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Tariamasi dėl kompensacijų 
nuo vokiečių nukentėjusiems 

lietuviams
Vilnius, rugsėjo 11d. (LR) — 

Seimo užsienio reikalų komiteto 
pirmininkas Kazys Bobelis ir 
vyriausybės patarėjas Stasys 
Stungurys rugsėjo 8 d. lankėsi 
Marijampolėje. Kaip rašo Algis 
Vaškevičius „Lietuvos ryte”, 
miesto savivaldybės salėje susi
tikimo su marijampoliečiai me
tu daugiausia buvo kalbama 
apie numatomas kompensaci
jas, kurias Lietuvai žada mokėti 
Vokietija.

Seimo narys Kazys Bobelis 
pabrėžė, jog Vokietija 1960 
dešimtmečio viduryje jau 
grąžino kompensaciją buvusiai 
Sovietų Sąjungai, tuo pačiu ir 
tuometinei Lietuvai.

Todėl dabar Vokietijos atsto
vai sutinka kalbėti tik apie 
kompensacijas tiesiogiai nuo vo
kiečių okupacijos nukentėju
siems žmonėms.

„Kompensacijos gali tikėtis 
tik buvę paimti į Vokietijos ar
miją, išvežti į ten darbams ar į 
kalėjimus žmonės”, sakė Stun
gurys. „Išmokėti kompensaci
jas žadama tik patiems nuken
tėjusiems, o ne jų artimiesiems. 
Mes pasiūlėme kolektyvinę 
kompensaciją — kad Vokietija 
skirtų tuos pinigus kokiam nors 
pensionui ar gydymo įstaigai 
statyti Lietuvoje. Tačiau tam 
nepritarė mūsų ministerijos, 
kurių atstovai mano, jog gy
dymo įstaigų šalyje pakanka, o 
tikslingiau pinigus skirti nu
kentėjusiems asmenims šelpti”.

Pasak S.Stungurio, Vokietijos 
atstovai tartis dėl kompensacijų 
į Lietuvą atvyksta rugsėjo 12 
dieną. „Preliminariai Lietuvai 
žadama skirti 2 milijonus Vo
kietijos markių. Mūsų duomeni
mis, šiuo metu šalyje gyvena 
apie tūkstantis tiesiogiai nuo 
Vokietijos okupacijos nukentė
jusių žmonių. Tad parama jiems 
turėtų būti apčiuopiama”.

Suvalkiečių draugijos „Suval
kija”, kuri jungia 1941 irt iš 
Suvalkų krašto ištremtus žmo

Žemės savininkai buvo 
raginami pasipriešinti

Vilnius, rugsėjo 11d. (LR) — 
I steigiamąjį Alytaus apskrities 
Lietuvos Žemės Savininkų Są
jungos tarybos posėdį atvykęs 
sąjungos pirmininko pavaduo
tojas Rimantas Liakas sakė, jog 
sąjungos veikla yra reikalinga
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Lietuva ir Latvija
tęsia jūros dalybą
Vilnius, rugsėjo 15 d. (AGEP) 

— Lietuvos ir Latvijos užsienio 
reikalų ministrai susitarė, kaip 
dalysis ginčijamą teritoriją 
Baltijos jūroje, rugsėjo 15 d. pra
nešė Lietuvos užsienio reikalų 
ministerija.

Kaip rašo „Lietuvos rytas”, 
ministrų Povilo Gylio ir Valdžio 
Birkavs vadovaujamos delegaci
jos rugsėjo 14 d. Rygoje sutarė 
dėl pagrindinių politinių ir tei
sinių principų, kuriais remian
tis, bus sprendžiamas Lietuvos 
ir Latvijos ginčas dėl kontinen
tinio šelfo ir ekonominės zonos 
jūroje. Lietuvos ir Latvijos ne
sutarimai dėl ekonominės zonos 
Baltijos jūroje, per kuriuos 
neapsieita ir be griežtų Lietuvos 
protesto notų, trunka jau ke
lerius metus.

Viena svarbiausių nesutarimo 
priežasčių yra naftos telkinys 
Baltijos jūros šelfe, į kurį 
pretenduoja abi valstybės.

nes, pirmininkė B. Kižienė siū
lė, kad ir ši draugija gautų ko
kią nors kompensaciją savo 
veiklai vystyti. Seimo užsienio 
reikalų komiteto pirmininkas
K. Bobelis pritarė šiam siūly
mui.

Nemaža dalis iš maždaug šim
to į susitikimą atėjusių mari
jampoliečių domėjosi, kada 
užsienio lietuviams bus grą
žintą pilietybė ir anksčiau 
turėta nuosavybė. Pasak K. 
Bobelio, yra projektų, kad pi
lietybės galėtų tikėtis ir iki 
1940 m. iš Lietuvos pasitraukę 
lietuviai.

„Turto grąžinimo problema 
dabar itin komplikuota”, sakė 
K. Bobelis. „Aš pats dar 1991 m. 
atgavau savo tėvui priklausiusį 
namą Kaune, kur ir gimiau, ta
čiau to namo neturiu iki šiol — 
įvairios procedūros, popierių 
tvarkymai tęsiasi be galo”.

Kompensacijomis už žemę do
mėjęsi marijampoliečiai iš S. 
Stungurio sužinojo, kad iš viso 
tam reikia 559 milijonų litų, o 
šiems metams skirta vos 5 mili
jonai.

„Kitąmet šiam tikslui bus 
prašoma 50 milijonų litų, tačiau 
aišku, kad šis procesas truks il
gai”, sakė vyriausybės patarė
jas.

Svečiai informavo, jog ruo
šiami Pensijų įstatymo patai
symai. Anot K. Bobelio, „negali 
likti tokių dalykų, kad prie 
senatvės pensijos pridedama 
kompensacija buvusiems trem
tiniams — tai skirtingos iš
mokos”.

Pasak Seimo nario, Jungtinė
se Amerikos Valstijose ir kitose 
Vakarų šalyse apskritai jokių 
kompensacijų beveik nėra, 
išskyrus atvejus, kai įvyksta 
žemės drebėjimai, potvyniai ir 
panašiai. „Ten žmonės gauna 
didelę algą, o dabartinė padėtis 
Lietuvoje — posovietinis pali
kimas”, sakė Seimo Užsienio 
reikalų komiteto pirmininkas 
Kazys Bobelis.

tam, kad būtų sustabdytos tik
riesiems žemės savininkams įr 
jų įpėdiniams priklausančios 
žemės nepaliaujamos vagystės, 
rašo Aldona Zinkevičiūtė „Lie
tuvos ryte’\

Pasak R. Liako, žemė nėra 
valstybės, ji yra savininkų, tad 
ir turi būti jiems grąžinta, o 
paskui jau iš jų gali būti 
perkama arba nuomojama.

Žemės Savininkų Sąjungos 
pirmininko pavaduotojas, kon
fliktą tarp jų sąjungos ir val
džios pavadinęs aukščiausiojo 
lygio konfliktu, sakė, kad jį 
išspręsti būtų galima sustab
džius Lietuvoje žemės reformą, 
nes, anot jo, dabar vykdomos 
žemės reformos tikslas tėra 
vienas — užgrobti svetimą 
žemę. į posėdį susirinkusius 
žmones R. Liakas ragino akty
viau priešintis neteisybėms, 
kurias patiria žemės savininkai. 
Nesulaukę atsakymų į savo pra
šymus, žmonės turėtų kreiptis 
į teismą.

Alytaus apskrities žemės ūkio 
departamento direktorius 
Aivaras Vyšniauskas sakė, kad 
keliami reikalavimai labai 
kategoriški. Anot jo, šimta
procentinė restitucija, kokios 
reikalauja žemės savininkai, 
yra neįmanoma, nes situacija 
per 50 metų gerokai pasikeitė.
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Bosnijos vyriausybės kariai pirmadienį džiaugiasi, paėmę į šiaurvakarius nuo Sarajevo esantį 
miestą Sanski Most. Tačiau antradienį Bosnijos ir Kroatijos įgaliotiniai pažadėjo nepulti serbų 
apgyvento Banja Luką miesto, naudojantis savo stipria pozicija. Bijoma, kad jei būtų užpultas 
šis miestas, į kurį Bosnijos daliniams ir kroatams užkariavus jų apgyventas teritorijas pabėgo 
100,000 serbų, nenutrūktų taikos derybos ir neateitų Bosnijos serbams į pagalbą Serbijos 
kariuomenė, išsigandus, kad taikos derybomis nebegaus autonominės Bosnijos serbų respublikos 
Bosnijos sudėtyje.

JAV gynybos vadovo vizitas 
vėl atidėtas

Vilnius, rugsėjo 18 d. (BNS) 
— JAV gynybos sekretorius 
William Perry nepakeitė savo 
nuostatos aplankyti Baltijos 
valstybes, pranešė Lietuvos 
Krašto apsaugos ministerijos 
Tarptautinių santykių depar
tamento direktorius Povilas 
Malakauskas. „Šio įtakingo 
politiko vizitas atidėtas vė
lesniam laikui; jo laukiama lap
kričio mėnesio vidury”, pasakė 
Malakauskas.

JAV gynybos sekretorius pra
dėjo kelionę Europoje rugsėjo 15 
dieną. Jis aplankys „Partne
rystės vardan taikos” nares- 
valstybes Slovėniją, Čekiją, 
Slovakiją ir Vengriją, ir taip pat 
NATO nares Vokietiją ir Italiją.

Seime ieškoma kaip
sustiprinti

Vilnius, rugsėjo 18 d. (Elta) — 
Seimo Agrarinio komiteto pir
mininkas Mykolas Pronckus 
mano, kad vyriausybė ir pavie
niai žemės ūkio įmonių vadovai 
nepakankamai aktyviai ieško 
ryšių su kitų šalių rinkomis, 
tačiau pirmadienį spaudos kon
ferencijoje parlamentaras pa
reiškė nesutinkąs su Lietuvos 
vadovų siekiu įsijungti į Bendrą 
susitarimą dėl Tarifų ir Preky
bos (angliškais inicialais — 
GATT). Remdamasis užsienio 
šalių patirtimi, M. Pronckus 
pastebėjo, kad toks susitarimas 
žlugdo žemės ūkį.

Pasak M. Pronckaus, kompen
sacijoms už Lietuvos piliečiams

Lileikis turės
Bostonas, rugsėjo 19 d. (AP) 

— JAV Federalinio teismo tei
sėjas pasakė, kad Aleksandras 
Lileikis, kaltinamas kolabo
ravimu su naciais II Pasaulinio 
karo metu, negalės naudotis 
JAV Konstitucijos 5-ja pataisa, 
pagal kurią kaltinamasis nepri
valo atsakinėti į teismo klau
simus, kurių atsakymai gali jį 
inkriminuoti. JAV Federali- 
niame teisme svarstomoje byloje 
siekiama atimti A. Lileikio JAV 
pilietybę.

JAV valdžios pateiktame ieš
kinyje taip pat siekiama 81-metį 
A. Lileikį deportuoti į Lietuvą.

JAV distrikto teisėjas Richard

Lietuvos Krašto apsaugos mi
nisterija pirmą kartą pranešė, 
apie JAV gynybos sekretoriaus 
apsilankymą Baltijos šalyse 
pavasarį. Tas vizitas, kuris buvo 
vertinamas kaip ligšiol svar
biausias įvykis Lietuvos ir JAV 
gynybos bendradarbiavimo rai
doje, buvo numatytas birželio 
pabaigai.

Vėliau buvo pranešta, kad 
JAV Gynybos departamento va
dovas atvyks vasaros pabaigoje, 
ir Walt Slocombe, pavaduojan
tis JAV gynybos sekretorius 
politiniams reikalams, lankėsi 
Lietuvoje birželio 23 dieną.

Rugpjūčio mėnesį paaiškėjo, 
kad sekretoriaus Perry vizitas 
bus atidėtas, ir dabar jau pra-

žemės ūkį
negrąžintą žemę išmokėti reikia 
559 milijonų litų, o kol kas skir
ta tik 10 milijonų litų. Seimo 
Agrarinis komitetas siūlys, kad 
parlamentas kitų metų biudžete 
skirtų lėšų, kurios būtų išmo
kėtos kaip kompensacijos žemę 
atgauti siekiantiems Lietuvos 
piliečiams, kalbėjo komiteto va
dovas.

Kaip tvirtino M. Pronckus, 
Agrarinis komitetas siūlys 
Seimui tam tikslui skirti apie 
šimtą milijonų litų. Jeigu ši 
suma bus patvirtinta, žemės 
grąžinimo klausimai bus spren
džiami greičiau, žadėjo parla
mentaras.

teisme liudyti
J. Stearns taip pat nustatė, kad 
federaliniai prokurorai turės 
įrodyti, kad jie neveikia Lie
tuvos valdžios nurodymu, ieško
dami parodymų, kurie galėtų 
būti panaudoti prieš Lileikį, jei 
jis būtų deportuotas ir Lietuvoje 
teisiamas už karo nusikaltimus.

JAV valstybinis advokatas 
Donald K. Stern pareiškė, jog 
nėra jokio ryšio tarp JAV 
valdžios byloje ir Lietuvos 
valdžios plano teisti Lileikį, jei 
jis būtų deportuotas. JAV bylo
je teigiama, kad Lileikis tapo 
Amerikos piliečiu, nuslėpęs tai, 
kad II Pasaulinio karo metu jis 
pasirašinėjo žudymui numaty-

nešta, kad jis įvyks lapkričio 
mėnesį.

„Ši padėtis man neatrodo 
keistai”, BNS korespondentui 
pasakė Povilas Malakauskas. 
Jis sakė, kad sekretoriaus Perry 
planai aplankyti Baltijos šalis 
buvo tik provizoriniai, tad 
nebuvo priežasties įsižeisti dėl 
planų pasikeitimo. Anto jo, to
kie dalykai dažnai įvyksta, pla
nuojant aukštų valdžios 
pareigūnų vizitus.

Malakauskas labai pozityviai 
pasisakė apie gynybinį bendra
darbiavimą tarp Lietuvos ir 
JAV. Prieš metus Pentagone 
buvo pasirašyta Lietuvos ir 
Amerikos sutartis. Lietuvos 
kariuomenei yra teikiama ma
terialinė pagalba ir jos karinis 
personalas treniruotėms at
vyksta į JAV.

Lietuvos Banko
atsargos didėja

Lietuvos Banko oficialiosios 
atsargos liepos mėnesį padidėjo 
septyniasdešimt vienu milijonu 
dolerių, ir panašiai padidėjo 
konvertuojamų užsienio valiutų 
suma, praneša Lietuvos Ban
kas. Liepos pabaigoje Lietuvos 
Banko oficialiosios atsargos 
buvo vertinamos 680 milijono 
dolerių, o konvertuojamos už
sienio valiutos atsargos — 604 
milijonai dolerių.

Atsargos liepos mėnesį pa
didėjo daugiausia šiais metais. 
Kovo mėnesį jos išaugo beveik 
14 milijonų dol., balandžio — 
12.5 milijonų, gegužės — 8.2 
milijonų, o birželio — 15.8 mili
jono dolerių. Sausio ir vasario 
mėnesį oficialiosios Lietuvos 
Banko atsargos mažėjo.

Lietuvos Banko oficialiąsias 
atsargas sudaro užsienio va
liuta, saugoma užsienio ban
kuose, auksas ir Tarptautinio 
Valiutos Fondo specialių sko
linimo teisių (SST) lėšos. 
Birželio mėnesį 89% oficialiųjų 
atsargų sudarė konvertuojamos 
užsienio valiutos, 9% — auksas 
ir 2% — SST lėšos. Aukso vertė 
JAV doleriais liepos mėnesį buvo 
62 milijonai dolerių, o SST lėšų 
vertė — 13.8 milijonų dolerių.

tų Vilniaus žydų sąrašus.
Anot Stern, JAV Teisingumo 

departamento Specialiųjų Tyri
mų Raštinė (angliškai trumpi
nama OSI) jau daugelį metų ti
ria Lileikio bylą ir neturi jokio 
intereso remti Lietuvos valdžios 
nusistatymą jo atžvilgiu.

Lietuvos prezidentas lankėsi 
Rumunijoje ir Turkijoje

Vilnius, rugsėjo 19 d. (Elta) — 
Rugsėjo 19 d. baigėsi Lietuvos 
prezidento Algirdo Brazausko 
oficialus vizitas Rumunijoje.
♦ A. Brazauskas žurnalistams 
sakė, kad pokalbyje su Rumuni
jos prezidentu Ion Iliescu jis ap
tarė šalių galimybes ir pas
tangas greičiau integruotis į 
Europos struktūras, tarp jų ir į 
NATO. „Mes, socializmo siste
mos palikuonys, turime derinti 
savo žingsnius šiame sunkiame 
kelyje”, pabrėžė A. Brazauskas.

Pirmadienį po pietų Lietuvos 
prezidentas susitiko su Rumu
nijos ministru pirmininku Ni- 
colae Vaecaeroiu. Pokalbio 
metu iš esmės susitarta dėl 
papildomų tranzito transporto 
kvotų, dėl įvežamų prekių dvi
gubo apmokestinimo išvengimo 
ir dėl galimo bevizio režimo įve
dimo.

