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Lietuvos užsienio ministras 
lankosi Vašingtone

Vašingtonas, rugsėjo 27 d. — 
Trečiadieni prasidėjo Lietuvos 
užsienio reikalų ministro Povilo 
Gylio dviejų dienų vizitas JAV 
sostinėje. Kaip praneša Lietu
vos ambasada, vizito metu nu
matyti susitikimai su kongres- 
manais ir senatoriais, JAV Na
cionalinės saugumo tarybos na
riais, aukštais Valstybės depar
tamento pareigūnais, JAV pre
zidentūros atstovais.

Pirmąją vizito dieną Lietuvos 
užsienio reikalų ministras Po
vilas Gylys susitiko su JAV 
Valstybės sekretoriaus pava
duotoju Strobe Talbott. Minist
ras Gylys, padėkojęs JAV už 
paramą siekiant ir įtvirtinant 
Lietuvos nepriklausomybę, 
aukbtai įvertino Lietuvos ir 
JAV dvišalius santykius.

Pokalbio metu ministras iš
dėstė Lietuvos užsienio ir vi
daus politikos prioritetus, api
būdino santykius su kaimy
ninėmis valstybėmis. Buvo pa
žymėta, kad su Rusija Lietuva 
palaiko normalius kaimyninius 
santykius ir vra suinteresuota 
reformų šiose valstybėse sėkme. 
Tuo pat metu pastebėta, kad 
Lietuva, kaip ir JAV, atidžiai 
stebi Rusijos vidaus ir užsienio 
politikos raidą. Ministras Povi
las Gylys ypač pabrėžė nuolat 
gerėjančius Lietuvos ir Lenkijos 
tarpusavio santykius, stiprė
jantį abiejų šalių bendradarbia
vimą įvairiose srityse.

Plačiau kalbėta saugumo poli
tikos klausimais. Ministras Gy
lys pareiškė, jog Europos saugu
mas negali būti užtikrintas be 
aktyvios JAV politikos Rytų ir 
Vidurio Europoje. Pastebėta, 
kad Lietuva jaučia saugumo 
stygių, jog ji jaučiasi mažiau 
saugi nei Vidurio Europos vals
tybės.

Valstybės sekretoriaus pava
duotojas Strobe Talbott pareiš
kė, kad JAV palaiko Baltijos 
valstybes, skiria didelį dėmesį 
jų saugumui, remia šiose šalyse 
vykdomas politines ir ekonomi
nes reformas. Jis paragino Bal
tijos valstybes ir toliau aktyviai 
dalyvauti „Partnerystės vardan 
taikos” programoje.

Lietuvos ministras Briusely 
kalbėjo apie Lietuvos 

žemės ūkį
Vilnius, rugsėjo 25 d. (AGEP) 

— Lietuvos žemės ūkio minist
ras Vytautas Einoris rugsėjo 25 
d. išvyko į Briuselį dalyvauti 
Europos sąjungos žemės ūkio 
reikalų tarybos posėdyje. Čia su 
savo kolegomis iš Europos Są
jungos šalių susitiks žemės ūkio 
ministrai iš dešimties Rytų 
Europos šalių, pretenduojančių 
tapti Sąjungos narėmis.

Kaip BNS korespondentui 
pasakė žemės ūkio ministerijos 
spaudos atstovas Pranciškus 
Šliužas, šis susitikimas — pir
masis ir daugiau pažintinio 
pobūdžio. Numatyta, kad Vy-

— Estijoje plečiasi skandalas 
dėl neteisėtos prekybos gink
lais, kuria kaltinama Estijos ar
mijos vadovybė. Be užpraeitą 
savaitę areštuotų dviejų kari
ninkų, dalyvavimu ginklų afe
roje įtariami dar du generalinio 
štabo karininkai. Be to, atsista
tydinimo pareiškimus pateikė 
Vyriausiojo Estijos gynybinių 
pajėgų štabo viršininkas A. 
Sirel ir dar vieno generalinio 
štabo skyriaus viršininkas R. 
Uchteg.

Strobe Talbott išdėstė JAV po
žiūrį į Europos saugumo prob
lemas ir NATO plėtimą. Jis pa
reiškė, kad JAV priešinsis bet 
kokiam kėsinimuisi į Lietuvos 
suverenitetą ir pažadėjo paramą 
Lietuvai. Susitikimo metu, už
trukusio ilgiau nei numatyta, 
buvo aptarti ir kiti abiem pusėm 
svarbūs klausimai.

Po to, ministras Povilas Gylys 
susitiko su JAV Atstovų rūmų 
nariu, šių rūmų Tarptautinių 
santykių komiteto pirmininku 
Beųjamin Gilman ir padėkojo už 
paramą Baltijos Valstybėms, 
siekiančioms NATO narystės. 
Kongresmanas Gilman domėjo
si Lietuvos santykiais su kai
myninėmis valstybėmis, karinio 
tranzito per Lietuvos teritoriją 
reikalais, kompensacija holo
kausto aukoms. Ministras Gy
lys, apibūdinęs santykius 
kaimynais, pažymėjo Lietuvos 
siekimą prisidėti prie Europos 
saugumo užtikrinimo ir pozity
viai įvertino JAV vaidmenį šia
me procese. Kongr. Benjamin 
Gilman labai palankiai atsilie
pė apie permainas Lietuvoje ir 
palinkėjo Lietuvos žmonėms 
ekonominės gerovės.

Vėliau ministras Gylys susi
tiko su prezidento Bill Clinton 
patarėjo nacionalinio saugumo 
klausimais pavaduotoju Samu- 
el Berger. Pokalbyje pasikeista 
nuomonėmis dėl saugumo prob
lemų Rytų ir Vidurio Europoje 
bei nauju narių priėmimo į 
NATO atžvilgiu, santykių su 
Rusija ir kitais aktualiais klau
simais.

Ministras Gylys pažymėjo, 
kad saugumo požiūriu Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos padėtis yra 
kiek skirtinga nei kitų Vidurio 
Europos šalių, ir kad į tai turėtų 
būti atsižvelgta, sprendžiant 
saugumo klausimus šiame re
gione.

Užsienio reikalų ministro 
Povilo Gylio susitikimuose taip 
pat dalyvavo Lietuvos ambasa
dorius JAV ir Kanadai Alfonsas 
Eidintas ir Lietuvos Užsienio 
reikalų ministerijos Amerikos 
šalių skyriaus vedėjas Giedrius 
Apuokas.

tautas Einoris susitikime pa
sakys kalbą, kurioje supažindis 
savo kolegas su pagrindinėmis 
Lietuvos žemės ūkio problemo
mis.

Ateityje tokie susitikimai, 
skirti Europos Sąjungos narys
tės siekiančių šalių žemės ūkio 
politikos koordinavimui, vyks 
kiekvienais metais.

V. Einoris Briuselyje taip pat 
susitiks su Latvijos ir Estijos 
žemes ūkio ministrais.

Europos Sąjungos žemės ūkio 
įgaliotinis Franz Fischler pra
ėjusią savaitę pareiškė, kad 
žemės ūkis nėra svarbiausia 
kliūtis, trukdanti priimti Rytų 
Europos valstybes į šią sąjungą. 
Jis tai pasakė, pasibaigus 
neoficialiam ES žemės ministrų 
susitikimui.

Tačiau Lietuvoje laikoma, kad 
galimas Lietuvos tapimas ES 
nare būtų skaudus Lietuvos 
žemdirbiams dėl didelių šios 
organizacijos kokybinių reika
lavimų ir griežto eksporto re
guliavimo. Todėl Lietuva ir ES 
susitarė dėl pereinamojo šešerių 
metų laikotarpio, per kurį Lie
tuva palaipsniui mažins žemės 
ūkio produktų importo muitus.
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Rugsėjo 14 d. Nepriklausomybės aikštėje prie Lietuvos Seimo rūmų įvyko kelių tūkstančių 
pensininkų bei indėlius bankuose praradusių demonstracija, kurios metu „vieningai” priimta 
rezoliucįja, reikalaujanti atstatydinti vyriausybę, Seimą ir prezidentą. Kitoje panašiai priimtoje 
rezoliucijoje norima netrukus įsteigti „indėlininkų teisių gynimo ir visapusiško socialinio tei
singumo partiją: Liaudies Frontas — Naujoji Lietuva”. Čia pat davus susirinkusiems pasirinkti: 
„Kas už tai, kad valdžioje liktų komunistai” ar „Kas už tai, kad juos reikėtų nušluoti”, žmonės 
„vieningu rankos pakėlimu atsakė į antrąjį klausimą”, rašoma „Lietuvos ryte”. Šią akciją 
organizavo „Lietuvos pensininkų komitetas” ir „Doros-kultūros sąjunga”.

Nuotr. Ramūno Danisevičiaus, „Dienoje”

Konservatoriai reikalaus
Šleževičiaus vyriausybės

••
atsistatydinimo

Vilnius, rugsėjo 28 d. — Vėlų 
trečiadienio vakarą pasibaigu
siame Tėvynės Sąjungos (Lietu
vos Konservatorių) valdybos po
sėdyje buvo nutarta reikalauti 
Adolfo Šleževičiaus vyriausybės 
atsistatydinimo, praneša Seimo 
opozicijos atstovė spaudai Rasa 
Rastauskienė.

Toks sprendimas priimtas to
dėl, kad LDDP vyriausybės vyk
doma politika žlugdo įmones, 
nuskurdino Lietuvos žmones, 
valstybės įsiskolinimai užsie
niui ir žmonėms pasiekė milįjar- 
dines sumas, finansiškai išnau
dojamas kaimas, valdžios globo
jamoms grupuotėms padedant, 
prarasta šimtai milįjonų vals
tybės bei indėlininkų lėšų.

Konservatorių pranešime 
spaudai rašoma, kad Tėvynės 
Sąjunga reiškia nepasitikėjimą 
vyriausybei, kuriai vadovauja 
LDDP pirmininkas Adolfas Šle
ževičius ir nutaria teikti Seime 
interpeliaciją dėl jos atstatydi
nimo. Valdybos posėdyje buvo

Kuriamos teisinės normos nacių 
kolaborantų reabilitacijai atimti
Vilnius, rugsėjo 27 d. (AGEP) 

— Lietuvos Seimas svarsto įsta
tymo „Dėl asmenų, represuotų 
už pasipriešinimą okupaciniams 
režimams, teisių atstatymo” pa
keitimus, atsižvelgdamas į pre
zidento Algirdo Brazausko bir
želio 29 d. dekretą, pranešė Sei
mo kancleris Neris Germanas, 
vadovaujantis darbo grupei 
Lietuvos ir Izraelio santykių 
istorinėms ir dabarties proble
moms tirti, susitikime su prezi
dentu rugsėjo 26 dieną.

Susitikime konstatuota, kad 
tarp maždaug 50,000 pastarai 
siais metais reabilituotų asme
nų, neteisėtai reabilituoti penki 
žydų genocido dalyviai. Be to, 
iki šiol atsisakyta patenkinti 
reabilitacįjos pažymėjimų pra
šymus 594 asmenims, kurie įta
riami dalyvavę genocide.

Tarptautinės žydų organizaci
jos yra pateikusios Lietuvai 79 
reabilituotų asmenų sąrašą, ku
rie įtariami persekioję žydus per 
nacių okupaciją Antrojo Pasau
linio karo metais.

Šių metų pradžioje Lietuvos

Kroatai
apgyvendinami

atsiimtose žemėse
Zagreb, Kroatija, rugsėjo 27 

d. (OMRI) — Kroatijos preziden
tas Franjo Tudjman pareiškė, 
kad Kroatija ir toliau repatri
juos kroatus pabėgėlius nuo 
serbų atsiimtose teritorijose 
vakarinėje Bosnijoje, nepaisant 
Jungtinių Tautų įspėjimų to 
nedaryti.

Pagal prezidento Tudjman 
planą, iš 200,000 Kroatijoje 
esančių Bosnijos kroatų bei 
musulmonų pabėgėlių 100,000 
bus sugrąžinti į „išlaisvintas” 
Bosnijos sritis.

Kroatijos pareigūnai teigia, 
kad Bosnįjos vyriausybė prita
ria šiam planui, tačiau Bosnijos 
ministras pabėgėliams Muha- 
med Cedrič žinių agentūros ko
respondentui pasakė, kad šiuo 
klausimu nebuvo tartasi su jo 
šalies vyriausybe.

Jungtinių Tautų Aukščiausio
sios Komisijos Pabėgėliams pa
reigūnai Zagrebe sako, jog jei 
pabėgėliai bus repatrijuoti arti 
dabartinių fronto ribų, jų saugu
mas negali būti užtikrintas.

prezidentas pasirašė dekretus, 
kuriais nurodė patikrinti įtaria
mų asmenų reabilitacijos pa
grįstumą ir sudaryti represuo
tų už pasipriešinimą okupaci
niams režimams asmenų sąra
šą.

Siekdama, kad žydų persekio
tojai nebūtų nepagrįstai reabi
lituoti, Lietuva metų pradžioje 
nusiuntė Izraeliui teisinio bend
radarbiavimo sutarties projek
tą, tačiau, kaip pranešė prezi
dento spaudos atstovė, Izraelis 
į siūlomą projektą neatsiliepė. 
Rugsėjo 21d. Lietuva nusiuntė 
Izraeliui pakartotiną notą šiuo 
klausimu.

Pasitarime pas prezidentą, 
kuriame taip pat dalyvavo gene
ralinio prokuroro pavaduotojas 
Aristidas Pėstininkas ir Aukš
čiausiojo Teismo teisėjas Vytau
tas Greičius, informuota, kad 
metų pradžioje panašios sutar
ties projektas išsiųstas ir į JAV. 
Lapkričio mėnesį į JAV ketina 
vykti Lietuvos teisininkų grupė, 
kuri aptars teisinės sutarties są
lygas. Ją pasirašius, būtų 
sukurta teisinė bazė reikalauti 
išduoti asmenis, kurie įtariami 
dalyvavę žydų žudynėse per 
Antrąją Pasaulinį karą.

Lietuvos žydų bendruomenė, 
kuri buvo viena didžiausių 
Vidurio Europoje, buvo beveik 
visiškai sunaikinta per nacių 
okupaciją Antrojo Pasaulinio 
karo metais.

— Europos Tarybos Parla
mentinė Asamblėja nusprendė, 
kad Ukraina taps 37-ąja Euro
pos Tarybos nare. Ji taip pat 
nusprendė atnaujinti Rusijos 
priėmimo į Europos Tarybą 
procesą, kuris buvo sustabdytas 
dėl karo Čečėnijoje.

— Rusijos užsienio reikalų 
ministras Andrėj Kozyrev, kal
bėdamas Jungtinių Tautų Ge
neralinės Asamblėjos 50-oje 
sesijoje, pasakė, kad Rusija sie
ja savo nacionalinius-valsty- 
binius interesus su „lygiateise 
partneryste daugiapoliariniame 
ir tarpusavyje priklausomame 
pasaulyje”. Pasak Kozyrev, 
Europos saugumo sistema netu
rėtų remtis blokais ir „dvi
gubais standartais’’. Jis 
pasisakė už visuotinį branduo
linių bandymų nutraukimą.

Lietuvos užsienio 
ministras kalba 

Jungtinėse Tautose

Vilnius, rugsėjo 27 d. (AGEP) 
— Lietuvos užsienio reikalų 
ministras Povilas Gylys, rugsė
jo 26 d. kalbėdamas Jungtinių 
Tautų Generalinės Asamblėjos 
sesijoje, pabrėžė, kad Lietuva 
siekia tapti pilnateise Europos 
Sąjungos nare, o kiti priorite
tiniai šalies tikslai yra narystė 
NATO gynybos organizacijoje ir 
Vakarų Europos Sąjungoje.

Lietuvos užsienio reikalų mi
nistro kalbą atpasakojusi radijo 
stotis „Amerikos balsas” 
pažymėjo, kad skirtingai nuo 
pernai Jungtinėse Tautose kal
bėjusio prezidento Algirdo 
Brazausko, jis nė žodžiu neuž
siminė apie santykius su Rusija.

Povilas Gylys pabrėžė, kad 
Lietuva nori dar aktyviau da
lyvauti Jungtinių Tautų taikos 
palaikymo misijose.

Ministras taip pat pasisakė už 
JT Saugumo Tarybos išplėtimą.

Pradedamas ruošti 
kilnojamojo turto 
įkeitimo įstatymas

Vilnius, rugsėjo 26 d. (AGEP)
— Ministras pirmininkas Adol
fas Šleževičius sudarė darbo 
grupę, kuri paruoš įstatymo dėl 
kilnojamojo turto įkeitimo 
projektą. Darbo grupės vadovu 
paskirtai teisingumo mnistras 
Jonas Prapiestis.

Grupės narė, Naujos Ekono
mikos Instituto prezidentė 
Dalia Vidickienė sako, jog 
busimasis įstatymas turėtų 
pratęsti Hipotekos įstatymą, 
pagal kurį įkeičiamas tik 
valstybės įregistruotas turtas — 
žemė, pastatai, automobiliai ir 
panašiai. Įstatymas dėl kil
nojamojo turto įkeitimo, tarkim, 
imant bankų paskolas, leis 
įkeisti ir neįregistruotą turtą, 
pavyzdžiui, ilgalaikės nuomos 
teisę, įmonės turtą, įrengimus 
ar prekes.

Civilinis kodeksas kalba apie 
galimybę įkeisti tiek kilnoja
mąjį, tiek nekilnojamąjį turtą, 
tačiau pasigendama išsamesnio 
įstatymo, nes praktikoje iškyla 
daug neaiškumų.

Darbo grupė įpareigota pa
ruošti įstatymo projektą iki kitų

pažymėta, kad vyriausybė palai
ko nebaudžiamą korupciją ir su
artėja su nusikalstamomis eko
nominėmis struktūromis.

