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Rusija kol kas tyli dėl Lietuvos 
parlamentarų vizito į Čečėniją 
Viln ius , rugsėjo 3 d. (BNS) 

— Rusija santūriai reaguoja į 
Lietuvos Seimo delegacijos ke
tinimus apsilankyti Čečėnijoje 
per šios respublikos neprik
lausomybės dieną ir stengsis 
išvengti su tuo susijusių pro
blemų, antradienį pareiškė 
Rusijos Federacijos ambasa
dos Vilniuje pareigūnas. 

Pasak ambasados pirmojo 
sekretoriaus Boris Kirilov, 
konsulinis skyrius gavo ir nus
tatyta tvarka nagrinėja ketu
rių delegacijos narių pra
šymus suteikti vizas. 

B. Kirilov teigimu, tarp 
prašančiųjų vizų yra ir vienas 
buvęs parlamentaras — Algir
das Endriukaitis. Delegacijos 
prašymas pagrįstas Lietuvos 
URM nota ir Čečėnijos parla
mento vadovybės kvietimu. 

Seimo delegaciją, kuriai va
dovauja parlamentinių ryšių 
su Čečėnija grupes pirminin
kas Rytas Kupčinskas, į 
Grozną nutarė siųsti Seimo 
valdybą. 

„Galima pasakyti, kad Lie
tuvos parlamento delegacijos 
kelionė į federacijos subjektą 
nepažeidžia Rusijos suverenu
mo", sakė Rusijos ambasado
riaus pirmasis sekretorius. 

Anksčiau spaudoje pasirodė 

spėliojimų, kad Lietuvos de
legacijos ketinimai dalyvauti 
Čečėnijos nepriklausomybės 
6-ųjų metinių minėjime 
„sukels Rusijos reakciją" ir net 
sukels abejonių dėl Rusijos 
premjero Viktor Černomyrdin 
dalyvavimo prezidentų konfe
rencijoje Vilniuje. 

Boris Kirilov neigia, kad, jei 
šiomis dienomis Dagomyse ne
vyktų tarpvalstybinės Rusijos 
ir Čečėnijos derybos, Rusija 
reaguotų į Lietuvos ryšius su 
Čečėnija kitaip, Dagomyso de
rybose sprendžiamas gyvy
biškai svarbių politinių ir 
ekonominių sutarčių likimas. 

„Mes nenorime didinti įtam
pos, pasiduoti provokacijoms, 
kurti dabar nereikalingas pro
blemas", sakė Rusijos diplo
matas. Tačiau jis pabrėžė, kad 
Čečėruja lieka Rusijos Federa
cijos dalimi. 

Balandžio pradžioje Rusijos 
ambasadorius Konstantinas 
Mozelis piktinosi bandymais 
Seime atnaujinti diskusijas 
dėl Čečėnijos nepriklauso
mybės pripažinimo ir pagrasi
no, kad ta i gali padaryti 
„rimtos žalos geriems abiejų 
šalių santykiams ir iškelti 
klausimą dėl jų ateities". 

Britų vyriausybė padėkojo 
Lietuvos jaunimui 

Vilnios , rugsėjo 2 d. (BNS) 
— Didžiosios Britanijos am
basadorius ministro pirminin
ko Tony Blair vardu padėkojo 
Lietuvos jaunimo organizaci
joms, kurios jo prašė paremti 
Lietuvos narystės NATO sie-
kį. 

Ambasadoriaus Thom Ma-
can laiško kopija antradienį 
įteikta Seimo pirmininkui Vy
tautui Landsbergiui, kuris pa
dėjo lietuvių jaunimo prašy
mui pasiekti britų premjerą, 
pranešė Seimo informacijos 
skyrius. 

Laiške, be kita ko, prime
nama, kad liepos mėnesį Ma
dride vykusiame NATO viršū
nių susitikime pažymėta, jog 
sąjunga lieka atvira naujoms 
narėms ir tikisi įteikti kitus 
pakvietimus ateityje. 

Kaip žinoma, NATO na
rystės siekianti Lietuva ir jos 

Baltijos kaimynės nėra pa
kviestos derėtis dėl priėmimo 
pirmajame NATO plėtimo 
etape. 

Tačiau, kaip teigiama am
basadoriaus laiške, „Jungtinė 
Karalystė visada stipriai rėmė 
artimesnius ryšius tarp Vidu
rio Europos valstybių, įskai
tant Baltijos valstybes, ir de
mokratinės Europos institu
cijų". 

Didžioji Britanija jau teikia 
pagalbą Lietuvos karinėms 
pajėgoms, padėdama ruošti 
taikdarius tarptautinėms mi
sijoms. 

Lietuvos jaunimo organiza
cijos vasarą, prieš NATO 
viršūnių susitikimą Madride, 
surengė kelias akcijas už 
priėmimą į sąjungą, įskaitant 
demonstracijas netoli forumo 
būstinės ir laiškus NATO val
stybių vadovams. 

Valdas Adamkus domėjosi 
kalinių gyvenimu 

Vilnius, rugsėjo 3 d. (BNS) 
— Lietuvos prezidento posto 
ketinantis siekti Valdas 
Adamkus trečiadienį aplankė 
Vilniaus griežtojo režimo pa
taisos darbų koloniją. 

Susipažinti su kalinių gyve
nimu jis panoro po vienos tele
vizijos laidų, kurioje buvo pa
prašytas palyginti Amerikos ir 
Lietuvos nuteistųjų gyvenimo 
sąlygas. „Tada neturėjau, ką 
atsakyti, nes nesu lankęsis nei 
vienos šalies kalėjime", BNS 
korespondentui sakė V. 
Adamkus. 

Kolonijos viršininkas Jonas 
Kriukas svečią informavo tu
rintis beveik tūkstantį „klien
tų", kurie visi yra jau ne kartą 
teisti nusikaltėliai. 

Daugelis šios kolonijos gy
ventojų — vagys, tačiau yra ir 
per 100 už žmogžudystes ar 
kitokius sunkius nusikaltimus 
nuteistų asmenų. V. Adamkų 
ypač sukrėtė faktas, kad šių 
jau ne pirmą kartą kalinamų 
asmenų amžiaus vidurkis — 

Lietuvos Šaulių sąjungos vadovai jau praėjusiais metais parengė Jaunojo kario mokyklos kovinės parengties 
programą. Kelios dešimtys Kauno mokyklų moksleivių lai k.- užsiėmimus, jaunieji šauliai mokėsi rikiuotes, 
ryšių, Saudybos, topografijos, taktikos bei kitų, programoje numatytų dalykų. Birželio mėnesį savo žinias 
Sauliukai galėjo patikrinti praktikoje. 

Nuotr.: Atokvėpio akimirka Ruklos kariniame poligone, kur jaunieji šauliai mokomosiose kautynėse parodė 
savo ištvermę, ryžtą ir išradingumą. 

Liberalus jaunimas ragina 
kovoti prieš žmogaus teisių 

pažeidimus 
Vilnius, rugsėjo 3 d. (BNS) su laisvės ir demokratijos pa-

— Lietuvos liberalus jaunimas 
(LLJ) paskelbė peticiją, siek
damas atkreipti tiek Baltaru-

žeidimais. 
„Jokia vyriausybė neturi tei

ses pamint i žodžio, minties, 
sijos, tiek Lietuvos bei kitų susir inkimų, organizacijų, 
valstybių politikų ir visuo- laisvo judėjimo bei kitų visuo
menės dėmesį į žmogaus tei- t inai pripažintų žnngaus tei
sių bei demokratijos principų sių ir laisvių", sakoma laiške, 
pažeidimus Baltarusijoje. ' Liberalų jaunimas taip pat" 

Baltarusijos prezidentui kreipėsi į Lietuvos nevyriau-
Aleksandr Lukašenko i r Vil
niaus prezidentų konferenci
jos dalyviams adresuotame 
dokumente raginama imtis 
konkrečių veiksmų gerinant 
žmogaus teisių padėtį Balta
rusijoje. Jos vadovams pri
menama, kad kaimyninių val
stybių visuomenės nesitaiksto 

Vi ln ius , rugsėjo 2 d. (BNS) 
— Vidaus reikalų ministras 
Vidmantas Žiemelis teigia 
nesuprantąs, už ką opozicinė 
LDDP frakcija Seime rengia 
jam pareikšti nepasitikėjimą. 
Jo teigimu, kriminogeninė 
padėtis „policijos pastangomis 
pastaruoju metu aiškiai sta
bilizuojasi". 

V. Žiemelis teigė, kad „nu
sikaltėliai prieš porą metų 
šeimininkavo visose vietose, o 
dabar slapstosi", Pasak mi
nistro, tai jau kai ką reiškia. 

sybines organizacijas, ragin
damas prisijungti prie doku
mento. 

Protesto dokumentas Bal
tarusijos ambasadai Vilniuje 
bei Lietuvos Prezidentūrai 
bus į teikta Vilniaus konferen
cijos metu rugsėjo 5 dieną. 

Vilnius , rugsėjo 3 d. (BNS) 
— Nusikalstama veikla įta
riamas parlamentaras Au
drius Butkevičius antradienį 
prokuratūroje atsisakė akista
tos su verslininku, kuris , kaip 
teigiama, davė jam kyšį. 

Akistatą norėta surengti, 
nes skiriasi aiškinimai dėl pi
nigų perdavimo parlamenta
rui motyvų, pranešė „Lietuvos 
rytas". 

A. Butkevičius teigia, kad 
skolinosi 15,000 JAV dolerių 
iš bendrovės „Dega" vadovo 
Klemenso Kiršos, tuo tarpu 
verslininkas sako, jog tai buvo 
pinigai už pažadą tarpinin
kaut i nutraukiant bylą, ku
rioje įsipainiojusi „Dega". 

Įtariamasis pagal įstatymus 
turi teisę atsisakyti akistatos, 
jei to nepageidauja. 

Policininkams nurodyta 
ryžtingiau vartoti 
šaunamąjį ginklą 

tik 29-eri metai. 
Paprašytas , įvertinti Lietu

vos kalėjimų sistemą, J. Kriu
kas teigė, kad ji išlikusi „gula
ginė, tik šiek tiek padažyta 
tautinėmis spalvomis". J is pa
žymėjo, kad labiausiai t rūksta 
net ne lėšų, bet tikroviško 
kiekvieno nusikaltimo įverti
nimo. „Kartu girtuokliavę kai
mynai gali 'apšvarinti' vienas 
kitą ir gauti 5 metus laisvės 
atėmimo", sakė J . Krukas. 

V. Adamkus pavaikščiojo po 
kolonijos kiemą, apžiūrėjo 
kameras, medicinos punktą, 
duoną visoms Vilniaus laisvės 
atėmimo įstaigoms tiekiančią 
kepyklą, kolonijos gamyklą, 
taip pat užkopė į buvusio Vizi-
tiečių vienuolyno bažnyčioje 
įrengtą koplyčią. 

Svečias nenorėjo pakalbėti 
su nuteistaisiais. „Vis tiek tei
sybės nesužinosi, o visa t a i bū
tų palaikyta tik rinkiminiu 
šou", sakė jis kolonijos parei
gūnams. 

Baigęs vizitą kolonijoje, V. 

V i l n i u s , rugpjūčio 28 d. 
(BNS) — VRM vadovybė nu
rodė policijai ryžtingiau nau
doti šaunamąjį gnklą ir spe
cialiąsias priemones prieš 
„įžūlius nusikaltėlius, kelian
čius grėsmę visuomenės sau
gumui". 

Vidaus reikalų viceminis
t ras Juozas Gaudutis rugpjū-

Princesės Dianos žūtis verčia 
susimąstyti visus žurnalistus 

Vilnius , rugsėjo 3 d. (BNS) princesės 
— Žurnalistų etikos inspek- „skaudus 
torius Danielius Mušinskas 
paragino Lietuvos žurnalistus 
nekurstyti neapykantos ir ne
kelti visuomenėje nereikalin
gos sumaišties. 

„Ko siekia dalis Lietuvos 
žurnalistų savo neatsakingo
mis publikacijomis", klausia 
D. Mušinskas trečiadienį iš
platintame kreipimesi į žur
nalistus. J i s įsitikinęs, kad pa- s«niai paneigtą Įrteižtą apie 
šaulį pritenkusi žinia apie kandidato į prezi.entus pasi-

_ _ _ _ _ _ _ _ ^ _ _ ^ ^ ^ _ ^ _ _ savintą Norvegų tautos pre-

Diano? žūtį yra 
pretekstas" susi

mąstyti ir Lietuvos žurna
l is tams. 

J i s ka l t ina <ai kuriuos 
žurnal is tus , kure artėjančią 
prezidento rinkimi? kampaniją 
supran ta kaip ga .orybę be pa
grindo juodinti , šmeižti ir kal
tinti kitokių pazii.ru žmones. 

Apmaudu, kad „Klaipėdos" 
laikraštis nesigėd vėl skleisti 

Adamkus teigė atsikratęs 
„posovietinės sistemos kalėji
mų baimės". Anksčiau jie jam 
atrodė tik kaip dvasinio sunai
kinimo įstaigos. „Pamačiau 
normalias sąlygas — yra net 
biblioteka su sporto sale", sa
kė V. Adamkus. Pokalbis su J . 
Krukiu jam sudarė įspūdį, 
kad kolonijai vadovauja žmo
gišką požiūrį į kalinius išsau
gojęs pareigūnas. 

miją, o „Vakarinės naujienos" 
p i rmame puslapyje lyg ir sve
timomis rankom* skleidžia 
kliedesiams prilyginančius kal
t inimus t am pačiaai Vytautui 
Landsbergiui, rašo žurnalistų 
etikos inspektorių-

J i s ragina šių ledinių vado
vus „atsitokėti" ir atsiprašyti 
už šias Žurnaliste ir leidėjų 
etikos kodekso reikalavimus 
pažeidžiančius straipsnius. 

Pasaulio naujienos 
(Remiantis BNS, Reuter, DPA, AP, lrtterrax. ITAR-TASS. BelaPAV 
RIA ir ELTA žinių agentūrų pranešimais) 

čio 28 d. pasirašė įsakymą, ku 
riuo policijos vadovybei nuro
dyta per pareigūnų profesinio 
parengimo užsiėmimus nuolat 
nagrinėti šaunamojo ginklo, 
specialių policijos priemonių, 
kovinių imtynių veiksmų pa
naudojimo sąlygas ir metodus. 

Jsakyme pabrėžiama, kad 
šaunamojo ginklo ir sprogme
nų panaudojimą prieš gyven
tojus bei policijos pareigūnų 
užpuolimus būtina vertinti 
kaip „ypatingą atvejį*", prane
šė VRM vadovybės atstovas 
spaudai. Jsakyme nurodyta, 
kad, ivykus tokiems nusikalti
mams būtina nedelsiant su
burt i visas turimas policijos 
pajėgas nusikaltėlių sulaiky
mui. 

Pasak įstatymo, policijos 
komisariatų vadovai privalo 
užtikrinti „visokeriopą gyny
bą*- policijos pareigūnams, pa
naudojusiems ginklą. 

Sveikatos priežiūros tarny
bai prie VRM nurodyta pa
rengti reabilitacijos programą 
pareigūnams, naudojusiems 
šaunamąjį ginklą prieš nusi
kaltėlius. 

Įsakymas grindžiamas pa
dažnėjusiais išpuoliais prieš 
policininkus. Šiemet Lietuvoje 
buvo jau 64 atvejai, kai už
pulti VRM sistemos darbuoto
jai , vykdę tarnybines parei
gas. 

Pasak VRM pranešimo 

Banja Luką. NATO taikdariai Bosnijoje antradienį grąžino 
serbų ultranacionalistams anksčiau užimtą televizijos siųstu
vą, bandydami palenkti serbus neboikotuoti šį mėnesį vyksian
čių vietos valdžios rinkimų. Taikdariai amerikiečiai pasi traukė 
iš šio objekto Udrigove, Šiaurės Rytu Bosnijoje, po to. kai ser
bai pasirašė susitarimą sušvelninti propagandą prieš vals
tybėje veikiančias tarptautines organizacijas ir Daytono taikos 
susitarimus. Pasak Vakarų diplomatų, siųstuvo grąžinimas 
reiškia, kad Vakarai padarė nuolaidą savo bandymuose parem
ti Bosnijos serbų prezidentę Biljaną Plavšič, kuri jau du mėne
sius grumiasi dėl valdžios su konservatyviaisiais nacionalis
tais. Tačiau dabar užsienio tarpininkai stengiasi išgelbėti rug
sėjo 13-14 dienomis numatytus rinkimus, kurie dėl ultranacio-
nalistų boikoto galėtų žlugti. 

