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Rusijos tranzito tarifai 
gali būti slaptame 

protokole

Paskelbtas teismo 
nuosprendis žurnalisto 

Lingio žudikams

Vilnius, spalio 27 d. (LR) — 
Aiškindamas žurnalistams, 
kam Lietuvai reikalingas susi
tarimas dėl karinio tranzito, 
LDDP frakcijos Seime seniūnas 
Gediminas Kirkilas teigė, jog 
„Rusija yra gana spfecifinis part
neris, ir todėl niekada nekenkia 
apsidrausti”. Pasak jo, šis susi
tarimas, tiesiog fiksuoja tą 
tvarką, kaip Rusija laikysis Lie
tuvos taisyklių”. G. Kirkilo tei
gimu prie susitarimo gali būti 
pasirašytas slaptas papildomas 
protokolas dėl tarifų, nes „tai 
yra valstybių komercinė paslap
tis”.

Kaip rašo „Lietuvos rytas”, 
Užsienio reikalų ministerijos 
sekretorius Albinas Januška 
informavo žurnalistus, kad 
spalio 25 d. vakare ministerija 
gavo Rusijos atsiliepimus į 
Lietuvos vyriausybės patvir
tintas karinio tranzito taisykles. 
„Mums susidarė įspūdis, kad 
Rusija nepripažįsta mūsų vi
daus taisyklių”, sakė Januška. 
Jis apgailestavo, jog Rusija 
keičia ankstesnę savo poziciją ir 
nėra pasirengusi pripažinti 
Lietuvos vidaus taisyklių.

Ministerijos sekretorius infor
mavo, kad vėliau bus bandoma 
patikslinti, ar Rusijos pozicija 
tikrai yra tokia, kaip išdėstyta 
gautame dokumente tačiau 
teigė, kad Lietuvai pasitaikė 
„unikali ir gera proga aukštus 
pareigūnus iš JAV informuoti 
apie dabartinę situaciją”.

Be to, pasak Albino Januškos, 
niekas neturi įsivaizduoti, kad 
Lietuva turi kažkokius įsiparei
gojimus dėl Rusijos karinio 
tranzito ir kad ji nėra ta vals
tybė, kuri gali izoliuoti Kara
liaučiaus sritį. Jo teigimu, kari
nis tranzitas gali būti traktuo
jamas kaip gera Lietuvos pusės 
valia. „Jeigu geros valios nėra 
iš kaimynų pusės, kyla klausi
mas, kiek gera valia gali tęstis 
iš mūsų pusės”, sakė ministeri
jos sekretorius.

Jis taip pat informavo, kad 
Lietuva dar neturi aiškios po
zicijos dėl Rusijos atsiųstų 
pasiūlymų. Ši pozicija, pasak jo, 
bus suformuluota, kai bus gauta 
papildomos informacijos iš Rusi
jos, bei kai sugrįš į Lietuvą 
šalies prezidentas.

Rusijos delegacijos vadovas 
Viktor Isakov paprašytas pa
komentuoti Albino Januškos 
pareiškimą, telefonu iš Maskvos 
kalbėjo, jog, jo nuomone, tai 
buvo nelabai sėkmingas Lietu
vos diplomatijos žingsnis”. Anot 
Isakov, Rusijos užsienio reika

Sabutis atsiėmė kandidatūrą 
Kaišiadoryse

Vilnius, spalio 27 d. (LR) — 
Tėvynės Sąjungos (Lietuvos 
Konservatorių) kandidatas į 
Seimo vietą iš Kaišiadorių 
Liudvikas Sabutis jau kurį 
laiką reiškė abejones, ar reikia 
jam kandidatuoti šiuose rinki
muose. Kaip rašo „Lietuvos 
rytas”, pagrindinė abejonių 
priežastis — Kaišiadoryse vyks 
ne laisvi rinkimai, o balsa
vimas.

Spalio 26 d. Liudvikas Sabutis 
Vyriausiajai rinkimų komisijai 
įteikė politinį pareiškimą, ku
riuo atsisako dalyvauti 1994 m. 
lapkričio 13 d. rinkimuose ir 
atsiima savo pareiškiminius do
kumentus.

Pareiškime sakoma, kad eili

lų ministerija nesiuntė Lietuvai 
jokio oficialaus taisyklių ver
tinimo. Tekstas, kurį gavo Lie
tuvos užsienio reikalų ministe
rija, jo teigimu, tėra tik Rusijos 
delegacijos ekspertų pasiūlymai 
Lietuvos ekspertams. (Neoficia
liais „Lietuvos ryto” duome
nimis, šį tekstą Lietuvos diplo-' 
matams įteikė Rusijos delegaci
jos sekretorius).

Rusijos delegacijos vadovo tei
gimu, spalio 27 d. turėjo įvykti 
Lietuvos ir Rusijos delegacijų 
ekspertų susitikimas ir todėl 
buvo išsiųsti tam tikri pasiūly
mai, susiję su neseniai Lietuvos 
pateiktu susitarimo dėl karinio 
tranzito projektu. Isakov nuo
mone, šie pasiūlymai — tai tik 
darbui siūloma idėja ir derybų 
objektas. „Atsakydama į mūsų 
parengtą 30 puslapių susitari
mą dėl karino tranzito, Lietuva 
pateikė tik dviejų puslapių 
apimties projektą, ir todėl mes 
pateikėme naujų pasiūlymų” 
aiškino Viktor Isakov, kartu 
apgailestaudamas, jog Lietuva 
dėl darbinių pasiūlymų atšaukė 
iš anksto planuotą ekspertų 
susitikimą.

Rusijos delegacijos vadovas 
taip pat atkreipė dėmesį, jog 
atsiųstuose pasiūlymuose 
kalbama tik apie susitarimo 
projektą, o ne apie Lietuvos vy
riausybės patvirtintas karinio 
tranzito taisykles. „Apie 
taisykles aš galiu turėti vieno
kią ar kitokią nuomone, tačiau 
aš negaliu jų svarstyti, nes 
taisykles patvirtino jūsų vy
riausybė”, sakė Isakov.

Apie karinio tranzito prob
lemą spaudos konferencijoje 
kalbėjo ir LDDP frakcijos narys 
Algirdas Gricius bei šios frak
cijos seniūnas Gediminas Kir
kilas.

A. Gricius teigė, jog jis yra 
susitarimo dėl karinio tranzito 
šalininkas, nes, jo nuomone, 
„parengti idealių taisyklių 
nepavyko”. Kita vertus, pasak 
jo, su Rusija reikia derėtis atsar
giai ir nepasirašyti blogo, 
kenksmingo Lietuvai susitari
mo.

G. Kirkilas sakė manąs, kad 
šiuo metu svarstomas susitari
mas dėl karinio tranzito yra 
„tik pretekstas opozicijai daryti 
pareiškimus”. Komentuodamas 
opozicinių Lietuvos partijų 
pareiškimą Lietuvos preziden
tui, jis apgailestavo, kad sep
tynios partijos pasidavė vienos 
ar dviejų įtakai ir klaidina 
Lietuvos visuomenę”.

niame rinkimų ture būtų gali
ma dalyvauti tik tada, jeigu 
Kaišiadorių apygardoje būtų 
įregistruoti kitų politinių 
organizacijų ar partijų pre
tendentai, ir tie rinkimai būtų 
paskelbti 1995 m. kovo mėn. 
kartu su rinkimais į savival
dybes. Sabučio nuomone, tai 
sudrausmintų vietos valdinin
kus, trukdančius laisviems rin
kimams.

Pasak L. Sabučio, rinkimai 
Kaišiadoryse turėjo būti 
paskelbti įvykusiais dar 1993 
m. lapkričio 21 d., kuomet buvo 
dirbtinai padidintas rinkėjų 
skaičius.

Buvęs kandidatas į Seimo 
narius pareiškime Vyriausiajai

Italuos Raudonojo Kryžiaus valtis plaukia potvynio apsemtu keliu Guastalla miestelyje, Po upės 
slėnyje šiaurinėje Italijoje. Dėl audrų, liūčių ir potvynių šiame krašte jau žuvo 58 asmenys ir 
9,000 liko benamiai.

Vilniuje vyksta Baltijos 
Asamblėjos sesija

Vilnius, lapkričio 9 d. (Elta) 
— Penktadienį Vilniuje prasidė
sianti Baltijos Asamblėjos sesi
ja, asamblėjos prezidiumo pirmi
ninko, Lietuvos Seimo pirmi
ninko pavaduotojo Egidijaus 
Bičkausko nuomone, bus reikš
minga Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos tolesnio politinio bei eko
nominio suartėjimo kelyje. Pir
mą kartą Asamblėjoje dalyvaus 
visų trijų šalių vykdomosios 
valdžios atstovai.

Sesija, į kurią atvyks apie 170 
atstovų, prasidės Baltijos vals
tybių vėliavų pakėlimu prie Sei
mo rūmų ir baigsis sekmadienį 
spaudos konferencija, kurią su
rengs naujai išrinktas asamblė
jos prezidiumo pirmininkas bei 
jo pavaduotojai.

Šiuo metu Baltijos Asamblėjos 
prezidiumo pirmininkas yra 
Egidijus Bičkauskas. Jis, taip 
pat jo pavaduotojai — Estijos 
Valstybės susirinkimo pir
mininkas Ulo Nugis bei Latvi
jos Seimo narys Maris Budov- 
skis — padarys pagrindinius 
pranešimus apie Baltijos 
Asamblėjos darbą ir tolesnes 
perspektyvas. Pranešimus taip 
pat perskaitys visų šešių 
asamblėjos komitetų pirminin
kai.

Asamblėjai pateikta apie 20 
dokumentų projektų. Egidijaus

rinkimų komisijai siūlo pinigus, 
kurie būtų išleisti rinkimams, 
išdalyti Kaišiadorių rajono ir 
Elektrėnų miesto varguomenei 
bei vaikams. Apie dabartinę 
valdžią Liudvikas Sabutis rašo, 
jog „verždamasis iš komunis
tinės vergijos, žmogus pakilo 
kaip Baltijos banga ir sujudino 
imperijos smulkmes, kai kurias 
nuskandindamas, kai kurias 
nuplukdydamas, o kitas palik
damas, kad naivuoliai per greit 
nepamirštų su kuo reikalų 
turėję”.

Tačiau, kaip rašoma pareiški
me, „lietuvis per šimtmečius 
išsiugdė pasipriešinimo būdą ir, 
kai reikia, juo pasinaudoja”. 
„Ateis laikas — suras būdą kaip
reikia valdžią pakeisti ir pakeis. 
Pasinaudos ir demokratija, ir 
savo išmintim. Tas metas eina 
Lietuvon, jis čia pat”, sakoma 
Liudviko Sabučio politiniame 
pareiškime.

Bičkausko nuomone, ne visus 
asamblėja galės apsvarstyti. 
Tačiau jis neabejoja, kad bus 
pritarta kreipimuisi į Baltijos 
Ministrų Tarybą dėl šalių 
karinio bendradarbiavimo, rezo
liucijai dėl Kaliningrado srities 
demilitarizavimo, dėl Baltijos 
šalių pasienio punktų darbo 
gerinimo bei kitiems doku
mentams Baltijos valstybių po
litinio bei ekonominio gyvenimo 
klausimais.

Bus surengti Baltijos Asamb
lėjos prezidiumo posėdžiai su 
šiaurės Tarybos ir Beneliukso 
parlamentinės asamblėjos, taip 
pat su Vakarų Europos Sąjun
gos asamblėjos atstovais.

Atvyko Rusijos 
derybininkų vadovas

Vilnius, lapkričio 10 d. (Elta)
— Penktadienį į Vilnių su dar
bo vizitu atvyksta Rusijos dele
gacijos derybose su Lietuvos 
Respublika vadovas, ypatingų 
pavedimų ambasadorius Viktor 
Isakov. Numatytas svečio ir 
Lietuvos derybų su Nepriklau
somų Valstybių Sandraugos ša
limis darbo grupės vadovo 
ambasadoriaus Virgilijaus 
Bulovo susitikimas. Pastarasis 
sakė Eltai, kad daugiausia 
dėmesio susitikime numatoma 
skirti kariniam tranzitui. Po
kalbyje taip pat planuojama 
diskutuoti dėl sienos perėjimo 
punktų, aptarti mus liečiančias 
Rusijos centrinio banko proble
mas, pasikeisti informacija apie 
padėtį abiejose valstybėse.

Ambasadoriaus Virgilijaus 
Bulovo teigimu, Rusijos vadovai 
nepatenkinti Lietuvos sprendi
mu dėl civilinio tranzito bei Lie
tuvoje galiojančia mokesčių įve
žamoms ir išvežamoms prekėms 
sistema.

Lietuvos biudžetas 
kuriamas kaip 

Sovietinis
Vilnius, lapkričio 3 d. (Elta) 

— Lietuvos Seimo narys Anta
nas Baskas spaudos konfe
rencijoje pareiškė savo kritišką 
požiūrį į svarstomą 1995 m. 
biudžetą. Jo nuomone, dabar
tinio biudžeto formavimo prin
cipai nepasikeitė ir liko tokie

Varėnoje pašventinta 
nauja bažnyčia

Vilnius, lapkričio 7 d. (Elta) 
— Praėjusį sekmadienį Varėno
je pašventinta naujoji šv. 
Arkangelo Mykolo bažnyčia. 
Pirmąsias Mišias joje konce
lebravo Apaštalų sosto nuncijus, 
arkivyskupas Justo Mullor Gar
cia, Kaišiadorių vyskupas Juo
zapas Matulaitis, bažnyčios kle
bonas Pranciškus Civilis, kiti 
Lietuvos , taip pat ir iš Vokieti
jos atvykę kunigai.

Naujoji Varėnos bažnyčia pa
statyta pagal architektų Bru
nono Bakaičio ir Gedimino Ba
ravyko projektą toje pačioje 
vietoje, kur stovėjo senoji, 1944 
metais sudeginta bažnyčia. 
Toks buvo parapijos žmonių 
noras. Santūri šiuolaikinė mal
dos namų architektūra, anot 
autorių, derinasi su senosiomis 
vietos architektūros tradici
jomis — atviros medinės vidaus 
konstrukcijos, taip pat medžio 
skulptūros.

Tai jau antroji Kaišiadorių 
vyskupijoje pastaruoju metu 
pastatyta ir pašventinta baž
nyčia, pasakė kurijos kancleris 
prelatas Jonas Jonys. Pernai 
buvo šventinama naujoji Šven
tos Monikos bažnyčia Ryliškiuo
se, Alytaus rajone. Dabar di
džiausi darbai vyksta Elektrė
nuose. Varėnos ir Ryliškių 
bažnyčios pastatytos anksčiau 
buvusių, sudegusių bažnyčių 
vietoje, o naujame mieste Elek
trėnuose ir bažnyčia statoma 
visiškai nauja — moderni, dide
lė. Dėl lėšų stokos darbai eina 
labai lėtai.

Dar planuose — Kiauklių Švč. 
M. Marijos Apsilankymo 
(Širvintų raj.) ir Dubingių Šv. 
Jurgio (Molėtų raj.) bažnyčios. 
Abi jos buvo sudegintos ir 
žmonės dabar meldžiasi laiki
nose patalpose. Naujos bažny
čios statomos už bendruomenių 
aukas, statybas remia vietos 
valdžia, taip pat užsienio šalių 
katalikų organizacijos bei ti
kintieji.

patys, kokie buvo sovietinio tipo 
valstybėse. „Lietuvos finansinių 
išteklių naudojimas turi būti su
sietas su nacionaliniais inte
resais, jame turi atsispindėti, 
kokių tikslų valstybė siekia, 
kokiam laikui reikia suveržti 
diržus, dėl ko taikomos mo
kesčių lengvatos ir panašiai”,

i
Vilnius, lapkričio 10 d. (Elta) 

— Ketvirtadienį Lietuvos Aukš- 
čiausiajame Teisme paskelbti 
nuosprendžiai žurnalisto Vito 
Lingio žudikams. Borisui Deka
nidzei paskirta aukščiausia — 
mirties — bausmė sušaudant ir 
turto konfiskavimas. Igoris 
Achremovas pasmerktas kalėti 
iki gyvos galvos. Viačeslavui 
Slavickiui paskirta 14 metų 
kalėjimo. Borisas Babičenka 
nuteistas 13 metų ir trims mė
nesiams. Nuosprendis galutinis 
ir kasacine tvarka neapskun
džiamas.

