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Seimas leido suimti 
kyšininkavimu įtariamus 

teisėjus 
Vilnius, spalio 8 d. (BNS) -

Seimas antradienį leido pa
traukti baudžiamojon atsako
mybėn du kyšininkavimu įta
riamus Kauno miesto apylinkės 
teisėjus. 

Prokuratūrai leista paskirti 
teisėjams Jurgiui Kaušiniui ir 
Tomui Kaminskui kardomąją 
priemonę — suėmimą. Tokį 
nutarimą Seimas priėmė var
diniu balsavimu vienbalsiai — 
už jį balsavo visi 127 posėdyje 
dalyvavę parlamentarai. 

Kauno teisėjai su įkalčiais 
buvo sulaikyti rugsėjo 25 d. 
Pinigų perdavimas jiems buvo 
užfiksuotas vaizdo ir garso 
įrašais bei liudytojų parody
mais, įtariama, jog tai buvo 
kyšis už švelnesnį nuosprendį. 

Leidimo panaikinti Konstitu
cijos ginamą teisėjų neliečia
mumą Seimo prašė Generalinė 
prokuratūra. Sprendimą dėl J. 
Kaulinio ir T. Kaminsko ketin
ta priimti dar praėjusį trečia
dienį, tačiau tada parlamenta
rai nesugebėjo susirinkti į 
specialiai tam sušauktą posėdį. 
Po aštrios kritikos spaudoje dėl 
tuščių deklaracijų apie kovą su 
korupcija šį sykį į posėdį neatėjo 
tik 8 parlamentarai. Panašus 
Seimo narių lankomumas buvo 
užfiksuotas tik keičiant Konsti
tuciją. 

Šios kadencijos Seimas vieną 
kartą jau anksčiau yra davęs 

leidimą suimti Klaipėdos apy
linkės teismo teisėją. Vieną 
kartą savo konstitucine galia 
yra pasinaudojęs prezidentas 
Algirdas Brazauskas, leidęs 
suimti Marijampolės rajono 
apylinkės teismo teisėją. Abu jie 
bausmę jau atliko. 

Seimas pateikė 
referendumui dar 

vieną konstitucijos 
pataisą 

Vilnius, spalio 9 d. (BNS) -
Trečiadienį Seimas nutarė su
rengti dar vieną referendumą, 
kuris įvyks lapkričio 10-ąją, 
drauge su antruoju Seimo rin
kimų ratu. 39-iais LDDP frakci
jos narių balsais, smarkiai pro
testuojant svarstyme negausiai 
dalyvavusiai opozicijai, nutarta 
pateikti referendumui konsti
tucijos 47-ojo straipsnio pa
pildymą. 

Lietuvos piliečiai turės bal-
, suoti, ar Lietuvos Respublikos 

juridinio asmens teises turintys 
asmenys įstatymų nustatyta 
tvarka ir sąlygomis gali įsigyti 
nuosavybėn žemės ūkio paskir
ties žemę. 

Opozicija dėl šios iniciatyvos 
kritikuoja LDDP, teigdama, 
kad „agrarininkai" nori sukurti 
sąlygas bendrovėms nuosavybės 
teise įgyti žemės. 

Mykolas Burokevičius gali 
būti nuteistas mirties bausme 

Vilnius, spalio 8 d. (AP BNS) 
— Buvęs Lietuvos komunistų 
vadovas Mykolas Burokevičius, 
kuris trečiadienį Vilniuje bus 
teisiamas dėl 1991 metų sausio 
žudynių, visą kaltę verčia 
tuometiniams sovietų preziden
tui Michail Gorbačiov ir Lie
tuvos vadovui Vytautui Lands
bergiui. 

„Manau, kad šiedu žmonės 
buvo kalti, Gorbačiov ir Land
sbergis. Jų santykiai buvo tokie 
blogi, kad nė vienas nesutiko 
dėl kompromiso, reikalingo 
įtampai pašalinti", sakė M. 
Burokevičius „Associated Press" 
televizijai. Sis interviu praėjusį 
penktadienį buvo įrašytas Lu
kiškių kalėjime, kur M. Buro
kevičius praleido beveik trejus 

Prezidentas siūlo 
Seimui skubiai 

sutvarkyti 
diplomatinį korpusą 

Vilnius, spalio 9 d. (BNS) -
Prezidentas Algirdas Brazaus
kas trečiadienį pasirašė du dek
retus, kuriais siūlo Seimui sku
bos tvarka svarstyti diploma
tinės tarnybos įstatymą ir pat
virtinti valstybės sekretoriaus 
pareigas. 

Prezidentas įpareigojo užsie
nio reikalų ministerijos (URM) 
sekretorių Albiną Janušką pa
teikti Seimui diplomatinės tar
nybos įstatymo projektą ir vy
riausybės įstatymo papildymo 
projektą, kuriuo būtų įvestos 
valstybės sekretoriaus, adminis
truosiančio diplomatinį korpu
są, pareigos. 

Lietuva iki šiol neturi diplo
matinę tarnybą reglamentuo
jančio įstatymo ir dėl to URM 
neretai kyla keblumų organi
zuojant ambasadų užsienyje 
darbą. 

metus, kaltinamas bendrinin
kavimu perversmo bandyme. 

Pasak M. Burokevičiaus, kal
tintojai ignoruoja dokumentus, 
rodančius, kad LKP vadovai ne
kontroliavo Lietuvoje buvusios 
kariuomenės. V. Landsbergis ir 
jo padėjėjai kalti tuo, kad „iš
provokavo sovietų kariuome
nę... , kuri neturėjo ketinimo 
panaudoti ginklus prieš civilius 
gyventojus, susirinkusius prie 
TV centro", teigė M. Buroke
vičius. 

Pasak jo, „dokumentai įrodo, 
kad šaudoma buvo iš abiejų 
pusių, bet dabar prokuratūra 
vengia šio klausimo ir falsifi
kuoja medžiagas bei kaltina tik 
vieną pusę". „Aš laikau save 
nekaltu. Komunistų partija 
1991-ųjų įvykiuose nedalyvavo. 
Mes buvome už nepriklausomą, 
socialistinę Lietuvos valstybę 
Sovietų Sąjungos viduje", sakė 
M. Burokevičius. 

Jis kaltino V. Landsbergį ir 
dabartinį prezidentą Algirdą 
Brazauską siekiu paversti Lie
tuvą „buržuazine" Europos 
Bendrijos šalimi. „Jie taip pat 
atima iš Lietuvos kai kurias jos, 
kaip valstybės, funkcijas, bet 
niekas nelaiko jų nusikaltėliais, 
kurie išduoda Lietuvą", sakė M. 
Burokevičius. 

Buvęs komunistų vadovas 
kaltinamas, kad suvaidino 
vieną svarbiausių vaidmenų 
Sausio 13-osios žudynėse 
sovietų kariams puolant televi
zijos bokštą, žuvo 13 žmonių ir 
buvo daug sužeistųjų. 

Pasak žinių agentūros AP, 
pasipiktinimas šiuo puolimu tik 
suaktyvino Lietuvos nepriklau
somybės siekį. Tais pačiais 
metais nepriklausomybė at
gauta, yrant Sovietų Sąjungai. 
Lietuvoje uždraudus komunistų 
partiją, M. Burokevičius pabėgo 
į Rusiją. Vilnius pakartotinai, 

Lithuanian Mercy Lift organizacijos vadovas Jurgis Landraitis JAV prezidento žmonos Hillary 
Rodham Clinton kvietimu lankėsi Baltuosiuose rūmuose, kur turėjo progą asmeniškai su ja 
pasišnekėti. J. Lendraitis, pakvietęs prezidento žmona aplankyti Lietuva, paprašė jos pagalbos, 
organizuojant JAV ir Lietuvos ligoniniu bendradarbiavimą. Pastaraisiais metais H.R. Clinton 
buvo tokio bendradarbiavimo pradininkė tarp JAV, Latvijos ir Estuos. 

Nuotr.: LML vadovo Jurgio I>endrai£io ir JAV prezidento žmonos Hillary R. Clinton susitikimo 
akimirka. 

JAV gynybos sekretorius: 
Baltijos šalys tinkamos NATO 

Vilnius, spalio 9 d. (BNS) -
Jungtinių Valstijų gynybos sek
retoriaus patvirtinta parama 
dėl Baltijos šalių narystės 
NATO sustiprino Lietuvos pozi
cijas, pareiškė Lietuvos krašto 
apsaugos ministras Linas Lin
kevičius. 

Antradienį jis gavo William 
Perry laišką, kuriame, be kita 
ko, teigiama, kad Baltijos šalys 
yra potencialios Šiaurės Atlan
to sąjungos narės. „Tai poli
tiškai labai brangi frazė, ir, jos 
įsikibus, reikia dirbti toliau", 
interviu BNS sakė L. Linkevi
čius. 

Laiške gynybos sekretorius 
teigia, kad buvo neteisingai in
terpretuotos jo pastabos apie 
Baltijos šalių pasirengimą tapti 
NATO nariais. W. Perry pasisa
kymas saugumo seminare Nor
vegijoje praėjusį mėnesį prak
tiškai patvirtino spėliones, kad 
Baltijos šalys nebus įtrauktos į 
pirmąjį NATO plėtros etapą ir 
sustiprino baltų nuogąstavi
mus, kad jie ilgam liks už 
„sąjungos borto". 

Tačiau, kaip rašo W. Perry, 
„Jungtinės Valstijos yra tvirtai 
įsipareigojusios remti Baltijos 
šalių nepriklausomybę ir saugu
mą bei padėti joms įsijungti į 
Europos ir transatlantines ins
titucijas, įskaitant NATO". W. 
Perry nuomone, Baltijos šalys 

dar nepasirengusios tapti 
NATO narėmis, bet tai anaiptol 
nereiškia, kad jos tokiomis ne
taps. 

„Jungtinės Valstijos ir kiti 
Baltijos šalių draugai turi 
drauge skubinti tą dieną, kai jos 
taps tinkamos narystei", rašo 
W. Perry, žadėdamas tęsti para
mą Baltijos tautoms ir gink

luotosioms pajėgoms pasiruošti 
prisiimti NATO narystės įsipa
reigojimus. Jis siūlo tęsti 
dialogą apie „pagirtiną" Balti
jos šalių pažangą ir kaip toliau 
judėti link NATO narystės. 

Šiuo tikslu lapkritį numa
tytas eilinis JAV ir Lietuvos 
gynybos ministerijų darbo 
grupių susitikimas, kuriame 
bus tariamasi, kaip vystyti 
pastangas, siekiant Baltijos 
šalių narystės sąjungoje. 

P. Gylys susitiko su JAV 
valdžios pareigūnais 

Vašingtonas, spalio 8 d. (LR 
ambasados spaudos sk.) — Lie
tuvos užsienio reikalų ministras 
Povilas Gylys Vašingtone susi
tiko su laikinai einančiu JAV 
Valstybės sekretoriaus pareigas 
Strobe Talbott bei kitais JAV 
valdžios pareigūnais. 

Pokalbyje P. Gylys ir S. 
Talbott pasikeitė nuomonėmis 
aktualiais abiems pusėms klau
simais, pagrindinį dėmesį skir
dami saugumo problematikai. 
Gylys akcentavo keletą sau
gumo aspektų, taip pat visuo
menės nusistatymą jų atžvilgiu. 
Jis pažymėjo, kad Lietuva ir 
toliau pageidautų išlaikyti 
vienodą statusą su kitomis Vi
durio Europos valstybėmis 
įsijungiant į Europos Sąjungą ir 
NATO. Dėl tos priežasties, jo 
manymu, dalinis NATO plėti-

Lietuvos prezidentas 
pasipiktino JT pranešimu 

Vilnius, spalio 7 d. (Elta) -
Algirdas Brazauskas pareiškė 
esąs nustebintas Jungtinių Tau
tų parengtu kasmetiniu prane
šimu apie žmogaus socialinę rai
dą Lietuvoje. Pasak prezidento, 
jį pritrenkė pranešime tenden
cingai išdėstyti duomenys apie 
Lietuvą. 

„Keista, kad beveik visuose 
pranešimo skyriuose yra neigia
mai atsiliepiama apie socialinę 
raidą Lietuvoje. Dažnai patei
kiami tik vienpusiški ar net 

bet veltui prašė jį išduoti. Galų 
gale M. Burokevičius suimtas 
1994 metais. 

Jo teismas turi prasidėti 
trečiadienį. Jeigu M. Buroke
vičius bus pripažintas kaltu 
pagal dabartinius kaltinimus, 
jam gali grėsti mirties bausmė. 

neteisingi vertinimai apie 
gyvenimą mūsų valstybėje", 
piktinosi prezidentas. 

Lietuvos vadovas atkreipė 
dėmesį į kai kuriuos punktus 
šiame pranešime. „Pavyzdžiui, 
yra rašoma, kad Lietuvoje ne
kontroliuojamas nusikalsta
mumas. Tokiais vertinimais 
nubraukiama viskas, kas tei
sėsaugoje pasiekta per pasta
ruosius kelerius metus. Juk 
lygindami kriminogeninę padė
tį mūsų valstybėje ir pas kai
mynus, galime teigti, kad ji 
nėra pati blogiausia. O kovos su 
nusikalstamumu sistema egzis
tuoja ir palyginti neblogai dir
ba", tvirtino A. Brazauskas. 

Prezidentas taip pat paneigė 
pranešime pateiktus duomenis, 
esą nusikalstamumas Lietuvo
je padidėjo dėl sumažėjusių 
bausmių nusikaltėliams. 

Pasaulio naujienos 
(Remiantis DPA, Reuter, BNS INTERFAX, ITAR-TASS, 
BelaPAN žinių agentūrų pranešimais) 

mas yra nepriimtinas Lietuvai. 
Povilas Gylys priminė svar
biausias Lietuvos pozicijos 
nuostatas dėl Europos saugumo 
architektūros. 

S. Talbott užtikrino ministrą 
Gylį, kad dėmesys Baltijos vals
tybėms JAV didelis, kad dviša
liai Lietuvos ir JAV santykiai 
yra dinamiški ir produktyvūs, 
kaip niekada anksčiau. JAV 
siekia, kad Europoje nebūtų 
dirbtinų padalinimo linijų ir, 
kad Lietuva neatsidurtų jai 
nepageidaujamoje pusėje. S. 
Talbott sakė, kad Lietuva pa
darė didžiulę pažangą visose 
srityse ir todėl nusipelno būti 
Vakarų pasaulio dalimi. Jis 
užtikrino, kad po pirmosios 
patenkančiųjų į NATO vals
tybių bangos seks antroji, 
galbūt net ir trečioji. Jis 
pabrėžė, kad JAV vyriausybės 
parengtas „Baltijos veiksmų 
planas" („Baltic Action Plan") 
nėra alternatyva NATO narys
tei, o tik JAV bandymas at
sakyti į kai kuriuos Baltijos 
valstybių keliamus rūpesčius. 
Pokalbyje buvo pasikeista ir 
nuomonėmis dėl kai kurių Kali
ningrado srities problemos as
pektų. 

Susitikime taip pat dalyvavo 
LR ambasadorius JAV Alfonsas 
Eidintas, kiti ambasados bei 
URM pareigūnai. Vietoje numa
tyto pusvalandžio, pokalbis 
truko visą valandą. 

Po pietų užsienio reikalų mi
nistras Povilas Gylys išvyko į 
Lietuvą. 

NATO atmetė Rusijos 
pastangas susieti NATO plėti
mąsi su nauja sutartimi, kurio
je Rusija numato visus santykių 
su sąjunga aspektus, pirmadienį 
pranešė vienas NATO pareigū
nų. NATO generalinis sekreto
rius Javier Solana Rusijos 
saugumo tarybos sekretoriui 
Aleksandr Lebed pasakė, kad 
abu klausimus NATO spręs ly
giagrečiai, tačiau vienas nuo 
kito jie yra atsieti. „Ponui A. 
Lebed ir Rusijos vyriausybei pa
lankiausia visų pirma pasirašy
ti NATO ir Rusijos sutartį ar do
kumentą, ir tik po to spręsti 
apie plėtimąsi. Tačiau J. Solana 
griežtai atmetė tokį požiūrį", 
sakė sąjungos pareigūnas. Jis 
pridūrė, kad derybos su Alek
sandr Lebed buvo „labai kon
struktyvios", o Maskva turėjo 
sutikti su argumentu, kad 
NATO plėtimas yra neišvengia
mas. 

