
I vt l

2ND CLASS MAIL
October 20,1995 THE LITHUANIAN VVORLD-WIDE DAILY

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TELEFONAS (312) 585-9500 
TELEFAKSAS (312) 585-8284

Vol. LXXXVI Kaina 50 c. PENKTADIENIS - FRIDAY, SPALIS - OCTOBER 20, 1995 Nr. 204

66 LDDP frakcijos nariai 
deklaravo turtą

Vilnius, spalio 18 d. (AGEP) 
— Iš LDDP frakcijos Seime 
narių, 66 jau deklaravo savo ir 
savo šeimų turtą bei pajamas. 
Apibendrintą valdančiosios 
frakcijos narių deklaracijų 
medžiagą trečiadienį spaudos 
konferencijoje pateikė frakcijos 
seniūno pavaduotojai Justinas 
Karosas ir Algirdas Kunčinas.

Pasak Karoso, tai daugiau po
litinis ir moralinis veiksmas. 
Kai valdančioji partija vadi
nama „vagių partija”, bus labai 
prasminga tai praktiškai įver
tinti, sakė jis. Karosas pabrėžė, 
kad nors opozicija nuolat šį 
klausimą kelia, kitos Lietuvos 
partijos nesiėmė panašių veiks
mų.

Algirdas Kunčinas sakė, kad 
deklaracijų originalai bus 
saugomi LDDP seife. Vieną sa
vo deklaracijos egzempliorių 
gaus patys Seimo nariai, kad jie 
asmeniškai galėtų paaiškinti 
besidomintiems žurnalistams, 
kokį turtą turi sukaupę.

Deklaracijose yra nurodytas 
rugsėjo 1 d. turėtas nekilnoja
masis turtas, kitas turtas (pvz., 
automobiliai), akcijos, vertybi
niai popieriai, piniginės lėšos 
bei Seimo nario pajamos, gautos 
1994 metais. Kunčinas sakė, 
kad užpildyti deklaracijas nebu
vo malonu daugeliui Seimo na
rių. „Yra žmonių, kurie labai 
nedaug to turto turi ir taip pat 
nėra malonu tai parodyti”, sakė 
frakcijos seniūno pavaduotojas.

Kiek pajamų turi LDDP 
nariai

Vilnius, spalio 18 d. (Elta) — 
kultūros ministras Juozas Nek
rošius, tikriausia, yra daugiau
sia uždirbantis iš visų LDDP 
frakcijai priklausančių Seimo 
narių. Pernai jis gavo 136,000 
litų pajamų. Jo santaupos šiuo 
metu yra 120,000 litų.

Trečiadienį vykusioje spaudos 
konferencijoje išplatinta me
džiaga apie LDDP frakcijai pri
klausančių Seimo narių turtą ir 
pajamas. Frakcijos pirmininko 
pirmasis pavaduotojas Justinas 
Karosas pasakė: „Mes pirmieji 
ryžomės šiam žingsniui. Dabar 
atsakymo laukiame iš opozicijos 
atstovų”.

LLDP frakcijos pirmininko 
pavaduotojo Algirdo Kunčino 
nuomone, pajamos deklaruotos 
„pagal jų savininkų sąžinę”. 
„Ne kiekvienas norėjo pasiro
dyti pernelyg skurdus arba la
bai turtingas”, sakė jis, „tačiau 
mes norime tikėti deklaratorių 
sąžiningumu”.

Seimo narys, Žemės ūkio mi
nistras Vytautas Einoris dekla
ravo pernai gavęs 155,000 litų, 
tačiau pareiškė turįs tiktai apie 
31,500 litų santaupų. Jis prane

Landsbergis teigiamai 
vertina Lietuvos Lenkų 

Kongresą
Vilnius, spalio 16 d. (AGEP) 

— Seimo opozicijos vadas Vytau
tas Landsbergis mano, kad šeš
tadienį susikūręs Lietuvos Len
kų Kongresas yra reikalinga vi
suomeninė organizacija.

Pasak Landsbergio, vienas jos 
įkūrimo iniciatorių, Kovo 
ll-osios akto signataras Česlo
vas Okinčicas yra nuosaikus ir 
lojalus Lietuvai politikas. Len
kų Kongrese yra daug inteligen
tų, kuriems nepriimtina Rytų 
Lietuvos Lenkų Rinkimų Akci
jos vykdoma „provokacinė poli

Deklaracijų pildymo darbą or
ganizavusį Algirdą Kunčiną 
nuliūdino kai kurie Seimo na
riai. Jis sakė negalįs garan
tuoti, kad deklaracijas sąžinin
gai užpildė kai kurie nemažas 
pajamas turintys parlamenta
rai.

Deklaracijų nepildė pagrindi
nis veikėjas „Respublikos” 
straipsnių serijoje „Klanas” <*— 
Alfonsas Navickas, kuris yra 
sustabdęs savo narystę LDDP 
frakcijoje. Pajamų nedeklaravo 
ir neseniai pareiškęs paliekąs 
LDDP frakciją Kęstutis Jaske- 
levičius, bei keli kiti buvę 
frakcijos nariai. Kunčinas sakė, 
kad jiems visiems buvo įteikti 
deklaracijų blankai, tačiau nė 
vienas jų neužpildė. Seimo na
rys sakė turįs apie juos savo 
nuomonę, tačiau siūlė pirmiau
sia paklausti jų pačių.

A. Kunčinas informavo, kad 
trečiadienį vyriausybės posė
dyje kabineto nariai turėtų pri
imti nutarimą deklaruoti savo 
turtą ir pajamas.

Jis taip pat teigė, kad kituose 
Seimo rinkimuose LDDP sąra
še būsiantys kandidatai pateiks 
deklaracijas. LDDP siūlo dekla- 
rūoti turtą ir kitiems Seimo bei 
savivaldybių tarybų nariams.

Apia deklaracijas rašyti keti
nančius žurnalistus bei pagrin
dinių dienraščių redaktorius 
Kunčinas taip pat ragino prieš 
tai deklaruoti savo turtą ir pa
jamas.

šė, kad turi 126 kv metrų butą 
Vilniuje, 45 kv metrų sodo na
melį, ūkinį pastatą, 12 arų skly
pą Vilniaus rajone bei vertybi
nių popierių „Litimpeks” ban
ke, akcijų valstybinėje įmonėje 
„Upinykė” Jurbarko rajone.

Užsienio reikalų ministras 
Povilas Gylys, pasak deklaraci
jos, pernai uždirbo 32,000 litų. 
Tai labai nedidelės pajamos, 
palyginti su kitų Seimo narių 
pajamomis. Seimo ekonominių 
nusikaltimų tyrimo komisijos 
pirmininkas Vytautas Juškus 
pernai turėjo beveik 46,000 litų 
pajamų, be to — apie 100 kv 
metrų butą Šiauliuose, akcijas 
AB „Šiaulių vaistų sandėlys”.

LDDP frakcijos pirmininko 
Gedimino Kirkilo pajamos per
nai siekė 72,000 litų, neskaitant 
dividendų už akcijas „Hermio” 
banke bei valstybinėje įmonėje 
„Pajūris”. Seimo sveikatos, so
cialinių reikalų ir darbo komi
teto pirmininkas Gediminas 
Paviržis pareiškė pernai gavęs 
52,500 litų. Jis deklaravo turįs 
90,000 litų santaupų, taip pat 
akcijas „Litimpeks” banke bei 
keliose akcinėse bendrovėse.

tika”, sakė jis.
Pirmadienį spaudos konferen

cijoje Vytautas Landsbergis pa
stebėjo, kad „etninio valymo” 
politika Vilniaus krašte sie
kiama pakenkti Lietuvos ir 
Lenkijos santykiams.

Praėjusią savaitę keli Vil
niaus rajono tarybos nariai pa
reiškė, kad po „etninio valymo” 
rajono savivaldybėje neliko nė 
vieno lietuvio, užimančio vado
vaujančias pareigas, tačiau ra
jono valdžia atsakė, kad tokių 
pareigūnų lietuvių yra 20%.

Rugsėjo 9 d. į Kryžių kalną prie Šiaulių Lietuvos kariuomenės Kauno įgulos kariai neša kryžių. Tą dieną tarp 
Kryžių kalno ir Italijos Loreto miesto veikė teletiltas, kuriuo Lietuvos jaunimas ir pasaulio jaunimas, susitikę
su popiežium Jonu Pauliu II Loreto mieste, bendravo malda.

Lietuvos taikos palaikytojų 
misija gali būti nutraukta

Vilnius, spalio 18 d. (AGEP) 
— Trečiasis Lietuvos taikos pa
laikytojų būrys LITPLA-3 tre
čiadienį grįžta į Lietuvą nebai
gęs misijos. Kol kas oficialiai sa
koma, kad namuose kariai bus 
tik laikinai, kol sulauks naujo 
paskyrimo. Tačiau Lietuvos pa
reigūnai neatmeta galimybės, 
kad lietuviai į buvusią Jugosla
viją gali ir nebegrįžti.

Lietuvos Krašto apsaugos mi
nisterijos Tarptautinių ryšių 
departamento direktorius Povi
las Malakauskas praėjusią sa
vaitę duotame pokalbyje panei
gė gandus, kad atsisakyta Lie
tuvos įnašo taikos palaikymo 
misijoje. Nepaisant to, kad nu
traukiama Danijos bataliono 
DANBAT misija Kroatijoje, ja
me tarnaujantis Lietuvos būrys 
nebus siunčiamas namo, o Dani
joje lauks naujojo paskyrimo, 
tvirtino jis.

Prisiekė naujas Seimo narys
Vilnius, spalio 17 d. (AGEP) 

— Seimo posėdyje antradienį 
prisiekė naujasis parlamento 
narys socialdemokratas Jonas 
Antanaitis, kuris pakeitė vasa
rą atsistatydinusį socialdemok
ratą Audrių Rudį. Seimo nariu 
praėjusį penktadienį jį paskyrė 
Vyriausioji rinkimų komisija, o 
pirmadienį įteikėjam Seimo na
rio mandatą.

Vilnietis inžinierius J. Anta
naitis pastaruoju metu dirbo 
Seimo socialdemokratų frakci

joje. Daugiau nei prieš pusmetį 
paaiškėjus, kad A. Rudys atsi
statydins, jis ruošėsi tapti par
lamento nariu. Tačiau rugpjūčio 
mėnesį Vyriausioji rinkimų ko
misija Seimo nariu paskyrė pre
zidento užsienio politikos pata
rėją Justą Paleckį, nes jis buvo 
pirmasis, nepatekęs į Seimą 
pagal socialdemokratų sąrašą 
1992 m. Seimo rinkimuose. Ta
čiau paskutiniaisiais metais 
sustabdęs savo narystę partijo
je, J. Paleckis po maždaug mė
nesį trukusių svarstymų nutarė 
atsisakyti Seimo nario manda
to ir rugsėjo pabaigoje įteikė 
atitinkamą pareiškimą Vyriau
siajai rinkimų komisijai.

Jonui Antanaičiui tapus Sei
mo nariu, Socialdemokratų 
frakcijoje yra septyni parlamen
tarai.

Dabar Seime yra 139 nariai, 
nors pagal Konstituciją turėtų 
būti 141. Mirus Seimo LDDP 
frakcijos nariams Juozui Bas
čiui ir Juozui Bulavui, jų niekas

Tai, kad Lietuvos būrys par
siunčiamas namo, reiškia, kad 
patys danai nežino, kada bus tę
siama jų misija Jugoslavijos 
kare, trečiadienį sakė P. Mala
kauskas. Jis priminė, kad 
sprendimą priims ne Lietuva ar 
Danija, o Jungtinių Tautų vado
vybė. Kol kas niekas negali už
tikrinti, kad iš vienos buvusios 
Jugoslavijos vietos jau išvesti 
„žydrieji šalmai” bus dislo
kuojami kitoje šios šalies vieto
je.

Nepaisant tokios neaiškios pa
dėties, Danijos instruktoriai ir 
toliau ruošia Lietuvos taikos 
palaikytojus, nes, pasak Lietu
vos pareigūnų, taikos palai
kymo misijos reikalingos ne tik 
Jugoslavijoje. Tačiau nauja Lie
tuvos „žydrųjų šalmų” dislo
kacijos vieta nesvarstoma Lie
tuvoje — tą vėlgi turės nuspręs
ti JT vadai.

nepakeitė, nes nebeliko pagal 
LDDP sąrašą neišrinktų kandi
datų. Tuo tarpu įstatymiškai 
nėra numatyta, kaip elgtis to
kiu atveju. Seimui yra pateikti 
trys problemos sprendimo pro
jektai.

Vilniaus miesto 
taryba prašo

nenaudoti orimulsijos

Vilnius, spalio 18 d. (AGEP) 
— Vilniaus miesto taryba prita
ria Trakų rajono tarybos spren
dimui neleisti Elektrėnų elekt
rinėje naudoti orimulsijos, nes 
tai vienas nešvariausių kuru 
pasaulyje, net ir eksperimenti
niais tikslais.

Rugpjūčio pradžioje Trakų ra
jono meras Kęstutis Vaitukaitis 
raštu kreipėsi į ministrų ka
binetą, pranešdamas, kad rajo
no taryba nutarė neleisti de
ginti orimulsijos Elektrėnų 
elektrinėje, kol nebus sumon
tuoti filtrai ir sieros valymo 
įranga.

Kaip pranešė sostinės viceme
ras Romualdas Sikorskis, mies
to valdžia pritaria Trakų rajono 
tarybos sprendimui, nes vis dar 
nesumontuota papildoma dūmų 
valymo įranga, neįvertintos 
ekonominės ir energetinės ori
mulsijos panaudojimo lygina
mosios charakteristikos, nepa
kankamai išanalizuotas orimul- 
sijai degant išsiskiriančių ter
šalų ekologinis poveikis.

Nuotr. Prano Abelkio

Baltarusįjos
opoziciniai
laikraščiai

spausdinami Vilniuje
Minskas, spalio 17 d. (AGEP) 

— Dar vienas Baltarusijos val
džiai opozicinis laikraštis — 
„Belorusskaja delovaja gazeta” 
(BDG) — spausdinamas už šalies 
ribų. Vilniuje, „Lietuvos ryto” 
spaustuvėje, tikriausiai bus 
spausdinamas ir BDG antrasis 
leidinys — savaitraštis „Imia”.

Į leidyklą Vilniuje buvo kreip
tasi, kai Baltarusijos preziden
to Aleksandr Lukašenka admi
nistracija uždraudė Baltarusijos 
valstybinėms spaustuvėms su
daryti sutartis su nepriklauso
mais leidiniais, nesuderinus su 
prezidento administracijos vi
suomeninės politinės informaci
jos valdyba. Kitų didelių nepri
klausomų spaustuvių, kuriose 
būtų galima spausdinti didelius 
laikraščius, Baltarusijoje nėra.

Dar anksčiau, rugsėjo mėne
sį, Vilniaus spaustuvė „Spau
da” pradėjo spausdinti Minsko 
politinį ekonominį savaitraštį 
„Belorusskaja gazeta”. Pasak jo 
vyriausiojo redaktoriaus Alek
sandr Volvačev, naujo laikraš
čio vadovai nusprendė, jog jis 
bus spausdinamas užsienyje, 
numatydami, kad gali iškilti 
sunkumų Baltarusijoje artėjant 
parlamento rinkimams.

Visi šie laikraščiai dabar mė
gina sukurti savo platinimo tar
nybą, kadangi valstybinė firma 
„Belsojuzpečat” gali nutraukti 
platinimo sutartis.

Prezidentas domėjosi, kaip 
rengiami Prezidentūros rūmai

Vilnius, spalio 17 d. (AGEP) 
— Antradienį prezidentas Algir
das Brazauskas apžiūrėjo nau
juosius Prezidentūros rūmus, 
domėjosi archeologinių tyrimų, 
projektavimo ir restauravimo 
darbais. Kaip žinoma, Preziden
tūra kuriasi reprezentaciniame 
XIX amžiaus ansamblyje sosti
nės senamiestyje, kuriame pas
taraisiais metais dirbo Prancū
zijos ambasada ir iki šiol veikia 
Lietuvos Menininkų rūmai.

Prancūzijos ambasados nuo
motose patalpose pirmajame 
rūmų aukšte nuo spalio pra
džios jau dirba kai kurios Pre
zidentūros tarnybos. Čia persi
kėlė Malonės bei Pilietybės ko
misijos, ūkitf skyrius, patarėjai 
mokslo, kultūros, švietimo, 
sporto ir kitais klausimais.

