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Prezidento vizitas į JAV 
„pasiteisino”

Vilnius, spalio 26 d. (Elta)
— Prezidentas Valdas Adam
kus tvirtina, kad spalio 15-23 
dienomis vykęs jo vizitas Jun
gtinėse Amerikos Valstijose 
„pasiteisino visais požiūriais”. 
Spaudos konferencijoje pirma
dienį V. Adamkus sakė, kad 
jis patenkintas susitikimų 
Amerikoje rezultatais.

„Buvo koncentruojamasi ir į 
politinius, ir į ekonominius 
dalykus”, sakė prezidentas.

V. Adamkus itin džiaugėsi, 
kad įvyko jo susitikimas su 
JAV prezidentu Bill Clinton. 
„Tai, kad tokių intensyvių ir 
svarbių derybų dėl taikos Ar
timuosiuose Rytuose metu 
Amerikos prezidentas parodė 
dėmesį Lietuvai, pareikšda
mas stiprią moralinę paramą 
jos siekiams, yra labai malo
nu”, sakė Lietuvos vadovas, 
pridūręs, kad taikos derybos 
dar labiau padidino B. Clinton 
politinį autoritetą pasaulyje.

Be susitikimo su JAV prezi
dentu, V. Adamkus Vašing
tone kalbėjosi su JAV Gyny
bos sekretoriumi William Co- 
hen, Valstybės sekretorės pa
vaduotoju Strobe Talbott. 
„Mums - buvo pareikšta, kad 
Jungtinės Valstijos ir ateityje 
tęs konkrečią paramą Lietu
vos pastangoms atitikti NATO 
keliamus reikalavimus”, pa
brėžė prezidentas.

Lietuvos vadovas išskyrė 
savo susitikimą su Strateginių 
ir tarptautinių studijų centro 
vadovu, žinomu JAV politolo
go Zbignew Brzezinski. „Pri
vačiame pokalbyje su juo ap
tarėme, kokią veiklą, taip pat 
ir lobistinę, šiuo metu turėtų 
vykdyti Lietuva, siekdama na
rystės NATO”, tvirtino V. 
Adamkus. Z. Brzezinski taip 
pat pažadėjo daugiamilijo
ninės amerikiečių lenkų ben
druomenės paramą Lietuvos 
siekiams. Tą patį prezidentas 
išgirdo ir susitikime su Ameri-

Lietuvos
konservatorius
valdo premjeras
Vilnius, spalio 26 d. (BNS)

— Seimo LDDP frakcijos se
niūnas Česlovas Juršėnas ma
no, kad dviejų Vytauto Lands
bergio stovyklai priskiriamų 
konservatorių partinis įspė
jimas dar kartą pademonstra
vo, jog valdančiąją partiją val
do premjeras Gediminas Vag
norius.

Spaudos konferencijoje pir
madienį jis „beprecedentiniu 
įvykiu”, primenančiu „gerai 
žinomus tarybinius partinius 
laikus” pavadino griežtų įspė
jimų pareiškimą Seimo na
riams Vidmantui Žiemeliui ir 
Laimai Andrikienei.

Praėjusią savaitę buvusiems 
vidaus reikalų ir Europos rei
kalų ministrams įspėjimus už 
„nepagrįstus išpuolius ir sava
naudišką politinį veikimą, 
kenkiantį partijos programos 
įgyvendinimui” pareiškė kon
servatorių politinė taryba ir 
valdyba.

V. Žiemelis ir L. Andrikienė 
yra laikomi V. Landsbergio 
aplinkos žmonėmis, tačiau ta
rybos posėdyje Seimo pirmi
ninkas pritarė buvusio mi
nistro įspėjimui ir susilaikė 
balsuojant dėl buvusios mi
nistrės.

Pasak Č. Juršėno, šis įvykis 
dar kartą patvirtino, kad kon
servatoriams „iš tikrųjų vado
vauja premjeras G. Vagno
rius”.

kos lenkų kongreso atstovais.
„Žinoma, amerikiečių parei

gūnai negali įsipareigoti, kad 
kitų metų balandį Vašingtone 
mes būsime pakviesti į NATO, 
bet paramos pareiškimas taip 
pat yra labai svarbus”, teigė 
Lietuvos vadovas.

Susitikimuose su JAV Pre
kybos sekretoriumi William 
Daley ir amerikiečių verslinin
kais kalbėta apie investicijas į 
Lietuvos ūkį ir prekybinių ry
šių skatinimą. „Atkreipiau 
Prekybos sekretoriaus dėmesį, 
kad galėtų būti taikoma pa
lankesnė Lietuvai muitų poli
tika, ypač įsivežant iš jos ge
ros kokybės pieno produktus, 
konkrečiai — sūrius. W. Daley 
paprašė savo padėjėjo užsi
rašyti tai ir pažadėjo užsiimti 
tuo reikalu”, kalbėjo V. Adam
kus.

Prezidentas džiaugėsi, kad į 
seminarą Čikagoje apie inves
ticijas į Baltijos valstybes, taip 
pat į susitikimus su juo Mid
American Commitee bei En- 
viromental Law Insitute atvy
ko labai daug stambių firmų 
atstovų.

V. Adamkus paneigė Lietu
vos spaudoje pasirodžiusią in
formaciją apie tai, kad kartu 
su juo į JAV vykę lietuvių 
verslininkai „atliko statistų 
vaidmenį, neturėdami ką veik
ti Amerikoje”. „Mūsų versli
ninkai turėjo labai daug gali
mybių susitikti su visais juos 
dominusiais pareigūnais ir 
JAV firmų atstovais. Esu 
girdėjęs iš kelių mūsų versli
ninkų, kad jie labai patenkinti 
pasiektais rezultatais, nes 
buvo užmegzta neblogų kon
taktų”, sakė Lietuvos prezi
dentas Valdas Adamkus.

Valstybės vadovas taip pat 
pareiškė tikįs, kad Lietuva 
bus gana greitai priimta į Pa
saulio prekybos organizaciją 
(PPO), nes buvo gautas oficia
laus Vašingtono patvirtini
mas, jog jis aktyviai rems Lie
tuvos priėmimą į šią tarp
tautinę instituciją.

Atsakydamas į klausimą dėl 
Lietuvos galimybių būti pa
kviestai derėtis dėl narystės 
Europos Sąjungoje preziden
tas teigė, kad, jo duomenimis, 
„visus Europos Komisijos nu
rodytus trūkumus Lietuva jau 
pašalino”. „Todėl vadovaujan
tis vien mūsų rodikliais, gruo
džio mėnesį Vienoje vyksian
čiame ES šalių vadovų susiti
kime turėtume būti pakviesti 
derybų. Tačiau jeigu bus dar 
kažkokių politinių išskaičia
vimų, tuomet klausimas lieka 
atviras”, sakė V. Adamkus.

* Seime priimta nauja 
Invalidų socialinės integra
cijos įstatymo redakcija regu
liuoja invalidumo nustatymą, 
invalidų medicininę, profesinę 
ir socialinę reabilitaciją, aplin
kos pritaikymą invalidams. 
Naujas dokumentas reglamen
tuoja ir invalidų ugdymą, mo
kymą, nustato invalidų integ
racijos į darbą, visuomeninį 
gyvenimą teisines, ekonomi
nes ir organizacines garanti
jas. Įstatyme pabrėžiama, kad 
invalidai, nepaisant invalidu
mo priežasties, pobūdžio, pasi
reiškimo laipsnio, Lietuvoje 
turi tas pačias teises kaip ir 
kiti gyventojai.

* Prezidentūra gina kraš
to apsaugos ministrą Česlovą 
Stankevičių, praėjusią savaitę 
apsilankiusį Rumunijoje tuo
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Vidurio Rytų susitarimas 
atvėrė kelią taikos deryboms

Nuotr.: Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos suvažiavimo, skirto sąjungos įkūrimo 10-mečiui, atida
rymas. - (Elta)

Politiniu kalinių ir tremtinių 
sąjungai — 10 metų

Kaunas, spalio 24 d. (Elta) 
— Šeštadienį Kauno sporto 
halėje vyko Lietuvos politinių 
kalinių ir tremtinių suvažiavi
mas, skirtas sąjungos veiklos 
10-mečiui paminėti.

Audringais plojimais 
suvažiavimo dalyviai palydėjo 
Lietuvos Respublikos Seimo 
pirmininko Vytauto Landsber
gio kalbą.

Sąjungos užuomazga buvo 
1988 metų liepos 30 dieną su
sikūręs „Tremtinio” klubas. Jį 
organizavo Juozas Enčeris, 
Julius Juzeliūnas, Mečys Lau
rinkus, Povilas Varanauskas, 
Vytautas Putna, Juozas Oksas 
bei kiti.

Vėliau klubas pasivadino 
Tremtinių sąjunga, buvo už
registruotas kaip visuomeninė 
politinė organizacija, o 1990 
m. jau dalyvavo Seimo ir savi
valdybių rinkimuose.

1991 m. organizacija tapo 
Lietuvos politinių kalinių ir 
tremtinių sąjunga (LPKTS). 
1994 m. LPKTS perregistruo
ta kaip politinė organizacija. 
Dabar Lietuvos politinių kali-

Valdančioji koalicija neskuba 
pasirašyti atnaujintos sutarties
Vilnius, spalio 25 d. (BNS) 

— Valdančiosios koalicijos 
bendrininkai konservatoriai ir 
krikščionys demokratai vis 
dar nepasirašo atnaujintos 
koalicijos sutarties, nors, pa
sak abiejų šalių, teliko sude
rinti kelias nereikšmingas de
tales.

Krikščionių demokratų val
dybos pirmininko pavaduoto
jas Vytautas Bogušis pri
pažino, jog kol kas „sutarties 
pasirašymo reikalai nejuda”, 
tačiau negalėjo tiksliai pa
aiškinti, kodėl. „Yra visokių 
svarbių reikalų, beje, ir kon-

pat metu, kai JAV lankėsi 
prezidentas Valdas Adamkus. 
„Prezidentas buvo informuo
tas apie ministro vizitą ir jam 
pritarė”, sakė valstybės vado
vo patarėjo pavaduotojas gy
nybos klausimais Algis Vai- 
čeliūnas. Pirmadienį spaudos 
konferencijoje Seimo LDDP 
frakcijos seniūnas Č. Juršėnas 
pareiškė, jog Č. Stankevičius 
pažeidė Nacionalinio saugumo 
pagrindų įstatymą, skelbiantį, 
kad „kai Respublikos prezi
dentas išvyksta iš šalies, 
krašto apsaugos ministras pri
valo būti Lietuvoje”. (Eitai

nių ir tremtinių sąjunga turi 
apie 50,000 narių.

„Šiandien kreipiamės į Lie
tuvos Seimą, ragindami sąži
ningai ir daugiau dirbti ir at
likti visa, kas reikalinga Lie-

Kanados lietuviai — už Lietuvos 
pastangas tapti NATO nare

Ottawa, spalio 26 d. (Elta) 
— Kanados Lietuvių bendruo
menė ir visi šioje valstybėje 
gyvenantys tautiečiai turi 
remti Lietuvos pastangas tap
ti NATO nare. Taip nutarta 
savaitgalį Ottawoje vyku
siame Kanados Lietuvių ben
druomenės 17-ame suvažia
vime.

Bendruomenės krašto valdy
bos primininkas Algirdas Vai
čiūnas Eltai pranešė, kad, pa
sak suvažiavimo nutarimo, 
padėti Lietuvai siekti savo 
tikslo Kanados lietuviai turi 
megzdami ir stiprindami as
meninius ryšius su Kanados 
parlamento nariais, siųsdami 
jiems ir vyriausybei atitinka
mus laiškus bei informacinius

servatoriai užsiėmę vidiniais 
reikalais”, sakė V. Bogušis.

Anksčiau minėjęs, kad dery
bos dėl sutarties bus baigtos 
dar rugsėjį, dabar jis jau ne
siryžo prognozuoti, kada ji 
galų gale bus pasirašyta.

Seimo pirmininko pirmasis 
pavaduotojas konservatorius 
Andrius Kubilius teigia, jog 
konservatoriai „nesiveržia” pa
sirašyti atnaujintos koalicijos 
sutarties, nes jie nebuvo jos 
rengėjai.

Anot jo, konservatoriai nero
do jokios iniciatyvos, nes to 
nedaro ir krikščionys demo
kratai, pasiūlę koalicijos su
tarties atnaujinimą.

„Tačiau koalicijos sutartis 
egzistuoja ir be popieriaus”, 
pabrėžė vienas konservatorių 
vadovų.

A. Kubilius sakė, jog ir da
bar sutartis nėra nutrūkusi, 
tačiau Jei bus noro, nebus 
sunkumų ją pasirašyti”.

Krikščionys demokratai apie 
koalicijos sutarties atnaujini
mą prakalbo po to, kai 
anksčiau jiems priklausiusį 
švietimo ir mokslo ministro 
postą po prezidento rinkimų 
perėmė konservatoriai.

tuvos valstybingumo stiprini
mui, pirmiausia priimant de
sovietizacijos įstatymus”, sa
koma suvažiavime priimtame 
kreipimesi į tautą. „Nepakan
ka mums vien tik melstis, dai
nuoti, dejuoti, statyti pamink
lus drąsuoliams, laidoti drau
gus ir tikėtis, kad už mus kiti 
politinius darbus nuveiks”.

pranešimus.
Suvažiavime dalyvavo be

veik pusšimtis Kanados Lietu
vių bendruomenės tarybos 
narių ir apie 20 svečių. Į 
suvažiavimą buvo atvykęs 
Lietuvos ambasadorius Kana
doje Alfonsas Eidintas, Pa
saulio lietuvių bendruomenės 
pirmininkas Vytautas Ramen
tas, ambasadorius patarėjas 
Jonas Paslauskas, gynybos 
atašė majoras Voldemaras 
Sarapinas.

Per darbo sesiją, kuri 
šeštadienį buvo surengta Ka
nados parlamento rūmuose, 
suvažiavimo dalyviai apžvelgė 
nuveiktus darbus ir apsvarstė 
tolesnę bendruomenės veiklą, 
išrinko naują krašto valdybą.

Suvažiavimo dieną ambasa
dorius A. Eidintas Kanados 
lietuvių katalikių sąjungos 
pirmininkei Angelikai Sungai- 
lienei įteikė Didžiojo Lietuvos 
kunigaikščio Gedimino ordiną, 
kurį savo dekretu jai paskyrė 
Lietuvos prezidentas.

Kaip įprasta, visi suva
žiavimo dalyviai sugiedojo 
Lietuvos himną, Kanados par
lamento rūmuose skambėjusį 
pirmą kartą.

* Vilniuje baigėsi mėnesi 
trukęs renginys „šuo”, kurio 
metu buvo tikrinimą, kaip lai
komasi gyvūnų priežiūros 
tvarkos. Renginio metu seniū
nijose surengti 25 susitikimai 
su gyventojais, kuriuose daly
vavo, visuomeninių organiza
cijų, beglobių gyvūnų karan- 
tinavimo stoties atstovai. Kaip 
sakė Savivaldybių policijos 
skyriaus inspektorė, renginio 
metu nubausti 311 gyvūnų 
laikymo taisyklių pažeidėjų. Iš 
viso surinkta baudų už 16,440 
litų. Be pavadėlio ar antsnu
kio vedžiojamo šuns šeimi
ninkas baudžiamas pinigine 
bauda nuo 10 iki 100 litų. 
Šuniui įkandus ar suplėšius 
praeivio drabužius, skiriama 
administracinė bauda nuo 100 
iki 300 litų. Už žiaurų elgesį 
su gyvūnais šeimininkai bau
džiami nuo 25 iki 300 litų.

Vašingtonas, spalio 23 d. 
(Reuters-BNS) — Po JAV va
dovautų viršūnių derybų „ma
ratono” Izraelio ir Palestinos 
vadovai penktadienį pasirašė 
gerokai suvėlintą susitarimą 
dėl žemės mainais už saugu
mą, kuris leidžia pereiti prie 
galutinio Vidurio Rytų taikos 
susitarimo.

Susitarimą, kurį per devy
nias derybų dienas pavyko pa
siekti Maryland valstijoje, pa
sirašė Izraelio ministras pir
mininkas Benjamin Netanya- 
hu, Palestinos prezidentas 
Yasser Arafat ir Jungtinių 
Valstijų prezidentas Bill Clin
ton per ceremoniją Baltuo
siuose Rūmuose.

