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Landsbergis: Lietuvos 
valdžia slysta į komunistinę 

diktatūrą
Vilnius, rugsėjo 13 d. (LR) — 

Seimo opozicijos vado Vytauto 
Landsbergio teigimu, valdančio
sios partijos depresija ir Lietu
voje sukurta situacija,kurią 
anksčiau buvo galima įvardyti 
kaip „autoritarinę lobistinę 
santvarką”, darosi pavojinga 
valstybei. „Referendumu nepa
vykus pristabdyti korupcijos 
Lietuvoje, ši santvarka ėmė 
sparčiau slinkti neokomunisti- 
nės diktatūros kryptimi”, sakė 
Seimo opozicijos vadas.

Artūras Račas „Lietuvos ry
te” rašo, jog pagrįsdamas tokią 
savo išvadą, V. Landsbergis iš
vardijo minėtą kryptį iliustruo
jančius požymius: norima kont
roliuoti teismus, prokuratūrą ir 
advokatūrą, vyriausybė per sa
vo ministrą valdys advokatus, 
prezidentas reikalauja sau tei
sės skirti net generalinio proku
roro pavaduotojus, Aukščiausia
sis teismas išvaikomas ir bus 
paskiriamas iš naujo, todėl 
teisėjai, kurie nori toliau dirb
ti, jau stengiasi įtikti partinei 
valdžiai. Be to, pasak Landsber
gio, tęsiasi laisvesnių masinės 
informacijos priemonių už
gniaužimas, likviduota populia
ri televizijos laida, kuri buvo 
įsteigta ne vienai, bet įvairioms 
nuomonėms reikšti („Naujienos, 
Nuomonės” — apie tai rašėme 
rugsėjo 20 d. „Drauge” — Red.) 
o „politinių laidų televizijoje 
prižiūrėtojas paskelbia jog cen
zūros dar esą per maža”.

Teisėsaugos srityje, Vytauto 
Landsbergio nuomone, toliau ei
nama neteisinės valstybės link, 
nes, nusižengiant įstatymui, be 
Seimo žinios skubiai atleistas 
generalinis policijos komisaras, 
o Vidaus reikalų ministerijos 
struktūrose sparčiai didinama 
sovietinio tipo vidaus kariuo
menė. Teigdamas, jog ši kariuo
menė apginkluojama net artile
rija, Landsbergis sakė, jog nie
kas nepaaiškina, prieš ką LDDP 
rengiasi Lietuvos viduje kariau
ti.

Žengiama neteisinės 
valstybės link

Kaip požymį, kad žengiama 
neteisinės valstybės link, V. 
Landsbergis įvardijo ir neseniai 
prezidento išleistą ,jo galias 
viršijantį dekretą apie naujos 
valdiškos struktūros įkūrimą 
(turėta galvoje A. Brazausko 
dekretas „Dėl tarpžinybinės 
komisuos kovai su ekonominiais

Rusija žada pasirašyti 
karines sutartis su 

Baltijos šalimis
Maskva, rugsėjo 12 d. (BNS) 

— Rusija ketina stiprinti Balti
jos regiono valstybių saugumą, 
pasirašydama dvišales sutartis 
su šiomis valstybėmis, pareiškė 
Rusijos gynybos ministras Pavel 
Gračev, grįžęs po oficialaus vizi
to Danijoje.

Pavel Gračev Kopenhagoje 
pasirašė karinio bendradarbia
vimo sutartis su Norvegija, Suo
mija ir Danija. Rusija pasiruo
šusi panašiai bendradarbiauti 
su Lietuva, Latvija bei Estija, 
sakė Gračev.

Kaliningrado srityje, anot 
Gračev, dabar sutelkta „galin
ga grupuotė”, kelis kartus vir
šijanti tokį kariuomenės dydį, 
koks būtų reikalingas saugu

nusikaltimais įsteigimo”), kuri 
iškeliama virš Seimo, virš pre
zidento ir virš visų konstituci
nių įstaigų ir pareigūnų”. Šiuo 
dekretu sudarytą komisiją 
Landsbergis prilygino Prancūzi
jos revoliucijos laikais veikusiai 
Direktorijai ir sakė, jog opozicija 
„neabejotinai” apskųs šį doku
mentą Konstituciniam Teismui. 
„Ne pirmą kartą pastebime, 
kad panašūs veiksmai panašūs 
į prezidento kompromitavimą, 
tačiau jis turi perskaityti, ką 
pasirašo”, pastebėjo Landsber
gis.

Tai, kad į Seimo darbotvarkę 
vėl įtrauktas nepaprastosios pa
dėties įstatymas, kuriuo numa
toma apriboti konstitucines pi
liečių teises, opozicijos lyderio 
nuomone, liudija apie bandymą 
naikinti demokratinę valstybę 
ir tam teks priešintis.

LDDP turėtų konsultuotis 
su kitomis frakcijomis

Paklaustas, kaip jis vertina 
LDDP viešai išsakytus pasiūly
mus dėl kai kurių Konstitucijos 
straipsnių keitimo, V. Lands
bergis teigė, kad jeigu LDDP 
rimtai nori siekti Konstitucijos 
pataisų, ji pirmiausia turėtų 
konsultuotis su kitomis frakci
jomis ir partijomis. „Jeigu ji to 
nedarys, galima bus padaryti 
tik vieną išvadą — tai tik popu
listinis triukas, iš anksto žinant 
balsavimo rezultatus ir siekiant 
susirinkti taškų”, sakė Lands
bergis.

Komentuodamas Konstituci
jos keitimo referendume gali
mybę, opozicijos lyderis sakė ne
žinąs, kaip tokią idėją vertins 
žmonės, kurie neseniai buvo 
agituojami nebalsuoti referen
dume. „Nemanau, kad tai yra 
kelias, kuris padėtų LDDP iš
spręsti žemės pardavimo ar jos 
priskyrimo bendrovėms proble
mą”, sakė jis.

Beje, Seimo pirmininkas Čes
lovas Juršėnas, kiek vėliau ko
mentuodamas opozicijos vadovo 
išsakytas mintis, teigė, jog 
„poną Landsbergį aiškiai nei
giamai paveikė eilinis pralai
mėtas referendumas”. „Tai, kas 
čia buvo pasakyta apie visas tas 
diktatūras, lietuviškai tariant, 
yra paistalas, raizgalas, ir sapa
las”, sakė Seimo pirmininkas. 
Jo nuomone, gąsdinimai tampa 
sistema, nes neturima konst
ruktyvios politikos ir griebia
masi tradicinio būdo.

mui Kaliningrado srityje užtik
rinti. Todėl Rusija numato dalį 
Kaliningrado karinių pajėgų iš
vesti į kitas Rusijos sritis. Toks 
kariuomenės perdislokavimas 
turi būti atliktas atsižvelgiant 
į Rusijos interesus, nes, pasak 
Gračevo, „mums nebūtina per
mesti kariuomene į Uralą, daug 
svarbiau — suformuoti Lenin
grado ir Šiaurės Kaukazo kari
nes apygardas”.

Tačiau, kaip pažymėjo Rusijos 
gynybos ministras, dabartinis 
kariuomenės sutelkimas Lenin
grado bei Šiaurės Kaukazo re
gionuose prieštarauja sutarčiai 
dėl paprastųjų ginkluotųjų pa
jėgų apribojimo Europoje, kuri 
numato Rusijai tam tikras ka-

Jungtinių Amerikos Valstijų ambasadorius Lietuvai James Svvihart (kairė
je prie Lietuvos ambasados rūmų Vašingtone su Lietuvos ambasadorium 
Alfonsu Eidintu.

OSI byla prieš A. Lileikį
New Yorkas, rugsėjo 21 d. — 

Jungtinių Amerikos Valstijų 
Teisingumo departamento 
Specialių Tardymų Skyrius (Of
fice of Special Investigations, 
trumpai — OSI), rugsėjo 21 d. 
iškėlė išpilietinimo bylą prieš 
Aleksandrą Lileikį. A. Lileikis, 
kuris gyvena Norwood, Massa
chusetts, yra kaltinamas vado
vavimu Vilniaus saugumo poli
cijai vokiečių okupacijos laiko
tarpiu. Pagal Amerikos įstaty
mus, tokios rūšies byla yra civi
linė, o ne kriminalinė. Apkaltin
tasis neturi teisės į advokatą 
nei į kitas įprastas teisėto pro
ceso teises.

Įteikiant jam oficialius kalti
nimo dokumentus trečiadienio 
rytą, A. Lileikio namas buvo ap
suptas FBI agentų. Kaip prane
ša Rasa Razgaitienė, televizijos 
reporteriai, atvykę tuo pačiu 
metu kaip FBI agentai, netikė
tai užkluptam apkaltintam tuoj 
pat statė klausimus ir kišo mik
rofonus į veidą. A. Lileikis yra 
87-ių metų amžiaus ir emigra
vo į Ameriką po II Pasaulinio 
karo.

Šiuo metu OSI aktyviai vykdo 
išpilietinimo bylą prieš Joną 
Stelmoką, gyvenantį Filadelfi
joje, už tariamą dalyvavimą 
trečiame savisaugos batalione. 
OSI taip pat yra iškėlusi bylas 
prieš Joną Gudauską, gyvenan
tį Massachusetts valstijoje, ir 
Kazimierą Čiurinską, gyvenan
tį Indianos valstijoje, už taria
mą dalyvavimą dvyliktame sa
visaugos batalione. OSI tiria 
kaltinimus Amerikoje ir Lietu
voje.

riuomenės kvotas minėtose apy
gardose. P. Gračev pažymėjo, 
kad Rusija sumažins kariuome
nę Kaliningrado srityje, jei bus 
peržiūrėtos kariuomenės sutel
kimo normos kitose srityse.

Rugsėjo 22 d. „New York 
Times” dienraščio laidoje šis 
įvykis buvo plačiai aprašytas, 
minint, kad ši byla prieš Lileikį, 
kurioje įteiktas prašymas Bos
tono teismui atimti Lileikio 
JAV pilietybę, reikšminga tuo, 
kad ji yra pirmoji, kuriai paro
dymai buvo surinkti, naudojan
tis dabartinės Lietuvos valdžios 
žinioje esančiais archyvais.

Anot OSI direktoriaus parei
gas einančio Eli Rosenbaum, tai 
yra pirmas atsitikimas, kad 
karo nusikaltimų byla yra ke
liama buvusiam aukštam Lietu
vos policijos pareigūnui.

Nors „New York Times” ko
respondentui nepavyko pasikal
bėti su Lileikių, OSI pareigūnai 
sakė, kad 87 m. amžiaus Lilei
kis yra sveikas, bet jo žmona 
ligonė. Jis yra kaltinamas vado
vavimu Vilniaus krašte veiku
siai „Lietuvos slaptai policijai” 
nacių okupacijos metu, kad to
se pareigose vadovavęs šimtui 
slaptų agentų ir daugybei infor
matorių ir kad jo pasirašytais 
įsakymais „tuzinai” žydų buvo 
išduoti naciams sušaudyti Pane
riuose.

JAV karininkas:
Lietuvai reikalinga 

kariuomenė
Vilnius, rugsėjo 22 d. (Elta) — 

Savaitę Lietuvoje viešėjęs Pen
silvanijos Nacionalinės gvar
dijos generolas majoras Gerald
T. Sąjer susitiko su Lietuvos ap
saugos sistemos vadovybe, 
lankėsi kariuomenės dali
niuose. „Bendraudamas su jūsų 
savanoriais, Geležinio Vilko 
vyrais, aš pamačiau, kokie jie 
energinti ir entuziastingi — mes 
gi turime sudaryti jiems gali
mybę susipažinti su JAV gyny-

JAV ambasadorius 
lankėsi Lietuvos 

ambasadoje
Vašingtonas, rugsėjo 21 d. 

— Naujai paskirtas Jungtinių 
Amerikos Valstijų ambasa
dorius Lietuvai James Swihart, 
Jr., prieš išvykdamas į Vilnių 
rugsėjo 16 d. apsilankė Lietuvos 
ambasadoje Vašingtone. Jį pri
ėmė ambasadorius Alfonsas Ei
dintas.

Pokalbio metu buvo aptarti 
Lietuvos ir JAV santykiai bei 
galimybės juos labiau išvystyti. 
Abu ambasadoriai buvo tos nuo
monės , kad yra daug galimybių 
glaudžiai bendradarbiauti viso
se tarpusavio santykių srityse. 
Po to ambasadorius A. Eidintas 
ir ponia Birutė svečiui su žmona 
aprodė ambasados patalpas, su
pažindino su ambasados darbuo
tojais. Ta proga ambasadorius 
A. Eidintas įteikė ambasadoriui 
Swihart ir jo žmonai pasus su 
Lietuvos vizomis ir palinkėjo 
sėkmingo darbo Vilniuje abiejų 
šalių naudai.

Tą patį vakarą abu ambasado
riai dar kartą turėjo galimybę 
pratęsti pokalbį priėmime, kurį 
ambasadoriaus James Swihart 
garbei surengė buvęs JAV am
basadorius Lietuvai Darryl 
Johnson.

Čekija nori dvišalių 
ryšių su Lietuva

Vilnius, rugsėjo 21 d. (Elta) — 
Čekijos užsienio reikalų mi
nisterijos vadovai pokalbyje su 
Lietuvos parlamentarais pagei
davo, kad būtų plėtojami ekono
miniai ryšiai tarp šių šalių ir 
siūlė artimiausiu metu pasira
šyti investicijų apsaugos bei dvi
gubo apmokestinimo išvengimo 
sutartis. Jie sakė, jog Čekija 
labiau teikia prioritetą dviša
liams valstybių santykiams, ne
gu daugiašaliui bendradarbiavi
mui regionuose. Tokios nuomo
nės yra ir Čekijos parlamento 
užsienio reikalų komiteto na
riai.

Apie tai spaudos konferencijo
je pranešė Seimo užsienio reika
lų komiteto pirmininko pava
duotojas Algis Gricius. Jis va
dovavo delegacįjai, kuri tris die
nas viešėjo Prahoje Čekijos Na
cionalinio Susirinkimo (parla
mento) vadovybės kvietimu.

Čekai taip pat norėtų vystyti 
bendradarbiavimą su Lietuva 
karinės technikos panaudojimo 
srityje. Gynybos ministro pir
masis pavaduotojas Jiržis Pos- 
pišilas sakė, kad bendradarbia - 
vimas saugumo klausimais, 
kaip ir daugelyje užsienio poli
tikos sričių, tarp Vyšegrado 
šalių yra silpnas, o ateityje 
galėtų vystytis nebent Vakarų 
Europos sąjungos rėmuose. To
dėl ir čia Čekija orientuojasi į 
dvišalius kontaktus.

bos sistema, kad jie pasimokytų 
ir igytū patirtį galėtų diegti 
savo kariuomenėje”, sakė gen. 
mąj. Sąjer. Jo teigimu, Lietuvos 
karininkų stažavimasis užsie
nyje, patyrusių amerikiečių 
karo specialistų paskaitos Lie
tuvoje ir turėtų būti JAV kari
nės pagalbos Lietuvai progra
mos „Military to military” pa
grindas.

Generolas mąjoras Sąjer pažy
mėjo, kad Lietuvai būtinai rei
kia turėti savo kariuomenę, 
kuri įsijungtų į kolektyvinio 
saugumo sistemą. „Jei neturi 
savo kariuomenės, gali sulaukti 
priešo kariuomenės savo sto
vykloje”, sakė gen. mąj. Gerald 
Sąjer.

Pasirašyta ekonominė 
sutartis su St. Peterburgu

Vilnius, rugsėjo 22 d. (Elta) —- 
Lietuvos Respublikos vyriausy
binė delegacija, vadovaujama 
ministro pirmininko Adolfo Šle
ževičiaus, su darbo vizitu ketvir
tadienį lankėsi Sankt Peter
burge — antrame pagal dydį Ru
sijos mieste, kuris yra ir tradi
cinis ekonominis ir prekybinis 
Lietuvos partneris.