Antradienį Lietuvos preziden

Lietuvoje minima Čiurlionio 
sukaktis

Vilnius, rugsėjo 19 d. (Elta) — 
Rugsėjo 22 d. sukanka 120 me
tų, kai gimė pasaulinio garso 
lietuvių kompozitorius ir daili
ninkas Mikalojus Konstantinas 
Čiurlionis. Ši sukaktis Lietuvo
je minima valstybės mastu, 
pagal specialią jubiliejinių 
renginių programą. Kaip žino
ma, 1995 metus Lietuvos Sei
mas yra paskelbęs Mikalojaus 
Konstantino Čiurlionio metais.

Rugsėjo 22 d. valstybinis M.K. 
Čiurlionio 120-ųjų gimimo 
metinių minėjimas - koncertas
vyks Vilniaus Operos ir baleto 
teatre. Jame pirmąjį kartą bus 
atlikta kompozitoriaus uvertiū
ra „Kęstutis”, skambės jo 
preliudai, simfoninė poema „Jū
ra”. Į susirinkusiuosius kreipsis

Centro Sąjunga vėl
išrinko Ozolą

Vilnius, rugsėjo 18 d. (Elta) — 
Lietuvos Centro Sąjungos pir
mininku vėl buvo išrinktas 
buvęs jos pirmininkas Romual
das Ozolas. Komentuodamas 
savo perrinkimą sąjungos suva
žiavime, kuris vyko Vilniuje 
rugsėjo 16-17 dienomis, Romu
aldas Ozolas pareiškė: „Su
važiavimas buvo pernelyg tech
niškas, daugiau užsiėmė organi
zacinėmis nei politinėmis prob
lemomis. Dėl to jis reikalauja 
savotiškos tąsos”.

Sekmadienį Centro Sąjungos 
valdybos pirmininku buvo iš
rinktas Egidijus Bičkauskas. 
Taip pat buvo išrinkti sąjungos 
tarybos bei valdybos nariai ir 
revizijos bei etikos komisijos. 

Ukrainoje padaugėjo
savižudžių

Lvovas, rugsėjo 12 d. (Elta) — 
Pastaraisiais metais savižudy
bių skaičius Ukrainoje išaugo 
beveik dvigubai. Šimtui' 
tūkstančių gyventojų dabar 
tenka 25 savižudybės, pranešė 
Ukrainos sveikatos apsaugos 
ministerijos vyriausias psi
chiatras Anatolij Čiuprikov 
Odesoje įvykusiame tarptau
tiniame simpoziume.

Kaimo vietovėse žudomasi 
dvigubai dažniau negu mies
tuose. Pagrindinės priežastys, 
skatinančios žmones žengti 
lemtingą žingsnį, yra fizinės ir 
emocinės perkrovos, ekonomi
kos krizė, politinis nestabi
lumas, sunkios gyvenimo sąly
gos, nesutarimai šeimoje.
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tas pradėjo oficialų vizitą Tur
kijoje. Po oficialios sutikimo ce
remonijos Ankaroje, Lietuvos ir 
Turkijos prezidentai A. Bra
zauskas ir Suleiman Demirel 
kalbėjosi dviese.

Tuo pat metu įvyko šalių 
delegacijų susitikimas. Jame 
aptartos tolesnės galimybės 
šalims bendradarbiauti ekono
mikos, kultūros ir socialinio 
gyvenimo srityse, pasirašytos 
sutartys dėl teisinės pagalbos 
bei kultūrinio bendradarbiavi
mo.

Susitarimą dėl kontaktų ir 
bendradarbiavimo karinėse 
mokymo, technikos ir mokslo 
srityse pasirašė Lietuvos krašto 
apsaugos ministras Linas Lin
kevičius. Turkija — septintoji 
NATO valstybė, su kuria Lietu
vos krašto apsaugos ministeri
ja pasirašė tokį susitarimą.

Lietuvos kultūros ministras 
Juozas Nekrošius, M.K. Čiur
lionio Draugijos pirmininkas 
Vytautas Landsbergis, profe
sorė Viktorija Daujotytė. Genia
liam kūrėjui dedikuotas eiles 
skaitys Valstybinės premijos 
laureatas, poetas Kazys Bra- 
dūnas.

Rugsėjo 22 d. Nacionalinėje 
filharmonijoje vyks tarptautinio 
M.K. Čiurlionio pianistų ir var
gonininkų konkurso atidarymo 
iškilmės. Dėl šio konkurso 
laureatų vardų varžysis dvide
šimties valstybių atlikėjai.

Neeilinei M.K. Čiurlionio 
gimimo sukakčiai skirti 
minėjimai, vakarai, koncertai, 
parodos rengiami ne tik Vilniu
je, bet ir Kaune, jo gimtinėje 
Varėnoje, jaunystės mieste 
Plungėje, Druskininkuose bei 
daugelyje kitų šalies miestų.

Rugsėjo 23 d. Kaune, M.K. 
Čiurlionio Dailės muziejuje 
prasidės tarptautinė konferen
cija „Tobulybės ilgesys”. Joje 
M.K. Čiurlionio kūrybos bruo
žus, jo idėjų poveikį XX amžiaus 
dailei bei kitas temas aptars 
Lietuvos, Italijos, Rusijos, 
Lenkijos ir Vokietijos moksli
ninkai.

M.K. Čiurlionio gimimo su
kaktis bus minima ne tik Lie
tuvoje, bet ir Lenkijoje, Rusijo
je, kitose šalyse.

— Lietuvos Bankas rugsėjo 
19 d. į apyvartą išleido proginę 
50 litų nominalo monetą, skirtą 
M.K. Čiurlionio gimimo 
120-osioms metinėms. Jos 
briaunoje žodžiai: „Pasaulis 
kaip didelė simfonija”. Ji nukal
ta iš aukščiausios prabos 
sidabro, jos skersmuo 34 mm., 
ji sveria 23.3 gramų. Šios 
monetos nukalta 10,000 viene- 
tų-

KALENDORIUS

Rugsėjo 21 d.: Šv. Matas, 
evangelistas; Mantautas, 
Geistautas, Vilkintė. 1850 m. 
gimė rašytojas Vincas Pietaris. 
1901 m. mirė poetas, dramatur
gas Pranas Vaičaitis.

Rugsėjo 22 d.: Tomas, 
Mauricijus, Digna, Kintautas, 
Virma. Pirmoji rudens diena. 
1875 m. gimė dailininkas, kom
pozitorius M. K. Čiurlionis. 
1921 m. Lietuva įstojo į Tautų 
Sąjungą. 1970 m. mirė Lietuvos 
prezidentas Aleksandras Stul
ginskis.

** *
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LIETUVIŲ TELKINIAI

DETROIT, MI
BALFO GEGUŽINĖ

BALFo 76 skyriaus gegužinė 
Šv. Antano parapijos patalpose 
vyko sekmadienį rugsėjo 17 d. 
Gražus būrys narių ir svečių 
suvažiavo smagiai praleisti 
sekmadienį ir paremti šių šalpos 
organizacijų. Šeimininkavo ren
ginių vadovė Ona Šadeikienė ir 
jos talkininkės, pagaminusios 
labai skanų maistą. Stipresniais 
gėrimais vaišino Pranciška Te- 
levičienė. Vertingų laimikių bi
lietus platino Lidija Mingelienė 
ir Elena Žebertavičienė. Dova 
nų skirstymų pravedė Matas 
Baukys. BALFo valdyba dėkoja 
visiems už atsilankymų ir para
mų - aukas, dovanas laimėjimų 
stalui, maistų ir darbų. Rengėjai 
ir dalyviai skirstėsi, džiaug
damiesi sėkmingai praėjusiu 
renginiu.

Regina Juškaitė

DIEVO APVAIZDOS 
PARAPIJOS 

ADMINISTRATORIAUS 
IŠLEISTUVĖS

Sekmadienį, spalio 1 dienų, 
tuoj po 10:30 v.r. šv. Mišių, 
Dievo Apvaizdos Kultūros cen
tre vyks išleistuvių pietūs 
dabartiniam Dievo Apvaizdos 
parapijos administratoriui kun. 
Dan Trapp. Visi parapijiečiai 
kviečiami pietuose dalyvauti. 
Pietus rengia Dievo Apvaizdos 
parapijos taryba, vadovaujama 
Jono Urbono.

ŽIŪRĖDAMI
VAIZDAJUOSTE

PASMAGURIAUKIT
BLYNAIS

Sekmadienį, spalio 7 dienų, 
Šv. Antano parapijos patalpose 
numatyti Lietuvos Vyčių pietūs 
atšaukiami. Vietoj pietų, Šv. 
Antano kavinės šeimininkės tų 
popietę keps ir pardavinės bly
nus. Bus rodoma vaizdajuostė iš 
V Pasaulio Lietuvių Sporto žai
dynių. Visuomenė kviečiama.

„LIETUVIŠKU MELODIJŲ” 
TRANSLIACIJOS

„Lietuviškų melodijų” radijo 
valandėlė, spalio mėnesį bus 
transliuojama antradieniais 
nuo 1 iki 5 vai. po pietų ir šeš
tadienio rytais nuo 8 vai. iki 9 
vai. iš radijo stoties WPON AM, 
banga 1460

Im

„ŠALTINIO” ŠOKĖJU 
REGISTRACIJA

„Šaltinio” tautinių šokių 
šokėju grupės nariu registraci
ja ir pirmoji repeticija vyks 
antradienį, rugsėjo 26 d., 7:30 
v v. Dievo Apvaizdos parapijos 
salėje. Kviečiami buvę nariai ir 
nauji šokėjai, norintieji daly
vauti vyresniųjų veteranų, arba 
naujai įkurtame jaunesnių veto 
ranų ratelyje. Prašoma nesivė 
luoti. „Šaltinio” studentų 
registracija priimama asmeniš
kai, telefonu. Informacijas

KUN. VALDAS VALDEMARAS — 
DIEVO APVAIZDOS PARAPIJOS 

KLEBONAS
Nuo spalio 2 d. Dievo Ap 

vaizdos lietuvių parapijos 
Detroite klebonu yra paskirtas 
kunigas Valdas Valdemaras, 
paskutinius šešerius metus dar
bavosi Kanadoje, Toronto arki 
vyskupijoje. Kun. Valdemaras 
gimęs Lietuvoje 1956 m. liepos 
6 d., Sadūnų kaime, Zarasų ra 
jone. 1981 m. gegužės 31 d. 
Kaune baigė kunigų se
minariją ir kunigu įšven 
tintas Panevėžio katedroje 
Lietuvoje darbavosi Panevėžio 
vyskupijoje: Rokiškyje — trejus 
metus vikaru. Pusantrų metų 
Biržuose vikaru ir Geidžiūnų 
klebonu, o nuo 1985 m. iki 1989 
m. Salaviečio ir Palėvenėlio kle
bonu.

1989 liepos mėn. atvyko į
Kanadą svečiuotis. Pakviestas
Kanados lietuvių Kunigų Vie 
nybės pasilikti Kanadoje, trejus 
metus darbavosi vikaru Missis 
saugoje — Lietuvių Kankinių 
parapijoje. Dvejus metus St. 
Patrick’s kanadiečių parapijoje 
ir nuo 1994 m. liepos mėn. iki 
dabar St. Wilfred’s kanadie 
čių-italų parapijoje vikaru 
Downsview, Toronto priemies
tyje.

Kun. Viktorui Kriščiūnevi 
čiui šį pavasarį painformavus, 
kad jis nuo liepos 1 d. išeinąs 
į pensiją, Detroito arkivysku
pas, kardinolas Adam Maida, 
buvo paskyręs mūsų parapijos 
klebonu amerikietį kun. Ralpb 
Quane, nemokantį lietuviškai. 
Parapijos tarybai pavyko per
kalbėti kardinolą Maidų, kad 
pakeistų savo sprendimų. Kar
dinolas sutiko. Su vyskupo 
Pauliaus Baltakio ir kitų 
kunigų talka pavyko surasti 
kunigų Valdų Valdemarą, kuris 
sutiko atvykti darbuotis mūsų 
parapijoje. Po porą mėnesių tru
kusio kunigų perkėlimo pro 
ceso, nuo spalio 2-ros, kun. 
Valdas Valdemaras yra paskir 
tas Dievo Apvaizdos lietuvių 
parapijos klebonu ir atvyksta į 
mūsų parapijų spalio 2 dienų.

Apie kun. Valdą Valdema
rą — Braukylą, jo kelių į kuni
gystę, KGB intrigas ir jo per-

sekiojimus, darbuojantis kunigu 
Lietuvoje, yra gana plačiai ap 
rašyta 1990 m. liepos mėn. lai 
duse „Tėviškės žiburiuose”. 
Taip pat jo pavardė minima, 
„Lietuvių Katalikų Kronikos” 
Nr. 55, 56, 60, 70, 71 ir 79, kur 
jis kaltinamas „...kam per pa
mokslus ragina tėvus vesti 
vaikus į bažnyčią, dalyvauti 
procesijose”...ir jam grasinama 
„...už tokių veiklų mes jį 
pasodinsime į kalėjimų...”.

Sveikiname kun. Valdą Vai 
demarų. Meldžiame Aukščiau
siąjį, kad jis laimintų Jį, mus ir 
mūsų parapijų, kad tas pasi
keitimas mūsų parapijoje bū
tų didesnei Aukščiausiojo 
garbei ir mūsų parapijos 
gerovei. Viliamės, kad Dievo 
Apvaizdos lietuvių parapija, 
kaip iki šiolei, dar ilgus metus 
bus mūsų ir Detroito lietuvių 
religinis ir lietuvybės išlaikymo 
centras.

Jonas Urbonas
Parapijos tarybos 

pirmininkas

Lietuvos Vyčių 82 jo seimo, Detroite vykusio š.m. rugpjūčio 9 13 d., dalyviai prie Sv. Antano 
lietuvių parapijos bažnyčios, tuo pat metu šventusios 75 metų sukaktį.

Jaunimas Illinois Lietuvių respublikonų lygos gegužinėje Lietuvių centre, Izrmonte, š.m. rugpjūčio
27 d.

teikia mokytoja V. Viskantienė, 
tel. 810-348-7479.

PATIKSLINIMAS

1995 m. rugpjūčio 17 d. 
pranešime apie Vytauto Augus
tino išleistuves St. Petersburge, 
Floridoje, „Draugo” korespon
dento Mečio straipsnyje yra keli 
netikslumai, kuriuos noriu pa
tikslinti:

1. Lietuvių kambarys, kurio 
įrengime daug pasidarbavo V. 
Augustinas, yra ne Kent uni
versitete, bet Wayne State uni
versitete, Detroite.

2. Kambarys buvo įrengtas ne 
prieš keliasdešimt, o prieš 17 
metų; jo iškilmingas atidarymas 
buvo 1978 m. vasario 16 d.

Jurgis Mikaila,
Lietuvių Kambariui įrengti 

Wavne State universitete 
komiteto pirmininkas

HOT SPRINGS, AR

Kun. Jonas Rusteika

KUN. JONAS RUSTEIKA 
JUBILIATAS

Kun. Jonas Rusteika š.m. 
rugpjūčio 24 d. šventė auksinį 
kunigystės jubiliejų. Iškilmingos 
Padėkos šv. Mišios buvo aukoja
mos Sacred Heart bažnyčioje, 
Hot Springs Village, Arkansas.

Platesnis straipsnis apie kun.
J. Rusteiką buvo išspausdintas 
„Draugo” š.m. rugsėjo 7 d. laido- vauti programai. Buvo sugiedoti 
je. Čia norime patikslinti minė- JAV ir Lietuvos himnai, o kun. 
tame straipsnyje pasitaikiusius J. Rusteika sukalbėjo maldų, 
netikslumus. Paskaitėlę šventės tema skaitė

Nuotr. Vyt. Jasinevičiaus

Kun. Jonas Rusteika 1919 m. Maryte Rudienė. Meninė prog-
birželio 19 d. gimė pietiniame 
Bostone. Rusteikų šeima pri
klausė Šv. Petro parapijai So. 
Bostone (ne Brocktone, kaip 
buvo rašyta), kurios bažnyčioje 
Jonukas nuo 7 metų tarnavo šv. 
Mišioms ir mokėsi parapijinėje 
mokykloje. Baigęs teologijos 
mokslus, 1945 m. rugpjūčio 24 
d. savo gimtojoje parapijoje, Šv. 
Petro bažnyčioje, So. Bostone, 
buvo įšventintas kunigu, o to 
pat mėnesio 26 d. ten laikė pri
micijas.

Išėjęs į pensijų, ir apsigyvenęs 
Hot Springs Village, jis kiek
vieno mėnesio paskutinį sekma
dienį atvyksta į Hot Springs 
vietos lietuviams laikyti šv. 
Mišias jų gimtąja kalba.

Ilgiausių metų kun. Jonui 
Rusteikai!

- IR

TAUTOS ŠVENTĖ

Mūsų gyvenvietėje Tautos 
šventę šventėme rugsėjo 10 d. 
To ryto radijo „Leiskit į 
Tėvynę” laidoje dalis programos 
buvo skirta Vytauto Didžiojo 
pagerbimui. Iškilmingas šv. 
Mišias aukojo kun. Jonas B. 
Rusteika, savo pamoksle nu
šviesdamas religinę ir tautinę 
šventės reikšmę. Vėliavnešiai 
buvo Algis Dumbrys ir Vaidutis 
Mazuraitis, palydovės — Kastu
tė Rožėnienė ir Genovaitė Šim
kutė (viešnia iš Lietuvos), 
pasipuošusiuos tautiniais dra
bužiais. Šv. Rašto skaitytoja 
Marytė Rudienė taip pat vilkėjo 
tautiniais drabužiais, o altorius 
buvo papuoštas mūsų tautinių 
spalvų gėlėmis. Mišių aukų 
nešė Rima Jucienė ir Marytė 
Sadauskaitė. Buvo giedamos 
lietuviškos giesmės, o laike šv. 
Komunijos Marija ir Algis 
Dumbriai gražiai giedojo „Avė 
Maria”.

