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Atšaukiamas JT įgaliotinis 
Balkanuose

i

Gylys džiaugiasi JAV 
pareiškimu

Vilnius, spalio 10 d. (BNS) — 
Lietuvos užsienio reikalų mi
nistras Povilas Gylys išreiškė 
pasitenkinimą, gavęs Vašingto
no užtikrinimą Baltijos šalių 
suverenumui. Antradienį spau
dos konferencijoje Gylys komen
tavo JAV Valstybės departa
mento atstovo spaudai Nicholas 
Burns pareiškimą, kuriame jis 
išreiškė JAV rūpestį Baltijos 
šalių saugumu, teritorinu in
tegralumu ir suverenumu.

„Bet kurio asmens Rusijoje 
pasisakymas, kad kažkokiu 
būdu Rusija turi teisę savo 
dalinius ar branduolinius gink
lus dislokuoti už Rusijos sienų 
yra neatsakingas ir neatitinka 
tarptautinei teisei”, pareiškė 
JAV Valstybės departamento 
pareigūnas. Jis kritikavo ne
seniai Rusijos spaudoje pasiro
džiusį Rusijos naujos karinės 
doktrinos projektą. Sis projektas 
numato Baltijos šalių invaziją 
jei jos įstotų į NATO.

Lietuvos ambasadorius JAV 
Alfonsas Eidintas parėjusią 
savaitę paprašė, kad JAV 
Valstybės departamentas viešai 
pareikštų JAV poziciją Rusijos 
grasinimų atžvilgiu.

Antradienį Lietuvos Užsienio

P. Gylys susirūpinęs 
reiškiniais Rusijoje

Vilnius, spalio 11 d. (BNS) — 
Lietuvos užsienio reikalų mi
nistras Povilas Gylys nelinkęs 
NATO plėtimo atidėjimą iki 
1997 m. laikyti Rusijos laimė
jimu. Antradienį įvykusioje 
spaudos konferencijoje jis 
pasakė, kad jo nenustebino tai, 
kad NATO plėtimo studijoje 
nebuvo būsimų narių sąrašo. 
Antra vertus, ministras pabrėžė, 
kad nebuvo rašoma ir apie 
įstojimo eilės tvarką arba į 
narystę pretenduojančių šalių 
perspektyvas tapti šios gynybos 
sąjungos narėmis.

Čečėnijoje
suspenduotas

nusiginklavimas
Maskva, spalio 10 d. (OMRI) 

— Čečėnų gynėjų nusiginklavi
mas ir Rusijos karinių pajėgų 
išvedimas spalio 9 d. buvo 
suspenduotas nenustatytam lai
kui po spalio 6 d. įvykusio aten
tato prieš Rusijos pajėgų vadą lt. 
gen. Anatolij Romanov.

Tą pačią dieną Rusijos ypatin
gų stebėtojų komisija, kuri pri
žiūri, kad būtų laikomasi liepos 
30 d. nusiginklavimo ir kariuo
menės išvedimo sutarties nuo
statų, pareikalavo, kad čečėnai 
surastų ir suimtų atentato vyk
dytoją.

Maskvos pareigūnai, kurie 
yra atsakingi už Čečėnijos 
padėties sureguliavimą, nori, 
kad būtų paskelbta ypatinga 
padėtis Čečėnijoje; to nori ir 
Maskvai palankūs čečėnų vado
vai Umar Avturchanov ir Sa- 
lambe Chadžijev. Čečėnų 
gynėjų vadovo Džochar Dudajev 
šalininkaijų tarpe ir čečėnų 
delegacijos derybose su Rusija 
vadovas Aslan Maschadov, ne
nori ypatingosios padėties 
paskelbimo Čečėnijoje.

Europos Saugumo ir Bendra
darbiavimo Organizacijos misi
jos Čečėnijoje vadovas Sandor 
Mezaros pasakė, kad misijos 
personalo skaičius greičiausiai 
bus sumažintas po to, kai ji buvo 
užpulta granatos metimu spalio 
6 dieną.

reikalų ministerijoje iš Vašing
tono gautame šios spaudos kon
ferencijos tekste N. Burns pri
simena JAV viceprezidento Al 
Gore žodžius, kovo mėnesį 
lankantis Taline, kai jis pasakė, 
kad „Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos saugumas yra tiesioginis ir 
konkretus Jungtinių Valstijų 
interesas”.

Ministro Povilo Gylio nuomo
ne, JAV Valstybės departamen
to atstovo pareiškimas paliudi
ja JAV politiškai pagrįstą inte
resą Baltijos šalių saugumu. 
„Europa negali būti stabili be 
stabilumo Baltijos regione — tai 
aišku visiems”, pareiškė Gylys.

Lietuvos užsienio reikalų mi
nistras taip pat paminėjo Vaka
rų moralinę skolą Baltijos 
šalims ir pasidžiaugė Vokietijos 
kanclerio Helmut Kohl pareiš
kimu šia tema. „Labai jaudina 
tai, kad Kohl kalbėjo apie 
Vakarų moralinę skolą Baltijos 
šalims”, pasakė P. Gylys. 
„Geriausias būdas atiduoti šią 
skolą yra remiant Lietuvos su
verenumą ir jos norą išvystyti 
rinkos ekonomiją ir demokrati
nę politinę sistemą”, pareiškė 
Lietuvos užsienio reikalų mi
nistras.

Prezidentas: Nėra pagrindo 
vyriausybę kaltinti korupcija

Anot Povilo Gylio, pirmosios 
konkrečios diskusijos, kurios 
šalys bus priimtos į NATO 
įvyks NATO šalių vadovų konfe
rencijoje 1997 m. pradžioje.

Jis sakė, kad Lietuva ir 
NATO yra to paties nusista
tymo, kad svarbiausia yra nie
ko nepadaryti, kas pakenktų 
saugumui, ir vykdyti „evoliu
cinį” intergravimąsi į NATO 
procesą.

Bet tuo pačiu P. Gylys išreiškė 
susirūpinimą kai kuriomis šiuo 
metu Rusijoje pasireiškiančio
mis tendencijomis. Ir neturi 
omeny vien tik straipsnių 
spaudoje apie naują Rusijos 
gynybos doktriną, grasinančią 
invaziją į Baltijos šalis, nors 
vien tik šis reiškinys savyje jau 
negali būti toleruojamas. Jis 
pabrėžė, kad džiaugsmo nekelia 
ir Rusijos prezidento rinkiminės 
kampanijos metu daromi pareiš
kimai apie būtinybę vėl prikelti 
Sovietų Sąjungą.

Ministras Gylys kalbėjo apie 
„nedalomą saugumą”, t.y., kad 
Lietuva, Latvija ir Estija turi 
būti traktuojamos taip pat kaip 
kitos Vidurio Europos šalys. Jis 
sakė, kad jau išgauta pozityvių 
rezultatų ir kad „mes išlygin
sime padėtį, prieš pradėdami 
naują etapą”.

V. Černomyrdin
nekandidatuos į

prezidentus
Maskva, spalio 9 d. (Interfax) 

— Rusijos ministras pirminin
kas Viktor Černomyrdin susiti
kimo su amerikiečių verslinin
kų grupe bei žurnalo „Time” 
vadovybe Maskvoje metu, pa
tvirtino, kad jis nebus Boris 
Jelcino varžovu prezidento 
rinkimuose. Jis pareiškė, kad su 
prezidentu dirba vienoje koman
doje ir niekada, kaip vyras, 
neišduos žmogaus, ir neiškeis iš 
už jo nugaros savo kandidatūros 
į prezidentus.

Pasak jo, Rusija ir po parla
mento bei prezidento rinkimų 
neatsisakys rinkos ekonomikos, 
nes tą garantuoja Konstitucįja.

JAV Atstovų rūmų narys Diek Durbin (D-IL) (dešinėje) rugsėjo mėn. pabaigoje savo kabinete Va
šingtone kalbėjosi su Lietuvos užsienio reikalų ministru Povilu Gyliu. Min. Gylys jam padėkojo 
už teikimą H.R. 7 Rezoliucijos, kurioje pasisakoma ir už Baltijos šalių teisę stoti į NATO. 
Susitikimo metu jie taip pat aptarė Lietuvos ekonominę padėti, kuri padarė matomą pažangą, 
ir apie didėjančią Lietuvos prekybą su Vakarais. Jie kalbėjosi ir apie Rusijos kariuomenės buvimą 
Karaliaučiuje, kuris tebekelia Lietuvai susirūpinimą. Kongr. Durbin užtikrino min. Gylį, kad 
jis ir toliau rūpinsis, kad ir jo kolegos JAV Kongrese suprastų ir remtų Lietuvai svarbias pozicijas.

Vilnius, spalio 10 d. (Elta) — 
Lietuvos prezidentas Algirdas 
Brazauskas pirmadienio vakarą 
per Lietuvos televiziją tiesiogiai 
neatsakė į televizijos žurnalisto 
klausimą, ar korupcijos proble
ma yra pirmoje vietoje valstybės 
gyvenime.

„Šios problemos mes negalime 
išskirti iš bendrų mūsų valsty
bės problemų”, pareiškė prezi
dentas. „Šis reiškinys paplitęs 
net ir senas demokratijos tra
dicijas turinčiose šalyse, kur 
labai išvystyta rinkos ekonomi

Siūloma keisti kariuomenės
t

finansavimą
Vilnius, spalio 4 d. (AGEP) — 

Svarstant kitų metų biudžetą, 
Lietuvos krašto apsaugai siū
loma kur kas mažiau pinigų, 
negu jų reikia pagal kariuo
menės finansininkų skaičiavi
mus.

Krašto apsaugos ministerijos 
parengtame biudžeto projekte 
numatyta 241 milijonas litų, 
tačiau finansų ministerijos skai
čiavimu, turi užtekti 178 mili
jonų litų.

„Negavę visų pinigų, galėsi
me patenkinti tik buitinius 
poreikius”, sakė Krašto ap
saugos ministerijos Finansų 
skyriaus viršininkė leitenante 
Lina Suraučiūtė, biudžeto 
projektą pristačiusi Seimo Na- 
cionalino saugumo komitetui. 
Savo išvadas šis komitetas 
pateiks, kai projektas bus 
apsvarstytas jo pakomitečiuose.

*,Partnerystės vardan taikos” 
programai įgyvendinti finansų 
ministerija numato 10 milijonų 
litų, o Krašto apsaugos minis
terijos vertinimu, reikia 17 
milijonų. Suraučiūtė mano, jog 
už 10 milijonų litų galima tik 
išlaikyti jau kuriamą Baltijos 
taikos palaikymo batalioną 
BALTBAT ir padengti lietuvių 
misijos Kroatijoje išlaidas, net 
nesvajojant apie bendro batalio
no su Lenkija kūrimą ar su 
Briuseliu derinamoje progra-

Jis pasisakė prieš NATO narys
tės išsiplėtimą iki Rusijos sienų, 
bei užtikrino, kad Rusija nie
kada neleis, kad Iranas sukurtų 
branduolinį ginklą.

ka”, pastebėjo A. Brazauskas. 
„Lietuvoje atsirado nemaža 
žmonių grupė, kuri sukaupė 
didelį kapitalą ir kuri stengiasi 
išvengti mokesčių mokėjimo, 
ieško įvairių kitų lengvatų. 
Tam pasitelkiami valstybės 
tarnautojai. Tačiau įrodyti 
kyšių davimą ar ėmimą yra 
labai sunku”.

Prezidentas pažymėjo, kad 
Europos Taryba sudarė darbo 
grupę, į kurią įeina ir Lietuvos 
atstovai, kuri per dvejus metus 
turėtų priimti nuostatą korup-

moję numatytas pratybas ir se
minarus.

Be to, Seimo Nacionalinio 
saugumo komiteto nariai kriti
kavo Krašto apsaugos ministe
rijos pasirinktą biudžeto vyk
dymo schemą. Joje numatyta, 
kad pirmiausiai reikia išlaiky
ti kariuomenės personalą, po to 
— aprūpinti šaukimą į privalo
mąją tarnybą, tobulinti kovinį 
parengimą, remontuoti karinę 
techniką.

„Krašto apsauga tampa pra
valgymo institutu”, sakė Nacio
nalinio saugumo komiteto narys 
Kęstutis Gaška, nepriklausan
tis frakcijoms. Jis mano, jog 
pirmenybė turi būti teikiama 
koviniam rengimui ir ginkluo
tės atnaujinimui. Taip būtų, 
jeigu pinigus iš finansų minis
terijos tiesiogiai gautų ka
riuomenės vadas ir pats spręstų, 
kaip juos paskirstyti.

Todėl Kęstutis Gaška siūlė 
dar šiemet krašto apsaugos 
biudžetą skirti į dvi dalis — 
ministerijos ir kariuomenės. 
Ministerija tada būtų instituci
ja, kontroliuojanti kariuomenę 
ir formuojanti gynybos politiką, 
tačiau nesikištų į kariuomenės 
vidaus reikalus.

Tokiam siūlymui pritarė ir 
kiti komiteto nariai. „Negalima 
leisti, kad pinigus kariuomenei 
ir toliau skirstytų ministerija, 
kitaip ir toliau bus tenkinami 
buitiniai uždaros sistemos po
reikiai”, pareiškė komiteto pir
mininkas, LDDP narys Vytau
tas Petkevičius.

Yra žinoma, kad tokiam gyny-

cijos klausimu.
„Tuo tarpu pas mus”, sakė A. 

Brazauskas, „labai neatsak
ingai švaistomasi kaltinimais 
korupcija, ypač dažnai tai daro 
politinių partijų vadai. Daž
niausiai šia nuodėme kaltinama 
vyriausybė”.

„Suprantama, kalbėjo prezi
dentas, „kad jos sprendimai ne 
visada susilaukia visuomenės 
pritarimo. Tačiau apkaltinti 
vyriausybę korupcija nėra pa
grindo”, pabrėžė Respublikos 
prezidentas.

Kita vertus, jos veiklą bei pri
imtus sprendimus gali ir privalo 
kontroliuoti Seimas, jo komite
tai, taip pat Valstybės kont
rolieriaus įstaiga, sakė Bra
zauskas. Pastarojo vaidmuo, jo 
nuomone, turėtų būti didesnis 
tikrinant, kaip panaudojamos 
biudžeto skirtos lėšos bei ver
tinant vyriausybės sprendimus 
šiuo klausimu.

Landsbergis: Baltijos 
valstybėms reikia 

diplomatinės kantrybės
Vilnius, spalio 7 d. (AGEP) — 

Tėvynės Sąjungos (Lietuvos 
Konservatorių) partijos pirmi
ninkas Vytautas Landsbergis 
pareiškė, kad Rusijai ir Vaka
rams varžantis dėl įtakų, Balti
jos šalių pozicija turi būti tvir
ta ir šalys turi demonstruoti pa
sirengimą gintis.

„Pastaruoju metu Rusijos dip
lomatija ėmėsi itin šiurkščių, 
galima sakyti, laukinių šantažo 
priemonių, kad Vakarai dabar 
nesvarstytų Baltijos valstybių 
jungimosi į NATO perspekty
vų”, sakoma šeštadienį paskelb
tame V. Landsbergio pareiški
me. Konservatorių vadas paste
bi, kad „Vakarams traukiantis 
prieš tokį Rusijos diktatą, 
galima daryti kai kurias išva
das, kodėl taip noriai ar lengvai 
traukiamasi”.

Pasak Landsbergio, viena ga
limybė, kad Vakarai bijo Rusi
jos, o Rusija tai žino ir kart
kartėmis patikrina. Kita gali
mybė — kad ir tas gąsdinimas,

bos sistemos reorganizavimui 
pritaria kariuomenės vadas 
generolas Jonas Andriškevičius, 
tačiau su tuo nesutinka minist
ras Linas Linkevičius.

Niujorkas, spalio 10 d. (NYT) 
— Jungtinės Tautos antradienį 
pranešė, kad generalinis sekre
torius Boutros Boutros-Ghali 
atšaukia savo specialų įgaliotinį 
Balkanuose Yasushi Akashi. Jo 
vieton laikinai skiriamas parei
gūnas, kuris dabar yra atsak
ingas už visas taikos palaikyto
jų operacijas Balkanuose.

Kaip rašo Christopher Wren 
„The New York Times” laikraš
tyje, JT generalinio sekreto
riaus naujasis atstovas Balka
nuose, vice-generalinis sekre
torius generolas Kofi Annan, 57 
metų, taip pat bus ir specialu
sis JT įgaliotinis NATO. Tuo
met, jei NATO iš Jungtinių 
Tautų perims atsakomybę už 
taikos palaikymą, jis bus 
pagrindinis JT ryšininkas. Ge
nerolo Annan pareigas, kaip 
visų JT taikos palaikymo 
operacijų Balkanuose vadovo, 
perims irakietis kurdas Ismat 
Kittani, kuris tačiau neturi 
patirties su taikos palaikymo 
operacijomis. Y. Akashi bus 
vyresnysis JT generalinio 
sekretoriaus Boutros-Ghali 
pavaduotojas. Naujieji pasky
rimai įsigalioja lapkričio 1 
dieną.