Po išsekinusio derėjimosi, 
užbaigusio 24 valandas truku
sias derybas, per 90 minučių 
ceremoniją Baltųjų Rūmų pra
bangiai išpuoštame Rytiniame 
kambaryje, kurios metu emo
cionalią kalbą tarė ir Jordani
jos karalius Hussein, valsty
bių vadovai atrodė labai išvar
gę-

Susitarimu numatoma, 
kad Izraelis palaipsniui ati
duos 13 proc. Vakarų Kranto 
teritorijos mainais už palesti
niečių saugumo priemones 
prieš nenumaldomus ekstre
mistus. Šiuo susitarimu pavy
ko įveikti 19 mėnesių trukusią 
aklavietę.

Jis atvėrė kelią galutiniam 
derybų etapui, kuris turėtų 
būti užbaigtas gegužės 4 dieną 
ir kurio metu turėtų būti susi
tarta dėl dar problematiškes- 
nių klausimų — sienų nusta
tymo ir Jeruzalės bei Palesti
nos savivaldos teritorijos sta
tuso.

Pagal susitarimą, iš Izraelio 
kalėjimų bus paleisti šimtai 
įkalintų palestiniečių, o pales
tiniečių įstatymų leidžiamo
sios grupės sušauks susirinki
mą, kuriame dalyvaus ir B. 
Clinton, ir panaikins Palesti
nos chartijos straipsnius apie 
Izraelio valstybės sunaikini
mą.

„Šiandien yra diena, kai Iz-

Prokuratūrai nerūpi 
80 milijonu doleriu nuostoliai
Vilnius, spalio 26 d. (Elta) 

— Seimo Socialdemokratų 
frakcijos seniūnas Aloyzas Sa
kalas apgailestauja, kad Lie
tuvos generalinė prokuratūra 
neketina nagrinėti jai perduo
tos medžiagos, susijusios su 
Lietuvos nuostoliais už Balta
rusijai tiekiamą elektros ener
giją-

Seimo narys prašė ištirti, ar 
atsiskaitymuose nėra parei
gūnų aplaidumo ar kitokios 
veiklos, numatytos Baudžia
majame kodekse.

Pasak A. Sakalo, Generali
nė prokuratūra pažymi, kad 
negali tirti šio reikalo. Pa
reikšta nuomonė apie iškilu
sias atsiskaitymo už elektros 
energiją problemas tarp Lietu
vos ir Baltarusijos yra, kaip 
pažymima Prokuratūros atsa
kyme, bendros kompetencijos 
klausimas ir jis negali būti 
siejamas su nusikaltimo požy
miais. Prokuratūros įstatyme 
nenumatyta, kaip teigiama 
rašte, kad prokuratūra tiria 
bendros kompetencijos klausi
mus.

Pirmadienį spaudos konfe
rencijoje A. Sakalas sakė, kad 
jo kreipimasis į prokuratūrą 
persiųstas Valstybės kontro
lieriui. Seimo nario teigimu,

raelis ir visas mūsų regionas 
tapo daug saugesni. Tam pa
siekti reikėjo aukų iš abiejų 
pusių”, sakė ceremonijoje B. 
Netanyahu. Tačiau jis blai
viau vertino tolesnių derybų 
sėkmę. „Mes netrukus pradė
sime derybas dėl nuolatinės 
taikos... Ir aš garantuoju, kad 
jos nebus lengvos ir papras
tos”, sakė jis.

B. Clinton, turintis ilgų de
rybų patirties, sakė, kad Ma
ryland viršūnių derybos, ku
riose jis pats praleido nemažai 
laiko, buvo ilgos ir sunkios. 
Jis sakė, kad valstybių vado
vai supranta, jog susitarimui 
grėsmę kelia nenumaldomi 
taikos oponentai, galintys im
tis prievartos. „Kai taika 
įgaus pagreitį, neapykantos 
jėgos vėl sukils”, sakė jis.

Jis sakė, kad administracija 
aptars su Kongresu papildomą 
finansinę pagalbą ir Izraeliui, 
siekiant užtikrinti jo saugu
mą, ir palestiniečiams, sie
kiant padėti jų ekonomikai.

Pasirašymo ceremonija ke
liomis valandomis pavėlavo, 
nes paskutinėmis minutėmis 
B. Netanyahu ėmė siekti, kad 
su sutarimu būtų susietas 
amerikiečio Jonathan Pollard, 
1987 m. nuteisto už šnipinėji
mą Izraeliui, paleidimas į lais
vę. B. Clinton atmetė prašy
mą, kuris sukėlė kelių Kong
reso narių įtūžį, ir pažadėjo 
tik persvarstyti J. Pollard by
lą. J. Pollard išlaisvinimas pa
dėtų B. Netanyahu taikos su
sitarimą įpiršti Izraelio kieto 
kurso šalininkams.

Skubotai surengtą pasira
šymo ceremoniją, kurioje iš
vargęs B. Clinton kalbėjo ke
turis kartus ir per 27 minutes 
trukusią Y. Arafat kalbą vos 
neužsnūdo, pavyko baigti dar 
iki žydų Šabo pradžios.

Derybos dėl „galutinio eta
po” klausimų — pabėgėlių, 
sienų ir Jeruzalės bei Palesti
nos savivaldos statuso — pra
sidės, kai abi pusės patvirtins 
šį susitarimą, sakė JAV parei
gūnai.

prokuratūra spręstų šį klausi
mą iš esmės, jeigu Valstybės 
kontrolierius nustatytų pažei
dimus, kuriuose būtų įžvel
giami nusikaltimo požymiai.

„Taigi prokuratūra nu
sprendė, kad Lietuvos patirti 
nuostoliai — 80 milijonų dole
rių, tai nėra suma, dėl kurios 
verta būtų kelti bylą. Tai dar 
kartą parodo, kaip prokura
tūra žiūri į 10 tūkstančių dole
rių ir kaip ji žiūri į 80 milijonų 
dolerių sumą. Vadinasi, kuo 
daugiau pinigų pasisavinsi, 
tuo greičiau išvengsi atsako
mybės”, sakė A. Sakalas.

Seimo narys tvirtino, kad 
kol kas negavo premjero atsa
kymo į savo kreipimąsi. Jis 
prašė ministrą pirmininką Ge
diminą Vagnorių atsakyti, ka
da Baltarusija atsiskaitys su 
Lietuva už tiekiamą elektros 
energiją, ar Lietuva ir toliau 
tieks ją net ir tuo atveju, jei už 
ją nebus atsiskaityta.

kalendorius"'
Spalio 27 d.: Frumentas, Sabi

na, Ramojus, liūtė, Gedainis. 1918 
m. įkurta Lietuvos Saugumo tary
ba.

Spalio 28 d.: Šv. Simonas ir Ju
das (Tadas), apaštalai; Gaudrimas, 
Vikis. 1939 m. Lietuvos Respubli
kos kariuomenė įžengė į Vilnių.
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TU, VIEŠPATIE, ŠAUKEI, TAD 
VISKĄ TU ŽINAI!

ALGIRDAS PALIOKAS, SJ

Šią ypatingą sidabrinio jubi
liejaus dieną noriu pasidalinti 
su jumis savo pamąstymais ir 
prisiminimais.

Kada tu, Viešpatie, į kuni
gystę pašauki ir kaip šauki? 
Ar Visagalio Valdovo balsu, ar 
rankos mostu, ar visa peri
mančia minties jėga?

50 metų atgal Pasvalio baž
nyčia. Po procesijos vaikai ir 
jaunimas presbiterijoje. Vieš
patie, argi jau tuomet Tu įsi
žiūrėjai į vieną palmės šakas 
laikančių mažylių, kuris sva
joja kuo greičiau pereiti proce
sijos berniukų laipsnius, kad 
galėtų būti arti altoriaus su 
gražia gražia palerina? Besku
bėdamas augti, jis retkarčiais 
susimąsto apie tą, kuris stovi 
ant aukščiausio altoriaus laip
to.

Pagaliau jis jau ministrantų 
dešimtuke. Kodėl jis vis daž
nai įsižiūri į spindinčią monst
ranciją, į baltą ostiją jos cent
re? Ak, aišku. Iš jos žiūri. Tu. 
Ar jis Tave mato? Ne! Tai ko
dėl žiūri? Matyt jaučia iš ten 
spinduliuojančią ir jo širdį pa
siekiančią Tavo meilę.

Kas įsodino į jo sielą tą ma
žą ir nedrąsią svajonę? Kas 
augino ir kasmet stiprino di
dėjantį troškimą pasišvęsti al
toriaus tarnybai?

Tu, Viešpatie, šaukei, tad 
viską Tu žinai?!

Mokykla baigta. Egzaminai 
į Kauno kunigų seminariją 
išlaikyti. Ką dabar pasakys 
raudonoji valdžia? Vasaros vi
duryje atėjęs milicininkas išsi
veda į saugumą. Na, ten ir 
prasideda. Nuo ryto iki vakaro 
— ir kumščiai į stalą, ir graž
bylystė. Ir antrą dieną taip 
pat. Ir byla grasina, ir be eg
zaminų Politechnikos insti
tutą žada. Pagal juos, į semi
nariją tik vienas kelias: pasi
rašyk, kad padėsi mums, bent 
žodžiu pažadėk. Tik tuomet 
įstosi. Koks sunkus tas smūgis 
pirmą kartą gyvenime, jeigu 
tau tik 17 metų. Kas davė jė
gų nugalėt ir priimti atmeti
mo dalią?

Tu, Viešpatie, šaukei. Juk 
viską Tu žinai!

Svečiai kun. Algiido Palioko, SJ, kunigystės sidabrinio jubiliejaus 
šventėje Pasaulio lietuvių centre Lemonte. (Iš kairės) kun. Jonas Kuzins- 
kas, kun. Algirdo sesuo Aldona Petkevičienė ir kiti.

Nuotr. Baniutės Kronienės
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Algirdo Palioko, SJ, 25 metų kunigystės sukaktuvių pa 
Nuotr. Baniutės Kronienės

Pasaulio lietuvių centro gyventojai ir viešnios kun 
minėjime. ,

Ką daryti toliau? Aišku, būti 
arčiau bažnyčios. Zakristijono 
tarnyba tam kaip tik. Praėjo 
metai. Vėl laikas belstis į se
minarijos duris. Seminarijos 
rektorius pataria: „Šiais me
tais nestok, nes nėra nė ma
žiausios vilties, kad valdžia 
praleistų. Atkakliai bandan
čius įstoti valdžia įrašo į už
sispyrėlių sąrašą. Tuomet jau 
niekada neįstosi”. Tai ką dary
ti? „Kai atitarnausi kariuome
nėje, sugrįžk”.

Aišku, danguje jau sudaryti 
planai. Nė vieno reikalai ten 
nėra užmiršti. Dar po metų 
tremtyje gyvenantis, tuo metu 
dar tik vyskupas, Vincentas 
Sladkevičius pasako: „Baik 
aukštąjį mokslą. Žiūrėk, nepa
daryk kliūčių kunigystei. Ką 
Dievas pašaukė, tam duos ir 
galimybes pašaukimui išsipil
dyti”.

Taip, Viešpatie, Tu šaukei, 
tad viską Tu žinai!

Kauno Politechnikos institu
tas. Gal, jau vyskupo žodžiai 
ir jo pranašystė tirpo, pasi- 
miršo... Mokslas institute, 
kasdien mergaičių apsuptyje, 
juk KPI ne seminarija, savo 
aukštomis sienomis saugojan
ti klierikus nuo pasaulio ir jo 
pagundų. Techninių mokslų 
jam neužtenka. Prasideda ma
ža pradžia seminarijos mokslų 
ir religinė veikla su jaunimo 
būreliu. Kaip sekasi busima
jam inžinieriui?

Tu, Viešpatie, šaukei ir v.is-.. 
ką Tu žinai!

Jau inžinierius mokslinio ty
rimo institute. Gal mokslai, 
laipsniai suvilios, o gal pasau
lis jį pagrobs? Tikrai, tais me
tais jis buvo nugalėtas. Jį įvei
kė Kūrėjo meilė kūriniui, Jė
zaus meilė savo atpirktajam. 
Nuo šiol jis jau Jėzaus draugi
jos slaptas narys. Kodėl, Vieš
patie, jo nepririšo kūrybinis — 
tiriamasis darbas, profesija, 
ateitis?

Tu, Viešpatie, žinai, nes Tu 
juk jį šaukei!

Dveji metai inžinięrystės, 
dveji metai pirmyn lotynų kal
boje, dveji metai atsargaus 
veikimo jaunimo grupėse,'dve

Kun. Algirdo Palioko, SJ, kunigystės jubiliejaus šventėje. Iš kairės: kun. 
Sakevičius, kun. Rimas Gudelis ir kun. Algirdas Paliokas, SJ.

Nuotr. Baniutės Kronienės

ji metai įsijungimo į religinės 
literatūros gamybą. Kaip daž
nai veikla užvaldo, o neretai ir 
pavergia! Lygiai po dvejų me
tų skersai gyvenimo kelio pa
siūlymas: jei nori tapti kuni
gu, turi vykti į Vidurinę Aziją. 
Tuo tarpu tėvynėje jaučiamas 
pakilimas. Po metų vyks Ka
lantos auka. Veiklos tiek 
daug, nors persiplėšk.

Palikti tėvynę savo noru. Ar 
ilgam? Niekas nežino. Ar iš
muš kada grįžimo valanda? 
Niekas nežino. Ir nereikia. 
Svarbiausia: būti ten, kur Die
vas nori, kur vyresnieji pas
kiria. Kaip jis nesusvyravo? 
Kode} neuždelsė?

Tik Tu, o Viešpatie, žinai. 
Nes Tu juk jį šaukei.

Kustanajus žemiau Uralo, 
Kazachstano šiaurėje. Aplin
kui vien stepės. Gyventojų 
dauguma — rusai. .Jų ir tvar
ka. Ačiū, Dieve, jokios veiklos! 
Vien darbas ir studijos. Studi
jos ir darbas. Be poilsio, be at
vangos. Tik po trejų metų vėl 
Lietuvoję. Ak, kokia ji graži, 
kokia žalią, kaip žmonės sko
ningai apsirengę ir kokie gra
žūs!

Vyresnysis prašo vyskupą 
diakonato šventimų. Vysku
pas — ne! „Nenoriu jį paleisti 
vidurkely. Nes nežinau po me
tų, kur aš būsiu ir kas su ma
nimi bus. Geriau viską”. Ko
dėl taip netikėtai, dar nepri
brendęs ir ne visai pasiruošęs 
kunigystės dovaną gavai?

Tu jį, Viešpatie' šaukei, tad 
Viską Tu žinai!

Darbas, studijų tęsimas, už- 
baįginėjimąs ir iš pradžių ne
dažna kunigiška veikla. Kokia 
pjūtis didelė ir kaip darbinin
kų maža! Vis dažniau pasitai
ko bemiegės naktys, vis nauji 
veiklos horizontai atsiveria. 
Silpnėjanti sveikata ir kitos 
aplinkybės sugrąžina į tėvynę. 
Kodėl?

Tu, Viešpatie, žinai, nes Tu 
juk jį šaukei!

Kalėjimuose kenčia nauji 
‘Lietuvos didvyriai, tikinčiųjų 
teises viskuo rizikuodamas 
gina kunigų penketukas, vė
liau septynetukas, Lietuvoje 
lyg laisviau ir drąsiau. Slaptą 
kunigą į slaptą veiklą tuojau 
įsuka slapti vienuolynai. Jau
nimo irgi pamiršti negalima.

Tuo metu po savo vėliava 
kviečia stoti kun. Sigitas Tam- 
kevičiuš, Zdebskis, Svarins
kas, Kauneckas. Ką dabar da
ryti?

Dvi vėliavos! Viena: atviros 
kovos vėliava. Antra: sielova
dos, jaunimo evangelizacijos, 
religinių knygų gaminimo vė
liava. Jei stoji po pirmąja, turi 
atsisakyti het kokio inkrimi
nuojančio veikimo. Dėl to tu
rėtum baigti su spaudos dar
bais ir atsisakyti tos jėgos, 
kurią labai vertino ir mokėjo 
panaudoti savo velniškai veik
lai Leninas su daugybe į jį pa
našių. Be to, blogio imperijoje 
už grupinę veiklą buvo bau
džiama itin smarkiai. Bendra
darbių laisve rizikuoti neva
lia.