Po pamaldų vienuolyno mo
kyklos salėje Stepas Ingaunis, 
Lietuvių Bendruomenės vardu, 
pradėjo minėjimų, pakviesda
mas Salomėją Šmaižienę vado-

ramos dalis prasidė jo Marijos ir 

Algio Dumbrių duetu, atliekant 

tris dainas — „Neišeik tu is 

sodžiaus”, „Motinėlė” ir 

„Klaipėda”. Vyrų kvartetas — 

Algis Dumbrys, Jonas Miežins- 

kas, Pranas Radis ir Napoleonas 

Sabaliūnas padainavo laudies 

dainų „Šėriau žirgelį”. „Jur

barkiečių himnų” atliko Regina 

fir Napoleonas Sabaliūnai. Po to 

mišrus dainos vienetas, vado

vaujamas R. Sabaliūnienės, pa

dainavo penkias dainas, sma

giai nuskambėjusias. Dainos 

vienete, be minėtų duetų ir 

kvarteto dainininkų, dar da

lyvauja Liucija Gudelienė, Fe- 
licita Dimgailienė, Rima Ju

cienė ir Ona Tamošauskienė. 

Baigiant programų scenoje, visi 

buvo pakviesti sugiedoti „Lietu

va brangi”.

Po gausių suneštinių vaišių, 

dideliame televizijos ekrane 

buvo parodyta vaizdajuostė, 

kurioje matėme dalį koncerto, 

skirto Algimanto Raudonikio 

kūrybai, vykusio Vilniaus 

operos ir baleto teatre, dainuo

jant įvairiems solistams su 

Lietuvos televizijos ir radijo 

orkestru.

Nors mūsų lietuvių telkinys 

nedidelis ir daugelio pečius 

slegia didoka metų našta, dar 

vis sugebame savo jėgomis 

atlikti minėjimus, susiburti, 

bendrai švęsti mums brangias 

šventes, kurios mus sieja su 

Tėvyne Lietuva.

Salomėja Šmaižienė

l PAGALBĄ VARGŠAMS
Utenos rajono savivaldybes 

iniciatyva buvo atidarytas lab

daros centras. I jį su specialiais 

savivaldybės Socialinės rūpybos 

ir slaugos skyriaus siuntimais 

pagalbos ateis tie, kuriems ji 

reikalingiausia.

Tai visiškai atskiras nuo „Ca 

rito” Invalidų draugijos centras, 

kurio resursai sukaupti iš vil 

tos gyventojų paaukotų drabu 

žiu bei daiktu. Planuojama 

skelbti išvažiuojamąsias dienas 

į atskirus rajono vietovės garny 

binius kolektyvus, kad žrno 

nėms būtų patogiau užsiimti 

abdara.
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nesiunčiami Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš 
jo mokestį, pažymima, iki kada yra užsimokėjęs

DRAUGO prenumerata mokama iš anksto

metams Vi metų 3 mėn.
JAV................................ $95 00 $55.00 $35.00
Kanadoje ir kitur........ .(U.S.) $110.00 $60.00 $40.00
Tik šeštadienio laida:
JAV ............................. $55 00 $40.00 $30 00
Kanadoje ir kitur . . . . . .(U.S.) $60.00 $45.00 $35.00
Užsakant į Lietuvą
(Air cargo).................... $100.00 $55.00
Tik šeštadienio laida . $55.00
Užsakant į užsmnį
oro paštu $500 00 $250.000
Tik šeštadienio laida $160.00 $85.00

Vyriausia redaktorė Danutė Bindokienė 
Administratorius Pijus Stončius

Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis, MIC
• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki.4:30, šeštadieniais 
nedirba.
• Redakcija už skelbimų turinį 
neatsako. Skelbimų kainos pri
siunčiamos, gavus prašymą ką 
nors skelbti.

• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba.
• Redakcija straipsnius taiso 
savo nuožiūra. Nesunaudotų 
straipsnių nesaugo. Prašome 
siunčiant pasilikti kopiją.

Algis Zaparackas, „Lietuviškų melodijų” radijo programos vedėjas VPLS 
žaidynių uždaryme, Kaune, įrašo pasikalbėjimą su prof. Vytautu 
Landsbergiu.

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

Pirmas apyl su Northwestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą Pacientai priimam, 
absoliučiai punktualiai Susitarimui 
(kalbėt angliškai) tai. 708-422-8263

• Kaune po ilgesnės per
traukos — Išsivadavimo dienos 
proga, išleistas naujas Sąjūdžio 
Kauno tarybos laikraščio 
„Kauno aidas” numeris.
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DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBF - akių ligos

3900 W 95 St. Tel. (708) 422-0101
Valandos pagal susdari'mą

Pm;l 3 v p p 7vv anVd 12 30-3 v p p 
treėd uždaryta kelvd ’-3vpp 

penkt t šeštd 9 v r 12 v p p

Cerdlac Dlagnoala, Ltd.
6132 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60629
Tel. 312-436-7700 

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

širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą

6132 S Kodzle Avė . Chicago 
(312| 778 6969 irt,h (312) 489 4441

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS

GYDO ODOS AUGLIUS ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLE TUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINE chirurgija

LINAS A. SIDRYS, M.D. 
Ophtalmologas/Akių Chirurgas

9830 S. Rldgaland Avė.
Chicago Rldge, IL 60415 

706-636-6622
4140 W. 63rd St.

312-735-7700

DR. JOVITA KERELIS
Dantų Gydyto|a

3315 W 55th Si . Chicago IL
Tel. (312) 476 2112

9525 S 79lh Avė Hickory Kilis IL
Tel. (708) 598 8101
Vai pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Roberte Rd., Hickory Hllla, IL
1 mylia | vakarus nuo Harlem Avė

Tel. (708) 598 4055
Valandos pagal susitarimą

Tel kabineto Ir buto: (708)652 4159
DR. P. KISIELIUS

. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So 501h Avė.. Cicero

Kasdien 1 iki 8 v v 
išskyrus Ireč Šeši ,2 iki 4 vai p p

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija
172 Schlller St., Elmhurat, IL 60126

708 941 2609
Valandos pagal susitarimą

Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834>-1120

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kedzie

Vai anlr 2-4 v p p ir kelv 2-5 v p p 
Sešid paqal susitarimą

Vizitai apmokami Medicare
Kabineto tel. (312) 776 2880 

Namų 708 448 5545
Priklaus'o Holy Cross ir

Palos Community ligoninėms

EDMUNDAS VIŽINAS, MD, S.C
Specialybė Vidaus ligų gydyloias

Kalbame lietuviškai
6165 S Archer Ava. (prie Aur.tm) 

Valandos pagal susitanmą
Tai. (312) 585 7755

SURENDER LAL, MD
Specialybė Vidaus liqos

7722 S Ked/ie, Chicago, IL 60652 
Tel. 312 434 2123

Holy Cross Physlclan Center 
6084 S. Archer, Chicago, IL 60638 

Tel 312 884 4155
Valandos pagal susitarimą

ARAS ŽLIOBA. M D
AKIŲ CHIRURGIJA 

' AKIŲ LIGOS
Good Samarltan Medictl Center- 

Napervllla Campua
1020 E Ogdan Ava., Sulte 310, 

Napervllle IL 60563
Tai. 708 527 0090

Valandos pagal susitarimą

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

KARDIOLOGAS ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kad/la Avo., 
Chicago, III 60652
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LIETUVOJE VIS 
TOKIOS PAČIOS 

BĖDOS
IGNAS MEDŽIUKAS
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Šių metų vasarų vėl lankiausi 
Lietuvoje. Sekiau spaudų, tele
vizijų, kalbėjausi su žmonėmis. 
Man grįžus į JAV, pažįstami su
tikę klausinėja, ar tenai gy
venimas keičiasi į gerųjų pu
sę. Nors paskutiniuoju metu 
Lietuvos valdžios vyrai tvirtina, 
kad ekonominio gyvenimo padė
tis nusistovėjo ir net rodo žymių, 
jog eina geryn, bet įš tikrųjų 
faktai ir duomenys kitaip nusa
ko. Senovės romėnų pavartotas 
posakis „Salus rei publicae su- 
prema lex esto” (valstybės 
gerovė tebūna aukščiausias 
įstatymas) tinka ir mūsų lai
kams. Šiuo posakiu nusakoma, 
kad paskirų asmenų interesai 
turi nusilenkti visuomenės in
teresams, kad valdantieji turi 
kreipti dėmesį į tautos reikalus, 
kad tuo būdu būtų patenkinti 
kuo didesnio piliečių skaičiaus 
poreikiai. Todėl netenka stebė
tis, kad šiuo metu Lietuvos vi
suomenėje jaučiamas nusivyli
mas ir apatija. Siekdami aukštų 
pozicijų, kandidatai prižada rū
pintis visuomenės gerove, bet, 
vos pripuolę prie „valdžios 
lovio”, pažadus pamiršta ir 
stengiasi pirmiausia apsirūpinti 

patys, nesiskaitydami su jokio
mis etikos ar doros taisyklėmis 
bei dėsniais . Dėmesio Vertas 
Seimo atstovo R. Ozolo mestas 
aštrus kaltinimas ministrui pir
mininkui A. Šleževičiui, „dėl 
nusikaltimų valstybei ir tau
tai”, už kuriuos pakaktų įrody
mų, kad „būtų uždėti antran
kiai vyriausybės vadui”.

Pastebimi kontrastai
Lietuvoje šiuo metu pastebi

/■

Gedulo ir Vilties dieną Kauno geležinkelio stotyje lietuviai prisiminė, kad 1940 m. iš čia 
gyvuliniais vagonais buvo vežami į Sibirą žmonės. Nuotr. Prano Abelkio

mas didelis kontrastas: iš vienos 
pusės matome važinėjančius 
brangiomis užsieninėmis mašino
mis, besivaišinančius aukštos 
klasės restoranuose, iš kitos 
pusės — varguolius, vos apsigi
nančius nuo bado. Mažiausias 
darbo užmokestis liepos mėn. 
Lietuvoje buvo 37 dol., Estijoje 
— 40,48 dol., Latvijoje — 59,58 
dol. Statistikos departamento 
duomenimis, infliacija tą mėne
sį Lietuvoje siekė 2,7 proc., Esti
joje — 1,7 proc., Latvijoje — 0,3 
procento. Per vienerius metus, 
nuo 1994 m. liepos mėn. iki 
1995 m. liepos mėn. infliacija 
Lietuvoje pasiekė 38,5 proc., Es
tijoje — 27,8 proc., Latvijoje — 
25,4 proc. Pensininkų pajamos, 
palyginus su 1990 m., sumažė
jo daugiau kaip du kartus. 
Imant dėmesin brangstančius 
komunalinius patarnavimus, 
artėjant šalto oro sezonui, 
daugeliui kyla susirūpinimas, 
kaip subalansuoti šeimos biu
džetą. Vilniaus mero A. Vidūno 
pareiškimu, Vilniuje gyvena 75 
proc. socialiai remtinų žmonių.

Didelių nuostolių gyvento
jams padarė santaupų praradi
mas. Tai ypač palietė senus 
žmones, kurie taupė senatvės 
negalioms apnikus ar laidotu
vėms. Kita didelė nelaimė — 
bankų per maža priežiūra, dėl 
ko daugelis jų bankrutavo, nusi
nešdami indėlininkų pinigus. 

_f}etgi pinigai negali sunykti. 
Kažkas tuo pasinaudojo ir tapo 
turtingas!

Nusikaltimai auga

Nusikaltimai plinta. Vidaus 
reikalų ministerijos pateikta

statistika rodo, kad šiemet per 
7 mėnesius užregistruota 34,990 
nusikaltimų, taigi 4,685 nusi
kaltimais, arba 15,5 procentais, 
daugiau negu praėjusiais me
tais per tą patį laikotarpį. Kas
dien buvo įregistruojama vidu
tiniškai po 165 nusikaltimus, iš 
kurių beveik 26 sunkūs (praėju
siais metais — po 143 ir 24). 
Nusikaltimų skaičius 10,000 gy
ventojų padidėjo nuo 81,1 iki 
94,1 nusikaltimo. Daugiausia 
nusikaltimų užregistruota Vil
niaus mieste, Pasvalio, Vil
niaus, Panevėžio, Kauno ra
jonuose. Mažiausia Švenčionių, 
Prienų ir Trakų rajonuose.

Sunkių nusikaltimų padaugė
jo nuo 4,147 iki 4,865, arba 17,3 
proc. Žymus užregistruotų va
gysčių stambiu mastu padidėji
mas, ypač liepos mėnesį. Šiemet 
dvigubai (nuo 170 iki 352) pa
daugėjo turto sunaikinimo ar 
sužalojimo atvejų, iš kurių 
daugiau kaip pusė padegimai 
(pernai 67%).

Chuliganizmo atvejų skaičius 
išaugo 51,8 proc. Kasdien užre
gistruojama vidutiniškai 6-7 
chuliganizmo atvejai (pernai 4).

Užregistruoti 269 tyčiniai nu
žudymai, taigi 13 daugiau negu 
praėjusiais metais.

Automobilių vagysčių padau
gėjo 12,7 proc. Sumažėjo vagys
čių iš parduotuvių (-62,3 proc.), 
taip pat gyvulių vagysčių (-31,1 
proc.).

Vagiama per akis, labai įžū
liai. „Respublikos” Nr. 188 
rašoma, kad privatizuota 
„Ūlos” dirbinių gamykla, ku
rios direk. R. Brilinkevičius 
didžiules sumas pinigų, valiuta 
ir litais be jokių formalių kasos 
dokumentų paimdavo iš Komer
cijos ir kredito banko, tik 
pateikęs pasą. Revizoriai nusta
tė, kad pinigai į kasą iš jo 
kišenės nepateko. Ir daugiau 
panašių machinacijų padaryta. 
Tad nieko nuostabaus, kad prieš

tai gražiai klestėjusi „Ūlos” 
gamykla turi didelių nuostolių. 
Dar daugiau, „Ūla” sudarė su
tartį su Kaune registruota UAB 
„Snita”, kuriai „Ūla” pervedė 
600 tūkstančių litų neva už 
įrengimus, kuriuos „Snita” 
turėjo atvežti iki 1993 m. rug
sėjo 20 d. Deja, tų įrengimų 
niekas nematė iki šiol. Pinigai 
taip pat negrąžinti. Medžiagų 
sandėliai ištuštėjo. Darbininkai 
priversti dirbti už mažą atlygi
nimą ir tas neišmokamas. Įmo
nė skolinga savo žmonėms 90 
tūkstančių litų. Panašiai vyksta 
ir kitose įmonėse.

Pagaliau tokį piktnaudžiavi
mą pastebėjo ir prezidentas A. 
Brazauskas. Interviu, duotame 
Lietuvos radijui, jis nemažą 
kaltės dalį dėl indėlininkų ir 
kitų suktybių priskyrė teisėsau
gos institucijoms. Sakė susitin
kąs su Vidaus reikalų ministeri
jos prokuratūros vadovais, kurie 
įpareigoti kovoti su nusikalti
mais, tačiau efektyvaus darbo 
nėra. Pagaliau jis pareiškė, kad 
tokiems pareigūnams laikas ap
sispręsti. Jei jie nesugeba atlikti 
savo pareigų, privalo pasitrauk
ti arba turi būti pašalinti.

Valdininkai padeda 
nusikaltėliams

Bet ką norėti, kad nusikalti
mams būtų užkirstas kelias, jei 
pastatyti kovoti su ekonomi
niais nusikaltimais valdininkai 
patys susideda su nusikaltėliais 
ir dirba išvien. Rugpjūčio 18 d. 
Kauno klinikose buvo suimtas 
vyriausias ekonominės policijos 
komisariato šios rūšies nusikal
timams tirti komisaras inspek
torius S. Sipavičius. Jam pateik
tas kaltinimas, kad jis, laikinai 
eidamas šios tarnybos vadovo 
pareigas, veikdamas iš anksto 
susitarusių asmenų grupėje, ap
gaulingu būdu užvaldė valsty
bei priklausantį turtą (daugiau 
kaip 106 tonas spalvotųjų meta
lų). Taip pat apkaltintas, kad 
piktnaudžiavęs tarnybine 
padėtimi ir klastojęs dokumen
tus. Areštavus nusikaltimo ben
drininką D. Sliževičių, dėl jo 
paleidimo tarpininkavo dauge
lis aukšto rango pareigūnų. 
Kaip spaudoje rašoma, skam
bino net vienas Prezidento 
patarėjas. Taigi matome, kur 
siūlai veda ir kaip nusikaltėliai 
yra viens su kitu susirišę. Tad 
ir kova su organizuotu nusikal
tėlių pasauliu yra nelengva.