Estiją sukrėtė Saugumo 
šnipinėjimo skandalas

Talinas, spalio 9 d. (BNS) — 
Estijos vidaus ministras Edgar 
Savisaar nežada atsistatydinti, 
nors valdančiosios koalicijos va
dovybė to pareikalavo. Jo atsis
tatydinimo pareikalauta sek
madienį iškilus skandalui, pa
sirodžius žinioms, kad saugumo 
policija, darydama kratą priva
čios apsaugos įstaigos būstinėje 
rugsėjo 22 d., rado magnetofo
ninius įrašus aukščiausiųjų val
džios pareigūnų pasikalbėjimų. 
Manoma, kad įrašus užsakė vi
daus ministras E. Savisaar.

Pirmadienį Centro Partijos ta
ryba savo posėdyje aptarė E.

ir išgąstis yra apsimestini.
Landsbergis viliasi, kad 

pirmasis atvejis kiek geresnis, 
nes Vakarų neapsisprendimas 
būtų geriau, negu apsispren
dimas blogiui, be to, gal abi 
šalys nori laimėti laiko.

„Stumdomoms Baltijos valsty
bėms tai reiškia jų širdžių stip
rybės ir diplomatinės kantry
bės, o ypač — parengties gintis 
išmėginimą”, sakoma V. Land
sbergio pareiškime.

Paskirtas
ekonomikos

ministras

Vilnius, spalio 6 d. (AGEP) — 
Prezidentas Algirdas Brazaus
kas spalio 5 d. pasirašė dekretą, 
kuriuo ekonomikos ministru pa
skyrė Ekonomikos ministerįjos 
sekretorių Vytą Navicką, 43 
metų. Šias pareigas Navickas 
ėjo ir pirmojoje, atkurtos 
Lietuvos Kazimieros Prunskie
nės vadovaujamoje vyriausybė
je

Paklaustas apie būsimus dar
bus, V. Navickas akcentavo pri
vatizavimą ir investicijos po
litiką.

Generolas Annan, kuris yra 
Ghanos pilietis, yra aukštai 
vertinamas diplomatiniuose 
sluoksniuose ir yra minimas 
kaip konkurentas į JT genera
linio sekretoriaus postą, naujo 
generalinio sekretoriaus rinki
muose sekančiais metais.

Anot B. Boutros-Ghali, Y. 
Akashi prašė būti perkeliamas 
kitur. Kai 1992 m. buvo paskir
tas būti Jungtinių Tautų taikos 
palaikymo misios Kambodijos 
vadovu, jis buvo vice-generalinis 
sekretorius spaudos reikalams. 
Labai sėkmingai įvykdžius tą 
misiją, Akashi buvo paskirtas 
vadovauti misijai Balkanuose.

Šiose pareigose jis pradėjo būti 
stipriai kritikuojamas, kad ne
pakankamai griežtai traktavo 
bekovojančias puses, ypač Bos
nijos serbus.

Vašingtonas generolą Annan 
daug aukščiau vertina, negu Y. 
Akashi. JAV Misijos Jungtinėse 
Tautose atstovas spaudai pa
reiškė: „(JAV) Ambasadorė Al- 
bright yra labai aukštos nuo
monės apie Kofi Annan ir tiki, 
kad jo buvimas buvusioje Jugos
lavijoje padės užtikrinti sklandų 
bendradarbiavimą tarp Jungti
nių Tautų, Jungtinių Valstijų 
ir NATO”.

Savisaar atsistatydinimo reika
lavimą. Savisaar yra Centro 
Partijos pirmininkas. Partijos 
taryba nutarė laišku paprašyti, 
kad valdančiosios koalicijos 
vadovas, ministras pirmininkas 
Tiit Vahi paaiškintų priežastis, 
kodėl paprašyta Savisaar atsis
tatydinimo. Centro Partija ne
paskelbė pirmadienį išsiųsto 
laiško turinio.

Rugsėjo 22 d., darydama kratą 
privačios apsaugos agentūros 
ŠIA būstinėje Taline, saugumo 
policija rado policijos bylų, 
telefonų įmonės Talino policijos 
įsakymu padarytus sąrašus kai 
kurių telefono abonentų gauna
mų bei daromų skambinimų, 
kartu su kai kurių asmenų 
stebėtojų-seklių pranešimais. 
Taipogi rasta kai kurių aukš
čiausių valdžios pareigūnų 
pasikalbėjimų magnetofoniniai 
įrašai, jų tarpe ministro pirmi
ninko Tiit Vahi, vidaus minist
ro Edgar Savisaar ir opozicijos 
vado Siim Kalias.

Vienas ŠIA įstaigos savinin
kų, Kalle Klandorf, nuo š.m. 
balandžio iki rugsėjo buvo 
ministro Svisaar patarėjas. 
Kitas iš įmonės savininkų, Ur
mas Piir, buvo Talino policijos 
vado pavaduotojas iki rugsėjo 13 
d., kai į šias pareigas buvo 
paskirtas K. Klandorf.

Edgar Savisaar tapo vidaus 
ministru Tiit Vahi vyriausybėje 
balandžio 12 dieną. Jis buvo 
Estijos ministras pirmininkas 
nuo 1990 iki 1992 m.', tuo metu, 
kai Estija paskelbė nepriklau
somybę nuo Sovietų Sąjungos. 
Prieš tai jis buvo ekonomikos 
ministras ir Planavimo komite
to pirmininkas. Savisaar pradė
jo politinę veiklą 1988 m., kaip 
vienas steigėjų ir paskui vadas 
Populiaraus Fronto Sąjūdžio 
partijos.

KALENDORIUS

Spalio 12 d.: Serapinas, Ru
dolfas, Gantas, Deimena, Vaiš- 
vydas, Ugnis.

Spalio 13 d.: Edvardas, Min
tas, Vilūne, Norutis.
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DETROIT, MI

DALYVAUS LB TARYBOS 
SESIJOJE

LB Tarybos sesija spalio mėn. 
14-15 dienos, vyks St. Peters- 
burg, Floridoje. Iš Detroito se
sijoje žada dalyvauti Michigan 
apygardos pirmininkė Liuda 
Rugienienė, Lietuvių Bendruo
menės Detroito apylinkės pirmi
ninkė Nijolė Zelwender ir Tary
bos nariai — Vytautas Kutkus, 
Algis Rugienius ir Jonas Urbo
nas.

SVEČIAS IŠ LIETUVOS

Spalio 8 dieną, Šv. Antano 
bažnyčioje šv. Mišias su klebo
nu kun. Alfonsu Babonu konce
lebravo Žygaičių klebonas kun. 
Alionidas Budrius. Kun. Bud
rius po Mišių susitiko su para
pijiečiais, kartu vaišinosi bly
nais ir stebėjo vaizdajuostę V 
Pasaulio Lietuvių Sporto žaidy
nių, vasarą vykusių Lietuvoje, 
kur dalyvavo ir 17 sportininkų 
iš Detroito.

BALFO PINIGINIS VAJUS

BALFas, seniausia visus 
Amerikos lietuvius apjungian
ti šalpos organizacija, daug 
padėjo ir dabar padeda į vargą 
patekusiems tautiečiams. Det
roito ir apylinkių lietuviai per 
50 metų nuoširdžiai rėmė 
BALFo šalpos darbą. Spalio 
mėn. sekmadieniais prie Dievo 
Apvaizdos ir Šv. Antano para
pijų renkamos aukos. Aukas 
galima siųsti ir paštu BALFo 
76-to skyriaus iždininkui Vla
dui Staškui, 10037 Hazelton, 
Redford, MI 48239. Čekius rašy
kite BALFas arba United Lithu- 
anian Relief Fund. BALFo 
76-tam skyriui vadovauja Šv. 
Antano parapijos klebonas kun. 
Alfonsas Babonas.

LIETUVIAI
TARPTAUTINĖJE

MUGĖJE

Detroito Lietuvių Kultūros 
klubas š.m. spalio 13-15 die
nomis dalyvaus Tarptautinėje 
mugėje, Southfield Civic Cen
tre, 26000 Evergreen. 
Penktadienį ir šeštadienį mugės 
veiks nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. 
vak. Sekmadienį — nuo 10 vai. 
ryto iki 6 vai. po pietų. Mugės 
metu visas dienas veiks įvairių 
tautybių meninė programa ir 
kavinė su valgykla. Lietuviai 
yra vieninteliai iš Pabaltiečių, 
kurie turės turtingą tautodai
lės ir gintaro dirbinių skyrių. 
Detroito Lietuvių Kultūros 
klubo pirmininkė Stefanija 
Kaunelienė praneša: „Mugės 
buvo ir tebėra geriausia vieta

Spalio 2 d į Dievo Apvaizdos lietuvių parapijų Detroite atvyko naujas klebonas kun. Valdas 
Valdemaras. Jį sutiko būrys parapijiečių (iš kaires): parapijos tarybos pirm. Jonas Urbonas, kun. 
Valdemarą iš Toronto, Kanadoje, atlydėję — kun Pasuale Martino, filipiniečiai svečiai, kun. Valdas 
Valdemaras, Edmundas Urniešius, Raimundas Pacevičius ir Robertas Burkauskas.

supažindinti kitataučius su 
Lietuva, jos garbinga praeitimi, 
jos kultūriniais lobiais ir da
bartine padėtimi. Kai Lietuva 
buvo okupuota, Lietuvių Kul
tūros klubas išdalino tūkstan
čius lankstinukų apie Lietuvą, 
okupantų vykdomą lietuvių 
tautos genocidą, nekaltų 
žmonių trėmimą į arktines sri
tis lėtai bado mirčiai, apie 
Gulago stovyklas. Lietuviškos 
legendos apie Jūratę ir Kastytį, 
Eglę Žalčių karalienę, gintarą 
ypač domindavo universitetų 
profesorius ir studentus. Kai 
Lietuva pasiskelbė nepriklau
soma, lankytojai skubėjo pa
sveikinti ir pasidžiaugti kartu 
su mumis. Tai buvo didžiausias 
atpildas Lietuvių Kultūros 
klubui už jo darbą, nesiekiant 
pelno atstovauti Lietuvai. 
Įvertinkite rengėjų pastangas, 
apsilankykite mugėje, apsirū
pinkite kalėdinėmis dovanomis, 
ar ateikite tik pasigrožėti. Visi 
esate laukiami!”

ŠV. ANTANO PARAPIJOS 

GEGUŽINĖ

Šv. Antano parapijos gegu-. 
žinė-piknikas vyks sekmadienį, 
spalio 29-tą dieną. Pasiruošiant 
šiai gegužinei aukų rinkėjai 
renka aukas ir laimikius laimė
jimams. Gegužinės metu vyks ir 
Algirdo Vaitiekaičio paroda.

NAUJAS TRANSLIACIJŲ 

LAIKAS

„Lietuviškų melodijų” radijo 
valandėlė yra transliuojama 
nauju laiku. Antradieniais nuo 
3 iki 4 vai. po pietų, ir 
šeštadienio rytais nuo 8 iki 9 
vai. iš radijo stoties WPON, AM 
banga 1460. Adv. Povilo Žumba- 
kio komentarai yra transliuoja
mi antradienio laidose.

lm

GRAŽI SUKAKTUVIŲ 

ŠVENTĖ

Š.m. spalio 7 d., šeštadienį, 
Dievo Apvaizdos parapijos Kul
tūros centre, Southfield, MI, 
buvo švenčiama „Amerikos Lie
tuvių Radijo klubo” (ALRK) ir 
jo valandėlės 50 metų veiklos 
sukaktis. Dalyvavo daugiau 
negu 250 radijo valandėlės da
bartinių ir buvusių rėmėjų, 
pranešėjų, bendradarbių, talki
ninkų, draugų ir svečiu, susirin
kusių pasidžiaugti ir remti radi
jo valandėlę, kartu švęsti šią 
garbingą šventę.

Vakaro programai vadovavo 
Virga Šimaitytė ir Manvydas 
Šepetys. Sveikino visus atsilan- 
kusius ir atliko 50 metų istorinę 
apžvalgą. Garbės svečias Jack 
Bailey, WCAR radijos stoties 
vyr. administratorius, buvo 
pristatytas ir savo žodyje

S.m. spalio 1 d. Dievo Apvaizdos lietuvių parapija Detroite atsisveikino su laikinai parapiją 
aptarnavusiu kun. Daniel Trapp. Nuotraukoje matome būrelį jo išleistuvių dalyvių (iš kairės): 
Gražina Urbonienė, Jurgis Jurgutis, Marytė Petrulienė, kun. Daniel Trapp, Jonas Urbonas ir 
Andrius Butkūnas.

džiaugėsi galįs dalyvauti šiame 
iškilmingame pokylyje. Džiau
gėsi būdamas lietuvių kilmės. 
Jis jau 13 metų dirba su 
„Amerikos lietuvių balso” re
daktorium Kaziu Gogeliu. 
Pareiškė, kad ši lietuviška pro
grama yra net geriausia iš visų 
transliuojamų programų. Radijo 
stoties vardu sveikino visus pri
sidėjusius prie programos ilgų 
metų gyvavimo. Redaktorius 
Kazys Gogelis pasidalino savo 
įspūdžiais apie 50 metų darbą. 
Sveikatai susilpnėjus, radijo 
klubą ir jo radijo valandėlę 
perėmė jaunoji karta, vadovau
jama Lino Orento. Jis džiaugėsi 
su jaunimu ir su jų entuzias
tingai atliekamu darbu radijo 
programose.

Raštu sveikino: Dievo Apvaiz
dos parapijos vardu — parapijos 
tarybos pirm. Jonas Urbonas, 
linkėdamas radijo klubo 
nariams, vadovybei ir buvu
siems darbuotojams, už jų 

prisidėjimą lietuvybės išlai
kymo darbe. Vida Gogelytė- 
Orentienė, radijo klubo val
dybos vardu sveikino redaktorių 
Kazį Gogelį, pareikšdama, kad 
paruošti naują ir įvairią prog
ramą 52 kartus per metus yra 
nelengvas darbas. Už jo ilga
metį darbą, valdyba įteikė 
Kaziui Gogeliui dovaną.

Meninę programą atliko Ha
miltono, Kanados „Gyvataro” 
grupės tautinių šokių šokėjai, 
vadovaujami Elytės Tarvydie
nės. Vienetas atliko meniškai 
paruoštą programą su šokiais ir 
dainomis. Svečiai džiaugėsi, plo
jo. Pagal muzikos taktą, Virga 
Šimaitytė ir Manvydas Šepetvs 
šoko scenoje, įteikdami Ely
tei Tarvydienei ir jos pavaduo
tojai Rūtai Kamaitytei pintinę 
rudeninių gėlių. Programos 
atlikėjams visi vakaro dalyviai 
buvo pakviesti pakelti šampano 
taures ir sudainuoti „Ilgiausių 
metų”.

Maldą prieš vakarienę sukal

bėjo Dievo Apvaizdos parapijos 
naujasis klebonas kun. Valdas 
Valdemaras. Po puikios vaka
rienės, šokiams grojo Rimo 
Kaspučio orkestras „Roman
tika”. Šiai šventei Rimas 
Kasputis dedikavo ir pagrojo 
„Sukaktuvių” valsą radijo 
klubui, valdybai ir svečiams.

Auksinė sukaktuvių šventė 
buvo sėkminga ir iškilmingai 
atšvęsta.

Regina Juškaitė

Bronė ir Viliamas Višniauskai š.m. 
birželio mėn. šventę 25 m. vedybų 
sukaktį.

_________________ L______ —.
Lietuvos Vyčių veikla

PERRINKTA CHORO 
VALDYBA

Lietuvos Vyčių choras, Čika
goje, kasmet naują valdybą išsi
renka pradėdamas rudens se
zono darbą. Šįmet tai įvyko 
spalio 6 d., kartu su pirmąja 
choro rudens repeticija.

