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Valstybės vadovas padėkojo 
policijai ir prokuratūrai

Kaliniai prašo pagalbos, 
pareigūnai — žaidžia įstatymais

Vilnius, spalio 13 d. (BNS) 
— Prezidentas Valdas Adam
kus antradienį priėmė polici
jos ir prokuratūros pareigū
nus, kurių dėka praėjusią sa
vaitę buvo sulaikyta keliolikos 
asmenų žudikų ir plėšikų gau
ja.

Prezidentas pareigūnams 
dėkojo už jų darbą ir sakė, kad 
tokių sėkmingų veiksmų tikisi 
ir ateityje, žurnalistams sakė 
prezidento atstovė spaudai 
Violeta Gaižauskaitė.

Susitikime antradienį taip 
pat apsvarstytas operatyvinių 
tarnybų finansavimas, techni
nių priemonių, transporto trū
kumas, vėl pabrėžta būtinybė 
spartinti Baudžiamojo proceso 
kodekso pataisas, kurios leis
tų paspartinti bylų tyrimą.

Vilniaus kriminalinės poli
cijos vadovas Visvaldas Rač
kauskas pabrėžė nepakanka
mą techninį ir materialinį po

Mokesčiais už alkoholį negalima 
remti, kultūros

Vilnius, spalio 14 d. (BNS) 
— Seimo krikščionių demo
kratų frakcija kreipėsi į prezi
dentą, prašydama nepasira
šyti Kultūros ir sporto rėmimo 
įstatymo, kurį laiko „nemo
raliu”.

Spalio 8 dieną priimtame 
įstatyme numatoma, kad, pla
nuojant kiekvienų metų val
stybės biudžeto išlaidas, spor
to ir kultūros finansavimui 
bus skiriama 2 proc. praėjusių 
metų įplaukų iš akcizo (mo
kesčio) už alkoholinius gėri
mus ir tabako gaminius.

Praėjusią savaitę Seime 
krikščionys demokratai balsa
vo prieš šį įstatymą, neva pa

Atlyginimus fabrikas moka... 
kailiniais

Kaunas, spalio 13 d. (BNS)
— Daugiau kaip pusė kailių 
išdirbimo ir siuvimo ben
drovės „Vilkas” darbininkų at
lyginimą atsiima gatava pro
dukcija, kuriai taikomos nuo
laidos.

„Vilkas” iki Rusijos krizės

Lietuva sėkmingai 
„įsispraudė”

į Maskvos rinką
Vilnius, spalio 14 d. (BNS)

— Lietuvos derybininkams 
pavyko pasiekti, kad už šie
met Maskvos įmonei „Mos- 
prodkontrakt” patiektus mais
to produktus garantuotų Mas
kvos vyriausybė.

Iš viso „Mosprodkontrakt” 
per paskutinįjį metų ketvirtį 
nupirks lietuviškų produktų 
už 16 mln. JAV dolerių.

„Lietuva laiku suspėjo įsi
terpti tarp kitų tiekėjų ir už
sitikrinti, kad už produktus 
bus tikrai sumokėta”, sakė Že
mės ūkio ministerijos atstovas 
spaudai Jonas Rekešius.

Jis teigė, kad derybos 
Maskvoje buvo gana įtemptos, 
nes reikėjo derėtis „vos ne dėl 
kiekvieno cento”. Maskvai pro
duktus aktyviai siūlo olandai, 
prancūzai, anglai, suomiai ir' 
kiti Vakarų tiekėjai.

Pagal Lietuvos Žemės ūkio 
ministerijos ir Maskvos vy
riausybės sutartį, pasirašytą 
spalio 12 d., kiekvienų kalen
dorinių metų pradžioje numa
toma suderinti parduodamų 
maisto produktų rūšis ir kiekį.

Tikimasi, kad maisto pro
duktų tiekimo Rusijai kiekiai
gali labai padidėti.

licijos aprūpinimą. Organizuo
tų nusikaltimų tyrimo tarny
bos vyresnysis komisaras Jo
nas Subačius sakė, kad tarny
bos darbuotojų skaičius padi
dėjo du kartus, o „materiali
nis aprūpinimas liko tas pats”.

Pasak V. Gaižauskaitės, 
prezidentas neketina skirti 
apdovanojimų sėkmingą ope
raciją atlikusiems pareigū
nams, nes mano, kad „savo 
darbą dirbantys žmonės jį turi 
atlikti labai gerai”. „Preziden
to žodis yra ne mažiau reikš
minga padėka”, sakė V. Gai
žauskaitė, kuriai pritarė poli
cijos ir prokuratūros pareigū
nai.

„Apdovanojimų mes nepra
šėme”, sakė suimant gaują tie
siogiai dalyvavę pareigūnai. 
Pasak jų viršininkų, pagrindi
nei nusikaltėlių seklių grupei 
kelis kartus grėsė mirtinas 
pavojus.

teisinantį alkoholizmą.
Spaudos konferencijoje tre

čiadienį frakcijos narys Jonas 
Šimėnas informavo, kad jie 
norėtų paruošti įstatymo pa
taisas. Jų nuomone, „mora
liniu požiūriu nepriimtina”, 
kad lėšomis, gautomis iš „ne
gatyvių visuomenės reiškinių 
ir žmogiškų silpnybių”, tiesio
giai būtų remiama kultūra ir 
sportas.

Krikščionių demokratų tei
gimu, „būtų pažeista moralinė 
valstybės pozicija”, jei, kaip 
numato įstatymas, kultūra ir 
sportas bus finansuojami iš 
pelno, gauto už parduotus 
svaigalus ir tabaką.

ten parduodavo apie 60 proc. 
gaminių. Dabar deramasi su 
Ukrainos, Baltarusijos ir kitų 
valstybių pirkėjais.

Kauno kailių bendrovėje te
bedirba visi 850 žmonių, ta
čiau darbo savaitė sutrumpin
ta viena diena.

Įmonė darbininkams yra 
skolinga daugiau kaip 1 mln. 
litų. Tai prilygsta dviejų mė
nesių visos įmonės atlyginimų 
sumai, tačiau kai kuriems 
darbuotojams įmonė nieko ne
skolinga, o kitiems — skolinga 
nuo balandžio.

Savaitgalį viena bendrovės 
darbininkių melagingai pra
nešė policijai, kad įmonės ad
ministracijos pastatas bus 
susprogdintas, jei iki spalio 16 
d. nebus išmokėti atlyginimai. 
Moteris buvo apklausta polici
jos ir paleista.

„Vilko” vadovai kreipėsi į 
Socialinės apsaugos ir darbo 
ministeriją dėl paskolos atly
ginimams išmokėti.

„Vilko” generalinis direkto
rius Vaclovas Kliunka tikisi, 
kad šiek tiek įmonei padės 
valstybiniai užsakymai.

Per aštuonis šių metų mė
nesius „Vilkas” pardavė pro- 
dukcijos už 8 mln. litų. Pernai 
iš viso įmonės apyvarta buvo 
25.7 mln. litų.

* Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerija pateikė 
svarstyti projektą, kuriame 
numatyta nuo ateinančių me
tų sausio 1 d. minimalią mė
nesinę algą padidinti nuo 430 
iki 460 litų, o minimalų valan
dinį atlygį — nuo 2.53 lito iki 
2.71 lito. Šiais metais alga jau

Washington, D. C. (spalio 7 d.) — Šiomis dienomis JAV senatorius Richard Durbin Senate priėmė Baltijos vals
tybių ambasadorius Jungtinėms Valstijoms, su kuriais aptarė Lietuvos, Latvijos ir Estijos problemas bei nau
jausius žingsnius, siekiant sumažinti Rusijos ekonominės ir politinės krizės padarinius.

Nuotr.: (Iš kairės) Estijos ambasadorius JAV Kalev Stoicescu, Latvijos ambasadorius JAV Ojars Kalnins, 
senatorius Richard Durbin ir Lietuvos ambasadorius JAV Stasys Sakalauskas. <s«n. d Durbin Pt«m tuiearc)

JAV Atstovų Rūmai parėmė 
Baltijos valstybes

Burbank (California)- 
Vilnius, spalio 13-14 d. (Ame
rikos Baltų laisvės lyga-BNS- 
LR) — Spalio 9 dieną JAV 
Kongreso Atstovų Rūmai pri
ėmė nutarimą HCR 320 
(House Con. Resolution), ku
riuo pasmerkiamas 1939 metų 
rugpjūčio 23 dieną nacių ir so
vietų pasirašytas nepuolimo 
paktas, įteisinęs Baltijos val
stybių okupacįją.

HCR 320 nutarimas, re
miantis Baltijos valstybių — 
Estįjos, Latvijos ir Lietuvos — 
žmones, yra 1054-asis JAV 
Kongreso dokumentas, susijęs 
su Baltijos valstybių okupaci
ja.

Nutarimo projektą Kongre
sui rugpjūčio 5 d. pateikė Bal
tijos sambūriui Atstovų Rū
muose vadovaujantys lietuvių 
kilmės John Shimkus (Rep.- 
IL) ir Dennis Kuccinich 
(Dem.-OH). Šiuo metu Baltijos 
valstybių draugų Kongreso At
stovų Rūmuose Baltijos sam
būrio grupei priklauso 32 
Amerikos įstatymų leidėjai.

Dokumente primenama šio 
šimtmečio Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos istorija — 1918 m. 
nepriklausomybės paskelbi
mas, nacių ir sovietų pasidaly
ta Rytų Europa, 1940 m. bir
želį Sovietų Sąjungos įvykdyta 
Baltijos valstybių okupacija. 
„JAV niekada nepripažino šios 
nelegalios, jėga paremtos oku
pacijos, ir viena kitą sekusios

Žmonės nepasitiki teismais dėl 
j U prasto darbo

Vilnius, spalio 13 d. (BNS). 
Spaudos konferencijoje antra
dienį Lietuvos teisingumo mi
nistras Vytautas Pakalniškis 
pripažino, kad teismų darbo 
organizavimas ir atstovavi
mas žmonėms juose yra „ne
patenkinamas”, todėl visuo
menė nepasitiki teismais.

Teismų departamento prie 
Teisingumo ministerijos direk
torius Jonas Kryževičius toje 
pat spaudos konferencijoje 
kaip vieną tokios padėties 
priežasčių nurodė pernelyg 
didelį teisėjų darbo krūvį. Da
bar per metus vienam teisėjui 
Lietuvoje tenka vidutiniškai 
po 420 bylų, neskaičiuojant 
sankcijų suėmimui ir darbo su

buvo didinta, nuo birželio 1 d. 
ji išaugo 30 litų. (Eita)

Jungtinių Valstijų administra
cijos sovietų laikotarpiu su 
šiomis valstybėmis (Estija, 
Latvija ir Lietuva) palaikė ne
nutrūkstamus diplomatinius 
santykius, niekada Baltijos 
valstybių nepavadinusios so
vietų respublikomis”, sakoma 
nutarime.

HCR 320 nutarimas: 1) pat
virtina JAV nuostatą nepri
pažinti Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos nacių-sovietų nepuoli
mo sutarties pasekmėje įvyk
dytos okupacijos, kurią juri
diškai neteisėta 50 metų laikė 
ir respublikonai, ir demokratai; 
2) skatina Rusiją, vadovaujan
tis demokratine dvasia, atsisa
kyti šios nacių-sovietų nepuo
limo sutarties ir slaptųjų 
pridėtinių protokolų, kaip ne
legalių; 3) sveikina ir pritaria 
JAV bei Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos Chartijai, kuri pa
tvirtino bei pakartojo stiprų 
istorinį panašumą tarp šių 
valstybių žmonių; 4) siūlo JAV 
prezidentui ir Valstybės sekre
torei dirbti ir garantuoti, kad 
Rusija suprastų, jog nacių ir 
sovietų nepuolimo paktas turi 
būti laikomas nelegaliu, nieki
niu ir negaliojančiu.

Šį dokumentą, be ankščiau 
minėtų Kongreso narių, pasi
rašė dar šeši JAV Atstovų 
Rūmų nariai, įskaitant ir 

.įtakingą Kongreso atstovą iš 
New Yorko, dabartinį Atstovų 
Rūmų tarptautinių santykių

antstoliais.
Pasak J. Kryževičiaus, toks 

krūvis susikaupia dėl užtrun
kančio bylų nagrinėjimo, kurį 
lemia Baudžiamojo proceso 
kodekso netobulumas.

Viltys, jog padėtis pagerės, 
be kita ko, siejamos su Seime 
netrukus turimomis svarstyti 
Baudžiamojo proceso kodekso 
pataisomis, kurioms jau pri
tarė vyriausybė.

Ministras V. Pakalniškis 
taip pat pasisako už griež
tesnę teisėjų atranką ir ragina 
„skirti daugiau dėmesio tei
sėjų asmenybės formavimui”. 
Šiemet teisėjams Lietuvoje iš
keltos 25 drausminės bylos. 
Maždaug pusei jų skirtos la
bai griežtos nuobaudos, 
kiti atsipirko svarstymu tei
sėjų garbės teisme.

komiteto pirmininką Benja- 
min Gilmman.

Amerikos Baltų laisvės lyga, 
yicepirmininko Algio Rauli- 
naičio vardu, dėkoja visiems, 
prisidėjusiems prie šio nutari
mo priėmimo.

Baltijos valstybės 
atsikratys

„eks-so vietinio” 
statuso

Lietuvos Seimo pirmininkas 
Vytautas Landsbergis labai 
palankiai sutiko JAV Kongre
so nutarimą.

„Labai reikšmingas rezoliu
cijos elementas yra konstata
vimas, jog visos JAV adminis
tracijos palaikė nenutrauktus 
diplomatinius ryšius su trimis 
Baltijos valstybėmis ir per 
visą sovietinį laikotarpį nieka
da nelaikė jų ‘sovietų respu
blikomis’ ”, sakoma trečiadienį 
Eltai atsiųstame Seimo pirmi
ninko V. Landsbergio pa
reiškime.

Parlamento vadovas mano, 
kad šia nutarimo nuostata 
„tvirtai atremiamos dabar
tinės Rusijos diplomatijos pa
stangos primesti Lietuvai, 
Latvijai ir Estijai kažkokį 
‘eks-sovietinį’ statusą su ta
riamomis Rusijos teisėmis kiš
tis į jų vidaus ir tarptautinius 
reikalus”.

Seimo pirmininkas primena, 
kad pernai Lietuvoje viešint 
JAV Valstybės sekretorei Ma- 
deleine Albright, buvo užti
krinta, jog nė vienas JAV pa
reigūnas negali Baltijos val
stybėms taikyti „buvusių so
vietinių respublikų” apibūdi
nimo ar sutikti su tokiais api
brėžimais. Dabar toks užti
krinimas „gauna JAV įstaty
mų leidėjo įtvirtintą pagrin
dą”, savo pareiškime pažymi 
V. Landsbergis.

.* Vyriausybė nutarė pa
didinti importo muitus pre
kėms, įvežamoms iš Rusijos, 
Baltarusijos, Kazachstano ir 
kitų NVS valstybių, taip pat iš 
kai kurių Amerikos ir Afrikos 
valstybių, su kuriomis Lietuva 
nėra pasirašiusi laisvos preky
bos sutarčių. Ūkio ministras 
Vincas Babilius sakė, jog imtis 
tokio žingsnio nutarta, norint 
paremti žemės ūkio produkci
jos, trąšų, keraminių plytelių 
gamintojus. „Sprendimas su
sijęs su Rusijos krize, ir yra 
laikina priemonė, kuri bps at
šaukta, kai baigsis Rusijos 
krizė”, teigė jis. Įvairių maisto 
produktų muitas didinamas 
10-20 procentų. <bns>

Karaliaučius-Vilnius,
spalio 14 d. (BNS) — Nė vie
nas Rusijoje nuteistas Lietu
vos pilietis nebuvo grąžintas į 
tėvynę, nors tai padaryti įma
noma, teigia Karaliaučiaus 
teisėtumo priežiūros pataisos 
įstaigose prokuroras Jurij 
Korzin.