Vašingtonas. JAV pritaria tiek Turkijos, tiek Kipro stoji
mui į Europos Sąjungą (ES) ir labiausiai norėtų taikiai suregu
liuoti užsitęsusią graikų ir turkų konfrontaciją del padalytos 
Kipro salos, antradienį pareiškė Valstybes departamento atsto
vas spaudai James Foley. Pasak jo, Vašingtonas nesirengia 
kištis į diskusijas dėl Turkijos ir Kipro stojimo į ES eilės tvar
kos, palikdamas šį klausimą E S . Jo žodžiais, tiek Turkija, tiek 
Kipras „gali prisidėti prie įtampos pašalinimo Viduržemio jū
ros rytuose". Tačiau JAV labiausiai norėtų matyti „sėkmingą 
derybinį Kipro problemos sureguliavimą", sakė atstovas žur
nalistams. 

Brčko, Bosnija-Hercegovina. Atrodo, kad vyriausias Bosni
jos serbų generolas Per Colič nusigręžė nuo karo nusikaltimais 
įtariamo Radovan Karadžič ir siekia taikos su jo varžove. Ge
nerolas anksčiau smarkiai kritikavo Bosnijos prezidentę Bil-
janą Plavšič, tačiau po susitikimo antradienį jis pripažino savo 
pavaldumą „vyriausiajai kariuomenės vadei". J is taip pat pri
tarė prezidentės norui R. Karadžič rėmėją pakeisti nauju vi
daus reikalų ministru. 

Briuselis. Europos Komisija trečiadienį Ukrainai išskyrė 
110 milijonų dolerių pagalbą, siekiant sumažinti radiacijos pa
vojų, kurį kelia Černobylio atominis reaktorius. Pinigai būtų 
panaudoti prastos kokybės apdangalo, pastatyto virš radioak
tyvių sprogusio reaktoriaus liekanų, remontui. ,,G-7" valstybės 
prižadėjo suteikti 3.1 mln. dolerių, kad Černobylis butų užda
rytas iki 2000-ųjų metų. Tačiau Ukraina bijo netekti elektros 
energijos bei darbo vietų, kuriomis aprūpina Černobylis. 

Jeruzalė. Izraelio ministras pirmininkas Benjamin Netan-
yahu antradienį pareiškė, kad JAV pastangos atgaivinti Vidu
rio Rytų taikos procesą bus nesėkmingos, jei Palestinos išlais
vinimo organizacija (PIO) nekovos su karingaisiais islamistais. 
Palestinos prezidentas Yasser Arafat diktatu pavadino B. Ne-
tanyahu reikalavimus masiškai suimti karinių „Hamas" ir 
„Jihad" grupių narius, kai liepos 30 d. Jeruzalėje buvo įvykdyti 
du sprogdinimai. Palestinos pareigūnai sr..erkia Izraelio staty
bas 1967 m. užgrobtose žemėse ir teigia, kad tai yra didžiausia 
taikos derybų krizės priežastis-

Maskva. Vokietija ir toliau rems Rusiją jos pasirinktame 
ūkio reformų ir demokratijos stiprinimo kelyje, trečiadienį pa
reiškė Vokietijos prezidentas Roman Herzog. kalbėdamas 
Maskvoje Valstybės Dūmos deputatams. R. Herzog pabrėžė 
Vokietijos norą, kad Rusija būtų klestinti, taiki valstybė ir įgy
tų vidaus ramybę. Pasak jo, faktas, kad Vokietija sutinka būti 
priklausoma nuo Rusijos gamtinių dujų tiekimų, rodo pasitikė
jimą Rusijos politika. 

Groznas. Čečėnijos vadovas Aslan Maschadov trečiadieni 
atmetė Rusijos siūlomą kompromisą dėl Čečėnijos naftotiekio, 
o Čečėnijos naftos bendrovės vadovas apkaltino Maskvą šanta
žu. Abi pusės negali susitarti dėl Čečėnijos naftotiekio įkainių. 
Derybose buvo siekiama rasti susitarti dėl naftotiekio, kuriuo 
nafta iš gręžinių Kaspijos jūroje būtų transportuojama per 
Azerbaidžaną į Rusijos Juodosios juros uostą. Rusija Čečėnijai 
siūle 43 centus už toną naftos (tokie įkainiai taikomi visoje Ru
sijoje). Čečėnija norėjo, kad naftos tona kainuotu mažiausiai 
2.2 JAV dolerio. 

Vašingtonas. JAV taikdariams Bosnijoje atsiųstos ..nemir
tinos" granatos, kurios padės suvaldyti įniršusias serbų minias 
ir suteiks galimybę pažymėti jų vadovus dažais, antradienį 
pranešė gynybos departamento spaudos atstovas. 

Maskva. Antradienį Rusijos mokslininkai patvirtino vyriau
sybės pareigūnų teiginius, kad neseniai šiaurinėje Rusijoje pa
stebėtus žemes plutos virpesius sukėlė ne branduoliniai bandy
mai, o nedidelis žemės drebėjimas. Rugpjūčio 16 d. Naujosios 
Žemės salyne, buvusioje Sovietų Sąjungos branduolinių bandy-

. mų teritorijoje, pastebėtas seisminis aktyvumas šukele nerimą 
JAV, Norvegijoje. Suomijoje ir kitose valstybėse. Maskva, kuri 
pasirašė, bet nepatvirtino tarptautinio susitarimo del branduo
linių bandymų uždraudimo, buvo paprašyta pasiaškinti. Rusi
jos Atominės energetikos ministras Viačeslav Michailov praė
jusią savaitę pranešė, kad tai buvo eilinis. 1-2 balus siekęs že
mės drebėjimas. Kasmet Naujosios Žemės rajone vidutiniškai 
užregistruojama apie 30 žemės drebėjimu. -JAV Valstybės de
partamentas pranešė, kad jų apie įvyk) surinkta informacija 
neleidžia daryti galutiniu išvadų. 

spaudai, nusikaltėliai įžūlėja 
ir negauna tinkamo atkirčio. 
„Policininkai neryžtingai pa
naudoja prieš užpuolikus spe
cialiąsias priemones, del to 
patys tampa užpuoliku auko
mis", sakoma pranešime 

KALENDORIUS 
5 d.: Laurynas . 
i Stase). Bartenis, 

Rugsėjo 
Stanislava 
Berčius. 

Rugsėjo 4 d.: Rozalija, Ida, 
Moze. Rimantas. Germante . 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
D E T R O I T , M I 

TAUTOS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS 
ŠV. ANTANO 
PARAPIJOJE 

Sekmadienį, rugsėjo 7 dieną, 
10:30 vai. ryto, bus aukoja
mos šv. Mišios už Lietuvos 
laisvės kovotojus. Taip pat bus 
prisiminta 1430 m. rugsėjo 8-
ta diena, kurią Vytautas Didy
sis turėjo būti vainikuojamas 
Lietuvos karaliumi. Organiza
cijos šv. Mišiose dalyvauja su 
vėliavomis. Antroji rinkliava 
bus Lietuvių Religinei šalpai. 
Mišių metu giedos muz. Stasio 
Sližio vadovaujamas choras. 
Visuomenė kviečiama daly
vauti. 

PROGA 
PASIGARDŽIUOTI 

BLYNAIS 

Rugsėjo mėn. 14 dieną, Šv. 
Antano parapijos patalpose 
šeimininkės rengia obuolinių 
blynų pardavimą. 

Rugpjūčio 30 d., visuomeni
ninkas adv. Povilas Žumbakis 
savo komentaruose „Lietuviš
kų melodijų" radijo valandėlės 
programoje pastebėjo, kad Lie
tuvos Prezidento rinkimo pro
paganda yra nukreipta prieš 
Vytautą Landsbergį. Valdo 
Adamkaus pradėta veikla su
rinkti parašus prieš nustatytą 
tvarką, yra pavyzdys, kad ir 
V. Adamkus ir jo šalininkai 
nesilaiko Lietuvos Konstituci
jos ir visų politinių grupių su
tartos rinkimo tvarkos. Povilo 
Žumbakio komentarai yra per
duodami per ^Lietuviškų me
lodijų" radijo valandėlės lai
das, kurios yra transliuojamos 
antradieniais nuo 3 iki 4 vai. 
po pietų ir šeštadienių rytais 
nuo 8 vai. iš WPON stoties 
AM banga 1460. 

l m 

ŠVENTĖME KUN. 
ALFONSO BABONO 
70-AJJ GIMTADIENĮ 

Š.m. rugpjūčio 31 d., sekma
dienį, Šv. Antano parapijos 
patalpose buvo pažymėta ir 
švenčiama kun. klebono Alfon
so Babono 70 metų sukaktis. 
Ta proga šv. Mišių metu 
įspūdingai giedojo parapijos 
choras, vadovaujamas muz. 
Stasio Sližio. 

Po šv. Mišių pilna salė daly
vių susirinko pagerbti ir kar
tu švęsti kun. Babono 70-ąjį 
gimtadienį. Salę puošė Mykolo 
Abariaus šiai progai padary
tas plakatas su užrašu „Svei
kiname kun. Alfonsą Baboną 
— 70 — gimtadienio proga". 
Buvo paruošti ąžuolo lapais 
papuošti programėlės lanksti
nukai su užrašu: „Gerbiamas 
klebone, dar ilgai būkite su 
mumis". 

Stalai apdengti baltomis 
staltiesėmis ir papuošti jau 
rudeniniais gėlių žiedais. Su
sirinko daugiau negu 135 da
lyvių iš Detroito ir apylinkių, 
Kanados, Australijos, net iš 
Lietuvos pagerbti kun. Ba
boną. 

Programą pravedė Lietuvos 
Šaulių sąjungos išeivijoje va
das Mykolas Abarius. Maldą 
prieš vaišes sukalbėjo kun. 
Babonas. Pasivaišinus, para
pijos tarybos pirmininkas Al
gis Zaparackas apibūdino so-
lenizanto šakotą gyvenimo 
kelią ir jo pastoracijos darbus. 
Gimė Lietuvoje, Raseinių 
mieste, 1927 m. rugsėjo 6 d. 
Augo ir mokėsi Raseiniuose. 
Kunigu įšventintas 1962 m. 
gruodžio 22 d. Romoje, La tėra -
no bazilikoje. Primicijas laikė 
Muenchene. Kun. Alfonsas 
Babonas 1979 m. sausio 

pradžioje pradėjo Šv. Antano 
parapijoje administratoriaus 
darbą ir po trumpo laiko buvo 
paskirtas klebonu. Jis gražiai 
sugyvena su parapijiečiais, 
puoselėja religines ir tautines 
tradicijas, skatina visuomeni
nę veiklą. Kun. A Babonas 
yra Detroito BALFo 76 sk. 
pirmininkas, Šaulių kapelio
nas, „Dainavos" stovyklos tal
kininkas. Rengėjų vardu Regi
na Juškaitė prisegė kun. Ba
tonui gvazdiką ir vėliau įteikė 
piniginę dovaną — šios 
šventės pelną. Šventės daly
vių ir rengėjų vardu buvo pa
linkėta kun. Babonui geros 
nuotaikos, ištvermės ir dar 
daug metų dirbti Šv. Antano 
parapijoje. 

Mykolas Abarius padėkojo 
visiems už talką ruošiant šį 
pagerbimą: Reginai Juškaitei, 
Onai Pusdešrienei, Stefanijai 
Juškienei, Antaninai Lepars-
kienei ir Vaciui Slušniui. Buvo 
perskaitytas sveikinimas raš
tu iš Detroito Lietuvių Bend
ruomenės pirmininkės Nijolės 
Zelwinder. 

BALFo 76-to skyriaus sekre
torius/iždininkas Vladas Staš-
kus perskaitė Centro valdybos 
pirmininkės Marijos Rudienės 
sveikinimą. Taip pat 76-to 
skyriaus vardu, Vladas Staš-
kus sveikino 76-to skyriaus 
pirmininką kun. Baboną. Au
kų rinkėjų vardu sveikino Vy
tautas Valys. Buvęs parapijie
tis dr. Jonas Mikulionis nuo
taikingai savo poezija ir šiltais 
žodžiais sveikino solenizantą. 
Ateitininkų vardu, Lietuvos 
Vyčių 102 kuopos vardu svei
kino Frank Bnnikis. Mokyto
ja Stefanija Kaunelienė, api
būdino choro veiklą ir klebono 
parama choro buvo daug atlikta. 
Kun. Babono garbei buvo su
giedota „Valio, ilgiausių metų, 
valio!" LSSI vardu, LSSI vy
riausią kapelioną, o taip pat ir 
„Švyturio" jūrų šaulių kuopos 
kapelioną sveikino Mykolas 
Abarius. Stasio Butkaus šau
lių kuopos vardu sveikino kuo
pos vadas Jonas Šostakas, o jo 
žmona Rasa kuopos vardu pa
dainavo ir pagrojo akordeonu. 

Kun. Babonas savo kalboje 
pareiškė padėką visiems, ku
rie prisidėjo prie šio gražaus jo 
pagerbimo. Jau 19 metų dirba 
Šv. Antano parapijoje, stebė
josi kaip greitai tas laikas 
prabėgo. Pasidžiaugė, kad už 
4 mėnesių švęs savo 35 metų 
kunigystės jubiliejų. Džiau
gėsi savo parapija ir parapi
jiečiais. Pažadėjo parapijoje 
darbuotis dar 5 metus. Visi 
gražiai sugyvename kaip vie
na šeima. Dėkojo visiems už 
gausų dalyvavimą jo pager
bime. 

Muz. Stasys Sližys buvo 
pakviestas pravesti bendrą 
dainavimą visų mėgiamos dai
nos „Brangios spalvos". 

Baigiant pagerbimą, Myko
las Abarius padėkojo visiems 
už gausų atsilankymą ir daly
vavimą kun. Alfonso Babono 
gimtadienio šventėje. 

Linkime mielam mūsų kle
bonui kun. Alfonsui Babonui 
Dievo palaimos, ištvermės, 
džiaugsmo ir dar daug, daug 
gražių saulėtų, sveikatingų ir 
ilgiausių metų! 

Pagerbimą ruošė Šv. Antano 
parapija. 

Regina Juikai tė 

WORCESTER, MA 

KONCERTAS IR PIETŪS 

Nekalto Marijos Prasidėjimo 
vienuolijos Putname rėmėjai, 
kartu su seselėmis, spalio 5 d., 
sekmadienį, 1 vai. p.p. Mairo
nio Parko didžiojoje salėje 
ruošia jų darbams paremti 
koncertą ir pietus. 

Birželio trėmimų minėjimas Vasario 
kun. Alfonsas Kelmelis. 

Koncertą atliks Hartfordo 
vyrų dainos vienetas, vado
vaujamas muziko Jurgio Pet-
kaičio. Bus malonu pirmą 
kartą Maironio parke išgirsti 
šį vienetą dainuojant. 

Rengėjai kviečia Naujosios 
Anglijos lietuvius į šį kon
certą, pietus, kuriuos gamins 
pačios rėmėjos, o jų gamyba 
visiems patinka. Tai pirmas 
renginys po besibaigiančios 
vasaros. Bus malonu susitikti 
su draugais, pažįstamais ir 
pasidalinti vasaros įspūdžiais. 
Ypač rūpinamės prezidento 
rinkimais, kurie vyks šiais 
metais gruodžio mėnesį mūsų 
tėvynėje Lietuvoje. Jau rikiuo
jasi vienas po kito kandidatai 
šiai vietai. 

Taigi, jūsų atsilankymo lau
kia rengėjai, seselių rėmėjai, 
šaunus koncertas, lietuviški 
pietūs. Savo atsilankymu pa-
remsite seselių vienuolijos 
darbus, nes ir jų santaupos 
yra išsisėmusios — daug pa
reikalavo seselių naujų namų 
statyba Lietuvoje. Padėkime 
joms ir Dievui dėkokime, kad 
jas turime įsikūrusias Naujoje 
Anglijoje, nes be jų būtų labai 
liūdna. Jos rūpinasi mumis vi
sais. Pradedant mažiausiais ir 
baigiant gyvenimo saulėlydžio 
sulaukusiais. Prieš porą mė
nesių per Susitikimo šventę 
matėme, kiek ten gražaus jau
nimo buvo suburta, jų atlikta 
programa žavėjosi daugybė 
šios šventės dalyvių. 