Valdybose įgaliotas, nomina
cijai vadovavo Apolinaras P. 
Bagdonas, kuris asmeniškai 
apklausinėjo visus choristus, ar 
jie sutiktų būti renkami į 
valdybą. Ir štai rezultatai. Buvo 
perrinkti šie valdybos nariai: 
pirmininke Sabina Ručaitė 
Henson, sekretore Ann Marie 
Kassel, iždininku Juozas Juška, 
tai patys svarbieji. Pirmuoju 
vicepirmininku Albertas Ma
tulis, antruoju vicepirm. Bob 
Martin; iždo patikėtinės — 
Marie Kinčius ir Betty Žibąs, 
gaidų tvarkytojos — seselė 
Angelė, Virginija Bužėnas ir Te
resė Strolia, archivare — Mar
garita Narvaišis, korespondentė 
anglų spaudai — Irena Mačiu- 
kaitienė ir lietuviškajai — Apol.
P. Bagdonas. O choro vadovas

GARDNER, MA
50 METŲ VEDYBŲ 

SUKAKTIS

Juozas ir Bronė Bekerai š.m. 
rugpjūčio 26 d. šventė savo 50 
metų vedybų sukaktį jų dukters 
Viola ir žento Malcolm Mc Neill 
namuose, Durham, NH. Su jais 
kartu šventė gausus būrys drau
gų ir šeimos narių.

Juozas kilęs iš Rokiškio 
apškr., o Bronė iš Krekenavos 
parapijos. Jie susipažino ir 
susituokė Regensburge, Vokie
tijoje 1945 m. rugpjūčio 19 d. 
Atvykę Amerikon, jie apsigyve
no Gardner, MA. Buvo veiklūs 
lietuvių draugijose. Turi dukrą 
Violą, žentą Malcolm Mc Neill ir 
vaikaičius Jena ir Adam. Jų 
nuotrauka buvo išspausdinta 
vietiniame anglų kalbos laik
raštyje. Abi šeimos yra ilgame
tės „Draugo” skaitytojos ir rė: 
mėjos.

SIDABRINE VEDYBŲ 

SUKAKTIS

Vilimas ir Bronė Višniauskai 
savo vedybų 25 metų sukaktį 
š.m. birželio 11d. šventė šv. Mi- 
šiomis Šv. Pranciškaus bažny
čioje, Athole, MA. Šv. Mišias 
koncelebravo kun. Raymond 
Messur ir kun. Jonas Petraus
kas, MIC. Vilimas ir Bronė 
Mišių metu atnaujino savo ve
dybinius įžadus. Parapijos cho
ras įspūdingai giedojo lietu
viškas giesmes.

Po pamaldų parapijos salėje 
surengtuose sukaktuviniuose 
pietuose dalyvavo daugiau negu 
100 svečių.

Bronė Savulytė ir Vilimas 
Višniauskas prieš 25 metus 
susituokė Šv. Kazimiero lietu
vių bažnyčioje, Worcester, MA. 
Jų santuoką palaimino kun. 
Justinas Steponaitis.

Abu Višniauskai veiklūs 
lietuvių organizacijose: pri
klauso Lietuvos Vyčiams, Lietu
vių klubui, A.A.R.P.. Maironio 
Parko meno mėgėjų rateliui, o 
Bronė dar ir Gardnerio Art 
Club. Jų nuotrauka ir vedybų 
sukakties aprašymas buvo iš
spausdintas Gardner ir Athole 
laikraščiuose.

Koresp .

lieka muzikas Faustas Strolia, 
dirigavęs chorui ištisus 35-rius 
metus (pasigirdo didžiausi plo
jimai). Tenka priminti, kad 
keletas choristų nebegali 
dalyvauti dėl įvairių priežasčių. 
Todėl valdyba ir dirigentas 
kviečia, kas gali įsijungti į se
niausią lietuvių chorą Čikagoje, 
nes jis yra tikras lietuvybės 
puoselėtojas per lietuvišką 
dainą ir giesmę. Choras yra 
gavęs kvietimų pasirodyti, bet 
negali visur suspėti.

Linkime chorui tęsti savo 
darbą, kaip ligi šiol, atstovauti 
gausiausiai Amerikos lietuvių 
Vyčių organizacijai, savo veikla 
tiek daug gero padariusiai 
senąjai Tėvynei Lietuvai seniau 
ir dabar dar tebedarančiai.

Apol. P. Bagdonas
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Vyriausia redaktorė Danutė Bindokienė 
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Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis, MIC

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais 
nedirba.
• Redakcija ųž skelbimų turinį 
neatsako. Skelbimų kainos pri
siunčiamos, gavus prašymą ką 
nors skelbti.

Juozas ir Bronė Bekeriai š.m. rugpjūčio mėn. šventę savo vedybų 50 metų 
sukaktį.

rEUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4647 W. 103 SI., Oak Lawn, IL

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

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

3900 W 95 St. Tai (708) 422 010,
Valandos pagal susitarimą 
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6132 S Kedzle Ava.. Chicago 
(312) 778-6969 arba (312) 489 4441 

DR. K. A. JUČAS
ODOS Ų1GŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINE CHIRURGIJA

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja

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

9525 S 79th Avė Hickory Mills IL
. Tai. (708) 598 8101

Vai pagal susitarimą

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Avė., Cicero
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DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija
172 Schlllar $1., Elmhural, IL 60126 

708-641-2609
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais M. 706-634.1120

SURENDER LAL, MD
Specialybė — Vidaus ligos

7722 S Kedzle, Chicago. IL 60652 
Tai. 312-434 2123

Holy Cross Physiclan Cenler 
6084 S. Archer, Chicago, IL 60638

Tai. 312-884 4155 
Valandos pagal susitarimą

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

KARDIOLOGAS ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzle Ava., 
Chicago, III. 60652

• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba.

• Redakcija straipsnius taiso 
savo nuožiūra. Nesunaudotų 
straipsnių nesaugo. Prašome 
siunčiant pasilikti kopiją.

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

9830 S. Rldgaland Ava. 
Chicago Rldge, IL 60415 

708-636-6622 
4149 W. 63rd St. 

312-735-7709

Cardlac Dlagnoala, Lld.
6132 S. Kedzle Avė. 
Chicago. IL 60629 
Tel. 312-436-7700

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

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINES LIGOS 

CHIRURGIJA
1185 Dundės Avė., Elgln. III. 60120 

Tel. (708) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
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Valandos pagal susitarimą

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kedzle

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

Vizitai apmokami Medicare
Kabineto tel (312) 776-2880 

Namų 708 448 5545
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Community ligoninėms

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

Kalbame lietuviškai
6165 S Archer Ava. (prie Ausim) 

Valandos pagal susitarimą
Tai. (312) 585 7755

ARAS ŽLIOBA, MD.
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS
Good Samarltan Madlcal Center- 

Naparvllla Campua
1020 E Ogden Ava., Sulta 310, 

Napervllle IL 60563 
Tai. 706 527 0090

Valandos pagal susitarimą
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Pasaulinė revoliucija

Leninas, anot rašytojo Igorio 
Buničiaus, geležinių nervų ban
ditas, 1917 m. kurdamas Rusi
joje pirmąją socialistinę darbi
ninkų ir valstiečių valstybę, 
svąjojo apie pasaulinę revoliuci
ją. Jo garsi frazė: „Tegu 90 
procentų Rusijos gyventojų žū
va, kad likusieji 10 procentų 
sulauktų pasaulinės revoliuci
jos”. „Į Rusiją man nusispjaut, 
nes aš bolševikas”, — sakydavo 
Leninas. Jo pasekėjas F. Dzer- 
žinskis, tiesdamas kelią į pa
saulinę revoliuciją, savo paval
diniams davė nurodymus: „Kad 
sušaudytume, mums nereikia 
nei įrodymų, nei kvotų, nei 
įtarimų. Jei manome, kad tai 
reikia, tai ir sušaudome”, — 
aiškiai leisdamas suprasti, kad 
tai kur kas daugiau, nei papras
tas „turtingųjų klasių” naikini
mas. Buvo kalba apie visą liau
dį apskritai (I. Buničius „Parti
jos auksas”).

Nepraėjo nė 70 metų nuo Le
nino mirties, o jo auklėtiniai 
bolševikai, atsisakė pasaulinės 
revoliucijos, panorėjo tapti tur
tuoliais, Lenino nekenčiamais 
buržujais, nesiskaitydami su 
priemonėmis.

Rusijos eksportas — 

nusikaltimai

Žurnalistas M. Dobbs, rašyda
mas knygą apie komunizmo žlu
gimą, prieš išvykdamas iš Rusi
jos 1993 m., kalbėjęs su KGB 
generolu garsiame Maskvos 
Liubiankos kalėjime apie įsi
galėjusią Rusijos mafiją, kuri

tuo metu jau buvo bepakeičianti 
senąją komunistų nomenklatū
rą, kaip vadovaujančią Rusijos 
klasę. Tais metais statistika 
rodė daugybę nužudymų ir 
sprogdinimų, taip pat nelegaliu 
būdu kapitalo kaupimą.

Generolas kalbėjo: „Jūs, vaka
riečiai, manote, kad tai yra 
Rusijos vidaus problema. Kai 
mes prašome FBI surasti vieną 
tų nusikaltėlių, pabėgusių į 
užjūrį, jie delsia mums pagelbė
ti. Bet ateis laikas, kai jūs su
prasite, kad yra ir jūsų proble-

_ Mma .
Iš tikrųjų generolas buvo tei

sus, nes paskutiniųjų dvejų 
metų laiku nusikaltimai tapo 
sėkmingiausias Rusijos ekspor
tas, o jos nusikaltėliai pripildė 
garsių pasaulio kurortų viešbu
čius, mokėdami valiuta. Jie taip 
pat pakėlė JAV nusikaltimų 
skaičių, atvykę į buvusių sovie
tų piliečių telkinius, pavyzdžiui, 
Brighton Beach.

„Nusikaltėlių valstybė”

1991 m. po nepavykusio griež
tosios linijos komunistų pervers
mo amerikiečiai džiaugėsi 
demokratijos ir laisvos rinkos 
pergale buvusioje „blogio*’ im
perijoje. Kaip parodė tolimesnė 
įvykių eiga, tos viltys buvo 
naivios. Amerikiečiai neatkrei
pė dėmesio, kad senoji komu
nistų nomenklatūra buvo ko
optuota mafijos ir padaryta 
nauja valdančiųjų klase. Pa
grindas įsigyti turtų ir įtakos 
naujoje Rusijoje yra komunistų 
senos draugystės tinklas. Jei
gu žinai, kam duoti kyšį, ir už

Po susitikimo su Vilniaus miesto vadovybe PL? vicepirm. Vacys Garbonkus (kairėje) Danijoje 
susitiko su Niels Anderson, „Byfornyelsesselskabet” firmos prez.; firma vykdys Vilniaus sena
miesčio atnaujinimą.

Danutė Bindokienė

Svečias išvyko namo
Praėjusį sekmadienį Ameri- ypač kai tema nukrypsta į
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Lietuvos „Gyvosios istorijos” projekto vedėja Rasa Razgaitienė su Genocido 
aukų muziejaus ekskursijos vadovu Katausku (kairėje) ir videografu Vytau
tu Musteikiu. Nuotr. M Užpalio
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tai gauni eksporto licenciją par
duoti pigią Rusijos naftą ar aliu- 
minijų pasaulio rinkoje, tau 
kelias atviras į praturtėjimą. Be 
tokių ryšių neįmanoma nieko 
nuveikti. Buvęs prezidento B. 
Jelcino spaudos sekretorius Pa- 
vel Vošanov pastebėjo: „Nu
sikaltėliai apleido sceną, bet nu
sikaltėlių valstybė liko”.

Čia yra pagrindinė S. Handel- 
mano naujos knygos „Comrade 
Criminal” temos apimtis. Ant
rinis pavadinimas „Naujoji 
Rusijos mafija”. Buvęs Maskvo
je „Toronto Star” korespon
dentas Handelman aprašo, kaip 
antroji Rusijos revoliucija buvo 
panaudota „aparatčikų” ir kri
minalinių nusikaltėlių, kurių 
pagrindinis tikslas buvo asme
niškas pralobimas. Jis parodo, 
kaip privatizavimas Rusijoje 
išsigimė į nuosavybės grobimą 
(grab-it-ization). Kaip supran
tama Vakaruose, Rusija yra pa
sakiškai turtingas kraštas, gau
sus eksportuojamomis gėrybė
mis: nafta, miško medžiaga, mi
neralais. Tad lengva suprasti, 
kodėl varžovai kriminaliniai 
nusikaltėliai ir biurokratų kli
kos pasiryžusios tiek daug rizi
kuoti, kad pasigrobtų nors mažą 
dalį visuomenės turto.

Leonidas Zapolskis, Rusijos 
ekonomikos viceministras, ku
riam buvo pavesta likviduoti 
sovietų ekonomijos ministerijai 
priklausančią nuosavybę po 
1991 m. rugpjūčio mėn. nepasi
sekusio perversmo, vykdydamas 
savo pareigas, pervedė pastatus, 
50 kompiuterių ir 220 fax ma
šinų, bendrovei, kurią jis pats 
sudarė su savo suokalbininkais 
biurokratais. Tačiau komisija, 
kurios tikslas buvo kovoti su 
korupcija, surado daugumą šių 
dalykų, taip pat ir pasisavintus 
pinigus. Bet byla nepajudėjo 
toliau, nes Zapolskis turėjo 
gerus santykius su Jelcino vy
riausybe. Panašių atvejų Rusi
joje yra daugybė.

Ką kalbėjo caras Nikalojus 
savo sūnui

Sakoma, kad ekonominė siste
ma, kuri šiandien veikia Rusi
joje, yra „nei žuvis, nei 
paukštis”, nei kapitalizmas, nei 
komunizmas. Iš tikrųjų iškreip
ta kapitalizmo hibrido forma, 
išaugusi iš senos komandos eko
nomijos ir korupcijos, veikusios 
komunistiniam laikotarpyje, 
bet ji buvo paslėpta po kilimu. 
Jos šaknys atsekamos iš carų 
laikų, kai buvo visai įprasta val
dininkams naudotis tarnybine 
padėtimi asmeniškam pasipel
nymui. Handelmanas cituoja 
caro Nikalojaus I pokalbį su 
savo sūnum: „Aš manau, kad tu 
ir aš esame vieninteliai žmonės 
Rusijoje, kurie nevagia”.

Kodėl rusai nusivylę 
„demokratija”?

Handelmanas daro išvadą, 
kad masinė korupcija valdžios 
sluoksniuose paveikė milijonus 
eilinių piliečių, todėl jie yra nu
sivylę „demokratijos” vaisiais. 
Bet tokia padėtis, rašo Handel
manas, yra užtikrinimas, kad 
nebus grįžtama į komunistinę 
praeitį. Kodėl kompartija taip 
lengvai pasidavė be jokio dides
nio pasipriešinimo? Tai buvo 
„aparatčikų” išradimas, kad jie 
galės ne tik išlikti, bet ir tapti 
turtingais „naujoje Rusijoje”. 
Daugelis tų žmonių dabar yra 
sukaupę tiek turto, apie ką 
anksčiau nebuvo net svajoję. Ir 
jie nėra linkę jo atsisakyti. 
Hendelmano žodžiais, bandi- 
tų-biurokratų gabumai panau
doti sovietų režimo žlugimą, at
siradus tuštumai teisėsaugoje, 
sudarė progą pasigrobti turtų ir 
jėgą. Įsitikinę, kad buvusi siste
ma niekada negrįš, jie užintere- 
suoti dabartine padėtimi ir ne
norėtų jokiu būdu jos keisti.

Ar ne „vyresniuosius brolius"’ 
sekdami, ir mūsų lietuviški ko

munistai, pavirtę LDDP, staiga 
tapo turtuoliais, pasigrobdami 
visuomenei priklausančią nuo
savybę.

PEDAGOGINIS
UNIVERSITETAS MINI 

SAVO JUBILIEJŲ

Spalio 4 d. Vilniaus Pedagogi
niame universitete (VPU) pra
sidėjo tarptautinė mokslinė kon
ferencija „Švietimo reforma ir 
mokytojų rengimas”. Šioje trijų 
dienų konferencijoje dalyvauja 
apie 500 Lietuvos aukštųjų ir 
vidurinių mokyklų, prieš moky
klinio ugdymo įstaigų pedagogų 
bei specialistai iš beveik dešim
ties užsienio šalių.

Ši konferencija yra Vilniaus 
Pedagoginio universiteto 60-ųjų 
įkūrimo metinių minėjimo da
lis, todėl spalio 5 d. ta proga 
universitete įvyko jubiliejinė 
šventė, kurios metu Lietuvos 
prezidentas Algirdas Brazaus
kas perkirpo naujų Gamtos mo
kslų fakulteto rūmų atidarymo 
juostelę.

Jubiliejaus proga yra išleista 
istorinė apybraiža „Vilniaus 
pedagoginis universitetas 1935- 
1995”, lankstinukas lietuvių ir 
anglų kalba, minėtos konferen
cijos tezės.