Anot jo, Karaliaučiaus sri
tyje bausmę atlieka maždaug 
6,000 nuteistųjų, įskaitant 76 
Lietuvos piliečius ir 226 lietu
vius, turinčius Rusijos piliety
bę. Nė vienas jų nepareiškė 
noro būti perkeltas į Lietuvos 
kalėjimus.

Deja, rugsėjį keli Kara
liaučiaus srities kalėjime ka- 
lintys lietuviai atviru laišku 
per spaudą kreipėsi į Lietuvos 
valdžią, prašydami pagalbos 
perkeliant juos į Lietuvos ka
lėjimus. Kalintys Lietuvos pi
liečiai skundėsi nepatenkina
ma Karaliaučiaus kalėjimų 
padėtimi.

Vyriausybės kancleris Kęs
tutis Čilinskas pavedė kompe
tentingoms institucijoms išsi
aiškinti, kaip būtų galima 
padėti Lietuvos piliečiams.

Užsienio reikalų ministerija 
pareiškė, jog susitarti dėl kali
nių perdavimo būtų labai sun
ku, kol nepasirašytas tarptau
tinis susitarimas. Teisiškai 
tai būtų įmanoma, remiantis 
1995 m. sausio 22 d. įsiga
liojusia Lietuvos ir Rusijos su
tartimi dėl „Teisinės pagalbos 
ir teisinių santykių civilinėse,

Lietuvai reikia daugiau 
advokatu

Vilnius, spalio 13 d. (BNS) 
— Seimo Žmogaus ir piliečio 
teisių bei tautybių reikalų 
komitetas prašo Teisingumo 
ministerijos paruošti Advo
katūros įstatymo pataisas, ku
rios leistų dukart padidinti 
advokatų skaičių bei išplėsti 
Teisingumo ministerijos funk
cijas, spaudos konferencijoje 
antradienį pranešė komiteto 
pirmininkas konservatorius 
Emanuelis Zingeris.

Pasak jo, prieš pusę metų 
priimtas Advokatūros įstaty
mas nepasiteisino, ir jis pa
žeidžia Konstitucijos 31 
straipsnį, garantuojantį pilie
čio teisę į gynybą ir advokatą.

E. Zingerio vertinimu, nepa-

* Vyriausybė pradėjo 
įgyvendinti įmonių gaivini
mo programą, leidžiančią už 
įsisenėjusius mokesčius atsis
kaityti turtu ir akcijomis. 
Ūkio ministerijos duomeni
mis, Lietuvoje yra apie 400 
įmonių, kurių skolos jau vir
šijo turtą. Numatoma paremti 
apie 200 įmonių. Leidimas at
siskaityti akcijomis bei turtu 
bus duotas įvertinus, ar ši 
priemonė leis pagerinti įmo
nės finansinę būklę, sukaupti 
reikalingų apyvartinių lėšų, o 
turtą perėmusioms instituci
joms — tikslingai jas panau
doti.

* Lietuvoje šią savaitę 
vyksta pratybos, skirtos pa
tikrinti civilinės saugos tar
nybų pasiruošimą avarijoms 
Ignalinos atominėje elektri
nėje (IAE) ir bendrovėje „Lie
tuvos kuras”. Mokymuose bus 
patikrintas IAE avarinis pla
nas, parengtas su Švedijos ra
diacinės apsaugos institutu 
bei gelbėjimo tarnybomis. 
„Lietuvos kure” bus imituoja
mas gaisras, vėliau — naftos 
išsiliejimas. <bns>

šeimos ir baudžiamosiose by
lose”, kurioje nustatytos ir ka
linių perdavimo taisyklės, ta
čiau, anot URM pareigūnų, ja 
pasinaudoti būtų sunku „dėl 
Rusijos pozicijos”. Norint Lie
tuvos piliečius perkelti į Lietu
vos kalėjimus, reikia, kad 
būtų pasirašytas Lietuvos-Ru
sijos susitarimas dėl nuteistų 
asmenų perdavimo.

Karaliaučiaus prokuroras J. 
Korzin, be kita ko, sakė, kad 
neseniai Lietuva uždraudė per 
jos teritorįją tranzitu vežti dvi 
nuteistas lietuves moteris. Tai 
buvo būtina, nes srityje nėra 
moterų kolonijos, ir kalinės 
gyveno blogesnėmis sąlygo
mis, nei galėtų. Tačiau Lietu
vos URM pareigūnas Jonas 
Rudalevičius savo laiške pa
aiškino, kad „Lietuvos Respu
blika visais atvejais draudžia 
per šalį tranzitu vežti jos pi
liečius”. Pats J. Rudalevičius 
sakė neatsimenąs, kad rašytų 
tokį laišką, tačiau kiti URM 
pareigūnai patvirtino, kad pa
gal įstatymus, Lietuvos pi
liečių tranzitas per Lietuvą 
yra draudžiamas.

Rusijos pareigūno nuomone, 
kai Lietuvai naudinga, ji 
leidžia nuteistų savo piliečių 
tranzitą iš Rusijos į Kara
liaučiaus sritį, kai nenaudinga 
— tam trukdo. Šią nuostatą 
sunku pavadinti rūpinimusi 
piliečiais, kurie bausmes atlie
ka Rusijos įkalinimo įstaigose, 
mano J. Korzin.

siturintys žmonės atsiduria 
„katastrofiškoje padėtyje”, nes 
kai kurie rajonai ištisais mė
nesiais neturi nė vieno advo
kato, kurį ginamajam galėtų 
skirti valstybė.

Komiteto nario Arvydo 
Akstinavičiaus duomenimis, 
dabar Lietuvoje yra tik apie 
750 advokatų, o jauni advoka
tai sunkiai įsileidžiami į jų 
ratą.

.Advokatūros įstatymu su
kurtas advokatūros klanas. 
Tapti advokatu yra perdėm 
sudėtinga, nes viską spren
džia ne Teisingumo ministeri
ja, o advokatų taryba”, pabrė
žė socialdemokratas A. Aksti
navičius.

Pasak jo, net išlaikę kvali
fikacinius egzaminus, jauni 
advokatai nėra garantuoti, 
kad jiems bus suteiktas leidi
mas darbui.
Todėl Žmogaus ir piliečių 

teisių bei tautybių reikalų 
komitetas paprašė Teisingu
mo ministerijos paruošti Ad
vokatūros įstatymo pataisas, 
kurios maždaug dukart padi
dintų advokatų skaičių bei 
išplėstų Teisingumo ministeri
jos vaidmenį, suteikiant leidi
mus jauniems advokatams.

Pataisomis taip pat norima 
užtikrinti valstybinių advoka
tų kontorų funkcionavimą, į 
kurias galėtų kreiptis nepasi
turintys asmenys.

KALENDORIUS '
Spalio 16 d.: Šv. Teresė Avi

lietė; Leonardas, Gailiminas, Ina. 
1918 m. Lietuvos Valstybės Taryba 
įsteigė krašto apsaugos komisiją 
Lietuvos kariuomenei organizuoti.

Spalio 16 d.: Šv. Jadvyga, Šv. 
Margarita Marija Alacoųue; Aureli
ja, Gaudvilė. 1978 m. kardinolas 
Karol Voityla iš Lenkijos išrinktas 
popiežiumi ir tapo Jonu Paulium 
II, pirmuoju ne italų kilmės popie
žiumi per 456 metus.
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DRAUGAS, 1998 m. spalio 15 d., ketvirtadienis

LIETUVIŲ TELKINIAI
MATULAIČIO NAMŲ 

TRISDEŠIMTMETIS PUTNAME
Namų istorija

Matulaičio slaugos nartiai 
buvo pašventinti ir atvėrė sa
vo duris 1968 metais, kad tar
nautų senatvės sulaukusiems 
ir ligų prispaustiems pirmo
sios emigracijos ir po Antrojo 
pasaulinio karo nuo komunis
tų okupacijos siaubo pasitrau
kusiems lietuviams. Tokius 
namus pastatyti reikėjo ne tik 
drąsos ir pasiryžimo, bet -su
manumo, ištvermės... ir kapi
talo. Dievas apdovanojo Ne
kaltojo Prasidėjimo seseris 
gausiomis malonėmis. Į tuo 
metu joms vadovavusių pro- 
vincijolių seselės Aloyzos ir 
seselės Augustos prašymus at
siliepė jų rėmėjai, ir menkas 
kapitalas didėjo. Namai augo. 
Nuo statybos pradžios rudenį 
ir pavasarį „Draugo” skaityto
jai skaitė apie Čikagoje pa
garsėjusias madų parodas, sei
mus — vakarienes, kurių pa
sisekimo dėka garsėjo seselių 
darbas, gausėjo aukos. Ir vis 
Matulaičio senelių namams. O 
dar YVorcester, Waterbury, 
Bostono, Hartfodo ir kitų 
miestų Seselių rėmėjų draugi
jos ir pavieniai asmenys! To
dėl ir šiandien Namai, įkal
nėje pastatyti, miškų apsupti, 
Liurdo Marijos ir Švč. Jėzaus 
Širdies statulų fone, gėlėmis 
padabinti, džiugina buvusius 
ir dabartinius rėmėjus bei glo
boja juose gyvenančius.

Šiai institucijai vadovavo- 
administravo seselė Bernade
ta. Matukaitė. 20 metų, nuo 
ankstyvo ryto ligi vėlyvo vaka
ro ir gyventojai, ir tarnautojai 
ją matė įstaigoje, koridoriuo
se, kambariuose, jautė jos 
rūpestį ir globą. Namai pagal 
Connecticut valstijos reikala
vimus buvo aukšto lygio. Kai 
seselė Bernadeta buvo išrink
ta vienuolįjos provincijole, ad
ministravimą pavedė savo pa
ruoštai pasaulietei Jane Lo- 
gan, administravimo mokslus 
baigusiai kolegijoje. Tačiau 
nuo Namų seselė neatsitrau
kė. Jau 10 metų po toji vykdo 
Matulaičio namų tarybos pir
mininkės pareigas ir jos buvi
mas čia yra labai svarbus. Ta
rybą sudaro 4 vienuolės ir 3 
pasauliečiai. Jie svarsto namų 
reikalus; pataisymus, patobu
linimus pagal naujus Connec
ticut valstijos reikalavimus, 
iškilusias problemas, biudžeto 
reikalus. Taip pat tariasi, kaip

• Šypsena — tetrunka tik 
akimirką, bet dažnai prisimi
nimais apie ją gyvenama am
žinai.

Procesijos prie Liurdo Marijos statulos Putnam, CT, priekyje sės. Aloyzą ir kun. Vytautą Pikturną veža dr. 
Stankaitis ir R. Orazdauskas. Dešinėje prie Pal. Jurgio Matulaičio portreto - vysk. Paulius Baltakis ir kapelio
nas kun. R. Krasauskas.

Procesijos metu ir koplyčioje Putnam, CT, giedojusios. Iš k.: sol. Laima Stepaitienė iš Čikagos, sesuo Eugenija 
Lukošiūtė ir Aldona Prapuolenytė prie elektrinių vargonėlių.

Prie Matulaičio namų Putname. 15 k.: sesuo M. Augusta Sereikytė, sesuo 
M. Bernadeta Matukaitė, kapelionas kun. R. Krasauskas ir sesuo M. 
Aloyza Šaulyte.

geriau patarnauti vis dides
niam skaičiui namų gyvento
jų, kurie, dėl akivaizdžiai 
menkėjančio fizinio ir protinio 
lygio, reikalingi ne tik medici
ninės pagalbos, bet ir specia
laus emocinio bei dvasinio- 
religinio dėmesio. Tam reikia 
ir profesionaliai pasiruošusių 
darbuotojų.

Priklausomumas tarp proto, 
kūno ir dvasios yra gerai ži
nomas ir mediciniškai pripa
žintas. Slaugos namų kapelio
no, 6 seselių ir 2 talkininkių 
pastoracinė globa ir yra tam, 
kad paliesti, pąjudinti senelių 
gyventojų dvasinius resursus, 
o to pasėkoje padėti kūnui 
sveikti, atgauti dvasinę ramy
bę ir emocinį stabilumą. Ne
juokais Namų daktarai stebisi 
senelių ilgu amžiumi. Dauge
lis jų yra devyniasdešimties 
metų ir vyresni, šimto ir dau
giau šimto metų! Jų gyvenimo 
eleksyras šalia religinės aplin
kos yra gyva šeimyniška, 
draugiška nuotaika, kuria 
persiima ir ne viena ameri
kietė slaugė ar jos padėjėja.

Nuo 1968 metų šiuose na
muose gyveno 844 asmenys; 
506 lietuviai ir 338 amerikie
čiai ar kitų tautybių. įvairiu 
laiku buvo įsijungusios ir dir
bo čią 23 seserys. Lietuvai at
gavus nepriklausomybę čia 
darbavosi ir susipažino su 
slaugos namų reikalavimais 
kelios jaunos seserys iš Lietu
vos. Metus čia stažuojasi se
suo Onutė Šalnaitė, inžinierė, 
baigusi Kauno Technologijos 
universitetą, o tapusi vienuo
le, Kauno Vytauto Didžiojo 
universitete įsigijo socialinio 
darbo magistrės laipsnį. Jos 
patirtis Matulaičio slaugos 
namuose ir mokslinis pasiruo
šimas yra ir bus didelis turtas 
seselių dabar statomuose slau
gos namuose Marijampolėje.

Prie iki šiol paminėtų infor
macinių ir statistinių žinių 
reikia pridurti, kad Matulaičio 
slaugos namuose seselių globą 
patyrė 21 lietuvis kunigas. Jų 
tarpe 12 metų kapelionu išbu
vęs kun. V. Zakaras, kuriam 
išvykus, jau 18 metų kapelio
no pareigas vykdo istorikas 
kun. R. Krasauskas.

Iškilmės
30 metų sukaktis buvo pa

minėta rugsėjo 13 dieną, kai 
vienuolyne buvo švenčiami Ši
luvos Marijos atlaidai, sutrau

Prie Marijos statulos Putname rožinio maldai vadovauja vysk. Paulius Baltakis, sės. Ona šalnaitė, kun. R. Kra
sauskas, prel. V. Balčiūnas ir dalis maldininkų.

kę per 100 maldininkų. Po šv. 
Mišių, iškilmingų pietų, vysk.
P. Baltakio paruoštos konfe
rencijos dauguma atvažiavo į 
Matulaičio slaugos namus po
pietinei programai. Procesija, 
rožinis, palaiminimas Švč. 
Sakramentu, po to elegantiš
kos vaišės buvo rūpestingai ir 
gyvai paruoštos seselės Berna
detos.

Gyventojai patys ir vežimė
liuose svečių vežami rinkosi ir 
rikiavosi centriniame namų 
fojė, nuo kur prasidėjo procesi
ja prie Liurdo Marijos, lydint 
skambiai „Avė, avė, avė Mari
ja”. Procesija lietuviams yra 
labai brangi, sukelianti jaud
rius išgyvenimus ir prisimini
mus čia ir Lietuvoje. Rožinio 
malda, kurią pravedė vysk. P. 
Baltakis, įterpiant kun. Ži- 
kaus eiles, skaitomos seselės
O. Šalnaitės, dėkojome Mari
jai už nuostabius darbus, ku
riuos Visagalis padėjo ir pade
da seselėms atlikti.