Populiaraus dienraščio „Res
publika” vyriausiojo redakto
riaus pavaduotojas Vitas Lingys 
buvo nušautas pernai spalio 
viduryje prie savo namų. Po 
mėnesio kaltinimas pateiktas 
keturiems įtariamiesiems, vadi
namosios „Vilniaus brigados ” 
nariams Borisui Dekanidzei,

Grąžinamas Bažnyčiai 
priklausantis turtas

Vilnius, lapkričio 9 d. (Elta) 
— Vadovaudamasi Katalikų 
Bažnyčios padėties Lietuvoje 
Restitucijos aktu, Lietuvos vy
riausybė Vilniaus arkivyskupi
jos kurijai grąžino buvusiąją 
Trinitorių bažnyčią ir vienuo
lyną Vilniuje, kuriame įsikū
rusi Vilniaus kunigų seminari
ja.

Vilniaus arkivyskupijai 
nuosavybės teise taip pat 
grąžintas buvusios Bazilijonų 
vienuolyno pastatas Vilniuje, 
Aušros vartų gatvėje. Iš šio 
pastato iškeldinamoms Vilniaus 
Technikos universiteto moko
mosioms laboratorijoms bei 
pagalbinėms tarnyboms per- 

' duotos Valstybinio Elektronikos 
Instituto 4,900 m. kvadratinių 
metrų patalpos.

Pagal 1991 m. priimtą Bažny

LDDP koreguos socialinę ir 
ekonominę politiką

Vilnius, lapkričio 9 d. (Elta) 
— LDDP frakcija, apibendrinu
si savo darbo Seime dvejų metų 
patirtį, patvirtino, kad jos 
deklaruota bei įgyvendinama 
socialdemokratinės krypties 
ekonominė ir socialinė politika 
yra teisinga. Tačiau ji bus kore
guojama. Pataisos bus padary
tos įvertinus šią savaitę frakci
joje vykusią diskusiją. Jos 
išdavas spaudos konferencijoje 
komentavo frakcijos seniūnas 
Gediminas Kirkilas bei kiti 
frakcijos vadovai.

Jie sakė, jog patikslinti svar
biausi ekonominės ir socialinės 
politikos prioritetai, tačiau at
sisakė juos komentuoti. Apie 
tai bus paskelbta vėliau, pasakė 
Gediminas Kirkilas. Kalbėjusie
ji sakė. kad po frakcijoje vyku
sios diskusijos bus parengta 
LDDP programa kitų metų pa
vasarį įvyksiantiems savival
dybių tarybų rinkimams.

sakė Seimo narys.
Pasak Antano Basko, dabar 

biudžetas iš esmės kuriamas 
pagal surinktų mokesčių ir 
gautų užsienio paskolų skirsty
mo principą. „Valdžia siekia, 
kad pralobtų tam tikros grupės, 
o visuomenei skiriama tiek, 
kiek būtina, kad neįvyktų 
socialinis sprogimas”, akcen
tavo Seimo narys Antanas Bas
kas.

Igoriui Achremovui, Viačeslavui 
i Slavickiui ir Borisui Babičenkai.

Per parengtinį tardymą ir 
teisme Igoris Achremovas 
prisipažino nušovęs žurnalistą 
vieno iš „Vilniaus brigados” 
vadovų Boriso Dekanidzės įsa
kymu. Kiti teisiamieji, tarp jų 
ir Borisas Dekanidzė, neigė 
kaltinimus dėl nužudymo orga
nizavimo. Slavickis ir Babi
čenka, tačiau, prisipažino buvę 
kartu su Igoriu Achremovu nu
žudymo vietoje.

Generalinis prokuroras parei
kalavo Borisui Dekanidzei skir
ti aukščiausią bausmę sušau
dant, Achremovą nuteisti 
kalėti iki gyvos galvos, o Sla- 
vickį ir Babičenką — 15 metų 
kalėjimo. Laukiant teismo nuo
sprendžio, policija sustiprino 
Aukščiausiojo Teismo rūmų, 
esančių Vilniaus centre, 
apsaugą.

čios padėties Restitucijos aktą 
bažnyčiai turi būti grąžinti visi 
jai priklausę pastatai, žemė bei 
kitas turtas. Tačiau sovietų 
valdymo laikmečiu nemažai 
pastatų paversta butais, dalis jų 
atiduota įstaigoms, daugiausiai 
kultūros ir švietimo. Teismuose 
yra apie 500 bylų, kuriose 
piliečiai ginčija savo teises į 
butus, kurie yra bažnytinėms 
visuomenėms priklausiusiuose 
pastatuose. Tie butai buvo pri
vatizuoti pagal Lietuvos Res
publikos įstatymus.

Vyriausybė pernai buvo sus
tabdžiusi Restitucijos akto 
vykdymą.

Šiemet ji ir Lietuvos Bažny
čios vadovai neoficialiai susi
tarė, kad Bažnyčiai priklau
santis turtas bus grąžinamas 
palaipsniui.

Savivaldybių rinkimai turėtų 
įvykti kitais metais, tikriausiai, 
kovo mėnesį.

LDDP frakcijos vadovai pa
brėžė, kad frakcijos susirinkime 
pareikšta daug priekaištų vy
riausybei. Frakcijos narių nuo
mone, jos darbe trūksta organi
zuotumo, kiekvienas kabineto 
narys pirmiausia gina savo ži
nybos interesus. Pasak prele
gentų, būtina veiksmingesnė 
vyriausybės darbo parlamenti
nė kontrolė.

Gediminas Kirkilas, be kito 
ko, pasakė, kad LDDP frakcija 
artimiausiu metu nesiūlys 
keisti vyriausybės narių. Jis 
paneigė tvirtinimus, jog kėsi
namasi į Užsienio reikalų mi
nistro postą. LDDP kartais kri
tikuoja ministrą, pasakė frak
cijos seniūnas, bet jo vykdomai 
politikai iš esmės pritaria, 
pasakė jis.

KALENDORIUS
Lapkričio 11 d.: Šv. Mar

tynas Tours (gimė 316 m., mirė 
379 m.); Menas, Astikas, Nauma. 
Veteranų diena — JAV šventė. 
1939 m. mirė Lietuvos minist
ras pirmininkas Mykolas Sleže
vičius.

Lapkričio 12 d.: Šv. Juoza
patas, kankinys, Polocko arki
vyskupas (1580-1623), Teodoras, 
Narvydas, Grožilė.
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Š. AMERIKOS BALTIEČIŲ IR 
LIETUVIŲ LENGVOSIOS 

ATLETIKOS PIRMENYBIŲ 
LAIMĖTOJAI

Pirmenybės vyko 1994 metų 
rugsėjo 10-11 d. Burlington, 
Ont., Kanadoje.

Paaiškinimai
Žemiau duota 1994 m. Š. A. 

baltiečių ir lietuvių lengvosios 
atletikos pirmenybių laimėtojų 
pasekmės. Lietuvių pirmenybės 
buvo išvestos iš baltiečių pa
sekmių. Jei baltiečių pirme
nybių laimėtojas buvo nelie
tuvis, tuomet duota ir geriausią 
vietą užėmęs lietuvis. Jei lietu
vio pasekmės nėra, reiškia, kad 
toje rungtyje lietuvių nebuvo.

— prieš rungtį reiškia naują 
baltiečių pirmenybių rekordą, # 
reiškia naują lietuvių pirmeny
bių rekordą.

Po pavardės: (E) reiškia estą; 
(La) — latvį. Lietuviams: (A) — 
Toronto „Aušrą”; (V) — Toron
to „Vytį”; (HK) — Hamiltono 
„Kovą”; (DK) — Detroito 
„Kovą”; (Ž) — Clevelando 
„Žaibą”.

Į vyrų klasę yra įtraukti ir 
jauniai A (17-19 m.) ir, eventu
aliai, senjorai. Į moterų taipogi 
įtraukta mergaitės B (15-16 m.) 
bei senjorės.

VYRŲ KLASĖ
(20 dalyvių)

100 m: Aidas Batūra (A) 11.9 
sek.

200 m: A. Grinbergs (LA) 26.1 
sek.

800 m: Rodney Alderdice (DK) 
2:07.8 min.

1500 m: R. Alderdice (HK) 
4:04.5 min.

— 5000 m: R. Alderdice
(HK) 15:15.5 min.

10,000 m: R. Alderdice (HK) 
33:45.0 min.

Į aukštį: Aidas Batūra (A) 
1.65 m (5’-5”).

Rutulys (16 lb.): Gintaras Ba
tūra (A) 13.43 m (44’-l”).

Diskas (2 kg): G. Batūra (A) 
36.38 m (119’-4”).

Ietis (800 g): G. Batūra (A)
44.26 m (145’-2”).

MOTERŲ KLASĖ
(14 dalyvių)

200 m: Lisa Chrolavičiūtė 
(HK) 33.2 sek.

400 m: Amanda Balodis (La) 
1:12.6 min., 2) Gintarą Alder
dice (HK) 1:12.9 min.

800 m: A. Balodis (La) 2:50.5 
min., 2) Kristina Barauskaitė 
(DK) 2:55.3 min.

1500 m: Alana Juzėnaitė (V) 
5:41.6 min.

10,000 m: Julija Petrauskaitė 
(A) 54:10.0 min.

I tolį: Lina Baltakytė (A) 3.91 
m (12’-10”).

Rutulys (4 kg): Ilona Sma- 
lenskienė (A) 8.55 m (28’-0.5”).

Diskas: G. Alderdice (HK)
25.26 m (82’-10”).

Ietis: G. Alderdice (HK) 25.22 
m (82’-9”).

JAUNIŲ A „JR. MEN’S” 
KLASĖ (17-19 m.)

(2 dalyviai)

Dėl 100 m, 200 m ir šuolio į 
aukštį — žiūrėkite vyrų klasę.

Rutulys (12 lb.): A. Batūra 
(A) 9.56 m (31’-4.5”).

Diskas: A. Batūra (A) 28.30 m 
(92’-10”).

Ietis (800 g): A. Batūra (A) 
31.23 m (102’-5”).

4 x 100 m estafetė; Toronto 
„Aušra” (A. Ignatavičius, L.

Ruslys, P. Leknickas, A. Ba
tūra) 52.4 sek.

JAUNIŲ B
„INTERMEDIATE” KLASĖ 

(15-16 m.)
(10 dalyvių)

100 m: Linas Ruslys (A) 12.9 
sek.

200 m: Povilas Leknickas (A)
27.3 sek.

400 m: P. Leknickas (A) 1:04.6 
min.

800 m: K. Huska (La) 2:33.8 
min., 2) L. Ruslys (A) 2:34.9 min.

1500 m: K. Zakis (La) 5:43.6 
min.

Į tolį: P. Leknickas (A)
(16’-0.5”).

Į aukštį: P. Leknickas (A)
1.50 m (4’-ll”).

Trišuolis: P. Leknickas (A)
10.79 m (35’-5”).

Rutulys (4 kg): K. Huska (La)
13.95 m (45’-9.25”), 2) P.
Leknickas (A) 12.00 m (39’-4.5”).

Diskas (1 kg): K. Huska (La)
37.44 m (122’-10”), 3) Matas
Tamošiūnas (Ž) 25.50 m(83’-3”).

Ietis (600 g); C. Robertson (La) 
35:52 m (116’-6”), 2) Vytenis 
Maščinskas (Z) 35.21 m
(115’-6”).

4 x 100 m estafetė; Cleve
lando LSK „Žaibas” (V. Maš
činskas, M. Laniauskas, M. Ta
mošiūnas, M. Rukšėnas) 56.2 
sek.

MERGAIČIŲ B KLASĖ 
(15-16 m.)
(2 dalyvės)

400 m: A. Balodis (La) 1:12.6 
min.

800 m: A. Balodis (La) 2:50.5 
min.

1500 m: A. Balodis (La) 5:51.6 
min.

Į tolį: Lina Baltakytė (A) 3.91 
m (12’-10”).

Ietis: L. Baltakytė (A) 20.94 m 
(68’-8”).

JAUNUČIŲ C„YOUTH” 
KLASĖ (13-14 m.)

(14 dalyvių)

100 m: Mikas Rukšėnas (Ž)
13.2 sek.

200 m: M. Rukšėnas (Ž) 27.6 
sek.

400 m: Matas Laniauskas (Ž) 
1:04.1 min.

800 m: M. Laniauskas (Ž) 
2:36.2 min.

1500 m: Lukas Gudinskas 
(HK) 6:43.7 min.

I tolį: M. Rukšėnas (Ž) 4.72 m 
(15’-6”).

Į aukštį: M. Laniauskas (Ž) 
1.50 m (4’-ll”).

Trišuolis: M. Laniauskas 
9.43 m (3O’-11.5”).

Rutulys (4 kg): Jeff Petrulis 
(Ž) 11.15 m (36’-7”).

Diskas (1 kg); J. Petrulis (Ž) 
27.58 m (9O’-6”).

Ietis (600 g): J. Petrulis (Ž) 
28.77 m (94’-4”).

4 x 100 m estafetė: Cle
velando „Žaibas” (N. Zimmer- 
man, S. Kliorys, M. Laniauskas, 
M. Rukšėnas) 57.5 sek.

MERGAIČIŲ C KLASĖ
(9 dalyvės)

100 m: Kristina Kliorytė (Ž)
14.2 sek.

200 m: K. Kliorytė (Ž) 28.3 
sek.

Didesnė dalis Clevelando LSK „Žaibo” lengvaatlečių, dalyvavusių 1994 m. Š. A. baltiečių ir lietu
vių lengv. atletikos pirmenybėse, š.m. rugsėjo 10-11 d., Burlington, Ont., Kanadoje.

Futbolas Čikagoje

LFK „LITUANICA” ŽINIOS

Žaibas” (V. Civins- lentelę.

„Metropolitan” lygos 
I divizija

Jau gauta lentelė iš „Metro
politan” lygos, kurioje žaidžia ir 
„Lituanica” — „Liths” koman
da. Šios lygos pirmoje divizijoje 
lietuviai rungtyniauja raudono
joje sekcijoje, kurioje po šio ru
dens sezono stovi ketvirtoje vie
toje. Pateikiame šių sekcijų
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400 m: K. Kliorytė (Ž) 1:10.5 
min.

Į tolį: K. Kliorytė (Ž) 4.05 m
(13’-3.5”)

I aukštį: Indre Kongats (E-A)
1.27 m (4’-2.25”).

— tt Trišuolis: Venta Civins-
kaitė (Ž) 7.02 m (23’-0.5”). 

Rutulys (6 lb.); Ona Sma-
lenskaitė (A) 9.05 m (29’-8.5”). 

Diskas: Ona Smalenskaitė
(A) 18.94 m (62’-2”).

Ietis: Ona Smalenskaitė (A)
21.92 m (71’-11”).

4 x 100 m estafetė; Cle
velando „
kaitė, L. Rukšėnaitė, V. Širvai- 
tytė, K. Kliorytė) 59.9 sek.

JAUNUČIŲ D „MIDGET” 
(11-12 m) KLASĖ

(17 dalyvių)

100 m: Saulius Kliorys (Ž) ir
Nikolas Zimmerman (Ž) 14.3 
sek.

200 m: N. Zimmerman (Ž)
30.7 sek.

400 m: Paulius Rukšėnas (Ž)
1:14.4 min.

800 m: Aidas Gureckas (HK) 
2:48.0 min.

Į tolį: Simas Laniauskas (Ž)
3.97 m (13’-0.5”).

Į aukštį: S. Laniauskas (Ž)
1.40 m (4’-7.25”).

Trišuolis: S. Kliorys (Ž) 8.03
m (26’-4.25”).

Rutulys (6 lb.): Tadas Tamo
šiūnas (Ž) 9.49 m (31’-1.5”).

Diskas d kg): T. Tamošiūnas
(Ž) 23.92 m (78’-6”).

— N Ietis (600 g): T. Tamo
šiūnas (Ž) 24.10 m (79’-”).

4 x 100 m estafetė: Cle
velando „Žaibas” (N. Zimmer
man, S. Kliorys, S. Laniauskas, 
P. Rukšėnas)l:01.6 min.

MERGAIČIŲ D KLASĖ
(17 dalyvių)

100 m: Laura Rukšėnaitė (Ž) 
14.6 sek.