Pasirinkti padėjo kasmet sa
natorinio pastiprinimo reika
laujanti sveikata. Tuomet jau 
buvo naudojamos medikamen
tinės norimų žmonių iš ri
kiuotės išvedimo priemonės. 
Jei stoji į atvirą kovą, tada ne- 
sirk, kad nepakliūtum į jų 
rankas. Kai kun. Zdebskis pa
kliuvo, tai... teko iš ligoninės 
slapta pabėgti ir gydytis pri
vačiai.

Po pirmąja vėliava ėjusieji 
visi išgarsėjo, po antrąja — 
ne.

Bet, Viešpatie, Tu viską juk 
žinai, nes tam tu jį šaukei.

1989 m. baigėsi pogrindis. 
Tarnyba Vytauto bažnyčioje 
Kaune. Taip pat „XXI am
žius”, „Caritas”, tikyba mo
kykloje, šeimų konsultavi
mas ir visur, kur tik reikia. 
Jėzuitas juk viską privalo mo
kėti, galėti ir norėti. Tuo metu 
Lietuvoje organizacijos, kole
gijos, ligoninės, įvairiausi vei
kimai šaukėsi kunigo.

1992 m. liepos mėn. provin
cijolo skambutis: ruoškis į 
Ameriką, ir kuo greičiau. Ka
reivio klausimas: ar neturitė 
geresnio kandidato? Vado at
sakymas: nėra ir nebus.

Tėvynę palikti tenka jau

Aldona Paliokaitė-Petkevičienė (kairėje) ir Irena Kriaučeliūnienė kun. Al
girdo Palioko, SJ, 25 m. kunigystės sukaktuvių šventėje.

antrą kartą. Ir nežinai, ar grį
ši! Ar nebuvo sunku?

Tu vienas, Viešpatie, žinai, 
nes Tu juk jį šaukei.

Nuo rugpjūčio pradžios jau 
Čikagoje, tikrame vienuolyne. 
Esi jauniausias: ir įžadais, ir 
kunigyste, ir kalbų mokėjimu, 
ir patirtimi, ir visa kuo, nes 
esi iš atsilikusių kraštų. Mo
kaisi tobulai bendrauti ir vie
nuolyne, ir už vienuolyno. 
Anglų kalba nuo nulio kartu 
su lenkų bei meksikiečių jau
nimu. Tenka rimtai talkinti t. 
Vaišniui, „Margučiui” bei lie
tuvių telkiniuose Mišias laiky
ti. Dar vieni mokslo metai 
ateis ir praeis, anglų kalba į 
smegenis sueis taip, kad „par
duoti jau niekas negalės”. Tik 
staiga: STOP! Kodėl?

Tu, Viešpatie, žinai, nes Tu 
juk jį šaukei.

Lemontas kviečia ir prašo. 
Nelengva stoti prieš žmones, 
girdėjusius garsius jėzuitus ir 
nejėzuitus. O privalai! Raštve
dybos, korespondencija ir ypač 
bendravimas kitoks nei Lietu
voje. Kaip čia nepasimesti ir 
aukso vidurį surasti? Patirtis 
diktuoja: nebūk generolu.
Kažkas reziumuoja: nei kapi
tonu, nei leitenantu. Tai kuo? 
Geriausia, saugiausia ir tik
riausia: būk eiliniu.

Viešpatie, Tu viską žinai, 
nes Tu juk jį šaukei.

1993 m. rugpjūtyje jau Le
monte. Aplinkui medžiai ir 
gamta, kokia ramybė ir tyla. 
Nebent jau gulbės pieno dar 
norėk. Bet gyvenimas tai ne 
vien artumas su gamta. Prasi
deda įprastinė kunigo duona: 
pamokslai, krikštai, santuo
kos, laidotuvės ir kalnai popie
rių. Žmonėms patinka, kad 
naujasis kapelionas nenori bū
ti nei didžiuoju, nei mažuoju 
Napoleonu. Tada geriausia: jis 
moko juos, jie — jį. Vieni ki
tiems tarnauja, lygiai kaip 
pirmieji krikščionys.

Eina laikas, ir metai vieni 
po kitų prabėga. Ryšiai stiprė
ja, atsivėrimai didėja. Taip į 
kunigo sielą plaukia žmonių 
skausmai ir nelaimės, netek
čių nepaguodžiami išgyveni
mai, artėjančios mirties nuo
jautos ir kitokia žemiško gyve
nimo nelinksma įvairovė. Pro 
nieką negali praeiti, nuo nė 
vieno negali nusigręžti. Bet 
kaip visiems padėti, kaip išgy
dyti, kaip paguosti ir nuramin
ti? Reikia visus maldoje nešti 
ir pačiam nepavargti. Todėl 
susijungimo akimirka Mišiose 
vis ilgėja, ilgėja...

Kaip atrodo kasdienybė? Vi
sa diena dažniausiai veikloje, į 
vakarą tenka prie popierių 
sėstis, kolei laikrodis paliepia 
išeit galvos prieš miegą pra- 
vėsinti, pasimelsti, savuosius 
prisiminti. O kelias tolimas 
apie Pasaulio lietuvių centrą, 
jis galo neturi. Neretai kelionę 
sustabdo neseniai girdėtų šir-
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dies atsivėrimų aidai ir krau
juojančių žaizdų vaizdai. 
Žvilgsnis nuskrenda ten, už 
žvaigždžių, ligi Visatos Vieš
paties su prašymais, maldavi
mais ir pakartotinais prašy
mais. Ranka pakyla laimini
mui. Bet ilgam sustoti negali. 
Taip pat ir kiti laukia bei tiki
si savo ganytojo nematomo 
rankos prisilietimo. Ar užtek
tų širdies, jei taip po dalelę vi
siems padalintum!

Tik Tu, o Viešpatie, tai ži
nai, nes su savimi Tu taip pa
darei.

Ir štai ši diena. Didžiulio 
dėkingumo ir laimės diena. 
Žvelgiant atgal, kokie kontras
tai! Kokie pasikeitimai! Šian
dien salėje beveik 400 žmonių, 
o bažnyčioje buvo dar dau
giau. O kaip buvo tada?

Prieš 25 metus, rugsėjo 11 d. 
anksti rytą į Nemunėlio Rad
viliškio bažnyčią eina jos kle
bonas — vyskupas tremtinys 
Vincentas Sladkevičius, MIC, 
Jėzaus Draugijos provincijolas 
Jonas Danyla, SJ, pagrindinės 
seminarijos profesorius Albi
nas Dumbliauskas, SJ, ir klie
rikas. Bažnyčia tuojau užraki
nama. Tai kas, kad daugiau 
žmonių • čia negali būti. Bet 
yra Viešpats ir didysis angelų 
choras, pasiruošęs iškilmėms. 
Dangus džiaugiasi. Šiandien 
vienu kunigu bus daugiau. 
Tik gaila, niekas negirdėjo, 
kaip jie giedojo...

Įpusėjus pusryčiams, prie 
bažnyčios sustoja lengvasis 
automobilis. Vyskupas tuojau 
atpažįsta išlipančius ir sako: 
„Nesibaiminkite, čia tik man
dagus patikrinimas”. Budrios 
akys dar vakar užmatė ne vie
tinį „Žigulį” ir pranešė, kur 
reikia. Vyskupas paskubomis 
atsisveikina, palaimina ir išei
na priešais su bažnyčios rak
tu. Kai tik bažnyčios durys 
užsidaro, atsidaro klebonijos 
durys ir visas trejetas į ži
gulį”, o stalą seselė sutvarkys 
ir jokių pėdsakų neliks.

Po mėnesio primicijos Kus- 
tanajuje, paprastame name. 
Šį kartą fisharmonija groja 
seselė, gieda dalyviai, kurių 
jau tris kartus daugiau nei 
šventimuose. Taip, jei yra 
slaptumas, yra laisvė, yra 
apaštalavimas.

Tu, Viešpatie, šaukei ir pa
tarimus Tu pats davei!

Žvilgsnis į paskutinius 5 me
tus. Kiek praeity gerų žodžių, 
patarimų, užjautimo, suprati
mo! Kiek rūpestingų rankų 
pagalbai, kiek dovanų ir mal
dų! Per 5 Lemonto metus vis
ko daugiau nei per visus 20 
ankstesnių metų.

O kiek paguodos kunigiškai 
širdžiai, kai vos žėrėjusi pe
lenuose žarija pradeda lieps
noti Dievo ir artimo meilės 
laužu. Ar visų vėjų linguoja
mas augalėlis šakojasi, auga į
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Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6187 S. Archer Avė. (prie Austin) 

Tel. 773-585-7755 
Valandos pagal susitarimą

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S.

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

630-852-5353 
Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kalba lietuviškai

tikėjimo ąžuolą? Vis daugiau 
žmonių kreipiasi dvasiniais 
reikalais. Vis dažniau misijos 
ūkio administratorius ir po
pierių tvarkytojas virsta gany
toju, gali semti iš dieviškojo 
dosnumo aruodų ir dalyti, au
ginti ir puoselėti.

Nes Tu, o Viešpatie, visus, 
visus žinait

Ir ganytoją lemontiškiams 
Tu pats parinkai.



XV tarybos Cleveland, OH, sesijos prezidiumo dalis: iŠ kairės: tarybos pirm. Donatas Skučas, Lietuvos Respubli
kos ambasadorius JAV Stasys Sakalauskas, PLB pirm. Vytautas Raman tas ir Kanados LB pirm. Algirdas
Vaičiūnas.

ĮSPŪDŽIAI IŠ JAV 
LB KONFERENCIJOS „JAV 

LB 21-MAME ŠIMTMETYJE”
DONATAS SKUČAS

LB Krašto jais būti, 3. turėtų būti galima 
naudoti anglų kalbą, prirei
kus, 4. speciali komisija turė
tų rūpintis jaunimo pritrauki
mu į LB, 4. raginti narius ak
tyviau įsijungti į politinį gyve
nimą, 5. prašyti Lietuvių fon
do skirti stipendijas JAV gi- 
musiems studentams, 6. bend
radarbiauti su Lietuvos Res
publikos Seimu ir vyriausybe, 
įtraukiant ir jaunimą į tą 
veiklą, 7. gerinti ryšius tarp 
apylinkių, krašto valdybos ir 
tarybos, aiškiai nustatant tik
slus ir veiklos ribas, 8. pri
traukti į veiklą neseniai atvy
kusius, 9. sujungti visas tris 
imigracijos bangas, koordinuo
jant jų veiklą, 10. palikti at
virą lietuviškumo sąvoką, 11. 
šeštadieninėse mokyklose 
rengti mėnesines pamokas 
apie JAV LB, supažindinant 
jaunimą su šia organizacija,
12. plėtoti „sister city” sąvoką,
13. globoti našlaitynus, atski
ras mokyklas ir t.t. Lietuvoje 
ir 14. sušaukti JAV lietuvių 
kongresą, kviečiant dalyvauti 
visas lietuviškas organizaci
jas. Nors jokiu būdu negalima 
laikyti šį sąrašą užbaigtu, aiš
kiai matyti du dalykai: daly
viai labai plačiai galvojo, ir 
reikia tolimesnių išsiaiškini
mų.

Antrame posėdyje buvo nag
rinėjama, kaip pritraukti JAV 
gimusius antros, trečios ir t.t. 
kartos Amerikos lietuvius į 
JAV LB veiklą. Pasirodo, la
biausiai atstumiantys dalykai 
yra lietuvių kalbos nemokė
jimas ir po karo atvykusių lie
tuvių pažiūra bei elgesys. 
Kalbėtojai aiškiai išsakė: 1. 
nors jie silpnai ar visai nekal
ba lietuviškai, vis vien norėtų 
būti LB nariais ir dalyvauti 
veikloje, 2. JAV LB turėtų 
daugiau atsižvelgti į šių žmo
nių poreikius, 3. įjungti juos į 
politinę veiklą, 4. skatinti lie-

Kartu su JAV 
valdybos pirmininke Regina 
Narušiene, Clevelande spalio 
8-9 d. suruošėme konferenciją 
nustatyti, kokia JAV Lietuvių 
Bendruomenė turėtų būti 21- 
mo šimtmečio pirmus dvide
šimt metų. Lietuvių fondas 
parėmė šią konferenciją, pas
kirdamas lėšų padengti dalį 
išlaidų. Rengėjai nuoširdžiai 
dėkoja Lietuvių fondui už su
teiktą paramą. Trys dalykai 
skatino ruošti konferenciją: 1. 
Lietuvos nepriklausomybės 
atgavimas, nes organizacija ir 
įstatai yra dar užsilikę iš ne
priklausomybės kovų laikų, 2. 
sparčiai retėjančios po karo 
atvykusių JAV LB narių gre
tos ir 3. nenumatyta dabar at
vykstančių tautiečių banga.

Konferencijos metu paaiškė
jo, kad per porą dienų neįma
noma nustatyti, kokia JAV LB 
turėtų būti. Daugumas daly
vių pritarė, kad ši buvo tik 
pirma konferencija iš daugelio 
ateityje, kupos bus reikalin
gos atitinkamai išsiaiškinti ir 
pateikti JAV LB Tarybai siū
lomus pakeitimus. Laike šios 
konferencijos buvo daug pa
siūlymų, kartais prieštarau
jančių viena*- kitam, bet visi 
dalyviai buvo priversti pągal- 
voti apie ateitį. Vieną pasiū
lymą, kaip įtraukti apylinkių 
pirmininkus į JAV LB Tarybą, 
X Taryba jau įgaliojo išnag
rinėti. Tai tiesioginė konferen
cijos pasekmė.

Konferencija buvo surengta 
„apskrito stalo” forma. Tas 
davė progą visiems konferen
cijos dalyviams pasisakyti vi
sais klausimais. Po atidarymo 
ir dr. Vytauto Bieliausko įžan
ginės kalbos, buvo pradėta na
grinėti, kokie turėtų būti LB 
tikslai. Pareikšta: 1. reikia rū
pintis savo institucijų išlaiky
mu, 2. visi, kas tik nori būti 
nariais, turėtų turėti galimybę

Nuotr. Jono Urbono

tuvišką Jieritage” sąvoką, 5. 
plėtoti visokių programų su 
Lietuva pasikeitimus, tuo 
stiprinant lietuviško paveldo 
sąvoką, 6. suprastinti dabarti
nę JAV LB organizacinę 
struktūrą ir 7. pravesti posė
džius anglų kalba, pageidau
jant. Iš pasisakymų aiškiai bu
vo matyti, kad antros/trečios 
kartos dar nereikia nurašyti. 
Jie gali pasidaryti naudingi 
LB nariai, jeigu bus atsi
žvelgta į jų poreikius, pvz., 
anglų kalbos naudojimą ir ne
bus žiūrima į juos, kaip į ant
ros ar trečios klasės lietuvius. 
Čia reikia JAV LB labai su
simąstyti ir peržiūrėti, ar iš 
tikrųjų dabartinis kelias yra 
teisingas mūsų vaikų, vaikai
čių ir senųjų lietuvių palikuo
nių atžvilgiu.

Ketvirtame posėdyje buvo 
svarstomi santykiai su Lietu
vos valdžia ir veikla Vašing
tone. Buvo išsakytos šios min
tys: 1. genocidiniai nusikalti
mai turi būti įamžinti, 2. su
kurti bendrą JAV LB ir Lie
tuvos Švietimo ministerįjos 
komisįją, kuri rūpintųsi JAV 
lietuvių švietimu, 3. tęsti JAV 
LB Vašingtono įstaigos para
mą ir plėtojimą, 4. ieškoti poli
tinės ir finansinės paramos ne 
lietuvių tarpe, ir 5. siekti JAV
spaudos paramos dėl Lietuvos“*atvykę nežino ar nesupranta, 
įstojimo į NATO. Buvo konfe- labai prisideda prie sudarymo

svarstybų metu. Pir-Cleveland, OH, fi.mantrosios
moję eilėje iš kairės: JAV LB Krašto valdybos pirm. Regina Narušienė, Švietimo tarybos pirm. Regina Kučienė, 
Socialinių reikalų tarybos pirm. Birutė Jasaitienė ir Religinių reikalų tarybos pirm. sės. Margarita Bareikaitė.

