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LDDP vadovai pasisako apie 
B. Genzelio atsistatydinimą

Vilnius, gruodžio 13 d.
(AGEP) — Lietuvos Seimo Švie
timo, mokslo ir kultūros komi
teto pirmininko Broniaus Gen
zelio išstojimą iš valdančiosios 
partijos Seimo LDDP frakcijos 
seniūno pavaduotojas Justinas 
Karosas pavadino „sąskaita už 
jauną demokratiją” Lietuvoje.

LDDP frakcijos vadovybė 
trečiadienį spaudos konferenci
joje pažymėjo turinti kitokią 
nuomonę, nei Broniaus Genze
lio antradienio pareiškime pa
skelbti kaltinimai partijai, kad 
ji pasukusi į autoritarizmą ir at
sisakiusi socialdemokratinių 
idėjų.

Atsakydamas į B. Genzelio 
kaltinimą autoritarizmu, kai iš 
frakcijos narių reikalaujama, 
kad jie laikytųsi partijos tarybos 
nutarimų „principiniais klausi
mais”, frakcijos seniūnas Gedi
minas Kirkilas pažymėjo, kad 
dėl priimamų partijos sprendi
mų privalomumo frakcijos na
riams „Vakaruose net nereikė
tų ginčytis”. Jis citavo Vokie
tijos Socialdemokratų partijos 
įstatus, kuriuose taip pat pažy
mėta ši nuostata.

Pasak išstojusio LDDP nario, 
tokia nuostata prieštarauja 
Seimo Statutui ir Konstitucijos 
59 straipsniui, numatančiam, 
kad Seimo nariai „vadovaujasi 
Konstitucija, valstybės inte
resais, savo sąžine ir negali 
būti varžomi jokių mandatų”.

G. Kirkilas pažymėjo, kad tokį 
papildymą pasiūlė ne frakcija, 
o LDDP teritorinės organizaci
jos, kurių nariai mano, kad 
valdančioji frakcija turėtų 
laikytis griežtesnės disciplinos. 
Jis taip pat pabrėžė, kad prieš 
priimant sprendimą, dėl jo 
diskutuojama ir balsuojama. Be 
to, kai trečdalis tarybos ar 
prezidiumo narių to reikalauja, 
gali būti grįžtama prie svarstyto
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Bronius Genzelis
išstojo iš LDDP

Vilnius, gruodžio 12 d. (Elta) 
— Antradienį spaudos konferen
cijoje Seimo narys Bronius Gen
zelis pareiškė nelaikąs savęs 
Lietuvos Demokratinės Darbo 
Partijos nariu. Savo išstojimą iš 
valdančiosios partijos jis moty
vavo tuo, kad pastaruoju metu 
partijoje įsigalioję autoritariniai 
principai, pažeidžiamos demo
kratinės nuostatos.

Savo praktinėje veikloje 
LDDP atsisakė socialdemokra
tinių idėjų, tapo begimstančio 
laukinio kapitalizmo idėjų reiš
kėją, pabrėžė Bronius Genzelis. 
„Su tokia politika aš nesutin
ku”, sakė jis.

1995 m. Lietuvos valstybinių 
premijų laureatai
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Vilnius, gruodžio 13 d. (Elta) 
— Trečiadienio vakare sureng
toje spaudos konferencijoje Lie
tuvos Nacionalinių Premijų Ko
miteto pirmininkas poetas Mar
celijus Martinaitis paskelbė 
1995 m. Lietuvos valstybinių 
kultūros ir meno premijų lau
reatus.

Premijos paskirtos šiems iški
liems kūrėjams: Šv. Rašto vertė
jui kun. porf. Antanui Rubšiui 
už 1978-1995 metų biblistikos 
darbus: už Senojo Testamento 
vertimą iš hebrajų, aramėjų ir 
graikų kalbų ir už veikalus 
„Raktas į Senąjį Testamentą” 
ir „Raktas į Naująjį Testamen- 
tą

klausimo, ir nesutinkantys su 
sprendimu frakcijos nariai gali 
mėginti įtikinti kolegas dar 
kartą.

Frakcijos seniūnas pažymėjo, 
kad antradienį svarstant pre
vencinį sulaikymą, ne visi 
frakcijos nariai balsavo už jo 
galiojimo pratęsimą. „Jokios 
diktatūros nėra”, pabrėžė G. 
Kirkilas.

Jo nuomone, pagrindine B. 
Genzelio išstojimo iš partijos 
priežastimi buvojo vadovavimas
Seimo Švietimo, mokslo ir kul
tūros komitetui. Gediminas Kir
kilas sakė, kad komiteto nariai 
dažnai nepritaria pirmininko 
sprendimams, komitetas dirba 
nedemokratiškai, be priežasties 
buvo vilkinami Visuomenės in
formavimo priemonių ir Kūrybi
nių sąjungų įstatymai.

G. Kirkilas paneigė ir B. Gen
zelio kaltinimą, kad LDDP 
prezidiumo narių dauguma yra 
vyriausybei pavaldūs pareigū
nai. Frakcijos seniūnas nurodė, 
kad iš 28 prezidiumo narių tokie 
yra tik šeši.

O dėl galimybės B. Genzeliui 
likti frakcijoje, J. Karosas sakė, 
kad šį klausimą pirmadienį 
svarstys prezidiumas ir ką nors 
rekomenduos frakcijai. Tačiau 
ir valdančioji frakcija spręs pati. 
Pasak seniūno pavaduotojo, ne
būtų „normalus dalykas”, jei 
išstojęs iš partijos, jis liktų 
frakcijoje. Tuo tarpu kitas 
frakcijos seniūno pavaduotojas 
Juozas Bernatonis mano, kad 
„praeis kiek laiko, ir Bronius 
Genzelis grįš”.

Seimo LDDP frakcijos narys, 
Nacionalinio saugumo komiteto 
pirmininkas Vytautas Petkevi
čius atmetė B. Genzelio kalti
nimus, kad buvo keršyta ir 
mėginta susidoroti su Valstybės 
saugumo departamentu. V. Pet
kevičius paneigė teiginius, kad 
buvo norima Saugumo departa
mentą perduoti Vidaus reikalų 
ministerijai. Komiteto pir
mininko nuomone, B. Genzelis 
galėjo supainioti Valstybės 
saugumo departamentą su sau
gos departamentu, kuris atsira
do sujungus priešgaisrinį ir 
civilinės saugos departamentą.

Dėl kaltinimo, kad Valstybės 
saugumui sumažintas biudže
tas, pasak V. Petkevičiaus, kitų 
metų biudžete numatyta ma
žiau lėšų visoms vadinamosioms 
jėgos struktūroms. Pasak jo, tai 
padaryta ne be B. Genzelio 
„nuopelnų”, kuris siekė, kad 
daugiau lėšų būtų skilia moks
lui, švietimui ir kultūrai. „Biu
džetas ne šulinys ir ne Klon
daikas, ir buvo rastas protingas 
sprendimas”, sakė V. Petkevi
čius.

Smuikininkui Raimundui 
Katiliui už 1991-1995 metų 
koncertines programas, kom
pozitoriui Broniui Kutavičiui už 
keturių kūrinių ciklą instru
mentų ansambliams ir chorui 
„Jeruzalės vartai” (1991-1995 
m.).

Fotomeninkui Aleksandrui 
Macijauskui už fotografijų kny
gą „Kaimo turgūs” ir foto
grafijų ciklus „Veterinarinės 
klinikos” bei „Atmintis”.

Kino režisieriui Jonui Mekui 
už 1949-1994 metų kino dieno
raščius.

Dailininkui Algirdui Petru
liui už 1990-1995 metų tapybos 
darbus, ir skulptoriui Vytautui
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Lapkričio 24 d. Čekijos prezidentas Vaclav Havel (dešinėje) Prahos Karalių rūmuose priėmė 
Lietuvos ministrą pirmininką Adolfą Šleževičių (kairėje). V. Havel pažadėjo paspartinti Lietuvos 
ir Čekijos Laisvosios prekybos sutarties rengimą, kad būtų galima šią sutartį pasirašyti balandžio 
mėnesį, jo vizito į Lietuvą metu. Ši sutartis Lietuvai yra vienas svarbiausių žingsnių, jai siekiant 
įstoti į Vidurio Europos Laisvos Prekybos Asociaciją CEFTA. Šio vizito metu Čekijos premjeras 
Vaclav Klaus pareiškė, kad Čekija parems Lietuvos prašymą stoti į CEFTA.

Lietuviai dalyvaus taikos 
įgyvendinimo misijoje 

buvusioje Jugoslavijoje
Vilnius, gruodžio 13 d. 

(AGEP) — Lietuvos vyriausybė 
trečiadienį pritarė planui 
vasario-rugpjūčio mėnesiais 
pasiųsti 36 karių būrį dalyvauti 
NATO vadovaujamoje Taikos 
įgyvendinimo operacijoje buvu
sioje Jugoslavijoje. Būrys opera
cijoje dalyvaus Danijos Kara
lystės bataliono sudėtyje, kur 
bus apmokytas sausio-vasario 
mėnesiais. Vyriausybės nuta
rimo projektas bus įteiktas 
Seimui, kuris turės patvirtinti 
šiuos ketinimus.

1994-1995 metais trys Lietu
vos kariuomenės būriai sėk
mingai atliko tarnybą Danijos 
taikos palaikymo bataliono 
DANBAT sudėtyje vykdant 
Jungtinių Tautų taikos pa
laikymo misiją buvusioje Ju
goslavijoje.

Šių metų lapkričio mėnesį 
visoms kovojančioms šalims 
pasirašius Daytono taikos susi

Lietuva laukia Šengeno 
sutarties konsultacijų

Vilnius, gruodžio 12 d. 
(AGEP) — Lietuva, siekianti pa
lengvinti savo piliečių keliones 
į Vakarus, vis stipriau beldžiasi 
į Šengeno sutarties bevizės erd
vės vartus. Šengeno sutarčiai 
priklausančios Europos šalys 
panaikino vizų reikalavimą ir 
muitų mokėjimą pereinant per 
vienos šiai sąjungai priklau
sančios šalies sieną į kitą.

Pačioje kitų metų pradžioje 
Lietuvoje ir kitose Baltijos 
valstybėse laukiama šios dešim
ties Vakarų Europos valstybių 
organizacijos atstovų, atvyks
tančių konsultuoti dėl derybų, 
kurių tikslas — palengvinti 
Baltijos šalių piliečių judėjimą 
Europoje. Konsultantų atvyki
mas į Lietuvą Šengeno sutarties 
Trečiojoje tarpparlamentinėje 
konferencijoje. Jis priimtas, pri
mygtinai paraginus Lietuvos 
Seimo vicepirmininkui Egidijui 
Bičkauskui, kuris buvo pakvies
tas į gruodžio 8-9 dienomis 
Liuksemburge vykusią konfe-

Šeriui už pastarųjų penkerių 
metų skulptūras.

Premijos bus įteiktos lau
reatams Nepriklausomybės 
dienos — Vasario 16-osios — iš
vakarėse.

tarimą, patvirtintas taikos 
įgyvendinimo buvusioje Jugos
lavijoje operatyvinis planas. 
Operacijoje dalyvaus NATO ir 
kitų, nepriklausančių NATO, 
šalių karinės pajėgos.

Lietuva jau gavo oficialų 
Danįjos gynybos ministerijos 
sutikimą priimti Lietuvos ka
riuomenės taikos įgyvendinimo 
būrį į Danijos Karalystės ba
taliono sudėtį. Šis batalionas 
įeis į Šiaurės šalių ir Lenkijos 
brigados sudėtį, kuri bus paval
di JAV divizijai. Lietuvos ka
riuomenės būriui bus sudarytos 
tokios pat sąlygos, kaip ir 
ankstesnėms lietuvių karių mi
sijoms. Būrys bus pavadintas 
LITPLA 4, jame bus 32-36 ka
riai, jau tarnavę Taikos palai
kymo misijoje ir turintys pakan
kamai karinių žinių bei patir
ties. Visi jie bus atrinkti 
savanoriškumo principu.

renciją kaip Baltijos Asamblėjos 
prezidiumo pirmininkas.

Spaudos konferencijoje antra
dienį E. Bičkauskas nesiryžo 
pranašauti, kada Lietuva gali 
tikėtis bevizių kelionių į Šen
geno sutarties šalis, ir nespė- 
liojo, ar tai gali įvykti iki Lie
tuvai tampant Europos Sąjun
gos nare.

Jis tuo tarpu neatmeta gali
mybės, kad Lietuvai pavyks pa
sirašyti dvišalę bevizio režimo 
sutartį su viena ar keliomis su
tarties dalyvėmis dar iki pasie
kiant panašų susitarimą su visu 
Šengeno šalių bloku.

Kol kas tokios derybos, pavyz
džiui, su Vokietija yra įstrigu
sios, iš dalies kaip tik dėl Šen
geno sutarties įsipareigojimų, 
nes viena sutarties dalyvė ne
gali sudaryti dvišalių bevizio 
režimo sutarčių, nesuderinusi jų 
su kitomis sutarties dalyvėmis.

Šengeno sutartis dabar yra 
visiškai įsigaliojusi Vokietijoje, 
Prancūzijoje, Ispanijoje, Portu
galijoje ir trijose Beniliukso ša
lyse. Blokui dar priklauso Itali
ja,Graikija ir Austrija, per kele
rius metus turinčios prisiimti 
visus sutarties įsipareigojimus. 
Sutartį taip pat pageidauja pasi
rašyti Šiaurės valstybės.

Serbai paleis
prancūzų lakūnus
Sarajevo, gruodžio 12 d. 

(OMRI) — Antradienį serbai 
pranešė, kad paleis prancūzus 
lakūnus, kurie lėktuvą jie nu
šovė, jiems vykdant NATO misi
ją. „Serbų saugumo” pareigūnai 
pranešė, kad lakūnai bus per
plukdyti per Drinos upę į Ser
biją tarp 10 ir 10:30 vai. ryto 
gruodžio 12 dieną. Jų išvadavi
mu bus pašalinta paskutinė 
kliūtis Bosnijos taikos sutarties 
pasirašymui Paryžiuje gruodžio 
14 dieną, kuria bus oficialiai 
užbaigtas trejus metus besitęsęs 
karas Bosnijoje-Herzegovinoje.

Manoma, kad Serbijos parei
gūnai sudarė stiprų spaudimą 
Bosnijos serbams, kad paleistų 
prancūzus lakūnus. Jugoslavi
jos gynybos ministras Pavle 
Bulatovič gruodžio 11 d. pra
sitarė besilankančiai NATO de
legacijai, kad Bosnijos serbai 
netrukus paskelbs „pozityvių” 
žinių apie prancūzų lakūnus.

Prezidentas ir jo
šeima pradeda

kalėdinius renginius
Vilnius, gruodžio 13 d. 

(AGEP) — Prezidentas Algirdas 
Brazauskas pakvietė Vilniuje 
gyvenančius užsienio šalių am
basadorius Advento vakaronėn 
susipažinti su lietuvių pap
ročiais. Prezidento rezidencijoje 
Turniškėse trečiadienį rengia
moje vakaronėje ambasado
riams dainuos Marcinkonių kai
mo ansamblis, bus vaišinama 
Advento ir Kūčių valgiais.

Tuo tarpu prezidento dukra 
Laima Mertinienė trečiadienį 
Vilniaus „Vaidilos” teatre 
dalins Kalėdų dovanėles vai
kams, kuriems bus parodytas ir 
spektaklis. Pasak preziden
tūros, vaikams paruošta apie 
100 dovanėlių.

Bankas atidavė skolą
valstybės biudžetui
Vilnius, gruodžio 8 d. (AGEP) 

— Lietuvos Banko valdyba ket
virtadienį nutarė pervesti į vals
tybės biudžetą daugiau nei 13.5 
milijonus litų. Sprendimas pri
imtas, vykdant lapkričio 28 d. 
Seimo priimtą įstatymą, pra
nešė banko atstovė spaudai.

Tos sumos Lietuvos Bankas 
nepervedė į valstybės biudžetą 
už 1994 m. gautą pelną, nes 
tuomet jis patyrė 14 milijonų 
litų nuostolį. Tačiau Valstybės 
kontrolė lapkričio pradžioje 
įteikė Vilniaus apygardos

Visuomeninė organizacija 
siūlo pradėti kaltinimo 

procesą prieš prezidentą
Vilnius, gruodžio 13 d. 

(AGEP) — Visuomeninė Konsti
tucijos Saugos Komisija siūlo 
prezidento Algirdo Brazausko 
veiksmus, kai jis gegužės 20 d. 
pasirašė vadinamąjį Maišiaga
los memorandumą, „ištirti 
Konstitucijos numatyta ap
kaltos proceso tvarka”.