Vilniaus Pedagoginio univer
siteto užuomazgos — tai 1935 m. 
rugsėjo 18 d. Klaipėdoje pradė
jęs veikti Pedagoginis institu
tas. Uostamiestyje ši aukštoji 
mokykla buvo įsikūrusi iki 1939 
m. kovo mėnesio, o Klaipėdą 
užėmus vokiečiams, institutas 
buvo laikinai perkeltas į Pane
vėžį. Tų pačių metų rudenį jis 
buvo Įkurdintas Lietuvos 
sostinėje.

Šiuo metu Vilniaus Pedagogi
niame universiteto veikia aštuo- 
ni fakultetai: gamtos mokslų, fi
zikos ir technologijos, istorijos, 
lituanistikos, matematikos, pe
dagogikos ir psichologijos, sla-

kos civilinės ir federalinės apsau
gos pareigūnai trijose rytinėse 
valstijose, be abejo, lengviau 
atsikvėpė po penkių įtampos 
dienų: popiežiaus Jono Pauliaus 
II lėktuvas pagaliau pakilo iš 
Baltimorės aerodromo skrydžiui 
atgal į Vatikaną. Popiežiaus 
apsauga penkių dienų vizito 
New Yorko, New Jersey ir 
Maryland valstijose metu buvo 
ypač sustiprinta, bet ar įmano
ma asmenį, apsuptą tūkstan
tinių minių, iš tikrųjų apsaugoti 
nuo fanatikų, teroristų ar ieš
kančių sau „staigaus pagar
sėjimo” bukapročių? Juo labiau, 
kad pastaruoju metu teroristų 
veiksmai pasireiškė ir, iki tol 
gan saugioje, Amerikoje (prisi
minkime šią savaitę nuo bėgių 
nuverstą keleivinį traukinį* 
Arizonos dykumoje). Būtų bu
vusi neįsivaizduojama tragedija, 
jei šis „baltasis senelis-keliau- 
ninkas” kaip tik didžiųjų lais
vių šalyje būtų tapęs teroristo 
auka, kaip 1981 metais Šv. 
Petro aikštėje Romoje.

Reikia stebėtis šv. Tėvo iš
tverme ir dvasine jėga, kuri pri
verčia jau labai susenusį, 
paliegusį kūną paklusti savo 
dvasiniam pašaukimui, tvirtai 
skelbti Katalikų Bažnyčios 
mokslą net tuomet, kai daugelis 
klausytojų su to mokslo tiesomis 
nenori sutikti. Be abejonės, po
piežius Jonas Paulius II Ameri
koje yra tiek pat populiarus, 
kaip bet kuriame kitame kraš
te, jo aplankytame popiežiavimo 
metais. Tai įrodo minių minios 
tikinčiųjų ir šiaip smalsuolių, susi
rinkusių jo pasveikinti, pasi
klausyti, dalyvauti kartu su šv. 
Petro vietininkų Mišių aukoje. 
Kaip ir prieš beveik du tūks
tančius metų, kai Kristų sekio
jo minios, kurioms jis ne kartą 
išreiškė užuojautą — „Man 
gaila minios...” — ir pamaitino 
ne tik dvasiniu, bet ir maistu 
kūnui, popiežių taip pat lydi 
masės žmonių, o jis savo pa
moksluose,< pareiškimuose ir 
spaudos konferencijose ne 
visada pasako tai, kas minioms 
patinka. Ypač pastaruoju laiku 
atsiranda vis daugiau prieštara
vimų, net iš dvasininkijos, 
kažkodėl manančios, kad Kata
likų Bažnyčios mokslas yra kaip 
pirštinės, kurias galima kai
talioti kiekvieną kartą, kai tik 
užeina ūpas.

Šv. Tėvas nedaro kompromisų 
ir nepataikauja klausytojams,

vistikos bei užsienio kalbų. 
Universitete mokosi per 4,000 
studentu.

• 1844 m. spalio 11 d. Sovie
tų kariuomenė užėmė Čekos
lovakiją.

negimusių kūdikių žudymą 
(abortus), moterystės neišar
domumą (skyrybas), moterų 
kunigystę ir kitus opius, mo
dernaus pasaulio kasdienybės 
keliamus, klausimus. Popie
žiaus pažiūros šiais klausimais 
gerai žinomos visiems, nepai
sant, ar jos kam patinka, ar 
nepatinka.

Daugelis susirinkusių į iš
kilmes New Yorke, Newarke ir 
Baltimorėje atsargiai išsitarė, 
kad tai galinti būti paskutinė 
šv. Tėvo kelionė į JAV, kadangi 
jo sveikata sparčiai menkėja, o 
tokios išvykos nepaprastai var
gina 75-rių metų žmogų, kuris, 
kaip kartais atrodo, viso 
pasaulio vargą ir kančias neša 
ant savo pečių lyg sunkų kryžių. 
Tai apie tą vargą vargstančius 
šv. Tėvas daugiausia kalbėjo 
šios viešnagės metu. Jis prašė 
amerikiečių neapleisti beturčių, 
nenusigręžti nuo norinčių at
vykti į šį kraštą ir sukurti sau 
geresnį gyvenimą. Skatino 
nepamesti moralinių tiesų, nes 
tik jos vienos suteikia galimybę 
pasiekti tikrąją laisvę, kurią 
turėsime palikti ateinančioms 
kartoms. „Laisvė, — pakarto
jant popiežiaus Jono Pauliaus II 
žodžius, — nėra teisė daryti, kas 
mums patinka, o atlikti tai, ką 
turime atlikti”. Tikrosios ver
tybės niekuomet nepasensta. 
Ant jų buvo sukurta Amerikos 
valstybė, jos yra įdiegtos į pačią 
šios tautos širdį. Artimo meilė, 
ligonių priežiūra (net sergančių 
pačiomis pavojingiausiomis li
gomis, pvz. AIDS), negimusiųjų 
apsauga, benamių globa, ken
čiantiems užuojauta ir pagalba, 
pagrindinių žmogaus teisių ir 
laisvių nepažeidžiamumas, tai 
kelias į tikrąją laisvę ir tikrąjį 
žmoniškumą, jau nekalbant 
apie amžinybę. Deja, kartais de
dama daug pastangų žmones įti
kinėti, kad šiais moderniais lai
kais visa tai jau nebereikalinga.

Iš tikrųjų nei amerikiečiams, 
nei Jungtinių Tautų sesijoje šv. 
Tėvas nieko naujo, ko iš jo lūpų 
nebuvome anksčiau girdėję, ne
pasakė. Galbūt teigiamiausia jo 
kelionės pusė yra kaip tik ta 
nuostabiai šventiška ir džiaugs
minga nuotaika, kuria žmonės 
gyveno jo artumoje, kurią 
išsiskirstydamos minios par
sineš į savo kasdienybę ir 
saugos, kad kiek galima ilgiau 
neišblėstų. Ypač tikintiesiems 
popiežiaus atvykimas buvo* ir 
dvasinio atsinaujinimo dienos.

• Vilniaus savivaldybė 
nusprendė Tuskulėnų terito
rijoje aptiktus KGB aukų pa
laikus perlaidoti čia pat. Jau 
rasti 630 žmonių palaikai (iš 
viso, kaip manoma, jų turi būti 
apie 800).

PRISIMINIMAI
AGOTA VIŠCIŪTĖ-ŠUOPIENĖ

Na jis ir parei
kalavo, neatsižvelgdamas į tai, jog viskas daroma visuo
menės šalpai, nejausdamas nė mažiausios pareigos 
paremti į nežmonišką vargą patekusius tautiečius. Jis 
nesigėdijo paprašyti už šį patarnavimą 500 DM. Jam 
sumokėjo 300 DM, ir tai dar priėmė, pykdamas, kad per 
mažai. Be to, jis, važiuodamas į stovyklą pasiėmė, neži
nia iš kur, galbūt nupirkęs duonos pigia kaina du 
maišus, kurią ten nusivežęs „sušelpė” alkstančiuosius 
iš jų paimdamas po 40 DM už kepaliuką. Baisus pasipel
nymas žmogaus vargu.

P. Eidukas šios dienos susirinkime papasakojo apie 
mūsų karių gyvenimą. Gyvena jie įsikasę žemėje ir užsi
dengę brezentu. Jų yra per 1,000. Sykiu yra ir kuopų 
bei batalionų vadai. Visi vienodai alkani, išblyškę ir 
nuplyšę. Dabar jie atskirti nuo vokiečių ir gauna geresnį 
maistą, bet vis tiek jo dar mažai. Visai neturi baltinių 
ir apavo. Jie mums dėkingi už paramą ir žadėjo atsiųs
ti viešą padėką per Raudonąjį Kryžių. Jiems prisieis ten 
ir žiemoti. Sako, jog atgabens medžiagą ir jie ten turės 
pasistatyti savomis jėgomis barakus. P. Eidukas važia
vo per vokiečių belaisvių stovyklą, kur matė dar blogiau. 
Sako, žmonės vaikščioja lyg šešėliai, rankiodami žoleles, 
šakneles, grybus ir juos valgo. Dieve, kaip baisu.

Rugpjūčio 23-ta. Vakar vėl buvome prie Elbės. 
Mačiau plaukiojančius laivus ir tolumoje už Elbės 
kažkoks miestas. Pas August Moler rovėme rabarbarus. 
Sutikau vieną vokietį grįžusį neseniai iš Meklenburgo 
provincijos, kur buvo rusų belaisvėje. Nekaip atsiliepė 
apie tai.

Rugpjūčio 24 d. Vakar į Pfalkrūg buvo užėjęs grįžęs 
iš nelaisvės karys. Kilęs iš Sudetenland-Kasel. Namie 
palikęs žmoną ir trejetą vaikų. Žmogus jaučiasi labai 
prislėgtas ir nelaimingas, kad gaila į jį žiūrėti. Jis 
alkanas. Tik dvi dienos, kai grįžo su belaisvių transpor
tu iš Bad Segeberg. Pasakojo, jog iki rugsėjo pirmos 
stovykla turi būti ištuštinta. Kasdieną iš ten ištranspor- 
tuoja į mūsų apylinkę (Pinebergo) daugybę belaisvių, 
kurie gauna pažymėjimus, jog yra atleisti ir gauna 
dviem dienom kelionmarkes maistui. To maisto labai 
mažai išbadėjusiam belaisviui. Kaip grįžti į rusų užimtas 
sritis? Laikina anglų-rusų siena apstatyta rusų sargyba 
kur kas 50 metrų stovi rusas. Bet kur mėginantį pereiti 
tą aklinai saugojamą sieną, sulaikytų ir jau baigta. 
Dauguma buvusių karių-belaisvių čia ir pasilieka. Šis 
irgi dvi dienas ėjęs iš namo į namą, ieškodamas buto 
bei darbo ir radęs visur perpildyta. Su dideliu skausmu 
jis kalba apie Vokietijos ūkininkus. Sako, jie visą karo 

sėdėję namie ir auginę pilvus, besupranta, kas yra 
vargas ir alkis. Jis buvo užėjęs pas vieną stambų 
ūkininką, kur prašęs duonos, šis gi lauk išvaręs, 
pagailėjęs gabalėlio duonos. Tai tokia padėka nuo savųjų 
tam išvargusiam kariui-belaisviui, tiek daug atidavu

siam savo tėvynei. Dabar, kada jis pralaimėjo, yra 
varomas lauk. Pasiūlė jis parduoti vilnonę antklodę 
mūsų vyrams. Matomai reikėjo pinigų. Paulius jam 
sumokėjo 30 RM ir pridėjo tris cigaretes. Mes su Brone 
davėm kepaliuką duonos. Patariau jam užeiti šeštadienį, 
gal mes vėl ką nors parūpinsim, iki jis gaus maisto kor
teles ir darbą.

Mane aplankė lietuvis iš Hamburgo — Klimas. Jis 
gyvenęs su mano broliu Jonu lageryje. Pasakojo jis, kad 
Jonas jehi dirba pas anglus. Sakė, prašęs mane atvažiuo
ti. Pirmadienį gavau laisvą ir važiuosiu. Paulius su 
Juozu žada sykiu važiuoti — palydėti.

Rugpjūčio 28 d. Vakar buvau Hamburge. Išvažiavom 
keturiese: — Paulius, Juozas, Klimas ir aš. Kelionėje 
baisi kamšatis, nes nebereikia leidimų. Visi kur nors 
skuba, lekia. Važiavau aplankyti brolio, o jo neradau. 
Jis darbe buvo. Nakvoti negalėjau, nes buvau pažadėjusi 
grįžti. Už mane tai atliks vyrai, nes jie lieka nakvoti. 
Aplankiau Bilbrock ir Funkturm lagerius, kur prieš kapi
tuliaciją Jonas gyveno. Iš lauko pusės atrodo gerai, bet, 
įėjus vidun, į akis krinta tvarkos ir švaros trūkumas. 
Tiesa, pas pavienes šeimas nebuvau, tai negaliu pasa
kyti. Buvau kambariuose, kur bendrai gyvena keletas 
asmenų. Tie, žinoma, švaros ir tvarkos palaikymą 
palieka vienas kitam. Taip ir stovi viskas apversta, nes 
jie neturi laiko. Jie dienomis kortuoja, o vakarais šoka 
ir flirtuoja.

Grįžtant iš Funkturmo lagerių pro Billbrok, išgir
dau vieną moterį mane šaukiant. Man ataigrįžus, 
užklausė ar nesanti iš Panevėžio? Čia ir aš ją pažinau.

Tai Kazlauskaitė-Morkūnienė, mokytojo Morkūno 
žmona. Ji čia gyvenanti su dukryte, o apie vyrą nieko 
nežinanti. Čia, gyvena keletas panevėžiečių.

Funkturm lageryje prie įėjimo stovinčiame barakė
lyje gyvena to lagerio vadovas. Prie barakėlio plevėsuo
ja ir mūsų trispalvė. Pagal taką gražiai iš akmenėlių 
išdėstyti lietuviški ženklai — Gedimino stulpai, šaulių 
ženklas ir kiti.

Rugsėjo 1 d. Nemalonus nuotykis. Grįžtant iš mies
to su pirkiniais, radau Flamweg lengvą mašiną ir du 
vyrus prie jos. Griovyje kažkas klykė, verkė. Priėjau. 
Griovyje gulėjo gal 14 metų jaunuolis — idiotas, kurį 
matydavau dažnai, sėdintį ant plento. Atsirado jis čia 
su motina kaip karo pabėgėlis. Matydama jį taip lin
guojant plento pakraštyje, pagalvodavau, jog su juo gerai 
nesibaigs. Štai guli dabar, visas krauju pasruvęs. 
Smarkiai kraujuoja iš galvos ir klykia. Turėjau tvarstį, 
tai juo aprišau galvą. Subėgo daug žmonių, bet niekas 
man negelbėjo. Nelaimingasis kibo man į rankas ir 
skvernus iškruvindamas. Sustojo Kanados mašina, iš 
kurios išlipo pora uniformuotų. Įkėlėm jį į tą pačią, jį 
užgavusią mašiną, sėdo viena moteris ir nuvežė 
ligoninėn.

Namon grįžau išsitepusi krauju. Taip ir stovi dabar 
akyse nelaimingasis pabėgėlis iš Rytprūsių. Tai vis per 
rusus — pasaulio marą.

(Bus daugiau)

Ht
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TAUTOS REIKALAI IR 
MOTERŲ VEIKLA

SNIEGUOLĖ JURSKYTĖ

Philadelphijoje š.m. rugsėjo 17 
d. buvo pažymėtos dvi šventės, 
tai Lietuvių moterų klubų fede
racijos Philadelphijos klubo 
gyvavimo 45-rių metų sukaktis 
ir Tautos šventė. Kadangi klu
bo veikloje visą laiką atsi
spindėjo tie tautiniai siekimai, 
kuriems iškelti kaip tik ir buvo 
pradėta švęsti Tautos šventė, 
tas bendras renginys įgavo su
derintą prasmę.

Tautos šventė buvo pradėta 
švęsti nepriklausomoje Lietuvo
je 1930 m. rugsėjo 8 d. didingai 
praeičiai minėti ir tautinei są
monei ugdyti. Garsusis Lietuvos 
valdovas Vytautas, Mergelės 
Marijos garbintojas, pasirinko 
tą Marijos Gimimo šventės die
ną savo vainikavimui. Nors ka
ralius Vytautas vainiko ir ne
sulaukė, bet ta diena išliko 
istorijoje byloti apie Lietuvos 
reikšmingą praeitį, apie Lietu
vos teisėtą vietą Europos vals
tybių eilėse. Per amžių tėkmę, 
nepaisant plėšriųjų kaimynų 
grobuoniškų pasikėsinimų, lie
tuvių tauta išvengė liūdnojo 
prūsų likimo. Iškentusi okupaci
jas, trėmimus, vėl kėlėsi nepri
klausomam gyvenimui.

