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P. Gylys susitiko su 
konservatoriais

Vilnius, gruodžio 4 d. (Elta) — 
„Mes labai neigiamai žiūrėtume 
į tai, kad Baltijos valstybės 
patektų į antrą arba trečią 
NATO narystės siekiančių vals
tybių ešeloną”, pareiškė Lie
tuvos užsienio reikalų ministras 
Povilas Gylys, pirmadienį susi
tikęs su daugiau kaip dviem de
šimtimis Seimo Tėvynės Sąjun
gos (Lietuvos Konservatorių) 
frakcijos narių. „Tai sukeltų 
naujas įtampas regione, o Lie
tuva prarastų šiuo metu užima
mas pozicijas Vidurio Europo
je”, kalbėjo ministras Gylys. 
„Tuo pačiu, tai sudarytų įspūdį, 
kad Baltijos šalys priklauso 
pilkajai, įtampos zonai”.

Prieš keletą mėnesių pareng
toje NATO plėtimosi studijoje 
nurodoma, kodėl ir kaip bus 
plečiama ši organizacija, tačiau 
neatsakoma į klausimus, kas ir 
kada pateks į Šiaurės Atlanto 
gynybos sąjungą. Tačiau, kaip 
žinoma, pasaulio valstybių poli
tikai aptarinėja, kurios vals
tybės pirmiausia turėtų būti pri
imtos į NATO.

Lietuva dabar yra „naujoje 
padėtyje”, kalbėjo ministras. Jo 
žodžiais, „mus traktuoja kaip ir 
kitas Vidurio Europos valsty
bes”, todėl tai esąs „didelis 
laimėjimas, istorinės klaidos 
atitaisymas, grąžinta skola, ku
ri buvo paimta prieš kelis de
šimtmečius”.

Ministro Povilo Gylio many
mu, bene didžiausia problema 
integruojantis į Europos Są
jungą iškyla tuomet, kai reikia 
išmokti vykdyti „demokratiza
cijos proceso taisykles”, taip pat 
parengti specialistus, sugeban
čius dirbti europinėse struk
tūrose. Šias problemas, Užsienio 
reikalų ministerijos vadovo 
teigimu, padeda spręsti šios 
ministerijos Europos integraci
jos departamentas ir premjero 
pirmininkaujama vyriausybinė 
Europos integracijos komisija.

Komentuodamas nesutarimus 
su Latvija ir dar praėjusią 
savaitę skelbtus Seimo opozici
jos vado Vytauto Landsbergio

*

Rusijos rinkimų kampanija 
skverbiasi ir į Lietuvos 

Prezidentūrą
Vilnius, gruodžio 5 d. (AGEP) 

— Rusijos parlamento atstovas, 
vadovaujantis pakomisijai san
tykiams su tautiečiais Baltijos

Rusija nepatenkinta
Baltijos Asamblėjos

rezoliucijomis
Maskva, gruodžio 5 d. (Itar- 

Tass) — Rusijos Užsienio reikalų 
ministerijos atstovas Michail 
Demurin pareiškė, kad Taline 
pasibaigusi Baltijos Asamblėjos 
7-oji sesija neįnešė nieko 
konstruktyvaus į Rusijos ir 
Baltijos šalių santykių. Pasak 
jo, susidaro įspūdis, kad pa
staruoju metu asamblėja savo 
veikla daugiausia siekia kurs
tyti antirusiškas nuotaikas, be
veik kiekviename jos posėdyje 
priimami dokumentai, kurie 
turi faktiškai neužmaskuotą 
Rusijai konfrontacinį konteks
tą.

M. Demurin pažymėjo, kad 
asamblėjos priimta rezoliucija 
dėl bendradarbiavimo gynybos 
srityje sukėlė nusistebėjimą 
Rusijos užsienio politikos 
žinyboje. Jo nuomone, Baltijos 
šalys dar kartą ieško išorinės 
grėsmės, išorinio priešo.

raginimus atšaukti abiejų 
kaimyninių valstybių vadovų 
pasirašytą „Maišiagalos memo
randumą”, ministras P. Gylys 
pažymėjo, kad negalima pa
skelbti negaliojančiu (denon
suoti) „tarpinio dokumento”, o 
būtent tokio pobūdžio ir yra 
minėtasis memorandumas.

V. Landsbergis pasiteiravo, 
kaip elgtųsi Lietuva, jeigu Lat
vijos parlamentas ratifikuotų su 
užsienio naftos bendrovėmis 
pasirašytą sutartį dėl naftos 
žvalgybos ir gavybos tame Bal
tijos jūros dugno plote, kurio pri
klausomybė iki šiol nėra nusta
tyta. Povilas Gylys pabrėžė esąs 
įsitikinęs, kad Latvijos Seimas 
neratifikuos šio dokumento. 
Apie tai liudija ir praėjusios 
savaitės pabaigoje ministro 
gauti duomenys iš Latvijos.

Lietuvos vadovai teigia, kad 
„Maišiagalos memorandumas” 
yra rekomendacinio pobūdžio 
dokumentas. Tėvynės Sąjungos 
valdybos pirmininkui Gedimi
nui Vagnoriui pasiteiravus, 
„Kam ir ką gali rekomenduoti 
aukščiausi šalies vadovai — 
prezidentas ir premjeras”, 
ministras Gylys pažymėjo, jog 
tokios rekomendacijos gali būti 
skirtos derybų delegacijoms.

Svarbiais užsienio politikos 
prioritetais ministras taip pat 
laiko jos „ekonomizavimą”. 
Tarp aktualiausių uždavinių jis 
minėjo Lietuvos prisijungimą 
prie Pasaulinės Prekybos Orga
nizacijos (angliškais inicialais — 
WT0) bei Vidurio Europos Lais
vos prekybos Sutarties (angliš
kais inicialais — CEFTA). Pa
sak Povilo Gylio, Lietuva jau 
kitų metų pabaigoje bus pasi
rengusi įžengti į „baigiamąją šių 
uždavinių sprendimo stadiją”.

Tačiau, kaip pastebi konser
vatorių spaudos tarnyba, mi
nistras susitikime neužsiminė 
apie Baltijos valstybių bendra
darbiavimą, nors kaip tik ši už
sienio politikos kryptis buvo 
skelbiama prioritetine LDDP 
rinkimų programoje.

šalyse, netikėtai pasirodė Lie
tuvos prezidentūroje, kai ten 
filmavo Kaliningrado televizijos 
komanda.

Jurij Vojevoda, Rusijos Dūmos 
pakomitečio ryšiams su tautie
čiais Estijoje, Latvijoje ir Lie
tuvoje pirmininkas, atvyko į 
Lietuvos prezidentūrą praėjusį 
ketvirtadienį, kaip tik tuo 
metu, kai Kaliningrado televiz- 
jos žurnalistai ruošėsi pradėti 
filmuoti iš anksto sutartą pasi
kalbėjimą su prezidentu Algir
du Brazausku. Rusijos parla
mentaras buvo nufilmuotas gre
ta prezidento, kuriam pateikė 
kelis klausimus. Ne ilgesnį nei 
10-ies minučių nufilmuotą pasi
matymą Prezidentūros tarnau
tojai sieja su įsibėgėjusia 
parlamento rinkimų kampani
ja Rusojoje. Rinkimai vyks 
gruodžio 17 dieną.

Tuo tarpu didžiausias Kara
liaučiaus srities dienraštis 
„Kaliningradskaja prąvda” 
antradienį pranešė apie neva 
prieš dieną vykusį A. Brazaus
ko ir J. Vojevodos susitikimą, 
kuriame svarstyta butų ka
riams statyba Kaliningrade, 
Lietuvos firmų ir specialistų 
dalyvavimas joje bei tokios

Klaipėdoje vadinamosios Raudonosios kareivinės (nuotraukoje) 1993 m. buvo perduotos naujai 
įkurtam Klaipėdos universitetui. Čia turėtų įsikurti akademinis miestelis, tačiau nei Seimas, 
nei vyriausybė neskiria lėšų tam darbui, skųsdamiesi pinigų stoka. Universiteto rėmėjų suaukoti 
2.5 milijonai litų jau sunaudoti, restauruojant Gamtos mokslų fakulteto pastatą, bet pritrūko 
lėšų darbams baigti. O kiti pastatai griūva, netaisomi ir neremontuojami. Universitete mokosi 
4,200 studentų. Tik jame rengiami jūros specialistai, ekologai, choreografai, mokyklų teatrų 
režisieriai, evangelikų teologijos specialistai. Rektorius S. Vaitekūnas dabar baiminasi dėl univer
siteto ateities, nes valstybė universiteto net nuo kai kurių mokesčių neatleidžia.

Seimo narys susirūpino 
demokratijos žlugdymu 

Baltarusijoje
Vilnius, gruodžio i d. (Elta) — 

Lietuvos Seimo konservatorių 
frakcijos narys Emanuelis 
Zingeris žada kreiptis į Europos 
Tarybos Parlamentinę Asamb
lėją, kad jos plenariniame 
posėdyje būtų ištirta demokra
tijos raida Baltarusijoje, kuri, jo 
nuomone, yra pavojuje. Tokią 
išvadą jis kaip Europos Tarybos 
Parlamentinės Asamblėjos ats
tovas padarė, stebėdamas rin
kimus į Baltarusijos Aukščiau
siąją Tarybą. Stebėtojo teisėmis 
ten pat dalyvavo ir Seimo narys 
Algirdas Saudargas, priklau
santis krikščionių demokratų 
frakcijai Seime.

E. Zingerio nuomone, rinki
mai Baltarusijoje daugmaž vyko 
be pažeidimų. Tačiau jam kelia

Aptartas Lietuvos greitkelių 
projekto finansavimas

Vilnius, gruodžio 6 d. (AGEP) 
— Lietuvos Automobilių kelių 
direkcijos ir Pasaulio Banko 
atstovai trečiadienį Vilniuje ap
tarė būsimos šio banko paskolos 
Lietuvos kelių rekonstrukcijai 
projektą. Kaip korespondentui 
sakė Lietuvos Automobilių ke
lių direkcijos Užsienio inves
ticijų tarnybos viršininkas Al
gimantas Janušauskas, Pasau
lio Bankas šiam projektui keti
na skirti 15 milijonų dolerių. 
Dar tiek pat pinigų projektui 
skirs Europos Rekonstrukcijos 
ir Plėtros Bankas.

Europos Sąjungos PHARE 
programa projekto įgyvendi
nimui suteiks 7 milijonų dolerių 
paskolą, o dar 7 milijonus turėtų 
skirti Lietuvos vyriausybė. Visa 
„Lietuvos greitkelių” projekto 
vertė — 44 milijonai dolerių; jo 
finansavimą koordinuoja Pa
saulio Bankas.

Projekte numatyta nutiesti 
keturis aplinkkelius, sure
montuoti ar rekonstruoti 26 til
tus, atnaujinti dalį asfaltbetonio

statybos finansavimo proble
mos.

Pasak šio laikraščio, Lietuvos 
prezidentas pasisakė už glau
desnį bendradarbiavimą su sri
timi ir vylėsi, kad neseniai Rusi
jos Dūmos priimtas įstatymas 
dėl ypatingos ekonominės zonos 
Karaliaučiuje paskatins dviša
lius ekonominius santykius.

nerimą priešrinkiminis laiko
tarpis. Prezidento Aleksandr 
Lukašenkos pastangomis, kaip 
sakė E. Zingeris, buvo padaryta 
viskas, kad būtų sukompromi
tuota pati parlamentinės demo
kratijos idėja, būtent: laisvos 
spaudos užgniaužimas, politinių 
debatų stoka, visuotinis depu
tato statuso išjuokimas, spau
dimas Konstituciniam Teismui, 
kad rinkimuose dalyvautų ne 
mažiau kaip 50% rinkėjų.

Zingeris priminė A. Luka
šenkos grasinimus, jog neįvykus 
antram rinkimų turui gruodžio 
10 d., Baltarusijoje gali būti 
įvestas prezidentinis valdymas. 
Toks kaimynas Zingerio nuomo
ne, kelia pavojų visai civili
zuotai Europos bendrijai.

dangų įvairiems Lietuvos ke
liams, įskaitant Vilniaus- 
Kauno bei Kauno-Klaipėdos 
greitkeliams. Vilniaus ir Kauno 
miestų gatvių rekonstrukcijai 
žadama skirti 10 milijonų dole
rių iš finansavimo lėšų.

Pasak Algimanto Janušaus
ko, projektą tikimasi pradėti 
įgyvendinti 1997 m. pavasarį. 
Iki to laiko turi būti galutinai 
parengtas paskolos projektas, o 
Lietuvos vyriausybės pasirašytą 
atitinkamą sutartį turės patvir
tinti Seimas.

Sulaikyti du sprogmenis 
pardavinėję asmenys

Vilnius, gruodžio 5 d. (AGEP) 
— Vidaus reikalų ministerijos 
(VRM) ir Generalinės prokura
tūros organizuoto nusikalsta
mumo tyrimo pareigūnai pirma
dienį vakare sulaikė SKAT 
būrio vadą bei vienų Vilniaus 
prekybos namų vadovą, kurie 
įtariami gaminę ir pardavinėję 
sprogmenis.

Kaip pranešė VRM informaci
jos tarnyba, pas įtariamuosius 
atliktos kratos, per kurias rastas 
sprogstamasis įtaisas su distan
ciniu valdymu ir keli elektriniai 
detonatoriai.

Pasak sprogdinimo „Lietuvos 
ryte” tyrimui vadovaujančio 
Vilniaus apylinkės prokuratū
ros prokuroro Dainiaus Bara-

P. Gylys dėkoja
kongresmanui

R. Durbin
Vilnius, gruodžio 6 d. (AGEP) 

— Užsienio reikalų ministras 
Povilas Gylys Lietuvos vyriau
sybės vardu pareiškė padėką 
JAV Atstovų rūmų nariui Ri- 
hard Durbin už rūpinimąsi Bal
tijos šalių saugumu.

Lietuvių kilmės R. Durbin 
lapkričio mėnesį suorganizavo 
42 Atstovų rūmų narių pasira
šytus laiškus prezidentui Bill 
Clinton ir jo patarėjui na
cionalinio saugumo klausimais 
Anthony Lake, kuriuose ragina
ma griežtai pasmerkti Rusijos 
karinės doktrinos projektą, 
keliantį grėsmę Baltijos demo
kratijoms.

Trečiadienį išsiųstame laiške 
Kongreso nariui ministras P. 
Gylys rašo, jog toks naujosios 
Rusijos karinės doktrinos pro
jekto vertinimas atitinka 
Lietuvos interesus bei tvirtus 
siekius integruotis į Vakarų 
struktūras. Rusijos karinės 
doktrinos „projektas kelia 
pavojų ne tik Baltijos valstybių 
nepriklausomybei, bet ir visos 
Europos stabilumui”, sakoma 
ministro laiške.

JAV Kongreso nariai savo 
laiškuose prezidentui B. Clin- 
tonui reiškė susirūpinimą, kad 
Rusijos ginkluotųjų pajėgų 
generalinis štabas svarsto naują 
karinę doktriną, kurioje numa
toma įvesti Rusijos kariuomenę 
į Lietuvą, Latviją ir Estiją, jei 
Baltijos valstybės įstotų į 
NATO.

niūno, minėtieji sulaikymai 
nėra susiję su teroristiniu aktu 
prieš dienraštį.

Sulaikytasis SKAT štabo kuo
pos vieno Vilniaus būrių vadas 
22 metų leitenantas Algis Mali- 
kėnas šias pareigas ėjo nuo per
nai rugpjūčio, gavęs Karo aka
demijos paskyrimą. SKAT va
das pulkininkas leitenantas Ar
vydas Pocius korespondentui 
sakė, kad 24 žmonėms vadova
vęs A. Malikėnas pagal pareigas 
negalėjo gauti karinių sprogme
nų ir dirbti su jais.

Apie kitą sulaikytąjį — 23 
metų amžiaus prekybos namų 
vadovą Rolandą Labulį daugiau 
žinių nepranešama.

Socialdemokratai ragina 
neremti valstybei pavojingo r

referendumo
Vilnius, gruodžio 5 d. (AGEP) 

— Lietuvos socialdemokratai 
paragino šalies gyventojus ne
pasirašinėti po grupės politikų, 
verslininų ir visuomenės veikė
jų raginimu surengti referen
dumą, kurio pagrindine nuosta
ta yra siekis įkurti Valstybės 
Tribunolą ir suteikti jam 
specialius įgaliojimus kovai su 
organizuotu nusikalstamumu ir 
korupcija. Geriau sustabdyti 
negatyvius reiškinius jiems tik 
prasidedant, nei kovoti su jais 
jiems jau įsigalėjus, sako Seimo 
socialdemokratų frakcijos narys 
Rimantas Dagys.

Trečiadienį spaudos konferen
cijoje jis pažymėjo netikįs, kad 
referendumas laimėtų, tačiau, 
pasak jo, net svarstymai ar 
balsavimas pasėtų nepasitikė
jimą valstybėje.

Komentuodamas referendu
mui siūlomas nuostatas, „pa
grindine ir esmine” R. Dagys 
pavadino siūlymą sukurti 
Valstybės tribunolą. Visi kiti 
siekiai, pasak jo, pirmiausia yra 
populistiniai, tikintis pritraukti 
žmones.

