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Lenkija nekonkuruoja su 
Lietuva dėl NATO narystės

Vilnius, rugpjūčio 29 d. (LR) 
— Atvykęs į Lietuvą trijų dienų 
vizitui, Lenkijos gynybos mi
nistras Zbigniew Okonski rug
pjūčio 28 d. pareiškė: „Varžybos 
dėl NATO plėtimo į Rytus pri
klauso tik nuo šios organizaci
jos valstybių vadovų sprendimo, 
kuris turbūt bus priimtas šių 
metų gruodžio mėnesį vyksian
čiame NATO valstybių viršūnių 
susitikime”.

Kaip rašo Kęstutis Jauniškis 
„Lietuvos ryte”, po Susitikimų 
su Lietuvos prezidentu Algirdu 
Brazausku, premjeru Adolfu Šle
ževičiumi, Seimo pirmininku 
Česlovu Juršėnu ir kitais Lie
tuvos valdžios atstovais Z. 
Okonski teigė, kad Lenkijos ir 
Lietuvos santykiai peržengia 
programos „Partnerystė taikos 
labui” ribas, nors ši programa, 
jo nuomone, gyvena klestėjimo 
metą. „Tačiau „Partnerystė tai
kos labui” nėra savitikslė prog
rama, todėl regioninis karinis 
bendradarbiavimas yra viena 
detalių, kuriant naują Europos 
saugumo architektūrą”.

Lietuvos krašto apsaugos mi
nistras Linas Linkevičius, kal
bėdamas apie Lietuvos galimy
bes tapti NATO pilnateise, nare 
teigė, kad Lietuva siekia šio 
tikslo, tačiau reikia aktyviau 
dalyvauti programoje „Partne
rystė taikos labui”. L. Linkevi
čiaus nuomone, Lietuvos santykiai 
su Lenkija pasiekė aukščiausią 
tašką — baigiamas parengti ir 
suderinti dvišalės sutarties dėl 
oro erdvės kontrolės projektas, 
jau tariamasi dėl bendro Lietu
vos ir Lenkijos karių bataliono 
taikos palaikymo misijoms kū
rimo. Ministro nuomone, toks 
batalionas turėtų būti sukom
plektuotas 1997 metais.

Susitiko Lietuvos ir Lenkijos 
žemės ūkio ministrai

Varšuva, rugpjūčio 26 d. 
(Elta) — Į Varšuvą atvykusio 
Lietuvos žemės ūkio ministro 
Vytauto Einorio pokalbis su 
Lenkijos vicepremjeru ir žemės 
ūkio ministru Roman Jagelin- 
ski prasidėjo nuo kalbos apie 
vyskupą Antaną Baranauską.

Lenkijos vicepremjeras pažy
mėjo, jog šalies vyriausybė yra 
labai suinteresuota, kad Seinuo
se būtų pastatytas paminklas 
lietuvių tautos dainiui.

Pasak R. Jagelinskio, Lenki
jos vyriausybė yra pasirengusi 
organizuoti plačią aiškinamąją 
akciją, siekdama atskleisti vys
kupo Antano Baranausko asme
nybę, jo didelį įnašą jungiant

Pakeistas Lietuvos 
prezidento spaudos atstovas

Vilnius, rugpjūčio 28 d. (BNS) 
— Prezidentas Algirdas Bra
zauskas spaudos atstove pa
skyrė istorikę Lidiją Šabaje- 
vaitę. Jos publicistinius straips
nius yra skelbęs valdančiajai 
partijai simpatizuojantis dien
raštis „Diena”.

Ligšiolinis prezidento spaudos 
atstovas Nerijus Maliukevičius, 
kuris šias pareigas ėjo nuo 1993 
m. rugpjūčio 1 d., paskirtas pre
zidentūros vidaus politikos gru
pės vyresniuoju referentu.

Maliukevičius kalbėdamasis 
su BNS korespondentu teigė dar 
neapsisprendęs, kaip vertinti 
naująjį paskyrimą — kaip pa
aukštinimą ar pažeminimą. Pa
sak jo, naujosios pareigybės 
atlyginimas, „atrodo, liks tas 
pats”. Buvęs spaudos atstovas 
atsisako komentuoti tokio prezi-

Pirmąją vizito dieną Z. Okon
ski su L. Linkevičiumi pasirašė 
protokolus dėl dviejų lėktuvų 
perdavimo Lietuvos aviacijos 
muziejui, dėl radarų įrangos ir 
kitos karinės medžiagos bei 
ginkluotės perdavimo Lietuvai.

Po susitikimo su Lenkijos gy
nybos ministru Seimo pirmi
ninkas Č. Juršėnas sakė, kad Z. 
Okonski patvirtino neoficialią 
nuostatą, jog Lenkija turi 
didžiausias galimybes tapti pil
nateise NATO nare. „Mes pat
virtinome, kad reikia išnaudoti 
visas galimybes: mūsų emigra
ciją, įtakingą lenkų emigraciją, 
visus galimus kelius, jog būtų 
daroma įtaka JAV ir kitų Va
karų valstybių vadovams, kad 
jie priimtų principinį sprendimą 
— plėsti NATO į Rytus”, pareiš
kė Č. Juršėnas.

„Jeigu Lenkija pirmoji taptų 
NATO nare, mums taip pat bū
tų gerai — turėtumėme kaimy
nę iš NATO, o vykdant Lietuvos 
ir Lenkijos sutartį, mums atsi
rastų naujų galimybių. Ne tiek 
svarbu nustatyti eilę, o jeigu 
kas ir bando ją neoficialiai nu
statyti — tai mes, suprantama, 
turim protestuoti, reikalauti, 
kad Lietuva pabaigoje nebūtų”, 
sakė Seimo pirmininkas.

Pirmąją vizito dieną Lenkijos 
gynybos ministro vadovaujama 
delegacija dar susitiko su 
užsienio reikalų ministru Po
vilu Gyliu, motorizuotos pės
tininkų brigados „Geležinis 
vilkas” vadovybe. Rugpjūčio 29 
d. svečiai iš Lenkijos dalyvavo 
karinės labdaros siuntos perda
vimo ir priėmimo ceremonijoje, 
o po to išskrido į pajūrį, kur 
susipažins su Lietuvos karinė
mis jūrų pajėgomis.

Seinų tikinčiuosius — lietuvius 
ir lenkus. Beje, paminklo vysku
pui A. Baranauskui statybai 
priešinasi Seinų tarybos nariai.

Pokalbyje vicepremjeras teigė, 
kad Lenkija remia Lietuvos sie
kius įsijungti į tarptautinę pre
kybos sąjungą CEFTA nori, kad 
Lietuva dalyvautų šios organi
zacijos posėdyje Čekijos mieste 
Brno stebėtojos teisėmis. Lenki
ja yra pasirengusi pasidalyti ir 
patyrimu žemės ūkyje.

Vytautas Einoris gerai įverti
no kaimynų lenkų pasiekimus 
organizuojant prekybą žemės 
ūkio produkcija, pažymėjo 
puikią jos kokybę, ypač sodi
ninkystėje ir daržininkystėje.

dento sprendimo galimus moty
vus.

Nerijus Maliukevičius dirbs 
prezidento patarėjo Rimgaudo 
Geleževičiaus vadovaujamoje vi
daus politikos grupėje, kurioje 
žada „individualiai nagrinėti 
konkrečius problemiškus klau
simus ir referuoti apie juos 
prezidentui”.

Naujoji spaudos atstovė Lidi
ja Šabajevaitė baigė Vilniaus 
universiteto Istorijos fakultetą 
ir dirbo jame nuo 1969 metų. 
1987 metais ji apgynė istorijos 
mokslų kandidatinę disertaciją 
tema „Istorijos mokslas Vilniaus 
Stepono Batoro universitete”. L. 
Šabajevaitė Vilniaus universite
te dėsto politologiją. Preziden
tūros pranešime spaudai ji įvar
dijama kaip publicistė, daugelio 
straipsnių autorė.

Prancūzijos tanko saugomi nuo serbų artilerijos, Sarajevo priemiesčio Dobrinja gyventojai pereina 
gatvę pirmadieni, NATO bombardavimo pertraukos metu. Antradienį NATO lėktuvai vėl pradėjo 
bombardavimus, dabar jau įtraukdami didesnį skaičių serbų pozicijų. NATO bombardavimo tikslas 
- priversti serbus atitraukti savo pabūklus nuo Sarajevo.

NATO sustiprins puolimus 
prieš serbų pozicijas 

Bosnijoje
Vašingtonas, rugsėjo 6 d. 

(NYT) — Po to, kai praėjusią 
savaitę tris dienas iš eilės vyk
dytais serbų pozicijų bombar
davimais nepavyko įtikinti ser
bų užbaigti Sarajevo miesto ap
siaustį, NATO pareigūnai nuta
rė vėl pradėti bombardavimus, 
tik šįkart sustiprintai, pranešė 
aukšti JAV pareigūnai.

Kaip rašo Stephen Engelberg 
„The New YorkTrmes” laikraš
ty. pagal sustiprintą planą pad
vigubintas taikinių skaičius — 
dabar jau iki 50 visoje Bosnijoje. 
Atnaujintas bombardavimas tu
rėjo prasidėti antradienį, bet dėl 
blogo oro ir prasto matomumo 
daugumas NATO bombonešių 
sugrįžo, bombų nepaleidę.

Amerikos pareigūnai Vašing
tone santūriai komentavo 
priešingus ženklus iš Bos
nijos serbų karinių ir poli
tinių vadovų, sakydami jog ne
aišku kaip ilgai truks, kol 
NATO veiksmai iššauks reikia
mą reakciją iš serbų. JAV Vals
tybės departamento atstovas 
Nicholas Burns pasakė, jog 
serbų pasiteisinimai, jog jie pla
navo atitraukti savo pabūklus 
nuo Sarajevo, bet turėjo to at
sisakyti, prasidėjus naujiems

Pažymėjimai
kariuomenės

kūrėjams
Vilnius, rugpjūčio 31 d. 

(AGEP) — Lietuvos kariuome
nės vadas generolas Jonas 
Andriškevičius penktadienį 
įteikė pažymėjimus ir ženklus 
generaliniame štabe dirban
tiems Lietuvos Kariuomenės 
Kūrėjų Savanorių Sąjungos 
(LKKSS) nariams, praneša 
„Lietuvos rytas”.

Šiai visuomeninei organiza
cijai priklauso apie 1,000 
žmonių, kurie Lietuvos kario 
priesaiką davė iki 1992 m. 
rugpjūčio mėnesį bandyto 
perversmo. Jai taip pat pri
klauso prieškario metų nepri
klausomybės kovų dalyviai, 
rezistencijos judėjimo parti
zanai.

Pasak LKKSS centro valdy
bos pirmininko Valentino Bar- 
tašiaus, organizacija rūpinasi 
savo narių socialinėmis garanti
jomis, kasmetiniuose suvažiavi
muose sprendžia aktualias Lie
tuvos krašto apsaugos sistemos 
problemas. Šį pavasarį Čečėni
jos karius pasiekė Savanorių- 
Kūrėjų Sąjungos pastangomis 
surinktas donorų kraujas.

bombardavimams, tėra tik ci
niškas apgaudinėjimas.

JAV pareigūnai pranešė, jog 
per keturių dienų bombardavi
mo pertrauką serbai pradėjo 
taisyti padarytą žalą ir įvežti 
naujus pabūklus. Atnaujinto 
bombardavimo tikslas — ir tuos 
ginklus sunaikinti. Jis taip pat 
sakė, kad dabartinių taikinių 
tarpe yra ir iki šiol nebombar
duotų taikinių, jų tarpe kelios 
priešlėktuvinių raketų bazės ir 
daugiau serbų karinio štabo 
punktų.

Jie tačiau tvirtina, kad jų 
tikslas nėra stoti į kovą prieš 
serbus, kad jie nenori pakeisti 
jėgos persvarą Bosnijoje. Jų 
tikslas nėra sunaikinti visas

Brazauskas reiškė 
priekaištus dėl netvarkos 

bankuose
Vilnius, rugpjūčio 29 d. (LR) 

— Lietuvos prezidentas Algirdas 
Brazauskas rugpjūčio 28 d. savo 
kabinete išsakė daug priekaištų 
dėl įvairių firmų ir bankų fi
nansinių skandalų vidaus rei
kalų ministrui R. Vaitekūnui, 
generaliniam prokurorui V. Ni
kitinui, Lietuvos Banko valdy
bos pirmininkui K. Ratkevičiui 
ir teisingumo ministrui J. 
Prapiesčiui.

Kaip rašo Kęstutis Jauniškis 
„Lietuvos ryte”, pasitarime, 
kuriame buvo aptartos banki
ninkystės problemos, taip pat 
dalyvavo ministras pirmininkas 
A. Šleževičius, Seimo pirminin
kas Č. Juršėnas, Saugumo de
partamento vadovas J. Jurgelis, 
finansų ministras R. Šarkinas, 
generalinis komisaras J. Liau- 
danskas, ir prezidento patarėjas 
teisėsaugos klausimais Z. Kali
nas.

Naujoji prezidento spaudos 
atstovė Lidija Šabajevaitė po 
susitikimo pranešė, kad prezi
dentas apie aukščiausių teisė
saugos pareigūnų atleidimą iš 
užimamų pareigų nekalbėjo, 
tačiau griežtai reikalavo atleisti 
pavaldinius, kurie blogai dirba, 
bet ir čia neminėjo pavardžių. 
Premjeras Adolfas Šleževičius 
taip pat reikalavo, kad teisė
saugos institucijų vadovai, anot 
prezidento spaudos atstovės, 
„kiečiau tvarkytųsi su savo 
pavaldiniais, kad nebūtų taiks- 
tomasi su blogai atliekančiais 
savo pareigas”.

Susitikime kaip nedarantis

serbų pozicijas, o tik įtikinti juos 
atsitraukti nuo Sarajevo ir kitų 
Jungtinių Tautų apsaugotų vie
tovių. Kitas tikslas, nors for
maliai neišsakytas, tai, kad 
bombardavimai įtikintų serbus 
verčiau ateiti padėties spręsti 
prie derybų stalo.

Bosnijos serbų pareigūnai 
vežiojo Vakarų žurnalistus bei 
televizijos filmuotojus po 
vietoves, rodydami NATO bom
bardavimų padarytą žalą civilių 
gyvenamoms vietovėms. JAV 
admirolas spaudos konferenci
joje pripažino, kad lazerio spin
dulio kontroliuojamos, vadina
mos „gudrios bombos” kartais 
„sukvailioja”, nepataikydamos 
į savo taikinius. Jis taip pat 
prisipažino negalįs apskaičiuoti 
kaip dažnai tai atsitinka, ar 
kiek žmonių Bosnijoje galėjo 
būti tokių atsitikimų sužeisti ar 
užmušti.

garbės valstybės struktūroms 
buvo prisimintas faktas apie 
Kauno vyriausiojo policijos 
komisariato ekonominių nusi
kaltimų tyrimo tarnybos ko
misaro inspektoriaus S. Sipa
vičiaus veiklą. Bet nebuvo kal
bėta apie „Tauro” banko vadovo
G. Konopliovo Vilniaus mokes
čių inspekcijoje deklaruotus 28 
milijonus dolerių, nei apie 
sprogimus prestižinėse sostinės 
gatvėse.

Šabajevaitė sakė, kad prie 
prezidento įsteigta koordinacinė 
grupė ekonominiams nusikalti
mams tirti nelikviduota, tačiau 
šalies vadovas surengė šį pasi
tarimą savo iniciatyva.

Paklausta, kuriam finansi
niam skandalui buvo skirta 
daugiausia dėmesio, L. Šaba
jevaitė atsakė, kad kalbėta ir 
apie Sekundės Banką, ir „Aura- 
banką”, ir Vakarų Banko rei
kalus.

Į klausimą, ar Lietuvoje 
valstybės vadovai nelaukia 
tokios bankų krizės, kokia 
ištiko Latviją, prezidento 
spaudos atstovė sakė, kad 
palyginimų buvo, tačiau Lie
tuvos Banko vadovas Kazimie
ras Ratkevičius susitikimo 
dalyvius patikino, kad situaci
ja Lietuvoje geresnė.

Prezidentas pageidavo, kad 
būtų papildyti kai kurie įsta
tymai, kad būtų išaiškinta, ar 
banko tarnautojai yra parei
gūnai, taip pat reglamentuota 
areštuoto ar konfiskuoto turto 
realizavimo tvarka. Brazauskas

Konservatoriai reikalauja 
korupcija susitepusių 

pareigūnų atsistatydinimo
Vilnius, rugsėjo 6 d. (Elta) — 

Jeigu Lietuvos prezidentas ne- 
pareikadaus korupcija susite
pusių valstybės pareigūnų atsis
tatydinimo; Tėvynės Sąjungos 
(Lietuvos Konservatorių) partija 
šiems asmenims netrukus vie
šai pateiks konkrečius kaltini
mus, pasakė šios partijos valdy
bos pirmininkas Gediminas 
Vagnorius trečiadienį įvykusio
je spaudos konferencijoje.