Tačiau prisikelti dar nereiškia 
gyvuoti. Tam reikia darbo, daug 
pasišventimo, užuojautos, mei
lės artimui, savo kraštui, savo 
kilmei, savo tautai. Okupantas, 
užmetęs savo komunistinę san
tvarką, per penkiasdešimt metų 
siautėjo bandydamas sunaikinti 
lietuvių tautos dvasią. Klastojo 
istoriją, atėmė Dievą, žemę, nai
kino tėviškes ir visą, kas tauto
je buvo brangu ir šventa. Lietu
vis savo tėvynėje liko tarsi ap
nuogintas, be atsparumo sveti
mybėm, be tautinės tapatybės, 
be savigarbos. Todėl gresia pa
vojus pražūti, nebeišlikti kaip 
atskira, savita tauta. Mes, pa
bėgę nuo raudonojo siaubo ir 
likę be tėvynės, supratome, kad 
tik išlaikant sevo papročius, 
saugojant kalbą, puoselėjant 
tautos kultūrą, nežūsim sveti
moje aplinkoje ir išliksime 
naudingi Lietuvai. Vis dažniau 
apsilankius Lietuvoje, aiškiai 
pasitvirtina, kad mūsų veikla 
turi būti tęsiama, padedant iš
saugoti bei ugdyti tas tautos 
vertybes, kurias okupantas sie
kė sunaikinti.

Lietuvės moterys pabėgėlių 
stovyklose, Vokietijoje, susibūrė 
į organizacijas, kad išsaugotų tą 
tautos dvasinį lobyną. Viena iš 
tokių organizacijų buvo, 1947 
m. įsteigta Lietuvių moterų at
stovybė. Jos narės, įsikūrusios 
užjūryje, rūpestingai toliau tę
sė savo veiklą. 1950 m. balan
džio mėn. Lietuvos operos solis
tė Juoze Augaitytė suorgani
zavo Lietuvių moterų atstovybę 
ir Philadelphijoje. Į valdybą įėjo 
Elena Musteikienė — pirm., 
Juoze Augaitytė ir Sofija Butkū-

nienė — vicepirm., Kazimiera 
Pliuškonienė — sekr. ir Sofija 
Cirtautienė — ižd.

Pirmasis jų renginys buvo Mo
tinos dienos minėjimas, gegužės 
13 d., Šv. Kazimiero bažnyčioje 
ir Moyamensing lietuvių salėje. 
Apie Motinos dienos reikšmę ir 
lietuvę motiną kalbėjo prof. Jo
nas Puzinas ir rašytojas Krėvė 
Mickevičius. Meninę dalį atliko 
solistė Juoze Augaitytė ir pia
nistė Galina Leonienė. Vėliau 
buvo rengiamos gegužinės, kon
certai, lėšų telkimas šelpimui tų 
tautiečių, kurie dėl sveikatos 
negalėjo išvažiuoti į užjūrį. 

Nepaisant asmeninių rūpesčių ir 
trūkumų, moterys išsiuntė net 
19 siuntinių į Gautingeno džio
vininkų sanatoriją. Kai kurioms 
valdybos narėms išsikėlus į ki
tas vietoves, buvo išrinkta nau
ja valdyba su pirmininke Taisa 
Stiklioriene. Klubo valdybą su
darė Juoze Augaitytė, Valerija 
Buinienė, Stasė Kananavičienė, 
Bronė Mašalaitienė ir Irena 
Norkienė.

1956 m. kovo 25 d. pirminin
kės pareigas perėmė Juoze Au
gaitytė, kurias ėjo iki 1982 m. 
kovo 28 d. Nuo to laiko klubui 
pirmininkauja Snieguolė Jurs- 
kytė. 1963 m. klubas įstojo į 
Lietuvių fondą; 1965 m. Moterų 
atstovybės pavadinimas buvo pa
keistas į Lietuvių moterų klu
bų federaciją; 1983 m. ilgametei 
klubo pirmininkei Juozei Au- 
gaitytei buvo suteiktas garbės 
pirmininkės vardas; 1992 m. 
klubo dokumentai buvo atiduoti 
Balch Instituto globai.

Moterų veiklos gairės nuo pat 
įsisteigimo buvo ne tik puoselėti 
tautinę sąmonę, išlaikyti lietu
viškus papročius, ugdyti meilę 
savo kalbai bei kultūrai, bet ir 
garsinti Lietuvos vardą ir siekti 
nepriklausomybės atstatymo.

Būrelis studentų, išklausiusių pagreitintos lietuvių kalbos kursą 1994 m. vasarą University of 
Washington antrajame Baltistikos studijų vasaros institute. Iš kairės: menininkė Loreta Werner 
(Tacoma, WA), Onutė Johnson (Seattle, WA), Amy Sporleder (Kansas City) ir Irena Blekytė-John- 
son (Seattle).

gerėjimą?

— (Romas Kezys) Džiaugsmin
ga matant bręstančias turizmo 
organizacijas. Jos tampa dau
giau profesionalios. Į Lietuvos,
Latvijos ir Estijos turizmo aki
ratį jungiasi Skandinavijos 
kraštai ir šiaurinė Vokietija.

— Gal galėtumėte plačiau 
aptarti konferencijos eigą?

Klubas rengė minėjimus, gegu
žines, koncertus, literatūrinius 
vakarus, popietes, parodas, vai
dinimus, knygų pristatymus, 
puošnius pavasario ir Naujųjų 
metų sutikimo pobūvius. Auko
mis rėmė knygų leidimą, šešta
dienines mokyklas Philadelphi
joje, tautinių šokių grupes, jau
nimo suvažiavimus, radijo va
landėlę, laikraščius, žurnalus, 
Lietuvių namus, lietuvių operą, 
BALFo, ALTo, VLIKo, Lietuvių 
Bendruomenės darbus, Lietu
vos ambasadą.

Pasipuošusios tautiniais dra
bužiais moterys dalyvavo de
monstracijose, eisenose, procesi
jose, tarptautinėse mugėse. 
Siuntė siuntinius į Sibirą, į 
Punską, į Vietnamo frontą ka
riams. Rašė laiškus preziden
tams, valdžios pareigūnams, 
Jungtinėms tautoms, Amerikos 
laikraščių redakcijoms. Rinko 
parašus peticijoms, protestams. 
Šelpė ligotus ir vargo bei se
natvės naštos palaužtus rašyto
jus, menininkus, profesorius.

Per 45 metus Moterų klubo 
įnašas į Philadelphijos ir jos 
apylinkių lietuviško gyvenimo 
istoriją yra ryškus ir vertas dė
mesio.

— (Vytis Kezys) Tokios turiz
mo konferencijos vyksta kartą 
metuose vis kitose valstybėse. 
Šį kartą buvo Vilniuje, o se
kančiais metais bus Kopen
hagoje. Konferencijoje Vilniuje 
buvo išklausyta keletas kalbų, 
jų tarpe — Lietuvos ministro 
pirmininko Adolfo Šleževičiaus 
ir Lietuvos turizmo direktoriaus 
Antano Petrausko. Daugiausia 
laiko buvo praleista atskiruose 
posėdžiuose su įvairiom turizme

organizacijom, dalijantis žinio
mis ir informacijomis. Šeiminin
kai aiškino savo turizmo pa
slaugas, o mes reiškėme savuo
sius pageidavimus.

Drauge ieškojome kelių turiz
mo ugdymui Pabaltyje. Buvo 
pasidžiaugta ir kuklia menine 
programa. Prieš konferenciją 
visi dalyviai turėjo progos 
apžiūrėti įdomesnes Lietuvos 
vietas.

— Iš kurių valstybių ir kiek 
atstovų konferencijoje daly
vavo?

— (Romas Kezys) Dalyvavo 
apie 75 asmenys. Jie atstovavo: 
Vokietijos, Švedijos, Danijos, 
Norvegijoje, Suomijos, savaime 
aišku, Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos, apie 30, įvairių turizmo or
ganizacijų.

— Ačiū už pašnekesį!

CLASSIFIED GUIDE
REAL ĖST ATE REAL ESTATE
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KMIECIK REALTORS 
7922 S. Fulaakį Rd, 

•J 4365 S. Archet Avė.

DANUTĖ MAYER 
284- J 900

Jei norite parduoti ar pirkti nanfys, 
kreipkitės i Danutę Mayer. Ji pfofe- 
sįonąliai, sąžiningai ir asmeniškai 
patarnaus. IkaiAavirnas veltui.

MISCELLANEOUS

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

Nebrangiai ramontuojam auto
mobilius. Pigūs automobiliai tiesiai 
iš varžytinių tel. (708) 385-4864. 
Beeper (708) 396-5655 GINTAS.

AUTOMOBILIO, NAMU, SVEIKATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS.

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. 
Auksė S. Kane kalba lietuviškai.

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Street 

Tel. (708) 424-8654 
, (312) 581-8654

RE/MAX 
REALTORS 

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

GREIT
PARDUODA

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

HELP VVANTED

Europaan restaurant in Lemont is 
looking for kitehen help.

Call 708-257-7870.

Reikalingos padavėjos. Privalo 
susikalbėti angliškai. Kreiptis: Į Ni
jolę, Undy’s Chlll, 5401 S. Pu- 
laski Rd., Chicago, IL.

FOR SALE

APGAILĖTINA, KAD 
TURIZMAS NEAKTUALUS

P. PALYS

Jau ketvirtis šimtmečio 
nuriedėjo į amžinybę, kai New 
Yorke įsikūrusi lietuviška ke
lionių ir turizmo agentūra 
„Vytis”, vadovaujama Romo 
Kezio, visuose kelionių reika
luose rūpestingai patarnauja ne 
tik savo tautiečiams, bet ir vi
siems kitiems. „Vytis” vedėjas 
Romas Kezys ypač daug dėme
sio skiria, rūpinasi ir deda daug 
pastangų, kad Lietuvą, Latviją 
ir Estiją, kaip turizmui tin
kančias valstybes, pristačius 
Amerikos Turizmo agentūroms. 
Jis pareiškė (,,Jax Fax Travel 
Marketing Magazine” spalio 
mėn. laidoje): „Kelionių 
(Amerikos, -P.P.) agentai, apie 
tas valstybes, turi labai ribotą 
informaciją”. Norėdamas tą 
spragą nors kiek užpildyti ir

Tautinių šokių kursuose, vykusiuose šią vasarą Dainavoje, kartu dirbusios 
(iš kairės) Violeta Fabianovich, „Grandies” ansamlio vadovė ir X Tautinių 
šokių šventės meno vadovė, ir Laima Kisielienė, praėjusios ir ateinančios 
1998 m Pasaulio lietuvių dainų šventės šokių dienos vyriausioji choreografė. 
Prie mamos glaudžiasi sūnelis Saulius

Amerikos kelionių a 'turas su 
Baltijos valstybėm lominti,
„Vytis” agentūra, ».m. balan
džio 29 d., Pennsylvania vieš
butyje, New Yorke, buvo suren
gusi supažindinimo seminarą. 
Seminare dalyvavo Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos konsulai ir 36 
agentai iš 21 kelionių ir turiz
mo agentūrų.

Kad arčiau susipažinus su 
turizmo galimybėmis Lietuvoje, 
Latvijoje ir Estijoje, „Vytis” 
kelionių agentūros atstovai Ri
mas ir Vytis Keziai buvo nuvy
kę į Vilnių ir dalyvavo ten rug
sėjo 19-21 dienomis įvykusioje 
Pabaltijo turizmo konferencijo
je. Jiems sugrįžus iš Lietuvos, 
pateikiau kelis klausimus:

— Kokiais tikslais, o gal ir 
viltimis, vykote į Pabaltijo tu
rizmo konferenciją, Vilniuje?

— (Romas Kezys) Vykome į ten 
susipažinti su naujais polinkiais 
turizmo srityje, atnaujinti pa
žintį su tų kraštų turizmo va
dovais ir ištirti galimybę New 
Yorke Pabaltijo turizmo infor
macijos centro atidarymui.

— Ar jūsų tikslai pasiteisi
no, ar neteko kuo nors nusi
vilti?

— (Vytis Kezys) Savo tikslus 
pasiekti pavyko. Gal tik dėl tu
rizmo centro JAV įsteigimo vil
tys neišsipildė. Nei Latvija, nei 
Estija, o ypač Lietuva, nėra pri
brendusi plėsti, kaip tą daro 
kitos Europos valstybės, ameri
kiečių turizmą savo valstybėse. 
Tarp kitko, ten daug turistinių 
paslaugų neatitinka vakariečių 
standartams. Apgailėtina, kad 
turizmas tose valstybėse yra 
neaktualus. Daug pinigų, kurie 
galėtų pasilikti Pabaltijo valsty
bėse, „nuslysta” į kitus kraštus.

— Kas jums ten teikė pasi-

1933 m., dukrai Sofijai baigus Panevėžio gimnaziją, Petras Kanišauskas savo 
sodyboje, Velžio kaime, pasodino ąžuoliuką. Sodyba buvo bolševikų laikais 
sunaikinta — teliko ąžuoliukas, šiandien jau didžiu medžiu išaugęs. Jį šią 
vasarą vėl aplankė Sofija, dabar jau Statkienė, iš North Riverside, IL.

TRANSPAK
Siuntiniai į Lietuvą laivu su pristatymu į namus 

Skubiems siuntiniams - AIR CARGO. 
Komercinės siuntos pagal susitarimą. 

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

Aukštos kokybės maisto produktai
Du patys populiariausi, tai šventinis už $39.- ir 

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

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

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

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

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.

' TAISOME
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO MA
ŠINAS, ŠALDYTUVUS, ŠILČYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, ORO VĖ
SINTUVUS.

H. Qeckys. 
Tai. 585-6624'

at

Parduodama 1988 m. Honda
Accord, 96 tūkst. mylių. Kaina 
$3,900. Skambinti: 312-581-5429

pigtai parduodamas automo
bilis „Oldsmobile” 6 cilinderių, 4 
durų, 39,000 mylių. Teirautis:

312-776-3329

IEŠKO DARBO

50 m. lietuvė ieško darbo. Tai. 
312-778-6512. Skambinti po 6 
vai. vakaro.

VIENA KNYGA — VIENAS DOLERIS 
ŠIAS KNYGAS GALIMA GAUTI 

DRAUGE

VAIKUČIO DŽIAUGSMAI. Skaitymai-eilėraščiai. Grasė

Petrėnienė. 96 psl.
LIKIMO ŽAISMAS. Romanas. H. Lukaševičius. 231 psl. 
GUNDYMAI. Apysaka. Jonas Gailius. 143 psl. 
PAVASARIS PRIE VARDUVOS. Novelės. P. Jurkus. 175 psl. 
ŽEMAIČIŲ VYSKUPAS MOTIEJUS VALANČIUS. Kun. Ant.

Alekna. 300 psl.
SPAUDOS BARUOSE. Atsiminimai. J. Kapačinskas. 215 psl. 
LIETUVIŠKOS PASAKOS. Dr. Jonas Balys. 230 psl.
KAIP SUDAROMI TESTAMENTAI. Pr. Šulas. 100 psl. 
MARIŲ VĖJUI SKAMBANT. Lyrika. K. Grigaitytė. 108 psl. 
JAUNYSTĖS MARŠAS. Alfa Sušinskas. 260 psl.
TILTAS PER NERĮ. Dviejų šeimų garbingam atminimui. Valė

Marcinkonytė. 133 psl.
LIETUVOS KARALIAUS KRIKŠTAS. Schondoch. Vertė A.

Tyruolis. 30 psl.
VAIKŲ AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE. Kun. J. Danielius. 80 psl. 
PIETŲ KRYŽIAUS PADANGĖJE. Novelės. Vertė Pov.

Gaučys. 459 psl.
GYVENIMO VINGIAIS. Atsiminimai. Dr. P. Karvelienė. 357 

psl.
LUKŠIŲJAI. Novelės. A. Giedrius. 231 psl.
ANGLŲ NOVELĖ. Novelių antologija. Sud. Pov. Gaučys. 459 

psl.
APSAUGOK AUKŠČIAUSIAS. Maldos ir giesmės. Kun. dr.

P. Aleksa. 254 psl.
PRIEŠAI. Raštų rinkinys. Fab. Neveravičius. 168 psl. 
NAUJASIS GYVENIMAS. Dante Alighieri. Vertė A. Tyruolis,

95 psl.
UŽ SPYGLIUOTŲ VIELŲ. Atsiminimai. A. Gervydas. 221 psl. 
AIDAS TARP DANGORAIŽIŲ. Romanas. O. Nendrė. 365 psl. 
PIRMASIS RŪPESTIS. Novelės. Jurgis Jankus. 213 psl. 
AUKSO KIRVIS. Rinktinės pasakos. J. švaistas. 176 psl.

