
S117 P4 GKATIS 
THE lIBkAkY OF COMGfiESS 
REFEHErtCE BEPASTMEifl 
SERIALS 1.-IV1SION 
W«SHINGrON DC 20025 

2-CL 

2ND CLASS THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY 

IŠEIVIJOS LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TELEFONAS (312) 585-9500 
TELEFAKSAS (312) 585-8284 

Vol. LXXXIV Kaina 35 c. KETVIRTADIENIS - THURSDAY, RUGSĖJIS - SEPTEMBER 30,1993 Nr. 188 

Žinios iš Lietuvos — Elta 

Susikūrė nauja LDDP 
atskala 

Vilnius, rugsėjo 29 d. (Elta) 
— „Nesame jokie ultrakairieji, 
esame žmonės, norintys, kad 
būtų poslinkių praktinėje veik
loje, kad gyvenimo lygis praga
rišku greičiu nesiristų nuo 
kalno", taip naujai sukurtą 
grupę Seimo LDDP frakcijoje 
apibūdino Arvydas Ivaškevi
čius. 

Sąlyginiai pavadinta LDDP 
programos grupė kol kas vieni
ja 21 asmenį, daugiausia visi jie 
į Seimą buvo išrinkti periferi
joje. Grupės pareiškime pažy
mima, kad ji buvo įkurta todėl, 
kad negalima likti pasyviais 
stebėtojais ir matyti, kaip blo
gėja žmonių gyvenimas. 

„LDDP frakcija vis labiau 
tolsta nuo skelbtų politinių 
idėjų, partijos rinkiminės prog
ramos. Šio proceso jau negalima 
sustabdyti tuščiais ginčais ir pa-
reiškimingomis priesaikomis. 
Reikalinga ryžtinga politinė ir Į 
organizacinė veikla", pažymima ' 
naujai įkurtos grupės Seimo 
LDDP frakcijoje pareiškime. 

Socialdemokratai kritikuoja 
valdžią 

Socialdemokratai nepasitiki 
LDDP vykdoma politika ir jos 
vyriausybe, komentuodamas so
cialdemokratų partijos priimtą 
memorandumą, pažymėjo So
cialdemokratų partijos pirmi
ninko pavaduotojas Vytenis 
Andriukaitis. Prie šios išvados 
prieita po to, kai vyriausybė 
neatsiliepė į dar liepos mėnesį 
socialdemokratų išplatintą pa
reiškimą, reikalaujantį iki rug
sėjo pateikti pramonės pertvar
kymo projektą. 

„Ši pertvarka galėtų stabdyti 
nedarbą, be to negalima svars
tyti ir ateinančių metų biudžeto. 
Lietuvos politinė ir ekonominė 
perspektyva lieka neaiški, 
valdžia neturi sverto veikti eko
nomine ir socialinę politiką", 
pasakė V. Andriukaitis. 

Atsistatydino Nacionalinio 
saugumo komiteto 

pirmininkas 

Rugsėjo 27 d. Seimo Naciona
linio saugumo komiteto posėdy
je iš savo pareigų atsistatydino 
komiteto pirmininkas Gediminas 
Kirkilas. Jo pareigas pavesta 
eiti pirmininko pavaduotojui 
Vytautui Petkevičiui. 

Praėjusią savaitę dalis Seimo 
Nacionalio saugumo komiteto 
narių pasirašė pareiškimą dėl 
Gedimino Kirkilo elgesio ir 
įteikė jį Seimo pirmininkui 
Česlovui Juršėnui. Jame Gedi
minas Kirkilas buvo kaltina
mas turįs stambių valiutinių 
skolų. 

LDDP frakcijos uždarame po
sėdyje buvo kalbama, kad Gedi
minas Kirkilas paėmė stambią 
sumą Vokietijos markių iš A. 
Klimaičio žmonos už pažadą 
išgelbėti jį nuo kalėjimo. Pats G. 
Kirkilas neigė gavęs už tai atly
ginimą: raštą prokuratūrai jis 
pasirašė, bet tai buvo „kolekty
vinis partijos sprendimas". 

G. Kirkilas siejamas ir su 
„Express" banko, kuriame dir
ba jo giminės, įkūrimu. LDDP 
frakcija nutarė tai ištirti. 

Frakcijos posėdyje Gediminas 
Kirkilas patvirtino, kad netru
kus atsistatydins iš Seimo Na
cionalinio saugumo komiteto 
pirmininko, galbūt ir iš LDDP 
pirmininko pavadutojo pareigų. 

Parengtas turto deklaravimo 
įstatymas valdžios 

pareigūnams 

Laikiną Lietuvos valstybės 
pareigūnų ir tarnautojų turto 
ir pajamų deklaravimo įstatymo 
projektą parengė Seimo opozici
ja. Priėmus šį įstatymą, Lietu
vos prezidentas, Seimo ir vy
riausybės nariai, Konstitucinio, 
Aukščiausiojo ir žemesniųjų 
teismų teisėjai, visi prezidento, 
Seimo ir vyriausybės skirti 
pareigūnai, savivaldybių tarybų 
nariai, prokurorai ir tardytojai 
privalės pateikti pajamų ir tur
to deklaracijas. 

Deklaruoti savo pajamas tu
rės prezidento bei vyriausybės 
patarėjai ir valstybės konsul
tantai, ministerijų padalinių 
vadovai ir jų pavaduotojai, 
valstybinių įmonių ir organi
zacijų vadovai bei jų pavaduo
tojai. 

Įstatymo projekte siūloma, 
kad pareigūnai, jų sutuoktiniai, 
kartu gyvenantys vaikai ir tė
vai deklaruotų visą savo turtą, 
per kalendorinius metus gautas 
pajamas akcijomis, vertybiniais 
popieriais, pinigais ir natūra, 
taip pat dovanas, kurių vertė 
didesnė kaip 100 litų. Infor
macija apie prezidento, vyriau
sybės ir Seimo narių pajamas 
turėtų būti persiųsta į Seimo 
Etikos ir procedūrTį komisiją, ji 
bus skelbiama ir visuomenei. 

Rusijos naftos įmonė ir 
toliau bendradarb iaus su 

Lietuvos įmone 

Rugsėjo 27 d. Lietuvos ener
getikos ministras Algimantas 
Stasiukynas ir Rusijos įmonės 
Lucoil generalinis direktorius 
Vagid Alegperov pasirašė toli
mesnio bendradarbiavimo keti
nimų protokolą. 

Šio dokumento turinys mažai 
kuo skiriasi nuo pernykščio 
susi tar imo. Lucoil ket ins 
nuomoti Mažeikių naftos įmo
nės pajėgumus 6 milijonams 
tonų naftos per metus perdirbti. 
Tokio kiekio pakanka, kad Ma
žeikių įmonė būtų nuolat aprū
pinta darbu. 

Pagal ketinimų protokolą 
Naftos įmonės pajėgumą yra 
numatoma nuomoti iki 1998 m. 
sausio 1 dienos. Kasmet bus pa
sirašomos atitinkamos sutartys. 

Susitikime su Lietuvos vy
riausybės, Energetikos minis
terijos ir valstybinės įmonės 
Nafta vadovais V. Alegperov 
pažymėjo, kad Lucoil yra sunte-
resuota didelę dalį naftos 
produktų parduoti Lietuvoje. 
Tai būtų pigiau abiems pusėms. 
Pritarta premjero Adolfo Šle
ževičiaus siūlymui, įsteigus 
bendrą įmonę, statyti Lucoil 
degalines. Jos galėtų konku
ruoti su „Nešte" ir kitų firmų 
degalinėmis. Lucoil neatmeta 
galimybės bendradarbiauti ir 
tiesiant vamzdyną iš Mažeikių 
į Klaipėdą, statant, o vėliau ir 
eksploatuojant naftos termina
lą. 

Pasak energetikos ministro 
Algimanto Stasiukyno, bend
radarbiavimo su šiais partne
riais nauda akivaizdi iš šių 
metų pavyzdžio: Lietuva tapo 
viena iš nedaugelio buvusios 
Sovietų Sąjungos valstybių, 
kuriai jau neaktuali apsirū
pinimo naftos produktais prob 
lema. 

Prezidentas Boris Jelcinas žymiai sustiprino sargybą aplink parlamento 
rūmus, pasiųsdamas kelis šimtus kareivių, su vandens sunk' ežimiais ir 
spygliuotomis vielomis, bei raitų policininkų. Iš geltono šarvuoč o per gatvę 
nuo parlamento rūmų, kur užsibarikadavę apie 230 Jelcino priešininkų, 
policijos pareigūnai per garsiakalbius reikalavo, kad parlamento nariai išeitų 
ir pasiduotų. Nors apsuptis sukūrė vaizdą, kad ruošiamasi puolimui, jokio 
puolimo dar nebuvo ir Kremliaus pareigūnai žada, kad nebus. Mažų susi
rėmimų tarp policijos ir sargybinių ir parlamentą palaikančių den onstruotojų 
tačiau buvo keli. 

Vakarai nori santūriau daryti 
JT intervencijas 

New Yorkas, rugsėjo 28 d. 
(NYD - Jungtinių Tautų Gene
ralinės Asamblėjos 48-osios sesi
jos atidaryme kalbėjo ir įvairių 
kitų šalių atstovai, jų tarpe ir 
Rusijos užsienio minis tras 
Andrėj Kozyrev. Sakydamas, 
jog etninių neramumų grėsmė 
šiandien „yra nemažesnė kaip 
branduolinio karo grėsmė 
praeityje", jis prašė, kad Jung
tinės Tautos praplėstų taikos 
siekimo ir taikos palaikymo 
veiklą, ypač buvusiose Sovietų 
Sąjungos šalyse. 

Pagrindiniai A. Kozyrevo 
argumentai buvo priešpriešingi 
JAV prezidento Bill Clinton 
tezei ir Didžiosios Britanijos 
užsienio sekretoriaus Douglas 
Hurd vedamai minčiai jų pasa
kytose kalbose, kuriose jie 
ragino santūrumą, Jungtinėms 
Tautoms darant įsipareigojimus 
įvairiose šalyse. „Bergždžia įsi
vaizduoti, kad galime uždėti 
taiką ir teisingumą kiekvienam 
neramumui ar ginčui, vykstan
čiam už mūsų šalių ribų", 
kalbėjo Douglas Hurd Jung
tinėse Tautose antradienį. 

J T bėdos auga Bosnijoje 

Šie pareiškimai buvo daromi 
kaip tik tuo laiku, kai JAV 
ieško būdų pasitraukti iš 
Somalijos. o JT taikos palai
kymo darbą Bosnijoje ir Her-
zegovinoje smukdo naujos bė
dos. 

Kroatijos prezidentas Franjo 
Tudjman antradienio rytą JT 
Saugumo Taryboje pasakė, jog 
jis nori, kad Jungtinių Tautų 
taikos palaikymo daliniai iš
vyktų iš Kroatijos iki lapkričio 
20 d., nebent jie pažadės 
nuginkluoti serbų sukilėlius — 
jėga, jei reikia. Bet šalys, 
duodančios dalinių Jungtinių 
Tautų taikos palaikymo pajė
goms, neleidžia jėga vykdyti 
nuginklavimo. 

Tuo tarpu neaišku, ar Bosni- j 
jos parlamentas pri ims ar atmes '•• 
naujausią tarptautinį taikos 
sutarties projektą tam regionui. 
Diplomatai kalba, kad jei ir šis 
projektas būtų atmestas, gink
luotas konfliktas ir vėl paaš-
trėtų ir dar labiau .susikompli
kuotų kroatų ir serbų konflik
tas, besivystantis Kroatijoje. 

Rusija nori daugiau J T 
intervencijos 

Kalbėdamas Rusijos vardu, 
Rusijos užsienio ministras An
drėj Kozyrev kritikavo JT 
Saugumo Tarybą, kad ji nusi
gręžė nuo Afganistano ir Ango
los, kai tik jos nustojo buvusios 
Šaltojo karo žaidimo įkaitais. 
Jis vėl bandė išgauti Jungtinių 
Tautų pritarimą, kad Rusija 
pati galėtų daryti intervencijas 
įvairiuose neramumuose Nepri
klausomų Valstybių Sandrau
gos kraštuose. Jis sakė, kad JT 
turėtų padėti Maskvai išspręs
ti šiuos konfliktus. 

Vakara i nori mažiau J T 
intervencijų 

Didžiosios Britanijos užsienio 
ministras Douglas Hurd savo 
kalboje tęsė JAV prezidento Bill 
Clinton argumentą, kad JT turi 
atsargiau apsvarstyti įsiparei
gojimus taikos palaikymo ope
racijoms. Jis sake. kad reikia ' 
„aiškumo ir santūrumo, nusis-
ta tan t veiklos objektyvas", 
ragindamas, kad JT daugiau 
naudotų regionines organizaci
jas kaip NATO ir Europos Bend
riją Europoje. 

Prieš savo kalbą sušauktoje 
spaudos konferencijoje D. Hurd 
vėl pabrėžė galimybę nesutari
mo su JAV dėl planuojamų nau
jų taikos palaikymo dalinių 
Bosnijai ir Herzegovinai. 
Amerikai tvirtinant, jog savo 
dalinius siųs tik su sąlyga, kad 

Prez. Clinton priima 
Pabaltijo prezidentus 

New York, rugsėjo 27 d. 
(UPI) - JAV prezidentas Bill 
Clinton pirmadienį susitiko su 
trijų Pabaltijo šalių vadais ir pa
žadėjo, kad JAV pasirūpins, kad 
greitai būtų pravestas 50 mili
jonų dol. pagalbos teikiantis 
Baltic-American Enterprise fon
das, kurio tikslas yra padėti 
smulkiems verslininkams įsi
kurti Pabaltijo šalyse. 

Baltųjų rūmų spaudos sekre
torė Dee Dee Myers pasakė pre
zidentams Algirdui Brazauskui, 
Guntis Ulmanis ir Lennart 
Meri, kad JAV „labai domisi 
glaudžių santykių kūrimu" su 
Pabaltijo šalimis. 

Prezidentas Clinton taip pat 
pažymėjo, jog JAV yra numačiu
sios Rusijoje pastatyti tarp 5,000 
ir 7,000 butų iš Estijos ir Lat
vijos išvykstantiems Rusijos 
kariškiams. Prezidentas ir šia 
proga vėl pakartojo JAV stiprią 
paramą likusių Rusijos dalinių < 
„ankstyvam, besąlyginiam ir 
greitam išvedimui" iš Latvijos 
bei Estijos. 

Pirmą kartą susitikdamas su 
Pabaltijo šalių vadais, prez. Bill 
Clinton jiems pasakė, kad įvai
riuose susitikimuose su Rusijos 
Federacijos vadais jis yra kėlęs 
kariuomenės išvedimo iš Pabal
tijo klausimą. B. Clinton spau
dos sekretorė Myers pasakė, jog 
JAV žada „padėti visoms pu
sėms, kad būtų puoselėjamas 
draugiškas sprendimas kariuo
menės išvedimo klausimui". 

Be to, Dee Dee Myers pasakė, 
kad prez. Clinton pasikalbėjime 
su Pabaltijo prezidentais iškė
lė Rusijos valdžios rūpesčius 
apie Latvijoje ir Estijoje gy
venančių rusų traktavimą, bet 
pastebėjo, kad tarptautinių 
organizacijų stebėtojai nerado, 
kad žmogaus teisės būtų pažei
džiamos jų šalyse. 

„Prezidentas išreiškė viltį, 
kad bus galima rasti praktiškus 
sprendimus šiuo kebliu klausi
mu", pažymėjo Baltųjų rūmų 
spaudos sekretorė Dee Dee 
Mvers. 

Prez. Brazauskas 
kalbėjo Jungtinėse 

Tautose 

Mažiau valstybinių 
įmonių bus 

parduodama už valiutą 
Vilnius, rugsėjo 23 d. — 

Valstybinių įmonių, numatomų 
parduoti už laisvai konvertuoja
mą valiutą, sąrašas sutrumpė
jo dviem trečdaliais — nuo 120 
iki 44. Sąraše daugiausia liko 
viešbučiai. Didžiausias Mari
jampolės viešbutis „Sūduva" 
parduotas už 500,000 dolerių. 
Visi keturi Lietuvos cukraus 
fabrikai, Panevėžio televizorių 
gamykla „Ekranas" ir „Linas", 
„Utenos trikotažas, nebebus 
parduodami. Vyriausybė nu
sprendė parduoti tik tuos objek
tus, kurie galėtų būti nupirkti 
iš karto, nes kai kurių varžy
tynės buvo skelbiamos net sep
tynis kartus. 

Vilnius, rugsėjo 29 d. (Elta) -
Antradieni, rugsėjo 28 d. Lietu
vos prezidentas Algirdas Bra
zauskas pasakė kalbą Jungtinių 
Tautų Generalinei asamblėjai. 
Pradžioje prezidentas kalbėjo 
apie Lietuvos sampratą apie 
savo vietą pasaulio šalių bendri
joje ir savo geografiniame re
gione, kur Lietuva nori taikiai 
bendradarbiauti ir sugyventi su 
visais kaimynais. 

Kaimyninių šalių 
demil i tar izavimas 

Prezidentas kalbėjo: „Lietuva 
kaip ir kitos valstybės, ieško 
savo vietos naujajame Europos 
žemėlapyje. Mes savo žvilgsnį 
kreipiame į glaudesnį Baltijos 
jūros regiono valstybių bendra
darbiavimą. Svarbus tokio 
bendradarbiavimo ir Lietuvos 
santykių su Rusija aspektas — 
mūsų ryšiai su Kaliningrado 
sritimi. Lietuvos, kaip ir, matyt, 
kitų regiono valstybių, intere
sas yra laipsniškas šios srities 
demilitarizavimas, vystantis jo
je laisvos prekybos zonai, didė
jant tarptautinių organizacijų, 
ypač Europos Bendrij6s,' įtakai. 
Perspektyvoje Baltijos jūros 
pakrantės turėtų būti laisvos 
nuo ginklų". ... 