Valdybos nariai diskusijose 
sakė, kad Tėvynės Sąjunga 
kantriai stebėjo LDDP vyriau
sybės vykdytą politiką, reikš
dama konstruktyvius įstatymų, 
projektų ir programų pasiūly
mus, tačiau negalima be galo 
piktnaudžiauti Lietuvos žmonių 
kantrybe, nes ekonomijos žlugdy
mas, žmonių skurdas, korupci
ja, perauganti į valdžios orga
nizuojamus nusikaltimus, pasie
kė ribą, keliančią grėsmę ir ne 
tik demokratijai, bet ir žmonių 
saugumui bei patiems nepri
klausomos Lietuvos valstybės 
konstituciniams pagrindams.

Baigiant pranešimą rašoma, 
kad prieš pateikiant nepasitikė
jimo A. Šleževičiaus vyriausybe 
dokumentą, bus konsultuojama
si su kitomis opozicinėmis frak
cijomis Seime.

J. Paleckis atsisakė 
Seimo nario mandato

Vilnius, rugsėjo 27 d. (AGEP)
— Lietuvos prezidento patarėjas 
užsienio politikos klausimais 
Justas Paleckis nutarė atsisaky
ti Seimo nario mandato ir tre
čiadienį įteikė oficialų pareiški
mą Vyriausiąjai rinkimų komi
sijai, kuriame rašoma: „Dėl to, 
kad darbas Seime nesuderina
mas su dabartiniu mano parei
gų atlikimu, pranešu, jog atsi
sakau Seimo nario mandato”.

Kaip žinoma, rugpjūčio pabai
goje jam buvo įteiktas Seimo 
nario mandatas po to, kai at
sistatydino Seimo narys social
demokratas Audrius Rudys. 
Justas Paleckis buvo pirmasis 
nepatekęs į Seimą pagal social-

Rusijos pareiškimai 
dėl NATO -

motyvuojami vidaus 
politikos

Vilnius, rugsėjo 26 d. (AGEP)
— Lietuva, net ir pareiškusi 
savo aiškų ketinimą tapti pilna
teise NATO nare ir pasirašiusi 
Europos asociacijos sutartį, 
palaiko gerus kaimyninius san
tykius su Nepriklausomų Vals
tybių Sandraugos šalių Tašken
to karinės sutarties dalyvėmis, 
pastebi Lietuvos Užsienio rei
kalų ministerijos Politikos de
partamento direktorius Petras 
Zapolskas.

Pasak jo, tai yra geriausias 
įrodymas, kad Lietuvos in
tegracija į transatlantines ir 
Europos struktūras stiprina 
saugumą regione, ir liudija, jog 
kai kurių kaimyninių valstybių 
vadovų priešinimasis NATO 
plėtimui yra „tik politinė širma, 
o ne realus tarptautinio ir re
gioninio saugumo vertinimo at
spindys”.

P. Zapolskas pokalbyje ko
mentavo Rusijos gynybos mi
nistro Pavel Gračev pareiškimą 
žurnalistams, kad Baltijos šalių 
priėmimas į NATO taptų Rusi
jos „pakantumo riba”.

metų balandžio 1 dienos. Dalia 
Vidickienė tikisi, kad pirmąjį 
1996 m. pusmetį jis bus pradė
tas svarstyti Seime.

demokratų sąrašą 1992 m. Sei
mo rinkimuose.

Pokalbyje su korespondentu 
Paleckis sakė per apie mėnesį 
trukusį apsisprendimo laiko
tarpį konsultavęsis su daugeliu 
politikų. Jis pažymėjo labai ver
tinąs konsultacijas su preziden
tu Algirdu Brazausku. Pasak J. 
Paleckio, prezidentas, nors ir 
patarė pasilikti dabartinėse pa
reigose ir atsisakyti Seimo nario 
mandato, buvo labai tolerantiš
kas ir ragino spręsti pačiam. To, 
pasak prezidento patarėjo, jis 
negalįs pasakyti apie kai ku
riuos kitus politikus, kurie 
mėgino daryti spaudimą.

Paleckis pažymėjo, kad per tą 
mėnesį „išryškėjo svarbių pozi
cijų”. Kaip pagrindines priežas
tis atsisakyti Seimo nario man
dato J. Paleckis nurodė social
demokratų pareiškimą, kuria
me jie reikalavo, kad norėda
mas dirbti jų frakcijoje, prezi
dento patarėjas privalėtų įvar
dinti tuos prezidento žingsnius, 
kuriems jis nepritaria, išsakyti 
požiūrį į LDDP užsienio politiką 
ir įvertinti LDDP veiklą. Pasak
J. Paleckio, padaryti tokį pareiš
kimą būtų neįmanoma, nes jis 
būtų negarbingas.

Be to, per metus iki kitų Sei
mo rinkimų vienas „nelabai 
daug ką gali nuveikti Seime”, 
sakė prezidento patarėjas. Jis 
taip pat pažymėjo nenorįs pasi
traukti iš aktyvios veiklos užsie
nio politikoje, o suderinti darba 
Seime su dabartinėmis preziden
to patarėjo pareigomis būtų neį
manoma.

J.Paleckiui atsisakius Seimo 
nario mandato, Audriaus Ru
džio vietą užimti pretenduoja 
vilnietis, inžinierius Jonas An
tanaitis, pastaruoju metu dirbęs 
socialdemokratų frakcijoje.

KALENDORIUS

Rugsėjo 29 d.: Arkangelai 
Mykolas, Gabrielius ir Rapolas; 
Kęsgailą. 1529 m. paskelbta pir
moji Lietuvos Statuto redakcija.

Rugsėjo 30 d.: Šv. Jeronimas, 
Bažnyčios mokytojas (340-420 
m.); Sofija (Zofija), Žymantas, 
Gudrė.

J
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PAGAL LINIJĄ ARBA TU 
NIEKAS...

(„Geležinio daktaro” gyvenimo nuotrupa)

Algimanto Saunorio tėvas An
tanas, Lietuvos kariuomenės 
kapitonas, pirmosios sovietų 
okupacijos metu buvo „išsiųs
tas” i Sovietų Sąjungos gilumą 
„pagilinti” karines žinias. 
Šeima paliko Vilniuje, tačiau 
netrukus prasidėjo Antrasis 
pasaulinis karas ir antrieji 
okupantai vokiečiai užėmė 
Lietuvą. Tėvas iš Rusijos ne
grįžo.

Algimantas ir vyresnysis bro
lis Vytautas, jau žymus spor
tininkas Lietuvoje, karui bai
giantis, vokiečiams traukiantis 
ir antrąjai sovietų okupacijai 
artėjant, nusprendė laukti grįž
tančio iš Sovietų Sąjungos tėvo. 
Mama, prisijungusi bėglių gru- 
pėn, pasitraukė į Vakarus. 
Broliai pasilikę krašte pagaliau 
susitiko su savo tėvu. Būdami 
geri sportininkai, tuoj įsijungė 
į Sovietinės Lietuvos sportinį 
gyvenimą. Deja, vyresnysis 
Vytautas anksti mirė palikęs 
žmoną, sūnų ir dukrą. Algiman
tas, pergyvenęs brolio netektį, 
tęsė mokslą ir sportavo. Daug 
dėmesio skyrė stalo tenisui.

„Lietuvos aide”, 1995.8.19 lai
doje, Roma Griniūtė rašo apie 
Algimanto Saunorio gyvenime 
pasiektą garbę, jo „nuvainika
vimą” ir pagaliau iš sovietinio 
„rojaus” pasitraukimą laisvan 
pasaulin.

Gerą dešimtmetį Algimantas 
Saunoris buvo Lietuvos stalo 
teniso karalius. Jis karaliavo ir 
SSSR čempionatuose. Vienetų 
varžybose laimėjo šešis SSSR 
čempionato auksinius medalius 
(1952,1953,1954,1956,1959 ir 
1961), o 1958 m., kartu su Rimu 
Paškevičiumi, tapo Europos 
stalo teniso dvejetų vicečempio
nu. Jam buvo duota „geležinio 
daktaro” pravardė, kuri prigijo, 
nes jo žaidimo stilius nebuvo per 
daug įspūdingas, tačiau labai 
pastovus ir nepalaužiamas.

Baigęs aktyviai sportuoti, jis 
daugeliui buvo rodomas pavyz
džiu: diplomuotas gydytojas — 
tarptautinės klasės spor
tininkas. Buvo reklamuojamas 
spaudoje, net vyriausybės 
žmonės liaupsėjo, kokį spor
tininką sovietų sistema 
išaugino ir t.t.

Pagaliau, 1969 m. A. Sauno
ris gavo leidimą aplankyti 
Kanadoje, Hamiltono mieste,

gyvenančią savo mamą. Antrą 
kartą atvyko jis 1972 m. ir, 
pagaliau, 1975 metais po

didelių pastangų buvo išleistas 
su šeima pas senyvą motiną 
gyventi ir ją globoti.

1980 melais „Minties” išleis
tame leidinyje „Metai ir star
tai” Algimanto Saunorio nei 
„kvapo”. Visiškai tapo igno
ruojamas. Šio veikalo autorius 
Mindaugas Barysas jau yra 
miręs, tačiau knygos leidybos 
procedūrą gerai prisimena 
Vilniuje gyvenantis dailininkas 
Vytautas Gudelis. Jis sako: 
„Leidinys buvo jau beveik pa
ruoštas spaudai, kai Algiman
tas Saunoris pagaliau gavo 
leidimą išvykti į Kanadą pas 
savo motiną. Tada iš CK atėjo 
komanda: sumažinti leidinyje 
Saunorio nuotraukų. Jų buvo 
šešios, tris reikėjo išimti. 
Paskui, kai knyga jau buvo nu
vežta į Karolio Požėlos (dabar 
, Spindulio’ spaustuvę Kaune, 
man paskambino Barysas ir 
pasakė gavęs iš CK komandą, 
kad .Metuose ir startuose’ 
Saunorio neliktų nė pėdsako. 
Barysas turėjo perrašyti tekstą, 
o man teko važiuoti į Kauną ir 
keisti nuotraukas. Kodėl — nie
kas nesivargino paaiškinti. Dir
bau tada „Gimtajame krašte’ . 
Ten man pasakė ir net parodė, 
kur ,šuo pakastas”: interviu 
Kanados „Tėviškės žiburiams’ 
Algimantas Saunoris leido sau 
blogai atsiliepti apie tarybinę 
sistemą ir pavadino ją vergija. 
To užteko, kad užsitarnautų 
juodą tuometinės Lietuvos
valdžios nemalonę”. Ilgam užsi
traukė... Galima buvo pama
nyti, kad Algimantas Saunoris 
Lietuvoje paskelbtas „Persona 
non grata amžiams”.

Gyvenimas nestovėjo vietoje.
Griuvo Sovietų Sąjunga ir 
niekas daugiau nesidomi buvu
siais jų nutarimais. Dr. Algi
mantas Saunoris gyvena Hamil
tone, Kanadoje, ir verčiasi 
gydytojo praktika. Dar vis 
aktyvus sporte, žaidžia lauko 
tenisą. Neseniai lankėsi Lietu
voje ir dalyvavo V PLS žaidynių 
lauko teniso varžybose. Stalo 
tenisą paliko prieš 15 metų. 
Kaip jis sako: „Per stalo tenisą 
visus plaukus praradau. Stalo 
tenisas tai nervai. Tenisas — 
poilsis”.

Sig. K.

Arvydas Sabonis Oregono „Trail Blazers” uniformoje.
Nuotr. J. Staselio

ARVYDAS SABONIS „TRAIL BLAZERS” 
AIKŠTELĖJE

Portland, Ore., rugsėjo 27 d. — 
Lietuvos krepšinio žvaigždė Ar
vydas Sabonis antradienį per 
tfeniruotę jau vilkėjo Portland 
komandos „Trail Blazers” 
raudonai juodą aprangą, tačiau 
jo sutarties pasirašymas atidė
liojamas.

Per treniruotę A. Sabonis 
metodiškai mėtė iš trijų taškų 
zonos, po to su busimaisiais savo 
komandos draugais trumpai 
pažaidė, nurungdamas buvusį 
„Trail Blazers” centrą Kevin 
Duckworth. Trisdešimtmetis A. 
Sabonis aikštelėje judėjo jei ne 
greitai, tai tikrai lengvai.

A. Sabonis jau savaitę yra 
apsistojęs Portland, Oregon. Jis 
nekantriai laukia sutarties 
pasirašymo su Portlando ko
manda „Trail Blazers”.

Vienas A. Sabonio agentų, 
Artūro Ortega, teigia, kad 
krepšininkas nėra nustebęs dėl 
laukimo ir yra įsitikinęs, kad 
sutartis bus pasirašyta. Turė

damas laisvo laiko, jis su žmona 
apžiūrėjo kelis namus, tačiau 
nė vieno jų dar neišsirinko.

Prieš pasirašydami sutartį su 
Arvydu Saboniu, „Trail Bla
zers” vadovai turi rasti būdą 
suteikti jam vietą komandoje ir 
sutarti dėl atlyginimo laikantis 
nauju NBA nuostatų.

Sutartis turėtų būti pasi
rašyta iki spalio 6 d., kai pra
sideda komandos treniruočių 
stovykla, pasakė „Trail Bla
zers” klubo prezidentas Bob 
Whitsitt.

Pasak A. Sabonio agento, su
tarties pasirašymas vilkinamas 
dėl kitų žaidėjų problemų. Puo
lėjas Bill Curley dėl pavasarį 
sužeistos pėdos nesugeba įveikti 
fizinio patikrinimo. Jis turėjo 
pereiti iš Detroit „Pistons” į 
„Trail Blazers”, šioms koman
doms prieš sezoną keičiantis 
keliais žaidėjais. Pagal vietos 
spaudą, dabar abu klubai siekia 
sudaryti naują susitarimą.

Lietuva padės filipiniečiams 
ugdyti krepšininkus

Manila, Filipinai, rugsėjo 25 
d. (AGEP) — Vildamiesi susigrą
žinti geriausios Azijos krepšinio 
komandos titulą, Filipinai pir
madienį pasirašė sutartį su 
krepšinio milžinų tėvyne — 
Lietuva, kuri padės treniruoti 
Filipiniečius.

Abiejų šalių sporto pareigūnai 
pasirašė sutartį Maniloje, da
lyvaujant Lietuvos premjerui 
Adolfui Šleževičiui, pirmąją jo 
dviejų dienų oficialaus vizito 
dieną.

Sutartyje, be kita ko, numa
tyta įsteigti Filipinuose krep
šinio akademiją, kuriai vado

Elektrėnuose Šiaurės Amerikos lietuvių jungtinė ledo ritulio komanda žaidžia prieš Kauno 
veteranus

Nuotr V. Kapočiaus

vaus Lietuvos treneris.
Tuo tarpu Filipinų preziden

tūros pranešime sakoma, kad 
filipiniečiams ir be krepšinio 
yra ko pasimokyti iš lietuvių. 
Pasak pranešimo, A. Šleževičius 
yra pelnęs pasaulio pripažinimą 
drąsiomis ekonominėmis ir fi
nansų reformomis.

„Filipiniečiai ir lietuviai turi 
panašią aistrą krepšiniui ir tam 
gali labai padėti (Lietuvos) 
premjeras, kuris pats žaidžia 
krepšinį”, sakoma Filipinų pre
zidentūros pranešime.

Pastaraisiais metais Lietuva, 
drauge su Kroatija ir Serbija, 
yra viena galingiausių Europos 
krepšinio valstybių.

Filipiniečiai iki 1980 dešimt
mečio pirmavo Azijos krepšiny- 
je, tačiau vėliau juos nurungė 
aukštesni Kinijos krepšininkai 
ir geriau paruošti Korėjos bei

LIETUVOS. KREPŠINIO 
ĄŽUOLUI - „ILGIAUSIŲ 

METŲ!”

Rugsėjo 1 d. Lietuvos Kūno 
kultūros instituto aktų salėje 
buvo iškilmingai pagerbtas 
vienas Lietuvos krepšinio 
ąžuolų krepšininkas, treneris, 
organizatorius, teoretikas —j 
docentas Stepas Butautas, 
kuriam sukako gražus 70-ties 
metų jubiliejus.

(„Kauno diena”. 09.04)

-» r

ANTANAS SUPRONAS f 
POKALBYJE SU

ŽURNALISTU
Visų PLS žaidynių liudinin

kas Antanas Supronas, šįmet 
atvykęs į V žaidynes Lietuvoje, 
Vilniuje užsuko ir į „Lietuvos 
sporto” redakciją pasikalbėti 
laikraščio prenumeratos reika
lais. Kalbėjosi jis su žurnalistu 
Algirdu Kazilioniu, kurio pa
klaustas pareiškė, kad pir
mosiose PLS žaidynėse, kurios 
vyko 1978 metais Toronte, jis 
buvo aktyvus jų organizatorius 
ir talkininkas. Po jų, jau tik ste-, 
bėtojas, matęs jas Čikagoje 
1983, Adelaidėje 1988 ir Lietu
voje 1991 metais.

Jaunystėje A. Supronas domė- i 
josi visomis sporto šakomis, 
tačiau labiausiai — lengvąja , 
atletika. Lakstė jis paskui 
Alfonsą Vietriną, žymųjį Lietu
vos tolimų nuotolių bėgiką — 
rekordininką, mėgo šuolius į 
tolį. Šokinėjo jis su Danute 
Vitartaite-Ruzgiene, Lietuvos 
moterų krepšinio rinktinės 
buvusia žaidėja, ir kt. Algirdo 
Kazilionio paklaustas apie 1940 
metais pasiektą Lietuvos rekor
dą, Antanas atsakė: „Jis buvo 
moteriškas — toks, kaip Vilmos 
Bardauskienės pasiektas pa
saulio rekordas — 7 metrai ir 12 
cm. Tuomet pagerinau Fomi- 
no-Sakalausko iki tol buvusį 
aukščiausią rezultatą dešimčia * 
centimetrų.