Pastaba. Užsakant knygas paštu, pinigų nesiųsti. 
Sumokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pažymėta pasiuntimo 
išlaidos. Illinois gyv. pridedama State Sale tax 8.75% nuo 
knygos kainos.



Vida Sakevičiūtė (dešinėje) papuošiama ALRK moterų sąjungos garbės 
ženkleliu, šią vasarą Čikagoje vykusiame sąjungos seime. Ženkleli sega centro 
valdybos pirm. Dale Murray. Nuotr. Zigmo Degučio

ALRK MOTERŲ SĄJUNGOS 
46-TOJO SEIMO BANKETAS

{vyko po seimo, 1995 m. rug
pjūčio 19 d. Švč. Mergelės Mari
jos Gimimo parapijos salėje.

Nors oras buvo labai karštas, 
atsilankė daug svečių, kurie 
sėdo prie gražiai padengtų sta
lų ir šnekučiavosi.

Vida Sakevičiūtė pradėjo ban
keto programą, pakviesdama 
visus sugiedoti Amerikos ir Lie
tuvos himnus. Prie fortepijono 
- muz. Manigirdas Motekaitis. 
Po to Vida Sakevičiūtė pakvietė 
BALFo pirm. Mariją Rudienę 
pravesti šio vakaro'programą.

M. Rudienė sveikino 46-jo sei
mo dalyves, švenčiant 81-sias 
metines.

Invokaciją angliškai ir lietu
viškai sukalbėjo klebonas kun. 
Jonas Kuzinskas, prašydamas 
Viešpaties palaimos narėms ir 
visiems dalyviams, ypač vertin
damas sąjungiečių pasiaukojan
tį darbą parapijose.

Pavalgius skanią „Racine” 
kepyklos paruoštą vakarienę, 
M. Rudienė supažindino su 
garbės svečiais, kurių buvo 
tikrai daug ir iš arti.ir iš toli. 
Garbės stalą sudarė centro 
pirm. Dale Murray, apskr. 
pirm. Mary Anna Gerčius, abi 
banketo rengimo komiteto pir
mininkės Sabina Henson ir 
Vida Sakevičiūtė, parapijos 
klebonas kun. Jonas Kuzinskas 
ir programos vedėja, Marija 
Rudienė, kuri supažindino ir su 
kitais garbingais svečiais: kan. 
Vaclovu Zakarausku, kun. Vito 
Mikolaičiu, kun. Pranu Kelpšų,
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
klebonu kun. Antanu Puchens- 
ki, kun. Fabijonu Kireiliu, pa
skaitininku Frank Zapoliu, 
1993 m. iškiliąja moterimi 
Birute Jasaitiene, inž. Antanu 
Rudžiu, Londono (Anglijoje) lie
tuvių parapijos klebonu kun. 
Jonu Sakevičiumi, sesele Tar- 
cisia (kuri atstovavo vyr. sės. 
Mari lyti), iš Little Rock, Arkan- 
sas Gediminu Sakevičiumi (Vi
dos tėveliu), iš Argentinos inž. 

• Ričardo Semberg, dr. Joana Da
nilevičiene, Jonu Saku, Juze ir 
Juozu Sakevičiais ir Laima Vai 
čiūniene.

M. Rudienė taip pat suminėjo

ALRK moterų sąjungos centro valdybos pirm. Dale Murray (dešinėje) sega 
sąjungos gnrbes ženklelį Sabinai Ročaitei Henson šią vasarą Švč. M. Mari 
jos Gimimo parapijoje vykusiame sąjungos seime.

Nuotr. Zigmo Degučio

ir ALRK Mot. s-gos nares iš 
tolimesnių vietovių. Tai Ona 
Kildišienė ir Dorothy Zemeckis 
iš Worcester, Massachusetts, 
Kay Urban ir Florence Morkus 
iš Hartford, Connecticut, Bronė 
Sedereckienė, Uršulė Astrienė 
ir Marytė Astraitė-Currier iš 
Grand Rapids, Michigan, Pam 
Breidenbach ir Dale Murray iš 
Milwaukee, Wisconsin.

Suminėjo ir visas banketo ren
gimo kom-to nares: M.A. Ger
čius, A. Kuprys, A. Leščinskas, 
Bronė Motušis, Stasė Viščius ir 
Betty Žibąs.

Toliau vyko meninė dalis, ku
rią atliko lyrinis sopranas Dalia 
Eidukaitė-Fanelli, akomponuo- 
jant muz. M. Motekaičiui. solis
tė padainavo „Ouvre ton coeur” 
— G. Bizet, „Mano rūtos” — m. 
J. Gaubo, ž. K. Binkio, Veidro
dėlio ariją ir Gounod op. „Faus
tas”, „Ir vėl pavasaris” — m. R. 
Frimlio, liet. Vertimas S. Budrytės 

,,Quando m’en vo soletta” iš G. 
Puccini op. ,,La Boheme”, 
„Žvaigždutė” — m. B. Dvariono, 
E.A. Stepanausko, „Dukru
žėlė”, m. P. V. Sarpaliaus, ž. K. 
Binkio ir bisui „Pamylėjau va
kar” — Šimkaus aranžuota liau
dies daina. Solistė buvo šiltai 
sutikta ir palydėta gausiais 
plojimais.

Pagrindinis vakaro kalbėtojas 
buvo visiems gerai žinomas vi
suomenės veikėjas Frank Zapo- 
lis. Jis kalbėjo angliškai tema 
„Building a better you” („Geres
nio savęs kūrimas”). Paskaita 
buvo įdomiai perteikta, krei
piantis į sąjungietes ir visus 
dalyvius, pabrėžiant žmonių ge
rąsias ypatybes, pvz., „Jūs esate 
teisingi, inteligentiški (pro
tingi), jūs turite savo aiškius 
gyvenimo tikslus, jūs esate 
gerai organizuoti, atsakomingi, 
pasiaukoję, nenukrypę nuo tiks
lo, entuziastiškai nusiteikę ir 
1.1. Paskaitininkas išskaičiavo 
labai daug pozityvių žmonių 
charakterio savybių ir savo žo
džiais visus pozityviai nuteikė. 
Kad ir ne visas tas gerąsias sa
vybes turintieji nors tuo metu 
pagalvojo, kad reikėtų stengtis

ir tų kitų gerų savybių įsigyti. 
Baigdamas kalbėti, paskaitinin
kas išdalino lapus, kur buvo 
surašyta jo suminėtos gerosios 
savybės ir kvietė visus atsistoti 
ir kartu su juo kartoti: „Aš esu 
kantrus, punktualus, pasitikįs 
savimi, paskatinęs kitus, opti
mistiškas, nuolankus, besirūpi
nantis kitais ir t.t.

Pirm. D. Murray savo žodyje 
džiaugėsi, kad jai yra garbė 
pristatyti dvi naujas ALRK 
Mot. s-gos garbės nares: Vidą 
Sakevičiūtę ir Sabiną Henson, 
kurios pagal ALRK Mot. s-gos 
įstatus (sec. 3, article 3) gali būti 
pakeltos; garbės narės, verti
nant jų pasišventusį darbą są
jungoje.

Pirmiausia centro pirmininkė 
supažindino su Vida Sakevičiū- 
te. Ji yra Gražinos Žygaitės ir 
Gedimino Sakevičiaus dukra, 
gimusi Čikagoje, kur lankė šv. 
Petro ir Povilo pradinę m-lą. 
Tėvams išsikėlus į Hot Springs, 
Ark., ji baigė Hot Springs aukš
tesniąją m-lą. Ji ten buvo įsijun
gusi į jaunimo katalikiškų orga
nizacijų veiklą, buvo Liet. 
bendruomenėje ir dalyvaudavo 
vietinėje liet. radijo programo
je. Ji baigė Arkansas un-tą Lit
tle Rock, gaudama biznio ad
ministracijos bakalauro laipsnį, 
vėliau įsigijo magistro laipsnį 
biznio administracijoje (Busi
ness Administration in Mar- 
keting).

Grįžus į Čikagą, ji įsijungė į 
lietuvišką visuomeninę veiklą. 
Yra Moterų s-gos iždininkė nuo 
1982 m., atstovavo s-gai ruo
šiant 600 metų Lietuvos Krikš
to jubiliejų, būdama to ruošimo 
komitete 1987 m. Daug dirbo lik
viduojant Moterų s-gos Ap- 
draudos skyrių 1989 m. Tais 
pačiais metais buvo ALRK Mot. 
s-gos deimantinio jubiliejaus 
ruošimo komiteto pirmininkė. 
1991 m. ji buvo pirmininkė 
ALRK Mot. sąjungos seimo ir 
1994 m. buvo pirmininkė 80 m. 
ALRK Mot. s-gos sukakties ruo
šimo komitete. Ji suruošė 
O‘Hare kard. Bernardin grįž
tančiam iš Lietuvos sutikimą. Ji 
taip pat yra suruošusi eilę įvai
rių kitų renginių sąjungiečių 
veiklai iškelti. Dabar ji yra.

ALRK Mot. s-gos III sk. pirmi
ninkė (buvusi ilgus metus vice- 
pirm.). Vida dabar atstovauja 
ALRK Mot. s-gai ALTe.

Vida gyvena Marųuette Parke 
ir yra Švč. Mergelės Marijos 
gimimo parapijos narė. Ji yra 
buvusi Lietuvos Vyčių 112 kuo
pos pirmininkė ir Marųuette 
Parko Lietuvių namų savininkų 
draugijos vicepirmininkė. Vida 
dirba Montgomery Ward pa
grindinėje įstaigoje (corporate 
office) kaip atskaitomybės ana
liste (accounting analyst).

C.V. pirm. D. Murray, visiems 
gausiai plojant, Vidai Sakevi- 
čiūtei prisegė ALRK Mot. s-gos 
garbės ženklelį.

Tada D. Murray supažindino 
visus su kita nusipelniusia 
coiunaiete — Sabina Henson.

Sabina Ročaitė-Henson yra 
Teklės Dobrovolskaitės ir An
tano Ručo dukra, gimusi ir 
augusi Čikagoje, šv. Jurgio 
parapijoje. Ji ten baigė parapi
jinę m-lą ir Šv. Kazimiero aka
demiją (dabar Maria H.S.).

Ji užaugino 5 dukras ir turi 17 
vaikaičių. Būdama šv. Jurgio 
parapijiete, ji priklausė Amžino
jo rožančiaus dr-jai, gyvojo 
rožančiaus dr-jai, Tėv. marijonų 
rėmėjams. Ji buvo įvairiose val
dybose ir Įvairiose pareigose. Ji 
yra taip pat šv. Kazimiero sese
lių rėmėja. Ji įsijungė į Šv. 
Pranciškaus seselių rėmėjų ei
les 1962 m.; 1965 m. buvo iš
rinkta pirmininke (president) ir 
eina šias pareigas iki šiol. Jos 
entuziazmas, gyvumas ir kūry
biškumas uždegė ir nares, ren
giant įvairius renginius paremti 
šv. Pranciškaus seselių apašta
linį darbą.

Sabina taip pat daug dirba 
Lietuvos Vyčiuose, į kurių eiles 
ji įsijungė 1974 m. 2 m. ji ėjo

„DRAUGO” RĖMĖJAI
Aukos siunčiant laikraščio 

prenumeratą.
60.00 dol. Stasys Žilevičius, 

Palos Hills, IL;
60.00 dol. Jonas Valys, Wood- 

stock, CT; Eleonora Derenčius, 
Palos Hills, IL; Marija Kapa- 
cinskas, Chicago, IL; Zenonas 
Vieraitis, Chicago, IL;

55.00 dol. Dr. Br. Krakaitis, 
Palos Hills, IL; Prof. Bronis J. 
Kasias, Wyoming, PA; Kazimie
ra Skėrys, Chicago, IL; Marta 
M. Trumpjonas, Naperville, IL; 
Jadvyga Kanape, Coral Springs, 
FL; Dalia Woss, Fox River Gro- 
ve, IL; Algirdas Stepaitis, Arl- 
ington Hts., IL; Dalia Dundzila, 
Clarenton Hills, IL; Romas An- 
kaitis, Walnut Creek, CA; 
Stasys Pociulis, Kenoąha, WI;

50.00 dol. Edward F. Lavan, 
Worcester, MA; Raimundas Gri
galiūnas, Forest Park, IL; A. ir 
V. Čepėnas, Darien, IL; Mikas 
ir Gerda Česas, Dovvners Grove, 
IL; Joana Drukteinis, Omaha, 
NE; Donatas Skučas, Fairfax, 
VA; Jaunimo tautinis ansam-

iždininkės-sekr. pareigas ir 3 m. 
— pirmininkės Brighton Parko' 
Vyčių 36 kuopoje. Jau 4 m. ji 
yra antroji vice-prezidentė II- 
linois/Indiana Vyčių apylinkėje. 
Ji daug dirbo su vyresniaisiais 
ir jaunimu nuo pat pirmųjų įsto
jimo į Vyčius dienų. Šiuo laiku 
ji yra Liet. Vyčių choro pirmi
ninkė (choro pirm. ji yra buvusi 
daug kartų ir anksčiau). Į Mote
rų s-gą ji įstojo 1983 m. Brighton 
Parko 20 sk. Ji buvo delegatė 
dviejuose seimuose, o prieš 4 
metus buvo išrinkta ALRK Mot. 

‘s-gos sekretore. Ji taip pat buvo 
80 m. ALRK Mot. s-gos jubiliejaus 
komiteto narė ir yra co-chair- 
man šių metų seime.

Sabina yra aktyvi, veikli na
rė, niekada neatsisakanti padė
ti. Ji yra jau atžymėta už savo 
veiklą Šaulių, Vyčių bei sės. 
Pranciškiečių rėmėjų sąjungose. 
Ir šiandieną užjos nepailstančią 
veiklą ji yra atžymima ALRK 
Moterų s-gos garbės ženkleliu.

C. V. pirm. D. Murray, gau
siems plojimams skambant, Sa
binai Ročaitei-Henson prisegė 
garbės ženklelį.

Abi naujosios garbės narės (V. 
Sakevičiūtė ir S. Henson) trum
pose kalbose išreiškė savo 
padėką, džiaugsmą ir pasiryži
mą toliau dirbti.

M. Rudienė pakvietė M. A. 
Gerčių pravesti loteriją. Jai 
talkininkavo ir pats klebonas 
kun. J. Kuzinskas.

Banketą užbaigė Vida Sakevi
čiūtė, išvardindama visus 
prisidėjusius prie šio vakaro 
pasisekimo, nes tik jų darbščių 
rankų dėka viskas taip sklan
džiai praėjo. Ji pakvietė visus

blis „Grandis” (per Aliciją 
Brazaitienę), Tinley Park, IL;

50.00 dol. Aldona Rukuiza, 
Oak Lawn, IL; Jurgis ir Adelai- 
da Balbatos, St. Petersburg, FL;

36.75 dol. Stasys Pranskevi- 
čius, Cicero, IL;

35.00 dol. Juozas Mikulis, 
Westchester, IL;

30.00 dol. Charles Sable, 
Chicago, IL; Juozas Skomantas, 
Beverly Shores, IN;

30.00 dol. Stefanija Barmus, 
Chicago, IL; Vincas Kežinaitis, 
Hamilton, Ont., Kanada; Mary 
Sugintas, Oak Lawn, IL; Matil
da Kurapka, Putnam, CT; Ani
ceta Januška, Milton, MA; Jean 
A. Misevich, Lemont, IL;

25.00 dol. Vilija Jakaitis, Dės 
Plaines, IL; Vincas Pavilčius, 
Chicago, IL; N. Daugirdas, Wil- 
mette, IL; Anna Bigelis, Cicero, 
IL; Vladas Plečkaitis, Richmond 
Hts., OH; Regina Spirauskas, 
Los Angeles, CA;

25.00 dol. Stasė Laniauskie- 
nė, Euclid, OH; Isabel Oksas, 
Los Angeles, CA; Vytautas Pe
trulis, Livonia, MI; Stasys 
Geldys, Whitmore Lake, MI; 
Anelė Karmuza, Waterbury, 
CT; J. Baužys, Orland Park, IL; 
J. ir Z. Petkus, Kirkland, WA; 
Jurgis Ribinskas, Westland, MI: 
Alė Kazlauskas, Baltimore, 
MD; Stasys Žukauskas, Chica
go, IL; A. Rušėnas, Worth, IL; 
Stefa Juskaitis, Glendale, CA; 
Juozas Brizgys, Chicago, IL;

25.00 dol. Roma Pleinienė, 
Hamilton, Ont., Kanada; A. 
Sturonas, Oak Lavvn, IL; Danu
tė Bilaišienė, Dovvners Grove, 
IL; A. Sekonis, Wasaga Beach, 
Ont., Kanada; Ina Užgirienė, 
Worcester, MA; E. Lengnikas, 
Hamilton, Ont., Kanada; Kazys 
Majauskas, Chicago, IL; Liudas 
Reivydas, Los Angeles, CA; 
Stasys Mažulis, Wildwood, IL; 
Zenonas Buinevičius, Burbank, 
IL; Julia Vaitkus, Chicago, IL; 
Anelė Bartys, Sun City, AZ;

20.00 dol. Angelą Lescinskas, 
Chicago, IL; Zigmas Mikužis, 
Chicago, IL; Jonas Kilčiauskas, 
Rochester, NY; Gražina Žu
kauskas, Chicago, IL; Tadas 
Rūta, Chicago, IL; dr. Bronė 
Motušienė, Cicero, IL; V. Sva-

sudainuoti „Lietuva brangi”. 
Svečiai skirstėsi patenkinti

sklandžiai M. Rudienės praves
tu vakaru, buvo dėkingi banke
to rengimo komiteto pirminin
kėms ir narėms bei jų padėjė
joms už jų rūpestį ir darbą, 
ruošiant šį banketą. Džiaugėsi 
susitikę sei.ų pažįstamų, išgirdę 
puikiai atliktą meninę progra
mą ir į tobulėjimą bei gėrį 
skatinančią paskaitą, linkėda
mi sąjungietėms ir toliau dar
bingų, našių metų!