Jis teigė, jog valstybė tiesiog 
paralyžuota korpucijos — priim
ta daugiau kaip 50 korupcinių 
įstatymų ir vyriausybės nutari
mų, valstybės pareigūnai daly
vauja piniginiuose karuose ir 
valstybės turto grobstyme.

„Žemės ūkio paramos fondo 
lėšų skyrimas perdirbimo fab
rikų ir kombinatų skoloms pa
dengti — tai valstybės pinigų 
skyrimas vyriausybės verslo 
partnerių privačioms sąskai
toms apmokėti. Šio fakto pa
kaktų, kad bet kurioje valsty
bėje vyriausybė tuoj pat atsis
tatydintų”, sakė G. Vagnorius.

Pasak jo, Tėvynės Sąjunga nu

Baltijos parlamentarai apie 
NATO požiūrį į Baltijos šalis

Vilnius, rugsėjo 6 d. (Elta) — 
Baltijos Asamblėjos Užsienio 
reikalų ir saugumo komitetas 
konstatuoja, kad „Vakarų poli
tinių sluoksnių požiūriai į Balti
jos valstybių narystę NATO ne
pakankamai apibrėžti”, teigia
ma Seimo spaudos ir viešųjų ry
šių skyriaus išplatintame pa
reiškime, kurį antradienį pasi
rašė Estijos Haademeeste mies
te posėdžiavę šio komiteto na
riai. Tarp jų yra ir keturi Lie
tuvos parlamentarai — Vytau
tas Landsbergis, Romualdas 
Ozolas, Saulius Pečeliūnas bei 
Ričardas Žurinskas.

Dokumente sakoma, kad „Va
karai ne kartą pareiškė, jog Ru
sija Baltijos valstybių narystės 
NATO klausimu neturės veto 
teisės”, tačiau pastaruoju metu

Tautininkai kviečia 
dešiniuosius į stipresnę

koaliciją
daugelio kitų pa-Vilnius, rugpjūčio 28 d. (Elta) 

— Lietuvių Tautininkų Sąjun
gos pirmininkas Rimantas 
Smetona neatmeta galimybės, 
kad „vieną dieną valdžia dėl 
nesugebėjimo spręsti valstybės 
reikalus gali būti pilietiškai 
paprašyta pasitraukti” ir pa
reikalauta pirmalaikių Seimo 
rinkimų.

Pernai tautininkai buvo ini
ciatoriai paskelbti pirmalaikius 
Seimo rinkimus, tačiau jų nepa
laikė kai kurios kitos opozicinės 
partijos, tarp jų ir Tėvynės Są
junga. Gyvenimas parodė, sakė 
spaudos konferencijoje Sme
tona, ką atnešė šaliai dar 
vieneri metai valdant LDDP ir 
ką žada ateinantys.

Nepaisant to, kada įvyktų 
Seimo rinkimai — kitų metų pa
vasarį ar rudenį — būtina 
platesnė dešiniųjų partijų 
koalicija, pareiškė jis. Jo 
nuomone, opozicinės partijos 
galėtų pateikti bendrą rinkimų 
sąrašą, kuriame būtų tokių as
menybių, kaip Valdas Adam
kus, Vytautas Landsbergis, 
Aloyzas Sakalas, Romualdas

pažadėjo, kad po dviejų savaičių 
pareikalaus teisėsaugos institu
cijų ataskaitų. •

sprendė priešintis valdančiosios 
partijos korupcinei politikai ir 
šiuo metu jau rengiama antiko
rupcinė programa, kurią bus sie
kiama priimti po Seimo rinkimų. 
Kaip numatoma programoje bus 
įkurta speciali teisinė institu
cija, tirsianti teisėtvarkos ir vai 
džios pareigūnų nusikaltimus, 
siekiama atšaukti korupcinius 
įstatymus, organizuoti aukš
čiausių valstybės pareigūnų 
patikrinimus, perskaičiuoti tei
sėtvarkos pareigūnų atlygini
mus. Pasak Gedimino Vagno
riaus, įgyvendinant programų, 
maždaug trečdaliui pareigūnų 
„teks apleisti valdišką tarnybų, 
kitam trečdaliui — išmokti sąži
ningai dirbti”.

Tačiau jau iki spalio pradžios 
Tėvynės Sąjunga viešai pateiks 
korupcinių įstatymų ir nutari
mų sąrašą, pakartotinai Seimui 
teiks indėlių draudimo įstaty
mą, rugsėjo 27 d. srengs nuken
tėjusių indėlininkų atstovų pa
sitarimą. Su rinkėjų pagalba 
numatoma priversti atsistaty
dinti ir korpucija susitepusius 
valdininkus.

kalbama, jog reikės atsižvelgti 
į Rusijos nuomonę.

NATO ir Rusijos ypatingosios 
partnerystės sumanymas gali 
būti pakreiptas taip, kad pri
reiktų šios kaimyninės valsty
bės pritarimo svarstant; ar 
NATO turėtų atsiverti Baltijos 
šalims, teigiama dokumente. 
Jame taip pat nurodoma, kad 
„tai gali reikšti netiesioginę 
veto teisę”.

Baltijos Asamblėjos Užsienio 
reikalų ir saugumo komitetas 
pareiškė esąs susirūpinęs dėl 
tokių galimybių. Tuo pačiu jo 
nariai įsitikinę ir viliasi, kad 
Baltijos valstybėms „nebus 
atimta teisė gyventi pagal apsis
prendimo principą europinio 
saugumo ir stabilumo sąlygo
mis”.

Ozolas bei 
vardės.

Jeigu to pasiekti nepavyktų, 
sakė Smetona, reikia suburti 
centro jėgų bloką.

Rimantas Smetona apgailes
tavo, kad šiuo metu nėra tikros 
dešiniųjų partijų koalicijos ir 
netgi rimto bendradarbiavimo. 
Jas sutelkti į vieną politinę jėgą 
galėtų tikras vadovas, derinda
mas visų opozicinių partijų nuo
monę. Vytautas Landsbergis de
šiniųjų vadu laikomas nepelny
tai, sakė Rimantas Smetona.

KALENDORIUS

Rugsėjo 8 d.: Švč. M. Marijos 
gimimas; Šiluvos Marijos šven
tė. Adrijonas, Adelė, Gerutis. 
1860 m. gimė mokslininkas, po 
etas, Lietuvos Atgimimo veikė
jas Adomas Jakštas-Dambraus- 
kas. 1930 m. Lietuvoje pradėta 
švęsti Tautos šventė, Vytauto 
Didžiojo vainikavimui paminė 
ti. 1991 m. pradėta švęsti Lie
tuvos Padėkos šventė, Lietuvai 
sulaukus tarptautinio Lietuvos 
nepriklausomybės pripaži n i rno

Rugsėjo 9 d.: Šv. Petras 
Klaveras, kunigas, misionierius 
(1581-1654); Sergijus, Serapiną, 
Ramunė, Vaidas, Vylius.
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/PORTO APŽVALGA

Redaktorė Irena Regienė

SĖKMINGA TORONTO 
GOLFININKŲ VEIKLA

Toronte golfų lietuviai pradėjo 
žaisti 1957 metais. Pionieriais 
laikomi yra St. Kėkštas, M. 
Meiliūnas ir H. Stepaitis, prie 
kurių vėliau prisijungė J. 
Balsys, V. Siminkevičius, P. 
Stauskas ir A. Supronas. 
1965-66 susidarę atskiros golfo 
sekcijos prie egzistuojančių 
Toronto „Vyčio” ir „Aušros” 
sporto klubų, išvystė trijų 
turnyrų per metus varžybas. 
Pradžia buvo skatinanti 
tolimesnei veiklai, tačiau 
paaiškėjo, kad trūkumas vado
vų ir dalinai susiklausymo, 
vertė galvoti apie nepriklau
somo klubo įsteigimų.

Pagal „Išeivijos lietuvių spor
te”, išleistame 1986 m. Toronte, 
Jono Bario aprašymų apie S. 
Amerikos lietuvių golfo klubų 
kūrimusi, sakoma: „...įgyven
dinti klubo steigimo puoselė
jamai minčiai, iniciatorių 
grupei vadovavo Sigitas Kra
sauskas. 1977 m. sausio 21d. 
visuotiniame golfininkų susi
rinkime ir buvo įsteigtas TLGK 
(Toronto lietuvių golfo klubas). 
Pirmojon valdybon išrinkti: Sig. 
Krašauskas — pirmininkas, A. 
Žaliauskas, P. Stauskas, A. 
Klimas ir Al. Kuolas.

Nuo Toronto lietuvių golfo 
klubo įsisteigimo, šiais metais 
yra pradėtas jau 19-sis var- 
žybinės veiklos sezonas. Per šį 
laikotarpį keitėsi vadovybės, 
buvo mėginama derintis prie 
esamų golfo „Madų”..., tačiau 
veiklos pagrindai paliko tie 
patys. Klubo narių skaičius 
visuomet sukosi 80—100 riboje. 
Tarpusavio turnyrai, taip pat 
buvo ir yra pastoviai vykdomi 
16-18 kartų per sezonų. Juose 
dalyvauja iki 50% narių kiek
viename. Turnyruose varžoma
si įvairiose klasėse, įskaitant 
jaunius ir jaunučius, taipogi 
senjorus ir pensininkų klasės 
sportininkus.

Sezono pradžioje vienas tur
nyras yra skiriamas sezono 
atidarymui, kuriame žaidžiama 
tik išlyginamųjų smūgių sis
tema (handicap) ir laimėtojams 
skiriamos pereinamosios taurės. 
Sezono užbaigimui visuomet 
vykdomas dviejų dienų turny
ras su pereinamaisiais trofėjais, 
sezono užbaigimo pokyliu ir ta 
proga golfinės veiklos aptarimu.

Golfo klubo egzistencijos 
laikotarpio metu yra pravedami 
(taip vadinami) dviejų minusų 
tarpusavio turnyrai. Tai 
vykdoma reguliarių turnyrų 
metu. Visuomet dalyvaujama Š. 
Amerikos metinėse lietuvių 
golfo pirmenybėse, kuriose, gre
ta individualinių, yra vykdomos

tarpmiestinės klubų varžybos, 
tarp: Čikagos, Toronto,
Clevelando, Detroito, Ročesterio 

kt. Šios metinės varžybosir
vykdomos rotacine tvarka, kas 
reiškia — keturių, penkių metų 
laikotarpyje torontiškiai būna 
tokių turnyrų organizatoriai. 
Jų per tų laikų yra organizavę 
keletu ir gana sėkmingai.

Greta vietinės klubinės veik
los, torontiškiai dalyvauja 
metiniuose pabaltiečių golfo 
turnyruose, kurie buvo pradėti 
1968 metais. Pagrinde, estai, 
latviai ir lietuviai, kiek vėliau 
įsijungė ir suomių golfininkai. 
įsteigtas yra gražus pereinama
sis, visam laikui trofėjus — ,,An- 
nual Baltic Golf Tournament 
Team Trophy”.

Būtina paminėti, kad kiek
vieno klubo nario varžybinės 
pasekmės yra registruojamos ir 
kompiuterio pagalba išvedamas 
handicap (išlyginamųjų smūgiui 
koeficientas. Klubo veiklos pra-, 
džioje reikėdavo tai atlikti 
sunkesniu metodu. Pradžioje- 
būdavo išleidžiami sezono 
veiklų nušviečiantys iliustruoti 
leidiniai, su statistikom ir kt. 
informacija. Pastaruoju metu 
tokia informacija, tik grynai 
statistiška, yra paruošiama taip 
pat.

Šiuo metu Toronto lietuvių 
golfo klubui vadovauja jauni, 
golfo sporte turį patirtį žmonės: 
Andrius Zaleskis — pirminin
kas, A. Jonikas — ižd., D. 
Vaičiūnas, D. Marijošius ir L. 
Saplys — nariai. Tai valdyba, 
kuri jau kelintų kartų per
renkama ir ji darbų atlieka be 
priekaištų.

Sig. K.

Prieš V PLS Žaidynių uždarymo iškilmes. Šiaurės Amerikos atstovai. Iš k. - Antanas Racka, 
Algis Rugienius, Zigmas Žiupsnys, Mindaugas Leknickas ir Audrius Šileika.

Nuotr. Žibutės Žiupsnienės

LENGVOSIOS ATLETIKOS 
PIRMENYBĖS

KAZYS BARONAS 
Mūsų korespondentas Europoje

Rugpjūčio 4-13 d. Švedijos Ge
teborge vyko pasaulinės lengvo
sios atletikos pirmenybės. Kaip 
ir buvo laukta, jas laimėjo JAV 
sportininkai, grįžę į Dėdės Šamo 
žemę su 12 aukso, 2 sidabro ir 
5 bronzos medaliais.

Pirmenybių didelę staigmena 
buvo Gudija, kuriui teko du 
aukso, trys sidabro ir du bron
zos medaliai. Mūsų. kaimynė 
aukso medalių skaičiumi 
pralenkė Rusiją, kuriai šios 
pirmenybės, kaip ir Vokietijai, 
buvo labai nesėkmingos. Vokie
čių spauda rašo, kad rinktinė 
gavo „vieną mėlyną akį”, o an
tro gal reikia laukti Atlantoje. 
Tik moterų dėka Vokietija ir 
Rusija dar atlaikė kitų tautų 
spaudimą, kadangi vyrai pasi
rodė labai silpnai, nes vieną 
aukso medalį vokiečiams 
laimėjo didelis R. Ubarto varžo
vas Riedel, nusviesdamas diską 
68.76 m, o Rusijai .10 km ėjime 
Stankinos, parodydama 42.13 
min. laiką. ......

ŠVEDIJOJE TOMUI PUKŠČIUI 
NESISEKĖ

Penktajame Pasaulio lengv. 
atletikos čempionate, pasibaigu
siame rugpjūčio 1.3 d. Švedijoje, 
Geteborge, dalyvavo JAV ieties 
metimo trigubas čempionas ir 
rekordininkas Tomas Pūkštys 
bei 10 Lietuvos atstovų. Deja, 
nei vienas jų laimėjimų nepa
siekė. Tik Lietuvos šuolininke 
į aukštį Nijolė Žilinskienė 
vienintelė pateko į baigminį 
ratų (ten, peršokusi 193 cm, 
užėmė aštuntąją vietą). Pernai 
Helsinkyje vykusiame Europos 
čempionate Žilinskienė buvo 
iškovojusi bronzos medalį.

Amerikos lietuviai, ypač čika- 
giečiai, daug vilčių dėjo į saviškį 
Tomą Pukštį, jau nepirmi metai 
neturintį lygių visoje Ameriko
je. Tačiau jam šiose varžybose, 
kaip jau nevieną kartą šiemet

(išskyrus pirmuosius susi
tikimus pavasarį), ietis nepa
kluso. Rugpjūčio 11d. vykusiose 
kvalifikacinėse varžybose šis 27 
m. amžiaus Čikagos apylinkėse 
gimęs sportininkas su 76.12 m 
rezultatu liko 19-tas ir nepateko 
į dvylikos finalistų tarpą. 
Kvalifikacinėse varžybose 
pasaulio rekordą gerino čekas J. 
Zelezny, kurio ietis nuskriejo 
90.12 m. Jis laimėjo ir finale su 
89.58 m. Antroje vietoje liko 
anglas S. Backley — 86.30 m. 
Bronzos medaliu netikėtai 
pasipuošė jaunas vyras iš Vokie
tijos — 86.08 m.

T. Pūkštys šiemet rungty
niauja labai banguotai. 
Pagrindinė nesėkmės priežastis 
— neturėjimas nuolatinio trene
rio, kas Europoje atrodytų visai

I

Pirmenybėse dalyvavo Lietu
vos, Latvijos ir Estijos atstovai, 
tačiau nepasiekė net bronzos 
medalių, kai, ,tuo tarpu, prieš 
dvejus Helsinkyje mūsiškė N. 
Žilinskienė šuolyje į aukštį buvo 
trečia. Šį kartą lietuvaitė 
nepakartojo laimėjimo Suomijos 
sostinėje. N-. Žilinskienė, 
iššokdama 1.93 m buvo devinta, 
nors tą patį aukštį pakartojo 
bulgarė ir amerikietė. Tačiau 
lietuvaitė peršoko tik trečiu 
šuoliu, kai tuo tarpu jos 
varžovės — antru.

Vokietijos televizija translia
vo pirmenybes, pradėdama jas 
sportininkų paradu, gražioms 
švedėms nešant valstybės pava 
dinimą ir vėliavą. Deja, vokie
čiai neparodėme vienos Baltijos 
valstybės, tačiau dėmesį at
kreipė į bris Estijos tri- 
šuolininkus fėstas E. Noll buvo 
ketvirtas) bei N. Žilinskienę. 
Jau pradžioje varžybų komenta
torius pasakė, kad „Litauerin” 
priklauso prie favoričių, gal 
prisimindamas jos užimtą trečią 
vietą Helsinkyje. Šešis lietu
vaitės šuolius (tiek suskaičia
vau) nufilmavo vokiečiai gražio
je žalios spalvos sportinėje 
aprangoje su dideliu ant krū

tinės užrašu „Lietuva”. Šokant 
N. Žilinskienei tuoj pat tele
vizijos aparatas buvo nukreip
tas į tribūnoje sėdintį jos trene
rį (K. Šapką?).