Nuotr. Jono Urbono

rencįjos dalyvių aiškiai pasisa
kyta, kad JAV LB tęstų savo 
politinę veiklą.

Penktame posėdyje buvo na
grinėta „nauju ateivių” vaid
muo. Čia konferencija tuojau 
susidūrė su sąvoka, kad išsi
reiškimas „naujas ateivis” yra 
paniekinantis ir pažeminan
tis. Nors tas išsireiškimas ne
buvo naudojamas pažemi
nančiai, tačiau, kadangi dalis 
lietuvių jaučiasi užgauti, vi
suomenei nereikėtų jo naudo
ti. Siūloma naudoti „naujasis 
imigrantas”, „naujai atvykęs 
lietuvis”, „trečioji imigracįjos 
banga” ar panašiai. Buvo iš
reikšta visokių minčių, kurias 
galima maždaug šitaip sugru
puoti: 1. trečios bangos tikslas 
tas pats, kaip ir antros bangos 
— išlaikyti lietuvybę Ameri
koje, 2. naujos nauju atvykėlių 
apylinkės, kaip „Krantas”, 
„Versmė” ir „Gįja”, pageidauja 
iš vietinių LB apylinkių pata
rimų ir informacįjos, 3. infor
macija apie JAV gyvenimą ir 
poreikius yra svarbiausias 
naųjųjų atvykėlių pageidavi
mas, 4. pokalbiuose su naujai 
atvykusių apylinkių pirminin
kais buvo aiškiai matyti jų pa
siryžimas dalyvauti JAV LB 
gyvenime, 5. buvo ieškoma 
garantų, kad trečios bangos 
studentai galėtų gauti pasko
las mokytis JAV universite
tuose, taip, kaip gauna vieti
niai studentai, 6. buvo iš
reikštas pageidavimas būti at
stovais JAV LB taryboje, 7. 
buvo išreikšta mintis, kad 
naujai atvykę labai prisidėtų 
prie politinės veiklos, jeigu 
Lietuvos nepriklausomybė bū
tų pavojuje. Pokalbyje su nau
jai atvykusių pirmininkais ir 
jų atstovais buvo jaučiama, 
kad naujieji imigrantai nori 
įsijungti į lietuvišką gyvenimą 
JAV. Po karo atvykusių, t.y. 
antros bangos, nenoras ištiesti 
rankos naujai atvykusiems bei 
taikymas normų, kurių naujai

spragos tarp antros ir trečios 
atvykėlių bangos. Kaltinimai 
spaudoje naųjųjų atvykėlių 
dėl nedalyvavimo veikloje tik 
patvirtina jų pažiūrą, kad 
jiems nėra vietos senųjų imig
rantų organizacįjose. Po Antro 
pasaulinio karo atvykusi ant
ra banga padarytų istorinę 
klaidą, jeigu atstumtų naujai 
atvykusius. Pasikartotų nesu
sikalbėjimas, kaip buvo su 
prieš karą atvykusiais lietu
viais (pirma banga), kuriuos 
radom čia, kai atvykom. Ilgai
niui, tas atsilieptų į JAV LB 
gyvastingumą, nes naujai at
vykę dabar yra kūrimosi lai
kotarpyje, taip kaip buvo ir 
mūsų tėvai, bet jie įsikurs ir 
pasidarys rimti lietuvybės iš
laikymo darbuotojai. Kiekvie
nas JAV LB narys turėtų per
galvoti savo pažiūras į naujai 
atvykusius ir ištiesti jiems 
mūsų organizacinę ranką.

Šeštame posėdyje buvo nag
rinėjama komunikacįjos reikš
mė 21-mame šimtmetyje. Pag
rindinės išsakytos mintys bu
vo: 1. reikia platinti spaudą 
lietuvių ir ne lietuvių tarpe, 2. 
daugiau informuoti JAV lietu
vius apie kultūrinę veiklą Lie
tuvoje ir Lietuvos lietuvius 
apie kultūrinę veiklą JAV, 3. 
reikia daugiau ir įdomesnių 
straipsnių JBridges” žurnale,
4. reikia naudotis interneto 
galimybėmis, 5. lietuviškos ra
dijo valandėlės yra svarbi ir 
liks svarbi komunikacijos 
priemonė vietinėse apylinkė
se ir 6. juo stipresnė žinia
sklaida, tuo stipresnė išeivįja.

Septintame ir paskutiniame 
posėdyje buvo svarstoma JAV 
LB organizacinė struktūra. 
Buvo pasakyta: 1. JAV LB tu
ri turėti aiškiai išsakytą tikslų 
sąrašą (mission statement), 2. 
palaikyti ryšį su apylinkės na
riais per aplinkraštį lietuvių 
ir anglų kalba, 3. reikia su
prastinti struktūrą taip, kad 
kiekvienas rinkėjas jaustųsi 
atstovaujamas taryboje, 4. ne-

(N ūkei ta į 5 psl.)

Danutė Bindokienė

Gal trečias sykis 
nemeluos?

Praėjusį penktadienį susita
rimo pasirašymu pagaliau už
sibaigė įtempti pasitarimai 
tarp palestiniečių vado Yasser 
Arafat ir Izraelio ministro pir
mininko Beųjamin Netanya
hu. Nežinia, kiek apčiuopia
mos naudos susitarimas atneš 
arabams ir žydams, ar jo lai
kysis pasirašiusieji, tačiau 
JAV prez. Bill Clinton, kuris 
įdėjo daug pastangų, energi
jos ir laiko, kad po 19 mėnesių 
pertraukos palestiniečiai ir 
žydai vėl susėstų prie derybų 
stalo ir sutartis pasirašyta, be 
abejo, tai graži plunksna prie 
kepurės. Ir ne tik prezidentui, 
bet ir demokratų partijai, su 
nerimu žengiančiai į netoli
mus rinkimus. Izraelio ir ara
bų susitarimas, pasiektas de
mokratų partijos prezidento 
pastangomis, galbūt padės 
vienam kitam demokratų kan
didatui nugalėti oponentą res
publikoną.

Vis tik į penktadienio su
tartį neverta dėti daug vilčių, 
nes tai jau trečias kartas, kai 
parašais iškilmingai patvirti
nami pažadai, bet jų nesilaiko 
nei žydai, nei palestiniečiai. 
Mažai galimybių, kad laikysis 
ir šį kartą, juo labiau, kad ir 
Netanyahu, ir Arafat, dar pa
rašų rašalui nenudžiūvus, jau 
susilaukė opozicijos iš savo 
tautiečių.

1995 m. buvo pasirašytas 
laikinas susitarimas, kurio 
pagrindinis tikslas (kaip ant
rojo, ir trečiojo) — neuž
trenkti durų tolimesniems su
sitikimams tarp arabų ir žydų 
vadų, atsargiai svarstant ir 
bandant rasti sprendimus į 
neišsprendžiamas problemas. 
Antrą kartą panašus susitari
mas pasirašytas 1997 m. (Heb- 
ron Accord), bet ir jame su
rašyti geri norai liko tik po
pieriuje.

Šį kartą posėdžiauta Mary- 
land valstijos vietovėje, kurios 
vardą retas net amerikietis 
yra girdėjęs. Nore susitarimas 
yra per daug nei vienos pusės 
neįpareigojantis, tačiau prieš 
jį jau pasigirdo protestų — 
taip pat iš abiejų pusių, tad 
vargiai taika (ar paliaubos) il
gai išsilaikys, juo labiau, kad 
ir pasitarimų Wye River Plan- 
tation, MD, metu Beersheba 
vietovėje Izraelyje, palestinie
čių teroristų paleistos dvi gra
natos sužeidė 64 žmones. 
Tam tikriems žydų ir arabų 
sluoksniams taika yra ne
priimtina: nepaisant, kas ir 
kada pasirašo paliaubų sutar
tis, teroristinių pažiūrų gy
ventojai abiejose „nubrėžtos 
linįjos” pusėse, jas ignoruoja.

Netanyahu pasižadėjo dvy
likos savaičių bėgyje atiduoti 
arabams dar 13.1 proc. oku
puotos West Bank teritorįjos, 
paleisti 750 palestiniečių poli
tinių kalinių, leisti Arafat 
Gaza ruože atidaryti oro uostą 
ir sukurti pramonės zoną, 
nekliudyti palestiniečių kelio
nių tarp Gaza ir West Bank.

Arafat prižadėjo kiečiau 
kontroliuoti teroristus, suma
žinti savo kariuomenės skai
čių, išbraukti iš PLO chartijos 
paragrafą, reikalaujantį su
naikinti Izraelio valstybę...

Visa tai jau buvo (galbūt net 
tais pačiais žodžiais) įrašyta 
ir ankstesniuose susitari
muose. Daug daugiau rūpes
čio kelia tai, ko neįrašyta, bet 
vis tik yra nemažiau reikš
minga. Tie nepaminėti punk
tai ir yra labai opūs. Pvz., 
kaip su Jeruzale, dėl kurios 
nuolat kyla konfliktai? Ar pa
lestiniečiams ateityje bus grą
žinta daugiau jų žemių? Ar 
bus svarstomas palestiniečių 
valstybės sienų nustatymas ir 
apskritai valstybės įteisini
mas?

Pagal 1993 m. Oslo taikos 
sutartį šiuos klausimus rei
kia išspręsti iki 1999 m. ge
gužės 4 d. Žinoma, jeigu jie 
būtų svarstyti šiose derybose, 
ne tik per devynias, bet ir per 
99 dienas susitarimo nebūtų 
pasiekta, net ir su Jordano 
karaliaus Ilussein pagalba 
(nors jo sveikatos stovis labai 
kritiškas, karalius Hussein 
vis tik atskrido į pasitarimus 
ir, manoma, daug prisidėjo 
prie jų sėkmingo baigimo). 
Kadangi JAV prezidentui bu
vo svarbus bet koks laimė
jimas, visi opiausi klausimai 
palikti „rytojui”.

Lietuvos Respublikos prez. 
Valdas Adamkus, turėjęs pa
simatyti su JAV prezidentu 
savo vizito Vašingtone metu, 
dėl įtemptų Netanyahu-Arafat 
derybų ir prez. Clinton pas
tangų tuos peštukus kaip nors 
išlaikyti prie pasitarimų sta
lo, vos nebuvo „paliktas už 
durų”. Vis tik trumpas susi
tikimas įvyko ir, iš mūsų 
taško žiūrint, tai buvo labai 
teigiamas žingsnis, atnešęs 
Lietuvos prezidentui pozity
vios reklamos. Šiaip ar taip, 
Valdas Adamkus buvo vienin
telis Baltijos valstybių prezi
dentas, atskirai priimtas Bal
tuosiuose rūmuose. O dėl 
žydų ir palestiniečių derybų 
ir sutarties, norime tikėti, kad 
trečias kartas nemeluos — 
pagaliau bus pasiektos pasto
vesnės paliaubos.

NEIŠGYVENTŲ DIENŲ 
NAŠTA

.JURGIS JANKUS 

ROMANAS

Nr.52 (Tęsinys)

„Gal iš vaiko niekada ir nebuvau išėjęs. Kai 
čia įsigijęs chemijos daktaratą ir gerai įsikūręs stam
bioje vaistų gamykloje, vakarais pradėjau mokytis ta
pybos meno, draugai (iš tikrųjų tik geresni pažįstami) 
ėmė stebėtis, kad per jaunas vaikėju: tokią vietą tu
rinčiam kam man toji tapyba. Ne tik stebėtis, bet už 
akių net pasišaipyti. Kai kurie ir papeikia, kad atosto
gas ištaškau kląjodamas po kalnus. Jie išmano geriau. 
Jie skrenda į Havajus, į Arubą ir dar kažin kur, o man 
gera ir čia. Turbūt, kad esu kaimietis ir tolių tuštuma 
netraukia, kol čia pat dar tiek nematyta. Gal kada. 
Kai čia nieko nauja neberasiu, gal patrauks ir tolu
mos.

Bet va, kodėl ir čia nebe tas? Kodėl staiga pasiil
gau Aldonos”. Kiek metų važinėjau, laipiojau, dairiau
si ir niekada nieko nepasiilgau. Mačiau sau vienas ir 
to užteko. Vakarykščia sugadino? Kaip neįmanoma 
save patį pažinti. Dingteli, ar tik nepradeda ją įsi
mylėti, bet vėl stumiu mintį į šalį. Sykį mylėjau ir 
keistoka mano prigimtis nenori nuo tos meilės skirtis. 
Jeigu tokia prigimtis buvo įdėta ir Živilei, būtumėm 
gal ir labai laimingi buvę. Tada buvom. Buvom kaip

vienas ir planavom kaip vienas, bet atėjo ir perskyrė. 
Atskyrė žmogų nuo žmogaus, žmogų nuo profesijos. 
Kaip grūdus varpoje. Atskyrė, tik dar nespėjo sumalti. 
Daug sumalė, bet ne visus. Vienus malė fiziškai, kitus 
dvasiškai, o kas liko išbarstė. Ji Sibire ar kažin kur, o 
aš čia. Bet kas žino ar net Sibire. Teiravaus, ieškojau, 
bet jokia žinelė neatsišaukė ir neatsišaukia. Kitų 
atsišaukė mano ne. Greičiausiai iš karto ji pataikė į 
girnas. Kažin kada įsispraudė galvon toks vaizdas: 
šalia geležinkelio išmesta, pamėlusi, susirietusi į ka
muoliuką ir tas vaizdas metų metais nenyksta iš gal
vos, lyg kokia fasilįja pavirtusi vizija. Galva nenori to
kio vaizdo priimti. Kai paėmėm buvo sveika, stipri, bet 
niekada negali žinoti, ką svetimos rankos gali net per 
kelias dienas padaryti. Jose net ir ugnį skeliąs titna
gas po plieno ratais gali vėjo pustomomis dulkėmis pa
virsti.

Ir vis tiek iš tų dulkių Živilė vėl sugrįžta. Per tuos 
metus buvo nutolusi, bet dabar vėl čia pat. Ir ne taip 
sau, bet per Aldoną. Kai aną dieną užeigoje pamačiau, 
ji iš karto dvelktelėjo Živile. Ar Živilė per ją. Ir neži
nau kodėl. Jos nė kiek nepanašios į vieną kitą, bet 
kažin kas, iš kažin kur iš vidaus ji mena aną, ir va 
imu ir pasiilgstu. Jaučiu, kad ir kalnai sužiburiuotų 
kitom spalvom, jeigu ji čia kartu sėdėtų. Net pagalvo
ju, kad su ja ir gyventi galėčiau. Nežinau, ar ji visam 
uždengtų Živilę, bet po tiek metų ji pirma moteris, 
apie kurią pagalvoju, kad galėčiau kartu gyventi, nore 
ji ir ne Živilė.

O meška vis tiek sugrįžo. Stovi ant įdubos krašto, 
žiūri į tą pusę ir uodžia. Girdėjau, kad meškos prastai

mato, bet gerai užuodžia. Lyg tyčia vėjelis į aną pusę 
traukia, tai bepigu jai užuosti. Matyti, šioje pusėje tik
rai turi kokių reikalų. Aš tai vargu ar leisčiaus į aną 
pusę, vargu ar įveikčiau tuos stačius skardžius, bet ką 
tu, žmogau, žinai apie čia gimusią ir augusią mešką. 
Pakilau ir nuėjau.