IŠLYDĖJOME 
A A PETRĄ MIKŠĮ 

Rugpjūčio 19 d., ilgos ligos 
išvargintas, mylimos žmonos 
Janinos su didžiausia meile ir 
pasišventimu globojamas, Pro-
vidence Care Center amžinu 
miegu užmigo Petras Mikšys, 
81 metų amžiaus. 

Velionis gimė ir gyveno Lie
tuvoje iki 1944 metų vasaros, 
kai komunistinės Rusijos vis
ką naikinanti raudonoji armi
ja užplūdo Lietuvą ir vėl ją 
okupavo. Mikšių šeima, veng
dama tremties į Sibirą, kupi
nomis skausmo širdimis pasi
traukė į Vokietiją, palikdama 
Tėvynę Lietuvą paskendusią 
ašarose, kraujyje ir gaisrų 
pašvaistėse. Gyveno viltimi, 
kad karui pasibaigus vakarų 
valstybės atstatys tvarką ir 
rusų komunistų okupuotos 
tautos bus išlaisvintos — at
gaus savo Nepriklausomybę. 
Deja, laisvasis pasaulis leng
vai žaidė okupuotų tautų liki
mu ir jas paliko rusų komu
nistų vergijoje, tarpe jų ir 
Lietuvą. 

Mikšių šeima 1949 m. atvy
ko į JAV ir apsigyveno New 
Jersey valstijoje. 1953 m. per
sikėlė įWorcester, Massachu-
setts. Po keletos metų įsigijo 
maisto produktų krautuvę. 
Daug meilės ir širdies parode 
vargšams neįstengiantiems 
nusipirkti maisto produktų. 
Veltui jiems aukojo ir užmiršo 
jų pažadą: „Kai galėsime — 
atsilyginsime". Išaugino du 
sūnus: Rimantą ir Liną. 1980 
m. užbaigė savo prekybą ir 

16-tosios gimuzijoje, Vokietijoje, įvyko vėliavų aikštėje. J mokinius kalba 
Nuotr. M a r y t ė s Š m i t i e n ė s 

pasitraukė poilsiui. Įsikūrė 
prie gražaus ežero nedide
liame Leicester miestelyje, ne
toli VVorcesterio. Čia ramiai 
leido gyvenimo dienas. 

Po keletos metų jų gyvenimo 
džiaugsmą aptemdė tamsūs 
debesys. Petras Mikšys paįuto 
skausmingos ligos pirmuosius 
simptomus. Gyveno viltimi, 
kad Dievo ir gydytojų pagalba 
negalės bus nugalėtos. 

Daugelį metų sielojosi Lietu
vos okupacija ir uoliai rėmė 
laisvinimo darbą. Lietuvai at
gavus Nepriklausomybę, 1992 
ir 1995 m. skrido su žmona 
Janina aplankyti tėvynę ir ten 
gyvenančius gimines bei drau
gus. Džiaugėsi, kad įstengė tai 
padaryti, nes liga vis labiau 
progresavo. Petras ir tada ne
prarado vilties, tačiau spren
dimą žengti į amžinybę esame 
bejėgiai pakeisti. Dievas kvie
čia ir reikia eiti. Šio gyvenimo 
Mikšiui skirtas kelias baigėsi. 

Priklausė lietuviškoms or
ganizacijoms, ypač artima jam 
buvo Lietuvių Bendruomenė, 
kurios valdyboje keletą metų 
ėjo sekretoriaus pareigas. 
Daug metų padėdavo Nekalto 
Marijos Prasidėjimo vienuoli
jos rėmėjams ruošiant rengi
nius remti tos vienuolijos dar
bus. (Janina Mikšienė pri
klauso rėmėjų skyriui). Se
selės, provincijole Paulė ir Oli-
veta buvo atvykusios į laido
tuves. 

A.a. Petro Mikšio kūnas 
buvo pašarvotas Jono Kaz
lausko laidotuvių namuose. 
Rugpjūčio 22 d. pervežtas į Šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčią, 
kurioje už jo sielą šv. Mišias 
aukojo parapijos adm. kun. 
Antanas Nockūnas, MIC. Po 
Mišių, chorui giedant „Arčiau 
prie Dievo", buvo išlydėtas iš 
bažnyčios. Amžinam poilsiui 
nulydėtas į Worcester County 
Memorial Park, Paxton, MA. 
Prie kapo duobės maldas 
skaitė šv. Mišias aukojęs ku
nigas. Sugiedota giesmė „Ma
rija, Marijar. Mikšių šeima 
laidotuvių dalyvius pakvietė 
polaidotuviniams pietums į 
Maironio Parką. 

Nuliūdę pasiliko: žmona Ja
nina Mikšienė, kuri su savo 

mylimu vyru Petru 58 metus 
ėjo kartu per šį džiaugsmais ir 
skausmais išmargintą pa
saulį. Du sūnūs: Linas Mik
šys, gyvenantis netoli tėvų 
namų Leicester, MA. Riman
tas Mikšys su šeima — Seat-
tle, WA. Vienas vaikaitis, vie
na vaikaitė ir daug giminių 
Lietuvoje. 

Ištrauka iš seselės Olivetos 
maldos laidotuvių namuose, 
prieš lydint a.a. Petro Mikšio 
kūną į bažnyčią: „Šiandien 
švenčiame Marijos Karalienės 
šventę, melskimės, kad Marija" 
dangaus ir žemės Karalienė 
įvestų a.a. Petro Mikšio sielą į 
dangų". Teilsisi jo kūnas 
šiame gražiame parke svetin
gos Amerikos žemelėje. 

J.M. 

Vida Jokubaitytė IX PLJ Kongrese 
dėsto planus dėl 2000-2001 m. 
Australijoje numatomo ruošti X 
PLJ Kongreso. 

O M A H A , N E 

A A VYTAUTAS POŽĖLA 

Šių metų rugpjūčio 12 d. mi
rė Vytautas Požėla, ilgametis 
Omahos Lietuvių telkinio gy
ventojas, liūdesyje palikdamas 
3 dukras su šeimomis. 

Vytautą galima trumpai 
apibūdinti: tai buvo tikras 
mūsų tautos sūnus. Jam ne
buvo brangesnio ir iškil
mingesnio žodžio kaip Lietu
va. Jis brendo ir kūrė savo 
jaunystės svajones besiku
riančioje Lietuvoje, po laisvės 
kovų 1918 m. Jis mylėjo savo 
tautą ir kiek galėdamas visa 
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da prisidėjo savo aukomis ir 
garbingu žodžiu — auka Lie
tuvai. Mirus žmonai, Vytautas 
augino 3 dukras ir joms paliko 
tautiškumo meilę. Šiandien su 
šeimomis jos dalyvauja lietu
viškose Mišiose ir prisideda 
prie kitos lietuviškos veiklos. 

Šiais metais su dukra lan
kėsi Lietuvoje. Tos kelionės 
metu mirė jo brolis kunigas 
Vladas Požėla, kuris savo 
gyvenimą pašventė Bažnyčiai 
ir Lietuvos žmonėms. Daug 
metų buvo ištremtas i tolimus 
Rusijos lagerius ir tampomas 
po visokius kalėjimus. Jis ne
nusilenkė okupantams ir ko
vojo už tautos laisve ir 
Bažnyčią. Jo veikla bus 
įrašyta tautos istorijoje. Tegul 
ilsisi abu broliai Aukščiausiojo 
palaimoje, savo tėviškės žemė
je. O Vytauto atžalynas teneša 
tautos meilę ir švyturį tėvelio 
pėdomis 

Ieva Jokubavic*te. Philadelphrios Curtis muzikos instituto stipendininke is Lietuvos, skambina 
Čiurlionio kūrinius Lietuviu Moterų klubų federacijos Phihvlelphijos klubo * m gegužės 4 d Sv And nejaus pa-
rapijos salėje surengtame Romo Kalantos miru'jime 

Nuotr Algio C e p u l i o 

SVETAINĖ ŠV. ANTANO 
PARAPIJOJE 

Omahos Šv. Antano parapi
jos mokyklos patalpose yra 
atidaryta svetainė. Po kiek
vienų Mišių galima sustoti ir 
pasivaišinti kava, arbata ir 
įvairiais kepsniais, sužinoti 
paskutines naujienas iš Lietu
vos, paskaityti lietuvišką 
spaudą, o skelbimų lentoje 
įvairius pranešimus. Sve
tainės tikslas sutraukti para
pijiečius y bendrą bažnytinę 
veiklą ir gal, su Aukščiausio 
palaima, sulaukti lietuvio ku
nigo Šv. Antano parapijoje. 

LIETUVĖ POLITINĖJE 
VEIKLOJE 

Omahos lietuvių telkinio gy
ventoja Teresė Damašauskas 
jau antri metai veda 30 
minučių televizijos programą. 
Jos TV programa, transliuoja
ma COX 23 kanalu, vadinasi 
„Talk with Theresa". Šiais 
metais Douglas County Com-
missioner pasitraukus iš pa
reigų, Teresė Damašauskas 
įsiregistravo County Commis-
sioner pareigoms. Linkime jai 
daug sėkmės politinėje veik
loje. 

A A 

GRYBAUTOJŲ ŠIEMET 
MAŽIAU 

Šiemet Dzūkijos miškuose 
grybautojų pastebimai mažiau 
nei pernai. Ir grybų supirkimo 
kainos mažesnės: liepos pabai
goje už 1 kg voveraičių tebuvo 
mokama 7-9 litai. Verslininkai 
tokį kainų mažėjimą aiškina 
Rusijos. Ukrainos ir kitų šalių 
grybautojų suaktyvėjimu, o 
ekologai tuo tarpu džiaugiasi, 
kad nors truputį atsigaus 
miškai. 
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GYVENIMAS PER VIENĄ 
DIENĄ NEGALI PAGERĖTI 

Pokalbis su Lietuvos Seimo pirmininko pirmuoju 
pavaduotoju Andriumi Kubiliumi 

•— Kuo ypatinga šian
d ienos Lietuvos ekonomi
nė i r poli t inė padėtis? 

— šiuo metu, vasaros vi
duryje, politinis gyvenimas 
yra šiek tiek aprimęs, bet iš 
tikrųjų visi galvoja apie ar
tėjančius rinkimus. Mūsų par
tija, Tėvynės sąjunga, taip pat 
tam laikotarpiui intensyviai 
rengiasi. Svarstome įvairius 
taktinius ėjimus: kaip turi at
rodyti mūsų rinkimų kampa
nija, ką gali mūsų konkuren
tai, kokių mes veiksmų im
simės, kad parodytume jų 
tikrą vertę. Mes turime paro
dyti, žmonėms, kaip yra svar
bu, kad Vytautas Landsbergis 
būtų išrinktas Lietuvos prezi
dentu. Per paskutinius ketve
rius metus mes matėme vie
nokį prezidentą; aš sakyčiau, 
nelabai aktyvų, daugiau pa
syvų, daugiau reprezentacinį, 
tiktai medalius dalijantį. Pre
zidentas turi būti labai akty
vus visais klausimais, ypač 
užsienio politikoje. Kad ketve
ri metai buvo ne visiškai 
sėkmingi Lietuvos politikai, 
kai valdė LDDP, to rezultatus 
mes jau matome: susiduriame 
su problemomis dėl narystės 
Europos Sąjungoje nuo pat de
rybų pradžios. Pavyzdžiui, Es
tija pakviesta, Lietuva — kol 
kas ne. Tikimės, kad mums 
pavyks per likusį laikotarpį, 
iki-gruodžio mėnesio, įtikinti 
Europos Sąjungos komisiją ir 
jos vadovus, kad mes esame 
viena veržliausiai besivy
stančių valstybių su mūsų 
nauja vyriausybe, su mūsų 
Seimo dauguma. Taip pat ir 
dėl NATO. Per paskutinį pus
metį j Vytautui Landsbergiui 
aktyviai dalyvaujant užsienio 
politikoje pavyko pasiekti, kad 
Madrido NATO viršūnių susi
tikimo Deklaracijoje buvo 
aiškiai pasakyta ir dėl Baltijos 
valstybių šiek tiek vėlesnės 
galimybės įstoti į NATO. Tai 
dideli pasiekimai. Bet aš galiu 
įsivaizduoti, kad tie pasieki
mai būtų buvę žymiai dides
ni, jeigu mes būtume turėję 
kitokį prezidentą ir kitokią 
Seimo daugumą per tuos ket
verius metus. 

— Su kokiomis problemo
mis susiduriate, būdami 
Seimo dauguma? 

— Problemų tikrai daug. 
Žmonės vis dar galvoja, kad 
vyriausybė arba Seimo daugu
ma gali per vieną dieną 
išspręsti visas problemas. Iš 
tikrųjų, LDDP vyriausybės 
paliktos ekonominės ir socia
linės problemos yra labai di
delės. Naujoji vyriausybe 
ėmėsi ryžtingų veiksmų ir 
tam pritarė Seimo konservato
rių bei krikščionių demokratų 
koalicinė dauguma. Tačiau 
aišku, kad gyvenimas per 
vieną dieną negali pagerėti, ir 
žmonės gali būti vienų ar kitų 

Andrius Kubilius 

mūsų oponentų neteisingai 
nuteikti, kad štai, girdi, kon
servatoriai neįvykdė per tuos 
metus savo pažadų. Šių prob
lemų sprendimui reikia dau
giau laiko. Ir aš tikiuosi, kad 
mums pavyks per likusius ke
lis mėnesius žmonėms dar ir 
dar kartą parodyti, kiek 
šiandieninė vyriausybė yra 
ryžtingai nusiteikusi šias pro
blemas įveikti. 

— Kas daroma teisė
saugos stiprinimo srityje? 

— Ši nepaprastai svarbi sri
tis buvo tiek apleista, kad 
reikėjo imtis skubių veiksmų: 
reikėjo keisti prokuratūros va
dovybę, daug pakeitimų pada
ryti vidaus reikalų minis
terijoje, policijoje, muitinėse, 
mokesčių inspekcijoje ir kt. 
Daug bylų, kurios LDDP val
dymo laikotarpiu nebuvo 
sprendžiamos, buvo atnaujin
tos. Daugelio bankų grobsty-
tojų ir kitų ekonominių nusi
kaltėlių bylos yra atnaujina
mos ir bylos pasieks teismą. 
Aš manau, jog Lietuvos žmo
nės pamatys, kad teisė ir tei
singumas Lietuvoje pradeda
mas rimtai įgyvendinti. 

— Kokia šiuo metu yra 
privatizavimo i r bankinin
kystės būklė? 

— Vyriausybės paskelbta di
džiojo privatizavimo programa 
buvo labai palankiai sutikta 
užsienio valstybių bei užsienio 
investuotojų; ir tai rodo, kad 
Lietuva gali tikėtis gana spar
taus ekonomikos modernizavi
mo, pritraukiant užsienio ka
pitalą. Taigi, šiuo požiūriu čia 
yra labai aiškūs pasikeitimai, 
lyginant su praeitos vyriau
sybės veikla. Privatizavimo 
įstatymai mūsų buvo iš karto 
pakeisti taip, kad nebūtų gali
ma vykdyti tokio privatizavi
mo, koks buvo vykdomas Adol
fo Sleževičiaus vyriausybės. 
Tada didžiulė Lietuvos kapita
lo dalis praktiškai be jokio 
privatizavimo pateko į pri
vačias rankas, ir valstybė dėl 
to patyrė didžiulius nuosto
lius. Mes reikalaujame, kad 
bankuose būtų įvesta griežta 

tvarka. Ir dėl to atnaujinta 
daug bylų tų bankų vado
vams, kurių bankai buvo 
išgrobstyti ir bankrutavo. Visa 
tai rodo, kad tas pataikavi
mas, kokį demonstravo anks
tesnioji vyriausybė įvairiems 
bankams, leisdama neteisėtai 
naudoti surinktus žmonių pi
nigus, kad tas laikas negrįž
tamai baigėsi ir rezultatus jau 
matome dabar. 

— Kada prasidės rinki
minė kampanija? 