Pirmenybėse buvo pasiekti du 
pasaulio rekordai ir tai abu tri- 
šuolyje: britas Edvvards nuskrie
jo 18.29 m, o ukrainietė I. Kra 
viec pirmu šuoliu parodė 15.50 
m nuotolį. Ji buvo numačiusi 
emigruoti Izraelin, tačiau atro
do, kad kelionę laikinai atidėjo:

Rugpjūčio 3 d. Geteborge 
vyko tarptautinės lengvosios 
atletikos sąjungos posėdis. Jame 
buvo svarstytos Vokietijos ir 
Rusijos, siūlymas sportinin
kams, kurių organizme pirmą 
kartą rasta anabolikų, taikyti 2, 
o ne 4 metų diskvalifikacijos 
bausmę. Deja. sąjunga pasiū
lymą atmetė, tad 1992 m. Barce- 
lonos olimpiados disko metimo 
aukso medalininkas R. Ubartas 
Atlantos žaidynėse dalyvauti 
negalės. Barcelonoje lietuvis 
diską nusviedė 65.12 m.

Lietuvos futbolo rinktinės žai
dėjas Ąi;minas Narbekovas pri
ėmė Austrijos pilietybę. Jis žai
džia Vienos „Austria” klube. 
Prašymą vokiečių pilietybei 
įteikė Hamburgo SV klubo fut 
bolininko Valdo Ivanausko 
šeima.

Po rankininko V. Petkevi 
čiaus, Vokietijos pilietybę pri 
ėmė Bremeno klubo žaidėja M. 
Riškiavičienė. Ji tuoj pat buvo 
įtraukta į Vokietijos rinktinę.

Futbolas Čikagoje
PAGALIAU PIRMENYBIŲ RUNGTYNĖS

„Lituanicos” futbolo koman
da pirmenybių susitikimus 
„Metropolitan” lygos Pirmoje 
divizijoje turėjo pradėti prieš dvi 
savaites. Tačiau lygos vadovybė 
pirmąsias rungtynes kažkodėl 
atšaukė, o rugsėjo pirmasis sa
vaitgalis buvo šventinis, tad 
pirmenybių pradžia nukelta į 
rugsėjo 10-ją.
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Š. A. BALTIEČIŲ IR LIETUVIŲ 
LENGVOSIOS ATLETIKOS

PIRMENYBĖS
1995 m. Š. Amerikos Baltiečių visti klasių „Masters ’ — (40-44

ir Lietuvių Lengvosios Atletikos 
pirmenybės š.m. rugsėjo 9 ir 10 
d. vyks Cuyahoga Community 
College, Western Campus, 
11000 W. Pleasant Valley Rd., 
Paima, Ohio (vakarinis Cleve
lando priemiestis). Varžybas 
vykdo Clevelando LSK 
„Žaibas”.

Varžybos vyks šiose klasėse: 
vyrų (20-34 m. imtinai), moterų 
(17-34 m.jaunių A (17-19 m.), 
jaunių ir mergaičių B (15-16 m.I; 
berniukų ir mergaičių C (13-14 
m.), D (11712 m.), E (9-10 m.) ir 
F (8 m. ir jaunesnių); vyrų ir mo
terų „Sub-masters” (35-39 m.)

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

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

DR. A. B. GLEVECKAS
gydytojas ir chirurgas 
SPECIALYBE - AKIŲ LIGOS 

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

Pirmd 3 v p p-7 v v anlrd 12 30-3 v p p 
Irečd uždaryta, kelvd 1-3 v p p . 

penki ir šešld 9 v r -12 v p p

Tomas Pūkštys Vilniaus aerodrome su savo pirmuoju treneriu Arvydu Dzenonu ir nuolatine 
palydove - ietimi Nuotr. y. Kapočiaus

neįmanomas dalykas. Tačiau 
tai faktas, nepaisant, kad kai 
kurios lengv. atletikos šakos 
susižeria dideles sumas pinigų, 
ietis čia yra pamestinuko vie
toje. Todėl net toks JAV ieties 
metimo rekordininkas ir čem
pionas, kaip T. Pūkštys turi pats 
rūpintis finansais ir apie trene
rį galvoti negali.

Šiemet nemažai važinėjęs po 
Europą ir ten dalyvavęs dauge
lyje varžybų, Tomas liepos mėn. 
antroje pusėje buvo nuvykęs ir 
į Lietuvą, kur praleido 5 dienas. 
Ten jis konsultavosi su savo 
pirmuoju treneriu Alvydu 
Dzenonu, kuris, kaip teigia 
Tomas, jam yra daugiausia 
padėjęs jo sporto kelyje. T. 
Pūkštys dar turi porą „Grand- 
Prix” varžybų Europoje ir ten jis 
dar tikisi išeiti prizininku.

Ed. Šulaitis

Pirmose rungtynėse „Litua- 
nica” rungtyniaus savoje aikš
tėje, Lemonte, prieš naują lygos 
komandą — „Highlanders”, ku
rios pajėgumas nežinomas. 
Nepaisant, kad „Lituanicos” 
vyrai yra pasiruošę žaisti prieš 
bet kokio stiprumo komandą, 
nes grįžus iš Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynių Lietuvoje su 
aukso medaliais jau buvo laiko 
atsikvėpti ir pasitreniruoti.

Toje pačioje aikštėje, Le
monte, vyks ir antrasis susiti
kimas rugsėjo 17 d. Rungtynių 
pradžia 3 vai.

Reikia pridurti, kad rugsėjo 
10 d. nuo 12 vai. prie Lietuvių 
centro Lemonte vyks ir LB 
Lemonto apyl. rengiama gegu
žinė. Tad atvykus kiek anksčiau 
bus galima pasivaišinti ir 
pasilinksminti.

BUS RODOMA V PLS 
ŽAIDYNIŲ 

VAIZDAJUOSTĖ

V PLS Žaidynių Lietuvoje 
vaizdajuostė penktadienį, 
rugsėjo 15 d., bus rodoma 
Jaunimo centro kavinėje. Pra
džia 7 vai. vak. Vakaronę ruošia 
Jaunimo centro moterų klubas. 
Bus galima įsigyti ir šios vaiz 
dajuostės kopijas.

E.Š. I

6132 S. Kadzla Ava., 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

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja

3315 W 551h St . Chicago. IL
Tai. (312) 476 2112

9525 S 791h Avė . Hickory Hills, IL
Tai. (708) 598-8101
Vai pagal susitarimą

Tai. kablnato Ir buto: (708)652-4159 
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50ih Ava., Cicero

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija
172 SchlHer M., Elmhuret, IL 60126 

708 941 2809
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tai. 708-6341120

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS

7722 S. Kadžio, Chicago 60652 
Tai. 312-434 2123

Pirmd 2 v p p -7vv, antr 9v r -12, 
kelvd 12-4 v p p ., penkld 12-6vv

Kata. tai. (312) 471-3300 

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

7722 S. Kadzla Ava., 
Chicago, III. 80852

m.), (45-49 m.) ir 11, kas 5 metai.
Prieauglio klasifikacija — pa

gal dalyvio amžių 1995 m. gruo 
džio 31 d. Sub-masters ir mas
ters _ pagal dalyvio amžių 
varžybų dieną. Dalyvių skaičius
neapribotas visose klasėse.

Varžybų pradžia: šeštadieni, 
rugsėjo 9 d., 1:30 vai. pp 
Registracija nuo 12 vai Sekma-

Lietuvių 1995 m. pirmenybes 
bus išvestos iš baltiečių 
Smulkios informacijos bus 
praneštos visiems ŠALFASS- 
gos vienetams. Klubams ne
priklausantieji, informacijų gali 
kreiptis į A. Bielskų bei kitus 
aukščiau nurodytus asmenis, ar 
į bet kurj lietuvių sporto klubą.

Klubai ir pavieniai lengva 
atlečiai skatinami šiose varžy
bose dalyvauti.

ŠALFASS-gos Lengvosios 
atletikos komitetas

Cardlac Diagnoala, Ltd.
6132 S. Kedzle Avė. 
Chicago, IL 60629 
Tei. 312-436 7700

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

širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą

DR. ALGIS PAULIUS
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Fontanas prie Lietuvos Seimo rūmų. Nuotr. Aldonos Zailskaitės

EGZEKUCIJŲ KAMERĄ 
- MUZIEJUI

EDMUNDAS SIMANAITIS

Dar visai nesenai Iljičius, iš 
Lukiškių aikštės bronzinę 
ranką ištiesęs, rodė į „šviesų 
komunizmo rytojų”, parengtą 
Lietuvai — į didžiulį KGB pa
statą, prikimštą šnipinėjimo 
aparatūros, unikalios turiniu 
bei gausios dokumentacijos — 
okupanto represuotų ir nužudy
tų žmonių bylų ir pilną Gulago 
kalba šnekančių žmogėnų, kur
piančių bylas ir šmirinėjančių 
po visą Lietuvą, rezgančių 
sekimo tikslus ir šantažuojančių 
užverbuotus, įbaugintus, apgau
tus žmonelius.

Šiuose, dar caro laikais pasta
tytuose, rūmuose nuo 1944 m. 
vasaros, kai tik pasitraukė iš 
sostinės vermachto kareiviai ir 
įžengė sovietų armija, čia buvo 
įsteigtas vadinamasis vidaus 
kalėjimas, kuriame, šeiminin
kavo okupanto represinė tarny
ba, vadinusis NKVD, NKGB, 
MVD, KGB vardais. Juose buvo 
kalinami, tardomi, kankinami 
ir žudomi suimtieji. Profe
sionalas žudikas Vasilij Dolgi- 
riovas buvo atsiųstas į pagalbą 
„išvaduotai Lietuvai” iš Kur- 
gano srities į Vilnių dar 1944 
metų liepos 15 d., ir tuoj pat 
ėmėsi „darbo”. Tais sunkiais ir 
lemtingais Lietuvai metais 
okupantas žudė daug ir sis
temingai. Reikėjo juk palaužti 
tautos pasipriešinimą.

1994 metų 24, 25, 26 ir 1995 
metų 3-me „Tremtinio” nume
riuose buvo aprašyta šio šiur
paus mirties fabriko technolo
gija, o taip pat ir vienas iš vy
riausiųjų tos technologijos 
meistrų — beraštis MVD papul
kininkis V. Dolgiriovas. Jis už 
ištikimą tarnybą partijai 
ir „atsidavimą komunizmo 
statybos reikalui” buvo 
apdovanotas sovietiniais me

daliais ir ordinais, tarp jų ir 
Lenino. Chroniškas potraukis 
alkoholiui visiškai netrukdė 
budelio profesijai. Žudė jis nela
bai išradingu, tačiau čekistų 
praktikuotu ir milijonus kartų 
patikrintu, metodu.

Pasmerktąjį kalinį iškvies
davo tariamai pas tardytoją ar 
kalėjimo viršininką neva dėl jo 
rašyto malonės prašymo ar nuo
sprendžio peržiūrėjimo. Budelis 
iš kameros atsivesdavo auką, 
varydamas ją pirma savęs. Nu
sileisdavo laiptais į pusrūsį. Ne
laimėlis įžengdavo į žudymo ka
merą, gal net neįtardamas, kad 
žengia paskutinius žingsnius. 
Budelis išsitraukdavo pistoletą 
ir šūviu į pakaušį nužudydavo 
kalinį. Dar paleisdavo kontroli
nį šūvį jau parkritusiai aukai į 
smilkinį... Šio žudynių konveje
rio „produkcija” — Tuskulėnų 
parko duobės.

Dar nėra tiksliai nustatyta, 
kuris iš budelių atėmė gyvybę 
vyskupui V. Borisevičiui, kuris 
nužudė narsų partizanų vadą 
Joną Norkų — „generolą Vėt
rą”... Čia buvo nužudyti tūks
tančiai Lietuvos šviesuomenės 
atstovų, mokytojų, partizanų, 
ūkininkų, valdininkų, karinin
kų, studentų, gimnazistų.

Ši žudymo kamera nepermir
ko krauju, nors jo čia pralieta 
ypač daug. Kai nužudytojo kūną 
įmesdavo į paskliautėn įvaryto 
sunkvežimio kėbulą, kraują 
nuplaudavo vandeniu iš gumi
nės žarnos, mat, šalia skalbyk
los būta. LPKTS rūpesčiu ir at
kakliu reikalavimu šiame pa
state dalis KGB kalėjimo 
kamerų buvo paverstos muzie
jumi. Vaizdas nėra tikroviškas. 
Dažai paslėpė ant sienų sutraiš
kytų blakių dėmes ir lakoniš
kus, sukrečiančio turinio,

LIETUVOS VALSTYBINĖ

VALIUTA PASITIKIMA

Litas — Lietuvos valstybinė 
valiuta — viena iš septynių 
Rytų Europos valiutų, kurios 
pagal Tarptautinio valiutos fon
do taisykles laikomos konver
tuojamomis. Konvertuojamos 
taip pat yra Latvijos latas, Esti
jos krona, Kroatijos kuna, Kir
gizijos somas, Moldavijos lėja ir 
Lenkijos zlotas.

Pagal pastarojo pusmečio 
valiutų stabilumą JAV dolerio 
atžvilgiu, stabiliausi Rytų 
Europoje yra litas ir Bulgarijos 
levas, dolerio atžvilgiu pakitę 
tik 0.6%. Tokias išvadas pateikė 
savaitraštis „Business Eastern 
Europe”, kurį leidžia įtakingo 
ekonominio žurnalo „The 
Economist” analitinė grupė.

Estijos krona pagal valiutos 
stabilumą užima tik aštuntą 
vietą nuo galo Rytų Europoje, 
nes su Vokietijos marke susie
tos kronos kursas JAV dolerio 
atžvilgiu pasikeitė 11.3%. 
Nestabiliausios buvusios Sovie
tų Sąjungos šalių valiutos yra 
Tadžikistane ir Ukrainoje, ku
rios JAV dolerio atžvilgiu 
pakito atitinkamai 50% ir 35%.

„Business Eastern Europe” 
pažymi, kad pradėtos konver
tuoti septynios „rytų” valiutos 
tampa vis svaresnėmis atsiskai
tymo priemonėmis. Dar prieš
metus nė viena ši valiuta ne
buvo konvertuojama. Užsienio 
ekspertai taip pat pastebi, kad 
tapo įprasta susieti valstybinę 
valiutą su kuria nors tvirta 
užsienio valiuta.

Iš aštuonių Vidurio Europos ir
Baltijos šalių šešios valstybės 
tiesiogiai ar netiesiogiai susie
jo valiutas su Vokietijos marke. 
Balkanuose ir buvusioje Sovietų 
Sąjungoje tai ne populiaru, todėl 
pastebimas šių* šalių valiutų 
kursiu kritimas, teigia savait

užrašus. Bet vis dėlto — tai tikro 
sovietinio kalėjimo kampas.

Žudymo kamera, pagal susita
rimą su Teisingumo ministeri
jos atstovais, po to, kai šiame 
pastate įsikurs Teismai, turėjo 
atitekti Lietuvos genocido aukų 
muziejui. Deja, naujieji, jau 
nepriklausomos Lietuvos teisin
gumo vykdytojai, žudymo ka
meroje įrengė šiluminį mazgą!

Vargu, ar reikia aiškinti šio 
unikalaus muziejaus reikšmę 
dar gyviems,kadaise čia kalin
tiems, tardytiems partizanams, 
jų ryšininkams, politiniams 
kaliniams, tėvynės patriotams 
ir apskritai visiems pasiprie
šinimo dalyviams? Galų gale 
kiekvienam padoriam Lietuvos 
piliečiui negali nerūpėti tėvynės 
kovų ir kančių istorija. Ir narsių 
kovų ir kančių paminklai turi 
būti išsaugoti.

Lenkijoje Osvencimo mirties 
lagerio dujų kameros, kremato
riumai ir kalinių barakai 
palikti kaip muziejus, kaip 
daiktinis įrodymas kraupių 
nacionalsocializmo nusikaltimų 
žmonijai. Panašų vaidmenį 
atlieka ir IX forto muziejus 
Kaune.

Bet ar komunizmo nusikalti
mai žmonijai ir, skyrium imant, 
Lietuvai, mažesni, ne tokie 
kraupūs, ne lygiai taip pat pa
vojingi žmonijai ir kvalifikuo- 
tini kaip genocidas, kad būtų 
galima naikinti daiktinius 
įkalčius?

Teisingumo ministerijos 
„trumpa” atmintimi nepakal
tinsi. Ji ir jos tarnai puikiai 
žino, kokių nelaimių atnešė 
Lietuvai „komunizmo statyto
jai”, žino nejausdami nė ma
žiausio profesinės sąžinės 
graužimo dėl to, kad lyg šiolei 
per penkerius nepriklausomy
bės metus dar nebuvo surengtas 
nė vienas teismo procesas rau
donojo genocido vykdytojams.