Aferistai Gudijoje

Lietuvos gyventojai, nukentė
ję nuo aferistų bankininkų, tapo 
atsargesni. Todėl apgavikai nu
kreipė savo veiklą į Gudiją, 
Ukrainą ir kitur. Gudijoje prieš 
keletą mėnesių buvo įkurta fi
nansinė bendrovė, kurios steigė
ju buvo lietuvis Vytautas Ma-

niušis, pasikvietęs kitus du 
vietinius, į save panašius. Savo 
firmą pavadino „Techin prom”. 
Indėlininkams žadėjo pasakiš
kas palūkanas. Skelbėsi turį 
tvirtą draudimo polisą, išduotą 
vienos patikimos užsienio fir
mos. Iš pradžių į „bankininkus” 
žmonės žiūrėjo atsargiai, 
tik gavę pirmąsias palūka
nas, apgavikams patikėjo. 
Bet netrukus jie padavė pa
reiškimą likviduotis. Ma
noma, kad aferistai iš žmonių 
išgavo apie du milijonus dolerių. 
Prokuratūroje iškelta baudžia
moji byla firmos direktoriui V. 
Maniušiui ir jo bendrininkams 
A. Buloičikui ir Truchanovičiui. 
Dėl Maniušio Gudijos prokura
tūra kreipėsi į Lietuvos proku
ratūrą, prašydama nustatyti jo 
gyvenamąją vietą, padaryti kra
tą ir jį areštuoti.

Prasidėjus naujiems mokslo 
metams, apie 24,000 mokykli
nio amžiaus jaunimo mokyklų 
nelanko, uždarbiauja, prašo 
išmaldos, vagiliauja ar net 
plėšikauja. Štai neseniai Beržy
nų kaime, Marijampolės rajone, 
apie 22:30 vai. į Mažiesio namus 
užėjo du jaunuoliai ir, grasin
dami kastuvu, pagrobė 120 Lt. 
Pranešus policijai, nusikaltėliai 
buvo sulaikyti. Paaiškėjo, kad 
tai buvo dvi 14 ir 12 metų mer
gaitės, apsirengusios vyriškais 
rūbais.

Lietuvoje be blogų reiškinių 
yra ir gerų žymių. Miestuose 
statomi nauji vienos šeimos 
baltų plytų namai, ištaigingesni 
ir patogesni už daugelį tų, ku
riuose lietuvių vidurinioji klasė 
Amerikoje gyvena. Žinoma, kai 
kuriems ta statyba trunka dve
jus ar trejus metus, priklauso 
nuo turimų pajamų.

Šiaip krautuvėse ir turguose 
yra daugybė maisto produktų, 
drabužių, avalynės. Tik turėk 
pinigų. Ypač akį patraukia ir 
apetitą sužadina mėsos gami
niai: Rambyno dešra 13 Lt. ki
logramas, Talino dešra — 12,5 
Lt., skilandis — 21 Lt. kg. Bet 
ne visiems šie skanėstai pri
einami. Populiariausias užkan
dis gatvėje yra bananai 2-3 Lt 
už kilogramą. Didesniuose 
miestuose jų lupenomis pripil
dytos visos gatvėse esančios 
šiukšlių dėžės.

IEŠKOMA SĄLYGŲ 
TURIZMUI

Anykščiuose stengiamasi at
gaivinti turizmą, nes vis dau
giau užsieniečių kreipiasi į ra
jono merą, į savivaldybę, norė
dami trumpalaikiam poilsiui 
išsinuomoti namus arba nusi
pirkti senų sodybų gražiose 
vietose. Todėl pradėta domėtis 
pastatais, kurie galėtų būti 
išnuomojami arba parduodami 
atvykstantiems svečiams.

Danutė Bindokienė

Kelionė į amžinybę
Rugsėjo 14 d. Gudijoje įvyko 

ypatinga tragedija: du amerikie
čiai, dalyvavę karšto oro varo
mųjų balionų lenktynėse, žuvo, 
kai jų balioną nušovė gudų ma
lūnsparniai. Tai pirmasis toks 
atsitikimas, jau 89 metus vyks
tančiose, lenktynėse. Nors ne
laimingų atsitikimų yra pasitai
kę ir anksčiau, bet niekuomet 
jie neįvyko dėl žmogaus agresi
jos. Gudijos veiksmai nustebino 
ir suerzino visą Vakarų pasaulį, 
kuris — su Amerika priekyje — 
pareiškė griežtus protestus.

Šiose lenktynėse, pavadintose 
jų įsteigėjo, laikraštininko Gor- 
don Bennett vardu (pirmosios 
įvyko 1906 metais), dalyvavo 15 
balionų iš septynių valstybių, 
kurių tarpe ir trys iš Amerikos. 
Lenktynės prasidėjo rugsėjo 9 d. 
Šveicarijoje, nes šveicarai buvo 
laimėję prieš tai įvykusias. 
Lenktynėms kryptis nenustato
ma, bet balionas, nuskridęs to
liausiai nuo lenktynių pradžios 
vietos, laimi. Tad, galima saky
ti, kad amerikiečiai balionistai, 
55 metų Alan Fraenckel ir 68 
m. amžiaus John Stuart-Jervis, 
lenktynes laimėjo. Jie nukelia
vo nepasiekiamai toli — į 
amžinybę.

Kodėl tokia, palyginti ne
reikšminga, iš sovietinio paliki
mo skurdo neišsikapstanti ir vis 
tebesišliejanti prie „motulės Ru
sijos”, valstybė ryžosi įvykdyti 
smurto veiksmą prieš sportinin
kus, kurių vienintelis tikslas — 
dalyvauti ir laimėti prestižines 
lenktynes?

Pagal Minsko vyriausybės pa
siteisinimą, balionistai „pažei
dę Gudijos oro erdvę ir per daug 
prisiartinę prie raketų bazės ne
toli Gudijos-Lenkijos sienos”. 
Tačiau toks pareiškimas skam
ba neįtikinančiai, juo labiau, 
kad lenktynių vadovybė, prieš 
joms prasidedant, jau š.m. kovo 
mėnesį, kontaktavo Rusiją, Gu
diją, Ukrainą ir visas tris Balti
jos valstybes, prašydama leidi
mo skristi per jų teritoriją. Ka
dangi pilotai negali numatyti, 
kur vėjo srovė nuneš balioną ir 
neįmanoma tiksliai kontroliuoti 
jo skrydžio, buvo svarbu pasirū
pinti, kad nebūtų pažeista nei 
vienos valstybės oro erdvė, juo 
labiau, kad tai pirmosios balio
nų lenktynės po II pasaulinio 
karo pabaigos, kai rusai 
nebevaržė jų skrydžio virš savo 
teritorijos. Reikia pabrėžti, kad 
Minsko vyriausybė suteikė lei
dimą skristi per Gudijos oro erd
vę ir lenktynių metu buvo nuo
lat informuojama apie balionis- 
tų kelionę.

Nepaisant viso pasiruošimo, 
vienas balionas (iš viso trys 
užklydo pas gudus „į svečius”) 
buvo nušautas, o kitiems tik per 
plauką pavyko to paties likimo 
išvengti. Po baliono numušimo 
Gudijos vyriausybė oficialiai pa
žadėjo „įvykį ištirti”, pa
stebėdama, kad nušautojo balio
no pilotai nereagavę į perspėja 
muosius šūvius, kaip kitų dvie
jų, kurie bematant nusileidę 
Gudijoje.

Trims dienoms praslinkus po 
baliono nušovimo, gudai „nu
baudė” kito baliono amerikie
čius pilotus, nes jie „be vizų 
nusileidę Gudijos žemėje”. 
Kiekvienas turėjęs sumokėti po 
30 dolerių pabaudos! JAV Vals 
tybės atstovas Nicholas Burns 
su pasipiktinimu pareiškęs, kad 
„Amerika, užuot sulaukusi Gu 
dijos vyriausybės atsiprašymo 
už šį agresijos aktą, atsiuntė 
Amerikai sąskaitą”. Abu gyvie
ji amerikiečiai, palaikyti Gudi
joje porą dienų, pagaliau buvo 
paleisti ir saugiai pasiekė Len
kiją (pabaudą vis dėlto turėjo 
sumokėti).

Jeigu ši istorija būtų įvykusi 
prieš 1991 m., Sovietų Sąjungos 
viešpatavimo laikais, niekas per 
daug nesistebėtų (prieš 12 metų 
sovietai be perspėjimo nušovė 
keleivinį Korėjos oro linijų 007 
lėktuvą, netyčia užklydusį į jų 
teritoriją), o dabar toks Gudijos 
elgesys sukėlė ir pasipiktinimą, 
ir daug opių klausimų. Ameri
kiečiai apie Gudiją nedaug teži
no ir dar mažiau nori žinoti, nes 
ši valstybė neatrodo labai svar
bi visoje Rusijos įtakų bei poli
tinių machinacijų schemoje. 
Antra vertus, Lietuva, kurios 
sienos su gudais susisiekia, jau 
gavo patirti rytinio kaimyno 
„nekaimyniškumą”, o pasieni- 
nėse Gudijos srityse užsilikę lie
tuviai gyventojai — aštrią prie
spaudą ir jų tautiškumo-lietu- 
viškumo visokeriopą slopinimą, 
neleidžiant mokyti vaikų gimtą
ja kalba, draudžiant lietuvišką 
spaudą, kultūrinę bei religinę 
veiklą.

Kadangi Gudijos simpatijos 
aiškiai linksta į Maskvą, o pa
staruoju metu Rusija yra nepa
tenkinta vakariečių elgesiu su 
Bosnijos serbais, galbūt gudai 
jaučia „pareigą” prisidėti prie to 
nepasitenkinimo. Tačiau tokiu 
nelogišku agresijos pasireiški
mu ne tik nelaimi sau (o taip pat 
ir Maskvai) draugų, bet praran
da paskutines Vakarų pasaulio 
simpatijas. Amerikiečiai gali 
būti nuolaidūs ir kantrūs, bet jie 
taip pat turi gerą atmintį nuo
skaudoms.

PRISIMINIMAI
AGOTA VIŠČIŪTĖ-ŠUOPIENĖ

*

2
*Agitatorius perskaitė kažkokią rezoliuciją ir, nors nesi

girdėjo jokio pritariančio garso, nors niekas nešaukė 
valio, vienok į protokolą įrašė, kad rezoliucija buvo vien
balsiai priimta. Ir vis dėlto atsirado žmonių, kurie užuot 
protestavę, po protokolu pasirašė, tuo patvirtindami, kad 
protokolas teisingas. Tą dieną man išaiškėjo, kodėl radijo 
ar spaudos pranešimuose rašoma, jog panašiuose susi
rinkimuose žmonės su entuziazmu dalyvauja ir rezoliu
cijas priima. Tuomet supratau, kad pritarimo niekas 
neklausia. Užtenka kelių aktyvistų ir agitatorių, kad 
laikraštyje galima būtų šūkauti apie visišką visuomenės 
pasitenkinimų ir pritarimą.

Agitatorius liepė iš visų susirinkusių išrinkti vieną, 
kuris galėtų apylinkės vardu dalyvauti liepos 11 dieną 
Kaune jvykstančiame suvažiavime. Čia susirinkusieji 
pasiūlė mane, turėdami galvoje mano aiškų prieško- 
munistinį nusistatymą. Aš iš savo pusės taipgi to tikė
jaus vien dėl to, kad galėčiau tarti tvirtą, lietuvišką nuo
monę, nes buvo jau nusibodę vienoki reikalavimai, 
vienoki vis „tėvui” ir „nenugalimajai” skirti 
sveikinimai. Mane pasiūlius — pagavau gerą mintį. 
Važiuosiu, galvoju. Nors savo apylinkės vardu 
pareikalausiu Lietuvos nepriklausomybės, nors ir su 
komunistine vyriuusybe sudarymo. Kaip skęstantis grie
biasi pirmo pasitaikiusio daikto, taip man atėjo toji min
tis. Žmonės tada kalbėjo, kad liepos 11 tos suvažiavime 
bus atsiklausta atstovų, ar nori dėtis prie Sovietų

Sąjungos, ar nori nepriklausomai valdytis. Žinodama, 
kad kito, taip tvirtai lietuviškai nusistačiusio, mūsų 
apylinkėje nėra, su pasiūlymu sutikau. Deja, vienam 
užprotestavus, agitatorius pirma kreivai žiūrėjęs dėl per 
didelio priešiškumo, dabar praneša nesutinkąs su 
parinkimu. Matomai važiuos tas, kuris padidins 
šaukiančiųjų iki užkimimo už tėvą Staliną skaičių. Tai 
dar vienas prie tautos laidotuvių ruošos. Negaliu supras
ti, kaip lietuvis, ir dar buvęs šaulys, gali virst „išversta- 
skūriu”. Mačiau jį ironiškai besišypsantį ir, kaip 
išdavikas susigėdęs kaimynų, „svečiams” išvykus, 
įdūlino į vidų, kaimynams nė žodžio neprataręs. O gal 
bijojo, kad moterėlės įtūžusios neapkultų?

Taip besidalindamos įspūdžiais ir kritikuodamos 
rezoliucijas, grįžome namo. .

Liepos 11-toji. Rengiuos į Panevėžį, bet, štai atvažiuo
ja dviračiu viena mano šalininkių ir atveža man suvažia
vimui „išrinktojo” įgaliojimą, kuriuo įgalioja mane vykti 
į suvažiavimą Kaurfe. Matomai sąžinės šauksmas ar vi
suomenės baimė privertė jį apsigalvoti.

Laiko maža. Dar reikia kalbą paruošti. Atsisveiki
nu su išvykstančia savo šalininke, savo namiškiais, 
išvažiuoju į Panevėžį, o iš ten į Kauną.

Panevėžys

Prie pastatų nusvirę raudonos vėliavos, rodos varva 
Lietuvos kankinių krauju. Žmonės liūdni, jų lūpose 
sustingęs skundas sakyte sako, jog Lietuva žuvus. Prie 
Darbo rūmų ilga eilė mašinų, kurios išmargintos įvai
riais plakatais panašios į išsipešiojusias vištas laukia, 
kada susėdusios į jas tautos duobkasius galės nuvežti 
prie Lietuvai paruošto kapo. Pamačius įvairiais šūkiais 
apkarstytas mašinas, sudrebėjo širdis. Ar tokia turi būti 
mano pirma kelionė į Kauną? Aš gi vykstu tarpe tų,

kurie pasiruošę paaukoti Laisvę ant raudono aukuro. 
Ar aš su jais? Ne. Nesvarbu, kad esu su jais mašinoje, 
apkarstytoje ausį rėžiančiais šūkiais, po raudona vėlia
va. Aš ne su jais. Prakeikimai, kurie lydės išvažiuo
jančias mašinas, lygiai bus taikomi ir man...

Vasario 16-tosios gatvėje susitinku vieną gerą lietu
vaitę. Ši, sužinojusi, kad važiuoju į suvažiavimą ir 
žinodama mano nusistatymą tautiškume bei tikėjime, 
stebisi: — „Ir kaip jie tave leido?” Sakau: — „Ne jie, 
žmonės mane siunčia ir aš noriu, todėl einu, gal leis. 
Jei neleis? Ką gi. Nevažiuosiu tuomet”. Ji sako: 
„Šiandien turi nutarti suvažiavimas, kad Lietuvą 
priimtų į Sovietų Sąjungą. Tu, sako, žiūrėk nors užstok, 
pareikšdama savo apylinkės vardu nuomonę. Nors 
niekas ten, žinoma, neklausys, bet nors istorija žinos, 
kad buvo reikalauta nepriklausomybės”.

Mums atsisveikinant ji dar pridėjo: — „Žiūrėk, 
nepakliūk”.

Praeinu pro apie mašinas zujantį „gaivalą”, viduje 
susirandu Spirakiuose buvusį agitatorių ir įteikiu jam 
savo įgaliojimą. „Malonus draugas” leidžia važiuoti, 
įspėdamas laikytis korektiškai ir nieko nekalbėt. 
Prisimena Spirakius, pagalvojau.

Dairaus, į kurią mašiną sėsti. Mėginu įspėti iš veidų, 
kurie yra dvasia panašesni — artimesni mano būdui bei 
galvosenai. Deja, visų veidai atrodo rūstūs, niūrūs ir 
svetimi.

Visos mašinos papuoštos raudonom vėliavom ir 
raudonom gėlėm. Į vieną jų įlipu. Tai gerai atrodanti 
mašina, tik aplipdyta popiergaliais ir gale raudona vėlia
va. Šoferis raudonais marškiniais „pasipuošęs”. Virš 
šoferio būdelės pritvirtintas žmonijos engėjo — Stalino 
portretas. Užimu vienintelę tuščią vietą prie vėliavos. 
O kad tai būtų trispalvė, aš su ašaromis akyse pabučiuo

čiau tave, kuri taip maloni akiai, brangi lietuvio širdžiai. 
Tave, dėl kurios tiek supilta kapų, tiek pristatyta kry
žių. Juk dėl tavęs, trispalve, žuvo Juozapavičius, Luk
šys, Eimutis. Dėl tavęs priešmirtinėse kančiose mirė 
nežinomas karys. Dėl tavęs, trispalve, ir dabar kalė 
jimuose žūna Lietuvos sūnūs ir dukros. Niekas nežino, 
kiek jų dar žus. Dėl tavęs, miela trispalve, aš šiandien 
tarsiu savo žodį, kurio niekas nesupras, nes tie, kurie 
suprastų, yra kalėjimuose arba jei ir laisvi, tai jų su
važiavime nebus.

Sėdžiu, paskendusi mintyse ir nedrįstu akių pakelti 
— bijau pažįstamų, jei jų čia būtų. Jie teis mane savo 
teismu ir siųs prakeikimą visiems, mums šaukdami 
dangaus keršto, visai mūsų vilkstinei.