Sig. K.
ŠARŪNO MARČIULIONIO 

KELIAS NBA

i 1989-1990 metų sezoną Ša
rūnas pradėjo „Golden Gate 
Warrior8” komandoje, kuriai 
(su pertraukomis) atstovavo 
penkeris metus. Sėkmingiau
sias jam buvo 1991-1992 metų 
NBA čempionatas, kai taškų vi
durkis išaugo iki 18.9, ir Šarū
nas tarp „šeštųjų” lygos žaidėjų 
baigė antruoju, šiek tiek atsi
likęs nuo Seattle rungtyniau
jančio vokiečio D. Schrempf.

Asmeniniai Šarūno rekordai 
NBA pirmenybėse — 35 taškai 
per rungtynes, 10 rezultatyvių 
perdavimų, 9 perimti kamuo
liai. Paskui atletiškąjį gynėją 
ėmė persekioti sunkios traumos: 
kojos (pėdos) lūžis, kelio saus
gyslių trūkis bei operacija, dėl 
kurių teko praleisti pusantro 
sezono. Šarūnas Marčiulionis, 
31 metų amžiaus, mano, kad 
„Sacramento Kings” komandoje 
jis turėtų daugiau žaisti, nes 
tarp „karalių” nedaug gynėjų. 
Be to, Šarūnas galės dažniau 
susitikinėti su savo dukrele 
Kriste, kuri gyvena San Fran- 
cisco.

(LR 09.20)

KAUNIETĖS LĖMĖ 
LAIMĖJIMĄ

Kauno mergaitės padėjo 
Lietuvos rinktinei iškopti į 
Europos finalą. Iš Bulgarijos 
Gabrovo miesto, kur vyko Eu
ropos jaunių krepšinio atran
kinės varžybos, sugrįžo penkios 
jaunosios Kauno krepšinio 
mokyklos prie švietimo sky
riaus krepšininkės, trenerių St. 
Vilkauskienės ir L. Barčienės 
auklėtinės.

(„Kauno diena”, 09.04)

SUSITIKIMAS SU SVEČIU 
IŠ JAV

Kauno „Gongo” klube Lie
tuvos bokso federacijos Zigmas 
Katilius ir boksininkai susitiko 
su Remigijum Gaška, atvykusiu 
iš JAV. Dabar gyvenantis Flori
doje, jis yra pensijoje ir savo in
iciatyva padeda Lietuvos sporti
ninkams, besiruošiantiems da
lyvauti olimpinėe žaidynėse 
1996 m. vyksiančiose Atlanta,. 
Georgia.

Gaška Kaune jau trečią kar
tą. Jam čia patinka, buvo per 
Pasaulio Lietuvių sporto žaidy
nes. Jis yra Lietuvos Olimpinio 
komiteto atstovas Amerikoje. 

(„Kauno diena”, 09.04)
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nedirba.
• Redakcija už skelbimų turini 
neatsako. Skelbimų kainos pri
siunčiamos, gavus prašymą ką 
nors skelbti.

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

ROMAS ALDERDAICE
V PLS ŽAIDYNĖSE

V PLS žaidynėse (1995) Lietu
voje dalyvavęs Kanados lietuvis 
Romas Alderdaicė, 1500 m. 
distancijoje užėmė ketvirtą 
vietą (4:01,36). Pokalbyje su 
„Lietuvos sportas” žurnaliste 
Maryte Marcinkevičiūte jis pa
reiškė, kad užimtąja vieta esą 
patenkintas, nors šį atstumą 
Kanadoje jau yra įveikęs per 3 
min. 58 sek. (Pasaulio rekordas 
yra 3:27,37 pasiektas alžyriečio 
N. Morceli 1995 liepos 7 d.

Romas yra 25 metų amžiaus, 
gyvena Burlingtone, Ontario. 
Yra baigęs mokyklą ir įgijęs 
inžinieriaus specialybę. Jau 8 
metai treniruojasi ilgų nuotolių 
bėgimuose, dalyvauja Kanados 
varžybose, kaip vienas iš 
geresnių. Jis patenkintas pasi
rinktąja sporto šaka.

Lietuvoje jį sužavėjo Kryžių 
kalnas, Trakų pilis, Aušros var
tai ir žmonės. Žurnalistės 
paklaustas, kaip jis taip gražiai

išmoko lietuviškai, jaunasis 

sportininkas atsakė: „Mama, ji 

iš Utenos, o tėtis kanadietis. 

Lankiau Hamiltono lietuviškąją 

savaitgalio mokyklą, artimai 

draugauju su daktaro Algiman

to Saunoriaus (buvusio stalo 

teniso žymūno, Sig. K.) sūnumi 

ir kitais lietuviais”.

Kaip pamename, IV PLS žai

dynėse 1991 Lietuvoje dalyvavo 

Amerikos lietuvis Andrius 

Klemas ir laimėjo maratono bė

gimą Trakai - Vilnius. Romą 

Alderdaicė gerai pažinodamas, 

taip pat žinodamas jopąjėgumą 

tolimuose bėgimuose, patarė 

jam vykti į žaidynes Lietuvoje.

Sig. K.
JURGIS KAIRYS 

KANADOJE ANTRAS

Kanados Abbotsfod aero
drome vykusiose „BrėitMng” 
Pasaulio taurės akrobatinio 
skraidymo antrojo etapo varžy
bose antrąją vietą užėmė Lietu
vos lakūnas. Nugalėjo prancū
zas — Dominųue Roland.

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

3»OO W. 95 St. Tat. (709) 422-0101
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v p p 7 v v anlrd 12 30 3 v p p 
trečd uždaryta kelvd 1-3 vpp 

penki ir šeštd 9 v r -12 v p p

9132 S. Keėzle Ava., Chtcaflo
,312) 779-9999 arba (312) 400-4441

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINE CHIRURGIJA

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja

3315 W 55lh St . Chicago IL
Tol. (312) 476-2112

9525 S 79th Avė Hickory Kilis. IL
Tol. (708) 598-6101
Vai pagal susitarimą

Tol. kabineto Ir buto: (706)652-4159 
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 501h Ava., Clcaro

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS gydymas bei chirurgija

172 SchMar St., Clrnhurat. IL 00129 
708-941-2000 

Valandos pagal susitarimąVakarais ir savaitgaliais tai. 700-834-1120

SURENDER LAL, MD

Specialybė — Vidaus ligos
7722 S. Kadzla, Chicago, IL 00052 

Tai. 312-434-2123 
Moly Crosa Phyalclan Cantar

6094 S. Archer, Chicago, IL 00039 
Tai. 312-904-4156 

Valandos pagal susitarimą

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

KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kadzla Ava.. 
Chicago, IN. 00052

Cardlac Dlagnosls, Ud.
6132 S. Kadzla Ava.
Chicago, IL 60629 
Tol. 312-436-7700 

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

širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C.
4047 W. 103 St., Oak Law*i, IL

Pirmas apyl su Norlhwestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis ui 

- prieinamą kainą Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai Susitarimui 
(kalbėt angliškai) tai. 700-422-8200

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Robertą Rd., Hickory Hllls, IL
t mylia | vakarus nuo Harlem Avė

Tai. (700) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kadzla
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ARTĖJA JAV LIETUVIŲ 

BENDRUOMENĖS TARYBOS 
SESIJA

Dalijamės mintimis su Krašto valdybos pirmininke 

Regina Narušiene 

LIUDA RUGIENIENĖ

s ' t

— Jau metai laiko, kai esa
te Krašto valdybos pirminin
kės pareigose, turėjote pro
gos įvykdyti praeitos sesijos, 
įvykusios Washingtone, nuta
rimus ir sugalvoti kai ku
riuos savo projektus. Ar gali
te skaitytojams papasakoti 
apie savo atliktus darbus, 
kurie buvo įgyvendinti 
paskutiniųjų metų laikotar
pyje?

— Mūsų kadencijos pirmai
siais veiklos metais reikėjo susi
organizuoti. Mano dėmesys 
buvo kreipiamas į ryšius su 
Lietuva, t.y. Lietuvos Respubli
kos Seimo ir JAV Lietuvių 
Bendruomenės bendrų Komi
sijų, taip pat Lietuvos įstojimo 
į NATO narystės reikalų. Mū
sų projektas HR-7 buvo praves
tas JAV Kongrese vasario 16 d. 
Padėka priklauso Visuome
ninių reikalų tarybai ir lietu
viams aktyvistams šio krašto 
politikoje, ypač iš Detroito, 
kurie padėjo surasti respubli
konų Kongreso atstovų J. Knol- 
lenberg iš Michigano, rėmusį 
HR-7. Pagrindinę rolę atliko 
Kongreso atstovas R. J. Durbin 
iš Illinois. Praeitais metais 
nemažai dėmesio skyrėme orga
nizaciniams reikalams. Aš 
aplankiau maždaug dešimt apy
linkių ir tris apygardas, kad 
sužinočiau, kas jiems yra la
biausiai reikalinga sustiprinti 
vietinę veiklų. Norime į veiklų 
įtraukti ir naujuosius emigran
tus. Paruošėme apylinkėms 
vadovėlius, kuriuose bus daug 
informacijos, kaip apylinkė turi 
būti-štrOrganizuota ir veikti. Su
rengėm penkis seminarus: 
„Pagalba Lietuvai” gegužės 
mėn. Čikagoje, Ekonominių rei
kalų tarybos konferencijų 
gegužės mėn. Lemonte, Vi
suomeninių reikalų seminarų 
birželio mėn. Washingtone, apy
linkių suvažiavimų birželio 
mėn. Washingtone, Mokytojų 
studijų savaitę Dainavoje. Mes 
dirbome ne tiktai vienoje sri
tyje, bet, kaip matote, visose 
srityse. Kultūros reikalų taryba 
pradėjo užrašyti po Antrojo 
pasaulinio karo ateivių istorijų, 
tų atlikti yra labai svarbu, nes 
tie, kurie šį laikotarpį kartu ir 
Antrųjį pasaulinį karų per
gyveno, pradeda išmirti ir, jeigu 
neatliksime šio darbo, tai pra
rasime svarbių mūsų istorijos 
dalį. Taip pat sukūrėme Reli
ginių reikalų tarybų, kuri labai 
gražiai veikia ir jau paruošė

tikybos vadovėlį mūsų lituanis
tinėms mokykloms. Rėmėme 
JAV sportininkus, vykstančius 
į V Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynes Lietuvoje. Ruošiamės 
X tautinių šokių šventei, kuri 
vyks 1996 m. liepos 6 d. Rose 
mont, Illinois. Perkėlėme mūsų 
nuolatinę raštinę į Washing- 
tonų. Ten įrengėme techninę 
aparatūrų, kuria mes dabar 
galime su Lietuva susisiekti per 
„Internet”. Esame pasiruošę 
dirbt greitai ir efektyviai. Mūsų 
pastangos paskirti profesorių 
Landsbergį, kaip Lietuvos atsto
vų „Victims of Communism Me- 
morial Foundation”, buvo taip 
pat svarbus reikalas, kadangi 
Lietuva sunkiai nukentėjo nuo 
komunizmo ir neturėti savo 
atstovo šitame fonde būtų at
metimas mūsų kančios. Maž
daug šie yra bendri mūsų 
kadencijos pirmųjų metų 
veiklos bruožai.

— Aukščiau minėjote, kad 

buvo įsteigta LR Seimo ir 

JAV Lietuvių Bendruomenės 

komisija, kuri jau šį rudenį 

pradės savo darbų. Ar galė

tumėte nors trumpai api

būdinti, šios komisijos tiks

lus?

— Komisija yra svarbi tuo, 
kad vienoje vietoje ir vienu 
metu galėsime atvirai visi susi
tikti, susipažinti ir pradėti 
kalbėti tais klausimais, kurie 
yra svarbūs ir Lietuvai, ir 
mums. Pirmasis susitikimas 
galbūt būtų daugiau organiza
cinis, susitarimas dėl veiklos 
reguliavimo. Mums visiems 
rūpi NATO klausimas, svarbu 
pateikti informacijų Lietuvai, 
taip pat svarbu yra gauti in
formacijų, kad galėtume pa
teikti JAV valdžiai. Aš manau, 
kad NATO klausimas bus nu
sprendžiamas JAV valdžios, ka
dangi ji yra vadovė pasaulio 
politikoje ir jos nuomonė 
nepaprastai svarbi. Čia bus 
mūsų darbas įtikinti JAV 
valdžių, kad turi priimti 
Lietuvų į NATO narystę, bet 
reikia kartu su Lietuva dirbti. 
Taip pat mes galime Lietuvai 
atsiųsti ekspertus, kurie gali 
padėti paruošti apsaugos 
struktūrų, pasirengti ka
riuomenės atžvilgiu. Galime 
pradėti kultūrinį bendradarbia
vimų. Švietimo srityje mums 
reikia pagalbos vadovėlių lei
dimui, mokytojų paruošimui. 
Bendradarbiavimas turėtų būti 
dvipusiškas, ne vien tik Lietu-

„uraugo puotoje rugsėjo 24 d. Martinique salėje susitiko (iš kairės): JAV 
LB Krašto valdybos pirm. Regina Narušienė, Lietuvių fondo valdybos pirm. 
Stasys Baras ir LF Tarybos pirm Marija Remienė. Iš šypsenų galima spręsti,
kad visiems buvo smagu.

vai turime padėti, poreikių yra 
ir pas mus.

— Visuomenėje kyla klau
simų: kas padengs šios komi
sijos išlaidas? Kas apmokės 
atstovi ms keliones?

— JAV Lietuvių Bend
ruomenė neturi pakankamai 
lėšų, kad galėtų išlaidas 
padengti, taigi našta teks 
sutikusiems į komisijų įeiti. 
Baiminomės, kad dėl šios 
priežasties gali nebūti pakan
kamai norinčių komisijoje daly
vauti, bet jų atsirado nemaža 
grupė. Taryba gali išrinkti tik 
penkis. Aš norėčiau, kad 
išlaidas padengtume patys ir 
Lietuva turėtų išlaidų kuo 
mažiau, nes, kaip visi žinome, 
jų ekonominė būklė šiuo metu 
yra ypač sunki. Pakankamai 
daug kenčia Lietuvos žmonės, ir 
prie šios sunkios naštos mes 
neturėtume prisidėti.

— Prašau plačiau mūsų vi

suomenei papasakoti apie 

Washingtone projektuojamų 

nuo komunizmo aukų nuken- 

tėjusiems, kurių suskaičiuo

jama net 100 milijonų, pa- 

minklų-muziejų? Prašyčiau 

paaiškinti apie prof. Vytauto 

Landsbergio paskyrimų at

stovauti lietuviams, kad mes 

geriau žinotume šio projekto 

istoriją.

— Žydams yra svarbūs jų 
genocido paminklai ir muziejai. 
Negalime užmiršti, kad pasau
lyje yra labai daug nukentėjusių 
nuo komunizmo. Šitą faktų yra 
itin svarbu dokumentuoti. JAV 
Kongresas nusprendė — rei
kalinga sukurti muziejų ir fon
do direktoriai pakvietė tuos 
kraštus, kurie nukentėjo nuo 
komunizmo, paskirti savo at
stovus. Pakvietimas buvo nu
siųstas prezidentui A. Brazaus
kui ir tai įvyko prieš maždaug 
metus. Tikslios datos neturiu. 
Kai mūsų atstovė Washingtone 
Asta Banionytė buvo pakviesta 
dalyvauti šio fondo susirin

Nuotr. Jono Tamulaičio

kimuose, ji pastebėjo — nėra iš 
Lietuvos atstovo. Tai tuomet 
JAV Lietuvių Bendruomenė at
siklausė fondo direktoriaus, ar 
Lietuva nebuvo pakviesta, o jei 
buvo, tai koks buvo atsakymas. 
Mums atsakė, kad pakvietimas 
buvo išsiųstas prezidentui A. 
Brazauskui ir paaiškino, kad 
kai kurie pakviesti neatsakė, o 
kiti atsakiusieji pareiškė, kad 
jie nuo komunizmo nenuken
tėję. Nepasakė, koks buvo pre
zidento Brazausko atsakymas. 
Nusprendėme, kad Lietuvai 
turi būti atstovaujama šitame 
fonde, kadangi mes labai daug 
nukentėjome. Pasiūlėm fondo 
direktoriui dvi pavardes: prof. 
Vytautų Landsbergį ir Balį 
Gajauskų. Jie pasirinko profeso
rių V. Landsbergį, kuris iš 
tikrųjų pasaulio akyse yra sim
bolis kovos prieš komunizmų. Jo 
vardas ir pavardė plačiai 
žinoma čia Amerikoje ir jie su 
dideliu malonumu priėmė prof. 
V. Landsbergio kandidatūrų, 
įgaliota šio komiteto, JAV 
Lietuvių Bendruomenė išsiuntė 
laiškų V. Landsbergiui ir 
pranešė apie jo pakvietimų. Jis 
per mus atsakė, kad priimsiąs 
šį paskyrimų ir dabar yra ofi
cialiai įtrauktas atstovauti 
Lietuvai. Šitas paskyrimas buvo 
atliktas Lietuvių Bendruo
menės pastangomis. Labai 
džiaugiamės prof. V. Landsber
gio sutikimu, kadangi matome, 
jog jis bus visuomet atsimintas, 
kaip siela to laikotarpio kuomet 
mes kovojome ir laimėjome 
prieš komunizmų.

— Ar jūs manote, kad šiam 

uždaviniui galės padėti JAV 

gyvenantys lietuviai?