Ar kai kraupių nusikaltimų 
pėdsakų sunaikinimas ištrins iš 
tautos atminties bolševizmo 
piktadarystes, ar jos pasirodys

raštis.
mažiau smerktinos? Neapsirik
tume nusikaltimų pėdsakų nai
kinimą prilygindami bendrinin
kavimui su nusikaltėliais. Ir 
tada kyla jau principinis 
klausimas — kas nutiko, kad ne
priklausomoje Lietuvoje Temi
dės tarnai labiausiai suinte
resuoti skaudžios istorinės 
atminties likučius sunaikinti? 
Gal juos tebesieja su slogia, gė
dinga, tamsia ir kruvina soviet
mečio praeitimi dar nenukirpta 
(nejaugi nebuvo kam?), pati vis 
dar niekaip nenudžiūstanti 
bambagyslė?

Gal šis įžūlus akibrokštas, pa
diktuotas suvoktos partinės, 
idėjinės (?), istorinės (o ir tur
tinės!) atsakomybės už savo ir 
savo pirmtakų padarytus nusi
kaltimus tautai ir žmoniš
kumui?

Tik suvoktos atsakomybės 
baime galima paaiškinti 
aukščiausios valdžios atstovų 
vizitus į svetimą tolimą šalį ir 
ten pareikštus atsiprašymus už 
nacių piktadarystes okupuotoje

AR FINANSŲ 

MINISTERIJA PADENGS

NUOSTOLIUS 

BANKRUTAVUSIŲ BANKŲ

INDĖLININKAMS?

Vilniaus apygardos teismas 
nuteisė Finansų ministeriją 
grąžinti bankrutavusio „Sekun
dės” banko indėlininkui praras
tus pinigus. Indėlininkas, Ed
vardas Lazauskas, Kaune dir
bantis elektrikas, buvo iškėlęs 
ieškinį dėl prarastų 1,000 
Vokietijos markių. Lazauskui 
laimėjus ieškinį, Lietuvos 
Doros-Kultūros sąjungos pirmi
ninkas, A. Statkevičius spaudo
je išplatino skelbimus, kuriuose 
kviečia visus nukentėjusius 
indėlininkus prisiteisti indėlius 
iš valstybės biudžeto.

Tačiau abejotina, ar Finansų 
ministerija grąžins pinigus. 
Finansų ministras Šarkinas 
tvirtino, kad jokių išmokėjimų 
indėlininkams nebus, kol nebus 
įrašytos Biudžeto įstatyme 
sumos, skirtos kompensuoti vi
siems, nunešusiems indėlius į 
neaiškius bankus ar firmas. Be 
to, neseniai buvo pakeistas 
civilinio kodekso straipsnis, ku
riuo teismas rėmėsi, darant 
savo sprendimą. Šiame straips
nyje dabar aiškiai teigiama, jog 
valstybė garantuoja indėlius fi
ziniams asmenims išmokėjimus 
tik tuose bankuose, kuriuose jai 
priklauso ne mažiau kaip 51 
proc. akcijų. Tokių yra tiktai 
trys: Taupomasis, Žemės ūkio ir 
Valstybinis komercinis bankas.

TARPTAUTINIAME 
KONGRESE - LIETUVIO

PRANEŠIMAS

JAV Orlando mieste, Florida 
vykusiame antrajame tarp
tautiniame universalizmo kon
grese kaip oficialus dokumentas 
buvo perskaitytas Lietuvos 
atstovo — ekonomikos mokslų 
daktaro Genadijaus Konopliovo 
— pranešimas „Nuosavybė — 
universalioji vertybė ir jos 
reikšmė pereinamuoju laikotar
piu į laisvą ir demokratinę 
visuomenę”.

Lietuvoje, visiškai „pamirš
tant”, kad, pavyzdžiui, Tus
kulėnus galima iš Seimo ar Vy
riausybės rūmų ir pėstute per 
gerą pusvalandį pasiekti ir ne 
tik atsiprašyti tautos, bet ir kry
žiumi prie duobių pagulėti, o 
svarbiausia — rūpintis atkurti 
teisingumą.

Be žudymo kameros ir Tus
kulėnų šiurpių radinių nebūtų.

Tad visiškai suprantamas ne
rimas, išreikštas liepos 28 d. 
akte, pasirašytame LPKTS at
stovų: prezidento B. Gajausko; 
Panevėžio skyriaus tarybos na
rio A. Šimėno; Vilniaus sky
riaus pirmininko P. Musteikio; 
tarybos nario B. Vosyliaus; 
LPKTS istorijos skyriaus ve
dėjos D. Kuodytės.

Reikalaujama autentišką žu-

Kur gimsta uraganai
Kažkas sugalvojo uraganams 

duoti vyrų ir moterų vardus — 
abėcėlės tvarka. Šiemet jau pri
eita prie „1” raidės ir naujau
sias, kol kas taip pat pikčiausias 
šio sezono uraganas, turi Luis 
vardą. Gyvendami „saugiame” 
Amerikos vidurio rajone, 
daugelis mūsų skaitytojų tikrai 
nėra patyrę šio gaivališko gam
tos šėlsmo, nes, kol mus 
pasiekia uraganų liekanos, te
gauname „papildytą lietaus 
normą”. Tačiau Atlanto skalau
jami Amerikos pakraščiai jau ne 
kartą turėjo progos pajusti šių 
audrų jėgą ir matyti padarytą 
žalą.

Daug žmonių yra įsitikinę, 
kad šiemetiniai uraganai 
tiesiog lipa vieni kitiems ant 
kulnų ir lenktyniauja, bero- 
dydami savo stiprybę, be- 
baugindami Atlanto pakraščių 
gyventojus nuo Miami, Flo
ridoje, iki abiejų Carolina vals
tijų ir dar toliau į rytus. Net 
spėliojama, kad niekad anks
čiau tiek daug jų nebuvę, todėl 
šios planetos klimatas apskritai 
keičiasi — aišku, į blogąją pusę.

Kadangi „per medžius kartais 
sunku įžiūrėti mišką”, o siau
čiant padūkusiam uraganui 
kone neįmanoma jį palyginti su 
ankstesniaisiais, kurių siautulį 
jau šiek tiek sušvelnino 
užmaršties rūkas, verta žvilg
telėti į uraganų atsiradimo sąly
gas ir priežastis. Sakoma, kad, 
suprantant perkūnijos dėsnius, 
nebaisu žaibo, bet vis tiek neiš- 
kenčiame nekrūptelėję, kai ap
linką sudrebina perkūno 
trenksmas. Taip ir šiuo atveju: 
galime žinoti, kaip, kodėl ir kur 
.gimsta” uraganai, bet tai nesu

mažina grynai žmogiškos reak
cijos, kai iš tolo matome, o juo
labiau patys patiriame, vienos 
tų audrų siautėjimą.

Iš tikrųjų šiemetinis „ura
ganų sezonas” yra intensyviau
sias per pastaruosius 25 metus. 
1933 m. buvo paskutinis kartas, 
kai 12 uraganų susiformavo 
rugpjūčio mėnesį. Tai nereiškia, 
kad per tuos dešimtmečius nėra 
buvę ypač stiprių uraganų (tik 
prisiminkime Hugo 1989 m., ar
ba Andrevv — 1992-siais), bet jie 
daug rečiau „išlipdavo” iš van
denyno į tirštai apgyventas 
Amerikos pakrantes. Tas „gy
ventojų tirštumas” yra kaip tik 
didžiulių, audrų padarytų, nuo
stolių priežastis. Dabar tarp 
Miami ir Fort Lauderdale gyve
na daugiau žmonių, kaip prieš 
60 metų visoje pakrantėje tarp 
Texas ir Virginijos valstijų, tad 
ir audroms yra daugiau galimy
bių gyventojams žalos padaryti.

dymo kamerą išlaikyti nepa
keistą ir perduoti ją Genocido 
aukų muziejui. Dokumentas ad
resuojamas prezidentui, prem

Danutė Bindokięnė

Atlanto vandenyno uraganų 
gimtinė yra Afrika, kur karštas 
ir sausas Saharos dykumos oras 
susiduria su vėsesniu. Papras
tai taip susidarę debesys išpila 
lietų ir išsisklaido, bet retkar
čiais vėjai, besisukdami vis 
didesniu greičiu, susiformuoja į 
atogrąžų audrą, kuri gali pa
virsti uraganu (audra, išlaikanti 
bent 75 mylių greičio vėją, jau 
vadinama uraganu). Tačiau 
daug uraganų „miršta” tuoj po 
gimimo. Čia prisideda ir klima
to sąlygų pasikeitimas Ramia
jame vandenyne, vadinamas EI 
Nino. Nors EI Nino kaltinamas 
už ilgas sausras vienose 
pasaulio vietose, o nenormalius 
lietaus bei sniego kritulius 
kitose, bet jis taip sunaikina 
nemažai uraganų, išsklaidy
damas audringus debesis. Ka
dangi pastaraisiais dviem de
šimtmečiais EI Nino beveik iš
tisai dominavo klimato sąlygas, 
sausromis kamuodamas Afriką, 
tai uraganų buvo mažiau. Da
bar padėtis pasikeitusi, todėl šią 
vasarą vos spėjama „krikštyti” 
uraganus ir perspėti Atlanto sa
lų bei JAV pakrančių gyvento
jus apie naujos audros pavojų. 
Vis dėlto šiemetinė uraganų 
gausa dar neprilygsta 1950 ar
ba 1960-jam dešimtmečiui, kai 
bent 21 niokojo Amerikos pa
krantes. Žinoma, sezonas dar 
nepasibaigęs, dar daug abėcė
lėje raidžių...

Valstybinis uraganų tyrimo 
centras, esantis prie Miami, FL, 
tvirtina, kad surinkta daug 
duomenų apie šias sūkuringas 
Atlanto audras, bet dar daug ir 
nežinoma. Esą tikra, kad Žemės 
oro temperatūros sušilimas ne
turi daug įtakos uraganų at
siradimui. Karštesniame klima
te audrų atvejai nesudažnėtų, 
bet jos būtų stipresnės ir pa
vojingesnės, o tuo tarpu ura
ganai yra tikri „svieto lyginto
jai” — vienodai šluodami nuo 
žemės paviršiaus lentines 
vargšų lūšneles ir milijonierių 
vilas; paskandindami medinius 
luotelius ir prabangiausias 
jachtas. Nuo audros siautulio 
baimingai bėga ir beturčiai, ir 
turtuoliai, o visa modernioji 
technika negali kapryzingos 
audros kelio pakreipti net viena 
mylia į šalį. Šiuo metu neblogai 
veikia tik ankstyvas uragano 
pastebėjimas ir žmonių perspė
jimas, tuo išgelbstint daug gy
vybių. Atrodo, kad gamta kar
tas nuo karto pasistengia 
pamokyti, labai savo išmintimi 
ir išradimais pasitikinčią žmo
niją,nuolankumo. Uraganas yra 
tik viena to mokslo priemonių.

t

jerui, Teisingumo ministrui J. 
Prapiesčiui, Kultūros ministrui
J. Nekrošiui, Valstybės saugu
mo vadovui J. Jurgeliui.

SKAUSMO IR VARGO 
DERLIUS LIETUVOS 
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Vėliau prasidėjo kolūkių stambinimas. Būdavo į 
vieną vienetą sujungiami keli kolūkiai. Šie didžiuliai 
ūkiniai vienetai buvo pritaikyti kuriai nors vienai gamy
bai. Tie didžiuliai specializuoti kolūkiai jau buyo 
vadinami fermų vardu. Ir taip buvo sukurti specialūs 
gyvulininkystės kompleksai (500-1,000 karvių), kiaulių 
kompleksai (iki 10,000 kiaulių), paukštininkystės ir 
daržovių fermos ir net žąsynai. Tos fermos buvo aprūpin
tos modemiškais pastatais ir kitais įrengimais — karvių 
milžimo mašinomis, skerdyklomis, inkubatoriais ir pan.

Pagaliau kaimuose atsirado ir elektra. Tačiau ji buvo 
įvesta tik į didesnių centrų sodybas. Kaimuose ir 
vienkiemiuose elektra atsirado tik paskutiniais metais. 
Tad jų gyventojai turėjo apsišviesti žibalinėmis lem
pomis (liktarnomis). Tačiau dažnai ir daug kam nebuvo 
įmanoma gauti lempoms žibalo. Tad teko tenkintis 
balanų arba žvakių šviesa. Tuo būdu, Lietuvos kaimas 
vėl buvo sugrąžintas į balanų, žvakių ir liktamų gadynę.

Ne visiems kolūkiams sekėsi vienodai. Kai kurie 
palyginamai trumpu laiku sukūrė gana pakenčiamą 
gamybą ir tvarkėsi gana pažangiai. Tačiau daugelis jų 
merdėjo ir buvo reikalingi nuolatinės valdžios paramos. 
Tokiems kolūkiams valdžia duodavo paskolas, kurias 
vėliau nurašydavo.

Kolūkių pasisekimas daugiausia priklausė nuo 
pirmininko sugebėjimų ir jo mokėjimo rasti tinkamus 
bendradarbius bei sudaryti tinkamą gerų ūkio 
specialistų būrį.

Kolūkių įstatuose buvo įrašyta, kad pirmininką ir 
jo pavaduotojus renka patys kolūkiečiai iš savo tarpo. 
Jie taip pat iš savo tarpo pasiūlo kandidatus į kolūkio 
valdybą. O visuotinis kolūkio narių susirinkimas juos 
išrenka į valdybą. Tačiau tikrumoje toli gražu taip 
nebuvo. Viską spręsdavo partija. Partijos sprendimu 
buvo paskiriami ir pirmininkai, ir visi aukštesni parei
gūnai. Pirmininkai tik savo nuožiūra galėjo samdyti spe
cialistus. Pradžioje kolūkius valdė tik keli asmenys. 
Tačiau vėliau jų skaičius didėjo, ir administracijos apara
tas plėtėsi. Atsirado nemažas skaičius politinių vadovų, 
agitatorių, ateistinio švietimo instruktorių ir pan. Ir 
pagaliau viršininkų ir brigadininkų skaičius buvo 
didesnis už kolūkio darbininkų.

Sumanus pirmininkas, kuris gabiai tvarkydavo 
kolūkį ir išvesdavo į pirmaujančias vietas, buvo 
pasmerktas apleisti kolūkį. Partijos įsakymu, kuriam 
niekas neturėjo teisės priešintis, jis būdavo iškeliamas 
į kitą visai atsilikusi kolūkį, kad jį tinkamai sutvarkytų.

Kuriant kolūkius, labai trūko žemės ūkio specialistų. 
Veik visi agronomai buvo išvežti į Sibirą arba dėl 
bolševikinio pavojaus pasitraukė į Vakarus. O jeigu 
vienas kitas dar ir buvo likęs, tai jie stengėsi gauti darbą 
valdžios arba mokslo įstaigose. Į kolūkius eiti jie ven
gė. Tik kiek vėliau atsirado daugiau žemės ūkio 
mokyklų. Pagaliau ir Žemės ūkio akademija buvo 
perkelta iš Dotnuvos į Kauną ir gerokai išplėsta. Ji 
kasmet išleisdavo jau daugiau gerai paruoštų agronomų. 
Veik visi šie agronomai buvo įpareigoti įsijungti į 
kolūkius ir juose dirbti.

Kolūkių darbininkai už darbą buvo atlyginami ne pini
gais, bet darbadieniais. Už vieną darbo dieną užskai
tydavo vieną darbadienį. Už tam tikrą darbadienių 
skaičių kolūkiečiai mėnesio gale gaudavo šiek tiek pras
čiausių grūdų ir bulvių. Kolūkiečių darbo sąlygos buvo 
labai blogos, o atlyginimas visai menkas. Mano motina 
iš gaunamo atlyginimo už darbadienius nepajėgė išmai
tinti savo šeimos vaikų. Tačiau žmonės turėjo dirbti, nes 
tik dirbantieji kolūkiečiai galėjo gauti mažus žemės skly
pelius prie savo gyvenamųjų namų. Jie gaudavo, taip 
vadinamus, „arus”. Kiekvienam dirbančiąjam buvo ski
riama 50-60 arų žemės. Vėliau šiuos arus galėjo gauti 
ir pensininkai. Ant tų arų kolūkiečiai augindavo daržo
ves, o kai kurie laikė ir kiek gyvulių ir paukščių. Pra
džioje gyvulių skaičius nebuvo ribojamas. Tačiau vėliau 
kiekvienam buvo nustatyta tam tikra gyvulių norma. 
Net ir vištų kolūkiečiai negalėjo laikyti kiek norėjo. Tas 
viskas buvo daroma tik tam, kad žmonės galimai mažiau

sugaištų laiko savo namuose, o daugiau jėgų ir energijos 
atliktų kolūkio darbams.

Tačiau auginti daržoves žmonėms trūko sėklų ir 
trąšų, jie negalėjo užsiauginti pakankamai pašarinių 
daržovių gyvuliams pašerti. Tad beliko vienintelė išei
tis — pagelbėti sau vagystėmis.