Trečiadienį komisijos priim
tame pareiškime cituojamas 
Baudžiamojo Kodekso 74 str., 
kuriame nusikaltimu laikomi 
„įgalioto atstovauti Lietuvai 
santykiuose su kita valstybe 
pareigūno veiksmai, prieštarau
jantys valstybės interesams ir 
padarę ar galėję padaryti didelę 
žalą Lietuvos Respublikai”.

Tai pirmas atvejis, kai siūlo
ma pradėti kaltinamąjį procesą 
prieš 1993 metais išrinktą prezi
dentą Algirdą Brazauską. Kiek 
anksčiau nei 1993 m. buvo su
formuotas Konstitucinis teis
mas, susikūrė Visuomeninė 
Konstitucijos Saugos Komisija, 
kuriai vadovauja Lietuvos 
Mokslų Akademijos narys An
tanas Buračas. Komisija paskel
bė saugosianti Konstituciją nuo 
pažeidimų ar neteisingo trakta
vimo. Dabar šioje visuomeninėje 
komisijoje yra 15 narių.

Visuomeninės Konstitucijos 
Saugos Komisijos pareiškime 
teigiama, kad pasirašydamas 
minėtąjį dokumentą, preziden
tas viršijo Konstitucijos 84-tu 
straipsniu jam suteiktus įgalio
jimus. Pagal šį Konstitucijos 
straipsnį prezidentas „spren
džia pagrindinius užsienio po
litikos klausimus ir kartu su vy
riausybe vykdo užsienio poli

Pratęstas Prevencinio 
sulaikymo įstatymas

Vilnius, gruodžio 11 d. 
(AGEP) — Antradienį Seimas 
nutarė dar metams pratęsti 
Prevencinio sulaikymo įsta
tymą Lietuvoje. Už Lietuvos 
Baudžiamojo kodekso papildy
mą, kuriuo iki 1996 m. gruodžio 
31 d. pratęstas kodekso 50-asis 
straipsnis,kuris įteisina asmens 
prevencinį sulaikymą, balsavo 
57 Seimo nariai. Prieš buvo 4, 
susilaikė 13 parlamentarų. Pa
gal šį papildymą teisėsaugos 
pareigūnams leidžiama sulai
kyti asmenis vien už įtarimą, 
kad jie dalyvauja nusikalstamo
je veikloje, tuo tikintis sustab
dyti nusikaltimus kol dar neį- 
vykę.

Svarstymo metu buvo pažy
mėta, kad prevencinis sulaiky
mas neatitinka Konstitucijos 
bei Europos žmogaus teisių ir 
pagrindinių laisvių konvencijos.

Socialdemokratų atstovas Vy
tautas Plečkaitis pabrėžė, kad 
būtina priimti įstatymus, kurie 
leistų efektyviau kovoti su

teismui ieškinį, pagal kurį 
reikalaujama priteisti iš 
Lietuvos Banko į valstybės 
biudžetą 13.5 milijonus litų.

Lietuvos Banko valdytojas 
zys Ratkevičius vienoje spau
dos konferencijoje teigė, jog 
bankas yra valstybės institu
cija ir iš jo galima paimti visus 
pinigus. Tačiau juridiškai būtų 
teisinga, teigė jis, nepervesti 
biudžetui šios sumos. Jį palaikė 
ir prenrųeras Adolfas Sleževi
čius, nes pagal Valiutų valdybos 
įstatymą centrinio banko įmo
kos į valstybės biudžetą negali
mos.
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tiką”, taip pat „pasirašo Lie
tuvos Respublikos tarptautines 
sutartis ir teikia jas Seimui ra
tifikuoti”.

Komisija pažymi, kad gegužės 
20 d. Maišiagaloje Lietuvos ir 
Latvijos prezidentų ir premjerų 
pasirašytą memorandumą dėl 
Lietuvos ir Latvijos sienos 
nustatymo Baltijos jūroje prezi
dentas A. Brazauskas vadina 
„rekomendacinio pobūdžio 
tarptautinių derybų dokumen
tu”, neigdamas, kad jis turi 
tarptautinės sutarties galią.

Komisija atkreipia dėmesį, 
kad Lietuvos užsienio reikalų 
ministerijos lapkričio 8 d. noto
je Latvijos Užsienio reikalų 
ministerijai pabrėžiama, jog visi 
ankstesnieji susitarimai, įskai
tant ir Maišiagalos memoran
dumą, yra nebegaliojantys. Ko
misijos nuomone, tai patvirtina 
išvadą, kad anksčiau Maišiaga
los memorandumui „buvo tei
kiama tarptautinio dokumento 
teisinė galia”.

Tai bei tarptautinė reakcija, 
dvišalių santykių su Latvija 
būklė, pasak pareiškimo, rodo, 
kad memorandumas „prieštara
vo ir prieštarauja Lietuvos 
Respublikos valstybės inte
resams”.

Lietuvos prezidentui šiurkš
čiai pažeidus Konstituciją arba 
sulaužius priesaiką, taip pat pa
aiškėjus, jog padarytas nusikal
timas, Seimas gali pašalinti 
prezidentą iš pareigų trimis 
penktadaliais visų narių balsų. 
Tai atliekama apkaltos proceso 
tvarka .

organizuotu nusikalstamumu, o 
pirmiausia — įstatymą, lei
džiantį areštuoti nusikalstama 
veikla įgytą turtą.

Lietuvos Seimas priėmė ir 
rezoliuciją, kuria paragino 
vyriausybę pateikti įstatymų 
paketą, nukreiptą kovai su or
ganizuotu nusikalstamumu ir 
korupcija. Parlamentas taip pat 
pritarė, kad Seimo valdyba su
šauktų Seimo pasitarimą svar
biais teisėsaugos klausimais.

Prieš pratęsdamas prevenci
nio sulaikymo tvarkos galioji
mą, gruodžio pradžioje Seimas 
išklausė Lietuvos generalinio 
prokuroro Vlado Nikitino atas
kaitą. Tada jis pažymėjo, kad 
nors prevencinis sulaikymas 
yra drastiška priemonė, jo 
efektyvumas yra ryškus.

Prevencinės priemonės sulai
ko grupuotes nuo. naujų nusi
kaltimų, sustabdo galimus nau
jus mafijinių struktūrų išpuo
lius, sakė generalinis pro
kuroras. Pasak jo, dalis gru
puočių narių dėl prevencinio 
sulaikymo grėsmės atsisako 
nuo nusikalstamos veiklos, 
slapstosi ir net išvyko iš Lie
tuvos ir laukia, kol pasibaigs jo 
galiojimas.

Šiemet prevencine tvarka bu
vo sulaikyti 243 asmenys, per 
10 mėnesių iškeltos 87 baudžia
mosios bylos, 130 asmenų buvo 
apkaltinti.

KALENDORIUS

Gruodžio 15 d.: Justas,
Kristijoną (Nina), Kovotas, Gau- 
denė.

Gruodžio 16 d.: Adas,
Albina, Audronė, Adelė.

) *
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/PORTO APŽVALGA

Redaktorė ’Irena Regienė

SVEIKINAME
Šventų Kalėdų ir Naujų 1996-jų metų proga, nuoširdžiai svei

kiname JAV-bių ir Kanados lietuvių sporto sąjungos klubus, jų 
vadovus ir sportininkus. Sveikiname rėmėjus ir mūsų gerbiamą 
visuomenę, kuri domisi lietuviškos sportinės veiklos gyvastingu
mu. Linkime visiems sveikatos ir giedrios nuotaikos.

ŠALFASS-gos centro valdyba

LENGVOSIOS ATLETIKOS 
ŽAIDYNĖS CLEVELANDE

ŠALFASS-gos metiniame suvažiavime, lapkr. 18 d. vykusiame Detroite. Iš k. — JAV LB atstovas 
ir Detroito LSK „Kovas” atstovas Algis Rugienius, Toronto „Vyčiui” atstovavęs Mindaugas 
Leknickas ir ŠALFASS-gos CV pirm. Audrius Šileika.

1

Nuotr. J. Urbono
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DRAUGO prenumerata mokama iš anksto

metama Vi metų 3 mėn.
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 $46.00 $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

(Tęsinys)

JAUNIŲ C „YOUTH” 
KLASĖ (1981-82 m. gimimo)

— 10 dalyvių
100 m: Niek Zimmerman (Ž) 

13.9 sek.
200 m: N. Zimmerman (Ž) 

29.8 sek.
400 m: Lukas Gudinskas (HK) 

1:31.0 min.
800 m: 1) Brian Condon (La) 

2:42.6 min., 2) L. Gudinskas 
(HK) 3:45.7 min.

1500 m: L. Gudinskas (HK) 
6:54.3 min.

Itolį: N. Zimmerman (Ž) 4.60 
m (15’-1”).

I aukštį: N. Zimmerman (Ž) 
1.33 m (4’-4.5”).

Trišuolis: N. Zimmerman (Z) 
27’-10” (8.48 m).

+ 0 Rutulys (4 kg): Jeff Pet
rulis (Ž) 12.48 m (4O’-11.5”).

Diskas (1 kg): Tadas Tamo
šiūnas (Ž) 28.84 m (94’-7”).

Ietis (600 g): J. Petrulis (Ž) 
32.63 m (107’-0”).

4 x 100 m: Clevelando „Žai
bas” (D. Šilkaitis, S. Kliorys, P. 
Rukšėnas, N. Zimmerman) 
1:00.2 min.

MERGAIČIŲ C „YOUTH” 
KLASĖ — 13 dalyvių

+ 0 100 m: Kristina Kliorytė 
(Ž) 13.3 sek.

+ 0 200 m: K. Kliorytė (Ž) 
28.2 sek.

400 m: K. Kliorytė (Ž) 1:10.3 
min.

800 m: Laura Rukšėnaitė (Ž)
2:57.2 min.

1500 m: L. Rukšėnaitė (Ž) 
6:03.0 min.

Į tolį: K. Kliorytė (Ž) 4.21 m 
(13’-10”).

Į aukštį: Julija Petrauskaitė 
(A) 1.38 m (4’-6.5”).

+ 0 Trišuolis: Indrė Konga
ts (A-E) 28’-5” ” (8.66 m).

Rutulys (6 lb.k I. Kongats (A- 
E) 8.66 m (28’-5”).

Diskas: J. Petrauskaitė (A) 
21.71 m (71’-3”).

Ietis: 1) Christie Robertson 
(La) 23.35 m (76’-7”), 2) I. 
Kongats (A-E) 22.46 m (73’-8”).

4 x 100 m estafetė: Cleve
lando „Žaibas” (V. Širvaitytė, L. 
Rukšėnaitė, K. Stempužytė, K. 
Kliorytė) 1:02.3 min.

JAUNUČIŲ D „MIDGET”
KLASĖ (1983-84 m. gimimo) 

— 16 dalyvių
100 m: Paulius Rukšėnas (Ž) 

13.9 sek.
200 m: P. Rukšėnas (Ž) 29.6 

sek.
400 m: 1) Brian Freas (Inv-Ž) 

1:12.0 min.; 2) P. Rukšėnas (Ž) 
1:13.9 min.

800 m: 1) B. Freas (Inv.-Ž) 
2:42.7 min., 2) D. Peacock (Inv) 
2:54.0 min., 3) P. Rukšėnas (Ž) 
2:54.8 min.

1500 m: B. Freas (Inv-Ž) 5:21.3 
min.

I tolį: Simas Laniauskas (Ž) 
4.33 m (14’ 2.5”).

Trišuolis: Saulius Kliorys (Ž) 
27’ 5 75” (8.37 m).

Rutulys (6 lb.): Kęstutis 
Aukštuolis (Ž) 8.92 m
(29’-3.25”).

Diskas (1 kg): P. Rukšėnas (Ž) 
19.74 m (64’-9”).

+ Ietis (600 g): 1 Chris Kar- 
gel (La) 28.53 m (93’-7”), 2) P. 
Rukšėnas (Ž) 23.05 m (75’-7”).

Į aukštį: 1) C. Kargel (La) 
1.47 m (4’-10”), 2) S. Laniauskas 
(Ž) 1.31 m (4’-3.5”).

4 x 100 m estafetė; Clevelan
do „Žaibas” (L. Laniauskas, S. 
Kliorys, S. Laniauskas, P. Ruk
šėnas) 1:00.6 min.

MERGAIČIŲ D „MIDGET” 
KLASĖ — 8 dalyvės

100 m: Jessica Thorn (A) 15.1 
sek.

200 m: J. Thorn (A) 32.0 sek.
400 m: Saulutė Tamošiūnaitė 

(Ž) 1:20.8 min.
800 m: S. Tamošiūnaitė (Ž) 

3:17.9 min.
1500 m: Aleksa Pacevičiūtė 

(V) 7:30.5 min.
{ tolį: S. Tamošiūnaitė (Ž) 3.51 

m (ll”-6.25”).
Į aukštį: Emma Cottreau (A) 

1.08 m 3’-6.5” .
0 Trišuolis; Audra Motiejū

naitė (Ž) 2O’-ll” (6.37 m).
Rutulys (6 lb.); S. Tamošiū

naitė (Ž) 6.66 m (21’-10.25”).
Diskas: S. Tamošiūnaitė (Ž) 

12.95 m (42’-6”).
H Ietis: S. Tamošiūnaitė (Ž) 

16.15 m (53’-0”).
4 x 100 m estafetė: Toronto 

„Aušra”/„Vytis” (J. Thorn, A. 
Pacevičiūtė, E. Cottreau, M. 
Thorn) 1:07.0 min.

JAUNUČIŲ E „BANTAM” 

KLASĖ

(1985-1986 m. gimimo) —
19 dalyvių

60 m: 1. Jonathan Clark (Inv) 
9.3 sek., ti‘2.. Andrius Stankus (Ž) 
9.3 sek.

100 m: A. Stankus (Ž) 15.5 
sek.

200 m: A. Stankus (Ž) 33.2 
sek.

400 m: D. Akelaitis (V) 1:23.0 
min,

800 m: D. Akelaitis (V) 3:05.1 
min.

+ 01500 m: D. Akelaitis (V) 
6:07.7 min.

Į tolį: 1. Chris Slater (Inv) 3.47 
m (ll'-4.5"), 2.. A. Stankus (Ž) 
3.44 m (ll’-3.5").

J aukštį: Petras Vaičiūnas 
(HK) 1.05 m (3'-5.5").

+ 0Trišuolis: Kristupas Mo
tiejūnas (Ž) 18'-0" (5.48 m).

Rutulys (6 lb): Simas Tata- 
rūnas (ŽI 6.59 m (21'-7.5").

Beisbolas: Tom Sakenes (Ž) 
43.32 m <142’-1").

4x100 m estafetė: Clevelan
do „Žaibas” (K. Petraitis, A. 
Stankus, T. Sakenes, S. Tata- 
runas) 1:10.2 min.

MERGAIČIŲ E „BANTAM” 
KLASĖ

9 dalyvės

60 m: TifTany Stempužytė (Ž) 
9.8 sek.

1995 M. Š. AMERIKOS LIETUVIŲ 
GOLFO ŽAIDYNĖS

1995 m. Š. Amerikos Lietuvių 
Golfo metinės žaidynės rugsėjo 
2 ir 3 d. vyko Windmill Lakęs 
Golf Club, Ravenna, Ohio. Tur
nyrą pravedė Clevelando Lietu
vių Golfo klubas, vadovaujamas 
Algio Nagevičiaus. Tai buvo 36 
skylių turnyras. Dalyvavo 102 
golfininkai iš Čikagos, Toron
to, Detroito, Clevelando ir ke
letas iš kitų vietovių.

Per ilgą eilę metų metinis 
lietuvių golfo turnyras išsidirbo 
pastovias tradicijas ir yra nea
bejotinai populiariausia indi
vidualinė sporto šaka Š. Ameri
kos lietuvių varžybinėje prog
ramoje. Varžybos buvo indi
vidualinės ir komandinės. Indi
vidualinės vyrų varžybos vyko 
net 5-se klasėse pagal žaidėjų 
patyrimą. Salia to, dar buvo 
papildomos varžybos senjorams 
(55 m. ir vyresniems) ir jau
niams (18 m. ir jaunesniems). 
Moterų varžybos vyko 2-se kla
sėse pagal amžių: 39 m. ir jau
nesnėms ir 40 m. bei vyresnėms. 
Komandinėse varžybose dalyva
vo Čikagos, Toronto, Detroito ir 
Clevelando komandos. Koman
dą sudaro 6 rezultatyviausi žai
dėjai.

