušti į; prie
kį. Daugelis buvo linkę many
ti, kad Helmut Kohl atsisakys 
dar kartą kandidatuoti, deja, 
taip neįvyko. Nors niekas atvi
rai šiam ilgamečiui ■'(Krikš
čionių demokratų vadas buvo 
25 metus, 16 metų Vokietijos 
kancleris) partijos šului ne
siryžo atvirai priešintis, užku
lisiuose jau seniai knibždėjo 
nepasitenkinimas jo vadovavi
mu, esą, Kohl yra ■ per daug 
konservatyvus, sustabarėjęs 
savo įsitikinimuose.. -... /

Nėra abejonės, kad. Europos 
Sąjungos valstybių susitikime 
Austrijoje bus stengiamasi gi
liau įžvelgti į naujojo kancle
rio Schroeder asmenybę ir at
eities politikos posūkius, nes 

, tai bus pirnvasis^pjicialus jo 
susitikimas su ES vadovais. 
Praeityje Europos SAjungos 
narės naujokams per daug 
šilumos neparodydavo, bet 
Gerhard Schroeder atveju tiki
masi kaip tik nuoširdaus 
priėmimo. Vienaip ar kitaip, 
nuo ateinančių metų sausio 
pirmos Vokietija peprps ES 
vadovybę ir darbai turj. tęstis, 
juo labiau, kad laukiama 
naujų ES narių iš Rytų Euro
pos. Nuo Vokietijos pritarimo 
ar atsisakymo pritarti pri
klauso daug ne tik ES pri
klausančių valstybių, bet ir vi
sos Europos programų. Pas
taruoju metu Vokietijos-Pran- 
cūzijos santykiams kiek atvė
sus, bet sušilus Didžiosios 
Britanijos pusėn, tebevyksta 
visapusiškas persįgrppavi- 
mas, tad kanclerio Schroeder 
nuomonės bus ypač vertina
mos. ,

NEIŠGYVENTŲ DIENŲ ’ 
NAŠTA

JURGIS JANKUS
ROMANAS

Nr.39 (Tęsinys)’
į. ' • ■ ’ * ■ j■ ‘ ’. , . ’u

Jeigu turėsi laiko ir noro, paskaityk 
— ištiesė voką — Išlaikiau ir į Ameriką atsivežiau. 
Daug ką išmėčiau, bet tą atsivežiau. Ir dienoraščio ra
šyti, rodos, daugiau nebebandžiau. Gal nebuvo akstino 
pradėti. Kasdieniniai įvykiai tokie paprasti, pilki, o 
jeigu kartais ir ryškesni, tai neverti atsiminti. Tiek tos 
bėdos. Bet va čia buvo toks momentas, kad atrodė ver
ta nuo jo pradėti dienoraštį. Kodėl nuo tos vietos 
norėjau iš nauja pradėti? Neklausk, nežinau. Gal žino
jau, bet nebeatsimenu. Dabar kartais pagalvoju, kad 
tenorėjau pateisinti staigų susižavėjimą Leonu, bet ja
me nėra nė užuominos, kodėljis dingo iš to susižavėji
mo, lyg pabaidyta musė nuo kaktos^ Jeigu turėsi kant
rybės perskaityti, gal galėsi pasakyti. Juk sako, kad 
kiti visada daugiau įžVėlgiė. O kokių migdomųjų šian
dien? — staiga pakeitė šneką tokiu tonu ir pažvelgė 
tokiom akim, lyg visą vakarą tebūtumėm juokavę.

— To paties, — ir aš šyptelėjau. ,
— Skačiaus su ledais?
— Su.
— Kad rytą vėl visą išpilčiau?
— Niekada negali žinoti.
— Tik paskambinti?

— Argi tai nusikaltimas?
Užuot man atsisakiusi pasisuko į Joną:
— Pavargai?
— Taip pat kaip ir kiekvieną dieną.
— Kalną šiandien aprodžiau. Sėdėjom ir tavo sos

te. Rytoj galėtum pavežti kur įdomesnių vietų parody
ti. Čia susitvarkysiu aš viena.

Tik dabar pąjutau, kad Jonas visą vakarą išsėdėjo 
žodžio neprataręs. Ir dabar neatsakė. Tik kai Aldona 
po valandėlės pridėjo:

— Tai kaip?
Lyg pabudęs atsakė:
— Pagalvosiu. Su aušra juk nelėksim. Gal ir jis tu

ri ką galvoj.
Pakilo ir nieko nesakęs išėjo. Pakilau ir aš. Aldona 

įpylė trečdalį stiklinės skačiaus ir įmetė ledo. Kai 
paėmiau į ranką, stiklinė smagiai suskambėjo. Išeida
mas norėjau apkabinti, bet tepasakiau:

— Labanakt.
Lova buvo paklota. Nežinau, kada ji būtų galėjusi 

prie jos prisiliesti. Greičiausiai Kristina bus viską pa- 
spėjusi, nors kai grįžom, ji jau buvo išėjusi.

Per dieną po kalną buvau gerokai prisikarstęs, bet 
lova dar netraukė. Atsisėdęs praskleidžiau voką. Buvo 
įdėtas kažin kokių geležinkelio sąskaitų nuplėšiamas 
sąsiuvinis. Antroji sąskaitų pusė buvo prirašyta stačiu 
apvaloku, beveik atbulai linkstančiu rankraščiu. Jis 
man tuoj priminė dienas, kai iš pradžios mokyklos dai
lyraščio išsilaisvinę, jau pirmose gimnazijos klasėse, 
kiekvienas mėginome rasti savo rašymo būdą. Tada 
daugelis mėginom rašyti stačiai, kiti, ypač smarkes
nieji vyrukai raides vertė beveik aukštielnika, o ji

buvo sustojusi nuvirtinrio puskelėje, bet raidės buvo 
aiškios, raštas lengvai skaitomas. Pirmas puslapis 
pradėtas tiesiai, be jokios antraštės.

Nebežinau kiek kartų buvau pradėjusi rašyti die
noraštį, bet nė karto neištesėjau. Nebuvo ką rašyti. 
Taip atrodė tada, bet dabar, kai žiūriu atgal, lyg ir bū
tų buvę gera nors rekarčiais kai ką užrašyti. Dabar, 
kai taip atsitiko, mėginsiu. Ir mėginsiu nebeužmesti. 
Bet ką galiu žinoti — juk į pragarą visi keliai ir net 
takeliai esą gerais norais grįsti ir — žmogus šaudo, o 
velniūkštis kulkas gaudo. Vis tiek bandysiu. Tik rei
kia pradėti kiek nuo toliau.

Mudu su Kaziu vienu dviračiu artėjom prie Berly
no. Berlynas mane gąsdino, tik Kaziui to nenorėjau 
pasakyti. Apskritai aš didelio miesto net mačiusi ne
buvau. Didžiausias buvo Kaunas. Kaziui Berlynas 
buvo tik miestas. Kai Vokietijoj studijavo, sakėsi, Ber
lyne buvęs daug sykių. Sakė, kad Berlyną verta pama
tyti, bet ne gyventi. Ypač dabar, kai sąjungininkai die
ną ir naktį jį daužo. Užtat ir jis norėjo jį apsukti, o il
giau sustoti kur noro vakariniam pakrašty. Iš ten 
galėsiąs mane nusivežti į miestą, parodyti įdomesnes 
vietas, žinoma, jeigu jos dar tebėra žiūrėtinos. Be to, 
vakarinėje miesto pusėje būsią saugiau. Jeigu bol
ševikų hordos Berlyną užguls anksčiau negu sąjun
gininkai, tai bent kurį laiką miestas bus tarp jų ir 
mūsų: turėsim laiko išnešti kailį, o jeigu sąjungininkai 
Berlyną pirmieji pasieks, tai nė bėgti nebereikės.

Vieną pavakarę, kai jau buvom kažin kuriam Ber
lyno pakrašty, plentas ėjo didoko įdirbtos žemės ploto 
pakraščiu. Taip atsitiko, kad tą dieną nuo paties ryto 
niekur nematėm jokio policininko, tai nusivarėm gana

gerą kelio galą, nes visą laiką važiavom dvisėda. Jau 
senokai sužinojom, kad Vokietijoje nevalia dviem ant 
dviračio važiuoti. Jau ne vieną kartą buvom už tai po
licininkų aprėkti, o vienas net pagrasė nubausiąs ir 
net dviratį atimsiąs, tai važiuodavom gerai apsidairy
dami. Kai važiuodavom dviese, visada Kazys mindavo, 
o aš sėdėdavau patogiai atsirėmusi į jo krūtinę. Ne 
sykį nieko kito nenorėjau kaip tik taip važiuoti ir 
važiuoti noro ir ligi pasaulio galo. Į tokią vietą, kur te
būtumėm tik dviese ir nieko nebereikėtų bijoti. Ir nuo 
nieko nebebėgti.

Tylėjom. Per tas kelias savaites turbūt viską bu
vom iššnekėję.

— Mes lekiam, o vokiečiai visiškai ramiai sėja, lyg 
tikrai tikėdami, kad kitąmet jie patys ir pjaus, — pra
šneko Kazys.

Pakėliau akis ir aš. Dirvos pakraščiu du dailūs 
sarčiai traukė sėjamąją. Ne, ne traukė. Stovėjo, o ant 
sėjamosios sėdįs vyras šnekėjo su kitu, skrybėlėtu. Ka
zys staiga sustojo. Nuslinkau ir aš.