Tokios „superinstitucijos” 
įkūrimą socialdemokratų atsto
vas pavadino eiliniu bandymu 
įvesti Lietuvoje diktatūrą. Jei 
veiktų Valstybės tribunolas, 
kalbų apie investicijas į Lietuvą 
jau net nebebūtų, sakė R. Da
gys.

O jei būtų priimtas referen
dumo siūlymas rengti tiesiogi

Jei referendumas praeitų, 
tektų atsisakyti socialinių 

programų
Vilnius, gruodžio 6 d. (AGEP) 

— Seimo biudžeto ir finansų 
komiteto pirmininkas Feliksas 
Kolosauskas pareiškė, kad 
grupės politikų ir visuomenės 
veikėjų siūlomas referendumas 
būtų „avantiūra Lietuvos biu
džetui ir kainuotų apie milijar
dą litų”. Priėmus referendumo 
siūlymus, pasak jo, jau neberei
kėtų kalbėti apie socialinę pa
ramą nepasiturintiems žmo
nėms, pensininkams ar invali
dams, nes nebebūtų tam lėšų.

Trečiadienį spaudos konfe
rencijoje jis pateikė skaičius, 
parodančius, kad vien įgyvendi
nus referendumo organizatorių 
trečiąją nuostatą, pagal kurią 
nebūtų apmokestinamos Lietu
vos, užsienio organizacijų ar pi
liečių pajamos, skirtos investici
joms kuriant naujas darbo vie
tas, plečiant gamybą ar verslo 
įmones, biudžetas netektų dau
giau nei 400 milijonų litų.

Šiemet, iš visų Lietuvos įmo
nių gauto 2.5 milijardų litų 
pelno atskaičius pelno mokestį, 
premijas, dividendus ir labdarą, 
joms liko 1.5 milijardo litų, 
kurie buvo investuoti naujoms 
darbo vietoms kurti, gamybai ar 
verslui plėsti.

įgyvendinus referendumo nuo-, 
statą, aiškino F. Kolosauskas,

TRUMPAI
— Ukraina buvo atjungta nuo 

Rusijos energetikos sistemos 
gruodžio 4 dieną. Ukrainos 
valdžia buvo priversta skubiai 
kurti savo papildomą energijos 
taupymo sistemą. Rusijos tei
gimu, Ukraina ėmė per daug 
energijos, be to vėlavo at
siskaityti už gautą energiją.

nius rinkimus, socialdemokratų 
nuomone, tai susilpnintų dau
giapartinės sistemos formavi
mąsi. Be to, jis pažymėjo, kad iki 
šiol niekas nežino, kas buvo at
sakingas už ankstesnių savival
dybių darbą, kurios buvo išrink
tos tiesioginiais rinkimais.

Kalbos ne apie konkrečių mi
nisterijų mažinimą, o apie visų 
valdininkų skaičiaus sumažini
mą perpus tik padidins socialinę 
įtampą. Socialdemokratų nuo
mone, kritikuotini ir siekiai 
referendumu panaikinti mokes
čius pajamoms, investuojamoms 
į naujų darbo vietų kūrimą ir 
padidinti neapmokestinamų pa
jamų minimumą.

R. Dagys pažymėjo, kad tokiu 
atveju reikia pirmiausia numa
tyti, kokių programų valstybė 
turės atsisakyti. Kadangi siū
lymu kurti „Valstybės tribu
nolą” organizatoriai parodo, kad 
nesiūlys mažinti jėgos struktū
rų, vadinasi, greičiausia teks 
atsisakyti įvairių socialinių 
programų, mano socialdemokra
tų atstovas.

Lapkričio viduryje Vyriausioji 
rinkimų komisija įregistravo 
iniciatyvinę grupę referen
dumui paskelbti. Grupė turi iki 
sausio vidurio surinkti 300,000 
rinkimų teisę turinčių Lietuvos 
piliečių parašų, reikalaudama 
paskelbti referendumą.

Dauguma šalies politinių jėgų 
jau yra paskelbusios neprita
riančios šiai iniciatyvai.

vietoj sumokėto 530 milijonų 
litų pelno mokesčio, įmonės 
mokėtų tik 118 milijonus litų, 
arba 79% mažiau.

Švedija dovanoja 
Lietuvai kranto 
apsaugos laivą

Vilnius, gruodžio 6 d. (AGEP) 
— Švedija padovanojo Lietuvai 
specialų laivą, įrengtą jūrų sie
nų apsaugai, pranešė neseniai 
Švedijoje viešėjęs prezidentas 
Algirdas Brazauskas, trečia
dienį priėmęs Vidaus reikalų 
ministerijos pasienio policijos 
departamento vadovą Stanislo
vą Stančiką ir karinių jūrų pa
jėgų vadą komandorą Raimundą 
Baltušką.

Švedų dovanotame 10 metų 
senumo laive, kurio įgulą 
sudaro keturi žmonės, gali 
plaukti iki 15 žmonių ir jis 
pasiekia 18 mazgų greitį. Lie
tuvai jį numatoma perduoti 
kovo arba balandžio mėnesį.

Lietuvai reikia mažiausiai 
trijų tokių laivų, tačiau, jų 
neįsigyjama dėl lėšų stokos. 
Todėl įvairiose valstybėse 
dairomasi pigesnių naudotų 
karo laivų.

KALENDORIUS

Gruodžio 8 d.: Švč. M. Mari
jos Nekaltasis Prasidėjimas; Ro- 
marikas, Zenonas, Gaila, Ge- 
denė.

Gruodžio 9 d.: Pal. Juan 
Diego, indėnas, kuriam apsi
reiškė Švč. M. Marija Guadalu- 
pėje, Meksikoje, 1531 metais. 
Leokadija, Delfiną, Valerija, 
Vakaris.
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Redaktorė ’ Irena Regienė

LENGVOSIOS ATLETIKOS 
ŽAIDYNĖS CLEVELANDE

(Tęsinys)

PIRMENYBIŲ
LAIMĖTOJAI

1995 metų Šiaurės Amerikos 
baltiečių ir lietuvių lengvosios 
atletikos pirmenybės vyko š.m. 
rugsėjo 9 ir 10 d. Parma, Ohio. 
Čia pateikiame pirmenybių lai
mėtojų pasiekimus. Lietuvių 
pirmenybės buvo išvestos iš bal
tiečių pasekmių. Jei baltiečių 
pirmenybių laimėtojas buvo ne 
lietuvis, tai pateikiama ir 
geriausią vietą užėmęs lietuvis. 
Jei lietuvio pasekmės nėra, 
reiškia, kad toje rungtyje lietu
vių nebuvo.

-t- prieš rungtį, reiškia naują 
baltiečių pirmenybių rekordą,

# reiškia naują lietuvių pirme
nybių rekordą.

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

Į vyrų ir moterų „atvirą” 
grupę yra įtraukti ir senjo- 
rai/veteranai bei jauniai/mer- 
gaitės B klasės.

‘ po pavardės reiškia jau- 
nių/mergaičių klasės dalyvį,-ę.

“ po pavardės — senjorų/vete
ranų klasių dalyvį,-ę.

VYRŲ ATVIRA KLASĖ

1500 m: Rodney Alderdice 
(HK) 4:20.7 min.

5000 m: R. Alderdice (HK) 
17:33.0 min.

10,000 M: R. Alderdice (HK) 
34:36.0 min.

Rutulys (16 lb .): Audronis 
Krasinskas (Ž) 10.04 m
(32’-11.5”).

Diskas (2 kg): Riek Petrulis” 
(Ž) 27.59 m (9O’-6”).

Ietis (800 g): Vytenis Maščins
kas’ (Ž) 37.82 m (124’-1”). Dėl

VIRGIS ZUROMSKAS GERIAUSIAS 
ŽAIDĖJAS

Virgis Žuromskas. Čikaeos 
„Lituanicos” futbolo klubo 
prieš keletą metų atkviestas iš 
Lietuvos, savo meistrišku žai
dimu žavintis žiūrovus ir 
padėjęs „Lituanicai” laimėti ne 
vienas rungtynes, šiuo metu 
studijuoja ir žaidžia futbolą (soc- 
cer) St. Xavier universitete. 
Džiugu, kad ir ten jis verti
namas kaip geriausias futbolo 
žaidėjas.

Čikagos apylinkių — Palos, 
Orland ir Worth laikraščio 
„Regionai News” š.m. lapkričio 
23 d. laidoje išspausdinta Virgio 
Žuromskio nuotrauka ir straips
nelis „St. Xavier’s Žuromskas 
named player of the year”, ku
riame rašoma, kad St. Xavier 
futbolo (soccer) žaidėjas Virgis 
Žuromskas Chicagoland Col-

APŽVALGA
t
Ii

100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 
šuolio į tolį, šuolio į aukštį ir 
trišuolio — žiūrėkite jaunių B 
klasę.

MOTERŲ ATVIRA KLASĖ
100 m: 1) Stephanie Gauci 

(La) 14.8 sek., 2) Ona Smalens- 
kaitė’ (A) 15.4 sek.

200 m: Rita Kliorienė” (Ž) 
29.7 sek.

400 m: Kristina Kliorytė’ (Ž) 

1:10.3 min.
800 m: Laura Rukšėnaitė’ (Ž) 

2:57.2 min.
1500 m: Laura Rukšėnaitė’ (Ž) 

6:03.0 min.
5000 m: Rūta Maželytė” (Ž) 

24:49.8 min.
10,000 m: Julija Petrauskaitė’ 

(A) 57:48.0 min.
Į tolį: Veronika Taraškaitė (Ž) 

4.37 m (14’-4”).
I aukštį: Viktutė Sušinskaitė’ 

(Čikaga) 1.38 m (4’-6.5”).
Trišuolis: Indrė Kongats’ (A) 

28’-5” (8.66 m).
Rutulys (4 kg): 1) Ivona 

Kossek’ (Inv.) 9.85 m (32’-4”), 2. 
Rūta Maželytė” (Ž) 9.58 m 
(31’-5.25”).

Diskas: 1) Ivona Kossek’ 
(Inv.) 26.58 m (87’-2”), 2) Ona 
Smalenskaitė’ (A) 24.30 m 
(79’-8”).

Ietis: 1) Ivona Kossek’ (Inv.) 
30.54 m (100’-2”), 2) Rita 
Kliorienė” (Ž) 22.29 m (73’-2”).

JAUNIŲ B
„INTERMEDIATE” KLASĖ 

(1979-80 m. gimimo) —
10 dalyvių

100 m: Rimas Šilkaitis (Ž) 
11.8 sek.

200 m: R. Šilkaitis (Ž) 25.2 
sek.

400 m: R. Šilkaitis (Ž) 58.5 
sek.

800 m: Matas Laniauskas (Ž) 
2:41.5 min.

legiate Athletic Conference jau 
antrą sezoną iš eilės skelbiamas 
geriausiu metų žaidėju („Player 
of the year”).

„Esame laimingi, kad jis, kol 
toli nuo savo namų (Kaunas, 
Lithuania) savo naujaisiais 
namais pasirinko St. Xavier, — 
pareiškė ‘Cougars’ komandos 
treneris Tim Donahue — Jis yra 
geriausias žaidėjas, kokį St. 
Xavier soccer programa yra bet 
kada turėjusi”.

Straipsnelyje paminėtas ir 
kitas „Cougars” komandos 
žaidėjas Gytis Kavaliauskas, 
kaip „all-conference” komandos 
žaidėjas.

Šia proga verta paminėti, kad 
Gytis Kavaliauskas taip pat 
„Lituanicos” klubo atkviestas iš 
Lietuvos savo puikiu žaidimu ir 
taikliais šūviais į oponentų var
tus ne kartą pasitarnavo „Li
tuanicos” pergalėms.

Sveikiname ir džiaugiamės 
Virgio sėkme. Abiems žaidė
jams — Virgiui Žuromskui ir 
Gyčiui Kavaliauskui linkime 
pergalingai reikštis ne tik fut
bolo aikštėje, bet ir pasirinktų 
mokslo šakų studijose. Tikimės 
jų žaidimu dar džiaugtis ir „Li
tuanicos” futbolo komandoje ir 
savo pavyzdžiu būti skatintojais 
ir kitiems „Lituanicos” klubo 
žaidėjams.

IR

ŠALFASS-gos metiniame suvažiavime, š.m. lapkr. 18 d. vykusiame Detroite, buvo pagerbtas il
gametis sporto darbuotojas, ŠALFASS-gos sekretorius Algirdas Bielskus. Jam buvo įteikta V PLS 

žaidynių juosta. Nuotr. J. Urbono

„SABONIS BUS GERIAUSIAS 
IR NBA...”

(Taip galvoja Aleksandras Gomelskis)

Ne per seniai „Sport Wee- 
kend” (Latvija) išspausdino 
žurnalisto pokalbį su gal 
nemažu patirties „pakietu” ir 
savireklamą turinčiu europiečiu 
treneriu Gomelskiu. Jo mintis 
ir pažiūrą į krepšinį ir ypač 
lietuvius iškiliuosius krep
šininkus, bent trumpai norisi 
pristatyti.

A. Gomelskis yra buvęs LTSR 
nusipelnęs treneris. Sakoma, jis 
anais laikais buvo įdėjęs ir 
„svarų indėlį” puoselėjant 
Lietuvos krepšinį. Buvo jis 
SSSR krepšinio federacijos 
pirmininku, o taip pat ir SSSR 
krepšinio rinktinės treneriu. 
Prisimintina Seulo olimpiada, 
kurioje, vadovaudamas sovietų 
rinktinei ir jos pagrinde turė
damas keturis lietuvius (Mar
čiulionį, Sabonį, Kurtinaitį ir 
Chomičių), laimėjo aukso meda
lius. Jo gyvenimo kelyje daug 
yra prieštaraujančių vienų ki
tiems teiginių, trūksta patiki
mumo, koks jis pats ten „dide
lis” buvo?

Nesileidžiant giliau į Gomels- 
kio krepšinyje susikrautą 
„kraitį”, verta kai ką paminėti 
iš ano interviu. Jis teigia, kad 
pastaruoju metu ir NBA ir 
studentų lygoje žaidžia arti 80 
procentų juodosios rasės žaidėjų. 
Amerikos studentų krepšinis

Į tolį: R. Šilkaitis (Ž) 5.56 m 
(18’-3”).

Į aukštį: M. Laniauskas (Ž) 
1.48 m (4’-10.5 ”).

Trišuolis: Povilas Leknickas 
(A) 35’-0” (10.67 m).

Rutulys (4 kg); P. Leknickas 
(A) 12.91 m (42’-4.5”).

Diskas (1 kg): Matas 
Tamošiūnas (Ž) 31.44 m
(102’-10”).

Ietis (600 g): P. Leknickas (A) 
37.75 m (123’-10”).

4 x 100 m estafetė: Clevelan
do „Žaibas” (V. Maščinskas, M. 
Rukšėnas, M. Laniauskas, R. 
Šilkaitis) 51.9 sek.

MERGAIČIŲ B 
„INTERMEDIATE” KLASĖ 

— 8 dalyvės
100 m: Ona Smalenskaitė (A)

15.4 sek.
200 m: O. Smalenskaitė (A)

33.5 sek.
800 m: Rebecca Dirvaitytė (A) 

3:24.6 min.
1500 m: R. Dirvaitytė (A) 

7:44.3 min.
Į tolį: Lina Baltakytė (A) 3.99 

m (13’-1”).
I aukštį: Viktutė Sušinskaitė 

(Čikaga) 1.38 m (4’-6.5”). _
Rutulys (4 kg): 1) Ivona Kos

sek (Inv) 9.85 m (32’-4”), 2) Asta 
Baltakytė (A) 7,91 m.

Diskas: I. Kossek (Inv) 26.58 
(87’-2”), 2) O. Smalenskaitė (A) 
24.30 m (79’-8”).

Ietis: 1) I. Kossek (Inv) 30.54' 
m(100’-2”), 2)0. Smalenskaitė) 
(A) 22.05 m.

(Bus daugiau)

yra populiarus ir jų varžybos 
vyksta visuose šalies kampe
liuose. Likę 20 procentų baltųjų 
sugeba į NBA viršūnę prasi
mušti tik didelio talento ir mil
žiniško darbo pastangų dėka. 
Jis sako: „Juk net Marčiulionis, 
žaidėjas ‘tankas’, kurio Europo
je niekas negali sustabdyti ir 
kuris Atėnuose vėl įrodė, kad 
senajame žemyne lygių jam 
nėra, net jam sunku lygiai 
kovoti su juodaodžiais”. Ša
rūnas Marčiulionis, žaisdamas 
„Golden State Warriors”, buvo 
pripažintas geriausiu NBA šeš
tuoju žaidėju. Netikėti susižei- 
dimai lėmė porą sezonų praleis
ti besigydant. Tai kėlė abejonių 
dėl jo sportinės ateities... 
Šiandien, tačiau, jis vėl kyla. 
Atėnuose jis buvo nesulai
komas.