Pagal reprezentacinio an
samblio pritaikymo Prezidentū
rai projektą Lietuvos preziden

Seime balsuojama dėl 
V. Juškaus nušalinimo

Vilnius, spalio 18 d. (AGEP) 
— Seimas pradėjo slaptą balsa
vimą dėl konservatorių inicijuo
to reikalavimo atšaukti LDDP 
narį Vytautą Juškų iš parla
mento ekonominių nusikaltimų 
tyrimo komisijos pirmininko 
pareigų. Neaišku, ar balsavime 
dalyvauja LDDP frakcijos na
riai, nes svarstymo metu frak
cijos seniūno pavaduotojas Jus
tinas Karosas pavadino svarsty
mą „politiniu žaidimu” ir pa
reiškė, kad LDDP tokiame bal
savime nedalyvaus.

Posėdyje V. Juškus atmetė at
statydinimo iniciatorių tvirtini
mus, kad jis padaręs pareiškimą 
apie neva konservatorių rengia
mą perversmą Lietuvoje. Jis 
taip pat apgailestavo, kad 
Seimo posėdis nėra uždaras. Pa
sak Juškaus, Lietuvoje ir užjos 
ribų yra norinčių destabilizuo
ti padėtį šalyje.

Be kita ko, pasak jo, tok' i 
užuominų esama straipsniuose 
spaudoje, kai kurių konsei vato- 
rių pasisakymuose, Centro Są
jungos pirmininko Romualdo 
Ozolo pateiktame partijų memo
randumo projekte. Juškus taip 
pat priminė „bombeles” Šiau
liuose 1991 m., „pasivaikščio
jimą po miškus” 1993 m., gele
žinkelio tilto susprogdinimą per 
Bražuolės upelį, mitingus, ku
riuose buvo raginta nuversti vy
riausybę.

Komiteto pirmininkas sakė 
netikėjęs ir netikįs žmonių jam 
pateikta informacija apie orga
nizuojamą perversmą. Jis sakė 
jokio pareiškimo neskelbęs, o 
pateikęs tik informaciją LDDP 
frakcijai ir stebėjosi, kad jau

Lietuva prisijungė prie 
pavojingų krovinių vežimo 

sutarties
Vilnius, spalio 16 d. (AGEP) 

— Lietuvos vyriausybė spalio 12 
d. priėmė sprendimą, kad 
Lietuva prisijungtų prie 1975 
m. rugsėjo 30 d. Europos sutar
ties dėl pavojingų krovinių tarp
tautinio vežimo sunkvežimiais.

Tačiau susisiekimo ministeri
jos aplinkos apsaugos ir eismo 
saugumo departamento direkto
rė Birutė Valionytė sako, jog 
tarptautinės pavojingų krovinių 
taisyklės Lietuvoje realiai pra

to kabinetas bus įrengtas antra
jame rūmų aukšte. Čia taip pat 
bus oficiaHų derybų ir pasitari
mų salės, numatyta speciali vie
ta konfidencialiems pokal
biams, sekretoriato, apsaugos 
kabinetai, kitos patalpos. Pir
majame aukšte planuojama 
įrengti patarėjų posėdžių salę, 
dabartinio vestibiulio ir rūbinės 
vietoje bus spaudos centras bei 
spaudos konferencijų salė. Rū
syje, kaip ir iki šiol, liks kavi
nė, čia taip pat turėtų būti foto
laboratorija ir videostudija, įvai
rios techninės patalpos.

Šiuo metu rūmuose yra de
montuojama kino salė, dar šiais 
metais rengiamasi pakeisti sto
go dangą, sutvarkyti balkonus, 
atlikti kitus darbus.

Reprezentacinę Prezidentūros 
dalį tikimasi įrengti iki kitų 
metų liepos mėnesio.

kitą dieną ji atsirado dienraštyje 
„Respublika”.

Prieš tai kalbėjęs nepasitikė
jimo pareiškimą pateikęs kalti
no Vytautą Juškų, kad jis nau
dojosi operatyvine (t.y., policijos 
ar kitos valdžios įstaigos) infor
macija, nors tokios teisės, pasak 
Kubiliaus, jam nesuteikia nei 
operatyvinės veiklos įstatymas, 
nei kovos su ekonominiais nusi
kaltimais komisijos reglamen
tas.

Priminęs, jog operatyvinė 
veikla yra slaptas pokalbių 
pasiklausymas, A. Kubilius 
sakė, kad už neteisėtą jos 
naudojimą yra numatyta atsa
komybė Baudžiamajame kodek
se. Konservatorių seniūnas 
pabrėžė, kad Estijoje tokia 
neteisėta veikla buvo įvertinta 
politiškai — atsistatydino mi
nistras, o po to ir premjeras. 
„Teisinis nihilizmas Lietuvoje 
plinta, ir dėl to turime padėkoti 
Vytautui Juškui”, sakė A. Ku
bilius.

Juškus atmetė ir šį kaltinimą, 
teigdamas, kad pagal reglamen
tą komisijos nariai gali iš 
pareigūnų gauti informaciją.

Vėliau kalbėjęs kitas konser
vatorius Vidmantas Žiemelis 
pabrėžė, kad operatyvinę infor
maciją galima gauti tik su pro
kuroro leidimu, o Ekonominių 
nusikaltimų tyrimo komisijos 
nariai privalo laikyti paslapty
je žinias, kurios gautos, vykdant 
tarnybines pareigas.

Diskusijų metu paragintas at
sistatydinti, V. Juškus pareiškė 
nepadarysiąs to pats. „Reikės 
balsuoti ir atstatydinti”, sakė 
komisijos pirmininkas.

dės veikti tik kitąmet. „Po to, 
kai šalys — sutarties dalyvės — 
balsavimo būdu pritars Lietu
vos priėmimui, mes turėsime 
per du mėnesius pertvarkyti sa
vo vidaus tvarką pagal šios su
tarties reikalavimus”, pasakė 
korespondentui departamento 
direktorė. Dar šešis mėnesius po 
to tarptautiniai kroviniai gali 
būti vežami pagal senąją šalies 
tvarką.

Dabar Lietuva praktiškai ne
turi jokios pavojingų krovinių 
vežimo sunkvežimiais tvarkos, 
ji nėra reglamentuota jokiais 
įstatymais, sakė B. Valionytė. 
„Jei įvyktų rimta katastrofa, 
teisme kaltų tikrai nerastume”, 
ji sako. Todėl pirmiausia Lie
tuva turi priimti pavojingų kro
vinių įstatymą, o kitus įstaty
mus pritaikyti prie tarptautinių 
reikalavimų. „Lietuva turės 
labai aktyviai veikti šioje srity
je”, pabrėžė departamento di
rektorė.

Ypač svarbus Lietuvos prisi
jungimas prie šios sutarties ir 
todėl, kad Rusija ir Baltarusija 
yra šios sutarties narės. Tačiau 
veždamos pavojingus krovinius 
per Lietuvą, jos nepaiso tarptau
tinių taisyklių, motyvuodamos 
tuo, kad Lietuva nėra prisijun
gusi prie sutarties.

KALENDORIUS

Spalio 20 d.: Šv. Paulius Kry
žiaus (1694-1775); Vendelinas, 
Irena, Artemas, Gedainis, Sau
lė.

Spalio 21 d.: Uršulė, Hilarijo- 
nas, Rikantas, Gilanda.
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ATGARSIAI LIETUVOS 
SPAUDOJE APIE 

PENKTĄSIAS PLSŽ...
(Žaidynių išlaidos, jų lygis, kas darytina ateityje?)

24fL

Penktųjų pasaulio lietuvių 
sporto žaidynių išlaidoms pa 
dengti LDDP valdžia rado pini 
gų irgi skurdžių mokesčių mo
kėtojų kišenėse, bet tai buvo 
išlaidos ne tik sportui. ,,Lietu 
vos rytas” š.m. 7 ir 9 dienų lai 
dose rašo: „...vienodais žaliais 
švarkais vilkintys Lietuvos 
sporto bonzos gurkšnojo ir už 
kandžiavo Trakų pilies menėje, 
į kurią eiliniai kviesti žaidynių 
dalyviai net nebuvo įleidžiami. 
Beje, vakaronės dalyviai turėjo 
galimybę pasivaišinti putpelių 
kiaušiniais su raudonais bei juo 
dais ikrais, kitais delikatesais. 
Premjeras A. Šleževičius uždą 
rymo puotoje su Šiaurės Ameri 
kos lietuvių sporto sąjungos 
pirmininku A. Šileika, liaupsių 
darni vienas kitą ir puikias 
žaidynes' net kaklaraiščiais 
apsikeitė”.

Buvo ir kitokių nereikalingu 
išlaidų: „...dvi daugiau kaip 50 
tūkstančių litų kainavusios 
žaidynių programos, kurių 
viena dėl tamsių prezidento ir 
premjero nuotraukų buvo sunai
kinta”. Prie tų išlaidų dar reikė
tų pridėti valdančiųjų pasiskrai
dymus lėktuvais, algas, kelion 
pinigius ir pan.(1978 m. Toron
to, 1983 m. Čikagos, o taip pat 
1988 m. Adelaidės žaidynių or 
ganizatoriai dirbo be atlygi 
nimo).

Aprašęs žemą žaidynių lygį 
„L.R.” daro tokią išvadą. „Trys 
milijonai litų, iš biudžeto skirti 
mėgėjiškoms žaidynėms, bei i ė 
mėju pinigai iš esmės buvo iš
mesti į balą, nors LDDP vai 
džia ir galvoja, kad šitaip ji šiek 
tiek prisijaukino jos nemėgstan 
čią išeiviją”. Žaidynių progra 
moję A. Brazauskas po savo 
spalvota nuotrauka rašo, kad 
žaidynėse „niekados nebus pra 
laimėtojų”. „L.R.” atsako: 
„Pralaimėjusieji atsirado labai 
greitai. Tai mokesčių mokė 
tojai”.

Trumpai suminėjus žaidynių 
organizacinius netikslumus. 
„L R.” siūlo: „Užuot liaupsinus 
vieniems kitus, Lietuvos poli 
tikai ir sporto vadai turėtų 
pagalvoti, kaip išsaugoti ir žai
dynių idėją, ir jų lygį, ir naudą 
Lietuvai bei lietuviams.

Tai įmanoma tik tada, jei 
sumažės sporto šakų, jei vietoj 
daugybės visokio lygio arba net

45 jų metinių ŠAI.EAS s pus purto žaidynių atidaryme kalba ŠALPAS 
s gos v bos sekretorius Alpitdas Bielskus. Nuotr. E. Vodopalienės

visai be lygio krepšinio ar fut
bolo komandų dalyvaus kelios 
stiprios, į kurių rungtynes 
veršis žiūrovai. Jų kelionė į 
Lietuvą kainuotų gerokai 
mažiau, o naudos būtų kur kas 
daugiau.

Jei Lietuvos politikai ir spor
to vadai, spjaudami j sporto ir 
finansų logiką, ir toliau rengiasi 
eskaltuoti senoviškų žaidynių 
idėją, jos pavirs pompastiška ir 
brangiai kainuojančia vietos 
sporto mėgėjų ‘spartakiada’, 
kuriai pateisinti atvažiuos keli 
sport in i nkus vaizduojantys 
užsienio lietuviai ir jų sporto 
vadai”.

J.B.

PAKEISTA
PLAUKIMO

PIRMENYBIŲ
VIETA

Pranešame, kad 1995 m. Š.
Amerikos baltiečių ir lietuvių 
plaukimo pirmenybių, vyksian
čių 1995 m. lapkričio 5 d., sek
madienį, Toronte, vieta yra 
pakeista. Nauja vieta yra:

McCormick Recreation
Centre, 66 Sheridan Avė., To
ronto, Ont. (Dundas St. W. ir 
Dufferin St. aplinkoje). Tel. 
416-392-0742.

(važiavimas iš Dundas St. W. 
Anksčiau numatyta vieta 

buvo Trinity Recreation centre.
Visa kita informacija lieka 

nepakeista.
Varžybų pradžia — 9:00 vai. 

ryto. Registracija — nuo 8:30r
v.r.

Primename, kad dalyvių 
registracija atliekama iki š.m. 
lapkričio 1 d., pas varžybų 
vadovę Mrs. Mai Kreem, 618 
Davenport Rd„ Toronto, Ont. 
M6P 1K9. Canada. Telefonas

. ir faksas: 416-924-6028.
Lietuviams registruotis ar in

formacijas gauti galima ir pas 
Iloną Smalenskienę, 248 
Keele St., Toronto, Ont. M6P 
2K3, Canada. Telefonas: 
416-769-7040. Ilona yra 
ŠALFASS-gos Plaukimo k-to 
narė Toronte ir koordinuoja 
lietuvių dalyvavimą šiose varžy
bose.

ŠALFASS-gos centro 
valdyba

HHK ■; i __ ________ _
1995 m. Š. Amerikos baltiečių lengvosios atletikos pirmenybių, rugsėjo 9 ir 10 d. vykusių 
Clevelande, jaunučių D (11-12 m.) klasės šuolio į toli laimėtojai. Iš k. — Saulius Kliorys (Cle 
velando „Žaibas”) — 2 vieta, Simas Laniauskas (Cl. „Žaibas”) — 1 vieta ir Chris Kargel (latvis) 

— 3 vieta.

LENGVOSIOS ATLETIKOS 
ŽAIDYNĖS CLEVELANDE

Š.m. rugsėjo 9 ir 10 d., Cuya- 
hoga Community College, Par- 
ma, Ohio, vyko 1995 m. Š. Ame
rikos baltiečių ir lietuvių leng
vosios atletikos pirmenybės, 
kurias pravedė Clevelando LSK 
„Žaibas”.

Varžybose dalyvavo 132 leng
vaatlečiai, jų tarpe 120 lietuvių, 
6 latviai ir 2 estai — viso 128 
baltiečiai. Likusieji buvo kvies
ti svečiai, dauguma iš Oakville, 
Ont., Athletiųues International 
klubo.

Lietuviai atstovavo šiems 
klubams: Clevelando „Žaibui” 
66, Toronto „Aušrai” 24, Toron
to „Vyčiui” 15, Hamiltono „Ko
vui” 11, Detroito „Kovui” 3 ir 
viena dalyvė — Viktutė Sušins zuotai gyvavo Detroite, New 
kaitė atvyko iš Čikagos, kaip Yorke ir Čikagoje.

Išskyrus keletą rungčių, pasek
mės buvo gana kuklios. Buvo 
pagerinta 14 baltiečių ir 16

nepriklausanti klubams.
Pagal lytį, varžybose dalyvavo

70 vyrų/jaunių ir 62 mote- 
rys/mergaitės. Varžybų progra
ma apėmė vyrų, moterų ir visas 
prieauglio bei veteranų klases, 
tačiau praktiškai tai buvo 
prieauglio pirmenybės, nes iš 
132 dalyvių, tik 23 (7 vyrai ir 16 
moterų) buvo daugiau 15 metų 
amžiaus, iš jų net 18 senjorai 
(veteranai) daugiau 34 m. am
žiaus.

Nors šios varžybos oficialiai 
buvo baltiečių pirmenybės, ta
čiau praktiškai tai buvo lietuvių 
varžybos, nes latvių ir estų bu
vo tik saujelė. Latvių ir estų 
skaičius vis mažėja. Ypač ryšku, 
kai varžybos vyksta Clevelande,. 
kur latvių ir estų sportinė veik
la labai menka.

Varžybos buvo pravestos 
sklandžiai ir punktualiai dėka 
gausiam būriui teisėjų ir tal
kininkų, kuriuos sumaniai ko
ordinavo Marius Laniauskas. 
Atsakingas starterio pareigas 
be priekaištų atliko Barrie 
Wilkinson iš Toronto, o jo žmo
na Irena Wilkinson-Malinaus- 
kaitė apsukriai darbavosi bėgi
mų sekretorės pareigose. Vie
nok, didžiausią darbo naštą iš
tempė varžybų sekretoriatas, 
vadovaujamas Eglės Laniaus- 
kienės. Vyriausias pirmenybių 
teisėjas buvo Algirdas Bielskus.

Šias varžybas oficialiai sank- 
cijonavo Lake Erie Assoc. 
USATF (United States Track & 
Field). Varžybų referee buvo 
Larry Seifert, Lake Erie USATF 
prezidentas.

Geras 8 linijų „Ali weather” 
stadionas sudarė puikias sąly
gas varžyboms, nors šaltokas ir 
vėjuotas oras šiek tiek neigia
mai atsiliepė į pasekmes.

Lietuvių pirmenybės buvo iš
vestos iš baltiečių pasekmių, 
jokių papildomų varžybų nevyk
dant. Varžybos praėjo gera nuo
taika. Daug entuziazmo parodė 
jaunesniųjų klasių dalyviai, 
kurių buvo gana gausu. Ryškiai 
jautėsi stoka gimnazijų ir uni
versitetų amžiaus dalyvių. Šį 
trūkumą dalinai galima patei
sinti tuo, kad mūsų varžybos

vyksta ne sezono laiku. Antra 
vertus, dauguma jų yra įsijungę 
į savo mokyklų komandas kito
se sporto šakose, vykstančiose 
rudens metu.