200 m: L. Rukšėnaitė (Ž) 30.6 
sek.

400 m: L. Rukšėnaitė (Ž) 
1:12.8 min.

800 m: L. Rukšėnaitė (Ž) 
2:57.5 min.

1500 m: Alana Juzėnaitė (V) 
5:41.6 min.

Į tolį: C. Robertson (La) 3.48 
m (ll’-5.25”), 2) Vanessa 
Trumpickaitė (HK) 3.41 m 
(ll’-2.5”).

Į aukštį: C. Robertson (La) 
1.21 m (3’-11.75” ), 2) Austė Vai
čiūnaitė (HK) 1.18 m (3’-10.75).

Rutulys (6 lb.): A. Juzėnaitė 
(V) 7.84 m (25’-9”).
_ # Trišuolis: C. Robertson 

(La) 7.74 m (25’5”
Diskas: Jessica Kaknevičiūtė 

(V) 13.96 m. (45’-10”).
— Ietis: C. Robertson (La) 

18.50 m (6O’-8”), # 2) Julija Pet
rauskaitė (A) 15.82 m (5l’-ll”).

4 x 100 m estafetė: Cle
velando „Žaibas” (G. Krasins- 
kaitė, A. Motiejūnaitė, S. Tamo
šiūnaitė, L. Rukšėnaitė) 1:05.4 
min.

Raudonosios sekc. koman
dos:

1. „Trevians” — 14 taškų.
2. „Vikings” — 13 tšk.
3. „Wings” — 11 tšk.
4. „Lituanica” — 5 tšk.
5. „Fortūna” — 2 tšk.
6. „Lightning” — 1 tšk.
Mėlynosios sekc. koman

dos:
1. „Real” FC — 15 taškų.
2 Wauconda „Chiefs” — 10 

tšk.
3. „Sparta” — 10 tšk.
4. „Lions” — 8 tšk.
5. „Legovia” — 7 tšk.
6. „Rams” — 0 tšk.
Visos komandos sužaidė po 8 

rungtynes. Savo sekcijoje 
komandos turės tarpusavyje 
sužaisti po dvejas rungtynes, o 
su kitos sekcijos varžovais 
rungtyniaus tik po vieną kartą. 
Su trimis komandomis iš skir
tingos sekcijos mūsiškiai žaidė 
rudens sezone, o su likusiomis 
turės kovoti pavasario rate.

Nepaisant nesėkmių rudens

rate, „Lituanica” — „Liths” 
nėra paskutiniųjų tarpe ir, jei 
laimė šypsosis, pavasarį dar yra 
galimybė patekti ir tarp geriau
siųjų.

Patikslinimas

„Sporto apžvalgos” lapkričio 
4 d. laidoje, rašinyje „Dar vienas 
,Lituanicos’ sezonas” pasitaikė 
netikslumas. Ten rašoma, kad 
„Lituanicai” per metus susidaro 
3,000 dol. išlaidų. Tikrumoje 
yra kiek kitaip. Išlaidų yra ar
ti 5,000 dol., o tris tūkstančius 
klubas turi prisidurti iš šalies. 
Tokiu būdu klubui reikia 
daugiau paramos iš nuoširdžių 
sporto mėgėjų, kurie savo 
aukomis galėtų prisidėti prie 
klubo veiklos sustiprinimo. Be
je, „Lituanica” yra vienas iš ne
daugelio buvusių „major” divi
zijos dalyvių, kuris neturėjo 
pastovios finansinės atramos, 
kurią kitiems klubams teikia 
įvairūs prekybininkai ar 
organizacijos.

Visi kviečiami į sezono 
užbaigimo balių

„Lituanicos” futbolo vadovybė 
nuoširdžiai kviečia visus sporto 
mėgėjus į tradicinį sezono užbai
gimo balių, šeštadienį, lapkričio 
19 d., 7 vai. vak. vyksiantį 
Lietuvių centro salėje, Lemonte. 
Čia bus pagerbti daugiausia 
klubui nusipelnę žmonės, bus

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

• Redakcija straipsnius taiso 
savo nuožiūra. Nesunaudotų 
straipsnių nesaugo. Juos grąžina 
tik iš anksto susitarus. Redakcija 
už skelbimų turinį neatsako. 
Skelbimų kainos prisiunčiamos 
gavus prašymą.

LIETUVOS KREPŠININKAI 
KVALIFIKACINĖSE VARŽYBOSE

1995 m. birželio mėnesį 
Graikijoje vyks varžybos dėl 
Europos krepšinio čempionato. 
Šiuo metu jau vyksta kvalifika
cinės varžybos grupėse dėl daly
vavimo Europos čempionate. 
Lietuvos krepšininkai rungiasi 
grupėje, kurią sudaro: Lietuva, 
Latvija, Estija ir Slovėnija.

Lietuvoje buvo susirūpinime

JAUNŲJŲ
KREPŠININKŲ

REGISTRACIJA
„Lituanicos” krepšinio klubo 

jaunių komandos registracija ir 
pirma treniruotė bus šeštadienį, 
gruodžio 3 d.

Nuo 3 iki 4 v. p.p. rinksis 
krepšininkai 10-14 metų am
žiaus. Nuo 4 iki 5 v. p.p. rinksis 
krepšininkai 14-18 metų am
žiaus.

Treniruotės vyks Bromberek 
mokyklos sporto salėje, 20 W. 
145 Davey Rd., Lemont, IL.

Pernai „Lituanicos” koman
doje dalyvavusiems bus pasiųs
ta registracijos informacija ir 
žemėlapis. Platesnes informa
cijas sužinosite paskambinę 
telefonu dr. Donatui Siliūnui, 
708-852-3204.

dėl tinkamos tautinės rinktinės 
sudarymo, nes pajėgiausi krep
šininkai ir Barcelonos olimpie
čiai dabar žaidžia užsienių klu
buose. Tačiau, kvalifikacinėms 
varžyboms artėjant, iš užsienių 
sugrįžo Sabonis, Kurtinaitis, 
Karnišovas ir kiti. Sudarytoji 
tautinė rinktinė (be didesnio 
tarpusavyje susižaidimo) 
lapkričio 9 d. išėjo kovot prieš 
Estijos rinktinę Taline. Kova 
buvo kieta. Pirmasis kėlinys 
lietuviams pasibaigė
nesėkmingai, estams pirmau
jant 32:20. Antrajame kėlinyje 
susigriebta ir rungtynės baigtos 
Lietuvos krepšininkų laimėjimu 
67:65. Šiose rungtynėse geriau
siai pasirodė jaunasis Artūras 
Karnišovas.

Šiandien, lapkr. 11 d., Lietu
vos rinktinė krepšinio aikštėje, 
Kaune, susitiks su Slovėnijos 
atstovais, o šeštadienį, lapkričio 
12 d., laukia kova su Latvijos 
rinktine Rygoje.

Šios grupės dvi rinktinės, 
geriausiai pasirodžiusios 
kvalifikacinėse varžybose, atei
nančiais metais atstovaus savo 
tautoms Graikijoje vyksiančiose 
žaidynėse dėl Europos krepšinio 
čempiono titulo.

IR

puiki vakarienė ir smagūs 
šokiai. Čia bus ištraukti ir lai
mingieji bilietai, kurie jau kuris 
laikas platinami.

Nereikia aiškinti, jog dabar 
klubui reikia daugiau talkos ir 
finansinės paramos, labiau 
negu bet kada anksčiau. Tik 
nuoširdžių rėmėjų pagalba 
klubas galės grįžti į geriausiųjų 
Čikagoje eiles. Atsilankymas į 
šį balių padės klubui sutelkti 
daugiau lėšų, kurios prisidėtų 
prie klubo komandų pajėgumo 
užtikrinimo.

Baliui vietas reikia rezervuo
ti iš anksto, skambinant Lai
mai Glavinskienei telefonu 
708-323-6302.

„Metropolitan” lygos 
„major” divizijoje

„Lituanicos” futbolininkai 
anksčiau žaidė „Metropolitan” 
lygos „major” divizijoje. 
Pažvelkime, kaip šiemet sekėsi 
šios divizijos komandoms 
rudens rate. Sužaidus 9 rung
tynes, komandos išsirikiavo 
taip:

1 „Cracovia” — 12 tšk.
2. „Pegasus” — 12 tšk.
3. „Kickers” — 12 tšk.
4. „Eagles” — 10 tšk.
5. „Maroons” — 10 tšk.
Ir kiti, surinkę mažiau taškų.

E. Š.

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4647 W. 103 St., Oak L«wn, IL

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

Kab. 312-735-4477;
Rez. (708)246-0067; arba (708)246-6581 

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

DrTa? bT GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS 

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

Pirmd. 3 v p.p -7 v v antrd 12 30-3 v p p 
trečd uždaryta, ketvd. 1-3 v.p p . 

penkt. ir šeštd. 9 v.r.-12 v.p.p

6132 S. Kedzie Avė., Chicago 
(312) 778-6969 arba (312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja

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

9525 S. 79th Avė . Hickory Hilis, IL.
Tel. (708) 598-8101
Vai. pagal susitarimą

Tel. kabineto ir buto: (708)652-4159 
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Avė., Cicero

Kasdien 1 iki 8 v v 
išskyrus treč. Šeši. 12 iki 4 val. p.p,

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija
5635 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 

Tel. 312-585-1955
172 Schiller St., Elmhurst, IL 60126 

708-941-2606
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marųuette Medical Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 
Tel. (312) 436-7700 

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

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA

6132 S. Kedzie, Chicago, III.
Tel. (312) 925-2670 

1185 Dundee Avė., Elgin, III. 60120 
Tel. (708) 742-0255

Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Roberts Rd., Hickory Hilis. IL
1 mylia j vakarus nuo Harlem Avė

Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius
2618 W. 71st St.

Tel. (312) 737-5149
Vai. pagal susitarimą.

Palos Vision Center, 7152 W. 127th St.
Palos Hgts, III. Ketv. vai. 3-6 v.v.

Tel. (708) 448-1777

Dr. RAIMUNDAS RUGINIS
Chiropraktinis gydymas nuo 

nugaros, kaklo ir galvos skausmų
1025 Ogden Avė.

Lisle, IL 60532 
Tel. 708-963-1410

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS

7722 S. Kedzie, Chicago 60652 
Tel. 312-434-2123

Pirmd 2 v p p - 7 v v., antr 9 v.r - 12, 
ketvd 12 - 4 v p.p., penktd 12 - 6 v.v.

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

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzie Ava., 
Chicago, III. 60652

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kedzie

Vai.: antr. 2-4 v.p.p. ir ketv 2-5 v. p.p. 
Šeštd pagal susitarimą 

Vizitai apmokami Medicare
Kabineto tel. (312) 776-2880 

Namų 708-448-5545
Priklauso Holy Cross ir 

____ Palos Community ligoninėms

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

Kalbame lietuviškai
6165 S. Archer Avė. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą
______ T«L (312) 585-7755

ARAS ŽLIOBA, M.D.
akių chirurgija 

akių LIGOS
Good Samarltan Medical Center- 

Napervllle Campus 
1020 E. Ogden Avė., Suite 310, 

Naperville IL 60563 
Tel. 708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą



Los Angeles lietuvių jaunimo dabartinės vadovės: iš k. — tautinio jaunimo 
ansamblio „Spindulio” vadovė Danguolė Varnienė ir Šv. Kazimiero litu
anistinės mokyklos vedėja Marytė Newsom.

Ankstyvo ir vėlyvo rudens 
grauduliai

Neseniai, bet jau spėjus rude
nėliui pašeimininkauti, rau
donavo, geltonavo, rudavo la
puočių miškai, tą modernizmo 
peizažą tamsiai padrabstant pu
šelėms ir netikros prigimties 
amerikietiškoms eglėms. Verks
niai gluosniai, paupių vande
nyse šaknis įmerkę, tada dar 
spyriojosi neišvengiamam liki
mui, žemelės link varvindami 
tirštą žalumą. O šiandien ir jų 
virvelės kabo nuogos.

Tada čia buvo išklota grubi 
buhalterija — kas dėtųsi, jei 
„Draugo” fondas sukauptų 
vieną milijoną dolerių. Šian
dien, lapkričio melancholijai 
slegiant, kai braidžiojame po 
sausus lapus ir nenorime pri
siminti, kad jie buvo žali 
gyvybės liudininkai, paniu
rusioje aplinkoje liūdnai 
žvalgomės: kur yra tasai 
„Draugo” milijonas? Ar viltys 
suduš lyg koks nelaimingas lai
vas, į uolą tėškęs?

Kas tos piktos uolos,
Draugo fondui kelią perkirtu- 

sios? Kas jos iš tikrųjų galėtų 
būti?

Viena tų uolų yra gerai ži
noma. Tai delsimas. Tai 
„pažiūrėsim, kas bus”. Ta
čiau laikraščio išlaidos nežiūri, 
kas bus. Jos yra piktesnės už 
inkvizitorius, jos nepriima jokių 
pasiteisinimų, neklauso jokių 
gynimo advokatų. Tik sumokė
jęs skolas, žinosi, kas esi, kiek 
vertas.

Kita kliūtis, trukdanti Drau
go fondo viltims tapti tikrove, 
nėra tiek ryški kaip pirmoji. Ši 
uola slepiasi po vandeniu ne dėl 
klastos, bet dėl drąsos stokos: 
gaila, gaila pinigėlių...

Tikrai gaila pinigėlių varg

VILNIUS GRĮŽTA LIETUVAI
KAZYS BARONAS 

Vokietija

2
Tiksliai nebeprisimenu, bet, 

berods, pietų metu Vilnius 
sužinojo, kad prasidėjo Lenki
jos-Vokietijos karas. Dabar tik 
paaiškėjo, kad „nadchodzi” yra 
pavojaus ženklas, pranešant 
atskrendančių vokiškų bombo
nešių pavojų. Maršų muzikos 
garsai radijo priimtuvuose kelia 
gyventojų nuotaiką ir patrio
tizmą, primenant sunkias lais
vės kovas „stebuklą” prie Vys
los, nugalint Tuchačevskio 
armiją, šiandieninės Lenkijos 
jėgą, vadovaujant maršalui Edv. 
Rydz-Smigly. Iš tikrųjų mieste 
jaučiama baimė, o gal net ir 
panika, ypatingai 70,000 žydų 
gyventojų tarpe. Kas bus, jeigu 
lenkai neatlaikys vokiečių 
smūgio ir Hitlerio kariuomenė, 
prasiveržusi iš Rytprūsių, žaibo 
greitumu užims Vilnių? Koks 
likimas laukia jų? O gal Lietu
va paskelbs karą Lenkijai ir 
užims savo sostinę, tuo išgelbė- 
dama žydus nuo panašaus 
likimo, kokio susilaukė jų tė
vynainiai 1938 m. lapkričio 
10-11 d. Vokietijoje. Teiraujasi

ingo žmogaus, ant kurio nu
garos likimas užveitč sunkią 
naštą. Iš jo ne tik prašyti 
nedera, bet nedera ir pasiūlytų 
imti. Bet ar likimas nubaudė tik 
iš universiteto ištrūkusius jau
nuolę ir jaunuolį, doras tar
nybas gavusius? Ar du sveiki 
profesionalai, auginą vaikus, 
moką skolas už patogų namą ir 
reprezentatyvų automobilį, 
tūkstančiais skaičiuoją 
mėnesines išlaidas, niekaip 
negali sukaupti kelių šimtų 
dolerių lietuviško laikraščio 
gyvybės pratęsimui? O senutė
liai senučiai, nuo artričių 
girgždą, įvairiomis draudomis ir 
pensijomis apsirūpinę, kad net 
į Clinton sveikatingus planus 
nekreipė dėmesio, ar šie 
seneliai, vaikaičiams (jau ne 
vaikams!) turtus krauną, bet lie
tuviškiems laikraščiams vis 
tiek daug dėmesio rodą, — kodėl 
jiems taip sunku padėti dien
raščiui, kuris gal kada paklius 
ir į jų vaikaičių rankas? Kai tie 
mielieji „anūkėliai” gaus po 
naują automobilį ir jį suvažinės, 
ar ilgai po to prisimins senelius? 
O jei kurį nors šių ateities 
žmonių lietuvių tautai išsaugos 
„Draugas”? Tie išsaugotieji už 
gerą senelių darbą bus nuošir
džiau dėkingesni kaip už naują 
„Fordą”.