Pateikiame pirmų trijų vietų 
„Gross” pasekmes ir pridedame 
„Net” laimėtojus. „Gross” — 
yra tikra pasiekta pasekmė. 
„Net” pasekmė — yra iš 
„Gross” atėmus žaidėjo „Handi- 
cap”.

Po žaidėjo pavardės: (Č) reiš
kia Čikagą; (T) — Torontą; (D) 
— Detroitą; (Cl) — Clevelandą. 
Kitiems — pilnas pavadinimas.

Vyrų Meisterių klasė: 1. 
Petras Stukas (Č) 149, 2. Ron 
Skirpstas (Cl) 157, 3. Tomas 
Vaitkus (Č) 159. „Net” laimėto
jas — Tomas Lapas 150 (Č).

Vyrų A klasė: 1. Darius Vai
čiūnas (T) 157, 2. Arūnas Klei
nas (Bostonas) 158, 3. Stan Pod- 
sadecki (T) 165. „Net” — Vikto
ras Memenąs (D).

Vyrų B klasė: 1. A. Žvinakis 
(Č) 178, 2. A. Liškūnas(Č) 182, 
3. V. Kaknevičius (T) 183. „Net”

— R. KartavičiuS (T) 147.
Vyrų C klasė: 1. S. Obelie-

nius (T) 198, 2.’ P. Striupaitis (Č) 
199, 3. R. Simokaitis (Č) 199. 
„Net” - L. Gylys (Č) 150.

Vyrų D klasė: 1. L. Vyšnio
ms (Cl) 228, 2:L. Saplys (T) 232, 
3. V. Vaitkevičius (T) 245. „Net
- P. Joga (Cl) 178.

Jaunių klasė: (18 m. ir jau
nesnių): 1. T.'Janušis (D) 184, 
2. J. Mikelėnas (T) 185.- t t

Senjorų kląsė (55 m. ir vy
resnių): 1. V. Ūbeika (T) 176, 2. 
J. Danaitis (T),187, 3. R. Rim
kus (Č) 188. .

Moterų (39 m. ir jaunesnių) 
klasė: 1. D. Deksnytė (T) 182, 2. 
A. Vaitkienė (Č) 192, 3. I. Ky- 
mantienė(T) 194. „Net” — I. Ja- 
kimčius (Č) 142.

Moterų senjorių klasė (40

m. ir vyresnių): 1. N. Simokai- 
tienė (Č) 214, 2. R. Lukavičius 
(T) 236, 3. V. Balsys (T) 246. 
„Net” — R. Žvinakienė (Č) 151.

Komandinės vyrų varžy
bos: 1. Čikaga 01 — 971, 2. 
Toronto 01 — 1001, 3. Clevelan- 
das — 1024. „Net” — Čikaga 
„C” - 910.

Komandinės moterų varžy
bos: 1. Čikaga 01 — 812, 2. To
ronto — 858, 3. Čikaga 02 — 
949.

Specialūs atžymėjimai:
Ilgiausias smūgis: vyrų — 

Ron Skirpstas (Cl); vyrų senjorų 
— Vytas Vaitkus (Č); moterų — 
Rita Polteraitienė.

Arčiausia prie vėliavėlės: 
vyrų šeštadienį — Tomas Lapas 
(Č); vyrų sekmadienį — Mark 
Salem (Cl); moterų abi dienas — 
I. Kymantienė (T).

„Amžinos Jaunystės Tau
rę” laimėjo W. Ubeika (T).

amb

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

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

• Redakcija straipsnius taiso 
savo nuožiūra. Nesunaudotų 
straipsnių nesaugo. Prašome 
siunčiant pasilikti kopijų.

Futbolas Čikagoje

PAS „LITUANICOS” KLUBO 
FUTBOLO VETERANUS

Sezono metu daugiausia tek
davo rašyti apie „Lituanicos” 
vyrų futbolo komandą, nepai
sant, kad pirmenybėse prakaitą 
liedavo ir klubo veteranų 
vienuolikė, kuri šeštadieniais 
rungtyniaudavo „savo” aikštėje 
— Marųuette Parke arba pas 
varžovus. Vetferanų komandai 
priklausė 15 vyrų nuo daugiau 
trisdešimties iki daugiau ne
gu penkiasdešimties metų 
amžiaus. Komandoje dar vis 
matome niekada nesenstantį 
Henriką Jenigą su neseniai į 
veteranų eiles atėjusiu jo 
sūnumi — Mark.

Čia taip pat užtinkame ir du 
brolius Žukauskus — Joną ir 
Bronių. Daug kas atsimena 
buvusį pavojingą pirmosios 
komandos žaidėją Al Krygerį, 
kuris dabar irgi rungtyniauja 
veteranų komandoje. Komandos 
vadovu šio sezono pradžioje bu
vo išrinktas Adolf Jerger, kurio 
vadovaujamoje vienuolikėje dar 
matome Kęstutį Rekašių, Don 
Brandonisio, dr. Imre Hiduegi,

Phil Abed, vartininką JefTBrad- 
lėy, Tony Maestre ir kt. Dau
gumas iš šių žmonių mažiausia 
jau pora dešimtmečių yra „Li
tuanicos” eilėse, kai kurie žais- 
ti*pradėję klubo jaunių koman
doje.

1995-96 metų sezono pirmasis 
ratas buvo pradėtas 2—0 per
gale prieš „Rams”. Antrame 
susitikime gerai atsilaikyta 
prieš stiprią „Eagles” komandą 
ir, likus penkioms minutėms iki 
rungtynių pabaigos buvo 1-1, 
tačiau teisėjas varžovams 
priskyrė neužtarnautą 11 m 
baudinį, kurį jie pavertė įvarčiu. 
Likusieji susitikimai buvo 
pralaimėti didesnėmis pasek
mėmis, tačiau vis tiek parodyta 
nemažai pastangų.

Pavasariniame rate veteranai 
žada labiau pasispausti ir ne
pasitenkinti viena pergale. Bent 
jau trejas ar ketverias planuo
ja padovanoti komandos ger
bėjams. To jiems ir reikia pa
linkėti!

E.Š.

PAGERBTAS VYT.
KULAKAUSKAS

Lietuvoje, 75-tojo gimtadienio 
proga, pagerbtas buvęs krepši
nio žymūnas Vytautas Kula
kauskas. Krepšinį pradėjo žaisti 
IV Kauno gimnazijoje, vėliau, 
Kauno „LGSF” klube ir prieš 
prasidedant Antrajam pasauli
niam karui, Kulakauskas jau 
dalyvaudavo tarpvalstybinėse 
krepšinio rungtynėse kartu su 
to meto mūsų buvusiais iški
liaisiais: Z. Puzinausku, Art. 
Andruliu, Leščinsku, L. Balt
rūnu, Vyt. Norkumi, Nikolskiu, 
Žėruoliu, St. Mackevičium, L. 
Petrausku, Ralkevičiumi, St. 
Šačkumi ir kt.

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4647 W. 103 St., Oak Lawn, IL

Pirmas apyl su Northweslern un-lo 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai Susitarimui 
(kalbėt angliškai) tai. 706-422-8260

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

3900 W 95 St. Tai. (709) 422-0101
Valandos pagal susitarimą 

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

penkt u šeštd 9 v r 12 v p p

6132 S Kedzla Ava.. Chicago 
(312) 778-6949 arba (312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINE CHIRURGIJA

100 m: Gintarė Krasinskaitė 
(Ž) 16.8 sek.

200 m: T. Stempužytė (Ž) 35.2 
sek.

400 m: G. Krasinskaitė (Ž) 
1:24.0 min.

+ 0J tolį: T. Stempužytė (Ž) 
3.56 m (1V-8.25").

| aukštį: T. Stempužytė (Ž) 
1.08 m (3'-6.5").

+ 0Trišuolis: T. Stempužytė 
(Ž) 21 -8.5"(6.61 m).

Rutulys (6 lb.): G. Krasins
kaitė (Ž) 4.80 m (15'-9").

Beisbolas: Vaiva La-
niauskaitė (Ž) 25.22 m (82'-9").

4x100 estafetė: Clevelando 
„Žaibas" (M. Maciulevičiūtė, G. 
Krasinskaitė, V. Laniauskaitė, 
T. Stempužytė) 1:10.5 min.

(Bus daugiau)

Henrikas Jenigas, buvęs LFK „Lituanica" pirmininkas ir ilgametis žaidė 
jas, dar ir dabar rungtiniaująs už klubo veteranu komanda, klubo 45 metu 
sukaktuvinėje šventėje priima dovaną iš LB I.emonto apyl pirm (>• dimino 
Kazėno

Nuotr Ed. Šulaiėio.

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja

3315 W 55th St . C'iicago 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 ą vai p p

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija
172 SchHlor 81., Elmhurat, IL 60126 

706-641-2609
Valandos pagal susitarimų 

Vakarais ir savaitgaliais lai. 706-13+1120

SURENDER LAL, MD
Specialybė — Vidaus ligos

7722 S. Kedzla, Chicago, IL 60652 
Tai. 312-434-2123 

Holy Cross Physlclan Cantar 
6084 S. Archer, Chicago, IL 60638 

Tai. 312 884-4155 
Valandos pagal susitarimą

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

KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzla Ava., 
Chicago, III. 60852

Sovietmečiu, pasiekė SSSR 
nusipelnusio sporto meistro 
titulą 1950 m., o nusipelniusio 
trenerio titulą gavo 1957 m. 
1947 m. jis buvo Europos čem
pionas. 1950-1952 m. treniravo 
moterų, o nuo 1952 iki 1956 
metų ir SSSR vyrų krepšinio 
rinktines. 1950-1960 metais dir
bo Vilniaus Pedagoginiam in
stitute dekano pareigose. 1980 
m. išėjo į pensiją, tačiau darba
vosi Vilniaus inžinerinio staty
bos instituto fizinio lavinimo 
katedros vedėju. 1988 m. suteik 
tas jam docento titulas. Kula
kauskas yra parašęs ir išleidęs 
knygas apie krepšinio techniką 
ir treniruočių metodiką. Dirb
damas aukštose pareigose jis 
laimingai išvengė tapti-par 
tiniu. Šiandien džiaugiasi 
galėdamas švęsti savo amžiaus 
jubiliejų vėl Nepriklausomoje 
Lietuvoje.
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Lituanistinio švietimo 
JAV sukaktis

Dvidešimtojo amžiaus vidury
je, kai prasidėjo išvietintų 
asmenų (DP) perkėlimas j 
Ameriką ir kitus kraštus, 
susirūpinta jaunimo lituanis
tiniu švietimu. 1949 m. birželio 
14 d. VLIKas paskelbė Lietuvių 
chartą, kurios 7 str. sako: 
„Kiekvieno lietuvio kilniausia 
pareiga būti lietuvių mokyklos 
rėmėju”, o 10 str. nusakyta, kad 
„Tautos istorija yra geriausia 
tautos mokytoja, todėl lietuvis 
turi branginti savo tautos pra
eitį ir tautinius papročius, 
stengdamasis būti vertas savo 
protėvių, kad paliktų pagarbą, 
pasididžiavimą palikuoniams”.

Tai buvo lyg signalas susi
rūpinti jaunimo ateitimi. 1950 
m. ėmė steigtis lituanistinės 
savaitgalio mokyklos. Prieita iš
vada, kad lituanistinė mokykla 
bus mūsų ateities laidas ir 
viltis, kad į mokyklą atėjęs 
lietuvių kilmės jaunimas mylės 
ir gerbs savo tėvų kalbą, nes be 
kalbos susilpnės tautiniai 
pagrindai, išnyks kultūrinė 
veikla. Tautos gyvybė juk glū
di jos kalboje.

Taigi šiais metais daugelis li
tuanistinių mokyklų, kurios dar 
veikia, atžymės savo darbo 45 
metų sukaktį. Bet yra mokyklų, 
kurios jau praeitais metais 
sukaktį atžymėjo. Tai Los An
geles Šv. Angeles Šv. Kazimie
ro lituanistinė šeštadieninė mo
kykla, įkurta 1949 m. klebono 
prel. J. Kučingio.

1974 m., šiai mokyklai pažy
mint 25 metų sukaktį, tuo metu 
buvęs JAV LB Švietimo tarybos 
pirmininkas Stasys Rudys 
atsiuntė sveikinimą, kuriame, 
tarp kita ko, rašė: „Los Angeles

Nuotr. J. Tamulaičio..............

TAUTINIO IŠLIKIMO 
UŽDAVINIUS SPRENDŽIANT

i
IGNAS MEDŽIUKAS

Šv. Kazimiero šeštadieninė 
mokykla buvo viena iš pirmųjų 
lituanistinių mokyklų Jung
tinėse Amerikos Valstybėse, 
susiorganizavusių vietos 
lietuvių kunigų, mokytojų ir 
tėvų pastangomis. Tada dar ne
buvo centrinės lituanistinio 
švietimo vadovybės, kuri būtų 
galėjusi tokias mokyklas steig
ti ir joms padėti. Todėl visais 
mokyklos išlaikymo rūpesčiais 
turėjo dalintis patys steigėjai. 
Nepaisant tų rūpesčių, mokykla 
veikė, stiprėjo ir šiais metais at
šventė savo veikimo 25 metų 
sukaktį”.

Iš emigracijos istorijos pa
tiriame, kad daugelyje vietovių 
įkūrus lietuviškas parapijas ir 
prie jų mokyklas, lietuvių kalba 
buvo privalomai dėstoma vi
siems jas lankiusiems lietuvių 
kilmės mokiniams. Vėliau jau 
eita prie nuolaidų — lietuvių 
kalba dėstoma tik tiems, kurių 
tėvai to pageidavo.

Kai naujieji ateiviai, atvykę iš 
Europos, kūrėsi pastoviam apsi
gyvenimui Amerikos žemėje, jie 
rado daugelį ankstyvesnės 
emigracijos ateivių vaikų, jau 
čia gimusių, kalbančių lietuviš
kai, bet jiems trūko tautinio są
moningumo, gal išskyrus tuos, 
kurie buvo įsijungę į Lietuvos 
Vyčių organizaciją.

Tai pastebėjęs, didis patriotas 
prel. Mykolas Krupavičius rašė; 
„Mums svarbiausia ir reikalin
giausia lietuviška dvasia. Ji turi 
trykšti iš kiekvieno tariamo ir 
rašomo lietuviško žodžio, kad 
mokinys suprastų, jog jis yra 
lietuvis, jo kalba lietuvių kalba, 
kad už savo kalbą ir tėvynę turi 
kovoti ir jomis didžiuotis ligi 
mirties ir tą tautinį paveldėjimą
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palikti nepažeistą savo vai
kams”.

Ne taip seniai miręs dr. Juo
zas Girnius savo knygoje 
„Tauta ir tautinė ištikimybė”, 
nurodė, jog tėvų tautinė parei
ga leisti vaikus į lituanistinę 
mokyklą, o neleisti — tautinis 
nusikaltimas. Jis atkreipė dė
mesį į mokytojo darbą, sakyda
mas, kad įsipareigojimas moky
tojo dirbti lituanistinėje mo
kykloje reikalauja apaštališkos 
dvasios, nes mokyklos uždavi
nys — ne tik perteikti žinias, bet 
ir brandinti lietuvišką nusi
teikimą. Mokinių tėvai ir moky
tojai, atlikę šią pareigą, nusi
pelno didelę pagarbą. Kol bus 
tokių tėvų ir mokytojų, tol 
užsienyje, į kurį likimas mus 
nubloškė, girdėsis lietuviškas 
žodis, skambės lietuviška daina 
ir tautiniu šokiu bus reprezen
tuojama mūsų kultūra.

Lituanistinės inokyklos 
uždaviniai

Lituanistinės mokyklos užda
vinys — tautinis auklėjimas, 
lituanistika ir tautinių aspira
cijų perdavimas jaunąjai kartai. 
Taigi mokykla turi išauklėti 
mokinį geresniu lietuviu, akty
viai besireiškiančiu visuo
menėje ir už jos ribų. Būtų idea
lu, kad kuo daugiau jaunimo 
lankytų lietuviškas mokyklas, 
o mokytojai panaudotų geriau
sius mokymo metodus ir prie
mones šiam tikslui pasiekti.