Maskva pasiryžusi apsvars
tyti Baltijos šalių prašymą su
grąžinti archyvinius dokumen
tus, susijusius su šiomis valsty
bėmis. „Jeigu Latvija, Lietuva 
ir Estija nustatyta tvarka Rusi
jai pateiks tokį prašymą, mes, 
atitinkamai pasirengę, duosime 
joms atsakymą", antradienį pa
reiškė aukštas Rusijos URM 
tarnautojas. „Jeigu, remiantis 
archyvų medžiaga, ketinama 
pradėti dar vieną raganų me
džioklę', Rusija vargu ar sutiks 
juos grąžinti. Jeigu turima gal
voje istorinė tiesa, mūsų požiū
ris gali būti kitoks", pabrėžė 
Rusijos URM tarnautojas. 

Didžiosios Britanijos minis
tras pirmininkas John Major, iš
laikydamas savo „euroskepti
ko" reputaciją, Europos Sąjun
gos valstybių vadovų susitikimo 
metu pareiškė, jog nepritars jo
kioms reformoms, kurios bus 
žalingos Didžiajai Britanijai ar 
Europos Sąjungai. John Major 
sakė, jog britai yra geri Europos 
piliečiai, remiantys prekybos 
liberalizavimą ir daug darantys 
Europos saugumo sistemai pa
laikyti. Tačiau, jo nuomone, 

Europos Sąjungos valstybės 
dabar daugiausiai dėmesio turė
tų skirti naujų narių priėmimui, 
o ne tarpusavio ryšių gilinimui. 

Tirana. Albanija tapo vie
nintele Europos šalimi, kuri su 
išlygomis ratifikavo Europos 
žmogaus teisių konvenciją. Alba
nijos užsienio reikalų ministro 
pavaduotoja Aryan Starova, 
spalio 2 d. Strasbūre pasirašiusi 
konvenciją, taip pat oficialiai 
pateikė ir jos veikimo apribo
jimus, kuriuose numatyta, jog 
buvusiems aukštiems Albanijos 
komunistų partijos pareigū
nams atimama teisė balsuoti ir 
kandidatuoti į renkamas vals
tybines pareigas. 

Po operacijos 
popiežius jaučiasi 

gerai 
Roma, spalio 8-9 d. (AP-BNS) 

— Gydytojai antradieni pašalino 
Jonui Pauliui II apendicitą, ku
ris, pasak Vatikano, buvo visų 
pastarųjų popiežiaus sveikatos 
problemų priežastis. 

„Jis neabejotinai jausis ge
riau", pareiškė vienas gydytojų. 
„Staigmenų nebuvo. Radome 
tai, ką tikėjomės rasti", pasa
kojo gydytojas radiologas Cor-
rado Colagrande. Paklaustas, ar 
operacija pasisekė, gydytojas 
atsakė: „Gydytojai buvo laim
ingi. Jiems labai patinka šis 
popiežius". Pasak jo, nerasta 
jokių požymių, kad atsinaujintų 
auglys, kuris iš Jono Pauliaus 
vidurių buvo pašalintas 1992 m. 
Anot Vatikano, auglys buvo ne
piktybinis. 

„Popiežiaus problema yra jo 
amžius", kalbėjo gydytojas apie 
76 metų Šv. Tėvą. „Po šios 
operacijos jis neabejotinai jausis 
geriau, tačiau vargu, ar jis vėl 
taps jaunas", pabrėžė C. Cola
grande. 

Popiežius trečiadienį atsisto
jo ant kojų. „Jis kalbėjo su 
mumis ir vaikščiojo" palatoje. 
„Viskas gerai", sakė Reuters 
vienas Jono Pauliaus II gydy
tojų, profesorius Luigis Ortona. 

Rusija atsidūrė ant pilietinio 
karo slenksčio 

— Seimo kancleris Neris 
Germanas antradienį oficialiai 
pradėjo dirbti prezidento pata
rėju užsienio politikos klau
simais. Prieš tai šiose pareigose 
dirbo šiuo metu Lietuvos amba 
sadorius D. Britanijoje Justas 
Paleckis. 

Maskva, spalio 9 d . (BNS)-
Rusijai gresia valstybės per
versmas ir ginkluotas pilietinio 
konflikto protrūkis, mano 
Maskvoje leidžiamo laikraščio 
„Nezavisimaja gazeta" vyriau
siasis redaktorius Vitalij Tret-
jakov. Jo nuomone, tai pa
aiškina „viešas ir žūtbūtinis 
dviejų generolų Aleksandr Leb
ed ir Aleksandr Kulikov esan
čių aukščiausiuose valstybės 
postuose, susirėmimas visiškai 
nejaudina prezidento Boris Jel-
cin, premjero Viktor Černomyr-
din ir generalinio prokuroro 
Jurij Skuratov". 

Pirmadienį vidaus reikalų mi
nistras armijos generolas Alek
sandr Kulikov viešai pareiškė, 
kad Saugumo tarybos sekreto
rius generolas leitenantas Alek
sandr Lebed Čečėnijoje naudo
josi paslaugomis asmens, įsi 
vėlusio į itin didelius grobs
tymus. Savo ruožtu, A. Lebed 
dar rugpjūčio viduryje viešai 
apkaltino A. Kulikov sužlug
džius karines priemones krizei 
Čečėnijoje įveikti. 

Vitalij Tretjakov įsitikinęs: 
jeigu tokio rango generolai kal
tina vienas kitą valstybiniais 

nusikaltimais, „bet kuris visą 
valdžią turintis atsakingas nor
malios valstybės vadovas pri
valo atleisti arba vieną ge
nerolų, arba juos abu". Laik
raščio „Nezavisimaja gazeta" 
redaktorius mano, jog „A. Kuli
kov ir A. Lebed turi stoti į 
dvikovą, jau būdami atleisti i i 
pareigų". Antraip, pažymi jis, 
Rusijos laukia „ginkluotas susi
rėmimas Maskvoje arba valsty
bės perversmas, pvz., tada, kai 
prezidentui bus daroma operaci
ja, o galbūt ir anksčiau — ta 
dingstimi, kad prezidento nebe
galima operuoti arba jis nebepa
jėgia kontroliuoti šalies". 

„Rusijos valstybė išsigimė ir 
tapo nedemokratiška, pati save 
naikinančia sistema, pavojinga 
visuomenei, visai šaliai ir ap
linkiniam pasauliui", mano 
laikraščio „Nezavisimaja gaze
ta" redaktorius. 

KALENDORIUS 

Spalio 10 d.: Pranciškus, 
Danielius, Gil vydas, Jodaugas. 

Spal io 11 d.: Germanis, 
K virinas, Valius, Zinaida. Ka
nadoje — Atminimo diena 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
DETROIT, MI 

TĘSIAMAS BALFO 
PINIGINIS V A J U S 

BALFo 76-tas skyrius, Det
roite įsteigtas 1944 m. spalio 24 
d., nenuilstamai dirba vargan 
patekusių tautiečių šelpimo 
darbą. Metinis piniginių aukų 
vajus bus vykdomas visą spalio 
mėnesį. Aukos renkamos prie 
Šv. Antano ir Dievo Apvaizdos 
parapijų bažnyčių. Skyriui 
vadovauja kun. Alfonsas Babo 
nas. 

ŠVĘSIME 
KUN. W. STANEVIČIAUS 
KUNIGYSTĖS SUKAKTĮ 

Kun. Walter J. Stanevičius 
gimė 1920 m. vasario 3 d. Det
roite. Tėveliai — Izabelė Či-
baitė, kilusi iš Vabalniko mies
telio, ir Juozas Stanevičius, 
kilęs iš Kauno. Kun. Stanevi
čius pradžios mokslus baigė Šv. 
J u r g i o l i e tuv ių parapijos 
mokykloje. 1938 m. baigė 
De t ro i to Ca tho l i c Cent ra l 
gimnaziją ir tais pačiais metais 
įstojo į Detroito Sacred Heart 
seminariją; ją baigęs, studijavo 
teologiją St. Mary seminarijoje, 
Cincinnati, Ohio, ku r 1946 m. 
spalio 27 dieną buvo įšventin
tas kunigu. 

Kun. Walter Stanevičiaus 50 
metų kunigystės sukaktuvės 
bus minimos š.m. spalio 20 d., 
10:30 vai. r. šv. Mišių metu, 
kuriose dalyvaus ir pamokslą 
psakys kun. Viktoras Kriščiū-
nevičius. 

Po Mišių vyks pagerbimo pie
tūs. Bilietai gaunami pas Regi
na Juškaitę Šv. Antano parapi
joje ir pas Vytą Petrulį Dievo 
Apvaizdos parapijoje. Visi Det
roito ir apylinkių gyventojai 
kviečiami dalyvauti šv. Mišiose 
ir pietuose, pareiškiant pagar
bą pusę šimto metų Dievo tar
nyboje išbuvusiam kunigui. 

PALAIDOTAS JULIUS 
ANTANAS KIZLAUSKAS 

Spalio 5 d. Holy Sepulchre 
kapinėse buvo palaidoti a.a. Ju
liaus Antano Kizlausko palai
kai. Velionis, sulaukęs 33 metų 
amžiaus, mirė rugsėjo 24 d. 
Washington, D.C., apylinkėje. 
Giliam nuliūdime liko tėvai, 
Liolė ir Kazys Kizlauskai, 
sesutė Regina su vyru Steve 
Thorne, sesutė J a n e , daug 
giminių, draugų ir pažįstamų. 
Velionis yra buvęs „Baltijos" 
skautų tunto narys. Laidotuvių 
apeigas atliko Šv. Antano pa
rapijos klebonas kun. Alfonsas 
Babonas. 

Atsisveikinimo kalbą pasakė 
laidotuvių direktorė Yolanda M. 
Zaparackienė. „Gabijos" ir 
„Baltijos" tun tų skautai ir 
skautės atsisveikino su savo 
broliu tradicine „Vakarine" 
giesme. 

Im 

„ŽIBURIO" MOKYKLA 
PRADĖJO MOKSLO 

METUS 
Detroi to „ Ž i b u r i o " li

tuanistinei mokyklai ateitis šį 
rudenį buvo neaiški, kadangi 
iki rugpjūčio pabaigos neturėjo
me jai vedėjo,-os Džiaugiamės 
galėdami praneštikad praėjusių 
metų buv. tėvų komiteto pirmi
ninkė Rita Kasputienė, supras
dama susidariusią padėtį, su
tiko įsipareigoti vedėjos darbui. 
Tad naujus mokslo metus galė
jome pradėti su nauja parei
ginga vedėja. 

Š.m. rugsėjo 7 d. Dievo Ap
vaizdos parapijos salėje susirin
kusiems mokiniams buvusi ve
dėja Alma Butkūnienė pristatė 
naująją vedėją. Rita Kasputienė 
labai nuoširdžiai pasveikino mo
kinius, paklausinėjo kaip jie 
praleido vasarą ir supažindino 

su šiais mokslo metais dirbsian
čiomis mokytojomis: „Žiburėlio" 
mokytoja Danute Sirgediene ir 
jos pagalbininkėmis Alma Ja-
niene, Vikte Jankute-Moss ir 
Daiva Lukasiewicz. „Liepsne
lių" (lietuviškai besimokančių
jų jaunesniųjų) mokytoja Vili
ja Idzelyte. I sk. mok. Kriste 
Zamboriene; II sk. mok. Nijole 
Lapšiene; III sk. mok. Rasa 
Karveliene; IV sk. mok. Rima 
Janu kaityte; V sk. mok. Nida 
Rolando-Katiniene, VI sk. mok. 
Virga Norkevičiene; lietuviškai 
besimokančių vyresniųjų klasės 
mok. Vida Juškiene ir jos pagal
bininkėmis Vida Bliudžiūte-Mc-
Andrew ir Audryte Navasaity-
te; Kursantų (gimnazistų) pro
gramos mokytoja Rūta Mikulio-
niene. Turime ir mokytojų, 
kurios praveda lietuvių kultū
ros pamokas: tautinių šokių 
mokytoja Lėlė Viskantienė; dai
navimo mok. Virga Šimaitytė: 
tikybos mokytojos — Aldona 
Milmantienė ir Valentina Bulo 
tienė. Susipažinę su mokyto
jomis, visi kartu pasimeldėme; 
tada visa šimtinė „Žiburio" 
mokyklos mokinių su mokyto
jomis išsiskirstė į klases pradėti 
naujus — 1996/97 mokslo me
tus. 

Aišku, ne vien mokytojos dir 
ba mokyklos gerovei. "Žiburio 
mokyklos tėvų komitetas labai 
nuoširdžiai prisideda prie mo
kyklos veiklos. Visi jaučiam jo 
paramą. Šių metų tėvų komite 
ta sudaro: pirmininkės (sesutės 
dvynės) Regina Puškorienė ir 
Kristina Zubrickienė, komiteto 
nariai — Saulius Anužis, Irena 
Gedvilienė, Kastytis Giedraitis. 
Dalia Harp, Loreta Mikeska, 
Margaret Rudienė, Lilė Strak-
šienė ir Diana Tukienė. 

Sekmadienį, rugsėjo 8 d. mi
nint Tautos šventę, „Žiburio" 
mokyklos mokiniai, pasipuošę 
tautiniais drabužiais, organi 
zuotai dalyvavo šv. Mišiose 
Dievo Apvaizdos bažnyčioje. Tą 
pačią dieną savo 90-tą gimtadie
nį šventė žymus lietuvių rašy
tojas Jurgis Jankus. Jis yra 
senelis kelių mūsų mokyklos 
mokytojų ir prosenelis šešių 
„Žiburio" mokyklos mokinių. 
Džiaugėmės kartu su juo tą 
sekmadienį būdami bažnyčioje. 
Jis yra parašęs vaikams įdomių 
pasakų. Aiškiai buvo pastebima 
jo meilė jaunimui, kai jis Mišių 
metu šypsodamasis žvelgė į 
mokinių pusę. 
Su Dievo pagalba ir entuzias

tingų mokytojų pagalba tiKi 
mės, kad „Žiburio" mokiniams 
šie mokslo metai bus malonūs 
ir naudingi, o jų tėveliai įvertins 
mokytojų rūpestingą darbą ir 
pasišventimą. r g m 

PARTIZANU IR 
TREMTINIŲ KVARTETO 

KONCERTAS 
Š.m. spalio 27 d.. 12 vai. 

dieną, Dievo Apvaizdos parapi
jos salėje Southfield, MI, vyks 
koncertas. Programą atliks Lie
tuvos Operos solistas, tremtinys 
Vincentas Kuprys ir vyrų kvar
tetas „Girių aidas", kurį sudaro: 
partizanas „Uosis" — Vytautas 
Balsys, vadovas; partizanas 
„Arūnas" — Antanas Lukša, 
Juozo Lukšos — Daumanto bro
lis — muzikos vadovas: trem
tinys Antanas Paulauskas — 
muzikas, Kauno Tremtinių 
choro vadovas; politinis kalinys 
— Juozas Šiukšta, Jonavos 
Tremtinių choro vadovas. 

Koncertą rengia Lietuvos 
Partizanams remti globos komi
tetas. Visas koncerto pelnas 
skiriamas partizanų šalpai. 

Visi Detroito ir apylinkių 
lietuviai kviečiami dalyvauti. 

Paremkime Lietuvoje vargs
tanč ius la isvės kovotojus. 
Bilietai — 10 dol. asmeniui. Po 
koncerto bus kava ir užkan
džiai. 

Detroito „Žiburio" lituanistinei mokyklos ! 9 : ^ 97 mokslu metų tev 
Regina Puškorienė ir Kristina Zubriskiene. 

Ilgus metu? gyvendama Far-
!'u;h-:im. d irt* vietos ligoninėje, 
kur buvo laba: vertinama. A.a 
Ednai mirus, ligoninės perso
nalas jos atminimui paaukojo 
2.000 dol. vėžio tyrimo fondui. 
Velionė, ilgametė „Drauge" 
skaitytoja, buvo labai darbšti, 
jautr i , r amaus būdo. Buvo 
pavyzdinga žmona ir gera mo
t ina , l ie tuviškoje dvasioje 
išauklėjusi savo vaikus; maloni 
kaimynė. 

Paliko nulįūdusį vyrą, sūnų, 
dukterį, dvi seseris — Oną 
Budejienę ir Vandą Šerkšnienę, 
brolį Edmundą Tunkūną. Il
sėkis Viešpat ies ramybėje, 
mieloji Edną, mes Tave ilgai 
prisiminsime. 

VASAROS SEZONO 
UŽDARYMAS 
„ P I L Ė N U O S E " 

„Švyturio" jūrų šaulių kuopos 
broliai ir sesės, jų draugai ir bi
čiuliai spalio 6 d. suvažiavo 
„Pilėnų" stovyklavietei! švęsti 
vasaros sezono uždarymą. Rude
nėlio oras buvo malonus ir sau
lėtas, visi džiaugėsi gražia gam
tos aplinka — medžiu spalvin
gumu 

Onute Seleniene ir jos talki
ninkės prigamino įvairių maisto 
gaminiu, o Stasio Butkaus šau
lių kuopos vadas Jonas Šosta-
kas ir jo talkininkai kepė ant 
anglių viščiukus. Vyko ir gau
sių laimikių traukimas, kuri 
pravedė Lidija Mingėlienė ir 
Danutė Petrauskienė. 