Gaila, gaila pinigėlių. Tačiau 
susipažinkime su vienu iš tų vy
resniųjų, Kalifornijoje gyvenan
čių. Tai Lietuvoje subrendęs ag
ronomas Valdas Velža. Jis, žinau, 
turėjo dukterų, gal turi ir vai
kaičių. Jis lietuviškai spaudai 
nepagailėjo labai didelės para
mos. Senelis, panašios padėties 
kaip daugelis mūsų, drąsiai, 
skubiai, dosniai atsiliepė į

žydai ir sulenkėję lietuviai — 
tuteišai, ką „kalba” Kauno 
radijas (žinojo, kad mes 
klausom). Bet Kaunas praneš
davo tik oficialias Eltos žinias.

Krautuvėse didžiausia spūs
tis. Tėvai, prisiminę pirmojo 
karo badmečio dienas, bėgioja iš 
vienos krautuvės prie kitos, 
pirkdami viską, ką dar įma
noma pirkti. Deja, šaldytuvų ne
buvo, cukrus, miltai bei kiti 
maisto produktai po kelių 
valandų dingo nuo krautuvių 
lentynų (greičiausia pirkliai 
viską paslėpė). Taigi, vėl gresia 
badmetis, nes juk taikos metu 
niekas negalvojo apie maisto 
atsargas.

Vyrų skaičius mieste diena 
dienon mažėja. Iš geležinkelio 
stoties, Aušros Vartų ir Didžiąja 
gatve į kareivinių rajoną eina 
būriai augalotų vyrų. Staiga 
vieną vakarą išgirstu lietuvišką 
dainą. Tai Vilniaus krašto lie
tuviško kaimo avangardas, 
skriaustas, baustas lenkų parei
gūnų administracinėm ir 
kalėjimo bausmėm, bet šian
dieną priverstas imti šautuvą į

KUR YRA LIETUVOS 
MOTERYS?-

AURELIJA M. BALAŠAIT * i
Kai po Antrojo pasaulinio 

karo Amerikoje įsikūrė nauja 
lietuvių imigrantų banga: po
litiniai pabėgėliai, bolševikinės 
okupacijos aukos, bendro tėvy
nės praradimo skausmo su
vienyti ir sujungti tioškimu 
bendrauti su savaisiąis, pražydo 
visuomeninis gyvenipiąs?Perė
mus kai kurjas vyresnės kartos 
liet avių įsteigtas organizacijas, 
kaip ALTą, SLA ar kitas, turint 
skirtingus poreikius, siekius ir 
išsilavinimą,. buvo steigiamos 
naujos organizacijos ir atku
riamos tos, kurių veiklą tėvy
nėje nutraukė okupantai, —- 
skautai, ateitiųinkai, politinės 
partijos ar šauliai. Iš pradžių 
visai organizacinei ar visuome
ninei veiklai vadovavo išimtinai 
vyrai, pavedę moterims ruošti 
„kavutes”, „vaišes” ir svečius 
aptarnauti po posėdžių ar konfe
rencijų, nors išimtinais atvejais 
susirinkimų metu joms buvo lei
džiama sekretoriauti ir minėji
muose eiti pranešėjų pareigas. 
Ir Motinos dieną rasdavome mo
tinas triūsiančias virtuvėje, ruo
šiančias vaišes svečiams vy
rams. Bet, laikui bėgant, nuo
taikos pradėjo keistis, kol pa
galiau šiais metais JV LB Kraš
to valdybos pirmininkės parei
goms buvo išrinkta moteris — 
Regina Narušienė. Jau ir kitos 
užsienio lietuvės moterys pasie
kė vadovaujamų postų. Štai vie
nintelio užsienio lietuvių dien
raščio redaktorė yra moteris — 
Danutė Bindokienė, kurią, kaip 
ir kitas labiau pasižymėjusias 
moteris, pašaipiai „patašo” vy-

„Draugo” prašymą.
Viliamės, kad bus nugalėtos 

abi kliūtys — delsimas ir dolerio 
meilė.

Skaitytojai, dienraščiui prita- 
rią ar jam rūsčiai prieštaraują, 
yra prašomi įvertinti varguo- 
lišką „Draugo” padėtį. Kai kas 
mano, kad žurnalistas yra jokio
je kitoje profesijoje nepritapęs 
žmogeliūkštis. Gal tiesa. Bet 
taip pat yra tiesa, kad redak
toriai, nors nėra jokie valdovai, 
savo vedama dora spauda visa
da gynė žmogų, jo mintis ir 
teises. Netekę spaudos, neten
kame laisvės. Spauda yra tarsi 
pasaulio judrumo mechanizmas, 
tarsi galinga energijos užtvan
ka, iš kurios ant pažangos ma
lūno krinta srovė.

„Draugo” reikia mums, 
„Draugui” reikia mūsų.

Vytautas Volertas

rankas ir ginti skriaudėjų žemę. 
Tai Valkininkų, Marcinkonių, 
Varėnos, Ignalinos, Tverečiaus, 
Dūkšto, Adutiškio, Suvalkų tri
kampio lietuviškas žiedas, stip
riai laikęs lietuvišką žodį ne tik 
savoje pastogėje, bet taip pat

Šv. Kazimiero bažnyčios priekinis fasadas.

rai žurnalistai. BALFo šalpos 
oi ’anizacijai jau ilgus metus 
vadovauja Maria Rudienė. LB 
Švietimo Taryboą pirmininkės 
pareigas sėkmingai eina energin- 
g ,b.T gina Kučj' nė, o aukštųjų 
moksli’ rityse lietuvės moterys 
je t iškilą, ;ad jas pagerbė 
ir m. ikiečiai, kaip a.a. Mari
ją 'Jiir’''ųtienę.

I sa linėje istorijoje žinome, 
kokią didelę įtaką į Anglijos 
politinį'ir kultūrinį gyvenimą 
turėjo karalienės Elžbieta I ir 
Viktorija, o aštuoniolikto 
šimtmečio Rusijos imperatorė 
Katerina Didžioji pasižymėjo, 
kaip brutalios, autokratiškos ir 
galingos valdovės pavyzdys. Ir 
šio šimtmečio moterys jau 
stipriai pasireiškė politiniame 
gyvenime. Kęs gali pamiršti 
Britanijos „Geležinę moterį” — 
Margaret Thatcher, kurios vy
ras Dennis viešumoje kukliai 
paskui ją sekdavo? Indijos prem
jerė, tragiško atentato auka. 
Nehru dukra Indira Gandhi, to
je Azijos konservatyvioje tautoje 
buvo pasiekusi aukščiausios 
garbės ir pozicijos. Net ir komu
nistai turėjo savo įtakingas mo
teris, kaip fanatišką komisarę 
Aleksandras Kolontaj (1872 - 
1952), iškilusią į aukštus postus 
diplomatirfėje tarnyboje.

Amerikoje moterys aktyviai 
dalyvauja politiniame gyveni
me, laimi gubernatorinius 
rinkimus, yra senatorės ir 
kongreso atstovės. Teisės srity
je daug moterų yra teisėjos ir 
Amerikos aukščiausioje juridi
nėje institucijoje — Aukščiau
siame Teisme — yra moteris 
Sandra O’Connor. Moterys taip 
pat vadovauja vyriausybės de
partamentams — ministerijoms 
ir plačiai reiškiasi diplomatinėje 
tarnyboje. Jungtinėse Tautose 
Amerikai jau eilę metų atsto
vauja moterys ambasadorės, o 
Claire Booth Luce jau prieš dau
gelį metų buvo Amerikos amba
sadorė Italijoje. Nobelio lau
reatų tarpe randame šio šimt
mečio pradžios mokslininkę 
Marie Curie, amerikietę rašy
toją Pearl Buck, poetę Gabrielą 
Mistral, Motiną Teresę. Žodžiu, 
ne lytis, bet sugebėjimai ir 
kvalifikacijos apsprendžia as
mens tinkamumą kurioms nors 
pareigoms.

Skaitome žinias ir politines 
naujienas iš Lietuvos. Deja, nei 
ministrų, nei teismų ar bankų 
vadovybės sąrašuose neran
dame moterų.i(Kur jos dingo?

bažnyčioje, šventoriuje, turga
vietėje, teismuose. Praeiviai 
skanduoja: „niech žyją litwini, 
niech žyje Litwa”, tik dabar leis
dami viešai dainuoti gatvėje 
lietuviškas dainas! Tempore 
mutantur...

> Retkarčiais tenka pastebėti, 
kad joms leidžiama eiti kurio 
nors archyvo d (]p> orių ar 
redaktorių pareigas, didžiausią 
dali išsilavinusių moterų 
paliekant švietimo, šalpos ar 
ligonių slaugymo darbams. Bet 
politiniame ar ekonominiame 
gyvenime moterų nėra. „Prasi
muša” talentingos šokėjos bei 
dainininkės, nes operų vaid
menys reikalauja ir „Mimi”, ir 
„Margaritos” ir „Gražinos”, o ir 
balete reikia grakščių 
merginų... Išraiškos meno srity
je sunku užgniaužti talentus. 
Tokia Lietuvos moterų apatija 
viešam gyvenimui turbūt yra 
senų laikų palikimas, kai mo
ters egzistencija buvo apribo
jama verpimu, mezgimu, siuvi
mu, virimu, kitaip sakant — 
„moteriškais” darbais. Laikas 
Lietuvos moterims „išsilais
vinti”, laikas pradėti skleisti 
savo įtaką socialinėje ir ekono
minėje bei įstatymdavystės srity
se. Užtenka būti „antros kla
sės” pilietėmis.

VILNIAUS CENTRE 
ATIDARYTAS 
RESTORANAS

„PONIŲ LAIMĖ”

Garsiųjų „Stiklių” savininkas 
R. Zakarevičius, Vilniuje turin
tis restoraną, kavinę, aludę ir 
vyninę, sostinės centre, nugy
vento restorano „Akimirka” 
vietoje atidarė restoraną-kavinę 
„Ponių laimė”. Šalia turi 
įsikurti kulinarijos ir kohdite- 
rijos parduotuvė, prekiausianti 
„Stiklių” kulinarų skanėstais, 
taip pat bus paruoštų langustų, 
kriauklių, midijų, o Kalėdoms 
keptų žąsų.

KLESTI VERSLAS 
DĖVĖTAIS 

DRABUŽIAIS

Kaune prekyba dėvėtais 
drabužiais verčiasi 4 firmos. 
Trys prekiauja iš užsienio 
atvežtais presuotais drabužiais, 
ketvirtoji — „Mitoda” — plėto
ja didmeninę ir mažmeninę pre
kybą jau surūšiuotais drabu
žiais iš Prancūzijos ir Vokietijos. 
„Mitodos” parduotuvių statisti
nės lankytojos-moterys: pensi
ninkės, mamos, studentės. „Mi- 
tados” vienas vadovų Egidijus 
Dapšas, „Lietuvos ryto” pa
klaustas, ar netaps Lietuva 
vakarietišku skudurynu, atsa
kė, kad „Lietuva tokia jau tapo? 
Biznieriai veža pačius pigiau
sius presuotus drabužius. Kai 
pakai išskleidžiami, paaiškėja, 
kad gerų drabužių juose beveik 
nėra.

Kiek buvo sumobilizuotų 
lietuvių, kiek jų žuvo ar pateko 
į vokiečių belaisvę (6 vilniečius 
Rytprūsiuose išgelbėjo Šakių 
apskr. viršininkas pik. J. Gied
raitis, papasakojęs rašančiam 
šias eilutes Kanadoj Hamil
tone), kiek jų įsijungė į generolo 
Anderso armijos eiles Sibire, 
sunku pasakyti. Tačiau,imant 
300,000 Vilniaus krašto, 
Suvalkų trikampio ir Naugar
duko vaivadijos lietuvių skaičių, 
neperdėsiu nurodęs, kad 
mažiausia 10-12 tūkst. lietuvių 
dalyvavo kovoje už Lenkijos 
laisvę. Gaila, kad savo studijoje 
„Litwini w Polsce 1920-1939” 
Suvalkų trikampio sūnus, Var
šuvos u-to docentas Bronislavas 
Makauskas (Bronislavv Ma- 
kowski) apleido šį svarbų lietu
vių gyvenimo tarpsnį. Taip pat 
gaila, kad Lietuva Lenkijos 
vyriausybei neprimena, kad 
Vilniaus krašto lietuviai taip 
pat kovojo už Lenkijos laisvę (jų 
tarpe, pik. Lietuvos min. pirm. 
Švenčioniškio Č. Juršėno tėvas), 
kad šimtai lietuvių žuvo ar 
dingo kovoje prie Krokuvos, 
Varšuvos, Pamaryje. O kiek 
lietuvių amžino poilsio vietą 
rado gen. Anderso armijoje, 
kovodami Italijoje, užimdami 
lenkų kariuomenės eilėse gar
sųjį Monte Cassino vienuolyną, 
atidarant kelią į Romą. Juk šis

Kas užstos 
nekaltuosius

Kai Amerikos politikai ir bū
riai jų kampanijos talkininkų 
karštligiškai mėgino įtikinti 
kiekvieną, turintį teisę balsuo
ti, kad tik tas kandidatas yra 
geriausias iš geriausių, o jo opo
nentas nevertas supuvusios 
ropės, šio krašto daugumos 
gyventojų dėmesys buvo su
telktas visai kitur. Pradedant 
spalio 25 d., nedideliame South 
Carolina valstijos miestelyje 
vystėsi tragedija, vienodai stip
riai paveikusi visų rasių etninių 
grupių ir visuomenės sluoksnių 
žmones. Galbūt tai buvo labiau
siai dėl to, kad visame įvykyje 
atsispindėjo kiekvienos mo
tinos, kiekvieno tėvo didžiausia 
baimė.

Kokios akmeninės širdies ne
galėjo sujaudinti jaunos motinos 
ašaros, kai ji virpančiu balsu 
mėgino apsakyti baisų savo pra
radimą: kažkoks niekšas išmetė 
ją iš nuosavo automobilio ir 
nuvažiavo su dviem priešmo
kyklinio amžiaus sūneliais, 
likusiais užpakalinėje sėdynėje.

Amerikiečiai ypač jautriai 
reaguoja į nelaimę, ištinkančią 
vaikus. Tuo galime įsitikinti 
kiekvieną kartą, kai žiniasklaif 
da praneša vaiko pagrobimą, 
paklydimą, skriaudimą ar nužu
dymą. Žmonės pameta savo dar
bus ir kasdieninius reikalus, 
laikinai suspenduoja gyvenimą 
ir jungiasi į policijos pastangas 
surasti paklydusį, sugauti 
skriaudėją. Kurie dėl didesnių 
nuotolių asmeniškai negali 
padėti, siunčia savo paramą 
laiškais, maldomis, kartu džiau 
giasi, jeigu visas įvykis baigiasi 
laimingai, liūdi su nelaimės iš
tiktaisiais.

Nepaisant, kiek dažnai pasi
kartoja tokia tragedija, reakci
ja visuomet vienoda: užuojauta, 
susirūpinimas, pasipiktinimas, 
pyktis. O tragedija pasitaiko 
daug kartų per metus. Pernai 
JAV daugiau ar mažiau nuken
tėjo beveik 3 mil. vaikų, pus
trečio proc. daugiau, negu 1992 
metais. Didžiausiuose Amerikos 
miestuose 1993 metais buvo 
nužudyti 8,072 vaikai, jaunesni 
kaip 12 metų amžiaus. Tai jau 
šiurpi statistika, bet dar bai
sesnė antroji jos dalis. Pagal 
Teisingumo ministerijos tei
gimus, 57 proc. tų vaikų žuvo 
nuo savo tėvų rankos...

Senamiesčio vaizdas iš Filharmonijos rūmų.i
kalnas paimtas tik dėka lenkų 
dalinių. Tęn randami kapai 
lietuviškom pavardėm tik su 
nukirstom galūnėm. Tuo tarpu, 
Armija Krajovva žudė lietuvius, 
kovojo net prieš Vietinę

Danutė Bindokienė

Dar mokyklos suole skaityta 
Euripido (431 m. prieš Kristų) 
tragedija „Medea” apie motiną, 
kuri, norėdama atkeršyti neiš
tikimam vyrui Jasonui, nužudė 
du savo sūnelius, atsiliepė mo
dernių laikų dramoje, kai 
pagaliau paaiškėjo, kad motina, 
verksmingu pasakojimu sujau
dinusi kraštą, taip pat žiauriai 
atėmė savo vaikučių gyvybę. 
Kai South Carolinos Union 
miesto policijos pareigūnas per
skaitė šį pranešimą susirinku
siai miniai ir žiniasklaidai, iš 
visų krūtinių išsiveržė skaudi 
aimana, turbūt nuaidėjusi ir 
kiekvieno Amerikos gyventojo 
širdyje.