Lietuvos Respublikos ir Sankt 
Peterburgo oficialiųjų atstovų 
derybų metu Lietuvos vyriausy
bės vadovas pasakė, kad Lietu
vai labai aktualu ieškoti rinkų, 
todėl svarbūs ir ryšiai su at
skiromis Rusijos sritimis. Jis 
taip pat kreipėsi į miesto merą 
Anatolij Sobčak, prašydamas 
pagalbos Sankt Peterburgo lie
tuvių bendruomenei gauti pa
talpas, mainais pasiūlydamas

Baltarusijos lėktuvai 
pažeidžia Lietuvos oro erdvę

Vilnius, rugsėjo 21 d. (Elta) — 
Jeigu Lietuva turėtų bent porą 
pabūklų, oro erdvės pažeidimai 
ties Adutiškio miesteliu pasie
nyje su Baltarusija iš karto liau
tųsi, pareiškė Lietuvos karinių 
oro pąjėgų štabo karininkas. 
Komentuodamas Lietuvos notą 
Baltarusijai dėl rugsėjo 15 dieną 
net 31 kartą pažeistos oro erd
vės, jis sakė, kad tai yra spau
dimas ryšium su derybomis dėl 
Adutiškio geležinkelio stoties.

Baltarusijos mieste Postavi, 7

Kuriami nauji teismai
Vilnius, rugsėjo 21 d. (Elta) — 

Svarbiausias ir atsakingiausias 
darbas vykdant teisinę reformą, 
teisingumo ministro Jono Pra
piesčio nuomone, šiuo metu yra 
nauju teismų kūrimas. Spaudos 
konferencijoje jis priminė, kad 
nuo kitų metų pradžios turi pra
dėti veikti naujasis Aukščiau
siasis teismas, taip pat apelia
cinis bei apygardų teismai.

Ministras pranešė, kad jau pa
rinkti kandidatai į apeliacinio 
bei apygardų teismų pirminin
kus. Jis sakė, kad su kandi
datūromis pirmiausia bus supa
žindinti politinių partijų bei vi
suomeninių organizacijų, val-

Mirė
Vytautas Beliajus
Denver, Colo., rugsėjo 20 d. — 

Įvairių tautybių tautinių šokių 
puoselėtojas ir lituanistikos bei 
tautosakos žurnalo „Vilties” 
redaktorius ir leidėjas Vytautas 
Beliąjus mirė antradienio pava
karę, Rose Medical Center ligo
ninėje, Denver, kur po širdies 
priepuolio buvo paguldytas rug
sėjo 17 dieną.

1908 m. Marijampolėje gimęs 
ir 1923 m. atvykęs į Ameriką 
Beliąjus nuo 1932 iki 1942 su
organizavo ir vadovavo Lithua
nian Youth Society organizaci
jai, kuri ne tik puoselėjo lietu
viškus šokius, bet skatino ir 
sportą, ir lietuvybės išlaikymą. 
Ligi 1948 m. priklausė Lietuvos 
Vyčiams. 1945 m. įsteigė ir buvo 
nuolatinis „Ateities” tautinių 
šokių grupės vadovas. Nuo 1930 
m. bendradarbiavo „Naujieno
se” ir amerikiečių spaudoje, 
daugiausia tautosakos bei tau
tinių šokių srityje. Rugsėjo 
23-24 dienomis jo įsteigtas žur
nalas „Viltis” šventė 50 metų. 
Savo testamente nurodė savo at- 
sisveikinimo-laidotuvių progra
mą, o savo palaikus paaukojo 
medicinos mokslui.

galimas geras darbo sąlygas Vil
niuje Sankt Peterburgo preky
bos atstovui. A. Sobčak pažadė
jo pagalbą vietos lietuviams. 
Sankt Peterburgo meras atkrei
pė dėmesį į Lietuvoje gana sėk
mingai išspręstą tautinių ma
žumų problemą.

Po derybų buvo pasirašytas 
susitarimas dėl prekybinio ir 
ekonominio bendradarbiavimo 
tarp Lietuvos Pramonės ir pre
kybos ministerijos bei Sankt Pe
terburgo vyriausybės. Taip pat 
pasirašytas ketinimų protokolas 
dėl lietuviško prekybos centro 
Sankt Peterburge statybos.

Sankt Peterburgo meras Ana
tolij Sobčak paprašė svečių pa
sveikinti su gimimo diena Lie
tuvos prezidentą ir perdavėjam 
oficialų laišką.

kilometrai nuo sienos su Lietu
va, yra didelis aerodromas, ku
riame bazuojasi MIG ir SU tipo 
naikintuvai. Baltarusijos atsto
vai aiškina, jog, esant nepalan
kiai vėjo krypčiai, kildami ir 
leisdamiesi jie priversti įskris
ti į Lietuvos teritoriją daugiau 
kaip 10 kilometrų. Tačiau lietu
viai atkreipia dėmesį, kad per
nai ir šiemet iki vasaros 
pabaigos tokių pažeidimų 
beveik nebuvo, o klimatas per 
tą laiką iš esmės nepasikeitė.

džios struktūrų vadovai, žinomi 
teisininkai. Mes norime gauti 
kuo išsamesnę informaciją apie 
kandidatus, ypač apie jų mo
ralines savybes, pabrėžė Jonas 
Prapiestis. Spalio pradžioje jis 
pažadėjo viešai paskelbti kandi
datų pavardes.

Apeliacinis teismas steigia
mas vietoje buvusio valstybinio 
arbitražo. Apygardų teismai bus 
Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, 
Šiauliuose ir Panevėžyje. Mano
ma, kad pastaruosiuose dirbs po 
20 teisėjų.

Ministras sakė, kad neturėtų 
būti problemų parenkant apy
gardų teismų teisėjus. Tam 
pradėta ruoštis gerokai anks
čiau. Pastaraisiais metais į apy
linkių teismus nukreipta dirb
ti apie 150 jaunų, tačiau jau tu
rėjusių praktiką, teisininkų. Ge
riausiai pasirodžiusiems ir bus 
pasiūlyta dirbti apygardose. 
Jono Prapiesčio nuomone, į apy
gardų teismus pereis ir dalis da
bartinių Aukščiausiojo teismo 
teisėjų, nes naujajame, kuris 
irgi bus sudarytas iki Naujųjų 
metų, jų liks gerokai mažiau 
(dabar yra 41).

Jonas Prapiestis, priminęs, jog 
Generalinė prokuratūra bus 
prie Aukščiausiojo teismo, pa
geidavo, kad šios instancijos bū
tų reformuojamos vienu metu. 
Tai — Seimo prerogatyva. Jis 
apgailestavo, kad tiek Seime, 
tiek teisininkų sluoksniuose bei 
iš dalies visuomenėje pernelyg 
daug ir ilgai ginčijamasi dėl ge
neralinio prokuroro statuso. Ge
neralinis prokuroras nėra tokia 
figūra, kuriai būtina skirti tokį 
dėmesį, pareiškė teisingumo mi
nistras.

KALENDORIUS

Rugsėjo 23 d.: Linas, Teklė, 
Lina, Galinas, Taga.

Rugsėjo 24 d.: Gerardas, Ru- 
pertas, Ema, Gedvinas.
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Redaktorė Irena Regienė

PASAULIO LIETUVIŲ V SPORTO 
ŽAIDYNIŲ ORGANIZACINIS 

KOMITETAS
A. Šleževičius — Lietuvos Res

publikos ministras pirmininkas 
(Organizacinio komiteto pirmi
ninkas).

V. Nėnius — Kūno kultūros ir 
sporto departamento prie Lietu
vos Respublikos vyriausybės 
generalinis direktorius (Organi
zacinio komiteto pirmininko pa
vaduotojas).

V. Jasulaitis — Vilniaus mies
to meras (Organizacinio komite
to pirmininko pavaduotojas).

A. Poviliūnas — Lietuvos tau
tinio olimpinio komiteto prezi
dentas (Organizacinio komiteto 
pirmininko pavaduotojas).

A. Račkauskas — Kauno 
miesto meras.

J. Gaila — Pasaulio lietuvių 
bendruomenės atstovas.

R. Girskis — Žaidynių darbo 
grupės vadovas.

P. Gylys — užsienio reikalų 
ministras.

A. Laukaitis — Australijos lie
tuvių fizinio auklėjimo sąjungos 
pirmininkas.

J. Liaučius — Asociacijos 
„Sportas visiems” prezidentas.

P. Statutą — Lietuvos tautinio 
olimpinio komiteto generalinis 
sekretorius.

D. Trinkūnas — kultūros ir 
švietimo ministras.

S. Šaparnis — Lietuvos spor
to federacijų sąjungos preziden
tas.

A. Šileika — Šiaurės Ameri
kos lietuvių fizinio auklėjimo 
sąjungos pirmininkas.

E. Vilkelis — finansų minist
ras.

E. Zavadskas — Vilniaus tech
nikos universitetas.

Patvirtinta: Lietuvos Respub
likos vyriausybės 1994 m. vasa
rio 22 d. nutarimu Nr. 112.

Hamiltono „Kovo” krepšininkai, laimėję antrą vietą jaunių krepšinio pirmenybių varžybose 
Detroite gegužės 27-29 d. vykusiose ŠALFAS s-gos 44-se pirmenybių žaidynėse.

POKALBIS SU LTOK PREZIDENTU 
ARTŪRU POVILIŪNU

UŽSIENIO LIETUVIŲ ATSTOVAI 
DALYVAVĘ V PASAULIO LIETUVIŲ 
SPORTO ŽAIDYNIŲ ORGANIZACINIO

KOMITETO POSĖDYJE
1. Audrius Šileika — ŠAL- 

FASS pirmininkas.
2. Antanas Laukaitis — AL- 

FASS pirmininkas.
3. Mindaugas Leknickas — 

ŠALFASS pirmininko pavaduo
tojas ir Kanados išvykos komi
teto pirmininkas.

4. Sigitas Krašauskas — ŠAL
FASS sekretorius ir sporto re
daktorius.

5. Algis Rugienius — Ameri
kos išvykos komiteto pirminin
kas.

6. Jaras Alkis — Didžiosios 
Britanijos lietuvių bendruome-

nės pirmininkas.
7. Rimas Dirvonis — Čikagos 

„Lituanica” klubo pirmininkas.
8. Vytautas Budzeika — Len

kijos Punsko vaivadijos lietuvių 
bendruomenės kūno kultūros ir 
sporto skyrius.

9. Virginija Tasnauskaitė — 
Baltarusijos lietuvių bendrijos 
pirmininkė.

10. Antanas Daugnoras — 
Krasnojarsko krašto Igarkos lie
tuvių bendrijos pirmininkas.

11. Jonas Bakanas — Latvijos 
lietuvių bendrijos kūno kultūros 
ir sporto skyrius.

MARČIULIONIO KREPŠINIO 
MOKYKLA VILNIUJE

Jau treti metai Vilniuje 
veikia Šarūno Marčiulionio 
įsteigta krepšinio mokykla. 
Prieš keletą savaičių ši mo
kykla persikėlė į naujus rū
mus. Atidarymas buvo iškil
mingas. Grojant orkestrui 
įžygiavo garbės svečiai, jų tarpe 
Lietuvos Respublikos prezi
dentas Algirdas Brazauskas.

Naujuose rūmuose yra trys 
sporto salės, mokomosios klasės, 
medicinos kabinetas, kavinė-ba-

ras. Dar planuojama įrengti žai
dimų kambarį ir video salę.

Naujus mokslo metus trene
riai pradėjo su 400 jaunų krepši
ninkų, o vėliau numatoma dar 
šimtinė aštuonmečių. Iškilmių 
proga jaunus krepšininkus ir 
vadovus sveikino „Apple” 
kompiuterių kūrėjas Steve Woz- 
niak ir mokyklai padovanojo 10 
pačių naujausių kompiuterių, o 
Philipp Morris firmos maisto 
skyrius įteikė Marčiulioniui

Olimpinių žaidynių 1996 
metais Atlantoje organizacinio 
komiteto konferencijon kviečia
mi, šių metų gruodžio mėnesio 
pradžioje į JAV atvyksta LTOK 
prezidentas Artūras Poviliūnas 
ir generalinis sekretorius Petras 
Statutą. Ta proga žada aplan
kyti ir Floridoje gyvenantį 
Vytautą Grybauską, o Atlanto
je dalyvaus pasitarimuose su 
LTOK olimpiniu atašė dr. Remi
gijum Gaška ir vietos lietuviais.

Telefoniniame pokalbyje su V. 
Grybausku, paklaustas apie 
LTOK darbus, A. Poviliūnas 
pareiškė:

— Rankų sudėti laiko nėra 
kada. Ką tik baigėme organi
zuoti garbės rėmėjų klubą, 
kurio prezidentu išrinktas Ute
nos nealkoholinių gėrimų fir
mos prezidentas Šaltis. Šešios 
panašios firmos žada įnešti po 
200,000 litų į olimpinį fondą. 
Tai, atrodo, kad olimpinių spor
tininkų paruošimui ir jų 
paramai pašalpos prašyti ne
reikės.

— Tačiau, gal įdomiau bus jei 
papasakosiu apie neseniai 
Paryžiuje įvykusį 12-tą tarp
tautinį olimpinį kongresą, — po
kalbį tęsė A. Poviliūnas. — Tai 
buvo olimpinio judėjimo šimt
mečio iškilmių tęsinys, mat 
pirmasis olimpinis kongresas 
įvyko Paryžiuje 1894 m., t.y. 
prieš 100 metų, barono Pierre 
de Couberton iniciatyva. Tada 
buvo nutarta pirmąsias olimpi
nes žaidynes surengti Atėnuo
se. Sukaktuvinį kongresą 
Paryžiuje atidarė Prancūzijos 
prezidentas Francois Mitterand.

Sveikino Jungtinių tautų gene
ralinis sekretorius ir kiti gar
bingi asmenys. Kitą dieną 
kongreso sesijoje pirmą kartą 
turėjo progos pasireikšti ir 
kalbėti LTOK prezidentas. 
Kalbos tema buvo „Sportas ir 
politika”. Gerai žinome, kad 
politikos vaidmuo sporte, ypač 
olimpiniame judėjime, yra 
milžiniškas. Liečiau savo ir 
mano vadovaujamo komiteto 
pastangas pačioje pradžioje at
gauti Lietuvai teises dalyvauti 
tame tarptautiniame olimpi
niame komitete. Reikėjo drąsos 
atsisakyti dalyvauti sovietų 
sporto sistemoje, o tada „laužti 
duris” pas patį Tarptautinio 
olimpinio komiteto prezidentą 
Samaranchą.

Paklaustas, ar Atlantos 
olimpiadai yra kokių sportinių 
prošvaisčių, A. Poviliūnas

atsakė:
— Turiu pasakyti, kad Lietu

vos sportinis lygis tarptautinėje 
plotmėje pradeda atsigauti ir 
net teikia nemažai vilčių. Juk 
girdėjote mūsų vyrų ir moterų 
dviratininkų pasiekimus. 
Penkiavietėje ir bokse taip pat 
daug vilčių. Mūsų lengvaatletė 
šuolyje į aukštį pasipuošė bron
zos medaliu, Floridoje smarkiai 
dirba plaukikai. Lietuvos futbo
lo rinktinė grįžo iš Kijevo, kur 
pateikė malonią staigmeną 
nugalėdama Ukrainos rinktinę 
2:0. Neseniai Lietuvos jaunieji 
krepšininkai pasipuošė Europos 
čempiono titulu. Komplikuo- 
tesnė tik Lietuvos vyrų krep
šinio padėtis. Netrukus prasidės 
kvalifikacinės krepšinio varžy
bos. Marčiulionis ir dar keletas 
kitų iš Amerikos dalyvauti ne
galės, tačiau rankų nenulei- 
džiame — bandysime, — pokalbį 
viltingai užbaigė A. Poviliūnas.

V.G.

Futbolas Čikagoje
DAR VIENA „LITUANICOS” NESĖKMĖ

raktus nuo naujo Mercedes 
Benz autobuso. Marčiulionis 
savo kalbą jauniems krepši
ninkams užbaigė tokia filoso
fine mintimi: „Būkite savo 
valios viešpačiai, o savo sąžinės 
vergai!” Po to, krepšinio salėje 
atrišęs naujus krepšius, įmetė į 
juos po pirmą metimą.