— Formaliai, pagal įsta
tymą, agitacija gali prasidėti 
prieš mėnesį iki rinkimų. Tai 
yra, maždaug nuo lapkričio 
vidurio: rinkimai vyks gruo
džio 21 dieną. Likus trims 
mėnesiams, reikia pradėti 
rinkti kandidatų parašus, o 
tai irgi proga agituoti žmones. 
Mes nepraleidžiame nei vie
nos galimybės, ir šiandien, 
kalbėdami su rinkėjais, labai 
aktyviai dalyvaujame įvai
riuose susitikimuose, parody
dami, ką mums pavyko pada
ryti ir ką mes žadame dar 
padaryti, kur matome didžiau
sias problemas, kur reikia 
visų mūsų bendrų pastangų, 
kad tuos sunkumus įveik
tume. Žmonės tikrai mato, 
kad ši vyriausybė, priešingai 
buvusiai, yra nusiteikusi labai 
ryžtingom reformom, ir nesi-
velia į jokius korupcijos skan
dalus. Mes suprantame, kad 
spauda ir opozicija privalo vy
riausybę ir valdančiąją partiją 
kritikuoti, tačiau mes džiau
giamės, kad iki šiol nei spau
dai, kuri yra ypač akyla ir 
viską stebi, nei opozicijai ne
pavyko rasti mūsų nusižen
gimų, o viena ar kita kritika 
dėl to, kad koks nors minist
ras turi gražią viceministre, 
ar matytas šokiuose, — aš ma
nau, duok Dieve, kad tik tokie 
vadinami „skandalai" ir liktų. 

— Ką laikote pagrindiniu 
Seimo pirmininko V. 
Landsbergio varžovu? 

— Sunku kol kas pasakyti. 
Jeigu rinkimuose dalyvautų 
šiandieninis prezidentas A. 
Brazauskas, tai jisai, matyt, 
būtų pagrindinis varžovas. 
Bet mes vis girdime, jog A. 
Brazauskas galvoja, kad jis 
per senas antrai kadencijai, ir 

tys tokios marksistinės komu
nistinės praeities, turėtų daly
vauti. Aš manau, kad tai yra 
labai objektyvus savęs įver
tinimas. Lietuvai, reikia kito
kio prezidento. Tokiu aš ma
tau tiktai Vytautą Lands
bergį. Jeigu Brazauskas ne
dalyvaus, tai aišku, kad jis ra
gins savo rėmėjus balsuoti už 
kitą kandidatą. Tuo gali būti 
kol kas populiarus buvęs ge
neralinis prokuroras ir vėliau 
generalinio prokuroro pava
duotojas Artūras Paulauskas. 
Bet aš manau, kad Paulaus
kas susidurs su pakankamai 
didelėmis problemomis, ka
dangi jis neturi rinkimų ko
mandos ir jokios programos. 
Jo populiarumas remiasi tik
tai tuo, kad. girdi, jis kovojo 
su nusikalstamu:::u. Bet mes 
turime labai didelių abejonių. 
Ir jeigu jis da.yvaus rinki
minėje kampanijoje, tai iš jo 
buvusios veiklos generalinėje 
prokuratūroje bus parodyta 
keletas momentų, kad iš tik
rųjų to laiko generalinė proku
ratūra nekovojo su ekonomi
niais nusikaltimais, o vykdė 
įvairius politinius uždavinius, 
dangstė kai kuriuos nusi
kaltėlius. Tai turėtų sudaryti 
didelius sunkums Paulauskui 
dalyvauti ir rungtis dėl prezi
dento posto. Valdas Adamkus, 
norintis irgi dalyvauti rinki
muose, manau, puikiai su
pranta, kad Lietuvoje Kons
titucija ir įstatymas yra 
aukščiau už vieno ar kito as
mens norą dalyvauti rinki
muose. Ir belieka apgai
lestauti, kad V. Adamkus ir jo 
patarėjai nežiūrėjo rimtai į 
Lietuvos Respublikos Konsti
tuciją ir įstatymus prieš trejus 
metus. Tuo metu reikėjo at
vykti ir apsigyventi Lietuvoje, 
kaip to reikalauja Konstituci
ja, norint tapti kandidatu. O 
dabar bandymai įrodyti, kad 
V. Adamkus paskutinius tre
jus metus gyveno Lietuvoje, 
yra vieša netiesa. 

— Ką norėtumėte pasaky
ti išeivijos lietuviams? 

— Naujoji vyriausybė ir Sei
mo dauguma daug daro, kad 
išeivijos lietuviams būtų leng
viau dalyvauti Lietuvos gyve
nimo stiprinime. Paskutinio-

kad jaunesni žmonės, neturin- joje Seimo sesijoje mes patai

sėme pilietybės įstatymą, pa
gal kurį ir jūsų vaikaičiai, gy
venantys užsienyje, galės 
žymiai lengviau gauti Lietu
vos pilietybę. Turbūt išeivija 
jau žino, kad yra pakeistas 
nuosavybės teisių atkūrimo 
įstatymas. Nebėra to reikala
vimo, kad tiktai pilietis, gyve
nantis Lietuvoje, gali preten
duoti į nuosavybės grąžinimą. 
Norėčiau visus paraginti, kas 
šiuo metu negyvena Lietuvoje, 
nepražiūrėti terminų. Įstaty
me yra gan aiškūs trumpi ter
minai, kada norintys atgauti 
turtą, tą turi padaryti. Termi
nas yra iki šių Naujų metų. 
Taigi raginčiau nepraleisti tų 
galimybių, kad paskui nekiltų 
kokių teisinių problemų. 

Dar kartą norėčiau padėkoti 
už tą didžiule paramą, kurią 
teikia mums išeivija. Mes 
džiaugiamės, kad išeivijos da
lyvavimas Lietuvos bendrame 
gyvenime darosi vis aktyves
nis: turime Seime išeivijos 
narių, o vyriausybėje net du 
viceministrus. Jų indėlis to
kiose srityse, kaip krašto ap
sauga, vidaus reikalai, yra la
bai svarūs, nes jie atneša 
vakarietišką supratimą, kaip 
tos problemos turi būti spren
džiamos. Mes tikimės, kad 
išeivija dar aktyviau dalyvaus 
Lietuvos politiniame gyve
nime ir rinkimuose. Mes 
džiaugiamės turėdami labai 
aktyvius savo partijos rėmėjus 
Amerikoje, Kanadoje ir kitose 
valstybėse. O Kalifornija yra 
vienas stipriausių mus re
miančių centrų. Albino Marke
vičiaus veikla, remianti mūsų 
bendrus darbus ir burianti 
bendraminčius Kalifornijoje, 
yra nepaprastos reikšmės. No
rėčiau pasinaudoti proga dar 
sykį nuoširdžiausiai padėkoti 
Julijai ir Emiliui Sinkiams ir 
kitiems mūsų bičiuliams, ku
riuos būtų sunku visus čia 
išvardyti. Mes tikimės, kad ir 
toliau mūsų bendradarbia
vimas liks toks šiltas ir nau
dingas Lietuvai. Noriu pa
linkėti visiems mums to pa
ties: kad Lietuvoje gyvenimas 
gerėtų, kad Lietuva klestėtų ir 
kad Lietuvą matytume tokią, 
kokios taip ilgai troškome. 

Kalbėjosi 
Regina Gasparonienė 

Danutė Bindokienė 

Sv. Tėvas ir 
jaunimas 

Jaunųjų Lietuvos Krikščionių demokratų partijos sencija — pokalbis apie partijos programą Kairėje pirmasis 
buvęs čikagietis Kazimieras Pabedinskas; antrasis iŠ (ieSinės — A. Šimėnas. Nuotr Antano Tumėno 

Jaunimas yra gaivalinga 
jėga, entuziastingai nugalinti 
visas kliūtis, nebijanti užtva
rų ir sunkumų. Ji. nukreipta 
tinkama linkme, gali padaryti 
daug gero; negavusi artimo 
meile bei žmoniškumu pagrįs
tų gairių, gali išsilieti pavojin
ga srove. Kam bet kuomet 
teko laimė dirbti su jaunimu 
— mokyklose, organizacijose, 
stovyklose, parapijose — žino, 
kad tai yra neišsemiamas 
energijos šaltinis, kuris savo 
spinduliavimu apšviečia visą 
aplinką. Jaunimas nori viską 
patirti, pajusti, žinoti — ne 
kuomet neapčiuopiamoje atei
tyje, bet tuoj pat, dabar. Tad 
nenuostabu, kad Pasaulio jau
nimo dienose, vykusiose Pa
ryžiuje rugpjūčio 18-24 d., 
daugiau kaip pusė milijono 
jaunuolių, suvažiavusių iš 
bent 160 valstybių, iš visų 
mūsų planetos žemynų, turėjo 
klausimą šv. Petro Vietinin
kui: „Kas yra mano artimas?" 

Popiežius Jonas Paulius II, 
nedvejodamas atsakė: „Kiek
vienas asmuo, be jokios išim
ties. Neturime klausti žmo
gaus tautybės, visuomeninės 
padėties ar religinės bendruo
menės, kuriai jis priklauso. 
Jeigu tik reikalinga pagalba, 
būtina ją suteikti". Jis dar 
pridūrė, kad geri darbai veda į 
pastangas išravėti iš visuo
menės socialines negeroves. 

Pasaulio katalikų jaunimo 
dienos—kongresas tokiu dide
liu mastu paprastai vyksta 

• kas dveji metai. Jas įsteigė da-
Į bartinis popiežius Jonas Pau

lius II1986 metais, o pirmasis 
toks renginys įvyko 1987 m. 
Argentinos sostinėje Buenos 
Aires. Nuo to laiko Pasaulio 
katalikų jaunimo kongresai 
kas dveji metai yra buvę: Is
panijoje, Lenkijoje, JAV (Den-
ver mieste 1993 metais) ir Fi
lipinuose. Galima sakyti, kad 
šiemetinis Paryžiuje buvo vie
nas gausiausių dalyvių skai
čiumi. Pvz.. šeštadienį, rug
pjūčio 23 d. jaunuolių minia, 
susirinkusi Paryžiuje Long-
champ lenktynių aikštėje, sie
kė per 750,000, o apskai
čiuojama, kad sekmadienį šv. 
Tėvo aukojamose Mišiose da
lyvavo galbūt daugiau kaip 
vienas milijonas tikinčiųjų, 
nepaisant labai karšto oro ir 
kitų nepatogumų. Iš tikrųjų 
dalyvių skaičius gerokai pra
lenkė rengėjų viltis, todėl šį 
Pasaulio katalikų jaunimo 
kongresą reikia laikyti geriau
siai pavykusiu. Taip pat verta 
pažymėti, kad popiežius, nors 
sulaukęs 77 metų ir nuolat 
kenčiantis įvairius sveikatos 
sutrikimus, laikėsi labai gerai, 
bendravo su jaunimu visas 
dienas, buvo. jaunuoliams ir 
atrama, ir mokytojas, ir regi-

ii'> 

mos Kristaus meilės bei Jo se
kimo pavyzdys. 

J Pasaulio jaunimo dienas 
buvo pasirengę vykti daugiau 
kaip 1,000 jaunuolių iš Lietu
vos. Kad jų nemažai dalyvavo 
margoje minioje, liudija ir šv. 
Tėvo žodžiai lietuvių kalba: 
„Nuoširdžiai sveikinu grupę 
maldininkų iš Lietuvos. ... Iš 
visos širdies linkėdamas, lai
minu jus, jūsų artimuosius bei 
visą Lietuvos kraštą Apaš
taliniu palaiminimu..." Nėra 
abejones, kad lietuviams jau
nuoliams tie žodžiai, pasakyti 
jų gimtąja kalba, paliko nepa
prastą įspūdį. 

„Mokytojau, kur gyveni.' 
Ateikite ir pamatysite" (jn 
1,38-39) buvo pagrindinė šių 
metų Pasaulio katalikų jauni
mo dienų tema. Reikia tikėtis, 
kad tie šimtai tūkstančių jau
nuolių, atstovaujančių dau
gybei tautų, rasių ir visuo
menes sluoksnių, akivaizdžiai 
turėjo progą pamatyti, kad 
Jėzus Kristus — Didysis Mo
kytojas — gyvena kiekviena
me žmoguje, tik reikia ten Jo 
ieškoti. Lietuvoje katalikiš
kojo jaunimo veikla nėra per 
daug veiksminga. Kaip rašo 
„Bažnyčios žinių" biuletenis 
(š.m. Nr. 15), trūksta pasto
racinio bendros veiklos plano, 
o paskiruose miestuose bei ki
tose vietovėse veikiančios jau
nimo grupės per menkai ben
dradarbiauja, keičiasi infor
macija; net katalikiškų orga
nizacijų veikloje yra spragų, 
nesutarimų, nesklandumų. 
Dvyliktosiose Pasaulio jauni
mo dienose dalyvavęs "būrys 
lietuvių jaunuolių, reikia ma
nyti, grįžo namo atsinaujinęs 
dvasia ir ją stengsis skleisti 
savo aplinkoje. Pasaulį atnau
jinti galima, tik pradedant 
nuo savęs... 

Įdomi Pasaulio katalikų jau
nuolių kongreso užsklandėlė: 
rengėjai skundžiasi, kad tos 
kelios dienos atnešė maždaug 
5 milijonų dolerių nuostolį, 
nes ne visi jaunieji maldinin
kai įstengė užsimokėti už 
maistą ir nakvynę, apie 
107,000 iš neturtingiausiųjų 
kraštų buvo leista dienose da
lyvauti be jokio užmokesčio, o 
tai daug didesnis skaičius, 
negu buvo tikėtasi. Nors buvo 
planuota imti tam tikrą įėjimo 
mokestį už dalyvavimą konfe
rencijose ir net Mišiose, bet ta 
taisyklė labai atsargiai taiky
ta, kad nesudarytų maldinin
kams neigiamų nuotaikų. Li
kusias sąskaitas, žinoma, tu
rės padengti Katalikų Baž
nyčios iždas, bet Pasaulio jau
nimo dienų nauda juk nes
kaičiuojama doleriais, o Dievo 
malonėmis ir tikėjimo sustip
rinimu jaunose sielose. 

GYVENIMAS KREPŠINIO 
AIKŠTĖJE IR ŠALIA JOS 

VYTAUTAS GRYBAUSKAS 

Ten tuoj 
nizavosi „Šarūnas" — mūsų 
reprezentacinė komanda. Z. 
Puzinauskas gerai mokėjo 
anglų kalbą ir tuoj gavo UNR-
RA karininko pareigas. Atsi
vėrė durys pas amerikiečius ir 
bematant pirmosios rungtynės 
Augsburge. Laimėjome nesun
kiai (žaidžiau ir aš). Jie suži
nojo, kad lietuviai du kartus 
buvo Europos čempionai ir 
kad Europoje krepšinis popu
liarus. 

Išgirdome, kad daug kur 
kūrėsi panašios stovyklos, kad 
visur tas pirmasis taikos pa-

(Tęsinys) 
orga- vasaris įnešė margaspalvį ju

dėjimą. Judėjimą pilną 
džiaugsmo ir jaunatviško juo
ko, kad nebekrenta bombos, 
nutilo šūvių garsai, likome 
gyvi ir laisvi. Apie ateitį, kuri 
buvo neaiški, mažai kas galvo
jo. Pradžioje rūpėjo kiti šeimos 
nariai: ar jie gyvi ir kur jie? 

jis neprieštaravo. 
— Bet kaip ir kur keliau

sime? 
— Kad ir ant stog0, jei ra

sime vietos! 
Tuo metu traukiniai buvo 

sausakimšai pripildyti. Pato
gumų niekas nesitikėjo. Pra
ėjimai, tilteliai, buferiai buvo 
apgulti keleivių. Net ir vago
nų stogai. Taip ir pajudėjome 
per visą pietų Vokietiją. Visur, 
kur sustodavome dienai ar 
dviem, radome pažįstamų, 
draugų, o Muenchene laukė 
didžiausias netikėtumas ir 
džiaugsmas: tėvai ir abi sese
rys. Ir dar keletas pažįstamų, 

— Tai jau mane palieki? — 
liūdnai klausia. 

— Jokiu bodu! Bet tu turi 
pats apsispręsti. 

Kai Muenchene vėl abu pa-
sirodėme kažkas riktelėjo: 

— Žiūrėk. Grybas (taip 
mane draugai vadino) įsigijo 
ginklanešį!.. 

