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las Aleksandr Lebed, sutramdęs
Moldovą, neseniai mojavo
kumščiu Maskvoje ir sakė, kad
Rusijos armijai neskiriama
pinigų ir dėmesio. Iš tiesų ši iki
dantų ginkluota armija yra
didžiausia Europoje.
Lenkijoje, be abejo, sukėlė
nerimą karinga Rusijos reakcija
į Baltijos valstybių skundus,
kad jos bijo Kaliningrado
kumščio. Kai kuriais apskai
čiavimais, čia Rusija laiko
200,000 karių. Jų karinis
pasirengimas kelia abejonių,
tačiau galima suprasti Baltijos
šalis ir Lenkiją — nejauku gy
venti šalia tokios parako
statinės. Kaip žinoma, lapkričio
20 d., Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos parlamentarai paragino
sušaukti tarptautinę konferen
ciją dėl Kaliningrado ateities.
Vienas Latvijos pareigūnas pa
sakė, kad Kaliningradas kelia
grėsmę ne tik Baltijos šalims,
bet ir visų šio regiono šalių
saugumui.
Maskva į tą pareiškimą rea
gavo įžūliai, rašo „The Wall
Street Journal” Europai skirto
je laidoje. Užsienio reikalų mi
nisterija apkaltino Baltijos ša
lių parlamentarus kišimusi į
Rusijos vidaus reikalus, anti
rusiška isterija ir neatsakin
gumu. Priminsime skaityto
jams, kad Rusijos pareiškime
buvo sakoma: „Kaliningradas
yra, buvo ir bus Rusijos dalis.
Bet kokiam Rusijos suvereni
teto pažeidimui bus duotas
ryžtingas atkirtis”.
Šalis, kuri su tokiu įtūžiu
reaguoja į teisėtą kaimynių
susirūpinimą dėl pernelyg di
delės kariuomenės koncentra
cijos pasienyje, tikrai negali
kelti pasitikėjimo Maskva
neslepia savo hegemonistinių
ambicijų, visada, kai išgirsta
skundą, darosi pikta kaip meš
ka. Reikia tikėtis, kad Vakarų
vadovai atkreips į tai dėmesį,
kaip ir p. Bielecki , jeigu jie nori
kad Vidurio Europa būtų sau
gesnė negu prieš Antrąjį pa
saulinį karą, rašo „The Wall
Street Journal”.

Vilnius, lapkričio 24 d. (LA)
— „Lietuvos aidas” perdavė
JAV laikraščio „The Wall
Street Journal” Europai skirto
je laidoje lapkričio 17 d. pasiro
džiusius atsakus Rusijos reakci
jai j Baltijos Asamblėjos pareiš
kimą dėl Karaliaučiaus srities.
„The Wall Street Journal”
vedamajame be kita ko, sako
ma: „Vidurio Europa padarytų
didelę istorinę klaidą, jeigu
patikėtų, kad Rusija neišklys iš
demokratinio kelio. Mes mano
me, kad Rusija tikrai bus de
mokratinė, bet nebus blogai,
bent jam Rusijai, jeigu Vakarai
apsidraus nuo nemalonių siur
prizų. Iš tikrųjų toks apsi
draudimas labai padėtų”.
Buvęs Lenkijos ministras pir
mininkas Jan Bielecki tame
pačiame laikraščio puslapyje
rašo, kad Vakarų sąjungininkai
sudarė Jaltos sutartį, nes
pripažino, kad Josif Stalino
demokratijos apibrėžimas
sutampa su jų pačių demokrati
jos supratimu. Dingstį sudaryti
senosios Jaltos sutartį dar
galima kaip nors pateisinti, o
naujajai Jaltai jokių pateisi
nimų nėra. Per Antrąjį pasau
linį karą JAV ir Didžioji Bri
tanija neturėjo jėgų sudrausti
Sovietų Sąjungą, tariamą są
jungininkę, ir išgelbėti Vidurio
Europą nuo Rusijos hegemoni
jos. Šiandien nėra tokių
sunkumų, kad Lenkija, Čekijos
Respublika, Slovakija ir Vengri
ja nebūtų įtrauktos į Vakarų
ekonomikos ir saugumo insti
tucijas.
Rusijos argumentai, kad ji dėl
to jaus grėsmę, yra visiškai
tušti. NATO ir Vakarų Europos
Sąjunga yra gynybinės organi
zacijos. Kuo daugiau narių, tuo
organizacija neagresyvesnė,
paprasčiausiai dėl to, kad sunku
tarpusavyje susitarti.
Negalima sakyti, kad Rusija
jau negresia valstybėms, kurios
neseniai buvo jos kolonijos.
Rusijos machinacijos, su kurių
pagalba paklupdė Gruziją ir
Azerbaidžaną, gerai užfiksuotos
dokumentuose. Rusijos genero

Seimas ragina taikiai spręsti
konfliktą Čečėnijoje
Vilnius, gruodžio 1 d. (Elta) —
Šiandien Lietuvos Seimas vien
ingai priėmė pareiškimą „Dėl

Vilnius, gruodžio 1 d. —
Kreipimąsi į Europos politines
partijas dėl įvykių Čečėnijoje
paskelbė ir septynios opozicinės
partijos Seime. Jie kreipiasi į
jas, „kviesdami tiesiogiai ir per
savo šalių vyriausybes paveikti
Rusijos vyriausybę, kad būtų
nutraukti prievartos veiksmai
prieš Čečėnijos Respublikos val
džią ir ją remiančius gyventojus.
Būtina siekti taikaus suregulia
vimo derybų keliu”, baigia
pareiškimą Lietuvių Tautinin
kų Sąjunga, Lietuvos Demokra
tų Partija, Lietuvos Politinių
Kalinių ir Tremtinių Sąjunga,
Lietuvos Krikščionių Demokra
tų Partija, Lietuvos Social
demokratų Partija ir Tėvynės
Sąjunga — Lietuvos konservato
riai.
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Atsakymas Rusijai dėl
Karaliaučiaus

Septynios opozicinės
frakcijos kreipiasi į
Europos politines
partijas

•

.

įvykių Čečėnijoje”. Pareiškime
sakoma. „Pastarųjų savaičių
įvykiai Čečėnijoje, atkreipė
pasaulio visuomenės dėmesį,
šiomis dienomis pasiekė kulmi
naciją — vyksta mūšiai Grozny
ir kituose respublikos miestuose, žūsta taikūs gyventojai.
Pasaulio informacijos agentūrų
duomenimis, susirėmimuose da
lyvauja Rusijos kariškiai ir
karinė technika. Lietuvos Res
publikos Seimas, giliai apgai
lestaudamas dėl tokios įvykių
Čečėnijos raidos, kviečia nedel
siant nutraukti kraujo liejimą ir
tik taikiais būdais spręsti ginči
jamas problemas. Seimas krei
pėsi į Rusijos Federacijos Fede
racinę Tarybą, Valstybės Dūmą,
kviesdamas dėti visas pastan
gas derybų keliu sustabdyti
karinį konfliktą. Mes raginame
tarptautines organizacijas — vi
sų pirma ESBK (Europos Sau
gumo ir Bendradarbiavimo
Konferencijos) institucijas ir
Europos Tarybą — skubiai pa
siųsti tarptautinius stebėtojus į
Čečėniją ir užkirsti kelią krau
jo praliejimui, žmogaus teisių
pažeidimams ir naujam karo
židiniui atsirasti”.

Nr. 234

Konservatoriai:
Teisinė reforma
vykdoma
nenuosekliai

Antrą dieną iš eilės nepažymėtais lėktuvais yra bombarduojami Čečėnijos sostinės Grozny
pakraščiai, sunaikinti valdžios lėktuvai kariniame aerodrome, bombarduojamas ir sostinės ae
rodromas. Nuotraukoje Čečėnijos savanoris eina pro deganti lėktuvą subombarduotame kariniame
aerodrome. Maskva dabar derasi dėl 70 rusų įkaitų, kuriuos čečėnai paėmė praėjusi savaitgalį,
jiems sėkmingai atrėmus sostinės puolimą. Čečėnija siūlo juos atiduoti geruoju, jei Maskva at
sisakys Jelcino ultimatumo atvirai pulti Čečėniją ketvirtadieni, 6 vai. ryto, jei Čečėnijos valdžios
daliniai nepriims Rusijos reikalaujamų paliaubų. Čečėnijos savanoriai ginasi nuo Rusįjos remiamų
sukilėlių, norinčių nuversti demokratiškai išrinktą Čečėnuos valdžią.

Ne visos narės nori plėsti
Europos Sąjungą
Briuselis, lapkričio 23 d.
(AFP) — Šešių buvusių Varšu
vos pakto šalių vadovai nebus
pakviesti į gruodžio 10-11
dienomis Essen (Vokietijoje)
vyksiantį Europos Sąjungos
viršūnių susitikimą, pranešė
vienas Europos Sąjungos parei
gūnas. Toks pareiškimas — tai
smūgis valstybėms, kurios tikė
josi greitai būti priimtos į
Europos Sąjungą.
Šešios valstybės — Bulgarija,
Čekija, Lenkija, Rumunija, Slo
vakija, ir Vengrija — tikėjosi,
kad į Essen jas pakvies Vokieti
jos kancleris Helmut Kohl. Tuo
labiau, kad Vokietija, dabar pir
mininkaujanti sąjungai, pati
nori, kad Sąjunga būtų plečia
ma.
Tačiau Vokietijos entuziaz
mui smarkiai pasipriešino kitos

Sumažėjo Lietuvos
valstybinių lakštų
paklausa
Vilnius, gruodžio 1 d. (Elta) —
Po serijos sėkmingų Lietuvos
valstybinių skolinimosi lakštų
(obligacijų) varžytinių Lietuvos
Banke, kai paklausa šiems ver
tybiniams popieriams gerokai
viršydavo pasiūlą, keturiolik
tosios jų emisijos varžytinėse
paraiškų gauta perpus mažiau
už emisijos vertę.
Iš viso lapkričio 30-sios var
žytinėse buvo siūloma įsigyti
obligacijų už 42 milijonus litų.
Šių vertybinių popierių termi
nas — 45 dienos. Finansų minis
terijos nustatyta maksimali
metinių palūkanų norma —
20%. Gauta 13 paraiškų už
20,508 milijonus litų. Pasiūlyta
didžiausia metinių palūkanų
norma buvo 20%, mažiausia —
14.95%. Paraiškos buvo paten
kintos pagal maksimalią 20%
metinių palūkanų normą.
Šiuo metu jaučiama, kad gali
mų pirkėjų rinka jau „pasisoti
no”. Be to, antrinėje jų rinkoje,
t.y. per Nacionalinę vertybinių
popierių biržą, šiais vertybiniais
popieriais iš esmės neprekiauja
ma — jiems nėra nei pasiūlos,
nei paklausos. Kitos jų varžyti
nės Lietuvos Banke įvyks gruo
džio 6 dieną. Jame bus pasiūlyta
35 milijonų litų vertės valstybi
nių skolinimosi lakštų emisija.

ES šalys, ypač Prancūzija ir Is
panija. Prancūzija, kurioje
ūkininkų organizacijos yra
labai įtakingos, nenori, kad
sąjunga būtų plečiama į Rytus,
kol ji aiškiai neapskaičiuos,
koks bus poveikis, šešias
intensyvaus žemės ūkio šalis
integravus į bendrą sąjungos
agrarinę politiką.
Ispanija yra svarbiausia Pietų
Europos valstybių interesų
gynėja. Šios šalys susirūpi
nusios, kad plėtimasis į Rytus
nevyktų ryšių su Viduržemio
regionu sąskaita.
Tokia šių dviejų valstybių
nuostata yra svarbi vien jau tuo,
kad po Naujųjų metų sąjungos
pirmininkavimą perims Pran-

Italijoje pasirašyti
bendradarbiavimą
lengvinantys
dokumentai
Roma, gruodžio 1 d. (Elta) —
Antrąją vizito dieną Italijoje
Lietuvos delegacijos nariai
daugiausia laiko skyrė susitiki
mams su verslininkais, o užsie
nio reikalų ministras Povilas Gy
lys pasirašė du svarbius Lietu
vai dokumentus.
Konkrečias galimybes Lietu
vos ir Italijos ekonominiam
bendradarbiavimui atveria
Lietuvos užsienio reikalų
ministro Povilo Gylio ir Italijos
užsienio reikalų ministro pa
vaduotojo Franco Rocchetta
ketvirtadienį pasirašyta dvišalė
Investicijų skatinimo ir ap
saugos sutartis. Ji suteikia ga
rantijas Italijos kapitalui, kuris
ateina į Lietuvą. Lietuva tapo
patrauklesnė verslininkams.
Pasak Povilo Gylio, tai svar
biausia sutartis su Italija po
bendrosios politinės sutarties.
Romoje taip pat pasirašytas
ketinimų protokolas dėl kultū
rinio bendradarbiavimo. Vil
niaus universiteto rektoriaus
Rolando Pavilionio nuomone,
sutartis dėl kultūrinio bend
radarbiavimo turėtų būti pasi
rašyta per pusmetį, o tai — pa
pildomos investicijos mokslui ir
menui, didesnė finansinė para
ma, geresnės galimybės bend
rauti abiejų šalių mokslinin
kams ir menininkams.

cūzija, o dar po pusės metų —
Ispanija. Jos tikrai ims žlugdyti
plėtimosi į rytus idėją.
Lapkričio 23 d. Vokietijos
kancleris Kohl pirmą kartą po
rinkimų parlamente išdėstė
savo politikos principus. Jis
pasakė norįs, kad Europos Są
jungos viršūnių susitikime
Essene būtų susitarta dėl Rytų
Europos valstybių integravimo
strategijos. Jo manymu, Euro
pos Sąjungos ir NATO plėtimas
tarpusavyje yra susijęs.
Helmut Kohl pasakė, kad jo
vyriausybės
svarbiausias
uždavinys ateinantiems ketveriems metams — politiškai su
vienyti Europos Sąjungą, nes tai
yra „gyvybiškai svarbu Vokie
tijai”. ES turės tobulinti savo
institucijas, kad galėtų veikti
kuo efektyviau, ypač užsienio
politikos ir saugumo srityse,
sakė Kohl.
„Vokietijos
vyriausybė
ateinančiais metais intensyviai
dirbs, kad galų gale būtų įveik
tas Europos susiskaldymas ir il
gam garantuota taika bei lais
vė”, sakė Helmut Kohl Vokieti
jos parlamentui.

Darbo užmokestis
Lietuvoje
Vilnius, lapkričio 29 d. (Elta)
— Statistikos departamento
duomenimis, per spalio mėnesį
vidutinis darbo užmokestis
Lietuvoje padidėjo 4 proc.,
minimalus gyvenimo lygis — 10
proc. ir sudarė atitinkamai
386.52 litus bei 55 litus. (Pagal
oficialų kursą 1 litas yra lygus
0.25 JAV dolerio).
Spalio mėnesį Lietuvoje inflia
cija sudarė 2.8 procento. Taigi
atlyginimai padidėjo beveik
pusantro karto labiau negu in
fliacija.
Statistikos departamento duo
menimis, spalio mėnesį labiau
siai padidėjo valstybiniame
sektoriuje dirbančių žmonių
vidutinis darbo užmokestis —
5.5 procentais.
Kaip ir ankstesniais mėne
siais, spalį Lietuvoje geriausi
buvo piniginio tarpininkavimo
sferos darbuotojų atlyginimai.
Jų atlyginimų vidurkis sudarė
1,122.20 litų.
Spalio mėnesį mažesnius už
vidutinį atlyginimą gavo žemės
ūkio, švietimo, sveikatos ir so
cialinio aprūpinimo sferų dar
buotojai.