Kasmet rengiamos mokytojų, 
tėvų ir jaunimo studijų savaitės, 
dėmesį kreipiant į apskrito stalo 
diskusijas, mokytojų pasi
tobulinimo darbo konferencijos 
Čikagoje. Kaip paaiškėjo iš 
Ramunės Kubiliūtės pokalbio 
su LB Švietimo tarybos pirmi

ninke Regina Kučiene, paskelb
to „Drauge” (1995.10.07), šiuo 
metu veikia 23 lituanistinės 
mokyklos su maždaug 1,000 
mokinių. Tai vis tik nemažas 
potencialas, įrodantis, kad JAV 
lietuviai nėra sausa šaka, kurią 
reikėtų nurašyti. Jie dar pasi
ryžę ilgai dirbti tautos ir 
tėvynės labui.

Labai svarbu mokykloje var
tojami vadovėliai. Kaip siuvėjas 
negali apsieiti be adatos, taip ir 
mokinys be tinkamo vadovėlio. 
Tie vadovėliai, kiek prisimenu, 
rėmėsi daugiausia Lietuvos 
kaimo idilija, kuri gimusiam 
mieste, dargi tokiam krašte 
kaip Amerika, vaikui atrodė 
nelabai suprantama. Štai 
prisimenu, vadovėlyje buvo pa
vaizduotas basas piemenėlis, ga
nantis gyvulėlius, ir užrašas: 
„Negaliu apsakyti kaip linksma 
vasarą ganyti”... Toks vaizdelis 
miesto vaikui gali sukelti tik 
neigiamą asociaciją. Žinoma, 
mums, senesniesiems, tokie 
dalykai pažįstami, ir net atrodo 
idiliški, nes mes dažnai žiūrime, 
kaip Vaižgantas, ieškodamas 
deimančiukų, kuris sakė: „nors 
ir „mėšluočiai” ir „padlecos” tie 
lietuviai, bet mano broliai... Juk 
ir priežodis sako: „Kiaulių ne
ganęs, ponu nebūsi”.

Deja, ne kartą lankydamasis 
Lietuvoje, kai ji tapo nepri
klausoma, niekur nemačiau 
piemenėlio, ganančio gyvulius. 
Laikas viską taip pakeitė, kad 
šie dalykai tinka gal tik krašto 
muziejui.

Vadovėliai ir pagalbinės 
priemonės

JAV LB Švietimo taryba, už
siangažavusi dirbti lituanistinio 
mokymo bei auklėjimo srityje, 
paskutiniuoju metu ypatingą 
dėmesį skiria vadovėliams, 
pratimams ir kitoms pagalbi
nėms priemonėms. Šiuo metu 
šeštadieninėms mokykloms pa
ruošti vadovėliai ir kitos 
priemonės gal nė kiek nėra 
prastesnės už vartojamas šio 
krašto mokyklose. Tačiau 
negalima atsilikti nuo laiko tėk
mės ir įvykių raidos. Todėl Švie
timo tarybos pirmininkė ir sako: 
„Reikalingas nuolatinis peržiū
rėjimas, atnaujinant išsibaigu
sias pratimų laidas”. Kai kurių 
vadovėlių nežada perspausdinti, 
nes jie netinka šių dienų 
mokinių poreikiui. Reikia su
rasti, kas paruoš naujus.

Iš tikrųjų, kaip miela matyti 
jaunimą, gražiai pasirodantį 
mokyklų išleistuvėse, daly
vaujantį tautinių šokių bei 
dainų ansambliuose. Bet yra ir 
kitokio jaunimo, nutolusio nuo 
lietuviško gyvenimo. Priežasčių 
ieškoma jaunimą supančioje 
įtakoje, sakoma, kad jis per 
lengvai pasiduoda nešamas sro
vės. Kiti mano, kad tėvų abe
jingumas lietuviškam auklė
jimui daro didelę žalą. Sunku 
tikėtis, kad toks jaunimas pats 
su laiku susiras savo kelią, besi-
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M K. ČIURLIONIO 
KŪRINIAI

Rugsėjo 22-ąją, Mikalojaus 
Konstantino Čiurlionio 120-ųjų 
gimimo metinių dieną, Lietuvos 
dailės muziejuje visuomenei 
pirmąjį kartą buvo pristatyta
M. K. Čiurlionio sukurta 
Vilniaus lietuvių kultūros 
draugijos „Rūta” teatro 
uždanga. Parodoje taip pat buvo 
galima pamatyti du Lietuvos 
dailės muziejuje esančius 
dailininko paveikslus — „Aud
ra” ir „Kaukazo kalnai”.

Uždangą „Rūtos” teatrui 
Mikalojus Konstantinas Čiur
lionis sukūrė 1909 m. Tapyti la
bai didelio formato — penkių 
metrų ilgio ir trijų metrų aukš
čio — uždangos dekoratyvines 
juostas dailininkui padėjo jo 
žmona Sofija Kymantaitė-Ciur- 
lionienė.

domėdamas savo kilme, kaip 
dabar įprasta sakyti, savo 
šaknimis.

Vienas didelis lituanistinio 
švietimo entuziastas pedagogas, 
prieš keletą metų prisimin
damas laikus, apie švietimo 
rūpesčius maždaug taip išsi
reiškė, kad praeityje lituanis
tines mokyklas lankė daugiau 
kaip 3000 mokinių mažai tera- 
ginami, vėliau tėvams reikėjo 
labiau raginti ir įtikinėti, o 
dabar atėjęs laikas tėvus raginti 
ir įtikinėti, jog yra svarbu 
vaikus leisti į lituanistinę 
mokyklą. Atsakydamas dėl 
priekaištų, kodėl lituanistinės 
mokyklos darbas neina taip, 
kaip norėtume, jis nurodo 
priežastį: sumažėjo meilė lietu
viškam žodžiui.

Tautos gyvybės pulsas

Lituanistinių mokyklų sis
tema buvo sukurta tam, kad 
gyvenant nesavoj žemėj, jaus
tume savo tautos gyvybės pulsą 
ir tuo būdu kiek galima ilgiau 
būtų išlaikyta tautinė gyvybė. 
Stebėdami gyvenimo eigą, pri
einame išvadą, kad gyvenant už 
gimtosios žemės ribų, pamažu 
vyksta nutautimo procesas; 
nežiūrint švietimo darbuotojų 
planų, didelių pastangų, nevisa- 
da pavyksta tautinio išlikimo 
uždavinius išspręsti.

Tėvai ir mokytojai, bendra
darbiaudami stato lituanistinio 
švietimo dvasinį rūmą, kurio 
pagrinde lituanistika, o stogas 
— tautiniai šokiai ir dainos. 
Mokykla be tautinių šokių ir 
dainų būtų kaip namas be stogo.

Klaidingai galvoja tie, kurių 
nuomone, tautinių šokių pamo
kos lituanistinėse mokyklose 
turėtų būti panaikintos. Toks 
galvojimas ne tik prieštarauja 
LB Švietimo tarybos nustatytai 
programai, bet būtų padaryta 
didelė žala visam lituanistiniam 
švietimui, nes yra argumentų, 
kad tautiniai šokiai dargi 
paskatina mokinius lankyti mo
kyklą.

Ko galima tikėtis
Sekmadienį, gruodžio 17 d., 

rusų tauta eis balsuoti, o bal
savimo rezultatų laukia ne tik 
kone 900 kandidatų į Rusijos 
parlamentą (arba Durną) bet ir 
užsienis (įskaitant amerikie
čius), ir ypač neseniai buvusios 
Sovietų Sąjungos valdžioje, o da
bar jau laisvos, valstybės. Bal
suotojai tikisi išrinkti žmones, 
kurie sugrąžins kraštui pasto
vumą ir palengvins kasdieninio 
gyvenimo naštą, „demokratišku 
reformų” užkrautą ant eilinio 
gyventojo nugaros. Svarbiausia 
— tikimasi, kad valstybės vairas 
vėl atsidurs tvirtesnėse rankose 
ir vėl bus galima šviesiau žvelg
ti į ateitį.

Kai „U.S. News” žurnalo re
porteriai neseniai atliko gyven
tojų apklausinėjimą, į klausimą: 
„kas dabar valdo Rusiją?”, bu
vo atsakyta maždaug taip: mafi
ja (32 proc. manančių), Jelcin 
ir Černomyrdin (12 proc.), Jel
cin (10 proc.). Rusai daugiau
sia nusivylę prez. Jelcinu, nes jis 
neįgyvendino savo skambių pa
žadų ir gyvenimas nepagerėjo, 
nepaisant jau penkerius metus 
vykdomų reformų. Tik 23 pro
centai rusų šiandien pasisako už 
Jelciną, o 70 proc. nepritaria. 
Negana to, 41 proc. ruošiasi bal
suoti už kandidatus, kurie Jel
cinui priešiškai nusistatę, o 21 
proc. už remiančius prezidentą.

Iš tikrųjų Rusijos balsuotojų 
sekmadienį laukia painus užda
vinys: išrinkti 450 žmonių į 
Durną iš beveik dukart tiek 
kandidatų, atstovaujančių 43 
partijoms, kurių programos la
bai skirtingos — nuo kraštuti
nių kairiųjų, iki tiek pat kraš
tutinių dešiniųjų ir dar įvairių 
variantų viduryje. Iš jų dvylika 
partijų laikomos svarbiausiomis 
ir tikimasi, kad nemažai jų kan
didatų bus laimėtojų sąrašuose. 
Daugumas iš to tuzino jau ne 
kartą pasirodė didžiosios ame
rikiečių spaudos antraštėse ar
ba politologų komentaruose te
levizijoje.

Vis dėlto manoma, kad komu
nistams pavyks pasinaudoti 
rusų tautos nepasitenkinimu 
esama padėtimi, todėl nemažai 
šios partijos kandidatų užims 
vietas Durnoje. Komunistai jau 
1933 metų rinkimuose laimėjo 
33 vietas, o šį kartą tikisi dar 
daugiau laimėti, nes savo rinki
mų kampaniją remia ne vien 
ekonominių reformų nesėkme, 
bet taip pat sumenkėjusius Ru
sijos vaidmeniu pasaulyje, 
apeliuojant į rusų įgimtą 
šovinizmą.

Komunistams laimėti galbūt 
padės ir nemaža gyventojų apa
tija bei pasipiktinimas iške
rojusiu dabartinės vyriausybės 
nepajėgumu tvarkytis su nusi
kaltimais, siaučiančia korupci
ja (ypač valdžios sluoksniuose),

Danutė Bindokienė

infliacija, privatizacijos pai
niavomis. Tie balsuotojai — o 
tokių krašte milijonai — mano
ma, visiškai nebalsuos, todėl 
savo susilaikymu suteiks dau
giau galimybių laimėti komu
nistams. (Tai vertėtų atsiminti 
ir Lietuvos balsuotojams, kurie 
į rinkimus numoja ranka.)

Įdomu pastebėti, kad antras 
didumu laimėsimų vietų Durno
je skaičius numatomas Rusijos 
Moterų partijai, kurios ideologi
ja priskiriama prie centrinių 
kairiųjų. Šiuo metu partija turi 
23 vietas parlamente.

Už reformas (net greičiau vyk
domas) pasisako „Rusija — 
mūsų namai” partija, vadovau
jama premjero Viktor Černomy
rdin. Partija ypač remia Jelcino 
reformas, kurias žada dar pa
greitinti „Jabloko” partija 
(dabar Durnoje ji užima 22 vie
tas), partijos vadas Grigory 
Jevlinskij, tačiau prez. Jelciną 
laiko jau atgyvenusiu, netinka
mu kraštui vadovauti. Tikima, 
kad „Jabloko” partija surinks 
daug balsų.

Nors Rusijos demokratų par
tija šiuo metu turi 58 vietas 
Durnoje ir visokeriopai remia 
Jelcino reformas, bet jos vadas 
Jegor Gaidar yra labai nepopu
liarus ir kaltinamas už nepaža
botą infliaciją. Jam esant prezi
dento patarėju ekonominiams 
reikalams, daugumas gyventojų 
prarado savo santaupas ir atsi
dūrė skurde.

Kitose svarstyklių pusėje gru
puojasi konservatoriai, kurie 
svajoja grąžinti komunistų 
ideologiją ir bent laikinai su
stabdyti reformas. Visų pirma 
prie jų šliejasi komunistų par
tija, po to žemdirbių, arba 
ūkininkų, kuri linkusi vėl įves
ti kolchozinę žemės ūkio siste
mą. Prie nacionalistinių pažiū
rų priklauso liberalieji demo
kratai su „pagarsėjusiu” vadu 
Žirinovskiu (prieš dvejus metus 
jiems pavyko laimėti net 64 vie
tas Durnoje); gen. Aleksandro 
Lebed partija ir dar kelios kitos 
— visos jos norėtų atkurti Sovie
tų Sąjungą ir kartu tuolaikinio 
rusiškojo nacionalizmo klestėji
mą.

Atrodo, kad Rusijoje, kaip iš 
dalies ir Lietuvoje, per pastaruo
sius kelerius metus išaugo už
tvara tarp gyventojų ir vyriau
sybės, kuri nenori kreipti dėme
sio į žmonių skurdą, nepasiten
kinimą, nepaiso jų skundų, var
go ir beviltiškumo. Keista, kad, 
siekdami demokratijos, valdžios 
biurokratai dar nesuvokia, kas 
iš tikrųjų sudaro tikrąjį demo
kratijos pagrindą. O jis remiasi 
visos tautos gyventojų valia. At
rodo, kad demokratijos pamoką 
vyriausybė gaus tik rinkimuo
se...

PASKUTINIO KARIŪNO 
ODISĖJA

JUOZAS KLIMAS 
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Vėl turėjom grįžti į Tilžę. Vienai nakčiai apsistojome 
policijos kareivinėse. Man davė kambarį, o kareiviai 
turėjo miegoti arklidėse. Atsigulus užskrido rusų 
lėktuvai. Pataikė į arklides, kur miegojo kareiviai, bet 
laimei — pataikė į kitą arklidžių galą ir uždegė. Niekas 
nenukentėjo. Ir tai buvo paskutinė naktis, paskutinė 
Savisaugos dalinių karių naktis... Išaušus jau turėjome 
stoti į aviacijos priėmimo komisiją.

Mes dar turėjome puskibirį taukų su spirgais, kurie 
jau galėjo pradėti gest ir kareiviams jau buvo nusibodę. 
Priėmimo komisijos vokiečiai buvo suvargę senukai. 
Jiems ir atidaviau tuos taukus, sakydamas: parinkite 
geresnę aprangą mano kariams. Aviacijos pulkininkas, 
perskaitęs mano rekomendaciją, sako, kad jis jau turįs 
tris ryšio karininkus per daug, bet su tokia laiško 
rekomendacija turįs priimti. Gavau lakūno karininko 
uniformą.

Persirengus įsakiau kuopininkui Dulinakui išrikiuo
ti kuopą. Aš atrodžiau labai jaunas, o čia rikiuotėje tiek 
daug virštarnybinių, ir kiekvieno akyse galėjau išskai
tyti „ką tu, piemenėli, mums pasakysi... o gal pateiksi 
kokios nors vokiškos propagandos...”; Tuo tarpu mano

mintys sukiojosi apie dienas, kai karo pradžioje peržen
giau Lietuvos sieną. Skausmas širdį plėšė... Ir štai dabar 
čia pat Tilžės tiltas ir kažkokia nenugalima mintis įky
riai ragino grįžti į Lietuvą... Bet į išrikiuotus vyrus ta
riau: „Vyrai, per mūsų kelionę gal girdėjote, kad aš esu 
leitenantas Klimas. Esu paskirtas jūsų ryšio karininku. 
Mūsų kelionės tikslas — Stralzundas, kur randasi mūsų 
dalinys. Aš jums, vyrai, linkiu laimingos kelionės, o pats 
grįžtu į Lietuvą”.

Visą kuopą lyg perkūnas pritrenkė. Davus komandą 
„išsiskirstyti”, pribėgo ilgametis husarų viršila Vit
kauskas ir sako: „Leitenante, nepalikite mūsų! Jūs 
mokate vokiečių kalbą, žinote jų statutą, jūs esate mums 
labai reikalingas, tarytum tėvas...” Tai pasakęs, pasiūlė 
savo naują dviratį, kad pervažiavęs tiltą atsisveikin
čiau.

Pervažiavęs tiltą, apie valandą sėdėjau šalikelėje. 
Vežimas po vežimo slinko su pabėgėliais. Kai kur po 
keletą vokiečių kareivių, įsimaišiusių į nesibaigiančią 
pabėgėlių vilkstinę. O mano galvoje zvimbte zvimbė šim
tai įvairiausių minčių. Kitos išeities nebuvo: grįžti prie 
dalinio, nes ten buvau likęs vienintelis lietuvis 
karininkas. Grįžau. Mačiau kareivių akyse pasi
tenkinimo žvilgsnius ir jutau, kad mano vieta čia, su 
tais vyrais.