Reikia pripažinti, kad mūsų 
lengvoji atletika per kelis pas
kutinius metus rodo gerėjimo 
žymių. Trys Kanados klubai — 
Toronto „Aušra”, Toronto „Vy
tis” ir Hamiltono „Kovas” kul- 
tyvuoja lengvąją atletiką. Deja, 
JAV-se tik Clevelando „Žaibas” 
turi išvystytą lengv. atletikos 
programą. Reikia tikėtis, kad 
lengv. atletika atgims ir Detroi
te, kur jau rodosi judėjimo žy
mių. Juk kadaise, apart Cleve
lando, lengvoji atletika organi-

ir
lietuvių pirmenybių rekordų, 
dauguma jauniausiose prieaug
lio klasėse. Atrodytų nemažai, 
tačiau reikia neužmiršti, kad 
varžybose buvo įvykdyta arti 
150 rugnčių, 18-je klasių. Dau
guma lietuvių rekordų kartu 
buvo ir baltiečių. Iš iškilesnių 
rekordų pažymėtina Kristinos 
Kliorytės („Žaibas”) 100 m bė
gimo 13.3 sek. ir 200 m bėgimo 
28.2 sek. mergaičių C (13-14 m.) 
klasėje bei Jeff Petrulio („Žai
bas”) rutulio (4 kg) stūmimo 
12.48 m (40'—11"). Visi rekor
dai bus pažymėti pateikiant 
techniškas varžybų pasekmes.

Iškiliausiu baltiečių, kartu ir 
lietuvių vyrų/jaunių varžovu

Futbolas Čikagoje

PIRMIEJI „LITUANICOS” TAŠKAI
Ilgai laukta „Lituanicos” 

pergalė pagaliau atėjo spalio 
15 d. vykusiose rungtynėse, 
Lemonte, prieš lenkų „Lego- 
vijos” vienuolikę. Po penkių iš 
eilės pralaimėjimų „Metropoli
tan” lygos pirmenybėse, 3-2 per
galė buvo gera dovana „Litua
nicos” gerbėjams. Šį kartą, 
pagaliau buvo sudaryta gana 
pajėgi komanda, kurioje pasl 
rodė ir abu St. Xavier universi
teto rinktinės žaidėjai — G; tis 
Kavaliauskas ir Virgis Žu- 
romskis. Šis net pasižymėjo 
dviem įvarčiais, kurių pirmasis 
buvo pasiektas iš 11 metrų bau
dinio. Dar vieną įvartį pridėjo 
Benas Puskunigis, atvykstantis 
net iš Union Pier, MI, kurio pa
siųstas tolimas kamuolys įskrie
jo į lenkų vartus

Šios rungtynės vyko gyvai ir Žukauskas pareiškė, kad ir ši
permainingai. Pirmąjį įvartį 
pasiekė lietuviai, tada lenkai 
išlygino. „Lituanica” vėl įmušė 
du įvarčius iš eilės, ženklinant 
3-1. Tačiau vėliau varžovai, per 
vartininko kaltę, pasekmę 
sušvelnino. Rungtynių įtampą 
gerai paryškina tai, kad šiame 
susitikime iš aikštės buvo 
pašalinti du „Lituanicos” žaidė-
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buvo pripažintas Rodney Al- 
derdice (H. „Kovas”). 1500 m, 
5000 m ir 10,000 m bėgimų lai
mėtojas. R. A. šią vasarą daly
vavo V PLSŽ-se Lietuvoje, 1500 
m bėgime užimdamas 4-tą vie
tą).

Moterų/mergaičių iškiliausios 
varžovės žymenis, tiek baltiečių, 
tiek ir lietuvių gavo 14-metė 
Kristina Kliorytė („Žaibas”), 
laimėjusi 100 m, 200 m„ 400 m 
bėgimus ir šuolį į tolį mergaičių 
C (13-14 m.) klasėje, savo pasie
kimais pralenkusi moterų pa
sekmes.

(Bus daugiau)

GERAS SABONIO 

DEBIUTAS NBA LYGOJE

Lietuvos milžinas Arvydas 
Sabonis, atstovaudamas Port- 
lando komandai, žaidė pirmą
sias rungtynes NBA lygoje 
spalio 13 d. susitikime prieš 
Vancouver „Grizzlies” penke
tuką. Portlandiečiai nugalėjo 
104-86, o Sabonis pelnė 11 
taškų, įmetęs 4 krepšius iš 
dešimties bandymų ir tris 
baudas iš penkių mestų. Jo pasi
rodymą JAV spauda vertina 
gana teigiamai.

SUGRĮŽTA LIETUVOS 
ŽVAIGŽDĖS

Rimas Kurtinaitis, šešerius 
metus praleidęs svetur — Vokie
tijoje, Australijoje, Ispanijoje — 
vėl sugrįžo į gimtąjį miestą. 
Rimas vėl „Žalgiryje”. Tituluo
čiausias ir didžiausią patyrimą 
turintis Lietuvos krepšininkas 
išrinktas kapitonu.

(KD, 09.27)

jai (R. Urbonavičius ir V. Anks- 
tutis) ir vienas lenkas. Taigi ir 
šioje srityje lietuviai išėjo laimė
tojais, nors tas „Lituanicai” 
brangokai kainuoja, nes už 
kiekvieną raudoną kortelę 
reikia mokėti 25 dol. pabaudą ir 
dažnais atvejais pašalintieji iš 
aikštės turi praleisti vienas ar 
dvejas rungtynes.

SEKMADIENĮ 
VĖL LEMONTE

Šį sekmadienį, spalio 22 d. 
„Lituanicos” futbolininkai vėl 
žais Lemonte. Rungtynės pra
sidės 2 vai. p.p. ir bus rungty
niaujama prieš „Real F.C.” ko
mandą. „Lituanicos” vyrų 
komandos vyr. treneris Jonas

vienuolikė yra gana stipri, kaip 
ir kiti iki šiol buvę „Lituanicos” 
varžovai. Tad, jo nuomone, prieš 
ją reikės gerokai pakovoti, no
rint užsidirbti dar du taškus. 
Tačiau, po pergalės praėjusi sek
madienį, „Lituanicos” vyrų 
nuotaika gera ir jie tikisi 
pergalės.

E.Š.
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JAV.............................. $96.00 $65.00 $36.00
Kanadoje ir kitur........ (U.S.) $110.00 $60.00 $40 00
Tik šeštadienio laida:
JAV ............................ $55 00 $40.00 $30 00
Kanadoje ir kitur .... . .(U.S.) $60.00 $45.00 $35 00
Užsakant į Lietuvų
(Air cargo)................... $100.00 $65.00
Tik šeštadienio laida . $55 00
Užsakant į užsienį
oro paštu $500.00 $250 000
Tik šeštadienio laida $160.00 $85 00

Vyriausia redaktorė Danutė Bindokienė 
Administratorius Pijus Stončiua 

Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis, MIC

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais 
nedirba.
• Redakcija pž skelbimų turinį 
neatsako. Skelbimų kainos pri
siunčiamos, gavus prašymų kų 
nors skelbti.

„NUO LIETUVOS IKI 
LIETUVOS”

Taip pavadinta V Pasaulio 
lietuvių sporto žaidynių proga 
išleista sporto žurnalistės 
Romos Grinbergienės (Griniū
tės), 120 puslapių, gausiai iliust
ruota knyga. Joje rašoma apie 
Pirmąją Tautinę olimpiadą 
Kaune ir apie visas Pasaulio 
lietuvių sporto žaidynes — nuo 
Toronto, žvelgiant į Čikagoje, 
Australijoje ir Lietuvoje prieš 4 
metus buvusias panašias 
varžybas.

Tai gera dokumentinė me
džiaga, kuri pravers ateityje ra
šantiems apie šiuos didžiuosius 
lietuvių sporto renginius. 
Gausiose nuotraukose (jų yra ir

„Sporto apžvalgos” spalio 13 
d. laidoje pasitaikė netikslumas 
paraše po nuotrauka. Turėjo bū
ti: „‘Vėtros’ kapitonas Gintaras 
Karaitis (ne Valaitis) pasiruošęs 
regatai”. Atsiprašome. -

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
4647 W. 103 SI.. Oak Lawn, IL

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

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

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

Pirmd 3 v pp 7vv anlrd 12 30 3 v p p
trečd uždaryta ketvd t3vpp 

penki t šeštd 9»r I2vpp

Cardlac Dlagnosls, Lt d.
6132 8. Kedzle Avė.
Chicago, IL 60629
Tel. 312-436-7700

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

Širdies’ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą

8132 S Kedzle Avė.. Chicago 
(312) 77»*9*9 arba (312) 4*9-4441

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS

GYDO ODOS AUGLIUS ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINE CHIRURGIJA

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINES LIGOS 

CHIRURGIJA
1185 Dundee Ava., Elgln, III. 60120

Tel. (708) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS
Dantų Gydytoja

3315 W 551h Si . Chicago IL
Tel. (312) 476-2112

9525 S 79th Avė Htckory Hills IL
Tel. (708) 598-8101
Vai pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Robertą Rd.. Hlckory Hllla, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė

Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 501h Avė., Cicero

Kasdien 1 iki 8 v v 
išskyrus Ireč Šeši 12 iki 4 vai p p

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kedzle

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

Vizitai apmokami Medicare
Kabineto tel. (312) 778-2880

Namų 708-448-5545
Priklauso Holy Cross ir

Palos Community ligoninėm^

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija
172 Schlller 61., Elmhurel, IL 80126 

706-841-2806
Valandos pagal susitarimą

Vakarais ir sevaitgaliais lai. 70* 634.1120 EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C

SURENDER LAL, MD
Specialybė — Vidaus ligos

7722 S. Kedzle, Chicago, IL 60652 
Tel. 312-434-2123

Holy Croas Phyalclan Center
6084 S. Archer, Chicago, IL 60638 

Tel. 312-884-4155
Valandos pagal susitarimą

Specialybe — 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 Semarltan Medlcal Center- 

Nepervllle Cempue
1020 E. Ogden Avė., Sulte 310, 

Nepervllle IL 60563
Tel. 706-527-0060

Valandos pagal susitarimą

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

KARDIOLOGAS ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzle Avė., 
Chicago. III. 60652

• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba.
• Redakcija straipsnius taiso 
savo nuožiūra. Nesunaudotų 
straipsnių nesaugo. Prašome 
siunčiant pasilikti kopijų.

spalvotų) daugelis ras ir save, 
ypač, tie, kurie šias varžybas 
rengė ar jose dalyvavo. Knygo
je yra ir teksto anglų kalba, kurį 
paruošė Vytautas Grybauskas 
ir Sigita Ramanauskienė. Kny
gos dailininkas Gintaras Balio- 
nis. Ją išleido UAB „Lietuvos 
aidas”, spausdino — valstybinė 
įmonė „Spauda”. Tiražas — tik 
2 tūkst. egzempliorių, todėl 
vargu ar ji dar gaunama. Jos 
kaina — nepažymėta.

Čia dar norisi pridėti, kad 
knygos viršelį puošia vieno iš 
žymiausiųjų Lietuvos spor
tininkų — Šarūno Marčiulionio 
nuotrauka iš IV Pasaulio lietu
vių sporto žaidynių (joje Ša
rūnas neša žaidynių ugnį).

E.Š.

PATIKSLINIMAS
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„TYLIOJI
DIPLOMATIJA” AR 

NUOLAIDŽIAVIMAS?
DR. KĘSTUTIS K. GIRNIUS

Dabartinė Lietuvos valdžia 
dažnai kalba apie „tyliąja dip
lomatija” ir jos privalumus. Bet 
ar tai iš tiesų veiksminga prie
monė Lietuvos siekiams įgyven
dinti? Ar tik dingstis neveiklu
mui pateisinti?

Praėjusia savaitę po Baltijos 
valstybes keliavo Vokietijos 
gynybos ministras Volker Ruhe. 
Džiugių žinių dėl NATO plėtros 
jis neatvežė. V. Ruhe nedvipras
miškai davė suprasti, jog Balti
jos valstybės skirtingai nuo 
Lenkijos, į pirmąjį priėmiiho 
ratą nepateks. Siekdamos užtik
rinti savo saugumą, jos turėtų 
šlietis ne prie NATO, bet prie 
Šiaurės šalių. Nors nežinia, 
kaip į V. Ruhe pastabas per 
privačius pokalbius reagavo 
Lietuvos ir Latvijos prezidentai, 
viešai jie nereiškė jokių prie
kaištų.

Spaudos konferencijų stebėto
jui galėjo susidaryti įspūdis, jog 
A. Brazausko, G. Ulmanio ir V. 
Ruhe nuomonės dėl NATO plėt
ros — vienodos. Tik kai kurių 
korespondentų klausimai, ypač 
Rygoje, šiek tiek sudrumstė 
nuotaiką. Kitaip buvo Taline ir 
pačioje Vokietijoje. Estijos pre
zidentas L. Meri aiškiai reiškė 
nepasitenkinimą V. Ruhe perša
ma NATO plėtros samprata, pa
brėždamas, kad strateginiu ir 
kariniu požiūriu nesą jokių 
skirtumų tarp Rytų ir Vidurio 
Europos šalių — kandidačių į 
NATO. Vokietijoje užsienio 
reikalų ministras K. Kinkei ir 
laisvųjų demokratų partijos 
garbės pirmininkas grafas O. 
von Lamsdorf kritikavo V. 
Ruhe’s pastabas, tvirtindami, 
kad jos neatspindi oficialios 
Vokietijos pozicijos.

V&karų spauda itin atidžiai 
stebėjusi V. Ruhe’s kelionę, 
negalėjo nepastebėti skirtumų 
tarp L. Meri’o aštrių pastabų ir 
kitų dviejų prezidentų ramios 
laikysenos. Tad plačiai buvo 
rašoma, kad Estija stipriausiai 
pasisakė dėl NATO narystės, o 
kai kurie apžvalgininkai padarė 
išvadą, jog Estija labiausiai 
norinti patekti į NATO. Šioji iš
vada gana silpna, nes Lietuva 
kol kas entuziastingiau daly
vauja „Taikos partnerystės” 
programoje. Bet kaip bebūtų, 
Estija vėl išsiskiria iš Baltijos 
šalių — vienu atžvilgiu vėl pa
sirodė vakarietiškiausia.

Kritikuojama dėl perdėto nuo
lankumo Rusijai, dabartinė Lie
tuvos valdžia ne kartą at
sakydavo teigimu, kad „tylioji 
diplomatija” esanti veiksmin
gesnė, negu vieši kritiški 
pareiškimai. Esą ir per V. Ruhe

vizitą buvo įgyvendinama „ty
lioji diplomatija”. Vis dėlto kyla 
abejonių dėl vadinamosios „ty
liosios diplomatijos” privalumų, 
juo labiau, kad „tylioji diplo
matija” kartais labiau panaši į 
nuolaidžiavimą galingiesiems — 
ar jie būtų iš Rytų, ar iš Vaka
rų.

Meri’o aštrios pastabos gal su
erzino V. Ruhe, bet vargu ar jos 
pakenkė Estijai. Veikiau gali
ma sakyti, kad jos buvo naudin
gos ne tik Estijai, bet ir kitoms 
Baltijos šalims. Jei ir L. Meri 
būtų tylėjęs kaip G. Ulmanis ir 
A. Brazauskas, tai tie, kuriems 
ta tyla naudinga, skubėtų aiš
kinti, jog Baltijos šalys „supran
ta” sudėtingą savo geopolitinę 
padėtį, reikalą palaikyti gerus 
santykius su Rusija, ir net prie
žastis, dėl kurių NATO narystė 
joms gali būti nepasiekiama. Po
L. Meri’o pastabų šito tvirtinti 
neįmanoma. Reikia griebtis ki
tų argumentų, gal net kaltinti 
baltiečius „trumparegiškumu”, 
„nesugebėjimu” strategiškai 
galvoti. Bet jau nebegalima 
dangstytis kokiu nors „konsen
susu”.

L. Meri’o atvirumas turi ir 
kitą teigiamą bruožą — jis sus
tiprina baltiečių draugų poziciją 
NATO ir atskirų jos šalių vyk
siančiose diskusijoje dėl 
santarvės ateities planų. Jie 
dabar gali kąlbėti ne tik savo 
vardu. Be to, atviras žodis gali 
sukelti visuomenės susidomė
jimą ir suteikti progą mobi
lizuoti draugiškas jėgas. Kilę 
vidaus ginčai Vokietijoje Lie
tuvai tik naudingi, nes viešoji 
nuomonė linkusi labiau vertin
ti klausimus dorovės principo 
požiūriu, o vyriausybės turi 
aiškų polinkį pasiduoti vadina
mojo realizmo vilionėms. Reikia 
tik prisiminti įvairių valdžios ir 
gyventojų sluoksnių nuostatas 
1990 metais, kai Lietuva kovo
jo dėl nepriklausomybės. Dau
gelis žurnalistų nedviprasmiš
kai rėmė Lietuvos siekius. Juos 
palaikė ir nemažai parlamen
tarų. Bet vyriausybės beveik 
vienbalsiai ragino lietuvius 
laikytis „ramiai”, nesiimti jokių 
žingsnių, kurie galėtų pakenkti
M. Gorbačiovui ir jo reformoms.