Vilnius, gruodžio 1 d. — Ket
virtadienį Seimo rūmuose Tė
vynės Sąjungos (Lietuvos
Konservatorių) atstovai Seime
suorganizavo spaudos konferen
ciją, praneša Seimo opozicijos
atstovė spaudai Rasa Rastauskienė.
Seimo narys Vidmantas Žie
melis kalbėjo, jog Seimo patvir
tinti teisinės reformos metme
nys nėra nuosekliai vykdomi.
Metmenyse buvo numatyta, kad
reforma vyks dviems etapais.
Pereinamajame laikotarpyje
turėjo būti paruošta teisinė
bazė, o po to vykdoma pati
teisinė reforma, tačiau Žiemelio
nuomone, buvo nepakankamai
paruoštas parengiamasis laiko
tarpis, abu šie etapai susimaišė,
todėl kitais metais, kai pradės
veikti naujai sukurti teismai,
gali kilti įvairių nesklandumų,
netgi „kataklizmų”.
Vidmantas Žiemelis paaiški
no, kodėl nebuvo dalyvaujama
Aukščiausiojo Teismo teisėjų
skyrime. Pasak jo, naujasis
Aukščiausiasis Teismas yra for
muojamas dar nesibaigus iki
šiol veikusios teismo įgaliojimų
laikui, todėl buvo kreiptasi į
Konstitucinį teismą su prašymu
ištirti, ar Seimo priimtas spren
dimas dėl Aukščiausiojo Teismo
paleidimo neprieštarauja Kon
stitucijai. Konstitucinis Teis
mas kol kas šio paklausimo ne
nagrinėjo.
Seimo narys V. Žiemelis taip
pat sakė, kad nors ir formuo
jama nepriklausoma trečioji
valdžia, skiriant teisėjus buvo
laikytasi partinio principo. Jis
pažymėjo, kad pagal Teismų
įstatymą, kandidatūrą turėjo
pateikti Aukščiausiojo Teismo
pirmininkas, tačiau ši nuostata
buvo pakeista ir šią teisę
prisiėmė prezidentas. Žiemelis
nurodė, jog Teismų įstatymas
bei Konstitucijos 112 straipsnis,
kuriame sakoma, kad „dėl tei
sėjo paskyrimo, paaukštinimo,
perkėlimo ar atleidimo iš pa
reigų Respublikos prezidentui
pataria speciali įstatymo nu
matyta teisėjų institucija”,
pažeistas ir skiriant Apeliacinio
bei apygardų teismų teisėjus,
kadangi atrenkant kandidatū
ras įstatyme numatyta pata
riamoji Teisėjų Taryba, kuris
vis dar nesuformuota.
Vidmantas Žiemelis išdėstė
tokius šiuo metu vykdomos
reformos bruožus: neperžiūrėti
ir nepataisyti galiojantys įstaty-

mai, juose daug išimčių, prieš
taravimų, galimybių korupcijai,
ypač privatizavimo ir verslo
srityse. Jis informavo, kad
Tėvynės Sąjunga yra nutarusi
peržiūrėti egzistuojančius įsta
tymus ir pasiūlyti pataisas,
kurios sumažintų kyšininka
vimo galimybes. Jis taip pat
siūlė papildyti įstatymus taip,
kad būtų sugriežtinta atsa
komybė už kėsinimąsi į teisėjo,
prokuroro, policininko, liudytojo
gyvybę, sveikatą, turtą, pasi
sakė už kontroliuojančios struk
tūros, kuri išaiškintų nesąži
ningus asmenis teisėsaugos in
stitucijose sukūrimą, bei įtei
sinti prisiekusiųjų teismą, na
grinėjant svarbias organizuoto
nusikalstamumo bylas.
Seimo narys Egidijus Jarašiū
nas pastebėjo, kad teisinė refor
ma turėjo būti pradėta nuo
esamos padėties įvertinimo,
esamų teisinių aktų inven
torizavimo, tačiau tai iki šiol
nepadaryta, nėra aiškiai pasa
kyta, kurie įstatymai galioja,
kurie — ne. Jis taip pat išsakė
neigiamą požiūrį į tai, kad
atliekami tik teisinių institucijų
struktūriniai pakeitimai, o
pačių teisės normų, teisinio
reguliavimo būdų ir metodų
pakeitimai atsidūrė antroje
vietoje. Seimo nario nuomone,
struktūriniai pakeitimai turi
vykti kartu su darbo metodų,
požiūrio į darbą pakitimu —
svarbiausia sukurti efektyviai
veikiančią sistemą, pats
sistemos kūrimas neturėtų būti
savitikslis. E. Jarašiūnas
pabrėžė, kad skiriant žmones į
teisėsaugos institucijas turi būti
atsižvelgiama į tris savybes:
profesionalumą (profesinė sąvybė), savarankiškumą (valios sa
vybė —* teisingumo užtikrini
mas negali būti įtakojamas vie
nos ar kitos pusės) bei sąžinin
gumas ir padorumas (moralinės
savybės).
Seimo narys S. Vėlyvis pako
mentavo Tėvynės Sąjungos tei
sės komitetų koordinacinės ta
rybos paruoštą kreipimąsi į
Lietuvos teisininkus. Jame
sakoma, kad teisininkas, kur jis
bedirbtų, privalo būti teis
ingumo ir įstatymo saugotojas,
neatstovaujantis vienai partijai
ar atskirai žmonių grupei. Tei
sininkai raginami sąžiningai
atlikti savo pareigą ir dirbti
Lietuvos valstybei, nepriklauso
mai nuo jų pažiūrų.
Atsakydami į klausimus dėl
minėto dokumento, konferenci
jos dalyviai sakė, jog konser
Piketas prie Rusijos vatoriai norėtų, kad Lietuvoje
formuotųsi kitokios, negu dabar
ambasados Vilniuje politinio gyvenimo tradicijos —
Vilnius, gruodžio 1 d. (Elta) — net ir pasikeitus valdančiai
Šiandien Vilniuje, prie Rusijos daugumai, teisinės institucijos
Federacyos ambasados įvyko pi turėtų dirbti stabiliai, o šių
ketas. I jį susirinkę Čečėnijos institucijų pareigūnai turėtų
rėmimo štabo pakviesti vilnie jaustis nepriklausomi.
čiai pareiškė protestą prieš Ru
sijos agresiją Čečėnijos Respub
likoje. Piketuotojai reikalavo,
KALENDORIUS
kad Rusija pripažintų šios šalies
nepriklausomybę. Kalbėjusieji
Gruodžio 2 d.: Liucijus, Skir
— rašytojas Eugenijus Ignatavi muntas, Skirmantė, Gerutis.
1862 m. gimė poetas Jonas
čius, poetė Marytė Kontrimaitė,
Nepriklausomybės partijos ats Mačiulis-Maironis. 1851 m.
tovas S. Lisauskas bei kiti — pa gimė Ateitininkų organizacijos
reiškė solidarumą su didvyriška steigėjas Pranas Dovydaitis.
Gruodžio 3 d.: Šv. Pran
čečėnų tauta, kreipėsi į Rusijos
vadovus, kviesdami sustabdyti ciškus Ksaveras, kunigas
agresiją bei spręsti visus klau (1506-1552); Vingra, Girutis,
Lapūnė.
simus taikiai, derybose.
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V PASAULIO LIETUVIŲ SPORTO
ŽAIDYNIŲ KALNŲ SLIDINĖJIMO
VARŽYBOS
V Pasaulio Lietuvių Sporto
žaidynių organizacinio komiteto
nutarimu ir pavedimu, prane
šame, kad V PLSŽ-nių kalnų
(alpinistinio) slidinėjimo varžy
bos vyks 1995 m. vasario 23 ir
24 d., Blue Mountain Ski Resort, Collingwood, Ontario,
Kanadoje, 140 km į šiaurę nuo
Toronto.
Varžybas vykdo Š. Amerikos
Lietuvių Fizinio auklėjimo ir
sporto sąjunga. Technišką pra
vedimą atlieka ŠALFASS-gos
Slidinėjimo komitetas, talki
nant Toronto lietuvių sporto
klubams.
Programoje — slalomas ir di
dysis slalomas, šiose klasėse: a)
jaunių 18 m ir jaunesnių, b)
vyrų 19-34 m. imtinai, c) vyrų
senjorų 35-49 m. imtinai, d)
vyrų veteranų 50 m. ir vy
resnių, e) mergaičių 18 m. ir
jaunesnių, f) moterų 19-34 m.
imtinai ir g) moterų senjorų 35
m. ir vyresnių.
Klasifikacija — pagal dalyvio
amžių varžybų dieną.
Dalyvauti kviečiami visi lietu
vių kilmės slidinėtojai iš visų
pasaulio kraštų. Dalyvių
skaičius neapribojamas.
Dalyvių registracija atlie
kama iki 1995 m. vasario 10 d.
imtinai, pas varžybų Vadovą,
ŠALFASS-gos Slidinėsimo ko
miteto pirmininką Rimą’Kuli'a-

vą, šiuo adresu;
Rimas Kuliavas, 297 Ken
nedy Avė., Toronto, Ont. M6P
3C4, Canada.
Telefonas 416-766-2996. Fax 416-768-9843.
Reikalui esant, papildomi
kontaktai: Vytenis Čiurlionis,
ŠALFASS Slid. Komiteto vice
pirm., 19755 Upper Tearrace
Dr., Euclid, OH 44117, USA.
Tel.
216-481-1525.
Fax:
216-943-4485.
Audrius Šileika, ŠALFASSgos Centro valdybos pirm., 150
Colbock St., Toronto, Ont. M6G
1V7, Canada. Tel. 416-767-6520.
Fax. 416-760-9843.
Smulkios informacijos pra
nešamos visiems ŠALFASS-gos
klubams ir, kiek mums įma
noma, kitų kraštų lietuvių spor
to organizacijoms, etc. Tikimės,
kad V PLSŽ-nių Org. k-tas pain
formuos mums nepasiekiamus
taškus.
Visi suinteresuotieji, dėl
informacijų prašomi kreiptis į
savo krašto lietuviškas sporto
organizacijas ar tiesiai į
rengėjus.
Šios varžybos yra pradžia V
PLSŽ-nių, kurios, apimančios
25 sporto šakas, kaip jau
žinome, vyks 1995 m. liepos 30
— rugpjūčio 5 d. Lietuvoje.

ŠALFASS-gos Centro
valdyba

Futbolas Čikagoje
LFK „LITUANICOS” ŽINIOS
Jau trumpai rašėme apie
sėkmingą šių metų „Lituani
cos” metinį pokylį, lapkričio 19
d. vykusį Lietuvių centro didžio
joje salėje, Lemonte. Tai buvo
linksmas ir smagus reųginys,
kurio gausūs lankytojai ilgai
nepamirš.
Čia dar norisi sužymėti klubo
loterijos laimėtojus. Didžiausią
laimėjimą —- 250 dol. nusinešė
G. Bielskus. 150 dol. laimėjo V.
Petkus, 100 dol. — A. Glavinskas, o 50 dol. — G. Brazaitis.
Reikia pažymėti, kad G.
Bielskus, o taip pat ir A. Glavinskas savo laimikius paskyrė
„Lituanicos” klubui.
Klubo valdyba labai dėkinga
buvusiam pirmininkui Vytui
Miceikai už paaukotus gėrimus
ir Vincei bei Carol Petrošiams
už gėles stalų papuošimui, o
gausiems svečiams — už
dalyvavimą.

Informacinis „Lituanicos”
leidinėlis
Ir šiemet klubas išleido gražų
informacinį
24
puslapių
leidinėlį. Arti pusė leidinio skir
ta informacijai, rašiniams bei
nuotraukoms apie klubo
veiklą, o kita pusė sveiki
nimams, reklamai. Leidinį reda
gavo Ed. Šulaitis; nuotraukos P.
Bielskaus, Ed. Šulaičio, Z.
Degučio. Spausdino M. Mor
kūno spaustuvė, Čikagoje.

Gerai įvertinti žaidėjai
„Lituanicos” vyrų pirmosios
komandos žaidėjas Virgis
Žuromskas, studijuojantis St.
Xavier universitete ir žai
džiantis jo futbolo rinktinėje,
buvo pažymėtas kaip „Player of
the Year” Čikagos ir apylinkių
„Collegiate Athletic Conference” vadovybės. Taigi jis buvo

„Lituanicos” futbolo klubo veteranas — žaidėjas ir treneris H. Gavėnia, klubo
metiniame pokylyje, š.m. lapkričio 19 d. vykusiame Lemont, IL, gėrisi jam
įteikta dovana už ilgametę veiklą. Kairėje — dovaną įteikęs klubo pirmi
ninkas A. Glavinskas, dešinėje — vakaro programos vedėja Irena
Žukauskienė.
Nuotr. Ed. Šulaičio
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DRAUGO prenumerata mokama iš anksto
metams V4 metų 3 mėn.
JAV...............................
$90.00 $50.00 $30.00
Kanadoje ir kitur........ .(U.S.) $100.00 $55.00 $35.00
Tik šeštadienio laida;
JAV .............................
$50.00 $35.00 $25.00
Kanadoje ir kitur .... . .(U.S.) $55.00 $35.00 $30.00
Užsakant į Lietuvą —
Oro paštu ...................
$500.00 $250.00
Tik šeštadienio laida . .
$160.00 $85.00
Paprastu paštu ...........
$100.00 $55.00
Tik šeštadienio laida . .
$55.00 $35.00

Mamertas Duliūnas, krepšinio mokyklos iniciatorius ir pagrindinis jos vadovas.

ŽYGIS Į CAPE HORN
KYŠULĮ

SUDIEV, MAMERTAI
Lapkričio 16 d. Wasagoje, ne
toli Toronto, besodindamas
eglutę, suklupo ir už kelių
minučių mirė Mamertas Duliū
nas, sulaukęs 71 metų amžiaus.
Iš tų 71 metų, daugiau negu 50
metų jis pašventė lietuviškam
sportui ir Toronto „Vyčio”
klubui. Krepšinį jis jau žaidė už
Tauragės ir Marijampolės gim
nazijų komandas. Vėliau po
karo, atsidūręs Kemptene, tuoj
pradėjo organizuoti krepšinio
varžybas. Netrukus ten įsikūrė
garsusis „Šarūno” sporto klu
bas, kurio krepšinio komando
je Mamertas buvo vienas iš gy
nėjų, pasižymįs vikrumu, grei
čiu ir kietu, bet visada sportiš
ku gynimu. Eilėje rungtynių jis
atstovavo išeivijos krepšinio
rinktinei, o 1947 metais, su
keliais kitais šarūniečiais, jis
žaidė už prancūzų svetimšalių
legiono komandą Monaco tarp
tautiniame turnyre. Tame tur
nyre ta legiono komanda nuga
lėjo Paryžiaus Stade Francias
komandą su buvusiu Lietuvos
rinktinės žaidėju Mykolu Ru
zgiu 38:29 ir finale įveikė Mo
naco komandą 31:29.
Vienas iš pirmųjų išemigravęs
į Kanadą, jis atsidūrė Toronte.
Tuoj įsijungė į Toronto „Vyčio”
klubo veiklą, kaip krepšininkas,
jaunučių treneris ir vadovas.
1954 m. ŠALFAS s-gos metinėse
žaidynėse Mamertas sū „Vyčio”
krepšinio komanda pasipuošė
meistro titulu, krepšinio var
žybų finale nugalėję New Yorko

„Atletų” klubą. 1968 metais
rugpjūčio 1 d. Wasagoje Duliū
nas įsteigė ir atidarė Krepšinio
mokyklą, vėliau pavadintą
Krepšinio stovykla. Jis tai mo
kyklai vadovavo ir kartu dirbo
kaip instruktorius. Pirmoje sto
vykloje, kuri tęsėsi tik vieną
savaitę dalyvavo 26 krepšinin
kai. Paskatintas pirmo pasise
kimo, Duliūnas sekančią sto
vyklą suorganizavo trijų
savaičių joje dalyvavo 47 krep
šininkai. Ta krepšinio stovykla
veikė 11 metų, joje instruk
toriais dirbo Pranas Čekauskas,
buvęs žymus krepšininkas, A.
Klimas, amerikietis H. Singleton, pats Mamertas Duliūnas ir
keletas kitų. Per 11 metų sto
vyklą lankė 1,200 krepšininkų,
dauguma jų iš Toronto „Vyčio”,
Hamiltono „Kovo” ir New Yor
ko „Atleto” klubų.
Mamertus Duliūnas užaugino
du sūnus — Arūną ir Ričardą.
Jie abu yra aktyvūs „Vyčio”
klubo nariai, o Ričardas dai’
tebežaidžia pirmoje komandoje.
Abu turi jaunas šeimas ir po
dvi dukras.
Pažįstu Mamertą dar nuo Ma
rijampolės laikų. Daug kartų
teko kietai prieš jį kovoti krep
šinio aikštėje, bet iki šių dienų
likome geri draugai. Juk jis
buvo toks mielas draugiškas,
atviras.
Nuliūdę liko sūnūs ir jų šei
mos, liūdi Toronto „Vyčio” klu
bas ir visa ŠALFAS sąjunga.

V. G.

LIETUVAIČIAMS NESISEKĖ
Lapkričio mėnesį JAV-se lan
kėsi taip vadinama „Lietuvos
krepšinio vyrų klubų rinktinė”,
treniruojama žymaus trenerio
Vlado Garasto. Jie čia žaidė 4
rungtynes — 1 laimėjo prieš
Valparaiso, Indianoje, universi
tetą, o 3 pralaimėjo prieš Uni
versity of Houston, prieš SW
Missouri State universitetą ir
prieš University of Kentucky.
Rungtynes prieš University of
Houston
teko
stebėti.
Rungtynės buvo geros, tik
vienas (iš trijų) teisėjų labai
šališkai teisėjavo ir už baudas
pašalino 4 pagrindinius lietuvių
žaidėjus. Dar 2 minutėms likus,
lietuviai pirmavo 6 taškais, bet
atsarginiams žaidžiant, Hous
ton išlygino ir rungtynės baigė
si 91:91. Garastas nenorėjo dau
giau į aikštę eiti, motyvuo
damas, jog tai draugiškos
rungtynės, bet „valdžia”
nutarė, kad rungtynės vyksta

išrinktas šios kolegijų ir uni
versitetų lygos komandų
geriausiu žaidėju. Kitas šio
universiteto rinktinės žaidėjas,
irgi atstovaujantis „Lituanicai”
— Gytis Kavaliauskas pateko į
lygos „All-Star” rinktinę.