Mes nuolat perspėjame savo 
vaikus ir vaikaičius saugotis 
nepažįstamų žmonių, bet, 
atrodo, jiems didesnis pavojus 
gresia iš tėvų, negu svetimųjų. 
Tai daugeliui sunkiai priim
tinas faktas, bet vis dėlto tiesa.

Amerikiečiai neturi vaikų 
skriaudimo monopolio. Baisių 
įvykių pasitaiko ir Lietuvoje. 
Pakanka tik pavartyti tenykš
tę spaudą, pasiklausyti iš ten 
grįžusiųjų pasakojimų. Iš kur, 
mūsų manymu, visi tie tūks
tančiai pusiau našlaičių, pames
tinukų, benamių vaikų, ku
riems padėti organizuojami 
globos komitetai užsienyje ir 
tėvynėje? Skaitome ir savo 
spaudoje apie nekompetentingų 
tėvų vaikus, paliekamus be 
globos ir būtiniausių reikmenų. 
Čia nėra vien neturto reikalas. 
Meilė neseikėjama nei doleriais, 
nei litais. Vargingiausioje pasto
gėje gali klestėti meilė, o 
rūmuose — savanaudiškumas, 
išnaudojimas, skriauda. Ka
dangi vaikas yra silpnas, ant jo 
lengviausia išlieti savo vidaus 
ar aplinkos „demonus”. Vaikas 
tampa parankus „atpirkimo 
ožys”.

Jeigu vaiko gerove nenori ar 
nepajėgia pasirūpinti tėvai bei 
artimieji, ši atsakominga 
pareiga tenka įvairioms globos 
įstaigoms, institucijoms ir vals
tybės įstatymų leidėjams. Juk 
kiekvienos tautos sėkmingo 
ateities gyvenimo svarbiausias 
laidas yra jos priaugančioji kar
ta. Tad ir visos tautos, visų jos 
gyventojų pareiga yra rūpintis 
tos jaunosios kartos gerove.

rinktinę, kuri saugojo Vilniaus 
krašto gyvęnįpjus nu.o sovie
tinių partizanų. Netikiu, -Rad 
tūo klausimu siisilauksime ko
kio nors atsakymo iš lenkų.

4 (Bus daugiau)

«
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LIETUVIU TELKINIAI

PHILADELPHIA, PA

KRYŽIUS PARAPIJOS SUKAKČIAI 
PAMINĖTI

Rugsėjo 25 d., sekmadienį, 
Philadelphijoje veikianti Šv. 
Andriejaus lietuvių parapija iš
kilmingai šventė 70 metų gyva
vimo jubiliejų. Tai trečioji lietu
viška parapija Philadelphijos 
mieste, įkurta vadovaujant pir
majam jos klebonui kun. Juozui 
Čepukaičiui. Steigiant parapiją 
pirma buvo pastatyta koplyčia 
ir parapijos mokykla. Dabarti
nė bažnyčia su gretima sale ir 
klebonijos pastatu iš episkopalų 
buvo nupirkta tik 1941 metais. 
Parapijos steigėjui klebonui 
Čepukaičiui mirus, parapijos 
gyvastį užtikrino klebonai: kun. 
Jurgis Degutis ir kun. Kaje
tonas Sakalauskas. Čia prisi
glaudė V. Krėvės lituanistinė 
mokykla, vyksta įvairių lietu
viškų organizacijų posėdžiai, 
choro repeticijos, įsikūrė BALFo 
skyriaus centras.

Sužlubavus klebono emerito 
Degučio ir klebono Sakalausko 
sveikatai, prieš trejetą metų 
parapijai grėsė uždarymo pavo
jus. Arkivyskupija buvo pri
ėmusi nutarimą parapiją 
uždaryti ir jos pareigūnai buvo 
atvykę nutarimą parapijiečiams 
paaiškinti. Mūsų organizacinių 
vienetų vadovų ir susipratusių 
parapijiečių greitos orientacijos 
bei skubaus susiorganizavimo 
dėka pavyko įtikinti kardinolą 
A. Bevelaųua ir arkivyskupijos 
pareigūnus, kad ši tautinė 
parapija tebėra gyva, joje verda 
lietuviškas gyvenimas, parapi
jiečiai, nors ir nelabai skaičiumi 
gausūs, pajėgia parapiją išlai
kyti. Parapijai trūksta tik lietu
vio kunigo! Prie Philadelphijos 
esančioje lenkų Marijos švento
vėje darbavosi lietuvis paulinas 
vienuolis t. Timotiejus Bur- 
kauskas. Paulinų vadovybei 
sutikus, kardinolas Bevelaųua 
patikėjo Šv. Andriejaus parapi
jos administravimą šiam patrio
tui, trečios kartos lietuviui.

Per trumpą laiką, dirbdamas 
sunkiomis sąlygomis, dalinant 
savo laiką tarp Šv. Andriejaus 
parapijos ir gan tolokai už mies
to esančio vienuolyno, Tėvas 
Burkauskas su parapijos dviejų 
komitetų pagalba suremontavo 
kleboniją, aptvarkė bažnyčią, 
įvedant tinkamą garso sistemą, 
ir, svarbiausia, pagyvino para
pijiečių veiklą. Artėjant parapi
jos 70 metų gyvavimo sukak

Lietuviškas kryžius šventinamas Šv. Andriejaus parapijos 70-mečio pro
ga Philadelphijoje 1994 m. rugsėjo 25 dieną.

Nuotr. A. Krušinsko

čiai, Tėvas Burkauskas įgyven
dino savo didžiąją svajonę: 
parapijos šventoriuje pastatyti 
lietuvišką kryžių. Kryžių Lietu
voje pagamino liaudies meni
ninkas Algirdas Liepinaitis. 
Prie jo šis įrašas: „Šis lietu
viškas kryžius yra padėka 
Aukščiausiajam už šv. Andrie
jaus parapijos 70 metų gyva
vimą ir už naujai atgautą 
Lietuvos nepriklausomybę”.

Š.m. rugsėjo 25 d., po iškilmin
gų šv. Mišių, kurias su Tėvu 
Burkausku koncelebravo Šv. 
Andriejaus parapijos „sūnūs” - 
kun. Juozas Anderlonis, kun. 
Danielius Staniškis ir kun. 
Kazimieras Stewart, šis 
meniškas kryžius buvo pašven
tintas prel. Thomas J. Hilferty. 
Prieš trejetą metų, prelatui 
vadovaujant vienam iš kelių 
arkivyskupijos vikariatų, jam 
buvę pavesta Šv. Andriejaus 
parapiją uždaryti. Jis ne tik 
parapijos neuždarė, bet, pažinęs 
lietuvius, tapo mūsų tautos 
draugu ir daug darbavosi, kad 
parapijai būtų gautas lietuvis 
kunigas. Savaime aišku, jo 
atvykimas į parapijos sukakties 
iškilmes parapijiečių buvo nuo
širdžiai sutiktas.

Po šventinimo apeigų keli 
šimtai parapijiečių ir parapijos 
rėmėjų susibūrė „Rosewood” 
svetainėje pokyliui. Sumaniai 
pokyliui vadovaujant Raimon
dai ir Vidmantui Rukšiams, 
kun. Staniškis sukalbėjo in
vokaciją. Nuskambėjus „Il
giausių metų” melodijai, buvo 
stiprinamasi skaniais pietumis. 
Pagrindinę kalbą tarė Šv. Jur
gio lietuvių parapijos klebonas 
kun. dr. J. Anderlonis, Lietuvos 
Vyčių organizacijos vyr. dvasios 
vadas. Priminęs parapijos stei
gimo vargus, kunigų ir parapi
jiečių pasiaukojimą, jis teigė, jog 
vienybėje yra stiprybė. Ji būtina 
tiek Lietuvai, tiek išeivijai, tiek, 
kad ir ne per gausiai, Šv. And
riejaus parapijai.

Tėvo Burkausko padėkos žo
dis buvo visiems susirinku
siems, tačiau specialiai 
paminėjo parapijai išskirtinų 
uždavinių atlikimu daug pade
dančius Marytę ir Vytautą 
Sušinskus, Angelę ir Joną Puo
džiūnus, Gemą Kreivėnaitę, 
Teresę Gečienę, p. Juzevvoskį 
bei kleboniją prižiūrinčius Kris-

Vizito Philadelphijoje metu prezidentas A. Brazauskas susitiko su kardinolu John Krol, kuriam 
padėkojo už ypatingą dėmesį Lietuvai sovietinės okupacijos metais ir už dabartinę finansinę 
paramą Vilniaus seminarijai. Iš kairės: kun. T. Burkauskas, msgr. L. Peciukevičius, kun. J. 
Anderlonis, kardinolas J. Krol ir Lietuvos prezidentas A. Brazauskas.

Nuotr. Robert S. Halvey
tiną ir Vaidą Vereikius. Tėvas 
Burkauskas pažadėjo ryžtingai 
tęsti prieš 70 metų pradėtą 
apaštalavimą užsienio lietu
viams.

Puotaujančius palinksmino 
Broniaus Krokio vadovaujami 
suaugusių lietuvių kalbos kursų 
lankytojai. Tai trečios ir ketvir
tos kartos lietuviai, pamilę 
lietuvišką žodį, dainą ir tau
tinius šokius. Jų entuziazmas 
verčia tikėti, kad Šv. Andriejaus 
parapija lengvai sulauks šimto 
metų sukakties.

Dalia Jakienė/Alg. Gečys

PADĖKA
LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJA
Po sėkmingo baliaus š.m. spalio 22 d., nori padėkoti 

visiems, kurie šventės metu daug mums padėjo, savo dar
bais ir aukomis.

Nuoširdžiai dėkojame garsiajai šeimininkei Onai Nor
vilienei, kuri paruošė mums puikią vakarienę, aukodama 
savo atlyginimą šalpai.

Dėkojame jos padėjėjoms ponioms A. Lietuvninkienei 
ir V. Valavlčlenei, kurios, kaip visad, dirbo iš pasišventimo.

Labai dėkingos esame mūsų sesei A. Ankienel ir jos 
sūnums, kurie iš savo krautuvės „Lithuanian Bakery” Mar- 
quette Parke, aukojo mūsų pokyliui skanius pyragus ir kitus 
maisto produktus.

Mūsų visų didelė padėka Antanui Valavičiui ir jo 
talkininkui, kurie taip gražiai ir profesionaliai aptarnavo mūsų 
barą, taip pat aukodami savo darbą.

Nuoširdžiai dėkojame V. Micelkai, kuris iš savo 
alkoholinių gėrimų prekybos „Miskas-Select VVines”, 
VVoodridge, IL, paaukojo mums visus gėrimus tam vakarui. 
Labai dėkojame P. Vaitaltienel su padėjėjomis, kuri taip ža
viai išpuošė mūsų stalus.

Dar kartą AČIŪ VISIEMS!

BY FD*C

DON'T SPEND IT ALL SAVE SOME AT

MUTUAL ^edenai SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

Charleied nnd Superyised by tlie Uniled Stalus Goveinmenl 

2212 W CERMAK ROAD • CHICAGO, ILtINOIS 60608 PHONE (312) 847-7747

midlcind Federal
Savings and Loan Association

75 metus aptarnauja lietuvius
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios

MAROUETTE PARK
2567 VVEST 69th STREET 

(1-312) 925-7400

CLEVELAND, OH

ŠVĘSIME LIETUVOS 
KARIUOMENĖS ŠVENTĘ

Šį rudenį Clevelande lietu
viškų renginių netrūksta. 
Ateikit į visus. Artėja šventės ir 
bus pertrauka.

Lapkričio 19 d., šeštadienį, 7 
v.v. visi kviečiami į iškilmingą 
Lietuvos Kariuomenės šventės 
minėjimą, kuris vyks D.M. 
parapijos didžiojoje salėje. 
Kalbės retas svečias Clevelande 
Valdas Adamkus. Meninėje pro

BRIDGEVIEVV
8929 S. HARLEM AVĖ 

(708) 598-9400

gramos dalyje Aldona Stem- 
pužienė, pianistė Nancy Brit- 
tain ir Dievo Motinos parapijos 
choras, vadovė Rita Čyvai- 
tė-Kliorienė.

Bilietai po 7 ir 5 dol. gaunami 
svetainėje, kur juos platins 
šauliai ir ramovėnai. Vietos 
numeruotos — bilietus galite 
užsisakyti skambindami tel. 
531-4263 arba pas Vincą Čečį, 
tel. 486-9944.

Ateikite prisiminti ir pagerbti 
už laisvę žuvusius mūsų karius, 
Sibiro taigose užmigusius, tėvy
nėje nelygioje kovoje kritusius. 
Taip pat pasidžiaugti atkurtos 
Lietuvos kariuomenės jaunais, 
žvaliais kariais.

REIKALINGA TALKA

Padėkos dienai artėjant, 
Clevelando Šv. Jurgio plarapijos 
Šalpos centras dairosi savanorių 
talkininkų. Lapkričio 21-22 
dienomis nuo 8:30 vai. ryto iki 
12 vai. vidurdienį reikės sudėti 
krepšius padalinimui apylinkės 
vargšams. Dar tebereikalingi 
savanoriai surūšiuoti Šalpos 
centrui paaukotus drabužius. 
Talkininkai prašomi kreiptis į 
kleboną kun. J. Bacevičių arba 
į Virginiją Rubinski.

T.G.

• Labiausiai žinomas JAV 
beisbolo žaidėjas Babe Ruth 
dalyvavo savo karjeros paskuti
nėse žaidynėse 1934 m. rugsėjo 
24 d. Nevv Yorke. Jis žaidė 
Yankees komandoje.

Angly Kalba Sėkmingai Darbuotis 
Universitete Ir Profesijose

The University of Illinois at Chicago 
Tutorium in Intensive English

BRIGHTON PARK
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470

• keturiy lygiy dėstymas vyksta ištisus metus
• mažos grupės su ESL dėstytojais profesionalais
• dėstymas surištas su kompiuteriais ir įvairiomis vaizdinėmis priemonėmis
• patarimai immigracijos reikalais; 1-20 vizos studentams
• visi studentai laiko TOEFL egzaminus, kurie bus užskaitomi 

Illinojaus Universiteto

Papildomi kursai:
• TOEFL Paruošimas
• Šnekamosios kalbos įgūdžiai pažengusiems

Dėl platesnės informacijos, kreipkitės j:

I
The University of Illinois at Chicago
The Tutoriutn in Intensive English (M/C 324)

601 S. Morgan St., Room 820
Chicago, Illinois 60607 USA 
(312) 996-8098/Dr. Boca 

Deja, universitetas negali duoti finansinės paramos.

III The University of Illinois Iat Chicago

CLASSIFIED GUIDE
HELP VVANTED

PUNCH PRESS OPERATOR 
EXPERIENCED

Mušt speak English, read blue 
prints and have knovvledge in 
set-up. Mušt be willing to work
O.T. Pd. Hosp. & 401 k plan. 
APPLY IN PERSON:
OUALITY HINGES, INC.

277 W. 154th Street 
South Holland, IL 60473

MISCELLANEOUS

10%—2096—30<tf> pigiau mokė
sit už apdraudą nuo ugnies ir auto- ( 
mobilio pas mus.

FRANK ZAPOLIS
3208 */» VVest 95th Street 

Tel. — (708) 424-SS54
(312) 881-8854

ELEKTROS.
(VEDIMAI — PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai, 
garantuotai ir sąžiningai.

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

Galiu prižiūrėti vaikus dieną ar 
vakare po 3 ar 4 vai., arba ilgiau, 
jei reikia.

Tel. 312-436-5991

WEALTH I & I 
VIDMANTAS 

GARLAUSKAS

Jūs žinot savo finansinius tikslus.
Mes padėsim juos pasiekti.

tel.: 312-778-1305
Pensininkams konsultancija veltui. 