Gavome prekinį vagoną su šiaudų guoliais. Ir tuoj 
susiginčįjau su vokiečių puskarininkiu, kuris buvo 
paskirtas palydovu. Jis panūdo vagonus iš lauko 
uždaryti, kad niekas bevažiuojant nebandytų pabėgti.

O aš jam sakau, jeigu būtų lėktuvų puolimas, ar tu 
suspėsi tuos visus vagonus atrakinti. Ir pabrėžiau, kad 
mano kareiviais nesirūpintų: aš už juos atsakau, pridur
damas, kad jis tik pasistengtų sužinoti, kur ir kiek laiko 
traukinys sustos pastoviui. Be to, pasirūpinti, kad 
stotyse Raudonasis kryžius aprūpintų kava ar sriuba.

Pirmąjį vagoną užėmiau aš su puskarininkiu ir šta
bu. Vagonams paskyriau viršininkus, ir kelionė vyko 
sklandžiai. Kiek ilgėliau stabtelėjome Karaliaučiuje. Čia 
man kareiviai pranešė, kad manęs ieško kažkas iš Lietu
vos. Ir kokia laimė! Išvydau savo buvusį mokytoją 
Markauską su šeima. Jis savo patarimais savo laiku 
mane nukreipė į Karo mokyklą. Jis buvo paimtas į 
vokiečių kariuomenę ir turėjo kelionlapį prisistatyti į 
dalinį. Dabar aš jam patariau: „Antanai, karas jau 
pralaimėtas. Pasinaudok tuo kelionlapiu, bet išlipk prieš 
paskyrimo vietą stotyje ir bandyk gauti darbo pas kokį 
ūkininką, kol karas pasibaigs. Taip jis ir padarė. Su juo 
susirašinėjau, buvome numatę susitikti, bet mano 
likimas mane vėl trenkė nenumatytais keliais, ir tik 
daug vėliau per „Kario” puslapius sužinojau, kad jis 
Čikagoje pačiame amžiaus tvirtume mirė.

Kelionė sekėsi gerai. Tik prieš Štetiną turėjome visą . 
pusdienį laukti, kol subombarduotą stotį sutvarkys. 
Numatytas kareivines pasiekėme kitos dienos rytą, apie 
9 vai.

Išrikiavau kuopą pristatyti dalinio vadui mąjorui. 
Sukomandavau „ramiai” ir atraportavau. Mąjoras pa

sveikino „Sveiki, lietuviai”! Žinoma, vyrai sutartinai 
atsakė „Sveiks, Tamsta”!

Majoras pareiškė pasigrožėjimą išrikiuotais vyrais. 
O aš jam sakau, kad šie vyrai ilgokai kariavo Rytų 
fronte, tai ar nebūtų galima jiems dabar gauti lengvesnę 
tarnybą. Jis atsakė, kad yra trys galimybės. Gali pasi
rinkti. Aš pasirinkau toliausiai į vakarus, prie Reino, 
planuodamas kelią pas amerikiečius.

Netikėtai tarp sugaudytųjų pamačiau vieną su 
puskarininkio laipsniu. Paklaustas paaiškino, kad buvo 
paimtas apkasų kasti. Po kasimo visus perrengė avia
cijos uniformomis. Jis pasisakęs, kad Lietuvos 
kariuomenėje buvęs puskarininkis, tai jam ir čia leidę 
uniformą su tuo pačiu laipsniu dėvėti. Kadangi mano 
kuopoje buvo daugiau kaip pusė liktinių puskarininkiu, 
tai aš tuoj nuvažiavau pas ryšių karininką pik. Lior- 
maną į Berlyną ir paprašiau, kad mano vyrams 
pripažintų laipsnius. Jam prisistatydamas, pirmiausia 
pasiteiravau, ar jis turi žinių apie savo brolį kapitoną, 
kurio vadovaujamame batalione aš buvau rytuose ir ten 
jį palikau gan toli šiaurėje. Atsidusau lengvai, kai 
pasakė, kad laimingai pasitraukė į Dresdeną, iš ten ka
reivius pasiuntė į Jugoslaviją kariauti su partizanais, 
o karininkai laukia paskyrimo į žemaičių pulkus. Kitą 
dieną jis mane pristatė aviacijos generolui lietuviams.

(Bus daugiau)
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IŠ JAV LB XIV TARYBOS 
ANTROSIOS SESIJOS

Jaunimo reikalai

JAV LB XIV Taryba prašo 
JAV LB Krašto valdybą ska
tinti JAV LB apygardų ir apy
linkių vadovus įtraukti JAV 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
(LJS) atstovus į savo valdybas.

2. JAV LB XIV Taryba prašo 
JAV LB Krašto valdybą ska
tinti JAV LB apylinkes įtraukti 
jaunimą į Vasario 16-tos pro
gramų planavimą ir atlikimą.

3. JAV LB XIV Taryba įparei
goja JAV LB Krašto valdybą pa
siųsti JAV LJS pirmininkeif- 
kui) visas informacijas, kurias 
kiti valdybos ar tarybų nariai iš- 
siuntinėja apygardoms ir 
apylinkėms.

4. JAV LB XIV Taryba prašo 
JAV LB Krašto valdybą ska
tinti apygardų ir apylinkių 
valdybas padėti LJS persiųsti 
mokslines knygas Lietuvos 
studentams.

5. JAV LB XIV Taryba prašo 
JAV LB Krašto valdybą, kad 
per apygardas ir apylinkes 
padėtų LJS rinkti archyvinę 
medžiagą, dokumentuojančią 
LJS istoriją ir veiklą Amerikoje.

Kultūros reikalai

1. JAV LB XIV Taryba ska
tina įjungti visą lietuvišką vi
suomenę išsaugoti mūsų vyres
niųjų asmenų prisiminimus 
apie pasitraukimą iš Lietuvos ir 
naujo gyvenimo pradžią svetur. 
JAV LB Krašto valdybos Kultū
ros taryba, kuri jau pradėjo šį 
darbą, turėtų gauti visokeriopą 
paramą šiam projektui.

2. JAV LB XIV Taryba prita
ria JAV LB Krašto valdybos 
Kultūros tarybos siekiams at
kreipti didesnį dėmesį į išeivijos 
lietuviškos kultūrinės medžia
gos, organizacijų ir individualių 
archyvų bei atsiminimų rin
kimą ir saugojimą. Šiam darbui 
tikimasi pagalbos iš JAV LB 
apygardų ir apylinkių, kurios 
galėtų surasti įvairiose lietuvių 
gyvenvietėse norimas apsaugo
ti kultūrines ar istorines ver
tybes. *

3. JAV LB XIV Taryba ska
tina JAV LB Krašto valdybos 
Kultūros tarybą tęsti kultūrinių 
premijų programą bei skatinti 
ir remti visas kultūrines 
apraiškas. Lietuvių fondo 
parama šioje srityje yra labai 
reikalinga.

4. JAV LB XIV Taryba prašo 
ir skatina JAV LB Krašto val
dybos Kultūros tarybą tęsti 
spaudos platinimo vajų, fi
nansiniai padedant naujiems 
laikraščių prenumeratoriams ir 
tuo pačiu mūsų spaudai.

5. JAV LB XIV Taryba ska
tina JAV LB Krašto valdybos 
Kultūros tarybą tęsti visų sričių 
menininkų ir kalbėtojų sąrašų 
rinkimą bei jų patiekimą 
lietuvių gyvenvietėms jų ren
ginių programų praturtinimui.

6. JAV LB XIV Taryba prašo 
JAV LB Krašto valdybos Kultū
ros tarybą remti mažiau finan 
ainiai pajėgių, bet nebūtinai 
mažesnių, lietuvių gyvenviečių 
kultūrinę veiklą. Remiant šią 
veiklą, reikėtų turėti omenyje 
lietuviško telkinio finansinį 
pajėgumą, o ne gyventojų 
skaičių.

Organizaciniai reikalai

1. JAV LB XIV Taryba įparei
goja Organizacinių reikalų 
komisiją sudaryti pakomisę 
peržiūrėti JAV LB Įstatus ir 
taisykles, paruošti pakeitimų 
projektą ir pristatyti būsimai 
Tarybos sesijai įstatuose numa
tyta tvarka.

2. JAV LB XIV Taryba prašo 
JAV LB’ Krašto valdybą 
sudaryti JAV LB XV Tarybos 
rinkimams Vyriausią Rinki
mų komisiją iki 1966 metų bir
želio mėnesio.

Ekonominiai reikalai

1. JAV LB XIV Taryba prita
ria ir dėkoja JAV LB Krašto 
valdybos Ekonominių reikalų 
tarybai ir jos pirmininkui 
Algiui Rimui už išvystytą 
veiklą bei už tęsiamą savaitinę 
informaciją apie Lietuvos eko
nominę padėtį „Draugo” dien
raštyje ir „Bridges” žurnale. 
Taip pat dėkoja ir JAV LB 
Krašto valdybos Ekonominių 
reikalų tarybos ryšininkei 
Lietuvoje Rimai Jakutytei už 
bendradarbiavimą.

2. JAV LB XIV Taryba siūlo 
JAV LB Krašto valdybos Eko
nominių reikalų tarybai ištirti 
Lietuvos valstybinių lakštų 
politiką ir galimybes juos pla
tinti JAV.

3. JAV LB XIV Taryba siūlo 
JAV LB Krašto valdybos Eko
nominių reikalų tarybai bend
radarbiauti ir palaikyti ryšius 
su Lietuvos diplomatiniais ir 
konsulariniais atstovais ekono
mijos srityje.

Finansiniai reikalai

1. JAV LB XTV Taryba tvir
tina tautinio solidarumo įnašo 
dydžio pakėlimą. Šeimoms, pa
vieniams asmenims, nedirban
tiems ir pensininkams metinis 
tautinio solidarumo įnašo dydis 
yra 10 dolerių.

2. JAV LB XIV Taryba įparei
goja Tarybos prezidiumą prašyti 
Kontrolės komisiją peržiūrėti jų 
pateiktą Kontrolės Komisuos 
aktą, surašant jį pagal JAV LB 
įstatų ir taisyklių formas ir 60 
dienų laikotarpyje pristatyti 
JAV LB Tarybos Prezidiumui.

3. JAV LB XIV Taryba tvir
tina JAV LB Krašto valdybos 
padalinių sąmatas.

4. JAV LB XIV Taryba įga
lioja JAV LB XIV Tarybos Fi
nansų komisiją laike trijų 
mėnesių paruošti pranešimą 
JAV LB Krašto valdybos sąma
tų reikalu ir jį įteikti JAV LB 
Tarybos Prezidiumui.

5. JAV LB XIV Taryba įparei
goja JAV LB atstovus atei
nančiame PLB Seime vengti 
daryti bet kokių finansinių 
įsipareigojimų, kurie priešta
rautų JAV LB tarybos reko
mendacijoms.

6. JAV LB XIV Taryba nuta
ria, kad JAV LB Krašto valdy
bos, visų Krašto valdybos 
tarybų ir institucijų finansinis 
atsiskaitymas turi prisilaikyti 
anksčiau nustatytų reikala
vimų, vartojant kvitus („vou- 
cher”) ar kitus pasirašytus do
kumentus, kurie leistų iždi
ninkui apmokėti sąskaitas.

7. JAV LB XIV Taiyba įparei
goja JAV LB Krašto valdybos 
vicepirmininką finansų reika
lams apriboti sąskaitų prista
tymo laiką ir pageidauja, kad 
pavėluotai pristatytos sąskaitos 
nebūtų apmokamos.

8. JAV LB XIV Taryba nuta
ria, kad JAV LB Krašto valdyba 
ir kiekviena Krašto valdybos 
Taryba ar institucija negali 
peržengti patvirtintų sąmatų 
ribos. Atsiradus svarbiam ir 
nenumatytam reikalui, JAV LB 
Krašto valdyba turi įteikti JAV 
LB Tarybos prezidiumui 
raštišką prašymą sąmatų pakei
timui ir gauti korespondencinį 
Tarybos tvirtinimą.

9. JAV LB XIV Taryba prašo 
Lietuvių Bendruomenės narius, 
aukų rinkimo ar bet kokio va
jaus metu, kreipti dėmesį į JAV 
plačiai naudojamą „Corporate 
Matching Grant” programą. 
JAV LB Taryba ragina JAV LB 
Krašto valdybą, per aplinkraš
čius ir kitokiais būdais, 
supažindinti apylinkes su šia 
naudinga programa ir su korpo
racijomis, kurios yra šios pro
gramos dalyvės.

Gražu, kai eglutė papuošiama dirbtiniais žaisliukais ir blizgučiais, bet dar 
gražiau, kai ją papuošia pati gamta natūraliomis žiemos puošmenomis.

Nuotr. Jono Taniulaičio

3. JAV LB XIV Taryba prašo 
Krašto valdybos vicepirmininko 
organizaciniams reikalams iš
nagrinėti dabartinių rinkiminių 
rajonų ir apygardų ribas, kad 
maži telkiniai būtų kuo efektin
giau reprezentuojami JAV LB 
Taryboje ir pristatyti savo iš
vadas bei pasiūlymus JAV LB 
tarybos Organizacinių reikalų- 
komisijai per šešis mėnesius.

4. JAV LB XIV Tarybai kyla 
susirūpinimas, kad LB 1960 me
tais įsteigtas Lietuvių fondas 
vis daugiau atitolsta nuo JAV 
Lietuvių Bendruomenės, nes 
daugumas LF narių dėl kelionių 
atstumų negali dalyvauti LF 
metiniuose suvažiavimuose. 
JAV LB XIV Taryba įpareigoja 
JAV LB Krašto valdybos vice
pirmininką organizaciniams 
reikalams sudaryti pakomisę 
kuri rūpintųsi Lietuvių Bend 
ruomenės reprezentacija Lietu
vių fondo metiniuose suvažia
vimuose.

5. JAV LB XIV Taryba ska
tina ir kviečia naujai atvyku
sius iš Lietuvos įsijungti į vei
kiančias JAV LB apylinkes, ar
ba sąlygoms diktuojant, subur 
ti naujas apylinkes laikantis 
JAV LB įstatų ir taisyklių.

JAV Lietuvių Bendruomenės
Įstatų taisyklių pakeitimai

JAV LB XIV Taryba tvirtina 
šiuos JAV LB įstatų ir taisyk
lių pakeitimus:

A. puslapis 26, paragrafas 
39

JAV LB Krašto valdybos pa
grindiniams uždaviniams pla
nuoti ir vykdyti veikia šios JAV 
LB Krašto valdybos tarybos: 
Švietimo, Kultūros, Visuome
ninių reikalų. Socialinių rei
kalų, Religinių reikalų ir Eko 
nominių reikalų.

B. puslapis 28, paragrafas 
45(A)

JAV lietuvius ekonominiais 
reikalais informuoti apie Lietu
vos ekonominę padėtį ir inves
tavimo galimybes veikia JAV 
Lietuvių Bendruomenės Krašto 
valdybos Ekonominių reikalų 
taryba. Ji: a. informuoja per 
lietuvių spaudą apie ekonominę 
padėtį Lietuvoje, b. suteikia in
formaciją Amerikos lietuviams 
apie verslo galimybes Lietuvoje, 
c. renka ir skelbia galimas 
paslaugas iš JAV valdinių ins
titucijų Lietuvos ekonomikos 
srityje.

C. puslapis 77, paragrafas 1
Remiantis JAV Lietuvių 

Bendruomenės įstatų 39-48 pa
ragrafais, nustatomos šios JAV 
LB Krašto valdybos Švietimo, 
Kultūros, Visuomeninių reika
lų, Socialinių reikalų, Religinių

reikalų ir Ekonominių reikalų 
tarybų veiklos taisyklės.

D. puslapis 52, paragrafas 
21: panaikinamas.

E. puslapis 52, paragrafas 
22

JAV LB Pietryčių apygarda 
apima JAV LB apylinkes ir lie
tuvius, gyvenančius Delavvare, 
Maryland, New Jersey, Penn- 
sylvanijos, išskyrus Pittsburgo 
apylinkę, Virginijos, West Vir
ginijos valstijas, ir Vašingtono 
D.C. JAV LB Pietryčių apygar
da turi du balsavimo rajonus:

Pirmas balsavimo rajonas 
apima JAV LB' apylinkes ir 
lietuvius gyvenančius New 
Jersey valstijoje, išskyrus 
Pietinės New Jersey JAV LB 
apylinkę.