E. Š.

<

vadovaujantis NCHA taisyk
lėmis, o šios taisyklės pramato
5 minučių pratęsimą. Viršlai
kyje University of Houston
laimėjo 105:100. Kitą dieną
vienas iš Univ. of Houston va
dovų atsiprašė lietuvių už tokį
šališką teisėjavimą... Universi
ty of Houston metė 39 baudas,
lietuviai — 17.
Pateikiame visų šio apsilan
kymo JAV-se žaidynių rezul
tatus.
Lapkričio 18 d. susitikime su
Houston universiteto komanda,
Hofheinz pavilijone, laimėjo
šeimininkai 105:100.
Lapkričio 19 d., Springfield,
MO, Hammonds center vyku
siose rungtynėse laimėjo SW
Missouri State universitetas
87:58.
Lapkričio 21d. susitikime su
Valparaiso universitetu, India
noje, laimėjo lietuviai 76:73.
Lapkričio 22 d. Rupp Arena,
Lexington, vykusiose žaidynėse
su University of Kentucky,
laimėjo šeimininkai 114:81.

R. Gaška

• Ar

jau

atnaujinote

„Draugo” prenumeratą kitiems
metams?

.

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

ELTA praneša, kad pirma
dienį, lapkričio 28 d. iš Maskvos
į Buenos Aires išskrido du
' -___ ______________________ ___
klaipėdiečiai buriuotojai —
„Lietuvos ryto” žurnalistas nepaprastai pavojingas. Jame
Gediminas Pilaitis ir archi nuolat siaučia permainingų
tektas Ričardas Ramanauskas. krypčių vėjai, grumiasi Atlan
Argentinos sostinėje jie papildys to ir Ramiojo vandenynų
„Aurabank” jachtos įgulą ir keliamų potvynių srovės, šėlsta
drauge
sū
profesionaliu bangos.
Buriuotojai įsitikinę, kad
jūrininku burlaivio kapitonu
žygis
su jąchta aplink pasaulį
klaipėdiečiu Jonu Limantu bei
nėra
pilnavertis,
jei liko neapi
buriuotoju kauniečiu Linu Iva
plaukti
du
labiausiai
nutolę ky
nausku išplaukė į rizikingą
šuliai
—
Gerosios
Vilties
ir
žygį- Vyrai tikisi Magelano są
Horno.
siauriu apiplaukti Ugnies žemę
Praėjusio žygio aplink pasaulį
ir pasiekti paslaptingąjį Horno
metu
visi keturi buriuotojai
kyšulį.
Gerosios Vilties kyšulį api
Kiek žinoma, šis kelias —
plaukė. tad liko tik Hornas.
Maždaug gruodžio 10 dieną
STATOMAS
anglų pastatyta, Olandijoje
FUTBOLO
pirkta 9 metrų ilgio jachta „Au
rabank
” iškels bures ir AtlanSTADIONAS PO

STOGU"
Lietuvos sporto žurnalistė
Roma Griniūtė „Lietuvos aido”
š.m. lapkričio 10 d. laidoje rašo,
kad Vilniuje, Šeškinės rajone,
tarp dviejų kapinių (vietos nebe
galima pakeisti) statomas fut
bolo stadionas po stogu. Jo
užsakovas Valstybinė respub
likinė sporto renginių val
dyba. Anądien su šios valdy
bos viršininko pavaduotoju
Mykolu Kačkanu susitikome to
je statybvietėje. Jis ją kuruoja
nuo pat pradžios, bet kada bus
pabaiga, dar nežino. „Jeigu
būtų užtektinai pinigų, 1996
metais galėtume švęsti ne šiaip
sau įkurtuves, bet tikrai visų
darbų pabaigą”.
Statyba finansuojama iš vals
tybės biudžeto, o šių metų
biudžetas apverktinas. Tad ir
šiai statybai tik ašaros. „Ką
padarysi, — nekelia balso
Mykolas Kačkanas. — Džiaug
simės, jeigu šiemet užteksim
lėšų stogui sutvarkyti. Jį (12
tūkst. kvadratų) uždengėme
prieš dvejus metus, bet gele
žinės konstrukcijos juda. Atsi
rado plyšių, juos reikia žūtbūt
užtaisyti. O paskui imtis kitų
darbų. Sustabdyti statybą jokiu
būdu negalima. Tada gali nė
stogo nelikti — išnešios. Dabar
pastatas dieną naktį saugomas.
Į jį jau sudėti nemaži pinigai.
Kiek? Tiksliai sunku pasakyti.
Pradėjome statyti dar už
rublius, paskui buvo talonai,
dabar litai....”
Dengtojo futbolo stadiono sta
tyba pradėta 1989 metais. Kad
ji būtų pabaigta, pasak M. Kačkano, reikia apie 20 mil. litų,
„beveik tiek, kiek čia jau sudėta
ir kiek kainavo dirbtinė aikštės
danga (viską sykiu paėmus)”.
Toji danga — vokiečių gamy
bos — „Bassfoturf’, žalia,kaip
tikra žolė, tik standesnė. My
kolas Kačkanas buvo atsivežęs
kvadratėlį parodyti. Ja užkloti
aikštę būsią visai nesudėtinga,
o reikalui esant surinkti — taip
pat.

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
4647 W. 103 St., Oak Lewn, IL
Pirmas apyl. su Northvvestern un-lo
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamą kainą. Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai. Susitarimui
(kalbėt angliškai) tai. 708-422-8260

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

to vandenimis pasuks Pietų aši
galio link. Burlaivis aprūpintas
būtinomis saugios navigacijos ir
ryšio priemonėmis.
Maždaug tuo pačiu metu iš
Ramiojo vandenyno pusės į
Magelano sąsiaurį tikisi
įplaukti ir kita Lietuvos jachta,
vadovaujama kauniškio kapi
tono Igno Minioto.
Sakoma, kad prieš Antrąjį
pasaulinį karą tokį žygį padarė
busimieji Lietuvos jūrų kapi
tonai, plaukioję mokomaisiais
suomių laivais. Bet jachtos su
Lietuvos valstybine vėliava
uolėti Horno krantai dar nėra
matę.
Cerdiec Dlagnoala, 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

Kab. 312-735-4477;

Namų (706) 584-5527

Rez. (708)246-0067; arba (708)246-6581

DR. ALGIS PAULIUS

DR. E. DECKYS

ORTOPEDINĖS LIGOS
CHIRURGIJA
6132 S. Kedzie, Chicago, III.
Tel. (312) 925-2670
1185 Dundee Avė., Elgln, III. 60120
Tel. (708) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR
EMOCINĖS LIGOS
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING
6449 So. Pulaakl Road
Valandos pagal susitarimą

DR?A.

b.

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 Hills. IL
Tel. (708) 598-8101
Vai pagal susitarimą

Tel. kablneto'lr buto; (708)652-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Avė., Cicero
Kasdien 1 iki 8 v v
išskyrus treč šešt 12 iki 4 vai p.p

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS
gydymas bei chirurgija
5635 S. Pulaski Rd., Chicago, IL
Tai. 312-585-1955
172 Schlller Si., Elmhurat, IL 60126
708-941-2606
Valandos pagal susitarimą
Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120

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. Kadzla Ava.,
Chicago, III. 606S2

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S. Robert* Rd., Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė
Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
Optometristas (Kalba lietuviškai)
Tikrina akis, pritaiko akinius
2618 W. 71 st 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. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS
CHIRURGIJA IR GYDYMAS
8132 S. Kedzie
Val : 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
_____
Tel. (312) 585-7755
ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA
AKIŲ LIGOS
Good Samarltan Medical CenterNapervllle Campus
1020 E. Ogden Avė., Suite 310,
Napervllle IL 60563
Tel. 708-527-0090
Valandos pagal susitarimą

apie lietuvius Lenkijoje
žinoma labai mažai, tačiau
lenkų visuomenei, duodama la
KAZYS BARONAS
bai daug žinių apie Lietuvos
Mūsų korespondentas Europoje
lenkų gyvenimą. Lenkų visuo
menei
pateikiamos gan viena
Trumpai vokiečių spauda pa tinė Lietuvos dešinioji grupė,
šališkas,
dažnai neatitinkantis
žymėjo
lapkričio
6
d. norėdama atkreipti dėmesį į
geležinkelio tilto per Bružlės pavojingą Rusijos kariuomenės tikrovei, Lietuvos vaizdas. Ir
upelį išsprogdinimą, trumpom tranzitą iš Karaliaučiaus; 3. toliau kuriamas lietuvio
žinutėm ji paminėjo Ignalinos lenkų darbą, norint sujaukti nacionalisto, lenkų skriaudėjo,
jėgainės grėsmę.
Lietuvos — Lenkijos sutartį ir lenkiškos kultūros pėdsakų
naikintojo stereotipas. Reikia
Žymiai daugiau dėmesio santykius.
pripažinti,
jog Lietuva padarė
šiems įvykiams parodė radijas
Kodėl P. Fisher įjungė lenkų
bei Vokietijos televizija dienos klausimą, man yra labai aišku, labai mažai, kad pakeistų tokį
ir vakarinėse žiniose praneš kadangi „Das Ostpreussen įvaizdį. Nerodoma jokios inicia
dama paskutines žinias iš Lietu blatt” niekuomet nerodė daug tyvos, nevykdomos netgi anks
čiau pasirašytos sutartys, kurio
vos, filmuodama Ignalinos jė simpatijų lenkams.
gainę, Lietuvos policiją, žygiuo
Tos pačios savaitės pranešime se buvo numatyta keistis
jančią su skydais prie jėgainės, iš Varšuvos Robertas Ehmke informacija. Lenkija nepalyginti
statant prie kelio į jėgainę „Stop rašo, kad Lenkija stipriai remia aktyvesnė: Lietuvoje jau veikia
— Policija” ženklą.
užsienyje gyvenančius lenkus, dvi lenkiškos radijo stotys,
Visuomet gerai informuotas nurodydamas Vilniuje pasta Lenkijos televizijos programos
mūsų tėvynės įvykiais, Rytprū tytą 1,700 moksleivių lenkišką jau kelinti metai retransliuo
sių vokiečių savaitraštis „Das gimnaziją (Lietuvos lėšomis) ir jamos Lietuvoje, daugelyje
Ostpreussenblatt” lapkričio 12 beveik 2 mil. dol. kainavusią knygynų ir kioskų galima
d. pirmame puslapyje išspaus mokyklą Tešino srityje, kurioje nusipirkti lenkiškos spaudos,
dino Petro Fisherio pranešimą, gyvena apie 60,000 lenkų. kalbama ir apie nuosavą televi
kad Karaliaučiaus — Maskvos Vokietis toliau rašo, kad Ka zijos kanalą ir t.t.
geležinkelio ruože buvo išsprog zachstane gyvena apie 100,000
Visai teisingai Živilė Ma
dintas tiltas. Autorius rašė, kad lenkų, daugiausia iš buvusios kauskienė rašo, kad veiksmus
iki šiol tyla dengė šią Baltijos lenkų Ukrainos dalies, Lvovo riboja finansai. Bet gal pradžioje
valstybę, tad netikėtas spro apylinkių ir . Gudijos. Stu vertėtų sumažinti įvairių
gimas buvo tikrai didelė staig dentams duodamos stipendijos, parlamentarų ar šiaip valstybės
mena. Gan tiksliai autorius tad per 200 studentų lankė sąskaita mėgstančių keliauti
rašo, kad sprogimas įvyko tik 36 Lenkijos universitetus, buvo ekskursantų srautą, o dalį lėšų
km nuo Vilniaus (vokiečiai rengiami lenkų mokytojų kur skirti Lietuvos kultūrai, menui,
mūsų sostinę visuomet rašo sai, neužmirštant ir dvasinių mokslui populiarinti Lenkijoje.
,,Wilna”), o sprogstamos me reikalu, tam tikslui pasiunčiant Antra vertus, Lenkijos vyriau
džiagos jėga palietė net per 200 lenkų kunigus lenkinimo tiks sybė vis mažiau skiria finan
m esančius namus.
lams ne tik į Kazachstaną, bet sinės paramos, todėl Lenkijos
Be abejo, ir „Draugo” skai į Gudiją, Lietuvą.
lietuvių draugija neteko savo
tytojai šią žinią plačiai komen
O kaip Lenkija reaguoja į patalpų Varšuvoje, Vroclave.
tavo. Tačiau taip pat įdomūs yra sulenkėjusių lietuvių gyvenimą Taip pat labai bloga yra lietu
ir vokiečio komentarai, pir Lietuvoje?
vių švietimo padėtis Seinuose ir
miausia,metant šešėlį į politinę
Apie tai lapkričio 3 d. „Lie Seinų valsčiuje, nors čia lietu
pusę. Tris priežastis meta vokie tuvos aide” plačiai rašo Lenki viai sudaro apie 40% visų
tis: 1. Spalio revoliucijos jos Lietuvių Bendruomenės gy ventojų. Tačiau Lenkija gerai
sukaktį, taigi rusų darbą; 2. pirm. dr. Bronislovo Makausko supranta, kokia yra švietimo
sprogdinimą įvykdė ekstremis žmona Živilė, pažymėdama, kad reikšmė tautinės savimonės
VOKIEČIAI

APIE

LIETUVA

Draugo fondo rudens vajaus laimingųjų bilietų traukimas įvyko lapkričio 30 d. Traukimų atliko
(iš kairės) DF iždininkas Bronius Juodelis, dienraščio administratorius Pijus Stončius, redak
torė Danutė Bindokienė ir American TraveI biuro savininkas Aleksas Lauraitis, padovanojęs
vajui kelione į Lietuvą. Kitos dovanos buvo — „Transpak” savininko Romo Pukščio 5 siuntiniai
Lietuvon, 100 dol. vertės kiekvienas. Laimėtojams jau pranešta džiugi žinia.

NEBUVO LEMTA ŽŪTI
JUOZAS KULIUKAS
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Komendantas pasisakė, kad jis lietuvis, tik nenori
to prisipažinti lenkams. Po to jis daug mane klausinėjo,
ypač, kaip žmonės gyvena Sovietų Sąjungoje. Sakėsi, kad
kurį laiką po Pirmojo pasaulinio karo gyveno Amerikoje,
paskui grįžo į Lietuvą, nusipirko nemažą ūkį Vilniaus
krašte. Ten buvo valsčiaus viršaitis, veikė prieš
vokiečius. Sužinojo vokiečių karinė valdžia, jį suėmė ir
išvežė darbams į Vokietiją.
Jis pasakojo, kad miestelyje yra daugiau lietuvių.
Žadėjo rytojaus dieną pas juos nuvežti. Pernakvojau pas
jį. Ryte atnešė pusryčius, kurių būtų pakakę dviem
vyram, bet aš buvau alkanas, tai viską suvalgiau.
Pavalgęs nuėjau pasiimti savo dviračio. Būstinės
budėtojas pareiškė, kad tas dviratis jiems priklauso, man
nebeduos. Komendantas prie lenkų su manimi visą laiką
kalbėjo rusiškai. Kai sužinojo, kad lenkai nebenori ati
duoti mano dviračio, ant jų taip suriko, kad dviratis
bematant atsirado.
Nuvažiavome į miestelį ir susiradome lietuvių
šeimą. Iki karo pabaigos tos šeimos vyras buvo
geležinkelio stoties viršininkas, tai ir šeima gyveno
stotyje. Jų pavardė buvo Kučinskai. Jie padarė labai
malonų įspūdį. Pasidalinome žiniomis ir jie pakvietė
kiek pabūti, pailsėti. Daugila liepė užsiregistruoti lenkų
stovykloje, tada galėsiu gauti maistą, o po kelių dienų
galėsiu važiuoti tolyn. Kai grįšiu atgal, galėsiu vėl čia
apsistoti.
Taip ir padariau.
Jie šiose apylinkėse buvo gyvenę kiek ilgiau, todėl