Lietuva ve r t ina ta rp tau t inę 
p a r a m ą 

Prezidentas iš JT tribūnos 
taip pat išreiškė padėką Jung
tinėms Tautoms bei Vakarų 
šalims už kritiškai -varbią 
paramą okupanto kariuomenės 
išvedimo atžvilgiu. 

„Nepaisant mus skiriančių di
delių atstumų. Lietuvai ypa
tingą reikšmę turėjo ir turės 
santykiai su Jungtinėmis Ame
rikos Valstijomis. Mes dėkingi 
joms už ilgus dešimtmečius nuo
sekliai vykdytą Lietuvos inkor
poracijos į Sovietų Sąjungą ne
pripažinimo politiką. Mūsų 
valstybes riša gausi lietuviška 
išeivija, atradusi prieglobstį 
naujajame žemyne".... 

„Mes kreipiamės į Jungtines 
Tautas, prašydami paramos gi
nant mažųjų valstybių intere
sus. Vis labiau integruoto 
pasaulio ateitis — demokratija 
ir laisvų tautų įvairovė. Tarp
tautinė bendrija turėtų būti 
pasiruošusi, jeigu reikia, jėga 
ginti ir nedidelių, ir visai mažų 
tautų suverenitetą". Ta proga 
prezidentas atskirai dėkojo 
šalims, rėmusioms Lietuvos sie
kius, taip pat ir JT generali-

— New Yorke susitikę su 
JAV prez. Bill Clinton Pabaltijo 
šalių prezidentai įteikė visų 
trijų pasirašytą laišką, kad 
nebūtų nutraukiamos Laisvos 
Europos/Laisvės radijo trans
liacijos į jų šalis. 

jiems vadovaus NATO, Britani
jos užsienio ministras gynė 
Britanijos ir Prancūzijos pa
žiūrą, kad nauji daliniai turi 
būti pavaldūs Jungtinėms Tau
toms ir už juo9 turi sumokėti 
visi JT nariai. 

v 

Žmonės reikalauja 
kompensuoti 

santaupas 
Vilnius, rugsėjo 27 d. — 

Beveik 300,000 Lietuvos pilie
čių pasirašė dokumentą, kuria 
me jie pasisakė remia įstatymą 
„Dėl gyventojų santaupų kom
pensavimo ir akcijų (pajų) vertės 
atstatymo", kurį parengė Tė 
vynės Sąjunga (Lietuvos kon
servatoriai). Projektą su para 
šais rugsėjo 23 d. Seimo pir
mininkui į teikė Gediminas 
Vagnorius. Parašus prireikė 
rinkti, kadangi kitaip jstatymo 
projektas būtų ignoruojamas. 
Dabar parašų pririnkta tiek. 
kad būtų galima skelbti refe
rendumą dėl santaupų indeksa
vimo. 

niam sekretoriui Boutros-Ghali 
ir kitiems JT pareigūnams. 

„Didelė valstybė taikiai, ne
keldama ultimatyvių reikalavi
mų ir sąlygų, išvedė savo 
kariuomenę iš mažos. Aki
vaizdu, kad pasaulis gyvena 
naujame laikotarpyje. Lietuva 
ir Rusija, nepaisant paskutinį 
momentą iškilusių nesutarimų, 
ramios ir išlaikytos diplomati
jos dėka šiuo principiniu klau
simu sugebėjo susitarti.... Dabar 
mūsų valstybių santykiuose at
verčiamas naujas, švarus 
puslapis. Žinoma, Lietuvos 
derybų su Rusija dienotvarkėje 
ir toliau lieka žalos, padarytos 
okupacijos metais, atlyginimo 
klausimai".... 

Bet reikia ir finansinės 
pagalbos 

„Jaučiame pasaulio bendrijos 
dėmesį ir paramą, tačiau to aiš
kiai nepakanka. Ir autoritetin
giausios tarptautinės organiza
cijos stokoja, mūsų manymu, 
veiksmų derinimo bei inicia
tyvos efektyvesnei pagalbai. 
Mes kartais pajuntame aukštą 
gyvenimo lygį pasiekusių indus
trinių valstybių izoliacionisti-
nes tendencijas, siekį atsiriboti 
nuo Rytų bei Vidurio Europos 
valstybių.... 

„Daugelyje postkomunistinių 
valstybių vis dar gaji praeities 
nostalgija, kai autoritarinė 
valstybė užtikrindavo minima
lias žmonių reikmes jų laisvės 
sąskaita. Laiku nesiimant bend
rų pastangų, tos pseudosocialis-
tinės praeities nostalgija, kai 
kurių valstybių vystymąsi gali 
nukreipti visiems nepageidau
tina linkme. 

..Jau kelerius metus ir Eu
ropoje, ir Naujajame Pasaulyje 
sklando ..Marshall plano" idėja, 
tačiau ji niekaip nemateriali
zuojama. O juk investicijos į 
Vidurio bei Rytų Europos šalis 
— turiu galvoje ne tik finansines 
— būtų tikrai investicijos į visų 
mūsų ateitį". 

Postkomunistinėms šalims 
reikia daugiau 

bendradarbiavimo 

„Lietuvai įstojus į Europos 
Tarybą, esu kėlęs mintį dėl post
komunistinių šalių vadovų susi
tikimo. Tokioje konferencijoje 
po Europos Tarybos ar kitos 
tarptautinės organizacijos vėlia
va būtų galima dalykiškai pasi
tarti, kaip lengviau persirgti gal 
ir neišvengiamomis jaunose 
valstybėse ir trapiose demo
kratijose nacionalinio egoizmo 
ir etnocentrizmo ligomis. Mums 
visiems postkomunistinėse šaly
se reikėtų kuo greičiau įsisa
vinti tą sudėtingą sugebėjimą 
bendradarbiauti tarp savęs ir su 
visu pasauliu, pasijusti pilna
verte demokratinės mūsų plane
tos bendrijos dalimi. Vakarų 
Europos valstybės mokėsi to 
sudėtingo bendravimo mokslo 
dešimtmečius. Mes tiek laiko 
neturime. Būtų labai svarbu, jei 
bendromis jėgomis sugebėtume 
tą laiką sutrumpinti". 

KALENDORIUS 

Rugsėjo 30 d.: Šv. Jeronimas, 
Sofija (Zofija). Žymantas. Gudrė. 

Spalio 1 d.: Šv. Teresė Kū
dikėlio Jėzaus; Remigijus, Ema
nuelis, Jonilė, Regimantas. 
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LIETUVIU TELKINIAI 

DETROIT, MI 

LIETUVOS VYČIŲ 
KELIONĖS REPORTAŽAS 

Reginos Juškaitės reportažas 
apie Lietuvos Vyčių kelionę 
Lietuvoje buvo perduotas per 
abi Detroito lietuviškas radijo 
valandėles. 24 detroitiečiai įsi
jungė į 114 vyčių grupe, vykusią 
susitikti su popiežium, tėvų ir 
senelių tėviškėje ir pažymėti 
Lietuvos Vyčių 80 metų veiklos 
jubiliejų. 

DIEVO APVAIZDOS 
PARAPIJOS ŠVENTĖJE 

Dievo Apvaizdos parapijos 
šventėje, minint 20-tąją sukaktį 
dabartinės bažnyčios pastatymo 
ir 85-tąją sukaktį nuo šios 
parapijos įsteigimo, rugsėjo 19 
dieną šv. Mišias aukojo vysk. 
Paulius Baltakis, klebonas kun. 
Viktoras Kriščiūnevičius ir 
kun. VValter Stanevich. Rugsėjo 
19 d. įvykusiame pokylyje 
dalyvavo vysk. Paulius Bal
takis, kleb. Viktoras Kriščiūne
vičius, buvęs klebonas kun. 
Michael Kundrot, Šv. Antano 
parapijos klebonas kun. Alfon
sas Babonas, kun. VValter 
Stanevich ir kun. Neffy. 

Petro parapijoje surinkta 100 
dolerių iš šešių aukotojų. Ben
drai surinkta 745 doleriai. Prie 
Dievo Apvaizdos parapijos 
aukos nebuvo renkamos. Taip 
pat Šv. Antano parapijos 
patalpose Robertas Boris rodė 
vaizdajuostę iš Lietuvos Vyčių 
kelionės po Lietuvą ir po
piežiaus sutikimą Lietuvoje. 
Pr ieš rodant vaizdajuostę, 
Regina Juškaitė ir Robert Boris 
klebonui kun. Alfonsui Babonui 
įteikė dovaną iš Lietuvos — 
Švenč. M. Marijos paveikslą ir 
rankšluostį su įaustu kryžiumi. 
Vaizdajuostės stebėti prisirinko 
pilnutėlė parapijos salė. 

LITIMPEX ATSTOVO 
PRANEŠIMAS LB 

APYLINKĖS RENGINYJE 

Dievo Apvaizdos Kultūros 
centre vyko Lietuvių Bend
ruomenės Detroito apylinkės 
metinė gegužinė po stogu. At
vyko gausus būrys apylinkės 
lietuvių pabendrauti ir pasi
vaišinti skaniais valgiais. Li-
timpex pirmininkas Zenonas 
Grigošaitis pranešė apie Li-
timpex banko veiklą. Svečią ly
dėjo Litimpex banko tarybos na
rys Saulius Anužis ir Michigan 
valstijoje Litimpex atstovas 
Viktoras Garbonkus. 
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Lietuvos versl ininkai Detroite. Iš k. — dr. Aleksandras Levinsonas — 
konsultantų k o m p a n i j o s d irektor ius Vi ln iu je , detroi t ie tė Audronė 
Tarnulynaitė-Lentz, ,.HR Strateg ies" kompanijos direktorė Vilniuje, Kauno 
. .Banga" kompanijos g a m i n i ų p a r d a v i m o sk. v i r š in inkas Alvydas 
Monkevičius ir Te l š ių . .Masčio" kompanijos gaminių pardavimo direktorius 
Rimantas Kaknevičius . 

Nuotr. J . U r b o n o 

PRADEDAMAS BALFO 
VAJUS 

Kun. Alfonsas Babonas, Balfo 
76-to skyriaus pirmininkas, ir 
sekretorius-iždininkas Vladas 
Staškus laiškais ir per radijo 
programas kreipėsi į Detroito ir 
apylinkių lietuvius: ,,Daugėja 
Dagalbos prašymų iš Lietuvos ir 
kitų vietų. Tie, kurie neturi 
giminių ir draugų, kreipiasi į 
mus. Ekonominei padėčiai blo
gėjant, didėja jų vargai. Spalio 
mėnesi Balfo 76-tas skyrius 
vykdys piniginį vajų. Jo metu 
sekmadieniais prie lietuviškų 
parapijų rinkėjai lauks Jūsų 
aukos Jei nebus progos rinkė
jams įteikti auką, galite ją 
a ts iųst i p a š t u skyr i aus 
iždininkui Vladui Staškui , 
10037 Hazelton. Redford, MI 
48239. Čekius rašyti: United 
Lithuanian Relief Fund, arba 
Batfas" 

ĮDOMI LIETUVOS 
VYČIU POPIETĖ 

Sekmadienį, rugsėjo 26 dieną, 
Šv Antano parapijoje Lietuvos 
Vyčiai rinko aukas 13-totalpin-
tuvo vaistų ir medicinos 
reikmenų į Lietuvą pasiuntimo 
išlaidoms padengt i . Regina 
Juškaitė pranešė, kad Šv. An
tano panp :joje buvo gauta 645 
doleripi ii 30 aukotojų, o Šv. 

POLITINĖ TEMA 
ŽURNALISTU POPIETĖJE 

Lietuvių žurnalistų popietė 
sekmadienį, spalio 10 d., vyks 
Šv. Antano parapijos kavinėje. 
Pradžia 12:15 vai. p.p. Kun. St. 
Maziliauskas pateiks lietuvių 
politinių partijų diferenciacijų 
istorinę apžvalgą. Susidomėju
sieji kviečiami paklausyti įdo
mios paskaitos. 

Lietuvos Vyčių 112 kuopos Čikagoje valdyba. Iš k.: I eil. Peter Jasaitis, Dolores Wainauskas, 
Eleonor Kasputis, kanauninkas Vaclovas Zakarauskas, pirmininkė Vida Sakevičius, Terry Vait
kus ir Loreine Svelnis. II eil. — Edward Pocius, Ed Deksnis, Peter Juzėnas, Carl Beinoras ir Don 
Petkus. 

Nuotr. G. J a n u l o s 

DAYTONA BEACH, FL 
PAGERBĖM LIETUVOS AMBASADORIŲ 

STASĮ LOZORAITĮ 
Šių metų ALT s-gos Daytona Juozei Daugėlienei vadovau-

Beach skyriaus ruoštas Tautos jant, minėjimas pradėtas JAV ir 
šventės minėjimas buvo ypatin- Lietuvos himnais, Kazimiero 
gas. Jame dalyvavo Lietuvos Barūno gražia malda ir susi-
Respublikos ambasadorius kaupimo minute pagerbiant lai-
Washingtone Stasys Lozoraitis, ko sąvartoje amžinybėn išėju-

Minėjimas įvyko rugsėjo mėn. sius kovotojus už Lietuvos lais-
12 d. Tautos šventės proga iškil
mingas šv. Mišias lietuviams 
aukojo kun. Ričardas Grasso, 
Prince of Peace katalikų baž
nyčioje, Ormond Beach. Pažy
mėtina, kad Mišiose, o vėliau 
Treasure Island viešbutyje, 
dalyvavo daug žmonių, ne tik 
daytoniškių, bet į šventę at
vykusių iš Miami, Jupiter, Juno 
Beach, Fort Lauderdale, Orlan-
do. Jacksonville, net iš Califor-
nijos. Gausūs dalyviai prisidėjo 
prie šventės iškilmingumo.Flo-
ridos lietuviai ta proga nuošir
džiai pagerbė ir garbingą svečią, 
Lietuvos ambasadorių Stasį Lo
zoraitį. 

Svečią į minėjimą pakvietė, 
viešnagės metu jį globojo ir vi
sur lydėjo Stella ir Vytautas Ab-
raičiai. 

Kun. Ričardas Grasso prieš 
pradėdamas šv. Mišių auką, 
nuoširdžiai pasveikino Stasį 
Lozoraitį, sėkmingai atstovau
jantį Lietuvai JAV-se. Kun. 
Grasso pamoksle prisiminė Lie
tuvos tikinčiuosius ir Tautos 
šventės prasmę. 

Sv. Mišių iškilmingumą pra 
turtino choro „Sietyno" (vado 
vaujamo muz. A. Skridulio), 
gražios giesmės ir Kazimiero 
Barūno jautri tikinčiųjų malda. 
Aukas nešė Marytė ir Stasys 
Sarauskai. 

Po Mišių ambasadorius Stasys 
Lozoraitis trumpai padėkojo vi
siems, kurie jam padėjo, rūpi
nosi, patarė diplomatiniame 
darbe. ,,Ką atlikau Lietuvai, 
atlikau Jūsų visų nuoširdžia pa 
rama ir talka, už ką reiškiu gi
lią padėką", — kalbėjo ambasa 
dorius. 

Treasure Island višbučio po
kylių salėje buvo tęsiamas mi
nėjimas ir ambasadoriaus 
pagerbimas. 

Kokteilių valandėlėje visi pa
bendravo ir susipažino su amba
sadoriumi. 

vę. 
Sveikinimo žodį tarė ALT s-

gos skyriaus pirmininkas Vy
tautas Abraitis. Sveikino amba
sadorių, iš toli ir arti atvykusius 
šventės dalyvius. Ypatingą dė
mesį savo žodyje Vytautas Ab
raitis skyrė ambasadoriui. Su
minėjo Jo diplomatinėje tarny
boje atliktus darbus, ginant 
Lietuvos bylą JAV-se, santykius 
su kitų kraštų diplomatais, 
įnašą amerikiečių spaudoje, te
levizijoje ir radijo. Ambasado
rius Stasys esąs labai prityręs ir 
gabus diplomatas, didelis tole-
rantas. labai gerai pažįstąs 
Lietuvos problemas, kandidata
vęs į Lietuvos prezidento postą. 
Tačiau blogavalių žmonių ne
stokota ir jam tekę pergyventi 
įvairių skausmingų dienų. V. 
Abraitis dėkojo ambasadoriui už 
darbą Lietuv.ai, už dalyvavimą 
Floridos lietuvių susibūrime, už 
suteiktą Floridos lietuviams 
garbę savo dalyvavimu Tautos 
šventėje. 

Vaišių metu ambasadorius 
Stasys Lozoraitis aplankė visus 
svečių stalus, su visais pasisvei
kino, pasikalbėjo. 

Vėliau V. Abraitis pristatė 
ambasadorių ir programos atli
kėją Birutę Pūkelevičiūtę — re
žisierę, aktorę, grožinio žodžio 
didįjį talentą. 

Ambasadorius puikus kalbė
tojas. Savo kalboje aptarė Lie
tuvos dabartinę ekonominę ir 
politinę padėtį. Pasirodė esąs 
labai įžvalgus, gerai pažįstąs 
Lietuvos problemas. Palietė sei
mo negalavimus, vyriausybės ir 
seimo leidžiamus įstatymus, po
tvarkius, sunkinančius išeivijos 
pilietybės ir dovanų (apdedant 
muitais) siuntimo reikalus. Eko
nomija bloga, nesurandama 
išeitis. Partinis susiskaldymas 
nežada Lietuvai gero. Labai ver
tino lietuvių išeivijos įnašą pra
eityje į politinę ir ekonominę 

Daytona Beach š.m. rugsėjo 12 d. vykusio Tautos Šventės minėjimo rengėjai ir programos dalyviai, 
f* k. Jurgis Jar utis. Kostas Žolynas, r»Syt< " M»« Pūke! ,čiūt<\ I 
Washingtone Stas s Uzorait is . LB Daytona Beach apyl. pirm. dr. Sigita Ramanauskienė. Petras 
Lanys. ALT s-gos Daytona Beach skyriaus pirm Vytautas Ahraitis ir Pranas Damijonaitis. 