V.G.

vykoje j Zermot, Šveicaryoje. Registracija nuo š.m. spalio 5 iki gruodžio 5 d. Informacijai kreiptis 
į dr. Renatą Variakojytę, tel. 312-585-8649.

Sakoma, kad perkūnas ton 
pačion vieton du kartus netren
kia. Tačiau į „Lituanicą” 
įtrenkė. Tikriau pasakius, ne 
perkūnas, bet ukrainiečių 
„Wings” vienuolikė rugsėjo 19 
d. Smith parke įvykusiose 
trečiose Metropolitan lygos I 
divizijos pirmenybių rung
tynėse. Šį kartą gauta „pylos” 
7-2, tačiau būta rimtų priežas
čių, kuriomis, žinoma, vargu ar 
galima visą laiką teisintis.

Praėjusį sekmadienį būta 
nemaža „lengvinančių” (jeigu 
taip jas būtų galima pavadinti) 
aplinkybių. Paklydus vienai iš 
„Lituanicos” žaidėjų mašinai, į 
rungtynes pavėlavo net 5 
žaidėjai. Rungtynes teko pradėti 
septyniese ir per 15 minučių, iki 
aikštėje pasirodė jau pilna 
komanda, ukrainiečiai sugebėjo 
įmušti tris įvarčius. Nebūta ir 
pagrindinių komandos žaidėjų: 
V. Marčinsko ir R. Siniakovo, 
neskaitant pagrindinių koman
dos ramsčių V. Žuromsko ir G. 
Kavaliausko, jau žaidžiančių už 
St. Xavier universiteto rinktinę 
ir šį sezoną negalėsiančių atsto
vauti „Lituanicai”.

Taigi, dabar komanda „su
durstyta” daugumoje iš rezervo 
žaidėjų ir kelių naujų fut
bolininkų, kurie, deja, nėra 
aukštos klasės.

Kaip minėta, per pirmas 15 
minučių gavus tris įvarčius, į 
aikštę išėję keturi žaidėjai irgi 
stebuklų nepadarė, tačiau 
padėtį gerokai stabilizavo. Bet 
ir jų pastangų neužteko, nes iki 
kėlinio pabaigos, dėl vartininko 
(nebuvo reguliaraus vartų sau
gotojo) ir gynimo klaidų, gauti 
dar du įvarčiai.

Antro kėlinio pradžia nieko 
gero nežadėjo ir ,,Wings” 
netrukus pridėjo dar du įvar
čius. Tačiau tai ir buvo viskas, 
ką jie sugebėjo parodyti. Jau

17-je minutėje R. Urbonavičius 
(vienintelis iš septynių Lietuvos 
futbolininkų, kurių pagalba 
buvo laimėtas meisterio vardas 
prieš dvejus metus) realizavo 11 
m baudinį, pasiekdamas pirmąjį 
įvartį šiose rungtynėse, o taip 
pat ir šiame sezone. Po 
dešimties minučių, naujai į 
komandą įsijungę žaidėjai iš 
Lietuvos — D. Šimėnas antrą 
kartą nuginklavo „Wings” 
vartininką. Čia kiek pagelbėjo 
ir patys ukrainiečiai, kuriems, 
teisėjui parodžius dvi raudonas 
korteles, teko žaisti be dviejų 
žaidėjų. Taip antrasis kėlinys 
baigtas 2-2, o rungtynės — 2-7.

Komandos vadovas G. Biels
kus per rungtynių pertrauką 
bandė žaidėjus graudinti, kad 
reikia rodyti daugiau dėmesio ir 
turėti atsakingumo jausmą, ir 
t.t. Tikėkimės, kad vadovo 
pamokymai bus teisingai 
suprasti ir tokie reiškiniai 
nepasikartos.

Šį sekmadienį, rugsėjo 25 d., 
„Lituanica” važiuoja į tolimą 
Waucondos miestelį, kur kovos 
su vietos „Chiefs” vienuolike. 
„Lituanicos” gerbėjai laukia 
pirmosios pergalės, kuri, 
žinoma, visus pradžiugintų.

E. Š.

JONAS JUŠKA 
TEBESERGA

Daugelis futbolo mėgėjų tei
raujasi apie ilgametį „Li
tuanicos” klubo valdybos narį ir 
„Draugo” dienraštyje apžvalgų 
apie rungtynes rašytoją Joną 
Jušką. Gaila, kad apie jo sveika
tą džiugių naujienų pranešti 
negalima. Kaip jo rūpestingoji 
žmona Ada sako, sveikatos 
būklė neina geryn. Ligonis ne
gali kalbėti, tad telefonu jam 
skambinti nepatartina, tačiau 
lauktų laiškų iš pažįstamų. Jo 
adresas: 7155 S. Sawyer, 
Chicago, IL 60629.
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ŠALFAS S-GOS METINIS
ATSTOVŲ SUVAŽIAVIMAS

Metinis visuotinis ŠALFASS- 
gos suvažiavimas 1994 m. lap
kričio 12 d., šeštadienį, vyks 
Clevelando Lietuvių Namuose, 
877 East 185-th St., Cleveland, 
OH 44119. Telefonas 216- 
531-2131.

Suvažiavimo pradžia — 11 vai. 
ryto.

Pagal ŠALFASS-gos statutą, 
suvažiavime sprendžiamuoju 
balsu dalyvauja sporto klubų 
rinktieji atstovai, sporto klubų 
irmininkai ar jų įgaliotiniai, 
ALFASS-gos rinktieji bei skir

tieji pareigūnai ir ŠALFASS-gos 
garbės nariai.

Patariamuoju balsu kviečiami 
dalyvauti sporto darbuotojai, 
fizinio auklėjimo mokytojai, 
sporto veteranai, lietuviškų

organizacijų bei spaudos ats
tovai ir visi, lietuvių sportiniu 
judėjimu besidomį, asmenys.

Smulkios informacijos prane
šamos sporto klubams ir 
ŠALFASS-gos pareigūnams. Or
ganizacijos ar asmenys, norį 
gauti smulkesnių informacijų ar 
pateikti pasiūlymų, prašomi 
kreiptis į ŠALFASS-gos Centro 
valdybos pirmininką Audrių 
Šileiką, 150 Colbeck St., To
ronto, Ont. M6S 1V7, Cana
da. Telef. 416-767-6520. Fax: 
416-760-9843.

ŠALFASS-gos Centro 
valdyba

Namų (708) 884-6827 
DR. ALGIS PAULIUS

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA

6132 S. Kedzie, Chicago, III. 
Tel. (312) 925-2670 

1188 Dundee Avė., Elgin, III. 60120 
Tel. (700) 742-0288

Valandos pagal susitarimą

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

Pirmas apyl. su Northvvestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
(kalbėt angliškai) tai. 708-422-8260

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

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 
7722 S. Kedzie Avė., 

Chicago, III. 60652

Kab. 312-738-4477;
Rez. (708)246-0087; arba (708)246-6881 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą

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

3900 W. SS 81. Tel. (708) 422-0101
Valandos pagal susitarimą 

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

penkt. ir šeštd. 9 v.r -12 v.p.p
6132 S. Kedzie Avė., Chicago 

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

ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR 

IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 
KOSMETINĖ CHIRURGIJA

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marųuette Medical Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 
Tel. (312) 436-7700 

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

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja

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

9525 S. 79th Avė., Hickory Hills, IL.
Tel. (708) 598-8101
Vai. pagal susitarimą

Tel. kabineto Ir buto: (708)662-4189 
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Avė.„Cicero

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS
^INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija
8638 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 

Tel. 312-888-1988 
172 Schiller 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. Roberts Rd., Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė

Tai. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis, pritaiko akinius
2618 W. 71et St.

Tel. (312) 737-5149
Vai. pagal susitarimą.

Palos Vision Center, 7152 W. 1271 h St.
Palos Hgts, III. Ketv. vai. 3-6 v.v.

Tel. (708) 448-1777

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

7722 S. Kedzie, Chicago 80682 
Tel. 312-434-2123

Pirmd. 2 v. p.p. - 7 v.v., antr 9 v.r. -12, 
ketvd. 12 - 4 v. p.p., penktd. 12 - 6 v.v.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kedzie

Vai.: antr. 2-4 v.p.p. ir ketv. 2-5 v p.p. 
Šeštd. pagal susitarimą 

Vizitai apmokami Medicare
Kabineto tel. (312) 776-2880 

Namų 708-448-5548
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Community ligoninėms

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

Kalbame lietuviškai 
6168 S. Archer Ava. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą
Tel. (312) 588-7788

ARAS ŽLIOBA, M.O.
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS
Good Samarltan Medical Center- 

Napervllle Campue 
1020 E. Ogden Avė., Sulte 310, 

Napervllle IL 60863 
Tel. 708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą



„Draugo” redaktoriai 1959 m., Švenčiant 50 metų sukakti. Sėdi iš kairės: Ignas Sakalas — 
techniškasis redaktorius; kun. Pranas Garšva, MIC — moderatorius; Leonardas šimutis — vyriau
sias redaktorius; II eil.: kun. dr. Juozas Prunskis — šeštadieninio kultūrinio priedo redaktorius; 
kun. Vytautas Bagdanavičius, MIC, specialių kultūrinių reikalų redaktorius; kun. Kazimieras 
Barauskas — pirmojo psl. redaktorius; Aloyzas Baronas — lietuviškų žinių, korespondencijų ir 
organizacijų skyrių redaktorius.

VALIO „DRAUGUI”!
AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ

Amerikos1909 metų liepos mėnesio 12 
dieną Wilkes Barre, Penn
sylvanijoje, išėjo pirmas JAV 
lietuvių katalikų laikraščio 
„Draugas” numeris, kurio 
pirmuoju redaktoriumi buvo 
kun. A. Kaupas. Po trejų metų 
„Draugas” buvo perkeltas į 
Čikagą ir nuo 1916 metų kovo 
31 dienos tapo dienraščiu, kurį 
redagavo kun. A. Malinauskis 
ir leido kunigų sudaryta „Drau
go” bendrovė. 1920 metais laik
raščio leidimą perėmė Čikagos 
tėvai marijonai, su visuomenės 
pagalba įsigiję trijų aukštų 
namus, kuriuose įsikūrė ir dir
bo redakcija. 1957 metais 
redakcija ir administracija bei 
spaustuvė persikėlė į Čikagos 
vakarinėje pusėje pastatytas 
naujas, moderniai įrengtas 
patalpas, kuriose „Draugas” 
gyvuoja iki šios dienos. 1958 
metais „Draugo” moderatoriaus 
pareigas pradėjo eiti kun. 
Pranas Garšva ir jose, su trum
pa pertrauka, išbuvo iki 1993 
metų, kol sunki liga ir negailes
tinga mirtis pakirto tą nuosta
bų asmenį. Jam mirus, „Drau
go” redagavimą perėmė Danutė 
Bindokienė, ilgametė „Draugo” 
redakcijos narė, kurios darbo 
nenori įvertinti tradiciniai prieš 
moterų „lygybę” nusistatę 
lietuviai vyrai, įvairiuose 
leidiniuose ją aštriai kritikuo
dami. Bet gyvenimas rodo, kad 
laikraščio turinys ne tik 
nenukentėjo, bet darosi gyves
nis, įdomesnis ir aktualesnis.

Per ilgus darbo dešimtmečius 
„Draugas” sukaupė gražų būrį 
bendradarbių, jų tarpe tokius 
kultūrininkus ir rašytojus kaip 
Bronių Kviklį, Česlovą Grin
cevičių, Kazį Bradūną, Aloyzą 
Baroną ir daugelį kitų. Laik
raštis turėjo stiprią įtaką į

lietuvių kultūrinį 
gyvenimą, ilgus metus skelb
damas metinį romano ir kelis 
poezijos konkursus. „Draugas” 
nesiriboja religine tematika, 
įvedęs skautų, vyčių, atei
tininkų, sporto, socialinių 
reikalų, sveikatos patarimų 
skyrius, išleidžia savaitinį 
kultūrinį priedą; šalia pirmojo 
puslapio politinių žinių iš 
Lietuvos ir viso pasaulio, 
skelbia korespondencijas apie 
lietuvių visuomenės gyvenimo 
įvykius iš įvairiausių vietovių. 
Tuo „Draugas” tapo tampriu 
ryšininku tarp po visą pasaulį 
pasisklaidžiusių lietuvių.

„Draugo” puslapiuose vaiz
džiai atsispindi aštuoniasdešimt 
penkeri metai Lietuvos istorijos 
aktualijų abipus Atlanto. Tai ir 
užsienio lietuvių istorija, kurios 
penkerių dešimtmečių veiklos ir 
gyvenimo išsilaisvinusi Lietuva 
neturėjo nei progos, nei 
galimybės pažinti, aklinai at
skirta „geležine uždanga”. Iš 
Lietuvos atvykę specialistai 
renka užsienio lietuvių istorijos 
medžiagą su tikslu tėvynainius 
supažindinti su tikru užsienio 
lietuvių visuomenės veidu bei 
išsaugoti archyvus, bet jos tiks
liausią santrauką galės rasti 
„Draugo” archyvų komplek
tuose.
Laikas yra negailestingas. 

Gyvenant daugelį dešimtmečių 
toli nuo gimtojo krašto, atbunka 
jausmai, mažėja įsiparei
gojimas, menkėja gimtosios 
kalbos mokėjimas. Visa tai 
neigiamai atsiliepia į užsienio 
lietuvių kultūrinį ir visuomeni
nį gyvenimą, Lietuvai atgavus 
nepriklausomybę, atpuolus 
reikalui kovoti už tautos laisvę,

1 susilpnėjo ir kultūros bei meno 
sritys — savo veiklą nutraukė

įvairūs meno vienetai, chorai, 
ansambliai, lituanistinėse 
mokyklose ėmė stigti mokytojų 
ir sumažėjo mokinių skaičius, o 
ir lietuviškoji spauda neliko tos 
krizės ir apatijos nepaliesta. 
Vyresniajai kartai traukiantis 
į amžinybės aruodus, priau
gančiam jaunimui praradus in
teresą domėtis lietuviškais 
reikalais, pradėjo mažėti 
prenumeratorių skaičius, todėl 
kai kurie leidiniai išgyvena fi
nansinę krizę ir net yra privers
ti persikelti į Lietuvą. „Drau
gas”, kaip vienas iš seniausių 
lietuviškų laikraščių užsienyje, 
ilgus dešimtmečius vykdęs savo 
kilnią spaudos misiją, atrodo iš
ugdęs ištikimų skaitytojų, 
bendradarbių ir rėmėjų būrį, tai 
ir neseniai įsteigtas Draugo 
fondas sparčiai auga, tuo 
užtikrinant tolimesnį „Draugo” 
gyvastingumą.

Reikia „Draugą” sveikinti jo 
85 metų jubiliejaus proga, jį vi
sokeriopai remti ir, kas svar
biausia, ieškoti nauju prenu- jams

„Draugo” redaktoriai, Švenčiant dienraščio 70 metų sukakti (1979 m.). Iš kairės: Bronius Kviklys, 
Algirdas Pužauskas, korektorė Kazimiera Bradūnienė, Aloyzas Baronas, vyriausias redaktorius 
kun. Pranas Garšva, MIC ir Kazys Bradūnas.

IPĘNTITETŲ BEIEŠKANT
*. DANUTĖ BIELIAUSKIENĖ

nuėjo į Iz-Tiems iš mūsų, kurie jaučiasi 
pasimetę, ieškodami nauju gai
rių lietuviškoje veikloje reiktų 
atkreipti dėmesį į „The Wall 
Street Journal” š.m. rugsėjo 14 
d., pirmo puslapio straipsnį, 
pavadintą „Taikos našta — 
Amerikos žydų identiteto kri
zė”. Straipsnio autorė Amy 
Dockser Marcus rašo apie nau
jas j rob emas, kurioms Ameri
kos žydų bendruomenė buvo vi
sai nepasiruošusi.