Po Rožinio procesija plaukė į 
koplyčią. Čia klausėmės, gar
binome bei šlovinome Viešpatį 
Švenčiausiame sakramente. 
Giesme Šiluvos Marijai — 
„...nepalik, nepalik Lietuvos”, 
— išsakėme ne tik Lietuvos, 
bet ir mūsų pačių rūpesčius 
bei širdies lūkesčius.

Kaip priimta visur, o ypač 
Lietuvoje ir lietuvių tarpe, 
šventę baigėme puikiomis vai
šėmis. Į namus niekas nesku
bėjo. Įkalnėje stovinčios Liur
do Marijos ir čia pat koply
tėlėje gyvenančio Jos sūnaus 
šešėliai dar gaubė mūsų 
širdis.

Talkininkė Aldona

DETROIT, MI 

LANKĖSI
DARIUS SEMAŠKA

Lietuvos ambasados politi
nių reikalų' patarėjas Darius 
Semaška praėjusį ketvirtadie
nį dalyvavo Michigan univer
siteto užsienio reikalų disku
sijų forume.

LIETUVIU 
SUSIBŪRIMAS PO

FUTBOLO RUNGTYNIŲ

Šeštadienį, spalio 10 d. prieš 
Michigan State universiteto 
futbolo rungtynes su Indianos 
universitetu, kurias laimėjo 
Michigan State universitetas 
38-31, įvyko ir lietuvių susi
būrimas automobilių pastaty
mo aikštėje. Susibūrimą or
ganizavo LB Lansingo apy
linkės valdyba, kuriai pirmi
ninkauja Saulius Anužis.

VYKSTA Į PREZIDENTO 
PRIĖMIMĄ

Į prezidento Valdo Adam
kaus priėmimą, spalio 18 d. 
ruošiamą Čikagoje, vyksta 
Šaulių sąjungos Išeivijoje va
das Mykolas Abarius.

LANKĖSI BUVĘ 
DETROTIEČIAI

Visuomenininkas, buvęs De

troito lietuvių telkinio gyven
tojas Antanas Polikaitis, pake
liui į savo namus Kalifornijo
je, iš Clevelando, kur dalyvavo 
LB XV Tarybos suvažiavime, 
aplankė savo sesutes Detroite.

Adv. Linas Udrys, gyvenan
tis Los Angeles apylinkėje, da
lyvavo Clevelande, LB XV Ta
rybos sesijos simpoziume. Po 
sesijos atvyko į Detroitą ap
lankyti savo tėvus Juriną ir 
Narimantą Udrius.

PALAIDOTAS 
A. BUTAVIČIUS

Spalio 7 dįeną, Holy Se- 
pulchre kapinėse, po gedulin
gų šv. Mišių Dievo Apvaizdos 
bažnyčioje, buvo palaidotas 
a.a. Adam Butavičius, sulau
kęs 84 m. amžiaus. Giliame 
nuliūdime paliko žmoną Euge
niją, dukrą Ireną ir žentą 
Mark Wroną, vaikaičius Paul, 
Amandą ir Daniel. Laidotuves 
tvarkė Stepanausko laidotu
vių namai:

» •» -T -r «-v

PRASIDĖJO OPEROS 
SEZONAS

Detroito Operos sezonas 
prasidėjo praėjusį šeštadienį 
su Pucinio „Turandot” spek
takliu. Spektaklis susilaukė 
palankaus įvertinimo „Detroi
to News” dienraštyje. Spek
taklis bus kartojamas trečia
dienį ir penktadienį 8 vai. 
vak. ir sekmadienį 2 vai. Bi-
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lietų kainos nuo 18 iki 95 dole
rių. Informacijai galima skam
binti Detroito Operos tel. 313- 
874-7464.

TĘSIAMAS BALFO 
VAJUS

BALFo 76-to skyriaus sekre
torius ir iždininkas Vladas 
Staškus praneša, kad šių me
tų skyrius siekia sutelkti 
6,000 dolerių. Aukų vąjus tę
siamas iki spalio mėn. pabai
gos. Jau pasiekta pusė užsi
brėžtos sumos. Aukos renka
mos sekmadieniais po Mišių 
prie abiejų Detroite veikiančių 
lietuviškų bažnyčių: Šv. Anta
no, Vernor ir 25-tos gatvių 
sankryžoje ir Dievo Apvaiz
dos, 9 Mylia, truputį į rytus 
nuo Beech kelio, Southfield, 
Michigan.

lm

* Per aštuonis šių metų 
mėnesius Lietuvos biudžetas 
negavo 54.6 mln. litų arba 0.9 
proc. planuotų įplaukų. Prem
jeras Gediminas Vagnorius 
ketvirtadienį pripažino, kad 
biudžeto įplaukoms šiek tiek 
atsiliepė Rusijos krizė. Biu
džeto 8 mėn. planas buvo 
6.168 mlrd. litų, o gauta 6.113 
mlrd. litų. „Mes tikėjomės, jog 
kontrabanda bus labiau su
stabdyta, ir planavom šiais 
metais akcizų surinkti 50 
proc. daugiau nei pernai. Ta
čiau pasirodė, kad tai perne
lyg optimistinė prognozė”, 
spaudos konferencijoje sakė G. 
Vagnorius.

* Vidaus reikalų ministe
rija nuo spalio 1 d. pradėjo 
operaciją „Vartai 98”, kuria 
siekiama sustabdyti kontra
bandos įvežimą, išvalyti rinką 
nuo kontrabandinių prekių 
bei užtikrinti valstybinių mo
kesčių surinkimą. Operacijoje 
dalyvauja Vidaus reikalų mi
nisterijos (VRM) padaliniai, 
bendradarbiaujantys su Val
stybės saugumo departamen
tu, Muitinės departamentu ir 
Valstybine mokesčių inspekci
ja.

LINAS SIDRYS, M.D.
Akių Ilgos / Chirurgija

9830 S.Ridgeland Avė. 
Chicago Ridge, IL 60415 

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

Tol. 773-735-7709

DR. L. PETREIKIS 
DANTŲ G ŪDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Hickory Kilis, IL 
1 mylia Į vakarus nuo Hadam Ava. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS 

DANTŲ GYDYTOJA 
9525 8.79th Ava., Hickory Hlfla, IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - SlRDIES LIGOS 

7722 S. Kadžio Ava. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300

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

3900 W. 95 St Tel. 708-422-0101
Valandos pagal susitarimą 

Pirmad. 3v.p.p.-7v.v„ antr. 12:30-3v.p.p. 
treč. uždaryta, ketvirt. t-3v.p.p. 

penktad. ir tattad 9v.r.-12v.p.p.

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., SC. 
Specialybe - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame tletuvi&kal 
6187 S.Archer Avė. (prie Austin) 

Tel. 773-585-7765 
Valandos pagal susitarimą

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Northwestem un-lo 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Tel. 708-422-8260

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Avė.. Suite 310 

Naperville, IL 60563 
Tel. (630) 527-0090 
3825 Highland Avė.,
Tower t, Suite 3 C 

Donvners Grove, IL 60515 
Tel. (630) 435-0120

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S. 

Family Dental Care 
6317 Fairview, Ste. 6 
VVestmont, IL 60559 

630-652-5353 
Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kalba lietuviškai

* Lietuvos pasienio poli
cijos departamentas parengė 
pasieniečių integravimosi į 
visuomenę planą, kuriame nu
matytos įvairios Švietimo, 
kultūros ir socialinės prie
monės. Pasieniečiai susiti
kinės su vietos gyventojais, 
aiškinsis jų kasdienines pro
blemas, kurios aktualios bū
tent tame pasienio ruože gyve
nantiems žmonėms, bendraus 
su pasienio rajonų mokyklų 
kolektyvais, dalyvaus tvar
kant vietoves, susijusias su tuo 
kraSto istorija ir kultūra.

t



LR PREZ. V. ADAMKAUS APSILANKYMO 
ČIKAGOJE TVARKARAŠTIS

Danutė Bindokienė

Ar tikrai norime
žinoti?

Praėjusį savaitgalį Cleveland, OH, vykusioje JAV LB XV tarybos sesijoje švietimo komisija. Iš kairės: sės. Mar
garita Bareikaitė, Kristina Volertienė, Gražina Kamantienė, Regina Kučienė, Juozas Polikaitis ir Algis 
Tamošiūnas. Nuotr. Viktoro Kučo

Spalio 15 d., ketvirtadieni

3:50 vai. p.p. - Prezidentas atskrenda į O’Hare oro uostą, 
LOT skrydis 001, terminalas 5.

Spalio 18 d., sekmadienį

9:00 vai. r. - Pusryčiai su Čikagos lietuvių visuomenės 
veikėjais „Seklyčioje” - Lithuanian Human 
Services, 2711 W. 71 St.

10:30 vai. r. - Mišios - Švč. M. Marijos Gimimo (Nativi- 
ty), bažnyčioje Washtenaw Avė. ir 
Lithuanian Plaza (69 St.).

6:00 vai. p.p. - Pokylis - Willowbrook Ballroom,
8900 S. Archer Rd., Willow Springs, IL

Spalio 19 d., pirmadienis

11:30 vai. r. - Susitikimas su Illinois valstijos guberna
torium Jim Edgar, Chicago Hilton and 
Towers, 720 South Michigan Avė.

EUROPINĖ VĖŽĖ GRASINA FINANSINĖS 
BOMBOS SPROGIMU

12:00 vai. - Lietuvos Respublikos apdovanojimų įtei
kimas senatoriui Richard Durbin ir atsto
vui Henry Hyde per pietus, kuriuos orga
nizuoja Mid-America Committee ir Chica
go Council on Foreign Relations, Chicago 
Hilton and Tovvers Hotel.

2:30 vai. p.p. - Spaudos konferencija, Chicago Hilton and 
Tovver.

4:30 vai. p.p. - Susitikimas su Čikagos arkidiecezijos kar
dinolu Francis George, Pastoral Center, 
155 East Superior St., 4-tame aukšte.

5:30 vai. p.p. - Prezidento prakalba - Political Union 
Club, University of Chicago, Ida Noyes 
Hali, 1414 East 59th St.

Spalio 20 d., antradienis

10:10 vai. r. - Prezidento prakalba „Baltic Rim: Sea of 
Dreams” seminaro metu, organizuojamo 
International Trade Center, Union League 
Club of Chicago, 65 West Jackson Blvd.

\.:.w ri:30 vėl. r. - Susitikimas su Čikagos meru Richard Da- 
y ley> Chicago City HaH> 121 N.LaSalle St.

7:30 vai. v. - Prezidentas išskrenda iš O’Hare oro uosto į 
Washington, D.C., United Airlines, skry
dis 630, terminalas 1.

Specialistai nesutaria, kaip 
gali atsipirkti milijardo litų 
vertės projektas, rašo „Lietu
vos rytas”.

Pasak dienraščio, transporto 
specialistų abejonės, ar Lietu
vai reikia tiesti maždaug mili
jardą litų kainuosiančią euro
pinės vėžės geležinkelio at
šaką nuo Kauno iki Lenkijos 
sienos, pasiekė ir Vyriausybę.

Pagrindinis skeptikų argu
mentas — didžiulės išlaidos 
naujam geležinkeliui niekada 
neatsipirks, nes nerealu tikė
tis šimteriopo krovinių srauto 
padidėjimo.

Tuo tarpu susisiekimo mi
nistras Algis Žvaliauskas opti
mistiškai prognozuoja naujojo 
geležinkelio ateitį, nes jam pa
vyko surasti vietą Europos 
Sąjungos transporto plėtros 
strategijoje. Pasak ministro, 
„tas geležinkelis nėra Lietu
vos, o juo labiau vieno ar kito 
valdininko noras. Tai Europos 
Sąjungos transporto politikos 
vien iš dalių, kurioje aiškiai

JAV LB Krašto valdybos ruoštoje konferencijoje neseniai iš Lietuvos atvykusių tautiečių įsijungimo į LB veiklą 
klausimais. Iš kairės: dr. Remigijus Bistrickas, Rita Augienė iš LB Cleveland apylinkės „Gija”, Donatas 
Skučas, dr. A. P. Pliūra ir „Versmės”, New Yorko LB apylinkės pirm. Jurgita Vaitkienė.

  J", Nuotr. Viktoro Kučo

pasakyta, kad autopervežimų 
srautas būtų perkeltas į ge
ležinkelį”. Ministras mano, 
kad negalime nepalaikyti pir
mojo transporto koridoriaus 
idėjos, kurios esmė — europi
nis geležinkelis turi eiti pagal 
būsimą Europos Sąjungos ry
tinę sieną per Varšuvą, Kau
ną, Rygą, Taliną iki Helsinkio.

Neoficialiuose pokalbiuose 
valdžios atstovai teigia, kad 
kreditus suteikusios tarptau
tinės finansinės institucijos 
dalį jų nurašys, nes tai ne vie
nos Lietuvos reikalas.

A. Žvaliauskas įsitikinęs, 
kad krovinių srautas naująja 
trasa iš Lietuvos ir Lenkijos 
pasienyje per Šeštokus smar
kiai padidės. Jau dabar yra 
daugiau kaip 20 bendrovių, 
kurios yra padavusios pa
raiškas statyti savo bazes 
Kauno terminale.

Kadangi Lietuvos geležin
kelių būklė yra prasta, bus at
naujintos ir rusiškos vėžės li
nija per Vilnių, einanti Rytų ir 
Vakarų kryptimi. Eurogele- 
žinkelio statyba kartu su 
rusiškojo perstatymu kainuo
tų apie 2 milijardus litų.

RAGINAMA SPARTINTI 
PRIVATIZAVIMĄ

Valstybės turto fondo gene
ralinis direktorius S. Vait
kevičius paragino pramoni
ninkus aktyviau dalyvauti pri
vatizavime, nes, jo nuomone, 
pigesnių įmonių akcijų nei da
bar, vargu ar kada bus, — 
rašo „Respublika”.

Pasak Stasio Vaitkevičiaus, 
maždaug 1,5 tūkstančio įmo
nių dar turi valstybei priklau
sančių akcijų likučių, kurie, 
ekspertų vertinimu, arti
miausiu metu pradės brangti.

Valstybės turto fondo vado
vas teigė, kad šiemet bus įtei
sintas ir žemės privatizavi

mas, todėl pirkėjui nebus jo
kių kliūčių su pastatais įsigy
ti ir žemę, kuri bus įvertinta 
realia rinkos kaina. Numato
ma, kad įsigyti žemę kartu su 
privatizuojamu objektu galės 
ir Lietuvos juridiniai asmenys 
bei užsienio bendrovės, o jos 
įsigijimo procedūra bus mak
simaliai suprastinta.

Rima Jakutytė

PREZIDENTO
SUSITIKIMAI
VAŠINGTONE

Lietuvos ambasada Vašing
tone praneša, kad š.m. spalio 
21-23 d. Vašingtone lankysis 
Lietuvos Respublikos prezi
dentas Valdas Adamkus.

Planuojami prezidento Val
do Adamkaus susitikimai su 
JAV prezidentu Bill Clinton, 
Valstybės sekretore Madelei- 
ne Albright, Gynybos sekreto
riumi William Cohen, Komer- 
cijos sekretoriumi William Da- 
ley, JAV senatoriais ir Atsto
vų rūmų nariais.