— Ar policija? — paklausiau.
— Palaikyk dviratį, aš einu pasišnekėti, peršoko 

per griovį ir nuėjo prie sėjamosios. į
Sėjamoji tuoj nuvažiavo, o Kazys valandėlę dar 

šnekėjo su tuo skrybėlėtu, paskum iš lengva abu; atėjo 
prie manęs ir supažindino. Tas skrybėlėtasis buto Ot- 
to Bergeris, agropomas, o aš Kazio sesuo Aldona.’

Sesuo!? Išsižiojau, bet nieko nepasakiau. Jeigu 
nenorėjo teisybės sakyti, galėjo sakyti sužadėtine, net 
žmona, būčiau nė kiek nenustebusi. Bet sesuo?- Ką tik 
į jo krūtinę atsirėmusi galvojau, kad mudu jau sulipę 
amžinai. (B.d.)4
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RELIGINIŲ REIKALŲ 
TARYBOS PRANEŠIMAS

SĖS. MARGARITA BAREIKAITĖ

Mes tęsiame pradėtą pereitų 
metų darbą toliau, palaikant 
glaudžius ryšius su Švietimo 
taryba ir su šeštadieninėmis 
lietuvių mokyklomis, kad vi
sose lietuvių mokyklose būtų 
dėstoma tikyba.

Mūsų tikslas yra padėti mo
kytojoms geriau įvykdyti tiky
bos dėstymą bei religingumo 
ugdymą lietuvių šeštadieninė
se mokyklose; išryškinti religi
nių vertybių svarbą jaunimo 
auklėjimui; palaikyti ryšį tarp 
diegiamo tautiškumo ir religi
jos. Tai padeda išlaikyti lietu
višką tapatybę kiekvienoje 
priaugančioje kartoje.

Jau paruošėm tris knygeles 
(sąsiuvinius) ir jos yra spaus
dinamos „Draugo” spaustu
vėje. Leidimą finansavo Lietu
vių fondas. Viena jų — „Lau
kiam Kalėdų” — jau išsiun
tinėta visoms liet. mokykloms 
ir norinčioms daugiau jų už
sisakyti gali kreiptis pas mus. 
Tiražas yra 500. Lietuva taip 
pat pageidavo tų knygelių ir, 
pasitaikius progai, išsiųsime 
jas tenai.

Matome bendros informaci
jos apie lietuvišką religingu
mą reikalingumą. Todėl šiais 
metais pateikiame aštuonis 
straipsnius į „Bridges” ir šešis 
į „Draugą” ir kelis į „Pasaulio 
lietuvį”, „Laiškai lietuviams”. 
Mūsų tikslas yra išryškinti re
liginių vertybių svarbą jauni
mo auklėjime ir tuo pačiu pa
dės mokytojams ir jaunimo 
tėvams susiorientuoti auklė
jant jaunąją kartą.

Jau pradėjome ruošti lietu
viškų religinių švenčių kalen
dorių ir bus išsiuntinėjama 
visoms..šeštadieninėms lietu
viškoms mokykloms. Šiuo me-

ALTS-GOS
SUKAKTUVINIAI

RENGINIAI

Amerikos Lietuvių tautinės 
sąjungos dvidešimt penktasis 
seimas ruošiamas lapkričio 6 
ir 7 d. Dolphin Beach Resort 
viešbučio patalpose, St. Pe- 
tersburg Beach, FL. Seimo 
metu bus atitinkamai pa
minėta ir Amerikos Lietuvių 
tautinės sąjungos 50 metų nu
eito kelio sukaktis.

A.L.T. sąjungos St. Peters- 
burg skyriaus valdyba rūpina
si ir talkininkauja seimo ren
gimui. Susipažinimo vakaras 
bus seimo išvakarėse, ketvir
tadienį, lapkričio 5 d., 6 vai. 
vakare, Lietuvių klube. Seimo 
atidarymas, iškilmingas posė
dis ir inž. Eugenijaus Bart
kaus paskaita „Amerikos Lie
tuvių tautinė sąjunga 50 metų 
eigoje” bus penktadienį, lap
kričio 6 d. 10 vai. ryte, „Cyp- 
ress Room” salėje. Po to — 
darbo posėdžiai, Lietuvos Tau-

Amerikos Lietuvių tautinės sąjungos valdyba, posėdžiavusi su su „Vilties” draugijos atstovais; sėdi iš kairės; 
„Vilties” draugijos pirm. Algirdas Matulionis, Matilda Marcinkienė ir Petras Buchas; stovi: Jonas Jurkūnas, Va
clovas Mažeika, Eugenijus Bartkus, Stasys Briedis, Mečys Valiukėnas ir Oskaras Kremeris.

♦
tu daugelis tikybą dėstantys 
mokytojai nepastoviai dirba 
mokyklose. Keičiasi mokytojai 
ir todėl jiems reikalinga pa
galba. Ruošiame pratimų są
siuviniai įvairiais religiniais 
klausimais su atsakymais, tai 
bus pagalba jų svarbiame 
darbe. Per spaudą skatiname 
jungtis prie lietuviškų para
pijų, chorų, organizacijų, lietu
viškos spaudos.

Religinio auklėjimo ko
misijos projektuojami są
siuviniai šeštadieninėms 
mokykloms bei stovyk
loms:

1. Jauniems vaikams (6-8 
m.):

a. Laukiam Kalėdų (spalva- 
vimo knygutė —jau paruošta)

b. Laukiam Velykų: (spalva- 
vimo knygutė — jau paruoš
ta).

2. Didesniems vaikams (9-11
m):

a. Dievo ir Lietuvos didvy
riai (spalvavimo knygutė — 
paruošta)

b. Jėzaus žodžiai ir darbai 
(spalvavimo knygutė — supa
žindinimas su Evangelijomis).

3. Jaunimui (12-13 m.):
a. Mūsų šventės (šeimos, 

tautos ir liturginės šventės pa
gal metų ciklą — ruošiama)

4. Aukštesniųjų klasių jau
nimui (14-15 m.):

Jėzus mūsų tarpe (religinių 
pratybų sąsiuvinys: „Kas Jė
zus yra man”).

Galimybė: (4-5 klasių vai
kams: Sakramentai ir mes 7 
Sakramentų ir Mišių apžvalga 
— spalvavimo knygutė).

Šios knygelės t.y. sąsiuvi
niai gali būti naudojami kaip 
pagalbinė ir/ar naudojama 
medžiaga.

tininkų sąjungos pirmininko 
dr. Alvydo Baleženčio paskai
ta „Lietuvių tautinės sąjungos 
atsikūrimo kelias Lietuvoje”, 
pranešimai, diskusijos ir t.t. 
Užbaigus penktadienio dienos 
darbus, 6:30 vai. vakare, ren
giamas iškilmingas pokylis 
Lietuvių klube.

Šeštadienį, lapkričio 7 d., 10 
vai. ryte, „Cypress Room” sa
lėje bus tęsiama seimo darbo 
programa — A.L.T. s-gos sky
rių pirmininkų pranešimai, 
Amerikos Lietuvių tautinės 
sąjungos vadovybės rinkimai 
(ateinančių dvejų metų kaden
cijai), nutarimų komisijos pra
nešimas ir paruoštų rezoliu
cijų priėmimas.

Pasibaigus A.L.T. s-gos sei
mo posėdžiams, įvyks Lietu
vių tautinio kukūros fondo ir 
„Vilties” draugijos suvažiavi
mai.

Sekmadienį, lapkričio 8 d., 1 
vai. p.p., bus aukojamos šv. 
Mišios Holy Name of Jesus 
bažnyčioje.

Nekalto M. Marijos Prasidėjimo seserys talkininkauja lit. mokykloms, dėstydamos tikybą. Iš kairės sės. Marga
rita Bareikaitė, sės. Aušrelė Adomaitytė, sės. Laimutė Kavešaitė su Čikagos lit. mokyklos direktore Jūrate Do- 
viliene.

TARP MUSŲ KALBANT 
PAGYVENSIM

Vieną gražią rugsėjo dieną, 
bevaikštinėdamas miesto cen
tre, buvau nustebintas vitri
noje pamatęs dailiai papuoš
tas kalėdines eglutes. Dar 
daugiau buvau nustebintas ki
toje parduotuvėje Kalėdų se
nelių ir kitos kalėdinės atribu
tikos gausa. Atrodo, kad šie
met kai kurie prekybininkai, 
lyg ir pamiršdami artėjančias 
„Halloween” ir „Thanksgiving” 
dienas, pernelyg anksti mėgi
na užkrėsti žmones kalėdine 
nuotaika. Kas gi nežino, kad 
prekybininkams Kalėdų šven
tės prilygsta derlingai rugia
pjūtei. Kaip žinia, prieš Kalė
das padidėja darbai ir reika
lai. Pagaliau padidėja ir pini
ginės pajamos. Tačiau vargu 
ar šiemet išsipildys prekybi
ninkų lūkesčiai. Šiuo metu ke
lia abejonės šlyjanti ekono
minė padėtis, ne tik kitur, bet 
ir mūsų gyvenamajame kraš
te. Susidariusi padėtis kelia 
nerimą. Daugelį jaudina įvai
rių kraštų vertybių biržose 
besireiškę svyravimai ir pi
nigų vertės menkėjimas. Turi 
įtakos ir Washingtone (įskai
tant Baltuosius rūmus) susi
dariusi padėtis.