Aldona Šmulkštienė

DVIDEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A.tA.
KOTRYNA

KAMARAUSKIENĖ

Jau suėjo dvidešimt metų, kai negailestinga mirtis atskyrė 
iš mūsų tarpo mylimą Motiną, kurios netekome 1975 m. spalio 
16 d.

Nors laikas bėga, bet mes jos niekada negalėsime užmirš
ti. Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžiną ramybę.

Už jos sielą šv. Mišios bus aukojamos spalio mėn. 15 d. 
9:30 vai. ryto Šv. Kryžiaus bažnyčioje, Chicagoje ir Šv. Te-

. resės bažnyčioje, Floridoje.
Maloniai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly

vauti šiose Mišiose ir kartu su mumis pasimelsti už a.a. 
Kotrynos sielą.

Nuliūdę: dukterys
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zas, Bellevue, WA; Balys Rau
gas, Delran, NJ; Juozas Rim
kus, Delhi, Ont., Kanada; Vy
tautas Norkus, Waterbury, CT; 
Lucy Kikilas, Kenosha, WI ; 
Ema Žiobrienė, Hickory Hills, 
IL; Viktoras Lesniauskas, Chi
cago, IL; Antanas ir Zuzana 
Janušis, Livonia, MI; Juan Leo- 
nikas, St. Petersburg Beach, FL; 
Stasys Melnikas, Philadelphia, 
PA; Juozas ir Kastutė Rudzevi
čius, Los Angeles, CA; Bronius 
Arbataitis, Chicago, IL; Teresė 
Landsbergienė, Upper Marlbo- 
ro, MD; Stasys Petrulis, Chica
go, IL; Jonas Motiejūnas, Chica
go, IL;

20.00 dol. Stasio Butkaus 
šaulių kuopa Detroite (per iždi
ninką matą Baukį), Dearborn 
Heights, MI; G.V. Rėklaitis, 
West Lafayette, IN; Anelė Pie
taris, Clark, NJ; Edvardas 
Ziausys, Amsterdam, NY; An
tanina Leveckienė, Center- 
ville, MA;

15.00 dol. Kęstutis Miliūnas, 
Chicago, IL; Jonas Pleirys, Chi
cago, IL; Mirga Rimavicius, An- 
napolis, MD; Juozas Sodaitis,

A.tA.
POVILAS USVALTAS 

OSWALD
Gyveno St. Petersburg Beach, FL, anksčiau Chicagoje ir 

Kanadoje.
Mirė 1995 m. spalio 5 d., 10:55 vai. vakaro, sulaukęs 66 

metų.
Gimė Lietuvoje, Karapolyje.
Nuliūdę liko žmona Regina, dukterys: Angelika, žentas 

Dennis Chappell, gyv. Pueblo, CO, Rasa, žentas Martin 
Wahlen, gyv. Tinley Park, IL, posūnis RichardStončius, marti 
Margaret, gyv. Carbondale, IL, podukra Nijolė Vostal, gyv. 
Hinsdale, IL, anūkė Rozlyn Wahlen; JAV-bėse brolis Jurgis 
Usvaltas ir seserys — Madza Kiršonienė, Elizabeth Meyer; 
Kanadoje broliai — Andrius Usvaltas, Juozas Usvaltas, 
seserys — Ema Sturmanienė, Eva Jankauskienė ir Halina 
Juknienė; Vokietijoje sesuo Anna Slefendofas.

Priklausė Carpenters Union, local #1027, Medžiotojų ir 
meškeriotojų klubui, St. Petersburg lietuvių klubui, Lietu
vių Evangelikų Liuteronų bažnyčiai.

Laidotuvės buvo privačios iš Beach Memorial koplyčios, 
St. Petersburg Beach, FL spalio 10 d.

Nuliūdę: žmona, dukterys, žentai, posūnis, podukra, 
anūkė, broliai ir seserys.

A.tA.
JOSEPHINE PALUTSIS 

Davidonytė
Gyveno Chicagoje.
Mirė 1995 m. spalio 10 d., sulaukusi 81 metų.
Gimė Ogelsby, IL.
Nuliūdęs liko: brolis Charles Davidonis.
Priklausė Darius-Girėnas American Legion, #271.
Velionė pašarvota ketvirtadienį, spalio 12 d. nuo 3 iki 9 

v.v. Frank Becvar laidojimo namuose, 6541 S. Kedzie Avė., 
Chicago.

Laidotuvės įvyks penktadienį, spalio 13 d. Iš laidojimo 
namų 10 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10:30 vai. ryto šv. 
Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdęs brolis.

Laidotuvių direkt. S. C. Lack ir Sūnūs. Tel. 312 434 1700.

A.tA.
ANNA R. PAULIK 

Pikturnaitė
Gyveno Chicagoje, Back of the Yards apylinkėje.
Mirė 1995 m. spalio 2 d., 6:05 vai. p.p. sulaukusi 71 metų 
Nuliūdę liko: vyras George A. Paulik, Sr., sūnus George

A., Jr., marti Janice, gyvena Marietta, GA; dukterys; Jean 
nine, žentas Michael Venezia, Ann Rita, žentas John Horan, 
gyvena Fairfield, OH, Regina, žentas Timothy Bonner, gyvena 
Paducah, KY; septyni anūkai; seserys: Martha su vyru John 
Šerauskas, Rose George, Jeannine su vyru Joseph Kraujalis; 
broliai: Peter Pikturna, Richard su žmona Jacųueline Piktur 
na; daug dukterėčių ir sūnėnų.

Velionė buvo sesuo a.a. Adelės Pikturnaitės.
Velionė buvo pašarvota spalio 5 d. Blake Lamb laidojimo

. r-' namuose, 4742 W. 103 St., Oak Lavvn, IL.
Laidotuvės įvyko spalio 6 d. Iš laidojimo namų 8:45 vai.

ryto buvo atlydėta į St. Christina bažnyčią, 111 St. ir Chris 
tiana Avė., Chicago, parapijos bažnyčią, kurioje buvo auko
jamos 9:30 vai. ryto gedulingos šv. Mišios už velionės sielą. 
Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse.

Nuliūdę: vyras, sūnus, dukterys, anūkai, broliai, 
seserys ir kiti giminės.

Laidotuvių direkt. Gaidas Daimid. Tel. 312 523-0440.

Ormond Beach, FL; Irena Alan- 
tienė, Redford Tvvp., MI; Kazys 
Prismantas, Vista, CA; Adolfas 
Jonaitis, Grand Rapids, MI;

15.00 dol. Regina Isenegger, 
Alsip, IL; Albert Matule, Chica
go, IL; Juozas Gruzdąs, N. Mia- 
mi Beach, FL; Jadvyga Biskis, 
Placitas, NM; Seimą Petružis, 
Milton, MA; A. Linas, Oak 
Lavvn, IL; Alma Vilkaitė-Stoč- 
kienė, La Canada, CA; K. EI. 
Gudinskai, Hamilton, Ont., Ka
nada; Ona Šilėnienė, Euclid, 
OH;

12.00 dol. Ignas ir Elė Ban- 
džiulis, Los Angeles, CA;

10.00 dol. Petras Leipus, Oak 
Park, IL; Vincas Mamaitis, Sun- 
ny Hills, FL; Jonas Starinskas, 
Belmont, MA; Juozas Saurusai- 
tis, Baltimore, MD; Lidia Min- 
gėla, Northville, MI; Ona Su- 
mantas, Los Angeles, CA; Mari
ja Grabauskas, Chicago, IL.

Kiekviena auka prailgina 
lietuviško dienraščio, vienin
telio dar pasilikusio sveti
muose kraštuose, gyvybę. 
Dėkui!

i t
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Dainininkė Janina Adickaitė, dalyvavusi mokytojų pagerbimo meninėje pro
gramoje spalio 8 d. Pasaulio lietuvių centre. Ji savo skardžiu, lygiu ir 
patraukliu balseliu sužavėjo visus klausytojus. Janiną galėsime išgirsti ir 
„Jaunųjų talentų popietėje” spalio 22 d., 3 vai. Jaunimo centre.

Jūratė Jankauskaitė, Ha
ris Subačius, Audrė Budrytė
ir kiti pasirodys „Jaunųjų 
talentų popietėje”, sekmadienį, 
spalio 22 d.,3 vai. p.p., Jaunimo 
centre. Korp! Giedra dėkoja 
jaunimui, aukojančiam savo 
brangų laiką paremti vienintelį 
užsienio lietuvių dienraštį 
„Draugą” ir kviečia visus savo 
atsilankymu parodyti, kad įver
tiname jų pastangas. Bilietai 
gaunami „Seklyčioje”, „Drau
ge” ir po 11 vai. Mišių PLC 
Lemonte.

Vytauto Kernagio popietė 
rengiama Pasaulio lietuvių 
centre sekmadienį, spalio 22 d., 
tuoj po 11 vai. šv. Mišių Palai
mintojo Jurgio Matulaičio misi
joje. Koncertą rengia PLC ren
ginių komitetas, visus kvies
damas atvykti.

Julija Puodžiukaitienė, Wa-
terbury, CT, siųsdama „Drau
go” prenumeratos mokestį, dar 
pridėjo 115 dol. Savo laiške 
sveikina vyr. redaktorę Danutę 
Bindokienę, tarnautojus ir 
bendradarbius, be to, rašo: 
„Linkiu Dievo palaimos ištver
mingai tęsti b iškart sunkėjantį 
darbą. Remkime dienraštį 
‘Draugą’, kuris išeivijoje ir 
tėvynėje Lietuvoje yra didelis 
ramstis ir ryšys tautinės savo 
kultūros išlaikymui”. Linkė
dami gražaus rudenėlio, ta
riame ačiū už auką ir laiškutį.

Stasys Surantas, Rockford,
IL, ne pirmą kartą sušelpia
„Draugą” didesne auka, dabar, 
siųsdamas prenumeratos mo
kestį, vėl pridėjo 105 dol. Laik
raščiui daug padeda jo rėmėjų 
dosni pagalba, kaip sunkesnėse 
gyvenimo valandose išgirstas 
draugiškas žodis. Nuoširdžiai 
dėkojame už dovaną.

x Dail. Zitą Sodeikienę, spe
cialiai atvykusią iš Ohio, bus 
proga susitikti jos darbų paro
dos atidaryme rytoj, penkta
dienį, spalio 13 d., 7:30 v.v., 
Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje.

(sk)
x Lietuvos Dukterys malo

niai kviečia į jų rengiamą 
rudens balių, kuris įvyks spalio 
14 d., šeštd., 7 v.v. Jaunimo 
centre. Bus įdomi programa, du 
gilūs „laimės šulinėliai”, p. O. 
Norvilienės puiki vakarienė, A. 
Stelmoko muzika šokiams. Bi
lietai draugijos nameliuose, 
2736 W. 71 St., 10 v.r. iki 2 
v.p.p. arba tel. 312-926-3211. 
Prašome atnešti fantų loterijai.

(ak)
x Chicagos Amerikos Lie

tuvių Tarybos ir valdybos po
sėdis įvyks spalio 13 d., penkta
dienį, 6 v.v. ALT’o raštinėje, 
Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejaus patalpose. Nariai 
kviečiami gausiai dalyvauti, 
nes reikia aptarti daug svarbių 
reikalų.

(sk)

Lietuvių fondo rengiamame 
pokylyje, kaip kasmet, taip ir 
šiais metais, laukiama gausiai 
atsilankant jaunimo. Pokylio 
metu studentams bus įteiktos 
stipendijos, kurias paskyrė LF 
Pelno skirstymo komisija, vado
vaujama adv. Dainos Kojelytės. 
Kaip žinia, pokylis yra ren
giamas šeštadienį, spalio mėn. 
21 d. PL centre.Lemonte. Lietu
vių fondas kviečia kuo gausiau 
dalyvauti metiniame pokylyje ir 
jaunatviškoje nuotaikoje 
visiems smagiai pasilinksminti. 
Lietuvių fondas yra lietuvybės 
stiprinimo aruodas!

Solistas Julius Savrimas
Lietuvių operos gretose dai
nuoja nuo pat jos įsisteigimo 
1956 metais, tai bus jo sukaktu
vinis 40-sis sezonas. Metinio 
pokylio metu šeštadienį, lapkri
čio 11d., Jaunimo centre, Julius 
Savrimas su Operos choru 
dainuos solo partiją smagioje 
skambioje Luigi Denza dainoje 
„Funiculli, Funiculla”. Atvykę 
į pokylį, svečiai girdės ir dau
giau skambių bei melodingų 
dainų.

Jaunas amžiumi, bet suaugęs talentu — tai smuikininkas Valdas Vasaitis, 
puikiai pasirodęs mokytojų pagerbimo renginyje spalio 8 d. PLC. Šį ypatingo 
talento smuikininką girdėsime „Jaunųjų talentų popietėje”, rengiamoje Korp! 
Giedra, sekmadienį, spalio 22 d. Jaunimo centre. Pelnas skiriamas „Draugui”.

x Lithuanian Mercy Lift
nuoširdžiai dėkoja Lithuanian 
Citizen’s Society of Western 
Pensylvania ir jos pirmininkui 
Vito A. Yučiui už $1,000 auką, 
o taip pat ir už nupirkimą 49 di
džiosios loterijos bilietų.

(sk)
x TRANSPAK praneša: 

„Seniausioji Lietuvos eksporto 
prekė buvo vaškas, garsus tiek 
Rytų, tiek Vakarų rinkose. Be 
to, dar labai daug buvo ekspor
tuojama kailių; pelninga eks
porto prekė buvo ir medis. Siun
tiniai ir komercinės siuntos į 
Lietuvą. Maisto siuntiniai. 
TRANSPAK, 2638 W. 69 St., 
Chicago, IL, tel. 312-436-7772.

(sk)
x NAMAMS PIRKTI PA

SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. Kreipkitės
į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road - Tel. 

X312) 847-7747.
(sk)

Aldona Palukaitienė apy
linkės atstovo Virgil E. Jonės 
pakviesta dirbti kartu su Ernes- 
tine Brown, atsakant įvairius 
gyventojų paklausimus dėl nau
jų nuosavybės mokesčių, ypač jų 
pakėlimo (kaip rodo neseniai at
siųstos mokesčių sąskaitos). 
Pradedant spalio 16 d. (pirma
dienį), kasdien tarp 2 ir 6 vai. 

p.p., A. Palukaitienę galima 
pasiekti atstovo Virgil Jonės 
įstaigoje, 2358 W. 63rd St., 
Chicago, IL 60636, tel. (312) 
776-6711. Marąuette Parko apy
linkės lietuviai, turintys 
klausimų dėl nuosavybės mo
kesčių pakėlimo, raginami 
pasinaudoti šia paslauga.

Lietuvos vyčių 112 kuopos
susirinkimas bus antradienį, 
spalio 17 d., 7:30 vai. vak., Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
salėje. Susirinkime kalbės 
svečias kun. Anthony Markus iš 
Holy Redeemer parapijos. Jis 
papasakos apie Pažaislio Dievo 
Motiną ir jos garbinimo šioje 
vietovėje istoriją, taip pat apie 
rožančiaus reikšmę. Visi kuopos 
nariai kviečiami dalyvauti susi
rinkime. Bus ir vaišės.