Spalio 21 d. prezidentas 
Adamkus priims Vašingtono 
Aplinkosaugos teisės instituto 
(„Environmental Law Institu
te”) metinį apdovanojimą. Tą 
pačią dieną prezidentas daly
vaus Amerikos Katalikiškojo 
universiteto specialiame ren
ginyje, skirtame pagerbti pre
zidentą Valdą Adamkų, jam 
suteikiant Teisės Garbės dak
taro laipsnį. Renginio metu 
Valdas Adamkus skaitys pra
nešimą .Aplinkos apsauga 
mūsų moralės ir teisinė parei
ga: senas klausimas šiuolaiki
niame po šaltojo karo kon
tekste”.

Spalio 21 d. 10:30 vai. iš ry
to prezidentas Valdas Adam
kus pasisakys Strateginių ir 
tarptautinių studijų centre 
(CSIS), spalio 22 d. 2 vai. po 
pietų susitiks su žurnalistais 
Valstybiniame spaudos klube 
(„National Press Club”).

Pastaruoju metu vis daž
niau girdime šūkį: „Visuome
nė turi teisę žinoti!” Moder
nių greitojo susižinojimo ir in
formacijų paskleidimo priemo
nių pagalba bet kokia žinia 
gali beveik akimirkos greičiu 
nuskristi nuo vieno planetos 
krašto iki kito. Tas informaci
jos potvynis, iš visų pusių 
plūstantis į akis ir ausis, kar
tais būna toks gaivalingas, 
kad užlieja sveiką žmogaus 
galvoseną ir neduoda pakan
kamai laiko gaunamas žinias 
tinkamai įvertinti ir pasidary
ti savo išvadas. Taip pamažu 
ir nejučiomis esame pratinami 
priimti kitų nuomones, {tai
gojimus, nes nespėjame pasi
tikrinti, ar tai tiesa, ar vi
siškas absurdas. Ilgainiui 
daugelis net nemėgina daryti 
atrankos — jeigu „patikimi 
šaltiniai” pranešė, tai, be abe
jo, reikia tikėti...

Antra vertus, tie, kurių at
sakomybė surasti ir paskleisti 
žinias, dažnai, spaudžiami vis 
didėjančio noro pirmiau už 
kitus tą padaryti, ir įšoka į 
vandenį, net nepasitikrinę, ar 
jis pakankamai gilus — ar tai, 
ką viešai paskelbia, yra pa
tvirtintas faktas, o gal tik 
tuščias gando burbulas. Jau 
prieš porą dešimtmečių ra
šytojas Aleksandras Solze- 
nicinas vienoje savo kalboje 
garsiame Amerikos universi
tete yra nusiskundęs, kad 
šiais laikais žmonėms „atimta 
teisė nežinoti”. Jo nuomone, 
žiniasklaida per daug pa
viršutiniškai atlieka savo pas
kirtį.

Pasiremdama prielaida, kad 
„visuomenė turi teisę viską 
žinoti”, žiniasklaida reikalau
ja teisių paskelbti net karines 
paslaptis, kurios gali į pavojų 
pastatyti ne tik kariuomenę, 
bet ir visą valstybę. Spaudos 
laisvės sąvoka dangstomas 
sauvaliavimas skelbti žinias, 
kurios kol kas turėtų būti lai
komos paslaptyje — pvz., kai 
yra tiriami nusikaltimai, ruo
šiami svarbūs, bet galbūt kon
troversiniai, projektai, įstaty
mai ir pan. Visi juk supranta, 
kad per anksti „išleista katė 
iš maišo” (ir iškeltos prielai
dos) gali padaryti nemažai 
žalos.

Įdomu, kad ir toji pati visuo
menė, kurios vardu tariasi 
kalbanti žiniasklaida ir siūlo 
viską atskleisti, vis garsiau 
purtosi „teisės žinoti”, ypač po 
prezidento Clinton ir Monica 
Lewinsky aferos Vašingtone, 
kai ant visų tvorų buvo 
iškabinti „nešvarūs skalbi
niai”. Ne tik Amerikos, bet ir 
viso pasaulio gyventojai, 
skaitė, girdėjo ir matė tokių 
detalių, apie kurias anksčiau 
niekas nebūtų drįsęs didžio

joje spaudoje rašyti ir televizi
jos laidose atskleisti. Jeigu 
amerikiečiai ne kartą skun
dėsi netinkamų televizijos pro
gramų daroma žala jaunimui 
bei vaikams, tai Clinton- 
Levvinsky tikrovė toli pralenkė 
net šlykščiausių lytinių iš
krypimų užuominas, kartas 
nuo karto išlendančias TV 
programose lyg aštri yla iš 
maišo.

Ar tikrai prezidento kaltin
tojai atspėjo publikos norą 
„viską žinoti”, o gal tai tik po
litinis ėjimas, kurio pagalba 
tikimasi būsimuose rinki
muose į miltus sumalti opozi
cinę partiją? Vis daugiau ir 
daugiau nuomonių krypsta į 
pastarąją prielaidą, vis dau
giau ir daugiau nepasitikėjimo 
ir net pasibjaurėjimo susilau
kia respublikonai, kurie prie
kaištauja prezidentui vals
tybės konstitucijos punktų 
pažeidimu, o patys nesilaiko 
ne tik konstitucija kiekvienam 
piliečiui užtikrintų teisių, bet 
ir paprasčiausio žmogiškumo. 
Juk būtų buvę galima visą šį 
reikalą ištirti be didelių fan
farų, be klykiančių sensacijų 
ir po to pateikti krašto gyven
tojų sprendimui. Deja, iš to 
nebūtų prišienauta tiek ku
petų, reikalingų laimėti būsi
mus rinkimus, ypač kai de
mokratas prezidentas — taigi 
tuo pačiu ir jo partija — turi 
didžiausios balsuotojų dalies 
pritarimą.

Noru „viską žinoti” yra 
užsikrėtę ir lietuviai. Jeigu tik 
kažkas kažkur ne į taktą 
žengia ar kiek neįprasta atsi
tinka, tuoj kyla reikalavimai 
paaiškinti, „pasakyti visą tie
są, kaip iš tikrųjų yra”. (Pvz., 
dėl „Pasaulio lietuvio” redak
toriaus pasitraukimo, arba 
„Draugo” šeštadieninio priedo 
redaktorės nuosprendžio po 15 
metų nutraukti šį darbą.) Pa
prastas atsakymas nieko ne
patenkina ir tuojau prasideda 
kaltinimai, kad kažkas kažką 
dengia, nenori pasakyti tei
sybės.

Vis dažniau šis kenksmin
gas reiškinys matomas ir Lie
tuvos spaudoje. Tai galima su
prasti, kai svarbesnieji dien
raščiai rungtyniauja dėl skai
tytojų, stengdamiesi juos pa
traukti pustiesėmis, užuomi
nomis, sensacijų trupinėliais. 
Jeigu kurio laikraščio redakci
ja stengiasi laikytis bent mini
malios žurnalistinės etikos, 
skaitytojai nuo jų nusigręžia.

Galbūt laikas atviromis aki
mis pažvelgti į tą mums vi
siems primetamą teisę žinoti 
visas smulkmenas. Galbūt 
verta prisiminti lietuvišką pa
tarlę, kad, „kai nežinai, tai ir 
galvos neskauda”.

NEIŠGYVENTŲ DIENŲ 
NAŠTA

.JURGIS JANKUS 
ROMANAS

Nr.44 (Tęsinys)
— Argi nesupranti? Nuėjo policijai pranešti. Vokiš

kai nemoku, bet tiek supratau, kad patį išklausinėjo 
kas ir kaip. Juk išklausinėjo?

— Tai kas. Norėjo sužinoti, ką į namus įsileidžia, o 
sužinojęs nuėjo pasakyti, kad mums vakarienę pa
ruoštų.

Čia visą laiką labai rimtas buvęs mano bendras 
pro geltoną ūsą gana plačiai šyptelėjo.

— Turiu liežuvį prikąsti, kad nepasakyčiau, jog 
kvailas esi. Verčiau smukim kur į daržinę, kol niekas 
už sprando negriebia. Kai griebs, bus vėlu.

— Kaip nori: gali ir kvailiu mane išvadinti, gali ir 
sprukti, bet aš nesprunku. Man čia Šilumoje minkštai 
sėdėti daug smagiau, negu kur tvarte šalia karvės, 
net garsiai nusįjuokiau, nors kažin kur paširdžiuose 
nerimas ir knitino. Juk ir tas geltonūsis galėjo būti 
teisingas. Vokietis yra vokietis.

Gal po pusvalandžio pro tas pačias duris sugrįžo ir

biurgermeisteris. Iš pradžių lyg būtų norėjęs sėsti prie 
rašomojo staliuko, pirštų galais palietė rašalinę, stum
telėjo į šalį nuspaustuką, atsisuko ir atsisėdo sofos 
kampe.

— Matote, — pagaliau prašneko, — tas namas ma
no, bet kartu ir ne mano. Dėl manęs galėtumėt eiti ir 
miegoti, bet nežinojau ką pasakys saugumas. Iš tik
rųjų jis ir tebėra jo žinioj. Šnekėjau ir galvoju, kad 
galėsite nakvoti. Manau, kad saugumas tikrai leis. 
Kas jiems. Vokiečiui gal ir neleistų, bet kas jiems sve
timšalis. Be to, galiu pasakyti, kad tas nusišovėlis irgi 
buvo lietuvis. Tai jiems dar knieti, kas atsitiks, kai su
sitiks gyvas lietuvis su lietuviu vaiduokliu. Bet aš 
tamstom patarčiau verčiau smukti kur į daržinę ir 
praleisti naktį be nuotykių. Pasakysim, kad manęs ne
sulaukę dingot.

Biurgermeisteris buvo labai rimtas, bet aš, lyg ne
nugirdęs jo įspėjimo, šūktelėjau:

— Lietuvis? Iš kur lietuvis galėjo čia atsirasti? Ir 
dar karininkas!

— Nežinau. Sužinau, kad jis lietuvis. Tą pats man 
sakė, kai čia užeidavo. Iš tikrųjų, tamsta esi tik antras 
lietuvis, su kuriuo tenka šnekėti. Nežinau, net nenu
jaučiau, kodėl jis žudėsi. Kad nusižudė, tai žinau. Pats 
mačiau ir negyvą ir kai laidojo. Bet čia ir prasideda 
visa makabriška istorija, kuri tegali būti tik pasakose. 
Palaidojo, o kitą dieną rado lavoną ant žemės. Palaido

jo vėl, o jis vėl išlipo. Galvojo, kad kas kitą tokį pat pa
dėjo. Atkasė, rado tuščią karstą. Tada sudegino ir tik 
pelenus užkasė. Pelenai nebesugrįžo, bet sugrįžo jis 
pats. Kai jo vieton paskyrė naują, kitą rytą rado pa
smaugtą. Irgi pats mačiau. Pas mane dirba keli karo 
belaisviai. Įtarė, kurį nors iš tų. Patardė, nieko nesu
rado. Atkėlė dar kitą, bet ir tą radom su mėlynom 
dėmėm ant kaklo. Skrodimas parodė, kad abiem buvo 
sprandai nusukti. Abu buvo stiprūs vyrai. Sunku buvo 
suprasti, kas galėjo juodu taip lengvai sudoroti. Ne
bent miegančius. Sulėkė daug specialistų, bet nieko 
nerado. Jokių pėdsakų. Tada nutarė paspęsti spąstus. 
Iš saugumo atsirado du drąsūs vyrai. Sutiko pasilikti. 
Sakė, kad dviejų nepaims. Dėl visako paliko duris ir 
visus langus atvirus. Kiti su žiūronais pasislėpė toliau 
nuo namo ir stebėjo, kas iš kur ateis. Buvo tikri, kad 
niekas šį sykį nepaspruks, bet turėjo patys sprukti. 
Visi matė. Ir aš pats mačiau. Abu pasistatė butelį, su
sėdo kortom lošti. Ilgokai nieko nebuvo matyti. Ėmėm 
galvoti, kad žudikas ar net žudikai žino, kas jiems pa
spęsta, ir nelįs į bėdą. Bet apie vidurnaktį net žiop- 
telėjom. Iš niekur prie stalo atsirado SS karininkas, 
persimetė su kortuotojais po kelis žodžius ir griebė 
arčiau sėdėjusį, bet tas buvo švarką tik ant pečių 
užsimetęs, tai pagavo tik švarką, o jis pats išnėrė pro 
atvirą langą. Kitas išlėkė pro duris, o karininkas lyg 
tirpte sutirpo ore. Kaip nepamatėm iš kur jis atėjo,

nepamatėm nė kur dingo. Ir tie, kurie iš kitų vietų 
matė, nė vienas nieko negalėjo pasakyti. Tą naktį nie
kas nebedrįso į vidų eiti. Kitą dieną tik švarką rado 
numestą ant grindų. Daugiau nieko. Tada uždarėm ir 
taip tebestovi. Saugumas buvo pasiūlęs jame apgyven
dinti belaisvių, bet tą pasiūlymą vėl pakeitė ir visą 
namą pasiliko savo žinioj.

— Vadinasi, du išbėgo? — pats nežinau kodėl pa
klausiau.

Biurgermeisteris linktelėjo galvą.
— O ką vaiduoklis jiems sakė?
— Nesuprato. Sakė ne vokiškai.
— O gal iš baimės užmiršo? — šyptelėjau.
Į mano šyptelėjimą biurgermeisteris nieko nebeat

sakė, tai pasakiau, kas tą akimirksnį atėjo į galvą.
— Kai suprasiu, ką jis sako, gal nereikės nė bėgti. 

O jeigu reikės, bėgti moku ir aš. Tai galėsim eiti? — 
paklausiau.

— Dar ne. Paskambins, o gal ir patys atlėks pa
žiūrėti, bet...

Tuo tarpu vėl suskambo telefonas, ir biurgermeis
teris nebespėjęs pasakyti, kas buvo už to, bet išsku
bėjo prie telefono.

Per visą nubėgo toks lyg šiurpas, lyg koks kitas, 
ligi šiol nepatirtas jausmas, o paskui jį ir noras, kad 
neleistų.

(Bus daugiau)
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Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus š. m. sausio 25 d. Willwbrook po
kylių salėje įvykusiame jo pagerbime programiniuose leidinėliuose rašo 
autografus. Spalio 17 d. toje pačioje salėje vyksiančio pokylio metu jis pa
sirašinės savo atsiminimų knygoje „Likimo vardas - Lietuva”.

, Nuotr. Ed. Šulaičio

VALDO ADAMKAUS ATSIMINIMŲ 
KNYGA: „LIKIMO VARDAS — LIETUVA”
Prieš mane išsirikiavusios 

guli trys knygos su gražiu ap
lanku, kuriame matyti puikus 
Lietuvos gamtos vaizdas (nuo
trauka Romualdo Požerskio). 
Jų pavadinimai tie patys: „Li
kimo vardas — Lietuva”.

Tai visi trys kultūros žurna
lo „Santara” bibliotekos išleis
ti Valdo Adamkaus prisimi
nimų leidimai. Pirmasis leidi
mas pasirodė 1997 m. lapk
ričio. pradžioje, kuomet Valdas 
AdamkuS'dar nebuvo Lietuvos 
prezidentu, bet tik Vyriausio
sios rinkimų komisijos patvir
tintu kandidatu į šį postą. 
Tuomet V. Adamkus jau buvo 
pradėjęs važinėti po Lietuvos 
miestus, miestelius bei kai
mus ir aktyviai susitikinėjo su 
žmonėmis. Todėl ši knyga, be 
abejo, prisidėjo prie jo rinki
minės kampanijos geresnių re
zultatų, nes joje pats kandida
tas apie save neakivaizdžiai 
kalbėjo būsimiems rinkėjams.