Pamačiau gatvėje keletą pažįstamų veidų ir pasiju
tau lyg nusikaltėlis, sugautas, darant nusikaltimą. Sė
dėjau, kaip ant žarijų ir laukiau, kad greičiau mūsų 
vilkstinė pajudėtų iš vietos. Mačiau, kaip nustebę pažįs
tamieji stabteldavo ties mūsų mašina, lyg norėdami įsi
tikinti, ar neapsirinka. Jie tikriausiai laiko mane 
komuniste — galvoju.

Pagaliau mašinos, margos lyg karnavalui paruoš
tos, pradeda judėti. Mus palydi miniažmogių valiavimai. 
Žydės mojuoja raudonom skarelėm šaukdamos: „Lai
mingo kelio, draugai valstiečiai”. Aš gi pagalvojau: 
„Valstietis niekuomet nebus išdaviko draugas”.

Tyrinėju savo bendrakeleivius. Nekurie pasipuošę 
raudonais kaspinėliais, matomai pažįstami, nes vyrai 
ir moterys tarpusavyje šnekučiuojasi, juokauja. Kaip 
vėliau sužinojau, tai Pumpėnų ir Pušaloto valstiečiai.

(Bus daugiau)
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LIETUVOS POLICIJOS 
AKADEMIJA

’ Tai valstybinė aukštoji studijų 
ir mokslo įstaiga, įkurta 1990 
m. balandžio mėn. Akademija, 
kaip savarankiška aukštoji mo-

■ kykla, vadovaujasi savo statutu 
ir tvarkosi savivaldos pagrin
dais.

Akademija rengia Lietuvos
• policijai ir kitoms vidaus 
reikalų įstaigoms kvalifikuotus 
specialistus, kelia policijos ir 
kitų vidaus reikalų įstaigų dar
buotojų kvalifikaciją.

Lietuvos policijos akademijoje
(LPA) rengiami kriminalinės

, paieškos, kvotos ir tardymo
• specialistai, policijos nuovadų in
spektoriai, kelių policijos spe
cialistai, ir darbuotojai pataisos 
darbų įstaigoms.

Pradėdami mokytis ir dirbti 
akademijoje, studentai, dėsty- 

‘tėjai ir kiti darbuotojai duoda 
priesaiką, kuria pasižada gerb
ti ir vykdyti Lietuvos Respub
likos Konstituciją ir kitus įsta
tymus, saugoti akademijos gar
bę.
- Akademijoje specialistai ren
giami pagal pakopinę mokymo 
•sistemą: pirmoji pakopa — I kur
sas, antroji pakopa — II-III kur
sai, trečioji pakopa — IV-V 
kursai.
•• Pirmoje pakopoje studentai 
mokomi specialiųjų teisės ir 
humanitarinių mokslų. Antra
jame pirmosios pakopos semest
re busimieji policininkai atlieka

^praktiką policijos komisaria- 
Z tuose. Studentams, baigusiems 
I pirmąją pakopą, suteikiama
■ policininko kvalifikacija. Antro- 
; joje pakopoje studentai toliau gi- 
Z linasi į specialiuosius, teisės ir 
Z humanitarinius mokslus, bei 
« mokosi naujų dalykų tokių 
•kaip: aplinkosaugos policijos 
Z veikla, teismo medicina, krimi- 
Z nologija, filosofija, užsienio 
Z kalbos ir kt. Antrosios pakopos
• (III kurso) pabaigoje studentai 
Z laiko valstybinius egzaminus.
Z Baigusiems antrąją pakopą,
Z suteikiama policijos ir vidaus 
; reikalų įstaigų valdininko kva- 
; lifikacija bei teisės bakalauro 
' laipsnis.
Z Trečiojoje pakopoje busimieji 
; magistrai, pasiskirstę į specia
lizacijas, įtvirtina teorines ir 
Z praktines žinias, studijuoja 
"privalomus specialiuosius mo
kymo dalykus.
; IV kurse studentai atlieka 
Zmėnesio praktiką, o V kurse 
Z busimieji magistrai įgytas teo- 
Zrines žinias pritaiko 12 savaičių 
^stažuotėje.
; Šiuo metu LPA palaiko glau- 
Zižius ryšius su Miunsterio poli
cijos vadybos akademija (Vokie
tija), Prancūzijos policijos 
^mokyklomis, Rusijos Federaci
jos Vidaus reikalų ministerijos 
Zikademija bei kitomis šios ša- 
Z.ies aukštosiomis mokyklomis, 
pvedijos policijos kolegija, Len- 
Z<ijos Ščytnos aukštąja policijos 
Znokykla. Akademija bendra
darbiauja su Anglijos, Austrijos,

Belgijos, Danijos, Italijos, Izra
elio, Olandijos, Kanados, Esti
jos, Latvijos, Vengrijos policijų 
akademijomis ir mokyklomis.

Ryšius su kitomis šalimis 
koordinuoja Tarptautinių ryšių 
skyrius. Šis skyrius organizuo
ja ir skatina akademiją įtraukti 
į kitų šalių mokyklų, rengiančių 
policijos pareigūnus, gyvenimą, 
panaudoja tarptautinio bendra
darbiavimo patirtį studijų or
ganizavimo, dėstymo ir moksli
nio darbo lygiui kelti.

Šiais metais į Lietuvos poli
cijos akademijos pirmąjį kursą 
norėjo stoti 916 studentų. 677 
vaikinų ir 239 merginų. Po 
atrenkamųjų egzaminų konkur
sas buvo vaikinams — į vieną 
vietą 1.7; merginoms — į vieną 
vietą 5; buvo priimta 516 stu
dentų (60 merginų ir 456 vai
kinų).

Besisvečiuojant JAV, teko su
sitikti su dienraščio „Draugas” 
vyr. redaktore D. Bindokiene. 
Sužinojusi, kad mokausi LPA, 
susidomėjo kodėl, merginos sto
ja į tokią, rodos, vyrišką spe
cialybę. Teko pripažinti, kad šis 
klausimas mane suglumino. At
sakymo ieškodama, sporto sto
vyklos metu kalbinau savo 
kambario drauges: Ugnę, Agnę, 
Editą, Jūratę ir Jurgą.

Ugnė Arlauskaitė: „Šiais 
metais baigiau Vilniaus 47-ąją 
viduriniąją mokyklą pažymių 
vidurkiu 9.33 (dešimt balų verti- 

. nimo sistemoje). Stoti sugalvo
jau prieš metus, nes ėmė traukti 
teisės mokslai. Tėtis, padėda
mas planuoti man savo ateitį, 
siūlė stoti į mediciną arba va
žiuoti į užsienį. Bet šis varian
tas, kurį pasirinkau, realiau
sias. Žinoma, labai noriu pa
baigti V kursus, nors jau dabar 
matau, kad lengva nebus. Ta
čiau planai nesikeičia”.

Agnė Damijonaitytė: „Aš šiais 
metais baigiau Vilniaus 47-ąją 
vid. m-klą 8.3 baigiamųjų pažy
mių vidurkiu. Stoti sugalvojau 
neseniai. Ir gal tik dėl to, kad 
pabaigus — didesnės perspek
tyvos ateityje. Stojamieji-atren- 
kamieji egzaminai buvo sunkūs. 
Pradedu suvokti, kad vaikystė 
baigėsi. Ne už mokyklos suolo 
teks jau sėstis. Teisės dalykus 
mokysiuos, kas vis tik domina 
ir traukia.

Čia šiek tiek gąsdina oficialus 
bendravimas, fizinis parengi
mas, keista aplinka, tvarka. Bet 
visa tai — neišvengiama realy
bė. O gal atėjo laikas sau pačiai 
įrodyti, kad galiu kažką pasiek
ti”.

Jūratė Bastytė: „Pabaigiau 
Kaune ,versmės’ vidurinę pažy
mių vidurkiu 8.87. Esu lengva
atletė. Noriu toliau sportuoti ir 
įsigyti aukštąjį išsilavinimą. 
Traukia teisė”.

Labai nekalbi buvo kito kam
bario studentė, pirmakursė 
Vilma Šeirytė iš Kretingos: 
„Jau stovyklos metu pajutau,

Vakarinė Vilniaus senamiesčio dalis

Jauna šeima, turinti tris vaikus, 
nori išsinuomoti 

dviejų miegamųjų butą. 
Siūlyti telefonu:
312-476-8651

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS
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kad lengva nebus. Tačiau išsi
pildė sena svajonė ir aš esu 
laiminga, kad galiu pradėti 
mokslus LPA”.

Negalėdama rasti atsakymo, 
kodėl, vis tik merginos stoja į 
Lietuvos policijos akademiją, už
kalbinau antrakursius studen
tus, perėjusius į antrąją pakopą, 
Darių Vėževičių ir Evaldą Šiuš- 
kų: „Ateidami į policijos sistemą 
vaikinai būna labiau linkę į ro
mantizmą nei merginos. Pasi
darai tiesiog darbo ir mokslo 
narkomanu. Tačiau, kol visuo
menė nėra lojali ir demokratiš
ka, kad į moterį žiūrėtų kaip į 
žmogų, merginoms, stojant į 
akademiją, po jos atliekant 
praktiką ar išėjus dirbti, buvo, 
yra ir bus sunku”.

Kai paklausiau Dariaus ir 
Evaldo kaip elgtųsi suėmimo 
metu su moterim nusikaltėle, ar 
įsivaizduoja merginą patruliuo
jančią gatvėje, kodėl merginos 
stoja į LPA, jie atsakė: „Esi ne 
tik policininkas, esi ir krikščio
nis. Policijos darbe merginą 
šalia įsivaizduoti sunku, nors 
nereikėtų turėti tokių nusista
tymų, tuolab, kad merginos į šį 
darbą žiūri labai realiai ir ob
jektyviai, suvokia savo gali
mybes”.

Stovyklos metu pirmosiomis 
naktimis sunku buvo užmigti: 
daug įspūdžių, daug šne — 
draugų ratas juk keičia; . ad 
vieną vėlyvą pavakarę užkalbi
nau poste budintį, šiais metais 
įstojusį į pirmą kursą Vaidą 
Salaševičių iš Marijampolės: 
„Šiais metais baigiau Marijam
polės 5-ąją vid m-klą. Pažymių 
vidurkis 9 balai. Norėjau stu
dijuoti ekonomiją, vėliau — 
istoriją, bet vis tik apsis
prendžiau teisę.

Vaikinai į LPA stoja ne tik dėl 
to, kad tai — vyriška specialybė, 
kur reikia jėgos — ne. Reikia ir 
žinių. Tai įrodė ir stojamieji-at- 
renkamieji egzaminai. Neleng
va ir merginoms. Ne romanti
kos jos čia ieško. Dauguma atėjo 
ne su gražiom iliuzijom. O be to, 
būdamos šalia, sudrausmina 
mus, po truputį tampame labiau 
vienas kitam paslaugesni ir

atidesni.
Be abejo, dabar daugelio 

pirmakursių, tiek merginų, tiek 
vaikinų, planai vien mokslu 
policijos akademijoje neapsi
riboja. Ateitis parodys. Lengva 
nebus”.

Stovykloje ryžausi užkalbinti 
ir vyr. metodistą nuo 1992 m., I 
kurso IlI-ios kuopos vadą ltn. 
Saulių Bulko. „Pasitaiko, kad 
po 12-os klasių baigimo viduri
nėje mokykloje merginos nebū
na apsisprendusios, neturi savo 
nuomonės ir būna siunčiamos į 
LPA savo pačių tėvų, nes jie yra 
įsitikinę, kad merginų ateitis 
bus tvirtesnė — 'kabinetiniu’ 
darbu tikrai bus aprūpintos.

„Metai iš metų jaunimui, ypač 
merginoms, darosi vis sunkiau 
ir sunkiau į LPA įstoti”, 
kalbėjo lt. Jonas Pugačiauskas. 
„Po vidurinės, 17-19 metų sto
jančių merginų suvokimą apie 
šį darbą idealizavo perskaitytos 
knygos, matyti filmai, kur 'šau
do ir gaudo’.

Be abejo, ateina nemažas bū
rys sportininkių, kurios nori tuo 
pačiu baigti ir aukštąją. Tačiau 
mano stebėjimais, studijas LPA, 
perėjimą iš pakopos į pakopą, 
nulemia ne tik fizinis pasiruo
šimas. Reikia ne 'studentauti’, 
o studijuoti.

Patrulinėje tarnyboje dirban
čią merginą sunku įsivaizduoti. 
Tačiau ir merginos nėra lygios 
viena kitai. Pvz., prieš du metus 
viena LPA studentė, kuri išėjo 
patruliuoti į gatves, savo fizine 
jėga, intelektualumu lenkia 
daugelį vaikinų. Reikia 
nepamiršti, kad 'kabinetinis’ 
darbas, kur dažniausiai siunčia
mos merginos, irgi policijos dar
bas. Ten merginos labiausiai 
reikalingos”.

Pavyko užkalbinti ir akademi
nio skyriaus viršininkę pulki- 
ninkę leitenantę Genovaitę 
Udrienę. „Baigiau Vilniaus 
Pedagoginį institutą. Jau nuo 
1973 m. dirbu policijos struk
tūrose. 13 m. dirbau praktinį 
darbą su nusikaltėliais. Tai

buvo tikrai sunkūs metai. 
Vėliau — mokymo centre meto
dininke. O dabar jau penkti 
metai — LPA administracijos ir 
pedagoginį darbą”.

Kai pasidomėjau kodėl pulk. 
Įeit. G. Udrienė pasirinko šią 
profesiją ir kodėl dabar mer
ginos stoja į LPA, man atsakė: 
„Man tuo metu taip susiklostė 
gyvenimas. Tiesiog po instituto 
eiti dėstyti į mokyklą nenorė
jau, nors čia — žymiai sunkiau. 
Bet pasirinkau ir viskas.

Merginų, ateinančių į akade
miją motyvaciją mes tyrinėjo
me. Nežinia, kaip nuoširdžiai ta 
informacija buvo pateikiama, 
tačiau pavyko apibendrinti: 
merginoms patinka, kad 
užtikrintas darbas, nori būti 
uniformuotos, dalis stoja dėl 
atlyginimo ir lengvatų, ir mažas 
procentas — romantikės, prisi
žiūrėjusios kino filmų.

Tiek gatvėje, tiek 'kabinetinį ’ 
darbą dirbant, labai daug kas 
priklauso nuo partnerio ar 
bendradarbių, nes merginų de
gradacija tokiame grubiame 
darbe gali greit įvykti. Aš kalbu 
apie išskirtinę moters degrada
ciją.

Merginų atsisakyti negalime. 
Nors Vidaus reikalų ministerija 
(VRM) yra nurodžiusi mums, 
kad reikia priimti tik 10 proc., 
mes priimtume daugiau. Ypač 
jos reikalingos po antrosios 
pakopos (III kurso). Eina dirbti 
tardytojomis, kvotėjomis, nepil
namečių reikalų inspektorė- 
mis .

Daug versijų išgirdau, ne vie
ną jų užrašiau. O konkretus at
sakymas?

Rugsėjo 1-ąją iškilmingu 
maršu pražygiavo 516 pirma
kursių. Žalios, stropiai išlygintos 
kelnės, balti marškiniai. Visi 
panašūs išore ir taip skirtingi 
vidumi. Lietuvos policijos aka
demijos studentai Vilniuje pra
dėjo savo mokslus.

Nendrė Ragalevičiūtė 
LPA I kurso studentė

CLASSIFIED GUIDE
IEŠKO buto REAL ESTATE

GREIT
PARDUODA

MISCELLANEOUS

AUTOMOBILIO, NAMŲ, 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

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.

ASSOCIATED FUNDING SERVICES, INC. 
7800 W. 95 St., Ste. 303 
Hickory Hills, IL 60457 

RENATA KLIMAVIČIŪTĖ

A full Service lender for-
• Home loans
• Refinancing
• Paying off dėbt 

Do A-F credits
,WU1,HC

LENDER

Call Renata today: 
708-974-2727 Office 
708-461-3495 pager

TAISOME
SKALBIMO IR DŽIOVINJMO MA
ŠINAS, ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, ORO VĖ
SINTUVUS.

H. Qeckys 
Tel. 585-6624

RE/MAX

(312) 586-5959 

(708) 425-7161

REALTORS

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

KMIECIK REALTORS
7922 S. Pulaski Rd,

4365 S. Archec Avė.

DANUTĖ MAYER 
284-3900

Jei norite parduoti ar pirkti namus, 
kreipkitės į Danutę Mayer. Ji profe
sionaliai, sąžiningai ir asmeniškai 
patarnaus. Ikaiftavimas veltui. '•«,

IEŠKO DARBO

45 m. geras, sąžiningas lietuvis
ieško bet kokio darbo.

Tel. 1-708-636-5190.

Moteris ieško bet kokio /Jarbo, tel. 
312-776-3104 arba 312-925-5410.

HELP WANTED

Ieškoma moteris tarp 30-50 m. padėti 
senesnio amžiaus moteriai maisto gamini
me ir namų ruošoje ir gyventi kartu: 6 die
nos į sav , antradieniais laisva. $550 Į mėn., 
VVestchester priemiestyje. Skambinti tarp 
3-5 vai. p p 708-562-5583.

Lietuvos raitoji policija Nuotr.J’rano Abelkio

TRANSPAK
Siuntiniui į Lietuvą laivu su pristatymu į namus. 

Skubiems siuntiniams - AIR CARGO. 
Komercinės siuntos pagal susitarimą. 