— Mes galėsime padėti su
telkdami informacijų, rinkdami 
aukas ir — svarbiausia — 
pateikdami duomenis apie 
mūsų kančias. Tų informacijų 
reikės surinkti ir Lietuvoje, ir 
čia, nes ir mes stipriai nuken
tėjome nuo komunizmo. Kai

kurie iš mūsų praradome savo 
šeimas jau nekalbant apie turtų, 
betgi, svarbiausia, netekome 
savo tėvynės. Tai yra mums di
džiausias skausmas. Nors dabar 
čia gyvename Amerikoje ir gan 
gerai gyvenam, bet vis tiek ilgų 
laikotarpį buvome praradę tų 
kraštų, kuriame esame gimę.

— Kartais visuomenėje gir

dėti pasisakymų, kad mūsų 

visuomeninis-politinis dar

bas jau yra pasibaigęs ir mes 

turėtume rūpintis tik savo 

reikalais. Kų galėtumėte 

pasakyti apie tai?

— Aš net nežinau, ar šitokį 
mūsų darbų vadinčiau politiniu. 
Tai yra bendruomeninio pobū
džio darbas, kuris ypač reikal
ingas. Nors esame ir pavargę, 
nusivylę, tačiau negalime nu
stoti dirbti. Mums yra reikalin
ga padėti Lietuvai tapti demok
ratiniu kraštu. Šiandienų yra 
pavojus, nes dabar kraštas susi
daro iš dviejų klasių. Tie, kurie 
buvo anksčiau vadovai dabar 
yra savininkai Jų yra labai 
maža grupė. Dauguma yra tų, 
kurie iš tikrųjų vargsta, o 
vidurinės klasės beveik nėra ir 
čia yra pradžia diktatūros. 
Mums reikia labai budėti, kad 
Lietuvoje nepasidarytų dikta
tūra ir ji netaptų nedemokra
tine valstybe. Nepamirškim, 
sovietų veikla nebuvo demokra
tiška ir žmonėms žinoti, kaip 
veikti, dar yra ne visai supran
tama. Galime šitame darbe la
bai daug padėti, bet taip pat 
reikia, ir visuomet reikės, stip
rios išeivijos. Mums anksčiau 
grasino kiti mūsų kaimynai — 
vokiečiai, rusai, lenkai. Tiktai 
stipri, aktyvi išeivija galės čia 
triukšmų kelti ir padėti, taip, 
kaip ir anksčiau padėdavo. Šiuo 
metu yra svarbus NATO klau
simas. Bus didelė kova, nes JAV 
valdžia daugiau palanki Rusi
jai, bet, aš manau, juo daugiau 
su Rusija dirbs, tuo geriau 
supras, kad Rusija yra pavo
jinga ne vien Lietuvai, bet ir ki
tiems kraštams, kurie yra Rusi
jos kaimynai. Mūsų darbai 
neužsibaigė, jie tęsiasi toliau. 
Nėra tokie aiškūs, kaip buvo, 
nes mes kalbėdavome tik apie 
nepriklausomybės atstatymų, 
šiandienų Lietuvos atsikūrimas 
yra labai sunkus, nes tai yra 
pasikeitimas ir galvojimo, ir 
veikimo, ir paties gyvenimo. 
Visa tai ims laiko. Mes turime 
juos suprasti, gerbti ir kartu su 
jais dirbti, kad padėtume mūsų 
visų mylimų tėvynę atstatyti.

— Nuo ko, Jūsų nuomone, 
priklausys Lietuvos įstojimas 
į NATO? Vieni mano, kad rei
kia turėti stiprią rinką, kiti — 
kariuomenė turi atitikti 
NATO standartams, treti vėl 
kelia tam tikrus reikala
vimus. Ar iš tikrųjų nepri
klausys nuo politinių įvykių, 

(Nukelta į 5 psl.)

Fantazija
Šiomis dienomis tolimosios 

Australijos literatūrinis pa
saulis atsidūrė aštrioje kritikos 
šviesoje, kai jauna ir labai išgar
sinta rašytoja prisipažino, kad 
jos autobiografijoje nėra nė 
krislelio tiesos, o tik labai veik
lios vaizduotės vaisiai („New 
York Times”, rugsėjo 26 d.). 
Savo knygje „The Hand That 
Signed the Paper” (Raštų pasi
rašiusioji ranka) Susan Demi- 
denko (bent tokia pavarde 
rašyta knyga) rašo apie ukrai
niečių rolę žydų baisiųjų 
žudynių Ukrainoje metais. Kaip 
galima spręsti ir iš autorės pa
vardės, ji sakėsi esanti 
ukrainiečių kilmės (bent iš tėvo 
pusės), o knygoje aprašyti 
įvykiai paimti iš jos pačios šei
mos praeities.

Knyga susilaukė ne tik dide
lio dėmesio, bet šiemet apdo
vanota aukščiausia Australijos 
literatūros premija — „Milės 
Franklin” žymeniu, tačiau tiek 
žydų, tiek ir ukrainiečių etninės 
grupės Australijoje knygų 
griežtai pasmerkė. Žydai jų pa
vadino skatinančia antisemi
tizmų, o ukrainiečiai teigia, kad 
knygoje šlykščiai teršiamas 
visos jų tautos vardas ir klasto
jama istorija.

Antisemitinis kaltinimas 
knygai pagrįstas autorės teks
te išskaitoma prielaida, kad 
Holocoustas Ukrainoje vyko 
kaip vietinių gyventojų kerštas 
už žydų žiaurumus ir bendra
darbiavimų su sovietine komu
nistų partija, prievarta suva
rant ūkininkus į kolchozus ir 
dirbtiniu būdu sukeliant badų, 
kurio metu mirė nemaža dalis 
Ukrainos gyventojų. Dėl keršto 
paskatintų veiksmų ir kitų 
panašių „kalčių” ukrainiečiai 
neturėtų būti persekiojami ar 
baudžiami, nes tai natūrali žmo
giška reakcija — keršyti savo 
skriaudėjui. Kadangi Australi
joje gyvena nemažai ukrai
niečių, į visų jų bendruomenę 
pradėta žiūrėti, kaip į karo 
nusikaltėlius.

Tos istorijos atomazga pasi
rodė keistesnė ir už turinį. Kai 
knyga susilaukė vis daugiau ir 
daugiau dėmesio, jis nukrypo ir 
į jaunųjų autorę. Susan Demi- 
denko tapo garsenybe, su kuria 
pasikalbėjimų nuolat reikalavo 
žiniasklaida. Pagaliau ji spau
dimo neišlaikė ir prisipažino, 
kad „The Hand That Signed the 
Paper” nėra jokia autobiogra
fija, bet — nuo pradžios iki galo 
— visiška fantazija. Autorė 
neturinti nei lašelio ukrainie- 
tiško kraujo (tėvai emigravę iš 
Anglijos), o pavardė ne Demi- 
denko, bet Darville.

Danutė Bindokienė

ir tikrovė
Tačiau knyga jau padarė 

žalos, sukiršindama tiek ukrai
niečius, tiek žydus (nekalbant 
apie literatūros kritikus, skyru 
sius tokį svarbų žymenį). Visa 
tai dar kartų akivaizdžiai pa
rodo, kad žaizda ir po pusmečio 
metų nuo anų kruvinųjų dienų 
tebėra labai atvira. Deja, nuolat 
dedama nemažai pastangų, kad 
ta žaizda nepradėtų gyti... Nors 
didieji Holocousto nusikaltėliai 
tuoj po karo buvo teisti ir nu 
bausti, daug eilinių žmogelių, 
kurių pagrindinis nusikaltimas 
buvo pakliūti į nepalankias 
aplinkybes (pvz. tarnauti poli
cijoje ar kariuomenėje nacių 
okupacijos laikais) yra te- 
bepersekiojami, ugdant abipusę 
— persekiotojų ir persekio
jamųjų — neapykantų.

Visais amžiais ir visose tau
tose buvo parsidavėlių ir progų 
parodyti tamsiųjų asmens cha
rakterio pusę. Buvo jų ir Lietu
voje. Dabar nuolat iškyla faktai, 
kad patys žiauriausi savo 
tautiečių kankintojai ir iš
davikai bolševikų okupacijoje 
buvo kaip tik lietuviai. Ne
galima paneigti ir tikrovės, kad 
pirmosios sovietų okupacijos 
metu nešvariais darbais prieš 
lietuvius pasižymėjo kai kurie 
žydai. Nei viena tautybė neturi 
blogų žmonių monopolio ir būtų 
naivu tikėti, kad „visi kalti, tik 
mes švarutėliai”. Kaip ir minė
toje knygoje prileidžiama, 
žmonės, kurių artimieji buvo 
kankinti ar nužudyti, progai 
pasitaikius, gali elgtis kerš
tingai. Žydai tai turėtų ypač 
gerai suprasti, nes jų tradicija 
paremta „akis už akį, dantis už 
dantį”. Lietuviams ši charak
teristika visuomet buvo sve
timesnė, o galbūt tokia liko ir 
iki mūsų dienų. Tai parodo pa
vyzdžiai, kad bolševikmečiu 
buvę kankintojai šiandien gyve
na (dažnai kur kas prabangiau 
ir patogiau) savo aukų kaimy
nystėje ir niekas prieš juos 
nepakelia rankos, atkeršyti už 
praeities skriaudas. Tiesa, 
žmonės piktinasi, skundžiasi, 
aimanuoja ir širdyje nešiojasi 
pagiežų, bet žodžiai — ne 
akmuo, galvos jais nepramuši.

Kai visa lietuvių tauta titu
luojama „žydšaudžiais”, vis 
verčiama atsiprašinėti už labai 
mažos savo gyventojų dalies 
įvykdytus nusikaltimus, sunku 
išlaikyti objektyvumą. Reikia 
tikėtis, kad paskutiniai nusikal
tėliai netrukus susilauks užtar
nautų bausmių, o anos baisios 
dienos liks tik istorijos pus
lapiuose, paminkluose, muzie
juose ir maldose, kad niekuomet 
daugiau nepasikartotų.

PRISIMINIMAI
AGOTA VIŠČIŪTĖ-ŠUOPIENĖ

Birželio 27 d. Vakar buvau Panevėžyje. Klaikiai 
atrodė mūsų miestas. Nors dar mačiau rusų, bet turbūt 
jau paskutiniai, nes labai mažai, o ir tie patys kažkur 
skubėjo. Žmonės bėgo iš miesto, degė kai kurie namai, 
virš miesto skrido Vokietijos lėktuvai, nešdami mums 
laisvę, o ar iš tiesų — laisvę, kurios taip laukėme?

Grįždama iš Panevėžio, sužinojau, kad apskrities 
ligoninėje yra atvežtas sunkiai sužeistas partizanas An
tanas Ivanauskas iš Alinavos kaimo. Galėjo toji kulka 
kliūti mano broliui, nes jie abu buvo sykiu prie Nauja
miesčio vieškelio, kuriuo važiavo rusų kariuomenė. 
Kulka buvo skirta vienam iš jų dviejų.

Skaudu. Antanas mirė. O mirė dėl bolševikų kaltės. 
Komunistai, palikę ant operacijos stalo sunkiai sužeis
tą Ivanauskų ir kitus sužeistus partizanus, išsivarė 
operacijai pasiruošusius gydytojus į saugumų, kur juos 
žiauriai nukankino. Taip žuvo Panevėžio miesto geriau
si gydytojai, dr. Gudonis, dr. S. Mačiulis ir dr. Žemgulis. 
Kaip žiauriai jie buvo kankinami, kaip jie šaukėsi pagal
bos, kad praeivis Vaišvila, ėjęs gatve pro saugumo 
rūmus, stabtelėjo išgirdęs šauksmų. Budeliai, jį paste
bėję, pagriebę nutempė į kankinimo vietų, ir ten sykiu 
prie daktarų nužudė. Atsieit, kad nebūtų liudininkų. Ir 
tai atsitiko pačių paskutinę dienų, prieš vokiečiams atei
nant į Panevėžį. Tuo tarpu mūsų sužeistieji partizanai 
mirė ligoninėje, gal paskutinį atodūsį leisdami sykiu su 
jų gydytojais. Prie kankinių daktarų buvo rasta ir nužu

dyta gailestingoji sesuo Kanevičienė. Ėjo kalbos, kad ji 
įskundusi gydytojus, o pamačiusi, koks likimas jų 
laukia, bėgo gelbėti. Taip ir jų ištiko gydytojų likimas.

Prie Panevėžio cukraus fabriko atkastas bendras 
kapas. Sušaudyti žmonės. Tai bolševikų darbas. Iš
bėgdami dar pasistengė kerštų įvykdyti. Nebūtų jie 
bolševikai, jei to nepadarytų. Žmogaus gyvybė jiems 
nulis. Tai iš Panevėžio apylinkių suvežti įvairaus išsila
vinimo lietuviai. Ryt juos, tuos tautos kankinius, laidos. 
Laidosime ir mes savo Antanų Ivanauskų. Pinsime jam 
vainikų iš tų ąžuolų, po kuriais mažas būdamas žaidė 
su gilėmis, po kuriais, būdamas piemenėliu, bandų ganė, 
po kūnais, būdamas berneliu, naktigonių dainų dainavo, 
žirgelius saugodamas. Po kuriais nuo bolševikų slėpėsi 
ir, būdamas partizanu, nakvynę susirasdavo. Džiaugsis 
jis dabar, kad sesės lietuvaitės jam ąžuolo lapų vainikų 
nupins, žuvusiam už tėvynę, atlikusiam pareigų tėvynei. 
Prie tavo kapo, Antanai, beauštant laisvės rytui, suple
vėsuos trispalvė, atsigulant tau į laisvų tėvynės žemelę.

Birželio 28-toji diena. Šiandienų rinkome Panevėžio 
ligoninėje esantiems ligoniams produktus. Žmonės 
supranta jų padėtį ir noriai aukoja. Brolis išvažiavo par
vežti iš ligoninės mirusį Antanų Ivanauskų. Daug besi 
traukiančių rusų karių. Slenka jie miškais, matomai 
atkirsti, pavieniui, bailūs ir alkani. Daug jų mūsų parti
zanai sugaudė ir nuginklavo. Apgyvendino juos laikinai 
mūsų klebono klojime, kur apylinkės ūkininkai sunešė 
jiems maisto ir jie galėjo tinkamai pavalgyti.

Spirakiuose jau iškėlėme trispalvę ir gėlėmis 
papuošėme Šiaulių sąjungos kryžių.

Birželio 30-toji diena, šiandien palaidojom Iva
nauskų. Kiek čia ašarų ir skausmo — tylaus skundo, kurį

gali suprasti tik šeima, pati išgyvenusi tų skausmų. 
Verkia šiandien visa Lietuva ir sykiu džiaugiasi. Juk 
nėra džiaugsmo be skausmo, kaip nėra laisvės be krau
jo ir kančios.

Mūsų mergaitės šiandien išvežė į ligoninę surinktas 
aukas. Jos ten dalyvaus ir iškilmingose nužudytų lietu
vių laidotuvėse.

Mintimis grįžtu atgal. Keistas supuolimas. Pernai 
mūsų kaime buvo šventinamas naujai pastatytas kry
žius. Kaip tik kryžiaus šventinimo dienų bolševikai 
peržengė Lietuvos sienų. O šiemet buvo šventinamas pas 
kitų ūkininkų pastatytas kryžius ir vėl kaip tik kryžiaus 
šventinimo dienų Vokietijos kariuomenė peržengė Lietu
vos sienų.

Bolševikams Lietuvoje siaučiant, buvo girdima įvai
rių pranašysčių. Viena jų vis dėlto išsipildė. Buvo 
pasakyta, jog bolševikai Lietuvoje bus vienus metus ir 
aštuonias dienas. Taip dabar ir yra. Jie bėga.

Rūpi man, kur šiuo metu yra mano broliai. Steponas 
gal Kaune partizanauja, o su Anicetu gali būti blogai. 
Jis karys. Galėjo jį išvežti kur ar ir vietoje likviduoti. 
Laukiame žinios.

Buvau Gilbonyse. Ten taipgi yra žuvusių partizanų. 
Vienas ypač žiauriai nukankintas ir tai vietinių prisi
plakėlių darbas. Daug apylinkės bolševikuojančių išbėgo 
į rytus pas savo „saulę”, kiti apsigalvoję grįžo, pasi
ryždami vietoje atgailoti.

Mūsų apylinkėje areštuoti tik šeši. Tai penki vyrai 
ir viena moterėlė. Kokie jau čia „nusikaltėliai” — savi 
jie mums. Kas, kad dirbo vykdojamaje komitete. Juk 
turėjo kas nors būti. O juo geresnis lietuvis, tuo mums 
geriau. Gaila jų, bet tikiu, kad jiems nieko bloga neat
sitiks. Lietuvis nekalto lietuvio neskriaus.

Vokiečiai jau nužygiavo į rytus, kur girdėti tik 
duslūs sprogimai. Šaunūs vyrai. Nė palygint su rusais 
negalima. V|josi jie „nenugalimųjų”, ar geriau „nepa
vejamų” armijų.

Liepos 2-roji. Atvažiavo brolis Steponas iš Kauno. 
Pasakojo jis kai kų apie kovas su bolševikais. Jis — parti
zanas. Atvežė lietuviškų laikraštį „I laisvę” ir „Išlais
vintas panevėžietis”. Jie tokie įdomūs, taip esame pasi
ilgę tikros lietuviškos spaudos, kad išsidalinę po lapų 
skaitėme visi. Daug per tų laikų įvykdyta Lietuvoje 
žudynių. Pravieniškiai, Rainių miškas ir kitur. Visur 
matyti negirdėtas žiaurumas. Toks žiaurus tegali būti 
tik bolševikų išaugintas žmogus.

Liepos 6-toji. Parvažiavo brolis Anicetas. Jam pavyko 
laimingai atsipalaiduoti iš savo dalinio bei raudonųjų 
draugijos ir pasiduoti vokiečiams. Gavęs trumpas ato
stogas, parvažiavo į tėviškę. Papasakojo apie visus var
gus, atsiskiriant nuo rusų ir vėl išvažiavo kovai prieš 
raudonuosius.