Investments provided by RegisteredRepresentatives 
of Capital Securities Investment Corporation, 

Member NASD/SIPC

Movlng—Kraustymas
Profesionalus patarnavimas pri
einamomis kainomis, jums patogiu 
laiku. Draudimas garantuotas. Kreiptis:*
Gediminas: tai. 312-925-4331

J.M.Z. Constructlon Co.
Custom carpeting, rec. rm. addi- 

tions; kitehen, bathrm., basement 
& deck construction; dry-wall hang- 
ing & taping; aluminum siding, sof- 
fit, facia & seamless gutters; 
replacement glass block windows; 
shingle hot tar & modified rubber, 
and roll roofs. Expert at tearoffs; 
complete tuckpointing; all colors; 
chimneys rebuilt. Tel. 
708-620-9942.

30 m. lietuvė Ieško bet kokio 
darbo. Gali gyventi kartu. Skam
binti Renetai tel. 708-857-9597

Moteris 40 m. laiko darbo. Gali 
prižiūrėti vaikus savo namuose arba 
slaugyti senelius jų namuose. Turi 
rekomendacijas. Skambinti Danutei 
tel. 312-436-6641.

REAL ESTATE

^IREIT.
PARDUODA

FlRE/MAX 
REALTORS 

(312) 588-5959
(708) 425-7161

RIMAS L. STANKUS

• Perkant ar parduodant
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
•tfrfLS kompiuteriųlr FAX pagalba
• Nuosavybių Įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Apartmentus ir žemą
• pensininkSK»sTuQ|al6Li

*
Privačiai parduodamas 15 me
tų 3 mleg. namas su rūsiu ir 1 
auto. garažu, Lockport, IL, netoli 
P. Liet. centro. Kaina $135,000. 
Skambinti 708-301-7177.

KMIECIK REALTORS 
7922 S. Pulaski Rd.

4365 S. Archer Avė.

DANUTĖ MAYER 
284-1900

Jei norite parduoti ar pirkti namus, 
kreipkitės i Danutę Mayer. Ji profe
sionaliai, sąžiningai ir asmeniškai 
patarnaus. Įkainavimas veltui. ’

AMERICAN HOMES
Real Estate 

Barbara Shaw 
708-246-5500 

VVestern Springs, IL par
duodamas namas: gražus, 4 
mieg. kamb, 11/2 vonios; arti 
miesto ir traukinių. Prašo 
$137,500 Skambinti Barbarai 
ir kalbėt angliškai.

FOR RENT

linuomojamas 6 kamb. 3 mleg.
butas su šiluma, karštu vandeniu 
ir baldais, Brighton Parko apy
linkėje. TaL 312-37C-7883

linuomojamas 3 kamb. apilldomas bu
tas, apyl. 71 St. ir Washtenaw Avė., vienam 
arba dviem suaugusiom asmenim. Yra 
šaldytuvas ir virimo plyta. $325 į mėn. + 
„security dep.” Kreiptis į Almą nuo 8 v.r. 
Iki 3 v. p.p., tai. 312-476-8727.

Prlai 66 St. Ir Kadzla Ava. iš
nuomojamas 3 kamb. butas su 
virtuvės įrengimais ir šiluma; $360 
į mėn. Kreiptis: 708-425-7160.

FOR SALE

Parduodami importuoti ir amer. 
gamybos AUTOMOBILIAI 

prieinama kaina. Kreiptis į 
Raimundą tel. 708-960-2100, 

Continental Acura,
2110 Ogden Avė, Lisle, IL

totui toste 
LENDER
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VYČIO KRYŽIAUS 
ORDINAS AR TIK BLIZGUTIS

Lietuvos prezidentas Algirdas 
Brazauskas savo viešnagės 
Čikagoje proga užkabino po 
Vyčio Kryžiaus III laipsnio 
ordiną Mečiui Mackevičiui ir dr. 
Adolfui Damušiui už itin reikš
mingus jų asmeninius nuopel
nus, ginant Lietuvos laisvę ir 
nepriklausomybę. Antanas 
Juodvalkis, neneigdamas nau
jųjų Vyčio Kryžiaus kavalierių 
nuopelnų, piktokai pasisakė, 
kad apdovanotieji asmenys, 
patogiai gyvendami demokra
tiniame krašte, neatsilaikę 
pagundai, susivilioję blizgučiais 
ir priėmę ordiną iš buvusio ko
munistų vadeivos rankų. 
(„Draugas”, 1994 m. spalio 11 
d.). Kazys Ambrozaitis, rūstokai 
atsiliepdamas į Antano Juod
valkio laišką, be kitko pabrėžė, 
kad apdovanotieji asmenys labai 
užtarnautą įvertinimą priėmę 
„ne iš buvusio okup. Lietuvos 
komunistų vadovo (argi partijos 
pirmasis sekretorius nebuvo 
komunistų vadovas?! Br. N.), 
bet iš demokratiškai išrinkto 
Lietuvos Respublikos prezi
dento”. („Draugas”, 1994 m. 
spalio 21 d.)

Lietuvos valstybės ordinų, 
medalių ir kitų pasižymėjimo 
ženklų įstatymo (1930 — Vytau
to Didžiojo — metų gruodžio 20 
d. „Vyriausybės žinios”, Nr. 
343) 108 str. numato, kad:

— Vyčio Kryžiaus ordinas yra 
karo ordinas. Jis skiriamas pa
gerbti:

1) karininkams ir kitiems 
ginkluotų pajėgų viršininkams, 
pasižymėjusiems didvyrišku 
narsumu ir ištverme kautynėse;

2) vadams, sudariusiems ir 
įvykdžiusiems ypatingu suma
numu ir sėkmingumu svarbių 
karinių operacijų planą.

Taikos metu Vyčio Kry
žiaus ordinas gali būti duo
damas tiktai išimtinais atsi
tikimais, kai asmens ypatingo 
pasižymėjimo aplinkybės ati
tinka kautynių aplinkybes karo 
metu.

Kaip patirtis mus moko, Lie
tuvos įstatymai betgi nesaisto 
Algirdo Brazausko. Vilniuje 
vykusio iškilmingo VLIKo ,,be>- 
nefiso” proga jis apkarstė Vyčio 
Kryžiaus ordinais keletą as
menų, kurie turbūt tik sapne 
pasižymėjo didvyrišku kautynių 
narsumu ir ištverme ar ypatin
gu sumanumu sudarė bei įvyk
dė svarbių karinių operacijų 
planus. Šitokiais apdovanojimais 
jis įžeidė ir pažemino tikruosius 
Vyčio Kryžiaus kavalierius, ku
rie praliejo kraują ir padėjo savo 
galvą už Lietuvos laisvę ne
priklausomybę, kapsukiškai pa
sityčiojo iš Lietuvos nepriklau
somybės kovų ir pamynė po kojų

,Fo Centro valdybos gen. sekretorius Juozas Majauskas su žmona Mari- 
' Philadelphijos, PA), vadovavo jubiliejinio pokylio programai, spalio 23 
ak Lawn Hilton viešbutyje.

Nimfr Jnnn TnmuluičlO

garbingąjį Vyčio Kryžiaus or
diną.

Antanas Juodvalkis, grybšte
lėdamas apdovanojimų karštli
gę, nepaneigia naujųjų Vyčio 
Kryžiaus kavalierių nei kanki
nystės, nei nuopelnų. Atvirkš
čiai, jis, kaip ir Kazys Am
brozaitis, vertina jų rezistencinę 
veiklą, kovą dėl Lietuvos lais
vės. Tuo būdu ginčo pagrindas 
labai susigūžta, dvikova suteka 
kone į vienintelį, bet gana painų 
ir jautrų klausimą, būtent: ką 
gi Algirdas Brazauskas užkabi
no Čikagos viešnagėje Mečiui 
Mackevičiui ir dr. Adolfui 
Damušiui — Vyčio Kryžiaus or
diną, ar tik blizgutį?

Tad reikia rimtai susimąstyti, 
ar mūsų nedemoralizuoja šitok
sai karštligiškas, sovietmečiu iš
sikerojęs ir iš jo paveldėtas, Lie
tuvos teisei ir tradicijai sve
timas nusipelnėlių gaminimo 
būdas? Juk nepaslaptis, kad ne 
visi nusipelnėliai tuo pripaži
nimu džiaugiasi ir didžiuojasi: 
yra tokių, kurie nutildyti ir 
susigūžę, drovisis ir slepiasi.

Bronius Nemickas 
Maspeth, N Y

„IŠTVERSIM!”

Valdas Adamkus savo kaip 
visad prasmingoj kalboj, 
pasakytoj jo pagerbimo pokyly, 
kelis kartus pavartojo žodį „iš
tversime” ryšium su Lietuvos 
dabartinės sunkios padėties pa
vaizdavimu. Tas žodis šį kartą 
įgijo kažkokią ypatingą prasmę. 
Kodėl? Ogi mes nuolat skaitom 
ir girdim daug pesimistiškų, 
kartais tiesiog beviltiškai skam
bančių pranašysčių apie 
Lietuvą ir jos ateitį. Neretai gir
dim ir tokių pasakymų: „Nebe
lankysiu daugiau Lietuvos, nie
ko išjos nebus”. Dėl to neretai 
puolam į pesimizmą, į kokį tai 
liūdesį. Nejaugi mūsų tėvynė 
tikrai grimzta į tamsią nihi
listinę naktį? Ir štai išgirstam 
šį žymų asmenį, pažįstantį Lie
tuvą, kaip mažai kas iš užsienio 
lietuvių, kartojant — „Ištver
sim!” Jo žodžiais, ta nuostabiai 
graži ir taip brangi šalis išbris 
iš tamsios nakties, nes tauta ir 
praeity, žiauriausiu laiku pa
rodė, kad sugeba kentėti, kad 
turi pakankamai stiprybės nu
galėti sunkiausias gyvenimo 
sąlygas. Tuo būdu Adamkus iš
kelia lietuvių tautos nepap
rastas, pagarbos ir pasigerėjimo 
vertas ypatybes. Jo kalboj žodis 
„ištversim” virsta pragiedruliu, 
šviesos spinduliu, išsklaidančiu 
pesimistiškas mintis, sustiprina 
pasitikėjimą mūsų tautos tvir
tybe ir suteikia viltį, kad mūsų 
tėvynė, nepaisant dabartinių 
sunkumų, vis dėlto žengs į švie
sesnį rytojų. Nebėra abejonės — 
ištversim ...

Jadvyga K. Giedraitienė
Michiana Shores, IN

Lietuvių fondo rudens pokylio dekoratoriai, įdomiai papuošę salę. Iš kairės: Ramona Stepona
vičiūtė, Judy Sidrienė, Lina Žliobienė, Violeta Dirvonytė, Aras Žlioba, Vytenis Kirvelaitis, Nida 
Bichnevičiūtė ir Daiva Parakininkaitė.

NESISKAITYMAS SU
POLITINIAIS KALINIAIS 

IR TREMTINIAIS

Ar yra truputėlis užuojautos 
dabartinės valdžios tiems, kurie 
buvo komunistų terorizuojami? 
Ar yra kreipiamas dėmesys į jų 
dvasinę ir materialinę būklę? 
Ar juos iš viso pastebi? Taip, jie 
yra pastebimi. Pastebimi, kaip 
nereikalingi stabdžiai.

Indoktrinuoti per 50 metų, 
priprato prie patogaus gyve
nimo ir prarado žmoniškumo 
jausmą. Įžūlumas ir nesiskaity
mas — kiekvienos dienos reiš
kinys. Gal tas buvo anksčiau 
lengvai įmanoma. O dabar gi 
stebi visas pasaulis. Geležinė 
uždanga jau nebedengia. Ne
bent išmoktas vaidybos menas 
padeda ką apgauti. Kąjp ten 
bebūtų, žiūrėk, karts nuo kar
to vis tik sunku užslėpti kai 
kuriuos darbus.

Paimkim neseną įvykį su Lie
tuvos politiniais tremtiniais ir 
kaliniais. Be abejo, pačių 
viršūpių inspiruota, buvo pra
vesta revizija. Už pašalpos siun
tas į vargą patekusiems na
riams, kurie gauna jas ir iš 
BALFo, pareikalauta sumokėti 
11,000 litų ir dar pridėta bauda, 
kad laiku nebuvo sumokėta — 
21,000. Iš viso 32,000 litų 
pareikalauta iš organizacijos, 
kuri šelpia savo narius, nuken
tėjusius nuo komunistų.

Kaip į visą tai reikia žiūrėti? 
Ir dabar, šokdinant nekaltus 
žmones, o ypač tuos, kurie jums 
neparankūs. Taip elgtis, kažin 
ar buvo išrinkti, ir aš, abejoju, 
kad turi tautos mandatą prie
vartauti savo aukas? Gal geriau 
būtų jiems atsiteisti. Gal užuot 
sau iškilmingų rūmų, ištai
gingų mašinų su vairuotojais, 
pagalvotų apie tuos žmones, ku
riuos vienaip ar kitaip skriau
dė ir dar šiandien skriaudžia.

Jonas Šalna
Portage, WI 

KALTINIMAS BE PAGRINDO

Atsakydami į Jūsų užklausi
mą dėl 11 tūkst. Jitų, 
išskaičiuotų ir BALFo teikiamų 
šalpos lėšų Lietuvai per B. 
Gajauską, turime informuoti, 
kad Valstybinė mokesčių in
spekcija neturi jokių duomenų 
jog tokios lėšos buvo siunčiamos 
per B. Gajauską ir, savaime su
prantama, nėra išskaičiavusi 
jokių mokesčių. Apskritai lab
dara nėra apmokestinama, taip 
pat ir lėšos, siunčiamos kaip 
labdara.

Todėl B. Gajausko tvirtinimas 
apie 11,000 litų mokesčių, 
išskaičiuotų iš labdaros lėšų, 
neturi realaus pagrindo.

P. Navikas 
Vyriausybės patarėjas 

finansų ir iždo klausimais
S. Stungurys

Vyriausybės patarėjas 
išeivijos klausimais

Redakcijos pastaba. Šis 
laiškas buvo Lietuvos Respubli
kos vyriausybės atsiųstas dr. 
Kaziui Bobeliui, kuris prašė pa
skelbti ..Drauge”.

JŪSŲ ĮNAŠAS LABAI 
REIKALINGAS

Esu labai dėkingas Jonui
Tomkui iš San Francisco, C A, 
už gerą mano pareigų Draugo 
fonde įvertinimą. Labai ap
gailestauju, kad dėl labai 
svarbių priežasčių Jonas Tom
kus kol kas negali įstoti į 
Draugo fondą. Tikiuosi, kad jo 
gyvenimas greit nusistovės ir 
Draugo fondas, sulaukęs jo nuo
širdaus įnašo, galės paskelbti 
aukotojų sąraše, smarkiai padė
kojant.

Dar daug įnašų reikia iki mili
jono Draugo fonde. Aukotojų są
rašai „Drauge” galėtų būti žy
miai ilgesni. Daug mielų bend
raminčių aplanko „Draugo” 
redaktores, atnešdami straips
nius ir besišypsančias nuo
traukas. Daug kartų skamba 
redakcijos telefonai. O kaip 
būtų malonu, kad prie jų, ar ir 
be jų, atkeliautų laiškutis su 
čekiu Draugo fondui. Jūsų įna
šas Draugo fondui labai rei
kalingas.

Bronius Juodelis
Chicago, IL

TAI BENT PALYGINO!

Patinka man „Draugo” atkar
pos. Labai įdomūs ir Vytauto 
Volerto atsiminimai; tokių iki 
šiol neteko skaityti. Tik vieno
je (200 nr.) atkarpoje vienas 
palyginimas tiesiog „pritren
kė”. Rašo: „Sunkvežimiai... pir
myn krapštėsi, šonuose prisikli
javę malkomis kūrenamus pe
čius, gaminančius degamąsias 
dujas. Tikri luošiai, panašūs į 
kūdikių laukiančias moteris”.

Tai bent palyginimas! Nėščios 
moterys yra luošės? Nešiojasi 
šonuose prisiklijavusios? ką? — 
kūdikius? gaminančius dujas?!

Reiktų autoriui nusiimti juo
dus akinius ir atidžiau žvilg
telėti į kūdikių laukiančias 
moteris. Nepakenktų rašiniui ir 
pagarba busimosioms moti
noms.

Sonė Pipiraitė-Tomarienė
Chicago, IL

KĄ ČIA NORIMA PASLĖPTI?