GARBĖS DAKTARO
VARDAS SUTEIKTAS
STASIUI BAČKAIČIUI
Neseniai Kauno Technologijos
universiteto (KTU) Garbės dak
taro vardas suteiktas JAV gy
venančiam lietuviui dr. Stasiui
Bačkaičiui. Tektų parašyti at
skirą nemažos apimties straips
nį, norint išvardinti visus Stasio
Bačkaičio mokslinius darbus ir
pareigas, tad čia tebus pami
nėtos tik svarbiausios jo veiklos
sritys.
S. Bačkaitis šiuo metu dirba
JAV Transporto ministerijoje
vadovaujančiuoju inžinieriumi
ir yra šios ministerijos tarėjas.
Jo mokslinių tyrinėjimų sritys:
biomechanika, traumų mecha
nika ir kt. Šiais klausimais S.
Bačkaitis yra parašęs 5 knygas
ir paskelbęs keliasdešimt moks
linių straipsnių. S. Bačkaitį
gamta apdovanojo ir organiza
toriaus talentu. Jis yra suor
ganizavęs daug tarptautinių

biomechanikos ir žmogaus ap
saugos simpoziumų, yra kelių
komitetų, susijusių su eismo ap
sauga, pirmininkas.
Kaip labiausiai pasižymėjusį
jaunąjį emigrantą JAV vidurio
srityje S. Bačkaitį 1965 metais
Baltuosiuose rūmuose pagerbė
JAV prezidentas. S. Bačkaitis
yra apdovanotas JAV Transpor
to ministerijos medaliais ir
premijomis.
Prieš ketvertą metij prasidėjo
gražus ir vaisingas S. Bačkai
čio bendradarbiavimas su Kau
no Technologijos universitetu.
Glaudūs ryšiai mokslininką sie
ja su Mechanikos ir ypač — Ad
ministravimo fakultetais. S. Bač
kaitis, lankydamasis Lietuvoje,
susipažino su tuomet besikurian
čio Administravimo fakulteto dė
stytojų darbu, studijų programo
mis, surengė konsultacijas dės
tytojams apie švietimo sistemą
ir verslo administravimo studijų
organizavimą JAV. Po metų S.
Bačkaičio iniciatyva buvo įkurta
KTU Administravimo fakulteto
Patariamoji taryba JAV, kurią
sudarė finansų, prekybos tarp
tautinės prekybos ir kitų sričių
specialistai. Taip prasidėjo ben
dra veikla, tobulinant fakulteto
studijų programas, kuriant fa
kulteto materialinę bazę,
kviečiant į Lietuvą specialistus
iš užsienio.
Patariamoji taryba JAV nuo
lat siunčia fakultetui naujausią
literatūrą verslo administravi
mo klausimais, įsteigė specialų
metodinį kabinetą, kurio atsiųs
tų mokymo priemonių vertė yra
daugiau kaip 10,000 dol.
Patiems kūrybingiausiems
studentams paskatinti, S. Bač
kaitis, kaip Patariamosios tary
bos pirmininkas, skiria premi
jas už geriausius kursinius dar
bus prekybos srityje. Jo inspi
ruoti keli JAV lietuviai įsteigė
savo vardo stipendijas geriau
siai besimokantiems Adminis
travimo fakulteto studentams.
Visus šiuos nuopelnus gražiai
papildo S. Bačkaičio asmenybės
žavesys. Paprastas, nuoširdus,
mėgstąs pajuokauti, Garbės
daktaras S. Bačkaitis visuomet
yra laukiamas Kauno Technolo
gijos universitete, kurio labui
paskyrė daug savo talento, jėgų
ir laiko.

išlaikymui. Į Lietuvą ji visų pir
ma siunčia mokytojus ir kuni
gus (Jogailos laikai! — K.B.).
„Jeigu jau pasirašėme geros
kaimynystės ir draugiškų
santykių sutartį — tai ją ir
įgyvendinkime”, — sako Lenki
jos lietuviai. Jie svajoja sulaukti
laikų, kai iš Lietuvos atvykę
aukšti pareigūnai jausis lygia
verčiai savo draugų lenkų part
neriai, neatsiprašinės ir nesiteisins, kad netobulai moka lenkų
kalbą, kaip kad ir lenkai nesigriebia nuvykę į Lietuvą kalbė
ti lietuviškai, kad nesielgs kaip
savo šeimininkų įkaitai, viena
kalbėdami lietuviams Punske,
o, sočiai pavaišinti, visai kita
lenkų žurnalistams ar poli
tikams.
Lenkijos žurnalistas, aprašy
damas Lenkijos seimo mar
šalkos Juozo Oleksio viešnagę
Lietuvoje, paminėjo, jog vienas
Lietuvos seimo narys per susi
tikimą, pareiškė: gerai būtų,
kad ir Lenkijos lietuviai turėtų
tokias pačias teises-, kaip ir
lenkai (sulenkėję lietuviai —
K.B.) Lietuvoje. Paklaustas,
kokias teises jis turi omenyje,
seimo narys... nesugebėjo
atsakyti.
Dar gyvenant Kanadoje, vie
na lietuvė žurnalistė papasako
jo tokį įvykį: Gomulkos laikais
į Lenkiją buvo atvykusi
Lietuvos delegacija. Vienas
Dr. Birutė Janulevičiūtė
pareigūnas, gerai pavaišintas,
Krokuvoje apkabino Jogailos
paminklą ir su ašaromis akyse
pasakė: „Jogaila, Jogaila, kam
• „Draugas” į namus — sve
Tu vedei tą Jadvygą”...
čias, kuris niekad nenusibosta.

man paaiškino, kaip lengviau pasiekti Wiurzburgą, kaip
rasti mieste tas vietas, kur man reikėjo tuos laiškus
nuvežti. Parūpino ir dviračiui pompą.
Iš Mosbach Wiurzburgas jau nebuvo labai toli, bet
turėjau nemažą ratą padaryti, kol visas vietas,
pažymėtas laiškų adresuose, pasieksiu. Pirmasis mies
telis, kur turėjau rasti laiško gavėją, nebuvo per toli.
Žinoma, visi ten mane sutiko kaip tikrą giminaitį. Ten
gyveno dvi šeimos — pavardžių jau neprisimenu — tik
žinau, kad vienos šeimos tėvas buvo anksčiau Panevėžio
gimnazijos mokytojas.
Vienas lietuvis dirbo miestelio viešbutyje, tai man
ten parūpino kambarį. Pasakė, kad galėsiu būti, kiek
tik norėsiu. Visi labai domėjosi mano išgyvenimais, bet
dar daugiau klausinėjo, kaip žmonės gyvena Rusijoje.
Jie tikėjo, kad toks gyvenimas laukia ir Lietuvos, kai
ten ilgiau pašeimininkaus rusai.
Rytojaus dieną neleido man važiuoti toliau. Dar
turėjo lašinių iš Lietuvos, tai vaišino, kaip galėjo, nors
ir patiems visko trūko. Tame miestelyje gyveno
daugiau lietuvių, tai rytojaus dieną jie susirinko,
klausinėjo apie viską. Ir man buvo labai įdomu sužinoti,
kaip, kas, kur ir kada gyveno.
Ten pernakvojau dar vieną naktį. Rytą išsiruošiau
vėl tolyn. Kitą miestelį pasiekiau dar tą pačią dieną.
Ten lietuvių buvo dar daugiau, o aš, kaip laiškanešys,
buvau visur laukiamas. Jie man pasakojo, kad tose
apylinkėse yra labai daug pabėgėlių, daugiausia iš Rytų
Europos. Amerikiečiai daugiau pabėgėlių j Wiurzburgą
nebeleidžia. Prie kelių stovi sargybos ir visus grąžina
atgal.
Tame miestelyje tuo metu gyveno pulkininko Vidu
girio žmona. Ji man parašė raštą angliškai, kad ieškau
giminių. Prašė, kad mane praleistų. Taip pat parašė
laišką savo vyrui, tuo metu gyvenusiam Wiurzburge, ten
iš Berlyno perkėlus Lietuvos atstovybę.

Danutė Bindokienė

Dėmesio vertas
projektas
Kai žmogus išrado .judamuo
sius paveikslus” ir pradėjo juos
naudoti platesniu mastu,
susikūrė milžiniška filmų
pramonė, apimanti ne vien
pramoginį žanrą, bet tarnaujan
ti kaip istorinis, antropologinis
žinynas. Amerikoje filmų
pramonės sinonimas yra Hollywood miestas Kalifornijoje.
Nors pastaraisiais metais jo
blizgesį kiek užtemdė kiti
pasaulio filmų centrai, bet iš
Kalifornijos dar vis pasirodo
filmai, kurių vertė nėra greit
praeinanti. Vienas tokių — Ste
ven Spielberg „Schindler’s List”
apie žydų naikinimą naciškosios
Vokietijos okupacijos laikais.
Filmo populiarumas ir tema
tika davė pradžią projektui,
kuris paskatino Steven Spiel
berg investuoti daug savo
pastangų, pinigų ir net populia
rumą, kad užtikrintų projekto
pasisekimą. O tas projektas —
tūkstančių holokausto aukų,
išlikusių gyvų nacių siautėjimo
audroje, suradimas ir jų iš
gyvenimų užrekordavimas
videojuostose. Tikima, kad JAV
ir kitur pasaulyje tebėra
300,000 gyvų to baisaus laiko
tarpio liudininkų, kurie dabar
jau sulaukę 70-80 metų am
žiaus. Kai jie išmirs, nusineš ir
savo patirtį bei kančias, todėl
projektas vykdomas skubiai ir
jau surinkta apie 10,000
liudijimų Amerikoje, Kanadoje,
Prancūzijoje, Izraelyje ir kitur.
Pasikalbėjimus daugiausia į
juostas įrašo savanoriai, spe
cialiai paruošiami tam darbui.
Nors daugeliui sunku kalbėti
apie skaudžią ir baisią savo pra
eitį, bet išsipasakojimas padeda
gydyti senąsias žaizdas, o
įkalbėti žodžiai ateities istori
kams padės susidaryti tikslų to
tamsaus žmonijos istorijos laiko
tarpio vaizdą.
Manome, kad į šį projektą
svarbu įsijungti ir buvusiems
Lietuvos piliečiams žydams,
kurie išvengė mirties nacių
okupacijos metais, o taip pat ir
lietuviams, globojusiems per
sekiojamus žydus, patiems ar jų
artimiesiems dėl to nukentėjusiems. Holokausto tyrimų cen
tro telefonas yra 1-800-661 2092. Suinteresuotieji turėtų jį
pasižymėti ir pasinaudoti šia re
ta proga.

Visai netoli Wiurzburgo mane sustabdė amerikiečių
kareiviai ir nebeleido toliau važiuoti. Jie man pasirodė
labai nedraugiški — žiūri į tave, kaip į kokį nusikaltėlį,
visi kramto gumą. Prižadėjau sau kiek galima mažiau
reikalų su jais turėti.
Kadangi neleido toliau važiuoti, negalėjau atlikti
savo tikslų. Nepadėjo net raštas. Pasirodė, kad sargy
bos stovėjo tik ant didesnių kelių. Žmonės man patarė
važiuoti aplinkui mažais keliais. Taip ir padariau.
Pasiekus miestą, jokių sargybų ten nebuvo. Iš
dalinau visus laiškus, susiradau tą lietuvių centrą.
Tada Lietuvos atstovybei Wiurzburge vadovavo pik. Vidu
giris. Nemažas namas buvo pilnas žmonių. Sutikau savo
pažįstamą Joną Glemžą. Jis gyveno netoli mūsų Lietu
voje, buvo mokytojas. Jis jau kuris laikas gyveno Vokie
tijoje. Apie savo namiškius nieko nežinojo.
Raštinėje pulkininkui Vidugiriui padaviau jo žmonos
laišką. Pasakiau, kad esu atvažiavęs iš Baden-Badeno,
noriu grįžti atgal, tai norėčiau gauti dokumentus,
kuriuos prižadėjau parvežti kitiems. Jis nedelsdamas iš
davė keturiems — Vanačiams, mano draugui Valaičiui
ir tai ukrainietei. Dokumentai buvo išduoti keliomis
kalbomis.
Antrame aukšte buvo pilnas kambarys žmonių. Ten
buvo galima trumpai apsistoti ir pailsėti. Tuo laiku jau
Vokietijoje buvo organizuojamos pabėgėlių stovyklos.
Man buvo pasakyta, kad netoli yra didelė lietuvių
stovykla, tad kitą dieną ir nuvažiavau pasižiūrėti, tikė
damasis sutikti kokį giminę ar pažįstamą. Deja,
nepasisekė.
Nutariau grįžti atgal į Mosbach. Ten radau dar du
lietuvius, kurie buvo apsigyvenę pas Kučinskus
geležinkelio stotyje. Maistą gaudavome iš lenkų sto
vyklos, tad alkio kęsti neteko. Kiek pailsėjęs, turėjau
grįžti į Baden-Badeną, nes juk buvau prižadėjęs savo
bičiuliams parvežti dokumentus. Jeigu viskas gerai

* * *

Beskaitant apie šį ypatingą
projektą „Nevv York Times”
dienraštyje (11.10), nejučiomis
peršasi mintis, kad ir lietuviai
galėtų — ir turėtų — kažką pa
našaus nedelsiant daryti. Daug
kartų užsimenama apie lei
dinius, kuriuose būtų spaus
dinami tame ar kitame archyve
randami dokumentai. Tai labai
puiku, bet dokumentai — „ne
zuikis, nepabėgs”. Jie tuose
archyvuose gali pagulėti ne
metus ir ne dvejus, o ištisus
dešimtmečius. Iš tikrųjų mūsų
kartos žmonės, kurie dar labai
neseniai patys dokumentuose
įamžintus įvykius patyrė, yra
per arti jų, kad galėtų
nešališkai vertinti, nenu
dažydami savo patirtimi, ideolo
giniu nusiteikimu ar tam tikrų
duomenų nuslėpimo varsomis.
Vėlesnių kartų istorikai jau tų
kliūčių nebeturės ir galės blai
viau archyvinę medžiagą
rūšiuoti bei vertinti.
Visai kitas reikalas „ar
chyvinė medžiaga”, kurią savy
je nešiojasi gyvieji liudininkai.
Tebeturime dar tūkstančius
tautiečių, savo akimis mačiusių
lietuvių tautos holokaustą.
Kone kiekvienas lietuvis,
peržengęs 60 metų, yra vaikš
čiojanti istorija, tik reikia ją
atverti ir apsaugoti nuo
išnykimo.
Tiesa, yra išleista atsiminimų,
prirašyta straipsnių, bet to per
mažai. Reikia panašaus pro
jekto, kaip žydų: į videojuostas
įrašyti pasikalbėjimus su tais
mūsų gyvųjų tautos archyvų na
riais — be režisūros, muzikos
palydos, komentarų ar kitų
priedų.
***
Kas tokį projektą galėtų atlik
ti? Praktiškiausias pasiūlymas:
Lituanistikos tyrimų ir studijų
centras, finansuojant ir pa
dedant Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenei, galbūt remiant
mūsų didiesiems fondams. Jeigu
bent laikinai kai kurios mūsų
visuomeninės organizacijos
galėtų pasidėti į šalį tarpusavio
vaidus ir imtis šio svarbaus dar
bo, nusipelnytų visos lietuvių
tautos padėką, ne tik dabar, bet
ir ateityje. Tačiau reikia
skubėti, nes daug ir mūsų liu
dininkų jau dairosi į Amžinybės
tolius.