Per visus 50 metų po Antrojo 
pasaulinio karo Amerikos žydai 
visą savo dėmesį koncentravo į 
Izraelį, surinkdami begalines 
sumas pinigų, organizuodami ir 
manipuliuodami spaudą, televi
ziją bei įvairių kraštų svarbias 
politines figūras dirbti Izraelio 
išsilaikymui. Jie buvo pasiryžę 
atiduoti ne tik savo materialinį 
turtą, bet ir gyvybę kovose už 
Izraelį. Dabar, kai Izraelio vadai 
patys tariasi su savo kaimynais 
dėl taikos, vandens bei preky
binių ryšių, Amerikos žydų fe
deracija pradeda ieškoti kelių 
grįžimui prie realybės ir ugdy
mui naujo identiteto, pabrėžiant 
žydų vaidmenį Amerikos istori
joje, kultūroje, moksle ir t.t. Ši 
pereinamoji fazė yra gan sunki, 
po to, kai premjero Rabin val
džia pasakė Amerikos žydų va
dams, kad Izraeliui pašalpų ne
bereikia, nes jie patys gali išsi
laikyti. 1993 metais tik 40% 
visų surinktų pinigų per „Uni-

meratorių. „Draugo” ener
gingai redaktorei Danutei Bin
dokienei, kultūrinio priedo 
redaktorei Aušrelei Liule- 
vičienei, ir visam „Draugo” šta
bui linkėtina ištvermės, jėgų ir 
optimizmo su mintimi, kad 
„Draugas” yra brangus, reikal
ingas ir gyvuos dar daugelį 
dešimtmečių, kol užsienyje liks 
bent viena lietuviška širdis. 
Valio „Draugui” ir jo darbuoto

ted Jewish Appeal 
raelį.

Įdomu, kad Izrealio piliečiai 
pradeda daugiau ir daugiau 
identifikuotis su Viduriniais 
rytais ir praleidžia savo atos
togas Turkijoje ar Jordane, ne
besi verždami į Ameriką. Dėl tų 
priežasčių Amerikos žydų bend
ruomenės ir filantropinės orga
nizacijos pamatė, kad reikia kuo 
greičiau sukurti naują identite
tą, atskirai nuo Izraelio, ir jau 
peržiūri savo mokyklų progra
mas, pabrėžiant žydų istoriją 
Amerikos kontinente ir sumaži
nant reikalavimus hebrąjų kal
bos mokymui. Be to, patariama 
koncentruotis ne tik savo bend
ruomenių socialiniuose pro
jektuose, bet įsijungti į viso 
krašto kovą su neturtu, be
namių globa, senelių ir vaikų 
priežiūra ir t.t. Kaip sako 
autorė, jaunimo vizitai iš Ame
rikos į Izraelį jau yra labai 
sumažėję, o žydai pačiame Izrae
lyje mažai domisi Amerikos 
diaspora, nebent verslo srityje.

Didelių išvadų nedarant, pers
kaičius šį straipsnį, į akis 
metasi paralelės tarp Izraelio, 
Lietuvos ir kitų kraštų, išgyve
nančių tas pačias situacijas. Čia 
galime prisiminti Lietuvos 
premjero Adolfo Šleževičiaus ir 
finansų ministro Eduardo Vil
kelio neseniai padarytus Rasi- 
sakymus apie Lietuvos skolas 
užsieniui ir Lietuvos valiutos at
sargas, kurių esą užtenkamai 
toms skoloms padengti („Drau
gas”, rugsėjo 9 d.).

Galbūt yra atėjęs laikas baigti 
mums sielotis, ieškant kažkokių 
tiltų ar sprendimų mūsų pačių 
sukurtoms problemoms. Reikia 
atsigręžti į save, į savas 
lietuviškas bendruomenes, kur 
begyventume ir išlaikyti savo 
identitetą savo kraštų rėmuose. 
Jeigu Lietuvai mūsų kada nors 
prireiks, mes būsime savo tvir
tose pozicijose, pasiruošę jai 
padėti.

Trisdešimt penkeri metai 
daug pasikeitimų atneša ne 
vien žmogaus gyvenime. Kar
tais pasikeitimai užkliudo tūks
tančius ar net milijonus žmonių; 
kartais jie įvyksta tokiu žai
bišku tempu, kad visų ir paste
bėti nespėjame.

Vakar užsiminėme apie dienraš
čio „Draugo” 85 metų sukaktį, kad 
ji šmurkštelėjo pro šalį kone 
nepaminėta, o vienintelis užsie
nyje lietuviams likęs dienraštis 
tik vieno kito asmens ar orga
nizacijos buvo šia proga pa
sveikintas. Žinoma, 85 metai 
nėra nei „sidabrinis”, nei „auk
sinis” ar „deimantinis” jubilie
jus, kurį mes taip mėgstame 
linksniuoti žmonių, organiza
cijų bei institucijų gyvenime. 
Tačiau kiekvieni sėkmingi 
metai dabartinėmis mūsų sąly
gomis lietuviškai spaudai yra 
tikra šventė. Todėl ir „Drau
gas” norėtų ją iškilmingiau 
švęsti.

* * *

1959 m. mūsų dienraštis, 
sulaukė penkiasdešimto gimta
dienio. Tų metų lapkričio 14 d. 
buvo išleista gerokai stambesnė 
(keturių dalių) dienraščio laida, 
kurioje tarp kitko Kazys Pakš
tas rašo: „Visa lietuviškoji 
veikla Amerikoje, visa išeivijos 
nauda Lietuvai, lietuvybei ir 
humanizmui remiasi tik mūsų 
išeivijos skaitančia dalimi. Savo 
spaudos visai neskaitą lietuviai 
(o jų čia didžiuma) jau nebedaly- 
vaųja savo tautos gyvenime net 
pasyviu būdu. Kultūriškai 
gyvais lietuviais galima laikyti 
tik skaitančius lietuvišką žodį”.
K. Pakštas 1959 jų Amerikoje 
randa 78,000, bet lietuvių iš 
viso JAV tais metais buvę 
360,000. Įdomu, kiek šiandien
— K. Pakšto mastu matuojant
— tų „kultūriškai gyvų” lietu
vių JAV priskaičiuotume...

Auksinio jubiliejaus metu 
„Draugo” vyriausiu redakto
rium buvo Leonardas Šimutis, 
techniškasis redaktorius — Ig
nas Sakalas, moderatorius — 
kun. Pranas Garšva, MIC, šeš
tadieninio kultūrinio priedo red. 
kun. Juozas Prunskis, spec. 
kultūrinių reikalų red. kun. 
Vytautas Bagdanavičius, MIC, 
pirmąjį psl. redagavo kun. 
Kazimieras Barauskas, o Aloy
zas Baronas buvo lietuviškų 
žinių, korespondencijų ir or
ganizacijų skyrių redaktorius. : 
Šiemetinio jubiliejaus metu 
redakcijoje darbuojasi keturios 
moterys — trys paruošia dien
raštį, o ketvirtoji — kultūrinį 
priedą šeštadieniais.

Danutė Bindokienė

Sukaktys ir 
sveikinimai

Švenčiant dienraščio pus
šimčio metų sukaktį, Lietuva iš
gyveno patį juodžiausią okupa
cijos laikotarpį, todėl ir red. L. 
Šimutis lapkričio 14 d. veda
majame išreiškė tvirtą pasi
ryžimą: „Mes tikime lietuvių 
tautos ateitimi. Nepaisant da
bartinių sunkumų ir Lietuvos 
okupacijos, ji nežlugs, išsilaikys 
gyva, kaip šimtmečius išsilaikė. 
Ji atkovos ir savo teises į laisvą 
ir nepriklausomą gyvenimą. 
...Mes norime tikėti ir Amerikos 
lietuvių ateičiai. Vadinas, 
tikime, kad ji išliks tautiniai 
gyva. Turi išlikti tokia! ...Tad 
„Draugas” ir pasisako, ir tai nei 
kiek nesvyruodamas, kad jis iš 
savo pusės viską padarys, kad 
lietuvių išeivija, jos vaikai ir 
vaikaičiai išliktų tautiniai 
gyvi”. Tais pačiais siekiais 
vadovaujasi ir dabartinis 
„Draugas”.

* * *

Pavarčius sukaktuvinį „Drau
go” numerį, labai nostalgiškai 
nuteikia sukauptų bendra
darbių ir sveikintojų pavardės. 
Didžioji jų dalis jau persikėlusi 
ten, kur ir Leonardas Šimutis — 
į Amžinybę. Štai keli sveikin
tojų pavyzdžiai: Lietuvos kon
sulas dr. Petras Daužvardis, 
senatorius Paul H. Douglas, 
Čikagos arki vysk. Albert G. 
Meyer, vysk. Vincentas Brizgys, 
Lietuvos Charge d’ Affairs a.i. 
J. Rajeckas, Čikagos meras 
Richard J. Daley, šen. Everet 
McKinley Dirksen, prel. Ignas 
Albavičius ir daug kitų. O kiek 
organizacijų, lietuviškų 
parapijų, verslo įstaigų ir pa
vienių žmonių — tiesiog suskai
čiuoti sunku. Visus jų linkė
jimus kartu sudėjus pakaktų 
keliems lietuviškiems laikraš
čiams sėkmingai gyvuoti bent 
po 100 metų.

Anuomet to šimto metų su
laukti daugelis ir „Draugui” 
linkėjo, o šiandien 100 metų 
sukaktis jau nėra taip toli, kaip 
1959 m., todėl ir dvelkia skau
džia nostalgija visos sveikintojų 
pavardės, jų įmonių, įstaigų, 
organizacijų bei parapijų 
pavadinimai. „Draugas” te
besilaiko, o jie visi įamžinti liko 
tik gelstančiuose jo puslapiuose.

Kai kas vartys „Draugo” 85 
m. sukakties numerius, da
bartinių sveikintojų pavardės 
nedaug bus žinomos. Viena 
aišku: jas skaitantys po 10 ar 
daugiau metų tikrai pagalvos — 
kodėl 85 metų dienraščio jubilie
jaus proga tų linkėjimų tiek 
maža....

VIENOS ŠEIMOS ISTORIJA
DANUTĖ GALVANAUSKAITĖ-PLIUPELIENĖ

4
Nijolė ir aš grįžome iš Sibiro 1957 m. kovo 18 d., 

Juozo vardinių išvakarėse. Anksti rytą pravažiavom 
Lietuvos sieną, ir štai — Vilnius.

Lietuva, tu jau čia, aš tavyje, mes dviese. Perone 
jaunuolis pardavinėja laikraščius. Šiltas, jaudinantis 
jausmas užpildė kūną, kančių kilometrai jau praeityje. 
Baiminomės dėl ateities: kaip prisiregistruoti, kur 
gyventi ir dirbti. Kaip vėliau paaiškėjo, tai daug var
gelio vargta, juk neturėjome teisės gyventi tėvynėje.

Ir jau Kaunas. Nesinori tikėti. Perone iš tolo pama
tėme brolį Juozą ir žmoną Ireną. Kaip gražiai apsirengę. 
Jie mus globojo. Jautėme atramą ir smagu, kad buvome 
mylimos ir laukiamos, nors dovanų vežėme tik taigos 
vėją, iš medinių lentelių sukaltame lagaminėlyje. Daug 
širdies šilumos parodė Irenos mama. Tai tikrai auksinė 
močiutė, giliai tikintis žmogus.

Ačiū tau, brolau, už viską, nors šiandien tu jau 
peržengęs laiko ribą, už kurios laikrodžiai tau nebetiksi. 
Tau ištiesė ranką kitas pasaulis. Tu praėjai, išnykai, 
kaip praeinanti saulė, sudužai, kaip sudūžta krintantis 
lietaus lašas. Lenkiame galvą prieš tavo nebūtį, tavęs 
nėra... tavęs nebus.

Ačiū tau už sutrumpintus Sibiro metus taigoje. 
Rašydavai laiškus, norėjai važiuoti tūkstančius kilo
metrų, kad aplankytum mus, bet mes nesutikome, bi
jojome, kad tavęs neprijungtų prie mūsų šeimos visam 
laikui. Ir šiandien, Juozai, aš jaučiu tavo buvimą kely
je Kaunas — Biržai ir atgal, juk dažnai tu veždavai mus 
į Biržus pas tėvus.

Mūsų šeimą būtų išvežę 1941 m., bet sutrukdė karas, 
kuris prasidėjo sekmadienį, 1941 m. birželio 22 d. Pagal 
sąrašus, kuriuos radome vokiečių okupacijos metais, 
mūsų šeima ketvirtadienį jau būtų sėdėjusi vagone. 
Būtų išvežę tuoj po karo, bet kadangi Juozas tuo metu 
tarnavo armijoje, tai karinis komisariatas nepasirašė 
mūsų šeimos išvežimo.

Likusi šeima iš Sibiro sugrįžo 1957 m. birželio 
mėnesį.

Šiandien, keturiems dešimtmečiams su trupučiu 
nutolus nuo tų dienų, visi įvykiai atrodo žymiai 
romantiškiau, įspūdingiau.

Magadanas
Tariant žodį Magadanas, kūną nukrato šaltis. Mano 

vyras Leonas Pliupelis (1924 g.), kilęs iš Anykščių ra
jono, Butėnų kaimo, 8 km nuo Svėdasų. Mokėsi Žemės 
ūkio akademijos mechanizacijos fakultete. Jo sesuo 
Elvyra jau buvo suimta, įtarė turėjus ryšius su parti
zanais. 1948 m. gruodžio 18 d. Leonas buvo suimtas, ei
nant iš paskaitų per Vileišio aikštę. Privažiavo Viliukas,

atsidarė durys ir Leoną įvertė aukštielninką į mašiną. 
Nuo tos dienos prasidėjo kalėjimų odisėja. 1949 m. 
birželio mėn. Maskvos „trijulė” už akių nuteisė 10 metų 
kalėjimo pagal 58 str. Iš Leningrado išvežė laivais į 
Magadano sritį. Į Lietuvą grįžo 1957 metais.

Khenikandzha (chnikandža). Aukso ir alavo šachtos. 
Netoliese buvo ypatingai saugomas moterų lageris I.

Barake Nr. 2 gyveno kaliniai — specialistai (vyrai): 
elektrikai, kelininkai, kalviai, gręžėjai-burilščikai. Iš
viso apie 60. Jų tarpe dirbo Leonas elektriku.

Moterys — kalinės dirbo šachtose prie aukso ir ala
vo paruošimo ir transportavimo darbų. Moterų izolia
toriuje gyveno ukrainiečių ir rusių vienuolių sekta. 
Šachtose darbas vyko ištisus metus. Lauko darbai nu
trūkdavo esant šalčiui daugiau kaip minus 52°C.

Vienuolės dirbti atsisakė — Šėtonui nedirbs.
Nedirbantieji kasdien gaudavo tik po 300 g duonos. 

Tą šaltą žiemą, kada sunkiai buvo vykdomi gamybiniai 
planai, žiaurus lagerio budintis sumanė vienuoles iš
varyti į darbą, į šachtas. Šaltis siekė žemiau 50 laipsnių 
C, didelės sniego pusnys.

Ištraukė kiekvieną vienuolę už pakarpos iš izolia
toriaus, o jų buvo apie 38, ir užpjudė vilkiniais šunimis. 
Prasidėjo šunų puota. Jos buvo pargriautos į sniegą. 
Šunys draskė nuo kūnų rūbus, kol liko pusnuogės. Pats 
lagerio budintis mėgavosi tokiu vaizdu. Jas, šunų 
nukamuotas, suvilko atgal į šaltą, šaltą izoliatorių.

Jų likimas aiškus. Toks įstatymas, kaliniai — 
nelaidojami, užverčiami akmenimis, nes žemės Maga

dane nėra. Visa Magadano sritis — kalinių kapinynas.
Šį įvykį mano vyras stebėjo, bet negalėjo žiūrėti į jokius 
rėmus netelpantį žiaurumo vaizdą, kaip apsiputoję šunys 
darkojo nelaimingas vienuoles. Taip jos į darbą jau 
niekada nebeišėjo.