Tą vakarą viešbutyje parašiau laišką Brigitai. Pa
rašiau kaip buvo. Kaip netikėtai užtikau Joną, apra
šiau kaip įsikūręs, kad tebėra vienas. Nutylėjau jo pa
siilgimą. Anuose laiškuose, kuriuos ji turėjo gauti, jis 
pats tikrai parašė daugiau negu būčiau galėjęs para
šyti. Parašiau ir ką aš veikiu ir ko po tuos kalnus tran
kausi. Įrašiau Jono adresą, pridėjau ir savo. Kitą rytą 
ten pat ir į dėžutę įmečiau. Įmetęs net nusišypsojau. Ir 
išvažiavęs į kalnus tarpais negalėjau nesišypsoti. Juk 
išsitrenkiau savaitę kitą pasišnekučiuoti su kalnuose 
pabirusiom rudens grožybėm, o nei iš šio nei iš to ta
pau įsuktas rankioti ir krūvon suvesdinėti po pasaulį 
kažin kieno išbarstytus žmones. Nedaug. Pradžiai tik 
du. Tik Joną ir Brigitutę. Abu mokėsi ir rengėsi vie
naip ar kitaip manytis savam krašte. Ką nore planavo, 
net svajojo, o vieną kažin kas kaip sviedinuką nusvie
dė į Australįją, o kitą čia prie velnio botagu nusklemb
to kalno. Kur dingo visa tai, apie ką buvo galvota, kas 
buvo vaizduotasi. Ir niekam dėl to sąžinė negraužia. Ir 
apskritai, ar sąžinė kur yra, ar ji tik kokio gudragalvio 
sukurtas paukštis, uždarytas į knygų puslapius. Tad 
kaip žmogus nesišypsosi. Dabar tik tuodu, bet negali 
tvirtinti, ar Aldona nesusigalvos prašyti, kad suras
čiau jai kažin kokį Kazį, apie kurį beveik susigraudi
nusi pašnekėjo. O kas man begalėtų surasti Živilę. Ar

ji bepripildytų mano dienas. Gal akimis vos susilietę 
kiekvienas vėl nueitumėm savais keliais, kaip ėjome 
ligi šiolei kitų varomi. Bet ir vėl, ar tie ligi šiol eiti ke
liai buvo, ar pagaliau ir tebėra, mūsų. Ne ji rinkosi 
kelįą į sibirus ar kalėjimus, o aš? Aš, turiu prisipa
žinti, rinkaus, bet tik todėl, kad man neparinktų tie 
patys ir to paties, kurį parinko Živilei. Paskum vis 
tiek rinko ir man. Tiesa, to parinkėjo vardas gana 
blankus, išskydęs tarp daugybės. Gal todėl, kad čia de
mokratija. Kas nore, kur nore ką daro, o tu tik pasi
junti kur nore įsuktas. Lyg savo ir vėl lyg ne savo va
lia. Juk galėjau neįsimaišyti Vokietijoje į stovyklosna 
besiburiančius pabėgėlius, galėjau ir iš Vokietijos ne
vykti. Galėjau, galėjau, galėjau. Galėjau ir iš Lietuvos 
nebėgti, bet kažin kodėl bėgau. Kai dabar galvoju, vi
sur ėjau ne visiškai savo valia. Kažin kas stūmė kaip 
nuo kalno paritintą akmenį, ir nė į galvą neatėjo 
priešintis, tik dabar kažin kas susisuko. Žiūriu į atsi
randantį ir vėl išnykstantį tą anapus slėnio iš kalnų 
virtinės pakilusį kalną. Pasidairysiu nuo jo, o paskum. 
Kažin koks kipšiukas knitina (taip mama būtų pasa
kiusi) pas Aldoną su Jonu tyčia nebegrįžti, į namus 
sukti tais pačiais keliais, kaip išvažiuodamas buvau 
apmetęs. Juodu į mano dienas įšoko, lyg kieno tyčia 
įmesti. Ir Aldoną. Kas ją įmetė? Ar ištraukti iš apdilu
sios užmaršties Živilę? Iš tikrųjų Živilės niekada nebu
vau užmiršęs, bet jos buvimas buvo taip apdilęs, kad 
ją prisimindavau lygiai taip pat, kaip ir kitus kažin 
kur kataklizmo vėjų nunešiotus gerus pažįstamus, 
bendradarbius ir draugus.

(Bus daugiau)
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S K E L B

T. MATULIONIO
BEATIFIKACIJOS BYLA

Rugsėjo 2 d. Kaišiadorių 
vyskupijos kurijoje rinkosi 
naujai Kaišiadorių vyskupo J. 
Matulaičio paskirti šios bylos 
nariai: teisėjas, Bažnyčios tei
sės licenciatas kun. Robertas 
Rumšas, teisingumo gynėjas 
kun. Juozapas Kaminskas, no
taras kun. Vytautas Suda- 
vičius, taip pat šios bylos pos- 
tulatorius vyskupas Jonas Bo
ruta, SJ. Gegužės mėnesį ar- 
kiv. Teofiliaus Matulionio bea
tifikacijos bylos dokumentai 
buvo pristatyti į Romą Šven
tųjų skelbimo kongregacijai, 
kuri rekomendavo šią bylą pa
pildyti kai kuriais archyvi
niais dokumentais, paremtais 
istorikų ekspertų išvadomis 
bei papildomais liudininkų pa
liudijimais. Kiekvieno mėne
sio 20 d. Kaišiadorių katedroje 
meldžiamasi už arkivyskupą 
Teofilių Matulionį, jo beatifi
kaciją.
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LIETUVIŠKOS 
PAVARDĖS —

DVIDEŠIMTOJO
AMŽIAUS

MARTIROLOGUI

Atsiliepdama į popiežiaus 
Jono Pauliaus II raginimą su
daryti Dvidešimtojo amžiaus 
martirologą, Kauno arkivys
kupijos kurija parengė sąrašą 
asmenų, siūlomų įtraukti į šį 
sąrašą.

Martirologas — tai katalikų 
Bažnyčios knyga, kurioje ap
rašomos krikščionių kankinių 
istorijos. Kviesdamas sudaryti 
Dvidešimtojo amžiaus marti
rologiją, šventasis Tėvas sie
kia, kad nebūtų pamirštas 
mūsų amžiaus tikėjimo liudi
jimas, kad jis stiprintų tre
čiojo tūkstantmečio krikščio
nis. Centrinis 2000 metų jubi
liejaus komitetas įsteigė komi
siją „Naujieji kankiniai”, ku
ri renka informaciją apie šia
me amžiuje už tikėjimą žuvu
sius krikščionis. Dedamos 
pastangos, kad pasauliui tap
tų žinomi ir mūsų tautos „ty
liųjų” kankinių vardai.

Kauno arkivyskupijos suda
rytame sąraše tarp kitų yra ir 
Elenos Spirgevičiūtės pa
vardė. 1944 metų sausio ket
virtosios naktį Kaune, Tvir
tovės alėjoje 91 name keturi 
apgirtę banditai, vadinti so
vietiniais „partizanais”, nu
žudė Eleną Spirgevičiūtę už 
tikėjimu motyvuotą mergaitės 
garbės ir orumo gynimą. Buvo

nužudyta ir jos teta Stasė Žu
kaitė, bandžiusi gelbėti gimi
naitę. Baigusi Kauno „Sau
lės' gimnaziją, E. Spirgevičiū- 
tė, svajojusi apie vaikų gydy
tojos darbą, buvo įstojusi į Vy
tauto Didžiojo universiteto 
Medicinos fakultetą.

Šeštadienį, spalio 17 dieną, 
Kauno arkivyskupas Sigitas 
Tamkevičius pašventino pa
minklą Elenai Spirgevičiūtei 
ir Stasei Žukaitei, iškilusį 
Kaune, prie Taikos prospekto 
ir Studentų gatvės sankryžos. 
Aplankytas jų kapas Eigulių 
kapinėse, Šv. Antano bažny
čioje aukotos Mišios. Kauno 
kunigų seminarijos salėje vy
ko konferencija, skirta E. 
Spirgevičiūtės gyvenimo, tik
rųjų vertybių apmąstymui. 
Skaitytos ištraukos iš mergi
nos dienoraščio, veikė fotogra
fijų ir dokumentų paroda.

E. Spirgevičiūtės pagerbi
mą organizavo Kauno arki
vyskupijos kurija ir Kauno 
miesto savivaldybė. (ELTA).

POSĖDŽIAVO KRYŽIŲ 
KALNO PRIEŽIŪROS 

KOMITETAS
Rugsėjo 2 d. Šiaulių miesto 

savivaldybėje posėdžiavo Kry
žių kalno priežiūros komite
tas, kuriam pirmininkauja 
Šiaulių vyskupas Eugenijus 
Bartulis. Iš dviejų Kryžių kal
no teritorijos (200 ha) planavi
mo konkurse dalyvavusių pro
jektavimo grupių (VJ „Šiaulių 
UAB „Šiaulių komprojektas”) 
pasirinktas „Šiaulių kompro
jektas”. Pirmasis planavimo 
etapas, kuris turėtų baigtis 
1999 m. balandžio mėnesį, 
kainuos apie 30 tūkst. litų. 
Per šį laiką bus parengta to
pografinė Kryžių kalno aplin
kos medžiaga, surinkta isto
rinė medžiaga ir pristatyti 
projektiniai pasiūlymai.

Kryžių kalno priežiūros ko
mitetas pritarė minčiai, kad 

rie visų didžiųjų įvažiavimo į 
iaulius kelių turėtų būti 

schema, nurodanti, kaip pa
siekti Kryžių kalną. Tam pri
tarė Vilniaus kelių policijos 
departamentas ir kelių prie
žiūros institucijos. Šiemet 
Šiaulių turizmo informacijos 
centras rengiasi pateikti duo
menis, kiek Lietuvos ir užsie
nio turistų šiais metais aplan
kė Kryžių kalną.
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PAMINĖTAS 
KUN. A. MILUKAS

Šiais metais Šeštokų gyven
tojai paminėjo savo kraštiečio,

VI. Putvinskio-Pūtvio klubo nariai, Kauno apskrities Vytauto Didžiojo šaulių rinktinės Viduklės kuopos vadas 
S. Kalniūnas ir septyni jo vaikai prie VI. Putvinskio-Pūtvio kapo. Jono Ivaškevičiaus nuotr.

ARTĖJANT VL. PUTVINSKIO- 
PUTVIO 125-OSIOMS GIMIMO 

METINĖMS
Artėjant žymaus mūsų val

stybės visuomenės veikėjo, 
Šaulių sąjungos įkūrėjo, ideo
logo, pirmojo vado, viršininko, 
Centro valdybos pirmininko ir 
Sąjungos garbės pirmininko 
VI. Putvinskio-Pūtvio 125-osioms 
gimimo metinėms, VI. Put
vinskio-Pūtvio klubo nariai

žymaus lietuvybės skleidėjo 
užsienyje, lietuviškos spaudos 
platintojo kunigo Antano Mi
luko 55-ąsias mirties metines. 
Jo rūpesčiu pas Amerikos lie
tuvius kelią rado beveik visi 
svarbiausieji lietuvių grožinės 
literatūros kūriniai: Donelai
čio raštai, D. Poškos poezija, 
Antano Baranausko „Anykš
čių šilelis”, Šatrijos Raganos 
„Viktutė”, V. Pietario .Algi
mantas”, A. Tatarės „Pamoks
lai” ir daugelis kitų. Šeštokų 
parapijai susikurti įtakos tu
rėjo ir geležinkelio nutiesi
mas. Neseniai taip pat pami
nėtos Šeštokų geležinkelio ad
ministracijos 100-osios meti
nės. Taigi Šeštokų klubas, no
rėdamas pažymėti šias ypatin
gas sukaktis, įsteigė prizus ir 
vadovavo kelis mėnesius tru
kusiam konkursui „Ką žinai 
apie Šeštokus ir šeštokiečius?” 
Konkurse dalyvavę Šeštokų 
vidurinės mokyklos mokslei
viai atsakinėjo į VDU Eduko
logijos katedros vedėjo habil. 
dr. prof. Juozo Vytauto Uzdi- 
los pateiktus klausimus, susi
jusius su parapija ir jos istori
ja. VDU profesorius ta proga 
skaitė pranešimą „Kunigo An
tano Miluko nuopelnai lietu
vybei ir dabartis”.
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Paminklo lietuvių tautos kankinėms Elenai Spirgevičiūtei ir Stasei 
Žukaitei detalė. Nuotr. Eltos

rugsėjo 19 dieną surengė iš
vyką į Kelmę VI. Putvinskio- 
Pūtvio kapo aplankyti ir iš
vyko į Šilo-Pavėžupį su ten va
sarą gyvenančiu ir atgautoje 
senelio žemėje ūkininkaujan
čiu Rimantu Pūtviu susitikti.

Kelmėn atvykusių klubo na
rių prie VI. Putvinskio-Pūtvio 
kapo jau laukė Kauno apskri
ties Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinės Viduklės kuopos va
das S. Kalniūnas ir jo septyni 
vaikai. Greitai buvo aptvarky
tas kapas: surinkti nukritę la
pai, pašluota, padėtos gėlės. 
Klubo tarybos narys L. Trum
putis trumpai papasakojo VI. 
Putvinskio-Pūtvio biografiją ir 
jo nuopelnus mūsų valstybei 
ir Šaulių sąjungai. Šių eilučių 
autorius ir VI. Putvinskio-Pūt
vio klubo prezidentas prisyni- 
nė 1989 metų rugsėjo 20 die
ną. Tuomet 18 LSS atkūrimo 
iniciatyvinės grupės narių, 
čia, prie VI. Putvinskio kapo 
davė priesaiką atkurti Šaulių 
sąjungą, kovoti už Lietuvos iš
sivadavimą iš sovietinės oku
pacijos, tęsti Šauliškumo idė
jas ir visas jėgas skirti mūsų 
valstybę stiprinti ir ginti. Po 
šios priesaikos su vėliavomis 
Kelmės gatvėmis grupė nužy
giavo iki buvusių VI. Putvins
kio-Pūtvio vardo šaulių namų 
(tuomet Kelmės rajono vyk
domasis komitetas) ir pareika
lavo tuos namus grąžinti atsi
kuriančiai Šaulių sąjungai. 
Daug sėkmės buvo palinkėta 
jauniesiems šauliukams, tę
siant VI. Putvinskio-Pūtvio 
pradėtą darbą. Tikimasi, kad 
jie tapo mūsų valstybės sąmo
ningais piliečiais ir neprie

kaištingais jos Nepriklauso
mybės gynėjais.

Atvykę į Šilo-Pavėžupį, VI. 
Putvinskio-Pūtvio anūką Ri
mantą suradome besidarbuo
jantį prie avilių. Jis labai ap
sidžiaugė nelauktais svečiais 
ir aprodė išlikusį dvaro svirno 
pastatą, savo ūkį, papasakojo 
apie senutį VI. Putvinskį-Pūt- 
vį, tuomet dvare buvusią liau
dies mokyklą, vykusius rengi
nius, besilankančius valstybės 
ir visuomenės veikėjus, netoli 
esančius žuvivaisos tvenki
nius, kurie buvo iškasti ir 
naudojami, remiantis VI. Put
vinskio projektais ir t.t. Labai 
gaila, kad paties dvaro pagrin
diniai pastatai neišliko iki šių 
dienų ir netikėtai sudegė 1983 
metais, nes tuomet ten galima 
būtų įsteigti VI. Putvinskio- 
Pūtvio ir Šaulių sąjungos mu
ziejų. Atsisveikindami svečiai 
prie išlikusio svirno pastato 
nusifotografavo su Rimantu 
Pūtviu, kuris tuo pačiu metu 
būvo pakviestas dalyvauti iš
kilmingame Šaulių sąjungos 
vadovybės organizuojamame 
iškilmingame minėjime, skir
tame VI. Putvinskio-Pūtvio 
125-osioms gimimo metinėms 
paminėti. Palikdami šį nedi
delį Žemaitijos kaimelį, kuria
me iki šiol sklando VI. Put
vinskio-Pūtvio šeimos narių ir 
netoliese esančiuose miškuose 
kovojusių Lietuvos partizanų 
dvasia, aplankėme vietos ka
pinaites, kuriose stovi Šaulių 
sąjungos įkūrėjo tėvo Rapolo 
Putvinskio koplytėlė ir pa
minklas sunkioje tremtyje įni
rusiems ir sovietiniuose kalė
jimuose nužudytiems VI. Put
vinskio-Pūtvio šeimos na
riams: žmonai Emilijai Put- 
vinskienei-Grūzdytei, sūnums 
Stasiui ir Vytautui bei jų 
šeimų nariams.

S. Ignatavičius

• Mindaugai. Rugsėjo 5 d. 
Vilkaviškio vyskupas J. Že
maitis, MIC, čia suteikė Su
tvirtinimo sakramentą 70 jau
nuolių. Iš Mindaugų parapi
jos, Naujienos kaimo, yra kilęs 
kunigas Juozas Zdebskis. Vys
kupas paragino parapijiečius 
imtis tvarkyti šios šviesios as
menybės tėviškę.