Čikagoje lietuviška žiniasklai- 
da skelbė, kad lietuviai masonai 
Pasaulio lietuvių centre, Le
monte, ruošia pagerbimą žy
miam lietuviui V. Adamkui spa
lio 30 dieną. Po parengimo 
„Draugo” dienraštyje matome 
dalyvių nuotrauką lietuvių 
Amatininkų klubo parengime.

Kas tai per klubas?
Kadangi esu perskaitęs keletą 

knygų apie šią slaptą organi
zaciją, jos veikimą, tikslus ir 
griežtą narių kontrolę neišduoti 
masonerijos paslapčių, o tie. 
kurie neišlaiko paslapties yra 
baudžiami, tai atkreipiau dė
mesį į šiuos du vardus: Masone- 
rija ir Amatininkų klubas (taip 
pasivadinę lietuviškai).

Be to, televizijoj sekiau seriją 
programų, kur per krikščio
nišką televizijos stotį pasižy
mėjęs John Ankerberg iš Chat- 
tanooga, TN, gan plačiai aiškino

Nuotr. Jono Tamulaičio

apie šią slaptą pasaulinę or
ganizaciją, jos veikimą ir tiks
lus, kurie yra priešingi Jėzaus 
Kristaus evangelijai. Charakte
ringa yra ir tai, kad jie turi 33. 
laipsnius, kurie atitinka Jėzaus 
Kristaus 33 metams, gyvenus 
Žemėje.Ar čia tik atsitiktinis 
skaičius? Kadangi laiks nuo lai
ko ši slapta Masonų (Amatinin
kų) organizacija pasirodo vie
šumoj, kas galėtų paaiškinti šių 
laipsnių skaičiaus sutapimą su 
Kristaus amžiumi?

Antras klausimas: kodėl šis 
klubas vadinamas masonų arba 
amatininkų, kai su amatu jie 
nieko bendra neturi, o užima 
pačias aukščiausias valdžios 
vietas valstybėje ir vadovauja 
valstybių valdyme?

Taip pat kas čia per klubas, 
kad katalikai, priklausantys 
šiam masonų - amatininkų klu
bui, yra automatiškai eksko- 
munikuojami Katalikų Bažny
čios? Gal kas galėtų atsakyti į 
šiuos klausimus?

Juozas Arlauskas 
Chicago, IL

KUO TIKĖTI?

Kol kas neturime bendro var
diklio, kaip pagarbiai vadinti 
nepriklausomos Lietuvos vei
kėjus, ypač valdžios struktūros 
tarnaujančius pareigūnus pagal 
jų ideologinį pasiskirstymą, bet 
dar nenumetusius ir komunistų 
partijai priklausomybės pažy
mėjimų. Visiem žinoma, kad 
prie perkrikštyto vardo ne
sunku priprasti. Kitas reikalas 
atsikratyti savanoriškai pasi
rinktos ideologinės — komunis
tinės pasaulėžiūros. Čia reika
las sukasi apie „smegenų peres- 
troikos” atlikimą, kad mąsty
sena pasikeistų.

Mes, užsieniuose gyvenantys 
lietuviai, daug girdime iš 
Lietuvos atvykstančius vyriau
sybės bei Seimo narius įrodinė
jant, jog dedamos pastangos, 
kad kuo greičiau Lietuva būtų 
įjungta į Vakarų Europos vals
tybines, ekonomines, visuo
menines struktūras, kurioms 
priklausydama, Lietuva išveng
tų iš šovinistinės Rusijos gre
siančio pavojaus. Jei teisybė, ką 
valdžios pareigūnai mums šne
ka, mano supratimu, einama 
teisingu keliu. Tačiau dabarti
nės valdžios opozicija, ypač jos 
vadas, seimo narys V. Landsber
gis teigia, jog LDDP rankose 
esant žia Lietuvą veda 
pražūtingu keliu. Jei taip yra, 
vadinasi, vyksta realus Lie
tuvos išdavimas, tad kurios 
pusės teigimams tikėti?

Kalbama, jog Lietuva žadanti 
kreiptis į Jungtinių Tautų 
Saugumo tarybą, kad ji garan
tuotų Lietuvai neliečiamybę po 
tranzito sutarties su Rusija 
pasirašymo, jei Rusija pradėtų 
nesilaikyti sutartyje surašytų 
nuostatų. Mano manymu, tokią 
garantiją turėtų suteikti JAV ir 
Britanija, nes jos tą tarptautinę 
ar tarpvalstybinę problemą 
sukūrė.

Kasperas Radvila
Chicago, IL
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DRAUGO RĖMĖJAI

Aukos siunčiant laikraščio 
prenumeratą ir kitomis 
progomis

60.00 dol. Bronė Selenis, 
Livonia, MI;

40.00 dol. Elena Karalius, 
Reseda, CA;

25.00 dol. Dr. & Mrs. T. 
Quinn, Orland Park, IL; Ona 
Jesunas, Phillips, WI; Adolfas 
Baliunas, Willowbrook, IL;

20.00 dol. Liudas Kronas, 
Michigan City, IN; Severinas 
Krutulis, Darien , IL; Bronė 
Dirmantas, Chicago, IL;

15.00 dol. Janina Jurgaitienė, 
Venice, FL;

10.00 dol. Ramunė Cibas, 
Chicago Ridge, IL; Vilią Dėdi
nas, Highland, Park, IL; Balys

GERB. DRAUGO 
REDAKCIJAI

Dėl Jūsų laikraštyje (ųr. 212, 
11-1-94) paskelbto gerb. L. 
Baltušio laiško, prašau įdėti šį 
atitaisymą — aš sėdėjau ne Stut
thofo, bet Salaspilio (Latvijoj) 
koncentracijos stovykloje. Esu 
„Akiračių” redakcinės kolegijos 
narys, o ne vyr. redaktorius.

Ir taip pat niekad nepreten
davau į jokius ordinus ar atžy- 
mėjimus.

Henrikas Žemelis
Fontaną, WI

A.tA.
FRANK P. JOSELĖNAS

Gyveno Lisle, IL, anksčiau Chicagoje, Marąuette Parko 
apylinkėje.

Mirė 1994 m. lapkričio 9 d., 9:15 vai. ryto, sulaukęs 84 
metų.

Gimė Chicagoje.
Nuliūdusi liko žmona Angeline Rūta.
Velionis buvo tėvas a.a. Peter.
Velionis pašarvotas penktadienį, lapkričio 11d. nuo 2 iki 

9 v.v. Petkus Marųuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St.
Vietoje gėlių prašoma aukoti DuPage County Hospice. 
Laidotuvės įvyks šeštadienį, lapkričio 12 d. Iš laidojimo 

namų 10 vai. ryto bus atlydėtas į St. Adrian parapijos 
bažnyčią, 70th Stir Washtenaw Avė., kurioje bus aukojamos 
10:30 vai. ryto gedulingos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių 
velionis bus palaidotas Tautinėse lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdusi žmona.

Laidotuvių direkt. D. A. Petkus / D. M. Petkus. Tel. 
312-476-2345 arba 1-800-994-7600.

A.tA.
RIMUI IGNAIČIUI

mirus, vieną likusią plačiame pasaulyje Motiną, dr. 
FILOMENA IGNAITIENE, mūsų šeimos artimą 
bičiulę, nuoširdžiai užjaučiame, prašydami Aukščiau
siojo jai globos.

L. Baltrušaitienė, Karilė, Vėjūnė, 
Aura ir Putinas

SŪDYTOS SILKĖS IŠ KANADOS!
Užsisakykite šventėms jau dabar! 

20 svarų statinaitė — $32 
8 svarų statinaitė — $18 

Skambinkite: 708-532-5951 
Pristatome UPS

Telyčėnas, Dearborn, MI; Vin
cent Viltrakis, Glen Riddle, PA; 
Sophie Slepawic, Bervvyn, IL; 
Laimutė Vasiliauskas, Glen EI 
lyn, IL; Marytė Černius, Hįps- 
dale, IL; Gediminas Brazaitis, 
Highland, IN; Irena Kudirka, 
Mason City, IL; Maksiminas 
Karaška, Fredericksburg, VA; 
Petras Petraitis, Richmond Hill, 
NY; Z.Sadauskas, West Chicago, 
IL; Vytautas Cemarka, Dow- 
ners Grove, IL; Vladas Paalks- 
nis, Chicago, IL; Stefariija 
Galesas, Chicago, IL; dr. Stasys 
Skripkus, Kearny, NJ; B. Pau- 
lionis, Willoughby Hills, OH; A. 
Mockaitis, Darien, IL; Lorėtta 
Kynas, St. Petersburg, FL; Pet
ras Bielinis, Cleveland, OH; E. 
ir K. Kriaučiūnas, Clarendon 
Hills, IL; Vincas Geležūnas.’St. 
Louis, MO; V.A. Saimininkas, 
East Hartford, CT; Antanas 
Marma, Chicago, IL; P. Merike- 
liunas, Chicago, IL; Benigna 
Butler, Chicago, IL; A. Skrūps- 
kelis, Chicago, IL; R. Kirs- 
teinas, Rochester, N Y; Jonas 
Kuncas, Export, PA; Juozas 
Baltramonaitis, Chicago, IL; 
Albinas Paplauskas, Fairfield 
Glade, TN; Antanas Ciplys, Se- 
minole, FL; Algirdas Janulaitis, 
Cornvvall, Kanada; V. Lesniaus- 
kas, Chicago, IL.

Esame labai dėkingi mūsų 
dienraščio geradariams už 
aukas ir pareikštą prie
lankumą.
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Š.m. gruodžio 7 d., trečia
dienį, 7 vai. vak., „Seklyčioje” 
yra rengiamas Teisinis semina
ras. Seminare advokatai kalbės 
apie „žalias korteles”, jų loteriją 
ir ką daryti, jas laimėjus. Gali
ma bus gauti įvairių atsakymų 
imigracijos ir emigracijos reika
lais.

Čikagos studentai ateitinin
kai lapkričio 24 d. Lietuvių c., 
Lemonte, ruošia šokius. Pradžia 
8 vai. vak. Kviečiamas visas 
lietuviškas jaunimas nuo 16 
metų amžiaus. Visi prašomi 
turėti tapatybės dokumentus 
(I.D.). Dalyvavimo mokestis — 
10 dol. asmeniui. Šokiams gros 
visų mėgiamas orkestras.

Šeštadienį, lapkričio 5 d., 
„Draugo” paskutiniame pus
lapyje išspausdintame Draugo 
fondo narių sąraše pro papras
tai budrias mūsų korektorių 
akis prasprūdo klaida. Iš 
Hamilton, Ont., Canada, Drau
go fondo nariu tapo B. G. Gra
jauskas (ne Gajauskas, kaip 
buvo išspausdinta). Atsipra
šome.

Registracijos stalas BALFo jubiliejiniame seime, įvykusiame spalio 22 d. Šv. 
Kazimiero sės. vienuolyno patalpose. Iš kairės: Irena Polikaitienė, Laima 
Aleksienė ir Vytautas Kasniūnas.

•r x Salomėjos Endrijonienės 
sesutei, Danutei Tamošaity- 
tei-Bražienei Toronte mirus, už 
jos vėlę šv. Mišios bus atna
šaujamos š.m. lapkričio 13 d., 
sekmadienį, 9 vai. ryto Tėvų Jė
zuitų koplyčioje. Šv. Mišias 
užprašė Chicagos ir apylinkių 
Nekalto Pr. Marijos Seserų 
rėmėjai.

(sk)
x Mūsų Opera prašo jus 

dalyvauti tradiciniame Operos 
baliuje lapkričio 19 d. vakarą 
Jaunimo centre ir savo daly
vavimu prisidėti prie mūsų 
kultūrinės veiklos. Meninę 
programą atliks mūsų Operos 
choras kartu su solistais, o 
šokiams gros muz. Ričardo 
Šoko orkestras. Stalus ar ir 
paskiras vietas prie stalų 
galima užsisakyti paskambinus 
Jurgio Vidžiūno telefonu, kur 
bus suteiktos ir visos informa
cijos. Mašinas saugos policija. 
Tą vakarą bus išskirti 5 laim
ingieji, todėl jau dabar prašome 
grąžinti tų bilietų šakneles 
Operos valdybai, kad galėtumė
te dalyvauti šiame laimėjime. 
Visas pelnas skiriamas „Perlų 
žvejų” operos pastatymo išlai
doms sumažinti.

(sk)
x Jei reikalinga įsigyti vai

ravimo teisės (IL Driver’s 
License) — kreipkitės į Ed.Šu- 
maną, tel. 1-708-246-8241.

(sk)

Auka „Draugo” paramos fondui— 
yra lietuvybės laidas ateities kartoms.

DRAUGAS FOUNDATION
4545 W. 63rd St., Chicago, IL, 60629

Aukos yra nurašomos nuo Federalinių mokesčių.

Lapkričio 13 d., sekmadienį, 
po šv. Mišių, stabtelėkite Jau
nimo centro kavinėje ir pasigar
džiuokite skaniais blynais su 
namie virta uogiene. Visus 
maloniai kviečia Jaunimo cen
tro Moterų klubas.

Lietuvių farmacistų drau
gijos L.A.P.A.S. susirinkimas 
įvyks ketvirtadienį, lapkričio 17 
d., 7 vai. vak., dr. Angelės Dir- 
kienės namuose. Platesnę in
formaciją teikia dr. Irena 
Juškienė (po 6 vai. vak.) tel. 
708-403-0690.

Šeštadienį, lapkričio 12 d.,
Šv. Šeimos viloje (12375 McCar
thy Rd., Lemont) vyks kalėdinė 
mugė nuo 9 vai. r. iki 3 vai. po 
pietų. Bus proga įsigyti įvairių 
kalėdinių rankdarbių ir kitų 
dovanų.

Genovaitė Bigenytė ir Li- 
jana kopūstaitė, abi Lietuvos 
Operos solistės, mūsų Operos 
pokylyje lapkričio 19 dienos 
vakarą atliks duetą iš Offen- 
bacho operos „Hoffmano 
pasakos”.

Nuotr. Jono Tamulaičio

x A.a. dr. Liucijos Eitmina-
vičiūtės prisiminimui, dr. 
Albina Prunskienė paaukojo 
$25 ir Birutė Prapuolenienė — 
$15 Lietuvos našlaičiams. 
„Lietuvos Našlaičių Globos” 
komitetas reiškia užuojautą 
velionės giminėms, o aukoto
jams, našlaičių vardu, dėkoja.

(sk)
x Dėmesio! Chicagos šaulių 

rinktinė rengia gegužinę, kuri 
įvyks, š.m. lapkričio 13 d., sek
madienį Šaulių namuose. Pra
džia 12 vai. Geras maistas, gera 
muzika, turtinga loterija. 
Maloniai kviečiame visus daly
vauti. Šaulių Rinktinė.

(sk)
x Dail. P. Domšaičio pa

roda „Aš visada kelyje” Lietu
vių Dailės muziejuje, Lemonte 
iki lapkričio mėn. 27 d. Va
landos: šeštd. - sekmd. 11 v.r. 
- 2 v. p.p.

(sk)

x Akcijų, bonų bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime 
jums nuoširdžiai patars ir patar
naus, duodami komiso nuolaidą, 
Albinas Kurkulis, tel. 
312-360-5530 arba jo sūnūs ir 
partneriai: Andrius Kurkulis, 
tel. 312-360-5531 ir Paulius 
Kurkulis, 312-360-5627, dirbą 
su Oppenheimer & Co., Ine. 
Chicagoje. Iš kitur skambinkite 
veltui: tel. 1-800-621-2103.

(sk)

ČIKAGOJE KONCERTUOS 
LIETUVOS VAIKŲ

CHORAS

Į Čikagą atvyksta Lietuvos 
Radijo ir televizijos vaikų choras 
ir sekmadienį, lapkričio 20 d., 3 
vai. Jaunimo centre organizuoja 
didelį muzikinių kūrinių 
koncertą.