Nuotr J o n o Daugėlos 

veiklą ir kvietė visus, nepaisant, 
kas bebūtų, neapleisti Lietuvos, 
nes ji visų mūsų Motina. 

Dalyvavęs rinkimuose kan
didatu į prezidentus, nes visos 
Lietuvos partijos prašė jį kan
didatuoti, net ir LDDP, kuri 
vėliau atsimetė. Jis keliavo po 
visą Lietuvą, padarydamas 
7000 km kelionę. Kalbėjo su 
inteligentais, darbininkais, ūki
ninkais, tremtiniais, vargšais, 
ligoniais. Visur buvęs nuošir
džiai sutiktas. Jis Lietuvos žmo
nėms atskleidė ateities viltį į 
demorkatinę Lietuvos ateitį. 
Ambasadorius Stasys Lozoraitis 
kalbėjo ne tik apie ekonomiją, 
bet ir politiką. Kvietė suprasti 
dabartinę Lietuvos padėtį, ne
atsižadėti jai padėti. Nėra nieko 
amžino, ir Lietuvai ateis švieses
nė ateitis, nes joje gyvena labai 
daug taurių, Lietuvą mylinčių, 
jos gerovei dirbančių žmonių. 

Baigdamas kalbą, ambasado
rius Stasys Lozoraitis paryškino 
Tautos šventės prasmę, linkėjo, 
kad ši šventė būtų jungianti 
visus bendram Lietuvos darbui. 
Nuoširdžiai padėkojo ALT s-gos 
pirmininkui Vytautui Abrai-
čiui, šventės rengėjams ir vi
siems Floridos lietuviams, ku
rių nuoširdumo ir visokeriopos 
paramos jis niekada neužmir
štas. Po kalbos atsakė į klausi
mus, susijusius su dabartine 
Lietuvos padėtimi. 

Rašytoja Birutė Pūkelevičiū
tę, pradėdama savo programą, 
jautriai pasveikino ambasa
dorių Stasį Lozoraitį, padėkojo 
jam už didžiuosius darbus Tė
vynei ir atliktus diplomatinėje 
tarnyboje. 

Birutė Pūkelevičiūtė — rašy
toja, aktorė, režisierė, grožinio 
žodžio didelis talentas, paskaitė 
ištrauką iš savo romano „Devin
tas lapas". Tai tremties kelionės 
pradžia, Tėvynės netektis, išgy
venimai Danzige, apsuptame 
rusų lageryje, naujos svajonės ir 
viltys į būsimą gyvenimą. Ame
rikoje susitikimai ir nostalgija, 
ilgesys Tėvynės prie amžinai 
ošiančio Atlanto. 

Minėjimo dalyviai gausiais 
plojimais padėkojo ambasado
riui Stasiui Lozoraičiui ir 
rašytojai Birutei Pūkelevičiūtei, 
o Onutė Žolynienė, rengėjų ir 
visų dalyvių vardu, Birutei 
įteikė gražią gėlių puokštę. 

Vytautas Abraitis supažindi
no su svečiais, atvykusiais iš 
toli, o taip pat vietinių orga
nizacijų pirmininkais. Padėko
jo amb. Stasiui Lozoraičiui už 
dalyvavimą Floridos lietuvių 
Tautos šventėje, už suteiktą Flo
ridos lietuviams garbę, o Birutei 
Pūkelevičiūtei už jautrų kūry
bos žodį, dr. Sigitai Ramanaus
kienei, LB apyl. pirmininkei, už 
visokeriopą talką ir visiems pri
sidėjusiems prie šios gražios 
šventės ruošimo. 

Minėjimas ir ambasadoriaus 
pagerbimas buvo gerai organi
zuotas. Pokylių salė dekoruota 
— stalus puošė gėlės ir JAV ir 
Lietuvos vėliavėlės. Minėjimo 
dalyviai, net atvykę iš tolimiau
sių Floridos vietovių, drauge su 
garbingais svečiais išsivežė ne
užmirštamus prisiminimus. O 
mes visi dėkojame Stellai ir Vy
tautai Abraičiams už ambasa
doriaus globą ir gerai pravestą 
programą. 

Jurgis Janušaitis 
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Vyčių veikla 

NAUJA 112 KUOPOS 
VALDYBA 

Lietuvos Vyčių 112 kuopa 
Čikagoje rugsėjo 12 d. vykusia
me kuopos susirinkime išsirin
ko naują valdybą 1993/94 metų 
laikotarpiui. Išrinkti: 

Dvasios vadas — kanauninkas 
Vaclovas Zakarauskas 

Pirmininkė — Vida Sakevi
čius 

Vicepirmininkas — Al Moc
kus 

2-ra vicepirm. — Eleanor Kas
putis 

3-čia vicepirm. — Denise Za-
karka 

Protokolų sekretorė — Terry 
Vaitkus 

Iždininkas — Peter Jasaitis 
Finansų sekretorė — Jolita 

Balzekas 
Korespondencijų sekretorė — 

Dolores Vainauskas 
Patikėtiniai — Lorraine Svel

nis ir Philomena Vilutis 

Maršalkos — Carl Beinoras, 
Ed Deksnis, Don Petkus, Matt 
Vilutis, Ed. Pocius ir Peter Ju
zėnas. 

Komitetų pirmininkai: 
Lietuviškų reikalų ir pagalbos 

Lietuvai — Rita Zakarka 
Ritualų — Mary Ann Gercius 
Spaudos reikalų — Aldona 

Brazis ir Apolinaras Bagdonas 
„Vytis" žurnalo — Gerry 

Choplin 
Svečių priėmimo ir nuotraukų 

— Estelle Rogers. 

• Draugas draugui nelygus, 
bet šiuo „Draugu" galima pasi
tikėti. 

Kab. tel. (312) 471-3300 
V I D A S J . N E M I C K A S , M . D . 

K A R D I O L O G A S — ŠIRDIES L I G O S 
7 7 2 2 S. K e d z l e A v e . . 

C h i c a g o , I I I . 6 0 6 5 2 

Kab. 312-735-4477; 
Rez. (708)246-0067; arba (708)246-6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEOICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

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

penkt ir šeštd 9 v r -12 vpp 
6132 S. Ketfzte Ave., Chicago 

(312) 778-6969 arba (312) 489-4441 
DR. K. A. JUČAS 

ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 

IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 
KOSMETINE CHIRURGIJA 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 79th Ave . Hickory Hills. IL 
Tai. (708) 598-8101 
Vai pagal susitarimą 

Cardlac Dlagnosls, Ltd. 
Marquette Medlcal Bulldlng 

6132 S. Kedzle 
Chicago, IL 60629 

Tai. (312) 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzle, Chicago, I I I . 
Tel. (312) 925-2670 

1185 Dundee Ave. , Elgln, III. 60120 
Tel. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

Tel. kabineto ir buto: (708)652-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave., Cicero 

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
5635 S. Pulaskl Rd . Chicago. IL 

Tel. 312-585-1955 
172 Schlller St., Elmhurst, IL 60126 

708-941 2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robertą Rd. , Hickory Hllls, IL 
1 mylia | vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W. 71st St. 

Tel. (312) 737-5149 
Vai pagal susitarimą 

Palos Vision Center, 7152 W. 127th St 
Palos Hgts. Ui Ketv vai 3-6 v v 

Tel. (708) 448-1777 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

Vai antr 1-4 v p p ir ketv 2-5 v p p 
Sešt pagal susitarimą 

Kabineto tel . (312) 776-2880. 
Rez. (708) 448-5545 

EDMUNDAS VIŽINAS. M.D. S.C. 
Specialybe — Vidaus ligų gydytojas 

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel. (312) 585-7755 

DR. S. LAL 
SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 

2454 W. 71 t t Street 
(312) 434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

Kab. tai. (312) 585 0348: 
Rez. (312)779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

42S5 W. 63rd St. 
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 12-4 

6-9. antr 12 6. penkt 10-12 1 6 

ARAS ŽLIOBA. M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarltan Medlcal Center-

Napervllle Campus 
1020 E. Ogden Ave., Sulte 310 , 

Napervllle IL 60563 
Tel. 708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tel. 312-586-3166 
Namų 708-381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 W. 63rd St.. Chicago, IL 60638 
Vai pirm . antr ketv ir penkt 3-6 

šeštadieniais pagal susitarimą 

» 



Mažiau kritikos, 

DAUGIAU DARBŲ 
Negalima paneigti fakto, kad 

Lietuvos ir išeivijos santykiai 
yra pašliję, o išeivija pradeda 
prarasti savo jėgas, jų daug 
sunaudodama kritikai, bet 
nepažvelgdama objektyviai į 
save. Apmirė kul tūr in is 
gyvenimas, užsidarė įvairūs 
meno vienetai, merdi grožinė 
literatūra. Kas liko dvasinei at
gaivai, kurios taip reikia poilsio 
valandose? Ne vien Lietuva yra 
po nuosmukio ženklu — jame 
yra ir išeivija, per daug ener
gijos išnaudodama kritikai, 
širdyje nerasdama atlaidumo ir 
meilės tiems, kurie tiek daug 
iškentėjo. „Audiatur et altera 
pars" — tebūnie išklausyta ir 
antroji pusė. 

Lietuva išgyvena nepaprastai 
sunkią krizę, nes jos žmonės, 
žaloti ilgus dešimtmečius, nėra 
paruošti peersiorientuoti į naują 
sistemą, kuri nebegarantuoja 
globos ,,nuo gimimo iki karsto 
lentos", bet reikalauja asmeni
nės iniciatyvos pasirūpinti 
savimi. Daugelį metų nesąži
ningumas buvo viena pagrindi
nių išsilaikymo garantijų, todėl 
kyšiai, vagystės ir išeikvojimai 
dar ilgai bus Lietuvos gyvenimo 
žaizdos. Jas tik laikas ir išeivijos 
gera valia padės užgydyti. 

Lietuvai kritiškai reikalinga 
užsienio valiuta, kad ji 
atstatyti savo sugri "ko 
nominį gyvenimu. Gaila, kad jos 
vyriausybė neranda geresnių 
priemonių, kaip tik už 
sienio" lietuvių imti pi ingus už 
vizas, siuntinius, nustatinėti 
skirtingas kainas viešbučiuose 
ir restoranuose. Negražu, bet 
gal ir pateisinama, nors Lietu
voje viešinčiam užsienio lietu
viui tai yra skaudu ir nemalo
nu. Tokia diskriminacija jau 
daugelį atbaidė nuo kelionių į 
Lietuvą. 

Aišku, kad nesidžiaugiame 
nei rinkimų rezultatais, nei da
bartinės Lietuvos vyriausybės 
politika išeivijos atžvilgiu, bet 
privalome savo širdyse rasti 
krikščioniškos meilės ir 
užuojautos tiems, kurie penkis 
dešimtmečius kentėjo, palūžo 
dvasia ir neranda kelio į šviesią, 
demokratišką ateitį. Bepigu 
mums, gyvenusiems laisvėje, 
smerkti kitaip pasielgusius, kai 
vyko žūtbūtinė kova už būvį. Jei 
širdies gilumoje paklaustume 
save, kaip būtume pasielgę, jei 

STASIO LOZORAIČIO 
MINTYS TAUTOS ŠVENTĖJE 

LIETUVA? REIKĖS IMPORTUOTI 
GRŪDUS 

mums nebūtų Aukščiausiojo 
rankos suteikta malonė pabėgti 
nuo sovietiško smurto, kažin ar' 
nebūtume ėję tuo pačiu keliu, 
kaip ėjo ir likusieji tėvynėje, 
norėdami išlikti gyvi, apsirengę, 
pavalgę, išmokslinę vaikus. 

Neeikvokime tiek daug ener
gijos piktai kritikai, bet kon-
centruokimės į pozityvią veiklą, 
kad išeivija išliktų gyva ir 
aktyvi, nes jos vaidmuo bus 
visada gyvybiškai svarbus 
Lietuvai. Remkime Čikagos 
Lietuvių operą, lituanistines 
mokyklas, spaudą, jaunimo ir 
šalpos organizacijas. Džiugu 
patirti, kad rugsėjo 24 - spalio 
3 d. Los Angeles mieste vyks di
džiulės iškilmės, švenčiant Los 
Angeles ir Kauno „seserystę", 
su koncertais, Kauno parodos 
atidarymu, golfo turnyru ir įvai
riomis programomis, dalyvau
j a n t net ir šeštadieninės 
mokyklos moksleiviams. Rug
sėjo 29-30 d. Pasadenoje 
rengiama ekonominė konfe
rencija ir prekybos paroda. Kon
ferencijoje profesionalai aptars 
Lietuvos ekonominę padėtį, in
vestavimo galimybes, supažin
dins su tarptautinės prekybos 
įstatymais ir finansuos bendro 
verslo įmones. Konferencijoje 
dalyvaus svečiai iš Lietuvos, jų 
tarpe premjeras Adolfas Šleže 
vičios, ambasadorius Stasy? 
Lozoraitis ir amerikiečių 
specialistai, JAV komercijoc 

departamento ir bankų atstvai 

Lapkričio mėnesį Lemontn 
Pasaulio lietuvių centre vyks 
aštuntasis mokslo ir kūrybos 
simpoziumas, kuriame dalyvaus 
išeivijos kūrėjai ir moksli
ninkai, o taip pat svečiai iš 
Lietuvos. Simpoziumui pa
rinktas šūkis — „Išeivijos įna
šas į Lietuvos kultūrą" — neliks 
be pozityvios įtakos, nes ne vien 
ekonomika, bet mokslas ir 
kūryba kuria valstybės pagrin
dus, tvirtina tautos šaknis ir 
kelia jos dvasinę bei materialinę 
gerovę. 

Tokios šventės, konferencijos 
ir simpoziumai duoda viltį, kad 
išeivija tebėra gyva. Nepasi
duokime apatijai, reiškiame tik 
konstruktyvią kri t iką, su 
atlaidumu, meile ir gera valia 
Lietuvai bei parama išeivijos 
veiklai. 

Aurelija M. Balašait ienė 

Ambasadorius mintis išreiš
kė Tautos šventės minėjime, 
Daytona Beach, FL., rugsėjo 
12 d. 

„Šios didingos Tautos šventės 
prisiminimas savaime suriša 
mūsų šiandieninę kasdienybę 
su Vytauto Didžiojo laikais. 
Tada Lietuva visai Europai ga
lėjo didžiuotis ne tik karine, bet 
ir politine jėga. Tad yra labai 
gera proga pagalvoti, kad ir 
šiandieninė mūsų lietuviškoji 
išeivija turi tam tikrą svorį 
politiniame šios šalies gyveni
me. Tik labai gaila, kad to poli
tinio svorio dažnai tinkamai 
neįvertiname nei mes patys, nei 
mūsų broliai Lietuvoje. 

Išeiviai ir jų organizacijos turi 
nuolatinius ryšius su savo sena
toriais, Atstovų rūmų nariais ir 
kitais valdžios pareigūnais. Tie 
ryšiai dažnai yra daug reikš
mingesni, nei mes patys juos 
įvertiname. 

Gražiu pavyzdžiu gali būti se
natoriaus R. Byrd (D-W.Va) 
įstatymo papildymas (amend-
ment). Šiuo papildymu buvo 
priimtas Senato nutarimas, 
kad, iki rusų kariuomenė nebus 
išvesta iš Baltijos šalių, JAV 
vyriausybė negali teikti bet ko
kios paramos Rusijai. Tai buvo 
*m. nas iš labai retų atvejų, kad 
I Rusijai buvo pateiktas ultima-
1 yvus reikalavimas. 

Iš Lietuvos rusų kariuomenė 
jau yra išvesta. Bet ji dar yra 
likusi Latvijoje ir Estijoje. Mes 
turime visu savo turimu svoriu 
remti mūsų kaimynų pastangas 
atsikratyti pavergėjo ginkluotų 
pajėgų. Šiuo atveju mūsų soli
darumas savo kaimynams yra 
būtinas. 

Žinoma, Latvijos padėtis yra 
kiek sunkesnė. Latvių žemėje 
rusai yra įrengę modernišką 
elektroninio susižinojimo cent
rą. Per šį centrą Rusija gauna 
žinias iš viso pasaulio ir gali 
girdėti svarbius tarptautinio 
pobūdžio pasikalbėjimus. O, be 
to, per šį centrą yra palaikomas 
ir visų karinių dalinių susižino
jimas. 

Lietuvių išeivija niekada ne
buvo ir turbūt niekada nebus 
visiškai vieninga. Mes išnaudo
jame šio krašto konstitucija 
užtikrintas asmenines laisves. 
Tačiau visa išeivija turi turėti 
vieną bendros veiklos kryptį. O 
ši kryptis — suburti visas gyvy
bines jėgas Lietuvos nepriklau
somybei išlaikyti ir toje nepri
klausomoje valstybėje tvirtai 
įgyvendinti demokratinę san
tvarką. Tik demokratinė san
tvarka gali tautai užtikrinti jos 

ekonominio ir kultūrinio gyve
nimo pažangą. 

Iš Lietuvos pas mus atvažiuo
ja žmonės. Jie užsuka ir į 
ambasadą. Jų visų nuotaikos 
labai prislėgtos. Daugelis net 
negali suprasti, kas įvyko. Viso
je šalyje siaučia plėšikavimas, 
niekas negali jaustis saugiai. O 
be to, tolimesnėse vietovėse vy
rauja dar nuo bolševikinių lai
kų užsilikusių valdininkų 
sauvalė ir savan udiškumas. 
Kai kurie valdininkai yra net 
nelietuviai. Ir mūsų žmonės, ap
silankę Lietuvoje, gali visas šias 
negeroves savo akimis matyti ir 
išgyventi. 