. .Švytur io" jū ros šaulių 
kuopos vadas Mykolas Abarius 
pasveikino visus atsilankiusius. 
Padėkojo už dovanas laimėjimu 
stalui, pinigines aukas , ir 
visiems prisidėjusiems prie šio 
renginio pas i sek imo. Visi 
džiaugėsi maloniai praleista 
popiete gamtoje sakydami va
sarėlei ..sudieu ir iki pasima
tymo ateinančiais metais". 

Regina J u š k a i t ė 

G A R D N E R , M A 

A.A. EDNOS 
VAŠKELIENĖS MIRTIES 

METINĖS 

A.a. Edna Vaškelienė buvo 

MŪSŲ MIRUSIEJI 

Šią vasarą 'Gardneryje mirė: 
John Aism'cnas. 94 m. am

žiaus, buvęs ilgametis Lietuvių 
klubo darbuotojas. 

Jonas Kacėnas, 82 metų 
amžiaus. 

Aida Vėjelytė Bazydlo mirė 
sulaukusi 82 m. amžiaus. 

Koresp. 
• 

ST. P E T E R S B U R G , F L 

SUSIRINKIME 
PAGERBĖME 

SUKAKTUVININKĄ 
KUN. DR. MATĄ ČYVĄ 

L.A.R. Katalikių Moterų s-gos 
76 kuopos neeilinis susirinki
mas š.m. balandžio 29 d. vyko 

gražiai prisiminta jos vienerių Florida Power patalpose. Susi 
metų mirties sukaktyje. Pami- rinkime dalyvavo kapelionas 
nėjimas liepos 14 d. buvo pra 
dėtas šv. Mišiomis Švenčiausios 
Širdies bažnyčioje. Mišias 
užprašė velionės draugė Anna 
Panevėžytė Morse. Po Mišių, 
aplankius Ednos kapą. arti 40 
kviestų asmenų susirinko pie
tums Lietuviu klube. Edna 
pagerbiant, ant gėlėmis ir tau
tine juosta papuošto stalo, ^reta 
kryžiaus ir žvakių stovėjo graži 
veliones nuotrauka. 

Edna Tunkūnaite buvo gimu
si Lietuvoje. Biržų mieste At
vykusi i JAV apsigyveno Gard
neryje. Čja isigijo slaugės 
profesija ir ištekėjo už Stasio 
Vaškelio. Susilaukė sūnaus 
Pauliaus ir dukros Donnos. abu 
dabar gyvena Californijos vals
tijoje. 

kun. Steponas Ropolas, OFM, 
kun. dr. Matas Čyvas, Kun. Jo
nas Gasiūnas, kun. Mykolas 
Kirkilas, kuopos narės, viešnios 
ir svečiai. 

Šis susirinkimas skyrėsi nuo 
eiliniu — salėje švietė baltai 
apdengti, gyvų gėlių vazomis 
papuošti stalai. Salę pripildžiu
sių žmonių nuotaika pakili. 

Susirinkimą pradėjo pirm. Va
lerija Leščinskienė. Visus pa
sveikinusi ir pasidžiaugusi 
gausiu dalyvavimu pranešė, 
kad šiandien švenčiamas kun. 
dr. Mato Čyvo 80-sis gimtadie
nis ir 55 metų jo kunigystės 
jubiliejus. Vicepirm. Aldona 
Baukienė sukaktuvininkui pri
segė baltų rožių puokštele, o vi
si dalyviai pasveikimo plojimais. 

ų komiteto kopirmininkes 
Nuotr J . U r b o n o 

Kun. Steponas Ropolas sukalbė
jo malda ir susikaupimo minute 
buvo pagerbtos mirusios narės. 

Sekretorei R. Plepienei per
skaičius protokolą, ižd. J. 
Diktanas pranešė iždo stovį, o 
finansų sekr. D. Jonaitis — na
rių skaičių. Po to prasidėjo jubi
liato sveikinimai. 

Pirm. V. Leščinskienė per
skaitė vysk. Pauliaus Baltakio, 
OFM, sveikinimą kun. M. Čy-
vui. Kun. S. Ropolas, sveikinda
mas apibūdino kunigystės pa
reigas ir sukaktuvininko malo
nų ir draugiška būdą. Pirm. V. 
Leščinskienė, apibūdinusi jo 
nuoširdumą neatsisakant ki
tiems pagelbėti, perskaitė savo 
kūrybos eiliuotą sveikinimą. 
Prisiminimui šio įvykio įteikė 
visų kuopos narių pasirašytą 
sveikinimo kortelę ir dovanėlę. 
Buvo įneštas didelis tortas su 8 
degančiomis žvakutėmis. Visi 
dalyviai jubiliatui sudainavo 
„Ilgiausių metų", linkėdami ge
ros sveikatos darbuojantis šioje 
misijoje. 

Sujaudintas jubiliatas padė
kojo už suruoštą jam tokią malo
nią staigmeną. Jis papasakojo 
savo išgyvenimus rusų okupuo
toje Lietuvoje. Po jo žodžių, 
pirmininkė pakvietė visus prie 
gausaus vaišėmis apkrauto sta
lo. Patiekalai buvo skanūs ir 
įvairūs, nes narės parodė daug 
nuoširdumo įvertindamos šią 
neeilinę šventę. 

Ta pačia proga buvo paminė
ta ir Motinos diena. Pasivaiši
nus, Aldona Baukienė padekla
mavo du poeto Bern. Brazdžio
nio eilėraščius. V. Leščinskienė 
paskaitė apie motinos feikšmę 
šeimos gyvenime. Kun. M. Čy
vas papasakojo apie savo moti
na ir jos pasiilgimą savo vaikų. 
Ji mirė rankoje laikydama savo 
sūnaus kunigo telegramą, pra
nešančią apie jo atvykimą. Jo 
kalba buvo jaudinanti, ašaras 
išspaudžianti. 

Baigiant susirinkimą pirmi
ninkė padėkojo kun. M. Cyvui 
už prasmingus žodžius, kun. S. 
Ropolui, OFM, už puikią kalbą 
ir sveikinimus. Aldonai Baukie-
nei už deklamavimą ir narėms, 
paruošusioms vaišes bei prisidė
jusioms aukomis. Padėkojo sve
čiams kunigams, o jubililiatui 
dar kartą palinkėjo gausios Die
vo palaimos. 

. Valeri ja Leščinskienė 
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Lietuvos Vyčių vlklm 
VIDURIO VAKARŲ 

APSKRITIES VYČIŲ 
VEIKLA 

Lietuvos Vyčių Vidurio vaka
rų apskrities susirinkimas ru
gsėjo 28 d. vyko Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo parapijos sa
lėje. Šį susirinkimą globojo 
112-oji kuopa; ji ir puikias vaišes 
paruošė. 

Pirm. Petras Zansitis, pradė
jęs susirinkimą, pakvietė Dva
sios vadą kun. Antaną Zaka
rauską sukalbėti atidarymo 
maldą. Tada 112-osios kuopos 
pirm. Julie Zakarka kvietė 
visus pradėti vaisęs. Pasistipri
nus gausiais užkandžiais, pirm. 
P. Zansitis i prezidiumą pakvie
tė I vicepirm. Evelyn Oželis ir 
LT vicepirm. Eleanor Kasputis. 

Pagal darbotvarkę visi valdy
bos nariai atliko savo įvykdytų 
darbų pranešimus. Svarbiausi 
šio susirinkimo darbotvarkės 
punktai buvo garbės pažymėji
mų įteikimas ir naujos valdybos 
rinkimai. Garbės pažymėjimais 
ir medaliais buvo apdovanoti 
Frank Zapolis, Juozas Juška, 
Faustas Strolia ir Algirdas 
Brazis. Įteikimo apeigoms vado
vavo pirm. Zansitis ir Ann M. 
Kassel. 

Po to vyko valdybos rinkimai. 
Iš anksto buvo nominuoti ren

kamieji kandidatai ir už juos 
buvo atskirai balsuojama. Pir
mininku buvo išrinktas Petras 
Zansitis — 16 kp., I vicepirm. 
Evelyn Oželis - 36 kp., II 
vicepirm. Eleanor Kasputis — 
112 kp., ITJ vicepirm. Robert 
Martin, Jr. — 16 kp., protokolų 
sekretore — Georgiana Macke — 
36 kp. korespondencijų sekreto
re Theresa Strolia — 36 kp. 
iždininku Pocius — 112 kp., 
patikėtiniais: Wanda Pliskaitis 
— 16 kp., Glenn Perutis — 36 
kp., Richard Schultz — 16 kp., 
tvarkdariais: Vytautas Dijokas 
— 36 kp., Peter Jasaitis — 112 
kp., Richard Niedvares —16 kp. 
Dvasios vadu liko kun. Antanas 
Zakarauskas. 

Pabaigai muz. F. Strolia 
kvietė visus dalyvauti Vyčių 
choro sukaktuviniame pokylyje, 
spalio 13 d. ruošiamame Nekal
to Prasidėjimo parapijos salėje, 
Brighton Parke. Tai labai svar
bus įvykis. 

Naujoji valdyba buvo fotogra
fuojama. Tuo susirinkimas ir 
buvo baigtas. Visi dar ilgokai 
dalinosi įspūdžiais ir turėjo pro
gos maloniai tarpusavy paben
drauti. 

Apol. P. Bagdonas 

LARK Motpnt f..-, ?t> kunp.,-. Si 'Vt.'rsburK, FI-. susirinkimp pagerbiant kun dr Matą ("'yvą. 
jo 80 metu amžiau? ir 55 metu kuni.'vstns sukakčių proga, dalyvavę svečiai kunigai IS k. - kun 
Steponas Ropolas OFM. kun .Jonas ( iasiunas, sukaktuvininkas kun. dr Matas Oyvas ir kun. 
Mykolas Kirkilas 

DR. A B. OLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ — AKIŲ UGOS 

M M W. M St. Tet (7*S) 4SS41S1 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd. 3 v. p.p • 7 v v., antr 12:30 - 3 v. p.p. 
treod. uždaryta, katvd 1 - 3 v. p.p. 

9 v.r. - 12 v. p.p. 

•131 S. Ketito Are.. 
(3ii) tmmm arba (*i*> m n u 

ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
GYDO ODOS AUGLIUS IR ŽAIZDAS IR 

IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 
KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

DR. JOVITA KERELIS 

Kab Chicagoie uždarytas 
9825 S. 79m Ava.. Htekory HM*. IL 

Tai. (7M) M M 1 3 1 
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I PARTIJŲ 
RINKIMINIUS SĄRAŠUS 

PAŽVELGUS 
VYTAUTAS BIELIAUSKAS 

PREZIDENTINIŲ RINKIMŲ 
KLAUSIMU 

Prieš kelias savaites trys di
džiosios Lietuvos politinės par
tijos paskelbė savo kandidatų i 
Seimą sąrašus („Lietuvos ry
tas", 1996.9.10). 

Lietuvos demokratinė darbo 
partija 

Valdančioji LDDP savo sąraše 
turi 115 pavardžių, Tėvynės 
sąjunga — 120 ir Lietuvos 
krikščionių demokratų partija 
— 98. Pažvelgus į šiuos sąrašus 
labiausiai į akis krinta LDDP 
sąrašo „pastovumas". Atrodo, 
kad ši partija yra tvirtai įsitiki
nusi, jog ji per ketverius metus 
vedė tokią gerą krašto valdymo 
programą ir turėjo tokius gerus 
Seimo narius, kad ji jau nieko 
geresnio nei naujesnio negali 
sugalvoti. Dėl to sąraše tebėra 
veik visos tos pačios pavardės 
kaip buvo ir pereituose rinki
muose, pradedant Juršėnu ir 
baigiant Šileriu. Tiesa, tenka 
pasigesti "taip gerai dirbusio" 
A. Sleževičiaus, kurio vieton 
sąraše yra dabartinis premjeras 
M. Stankevičius. Taip pat tenka 
pasigesti ir „iš kėdės iškritusio" 
VRM ministro R. Vaitekūno. 
Bet už tai ten tebėra S. Burbie
nė, V. Petkevičius, G. Kirkilas, 
J. Karosas, A. Meškauskas, G. 
Jurkūnaitė ir kiti, anksčiau 
pasižymėję buv. Lietuvos Ko
munistų partijoje, o per pasku
tinius ketverius metus savo 
manipuliacijomis Seime ir vy
riausybėje dusinę mėginančią 
atsikurti Lietuvą LDDP Lietu
vai yra daug padarius, bet tie 
darbai buvo daugiau ar mažiau 
negatyvioje plotmėje. LDDP 
sugebėjo Lietuvoje panaikinti 
vidurine klase, kuri kituose 
kraštuose paprastai sudaro sti
priausius valstybinius pagrin
dus. Lietuva dabar susideda iš 
dviejų klasių: v ldančiosios/tur 
tingosios klasės ir vargių kla
sės. Ši vargstančiųjų klasė yra 
bene garbingiausia, nes jai 
priklauso intelektualai, moky
tojai, mokslininkai, rašytojai, 
poetai ir t.t. Priklauso šiai 
neturtingųjų klasei darbinin
kai, ūkininkai, meistrai, daili
dės pensininkai, seneliai ir daug 
vaikučių. 

Žinoma, yra ir gan gerai gy
venanti turtingoji klasė, kuriai 
taip pat priklauso valdančioji 
partija. Be abejo, ši klasė nepa
sižymi gausumu, bet ji yra gar
siai kalbanti, arogantiškai besi
elgianti ir soti žmonių grupė. 
Atrodo, kad LDDP tokia socia
line santvarka yra patenkinta, 
kad jos įvestos tokio socialinio 
chaoso programos bus tęsiamos 
toliau ir tų pačių žmonių. Ži

noma, tai priklausys tik nuo 
rinkėjų sprendimo, nes vis dėlto 
daugumas rinkėjų priklauso 
vargstančiųjų klasei. Yra 
galimybių, kad jiems LDDP 
garantuotas pastovus chaosas 
gali nepatikti. Kai kurie mano, 
jog LDDP pereitus rinkimus 
laimėjusi dėl žmonių galvose
nos, kad jos nariai turėję 
patyrimo komunizmo laikais, 
galės tą patyrimą gerai panau
doti laisvai Lietuvai. Taigi jie jį 
ir panaudojo... ir tik sau. 

Tėvynės sąjunga 

Nors Tėvynes sąjunga savo są
raše turi gausiausią skaičių 
pavardžių, deja, jos aukštesniuo
se dešimtukuose vyrauja dau
giausia tie patys žmonės, kurie 
yra dabar Seime, kurie yra buvę 
priešdabartinėje vyriausybėje 
arba Lietuvos nepriklausomybę 
atstačiusiose Aukščiausioje Ta
ryboje. Daugiausia tai garbingi 
žmonės, nors jų tarpe irgi yra 
nemažai buvusių "tarybinin-
kų". Būtų gerai matyti jų tarpe 
daugiau naujų veidų, nes jų 
labai reikia. Kaip žinome iš 
istorijos, kraštų perversmus 
įvykdžiusieji dažniausiai ne
sugeba per daug- prisidėti prie 
atgautos laisvės įgyvendinimo. 
Taigi ir Tėvynės sąjunga atro
dytų daug geriau, jei ji 
nesiremtų vien tik „revoliu
cionieriais", grąžinusiais Lietu
vai nepriklausomybę. Sie žmo
nės atliko labai svarbų vaidme
nį mūsų tautos istorijoje, bet jų 
duotos pradžios tęsimui būtinai 
reikia naujų žmonių. 

Krikščionių demokratų 
partija 

Savo kandidatų sąrašuose 
LKDP turi mažesnius skaičius 
negu kitos dvi "didžiosios" par-
tyoe, bet vis dėlto ji rodo naujų 
veidų savo pirmuosiuose dešim
tukuose. Jau pirmame dešimtu-
kyje matome Albertą Šimėną ir 
Feliksą Palubinską. Jie ligi šiol 
Seime nėra buvę. Nors A Šimė
nas Lietuvos politikoje yra jau 
žinomas, F. Palubinskas yra 
naujas, į Lietuvą grįžęs išeivis. 
Jis yra buv. Ekonominių moks
lų katedros vedėjas Purdue uni
versitete ir dabar, j au treji 
metai, grįžęs į Lietuvą, dirba 
Vytauto Didžiojo universitete ir 
gyvena Kaune. Jis yra žmogus 
su principais ir su didelėmis 
ekonomijos žiniomis, kurių 
Lietuvai labai reikia. Naujas 
veidas pirmajame dešimtukyje 
yra taip pat ir K. Kryževičius, 
kuris labai vertinamas ir Lietu
voje, ir išeivijoje. 