Panevėžyje matyti vis daugiau lietuvių karių, dėvi 
jie ant rankovės lietuviškas spalvas, tuo išsiskirdami 
iš kitų. Jie linksmi atsikratę raudonųjų.

Brolis Steponas vėl tarnauja policijoje — atgavo savo 
vietų, iš kurios buvo išstumtas. Mūsų garbingos polici
jos vietoje buvo milicija, sudaryta pagal jų tvarkų. 
Ūkininkams vėl grąžinama iš jų nusavinta žemė.

Kova eina tolyn nuo mūsų. Rusai bėga — vokiečiai 
vejasi. Ir sekasi jiems.

Latvija ir Estija atrodo daugiau nukentėjo kaip 
Lietuva. Dabar išeis viso Pabaltijo vyrai ir tai bus at
pildas už visų mums padarytą blogį.

(Bus daugiau)
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LIETUVIŲ TELKINIAI

CLEVELAND, OH
„DOLERIAI ANT MEDŽIŲ 

NEAUGA IR JAV”

Clevelando LB apylinkės so
cialiniam skyriui vadovauja 
Marija Mikonienė. Prieė beveik 
penkerius metus Angelės Staš- 
kuvienėe iniciatyva Šio skyriaus 
rėmuose suorganizuota specia
li moterų talka koldūnams-vir- 
tinėliams su mėsa gaminti. Čia 
arti 30 Clevelando moterų, 
laikas nuo laiko, susirenka į 
erdvią ir patogiai įrengtą Dievo 
Motinos parapijos virtuvę šiuos 
lietuvių mėgstamus patiekalus 
gaminti; vėliau juos parduoda ir 
pelnu dalinasi su Lietuva, jos 
pagalbos reikalingais žmonėmis 
ir parapija, kurios patalpomis, 
dujomis, elektra naudojasi. Šios 
geraširdės — altruistinės nuo
taikos moterys, susirinkusios 
kelias valandas „iš peties” dirb
damos, kiekvieną kartą pagami
na arti šešis tūkstančius virti
nių. Šios veiklos rezultatas iki 
dabar jau 9,230 dol. Po vasaros 
atostogų darbas vėl pradeda
mas.

Uždirbti pinigai šiaip pa
skirstyti: parapijai — 2.857 dol., 
per BALFą išsiųsta Lietuvos 
našlaičiams, Sibiro tremti
niams, politiniams kaliniams — 
1,105 dol.; Jėzuitų mokyklai 
Vilniuje — 1,000 dol.; Sibiro 
tremtinių ir politinių kalinių 
šeimoms — 975 dol.; Clevelan
do kultūriniam darželiui — 858 
dol.; Sibiro tremtinių namams 
Vilniuje — 500 dol.; Viešvilės 
vaikų namams — 250 dol.; Lie
tuvos Caritas — 200 dol. Vy
tauto Lukošiūno daugiavaikei 
šeimai — 100 dol. Be to, šios 
talkos darbininkės yra paėmu- 
sios globoti vieną politinių 
kalinių šeimos našlaitį, kuriam 
iš savo asmeninių pinigų jau yra 
pasiuntusios 400 dol.

Persiųstus pinigus Politinių 
kalinių ir tremtinių sąjunga 
pati paskirsto labiausiai pa
ramos reikalingiems. Clevelan
do socialinis skyrius yra gavęs 
jaudinančių padėkos laiškų. Iš 
Varėnos (1995.4.26) rašo:... „Pa
ėmus į rankas jūsų dovaną, ją 
pabučiavau ir iš akių ištryško 
ašaros, ašaros skausmo, kartu ir 
džiaugsmo, begalinio džiaugs
mo. Tai pirmoji pagalba iš 
nepažįstamų... Bučiuoju jums 
rankas ir tariu ačiū, ačiū, kad 
nepamiršote ir gelbstite savo 
brolius ir seseris, palūžusius 
tremty nuo kančių ir bado...” 

Laiške iš Jonavos (1995.8.22)
rašoma... „Jūsų pagalba tarsi
Dievo dovana. Nuoširdžiai dėko
ju Klivelando lietuvių bendruo
menei...” Apie save laiško 
autorė prisimena: „Sibire išbu
vau 10 metų. lO.metų neturėjau 
duonos, buvau bemirštanti iš 
bado. Vasarą buvo geriau, buvo 
žolių, šiek tiek bulvių užsiau
gindavome, o žiemą reikėjo ka
poti sušalusią žemę ir virti žolių 
šaknis... Tai buvo praeitis..., o

dabar pagal naują įstatymą 
man perskaičiavo pensiją. Nors 
skaitosi, kad tremtiniams ski
riama valstybinė, man išėjo tik 
40 dol. į mėnesį, nes dirbtus 
užskaitė tik Sibiro (10 metų). 
Užsimokant už butą, vandenį, o 
dar žiemą reikės sumokėti už 
šilumą ir labai baisu — nieko 
nelieka maistui...”

Tai tiktai trumpos ištraukos 
iš graudžių laiškų. Tos darbš
čiosios bitelės, susibūrusios 
talkos ratelyje, kuriam ir toliau 
vadovauja Angelė, atlieka pasi
gėrėtiną darbą, padeda atsiku
riančiai Lietuvai, sujungia 
Nemuno vaikus ir per platųjį 
Atlantą. Šių nuoširdžiųjų tal
kininkų sąraše matoma: N. Bie- 
linienė, R. Čepulienė, D. Čyp- 
kienė, R. Čiuberkienė, B. 
Laurinaitienė, S. Mačienė, M. 
Mikonienė, R. Nasvytienė, A. 
Ožinskienė, G. Plečkaitienė, M. 
Puškorienė, J. Račylienė, O. 
Ralienė, A. Razgaitienė, O. Ro- 
ciūnienė, O. Šilėnienė, O. 
Skardienė, A. Staškuvienė, V. 
Stimburienė, R. Šukienė, O. 
Žygienė ir J. Vėlyvienė.

„Lietuvos aide” (1995.7.19) 
žurnalistė Palmira Vaičiu- 
lėnaitė straipsnelyje „Doleriai 
ant medžių neauga ir JAV”, 
rašydama apie Clevelando lie
tuvių moterų talkos vienetą, 
kurios „gamina virtinukus, juos 
parduoda, gauna po kelis šimtus 
dolerių, kuriuos siunčia į 
Lietuvą kaip paramą tremti
niams, jų namų šildymui, re
montui, varguolių valgykloms, 
mokykloms, vaikų globos na
mams ir t.t.... Dėkojame šioms 
šaunioms moterims už rūpini
mąsi Lietuvos varguoliais. 
Norėtųsi, kad jų veikla būtų pa
vyzdys Lietuvos visuomenei”. 
Toliau žurnalistė nusiskundžia, 
kad Lietuvos verslininkai per 
mažai prisideda prie šalpos 
darbo.

V. Rociūnas

MAŽOSIOS LIETUVOS 
REZISTENCINIO SĄJŪDŽIO IR

FONDO SUVAŽIAVIMAS
IRENA REGIENĖ

„DAINAVOS” ANSAMBLIS 

IR LIETUVOS JAUNŲJŲ 

MENININKŲ PARODA

Didžiuojamės mūsų tautinio 
meno ansambliais, lietuviška 
daina, šokiu ir žodžiu įsijun
giančiais į mūsų išeivijos 
tautinės gyvybės puoselėjimą ir 
jos pratesimą ateinančioms kar
toms. Tik uoliųjų, nepavargs- 
tančiųjų dainininkų, šokėjų, 
meninio žodžio artistų, jų 
vadovų, dirigentų ir režisierių 
dėka galime rasti tautinės at
gaivos šiame tautų konglome
rate.

Ar ne su skaudančia širdimi 
atsisveikinome su „Čiurlionio” 
ansambliu ir su „Grandinėle”, 
ar ne su džiaugsmu klausomės 
Dievo Motinos parapijos ir Šv. 
Kazimiero lituanistinės mokyk
los chorų, vadovaujamų muz. 
Ritos Čyvaitės-Kliorienės, ar ne 
viltingai girdima žinia, kad

Kun. Hansas Dumpys, lietuvių ev. 
liuteronų Bažnyčios išeivijoje 
vyskupas.

Darbingas Maž. Lietuvos 

fondo visuotinis

susirinkimas

Mažosios Lietuvos fondo IV 
visuotinį susirinkimą toje 
pačioje Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejaus „Gintaro” 
salėje 1:25 vai. p.p. dalyvių 
pasveikinimu pradėjo ML fondo 
valdybos pirm. V’lius Pėteraitis 
iš Montrealio. Pareiškęs, kad 
susirinkta aptarti ML fondo da
barties veiklą, ateities planus, 
knygų leidybą ir kitus projek
tus, o taip pat išsirinkti naujus 
vykdomuosius organus, susi
rinkimui pirmininkauti pakvie
tė MLF vicepirm. Ievą Adoma
vičienę iš Toronto, sekretoriauti 
— čikagietę Ireną Regienę.

Garbės prezidiumui užėmus 
vietas, buvo priimta darbo
tvarkė ir I. Adomavičienės per
skaitytas ML fondo III visuo
tinio suvažiavimo, 1992 m. rug
sėjo 5 d. vykusio Toronte, pro
tokolas. Vyko pranešimai.

ML fondo pirm. V. Pėteraitis 
pasidžiaugė visų yaldybos narių 
našiu įsipareigojimų atlikimu. 
Fondo darbai atsispindi jo lei
džiamame biuletenyje. ML fon
do v-bos branduolys yra Mont- 
realyje su nariais Toronte ir 
Čikagoje. Ryšiai palai! ni laiš
kais, telefonu, aplir ičiais. 
Biuletenio leidžiama xd0. Jis 
siunčiamas nariams, spaudai, 
lietuviškoms radijo progra
moms. Siunčiamas ir Lietuvon, 
kur jis labai vertinamas ir

jauna „Grandinėlės” mokyklos 
išugdytos šokėjos ir vadovės 
Aidos Bublytės atgaivinta 
„Grandinėlė”? Tai reiškiniai, 
kalbą apie mūsų išeivijos ryžtą 
išlikti Nemuno šalies tėvynai
niais.

Džiaugiamės, kad šis ru
dens-žiemos renginių sezonas 
pradedamas dviem, didingais 
renginiais — „Dainavos” an
samblio, vadovaujamo jauno ta- 
lentigo muziko Dariaus Polikai- 
čio (31), koncertu ir jaunųjų 
Lietuvos menininkų paroda tra
dicinėse Lietuvių dienose spalio

prašoma ankstyvesnių laidų. 
Suminėjo Lietuvos spaudoje 
Maž. Lietuvos temomis pasireiš
kiančius asmenis, taip pat 
mokslinius tyrinėjimus atlie
kančius, įvairias studijas ra
šančius bei išleistų knygų auto
rius ir ML fondo jiems suteiktą 
paramą. V. Pėteraitis priminė 
fondo tikslą — rinkti Maž. 
Lietuvos reikalus liečiančią me
džiagą, rūpintis Maž. Lietuvos 
istoriniu palikimu ir, vykdant 
įstatuose numatytus reikala
vimus, išleisti bent penkias 
mokslinio turinio knygas. Su
kaupiant vis daugiau medžia
gos, nutarta tęsti knygų leidimo 
grandį. Knygų leidimas Lietu
voje labai brangus, todėl 
mažintinas leidžiamų knygų ti
ražas, o jau išleistoms būtina 
pakelti pardavimo kainas. Iki 
šiol fondo nariai nemokamai 
gaudavo kiekvieną išleistą 
knygą. Pradedant 6-ju leidiniu, 
knygas veltui siųsti numatoma 
tik fondo nariams, į MLF įnešu- 
siems nemažiau 1,000 dol. Ne
pritariama grynai literatūrinio 
žanro knygų leidimui ar jų 
premijavimui. Tam reikalingi 
atskiri mecenatai.

ML fondo Kanadoje iždo glo
bėja Ieva Adomavičienė, atli
kusi išsamų finansinį pra
nešimą, perskaitė ir Revizijos 
komisijos pranešimą, pasirašytą 
Gyčio Šerno, Vandos Norvai
šienės ir Gertrūdos Jocienės.

ML fondo JAV-se iždininkas 
Ramūnas Buntinas pateikė pa
vyzdingai paruoštą iždo stovio 
pranešimą, o JAV Revizijos 
komisijos pranešimą atliko 
Aldona Buntinaitė.

Diskusijose dėl pranešimų 
dalyvavo: Teodoras Blinstrubas, 
Leonas Adomavičius, dr. Domas 
Kaunas, Vilius Pėteraitis, Algis 
Regis, Ieva Adomavičienė, J. 
Damauskas, Balys Račkauskas, 
Kurtas Vėlius ir kt.

Dr. D. Kaunas pagyrė fondo 
darbą ir skatino leisti tik realius 
mokslinio turinio veikalus. 
Linkėjo ir toliau veikti įstatuose 
numatyta kryptim, nesiblaš- 
kant į kitas sritis. Leidžiant 
knygas, atsiriboti nuo didžiųjų 
valstybinių leidyklų, o daugiau 
dėmesio teikti mažesnėms pri
vačioms rimtai dirbančioms lei
dykloms, kurių Lietuvoje dabar 
esama arti 700. Taip pat pata
rė Lietuvoje suburti talkininkų 
ir knygų platintojų būrelį.

V Pėteraitis pritarė, kad 
Lietuvoje reikalingas asmuo 
prižiūrėti ML fondo knygų 
leidybą, kad darbas būtų atlie-

Algis Regis, Mažosios Lietuvos Rezis
tencinio sąjūdžio pirmininkas.

karnas laiku ir taip, kaip numa
tyta sutartyse.

Po pertraukos V. Pėteraitis ir 
Ieva Adomavičienė pranešė apie 
jau išleistas, spausdinamas ir 
numatomas leisti knygas, čia 
pat atsakydami į paklausimus. 
Pranešimas buvo įdomus ir 
keliantis nusistebėjimą V. Pėte- 
raičio sugebėjimu tuo pat metu 
pačiam atlikti moksl ; ,ius dar
bus, vadovauti fone . , suor
ganizuoti knygų leidybą ir su
rasti Lietuvoje talkinančią 
kompetentingų žmonių grupę. 
Gyvenant Amerikoje, o knygas 
spausdinant Lietuvoje, susidu
riama su sunkumais, kuriuos 
nugalėti reikia daug kantrybės, 
pastangų ir pakartotinų kelio
nių.

Pasidžiaugta ankstyvesniais 
metais išleista Jono Užpurvio 
knyga „Trys kalbinės studijos”, 
monumentaliu Viliaus Pėte- 
raičio moksliniu veikalu
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REAL ESTATE REAL ESTATE

JKMIECIK REALTORS 
> 7922 S. Rd,

•J 4365 S. Archec Avė.
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Nusipirkite Indiana valstijoj,
netoli ežero, Beverly Shores 
apyl. pelną nešantį pastatą: mū
rinis, 7 butai, restoranas ir ba
ras; 21A auto garažas; apie 2 
akrai žemės. Kaina $265,000. 
Skambint sav. tai. 407- 
627-1795. Su pakankamu įna
šu, išsimokėjimo sąlygos žemu 
procentu.

MISCELLANEOUS

ELEKTROS '
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

DANUTĖ MAYER ' 
284-3900

Jei norite parduoti ar pirkti narrtus, 
kreipkitės į Danutę Mayer. Ji pitofe- 
sionąliai, sąžiningai ir asmeniškai 
patarnaus. Ikaičavimas.veltui. '<t

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

FOR RENT

Išnuomojamas 1 kamb.
2 mieg., 2 vonių bute, 

Willowbrook, IL. 
Skambinti po 9 v.v. 
tel. 708-794-9319.

HELP VVANTED

European restaurant in Lemont is 
looking for kitehen help.

Call 708-257-7570.

FOR SALE

Dalia D.L.K Birutės draugijos narių Clevelande, po 8.m. rugpjūčio 28 d. Dievo Motinos bažnyčioje 
aukotų šv Mišių už a a gen. Vladą Nagevičių ir jo žmoną a.a. Veroniką Nagevičienę. Iš k.: sėdi 
D L K Birutės dr-jos pirm. J. Budrienė ir Garbės narė I. Jonaitienė. Stovi — Z. Skardienė, L. 
Nagevičienė, V Macijauskienė, R Nasvytienė, N Čečienė, B Pautėnienė ir E. Mažonienė.

7-8 dienomis Clevelande. 
„Dainava” — sidabrinės su

kakties jubiliatas savo tautiniu 
menu per penkis dešimtmečius 
iškiliai ir prasmingai tęsia 
misiją — tautiniu menu kurstyti 
mūsų lietuvišką gyvybę.

Koncertas vyks spalio 7 d., 
šeštadienį, 6:30 vai. vak. Dievo 
Motinos parapijos auditorijoje. 
Bilietai po 15,10 ir 7 dol. Salėje 
vietos numeruotos. Užsisakyti 
galima skambinant tel. Vikto
rui Šilėnui (531-8207) ar Salo
mėjai Šukienei (851-6149) po 5 
vai. vak. Sekmadieniais bilietai 
platinami Dievo Motinos para
pijos svetainėje po lietuviškų 
pamaldų. Po koncerto-vaišše ir 
pabendravimas svetainėje.

Sekmadienį, spalio 8 d., 10 
vai. r. šv. Mišios Dievo Motinos 
šventovėje. Giedos „Dainavos” 
ansamblis. Po pamaldų vyks 
Lietuvos jaunųjų menininkų 
paroda - „Vilnius grafikoje ir 
akvarelėje”. Parodos kuratorius 
Algimantas Kezys. Įėjimas au
ka.

Rengėjas — LB Clevelando 
apylinkės valdyba — kviečia jus 
dalyvauti visuose renginiuose.

V.R.

Vilius Pėteraitis, Mažosios Lietuvos 
fondo valdybos pirmininkas.