Antras balsavimo rajonas 
apima JAV LB apylinkes ir lie
tuvius, gyvenančius Delaware, 
Maryland, Pennšylvanijos, iš
skyrus Pittsburgho apylinkę, 
Virginijos, Wėšt Virginijos 
valstijas, Washington, DC ir 
JAV LB Pietinę New Jersey 
apylinkę.

Socialiniai reikalai

1. JAV LB XIV Taryba dėkoja 
JAV LB Krašto valdybos Socia
linių reikalų tarybai už puikiai 
atliktą darbą praeitų metų lai
kotarpyje. Ypatingą padėką 
reiškiame Birutei Jasaitienei už 
visų praeitos sesijos nurodymų 
tikslų įvykdymą. JAV LB XIV 
Taryba skatina JAV LB KV 
Socialinių reikalų.tarybą toliau 
vystyti pagalbinę veiklą pagal 
reikalą Amerikoje ir Lietuvoje.

2. JAV LB XIV Taryba svei
kina Lietuvos labdaros organi
zacijų atstovus parodžiusius 
ypatingą iniciatyvą ir norą su
ruošti Pagalba Lietuvai konfe
rencijos pobūdžio Lietuvos lab
daros organizacijų suvažiavimą. 
JAV LB XIV Taryba įpareigoja 
JAV LB Krašto valdybos So
cialinių reikalų tarybą suteikti 
reikalingą organizacinę infor
maciją šio suvažiavimo rengė
jams.

3. JAV LB XIV Taryba svei
kina JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių reikalų tarybą už 
Lietuvos Partizanų fondo stei
gimą. JAV LB XIV Taryba ska
tina Socialinių reikalų tarybą 
tęsti Lietuvos vargstančių Par
tizanų fondo projekto vykdymą.

4. JAV LB XIV Taryba skati
na JAV LB Krašto valdybos So
cialinių reikalų tarybą tęsti ir 
plėsti ypatingos pagalbos šutei 
kimą naujai atvykusioms.

5. JAV LB XIV Taryba pa 
veda JAV LB Krašto valdybai 
ir JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių reikalų tarybai galu

tinai išspręsti Clevelando Sody
bos priklausomybės klausimą. 
Reikalui esant šį klausimą 
spręsti atitinkamo Amerikos 
teišmo keliu.

Švietimo reikalai

1. JAV LB XIV Taryba krei
piasi į JAV LB Krašto valdybą 
bei LB narius prašydama lietu
viškąjį švietimą toliau remti ir 
skirti jam moralinę ir finansinę 
paramą.

2. JAV LB XIV Taryba pripa
žįsta, kad lituanistinės mo
kyklos JAV ribose yra remia
mos JAV LB Krašto valdybos 
Švietimo tarybos ir laikosi tary
bos patvirtintų programų bei 
nuostatų. Lygiagrečiai įsteigti 
kursai negali prasižengti nusta
tytai Švietimo tarybos tvarkai.

3. JAV LB XIV Taryba prita
ria JAV LB Krašto valdybos 
Švietimo tarybos programai, 
kurioje tautiniai šokiai ir dainos 
yra integrali pamokų dalis.

4. JAV LB XIV Taryba pri
taria JAV LB Krašto valdybos 
Švietimo tarybos rūpesčiui 
įtraukti naujai atvykusius peda
gogus į lituanistinių mokyklų 
mokytojų darbą ir kviesti nau
jai atvykusių vaikus lankyti 
lituanistines mokyklas.

5. JAV LB XIV Taryba ragina 
JAV LB Krašto valdybos Švie
timo tarybą ir apylinkes rūpin
tis finansine parama vaikų lan
kančių lituanistines mokyklas 
tuo atveju, jeigu jų tėvai fi
nansiniai yra nepajėgūs.

6. JAV LB XIV Taryba ragina 
JAV LB Krašto valdybos Švie
timo tarybą rūpintis projektu, 
kuris finansiškai remtų litua
nistinės mokyklos mokytojų vy
kimą į Švietimo tarybos ruošia
mus mokytojams pasitobuli
nimo kursus, vykstančius mo
kytojų studijų savaitėje arba 
darbo konferencijose. Paramos 
prašoma ir iš apylinkių.

7. JAV LB XIV Taryba ragina 
JAV LB Krašto valdybos Švie
timo tarybą rūpintis vaikų 
žurnalo „Eglutės” gyvastin
gumu įvairiais, žemiau išvar
dintais, bandymais: a. įtraukti 
„Eglutę”, kiek galima, į 
privalomą lituanistinės mokyk
los programą, b. padidinti kele
riopai „Eglutės” prenumera
torių skaičių, laikinai net ir 
papigintai ar išdalinant litu
anistinėse mokyklose, c. rasti 
mecenatų „Eglutei”, prašant 
apylinkių pagalbos.

8. JAV LB XIV Taryba siūlo 
JAV LB Krašto valdybos vice
pirmininkui organizaciniams 
reikalams pasirūpinti, kad kiek
vienoje apylinkės ir apygardos 
valdyboje būtų paskirtas švie
timo reikalams asmuo, kuriam 
būtų siunčiami JAV LB Krašto 
valdybos Švietimo tarybos žinia
raščiai bei kita informacija. Šis 
asmuo informuotų savo apy- 
linkę/apygardą švietimo reika
lais.

9. JAV LB XIV Taryba ska
tina savo narius visokeriopai 
remti APPLE tolimesnę veiklą 
Lietuvoj; kviečia visus įsijungti 
į mecenatų eiles, sutelkiant 
Lietuvos mokytojams stipen
dijas lankyti APPLE vasaros 
seminarus.

10. JAV LB XIV Taryba ra
gina visus lietuvius, baigusius 
pedagogines studijas, pasišvęsti 
bent vienerius metus mokytoja- 
ti pietryčių Lietuvoje. Tam 
mokytojavimo darbui dėl pa
skyrimo vietos tarpininkauja 
APPLE.

11. JAV LB XIV Taryba reiš- 
kia padėką Lietuvių fondui už 
nuolatinę finansinę paramą li
tuanistinių mokyklų išlai
kymui, vadovėlių ar skaitinių 
leidimui.

12. JAV LB XIV Taryba reiš
kia padėką JAV LB Krašto 
valdybos Švietimo tarybos 
pirmininkei Reginai Kučienei ir 
Švietimo tarybos nariams už 
atliekamą darbą tautos labui ir 
rūpestį lituanistinėmis mo
kyklomis, tuo lietuvybės 
židiniu, kurį privalome visi 
kurstyti ir neleisti užgesti. Švie

timo tarybai linki visokeriopos 
sėkmės.

Švietimo komisijos pareiš
kimas

Savo diskusijose Švietimo 
komisija prašė JAV LB Krašto 
valdybos Švietimo tarybos ar
timiau susipažinti ir pateikti 
smulkesnių informacijų apie 
steigimą Baltic Studies pro
gramą University of Washing- 
ton, Seattle, WA. Švietimo 
komisija palaiko šią iniciatyvą 
ir ragina toliau šį darbą remti.

Visuomeniniai reikalai

1. JAV LB XIV Taryba reiš
kia pasitenkinimą Lietuvos 
Respublikos Seimo nutarimu, 
kuriuo buvo įsteigta Lietuvos 
Respublikos Seimo ir JAV 
Lietuvių Bendruomenės atstovų 
komisija, ir dėkoja Seime atsto
vaujamų partijų ir visuome
ninių organizacijų vadovybėms 
visapusiškai tą sumanymą 
rėmusioms, bei Seimo pirminin
kui, savo parašu tą Seimo 
nutarimą patvirtinusiam. 
Tikime, kad Seimo ir JAV LB 
atstovų komisija savo veikla bei 
sprendimais prisidės prie 
efektyvesnio bendradarbiavimo, 
esamų problemų geresnio 
supratimo, glaudesnių Lietuvos 
ir JAV lietuvių santykių 
ugdymo bei jų gerovės kėlimo.

2. JAV LB XIV Taryba giliai 
įvertina Lietuvos pilietybės 
pripažinimą buvusiems 1940 m. 
birželio 14 d. Nepriklausomos 
Lietuvos piliečiams ir jų vai
kams. Sykiu Taryba apgailes
tauja, kad dar nėra išspręstas tų 
piliečių vaikaičių Lietuvos pilie
tybės klausimas, ir ragina JAV 
LB Krašto valdybą toliau dėti 
pastangas, kad tas klausimas 
būtų kuo greičiau teigiamai iš
spręstas.

3. JAV LB XIV Taryba reiš
kia padėką PLB valdybai ir jos 
pirmininkui Broniui Nainiui už 
jų dideles pastangas, kad Lietu
vos pilietybės įstatymas būtų 
pakeistas mums palankia pras
me.

4. JAV LB XIV Taryba, ma
tydama vis didėjančią Rusijos 
Federacijos grėsmę Lietuvai, 
Latvijai ir Estijai, ir būdama 
giliai susirūpinusi Lietuvos ir 
kitų Centrinės ir Rytų Europos 
kraštų saugumu, sveikina 
Lietuvos vyriausybės pastangas 
įstoti į NATO ir į Europos Bend
ruomenę ir prašo prezidento 
Clintono vyriausybę remti pa
stangas, kad kuo greičiau būtų 
priimtos pilnais NATO nariais 
visos tos valstybės, kurios 
išpildo NATO narystės reika
lavimus, nurodytus JAV Sena
to NATO Participation Act of 
1995.

5. JAV LB XIV Taryba reiš
kia gilų susirūpinimą dėl 
Lietuvoje didėjančio nusikals
tamumo bei korupcijos ir ragina 
Lietuvos prezidentą, vyriau
sybę, Seimą ir teismus imtis 
efektingų priemonių prieš šias 
apraiškas ir tuo būdu įtvirtinti 
Lietuvoje teisinės valstybės 
principus.

6. JAV LB XIV Tarybai kelia 
rūpestį Lietuvos Seimo ir vy
riausybės nepakankamas dė
mesys Sibiro tremtiniams, poli
tiniams kaliniams ir partiza
nams. Tad Taryba prašo Seimą 
ir vyriausybę kelti tų žmonių 
gerovę didinant pensijų išmokas 
ir, pašalinus įstatymais esamas 
biurokratines kliūtis, pa
skubinti jiems ar jų įpėdiniams 
nuosavybių, įgytų prieš 1940 m. 
birželio 14 d„ sugrąžinimą.

7. JAV LB XIV Taryba reiš
kia gilų susirūpinimą dėl Lietu 
voje pasireiškiančio varžymo 
laisvo ir atviro žodžio spaudoje 
ir radijo bei televizijos laidose.

8. Nesant nustatytos Baltijos 
jūroje valstybinės Rusijos ir 
Lietuvos sienos, JAV LB XIV 
Taryba reiškia susirūpinimą dėl 
galimos ekologinės grėsmės 
Baltijos jūrai ir visiems Baltijos 
kraštams, jei Rusijos Federaci
jos valstybinės įmonės LUKOIL 
ir ROSNEFT pradėtų gręžti naf
tos šulinius Baltijos jūroje,

Karaliaučiaus pakrantėse. 
Todėl Taryba įpareigoja JAV 
LB Krašto valdybą imtis atitin
kamų priemonių užkirsti kelią 
šioms ar kitoms Rusijos įmo
nėms įsitvirtinti Karaliaučiuje. 
Taryba taipogi siūlo įtraukti į 
šią akciją pasaulines ekologines 
organizacijas, JAV, Skandina
vijos ir kitus Europos kraštus 
bei jų ekologines komisijas.

9. JAV LB XIV Taryba įparei
goja Krašto valdybą išsiuntinėti 
visiems JAV Kongreso nariams 
naujai paruoštą „position pa- 
per” Karaliaučiaus reikalu ir 
paraginti LB apylinkes įsijungti 
į „Cox” rezoliucijos (House Con- 
current Resolution 51) prave- 
dimą.

10. JAV LB XIV Taryba ska
tina Krašto valdybą suruošti 
tarptautinę konferenciją Ka
raliaučiaus reikalu.

11. JAV LB XTV Taryba smer
kia Rusijos Federacijos netei
sėtą karą, kuris žiauriausiu 
būdu naikina čečėnų tautą. 
Remdamasi tarptautinės teisės 
principu, kad kiekviena tauta 
turi teisę būti nepriklausoma ir 
teisę pati spręsti savo ateitį, 
Taryba įpareigoja JAV LB 
Krašto valdybą kelti šį reikalą 
JAV valdžios sluoksniuose.

12. JAV LB XIV Taryba įpa
reigoja JAV LB Krašto valdybą 
tęsti „position paper” lenkų 
klausimu paruošimą.

13. JAV LB XIV Taryba įpa
reigoja JAV LB Krašto valdybą 
pasirūpinti, kad LB apylinkėse 
būtų steigiamos ar atgai
vinamos „aktyvistų” grupės 
visuomeniniams reikalams ir 
kad tos grupės būtų aprūpi
namos atitinkama tam tikslui 
literatūra.

14. JAV LB XIV Taryba įpa
reigoja JAV LB Krašto valdybą 
paraginti JAV LB apylinkių 
valdybas užprenumeruoti savo 
apylinkės kongreso ir senato na
riams leidinį „Bridges”.

15. JAV LB XIV Taryba dėko
ja JAV Kongresui ir vyriau
sybei už nutarimą statyti komu
nizmo aukoms muziejų ir svei
kina prof. Vytautą Landsbergį, 
kuris yra pakviestas į to muzie
jaus statybos organizacinį komi
tetą.

16. JAV LB XIV Taryba reiš
kia didelį nepasitenkinimą ir 
gilų susirūpinimą dėl JAV val
džios nepakankamo dėmesio 
Baltic-American Enterprise 
Fund (BAEF) išvystymui. JAV 
LB XIV Taryba atkreipia 
dėmesį į tai, kad BAEF vis dar 
nėra gavęs pilno $50 milijonų 
pradinio kapitalo, kurį JAV 
Kongresas paskyrė tam tikslui 
prieš trejus metus. JAV LB XIV 
Taryba įpareigoja JAV LB 
Krašto valdybą imtis ati
tinkamų žygių, kad būtų pagrei
tintas ir užtikrintas to fondo, 
kuris yra skirtas mažo ir 
vidutinio dydžio verslo ir pri
vačios ekonomikos vystymui, 
įsitvirtinimas Lietuvoje.

17. JAV LB XIV Taryba reiš
kia susirūpinimą dėl JAV Kon
greso ir vyriausybės ketinimų, 
kurie, jei jie būtų įgyvendinti, 
sumažintų JAV įtaką Centrinės 
ir Rytų Europos kraštams, ir bū
tent; a. ketinimą nutraukti 
„Amerikos balso” ir „Laisvosios 
Europos radijo” laidų translia 
cijas lietuvių kalba į Lietuvą; b. 
ketinimą sumažinti užsienio pa
galbą Lietuvai nuo 11 milijonų 
dol. iki 6 milijonų dol. Šis dras
tiškas lėšų sumažinimas sužlug
dytų vos pradėtą techninę 
pagalbą Lietuvos visuomenei iš
vystyti stiprią pilietiškumo 
sąvoką, demokratišką pilietiš
kumo kultūrą ir savarankiškas 
visuomenines organizacijas.

• Šv. Valentinas, kurio 
vardinių proga sukurta Ameri
koje „Valentine’s Day” šventė, 
269 m. vasario 14 d. buvo Romo
je pasmerktas mirti už tikėjimą 
ir jam nukirsta galva.

• 1964 m. sausio 27 d. 
Prancūzija pripažino komunis
tinę Kiniją.



Tautos fondo tarybos pirm. Juozas Giedraitis.

DVI GARBINGO AMŽIAUS 
SUKAKTYS

DRAUGAS, penktadienis, 1995 m. gruodžio mėn. 15 d.
— — »

reikalų tvarkymui, o beveik vi- 
aukos buvo naudojamos

Tautos fondo (toliau tik TF) 
tarybos pirmininkas Juozas Gie
draitis ir buvęs TF tarybos ir 
valdybos pirmininkas, dabar
tinis vicepirmininkas Aleksan
dras Vakselis, švenčia savo gar
baus amžiaus sukaktį. Juos abu 
gruodis apdovanojo: Juozą Gie
draitį 85 metų skaičiumi, o 
Aleksandrą Vakselį — 80!

Sukaktuvininkų pagerbimo 
pobūvis, kurį suruošė TF 
valdyba įvyko Kultūros Židinio, 
šventiškai išpuoštoje mažojoje 
salėje šeštadienį, gruodžio 9 d., 
4:30 vai. p.p.

Pobūvį atidarė, sukaktuvi
ninkus bei į pobūvį susirinku
sius pasveikinęs, TF valdybos 
pirmininkas Jonas Vilgalys to
limesnei puotos eigai vadovauti 
pakvietė TF tarybos ir valdybos 
narį Algį Vedecką.