I klausimą kaip seksis Arvy
dui Saboniui NBA, Gomelskis 
dėstė sekančiai: „Mačiau, kaip 
jis žaidė klubų čempionato 
finaliniame turnyre Saragosoje. 
Dviese su Joe Arlaucku jie prak
tiškai laimėjo visas rungtynes. 
Sabonis stiprus, protingas visa-

PRASMINGĄ SUKAKTĮ ŠVENČIANT
„Lituanicos” futbolo klubo 45 

metų prasmingos veiklos Čika
goje sukakties paminėjimo iš
vakarėse, vartau pageltusius 
dienraščio „Draugas” iškarpų 
rinkinio albumo lapus, kurie 
mane nukėlė į pirmąsias šios 
sporto šakos organizacinės 
veiklos dienas, kai 1951 m. sau
sio 14 d. Čikagoje buvo įsteigta 
„Lituanicos” vardu lietuvių 
europietiška futbolo komanda.

Dvidešimties futbolininkų ir 
futbolo sporto rėmėjų grupės 
susirinkime, p. Pūčio svetainės 
patalpose, buvo sudaryta pirmo
ji komandos valdyba į kurią įėjo: 
E. Šulaitis, V. Numgaudas, K. 
Baltramonaitis, J. Kriaučiūnas 
ir aš, kuriam buvo pavestos 
komandos vadovo ir valdybos 
pirmininko garbingos pareigos. 
Tuo metu pirmąją komandos 
sudėtį sudarė — K. Baltramo
naitis, J. Perkūnas, R. Bužėnas, 
P. Valenčikas, E. Vengianskas, 
P. Sobieskis, J. Snarskis, R. 
Koženiauskas, E. Sadauskas, V. 
Sipavičius, V. Numgaudas ir S. 
Sobieskis

Pirmieji organizaciniai žings
niai nebuvo lengvi. Trūko 
finansų, uniformų ir kitos spor
tinės aprangos. Tačiau, kai

„Lituanicos” futbolo klubo Čikagoje steigėjai ir buvę pirmininkai, susitikę 
šio klubo 45 m. minėjimo iškilmėse. Lemonte. Iš k. Edvardas Šulaitis ir Ed
mundas Vengianskas.

pusiškas žaidėjas. Jo technika ir 
protas padės jam lengvai įeiti į 
Amerikos krepšinį. Jis juk 
mėgsta žaisti publikai, jo per
davimai fantastiški. Arvydas 
turi patikti amerikiečiams. Tik, 
kad būtų sveikas”.

Gomelskis sako, kad žaidimas 
NBA yra šiurkštesnis nei Euro
poje, Saboniui reikės pasi
stengti... „Taip, tiesa. Bet jis tai į 
sugeba — vis dėlto sveria 130 
kilogramų, tokį išjudinti ne
lengva. Be to, Sabonis aukštes
nis už daugelį NBA vidurio 
puolėjų. Žmogus, kuris po dviejų 
Achilo sausgylės operacijų ir 
skaudančiais keliais daugelį 
metų buvo geriausias Europoje, 
‘Reale’, Sovietų Sąjungos ir 
Lietuvos rinktinėse, neprapuls 
ir Amerikoje. Jei Sabonis bus 
sveikas, jis bus geriausias ir 
NBA”.

Sig. K.

1995 M. Š. AMERIKOS 
LIETUVIŲ SOFTBOLO

TURNYRAS

Š.m. rugpjūčio 26-27 d., Wasa- 
ga Beach, Ont., vyko Toronto 
LSK „Jungtis” 10-sis 3-Pitch 
Softbolo turnyras, kuris kartu

žvilgteri į praeitį, jie buvo viso
keriopai malonūs. Gausia auko
tojų bei rėmėjų talka buvo įsi
gytos gražios žalios spalvos uni
formos, lietuviams reprezentuo
janti „Lituanicos” komanda įre
gistruota Amerikos-Čikagos ly
gos lauko bei salės pir
menybėms, pradėtos treniruotės 
ir draugiškos pasiruošiamos 
rungtynės pirmenybėms. 
1951-siais metais Lygos pirme
nybėse „Lituanica” išsikovoja 
trečiąją vietą.

Ir taip metų metais „Li
tuanica”, atstovaujama Lietu
vai ir lietuviams Čikagoje ir 
apylinkėje, aktyviai reiškėsi 
sportinėje veikloje. Laiko 
tėkmėje keitėsi komandos 
žaidėjai, vėliau klubo komandos 
pavadinimas, keitėsi globėjai ir 
rėmėjai, vadovai bei klubo 
pirmininkai, o taip pat bendros 
nuotaikos aikštėje ir užjos ribų.

Prisimindamas malonią pra
eitį, kaip buvęs pirmasis „Li
tuanicos” futbolo komandos 
vadovas, sveikindamas 45 metų 
sukakties bei ilgametės pras
mingos veiklos proga, linkiu ge
riausios sėkmės.

Ed. Vengianskas
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JAV.............................................. $95 00 $55.00 $35 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 i Lietuvą
(Air cargo)................................... $100.00 $55.00
Tik šeštadienio laida.............. $55 00
Užsakant i užsieni
oro paštu $500.00 $250.000
Tik šeštadienio laida $160.00 $85 00

Vyriausia redaktorė Danutė Bindokienė 
Administratorius Pijus Stončius 

Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis, MIC

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

laikomas ir 1995 m. Š. Ameri
kos lietuvių pirmenybės. Tur
nyre dalyvavo 12 komandų, 
nors norinčių buvo daugiau, 
tačiau dėl laiko ir vietos 
aplinkybių daugiau komandų 
nebuvo įmanoma sutalpinti. Po 
dviejų dienų intensyvaus žai
dimo, laimėtojais išėjo Cle
velando LSK „Žaibas”, finale 
įveikęs Detroito LSK „Kovą” 
24:3. Trečioje vietoje liko To
ronto komanda „Pikti kaulai”. 
Taigi svečiai iš Amerikos „nu
skynė laurus”.

Turnyrą sėkmingai pravedė 
LSK „Jungtis” softbolo sekcijos 
vadovas Brad Stephenson su 
savo darbščiu štabu. Pagal 
turnyro taisykles, komandos 
yra „Co-Ed” tipo (mišrios lyties).
_____________________ t________

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
4647 W. 103 St., Oak Liwn, IL

Pirmas apyl su Northvvestern un-lo 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis ui 
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 St. Tat. (708) 422-0101
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v p p -7 v v anlrd 12 30-3 v p p
Irečd uždaryta ketvd 1-3 vpp 

penki ir šeild 9 v r 12 v p p

8132 S. Kedzie Ava., Chicago 
(312) 778-6989 arba (312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINE CHIRURGIJA

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja

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

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

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

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

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija
172 Schlller $1., Elmhural, IL 60128 

708-841-2809
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais lai. 708-834-1120

SURENDER LAL, MD
Specialybė — Vidaus ligos

7722 S. Kedzie, Chicago, IL 60652 
Tol. 312-434-2123

Holy Croaa Phyalclan Cantar 
6084 S. Archer, Chicago, IL 60638 

Tol. 312-884-4155 
Valandos pagal susitarimą

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

KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kadžio Ava., 
Chicago, III. 6O652

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

Žaidėjų amžius — 17 metų ir 
vyresni. Klubams ar koman
doms nepriklausantiems žaidė
jams sudaromos sąlygos daly
vauti, juos, pagal galimybes, pa
skirstant į kitas komandas.

Nuo 1990 m. šis turnyras yra 
įjungtas į bendrą ŠALFASS-gos 
sportinės veiklos programą. Jau 
nustatyta, kad 1996 m. tur
nyras vyks rugpjūčio 24-25 d., 
Wasaga Beach, Ont. Pravartu 
susidomėti šiuo populiariu tur
nyru ir tolimesnių vietovių klu
bams, kaip Čikaga, New Yorkas 
ir kitiems. Kadangi vietos ir 
laiko galimybės ribotos, patar
tina susidomėjusiems kreiptis į 
turnyro vadovą kuo anksčiau:

Brad Stephenson, 558 Mis- 
sissauga Valley Blvd., Mis- 
sissauga, Ont. L5A 1Z1. Tel. 
905-279-1851. Informacijų taipo
gi galima gauti pas LSK „Jung
tis” pirmininką Rimą Kuliavą, 
tel. 416-766-2996.

amb.

Cardlac Dlagnosls, Ltd.
6132 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60629
Tel. 312-436-7700 
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DEMOKRATIJĄ REIKIA 
GRĮSTI

KRIKŠČIONIŠKOMIS
VERTYBĖMIS

Lapkričio 18-19 d. Vilniuje 
įvyko Lietuvos Krikščionių de
mokratų partijos IV (po atkūri
mo Lietuvoje) ataskaitinė-rinki
minė konferencija. Konferenci
ja pataisė partijos statutą, pri
ėmė Lietuvos krikščionių demo
kratų manifestų, keletą rezoliu
cijų ir išrinko naują partijos 
tarybą.

Tuoj pat po konferencijos įvy
ko naujai išrinktos partijos 
tarybos posėdis. Jame partijos 
pirmininku išrinktas Algirdas 
Saudargas, o partijos valdybos 
irmininku — Povilas Katilius, 
iame posėdyje išrinktą valdybą 

sudaro 14 narių. Taryba pavedė 
partijos valdybai iki 1996 m. 
birželio mėnesio parengti Krikš
čionių demokratų partijos pa
grindinės programos pataisų 
projektą ir veiklos programą
1996-2000 metams.

Č. S.

Lietuvos krikščionių 
demokratų manifestas

Esame krikščionys demokra
tai — Europą vienijančio krikš
čioniško politinio sąjūdžio dalis. 
Prieš 90 metų pradėjusi dar
buotis prisikeliančiai Lietuvai, 
Krikščionių demokratų partija 
šiandien vėl pasiryžusi tarnauti 
naujam Lietuvos prisikėlimui. 
Darbų gausa ir sunkumas rei
kalauja sutelkti krikščioniško
sios demokratijos rėmėjus ben
dram nesavanaudiškam darbui, 
kuris duotų naudą Lietuvai.

Remiamės visais, kurie nuo
širdžiai nori prisidėti prie 
krikščioniškųjų vertybių atgai
vinimo visuomenės gyvenime. 
Kiekvienas, kuris jas pripažįsta 
kaip savo gyvenimo bendruome
nėje gaires, kviečiamas telktis 
prie mūsų bendram darbui. Jis 
gali būti tikras, kad patirs

Šv. Mykolo Archangelo prokatedra Marijampolėje. Nuotr. V. Karsoko

pagarbą savo sąžinės laisvei ir 
tikėjimui. Norime, jog ir prie 
krikščionybės idealų nuoširdžiai 
grįžtantis žmogus patirtų pasi
tikėjimą ir nesijaustų nepa
grįstai atstumtas krikščioniško
je talkoje Lietuvai.

Esame susivieniję į pasaulie
tinę politinę bendriją, kuriai 
Bažnyčia yra moralinis autori
tetas. Savo nuostatas ir veiklos 
gaires grindžiame jos socialiniu 
mokslu.

Matydami, kad dvasinių ver
tybių nepuoselėjanti demokrati
ja išsigimsta, o ciniškas pragma
tizmas tampa pražūtingas, iške
liame moralės svarbą visuome
nės pažangai. Negalime taiksty
tis, kad demokratija besidangs
tančios blogio struktūros propa
guotų prievartą ir griautų žmo
niškumo pagrindus. Esame 
pasiryžę vienyti pastangas su 
visais, kurie priešinasi sociali
nio blogio apraiškoms.

Esame įsitikinę, kad krikščio
niškosiomis vertybėmis grin
džiama demokratija yra visa 
apimanti demokratija, kurios 
principai jokioje visuomenės 
viešojo gyvenimo srityje neturi 
būti paneigti, o politinės val
džios galia neturi peržengti 
dorinės santvarkos ribų.

Pagrindinės vertybės, kurio
mis remiasi krikščioniškoji de
mokratija, yra: žmogaus asmuo, 
laisvė ir atsakomybė, pamatinė 
lygybė, teisingumas ir soli
darumas.

Krikščioniškoji demokratija 
iškelia kiekvieną žmogiškąjį 
individą kaip asmenį, turintį
Dievo įkvėptą sielą ir prigim
tines teises, tarp jų — nepanei
giamą laisvo vystymosi teisę.

Vadovaujamės nuostata, kad 
kiekvieno žmogaus orumas yra 
neliečiamas. Net griežtai

smerkdami blogio struktūras ir 
blogus žmonių darbus, nenieki
name juos darančio asmens.

Vadovaujamės įsitikinimu, 
kad laisvė ne tik būdinga giliau
siai žmogaus prigimčiai, bet ir 
yra įpareigojanti. Nežabota lais
vė be atsakomybės virsta savi
vale, kėsinasi į žmogaus orumą 
ir griauna žmonių bendruome
nės pagrindus. Žmogus turi pa
sirinkimo laisvę, todėl yra atsa
kingas už savo veiksmus prieš 
savo sąžinę, bendruomenę ir pa
likuonis. Būdamas bendruome
nės narys, jis turi bendrų 
pareigų ir dalijasi atsakomybe 
už savo artimą, bendruomenę ir 
pasaulį.

Pamatinė lygybė atsiskleidžia 
sampratoj, kad visi žmonės yra 
apdovanoti tuo pačiu kilnumu, 
o kiekvieno laisvė apribota 
pagarba kitam. Kiekvienas pri
valo turėti galimybę siekti 
laisvo asmenybės vystymosi. 
Tos pačios teisės turi būti 
pripažintos ir pareigos paskirtos 
atsižvelgiant į kiekvieno su
gebėjimus.

Remiamės nuostata, kad vi
suomeninės taikos pagrindas 
yra teisingumas. Mūsų tei
singumo samprata reiškia, kad 
kiekvienam asmeniui ir kiek
vienai bendrijai turi būti garan
tuotos būtinos sąlygos naudotis 
laisve, o harmoningi santykiai 
visuomenėje — remtis ben
drosios gerovės siekiu. Neturi 
tapti įstatymu tai, kas priešta
rauja žmogaus orumui ar pažei
džia jo prigimtines teises, arba 
kas atskiros grupės naudą iške
lia aukščiau už bendrąją gerovę.

Solidarumas remiasi žmonių 
ir bendruomenių tarpusavio pri
klausomybės ir sąryšio sam
prata. Jis reiškia žmoniškesnius 
santykius visuomenėje: partne
rystę ir dalijimąsi viskuo, veiks
mingą pagalbą ir silpniausiųjų 
apsaugą. Pripažįstame, kad bu
tina įveikti skurdą kaip pagrin
dinę kliūtį laisvam vystymuisi 
ir esame pasiryžę siekti gerovės 
visiems.

Suvokiame ypatingą šeimos

vaidmenį ugdant žmogaus as
menybę. Remiamės nuostata, 
kad tėvai, naudodamiesi teise 
auklėti vaikus pagal savo pažiū
ras, neturi patirti nepagrįstų 
sunkumų dėl valstybinės švie
timo sistemos ar visuomenės in
formavimo priemonių kėsinimo
si į šeimos puoselėjamas 
vertybes.

Laikome pareiga rūpintis, kad 
pakankamas atlyginimas už 
darbą, o būtinais atvejais — ir 
visuomenės parama, leistų šei
mai susikurti savo narių orumą 
atitinkančias vystymosi sąlygas. 
Motinos darbas namuose dėl jo 
reikšmės šeimai ir visuomenei 
turi būti vertinamas ir lygiai 
gerbiamas. Kitos bendruome
nės, kurios rūpinasi vienišų 
žmonių gyvenimo ir vystymosi 
sąlygomis turi būti skatinamos 
ir remiamos pagal visuomenės 
išgales.

Žmogus yra klystantis, ir ne 
visa tiesa jam prieinama. Todėl 
nežadame paruoštų tobulų 
sprendimų, o esame pasirengę 
spręsti problemas, remdamiesi 
savo išpažįstamomis vertybėmis 
ir siekdami sutarimo. Žmogus 
nepajėgus sukurti tobulos visuo
menės, o tuo labiau ji negali 
būti kuriama prievarta. Žmo
niškesnė visuomenė gali būti 
kuriama tik puoselėjant laisvę 
bei atsakomybę ir joks žmogus 
negali būti išnaudojamas kaip 
kito žmogaus, valstybės ar 
civilizacijos objektas.

Siūlome Lietuvai krikščioniš
kosiomis vertybėmis grindžia
mą demokratiją bei socialiąją 
rinkos ekonomiką kaip alterna
tyvą ir socializrąui, ir liberalia
jam kapitalizmui. Pabrėžiame 
solidarumą kaip alternatyvą ir 
kolektyvizmui, ir individua
lizmui.

Remiamės subsidiarumo prin
cipu, kuris reiškia savaveiks- 
miškumo skatinimą ir rėmimą, 
pabrėžia asmens ir bendruome
nės pirmumą bei apsaugą nuo 
nepagrįsto valstybės kišimosi. 
Esame įsitikinę, kad tai, ką gali 
geriau padaryti bendruomenė, 
neturi daryti valstybė. Vietos 
savivaldą laikome bendruome
nės demokratiško tvarkymosi 
pagrindu ir siekiame jos teisių 
išplėtimo.

Laikomės nuostatos, kad val
džia turi būti grindžiama tar
navimo dvasia. Siekiame, kad 
kiekviena valdžia gintų bendrus 
interesus ir tarnautų bendrajai 
gerovei. Bendrąją gerovę su
prantame kaip visuomeninio 
gyvenimo sąlygų visumą, įgali
nančią kiekvieną žmogų, šeimą 
ir bendruomenę lengviau ir 
geriau įgyvendinti savo pašau
kimą. Bet kurias valstybės ar 
savivaldos pareigas suprantame 
ne kaip valdymą, bet kaip tar
navimą. Iš valstybės tarnautojų 
reikalaujame pasiryžimo nesa
vanaudiškai darbuotis Tėvynei, 
sąžiningai ir teisingai tarnauti 
piliečiams ir Lietuvai.