Dokumentus, įgaliojimus notarizuojam veltui. 
MAISTO SIUNTINIAI nuo $29.- iki $98.- 

Aukšlos kokybės rtiaisto produktai
Du patys populiariausi, tai šventinis už $39.- ir 

55 svarų įvairaus maisto už $98.-
$39.- kava tirpi, kava malta, vitaminizuota arbata (tirpi), 

kakava tirpi, vaisių koncentratas, sausainiai, aliejus, 
mėsos konservai, aspirinas, mullivilaminai.

$98.- dešra (rūkyta), mėsos konservai, šprotai, vaisių
koncentratas, margarinas, aliejus, sūris, sausainiai, 
vitaminizuota arbata (tirpi), kakava tirpi, kava malta, 
kakava, cukrus, kruopos (ryžiai), makaronai, razinos, 
majonezas, riešutai (išlukštenti), konservuoti žirneliai, 
konservuoti agurkai, šokoladas, aspirinas, 
mullivilaminai. 55 svarai arba 25 kg.

Pageidaujant prisiusime smulkią informaciją.
Siųskite per seniausią siuntinių į Lietuvą įstaigą. 
Dirbame nuo 1987 m.
TRANSPAK, 2638 W. 69lh St.
Chicago, 1L 60629 Tcl. 312-436-7772

„Tautos sukilimas 1941, pirmoji 
dalis. Be šūvio"

Autorius Pilypas Narutis, prisidėjęs prie sukilimo organiza
vimo, aprašo savo kartos pastangas atgauti laisvę.

ši dalis pavadinta „Be šūvio”, nes, kaip įvade rašo knygos 
autorius: „Prezidentas — Tautos vadas — pabėgo. Krašto ap
saugos ministras pabėgo. Kariuomenės vadas pasitinka Sovietų 
sąjungos Raudonąją armiją, okupuojančią Lietuvą, o ministras 
pirmininkas prašo tautą priešus mandagiai priimti...” Jis toliau 
teigia, kad „tolimesnį tautos likimą sprendė pati lietuvių tauta. 
...Šia knyga bandau dokumentuoti mano ir mano draugų 
pastangas kovoti prieš Staliną ir Hitlerį, du didžiuosius Lietuvos 
ir laisvojo pasaulio priešus”.

Apie 1941 m. sukilimą ir Laikinąją vyriausybę daug kartų buvo 
rašyta mūsų spaudoje, tačiau įvykiai knygoje dėstomi labai 
nuosekliai, perpinti asmeniškais prisiminimais žmogaus, kuris 
tuose įvykiuose aktyviai dalyvavo — ne tik dalyvavo, bet ir Buvo 
vienas organizatorių. Knyga apima laikotarpį nuo 1940 m. iki 1941 
m. birželio 23 d., yra 404 psl., iliustruota nuotraukomis ir 
faksimilėmis.

Gaunama „Drauge”
Kaina $17,- (US), plūs tax ir persiuntimas.

NUO DUSIOS IKI TIBERIO I tomas. Vingiuotas mano 
gyvenimo kelias biografiniuose atsiminimuose. 1912-1960. 
443 psl. Knygos kaina $10.00. Užsakant paštu, persiuntimo 
išlaidoms pridedama $2.50. Illinois gyventojai dar prideda 
Sales tax $0.88.

NUO DUSIOS IKI TIBERIO II tomas. Atsiminimai apima 
1960-1970 metų laikotarpį. 428 psl. Knygos kaina $10.00. 
Užsakant paštu, persiuntimo išlaidoms pridedama $2.50. Il
linois gyventojai dar prideda Sales tax $0.88.

NUO DUSIOS IKI TIBERIO III tomas. Atsiminimai apima 
1970-1979 metų laikotarpį. 390 psl. Knygos kaina $10.00. 
Užsakant paštu, persiuntimo išlaidoms pridedama $2.50. Illi
nois gyventojai dar prideda Sales tax $0 88

Užsakant visus 3 tomus mokama papigintai: $15.00. Užsa- • 
kant paštu persiuntimo išlaidoms pridedama $4.00 Illinois 
gyventojai dar prideda Sales tax $1.31.

Knygos užsakoma: DRAUGAS, 4545 Wast 63rd St., 
Chicago, IL 60529.
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SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ 
AMERIKOJE 65-SIS SEIMAS

EDVARDAS BULAITIS

unAUirAb, ketvirtadienis, 1995 m. rugsėjo men.

Apsisuko trejų metų laiko 
ratas ir seniausioji dar tebe
gyvuojanti išeivijos lietuvių 
organizacija*— Susivienijimas 
Lietuvių Amerikoje (trumpai — 
SLA) vėl kviečia į savo seimų — 
šį kartų 65-jį iš eilės. Jis jau čia 
pat rugsėjo 22-24 d. Jo vieta — 
Clevelando pašonėje — Wickliffe 
miestelyje esančios „Holiday 
In” patalpose.

Nepasaint, kad bus posėdžiau
jama šiame viešbutyje, iškilmin
ga seimo vakarienė įvyks Cle
velando lietuvių namuose (877 
E. 185 St.). Šioje vakarienėje 
kalbės buvęs Lietuvos ambasa
dorius Jungtinėse Tautose Ani
cetas Simutis. Seimo rengimo 
komitetui pirmininkauja veik
lus JAV lietuvių visuomeninin
kas Vytautas Jokūbaitis, kuris 
via SLA 14-tos kuopos pir
mininkas. Beje, šiame seime 
laukiama daugiau negu šimti
nes delegatų iš daugumos JAV 
ir Kanadoje išsimėčiusių SLA 
kuopų.

(lai yra tautiečių, kurie nieko 
ar labai mažai yra girdėję apie 
šių organizacijų, ypač iš naujai 
atvykusiųjų tarpo. Čia tokiems 
reikia paaiškinti, kad SLA yra 
įsteigtas prieš 109 metus. Šios 
organizacijos pradžia yra 
laikomas 1886 m. balandžio 17 
d. Brooklyne „Lietuviškojo bal
so" redakcijoje įvykęs susirin
kimas. kurį sukvietė pasižymė
jęs visuomenininkas dr. Jonas 
Šliūpas. Pirmasis seimas įvyko 
tais pat — 1886 m. rugpjūčio 15 
d. vienoje iš seniausiųjų JAV 
lietuvių angliakasių vietovių — 
Shenandoah, Pennsylvania 
valstijoje.

Reikia pažymėti, kad ne tik 
dr. J. Šliūpas, bet ir kiti šios 
organizacijos steigėjai ir darbuo- 
Uyiy-buvo pagrindiniai tų metų 
Amerikos lietuvių visuomenės 
veikėjai. Tik per paskutinius 
10-15 metų jos darbuotojų eilės 
gerokai sumažėjo, nes vis iš 
gyvųjų tarpo pasitraukia nema
žai žmonių.

Atsimename, kad 1986 m. va
sarų Čikagos ,,Essex” viešbu
tyje įvykusį 100 metų sukaktu
vinį seimą atidaręs tuometinis 
organizacijos prezidentas Po
vilas Dargis akcentavo, kad per 
Susivienijimą yra perėję apie 
100,000 lietuvių ir. kad jis yra 
seniausias ir „Aušros” laikraš
čio idealams labiausiai pasi
šventusi lietuvių organizacija. 
Plačių apžvalgą apie SLA šimt
mečio kelią tada padarė žurn. 
Vytautas Kasniūnas, vienas iš 
to seimo sekretorių, o vėliau mi
rus žurn. Jonui Valaičiui, per
ėmęs redaguoti jau 93 metus gy
vuojantį Susivienijimo organą 
— „Tėvynę”. Reikia pažymėti, 
kad šis laikraštis dabar yra pats 
seniausias dar tebeeinantis lie

Pasitarimas X lietuvių tautinių šokių šventės organizacinio komiteto su Lietuvių tuutinių šokių 
instituto valdybos nariais Dainavoje. Iš kairės: Nijolė Pupienė, organizacinio komiteto viccpirm.; 
Dalia Dzikienė, Lietuvių tautiniu šokių instituto pirm.; Jūratė Budrienė, organizacinio komiteto 
pirm , Birutė Vindašienė, organizacinio komiteto sekretorė; Jonas Beržanskis, šventės techniškų 
reikalų koordinatorius; Violeta Fabianovich, šventės programos meno vadovė ir Rasa Pos- 
koėimienė, Tautinių šokių instituto narė.

tuvių leidinys pasaulyje.
Tačiau per tuos 9 metus nuo 

šimtametinio seimo, netekome 
ir Povilo Dargio, ir Jono 
Valaičio. Netekome ir to seimo 
rengimo komiteto pirm. P. 
Vilkelio, SLA 6-sios apskrities 
pirm. K. Mačiuko, nebėra jau 
ir tą seimų sveikinusios vienos 
seniausių SLA narių — Lietu
vos generalinės garbės konsulės 
Juzės Daužvardienės.

Vėliausias — 64-sis SLA sei
mas — vėl įvyko Čikagoje prieš 
tris metus ir nuo jo dienų jau ne
tekta veiklių organizacijos darbuo
tojų dr. Jokūbo Stuko, Aleksan
dro Čapliko, Pranės Spūdienės 
ir kitų. Dabar šiai organizacijai 
vadovauja prezidentas dr. Vy
tautas Dargis, viceprezidento 
pareigas eina Vytautas Kasniū
nas, kuris kartu yra ir „Tėvy
nės” redaktoriumi. Sekretorė — 
Genovaitė Meiliūnienė, iždi
ninkė — Loreta Stukienė (šias 
pareigas perėmusi iš savo vyro, 
dr. Jokūbo). Kiti tarybos nariai 
— Nellie Bayoras-Romanas, Sta
sys Virpša ir dr. Vytautas 
Tauras.

Nors organizacijos veikėjai ir 
nariai miršta, tačiau dar ir šian
dien ji tebeturi apie 4,000 narių, 
kurie kas metai turi užsimokėti 
mokesčius pagal jų apdraustą 
sumų. Kaip žinome, orga
nizacijos narių artimieji, ištikus 
nelaimei ar mirčiai, gauna ap- 
draudoje nurodytą sumų.

Gaila, kad šios organizacijos 
padaliniai — kuopos , kurios 
anksčiau taip gražiai reikšda
vosi lietuviškoje veikloje, jau vis 
mažiau rodo gyvybės ženklų ir 
tai, žinoma, yra pateisinamų 
priežasčių. Sunku yra laukti iš 
75-90 metų amžiaus sulaukusių 
mūsų tautiečių žymesnės veik
los.

Todėl Clevelando apylinkės 
įvyksiantis seimas ir jo de
legatai turėtų pagalvoti, kaip į 
organizaciją „įlieti” naujo, 
jaunesnio kraujo, kaip atgai
vinti buvusią veiklą arba bent 
tuo keliu pastumti organizacijos 
„vežimą”. O pasilikimas, seno
je rutinoje ir nesistengimas iš
bristi iš stagnacijos — didelių 
vilčių ateičiai neteikia ir gali 
atnešti pražūtį.

Reikia palinkėti susirinku
siems delegatams sėkmės, dis
kutuojant gyvybiškai svarbius 
SLA ateities klausimus!

• Už 15 mil. dolerių JAV iš
Meksikos 1848 m. vasario 2 d. 
nupirko nemažą „gabalą” teri
torijos, kuri dabar yra Arizonos, 
Kalifornijos, Nevv Mexico ir Te- 
xas valstijų dalis.

• JAV valstybių pašto įs
taigą įsteigė prez. George Wash- 
ington 1792 m. vasario 20 d.

Vokietijos ateitininkų šventėje Vasario 16-tos gimnazijos moksleiviai ir jų tarpe du studentai.
Nuotr. M. Šmitienės

JAUNIMO CENTRAS
Vasaros karščiams užvaldžius Lietuvoje vasaros metu įvyku- 

Čikagą, aprimo ir Jaunimo šią 5-tąją Pasaulio lietuvių spor-
centro veikla. Nors renginių ir 
nebuvo, išskyrus garsiosios pia
nistės Mūzos Rubackytės apsi
lankymą iš Paryžiaus, bet šie 
namai nebuvo tušti. Lituanis
tikos tyrimų institutas veikė 
visą vasarą. Į šį institutą, dr. 
Jono Račkausko kvietimu atvy
ko mokslininkai iš Lietuvos.

Pirmasis vasaros pabaigoje 
renginys įvyko rugpjūčio 27 d. 
Tai didysis BALFo pokylis, ruo
šiamas kas metai. Oras pasi
taikė gana karštokas, bet vis 
vien netrūko BALFo rėmėjų. Šis 
renginys „Draugo” renginių 
kalendoriuje buvo skelbiamas 
jau nuo šių metų pradžios. Tik
rai liūdna, kad mes negalime 
susikalbėti vienas su kitu. Tų 
pačią dieną buvo kiti renginiai, 
kurie sutrukdė svečiams at
vykti į BALFo renginį.

Kyla klausimas, kodėl rengė
jai kiša vienas kitam „kojas”? 
Kitų renginių lankytojai per sa
vuosius gyvenimo metus yra pa
sinaudoję vienokiu ar kitokiu 
BALFo patarnavimu, jei ne as
meniškai, tai jų draugai, gimi
nės ar pažįstami. Mūsų visų pa
reiga paremti šią organizaciją, 
kuri ir dabar daug teikia pagal
bos vargstantiems Lietuvoje ir 
užjos ribų gyvenantiems mūsų 
tautiečiams.

Šventės lankytojai buvo dau 
gumoje vyresnio amžiaus asme
nys. Teko pastebėti ir naujai 
atvykusių mūsų tautiečių iš tė
vynės Lietuvos.

Vasarai einant prie pabaigos, 
atsidarė durys lituanistinei mo
kyklai ir Pedagoginiam institi- 
tui. Šeštadieniais JC vėl skam
bės jaunų širdžių džiūgavimas.

Pirmoji vakaronė įvyko rug
sėjo mėn. 15 d., kurioje Ed. Šu- 
laitis rodė vaizdajuostę apie

stą 5-tąją 
to šventę.

Šio sezono pirmas vestuvinis 
pokylis buvo skirtas Raimundo 
Lumbio ir Ritos Dapkutės ves
tuvėms. Rita Dapkutė, galima 
sakyti, kad „užaugo” Jaunimo 
centre, dalyvaudama kas sek
madienį skaučių sueigose. R. 
Dapkutė buvo viena iš pirmųjų 
nuvykusi į Lietuvą ir įsijungė į 
Vyt. Landsbergio administraci
ją. Ji gal buvo viena iš pirmųjų 
įsijungusi į Nepriklausomos 
Lietuvos ekonomikos atstatymo 
darbą. Ji atidarė „Picos” par
duotuvę ir po kurio laiko praplė
tė į didesnę valgyklą.

Džiugu, kad ši jauna pora pa
sirinko Jaunimo centrą savo 
džiaugsmo dieną praleisti su sa
vo svečiais, bet nenuėjo į svetim
taučių sales.

Dar vasaros metu Arūnas Au- 
gustaitis, naujasis atvykėlis iš 
Lietuvos, bandė ruošti šokių ir 
kitokių pramogų vakarus šešta
dieniais, bet dėl mažo dalyvių 
skaičiaus juos turėjo nutraukti. 
Reikia tikėtis, kad artėjant žie
mos sezonui, vėl bandys atgai
vinti.

Savaitės vakarais Jaunimo 
centras skamba nuo operos cho
ristų dainų, nes čia vyksta 
operos choro repeticijos.

Artėja ir Jaunimo centro me
tinė vakarienė, sutraukianti 
daug jos gerbėjų ir rėmėjų. Jau
nimo centras išsilaiko tik dos
nių rėmėjų ir jos narių pastan
gomis.

Nors tėvų jėzuitų skaičius la
bai sumažėjo, bet dar vyksta pa
maldos ir sekmadieniais pamal
dų dalyviai užpildo kavinę. Ka
vinę aptarnauja Vincas Pavil- 
čius, ilgametis jos vedėjas.

Jaunimo centrą administruo
ja Zigis Mikužis su savo jauna 
valdyba. Visi valdybos nariai 
yra Jaunimo centro „auklėti
niai”. Savo jaunas dienas pra
leido dalyvaudami sueigose ar
ba lankydami lituanistinę mo
kyklą. Jie stengiasi, kad Jauni
mo centras kuo ilgiau išsi
laikytų ir burtų ne tik anksčiau 
atvykusius, bet ir naujuosius 
tėvynainius. Čia turi būti tę
siamas lietuvybės išlaikymo 
darbas.

Gyvenimas nestovi vietoje, ir 
su liūdesiu prisimename, kad 
netekome trijų darbščių asme
nybių: tai Salomėjos Endrijo- 
nienės, Aleksandros Likande- 
rienės ir Zuzanos Žilevičienės. 
Tai buvo darbščios „bitelės”, sky- 
rusios savo energiją Jaunimo 
centrui.

Mes, gyvenantieji centro ar
timose apylinkėse, turime dėti 
pastangas tolimesniam jo iš
laikymui, lankydami kultūri
nius renginius, centre esančias 
institucijas ir paremdami savai
siais ištekliais.