Muencheno didžiulėje sto
vykloje kartu gyvenome su 
latviais ir eitais. Gyvenimas 
virė tarsi kokiame didmies
tyje. Veikė gimnazija, kas va
karą radijo programos su die
nos įvykių pranešimais; jvai-
rūs kursai, dažni šokių vaka
rai. Laisvo lako netrūko spor-

Isigijau „ginklanešį" krepšininkų, kurie kvietė per- tui ir kortoms. O mieste „dy-

— Gana snausti, Staseli, — 
vieną dieną ryžtingai tariau 
savo draugui Ginčiauskui. — 
Ryt išvykstam. 

- Gerai! - - kaip visuomet 

sikelti į Muencheną. 
Grįžus i Kempteną, galvoti 

nebereikėjo. 
— Kaip jau, turbūt, 'v.-.jruiti, 

Stasy, bet aš keliauju j Muen
cheną, — sakau jam. 

pūkams" veikė net UNRRA 
universitetas Pradėjau studi
juoti ekonomiką, bet greit 
turėjau apsi.-pręsti: studijos ar 
sportas. Laimėjo sportas. Iš 
Augsburge jau einančio laik-

raščio „Žiburiai" žinojome, kas 
vyksta kitose stovyklose. Ste
bėtina buvo lietuvių energija 
ir sugebėjimai visose gyveni
mo srityse. 

Stovyklas retkarčiais aplan
kydavo JAV senatoriai, o 
vieną dieną mūsų pabaltieeių 
sportininkų rikiuotę sveikino 
net pats generolas D. Eisen-
hower. Toje sportininkų ri
kiuotėje didžiausią būrį su
darė „Gintaro" sporto klubas. 

„Gintaro" sporto klubas 
Sporto entuziastai broliai 

Bratanavičiai, A. Čižauskas ir 
V. Laugalis 1945 m. spalio 
mėn. Muenchene įsteigė spor
to klubą „Gintarą". Šių ne 
varžomo entuziazmo vadovų 
veiklos dėka „Gintaras" tapo 
to meto bene vienu iš pačių 
aktyviausių klubų. 

(Bus daugiau) 

Muencheno ..(Imt.iro" krepšinio komanda po sėkmingo turnyro Schein-
felde [s kaires kluĮx> -J Bambi,is. Vyt Grybauskas su geriausio metiko 
trofėjum ir S Ginciauskas su komandiniu trofėjum Stovi - - .) Pleirys. J. 
Gružauskas. -J Kulionis. B Beržanskis ir V laugal is 
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JAV LB GARBĖS TEISMO 
ATEITIS 

ANTANAS DUNDZILA 
Rugsėjo pabaigoje Philadel- aplinkos JAV-se; 

phijoje posėdžiaus šį pavasarį 
išrinkta JAV Lietuvių Bend
ruomenes Taryba. Tarybos 
prezidiumui esu įnešęs pa
siūlymų LB Garbės teismo rei
kalu, kuris gali būti vertas ir 
platesnės lietuvių visuomenės 
dėmesio. 

Išvada ir siūlymas: vado
vaujantis JAV LB taisyklėmis, 
peržiūrėti JAV LB Įstatuose 
bei taisyklėse Garbės teismą 
aptariantį VII skyrių: 1. pak
reipiant Garbės teismo esmi
nius bruožus, gal Garbės teis
mą išvis panaikinant, arba 2. 
pakeičiant/sumažinant JAV 
LB Garbės teismo kompeten
ciją, arba 3. Garbės teismo 
narius kokiu kitu būdu apsau
gant nuo galimų skundų JAV 
valstybiniuose teismuose bei 
įpareigojant prisiimtąsias pa-
reigasatlikti (pvz., išperkama 
einamųjų pareigų drauda (in-
surance) — jei tokiam 
žingsniui JAV LB turi pinigų 
ir sutinkajuos taip eikvoti). 

Praeityje matėme, kad mū
sų visuomeninių organizacijų 
garbės teismai kartais lengvai 
sukompromituojami arba 
šiaip nebepajėgia efektingai 
atlikti savo pareigų. Statuti
nių įpareigojimų nepajėgian
čių eiti ar šiaip jau „popie
rinių" institucijų JAV LB ne
reikia: mūsų jėgos ir ištekliai 
riboti, mums reikia minimalių 
sąlygų efektingai veikti. Malo
niai prašau šiam reikalui skir
ti truputį laiko ateinančioje 
Tarybos sesijoje. Reikalą iškė
lus, jį būtų galima nukreipti į 
komisiją, sudarytą iš naujai 
ižruAtų" LB Garbės teismo 
narių bei XV Tarybos Organi
zacinių reikalų komisijos at
stovų. Metų eigoje šį reikalą 

Taryba turėtų išspręsti. 
JAV LB Įstatų ir taisyklių 

VII skyriuje yra nusakytas 
JAV LB Garbės teismas (GT-
as ir, bendriau mūsų visuo
menėje kalbant apie tai, gt-
as). Kaip ir pridera, įstatuose 
numatyta tvarka GT-ą rink
sime pirmojoje Tarybos sesi
joje. Apie gt-us taip pat rašo 
Lietuvių Enciklopedija: VI t., 
p. 532. 

Esu įsitikinęs, kad šios ka
dencijos laikotarpyje JAV LB 
GT-o ateitį reikia pasvarstyti 
nuosekliau. Labai galimas da
lykas, kad mūsų visuomenėje 
gt-o organai yra pavirtę tradi
cijomis bei įstatuose nusaky
tos reikšmės nebetekusiais 
anachronizmais. Vadinasi, LB 
GT-o pobūdį reikia keisti ar 
gal GT-ą net iš vis panaikinti. 
Amerikiečių visuomeninės bei 
profesinės organizacijos gt-ų 
neturi. Iš vienos pusės šis 
mano teigimas kyla iš pasikei
tusios visuomeninės-teisinės 

iš antros, 
kaip kad matėme netolimoje 
praeityje, mūsų gt-ų darbą 
lengvai paralyžuoja JAV val
stybiniuose teismuose grasi
namų kelti bylų galimybės. 
Nereikia stebėtis, kad mūsų 
visuomeninių gt-ų nariai ne
nori būti tąsomi po JAV val
stybinius teismus dėl to, kad 
vykdė savosios organizacijos 
nuostatuose nustatytą pa
reigą. Konkrečiai čia sumi
nėsiu du pavyzdžius, nesileis-
damas į kitus, smulkesnius. 

1. 1994 m. Amerikos lietu
vius sukrėtė visuomeninis įvy
kis, dėl kurio kilo vieši ketini
mai traukti PLB pareigūną į 
PLB GT-ą. Savaime supranta
ma, šalia viešosios reakcijos 
spaudoje, buvo ir užkulisinių 
ėjimų (kai kas juos laikė net 
grasinimais). To viso kunku-
liavimo eigoje net PLB trys 
GT-o nariai iš GT-o sudėties 
pasitraukė. Reikalą likvidavo 
be jokio teismo amerikiečių 
advokatų firmos angliškai 
parašytas (sic!), grasinantis 
1994.10.19 d. laiškas. Šis 
įvykis labai aiškiai torpedavo 
mūsų visuomenėje (įskaitant 
ir PLB, ir JAV LB) egzistavu
sią gt-o instituciją: parodyta, 
kad ji šiais laikais yra bejėgė 
tvarkyti ar koreguoti mūsų 
bendruomeninius reikalus net 
savos organizacijos ribose. 

2. Žinau kitą įvykį, kai iš 
legalizuotai veikiančios (su 
GT-u!) organizacijos pašalin
tas narys pareiškė vadovybei, 
kad jis kels ieškinį JAV teis
muose dėl savo garbės pa
žeidimo. Po šio pagrasinimo, 
nepaisant statutų ir anksčiau 
visiškai teisėtai padarytų 
sprendimų, tam asmeniui bu
vo sugrąžintos organizacijos 
nario teisės. 

Nebeatsimenu, kokią rolę 
JAV LB GT-as turėjo LB ki
virče su Reorganizuotos LB 
nariais. Bet žinome, kad ta 
byla nukeliavo į JAV valsty
binį teismą. Tai irgi liudija LB 
GT-o, kaip statutinės LB ins
titucijos, rimto teisinio pagrin
do bei moralinio autoriteto 
trūkumą. 

Šie pavyzdžiai rodo, kad 
mūsų gt-ai nebegali efektingai 
veikti. Pvz., nei JAV valstybi
nio teismo, nei teisėjo negali
ma traukti atsakomybėn už 
teismo vardu padarytą spren
dimą. Deja, taip pat matome, 
kad panašios apsaugos JAV 
LB GT-as neturi. Tai ir yra 
vienas iš mūsų gt-ų instituci
jos keblumų, JAV LB apimtyje 
reikalaujantis Tarybos dėme
sio. Moralinė LL GT-o įtaka 
taip pat yra smarkiai pakitu
si: statutinių ar kad ir proce
dūrinių nesutarimu bei nuo
monių skirtumų GT-as nebe
pajėgia ar nedrįsta spręsti. 

CLASSIFIED GUIDE 

Ančiškiu, Kėdainių r., idilė dvelkianti praeitimi ir dabartimi 

GARBĖS KLAUSIMAIS 
POVILAS ŽUMBAKIS 

Tais laikais, kai mūsų lietu
viška veikla išsivystė Ameri
koje, didžioji dauguma veikėjų 
dirbo pilni įsitikinimo, meilės 
Lietuvai, idealu. Dirbo ne už 
mokestį ar privilegijas, bet au
kojosi bendram gėriui ir „Tė
vynės labui". Tačiau tie laikai 
jau seniai praėjo. Jie nukelia
vo praeitin, kartu su tokiais 
žmonėmis, kaip a.a. Stasys 
Barzdukas ir kiti jo kolegos, 
kuriems garbė nebuvo prezi
dentiniai blizgučiai ar garbės 
doktoratai. 

Tais laikais, kai steigėsi ir 
klestėjo Lietuvių Bendruo
menė, Garbės teisinas reiškė 
moralinį autoritetą — ne tokį, 
kurį turi ir naudoja suvereni
tetas, savo sprendimus įgy
vendindamas valstybės jėga. 

Tais laikais, kurie pradėjo 
tirpti prieš maždaug 35-ius 
metus, Lietuvių Bendruome
nės veikėjai žinojo, kad už 
rašytų ir nerašytų taisyklių 
pažeidimą, ypač už nukry
pimą nuo tautinio solidarumo, 
Garbės teismo „sprendimas" 
— bet koks papeikimas — 
būtų didelė moralinė bausmė. 

Tie laikai išties jau yra 
praeitis. 

Kai mūsų visuomenė pra
dėjo atsistoti ant ekonominių 
kojų, į veiklą atėjo naujos kar
tos, nauji darbuotojai. Ge
resnės veiklos sąlygos pri
traukė daugiau žmonių, kurių 
idealizmas jau buvo gerokai 
susimaišęs su asmeniškom 
ambicijom. 

Laikui bėgant, mūsų veikla 
subiurokratėjo, nes'niekas ne
benorėjo atlikti juodų" darbų. 
Tiems darbams reikėjo samdy
ti kitus žmones. Ar tie, kurie 
aukojo sunkiai uždirbtus pini
gus anais laikais, įsivaizdavo 
veiklos biurokratijas, kurios 
šiandieną yra užvaldę mūsų 
organizacijas? Ar būtų aukoję, 
jei būtų žinoję, kad kai kurie 
veikėjai gauna didesnes algas, 
negu didžioji dauguma auko
tojų? 

' . , " '- ~.V"-': '•••V.'.S""į»:iVt-.,-
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Visa tai nėra blogai, nes 
mums reikėjo prisitaikyti prie 
esamų sąlygų ir prie fakto, 
kad idealizmas, kurį jautė 
mūsų seneliai ir tėvai, atsals 
su kiekviena karta — tapsime 
pragmatiškesni. Meilė Lietu
vai taps tolimu jausmu, kuris 
pradės maišytis su kasdieny
be ir su kitų idealų reikalavi
mais. 

Toks yra užsienyje išsiskirs
čiusių tautos dalelių likimas. 

Prieš maždaug 35 metus 
Lietuvių Bendruomenėje įvy
ko didelis skilimas, kurį kurs
tė asmeniškos ambicijos ir ne
susipratimas. Tokie skilimai 
gali įvykti kiekvienoje šeimo
je, kiekvienoje mažoje gru
pelėje. Viena skaudžių tokio 
skilimo pasekmių yra autori
teto negerbimas ir žodžio nesi
laikymas. 

Aiškiausiai tai galime maty
ti iš Garbės teismų istorijos, 
kuomet „sukilėliai" nekreipė 
dėmesio į Garbės teismus. Te
oretiškai, jie nekreipė dėmesio 
į žmones, kuriuos „sukilėliai" 
išrinko patys ar sutiko rinkti 
demokratiškos sistemos pa
grindu. Į Garbes teismus ban
dėme rinkti žmones, kurių au
toritetas duotų teismui svorį 
ir tęstinumą. 

„Sukilėliai" iš principo prie
šinasi esamam autoritetui. 
Taip įvyko ir su LB Garbės 
teismų autoritetu. Papras
čiausias būdas apeiti ir ne
gerbti pažado veikti pagal 
garbės standartus buvo bylų 
iškėlimai JAV teismuose, kur 
buvo teršiamas mūsų vardas 
ir eikvojami aukoti pinigai. 
JAV teismai pagrindinių gin
čų neišsprendė (ir nebuvo lin
kę spręsti ambicingų žmonių 
privačių skundų), bet bandy
mas jais naudotis visam laikui 

sugriovė mūsų idealistinės 
veiklos rėmus. 

Gal paskutinis smūgis Gar
bės teismo autoritetui buvo ne 
iš „sukilėlių", bet iš pačios 
viršūnės. Kai iškilo didžiausia 
nesenų dienų kontraversija 
(dėl istorijos knygų leidimo), 
Garbės teismas susilaukė ne
girdėto skaičiaus skundų prieš 
PLB viršūnes. 

Ar skundai buvo pateisinti, 
ar ne; ar jie buvo motyvuoti 
šmeižtais ir anarchija, mes 
niekada nesužinosime, nes 
Garbės teismas neatliko savo 
pareigos — ištirpo. Garbės 
teismą paralyžavo pagrasini
mas JAV teismais. To užteko. 
Kai kurie teismo nariai atsis
tatydino, kiti nutraukė veiklą 
arba nutarė atidėti sprendimą 
neribotam laikui. 

Visa tai privedė prie tam 
tikros anarchijos. Lietuvių 
Bendruomene liko be vyriau
sios institucijos, kurios tikslas 
kaip tik buvo išspręsti ar 
išlyginti jautriausius klausi
mus, kad mūsų veikla nebūtų 
paralyžuojama smulkmenų ar 
nuklydimų nuo pagrindinių 

Nuotr. Algimanto Žižiūno 

tikslų: dirbti dėl Lietuvos 
laisvės ir išlaikyti lietuvybę 
užsienyje. Juk tai buvo LB tei
sinė bazė. 

Tokia padėtis nėra sveika. 
Mūsų visuomenė dar yra gyva 
ir, iškilus nesutarimui, veikė
jai turi turėti kažkokį stan
dartą bei autoritetą. Tą klau
simą JAV LB suvažiavimui 
pristatė Antanas Dundzila. Jo 
asmeniška nuomone yra prak
tiška; vidaus ginčus reikia 
spręsti, neįveliant JAV teis
mų, bet Garbės teismą reikėtų 
pakeisti, nes jo autoritetas yra 
neįgyvendinamas. 

Manyčiau, kad šių dienų 
JAV LB veikėjai, savo tarpe 
turėdami apsčiai advokatų, 
suras būdą, kaip išspręsti šią 
problemą, nes tai stiprins LB 
struktūrą. 

Siūlyčiau praktišką pata
rimą: užuot Garbės teismo 
įvesti įpareigojantį praktišką 
arbitražą. Visi, kandidatuo
jantys ar užimantys bet ko
kias pareigas Lietuvių Ben
druomenėje, privalėtų pasi
rašyti — prieš kandidatuojant 
ar priimant pareigas — kad, 
nesusipratimui įvykus, daly
vaus ir paklus arbitražo 
sprendimui. Be tokio pasiža
dėjimo nariai negalėtų kandi
datuoti į LB valdybos pozicijas 
ar užimti bet kurias pareigas. 
Jei nesutiktų dalyvauti, tai 
reikštų automatišką išstojimą 
(pagal pasirašytą priesaiką ar 
sutartį) iš Lietuvių Bendruo
menės ir teisių į JAV teismus 
atsisakymą. 