PASAULIO BAŽNYČIOS 

CENTRAS JAU NE

VAKARUOSE

Šveicarijos kapucinų tėvo 
Walberto Buhlmanno žodžiais, 
Katalikų Bažnyčios centras šiuo 
metu yra nebe Europoje ir Šiau
rės Amerikoje, bet pietiniuose 
žemynuose. „Vakarų Bažnyčia 
didžiojoje pasaulinės Bažnyčios 
katedroje tapo šonine nava”, 
sakė jis spalio 8 d. Hamburgo 
Katalikų akademijoje. Jo ver
tinimu, baigiantis XX amžiui, 
du trečdaliai katalikų gyvens 
Afrikoje, Pietų Amerikoje ir 
Azijoje.

II Vatikano susirinkimas Pie
tų žemynų Jaunąsias Bažny
čias” paveikė radikaliau nei 
Europą, nes jos neturėjo sunki
nančios Bažnyčios istorijos. 
Buhlmannas, kuris 1970-1982 
m. buvo kapucinų misijų gene
raliniu sekretoriumi, pabrėžė, 
kad proveržiai Pietų žemynų 
Bažnyčiose turėtų suteikti 
impulsų europiečiams bei Šiau
rės amerikiečiams.

Vengiame siekti populiarumo, 
naudodamiesi neapagalvotais 
ar neatsakingais pažadais. Po
litikoje vertiname atvirumą, 
stengiamės derinti princi
pingumą su nuosaikumu ir pa
kanta, ieškome dialogo ten ir 
tada, kai jis įmanomas ir 
būtinas.

Esame savarankiški ir ger
biame kitų savarankiškumą. 
Vertiname laisvą sutarimą, 
laikydami nepriimtinu dalyku, 
kad kam nors būtų diktuojama 
ar primetamas požiūris. Esame 
pasirengę bendradarbiauti su 
demokratijai ištikimomis parti
jomis, laikydamiesi savųjų 
principų ir pasikliaudami visų 
gera valia.

Suvokiame, kad Lietuva pri
klauso krikščioniškajai Vakarų 
Europos kultūrai, todėl Lietuvą 
matome ne izoliuotą, bet esan
čią besivienijančioje laisvoje 
Europoje, puoselėjančią joje 
savo kultūros bei gyvensenos 
savitumą. Esame pasiryžę pri
sidėti prie Lietuvos integracijos 
į Europą. Pasisakome prieš bet 
kokius planus, numatančius 
mūsų šaliai tarpinį vaidmenį 
tarp Rytų ir Vakarų. Suvokda
mi pavojus Lietuvai, rūpinamės 
jos saugumu šiandien ir ateity
je. Remiame narystę Europos 
Sąjungoje ir transatlantinėje 
gynybos organizacijoje.
. Esame įsitikinę krikščioniško
sios demokratijos reikalingumu 
Lietuvai. Kreipiamės į Lietuvos 
piliečius, ragindami remti 
krikščioniškosios demokratijos 
nuostatas ir pasikliauti jomis 
kaip patikimomis gairėmis pri
sikeliančios Lietuvos visuome
nės gyvenime.

Priimtas LKDP IV 
konferencijoje

Vilniuje 1995 m. 
lapkričio 18 d.

Atidengiamos gelmių 
paslaptys

Jeigu sakoma, kad jūra yra 
bet kurios valstybės „vartai į 
pasaulį”, tai mūsų tėvynei liki
mas skyrė palyginti „siaurus 
vartelius”, nes nei Lietuvos pri
ėjimas prie jūros, nei pati Bal
tija negali lygintis su neaprėpia
mais akiračiais, kuriuos kitoms 
tautoms atveria beribiai vande
nynai. Galbūt dėl to lietuviai 
niekad nesileido į tolimas 
keliones neatrastų žemių ieško
ti, nesukaupė galingų armadų, 
kad galėtų dominuoti vandens 
kelius ir plėšikauti kitų kraštų 
pakrantėse. Mūsų sąlytis su 
jūra ribojosi romantiškomis 
baladėmis, žvejų laivais ir dei
vės Jūratės rūmų skeveldromis
— gintaru.

Nepaisant dvidešimtojo am
žiaus pažangos daugelyje gy
venimo sričių ir poros dešimt
mečių nepriklausomybės, Lietu
vos ir jūros giminystė nedaug 
tepasikeitė. Šiuo metu ne tik 
lietuviai, bet ir kitos, Baltijos 
pakraščiais įsikūrusios, tautos 
labiausiai susirūpinusios šio, 
nedidelio, bet brangaus, van
dens ploto užteršimu: anksčiau
— Antrojo pasaulinio karo pa
baigoje — užkrėtusiu melsvuo
sius Baltijos vandenis kariniu 
balastu; dabar — daugelyje 
vietų beatodairiškai verčiant į 
juos industrinę-cheminę taršą, o 
taip pat organinę iš miestų 
kanalizacijų.

Mokslininkai tvirtina, kad 
pirmoji gyvybė mūsų planetoje 
gimė vandenynuose, todėl 
galbūt ir žmogų visais amžiais 
viliojo pažinti, ištirti, grįžti į 
savo paslaptingąją, banguo
jančiųjų tėviškę. Vandenynų 
tyrinėjimo mokslas niekad ne
stokojo entuziastų ir yra pa
siekęs nuostabių rezultatų, bet 
dar daug paslapčių saugo van
denų gelmės, priverčiančios net 
labiausiai savimi pasitikinčius 
mokslininkus sutikti, kad tai 
mažiausiai pažįstama mūsų pla
netos dalis. Vandenynų tyrinėji
mo mokslui darbo pakaks dar il
gai, nes vandenys dengia 71 
proc. Žemės paviršiaus ir savo 
paslapčių pigiai nedalina.

Lapkričio 28 d. „The New 
York Times” išspausdino įdomų 
straipsnį apie „šaltojo karo” 
metais Amerikos karinio lai
vyno atliktus vandenynų ty
rinėjimus, kurių duomenys 
buvo prieinami tik karinei vy
riausybei, tikintis jais pasinau
doti galimo jūrų karo atveju. 
Kadangi grėsė nuolatinis pa
vojus, kad „šaltasis karas” gali 
staiga „įkaisti” (tokių pavojingų 
momentų būta mažai, nors jie 
viešai neskell informacijos

Danutė Bindokienė

apie vandenynų sudėtį, dugno 
paviršių, vandens perina 
tomumą, sūrumą, sroves ir aud
ras galėjo turėti lemiamos 
reikšmės pergalei arba pralai
mėjimui.

Vandenynų tyrinėjimui ne
buvo pagailėta nei finansinių, 
nei mokslinių išteklų. Dešimt 
mečių slinktyje tūkstančiai 
lėktuvų, laivų, padangių sate
litų, povandeninių laivų rinko 
duomenis, tikrino vandens 
temperatūrą, atliko kiek galima 
tikslesnius dugno matavimus, 
braižė detalius žemėlapius, tyrė 
nuosėdas dugne, bangų aukštį, 
magnetinius laukus, gilumą, 
ypač ledynus, nuolat slen
kančius iš sausumos. Daug tų 
tyrimų atlikta, pažeidžiant 
svetimų valstybių teritorinius 
vandenis ir tai buvo dar viena 
slaptumo priežasčių. Apskai
čiuojama, kad tuo būdu karinio 
laivyno surinkta medžiaga apie 
mūsų planetos vandenynus yra 
verta milijardus dolerių.

Jokia mokslo institucija tokių 
duomenų neįstengtų sukaupti, 
jeigu ir turėtų galimybių, tačiau 
dabar mokslininkams šie lobių 
aruodai atveriami visiškai be 
užmokesčio! Daug nuopelnų dėl 
laivyno surinktos medžiagos ar
chyvų prieinamumo priskiria
ma JAV viceprezidentui Al 
Gore ir jo rūpesčiu įkurtai in
stitucijai „Measurements of 
Earth Data for Environmental 
Analysis” — arba Medea. Tai 
pirmasis JAV vyriausybės 
žingsnis panaudoti „šaltojo 
karo” metu sukauptus duome
nis taikos reikalams. Nors ne 
visa medžiaga dar prieinama 
civiliams mokslininkams, bet ir 
jau atskleistoji jos dalis suteikia 
vilčių vandenynų tyrimo moks
lą smarkiai stumtelėti į priekį. 
Tikima, kad duomenys bus nau
dingi ir kitiems mokslams, 
įskaitant geologiją, ekologiją, 
tikslesnius oro pranešimus, ge
resnį klimato kaitos supratimą, 
vandenų taršos kontrolę, 
pagaliau komercinę žvejybą ir 
naftos bei įvairių mineralų ieš
kinius vandenyno dugne.

Optimistai sako, kad „nėra to 
blogio, kuris į gerą neišeitų”, 
taip ir šiuo atveju: nors vande
nynų tyrinėjimai buvo atlikti 
karo reikalams, bet, to karo 
grėsmei (bent laikinai) išnykus, 
surinktoji medžiaga, be abejo, 
padės žmonijai geriau suprasti 
vandenų paslaptis, galbūt net 
padalyti daug vertingų atra
dimų, kurie ilgainiui paleng
vins gyvenimą ant tų sausumos 
lopinėlių, kuriuos mes vadi 
name žemynais.

PASKUTINIO KARIŪNO 
ODISĖJA

JUOZAS KLIMAS
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Beje, mano tėvas, gavęs pinigus, ištarė: „Vaike, kas 
man iš tų markių”. O man širdį suskaudo: „Tėve, kad 
tu žinotum, kiek aš vargo už juos patyriau... Dažnai 
stovėdamas ant mirties slenksčio. Tai žinodamas, šitaip 
nesakytumei”.

Gruodžio 17 dieną į dalinį nenuvažiavau: pasilikau 
švęsti Kalėdų, nes jau galvojau, kad šios mano Kalėdos 
bus paskutinės Lietuvoje, nes pavasarį visada prasidė
davo ofenzyva, kuri iš priešo pusės atrodė, kad vėlyvą 
pavasarį Lietuva sulauks svečių, o iš vokiečių pusės, 
pasidairius stotyse ir traukiniuose, matėsi labai liūdnas 
vaizdas: į frontą keliavo vaikai ir tokie, kurie pradžioje 
karo buvo pripažinti netinkamais ir jau buvę fronte ka 
reiviai, kurie buvo sužeisti, bet galėjo dar kiek pajudėti...

Savo atostogas užvilkinau iki Naujų metų, 
vidurnaktį, išgėręs už Naujus metus taurę, sėdau į 
traukinį Vilniun...

Aiškiai vėlavau. Žinoma, galima aiškintis dalinio 
nesuradimu ir, jo beieškant, paklajojimu, tačiau pora 
savaičių praleisti beieškant — tai per daug...

Vilniuje teko laukti keletą valandų traukinio į 
Daugpilį. Laiko daug, taigi nutariau aplankyti savo 
laidos draugą Vytą Raulinaitį. Beeidamas užsukau į

policijos nuovadą pasiteirauti, ar jis tebėra Vydžiuose. 
Ir štai linksma žinia: batalionas grįžo į Vilnių! Sustojo 
Jėzuitų gatvėje. Išskubėjau į bataliono štabą, viršila 
Vadišius jau buvo pasirengęs išeiti. Nenorom pakėlęs 
ranką prie kepurės lyg ir davė suprasti, kad tokių jaunų, 
tik ką iškeptų leitenantų jis daug daug yra sutikęs, o 
čia dar ir Naujų metų diena... Tuoj ir pasakė: „Šiandien 
Nauji metai, tai ir karininkai yra išskubėję”. Pasiūlė 
pernakvoti raštinėje ant lovos. Padėkojęs, pareiškiau, 
jog nėra reikalo, bet trumpam galėčiau ir budėtojo kam
baryje ant lovos nuvirsti. Kadangi jau buvo aišku, jog 
Vilniuje teks ilgėliau pasilikti, nusprendžiau savo kole
gos Raulinaičio lankymą atidėti rytojui, o šįvakar nuei
ti į kiną.

Miestas buvo lyg apmiręs, bet prie kino stovėjo di
džiausia eilė. Įstojau eilėn ir liūdna pasidarė, girdint tik 
lenkiškai kalbančius. Vilnius Lietuvos sostinė, o čia tik 
lenkiškai čiauškia. Prieky manęs stovi moteris sujauna 
mergina. Jos laiko mane vokiečiu. Moteris mokė jaunąją 
mergaitę, kuri, atrodė, esanti iš provincijos, kaip prie 
vyrų „prikombinuoti”.

Jau beveik ketinau dėl ilgo laukimo to kino atsi
sakyti, bet pamačiau vokiečių kareivius be eilės 
prieinančius prie bilietų pardavimo langelio ir gau
nančius bilietus. Supratau, kad kariams eilėje nereikia 
stovėti: jie čia turi tam tikrą privilegiją. O aš juk fron
to karininkas! Išėjęs iš eilės, priėjau prie lango, lenkai 
pasistūmė į šalį, ir aš nusipirkau bilietą. Paėmiau ne 
tik sau, bet ir tom dviem lietuvėm. Jos, pamačiusios, 
kad aš ne vokietis, bet lietuvis, dėl savo pokalbio lyg 
ir susigėdo, net paraudo, bet bilietus maloniai priėmė,

pasiūlydamos pinigus už juos. Žinoma, aš pinigų nesu
tikau paimti, sakydamas, jog aš tik ką grįžau iš Rusi
jos ir man malonu joms padaryti Naųjųjų metų dovaną. 
Po kino jos pakvietė mane į savo butą išgerti arbatos. 
Mums tik pradėjus tą arbatą gurkšnoti, koridoriuje kilo 
triukšmas su verksmu. Staiga į kambarį įšoko šeimi
ninkė šaukdama: „Gelbėk, leitenante! Mano sūnaus 
žmona lenkė, kurią jis išmetė, atsivedė vokiečių policiją, 
skusdama, kad mano sūnus turi slaptos antivokiškos 
spaudos, kurios jie suradę ir sūnų areštavę. Aš jai at
sakau, jog aš esu fronto karys, tik grįžęs iš Rusįjos, ir 
apie tokius dalykus nieko nežinau. Vokietis, saugumo 
puskarininkis, pabeldęs į mergaitės kambario duris, 
paklausė mano dokumentų. Aš parodžiau, ir jis išėjo. 
Pagalvojau sau, kokia bus mano laimė Vilniuje, kai jau 
pirmą dieną šitaip einasi. Išsigandus mergaitė priprašė, 
kad aš pasilikčiau, todėl nugriuvau ant sofos, pasiryžęs 
naktį praleisti čia. Paryčiais išėjau ir grįžau į bataliono 
štabą.

Rytą atėjo viršila Vadišius ir, pamatęs ant mano 
krūtinės medalių juosteles, jau kitaip su manimi elgėsi: 
pąjutau jo pagarbą, nors ir jaunam leitenantui, kurių 
jis, tarnaudamas Lietuvos kariuomenėje net nuo 
Lietuvos kariuomenės kūrimosi dienų, yra daug sutikęs. 
Užsimezgė nuoširdus ryšys.

Apie pietus atėjo ir adjutantas ltn. St. Jis pasi
džiaugė, kad atvykau, nes į Vydžių akciją turėjo net 
ministro sūnų Dovą Zaunių išsikviesti. Jis buvo atsar
gos leitenantas ir čia vertėjavo, bet, kaip repatriantas, 
teturėjo puskarininkio laipsnį. Jis pasitraukė su

vokiečių ryšio štabu į Rygą ir apie jį daugiau jokių žinių 
nebebuvo.

Gavau šalia sau kambarį, kuriame ir pasilikau 
gyventi. O po to adjutantas tuoj pasitikrino, ar aš esu 
nevedęs ir vakare jau gražiosios lyties būrelyje kėlėme 
stiklus į Naujųjų metų laimę. Jo šitokio malonaus 
priėmimo ir pirmos pažinties niekad neužmiršau. 
Vėliau, būdamas ūkio viršininku, bandžiau ir atsilygin- 
ti. O toji (gal tuo laiku didžioji) paslauga buvo paskolini 
mas iš vokiečių sunkvežimio jo šeimai iš Tauragės par
sigabenti.

Netrukus susipažinau ir su visais bataliono kari
ninkais. Jų tarpe ir su Karo mokykloje buvusiu lekto
riumi ltn. J., 2-ros kp. vadu., ltn. Cieminiu, 3-čios kp. 
vadu, j. ltn. J. Stelm, 4-tos kp. vadu, j. ltn. Asip. ir kt.

Be vertėjo pareigų man pridėjo dar ginklininko ir 
motociklistų būrio vado pareigas. Taip pat tuoj 
sužinojau, kad man teks vertėjauti karo lauko teisme, 
kur netrukus teko susipažinti su pirmąja byla.