Ant. Paąžuolis

LIETUVOS SPAUDA 
APIE ALTO

KŪRIMOSI PRADŽIĄ

„Lietuvos aido” 1995 m. 
rugsėjo 7 d. numeryje yra Juozo 
Skiriaus straipsnis pavadintas; 
„Amerikos Lietuvių Tarybos 
kūrimo ištakos. Rusijos pavojus 
1939 metais ir Amerikos lietu
vių telkimasis”. Autorius, rem
damasis Lietuvos atstovybės 
Londone archyve rastais doku
mentais, pateikia duomenų, kad 
jau 1939 metais Lietuvos užsie
nio reikalų ministerijoje iškilo 
sumanymas sujungti Amerikos 
lietuvių susiskaldžiusias grupes 
į vieną bendrą vienetą.

Ministras Juozas Urbšys 1939 
m. spalio 24 d. nusiuntė telegra
mą nepaprastajam pasiuntiniui 
Vašingtone Povilui Žadeikiui, 
kad jis įgaliojamas „akivaizdo
je europinio karo ir naujos pa
dėties Lietuvoje, suburti geros 
valios Amerikos lietuvius į 
bendrą organą, kuris neatidėlio
jamai pradėtų rūpintis telkti 
lėšas ir darbuotis spaudoje”.

Netrukus, tais pačiais metais 
gruodžio 9 d., Lietuvos pasiun
tinybėje Vašingtone buvo su
šaukta konferencija, kur daly
vavo P. Žadeikis, generalinis 
konsulas Nevv Yorke Jonas B m 
drys, konsulas Petras Daužvar- 
dis, garbės konsulas Bostone A. 
Šalna. Negalėję dalyvauti prof. 
K. Pakštas ir garbės konsulas iš 
San Francisco Julius Bielskis 
atsiuntė savo samprotavimus 
raštu.

Be kitų pasisakymų konferen
cijoje paminėtina Petro Dauž- 
vardžio nuomonė: „Centralizuo
tą kūną reikia kurti iš dabar 
esamų įvairių centralinių orga
nizacijų. Tomis organizacijomis 
galima būtų skaityti visus tris 
susivienijimus, socialistų, tauti
ninkų, katalikių moterų, kata
likų darbininkų sąjungas, San
darą, Vyčius, Ekonominį centrą, 
Daktarų ir Advokatų draugijas. 
Šių organizacijų atstovai galėtų 
sudaryti Amerikos lietuvių ta
rybą (pirmą kartą tokiu pavadi
nimu konferencijoje buvo įvar
dytas būsimas organas), o jų 
kuopos arba atstovai — kolonijų 
tarybas. Šitas būdas pagelbėtų 
pačioms organizacijoms ir su
kurtų sudėtingą bei reprezenta
tyvų visų Amerikos lietuvių 
visuomeninį kūną”.

Juozas Skirius šiame straips
nyje pateikia įgalioto ministro 
P. Žadeikio tuo reikalu laišką 
Lietuvos užsienių reikalų minis
trui ir kitus pasisakymus.

Turėtų visi, kas domisi ALTo 
reikalais, šį straipsnį „Lietuvos 
aide” ne tik perskaityti, bet ir 
pastudijuoti.

Nors Lietuvos diplomatai jau 
1939 metais stengėsi atskiras 
Amerikos lietuvių organizacijas 
jungti į vieną bendrą veiklos 
organą, tačiau Amerikos lietu
vių politinės ir ideologinės 
grupės, metę tarpusavio ginčus,

pačios susijungė į ALTą, kai 
ištiko Lietuvai pavojus — kai 
įžengė į Lietuvą raudonasis 
okupantas. O ALTas, kovojant 
už nepriklausomos demokruti 
nės Lietuvos Respublikos atsta
tymą su etnografinėmis šieno 
mis, visą laiką savo veiklą tęsė 
ir dabar dar veikia ir veiks, kol 
Lietuva atgaus etnografines sie
nas bei Karaliaučiaus sritį.

(ALTo informacija)

VERSLININKAI PRIVALO 
LAIKYTIS ETIKOS

Buvusio Čikagos Loyolos uni
versiteto prezidento jėzuitų tėvo 
Raymond C. Baumhart požiū
riu, verslininkams privalu ge 
riau susipažinti su etika. Kreip
damasis į Indianos valstijos 
verslininkus susitikime, kurį 
vasario mėnesį Hammond mies
te surengė Gary vyskupijos ir 
jėzuitų Čikagos provincijos ben
dra įstaiga, verslo administra
vimo daktaras tėvas Baumhart 
sakė, jog verslo veiksmams, 
kaip ir kitiems žmogaus veiks
mams, būdinga etinė dimensija, 
ir jie yra arba geri, arba blogi. 
Verslininkai atsakingi visuome
nei ir savo kriterijumi neturi 
laikyti pasisekimo arba pelno, 
pridūrė jis.

„Kurį laiką etiškas elgesys 
gali būti susijęs su didesnėmis 
išlaidomis, tačiau pinigai ir 
našumas nėra vienintelis krite
rijus. Jums neprivalu būti mili
jonieriais: jūs tiesiog turite 
sąžiningai gyventi”. Jėzuitų 
eksperto žodžiais, verslininkai 
kartais etiką painioja su lab

A.tA.
ROBERT JOHN STUMBRĄ

Gyveno Chicagoje, Bridgeport apylinkėje.
Mirė 1995 m. rugsėjo 19 d., sulaukęs 45 metų.
Gimė Kanadoje, Montreal mieste. Amerikoje išgyveno 37 

m.
Nuliūdę liko: tėvas Julius, motina Konstancija Stumbrai, 

teta Elena Adomėnienė su vyru Albertu Chicagoje; Lietuvo
je teta Stasė Čižikienė su šeima ir dėdė.

Velionis pašarvotas ketvirtadienį, rugsėjo 21 d. nuo 4 iki 
9 v.v. ir penktadienį, rugsėjo 22 d. nuo 2 iki 9 v.v. 
Labanauskas laidojimo namuose, 3307 S. Lituanica Avė.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, rugsėjo 23 d. Iš laidojimo 
namų 9:15 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10 vai. 
ryto gedulingos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velio
nis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę tėvai, tetos, dėdė ir kiti giminės.
Laidotuvių direkt. Tomas Labanauskas. Tel. 312-927-3401

A.tA.
BLADUI DAUKANTUI,

Savanoriui-Kūrėjui, iškeliavus Amžinybėn, nuošir

džią užuojautą reiškiame jo žmonai ZUZANAI, dukrai 

MILDAI, sūnui VAIDOTUI ir visiems giminėms bei 

artimiesiems.

K. Arlauskienė
A. J. Balbatos
K. Gaižauskienė 
V. A. Gruzdžiai
B. S. Juozapavičiai
E. J. Liaukai

A.tA.
BLADUI DAUKANTUI

iškeliavus Amžinybėn, jo žmoną ZUZANĄ, dukterį 

MILDĄ sy vyru STASIU TAMULIONIUS ir sūnų 

VAIDOTĄ su žmona RAIMONDA nuoširdžiai užjau

čiame ir kartu liūdime.

Vladas ir Raminta Sinkai 
Bronė Švipienė 
Daiva Švipaitė

A.tA.
VIKTORUI TAPULIONIUI

Lietuvoje mirus, seseriai MEILUTEI KUSAK ir ki
tiems artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Lietuvos Dukterų Draugijos 
Melrose Parko skyrius

daros darbais. „Daryti gera — 
elgtis etiškai — reiškia gamin
ti, pavyzdžiui, saugius automo
bilius saugiomis darbo sąlygo
mis, neteršiant upių ar oro”. 
„Tai taip pat reiškia sąžiningos 
finansinės at askaitos pateikimą 
ir tolesnį lavinimąsi, siekiant 
gerai atlikti savo darbą”. Tėvo 
Baumhart tvirtinimu, įmonės 
personalo mažinimas irgi gali 
būti etikos požiūriu priimtinas 
arba nepriimtinas veiksmas. 
„Neetiška atleisti darbuotoją 
neįspėjus, neišmokėjus kompen
sacijos, nepadėjus jam susirasti 
kito darbo. Gerai fukcionuojan- 
čiai įmonei taip pat neetiška 
mažinti personalo skaičių vien 
pelno padidinimo sumetimais”, 
pridūrė kunigas jėzuitas. Tėvo 
Baumhart teigimu, pagundą 
elgtis neetiškai kelia konku
rencija.

REMKIME ALTĄ IR ALTO 
FONDĄ!

Amerikos Lietuvių Taryba 
(ALTas) yra senųjų Amerikos 
lietuvių įsteigta organizacija tik 
Lietuvai, Lietuvos reikalams.

ALTe jau šeštas dešimtmetis 
bendrai dirba visų demokrati
nių politinių ir ideologinių 
organizacijų atstovai.

ALTui vykdant visokeriopą 
Lietuvos tikslams veiklą, reika
linga visuomenės parama.

Tad savo aukomis, 65-tojo su
važiavimo proga, remkime 
ALTą ir ALTo fondą!
Aukas prašome siųsti: Ameri

kos Lietuvių tarybai, 6500 S. 
Pulaski Rd., Chicago, IL 60629.

T. A. Mačioniai
O. J. Pupininkai
E. Purtulienė
K. Vaičaitis
S. S. VaSkiai

St. Ptersburg, FL

i



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1995 m. rugsėjo mėn. 21 d.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
„Draugo” renginių komite

tas su dėkingumu praneša, kad 
visi stalai į dienraščio „Spaudos 
balių”, įvyksiantį šį sek
madienį, rugsėjo 24 d., Martini- 
que salėje, jau išparduoti, tačiau 
turima pavienių (ir po du) 
bilietų, todėl prašome kreiptis į 
„Draugo” administraciją, jeigu 
dar nespėjote įsigyti bilietų į šią 
smagią popietę su „Draugo” 
draugais.

„Spaudos balius”, rengia
mas „Draugui” paremti ir vi
siems jo mieliems draugams, pa
žįstamiems, bičiuliams, skaity
tojams pasilinksminti, bus jau 
šį sekmadienį, rugsėjo 24 d. Pra
dedamas pasižmonėjimu ir pa- 
sigurkšnojimu 4 vai. popiet; 5 
vai. p.p. vakarienė, po jos — 
programa ir šokiai.

JAV LB Krašto valdybos! 
pirm. Regina Narušienė šį sa
vaitgalį dalyvaus Lietuvių 
skautų sąjungos 50 metų veik
los išeivijoje suvažiavime Dai
navoje. R. Narušienė, Akademi
nio Skautų sąjūdžio narė, šeš
tadienį, rugsėjo 23 d. 5 vai. p.p. 
suvažiavimo dalyviams kalbės 
apie bendrus išeivijos reikalus. 
Bendruomenės pastangas lietu
vių jaunimo atžvilgiu, Lietuvos 
jaunimo atžvilgiu ir kt. Atsakys 
į dalyviams rūpimus klausimus. 
Suvažiavimą skautininkams 
ASS nariams, vvr. skautėms, 
skautams vyčiams, gintarėms, 
jūrų budžiams, prityrusiems 
skautams ir skautėms, jūrų 
skautams ir skautėms ruošia LS 
Seserijos ir LS Brolijos skauti
ninkų skyriai,

Numatytas Beverly Shores,
IN, Lietuvių klubo 40 metų su
kakties paminėjimas dėl daugy
bės renginių, o ypač „Draugo” 
puotos rugsėjo 24 d., nukeltas į 
spalio 29 d. Kviečiame tą naują

Sekmadienį, rugsėjo 24 d.,
1 vai. po pietų, Pasaulio lietu
vių centro Bočių salėje istorikas 
Jonas Dainauskas supažin
dins su buvusio Vilniaus apy
gardos teismo prokuroro Jono 
Taldo knyga „Lietuvos pavergi
mo dokumentai”, kurioje taip 
pat išspausdinti prez. Antano 
Smetonos, vysk. Vincento Briz- 
gio, prof. J. Mackevičiaus, Vin
co Krėvės ir kitų atsiminimai. 
Knygos sutiktuves ruošia Ame
rikos Lietuvių socialdemokratų 
sąjunga.

JAV LB Kultūros tarybos
premijų šventėje, kuri vyks 
lapkričio 5 d. Jaunimo centre, 
bus įteiktos premijos mūsų vi
suomenei nusipelniusiems kul
tūrininkams. Kaip jau buvo 
skelbta „Draugo” puslapiuose, 
yra sudarytos komisijos (dar ne 
visos) ir pakviesti pirmininkai 
joms vadovauti. Jų paskirtis — 
atrinkti asmenis muzikos, me
no ir žurnalisto premijai. Meno 
komisijai vadovauja Algiman
tas Kezys, muzikos — Petras 
Aglinskas, žurnalisto — Bro
nius Juodelis.

Beverly Shores, IN, Šv. Onos 
bažnyčioje spalio 1 d., 11:30 vai. 
ryte, šv. Mišias aukos kun. An
tanas Saulaitis, SJ. Kur gyvena 
bent vienas joniškietis, ten 
švenčiami Angelų Sargų atlai
dai, kurie šiemet atkelti iš spa
lio 2 į 1 mėnesio dieną, tad ir šv. 
Mišios lietuviškai — ta proga.

Čikagos ateitininkų jaunu
čių Partizano Daumanto-Die- 
lininkaičio kuopos susirinki
mas sekmadienį, spalio 1 d., 
vyks Lemonte. Po 9 vai. r. jau
nimo šv. Mišių Palaiminto Jur
gio Matulaičio misijoje, rinksi
mės Ateitininkų namuose. Susi
rinkimas prasidės 10:15 vai. ry
to. Visi prašomi dėvėti unifor
mas. Taip pat prašoma neuž
miršti atnešti mokslo priemonių 
— dovanų siuntiniui „Žiburio” 
mokyklai Lietuvoje.

Irena Valaitienė, Burbank,
IL, už didesnę pinigų sumą, 
„Drauge” įsigijo leidinių. Dėko
jame už aplankymą mūsų lietu
viško knygyno ir įsigijimą ten 
esančių knygų.

Lietuvių Operos choras jau
pradėjo savo repeticijas, kurios 
būna kiekvieną penktadienį, 
7:30 vai. vak., Jaunimo centre. 
Įsijungė keli nauji dainininkai, 
neseniai atvykę iš Lietuvos, ta
čiau jų dar nepakanka, reikia, 
kad dar būtų daugiau, todėl pra
šomi atvykti penktadienių va
karais į repeticijas ir padėti savo 
balsu šį sezoną pastatyti „Jūra
tės ir Kastyčio” operą.

Švč. M. Marijos Gimimo pa
rapijos bažnyčioje ateinantį sek
madienį (ir šeštadienio vakaro 
Mišiose) bus surenkami vokeliai 
su aukomis Rytų Europos baž
nyčioms paremti. Kadangi iš tos 
rinkliavos remiamos ir Lietuvos 
bažnyčios, parapijos klebonas 
kun. Jonas Kuzinskas ragina 
parapijiečius dosniai prisidėti 
prie šio kilnaus tikslo.

x Amerikos lietuvių televi
zijos steigėjai kviečia visus į 
pokylį š.m. rugsėjo 30 d., šeš
tadienį, 5:30 v. p.p. Jaunimo 
centro didžiojoje salėje. Pokyly
je bus rodomos ruošiamų TV lai
dų ištraukos, vyks meninė pro
grama. Po karštų pietų, šo
kiams gros Ričardo Šoko orkest
ras. Bilietų teirautis tel. 708 
969-6554 arba 708-749-0888.

(sk)
x NAMAMS PIRKTI PA

SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimai8 ir priei
namais nuošimčiais. Kreipkitės 
į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road - Tel. 
4312) 847-7747.

(sk)

LIETUVIŲ KALBOS 
KURSAI BALZEKO 

MUZIEJUJE
Jau ne pirmus metus Balzeko 

Lietuvių kultūros muziejuje 
rengiami lietuvių kalbos kursai. 
Norintys susipažinti su lietuvių 
kalba, išmokti parašyti laišką 
giminėms į Lietuvą ar perskai
tyti gautą žinutę iš Lietuvos, no
rintys susikalbėti su draugais, 
o gal būsimais verslo partne
riais Lietuvoje, ar turintys bet 
kokių kitų tikslų bei užmojų, 
kuriuos įgyvendinant reikia 
mokėti lietuviškai, kviečiami į 
šešių savaičių lietuvių kalbos 
kursus.

Kursai vyks šeštadieniais, 
nuo 11 vai. r. iki 1 vai. po pietų, 
nuo šių metų lapkričio 4 d. iki 
gruodžio 9 d. Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejuje, 6500 S. Pu- 
laski Rd., Chicago, 1L.

Dėstytoja Karilė Vaitkutė, 
muziejaus švietimo skyriaus 
vedėja, turi lietuvių kalbos ir 
literatūros magistro laipsnį. Ji 
yra dėsčiusi lietuvių kalbą pra
dedantiesiems bei pažengu
siems University of Illinois at 
Chicago ir University of Wa- 
shington, Seattle.

Kursus lankantieji bus ne tik 
mokomi keturių pagrindinių 
kalbos mokėjimo sudėčių, t.y. 
supratimo, kalbėjimo, skaitymo 
ir rašymo, bet supažindinami su 
lietuvių kultūra. O šiam tikslui 
geresnės ir patogesnės vietos 
nei Balzeko muziejus galime ir 
neieškoti. Taigi kviečiame mo
kytis. Šie kursai — puiki proga 
tiems, kurie neturi laiko ir 
galimybių mokytis lietuvių kal
bos visus metus aukštosiose mo
kyklose. Dėl tolesnės informa
cijos prašome kreiptis į Balzeko 
muziejų telefonu (312) 582-6500 
kasdien, nuo 10 vai. ryto iki 4 
vai. po pietų.