„Mažoji Lietuva ir Tvanksta” ir 
š.m. pavasarį iš spaudos išėjusia 
labai svarbia Martyno Brako 
„Mažosios Lietuvos politinė ir 
diplomatinė istorija”. Netrukus 
tikimasi pasirodant M. Purvino 
„Klaipėdos krašto lietuvių 
mokyklų draugijos istorija” ir 
Miko Šlažos „Žvėrys žmogaus 
pavidalu” lietuvių ir vokiečių 
kalbomis. Spaudai ruošiama ir 
ateinančiais metais pasirodant 
laukiama M. Gelžinio „Mano 
gimtinė — Mažoji Lietuva”, o 
taip pat ir MLF Dr. Vydūno 
premiją lainiėjusi dr. D. Kauno 
„Mažosios Lietuvos knyga — 
lietuviškos knygos raida 1547 
iki 1940 m.”. Spaudai baigiama 
paruošti ir V. Pėteraičio „Mažo
sios Lietuvos vietovardžiai, jų 
kilmė ir reikšmė”.

Spaudai šiuo metu ruošiama 
Jono Užpurvio „Mano litera
tūrinis palikimas” lietuvių ir 
vokiečių kalba. Ansas Lyman
tas rašo atsiminimus apie savo 
veiklą, įjungdamas atsiminimus 
su ta veikla susijusių kitų 
asmenų. Dr. D. Kaunas parašė 
knygą „Aušrininkas” apie tau
tinio atgimimo spaudos kūrėją 
Jurgį Mikšą, jo gyvenimą ir dar
bus leidžiant „Aušrą”. Dr. Biru
tė Baltrušaitytė-Masionienė 
baigia ruošti rankraštį „Mažo
sios Lietuvos moterys”. M. ir M. 
Purvinų studijai „Mažosios 
Lietuvos kaimo architektūra”

, medžiaga teberenkama. Laukia 
dar visa eilė ir kitų projektų bei 
ML fondo remtinų darbų.

I (Bus daugiau)

į • Rašytoja Ieva Simonaity
tė gimė 1897 m. sausio 23 d. 
Vanaguose, Klaipėdos krašte.

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.

Vilniaus Universiteto Dainų 
Ir Šokių ansamblis ---■.

Atįjeka: Kepurinę, Brolio 
s'ode, Du raitu jojo, Leliūnų 
Kadrilis, Parovėja, Rolenderis, 
Pjesė skrabalams, Untytė, į 
šventę, Kadrilis ir polka, Jauni
mo šokis.

Meno vadovas ir dirigentas — 
Vidas Aleksandravičius. Choro 
vadovas ir dirigentas — Vy
tautas Abaris. Kanklių grupės 
vadovė — Daiva Čičinskienė. 
Orkestro vadovas — Kastytis 
Mikiška.

Kasetė — stereo, 1989? 

Kasetės kaina 10 dol., Illinois 
gyventojams Tax 0.88 et. Per
siuntimo išlaidos: USA — 3 dol.; 
Canada — 4 dol.

Užsakymus siųsti:
DRAUGAS

4545 W. 63rd St. 
Chicago, IL 60629

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 gyventojaį 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 West 63rd St., 
Chicago, IL 60629.

Dr. JUOZAS JAKŠTAS

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS ISTORIJA
1.918-1940

Vytauto Didžiojo universiteto profesoriaus paskutinis kūrinys, skir
tas nepriklausomos Lietuvos laikotarpiui nušviesti. Skaitytojas ras . 
atsakymus į daugelį klausimų, kuriuos autorius pats išgyveno, 
patyrė.
Knyga 272 puslapių su gausiomis ir retomis iliustracijomis. 
Priede: 1922, 1928 ir 1938 metų Lietuvos respublikos konstituci- ’ 
jos, ministrų kabinetų sudėtis 1918-1940 metais. Knyga įrišta, 
išleido VYDŪNO fondas Čikagoje, tinka dovanoti kiekvienam lietu- • 
viuičia ir Lietuvoje. Knygos kaina 15.00 dol. Užsakant paštu, dar Į 
pridedama 2.50 dol., į Kanadą 3.00 dol., kitus kraštus 3.50 dol. j 

Illinois valstijos gyventojai dar prideda 1.31 dol. mokesčių. 
Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. 63rd Street, Chicago, 
IL 60629.



LAIŠKAI
IŠTIESKIME RANKĄ

Kaip buvo pranešta „Drauge” 
rugpjūčio 11 d., V Pasaulio 
lietuvių sporto žaidynėms skir
tos oro balionų šventės metu 
liepos 29 d. tragiškai žuvo 
katalikas poetas, redaktorius, 
penkių vaikų tėvas Vaidotas 
Daunys. Prieš kelerius metus jis 
viešėjo Čikagoje ir skaitė poe
ziją, dalyvavo Ateities savait
galyje. Žuvusiojo abu tėvai yra 
invalidai, sesuo taip pat turi 
penkis vaikus ir nepajėgia 
materialiai padėti, o žmona naš
laitė — dabar dar ir našlė. Šei
ma atsidūrė sunkioje padėtyje, 
todėl kviečiame ištiesti pagalbos 
ranką ir siųsti aukas a.a. Vai
doto Daunio šeimai šiuo adresu: 
Lithuanian Catholic Charities, 
4545 W. 63rd Str., Chicago, IL 
60629.

Dr. Linas Sidrys 

Chicago, IL

REIKIA IR KITAIP 
MĄSTANČIŲ

Perskaitęs „Draugo” vyriau
sios redaktorės vedamąjį „Dar 
ko nesusimanys”, negaliu sutik
ti su jos kai kuriomis mintimis. 
Ačiū redaktorei Danutei Bin- 
dokienei už iškėlimą turėtų pra
eities rūpesčių ir siekių palaiky
ti ryšį su išsisklaidžiusiais mūsų 
tautiečiais. Manyčiau, jog ir dau
gelis kitų skaitytojų nesutiks su 
jos teigimu, kad buvo kritikuo
jami nauji užsimojimai atkurti 
lietuvišką TV programą, dar ne
gimusį projektą.

Ekonomija diktuoja savo. Už
sidarė ankstyvesnės radiją TV 
programos tik dėl lėšų stokos. 
Prieš porą mėnesių nustojo vei
kęs ir „Margutis”. Petras Petru- 
tis skelbdavo „Margutonus”, 
bet, matomai, atsiliepė mažas 
skaičius rėmėjų. Reikia prisi
minti, kad vyresnioji karta 
pavargo nuo nuolatinių aukoji
mų, be to, daugelis iškeliavo į 
amžinybę, o naujai atvykę, dar 
nespėjo reikiamai įsikurti. Ma
nyčiau, kad vedamajame pami
nėti kritikai-užpuolėjai dėl 
lietuviškos TV programos 
išreiškė tą, ką diktuoja piniginė 
ekonomija. O dėl vargstančių, tai 
reikia sutikti su Kristaus pa
sakymu: „Vargstančių visada 
turėsite...”, todėl ir mes 
nepajėgsime visų aprūpinti.

Žinoma, būtų sveikinantis 
užmojis, jeigu atsirastų genijus, 
kuris sugebėtų pritraukti di
džiąsias verslo įmones lietuviš
kos TV programos išlaikymui, 
nes jos skiria milijonines sumas 
savo gaminių reklamoms.

Antanas Paužuolis 

Chicago, IL

DĖMESIO VERTAS 
PASIŪLYMAS

Jau ne kartą teko skaityti, 
kad PLB valdyba planuoja 
šaukti kitą PLB seimą Lietuvo
je. Nežinau, ar ji tuo reikalu 
tarėsi su JAV LB Krašto valdy
ba, bet manau, kad sušaukimas 
PLB seimo Lietuvoje gerokai su
žlugdytų Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenę. Mano nuomone, 
tame seime dalyvautų labai ma
žai JAV LB ir Kanados LB rink
tų atstovų. O tas būsimas sei
mas labai svarbus, nes jame bus 
renkama nauja PLB vadovybė. 
Jau dabar yra kivirčų tarp PLB 
ir JAV LB Krašto valdybų. Jau 
dabar kalbama, kad PLB valdy
ba peržengia savo teises. 0 koks 
bus pasitikėjimas nauja PLB 
valdyba Amerikoje, kai jos 
rinkimuose dalyvaus tik keletas 
PLB atstovų iš mūsų krašto ar 
iš Kanados? Šiaip ar taip, PLB 
valdybos veikla daugiausia re
miasi tų kraštų finansine 
parama.

Siekiant iškilmingumo, PLB 
valdyba gali šaukti visų kraštų 
rinktus seimo narius kitu laiku, 
bet ne tada, kai bus renkama

Dr. Jolita Kisieliūtė-Narutienė, dr. Vytas Narutis ir Kongreso atstovas 
Richard Durbin jam suruoštame pagerbime Pasaulio lietuvių centre,
Lemonte, rugsėjo 16 d. Nuotr. Indrės Tijūnėlienės

nauja PLB valdyba.
Iš praeities žinome, kad PLB 

seimus JAV LB ir Kanados LB 
Kraštų valdybos paremdavo 
finansiniai, apmokėdavo ne 
vieno PLB seimo nario iš kitų 
kraštų kelionės išlaidas. Abejo
ju, ar tokia parama ateitų,/ 
seimui vykstant Lietuvoje. Toks 
PLB seimas būtų menkinantis 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nę, o mes visi trokštame, kad ji 
būtų stipri. Todėl siūlau JAV 
LB Tarybos artėjančioje sesijo
je šį klausimą nuodugniai pa
svarstyti ir savo nuomonę 
pranešti PLB valdybai, kad 
šaukštai nebūtų po pietų.

Vytautas Kutkus 

JAV LB Tarybos narys 
Dearborn Heights, MI

AR TAI LIETUVIŲ KALBA?

Dar dėl lietuvių kalbos „utė- 
lizacijos” Vytautas Plukas 
(rugsėjo 15 d. „Draugo” laiškų 
skyriuje) bando pasišaipyti iš 
Jono Šarkos pareiškimo, kad 
anglicizmai padaro lietuvių 
kalbą juokinga.

Pataria J. Šarkai žvilgterėti į 
„Dabartinės lietuvių kalbos 
žodyną” — 1993 m. leidimą, kur 
873 puslapyje randami žodžiai: 
utalitarinis, utilitarizmas, uti
lizacija ir utilizuoti. Tie žodžiai 
dabartinėje lietuvių kalbos var
tosenoje leistini ir vartotini (taip 
bent galvoja V. Plukas).

Sumaniau ir aš po tą žodyną 
pasižvalgyti, ir labai liūdna pa
sidarė beskaitant. 819 puslapyje 
akis drasko: špilka, špijonas, 

šposas, špricas, net štepselis 
bei špitolė. Tai tokia dabartinė 
lietuvių kalba...

Įvairiausių lietuvių kalbos ži
novų dabar yra gausybė Lietu
voje ir negi jie negali, ar 
nesugeba, tą mūsų nuostabią 
kalbą nuo svetimų šiukšlių ap
valyti? Kodėl? Anglicizmus 
dabar vartoja vadinamieji in
teligentai ir intelektualai — tai 
„aukštos klasės” išsilavinimo 
parodymas.

Džiaugiuosi, kad tėvas J. 
Vaišnys.S.J., „Laiškuose lie
tuviams” pradėjo sudarinėti 
svetimžodžių sąrašėlį (kuris 
tęsis per kelis numerius). Gal 
tas tėvo Vaišnio bandymas gel
bėti lietuvių kalbą nebus „bal
sas, šaukiantis tyruose” ir 
išgelbės nuo priartėjimo prie 
„Bromos atvertos ing vieč- 
nasti”.

Emilija Valantinienė

Chicago, IL

RAMYBĖS IEŠKOKIME 
GAMTOJE

Trumpas komentaras dėl gyd.
L. Sidrio straipsnio, išspausdin
to „Drauge” 1995 m. rugpjūčio 
29 d. „Pavojinga gyventi fanta
zijomis”

Nebesuprantu, tikrai nebesu
prantu, kodėl toks dr. Sidrys 
šaiposi iš Lietuvoje leidžiamo 
„Caritas” žurnalo sveikatos 
patarimų skyriuje spausdinamų 
gyd. Petro patarimų.

Jis rašo, jog gyd. Petras sako, 
kad „miške galima pasisemti 
daugiau sveikatos, negu vaisti
nėje... Išnaudokime kiekvieną 
progą pabūti miške”. Valio! 
Ačiū, labai ačiū gyd. Petrui už 
tokį protingą patarimą! Čia 
Amerikoje tokių protingų pata
rimų labai trūksta.

Ypač tas patarimas naudingas 
šeimoms. Juk tiek daug 
džiaugsmo, dvasios ramybės 
galima pasisemti gamtoje. O 
miškas, ypač Lietuvos miškas, 
tai nuostabi dovana žmogui. 
Man gaila amerikiečių vaikų, 
didelę dalį gyvenimo pralei
džiančių prie televizorių, kurių 
programos ugdo toli gražu ne 
gerąsias vaiko savybes, slopina 
fantaziją ir t.t.

Aš tai su gyd. Petru. Naudo
kimės gamta, kiek tik begalim, 
o ji tikrai mums dosniai atsily
gins!

Birutė Barton

Norwood, MA

ROMO KALANTOS
PAMINKLAS DAINAVOJE
Aldona Šmulkštienė gražiai 

aprašė žurnalo „Pensininko” ir 
jo redaktoriaus Karolio Milko- 
vaičio pasiekimus. Įdomioje ko
respondencijoje teigta, kad „K. 
Milkovaitis yra Romo Kalantos 
paminklo Čikagoje, vienintelio 
išeivijoje, sumanytojas ir staty
bos darbų vykdytojas („Drau
gas”, 1995.9.12). Šitas teiginys 
reikalingas patikslinimo.

Šiame pačiame dienraštyje be
veik prieš dešimt metų buvo 
rašyta: „Pavasariui besibai
giant, Dainavos jaunimo sto
vykloje baigiamas statyti masy
vus paminklas Romui Kalantai 
ir visiems už Lietuvos laisvę 
žuvusiems prisiminti. Kiti, iki 
šiol pastatyti, paminklai Kalan
tai yra daugiau kapinėse, miru
siųjų buveinėje, kur jaunimas 
retai užklysta. Paminklas Dai
navoje ant kalvelės, netoli vė
liavų stiebų, prie valgyklos, die
na iš dienos, metai po metų, sto
vyklaujančiam jaunimui bylos 
apie Lietuvos kančias ir laisvės 
viltį” („Draugas”, 1986.6.19). 
Plačiau apie šį paminklą rašė 
dail. Stasė Smalinskienė, pa
minklo iniciatorė ir kūrėja 
„Dainava 30” leidinyje (1986).

Paminklas buvo pašventintas 
kun. Vytauto Bagdanavičiaus 
per Dainavos metinę šventę, 
1986.7.20. Trumpame žodyje dr. 
Adolfas Damušis teigė, kad 
blogis išėjo kovoti prieš gėrį. 
Lietuvių tauta atsistojo gėrio 
pusėje. „Per šį paminklą gyvie
siems kalba mirusieji už Lietu
vos laisvę... Jaunime, prisimink 
mūsų tautos didvyrių prašymą” 
(„Draugas”, 1986.8.2).

Romualdas Kriaučiūnas 

Lansing, MI

VARGAS SU PAŠTU
Esu ilgametis „Draugo” skai

tytojas ir džiaugiuosi „Drauge” 
spausdinamu laiškų skyriumi. 
Noriu ir aš savo problemomis 
pasidalinti su kitais „Draugo” 
skaitytojais. O gal ir patarimo 
sulauksiu.

Paskutiniu laiku taip sutriko 
spaudos pristatymas, kad gauni 
į savaitę 1-2 „Draugo” nume
rius ir tai kažin kokios datos. 
Pamėginau nuo rugsėjo 12 d. ra
šyti, kokie J>raugo” numeriai 
gauti ir kada. Rugsėjo 12,13 d. 
atnešti „Draugo” Nr. gerai. 
Rugsėjo 14, 15, 16 laikraščio 
nėra, 20 d. nėra, 21 d. yra 
„Draugas” rugpjūčio 31 d. 22 d. 
nėra, 23 d. šeštadienį „Drau
gas” rugsėjo 20 d. įdėtas pašto 
dėžutėn...

Neiškentęs esamos tvarkos, 
nuvažiavau pas pašto skyriaus

(Atkelta iš 3 psl.)
ARTĖJA JAV LIETUVIŲ...

JAV ir Rusijos santykių?
— Mūsų įstojimas į NATO 

priklauso labiau nuo JAV, nei 
nuo Rusįjos, kuri nenori, kad 
mus įtrauktų į NATO narystę, 
nes nori mus laikyti savo įtakną 
sferoje. Mes to negalime priim
ti, nes mes visuomet buvome 
daugiau V. Europos žmonės, ne
gu Rytų. Mus reikalinga nuo 
Rusijos atskirti: juo greičiau, 
tuo geriau. NATO standartai 
dar tik rašomi. Aš nemanau, 
kad Lietuvos įstojimas priklau
sys nuo pasirengimo tiek, kiek 
priklausys nuo sąlygų. Dabar 
šiek tiek JAV valdžia yra nusi
vylusi Rusija, kadangi išsiskyrė 
nuomonės dėl Bosnijos bombar
davimo ir pradėjo geriau supras
ti, kad su rusais yra labai sunku 
dirbti. Jie nėra nusistovėję ir iš 
tikrųjų dar nesupranta demok
ratiško gyvenimo, negalima jais 
pasitikėti. Rusija sudaro pavo
jų mums visiems.

— JAV atvažiuoja vis dau

giau ir daugiau lietuvių iš 

tėvynės. Suskaičiuojama jau 

per 10,000. Tiems žmonėms 

yra labai sunku įsijungti į 

mūsų tarpą, taip kaip ir 

mums buvo prieš penkias

dešimt metų. Kokias pastan

gas deda Lietuvių Bend

ruomenė, kad juos įtrauktų į 

mūsų veiklą, kad jie ateitų į 

mūsų organizacijas, o ne

steigtų naujas?