Brolis Juozas išeina į sovietų armiją
1945 m. balandžio mėn. pabaigoje, baigiantis karui, 

Biržų kariniame komisariate, vyksta jaunuolių, 
einančių tarnauti į sovietų armiją, registracija. Mano 
brolis Juozas ir jo draugas Antanas Griciūnas irgi 
įtraukti į sąrašus. Antanas Juozą ragina, kvočia pa
laikyti jo mintį: neiti į armiją, o pasukti į mišką parti
zanų keliais. Mūsų brolis neapsisprendė, nesiryžo, 
neužteko pilietinės drąsos. Po dviejų dienų komisaria
to koridoriuje vėl Juozas sų Antanu laukia šaukimo. 
Pakvietė Juozą į registracijos kambarį, o po to ieškojo 
Antano. Komisaras šūkavo: kur Griciūnas, kur Griciū
nas?, bet jo jau nebebuvo. Jis jau žingsniavo miškais.
Jį priėmė rezistencijos nariai į savo gretas.

Netrukus Griciūnų šeima buvo išvežta į Sibirą. 
Lietuvoje liko tik sesuo Milda.

Vieną vasarą mūsų daržinėje po šienu nakvojo An
tanas. Tetytė jam nešė maistą. Aš jį pažinojau, bet parti» ' 
zanaųjant matyti neteko. *

Po kiek laiko tyliai išgirdome, kad Antanas žuvo, 
kažkur prie Vabalninko. Taip ir šiandien dar nežinomas 
jo kapas. (Pabaiga)
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LIETUVIU TELKINIAI

CLEVELAND, OH

„GRANDINĖLĖ” KVIEČIA

„Grandinėlė” kviečia jauni
mą, nuo 9 iki 12 metų amžiaus, 
į žaidimų ir tautinių šokių pa
mokas. Pirma repeticija vyks 
sekmadienį, rugsėjo 25 d. Po to 
repeticijos vyks kiekvieną sek
madienį nuo 6 iki 7:30 vai. va
karo, Dievo Motinos parapijos 
salėje.

LOS ANGELES VYRŲ 
KVARTETO KONCERTAS

Į Clevelandą atvyksta seniai 
čia begirdėtas Los Angeles Vyrų 
kvartetas: bosas Rimtautas 
Dabšys, pirmasis tenoras dr. 
Emanuelis Jarašūnas, barito
nas Antanas Polikaitis, antras 
tenoras Bronius Seliukas ir mu
zikė pianistė Raimonda Apeiky- 
tė. Koncertas vyks šeštadienį, 
spalio 8 d., 7 vai. vakaro Dievo 
Motinos parapijos salėje.

Bilietai sekmadieniais gauna
mi parapijos svetainėje, o šiokia
dieniais tel. 531-4263. Rengia ir 
visus kviečia Clevelando vyres
niųjų skaučių Židinys.

DAIL. N. PALUBINSKIENĖ 
NOTRE DAME KOLEDŽO 

PARODOJE
Dail. Nijolė Palubinskienė, 

kartu su devyniais kitais ame
rikiečiais dailininkais, daly
vauja Norte Dame koledže — pa
rodoje, kuri vadinasi „Works on 
Paper”. Paroda tęsis nuo rugsė
jo 29-tos iki spalio 27-tos dienos. 
Atidarymas rugsėjo 29 d. 5 v. 
vakaro. Tai jau antra galerija, 
kurioje dailininkė Nijolė Palu
binskienė dalyvauja su savo 
grafikos kūriniais.

SKAUTĖS PRADEDA 
NAUJUS VEIKLOS METUS

„Neringos” skaučių tuntas 
savo pirmąją naujos veiklos 
metų sueigą šaukia pirmadienį, 
rugsėjo 26 d., 7 v.v. Dievo Moti
nos parapijos svetainėje. Iki pa
vasario sueigos vyks kas antrą 
pirmadienį. Tunto vadovės jau 
pasiruošusios tuntininkės: In
grida Civinskienė, Vilija Nas- 
vytytė-Klimienė ir Lilija Polock. 
Draugininkės — Virginija Ru- 
binski, Krista Vedegytė, Vilija 
Vedegytė-Struna ir Aurelija Ju- 
caitienė.

Sudarytas metinio skautiško 
darbo planas su konkursais, iš
kylomis, uždaviniais, skatinan
čiais individualių mergaičių 
skautišką pažangumą.

Su „Neringa” skautauti kvie
čiamos visos Clevelando lietu
vaitės!

ŠALFAS S-GOS 
SUVAŽIAVIMAS

Šiaurės Amerikos Lietuvių Fi
zinio Auklėjimo ir Sporto Są
jungos metinis atstovų suvažia
vimas š.m. lapkričio 12 d., šeš
tadienį, vyks Clevelande.

T.G.

SUNNY HILLS, FL

ATSISVEIKINIMAS SU
A.A. JUOZU ZORUBA

Nuolatinis lietuviškų pa
maldų lankytojas ir choro daly
vis Juozas rugpjūčio 14 
pamaldose nepasirodė. Vėliau 
sužinosime, kad, pagalbos nepri
sišaukęs, tą valandą savo au
tomobiliu jis lėkė 30 mylių į 
Panama City Gulf ligoninę. 
Ten, už kelių ar keliolikos va
landų, nustojo sąmonės. Mirė 
1994 rugpjūčio 19, pavakary.

Rugpjūčio 22 vakare S. Hills 
lietuviai susirinko į Wachob šer
meninę, Chipley, FL, kur su 
kun. Izidorium Gedvilą sukal
bėjo rožinį. Rugpjūčio 23 visi 
dalyvavo Šv. Teresės bažnyčioje

gedulinėse pamaldose, kur kun.
I. Gedvilą atliko visas apeigas 
ir atskleidė kai kuriuos velionio 
bruožus. Čia jis išbandė nauje
nybę: kvietė apie velionį 
pasisakyti ir kitus. Keletą 
gražių žodžių tarė Gražina Mile
rienė, o po jos ir velionio sūnus 
bei sūnaitis. Kalvarijos kapinės 
(Calvary Cemetery) apeigoms 
vadovavo irgi kun. I. Gedvilą.

Ypač gražiai savo narį Juozą 
pagerbė „Antrosios jaunystės” 
choro dalyviai. Jie per savait
galį rinkosi bent į kelias repe
ticijas, kad vadovė Genė 
Beleckienė išmokytų naujų 
šermeninių giesmių, kurias 
pamaldų metu įspūdingai 
atliko, o choro valdybos pirm. 
Vytas Macys per Šv. Rašto 
skaitymus, su jausmu ir puikia 
interpretacija padeklamavo 
velionio eilėraštį apie gamtos 
draugus žvėrelius ir paukščius.

Viskas baigėsi gedulo pie
tumis parapijos salėje. Jų metu 
šeimai LB apyl.vardu užuojau
tą išreiškė pirm. Laima 
Savaitienė.

Juozas Zoruba gimė 1913 
sausio 25 Dzūkijoje, Alytaus 
apskr. Jam mažam esant, tėvas 
išvyko Argentinon, palikdamas 
jį su motina skurde. Motinai 
anksti mirus, Juozas ganė 
kaimynų bandas, dirbo pus
berniu, iki 1930 m. tėvas išsi
kvietė Argentinon. Ten išmoko 
dailidės amato, įsisavino ispanų 
kalbą, savosios irgi nepamirš
damas. Vedė argentinietę. Su ja 
išaugino dukterį ir sūnų. Dėl 
mums nežinomų priežasčių, tik 
su sūnum emigravo į JAV ir 
įsikūrė Čikagoje, o dukterį šelpė 
pinigais, kol ji baigė un-te 
medicinos mokslus. Sūnui Čika
goje sukūrus savo šeimą, Juozas 
vienas prieš 14 metų atsikėlė į 
S. Hills, nusipirko namą, 
patogiai įsikūrė. Pirmuosius 
kelerius metus tarp tautiečių 
reiškėsi kaip dailidė. Mylėjo 
visus gamtos padarus, nuo 
paukščių ir roplių, iki dviejų 
juodų savo šunelių, kuriuos kas
dien pavežiodavo automobiliu. 
Kaip geras choristas jau Ar
gentinoje, paskui Čikagoje 
reiškėsi įvairiuose choruose, 
netgi, berods, Lietuvių Operoj. 
Rašė eilėraščius.

Laidotuvėse dalyvavo sūnus 
Sergio ir to paties vardo sūnai
tis.

CHORAS PRADEDA 
NAUJĄ SEZONĄ

„Antrosios jaunystės” choras 
Sunny Hills lietuviams yra ir 
antroji svarbumu organizacija, 
šalia pirmosios — Lietuvių 
bendruomenės apylinkės. Pa
grindinis skirtumas yra tas, kad 
LB-nei priklauso visi sąmoningi 
tautiečiai, o norintys 
priklausyti chorui turi būti ir 
balsingi. Choras kiekvieną 
sekmadienį bažnyčioje gieda 
giesmes, o tautinių švenčių 
metu dainuoja patriotines bei 
kitokias dainas. Be choro neap
sieina nė laidotuvės. Chorui jau 
kelinti metai vadovauja trijų 
asmenų valdyba: pirm. Vytas 
Macys, renginių vadovė Viktori
ja Dėdinienė ir v-bos narė Elena 
Lukienė.

Po vasaros atostogų naują se
zoną choras turėjo pradėti nuo 
rugsėjo pradžios. Dėl ilgamečio 
nario Juozo Zorubos mirties 
giesmių repeticijos pradėtos 
rugpjūčio viduryje. Nuo rugsėjo 
pradėta repetuoti reguliariai, 
kiekvieną penktadienį.

Rugpjūčio 26 vakare V. Dė
dinienė sukvietė choristus į Šv. 
Teresės parapijos salę pasita
rimui. Dalyvavo choro vadovė 
muz. Genovaitė Beleckienė, 
klebonas kun. Francis Szczy- 

I kutowicz ir keletas svečių, 
maždaug 20 asmenų. Užuot 
repetavus, buvo vaišinamasi ir

Emilųa Tutlienė jos audinių parodos atidarymo metu University of 
Washington, Seattle, š.m. birželio 24 d.

aptariama naujo sezono veikla. 
Pirmuoju choro renginiu numa
tyta madų paroda. Ji vyks š.m. 
spalio 6 parapijos salėje. 
Modeliuos Gayfers, prestižinės 
moteriškų rūbų parduotuvės 
atstovės ir mūsų choristės. Apie 
šio renginio pradžios tikslų 
laiką bus pranešta. Vasario 
mėnesį įvyks tradicinis metinis 
choro pobūvis su gera programa. 
Tikslios datos dar neturima.

Tuo tarpu penktadienių repe
ticijose prasideda nauju giesmių 
bei dainų mokymas. Numatytas 
gausus repertuaras. Ieškoma 
naujų choristų, ypač vyrų. Pasi
tarimo metu į chorą įstojo ir 
gausiais plojimais pasitikta 
Gražina Milerienė.

Pasitarimo metu ilgiau 
kalbėjo kun. F. Szczykutowicz, 
o pranešimus atliko V. Dė
dinienė ir Genė Gečienė (ji — 
apie madų parodą).

Alfonsas Nakas

DAYTONA BEACH, FL

TAUTOS ŠVENTĖ IR 
ĮSPŪDŽIAI IŠ LIETUVOS
Gražų Tautos šventės mi

nėjimą ALT s-gos Daytona 
Beach ir apylinkių skyriaus val
dyba, vadovaujama Vytauto Ab- 
raičio, rugsėjo 11 d. surengė 
Prince of Peace parapijos salėje.

Prieš minėjimą, bažnyčioje 
kun. Ričardas Grasso aukojo šv. 
Mišias už Lietuvą, prisiminė 
pamoksle šventės reikšmę mūsų 
tautai. Pamaldose giedojo cho
ras „Sietynas”, vadovaujamas 
muz. Antano Skridulio. Aukas 
nešė ALT s-gos skyriaus nariai 
Marytė ir Stasys Šarauskai, o 
skaitymus atliko nuolatinis 
skaitytojas Kazimieras Barū- 
nas. Pamaldomis rūpinosi Lie
tuvių klubo valdyba, vadovau
jama Jono Daugėlos.

midland Padarai
Savings and Loan Association

75 metus aptarnauja lietuvius
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios

MAROUETTE PARK
2567 VVEST 69th STREET

(1-312) 925-7400 BRIDGEVIEVV

BRIGHTON PARK
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470

Po pamaldų salėje — minėji
mas. Programai vadovavo Jur
gis Janušaitis. Minėjimas pra
dėtas JAV ir Lietuvos himnais, 
kurių giedojimui vadovavo Juo
ze Daugėlienė, akomp. muz. A. 
Skriduliui.

Programos vedėjas pasveikino 
gausiai susirinkusius, palinkėjo 
po visų kelionių sveikatos, geros 
nuotaikos ir padėkojo už dalyva
vimą minėjime. Kalbėtoju pa
kvietė ALT s-gos Daytona 
Beach skyriaus pirmininką Vy
tautą Abraitį, prieš tai trumpai 
aptaręs jo visuomeninę veiklą.

Vytautas Abraitis, žymus tau
tinės minties veikėjas, geras or
ganizatorius, vadovavęs ALT s- 
gai, dirbęs įvairiose organi
zacijose, ALT s-gos garbės na
rys, šią vasarą ilgesnį laiką 
viešėjęs Lietuvoje, dalyvavęs 
Pasaulio lietuvių tautininkų 
kongrese, Vilniuje, skaitęs pa
skaitą, keliavęs po Lietuvą, su
sitikęs su žmonėmis ir iš arti 
pajutęs šių dienų Lietuvos žmo
nių gyvenimą ir nuotaikas.

Pradžioje Vytautas Abraitis 
trumpai apžvelgė Tautos šven
tės prasmę, jos įvedimą nepri
klausomoje Lietuvoje 1930 m., 
pagerbiant didįjį LK Vytautą. 
Tik, esą, dabartinė Lietuvos val
džia šios šventės nebepraktikuo
janti, o švenčianti kitas šventes. 
Tautos šventė mums užsienyje 
gyvenantiems lietuviams, buvo 
ir yra ir bus brangi istorinė 
diena. Antroje kalbos dalyje

We Ship UPS

Užsiimam maisto tiekimu (catering)

talman

312-434-9766

delicatessen
Valgis Catering

Skaniausi lietuviški gaminiai
Geriausias spaudos rinkinys Čikagoje!

2624 West 69th Street, Chicago, IL 60629

8929 S. HARLEM AVĖ 
(708) 598-9400

kalbėtojas išsamiai aptarė da
bartinę Lietuvos būklę, rū
pesčius, vargus, valdžios aplai
dumą, varganų žmonių apleidi
mą, ekonominius sunkumus ir 
dabartinę politiką. Maža vilties, 
kad greitai pagerėtų Lietuvos 
žmonių gyvenimas. Minėjimo 
dalyviai šiuos įspūdžius sutiko 
su dėmesiu. Valytė Skridulienė 
dar pridėjo ir apie Lietuvoje 
veikiančią mafiją.

Po paskaitos ir pranešimo V. 
Abraitis išsamiai atsakė į eilę 
paklausimų.

Trumpus pranešimus padarė 
klubo pirmininkas Jonas Dau
gėla ir padėkojo ALT s-gos Day
tona Beach skyriui už iki šiol 
ruoštus Tautos šventės minėji
mus ir gražų įnašą į šio telkinio 
kultūrinę veiklą.

LB Daytona Beach apyl. pir
mininkė dr. Birutė Preikštienė 
pranešė, kad ruošiamas „Kank
lių” koncertas rugsėjo 27 d., o 
dr. S. Ramanauskienė kvietė 
daytoniškius pasirašyti ir siųs
ti atsišaukimus dėl Lietuvos 
saugumo; tuo reikalu buvo išda- 

i linti LB valdybos paruošti ir
! tekstai.

Vytautas Abraitis nuoširdžiai 
padėkojo šio telkinio klubo 
valdybai, visiems lietuviams už 
gražų bendradarbiavimą, šio 
ALT skyriaus veiklos rėmimą, 
už dalyvavimus renginiuose ir 
pakvietė visus prie skyriaus 
valdybos paruoštų vaišių.