KANDIDATAI
ŽURNALISTO PREMIJAI
Lietuvių fondas nuo 1970 m. 

yra paskyręs nemažai kultūri
nių premijų. Jas skirsto JAV LB 
Kultūros taryba per pakviestas

datą pasižymėti savo svarbiųjų komisijas. Viena tų $1,000 pre
švenčių kalendoriuje

Atvėso orai ir daugelio min
tyse jau aidi „rudens simfonija”. 
Tikras sutapimas, kad tuo var
du pavadinta ir madų paroda, 
ruošiama Pasaulio lietuvių 
centre, Lemonte, spalio 15 d., 
12:30 vai. p.p. Ruošos komitetui 
pirmininkauja žinoma visuome
nininke Irena Kriaučeliūnienė, 
kuri rūpinasi, kad paroda visus 
sužavėtų, o pačius įdomiausius 
bei naujausius šio sezono rūbus 
parinks prestižinės parduotu
vės. Jeigu norite nusivaikyti ru
dens melancholiją, atvykite 
maloniai praleisti popietę madų 
parodoje. Stalai užsakomi pas 
Ireną Kazlauskienę 708-257- 
8346 arba Genę 708-279-1717. Į 
šią madų parodą ypač kviečiami 
ir vyrai — kur kitur jie „lega
liai” galėtų su pasigėrėjimu ste
bėti moteris ir už tai „nepakliū
ti į žmonų nemalonę”?

x TRANSPAK praneša: 
„Lietuvoje yra 722 upės ilges
nės, kaip 10 km, iš jų — 21 il
gesnė kaip 100 km”. Siuntiniai 
ir komercinės siuntos į Lie
tuvą. Maisto siuntiniai. 
TRANSPAK, 2638 W. 69 St„ 
Chicago, IL 60629, tel. 312- 
436-7772.

(sk.)
x Kaip ir kiekvieno mėne

sio paskutinį sekmadienį, 
rugsėjo 24 d. Baltia Express 
atstovas priiminės siuntinius į 
Lietuvą Lemonto lietuvių 
centre nuo 9 vai. ryto. Dau
giau sužinosite paskambinę ne
mokamu tel. 1-800-SPA R N AI 
arba 1-800-772-7624.

(sk.)
x TravelCentre, Ltd. prane

ša, kad kelionė iš Čikagos į Ha
vajus — $669. Į kainą įskaičiuo
jama: lėktuvo bilietai ir 5 nak
tys viešbutyje. Kreiptis: Travel
Centre, Ltd., T. Lesniauskie- 
nė, tel. 708-526-0773.

(sk.)

mijų yra mūsų išeivijos spaudo
je besireiškiančio žurnalisto pre
mija. Šių metų žurnalisto pre
mijos paskyrimą JAV LB Kul
tūros taryba pavedė ilgalai
kiams Lietuvių žurnalistų są
jungos JAV nariams: Broniui 
Juodeliui ir buvusiems žurnalis
to premijos laureatams Antanui 
Juodvalkiui bei Juozui Žygui, 
jiems sudarant premijos skyri
mo komisiją.

Žurnalisto premijos kandida
tai gali būti visi išeivijos lietu
viškos spaudos bendradarbiai, 
žurnalistinį, redakcinį darbą 
dirbantieji asmenys, dar nepre
mijuoti, gyveną Jungtinėse 
Amerikos Valstijose.

Kandidatus komisijai prista
tyti gali bet kuris, išeivijos lie
tuvišką spaudą skaitantis, as
muo. Pristatant kandidatą, rei
kalinga prie vardo, pavardės, 
adreso, telefono pridėti jo/jos 
žurnalistinės veiklos santrauką 
ir motyvus, kodėl jis ar ji ver
tas,-ta žurnalisto 1995 metų pre
mijos.

Premijos kandidatų pristaty
mas turi būti atliktas iki š.m. 
spalio 15 d. (pagal pašto ant
spaudą). Pristatymus siųsti Bro
niui Juodeliui, 239 Brookside 
Lane, Willowbrook, IL 60514. 
Dėl informacijos skambinti 
vakarais tel. (708) 986-1613., 

Bronius Juodelis, 
komisijos pirmininkas

LIETUVOS 
AMBASADORIAUS 

VIEŠNAGĖ ČIKAGOJE

Ambasadoriaus dr. Alfonso 
Eidinto apsilankymo Čikagoje 
programoje, be lietuviškosios 
dalies, buvo numatyti ir susi
tikimai su JAV valdžios insti
tucijų bei masinių informacijos 
priemonių atstovais.

Rugsėjo 7 d. ambasadorius dr. 
A Eidintas pasisakė per Vals
tybinę visuomeninę radiją (Na
tional Public Radio - WBEZ).

Pasikalbėjimo metu amba
sadorius plačiau kalbėjo apie 
Lietuvos saugumo rūpesčius, 
ypač pabrėždamas visų politinių 
krašto jėgų vieningą poziciją dėl 
Lietuvos narystės NATO. Dr. A. 
Eidintas trumpai nušvietė ir 
reformos vyksmą Lietuvoje, at
sakė į klausimą apie nusikals
tamumus.

Rugsėjo 8 d. ambasadorius dr. 
A. Eidintas, lydimas Lietuvos 
garbės generalinio konsulo 
Vaclovo Kleizos, žymaus lietu
vių kilmės amerikiečio Stanley 
Balzeko ir patarėjo dr. Vytauto 
Žalio su mandagumo vizitu ap
silankė Čikagos miesto merijo
je ir susitiko su meru Richard 
M. Daley. Pokalbio metu amba
sadorius trumpai papasakojo 
merui apie padėtį Lietuvoje, pa
sidžiaugė Vilniaus ir Čikagos 
miestų bendradarbiavimu 
„miestų-seserų” programoje. 
Meras Richard M. Daley pado
vanojo ambasadoriui Čikagos 
miesto albumą.

Rugsėjo 9 d. patarėjas dr. Vy
tautas Žalys kasmetiniame San
taros-Šviesos suvažiavime skai
tė paskaitą „Lietuvos geopoliti
nio kodo ieškant”.

Lietuvos ambasados 
informacija

LITUANISTIKOS
KATEDROJE

Prof. dr. Violeta Kelertienė, 
PLB Lituanistikos katedros ve
dėja, neseniai grįžo iš Univer
sity of Washington Seattle, kur 
dirbo Baltų studijų vasaros In
stitute. Ten kartu su latviais 
ir estais rugpjūčio 10 d. ji daly
vavo vakare „Baltų literatūra 
šiandien”, pati aptarė naujausią 
Lietuvos literatūrą. Seattle, 
WA, ji taip pat tarėsi dėl ke
liaujančio Instituto perkėlimo į 
Čikagą. 1996-ųjų ir 1997-ųjų m. 
vasaromis jo kursai vyks Litu
anistikos katedroje (Slavų ir 
Baltų kalbų bei literatūrų sky
riuje) bus globojami Ilinojaus 
universiteto Čikagoje. Seattle 

profesorė buvo susitikusi su vie
tiniais Lietuvių fondo įgalioti
niais, kurie padėjo rengti kur
sus ir juos visokeriopai rėmė. 
Akivaizdu, kad susidomėjimas 
Baltų studijomis JAV padidėjęs. 
Šiemet kursuose dalyvavo apie 
70 studentų ir aspirantų iš visos 
Amerikos. Daug jų žada vieno
kiu ar kitokiu būdu padėti be- 
atsikuriantiems Baltijos kraš

tams, kai kurie jau yra buvę 
Lietuvoje APPLE ir kitų progra
mų dėka. Studentams dėstė isto
rikai, kalbininkai, literatai, 
politologai ir folkloristai, 
sukaupę tikrai vertingos ir uni
kalios medžiagos. Visai neseniai 
dar taip trūko įžvalgių knygų ir 
straipsnių apie Pabaltijį, o da
bar jau įmanoma dirbti su 
spausdinta moksline literatūra 
anglų kalba. JAV leidykloms ir 
toliau leidžiant naujus veikalus, 
tokios literatūros vis daugėja. 
Instituto darbo vasarą studen
tams ir Seattle visuomenei bu
vo pristatyta naujoji A. Senn 
knyga „Gorbachev’s Failure in 
Lithuania” ir išsamus latvio A. 
Plakanš veikalas „Latvia and 
the Latvians”. Dvejus metus 
Seattle buvo dėstoma lietuvių 
kalba (jos gražiai mokė Litua
nistikos katedros doktorantė 
Karilė Vaitkutė), Čikagoje ža
dama dėstyti ne tik lietuvių, bet
ir estų kalbą. Vasaros Institutą 
remia Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenė ir Lietuvių fondas.

Laikas ruoštis dr. P. Dauž
vardžio sukakčių paminėjimui. 
Amžinos atminties ilgametis 
Lietuvos generalinis konsulas 
Čikagoje Petras Daužvardis, 
gimė 1895 m. lapkričio 16 d. Pa- 
kamančio vienkiemyje, Bebri- 
nės valsč., Alūkstos apskr., Lat
vijoje. Taigi šių metų lapkričio 
16 d. bus Petro Daužvardžio 100 
metų nuo gimimo sukaktis. Ki
tais metais rugsėjo 26 d. sukaks 
P. Daužvardžio 25-rių metų mi
rimo sukaktis. Šių sukakčių mi
nėjimams reikėtų iš anksto 
ruoštis.

Po vakaronės Ateitininkų namuose Iš k dr A. Damušis, J. Damušienė. Juozas Polikeitis
Irena Polikaitienė, Ona Baužienė, Genė Stasiui ienė ir Juozas Baužys .Nuotr. J. Pargausko

IŠ ARTI IR TOLI
NAUJI MOKSLO METAI 

VASARIO 16-OS1OS 

GIMNAZIJOJ
Vasario 16-osios gimnazija 

naujuosius mokslo metus pra
dėjo labai iškilmingai, nes šia 
proga atvyko Kaišiadorių vys
kupas Juozapas Matulaitis, tuo 
metu viešintis Vokietijoje. Ant
radienį, rugsėjo 5 d., iš ryto, 
prieš pradedant pamokas, vys
kupas koncelebravo šv. Mišias 
su 6 kunigais, jų tarpe prelatu 
Bunga ir naujuoju gimnazijos 
kapelionu kun. Alfonsu Kelme
liu. Dieną prieš tai vyko tradi
cinės mokslo metų atidarymo 
ceremonijos: vėliavos pakėli
mas, direktoriaus žodis, klasių 
susirinkimai su auklėtojais, 
bendrabučio vedėjų pokalbiai 
su mokiniais, o vakare — susi
pažinimo vakaras. Naujuose 
mokslo metuose gimnazija turės 
98 mokinius, 13 daugiau, negu 
praeitais metais. Daugiausia 
mokinių yra iš Vokietijos — 51. 
Kiti yra atvykę iš Lietuvos, 
JAV-bių, Kanados, Urugvajaus, 
Argentinos ir Malio (Afrikos).

LIETUVOS PILIETYBĖ 
SUTEIKTA DAR 
25 ASMENIMS

Prezidento vadovaujama Pi
lietybės komisija rugsėjo 13 d. 
suteikė pilietybę vienam akty
viausių tautos kultūros judė
jimo išeivijoje dalyvių — žurna
listui ir rašytojui Algirdui 
Gustaičiui, taip pat Italijos Lie
tuvių Bendruomenės valdybos 
nariui, Lenkijos piliečiui Jan 
Walenty-Malirnnvski. nuo 1988 
m. dirbančiam Vat ikano radijo 
lietuviškų laidų redaktoriumi, 
Didžiosios Britanijos Lietuvos 
Sąjungos pirmininkui Jarosla
vui Altui, JAV gyvenusiai, o 
dabar kelerius metus dėstančiai 
Lietuvos universitetuose Daliai 
Elzbietai Katil ius-Boydstun, 
taip pat kitiems nusipelniu
siems Lietuvai žmonėms.

„SAULĖS”
LITUANISTINĖJE

MOKYKLOJE

„Saulės” lituanistinė mo
kykla St. Pete Beach pradėjo 
naujuosius 1995/96 mokslo 
metus š.m. rugsėjo mėn. 9 d. 9 
vai. ryto. Adresas: Don Vista 
Community Center, 3300 Gulf 
Blvd., St., Pete Beach.

Registracijos mokestis mo
kiniui — 5 dol. Pamokos vyks 
kiekvieną šeštadienį nuo 9 v.r. 
iki 12:30 v. p.p. Jeigu turite 
klausimų — prašome skambinti 
Aurelijai-Laimutei Robertson 
dienos metu į darbą 323-5454, 
vakarais į namus 321 4128.

KUNIGŲ VIENYBĖS 
SUVAŽIAVIMAS

Amerikos Lietuvių kunigų 
vienybės metinis suvažiavimas- 
seimas vyks spalio 9-10 d. 
Nekalto Prasidėjimo vienuolyno 
patalpose, Putnam, CT. Prime
nama, kad „Alkos” patalpose 
yra iš Lietuvos gauta nauja Šv. 
Rašto Naujojo Testamento lai
da, taip pat ten gaunamas š.m. 
„Katalikų kalendorius žiny-

nas”, kuriame išspausdinti 

Lietuvos ir užsienyje gyvenau 

čių kunigų adresai. Leidinius 

galima įsigyti, rašant: Rev. R. 

Krasauskas, Matulaitis Nm 

si ng Home, Putnam, CT 06261).

NAUJAS KLEBONAS 
DIEVO APVAIZDOS 

PARAPIJOJE DETROITE
„Lietuviškų melodijų” radijo 

valandėlėje rugsėjo 15 dieną da 

lyvavęs Dievo Apvaizdos parapi 

jos tarybos pirmininkas Jonas 

Urbonas pranešė, kad nuo spa 

lio 2 dienos Dievo Apvaizdos pa 

rapijos klebonu yra paskirtas 

kun. Valdas Valdemaras, 39 m. 

amžiaus, 1981 m. baigęs Kuni 

gų seminariją Kaune. 1989 m. 

atvykęs į Kanadą, šiuo metu vi

karauja St. Wilfred bažnyčioje, 

Downsview, Ontario. Dievo Ap

vaizdos parapijoje pareigas pra

dės spalio 2 d.

JBANC ĮSTAIGAI 
REIKALINGAS 

TARNAUTOJAS
Washingtone, DC, dabarti

niam Jungtinio Amerikos Pa- 
baltiečių komiteto (JBANC) 
visuomeninių ryšių (Public rela- 
tions) direktoriui išvykstant iš 

Amerikos, JBANC įstaigai rei
kalingas jo vieton tarnautojas. 
Kandidatas turi būti susipaži
nęs su Amerikos ir Baltijos 
kraštų politiniais reikalais, su
gebėti palaikyti ryšį su Kongre
so nariais, valstybės įstaigomis, 
su Amerikos baltiečių organi
zacijomis ir kt. Turi turėti 
automobilį.

Kreiptis šiuo adresu: Joint 
Baltic American National Com-

Lietuvos Informacijos biuro Argentinoje vadovas Artūras Mičiūdas Ikainųe) 
įteikia oficialius Argentinos Sporto ministerijos vadovo pint I .ivio Em-nei is 
sveikinimus ir knygą albumą „Argentina” V Pasaulin lietuvių sporto 
žaidynių komiteto pirmininkui Vytui Neniui. Iš Argentinos i V PI S žaidynes 
A. Mičitidas buvo nuvykęs su 17 žmonių delegacija <9 įs jų portinirk.u) 
lai buvo vienintelė delegacija iš Pietų Amerikos Argt ritino unkiasius 
atletikos čempionas Gustavas Mnjauskas namo grįžo su lainieįimn laimėjo 
pirmą vietą sunkiųjų svorių kilnojimo kategorijoje

mittee, Ine., (JBANC) P O Box 

4578, Roekville, MD 20819 Tel. 
(301) 340 1954 FAX (301) 309- 

1406.

Galima teirautis ir ALTo 
įstaigoje Čikagoje telefonu (312) 

735-6677.

LIETUVIŲ DIENŲ 
BANKETAS

„Lietuvių dienos” Sv. Kazi

miero pa» api jus aplinkoje, gerai 

išplanuotos LB Los Angeles 

apylinkės valdybos darbotvar

kėje, šiemet žada boti skirtingos 

ir įdomios Visi ruošos dalbai 

vyksta tvarkingai ir nuosekliai. 
Svarbiausia, kad veikimo pa

stangos yra išsilavinusiu, tau

tiniai susipratusią jaunuolių 

rankose Naujovė šiais metais 

yra tai, kad rugsėjo 30 d , šeš

tadienį vakare vyks formalus 

banketas su modernia menine 

programa, kokteiliais, vaka

riene ir insti umeritinio orkestro 

šokių muzika. Šiam banketui 

vadovauja Linas Udrys, nese

niai pradėjęs teisininko - ad

vokato karjerą (Kalifornijoje. I 

banketą kviečiami visi lietuviai. 

Svečias iš Lietuvos, avangar

dinio meno šalininkas ir puo

selėtojas, vokalistas Vytautas 

Kernagis atliks savo paties ir 

savo bendralaikių kūrybą.

St. Š.

Vytautas Kontrimas, Chica

go, IL, „Drauge" nusipirko 

nemažai knygų. Kiekvienas sa

vas spausdintas rašto žodis, kal

bantis apie musu tautos kul

tūrą, yra brangus, nes mes ten 

surandame ir save. Ačiū už 

spaudos įvertinimą.

l i i