Jau artėja visų Amerikos 
piliečių a te ič ia i l emt ing i 
prezidentiniai rinkimai, tačiau 
mūsų spaudoje apie balsavimo 
reikšmę ir privilegiją retai 
tematome straipsnių, išskyrus 
„Draugo" redaktorės Danutės 
Bindokienės vedamąjį „Už ką 
b a l s u o s i m e " , k u r i a m e j i 
nagrinėja ir Lietuvoje vyksian
čius rinkimus, ir Amerikoje, o 
pabaigoje pabrėžia balsavimo 
svarbą. Kadangi negyvename 
Marse, ta i reikia domėtis ir tuo, 
kas mums svarbu kaip Ameri
kos piliečiams. 

Vyresnioji Amerikos lietuvių 

Be to, įdomu konstatuoti, jog 
jau pradeda reikštis spaudoje 
pasisakymai, kad kai kurie 
verslininkai Lietuvoje LKDP 
pradeda apkaltinti per dideliu 
socializmu ar net komunizmu, 
nes ši partija savo programos 
pirmosiose vietose pasisako už 
garantavimą minimumo pra
gyvenimo visiems Lietuvos 
gyventojams. Tai yra labai 
sveikintina politinė kryptis: ji 
pasisako ne už komunizmą, bet 
už teisingumą, be kurio krašto 
atstatymas yra neįmanomas. 

Mano nuomone, LKDP turėtų 
turėti geriausias galimybes 
gauti daugumą balsų Seimo rin
kimuose. Bet, deja, ir čia yra 
vykdomas nemalonus balsuoto
jų skaldymas, nes šalia LKDP 
yra įsisteigusi LKDS (Lietuvių 
Krikščionių demokratų sąjun
ga), vadovaujama K. Bobelio ir 
V. Petkaus, kuri neturi nieko 
bendra su LKDP bei jos prin
cipais. Naudodamosi labai pana
šiu vardu, ji, be abejo, gali 
suklaidinti rinkėjus ir suskaldy
ti jų balsus. Nepaisant šių 
machinacijų, vis dėlto reikia 
tikėtis, kad balsuotojai Lietuvo
je ir užsienyje nebus suklaidinti. 

Kitos PartŲos 

Kitos partijos yra taip pat 
pateikusios savo sąrašus. At
rodo, kai kurios partijos savo 
sąrašuose turi daugiau kandida
tų, negu jos turi savo tarpe 
atitinkamų narių. Kai kurios 
partijos priima kandidatais net 
tuos žmones, kurie joms nepri
klauso. Pvz., K. Antanavičius 
sakosi sutikęs būti įtrauktas į 
LKDS sąrašą, nors jis nėra jos 
narys. Tuo būdu jis turįs dau
giau vilčių būti išrinktas, 
{domūs politiniai žingsniai, ar 
ne? Galima būtų ir daugiau 
panašių pavyzdžių duoti, bet tai 
tik rodo, kad rinkimai Lietuvo
je yra nemažo chaoso formoje. 
Dabartiniai rinkimai nuspręs 
Lietuvos ir mūsų visų ateitį. 
Mes negalime dabar likti nuo
šaliai, nes ateityje gal net ir 
tokio pasirinkimo neturėsime. 

AURELIJA M. 
BALAŠAITIENĖ 

kar ta puikiai prisimena savo 
svajones pabėgėlių stovyklose 
apie gyvenimą Amerikoje, joje 
žadamas laisves ir privilegijas, 
kas iš tikro tapo realybe, t a i 
turime ir savo spaudą, ir parapi
jas, ir mokyklas, ir įvairias 
organizacijas, ir šalia to, visas 
pilietines privilegijas. Dauguma 
Amerikos lietuvių įsigijo teisėtą 
pilietybę, o kai kurie ir dabar
t inės Lietuvos Respublikos, 
Amerikos piliečiai turi d a u g 
teisių ir privilegijų, tačiau kar
tu su jomis eina ir įsipareigoji
mas: būtinas dalyvavimas de
mokratiniame procese, kur io 
pagrinde yra rinkimai, nuo 
miesto tarybos nario iki šal ies 
prezidento. Pastebime, k a i p 
kaitaliojasi įstatymai, jau n u o 
spalio 1 dienos padidinus mini
malų valandinį atlyginimą, t a ip 
pat priėmus kai kuriuos įstaty
mus, kurie mūsų krikščioniškai 
gyvenimo filosofijai yra nepri
imtini, jų tarpe ne tik abortai , 
bet ir „vėlyvi abortai" (partial 
birth). Ar ne baisu? Kitaip sa
kant, tai yra oficialus, įstatymų 
aprobuotas kūdikių žudymas, o 
dabar jau svarstomas įstatymas, 
pagal kurį būtų formaliai pri
pažintos tos pačios lyties dviejų 
asmenų „vedybos". Aišku, to
kiais neprivaloma naudotis, nes 
ta i ne draudimas, o tik praplė
t imas pilietinių teisių, kuriomis 
pasinaudoja tik tie, kurie to 
nori. Taip pat keistas ir žalingas 
yra šaudomų ginklų nekon
troliavimas, vadovaujantis j a u 
seniai atgyventa prielaida, kad 
jie reikalingi „apsigynimui". O 
ar mes einame į apsipirkimo 
centrus apsiginklavę ir jei k a s 
nors su ginklu mus iš užpakalio 
griebia, ar spėsime šaudymu 
apsiginti? 

Revolverius kitus g inklus 
ga l ima lygiai taip lengvai 
nusipirkti kaip kepalą duonos... 
Tačiau, kai Senate ar Kongrese 
keliamas klausimas apie ginklų 
kontrolę, labai įtakinga NRA 
(National Rifle Association) 
kelia didžiulį protestą. Aišku, 
medžiokliniai šautuvai atsa
kingiems medžiotojams turi 
būti prieinami, tačiau sunku 
įsivaizduoti, kam eiliniam žmo
gui reikalingas pistoletas, ne
bent jis planuotų ką nušauti. O 
tokių beprasmiškų šaudymų pil
na žiniasklaida, net mokyklose 
užtinkant moksleivius su gin
klais. 

Kai klausomės priešrinkimi
nės kampanijos kalbų, televizi
joje sekame prezidentinių kan
didatų skelbimus, nedaug ką 
pasakančius apie jų žadamą 
gerovę piliečiams, bet iškelian
čius oponento klaidas, tai a p 
sisprendimas už ką balsuoti yra 
sunkus. Tiek respublikonai, 
tiek demokratai intensyviai 

kritikuoja vieni kitus. Nors 
eilinis pilietis tame žodžių kare 
pasimeta, bet balsuoti būtinai 
privalo. Tai ir privilegija, ir 
pareiga, o mes, Amerikos lietu
viai, savo lietuviškumui nenu
sikalsime, dalyvaudami rinki
muose, o gal atnešime naudą 
Lietuvos Respublikos ateičiai. 
Jei sunku pasirinkti, pasitikint 
apklausinėjimais, kurie kartais 
yra labai klaidingi, tai reikia vis 
tik vienaip ar kitaip apsispręsti. 
Tiesa, kad šį kartą balsavimo 
pasirinkimas yra kaip to jūrei
vio pastangos nesužalotam per 
plaukti tarp Skilęs ir Charibdės. 
Nugirdau tokį originalų pasiūly
mą savo pažįstamų amerikiečių 
tarpe: „Jei negali apsispręsti, 
balsuok už tą, kuris tau mažiau 
patinka. Tai suskaldys balsus 
ir laimėtojas negalės pasigirti 
didžiuliu tautos pasitikėjimu, 
kas vėliau jam sudarys sunku
mų, ginčyjantis su kongresu ar 
senatu". Dabar tie, kuriems 
nepatinka nei Dole , nei Clin-
ton, žada balsuoti už Perot, nors 
aiškiai žino, kad jis rinkimų 
nelaimės, bet tuo balsu su
mažins laimėjusio kandidato 
triumfą... 

Nepaisant, kad mums rūpi 
Lietuvos rinkimų rezultatai, 
mes čia privalome elgtis kaip 
lygiateis iai ir pa re ig ing i 
piliečiai, nes mūsų balsai ir ar 
timoje ateityje gali būti labai 
svarbūs Lietuvai, įtakojant 
Amerikos vyriausybę tiek Lie
tuvos NATO įstojimo klausimu, 
tiek dar ateityje nenumatomo
mis, sprendimų ir intervencijos 
reikalingoms problemomis, įsi
dėmint ir tą svarbų faktą, kad 
dabartinis Amerikos preziden
tas labai nori draugauti su Rusi
ja, o Dole apie tarptautinius 
poli t inius s a n t y k i u s daug 
neprasitarė. Aišku, kad jokiais 
politikierių pažadais pasitikėti 
negalima, tai reikia tik vado
vaut is savo intuic i ja , bet 
balsuoti privalome. 

LIETUVOS 
PRAMONININKU 

SUTARTIS 

Rugsėjo 11d. Maskvoje pasi
rašyta Rusijos ir Lietuvos pra
monininkų sąjungų bendradar
biavimo sutartis. Rusijos pramo
nininkų ir verslininkų sąjungos 
(RPVS) prezidentas A. Volskij 
mano, kad ji smarkiai pagyvins 
dvišalius ekonominius santy
kius, nes kai buvo sudaryta pa
naši Rusijos ir Bulgarijos sutar
tis, prekių apyvarta tarp jų 
padidėjo 30 proc. J is sakė, kad 
„mes jau šiandien galime pa
siūlyti daugiau kaip dešimt 
bendrų projektų lengvosios ir 
tekstilės pramonės, energetikos 
ir mašinų gamybos srityje". 

Lietuvos pramonininkų kon
federacijos (LPK) vadovas Bro-
nislavas Lubys pasakė, kad 
ketinama įsteigti Rusijos ir Lie
tuvos banką. 

Danutė Bindokienė 

99 Kaimyniški" ginčai 
Vakarų pasaulis Lietuvą, Lat

viją ir Estija vis dažniau trak
tuoja kaip tam tikrą vienetą, 
parankiai vadinamą Baltijos 
valstybėmis Ypač tai paste
bima pastaraisiais metais. Nors 
etniškai giminingos tautos yra 
tik Lietuva ir Latvija 'abi yra 
baltų kilmės: Estija gimininga 
suomiams). Estija į šią trijule įjun
giama del istorinės bei geo
grafinės padėties. Juk visas tris 
respublikas jungia daug džiugių 
ir skaudžių istorijos puslapių — 
prieš bolševikų okupaciją, ilgus 
dešimtmečius joje ir po Sovietų 
Sąjungos sunykimo. Kiekviena 
ir šiuo metu išgyvena panašius 
ekonominius, ekologinius, poli
t in ius s u n k u m u s , būd ingus 
šalims, besistengiančioms įtvir
tinti demokratinę santvarką po 
kone pusšimtį metų t rukusio 
totalitarinio režimo, kuriame ne 
tik gimė, bet ir subrendo kelios 
gyventojų kartos, nepažinusios 
kitokio gyvenimo. 

Didžiausia iš šio trejetuko — 
Lietuva, bet galbūt šiuo metu 
tvirčiausiai stovinti — Estija, ar
ba bent taip Vakarų pasaulyje 
pasisakoma. Antra vertus, Esti
ja nepastoja Maskvai kelio į 
neužšalančius Baltijos jūros 
uostus, todėl, tu rėdama tvir tą 
giminingosios kaimynės, Suo
mijos, užnugarį, gali daugiau 
koncentruotis j gyvenimo sritis, 
kurias vakariečiai laiko „pažan
gos matu". . 

Lietuva yra tam t ikra prasme 
atsidūrusi panašioje padėtyje 
kaip viduramžiais, kai jos rolė 
buvo pastoti kelią iš rytų barba
rams, žygiuojantiems užka
riauti Europos. Je igu Rusijos 
agresija būtų nukreipta į Balti
jos valstybes ar apskri tai į Eu
ropą, visų p i rma k l i u d y t ų 
Lietuvą ir tik po to išsilietų 
tolyn į Vakarus. Tad ypač svar
bu, kad visos trys Baltijos tau
tos stengtųsi viena su kita 
kooperuoti visuose valstybinio 
gyvenimo aspektuose. Kiek
viena atskirai yra per maža, kad 
jos balsas būtų veiksmingas. 
Visos trys kartu jau ir gyventojų 
s k a i č i u m i s u d a r o d i d e s n ę 
atsvarą. 

Žinoma, apie v i en ingumą 
daug lengviau kalbėti , negu 
įgyvendinti. Štai rugsėjo pra
džioje iškilo nesutar imai t a rp 
Latvijos ir Lietuvos dėl sienos, 
einančios Baltijos jūra . Galbūt 
gerai sakoma, kad kivirčai 
„tarp savųjų yra aštr iausi ir 
s u n k i a u s i a i i š s p r e n d ž i a m i . 
Nebe pirmas kar tas , kad dvi 
vienintelės pasaulyje ba l tų 
giminės tautos nesusitaria. Pra
gaištingų ginčių būta ir pirmo
sios nepriklausomybės laikais, 
tačiau po tiek skaudžių per
gyvenimų, rodos, jau ir Lietuva, 
ir Latvija galėjo pasimokyti . 

kad vienybėje — jėga. Kadangi 
visos trys Baltijos valstybes 
trokšta tapti NATO narėmis, 
tarpusaviai nesutarimai — dėl 
sienų ar kiti — sukuria nelabai 
teigiamą įvaizdį tiems, kurie 
t u r i te isę spręst i narys tės 
klausimus. 

Paralelę galime matyti Veng-
rijos-Rumunijos atvejyje: šių 
valstybių ginčas dėl sienų tęsėsi 
bent 76 metus. Tai būta aštraus 
dyglio ir Vengrijos kelyje j 
NATO, nepaisant, kad ji. kartu 
su Lenkija ir Čekų Respublika, 
turėjo laimę patekti į grupę pir
mųjų valstybių, kurių narystė 
bus svarstoma galbūt jau šią 
žiemą. 

Rumunija yra toli atsilikusi ir 
jai šiuo metu galimybių atsiras
ti tarp išrinktųjų nėra, tačiau 
Vengrijai buvo patarta sutvar
kyti santykius su Rumunija, 
nes NATO narės yra tiesiog 
alergiškos kaimyniniu valsty
bių kivirčams (pvz., kaip yra 
tarp Turkijos ir Graikijos). 
Nesutarimo šaltinis — Tran
silvanija, kurią savinasi ir 
rumunai , ir vengrai kaip savo 
istorinę teritoriją. 

Iki I pas. karo ši sritis pri
klausė Vengrijai. Kai buvo 
išardyta vengrų-austrų imperi

ja, Transilvanija padalinta tarp 
Rumunijos, Slovakijos, Ukrai
nos, Serbijos ir Kroatijos. Veng
rija tuomet neteko maždaug 
dviejų trečdalių gyventojų ir 
žemių, bet pastangos jas atgauti 
liko be vaisių. Prieš karą net 
rėmė Hitlerį už pažadus atgauti 
Transilvaniją, kuri iš tikrųjų ir 
buvo Vengrijai grąžinta 1940 
metais. (Atvejis primena Lietu
vai sovietu „grąžintą" Vilnių.) 
Vokietijai pralaimėjus karą, 
vengrai ir visos kaimyninės 
valstybės teko sovietams, o po 
sovietijos žlugimo visi teri
toriniai ginčai vėl atsinaujino. 

Rumunijoje tebegyvena 1.6 
mln. vengrų. -Jiems yra varžo
mos pilietinės teisės, nelei
džiama steigti mokyklų — kai 
kuriais atvejais net kalbėti — 
gimtąja kalba. Nors rugsėjo 26 
d. Rumunijos sostinėje buvo 
patvirtinta sutartis, suteikianti 
vengrams daugiau teisių, var 
giai k a s ar t imoje ateityje 
pasikeis. Kadangi lapkričio 3 d. 
Rumunijoje taip pat vyks prezi 
dento rinkimai, prez. Ion Ilies-
cu deda nemažai pastangų įgau 
ti vakariečių pasitikėjimą, kuri? 
pakeltų jo galimybes laimėti 
Tiek Rumunija, tiek Vengrija 
stengiasi patekti į NATO narni 
tarpą daugiausia dėl tos pači-
priežasties, kaip ir Baltijos va s-
tybės — galimos Rusijos impe 
rializmo grėsmės, todėl sąlygos, 
kurias turi išpildyti vengrai ar 
rumunai , yra įsidėmėtinos ir 
tautoms prie Baltijos jūros. 
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TĖVYNĖS LABUI 
BALYS RAUGAS 

— Bet dėkokime maloniam pasakoriui ir 
skubėkime, nes daktaras gal jau nerimsta, — paragino 
K ėraitis ir paėmė nupirktų ungurių paketėlius panešti 
iki laivelio. 