Žmonės galvojo, kad jeigu jau valdžia sako, kad 
viskas yra mūsų, tai ir vogti galima. Arba tokia vagystė 
nėra vagystė, o tik savo nuosavybės pasisavinimas. Susi
darė visai savita vagystės sąvoka. Vagystė nesiskaitė 
nusikaltimu. Visi aiškino, kad iš valdžios vogti galima 
kiekvienam. Tik vogti iš atskiro žmogaus yra nusikalti
mas ir nuodėmė. Administracijos pareigūnai vogė, nes 
jiems prie kolūkio turto buvo lengviau prieiti. Tad, jeigu 
ir kolūkietis namo parsinešdavo kokį maišą geresnių 
miltų ar pasiraudavo sėklinių morkų, pareigūnai didelio 
dėmesio nekreipdavo ir užmerkdavo akis.

Ūkininkai buvo išvežti. Jaunesnieji išėjo į miestus. 
Kiti dar pasitraukė į miškus. Tad kaimo žmonių skaičius 
mažėjo, o miestai augo. Kolūkiuose nuolat buvo darbo 
žmonių trūkumas. Šį trūkumą užpildė iš kitų šalių atsi
bastę perėjūnai. Tačiau jie į mūsų kaimus atnešė gir
tavimą, vagystes ir tinginiavimą. Kolūkių administra
cija labiau vertino mūsiškius darbininkus ir nenorėjo 
jų nustoti. Tad ir jų vagystes daugiau pakentė.

(Bus daugiau)

i
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LIETUVIŲ TELKINIAI
PUTNAM, CONN.

VIENUOLYNO SESELIŲ 
ŠVENTĖS

Marijos Nekalto Prasidėjimo 
vienuolyno Putliame seselės, 
lietuviams žinomos Putnamo 
seselių vardu, praeityje ver
tusios gilių vagų ne tik tikėjimo 
skleidime, bet ir lietuvių mokslo 
ir kultūros kėlime, daugeliui 
seselių pajėgumų ir veiklą am
žiui apribojus, tenka mažinti 
visuomeninę ir kultūrinę veik
lų. Likę vyresnio amžiaus se
selių rėmėjai taip pat tapo ne
pajėgūs, ar mažiau pajėgūs 
seselėms padėti. Tai verčia 
seseles kai kurių veiklų mažinti. 
Tačiau Švč. Mergelės Marijos 
šventės, kurių yra keletas per 
metus, seselių švenčiamos iškil
mingai. Švenčiama ir viena 
metinė tradicinė šventė, tai 
lietuvių susiartinimo šventė, 
šiais metais liepos 23 d. vykusi 
vienuolyno sodyboje. Šventėn 
atvyko daugiau kaip pora tūks
tančių žmonių. Šv. Mišias vie
nuolyno sodelyje koncelebravo 7 
kunigai, vadovaujant kun. Vy
tautui Sadauskui. Kun. Sadaus
kas, atsiųstas iš Lietuvos, studi
juoja Bostono kolegijoje.

Šventėje buvo ne tik maldų 
programa: Šv. Mišios ir šventės 
pabaigos maldos už Lietuvą, bet 
ir kultūrinės, palinksminimo ir 
artimo užjautimo. Raudondva
rio salėje rodyta vaizdajuostė iš 
šio pavasario ir vasaros įvykių 
Lietuvoje. „Neringos” stovykloje 

stovyklavęs jaunimas sodelyje 
pašoko tautinių šokių, pažaidė 
žaidimų, jscenizavo kai kuriuos 
įvykius. Keliolika lietuvių me
nininkų buvo išstatę savo 
kūrybos darbus (jų buvo galima 
įsigyti). Daug lankytojų domė
josi Mindaugo pilimi, Alkos ar
chyvu ir muziejumi, Stasio 
Lozoraičio, jaunojo, kapu 
vienuolyno kapinėse. Vaikai ir 
jaunimas buvo užimti laimikių 
traukimu. -Jų džiaugsmui — 
kiekvienas bilietas nešė laimė
jimų. Dalis dalyvių pasinaudo
jo išvyka autobusais į Matulai
čio namus lankyti ten globoja
mų ir slaugomų, stengiantis 
praskaidrinti jų dieną (nuotolis 
tik 1 km).

Rūpinantis atvykusių maiti
nimu ir atgaiva, buvo paruošti 
vištienos pietūs bei kugelis su 
raugintu pienu, o seselių rėmėjų 
būdelėse buvo ir kitokių gėrybių 
užkandžiams bei atgaivai. Suve
nyrų ir spaudos buvo galima įsi
gyti vienuolyno knygyne.

Vertingų dalykų laimėtojai: 
Ramūnas Kalvaitis iš Valpole, 
MA., — kelionę į Lietuvą; Ange
lė Skladaitis iš Waterburio, CT., 
— R. Bružienės tapytą paveiks
lų; Helen Mačiulaitis iš Ham- 
den. CT., — megztas lovos užtie
salas; Audronė Martyšius iš 
Franklin, MA., — lietuvišką 
lėlę.

Šventės nuotaika artino ne tik 
šventėn atvykusius, bet ir su

vienuolyno seselėmis. Susirin
kusieji parodė, kad seselių dar
bai yra plačiai ir toli žinomi, 
kad reikia remti vienuolyno se
seles, kad tie darbai nesustotų.

MARIJOS DANGUN 
ĖMIMO ŠVENTĖ

Ši šventė Lietuvoje vadinama 
Žolinių vardu, švenčiama rug
pjūčio 15 d. Šventė pradėta šv. 
Mišiomis vienuolyno koplyčioje, 
koncelebruojant 3 kunigams ir 
vadovaujant jėzuitui kunigui 
Kazimierui Ambrasui. Šventės 
šv. Mišių metu vienuolinius 
įžadus atnaujino seselė Viktutė 
Plečkaitytė.

Vingiuotas ligi šiol nueitas 
gyvenimo kelias kun. Ambraso 
ir seselės Plečkaitytės. Kun. 
Ambrasas gimė ir augo Lietuvo
je, nepriimtas kunigų seminari- 
jon, baigė Vilniaus universiteto 
filologinį skyrių, likęs univer
sitete pasiekė profesoriaus laips
nį, bet tuo pačiu laiku praėjo 
kunigystės kursą pogrindyje ir 
1988 m. buvo įšventintas kuni
gu. Jėzuitai jį pasiuntė dirbti 
Didžiojo vandenyno pietų salo
se, kur turėjo galimybę lanky
tis Australijoje. Dabartiniu 
metu gyvena Montrealyje. At
vykęs į Putnamą pravedė vie
nuolyno seselėms prieššventi
nes susikaupimo dienas. Seselė 
Viktutė, Vytauto Didžiojo uni
versitete, Kaune, baigusi trijų 
metų teologijos kursus, atvyko 
į JAV ir tęs studijas Steuben- 
ville (Ohio valst.) kolegijoje.

Po pamaldų vienuolyno sese
lės ir šventės dalyviai kartu 
pusryčiavo. Pusryčių metu pos- 
tulantę Viktutę sveikino 
vienuolyno vadovybė ir vienas 
kitas šventėn atvykusių. Keltas 
reikalas kreiptis į lietuviškąjį 
jaunimą, kad savo gyvenimo ke
lią pasuktų į vienuolinį gy
venimą. O ir pamaldų metu bu
vo melstasi, kad Dievas malonė
tų padidinti pašaukimus į kuni
gus ir vienuolynus.

Juozas Kriaučiūnas

SEATTLE, WA

„LANKAS ‘95” STOVYKLA

Rugpjūčio 22-27 d. latvių
„Kursą” stovyklavietėje Olim- 
pia pusiasalyje, buvo pravesta 
pirmoji vaikams stovyklėlė, 
„Lankas ‘95”. Ją suruošė Jūra
tė Mažeikaitė-Harrison, Irena 
Blekytė ir Rasa Matienė. 
Dalyvavo 17 vaikų (tai labai 
didelis būrys kukliam Wa- 
shington valstijos lietuvių 
telkiniui). Stovyklos dieno
tvarkėje įvairios pamokos: dai
nų mokė R. Matienė ir I. Bleky
tė, o tautinius šokius — Kathie 
Moritis. Lietuviškų rankdarbių 
pamokas vaikams pritaikė 
Loreta Werner. Iškyloms po 
mišką bei prie paplūdimio vado
vavo Inga Gaurienė. Margučių 
dažymo mokė Eglė Weiss ir Zita 
Petkienė. Editos Lengertienės

pravestos virimo pamokos buvo 
sujungtos su lietuvių kalbos 
mokymu, talkinant Jūratei 
Mažeikaitei-Harrison, Marija 
Petrulytė Strickland daug 
padėjo visoms mokytojoms. 
Buvo labai smagu vakarais prie 
laužo. Tėveliai ir vaikai labai 
patenkinti smagia savaite 
gražiojoje gamtoje; ateinančiais 
metais tikrai bus suruošta ant
roji metinė vaikų stovykla.

LIETUVIAI
ŠIAURVAKARIŲ
FESTIVALYJE

Julie Paschkis, Seattle 
gyvenanti lietuvių kilmės meni
ninkė, kurios darbai buvo 
rodomi Amerikos Šiaurvakarių 
Tautinio gyvenimo festivalyje, 
gegužės mėnesio pabaigoje. Iš
traukos išjos kūrinio „Aidas”, 
puošė oficialius šio festivalio 
suvenyrus, marškinėlius, pro
gramas, ir kt. Julie tapo ant me
džio. Jos kūriniuose matosi sva
jingi vaizdai, lyg iš pasakų ar 
pasakėčių. Menininkei daug 
įtakos turėjo jos lietuvė močiutė 
su kuria susipažino nuvykusi 
Lietuvon.

„Ūkanos” dainininkai, vado
vaujami Rasos Matienės ir Juli
jos Gelažyės, skambiai atliko 
programą šių metų Amerikos 
Šiaurvakarių Tautinio gyve
nimo festivalyje, Seattle Center, 
vykusiame š.m. gegužės 27 d.

SEATTLE ATSTOVĖ 
APYLINKIŲ 

SUVAŽIAVIME

LB valdybos narė Irena Ble
kytė atstovavo Washington 
valstijos skyriui JA V Lietuvių 
Bendruomenės apylinkių suva
žiavime birželio 9 ir 10 d., vyku
siame Washington, D.C. Irena 
buvo prelegente simpoziume 
apie JAV LB mažesniųjų skyrių 
dabartinę veiklą. Būdama Wa- 
shington, D.C., Irena aplankė 
Washington valstijos senatorių 
Gorton ir Murray įst-higas, juos 
supažindindama ’Sū Lietuvos 
rūpesčiais.

Švč. M. Marijos Dangun ėmimo šventės, rugpjūčio 15 d., Putnamo vienuolyne 
pusryčių metu. Iš k. postulantė sės. Viktutė Plečkaitytė ir vienuolyno 
vyresnioji sės. Igne Marijošiūtė. Nuotr. J. Kriaučiūno

pamokos, kurias lankė 11 stu
dentų, tarp jų, vietinės bend
ruomenės nariai Genutė Gylytė, 
Onutė Johnson, Loreta Werner 
ir Irena Blekytė. Kiti lietuvių 
kalbos studentai: Frank Harton 
iš Santa Barbara, California; 
Juozukas Pallen iš Moscow, 
Idaho; John ir Robert Lorinskai, 
tėvas ir sūnus iš Murfreesboro, 
Illinois; Amy Sporleder iš Kan- 
sas City; George Sėli iš Seattle; 
ir Kevin Coulter iš Yakima, 
Washington.

Per BALSSI uždarymą rug
pjūčio 14 d., kalbas lietuviškai 
pasakė George Sėli ir Frank 
Harton, o lietuviškų dainų pro
gramoje dalyyavo visi studijavę 
lietuvių kalbą.

SĖKMINGAS VASAROS 
INSTITUTAS

* -.■dF

University of Washington 
1995 m., globojamam Baltis
tikos studijų vasaros instituto 
(BALSSI), dalyvavo apytikriai 
70 studentų, dauguma jų nelie
tuviai. Buvo dėstomi baltiečių 
istorijos, kultūros, tautosakos ir 
politikos kursai. Buvo pravestos 
pagreitintos lietuvių kalbos
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CLASSIFIED GUIDE
MISCELLANEOUS

ELEKTROS 
(VEDIMAI — PATAISYMAI

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

AUTOMOBILIO, NAMU, SVEIKATOS, IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 
Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. 
Auksė S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 3208V2 West 95th Street Tel. (708) 424-8654 (312) 581-8654

REAL ESTATE

GREIT
PARDUODA

RE/MAX 

REALTORS 

(312) 586-5959 

(708) 425-7161

PUIKUS PIANISTES 
KONCERTAS

Pianistė Jūratė Audėjaitienė 
birželio 17 d. koncertavo Sher- 
man Clay Pianos salėje, Bel- 
levue. Programoje Bach, Čiur
lionio, Debussy, Shumann, ir 
Chopin kūriniai. Po koncerto, 
Jūratės studijos mokiniai bei 
Audėjaičių draugai susirinko jų 
svetinguose namuose pasvei
kinti Jūratę. Jūratė baigė 
Vilniaus Muzikos akademiją; su 
savo vyru Remigijum 1993 
metais atvyko iš Kauno į Seat
tle nuolatiniam gyvenimui, o 
pernai Jūratė Bellevue atidarė 
savo muzikos studiją.

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

RIMAS L. STANKUS

• Perkant ar parduodant ' ., »
■ Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• MLS kompiuteriųir FAX pagalba
• Nuosavybių įkainavimas veltui
■ Perkame ir parduodame namus
• Apartmentus ir žemą
• Pensininkams nuolaida

Sav. parduoda mūrlnl„bungalow”, 3215 
S. Green St.; 2 mieg. kamb , uždengti gonkai 
gale namo, ištisas rūsys pastogė, namų apy
vokos reikmenys; naujai išremontuotas. 
Galima tuoj pat užimti. $84,999. Apžiū
rėjimui susitarkite tai. 312-225-2194.

MOVING—KRAUSTYMAS
Profesionalus patarnavimas 

prieinamomis kainomis, 
jums patogiu laiku. Draudimas 

garatuotas. Kreiptis:

Gediminas: tel. 312-925-4331

Qrrtu% KMIECIK REALTOftS< 
rO|l 7922 S. Rulaski Rd.

4365 S. Archer Avė.

Lietuvių susitikimo šventės, š.m. liepos 23 d , Putnamo seselių vienuolyne 
šv Mišių koncelebrantų dalis su vadovu kun Vytautu Sadausku centre.

Nuotr J. Kriaučiūno

MOKSLININKAI, RUOŠKITĖS 
MOKSLO IR KŪRYBOS 

SIMPOZIUMUI!«_ r
IX Mokslo ir Kūrybos Simpoziumas įvyks š.m. lapkričio 
mėn. 22-25 d., Vilniuje, Lietuvoje. Globoja Lietuvos 
Mokslininkų Sąjunga, Švietimo ir Mokslo Ministerija ir Lietu
vos Mokslo Taryba. Jau sudarytas organizacinis komitetas. 
Jam vadovauja prof. Kazimieras Pyragas ir pavaduotojas dr.-
Juras Urbikas.

/n’ <
Pranešimų tezes ir biografiją (lietuvių ir ahglų kalba), paruošti 
vieno mašinraščio puslapio ilgio ir siųsti:

. < Elektroniniu paštu: mks96@uj.pfi.lt.
Fax: 011-370-2-725692 

< Tel: 011-370-2 728261 

Adresas: IX M.K.S., Studentų 9-39, VPU Teorinės 

Fizikos Katedra, 2034 Vilnius, Lietuva.

Dėl smulkesnės informacijos apie IX M.K. Simpoziumą Lietu
voje, prašome kreiptis į arch. Albertą KerelĮ, 9525 S. 79th 

Ava., Hickory Hllls, IL 60457. Tel 708-599-2000. Organi
zuojama bendra išvyka su svečiais per Travel Advisers 
kelionių biurą, tel. 708-524-2244. Išvykstame lapkričio 

21 d. Kelionės kaina $605.00.

DON'T SPEND IT AIL SAVE SOME AT

MUTUAL ^edenai SAVINGS
AND IOAN ASSOCTATION 

Chorteied and Superyited by ibe United Stale, Goveiomenį 

2212 W CERMAK ROAD • CHICAGO, ILIIMOIS 60608 PHONE (312| 847-7747

f\Yl midlcind Fcdcrcil
■■■■r Savings and Loan Association

75 metus aptarnauja lietuvius
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios

MAROUETTE PARK
2567 WEST 69th STREET 

(1-312) 925-7400 bridgevievv
8929 S HARLEM AVĖ 

(708) 598-9400

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470

t=J
I0UM lOSlC 
LENOER

U.S. Savings Bonds 
Make Great Gifts.

DANUTĖ MAYER

284-3900

jei norite parduoti ar pirkti namus, 
kreipkitės į Danutę Mayer. Ji profe
sionaliai, sąžiningai ir asmeniškai 
patarnaus. įkainavimas veltui. < .
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A pubfic servįęe of thls nevvspaper

IEŠKO DARBO

Mergina Ieško
bet kokio darbo. Skambinti

1-219-696-2228

DRAUGE GAUNAMOS PAPIGINTOMIS 
KAINOMIS KNYGOS:

LIETUVIŲ KELIAS KRIKŠČIONYBĖN. St. Maziliauskas. 311 
psl. Dabar 3 dol. Buvo 10 dol.