Sio kasdieninio gyvenimo su
irutė tėvų šalyje stebina ir mus. 
Ir tada mes pasigendame tokios 
Lietuvos, kokią anuo metu 
palikome. Norime surasti mūsų 
tautiečius tokius pat, kokius 
mes anuo metu Lietuvoje atsi
mename. 

Jeigu jau taip būtų, tai nerei
kėtų smerkti pavergėją. Reikėtų 
džiaugtis, kad jis vergijos metais 
nesuardė tautos ūkio ir nepakei
tė žmonių charakterio. Bet, de
ja, taip nėra. Pusšimtis vergijos 
metų ne tik sugriovė mūsų 
gražų ir tvarkingą ūkį, bet ir de
moralizavo visą tautą. Palaužė 
tautos žmonių charakterį. Paga
liau visada reikia atsiminti, kad 
šiandien jau didesnė tautos da
lis yra ne tik subrendusi, bet ir 
gimusi žiaurios vergijos metais. 
Jie mūsiškės Lietuvos grožį gali 
žinoti tik iš senolių pasakojimų. 
Knygos, kurios išsako mūsų 
tautos laisvo gyvenimo didybę, 
buvo sunaikintos. 

Tad į Lietuvą ir jos žmones tu
rime žvelgti nuolaidžiomis 
akimis. Ir priimti ją ne tokią, 
kokią mes piname savo svajonių 
ir prisiminimų gijomis, bet 
tokią, kokia ji šiandien yra. Ji 
yra mūsų visų motina. O motiną 
turime mylėti ir tada, kai ji 
išgyvena laimės valandas, ir jos 
vargo ir skausmo valandose. Tu
rime neužgesinti širdyse savo 
prigimtų sentimentų. 

Prezidentinių rinkimų įkarš
čio metu teko sukarti per 7000 
km. Teko aplankyti ir tolimiau
sius mūsų šalies pakraščius, ir 
buvo proga savo akimis pama
tyti ir pajausti, kiek dar daug 
Lietuvoje yra išimtinai gerų 
žmonių. Jie vienas kitam pa
gelbst i pakelti kasdienius 
vargus, gina vienas kitą ir bend
romis jėgomis saugo savo nuo
savybes. Jie visi dar gyvena 
gražiomis ateities gyvenimo vil
timis. Galbūt ambasadoriaus 
dalyvavimas šiuose rinkimuose 
ir kiek pakėlė jų nuotaikas, ir 

padrąsino jų tikėjimą šviesesniu 
rytojumi. Dalyvauti tuose rinki
muose ragino visos politinės 
grupės, pradžioje ir LDDP-ja. 
Tad maždaug 800,000 ir palaikė 
jo kandidatūrą. 

Šiais laikais viso pasaulio 
žmonija daro visokeriopą pa
žangą. Tos pažangos takais tu
ri eiti ir lietuvių tauta. Bet koks 
atsilikimas gali būti mums labai 
pavojingas. Tai pažangai pati
kinti turime sukaupti visas tau
tos gyvybines jėgas ir puoselėti 
tautinės vienybės idealus. Mūsų 
jaunoji karta visa tai irgi gerai 
supranta. 

Gražiu pavyzdžiu gali būti 
Lietuvos ambasados veikla Va
šingtone. Per labai trumpą 
laiką pavyko suburti gražų ir 
labai darbingą talkininkų būrį. 
Tuo pačiu pagyvėjo ambasados 
veikla ir darbas. Šį naujų tal
kininkų būrį sudaro skirtingų 
pažiūrų ir politinių įsitikinimų 
jaunesnės kartos žmonės. Jie 
visi yra išmokslinti. Ambasado
je dirba už labai mažą atlygini
mą, o keli savanoriškai, be jokio 
atlyginimo. Dirba labai vienin
gai ir bet kokiems ginčams ne
turi nei laiko, nei noro. Labai 
dažnai vėlų vakarą tenka juos 
raginti, kad jau paliktų kompiu
terius ir kitas priemones, ir eitų 
namo užtarnautam poilsiui. 
Reikėtų rasti būdų panašias 
nuotaikas perduoti ir į Lietuvą. 

Panašios darbingumo, dar
naus bendradarbiavimo ir pasi
aukojimo nuotaikos šiandien 
yra labai reikalingos Lietuvoje. 
Visam pasauliui paskelbta Lie
tuvos nepriklausomybė, bet 
kyla klausimas, ar mūsų tauta 
yra tikrai jau laisva? Mūsų 
tautos laisvei dar gresia labai 
daug pavojų. Ir tie pavojai yra 
čia pat. 

Iš Maskvos sklinda noras dar 
atstatyti vienokia ar kitokia for
ma Rusijos imperiją. Dabar tie 
užmojai yra laikinai pakrikšty
ti „įtakų ar rublio zonų" var
dais. Netenka abejoti, kad į tų 
„zonų" ribas bus stengiamasi 
įjungti ir Baltijos valstybes, o 
pirmiausia — Lietuvą. 

Siekiant tų pragaištingų tiks
lų, bus dedamos pastangos vėl 
suskaldyti ir sukiršinti lietuviš
ką išeiviją. Ir šiam tikslui jau ir 
šiandien pradėta naudoti seną
sias priemones. Tad šio pavojaus 
turime visi saugotis. Bet koks 
tolimesnis susiskaldymas bus 
labai žalingas ir mums patiems, 
ir mūsų visai tautai. 

Išeivija negali užmiršti savo 
istorinio politinio svorio. Ir ji 
negali atsisakyti dalyvauti toje 
pasaulinių įvykių konfrontaci-

Lietuva neturi buitiniams gy
ventojų poreikiams reikalingų 
žemės turtų. Įmonių, įstaigų, 
butų ir namų šildymui reikalin
gas dujas, elektros energijai 
reikalingą kurą, prekybai, 
pramonei, transportui, svei
katos apsaugai reikalingas me
džiagas bei priemones tenka im
portuoti iš užsienio ir už viską 
mokėti doleriais, markėmis ar 
kita užsienio valiuta. 

Eksportas neatneša Lietuvos 
buitiniams poreikiams reika
lingos užsienio valiutos. Tad 
tenka skolintis daug milijonų iš 
vakarų pasaulio bankų, per
daug nesirūpinant, kas ir kada 
juos su palūkanomis grąžins. 

Liūdniausia, kad tos milijo
ninės paskolos reikalingos ir 
grūdams iš užsienio pirkti, nors 
Lietuva yra žemės ūkio kraštas 

!ir praeityje grūdus bei kitus 
į žemės ūkio produktus eksporta
vo į rytus ir vakarus. 

„Lietuvos rytas" (1993.IX.15) 
jau skelbia, kad, supirkus Lie
tuvoje išaugintus grūdus, šiais 
metais vis tiek reikės jų nemažą 
dalį importuoti iš užsienio. 

„Lietuvoje 20 grūdų perdir-

joje, kurioje visas Vakarų civi
lizuotas pasaulis siekia galuti
nai sunaikinti komunistinės 
vergijos pavojus. 

Ambasadorius šias savo kelias 
mintis Daytona Beach lietu
viams užbaigė gana nostalgiš
kais žodžiais: „Jeigu ką nors 
padariau, tai tik dėl to, kad man 
visada daug žmonių padėjo ir 
liūdesio valandomis padrąsino. 
Tų žmonių skaičiuje esate ir jūs. 
Atėjo laikas atsisveikinti arba 
bent pasakyti iki pasimatymo. 
Amerikoje praleistos valandos 
jau pabiro, lyg tie karoliai. Bet 
išsivežu pačius geriausius prisi
minimus. Visada atsiminsiu 
daugybę malonių veidų. Išva
žiuoju iš šios šalies, geriau su
pratęs demokratijos prasmę. Di
dieji šios demokratijos kūrėjai 
paskelbė žmogaus laisvės idea
lus. Kartais tos laisvės mus er
zina ir pribloškia. Bet jos de
mokratinėje valstybės santvar
koje yra būtinos. Užtai mes no
rime, kad didelė dalis šių lais
vių būtų įgyvendinta ir Lietu
vos valstybiniam gyvenime. Tad 
ir dėkime visi visas pastangas, 
kad šie mūsų norai ir svajonės 
išsipildytų. Sakau jums sudieu. 
Bet jeigu mūsų tautą užguls vėl 
nauji sunkumai, visi būkime 
draugėje ir vieningai eikime 
Vaižganto, Kudirkos, Basa
navičiaus ir kitų didžiųjų mūsų 
tautos pranašų išmintais ke
liais". 

Jonas Daugėla 

bimo įmonių iki rugsėjo 13 
dienos jau supirko apie 200 
tūkstančių tonų, dar tiek pat 
grūdų priėmė saugojimui. Paly
ginti su tuo pačiu praėjusių 
metų laikotarpiu, šiemetiniai 
skaičiai yra dvigubai didesni. 

Kaip žinoma, Vyriausybės nu
statyta maistinių grūdų supir
kimo kvota siekia 250 tūkstan
čius tonų. Paruošėjai už maisti
nių kviečių toną, atsižvelgdami 
į jų kokybę nustatytos kvotos 
ribose moka, taikydami 10 pro
centų nuolaidą - nuo 430 iki 300 
litų, už rugių toną - po 330 litų. 
Atvežtus virš kvotos maistinius, 
taip pat pašarinius grūdus per
dirbimo įmonės superka sutarti
nėmis kainomis - atitinkamai 
moka nuo 230 iki 280 už toną. 

Mūsų šalies grūdų perdirbimo 
įmonių realios saugyklų talpos, 
- Eltos korespondentui D. Ru
činskui pasakė Žemės ūkio mi
nisterijos Grūdų produktų sky
riaus vyriausiasis agronomas J. 
Žukas, - siekia 1 milijoną tonų. 
Rugsėjo pradžioje jose jau buvo 
sukaupta 850 tūkst. tonų grūdų. 

Tačiau, jeigu ir bus supirkti 
visi krašto žemės ūkio bendro
vių ir ūkininkų siūlomi grūdai, 
prognozuojama, kad Lietuvai 
ateinančiais metais reikės im
portuoti vien maistinių kviečių 
ne mažiau kaip 200 tūkst. 
tonų. 

Šių metų derliaus grūdams 
supirkti skirta 76 milijonai litų, 
pusė jų jau panaudota. Tačiau 
grūdams pagal nustatyta kvotą 
supirkti iš viso reikia ne mažiau 
kaip 100 milijonų litų". 

Br.J. 

NUTRAUKĖ ŠNIPINĖJIMO 
BYLĄ 

A. Klimaičiui nut raukta 
baudžiamoji byla dėl šnipinėji
mo. Lietuvos generalinė proku
ratūra nutraukė baudžiamąją 
bylą Algiui Klimaičiui, nes ne
įrodyta, kad jis dalyvavo, pada
rant nusikaltimą. 1992 m. gegu
žės 14 d. Generalinėje prokura
tūroje buvo iškelta baudžiamoji 
byla dėl šnipinėjimo, o dar po 
septynių mėnesių — baudžiamo
ji byla dėl valstybinio turto 
užvaldymo apgaule. Šią bylą ty
rusio Generalinės prokuratūros 
tardymo departamento valstybi
nių nusikaltimų tyrimų sky
riaus tardytojo nutarime nu
traukti baudžiamąją byla sa
koma, kad išnaudojus visas tar
dymo galimybes, dokumentine 
medžiaga, kitų asmenų parody
mais, nepavyko nustatyti, jog A. 
Klimaitis sąmoningai dirbo 
TSRS KGB naudai. Kitoje bylo
je dėl vals tybinio turto 
užvaldymo tyrimas tęsiamas. 

KAZYS BIZAUSKAS: 
LIETUVOS ATSTOVAS JAV 

Kol d»r -• " 
džiaugiasi rudi 
M'kuiis Ra 
Žukauską 

mokai, Čikagos lit mokyklos mokiniai 
unimo centro Iš kairės I eil. Toma? 

ira Miku/yte; II eil. Julių- Griaii7(lf>. Povilas 

Nuotr Oano« Mikuftcnės 

PRANAS ZUNDE 

Visi turėjo su kun. Remeikos pastebėjimais sutikti. 
Tik jo įtarimas, būk visi Brooklyno lietuviai, kurie čia 
neatėjo, yra užsiėmę „munšainės kepimu", buvo vėl 
vienas niekur netinkąs ekstrimas. Visi nujautė, kad 
čia priežastis yra kame kitame ir tiktai pačių klerikalų 
nesugyvename būde. 

9. Kun. Pakalnis, kuris neveltui turi garsą Jėzuitų 
mokinio" ir dabar dar ketinančio į jėzuitus išeiti, pa
kalbėjo diplomatiškai ir gudrokai. Jisai nurodė, kad 
naujas atstovas esąs atsiųstas „nuo visų partijų" iš 
Lietuvos, todėl, sako, „neprotinga būtų katrai nors par
tijai šio atstovo neremti". Šitas atstovas galėsiąs 
pataisyti klaidas, jeigu kokios buvę iš pirmesnio 
atstovo. 

Kun. Pakalnis bent vieną dalyką pasakė teisingą, 
tai prisipažino, kad buvęsis atstovas darė klaidų. Kiti 
klerikalai ir po šiai dienai tebeginčija, kad p. Čarneckis 
buvęs neklaidingas, kaip papą. 

'.0. P-lė Kižiūtė gana dailiai sudainuoja „Kur 
bakūže samanota". Labai gerai dainuoja ir šiek tiek 
dar pagaivina svečių ūpą. 

Kalba J. P. Mačiulis, vardu SLRKA valdybos. 
J *aip paprastai, kalbėjo greitai, skubiai ir skys-

galima buvo iš jo kalbos suvesti į daiktą, 
tai — „turime užmiršti partijas ir partijėles". Nebuvo 
kam jo paklausti, ar jis pasižada užmiršti ir klerikalų 

partiją, ar tik jis siūlo tokį pasišventimą kitoms 
partijoms. 

12. Kun. Ambotas, dvasiškas vadas SLRKA, kalba 
gana rimtai kaip seka: „Instrukcijų atstovui neduo
sim; jis patsai matys, kaip dirbti. Lietuviai dar 
neatsipeikėjo nuo neprigulmybės žaibo; jie dar nesusi
prato. Tik laikas juos išmokins. Mes gi stengkimės, kad 
naujo atstovo gyvenimą čionai padaryti nors kiek 
pakenčiamu. 

13. Šimutis, vakarėlio vedėjas, nori suvesti visų 
kalbėtojų kalbas, bet iš to ne kas išeina. Praneša, kad 
čionai esą susirinkusių žmonių net iš penkių valstijų: 
New Yorko, New Jersey, Pennsilvanijos, Connecticut 
ir Massachussets. Todėl ši vakarienė jau esanti ne 
lokalė, bet „federalė". Paskelbęs tą išradimą, p. Šimu 
tis perstato paskutinį kalbėtoją, garbės svečią ir naują 
Lietuvos atstovą p. K. Bizauską. 

P-NO K. BIZAUSKO, NAUJO ATSTOVO, 
KALBA. 

Garbės svečias, p. Bizauskas, perstatytas kalbėti, 
ilgai nesikuičia, kaip paprastai daro kiti garbės svečiai 
perstatyti kalbėti, bet veikiai ir lengvai pašoka iš savo 
sėdynės ir pradeda savo kalbą. 

P. Bizauskas gana žvalus vyrukas, kokių 35-40 
metų amžiaus, šviesaus sudėjimo, nedidelio ūgio, 
melsvų akų, — įspūdį daro labai jauno, bet gali būti 
ir kiek senesnis; plaukai net jau pradėję skystėti. 
Temperamentas jo, matyti, greitas ir linksmas. Spren
dimai jo, matyti, spartūs ir mažiau galvojami kaip 
galėtum laukti nuo buvusių Vileišio ar Čarneckio. 
Tačiau jisai iš visko išrodo simpatingesnis už Čameckį. 
Paveikslėlis laikraščiuose ar kur ten rodė p. Bizauską 
su barzda, kuri buvusi skysta, bet dabar jisai gražiai 
apsiskutęs. 

Jisai pradėjo beveik nuo metamorfozos su savo 
barzda. 

— Gerbiamieji ir gerbiamosios! Bevažiuojant man 
per jūres kai kas ir persimainė, paveizdan, kaip kas 
net čionai susirūpino su mano barzdos permaina (mat 
tarp pačių klerikalų jau atsirasta kalbų: „Kur gi jis 
dėjo barzdą?". 

Ir kalbėjo toliaus lygiai, kartais pasikarščiuodamas 
ir priduodamas didesnį kirtį ant kaikurių savo 
nuomonių. Jisai išpradžių pasisakė esąs ne kalbėtojas, 
bet įrodė, kad yra geras kalbėtojas, tik gal bent kiek 
greitas. 

Jau iš sveikinimų pasidarę p. Bizauskui aišku, kad 
amerikiečiai esą susirūpinę Lietuvos likimu. Bet 
matosi, kad per tokį tolumą ne aiški jiems tikroji Lietu
vos padėtis. Dažnai čionai yra paleidžiama ir platinama 
prasimanymų, būk Lietuvos vyriausybė vedanti kokias 
ten derybas su lenkais. Ne tiesa! — sako p. Bizauskas. 
— Lietuva niekuomet su lenkais nesitaikins ant jų 
siūlomų išlygų. <Ta vietą labai karštai svečias pabrėžė). 
Pikta tik esą, kad tokie piktos valios gandai esą pla
tinami. Lietuvoje yra taip, kad kiekviena motina, 
duodama savo krūtį savo kūdikiui, tarsi jam į kraują 
ižindo šitą įsakymą: „Vaikeli, Vilnius turi būti 
mūsų!!!". (Svečiai visi garsiai ir karštai ploja). Tas pats 
ir su Klaipėda. Jokių derybų nebus, kas nuskriaustų 
Lietuvą. Pačioje Lietuvoje, nors yra dar visokių 
blogumų, nors šen ir ten dar girgžda, bet nereikia 
manyti, kad tai iš blogos valios. Kokie yra blogumai, 
tie keliami į viršų, ir tai daroma ne iš blogo noro, bet 
kad taisyt kas yra blogo. Valstybė tebėra jauna, 
gyvenam tik 6-tus neprigulmybės metus. Todėl nedy-
vai, kad visko atsitinka. 