Šių metų rugpjūčio mėnesį, 
apklausinėjus amerikiečius, 
paaiškėjo, jog daugelis rengia
si susilaikyti nuo didesnių 
prieškalėdinių išlaidų. Dauge
liui rūpi ne tik prezidento 
Clinton, bet ir viso krašto atei
tis. Būgštaujama ir dėl tarp
tautinių įvykių. Žinoma, ne
trūksta ir optimistų. Juk ne
galima pamiršti 1987 metų 
spalio mėnesio, kuomet pasi
reiškė akcijų vertės biržoje 
kritimas. Vis tik, tų metų 
prieškalėdiniu laikotarpiu, ly
ginant su 1986 m., prekių par
davimas pakilo 6.6%. O kitais 
(1989 m.) metais dar daugiau

A.L.T. sąjungos nariai pra
šomi pradėti ruoštis ir gausiai 
dalyvauti šiame sukaktuvi
niame renginyje. Maloniai 
laukiami ir svečiai iš Lietuvos 
bei Amerikos vietovių.

Stasys Briedis

— PAMATYSIM .
padidėjo prekybos apyvarta. 
Sakoma, kad istorija kartoja
si. Gal, ko gero, taip atsitiks ir 
šiais, o taip pat ir ateinančiais 
metais. Šiuo metu tiksliau 
nežinoma, kuo baigsis dabarti
niai ekonominiai svyravimai 
ir kaip susitvarkys kiti reika
lai. Kaip bebūtų, yra ma
nančių, kad esamos padėties 
tolimesnė kryptis, vis dėlto, 
išryškės netolimoje ateityje.

Neseniai Washingtone posė
džiavo Pasaulio septynių di
džiųjų pramonės valstybių fi
nansų ministrai. Žinoma, dė
mesio centre buvo ne mūsų gy
venamojo krašto prieškalėdi
niai pardavimai ir pirkimai, 
bet viso pasaulio ekonominės 
galimybės. Pavyzdžiui, JAV ir 
Europos valstybių, o taip pat 
JAV ir Japonas ekonominis 
bendradarbiavimas ir susida
rę nuomonių skirtumai. Kal
bėta ir apie Rytų Azijos val
stybių ekonominius sunku
mus. Deja, baigminiame pa
reiškime nebuvo nieko pasa
kyta apie anksčiau Japonijos 
padarytą pasiųjymą tam tiks
lui įkurti 30 milijardų dolerių 
fondą. Buvo gelbėta ir apie 
Rusijos, ir apife Pietų Ameri
kos ekonominius negalavimus.

) KOKIOS YRA GUDIJOS 
„LIETUVIŲ GODOS?”

„Lietuvių godos” — tai mė
nesinis laikraštukas (tik 4 
puslapių) Gudijos (kiti ją va
dina Baltgudija arba Baltaru
sija) lietuviams. Jis eina nuo 
1993 m. gruodžio mėnesio (tai
gi greitai minės savo gyvavi
mo penkmetį), spausdinamas 
Vilniuje 2,000 egz. tiražu „Lie
tuvių godų” steigėjas ir leidė
jas — Gervėčių klubas, redak
torė Marija Šaknienė.

Mus pasiekusiame naujame 
— 1998 m. rugsėjo mėnesio 
numeryje — didelis dėmesys 
yra skiriamas švietimui. Pir
mame puslapyje randame ra
šinėlį, pavadintą „Viso pasau
lio lietuvių mokykla”. Čia 
skaitome apie Vilniaus miesto 
vidurinę mokyklą, kurios var
das „Lietuvių namai”. Šioje 
1990 metais įsteigtoje mokyk
loje mokėsi ar mokosi vaikai, 
atvykę iš 21 valstybės, taip 
pat ir iš Gudijos. Rašoma, kad 
veikia 18 klasių, kurių dešim
toji skirta visai nemokantiems 
lietuvių kalbos. Į ją priimami 
ir baigusieji vid. mokyklas, 
kurie išmokę lietuvių kalbos, 
turės galimybę studijuoti Lie
tuvos aukštosiose mokyklose. 
Beje, šiemet į mokyklą įstojo 
net 63 naujokai.

Antrame puslapyje plačiai 
aprašomos lietuviškosios vidu
rinės mokyklos Rimdžiūnuose 
ir Pelesoje. Apie mokslo metų 
pradžią Rimdžiūnuose taip ra
šoma: „Kaimo žmonės taip pat 
ėjo į šventę — mokslo metų 
pradžią. Širdyje jie jautė dide
lį dėkingumą Lietuvai už tuos 
erdvius mokslo rūmus.

Mokyklos kieme išsirikiavo

Tačiau daugiausia tenkintasi 
paprasčiausia retorika. Kaip 
antai, sustiprintos kooperaci
jos reikalingumą, visapusiškos 
programos sudarymą, disku
sijų praplėtimą ir pan.

Kalbant apie pardavimą, 
pirkimą ir apskritai ekonomi
nes galimybes, negalima pa
miršti meteorologijos. Va, 
kiekvienais metais JAV išlei
džiami almanachai, kurie, se
nu įpročiu, daugiausia taikomi 
žemdirbiams. Tačiau juos 
skaito ir jais domisi mies
tiečiai. Kai kurie almanachai 
pasirodo milijoniniais tiražais. 
Juose apstu visokiausių žinių 
ir patarimų. Ypač daug vietos 
skiriama oro spėliojimams. 
Spėliojimuose pasitaiko nevie
nodumų. Vienuose pranašau
jamas vienoks, o kituose gero
kai skirtingas oras. Juk nuo 
oro sąlygų dažnai priklauso ir 
ekonominės galimybės. Var
tant neseniai pasirodžiusius 
naujus almanachus, negalima 
tiksliau pasakyti, koks vienur 
ar kitur bus prieškalėdinis lai
kotarpis ir kokios bus Kalėdų 
šventės. Viename almanache 
teigiama, kad Amerikos Vidu
rio vakaruose, šių metų gruo
džio 17-25 d. bus labai šaltas 
oras. Kitame nieko nesakoma 
apie šalto oro galimybes. Na, 
pagyvensim — pamatysim.

Petras Petrutis

mokiniai — nuo I iki XI klasės 
(Gudijoje mokslas trunka 11 
metų). Net 10 pirmokų — šiek 
tiek nedrąsių, smalsiom aku
tėm žvelgiančių į susirinku
sius. Nuaidėjus skambučiui, 
prabilo naujasis mokyklos di
rektorius Alfonsas Švelnys...”

Aprašant Pelėsos vid. mo
kyklą, sakoma, kad ją šiemet 
lankys 60 mokinių, veiks 11 
klasių. Pažymima, jog šiemet 
mokykla sulaukė trijų naujų 
mokytojų. Atvyko Darius Dau- 
gudis, Aušra Žilinskienė ir 
Antanina Šimelionytė-Arba- 
čiauskienė.

Mokyklos direktorius Vytau
tas Bigaila, šalia kitų dalykų 
sako: „Kai kurie vaikai į I kla
sę ateina, nemokėdami nė vie
no lietuviško žodžio. Ir vardas 
jau rusiškas, tik išdarkytoje 
pavardėje likęs lietuvybės 
ženklus. Mes tokius mokinius 
išmokome lietuviškai, pade
dame jiems suvokti savo tau
tybės ištakas. Kiekviena diena 
jiems tampa žingsneliu į Lie
tuvą — jos praeitį, dabartį, 
kultūrą”.

O toliau jis dar prideda to
kius dėmesio vertus žodžius: 
„Mūsų mokiniai — jaunieji 
knygnešiai, kurie gyventojų 
tarpe platina lietuvišką spau
dą. Vyresnio amžiaus žmo
nėms jie ir paskaito knygas, 
laikraščius”.

„Lietuvių godos” spausdina 
tris mūsų tautiečių laiškus iš 
Š. Amerikos. Vieno iš jų auto
rius — Vilniaus krašto lietu
vių sąjungos išeivijoje Centro 
valdybos pirm. Bronius Saplys 
iš Kanados, kuris praėjusią
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Patarnauja įvairių nuosavybių . 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose.
Suinteresuoti skambinkite 
BUDRAIČIUI

Bus. 773-585-6100 Pager 312-308-0307 
Fax 773-585-3997

Skambinantiems į Lietuva ir
kitas šalis $0.39 už minutę!!!

Pokalbiai iš visur ir bet kada, 
kur tik yra telefonas. Jokio spe
cialaus prisijungimo, jokių są
skaitų ir papildomų mokesčių. 
Taip nebūna"! BŪNA!!!

GLOBAL KEY telefono kor
telės $5, $10, $20, ir $50 vertės. 
Perkant už $100 — viena ($10) 
nemokamai!!!
Teiraukitės tel. (773) 419-3595; 
(773) 230-0138; (773) 251-5822.

MACHINE SHOP

Brass valve manufacturer located 
in city reųuires person for set-up/ 
operate lathes, chuckers and secon- 
dary machines. Mušt be able to 
sharpen tools. $40,000 plūs, with ex- 
cellent benefits. Fax resume to 
312-666-8597.

vasarą viešėdamas tėvynėje 
įteikė Kanados Lietuvių fondo 
skirtą „Lietuvių godoms” pa
ramą — 400 Kanados dolerių 
ir savo bei Alės Stepaitienės ir 
St. Jakaičio aukas.

Gražius žodžius čia išsako 
Philadelphijoje gyvenantis 
Bronius Krokys, kuris praėju
sią vasarą lankėsi dabar Gudi
jos teritorijoje eančiuose lietu
viais apgyventuose kaimeliuo
se ir savo patirtus jausmus čia 
gana jautriai išsako.