ATSIMINIMAI. Mykolas Krupavičius. 364 psl. Dabar 3 dol. 
Buvo 10 dol.

ARKIVYSKUPAS MEČISLOVAS REINYS. 245 psl. Dabar 3 
dol. Buvo 10 dol.

VILNIAUS UNIVERSITETAS 1579-1979. Br. Vaškelis. 260 
psl. Dabar 4'dol. Buvo 7.50 dol.

MANO PASAULĖŽIŪRA. Dr. J. Prunskis. 352 psl. Dabar 2 
dol. Buvo 3.50 dol.

KOVOS METAI DĖL SAVOSIOS SPAUDOS. Vyt. 
Bagdanavičius. 365 psl. Dabar 2 dol. Buvo 5 dol.

PROFESORIUS RAKŪNAS. Romanas. Alb. Baranauskas. 
230 psl. Dabar 3 dol. Buvo 9 dol.

SAVANORIO DUKTĖ, romanas. Ant. Gailiušis. Dabar 3 dol. 
Buvo 9 dol.

LIEPSNOS IR APMAUDO ĄSOČIAI, prem. romanas. Jurgis 
Gliaudą. 304 psl. Dabar 2 dol. Buvo 4 dol.

ERELIŲ KUORAI, romanas. Petronėlė Orintaitė. Dabar 3 dol. 
Buvo 8 dol. • ’

TIKĖJIMO, IŠMINTIES IR TAIKOS DVASIA. Vyt. Bagdana
vičius. 203 psl. Dabar 3 dol. Buvo 9 dol.

DAIGYNAS, romanas. Alė Rūta. 576 psl. Dabar 6 dol. buvo 
12 dol.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS NETENKANT. Edv. Tu
rauskas. 280 psl. Dabar 5 dol. Buvo 12 dol.

TĖVAS VENANCIJUS IR JO MATILDA, pasakojimai. J. 
Jankus. Dabar 3 dol. Buvo 10 dol.

BALTASIS BANGINIS, romanas. Vertė P. Gaučys. Dabar 3 
dol. Buvo 10 dol.

VILKAS iš GALŲ, romanas. Vytautas Volertas. 304 psl. 
Dabar 5 dol. Buvo 12 dol.

STIKLINIAI RAMENTAI, romanas. Julija Švabaitė. 264 psl. 
Dabar 3 dol. buvo 9 dol.

ĮSIBROVĖLĖ, novelės. M. Tubelytė Kuhlmanienė. 171 psl. 
Dabar 3 dol. Buvo 7.50 dol.t

Pastaba. Užsakant knygas paštu. Illinois gyventojai 
prideda Sales tax 8.75% nuo knygos kainos. Tačiau 
visi, tie Illinois, tiek ir kitų vietovių knygų užsakytojai, 
prideda $2.75 už kiekvieną knygą, supakavimo ir pašto 
išlaidų apmokėjimui.

mailto:mks96%40uj.pfi.lt
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„ŽAIDIMO” TAISYKLĖS 
ČIA NEGALIOJA

„Chicago Tribūne” (95.8.2D 
pastebėjau straipsnį „Izraelis 

4 nepersekios karo nusikaltėlių”
' Tikrai? Pasirodo, kad neseniai 

kai kurie žydų istorikai paskel-
; bė duomenų apie žudynes, ku- 
; rias esą Izraelio kariai atlikę 
: 1948 ir 1967 m. karų su arabais

bei Egiptu metu. Užuot ener-
; * gingai tyrinėję tuos kaltinimus,
' taip, kaip OSI ir Wiesenthal 
; įstaigos tyrinėjo tariamus ir 
j neįrodytus L. Kairio, K. Pal- 
' čiausko, A. Lileikio ir kitų 

lietuvių nusikaltimus, Izraelio
’ politikai tuoj bandė taip pasi- 
I aiškinti: Ministras pirmininkas

Yitzhak Rabin: „Taip, gal ir 
buvo nusikaltimų, bet abi pusės 
buvo nešventos. Seni dalykai,

~ neapsimoka judinti”. Ministrų 
kabineto sekretorius Shmuel 
Hollander: ..Na, bet tokių baisių 
dalykų nebuvo taip jau daug”. 
O Izraelis neturi karo nusikal
timų įstatymo, ir dėl žmogžu
dysčių kaltinti po 20 metų jau 
nebegalima.

Egiptas pareikalavo, kad Izra
elis ištirtų tuos kaltinimus, bet

'‘ Yitzhak Rabin, 1967 m. karo
• metu buvęs Izraelio kariuome-1 ■

nės štabo viršininku, šitaip 
' pasakė: ..Izraelio kareiviai žudė 

arabus, taip, bet tuo pačiu ir
arabai mums atsilygindavo”. 

Kai Izraelio piliečius bando
• ,, kaltinti, tai atrodo ir žaidimo

taisyklės pasikeičia.
Aleksas Vitkus

Palos Heights, IL 

TĖVYNĖ KVIEČIA

Atėjus pensijos amžiui, žmo- 
—~ gus planuoja, kur ir kaip pra

leisti likusį gyvenimą. Retai ku
riam išeiviui, lietuviui net į 
galvą ateina mintis, kad laisva 
Lietuva yra bene vienas geriau
sių pasirinkimų. Kaip pavyzdys 
galėtų būti ir Kalvarijų 223, 
Vilniuje, veikiantis pensi
onatas — oficialus Gerontologi
jos ir reabilitacijos centras. Čia 
mielai laukiami Amerikos bei
Kanados lietuviai.

Pensionatas yra puikiai 
susitvarkęs. Čia ramiai ir be 
rūpesčių senatvės bei negalės 
dieneles leidžia per 100 žmonių. 
Jie tris kartus į dieną gauna 
lietuvišką maistą pagal iš 
vakaro asmenišką pasirinkimą 
iš valgių sąrašo. Kas į valgyklą 
ateiti negali, tiems maistas pri
statomas į kambarį. Duodamas 
kambarys su visu apstatymu ir 
patalyne. Skalbiami baltiniai. 
Yra vyrų ir moterų kirpykla. 
Kino salėje rengiami minėjimai, 
ansamblių pasirodymai, kas sa
vaitė rodomas filmas.

Bet svarbiausia — tai nepap
rastai gera medicininė priežiūra 
— su specialistais daktarais. Ir 
niekur eiti nereikia — viskas 
gaunama čia pat. Ir vaistai. 
Viso aptarnaujančio ūkio ir 
mediciniško personalo yra apie 
75.

Sąlygos? Užsienio lietuviai —

Iš I.F Bičiulių studijų savaitės Dainavoje — dalyviai klausosi paskaitų (iš kairės) Povilas Vaiče
kauskas, dr Kazys Ambrozaitis, Kęstutis Keblys, Vytautas Volertas ir kiti.

Mnotr .Innn Urbono

vienas ar pora — gauna dviejų 
kambarių butą. Visas išlaiky
mas mėnesiui vienam kainuoja 
450 dolerių, o porai — 700 do
lerių.

Nors Lietuva ekonomiškai dar 
sunkiai stojasi ant kojų, bet 
politinio pavojaus čia niekas ne
jaučia.

Paulius Leonas
Vilnius

ŠE TAU IR LIETUVYBĖ!

Praeityje „Draugo” puslapiuose 
teko matyti Aurelijos Balašai- 
tienės pasisakymų grynos 
lietuvių kalbos reikalu. Dabar, 
„Draugo” rugpjūčio 11 dienos 
laidoje ji rašo, kad viešnagės 
Lietuvoje metu, mirus preziden
to A. Brazausko seseriai, ji 
nusiuntė jam užuojautos tele
gramą „surašydama tekstą an
gliškai”. Kaune, Lietuvoje 
lietuvė Lietuvos prezidentui — 
angliškai!

Nuo dabar bus sunku be rezer
vų skaityti jos straipsnių lietu
vybės reikalais.

P. Augūnas 
Philadelphia, PA

ARTĖJA SKAUDI SUKAKTIS

Šiais metais prisimenam ke
lias Lietuvai reikšmingas 
sukaktis — penkerius metus 
nuo nepriklausomybės atsta
tymo, 50 m. nuo Antrojo pa
saulinio karo pabaigos, 75 nuo 
Steigiamojo Seimo ir nuo lenkų 
įvykdyto Vilniaus užgrobimo. O 
spalio 24 d. sueis 200 metų nuo 
trečiojo Lenkijos ir Lietuvos 
respublikos padalinimo. Tą 
dieną, 1795 metais, Rusija, Prū
sija ir Austrija pasirašė pasku
tinio padalinimo susitarimą — 
Trečiąją Sankt Peterburgo kon
venciją. Už mėnesio, lapkričio 
25 d., paskutinis Lenkijos 
karalius ir Lietuvos didysis 
kunigaikštis Stanislovas 
Augustas Poniatovskis buvo 
priverstas atsisakyti sosto. 
Lenkija ir Lietuva išnyko iš Eu
ropos žemėlapio iki 1918 metų. 
Iš visų pasaulio valstybių tik 
viena Turkija niekada per 123 
metus nepripažino Lenkijos ir 
Lietuvos valstybės išdraskymo.

Nuo 18-to amžiaus gale Lietu
vos didžioji kunigaikštystė ne
buvo nepriklausoma, bet arti
mai surišta su Lenkija, o savo 
politine, socialine ir ekonomine 
santvarka buvo atsilikusi vals
tybė, vis tik ji buvo senosios, di
dingos viduramžių Lietuvos tą
sa. Ją sunaikinus, prasidėjo il
gas okupacijų laikotarpis. Juk 
per pastaruosius 200 metų Lie
tuva buvo laisva ir nepriklau
soma tik 27 metus, 1918-1940 
metais ir dabar — nuo 1990 
metų.

Reikia tikėtis, kad mūsų isto
rikai Lietuvoj ir užsienyje 
prisimins šią sukaktį, įver
tindami senosios didžiosios 
kunigaikštystės palikimą, ca
rinę ir sovietinę okupacijas ir 
lietuvių tautos pasiryžimą, pa
stangas ir kovas atkurti Lietu
vos valstybę. Pradžioj jos buvo 
artimai susiję su lenkų išsilais
vinimo pastangomis, vėliau su

lietuvių ir lenkų išsiskyrimu ir 
aštriu politiniu, socialiniu, 
kultūriniu ir pagaliau ginkluo
tu konfliktu. Šiuo metu, po per
nykštės Lenkijos-Lietuvos su
tarties, jaučiamai gerėjant lie
tuvių-lenkų santykiams, būtų 
tinkamas laikas į tuos klau
simus iš naujo kuo objektyviau 
ir atviriau pažvelgti.

Algimantas Gureckas 
Windsor, CT 

KUR DINGO PROTAS?

Su nustebėjimu skaičiau 
„Draugo” vyr. redaktorės Danu
tės Bindokienės vedamąjį — 
„Statula — kam?” iŠ straipsnio 
nėra aišku, kas planuoja pa
minklo statybą, kuris turėtų 
būti 10 pėdų aukščio, o staty
binė medžiaga, vario lydinys. 
Paminklas bus statomas Ameri
kos moderniosios muzikos 
kūrėjui Frank Zeppa. Ką jis turi 
bendra su Lietuva? Kas finan
suos šio paminklo statybą? Gal 
jaunieji Lietuvos milijonieriai, 
pamėgę trankią muziką?

Lietuvoje vyksta daug nenor
malių veiksmų. Prieš kurį laiką 
Lietuvos laikraščiai rašė, kad 
netoli Vilniaus atidarytas 
šunims viešbutis, kur naujieji 
turtuoliai palieka savo šuniu
kus už aukštą mokestį.

Mes girdime ir skaitome laik
raščiuose, kad Lietuvoje yra 
daug skurdo ir neteisybės. Vai
kai, seneliai, invalidai ir grįžę 
tremtiniai badauja. Labiausiai 
apleistas kaimas ir vaikai.

Besilankanti „Valstiečių laik
raščio” — „Kaimo vaikas” 
įgaliotinė Regina Švobienė 
pranešimo metu pabrėžė, kad 
Lietuvos turtingieji mažai 
rūpinasi vargstančiais. Gal jie 
skiria pinigus nereikalingiems 
paminklams ir išlaiko viešbu
čius šunims?

Ar neatėjo laikas pasiturin
tiems asmenims pasirūpinti 
savo vargstančiais tautiečiais?

Antanas Paužuolis 
Chicago, IL

ŽVILGSNIS I IŠEIVIJĄ

„Nepakartokime klaidų” — 
vyr. redaktorės D. Bindokienės 
vedamąjį skaitant (liepos 25 d.), 
kyla daug minčių apie lietuviš
kas emigracijas ir jų istorinės 
plotmės vaizdus.

Pirmoji — caro laikų — emi
gracija Amerikon buvo daugiau
sia to laikotarpio politinis bei 
socialinis atspindys. Tais laikais 
lietuviai bėgo nuo rusų prie
spaudos, rusinimo, tikėjimo per
sekiojimo, o jauni vyrai — ka
dangi grėsė ilgų metų tarnavi
mas caro kariuomenėje. Ir tais 
laikais jau buvo žinoma, kad 
Amerika yra didelių galimybių 
kraštas, kad ten apsimoka va
žiuoti. Anuometinių emigrantų 
dauguma buvo menko išsilavi
nimo, bet dori ir darbštūs lietu
viai. Atsirado ir lietuvių kunigų 
emigrantų, kurie tuoj pradėjo 
kurti lietuviškas parapijas, 
norėdami atsikratyti lenkiškos 
„globos”. Toji emigracija ge
riausiai išsilaikė tautiniu ir 
religiniu atžvilgiu; tautiečiai 
buvo dideli Lietuvos ir Ameri
kos patriotai, daug padėjo savo

tėvynei atsikuriant po I pasau
linio karo.

Antroji — priverstinė — lietu
vių emigracijos banga buvo II 
pasaulinio karo metu. Ji buvo 
skirtinga nuo pirmosios. Nepri
klausomos Lietuvos gyvenimo 
dėka išaugo išprususi, patrio
tiška lietuvių karta, kuri, antrą 
kartą sovietinių komunistų 
bangai artėjant į Lietuvą, 
pasitraukė į Vakarus, o vėliau 
pasklido beveik po visą laisvąjį 
pasaulį. Daugiausia jų pateko į 
šiaurės Ameriką.

Šiai naujųjų emigrantų masei 
susidūrus su seniau atvyku
siais, atsirado kai kurių ne
sklandumų, bet ilgainiui pradė
jome vieni kitus suprasti, geriau 
sugyventi, ir vieni kitus gerbti. 
Skirtumai išnyko.

Dabartinė, sovietinėje dvasio
je išaugusi, lietuvių emigrantų 
karta irgi skirtinga. Tarp pir
mosios ir antrosios emigrantų 
bangos skirtumai buvo daugiau 
socialiniai (išsilavinimas, ame
rikietiška įtaka), dabar iš Lie
tuvos atvykstantieji yra dau
giau ar mažiau paveikti komu
nistinio gyvenimo būdo. Kadan
gi jų daugumas yra jauni žmo
nės, o Amerika apskritai yra 
imigrantų šalis, neatrodo, kad 
turėtų susidaryti didesnių prob
lemų — jie mokės prisitaikyti ir 
netrukus lengvai įsilies į Ame
rikos gyvenimą. Svarbu, kad jie 
nepranyktų amerikietiškoje vi
suomenėje, o dalyvautų ir lie
tuviškame veikime. Dėl to rei
kalinga, kad jie įsijungtų į 
Lietuvių Bendruomenę, kartu 
dirbdami mūsų visų ir Lietuvos 
gerovei.

Jonas Rugelis
Melrose Park, IL

‘ Ą L .
BAUDŽIAUNINKO
MENTALITETAS

Ilgai trukusi baudžiava Lie
tuvoje paliko savo pėdsakus iki 
šių dienų. Perdėtas nuolaidu
mas, kartais nueinantis iki ver
giškumo, paveldėjimo eile pa
siekė ir šių dienų mūsiškius. 
Neretai anų laikų baudžiau
ninkas savo popo buvo net ap- 
mušamas. Stovėdavo susilen
kęs, susigūžęs, iki ponas ar 
prižiūrėtojas atskaitydavo rim
bo kirčius į nugarą. Po to dar tu
rėdavo pabučiuoti pono ranką.

Dėl viso to pasikeitė žmonių 
galvojimas ir laikysena. Tas 
pastebima ir šiais laikais. 
Pasidarėme bailūs ir ištižėliai. 
Žinoma, nereikia galvoti, kad 
mes visi pasidarėme tokiais 
lepšiais. Manyčiau, kad daugu
ma mūsų dar išlaikė savigarbos 
jausmą. Pataikavimas nusikal
tėliui ar savo skriaudėjui, 
neįleido šaknis į mūsų laiky
seną, mūsų charakterį, ir elgesį. 
Bet, nemalonu sakyti, kad per
dėtas nuolaidumas ir pataika
vimas engėjui, visgi dar tęsiasi 
ir toliau. Ne vieną kartą skaitė
me laikraščiuose, kad Lietuvo
je per iškilmingą paminklo ati
darymą žuvusiems partizanams 
— mūsų laisvės kovotojams — 
buvo pamaldos ir kažkas iš kal
bėtojų pasakė, kad nereikia gai
lėtis ir apverkti žuvusių, čia 
palaidotų, bet turime gailėtis 
tų, kurie tai padarė.