Buvo teisiamas kažkokios transporto kuopos j ltn. 
už atiminėjimą iš apylinkės gyventojų gyvulių bei jų 
panaudojimą kareivių maitinimui. Tarp teisėjų buvo ir 
ltn. A., buvęs vokiečių kalbos lektoriumi karo mokyklo
je. Prisistatydamas padėkojau, kad iš dalies dėl gerai 
dėstomos karo mokykloje vokiečių kalbos gerai pasito 
bulinau vokiečių kalbą ir išgelbėjau gyvybę, patekdamas 
iš rusų į vokiečių nelaisvę, o vėliau atsirado galimybė 
išlįsti iš belaisvių stovyklos ir tapti vertėju štabuose.

(Bus daugiau)
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„GRANDINĖLĖ”
GYVUOJA IR ŠOKA

Artėjant dešimtai lietuviškų 
šokių šventei, ateinančią vasarą 
vyksiančiai Čikagoje, inten
syvėja darbas ir „Grandinėlės” 
ansamblyje. Veteranų šokėjus 
jau trečiai šventei ruošia 
patyrusi vadovė, ilgus metus 
šokusi Liudo Sagio „Grandinė
lėje”, šiuo metu fizinio auk- 

< Įėjimo profesionalė Eglė La- 
niauskienė. Jos grupėje 
dvidešimt šokėjų „Grandinėlės” 
jaunesniose šokėjų kartose 
išaugusi, ir Clevelando Valsty
biniame universitete mokytojos 
profesijai pasiruošusi, Aida 
Bublytė vadovauja studentų 
grupei. Šiuo metu ji moko 25
šokėjus.

Šį savaitgalį, gruodžio 9 ir 10 
d., jos grupę lanko viešnia iš 
Lietuvos, lietuviškų šokių spe
cialistė Ligija Tautkuvienė, šiuo 
metu gyvenanti Čikagoje. Ji yra 
Klaipėdos choreografijos fakul
teto absolventė, daugelio šokių 
švenčių vyresnioji choreografė ir 
režisierė, dirbusi su įvairiais 
šokių ansambliais Lietuvoje. Su 
„Grandinėlės” vadovais ir 
šokėjais ji susipažino juos 
globodama pirmoje laisvos 
Lietuvos tautinėje šokių šven
tėje 1990 metais. „Grandinėlės” 
studentų grupės vadovė ir šokė
jai dėkingi Ligijai Tautkuvienei 
už glaudų ryšį su ansambliu ir 
už suteiktas žinias bei konsul
taciją šio intensyvaus savait
galio metu.

PRISIMINTAS
PREL. M. KRUPAVIČIUS

Prelato Mykolo Krupavičiaus 
25 metų mirties sukaktis pami
nėta Clevelando „Tėvynės 
garsų” radijo programoje. 
Reportažą paruošė Aldona 
Stempužienė. Girdėjome prelato 
žodį apie Liaudies Seimo 
rinkimus. Trumpai paminti jo 
darbai — Įsteigimas Lietuvių 
Krikščionių Demokratų parti
jos, Žemės ūkio reforma, išeivi
joje vadovavimas VLIKui ir pa
grindinė idėja ir organizaciniai 
pagrindai Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenei.

IRENOS GEDRIENĖS 
GERASIS DARBELIS

Mokytoja Irena Gedrienė 
Royalview mokykloje surinko ir 
supakavo siuntą batų Kėdainių 
specialiai internatinei mo
kyklai. Tai buvo Padėkos dienos 
mokinių projektas. 65 svarų

S
iuntą savo lėšomis išsiuntė 
luta Degutienė, Pak Mail įstai
gos savininkė.

NAUJŲJŲ METŲ 
SUTIKIMAS

Naujų Metų sutikimą ruošia
Lietuvių klubas. Pradžia 8 v.v. 
— užkandžiai ir gėrimai, 9 v.v. 
vakarienė. Šokiams gros garsus 
Johny Singer orkestras. Dėl re
zervacijų skambinkit į klubą 
tel. 531-2131 arba Algiui Pen- 
kauskui, 944-4556.

TG

ADVENTINIS
SUSIKAUPIMAS

Gruodžio 16 d., šeštadienį, Cle
velando ateitininkai kviečia vi
sus į rekolekcijas - susikaupimo 
dieną, kuri vyks Dievo Motinos 
parapijos svetainėje. Pradžia 9 
vai. ryto ir bus užbaigtos išpa
žintimi ir šv. Mišiomis.

Rekolekcijų vadovas — kun. 
Julius Sasnauskas, pranciško
nas iš Lietuvos, šių metų 
pavasarį vysk. Pauliaus Balta
kio įšventintas kunigu.

Rengėjai nori iš anksto žinoti 
dalyvių skaičių, nes visi bus ir 
maitinami svetainėje. Maisto ir

kitoms išlaidoms padengti, daly
viai moka po 15 dol. Registruo
tis DMP svetainėje po lietuviš
kų Mišių ar skambinant Daliai 
Staniškienei — tel. 531-8496, ar 
dr. Eugenijui Šilgaliui, tel. 
481-0332.

JAV KARININKAS APIE 
LIETUVOS KARIUOMENE

Atsargos pulk. ltn. Edmundas 
Čapas-Capkevičius, prieš kele
rius metus dviračiu apkeliavęs 
didžiąją Lietuvos dalį ir savo 
įspūdžius su gausybe nuotraukų 
išspausdinęs „Dirvoje”, gruo
džio 12 d., antradienį, 7:30 v. vak. 
Dievo Motinos parapijos konfe
rencijų kambaryje, Kariuome
nės šventės proga kalbės apie 
Lietuvos kariuomenę — praeitį 
ir dabartį.

Edmundas, žmona Olga ir 
dukrelė Arbela, ateinančių 
metų sausio mėn. grįžta Lietu
von, nuolatiniam apsigyveni
mui. Edmundas dėstys anglų 
kalbą Šiaulių pedagoginiame 
institute, Olga dirbs „Aušros” 
muziejuje ir augins dukrelę.

Vakaronę rengia „Ateities” 
klubas. Visi kviečiami atvykti ir 
išgirsti jauną DP kartos kleve- 
landiečių Jadvygos ir Edmundo 
Čapkevičių sūnų.

AKVARELĖS IR
GOBELENO PARODA

Korp! Giedros iniciatyva 
(pirm. Violeta Žilionytė-Leger) 
spalio 29 d., buvo surengta Liuci
jos Aniūnaitės-Kryževičienės 
akvarelės ir gobeleno paroda 
Dievo Motinos parapijos audito
rijoje.

Menininkė 1964 metais baigė 
Vilniaus dailės instituto teks
tilės fakultetą ir iki dabar 
daugiausiai savo talento pa
švenčia klasikiniam gobelenui 
ir akvarelei.

Parodos gausūs lankytojai (po 
atidaromojo žodžio Korp! Gied
ros pirmininkės) žavėjosi 
„Lietuvos žiedų” akvarelės ko
lekcija, gobelenais, kuriuose 
ryškūs gamtos motyvai bei isto
rija. Jos darbų yra įsigiję pri
vatūs asmenys ir muziejai Lie
tuvoje, Izraelyje, Australijoje ir 
JAV-se. Kurį laiką menininkė 
dirbo žinomame Lentvario kili
mų fabrike. Jos darbai yra ap
dovanoti sidabro ir bronzos 
medaliais.

Liucija Aniūnaitė-Kryževičie- 
nė yra Lietuvos dailininkų 
sąjungos tekstilės sekcijos 
pirmininkė. Sekcija yra suor
ganizavusi du tarptautinius 
tekstiles simpoziumus, kuriuose 
dalyvavo menininkai iš Latvi
jos, Suomijos, Ispanijos ir 
Amerikos. Apie tai yra susukti 
ir du filmai.

Padėka priklauso Korp! Gie
drai už bendrai kultūrinių ren
ginių organizavimą. Tai jau ne 
pirmas šios organizacijos nuo
širdus įsijungimas į mūsų lie
tuviškąjį, gyvenimą, norint jį 
praturtinti neeiliniais rengi
niais.

„GERIAUSIA REKLAMA - 
ATLIKTI DARBAI”

Lapkričio 3-12 d. devyni or
topedijos specialistai-chirurgai 
ir pagalbinis personalas iš JAV 
Shriners organizacijos ligoninių 
atliko 15 operacijų, konsultavo 
arti 140 vaikų Vilniaus univer
siteto Santariškių vaikų ligo
ninėje. Tai „Lietuvos Vaikų vil
ties” organizacijos ir amerikie
čių gydytojų dovana Lietuvos 
vaikų šviesesnei ateičiai. Ši 
semarijietiška medicinos pagal
bos išvyka Lietuvon jau buvo 
ketvirtoji.

Per penkerius metus Shriners 
ligoninės Čikagoje, Los Angeles 
ir San Francisco jau suteikė 74

Clevelando Korp! Giedra narės, š.m. spalio 29 d. surengusios u«*~. ’ cijos Aniūnaitės Kryže
vičienės akvarelės ir gobeleno kūrinių parodą. Iš k. — I. Bublienė, R. Matienė, dail. Liucija Aniū- 
naitė Kryževičienė, A. Zorskienė, dr. R. Degesienė, A. Stungienė, A. Malėnienė ir K. Žilionytė 
L®8®r- Nuotr. V. Bacevičiaus
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specialios medicinos pagalbos 
vaikams su ortopedinėmis nega
liomis ir buvo konsuluota dau
giau negu 800 vaikų. Jau 16 
sunkiausių ligonių vaikų laukia 
eilės, kada galės atvykti Ameri
kon kartu su globėjais, kur bus 
operuojami ir gydomi. Už opera
cijas, kurios kainuoja tūkstan
čius dolerių, Shriners ligoninėse 
nieko nereikia mokėti.

Ketvirtoje ortopedinėje „Lie
tuvos Vaikų vilties” išvykoje da
lyvavo: Cathy Acusta, dr. Algi
mantas Čepulis, dr. Paul Fuchs, 
Norene Jamiesn, dr. John P. 
Lubicky — Čikagos ortopedijos 
ligoninės vyriausias chirurgas, 
dr. Guido Morra, dr. Adomėną 
Padroza, dr. Christina Prekazes 
ir dr. Jack Sproul.

Dr. Algimantas Čepulis, chi
rurgas, buvo šios išvykos koor
dinatorius, atliko vertėjo parei
gas, konsultuojant Lietuvos gy
dytojus, kai buvo daromos sudė
tingos ir daug laiko reikalau
jančios stuburo ar klubo operaci
jos. Į operacijų darbą šį kartą 
buvo įjungiami ir Lietuvos gy
dytojai.

Kai Lietuvos spaudos atstovai 
norėjo susitikti su išvykos 
medicinos personalu, išvykos 
vadovas dr. Lubicky pasakė, 
kad „geriausia reklama — atlik
ti darbai”.

Lietuvos Vaikų vilties” or
ganizacijai JAV-se pirminin
kauja Gražina Liautaud, o Lie
tuvoje specialiam komitetui pir
mininkauja Elena Gervickienė.

„Lietuvos Vaikų viltis” — 
„Lithuanian Children’s Hope” 
savo žiniaraštyje 1995 švenčių 
proga dėkoja visiems už ligšio
linę paramą. „Iš atliktų darbų 
galima semtis ryžto ir stiprybės 
ateičiai, nes darbo jūra gili ir 
plati, o penkeri metai — tiktai 
lašas”.

DAINUOJANTYS ANGELAI

Dievo Motinos parapija 
pakvietė jaunimo chorą „Dai
nuojančius angelus” koncertui, 
š.m. gruodžio 17 d., sekmadienį 3 
vai. popiet, parapijos audito
rijoje.

Koncerto pelnas skiriamas 
Vilniaus jėzuitų gimnazijai ir 
Dievo Motinos parapijai. Bi
lietai po 6 dol. suaugusiems ir 
po 3 vaikams, jau gaunami pa
rapijos svetainėje po lietu
viškųjų Mišių.

Po koncerto bus vaišės, ku
riomis rūpinasi Elena Nainienė. 
Parapija prašo visus talkinti E. 
Nainienei tiek vaišių paruoši
mu, tiek vaišių stalui produk
tais. Apie talką prašom pranešti 
klebonijai, tel. 531-4263 ar E. 
Nainienei — tel. 481-8472.

„ŽAIBO” KALĖDINIS 
POBŪVIS - ŠOKIAI

Clevelando LSK „Žaibo” vyrų 
krepšinio komanda rengia Kalė
dinį pobūvį — šokius, š.m. gruo
džio 23 d., šeštadieni, Cleve
lando Lietuvių Namų viršu
tinėje salėje, 877 East 185th St., 
Cleveland, Ohio. Pradžia 7 v.v.

Visi — jaunesni ir vyresni 
kviečiami dalyvauti. Gimna
zijos (High School) amžiaus 
jaunimas taipogi laukiamas.

V. Rociūnas

GARDNER, MA
NAUJA LIETUVIŲ KLUBO 

VALDYBA

Vietinis Lietuvių klubas 
išsirinko naują valdybą 1996 
metams. Valdybą sudaro: pirmi
ninkas Juozas Bekeris, vice
pirmininkas Walter Mikas, fi
nansų sekretorius William Viš- 
niauskas, kasininkas Jack 
Aukštikalnis, protokolų sekr. 
Howard Beaudette.

Direktorių tarybon išrinkti: 
Petras Molis, David Lukas, 
Vanda Šerkšnis, Bronė Bekeris 
ir Gediminas Panevėžys.

Klubas turėjo sėkmingą sezo
ną. Rudenį buvo surengtos dvi 
vakaronės. Džiaugiamės, kad į 
klubą jungiasi nauji nariai. 
Sveikiname naujausius narius: 
Paul Kuzmickų, Heniy Zakarie- 
vich, Joną Giedrį ir Arvydą 
Klimą.

KAS NAUJO VYČIŲ 
VEIKLOJE

Lietuvos Vyčių kuopa išsirin
ko valdybą naujiems veiklos 
metams. Išrinkti: pirmininkas 
William Višniauskas, vicepirm. 
dr. Henry Gailiunas, kasininkė 
Neli Melaika, finansų sekr. 
Howard Beaudette, protokolų 
sekr. Joanne Chastney, dvasios 
vadas kun. Joseph Jurgelionis 
kultūriniams reikalams Bronė 
Višniauskas, tvarkdarys David 
Lukas, „Vyčio” korespondentas 
William Višniauskas.

Vyčiai kasmet surengia ben
dras kūčias. Šiais metais kūčių 
vakarienė rengiama gruodžio 17 
d. Luko namuose.

Vyčių valdybos rinkimus ap
rašė abu vietiniai laikraščiai.

MŪSŲ MIRUSIEJI
Šiais metais amžinybėn išėjo 

šios mūsų apylinkės lietuvės: 
Bronė Genaitis, Paulė Šatienė, 
Edna Vaškelis, Valeria Smith, 
Margaret Eacmen, Bernice Doč- 
kutė Wickman. Tesuteikia Die
vas joms amžiną atilsį. Mes jų 
visų pasigendame.

Koresp.

MICHIANA, IN
JAV LB MICHIANOS

APYLINKĖS LABDAROS 
DARBAI

Nuo pat savo įsikūrimo JAV
LB Michianos apylinkė ypa
tingą dėmesį kreipė į atgims
tančios tėvynės problemas. 
Entuziastiškai buvo priimtas 
Socialinių reikalų tarybos 
pasiūlymas globoti vieną iš 
Lietuvos našlaičių namų. Jai 
buvo paskirtas Kauno našlaičių 
namai „Lopšelis”. Tam reikalui 
prie apylinkės valdybos buvo 
suorganizuotas komitetas, kurį 
sudarė moterys iš Beverly 
Shores, Michianos, New Buf- 
falo. Komitetui sėkmingai vado
vauja valdybos narė Regina 
Vaitkienė. Reikšminga pagalba 
yra nuolat teikiama „Lopšeliui” 
pinigais, siuntiniais ir visokiais 
našlaičių namams reikalingais 
dalykais. Veikli valdyba nepasi
tenkino vien našlaičių globa. 
Kilo sumanymas išplėsti 
pagalbą ir kitai Lietuvoje per 
mažai įvertintai grupei žmonių, 
tai partizanams ir jų šeimoms, 
tiems tikriems mūsų tautos 
didvyriams, iškentėjusiems il
gus kančios metus tėvynėje ar

Sibire. Sužinojus apie Partizanų 
globos komiteto suorganiza
vimą, kaip Soc. reikalų tarybos 
skyrių, ir jo įsteigtą fondą, 
Michianos apylinkės valdyba 
įsipareigoja pradėti globoti 
vieną partizaną, tai yra, paskir
ti (kaip fondo nurodyta) 200 dol., 
jo metiniam išlaikymui, numa
tant galimybę išplėsti tą globą, 
įtraukiant ir kitus bendruome
nės narius. Šiuo laiku du val
dybos nariai pasižadėjo šiems 
metams paskirti reikalingą 
sumą pinigų dar dvejų parti
zanų išlaikymui. Kaip žinoma, 
dabartinė Lietuvos valdžia abe
jinga šių žmonių likimui, jų pen
sijos yra be galo mažos ir pra
gyvenimui neužtenka. Mes, 
užsienio lietuviai, vėl turim 
progą įrodyti, kad, A. Paužuolio 
straipsnio žodžiais, „mes labai 
vertiname partizanų pasiauko
jimą dėl Lietuvos laisvės. Jie 
aukojo savo gyvybes, kentėjo 
kankinimus ir trėmimo kan
čias”. Kaip ir daugelis užsienio 
lietuvių, Michianos apylinkė, 
pagal išgales, prisideda prie 
tokio partizanų įvertinimo.