Tam tikrų ribų rėmuose 
JAV įstatymai pripažįsta ar
bitražo sprendimus. Tuo pačiu 
LB išvengtų grasinimų ir pa
ralyžiaus, kurį keletą kartų 
patyrė paskutiniųjų 35 metų 
būvyje. 

KAUNE PRADĖS VEIKTI 
NAUJASIS RODYKJJNIS 

LAIKRODIS 

Kaune, Žaliakalnio gyve
namajame rajone, prie seno
sios „Žemaičių" vaistinės laiką 
pradėjo skaičiuoti naujasis ro-
dyklinis laikrodis. 

Tai jau šeštasis rodyklinis 
laikrodis Kaune. Kiti penki 
veikia geležinkelio ir autobusų 
stotyse, miesto Centriniame 
pašte. Rotušėje ir Karo muzie
jaus bokšto 

Šį dvipusį laiko matuoklį 
vaistinės užsakymu pagamino 
ir sumontavo nestandartinius 
elektroninius aparatus gami
nanti bendrove „Švaitas". 

Į vaistines reklaminį skydą 
įmontuotas naujasis laikrodis 
yra 65 centimetrų skersmens. 

Pasak UAB „Švaitasn rekla
mos skyriaus direktoriaus 
Kęstučio Stasiulk), šis laikro
dis, sutrikus elektros energi
jos tiekimui, savaime galės 
nusistatyti tikslų laiką. 

Rodykliniam laiko matuok
liui suteikta vienerių metų ga
rantija. 
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VIRYKLAS, ORO VĖSINTUVUS. 

H. Deckys 
TeL 773-5856824 

EC~. 
ieško darbininko, 

kuris gautų vtatą gyventi vaMuj už namo 
priežiūrą, varymą ir mažus remonto 

darbus SS į vai. už „landseaping* darbą: 
žoiės pjovimą, kiemo valymą, apenkoe 
tvarkymą. Jei nori. gal dbbU 12 vai. I 
dieną. Būtina turėti vairuotojo leidimą. 

KrakekK M 2 8 4 4 4 4 3 7 3 

gali prižiūrėti sergančius, 
vyr. amžiaus žmones ir vaikus 
bei attikti namų ruošos darbus. 

TsL 773-927-3812 

Suetfcskj p** prfsžtorą 
imuoM pensininkui. 

Maistas, slaugymas, 
gydytojas ir t.t. 
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vaisių sultys, sausainiai, saldainiai, aspirinas, vitaminai. 
$39.- vaikams - kakava, dešra, mėsos konservai, 
javainiai, vaisių sultys, riešutinis šokoladinis sviestas, 
sausainiai, saldainiai. 
Įstaiga Floridoje: vedėja Vida Meiluvienė 
7116 Gulf Blvd., St. Petersburg Beach, FL 33706. 
Tel.: d. (813)360-9881, n. (813)360-1364. 
TRANSPAK, 4545 West 63rd St., Chicago, H. 60629 

Telefonas: (773) 838-1050; Fax (773) 838-1055 
Atstovybė Lietuvoje: Vilnius, 26-24-27,26-28-27 

DRAUGAS FOUNDATION 
4 5 4 5 W63rd St Chicago. IL 60629 



JEI NORITE TAPTI 
LIETUVOS PILIEČIU 

Lietuvos Migracijos departa
mentas nori paaiškinti tau
tiečiams užsienyje Lietuvos 
Respublikos pilietybės įgijimo 
tvarką bei Lietuvos Respubli
kos piliečio paso gavimo gali
mybes jiems patiems, jų vai
kams ir vaikaičiams. 

1991 m. gruodžio 5 dieną 
priimto Lietuvos Respublikos 
pilietybės įstatymo straipsniai 
jau ne kartą keisti ir papildy
ti, o naujausios pataisos, pa
lengvinančios išeiviams pilie
tybės įgijimo procedūrą, pri
imtos šių metų liepos 2 dieną. 

Pagal Lietuvos Respublikos 
pilietybės įstatymą Lietuvos 
Respublikos piliečiais laikomi 
„asmenys, iki 1940 metų 
birželio 15 dienos turėję Lietu
vos pilietybę, jų vaikai ir vai
kaičiai (jeigu šie asmenys, jų 
vaikai ar vaikaičiai nerepatri
javo iš Lietuvos)". Jiems, ne
priklausomai nuo gyvenamo
sios vietos ir turimos kitos 
valstybės pilietybės, išduo
dami Lietuvos Respublikos pi
liečio pasai po to, kai pateikia 
būtinus dokumentus. Repatri
javimu laikomas išvykimas į 
etninę tėvynę arba apsigyveni
mas joje. 

Norint gauti Lietuvos Re
spublikos piliečio pasą, patei
kiamas nustatytos formos 

"prašymas pasui išduoti ir pa
sirašytas pasižadėjimas (apie 
jį bus kalbama toliau). Taip 
pat pateikiama turimo paso a r 
dokumento, patvirtinančio ki-
toa vllstybės pilietybę kopija 
arba patvir t inta kopija do
kumento, nurodančio, kad as
muo yra be pilietybės. Dar pri
dedamas dokumentas, patvir
tinantis iki 1940 m. birželio 15 
dienos turėtą Lietuvos piliety
bę. Tokiais dokumentais laiko
mi: išlikę LietuTos Respubli
kos vidaus arba užsienio pa
sai, išduoti iki 1940 birželio 15 
dienos; Lietuvos Respublikos 
užsienio pasai, išduoti Lietu
vos diplomatinių atstovybių ar 
konsulinių įstaigų po 1940 m. 
birželio 15 d.; dokumentai, liu
dijantys tarnybą Lietuvos ka
riuomenėje ar darbą valstybės 
tarnyboje; gimimo liudijimai 
arba kiti dokumentai, kuriuo-
sose tiesiogiai nurodoma tu
rėta Lietuvos pilietybė. Jei šių 
dokumentų nėra ; gali būti pa
teikiami: dokumentai apie mo
kymąsi, darbą, gyvenimą Lie
tuvoje iki 1940 m. birželio 15 
dienos; priesaikos pareiš
kimas, patvir t intas notaro ar
ba Lietuvos Respublikos di
plomatinės atstovybės ar kon
sulinės įstaigos pareigūno; no
taro patvirtinti trijų piliečių, 
turėjusių Lietuvos Respubli
kos pilietybę iki 1940 m. 
birželio 15 dienos, paliudiji
mai. 

Taip pat pateikiamos trys 
"35/45 mm dydžio spalvotos ar 
juodai-baltos, nepasenusios 

nuotraukos (viename lape, 
nesukarpytos). Jos daromos 
lygiame bal tame popieriuje ir 
turi atitikti asmens išvaizdą. 
Netinka fotografuotis su gal
vos apdangalu, o jei dėvite 
akinius — fotografuokitės su 
jai*. 

Jeigu buvo keičiamas vardas 
ar pavardė, pateikiamas ir tai 

^patvirtinantis dokumentas. 
Jeigu dėl paso gavimo krei

piasi pilietis, kuris yra iki 
1940 m. birželio 15 dienos Lie
tuvos Respublikos pilietybę 
turėjusio asmens vaikas ar 
vaikaitis, jis turi pateikti gi
minystės ryšį patvirtinančius 
dokumentus. Tai gali būti gi
mimo liudijimai ar kiti do
kumentai, kuriuose yra įrašai 
apie tėvus. 
• Prašymai Lietuvos Respubli
kos pilietybei įgyti ir piliečio 
pMui gauti rašomi lietuviškai, 
dokumentai , kurie buvo iš
duoti ne Lietuvoje, pateikiami 

su vertimais į lietuvių kalbą. 
Dokumentų kopijos ir asmens 
parašai prašymuose turi būti 
patvirtinti notaro. Tai gali 
padaryti ir Lietuvos Respubli
kos diplomatinės atstovybės 
ar konsulinės įstaigos užsie
nyje pareigūnas arba Lietuvių 
Bendruomenės krašto valdy
bos pirmininkas. Užsienio 
valstybėse išduotus dokumen
tus prieš pateikiant reikia le
galizuoti Lietuvos Respublikos 
Užsienio reikalų ministerijos 
konsuliniame departamente 
(J.T. Vaižganto g. 2, Vilnius) 
arba Lietuvos Respublikos 
užsienio diplomatinėse atsto
vybėse ar konsulinėse įstai
gose. 

Prašymą įgyti Lietuvos Res
publikos pilietybę ar gauti pi
liečio pasą asmuo turi pateikti 
pats. Tai galima padaryti Lie
tuvos Respublikos užsienio di
plomatinėse atstovybėse ar 
konsulinėse įstaigose, Lietu
vių Bendruomenės kraštų val
dybose arba Migracijos depar
tamente prie Lietuvos Res
publikos vidaus reikalų minis
terijos Vilniuje. 

Migracijos departamentas 
dar primena, kad prašymas 
išduoti pasą yra atskaito
mybės dokumentas, patvirti
nantis Lietuvos Respublikos 
piliečio paso išdavimą. Jį pildo 
pats asmuo aiškia rašysena, 
atsakydamas į visus klausi
mus. 

Kelios p a s t a b o s 

Eilutės „asmens kodas" ir 
„pasas galioja iki" prašymo 
lape nepildomos. Lietuvos Re
spublikos standartu patvirtin
tos struktūros asmens kodą 
įrašo migracijos tarnybų dar
buotojai.. Jis suteikiamas, pir
mą kartą išduodant pasą. 
Tiksli paso galiojimo data nu
statoma paso išrašymo metu. 

Pageidautina, kad vardą ir 
pavardę asmuo rašytų didžio
siomis raidėmis, pagal turimo 
paso ar kito asmens dokumen

to, kuriuo remiantis bus iš
duodamas pasas, lietuviškus 
įrašus. Asmenų, turinčių kitos 
valstybės pilietybę, vardai ir 
pavardės naujajame Lietuvos 
Respublikos piliečio pase gali 
būti rašomi lietuviškomis rai
dėmis, pagal tos valstybės pi
liečio pasą . a r jį atitinkantį 
dokumentą. . Pvz., jei pase 
įrašytas vardas Alexander, tai 
prašyme rašoma Aleksander. 

Yra buvę nesusipratimų dėl 
moterų pavardžių rašymo po 
santuokos. Reikia žinoti, kad 
Lietuvos Respublikos piliečio 
pasuose pavardės gali būti 
rašomos pagal pateiktus lietu
viškus dokumentus. Tuo atve
ju, jei santuoka įregistruota 
užsienyje, o moteris pageidau
ja, kad Lietuvos Respublikos 
piliečio pase jos pavardė būtų 
įrašyta su galūne „-ienė", san
tuoką reikia perregistruoti 
Vilniaus miesto civilinės me
trikacijos skyriuje, kurio iš
duotame liudijime pavardė 
būtų įrašyta su galūne „-ienė". 

Gimimo data ir kitos datos 
rašomos trimis arabiškų skait
menų grupėmis: gimimo me
tai, mėnuo, diena (pvz., 
1925.07.31). 

Gimimo vieta prašyme ra
šoma: (pvz.,Vilkaviškio raj., 
Girtų ap., Girtų k.). Šie duo
menys koduojami ir kaupiami 
duomenų bazėje. Primename, 
kad pagal tarptautinius stan
darto reikalavimus į pasą ei
lutėje apie gimimo vietą įra
šomas tik miesto ar rajono 
pavadinimas. 

Jei pilietis pageidauja, kad 
jo pase būtų įrašyta tautybė, 
4-je prašymo eilutėje turi ją 
nurodyti ir pasirašyti. Jeigu 
nepageidauja — pabraukia 
žodį „neįrašyti" ir taip pat pa
sirašo. Tautybė įrašoma pagal 
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JIE ILSISI KAUNO JŪROS 
DUGNE 

HENRIKAS KUDREIKIS 

Andrius Žlabys 

TARP MŪSŲ KALBANT 
ŽLABYS, ŽLABIO, ŽLABIUI... 

Vienam muzikos kritikui 
laikraštyje parodžius neeili
nio dėmesio jaunam lietuviui 
bei jo muzikiniams sugebė
jimams, mano geras bičiulis 
(didelis muzikos mėgėjas) išsi
tarė, kad, jo manymu, tokio 
įvertinimo gali susilaukti tik 
sūnus iš savo tikro tėvo. Tik
rai, 1995 m. gegužės 28 d. 
„Chicago Tribūne" dienraščio 
laidoje buvo išspausdintas 
išsamus straipsnis apie vieną 
jauną lietuvį. Straipsnio auto
rius — aukštų reikalavimų 
muzikos kritikas Howard 
Reich. Jis tačiau mūsų tau
tiečiui nei tėvas, nei dėdė, nei 
joks giminaitis. Pagaliau — 
nei draugas, nei pažįstamas, 
Tąsyk jis aprašė savo įspū
džius iš Interlochen Muzikos 
stovyklos. J is rašė: „Andrius 
Žlabys, prisėdęs prie fortepijo
no, tiesiog spindėjo savita mu
zikos interpretacija". Auto
riaus nuomone, nors Andrius 
dar nėra pagarsėjęs, jis, be 
abejonės, vienas talentingiau
sių jaunųjų pianistų. 

tėvų tautybę, pateikus tai pa
tvirtinančius dokumentus. 

7-je eilutėje — šeiminė pa
dėtis: — nurodomi šie duo
menys: sutuoktinio vardas, 
pavardė, gimimo data bei kur 
ir kada įregistruota santuoka. 
Jei sutuoktinis jau turi Lietu
vos Respublikos piliečio pasą, 
tai vietoj gimimo datos nuro
domas jo asmens kodas. Vyrai 
eilutėje „šeiminė padėtis" po 
žmonos pavardės skliauste
liuose įrašo jos pavardę iki 
santuokos. 

Asmenims, kurie anksčiau 
nėra pasirašę pasižadėjimo, 
reikalingo Lietuvos Respubli
kos piliečio pažymėjimui ar 
Pažymėjimui apie apsispren
dimą gauti Lietuvos Respubli
kos pilietybę, Lietuvos Re
spublikos piliečio pasas 
išduodamas tik tada, kai jie 
tokį pasižadėjimą pasirašo. 
Pasižadėjimo tekstą 1990 m. 
balandžio 5 dieną patvirtino 
Lietuvos Respublikos Aukš
čiausioji Taryba. Pirmieji do
kumentai, patvirtinantys Lie
tuvos Respublikos pilietybę 
buvo Lietuvos Respublikos pi
liečio pažymėjimai, išduodami 
tik pasirašiusiems tokius pa
sižadėjimus. 

Migracijos departamento 
darbuotojai Lietuvos Respubli
kos pilietybės reikalais kviečia 
atvykti pirmadienį, antradienį 
ir ketvirtadienį nuo 14 iki 
19:30 vai., trečiadienį ir penk
tadienį — nuo 9 iki 12:30 vai. 
(Saltoniškių g. 19, 106 kamb.. 
Vilnius). Informacija teikiama 
telefonais: 72 32 75, 79 05 14. 
72 32 67. 

Čia minimas muzikos kri t i 
kas pacitavo garsųjį muzikos 
pedagogą Seymor Lipkin, ku
ris pasakęs: „Vertinimo komi
sijai bematant buvo aišku, 
kad Andrius y ra nepaprastai 
įdomus asmuo i r užburiantis 
muzikantas" . O ten p a t sutik
ta ki ta garsenybė, džiazo pia
nis tas Marcus Roberts pa
reiškė: „Jis yra visapusiškas. 
J i s gali improvizuoti kiek
vieną muzikos stilių". Muzi
kos kr i t ikas Howard Reich 
pranašavo, jog tikriausiai ne
tolimoje ateityje A n d r i u m 
Žlabiu susidomės muzikos pa
saulis , įskai tant koncertų ren
gėjus ir plokštelių leidėjus. 

Mūsų jaunas is tautietis, vie
ner ius metus praleido Interlo
chen Muzikos akademijoje, 
g a u d a m a s Michigan valst i ioie 
gyvenančio lietuvio M o r k a u s 
Mi t r iaus pinigine paramą. 
Vėliau, gavęs stipendiją, iš
vyko į Philadelphiją ir čia 
įstojo į Curtis Muzikos ins t i 
tutą, kuriame mokslas yra ne
mokamas , tačiau pe r viene
rius metus susidaro gerokai 
daugiau kaip 10,000 dol. iš
laidų. Andrius Žlabys, šiais ir 

. praėjusiais metais a tos togau
damas Lietuvoje, sėkminga i 
koncertavo Vilniuje i r kituose 
miestuose. 