Teisus buvo Keraitis — daktaras prie bažnyčios 
šnekučiavo su kunigu. 

— Man bus labai malonu parodyti viską, kas yra 
įdomesnio šioje bažnyčioje. 

Apvaikštinėję bažnyčią, ilgėliau užtruko pilyje ir, 
patenkinti patirtais įspūdžiais, sėdo į motorlaivį. 

Keraitis atsisėdo arti daktaro, moterims nuo
taikingai pasiteisindamas: 

— Kad mūsų laivo kapitonas neužsnūstų... 
Atsisveikinant Keraitis dėkojo daktarui už pakvie

timą paplaukti Nemunu, o Saulėnienė džiaugėsi išvyka, 
suartinusia ją su Danute. 

Tik įžengusius Keraičius teta pasitiko rūpesčiu per
sunktais žodžiais: 

— Jau buvau pradėjusi būkštauti, ar kas negero 
atsitiko su tais motorlaiviais... 

— Viskas labai gerai. O jums štai lauktuvės. Danutė 
nupirko, o aš parvežiau. 

Teta, pravyniojusi ryšulį, nustebo: 
— Vaje, vaje... Kaune unguriai retenybė. Net trys. 

— Juk mes trys ir esame, — paaiškino šypsodamasis 
Keraitis. 

Ryte nubudusi, Danutė pasigedo Antanėlio, bet, 
žvilgtelėjusi į laikrodį, suprato, kad „miegojusi kaip 
užmušta", kaip ne kartą motina vaikystėje sakydavo, 
kai ji, vasaros vakarais iki sutemų sode prisižaidusi, 
pramigdavo pusryčius. Atsikėlusi ant stalelio pastebėjo 
Antanėlio raštelį: „Mano brangioji, miegok ramiai ir il
gai-

Tau reikia poilsio. Aš darbe svajosiu apie tave. Su 
meile A.". Pasijuto pailsėjusi, todėl sėdo prie pianino 
ir uždainavo: „Augo sode klevelis", o posmelį „Kelkis, 
broli, nemiegok, sau žirgelį pabalnok" ėmė kartoti net 
keletą kartų, kol į kambarį įėjo teta: 

— Kas gi tau pasidarė, — lyg bardamosi lyg juokais 
riktelėjo. 

— Tetulyte, juk aš kariškio žmona, — šitokios dainos 
gerai lavina balsą... 

Padainavusi dar porą dainų, staiga pajuto lyg 
kažkokį durstelėjimą viduriuose. Su neramia mintimi 
perbėgo kelionės į Raudondvarį eigą, įvairius 
pasivaikščiojimų atvejus, tačiau nieko ypatingesnio, kas 
galėtų būti tokio keisto jausmo priežastimi, neprisiminė. 
Ir staiga prieš akis iškilo vaikystėje regėtas vaizdas — 
motinos pokalbis su atėjusia pasiguosti jauna kaimyne, 
kai jos motina jai sakė: „Tai tavo vaikelis pradėjo 
judėti". Nusprendusi pasitikrinti, paskambino į Rau
donojo kryžiaus ligoninę. 

Pas gydytoją užtruko ilgokai, o sugrįžusi jau rado 

iš darbo parėjusį ir savo Antanėlį. Papasakojo jam apie 
savo susirūpinimą ir kaip nurimusi, kai apžiūrėjęs 
daktaras Mažylis pasakė, kad viskas tvarkoje ir gim
dysiu po 5 ar 6 savaičių. Jis patarė daug vaikštinėti ir 
neprarasti giedrios nuotaikos. Net dukartu pusiau 
juokais pasakė: nepyktauk ir neerzink savo vyro. Tą patį 
ir jam pasakyk. 

— Gerai Danute. Vadinasi, didysis mudviejų šeimos 
įvykis bus apie lapkričio vidurį. 

— Mano giesmė po sekmadienio giedojimo Įgulos 
bažnyčioje nutils, o netrukus suskambės lopšinė. 
Atšauksiu ir painokas muzikos mokykloje. 

— Daug kas pasikeis. Gyvensime uždarą šeimos 
gyvenimą. Aš jau pradedu įsivaizduoti lopšelyje Vytuką 
ar Birutėlę. O vėliau bėgiojančius po kiemą ir gainio-
jančius peteliškes. 

— Žinai, pereitais metais Visų Šventųjų pamaldose, 
taigi tik prieš susipažinimą su tavimi, pamokslą sakė 
nebaigtos statyti Prisikėlimo bažnyčios klebonas 
kunigas Kapočius. Man giliai įstrigo jo maždaug šie žo
džiai: į šeimas sudėtos žmonijos, taigi ir Lietuvos, viltys, 
nes ant šeimos švento pagrindo stovi židinys ir altorius. 
Iš Šeimos židinio, kaip iš gyvojo šaltinio, kyla šalies geni
jai ir ramūs laukų artojai, šventnamių tarnai ir vals
tybių vadai.. 

— Gražios mintys, tačiau aš pasakyčiau paprasčiau; 
man rūpi išauginti giliai mylinčius Lietuvą ir religin
gus piliečius. Šitoks sakinys būtų suprantamas ir maža
raščiui. Dažnas pamokslininkas užmiršta vaizdingumo 

priemones pal ikt i poetams. 
— Pritariu tavo nuomonei. Šitokio pobūdžio mintys 

mane visada domina. 
— Jeigu ta ip , ta i rūpėtų priminti ir mažlietuvio 

Vydūno kai kur ias mintis, išreikštas 1928 metais, kai 
Kauno universi te tas jam suteikė filosofijos garbės 
daktaro laipsnį. Ta proga jis skaitė net keletą paskaitų. 
J i s buvo giliai t ikint is į Dievą, tačiau nenorėjo susirišti 
su bet kokia religine bendrija. Senajame tes tamente jis 
randa daug neaiškumų ir net ..baisių" vietų. Aš, be
baigiantis lituanistikos studijas, labai domėjausi jo min
timis. Iš vienos jo paskaitos man giliai įstrigo jo viena 
mintis, kuri skamba maždaug šitaip: mažosios tautos 
turi nepaprastą dvasios stiprybę. Jose yra išlikęs gyvas 
ir galingas teisybės jausmas, o tėvynės meilė yra skais
ti ir karšta . Šitokia tauta turi savyje viską, kas reika
linga jos vidaus gyvenime, todėl ji ištvermingai pakelia 
pasitaikančias sunkių bandymų valandas 

— Tačiau lietuvišką šeimą auginant , katalikybe 
teikia didelę pagalbą. Aš norėčiau savo atžalas išauginti, 
kaip tu anksčiau minėjai, tolerantiškais katalikais ir 
giliais patriotais, kaip tu. 

— Ir kaip tu, Danutėle. 
Keraitis nesunkiai įtikino Danutę kiekviena vaka

rą, jei oras gražus, kokį pusvalandi pasivaikščioti, kaip 
jis išsireiškė „dėl būsimojo gerovės" Tik įsukus į Vy 
tauto prospektą, pr ieš akis abu Saulėnai. 

(Bus daugiau) 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1996 m. spalio mėn. 10 d. 

KANDIDATAI Į LIETUVOS SEIMĄ 

*- H MWŲ-

„Drauge" paskelbus kandi
datų pavardes, iš kurių turės 
rinktis užsienio lietuviai, spalio 
20 d. balsuojantys Seimo rinki
muose, daugelis pareiškė norą 
gauti daugiau informacijų apie 
kandidatų gyvenimą, veiklą, 
pažiūras. Pirmasis atsiliepė, be 
jokios partijos užnugario kandi
datuojantis, Audrius Butke
vičius. Čia pateikiame jo atsiųs
tą informaciją — kai gausime iš 
kitų, spausdinsime, kad mūsų 
skaitytojai būtų informuojami. 
Prašome atkreipti dėmesį, kad 
„Draugas" neindorsuoja, t ik 
informuoja. 

Redakci ja 

ANDRIUS KUBILIUS -
KYLANTI ŽVAIGŽDĖ 

LIETUVOS SEIME 

Rugsėjo mėnesį man viešint 
Vilniuje, turėjau progą susi
pažinti su Tėvynės sąjungos 
frakcijos Seime seniūnu An
drium Kubilium. Tai yra poli
t ikas, kuris plačiai žinomas ne 
tiktai Lietuvoje, bet ir Europo
je, kur turi įtakingų pažįstamų 
konservatorių tarpe. Seime A. 
Kubilius pasižymėjo savo darbš
tumu, protingais argumentais ir 
tolerancija kitaip galvojančių 
parlamentarų atžvilgiu. Todėl 
jis yra gerbiamas visų Lietuvai 
tarnaujančių Seimo narių, ne
paisant kokiai partijai jie pri
klausytų. Dabar Konservatorių 
seniūnas Kubilius yra kandida
tas Seimo rinkimuose Vilniaus 
Naujamiesčio apygardoje, kurio
je balsuos visa išeivija ir kiti 
užsienyje gyvenantys Lietuvos 
piliečiai. Nuo jaunų energingų 
gabių Seimo narių, kaip Kubi
lius, priklausys Lietuvos ateitis 

Andrius Kubilius yra jaunas 
politikas gimęs 1956 metais Vil
niuje literatų šeimoje. Tėvai 
okupacijos metais karjeros ne
padarė, nes nepataikavo komu
nistams. Baigęs Vilniaus uni
versiteto F ;7 ;kos fakultetą, liko 
ten dirbti moksliniu bendradar
biu. 1988-aisiais metais įsijungė 
į Sąjūdžio veiklą ir kartu su sa
vo bendradarbiais organizavo 
pirmuosius Sąjūdžio susirinki
mus, suvažiavimus ir rinkimus. 
Sąjūdžio atsakingu sekretoriu
mi buvo paskirtas 1990 metais 
ir turėjo pasitraukti iš savo 
mokslinio darbo Fizikos fakul
tete. Andrius Kubilius buvo 
vienas iš pagrindinių Tėvynės 
sąjungos steigėjų ir buvo iš
rinktas frakcijos seniūnu Seime. 
Pernai metais jis vadovavo Tė
vynės sąjungos rinkimų kampa
nijai savivaldybių rinkimuose, 
kuriuos laimėjo dešiniosios par
tijos. Dėl to nemažai Lietuvos 
miestų ir rajonų savivaldybių 
tarybose dauguma atstovų pri
klauso Tėvynės sąjungos ir 
Krikščioni!} demokratų parti
joms ir Vilniaus. Kauno, Šiaulių 
ir kitų didžiųjų miestų merais 
tapo Tėvynės sąjungos nariai. 
Su žmona, Rasa Griciūte, kuri 
groja smuiku Valstybiniame 
simfoniniame orkestre, Kubiliai 
gyvena Vilniuje ir augina du sū
nus. Aš tikiu, kad r.etrukus 
„Draugo" puslapiuose visuo
menė bus plačiau supažindinta 
su šiuo įtakingu Seimo nariu. 

Zigmas Viskanta 

PIRMIAUSIA TURI 
RŪPĖTI ŽMOGUS 

Vilniaus miesto Naujamiesčio 
rinkimu apygardoje Nr. 1 kan 
didate j Seimą yra Lietuvos 
krikščionių demokratų atstovė 
Aurelija Pilotienė. Priešrin
kiminės kampanijos įkarštyje ji 
sutiko atsakyti į keletą klau
simų. 

— Prašome prisistatyti savo 
r inkėjams ir mūsų skaityto
jams . 

— Gimiau Šiauliuose, tarnau> 
tojų šeimoje. Turiu sūnų, 9 kla
sės gimnazistą. Mano vyras — 
inžinierius. 1967-1972 m. studi
javau Kauno politechnikos in
stitute. Baigusi mokslus, iki 
1995 m. dirbau inžiniere-tech-
nologe, vėliau skyriaus virši
ninke, įvairiose įmonėse, orga 
nizacijose. Nuo 1975 m. gyvenu 
Vilniuje. Pernai teko dirbti Vil
niaus miesto savivaldybėje — 
gyvenamųjų patalpų poskyrio 
viršininke. Dirbdama šį darbą, 
tiesiogiai susidūriau su tomis 
skaudžiomis problemomis, ku
rios lig šiol tebekamuoja mūsų 
visuomenę. Gyvenamosios pa
talpos — tai viena opiausių so
cialinių problemų visoje Lie
tuvoje Ypač šią problemą jaučia 
skurstantys, mažas pajamas 
gaunantys, gyventojai. Tiesio
ginis bendravimas su žmonė
mis, ir apskritai šis darbas, 
paskatino mane labiau įsigilinti 
į jų bėdas, sužinoti jų lūkesčius 
ir norus. Tačiau iš ten man teko 
išeiti... • 

— Kodėl? 
— Todėl, kad tie įstatymai, ku

rie yra priimti, mano nuomone, 
pernelyg neteisingi, netobuli, o 
būdamas valdininku, privalai 
pagal juos dirbti. 

— Ką galė tumėte nuveikti 
konkrečiai, jei būsite išrinkta 
Seimo na re? 

— Nežinau, ar būsiu, ar nebū
siu išrinkta, aš vis tiek dirbsiu 
tą darbą, kurį pradėjau savival
dybėje. Man arčiausiai prie šir
dies socialinių problemų spren
dimas. Daugelį įstatymų, kurie 
reglamentuoja mūsų socialini 
gyvenimą, esu neblogai išanali
zavusi. Manau, kad pirmiausia 
reikėtų keisti nemaža dabarti
nės vyriausybės nutarimų, ku
rie yra tiesiog atviri įvairioms 
machinacijoms, korupcijai, ypač 
aprūpinant gyvenamosiomis pa
talpomis. Būtina šioje srityje 
parengti konkrečius įstatymus, 
kurie gintų ir socialinės pa
ramos laukiančius gyventojus. 
Galime tik įsivaizduoti, kaip 
turi jaustis tie žmonės, kurie 
ne tur i jokių galimybių 
gyvenime kur priglausti savo 
galvą, sukurti šeima ir 1.1. Taigi 
pirmučiausiai reikėtų peržiūrėti 
Įstatymus, poįstatyminius ak
tus, apibrėžiančius valstybės 
paramą žmonėms, ketinantiems 
įsigyti gyvenamąjį plotą. 

Ne mažiau aktuali našlaičių, 
tėvų globą praradusių vaikų 
problema. Neseniai vyriausybė 
savo nutarimais panaikino vi
sus bendrabučius, o apgyven
dinti našlaičius, kitus valstybės 
paramos belaukiančius žmones, 
praktiškai nebėra kur! N'eture 
darni kur gyventi, jie dažniau 
šiai atsiduria gatvėse, stotyse... 

Be abejo, neįmanoma visiems 
duoti, dovanoti — mūsų valsty
bė juk dar neturtinga. Bet. 
manau. kad. šeimininkiškai 
tvarkantis, galima rasti bent 
šiokią tokią išeitį. Bene aktua
liausias klausimas — lėšos. Ta
čiau teisingai tvarkant valsty
bės biudžetą, galėtumėm ju su 
rasti. Pavyzdžiui, sumažinus 
valdininkijos aparatą. Nemažą 
dalį lėšų būtinai reikėtų skirti 
ir municipalinių hutų statybai 
Juk niekam ne naujiena, kad 
beveik kiekvienoje ekonomiškai 
išsivysčiusioje valstybėje taip 
pat yra statomi municipaliniai 
butai, kaip mes juos anksčiau 

vadindavome — komunaliniais. 
Tie butai būtų skiriami gyven
tojams, kurie neturi galimybių 
už savo kuklias lėšas pasistatyti 
ar nusipirkti butus. 

Taip pat būtina peržiūrėti 
mokesčių sistemą, d idesn į 
demesj skirti jaunoms šeimoms, 
suteikti galimybę joms pačioms 
pasistatyti namus. 

— Kodėl pa s i r i nko te k r i k š 
čionis d e m o k r a t u s ? 

— Prisipažinsiu, kad į LKDP 
atėjau tik prieš metus. Man im
ponuoja šios politinės organiza
cijos programa, žavi jos ramybė 
ir santūrumas. Nemanau, kad 
žmonės, kurie garsiai rėkia, 
atlieka didelį, svarbų darbą. 
Atvirkščiai, tie, kurie dirba 
darbą ramiai, neiškelia savo 
asmens aukščiau kitų, kaip t ik 
duoda daugiau naudos. 

— Dėkojame už p o k a l b į . 
Kalbėjosi 

Kęstutis P r a n c k e v i č i u s 

AUDRIUS B U T K E V I Č I U S 
PASISAKO 

Nuotr. Alberto Kerelio 

S t u d i j a v a u v a l s t y b ė s eko
nomikos y p a t u m u s kr iz ių 
sąlygomis. 