pavyks, nutariau vėl sugrįžti į Mosbachą ir atsivežti
kitus.
Atgal važiavau tuo pačiu keliu. Kai pasiekiau
vietovę, kur prancūzai mane anksčiau buvo sulaikę,
susitikau tą patį lenką vertėją. Jis man patarė ten ne
važiuoti. Prancūzai perleidžia šias sritis amerikiečiams,
bet, matyt, nelabai noriai. Visus civilius ir buvusius karo
belaisvius varo į stovyklas. Jis dar pasakė, kad dirba
prancūzų štabe vertėju, tai jam pačiam teko matyti, kaip
kartais prancūzai elgiasi su vokiečių belaisviais arba
su tokiais, kurie negali įrodyti savo tapatybės. Blo
giausia tiems, kuriuos įtaria buvus vokiečių
kariuomenėje.
Neturėjau kitos išeities, turėjau grįžti atgal į Mosbach.
Tikėjausi, kad vėliau galėsiu, jeigu aplinkybės pasikeis,
nuvažiuoti į Baden-Badeną. Mieste atsirado dar keli
lietuviai. Po kiek laiko turėjom apleisti geležinkelio
stotį, tai mes trys apsigyvenom pas civilius. Mums
pranešė, kad visi turėsime eiti į DP stovyklas, o mums
skirta Manhaimo stovykla.
Visiems tuo metu jau buvo žinoma, kad pagal Pots
damo konferenciją, visi Sovietų Sąjungos piliečiai bus
verčiami grįžti namo. Kai kur jau buvo pavartota prie
varta. Kadangi labai daug žmonių nenorėjo važiuoti į
„sovietinį rojų”, tai buvo tokių, kurie užsidarydavo savo
kambariuose, padegdavo namus ir susidegindavo. Kiti
šokdavo iš aukštesnių namų. Buvo nusižudžiusių pa
vieniui ir grupėmis. Jie tvirtindavo, kad verčiau mirti,
negu važiuoti į tikrą vergiją. Tegul visas pasaulis mato,
kad niekas nenori patekti į sovietų rankas, kur NKVD
nukankins. Rusai buvo į Vokietiją atsiuntę daug slap
tosios policijos, kuri turėjo prižiūrėti, kad ta Potsdamo
sutartis būtų vykdoma. Dėl to mums patarė važiuoti į
didesnes pabėgėlių stovyklas, kur galėtume jaustis
saugiau.
(Bus jaugįau)
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LIETUVIU TELKINIAI
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CLEVELANDAS IR BALFO
SUKAKTIS
Ranka rankon
Prisiminant Bendrojo Ameri
kos Lietuvių Šalpos fondo —
BALFo auksinę sukaktį, pagar
biai grįžta vardai, kurių pastan
gomis ir gilia meile savo tautie
čiams ši organizacija atėjo į
samarietiško darbo lauką. Visų
lietuvių nepolitinė ir nereliginė
organizacija, pradėjusi šalpos
darbą Antrojo pasaulinio karo
pabėgėliams, atsidūrusiems už
Lietuvos ribų, juos moraliai ir
materialiai remdama, padėda
ma įsikurti ne tik JAV-se, bet
ir rūpindamasi bendra imigra
cija, ir šiandien savo misiją tęsia
toliau, padėdama ir dabartinės,
jau laisvos Lietuvos sunkią eko
nominę krizę išgyvenantiems iš
Sibiro grįžusiems, ligoniams, se
neliams ir našlaičiams.
Kan. J. Končiaus, A. Devenienės, kun. L. Jankaus, P. Minkūno, Boley, Antano ir Marijos Ru
džių ir daug daug kitų pavar
džių vėl grįžta į mūsų dienų kas
dieninių rūpesčių panoramą. Jie
tikrai mylėjo ir myli savo tautos
žmones!
Ir Clevelando senosios imigra
cijos lietuviai čia nepasiliko tik
kaip kokie praeiviai Htebėti ki
tur ir kitų vykdomu, ilpos dar
bus, o sąžiningai jungėsi talkon.
O kai jau senstančių ankstyves
niųjų imigrantų eiles papildė
per 3,000 naujųjų narių, gražiai
pakrikštytų „dypukų” vardu,
Clevelandas galėjo didžiuotis
savo šalpos veikla, kuri
tebesitęsia ir šiandien.
Parap’jos ir paskiri asmenys:
Salavičiai, K. Karpius, F. Saukevičius, dr. Tamošaitis, Žiūriai, B. Bacevičienė, Vilčinskai,
Drąsučiai ir daug kitų aukojo
pinigus, darbą, rengė išvykas,
vakarus, siuntė siuntinius, ra
gino ir amerikiečių labdaros ir
religines organizacijas, prašyda
mi ateiti į vargstančiųjų pabėgėlių-tremtinių šalpą.
Jau 1944 m. įsikūrė BALFo
38 skyrius prie Šv. Jurgio para
pijos, 1945 m. — prieš Šv. Mer
gelės Napaliaujamos Pagalbos
parapijos 55 skyrius ir tais
pačiais metais — tautininkų bei
nepriklausomųjų 68 skyrius.
Šiandien veikia tik vienas
BALFo skyrius, kurio valdybą
sudaro: pirm. Vincas Apanius,
vicepirm. Genovaitė Aukštuo
lienė, ižd. Balys Steponis, sekr.
Irena Johansonienė, Danas Čipkienė—kultūriniams reikalams
ir narė Kazė Vaičeliūnienė.
Prieš šią valdybą daug metų su
nepaprastu intensyvumu, orga
nizuotumu ir pasišventimu dar
bavosi: Ona Jokūbaitienė, Vla
das Gyvas, Edvardas Steponavi
čius, Povilas Banionis, Vincas
Akelaitis, Kazimieras Gaižutis
ir daug kitų, kurių geri darbai
tikrai ne tik „užrašyti danguje”,
bet ir visų širdyse, patyrusių
didžiai vertingą pagalbos ranką.

Meldėmės ir minėjome
Lapkričio 6 d. Clevelando ir
apylinkių lietuviai Dievo Moti
nos šventovėje meldėsi už miru
sius ir gyvus BALFo darbuoto
jus. Tuoj po lietuviškųjų pamal
dų visi buvo pakviesti į parapi
jos svetainę auksinei BALFo su
kakčiai prisiminti. Minėjimuiakademijai vadovavo Dana Čipkienė, „Lietuvių sodybos” sene
lių namų administratorė. Kun.
Gediminas Kijauskas, S.J., in
vokacijoje maldavo Viešpaties,
kad kaip praeityje, taip dabar ir
ateityje, laimintų BALFo dar
bus ir visus, ištiesiančius ran
kas vargan patekusiems.
Pirmininkaujanti D. Čipkienė,
pakviesdama BALFo skyriaus
pirm. Vincą Apanių, susirinku

siems jį pristatė kaip jau seniai
įsijungusį į šalpos darbą dar Vo
kietijoje, kur dirbo UNNRA or
ganizacijoje, o atvykęs Ame
rikon, nuo 1949 m. stojo į
BALFo darbuotojų eiles. V.
Apanius jau nuo 1986 m. vado
vauja BALFo skyriui, kartu pir
mininkaudamas ir Lietuvių
kultūrinio darželio valdybai.
Pirmininkas trumpai apžvelgė
Clevelando visų skyrių atliktus
darbus, kartu keldamas susirū
pinimą, kas pakeis jau senstan
čius šios šalpos organizacijos
narius. Šalpa negali sustoti. Ji
reikalinga ir čia, ir ypač Lietu
voje.
Sukaktuviniame minėjime
dalyvavo tuo metu Amerikoje
viešintis BALFo įgaliotinis
Lietuvoje Balys Gajauskas,
Lietuvos Seimo narys, Lietuvos
Politinių kalinių ir tremtinių
sąjungos (LPKTS) pirmininkas
ir Sibiro tremtinys, atidavęs
didžiulę auką už tėvynės ir tau
tos laimingesnę ateitį, 37 metus
savo jaunystės dienų praleidęs
tremtyje. Jis gausiai susirinku
siųjų buvo sutiktas nuoširdžiais
plojimais. BALFo centro pirm.
Maria Rudienė, kuri buvo žadė
jusi dalyvauti šiame minėjime,
dėl susidariusių aplinkybių tu
rėjo atsisakyti šios išvykos.
Svečias Balys Gajauskas buvo
pagrindinis kalbėtojas.

Tie patys, tik kitais vardais
Savo ilgokame pranešime B.
Gajauskas, pasidžiaugęs, kad po
5 metų vėl galįs būti Clevelan
do lietuvių tarpe, padėkojęs už
paramą, pasiųstą Lietuvon ir
dar Sibire gyvenantiems tremti
niams, teigė, kad šalpa ir nepri
klausomybę atgavusiai Lietuvai
bus ilgesnį ar trumpesnį laiką
reikalinga, bet dvasinė tautos
okupacija gali dar tęstis dešimt
mečius. LPKT sąjunga įsi
kūrusi 1988 m. Jos nariai kovo
jo su ginklu, kentė tremtį ir
badą už Lietuvos ateitį, bet da
bartinės valdžios tebėra repre
suojami, negerinamos jų gyve
nimo sąlygos, jie tebelaikomi
antros-trečios klasės piliečiais,
jie dirbtinai paliekami šešėlyje.
Ir vyriausybėje, ir Seime dabar
dauguma tie patys žmonės, tie
patys komunistai, jei nepasikei
tę, kokie buvo, tokie ir liko, kaip
Lietuvos senosiose valdymo
struktūrose. Didžiulė praraja
yra tarp buvusių nomenklatūri
ninkų — dabar turtingųjų ir į
kraštą sugrįžusių tremtinių bei
didžiosios gyventojų daugumos.
Dauguma tremtyje badavo, o li
kę gyvi ir grįžę Lietuvon, gyve
na skurde, ligų ir senatvės
prislėgti. Valdžia jais mažai te
sirūpina. Jie pagalbos susi
laukia iš BALFo ir kitų užsie
nio kraštų organizacijų. Ypač
sunki senelių, vaikų, ligonių,
našlaičių padėtis.
Kalbėtojas pasakojo, kaip gau
nami pinigai ir gėrybės yra pa
skirstomos. Sakė, kad BALFo
centrui atvežęs ir apyskaitas.
Stengiamasi šį sunkų darbą at
likti kuo geriausiai, bet kadan
gi visų patenkinti neįmanoma,
todėl gaunama skundų, ir kyla
ginčai. Yra ir vaistų problema.
Nors dabar jau vaistų galima
gauti ir iš užsienio, bet ne
visiems yra įkandamos jų
kainos.

Genocido archyvas,
V. Skuodis, spauda
Balys Gajauskas ilgėliau stab
telėjo ties Genocido tyrimo cen
tru, „Laisvės kovų archyvo”
žurnalu, konfrontacija su
buvusio KGB archyvo naujai
paskirtu direktoriumi Vytautu
Skuodžiu, kuris tremtyje

REAL ESTATE

FOR RENT
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Archer Hts. ars* 3 badrm. apt.
Heat incld., carpeted, stove & refrig.
$675 mo. + security dep. Tel.
312-847-8408. Call after 5 p.m.
weekdays.

_________
Išnuomojamas 3 kamb. apšildomas bu-'
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„security dep. ” Kreiptis Į Almą nuo 8 v.r.

bendradarbiavęs su sovietine
administracija ir, įteikus
malonės prašymą, buvo paleis
tas iš lagerio. Jis dabar neįlei
džiamas į archyvo patalpas, nes
bijomasi, kad svarbūs dar likę
KGB dokumentai bei bylos ne
būtų išvežti ar sunaikinti. Nors
LPKT sąjunga ir protestavo
prieš Skuodžio paskyrimą, bet
LDDP vyriausybė ir Seimas vi
sai į tai nekreipė dėmesio. Pasi
tyčiojančiai skamba, kad ir jo
moksliniame darbe įrodinėja
ma, kaip komunistai kovojo už
Lietuvos nepriklausomybę. B.
Gajauskas sakė, kad' jau visi
metai, kai savanoriai iš visos
Lietuvos budi, kad į patalp&s
nebūtų įleidžiamas Skuodis ir jo
talkininkai. Jokių derybų nenu
matoma. Tvirtino, kad archyvus
aplanko daug žmonių ir iš užsie
nio.
Daug rūpesčio keliantis yra ir
nusikalstamumo problemos
sprendimas. Dabar yra daug
gyvų liudininkų, kurie galėtų
liudyti bylose, bet yra delsiama,
kad komunistų darbai bebūtų
iškelti viešumon ir nusikaltėliai
nubausti. Minėjo Rainių ir Gai
džių šeimos tragedijas. LPKT
sąjunga nori atstatyti isto
rinę tiesą. Komunistų partijos
nusikaltimai turėtų būti teisia
mi, kaip nacių nusikaltimai
Niurnbergo tribunole.
Lietuvos politinių kalinių ir
tremtinių sąjunga nuo 1988 m.
spalio 23 d. leidžia savo
periodinį leidinį „Tremtinys”,
kurio 1994 spalio 14 d. 131 nu
meris Gajausko buvo atvežtas į
Clevelandą ir minėjihio daly
viams išdalintas. Vyr. redaktorė
Vanda Poderytė. Tiražas —
6,000 egz., 8 psl., didelio for
mato, numerio kaina 45 ct.
Skundėsi, kad šio laikraščio
negalima Lietuvoje platinti, nes
kioskai nepriima. Negeriau esą
ir su „Laisvės kovų archyvu”.
„Morkūno ir Co” spaustuvė ne
silaikanti susitarimo sąlygų nei
laiko, nei kainų atžviliu. Nori
ma keltis į naujai įsteigtą Kai
šiadorių katalikų spaustuvę,
kur italai apmoko spaudos dar
buotojus, ir yra modernūs įren
gimai.
Po ilgokos paskaitos klausimų
iš auditorijos nebuvo daug.
Klausiantieji kėlė abejonių, ar
ateinančiuose rinkimuose opozi
cija gali kiek stipriau pasi
reikšti, nes ji suskilusi, nesuda
ro bendro fronto prieš dabar val
dančią LDDP. B. Gajauskas
tvirtino, kad šiuo metu opozici
ja negali sudaryti bendro sąra
šo, su kuriuo galėtų dalyvauti
rinkimuose ir mėginti laimėti
rinkimus ar bent gerokai suma
žinti pozicijos daugumą. Rinki
muose galinčių iškelti savo kan
didatus yra 18 partijų, bet kada
tarp jų daug nesantaikos, ginčų,
nesutarimų svarbiausiais vals
tybės klausimais, valdančiai
partijai suteikiama didelė gali
mybė ir toliau pravesti įstaty
mus pagal jų pačių siūlymus.
Abu tautos referendumai, ku
riuos opozicija rėmė, dar labiau
suskaldė netvirtus dabartinės
valdžios oponentus.
BALFo valdyba, pasikvietusi
talkon per 60 talkininkių, su
kakties proga svetainėje su

ruošė vaišes visiems šventės da
lyviams. Vaišių metu svečiui iš
Lietuvos Baliui Gasjauskui
Jadvyga Budrienė „DLK Biru
tės” draugijos vardu įteikė
1,000 dol. Ir paskiri asmenys
davė aukų LPKT sąjungai Lie
tuvoje.
Lietuvos Politinių kalinių ir
tremtinių sąj. pirm. B. Gajaus
kas Clevelande svečiavosi ke
lias dienas F. ir B. Steponių ir
L. ir V. Apanių globojamas. Sve
čias buvo pakviestas į „Ginta
ro” valgyklą, kur su Lietuvių
Fronto bičiuliais toliau dalino
si apie šių dienų Lietuvos prob
lemas. Anot svečio, LPKT są
junga, išskyrus BALFą, su kito
mis lietuvių organizacijomis ne
turi tampresnio bendradarbiavi
mo ryšių. Tiktai „Lietuvos kovų
ir kančių istorijos” išleidimas iš
šaukęs prieštaraujantį sąlytį su
PLB, kuri nei konsultavosi, nei
ieškojo informacijų, ar jų isto
rikų ekspertizės ir t.t. Padaryta
didelė klaida, kuri atsilieps į to
limesnį šių knygų leidimą.
LPKT sąjunga esanti didžiausia
Lietuvoje organizacija, vienijan
ti per 80,000 narių ir 60 skyrių.
„Laisvės kovų archyve” dirba
10 žinomų istorikų. Dar esą gy
vų apie 500 ginkluotųjų kovos
dalyvių, bet mirtis juos skina,
todėl reikia surinkti jų liudi
jimus. Kiek iš Sibiro yra grįžu
sių ir kiek dar gyvena lietuvių
buv. sovietinėje imperijoje,
tikslių duomenų taip pat netu
rima. Nuteisti didžiuosius
sovietinio laikotarpio kaltinin
kus delsiama, nes iki šiol par
tiečiai teisininkai tvarko teisės
reikalus. Pačioje prokuratūroje
dirba net septyni kagėbistai.
Teisingumo reikalai yra sabo
tuojami. Į V. Skuodžio komisiją
priimami partiečiai. Kazio Bo
belio veikla Lietuvos ir užsienio
lietuvių santykių gerėjimo pro
cese neįneša šviesos ir vilties
prošvaisčių.
Lietuvos Seimo nario Balio
Gajausko vizitas papildė mūsų
žinias apie tėvynės dabarties
gyvenimą, apie kurį išalkę ieš
kome informacijos iš laikraščių
ir bendrų komunikacijos prie
monių, vis laukdami saulėtų
pragiedrulių tėvynės padangė
je ii- linksmesnių naujienų.

V. Rociūnas

A.A. JUOZAS MEKEŠA
Lapkričio 27 d., po ilgos ligos,
mirė Clevelando gyventojas
Juozas Mekeša. Gruodžio 1 d.
būtų sulaukę 90 m. amžiaus.
Paliko didelę šeimą — keturias
dukteris, tris sūnus ir vienuo
lika vaikaičių. Palaidotas Visų
Sielų kapinėse.

ŠELPIA VARGŠUS
Lapkričio 21 ir 22 dienomis
Clevelando Šv. Jurgio parapijos
Šalpos centras išdalino 266
krepšius maisto 221 šeimai, ku
rias sudarė 601 asmuo iš parapi
jos apylinkės.
Šiam Šalpos centrui vėl bus
reikalingi talkininkai dalinti
maistą prieš Kalėdas, gruodžio
19 ir 21 dienomis. Savanoriai
kviečiami kreiptis į kleboniją.

Išnuomojamas 4 kamb. butas,
7136 S. Mozart. Sav. gyvena an
trame aukšte, iš kiemo pusės.

Visados mielai priimamos au
kos — pinigai, maisto konservai
bei tinkami dėvėti drabužiai.

GAUNAMI KALĖDAIČIAI
Tradicinės Kalėdų plotkelės —
kalėdaičiai gaunami Clevelan
do Šv. Jurgio parapijos klebo
nijoje arba pas aukų rinkėjus po
savaitgalio pamaldų. Įsigykite
jas iš anksto Kūčioms.