Taip pat čia telpa gražus 
mums gerai pažįstamos Albi
nos Prunskienės laiškas, ku
riame ji giria „Lietuvių go-

Panemunės pilies rytinis korpusas. Nuotr. Alberto Kerelio

GREIT PARDUODA

RE/MAX 
JT REALTORS

(773)586-5959
(708)425-7160

RIMAS L.STANKUS
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Pensininkams nuolaida

DĖMESIO!
1-800-SPAKNAI — 

tai BA1.TIA EXPRESS 
siuntinių bendrovės 

nemokamas telefonas, lengvai
įstringantis į atminti.

Jūsų patogumui dirbame: 
nuo pirm. iki šeštd. 0 v.r-4:30 v. p.p., 

o ketvd. nuo 3 v. p.p.— 10 v.v. ir
šeštd. 0 v.r.-3 v. p.p.

Nemokamai užpildome 
anketas žaliai kortelei;

7260 S. Harlem,
Bridgeview, IL 60455

. KMIECIK REALTORS 
7922 S.Pulaski Rd 

.rr r- d-1. 4365 S .Archer Ava.

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danu tą Mayer. Ji 
profesionaliai, sąžiningai ir asme
niškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui.

Pigiai priimame gyventi dvi
moteris į atskirus kambarius, ku
rios būna savaitgaliais. Kreiptis 
tel.: 773-376-6051 nuo 10 vai. 
ryto.

Reikalingi darbininkai 
statybos darbams — 

„siding”
Tel. 708-728-0208

das”, sakydama „Jūs — tarsi 
tyras Lietuvos lašelis, atgaivi
nantis mūsų sielas, nors aki
mirkai nukeliantis į kraštą, 
kuriame — manoji žemė”.

Skaitant „Lietuvių godas” 
yra smagu, kad tokie gražūs 
dalykai dedasi Gudijos terito
rijoje. O kad taip būtų Lietu
voje Vilniaus krašte, kur dar, 
kaip girdime, mokyklose toną 
duoda lenkai ar sulenkėję šo- 
vinistai. E_ gulaiti8

• Vienintelis būdas pradžiu
ginti kai kuriuos žmones yra 
jų išklausyti.

Kin Hubbard



GENEROLAS JONAS ČERNIUS 
IR VERONIKA ČERNIENĖ 

GRĮŽTA Į LIETUVĄ
Š. m. rugpjūčio 30 losange- 

liečiai rinkosi į Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčią palydėti į 
Lietuvą amžinajam poilsiui 
brigados generolo Jono Čer
niaus ir Veronikos Černienės 
žemiškuosius palaikus. Gedu
lingas šv. Mišias koncelebravo 
prel. A. Olšauskas ir kun. St. 
Anužis. Lekcijas skaitė A. 
Pažiūrienė, psalmes giedojo A. 
Polikaitis. Vargonavo muzikas 
V. Ralys, giedant jo vadovau
jamam parapijos chorui. Savo 
pamoksle prel. A. Olšauskas 
prisiminė gen. J. Černiaus 
didelį įnašą į Nepriklausomos 
Lietuvos gyvenimą, deja, jo 
kūnui buvo lemta atsigulti 
Kalifornijos žemėje, Šv. Kry
žiaus kapinėse. Tik atgavus 
laisvę, susidarė sąlygos Gene
rolo ir jo gyvenimo draugės 
Veronikos Černienės pele
nams grįžti į tėvų žemę.

Generolas Jonas Černius, gi
męs 1898 m. sausio 6 d. 
Kupiškyje, aukštesniuosius 
mokslus išėjo Panevėžio gim
nazijoje. Išgirdęs laisvės šūkį, 
su draugais stojo savanoriu į 
Lietuvos kariuomenę 1919 m. 
kovo 4 d. Vykstant mūšiams 
su Lietuvos priešais ir trūks
tant karininkų, pasiųstas į 
Karo mokyklą, kurioje išėjo 
sutrumpintą kursą ir tų pačių 
metų liepos 6 d. pakeltas į 
pirmąjį karininko laipsnį 
„karužą” (vėliau prilyginta lei
tenantui). Paskirtas į 3 pėst. 
pulką, tuojau išvyko į frontą 
su bolševikais ir lenkais.

Po Nepriklausomybės kovų. 
perkeltas į inžinerijos dali
nius. Būdamas vyr. leitenan
tu, 1924 m. įstojo į Aukštųjų 
Karo technikos kursų Elekro- 
mechanikos skyrių. Kursus

- baigė labai-gerais pažymiais. 
Būdamas gabus techniškiems 
mokslams, jaunas karininkas 
buvo pasiųstas į Aukštąją 
inžinerijos mokyklą Briusely, 
Belgijoje, kurią sėkmingai bai
gęs 1929 m., iškomandiruotas 
į Karo akademiją Paryžiuje; ją 
baigė 1932 m. Jo tarnybos ke
lias buvo Elektrotechnikos ba
talione, vėliau Inžinerijos pul
ke. Išėjęs specialybės aukštuo
sius mokslus, kaip gabus ir 
pasiruošęs karinės technikos 
žinovas, pakeltas pik. leite
nantu ir paskirtas Karo tech
nikos štabo viršininku, tuo 
pačiu laiku ir Aukštųjų gene
ralinio štabo kursų lektorium. 
1934 m. jis jau Generalinio 
štabo operacijų (III) skyr. 
viršininkas. Atlikęs rikiuotės 
stažą 2 pėst. pulke, pakeltas į 
pik. laipsnį. 1934 m. Karo mo
kyklos viršininkas, 1935 m. 
Kariuomenės štabo viršinin
kas, 1937 m. pakeltas briga
dos generolu.

1939 m. karo debesys ėmė 
dengti Europos padangę. Lie
tuva irgi buvo nesaugi. To
kioms aplinkybėms susidėjus, 
Respublikos prezidentui pave
dus, gen. J. Černius sudarė 
vadinamą bendro darbo vy
riausybę, kurioje jis buvo mi
nistras pirmininkas. Šiose pa
reigose jam teko būti iki tų 
at metų lapkričio 22 d. 
iame trumpame laikotarpyje 

Lietuvą palietė labai svarbūs
įvykiai.

Rugsėjo 1 d. prasidėjo An
trasis pasaulinis karas. Lietu
vai teko apsispręsti, ar su
sidėjus su Vokietija pulti Len
kiją ir atsiimti iš jos jėga pa
grobtas lietuvių etnines že
mes. Apsispręsta laikytis neu
tralumo. Lenkijai žlugus, dau
gelis jos piliečių (kariškių ir 
civilių) rado prieglaudą Lietu
voje. Kaip paseka rusų ir vo
kiečių slaptų susitarimų, Lie
tuvai buvo primesta savitar
pio pagalbos sutartis.

Tokioms sudėtingoms aplin-. 
kybėms susidėjus, gen. J.

Černius atsistatydino, grįžo į 
kariuomenę ir buvo paskirtas 
1-sios divizijos vadu. Jam teko 
pergyventi patį sunkiausią 
bolševikų okupacijos tarpsnį, 
kai Lietuvos kariuomenė buvo 
įjungta į Sovietų armijos 29 
korpusą.

Kilus karui, gen. J. Černiui 
pavyko atsipalaiduoti nuo so
vietinės armijos. Bet antrą 
kartą bolševikams atslenkant 
į Lietuvą, gen. Černius su šei
ma pasitraukė į Vakarus. Ke
letą metų vargęs pabėgėlių 
stovyklose, 1947 m. išvyko į 
Angliją, kur dirbo paprastu 
darbininku. Vėliau persikėlė į 
JAV. Pastoviai apsigyveno ir 
dirbo automobilių pramonės 
mieste Flint, Michigan, kol 
1963 m. išėjo pensijon. Bet 
dirbti nesiliovė, perėjo į nedi
delę bendrovę, gaminusią brė
žinius General Motors bendro
vei.

Artėjant gyvenimo saulėlei
džiui, gen. J. Černius su 
žmona persikėlė į Los An
geles, arčiau savo sūnaus šei
mos, bet neilgai teko džiaugtis 
Kalifornijos švelniu klimatu, 
1977 m. liepos mėnesį išėjo į 
amžinuosius jo kūnui skirtus 
namus, Šv. Kryžiaus kapines, 
palikdamas sunkiai sergančią 
žmoną Veroniką, kurią dveji 
metai vėliau, priglaudė tų 
pačių kapinių žemė. Dabar 
generolo ir jo žmonos Veroni
kos pelenai grįžta į Lietuvą, 
kurią jaunatvėje jis, kaip ka
rys, prisiekęs stojo ginti.

Atsisveikinimas su gen. J. 
Černium ir Veronika Černiene 
vyko parapijos salėje. Pradėjo 
ramovėnų pirm. A. Mažeika, 
pakviesdamas programą vesti 
K. Milkovaitį. Sol. A. Polikai
tis sugiedojo JAV himną. 
Įvado žodį tarė gen. garbės 
konsulas V. Čekanauskas. 
Remdamasis gen. S. Raštikio 
atsiliepimais apie gen. J. Čer
nių, sakė jis buvęs gerai pasi
ruošęs gen. štabo viršininkas. 
Jam teko perimti ir sudaryti 
vyriausybę sunkiomis sąly
gomis, kada buvo atplėštas 
Klaipėdos kraštas. Prel. J. 
Kučingis perskaitė savo pa
mokslą, pasakytą prieš 21 me
tus laidojant gen. Černių, 
pabrėždamas, kad jis buvo 
taurus patriotas, valstybinin
kas, karys. Generolo sūnus 
Vytautas Černius dalinosi 
mintimis apie savo tėvus. 
Sakė, tėvas buvęs stipraus 
charakterio, ramaus būdo, la
bai pareigingas. Šeimoje bu
vęs vyriausias ( buvo du bro
liai ir 5 seserys).