— Mes turime atsiminti, jog 
LB įstatai nusako, kad visi 
lietuviai, kurie gyvena šiame 
krašte, gali būti jos nariais. Juos 
negalime atstumti, tad reika
linga sudaryti sąlygas jiems įsi
traukti į veiklą. Iki šiol mes 
bandėm juos įtraukti į mūsų 
apylinkes, kadangi mūsų 
apylinkės yra rąjoninės. Kai ku
riose vietovėse pasisekė. Mano, 
Waukegan, apylinkėje yra 
įtraukti beveik visi, jiems ir 
padedam, kartu šokam šokių 
grupėse, jie dainuoja mūsų cho
ruose, gieda bažnyčioje. Kitur, 
pvz. New Yorke, Čikagoje yra 
daugiau naujai atvykusių ir jie 
mano, kad jų problemos yra 
skirtingos, tai nori sukurti savo 
apylinkes. New Yorke susikūrė 
nauja apylinkė Versmė. Nuva
žiavau ten pavasarį, susitikau 
su jais ir jie priėmė mūsų įsta
tus, mūsų Chartą, veiklos tai
sykles. Dabar labai gražiai ir 
prasmingai veikia. Neseniai 
Čikagoje didelė grupė lietuvių 
susirinko Jaunimo centre ir ten 
pasikvietė mane, kaip Krašto 
valdybos pirmininkę, ir kitus 
valdybos narius. Skatinom juos 
įsijungti į LB. Mano noras būtų, 
kad jie pradėtų veikti per mūsų 
apylinkes, tuomet galėsime 
daugiau padėti, būdami kartu, 
bet pageidaujant turėti savo 
atskirą apylinkę, ypač, kur 
naųjųjų ateivių yra didelis skai
čius, Krašto valdyba turėtų pri
imti tokią apylinkę, jeigu jie su
prastų reikalingumą laikytis 
Lietuvių Bendruomenės Char- 
tos, įstatų ir taisyklių. Mes 
norime dirbti kartu ir turime 
daugiau kalbėti apie tai, kas 
mus jungia, o ne tai, kas mus 
skiria. Mes visi esame vienos 
tautos vaikai.

— Spalio 14-15 d. St. Peters- 

burge, FL, vyks JAV LB XIV 

Tarybos antroji sesija. Kokie 

klausimai šioje sesijoje bus

A.tA.
GAILUTEI VALIULIENEI

mirus, širdingai užjaučiame dukterį RIMA su vyru, 

sūnų ŠARŪNĄ su šeima ir kitus artimuosius.

Eugenijus Likanderis
Rita, Kristina ir Andrius su geimą

viršininkę. Išklausiusi mano bė
das, sako, o tu ne pirmas atėjai 
su savo skundu, daug ateina. 
Žinau.

Nuo to mano vizito pas pašto 
skyriaus viršininkę reikalai

patys svarbiausi, kurie bus 
keliami ir tie, kurie, Jums at
rodo, yra reikalingi diskutuo
ti, Jiems turėtų būti pravesti 
nutarimai?

— Žinoma, įvertinimas mūsų 

veiklos ir taip pat rekomen

dacijos rezoliucijoms iškils iš 

taryboje veikiančių komisijų — 

švietimo, kultūros, visuome- ' 

ninių reikalų, religijos, eko

nominių, socialinių, organiza

cinių reikalų, finansų, jaunimo. 

Viskas yra svarbu. Kiekvienos 

šakos darbai yra svarbūs, pvz., 

švietimas, mūsų kalba, mūsų 

kultūra, kaip išlaikyti visa tai, 

ekonominės problemos Lietu

voje ir mūsų verslininkų veikla 

Lietuvoje, mūsų politiniai dar

bai, ar tai įstojimas į NATO na

rystę, ar tai Karaliaučiaus klau

simas, ar mūsų pasirengimas 

dirbti L.R. Seimo ir JAV LB 

komisijoje. Visi šie yra labai 

svarbūs reikalai, taip pat yra 

svarbūs organizaciniai reikalai, 

apylinkės, klausimas, kaip 

reikia jų veiklą sustiprinti, kaip 

įtraukti jaunesniąją kartą. Tai 

yra nepaprastai svarbu. Kaip 

įjungti naujuosius ateivius, kaip 

mums iš tikrųjų prasmingiau 

susiorganizuoti ir veikti? Finan- 
siniai klausimai yra svarbūs, 

kadangi, kai mes nesidomime 

ir neremiame LB, tai sumažėja 

pąjamos ir tuomet negalime 

kai kuriuos projektus įvykdyti, 

o kai neveikiam, tai tuomet 

nėra pąjamų. Visos LB prašysiu 

didesnės finansinės paramos, 

nes mūsų vęikla dabar yra daug 

platesnė negu buvo anksčiau.

— Atrodo, kad pirmųjų 
metų kadencijoje skyrėte 
daug dėmesio ryšiams su Lie
tuva ir apskritai Lietuvos rei
kalams. Kokius reikalus pa
brėšite būsimų metų veik
loje?

— Jaunimo. Jis yra mūsų 

ateitis. Daugelis veikėjų, 

vadovų sulaukė jau vyresniojo 

amžiaus. Reikia sutelkt 
jaunimą, kuris jų pareigas turės 

perimti ateityje, bet jeigu 

jaunimo dabar neįtrauksime, 

nedirbsime kartu su jais, 

neturėsime vadovų. Jie turi iš

mokti ir suprasti, ką reiškia 

pasiryžti pasiaukoti visuo

meninėje veikloje. Tai gali 

padaryti tik tuomet, kai dar yra 

vyresniųjų, gali mokytis iš jų 

pavyzdžių. Kaip tai padaryti, 

yra tas klausimas, kuris 

taikomas visiems — skautams, 

ateitininkams, lituanistinėms 

mokykloms. Mes turime rasti 

būdą pasiekti jaunimą. Progų 

yra. Gyvename krašte, kuriame 

žmonės nori surasti savo šaknis. 

Turime sudaryti sąlygas kiek

vienam jaunuoliui tas šaknis 

padėti surasti. Jei nemoka lietu

viškai — padėti išmokti, kalbėti 

mūsų kalba, suprasti mūsų 

kultūrą, suprasti mūsų dvasią. 

Gal reikalinga to jaunimo, kuris 

dabar veikia lietuviškoje vi

suomenėje, pasiklausti, kodėl 

veikia, kad geriau suprastume, 

kaip įtraukti. Gal iš tikrųjų tą 

klausimą mums gali tiksliau at

sakyti jie patys. Sis yra pagrin

dinis projektas ateinantiems 

metams.

— Labai ačiū ui pasida
linimą mintimis ir idėjomis. 
Norėčiau LB palinkėti sėk
mės įvairiuose projektuose, 
tačiau labiausiai, kad 
pasisektų į veiklą įjungti mū
sų jaunimą.
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Brangiai Motinai, Uošvei, Močiutei ir Promo- 
čiutei

A.tA.
SOFIJAI RAGAUSKIENEI

mirus, jungiamės liūdesyje su jos dukterimis 
IRENA RASIENE, ALDONA LIPSKIENE, sū
numi dr. LEONIDU RAGU ir jų šeimomis bei 
artimaisiais.

Alisa Pakštienė 
Renata ir Julius Špakevičiai 
Danguolė ir William Aiman 
Vita ir Edvardas Auštrai

A.tA.
SOFIJAI RAGAUSKIENEI

mirus, dukterį ALDONĄ ir jos vyrą ANTANĄ LIP- 
SKIUS bei visus šeimos narius ir gimines, gyve
nančius Amerikoje bei kituose kontinentuose, nuošir
džiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Bronė ir Jonas Lukoševičiai

Montreal, Canada

A.tA.
ADOMUI MACIEJAUSKUI

mirus, jo žmonai DANAI, dukroms — AUDRONEI ir 
RAMUNEI su šeimomis bei broliui su šeima reiškiu 
širdingą užuojautą.

Eugenijus Likanderis

A.tA.
JADVYGAI DOČKIENEI

iškeliavus Amžinybėn, nuoširdžiai užjaučiame jos 
vyrą KOSTĄ, seserį STEFĄ KISIELIENĘ ir jų 
šeimas.

JAV LB Krašto Valdyba

Mylimai Motinai

A.tA.
SOFIJAI RAGAUSKIENEI

mirus, liūdesyje likusius — dukterį ALDONĄ ir 
IRENĄ, sūnų dr. LEONIDĄ ir visus artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame.

Aldona ir Pranas Mažeikai

A.tA.
SOFIJAI RAGAUSKIENEI

iškeliavus Amžinybėn, jos sūnui dr. LEONIDUI 
RAGUI, dukterims - ALDONAI LIPSKIENEI, 
IRENAI RASIENEI ir jų šeimoms reiškiame gilią 
užuojautą ir kartu liūdime.

Dantų Sveikatos Talka Lietuvai

A.tA.
SOFIJAI RAGAUSKIENEI

mirus, Jos dukrai IRENAI RASIENEI, L.M.F. Bos
tono klubo vicepirmininkei ir šeimai, reiškiame gilią 
užuojautą.

L.M.F. Bostono klubo valdyba 
ir narės

nepagerėjo. Praeina gatve sa

vim patenkinta paštininkė ir 

randi reklamų glėbį, o laikraš

čio nėra...

Jonas Veselka 

Evergreen Park, IL

A.tA.
BLADUI DAUKANTUI

iškeliavus Amžinybėn, jo žmoną ZUZANĄ, dukterį 
MILDĄ su vyru STASIU TAMULIONIUS, sūnų 
VAIDOTĄ su žmona RAIMONDA nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime.

Genė ir Rimvydas Rimkai

t i
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
Pasidairykite savo pažįs

tamų tarpe: ar yra, kas ne
skaito „Draugo”? Pasakykite, 
kad dabar gali dienraštį visiems 
metams užsiprenumeruoti labai 
papiginta kaina — tik už 55 
dolerius! JAV LB Kultūros tary
bos iniciatyva iš Lietuvių fondo 
buvo gauta parama, kuri panau
dojama lietuviškos spaudos la
bui. Prie kiekvienos pirmojo 
šimto naujų prenumeratų 
Kultūros taryba pridės 20 dol., 
o „Draugo” administracija 
prenumeratos kainą tam 
šimtui visai naujų skaitytojų 
sumažins dar 20 dol., todėl ir 
susidaro tik 55 dol. suma už 
visus metus. Kiek girdėjome iš 
administracijos tarnautojų, 
susidomėjimas šia lengvata 
nemažas, todėl paskubėkite ja 
pasinaudoti, o dienraštis mielai 
lankys ir džiugins.

Dr. Valdas Adamkus, žy
musis gamtosaugos pareigūnas 
ir visuomenės veikėjas, grįžęs iš 
sėkmingos kelionės Baltijos 
kraštuose, ypač Lietuvoje, papa
sakos savo įspūdžius spalio 8 d., 
sekmadienį po šv. Mišių, 
aukojamų 11 vai. r. Čikagos 
laiku (12 vai. Michigan laiku) 
„Gintaro” vasarvietėje, Union 
Pier, MI. Kultūrinę popietę 
ruošia LB Michianos apylinkė. 
Po paskaitos bus vaišės ir pro
ga pabendrauti su dr. Adam
kum. Maloniai kviečiami visi 
tautiečiai atvykti į šį renginį.

Vladas Šulskis, Chicago, IL, 
„Drauge” nusipirko leidinių už 
nemažą pinigų sumą. Dėkojame 
už aplankymą mūsų knygyno, 
smagu turėti knygos mylėtojų, 
įvertinančių spaudos žodį.

Rima Sėli modeliuoja vienoje Pasaulio lietuvių centro madų parodoje. Spalio 
15 d. vėl galėsime matyti ją ir kitas grakščias modeliuotojas, demonstruo
jant naujausias rudens bei žiemos madas. Parodą rengia PLC renginių 
komitetas.

x A.a. Algio Dantos, miru
sio Filadelfijoje, atminimą pa
gerbdami, jo draugai ir pažįs
tami aukojo Lietuvos naš
laičiams: $50 — dr. Sharon L. 
Kasdin, Jūratė E. P. Gentlesk; 
$25 — Vytautas Bagdonavičius, 
Edward ir Mary Lendrat; $5 — 
Anthony ir Maryann Colletta. 
Reiškiame užuojautą velionio 
šeimai, o aukotojams dėkojame! 
„Lietuvos našlaičių globos” 
komitetas.

(sk)

ASS Čikagos skyriaus me
tinėje šventėje spalio 7 d. Pasau
lio lietuvių centre, Lemonte 
šokiams gros „Žaibo ” orkest
ras. Kviečiamas visas jaunimas, 
nuo 16 metų, į šokius, {ėjimas
— 5 dol. Šokių pradžia 9 vai.
vak.

„Lietuvos našlaičių globos”
komitetas š.m. rugsėjo 9 d. nu
siuntė Lietuvon $15,714 — tai 
429 našlaičių globos pinigai 
trims: spalio, lapkričio ir gruo
džio mėnesiams. Komitetas naš
laičių vardu dėkoja visiems 
Amerikos globėjams auko
tojams — visiems „geriesiems 
dėdėms ir tetoms” už aukas, ku
rios padaro Lietuvos našlaičių 
gyvenimą lengvesnį.

„Draugo” redaktorė Danutė 
Bindokienė kalbės lituanistinių 
mokyklų mokytojų pagerbimo 
renginyje, kuris vyks spalio 8 d., 
sekmadienį, 12:30 vai. p.p., 
Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte. Visi kviečiami šventę 
pradėti šv. Mišiomis(ll vai. r.) 
Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 
po to salėje bus akademinė ir 
meninė programa. Pagerbimą 
lietuviškojo jaunimo švietėjams
— buvusiems ir esantiems — 
ruošia Amerikos Lietuvių 
tautinės sąjungos valdyba, 
maloniai kviečianti visuomenę 
gausiai dalyvauti.

Nijolė Martinaitytė-Nelson, 
JAV LB Kultūros tarybos narė, 
vadovauja premijų įteikimo 
popietei-koncertui nusipelniu
siems lietuvių kultūros darbuo
tojams Amerikoje pagerbti. 
Koncertas bus lapkričio 5 d., 3
val. p.p. Jaunimo centro didžio
joje salėje.

Brighton Parko Lietuvių 
namų savininkų draugija (per 
Bronę Rusteikienę) „Draugui” 
atsiuntė 100 dol. auką. Nuošir
džiai dėkojame už dosnią 
paramą.

x TRANSPAK praneša: 
„Seniausi Lietuvos raštijos pa
minklai yra XIV a. pab. - XVI 
a. Lietuvos metraščiai parašyti 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikš
tystės kanceliarine slavų 
kalba”. Siuntiniai ir ko
mercinės siuntos į Lietuvą. 
Maisto siuntiniai. TRANS
PAK, 2638 W. 69 St., Chicago, 
IL 60629, tel. 312-436-7772.

(sk)
x Akcijų, bonų bei kitų ver

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

(sk)

JONIŠKIO ATLAIDAI, 
ŽAGARĖS VYŠNIA, 
DRAUGO FONDAS

Mes, joniškiečiai, žiemgalių 
palikuonys, tik įkibę į pirmuo
sius žodžius, su čiulpuku dar 
neatsiskyrę, Angelų Sargų var
dus išmokstame. O jų buvo 
pilna gryčia, laukai, sodai, 
miškai. Ryte, tik pravėrę akis, 
Angelą Sargą pasveikindavome, 
su juo valgydavome, žaisda
vome, nakties sapnuose skęs- 
davome. Kai ateidavo Angelų 
Sargų atlaidų diena, nuo gies
mių ir litanijų visa Žiemgalių 
žemė drebėdavo, o nuo sker
džiamų kiaulių žviegimo, avių 
bliovimo, žąsų gargėjimo, 
lietingi debesys išsisklaidydavo. 
O tas alus, alus. Tai ne gėrimas, 
bet „meilė”. Joniškietis 
prašydamas išgert alaus, kitaip 
nesako, tik, pakėlęs stiklinę, 
meilę priimti prašo. O jau 
draugiškumas tų žmonių neiš
pasakytas, vaišingumas nuošir
džiausias. Taip, kaip Angelų 
Sargų nurodyta.

O su atlaidais ir dviejų dienų 
turgus didžiausias. Gyvulių tur
gus atskirai. Čia ir vaismedžių 
didelis plotas, su žagarvyšnės 
laukinukais nusėtas. Ak, ta 
žagarvyšnė garsioji, daugelio 
pasaulio vadų mėgstamiausia. 
Ji raudoniausia, saldžiausia, di
džiausia. Karazija iš Anykščių 
sunkė iš žagarvyšnių bran
giausią vyną, Paryžiaus pa
rodoje aukso medaliu papuoštą. 
Turgavietėje ir daina skambėjo: 
Žagarės žagaryne žagarus žaga- 
rėlius • žagaravau (ripkau)... 
Žagarvyšnė žagarvyšnelė žaroj 
žarelėj žaižaravo. Žvainiai 
žėrėjo!” O kad taip imtų žaga- 
rėnai, susibūrę į „Žagariečių 
labdarybės ir kultūros klubą”, 
ir joniškiečiai, susibūrę į 
„Joniškiečių labdarybės ir 
kultūros klubą” ir susidrau
gautų su Draugo fondu. Jie juk 
skelbiasi „Drauge”, apie susi
rinkimus pasigarsina. Žinau, 
kad tie klubai turtingi, daug 
dolerių turi. Jei dar teka dosnus 
žiemgalių kraujas, paremkite 
spaudą, kaip spauda remia jus. 
1949-50 m. buvau „Joniškiečių 
klubo” nariu, pažinau ir turėjau 
draugų. Pagalvokite! „Joniš
kiečių sambūris” lietuviškiems 
reikalams, spaudai yra paauko
jęs apie 10,000 dolerių. Šį sek
madienį spalio 1 d., 10 vai. ryte, 
„Joniškiečių sambūris” rengia 
Angelų Sargų atlaidų šventę, 
kuri prasidės šv. Mišiomis Jė
zuitų koplyčioje. Po to visi 
pabendrausime. Gal žiemgalių 
kraujo kai kas ir nebeturi, bet 
lietuviškas kraujas mus visus 
sujungs.