Jadvyga K. Giedraitienė

LOS ANGELES, CA
IRENOS RAULINAITIENĖS 

GRAFIKOS PARODA

Los Angeles Ateitininkų 
sendraugių skyrius sausio 14 d., 
12 vai., ruošia Irenos Rauli- 
naitienės asmeninę meno paro
dą Šv. Kazimiero parapijos salės 
patalpose.

Meną Irena Raulinaitienė 
studijavo Glendale kolegi
joj, Kalifornijoj, kur ji susi
pažino ir pamėgo grafikos 
techniką. Seniau, apie grafiką 
kalbant, prieš akis stodavo 
graviūros, medžio ir linoleumo 
raižiniai. Dabar ši meno šaka 
gerokai praturtėjo išraiškos 
būdais ir tapo labai lanksti ir 
spontaniška. Šioje parodoje 
matysime jos darbus nuo 
tradicinių graviūrų iki 
monotipijų ir kolografijų.

Irena Raulinaitienė dalyvau
ja parodose Los Angeles apy
linkėje, Arizonoje, Čikagos 
„Galerijoj”. Kalėdų laikotarpyje 
vyko jos ir Dennis Ruff dviašme
nė paroda Pasadena Arts 
Council.

Maloniai kviečiame visus pa
rodą aplankyti.

- — ’ - - ---- — ’
AUTOMOBILIO, NAMŲ, SVEIKATOJ IR GYVYBĖS DRAUDIMAS..

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. * Auksė S. Kane kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOLIS3208V2 West 95th Street " •Tel. (708) 424-8654 . (312)581-8654
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J K S CONSTRUCTION 1
„Shingle” stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, alų-1 
miniaus ir kt.; Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 
tel. 708-969-2658.
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SŪDYTOS SILKĖS
IŠ KANADOS!

Užsisakykite šventėms jau dabar! 
20 svarų statinaitė — $33
8 svarų statinaitė — $19

Skambinkite:
708-532-5951

arba
708-687-5677 

po 5 vai. p.p.
Pristatome UPS

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

<
V- . .------------------- J

FOR SALE
Great income opportunity. Maint- 
Free, brick 3 flat.
Diamond R.E. 708-458-9900

1HZ ' KAMfCIK REALTORS 
7922 S. Patašių Rd. 

'«-■ • j 4365 S. Archejį Avė.

DANUTĖ MAYER * 
284-1900

Jei norite parduoti ar pirkti namus, 
kreipkitės į Danutę Mayar. Ji pro
fesionaliai, sąžiningai ir asmeniškai 
patarnaus. Įkainavimas veltui.

-------------------------------
MOVING—KRAUSTYMAS

Profesionalus patarnavimas 
prieinamomis kainomis, 

jums patogiu laiku. Draudimas 
garatuotas. Kreiptis:

Gediminas: tel. 312-925-4331

FOR RENT

Išnuomojamas 4 kamb. 2 mieg. 
butas su baldais Brighton Pk. apyl. 
Kreiptis: tel. 312-376-7883.

GREIT
PARDUODA

HELP WANTED

MARTROY ELECTRONICS, INC. reikalingi specialistai, mokantys taisyti TV, audio, video, radijo aparatūrą. Kreiptis: Gavėtu, 
tel.: (312) 778-7000, arba 6299 S. Ked- 
zie Avė. darbo valandomis (dirbs Ir 
ieštedlenj).

RENATA’S DOMESTIC 
PLACEMENT AGENCY

Positions available: nannies, house- 
keepers for English speaking women.Call: 312-286-7267

Nemokamas PirkiaiuSaraŠas

DAYTONABEACH
AREA

FLORIDA

Joseph E. Stanaitis Investment Properties
L/censed Reat Estate Broter

Nuosavybė
e Acreage • Žemė
e Business e Biznis
e Residential • Namai

Toli Free l -800-330-5478 or l - 904-428-2412
Free List of Available Buys

D.P.

Irena Raulinaitienė, kurios kūrinių 
paroda sausio 14 d vyks Los Ange
les Šv Kazimiero parapijos salėje.

VYDŪNO FONDO LEIDINIAI
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS ISTORIJA, istoriko prof. J. Jakš
to paskutinis veikalas apie 1918-1940 m. Lietuvos politinį ūkinį, eko
nominį gyvenimą, kurį autorius pats pergyveno. 272 psl., gausiai 
iliustruota knyga nuotraukomis ir žemėlapiais, gražiai įrišta, tinkama 
dovana kiekvienam, $15.

LIETUVOS BEI LIETUVIŲ KRIKŠTAS IR 1387-JI METAI, istoriko 
J. Dainausko susidomėjmą sukėlusi knyga, kurioje autorius iškelia 
naujus faktus Lietuvos istorijoje, paneigdamas daugelio suklastotus 
ir daugelio kartotus teiginius. Kiekvienas domintis Lietuvos istorija, 
šioje knygoje ras daug įdomių skaitinių, paneigimų. 352 psl., gau
siai iliustruota, $15.

DIDYSIS VARPININKAS VINCAS KUDIRKA, žinomo monografijų 
rašytojo A Merkelio įdomiai parašytas veikalas apie XIX amžiaus 
Lietuvos gyvenimą ir svarbiausią to laiko lietuvybės darbuotoją Dr. 
Vincą Kudirką. Knyga lengvai skaitoma su dideliu dėmesiu iki 
paskutinio puslapio. Iliustruota, gražiai įrišta, tinka dovanoti, 416 
psl., $15.

MANO TĖVYNĖ, Vydūno gimtųjų vietų aprašymas paprasta, vaiz
dinga kalba, lengvai skaitoma apie gražiąsias Lietuvos pajūrio vie
toves. Skaitydami šią knygą nusikelsime į mūsų tėvynės gintarinį 
krantą, tai prisiminti padės gausios iliustracijos, žemėlapis. Knyga 
skirta jaunimui, bet tinka visiems, 79 psl., $4.

KAZIMIERAS PALČIAUSKAS 1941-1944 M. KAUNE, spaudai 
paruošė A. Dundzila, 96 psl žinomo veikėjo išgyvenimai nacių 
okupacijos metu, už kuriuos vėliau buvo neteisingai kaltinamas ir 
persekiojamas. Įdomios iliustracijos, $4.

LIETUVA, Dr. J. šaulio, Lietuvos ambasadoriaus Vokietijoje, 
rūpesčiu paruoštas spalvotas, iliustracinis žemėlapis, kokio dar 
neturėjome per visą nepriklausomybės gyvenimą. Tinka papuošti 
savo gyvenamus namus, raštines, dovanoti savo draugams. 31 x 
31 colių apimties, spausdintas Italijos spaustuvės Romoje ant krei
dinio popieriaus, $15.
PASTABA: Visus šluos Vydūno Fondo leidinius galima gauti 
dienraščio DRAUGAS redakcijoje arba užsakant paštu. Prie kainos 
IHinois valstijos gyventojai prideda 8.75% prie knygos kainos. Taip 
pat visi užsakytoja prideda pašto ir supakavimo Išlaidų 
apmokėjimui.
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LAIŠKAI
NESU „PIKTAS ASMUO”

Išreikšdama savo nuomonę 
„Draugo” laiškų skyriuje, tikrai 
nemaniau leistis į ginčus su 
ateitininkais (beje, esu atei
tininkė dar iš Lietuvos, bet 
mano gyvenimo sąlygos šiuo 
metu neleidžia į veiklą jungtis). 
Jadvygos Damušienės „pyla” 
mano adresu (gruodžio 1 d. 
laiškų skyriuje) verčia atsiliep
ti dar kartą.

Nepaisant, kiek J. Damušienė 
teisina Ateities savaitgalio 
renginyje statytą Žemaitės 
vaizdelį apie Adomą ir Ievą, aš 
lieku prie savo pažiūrų, kurias 
atliepia ir daug, tame renginy
je buvusių. Laiško autorė puola 
ne tuos asmenis, ir teisina ne 
tuos. Vaizdelio turinio, be abe
jo, būtų vengęs net garsusis 
„Antras kaimas”, nes Adomo ir 
Ievos „žaidimai” su beždžio
nėmis, gyvuliais ir žvėrimis 
labai neskaniai kvepia. Gal 
Damušienė mano, kad tie „žai
dimai” buvo šachmatai, ar stalo 
tenisas?

Sutinku, kad Žemaitė buvo 
mūsų literatūros klasikė, 
sutinku, kad aktoriai savo roles 
gerai atliko ir apšvietimas buvo 
puikus, bet šio vaizdelio tema
tika netiko rimtam literatūros 
vakarui, o juo labiau po „Visa 
atnaujinti Kristuje” šūkiu.

Nesu „labai neteisingas ir 
piktas asmuo”, kaip mane va
dina Jadvyga Damušienė, nesu 
ir „davatka”, bet kur nors 
turime nubrėžti liniją ir at
sisakyti ją peržengti. Ar dar 
mums „blevyzgų” ir pornogra
fijos neužtenka šio krašto 
pramogų pasaulyje, kad ir lie
tuviškuose renginiuose jomis 
mėgaujamės?

Nijolė Kasiulaitienė 
* Arfiifgton Heights, IL

NEGALIU TYLĖTI

Teko dalyvauti protesto susi
rinkime, įvykusiame Jaunimo 
centre ir skaityti Lietuvos bei 
išeivijos laikraščiuose, kur buvo 
Ttalbama apie valdančios LDD 
partijos ir jos kontrolėje esan
čią Lietuvos vyriausybę, norą 
padaryti pagrindinį remontą 
buvusiuose KGB rūmuose. Ši
tuose pragaro rūmuose buvo 
kankinami ir žudomi laisvės ko
votojai. Kankinimų kambarių 
sienos buvo aptaškytos krauju 
žmonių, pasiryžusių atiduoti ir 
gyvybę, kad tik sugrįžtų Lie
tuvai laisvė. Sienos buvo iš
klotos net garsus dusinančia 
medžiaga, kad nuslėpus kanki
namų žmonių šauksmus ir de
jones.

Buvę Lietuvos partizanai ir

grįžę tremtiniai, kurie perėjo 
šiuos ar panašius kankinimo 
kambarius, nori išsaugoti 
ateities kartoms, parodant ko
munistų budelių ir jų prisipla
kėlių, barbariškus darbus, bet 
to nepageidauja LDDP ir jos 
vadovai. Jie praeitį nori už
tušuoti, skelbdami melagingas 
žinias ir kelia aikštėn nieko 
bendra neturinčius įvykius pa
darytus svetimos okupacijos. 
Genocidas yra vienodas, nepai
sant, kas padarė: rudasis ar 
raudonasis barbaras.

Yra posakis: „Vagie, kepurė 
dega”. Viso šito akivaizdoje, yra 
aišku, kad dabartinė LDDP yra 
tik „avinėlis vilko kailyje”.

Lietuvių išeivių organizacijos 
turėtų rašyti ir skelbti protesto 
laiškus, ruošti demonstracijas 
prieš vyriausybės ir LDDP už
mačias — remontuoti kankini
mo kameras.

Išeivija padėjo iškovoti 
Lietuvai nepriklausomybę ji 
taip pat turi padėti išsaugoti 
komunistų bei jų budelių su
rinktus archyvus ir visą tai, ką 
jie naudojo laisvės kovotojų troš
kimams užgniaužti.

Antanas Paužuolis 
Chicago, IL

PAGAL LENINO MODELI

Lietuviai per daug dėmesio 
skiria įvairių ministrų šunys
tėm, kai tuo tarpu tikras dabar
tinio Lietuvos tragedijos ir 
nelaimių autorius ir architektas 
sėdi ramus nuošaliai. Šleževi
čius ir jo ministrai, kaip 
mėnulis, kuris šviečia ne sava, 
bet skolinta šviesa, yra tik 
tikrojo valdovo pavaldiniai.

Neginčijamas LDDP vadas, 
kuris išgelbėjo LKP nomenkla
tūrą nuo Sąjūdžio puolimų, 
perkrikštijo ją į LDDP, išvedė į 
1992 m. Seimo laimėjimus ir 
vienvaldystę, yra ne kas kitas 
kaip „piramidinės valdžios” 
kūrėjas A. Brazauskas. Oficia
liai atsisakęs partijos vadovybės 
ir sėdėdamas prezidento kėdėj, 
jis paliko kaip neginčijamas 
LDDP vadovas, apsigaubęs pre
zidento pozicijos orumu ir pri
vilegijomis. Kad suprastume 
jo dabartinę politiką, turime 
žvilgterti į komunistinės Rusi 
jos praeitį.

Siaučiant Rusijoj revoliucijai 
ir pilietiniam karui, Leninas, 
norėdamas įsitvirtinti valdžioje, 
sudarė sąlygas, tiesiog pakvietė 
į savo pusę, visų rūšių krimina
listus, duodamas jiems veikimo 
laisvę — pastatė juos virš įsta
tymų ribų. Jų pagalba Leninui 
buvo lemianti. Nestebėtina, kad 
laimėjus revoliuciją, kriminali 
nis elementas pasidarė kompar 
tijos sudėtinė dalis ir paliko 
tokia ligi šių dienų.

Stebint Lietuvos gyvenimą, 
pasidarė aišku, kad, nepaisant

Maironio lit. mokyklos pirmojo skyriaus mokinių grupelė Vėlinių pamaldose Pal. Jurgio Matulaičio 
misijoje.

demokratinės retorikos ir prezi
dentinės vaidybos, „piramidinės 
valdžios” vadovas, nuo pat Sei
mo rinkimų, seka Lenino pra
mintu keliu — iškelti savo par
tijos narių ir jai ištikimų 
valdininkų gerovę virš tautos, 
valstybės ir jos piliečių gerovės. 
Praktiškai jie jau yra virš 
įstatymą ribų — teismų ne
baudžiami.

Nėra vien atsitiktinumas, kad 
prezidento veto teise įsitvirtino 
korupcija valdžios tarnautojų 
tarpe. Lygiai nėra vien at
sitiktinumas, kad per trejus 
LDDP vienvaldystės metus, žy
dint korupcijai ir kriminalui, 
nebuvo nubaustas nei vienas 
partijos narys ar jai ištikimas 
tarnautojas, jau nekalbant apie 
buvusius tautos išdavikus bei 
žudikus — pasižymėjusius 
stribus.

Kalbėdamas Lemonte, prez. 
Brazauskas išsitarė, kad tik 3% 
LKP narių buvo blogi. Įsidėmė
tina, kad tuos 3% sudarė ne tie, 
kurie kankino, trėmė ir žudė 
lietuvius, bet kad jie kritišku 
momentu balsavo už Maskvą — 
taigi nebuvo jam ištikimi.

Trejų valdymo metų LDDP 
„kompeticijos” pavyzdžiu gali 
būti Lazdynų muitinė, kuri kaip 
veidrodis parodo LDDP neskel
biamas gaires ir praktiką. Pagal 
važiavusių per ją pasakojimus, 
laisvesniu laiku muitinė pralei
džia vos keletą mašinų per 
valandą, kad išlaikytų kilome
trinę mašinų eilę ir galėtų imti 
po 100 dol. už mašinos pervažia
vimą be eilės. Muitininkai pasi
laiko dalį paimtų pinigų, o kitą 
dalį siunčia į Vilnių „globė
jams”.

Šiuo metu, vykstant koor-

dinuotams LDDP vadovų išpuo
liams prieš nepriklausomą 
spaudą, prisimintinas garsus 
Lenino posakis: „Kodėl valdžia 
turėtų leisti laisvę spausdinti 
žinias, kurios yra taikomos 
pakenkti valdžiai?”

Turėdama savo kontrolėje vi
są televiziją, LDDP stengiasi 
sutramdyti pasilikusią nepri
klausomą spaudą — pažaboti ar 
įbauginti ją, kad viešai neskelb
tų LDDP šunysčių. „Lietuvos 
ryto” priestato sprogdinimas yra 
ženklas, kad LDDP rimtai pra
dėjo ruoštis ateinantiems Seimo 
rinkimams.

Jonas Tamkutonis 
Chicago, IL

KODĖL VISI TOKIE PIKTI?

Su dėmesiu skaitau laiškus 
„Drauge” (kas jiems dėmesio 
neskiria?). Sakoma — kiek žmo
nių, tiek ir nuomonių, todėl 
įdomu susipažinti su tomis skir
tingoms nuomonėmis. Turbūt 
dabar į laikraštį parašo ir tokie, 
kurie niekad savo gyvenime 
nieko neparašė. Tikrai stebiuosi 
redakcijos kantrybe ir toleran
tiškumu, kad leidžia pasisakyti 
visiems.

Ta privilegija ir aš pasinaudo
ju — pati niekad nesu į laikraštį 
rašiusi, net mano pavardė nie
kad nebuvo paminėta lietuviškoje 
spaudoje. O parašyti paskatino 
kaip tik tie laiškai: stebiuosi, 
kodėl mūsų žmonės tokie pikti? 
Kodėl neranda nieko, ką pagir
ti, kuo pasidžiaugti? Kodėl pas 
juos nėra atlaidumo, artimo 
meilės? Iš laiškų tono galima 
susidaryti nuomonę, kad lietu
viai yra „tikri bambekliai”. 
Nemanau, kad taip tikrai yra,

„DRAUGO” RĖMĖJAI

Aukos už kalėdines atviru
tes ir kalendorių.