Reakcijos į sausio 13-osios
įvykius buvo panašiai diferenci
juotos. Juo atsakingesnės parei
gos — tuo didesnis polinkis 
teisinti M. Gorbačiovą. Bet kuo 
ilgiau vyko viešosios diskusijos, 
tuo stiprėjo Lietuvos pozicija. 
Kiek vadinamajam politiniam 
realizmui gresia pavojus tapti 
nepateisinamų principų apolo
getika, tiek už „tyliosios dip-

ILGAS BALTIEČIŲ KELIAS 
J EUROPĄ
KAZYS BARONAS 

Mūsų korespondentas Europoje

Latvijos parlamento rinkimai 
davė akstiną vokiškai spaudai 
mesti žvilgsnį į geopolitinę 
Baltijos valstybių padėtį. Ko
mentaruose laikraščiai nagrinė
jo rinkimų davinius, pažymėda
mi, kad balsuotojai išreiškė 
protestą prieš korupciją, bedug
nėn slenkantį ūkinį gyvenimą 
bei organizuotą kriminalitetą. 
Deja, Latvija yra bejėgė kovoti 
su kriminalitetu panašiai, kaip 
ir jos pietinė kaimynė. Lietuvą 
valdo ekskomunistai — prezi
dentas ir min. pirmininkas. Ir 
jie turi tuos pačius sunkumus, 
kovodami su kyšininkavimu, že
myn slenkančiu ekonominiu gy
venimu. Tik šiaurinė Estija ma
to kiek šviesesnę ateitį, kadan
gi joje vedama teisinga ir kon- 
sekvantyvi ūkinė reforma. Ta
čiau ir Estijoje prekybininkai 
negali ramiai praeiti šalia savo 
durų, neatlyginę mafiozų stipria 
užsienio valiuta. Bendra išvada: 
po keturių laisvės metų Lietu
voje, Latvijoje ir Estijoje mato
mas liūdnas vaizdas.

Ten, kur žmonės kiekvieną 
dieną kovoja už materialinį ger
būvį, ten visuomet pasireiškia 
bėgimas ne tik į politinį ekst-j 
remizmą, bet taip pat į tautiš-, 
kumą-nacionalizmą. Jis pasi-

lomatijos” gali slypėti patai
kūniškas noras įtikti, savigar
bos stoka. Tuo nenoriu sakyti, 
kad kiekviena proga reikia 
viešai reikšti savo nuomonę, 
kad atvirumo vardan viskas 
leistina ir pateisinama. Reikia 
atsargiai rinktis progas ir rasti 
įtikinamus argumentus.

Nors L. Meri laiku išreiškė 
Estijos nusivylimą V. Ruhe puo
selėjama NATO plėtros koncep
cija, jo pozicija būtų buvusi 
tvirtesnė, jei nebūtų pasikliovęs 
kai kuriais abejotinais argu
mentais. Pavyzdžiui, kad kariniu 
bei strateginiu požiūriu visos 
Rytų Europos šalys lygios. 
Vargu ar yra bent vienas NATO 
generolas, kuris sąjungininku 
verčiau turėtų Estiją ar Lietuvą 
negu Lenkiją.

„Tylioji diplomatija” apskritai 
pervertinama. Naujausi poslin
kiai verčia dar labiau abejoti 
jos svarba. Dabartinės tele
komunikacijos ir viešosios infor
macijos priemonės keičia diplo
matijos taisykles. Tai šiemet 
savo kailiu patyrė Anglija, pri
versta pakeisti savo nuostatą 
dėl naftos platformos nuskan- 
dinimo Šiaurės jūroje, ir Pran
cūzija, vos atlaikiusi protestų 
bangas dėl ketinimo atnaujinti 
branduolinius bandymus.

(„Kauno laikas”, 
1995.09.05.)

reiškia Estijoje ir Latvijoje, 
kadangi tose valstybėse yra žy
mi rusiška mažuma. Toliausiai 
buvo nuėję latviai. Jie žadėjo 
rusams pilietybę tik 2200 me
tais. Tik Europos Tarybai pa
grasinus sankcijom, įstatymas 
buvo pakeistas. Tokie suvaržy
mai randa atgarsį Rusijoje, ieš
kant „artimame užsienyje” už
tarimo ir lygių teisių su vieti
niais. Tik Lietuvoje, kuri su 
Lenkija ilgus šimtmečius valdė 
daugelį tautų, pasireiškia ma
žesnis antirusiškas resentimen- 
tas.

Estų ir latvių tautiškumas 
(nacionalizmas) yra pilnai su
prantamas. Jie šimtmečius buvo 
prispausti svetimųjų, stambių 
vokiškų žemvaldžių, carinės vy
riausybės, Kremliaus valdovų. 
Savo valstybes latviai ir estai 
įsteigė žymiai vėliau už Vidurio 
Europos tautas. Tas vėlyvas 
tautiškumas visuoment juos ve
dė į netikrą kelią („Abweg” — 
klystkelis), nes pvz., latviai įsi
jungė į SS dalinius (taip pat ir 
estai, -K.B.), kovodami vokiečių 
pusėje prieš Staliną, kadangi 
naciai buvo laikomi mažesne 
blogybe už komunizmą. Tuo lat
viai pateisina savo dalyvavimą 
SS eilėse. Šiandieną, pasireiškęs 
latviuose tautiškumas, jungia
mas ne tik su Latvijoje gyvenan
čiais rusais, bet taip pat ir už jos 
ribų, nenorint rusų matyti ir 
uostyti jų dvokiančių kojinių.

Išsigelbėjimą visos trys vals
tybės mato Europoje. Įsijungi
mas į Europos Sąjungą ir NATO 
yra kiekvieno Baltijos politiko 
tikslas. Amerikiečiai ir europie
čiai, aplankę Vilnių, Rygą, Ta
liną, išvyksta su gražiausiais 
pažadais. Tačiau kiekvienas ži

Nijolė Razmienė, Sveikatos apsaugos ministerijos sandėlio labdaros vaistų 
priėmimo komiteto pirmininkė. Į šį sandėlį ateina ir Lithuanian Mercy Lift 
talpintuvai su pagalba Lietuvos ligoninėms.

Nuotr. Jurgio Lendraičio

no, kad ūkinio lygmens pritai
kymas prie Vakarų Europos ga
li tęstis dar ilgus metus, kad 
jokia NATO valstybė nepasiruo
šusi yra ginti Baltijos kraštus, 
tačiau jos turi savimi pačios 
rūpintis: plėsti laisvą rinką, 
gyvenimo lygį pritaikyti 
Vakarų Europai. Tokia vidinė 
jėga yra apsaugos laidas prieš 
išorinius priešus. Kas nuolatos 
šaukiasi Europos, tačiau yra nu
tolęs nuo europinio pragyveni
mo standarto — tas pats prašo
si kaimynų prie įvairių antpuo
lio punktų. Tokią išvadą daro 
vokiška žiniasklaida.

Padvigubėjo žydų skaičius Vo
kietijoje. Per 29,000 žydų iš 
buvusios Sov. Sąjungos apsigy
veno paskutiniaisiais metais 
Vokietijoje. Berlyno Žydų b-nės 
pirm. Ježy Kanai pranešė, kad 
šiuo metu Vokietijoje gyvena 
virš 50 tūkst. žydų. Didžiausias 
jų telkinys randasi Berlyne su 
virš 10 tūkst. žydų, Frankfur
tas, Miunchenas skaito po 5 
tūkst., kitur mažiau. Žydų b-nės 
pirmininko pareigas eina Bres- 
lau mieste gimęs Ignacas Bubis. 
Jis yra deimantų ir nekilnojamo 
turto pirklys, multimilijonierius 
Frankfurte. Vokietijos žydai 
turi labai didelį ekonominį ir 
politinį svorį. Neseniai naujos 
žydų mokyklos atidaryme Ber
lyne dalyvavo pats Vokietijos 
prezidentas H. Herzog. Taip 
pat, spalio mėn. 6 d. spauda pra
nešė, kad Vokietija Izraelyje ir 
JAV gyvenantiems nacių perse
kiotiems žydams vėl išmokėjo 
230 mil. dol.

Aukštadvaryje — liepos 2-15 
d. drauge su vokiečių jaunuolių 
grupe iš Magdeburgo vyskupi
jos stovyklavo šios parapijos 
jaunieji katalikai. Trisdešimt 
mergaičių ir berniukų, globo
jami šešių vadovų, kartu meldė
si, iškylavo, dalyvavo kateche
tikos užsiėmimuose, poilsiavo. 
Stovyklai sumaniai vadovavo 
klierikas Algis Jurevičius.

t

Mirties
kraujo

Spalio 13 d. Vienoje, Austri
joje, pasibaigė Jungtinių Tautų 
globojama tarptautinė konfe
rencija, kurios pagrindinė tema 
— kaip sustabdyti sausumos 
minų gamybą, vartojimą ir žalą, 
kurią užminuota žemė daro dau
giausia civiliams gyventojams. 
Deja (ko daugiau buvo galima 
tikėtis?), tris savaites trukusi 
konferencija nepasiekė jokių 
praktiškų susitarimų. Vadinasi, 
žemės paviršiaus minos, ta mir
ties ir baisių sužalojimų sėkla, 
ir toliau duos savo kruviną 
derlių.

Tai nereiškia, kad minų var
tojimo padariniais susirūpinta 
visai neseniai. Jau 1980 metais 
49 valstybės pasirašė sutartį, 
pagal kurią beatodairiškas 
minavimas turėjo būti kontro
liuojamas ir ilgainiui galbūt 
visai išimamas iš vartotinos 
ginkluotės, tiek su užsienio prie
šais, tiek konfliktuose, kylan
čiuose kurio krašto viduje. Kaip 
dažnai atsitinka tarptautinių 
sutarčių atveju, ir šioje pasiliko 
tik iškilmingai pasirašytuose 
dokumentuose.

Sausumos minos yra labai 
efektingas, lengvai įsigyjamas, 
pigus ginklas. Šiuo metu bent 
64 valstybėse yra m.nų 'aukai, 
kuriuose kasmet sužeidžiama ar 
žūsta apie 26,000 žmonių, dau
giausia civilių, ypač daug vaikų. 
Pernai su JT finansine pagalba 
buvo surasta ir išmontuota 
maždaug 80,000 minų, tačiau 
apskaičiuojama, kad tais pačiais 
metais „pasodinta” gerokai per 
2 mln. naujų.

Daugiausia minų pagamina
ma ir eksportuojama iš Vakarų 
valstybių. Pirkėjai gali pasi
rinkti iš maždaug 360 modelių; 
kiekviena mina kainuoja apie 3 
dol., yra lengvai paslepiama po 
krūmais, žole, velėna, kur ji 
laukia neatsargios kojos. Beje, 
vienos minos išmontavimas 
kainuoja tarp 300 ir 1,000 dole
rių! Atrodo, kad problemos 
sprendimas labai paprastas ir 
aiškus: uždaryti fabrikus, kur 
gaminamos sausumos minos, 
tačiau vis tiek liktų daug kar
tų svarbesnis ir pavojingesnis 
darbas: išrankioti visas minas iš 
žemės, kai pasibaigia karas ir 
jos nebereikalingos sulaikyti bei 
sulėtinti priešo slinkimą į 
svetimą teritoriją. Daug valsty
bių vartoja minas kaip tik šiam 
tikslui ir jas laiko svarbiausia 
savo kariuomenės ginkluotės 
dalimi. Minos dažniausiai ne
užmuša priešo kareivio, bet jį 
sunkiai sužeidžia. Sužeistaisiais 
turi pasirūpinti kiti kariai ir tuo 
būdu jų žygis pirmyn kiek sulė-

Danutė Bindokienė

sėkla —
derlius
tėja. Strategiškai parinktas ir 
tankiai minomis užsodintas, 
laukas gali padaryti priešui 
daug žalos. Be to, nedidelė mi
nos kaina yra prieinama net 
neturtingai valstybei, kuri turi 
skaitytis su savo iždo tūriu. Dėl 
šios priežasties minos yra labai 
populiarus ginklas vadinamose 
Trečiojo pasaulio valstybėse.

Užminuota žemė luošina ir žu
do žmones ilgai po to, kai kovos 
su svetimaisiais pasibaigia. 
Tuomet daugiausia nukenčia 
minas paslėpusios valstybės 
gyventojai. Šiandien labai skau
di padėtis randama Afganis
tane, kur kasdien minų spro
gimai sužeidžia apie 200 
žmonių. Neseniai vienoje žinių 
apžvalgoje televizijoje buvo pa
rodyta vaikų ligoninė, kimšte 
prikimšta minų aukų — vai
kučių, praradusių kojas, rankas, 
akis, suluošintų visam gyve
nimui. Šiuo atveju daugiausia 
minų „prisodino” Sovietų Sąjun- 

į gos kariuomenė per savo okupa
cijos dešimtmetį, tačiau pa
rkankamai jų prisislėpė ir 
' afganistaniečiai kovotojai. Iki 
šiol krašte nuo minų išvalytas 
apie 35.5 kvadratinių pėdų plo
tas, bet tai maždaug dešimtoji 
dalis visos užminuotos žemės. 
Kad darbas vyksta taip pamažu, 
kaltinama lėšų stoka.

Grįžtant prie anksčiau minė
tos JT konferencijos Vienoje, 
galima paminėti, kad pagrin
dinis 49 valstybių atstovų (tai 
tos pačios valstybės, 1980 m. 
pasirašiusios sutartį dėl minų 
pavojaus pašalinimo) susi
tarimas buvo... vėl susitikti 
ateinančių metų sausio ir 
balandžio mėnesį Ženevoje ir 
toliau svarstyti sausumos minų 
problemą. Jau dabar darbo
tvarkėje numatyta kreipti 
dėmesį į draudimą vartoti 
sausumos minas ne tik krašto 
vidaus, bet ir tarptautinių 
konfliktų atvejais; kariuomenė, 
paslėpusi minas (nesvarbu — 
sava, ar svetima), turi jas ir 
išmontuoti, konfliktui užsibai
gus; minų laukai turi būti aiš
kiai pažymėti, o vietinė krašto 
vyriausybė privalo apsaugoti 
visus, teikiančius humanitarinę 
pagalba jos teritorijoje, nuo 
užminuotų vietų. Taip pat buvo 
siūlyta gaminti minas, kurios 
po tam tikro laiko pasidaro 
nebepavojingos, nustoja savo 
veiksmingumo, tad nereikėtų jų 
surankioti. Tai vis gražūs atei
ties planai, reikalaujantys toli
mesnių svarstybų, o kiek tuo 
tarpu užminuotos dirvos, takai, 
sodai, gamyklos pareikalaus 
nekaltų aukų?

PASKUTINIO KARIŪNO 
ODISĖJA

JUOZAS KLIMAS

1

1940 m. lapkričio 22 d. paskutinis Lietuvos kariūnas 
peržengė per „užgintuosius vartus” (taip kariūnų daino
se apdainuotus). Nebuvo tai vartai Panemunėje, bet jau 
Vilniuje, Antakalnyje, paskubomis buv. Bepročių 
namus, pavertus Pėstininkų mokykla. Jie jau nedėvėjo 
baltų diržų ir pirštinaičių, ir niekas jiems neuždėjo taip 
svąjotos leitenanto žvaigždutės. Apie pusė kuopos, stoju
sių iš aspirantų arba kariuomenės dalinių, buvo paleis
ti į atsargą. Keletas dar turėjo pasilikę ir civilių rūbų, 
bet dauguma buvo paleisti kariškomis uniformomis, su 
sąlyga, kad sugrįžę uniformas pristatys į Karo komen
dantūras. Tiesiai stojusieji į kadrą buvo po kelis išvežio
ti NKVD sunkvežimiais, paskirstant į atskirus pulkus 
atitarnauti iki 3 metų jaunesniaisiais vadais. Paleistie
ji į atsargą, dauguma dūmė į tolimiausius Lietuvos kam
pus, nes Stalino rojuje sau laimės nematė. Keli drąsesni 
stojo į universitetus. Karui prasidėjus, veik visi iš pulkų 
pabėgo, įsijungdami į gyvenimą: universitetus, moky
tojavimą, tarnybas įstaigose. Tik du pateko į 16 diviziją. 
Ltn. Lūža mirė džiova ir ilsisi prie Oriolo. Kpt. Š. su
grįžo invalidu ir tebegyvena Lietuvoje.