(Bus daugiau) 
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SĄJUNGIEČIŲ 45-TAS 
SUVAŽIAVIMAS 

Amerikos Lietuvių Romos Ka
talikių Moterų sąjungos 45-sis 
dvimetinis susirinkimas rugpjū
čio 18-21 d. vyko Nekal ta i Pra
dėtosios Mergelės Marijos sese
rų vienuolijos patalpose, Put-
nam, Connecticut. Rengėjos ir 
globėjos - Moterų sąjungos 
Hartforde 17 ir New Havene 33 
kuopos. Trečiadienis buvo skir
tas atstovių atvykimui , regist
racijai ir vakarienei, o po jos — 
pabendravimas. 

D a r b i n g a p i rmoj i d i e n a 

Ketvirtadilenį, 8 v. ryto, šv. 
Mišias seselių koplyčioje auko
jo ir pamokslą pasakė Matu
laičio namų kapelionas kun. 
Rapolas Krasauskas. Skaitinius 
skaitė 5-tos kuopos, Worcester, 
MA, sekretorė Jan ina Miliaus
kienė. Dovanas nešė centro 
valdybos pirm. Dalė Murray iš 
Wisconsino, centro v-bos sekr. 
Sabina Hanson iš Illinois ir 
rengimo komiteto pirm. Kath-
ryn Urban iš Hartfordo. Mišiose 
sustiprėjusios dvasiniai, o fi
ziniai atsigaivinusios seselių 
paruoštais skaniais pusryčiais, 
susirinkome į salę. 

Dalyves pasveikino seimo ren
gimo k-to pirm. K. Urban. Žodį 
tarė provincijole ses. Igne, trum
pai papasakodama įspūdžius 
apie lietuvių grupės dalyvavimą 
Denver, Colorado, ten lankantis 
popiežiui Jonui Pauliui II. Buvo 
labai įdomu, norė jome ir 
daugiau išgirsti, bet mūsų laukė 
eibė darbų. Pirmininkė seselei 
įteikė 500 dol. čekį, pareikšda
ma, kad sajungietės labai ver
tina seselių gerus darbus. Atsto
vių buvo iš penkių valstijų — 
Connecticut. Illinois, Michigan, 
Massachusetts ir Wisconsino. 

Susirinkimą pradėjo centro v-
bos pirm. Dalė Murray, malda 
prašydama Aukščiausiojo palai
mos ir Marijos globos. Dalyvavo 
29 atstovės: jų skaičių kasdien 
didino viešnios iš Worcesterio. 
Buvo išklausyti valdybos, įvai
rių komisijų pi rmininkių ir da
lyvavusių kuopų atstovių pra
nešimai. 

Sąjunga šiuo metu t u r i 731 
narę. Sąjungos ,,Žiniaraščio" 
išsiunčiama 791 egz. Siunčiame 
jį ir į Lietuvą. Susidaro nema
žos išlaidos. Nutarėme, kiek pa
jėgsime, ir toliau padėti Lietu
vai, vpač našlaičiams. Vieną jų 
„įsisūnijome" dvejiems metams. 
Išlaikymas kainuos 300 dol. Ar
timai bendradarbiaujame su 
Cari tas Lietuvoje ir remiame 
aukomis. Šalia Lietuvos reika
lų, rūpinamės kul tūr ine veikla 
Amerikoje ir ją remiame. Ypač 
pažymėtina 5-tos kuopos veikla. 
Kiekvieno mėnesio pirmą sek
madienį Worcester Šv. Kazimie
ro parapijos bažnyčios prieangy
je renka ir pačios aukoja maistą 
benamiams, paskui nuveža tą 
maistą gaminančiai vir tuvei . 
Hartfordo 17-ta kuopa yra iš
siuntusi didelį kiekį muilo į 
Lietuvą ir įvairias užjūrio misi
jas. Dabar bažnyčios prieangy
je renkami akiniai, pasiuntimui 
į Lietuva. Iki šiol sur ink ta dau
giau negu 600. 

Priklausome Lietuvių Katali
kių federacijai, kuri globoja 
Mancester, Michigan, esančią 
lietuvių jaunimo Dainavos sto
vyklą. Esame paaukojusio 1.505 
dol. tos stovyklos re ikalams. 
Aukomis remiame l ietuviškus 
vienuolynus. Šv. Kazimiero se
s e r i m s Lietuvoje p a a u k o t a 
1,000 dol., jų a ts ikur iančiam 
vienuolynui Pažaislyje. Sužino
jusios, kad jaunimo stovykloms 
Lietuvoje visko t rūks ta , per 
Lietuvon vykusią ses. Margari
tą įteikėm 300 dol. t i ems trū
kumams mažinti . 

Pirmininkė D. Murray įspėjo, 
kad kuopos neiš tuš t in tų savo 
iždų. Reikia aukot i , bet reikia 
ir kuonų ižde pasilikti pinigų 
saviems reikalams, ypač padėti 

a t s tovėms a tvykt i į suvažiavi
mus. 

I šk i l io j i l i e t u v ė m o t e r i s 

P i rmin inkė pranešė, kad balsų 
dauguma sajungietės pasir inko 
Birutę J a sa i t i enę iš Oikagos. 
J i y ra JAV LB Socialinio sky
r iaus p i rmin inkė , savo darbais 
socialinėje srityje plačiai žinoma 
lietuvių ir amerikiečių tarpe. 
Dirba su „Vaikų viltis" organi
zacija. Šią kandidatę pasiūlė 2 j i 
kuopa iš Cicero, IL. P i rmininkė 
pasiuntė pasveikinimą su pasta
ba, k a d čikagietės suruoštų 
a r b a t ė l ę žymenio į t e ik imui , 
joms patogiu la iku. 

S u k a k t u v i n i a i m e t a i 

Ateinančiais metais švęsime 
Sąjungos 80 metų sukaktį. Kuo
pos raginamos rengt i sukakt ies 
minėjimus. Ypač kreiptinas dė
mesys naujų n a r i ų verbavimui. 

Visą dieną dirbome ištvermin
gai, s tengėmės, kad darbų ne
liktų sekančioms dienoms. Pri
ėmėm (su nedidelėmis pataiso
mis) naujai paruoš tus įstatus. 
Iki v a k a r i e n ė s visi reikalai 
buvo užbaigti . Vakare klausė
mės ses. Margaritos pasakojimų 
apie našlaičius Lietuvoje, su ku
riais j a i teko šią vasarą dirbti. 

A n t r o j i d i e n a 

Antroji diena buvo kitokio po
būdžio. Aplankėme Amerikos 
L i e t u v i ų K u l t ū r o s a rchyvą 
(ALKĄ), ku r i ame sute lk ta ne
mažai medžiagos ir apie Mote
rų sąjungą. Č ia į teikėm dr. J . 
Kraučiūnui 500 dol. auką buvu
sio ilgamečio Moterų sąjungos 
centro dvasios vado, prel . Pra
no J u r o , a tmin imui . 

Neužmiršom ir Matulaičio 
vardo seselių išlaikomų senelių 
namų. Nors t rumpa i praskaid
r inome juose gyvenančių gyve
nimo saulėleidžio sulaukusių 
asmenų dienas, o jų t a rpe yra i r 
sąjungiečių. Seselė Aloyza ma
loniai vadovavo, aiškino, atsakė 
į k laus imus . Ap lankėme ir lie
tuviško s t i l iaus koplytėlę, kur 
sugiedojome „Marija, Marija". 

Popietę praleidome rengimo 
kom. pi rmininkės K. Urban gra
žioje rezidencijoje prie pat At
lanto, Nian t ic , CT. Maudėmės. 
Ki toms pat iko t ik pasivaikščio
ti. Gera ir malonu atsigaivinti 
ošiančio At lan to bangose ir pri
s imint i , kad kitoje jo pusėje yrą 
s e n u t ė E u r o p a ir brangioji 
Tėvynė Lie tuva . 

U ž b a i g i m a s 

Šeštadienį, po šv. Mišių, rožinį 
kalbėdamos, liepų alėja ėjome 
prie Fa t imos Marijos. Grįžome 
atgal , ka lbėdamos rožinį, kurį 
su kitomis maldomis užbaigėme 
prie Šiluvos Marijos. 

Po pusryčių aplankėme sese
lių „ D a n g a u s var tų" kapines. 
Ten pa t miške yra ir kun. prof. 
Stasio Ylos iš akmenų pastaty
ta Mindaugo pilis, kurios viršu
je k iekvieną dieną plevėsuoja 
Lietuvos tr ispalvė. 

Apie p ie tus išvažiavome į 
Har t fo rdą . Tu rė jome progą 
t r u m p a i pažvelgti į miesto žy
mesnes vietas. Žavėjomės didin
gu l ie tuviško sti l iaus kryžiumi 
vyskupijos sodelyje, netoli ka
tedros. Gėrėjomės „Elizabeth 
rožių pa rku" , iš kurio nenorėjo
me išeiti . 

Šeštą vai. vak. Šv. Trejybės 
l ie tuvių bažnyčioje šv. Mišias 
koncelebravo klebonas kun. Jo
nas Moskus, klebonas emeri tus 
kun . J . Ma tu t i s ir kun. Albinas 
Gurk l i s , MIC. Po Mišių salėje 
vyko užbaigimo banketas . 

Kun . Matu t i s buvo gerai susi
pažinęs su sąjungiečių veikH 
J is pare iškė , kad Moterų sąjun 
ga y r a Bažnyčios r a n k a , dauįj 
p a s i d a r b a v u s i l ie tuvybei ir 
Bažnyčiai . Pa ta rė : „Laikykit^ 
l ietuvių kalbą gyvą. Mokykite 
va ikus ir a n ū k u s l ietuviška; 
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Amerikos Lietuvių Romos Katalikių Moterų sąjungos 79-me 
dėtos M. Marijos Seserų kongregacijos atstovė <es. Aloyza. 

suvažiavime kalba Nekaltai Pra-

Stenkitės surasti naujų narių ir 
švęsti 100 metų sukaktį". New 
Britaino lietuvių parap. klebo
nas kun. Rikteraitis ragino ne
pasiduoti — „ką darėte per eilę 
metų, darykite ir toliau kiek pa 
jėgiate". 

Centro pirm. Dalė Murray pa
sidžiaugė, kad visus darbus pa
vyko atlikti per vieną dieną. 
Padėkojo rengėjoms, ypač atsto
vėms. Kvietė visas stengtis, kad 
sulauktumėm Moterų sąjungos 
100 metų sukaktį . 

Meninę programos dalį atliko 
mamytė Ona Walinčius Kelly ir 

dukra Patricija Cote. Pasipuošu
sios tautiniais drabužiais, skam
bino kanklėmis ir dainavo, o vė
liau į traukė ir publiką. Ona yra 
išvertusi liaudies dainų į anglų 
kalbą. Abi lanko viešas mokyk
las, kuriose mokiniams aiškina 
apie Lietuvą, jos kul tūrą ir tra
dicijas. J ų dainos t a ip sužavėjo 
publiką, kad visi atsistoję pager
bė jas plojimais. 

Per 79 veiklos metus ALRK 
Moterų sąjunga y r a at l ikusi 
daug didelių darbų Dievui, Baž
nyčiai, Lietuvai ir lietuvybei. 
Didelis įnašas įdėtas į savo pa

rapijas. Džiaugiamės ir didžiuo
jamės tais darbais. Su dėkingu
mu ir meile gerbiame tas pirmą
sias pionieres, kurios jau beveik 
visos iškeliavusios amžinybėn, 
bet jų įsteigta Moterų sąjunga 
gyvuoja ir šiandien. Reikia nau
jų narių. Kviečiame ir laukia
me! Šūkis „Dievui ir Tėvynei", 
kuriuo vadovavomės per 79 me
tus , lieka ir toliau pagrindiniu 
mūsų organizacijos principu, o 
Nepaliaujamos Pagalbos Dievo 
Motina Marija, mūsų globėja, 
tešviečia m u m s kelią. 

J a n i n a M i l i a u s k i e n ė 

INTERNATIONAL 
TRAVEL CONSULTANTS 2 ^ U ^ ? 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 

CARGO — siunčiame oro l ini ja 

„ Ž A I B A S " — virš 10 skirt ingų paketų pasirinkimas s u garantuotu pr istatymu į namus 

Lietuvoje per 10 darbo dienų. 

9523 S o u t h 79th Avenue 223 Kalvarijų gatv* 
Hickory Hi l ls , I l l inois 6 0 4 5 7 Vilnius. Uatuva 
Tel . 7 0 8 - 4 3 0 - 7 2 7 2 Vatofonal: 77-7«-»7 Ir 77-M-92 
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ATIDARYKITE 
3-jų METŲ CD SĄSKAITA 

ir — garantuojame — VIENAS JŪSŲ 
TROŠKIMAS b u s išpi ldytas! 

,,Vieno Troškimo" 3-jų metų CD suteikia jums galimybe 

dabar investuoti aukštesniu nuošimčiu, k ^ į ^ j , kuris, jums 

pageidaujant, bus padidintas, kai nuošimc'ai kils. 

Sis 3-jų metų certifikatas taip pat gali būti idealus ir jūsų IRA 

pensijos santaupoms. Nuošimčiai galioja nuo š.m. rugpjūčio 31 d. 

Aplankykite vietinį Standard Federal banką arba paskam

binkite šiandien. Mes išpildysime jūsų troškimus! 

Nuošimčiai gali keistis. Mažiausias įnašas $250. Pabauda, jei 

certifikatą išimsite prieš termino pabaigą. 

Standard Federal Bank 
for savings 

HELP WANTED „ rfEAL ĮSI A ". 

ieškau mote rs padėt i namų 
ruošoj ir apsirengti , taip pat ga 
mint maistą ir gyvent kartu Park 
Ridge. IL T o l . 708-825-6404. 

laakma patikima vedusiųjų pora, 
gali būti pensininkai, dirbti prižiūrėtojais 
laidotuvių namų. Cicero, IL. Už lengvą 
namų ruošą ir telefonų atsakymą bus 
parūpintas 4 mieg. kamb. butas veltui 
Resume, rekomendacijas ir darbo patir
ties aprašymą siųsti: Marųuette 
Funaral Moma, 2533 W. 71 8t. 
CMeago, IL M629. Prašome neskam
binti. Turi mokėti lietuvių ir anglų kalbas. 

ieškoma moteris galinti prižiūrėti 
senesnio amžiaus moterį ir gyventi 
kartu. 

Kreiptis; t e l . 312-776-7952 

I eškau patyrusios siuvėjos, 
kuri galėtų pasiūti tautinius rū
bus mergai tėms. Skambinti 
Aušra i , t e l . 312-767-2400. 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
• Apartmentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida. 

t-

ffiSCELLANEOUS 

10%—20%—30% pigiau mokė
sit už apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio pas mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 Vi West 95th Straat 

Tai. — (708) 424-8654 
(312) 581-8654 

E L E K T R O S . 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą 
Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai. 
garantuotai ir sąžiningai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

T A I S O M E 

SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreiptis Į Hermis Dackys 

Tai. 585-6624. Nuo ryto Iki 6 v.v. 
Kalbėti lietuviškai 

>v£ntuij£ 2I 
KMIECIK REALTORS 
7922 S. Pulaski Rd. 

4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti namus, 
kreipkitės j Danute Mayer. Ji profe
sionaliai, sąžiningai ir asmeniškai 
patarnaus. Įkainavimas veltui. 

FOR RENT 

Prie 6 6 St. ir Kedz le A v e . , 1 b l . 
nuo Marąuette Pk. išnuomojamas 
3 kamb. butas su šiluma ir vir
tuvės įrengimais. $360 l mėn . 

Tel. 708-425-7160 

I šnuomojame* 2 auto . g a r a ž a s 
71 St. ir Francisco apyl. Skamb in t i 
po 5 v.v. tel. 3 1 2 - 4 7 6 - 2 3 4 3 . 

US. Savings Bonds 
Make Great Gifts. 

Privataus kapitalo firma ieš
k o par tner ių avalynės gamy
b o s s r i t y je . Kre ip t i s f i rma 
„ Ž e m u v a " , Gamyklos g vė 
Nr. 3 3 , Maže ik ia i , Uthuania. 

Lenkų Okupacijoje ir Jų Kalėjimuose 

Povilas Petkev ič ius 

Šioje 187 psl. knygoje vilnietis autorius aprašo savo 
gyvenimo tarpsni, praleistą lenkų okupuotoje Lietuvos 
dalyje ir 8-rius metus kalėjimuose. Knygos kaina 8.00 dol. 
111. gyventojams Tax 70 et. Persiuntimo išlaidos: + USA 
- 2.50 dol., Canada - 3.50 dol. 
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PADĖKA 

Čikagos ALD (Aid for Lithuania's Disabled) komitetas 
Lietuvos invalidams remti, įsikūręs prie Lietuvių Katalikų 
Labdarių Sąjungos, nuoširdžiai dėkoja pirmiesiems šios 
veiklos rėmėjams: Adelei ir Juozui Juozapavičiams, S. Dau-
lienei, seselei Tercisijai, K. Padleckas, N. Šumskienei, L. 
Bildušienei, K..Skėrys, V. Dijokui, N. Barauskui, P. Giedri-
mui, B. Šileikienei, Lietuvninkui, E. Gaškienei, S. Jelio-
nienei, Uršulei, ir Jonui Balskams, L. Baltrušaitienei, R. 
Dapkienei, B. Podienei, A. ir P. Steponavičiams, R. Ra
dzevičiūtei L. Reneckienei, P. I^vuliui ir mieliems Brighton 
Parko lietuviams, kurių pavardžių nežinome, bet jų su
aukoti invaitdiniai reikmenvs sudarė nemaža dalį pirmosios 
siuntos. 