Operos valdyba prašo visus, 
kurie dar nesugrąžino laimin
gųjų bilietų šakneles, jas jau 
dabar išsiųsti, nes laimingųjų 
bilietų traukimas hus lapkričio 
11d. Operos baliaus metu Jau
nimo centre. Visas pelnas ski
riamas Banaičio „Jūratė ir Kas
tytis” operos išlaidoms suma
žinti. Laimingieji bilietai 
traukiami 11:30 vai. naktį ir 
jiems ištraukti yra pakviečiami 
salėje dalyvaują svečiai.

John J. Ketarkus (Ketu
rakis) mirė Racine, WI, sulau- 

* kęs 78 metų amžiaus. Gimęs 
vakarų Virginijos valstijoje. 
Velionis daug metų prie savo 
sodybos iškeldavo Lietuvos 
vėliavą, priklausė Šv. Kazimie
ro parapijai. Po gedulingų 
pamaldų šios parapijos bažny
čioje, gausus būrys giminių ir 
pažįstamų palydėjo Jono kūną 
į Šv. Kryžiaus katalikų kapines, 
Racine, WI, kur palaidoti ir kiti
jo šeimos mirusieji.

x Ponią Vandą ir kolegą 
Vaclovą Mažeikas 30 metų 
vedybinio jubiliejaus proga svei
kina Juozas Graužinis ir lin
ki geros sveikatos ir sulaukti 
auksinio jubiliejaus. Pagerb
damas jubiliatus, aukoja $50 
„Lietuvos našlaičių globos” 
komitetui.

(sk)
x JAV LB Philadelphia

apylinkė globoja vieną našlaitį 
— Sauliuką — Lietuvoje. Per 
Carl Kazlauską, apylinkės iždi
ninką, atsiuntė kitų metų naš
laičio globos mokestį $150. 
Dėkojame! „Lietuvos
našlaičių globos” komitetas.

(sk)

x American Lithuanian 
Club, VVhiting, NJ per Lillian 
Rosant, atsiuntė $150 — vieno , 
našlaičio globos metinį mokes
tį. Dėkojame! „Lietuvos 
našlaičių globos” komitetas, 
2711 W. 71 St., Chicago, IL 
60629.

(sk)

Dr. Dalia Kučėnienė spalio 
20 d., penktadienį, 6:30 vai. 
vak., Ateitininkų namų vaka
ronėje kalbės apie partizaninių 
kovų herojus, ypač paminės le- 
gendarinį „Miško brolių” gene
rolą Vėtrą. Visuomenė kvie
čiama gausiai dalyvauti.

Amžinos atminties ilgame
čiam Lietuvos generaliniam 
konsului Čikagoje Petrui 
Daužvardžiui šių metų lapkričio 
16 d. sueis 100 metų nuo gimi
mo. Amerikos Lietuvių taryba 
tuo reikalu spalio 5 d. sukvietė 
pasitarimą ir sudarė komitetą, 
dalyvaujant Lietuvos garbės 
konsului Vaclovui Kleizai. 
Nutarta dr. Petro Daužvardžio 
sukaktį paminėti lapkričio 12 
d., 3 vai. p.p., Balzeko muziejaus 
„Gintaro” salėje. Komitetui 
pirmininkauja ALTo valdybos 
vicepirmininkė ir Vyčių centro 
valdybos pirmininkė Evelyna 
Oželienė. Kiti komiteto nariai 
yra: Stanley Balzekas, Algirdas 
Brazis, Petras Buchas, Zuzana 
Juškevičienė, Marija Kriaučiū
nienė, Grožvydas Lazauskas, 
Matilda Marcinkienė, Ieva Pau
lauskienė, Pranas Povilaitis, 
Vytautas Radžius, Antanina 
Repšienė ir Birutė Vindašienė.

SVEIKATOS DOVANA

Lithuanian Mercy Lift lėšų 
telkimo pastangos pačiame 
įkarštyje. Kaip daugelis mūsų 
draugų pastebėjo, šiais metais 
laimėjimų bilietai buvo išsiųs
ti jau birželio mėn. Vyto Lau
raičio, American Travel Service 
ir SAS Airline dėka mes turime 
ypač gerų laimėjimų: du bilietai 
į Lietuvą per Kopenhagą, taip 
pat 1,000, dol., 500 dol., 250 dol., 
150 dol., 100 dol. pinigais. 
Laimingieji bilietai bus 
traukiami lapkričio 4 d. per 
„Sveikatos dovanos” pokylį, 
kuris turėtų būti ilgai at
mintinas įvykis.

Šiais metais lėšų telkimo 
komitetas: Marytė Nemickienė 
— pirm., Lidija Ringienė, Regi
na Griškienė ir Asta Razmienė, 
rengia „Sveikatos dovanos” 
pokylį Cafe Brauer salėje, kuri 
yra puikiame Lincoln Parke, 
pačioje Čikagos širdyje.

Apsupta gražaus Lincoln 
Parko, Cafe Brauer yra įspūdin
gas stepių stiliaus paviljonas, 
žvelgiantis į medžiais apsuptus 
parko tvenkinius. Daugelyje 
atvejų ši vieta skirta forma
liems įvykiams, bet šį kartą vis
kas bus pakeista į romantišką 
Amerikos pietvakarių stiliaus 
puotos salę, papuoštą rudens ir 
dykumų spalvomis.

Šių metų pokylio pelnas bus 
panaudotas kovos prieš džiovą 
Lietuvoje parėmimui. Džiova 
Lietuvoje yra pasiekusi epi
demijos lygį, o vaistai šios 
užkrečiamos ir dažnai mirtinos 
ligos išgydymui yra brangūs ir 
jų labai mažai, kas sudaro rimtą 
viešos sveikatos problemą.

Mes laukiame visų Lithua
nian Mercy Lift ištikimų rėmėjų 
ir naujų draugų lapkričio 4 d. 
Kiekvieno asmens pagalba bus 
labai įvertinta. Šio pokylio daly
viai gaus dvigubą pasiten
kinimą. Jie praleis žavingą 
vakarą ir tuo pačiu prisidės prie 
gyvybių išsaugojimo Lietuvoje.

Marytė Nemickienė ir 
Lidija Ringienė

x Lietuvių Fondui vajaus 
proga aukojo: po $500 dr. Algi
mantas Kelertas, dr. Juozas Pli- 
kaitis, $200 Stasys ir Elena 
Barai, po $100 Algirdas ir 
Ramutė Česnavičiai, Stasys ir 
Sofija Džiugai, dr. Albert J. 
Gasis, Alfonsas Gudauskas, 
Domas Misiulis ir Petras Vilin- 
skas. Nuoširdžiai dėkojame ir 
prašome aukas siųsti ir įsigyti 
bilietus spalio 21 d. pokyliui 
LF būstinėje, 14911—127th St., 
Lemont, IL 60439, tel. (708) 
257-1616.

(sk)

Mokytojų pagerbimo šventėje programos dalyviai Pasaulio lietuvių centre spalio 8 d. Iš kairės: 
Valdas Vasaitis, muz. Alvydas Vasaitis, Sigutė Vasaitytė, Aurytė Sušinskaitė, Galina Rupeikienė, 
Janina Adickaitė ir Danutė Bindokienė.

BALFO VAJUI 

PRASIDEDANT

Kai 1940 m. birželio 15 d. 
Sovietų Sąjunga okupavo 
Lietuvą, Amerikos patriotai 
lietuviai, sužinoję šį žiaurų 
įvykį, susirūpino ir griebėsi 
priemonių kaip nors gelbėti 
padėtį. Praslinkus vos porai 
mėnesių, t.y. rugpjūčio mėn., 
jau turėjo sudarę „Komitetą 
Lietuvai gelbėti”, kurį vėliau 
pavadino Amerikos Lietuvių 
Taryba — trumpai ALTas. 
ALTas per 4 metus vykdė poli
tinį ir kartu šalpos darbą. Komi
tetas pamatė, kad yra per sunku 
vienai organizacijai apimti abi 
sritis: ir politinę, ir šalpos. Todėl 
nereikėjo ilgai laukti, ir 1944 m. 
rugpjūčio mėn. įsteigė tik šalpai 
organizaciją, kurią pavadino 
Bendras Amerikos Lietuvių 
Šalpos Fondas — trumpai — 
BALFas. Ir nuo tada ši šalpos 
organizacija dar tebeveikia. 
BALFas per 51 metus yra 
atlikęs labai didelį vaidmenį 
šalpos srityje. Okupacijos 
laikais nelegaliais keliais 
pasiekė ne vieną politinį kalinį 
bei tremtinį. Štai ką pasakė 
prieš 5 metus Detroite BALFo 
direktorių suvažiavime vaka
rienės metu programą atlikusi 
Nijolė Ambrozaitytė, 9 metus su 
tėvais išbuvusi Sibire: „Jeigu ne 
BALFas, tai mūsų šeima ne
būtų išlikusi gyva. Tik jis iš
gelbėjo mus. Esame labai 
dėkingi”. Ne vien ji, bet dau
gelis, atvykusių į šį kraštą 
buvusių tremtinių ar politinių 
kalinių tą patvirtina. Sako: 
„Gaudavom siuntinį, bet 
nežinojom nuo ko”. Tik vėliau 
sužinojo. Yra sakoma: „Aukso 
yla ir per mūrą lenda”. Tas 
taikoma ir siuntinių siuntimui 
į Gulagų darbo stovyklas.

Lietuvai 1990 m. atgavus 
nepriklausomybę, tikėjome jog 
daugiau BALFo nereikės, nes 
niekas neskriaus brolių 
lietuvių, dalinsis viskuo, kas ką 
turi, ir duos tam, kas neturi. 
Gaila, taip neatsitiko. Kada į 
valdžios sostą atsisėdo ne tie, 
kurie norėjo lygybės ir dalintis 
su visais, bet tie, kurie visko 
turėjo, o niekam nieko nedavė. 
Štai ir pasidarė didžiausia pro
blema. Visi džiaugėmės ir 
tėvynėje, ir išeivijoje, kad 
Lietuva laisva. Bet vien to 
džiaugsmo neužtenka, reikia ir 
materialinės paramos. Žmonės 
tėvynėje, iš niekur negaudami 
šios paramos, dar labiau pradėjo 
tiesti savo rankeles į išeivijos 
šalpos organizacijas, o ypač 
BALFą.

Taigi, BALFo darbas nesuma
žėjo, bet padidėjo. O tos tie
siamos rankelės — tai mūsų 
politinių kalinių, tremtinių,

Dar kartą primename mūsų
bendradarbiams, kad, rašydami 
korespondencijas ar siųsdami 
nuotraukas, pasitikrintumėte 
pavardes, datas, faktus. Štai ir 
šį kartą paraše po nuotrauka, iš
spausdinta spalio 10 d., psl. 5, 
yra kelios klaidos. Nuotrauka iš 
Antano ir Marijos Rudžių 
vedybų sukaktuvių šventės, 
fotografuota ne Pranės, o Re
ginos Patlabienės; II eil. iš 
kairės yra ne Jonas, o Juozas 
Majauskas; vietoje Marytės 
Dambrauskienės turi būti Ma
rytė Majausldenė.

likusių gyvų partizanų našlai
čių vaikučių be tėvų, invalidų, 
daugiavaikių šeimų ir 1.1. 
BALFo visuose skyriuose 
yra vykdomas piniginis va
jus visą spalio mėnesį. Jau 
darbštieji BALFo darbuotojai 
pradės lankyti lietuvių namus, 
prašydami aukų vargstantiems, 
rankas tiesiantiems broliams ir 
sesėms lietuviams. Būkite gera
širdžiai ir dabar, kaip buvote 
daugelį metų. Neišleiskite aukų 
rinkėjo tuščiomis rankomis, 
dalinkimės su vargstančiais, 
kuo galime. BALFo vadovybė 
visų šelpiamųjų vardu nuošir
džiai iš anksto taria ačiū! „Spa
lio mėnuo — BALFo mėnuo”.

Ant. Repšienė
DAINŲ POPIETĖ 
„SEKLYČIOJE”

Mūsų vyresnieji gausiai susi
rinko į „Seklyčią” rugsėjo 27 d., 
į savo trečiadienio popietę. Pro
gramų vadovė Elena Sirutienė 
jau stovėjo prie mikrofono ir 
sveikino visų mėgstamą dainų 
pravedėją muz. Faustą Strolią. 
Ji kartu reiškė jam padėką už 
dešimtį metų ateinantį „Sekly
čion” padainuoti su vyresniai-. 
siais. Kartu ji pranešė, kad 
susilaukėme 3 svečių iš sau
gumo organizacijos (security).

Mūsų dirigentas pateikė 
dainų tekstus visiems pasi
dalyti. Po to iškėlė didžiulę 
knygą ir pareiškė, kad tai esąs 
gautas iš Lietuvos surinktų 
dainų tomas. Be to, jis priminė, 
kad čia esama jo tėvelio, muz. 
Juozo Strolios, surinktų dainų, 
kurių keletą jis atnešė ir mums 
padainuoti.

Programą pradėjom su popu
liaria daina „Žemėj Lietuvos 
ąžuolai žaliuos”. Antroji dainelė 
buvo „Pavasarėlis”, o trečioji J. 
Strolios užrašyta Žemaitijoj 
visai negirdėta „Vai tėngos... 
(Vai tingus”) žemaičių tarme. 
Paskui dar traukėme jau žino
mesnes daineles: „Šalta žiemu
žė”, „Saulelė tekėjo”, „Tris 
dienas” ir tą graudžią dainelę 
„Vežė mane iš namų” ir daug 
kitų, kol išdainavome 18 dainų.

Mums dar nenusibodo, nes 
mūsų vadovas vis įterpdavo 
kokį linksmesnį komentarą ir 
visiems pataisydavo ūpą. Gal 
būtume dar dainavę, bet 
programų vadovė pranešė, kad

Lithuanian Mercy Lift laimėjimų premijos aukotojas Vytas Lauraitis savo 
darbo įstaigoje „American Travel Service” su LML vajaus pirm. Maryte 
Nemickiene (kairėje) ir Lidija Ringiene.

svečiai iš Marąuette Parko secu
rity įstaigos nori mus pain
formuoti apie padėtį.

Kalbėtojų pranešimus lietu
viškai vertė Birutė Jasaitienė. 
Pagrindinė mintis: kad išlaikyti 
apylinkės saugumą, turi prisi
dėti visi gyventojai, jei pastebi 
ką įtartino. Pavojingiausi esą 
narkotikų vartotojai, jų reikia 
pasisaugoti. Po to buvo užduo
ta ir keletas klausimų, į kuriuos 
jie mandagiai atsakinėjo. Pasi
baigus klausimams, tuoj šeimi
ninkės ėmė nešti valgius ir ka
vą, o Onutė Lukienė visus ap
rūpino laimėjimų bilietais, nes 
stalas buvo apkrautas įvairiau
siais fantais. Užvalgius pra
sidėjo įdomus laimėjimų 
traukimas, kuris užsitęsė 
beveik valandą laiko. Buvo lai
mingųjų, ištraukusių po 2 ar 
daugiau laimikius, o dauguma 
pergyveno nusivylimą, kad 
„laimužė” juos aplenkė.

Mūsų vadovė E. Sirutienė at
sisveikindama kvietė visus ir 
vėl susitikti ateinantį trečia
dienį.

Apol. P. Bagdonas

Gen. T. Daukanto Jūrų šau
lių kuopos tradicinis rudeninis 
pasilinksminimas rengiamas 
spalio 14 d., šeštadienį, Šaulių 
namuose. Svečiai bus vaišinami 
šaltais užkandžiais, šilta vaka
riene, kavute, pyragais, veiks 
baras. Taip pat bus gausus 
vertingomis dovanomis laimės 
šulinys. Šokiams gros smagi 
muzika. Pradžia 7 vai. vak. 
Kviečiami šauliai su svečiais, 
šauliškos veiklos rėmėjai ir, 
norintieji šauliškoje dvasioje 
pasilinksminti, visi tautiečiai.

Ar visuomet norėjote įsi
jungti į „Draugo” skaitytojų 
šeimą, bet prenumeratos kaina 
buvo „neįkandama”? Dabar 
gera proga pasinaudoti, per il
gai nedelsiant, nes toks papi- 
ginimas taikomas tik pirmajam 
100 naujų „Draugo” skaitytojų. 
Prenumeratos kaina sumažėjo 
dėl to, kad JAV LB Kultūros 
taryba prie kiekvienos pre
numeratos prideda 20 dol., o 
„Draugo” administracija ta pro
ga numuša dar 20 dol. Kultūros 
taryba yra dėkinga Lietuvių 
fondui, kuris skyrė pinigų 
lietuviškos spaudos paramai.
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