Kar je ra . Dirbdamas medi
cinos srityje, specializavausi 
psichoterapijoje ir medicininės 
pagalbos organizavimu krizių 
metu. 

1988 m. pradėjau politinę 
karjerą kaip vienas iš Sąjūdžio 
organizatorių, buvau Sąjūdžio 
seimo narys. Tais pačiais metais 
įsteigiau ir koordinavau Lietu
vos Politinių kalinių ir trem
tinių organizaciją. Organizavau 
ir dalyvavau ekspedicijose į 
Lenos upės deltą ir ki tas vie
toves Sibire, ku r po Antrojo 
Pasaulinio karo buvo depor
tuojami Lietuvos gyventojai. 

1990 m. buvau išrinktas depu
t a tu į Aukščiausiąją Tarybą, 
iškeltas Garliąyos (Kauno ra
jonas) r inkimų apygardos. Iš 
pradžių buvau paskir tas Kraš
to apsaugos komisijos pirmi
ninko pavaduotoju, o 1990 m. 
balandžio 26 dieną tapau Krašto 
apsaugos depar tamento gene
ral iniu direktoriumi. Buvau 
atsakingas už Lietuvos res
publikos gynybos organizavimą 
sovietų agresijos metu 1991 m. 
sausio mėn. ir nepavykusio pučo 
1991 rugpjūčio mėn. metu. Nuo 
1990 m. vadovavau komisijai 
deryboms su Rusija dėl ka
riuomenės išvedimo iš Lietuvos 
teritorijos. Kraš to apsaugos 
departamentui su te ikus minis
terijos statusą, 1991 m. spalio 
10 d. tapau Kraš to apsaugos 

.ministru. Nuo 1992 m. buvau 
paskirtas pilnateisiu Lietuvos 
valstybės įgaliotiniu derybose 
su Rusijos Gynybos ministerija 
dėl Rusijos kariuomenės iš
vedimo iš Lietuvos. 1992 m. rug
sėjo 7 d. Maskvoje kaip įgalio
tasis Lietuvos Respublikos at
stovas pasirašiau susitarimą dėl 
visiško Rusijos kariuomenės iš
vedimo, kuriame buvo nusta
ty tas ir galutinis išvedimo ter
minas 1993 m. rugpjūčio mėn. 
31d. Koordinavau kariuomenės 
išvedimą, pagal sudarytą darbo 
grafiką. 

1992 m. spalio mėn. atsistaty
dinau iš ministro pareigų dėl 
konflikto su Seimo Nacionalinio 
saugumo komitetu, sudarytu po 
1992 m. spalio mėn. rinkimų. 

Po stažuočių bei studįjų užsie
nyje, 1995 m. liepos 20 d. įkū
r iau nepelno organizaciją Stra
teginio vystymo centrą, kurio 
specializacija — valstybinės 
politikos ir ekonomikos plana
vimas. 

1996 m. buvau išrinktas Šve
dijos Karališkos Karo akademi
jos nariu. 

Aš pasisakau už atstatymą 
pagrindinių vertybių valstybės 
struktūrose: patikimumą, atsa
komybę, pagarbą, rūpestin
gumą, teisingumą, sąžinin
gumą, pilietiškumą, už mora
liškumą — valdžioje nevok, 
nemeluok, nesukčiauk, neimk 
kyšių ir netoleruok tų, kurie tą 
daro. 

ŠIAULIŲ A P S K R I T I E S 
ŽEMDIRBIU ŠVENTĖ 

Šiaulių rajono Kuršėnų mies
telyje įvyko pirmoji apksrities 
žemdirbių šventė. Į ją susirinko 
Šiaulių, Joniškio. Akmenės, Kel
mės, Radviliškio, Pakruojo rajo
nų ūkininkai ir žemės ūkio ben
drovių darbuotojai. Šiaulių ap
skrities valdytojas pranešė, kad 
šiemet dar negalutiniais duome
nimis bus prikulta apie 30 cnt 
grūdų iš kiekvieno hektaro, 6 
cnt daugiau nei pernai. 

Šiemet geru derliumi džiau
giasi Verbūnų žemės ūkio 
bendrovė, kur iš kiekvieno ha 
gauta po 58 cnt grūdų, Pakruo
jo rajono Kalpok'j, Lygumų, 
Žvirblionių bendr vės. Ap
skrities grūdų kombi atai jau 
supirko apie 50,000 t. šiemeti
nio derliaus, tačiau atsiskaitė 
kol kas tik už pusę kiekio, dėl 
to trūksta lėšų trąšoms pirkti, 
gerų veislių sėklai įsigyti. 

Beje, šiemet Šiaulių apskrity
je 10,000 ha sumažėjo dirvonų. 
Gerokai daugiau nei pernai 
Šiaulių apskrities žemdirbiai 
pardavė mėsos ir pieno. Tam 
pasitarnavo apie 40 mėsos per
dirbimo įmonių. Pasak Šiaulių 
apskrities valdytojo, sėkmingai 
vyksta žemės reforma. Per 5 
metus 22,100 savininkų at
matuota 193.000 ha žemės. 

CLASSIFIED GUIDE 

Gimiau 1960 m. rugsėjo 24 d. 
Kaune. Tėvas ir motina — sta
tybos inžinieriai. Esu vedęs. 
Žmona Vilija baigusi Lietuvos 
konservatori ją . T u r i u du 
vaikus. Sūnus Vytenis gimė 
1985 m., o dukra Aušra - 1993 
m. 

I š s i l a v i n i m a s . 1978 m. 
baigiau Aušros vidurinę mokyk
lą Kaune. Studijavau Kauno 
Medicinos institute, kurį baigęs 
1986 m. įgijau medicinos gydy
tojo specialybe. 

Nuo 1993 m. lapkričio 1 d. iki 
1994 m. birželio buvau vyres
nysis b e n d r a d a r b i s K a r o 
mokslų studijose Karališkajame 
koledže Londone. Studijų tema: 
„Mažų valstybių gynybos stra
tegija". Stažavausi Konfliktų 
studijų tyrimų centre Kara
liškoje „ S a n d h u r s t " k a r o 
mokykloje. 

1994 m. rugsėjo — gruodžio 
mėn. stažavausi Alberto Einš
teino Institute Kembridže, JAV. 

TRANSPAK 
Siuntiniai į Lietuvą laivu su pristatymu j namus: 

Skubiems siuntiniams AIR CARGO. 
Komercinės siuntos pagal susitarimą. 

Pinigai pervedami doleriais -
nuo išsiuntimo dienos į gavėjo rankas 

per 2 - 5 dienas. 
MAISTO SIUNTINIAI 

Du patys populiariausi - tai 55 svarų įvairaus maisto 
už $98 ir šventinis u/ $39.-

$98.- rūkytos dešros, mėsos konservai, šprotai, vaisių 
sultys, margarinas, aliejus, sūris, sausainiai, tirpi 
kava, malta kava, kakava, arbata, cukrus, ryžiai, 
makaronai, razinos, majone/as. riešutai, žirneliai, 
agurkai, šokoladas, aspirinas, vitaminai. 
55 svarai arba 25 kg. 

$39.- tirpi kava, malta kava. arbata, kakava, vaisių 
sultys, sausainiai, aliejus, mėsos konservai, 
aspirinas, vitaminai. 

Pageidaujant prisiusime smulkią informaciją. 
Siųskite per seniausią siuntinių i Lietuvą įstaigą. 
TRANSPAK, 2638 W. 69th St. 
Chicago, IL 60629 Tel. 312-436-7772 
Mūsų atstovybė Lietuvoje: 
Vilnius 26-28-27, 26-24-27 

MISCELLANEOUS REAL ESTATE 

E L E K T R O S 
(VEDIMAI - PATAISYMAI 

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOBILIO, NAMU. SVIHCATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapohs ir Ori. Mgr. 
Auksė S. Karte kalba lietuviškai. 

FRANKZAPOUS 
320Stt Wėet SSth Street 

TeL (70S) 424-MS4 
(312) M1-MS4 • 

J K S CONSTRUCnON 
„Shingle" stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, 
aluminiaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 
tai. 708-969-2658. 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L STANKUS 

• Perkant ar parduodant 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• MLS komputeriųir FAX pagafca 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Apartmehtus ir žeme 
• Pensininkams nuolaida 

Fiat Rate Calls - Any tknm 
Lithuania $79 Betarus $83 / min 

Rutua $.71, Ūbame $.71. Potand $ 4 9 
latvia $.53. Eskmn $.45 per min.. • H C incr 
For jiteonabon. U M touch tone p«on« 10 ca« Kan l t 
1400-453-0957««>n«on 112(Engksh) 

http: //goodu»a .com/7kentet 

-rZ^tfZt, 
KMKOKKALTOS4 
7922 &. *ela*ą U. 

• *34S S. Arcfctf.Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

<M norite parduoti ar pirkti namus, 
kreJpkJlse į DeMsef M»jye»v Ji pro-
•eeranejaa, sązvangej • tmvmnmm 
patarnaus, (kainavimas veltui. 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO MAŠI
NAS, ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO7 

SISTEMAS, VIRYKLAS, ORO VĖ
SINTUVUS. 

H. Dackys 
T«l. 312-5S9-M24 

r IEŠKO DARBO 

FOR RENT 

«funo Bastctij FLI 
1 mieg. butas su baldais žiamos 

sezonui nuo spalio 15 d. 
6 mėn. arba ilgiau 

Skambinti 581-827-1798 

PrttMni vafcua 
savo namuose. 

Tai. 312-438-8284 

Oaftu prtttOreti 
vieną vaiką savo namuose. 

Tai. 708-228-2875 

31 m. moteris ieiko darbo. 
Turi savo auto. 

Tel. 312-890-4965 

UETUVA DVIEJŲ OKUPACIJŲ REPLĖSE 
1940—1944 

Albinas Gra&unas 
Autorius, kaip sociologas ir žurnalistas, Šioje knygoje 

nušviečia 1940—1942 metų sovietinę ir 1941-1944 m. vokie
čių okupaciją. Sovietų Sąjungos per vienerius okupacijos 
metus Lietuvoje padaryti nusikaltimai čia aptarti analiskai ir 
objektyviai. 

Redagavo mokslinis red. habil. dr. Kazys Ėringis. Išleido 
„Tėvynės sargas", Vilnius 1996; 398 psl. 

Kaina su persiuntimu JAV $18.00 
P S Illinois gyventojai dar prideda valstijos mokesčio 8 75% ($1.05). 

Užsakymus siųsti „Draugo" adresu. 

UETUVIŲ TAUTOS SOVIETINIS 
NAIKINIMAS 

Arvydas Anusauskas 

Pratarmėje rašoma: „Tai, kas pasakojama Stoję knygoje, 
yra pagrįsta Lietuvoje ir Rusijoje rastais archyviniais 
dokumentais, liudytojų prisiminimais ir naujausiomis mokslo 
studijomis". 

Išleido Lietuvių tautinis kultūros fondas, Chicago 1996; 
494 psl., kieti viršeliai. 

Kaina su persiuntimu JAV $18.48. 
* P S Illinois gyventojai dar prideda vatsttps mokesčio 8 75% ($1 32) 
Užsakymus siusti „Draugo" adresu. 

nr 

N A U J A K A S E T Ė 

„ŠIRDIES DAINA 
Išleista Pašvaistės choro London, Ont. Kanada 

Gaunama „Drauge" 
Kaina 11 dol. Su persiuntimu 13 dol. 



PRISIMENAME 

Prieš 30 metų, 1966 m. vasa
rą, lietuviai džiaugėsi naujai 
atidarytu Balzeko Lietuvių kul
tūros muziejumi, kuriame buvo 
kruopščiai sukaupti lietuviams 
brangus ir įdomus eksponatai. 
Tai jaunos Amerikos lietuvių 
šeimos — Stasio Jr. ir Irenos 
Balzekų dovana ne tik lietu
viams, bet ir gausiai susidomė
jusių amerikiečių publikai. 
Naujame muziejuje darbo daug, 
rankų mažai Tenka ieškoti išei
ties. Kyla mintis sudaryti pagal
binį vienetą. Šia uždavinys 
tenka a.a. Irenai Balzekienei, 
kuri, turėdama daug patyrimo 
iš savo veiklos įvairiose organi
zacijose, naudojo įgytas žinias 
paruošti planus ir nustatyti dar
bo gaires Balzeko Lietuvių Kul
tūros muziejaus Moterų gildos 
ateičiai. Ojos patirtis plati. Štai 
bent dalis Irenos Radvilaitės-
Balzekienės veiklos: baigusi DT 
(Illinois Institute of Technology) 
psichologijos laipsniu; ITT Metų 
Moters žymuo; Illinois Opera 
Guild pirm.; Valentine Girls 
Club direktorė; aktyvi La Rabi-
da vaikų ligoninės pagalbinia
me vienete; WGN Opera Guild 
Auditions of the air pirm.; 
Friends of the Chicago Public 
Library direktorė, narė Library 
of International Relations bei 
kitur. 

Gildos steigimo idėja įdomi, 

iškelianti įvairių galimybių, 
žadanti derlingą darbo dirvą. Iš 
Lietuvos atvykusios, Ameriko
je gimusios ir net ne lietuvių 
kilmės, moterys jungiasi į 
bendrą darbą, supažindindamos 
plačiąją visuomene su lietuviš
ku turtu, tradicijom, istorija ir 
t.t., tuo pačiu ir pačios daugiau 
žinių pasiseradamos. 

1976 m. rugpjūčio mėn. a.a. 
Irena Balzekienė išsiskyrė iš 
mūsų tarpo, tačiau jos idėjos ir 
jos dvasia tebėra gyvos gildos 
veikloje. Šių metų rugpjūčio 14 
d. gildos valdyba, direktorės ir 
visa Balzekų šeima susirinko 
Šv. Kazimiero kapinėse trum
pam Irenos Balzekienės 20 m. 
mirties prisiminimui ir padėjo 
trispalvį vainiką prie jos kapo. 
Rugsėjo 15 d. muziejaus Gintaro 
salėje įvykusiame gildos susi
rinkime paminėta ši sukaktis, 
dalyvaujant gausiam būriui 
viešnių ir svečių. Gildos vardu 
kalbėjo pirm. Margi Mankienė, 
Marija Krauchunienė, Irena 
Norbutienė. Šeimos vardu žodį 
tarė Stasys Balzekas,Jr. ir Julia 
Daraškaitė-Balzekienė. Visi iš
kėlė velionės pasišventimą, jos 
lietuviškai šiltą asmenybę, neri
bojamą draugiškumą. Meninę 
dalį atliko Linda Razgaitė-Bur-
bienė. Popietė baigėsi vaišėmis 
ir pabendravimu. 

M.K. 

ELENA (ALĖ) 
LIAUDANSKAITĖ-
SKIRMANTIENĖ 

1918.7.23 CL-19MJ.17 d. 
Gimusi Tver mieste, Rusijoje, 

parvežta į Lietuvą, mokėsi Aly
taus ir Aukštosios Panemunės 
pradžios mokykloje, lankė Sau
lės gimnaziją Kaune, o gimnazi
ją baigė 1938 m. Ukmergėje, 
kur pasižymėjo kaip veikli 
skautė. įstojo į Vytauto Didž. 
universitetą Kaune, Humanita
rinį fakultetą, kurį perkėlus į 
Vilnių, ji germanistikos bei fi
zinės kultūros studijas tęsė 
Vilniaus universitete. Ten man 
ją teko studijų metais pažinti. 
Buvo rimta studentė, kukli, bet 
ir linksma, draugiška, atidi ki
tiems. 

Ištekėjo Alė 1941 m. rugsėjo 
21 d. už leitenanto Prano Ksa
vero Skirmanto (dabar, jos lai
dotuvių dieną, suėjo 55 metai jų 
laimingos santuokos). Studijų 
metu buvo Fraternitas Baltien-
sis korporantė. Deja, karo iri 
okupacijų metais nebeteko jai 
gimnazijoj mokytojauti. Su 
tėvais ir vyru pasitraukus nuo 
komunistų invazijos į Vokietįją, 
Alė dirbo UNRRA įstaigoje, da
lyvavo lietuvių veikloje. 

Jos visuomeninė veikla sus
tiprėjo tik pasitraukus už oke
ano, atvykus į Ameriką, pra
džioje į New Jersey, paskui į 
Kaliforniją (vaikų Skirmantai 
neturėjo). 