Taip pat dėkojame (ikagos I ietuvių Bendruomenes 
švietimo tarybos pirmininkei K. Kučienei, kurios dėka pir
moji siunta pasiekė Lietuva. 

Ačiū jums mielieji, kad nesate abejingi beviltiškon pa-
dėtin patekusiems Lietuvos invalidams, labai kviečiame ir 
toliau remti šią taip reikalinga veiklą, kuri, gal būt, yra 
vienintelė viltis palengvinti jų gyvenimą. Ačiū visiems. 

Apolonija Steponavičienė 

i 



AMERIKOS LIETUVIŲ 
MONTESSORI DRAUGIJAI 

35 METAI 

DIPL. TEISININKĄ POVILĄ 
ŠILĄ PRISIMENANT 

1958 metais, kai buvome pilni 
meilės lietuvybei i r noro ją 
išlaikyti , kai su energija vežio
jome savo vaikus į l ietuviškas 
mokyklas bei organizacijas, ta is 
pačiais metais įsisteigė Ameri
kos Lietuvių Montessori drau
gija. Jos tikslas buvo steigti mo-
kyklėles-židinėlius, kur iuose 
bū tų išlaikoma lietuviška dva
sia, papročiai, kul tūra bei civili
zacija per mažąjį vaiką, ta ikant 
dr. M. Montessori pedagoginį 
me todą . A n t r a s d r a u g i j o s 
t iks las buvo išaiškinti tėvams, 
k a i p tą metodą p r i t a i k y t i 
namuose. 

Pirmasis Montessori židinėlis, 
a rba pirmoji tokia mokyklėlė, 
buvo įsteigta montesorininkių 
Domicėlės Pet ru ty tės ir a.a. 
Marijos Varnienės bei jos vyro 
dailininko Adomo Varno. Var
nai t a m tikslui paskyrė du savo 
kambar ius . Tai buvo grynai 
idėjinis pasiaukojimas. Į pagal
bą atėjo a.a. Juozas Bačiūnas, 
paaukojęs 1,000 dol. monteso-
r i n e i medžiagai į s igyt i . Ši 
medžiaga, vėliau Židinėl iui 
užsidarius, 1963 m. buvo perves
t a t uo l a i k u v a d i n a m i e m s 
Vaikų namel iams. P i rmasis 
Židinėlis buvo pirmoji monteso-
r inė klasė visoje Amerikoje. Šis 
Montessori Židinėlis tęsėsi iki 
1962 metų, kai Nancy Rambush 
(Amerikos Montessori d-jos stei
gėja) pradėjo gaivinti šį puikų 
metodą Amer iko je . Amer i 
kiečiai nustebinti lankė lietuvių 
montesorinę klasę — Židinėlį — 
ir iš jo mokėsi. Šią neįprastą 
aplinką, ku r mažieji, 2-6 metų 
vaikučiai, susikaupę dirbo, ste
bėjo profesoriai, mokytojai , 
t ėva i bei auklėtojai. Būtume 
turėję tokiu pasisekimu didžiuo
t is , bet mes tada kreipėme ne
d a u g dėmesio į Montessori 
idėjas, užimti savo „dideliais" 
darbais ir dar didesniais ginčais. 
Tuo tarpu mūsų Montessori pra-
d i n i n k a i įs te igė Amer ikos 
Lietuvių Montessori draugiją, 
sutelkdami būrelį j aunų tėvų ir 
gražų būrį Čikagos visuomeni
n i n k ų . M o n t e s s o r i r r e todo 
gilesniam supratimui Domicėlė 
Pet ru ty tė skaitė 12 paskaitų 
ciklą, kur is buvo draugijos iš
spausdintas ir pla t inamas viso
je Amerikoje, o dabar ir Lietu
voje. 

ALM d-jos d i d ž i a u s i a s 
džiaugsmas ir pasididžiavimas 
y r a ve ik ianč ios dvi p r i eš 
mokyklinės montesorinės mo
kyklėlės: Kriaučeliūnų vardo 
Vaikų nameliai ir Žiburėlis. Tai 
visų buvusių ir esamų draugijos 
na r ių , auklėtojų ir tėvel ių 
nuopelnas bei darbo vaisius. 

Š ia is meta i s s u k a n k a 30 
metų, kai egzistuoja pirmieji 
lietuviški Vaikų nameliai. 1962 
m e t a i s S t a sė V a i š v i l i e n ė 
G r e e n w i c h , C o n n . b a i g ė 
Montessori mokytojų kursus , 
įsigydama Amerikos ir Tarptau
t in į Montessori diplomą. S. 
Vaišvilienę rėmė ALM d-ja. Bai
gusi su draugijos nar ia is ji pra
dėjo planuoti mokyklėlės stei
gimą. Pinigai buvo didžiausia 
kliūtis. Draugijai į pagalbą atėjo 
dr. Leonas ir I r ena Kriau-
čeliūnai. Jų nupirktame pasta
te Marąuet te Parke , Čikagoje, 
1963 m. buvo įsteigta monteso-
r i n ė mokyklė lė , p a v a d i n t a 
K r i a u č e l i ū n ų v a r d o V a i k ų 
nameliais . Su dr. Kriaučeliūno 
pagalba buvo inkorporuota ir 
Amerikos Lietuvių Montessori 
draugija. 

Naujųjų lietuvių ateivių jau
noji karta, išauklėta, išmokslin
ta , tur int i geresnį finansinį sto
vį, paliko Marąuet te Parką ir 
išsikėlė į užmiesčius, daugiau
sia į Lemontą. Jų vaikams buvo 
labai reikalinga priešmokyklino 
amžiaus l ietuviška mokyklėlė, 
ypač naudojant montesorinį 
metodą. ALM d-jos pastangomis 
ir finansine parama 1983 m. en
tuziastė Dana Dirvonienė su 

Neseniai iš Lietuvos gauta ži
nia, kad balandžio 4 d. Vilniuje 

būreliu tėvų įsteigė monteso- mirė diplomuotas teisininkas 
rinę mokyklėlę — Žiburėlį Povilas Šilas, buvęs 1941 m. 
Lemonte. Čia jauni tėveliai įver- Lietuvos laikinosios vyriausy-
t ina M o n t e s s o r i metodo bės teisingumo viceministras, 
auklėjimo vertę . J au 10 metų, Vorkutos kalinys. Gimė 1908 m. 
kai Žiburėlis klesti ir sėkmingai spalio 25 d. Lukonių kaime, prie 
dirba. gražaus Lėvens upės slėnio, Pa-

Amerikos Lietuvių Montesso 
ri d-ja yra įregistruota Spring-
field, IL ka ip nepelno draugija. 
Ji yra re ikal inga visų mūsų 
paramos, nes ji yra viena svar
biausių mūsų organizacijų, puo
selėjanti mažojo vaiko tinkamą 
dvasinį vystymąsi. Vaikas, kaip 
pasakė dr. M. Montessori, yra 
suaugusiojo tėvas. Mes turime 
suprasti, kad mūsų, lietuvių, 
išeivijos a te i t i s kaip t ik ir 
priklauso nuo mūsų mažojo 
va iko . A m e r i k o s L ie tuv ių 
Montessori draugija gyvuos 
tiek, kiek mūsų visuomenė 
pajėgs suprast i jos t ikslus ir 
reikšmę ir ją parems. 

ALM d-ja palaiko tamprius ry
š ius su n a u j a i a t g i m u s i u 
montesoriniu judėjimu Lietu
voje ir su Amerikos Montessori 
organizacija. 

E l e n a Vasy l iūn ienė 

nevėžio apskr. Studijavo Vytau
to Didžiojo universiteto Kaune, 
teisių fakultete. Studijų laiku 
pragyvenimą pelnėsi, dirbda
mas „Mūsų la ikrašč io" ad
ministracijoje. Priklausė stu
dentų ateitininkų Kęstučio kor
poracijai. Gavęs teisininko dip
lomą, perėjo dirbti į teismą. 
1941 m. kilus karui, dalyvavo 
sukilime. Sudarant laikiną vy
riausybę, buvo Teisingumo vice
ministras. Vokiečių okupacinei 
valdžiai nepripažįstant sukilė
lių sudarytos vyriausybės, iš 
pareigų pasitraukė ir vėl grįžo 
į Kauno apygardos teismą, ku
riame dirbo prokuroro padėjėju. 

Antrajai sovietų okupacijai 
artėjant, P. Šilas kaip mažojo 
VLIKo prezidiumo vicepirmi
ninkas pasiryžo likti Lietuvoje. 
Deja, greitai NKVD buvo iššif
ruotas ir 1945 m. sausio 9 d. 

„Žiburėlio" mokyklėlės vedėja Danutė Dirvonienė su mokinuku Robertu 
Senkevičium. 

Nuotr. Irenos Senkevičienės 

areštuotas, o vėliau išsiųstas į 
Vorkutą. Žmona, likusi su tri
mis vaikais, turėjo rūpint is jų 
išlaikymu ir auklėjimu. Pas sa
vo šeimą. Povilas grįžo t ik po 
Stalino mirties, 1956 m. rugpjū
čio mėn . Šiek tiek atsigavęs, 
gavo ūkvedžio darbą vienoje 
mašinų gamybos įmonėje Vil
niuje. Šiose pareigose išbuvo 
dešimt metų, po to perėjo dirbti 
toje pa t įmonėje, naujos techni
kos skyriuje techninės literatū
ros redaktorium. Atl iekamu 
nuo darbo laiku abu su žmona 
lankė Paminklų apsaugos ir 
kraštotyros fakultetą ir turėjo 
progos apvažinėti visas, istori
niu atžvilgiu žymesnes, vietoves 
bei paminklus Lietuvoje ir už jos 
ribų. 

Lietuvai atgavus laisvę, įsi
jungė į visuomeninę veiklą. 
Buvo išrinktas krikščionių de
mokra tų partijos tarybos nar iu 
ir Ateitininkų federacijos garbės 
teismo pirmininku. Daug rašė 
aktual ia is klausimais „Apžval
goje" , „Tėvynės s a r g e " ir 
kituose laikraščiuose. Vienas jo 
straipsnis buvo išspausdintas 
šių metų pradžioje „Drauge". 

Povilas, gyvendamas Vilniu
je, daugelį metų iki pat mirties 
susirašinėjo su savo vienminčiu 
korporantu J. Mikaila Florido
je, kur i s su šeima jį buvo aplan
kęs Vilniuje ir įvairiais būdais 
rėmė. Iš Povilo gautų laiškų ma
tyti, koks nuoširdus patriotas jis 
buvo. Apvažinejęs Kaukazą ir 
Juodosios jūros pakraščius, rašė, 
kad Baltijos auksinių kopų, jos 
nuostabių pliažų, žavingų sau
lėlydžių niekas niekur pakeisti 
negalės. Jis buvo gilaus tikėji
mo — sielojosi, kad jaunimas 
tolsta nuo bažnyčios, nes jam 
ar t imesnė tapo materialistinė 
pasaulėžiūra... Bet jis rašė, kad 
daugumas jaunimo tautiškai su
s ipratęs , daug mokosi, stu
dijuoja. 

Viename laiške apie išgyveni
mus šiaurėje prie Uralo j is taip 
rašo: „Man gerai pažįstamos il
gai besitęsiančios nemigo nak
tys. Ledinis, kraują gyslose 
stengdantis. 50-60 C poliarinis 
šaltis, savaitėmis trunkančios 

DRAUGAS, ketvir tadienis , 1993 m. rugsėjo mėn. 30 d. 

DRAUGO RĖMĖJAI 

A.a. Povilas Šilas. 

baisios pūgos ir iš kojų verčian
tys uraganai , nesibaigiančios 
poliarinės naktys, i lgas ir be 
galo sunkus fizinis darbas ant 
žemės ir po žeme, nuolat besitę
siantis alkis ir ne kar tą į akis 
pažvelgęs badas. Žinau, kas yra 
visiškas fizinių ir dvasinių jėgų 
išsekimas. Sunkiausiose padėty
se, niauriausiose mano gyveni
mo valandose, kada nesinorėda
vo gyventi, mane aplankydavo 
Apvaizdos Dvasia, o mano An
gelas Sargas neatsi t raukdavo 
nuo manės nė žingsnio". 

Sunkių darbų ir išgyvenimų 
išvargintą Povilo organizmą 
ėmė kamuoti įvairios negalės: 
j i s nuola t sirginėjo lė t in iu 
plaučių uždegimu, buvo operuo
tas, išimant vieną inkstą, paga
liau sušlubavo širdis (infarktas, 
stenokardija). Į pensiją išėjo 
1977 m. sausio 1 d., gaudamas 
dalinę pensiją, 77 rublius 30 kp., 
nes darbas Nepriklausomos Lie
tuvos laikotarpyje, karo metais 
ir Vorkutoj nebuvo užskaitytas. 

Daugelyje savo laiškų Povilas 
išreiškia tvirtą tikėjimą Dievo 
Apvaizda, sakydamas: „Būtų 
t ikrai liūdna, jei ne viltis, kad 
prisikėlęs Kristus prikels ir mus 
amžinajam gyvenimui". 

Amerikoje gyvena dar daug 
Povilo vienminčių ar profesijos 
kolegų, kurie jį pažinojo ir gerai 
prisimena. Viešpaties ranka jį 
lydėjo iš tolimos šiaurės atgal į 
tėvynę, kuri išsilaisvinusi pri
glaudė ištikimo sūnaus kūną 
savo žemėje amžinajam poilsiui. 

Ig . M e d ž i u k a s 

KAIP ATSIRANDA 
NAŠLAIČIAI 
LIETUVOJE 

Lie tuvos na š l a i č ių globa 
r ū p i n a s i a t i t i n k a m o s ins
titucijos bei fondai Lietuvoje ir 
išeivijoje. Tas rūpestis nemažė
ja, bet didėja. Iš kur atsiranda 
tie našlaičiai? Į šį klausimą iš 
dalies a tsako Vygantas Guiga 
„Lietuvos r y t o " 1993.IX.11 
laidoje s t r a i p s n i u „Vogtus 
miežius motina keitė į degtinę, 
nors v a i k a i p ra šė p i e n o " . 
Straipsnis parodo ir sužalotą kai 
kurių Lietuvos žmonių gyveni
mą bei moralę. 

„Vieną dieną Rokiškio rajono 
Salų žemės ūkio bendrovės 
nariai po nakt ies rado išplėštą 
grūdų sandėlį. Tačiau vagis 
paliko pėdsakus, kuriais bend
rovės pirmininkas Žirdemantas 
Kurpius , bendrovės vyriau
siosios buhal terės , vyriausiojo 
inžinieriaus ir sandėlininkės 
lydimas, atėjo į Salų kaimo 
gyventojos Stasės Augulienės 
namus. 

Moters tva r te , užkasti po 
mėšlu, gulėjo aštuoni -maišai 
miežių. Du maišus S. Augulienė 
jau buvo spėjusi parduoti kai
mynui už du butelius degtinės 
ir cigarečių „Astra" pakelį. 

Rokiškio apylinkės teismas 
nuteisė S. Augulienę trejiems 
metams laisvės atėmimo, atlie
kant bausmę bendrojo režimo 
pataisos darbų kolonijoje. Trim 
mažamečiais vaikais pasirūpins 
globos ir rūpybos organai. Jų 
tėvas jau irgi sėdi kalėjime. S. 
Augulienė mažyliais vis tiek be
veik nesirūpino, vengė dirbti, 
ką pavogdavo - pragerdavo". 

B r . J . 

A.A. AGR. JUOZĄ LEKĄ 
ATSISVEIKINUS 

Šių metų rugpjūčio 25-tos 
dienos rytą, po trumpos bet 
sunkios ligos, Amžinybėn iške
liavo visuomenininkas, dauge
lio organizacijų narys, nenuils
tantis kovotojas dėl Lietuvos 
laisvės, Vilniaus Krašto taurus 
lietuvis a.a. agronomas Juozas 
Lekas, giliame liūdesyje palik
damas sesers Emilijos šeimos 
narius Lietuvoje bei k i tus gimi
nes Lietuvoje ir Lenkijoje. 

Velionis rugpjūčio 26 ir 27 
buvo pašarvotas Pe tkus Mar
ąuette laidojimo namuose, Čika
goje. Rugpjūčio 27 d. 7 vai. vak., 
gausiai susirinkus draugams, 
pažįstamiems ir organizacijų, 
kurioms velionis priklausė, ats
tovams, įvyko atsisveikinimas. 
Prieš atsisveikinimą kan. Vac
lovas Zakarauskas vadovavo 
maldoms už a.a. Juozo sielą. 
Maldos baigtos visiems gie
dant „Marija, Marija"... 

Atsisveikinimui vadovavo ir 
t rumpa i velionio gyvenimo 
kelią nusakė Vilniaus Krašto 
Lietuvių s-gos Čikagos skyriaus 
pirmininkas Petras Noreika. 
Lietuvių Agronomų s-gos vardu 
žodį tarė agr. Antanas Šantaras. 
Alto Centro valdybos, Alto Či
kagos skyriaus ir Tautos fondo 
vardu prasmingą žodį tarė An
tanina Repšienė, i škeldama 
velionio dosnumą, darbštumą ir 
pa re ig ingumą visose šiose 
organizacijose. Balfo vardu at
sisveikino Stasys Vanagūnas . 
Miškininkų s-gos vardu — Jonas 
Žebrauskas. 