Pažymėtina, kad vaišės buvo 
nemokamos. Jas su dideliu rū
pesčiu paruošė darbščioji Nata
lija Subačienė, Stella Abraitie
nė, Pranas Damijonaitis, Kostas 
Žolynas, talkino Ona Žolynienė, 
Veronika Janušaitienė ir kt. 
skyriaus moterys. Visiems ir 
visoms už atliktą gerą darbą pa
dėkojo programos vedėjas.

Minėjime dalyvavo arti 90 as
menų.

Sekančios lietuviams skirtos 
pamaldos bus lapkričįų, 13 d.

Choro „Sietyno” repeticijos 
vyks ketvirtadieniais."

Atrodo, kad mūsų telkinyje šį 
rudenį ir žiemą stipriai reikšis 
kultūrinė veikla. To ir tenka pa
linkėti mūsų organizacijų dar
buotojams.

Jurgis Janušaitis

DENVER, CO

RUOŠIAMĖS KALĖDŲ 
EGLUTEI

Tradicinė Kalėdų Eglutė bus 
ruošiama sekmadienį, gruodžio 
lld., Woman’s Club of Denver 
salėje, toje pat vietoje kaip ir 
praeityje. Visi prašomi pasižy
mėti šią datą savo kalendo
riuose.

I0UU HDU9MC 
LENOER

CLASSIFIED GUIDE

REAL ESTATE

CĮpįūįįį

REALMART, INC. 
I 6602 S. Pulaski,

■ Chicago, IL 60629
312-585-6100

BALYS BUDRAITIS
Asmeniškai patarnauja (vairių nuosavybių 

pirkime bei pardavime, mieste ir prie
miesčiuose. Suinteresuoti skambinkite

BUDRAIČIUI
Bus.:312-585-6100, res.: 312-778-3071

KMIECIK REALTORS
7922 S. Pulaski Rd.

4365 S. Archer Avė.

DANUTĖ MAYER 
284-1900

Jei norite parduoti ar pirkti namus, 
kreipkitės i Danutę Mayer. Ji profe
sionaliai, sąžiningai ir asmesiškai 
patarnaus. Įkainavimas veltui.

■■■ ' . .111 j

MISCELLANEOUS

10°/b—20%—30^ pigiau mokė- 
šit už apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio pas mus.

FRANK ZAPOLIS
3208 Va W*«t #8th Street 

Tel. — (708) 424-8854
(312) 881-8884

ELEKTROS. 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI s

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

312-778-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

J.M.Z. Construction Co.
Custom carpeting, rec. rm. addi- 

tions; kitchen, bathrm., basement 
& deck construction: dry-wall hang- 
ing & taping; aluminum siding, sof
fit, tacia & seamless gutters; 
replacement glass block windows; 
shingle hot tar & modified rubber, 
and roll roofs. Expert at tearoffs; 
complete tuckpointing; all colors; 
chimneys rebuilt. Tel. 
708-620-0042.

Moving—Kraustymas
Profesionalus patarnavimas pri
einamomis kainomis, jums patogiu 
laiku. Draudimas garantuotas. Kreiptis:*
Gediminas: tai. 312-825-4331

GERIAU JUOKTIS NEGU VERKTI
VLADO VIJEIKIO linksmi pasakojimai

$8.00. Persiuntimas $2.75 
Tėviškė, 4346 So. VVestern Avė.

Chicago, IL 60609 

Taip pat gaunama Drauge

GERIAUSIOS KELIONĖS Į PABALTIJĮ 
LIETUVA '94, '95

Kreipkitės į mus — suplanuosime jūsų kelionę. 
Prieinamiausios kainos 

Finnair ir SAS oro linijomis 
"economy" ir "business" klasė 

Viešbučiai... Automobilių nuomavimas

GO BALTIC
Galite patys susiplanuoti kelionę į Skandinaviją 
ir Pabaltijį, tik kreipkitės į mūs—paaiškinsime 

apie mūsų naują "City Blocks" metodą, 

tel.: 1-800-451-9511
UNIONTOURS

Įsteigta 1931 m.

245 Fifth Avė., Nevv York, N.Y. 10016 
Tel. 212-683-9500 Fax 212-683-9511

šnurtMėlidab
AM.*“*-

IntogrUy in Trauei
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REAL ES 'A.7E

GREIT 

PARDUODA

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS

Į’ • Perkant ar parduodant 
I • Greitas ir sąžiningas patarnavimas 

«MLS kompiuteriųlr FAX pagalba
• Nuosavybių įkainavimas veltui

. • Perkame Ir parduodame namus
• Apartmentus ir žemą
• Pensininkams nuolaida

FOR RENT

Išnuomojamas 5 kamb. butas 
Brighton Pk. apyl. Skambinti 
po 4 vai. vakaro.

Tel. 312-247-0892.

linuomojamas 3 kamb. apilldomaa bu
tas, apyl. 71 St. ir VVashtenavv Avė., vienam 
arba dviem suaugusiam asmenim. Yra 
šaldytuvas ir virimo plyta. $325 l mėn. + 
„security dep.” Kreiptis Į Almą nuo 8 v.r. 
Iki 3 v. p.p., tai. 312-476-8727.

HELP VVANTED

Reikalinga angliškai susikalbanti 
moteris prižiūrėti du mokyklinio 
amžiaus berniukus ir gyventi drauge 
penkias dienas savaitėje. Dėl informa
cijos prašau skambinti vakarais 
708-448-7279.

SIŪLOME DARBĄ MOTERIMS!
Prižiūrėti vaikus, senelius, atlikti namų 
ruošą. Galima gyventi kartu, arba ne. 
Reikia mokėti susikalbėti angliškai.

Tel. 312-777-8898

U.S. Savings Bonds 
Make Great Gifts.

A publk service of this netvspaper



LAIŠKAI
SUKAKTIES PROGA

Reguliaraus laiškų skyriaus 
„Drauge” niekuomet nebuvo, 
bet kartas nuo karto redakcija 
spausdindavo skaitytojų nuomo
nes, pastabas bei pasisakymus. 
Sukaktuviniame — švenčiant 
50 metų jubiliejų — dienraščio 
numeryje yra keletas tokių 
pasisakymų ir sveikinimų, ku
riuos čia persispausdiname (iš 
1959 m. lapkričio 14 d. laidos), 
o jie daugiausia įdomūs tuo, kad 
pasisakantieji skaitytojai dar 
tebeprisimena „Draugo” gimi
mą ir dienrašti skaito nuo pir
mosios dienos.

Buvusio redaktoriaus Leonar
do Šimučio archyve buvo laiko
mi ir nespausdinti laiškai — 
kiek ilgesni, bet taip pat šian
dien įdomūs. Manome, kad vie
ną dieną verta palikti kasdieni
nius rūpesčius, ginčus ir kitus 
reikalus, verta grįžti į pačias gi
liausias mūsų dienraščio istori
jos šaknis, iš kurių šie skaity
tojai matė išdygstantį lietuvišką 
dienraštį. Laiškų kalba palikta 
originali, kaip yra rankraštyje.

Redakcija

GERBIAMIEJI
Pastebėjau, kad renkate pir

mųjų „Draugo” darbuotojų ži
nias savo jubilėjui, ir mano ten 
pavardę pastebėjau. Nors tikrų 
datų neturiu, bet šiek tiek galiu 
patikslinti.

Atvykęs į Ameriką spalio 30, 
1911 metais, skaičiau ir rašinė
jau į „Draugą”. Gruodžio mė
nesyje 1911 m. kun. Vincas Viz
girda, Wilkes-Barre klebonas, 
pakvietė mane redaktoriumi- 
pagelbininku prie kun. Kaupo, 
kuriam buvo per sunku Pitts
tono parapiją tvarkyti ir kartu 
redaktoriauti. Kovo mėnesio 
pabaigoje 1912 metais kun. 
Kaupas apleido Pittstoną ir iš
vyko ilgesniam laikui sveikatos 
pataisyti. Likau vienas redakto
riauti. Man pagelbėjo tuolaiki
nis „Draugo” gabus administra
torius p. Vasiliauskas. Gegužės 
mėnesyje 1912 metais kun. 
Kaupas atsisakė visiškai nuo 
Pittstono parapijos ir nuo 
birželio pradžios 1912 m. išim
tinai vienas pats pasiėmė 
„Draugą” redaguoti. Jam pa- 
gelbininkas nebuvo reikalingas, 
tuomet aš išvykau, pakviestas 
į Chicago prie „Kataliko” re
dakcijos.

Tai tiek istorijos, kuri įvyko 
Wilkes-Barre.

K. A. Vasys 
Worcester, MA

GERBIAMOJI „DRAUGO” 
REDAKCIJA

Neseniai Jūs atšventėt savo 
laikraščio įkūrimo 50 metų su
kaktį. Ta proga prisiminėt ir 
mane, kaip jo pirmąjį leidėją. 50 
metų palyginti tai neilgas laiko
tarpis, bet kiek daug per jį 
praslinko džiugių ir liūdnų va
landų bei įvykių.

Gražiausi mano kunigiškos 
jaunystės metai prabėgo Ame
rikos lietuvių tarpe. Svečias 
kraštas ir iš įvairių Lietuvos 
vietų surinkti žmonės. Bet mes 
ten radom bendrą savo tarpe 
kalbą, nes mus jungė mūsų 
idėja: „tikybos brangybė, 
mokslo, dorumo ir tautos 
reikalai”. Tam kilniam tikslui 
negaila buvo jėgų ir 
pasišventimo. Ir mes, ano meto 
lietuviai, dirbom, kaip kas 
galėjom ir mokėjom. Tam mes 
naudojom visus gerus būdus ir 
institucijas: šventyklas, mokyk
las, organizaciją, gyvą brolišką 
žodį, lietuviškus spaudinius...

Tam reikalui buvo išleistas ir 
naujas laikraštis „Draugas”. Aš 
pats pirmą jo numerį parengiau 
spaudai ir su vargoninkų jį eks- 
pedijavau: dienom ir naktim ra
šėm jo prenumeratorių adresus. 
Nors tada mūsų išvargimas 
buvo didis, bet prisimenu, džiū

gavom su ašara akyse, kad pa
galiau galėsime plačiau prabilti 
į savo tautiečius, kad su savo 
mintimis pasieksim jų namus ir 
širdis.

Anuo metu varge mūs šitas 
grūdas nenunyko. Su laiku 
„Draugas” išaugo, iškerojo... 
Dabar „Draugas” yra daugelio 
Amerikos lietuvių artimiausias 
bičiulis. Jų sielose jis kursto, 
gaivina ir ugdo brangius mūsų 
tautai idealus. Ir tai jau tęsias 
daugiau kaip 50 metų! Už tat 
džiugu man šiandie. Ir aš, su
laukęs to mielo jubiliejaus, nuo
širdžiai sveikinu „Draugo” lei
dėjus ir skaitytojus.

Mano mintys dažnai skrenda 
per Atlantą. Jos lanko tas vie
tas, kur aš kadaise darbavausi 
ar buvojau; tos mintys kartais 
nuklysta ir į kitas Amerikos gy
venvietes, kur dar tvinksi bent 
viena lietuviška širdis. Aš 
myliu Jus visus ir dėl to Jus 
visus sveikinu. Kaip „Drau
gui”, taip ir visiems savo tautie
čiams linkiu ilgų metų ir lai
mingos kloties!
Kan. dr. Vincentas Vizgirda

Kapsukas (Marijampolė)

GERBIAMA DRAUGO 
REDAKCIJA

Aš skaičiau Drauge, kad jūs 
jieškote pirmųjų Draugo skai
tytojų, tai aš vienas iš tų skai
tytojų. Aš skaičiau „Kataliką”, 
o kai „Katalikas” sustojo ėjęs, 
pradėjau skaityti „Draugą”. 
Kai „Draugas” atsikraustė į 
46th ir Wood str., ir aš gyvenau 
Hermitage gatvėje, aš nueida
vau į redakciją ir pasiimdavau 
šviežią laikraštį. Vėliau, kai 
persikėliau į kitą vietą, 
„Draugas” buvo siunčiamas 
mano ankstesniu vardu — Vin- 
cent Pekewicz, po tam pakeičiau 
savo vardą į Vincent Petkus. 
Esu 81 metų.

Vincent Petkus
Chicago, IL 

GERBIAMIEJI
Mano vyras Izidorius Nausė

da buvo vienas pirmųjų Draugo 
prenumeratorių. Tuo būdu ir aš 
jį skaičiau nuo pirmųjų metų 
per 50 m. Sveikinu jubiliejaus 
proga.

Antanina Nausėdienė
Chicago, IL

DRAUGO REDAKCIJAI
Skaitydamas Draugą nuo pir

mųjų metų (per 50 metų) visada 
buvau gerai informuotas ir daug 
išmokau.

Man taip atsitiko, kad prie 
mūsų Spring Valley, IL, Šv. 
Onos parapijos klebonu buvo 
kun. Franciškus Walaitis, ir jis 
gavo Draugo pirmą nemažą 
siuntinį iš Wilkes-Barre, Pa. Jis 
nedeldienį bažnyčioje pranešė 
žmonėms, kad, kas mok skaity
ti, kad ateitų prie jo pasiimti 
katalikišką laikraštį ir būtų jo 
skaitytojai visą laiką. Ir aš nuė
jau į kleboniją pasiimti katali
kišką spaudą. Priėmiau kunigo 
patarimą — jis man pasakė taip: 
norint apsiginti nuo visų blogu
mų, reikia eiti į bažnyčią ir skai
tyti katalikišką spaudą. Tai aš 
užsisakiau Draugą ir nuo to lai
ko nepraleidau iki šiol nei vienų 
metų — vis užsimoku prenume
ratą ir noriu būti Draugo skai
tytoju iki paskutinės savo gyve
nimo dienos. Netrukus būsiu 75 
metų senumo ir Draugas mano 
gyvenime padarė daug gera.

Draugo vyriausias redakto
rius Leonardas Šimutis yra man 
gerai žinomas, kada jią ėjo 
mokslus kolegijoje arti Spring 
Valley. Jis tankiai atsilanky
davo lietuvių kolonijoje Spring 
Valley ir jam iš praeities daug 
kas žinoma apie mus. Aš, būda
mas prastas darbininkas, nega
liu nieko parašyti taip, kaip 
mokyti, gabūs raštijoj, tai ir šitą 
kartą, Gerbiamieji, siunčiu 
Jums šį trumpą rašinėlį. Linkiu 
iš tikros širdies katalikų spau
dai geriausio pasisekimo ir dar 
daug metų. t

J. Grudis
Spring Valley, IL

VAIDUOKLIŲ GRĮŽIMAS
HENRIKAS KUDREIKIS

Pavartęs bet kurį Lietuvoje 
leidžiamą laikraštį, matau, kad 
mėgiamiausia šių dienų tema 
— užsienio lietuvių grįžimas 
tėvynėn. Beveik visi nelieka 
nepaminėję puikios Mariaus 
Katiliškio apysakos „Išėjusiems 
negrįžti.”

Nepaprastai vykusiai šią 
temą nagrinėja buvęs Tėvynės 
apsaugos rinktinės (žemaičių 
pulkų) karys Linas Jaunulionis 
(žiūr. „G.K.” nr. 31-1994). 
Pradžioje lyg nedrąsiai jis tei
gia, kad lietuvių grįžimui iš 
užsienio politinių priežas
čių nėra. Pagal jį, visos Lietuvos 
partijos ir frakcijos, įeinančios 
į Seimo sudėtį, yra pasmerku
sios buvusią okupaciją. Priėjus 
prie turto grąžinimo klausimo, 
straipsnio autorius pripažįsta, 
jog susigrąžinti buvusią nuosa
vybę beveik neįmanoma. Iš tik
rųjų Lietuvos bukagalviai biu
rokratai pastatė krūvas žaban
gų net Lietuvoje gyvenantiems 
tremtiniams ir partizanams. Ar 
nežiauru skaityti apie Sibiro 
tremtinės Antaninos Garmutės 
nesibaigiančią kovą atgauti sa
vo tėvo namus.