Paskelbus Lietuvoje mobilizaciją, keli įsijungė į Savi
saugos dalinius, keli trumpai pabandė laimę Plechavi

čiaus daliniuose. Šio rašinio autoriui teko nemažai metų 
taip trokštos kariškos profesijos paragauti.

Šiuose atsiminimuose yra ir visos Lietuvos kariuo
menės tragiškojo likimo istorijos epizodėlis.

Lietuvos kariai, kuriuos trumpam teko sutikti vokie
čių, amerikiečių belaisvių lageriuose, Savisaugos dali
niuose, aviacijoj, dar ir šiandien prisimenu kaip gražiau
sias mano kario dienas ir buvau laimingas su jais sunkią 
karo naštą nešdamas. Bebūnant frontuose, betūnant 
apkasuose ar blindaže, kai nežinai kiek dienų, valandų 
liko gyventi, malda padėdavo ištverti. Kasdieną min
timis padarydavau vakarinį patikrinimą, prisimin
damas visus jų veidus, jų išdaigas, kai kurių rimtumą.

Sunkus kelias į Karo mokyklą

Kokie gražūs kariūno dienų atsiminimai! Kartu 
sportavom, kartu žygiavom, kartu į žemę trenkėm 
valdiškus batus. Šie mano atsiminimai gal mažai bus 
apie kariūno dienas, nes Simo Urbono vaizdingai pa
rašyti „Kariūno atsiminimai” yra tai atlikę dar anksčiau, 
Lietuvos žydėjimo metais. Ir karininkų, kurie baltą diržą 
dėvėjo, gretos jau smarkiai praretėję. Bandysiu pri
siminti paskutines dienas ir kaip mums, paskutiniams, 
teko mokyklą palikti. Rašysiu apie kariūnų likimą, dau
giausia mano istorijos rėmuose, su mano paties išgyve
nimais, pradedant tuo metu, kai brezentinis ruso batas 
1940 m. lapkričio 22 d. vidurnaktį įspyrė ir be jokio 
teismo nubaudimo pagal kokį statutą 76 kariūnus, sto
jusius iš aspirantų, paleido į atsargą, o stojusius į kadrą

paskirstė į pulkus 3 metų tarnybai jaunesniais vadais. 
Tokiu būdu daugelio jaunuolių viso gyvenimo svajonė 
pasirinkti karininko profesiją buvo sugriauta. O tų 
svajonių ir ilgo laukimo, kol teko patekti į mokyklos 
suolą, buvo daugeliui tekę, bet ypatingai man.

Dar esant pirmame skyriuje, mokytoja klausė, kas 
kuo norime būti, kai užaugsime. Kaimo vaikai atsakė, 
vienas norį būti kalvis, kitas stalius, batsiuvys, o kai 
mano eilė atėjo, pasisakiau norįs būti karininku. Visa 
klasė atsisuko ir sužiuro, iš kur aš tokios profesijos 
užsinorėjęs. O aš tik nežinojau, kiek reikia metų ir lėšų 
mokslui, kad patektum į Karo mokyklą. Šiaip taip 
įsiprašiau leidžiamas į gimnaziją. Buvau vyriausias 
sūnus ir buvau labai reikalingas namie ūkio darbams. 
Bet, baigus 4 klases, dėl nesumokėto mokesčio už mokslą 
negalėjau lankyti 5-tos klasės. Ir taip pasidariau kaimo 
bernas.

Buvo liūdna, gėdinausi susitikti su draugais, kurie 
tęsė mokslą toliau, o su kaimo bernais irgi bendros 
kalbos nesuradau. Po poros metų įsirašiau į Šaulių 
sąjungą, nes reikėjo pradėti rūpintis karo prievolės 
atlikimu, jai pasiruošti. Jei karininko laimės neturėjau, 
tai troškau, kad turėčiau bent puskarininkio, o gal ir 
virštamybiniu pasilikti kariuomenėje. Šaulių būrio va
das patarė pasiruošti ir prie švietimo ministerijos laikyti 
eksterno egzaminus. Taip ir padariau, ir po poros metų, 
su brandos atestatu rankose, peržengiau Karo mokyklos 
vartus.

Mano nelaimei, paskutinį egzaminą laikiau per vėlai 
ir tokiu būdu pasivėlinau paduoti prašymą nustatytu 
laiku. Tik dėka nųr. Naviko, kuris net pas mokyklos

viršininką gen.Juodišių mane nusivedė, kadangi tik jo 
leidimu mano prašymas galėjo būti priimtas, atsirado 
viltis.

Prieš generolą stovėjau, būdamas po rugiapjūtės, 
saulėje įdegęs. Krūtinės ir rankų raumenys sudarė 
neblogą būsimo karininko figūrą. Atestatas rankose 
buvo pirmas žingsnis. Generolas metė žvilgsnį nuo kojų 
iki galvos, mostelėjo ranka ir pasakė priimti. Per mano 
kūną perbėgo šiltas jausmas. Pajutau galimybę užsi
vilkti kariūno uniformą.

Nuojauta buvo nebloga, nes jau pirmą dieną, po pa
rado Adomo kostiumuose, iš 600 stojusių apie 200 at
krito.

(Bus daugiau)
• • •

Pastaba: Lietuvos karo mokyklos istorija prasideda 
1919.01.15. Lietuvos vyriausybės oficioze paskelbta žinia apie 
šios mokyklos steigimą. Mokyklos dešimtmetį minint, 1929 
metais ji buvo pavadinta Pirmojo Lietuvos Prezidento karo 
mokykla.

Lietuvos nepriklausomybės kovų laikotarpyje pirmųjų 
laidų karininkai buvo mokomi tik pusmetį, vėliau dvejus 
metus, o nuo 1935-ųjų metų buvo įvesta 3 kursų trimečio 
sistema.

Paskutiniosios XXIII laidos kariūnai, 1940.06.15 Lietu
vą okupuojant bolševikams, buvo tik ką grįžę iš pulkų, atlikę 
jauno kareivio apmokymą ir baigę puskarininkių kursus.

Kariūnui Juozui Klimui, kaip nė vienam kitam, buvo lem
ta išgyventi žygius Maskvos kryptimi, fronto ugnis, vokiškąją 
nelaisvę ir vėl laimingai grįžti į lietuvišką dalinį.

Iš Vokietijos imigravęs Kanadon, apsigyveno Vankuveryje 
ir tapo nekilnojamo turto pirkliu.

Balys Raugas
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DRAUGAS, penktadienis, 1995 m. spalio mėn. 20 d.

LIETUVIŲ TELKINIAI

DAYTONA BEACH, FL
KULTŪRINIO

PABENDRAVIMO
POPIETĖ

Daytona Beach Lietuvių 
Bendruomenės apylinkės valdy
ba, vadovaujama dr. Birutės 
Preikštienės, kiekvieno mėnesio 
pirmąjį trečiadienį Stacey’s 
restorane suruošia kultūrinio 
pabendravimo popietes, kuriose 
šio telkinio talentingieji žmonės 
atlieka trumpas programas.

Š.m. spalio 4 d., negalint daly
vauti valdybos pirmininkei, po
pietei vadovavo valdybos vice
pirmininkas Mindaugas Petri
kas. Pasveikinęs arti 50 susi
rinkusių dalyvių, prie mikro
fono pakvietė operos solistę, 
„Sietyno” choro valdybos pir
mininkę Juozę Daugėlienę- 
Krištolaitytę. Mūsų telkinio 
gražiabalsė solistė ne tik žaviai 
dainuoja, bet yra talentinga po
ezijos ir prozos kūrėja.

Šioje programoje ji paskaitė 
savo kūrybos septynis eilėraš
čius ir įdomios prozos. Ji giliu 
išgyvenimu savo eilėraščiuose 
grįžo į jaunystės dienas, mylimą 
tėviškę, jautria širdimi išsakė 
išgyvenimus prisiminimuose. 
Dalyviai klausėsi su dideliu 
dėmesiu ir menininkei padėkojo 
gausiais plojimais. Pasirodo, 
kad Juoze Krištolaitytė-Daugė- 
lienė yra parašiusi daug gražių 
eilėraščių, gaila, kad ji, būdama 
kukli, nenorėjo savo kūryba da
lintis su plačiąja visuomene. O 
minint operos solisto Vlado Bal
trušaičio mirties sukaktį Lietu
voje, tarpe kitų buvo skaitomi 
ir Juozės Krištolaitytės-Daugė- 
lienės eilėraščiai, skirti velionio 
garbei.

Šioje popietėje girdėjome ir 
kitų organizacijų pranešimus.

Kazimieras Barūnas pranešė 
apie sėkmingą vartotų daiktų 
išpardavimą, ruoštą rugsėjo 29 
d. Tėvynės sąjungos skyr. pir
mininkės dr. Sigitos Ramanaus
kienės namuose. Daytona 
Beach lietuviai suvežė labai 
daug įvairiausių daiktų. Išpar
davimu labai domėjosi ameri
kiečiai. Už parduotus daiktus 
gauta 500 dol., nors daiktai 
buvo parduodami labai žemomis 
kainomis. Dar liko daug daiktų 
ir Tėvynės sąjungos skyriaus 
valdyba planuoja išpardavimą 
tęsti sausio mėn. Kai iškilo 
klausimas, ką darys su pinigais, 
Kazimieras Barūnas pareiškė, 
kad ateinančiais metais Lietu
voje vyks Seimo rinkimai. Tė
vynės sąjungai reikia padėti 
laimėti rinkimus, o šie pinigai 
bus skiriami opozicijai, kad 
nupirktų karstą ir jame palai
dotų amžinai komunizmą ir ma-
fiozus. Šis posakis maloniai 
nuteikė klausytojus. K. Barū
nas priminė, kad spalio 29 d. dr. 
Sigitos Ramanauskienės gyven
vietėje vyks „Derliaus šventė” 
— gegužinė, kurios pelnas taip 
pat skiriamas Tėvynės Sąjungos 
veiklai Lietuvoje paremti. 
Kvietė visus šiame renginyje 
dalyvauti ir užsisakyti bilietus.

K. Barūnas nuoširdžiai padė
kojo „išpardavimo” talkinin
kėms, pirmininkei dr. Sigitai 
Ramanauskienei, Vandai Bag
donienei, Pelagijai Leveckienei, 
Petronėlei Lukienei, Amalijai 
Jagutienei, Jadvygai Barūnie- 
nei. Be abejo, daug darbo įdėjo 
Kazimieras Barūnas ir Eduar
das Senkus.

„Saulutės” rėmėjų būrelio pir
mininkė Birutė Kožicienė dar 
kartą priminė, kad lapkričio 15 
d. parapijos salėje, Ormond 
Beach, vyks solistės Audronės 
Gaižiūnienės koncertas. Viešnia 
mūsų telkinį lanko pirmą kar
tą ir mielai laukiama.B. Koži
cienė taip pat prašė paaukoti 
drabužių, namų reikmenų, žais
lų ir saldainių vaikučiams ir 
prisidėti prie paramos apleis
toms motinoms ir vaikams Lie
tuvoje.

Klubo pirmininkas Jonas 
Daugėla pasidžiaugė, kad mūsų 
telkinyje gausėja organizacijų, 
nors tėvynainių amžius didėja ir 
gretos retėja. Palinkėjo visiems 
sėkmės šio telkinio lietuvius 
džiuginant įvariopa veikla. 
Priminė, kad lietuviams pamal
dos vyks lapkričio 12 d. įprastu 
laiku, Prince of Peace parapijos 
bažnyčioje, Ormond Beach. t

Baigiantis programai, Min
daugas Petrikas pranešė, kad 
JAV LB Tarybos suvažiavimas 
vyks spalio 14-15 d. St. Peters- 
burge. Kvietė sesijoje dalyvau
ti. Iš anksto užsisakyti kam
barius nakvynėms viešbučiuose. 
Priminė, kad kiti pabendravimo 
pietūs vyks lapkričio 1 d. tame 
pačiame restorane. Programoje- 
Narimano Karašos pokalbis apie 
senąją Lietuvos istoriją. Kvie
čiami visi popietėje dalyvauti.

„Dainavos” ansambliui Clevelande koncertuojant. U k. — deklamatorė Audrė Budrytė, chormeis
teris Audrius Polikaitis, akompaniatorius Ričardas Šokas ir dirigentas Darius Polikaitis.
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ĮDOMUS SVEČIAS

Žymus Lietuvoje žurnalistas, 
kelių knygų autorius, Aloyzas 
Urbonas ketina mėnesį pavie
šėti malonioje Joanos ir Vytauto 
Grybauskų globoje. Žurnalistas 
Aloyzas Urbonas bendradar
biauja „Gimtajame krašte”, 
„Lietuvos ryte” ir kituose 
Lietuvos laikraščiuose. Labai 
įdomiai pasakoja apie Lietuvos 
okupacijos laikmečio valdžios 
pareigūnus, kolegas žurnalis
tus, įžvalgiai aptaria dabartinę 
Lietuvos ekonominę, politinę ir 
visuomeninę padėtį. Svečias, 
drauge su Veronika ir Jurgiu 
Janušaičiais, Joana ir Vytautu 
Grybauskais rugsėjo 29 d. au
tomobiliu keliavo į Atlantą, kur 
visus šiltai sutiko ir globojo 
JanušaiČių dukra Ramunė ir 
žentas adv. Ričardas Badauskai. 
Per penkias viešnagės dienas 
svečias su minėtais draugais ap
žiūrėjo Atlantoje olimpinį kai
melį, sporto stadionus, susipa
žino su Atlanta ir jos gyvenimu. 
Ramunės ir Ričardo Badauskų 
suruoštoje vakarienėje turėjo 
progos susipažinti ir plačiau
apie mūsų veiklą išsikalbėti su 
prof. Pranu Zunde. Pirmą kartą 
Amerikoje viešinčiam žurnalis
tui Aloyzui Urbonui linkime
sėkmės. Jurgis Janušaitis

Po sėkmingo „Dainavos” koncerto Clevelande. U k. — Mečys AukAtuolia, Van
da Aleknienė, A. Liutkus ir Danguolė Ilginytė
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Nekalto Marijos Prasidėjimo 
vienuolijos Putname rėmėjai, 
kartu su seselėmis, jų darbams 
paremti rugsėjo 17 d. Maironio 
Parke suruošė koncertą ir pie
tus.

Svečius šiltu žodžiu pasvei
kino rėmėjų skyriaus pirm. Te
resė Adomavičienė. Programai 
vadovavo Bernadeta Miliaus- 
kaitė-Harris. Buvo malonu 
mūsų tarpe turėti svečią — 
kunigą Juozą Vaišnį,SJ.,iš 
Čikagos, kuris, kaip programos 
vedėja pareiškė, yra vertingo 
žurnalo „Laiškai lietuviams” 
redaktorius. Jis buvo pakviestas 
sukalbėti maldą prieš pietus.

Visiems pasistiprinus rėmėjų 
paruoštais pietumis, programos 
vedėja supažindino publiką su 
soliste Daiva Mongirdaite, kuri 
koncertą pradėjo lietuviškomis 
dainomis, bet vėliau perėjo į 
ištisą dainų pynę, kurioje pynėsi 
ir anglų kalba dainos, keletas jų 
iš „South Pacific” filmo . So
listei akompanavo muzikė Olga 
Keršytė. Po kiekvienos dainos 
publika entuziastingai plojo. 
Teresė Miliauskaitė solistei ir 
akompanuotojai įteikė gėles.

Žodį tarė Lietuvių Labdaros 
draugijos pirmininkas Kazys 
Adomavičius, įvertindamas 
seselių sunkų d 'ą čia ir 
Lietuvoje. Linkt geriausios 
sėkmės, o mes, Maironio Par
kas, padėsime visada. Jis įteikė 
žmonos Teresės ir savo vardu 
seselėms piniginę dovaną.

Koncertan atvyko ir kelios se
selės. Jos atvežė ir prie sienos 
prisegė pastatytų naujų namų 
Kaune projektą ir visą jų 
vaizdą, su kuriuo supažindino 
seselė Oliveta. Ji ir kelios kitos 
seselės spalio mėnesį vyks į 
Lietuvą. Spalio 15 d. Kaune 
naujieji namai bus šventinami, 
nors visiškai neužbaigti; dar 
trūksta nemažai lėšų vidaus 
įrengimui. Ji pareiškė, kad: 
„Tuos namus pastatėte, jūs, 
geradariai. Iš širdies dėkoju 
visiems”. Priminė, kad kasdien 
seselių maldose esame prisime
nami. Kelios seselės yra išvy- 
kusios į Lietuvą padėti pasi
ruošti tai didžiajai šventei — 
naujų namų šventinimui.

Jau kuris laikas čia darbuo
jasi iš Lietuvos atvykusi seselė
Elenutė, kuri savo trumpame 
žodelyje dėkojo Lietuvos seselių 
vardu ir pasakė, kad: „Namai 
Lietuvoje pastatyti jūsų visų, 
gerieji, nuoširdieji geradariai, 
pagalba. Visos seselės Lietuvo
je esame jums už tai labai dė
kingos”.