ALT-os vardu atsisveikini
mo žodį tarė jos pirm. A. Mar
kevičius, linkėdamas, kad Lie
tuvos žemė būtų lengva. LB 
Vakarų apygardos pirm. V. Z. 
Viskanta sakė, kad generolas 
grįžta į Lietuvą, esančią su 
Vilniumi ir Klaipėda. DLK 
Birutės draugijos vardu at
sisveikino A. Pažiūrienė, su
minėdama, kad Veronika Čer
nienė buvo gimusi Petrapilyje, 
ištekėjo už tada jauno karinin
ko Jono Černiaus 1921 m. 
birželio 29 d. Pergyveno didelį 
skausmą, kai mirė dukrelė, 
išgyvenusi vos 20 metų. Šau
lių J. Daumanto kuopos vardu 
atsisveikino, reikšdamas užuo
jautą V. Vidugiris, o ra
movėnų vardu A. Mažeika, 
prisimindamas kaip prieš 21 
metus gen. Černių lydėję į ka
pus, o dabar į laisvą Lietuvą.

Sol. J. Čekanauskienė sugie
dojo „Anapus saulės”, o sol. R. 
Dabšys — „Kaip grįžtančius 
namo paukščius”. Akompana
vo muzikas V. Ralys. Pabai
goje visi dalyviai sugiedojo 
„Lietuva brangi” ir Lietuvos 
himną. Po to į apatinę salę 
visi pakviesti vaišėms, kurias 
paruošė A. Uldukienė.

Šiaudinės bažnyčia. Nuotr. Alberto Kerelio

Rugsėjo 16 d. Vilniaus 
Tremtinių koplyčia priėmė 
generolo J. Černiaus ir Vero
nikos Černienės žemiškus pa
laikus, o rugsėjo 17 d. Šv. Ka
zimiero koplyčioje už juos 
buvo aukojamos Šv. Mišios.

Ig. Medžiukas

. ATŠVENTINTA 
BAŽNYČIA

Rugpjūčio 30 d. Vilniaus ar
kivyskupas A. J. Bačkis at
šventino prieš 50 metų užda
rytą Šv. Apaštalo Baltramie
jaus bažnyčią, kurios rektoriu
mi paskirtas kun. Jan Šutkie- 
vič. Pirmosios šv. Mišios buvo

aukojamos lotynų kalba, skai
tiniai skaitomi lietuviškai, o 
kun. V. Aliulis, MIC, juos ko
mentavo baltarusiškai. Tai at
spindėjo įvairiatautės Užupio 
bendruomenės poreikius. Ar
kivyskupas A. J. Bačkis per 
pamokslą džiaugėsi, kad pas
tatui, kuris ilgus metus buvo 
paverstas sandėliu ir dailinin
kų dirbtuvėmis, grąžinta tik
roji jo paskirtis — būti maldos 
namais. Arkivyskupas, dėko
damas Vilniaus vicemerui J. 
Raistenskiui, taip pat akcen
tavo, kad, sutapus valdžios, ti
kinčiųjų ir Bažnyčios vado
vybės noraiųs, įgyvendintas 
baltarusių troškimas turėti

šventovę, kurioje jie galėtų 
melstis gimtąja kalba.

„Nuoširdžiai trokštu, kad 
Šv. apaštalo Baltramiejaus 
bažnyčia taptų Vilniaus balta
rusių bendruomenės širdimi. 
Bet tai nereiškia, kad lietuviai 
ir lenkai čia negalės pasi
melsti. Bažnyčia yra visų ir vi
siems”, — kalbėjo arkivysku
pas A. J. Bačkis.

Bažnyčios rektorius kun. 
Jan Šutkievič po šv. Mišių 
pranešė, kad Šv. apaštalo Bal
tramiejaus parapijos tikintie
siems šv. Mišios bus aukoja
mos lietuvių, lenkų ir balta
rusių kalbomis.

The LAŠT '98 Blomi-Out!
No sane offer will be refused on all remaining ‘98’s!

’ per month* 
r36 mo. lease 

s2244 due ‘abtease signing

New 1998 Civic DX 3 Door . . .
New 1998 Civic DX Coupe . . .
New 1998 Civic DX Sodan . . . .*U

New 1998 Accord LX
-per month*

_  r36 mo. lease
s2344 due at lease signing

or

•Air’ «Auto. »Front disc brakes *2.2 liter fuel injectod angine
• Body slde molding »Dual airbags »Stereo/cass.
• Ra/note trunk release *Power VVindovvs & Locks

New 1998 Passport LX 4x4
•Stereo/Ca83. »Alr •Power Mirrors «Alloy VVheels 
•Electric Rear Defrost »ABS Brakea »Dual Airbags 
•Cruise «Power Locks »Tilt

per month* 
"36 mo. lease 

s2598 due at lease signing

Used Cars
• 150 -Point Mechanical & Appearance Inspection 
•Baclced by a Honda 6/72 "plūs" Limited VVarranty

New *98 Olds Aurora
Moon Roof. Heated, Leather Int. 4K Milea. Chrome VVheels. Bose. 
Autobahn Pkg.
Origlnal List $39,535 .............................. Now*33,995
‘98 Honda Accord LX .
Auto., Loaded ...........................................................** 1 7,495
‘98 Honda Civic LX 4 0r.
Auto.. Air,, Full Power ............................................... ■
‘97 Chovy Camaro Convert. 6 _
Auto, Air . Cassette. Povver VViudovvG/Locks., ■ v
‘97 Mazda Prologo t
‘98 Acura IL. 2.5 Pratiltam 6
Air. Leather Interior. Sun Roof. Loaded.................... T » «09 O
‘98 Honda Accord EXL
V-6. Leather Int., Sun Roof, Loaded.........................* ■ 0,995
‘98 Honda Accord IX k--. ___
4 Door, 5 to choosM? froml ............................. * ■ 55J5
‘98 Honda Civic
Air Conditioning. Cassette ...................................... 12,995
‘88 Honda Civic LX
Auto. Trans., Lovv Milės. 6 to choose from. . . ■
‘88 Oodga Intropid a _ __ _
Air., Auto., Povver VVindovvs/Locks. Alloy VVheęls. »
‘85 Honda Oriysroy Viso EX _ . _
Air, Auto, Sun Roof Povver Windows/Locka . . T
‘85 Honda Accord 6,_ _ ___
3 to choos© frorn, startinę at.........................* ■ ■ <““5
‘85 Mazda Miata Convertibto _
Air, Stereo/Cassette. Summe. Fun.......................... ** *1 0,995
*95 Suzuki Sidekick
Stereo/Cass, Fully Factory Eguipped. Alloy VVheels l’O|995
WE VVILL GET VOU-ĄPPRO V E D!

24 Urs77 Days 888-750-AUTO (2886)

OUR USED GAR LOT IS IUST 
AROUND THE CORNER AT 

8833 WAUKEGAN RD.
‘85 Satum SL
Auto.. Air Conditioning ...............
‘94 Honda Prataria V-Tech
Leather Interior. Sun Roof. Loaded.

•6,995
*13,995 

*83 Toyota Tarcal ___
Air., Auto. Trans...................................................................5>,*I9O
‘92 Ford Ezplorar 4x4 XLT *1 O 995

•8.995 
•7.295 
•5.495 
‘4,995 
•3,995 
•2.995 
‘4,995 
•3.995 
•3.495 
•2,995 
•2.995

Loaded, Lovv Mileage
‘82 Lincoln Town Car
Slm Convert. Top. All Povver.....................
‘92 Honda Accord LX
Air, Auto. Full Povver.................................
*82 Mitsubishi Galant
Air., Auto., Full Povver..............................
‘92 Nissan Stanza
Air.. Stereo Cassette .............................
‘82 Ford Ttiundorbird
Air., Auto., Full Povver.............................
‘91 Dodgo Shadow
Very Clean ...............................................
‘90 Toyota Camry
Air, Auto., Povver Windows/Door Locks
‘88 Honda Accord LX
Auto.. Loaded. Low Milės .....................
‘80 Malda MPV Van
V-6, Air., Loaded ......................................
‘88 Marcury Topaz
Air.. Auto., Stereo ...................................
‘88 Nissan Santra Wagon
Auto. Transmission. Likę Newl ............
‘88 alaap Charokae
Auto. Transmission, Air Conditioning. Clean •3.495
‘88 Olds 98 Ragancy __ _
FuĮĮy Loaded .. ...............................................*2,495uJIy______ _ ______
‘88 Ford Aarostar Convaralon Van
FullFuĮĮy Loaded . .....................................................
‘88 Chovy Chevatta
Fully Factory Eguipped (VVholesale Speclal)

•995
*495,

*Add license. title, taxes and doc fee. Lease for 36 mos. w/ 12,000/yr. IŠp/mile in excess. Option to purchase at lease end: Passport 
LX-$ 14,837; Civic DX-$7818; Accord LX-$13.289. tUp to 36 mos. on select nevv models. to Qualifted buyers.

r JILJIl—L.
MORTON

6900
(847) 965-7070

__ ■1™I C RO V Ė

M-F 9am-9pm • Sat 9am-8pm

Just east of 
Harlem Avė. ■

------MBS------ I i

DRAUGAS, 1998 m. spalio 8 d., ketvirtadienis 5

A.fA.
GENOVAITĖ DRAUGELIENĖ

Gyveno Downers Grove, IL, anksčiau Marąuette Park 
apylinkėje, Čikagoje.

Mirė 1998 m. spalio 5 d., 9: 15 vai. vakaro Good Samari
tan ligoninėje.