Štai kritikų atsiliepimai: 
E g l ė Č e r n i a u s k a i t ė , „Die

novidis", 1997 m. birželio 6-12 
d. 

„A- Žlabys ne tik in te lek tu
alus atlikėjas, puikiai įvaldęs 
profesines paslaptis, bet ir 
subti lus menininkas, suge
bantis atskleisti klausytojui 
epochos specifiką, estetiką, 
perteikti vieno ar k i to kom
pozitoriaus kūrybos esmę" . 

E d m u n d a s G e d g a u d a s , 
„Lietuvos rytas", 1997 m. 
birželio 10 d. 

„Šalia didžiulio muzik in io 
ta lento jam būdingi ir meni
ninko, kūrėjo platąja p rasme 
bruožai, o čia savo ruožtu iš
ryškėja ir filosofinis pasaulio 
suvokimas bei tikėjimas ypa
tinga muzikos galia išreikšti" . 

E u g e n i j u s Igna ton i s , „7 
mano dienos", 1997 m. bir
želio 13 d. 

„Stulbino artisto j a u t r u m a s , 
emocinė įtampa, sus ikaupi 
mas ir drąsa intepretuoti, — 
daug kartų girdėti kūriniai 
suskambėjo itin naujai, nebe
liko ribos tarp sąmoningų pas
tangų ir nepažabotų pasą
monės srautų, kai visos pia-
nist inės priemonės tarnavo 
turiniui pasakoti". 

Tai va, ka ip Andrių Žlabį 
vert ina saviškiai i r ki tatau
čiai. Be abejo, jis y r a neeilinė 
pajėga. Manyčiau, kad nebus 
per daug pasakius, kad jį jau 

Nelengva rašyti apie lietu
viškus išdavikus. Dar baisiau. 
kai išdavikas Lietuvos kariuo
menės karininkas, Lietuvos 
kariuomenės generolo sūnus. 
Tai Algimantas Zaskevičius, j . 
l tn. slapyvarde Algimantas, 
Bagdonas, ir kt. Jis, KGB 
agento J . Markulio-Erelio pa
vestas, savo rankomis nužudė 
per 60 partizanų vadų bei par
tizanų. Nors jo tėvas, genero
las, buvo išvežtas Sibiran, 
tačiau mirties proga pagarbin
t a s bolševikų spaudoje kaip 
„tarybinis patriotas". Vadina
si, gulaguose tapo jų agentu. 
Deja, kaip šiame straipsnyje 
matysite, nemažai ir Lietuvos 
kariuomenės vadų tapo oku
pantų agentais bei tautos 
išdavikais. 

Pagal KGB dokumentus, 
1948 m. rugsėjo 16 d., 9 vai. 
vakaro, part izanais persirengę 
MGB smogikai sušaudė visus 
Grikšelio vienkiemyje vakaro-
jančius palemoniečius. Nepa
liekant liudytojų, sodyboje 
žuvo: Jonas Černiauskas-Vai-
dotas, 28 m., „Didžiosios ko
vos" apyg. 6-to bataliono va
das, Vytas Janavičius-Varpas, 
21 m., Palemono partizanų 
vadas, Anastazija Rumse-
vičiūtė-Narsutė, 23 m., DKA 
štabo ryšininkė, Petras Vai-
nius-Sakalas, 22 m., partiza
nas , LVR savanoris, Kauno 
VIII gimnazijos moksleivis Jo
nas Buklys-Bevrdis, Juozas 
Grikšelis — Žvirblis, 55 m., 
part izanas, štabo ryšininkas ir 
savanoris kūrėjas, Agota Grik-
šelienė, 46 m. rėmėja, šaulė, 
sodybos šeimininkė, Skir
mantė Grikšelytė, 17 m. 
ryšininkė, Rožė Kuprėniene, 
75 m., rėmėja. Palaikai užkas
ti Gastilonių kaime, kur da
bar Kauno jūra . 

Žudynių organizatorius: 
maj. Aleksėj Sokolov, MGB 
2N vald. 2-ro sk. viršininko 
pavaduotojas, gen. maj. P. 
Kapralov. MGB min. pavaduo
tojas, pik. I. Počkaj, 2 N. vald. 
viršininko pavaduotojas, vyr. 
ltn. Grisečkin, ltn. P. Rymkie-
vič, Juozas Markulis-Erelis, 
MGB centro rezidentas, bu v. 
Lietuvos kariuomenės kpt. 
Juozas Stravinskas ir kpt. 
Griežtas, kurį laiką buvęs 
„Didžiosios kovos" apygardos 
vadas, infiltruotas iš Vilniaus 
MGB centro. 

Žudymo darbus atliko j . ltn. 
Algimantas Zaskevičius-Bag-
donas, Tautvaišas ir t.t. Buvęs 
Wehrmachto psk. Rudolf Ot-
ing — ltn. Kirvis, kuris nu
šovė: J . Černiauską, J. Buklį, 
S. Griškelytę, A. Rumsevi-
čiūtę; smogikas Antanas Chai-
nauskas-Šalna pasmaugė V. 
Janavičių. Dalyvavo dar smo
gikai Serbentas, Vilkas, Ąžuo
las (slapyvardžiai). Suvaidino 
neva kautynes maj. Antonov 
ir ltn. Novikov ir MGB 261 

galima įrašyti į genialiųjų 
žmonių sąrašą. Pasaulyje ne
daug tokių, o dar mažiau 
mūsų nedidelėje tautoje. 

Andriui nesvetima ir muzi
kinė kūryba — kompozicija. 
Čikagoje rengiamame kon
certe j is atliks savo sukurtą 
„Sonatą", kuri skirta Vilniuje 
gyvenančiam tėvui. Sauliui 
Žlabiui. 

Nedažnai pasitaiko galimy
bių susitikti ir susipažinti su 
aukštų kūrybinių galių as
menimis. Gera proga bus 
rugsėjo 14 d. Tos dienos 3 vai. 
p.p. Čikagos Jaunimo centre 
rengiamas pianisto, kompozi
toriaus Andrio Žlabio koncer
tas. Rengia Amerikos Lietu
vių radijas. Dalyvaukime. 

P e t r a s P e t r u t i s 

šaulių pulko kareiviai. 1991 
m. birželio 1 d. žudynių vietoje 
prie Vilniaus greitkelio dabar 
Ateities pi. 50.' J. Venckevi-
ėiaus iniciatyva pastatytas 
metalinis kryžius. Pašven
tintas 1991 m. spalio 6 d. 

Vladislava Sabaliauskiene 
politinių kalinių ir partizanų 
susirinkime susirinkusius iš
vadino „nedamuštais bandi
tais". Ukmergės teismas V. 
Sabaliauskienę pagal naują 
įstatymą, nubaudė 12.000 litų 
arba 4 mėnesių kalėjimo bau
da. Pabauda būtų panaikinta. 

jeigu V. Sabaliauskiene butų 
viešai atsiprašiusi. Atsiprašyti 
ji nesutiko. 

Neigiamai vertinanti poka
rio rezistenciją Lietuvoje, va
dinanti „nedamuštais bandi
tais" dar gyvus tremtinius ir 
politinius kalinius, mokytoja 
V. Sabaliauskiene lenkia žilą 
galva už tuos, kurie su šau
tuvu ir svetima idėja šeimi
ninkavo 50 metų Lietuvoje ir 
be teismų išžudė tūkstančius 
lietuvių. 

Rugpjūčio 29 d. 1991 me
tais Vilniuje akredituotas pir
masis užsienio valstybes di
plomatas nepriklausomybę at-
kūrusioje Lietuvoje — Šve
dijos nepaprastasis ir įgaliotas 
ambasadorius Lars Magnu-
son. 

Tauro apygardos 
bažnyčioje 

partizanu vėliavos pašventinimas Vilkaviškio 

Mielam ilgų metų šeimos Draugui 

A.tA. 
dipl. inž. KRISTUPUI DAUGIRDUI 

mirus. vio žmonai HALINAI, sūnums TOMUI ir 
JONUI su šeimomis reiškiame gilia užuojautą. 

Alina. Vandelinas. Pranutė, 
Rimas su šeima ir Jonas Domanskiai 

SEPTYNERIŲ M Ė N E S I U IR P E N K E R I Ų METŲ 
M I R T I E S SUKAKTYS 

A.tA. ŠTITILIAI 

GENOVAITE 
1997.1.15 

JONAS 
1992 .8 .29 

Šv. Mišios a a Genovaitės ir a.a. Jono atmi
nimui bus aukojamos rugsėjo 6 d . 10 vai. ryto Tėvų 
Jėzuitų koplyčioje. 5620 S. Claremont A ve.. Chicago. 
IL. Kviečiame draugus ir pažįstamus šv. Mišiose daly
vauti ir pasimelsti už a.a Tėvelius 

Nuliūdę, dukra J.aima ir žentas Ričardas 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Don Varnas Amerikos legiono posto Nr. 986 (.kairėje) finansų sekretorius 
Juozas Stanaitis ir komendantas Vitas Paškauskas ruošiasi šio sezono 
veiklos darbans. 

DON VARNO POSTE 

Don Varno Amerikos Legion 
postas Nr. 986 ir pagalbinis 
posto moterų vienetas įves
dins naujus valdybos narius 
penktadienį, rugsėjo 12 d., 1 
vai. p.p., Mabenka restorane, 
7844 S. Cicero. 

Naująją valdybą sudaro: ko
mendantas Vitas Paškauskas, 
pirmas vicekomen. John 
McKevitt, antras vicekomend. 
James Radcliff, adjuntantas ir 
kapelionas Edward Pocius, 
iždininkas Joseph Stanaitis. 
Kiti valdybos nariai yra: John 
Yerkes, Adam Anderson ir 
Bruno Mikėnas. Įvesdinimo 
apeigas atliks Casimir Noga, 
Jr, ir Bruno Mikėnas. 

Moterų vieneto valdybą su
daro: pirm. Anelė Pocienė, pir
moji vicepirm. Katherine 
McKevitt, antroji vicepirm. 
Angeline Paliokaitis, sekr. 
Frances Urnazus, ižd. Valeria 
Stanaitis, istorikė Dorothy 
Dubinski, kapelione Stephany 
Kasputis, maršalka Frances 
Urnazus, vėliavų nešėjos: Rita 
Radcliff ir Dorothy Dubinski. 
Įvesdinimo apeigas atliks Va
leria Stanaitis. 

Visi nariai ir svečiai 
kviečiami dalyvauti. Rezerva
cijas priima E. Pocius, tel. 
708-636-6837. 

S k a n i u s l i e tuv i škus p ie
t u s rengia Cicero apy
l inkės LB valdyba šį sekma
dienį, rugsėjo 7 d., 12 vai., tuoj 
po lietuviškų Mišių Šv. Anta
no parapijoje. Užsukite ska
niai papietauti, pasižmonėti ir 
padainuoti. 

Kaip malonu , kad neseniai 
susikūrusi LB apylinke 
..Krantas", sudaryta iš tau
tiečių pastaruoju metu atvy
kusių iš tėvynės, per Rita 
Sakeniene užsisakė stalą į 
..Draugo" pokylį rugsėjo 21 d. 
Martinique salėje' 

Rugsėjo 7 d., s ekmad ien į , 
9:30 vai. r.. Pasaulio lietuvių 
centre. Lemonte. kalbės ir su 
savo knyga ..Namie: Lietuvoje 
ir J A V supažindins JAV ka
riuomenės pik. ltn.. filosofijos 
mokslu magistras E d m u n d a s 
R. Čapas. Iš pasisakymų tiek 
Lietuvoje, tiek JAV. jis verti
namas už savo optimistinį 
požiur) į Lietuvą. Kadangi 
sekmadienį laikas labai ribo
tas, prašoma įsidėmėti rengi
nio valandą — 9:30 r. — ir ne-
sivėluoti. nes bus pradedama 
punktualiai. 

Pa.saulio l ie tuvių c e n t r o 
r u d e n s sezono a t i d a r y m a s 
bus rugsėjo 14 d.. 12 vai., 
didžiojoje salėje. Prisiminėme 
poetus, rašytojus, o šiemet 
daugiau dėmesio bus skirta 
muzikai, dainai, dainos viene
tams ir jų vadovams. Sezono 
atidarymo šventėje programą 
atliks Lietuvos Vyčių choras, 
vadovaujamas muz. Fausto 
Strolios. 

D a i n a v o s a n s a m b l i s pra
deda naujo sezono repeticijas 
rugsėjo 9 d., antradienį, 7:45 
vai. vak. Repeticijos vyks Le
monte, Pasaulio lietuvių cen
tro mažojoje salėje. Visi bal
singi dainininkai kviečiami 
įsijungti į ansamblio eiles ir 
dalyvauti repeticijoje. 

V y t a u t o Didžiojo š a u l i u 
r i n k t i n ė rengia Tautos šven
tės minėjimą rugsėjo 7 d. 
Šaulių namuose, 2417 W. 43rd 
Str. Mišios bus 10 vai. r. Švč. 
M. Mergelės Marijos Nekalto 
Prasidėjimo bažnyčioje Brigh-
ton Parke. J a s aukos rinktinės 
kapelionas, kun. Fabijonas Ki-
reilis. Akademinėje dalyje pas
kaitą skaitys- Lituanistikos 
pedagoginio insti tuto direk
torė S t a s ė P e t e r s o n i e n ė , o 
meninę dalį atliks sol. Liucija 
Kvietkauskienė , akompa
nuojant Kostui R a m a n a u s 
kui. Visi kviečiami ir laukia
mi. 

Sofija P l e n i e n ė yra nuola
tinė „Draugo" talkininkė — 
visuose renginiuose, arba kur 
tik ir kada prireikia. Žino
dama, kaip svarbu, kad 
„Draugo" pokylyje, kuris bus 
rugsėjo 21 d. Martiniųue 
salėje, būtų daug svečių, 
išplatino net 7 stalų bilietus! 
Esame dėkingi. 

T a u t o s š v e n t ė s minėj i 
m a s rugsėjo 7 d., sekmadienį, 
prasidės 11:15 vai. r. pamaldo
mis jėzuitų koplyčioje. Mišias 
aukos kun. J . Vaišnys, SJ. 
Mišių metu giedos solistai 
Margarita ir Vaclovas Moni
kai, vargonais pr i tar iant muz. 
Manigirdui Motekaičiui. Po 
pamaldų bus iškilmės prie 
Laisvės kovų paminklo, o 
akademinė dalis vyks Jauni
mo centro didžiojoje salėje 
12:30 vai. p.p. Programai va
dovaus Vida Kriaučeliūnaitė-
Jonušienė. Minėjimą rengia 
ALTS-gos valdyba ir maloniai 
kviečia visuomenę dalyvauti. 

BALFas p e r p i r m . Mar ia 
R u d i e n ę paėmė viso stalo bi
lietus į ..Draugo" pokylį. Pri
mename, kad s talus užsi
sakyti ir bdietus įsigyti gali
ma administracijoje, kasdien 
darbo valandomis. 

Šv. K a z i m i e r o sese rys 
kv ieč ia d a l y v a u t i šv . Mi
š iose, prašant Dievo malonės, 
kad jų įsteigėja Motina Mari
ja Kaupaitė būtų paskelbta 
palaimintąja. Šv. Mišios bus 
aukojamos šeštadienį, rugsėjo 
6 d., 9:30 va. r., vienuolyno 
motiniškojo namo koplyčioje, 
2601 W. Marquet te Rd. Jas 
aukos august inas kun. Ed-
ward Andrews, OSA Jėzus 
yra pasakęs: „Kur du ar dau
giau prašys Tėvą mano vardu. 
jie bus išklausyti", todėl visi 
kviečiami gausiai dalyvauti 
Mišiose ir melstis šia kilnia 
intencija. 