Renginyje dalyvavo ne vien 
seselių darbų rėmėjai ir jų 
gerbėjai iš mūsų telkinio, buvo 
atvykusių ir iš kitų, ypač Pro- 
vidence (nepaisant, kad lietus 
visą dieną pylė, kaip iš kibiro, bet 
jo ir laukėme, nes visą vasarą 
neturėjome) tai nepavargstan- 
tieji, kurie per daugelį metų at
vyksta į seselių renginius. At
važiavo ir seselių kapelionas 
kun. Valdemaras Cukuras, kar
tu su juo prof. Česlovas Ma- 
saitis bei kiti ir kitos iš Put-

namo. Dalyvavo abiejų Wor- 
cesterio lietuvių parapijų kle
bonai: kun. Vincentas Paru
lis,MIC, ir kun. Alfonsas 
Volungis (šįmet švenčiantis 
auksinį kunigystės jubiliejų) ir 
kiti svečiai.

Padėkos nusipelno moterys 
ruošusios pietus, bei kitus dar
bus atlikusios, tai darbščiosios: 
Rita Valinskienė, Elena Nali- 
vaikienė, Irena Juodaitienė, 
Vanda Ramonienė, Elena Čer
nienė, Darata Zaleskaitė, Rasa 
Šteinienė, Ona Kildišienė, Irena 
Markevičienė, Irena Savickie-
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nė, Elenutė Nalivaikaitė, Iza-, 
bele Parulienė, Aldona Jakniū- 
naitė, Teresė Miliauskaitė, na ir 
Janina Miliauskienė. Finansi
nius reikalus tvarkė Darata 
Virbašienė ir Petras Mikšys.

Gėrimės ir didžiuojamės, kad 
Naujoje Anglijoje turime įsikū
rusias Nekalto Marijos Prasidė
jimo vienuolijos seseles — tas 
darbščiąsias biteles, kurių vie
nuolyno durys plačiai atvertos 
visiems.

Su dideliu pasiaukojimu, mei
le ir kantrybe, jos įsteigė 
Amerikoje lietuvybės ir katali
kybės tvirtovę, kurioje įvairio
mis švenčių, ar kitomis progo
mis, dažnai lankomės ir grįžta
me į namus atsigaivinę dvasi
niai, tautiniai ir pailsėję fiziniai.

Šiais metais ypač džiaugia
mės, kad ir Lietuvoje su čia 
esančių seselių ir geradarių pa
galba jos įstengė Kaune, mūsų 
brangioje Tėvynėje, pastatyti tą 
lietuvybės, katalikybės, jauni
mo auklėjimo ir kt. centrą, labai 
ten reikalingą padėtį sovietų su
žlugdytiems žmonėms greičiau 
pakilti iš dvasinio, moralinio, 
fizinio skurdo ir pradėti kurti 
naują, gražų Tėvynės Lietuvos 
gyvenimą.

Siunčiame nuoširdžiausius 
sveikinimus per Atlantą sese
lėms Lietuvoje ir džiaugiamės 
kartu su jomis, sulaukusiomis 
tos gražios ir didingos, naujų 
namų šventinimo dienos. Telai
mina Dievas ir Marija, kurios 
dukros esate, tegloboja jus visas 
gyvenančias Amerikoje ir Lie
tuvoje.

A.A.
IRENA TAMULEVIČIENĖ

Trumpai tesirgusi, š.m. rug
sėjo 24 d. Šv. Vincento ligoni
nėje amžinu miegu užmigo 71 
metų amžiaus sulaukusi Irena 
Tamulevičienė. Velionė visą 
savo gyvenimą plačiai dalyvavo 
lietuvių ir amerikiečių visuo
meninėje veikloje.

Gimusi Amerikoje, lajai 
mylėjo Lietuvą ir daug dirbo dėl 
jos laisvės atgavimo. Buvo 
baigusi vidurinę mokyklą. Visą 
amžių gyveno ir veikė Worces- 
teryje. Priklausė ir buvo nuošir
džiai prisirišusi prie Aušros 
Vartų lietuvių parapijos, kurią 
rėmė darbu ir aukomis. Prieš 
porą metų lankydamasi Lietu
voje, iš ten atgabeno ir 
bažnyčiai padovanojo didelį gin
tarinį Aušros Vartų Marijos pa
veikslą.

Buvo narė Lietuvių Labdaros 
draugijos. Ypač mylėjo Lietuvos 
Vyčių organizaciją ir iki mirties 
buvo 116 kuopos Worcesteryje

pirmininkė. Ji pasižymėjo ne tik 
Worce8terio Lietuvos Vyčių 
tarpe, bet buvo žinoma visoje 
Naujojoje Anglijoje. Dirbo kar
tu su savo vyru Edvardu.

1983 m. vyrui mirus, skau
džiai pergyveno jo netektį. 
Būdama giliai religinga, ne
palūžo ir viena tęsė idealistinę 
veiklą. Savaitę prieš jos mirtį, 
rugsėjo 17 d., Worcesteryje vyko 
Lietuvos Vyčių Naujosios Angli
jos apygardos suvažiavimas, 
kuriame Irena Tamulevičienė 
nuoširdžiai darbavosi ir su 
džiaugsmu širdyje, kartu su 
bendros idėjos draugais giedojo 
Lietuvos Vyčių himną, nenu
jausdama, kad gieda jį pasku
tinį kartą. Priklausė ir daug 
laiko aukojo amerikiečių or
ganizacijų visuomeninei veiklai. 
Visų buvo mylima ir gerbiama. 
Jos netektis paliks gilią spragą 
Worcesterio lietuvių ir ameri
kiečių visuomenėje.

A.a. Irenos Tamulevičienės 
kūnas buvo pašarvotas Jono 
Kazlausko laidotuvių namuose. 
Rugsėjo 27 d. pervežtas į Aušros 
Vartų parapijos bažnyčią, kurio
je buvo iškilmingai pasitiktas 
per visą centrinį taką išsirikia
vusių Worcesterio Lietuvos 
Vyčių abiejų kuopų narių ir 
atvykusių net iš kitų vietovių 
idėjos sesių ir brolių.

Šv. Mišias koncelebravo ir pa
mokslą pasakė kleb. kun. Alfon
sas Volungis. Kartu celebravo 
buvęs Brockton lietuvių Šv. 
Kazimiero parapijos kleb. kun. 
Petras Šakalys. Giedojo Šv. Ka
zimiero parapijos choro dalis, 
vadovaujama vargonininkės 
Onos Valinskienės. Po Mišių 
jausmingai skambėjo Lietuvos 
Vyčių himno žodžiai: „Gyvenam 
tautai ir Bažnyčiai, mums viską 
davė Lietuva”...

Chorui giedant „Arčiau prie 
Dievo”, a.a. Irenos Tamulevičie
nės kūnas paskutinį kartą buvo 
išlydėtas iš jos mylimos parapi
jos bažnyčios.

Ilga automobilių vilkstinė 
palydėjo velionę į amžino poilsio 
vietą Šv. Jono kapinėse. Prie 
kapo duobės paskutinį religinį 
patarnavimą atliko šv. Mišias 
koncelebravusieji kunigai. 
Palaidota Tamulevičių šeimos 
kape greta savo vyro Edvardo. 
Pučiant švelniam rudenio vėje
liui, gražiai skambėjo „Marija, 
Marija”... Tamulevičių šeima 
pakvietė visus laidotuvių daly
vius gedulo pietums į Maironio 
Parką.

Nuliūdime pasiliko keturios 
pusseserės su šeimomis, kiti 
giminės Amerikoje ir Lietuvoje.

Ilsėkis, miela Irena, Viešpa
ties ramybėje, o ošiančių medžių 
lapų šlamesy visada, dabar 
abiems kartu, teaidi: „Gyvenom 
tautai ir Bažnyčiai... Viską 
mums davė Lietuva”... Lietuvos 
Vyčių himno žodžiai, kufiuos 
kartu su savo vyru Edvardu ir 
bendrais idėjos draugais daugelį 
metų giedojote.

J K 8 CON8TRUCTION
„Shingle” stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, alu- 
miniaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 
tel. 708-969-2658.

• Skuodas. Liepos 21 d. 
Telšių vyskupas Antanas Vai
čius pašventino šiame mieste 
pradėjusius veikti parapijos 
globos namus.

FLAT RATE CALLS 
Any Day • Arty Time

Latvia, Lithuania, Estonia
Russia, Ukraine = $.85/min 

for Information call
1-800-453-0957 ext112 

CYBERLINK

MOVING—KRAUSTYMAS
Profesionalus patarnavimas 

prieinamomis kainomis,
jums patogiu laiku. Draudimas 

garatuotas. Kreiptis:

Gediminas: tel. 312-925-4331

dainų Šventės
VAIZDAJUOSTĖ

Prisiminkite 
praeitos vasaros 

Dainų šventę 
Alvido Buklio 

nufilmuotoje ir 
Vidos Kuprytės 
suredaguotoje 

aukštos kokybės 
VHS juostoje.

Kaina tik $25
' Čekius siųsti:

Lithuanian R. Catholic 
Federation of America

4545 W 63 Street 
Chicago IL 60629

RIMAS L. STANKUS

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

KMIECIK REALTORS
7922 S. Pulaskį Rd.

4365 S. Archet Avė.

DANUTĖ MAYER ' 
284-3900 ,4

Jei norite parduoti ar pirkti narrjus, 
kreipkitės j Danutę Mayer. Ji priofe- 
sionąliai, sąžiningai ir asmeniškai 
oatarnaus. Įkaiftaviraas veltui.^ ' • t

LIETUVOJE PARDUODAMI 
ŽEMĖS SKLYPAI:

1. KLAIPĖDOJE Labrenciškių kvartale prie 
greitkelio į PALANGĄ. Yra 40 arų (1 ha — 100 
arų), kuriuose leidžiama statyti prekybos 
centrą.

2. Šalia ŠEŠTOKŲ (dabar — LAZDIJŲ raj., 
o bus MARIJAMPOLĖS APSKRITIS) yra 43 
hektarai dirbamos žemės, kuri tinkama inves
tavimui, žemdirbystei. Yra greta (1 km) 
europinės vėžės geležinkelis, vandens tven
kinys (patvenktas Kiauiyčios upelis). 
Kreiptis (Kurtą Vėlių, tai. 708-627-4556

FOR SALE

Pigiai parduodamas automo
bilis „Oldsmobile” 6cilinderių, 4 
durų, 39,000 mylių. Teirautis:

312-776-3329

IEŠKO DARBO

Lietuvė moteris Ieško darbo
prie senelių ar ligonių ir galėtų gy
venti kartu. Tel. 1-312-383-8423

LITHUANIAN DIASPORA 
KONIGSBERG TO CHICAGO. 

anglų kalba. Autorius Antanas J. Van Reenan

Knygoje nagrinėjama lietuvių tautiškumo kilmės ištakos, 
analizuojama ta ligi šiol negvildenta vertybių konfigūracija. 
Studijų dinamiškumo eigoje, skverbiamasi į diasporos men
talitetą, išryškinama Rytų Europos mintijimo variacijos, 
aiškinama. Kaip apsiginklavus sava ideologija, galima tai
kingai sugretinti savojo tautiškumo pagrindus su Amerikos 
tautiškumo principais.

Knyga pradedama 19-to amžiaus lietuvių tautiškumo 
supratimu-pajautimu. Dėmesio centre — lietuviai ateiviai. 
Apsiribojama Čikaga. Pirmoji banga (lietuviai ateiviai) 
(1867-914) — lietuviai, daugumoje ekonominiai emigrantai, 
savo noru palikę gimtąjį kraštą, daugumoje valstiečiai, menku 
išsilavinimu. Antroji banga (1948-1952) — be didesnių iš
imčių, profesionalai, išsimokslinę, atvykę ne savo noru ir įgiję 
D.P. (displaced persons) — vardą. Analizuojamas kultūrinis 
susidūrimas tarp abiejų minėtų bangų. Vaizduojama kaip An
troji banga perėmė Pirmosios bangos sukurtas institucijas 
ir kaip sukūrė naujas.

Knygą sudaro 330 psl., didelio formato. Išleido Universi- 
ty Press of America, Ine., Lanham, New York and London. 
Kaina su persiuntimu 27 dol. Illinois gyv dar prideda 2 dol. 
valstijos mokesčio. Užsakymus siųsti:

Draugas
4545 W. 83rd St.,
Chicago, IL 60829

Or a college education. Or a comfortable retirement. Il s 
the secure feeling you get knovving thal you're providing for 
your family and your future. It's a U.S. Savings Bond, and ii 
pays competitive interest rates vvith a gnaranteed minimum 
rate of return when held five years or inore. For more 
Information, pick up a free Buyer's Guide at your local bank 
and ask about the Payroll Savings Plan where yon work

U.S. Savings Bonds

♦
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Programa:

Nijolė Martinaitytė, aktorė 

Petras Aglinskas, gitara 

Audronė GaižiOnienė, sopranas 

Ričardas Šokas, akompanuotojas

JAV LB KULTŪROS TARYBOS
PREMIJŲ ŠVENTĖ
Lapkričio mėn. 5 d.z sekmadienį, 3 vai.p.p. 

Jaunimo Centre, Chicago, IL
Mecenatas Lietuvių Fondas

Bilietai numeruoti

$10 ir $8,
gaunami „Seklyčioje" 

ir prie jėjimo

t

t
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LAIŠKAI
PAREMKIME „MARGUTĮ”

Antanina Repšienė savo laiš
ke „Draugo” laiškų skyriuje la
bai teisingai pastebėjo: jei 
norime išlaikyti „Margučio” ra
dijo laidą, turime suaukoti 
daugiau pinigų. Gaila, kad 
daugelis radijo klausytojų visai 
nereaguoja, neaukoja galbūt iš 
apsileidimo, o gal iš perdėto 
taupumo. Jeigu visi „Margučio” 
klausytojai aukotų pagal savo 
piniginės pajėgumą, tai ne tik 
„Margučiui”, bet ir visiems fon
dams netrūktų pinigų.

Šiuo metu „Margučio” progra
ma tęsiasi tik 25 minutes, o 
būtinai reikėtų vienos valandos. 
Ji atsiras tada, kai suaukosime 
reikiamą sumą. Todėl siūlau 
visiems čikagiečiams, be abejo, 
ir priemiestiečiams, kurie jau 
yra aukoję šiam tikslui, savo 
auką padvigubinti (aš pats tai 
jau padariau), o tie, kurie dar vi
sai neaukojo, tuojau (ne rytoj!) 
atsiliepti su savo auka. Ir lietu
viai pensininkai per daug nede
juokime, nes daugumas gyvena 
ne vien iš pensijos. Neužmirš
kime, kad savo santaupų į kars
tą nesusidėsime, o daugelio — 
įskaitant ir mane — viena „ko
ja jau beveik karste”. Kol dar 
esame gyvi ir pajėgiame, panau
dokime savo dalį santaupų ge
riems projektams ir artimo 
meilės darbams. Tą turtą tikrai 
galime nusinešti į Anapus.

Juozas Vaineikis 
Oak Lawn, IL

NETIKIU, KAD SAKĖ 
NETIESĄ

Nuoširdžiai dėkoju N. Nakui 
už jo laišką apie Komunizmo 
aukų paminklo projektą, JAV 
kongreso rezoliuciją #103 — 
1995.

Plačiai žinoma, ypač lobistų 
tarpe, kad JAV kongreso rezo
liucijos staiga neatpuola iš dan
gaus. Paprastai jos ilgai planuo
jamos ir diskutuojamos prieš 
patį balsavimą ir skelbimą.

Faktas, kad prof. dr. Lev Do- 
briansky, kuris yra #103 — 1995 
„rezoliucijos motoras” man 
asmeniškai sakė telefonu, kad 
jo geras pažįstamas a.a. S. Lozo
raitis iš anksto buvo gerai pa
informuotas apie tą temą ir 
susipažinęs su ja, ir taip pat su 
LB JAV įstaigom Vašingtone.

Nenorėčiau tikėti, kad prof. 
Dobriansky man teisybės nepa

sakė, nes jis yra žymus katali
kų Georgetovvn universiteto 
profesorius, buvęs JAV ambasa
dorius ir žinomas sąžiningas 
Amerikos ukrainiečių kilmės 
antikomunistas.
Tomas A. Michalskis, Ph.D.

SUSIDOMĖJIMAS
„MOTERS SAVAITGALIU”

Spalio 11 d. „Draugo” veda
majame, pavadintame „Kodėl 
ne Lemonte?” rašoma apie bū
simą simpoziumą moterims 
svarbiomis temomis. Iš straips
nio atrodo, kad tai turėtų būti 
įdomu visoms lietuvėms mo
terims. Tikrai jau pats laikas 
mums atsibusti iš letarginio 
miego ir pradėti dairytis. 
Sveikintina! Taip pat „Drauge” 
apie šį renginį rašo ir Bronė 
Nainienė. Tenka apgailestauti, 
kad jokių informacijų neradau: 
ar kviečiamos visos moterys, 
kas skaitys paskaitą, kokia dar
botvarkė, kada pradžia ir pa
baiga? Aš ir daugiau klevelan- 
diečių esame labai susidomėję. 
Jeigu gausime laiku informa
ciją, norėtume dalyvauti.