Gimė Lietuvoje, Utenos apskrityje, Tauragnuose.
Nuliūdę liko: sūnus Arūnas, marti Irena, duktė Diana 

Palas ir vyras Rimas, anūkė Dina Swires su šeima, sesuo 
Eleonora Marčiulionienė; sūnėnai Gajus ir Ramūnas su 
žmona Carol; a.a. dukterėčios Daivos Murinienės vyras 
Teisius ir duktė Kristina. Daug kitų giminių Lietuvoje, 
taip pat artimi draugai Virgilija ir Vytautas Balniai.

Priklausė Lietuvos Dukterų draugijai.
Velionė pašarvota trečiadienį, spalio 7d. nuo 3 iki 8 v.v. 

Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Avė. 
(arti Derby Road).

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, spalio 8d. Iš laidojimo 
namų 9:30 vai. ryto velionė bus atlydėta į Pal. Jurgio Ma
tulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 vai. ryto bus aukoja
mos gedulingos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių ve
lionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: sūnus, duktė, sesuo, giminės ir draugai.

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

A.fA.
AUGUSTA STULPINIENĖ

Gyveno Matteson, IL, anksčiau Čikagoje, Marąuette Par
ko apylinkėje.

Mirė 1998m. spalio 6d., 6:30 vai. vakaro sulaukusi 86 
metų.

Gimė Lietuvoje, Kaune. Amerikoje išgyveno 49 metus.
Nuliūdę liko: vyras Antanas, sūnus Antanas, marti 

Katherine, duktė Regina Dugan žentas Edward; anūkai: 
Brian Stulpinas, Leo Pilipauskas, žmona Sue, Judy Gor- 
man, vyras Michael, Paul Pilipauskas, žmona Tami, Diana 
Sturlis, vyras Paul; aštuoni proanūkai; dvi seserys su 
šeimomis Lietuvoje; svainė Elena Krasauskienė, vyras 
Mečys.

Velionė pašarvota ketvirtadienį, spalio 8 d. nuo 3 iki 8 
v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer 
Avė (arti Derby Rd.)

Laidotuvės įvyks penktadienį, spalio 9 d. Iš laidojimo 
namų 9:30 vai. ryto velionė bus atlydėta į Pal. Jurgio Matu
laičio bažnyčią, kurioje 10 vai. ryto bus aukojamos šv. 
Mišios už jos sielą. Po mišių velionė bus palaidota Šv. Kazi
miero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugūs ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: vyras, sūnus, duktė, anūkai, proanūkai, 
seserys ir kiti giminės.

Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel.: 800-994-7600

Mūsų mylima Mamutė, Močiutė ir 
Promočiutė

A.fA.
ONA DIDŽBALIENĖ 

KĖVELAITYTĖ
Mirė 1998m. spalio 6 d. sulaukusi 93 metų.
Gyveno Menomonee Falls, Wisconsin, anksčiau Čikagoje.
Gimė Lietuvoje, Šakių apskrityje, Žvirgždaičių valsčiuje, 

Karnių kaime.
Velionė buvo žmona a.a. Adomo Didžbalio.
Giliame liūdesyje liko: sūnus Adomas, marti Regina, 

anūkai: Adomas, Vida, Lina Buntinienė su vyru Arūnu ir 
Dana Dapkienė su vyru Andrium; duktė Jūra Orillion, 
žentas Jack, anūkai: John, Susan, Julie Beverly, Donna 
Ritchie su vyru Bill ir Linda Butkus su vyru Ron; duktė 
Onutė Stoškienė, žentas Jonas, anūkai: Juozas su žmona 
Kelly, Petras ir Edis; duktė Vida Bendoraitienė, žentas Al
gis, anūkai: Linas su žmona Dana, Lydia Wick su vyru 
Joshua, Dalia ir Daina; aštuoni proanūkai

Velionė priklausė: Lietuvos Dukterų draugijai ir Lietu
vių Šaulių organizacijai.

Velionė bus pašarvota penktadienį, spalio 9 d. nuo 3 iki 
9 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer 
Avė (arti Derby Rd.)

Šeštadienį, spalio 10 d. iš laidojimo namų 9:30 vai. ryto 
velionė bus atlydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misijos 
bažnyčią, 14911-127 St. Lemont, IL., kur 10:00 vai ryto 
bus aukojamos gedulingos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių 
a.a. Ona bus palaidota Sv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdęs sūnus, dukterys, anūkai, proanūkai ir kiti 
giminės.

Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel.: 800-994-7600

A.fA.
LIUDVIKAI DUBAUSKIENEI 

GUSTAITYTEI
mirus, sūnui STASIUI su šeima ir broliui GUSTAINIUI 
Lietuvoje, reiškiu gilią užuojautą

Teofilė Mišauskienė
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centro tarybos posė
dyje dr. Kazimieras Ambrozai- 
tis buvo išrinktas LTSC tary
bos pirmininku. Istorikas Jo
nas Dainauskas lieka tarybos 
sekretoriumi. Dr. Adolfas Da- 
mušis, išsikėlęs į Lietuvą, ne
begalėjo eiti LTSC tarybos pir
mininko pareigų. 1998 metais 
jis baigė savo kadenciją.

Nepraleiskite progos iš
girsti ir pamatyti pianisto Ro
ko Zubovo paruošto koncerto - 
paskaitos „Čiulionis. Kelias į 
Garsovaizdžius”! Jau šį sek
madienį, spalio 11 dieną, pas
kaita bus atlikta 1:30 vai. po
piet Lietuvių dailės muziejuje, 
Pasaulio lietuvių centre, Le
monte.

Lietuvių fondas rengia 
kavutę - pabendravimą su vi
suomene sekmadienį, spalio 
25 d., po Sumos, PLC didžio
joje salėje. LF vadovybė pa
darys trumpus pranešimus 
apie dabartinį LF stovį bei at
eities planus, o taip pat bus 
proga pasikalbėti ir LF rūpi
mais klausimais. Tą pačią die
ną, per Sumą, Pal. Jurgio Ma
tulaičio bažnyčioje, prisimin
sime mirusius LF narius; už 
juos bus laikomos Mišios. Lie
tuvių fondas prašo tą dieną 
savo maldose prisiminti visus 
tuos, kurių nebėra mūsų tarpe 
ir kurie savo darbais bei auko
mis kūrė ir ugdė Lietuvių fon
dą, kad lietuvybė išeivijoje dar 
ilgus metus gyvuotų.

„Moters savaitgaliu” pa
vadintas renginys skiriamas 
ne tik moterims. Simpoziumo 
„Šalpa Lietuvai” įdomu pasi
klausyti visiems. Kalbės įvai
rių šalpos organizacijų at
stovės, moderuos Jurgis Len- 
draitis. Po pietų įvyks paskai
tos. Paskaitos savo turiniu 
įvairios ir mums visiems bus 
labai įdomios, reikalingos iš
girsti ir naudingos. Jos pra
turtins mus naujomis žinio
mis.

Ateitininkų Šalpos fondo 
vakarienė ruošiama „Atei
ties” savaitgalio metu, šešta
dienį, spalio 31 d., Ateitininkų 
namuose, Lemonte. Apie daly
vavimą prašoma iš anksto 
pranešti Vidai Maleiškienei, 
tel. 630-257-8087. Kviečiami 
visi ateitininkai, jų šeimos ir 
draugai. Jaunų šeimų vai
kučiams bus suaugusių prie
žiūra.

Primename, kad kun. Al
girdo Palioko, Pal. Jurgio 
Matulaičio misijos kapeliono, 
25 - rių metų kunigystės jubi
liejus švenčiamas ateinantį 
sekmadienį, spalio 11d. Mišios 
11 v.r., o pagerbimas ir pietūs 
12:30 vai. p.p. Pasaulio lietu
vių centro didžiojoje salėje. 
Vietas reikia užsakyti iš anks
to pas Oną Abromaitienę, tel. 
630-257 - 6675.

Pal. Jurgio Matulaičio kapelionas kun. Algirdas Paliokas, SJ, švenčia 25 
metų kunigystės sukaktį. Ta proga jo parapijiečiai ruošia pobūvį ir visus 
maloniai kviečia dalyvauti. Kun. A. Paliokas visuomet mielai dalyvauja 
lietuviškuose renginiuose. Čia jį matome Pasaulio lietuvių centro sukak
tuvinėje šventėje rugsėjo 26 d, su Milda ir Algiu Tallat-Kelpšais.

Nuotr. V. Jasinevičiaus

Laima Šalčiuvienė, „Iš 
Ateitininkų gyvenimo” sky
riaus redaktorė prašo š.m. 
spalio mėnesiui ateitininkų 
skyriui straipsnius, praneši
mus ir korespondencijas siųsti 
„Draugo” redakcijai, Irenos 
Regienės dėmesiui ar adresuo
jant „Ateitininkų skyriui”. Re
daktorė pageidauja, kad laik
raščiui siunčiamos medžiagos 
kopijos būtų pasiųstos ir jai į 
namus.

Jau visi girdėjome, kad 
maždaug po savaitės į Čikagą 
atvyksta Lietuvos Respublikos 
prezidentas Valdas Adam
kus. Jį reikiamai sutikti ruo
šiasi ir lietuviai, ir ameri
kiečiai — šį kartą ne vien kaip 
svarbų Amerikos vyriausybės 
tarnautoją, bet kaip neprik
lausomos valstybės prezi
dentą. Pirmadienį, spalio 19 
d., 5:30 vai. popiet, prez. 
Adamkus kalbės University of 
Chicago Max Palevsky Cine- 
ma patalpose, kurios yra Ida 
Noyes salėje, 1414 East 59th 
Street, Chicago. Salėje telpa 
apie 430 žmonių. Labai svar
bu, kad joje būtų tinkamai at
stovaujama lietuviams ir 
mūsų tautiečiai gausiai susi
rinktų. Įėjimas nemokamas.