25.00 dol. Halina Milaknis, 
Santa Monica, CA; Genė ir Ray 
Rimkus, Oak Brook, IL; Victor 
A. Vaitkus, Waterbury, CT; 
Petras Petraitis, Richmond Hill, 
NY; Maria Markulis, Oak 
Lawn, IL; Ona Kolis, Palos 
Hills, IL; John Motiejūnas, 
Chicago, IL; B. V. Mačiuika, 
Storrs, CT; Albina Lukas, Phi- 
ladelphia, PA; A. Vailokaitis, 
Los Angeles, CA; Mary Žemai
tis, Leonią, NJ; Janina Rukšė- 
nienė, Los Angeles, CA; Marta 
Raišys, Mercer Island, WA; 
Gintarė Gečys, Oaklyn, NJ; 
Juozas Peckaitis, Sunny Hills, 
FL; George Petkus, Los Ange
les, CA; T.F. Strolia, Oak 
Forest, IL; B. Andrašiūnas, 
Orland Park, IL; Col. Rom 
Kilikauskas, Fairfax, VA; 
Aldona ir Kazys Jankauskas, 
Darien, IL; Jadvyga Kvecas, 
Santa Monica, C A; A. Adomo- 
nis, Osterville, MA; Valerija 
Kazlauskas, Los Angeles, OA; 
K. Jauniškis, Dover, MA; V.; 
Kupcikevičius, Oak Lawn, IL; 
K. ir J. Bukauskas, Hot 
Springs, AR; Vyt. Beleckas,i 
Sunny Hill, FL; J. Jacobus,

tik turbūt tokie žmonės, netu
rėdami kur kitur savo nepasi
tenkinimą pareikšti, tą padaro, 
rašydami laiškus.

Artėjant Kristaus Gimimo 
šventei, galbūt turėtume ir mes 
pasistengti į savo aplinką, į 
žmones žvelgti kiek atlaidesnių 
žvilgsniu.

Ramunė Vosyliūtė-Potter
Palos Park, IL

DRAUGAS, penktadienis, 1995 m. gruodžio mėn. 8 d. 5A
Toms River, NJ; Ernest Lengni- 
kas, Hamilton, Ont., Kanada; J. 
Rimkunas, New Buffalo, New 
Buffalo, MI; Vladas Gilys, Sun 
City, CA; M. Jagutis, Daytona 
Beach Shores, FL; Kazys Lin
kus, Miami Beach, FL; Viktoras 
Naudžius, Chicago, IL; Jonas 
Dekeris, Chicago, IL; Kazys 
Čėsna, Worchester, MA; V. 
Laugalis, Niantic, CT; Stasys 
Dalius, Hamilton, Ont., Kana
da; Stasė Bublienė, Birm- 
ingham, MI; Alfonsas Gerčys, 
Beleville, IL; Regina ir Rimas 
Bagdonas, Hamilton, Ont.,t 
Kanada; Adolfas Armalis, St. 
Petersburg, FL; kun. Teo Palis, 
Pittsburg, CA; Rūta Daukienė, 
Chicago, IL;

20.00 dol. Dr. A. Vaitiekaitis, 
Lakeport, MI; H. Laucius, Pa- 
terson, NJ; E. Šišas, Santa 
Monica, CA; Rimas Černius, La 
Grange Park, IL; Ramunė Rač
kauskienė, Oak Lawn, IL; K. 
Kreivėnas, Chicago, IL; Jonas 
Kalnietis, Chicago, IL; Antanas 
Rugys, Juno Beach, FL; Emily 
Eksevics, West Chicago, IL; 
Ona Deveikis, Los Angeles, CA; 
Vytautas Stuogis, Cleveland, 
OH; Gedas Kaunas, Redondo 
Beach, CA; J. Rimkunas, Re- 
dington Beach, FL; Uršulė 
Baltrenas, Tustin, CA; Danutė 
Jankienė, Redford, MI; A. 
Anysienė, Cochrane, Altą, 
Kanada; Jonas Daugėla, Or- 
mond Beach, FL; V. Volertas, 
Delran, N J; Kazys Gricius, 
Amhers, MA; Genė ir Vytautas 
Gedminas, Woodhaven, N Y; 
Vytautas Miklius, St. Peters
burg, FL; Valeria Leščinskienė, 
St. Pete Beach, FL; Vita Valad- 
ka, Elmwood Park, IL; Jonas 
Pleirys, Chicago, IL; Juozas 
Ramanauskas, Birdgewater, 
MA; P. Gudaitis, Windsor, Ont., 
Kanada; Genutė ir Algis Rudis, 
Livonia, MI; B.G. Grajauskas, 
Hamilton, Ont., Kanada; Adol
fas Luza, Parma, OH; A. Lauri

naitis, Lemont, IL; J. Zydavi- 
cius, Lynn, MA; Anastasia Šė
ma, Chicago, IL; J. W. Kuncas, 
Export, PA; Aleksandra Gylys, 
Olimpia, WA; Aleksas Liut
kus, Euclid, OH; Neris Pupiū- 
tė-Palunienė, Seattle, WA; Vin
cas Pavilčius, Chicago, IL; dr. 
Rimas Vienužis, Michigan City, 
IN; Aleksandras Pužauskas, 
Ocean Park, WA; Jovita Strikie- 
nė, Indian Head Park, IL; Jonas 
Kirvaitis, Chicago, IL; Karolis 
Milkovaitis, Yorba Linda, CA; 
kun. Francis Baltrumas, Mt. 
Angel, OR; Edward Šileikis, 
Toronto, Ont., Kanada.

25.00 dol. dr. Jonas ir Janina 
Šalna, Portage, WI; Horace R. 
Žibąs, Cincinnati, OH; V. ir O. 
Smilgys, Country Club, IL; A. ir 
V. Domanskis, Palos Park, IL; 
Juozas Rucys, San Francisco, 
C A; Dalia Šaulytė, Chicago IL; 
Vytautas Musonis, Oak Lawn, 
IL; Stella Kontvis, Westmins- 
ter, CA;

40.00 dol. Vladas Sinkus, 
We8tern Springs, IL; S. Stane
vičius, Cochrane Altą, Kanada;

35.00 dol. A. Lingis, Burbank, 
IL;

30.00 dol. Joe Venckauskas, 
Benton Harbor, MI; Aldona An- 
kienė, Chicago, IL; Joseph 
Jankus, Waterbury, CT; Petras 
Putrius, Livonia, MI; Augusta 
J. Šaulys, San Francisco, CA; 
Birutė ir Audris Mockai, Naper- 
ville, IL; G. Kaufmanas, Spring- 
field, VA; Eleonora Tutinas, 
Brooklyn, N Y; Angelė Buksnis, 
E. Lansing, MI; dr. V.B. Rauli- 
naitis, Chatsworth, CA; Eugeni
jus Kleinas, Wollaston, MA; 
Eleonora Derenčius, Palos Hills, 
IL; Antanas Zaparackas, High- 
land Beach, FL;

Ačiū už paramą. Kiekviena 
auka yra nuoširdžiai įverti
nama, su šilčiausiais linkėji
mais prisimenant dienraščio 
geradarius.

Čikagos Mokslo ir pramonės muziejuje, pradedant 54 tąjį metinį Žiemos fes
tivali, pavadintą „1995 Kalėdos ir Šviesos šventės pasaulyje” Illinois guberna
toriaus sveikinimus perdavė Pat Michalski, Etninių reikalų įstaigos vedėja. 
Prie lietuviškais šiaudinukais papuoštos eglutėB (iš kairės): Pat Michalski, 
Rita Kėželienė ir Lidija Ringienė. I
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TEOFILIUS JANUKĖNAS
Mūsų mylimas Vyras, Tėvas, Brolis ir Tėvukas mirė 1995 

m. spalio 13 d. Velionio palaikai buvo sudeginti spalio 17 d. 
Forest Hills kapinėse, Bostone.

Nuoširdžiai dėkojame Šv. Petro parapijos klebonui, kun. 
A. Kontautui, už maldas koplyčioje ir kun. Kasinskui už atna
šautas šv. Mišias.

Taip pat dėkojame University Lutheran parapijos 
klebonui kun. T. Chittick už maldas koplyčioje ir kapinėse.

Didelė padėka inž. Viktorui Kubiliui už atsisveikinimo su 
velioniu pravedimą ir už tartus jautrius žodžius lietuvių karių 
„Ramovės” ir draugų vardu. Nuoširdus ačiū šermenyse atsi
sveikinusiems: Bruteniui Veitui, Lietuvių Bendruomenės var
du, Romui Veitui, Tautinės Sąjungos vardu ir Elenai 
Vasyliūnienei kalbėjusiai Lietuvių Moterų Klubų Federacijos 
vardu. Širdingai dėkojame visiems stovėjusiems garbės sar
gyboje ir nešusiems karstą.

Reiškiame padėką už vargonų muziką ir dėkojame sol 
Marytei Bizinkauskaitei už gražų giedojimą šv. Mišių metu.

Visiems didelis ačiū už gausias aukas Lietuvos Vaikų 
globai, šv. Mišioms, už gėles, maldas ir mums pareikštas 
užuojautas žodžiu ir raštu.

Mūsų gili padėka visiems atsilankiusiems koplyčioje ir 
dalyvavusiems laidotuvėse. Dėkojame laidotuvių direktoriui 
J. W. Casper ir sūnui už rūpestingą patarnavimą.

Liūdinti žmona Ieva, dukra Marytė su vyru Fredu, 
sūnus Arvydas su šeima, brolis Jonas, sesuo Marija 
Vaškevičienė Lietuvoje ir kiti giminės.

l\Vl midland Padarai
Sa\/ings and Loan Association

75 metus aptarnauja lietuvius
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
Praėjusį sekmadienį, gruo

džio 3 d., Katalikų Bažnyčia 
pradėjo Advento metų. Tai pasi
ruošimas šv. Kalėdų — Kristaus 
Atėjimo šventei. Adventas skir
tas susikaupimui ir maldai. 
Pagal lietuviškas (ne tik bažny
tines) tradicijas, Advento metu 
neruošiami pasilinksminimai 
su šokiais, nekeliamos vestuvės, 
laikas paskiriamas sielos 
nuskaidrinimui, „duobių 
užlyginimui”, „kalnų nuka- 
simui”, kad užgimusio Jėzaus 
ramybė lengvai pasiektų visų 
širdis.

Esant dideliam lietuvių vi
suomenės susidomėjimui dail. 
Prano Domšaičio akvarelių ir 
pastelių paroda, vykstančia 
Lietuvių dailės muziejuje, Le- 
monte, ji pratęsiama dar bent 
iki šių metų pabaigos. Parodą 
suruošė Lietuvių fondo Meno 
komisija (dail. Domšaičio darbai 
yra LF nuosavybė). Visi kvie
čiami parodą aplankyti.

Čikagos studentai ateitinin
kai visus kviečia dalyvauti atei- 
tininkiškose kūčiose sekma
dienį, gruodžio 17 d., 1 vai. p.p., 
Jaunimo centro didžiojoje salėje. 
Šv. Mišias aukos kun. Antanas 
Saulaitis, SJ. Po bendros kūčių 
vakarienės bus trumpa, jau
nučių ir moksleivių atliekama, 
programa ir bendras visų kalė
dinių giesmių giedojimas. 
Studentai ateitininkai visus 
kviečia kartu švęsti Kristaus 
gimimą ir tęsti lietuviškas tra
dicijas. Rezervuoti vietas reikia 
iki gruodžio 16 d., skambinant 
Valerijai Žadeikienei 708- 
424-4150.

Sakoma, kad iš visų lietuvių 
lėčiausiai sprendimus daro 
žemaičiai — jie pirma viską 
gerai apsvarsto, apgalvoja, o tik 
paskui ryžtasi veikti. Tačiau šį 
kartą ir žemaičiams reikėtų pa
skubėti, nes užsisakyti vietą (ar
ba stalą) į Pasaulio lietuvių cen
tre rengiamas kūčias gruodžio 
15 d., penktadienį, 6:30 vai. vak. 
(jau tuomet bus sužibusi pirmo
ji žvaigždutė...) būtinai reikia 
iki gruodžio 12 d. Skambinti: A. 
Palekienei 708-448-7436 arba
N. Stelmokienei 708-257-6846.

Solistai Margarita ir Vaclo
vas Momkai atliks meninę 
programą „Labdaros vakare”, 
kurį rengia JAV LB Socialinių 
reikalų taryba šį šeštadienį, 
gruodžio 9 d. 6:30 vai. vak., 
„Seklyčioje”.

x TRANSPAK praneša: 
„Pirmasis lietuviškas laikraštis 
po spaudos atgavimo 1904 m. 
buvo ‘Vilniaus žinios’ ”. Siun
tiniai ir komercinės siuntos į 
Lietuvą. Maisto siuntiniai. 
TRANSPAK, 2638 W. 69 St., 
Chicago, IL, tel. 312-436-7772.

(sk)
x Dail. Rinaldo Damskio 

tapybos paroda Lietuvių Dailės 
muziejaus galerijoje. Ati
darymas gruodžio 9 d., šešta
dienį, 7:30 v.v. - 9 v.v. Kvie
čiame aplankyti.

(sk)

x DOLERIAI Į LIETUVĄ 
Kalėdoms. Kreiptis į Trans- 
pak įstaigą, tel. 312-436-7772.

(sk)

x Barbara Morkūnas, Oak
Lawn, IL, atsiuntė $150 — vieno 
Lietuvos našlaičio metinį globos 
mokestį. Dėkojame! „Lietuvos 
našlaičių globos” komitetas.

(sk)

ARAS ROOFING
Arvydas Kieta 

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

Skambinti po 6 v.v.

Sekmadienį, gruodžio 10 d.,
2 vai. p.p., Mokslo ir pramonės 
muziejuje (Museum of Science 
and Industry, 57-ta ir Lake 
Shore Dr.) Lietuvos vyčių šokė
jai, choras ir vaidintojai atliks 
programą, pavadintą „Lietu
viškos Kalėdos”. Visuomenė 
kviečiama atvykti, o taip pat ap
lankyti lietuvišką eglutę, kuri 
savo būdingais šiaudinukais 
skiriasi iš kitų tautybių eglučių. 
Muziejuje kalėdinės programos 
vyksta jau 54 metai, jose vi
suomet dalyvauja ir lietuviai.

Dr. Raimundas Ošlapas, po
sėkmingos operacijos, atliktos 
Loyola universiteto ligoninėje, 
Maywood, IL, jau pasveikęs ir 
grįžta atgal į Kauną, kur jis su 
žmona pastoviai apsigyvenęs. 
Ta pačia proga sveikina visus 
draugus ir pažįstamus su šv. 
Kalėdų šventėmis.

Lituanistikos tyrimo ir stu
dijų centras kviečia dalyvauti 
forume apie naujosios Lietuvos 
teisės „plonybes” gruodžio 9 d., 
šeštadienį, 1 vai. p.p., Jaunimo 
centro kavinėje. Iš skirtingų pu
sių — filosofinės ir praktiškos — 
šią jautrią temą nagrinės kun. 
Antanas Saulaitis, SJ, ir adv. 
Povilas Žumbakis.

Jonas Činkus yra X Lietuvių 
tautinių šokių šventės organiza
cinio komiteto narys ir šventės 
susipažinimo vakaro komisijos 
pirmininkas. Susipažinimo va
karas įvyks 1996 m. liepos 5 d., 
penktadienį, 8 vai. vak., Čika
gos Navy Pier patalpose.

Gintaras Karosas, „Vilties” 
labdaros siuntinių į Lietuvą 
bendrovės vedėjas, iš Bostono 
buvo trumpam atvykęs į Čika
gą. Lapkričio 29 d. jis aplankė 
kelias lietuviškų laikraščių 
redakcijas, buvo susitikęs su 
verslininkais, pažįstamais. Ta
da jis išskubėjo į Clevelandą, o 
iš ten vyko atgal į Bostoną. 
Gruodžio 5 d. žada skristi į 
Lietuvą, kur nori pajudinti 
Lietuvos spaudos gavimo Ame
rikoje bei kitus klausimus. Jis 
Bostono Piliečių klubo namuose 
yra įsteigęs „Lietuvišką so
dybą”, kurioje yra jo firmos 
įstaiga, dovaninių prekių par
duotuvė, 120 žmonių talpinan
ti salė. Šiuo metu ten kaip tik 
vyksta Lietuvos fotomenininko 
Antano Sutkaus fotografijos 
paroda. Ten trečiadieniais yra 
duodamos lietuvių kalbos pamo
kos lietuvių kilmės tautie
čiams ar visai nelietuviams. 
Pradedančiųjų ir pažengusiųjų 
klasėse dėsto Irena Kveragaitė.

x Liuda Flores, Houston 
TX, atsiuntė $150 — vieno 
•našlaičio globos metinį mokes
tį. Dėkojame! „Lietuvos naš
laičių globos” komitetas, 
2711 W. 71 St., Chicago, IL 
60629.

(sk)
x Dr. Edmundas Ringus,

sveikina visus savo gimines, 
draugus ir pažįstamus Šv. 
Kalėdų ir Naujų Metų proga. 
Vietoje šventinių sveikinimo 
kortelių siuntinėjimo, jis skiria 
$300 Lietuvos našlaičiams. 
„Lietuvos našlaičių globos” 
komitetas našlaičių ir ne
laimingų vaikų vardu dėkoja ir 
jungiasi į šventinius sveiki
nimus.