Dana Čipkienė 
Willowick, OH

Kulbių šeima džiaugiasi įsigijusi bilietus į sekmadienį Jaunimo centre vyksiančią Jaunųjų talentų 
popietę. Iš k.: priekyje — Kovas ir Tadas Kulbiai. Prie bilietų — Rima Balčiūnienė, greta — Vidu
tis ir Rūta Sidrytė Kulbienė. Nuotr. Indrės Tijūnėlienės

Europos Taikos konferenciją, 
vykdant 1945 metų Potsdamo 
Berlyno konferencijos nutari 
mus. Europos Taikos konferen
cijoje turėtų būti sprendžiamas 
Karaliaučiaus krašto klausi 
mas, turėtų iš Karaliaučiaus 
krašto išvesti visą Rusijos 
kariuomenę ir pavesti Kata 
liaučiaus kraštą Jungtinių Tau
tų globai, atsižvelgiant į istori
nes ir etnografines Lietuvos 
sienas.

Tas ir vykdoma. Pagal ALTo 
valdybos pavedimą, šią komisiją 
sudarė dr. Jonas Valaitis iš tam 
tikslui parinktų specialistų. Ka
raliaučiaus krašto klausimas 
suvažiavime, atrodo, bus pats 
ryškiausias. Kiti nutarimai ati
tinkamai vykdomi: dėl sovietų

genocido Lietuvoje literatūros 
anglų kalba, dėl Lietuvos Lais
vės kovų archyvo leidinių, dėl 
Sibiro ir kitų tremtinių, dėl 
sovietų vykdyto genocido aukų 
muziejaus ir paminklo.

Reikia suprasti, kad Ameri
kos lietuvių kongresų, kurie 
šaukiami kas penkeri metai, ir 
metinių ALTo suvažiavimų nu
tarimai bei rezoliucijos 
įpareigoja vykdyti ne tik ALTo 
centro valdybą, bet ir ALTo 
skyrius ir pavienius narius.

Suvažiavimo sėkmė priklau
sys nuo ALTo atstovų tinkamo 
suvažiavimui pasiruošimo.

ALTas

• Be „Draugo” laiškų, būtų 
nesmagu.

Nepaisant, kiek reikalų ir įsi
pareigojimų manęs laukia 
paskutinį spalio savaitgalį, 
viskas tegul ir palaukia, o aš 
važiuosiu į Lemontą ir būtinai 
dalyvausiu „Moters savaitga
lio” renginyje. Tikiuosi, kad, 
jam artėjant, „Drauge” bus dau
giau informacijų. Nepamirš
kime, kad mes gyvename ne 
Čikagoje, tai ir informacijos il
giau nepasiekia.

Veronika Kavaliauskienė 
Milvvaukee, WI

Pastaba: Kaip šios dvi 
skaitytojos pageidauja, smulkios 
informacijos apie „Moters sa
vaitgalį”, kuris vyks spalio 
28-29 d. Pasaulio lietuvių cent
re Lemonte, skelbsime kasdien. 
Kviečiame ja pasinaudoti. 

NEPRASILENKTI SU TIESA

Skaičiau Joe Kulio laišką 
„Paramos vertas projektas” 
„Draugo” laiškų skyriuje, kur 
jis mane kaltina nusistatymu 
prieš lietuviškos TV laidos įkū
rimą. Jeigu jis gerai būtų įsi
skaitęs į mano rašinį „Reikia ir 
kitaip mąstančių”, tenai tikrai 
nebūtų radęs parodyto 
priešingumo, bet tik iškeltą 
piniginį klausimą. Dėl lėšų sto
kos užsidarė kai kurios radijo 
laidos ir anksty vesnioji

lietuviška TV laida.
Jis taip pat minėjo, kad aš esu 

nusistatęs prieš naujai atvy
kusių lietuvių siekius. Niekada 
to nerašiau. Joe Kuliui patar
čiau gerai įsiskaityti į pateiktas 
mintis ir tik tada reikšti kritiką 
tuo ar kitu klausimu. Kaip ir 
anksčiau minėjau, viską 
nulemia piniginė padėtis. Jeigu 
pinigų yra — galim kurti bei 
steigti, ką tik norim, bet kur 
gauti pinigų, tai tik naujų idėjų 
kūrėjų reikalas ir jų mokėjimas 
prieiti prie esamų šaltinių.

Antanas Paužuolis 
Chicago, IL

PAVOJUS LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBEI
„Draugo” vyr. redaktorė D. 

Bindokienė, š.m. spalio 6 dienos 
straipsnyje, pavadintame 
„Maskva vėl garsiau riaumoja”, 
įdomiai aprašo galimą Baltijos 
valstybių okupaciją. Gaunamos 
žinios iš Lietuvos, patvirtina tą 
jos teigimą, kad į Rusijos gra
sinimus reikia žvelgti rimtai ir 
su rūpesčiu.

Šiuo klausimu „Drauge” rug
sėjo 26 d. buvo išspausdintas

mano straipsnis, pavadintas 
„Ar Rusijos kariuomenė sugrįš 
į Baltijos valstybes”.

Šio straipsnio mintys patvir
tina mano prielaidą, kad Jelci
nas, kurstomas Žirinovskio, 
jokiu būdu neleis Lietuvai tap
ti NATO nare. Bet kokį NATO 
mėginimą Rusijai sutrukdyti 
okupuoti Baltijos kraštus, ji 
palaikys pasaulinės branduo
linės katastrofos preliudija.

Realus yra D. Bindokienės 
pasakymas, kad Rusijos vadai 
nori parodyti savo tautai, kad 
Rusija tebėra galinga, pa
vojinga, galinti diktuoti „supu
vusiems Vakarams”, kurių 
kinkos tirta nuo aštresnio jos 
žodžio.

Mes iš praeities jau žinome, 
kad Lietuvos nepriklausomybės 
grąžinimo aktą 1991 metais 
pasirašė Gorbačiovas ir tik po to 
Amerika paskutinė tai 
pripažino.

Šiuo atveju ir dabar galima 
teigti, kad Clintonas nieko rea
laus nedarys apsaugoti Baltijos 
kraštų nepriklausomybę.

Vytautas Šeštokas 
Los Angeles, CA

RUOŠIANTIS ALTO 
SUVAŽIAVIMUI

Amerikos Lietuvių Tarybos 
suvažiavime Čikagoje, lapkričio 
4 d. bus svarstomi ALTo veiklos 
reikalai, be abejo, bus prisiminti 
pereitais metais įvykusio Ame
rikos Lietuvių Kongreso ir 
54-ojo suvažiavimo gausūs nu
tarimai, bei jų vykdymas. Kiek
vienas atstovas, vykstantis į 
suvažiavimą, turėtų pagalvoti 
ne tik apie prieš metus padary
tus nutarimus, bet ir naujus 
naudingus ALTo veiklai pasiū
lymus, o svarbiausia,nepamirš
tant ir jų įvykdymo.

NATO klausimu buvo pasisa
kyta, kad neužtenka „NATO 
partnerystės taikai išlaikyti”, 
bet reikia siekti Baltijos valsty
bių NATO narystės, kas užti
krintų pastovumą ir saugumą. 
ALTas kartu su JBANC visą 
laiką šį įsipareigojimą vykdo.

Karaliaučiaus krašto reikalu 
pavesta ALTo centro valdybai 
sudaryti komisiją memoran
dumui paruošti ir įteikti JAV 
prezidentui, prašant sušaukti

A.tA.
VIRGINIJA JURJONIENĖ 

Žirgaitytė
Gyveno Chicagoje, Marųuette Parko apylinkėje.
Mirė 1995 m. spalio 19 d.. 3:48 vai. ryto, sulaukusi 56 

metų.
Gimė Chicagoje.
Nuliūdę liko: vyras Pranas, sūnus Antanas, dukterys — 

Rūta ir Barbara; brolis Robert Žirgaitis su žmona Helen, sesuo 
Gloria Pappas su vyru Peter; daug sūnėnų ir dukterėčių.

Priklausė International Catholic Deaf Association.
Velionė pašarvota penktadienį, spalio 20 d. nuo 2 iki 8 v.v. 

Petkus Marųuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St.
Laidotuvės įvyks šeštadienį, spalio 21 d Iš laidojimo namų 

9 vai. ryto bus atlydėa į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto gedulingos šv. 
Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę vyras, sūnus, dukterys, brolis, sesuo ir kiti 
giminės.

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

m^utco bv rote

DON'T SPEND IT Ali SAVE SOME AT

MUTUAL SAVINGS
AND IOAN ASSOCIATION 

Charteied and Superyned by ibe United States Government 
2212 W CERMAK ROAD • CHICAGO, IIIINOIS 60608 PHONE (312) 847-7747

A.tA.
ZIGMUI MIKUŽIUI, Sr.

Amžinybėn iškeliavus, reiškiame gilią užuojautą 
žmonai KOSTEI, velionio sūnums — ZIGMUI, Jr„ 
PETRUI, JUOZUI ir ANTANUI su šeimomis, gimi
nėms bei visiems artimiesiems.

Pranas Balčiūnas 
Robertas. Rase m ar i e ir 
Regina su šeimomis

Lietuvių Žurnalistų sąjungos pirm. Karolis Milkovaitis įteikia padėkos adresą 
buvusiai sąjungos pirmininkei Rūtai Klevai Vidiiūnienei, kuri išvyksta į 
Lietuvą gyventi. Nuotr. Algirdo Gustaičio I

Uvi midland Padarai
Savings and Loan Association

75 metus aptarnauja lietuvius
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios

MAROUETTĘ PARK
2567 WEST 69th STREET

(1-312) 925-7400
BRIDGEVIEVV

8929 S HARLEM AVĖ. 
(708) 598-9400

sa«c<

BRIGHTON PARK
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470

t=J
IOUM HŪU5K
IJENOER

Nuoširdžiai užjaučiame musų valdybos narę DAN
GUOLĖ MASIONYTĖ NAVICKIENE ir jos šeimą, 
taip pat JAV Lietuvių Bendruomenės Tarybos narius 
TERESĖ ir ALGIMANTĄ GEČIUS ir jų šeimą pra

radus tėvą, uošvį ir seneli

A.tA.
ANTANĄ MASIONJ

Jo kilnaus gyvenimo prisiminimas tebūna jūsų pasi- 
džiavimas ir jūsų gyvenimo kelrodis.

JAV Lietiniu Bendruomenės 
Vakarų Apygardos Valdyba

I. I E T l! VOS AIDAI

1
veda KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

Penktadieniais 7:00 v.v. — 8:00 v.v. 
1450 AM banga

Adresas: 2624 VV. 64 St.
Chicago, II 60629

Tel. 219-696-2228/Tel. - I ax 219-696-7760
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DRAUGAS, penktadienis, 1995 m. spalio mėn. 20 d.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
Vytautas Datnbrava, atvyks

tantis iš Venezuelos, skaito 
paskaitą apie Katalikų akciją 
Ateities savaitgalyje, kuris 
šįmet įvyksta lapkričio 3-5 d. 
Jaunimo centre , Čikagoje ir 
Ateitininkų namuose, Lemonte. 
Vytauto Dainbravos paskaita 
bus sekmadienį, lapkričio 5 d., 
1:30 v p.p., Ateitininkų namuo
se.

„Draugo” prenumerata tik 
55 doleriai metams — t.y. pir
majam šimtui naujų skaitytojų! 
Paskubėkite, nes šis nupigi- 
nirnas yra labai efektingąs ir 
šimtas skaitytojų netrukus atsi
ras. Nupiginimas įmanomas 
JAV LB Kultūros tarybos ir 
„Draugo” administracijos dėka. 
Jis galioja tik Jungtinėse 
Amerikos Valstijose.

Pakeičiama dail. Prano 
Domšaičio parodos atidarymo 
data iš lapkričio 10 į lapkričio 
17 d. Parodą ruošia Lietuvių 
fondo sudaryta meno komisija, 
kurios pirm. yra dr. Gediminas 
Batukas. Svarbu įsidėmėti, kad 
šį kartą parodoje bus eksponuo
jami, dar iki šiol lietuvių pub
likai nematyti, dailininko dar
bai — akvarelės ir pastelės.

Sekmadienį, spalio 22 d., 3 
vai. p.p., Jaunimo centre Čika
goje bus antroji „Jaunųjų ta
lentų popietė” paremti dienraštį 
„Draugą”. Korp! Giedra malo
niai kviečia visuomenę pasi
džiaugti mūsų jaunimo ga
bumais ir noru išlaikyti lietu
višką spaudą.
I

Lietuvos Partizanų globos 
komitetas, kuriam pirminin
kauja Leonas Maskaliūnas, 
šiomis dienomis išsiuntinėjo 
lietuvių visuomenei laiškus, 
prašydamas paremti dar gyvus 
likusius partizanus, kurių 
turime apie 300. Laiške 
minima, kad jų kiekvienam 
numatoma skirti 200 dol. 
parama. Tačiau globos komi
tetas nori ypač pabrėžti, kad pri
imama kiekviena auka, mažes
nė ar didesnė. Visos jos bus 
panaudotos mūsų tautos did
vyrių šelpimui.

Esame nuoširdžiai dėkingi
saĮvo skaitytojams, kad jie, pa
stebėję dienraštyje netikslumą, 
siaubą atitaisyti. Vedamajame 
(spalio 18d., „Lietuva vėl dėme
sio centre) tokia stambi klaida 
taip pat pasitaikė, metalą, 
siųstą iš Rusijos į Šveicariją ir 
kontrabandinę siuntą sugavus 
Vilniuje, pavadinome bariu 
(pagal Lietuvių enciklopediją), 
pasirodo, kad tai barilijus. Ačiū 
už pastabą.

Cafe Brauer puošni salė yra 
Čikagos miesto centre, apsupta 
gražiu Lincoln Park, naudojama 
ypatingoms progoms bei rengi
niams, 2021 Stockton Drive. 
Lapkričio 4 d. ten įvyks Lithu- 
anian Mercy Lift puota „Sveika
tos dovana”, kurios tikslas yra 
palengvinti kovą su džiova Lie
tuvoje. Visi kviečiami atsilan
kyti ir prisidėti prie šio kilnaus 
tikslo. Rezervacijos pas M. Ne- 
mickienę vakarais tel. 708- 
442-8297.

Dail Zita Sodeikienė, kurios darbų paroda Šiuo metu vyksta Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejuje. Parodą suruošė Akademinio Skautų sąjūdžio filisterių 
skyriaus Čikagoje specialus komitetas.

Nuotr. Jono Tamulaičio
x THANSPAK praneša: 

„Lietuvių kalba kanceliarijoje 
buvo pradėta tik XVII amžiuje”. 
Siuntiniai ir komercinės siun
tos į Lietuvą. Maisto siuntiniai. 
TRANSPAK, 2638 W. 69 St., 
Chicago, IL, tel. 312^36-7772.

(sk)

x Dėmesio! Čikagos Šaulių 
rinktinė rengia gegužinę, kuri 
įv> ks š.m. spalio 22 d., sekma
dieni Šaulių namuose. Pradžia 
12 vai. Geras maistas, gera 
muzika, turtinga loterija. 
Maloniai kviečiame visus ap
silankyti Šaulių rinktinė.

(sk)

ARAS ROOFING
Arvydas Kiela 

Dengiame ir taisome 
visų rūšių stogus 
Tel. 708-257-0746 

Skambinti po 6 v.v.

Šv. Kazimiero lietuvių ka
pinių sklypų savininkų dr-jos 
visuotinis metinis susirinki
mas šį sekmadienį, spalio 22 d., 
vyks Gage Park Fieldhouse pa
talpose, 55 St. ir Western Avė. 
kampas. Pradžia 2 vai. p.p. Bus 
pranešimai ir svarstomi svarbūs 
kapinių reikalai. Kapų sklypų 
savininkai ir visuomenė kvie
čiami dalyvauti.

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

(sk)

JI TIKRAI GYVA! Korp! 
Giedros narę Juliją Lungienę 
Inilrė Tijūnėlienė nuoširdžiai 
atsiprašo už įtraukimą į mitu- 
siųjų, o ne vyresniųjų korporan- 
čių išvardinimą savo straips
nelyje „Nenumirk, nepasakęs, 
kur išeini” („Draugas”, š.m. 
lOl 18). Julija Lungienė žada at
vykti į Korp! Giedros ruošiamą 
„Jlaunųjų talentų popietę” šį 
se cmadienį, 3 vai. p.p., Jaunimo 
centre. Linkime J. Lungienei 
svfeikatos, Dievo palaimos ir 
atpiprašome už klaidą.