AMŽINYBĖN PALYDĖTAS
A.A. EDUARDAS
KERSNAUSKAS
Clevelande mirė ir lapkričio
25 d. buvo palaidotas inžinie
rius, architektas Eduardas Kersnauskas.
Eduardas Kersnauskas gimė
ir augo Kaune. Iš devynių
vaikų, Kersnauskų šeimoje iš
augo šešios seserys ir vienas
brolis — Eduardas. Baigė „Auš
ros” gimnaziją ir Kauno Vy
tauto Didžiojo universiteto
inžinerijos ir a<ahitektūros
fakultetus. Sukūrė šeimą su
Stase Jočionyte ir užaugino
dukterį Nijolę. Lietuvoje dirbo
Žemės ūkio rūmuose.
1944 metais, šeimai pasitrau
kus į Vokietiją, apsigyveno
Freiburge ir dirbo kaip
architektas Badeno srityje. 1949
metais atvyko į Clevelandą ir
čia išgyveno iki savo mirties.
Dirbo projektavimo bendrovėje,
architektūros srityje. Pradedant
Dievo Motinos Nuolatinės Pa
galbos bažnyčios statybą,
talkino architektui Stasiui
Kudokui ir statybos rangovui
inžinieriui Juozui Augustinavičiui. Po kelių metų vykdė
Dievo Motinos parapijos audito
rijos, mokyklos ir vienuolyno
statybą, kaip vyriausias inži
nierius.
Clevelando vyskupas Anthony
M. Pilla užuojautoje rašo apie E.
Kersnausko kūrybingumą ir
nuoširdų darbą atnaujinant
Dievo Motinos šventovę. Jis
mini šventoriaus paminklą,
jame smūtkelį, kuris visuomet
primins šį nuostabų asmenį.
Gedulingas šv. Mišias celebtravo kun. G. Kijauskas ir
prelatas A. Goldikovskis. Duktė
Nijolė Kersnauskaitė jautriai
atsisveikino su a.a. tėveliu.
Giedojo solistė Aldona Stempužienė.
Palaidotas
Visų
Sielų
kapinėse.
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RIMAS L. STANKUS

Iki 3 v. p.p., tat 312-476-8727.'

Iškilmingame Lietuvos kariuomenės šventės minėjime, Clevelande, š.m. lapkričio 19 d. Iš k. —
Milda ir dr. Edmundas Lenkauskai, „Dirvos” redaktorius A. Bundonis, Gražina Kudukienė, Sofija
Knistautienė ir kt.
Nuotr. VI. Bacevičiaus

GREIT

PARDUODA

Išnuomojamas švarus, šiltas 2
mieg. butas pirmame aukšte, 5520
S. VVhipple. Pensininkams nuolai
da. Tai. 708-598-3566.

• Perkant ar parduodant
> Greitas ir sąžiningas patarnavimas
' MLS kompiuteriųir FAX pagalba
- Nuosavybių įkainavimas veltui
1 Perkame ir parduodame namus
■ Apartmentus ir žemą
■ Pensininkams nuolaida

■vįf* «

Grifu
^3

MISCELLANEOUS

KMIECIK REALTORS
7922 S. Pulaski Rd.
4365 S. Archer Avė.

rzi.

DANUTĖ MAYER

Roorans
You Can Cllmb The
Ladder Of Success
VVould prefer English speaking individuals.
Minimum 2 years experience with Hot BUR and Rub
ber Roofs. All work located in the No. Carolina area
vvith accomodations available. Screening tęst for ilIgegal drug ūse may be required as a condition of
employment.
We Offer.
• Year Round Work
• Exceptional Wages
• Paid Hospitalization
• Vision Plan
• 401K Pension Plsn.
• Advancement Opportunities
• Dental Plan
• Relocation Availability.
Call Slmon Rooflng at 1 •00 523 7714
Ask for Karen
Start Climbing to Success Today!
Equal opportunity employment

10%—20%—304& pigiau mokė
sit už apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio pas mus.

FRANK ZAPOLIS
3208 Vs Waat »5th Street
Tel. — (708) 424-8854
(312) 881-8684
Pigiai Ir greitai Išvežame šiukš
les, išvalome namus, garažus,
kraustome baldus, darome smul
kius remontus. Kreiptis: Rytis, tel.

284-1900
Jei norite parduoti ar pirkti namus,
kreipkitės j Danutę Mayer. Ji profe
sionaliai, sąžiningai ir asmeniškai
patarnaus. įkainavimas veltui.

HELP VVANTED
Reikalinga moteris, kuri galėtų at
važiuoti į Chicagos priemiestį, Barrington Hills, prižiūrėti kūdikį. Reko
mendacijos būtinos. Atlyginimas susi
tarus. Tai. 708-428-4834.

IEŠKO DARBO
Suaugusi moterį* Ieško bet
kokio darbo. Skambinti: tai.
312-434-1509.

Galiu prižiūrėti vyr. amžiau*
žmonas, padėti namų ruošoje ir
slaugyti sergančius.
Tel. 708-652-2825

312-233-8834.

Jonas Aistis

E L E K T R O 8.
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.

RAŠTAI

312-778-3318

KLAUDIJUS PUMPUTIS

I
Movlng—Kraustymas

Profesionalus patarnavimas pri
einamomis kainomis. Jums patogiu
laiku. Draudimas garantuotas. Kreiptis:'
Gediminas: tel. 312-828-4331

Mūsų literatūros klasiko Jono Aisčio
„Raštų” pirmasis tomas: visų rinkinių
poezija vienoje knygoje. Įspūdingas
Ateities literatūros fondo 450 psl. lei
dinys su poeto autobiografijomis, su
redaktorių Alfonso Nykos-Niliūno Ais
čio poezijos aptarimu ir Antano Vaičiu
laičio paaiškinimais. Puiki dovana išei
vijai ir Lietuvai.
Leidinys gaunamas ir „Drauge”,
kaina $15.00; su persiuntimu $17.25;
kiekvienu atveju Illinois gyventojai pri
deda dar $1.20 valstijos mokesčių.

WEALTH I & I
VIDMANTAS
GARLAUSKAS
312-778-1305
• Finansinis Planavimas
• Įvairūs investavimo produktai
• Gyvybės ir sveikatos draudimas
• Finansinė informacija
Investments provlded by RegisteredRepresentatives
of Capital Securltles Investment Corporation,
Memeber NASD/SIPC

LIETUVOS AIDAI

TG

Veda KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ
Nuo trečiadienio iki penktadienio,
8:30 v.v. — 9:00 v. v.
Visos laidos iš VVCEV stoties
1450 AM banga.

• 1960 m. spalio 12 d. So
vietų sąjungos premjeras Nikita
Chruščiovas parodė savo
„išsiauklėjimą”, kai, nusiavęs
batą JT Generalinės Asamblėjos
sesijoje, juo pradėjo daužyti
stalą.

Adresas: 511 So. Nolton Avė.
VVillovv Springs, IL. 60480.
Tel.: (708) 839-2511. TeI.-FAX (708) 839-0870

DON'T SPEND IT ALL SAVE SOME AT

')

MUTUAL

SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION
Charleied and Superyiied by the United Stote, Government

V^OHFD BY FWC

2212 W CERMAK ROAD • CHICAGO, IUINOIS 60608

PHONE (312| 847-7747

LAIŠKAI

J J flflf

APIE ST. LOZORAIČIO KAPO
PAMINKLĄ

Skaitau „Drauge” ir kituose
laikraščiuose pakartotinai tei
kiamą žinią, kad ant Lietuvos
ambasadoriaus a.a. Stasio Lozo
raičio kapo pastatytas marmuri
nis paminklas. Tai klaidinga
žinia.
Tikrovė tokia: Stasys Lozo
raitis (jaunasis) yra palaidotas
Marijos Nekalto Prasidėjimo
seselių vienuolyno, Putname,
„Dangaus vartų” kapinėse. Ant
jo kapo yra pastatytas medinis
dekoratyvinis kryželis, bet nėra
jokio kitokio paminklo. Nesiti
kima, kad kada nors kokį pa
minklą ten pastatytų, nes miru
siojo palaikai bus perkelti j
Lietuvą.
Spauda, ypač asmenys, kurie
apie tai rašo, turėtų būti tikri
įvykiais ir tik tada juos skelbti,
o neklaidinti žmonių, įvykiais
besidominčių. Tik taip išveng
sime istorinių klaidų.
Pridedu a.a. Stasio Lozoraičio
kapo kryželio nuotrauką.
Juozas Kriaučiūnas
Putnam, CT

A.a. ambasadoriaus Stasio Lozoraičio kapas su dekoratyviniu mediniu
kryželiu Marijos Nekalto Prasidėjimo sės. vienuolyno Putname „Dangaus
vartų” kapinėse.
Nuotr. J. Kriaučiūno

KUR DINGO VIDURINIOJI
KARTA?

KAD NEPRITRŪKTŲ

Padėkos savaitgalyje Ameri
kos Lietuvių Bendruomenės
Mielieji Draugo fondo organi Kultūros taryba surengė IX
zatoriai! Turbūt negalėčiau
teatro festivalį, pakviesdama
naktimis užmigti, jei „Draugas”
teatro grypes iš Cicero, Hamil
negautų Vlado Velžos 30,000
tono, Toronto ir Los Angeles.
dol. tik dėl to, jog trūko mano Festivalis vyko Jaunimo centre,
200 dol. įnašo. Todėl ir siunčiu
centre.
savo čekį „Draugo” milijono
Teko lankyti teatrinės veik
fondui. Tik baisu, kad nebūčiau
los foto parodą ir visus ketu
pavėlavęs...
ris teatrinius pastatymus. Vai
Alfonsas Kasputis
dintojai parodė didelę meilę
Warren, MI ir pasiaukojimą savajam teat
PARAMA DRAUGO FONDUI rui. Liūdna darėsi matyti pus
tuštes sales. Kur dingo viduri
Sugramdęs 200 dol. nario nioji lietuvių karta ir išgarsintų
mokestį, jaučiu pareigą įsijungti priemiesčių lietuviai? Jaunimo
į Draugo fondą. Labai gaila, kad reikėjo ieškoti su „žiburiu”.
daugelis finansiniai pajėgių Jeigu vaidintojai galėjo atvykti
mūsiškių ignoruoja jūsų pastan iš tolimų miestų, leisti laiką ir
gal savo pinigus, juo labiau lie
gas pagelbėti „Draugui”.
Man atrodo, kad lietuvio tuviška visuomenė, gyvenanti
namai be „Draugo” yra kaip 15-20 mylių nuotolyje nuo J.C.
Atrodo, kad sales užpildo tik
lūšnelė be šviesos. Lai jie nešasi
savo „auksinukus” į aną pa tuomet, kada atvažiuoja iš
saulį... Labai vertinu jūsų visų Lietuvos politikieriai užsienio
pastangas ir linkiu geriausios lietuviams smegenų „plauti”.
Antanas Paužuolis
sėkmės.
Chicago, IL
Elena ir Vincas
Žebertavičiai
Newport, MI KIENO TAI BUVO NORAS?
„DRAUGAS” MUMS
BŪTINAS

Aukoju Draugo fondui 200
dol. mano vyro, a.a. Alfos Si
monaičio prisiminimui. Neįsi
vaizduoju, kas būtų .be „Drau
go”. Nežinočiau, kas dedasi
lietuvių pasaulyje...
Su malonumu skaitau Danu
tės Bindokienės straipsnius ir
taip pat įdomų laiškų skyrių.
Redaktorė Bindokienė tikrai pa
darė šį dienraštį įdomesnį,
negu anksčiau buvo.
Aldona Simonaitienė
Rockford, IL
VYRIAUSIAS
REDAKTORIUS AR ... ?
Dėl Stutthofo bei Salaspilio
prie Rygos — padariau klaidą ir
esu dėkingas H. Žemeliui, kad
jis ją atitaisė. („Draugas”, 1994
m. lapkričio 11 d.).
Kalbant apie tą „redakcinę
kolegiją” — reikalai susikom
plikuoja. „Akiračių” nr. 9, psl.
2 randame parašyta: „Šio nume
rio redakcija” ir „Redakcinė
kolegija”. Abiejuose yra ir H.
Žemelio pavardė.
Psl. 15 išspausdintas „Statement of Ovvnership, Manage
ment and Circulation”. Čia
aiškiai parašyta, kas yra atsa
kingas už šį mėnraštį. H. Že
melis
čia
tituluojamas
kaip „Editor”. Nemanau, kad
po 45 metų šiame krašte reikia
dar vertėjų.
Leonas Baltušis
Minocųua, WI

Jonas Daugėla, š.m. lapkričio
18 d. straipsnyje „Prezidento
viešnagės atgarsiai” teigia jog
„...Čikagoje lietuviai turėjo iš
anksto raštu pateikti preziden
tui klausimus. Tarytum prezi
dentas bijojo, kad 'žmogus iš
gatvės’ galėjo ta proga ir kokią
nemalonią pastabą padaryti”.
Drįstu pareikšti, kad šiuo atveju
kaltinimas prezidentui yra ne
pagrįstas. Prieš vykdamas į
Čikagą, prez. Brazauskas lankė
si Philadelphijoje ir jo priėmimu
besirūpinantiems jokie reikala
vimai pateikti klausimus iš
anksto nebuvo statomi. Prie
šingai, Lietuvos ambasada spe
cialiai užtikrino, kad preziden
tui „nepriimtinų klausimų”
nėra. „Bendruomenės balso”
radijo laidose visuomenė iš
anksto buvo raginama pasi
ruošti kelti savo rūpimus klau
simus, kuriems „nebus jokio
varžymo nei cenzūros”.
Philadelphijoje „iš publikos”
klausimai prez. Bražauskui
buvo pateikiami tiek jo kalbos
„World Affairs Council of Phi
ladelphia” metu, tiek jo susi
tikime su lietuvių visuomene.
Atsakydamas į amerikiečių
klausimus, jis kėlė Lietuvos
norą būti įjungtai į NATO są
jungą, o dėl Jelcino noro pa
laikyti tvarką buvusioje Sovietų
Sąjungos teritorijoje pasakė, ad
„...mums jokių tvarkdarių ne
reikia...”. Paklaustas apie lai
kotarpį, kada Lietuva ruošėsi iš
Sovietų Sąjungos išsilaisvinti ir
nepriklausomybę atstatyti, A.

Brazauskas pastebėjo, kad daž
nai buvo iškviečiamas į Maskvą
susitikimams su Gorbačiovu.
Kiekvieną kartą ten vykdamas,
nežinojęs ar grįš namo pas savo
šeiųią. Susitikimo su lietuvių vi
suomene metu, A. Brazauskas
atsakė į visus jam keltus klau
simus.
Ar Čikagoje nebūta kitų mo
tyvų, dėl kurių pasirinkta klau
simų pateikimo raštu forma?
Gal neturėta mikrofono pasta
tyti salės vidury? O gal norėta
pasigerinti ar pataikauti prezi
dentui? Ne taip jau seniai Ka
nadoje iš salės buvo pašalinta
Lietuvos vėliava ir Vytis, prieš
koncertuojant svečiams iš dar
tada okupuotos Lietuvos. Tik
vėliauipaaiškėjo, kad ne svečiai
reikalavę, o konceHo rengėjai
„persistengę”. Asmenys, atsa
kingi už prezidento apsilanky
mą Čikagoje, turėtų pasiaiškin
ti. Lauksime jų atsakymo.
Teresė Gečienė
Philadelphia, PA

KLAIDOS YRA
NEIŠVENGIAMOS
Atėjo jau laikas baigti tą
dabartinės Lietuvos niekinimą.
Kas mums iš tikrųjų yra nepri
imtina? Ar tai, kad Lietuva
išsilaisvino pati be mūsų ir net
komunistai prisidėjo prie nepri
klausomybės atgavimo?
Mes šaukiame, kad Bra
zauskas kuria diktatūrą, bet
pateisiname Smetonos dikta
tūrą. Mes laikome dabartinius
Lietuvos valdininkus vagimis,
bet kaip greitai pamiršome, kad
ir mūsų laikais kai kurie statė
savo namus iš betono, o kiti iš
„bekono”.
Aš sutinku su D. Bindokienė,
kad Brazauskas yra ne mūsų
prezidentas — nes esame»Amerikos piliečiai ir mūsų prezi
dentas yra Clinton. Kam tikrai
rūpi Lietuvos pilietybė, grįžta
atgal į tėvynę, o mes visi kiti
liekame imigrantais Amerikoje.
Gal tas nesugrįžimas į tėvynę
graužia mūsų sąžines ir mes
ieškome visokių pasiteisinimų.
Reiktų prisipažinti, kad mūsų
tautiečiai Lietuvoje pakėlė per
50 metų sunkią sovietinę prie
spaudą ir dabar dar šąla žiemą,
o mes krovėme sau turtus ir
dabar mums mieliau keltis į
Floridą, negu sugrįžti į Lietuvą.
Būtų geriau, kad mes priimtu
me gyvenimą kaip jis yra ir
užuot kritikos bandytume pa
žvelgti į dabartinę Lietuvą jų
akimis, suprasti, kaip sunku yra
atkurti tautą, kad klaidos yra
neišvengiamos ir kad yra jų tei
sė tų klaidų padaryti, bet reikia
ir atitaisyti.
Rimvydas Liutkus
Rochester, N.Y.