BALTIJA EXPRESS CO LTD
PREZ. VIDMANTAS RAPŠYS

KALĖDINIAI SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

SU PRISTATYMU Į NAMUS BE MUITO
NEMAŽAS IR VERTINGAS AMERIKIETIŠKO MAISTO SIUNTINYS TIK $47.00 

VISA TAI PER BALTIJA EXPRESS - VIENINTELĘ KOMPANIJĄ LAIKU PRISTATANČIĄ
ŠVENTINIUS SIUNTINIUS

KALĖDINIAI SIUNTINIAI TURI BŪTI PRISTATYTI IKI LAPKRIČIO 10 D. 
ATVEŽKITE ARBA ATSIŲSKITE UPS 
S.HARLEM AVĖ .BRIDGEVIEVV ,IL 60455 
1 -800-SPARNAI / 1 -800-772-7624

72 69 
TEL: 
1554 

TEL:

ELEKTROS
(VEDIMAI - PATAISYMAI

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313

KLAUDIJUS PUMPUTIS

GREIT PARDUODA

RE/MAX

AUTOMOBILIO. 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

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

RIMAS L. STANKŲ S
> Greitas ir sąžiningas patarnavimas
> Nuosavybių įkainavimas veltui
« Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida

TAISOME
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS,

ORO VĖSINTUVUS.
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624

Priimu vyr. amžiaus žmogų 
gyventi prie šeimos. Turiu 
rekomendacijas. Tel. 708-387- 
9058. Skambinti po 6 vai. va
karo. Galima palikti žinutę.

Gage Pk. apylinkėje išnuo- 
mojamas 2 mieg. butas. 
Savininkas apmoka elektrą ir 
dujas.
Tel. 773-776-3949.

ALANTA FINANCIAL CORP. 
3240 N. PULASKI RD. 

CHICAGO, IL 
Ieškote automobilio?

• padėsime pigiai nusipirkti iš 
varžytinių;

• maži mėnesiniai mokesčiai, 
norint pirkt išsimokėjimui;

• nėra kredito istorijos? Ne pro
blema!

• automobilių draudimas geriau
siomis sąlygomis.

Kreiptis:
Arūnas, tel. 773-205-7702.

TRANSPAK Siuntiniai į Lietuvą. 
Pinigai per 2-5 dienas (statė licensed).
Knygos siunčiamos su didele nuolaida. 
Kalėdiniai maisto siuntiniai: $98, $45.

Mūsų įstaiga yra laikraščio „Draugas” pastate.
TRANSPAK, 4545 West 63rd Street, Chicago, IL. 

Tel. (773) 838-1050.

KIEKVIENA DIENA PILNA NAUJIENŲ.
VISA TAI RASITE DIENRAŠTYJE

DRA UGAS

LIETUVOS PARTIZANŲ GLOBOS FONUI 
AUKOJO:

$200 Lietuvos Dukterų draugija; Povilas, Nijolė Stel
mokai; Stasys Trepenskis; S. J. Paciuliai.

$100 Dr. Leono Kriaučeliūno Fondas per Ireną Kriau- 
čeliūnienę; Jean, Regina Skopai; Antanina, Antanas 
Spakauskai; Teodoras Mitkus.

$50 J. B. Kasperavičiai; Birutė Bagdanskis; Juozas 
Lesčinskas; John C. Ambrizas.

$40 Sofija Galdikas.
$30 A. Juodvalkis; Sofija Plenienė; Indreika-Biskis; 

Alfonsas, Jolanda Kereliai; D. L. Slėniai.
$25 Vilią M. Tarvydas; Lucia Tarvydas; Jurgis Matu

sevičius; Jonas Virpša; Vytautas Musonis.
$20 Karolis Milkovaitis; K. Markauskienė; Justinas 

Šidlauskas; J. Grigola; Jonas Kavaliūnas; J. Marytė Viz
girda; Cicilija Makaras; J. Tamulaitienė; Jer. Gaižutis; P. 
Narutis.

$15 Mėta Gabalienė.
$10 M. Graužinienė; M. Alex B. Blinstrubai; F. Lu- 

kauskas; J. Spurgis; Žilioniai; A. Hoffmanas; Juozapa- 
vičiai.

$5 Iz. Matkaitytė, B. Mikalskienė.
Lietuvos Partizanų globos fondo valdyba ir 

sušelpti partizanai nuoširdžiausiai dėkoja aukotojams. 
Aukos nurašomos nuo federalinių mokesčių. Aukas 
siųsti: L.P.G. Fund, 2711-15 W. 71 St., Chicago, IL 
60629.

CARMEN DRIVE ,ELK OROVE VILLAGE ,IL 60007 
1-800-AMBER XP Z 1-800-262-3797
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AR KEISTI LIETUVIAI PASIKEIS?

Aleksas Vitkus laiške 
„Draugui” rugsėjo 25 d. iškėlė 
nemažai nemalonių dėsnių 
dabartiniame lietuvių gyveni
me. Noriu jam perduoti nuo
širdų ačiū? Jau seniai laikas 
lietuviams, ypač po nepriklau
somybės, kritiškai įvertinti 
save, savo tautą ir jos istoriją. 
Tik viena mintim nesutikau 
su A. Vitkum. Keista lietuvių 
elgsena nėra apribota vien XX 
amžiaus pabaigoj. Ji pasižymi 
lietuvių charakteryje jau 
šimtmečiais.

Visų pirma, mes patys ne
pripažįstame ir kraipome savo 
istoriją. Kuri kita tauta nepri
pažįsta savo karalių (juos va- 
dipa kunigaikščiais), atsisako 
savo proistorės (senojo prieš- 
krikščionybės senovės tikėji
mo, tautosakos, tradicijų), bijo 
iškelti istorinius klausimus, 
kurie nepatinka kitiems (kai
myninėms tautoms, Izraeliui, 
Katalikų Bažnyčiai), arba ne
patinka ir saviems (Vytauto 
elgesys su žemaičiais, Jogai
los lietuviškumo faktas, lietu
vių nesugebėjimas protingai 
valdytis prieš ir po unijos su 
Lenkija)?

Gal šie žodžiai kai kam su
kels pykčio, bet jau laikas pa
dėti emocijas šalin ir pradėti 
nuosekliai, be karščio, baimės 
ar gėdos, susipažinti su lietu
vių išcenzūruota, ignoruoja
ma ir gerokai „ištaisyta” isto
rija. Jeigu norime patys save 
suprasti, turime žiūrėti į visą 
savo istoriją, ne tik jos „gar
bingas” dalis. Tautos istorija 
nėra tik žmonės, įvykiai ir da
tos. Ji yra rekordas mūsų tė
vų, senelių ir protėvių patir
ties, elgesio ir galvosenos. Ki
taip sakant, istorija yra liudi
ninkas kultūrinės psichologi
jos ir vertybių, kurias vaikai 
asmeniškai paveldi iš tėvų, iš 
vienos kartos į kitą. Psicholo
giškai savo charakteriu galbūt 
daug kuo nesiskiriame nuo 
savo protėvių,* kurie gyveno 
prieš pusę tūkstančio metų. 
Istorija yra langas, pro kurį 
galima matyti tą kultūrą, ku
rią bočiai sukūrė, ir kuri yra 
kuriama dabartinės genties. 
Ji padeda mums geriau su
prasti tos kultūros paveldė
tojus — pačius save.

Antra, lietuviai pripratę įsi
vaizduoti, kaip nuskriaustuo
sius, stipruolių išnaudotus ir 
pavergtus. Patogu užmiršti, 
kad Lietuva irgi vienu metu 
buvo stipruolė. Bet tą visą 
praradome. Kodėl?

Paprastai visa kaltė sumeta
ma lenkams, rusams, kryžiuo
čiams, ir t.t. Bet niekuomet 
nepagalvojame, kad dažnai 
lietuviai patys buvo savo bėdų 
autoriai. Vienas pavyzdys: 
lenkai iš pradžių derėjosi su 
Austrijos imperija, kad jų ka
ralaitė Jadvyga ištekėtų už 
Austrijos karalaičio. Mintis 
susijungti su Lenkija kilo iš 
lietuvių pusės, ne iš lenkų. Po 
unijos net karalius buvo lietu
vis — Jogaila. Lietuviai turėjo 
stiprių „kortų” — karalių, 
daugiau žemės negu Lenkija, 
turto, ginklų ir t.t. Jeigu dide
li plotai Lietuvos tapo sulen
kinti, tai nemaža kaltė krinta 
lietuviams, kad nesugebėjo 
susivienyti ir efektyviai puo
selėti savo kultūrą bei poli
tiką. Juk lietuviai buvo lygūs 
su lenkais. Bet Lenkija augo 
ir klestėjo, o Lietuva vos vos 
išlaikė savo kultūrą. Neužten
ka vien kitus kaltinti. Mums 
reikia ir į savus trūkumus 
blaiviai pasižiūrėti.

Trečia, lietuviai save patys 
apgauna. Labai norime tikėti, 
kad Lietuva nuo senovės yra 
pavyzdinga krikščioniška ša
lis. Kaltiname kryžiuočius ir 
kalavijuočius, kad vedė geno
cidą prieš lietuvius ir kitus

aisčius. Bet čia yra tiktai da
lis tiesos. Faktas yra, kad lie
tuviai ir jų giminės stipriai 
gynė savo senovės tikėjimą ir 
kultūrą nuo Katalikų Bažny
čios iš vakarų ir nuo rusų or
todoksų tikybos iš rytų. Jie 
nebuvo paprasti „stabmeldžiai 
ir pagonys”. Kas yra kryžiuo
čiai, jeigu ne popiežiaus palai
minti įgaliotiniai? Su lietu
viais buvo elgiamasi labai pa
našiai kaip su inkais ir azte- 
kais.Lietuviai paskutiniai Eu
ropoj priėmė krikščionybę. Se
novės tikėjimo salelės išsilai
kė net iki šio šimtmečio pra
džios. Rūpintojėliai, verbos, 
šiaudiniai Kalėdų papuošalai, 
net žodžiai Kūčios, Kalėdos, 
Velykos ir t.t., yra senosios ti
kybos likučiai.

Ketvirta, lietuviai turi po
linkį vertinti kitų istorinę pa
tirtį aukščiau už savo. Sku
bame priimti be kritikos kitų 
kaltinimus, bet bijome iškelti 
savą kultūrinę patirtį, kad 
kiti „neužsigautų”. Logiškai 
visų žmonių patirtys yra ly
giai tikros. Vienos tautos isto
rija negali būti „labiau vertin
ga” negu kitos tautos. Vienas 
pavyzdys: Lietuvos prezidento 
atsiprašymas Izraeliui už ke
lių lietuvių elgesį su žydais, 
kai Lietuvą valdė nacistinė 
Vokietija. Kad buvo lietuvių 
asmenų, kurie žudė ir kanki
no žydus, yra faktas. Bet ar 
visa tauta yra kalta už kelių 
jos tautiečių elgesį? Ar kaltė 
yra kolektyvi? O kaip su žydų 
kilmės komisarais, kurie pa
našiai elgėsi su lietuviais, kai 
Lietuva buvo valdoma komu
nistinės Rusijos? Vieno žan
daro žiaurus elgesys nepatei
sina kito, bet štai faktai, kurie 
įvyko. Visi žmonės, kurie bu
vo stribų nužudyti liko lygiai 
negyvi, nepaisant, kas jie bu
vo ir kas juos nužudė.

Reikia paklausti, ar oficia
lūs atsiprašymai ką gera pa
siekia? Tautos negali atsipra
šyti, tiktai žmonės gali. O at
siprašymas tų žmonių, kurie 
neskriaudė kitų yra nenuo
širdus, bevertis ir tuščias. At
siprašyti gali tiktai žmonės, 
kurie nusikalto, ir, man atro
do, kad tokių žmonių tikro at
siprašymo niekas greitai ne
sulauks. Yra lietuvių, kurie 
nori, kad Rusija atsiprašytų 
už Lietuvos okupaciją. Paro-

ĮSPŪDŽIAI IŠ JAV LB TARYBOS SESIJOS
(Atkelta iš 3 psl.)
mažai apylinkių ir apygardų 
yra prisitaikę prie pasikeitu
sių sąlygų, tad reikia iš jų 
mokytis, 5. reikia įtraukti į 
veiklą kitų lietuviškų organi
zacijų atstovus, 6. nėra viena 
JAV LB, bet daugelis bendruo
menių su skirtingais porei
kiais ir pageidavimais, reikia į 
tai atsižvelgti, 7. reikia įvesti 
apylinkių pirmininkus į ta
rybą. Aiškiai buvo pasisakyta,, 
kad dabartinė struktūra jau 
atgyvenusi ir neatitinka nei 
poreikių, nei laiko. Klausimas 
yra tik, į ką ją keisti. Buvo pa
teikta keletas įdomių varian
tų. Buvo matyti, kad kai kurie 
žmonės įdėjo nemažai laiko, 
formuodami galimas organiza
cines struktūras. Į tokius pa
siūlymus reikės atsižvelgti, 
kada bus svarstoma JAV LB 
struktūra.

Šiame pranešime buvo są
moningai praleistas trečias 
posėdis. Jis vyko po vakarie
nės, ir buvo daugiau paskaita, 
negu posėdis. Buvo labai ma
lonu išgirsti ilgametį JAV LB 
veikėją Vytautą Volertą, išsa
kant savo mintis apie JAV LB 
praeitį ir ateitį. Vytautas Vo- 
lertas su entuziazmu galvoja 
apie JAV LB ateitį ir yra pa-

Utenos „Pieno lašo” globojami vaikai atlieka programą ir dėkoja „Saulutės” Vaikų globos būreliui už paramą.
Indrės Tijūnėlienės nuotr.

dykime pavyzdį kitiems ir ne
eikvokime savo politinio kapi
talo, beieškant abejotino sim
bolizmo. Reikalaukime teisėto 
materialinio atsiskaitymo už 
okupacijos nuostolius, kiek tai 
yra įmanoma, bet neprasi- 
dėkime su atsiprašymo reika
lavimais. Tie tušti atsiprašy
mai negrąžins mirusių ir ne- 
atstatys praeities. To niekas 
negali padaryti.

Lietuviai patys negerbia ir 
savo garbingos istorijos da
lies. Bijome prisipažinti, kad 
nemažas skaičius Lietuvos 
kunigaikščių buvo karaliai ir 
karalienės. Šis titulų sumaži
nimas yra lenkų išradimas. O 
lietuviai istorikai nei cypt! 
Vis girdime, kad „nėra šalti
nių” apie Lietuvos priešmin- 
dauginę praeitį. Pakviesčiau 
šiuos istorikus aplankyti Vati
kano biblioteką ir pastudijuoti 
senas . Bažnyčios kronikas 
(nors kai kurios gal nuty-, 
lėtos). Tenai kryžiuočiai ir ki
ti Lietuvos krikštytojai paliko 
gausios istorijos, vadų, grobio 
sąrašus ir t.t. Neužtenka ci
tuoti vien iš lengvai prieina
mų šaltinių, kuriuos kiti sura
do. Istorikas turi būti detekty
vas, kuris, kaip geras laik
raščio korespondentas, suran
da nutylėtus faktus ir šal
tinius, moka logiškai atstatyti 
praeities įvykius tiek tiksliai, 
kiek šaltiniai leidžia. Be abe
jo, gali pasirodyti daug faktų, 
kurie lietuviams nepalankūs. 
Bet toks yra tikro mokslinin
ko likimas.

Lietuvių istorija, nors ne vi-

vyzdys visiems jauniems bei 
naujiems veikėjams.