Tuomet dar turbūt nedaug 
kas galvojo, kad šių atsimi
nimų knygos autorius po maž
daug trijų mėnesių taps Lietu
vos prezidentu. Ir jam pačiam 
vargu ar tokia mintis tada bu
vo užtikrinta.

Tačiau, gal iš dalies ir šios 
knygos dėka, įvyko daugelio 
nelauktas atsitikimas ir Val
das Adamkus atsistojo prie 
valstybės vairo. Gal tas įvykis 
ir sukėlė didžiulį susidomėji
mą knyga. Tuoj pat prireikė 
antrojo leidimo, o šių metų 
pavasarį — išėjo ir trečioji jos 
laida, beje, kaip kultūros žur
nalo „Santaros” bibliotekos 63- 
ji knyga (šios leidyklos vyr. re
daktoriumi yra žinomas Kau
no literatas, kultūros žurnalo 
„Santaros” vyr. redaktorius 
Romualdas Norkus).

Atsiminimų bendraautoriu
mi yra žurnalistas Valdas 
Bartasevičius, kuris antrame 
ir trečiame knygos leidime pa
rašė „Epilogą Valdo Adam
kaus atsiminimams išėjus”. 
Jame tarp kitko rašoma:

„Praėjusių metų pavasarį 
Valdui Adamkui nusprendus 
sutikti kelti savo kandidatūrą 
prezidento rinkimuose, jo at
siminimai, ligi tol buvę tiesiog 
daug gyvenime regėjusio pri
vataus žmogaus pasakojimas 
apie laiką, įvykius ir žmones, 
tapo jau politinio veikėjo, pre
tenduojančio į aukščiausiąjį 
šalies postą, memuarais. Di
džiuma šių prisiminimų užra
šyta gerokai anksčiau, negu 
Valdas Adamkus apsisprendė

balotiruotis prezidento rinki
muose. Net paskutiniųjų pus
lapių mintys išsakytos, kuo
met dar nebuvo žinoma, ar 
Vyriausioji rinkimų komisija 
registruos jį kandidatu į šalies 
vadovo postą. Tačiau Valdas 
Adamkus nepanoro atsisakyti 
nė vieno epizodo, nesiėmė ką 
nors keisti ar gražinti atsimi
nimuose tuomet, kai, atiduo
dant knygą leidyklai, jis jau 
buvo ne privatus asmuo, o 
kandidatas į Lietuvos prezi
dentus”.

Toliau V. Bartasevičius tei
gia, kad pakartotinės knygos 
laidos jau yra Lietuvos Respu
blikos prezidento memuarai. 
O savo „epilogą” baigia taip: 
„Valdo Adamkaus likimo kny
gą toliau tęsia jau pats gyveni
mas. Galbūt kada nors tai virs 
ir antruoju memuarų tomu...”

Šios stambokos knygos dvi 
laidos Lietuvoje buvo greitai 
išgraibstytos. Tačiau praėju
sią vasarą iš užsienio Lietu
von nuvykę mūsų tautiečiai 
knygynuose ją jau galėjo ma
tyti ir įsigyti. Amerikoje kny
ga dar yra retenybė. Todėl no
risi pranešti džiugią žinią, kad 
spalio mėnesio antroje pusėje 
su prezidentu Valdu Adamku
mi į Čikagą ir Vašingtoną at
skrenda knygos „Likimo var
das — Lietuva” bendrautorius 
Valdas Bartasev čius ir jos 
leidėjas rašytojas Romualdas 
Norkus. Ta proga čia atsiveža
mas didesnis kiekis knygos eg
zempliorių, kurie bus Čikagoje 
pardavinėjami (bus galima įsi
gyti ir Valdo Adamkaus pager
bimo vakarienėje spalio 17 d. 
Willowbrook pokylių salėje, 
kur tikimasi, bus galimybė 
gauti ir prezidento autografą).

Čia minimos knygos bend
raautorius V. Bartasevičius 
antroje ir trečioje laidoje užsi
mena apie antrąjį Valdo 
Adamkaus memuarų tomą. 
Jeigu toks būtų ruošiamas, į jį 
turėtų patekti kiek galima 
daugiau Lietuvos žmonių atsi
liepimų apie prezidentą. Vie
ną iš tokių aš neseniai mačiau 
„Klaipėdos” dienraštyje (1998 
m. rugsėjo 28 d. laidoje). Čia 
noriu pacituoti to dienraščio 
skaitytojos Stanislovos mintis, 
kurios, be abejo, išsako ir dau
gelio Lietuvos gyventojų nuo
monę:

„Kartais per radiją išgirstu 
nepagarbių žodžių mūsų pre
zidento adresu. Jeigu dar kam 
nors ir šitas prezidentas neat
rodo geras, teisingas, tai tam

PAGERBTAS JAV KONGRESO 
ATSTOVAS J. M. SHIMKUS

Spalio 4 dienos sekmadienio 
popietę į Bočių menę Pasaulio 
lietuvių centre, Lemonte, rin
kosi svečiai pagerbti lietuvių 
kilmės Kongreso atstovą John 
Shimkų. Pagerbimo pietus su
rengė Illinois Lietuvių respub
likonų lyga, kviesdama lietu
vių visuomenę parodyti dėme
sį vieninteliam lietuviška pa
varde JAV Kongreso atstovui.

Bočių menė, talpinanti dau
giau šimto dalyvių buvo pilna 
svečių. Prieš programą svečiai 
vaišinosi gėrimais ir savo tar
pe bendravo. Kongreso atsto
vas John Shimkus ir jo žmona 
Karen stengėsi susitikti su vi
sais svečiais, su jais pasikal
bėti ir padėkoti už dalyva
vimą.

Pasisvečiavus, gražiu žodžiu 
renginį pradėjęs programos 
garbės pirmininkas Stasys Ba
ras džiaugėsi, kad garbės sve
čių tarpe buvo ir Lietuvos pre
zidento žmona Alma Adam
kienė. Tolimesnei programai 
vadovavo kopirmininkas Pra
nas Jurkus, o kopirmininkė 
Nijolė Maskaliūnienė rūpino
si, svečiams patarnavimu.

JAV ir Lietuvos himnų gie
dojimą pravedė solistė Prau- 
rimė Ragienė, visada savo 
gražiu balsu ir kita talka pa
deda lietuvių respublikonų 
veikloje.

Lygos pirmininkas Anatoli
jus Milūnas supažindino daly
vius su Kongreso atstovu J. 
Shimkumi, su kuriuo jau susi
tikta prieš porą metų, jam pa
siskelbus kandidatu į JAV 
Kongresą. Tada John Shim
kus apsilankė Illinois lietuvių 
respublikonų valdybos posė
dyje, įsijungė į Lygą nariu ir 
jam buvo suorganizuota pirma 
finansinė parama. Visi džiau
gėsi, kai tada lapkričio mė
nesio rinkimuose, nors ir nedi
dele balsų persvara, John 
Shimkus laimėjo rinkimus. 
Pirmininkas Milūnas teigė, 
kad po daugelio metų neleng
vų pastangų respublikonų 
veikloje, pagaliau susilaukė
me savo Kongreso atstovo. Jis 
džiaugėsi, kad Shimkaus ne 
tik pavardė, bet širdis lietu
viška. Tai parodė jo darbai per 
praėjusius dvejus metus. Ats
tovų rūmuose bet kuria proga 
kalbėdamas, pirmoj eilėje pa
brėždavo savo lietuvišką kil
mę. Jis pasiūlė ar pravedė eilę 
rezoliucijų Lietuvos ir Pabalti
jo valstybių reikalais. Vienas 
tarp labai svarbių jo pasieki
mų, yra suorganizavimas At
stovų, rūmuose „Baltic Cau- 
cus”, kuriam jis dabar vado
vauja. Įvertindama jo pastan
gas ir talką Lietuvai, Illinois 
Lietuvių Respublikonų lyga 
paskyrė jam „Metų pasižymė
jusio lietuvio” žymenį. Įteikda
mas šį žymenį, Lygos pirmi
ninkas Milūnas minėjo, kad 
pirmas toks žymuo 1971 me
tais buvo įteiktas Valdui Adam
kui, šiais metais tapusiam 
Lietuvos Respublikos prezi
dentu. Išreikšta viltis, kad gal 
ir John Shimkus taps kandi
datu į Baltuosius rūmus.

Kongreso atstovas Shimkus 
džiaugėsi jo darbų vertinimu. 
Kalbėjo apie jo ir atstovo Kuci
nich Atstovų rūmuose suorga
nizuotą abiejų partijų atstovų 
komitetą, „Baltic Caucus”, ku
rio tikslas informuoti kitus 
Kongreso atstovus apie Balti
jos valstybių reikalus.

Kalbant apie NATO J.

žmogeliui reikia melsti Dievą, 
kad protelį apšviestų. Prezi
dentas Adamkus yra gilios 
išminties, turi didžiulę patirtį, 
o jo širdis kupina tyros meilės 
savo tėvynei Lietuvai. Duok, 
Dieve, jam stiprybės! O jo iš
minties dar ilgiems amžiams 
užteks. Sakysime kada nors 
— Adamkaus laikais...’

Edvardas Šulaitis

Shimkus teigė, kad JAV teikia 
didelį dėmesį Pabaltijo valsty
bių saugumui ir tų valstybių 
pastovumui. Jis tiki, kad Pa
baltijo valstybių priėmimas į 
NATO, ypač Lietuvos, pa
dėtų išlaikyti stabilumą, sau
gumą ir vietos užtikrinimą 
Pabaltijo valstybėms Europos 
struktūroje. Pagal J. Shimkų, 
JAV neturi leisti Rusijai laiky
ti Baltijos valstybes savo įta
kos zonoje, ar leisti Rusijai 
įvairiais būdais grasinti, ar 
naudoti prievartą, kad būtų 
sutinkama su Rusijos reika
lavimais. Pasak J. Shimkaus, 
JAV neturi leisti Rusijai dik
tuoti kas gali įeiti į NATO, 
vien dėl to, kad Rusija nenori 
suprasti, jog Baltijos valstybių 
okupacija buvo neteisėta.

Šiuo metu Kongreso atstovai
J. Shimkus ir Kucinich pa
siūlė rezoliuciją (H. Conc. Res. 
320), smerkiančią Molotovo- 
Ribbentropo paktą. Šios rezo
liucijos tikslas užtikrinti svar
bią JAV paramą Baltijos val
stybėms. Taipogi papildomai 
patvirtinti, kad JAV niekad 
nepripažino Baltijos valstybių 
inkorporavimo į Sovietų Są
jungą.

Ši rezoliucija taip pat reika
lauja, kad Rusija atšauktų šį 
Molotovo-Ribbentropo paktą ir 
JAV prezidentas ir valstybės 
sekretorė dėtų visas pastan
gas, kad Rusija pagaliau su
prastų, jog šis paktas buvo ne
legalus.

Prieš pietus Palaiminto Jur
gio Matulaičio misijos vadovas 
kun. A. Paliokas pakvietė vi
sus maldai. Vėliau supoškėjo 
atidaromi šampano buteliai ir 
pakeltas tostas su „Ilgiausių 
metų” tostas Kongreso atsto
vui Shimkui linkint tolimes
nės sėkmės JAV Kongrese, 
gražiai mums atstovaujantį

Po šiltų pietų, prie kavos ir 
pyragaičių svečiams buvo pris
tatyti salėje dalyvavę Lygos 
Amžinieji nariai ir anksčiau 
pagerbti „Metų lietuviai”. Ka
lifornijos lietuvių respubliko
nai sąjungos vicepirmininkas 
Vytautas Vidugiris perskaitė 
sąjungos pirmininkės Liucijos 
Mažeikienės laišką, sveiki
nantį Kongreso atstovą J. 
Shimkų ir įteikė jam sąjun
gos 500 dol. auką, jo perrinki
mui paremti.

Lietuvių respublikonų na
cionalinės federacijos pirmi
ninkas Kazimieras Oksas, iš
vakarėse grįžęs iš Lietuvos, 
sveikino J. Shimkų ir pasidali
no įspūdžiais lankymosi Lie
tuvoje su Illinois gubernato
riaus J. Edgar delegacija. Toje 
delegacijoje dalyvavo ir lygos 
valdybos vicepirmininkas Leo
nas Maskaliūnas.

Paskutinis kalbėtojas, buvęs 
Kongreso atstovas ir Veteranų 
reikalams sekrevorius Edward 
Denvinski, savo žodį pradėjo 
linksmu anekdotu. Jis sveiki
no Kongreso narį Shimkų, ir 
lyg davė lietuviams mintį, jog 
ir jis galėtų kvalifikuotis „Me
tų lietuvio” pažymėjimui, nes 
ir jo giminės gyvena Vilniuje. 
Ragino aktyviai dalyvauti š.m. 
rinkimuose ir ypač paremti 
valstijos senatorių Peter Fitz- 
gerald, kandidatą į JAV sena
torius.

Baigiant programą lygos pir
mininkas Anatolijus Milūnas 
dėkojo valdybos nariams ir 
talkininkams, šio renginio da
lyviams, ir visiems, kurie ir 
nedalyvavę atsiuntė auką.

Pirmininkas norėjo pristaty
ti Zenoną Petkų, kuris su 
žmona Vanda nuoširdžiai re
mia atstovo Shimkaus perrin
kimo akciją, ir šia proga vėl 
paaukojo tūkstantį dolerių. 
Deja, Petkus buvo jau iš salės 
išvykęs. Per trumpą laiką su
organizuotas šis renginys susi
laukė paramos ir iš tolimesnių 
valstijų, nes, kaip buvo sako

ma, kad J. Shimkus yra mūsų 
visų atstovas.

Užbaigus programą, dalis 
svečių ilgokai bendravo jau
kioje „Bočių” menėje, nuo ku
rios sienų žvelgė kunigaikščių 
ir senolių medžio skulptūros, į 
šią menę atkeliavusios Romo 
Pukščio auka iš tėvynės Lietu
vos.

Svečiai fotografavosi, kalbi
no Kongreso atstovą, kėlė įvai
rius klausimus ir pasiūlymus, 
o svarbiausia, linkėjo jam sėk
mingų rinkimų.

Anatolijus Milūnas

PATVIRTINTA
TUSKULĖNU

PAMINKLO
PROJEKTAVIMO

DARBŲ PROGRAMA

Lietuvos Respublikos Kultū
ros ministerija ir Vilniaus 
miesto savivaldybė 1998 m. 
rugsėjo 25 d. prie 1997 m. 
gruodžio 12 d. pasirašytos 
bendradarbiavimo sutarties 
pasirašė papildomą susitari
mą dėl Tuskulėnų memorialo 
projekto.

Įgyvendindamos Tuskulėnų 
memorialo projektą, šalys su
sitaria, kad:

KGB aukų palaikų buvu
siame Tuskulėnų dvare Vil
niuje palaidojimo, atminimo 
amžinimo, pastatų restauravi
mo, p/itaikymo ir teritorijos 
sutvarkymo užsakovas Lietu
vos Respublikos Kultūros mi
nisterija įsipareigoja patvir
tinti memorialo projektavimo 
darbų programą ir kainą iki
1998 m. rugsėjo 30 d., taip pat 
prižiūrėti ir eksploatuoti su
tvarkytą teritoriją.

Vilniaus miesto savivaldybė 
įsipareigoja sumokėti 35% pa
tvirtintos projektavimo darbų 
sumos tokiais terminais: 1998 
metais — 51,5 tūkstančio litų,
1999 metais — likusią procen
tinę dalį pagal patvirtintą pro
jektavimo darbų sąmatą.

Už memorialo laikiną sut
varkymą Visų šventųjų dienai 
atsakinga Vilniaus miesto sa
vivaldybė.