negalavimo atveju, teisinių pa- Į DRAUGAS, penktadienis, 1994 m. gruodžio mėn. 2 d.
5
tarimų. Čia rasime ir dvasinės
ATSIŲSTA PAMINĖTI
atgaivos kertelę, ir tautos ka
• „Lietuvos rašytojų są
• Paulius Kepleris. „Kančios
lendorių, ir vyresniųjų centro junga”. Išleido Lietuvos rašy
mokykla
”. Vertė Alfonsas Ty
• „JJaisvę”. 1994 m. lapkri „Seklyčios” renginių aprašymų, tojų sąjungos leidykla, Vjlnius,
ruolis.
Išleido „Caritas”
tis. Žurnalą tris kartus per me ir... kulinarinių receptų. Galė 1994. Tai informacinis Lietuvos
leidykla
Kaune,
1994; 174 psl.
tus leidžia Lietuviškų studijų sime pasigrožėti nuotraukomis rašytojų sąjungos (LRS) leidinys
„Nėra
žmogaus
be
kančios. Ir
centras Čikagoje. Redaktorius iš „Seklyčioje” organizuotos lietuvių ir anglų kalba, pasako
gyventi,
ir
kentėti
žmogui
— Juozas Baužys, 9240 Cliffside madų parodos.
jantis apie LRS praeitį, dabar įgimta. Tačiau suprantamas jo
Ln., Orland Park, IL 60462• „Trimitas”, Lietuvos šaulių tį, padalinius, narius (narių są troškimas ieškoti būdų ir
7790. Administratorius — Jonas
žurnalas, 1994 m. spalis, nr. 10. rašas yra atspausdintas atski priemonių kančią palengvinti”
Prakapas, 14 Thelma Dr., BaLeidžia Lietuvos Šaulių sąjun rame aplanke). Leidinyje
Šie vertėjo įžanginiai žodžiai
kersfield, CA 93305. Spausdina
pateikiamos
tik
glaustos
žinios.
„Draugo” spaustuvė. Šio ga; žurnalas leidžiamas nuo Kadangi LRS priklauso ne visi pilnutinai nusako knygos
numerio viršelis iliustruotas 1920 m.; atgavus nepriklauso lietuvių rašytojai, viename iš turinį.
Ši knyga — tai tarsi tęsinys to
Žaliosios girios partizanų nuo mybę vėl atkurtas 1990 m. lie skyrių pasakojama apie kitą or
pos mėn. Redaktorius Pranas
paties
autoriaus 1940 m. išleis
trauka iš Panevėžio partizanų
ganizaciją — Lietuvių rašytojų tos knygos. Mintys knygoje iš
Abelkis,
Laisvės
ai.
34,
3000
archyvo parodos Lietuvių dailės
draugiją (LRD), veikiančią
muziejuje, Lemonte. Straips Kaunas, Lietuva. „Trimitas” užsienyje, apie kurią rašo A. sakomos lengva forma, nėra
yra mėnesinis žurnalas, kupi
ilgų straipsnių, tekstas suskirs
niuose bandoma atsakyti į klau
Šešplaukis — Tyruolis.
nas
šauliškos
ir
kitokios
in

tytas
į trumpas atkarpėles, sen
simą, ar tie, kurie prieš 50 metų
formacijos
ne
vien
iš
Lietuvos,
tencijas,
paaiškinimus.
pogrindyje pradėjo leisti šį
bet
ir
iš
užsienio
lietuvių
gyve

• „Bridges”. 1994 m. spalio
žurnalą, kurie išėjo į miškus,
• Henrikas Stasas. „Ke
nimo.
Nemažai
iliustracinių
mėn.,
Nr. 8 (18). Tai JAV LB
partizanavo, gindami Lietuvos
lionių
vynas”. Įspūdžiai iš 22-jų
laisvę, sulaukė tokios Lietuvos, nuotraukų. Tik vieną pastabą Krašto valdybos leidžiamas žur šalių. Europos centras, Vilnius,
kokios jie tikėjosi, ar Lietuva galima padaryti: žurnalo spau nalas, išeinantis 10 kartų per
1994; 276 psl. Iliustruota paties
yra tokia, kaip tada, tik pakei dos technika ypač prasta, todėl metus (24 psl.). Redaguoja
autoriaus
darytomis nuotrau
ir nuotraukos labai blankios. Audronė Gulbinienė. Redakcijos
tusi savo vardą?
komis. „Kelionių vynas” — tai
Žurnale rašo J. Baužys, K. Žinoma, čia tikriausiai kaltas adresas: 2715 E. Allegheny Clevelande gyvenančio visuo
Ambrozaitis, B. Kuzmickas, K. lėšų trūkumas. Galbūt užsienio Avė., Philadelphia, PA, 19134,
menininko, lietuviškos spaudos
lietuviai šauliai, kurių veikla, tel: (215) 739-9353.
Grinįus, N. Gaškaitė ir kiti.
bendradarbio,
Henriko Staso,
ypač JAV, yra tikrai gyva ir
Šiame numeryje rašo V. Ma kelionių po Europos, Azijos,
• „Pensininkas”, 1994 m. prasminga, galėtų susirūpinti ciūnas, A. Banionytė, E. Ku
Afrikos ir Amerikos šalis įspū
spalis — lapkritis. Leidžia JAV „Trimito” bėdomis ir ištiesti likauskas, R. Kubiliūtė ir kiti.
džių
aprašymai. Įdomiai ir
LB Socialinių reikalų taryba, brolišką pagalbos ranką.
Žurnalą paskaitę, sužinosime gyvai, negailėdamas vertingų
2711 W. 71 Street, Chicago, IL
apie Lietuvos prezidento viešna istorijos duomenų, autorius
60629, tel. (312) 476-2655. Re
• Stanislovas Kiškis. „Aš gę JAV; LB konferenciją, nau
daktorius Karolis Milkovaitis, padarysiu jus žmonių žvejais”, jos LB Krašto valdybos rinki aprašo Šventosios žemes,
Laplandijos, Brazilijos, Mek
18421 Lemon Drive, 415 Yorba (Memuarai). Išleido Kaišiadorių mus; Lietuvos verslo naujienas
Linda, CA. 92686, USA, tel. vyskupijos kurijos leidykla; ir dar daug neskaitantiems sikos, Havajų ir kitų egzo
tiškų kraštų gamtą, tautų
(714) 777-1617. Administratorė 1994; 138 psl.
lietuviškai įdomios informa papročius, dabartinį gyvenimą,
E. Sirutienė Čikagoje.
Ši knyga — tai Kaišiadorių cijos.
religiją, kultūros paminklus.
Tai vyresnio amžiaus žmonių vyskupijos prelato, beveik
ypač mėgstamas žurnalas, išei ketvirtį savo gyvenimo pralei
nantis vieną kartą per mėnesį. dusio tremtyje, Šiaurės ir Sibi
Šiame numeryje, kaip ir anks ro lageriuose, tačiau nepalūžutesniuose, gausu gydytojų prak sio savo dvasia, išsaugojusio
tiškų patarimų vienu ar kitu šviesiausius žmonijos idealus,
begalinį tikėjimą ir meilę žmo
nėms, autobiografija. Prelatas
ŽIŪRĖKIME ATEITIN
S. Kiškis, kuriam šį titulą Šv.
Gyveno Chicagoje, Marųuette Parko apylinkėje.
Mirė 1994 m. lapkričio 30 d., 10:25 vai. vakaro, sulaukęs
Tėvas Jonas Paulius II suteikė
72 metų.
Jau buvo daug prikalbėta 1988 m., šiuo metu gyvena ir
Gimė Lietuvoje, Kaune. Amerikoje išgyveno 45 m.
„Lietuvos kančių istorijos” tarnauja Dievui Kaišiadorių
Nuliūdę liko: sūnūs — Vytautas ir Mindaugas Grigaliūnai;
reikalu, daug straipsnių pri vyskupijoje.
sesuo
Birutė Sabaliauskienė, jos vyras Pranas ir dukterys
rašyta. Pagaliau aprimo nuo
Knygoje vaizdžiai aprašomos
Aldona ir Kristina. Taip pat kiti giminės.
taikos,nes spauda nebespaus- dvi prelato kelionės į tremtį,
Velionis buvo Nabisco & Co. Inc. tarnautojas.
dino tų straipsnių. Po neilgos tačiau visur ir visada iškyla jo
Velionis pašarvotas šeštadienį, gruodžio 3 d. nuo 8 iki 10
tylos ir vėl pasirodė, nes kai begalinis tikėjimas, kuris, nors
vai. ryto Petkus Marųuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St.
kuriems, atrodo, nusibodo tyla ir sergant fiziškai, nepalaužė šio
Šeštadieni, gruodžio 3 d. iš laidojimo namų 10 vai. ryto
ir nutarė „ant žaizdos dar šviesaus žmogaus dvasios.
bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią,
užpilti žiupsnį druskos”. Šį Knyga iliustruota dokumen
kurioje bus aukojamos 10:30 vai. ryto gedulingos šv. Mišios
kartą leidėjai pradėjo. Jiems tinėmis nuotraukomis.
už velionio sielą. Po Mišių laidotuvės privačios.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
nepatiko visuomenės iškelti ne
dalyvauti Mišiose.
tikslumai ir trūkumai, pareika
DABAR JAU AIŠKIAU
lavo atsiprašyti, net su ad
Nuliūdę sūnūs, sesuo ir kiti giminės.
vokato pagalba. Leidėjai turėtų
Ačiū, kad išspausdinote Juo-'
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus/Donald M. Petkus.
būti dėkingi, kad atsirado as
Tel. 312-476-2345 arba 1-800-994-7600.
zo
Kojelio
pasikalbėjimą
su
dr.
menų, iškėlusių viešumon tuos
netikslumus. Gerai, kad liko Liucija Baškauskaite (lapkričio
nenutylėti, kas būtų buvę daug 22 d. laidoje). Straipsnis labai
blogiau. Belieka tik taisyti klai taiklus, paaiškina ne tik dr. Liu
das ir užmiršti „atsiskaitymus”. cijos rolę Lietuvai kritišku
Šiandien Lietuva išgyvena di metu, bet ir dabartinės vyriau
A.tA.
delius mūsų priešo reikalavi sybės biurokratų bukaprotišką
mus, kuriuos patenkinus, atsi užsispyrimą sunaikinti priešinPRANUI KRIŠČIOKAIČIUI
durtų nepriklausomybė pavoju giau galvojančius ar aklai nesi
je. Tai karinio transporto per laikančius nurodymų „iš vir
mirus, širdies skausmo prislėgtiems — žmonai
Lietuvą sutarties sudarymas. šaus”. Dabar daug kas jau
LEOSEI, sūnui RIMANTUI, dukrai ONUTEI su
Techniškai ši sutartis jiems aiškiau, net ir TELE 3 bėdos.
šeimomis reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.
nereikalinga, jie iš Karaliau Linkiu dr. Liucijai Baškauskai
tei
ištvermės.
čiaus turi tarptautinį susisieki
Leonora ir Genutė Paketuriai
Nijolė Petkuvienė
mą Baltijos jūra. Jie gali laivais
Aldona
ir Algis Stankai
Palos Hills, IL
ir lėktuvais viską gabenti į savo
Maria ir Zigmas Dailidės
kraštą. Ši sutartis yra grynai
su šeimomis.
•
Geriausia
švenčių,
gim

politinė, kad galėtų į Lietuvą
įvesti „Trojos arklį”. Mes gerai tadienių, sukakčių* dovana yra
žinome, kaip Rusija laikosi su dienraštis „Draugas”.
tarčių. Ji visuomet stengiasi
prieš žiemą paspausti Lietuvą,
kad nusileistų. Lietuvos val
džios žmonės jau padarė nuolai
dų, viešai pareikšdami, kad Ka
raliaučiaus sritis yra Rusijos
Savings and Loan Association
žemė. Tuo tarpu užsienio lietu
viai visur pareiškia, kad ši žemė
yra aisčių giminės, rusams nie
kuomet nepriklausiusi. Pagal
tarptautinius nuostatus, šis
Indėliai iki $100,000.00
kraštas paliktas rusams laiki
Apdrausti Federalinės valdžios
nai administruoti, tad kokią
teisę turi Lietuvos valdžia jį
pripažinti rusams? Mūsų visuo
MAROUETTE PARK
BRIGHTON PARK
menė, užsiėmusi visokiomis in
2567 VVEST 69th STREET
trigomis, nereiškia jokių
4040 ARCHER AVENUE
protestų, išskyrus Mažosios Lie
(1-312) 254-4470
(1-312) 925-7400
tuvos veikėjus. Lietuviai neturi
BRIDGEVIEVV
fizinės jėgos pasipriešinti
8929 S. HARLEM AVĖ
buvusiam okupantui, tačiau
(708) 598-9400
turi didelę moralinę jėgą, kurią
galėtų panaudoti. Ar tyla yra
visuomet gera byla?
iOUAi HOUSNC
Juozas Plačas
LENDER
Chicago, IL

A.tA.
VYTAUTAS GRIGALIŪNAS
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SVEIKINIMAS „DRAUGUI”

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje (Lithuanian Alliance of
America), seniausia pasaulyje lietuvių organizacija, stebėjusi tada
kaimynystėje atsiradusi naują laikrašti „Draugą", sveikina dabar
dienrašti, švenčianti 85 metų gyvavimo sukakti. Prie sveikinimo
jungiasi ir SLA organo „Tėvynės" redakcija. Visus riša tie pirmie
ji lietuvybės žiburiai, sušvito Pennsylvanijos kalnuose bei laukuose,
Daina ir dr. Aloyzas Pakal kur kūrėsi „Amerikos Lietuva" su pirmaisiais laikraščiais ir
niškiai š.m. lapkričio 5 d. organ izacijomis.
susilaukė dukrelės vardu Sva
Susivienijimo Lietuvių Amerikoje
ja Monika. Naujagime džiau
Pildomoji taryba
giasi broliukas Marius, sesutė
Vilija, tėvukai — Aleksandras ir
SVEIKINIMAS SUKAKTIES PROGA
Emilija Pakalniškiai bei Mečys
ir Pranutė Skrodžiai.
Zarasiškių klubo Valdyba ir Nariai sveikina, 85 metų

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
Šv. Mišios bus aukojamos

trečiadienį, gruodžio 7 d., 7 vai.
vakare, Šv. Kazimiero seserų
vienuolyno koplyčioje, 2601 W.
Marųuette Rd., prašant Dievo,
kad jų įsteigėja, Motina Marija
Kaupaitė būtų paskelbta palai
mintąja. Seserys kviečia visus
dalyvauti šiose Mišiose, kurias
aukos kun. Carl Quebedeaux,
CMF. Pradedant 1995 metais,
Mišios šia intencija bus auko
jamos kas pirmą šeštadienį, 9:30
vai. ryte vienuolyno koplyčioje.

Sesės skautės verda dešreles,
kepa medauninkus-grybukus,
lašiniuočius ir spaudžia lietuviš
kus sūrius... Visus šiuos darbus
Emilijos Platerytės skaučių bū
relis atlieka, kad gruodžio 3-4 d.
Pasaulio lietuvių centre galėtų
savo gaminius pardavinėti kalė
dinėje mugėje, o gautuoju pelnu
sušelpti daugiavaikę šeimą
Lietuvoje. E. Platerytės skaučių
būrelis globoja šeimą, turinčią
savo 8 vaikus ir dar tris įsūny
tus. Tai tikrai gražus „gerasis
darbelis”, kurį visuomenė
privalo paremti, sustodama prie
skaučių prekystalio.
Šį vakarą, gruodžio 2 d.,

Jaunimo centro kavinėje vyksta
Pilypo Naručio knygos „Tautos
sukilimas, 1941”, I dalis „Be šū
vio” sutiktuvės. Pradžia 7 vai.
vak. Visuomenė nuoširdžiai
kviečiama dalyvauti.
ALTo valdybos posėdis

įvyks šį penktadienį, gruodžio
2 d., 7 v.v. ALTo būstinėje,
Čikagoje. Visi valdybos nariai
yra prašomi dalyvauti.
Ilona Laučienė, Paterson,
NJ, atsilankiusi į „Draugo”
knygyną, nusipirko knygų už
nemažą sumą. Tai gražus pavyz
dys, kuris parodo, kad ir didesni
nuotoliai nesudaro sunkumų
savo spaudą paremti.

Illinois Lietuvių respubli
konų ly-gos porinkiminiai —

prieškalėdiniai priešpiečiai
sekmadienį, gruodžio 11 d.,
12:30 v. p.p. vyks Lietuvių cen
tre, Lemonte. Šilti pietūs, pasi
vaišinimas. Gera proga pasida
linti įspūdžiais iš praėjusių
rinkimų veiklos ir pabendrauti
su svečiais. Dalyvaus guberna
toriaus Edgar asistentė Pat Michalski ir kiti svečiai. Visi
kviečiami. Apie dalyvavimą
prašoma pranešti Anatolijui
Milūnui, tel. 708-964-4162, ar
ba kreiptis į kitus lygos narius.
Lapkričio 27 d., sekmadienį,

sulaukusį, Seneli „Draugą”. Linkime tvirtai laikytis ir draugauti
su mumis.
Su Dievo palaima
Alex Navardauskas

pirmininkas
Šakiškių klubas Čikagoje

turės labai svarbų metinį narių
susirinkimą gruodžio 7 d.,
trečiadienį, 1 vai. popiet, Z. Ko
jak salėje, 4500 S. TalmanBus
valdybos rinkimai ir klubo atei
ties veiklos aptarimai. Visi
prašomi tame susirinkime
dalyvauti.