Užsienio lietuvių turto atga
vimas — tik svajonė. Pagal 
galiojantį įstatymą tik iki 1991 
m. birželio 18 d. Lietuvoje 
gyvenantys piliečiai tegali pre
tenduoti į savo buvusį turtą. Štai 
ir matosi, kad buvę Sovietų są
jungos piliečiai nepriklausomoje 
Lietuvoje turi didesnes teises 
net į svetimą turtą, negu tautie
čiai, atsidūrę užsienyje, į savo 
turtą, net jeigu ir sugrįžtų 
gyventi Tėvynėn.

Bet palaukite, Lietuvos spau
doje pilna skelbimų, kur pa
ieškomi kažkur užsienio valsty
bėse mirę žmogeliai ir jų turto 
paveldėtojai. Lietuvos gyvento
jas turi-teisę paveldėti turtą 
užsienyje, tačiau užsienio lietu
vis neturi teisės atgauti tėviš
kės krūmokšnio.

Straipsnio autorius viliasi, jog 
busimosios vyriausybės vargu 
ar pripažins dabartinius turto 
atgavimo įstatymus. Mačiau 
taip pat, kad kai kuriuose leidi
niuose užmenama, kad teks 
skųstis Tarptautiniam teismui, 
nes, negrąžinamas okupanto už
grobtas turtas, reiškia tarptau
tinių turto įstatymų pažeidimą.

Ekonominis grįžusiųjų gyve
nimas būtų daug šviesesnis, 
negu ten gyvenančių tėvynai
nių. Pagal Jaunulionį, vienam 
asmeniui mėnesiui pragyveni
mas kainuotų apie 60-80 dol. 
Lietuvos pensininkai nei pusės

GERBIAMA REDAKCIJA

Noriu pasisakyt, kad aš 
„Draugo” skaitytojas esu nuo jo 
atsiradimo Wilkes-Barre. Tai 
reiškia, kad aš senas ir pirmas 
skaitytojas, ir aš iš širdies lin
kiu, kad „Draugą” visi skaity
tų ir remtų.

Su rimta pagarba 
Kaz. Kučinskas

Kingston, PA

GERBIAMA „DRAUGO” 
SPAUDA

Aš taipogi noriu pasigirti, kad 
esu iš pirmųjų Draugo skaityto
jų. 1909 metais gyvenau East 
Boston, Mass, ir nuo to laiko ne- 
persiskyriau su Draugu.

Jonas Stašaitis 
Cicero, IL
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tiek negauna. Gero buto įsigijimas 
mieste — apie 15,000 dol. Padė
jus santaupas Lietuvos banke, 
gaunama apie 30% palūkanų. 
Keletas bankų, kaip pvz., 
Kauno „Sekundės” bankas jau 
uždarė duris, berods, šis bankas 
mokėjo 60-70% palūkanų.

Autorius pripažįsta, kad Lie
tuvoje reikalingi sąžiningi 
užsienio tautiečiai. Jie pakreip
tų apgailestautiną moralinę bū
seną į tvirtas vėžes. Mokytojai, 
verslininkai, finansų žinovai, 
diplomatai, teisininkai, kariš
kiai ir policijos valdininkai 
verkiant reikalingi Lietuvoje. 
Nėra ko stebėtis, nes juk sovie
tiniais dešimtmečiais daug kas 
pratinosi kaip apeiti įstatymus, 
o ne juos vykdyti. Lietuvoje šiuo 
metu tikrai sąžiningą žmogų 
rasti taip pat sunku, kaip paste
bėti lito monetą, įsimaišiusią 
tarp dabartinių centų (ir sugal
vok man tokias)”, — baigia 
Jaunulionis.

„Seimo deputatai niekaip ne
priima įstatymo apie savo ir ki
tų atsakingų veikėjų pajamų ir 
turto deklaravimą. Dėl to ir 
mūsų veikėjai nepageidauja įsi
leisti į savo tarpą pagarsėjusių 
savo sąžiningumu išeivių” — 
pastebi autorius.

Keliaudamas Lietuvoje, aš 
turėjau progos pasikalbėti ne 
tik su buvusiais tremtiniais, 
partizanais, bet ir su Seimo 
atstovais bei aukšto ar žemesnio 
rango dabartinės Lietuvos biu
rokratais. Įspūdis toks, kad mes

Lietuvos Savanorių sąjungos pastatytas kryžius Kryžių kalne.

PADĖKA
A.tA.

KAZIMIERAS ČERNIUS
Mūsų mylimas ir brangus Vyras ir Tėvelis mirė 1994 m. 

liepos mėn. 3 d. Palaidotas liepos mėn. 6 d. Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse, Chicagoje.

Nuoširdžiai dėkojame kun. kleb. J. Kuzinskui už velionio 
lankymą kiekvieną pirmą penktadienį jo ligos metu. 
Dėkojame kun. Vito Mikolaičiui, aplankiusiam velionį pasku
tinėjo gyvenimo valandą. Esame dėkingi kun. kan. V. Zaka
rauskui ir kun. Vito Mikolaičiui už maldas ir užuojautos žodį 
koplyčioje. Dėkojame agr. Antanui Šantarui ir p. Juozui 
Masilioniui už šiltus atsisveikinimo žodžius koplyčioje.

Dėkojame kan. V. Zakarauskui už gedulingas šv. Mišias 
ir prasmingą pamokslą ir velionio palydėjimą į kapines. 
Dėkingi esame sol. J. Vazneliui ir muz. K. Skaisgiriui už 
giesmes gedulingų šv. Mišių metu.

Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už 
velionio sielą, prisiuntė gėlių ir pareiškė mums užuojautą 
skausmo valandoje.

Dėkojame visiems, dalyvavusiems laidotuvėse, karsta- 
nešiams ir laidotuvių direktoriams Donald ir Donald Jr. 
Petkams.

Nuliūdę liekame žmona ir sūnus.

Mylimai jaunystės draugei

A.tA.
Dr. LIŪDUTEI DIRDIENEI

mirus, palikusiems giliame liūdesy — vyrui PETRUI, 
sūnui ALGIUI, broliui VYTAUTUI, bei giminėms, 
reiškiu nuoširdžią užuojautą. Nuliūdusi

Salomėja Skaudienė

Septintajam Ateitininkų Federacijos Vadui ir ideolo
gui,

A.tA.
Filosofui dr. JUOZUI GIRNIUI

mirus, jo žmonai ONAI, sūnums — RAMŪNUI, KĘS
TUČIUI, SAULIUI ir jų šeimoms, broliui ANTANUI 
bei visiems artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia

Ateitininkų Federacijos Valdyba

ne daugiau pageidaujami, kaip 
ežys gyvačių lizde.

Įdomu kokio „kelmo” galvoje 
kilo sumanymas reikalauti iš 
Lietuvon grįžtančio užsienio 
lietuvio įrodymo dokumentą, 
kad jis tikrai visam laikui 
paliko gyvenamą kraštą. Parei
kalavus Amerikos įstaigoje šio 
dokumento, prašytojas tikriau
siai gautų artimiausio psichiat
ro vizitinę kortelę. Tokių doku
mentų neišduoda nei vienas va
kariečių kraštas.

Atrodo, kad kietasprandžiai 
biurokratai nori prikišti savo 
nešvarius nagus prie grįžtančio 
lietuvio pinigų, reikalaudami 
kalnus popierių, įrodančių jo 
piniginį pąjėgumą. Ar nenuma
tomi tam tikri mokesčiai?

Tiems mūsų tautiečiams, ku
rie čia neturi artimų giminių, ar 
priversti gyventi brangiuose, 
bet blogai aprūpinamuose sene
lių namuose ar prieglaudose, at
rodo, gaunant socialinį draudi
mą ir pensijas (Lietuvoje dabar 
išmokamos) reiktų pagalvoti 
apie grįžimą Lietuvon. Pavyz
džiui, kad ir buvęs paprastas 
darbininkas su 550-800 dol. soc. 
draudimu ir pensija, gal 300-450 
dol., ir daugiau, pavertus į litus, 
kas mėnesį gautų apie 3,000- 
5,000 lt. maždaug aukšto parei
gūno, o gal ir Lietuvos kabineto 
ministro algą. Dėl dabartinės 
Lietuvos vyriausybės nesirūpi
nimo ar apsileidimo, rodos, tik 
du kartus mačiau pensiono, siū
lančio apsigyventi grįžusiems 
lietuviams, skelbimus. Jeigu fi
nansų ar sveikatos ministrų 
galvose būtų vietoj širšių korių 
vaško normalių žmonių smege
nys, į valstybės iždą kas mėnesį
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įplauktų šimtai tūkstančių do
lerių, svarų ar markių.

Ten, prie gūdžiųjų tamsių 
eglynų, aplankiau savo tėvų 
giminių, mokslo ir ginklo 
draugų savo krašto tautos 
didvyrių-partizanų kapus ir 
paminklus. Vieną dieną grįšiu 
ten...

Jei likimas priverstų atsigulti 
po karšta dykumos žeme, vieną 
audringą naktį, kai įdūkę vėjai 
kauks smėlynuose ir tūkstan
čiai dygliuotų sudžiūvusių 
krūmokšnių pasileis per dyku
mą, tuomet mano požeminiai

A.tA.
GENOVAITĖ ŠALUGIENĖ

Klukaitė

Gyveno Orland Park, IL, anksčiau Marųuette Parko 
apylinkėje.

Mirė 1994 m. rugsėjo 22 d., 12 vai. naktį, sulaukusi 69 
metų.

Gimė Lietuvoje, Utenos apskrityje. Amerikoje išgyveno 
29 m.

Nuliūdę liko: vyras Juozas, sesers dukros — Meilė Kon- 
dravičiūtė ir Birutė Pečiulis bei kiti giminės.

Priklausė Lietuvių Šaulių sąjungai, Venecuelos lietuvių 
draugijai, Šakių klubui, Lietuvių policininkų klubui.

Velionė pašarvota šeštadienį, rugsjėo 24 d. nuo 5 iki 9 v.v. 
ir sekmadienį, rugsėjo 25 d. nuo 3 iki 9 v.v. Petkus Marųuet- 
te laidojimo namuose, 2533 W. 71 St.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, rugsėjo 26 d. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto gedu
lingos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus 
palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę vyras ir kiti giminės.

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

kaimynai — ispanų kon- 
kvistadorai, apačiai ir ko- 
mančiai, kaubojai, mirę su 
batais ant kojų, bankų plėšikai 
ir arkliavagiai pavirs vaiduok
liais ir įsivels į dūkimo sūkurį, 
aš pakilsiu ir vaiduokliu grįšiu 
į savo tėviškės kapus Žemačių 
lygumoje.

Nors ir pasikeistų visos sąly
gos, išskyrus saujelę senelių, 
lenktyniaujančių su giltine, 
dauguma tik vaiduokliais grįš 
Tėvynėn. Marius Katiliškis 
buvo ne tik rašytojas, bet ir 
pranašas.
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE*

„Draugo” knygyno paslau
gomis ir jame sukauptomis kny
gomis, muzikiniais įrašais, 
plokštelėmis bei kita medžiaga, 
domisi svečiai iš įvairių ne tik 
JAV, bet ir pasaulio vietų. Šią 
savaitę knygų už didesnę sumą 
įsigijo prof. Feliksas Palubins
kas, Purdue University, Ca
lumet, IN, Mildred, Jagiella, 
Hebron, IN, prof. Sachiko 
Hatanaka iš Chubu University, 
Japonijoje, F. Krumplienė, 
Chicago, IL ir kiti.

Lietuvos Respublikos gene
ralinis konsulatas Čikagoje 
praneša, kad ruošiamos vaka
rienės su LR prezidentu Algir
du Brazausku š.m. spalio mėn. 
1 d. vietų skaičius ribotas. 
Dalyvavimas vienam asmeniui 
— 100 dol. Norintieji dalyvauti, 
prašome skubiai pranešti LR 
generaliniam konsulatui iki pir
madienio, rugsėjo 26 dienos 
312-582-5478 tarp 9 v.r. ir 4 v. 
p.p. Konsulato štabas priims 
rezervacijas ir šeštadienį, rug
sėjo 24 dieną, tarp 10 v.r. ir 4 v. 
p.p. Bilietus prašome atsiimti 
konsulate iki rugsėjo 30 dienos 
tarp 9 v.r. ir 4 v. p.p. Pelnas 
skiriamas konsulatui.

Čikagos lietuviškosios mokyklos, veikiančios kiekvieną šeštadieni Jaunimo 
centre, direktorė Jūratė Dovilienė. Mokiniai į mokyklą dar gali registruotis 
nuo 9 vai. ryto ši šeštadienį.

Nuotr. Vlado Žukausko

x Nijolė Kersnauskaitė per
„Saulutę” apsiėmė remti mer
gytę Mažeikių rajone. Jos nete
kėjusiai motinai atimtos teisės, 
o mergyte ir jos sesutę augina 
svetima moteris. Per „Saulutę” 
rėmėjai paaukoja $240 metams 
(t.y. $20 per mėnesį) ir įsiparei
goja vaikutį remti vienerius 
metus; paskiau galima rėmimą 
pratęsti arba nutraukti. Ačiū, 
„Saulutė”, 419 Weidner Rd., 
Buffalo Grove, IL 60089. TAX 
ID #36-3003339.

(sk)

x „Rudens simfonija” — 
Pasaulio lietuvių centro madų 
paroda bus spalio 23 d., sekma
dienį, 12 vai. p.p., Centro didžio
joje salėje. Už pietus ir Madų 
parodą auka — 25 dol. Stalus ar 
pavienes vietas galima užsisa
kyti tel. 708-301-4260 (čekius 
siųsti: Kristina Razma, 13632 
Potawatami Tr., Lockport, IL 
60441).

(sk)

Auka „Draugo” paramos fondui— 
yra lietuvybės laidas ateities kartoms.

DRAUGAS FOUNDATION
4545 W. 63rd St., Chicago, IL, 60629

Aukos yra nurašomos nuo Federalinių mokesčių.

Būrys Lietuvos mokslo in
stitucijų darbuotojų bei vadovų 
šiuo metu lankosi Purdue uni
versitete, Calumet, IN, kur 
susipažįsta su administravimo 
ir kitais rūpimais universiteto 
tvarkymo aspektais. Tai jau an
troji grupė akademikų iš Lietu
vos (pernai vasarą buvo at
vykusi kita grupė), kurią globo
ja Verslo vadybos profesorius 
Feliksas Palubinskas. Jo lydimi 
„Drauge” lankėsi svečiai iš 
Lietuvos: dr. Leonas Kadžiulis, 
Lietuvos Mokslo tarybos pirmi-, 
ninkas, prof. dr. habil. Stasys 
Vaitekūnas, Klaipėdos universi
teto rektorius, dr. doc. Romu
aldas Ginevičius, Vilniaus 
Technikinio universiteto Verslo 
administracijos fakulteto 
dekanas, dr. Zigmas Lydeka, 
Vytauto Didžiojo universiteto 
Kaune profesorius, Bronius Ne- 
verauskas, Kauno Technologijos 
universiteto dekanas. Svečiai 
gyvai domėjosi dienraščio spaus
dinimo eiga ir apskritai Ameri
kos lietuvių rūpesčiais bei 
džiaugsmais. Purdue universi
tete jie bus iki šio mėnesio pabai
gos, o po to grįš prie savo parei
gų Lietuvos mokslo instituci
jose.

x Raštinės darbui reikia 
asmens, mokančio dirbti su 
kompiuteriu, fax, rašomąja 
mašinėle, ir vartoti anglų bei 
lietuvių kalbas. Darbas 20 vai. 
per savaitę gali būti atlieka
mas ir namie. Asmens žinias 
siųsti: P.O. Box No. 65, Palos 
Park, IL 60464.

(sk)
x Bernice Jokūbaitis Ja- 

cobson, iš Brookline, MA at
siuntė $50 ir nori globoti vieną 
našlaitį, Ramūną Kaniauską, 
Lietuvoje. „Lietuvos našlaičių 
globos” komitetas dėkoja naujai 
globėjai už gerą širdį.