„Kultūros gyvenimas”, 
Nr. 12

Illinois Lietuvių respublikonų lygos š.m. spalio 4 d. Kongreso atstovo J. Shimkus pagerbime, PLC, Lemonte. Iš 
k.:buvęs Veteranų reikalams sekretorius Edvard Denvinski, lygos pirm. Anatolijus Milūnas, John M. Shimkus 
ir jo žmona Karen Shimkus. Nuotr. Vytauto Jasinevičiaus

Illinois Lietuvių respublikonų lygos š.m. spalio 4 d. JAV Kongreso atstovo J. Shimkus pagerbime dalis lygos val
dybos narių su garbės svečiu. Iš k. I eil. — lygos pirm. Anatolijus Milūnas, John. M. Shimkus, Vytautas Jasine- 
vičius ir renginio garbės pirm. Stasys Baras. II eil. — Irena Garunkštis, Birutė Vindašienė, Dana Milūnienė, Re
gina Andrijauskienė, Rima Sėli, Pranas Jurkus ir Nijolė Maskaliūnienė..

Nuotr. Vytauto Jasinevičiaus

CLASSIFIED GUIDE
ĮVAI ROS NEKILNOJAMO TURTO

S K £ L. H I M !

ELEKTROS
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313

KLAUDIJUS PUMPUTIS

AUTOMOBIUO. NAMŲ, SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th Street 

Tel. (708) 424-8654 
(773)581-8654

TAISOME
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS,

ORO VĖSINTUVUS.
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624

Reikalingi darbininkai
valymo darbams.

Tel. 773-523-0726. 
Skambinti nuo 4 p.p. iki 5 p.p.

Vidutinio amžiaus vyras 
ieško slaugymo arba bet kokio 
kito darbo. Turi vairavimo 
leidimą. Gali gyventi kartu.
Tel. 630-655-4906.

Parduodame automobilius: 
Toyota Corolla ’88 - $1,950
Mitsubishi Van ’90 - $3,190
Mercury Villager ’94 - $7,500
VW Passat ’91 - $3,100
Ford Pick-Up V-150 ’ 93 - $5,000 
Mercury Sable ’88 - $1,100
Padedame įsigyti automobilius 

varžytinėse.
AUTOTRADE

Tel. 630-257-6822. Kviesti Mindaugą.

DĖMESIO! 
1-800-SPARNAI 

- tai BALTIA EXPRESS 
siuntinių bendrovės 

nemokamas telefonas, lengvai 
įstringantis i atmintį. Jūsų patogumui 

dirbame: nuo pirmd. iki šeštd. 9 v.r.- 
4:30 p.p., o ketvd. nuo 3 p.p.-lO v.v. 

ir šeštd. 9 v.r.-3 p.p. 
Nemokamai užpildome anketas 

žaliai kortelei;
7269 S.Harlem, Bridgeview,

IL 60455.

GREIT PARDUODA

REZMAX 
REALTORS

(773)586-5959
(708)425-7160

RIMAS L.STANKUS
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Pensininkams nuolaida

Realmart & 
Realty Group Ine.

6602 S. Pulaski Rd. 
Chicago, IL 60629

BALYS BUDRAITIS
Broker Associate

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite
BUDRAIČIUI

Bus. 773-585-6100 Pager 312-308-0307
Fax 773-585-3997

KMIECIK REALTORS 
7922 S.Pulaski Rd.

• 43C S.Archer Avė.

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danutą Mayer. Ji 
profesionaliai, sąžiningai ir asme
niškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui.

IŠNUOMOJAME S
„CONDO”

ST. PETE BEACH, FL.
Tel. 1-416-695-0580.

Reikalinga siuvėja
vyr. ir mot. rūbų taisyn)ųj.

Tel. 773-735-5667, 
4412 W. 59 St., Chicago.



Lietuvos Žurnalistų sąjungos pirm. Rimgaudas Eilunavičius.
Nuotr. Ed. Šulaičio

LIETUVOS ŽURNALISTŲ SĄJUNGA IR 
„ŽURNALISTŲ ŽINIOS”

„Žurnalistų žinių” redaktorė Aurelija Liauškienė su svečiu iš Čikagos 
žurn. Edvardu Šulaičiu.

Ik J
i

Spaudos žmogui lankantis 
Lietuvoje, neužsukti į Lietu
vos žurnalistų sąjungos būsti
nę ir jos leidinio — „Žurnalis
tų žinių” redakciją turbūt bū
tų nusikaltimas. Todėl viešna
gės metu praėjusią vasarą 
bent porą kartų tose įstaigose 
teko viešėti.

LŽS yra pati didžiausia Lie
tuvos žurnalistų organizacija, 
turinti apie 2,000 narių, iš 
kurių apie pora dešimčių gy
vena Š. Amerikoje. Kuomet 
1993 m. gavau šios Sąjungos 
nario kortelė, jos numeris bu
vo 2055. Per tą penkerių metų 
laikotarpį dalis šių narių mi
rė, dalis iš Sąjungos išstojo, 
bet atsirado ir naujų narių. 
Tikslaus narių skaičiaus šiuo 
metu, atrodo, niekas nežino.

Lankantis LŽS raštinėje, te
ko sutikti patį Sąjungos pirmi
ninką Rimgaudą Eilunavičių, 
jau ilgą laiką einantį šias 
svarbias pareigas. Jis papasa
kojo gerų ir blogų naujienų iš 
lietuvių žurnalistų pasaulio. 
Sąjungos vadovas nurodė, kad 
Sąjungai žada padėti parduo
tuvės „Pas Juozapą” savinin
kas, žada padėti įrengti kavi

nę, duosiančią pajamų. Yra ir 
kitokių projektų, tačiau apie 
kai kuriuos iš jų dar sunku 
kalbėti.

Beje, LŽS šiemet atgaivins 
metraščio „Žurnalistika” leidi
mą, kuris dėl lėšų stokos ke
lerius metus buvo nutrauktas. 
Pirmoje knygoje bus apžvelgti 
1990-1995 metų žurnalistinio 
gyvenimo įvykiai, antroje — 
1996 ir 1997 metų, o kitos 
knygos jau pasirodys kasmet.

Lankantis Sąjungos raštinė
je, jos pirmininkas R. Eiluna
vičius sakė prieš pora dienų 
sugrįžęs iš Talino (ten lankėsi 
kartu su Viliumi Kavaliausku 
ir Domu Šniuku), kur vyko 
Baltijos šalių žurnalistų dele
gacijų suvažiavimas. Jo metu 
įkurta „Baltijos spaudos san
tarvė” ir Baltijos spaudos fe
deracija, kuri susigrąžino tra
dicinį, prieškarinį „Santarvės” 
pavadinimą.

Taip pat buvo įdomu lanky
tis ir tame pačiame pastate 
esančioje „Žurnalistų žinių” 
redakcijoje (jos adresas Vil
niaus gt. 35/3, 2600 Vilnius). 
Čia mane pasitiko labai aktyvi 
laikraščio redaktorė Aurelija

Liauškienė, kuri viena tvarko 
šiemet kartą per mėnesį pasi
rodantį 8 puslapių laikraštį 
(pernai jis ėjo kas dvi sa
vaites). Net ir Spaudos, radijo 
ir televizijos rėmimo fondui 
remiant, laikraščiui sunku 
išsiftiikyti, nes ne visi žurna
listai jį prenumeruoja. Čia rei
kia pažymėti, jog laikraštį ga
lima užsisakyti ir užsienyje. 
Oro paštu jis kainuoja 20 dol. 
metams. Spaudos darbuoto
jams tai būtinas leidimas. Be
je, atrodo, šiam leidiniui kles
tėti nepadeda trintis tarp 
mažai narių turinčios Lietu
vos žurnalistų draugijos 
(pirm. Roma Grinbergienė — 
buvusioji „Lietuvos aido” re

daktorė). Pati A. Liauškienė, 
kaip atrodo, nori įgyvendinti 
spaudos laisvės principą ne 
tik jos redaguojamame laik
raštyje, bet ir kitų leidinių 
puslapiuose. Jai nėra svarbūs 
asmenų postai ar užimamos 
vietos — ji nori iš visų susi
laukti tos pačios atskaitomy
bės.

Pati redaktorė labai domė
josi lietuvių spauda užsienyje, 
o taip pat ir amerikiečių spau
dos tradicijomis. Ji padarė pa
sikalbėjimą su šių eilučių au
toriumi, kuris tilpo šių metų 
birželio mėn. numeryje. Beje, 
šiame numeryje visas puslapis 
buvo pašvęstas čikagiečiui 
Vladui Vijeikiui. Jo autorius
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D. Šniukas, savo rašinį „Vla
das Vijeikis: dailininkas, žur
nalistas, leidėjas”, pradeda 
taip: „Čikagoje netrukus 79- 
ąsias gimimo metines švęs 
įdomaus likimo darbštus ir ta
lentingas vyras Vladas Vijei
kis. Apie jį Lietuvoje retas yra 
girdėjęs, gal ir todėl, kad daili: 
ninkas, žurnalistas, leidėjas ir 
lietuviškosios veiklos aistruo
lis yra kuklus ir nesigiria savo 
darbais”.

„Žurnalistų Žinios” beveik 
kiekviename numeryje įdeda 
trumpų žinių apie kolegas iš 
užsienio. Štai liepos mėn. nu
meryje pasirodė žinutė „Gim
tinė traukia”. Joje rašoma.: 
„Vykusi II tautinė olimpiada, 
Pasaulio lietuvių dainų šventė 
į gimtinę sukvietė ir nemaža 
išeivijos žurnalistų — Lietu
vių žurnalistų sąjungos (užsie
nyje) pirmininką Kęstutį Mik- 
lą, „Mūsų pastogės” (Australi
ja) redaktorių Bronių Žalį, 
šios šalies visuomenininkę 
Isoldą Poželaitę-Davis, žurna
listą Edvardą Šulaitį (JAV), 
paskutinio tarpukario Lietu
vos — LŽS pirmininko Vytau
to Alanto našlę Ireną”.

„Žurnalistų žinių” redaktorė 
A. Liauškienė kvietė užsienyje 
gyvenančius lietuvius spaudos 
darbuotojus ne vien tik skaity
ti, bet ir šiame leidinyje bend
radarbiauti.

Ed. Šulaitis
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PILKAPIS
LAKŪNAMS

Senajame Kauno oro uoste 
kuriamas Lietuvos karo avia
cijos pilkapis. Jis bus su beto
ninėmis sienutėmis viduje. Jo
se įvairių sukakčių progomis 
tvirtinamos žymiems asme
nims bei istoriniams įvykiams 
skirtos atminimo lentos lakū
nams, aviacijos kūrėjams ir 
okupacijos metu tragiškai žu
vusiems, kurių kapų nėra.

Pilkapio centre suprojektuo
tas aviacijos viršininko gen. 
inž. A. Gustaičio biustas. Iki 
šiol iš labdaros lėšų, ypač iš 
JAV, ir padedant Kauno mies
to savivaldybei atlikta nemaža 
statybos darbų. Tikimasi, kad 
visuomenės dėmesys memo
rialo statyba nesumažės, iki 
2000-ųjų ji galės būti baigta. 
Visų rėmėjų pavardės ir fir
mų, organizacijų pavadinimus 
numatoma įamžinti memoria- 
lo-pilkapio sienelėje.

V.P.

TREČIOJI PASAULINĖ 
ŽEMAIČIŲ DAILĖS

PARODA

1998 m. rugsėjo 23 d. Že
maičių dailės muziejuje Plun
gėje vyko išplėstinis posėdis, 
kuriame aptartas pasirengi

mas III pasaulinei žemaičių 
dailės parodai. Posėdyje daly
vavo ‘ Kultūros miniąterijos 
Menų departamento vyriau
sioji specialistė E. Vilkienė, 
Muziejų skyriaus vadovas R. 
Senapėdis, dailininkas V. Va
lius, menotyrininkas V. Liut
kus, Plungės vicemeras V. 
Danilavičius, Telšių apskrities 
sekretorius V. Domarkas.

Posėdžio metu nutartą, kad 
III pasaulinė žemaičių dailės 
paroda prasidės 1999 m. lie
pos 19 d. ir tęsis visą mėnesį, 
o vyks Žemaičių dailės muzie
juje Plungėje bei Telšių dailės 
galerijoje.

Žemaičių dailės muziejuje 
(atidarymas liepos 19 d.) bus 
eksponuojami vaizduojamo
sios dailės, o Telšių dailės ga
lerijoje (atidarymas liepos 20 
d.) — taikomosios dailės kūri
niai.

Parodoje dalyvaus daugiau 
nei 100 žemaičių dailininkų iš 
įvairių pasaulio šalių, kurie 
eksponuos po du-tris dailės 
kūrinius, sukurtus 1994-1998 
m. laikotarpiu.

Posėdyje taip pat aptarta 
parodos sąmata, finansavimo 
šaltiniai, katalogo sudarymas 
bei išleidimas ir kiti organi
zaciniai klausimai.

„Kultūros gyvenimas”, 
Nr. 12

LAŠT '98 Blouv-Out!
No sane offer will J?e refused on all remaining ‘98’s!

z --- < .^9^.

•Air •Auto. «Front disc brakes «2.2 liter fuel injected angine 
• Body side molding »Dual airbags •Stereo/cass.
•Remote trunk release «Power Windows 8. Locks

per montii* 
_ '36 mo. lease 

82344 due at lease signing

New 1998 Passport LX 4x4

or
per month* 

'36 mo. lease 
s2598 due at lease signing

Cars
•ISO -Point Machanical & Appearance Inspection 
•Backed by a Honda 6/72 "plūs" Limited Warranty

New *98 Olds Aurora
Moon Roof, Heated. Leather Int. 4K Milės. Chrome VVheels, Bose, 
Autobahn Pkg.
Original List $39,535 . . .......................Now$33a 995
*98 Honda Accord LX
Auto., Losded............................................................. I 7 5
*98 Honda Civlc LX 4 Dr. 6. _
Auto., Air.. Full Povver............................................... ■ <5«Ozai O
*97 Chavy Camaro Convert. 6
Auto, Air , Cassdfte, Povver VVindovYG/Locks., . 1
*97 Mazda Protego
Air , Cassette .... ...............................................**1 0,40)5
‘96 Acura TL. 2.5 Preinium 
Air, Leather Iriterior, Sun Roof. Loaded., . .
‘96 Honda Accord EXL
V-6. Leather Int., Sun Roof. Loaded................
*96 Honda Accord IX 
4 Door, 5 to chooot? from! .......
*96 Honda Civlc
Air Conditioning. Cassette ..................» . . .
'BB Honda Civlc LX
Auto. Trans., Lovv Miln3. 6 to chooeo from.
‘96 Dodge Intropirf
Air., Auto., Povver VVindovvs/Locks. Alloy VVheels. »
*95 Honda Orfystmy Van EX
Air, Auto, Sun Roof. Povver Windowo/Locka
‘95 Honda Accord
3 to ohooae from. startinę, et..................
‘95 Mazda Minta Convertiblo
Air, Stereo/Cassette. Summe. Fun.................
*95 Suzuki Sidekick s no e
Stereo/Cass. Fully Factory Eguipped. Alloy VVI.aęls O,yy

‘17,995
‘16,995
‘13,595
‘12,995
‘12,495

‘13,995
.‘11,995
‘10,995

WE WILL GET YOU. APPROVED!
24 Hrs./7 Days 888-750-AŲTO (2886)

•Stereo/Cass. *Air •Povver Mirrors •Alloy Wheels 
•Electric Rear Defrost «ABS Brakes •Dual Airbags 
•Cruise •Povver Locks *Tilt