Prasmingą invokaciją kalbė
damas, kun. Pranciškus-Ged
gaudas, OFM, kreipėsi į Aukš
čiausiąjį: „Dieve, dėkojame Tau 
už šių dviejų vyrų ilgamečių 
mūsų išeivijos vadų, produktin- 
gą gyvenimo veiklą. ...Juos 
mums davei tuo laiku, kada jų 
mums labiausiai reikėjo. Ne
duok, Viešpatie, jiems dar 
ramybės ir poilsio, nors jie to 
yra tikrai nusipelnę, bet palik 
juos ir toliau mūsų vadais, nes 
jie mums ir dabar dar tebėra 
reikalingi...”

Platesnę Juozo Giedraičio 
veiklos apžvalgą, paruoštą prof. 
Česlovo Masaičio, jam pačiam į 
pagerbimą negalėjus atvykti, 
skaitė TF valdybos narė Aldona 
Katinienė. Buvo rašoma: „Tau
tos fondas buvo ir tebėra didžioji 
patranka mūsų kovoje už tėvy
nės laisvę. Dar daugiau. Pono 
Giedraičio rankose, tai ne 
didžioji patranka, bet visa ar
tilerijos divizija! Josios 
griausmą girdėjo visas pasaulis, 
septyniomis kalbomis leidžia
mame, Eltos biuleteny, lietuviš
kose radijo programose ir kitose 
informacijos priemonėse, kurio
mis rūpinosi ir finansavo Juozo 
Giedraičio vadovaujamas fon
das. Šis garsas nutiesė telefono 
laidus, kuriais prieš penkerius 
metus, per visą pasaulį sklido 
„dainuojančios revoliucijos”, 
garsas ir žymiai prisidėjo prie 
sovietų imperijos sugriuvimo...

Jau 22 metai kaip TF įregis
truotas valdžios įstaigose. Per tą 
laiką 13 su puse metų Juozas 
buvo šio fondo valdybos pir
mininkas ir ketverius metus 
tarybos pirmininku. Kai 1978 
metais jis perėmė šias pareigas, 
fondo iždui dar buvo toli iki 
pusės milijono dolerių, o šian
dien jo kapitalas jau artėja prie 
trijų milijonų, neskaitant dar 
didesnės sumos, išleistos kovai 
už Lietuvos laisvę ir remiant 
Lietuvos kovą už demokratiją
po laimėjimo. Šios lėšos buvo 
surinktos Juozo darbštumu, jo ir 
fondo steigėjų sugebėjimu su
telkti daug darbščių ir pasišven
tusių bendradarbių. Neveltui 
kai kurie artimi fondo ben
dradarbiai yra prasitarę, kad 
Tautos fondas, tai Juozas Gie
draitis! TF aukotojai džiaugiasi, 
kad jų paaukotų pinigų tik maži 
trupinėliai nutrupėdavo fondo

sos
tam, kam jos buvo skirtos. Kar
tu su Juozo darbštumu ir. suge
bėjimu reikia paminėti ir jo 
asmenines aukas. Pavyzdžiui, 
1993 m. jis, nuvažiavęs į Lietu
vą fondo reikalais, ne tik pats 
apmokėdamas savo kelionės iš
laidas, bet dar paaukojo $600 
Lietuvos demokratiškoms įstai
goms ir jų veikėjams. Nuvykda
mas į Lietuvą, jis pasišneka su 
politinių organizacijų atstovais, 
su vyskupais ir spaudos dar
buotojais. Ypatingą demesį ski
ria informacijai skleisti. Jis pats 
tiki informacijos svarba ir savo 
žodžiu padrąsina spaudos veikė
jus Lietuvoje. Savo pasisaky
mais Juozas atrodo principingas 
ir griežtas, bet jis nėra toks, 
kuris „vienas viską žino”. Jam 
nuomonių skirtumas yra gyve
nimo realybė, bet vienybė ir 
sutarimas — šios realybės 
tikslas...”

Apie sukaktuvininką Alek
sandrą Vakselį kalbėjo TF 
tarybos narys, atvykęs iš Hart
ford, Jaunutis P. Nasvytis. 
Kalbėtojas apžvelgė A. Vakselio 
našią veiklą, Tie tik TF, bet ir 
apskritai darbuojantis įvairiose 
organizacijose: „Aš nežinau 
lietuviškos organizacijos, kurio
je jis nepriklausytų. Turbūt 
nebuvo tokio renginio, kuriame 
jis nebūtų dalyvavęs, ir organi
zacinio darbo, kurio jis nebūtų 
dirbęs”, — kalbėjo J. Nasvytis, 
Pakartojo kadaise paties A. 
Vakselio parašytus žodžius: 
„Lietuvos išlaisvinimo darbas 
nėra politika. Yra darbas ir 
pasišventimas dirbti, kad oku
puota Lietuva atgautų laisvę ir 
valstybinę nepriklausomybę. To 
siekia kiekvienas patriotas ir 
tam darbui niekas neturi turėti 
monopolio”.

Buvo ir daugiau eilė kalbėto
jų, sveikinusių sukaktuvinin
kus: rašytojas Paulius Jurkus, 
TF narys Jurgis Valaitis; ypač 
nuotaikingai savo žodį pradėjo 
vysk. Paulius Baltakis. Praėju
sią vasarą, vyskupui lankantis 
Sibire, jis ten susitiko savo 
mokslo draugą, kuris jį paklau
sęs, kokia būsianti paslaptis, 
kad vyskupas, sulaukęs 70 me
tų, taip jaunai atrodęs. Vysku
pas jam atsakęs, kad tai jokia 
paslaptis — neturiu žmonos. 
Jeigu dabar kas nors paklaustų, 
gražius, jaunai, žvaliai atrodan
čius ir energijos kupinus mūsų 
sukaktuvininkus to paties klau
simo, aš manau, jie atsakytų — 
turi geras žmonas, o Lietuva ir 
lietuviškos bendruomenės rei
kalai nepalieka laiko skaičiuoti 
metus.

Buvęs Lietuvos ambasadorius 
Jungtinėse Tautose, dabar ten 
specialus patarėjas Anicetas Si
mutis išsireiškė: „Iš karto 
galėjau pradėti JT misijos darbą 
tiktai šitų mūsų pasišventusių 
žmonių dėka, nes jie savo gyve
nimą pašventė Tautos fondui. 
Už tai aš juos sveikinu, linkiu 
ilgiausių metų ir ypač dėkoju, 
kad jūsų pastangų dėka Lietuva 
galėjo išeiti į tarptautinę 
areną”.

Toliau sveikino TF atstovas iš

LIETUVOS KARIUOMENĖS 
ŠVENTĖ IR 

APDOVANOJIMAI
Retu sutapimu Lietuvos ka

riuomenės šventės 77-rių metų 
sukakties minėjimas Bostone 
šiemet vyko drauge su Lietuvos 
respublikos prezidento ordinų 
įteikimu dviem pasižymėju
siems lietuviams veikėjams: 
Juozui Kapočiui ir Petrui 
Viščiniui.

Lietuvių Piliečių draugijos 
rūmų salėje minėjimą pradėjo 
LKVS-gos Ramovės Bostono 
skyriaus vadovas Martynas 
Dapkus. Po trumpo įvadinio 
žodžio, kviesdamas prisiminti 
visus žuvusius už Lietuvos lais
vę, Dapkus uždegė specialiai 
prie scenos krašto paruoštą 
žvakę. Po JAV ir Lietuvos 
himnų, programos vedėja Gitą 
Kupčinskienė supažindino sve
čius su pagrindiniu minėjimo 
kalbėtoju JAV atsargos aviaci
jos pulk, lt. Donatu Skuču, 
aktyviu visuomenės veikėju. Jis 
yra buvęs sostinės Vašingtono 
LB pirmininku ir LB Krašto ta
rybos nariu. Vasarą jis lankėsi 
Lietuvoje, kur susipažino su 
dabartine padėtimi, ypač kari
nės apsaugos srityje.

Gitą Kupčinskienė, baigusi 
prelegento biografiją, pastebėjo, 
kad dėl staigios pulk. Skučo 
motinos mirties, jis negali at
vykti į Bostoną. Jo kalbos teks
tą, atsiųstą FAXu perskaitė 
svečias iš Cape Codo — Alfonsas 
Petrutis.

Paskaitos tema buvo: „Lietu
vos kariuomenė tada ir dabar.” 
Tai gana išsami Lietuvos gyve
nimo analizė, pradedant nepri
klausomos Lietuvos ginkluotų • 
pajėgų padėtimi,baigiant dabar
tinės Lietuvos respublikos 
pastangomis atsteigti stip
rią, patriotišką Lietuvos 
kariuomenę.

Pulk. Skučas savo kalbos pra
džioje pasveikinęs ordinais ap
dovanotus Kapočių ir Viščinį, 
sakė: „Visada yra malonu maty
ti, kad Lietuvos kariuomenė 
nėra užmiršta ir jos įkūrimas 
yra minimas šventėse, kaip čia

Floridos Aleksandras Dargis, 
TF tarybos narys iš Čikagos 
Pranas Povilaitis, TF tarybos 
narys iš Čikagos Jonas Vainius, 
Antanas Matulaitis, Elena 
Valiūnienė, TF valdybos narė 
Vida Penikienė.

Abiem sukaktuvininkams bu
vo įteikta meniškas sveikinimas 
ir sugiedota ilgiausių, sveikiau
sių, darbingų metų.

Šio sukaktuvinio pobūvio ren
gėjams, sveikinusiems ir vi
siems į pobūvį atsilankiusiems, 
pirmas nuoširdžią padėką išreiš
kė Aleksandras Vakselis, o po 
jo — Juozas Giedraitis.

Pobūvio vaišes paruošė Vida 
Jankauskienė ir Josephine 
Senken.

P. Palys

TRANSPAK
MAISTO SIUNTINIAI 

šv. Kalėdoms
bus pristatyti Jūsų artimiesiems, jeigu užsakysite iki

gruodžio 20 d.
Aukštos kokybės maisto produktai 

Du patys populiariausi,tai už $39.- ir už $98.-

PINIGŲ PERVEDIMAS 
Į LIETUVĄ

Paskubėkite, Kalėdoms bus.
Siųskite per seniausią siuntinių į Lietuvą 
įstaigą.
Dirbame nuo 1987 m.
TRANSPAK, 2638 W. 69th St. 
Chicago, IL 60629 Tel. 312-436-7772

FSUC

sargą’... Amerika nenori įsipa
reigojimo ginti Rytų Europos 
valstybių...”

Prelegentas šia proga siūlė, 
kad trys Baltijos valstybės inte
gruotųsi į vieną karinę sistemą
— bloką (pagal NATO modelį) ir 
tada prašytų priėmimo į VISE- 
GRADO sąjungą, kurią sudaro: 
Lenkija, Čekija, Slovakija ir 
Vengrija. Tada šisai blokas, — 
Baltijos kraštai — būtų kaip 
vienetas, penkta tos sąjungos 
dalis... O po to VISEGRADO są
junga, kaip blokas, įeitų į 
NATO sąrangą.”

Pulk. Skučas nepamiršo ir 
bendrosios Lietuvos ekonominės 
būklės, nes tai turi glaudaus 
ryšio su kariuomenės atkūrimu 
ir jos išlaikymu. Jis sakė: „Per 
pastaruosius 5 metus gal ir 
daug kas pasiekta krašto ap
saugos srityje, bet ekonomijoje
— labai mažai... Tas atsiliepia ir 
kariuomenei.”

Donatas Skučas savo paskaitą 
užbaigė: „Lietuvos kilmės Ame
rikos karininkai aktyviai remia 
Lietuvos kariuomenės išsivysty
mą. Kviečiu jus taip pat prisidė
ti prie Lietuvos kariuomenės ir 
valstybės išsivystymo”.

Pulk. Donato Skučo kalba, 
perskaityta Alf. Petručio, buvo 
palydėta ilgais plojimais.

Reikėtų padėkoti rengėjams 
už pastangas surandant tokį 
vertingą kalbėtoją, didelio 
patyrimo turintį karininką — 
pulk. Donatą Skučą. Susipaži
nus su jo biografija ir nuveiktais 
darbais JAV karinės aviacijos 
eilėse, kilo mintis, ar nevertėtų 
jaunimo organizacijom, sporto 
klubams, vasaros jaunimo sto
vykloms pasikviesti pulk. Skučą, 
kad jis pasidalintų su jais savo

šiandien. Mes švenčiame ka
riuomenės įkūrimą tik nuo 1918 
m. iš tikrųjų ji yra daug senes
nė... Deja, Lietuvos kariuome
nės likimas buvo toks pat, kaip 
ir visos tautos.”

„Daug išmetinėjimų yra daro
ma, kad Lietuvos kariuomenė 
nesipriešino sovietų kariuome
nei. Atsiminkite, kad nesi
priešinti buvo politinis, o ne 
karinis sprendimas, padarytas 
prezidentūroje. Lietuvos kariuo
menei buvo įsakyta nesipriešin
ti, ir ji vykdė savo civilių 
viršininkų įsakymus... Tikras 
buv. Lietuvos karių veikimas 
prasidėjo Raudonajai armijai 
sugrįžus į Lietuvą 1944 m... 
Nebuvo nei vieno didesnio (par
tizanų) vieneto, kuriame nebūtų 
buvę nepriklausomos Lietuvos 
karių... Todėl mums reikia 
įtraukti į Lietuvos kariuomenės 
eiles ir partizanus... Partizanai 
yra dalis lietuvių tautos istori
jos ir jie yra užsitarnavę visų 
mūsų pagarbą.”

Pulk. Skučas trumpai apžvel
gė dabartinę Lietuvos kariuo
menę, kurią praėjusią vasarą jis 
matė savo akimis Lietuvoje. Jis 
sakė: „Jaunesnieji Lietuvos ka
rininkai kritikuoja vyresniuo
sius... kaip neištikimus Lietuvai 
ir asmeniškai nepatikimus, nes 
esą kai kurie jų žiūri į sovietų 
kariuomenę su nostalgija... Tuo 
tarpu jaunesnieji karininkai, 
netarnavę sovietinėje kariuome
nėje... turi didelę neapykantą 
sovietų kariuomenei ir dabar
tinei Rusijos kariuomenei. Šis 
trinimasis, — toliau sako Sku
čas yra labai žalingas Lietuvos 
kariuomenės tolimesniam vys
tymuisi”.

„Šią vasarą man buvo garbė 
aplankyti Krašto Apsaugos mi
nisteriją — KAM Vilniuje ir kai 
kuriuos jos padalinius. RadaUj. 
kad daug kas pasiekta... bet taip 
pat ir daug trūkumų. Pav. Ge
ležinio Vilko brigados vadas 
skundėsi, kad per dvejus metus 
nėra gavę nei vieno šovinio... 
Dar vienas pavyzdys — Kauno 
moterų komitetas paprašė mūsų 
Amerikos lietuvių karininkų, ar 
negalėtumėm parūpinti apati
nių drabužių pamainos Kauno 
įgulos kareiviams... Be abejo, 
skaitėte „Drauge”, kad pernai 
žiemą, kai keičiasi sargyba... 
perduodami (naujai pamainai) 
kartu ir žieminiai čebatai...”

Pulk. Donatas Skučas savo 
kalboje taip pat pasisakė apie 
dabartinės Lietuvos vyriausy
bės pastangas kaip galima grei
čiau įsijungti į NATO sąjungą. 
Čia jo žodžiai: „Mano nuomone, 
Amerika nenori plėsti NATO į 
rytus todėl, kad rytų Europos 
valstybės, su Lietuva imtinai, 
nieko neatneša NATO sąjun
gai... Rytų Europos valstybės 
žiūri į NATO kaip į ‘angelą

patyrimu ir žiniomis. Atrodo, 
kad jis galėtų jaunimui daug ko 
gero pasakyti, patarti.