Ši konferencija buvo iš tik
rųjų suorganizuota gal 5 ar 8 
metus per vėlai. Ją reikėjo 
sušaukti tuoj po Lietuvos ne
priklausomybės atgavimo, ka
da dar buvo daug daugiau 
veiklesnių po karo atvykusių 
narių. Ši konferencija pasiro
dė tik pradžia. Tokių konfe
rencijų reikės ateityje ir dau
giau, kada bus gvildenami 
specifiniai klausimai. Kai ku
rie svarbūs klausimai, pvz., fi
nansai, iš viso nebuvo svarsto
mi. Šios konferencijos tikslas 
buvo apibūdinti esamas prob
lemas, o ne jas išspręsti. Kon
ferencijos dalyvių pasiūlymai 
bus pristatyti JAV LB tarybai 
svarstyti. Vienas pasiūlymas, 
įtraukti apylinkių pirminin
kus į tarybą, jau yra nagri
nėjamas tarybos organizacinių 
reikalų komisijoje. Nėra abe
jonės, kad JAV LB turi keis
tis. Tik reikia keistis į gerą 
pusę, o nesikeisti vien dėl to, 
kad pasikeistų. Konferencija 
atidarė langą naujoms min
tims. Reikia tikėtis, kad JAV 
LB pasinaudos tuo atviru lan
gu ir prisitaikys prie šių laikų 
poreikių.

suomet garbinga, yra ilga, 
dažnai mums patiems bei ki
tiems skaudi, nepatogi, kar
tais sudėtingesnė negu kitų 
tautų. Bet tai ne priežastis jos 
gėdytis ar nuo jos bėgti. Lietu
vos istorija yra svarus, svar
bus ir mažai žinomas įnašas 
Europos savęs supratimui. 
Jos iškėlimas yra lietuvių, 
ypač istorikų, pareiga.

Lietuviškos „menkavertys- 
tės komplekso” šaknys kaip 
tik ir įsistiprinusios savo isto
rijos nežinojime ir sąmoningo 
jos redagavimo, ieškant „poli
tinio korektumo”. Jeigu patys 
savęs negerbs ir bėgs nuo ne
patogių temų, lietuviai ir atei
tyje atsiprašinės net tų, kurie 
mums lipa ant kojų (ar net 
galvų). Laikas mums, lietu
viams, elgtis su savo istorija

AJA.
BRONEI ČIŽIKAITEI

Amžinybėn iškeliavus, nuoširdžiai užjaučiu sesutes 
ELEONORĄ ir JADVYGĄ ir visus artimuosius.

Liūdžiu kartu su Jumis.
Ada Musteikienė

Rochester, NY

Mielam mokslo dienų Draugui

A.tA.
Dr. VYTAUTUI VYGANTUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną MARĄ, dukras 
MONIKĄ ir KRISTINĄ, ir brolį MINDAUGĄ su šeima. 

Liūdesyje palikę
M.Eidukaitytė-Puškorienė 
V.Jankauskaitė-Trimakienė
A. Lušaitė-Bracienė
B. Miniataitė-Kasperavičienė

A.tA.
Inž. KAZIMIERUI VILNIUI- 

VILNIŠKIUI
PRISIMINKIME 

MIRUSIUS 
Vėlinės - XL2 d.

Vėlinės yra jautri ir gyva proga 
sustoti ties mirusiųjų pasauliu

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą giliame liūdesyje 
likusiems: žmonai ALENAI, sūnui CHARLIS, dukroms 
SANDRAI ir VIRGINIJAI ir jų šeimoms, Lietuvoje seseriai 
ELENAI GRUZDIENEI su šeima ir visiems artimiesiems.

Netekties skausmu dalinamės.
Genė ir Algis Dūdai Margarita Petrikaitė
Emilija Grigaliūnienė Ona ir Jonas Pupininkai
Vanda ir Antanas Gruzdžiai Stasė Stanelienė 
Antonė Kliorienė
Ramutė Krivienė 
Juozas Petrikas

Ateitininkų Federacijos garbės pirmininkui

A.fA.
Dr. VYTAUTUI PETRUI VYGANTUI

mirus, žmonai MARAI, dukterims MONIKAI ir 
KRISTINAI, broliui dr. MINDAUGUI su šeima 
reiškiame gilią užuojautą ir drauge liūdime.

Clevelando ateitininkai

A.tA.
BRONEI PAŠKIENEI

staiga ir netikėtai Amžinybėn išėjus, nuoširdžią 
užuojautą reiškiame jos vyrui JONUI, dukterims LI
NAI, LORETAI bei jų šeimoms ir visiems artimie
siems čia ir Lietuvoje.

taip, kaip pridera. Kai lietu
viai atras savo gilios istorijos 
šaknis ir jos vertybes, tada 
turės pagrindo kurti tikrai 
garbingą ateitį, pagrįstą pro
tingu elgesiu ir politika.

Algis Regis 
________ Frazier Park, C A

* Brazilija žada atidaryti 
savo ambasadą Vilniuje ir 
ragina Lietuvą įsteigti savo 
diplomatinę atstovybę Brazili
jos sostinėje, ketvirtadienį su 
Seimo pirmininku Vytautu 
Landsbergiu sakė trečiadienį 
prezidentui Valdui Adamkui 
skiriamuosius raštus įteikęs 
naujasis Brazilijos ambasado
rius Lietuvai Carlos Perez. 
Susitikime buvo pabrėžta, jog 
gana gausi Brazilijos Lietuvių 
bendruomenė itin sudominta 
beviziu režimu. (Eita)

V. D. Aukštinaičiai J. Lankienė
H. R. Bacunai A. Malko
E. Balčiūnienė A. J. Misunai
M. Bereišienė G. Petrauskienė
V. V. Dubauskai E. Sakevičienė
A.A. Draivininkai B. Sidzikauskienė
J. Didžiulienė Z. J. Steponavičiai
K. Damijonaitis R. Salemonas
V. M. Ginčai L. Taylor
E. Jonušienė A. Urbutienė
J. V. Ližaičiai B. Vilkienė
A. Lopęs T. I. Žilinskai
O. Leuturmozienė E. Zigmantienė

J. Žilinskas su šeima
Pompano Beach, FL.

Žymiam visuomenininkui ir Tautos Fondo tarybos 
vicepirmininkui

A.fA.
PIJUI JAUNUČIUI NASVYČIUI

mirus, dukrai ALDONAI, sūnui VYTAUTUI ir vi
siems artimiesiems Amerikoje ir Lietuvoje reiškiame 
gilią užuojautą.

Tautos Fondas

Mūsų mielam kolegai
AtA.

Dr. VYTAUTUI VYGANTUI
iškeliavus į Amžinybę, nuoširdžiai užjaučiame žmo
ną MARIJĄ, dukteris MONIKĄ ir KRISTINĄ, brolį 
MINDAUGĄ su šeima ir kartu liūdime.

Buvę Pabaltijo Universiteto studentai

E.Miniataitė-Jasaitienė 
J.Miniatas 
G. Šernas

MAŽOSIOS LIETUVOS FONDAS
Dėkoja Daytona Beach, FL aukojusiems a.ta. My

kolo Jagučio atminimui
Don ir Lionida Stukai $20.00
B.ir G. Mačiuikai $50.00
J. ir J. Daugėlai $10.00
M. Rumbaitis $20.00
D. Petrikienė $10.00
Jane ir Romas Budreikos $10.00
A. ir V. Skriduliai $10.00
Bob ir Nell Kerkhoff $20.00
G. Lapėnas $10.00
Chicago, IL. aukojusiems: (Mažosios Lietuvos

Fondui) a.ta. Mykolo Jagučio atminimui.
Dr. Algimantas Kelertas $100.00
Lilija ir Ramūnas Buntinas $20.00
Aldona Buntinaitė $20.00

Eugenija Šatraitienė 
Stasė Urbšaitienė 
Stasys ir Sofija Vaškiai

Vėlinės yra didžioji rimties šventė, kurioje katalikai or
ganizuota malda nukrypsta į tuos, kurie iš šio pasaulio at
siskyrę, nebegali sau padėti.

Marijonų koplyčioje (prie „Draugo”), pradedant Vėlinių 
dieną, per 8 dienas, bus atnašaujamos šv. Mišios ir vakarais 
giedami gedulingi mišparai už bendradarbius, geradarius ir 
visus mūsų maldom pavedamus mirusiuosius.

Kviečiame visus įsijungti į šias ypatingas pamaldas. Savo 
brangių mirusiųjų vardu aukas siųskite:
Marian Fathers, 6336 So. Kilboum Avė., Chicago, IL 60629 

Šia proga prašau prisiminti šių man brangių mirusiųjų sielas:

Mano vardas ir pravardė................................................... .
Adresas............................................................................... .-...

Pridedu auką bendr. šv. Mišioms $........................................
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& ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Kai kas ją vadino laki* 
tingala, kitiems ji — vy
turėlis... Tai Prudencįja Bič- 
kienė, palikusi malonų įspūdį 
kiekvienam, ją sutikusiam. 
Deja, jau ne metai ir ne dveji, 
kai solistė Prudencįja dainuo
ja Dangiškame chore. Kad jos 
atminimas neišblėstų iš lietu
vių muzikos pasaulio ir visuo
menės atminties, išleidžiama 
knyga-monografya „Prudenci- 
ja Bičkienė". Knygos sutik
tuvės ruošiamos šį penkta
dienį, spalio 30 d., 6:30 vai. 
vak., Lietuvių dailės muzie
juje, Lemonte. Visi, kurie pa
žinojo Prudencįją Bičkienę, su 
ja dainavo, bendravo „Šat
rijoje", „Dainavoje" ir kitur, 
kviečiami dalyvauti, o tie, ku
rie neturėjo laimės Prūdą su
tikti gyvenime, galės susi
pažinti su ja bent knygos pus
lapiuose.

Vėlinių iškilmės Šv. Kazi
miero lietuvių kapinėse
vyks sekmadienį, lapkričio 1 
d., 12 vai. prie Steigėjų pa
minklo. Iškilmes praves Kapų 
sklypų savininkų draugįja. 
Religinę dalį praves šių kapi
nių direktorius kun. Jonas 
Kuzinskas. Trumpą žodį tars 
Algis Regis. Mirusieji bus pa
gerbti vainiko padėjimu,Vėli
nių žvakės uždegimu ir visų 
dalyvių giedama giesme. Iš
kilmes organizuoja Kapų skly
pų savininkų draugija ir Ben
druomenės Pasauliečių komi
tetas, garbės sargyboje daly
vaujant šauliams ir ramovė- 
nams. Visi kviečiami dalyvau
ti šiame visuomeniškame mū
sų tautos mirusių pagerbime 
ir po to aplankyti Šiose ka
pinėse palaidotus draugus ir 
artimuosius.

Už žuvusius, ginant Lietu
vos laisvę, ir Čikagos skyriaus 
mirusius ramovėnus bus au
kojamos šv. Mišios lapkričio 2 
d., pirmadienį, 5 vai. vak., t. 
jėzuitų koplyčioje. Kviečiami 
ramovėnai, birutininkės, šau
liai, šaulės ir visuomenė pa
maldose dalyvauti. Bus apsau
ga mašinoms.

Jurgis Vidžiūnas, Lietu
vių operos valdybos pirm. pa
vaduotojas, jau daug metų 
vadovauja rudens pokylio ren
gimui. Šįmet jis taip pat deda 
daug pastangų, kad pokylis 
būtų šaunus, svečiai smagiai 
praleistų vakarą, liktų vi
siems geriausi įspūdžiai. Jam 
labiausiai rūpi, kad operos 
valdybos kvietimas į pokylį 
neliktų neišgirstas, o lapkričio 
7 d. Jaunimo centro salėje ne
liktų nei vienos tuščios vietos. 
Jurgis kviečia operos bičiulius 
ir būsimus bičiulius atvykti į 
pokylį. Skambinkite tel. 773- 
767-5609 ir rezervuokite vietą 
— Jurgis jums maloniai patar
naus.

A-a. prof. dr. Antano Ma
ceinos minėjimas įvyks lapk
ričio 8 d., sekmadienį. Progra
moje: 3 val.p.p. šv. Mišios Tė
vų jėzuitų koplyčioje, 4 vai. p. 
p. minėjimas-akademįja Jau
nimo centro mažojoje salėje. 
Maloniai kviečiame visuome
nę dalyvauti.

„Tesėti pažadai” skauti
ninkų, skautininkių, vyr. 
skaučių židiniečių ir vyr. 
skautų vyčių suvažiavi
mas, š.m. lapkričio 14 ir 15 d. 
vyks „Argonne Guest House”, 
Argonne, IL. Kadangi ši vieta 
priklauso JAV valdžiai, daly
viai privalo iš anksto užsire
gistruoti, būti JAV ar Kana
dos piliečiai arba legalūs tų 
kraštų gyventojai. Registra
ciją iki spalio 20 d. priima fil. 
Jolanda Kerelienė, 2 Norton 
Drive, Lemont, IL, 604339, 
tel. 630-257-2558.

Lietuvių fondo metinis
pokylis ruošiamas lapkričio 7 
d. Pasaulio lietuvių centre. 
Pasisvečiavimas 6:30 vai. 
vak., o vakarienė 7:30. Šo
kiams gros Roberto Raudžio 
vadovaujamas „Nemuno” or
kestras (vakarienės kaina — 
su visais priedais — tik 35 
dol., o studentams — 25 dol.). 
Vąjaus metu I LF įstoję nauji 
nariai, arba padidinę savo 
įnašus, gauna vieną bilietą už 
nemokamai už kiekvieną 100 
dol. Stalus ar pavienius bilie
tus prašoma rezervuoti tel. 
630-257-1616 kasdieni, išsky
rus savaitgalius, nuo 9 vai. r. 
iki 5 vai. popiet. Čekius rašyti 
Lithuanian Foundation, Ine. 
vardu ir siųsti LF raštinės 
adresu: 14911 127th Str., Le
mont, IL 60439.

Ateitininkų Šalpos fondo 
vakarienė, Ateitininkų na
mų Kaune atstatymo darbams 
paremti, ruošiama šeštadienį, 
spalio 31 d. Ateitininkų na
muose, Lemonte. Pradžia - pa- 
sižmonėjimas 5:30 v.v., o va
karienė — 6:30 v.v. Mažame
čiams vaikams priežiūrą su
teiks seselės Aušrelė, Laimutė 
ir Daiva. Apie dalyvavimą ne
delsdami praneškit Vidai Ma
leiškienei, tel. 630-257-8087. 
Visi kviečiami.

Norime priminti, kad lap
kričio 8 dieną Pasaulio lietu
vių centre, Lemonte, yra ruo
šiami Lemonto LB metiniai 
pietūs. Jie bus tuoj pat po Mi
šių didžiojoje salėje. Bus ska
nus maistas, pagamintas A. 
Šoliūnienės, pasigardžiuosime 
šeimininkių namuose kep
tais pyragais, pabendrausime. 
Veiks laimėjimai, kurių bilie
tai jau buvo išsiuntinėti, tad 
tik prašome grąžinti jų šak
neles.

Eglė Kliknaitė, buvusi vil
nietė, o dabar beveik 3 metai 
gyvenanti Čikagoje, atgaivino 
lietuvių baleto studijų tradici
jas Čikagoje. Ji jau daugiau 
negu du metai moko jaunuo
sius entuziastus baleto prad
menų. Nuo šio mėnesio pabai
gos jos studįja vėl pradės 
gyvuoti — dabar jau Pasaulio 
Lietuvių centre Lemonte. Taip 
pat ji ves ir aerobikos pamo
kas suaugusiems. Registraci
jai ir informacįjai reikia skam
binti Eglei (773) 918-0315.

„GIRIŲ AIDO” 
KONCERTAS

„SEKLYČIOJE”

Kaip malonu buvo šį tre
čiadienį, spalio 14 d. „Sekly
čioje” išgirsti „Girių aido” kon
certą. Džiugu, kad „Girių ai
das” nenutyla ir po 2 metų vėl 
mus aplanko. Esam jiems už 
tai labai dėkingi, tik gaila, 
kad negalėjom pamatyti Tau
ro apygardos Geležinio Vilko 
rinktinės lietuviškos vėliavos 
— relikvijos, kuri buvo rasta 
viename apleistame bunke
ryje, Šakių rajone, Jankų apy
linkėje. Mums, kurie matėme, 
kaip tą sušaudytą ir sudras
kytą vėliavą partizanai iškil
mingai įnešė ir pastatė Jauni
mo centro scenoje (per ten vy
kusį koncertą sekmadienį, 
spalio 10 d.), ašaros užspaudė 
gerklę.