Majoras Valdemaras Sera
pinas, Karo atašė Lietuvos 
ambasadoje, Washington, DC, 
atvyksta į Čikagą ir šį penkta
dienį, spalio 9 d., 7:30 vai. 
vak., Balzeko lietuvių kul
tūros muziejuje duos prane
šimą apie Lietuvos karines 
pajėgas — kaip kariuomenė 
ruošiasi įstojimui į NATO. Jis 
taip pat supažindins su Lietu
vos kareivio buitimi, apmoky
mu ir pan. Susitikimą su 
svečiu iš Washington, DC, 
ruošia Amerikos Lietuvių 
inžinierių ir architektų Či
kagos skyrius. Visuomenė 
maloniai kviečiama atvykti.

Atkreipkite dėmesį t 
adreso pakeitimą: naujasis 
Lithuanian Mercy Lift 
adresas yra: P.O. Box 88, Pa
los Heights, Illinois, 60463; 
tel. 708-448-6173; fax. 708- 
388-2059.

Lietuvių fondo metinio va
jaus užbaigimo pokylis įvyks 
lapkričio 7 d., Pasaulio lietu
vių centre, 14911 127th St., 
Lemont, IL, 60439. Kokteiliai 
ir pasisvečiavimas 6:30 v.v., o 
vakarienė 7:30 vai. Šokiams 
gros Roberto Raudžio vado
vaujamas „Nemuno” orkes
tras. Vakarienės kaina, įskai
tant ir gėrimus, 35 dol. asme
niui, studentams 25 dol. Va
jaus metu į LF įstoję nauji na
riai ar padidinusieji savo įna
šus, gauna vieną bilietą už 
kiekvieną šimtą dolerių veltui. 
Stalus ar pavienius bilietus 
prašoma rezevuoti telefonu 
(630) 257-1616 kasdien, išsky
rus savaitgalius, nuo 9 vai. 
ryto iki 5 vai. popiet. Čekius 
rašyti Lithuanian Foundation, 
Ine. vardu ir siųsti aukščiau 
nurodytu adresu.

89-jame metiniame „Draugo” pokylyje — Laima Šalčiuvienė, Vytautas Badaras, Dalia Badarienė ir dr. Algis 
Norvilą. Nuotr. Jomo Kuprio

Tik pagalvokite: pirmasis 
100 naujų prenumeratorių, 
gyvenančių JAV, gali užsi
sakyti visiems metams „Drau
gą” už 60 dol.! (Paprastai pre
numerata yra 95 dol. me
tams). Tą galima pasiūlyti su 
JAV LB Kultūros tarybos, Lie
tuvių fondo ir „Draugo” ad
ministracijos pagalba. Pasi
naudokite proga.

Gražina Musteikienė, Ne
priklausomos Lietuvos kariuo
menės brigados generolo naš
lė, gyvenanti Oak Lawn, IL, 
š.m. rugsėjo 26 d, gimtadienio 
proga buvo pasveikinta būrio 
kaimynių ir draugių. Viešnios 
buvo maloniai priimtos ir pa
vaišintos. Sukaktuvininkei pa
linkėta ilgiausių ir sveikiausių 
metų. Garbaus amžiaus sulau
kusi G. Musteikienė tebėra 
guvi, daug skaito, domisi vie
tos ir gyvenimu Lietuvoje, 
džiaugiasi jos kultūriniais pa
siekimais ir demokratėjimo 
raida.

Filatelijos ir numizmati
kos paroda „LITHPAX 
XXVII”, ruošiama Filatelistų 
draugijos „Lietuva”, Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejuje 
vyks š.m. spalio 23-25 d. Bus 
daug įdomių rodinių. Visi 
kviečiami parodą aplankyti

Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinių kapų sklypų savi
ninkų draugijos metinis 
susirinkimas š. m. spalio 25 
d., sekmadienį, 2 vai. p.p. vyks 
Čikagoje, Gage parko Field- 
house auditorijoje, esančioje 
prie 55 gatvės ir Western Avė. 
sankryžos. Visi draugijos na
riai ir kapinėmis susirūpinusi 
visuomenė kviečiama dalyvau
ti.

Minint spalio 9 d. — Lie
tuvos sostinės Vilniaus nete
kimą, š.m. spalio 11 d., sekma
dienį, 10 vai. ryte, T. jėzuitų 
koplyčioje bus aukojamos šv. 
Mišios už visus kovojusius ir 
žuvusius dėl sostinės Vil
niaus. Vilniaus Krašto lietu
vių sąjungos Čikagos skyriaus 
valdyba kviečia skyriaus na
rius ir lietuvių visuomenę pa
maldose dalyvauti ir pagerbti 
žuvusiųjų atminimą.

Į Pedagoginį lituanisti
kos institutą galima įstoti bet 
kokiu laiku. Negalintieji at
vykti į šeštadienių paskaitas 
Jaunimo centre Čikagoje, gali 
studįjuoti neakivaizdiniu bū
du. Svarbu žinoti ir tėvams ir 
jaunimui, kad daugelis uni
versitetų duoda užskaitus už 
PLI dėstytus dalykus. Infor
macijai skambinti tel. (773) 
847 - 1693.

Vilnietės dailininkės Liu
cijos Kryževičienės mono
tipijų parodos atidarymas 
Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje vyks š.m. spalio 30 
d. 7 vai. vak. (ne spalio 9 d., 
kaip anksčiau buvo numaty
ta). Visi kviečiami parodos 
atidaryme dalyvauti.

FOTOMENININKAS ALGIMANTAS 
KEZYS JAU LIETUVOJE

Judrusis fotomenininkas, 
knygų leidėjas ir parodų ruo
šėjas Algimantas Kezys, gyve
nantis Čikagos vakariniame 
priemiestyje, Stickney, rugsė
jo 29 d. pajudėjo į Lietuvą, kur 
išbus visą spalio mėnesį.

Kaip ir kiekvienais metais 
— nuo 1995-jų, jis ir šį kartą 
išvažiavo ne tuščiomis ranko
mis. Išsivežė daug savo foto 
kūrinių, nes Lietuvoje šį kartą 
išstatys dvi skirtingas paro
das.

Pirmoji iš jų jau atidaryta 
spalio 2 d. Šiauliuose. Po to 
bus pagrindinė paroda Vil
niaus „Vartų” galerijoje (ati
darymas įvyks spalio 6 d.). Vė
liau čikagietis vyks į Kauną, 
kur Maironio literatūros mu
ziejuje vyks jo kūrybos prista
tymas. Viešnagės1 pabaigoje — 
spalio 28 d. — buš surengta A. 
Kezio darbų paroda Panevė
žyje. Beje, spalio 28 d. čia bus 
paminėtas A. Kezio 70-me- 
tis. Sis darbštusis fotomeni
ninkas ir kitų sričių darbuoto
jas yra gimęs 1928 m. spalio 
28 d. Vištytyje, po to kurį lai
ką gyveno kitame Suvalkijos 
mieste — Kybartuose (prieš 
pasitraukiant į Vakarus jam 
dar yra tekę gyVenti ir Vil
niuje).

Paprastai A. Kezys su pa
rodomis Lietuvon išsirengdavo 
vasarą. Ir tik šį kartą į tėvynę 
jis pajudėjo rudenį.

Reikėtų paminėti, kad pir
mą kartą į savo tėvynę, po ilgo 
nebuvimo, jis buvo nuvykęs 
dar vadinamais „tarybiniais” 
laikais — 1985-siais. Kadangi 
tuomet jam ten buvo varžoma 
fotografuoti, tai, grįžęs iš šios 
viešnagės, A. Kezys išleido 
vaizdų knygą su iškalbingais 
parašais anglų kalba „Lithua
nian Through the Wall” (,Lie
tuva pro sieną”). Ši knyga tuo
metinės Lietuvos valdžios bu
vo uždrausta tėvynėje, o jos 
autorius iki komunistinės sis
temos subyrėjimo ten nebuvo 
daugiau įsileistas.

Prieš pat A. Kezio išvykimą 
Lietuvon spėta išspausdinti 
vieną iš didžiausiųjų ir sva
riausiųjų jo knygų, kuri vadi
nasi „Būties fragmentai”. Taip 
pat suspėta pristatyti šį retą 
leidinį amerikiečių visuome
nei. Pristatymas vyko rugsėjo 
25 d. vakare „Borders Book” 
knygų parduotuvėje, Orland 
Park, IL. Čia apie knygą kal

Diskusijų „Tautiškumas ar kosmopolitizmas” dalyviai Lietuvių fronto bičiulių studijų savaitėje Dainavoje. Iš 
kairės: dr. V. Kerelytė, D.Karužaitė, A. Girnius, A. Cvekelis. Nuotr. J. Baužio

bėjo pats autorius, o po to gra
žus būrys lietuvių fotomeno 
mėgėjų ir A. Kezio gerbėjų su
sitiko išgerti kavutę ir pa
bendrauti A. Kezio „Galerijos” 
patalpose.

Apie šią knygą reikėtų daug 
rašyti, nes ji yra įdomi ne tik 
vaizdine medžiaga, bet ir savo 
tekstu, kuris kai kam, be abe
jo, atrodys kontraversiškas ir 
galbūt sukels nemaža disku
sijų mūsų tautiečių tarpe.