Kalifornijoj man teko Alę vėl 
susitikti. Čia jos tėvelis, majoras 
Kostas Liaudanskas, buvo labai 
veiklus bendruomenininkas ir 
kitų organizacijų nuoširdus dar
buotojas, visų lietuvių mėgia
mas ir gerbiamas. įsitraukė į 
veiklą (daugiau Tautinėj sąjun
goj) ir Pranas su Ale Skirman
tai. Kaip karių šeimos nare, Alė 
priklausė „Birutiečių" drau
gijai, o vėliau, kun. Feliksui Gu-
reckui įsteigus „Lietuvos Duk
teris", Alė visa širdimi įsijungė 
į lietuvių labdaros veiklą. Nes; 

ji visada buvo gailestingos šir
dies, užjaučianti kiekvieną, 
darbšti, kukli, nevengianti kad 
ir sunkiausio darbo. Kaip jos tė
velis (miręs 1972 m.) visų pri
simenamas u i jo veiklą, taip ir 
Alė, lietuvių visuomenės ger
biama ir mylima, bus Kaliforni
joj ir kitur prisimenama, kaip 
sviesi, kilni asmenybė. Tegu 
Amžinoji Šviesa jai šviečia. 
Užuojauta vyrui Pranui. 

Alė Rata 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1996 m. spalio mėn. 10 d. 

Elena Skirmantiene Liaudanskaitė. 

Eleonor Page. „Chicago Tribūne' dienraščio „Society F'age redaktore (kairėje) 
su In-r.a Balzekienė 19fi9 metais 

DIDĖJA BUTŲ KAINOS 
ŠALIA DroMIESČIŲ 

Šiuo metu nekyla sodybų, na
mų ir butų kainos mažesniuose 
miestuose ir rajonuose. Pagrin
dinė priežast is — mažėja 
gyventojų kaimuose ir mažes
niuose miestuose. Tačiau nekil
nojamojo turto agentai įžvelgia 
butų brangimo polinkį miestuo
se, esančiuose šalia didžiųjų 
miestų, pavyzdžiui, Širvintose, 
Šalči ninkuose. 

Žemės sklypai brangiausi Vil
niuje — vidutiniškai 3,000 dol. 
už 1 arą. Panaši žemės kaina 
yra ir Palangoje. Mažesniuose 
miestuose ir rajonuose ne žemės 
ūkio paskirties žemės kainos te
bėra palyginti labai mažos. 

A.tA. 
KOSTUI NENORTUI 

mirus, jo žmonai INAI, sūnui RIMUI ir giminėms 
reiškiu gilią užuojautą. 

Ada Musteikienė 

A.tA. 
ALBINAS ŽALIAUSKAS, Sr. 

Gyveno Chicagoje, Brighton Parko apylinkėje. 
Mirė 1996 m. spalio 7 d., 4:10 vai. p.p., sulaukęs 71 metų. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 39 m. 
Nuliūdę liko: žmona Jadvyga Kozo-Polianukaitė, sūnus Al

binas, Jr., marti Lori Anne, anūkės Laura Jadvyga, Nida Ann; 
Lietuvoje broliai, seserys, pusbroliai ir kiti giminės. 

Priklausė Lietuvių šaulių sąjungai, Lietuvos Vyčiams, 
Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos vyrų klubui 
ir kitoms lietuvių organizacijoms. 

Velionis pašarvotas ketvirtadienį, spalio 10 d. nuo 3 iki 
9 v.v. Gaidas-Daimid laidojimo namuose, 4330 S. California 
A ve. 

Laidotuvės įvyks penktadienį, spalio 11 d. Iš laidojimo 
namų 9:30 vai. ryto bus atlydėtas į Svč. M. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapijos bažnyčia, kurioje bus aukojamos 10 vai. 
ryto gedulingos s v. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis 
bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: žmona, sūnus, marti, anūkės ir kiti giminės, 
Laidotuvių direkt. Gerry F. Daimid. Tel. 312-523-0440. 

A.TA. 
v.8. fil. KOSTUI NENORTUI 

mirus, gilią užuojautą reiškiame žmonai INAI, sūnui 
RIMUI, dviems broliams ir vienai seseriai Lietuvoje. 

Akademinio Skautų sąjūdžio vadija 

• 

• 

A.tA. 
Inž. KOSTUI NENORTUI 

mirus, reiškiame gilią užuojautą žmonai INAI ir 
sūnui RIMUI ir kitiems artimiesiems, kartu liūdime. 

Irena ir Antanas Mačioniai 

A.tA. 
SESUO M. DELLA MARIE 

PETRAUSKAS 
Mūsų mylima Seselė mirė 1996 m. spalio mėn. 8 d., sulau

kusi 94 metų. 
I vienuolyną įstojo iš Šv. Antano parapijos, Forest City, 

PA. 
Vienuolyne įžaduose išgyveno 75 metus. 
Pasiliko nuliūdę Šv. Kazimiero seserys ir artimieji gimi

nės: seserys Monica Shema ir Tecla Bower bei dukterėčios ir 
sūnėnai. 

Kūnas pašarvotas Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 W. 
Marąuette Rd., Chicago, ketvirtadienį, spalio 10 d. 10 vai. 
ryto. 

Laidotuvių šv. Mišios Šv. Kazimiero Seserų vienuolyno 
koplyčioje, spalio 10 d. 7 vai. vakaro. 

Laidotuvės Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse penktadienį, 
spalio 11 d. 10 vai. ryto. 

Prašome dalyvauti laidotuvių Mišiose ir pasimelsti už 
Seselės sielą. 

Šv. Kazimiero Seserys ir Velionės giminės. 

Laidotuvių dir. S. C. Lack & Sons, tel. 708-974-4410. 

A.TA. 
KOSTUI ČEPAIČIUI 

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą jo žmonai 
VALERIJAI, dukrai GIEDREI ir dr. PAULIAUS 
še imai . 

Giedrė ir Povilas Žumbakiai 

A.tA. 
RAIMUNDUI SLĖNIUI 

mirus, jo žmonai DANAI, mūsų sesei giedrininkei, 
dukroms AUDREI ir LINAI ir visai šeimai bei 
artimiesiems reiškiame gilią užuojautą. 

Korp! Giedra 

Netekus Lietuvoje 

A.tA. VEROS 
nuoširdžiai užjaučiame mūsų mielą bičiuli VIKTORĄ 
ŠILĖNA su šeima. 

Rimas ir Regina Šliažai 
Rida ir Juozas Ardžiai 

Prie a.a. Irenos Balzekienės kapo Iš kairės: Sigita Balzekienė. Stasys Balzekas, III laiko sūnų 
Stasį, IV Vasarį. Karole Balzekaite, Julija Balzekienė. Robertas Balzekas laiko sūnų Matą Grant, 
Stasys Balzekas, Jr : priekyje — Irena Gintarė Balzekaite. 

Amžinybėn iškeliavus mūsų mylimai Draugei 

A.tA. 
ALYTEI SKIRMANTIENEI, 

nuoširdžią užuojautą reiškiame velionės vyrui 
PRANUI KSOVERUI SKIRMANTUI ir kitiems 
artimiesiems. 

Jim ir Daiva Miller 
Steve ir Vita Loyal 
Jonas ir Marija Šimoniai 

A.tA. 
VYTAUTAS ČEPAS 

Gyveno Chicagoje, Brighton Parko apylinkėje. 
Mirė 1996 m. spalio 7 d., 9:30 vai. vakaro, sulaukės 86 

metų. 
Gimė Lietuvoje, Pašvitinio valsčiuje, Draudelių kaime. 

Amerikoje išgyveno 49 m. 
Nuliūdę liko: žmona Konstancija Barzdukaitė, dukros 

Rasa Szepelak, žentas Gary, Jūratė Scheffel, žentas John, 
sūnus Arūnas, marti Kaye, šeši anūkai; brolis Juozas Čepas 
Lietuvoje ir kiti giminės JAV-bėse ir Lietuvoje. 

Velionis buvo senelis a.a. Kristen Johnson. 
Velionis pašarvotas ketvirtadieni, spalio 10 d. nuo 2 iki 

9 v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 
Laidotuvės įvyks penktadieni, spalio 11 d. Iš laidojimo 

namų 10:15 vai. ryto bus atlydėtas į Svč. M. Margos Nekalto 
Prasidėjimo parapijos bažnyčia, kurioje bus aukojamos 11 vai. 
ryto gedulingos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis 
bus palaidotas Tautinėse lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę žmona, dukros, sunūs, anūkai, brolis ir kiti 
giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus / Donald M. Petkus. 
Tel. 800-994-7600. 

BALF'o iždininkui 

A.tA. 
KOSTUI ČEPAIČIUI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo ŠEIMA, BALF'o cen
tro valdybą, pirm. MARIJA RUDIENE, netekus 
darbštaus, sąžiningo iždininko. LAIMĄ ALEKSIENE, 
netekusią bendradarbio BALF'o ištaigoje. 

Mirusiojo palikta tuštuma slegianti... 

R. ir K. Raiauskai 

A.tA. 
JUOZUI AUSTRAI 

mirus, jo žmonai GENOVAITEI, dukrai JŪRATEI 
ir jos šeimai reiškiu giliausią užuojautą. 

Izabella Parulis 

Worchester, MA 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
Visa laida išparduota! Tur

būt tai maloniausi žodžiai bet 
kurios knygos leidėjams (ir 
autoriams), ypač kai knyga ne 
visuomet sulaukia teigiamo 
įvertinimo iš vadinamųjų „kri
tikų", bet skaitytojai yra ki
tokios nuomonės. Rodos, tik 
užvakar buvo išleista Pasaulio 
lietuvių centro moterų virimo 
knyga „Skaniai valgome", bet 
jos egzempliorius graibstyte iš
graibstė šeimininkės ir dar yra 
laukiančių naujos laidos. 

Lietuvos Vyčių 112 kuopos 
\j mėnesinis susirinkimas bus 

antradienį, spalio 15 d., 7:30 vai. 
vak., Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos salėje. Kalbės neseniai 
iš Lietuvos grįžusi, ten visus 
metus praleidusi, ses. kazimie-
rietė Theresa Papšis. Visi nariai 
ir svečiai kviečiami dalyvauti. 

L i t e r a t ū r o s v a k a r a s su 
poete Julija Švabaite-Gyliene, 
rašyt. Nįjole Jankute ir Egle 
Ivanauskiene ruošiamas 
Lemonte spalio 25 d. Tuo litera
tūros vakaru bus pradėtas 
„Moters savaitgalis", kurį 
rengia Pasaulio lietuvių centro 
renginių komitetas. Savaitgalis 
tesis spalio 25, 26 ir 27 d. 

Š i emet s u e i n a p e n k e r i 
metai, kaip vienas po kito buvo 
Viešpaties pasaukti Jaunimo 
centro bičiuliai, geradariai ir 
talkininkai: a.a. Janina ir Juo
zas Daunorai. Jų šviesus atmi
nimas bus pagerbtas šv. Mi-
šlomis spalio 27 d., 11 vai. r., t. 
Jėzuitų koplyčioje. Visus, kurie 
pažinojo Janiną ir Juozą Dauno
rus, kviečiame kartu pasimels
ti šv. Mišiose. Kviečia JC 
Taryba, Valdyba ir JC Moterų 
klubas. 

x Stefanija Gladkauskas, 
Detroit MI, $50 skiria Lietuvos 
našlaičiams palengvinti jų gyve
nimą. Našlaičių vardu dėko
jame! .„Lietuvos Našlaičiu 
globos" komitetas, 2711W. 71 
St., Chiago, IL 60629. 

(sk) 

z A.a. Kosto Nenorto atmi
nimui Marija ir Henrikas Paš-
kevičiai paaukojo $25 Lithua 
nian Mercy Lift. Nuoširdžiai 
dėkojame už auką ir reiškiame 
gilią užuojautą poniai Inai 
Nenortienei. 

(sk) 

Draugo fondo vajaus pokylis 
St. Petersburge, FL bus gruo
džio 6 d. 4 vai. p.p., Lietuvių klu
be. Programoje — solistė Aldona 
Stempužienė ir „Draugo" vyr. 
redaktorė Danutė Bindokienė. 
Pokylį organizuoja Janina 
Gerdvilienė. Pas J. Gerdvilienę 
galima gauti bilietus į pokylį ir 
teikia visą informaciją. 

Mažosios Lietuvos l i e tuv ių 
draugijos narių susirinkimas 
ir pietūs vyks sekmadienį, 
spalio 13 d., 12:30 vai. p.p., 
Balzeko Lietuvių Kultūros 
muziejaus „Kristalo" salėje, 
6500 S. Pulaski Rd., Čikagoje. 
Visi nariai prašomi dalyvauti. 
Dėl dalyvavimo pietuose iš 
anksto pranešama Ramūnui 
Buntinui tel. 630-969-1316. 

L a i k o tėkmėje įvairūs 
pokyčiai paliečia žmones ir or
ganizacijas. Prieš metus persi
organizavusi radijo laida į 
„Margutis II", vienas iš pirmųjų 
naujosios laidos organizatorius 
ir talkininkas Leonas Narbutis 
spalio 4-tą dieną atsisveikino su 
ta radijo laida. „Margučio II" 
valdyba, gerai suprasdama ir 
įvertindama Leono Narbučio 
darbo pastangas, organizuojant 
naują laidą ir jai daugiau kaip 
metus vadovaujant, už įdėtą 
darbą ir rūpestį, reiškia nuošir
džią padėką. 

Pasižymėjusios metų lietu
vės žymuo bus įteiktas „Drau
go" vyriausiai redaktorei Danu
tei Bindokienei Lietuvių Res
publikonų lygos renginyje, 
spalio 20 d., sekmadienį, 12 vai., 
Pasaulio lietuvių centre, 14911 
127 St., Lemonte. Rengėjai kvie
čia visuomenę gausiai daly
vauti. Kadangi bus patiekiami 
pietūs, prašoma iš anksto užsi
sakyti vietą, skambinant 
630-834-2906 arba 630-964-
4162. 

z Sofija Š č e p o n a v i č i ū -
tė-Karpienė, gyvenanti Ra
seiniuose, Vilniaus g. 180 (tėvas 
— Jonas Ščeponavičius, Leonar
do, 1881-1982, gimęs Raseinių 
apskrityje Rakavos kaime), 
ieško seserų; M i c h a l i n o s 
Ščeponavičiūtės-Baliukevi-
čienės, Leonardo ir Julės 
Ščeponavičiūtės, Leonardo 
bei jų vaikų, kurie galbūt 
gyveno šiuo adresu 1211 Walace 
St., Philadelphia, 7023 PA. 

POETO VYTAUTO MAČERNIO 
PRISIMINIMAS 

Spalio mėnuo primena mums 
V. Mačernio tragišką mirtį, o 
ftiaia metais jis būtų sulaukęs 75 
m. amžiaus. Pažinau ji 1935 m., 
kai atvažiavo į Telšių vyskupo 
Valančiaus vardo gimnazijos 
5-tą klase ir apsigyveno visiškai 
šalia, gretimame kieme pas 
Kelpšus. Čia jis mokė Kelpšų 
vaikus ir už tai gavo veltui bu
tą ir maistą, kas jam buvo 
nepaprastai svarbu, nes iš namų 
jis beveik negavo jokios para
mos. Pro tuos pačius vartelius 
eidavome į gimnaziją, dažnai 
lankydavome Aleksandravičių 
jaunimą (rodos jos giminės), 
eidavome į gimnazijos vai-

SVARBU BALSUOTOJAMS 

Balsavimas vyks spalio 20 d. 
nuo 9 iki 4 valandos po pietų LR 
Generaliniame garbės kon
sulate Čikagoje; 6500 S. Pulaski 
Rd., Tel.: 312-582-5478. 

Lietuvos Respublikos amba
sada Vašingtone praneša, kad 
visiems užsiregistravusiems pi
liečiams ateinančiuose Seimo 
rinkimuose iki spalio 7 d. bus iš
siųsti rinkiminiai dokumentai. 

Balsuoti paštu, galite pradėti 
nuo spalio 10 , grąžindami 
balsavimo dokumentus paštu į 
Lietuvos Respublikos ambasadą 
Vašingtone. Piliečiai, kurie nori 
rinkimų dieną (spalio 20 d.) 
balsuoti asmeniškai, galės at
vykti į LR Generalinį garbės 
konsulatą Čikagoje adresu: 
6500 S. Pulaski Rd. (Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejaus, 
patalpose). 

Atvykus balsuoti asmeniškai, 
būtina turėti Lietuvos Respub
likos galiojantį piliečio pasą ir 
rinkėjo pažymėjimą, kuris bus 
išsiųstas kiekvienam užsiregist-
ravusiam rinkėjui. Je igu 
rinkėjas negavo pažymėjimo, 
ar iš anksto neužsiregistravo 
balsuoti, galės atlikti savo pi
liečio pareigą atėjęs į LR 
Generalini konsulatą tik su 
galiojančiu pi l iečio pasu. 
Rinkėjo pažymėjimas bus iš
rašytas vietoje. 