Rugpjūčio 28 d., šeštadienį, 
9:30 v.r. velionis buvo atlydėtas 
į Švč. M. Marijos Gimimo para
pijos bažnyčią, kurioje už jo sielą 

gedulingas šv. Mišias aukojo 
klebonas kun. Jonas Kuzinskas. 
Giedojo sol. Genovaitė Mažei
kienė. 

Po Mišių velionio palaikai bu
vo nulydėti ir palaidoti Šv. Kazi
miero lietuvių kapinėse, Čika
goje. Apeigas prie duobės atliko 
klebonas kun. J. Kuzinskas. 
Ba igus maldas , sugiedojus 
„Marija. Marija" ir Lietuvos 
himną, velionio karstas, papuoš
tas gyvų rožių žiedais, nuleistas 
į Amžino poilsio vietą. Po to visi 
buvo pakviesti gedulo pietums 
į Mabenka valgyklą. 

Ba igus pie taut i , Vi ln iaus 
Krašto Lietuvių s-gos Čikagos 
skyriaus pirm. Petras Noreika, 
tvarkęs laidotuves, padėkojo vi
siems, dalyvavusiems laidotu
vėse. 

A.a. Juozą- Lekas gimė 1911 
m. vasario 9 d. gausioje vos 6 ha 
žemės teturinčio ūkininko šei
moje, Vilniaus krašte. Tėvai 
susilaukė 12 vaikų, jų aprengi
mui ir maitinimui nepakako 
ūkio, todėl reikėjo ieškoti įvai
rių ki tų darbų. Nuolatiniai rū
pesčiai ir sunkus fizinis darbas 
pakirto tėvo sveikatą ir 1919 m. 
jis mirė, Juozukui esant vos 
8-rių metų. Tuo metu siautėjo 
badas Vilniaus krašte. Motinai, 
likusiai našle su 12 vaikų, liko 
dviguba našta šeimos išlaiky
mui. Per trumpą laiką motina, 
palaidojusi 10 vaikų, pati mirė 
1925 m. Iš 12-kos vaikų beliko 
tik du: Juozukas ir jo sesuo 
Emilija, kuri jį globojo. Juo
zukas nuo mažens turėjo didelių 
gabumų, bet mater ial inės są
lygos neleido jam siekti mokslo. 
Tuos jo gabumus pastebėjo kun. 

Nikodemas Raštutis, kurio pa
dedamas Juozas įstojo į Moky
tojų seminariją. Po trumpo laiko 
perėjo į Vytauto Didžiojo gimna
ziją Vilniuje, kurią sėkmingai 
baigęs, Stepono Batoro univer
sitete įsigijo agronomo diplomą. 
Šioje srityje Juozui teko dirbti 
įvairiose Vilniaus krašto vie
tovėse, einant apskrities agro
nomo pareigas. Jaunam agrono
mui nebuvo lengva dirbti t a rp 
sulenkėjusių lietuvių. O visgi 
a.a. Juozas savo sumanumu iš
vengė nemalonumų. Antrą kar
tą Raudonajam slibinui grįž
tant į Lietuvą, a.a. Juozas 
pasi traukė į Vakarus . Atvykęs 
j Ameriką, dirbo įvairius darbus. 
Ilgiausiai, iki išėjo poilsiui, 
išdirbo General Motors Co. 

Pažymėtina, kad velionis yra 
vienas is pirmūnų, steigiant Vil
niaus Krašto Lietuvių s-gą, nuo
latinis jos narys, ilgametis sky
riaus pirmininkas. Alto valdy
boje ir Vlike. Organizacijas ir 
visus lietuviškus reikalus a.a. 
Juozas rėmė ne tik savo darbu, 
bet ir piniginėmis aukomis. 
Varge užaugęs, suprato vargs
tančius, todėl ir savo laidotuvių 
proga vietoj gėlių prašė aukot i 
Balfui. Surinkta 235 dol. Ne
nuostabu, kad neturint giminių 
Amerikoje, daugiau negu 35 
automobiliai palydėjo velionį į 
Amžiną poilsio vietą. Iki mir
ties liko ištikimas Dievui ir 
Tėvynei. 

Liūdi gimines, liūdi ir organi
zacijos, netekusios t au raus na
rio. Mielas Vilniaus Krašto tau
rus lietuvi, atlikęs kilnias pa
reigas žemiškoje kelionėje, ilsė
kis ramiai, nors svetimoje, bet 
svetingoje šios šalies žemelėje. 

Ant . R e p š i e n ė 

Šio d i e n r a š č i o i š l a i k y m u i 
įva i r iomis p r o g o m i s a t s i u n t ė 
s a v o a u k a s š ie g e r a d a r i a i : 

50 dol. Bronius Andrašiūnas, 
Orland Park, IL; Alg imantas ir 
Teresė Gečiai , H u n t i n g d o n 
Valley, PA; Lilija Ignatonienė, 
Chicago, IL; J a d v y g a J an 
kausk ienė , Chicago, IL; dr. 
Jonas ir Dalia M a u r u k a i , S. 
Pasadena, FL; J u l i u s Pakalka , 
Beverly Shores, IN; dr. V. 
Tumasonis, Key Biscayne, FL ir 
I. Užgirienė, Worcester, MA. 

40 do l . Albinas Kurkulis , 
VVheaton, IL; K a t h y ir Phil 
Varnagis , Chicago, IL. 

35.50 do l . A. ir L. Stepaitis, 
Arlington Hts. , IL; 

35 dol . Anthony M. Miner, 
Westborough, MA; Adelė ir 
Kazys L ie tuvn inka i , Hickory 
Hills, IL; P r a n a s Pargauskas , 
O t t e r v i l l e , K a n a d a ; Ane lė 
Pietaris , Clark, N J ; Joseph J. 
Plikait is , Ar l ington Hts., IL; 
Mary Pratkelis, Boulder, CO; V. 
Račiūnas, Chicago, IL. 

25 do l . Aldona ir Algirdas 
Braziai, Palos Heights, IL; dr. R. 
K r i a u č i ū n a s , L a n s i n g , MI; 
Viktoras Lesniauskas, Chicago, 
II; dr. Jonas Skirgaudas , La 
Jolla, CA. 

22 do l . Larisa ir Aleksas 
J a n k ū n a i , Cicero, IL. 

20 dol . G. Bal t rušai t is , Sun 
City, CA; Birutė Bilvais, Law-
ton, OK; Juozas Blažys, Chica
go, IL; Edvardas Čižinauskas, 
Orland Park, IL; A. F. Galdikas, 
Los Angeles, CA; Bronė Karaš-
kienė, Delran, N J ; A. Kvedaras, 
Savannah , GA; dr . Br. Krakai-
t is , Palos Hil ls , IL; Ina F. 
K u r a u s k i e n ė , C h i c a g o , IL; 
Angelą Leščinskienė, Chicago, 
IL; Antan ina Leveckienė, Cen-
tervil le, MA; A. Markelienė, 
Oak Lawn, IL; Aleksas T. Na-
vardauskas , Por tage , IN; J. 
Pe t rauskas , N . Chicago, IL; 
Birutė Razminas , Oak Lawn, 
IL; Arvydas Šimonis , West 
Chester, PA; Jonas Stankūnas, 
J u p i t e r , FL ir A n t a n a s 
Vait iekus, Detroit, MI. 

15 do l . Ona Adomaitienė. 
Sunny Hills, FL; Jan ina S. 
Bagdas, Douglaston, N.Y.; Juli-

- joną L. Fraser . EI Cerrito, CA; 
Teresė Jakela i t i s , VVoodhaven, 
N.Y.; J o n a s Jonynas , Meriden, 
CT; Mar i j a Kapač insk ienė , 

Chicago, IL; Juzė Lapšiene, 
Dedham, MA; Algirdas R. Ostis, 
Hinsdale, IL; Edward Pocius, 
Chicago, IL; Juozas Pultine-
vičius, Omaha, NE; Balys Rau
g a s , De l r an , NJ ; J o s e p h 
Taruski , St. Petersburgh, FL. 

10 doL J. Bacevičius, Toronto, 
Kanada; Valerijonas Balčiūnas, 
Daytona Beach, FL; Bi ru tė 
Banaitienė, Abington, MA; Pet
ras Bielinis, Cleveland, OH; 
Stasė Bliūdžius, Southfield, MI; 
Zuzana Brencienė, Chicago, IL; 
Kostas Čepaitis, Chicago, IL; V. 
Dailidkienė, Albuquerque, NM; 
Aniceta Giedraitienė, Willo-
wick, OH; Jonas Gylys, Austin, 
TX; Bruno Jasevičius, Dear-
bo rn , MI; Eduardas J o k ū -
bauskas , Oak Lawn, IL; Petro
nėlė Juozapavičius, Chicago, IL; 
O. Junkerienė, Melrose Pa rk , 
IL; A. Kanapka, Wasaga Beach, 
Kanada; J . Karsas, Oak Lawn, 
IL; Va i t i ekus K a z l a u s k a s , 
Hamil ton, Kanada; L. Kili-
konis, Jupiter, FL; Viktorija 
Kleivienė, S. Pasedena, FL; Sta
sė Laniauskienė, Cleveland, 
OH; Agnės Malela, Melrose 
Park, IL; Vincas Mamaitis, Sun
ny Hills, FL; A. Z. Masaitis, Del
ran , NJ; Sniegą ir Juozas Ma-
siuliai, Elmhurst, IL; Vytau tas 
Mažeika, Treasure Island, FL; 
Viktorija Mileris, Batavia, IL; 
I rena Morkūnienė, Toronto, 
Kanada; Kostas Nemunai t i s , 
Chicago, IL; Izabella Parul is , 
VVorcester, MA; A. ir D. Polikai-
čiai, Westlake Village, CA; Vida 
Rimienė, Riverside, IL; Jonas 
R u g e l i s , Maywood, IL ; A. 
S tankai t i s , Wethersfield, CT; 
John Stankus, Hamilton, Kana
da, Kazys Stašaitis, Redford, 
MI; Vincentas Šalčiūnas, Port 
St. Lucie; A. Šilbajoris, Ormond 
Beach, FL; Jonas Tamulis , 
Joliet, IL; Bronius Underys, 
Chicago, IL; Irene Vinclovas, 
Cleveland, OH; Anelė Žiedas, 
Detroit, MI; Gražina Žukaus
kas , Chicago, IL; Stasys Žu
kauskas , Chicago, IL. 

Kiekviena mūsų g e r a d a r i ų 
a u k a „Draugu i" y r a r e ika 
l i nga i r tikrai į v e r t i n a m a , 
todė l re iškiame p a d ė k ą vi
s i ems , s a v o auka pr is idėju
s i ems p r i e mūsų d i e n r a š č i o 
i š l a i k y m o . 

Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad rugsėjo 23 d. 
Phoenix, Arizona mirė 

A.tA. 
MYKOLAS P. RAZUTIS 

Gimė 1913 m. sausio 14 d. Lietuvoje, Andrejavo valsčiuje, 
Kapstatų kaime. 

Nuliūdę liko: Lietuvoje sesuo Teresė ir brolis Stasys su 
šeimomis bei daug kitų giminių. Amerikoje — pusbrolis dr. 
Petras Rasutis su šeima, pusseserė Ona Viržintienė su šeima 
ir Los Angeles, CA a.a. pusbrolio Antano duktė Danguolė 
Varnienė ir jos brolis su šeimomis. 

Velionis pašarvotas penktadienį, spalio 1 d. nuo 4 iki 9 
v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, spalio 2 d. Iš laidojimo namų 
9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto gedulingos 
šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus nulydėtas 
į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę sesuo, brolis ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus Donald M. Petkus. 
Tel. 312-476-2345 arba 1-800-994-7600. 

A.tA. 
ANTANUI RŪKUI 

m i r u s , jo žmonai E L E N A I , jo dukroms, sesėms 
ARISTIDAI P A R A K I N I N K I E N E I ir DAIVAI BAK-
Š I E N E I bei jų šeimoms nuoširdžią užuojautą re iškia 

, ,Aušros Vartų" tunto 
sktn. Juzės Daužvardienės 
vyr. skaučių būrelio sesės 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Adv. Vilija Dėdinaitė ir dr. 
Edmondas Saliklis sutiko pa
gyvinti ir suorganizuoti Čikagos 
sendraugių ateitininkų metinę 
veiklą, nes Darbo dienos savait
galio metu įvykusioje konfe
rencijoje buvo pareikštas susi
rūpinimas tos veiklos apsnū
dimu. Šie jauni sendraugiai-pro-
fesionalai ruošia turiningą 
programą ir tikisi, kad veiklos 
metai bus labai darbštūs, 
įdomūs ir visus išjudins. 

„Saulutės'* Atviro forumo 
serija tęsiasi. Visi kviečiami iš
girsti Vytauto Valadkaičio pra
nešimą PLC Bočių menėje, 
spalio 10 d., 12:30 vai. p.p. (po 
Mišių). įėjimas — auka Lietuvos 
našlaičiams. 

Šv. P ranc i škaus Seselių 
Čikagos apskrities rėmėjų me
tinis Seimas įvyks sekmadienį, 
spalio 3 d., marijonų vienuolyne 
(prie „Draugo"). 11 vai. ryte šv. 
Mišios už gyvus ir mirusius Šv. 
Pranciškaus vienuolyno rėmė
jus ir rėmėjas, 12 vai. pietūs, 
1:30 registracija ir posėdis. 
Visus rėmėjus kviečiame 
dalyvauti. 

Linas Lauraitis iš Inverness. 
Illinois valstijoje, atsily
gindamas už siunčiamą laik
raštį, prijungė ir 100 dol. čekį. 
Už labai reikalingą auką nuo
širdžiai dėkojame. 

APPLE (American Professio-
nal Panr.ership for Lithuanian 
Education; vadovė Vaiva Vėb-
raitė-Gustienė, Lithuanian Mer-
cy Lift atstovas Jurgis Lendrai-
tis ir US Baltic Foundation pre
zidentas Linas Kojelis supa
žindins -JAV LB Tarybos sesiją 
spalio 10 dienos, sekmadienio, 
rytiniame posėdyje su sėkmin
gos pagalbos Lietuvai kon
krečiais pavyzdžiais. 

Aleksandras Atutis iš Plea-
sant Hill, CA, besilankydamas 
Čikagoje, dalyvavo mūsų dien
raščio bankete rugsėjo 26 d., o 
taip pat užsuko į „Draugą" 
palinkėti visiems sėkmės. Ta 
proga paliko 50 dol. auką 
„Draugo" fondui. 

Negalėdami „Draugo" ban
kete dalyvauti, po 50 dol. dien
raščio paramai aukojo: Jonė 
Linkuvienė, Milė Valentinienė 
ir Algis Čepėnas. Jiems nuošir
džiai dėkojame. 

x Už a.a. Prudenci jos Bič-
kienės Jokubausk ienės sielą 
spalio 1 d. 7 vai. vakaro bus 
atnašaujamos ketursavaitinės 
šv. Mišios Pal. J. Matulaičio 
Misijos bažnyčioje. Prašome 
pasimelsti už a.a. Prudenciją. 

(sk) 

x Pa rduodame bilietus ke
lionėms į Lietuvą ir į visus pa
saulio kraštus geriausiomis kai
nomis. Skambinti: T. Les-
niauskienei, TravelCentre , 
Ltd., tel. 708-526-0773. 

(sk) 

x Vert ingas, bet nemažas 
Baltia Express amerikietiš
ko maisto produktų siuntinys 
tik $38: mėsa, dešros, kava, 
arbata. Informacijai tel.: 1-800-
SPARNAI a rba 1-800-772-
7624. 

(sk) 

x TIK $39 kava, arbata, 
kakava, apelsinų koncentratas, 
aliejus, mėsos konservai, vita
minai — viskas užsienietiška. 
55 sv. įvairaus maisto — $98. 
Produktai užsienietiški, išsky
rus mėsos gaminius ir sūrį. 45 
sv. įvairaus maisto be mėsos — 
$75. TRANSPAK, 2638 W. 69 
St, Chicago, IL 60629, tel. 
312-436-7772. 

(sk) 

„ Jėzau , Tu mano gyvybė" 
vardu komp. VI. Jakubėno reli
ginių giesmių rinkinys jau pasi
rodė Lietuvoje. Leidinio pra
tarmėje taip sakoma: „Šis rinki
nys skirtas Vlado Jakubėno 
90-čiui pažymėti, o taip pat ir šio 
kompozitoriaus, kaip evan
geliko reformato, įnašui į lietu
viško choralo istoriją pažinti. . 
Rinkinys tiks Lietuvos reforma
tų bažnyčios giedojimo prakti
kai, koncertiniam atlikimui ir 
Mažosios Lietuvos muzikinės 
kultūros istorija besidomin
t i ems" . Šios VI. Jakubėno 
giesmių harmonizacijos pirmą 
kartą Lietuvoje nuskambėjo 
1992 m. gruodžio 13 d., kuomet 
buvo minima kompozitoriaus 
mirties sukaktis, o netrukus po 
to buvo padarytas šios pro
gramos įrašas, kurį ruošiamasi 
išleisti modernių „diskų" forma. 

O n a M i k u l s k i e n ė , a.a. 
muziko bei kompozitoriaus 
Alfonso Mikulskio dešimties 
metų mirties sukakties proga, jo 
prisiminimui atsiuntė „Drau
gui" auką. 

LFK „Lituanica — Liths" 
vyrų komanda ketvirtąsias 
futbolo pirmenybių rungtynes šį 
šeštadienį, spalio 3 d., žais prieš 
italų „Maroons". Rungtynės 
vyks Lemonte, Lietuvių centro 
aikštėje. Pradžia 3 vai. p.p. Visi 
futbolo mėgėjai kviečiami. 
Tikimės „karštų" rungtynių, 
nepraleiskite progos būti liu
dininkais. 