Arba vėl skaitome: nesigai
lėkime žuvusių ir nukankintų, 
nes jie jau yra pas Dangišką 
Tėvą, bet gailėkimės tų, kurie 
juos kankino ir žudė, nes neži
nojo, ką daro. Toliau dar gra
žiau. Visai neseniai skaitėme, 
kad mes turime didžiuotis, jog 
tie, kurie anuomet prieš nekal
tuosius atliko smurto veiksmus, 
laisvai tebevaikšto savo buvu
sių aukų tarpe.

To jau yra per daug. Mes 
turime didžiuotis, kad mūsų 
engėjai laisvai vaikšto mūsų 
tarpe, kad mes nepasidavėme 
keršto dvasiai! Ar bausmė už 
nusikaltimą yra kerštas? Ar 
Dievas atkeršijo Adomui su 
Ieva? Jie buvo nubausti, nes 
nusikalto Dievo įsakymui. Kam 
yra reikalingi įstatymai ir 
baudžiamieji kodeksai, jei 
nusikaltėlio nebaudžiame, nes

tai yra dorybė, kuria reikia di
džiuotis. Nesąmonė! Baisu ir 
pagalvoti, kas iš mūsų pasidarė. 
Koks vergiškumas! Per tiek me
tų dar nepajėgėme atsipalaiduo
ti nuo baudžiauninko mentali
teto.

Algirdas Idika
St. Petersburg Beach, FL 

PASIŪLYMAS

Neseniai pasibaigė V Pasaulio 
lietuvių sporto šventė. Nors dar 
liko ketveri metai iki kitos, pla
nuoti, dirbti ir organizuoti 
niekad ne per anksti. Jei galiu 
įkišti savo trigrašį, siūlyčiau lo- 
giškiausią vietovę, būtent, 
Pasaulio lietuvių centrą!

Jūsų,
Stasys Kutinąs

Chicago, IL

PYLOS VERTI IR RAŠANTYS, 
IR REDAGUOJANTYS

Š.m. rugpjūčio 22 d. „Drauge” 
tilpo Vytauto Šeštoko laiškas, 
kuriame jis bara išeivijos laik
raščių korespondentus dėlei jų 
tolerantiškumo ir nešališkumo 
stokos. Ką gi, reikia sutikti, jog 
laiško autorius yra teisus, reika
laudamas tikslių ir teisingų 
žinių, bet tokie ir panašūs reika
lavimai buvo keliami labai 
dažnai ir net prieš daugelį metų. 
Taigi, vadinkime juos „rašei
vomis” (kaip autorius sako) ar
ba kaip norime, bet jie liks ir 
toliau žurnalizmo vitraže. O 
tarptautinės žurnalistikos 
etikos kodekso citavimas skam
ba labai jau „tribunoliškai” 
mažųjų „antelių” akivaizdoje, 
ypač žinant, jog be „antelių” ne
būtų ir „spaudos ančių”. Na, o 
kaip dabar be spaudos ančių?

Va, jeigu Vytautas Šeštokas 
turi užtektinai pilietinės drąsos, 
sauso parako, žurnalistinės pa
giežos ir pykčio, jis savo laiške 
turėjo apsistoti ties leidėjams ir 
redaktoriams skirtu pasauliu ir 
čia, iš abiejų vamzdžių, apkur
tinti juos tarptautinės žurnalis
tikos kodekso visais straips
niais... Visais! Žinoma, jeigu kas 
galvoja, kad tas juos paveiktų — 
smarkiai suklystų, nes redak
torių pasaulyje kūrybos nėra. 
Atvirkščiai, čia griaunamos 
mintys, kapojami straipsniai (su 
labai neaštriais kirviais), o kar
tais, dėl vienokių ar kitokių 
priežasčių, apsilenkiama su 
tiesa, čia finansinis stovis dik
tuoja „žūti ar būti” ir todėl 
nenuostabu, jog kodekso straips
niai kraujuoja... Reikia primin
ti, jog čia kalbama ir apie di
džiąją spaudą, kuri esą taip pat 
vadovaujasi žurnalizmo kodek
su.

Vytautas Semaška 
Sebring, FL

TEGUL MOTERYS PAČIOS 
SAU ATSTOVAUJA

Gerai, kad Lietuva pasiuntė 
delegaciją į Pasaulio moterų 
konferenciją. („Draugas”, 
VIII.29). Malonu, kad laikomasi 
senos tradicijos, kai moterų 
delegacijoms bei organizacijoms 
vadovaudavo vyrai. Seniau ofi
cialūs ar neoficialūs vadovai 
moterų organizacijose buvo 
kapelionai, o dabar valdžios 
vyrai. Įdomu, kokią vietą už
imame šiuo reikalu pasaulio 
opinijoje? Turbūt pirmą nuo 
galo. Stebėtina, kad moterų par
tijai Lietuvoje nevadovauja 
vyras. Gal bijomasi, jog moterys 
nerėktų, kad kaliniams atsto
vauja kalėjimo prižiūrėtojas? 
Būtų laikas atsisakyti seno rau
go ir leisti moterims atstovauti 
pačioms save.

Gintautas Vėžys 
Chicago, IL

DRAUGAS, penktadienis, 1995 m. rugsėjo mėn. 8 d. 5

Vladas Šakalys.

LIETUVOS PATRIOTAS 
VLADAS ŠAKALYS IŠKELIAVO 

IR NEBEGRĮŠ
Žmogaus gyvenimas šiame 

pasaulyje yra nesuprantamas 
gamtos žaismas. Skaitome laik
raščiuose žmonių, apleidžiančių 
šį pasaulį, statistiką. Tačiau, 
jeigu Vladas Šakalys iškeliavo 
į Anapilį, tai sakome, kad dar 
yra per anksti. Jam buvo tik 43 
metai. Jis mirė pačiame žydėji
me. Jis nebespėjo atlikti tų 
darbų ir užuomojų, kuriuos bu
vo užsibrėžęs įvykdyti šiame gy
venime. Tačiau jo trumpas gy
venimo laikas ir atlikti dideli 
darbai nematuojami laiko tėk
me.

Neseniai nuvykęs į Vilnių, ne
tikėtai mirė žinomas Lietuvos 
patriotas, gyvenęs Los Angeles, 
CA, ir kartu su Bronium Mak- 
nicku leido laikraštį „Versmė”. 
Jis buvo laikraščio redaktorius, 
Los Angeles lietuvių šeštadieni
nės mokyklos istorijos dėstyto
jas, Tėvynės Sąjungos narys.

A.tA.
JUOZAS IRBINSKAS

gimęs Biržų apskrityje, gyvenęs East Chicago, Ind., sulaukęs 
86 metų amžiaus, staiga mirė šių metų rugsėjo 5 dieną.

Po šv. Mišių Šv. Kazimiero bažnyčioje, Gary, IN rugsėjo 
7 d. palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse Čikagoje.

Liko liūdinti Damašių šeima.

A.tA.
JONUI RIMKŪNUI

Amžinybėn išėjus, nuoširdžiausią užuojautą reiškia
me žmonai IRENAI ir vaikams su šeimomis.

Nemickų ir Martinkų šeimos

PUSĖS METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A.tA.
Dr. RIMGAUDAS S. BUDRYS

„Pusė metų apsisuko, kaip ratai,
O aš dar vis girdžiu laidotuvių varpus — 
Nebėr vilties, nebėr užuobėgos širdy,
Tavąs nebėr ir jau nebus...

Kaip šmėkla aš kląįosiu pamary — 
Girdėsiu, kaip pro šalį laikas bėgs skubus... 
Baisi vienatvė mano, tartum praraja — 
Tavęs nebėr jau ir nebus...

Ir žiedo nebekraus jau obelėlė —
Viršūne jos nulaužė viesulas siaubus.

Aš neturiu, kas mane nuramintų,
Rimai, Tavęs nebėr jau ir nebus”.

Žmona Aldona
Šv. Mišios už mylimo ir neužmirštamo, brangaus Vyro ir 

Tėvelio, a.a. dr. Rimgaudo Budrio sielą bus aukojamos š.m. 
rugsėjo 12 d., 8 vai. ryto, Tėvų Jėzuitų koplyčioje.

Maloniai kviečiame gimines ir draugus dalyvauti šv. Mi
šiose ir prisiminti Rimgaudą maldose.

Liūdinti žmona ir duktė

LIETUVOS AIDAI
• Prez. Jimmy Carter 1978 

m. gruodžio 1 d. pasirašė doku
mentą, kuriuo daugiau kaip 56 
milijonai akrų, priklausančių 
federalinei vyriausybei Alasko- 
je, yra paliekama valstybinėje 
parkų sistemoje, tuo apsaugant 
žemę nuo mineralų bei naftos 
ieškojimų.

veda KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

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

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

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

Lietuvos ir užsienio lietuvių 
spauda jau anksčiau aprašė Vla
do Šakalio gyvenimą ir jo nu
veiktus darbus. Šio straipsnio 
tikslas yra tik paryškinti to 
tauraus lietuvio bruožus, kurie 
yra svarbūs jo trumpoje gyveni
mo eigoje.

Už Vlado Šakalio sielą visose 
Lietuvos bažnyčiose buvo auko
jamos šv. Mišios. Jo kūnas buvo 
iškilmingai palaidotas Vilniaus 
Saulės kapuose. Vilniaus tele
vizija bent du kartus savo pro
gramose rodė Vlado Šakalio lai
dotuves. Tėvynės Sąjungos pir
mininkas Vytautas Landsbergis 
ir jo žmona Gražina padėjo gėlių 
vainiką ant jo kapo. O mes čia, 
JAV reiškiame gilią užuojautą 
velionio žmonai Birutei ir Lie
tuvoje esantiems giminėms bei 
artimiesiems.

Vytautas Šeštokas
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSEĮ
Lietuvos vyčių 112 kuopos

pirmasis rudens sezono susi
rinkimas bu§ antradienį, rug
sėjo 19 d., 7:30 vai. vak., Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos sa
lėje. Susirinkime numatomi 
valdybos rinkimai ateinantiems 
metams, bus ir vaišės. Visi 
kuopos nariai raginami šiame 
svarbiame susirinkime daly
vauti. Taip pat primenama 
kuopos nariams, kad Šiluvos 
atlaidų procesija bus sekma
dienį, rugsėjo 10 d., 1 vai. p.p. 
Procesija prasidės Maria aukš
tesniosios mokyklos aikštėje ir 
visi Lietuvos vyčiai prašomi pro
cesijoje (taip pat šv. Mišiose 
10:30 vai. r.) dalyvauti.

Rašytojas Icchokas Meras 
su žmona Fridą, lydimas Biru
tės ir Juliaus Lintakų, praėjusį 
trečiadienį apsilankė „Drauge”, 
susipažino su redaktorėmis ir 
pasikalbėjo įvairiais klau
simais. Jis yra pakeliui į Santa
ros-Šviesos suvažiavimą, vyks
tantį šį savaitgalį Watervliet, 
MI, o antradienį, rugsėjo 12 d., 
7:30 vai. vakare, Balzeko Lietu
vių kultūros muziejuje susitiks 
su visuomene.

Jau rugsėjis (jeigu nespėjote 
dėl per greitai skriejančio laiko 
į kalendorių pasižiūrėti). 
Rugsėjis reiškia,.Draugo” po 
kylį, kuris bus šio mėnesio 24 d. 
puošnioje Martiniųue salėje. 
Stalus užsisakyti ir bilietus 
gauti galima „Draugo” admi
nistracijoje. Šis renginys pava
dintas „Spaudos baliaus” vardu, 
nes pelnas skiriamas lietuviškai 
spaudai, vienintelio dar gy
vuojančio mūsų dienraščio 
užsienyje paramai. Rengėjai 
maloniai kviečia ir ragina vi
suomenę užpildyti Martiniųue 
salę, pasilinksminti, pasižmo
nėti ir paremti „Draugą”.

Tėvai marijonai Anglijoje, 
L.A. „Spindulio” ansamblis ir 
Aldona ir Kazys Stašaičiai, 
Redford, MI, įstojo nariais į 
Draugo fondą su 200 dol. įna
šais. Jiems nuoširdžiai 
dėkojame ir kviečiame visus 
pasekti šiuo gražiu pavyzdžiu, 
tuo užtikrinant tolimesnį dien
raščio „Draugo” leidimą.

Kima bintakaite dalinasi saldainiu su phsbroliu Aleksandru Conklin „IV 
aidų” stovykloje šią vasarą Rakė.

Nuotr. A. Linti

x Ona Uselienė, Lemont, IL 
kas mėnesį atsiunčia $20 Lietu
vos našlaičių globai. Dosniai 
aukotojai nuoširdžiai dėkojame!
„Lietuvos našlaičių globos” 
komitetas.

(sk)

x Melrose Parko ir Apy
linkės Amerikos lietuvių klubas 
per V. Ragauską, atsiuntė $150. 
Jie nori remti našlaitį iš Lazdijų 
rajono. Dėkojame! „Lietuvos 
našlaičių globos” komitetas, 
2711 W. 71 St., Chicago, IL 
00629. (ak)

ARAS ROOFING
Arvydas Kieta 

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

Skambinti po 6 v.v.

Galima ir pasimelsti, ir
pasilinksminti, tik reikia gerų 
norų! Taip galvoja lemontiškiai, 
t.y. Lemonto LB apylinkės 
valdyba, kuri buvo apkaltinta 
(„Draugas”, rugsėjo 7 d.), kad 
ruošia gegužinę kaip tik tą 
sekmadienį, kai Marųuette 
Parke vyksta Šiluvos atlaidų 
procesija. Gerbdami lietuviškas, 
ypač katalikiškas tradicijas, 
gegužinės rengėjai siūlo 
visuomenei, kuri nori dalyvauti 
atlaiduose, pirma pasimelsti, o 
paskui pasilinksminti. Juk 
gegužinėse paprastai links
miausia ne pačioje pradžioje, bet 
jau į pabaigą, tai galima suspė
ti į procesiją, ir į gegužinę. 
Rengėjai kviečia taip ir 
padaryti!

Ateitininkų tarybos pirmi
ninkas, šiuo metu einąs ir 
Lietuvos ateitininkų federacijos 
pirmininko pareigas, Vidas 
Abraitis apsilankė vienintelio 
lietuviško-katalikiško dienraščio 
„Draugo” redakcijoje, prieš iš
skrisdamas atgal į Lietuvą rug
sėjo 7 d. Jį atlydėjo Ateitininkų 
federacijos vadas Juozas 
Polikaitis.

Grandiečiai! Jau vasara pasi
baigė — jūsų laukia repeticijos! 
Jaunių ir studentų ratelių re
gistracija ir pirmoji repeticija 
vyks Ateitininkų namuose šį 
sekmadienį, rugsėjo 10 d., 6 v.v. 
Vaikų ratelių registracija vyks 
penktadienį, rugsėjo 15 d., 6 
v.v., Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte. 6:30 v.v. bus pirmoji 
repeticija. Laukiame naujų 
šokėjų! „Grandies” vadovė yra 
Violeta Smieliauskaitė-Fabia- 
novich.

Vilniaus Filharmonijos so
listas Danielius Sadauskas
giedos šv. Mišių metu sekma
dienį, rugsėjo 10 d., 10:30 vai. 
ryte, Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje. Mišias 
aukos ir pamokslą pasakys prel.
K. Vasiliauskas, kuris šiuo 
metu vadovauja Šiluvos atlai
dams parapijoje. Lietuviškoji 
visuomenė kviečiama užpildyti 
gražiąją Marųuette Parko lietu
vių bažnyčią, o vėliau dalyvauti 
Šiluvos atlaidų procesijoje.

Kun. Antanas Markus šiuo 
metu paskirtas į Most Holy 
Redeemer parapiją (96 ir Lawn- 
dale, Evergreen Park, IL). 
Anksčiau jis darbavosi Šv. An
tano parapijoje, Cicero, IL, o Či
kagoje — Švč. M. Marijos Gimi
mo parapijoje Marųuette Parke 
ir Nekalto Prasidėjimo parapi
joje Brighton Parke. Jis gimęs 
1950 m., kunigu įšventintas 
Čikagoje 1980 m. gegužės 14 d.

x Už mirusius ir gyvas 
LDK Birutės draugijos nares
šv. Mišios bus atnašaujamos 
š.m. rugsėjo 12 d., antradienį, 
9 vai. ryto Švč. M. Marijos 
Gimimo bažnyčioje. Po Mišių 
pusryčiai „Seklyčioje”. Nares ir 
viešnias kviečiame dalyvauti. 
LDK Birutės draugija.