OUR USED GAR LOT IS JUST 
AROUND THE CORNER AT 

8833 WAUKEGAN RD.
95 Saturn SL

Auto.. Air Conditioning ..................................................
*94 Honda Prelude V-Toch $ _ _
Leather Interior, Sun Roof. Loaded........................... ■ «*>
‘93 Toyota Tarcal
Air., Auto. Trans.................................................................. O
‘92 Ford Explorar 4x4 XLT noc
Loaded. Lovv Mileage ............................................... • U.HyS
*82 Lincoln Town Car
Sim Convert. Top. All Povver..
‘92 Honda Accord LX
A|r, Auto, Full Povver.............
‘92 Mitsubishi Galsnt
Air., Auto., Full Povver ....
‘92 Nissan Stanza
Air., Stereo Cassette ....
*92 Ford Thundarblrd
Air., Auto., Full Povver

*8,005 
•7,205 
•5,405 
•4,005 
•3.005

*91 Dodge Shadow
Very Clean ......................................................................*2,005

•4,005 
•3.005 
•3,405 
•2,005

‘89 Nissan Santra VVagon qok
Auto. Transmission. Likę Nevvl ...................................
*88 Jaep Charokoa g_ ___
Auto. Transmission. Air Conditioning, Clean ............O
*88 Olds 98 Ragancy
FuĮĮy Loaded . . “ . ....................................................*2,405
*88 Ford Aorostar Convorsion Van 
Fully Loaded .......................................................
88 Chavy Chavatta

‘90 Toyota Camry
Air, Auto., Povver Windowo/Door Locks
*89 Honda Accord LX
Auto , Loaded, Low Milės ....................
‘80 Mazda MPV Van
V-6. Air.. Loaded ......................................
*89 Morcury Topaz
Air.. Auto., Stereo

•005
•405

A.tA.
BERNICE F.KUDABA 

LAURUTĖNAITĖ
Gyveno Marąuette Parko apylinkėje, Čikagoje.
Mirė 1998 m. spalio 13 d., sulaukusi 72 metų.
Gimė Čikagoje.
Nuliūdę liko pusseserės: Dorothy su vyru Joseph 

Kalwasinski, Effie su vyru Walter Dorocke, Šv. Kazimiero 
kongregacijos seserys Cecelia ir Theresa Papšytės, pusbrolis 
Edward su žmona Audrey Skrobutėnas, mirusio pusbrolio 
Alphonse žmona Harriet Gillis.'

Velionė buvo žmona a.a. Juliaus.
Priklausė Švč. M.Marijos Gimimo parapijai ir Lietuvos 

Vyčiams.
Velionė pašarvota spalio 16 d., penktadienį nuo 2 iki 8 v.v. 

Donnellan laidojimo namuose, 10525 S. Westem Avė., Chi
cago, IL.

Laidotuvės įvyks spalio 17 d., šeštadienį. Iš laidojimo namų 
8:30 vai. ryto velionė bus atlydėta į Švč. M.Marijos Gimimo 
bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 v.r. šv. Mišios užjos sielą. 
Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Vietoje gėlių prašoma aukoti šv. Mišioms.
Nuoširdžiai kviečiame gimines draugus ir pažįstamus 

dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: pusseserės, pusbrolis su šeimomis.

Laidotuvių direkt. Frank Bukauskas, tel. 773-238-0075.

' A.tA.
ONAI DIDŽBALIENEI

mirus, dukroms ONUTEI STOŠKIENEI, VIDAI BENDO- 
RAITIENEI ir JŪRAI ORILLON reiškiame nuoširdžią 
užuojautą.

Lietuvos Dukterų draugijos Melrose Parko skyrius

PADĖKA

A.tA.
GENOVAITĖ DOMEIKAITĖ 

ŠUKIENĖ
Mūsų mylima Žmona, Motina, Močiūtė ir Sesuo mirė š.m. 

rugpjūčio 27 d. ir buvo palaidota rugpjūčio 31d. Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse Čikagoje.

Dėkojame draugams ir pažįstamiems atsilankiusiems 
koplyčioje ir palydėjusiems Genutę į Amžino Poilsio vietą.

Ačiū už maldas, gražias gėles ir gausias aukas skirtas šv. 
Mišioms ir Almos Fondui.

Dėkojame visiems šioje liūdesio valandoje pareiškusiems 
užuojautas spaudoje, laiškais ir telegramomis iš Lietuvos.

Dėkingi kun. dr. Ignui Vėlučiui už gražų atsisveikinimą ir 
maldas prie Genutės karsto.

Liūdesyje pasilieka: vyras Kazys, sūnus Raymondas 
su šeima, dukterys Irena ir Dana su šeimomis ir sesuo 
Janina.

Fully Factory Equipped (VVholesale Special)

*Add license, title, taxe9 and doc fee. Lease fcr 36 mos. w/ 12,000/yr. 15c/mile in excess. Option to purchase at lease end: Passport 
LX-$14.837; Civlc DX-$7818; Accord LX-$13.289. tUp to 36 mos. on select nevv models, to Quallfied buyers.

£JUIl
MORTON

GBOO VK 
(847) 965-7070

http://www.mldlandtederal.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
„GIRIŲ AIDO” KONCERTAS 

JAUNIMO CENTRE

Draugo fondo penktasis 
metinis narių suvažiavi
mas Jaunimo centro Čiur
lionio galerijoje yra jau šį 
šeštadienį, spalio 17 d., 10 vai. 
ryte. Registracija prasidės 9 
vai. r. Suvažiavime bus DF 
vadovybės penkmečio veiklos, 
„Draugo” vyr. Redaktorės D. 
Bindokienės ir administrato
riaus Valentino Krumplio pra
nešimai. DF nariai, rėmėjai ir 
svečiai kviečiami suvažiavime 
dalyvauti.

Sekmadienis, spalio 18
d., Čikagos ir apylinkių lietu
vių visuomenei bus ypatingas 
— pirmą sykį į mūsų tarpą 
grįžta Valdas Adamkus, jau 
kaip Lietuvos Respublikos 
prezidentas. Jau kuris laikas 
mūsų dienraštyje skelbiami 
įvairūs renginiai ir susitiki
mai su šiuo garbingu svečiu. 
Vienas iškilmingiausių — lie
tuvių tarpe — bus Willow- 
brook pokylių salėje 6 vai. 
vak. Rengėjai primena, kad 
šiai puošniai ir maloniai 
šventei vakarinė apranga yra 
pasirinktina.

Prez. Valdas Adamkus
pakviestas kalbėti University 
of Chicago, Ida Noyes salėje, 
1414 E. 59th Str., Chicago. Jo 
paskaita bus pirmadienį, spa
lio 19 d., 5:30 vai. p.p. Salėje 
telpa 430 žmonių. Įėjimas ne
mokamas. Jeigu negalėjote 
dalyvauti pokylyje ar kituose 
susitikimuose su prezidentu, 
gera proga jį pamatyti ir paro
dyti savo palankumą ameri
kiečių tarpe. Būtų gražu, kad 
suvažiuotų kuo daugiau lietu
vių —parodykime savo soli
darumą!

Lietuviškų organizacijų 
atstovus, kurie yra užsire
gistravę sekmadienį, spalio 18 
d., dalyvauti „Seklyčioje” pus
ryčiuose su Lietuvos preziden
tu Valdu Adamkum, prašome 
nevėluoti ir atvykti 8:30 vai. r. 
Prezidentas į „Seklyčią” at
vyksta 9 vai. ryte.

Proga susipažinti ir pa
bendrauti su Danute Bin- 
dokiene, „Draugo” dienraščio 
vyr. redaktore, rašytoja ir vi
suomenininke bus šeštadie
nį, spalio 24 d., 12 vai. May- 
field restorane, 6072 S. Archer 
Avė., Chicagoje, Amerikos Lie
tuvių Romos Katalikių moterų 
sąjungos jai ruošiamuose pa
gerbimo pietuose. Visuomenė 
ir visi D. Bindokienės darbus 
vertinantieji kviečiami daly
vauti. Apie dalyvavimą būtina 
iki spalio 18 d. pranešti telefo
nu 773-247-8453, arba 773- 
737-7780 ar 773-582-7452. Vi
si laukiami.

LFK „Lituanica” sekma
dienį, spalio 18 d. 2 vai.p.p. 
priešpaskutines rudens pir
menybių rungtynes prieš stip
roką lenkų „Highlanders” ko
mandą žais savoje aikštėje, 
Lemonte, prie PL centro. Nu
matomos atkaklios rungtynės. 
Visi futbolo mėgėjai kviečiami. 
Žaidėjams reikalingas savųjų 
dėmesys ir paskatinimas.

Filatelistų draugijos 
„Lietuva” filatelijos ir nu
mizmatikos paroda „LITH- 
PEX XXVU” bus spalio 23-25 
d. Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejuje. Įėjimas nemoka
mas. Visi kviečiami ir laukia
mi.

Šį sekmadienį, spalio 18 
d., 10:30 vai. r., Mišiose Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje Marųuette Parke 
dalyvaus Lietuvos Respubli
kos prezidentas Valdas 
Adamkus su žmona Alma. 
Visuomenė maloniai kviečia
ma taip pat šiose Mišiose da
lyvauti.

Marųuette Parko Lietu
vių namų savininkų orga
nizacijos narių ir svečių 
susirinkimas šaukiamas spa
lio 16 d., penktadienį, 6:30 
vai. vak., Švč. M. Maruos Gi
mimo parapijos salėje 6820 S.
Washtenaw. Nariai ir svečiai 
kviečiami gausiai dalyvauti. 
Atsilankys CUBS atstovas, 
kuris paaiškins apie dujų, 
elektros ir telefono bendrovių 
paslaugų kainų kilimą, taip 
pat bus ir policijos atstovas, 
kuris padės spręsti įvairias 
problemas bei negeroves, ky
lančias mūsų apylinkės gyven
tojams. Po susirinkimo — ka
vutė.

Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos klebonas kun. 
Mykolas Yakaitis primena, 
kad šį sekmadienį per visas 
lietuvių kalba Mišias antroji 
rinkliava skiriama .^Almos 
fondui”. Jis tikisi, kad para
pijiečiai ir svečiai dosniai pa
rems šį kilnų tikslą — padėti 
neturtingiems kaimų mokyklų 
mokiniams Lietuvoje.

Madų paroda „Rudens 
simfonija” vyks Pasaulio lietu
vių centre lapkričio 15 d., 12 
vai., didžiojoje salėje. Naujau
siosios rudens ir atskubančios 
žiemos mados. Rūbų grožį ir 
tinkamumą mums demonst
ruos įvairaus amžiaus mode
liai - moterys ir vyrai. Akins 
spalvos ir rūbų gausa. Prašy
tume iš anksto užsisakyti sta
lus ar vietas. Skambinkite Ži
butei Pranckevičienei, tel. 
(630)257-0153 arba Danai 
Siliūnienei, tel. (630)852-3204.

Beverly Shores Lietuvių 
klubo metinis susirinkimas 
šaukiamas spalio 21 d., trečia
dienį, 1 vai. p.p., Fortune 
House restorane. Ta proga, ru
dens vajaus aukas rinks BAL
Fo skyriaus pirmininkas Jo
nas Kavaliūnas ir iždininkas 
dail. Jurgis Daugvila.

„Moters savaitgalis” spa
lio 17-18 d. Pasaulio lietuvių 
centre, Lemonte. Šeštadienį 
9:15 vai. r. .„Bočių menėje” 
simpoziumas „Šalpa Lietuvai” 
dalyvauja : Viligailė Lendrai- 
tienė, Gražina Liautaud, Bi
rutė Jasaitienė, Indrė Tijūne- 
lienė, Joana Krutulienė, dr. 
Albina Prunskienė, moderuoja 
Jurgis Lendraitis. Po simpo
ziumo užkandis. 1 vai. p.p. 
Laima Garbonkienė, profesorė 
Dalia Katiliūtė Boydstun, dr. 
Sandra Rasa Valaitytė, vidaus 
interjerė Vida Darienė. Sek
madienį, 12 vai. didžiojoje 
salėje cepelinų pietūs, o po 
pietų Lietuvos garbės kon- 
sulės Ingridos G. Bublienės 
baigiamoji paskaita. PLC ren
ginių komitetas kviečia šiame 
renginyje dalyvauti ir pasi
klausyti įdomių , naudingų ir 
labai reikalingų žinių.

Ričardas Spitrys skaitys 
savo kūrybą Ateities savaitga
lio literatūros vakare, kuris 
įvyks Čikagos Jaunimo centro 
kavinėje 7:30 v.v. penktadienį, 
spalio 30 d. Smulki Ateities 
savaitgalio programa bus skel
biama šeštadienį, spalio 24 d. 
“Drauge”.

LKV sąjungos „Ramovė” 
Čikagos skyriaus ramovėnų 
susirinkimas šaukiamas sek
madienį, spalio 18 d., 1 vai. 
popiet, Jaunimo centro patal
pose. Kviečiami visi skyriaus 
ramovėnai susirinkime daly
vauti.

Daiva Karužaitė skaitys 
savo kūrybą Ateities savaitga
lio literatūros vakare, kuris 
įvyks Čikagos Jaunimo centro 
kavinėje 7:30 v.v. penktadienį, 
spalio 30 d. Smulki Ateities 
savaitgalio programa bus skel
bime šeštadienį, spalio 24 d.

Spalio 11-os popietę rinkosi 
žmonės iš toli ir arti į Jauni
mo centrą vėl išgirsti taip 
pamėgtą partizanų ir tremti- 
nių-politinių kalinių vyrų an
samblio „Girių aidas” koncer
tą. Marija Remienė Lietuvos 
partizanų globos fondo vardu 
visus sveikino: „Po 2 metų 
„Girių aido” vyrai vėl Čika
goje. Tai žmonės, kurie arkiv. 
S. Tamkevičiaus žodžiais, yra 
didžiausi Lietuvos patriotai ir 
kurie labiausiai mylėjo Lie
tuvą.”.

Antanas Lukša trumpai pa
pasakojo apie atvežtą Lietu
vos partizanų Tauro apygar
dos Geležinio Vilko rinktinės 
relikviją — vėliavą, kuri buvo 
rasta 1965 m. Jankų apylin
kėje, Šakių rajone viename 
apleistame bunkeryje. Vi
siems pagarbiai sustojus, par
tizanai įnešė vėliavą. Iškil
mingai nuskambėjo daina 
„Partizanai, Lietuvos partiza
nai”, kurią galima būtų pava
dinti „Girių aido” himnu. Ne 
vienam ašaros sužibo akyse ir 
graudulys spaudė krūtinę, 
žvelgiant į tą vėliavą ir besi
klausant dainos žodžių, taip 
giliai smingančių širdin: 
„...Jūs krauju gimtąją žemę 
aplaistėt... Nelygioj kovoj kri
tę, turgaus aikštėj išniekinti 
buvot... Jūs tėvynės narsiau
sieji sūnūs... Partizanai, Lie
tuvos partizanai, Jūs vardus 
amžinai mes minėsim...”

Žvelgiant į dainuojančius 
„Girių aido” vyrus, ne vienas 
galvojo, kad jie, gyvi išlikę, at
stovauja tiems tūkstančiams 
partizanų, kurie žuvo, kad tė
vynė būtų laisva ir tiems ke
liems šimtams, kurie išliko. 
Tai jie, tie partizanai, kuriuos 
ilgus metus minėjome parti
zanų vakaruose eisenomis su 
žvakutėmis, maldomis, gies
mėmis, dainomis bei eilėmis. 
Ir štai jie čia! Jie — visų žu
vusių ir gyvų partizanų ir 
tremtinių — politinių kalinių 
atstovai: Antanas Lukša,
„Arūnas”, partizanas; Vincen
tas Kuprys, tremtinys, Lietu
vos operos solistas; Vladas 
Šiukšta, partizanų ryšininkas, 
tremtinys; Antanas Paulavi
čius, tremtinys, meno vado
vas; Vytautas Balsys, „Uosis”, 
partizanas. Jiems akompana
vo Lietuvos Muzikos akademi
jos docentė Melita Kuprienė.