Vyt. K.

JAV LB TARYBOS 
KANDIDATAI Į LIETUVOS 
RESPUBLIKOS SEIMO IR

JAV LB KOMISIJĄ
Kaip savo pasikalbėjime su 

Liuda Rugieniene šios dienos 
„Drauge” mini JAV LB Kraš
to valdybos pirm. Regina 
Narušienė, iš pateiktųjų kandi
datų bus išrenkami 5, kurie 
atstovaus JAV Lietuvių Bend
ruomenei ir tuo pačiu visiems 
lietuviams, Lietuvos Respub
likos Seime. Čia skelbiame 
kandidatų į šią komisiją sąrašą. 
Visi šie asmenys yra išeivijos, 
ypač JAV gyvenantiems, jau 
pažįstami, todėl jų biografijų 
nekartosime. Kandidatai spaus
dinami abėcėlės tvarka: Juozas 
Ardys, Algimantas S. Gečys, dr. 
Ramūnas Kondratas, Vytas 
Maciūnas, Regina Gytė Firan- 
taitė-Narušienė, Angelė Bar- 
kauskaitė-Nelsienė, dr. Jonas 
Račkauskas, Liuda Rugienienė, 
Donatas Skučas, Vytautas 
Vidugiris, dr. Pranas Žundė.

Juozas Vytautas Vizgirda, 
Aurora, IL, JAV LB Lemonto 
apylinkės gegužinėje Draugo 
fondui įteikė $800.- prie anks
tyvesnių $200.- įnašų ir tapo 
garbės nariu. Už stambią pa
ramą Draugo fondui nuoširdžiai 
dėkojame.

ČLM PIRMOJI

MOKSLO METŲ DIENA
Pasibaigė karštoji vasara. Visi 

mokiniai susirinko į atvėsusias 
klases, kad vėl kauptų mokslo 
žinias į savo pailsėjusias galvas. 
Atsidarė ir šeštadieninių mo
kyklų durys. Viena tokių Čika
gos lituanistinė mokykla — rug
sėjo 9 d. pradėjo mokinių 
registraciją Jaunimo centro pa
talpose. Vos po vienos valandos 
užsiregistravimo ir apsirūpini
mo mokomąja medžiaga, moki
niai ir mokytojai susirinko prie 
lauko durų ir iš čia nužygiavo 
į netoli esančią Tėvų jėzuitų 
koplyčią. Pilnai užpildė koply
čios patalpas. Netrukus pasiro
dė ir jaunimo mėgstamas kun. 
Antanas Saulaitis, SJ. Jis auko
jo šv. Mišias ir pravedė su mo
kiniais religinį pasikalbėjimą 
(pamokslą). Mokiniai pamaldų 
metu giedojo ir priėmė Komuni
ją. Mokinius gražiai tvarkė mo
kytoja Marytė Utz.

Po pamaldų mokiniai susi
rinko į klases ir atliko sutrum
pintas pamokas. Pamokų metų 
tėvai buvo susirinkę į kavinę 
aptarti ūkiškų reikalų. Šie 
reikalai nemažiau svarbūs už 
pamokas. Niekas nieko veltui 
neduoda, reikia patiems už 
viską sumokėti. Mokyklų susi
jungimo pinigais negalime pa
sinaudoti, nes jie dėl užsispy
rusių asmenų jau treji, metai 
guli banke „užšaldyti”. Tėvai 
kiekvienais metais turi mokėti 
didesnius mokslapinigius. Ne 
visi tėvai pajėgūs tuos mokes
čius mokėti, nukenčia vaikai, 
nes negali lankyti mokyklos. 
Daug gražių žodžių tenka girdė
ti, bet, anot lietuviškos patarlės, 
„žodžiais kailinių nepasiųsi”.

Atėjus pusei antros valandos, 
vėl visi skirstėsi į namus, bet 
dalis pasiliko skautų sueigose. 
Nuo šiandien kiekvieną šešta
dienį, 9 vai. ryte, prasidės 
pamokos ir tęsis iki 1:30 vai. po 
pietų. Nebus „sausos” pamokos, 
bus paįvairintos mokymo prie
monėmis, dainavimu, tautiniais 
šokiais. Nebus uždarytos durys 
ir pavėlavusiems užsiregistruo
ti. Visi, norintieji įsigyti tau
tinių žinių, bus mielai priima
mi. Veikia klasė ir silpnai lie
tuviškai mokantiems, čia jie ga
lės pasitobulinti. Daugelis tau
tiečių nežino tikrosios lietuvių 
kalbos reikšmės, kad tai žinotų, 
nebūtų tuščių suolų klasėse.

Ne visi mokytojai pajėgūs visą 
laiką dirbti. Dėl įvairių 
priežasčių turi pasitraukti. Į jų 
vietas ateina nauji. Turime 
naujų ir šiais mokslo metais. 
Anot lietuviškos patarlės, „nau
ja šluota gražiai šluoja”. 
Tikėkimės, kad taip ir bus.

Mes negausūs savo skaičiumi. 
Netekimas ir vieno asmens 
mums yra skaudus. Neleiskime 
savo jaunimui nutolti nuo tė
vynės kamieno, kad ir sunkiose 
sąlygose gyvendami. Turime 
daug galimybių — visas jas 
išnaudokime. Jeigu kitatautis 
Sauerveinas pasakė: „Lietu
viais esame mes gimę, lietuviais

Dail. Zitos Sodeikienės dar
bų parodos atidarymas įvyks 
penktadienį, spalio 13 d., 7:30 
v.v., Balzeko Kultūros muzieju
je, 6500 S. Pulaski Avė. Lie
tuvių visuomenė kviečiama 
dalyvauti.

Čikagos akademikai, ar jau 
užsisakėte vietas į metinę 
šventę. Liko tik kelios dienos, 
tad nedelsiant skambinkite fil. 
Liudui Ramanauskui, tel. 
708-423-4095.

x Vanda Petkienė, Park 
Ridge IL atsiuntė $600 ir rašo: 
„Jau globoju du našlaičius nuo 
praeitų metų ir prašau surasti 
dar du globotinus našlaičius. 
Pageidaučiau vieną iš Mari
jampolės ir vieną iš Kauno”. 
Dėkojame už tokį didelį gerą 
darbą! „Lietuvos našlaičių 
globos” komitetas, 2711 W. 71 
St., Chicago, IL 60629.

(sk)

Vienas svečių stalas „Draugo” bankete rugsėjo 24 d. Martiniųue salėje. Sėdi iš kairės: Irena 
Kazlauskienė, Petras Kazlauskas, Marytė Miklienė, dr. Leonas Kriaučeliūnas, Irena 
Kriaučeliūnienė, Stasys Jokubauskas, Viktoras Kučas, Regina Kučienė; stovi: Bronė Kremerienė, 
Oskaras Kremeris, Bronė Nainienė ir Bronius Nainys. Nuotr.Jono Tamulaičio

turime ir būt”, tai šie žodžiai 
mums lietuviams turi būti dar 
artimesni.

J. Plačas

BALFO GEGUŽINEI 
PRAĖJUS

Nuoširdų dėkingumą reikia 
išreikšti mūsų lietuviškajai vi
suomenei už taip gausų dalyva
vimą dviejose svarbiose geguži
nėse: „Draugo” ir BALFo. Savo 
dalyvavimu visuomenė įvertino 
rengėjų pastangas ir moraliai 
bei materialiai parėmė spaudos 
bei šalpos darbus.

BALFo Čikagos apskrities ir 
skyrių gegužinė šiais metais 
įvyko rugpjūčio 27 d. Jaunimo 
centro patalpose. Oficiali gegu
žinės pradžia buvo 12 vai. Kavi
nė, kurią tvarkė Brighton Par
ko skyrius (pirm. Simas Jokū
baitis), veikė nuo 10 vai. r., tuo
jau po 9 valandos šv. Mišių jė
zuitų koplyčioje. Pirmininkui 
talkino Anelė Ramanauskienė 
ir Vanda Urbonienė, o įvairiau
sių saldumynų suaukojo ,pal
tie” ir „Racine” kepyklos. Nuo
širdi padėka.

{ėjimą į gegužinę tvarkė Juo
zas Bagdžius su savo padėjėjais: 
J. Naliu, K. Maldėnu ir L. Bar
niu, gražiai ir maloniai sutikda
mi atvykstančiuosius ir paimda
mi po vieną doleriuką salės nuo
mos išlaidoms sumažinti. Įėjus 
į salę, dešinėje pusėje, palei 
sieną, daug išdėstytų gražių 
gražiausių, vertingų dovanų — 
tai „laimės šulinys”, duodąs 
didžiausią pajamų dalį. Priėjo 
dvi dienas dirbo šie asmenys: 
Aldona Šmulkštienė, Ona Gra- 
dinskienė, Algis Čepėnas, An
tanas Valavičius, Viktorija 
Valavičienė, Juzė Ivašauskienė, 
Laima Vaičiūnienė, Rita Šakė- 
nienė, Sofija Plenienė, Rita Šir- 
vienė, Rūta Liegienė, Dalia Sin- 
tilienė (ar Siutilienė), Danutė 
Vidžiūnienė ir vadovė Birutė 
Jasaitienė. Šie darbštuoliai ir 
sukaupė gražią sumą „žaliu
kų”, kurie bus panaudoti šalpos 
reikalingiems. Rengėjai reiškia 
nuoširdžią padėką visai tai 
grupei.

Norint gauti dar daugiau pa
jamų, veikė didysis dovanų 
paskirstymas, kurį organizavo 
ir tvarkė Cicero skyrius, dr. Bro
nės Motušienės vadovaujamas, 
ojai talkino: Č. Bačinskienė, V. 
Čepaitienė, S. Plenienė, J. 
Skamienė, A. Ramanauskienė, 
S. Šidlauskienė, A. Repšienė.

Nors dovanų buvo gana ver
tingų, pvz., Virkučio malūnas, 
„Baltic” kepyklos raguolis ir 
daug kitų, bet bilietus buvo sun
ku platinti. Yra sakoma, „ge
riau duoti, negu prašyti”. Kaip 
ten bebūtų, gerųjų ir darbščiųjų 
pardavėjų dėka gautas geras 
„uždarbis”. Ačiū visoms.

Nepasitenkino publika vien 
laimės mėginimu, norėjo ne tik 
užkąsti, bet pavalgyti ir dar 
sočiai. O tam apatinėje salėje 
veikė vietinėje virtuvėje gami
namas šviežias maistas, kurį 
paruošė, dvi dienas dirbusios

šios moterys: S. Rudokienė, E. 
Kantienė, S. Januškienė, Petru- 
tė, G. Jucienė, A. Lietuvninkie- 
nė, M. Ruikienė ir A. Bauer. Jos 
ne tik gamino maistą, bet ir ap
tarnavo išalkusiuosius. Rengė
jai labai, labai dėkoja, nes sun
kiausias darbas buvo kaisti vir
tuvėje. Maisto bilietėlius parda
vinėjo A. Katelienė ir Joana 
Linkuvienė.

Pavalgius reikėjo ir atsigai
vinti gėrimėliu. Tuo patarnavo 
du barai: vienas kavinėje, kurį 
aptarnavo K. Bružas su padėjė
ju D. Misiuliu. Viršutinėje salė
je barą aptarnavo K. Rožanskas 
ir A. Matulis.

Jau kelinti metai Kostas Ra
manauskas, suprasdamas BAL
Fo šalpos darbą ir sunkiai kau
piamas pajamas, groja veltui, 
kad publika nenuobodžiautų ir 
galėtų pasišokti. O šokėjų 
nestigo. Prie jo muzikos dar 
savo gražiu balseliu prisidėjo L. 
Kvietkauskienė, kas pakėlė šo
kėjų ūpą, o sėdintiems — 
klausytis. Širdingas ačiū jiems 
abiems.

Į gegužinę atsilankė BALFo 
centro valdybos pirmininkė Ma
ria Rudienė ir inž. Antanas Ru
dis. Pirmininkė tarė trumpą, 
bet prasmingą žodį visiems, ku
rie bet kokiu būdu remia BAL- 
Fą — vargstančiųjų pagalbos šal
tinį. Dar žodį tarė Petras Plum- 
pa, Lietuvos vyriausybės pata
rėjas religiniais klausimais, 
atvykęs su centro valdybos pir
mininke į gegužinę. Atsilankė 
ir kun. Jonas Kuzinskas.

Saulutei leidžiantis, „lai
mės šuliniui” visai išsekus, pra
dėta pati mėgstamiausia gegu
žinės dalis: didysis dovanų 
paskirstymas, kurį pravedė Jur
gis Vidžiūnas. Žinoma, buvo 
daug laimingų, bet buvo ir ne
laimingų. Po to dar pagrota, dar 
apsisukta keletą kartų ir visi 
skirstėsi į namus.

Gegužinės rengėjų, t.y. 
BALFo apskrities valdybos ir 
skyrių vardu reiškiu širdingiau
sią padėką visiems dalyviams, 
visiems darbininkams, kurie bu
vo išvardinti, už garsinimą A. 
Siuto radijui ir „Lietuvos ai
dams”. Ypač didi padėka pri
klauso „Draugui”, kurio pusla
piuose veik kasdieną tilpo žinu
tės apie rengiamą gegužinę, 
„Laisvajai Lietuvai” ir kitiems. 
Kirkilui, suvežusiam visus 
daiktus iš raštinės į Jaunimo 
centrą, tvarkiusiems stalus J. 
Bagdžiui, K. Rožanskui A. Če
paičiui ir t.t. Padėka priklauso 
ir Jaunimo centro vadovybei: J. 
Paroniui ir Z. Mikužiui už ma
lonų priėmimą į savo „pastogę” 
ir gerą salių vėsinimą, kur žmo
nės galėjo ne tik sėdėti, bėt ir 
šokti. Jeigu ko nepaminėjau, la
bai atsiprašau. „Baltic” ke
pyklai esame dėkingi ne tik už 
pyragus, bet ir kitus produktus.

Nors visi žino, bet dar noriu 
priminti, kad BALFo apskrities
valdybos pirmininkas Stasys Va- 
nagūnas, ant kurio pečių krito 
visa gegužinės atsakomybė ir 
jos pasisekipias.

Ant. Repšienė

IŠ ARTI IR TOLI

PAMINĖTA ŠILUVOS
KOPLYČIOS SUKAKTIS

Rugsėjo 17 d. Vašingtone, 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
tautinėje šventovėje paminėta 
29-oji Šiluvos Marijos koplyčios 
sukaktis. Ta proga kun. K. Pu- 
gevičius aukojo šv. Mišių auką, 
o kun. Andrius Narbekovas 
pasakė sukaktuvinį pamokslą. 
Kun. Andrius, Vilniaus kunigų 
seminarijos vicerektorius, arki- 
vysk. A. Bačkio leidimu, yra 
atvykęs į Vašingtoną ir Kata
likų universitete gilinasi teolo
gines studijas. Prieš tapdamas 
kunigu, kun. Andrius buvo 
išėjęs medicinos studijas ir ver
tėsi chirurgo praktika. Pamal
dų metu solo giedojo sol. Nerija 
Linkevičiūtė, o kitas giesmes 
atliko Baltimorės „Dainos” 
choras. Suorganizuoti šį 
paminėjimą daug prisidėjo Pra
nas Baltakis. Dalyvavo gal apie 
200 maldininkų.

LIETUVIŲ
RESPUBLIKONŲ
FEDERACIJOS

VADOVYBĖS RINKIMAI

Pagal federacijos nuostatus, 
jie pravedami kas dveji metai — 
neporiniais metais. Rinkimus 
pravesti yra pakviestas čikagie- , 
tis Kazimieras Oksas, 9833 So. 
Karlov Avė, Oak Lawn, IL 
60453. Renkami: Federacijos 
pirmininkas, 1-mas vicepirmi
ninkas, 2-ras vicepirmininkas,
3-čias vicepirmininkas, sekre
torius ir iždininkas. Kandidatus 
pristato Federacijos skyriai iki 
spalio 15-tos.

Šiuo metu Federacijos pirmi
ninku yra Jonas Urbonas, I ma 
vicepirmininkė Gražina Kudu- 
kienė, 2-ras vicepirmininkas 
Vytautas Vidugiris, 3-čias vice
pirmininkas dr. Jonas Genys, 
sekretorius Kazimieras Oksas ir 
iždininkas Algimantas Bra
žėnas. Nominacijų komisijos 
pirmininkas dr. Viktoras 
Stankus.

Skyriai neatidėliodami prašo
mi siūlyti kandidatus ir prista
tyti rinkimų pravedėjui Kazi
mierui Oksui.

Jonas Urbonas

KVIEČIAMI VISI 
STUDENTAI

Clevelando studentų atei
tininkų pirmasis šių metų susi
rinkimas sekmadienį, spalio 22 
d., 12 vai. (vidudienyje) vyks 
Dievo Motinos parapijos mažo
joje salėje. Kviečiami visi lietu
viai studentai — bus smagu 
susitikti ir padiskutuoti įvai
riais klausimais, o taip pat 
maloniai studentiškai pa
bendrauti. Informacijoms 
kreipkitės į Rimą Ješmantaitę, 
tel. 216-371-5298, arba į Vidą 
Žiedonytę, tel. 216-944-8979. 
Ateikite ir draugus atsiveskite.

t