V.s. Nijolė Užubalienė kal
bės apie lietuviškus papročius
penktadienį, gruodžio 16 d., 7:30
v.v. Lietuvių centre. Lemonte,
Bočių menėje vyksiančiame ASS
filisterių ir akademikų skautų
kalėdiniame pobūvyje. Visi
laukiami — atvykite maloniai
pabendrauti šiltoje skautiškoje
aplinkoje.

prasidėjo Advento laikotarpis.
Tai naujų liturginių metų pra
džia. Advento metu prisime
name Kristaus laukimą — ketu
rios savaitės, keturi tūkstančiai
metų iki Jėzaus gimimo Betlie
juje. Adventas, kaip ir Gavėnia,
yra dvasinio rimtumo ir maldos
laikas, dėl to ir bažnytinių^rūbų
spalva yra violetinė, ir tikintieji
Jūrų skautijos kalėdinis
raginami daugiau susikaupti,
pobūvis
— Kūčios penkta
pakelti mintis nuo žemiškų
dienį,
gruodžio
9 d., vyks Lietu
dalykų ir pasiruošti Kristaus
vių
centre,
Lemonte.
Pradžia 7
atėjimui.
v.v. Dalyvauja visos „Nerijos”
„Muzikos ir poezijos valan tunto sesės, „Lituanicos” jūrų
dėlės” muzikinę dalį atliks sol. broliai ir skautininkų,-ių gran
Audronė Gaižiūnienė ir muz. dies nariai,-ės.
Alvydas Vasaitis sekmadienį,
Žiemos ideologiniai atei
gruodžio 11 d., po šv. Mišių
tininkų kursai Dainavoje
Palaimintojo Jurgio Matulaičio
vyks š.m. gruodžio 26 - sausio 1
misijoje (12 vai.), Lietuvių dailės
d.
Kviečiami 11-to, 12-to skyrių
muziejuje, Lemonte. Šią sielos
moksleiviai ir pirmųjų metų
šventę ruošia „Saulutė”, Lietu
studentai. Registracija pri
vos vaikų globos būrelis. Visi
imama iki gruodžio 22 d. Re
kviečiami.
gistraciją vykdo Monika Vygantaitė, tel. 708-386-7374.
x Adv. VINCENT BRIZ
GYS praneša savo įstaigos
naują adresą; 180 N. LaSalle
St., Suite 619, Chicago, IL
60601, tel. 312-984-5500, fax
312-984-5503.

(sk)
x Marilyn A. Dawners iš
Doylestown PA ir Regina H.
Raubertas iš Atco, NJ atsiuntė
po $150 metinį našlaičio
mokestį ir nori globoti naš
laičius Lietuvoje. Našlaičių var
du dėkojame! „Lietuvos Naš

Lietuviškų rankdarbių parodėlę, paruoštą Lietuvių tautodailės instituto,visą
lapkričio mėnesį buvo galima apžiūrėti Illinois gubernatoriaus Jim Edgar
įstaigoje Čikagos miesto centre. Iš kairės Tautodailės instituto narės: Rugilė
Slapkauskienė ir Vida Rimienė.

x MAISTO SIUNTINIAI
ŠVENTĖMS per Transpak.

x KAIRYS BALTIC EXPEDITING greitai ir atsako-

Visi produktai užsienietiški.
Nuo $29 iki $98. Du patys
populiariausi tai $39 šventinis
siuntinys ir 55 sv. įvairaus
maisto už $98. Pinigai perve
dami doleriais papigintomis
kainomis. Talpintuvai siun
čiami kas savaitę. Skubiems
siuntiniams — AIR CARGO.

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 Baitie

TRANSPAK, 2638 W. 69 St.,
Chicago, IL 60629, tel.
312-436-7772.

Expediting, 517 Fruitland
Rd., Stoney Creek, Ont.,
Canada 18 E 5A6, tel. 905643-3334/fax 905-643-8980.

(sk)

(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.

laičių Globos” komitetas,
2711 W. 71 St., Chicago, IL
60629.

(sk)
x Nijolė Užubalienė iš
Chieagos, atsiuntė $100 našlės,
kuri augina 4 vaikus Kupiškyje,
šeimai paremti. Dėkojame!
„Lietuvos Našlaičių Globos”
komitetas.

(sk)
x Chieagos Jaunimo sąjun
ga ruošia čiuožimo išvyką sek
madienį, gruodžio 4 d. 3 vai.
p.p. — 5 vai. p.p. „Seven
Bridges Ice Arena”, 6690 S.
Route #53, Woodridge, IL. Dėl

informacijos skambinti Nidai:
708-852-0460.

(sk.)
Akcijų, bonų bei kitų verty
bių 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, 312-36045627,dirbą
su Oppenheimer & Co., Ine.

Chicagoje. Iš kitur skambinkite
veltui: tel. 1-800-621-2103.
(sk)

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS
MINĖJIMAS

Po I pasaulinio karo, 1918 m.
vasario 16 d. atstačius nepri
klausomą Lietuvos valstybę,
reikėjo kovoti su įvairiais prie
šais: lenkais, bermontininkais ir
kitais. Ministras pirmininkas ir
Krašto apsaugos ministras prof.
A. Voldemaras tais pačiais me
tais, lapkričio 23 d. išleido
įstatymą, šaukiantį jaunuolius
savanoriais stoti į kariuomenę,
ginti kraštą nuo priešų. Nerei
kėjo laukti. Tuojau būriai jau
nų vyrų stojo į kariuomenę, su
darydami pradžią Lietuvos ka
riuomenei. Todėl Lietuvos ka
riuomenės įsteigimo data yra
1918 m. lapkričio 23-ji.
Ši šventė kasmet iškilmingai
švenčiama. Šiais metais LKVSgos „Ramovės” Čikagos sky
rius, talkinant visų trijų šaulių
kuopų nariams, surengė Lie
tuvos kariuomenės 76 metų mi
nėjimą lapkričio 20 d. Minė
jimas pradėtas 10 vai. ryto vė
liavų pakėlimu prie Laisvės ko
vų paminklo Jaunimo centro so
delyje. 10 vai. ryte vyko pamal
dos Jėzuitų koplyčioje. Sv. Mi
šias aukojo ir dienai pritaikytą
pamokslą pasakė kun. Anicetas
Tamošaitis. Pamaldų metu gie
dojo solistai Margarita ir
Vaclovas Momkai, akompanuo
jant muzikui Manigirdui Motekaičiui. Šv. Mišių auką nešė
Marija Ališauskienė ir Juozas
Mikulis, skyriaus pirmininkas.
Pamaldos baigtos Lietuvos
himnu.
Tolimesnės apeigos vyko prie
paminklo, kurioms vadovavo J.
Mikulis. Aukurą uždegė LŠSgos užsienyje pirmininkas My
kolas Abarius, atvykęs iš Det
roito, asistuojant šaulėms Ra
manauskienei ir Giedraitienei.
Po to žodį tarė Apolinaras Skopas, „Ramovės” Čikagos sky
riaus sekretorius. Gėlių vainiką
prie paminklo padėjo L.D. Kuni
gaikštienės Birutės draugijos
pirmininkė Zuzana Juškevičie
nė ir „Ramovės” s-gos centro
valdybos pirmininkas Edmun
das Vengianskas. Apeigos prie
paminklo baigtos visiems gie
dant „Marija, Marija” ir Lie
tuvos himną. Pirmininkas padė
kojo visiems už dalyvavimą ir
pakvietė į V.D. Šaulių rinktinės
salę oficialiai minėjimo daliai.
Salėje minėjimą pradėjo J. Mi
kulis ir pakvietė įnešti vėliavas:
visų trijų šaulių kuopų ir ramovėnų. Buvo giedamas Lietuvos
himnas. Giedojimui vadovavo
A. Barniškis. Prasmingą invo
kaciją sukalbėjo kun. Anicetas
Tamošaitis. Dar kartą buvo
pagerbti žuvę ir mirę kariai,
savanoriai, partizanai ir visi,
paguldę galvas dėl Lietuvos
laisvės. Suminėjus garbės sve
čius, prasidėjo sveikinimai.
Žodžiu sveikino: Liet. Tautinės
s-gos vardu dr. L. Kriaučeliū
nas, LKV s-gos „Ramovė” var
du Edmundas Vengianskas,
LŠS s-gos išeivijoje vardu Myko
las Abarius, ALTo Čikagos sk.
vardu A. Repšienė, ALTo centro
valdybos vardu M. Marcinkie
nė, L. D. Kunigaikštienės Bi
rutės draugijos vardu Zuzana
Juškevičienė, Politinių kalinių

Rimas Putrius ir Vilija Gražulytė, šių metų pavasarį baigę Pedagoginį lituanistikos institutą
Čikagoje, su „Grandies”, ansambliu praėjusios vasaros liepos mėnesį dalyvavo Pasaulio lietu
vių tautinių šokių ir dainų šventėje Vilniuje, dar kartą įrodydami, kad lietuviai jaunuoliai —
jeigu tik nori — gali visur suspėti ir labai daug atlikti.
Nuotr. Vaido Patecko

s-gos vardu inž. Pilypas Narutis,
S.L.A. vardu dr.V. Dargis, V. D.
Šaulių rinktinės vardu A.
Paukštė ir Mažosios Lietuvos
rezistencinio sąjūdžio vardu
Algis Regis. Visų sveikintojų
pagrindinė mintis buvo: jeigu
nebūtų kariuomenės, nebūtų ir
nepriklausomybės. Visi linkėjo
ir toliau tęsti tas kilnias tradi
cijas.

Išsamią paskaitą skaitė buvęs
Sibiro kalinys, inž. Povilas Vai
čekauskas. Po vėliavų išnešimo
vyko meninė programa, kurią
atliko A. Barniškis, padai
nuodamas kelias dainas. Minė
jimas baigtas, visiems giedant
„Lietuva brangi”.
Vaišes skoningai paruošė: Br.
Černienė, Eva Paulauskienė, Z.
Bagdžiuvienė, Kulbokienė ir A.
Ašoklienė, vadovaujamos Jani
nos Skamienės.
Nuoširdžią padėką išreiškė
„Ramovės” Čikagos skyriaus
pirmininkas Juozas Mikulis vi
siems dalyviams ir kuo nors pri
sidėjusiems prie šios šventės
pasisekimo. Bus tęsiamos ir to
liau šios kilnios ir prasmingos
tradicijos.
Ant. Repšienė
DRAUGO FONDO RUDENS
VAJAUS LAIMĖTOJAI

Draugo fondo rudens vajaus
laimėjimai buvo ištraukti
lapkričio 30 dieną 1 vai. p.p.
„Draugo” administratoriaus
raštinėje, dalyvaujant „Draugo”
vyr. redaktorei Danutei Bindokienei, administratoriui Pijui
Stončiui, moderatoriui kun.
Viktorui Rimšeliui, mecenatui
Aleksui Lauraičiui — American
Travel Service Ine. ir Draugo
fondo iždininkui Broniui
Juodeliui. Lėktuvo kelionę į
Lietuvą ir atgal 1995 m., nuo
Chieagos ar New Yorko, laimėjo
Floridos lietuvių klubas St.
Petersburg, per įgaliotinį Mečį
Šilkaitį.
„Transpak” firmos savininko
Romo Pukščio skirtus 5 maisto
siuntinius (po 100 dolerių ver
tės) į Lietuvą laimėjo: Albinas
Kantvydas, Weston, Ont., Cana
da, Jonas Prakapas, Bakersfield, CA, Jonas Rugelis, Maywood, IL, Zina Sinkevičienė,
Melrose Park, IL ir Jurgis
Venskūnas, Santa Monica, Ca.
Laimėtojus nuoširdžiai svei
kina Draugo fondas, reikšdamas
didelę padėką už jų įnašus
rudens vajuje. Didelę padėką už
laimėjimus DF reiškia vajaus
mecenatams American Travel
Service Ine. savininkams
Aleksui ir Vytui Lauraičiams ir
SAS Airlines, ir „Transpak”
siuntinių įstaigos savininkui
Romui Pukščiui. Didelė padėka
priklauso visiems DF rudens va
jaus dalyviams, iki šiol
sutelkusiems vajaus metu
60,548 dolerių. Ypatinga
padėka priklauso didžiajam
mecenatui agr. Vladui Velžai už
30,000 dol. „Matching Fund”.
Fondo iždininkas

DRAUGO FONDO KALĖDŲ VAJUS
Kalėdų dovana „Draugui”

Nuo gruodžio 1 d. JAV mies zidentą Albiną Kurkulį. Voke —
tai ir priemiesčiai pradeda puoš Draugo fondo kvietimas visiems
tis kalėdinėmis dekoracijomis. būti geruoju „Kalėdų seneliu”
Eteryje, namuose, įstaigose, ir kiek galima didesne auka
parduotuvėse ir miesto centre prisidėti prie „Draugo” spaus
skamba Kalėdų melodijos. tuvės mašinos pirkimo. Visi
Pagal Amerikos papročius jau Kalėdų vajaus įnašai įeis į
dabar žmonės skuba į parduo Draugo fondo nario ar rėmėjo
tuves ir perka Kalėdų dovanas bendrą aukotą sumą su nario
savo artimiesiems ir draugams. balsais.
O ar ne laikas ir mums vi
Kalėdų lėšų telkimo vajus
siems parūpinti Kalėdų dovaną tęsis 1994 m. gruodžio ir 1995
mūsų labai geram bičiuliui, mus m. sausio mėnesiais. Aukotojai
lankančiam penkias savaitės gaus pakvitavimus, nes aukos
dienas, mūsų vieninteliam dien yra nurašomos nuo IRS mokes
raščiui „Draugui”? Perkant čių ir jiems bus padėkota
dovanas draugams, žiūrima, „Drauge”.
kad ta dovana tiktų ir patiktų.
Voke antrasis laiškas yra
Kokios dovanos reikia mūsų Albino Kurkulio kvietimas
„Draugui”, lengva spręsti, pa pasinaudoti jo profesionaliu
varčius jo puslapius. Juose kar patarnavimu Draugo fondui,
tais yra neišskaitomų, blogai at aukojant vertybių akcijas (Stock
spausdintų vietų. Nuotraukose & Bonds), jas 100% nurašant
veidai kartais sunkiai atpažįs nuo šių ar kitų metų federalinių
tami. Kas kaltas? Spaustuvė. mokesčių. Laiške (angliškai)
Kodėl? Dvidešimt metų tarna nurodyta akcijų aukojimo procevusi dienraščio spausdinimo di . dura, adresas bei telefonas
džioji mašina paseno ir nebe- informacijai.
atlieka savo darbo. Jos kapi
Pridėtas mažas vokas su
talinis remontas labai brangus. i Draugo fondo adresu, skirtas
Nauja spaustuvės mašina dar | Kalėdų vajaus čekiams, kurie
brangesnė. Blogiausia, kad jos rašomi Draugas Foundation
pirkimui nėra lėšų „Draugo” vardu, pridedant ir užpildytą
sąmatoje ir ižde. Tad lėšų DF laiško atkarpą.
telkimą privalo atlikti Draugo
Kalėdų vajaus' metu jei kas
fondas.
norės aukoti pačiam Draugo
Todėl Draugo fondo direktorių fondui, turi tai pažymėti laiško
taryba lapkričio 15 d. posėdyje atkarpoje. Kadangi akcijos bus
nusprendė ruošti Kalėdų lėšų siunčiamos tiesiai į Oppen
telkimo vajų ir visas surinktas heimer & Co. įstaigą, dėl sąskai
lėšas skirti „Draugo” spaus tybos aukotojai turi užpildyti
tuvės mašinai pirkti. Kalėdų DF laiško atkarpą, nurodant
vajaus surinktos lėšos skiriamos kiek akcijų, kokios bendrovės ir
ne DF kapitalui, bet DF ižde ją pasiųsti Draugo fondo adresu.
specialiai sąskaitai — „Draugo”
Sėkmingai dirba „Draugo”
spaustuvės mašinai.
redakcija ir administracija. Jų
Kalėdų vajaus laiškų siun darbas kenčia, naudojant
timui JAV turime dosnų pasenusią spaustuvės mašiną.
mecenatą, D. fondo buvusį Visi būkime „Kalėdų seneliai”
tarybos ir valdybos narį Op ir atneškime „Draugui” dovaną
penheimer & Co. investavimų — naują spaustuvės mašiną!
bendrovės vyresnįjį vicepre
Bronius Juodelis

Dienraštis ,, Draugas" — prasmingiausia
Kalėdų dovana!
Dienraštis Jūsų artimuosius čia, Lietuvoje, ar
ba bet kuriame kitame pasaulio krašte lankys kelis
šimtus kartų per metus ir primins Jūsų dosnumą,
kai kitos kalėdinės dovanos bus seniai užmirštos
ar suvartotos.
Užprenumeruokite savo brangiesiems „Drau
gą", pasinaudodami čia pridedama atkarpa; tik
užpildykite ir pasiųskite, o „Draugo" administra
cija pasirūpins Jūsų dovanos pristatymu.
Mano pavardė ir vardas ..............................................................
Adresas ..».........................................................................................

Prašau „Draugą" siuntinėti, kaip Kalėdų dovaną:
Vardas ir pavardė ...........................................................................

Adresas ...............................................................................................
Metams

...............................................................................................

Pusei metų ........................................................................................
Čekius rašyti: „Draugas", 4545 W. 63rd St., Chicago,
IL 60629.
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