Koncertas buvo dviejų dalių. 
Pranešinėjo Antanas Paula
vičius, pristatydamas vis kitus 
„Girių aido” ansamblio narius, 
kurie savo ruožtu trumpai pa
pasakodavo įdomių faktų apie 
dainuojamas dainas. Pvz., pir
moje dalyje V. Balsys pasakojo 
apie Norilsko politinių kalinių 
sukilimą. Kaliniai, nepakęsda- 
mi nežmoniškų sąlygų, vieną 
dieną sustreikavo, neišėjo į 
darbą. Žuvo 32 kaliniai, trys 
jų buvo lietuviai, bet jie savo 
tikslą pasiekė, jų gyvenimo 
sąlygos buvo šiek tiek pagerin
tos. Po jo pasakojimo „Norils
ko sukilėlių daina” (m. J. Luk
šio, ž. Č. Kavaliausko) nu
skambėjo dar prasmingiau. O 
taip pat antroje dalyje neišdil
domą įspūdį paliko A. Lukšos, 
legendinio Daumanto brolio, 
vienintelio išlikusio gyvo iš 
penkių brolių, pasakojimas 
apie LLS vadą generolą J. Že
maitį-Vytautą, kuris įsijungė į 
partizaninio karo centraliza
vimą, strateginį parengimą ir 
savo visą karinį išsimokslini
mą panaudojo žūtbūtinei ko
vai. 1949 m. visų apygardų 
partizanai įkūrė Lietuvos 
Laisvės kovos sąjūdį, kurio 
pirmininku išsirinko J. Žemai
tį. 1953 m. jis buvo išduotas ir 
1954 metais nuteistas mirtimi 
ir sušaudytas Butirkos kalėji
me Maskvoje. Po šios įžangos, 
daina skirta J. Žemaičiui „Di
dysis karys” (m. A. Paulavi
čiaus, ž. iš rinkinio „Sušau
dytos dainos”), solo dainuojant

V. Kupriui ir pritariant visam 
ansambliui, skambėjo kaip 
priesaika: „... Niekad tavęs 
neužmirš mūsų gretos... Lietu
viams per amžius tu vadas 
esi...”

Pirmoje dalyje solo dainavo 
A, Lukša „Partizano laiškas 
motinai iš bunkerio” (m. A. 
Paulavičiaus, ž. Č. Kavaliaus
ko) ir jo sodraus boso besi
klausant, lyg girdėjai jį patį 
(ir visus partizanus) per laiš
ką kalbant su palikta motina. 
Antroje dalyje solo dainavo bo
sas, operos solistas V. Kuprys 
„Tremtinio sapną” (m. A. Pau
lavičiaus, ž. K. Bradūno), ku
ris buvo atliktas tobulai ir mu
zikiniu ir jausminiu atžvilgiu, 
nes V. Kuprys, yra pats trem
tinys, net 2 kartus ištremtas. 
Jo klausant, jautėsi tokia mei
lė, toks ilgesys paliktai tėvy
nei!

Koncertas buvo paįvairintas 
eilėmis. Pirmoje dalyje iš nau
jai pasirodžiusios eilėraščių ir 
dainų knygos „Rytmečio sap
nas” savo eilėraštį „Aš dėl dai
nos” puikiai perdavė pats au
torius, A. Paulavičius, į eilė
raščio eilutes labai vykusiai ir 
naujoviškai įjungė ir ansamb
lį, ir klausytojup, kurie kartu 
su juo dainavo ištraukėles ir 
„Gražių dainelių daug girdė
jau tyliuoju vakaro laiku”...

Visos dainos, kurių pirmoje 
dalyje buvo septynios, o ant
roje — šešios, buvo apie par
tizanus ir tremtinius, puikiai 
atliktos, arba viso „Girių aido” 
ansamblio, arba solistų, arba 
ir solistų ir ansamblio kartu.

Ypač giliai širdin smigo dai
na „Vienas kraujo lašas” (m. 
A. Paulavičius, ž. J. Aisčio). Ją 
apibūdindamas A. Paulavičius 
sakė, kad 1962 m. pirmąjį par
tizanų dainų rinkinį „Laisvės 
dainos” išleido J. Aistis, pagal 
kurį partizanai rašė Lietuvos 
istoriją krauju ir dainomis. 
Besiklausant tos dainos, gal 
ne vienas galvojo, kad tą krau
jo lašą, kurio tėvynė tada var
ge pasigedo, išliejo partizanai 
ir išpirko savo krauju tuos ne
tesėtus pažadus.

Daug ką puikaus apie šį 
koncertą galėtų pasakyti mu
zikai ir poetai. Eiliniam klau
sytojui labai patiko neįprastai 
sutvarkyta, sklandžiai suri
kiuota programa, kuri buvo 
nauja, šviežia: čia pynėsi ir 
pasakojimai, negirdėtos dai
nos, atliktos solo ir viso an
samblio, kiekvienos dainos 
trumpas pristatymas, atsklei
džiant kokį įdomesnį jos su
kūrimo ar populiarumo aspek
tą, ir eilėraštis, įjungiantis vi
są publiką ir tikrai įspūdingas 
visų „Girių aido” narių progra
mos atlikimas!

Koncertas buvo baigtas su 
jau tradicine „Dievo dovana” 
(m. A. Paulavičiaus, ž. B. 
Brazdžionio).

Muzika be jau minėtų kom
pozitorių buvo F. Strolios ir V. 
Telksnio. Žodžiai (be jau mi
nėtų): L. Žitkevičiaus, A. Pui
šytės, K. Vaitkevičiaus ir ne
žinomų autorių.

„GiriųKaido” akompaniatorė Melita Kuprienė ir solistas Vincentas Kup
rys.

K

Po sėkmingo „Girių aido”' koncerto Jaunimo centre, Čikagoje: muzikas ir poetas Antanas Paulavičius, partiza
nas Antanas Lukša, „Draugo" vyr. redaktorė Danutė Bindokienė; tremtinys Vladas Šiukšta, akompaniatorė Me
lita Kuprienė, partizanas Vytautas Balsys, koncertų rengėja Marija Remienė ir solistas Vincentas Kuprys.

Žitkevičiaus. Po to „Norilsko
„GIRIŲ AIDO” KONCERTAS

Turime nemažai leidinių 
apie Sibiro tremtį. Nemažai 
prisiminimų išleista apie išgy
ventas kančias ir nužmogini
mą amžinojo įšalo žemėje. Ke
li partizanų kovų ir Sibiro 
kančių prisiminimai rankraš
čiuose dar laukia leidėjų ir ta 
netolima mūsų tautos istorija 
besidominčių skaitytojų. Ta
čiau mažai ką žinome apie

Muz. NT Kuprienei buvo
įteikta gėlių puokštė, o buv. 
partizanų ryšininkė, šio kon
certo pasiklausyti atvažiavusi 
net 300 km, visiems ansam
blio nariams prisegė po gėlę.

Dėkingi klausytojai karštai 
plojo sustoję, taip pagerbdami 
„Girių aidą” ir norėjo dar dau
giau dainų (išgirsti. „Girių ai
das” padainavo dar „Gražiau
sios spalvos” ir „Žemėj Lietu
vos” kartu su visais klausyto
jais.

Dr. Jono Adomavičiaus ir 
ALVUDO vardu „Girių aido” 
ansamblio nariams E. Valan- 
tinienė ir Bendoraitis įteikė po 
100 dol. ir vaistų bei vitaminų 
tablečių. O taip pat įteikė ir 
dar po 1,000 dol. kiekvienam, 
kuriuos „Girių aidui” skyrė dr. 
J. Adomavičius. Šias dovanas 
palydėjo entuziastingi klausy
tojų plojimai, reikšdami padė
ką dr. J. Adomavičiui.

M. Remienė dėkojo „Girių 
aidui” ir visiems, atvykusiems 
pasiklausyti.

Žmonės, dėkingi „Girių ai
dui” ir koncerto rengėjams 
LPG fondui, dar kurį laiką 
šnekučiavosi su ansamblio na
riais,- vaišinosi. O „Girių ai
das”, po trumpo atsikvėpimo 
Čikagoje, ankstų spalio 15 d. 
rytą vėl leisis koncertų kelio
nėn po įvairius JAV lietuvių 
telkinius ir savo buvimu bei 
dainomis dar labiau stiprins 
meilę ir pagarbą Lietuvos par
tizanams!

Aldona Smulkštienė
Apolonija Vitkuvienė,

West Hartford, CT, Draugo 
fondo garbės narė, rudens 
vajaus proga atsiuntė 500 dol. 
(anksčiau aukojo 3,000 dol.). 
Už nuolatinę ir gausią paramą 
nuoširdžiai dėkojame.

Lietuvos partizanų žygius, jų 
heroiškas kovas su Lietuvos 
pavergėjais. Ir nenuostabu. 
Miško broliai, išėję į žaliąsias 
Lietuvos girias, daugiausia iš 
jų nebegrįžo. Liko tik jų aidas, 
jų paliktos dainos. Jos nebe
randa vietos Pasaulio lietuvių 
dainų šventėje, tačiau su mei
le išklausomos šioje Atlanto 
pusėje.

Kad tos partizanų dainos ne
liktų susprogdintuose Žaliųjų 
girių bunkeriuose, kad jos ne
suledėtų Sibiro taigose, dar 
gyvi išlikę penki partizanų ir 
tremtinių ambasadoriai tas 
dainas vėl atvežė į Amerikos 
žemę po dvejų metų pertrau
kos. Per tuos dvejus metus 
„Girių aido” koncertai skam
bėjo beveik šimtą kartų dau
gelyje Lietuvos vietų — mo
kyklose, suvažiavimuose ir 
įvairiuose minėjimuose.

Pasaulio lietuvių centre, 
Dailės muziejaus patalpose, 
„Girių aidas” koncertavo spa
lio 9 dieną. Greta Lietuvos 
operos solisto Vincento Kup
rio, Sibirą sutikusį 1941 m., 
esant tik 4 metų amžiaus, čia 
dainavo legendarinio Juozo 
Daumanto brolis Antanas 
Lukša — partizanas „Arūnas”. 
Čia dainavo ir du tremtiniai 
— partizanų ryšininkas Vla
das Šiukšta ir Antanas Paula
vičius, ansamblio meno vado
vas. Baisiajam Norilsko lage
riui, kuriame žuvo išvežta di
džioji Lietuvos karininkijos 
dalis, atstovavo Vytautas Bal
sys — partizanas „Uosis”. Dai
nas fortepijonu akompanavo 
jaunatviška akompaniatorė 
Melita Kuprienė.

Koncerto pirmoje dalyje 
skambėjo „Partizano mirtis”, 
muz. F. Strolios, žodžiai L.

• Namams pirkti pasko- salėje. Abu koncertus ruošia 
los duodamos mažais mėnesi- „Saulutė”, Lietuvos vaikų glo- 
niais įmokėjimais ir prieina- bos būrelis, ir kviečia visuo- 
mais nuošimčiais. Kreipkitės į menę savo atsilankymu pa- 
Mutual Federal Savings, remti vargingai gyvenančius 
2212 West Cermak Road. vaikučius Lietuvoje.
Tel. (773) 847-7747. (sk.)

(sk.) • Jei norite sutaupyti,
• Išnuomojamas butas 66 siunčiant kalėdines dovanas į 

St. ir Kedzie Avė. Trys kam- Lietuvą, jau pats metas ruošti 
bariai, baldai ir apšildymas; siuntinius laivu. Malonus pa- 
$380 į mėn. Tel. 708-426-7160. tarnavimas ir greitas prista-

(sk.) tymas. Dėl platesnės informa-
• Tradicinė „Puota jūros cįjos skambinkite 1-773-434- 

dugne” (kaukių balius) spalio 7919 arba nemokamu tel. 1- 
31 d., 7 v.v., šeštadieni Wil- 800-775-7363 Atlantic Ex- 
lowbrook Ballroom. Suaugu- press Corp.
siems $45, jaunimui $30. Va- (sk.)
karienė ir baras. Užsisakykite • Balzeko muziejuje ir 
vietas, nelaukite! Tel.815-725- Žilevičiaus-Kreivėno mu- 
84P4. zikologijos archyve yra trys

(sk.) Povilo Mieliulio religinės
• Solistu Virgilijaus No- oratorijos: „Iš Egipto”, „Mozė” ir 

reikos ir Audronės Gaižiu- „Jozua”. Visos parašytos chorui 
nienės koncertas, akompanuo- ir solistams su fortepijono 
j ant Povilui Jaraminui įvyks palyda. „Jozuą” orkestrui in- 
spalio 25 d., sekmadienį, 3:00 strumentavo komp. Jurgis Gai
vai. p.p. Jaunimo centre, žauskas Lietuvoje. Taip pat yra 
Čikagoje, o Ormond Beach, ir daug dainų bei giesmių cho- 
FL - spalio 28 d., trečiadienį, rams ir solistams.
3:00 vai. p.p. Prince of Peace (sk.)

sukilėlių daina”, muz. J. Luk
šio, žodžiai Č. Kavaliausko. 
„Partizano laiškas motinai iš 
bunkerio”, „Karunka” ir „Vie
nas kraujo lašas” iš J. Aisčio 
poemos muzika buvo ansamb
lio meno vadovo A. Paulavi
čiaus. Labai švelniai nuskam
bėjo partizanų pamėgtos dai
nos „Pražydo pirmosios mels
vos žibutės” ir „Ateik, pavasa
ri vienplauki”, nežinomų auto
rių.

Antroji koncerto dalis prasi
dėjo dzūkų partizanų daina 
„Kur dusia ramiai sapnuoja”. 
Tuomet — „Tremtinio sap
nas”, „Baladė aukštam smilčių 
kalnely”, „Didysis karys”, 
„Dievo dovana”, kuriems mu
ziką parašė A. Paulavičius. Jis 
taip pat deklamavo partizanų 
poeziją iš savo rinkinio „Ryt
mečio sapnas”. lis davė įva
dus kone visoms dainoms. Pa
sakojimais koncertą paįvairi
no Vytautas Bajsys ir Antanas 
Lukša. Pabaigai kartu su au- 
ditorįja buvo sudainuota „Že
mėj Lietuvos ąžuolai žaliuos”.

Prieš koncertą žodį tarė Lie
tuvos Partizanų globos fondo 
pirm. Leonas Maskaliūnas, 
pakviesdamas partizanus 
įnešti jų atvežtą bunkeryje su
šaudytą, sukruvintą Lietuvos 
trispalvę. Pertraukų metu bu
vo platinama „Girių aido” lei
diniai bei jų įdainuotas įrašas.

Po koncerto, sustojimu pa
gerbiant dainininkus, jiems ir 
visiems susirinkusiems padė
kojo „Girios aido” koncertų ini
ciatorė ir rengėja JAV LB Kul
tūros tarybos pirmininkė Ma
rija Remienė. Ji pranešė, kad 
čia dalyvavę Anis ir Aldona 
Griniai paaukojo 650 dol. Lie
tuvos partizanų globos fondui; 
kvietė visus prisidėti prie šio 
fondo paramos.

Br. Juodelis