(sk)
x Akcųų, 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)

TIK MOČIUTĖS DĖKA
Taip jau lėmė likimas, kad 

Marija Augustinavičienė tapo ir 
močiute, ir motina savo duk
raitėms — Janei ir Aurelijai — 
anksti mirus jos dukrai Ritai 
Kapočienei (buvo sulaukusi 49 
metų). Buvęs žentas Jonas su
kūrė kitą šeimą, kurioje neliko 
vietos jo dviem jaunesnėm duk
rom. Jane tuo metu buvo 20, o 
Aurelija 14 metų amžiaus. Nuo 
tada močiutė Marija augina ir 
globoja mergaites.

Nepaisant gyvenimo sunku
mų: pablogėjusios sveikatos, 
dešimt metų sunkiai sirgusio ir 
nesikėlusio iš lovos vyro Albino, 
kuri jį pati slaugė, močiutei 
Marijai užteko širdies šilumos 
savo dukraitėms. Tartum atsily- 
gindamos užjos rūpesčius, meilę 
ir gerumą, merginos užaugo ga
bios ir geros lietuvaitės.

Rita Kapočiūtė

Jūrų skautijos tradicinės 
kūčios, ruošiamos „Nerijos” 
jūrų skaučių tunto, vyks penk
tadienį, gruodžio 8 d., 7 vai. vak 
Lietuvių centre, Lemonte. Jūrų 
skautės, skautai ir jų šeimos, o 
taip pat kiti broliai ir sesės 
kviečiami. Apie dalyvavimą iš 
anksto pranešama „Nerijos” 
tuntininkei Violetai Paulienei, 
tel. 708-584-5527. Išlaidų pa
dengimui bus prašoma piniginė 
auka: pavieniams asmenims —
5 dol., šeimai — 15 dol. Bus 
įdomi skautiška — kalėdinė pro
grama ir šventiška nuotaika 
pabendravimas. Visi laukiami.

Pasveikinkite savo arti
muosius šv. Kalėdų proga per 
„Draugą”. Kaip ir kitais metais, 
sveikinimai bus skelbiami 
specialiame skyrelyje su Jūsų 
tekstu arba be jo. Sveikinimus 
priima administracija kasdien 
darbo valandomis.

„Aušros Vartų/„Kernavės” 
tunto kalėdinė sueiga šį
sekmadienį, gruodžio 10 d., vyks 
Lietuvių centre, Lemonte. Suei
ga bus pradėta 9 vai. r. šv. Mi- 
šiomis Pal. Jurgio Matulaičio 
misijos koplyčioje. Po Mišių 
iškilminga sueiga su vaišėmis 
vyks apatinėje Centro salėje. 
Dalyvaujame uniformuotos. 
Kviečiame visus tėvelius, 
senelius ir tunto rėmėjus 
dalyvauti.

x Sol. Audronė Gaižiūnie- 
nė, akt. Audrė Budrytė, muz. 
Ričardas Šokas, Sagakuchi, Xu 
ir Ishida šeimos atliks valan
dėlės „MISTIKA” programą, 
sekmadienį, gruodžio 17 d., 
12:00 vai. p.p. Lietuvių dailės 
muziejuje, Lemonte. Visus 
kviečia „Saulutė”, Lietuvos 
vaikų globos būrelis.

(sk)
x Vytauto Didž. Šaulių 

rinktinė maloniai kviečia jus 
atsilankyti į lietuviškas tra
dicines Kūčias š.m. gruodžio 
10 d., sekmadienį, 2 vai. p.p. 
rinktinės namuose, 2417 W 43 
St., Chicago. Lietuviškas Kūčių 
maistas, kalėdinės giesmės. 
Rinktinės valdyba.

(sk)
x Į DAILĖS VARŽYTINES

kviečia Amerikos lietuvių meno 
draugija, sekmadienį, gruodžio 
10 d. 2 vai. p.p., Čiurlionio 
galerijoje, Jaunimo centre. Čia 
rasite ir Kalėdų dovaną, ir 
rimtą darbą savo kolekcijai, be 
to — bus linksma!

(sk.)

Jane Kapočiūtė.

Tik močiutės materialinė ir 
moralinė parama padėjo Janei 
šiais metais baigti Rush 
kolegiją ir dabar jau dirbti 
Christ ligoninėje. Ji svajoja 
toliau mokytis ir tapti gydyto
ja. Aurelija dar mokosi De Paul 
universitete. Močiutei Marijai 
užtenka laiko ir kantrybės net 
savo vaikaičiams — Janei ir 
Mike — vyriausios dukraitės 
Ritos vaikams, kuri mokosi gai
lestingųjų seserų mokykloje. 
Tiek dukraitės, tiek provai
kaičiai gerai kalba lietuviškai; 
juos močiutė išmokė lietuviškų 
papročių, eilėraščių ir dainų.

Laiminga šiandien močiute 
Marija. Dukraitės užaugo geros, 
mielos ir išmokslintos. Paaugo 
ir vaikaičiai. Rodos, visi 
rūpesčiai praeityje ir, kol dar 
leidžia sveikata, norėtų aplan
kyti savo 90 m. seserį Stefaniją 
bei kitus gimines Lietuvoje, juk 
reikia ir jiems padėti. Tačiau 
vargai dar nesibaigė, dar vis 
temdo gyvenimą. Marija tvirtai 
tiki, kad ateitis bus šviesesnė, 
o dukraitės džiaugiasi, kad jų 
gyvenimas buvo geresnis tik 
močiutės Marijos dėka.

Janina Viželytė

VILTIES ROŽĖ -
„VALANDĖLĖ MISTIKA”

Praeitais metais Lietuvių dai
lės muziejuje Lemonte, kaip 
perliukas renginių kalendoriu
je jaukiai ir gražiai pasisekė 
„Muzikos ir poezijos valandėlė”, 
kurios programą atliko akt. Ni
jolė Martinaitytė, sol. Audronė 
Gaižiūnienė ir muz. Alvydas 
Vasaitis, savo honorarą paauko
dami „Saulutei”, Lietuvos vai
kų globos būreliui. Svečių tarpe, 
Marytės Černiūtės pakviesta, 
buvo japono kardiologo dr. Ja- 
suhiro Sakaguchi šeima. Suža
vėti programėle, draugiškai nu
siteikusia publika ir ypač 
„Saulutės” rūpesčiu bedaliais 
vaikais Lietuvoje, Sakaguchi 
šeima pasisiūlė ateiti „Saulu
tei” į talką.

Taip ir prasidėjo šių metų pro
gramos branduolys tradicinei 
„Saulutės” prieškalėdinei lab
daros valandėlei Lietuvių dailės 
muziejuje,Lemonte. Ji vyks sek
madienį,gruodžio 17 d..tuoj po 
11 vai. Mišių. Marytė Černiūtė 
yra „tyrimų technikė” Čikagos 
universiteto „Department of 
Pathology Specialized Center of 
Research in Atherosclerosis”. 
Prieš pusantrų metų šiame sky
riuje pradėjo dirbti, iš Japonijos 
atvykęs, dr. Sakaguchi. Toje 
grupėje taip pat dirba ir iš Kini
jos pasitraukęs molekulių pata- 
logas dr. Chengpei Xu. Sužinoję 
apie „Saulutės” labdaros veiklą, 
mus maloniai nustebino, kai jie 
pasisiūlė atlikti programą.

Dr. Sakaguchi žmona Ikuko 
yra šokėja. Vilkėdama japonų 
tautiniais rūbais, ji atliks šokį 
„Moteris su sniego baltumo ger
ve”. Tai romantiškas šokis, 
vaizduojantis moters meilės 
jausmų pergyvenimus — rūpes
tį, kančią, džiaugsmą. Nors šis 
tradicinis šokis sukurtas žymiai 
anksčiau, jis vadinamas „Japo
niškasis gulbių ežeras”. Apie 
japonų tautinius rūbus ir liau
dies šokį paaiškins pats dr. 
Sakaguchi.

Dr. Chengpei Xu gros kiniečių

SUVALKIEČIŲ 
DRAUGIJOS VEIKLA

Po karštos vasaros atostogų 
sulaukę rudenėlio, medžiai pasi
puošia įvairiomis spalvomis, 
ruošiasi žiemos miegui. O suval
kiečiai entuziastiškai nusiteikę 
gausiai susirinko į Zigmo Kojak 
salę atversti 58-tąjį sėkmingos 
veiklos lapą. Čia reikia pasi
džiaugti, kad ši organizacija 
pasiryžus dar daug metų gyvuo
ti.
»Spalio 27 d. draugijos prim. 
Alex Navardauskas pradėjo 
susirinkimą, sveikindamas 
dalyvaujančius, priminė, kad 
metinis susirinkimas palinkėjo 
darbingos nuotaikos aptariant 
tolimesnius veiklos planus. Mi
nutės susikaupimu buvo pa
gerbtos į Aukščiausiojo Kara
lystę iškeliavusios narės: B. 
Zemgulienė, Valė Radavičiūtė 
ir Emilija Armoškienė. Miru
siųjų artimiesiems buvo pa
reikšta valdybos ir narių nuošir
di užuojauta. Buvo sudarytas 
prezidiumas: pakviestas gerai 
patyręs pirmininkauti Kazys 
Čiurinskas, sekretoriauti — Sta
sė Rudokienė. Užėmus vietas, 
pirmininkaujantis padėkojo 
visiems už pasitikėjimą, kurį 
dalyviai parodė gausiu plojimu.

Protokolas, parašytas Victoro
Utaros, buvo priimtas be 
pataisų. Į dr-ją buvo priimti 3 
nauji nariai: Emma Balzerienė, 
Uršulė Zinkienė ir Vacys Rut
kauskas, kuriems palinkėta ge- 
riausios sėkmės veikloje. 
Laukiame ir daugiau naujų 
narių pastiprinti draugiją. 
Nemažai dabar atvažiuoja iš 
Lietuvos nuolatiniam apsi
gyvenimui. Kviečiame ir 
laukiame stoti į draugiją, veik
sime visi kartu.

Buvo gauti laiškai iš „Drau
go” ir ALTo. Padiskutavus, 
nutarta padidinti įnašą Draugo 
fonde — 50 dol. ir aukoti ALTui 
— 100 dol., „Seklyčiai” — 25 
dol., „Margučiui” — 100 dol., 
„Laisvoji Lietuva” — 25 dol.,

liaudies instrumentu „erhu”. 
Tai styginis instrumentas, prie 
kurio vienoje pusėje pritaisytas, 
gyvatės oda dengtas, būgnelis 
garsui sustiprinti. Garsas išgau
namas per stygas traukiant 
arklio ašutų smičių. Šis in
strumentas yra nuo Tang dinas
tijos laikų,t,y., prieš 1,200 metų.

Vaikų chorelis, susidedantis iš 
Takayuki, Kaori, Ayaka Ishida 
ir Nao Sakaguchi, akompanuo
jant Hisako Ishida, atliks japo
nų vaikučių mėgstamų dainų 
pynę. Dr. Xu 14 metė dukrelė 
pianinu skambins kinietiškas 
kompozicijas ir R. Shumano kū
rinį. Takayuki Ishida, turintis 
radiologijos daktaro laipsnį, 
skambins gitara.

Nepaisant daugelio įsiparei
gojimų koncertuoti pas ameri

„Saulutės”, Lietuvos Vaikų globos būrelis valandėlėje — „Mistika" dalyvaus 

japonai menininkai — Takayuki, Kaori, Ayaka, Hisako, Ishida ir Nao 

Sakaguchi. Nuotr. Indrės Tijūnėlienės

Pasaulio lietuvių centre suruoštoje kalėdinėje mugėje darbavosi Audra 
Lintakienė ir Audrius Rušėnas, o gautas pelnas buvo skirtas lietuviškai
skautijai.

„Lietuvių balsui” — 25 dol., Siu
to radijui — 25 dol., „Lietuvos 
aidų” radijui — 25 dol. ir 
BALFui — 25 dol. Viso — 410 
dol.

Dėl narių sumažėjimo nutarta 
panaikinti fin. sekretoriaus 
vietą. Tvarkdariui nemokėti 
algos ir valdybą rinkti dvejų 
metų kadencijai. Revizijos komi
sija, susidedanti iš Alex Žakas, 
Sue Cheplis ir Regina Pet
rauskienė, patikrinę dr-jos tur
tą, sudarė aktą, kurį Alex Žakas 
perskaitė ir aktas buvo priimtas 
vienbalsiai. Taip viską bedisku- 
tuojant, atėjo laikas valdybos 
rinkimams. Pirmininkaujantis
K. Čiurinskas pradėjo rinkimus 
pirmiausiai klausdamas kandi
datų j pirmininkus. Visi, pa
siūlyti į pirmininkus, atsisakė, 
A. Navardauskas — apsiėmė;į 
vicepirm. pasiūlyta Helen Vil
kelis sutiko eiti šias pareigas.

kiečius, savo laiką Lietuvos 
vaikams vėl sutiko skirti solistė 
Audronė Gaižiūnienė akompa
nuojant Ričardui Šokui, o Kalė
dų nuotaiką eiliuotu žodžiu 
išryškins aktorė Audrė Budrytė.

Valandėlė „Mistika” yra 
nuostabus kitataučių ir mūsiš
kių junginys, ir sukurs kalėdinę 
dovaną Lietuvos našlaičiams, 
daugiavaikėms šeimoms, vai
kams su negalia, kuriems šiais 
sunkiais ekonominiais laikais 
gyvenimas ne rožėmis klotas. 
Kviečiame įvertinti ne tik mū
siškių rūpestį, bet ir kitataučių 
gerus norus padėti „mūsų” 
vaikams ir savo atsilankymu į 
tradicinį „Saulutės” prieškalė
dinį koncertėlį suteikti viltį 
vargstantiems.

Indrė Tijūnėlienė
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Nuotr. Vytauto Jasinevičiaus

Sekretore tapo Regina Pet- 
raitienė, iždininke — Sue 
Cheplis. Buvusieji Victor Utara 
(sekr.) ir Emma Petraitis (ižd.) 
nesutiko kandidatuoti.

Sekančių dviejų kadencijų 
(1996 ir 1997 metų) valdyba: 
Alex Navardauskas, pirm.; He
len Vilkelis, vicepirm.; Regina 
Petrauskienė, sekr.; Sue Chep
lis, kasininkė, Anelė Rama
nauskienė, renginių vadovė; 
Antanas Abraitis, tvarkdarys. 
Nutarta renginių vadoveii 
mokėti 30 dolerių algą.

Revizijos komisija 1996 ir 
1997 metams: Alex Žakas, 
pirm.; Stasė Rudokienė; Alfons 
Čičelis.

Yra narių, kurie atsilikę su 
nario mokesčiu. Prašome paštu 
arba asmeniškai sumokėti 
iždininkei Mrs. Sue Cheplis, 
6634 S. Francisco Av., Chicago, 
IL 60629. Kada narį ištinka 
nelaimė, prašome pranešti bet 
kuriam valdybos nariui. Atei
nančių, 1996 metų planas: 
vienas renginys, gegužinė, bus 
paskelbta vėliau, trys susi
rinkimai — kovo 22 d., gegužės 
24 d. ir metinis — spalio 25 d. 
Kai narys pakliūva į ligoninę 
pataisyti sveikatą vieną kartą 
metuose, bus iš kasos mokama 
ligonio dovanėlei 10 dol. Mirus 
nariui, perkamas gėlių vainikas 
(40 dol. ) vertės arba, jeigu 
šeima pageidauja, vietoje 
vainiko išmokami pinigai. Apie 
draugijos veiklą nutarta rašyti 
spaudoje, skelbti per radiją, 
remti kitų organizacijų veiklą, 
lankytis renginiuose.

Taip viską benagrinėjant, bai
gėsi dienotvarkės klausimai. 
Susirinkimo pirmininkas K. 
Čiurinskas padėkojo už priim
tus nutarimus, pakvietė prie 
vaišių, kurias suruošė rengi
nių vadovė Anelė Ramanaus
kienė. Visiems nariams,jų šei
moms linkime sveikų ir tur
tingų 1996 metų! Pasimatysime 
1996 metais kovo 22 dieną.

Alex Navardauskas

Čikagos Lietuvių pen
sininkų s-gos narių susi
rinkimas — pobūvis vyks gruo
džio 14 d., ketvirtadienį, 1 vai. 
po pietų, V.D. Šaulių rinktinės 
namuose, 2417 W. 43rd Street. 
Susirinkime dr. Arvydas Vana- 
gūnas kalbės sveikatos 
reikalais. Bus ir meninė pro
grama. Veiks dovanų paskirs
tymas ir šilti pietūs. Nariai ir 
svečiai maloniai kviečiami daly
vauti.

Dr. Dominikas ir Jadvyga 
Giedraičiai, Michigan City, IN, 
už kalėdines atvirutes ir kalen
dorių atsiuntė 100 dol. auką. 
Malonu, kad rėmėjai nepamirš
ta mūsų laikraščio ir stiprina jo 
leidimo darbą. Džiaugiamės, 
turėdami juos dienraščio draugų 
tarpe ir nuoširdžiai tariame 
ačiū už dovaną.
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