(sk)

Tautos šventės minėjimas,
Vytauto Didž. šaulių rinktinės 
ruošiamas šį sekmadienį, rug
sėjo 10 d., bus pradėtas 10 vai. 
ryto iškilmingomis šv. Mišiomis 
Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje, 
Brighton parke. Pamaldose su 
vėliavomis dalyvauja uni
formuoti šauliai, tikimasi ir 
gausaus visuomenės daly
vavimo. Po Mišių vykstama į 
Šaulių namus, kur 12 vai. vyks 
iškilmingas minėjimas su ypa
tingu dėmesiu Vytauto Didž. 
karūnavimui. Su pranešimu 
laukiamas ir neseniai iš Lietu
vos grįžęs LŠSI vadas Mykolas 
Abarius. Vietoj meninės dalies 
bus rodomos vaizdajuostės apie 
šaulių veiklą Lietuvoje. Visi 
kviečiami.

Lithuanian Mercy Lift ruo
šia metinį pokylį „Sveikatos do
vana” lapkričio 4 dieną, šešta
dienį, Cafe Branser patalpose, 
2021 N. Stockton Dr., Chicago. 
Pradžia 6 vai. vak. su atgaiva, 
o vakarienė — 7 vai. vak. Pelnas 
skiriamas labai reikalingų vais
tų pirkimui ir pasiuntimui į 
Lietuvą. Maloniai kviečiama 
visuomenė atsilankyti į pokylį 
ir palaikyti Lithuanian Mercy 
Lift veiklą.z

Don Varnas Amerikos Le
giono postas Nr. 986 ir pa
galbinis moterų vienetas įves
dins naujus valdybos narius 
penktadienį, rugsėjo 8 d., 1 vai. 
p.p., posto name, 6816 S. Wes- 
tern Avė. 1996 metų naują val
dybą sudaro: komanderis 
Joseph Paliokaitis, I vicekoman- 
deris — Vitas Paškauskas, II 
vicekomanderis John McKevitt, 
adjutantas — Edward Pocius, 
iždininkas — Joseph Stanaitis, 
kapelionas — Charles Petrila. 
Kiti valdybos nariai: John 
Yerkes, Adam Anderson ir Bru
no Mikėnas. Įvesdinimo apeigas 
atliks Adam Anderson ir Ed- 
ward Pocius. Moterų vieneto 
valdybą sudaro: pirmininkė 
Anelė Pocius, I vicepirmininkė 
— Katherine McKevitt, II vice
pirmininkė — Angeline Palio
kaitis, sekretorė — Frances 
Urnazus, iždininkė — Valeria 
Stanaitis, istorikė — Albina 
Martinkus, kapelione — Stepha- 
ny Kasputis, „maršalka” 
(tvarkdarė) — Frances Urnazus, 
vėliavų nešėjos — Rita RadclifT 
ir Dorothy Dubinski. Įves
dinimo apeigas atliks Joanne 
Sobeckis. Po apeigų bus vaišės. 
Visi nariai ir svečiai kviečiami 
dalyvauti.

Fotomenininkas Algiman
tas Kezys buvo paminėtas 
„Klaipėdos” dienraščio rug
pjūčio 19 d. laidos pirmame 
puslapyje. Ten apie jį rašo 
Klaipėdos universiteto rekto
rius prof. S. Vaitekūnas, pažy
mėdamas, kad universitetą 
pasiekė A. Kezio (ten klaidingai 
žymimas jo vardas, rašant 
Aleksandro) siuntinys su apie 
150 didelio formato nuotraukų, 
kuriomis bus papuoštos audi-. 
torijų ir koridorių sienos. Reikia 
pažymėti, kad A. Kezys paruošė 
katalogą savo naujai parodai, 
kuri bus surengta šių metų 
gruodžio mėnesį „Vartų” gale
rijoje Vilniuje. Ši paroda, kuri 
vadinsis „Grįžtančių paukščių 
preliudijos” talpins A. Kezio 
nuotraukas, kurias jis darė savo 
viešnagės metu 1995 m. gegužės 
mėnesį.

x Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinė rengia Tautos šventės 
minėjimą š.m. rugsėjo 10 d„ 
sekmadienį. Pradžia — šv. Mi
šios 10 vai. ryto Brighton Par
ko bažnyčioje. Po Mišių Šaulių 
namuose 12 vai. akademinė ir 
meninė dalis. Visos organiza
cijos kviečiamos dalyvauti su 
savo vėliavomis. Be to, prašome 
pasiimti vėliavų stovus. Baigus 
programą, bus vaišės. Maloniai 
kviečiame visus dalyvauti. 
Įėjimas veltui. Šaulių rink
tinės valdyba.

(sk)

PREL. KAZIMIERAS 
VASILIAUSKAS VĖL 

ČIKAGOJE

Nepraėjo nė metai, kai Vil
niaus arkikatedros kleboną ir 
Vilniaus kunigų seminarijos 
rektorių prel. Kazimierą Vasi
liauską vėl matome Čikagoje. Šį 
kartą jis atvyko, pakviestas Šv. 
M. Maruos parapijos Marųuette 
Parke klebono kun. J. Kuzins- 
ko. Atvyko ne pramogai, o su 
dideliu įsipareigojimu — praves
ti tradicinius Šiluvos atlaidus 
šioje parapijoje.

Kaip jau buvo skelbta, atlai
dai čia prasideda rugsėjo 7 d. 
vakare ir tęsis iki rugsėjo 15 d. 
Atlaidų dienomis svečias iš Vil
niaus kasdien sakys pamokslus 
atlaidų pamaldose ir dalyvaus 
jų užbaigimo procesijoje.

Prel. K. Vasiliauskas Čikago
je, o taip pat ir kituose lietuvių 
telkiniuose viešėjo ir praėjusį 
rudenį. Čikagoje jis tada pralei
do tris savaites, laikė pamaldas 
keliose lietuvių parapijose, da
lyvavo vakaronėje Jaunimo cen
tre, susitikime su tautiečiais 
Pasaulio lietuvių centre, Le
monte. Tada jis parodė šiurpų 
video filmą apie tremtinių gyve
nimą Sibire (jam pačiam yra 
tekę ten kalėti).

Reikia pažymėti, kad prel. K. 
Vasiliauskas yra geras kalbėto
jas, turintis ir galintis daug ką 
pasakyti. Todėl jo klausytis 
susirenka minios žmonių — Lie
tuvoje ir tose vietose, kur jam 
tik tenka sakyti pamokslus. Ir 
šį kartą yra tikimasi gausaus 
lietuvių tikinčiųjų dalyvavimo 
jo pamoksluose Šiluvos atlaidų 
dienomis. • »Ji

Kaip rašo prel. K. Vasiliaus
kas savo ankstesniame laiške, 
kartu su juo atvyksta ir solistas 
Danielius Sadauskas, kuris da
bar Lietuvoje yra labai populia
rus dainininkas — ypač geras 
vysk. Baranausko ir kun. Vie
nažindžio giesmių bei dainų at
likėjas. Galimas daiktas, jį 
išgirsime ne tik Šiluvos atlaidų 
metu, bet ir atskirame koncerte 
Čikagoje. j1;'.

Ed.Šulaitis

Kaip ir kiekvienais metais, 
šiemet taip pat ruošiama lietu
vių fotografijos paroda, kuri 
vyks nuo spalio 27 iki lapkričio 
5 d. Čiurlionio galerijoje, Čika
goje. Parodos tema: „Dangaus 
skliautai” — debesys, lietus, 
audros, saulės spinduliai, 
giedra, paukščių skrydžiai, žai
bai, stogų, bokštų siluetai ir t.t. 
Dalyviai skirstomi į dvi grupes: 
vyresniųjų (visi — profesionalai 
ir mėgėjai — traktuojami vie
nodai) ir jaunesniųjų, iki 18 
metų amžiaus. Spalvotos ir ne
spalvotos nuotraukos dalyvauja 
lygiomis teisėmis; jos gali būti 
bet kokio dydžio, bet pageidau
jamos didesnės. Kitoje nuotrau
kos pusėje turi būti užrašytas 
dalyvio vardas, pavardė, adre
sas, telefonas ir nuotraukos pava
dinimas. Eksponatus reikia pri
statyti iki spalio 1 d., siųsti Algi
mantui Keziui, 4317 S. Wiscon- 
sin Avė., Stickney, IL 60402. 
Telefonas, kuriuo galima kreip
tis visais parodos reikalais, yra 
(708) 749-2843. Geriausios nuo
traukos, kaip ir anksčiau, bus 
premijuojamos, o premijos įteik
tos lapkričio 10 d. Jaunimo cen
tro kavinėje.

Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinė ruošia rudens puo
tą,kuri bus rugsėjo 16 d., 7 vai. 
vak., savuose — Šaulių — na
muose, 2417 W. 43rd St., Chica
go. Svečių lauks šalti užkan
džiai ir šilta vakarienė, šokiams 
gros Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinės orkestras, vado
vaujamas Kosto Ramanausko, 
taip pat bus dovanų paskirs
tymas. Ne tik šauliai, bet ir 
visuomenė kviečiama atsilan
kyti ir linksmai praleisti laiką. 
Informacija teikiama šiais tele
fonais: (312) 434-3713 ir (312) 
376-0551.

tienė, Elena Jasinevičienė ir Regina Kreivėnienė.
UVVz T
Nuotr. Vytauto Jasinevičiaus
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PASAULIO LIETUVIŲ CENTRAS 
LEMONTE

Čikagos pietvakariuose yra 
toks nedidelis, mažai kam 
žinomas, žemės kampelis, 
kuriame vyksta labai gyva 
lietuviška veikla. To priemies
čio vardas — Lemontas. Jame 
yra Ateitininkų namai ir Pa
saulio lietuvių centras.

Pasaulio lietuvių centras rug
sėjo mėnesį švenčia savo veiklos 
septintąjį gimtadienį. Per tuos 
septynerius metus centras išau
go į daugeliui jau pažįstamus ir 
lankomus lietuviškus namus. 
Centro tikslas buvo, yra ir bus 
lietuvybės išlaikymas, lietuviš
kos kultūros, švietimo, lietu
viškų tradicijų ir papročių per
davimas jaunesniesiems. Centro 
patalpose yra įsikūrusi 
„Maironio” lituanistinė mo
kykla. Mokyklos direktorė Eglė 
Stelmokaitė-Novak. Mokykla 
kasmet plečiasi ir reikia suras
ti vis daugiau naujų patalpų 
klasėms. Mokykloje veikia ir su
augusiųjų klasė, kurioje lietu
vių kalbos mokosi suaugę 
žmonės, kurie dėl kokių 
priežasčių vaikystėje jos 
neišmoko.

Montessori mokyklėlės „Žibu
rėlis” direktorė Dana Dir- 
vonienė. „Žiburėlis” labai pa
augo ir reikia vaikučius paskirs
tyti į priešpietines ir popietines 
klases.

Per vasarą truputį aptilęs 
centras, rugsėjo pradžioje 
prisipildys lietuviškos mokyklos 
mokiniais. Tėvai nori, kad jų 
vaikai jau iš pat mažens 
pamiltų savo tėvų, bet galbūt 
dabar jau daugiau senelių gimtą 
kraštą. Išmoktų lietuvių kalbos, 
susipažintų su Lietuvos istorija, 
suprastų ir pajustų lietuvių 
tautos sunkų kelią į laisvę ir 
nepriklausomybę. Pamiltų tą 
kraštą, norėtų aplankyti ir 
patys jį pamatyti. Vaikystėje 
pasėtas lietuvybės grūdas ir po 
daugelio metų vis dar neša

x TRANSPAK praneša: 
„Gintaro dirbiniai Lietuvoje 
paplito dar neolito pradžioje, t.y. 
4,000 - 3,500 m. pr. Kr. Senovėje 
žmonės tikėjo, kad nešiojant 
gintarinius karolius galima iš
gyti strumą (skydinės liaukos 
ligas)”. Siuntiniai ir komer
cinės siuntos Į Lietuvą. Mais
to siuntiniai. TRANSPAK, 
2638 W. 69 St., Chicago, IL 
60629, tel. 312-436-7772.

(sk)
x Akcijų, bonų bei kitų ver

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

(sk)

gražius vaisius. Taip, kaip mes, 
buvę pokario stovyklų ir lagerių 
lietuviškų mokyklų auklėtiniai. 
Mes esame labai dėkingi savo 
buvusiems auklėtojams už tą 
įskiepytą lietuvišką žodį ir 
begalinę meilę savo gimtam 
kraštui, kurios mums užtenka 
dar ir šiandien.

Didelė padėka tėvams, kurie 
atveža savo vaikus į lietuvišką 
mokyklą. Jie gerai supranta, 
kad be savos kalbos — nebus ir 
savos tautos. Centro patalpose 
tautinius šokius šoka kelios 
jaunimo grupės. Futbolo aikš
tėje — sportininkai. Skautija 
taip pat turi įsirengusi savo 
kambarius. Palaimintojo J. 
Matulaičio misija turi visas 
parapijos teises: čia meldžiamės 
ir giedame lietuviškai. Misijos 
bažnyčioje jaunieji palaimi
nami eiti bendru krikščio
niškos šeimos keliu. Kūdikiams 
suteikiamas Krikšto sakramen
tas, o kada Kūrėjas vieną iš 
mūsų pasišaukia pas save, iš čia 
palydi į amžino poilsio vietą. 
Centro patalpose veikia Dailės 
meno muziejus, Tautodailės 
muziejus. Muziejaus direktorė 
Dalia Šlenienė įdeda daug dar
bo, kad mus supažindintų su 
lietuviais menininkais ir jų 
kūriniais. Centre savo įstaigas 
turi: Lietuvių fondas, „Pa
saulio lietuvio” redakcija, 
Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenė. Bibliotekoje randame 
įdomių pasiskaitymui knygų.

Centras turi naudotų reik
menų ir drabužių parduotuvę 
„Astra” — vedėja Juzelė 
Laukaitienė. Dovaninių prekių 
krautuvėlėje „Dovana” rasite 
įvairiausių lietuviškų lino 
audinių, gintaro, medžio išdir
binių, paveikslų, knygų.„Dova- 
nai” vadovauja: Dana Gylienė, 
Lidija Ringienė, Alė Lieponienė 
ir Zita Marčiulionienė. Centre 
gyvena daug vyresnio amžiaus 
žmonių — vieni nuomoja kam
barius su maistu, o kiti turi 
nusipirkę savo butus. Gyventi 
patogu, nes viskas yra po vienu 
stogu, nei vasaros karščiai, nei 
žiemos šalčiai nebaugina, nes 
niekur nereikia važiuoti. Pini

'M
Nuolatiniai Pasaulio lietuvių centro rėmėjai ir lankytojai — Aldona ir An
tanas Laurinaičiai, PLC gegužinėje š.m. rugpjūčio 20 d.

Nuotr. Vytauto Jasinevičiaus

gams sutelkti daug padeda 
„Bingo” žaidimai. Jiems vado
vauja Alė ir Algis Lieponiai. 
Kaip matome iš lankytojų 
gausumo,centras atlieka savo 
paskirtį. Kaip kiekvienam 
naujakuriui, taip ir centrui pir
miausia rūpi kasdieninis išsi
laikymas ir skolų grąžinimas. 
Tarybos pirm. Rimas Damans
kis, valdybos pirm. Algis Bakai
tis, visa Taryba ir valdyba 
dėkoja už paskolintus pinigus ir 
skolas po truputį grąžina.

Išmokėjus skolas, pagalvo
sime apie centro praplėtimą, 
sportui ir kultūriniams rengi
niams tinkamesnių salių įruo- 
šimą. Šiuo metu centras daro 
tik būtiniausius pataisymus ar 
pagerinimus. Centro administ
ratorius Romas Kronas.

Centro metinė gegužinė rug
pjūčio 20 d, sutraukė nuostabiai 
gausų skaičių žmonių ir tai 
rodo, kad centras jau žinomas ir 
tolimesnėms vietovėms. Ženklai 
prie kelių primena, kad Le
monte yra lietuviški namai ir 
pamatę tuos ženklus atvažiuoja 
pasižiūrėti, koks tas centras. 
Gegužinėje rado užsiėmimus ir 
patys jauniausieji ir seniausieji. 
Lietuviška daina sujungė visus 
ir jau seniai iš Lietuvos atvažia
vusius ir tik dabar dar neseniai 
atvykusius. Visi kartu trau
kėme dainą, kad „ąžuolai ža
liuos žemėj Lietuvos”. Daug 
žmonių prisidėjo prie gegužinės 
pasisekimo, daug kam padė
kojome, bet norime dar padėko
ti Rūtai Kirkuvienei ir Vilijai 
Januškytei, kurios talkino 
maisto išdalinimui.

Dėkojame visiems, kurie cent
rą remia, dalyvauja jo ren
giniuose. Tie namai yra mūsų 
visų, mes jais naudojamės, 
rūpinamės ir mes visi juos išlai
kome. Nors jie kuklūs ir dar 
daug ko trūksta, bet jie yra 
mūsų lietuviški namai. Kiek
vienas centre paliktas doleris 
eina jo pagerinimui ir 
išlaikymui.

Bronė Nainienė

• „Draugas” šviečia, „Drau
gas” kviečia, „Draugas” mus vi
sus paliečia.
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