I
 Draugo fondo garbės narės

.a. Jadvygos Dočkienės

prisiminimui jos šermenyse 
^Draugo fondui aukojo: po $50.- 
Elena ir Stasys Baras, Vanda ir 
dr. Gediminas Balukas, dr. 
Birutė Kasakaitienė, Aldona ir 
Vincas Šmulkščiai, Giedrė ir 
Povilas Žumbakiai. Po $40.- D. 
ir J. Kapačinskas. Po $30.- 
Valerija ir Antanas Valavičiai. 
Po $20.- Birutė Jasaitienė, 
Aldona Ješmantas, Jurgi3 Gri- 
galauskas, R. M. Kasniūnas, 
Pranė ir Juozas Masilioniai, 
Juozas Mikulis, Kristina ir dr. 
Ed. Razma, Ona ir Stasys Rui- 
bys. Po $25.- dr. F. V. Kaunas, 
Irena ir Jonas Pankus. $15.- 
Jadvyga ir dr. Adolfas Damušis. 
Po $10.- Bronė ir Viktoras Mo- 
tušis, Eugenija ir Juozas Paže- 
rūnas. Draugo fondas visiems 
nuoširdžiai dėkoja.

Aktorė Nijolė Martinaitytė
Nelson įscenizavo poetės Judi
tos Vaičiūnaitės eilėraščių 
ciklą, susidedanti iš septynių is
torinių charakterių — karaliaus 
Žygimanto Augusto, Donnos 
Sforzos bei kitų — monologų, 
išryškinančių jų aistras, intri
gas, jausmus. Šis poezijos ir 
muzikos montažas, palydimas 
skaidrių, sudomins publiką 
JAV LB Kultūros tarybos 
premijų šventėje, sekmadienį, 
lapkričio 5 d., 3 vai. p.p., Jau
nimo centre.

Pranas Povilaitis, Ever- 
green Park, IL, Tautos fondo 
valdybos narys, veiklus atei
tininkas, „Drauge” nusipirko 
brangių leidinių. Lietuviškos 
knygos mylėtojas yra laukiamas 
ir mielas svečias mūsų knygy
nui, nes tai yra jo gyvybę palai
kanti širdis. Nuoširdus ačiū už 
apsilankymą.

x Sofija Vebrienė, Oak 
Lawn, paaukojo $100 Lietuvos 
našlaičiams. Našlaičių vardu 
dėkojame! „Lietuvos Našlaičių 
Globos” komitetas.

(sk)
x Matt ir Philomene Vilu- 

čiai globoja našlaitį Lietuvoje. 
Pratęsdami globos mokestį ki
tiems metams atsiuntė $150. 
Dėkojame! „Lietuvos Naš
laičių Globos komitetas, 2711 
W. 71 St., Chicago, II 60629.

(sk)

„Ką vyrai galvoja apie mo
terį”? Tokiu pavadinimu simpo
ziumas pradės „Moters savait
galį”, kuris bus Pasaulio 
lietuvių centre, Lemonte, spalio 
28-29 d. Simpoziumo pradžia 
9:30 vai. ryte. Jame dalyvauja 
kun. Juozas Vaišnys, SJ

LIETUVOS DUKTERŲ 
POKYLIS

Reikšminga lietuvių moterų 
organizacija, jau daugelį metų 
dirbanti šalpos darbą — tai 
Lietuvos dukterų draugija, tu
rinti savo skyrius visuose dides
niuose lietuvių telkiniuose, ap
jungianti daug geraširdžių, pa
siryžusių aukotis, lietuvių 
moterų. Ši draugija Čikagoje 
spalio 14 d. Jaunimo centro 
didžiojoje salėje surengė savo 
metinį pokylį, sutraukusį dau
giau negu 200 dalyvių.

Septintą valandą vak. Joana 
Krutulienė draugijos vardu 
sveikino visus gausiai susirin
kusius į pokylį. Pristatė ir 
raudonos rožės prisegi mu pager
bė dr-jos pirmininkę M. Norei- 
kienę.

Pirm. M. Noreikienė savo 
žodyje pasidžiaugė, kad šian
dien čia dalyvauja net trys 
kunigai: tėvas Juozas Vaišnys, 
kun. Kazimieras Raudeliūnas ir 
svečias iš Lietuvos, Viduklės 
klebonas Viktoras Aukštikal
nis. Ji trumpai apžvelgė draugi
jos atliktus ir dabar atliekamus 
šalpos darbus, nes į vargą pate
kusių lietuvių skaičius nemažė
ja. Tenka šelpti, ypač pinigine 
pašalpa, JAV-se gyvenančius ir 
Lietuvoje į skurdą patekusius 
mūsų tautiečius. Tai seneliai, 
beglobiai vaikai ir našlaičiai. 
Draugija, kiek įmanydama, 
stengiasi visiem? padėti. Toliau 
ji reiškė padėką valdybos na
rėms už nuoširdų darbą, dėkojo 
šio pokylio rengimo talkinin
kėms. Ypač dėkojo nenuilstan
čiai šeimininkei O. Norvilienei 
ir jos padėjėjoms Vėlavičienei ir 
Lietuvninkienei. Dėkojo Micei- 
kai už paaukotus gėrimus, Al
donai Ankienei už įvairius 
pyragus ir laimėjimų paruošimą 
S. Plenienei už dešimties stalų 
suorganizavimą ir kitoms, nuo
širdžiai dirbusioms šio pokylio 
pasisekimui. Pakvietė tėvą Juo
zą Vaišnį sukalbėti maldą,ku
rioje jis džiaugėsi šios draugijos 
nuveiktais darbais ir prašė Die
vą laiminti jos nares ir visus šio 
vakaro dalyvius.

Pasivaišinus gausia vakarie
ne, Joana Krutulienė supažin
dino su meninės programos at
likėjais: soliste Nijole Penikaite 
ir muz. Ričardu Šoku.

Daug vyrų, sulaukę daugiau 
kaip 40 metų amžiaus, pradeda 
skųstis prostatos problemomis. 
Šv. Kryžiaus ligoninė ruošia 
sveikatingumo sesiją trečiadie
nį, spalio 25 d., 5:30 vai. vak., 
Hampton Inn, 6540 S. Cicero, 
skirtą specialiai toms prostatos 
problemoms aptarti. Vyrams 
bus aiškinama apie prostatos 
problemų priežastis, pirmuosius 
negalavimo ženklus, dažniau
siai pasitaikančių prostatos bė
dų gydymą, o dalyvaujantieji 
vėliau galės kreiptis į dr. Phil- 
lip Ahn, kuris vadovaus sesijai, 
ir susitarti dėl prostatos 
patikrinimo. Automobilių pa
statymas nemokamas, bus ir 
užkandžių. Vietą galima rezer
vuoti, paskambinant (312) 
471-8600.

Alė Kėželienė, JAV LB 
Kultūros tarybos pirmininkė, 
pakvietė Laimą Žliobienę vice-

„Saulutės” Lietuvos vaikų globos būrelio siuntinius vargdieniams Lietuvoje ruoSusios — Beat
ričė Čepelienė, Aleksandra Gražytė, Rūta Šniulkštienė, Genė Mikienė, Viktorija Šaulienė ir Živilė
Kasiliauskaitė.

Solistė savo galingu balsu dai 
navo lietuviškas dainas ir operų 
arijas. Jos puikiai išgyventas 
dainavimas suteikė daug džiau 
gsmo publikai, kuri ilgais plo 
jimais reiškė savo pasiten
kinimą.

Dar tenka priminti, kad tai 
ti žodį buvo pakviestas Viduklės 
klebonas kun. Viktoras Aukšti 
kalnis, kuris ypač rūpinasi ir 
globoja našlaičius. Jis sveikinu 
vakaro dalyvius ir reiškė padė 
ką už teikiamą paramą. Jis ypač 
iškėlė Lietuvos Dukterų draugi 
jos labdaros veiklą, skirtą Lie
tuvos vargingiesiems.

Po to scenoje pasirodė Ąžuolo 
Stelmoko orkestras, kuris visą 
vakarą puikia muzika visus iš
judino šokiams. Po gero pusva 
landžio vyko laimėjimų trauki 
mas, o po to ir vėl šokiai, nusi 
tęsę iki po vidurnakčio.

Buvo labai malonu matyti 
tiek daug lietuviškų veidų, pa 
gyventi smagia nuotaika ir tar
pusavy jaukiai pabendrauti. Te
gyvuoja Lietuvos Dukterų 
draugija ir dar ilgai vykdo 
kilnius šalpos darbus!

Apol. P. Bagdonas

PIRMAS A.A. PREZ. 

ANTANO SMETONOS 

GEDULINGAS MINĖJIMAS

Kai 1944 m. sausio 9 d. Cle- 
velande žuvo prezidentas An
tanas Smetona, tuoj apie tai per 
radiją sužinojus, buvo padarytas 
jo gedulingas minėjimas Vilki
jos gimnazijoje.

Apie šį gal pirmąjį a.a. prez. 
Antano Smetonos minėjimą 
rašo tos gimnazijos tada buvęs 
mokytojas Bronius Šukys dabar 
leidžiamoje knygoje: „Lietuvos 
mokykla Antrojo pasaulinio 
karo ir pirmaisiais pokario 
metais”.

B. Šukys rašo: „Kaip šiandien 
prisimenu: mokyklos salėje 
buvo pastatytas prezidento por 
tretas, perrištas juodu kaspinu. 
Scenoje — Vytis ir valstybinė 
vėliava su gedulo juosta”. Ir 
toliau jis rašo: „Mokiniai padek 
lamavo patriotinių eilėraščių,
padainavo graudžių tautinių' 
dainų. Tokie renginiai, žadinę 
tautinę savimonę, nepaliko be

pėdsakų. Jie pasirodė antrosios 
sovietinės okupacijos metais”.

Tam minėjimui vadovavo ir 
jame kalbėjo tos gimnazijos 
direktorius Teodoras Blinstru- 
bas, dabar gyvenąs Čikagoje. Po 
jo kalbėjo minėtas mokytojas 
Bronius Šukys, dabar gyvenąs 
Lapės miestelyje, Kauno rajone. 
Neseniai jis buvo pagerbtas 
! .apių pradinėje mokykloje, kaip 
išdirbęs mokytoju 50 metų.

K.

ČIKAGOS MAŽLIETUVIŲ 
IŠKYLA

Būrelis Mažosios Lietuvos 
draugijos narių ir jų draugų 
buvo išvykęs vieną sekmadienį 
į Wisconsin valstiją, kad dar 
pasidžiaugti vėlyvos vasaros 
gamtos grožiu. Išvykos diena 
pasitaikė graži: saulėta ir šilta, 
visi važiavo į gamtą su geriau
sia nuotaika. Išvykai buvo pasi
rinkta Twin Lakęs vasarvietė, 
esanti prie dvigubo ežero, kaip 
nusako net pats vietovės pava
dinimas. Kadangi šioje vasar
vietėje kiekvienais metais va 
saroja Kurtas Vėlius, Mažosios 
Lietuvos fondo tarybos pirmi
ninkas, išvykos dalyviai tikėjosi 
būti jo svečiais. Toks įsitiki
nimas jų neapvylė. Vos pasie
kus ieškomą vietovę, susiradus 
Kurto Vėliaus vasarnamį, ilgai 
netrukus visi jau sėdėjo va- 
■arnamio viduje ir grožėjosi pro 
langus matomais ežero vaizdais. 
Vieta rami, jo abu vasarnamiai 
supami aukštų medžių, veran
dose žydi gėlės, čia pat ir ežerai.

Nors ežerų aplinką nelabai 
galima palyginti su Kuršių ma
rių aplinka, kurioje Kurtas Vė
lius gimė ir užaugo, bet tikriau
siai jam ši vieta vis tiek pri
mena „lyg sapne matytą tė
viškėlę brangią”, likusią tik 
atsiminimuose. Kad šeimi
ninkas turi ten laivą, nereikėjo 
stebėtis, jam laivas, kaip ūki
ninkui vežimas, kuriuo gali net 
svečius pavažinėti. Tad iš Čika
gos apylinkių suvažiavę mažlie- 
tuviai ir jų bičiuliai turėjo pro
gos paplaukioti laivu ramių 
ežerų vandenimis, savininkui 
pačiam esant prie vairo.

Svečių tarpe matėsi ne tik

Nuotr. Indrės Tųunėlienės

šeimininko brolis, kun. Alfredas 
Vėlius, neseniai grįžęs iš Lietu
vos, kurį laiką ten pasitarnavęs 
Dievo Žodžio skelbimu savo 
tėvynainiams; ilgametis Tėviš
kės parapijos choro dirigentas 
Jurgis Lampsatis, Aldona Bun- 
tinaitė ir kiti.

Po keletos vaišingų valandų 
Kurto Vėliaus vasarnamiuose, 
saulutei duodant svečiams 
susiprasti, kad laikas pagalvoti 
apie kelionę į namus, teko atsi-, 
sveikinti ne tik su gražiąja 
vasarvietės aplinka, bet ir su 
vaišingu šeimininku. Išvyka 
daugeliui liko maloniu 
prisiminimu ne tik sekmadienio 
gražios popietės, bet ir paties 
šeimininko vaišingumo.

v.b.

ATSIRADO 
12 ENTUZIASTŲ

Pedagoginis lituanistikos in
stitutas pradėjo 1995-1996 
mokslo metus su gražiu jaunimo 
būriu. I institutą įstojo 11 naujų 
studentų. Daugiausia tai Čika
gos lituanistinės mokyklos abi
turientai. Garbė mokyklai, kad 
skatina tęsti lituanistinį 
mokslą.

Rugsėjo 9 d. įvyko mokslo 
metų atidarymas: registracija, 
„krikštynos”, vaišės.

Iškilmes pradėjo direktorė 
Stasė Petersonienė. Trečiojo 
kurso studentai „egzaminavo” 
fuksus. Kai jie „egzaminus” 
išlaikė, juos diemedžio šakele 
„krikštijo” istorijos lektorius Jo
nas Dainauskas. „Krikšto” tė
vai buvo PLI mecenatai Anta-" 
nina ir Jonas Vasiukevičiai. 
Baigiamąjį iškilmių žodį tarė 
PLI rektorius dr. Jonas Rač
kauskas.

Ir dabar kiekvieną šeštadieni 
gražus būrelis entuziastų jau
nuolių studijuoja lituanistinius 
dalykus.

Trečiajame kurse yra dešimt 
studentų, kurie, jei gerokai pa
dirbės ir parašys diplominius 
darbus, 1996 m. pavasarį gaus 
instituto baigimo diplomus.

Visi šie studentai teikia pasi
didžiavimą savo tėvams ir Peda
goginiam Lituanistikos Insti
tutui. g p

(koks Katalikų Bažnyčios pirmininkės pareigoms. L. Žlio- 
požiūris i moterį?), dr. bienė taip pat yra ir LB Kultū
Edmundas Ringus (kaip 
moteris gali išlikti visuomet 
jauna per sportą, mankštą, me
diciną) ir Jurgis Lendraitis 
(kokią vietą moteris turi 
visuomenėje, politikoje), o 
simpoziumo moderatorė — Da
nutė Bindokienė, pasiruošusi 
šių mūsų vyrijos atstovų klaus
ti „kietus” klausimus. Visos 
moterys kviečiamos dalyvauti ir 
pasiklausyti, kaip jie iš tų 
klausimų „išsiraitys”.

x Baltic Bakery, 2616 W. 69 
St., tel. 312-737-6784, naujos 
darbo valandos: nuo pirmad. 
iki šeštd. 9 v.r, - 5 v. p.p., 
sekmd. 10 v.r. • 2 v. p.p. Duo
ną siunčiame į kitus miestus 
UPS.

(sk)

ros tarybos narė informacijos 
reikalams.

x Lietuvių Operos rengia
mas metinis tradicinis balius 
bus lapkričio 11 d., Jaunimo 
centre. Operos choras atliks 
specialiai paruoštą programą, 
pritaikintą tokio baliaus nuotai
kai. Chorui diriguoja Ričardas 
Šokas, Operos chormeisteris. 
Vietas prašome užsisakyti iš 
anksto pas valdybos vicepirm. 
Jurgį Vidžiūną, tel.: 312-767- 
5609. Paskambinus, bus suteik
tos visos kitos informacijos. Vi
sas pelnas skiriamas Banaičio 
„Jūratės ir Kastyčio” operos pa
statymui. Padėkime išlaikyti 
savo operą!

(sk.)-

__________ _________________________ _____
Dail Zitos Sodeikienė purodos atidarymus įvyko spalio 13 d. Balzeko lietuvių kultūros muzieju
je, Čikagoje. Atsilankė apie 200 svečių Paroda tęsis iki lapkričio 24 d.

Nuotr. Jono Tamulaičio