„Būties fragmentai” yra 
stambi, 158 didelio formato 
puslapių knyga. Ją maketavo, 
tekstus rašė Algimantas Ke
zys, redagavo Giedra Subačie- 
nė, o viršelį piešė David C. 
Vargas. Ją spausdino Graphic 
Communication Services, Ine. 
spaustuvė Čikagoje. Knygą 
galite įsigyti „Galerijoje”, 4317 
So. Wisconsin Avė., Stickney, 
IL 60402.

Kaip jau minėta, A. Kezys 
savo 70-jį gimtadienį sutiks 
Lietuvoje. Tačiau ir čikagie
čiai šią sukaktį ruošiasi pa
minėti lapkričio 7 d. Bočių me
nėje Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte, rengiamoje gimta
dienio puotoje.

Ed. Šulaitis

MENO MOKYKLĖLĖ IŠ ARTI IR TOLI

Rugsėjo 17 d. Lemonte, Pa
saulio lietuvių centre, įvyko 
iškilmingas Meno mokyklėlės 
metų atidarymas.

Moksleivių, tėvų ir mokytojų 
pasveikinti atvyko JAV LB 
švietimo tarybos pirmininkė 
Regina Kučienė. Ji pasidžiau
gė tokiu puikiu sumanymu 
įkurti estetinio lavinimo cent
rą Meno mokyklėlę, ir palin
kėjo geros kloties, organizuo
jant tolesnę veiklą.

Pal. Jurgio Matulaičio misi
jos kapelionas kun. Algirdas 
Paliokas, prisidėjęs prie svei
kinimų, pridūrė, kad su Dievo 
žodžiu pradėję veiklą, galime 
tikėtis sėkmės.

Už šiltus žodžius ir gerus 
linkėjimus padėkojo Meno mo
kyklėlės įkūrėja Ligija Taut
kuvienė. Dėstytoja Daiva 
Kimtytė pagrojo kanklėmis 
keletą kūrinių. Įvyko trumpos 
baleto ir pramoginių šokių 
pamokos.

Rugsėjo 24 dieną jau dirbo 
keturios pedagogės: kanklė
mis groti mokė D. Kimtytė, į 
dailės klasę susirinkusius

vaikus mokė Daiva Karužaitė, 
baleto mokė Angelė Paulai- 
tienė, o pramoginių šokių — 
Ligįja Tautkuvienė.

Kol kas neturime gitaros 
mokytojo, nes žadėjusieji dirb
ti kartu, šiandien jau nebega 
Ii. Ieškome norinčių perteikti 
savo žinias vaikams, paaug
liams. Ieškome idealistų ir en
tuziastų, nes be šių savybių 
mokyklėlė neatsirastų ir ne
egzistuotų.

Ateityje numatoma plėsti 
mokyklėlės veiklą — atsiras 
fortepijono, dainavimo, smui
ko klasės.

Pati didžiausia problema 
yra mokymo reikmenų įsigi
jimas . Labai norime atgaivin
ti kankliavimą. Turime pui
kią, jau gerai pažįstamą ne tik 
Čikagoje, dėstytoją Daivą 
Kimtytę ir jaunimo norinčio 
kankliuoti, bet... neturime 
kanklių. Jau vyksta pokalbiai 
su Lietuva dėl kanklių bei 
skuduči ų įsigijimo. Kol kas 
vienas kankles skolina pati 
dėstytoja ir mokslo metams 
paskolino Lidija Ringienė. 
Būtų nuostabu, jei JAV lietu
vių tarpe vėl suskambėtų liau
dies instrumentų muzika. Šių 
instrumentų įsigijimui vilia
mės Lietuvių fondo paramos.

Tačiau laikas nelaukia, 
kankliuoti reikia šiandien. 
Kreipiuosi į visuomenę — pa
aukokite, paskolinkite, pado
vanokite mokyklėlei, kad ir se
nas kankles. Juk kanklių mu
zika skambėjo prieš dešimt
mečius Čikagoje! Tuo jūs pa
laikytumėte mūsų lietuvišką 
veiklą. Skambinkite tel. vaka
rais (630) 690-4051.

Registracija į mokyklėlę tę
siasi kiekvieną ketvirtadienį 
6:15 v.v. Pamokėlių pradžia — 
6:30 v.v. Laukiame.

L.T.

„Moters savaitgalis” pra
sidės spalio 17 dieną, šešta
dienį, 9 val.r. „Bočių menėje”. 
Spalio 18 d., 12 vai. p.p. Pa
saulio lietuvių centro didžio
joje salėje pietūs ir užbai
giamoji paskaita. PLC rengi
nių komitetas kviečia visuo
menę gausiai dalyvauti.

LIETUVAITĖS 
PROJEKTAS JAU

ĮVYKDYTAS
New Buffalo kurortinis 

miestas įsikūrė neramaus Mi- 
chigan ežero pakrantėje. Mies
te ir jo apylinkėse gyvena lie
tuviai - vieni nuolat, kiti tik 
vasarą. Prieš pusantrų metų 
New Buffalo miesto taryba 
paskelbė architektams kon
kursą - suprojektuoti naują 
New Buffalo City Hali pasta
tą, skirtą miesto administraci
jos tarnybai. Paskelbtame 
konkurse savo projektus siūlė 
11 architektų. Miesto taryba, 
susipažinusi su konkurse da
lyvaujančių architektų pasiū
lymais, nusprendė, kad kon
kurso laimėtojas yra archi
tektės Neringos Peseckaitės 
sukurtas City Hali pastato 
projektas. Pastato statyba už
truko apie vienerius metus. 
Šiandien pastatas jau pastaty
tas. Spalio 4 d., sekmadienį, 1 
vai. p.p. Michigan valstijos lai
ku, New Buffalo miesto admi
nistracija suruošė viešą naujo 
City Hali pastato 224 West

Buffalo st. atidarymo ceremo
niją.

V.P.

DAINIUS KEPENIS 
DALYVAUS ČIKAGOS 

MARATONE

I šį sekmadienį Čikagoje vyk
siančiame maratone bėgs ir 
svečias iš Lietuvos Dainius 
Kepenis, Palangos sveikatos 
mokyklos direktorius ir Lietu
vos Sveikuolių sąjungos prezi
dentas. Jis 1989 m. dalyvavo 
New Yorko maratone ir 1996 
m. Bostono maratone. Linki
me jam sėkmės Čikagos mara
tone. Čikagoje jis viešės iki 
spalio 17 d. Su juo susisiekti 
galima tel. 708-524-8000.

KLEBONO
ALFREDO ŽEMEIKIO 

JUBILIEJUI ARTĖJANT

Kun. Alfredo Žemeikio, Šv.
Petro ir Povilo R.C., pirmos 
lietuvių bažnyčios New Jersey 
valstijoje klebono 35-rių metų 
kunigystės jubiliejus bus iškil
mingai paminėtas spalio 18 d., 
sekmadienį, 12-tą vai. p.p. šv. 
Mišiomis. Mišias koncelebruos 
jubiliatas su kitais kunigais. 
Mišių metu giedos solistės An
gelė Kiaušaitė ir Gina Liana. 
Julius Veblaitis smuikuos. Ta 
pačia proga giedos bažnyčios 
choras, vadovaujamas Eric • 
Haughton.

Tuoj po pamaldų parapijie
čiai ir svečiai rinksis į parapi
jos svetainę pietums. Bus ir 
meninė dalis. Solistės Angelė 
Kiaušautė ir Gina Liana džiu
gins visus solo dainomis, paly
dint kompozitoriui Eric 
Haughton. Visi parapijiečiai ir 
draugai linki klebonui Žemei- 
kiui geros sveikatos ir dar 
daug metų būti kartu su mu
mis.

SKELBI M Al

• „Aukso Gija” koncerto pro
gramą atliks solistai Virgili
jus Noreika ir Audronė Gai- 
žiūnienė. Jiems akompanuos 
Povilas Jaraminas. Koncertą 
rengia „Saulutė”, Lietuvos 
vaikų globos būrelis, ir kviečia 
visus į Jaunimo centrą, spalio 
25 d„ sekmadienį, 3:00 vai. 
p.p.

(sk)
• Vykdydami a.a. Myko
lo Jagaičio norą, Klai
pėdos universitetui aukojo 
šie asmenys: D. ir E. Stukai, 
A. Sandargienė, N. ir O. 
Kreivėnai, M. Šarauskienė, 
A. Monkienė, O. ir N. Kara- 
šos, N. Subačius, P. Damijo
naitis, J. ir K. Barimas, B. 
Pūkelevičiūtė, A. ir D. Šilba- 
joriai, S. ir V. Leveckai.

Iš viso surinkta $170.00. 
Našlė Amalija Jagutienė 
padidino auką iki $10,000 
Auka pasiųsta Jagučių vardu 
Klaipėdos universitetui, stu
dentų fondui.

(sk)
• Lithuanian Mercy Lift 
nuoširdžiai dėkoja Grasildai 
ir Gyčiui Petkams už $300 
auką, kuri buvo įteikta LML 
metinio pokylio proga. Mirus 
Grasildos Petkienės mamytei, 
jie negalėjo dalyvauti pokilyje 
šiais metais. Lithuanian Mer
cy Lift reiškia gilią užuojautą 
šeimai.

(sk)
• Aa. Mike Žiedelio atmini
mui, buvo paaukota $145 Lith
uanian Mercy Lift. Nuoširdžiai 
dėkojame p. Albert Brazauski 
gyv. Saratoga, Califomia, kuris 
atsiuntė auką

(sk)
• Namams pirkti pasko

los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 
Tel. (773) 847-7747.

(sk.)