L.V.V. P A S GRAŽINĄ IR 
JIM LIAUTAUD 

„Lietuvos Vaikų vilties" ko
miteto pirm. Gražina Liau
taud pakvietė L.V.V. vaiku
čius, šiuo metu atvažiavusius 
gydytis Shriners ligoninėje, jų 
mamas bei komiteto narius ir 
savanorius-talkininkus. 1997 
m. rugpjūčio 24 d. į svečius, 
kad jie galėtų pasižiūrėti tą 
dieną paežerėje vykusios ore 
ir vandenyje įvairių pasiro
dymų šventės (Air and Water 
show), kuri Čikagoje vyksta 
jau 39 metus, dalyvaujant 
JAV karinėms oro pajėgoms 
bei civiliams lakūnams, kurie 
atlieka akrobatinius skry
džius. Ši šventė trunka dvi 
dienas ir sutraukia daugybę 
žmonių. Sakoma, kad tai yra 
didžiausia nemokama šventė 
JAV. Rugpjūčio 23 ir 24 
šventėje kas dieną lankėsi per 
1 milijoną žmonių. 

Gražina ir J im Liautaud, gy
vena dangoraižio viršutiniame 
aukšte, sudarė progą savo 
svečiams stebėti šią šventę 
pro savo buto didžiulius lan
gus, vedančius tiesiog į North 
Ave. Beach paplūdimį, ku
riame ir vyko svarbieji pasiro
dymai. 

Kai 12 vai. atvykome, jau 
buvo susirinkę Gražinos ir 
J im šeimos nariai bei draugai, 
o kiti svečiai vis dar rinkosi. 
Netrukus didžiulis salonas 
buvo pilnas didelių ir mažų 
svetelių. 

Atvyko ir LNK TV, Kauno 
televizijos atstovai: TV žur
nalistas Audrius Stonys, kino 
kameros operatorius Olegas 
Putilovas bei juos kvietusios 
Foreign Broadcast Support 
US 1A Television Service at
stovas Marty Ronan. Lietuviai 
filmininkai atvyko į JAV 
dviem savaitėm susukti filmą 
apie imigrantus, atvykusius į 
šį kraštą po 1990 m. 

Čia jie kalbėjosi su Gražina 
Liautaud, LVV komiteto at
vežtais, su Čikagoje gydomais 
ortopedinių negalių turinčiais 
vaikais iš Lietuvos ir jų moti
nomis, nes LNK TV iš Kauno 
ketina susukti dokumentinį 
filmą ir apie LVV-tį. Dėl to jie 
jau anksčiau filmavo besigy
dančius vaikus ir turėjo pokal
bius su Gražina Liautaud ir 
Birute Jasai t iene „Seklyčioje". 

Pas G. ir J. Liautaud yra 
visuomet labai smagu, nes 
jautiesi lyg namuose. Dėl to 
vieni stebėjo lėktuvų baletą 
ore, kiti šnekučiavosi ar vai
šinosi gražiai ir skaniai pa
ruoštomis vaišėmis, o vaiku
čiai žaidė ir piešė bei karpė, 
nes Gražina parinko jiems vi
sokių užsiėmimų, jei jiems nu
sibostų žiūrėti į lėktuvus. 
Greit susidraugavo mažieji 
lietuviukai su amerikiečių 
svečių vaikučiais ir, atrodo. 
kalba j iems sunkumų nesu
darė, „susišnekėjo" vaikiškai! 

Buvo fotografuojamasi, buvo 
bandoma pagauti foto apara
tais ir lėktuvų „mandrapyp-
kiškas" išdaigas. 

Kadangi šeštadienį (8/23) 
buvo švenčiamos 50-tosios oro 
pajėgų metinės, dėl to buvo 

daug įvairios kariškos techni
kos parodymų. Čia matėme ir 
du B-l bombonešius, greit 
nardančius erdvėje ir labai 
greit sugebančius pabėgti nuo 
priešo radaro. Matėme F-15 
(Eagle) ir F-16 karinius lėk
tuvus, kurie parėdė manev
rus, naudojamus oro kau
tynėse. Buvo ir C 141 Starlif-
ter keturių džetir.ių motorų 
transportinis lėktuvas. Savo 
kariškus sugebėjimus demon
stravo US Navy Se:ils: kaip jie 
išvaduoja bclaisvirs, a r likvi
duoja teroristus. Skraidė ir 
Thunderbirds bei Apachi A H 
64 helikopteriai, kurie yra 
puolimo helikopteriai ir dirba 
kartu su Navy Seais. 

Su parašiutais šoko US 
Navy Leapfrog da^nys. Daly
vavo ir T-38 supersoninis dže-
tas . 

Iš kaimyninio Naperville 
dalyvavo LIMA-LIMA akroba
tinių civilių lakūnu grupė. Tai 
geltonos spalvos nedideli 
lėktuvai, darą ore įvairias kil
pas ir įvairius kitokius akro
batinius skrydžiu? Buvo ir 
drąsuolis. vaikščiojąs ant 
skrendančio lėktuvo sparno. 
Dalyvavo ir „Red Faron" skva-
dronas ir dar daug kitų. nes 
pasirodymai ore vyko abi die
nas nuo 11 vai. ryte iki 3 va!. 
p.p., o nuo 9 ik: 11 buvo 
įvairus vandens sporto pasiro
dymai. 

Prisižiūrėję tų visų grožybių 
ore, prisivaišinę ir prisišne-
kuėiavę, laimingi svečiai 
skirstėsi namo, reikšdami pa
dėką už ypatingą ir malonia 
popietę šeimininkams Graži
nai ir J im Liautaud, kurie 
L.V.V. vaikučius dar ir apdo
vanojo. 

Aldona Šmulkš t i enė 

LIETUVIŲ FONDO 
GOLFO DIENA 

Trečios metinės LF golfo 
žaidynės šiemet įvyks sekma
dienį, rugsėjo 28 dieną Old 
Oak golfo laukuose prie 143-
ios ir Parker Rd. gatvių, Loek-
porte. Žaidynių pradžia 11 
vai. ryto, o 5 vai. alutis ir 6 
vai. golfininkų ir svečių vaka
rienė. 

Šia proga naujai įstojusiems 
į Lietuvių fondą golfininkams 
su 100 dol. įnašu arba tokią 
sumą įnešusiems į LF na
riams, žaidynės ir vakariene 
bus be papildomo mokesčio ir 
taip pat. kaip rengėjai savo 
išsiuntinėtame golfo žaidynių 
pakvietime pastebi: „Užsitar
nausite ir didelį 'Ačiū" iš litua
nistinių mokyklų mokiniu, 
jaunimo ir kultūrinių organi
zacijų, lietuviškos studentijos 
ir visų kitų, kuriuos Lietuvių 
fondas remia". Nugalėtojams 
vakarienės metu bus įteiktos 
dovanos už pasiektus laimėji
mus. 

Dėl registracijos ar pla
tesnės informacijos prašoma 
skambinti nuo pirmadienio iki 
penktadienio į Lietuvių fondo 
raštinę tel. '630) 257-1616. 

Žaidynių rengėjai kviečia vi
sus golfininkus ir svečius į šią 
smagią Lietuvių fondo rudens 
išvyką. 

J u o z . K. 

Lietuvių operos šių metų pavasarį i 
Kauno Muzikinio teatro solistas. 

tatytos von Flotow operos „Marta" vaizdelis. Viduryje — Juozas Malikorus, 

LIETUVIŲ OPERA DAR GYVUOJA 
Baigiasi atostogų metas. 

Vasaros malonumai nepaste
bimai grimzta į praeitį — dar 
viena kita išvyka prie ežero, 
vienas pabendravimas medžių 
pavėsyje gamtoje, o po to 
grįšime atgaivai į sales, kur 
prasidės kultūriniai renginiai 
bei judresnė visuomeninė 
veikla. 

Į veiklos sūkurį su 42-ju se
zono jungsis ir Lietuvių opera, 
Prieš kiek laiko, neboda
mi nei vasaros karščių, operos 
choro nariai susirinko Jauni
mo centre į savo metinį narių 
susirinkimą, kuriame buvo 
peržvelgta pereito sezono veik
la, pateiktos darbų ir finan
sinės apyskaitos, išrinkta atei
nančių metų valdyba ir 
revizijos komisija. \ valdybą 
buvo išrinkti: Vaclovas Mom-
kus. Romas Burneikis. Lidija 
Rasutienė, Vytautas Radžius, 
Gražina Stauskas, Virginija 
Savrimienė, Jurgis Vidžiūnas 
ir Valerija Žadeikienė. Revizi
jos komisija, kaip ir pereitais 
metais, liko ta pati: Albinas 
Smolinskas. Giedrė Končienė 
ir Vytautas Aukštuolis. Valdy
bos pirmininko pareigos šiais 
metais teko veikliam visuome-
ninkui solistui Vaclovui Mom-
kui. 

..Lietuvon Vaikų vilties" komiteto pirm f Jraiina Linut. 
teto sekretore Aldona SmulkMiene. Kadangi Lietuve 
negalia, kuriems būtina medicinine pacalbi. I.VV !<<• 
nesibaigia 
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Vaclovas Momkus, Lietuvių operos 
cho^o valdybos pirmininkas. 

Naujas valdybos pirminin
kai supažindino, kiek šiuo 
metu yra įmanoma, su atei
nančių metų veikla. Po nuotai
kingai pereitą pavasarį pra
ėjusios „Mortos" operos, šiems 
metams buvo parinkta kita, 
linksma ir skambi opera, Jo-
hann Strausso „Čigonų baro
nas". J is tai pat pažymėjo, kad 
šių metų Lietuvos operos me
ninis vadovas ir dirigentas bus 
muz. Alvydas Vasaitis. „Či
gonų baronui" reikės ir dau
giau solistu. Iš Lietuvos, pa
kviesti solistai: Virgilijus Norei
ka. Ramutė Tumuliauskaitė, 
Vytautas Juozapaitis, Arūnas 

Malikėnas ir Vaidotas Vyš
niauskas. Iš vietinių solistų 
dalyvaus Aldona Stempu-
žienė, Margarita Momkienė, 
Lijana Kopūstaitė ir Algiman
tas Barniškis. Bus ir daugiau 
vietinių solistų, kurie atliks 
trumpesnes roles. Valdybos 
pirmininkas prašė taip pat pa
minėti, kad lietuvių visuo
menes parama „Čigonų baro
no' operos pastatymui bus 
labai reikalinga. 

Žinoma, aukų prašančių at
siranda vis daugiau, o auko
tojų skaičius mažėja, bet rei
kia taip pat pažymėti, kad lie
tuvių visuomenės dosnumas 
nėra sumažėjęs. Aukų labda
rai , visuomeniniams bei ki
tiems poreikiams šiandien su
renkama, tikriausiai, ne ma
žiau, kaip anksčiau. Skirtu
mas tik toks, kad pinigai da
bar plačiau pasiskirsto įvai
riems svarbiems reikalams 
remti. 

Šiais metais, pradedant 42-
jį muzikinės veiklos sezoną, 
Lietuvių operos valdyba, kaip 
ir praeityje, vėl kreipiasi į vi
suomenę, prašydama įsijungti 
į Lietuvių operos rėmėjų eiles. 
Šiomis dienomis operos valdy
ba su grupe talkininkų iš
siuntinėjo rėmėjams laiškus 
su laimėjimų knygutėmis. 
Prašoma bilietėlių šakneles su 
auka pridėtame voke sugrą
žinti valdybos pirmininko pa
vaduotojui Jurgiui Vidžiūnui. 
Aukų laukiama ir iš tų, kurie 
valdybos laiško dėl kokių 
priežasčių negautų. Tokiu at
veju aukas prašoma siųsti 
šiuo adresu: Lietuvių Opera, 
c/o Jurgis Vidžiūnas, 5609 So. 
Karlov Ave., Chicago, IL 
60629. 

Prie laiškų išsiuntinėjimo 
operos valdybai į talką atėjo 
gražus būrys padėjėjų: tai Al
dona ir Pranas Oliai, Natalija 
ir Vytautas Aukštuoliai, Regi
na ir Albinas Smolinskai, Vik
torija ir Antanas Valavičiai, 
Danutė ir Vacys Jakovickai, 
Vytautas Dijokas, Jurgis 
Vidžiūnas, Edvardas Joku-
bauskas, Vytautas Prialgaus-
kas, Stasys Žilevičius, Algir
das Čepėnas, Valerija Žadei
kienė, Algis Žičius, Ričardas 
Spitrys, Vaclovas Momkus ir 
Juozas Končius. 

Galime pasidžiaugti, kad 
platūs kultūriniai užmojai, 
pradėti Lietuvių operos stei
gėjų prieš daugiau kaip 40 
metų. šiandien dar klesti. Kai 
vienas kitas veteranas atsis
veikina su dainos draugais, į 
jų vietą ateina nauji ir tęsia 
pirmtakų pradėtą darbą. 

Malonu pastebėti, kad pas
kutiniais metais į dainuo
jančiųjų eiles įsijungė gražus 
būrys jaunų, balsingų cho
ristų, ypač chorisčių, neseniai 
atvykusių iš Lietuvos. Operos 
valdyba ir šiais metais kviečia 
bei laukia norinčių dainuoti, 
kad jie įsijungtų į operos choro 
eiles, nesvarbu, kur gimę a r 
augę. Choro repeticija vyks, 
kaip ir anksčiau Jaunimo cen
tre, penktadienio vakarais 7 
vai. 30 min. Pirmoji choro re
peticija bus penktadienį, rug
sėjo 12 d. Šios repeticijos metu 
choristai bus supažindinti su 
„Čigonų barono" opera, bus 
parodyta vaizdajuostė su Lie
tuvos operos „Čigonų barono" 
pastatymu. 

J u o z a s Končius 

SKELBIMAI 
x Amer ikos Lietuvių radi

jas , vad. Anatolijus Siutas — 
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. 
per WCEV 14.50 AM. TeL 
773-847-4903, adresas: 4459 
S. Francisco, Chicago, IL 60632. 

(sk> 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir 
prieinamais nuošimčiais. Kreip
kitės į Mutual Federal Sa-
v ings , 2212 West Cermak 
Road. Tel. (773) 847-7747. 

(sk) 
x A a . Pranas Sederavi

č ius m i r ė šan. rugsėjo 2 d. 
7:30 v.v. Union Pier, MI. Pla
tesnis pranešimas seks vėliau. 
Laidotuvių dir. Donald A Pet
kus. 

(sk.) 
x Nuoš i rdž ia i dėkoju 

R.K.L. Moterų Sąjungos 20 
kuopos pirm. S. Viščiuvienei 
už užprašytas šv. Mišias ir 
a tnašautas Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje už a.a. Igną Mi
liauską. Dėkoju narėms ir vi
siems gausiai jose dalyvavu
siems. Ačiū! S. Miliauskienė 
ir seimą. 

(sk.) 
x Rugsėjo 21 d. 2 vai. p.p. 

Tėviškės parapijos bažnyčioje 
(67 St. ir Troy Ave.) „Taura-
gio" kamerinis orkestras ren
gia religinį koncertą. Progra
moje prof. Vlado Jakubėno ir 
Povilo Mieliulio kūryba. 
Įėjimas $5. 

(sk.) 

x A.a. Mariją M Gurec-
kiene pagerbdami, aukojo 
Lietuvos našlaičiams: $25 -
TERESĖ ir STASYS GEČIAL 
Huntington Valley PA, ir 
$10 - SALOMĖJA SPAKAUS-
KIENĖ, Vernon, CT. Su 
anksčiau paskelbtom aukom, 
iš viso šia liūdna proga Lietu
vos našlaičiams suaukota 
$275. Reiškiame užuojautą 
velionės sūnui ir artimie
siems, aukotojams dėkojame! 
„Lietuvos Našlaičių glo
bos" komitetas, 2711 W. 71 
St., Chicago, IL 60629. 

(sk.) 
x TRANSPAK praneia: 
„Birželio 30 dieną kai kurio

se Lietuvos vietovėse kaitra 
buvo rekordinė - 30-33 laips
niai karščio. Aukščiausia tem
peratūra pakilo pajūryje ir kai 
kur pajūrio žemumoje - iki 33 
laipsnių Palangoje, Klaipėdo
je, Šilutėje. Panevėžyje viršy
tas absoliutus šio šimtmečio 
birželio 30-osios rekordas: 
1956 metais oras buvo įkaites 
iki 32.2, o šiemet iki 32.5 
laipsnio". Pinigai, siuntiniai 
ir komercinės siuntos į 
Lietuvą. Maisto siuntiniai. 
TRANSPAK, 4545 W. 63 8U, 
Chicago, IL 60629. Tel. 773-
838-1050. 

(sk.) 
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