Įdomi vakaronė Jaunimo 
centro kavinėje — popiežiaus 
Jono Pauliaus II kelionės vaiz
dajuostė, paruošta Viktoro 
Kapočiaus. Vakaronę rengia 
Jaunmo centro Moterų klubas, 
o ji vyks penktadienį, spalio 1 d., 
7 vai. vak. Visi laukiami, visi 
kviečiami — atvykite. 

East Chicago Medžiotojų ir 
meškeriotojų klubas ruošia 
rudens puotą spalio 10 d., 
sekmadienį, 1390 W. 15th Ave, 
Gary, IN. Fradžia 12 vai. Pro
grama: laimėtojams taur ių 
įteikimas, pietūs, šokiai su 
Ramanausko muzika. Visi 
maloniai kviečiami ir laukiami 
linksmai praleisti laiką. 

Ar buvote nuvykę į Lie
tuvą, kai ten lankėsi popiežius 
Jonas Paulius II? Jeigu ne, tai 
įspūdinguosius jo kelionės 
įvykius ir iškilmes galite pama
tyti ir Čikagoje — Viktoro Kapo
čiaus paruoštoje vaizdajuostėje, 
kuri bus rodoma ateinanti 
penktadienį, spalio 1 d., 7 vai. 
vakare Jaunimo centro ka
vinėje. Vakaronę rengia ir vi
suomenę nuoširdžiai kviečia 
atsilankyti Jaunimo centro Mo
terų klubas. 

x Gera naujiena Los Ange
les ir apylinkių lietuviams! 
Baltia Express atstovas kas
dien priiminės jūsų siuntinius. 
Atvežkite juos adresu 3354 
Glendale Blvd., Los Angeles, 
CA 90039 arba skambinkite tel. 
213661-6028. 

(sk) 

x Tik per Baltia Express 
saugiai, greitai ir be muito 
galite pasiųsti siuntinius savo 
artimiesiems. Laivo talpintuvas 
rugsėjo 27 d. ir spalio 8 d. At 
vežkite arba siųskite UPS ad
resu: 3782 W. 79 St., Chicago, 
IL 60652, tel. 1-800-SPARNAI 
a r b a 1-800-772-7624. 

(sk) 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cennak Road — 
Tel. (312) 847-7747. 

(sk) 

Mokslo metų pirmąją dieną Maironio lituanistinės mokyklos mokin 
tulaičio misijoje. Pamokos vyksta Pasaulio lietuvių centre. 

MAIRONIO LIT. MOKYKLOS MOKSLO 
METŲ PRADŽIA 

„Vaikai į klases — tėveliai į 
susirinkimą", — girdėjosi Mai
ronio mokyklos direktorės Eglės 
Novak balsas. Dar kur ne kur 
maži būreliai tėvų dalinosi va
saros įspūdžiais, bet direktorės 
tonas skelbė, kad laukia svar
besni reikalai Maironio mokyk
los lietuviškom šeimom, būtent, 
naujieji mokslo metai. 

Dienotvarkė jau visiem pa
skelbta paštu: nuo 9 iki 10 vai. 
ryto pavėluota registracija; nuo 
10 iki 12 vai. — mokiniams 
pamokos, o tėvam susirinkimas. 
Didžioji dalis šeimų (80%) atliko 
registraciją paštu, tai pirmą 
dieną nebuvo susigrūdimo. 
Knygos mokiniams jau prista
tytos į klases, nes per 
registraciją paštu knygos iš 
anksto buvo užsakytos. 

Romas Česas, tėvų komiteto 
pirmininkas, davė pranešimą 
apie 1993-94 metų komiteto dar
bus. Mokykla šiais metais švęs 
35 metų jubiliejų — numatytas 
pokylis sausio 29 d. Darbo bū
reliai bus greit sudaryti atlikti 
mokyklos pagerinimus — 
įrengti lentynas, pakabas 
apsiaustams, aplenkti dovano
tas knygas, kurias mokykla 
laiko vis didėjančioj biblio
tekoje, paruošti naudojama 
medžiagą klasėm ir 1.1. 
Kiekvieną mėnesio pirmąjį šeš
tadienį komitetas apsiima 
pagaminti karštus užkandžius 
mokiniams. 

Po to kalbėjo direktorė Eglė 
Novak: mokinių skaičius 
kasmet didėja — šįmet lanko 
270 mokinių — tai didžiausia 
lietuviška mokykla visoj JAV. 
Direktorė ragino tėvelius dau
giau prisidėti prie vaikų lietu
viško auklėjimo ir tvarkos, pvz., 
ruošti lietuviškas pamokas iš 
anksto, nelaukiant paskutinio 
vakaro, padėti ruošti ir 

Dr. J o h n P. Lubicky, Chica 
gos Shriners ligonines vyriau
sias chirurgas, ne tik rūpinasi 
„Lietuvos Vaikų Vilties" JAV 
Medicininio kadro sudarymu, 
mokomosios medžiagos susta
tymu, bet kartu su bendradar
biais renka įvairią reikiamą 
įrangą „Lietuvos Vaikų Vilties" 
Ortopedinei operacinei. 

Lithuanian Mercy Lift dė
koja a.a. Alekso KrauČenkos 
draugams už atsiųstas aukas 
velionio atminimui. 

(sk) 

„Saulutė", Lietuvos našlaičių 
globos būrelis, dėkoja už aukas 
padėti Lietuvos vaikams: Ona 
Narbutienė $20, Dalia Stankai-
tienė $25, Elena Skališienė $50. 

(sk) 

Brighton Parko Lietuvių 
namų savininkų draugi ja 
rengia 32-rą jubiliejini balių š. 
m. spalio 9 d., šeš'adienį, 7 v.v. 
Šaulių salėje, 2417 W. 43 St. 
Rus meninė programa, šalta-Šil-
ta vakarienė, veiks baras, 
kokiams gros Kostas Rama-
rauskas. Visi kviečiami mūsų 
renginyje gausiai dalyvauti. 

(sk) 

patikrinti užduotas pamokas, 
dažnai vaikams skaityti lietu
viškas knygas, eilėraščius, „Eg
lutę" ir laikraščius, nuvesti į 
lietuviškus renginius, parodas 
ir koncertus. Skatino laikytis 
tvarkos, pristatant vaikus 
punktualiai prieš 9 vai. ryto ir 
pasiimant 1 vai. p.p. Šįmet 
įvesta nauja tvarka pamokų 
užbaigimui. Visa mokykla 1:55 
vai. p.p. renkasi bažnyčioje gie
doti Lietuvos himną. Kiekvieną 
savaitę vis kitas aukštesniosios 
mokyklos mokinys praves šį 
užbaigimą. Tėveliai ir seneliai 
kviečiami įsijungti į šią 
susikaupimo minutėlę. 

Direktorė apibūdino pakei
timą mokyklos mokslo pro
gramoje. Veikia 10 skyrių — 
nuo priešdarželio klasės iki 
10-to skyriaus ir 5-ios klasės 
vaikams, silpnai arba visai 
nekalbantiems lietuviškai, taip 
pat viena klasė suaugusiems. 
Mokiniai nuo 7-tojo iki 10-tojo 
skyriaus išeina ketverių metų 
programą ir tvarkosi, kaip aukš
tesnioji mokykla. 

Mokinių drausmės ir elgesio 
reikalu direktorė priminė, kad 
pereitais metais buvo įvesta 
pašto kortelių sistema. Jeigu 
iškyla problema klasėje mokslo 
ar elgesio atžvilgiu, tėveliai 
gauna paštu iš mokytojo 
pranešimą. Tėvai prašomi at
kreipti dėmesį į pastabas, pasi
rašyti ir grąžinti mokytojui. 

Eglė Novak antri metai vado
vauja Maironio mokyklai. Ant 
jos pečių dideli rūpesčiai: pajė
gių mokytojų pritraukimas, 
klasių įrengimas, mokslo pro
grama ir bendra mokyklos tvar
ka. Jai į talką ateina padėjėja ir 
administratorė Aldona Rau-
chienė, kuri prižiūri nuolatinę 
mokyklos raštinę, taip pat, tėvų 
komitetas, ypač pirm. Romas 
Česas ir Viktorija Šaulienė. 

Po direktorės pranešimo 
kalbėjo Regina Kučienė, Švie
timo tarybos pirmininkė. Ji 
pasveikino visus tėvelius ir 

Balzeko Lietuvių kultūros 
spalio 3 d. 5 vai. p.p. O * L 
(iš kairės — sėdi): Mary Ki 
riet Kamin. Rlanche KezeJ 
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iai susirinko Pal. Jurgio Ma-

Nuotr. Dainos Čyvienės 

palinkėjo Maironio mokyklai 
darbingų mokslo metų. Apibū
dino Švietimo tarybos darbus ir 
pasidalino įspūdžiais iš Moky
tojų studijų savaitės Dainavoje. 

Lemonto apylinkės LB vardu 
mokyklą pasveikino Vacys 
Šaulys, palinkėdamas labai 
sėkmingų ir darbingų 35-tųjų — 
jubiliejinių — mokslo metų. 

Šiais metais Maironio 
mokykoje dirba: Eglė Novak 
(direktorė), Aldona Rauchienė, 
Rasa Stasiulytė, Rima Poli-
kaitytė, Jovita Steponavičiūtė, 
Krista Šilimaitytė, Jovita Dob-
rovolskienė, Taiyda Rudaitytė, 
Elena Janušienė, Audronė 
Elvikienė, Monika Gylytė, Otili
ja Barkauskienė, Saul ius 
Palionis, Solveiga Palionienė, 
Asta Kazlauskai tė , Živilė 
Šilgalienė, Gražina Sturonienė, 
Dalia Milmantaitė, ses. Mar
gar i ta Bare ika i tė , Videta 
Kairelis, Dana Plazyk, Milda 
Praninskienė, Bronius Fabi
jonas, Rūta Končienė, Vida 
Radick, Rasa Poskočimienė, 
Libija Ringienė, Kr is t ina 
Mažeikaitė, Erika Jokubaus-
kaltė, Raimundas Novak. Mo
kyklos korespondentė — Silvija 
Radvilienė, fotografė — Daina 
Čyvienė, bibliotekininkė — 
Sniegą Masiulienė. 

Silvija Radvilienė 

Dr. Linas ir Rima Sidriai 
„Draugo" steigiamam fondui 
paaukojo 500 dol. Dr. L. Sidrys 
yra nuolatinis mūsų dienraščio 
bendradarbis, kurio taiklūs 
straipsniai „pakuria ugnelę" po 
Lietuvos sveikatos darbuotojų 
padais ir verčia ger int i 
medicinos paslaugų sistemą. 

Gražina Liautaud, viena 
veikliausių lietuvių, vado
vaujanti Lietuvos Vaikų Vilties 
organizacijai ir daugelio mūsų 
kultūrinių įvykių rėmėja bei 
Lietuvių Operos mecenatė, su 
„Draugo" prenumera tos 
kitiems metams pratęsimu 
atsiuntė ir 100 dol. auką. Jai už 
tai nuoširdžiai dėkojame. 

JAV 

„The Rio Grande Catholic" 
(EI Paso, Texas) š.m. rugsėjo 
laidoje rašo, kad popiežius Jonas 
Paulius II pakėlė kun. Antaną 
Bertašių prelatu. Naujasis 
prelatas gimęs 1911 m. gegužės 
5 d. Lietuvoje, mokėsi Kauno 
Kunigų seminarijoje ir ten 1937 
m. gegužės 22 d. įšventintas 
kunigu. 

I EI Paso dieceziją prel. Ber-
tašius atvyko 1957 m. ir kle
bonavo įvairiose parapijose 
Texas ir New Mexico valstijose. 
1981 m. jis išėjo į pensiją ir iš
vyko į Paterson, NJ. Nuo 1984 
m. jis yra Šv. Kazimiero parapi
jos Paterson, NJ administrato
rius ir rūpinasi vietinių lietuvių 
sielovada. 

Philadelphijos LB apylin
kės valdyba rengia kultūrinę 
vakaronę su dviem jaunais poe
tais iš Lietuvos: Vytautu V. 
Landsbergiu ir Sigitu Parulskiu 
šeštadienį, spalio 2 d., 6:30 v.v. 
Lietuvių Namų Kultūros cen
tre, 2715 E. Allegheny A ve. 
(Įėjimas į Kultūros centrą yra iš 
šoninės Tilton gatvelės). 
Vytautas V. Landsbergis pa
rodys savo gamybos ir režisūros 
video filmus apie tris Lietuvos 
dailininkus ir apie Perlojos res
publiką. Sigitas Parulskis šalia 
l i t e ra tū r in io darbo yra 
pilnalaikis žurnalistas „Lietu
vos a i d o " redakcijoje. LB 
apylinkės valdyba tikisi, kad 
Philadelphijos visuomenė pasi
naudos proga susipažinti su jau-
nųjų Lietuvos menininkų 
lietuviško žodžio bei filmų 
kūryba. Po programos, kuri 
tęsis maždaug pusantros valan
dos, pabendravimas prie vyno ir 
kavos. Įėjimo auka 5 dol. asme
niui, pensininkams — 4 dol. 

Ambasadorius Stasys Lo
zoraitis rugsėjo 12 d. lankėsi 
Floridos valstijoje Daytona 
Beach mieste, kur dalyvavo 
Amerikos lietuvių tautininkų 
sąjungos surengtame iškilmin
game Tautos šventės minėjime. 
Renginys prasidėjo pamaldomis 
Prince of Peace kata l ikų 
bažnyčioje. Joms pasibaigus, 
visi minėjimo dalyviai susirinko 
į pokylį, kurio metu p. Stasys 
Lozoraitis pasakė pagrindinę 
kalbą bei atsakė į gausius susi
rinkusiųjų klausimus. 

Lietuvos ambasadai Jungti
nėse Valstijose tarpininkaujant, 
Vašingtono miesto vaikų ligoni
nėje gydosi trejų metukų 
kaunietė Evelina Slokvėnkaitė. 
Rugsėjo 13 dieną operaciniu 
būdu jai buvo pašalintas didelis 
piktybinis auglys pilvo ertmėje. 
Gydytojų nuomone, labai su
dėt inga operacija praėjo 
sėkmingai. Dabar medikai ati
džiai stebi mergaitės sveįkatą 
po operacijos. Mergaitę nuolat 

globoja ambasadoriaus padėjėja 
Angelė Bailey, jai padeda kitos 
Vašingtono ponios. 

Prieš atvykstant į Jungtines 
Valstijas, Evelina buvo nesėk
mingai gydyta Kauno kliniki
nėje ligoninėje. 

New Jersey gubernatorius 
Jim Florio, nuoširdus lietuvių 
draugas, prie N. J. Atlanto 
pakrantės vasarnamio, kai jis, 
užsivilkęs 1989 metais Vašing
tone vykusioje demonstracijoje 
platintais marškinėliais, atvyko 
vasaros pabaigos savaitgalį pa
bendrauti su savo artimesniais 
draugais. Gubernatorius vi
siems paaiškino, kad „šie 
marškiniai yra mano pirmojo 
lietuvio draugo dovana". 

muziejaus Moterų gildija ruošia savo veiklos 25 metų sukakties švente 
awn Hjpos pokylių salėje. Nuotraukoje matome Moterų gildijos valdybą 
-auchunas, Margi Mankus, Scottie Žukas (pirm.); stovi iš kairės: Har 
i, Mary.Stiblo, Irene Norbut, Madge Nekrošius, Sylvia Wenckus Elrod. 

New Jersey gubern. Jim Florio. 
Nuotr. V. Raugo 

MIAMI LIETUVIŲ 
KLUBO ŽINIOS 

Miami Lietuvių klubas po 
keturis mėnesius trukusių ato
stogų vėl pradeda naują rudens 
ir žiemos sezoną. Visi kviečiami 
sekmadienį, spalio 3 d., sekma
dienį, dalyvauti sezono ati
daryme. 3 vai. p.p. bus pietūs ir 
trumpa programa. V. Du
bauskas rodys iš Lietuvos 
atsivežtą aktualių įvykių vaiz
dajuostę. 

ATSIŲSTA PAMINĖTI 
* „Pensininkas", 1993 m. 

rugpjūtis. Redaktorius Karolis 
Milkovaitis'Yorba Linda, CA), 
administratorė Elena Sirutienė 
(Chicago, IL). Žurnalas mėne
sinis, leidžiamas JAV LB 
Socialinių reikalų tarybos. Be 
abejo, tiems, kuriems „Pensi
ninkas" skiriamas, t.y. vyres
niesiems skaitytojams, jis yra 
įdomus ir naudingas, bet šiek 
tiek per daug „įsikibęs" į 
sveikatos problemas. Atrodo, 
kad daugiau jokių reikalų ar 
įdomumo lietuviams nebeliko, 
tik ligos ir gydytojų patarimai. 
Nors viršelyje redakcija pasi
sako, kad žurnalo tikslas yra 
„informuoti, bet ne gydyti", 
nuolatinės sveikatos temos daro 
jį pernelyg pilką (kaip ir vie
nodai pilkas viršelis). Nejaugi 
pensininko gyvenime nėra jokių 
šviesulių? 

• „Krivūlė", 1993 m. bir
želis, nr. 1(57). Leidžia Lietuvių 
Sielovados delegatūra Vokie
tijoje, redaguoja — kolektyvinė 
redakcija su atsakinguoju 
redaktorium prel. Antanu Bun-
ga. Daug vietos ir dėmesio ski
riama popiežiaus Jono Pauliaus 
II kelionei į Lietuvą, daug 
religinės, bet ir kultūrinės, me
džiagos. Žurnalas nedidelio 
formato, 63 psl., gražiai išleistas 
ir tvarkingai redaguojamas. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. (1-312) 776-8700 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
šeštad. 9 v.r. iki 1 vai. d. 