(sk)
x Agota ir Feliksas Valai

čiai, JAV LB Socialinių 
Reikalų Tarybai, atsiuntė $40 
auką ir padėką už teikiamus 
patarnavimus lietuviams. 
Dėkojame jiems už auką ir 
padėką. įvertinimas skatina ir 
toliau dirbti padedant kitiems.

(sk)

SVEIKINIMAS „DRAUGUI”
Malonu Jus ir redakcijos bendradarbius sveikinti „Draugo" 

dienraščio 85-erių spaudos darbo metų sukakties proga. „Draugas" 
įdėjo dideli įnašą į išeivijos lietuvių visuomeninį, kultūrinį 
gyvenimą. Sukakties proga prisimename gilios atminties ilgametį 
„Draugo” redaktorių Leonardą Šimutį, buvusį Amerikos Lietuvių 
Tarybos steigėją ir ilgametį ALTo pirmininką taip pat kun. P. Garš
vą buvusį Amerikos Lietuvių Tarybos narį.

Didžiai vertindami „Draugo” reikšmingą darbą ypač šiuo 
metu, kada spaudai tarpti yra sunkios aplinkybės, linkime „Drau
go” redakcijai ir leidėjams sėkmės ir Ilgiausių Metų.

G. J. Lazauskas, pirm. 
Amerikos Lietuvių Taryba

LIETUVA IR TAUTOS ŠVENTĖ 
SEKLYČIOJE

Pirmas šio mėnesio trečia
dienis buvo skirtas Tautos šven
tės paminėjimui ir šių dienų 
gyvenimo bei įvykių Lietuvoje 
nušvietimui. Susirinkusias 
dalyves ir dalyvius pasveikino 
Elena Sirutienė, trečiadienių 
programų vadovė. Ji iškėlė Tau
tos šventės reikšmę Lietuvai. 
Jau senaisiais laikais, Vytautas 
Didysis suprato, kad būti 
nepriklausomam nuo kitų yra 
būtinybė valstybės gyvenime. 
Mums, gyvenant ne savo tėvy
nėje, šios šventės minėjimas turi 
suteikti norą dirbti lietuvišką ir 
krikščionišką darbą, kad lietu
viškumas neišblėstų iš mūsų ir 
mūsų jaunosios kartos.

Popietės programa susidėjo iš 
dviejų dalių: pokalbis apie 
politinį ir ekonominį gyvenimą, 
Lietuvai tapus nepriklausoma 
ir meninis Tautos šventės mi
nėjimas. E. Sirutienė pakvietė 
jaunosios kartos atstovą Aidą 
Palubinską, gimusį ir augusį 
JAV. Jis yra teisių ir politinių 
mokslų aspirantas, šiuo metu 
gilina savo studijas. Jis labai 
daug laiko skiria lietuviškai 
veiklai ir yra pasiryžęs visas 
savo jėgas bei žinias skirti 
atsikūrusiai Lietuvai. Paskel
bus Lietuvai nepriklausomybę, 
kurį laiką dirbo Vyt. Lands
bergio administracijoje, yra 
gerai susipažinęs su gyvenimu 
Lietuvoje ir vyriausybės 
vedama politika. Kalbėtojas pri
statė susirinkusiems labai 
įdomią temą. Buvo paliestos šios 
sritys: ekonominė, politinė 
padėtis, politinės partijos, 
politinės asmenybės, nauji pro
jektai ir ką mums daryti, gyve
nantiems už Lietuvos ribų. A. 
Palubinskas savo mintis labai 
vaizdžiai ir išsamiai išdėstė 
popietės dalyviams. Po šio 
pranešimo buvo prieita prie 
meninės programos, kurią 
atliko patys vyresnieji. Links
moji ir nuolatinė Seklyčios

Tautodailininkės Nijolės 
Dirvianskytės darbų parodos, i 
kurios atidarymas įvyks šian
dien, 7:30 v.v. Čiurlionio gale
rijoje, Jaunimo centre, lankymo 
valandos šeštadienį ir sekma
dienį yra nuo 10 vai. ryto iki 1 
vai. p.p.

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

(sk)
X TRANSPAK TALPIN

TUVAI į Lietuvą su siuntiniais 
siunčiami kas savaitę. 
Skubiems siuntiniams — air 

| cargo. Pervedami pinigai dole- 
' riais. Pasirinkimas maisto siun- 
Į tinių nuo $29 iki $98. TRANS
PAK, 2638 W. 69 St., Chicago, 
IL 60629, tel. 312-436-7772.

(sk)
ARAS ROOFING

Arvydas Kiela 
Dengiame ir taisome 

visų rūšių stogus 
Tel. 708-257-0746 

Skambinti po 6 v.v.

talkininkė Ona Lukienė labai 
jausmingai paskaitė B. Braz
džionio eiles. Poetas Apolinaras 
Bagdonas prisistatė su spe
cialiai šiai šventei parašytomis 
eilėmis. Gražina Matulevičienė 
padeklamavo savo sukurtas 
eiles tėvynei Lietuvai pri
siminti. Nuolatinė Lietuvos 
lankytoja, ilgametė Brighton 
Parko gyventoja, turinti 
nepaprastą atmintį, Agota 
Šuopienė, padeklamavo su 
tėvynės ilgesiu surištus 
poetinius sakinius.

Prie šių menininkų Tautos 
šventės paminėjimo proga 
prisijungė prof. Antanas Bala- 
šaitis, svečias iš Lietuvos. Šiuo 
metu jis dirba Lituanistikos 
tyrimų centre. Jis yra civilizuo
tų kraštų kalbų mokslininkas ir 
dėsto Vilniaus universitete. 
Kaip mokslininkas, peržvelgė 
Tautos šventės atsiradimo 
prasmę ir kvietė visus būti pasi
ruošusius kovoti dėl Lietuvos 
laisvės. Taip pat priminė 
įvykius, kai Lietuva buvo 
engiama komunistų ir rusų 
okupantų.

Turėjome svečią ir iš Kana
dos. Tai kun. Kazimieras 
Ambrasas, SJ, atsiųstas iš 
Lietuvos sielovados darbui. Jis 
labai jautriai papasakojo patir
tus išgyvenimus komunistų 
valdymo metu. Tik meilė Dievui 
ir pasiaukojimas Jo duotiems 
įstatymams bei nepalaužiamas 
prisirišimas prie tėvų žemės su
teikė jėgų nugalėti kliūtis ir at
statyti Lietuvai nepriklausomy
bę.

Popietės dalyviai buvo labai 
patenkinti pateikta programa ir 
ilgais plojimais išreiškė padėką 
jos pravedėjams.

Kaip visada, po kultūrinio 
maisto reikėjo duoti ką nors ir 
kūnui. Tą paskirtį atliko Sek
lyčios šeimininkės. Ačiū ir 
Elenai Sirutienei už nuolatinį 
rūpestį mūsų vyresniaisiais.

A. Paužuolis

KOMP. VL. JAKUBĖNO 
DRAUGIJOS VEIKLA

Čikagoje jau daugiau negu de
šimtmetis veikia komp. VI. Ja
kubėno draugija, kurios tikslas 
yra rinkti, saugoti ir populia
rinti šio žymiojo muziko kūrybą 
už Lietuvos ribų ir Lietuvoje. 
Tas sėkmingai daroma ir šios 
drauguos veikla plečiama, ypač

Dalis publikos, dalyvavusių ALTo gegužinėje rugsėjo 5 d. Aldonos ir Anio Grinių sodyboje.
Nuotr. J. Šidlausko

„Draugo” administracijos personalas 1959 m., auksinio jubiliejaus sukakties proga. I eil. ii kairės: 
Juozas Remigijus Valaitis, kun. Antanas Mičiūnas, MIC, marijonų „Draugo” namo viršininkas; 
Stefanija Jonutienė; II eil.: Andrius Daugirdas, Dalia Šantaraitė, Janina Osbal, Eugenija Daugir
dienė. Administracijai dar priklausė kun. Albinas Spurgis, MIC ir Matas Pulauskas, MIC.

tėvynėje, kur yra įsteigtas jos 
skyrius.

Si veikla dar labiau padidėjo, 
kuomet buvo nutarta iškilmin
gai paminėti kompozitoriaus 90 
metų gimimo sukaktį. Apie tą 
minėjimą, įvykusį gegužės 
mėnesį Čikagoje ir trijuose 
miestuose Lietuvoje, jau buvo 
nemaža rašyta. Iš to buvo 
galima susidaryti vaizdą, jog 
kompozitorius pažymėtas tikrai 
prasmingai.

Draugijos veikla ir šie minėji
mai buvo aptarti vėliausiame 
draugijos valdybos posėdyje 
Čikagoje. Buvo pasidžiaugta 
gražiais renginiais Vilniuje, 
Kaune ir Biržuose. Pagal gali
mybes, patenkinamai pravestas 
ir minėjimas Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejuje. Čia visur 
neapsieita be didelių pastangų 
ir, žinoma, lėšų, kurias dabar 
sutelkti buvo sunkiau negu 
ankstesniais metais.

Posėdyje buvo priimtas prof. 
dr. L. Šimučio, Čikagoje gyve
nančio muzikos veterano, atsi
statydinimo iš valdybos 
prašymas. Dr. Šimutis nusi
skundė silpnėjančia sveikata ir 
kitais įsipareigojimais, dėl ko 
jam neįmanoma tęsti savo 
veiklą draugijos valdyboje. Dr. 
Šimučiui buvo padėkota už jo 
įnašą draugijai.

Be to, buvo nutarta į valdybą 
pakviesti du aktyvius muzikos 
pasaulyje darbuotojus: sol. 
Aldoną Buntinaitę ir dirigentą 
Arūną Kaminską. Jiems su
tikus įsijungti į valdybą, dabar 
ji pasipildė naujomis pajėgomis 
ir bus galimybė tęsti veiklą dar 
geriau ir našiau. O artimiausiu 
laiku — 1995 m. Čikagoje nu
matomas plačios apimties 
komp. VI. Jakubėno kūrinių 
koncertas.

Taip pat pasidžiaugta, kad 
Lietuvoje jau išspausdinti du 
kompozitoriaus dainų rinkiniai: 
„Jėzau, Tu mano įnrvybė” ir 
„Už jūrių marių”. Šiuo metu 
yra spausdinamas didžiausios 
apimties (92 psl.) gaidų sąsiu
vinis „Vai eičiau, aš eičiau”. 
Taip pat spaustuvėn atiduota ir

LIETUVOS VERSLININKAI „SAULUTĖS” 
VAKARONĖJE

Lietuvos našlaičių globai JAV 
veikianti „Saulutės” organizaci
ja, vadovaujant Indrei Tįjūnėlie- 
nei, rugsėjo 15 d. Balzeko mu
ziejaus salėje suruošė vakaronę 
su JAV viešinčiais Lietuvos 
verslininkais. Jie atvyko kartu 
su „Kuršėnų kaimo kapela”, 
kaip šio liaudies ansamblio 
mecenatai.

Vakaronei vadovavo Indrė Ti
jūnėlienė, sveikindama svečius 
ir Lietuvos verslais besido
minčius klausytojus. Pirmasis 
kalbėjo Julius Nemunis, Mažei
kių „Nafta” komercijos sky
riaus viršininkas. Jis glaustai 
papasakojo apie „Naftos” įmo
nę, kuri gamina 12 milijonų to
nų skysto kuro per metus, turi
2,500 darbuotojų ir su 500 pa
galbinių ūkio vienetų išlaiko 
Lietuvoje gražiausius kultūros 
rūmus bei savas mokyklas.

Lietuvos iždo 30 procentų pa-

monografįja apie VI. Jakubėną, 
turinti 350 psl. Visi tie darbai 
pareikalavo daug pinigų ir 
draugija žada skelbti lėšų 
telkimo vajų, norint šiuos ir ki
tus užsimojimus įgyvendinti. 
Pats didžiausias žygis būtų VI. 
Jakubėno baleto „Vaivos juos
tos” pastatymas Operos ir baleto 
teatre Vilniuje. Draugijos pa
stangomis ir lėšomis šis baletas 
buvo galutinai paruoštas scenai.

Valdybos posėdyje buvo aptar
ta ir daugiau reikalų. Paminė
tas faktas, jog VI. Jakubėno 
didžiulis simfoninis kūrinys 
orkestrui ir chorui — „Mano 
pasaulis” buvo atliktas Pasaulio 
lietuvių dainų šventės rėmuose 
vykusiame simfoninės muzikos 
koncerte Operos ir baleto 
rūmuose Vilniuje.

Beje, dabartinę draugijos 
valdybą sudaro: Edvardas Šulai
tis (pirm.), Erika Brooks, 
Edmundas Brooks, Povilas 
Mieliulis, Aldona Buntinaitė, 
Arūnas Kaminskas.

(eš.)

jamų ateina iš Mažeikių „Naf
tos”. įmonė buvo pastatyta 1979 
metais. Visi įrengimai yra iš 
Sovietų sąjungos, gamina pa
saulinės rinkos dyzelio kurą, 
A-92 benziną, bet negali gamin
ti vakarietiško „Premium” ben
zino. Tam reikalingi įrengimai 
jš Vakarų. „Nafta” turi glau
džius ryšius su Prancūzijos naf
tos produktų gamintojais. Ten 
stažuojasi ir „Naftos” techninis 
personalas, kurį dabar sudaro 
lietuviai. „Nafta”, su 5 milijonų 
dolerių paskola iš vakarų, finan
suoja ir Būtingės tanklaivių 
prieplaukos statybą, kuri pra
sidės 1995 m. pavasarį. Dabar 
nafta teka iš Rusijos.

Antrasis vakaronės kalbėtojas 
buvo Adolfas Klemauskas, 
„Daugelio statybinės medžia
gos” generalinis direktorius. Jo 
vadovaujama įmonė gamina ke- 

, raminęs plytas bei kitas sta
tybines medžiagas ir yra di
džiausia statybinių plytų ga
mintoja Pabaltijyje. Gamykla tu
rėjo 1800 darbininkų, bet dabar 
turi tik 1000, nes valstybei ir 
privatiems asmenims pritrūko 
lėšų statyboms, o kainos padi
dėjo iki 30 kartų per du metus. 
Gamykla privatizuota prieš 1.5 
mėnesio su 700 akcininkų. Turi 
4-5 rūšių gaminius. Vakarų 
lygis gamyboje dar nepasiektas, 
tačiau to siekiama, besimokant 
Italijoje, Danįjoje, Vokietijoje, iš 
ten perkant naujus įrengimus.

Trečias kalbėtojas buvo Jonas 
Damkus, elektrinių apsaugos 
sistemų gamybos „Mistralis” 
firmos vadovas Šiauliuose. Gre
ta apsaugos gaminių, firma pre
kiauja žuvimis iš Anglijos.

Ketvirtuoju kalbėtoju buvo 
Vytautas Riekus, UAB „Priva
tizacijos” bendrovės pirminin
kas Klaipėdoje. Jo vadovaujama 
bendrovė superka iš valstybės 
nekilnojamą turtą ir jį perpar- 
duoda privatiems asmenims. Pa
klausus, ar bendrovės perkami 
namai yra tikrai valstybės nuo
savybė, o ne nusavintas žmonių 
turtas, — atsakymas buvo, kad 
perkamas tik valstybei 
priklausantis turtas.

Gal visiems Lietuvos versli
ninkams bendras klausimas bu
vo, ar, pagal Vakarų, ypač JAV 
standartus, Lietuvoje yra ap
draudos bendrovės? Ar versli
ninkai jomis naudojasi? Atsaky
mas buvo, kad apdraudos bend
rovių Lietuvoje dar nėra. Pati 
įmonė turi visą atsakomybę.

Gaila, kad nebuvo paklausta, 
kiek Lietuvos verslininkai pri
sideda prie našlaičių globos bei 
paramos vargstantiems? Juk 
„Saulutės” doleriai yra tik nykš
tukas prieš milžiną Mažeikių 
„Naftą” ir kitas Lietuvos įmo
nes. Gaila, kad ne visi kalbėtojų 
pranešimai buvo ne komercinio 
pobūdžio, pagal Vakarų stan
dartus, bet tik trumpi, neplanin
gi papasakojimai apie savo 
įmonę.

Bronius Juodelis