Šis vaikų choras savo daina
vimu yra pagarsėjęs ne vien 
Lietuvoje, bet savo pasiektais 
laimėjimais yra žinomas ir ki
tuose kraštuose. Belgijoje 1990 
m. jaunimo chorų konkurse jie 
laimėjo pirmą vietą, 1992 m. 
Bartoko vardo konkurse 
Vengrijoje — antrą vietą, o 1994 
m. chorinių įrašų konkurse 
Japonijoje — trečią vietą. 
Pasiekti laimėjimai ypač 
išryškėja prisiminus, kad šiuose 
konkursuose dalyvauja aukš
čiausio lygio choriniai an
sambliai. Lietuvos RTV choras 
yra koncertavęs Estijoje, Latvi
joje, Lenkijoje, Prancūzijoje, 
Vokietijoje ir visur susilaukė 
aukšto įvertinimo.

Choras buvo įkurtas 1979 m. 
A. Girdzijausko, o nuo 1992 m. 
jam vadovauja Regina Malec
kaitė. Chore dainuoja per 250 
vaikų, kurie sudaro keturias at
skiras dainininkų grupes. Į 
Čikagą atvyksta 45 dainuo
jančių berniukų ir mergaičių 
grupė.

Pagrindinis choro darbas yra 
įrašai Lietuvos radijui ir tele
vizijai. Jų repertuaro pagrindą 
sudaro klasikinės bei lietuvių 
kompozitorių šiuolaikinės 
dainos. Per metus choras 
parengia ir įrašo virš 60 naujų 
kūrinių. Choras gieda ir religi
nę muziką. Per didžiąsias šven
tes jie gieda šv. Mišiose Vilniaus

x Atlanta I.E., Ine. prane
ša, kad siuntiniai pasieks 
Lietuvą iki Kalėdų, jei juos 
mums pristatysit iki lapkričio 
26 d. Atlanta I.E., Ine., 2719 
W. 71 St., Chicago, IL 60629, 
tel. 312-434-2121.

(sk)

x KAIRYS BALTIC EXPE- 
DITING greitai ir atsako- 
mingai pristato maisto siun
tinius per 10-14 dienų jūsų 
artimiesiems. Atsiunčiame ir 
pasirašytą pakvitavimą. 
Rašykite arba skambinkite 
Vytui ar Genei Kairiams — 
atsiųsime pilną siuntinių bei 
priedų sąrašą. Kairys Baltic 
Expediting, 517 Fruitland 
Rd., Stoney Creek, Ont., 
Canada 18 E 5A6, tel. 905- 
643-3334/fax 905-643-8980.

(sk)

x „KALBA VILNIUS”. 
KLAUSYKIT GRUNDIG RA
DIJAIS. Net 21 banga. Fonogra
fai. Rekorderiai. Visų vokiškų 
aparatų garantuotas taisymas. 
Gradinskas, J. G. Television, 
2512 W. 47 St., Chicago, IL, 
60632. Pirmiausia — paskam
binkit 312-376-1998.

(sk)

x Dėmesio! Kalėdiniai siun
tiniai pasieks Lietuvą prieš 
Kalėdas, jei bus pristatyti į 
Transpak įstaigą iki lapkričio 
26 d. Talpintuvai siunčiami kas 
savaitę. Pinigai pervedami dole
riais papigintomis kainomis, 
įvairūs maisto siuntiniai nuo 
$29 iki $98. Transpak, 2638 W. 
69 St., Chicago, II 60629, tel. 
312-436-7772.

(sk)

x Kalėdiniai siuntiniai bus 
Lietuvoje prieš kalėdas, jei pri- 
statysite juos į Baltia Express 
iki lapkričio 15 d. 
Pasinaudokite paskutine proga 
pigiai pasiųsti kalėdinius siun
tinius. Pasiteiravimui ne
mokamas tel. 1-800-SPARNAI, 
arba 1-800-772-7624. Prista
tymui patogi vieta, 3782 W. 
79th St., Chicago, R 60652.

(sk)

Arkikatedroje, Šv. Kazimiero 
bažnyčioje ir kitur. Choras i 
JAV atvyko amerikiečių kvie
timu. Popiežiaus atstovas Bos
tone organizuoja jų koncertus 
bažnyčiose, dalyvaujant ir gar
siems amerikiečių solistams. 
Kiek leis laikas, koncertuos jie 
ir stambesniuose lietuvių telki
niuose ir, kaip minėta, sekma
dienį, lapkričio 20 d., jie pasi
rodys Čikagoje, Jaunimo centre.

Koncertą Čikagoje rengia 
Jaunimo centro valdyba, o pla
tesnę informaciją apie šį renginį 
teikia Vaclovas Momkus, tel. 
(312) 925-6193. Bilietus į kon
certą galima iš anksto įsigyti 
„Seklyčioje” ir prieš koncertą 
prie įėjimo. Rengėjai labai 
prašo, jei kas galėtų porai naktų 
priimti vieną ar daugiau at
vykstančių dainininkų, taip pat 
paskambinti Vaclovui Momkui 
minėtu telefonu.

Koncertų Čikagoje paskutiniu 
laiku nestokojame, tik gaila, 
kad ne visi jie yra verti visuo
menės dėmesio. Tačiau kartais 
ir aukšto meninio lygio kon
certas, gal dėl nepakankamos 
reklamos, praeina nepastebėtas, 
o paskui gailimasi, kad buvo 
praleistas puikus renginys.

Nepraleiskime progos šį kartą 
ir įsirašykime į kalendorių šio 
neeilinio koncerto datą ir laiką. 
Kadangi koncertas įvyks dienos 
metu, tai ir vyresniesiems 
neturėtų būti sunkumų, at
vykus į Jaunimo centrą tą 
sekmadienio popietę, lapkričio 
20 dieną, pasigėrėti šiuo vien
kartiniu aukšto meninio lygio 
Lietuvos vaikų dainavimu.

Po koncerto kavinėje bus 
galima pavakarieniauti ir pa
bendrauti su dainininkais.

Juozas Končius

x A. Lietuvninkas, užsuk
damas į „Seklyčią”, palieka 
auką Lietuvos našlaičiams. Šį 
kartą vėl paliko $20. Lietuvos 
našlaičių vardu dėkoja „Lietu
vos Našlaičių Globos” komite
tas.

(sk)
x Genovaitė Masilionienė, 

iš Cleveland, OH atsiuntė $150, 
ir nori remti našlaitį Lietuvoje 
Pažosų kaime. Našlaičio vardu 
geradarei dėkojame, „Lietuvos 
Našlaičių Globos” komitetas 
2711 W. 71 St., Chicago, IL 
60629.

(sk)

x Sofija Vebrienė, jau ne 
pirmą kartą remia Lietuvos 
našlaičius. Šį kartą atsiuntė 
$50. Lietuvos našlaičių vardu 
„Lietuvos Našlaičių Globos” 
komitetas dėkoja; 2711 W. 71 
St., Chicago, IL 60629.

(sk)
x Costa Classica liuksu

siniu laivu 7 naktų kelionė po 
pietinę Karibų jūrą. Išplaukia 
gruodžio 10 d., iš San Juan, 
Puerto Rico ir aplanko St. 
Thomas, St. Maarten, Marti- 
niųue, Barbados, Casa de 
Campo, Dominican Repub- 
lic. Į $801 kainą įsiskaito visi 
mokesčiai ir lėktuvo kelionė iš 
Čikagos arba Cleveland’o! 
Vietų skaičius labai ribotas. 
Prašome skambinti tuojau pat 
American Travel Service tel. 
800-422-3190 arba 708- 
422-3000.

(sk)
x „Saulutė” dėkoja už 

aukas padėti vargstantiems vai
kams Lietuvoje: Gražina ir Vi
talis Damijonaičiai paaukojo 
„National Geographic” žurnalų 
komplektą: A. Jesmantienė $50; 
Irena Galiūnienė atsiuntė 4 
dėžes rūbų ir žaislų bei knygų 
ir įdėjo $100 auką; Marija 
Šaulienė numezgė 50 porų pirš
tinaičių ir pridėjo $50 auką; 
Silvija Wade numezgė šliuryčių; 
Leonora Ligameris $50; A. K. 
Kriaučiūnas $10 a.a. T. Jurcio 
atminimui. Labai ačiū! „Saulu
tė”, 419 Weidner Rd., Buffalo 
Grove, IL 60089.

(sk)

Lietuvių Operos pokylio metu, kitą šeštadieni, lapkričio 19 d., svečius linksmins Ričardo Šoko 
orkestras. Orkestro vadovas R. Šokas yra III iš kairės.

Prof. Juozas Vaitkus, Lietu
vos Mokslų akademijos narys, 
Vilniaus universiteto Fizikos 
katedros vedėjas, spalio viduryje 
Čikagoje aplankė savo gimines 
— Janulų ir Tamulaičių šeimas, 
į JAV buvo atvykęs dalyvauti 
Tarptautiniame „Semi-Conduc- 
tors” simpoziume, San Diego, 
CA, kur skaitė paskaitą. Jis taip 
pat su paskaitomis buvo 
nuvykęs į Illinois universitetą 
Urbanoje ir Notre Dame un-tą, 
South Bend, IN. Į Lietuvą grižo 
spalio 15 d. Jo žmona, dr. 
Aurelija Vaitkuvienė, yra 
ginekologė, prieš keletą metų 
Čikagoje studijavusi chirurgiją 
lazerių pagalba. Šiuos naujus 
chirurgijos metodus dabar dės
to Vilniaus universitete.

Prof. Juozas Vaitkus.

Socialinių reikalų taryba
yra išvertus ir išspausdinusi 
Amerikos pilietybei gauti 
egzaminų klausimus bei atsaky
mus. Asmenys, kurie yra 
daugiau kaip 55 metų amžiaus 
ir išgyvenę Amerikoje per 15 
metų, pilietybės egzaminus gali 
laikyti su vertėju lietuvių 
kalba. Asmenys, kurie nori 
gauti egzaminų klausimus ir 
atsakymus, prašomi kreiptis į 
Socialinių reikalų raštinę, 2711 
West 71 St., Chicago, IL 60629, 
tel. 312-476-2655.

„Aušros Vartų” ir „Kerna
vės” skaučių tuntų susįjun- 
gimo sueiga sekmadienį, lap
kričio 20 d., vyks Jaunimo cent
ro didž. salėje. Šventė bus pra
dėta 10 vai. r. šv. Mišiomis. 11 
vai. — iškilmingoji sueiga. Po 
sueigos — vaišės. Visos abiejų 
tuntų sesės, dabar skalau
jančios ir „atsargon” pasi
traukusios, kviečiamos dalyvau
ti. Tėveliai, rėmėjai ir svečiai 
laukiami.

Kai reikia, viską galima pačiam padaryti. Maria aukštesniosios mokyklos 
vedėja sės. Margaret Zalot, ruošia aikštę beisbolo rungtynėm, kurios įvyko 
spalio 9 d., jau grašiai sulygintoje aikštėje.

iŠ ARTI IR TOLI

MIRĖ PASKUTINIS 
KETURVĖJININKAS

Antanas Rimydis (g. 1905 m.
Tytuvėnuose, Raseinių apskr.) 
mirė Matulaičio slaugos 
namuose š.m. lapkričio 7 d. Jis 
buvo poetas, laikraštininkas, 
paskutinis dar gyvas likęs 
keturvėjininkas, išleidęs 
futuristinių eilių rinkinį, 
dalyvavęs antrųjų Vainikų ii 
kitose poezijos antologijose. 
1934 m. įsteigė „Literatūros 
naujienas” ir buvo jų redak
torius. 1948-1949 m. Vokietijoje 
Augsburge dirbo „Žiburių” 
redakcijoje, 1950 m. atvyko į 
JAV, gyveno Brooklyn, NY. 
Kelerius pastaruosius metus, 
sveikatai pašlijus, gyveno 
Matulaičio slaugos namuose.

KRISTAUS VALDOVO 
ŠVENTĖ

Detroito Kristaus Valdovo 
šventė bus švenčiama lapkričio 
20 d., 12 vai., Dievo Apvaizdos 
parapijos svetainėje. Kalbės 
svečias iš Toronto, V. Kolyčius, 
tema: „Gyvenkime Kristaus 
karalystėje”. Bus rodoma vaiz
dajuostė iš religinio Lietuvos 
gyvenimo, o meninę programą 
atliks Giedrė Gaškienė.

Visus maloniai kviečia daly
vauti parapijos švietimo komi
tetas.

HAMBURGO LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖJE

Š.m. spalio 15 d. Hamburgo 
lietuvių apylinkėje įvyko visuo
tinis susirinkimas. Buvo iš
rinkta nauja valdyba. Pirmi
ninkės pareigas perėmė Alma 
Mašidlauskienė, Kloevensteen- 
weg 117 a. 22559 Hamburg; 
sekretorė — Elena Baliulienė; 
kasininkė — Teresė Lipšienė; 
narys jaunimo reikalams — 
Vilius Pareigis ir įvairiems 
reikalams — Petras Biermann. 
Revizijos komisiją sudaro: Erika 
Kuzminskienė ir Teresė Felsen- 
dorff. Keturi susirinkimo daly
viai apsisprendė įstoti į Lietuvių 
Bendruomenę.

MINĖJO TAUTOS ŠVENTŲ

Rugsėjo 17 d. Salzgitterio, Vo
kietijoje, lietuviai susirinko 
paminėti Tautos šventę. Apie 
šios šventės reikšmę kalbėjo Va
lius Merkevičius iš Hannoverio. 
Kadangi kun. Bronius Kuculis 
iš Hamburgo negalėjoatvykti 
dėl ligos, pamaldas Šv. Juozapo 
bažnyčios parapijos salėje atliko 
vien evangelikų kunige Tama
ra Šmitienė iš Bad Zwische- 
nahn. Buvo susirinkę nemaža 
žmonių, jų tarpe svečių iš 
Lietuvos, o taip pat lietuvių iš 
gretimų apylinkių. Gražius eilė
raščius padeklamavo Vilija 
Kumpienė. Po minėjimo giedo
tas Lietuvos himnas. Toliau, 
kaip visada, visus svečius pra
linksmino lietuviška kapela, 
vadovaujama R. Gasiūno. Jis 
pats grojo akordeonu, o pritarė 
Horst Kremsier armonika, Gin
taras Gauer bosine gitara ir 
Valentinas Baibokas iš Painės 
mušamaisiais. Buvo šokama ir 
vaišinamasi iki vėlyvo vakaro. 
Kitas susitikimas, t.y. Eglutė, 
numatomas gruodžio 26 dieną.

RUOŠIAMOS KŪČIOS

Moterų klubų federacijos Bos
tono skyrius ruošia kūčias 
gruodžio 21 d., 1 vai. popiet 
Lietuvių Piliečių klubo 
patalpose. Prašoma užsiregist
ruoti ne vėliau, kaip gruodžio 9 
d., nes šeimininkėms reikia 
žinoti dalyvių skaičių. Regist
ruotis skambinant Irenai Ulpai- 
tei, 436-5368.

Valdyba

ATEITININKAI KVIEČIA

Moksleiviai (8, 9 ir 10 skyrių) 
kviečiami dalyvauti lapkričio 
23-27 d. Dainavoje vyksiančiuo
se moksleivių ateitininkų 
ideologiniuose kursuose. Kur
suose susipažinsite su Atei
tininkų ideologija, istorija ir or
ganizacija. Į šiuos kursus 
suvažiuoja moksleiviai iš Čika
gos, Detroito, Clevelando, Los 
Angeles ir Toronto. Visi kvie
čiami atvykti — pasisemti žinių 
apie ateitininkiją, susipažinti su 
naujais draugais. Registracija 
vykdoma telefonu. Skambinkite 
Monikai Vygantaitei, tel. 
708-386-7374.

KGB vadovėlyje „Lietuvių 
nacionalistų kenkėjiška veikla 
ir kova su ja”, kurį redagavo 
gen. maj. G. K. Vaigauskas, 14 
psl., apibūdindamas Amerikos 
Lietuvių Tarybą, rašo, jog tai 
„viena reakcingiausių emigra
cinių organizacijų, įsikūrusi 
iškart po Tarybų valdžios 
atkūrimo Lietuvoje 1940 m., kai 
reakcingi emigrantai JAV 
ėmėsi vienyti jėgas .Lietuvos 
išlaisvinimui’ iš tarybinės 
okupacijos”. Mes gi žinome, jog 
ALTo organizatoriai buvo 
„Draugo” vyr. redaktorius Leo
nardas Šimutis, Pijus Grigaitis, 
Antanas Olis ir Mikas Vaidyla, 
kurių dėka JAV vyriausybė 
niekada nepripažino Lietuvos 
įjungimo į komunistinę Sovietų 
Sąjungą.