„Girių aido” grupėje daly
vauja partizanas Antanas 
Lukša — „Arūnas”; legendari- 
nio Juozo Lukšos-Daumanto 
brolis (likęs vienas gyvas iš 5 
brolių); Lietuvos Operos solis
tas Vincentas Kuprys, tremti
nys (į pirmąją tremtį išvežtas 
1941 m. — būdamas tik 4 me
tų amžiaus); partizanas Vy
tautas Balsys — „Uosis”, da
bartinis Partizanų štabo virši
ninkas; Vladas Šiukšta, parti
zanų ryšininkas, tremtinys;

Antanas Paulavičius, tremti
nys, „Girių aido” meno vado
vas. Jiems labai jausmingai 
akompanavo Lietuvos Muzi
kos akademijos docentė Melita 
Kuprienė.

Koncertas buvo pradėtas 
daina „Partizanai, Lietuvos 
partizanai, jūs krauju gimtą 
žemę aplaistėt”.

Ir kaip teisingai skamba 
dainos žodžiai, kad Jūs var
dus amžinai mes minėsim”. 
Buvo įdomu išgirsti M. Reinie
nę pasakojant, kad lituanis
tinėse mokyklose, partiza
nams dainuojant, iš jaunimo 
veidų buvo matyti, kad jie su
pranta, kas yra ir ką Lietuvai 
ir Lietuviams reiškia partiza
nų kovos su komunizmo slibi
nu. Kita „Girių aido” daina — 
„Partizano mirtis" (muzika F. 
Strolios, žodžiai L. Žitkevi
čiaus). Toks aštrus graudulys 
skamba posme: „Jei negrįšiu, 
grįš paukšteliai į pavasario ši
lus”. Paukšteliai grįžo, o daug 
brolelių — ne.

Vytautas Balsys, prieš dai
nuojant Norilsko sukilėlių 
dainą arba himną, kurį parašė 
irgi kalinys (jau miręs), kun. 
Česlovas Kavaliauskas (muzi
ka J. Lukšio), pasakojo, kad 
toks sukilimas buvo pirmas 
Sovietų Sąjungoje (antras ka
linių sukilimas buvo Vorku
toje 1953 m.). Kaliniai sustrei
kavo ir nedirbo. Sukilimą mal
šinant (tik sužvėrėję sovietai 
sugebėjo į pusgyvius ir be
ginklius žmones šaudyti), 
žuvo 32 kalinai, iš jų — trys 
lietuviai. Norilskas yra ir Lie
tuvos kariuomenės karininkų 
kapinės — tų, kurie į Norilską 
buvo ištremti 1940-1941 m.

A. Lukša savo sodriu balsu 
padainavo dainą „Partizano 
laiškas motinai iš bunkerio” 
(eilės R. Ylos, muzika A. Pau
lavičiaus):

„Tave mačiau palikdamas
gimtinę

ir baltus beržus, liepas
pakelės.

Tos geros akys, ašarų
pritvinę

per šiurpų kulkų švilpesį
lydės.

Negrįšiu aš — kaip daugelis 
negrįžo —

Mus raistuose užžels žolė
žalia.

Tu vis klūposi prie
bevardžio kryžiaus

Su ta pačia kartūno
skarele”...

Ar kas iš mūsų gali įsivaiz
duoti motinos, praradusios net 
keturis dėl Lietuvos laisvės 
kovojusius sūnus, kančias?...

Buvo sudainuoti du J. Aisčio 
dainomis virtę eilėraščiai, ku
riems muziką sukūrė muz. A. 
Paulavičius. Tai — „Karunka” 
ir „Vienas kraujo lašas”. Čia 
visi pritarėm ir kartu daina
vom, kad „Nors visi žadėjo 
mirti už Tėvynę — liko netę- 
sėti mūsų pažadai”.

Po to dainininkai dainavo 
labai pamėgtą partizanų dai
ną (neaišku ar ją sukūrė 
Aukštaitįjoj ar Suvalkijoj, bet 
dainavo visur) „Pražydo pir
mosios melsvos žibutės”, 
„Ateik pavasari vienplauki” ir 
dzūkų dainą „Kur dūšia ra
miai sapnuoja”. Mane giliai 
sujaudino su dideliu įsijauti
mu Vincento Kuprio sudainuo
tas „Tremtinio sapnas":

„Sapnavau, broli, platųjį
Nemuną —

Išsiliejo toli iš krantų.
Rodos viską matau,viską

pamenu,
Nemunėli, kur aš, o kur tu?
Vėl mačiau dūmus gimtojo 

namo;
brangų balsą girdėjau tenai.
Nežinau tiktai kas

mėlynavo,
ar jos akys, ar slėnio linai”.
Taip pat labai giliai įsmigo 

širdin A. Lukšos pasakojimas 
apie Lietuvos laisvės kovotojų 
sąjūdžio vadą generolą Joną 
Žemaitį — „Vytautą”, kuris 
visą savo karinį išsimokslini

mą panaudojo žūtbūtinei ko
vai prieš okupantus.

1949 m. visų apygardų par
tizanai įkūrė Lietuvos laisvės 
kovų sąjūdį (LLKS), kurio pir
mininku ir Lietuvos ketvirtuo
ju prezidentu išsirinko gene
rolą J. Žemaitį. 1953 m. jis bu
vo išduotas ir 1954 m. sušau
dytas Butirkų kalėjime Mask
voje. J. Žemaičio garbei ir at
siminimui buvo sudainuota 
daina „Didysis karys” (muz. A. 
Paulavičiaus, žodžiai iš rinki
nio „Sušaudytos dainos”), solo 
partįją dainuojant V. Kupriui 
ir pritariant visam ansamb
liui, kad „lietuviams per am
žius Tu vadas esi”.

Partizanų kovų atminimas 
jau virsta legendomis ir daino
mis, kaip pvz. Aldonos Puišy
tės eilėraštyje posmai:

„Erškėčiais vainikuoti,
Širdelėj kulipkėlė
Aukštam smilčių kalnely
Broleliai narsūs miega

Aukštam smilčių kalnely
Už ąžuolinių durų,
Kur akmenėliai verkia, 
kur baltos paukštės gieda”. 
Paskui visi kartu — ir solis

tai, ir koncerto klausytojai su
dainavome dainą „Dievo dova
na (žodžiai B. Brazdžionio, 
muzika A. Paulavičiaus):

„Dievo dovana,
Lietuva esi, 
ar šviesi diena, 
ar naktis tamsi.

Tu mums kaip sesuo.
Tu mums kaip mama,
Kai danguj šviesu,
Kai širdy žiema”.
Plojimais koncertą užbaigus, 

mūsų mieloji renginių vadovė 
Elenutė Sirutienė padėkojo 
brangiems menininkams už 
tokį „dūšios pakylėjimą”. Meli
tai Kuprienei buvo įteiktos gė
lių puokštės už tokį puikų 
dainų akompanavimą mūsų 
(už tai labai atsiprašom) gero
kai senstelėjusiu pianinu. Dai
nininkams į atlapus buvo pri
segtos baltos gėlės. Norėtųsi 
dar atskirai padėkoti muzikui 
ir poetui, meno vadovui Anta
nui Paulavičiui už jo anykš- 
tietiškos širdies „atsivėrimą” 
žodžiais ir muzika.

Po koncerto „į sceną” buvo 
iškviesti Lietuvos partizanų 
globos fondo valdybos nariai: 
inž. Leonas Maskeliūnas — 
pirm.; inž. Povilas Vaičekaus
kas — „Klevas” (partizanas), 
sekretorius; Antanas Paužuo- 
lis, ižd.; Birutė Jasaitienė ir 
Marija Remienė — valdybos 
narės. Juos. visus už nuopel
nus Lietuvai Pasipriešinimo 
dalyvio kryžiumi apdovanojo 
Lietuvos Laisvės kovos sąjū
džio organizacija. Apdovanoji
mo raštą pasirašė LLK tary
bos pirmininkas Jonas Čepo
nis, o apdovanotiesiems žyme
nis prisegė partizanas, LLK 
štabo viršininkas Vytautas 
Balsys.

Dabar vėl lauksime, kada 
galėsime kartu su partizanais 
dainuoti „Žemėj Lietuvos 
ąžuolai žaliuos”.

Emilija J. Valantinienė

Prezidento Valdo Adamkaus žmona Alma Adamkienė kartu au CikagieCiaia spalio 7 d. „Seklyčioje* klausosi ii 
Lietuvos atvykusių „Girių aido’ dainininkų. Nuotr. Ed. Šulaičio

šeštadienį, spalio 24 d., „Draugo" redaktorei Danutei Bindokienei buvo įteiktas, Amerikos Lietuvių Romos Ka
talikių moterų sąjungos skirtas, „Pasižymėjusios metų moters* žymuo. Tai jau devintas kartas, kai šis žymuo 
suteikiamas krikščioniška, lietuviška, humanitarine bei visuomenine veikla pasižyminčioms lietuvėms mote
rims (žymuo skiriamas kas dveji metai). Nuotraukoje — keturios tais žymenimis ALRKS apdovanotos moterys; 
trys ankstesniais metais, viena — šįmet. Iš kaires sės. Mercedes, SSC, D. Bindokienė, BALFo centro valdybos 
pirmininkė Maria Rudienė ir JAV LB Socialinių reikalų tarybos pirm. Birutė Jasaitienė.

Nuotr. Silvįjos Krumplienės

ČIKAGOS MAŽLIETUVIŲ PARAMA 
KARALIAUČIAUS KRAŠTO 

LIETUVIŠKAJAM JAUNIMUI
Dar prieš Naujus metus mū

sų Bendruomenės valdybos 
ruošti projektai — Karaliaučiaus 
krašto vaikų ir jaunimo vasa
ros aštuntoji etnokultūrinė 
stovykla „Ramovė” Kaune bei 
„Dainų dainelė”, skirti pasi
ruošimui Pasaulio lietuvių 
dainų ir šokių šventei, susi
laukė pritarimo ir paramos. 
Šiems projektams JAV maž- 
lietuviai skyrė 1,250 dol. Tai 
sudarė arti pusės šiems rengi
niams reikalingos sumos. Pa
ramos surinkimu ir įteikimu 
rūpinosi Mažosios Lietuvos 
Lietuvių draugija Čikagoje, 
vadovaujama Viliaus Algirdo 
Trumpjono. Projekto vadovas 
mūsų krašto lietuvių Bendruo
menės pirmininkas Sigitas 
Šamborskis.

Esame dėkingi už praeitų 
metų kelialapius į užsienio lie
tuvių jaunimo švietimo ir poil
sio stovyklą „Atgąja” Lietuvos 
pąjūryje. Praeitais metais sto
vyklavo Karaliaučiaus srities 
lietuvių kalbos mokytojų 
draugijos deleguoti vaikai. O 
šiais metais čikagiškiai surin
ko lėšas, reikalingas nupirkti 
net 30 kelialapių į Lietuvos 
vaiko draugijos stovyklą Ka
čerginėje. šiam projektui va
dovavo Sigitas Šamborskis. 
Vaikus konkurso tvarka atrin
ko Karaliaučiaus krašto LB 
skyriai kartu su lietuvių kal
bos mokytojais, Kultūros 
draugija „Birutė” ir Karaliau
čiaus srities lietuvių kalbos 
mokytojų draugija — iš viso

Alė Lieponienė dalyvauja 
svarstybose “Ateitininkų at
skaitomybė praeičiai ir atsa
komybė ateičiai” Ateities sa
vaitgalyje. Smulki Ateities sa
vaitgalio programa yra skelbi
me šeštadienio, spalio 24 d.

30 vaikų. Stovyklos kelialapių 
išpirkimo, kelionių ir kitokių 
su stovyklavimu susietų išlai
dų finansavimo klausimus ko
ordinavo ir spręsti padėjo Ma
žosios lietuvos drauguos sei
melio narys Vytautas Gocen- 
tas.

Šių metų birželio 4-7 d. mū
sų krašte apsilankė Mažosios 
Lietuvos Lietuvių draugijos 
Čikagoje pirmininkas Vilius 
Trumpjonas. Jis domėjosi lie
tuvių kalbos mokymo, jauni
mo organizavimo ir busimųjų 
lietuviškojo judėjimo vadovų 
ugdymo klausimais, galimy
bėmis talkinti, sprendžiant 
aktualiausias lietuvybės iš
saugojimo ir puoselėjimo prob
lemas mūsų krašte. Vilius 
Trumpjonas aplankė Pilkalnio 
lietuvių kalbos mokytoją bei 
Stalupėnų lietuvių draugijos 
ansamblio „Žiedas” vadovą 
Anatolijų Galčevskį, susitiko 
su Stalupėnų lietuvių draugi
jos taryba. Aplankė Gumbinės 
lietuvių drauguos pirmininkę 
Eleną Galdikienę bei jos vado
vaujamą ansamblį „Nadruva”. 
Įsručio Pedagoginėje kolegijoje 
bendravo su pradinių klasių 
rengimo specialistais, ruošian
čiais busimuosius lietuvių kal
bos mokytojus bei studentais. 
Apsilankė Ragainės lietuvių 
draugijoje, kur susitiko su 
draugijos tarybos narėmis, lie
tuvių kalbos mokytoju Jonu 
Glinskiu, aplankė evangelikų- 
liuteronų bažnyčią, kur kuni
gavo ir kūrė pirmosios lietu
viškos spausdintos knygos au
torius Martynas Mažvydas. 
Lankėsi Tilžėje vykusiame lie
tuvių draugijų atstovų bei lie
tuvių kalbos mokytojų pasita
rime, kuriame daugiau nei 
pusė laiko buvo skirta lietu
vybės puoselėjimo klausi
mams. Atvykęs į mūsų krašto

sostinę Karaliaučių, katalikų 
parapijoje susitiko su miesto 
L. Rėzos vardo lietuvių kultū
ros draugijos seimeliu ir sri
ties lietuvių kalbos mokytojų 
draugijos nariais bei pirminin
ku J. Miliūnu bei kunigu A. 
Gauronsku. Karaliaučiuje bu
vo aptartos svarbiausios kraš
to sostinės lietuvių problemos.

Be čikagiečių kilniaširdiš
kos pagalbos mes nebūtume 
galėję suruošti tiek svarbių 
renginių. Tikimės ir ateityje 
sulaukti mūsų užjūrio brolių 
pritarimo ir pagalbos, ugdant 
jaunimo tarpe busimuosius 
lietuviškojo judėjimo vadus.

R. Spicina
Prierašas: Mažosios Lietu

vos lietuvių draugija Čikagoje 
rūpinasi ir pagal išgales remia 
lietuvišką švietimą Karaliau
čiaus srityje. Nuoširdžių rė
mėjų lėšomis galėjo finansuoti 
30 lietuvių kelionę bei stovyk
lavimą jaunimo stovyklose 
Lietuvoje. Mažosios Lietuvos 
Lietuvių draugija kviečia vi
suomenę talkinti šių pastangų 
tęsimui, aukąs siunčiant: „Ka
raliaučiaus krašto lietuvybei”, 
1394 Middleburg Ct., Naper
ville, IL 60540-7011. Tik visų 
mūsų bendromis pastangomis 
ugdysime lietuvišką sąmonin
gumą ir stiprinsime lietuvybę 
rusų okupuotoje Karaliau
čiaus srityje.

Vilius Trumpjonas 
Mažosios Lietuvos lietuvių 

dr-jos pirmininkas

fl/MA f
• „Draugo” administra

torius ieško asmens, kuris 
moka paruošti su kompiuteriu 
grafiką. Skambinti Valentinui, 
tel. 773-585-9500.

(sk.)
• Skambinkite į Lietuvą 

6 kartus pigiau nei per AT &
T. Nemokama konsultacįja ne
mokamu tel. 1-888-615-2148

(sk.)
• Inos Kurauskienės at

minimui artimieji paaukojo 
$60 Lithuanian Mercy Lift. 
Nuoširdžiai dėkojame aukoto
jams: A. ir I.Kerėliams, Julia 
Blair ir Karen Scheibel. Reiš
kiame gilią užuojautą šeimai ir 
artimiesiems.

(sk.)
• Dr. ir Mrs. Jorge Galan

te, Oakbrook, IL, paremdami 
nenuilstamą Lithuanian Mercy 
Lift darbą telkiant medicininę 
pagalbą Lietuvai, metinio po
kylio proga, įteikė $250 auką 
pirkti vaistams nuo tuberku
liozės. Širdingai dėkojame!

(sk.)
ARAS ROOFING

Arvydas Kiela 
Dengiame tr taisome 

visų rūšių stogus 
Tel. 630-257-0746 
Skambinti po 6 v.v.