Verta ir teisinga remti dar 
gyvus likusius Lietuvos parti
zanus, palengvinti jų gyvenimo 
dienas. Tai padaryti galima, 
atsilankant į koncertus, kurių 
pelnas skiriamas partizanams 
šelpti. Čikagos apylinkėje kon
certai bus šia tvarka: spalio 18 
d., penktadienį, PLC Lemonte: 
spalio 19 d., šeštadienį. Cicero, 
Šv. Antano parapijos salėje, o 
sekmadienį, spalio 20 d., Jauni
mo centre. Bilietai gaunami 
„Seklyčioje" ir visuomenė 
prašoma juos iš anksto įsigyti. 

x Lietuvių Operos metinis 
pokylis bus lapkričio 16 d. Jau
nimo centro salėje. Operos cho
ras atliks meninę programos 
dalį. Baliaus metu bus traukia
mi laimingieji bilietai. Šokiams Šarnelėje, 

dinimus, nors jis niekada 
nešokdavo, tik atsistojęs lango 
nišoje stebėdavo šokančiuosius. 
Einant dažniausia jis tylėdavo, 
bet prašė, kad aš ką nors 
pasakočiau. Gal jam to reikėjo, 
kad išsiblaškytų jį užgulusios 
juodos mintys ir palengvėtų jį 
slėgusi vidujinė įtampa. Vasarą 
pasikviesdavom jį į Palangą, bet 
jis ilgai nebūdavo, varžydavosi. 
Vaikštom t, pamenu pajūriu, gė
rimės besileidžiančios saulės 
grožiu, staiga Vytautas sustoja, 
jo akys paskęsta beribėj tolumo
je. Kas išdrįstų jį tokiu momen-
prakalbinti? Einu viena tolyn, 
žaidžiu su akmenėliais, žinau už 
minutės, kitos jis vėl bus šalia. 

Gimnazijoje jis priklausė atei
tininkams, buvo vyresniųjų 
pirmininkas. Jį labai mylėjo 
Lietuvių kl. mokytojas F. 
Kudirka, kapelionas A. Kru
ša, o ypač vėliau kun. P. Patla-
ba jį labai globojo. Baigęs Telšių 
gimnaziją, tęsė studijas Kaune, 
kur ir vėl dažnai susitikdavome. 
Ir šalčiausią dieną ateidavo 
sušalęs, be kepurės, šildydavau 
arbata ir mamos atsiųstais 
pyragėliais, ir vis prašydavau, 
kad paskaitytų naujų eilėraščių, 
nes paskutinėse klasėse jau 
buvo žinomas poetas". Juk vis 
tiek nieko nesuprasi", — saky
davo, bet, žiūrėk, jau ir traukia 
iš vidujinės švarko kišenės 
pluoštą jų. Kaune jis labai daug 
rašė ir tada išgirdau vos tik 
parašytą 4-tą Viziją. „Vyti, čia 
kažkas nepaprastai gražaus", — 
sakiau, plodama rankomis, o jis 
tik nusišypsojo. 

Kaune jis sunkiai išgyveno 
savo asmeninio gyvenimo tra
gedijas — mirė jo tėvas ir netru
kus labai artima, o gal ir jaunat
viškai mylima Danutė Jacke
vičiūtė. Ji turbūt buvo pirmasis 
gražiausias žiedas, pražydęs jo 
tamsiame gyvenimo kelyje. Kai 
jis drauge su Vincu Šmulkščiu 
grįžo iš Panevėžio, iš laidotuvių, 
atrodė visiškai palūžęs. Neabe
joju, kad jai vėliau buvo skirti 
siejo parašyti žodžiai: „Šiandien 
rašydamas tau šį laišką į 
anapus, aš neprisiminti negaliu, 
kad šio gyvenimo gražiausiąjį 
etapą praleidome žemėje kar
tu". Vėliau mūsų gyvenimo 
keliai išsiskyrė. 

Persikėlęs į Vilnių, pasirinko 
filosofiją, bet lankė ir lituanis
tikos paskaitas. Aktyviai daly
vaudavo literatūrinėse popie
tėse. Sykį tai buvo 1943 m., 
draugai tokios popietės metu su
gundė Vytautą paskaityti savo 
visas Vizijas. Mačernis jas taip 
hipnotizuojančiai skaitė, kad 
visi klausėsi, tiesiog kvapą 
sulaikydami. Baigus skaityti 
septintąją viziją, profesorius 
Mykolaitis-Putinas, sėdėjęs pir
moje eilėje, nelaukdamas, kaip 
paprastai pabaigos, staiga atsi
stojo ir netikėtai prabilo: „Va, 
tai tikra poezija ir tikras 
poetas". 

Vytautai, mes, kurie minime 
Tave ir tą tragišką mirtį, 
negalime atnešti Tau rudens 
ant kapo Tavo numylėtoje 

bet tas meteoras, 

Rugsėjo 21 d. vakaras PLC su rašyt. Birute Pukelevičiūte — renginių komitetas programos 
atlikėjos. Iš kairės: Irena Galinienė, Bronė Nainienė, Alė Karaliūnienė, Danute Bindokienė, 
supažindinusi su viešnia, Birute Pūkelevičiūtė, Agutė Tiakuviene, Vilė Marchertienė ir Marcelė 
Jonušienė. Nuotr. Vytauto Jasineviclana 

,MARGUČIO II" PIRMASIS 
RENGINYS 

gros muziko Ričardo Sokoestra- k u r i u o Tu D u v a i j paliko daug 
dinis orkestras. Kviečiame Jus šviesos ir tavo poezijos žodyje ir 
prisidėti prie mūsų kultūrinės draugu širdyse. 

Lidija Gnauzdienė, Čikagos lituanistines mokyklos savanorė talkininkė, 
padeda ten, kur tik yra reikalinga. 

Nuotr. Aušros Padalino 
x Lietuvos Vyčių choro 80 

m. sukaktuvinis pokylis įvyks 
spalio mėn. 13 d., sekmadie
nį, 3 vai. p.p. Brighton parko 
lietuvių parapijos salėje. Bus 
trumpa choro programa. Rezer
vacijoms skambinti: S. Ru
dokas, tel. 312-471-2239 arba 
M. Kinčius, tel. 312-927-4990. 
Auka $17.50 asm. 

(sk) 

x TRANSPAK praneša:, ,Iš 
viso per penkis šių metų mėne
sius parduota 47 tūkst. tonų 
gyvulių ir paukščių, primelžta 
379 tūkst. tonų pieno bei 
surinkta 200 mln. kiaušinių". 
Pinigai, siuntiniai ir komer
cinės siuntos į Lietuvą. Mais
to siuntiniai. TRANSPAK, 
2638 W. 69 St., Chicago, IL, 
tel. 312-436-7772. 

x NAMAMS PIRKTI PA, 
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. Kreipkitės 
į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. Tel. 
(312) 847-7747. 

(sk) 

x Uršulė Balskienė, Oak 
Lawn, IL, atsiuntė $160 — me
tinį globos mokestį globojamo 
Lietuvos našlaičio. Dėkojame! 
„Lietuvos Našlaičių globos" 
komitetas, 2711 W. 71 St., Chi
cago, IL 60629. 

(sk) 

veiklos dalyvaujant šiame ba
liuje. Vietas prašome užsisakyti 
pas Operos vicepirmininką Jur
gi Vidžiūną (312) 767-5609. 
Vienam asmeniui 25 dol. 
Užsakymus taip pat priima ir 
Operos choro nariai. Savo daly 
vavimu padėsime pavasarį pa
statyti naują operą. 

(sk) 

x Š.m. spalio 6 d. Vilniaus 
Šv. Jono bažnyčioje įvyko auto
rinis Povilo Mieliulio religinės 
muzikos koncertas. Buvo grota 
oratorijos „Mozė" preliudas, 
trečiosios simfonijos pirmoji 
dalis moderato ir kiti kūriniai. 
Programą atliko: Vilniaus Vals
tybinės operos solistai: Dan 
guolė Juodikaitytė ir Vytautas 
Bakula. Smuiku grojo Jurgis 
Gaižauskas, Sr., akompanavo 
Jurgis Gaižauskas, Jr. 

(sk) 

L. Baltrušaitienė yra 

„Margutis II" 1996.10.6 Jau
nimo centro didžiojoje salėje 
subūrė savo rėmėjus, klausy
tojus ir svečius į vieną jaukų, 
gražų, lyg didelės šeimos, 
pobūvį, susitikti, pabendrauti ir 
pasidžiaugti, kad turime 
„Margutį II" ir kad darbo 
dienomis kiekvieną vakarą 
galime jo klausytis. 

Šį vakarą ruošė „Margučio II" 
valdyba, kurios pirmininkė yra 
Marija Remienė. Kaip kiekvie
ną renginį ruošiant, rūpėjo, ar 
ateis pakankamai žmonių, 
kokią programą sudaryti ir t.t. 
Viskas puikiai išsisprendė, ir 
gražią spalio sekmadienio 
popietę 4 vai. didžioji JC salė bu
vo jau pilnutėlė svečių, sėdinčių 
prie dailiai padengtų stalų. 
Dalia Sokienė, pasveikinusi 
svečius, pakvietė kun. Juozą 
Vaišnį, SJ, sukalbėti maldą. Jis, 
kaip ir visuomet, prasmingais 
žodžiais prašė Dievo palaimos 
„Margučiui II" ir pabrėžė, kad 
yra svarbu, ne tik ką sakome, 
bet ir kaip tai sakome, tuo 
iškeldamas taisyklingos lietu
vių kalbos svarbą. 

Po skanios, Onos Norvilienės 
paruoštos, vakarienės, prasidėjo 
programa, kuriai vadovavo 
Dalia Sokienė, „Margučio II" 
pranešėja. Ji trumpai apibūdino 
„Margučio II" pirmuosius žings
nius ir pradininkus, tai V. 
Adamkus, S. Baras, L. Narbu
tis, B. Siliūnas, V. Radžius, B. 
Jasaitienė. Tada pakvietė 
pokalbiui Dalią Sruogaitę, 
„Margučio" laidų vetera
nę. Išgirdome pokalbį apie 
„Margučio" programas, jų daly
vius ir išlaikytojus. D. Sruogaitė 
išsamiai ir įdomiai atsakinėjo į 
D. Sokienės klausimus, taip 
supažindindama jaunesniuo
sius, su jau 64-tuosius metus i 
Čikagos ir apylinkių lietuvius 
kalbančiu, „Margučiu". Vyres
niesiems jos žodžiai priminė 
tuos laikus, kai „Margutis" su
burdavo tūkstančius lietuvių į 
savo renginius. 

PLB v bos pirm. Bronius Nai
nys, sveikindamas primine, jog 

svarbu, kad „Margutis" 

kalbėtų lietuviams, juos in
formuotų, kad lietuviškas žodis 
sklistų ir toliau oro bangomis, 
pasiektų jo išsiilgusius žmones. 
„Margutį II" sveikino ir JAV 
LB v-bos pirm. Regina Naru-
šienė, linkėdama jam sėkmės. 

Po to svečias aktorius, 
humoristas Vitalis Žukauskas 
atliko maždaug 1 valandą tru
kusią programą. Jis kalbėjo apie 
lietuvių kalbos keitimosi 
mūsuose įvairias fazes: nuo 
„leidi klynina kiceną", iki 
įmantriausių tarptautnių žo
džių sriautu perpildytos kai 
kurių inteligentų kalbos bei 
mūsų šeštadieninių mokyklų 
mokinukų. Ne viena adatėle jis 
bakstelėjo Lietuvos partijoms, 
teko ir bankams, bet gal labiau
siai visus prajuokino mūsų kas
dieninio gyvenimo apybraižos, 
kai jis kalbėjo apie pensininkus, 
gyvenančius Floridoje, apie save 
ir savo šeimą, apie moterų 
kalboje taip pamėgtą liepiamąją 
nuosaką. Tai buvo neužgaunan-
tis, taiklus humoras, prajuoki
nęs klausytojus iki ašarų ir la
bai talentingai išsakytas. Užtat 
jam ir plojama buvo iki delnų 
įkatimo! 

M. Remienė, „Margučio II" 
Tarybos ir valdybos pirmininkė, 
priminė šių radijo laidų, 
„Margučio II" ir per pirmuosius 
metus nueitą kelią. Ji dėkojo 
„Margučiui II" dirbusiems 
Aldonai Jurkutei, Andriui Utz 
ir Sauliui Malakauskui. Ypa
tinga padėka priklauso Leonui 
Narbučiui, kuris tik pereitą sa
vaitę netikėtai pasitraukė. Ji 
pabrėžė, kaip žiemą važiuodavo 
Leonas su savo talkininkėmis 
Aldona ir Dalia į L. Megalos ra
dijo stotį, nebodamas nei nuo
tolio, nei šalčio, nei vargo. Ji 
džiaugėsi „Margučio II" studi
ja „Seklyčioje", kuri įsigyta 
dosnių aukotojų parama ir ku-* 
rią be jokio atlyginimo gražiai 
įrengė ir sutvarkė a.a. Albinas 
Žaliauskas, Mečys Mikutaitis, 
pakviesti B. Siliūno. Aparatūros 
įsigijimu rūpinosi L. Narbutis, 
B Siliūnas. M. Remienė sumi* 

nėjo „Margučio II" Tarybos ir 

Teisių gimnazijos moksleiviu ateitininkų valdyba 1936 m 
ruža, Vytautas Maternis II eil. pirmasis is dešinės 

Viduryje - kapelionas kun. A. Ka-

valdybos narius ir dabartinius 
pranešėjus: Dalią Sokienė ir 
Rytį Janušką bei paruošiant} 
turiningas politinių žinių ir 
spaudos apžvalgas Bronių 
Siliūną, vieną pirmųjų įsijun
gusių į „Margutį II" darbą. Ji 
pranešė, kad „Margučio IT' dar
ban naujai įsijungia visiems 
gerai pažįstamas Anatolijus 
Siutas. 

M. Remienė dėkojo V. Žukaus
kui už puikiai atliktą programą, 
o taip pat D. Sruogaitei ir D. 
Sokienei už įdomų pokalbį. 
Dėkojo Algimantui Barniškui ir 
Alfonsui Seniūnui už muziką 
bei dainas, „Draugo" vyr. red. 
Danutei Bindokienei už „Mar
gučio II" garsinimą, JAV LB 
Soc. Reikalų T-bos pirm. Biru
tei Jasaitienei už „Margučio IT' 
priglaudimą „Seklyčioje", duo
dant vieną kambarį. M. Remie
nė dėkojo O. Gradinskienei ui 
jos iškeltą mintį suruošti laimė
jimus ir jai paaukotus 2 tortus; 
dėkojo šeimininkei Onai Nor
vilienei ir jos padėjėjams, An
tanui Valavičiui ir V. Dijokui už 
talką, visiems, kurie prisidėjo 
prie šio vakaro pasisekimo. 
Ypač nuoširdžiai dėkojo rėmė
jams, be kurių paramos nebūtų 
ir „Margučio D". 

Paskutinė vakaro dalis buvo 
laimėjimai. Tai buvo Onos Gra-
dinskienės mintis. O šie laimė
jimai nebuvo įprastiniai: 
nematėme nei sudėliotų daiktų, 
kuriuos galima laimėti, nebuvo 
garsinama nei stambūs pini
giniai laimikiai. Dosnūs žmonės 
(Jonas Gradinskas, Motiejus 
Kvedaras, Viktoras Endrijonas 
ir Kazys ir Elena Majauskai) su
aukojo 100 dol. ir buvo paskelb
ta prieš parduodant bilietus, 
kad bus galima laimėti 4 
dovanas po 25 dol. grynais ir du 
O. Gradinskienės tortus. O čia 
žmonės ir sukluso, nes O. Gra
dinskienės skanių tortų garsas 
yra plačiai pasklidęs. Margarita 
Momkienė ir Algis Regis savo 
laimėtas dovanas paaukojo 
..Margučiui II". 

Po programos buvo šokiai, ku
riems grojo A. Barniškio kapela. 

Svečiai buvo patenkinti 
gražiai ir linksmai praleistu 
vakaru, dėkingi rengėjams ui jų 
pastangas suburti margu-
tiečius. Tokių puikių vakarų 
lauksime ir ateityje! 

Aldona Šmulkštienė 

Oras Čikagoje 

Ketvirtadieni, spalio 10 d. 
Šiek tiek šilčiau, nors padangėje 
dar bus pakankamai pilkų de
besų. Temperatūra dieną — 62 
laipsniai F , naktį — 48 laips
niai. Nors kai kurie Čikagos 
priemiesčiai jau buvo paliesti 
šalnos, yra mūsų milžiniškoje 
valstybėje vietų, kur tempera
tūra dar vis peršoka 100 laips
nių. Viena jų — Lake Havasu 
City, Arizona, kur temperatūra 
trečiadienį siekė 108 laipsnius 
F. 