Paskaita buvo užbaigtas Ka
riuomenės šventęs sukakties 
minėjimas, vykęs scenoje šiapus 
uždangos. Pradedant antrąją 
programos dalį, užuolaidai 
prasiskleidus, prieš žiūrovų akis 
atsivėrė dekoratyviniai paruoš
tas ant sienos šoliuojantis 
Lietuvos Vytis, radijo aparatas 
ir knygos, kaip užuomina, kad 
netrukus čia vyks pagerbimas 
nusipelnusių tautiečių. Pro
gramos vedėja scenon pakvietė 
Juozą Kapočių, Petrą Viščinį ir 
iš New Yorko šia proga atvyku
sį Lietuvos Generalinį konsulą 
dr. Petrą Anusą įteikti ap
dovanotiems ordinus. Zita 
Krukonienė ir Birutė Vaičjur- 
gytė-Šležienė atliko trumpus 
įvadinius pranešimus apie abie
jų apdovanojamųjų veiklą ir 
nuopelnus. Leidėjo Juozo Kapo
čiaus nuveiktų darbų viršūnėje 
yra dviejų enciklopedijų: lietu
viškos ir angliškosios — išleidi
mas. Petras Viščinis, atsidūręs 
Amerikoje, kaip pabėgėlis nuo 
raudonojo maro, čia daugiau nei 
40 metų vadovavo s°vo įsteig
tam lietuviškam radijui „Lais
vės varpui”. Studijuodamas Vil
niaus universitete Viščinis or
ganizavo pasipriešinimą tuome
tinei lenkų vykdomai lietuvių 
polonizacijai.

Konsulas dr. Anusas perskai
tė Lietuvos prezidento Algirdo 
Brazausko dekretus, kuriais už 
nuopelnus Lietuvai ir lietuvių 
tautai apdovanojami DLK Gedi
mino ordinais: trečiojo laipsnio 
— Juozas Kapočius ir ketvirto

Lietuvos Kariuomenės minėjime, Bostone, š.m. lapkričio 26 d. DLK Gedi- • Lietuvos Respublikos 
mino ordinais apdovanoti Petras Viščinis ir Juozas Kapočius. Jų tarpe or- konsulatas Hamburgo mieste 
dinus įteikęs Lietuvos gen. konsulas dr. Petras Anusas. įsteigtas 1921 m. tn-uodžio 12 d

Nuotr. Alf. Petručio

M^unco by rote
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laipsnio ordinu — Petras Višči 
nis. Konsulas pirmajam ant 
kaklo uždėjo su kaspinais 
ordiną, o Viščiniui — ordiną 
prisegė prie švarko atlapo. 
Svečiai salėje šį istorinį 
išeivijoje įvykį palydėjo en
tuziastingais plojimais.

Juozas Kapočius padėkojo 
nuoširdžiai, bet trumpai, o 
Petras Viščinis, dėkodamas už 
gautą ordiną, kiek plačiau pasi
sakė apie savo bei kolegos 
Kapočiaus ilgametę, nesava
naudišką veiklą išeivijoje.

Gitą ir Aidas Kupčinskai pa
kaitomis skaitė sveikinimus, 
naujiems Gedimino ordino ka
valieriams. 0 jų būta gana 
daug, net iš Lietuvos. Pažymė
tini — Lietuvos konservatorių 
partijos vado dr. Vytauto Lands
bergio, kun. Svarinsko, PLB pir
mininko Broniaus Nainio, LB 
Krašto valdybos pirm. Reginos 
Narušienės ir kitų. Žodžiu svei
kino šių iškilmių dalyvis LB 
Bostono apygardos pirmininkas 
Česlovas Mickūnas iš Cape 
Codo.

Trumpa, bet įspūdinga or 
dinais apdovanojimo ceremoni
ja baigta „Lietuva brangi”...

Rengėjai nepamiršo ir meni 
nės dalies: iš Kanados atvykęs 
Montrealio lietuvių oktetas, va
dovaujamas Aleksandro Stan
kevičiaus, padainavo žinomų 
kompozicijų.

Po oficialios dalies, dalyviai 
pasivaišino kavutė ir užkan
džiais. Generalinis konsulas dr. 
Petras Anusas prie kavos puo
duko pasakojo, kad jis pirmą 
kartą tutįs progą pabuvoti Bos
tono lietuvių tarpe, kurie, kaip 
atrodo, yra idealistai, darbštūs 
patriotai.

Kaip paprastai svarbesnių 
minėjimų proga, taip ir šį kartą, 
sekmadienio rytą Bostono Šv. 

Petro lietuvių parapijos bažny
čioje buvo aukojamos šv. Mišios 
už Lietuvą. Mišių metu giedojo 
Montrealio vyrų oktetas. Tos 
parapijos klebonas, nuoširdus 
lietuviškos veiklos rėmėjas, 
kun. Albertas Kantautas salėje 
pradedant minėjimą sukalbėjo 
invokaciją.

Alf. Petrutis

• JAV Sveikatos apsaugos 
ministras — Surgeon General 
Luther Terry jau 1964 metais 
sausio 11d. pranešime pabrėžė, 
kad rūkymas yra kenksmingas 
sveikatai.

BRIGHTON PARK
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254 4470
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LIETUVIŲ TELKINIAI
BĄLTIMORE, MD
KARALIAUS MINDAUGO 

ŠEŠTADIENINĖ 

MOKYKLA

Ši mokykla buvo suorganizuo
ta 1949 metais pirmųjų po 
Antrojo pasaulinio karo atvyku
sių lietuvių. Ji veikė kelioliką 
metų iki, tėvams išsikėlus į 
užmiestį, pritrūko mokinių.

Prieš aštuonerius metus 
kelios jaunos motinos pajuto 
trūkumą lietuviškos aplinkos 
savo vaikučiams. Susirinkusios 
nutarė bandyti vėl atgaivinti 
„minusią” Karaliaus Mindaugo 
šeštadieninę mokyklą. Pradžioje 
su keletu vaikų susirinkdavo 
Šv. Alfonso parapijos mokyk
loje, bet mokiniams daugėjant, 
o trūkstant patogumo bei 
saugumo vidurmiestyje, surado 
patalpas Catonsville liuteronų 
bažnyčioje. Šiuo laiku mokyklą 
lanko arti 30 mokinių. Mo
kyklos reikalus tvarko tėvų 
komiteto pirmininkė Regina Sa- 
jauskienė ir iždininkė Joana 
Slavikienė. Joe surado devynias 
mokytojas/us, jaunas, dauguma 
neseniai iš Lietuvos atvykusias: 
Korneliją Baldauskienę, Vidą 
Gintvainytę, Virginiją King, 
Gintą Meilienę, Liną Rimkų, 
Valdą Sinkorą, Nomedą Šilga- 
lienę, Vivą Taunytę ir Ireną Va- 
ladkienę.

Spalio 28 dieną šios mokytojos 
su tėvais suruošė Vėlinių mi
nėjimą, kas šiame krašte beveik 
nepraktikuojama. Pirmiausiai 
vaikučiai buvo įvesti į salę su 
uždegtomis žvakutėmis ir susta
tyti dviem eilėm priekyje. Valda 
Sinkora kreipėsi į vaikučius ir 
susirinkusius šiais žodžiais:

„Kadaise nežinomas žemaičių 
meistras maro kapinaitėse pa
statytame kryžiuje užrašė: ‘Už
ges saulė, nubirs žemėn 
žvaigždės, vanduo pavirs uola, 
išdils žemė, praslinks tiek metų, 
kiek jūrose vandens lašų, bet 
nebesugrįš prie šios žemės 
menkniekių čia ilsintieji Vieš
patyje...' Tačiaujau taip lemta, 
kad gyvieji prie mirusiųjų vis 
sugrįžta, vis mokosi iš jų... 
Mirusiųjų atminimui lietuvių 
tauta teikia daug reikšmės. 
Ypač per Vėlines. Senajame 
liaudies pasaulėvaizdyje Visi 

*. Šventieji ir Vėlinės buvo tas pa
slaptingas mirusiųjų ir gyvųjų 
suartėjimo laikas, kai tikėta, 
kad mirusiųjų vėlės bent trum
pam grįžta į žemę — jos lanko 
namus, kapines, bažnyčią. 
Kapavietės žmonėms buvo 
šventas ir neliečiamos, jų ribų 
peržengimas su arklu, saky
davo, gresia didelėmis nelai
mėmis. Mirusiųjų vėlės gyvųjų 
maldose ir per šventes visuomet 
būdavo greta. Manytina, kad 
katalikišką Vėlinių šventę į 
Lietuvą atsinešė benediktinai 
atsikeldami čia tuoj po Lietuvos 
krikšto. Nusistovėjus kon
krečiai mirusiųjų atminimo 
dienai, susiformavo ir papročiai, 
apjungiantys prieškrikščioniš
kas ir krikščioniškas apeigas. 
Taigi Vėlinės švenčiamos Lietu
voje jau kelis šimtmečius. Net 
sovietinės okupacijos metais 
Vėlinės tapo vienintele senųjų 
švenčių, telkusių tautą į vieną 
visumą, viešai leidusią pade
monstruoti nepaklusnumą oku
paciniam režimui. Tad ir mes 
šiandien kartu su Vėlinių
vakarą Lietuvos bažnyčiose ir 
kapinėse susirinkusiais ištar
kime:

‘Amžiną atilsį jums, gerosios
Lietuvos motinos, per kančias, 
nemigo naktis atvėrusios 

Gyvenimo rytą kiekvienam iš 
mūsų. Prie dūzgiančio ratelio 
išmokusios mus skambančio 
lietuviško žodžio ir šventųjų, 
amžiais nekintančių gyvenimo 
tiesų...

Amžiną atilsį jums, mieli tė
vai, kurie nuo darbų sudiržu-

siomis rankomis kadaise patie
kėte mums tą šventą lietuviškos 
duonelės riekę, o kai reikėjo, to
mis pačiomis rankomis apgy- 
nėte nuo vergovės, tamsos ir 
pažeminimo savo žmonas, sese
ris, vaikus ir tą šventą lopinėlį 
prie Baltijos krantų...

Amžiną atilsį jums, kurie 
užgesote Sibiro sniegynuose, 
kamuojami begalinio skausmo 
ir Tėvynės ilgesio. Neskambino 
jums varpai, negiedojo iškil
mingo reųuiem, nors buvote 
tikri kankinių kankiniai...

Amžiną atilsį jums, kurie savo 
paskutinį saulėlydį matėte tik 
pro kalėjimo grotas. Niekam 
nežinoma, kur ta paskutinė jūsų 
poilsio vietelė, niekas ten nesu
pylė kauburėlio, niekas neso
dino gėlių, nestatė kryžių...

Amžiną atilsį jums, Lietuvos 
dukros ir sūnūs, išblaškytiems 
audrų po visas keturias pasaulio 
šalis ir radusiems amžino 
poilsio vieteles svetimuose kraš
tuose...

Amžiną atilsį jums, kurie 
gyvendami nešėte Lietuvai 
šviesą, n. >kslą ir meną. Jūsų 
dovanota šiluma ir šiandien 
mus šildo, stiprina, peni ir 
palaiko šiame sudėtingame 
šiandieniniame mūsų kelyje...

Amžiną atilsį jums, paprasti 
Lietuvos žmonės, kurie, gyven
dami žemėje, gal nesulaukėte 
reikiamo dėmesio, nebuvote 
aukštinami, bet jūs įnešėt savo 
kuklią dalelę sąžiningai dar
buodamiesi, skleisdami papras
tumą, nuoširdumą ir artimo 
meilę. Jums visais laikais teko 
nešti sunkiausią naštą mūsų 
Tautos vingiuotame, aud
ringame ir skausmingame kely
je...

Amžiną atilsį visiems visiems, 
kurie savo buvimu šioje žemėje, 
šapelis prie šapelio rinkote žmo
giškąsias vertybes, dėdami 
didžiules pastangas, kad Lietu
vos žemėje išsektų vargo jūra, 
kad jos vaikai patirtų kuo 
daugiau šviesos, laimės ir žmo
giškos šilumos...

Žemele šventoji Lietuvos, su
rink, priglausk, sulaikyk ir 
AMŽINĄ RAMYBE suteik vi
siems, amžinu miegu užmi
gusiems savo vaikams’...”.

Po šios prasmingos kalbos vai
kučiai deklamavo ar bent po 
sakinį išreiškė pagarbą įniru
siems.

Joana Slavikienė gražiais, 
švelniais žodžiais prisiminė savo 
tėvelį, rašytoją a.a. Antaną 
Vaičiulaitį. Tada tėvai vienas 
po kito prisiminė savo tėvus ir 
senelius perduodami vaiku
čiams mirusiųjų įvairius 
daiktus.

Cezaris Surdokas, vienas iš 
šios mokyklos pirmųjų organi
zatorių, prisiminė spalio 18 
dieną mirusį šios mokyklos or
ganizatorių, vedėją, mokytoją 
a.a. Kazimierą Dūlį. Lietuvoje 
buvęs mokyklų inspektorium, 
jis paruošė programas ir esamo
se sąlygose tvarkė šią mokyklą 
pagal Lietuvoje įprastus meto
dus. Dar norėčiau pridėti, kad, 
būdamas septynių augančių ir 
mokyklas lankančių vaikų 
tėvas, dirbdamas sunkų jam 
neįprastą fizinį darbą didelės 
šeimos išlaikymui, jis rado laiko 
ir energijos paaukoti šeštadieni
nei mokyklai. Maždaug tuo 
pačiu laiku, jis, dar beveik 20 
metų, dirbo Lietuvių namų 
vadovybėje, sutvarkė finansinį 
atsiskaitymą ir, keičiant Lietu
vių namų statusą iš korpora
cijos į etninį klubą, paruošė 
valdžios reikalaujamus įstatus. 
Tai lietuvis patriotas, nenuils
tamai dirbęs Lietuvai ir lietu
viams. Jam buvo leista 89 me
tus darbuotis lietuvių tarpe, o 
dabar Dievas tesuteikia jam 
amžiną ramybę ir laimę dangu
je. Tikiu, kad kas nors daugiau 
parašys apie jo gyvenimą ir 
atliktus darbus.

Rugsėjo 30 dieną šį pasaulį 
paliko ir kita buvusi Karaliaus 
Mindaugo mokyklos mokytoja 
a.a. Ona Galinienė.

Pabaigai Valdas Sinkora, 
Nomeda Šilgalienė ir Joana Sla
vikienė pagiedojo progai pritai
kytą giesmę.

Po programos tėvai, svečiai ir 
vaikučiai galėjo pasivaišinti 
pyragais ir kavute.

J. Kardokas

ST. PETERSBURG, FL

SUSIRINKIMAS

ALTS-gos St. Petersburgo sky
riaus metinis narių susirinki
mas š.m. spalio 30 d. vyko Pe
tersburgo Lietuvių klubo mažo
joje salėje. Susirinkime daly
vavo arti 50 narių bei svečių. 
Skyriaus pirm. Juozas Šulaitis, 
pradėdamas susirinkimą, valdy
bos vardu pasveikino dalyvius 
ir pakvietė susikaupimo minu
te, atsistojus, prisiminti sky
riaus mirusius narius: Joną Va- 
lauską, Valerija Vaičaitienę, 
Klemą, Jurgėlą, Joną Purtulį ir 
Joną Švedą, mirusį š. m. birže
lio 16 d., Klaipėdoje. Toliau 
susirinkimui vadovauti pirm. J. 
Šulaitis pakvietė Stasį Vaškį, 
sekretore — Bronę Miklienę. 
Priėmus susirinkimo dieno
tvarkę, skyriaus sekr. A. Jonai
čio perskaitytas praėjusio susi
rinkimo protokolas buvo priim
tas be pataisų. Pirm. Juozas 
Šulaitis pranešė apie skyriaus 
prėjusių 16 mėnesių veiklą: tu
rėta 2 narių susirinkimai ir 7 
valdybos posėdžiai, skyriui ats
tovauta ALTS-gos seime, praėju

LANKĖSI PASIŽYMĖJĘS 
MOKSLININKAS

Prof. dr. Jurgis Staniškis

Clevelando „Tėvynės garsų” 
radijo lapkričio 26 d. ryto laidoje 
girdėjome pokalbį su svečiu iš 
Lietuvos, Kauno Technologijos 
universiteto profesorium dr. 
Jurgiu Staniškiu.

Prof. Staniškis apgynė dakta
ro disertaciją 1984 metais, pro
fesoriavo Kauno Politechnikos 
Institute; nuo 1981 metų — 
Katedros vedėjas, buvęs deka
nas. Paskelbęs daugiau kaip 
250 straipsnių; trijų organi
zacijų vadovėlių technologinių 
procesų automatizavimo klausi
mais autorius. Lietuvos Valsty
binės premijos laureatas 1979 ir 
1988 metais. Pirmasis Lietuvo
je mokslų daktaras bioinžine- 
rijos srityje. 1991 metais įkūrė 
savarankišką Aplinkos inžine
rijos institutą ir yra jo direk
torius.

Su profesorium pokalbį vedė 
„Tėvynės garsų” bendradarbė 
Dalia Staniškienė.
— Papasakokit, kurioj srity ir 
ką šiuo metu dirbate Lietu
voje.

— Kaip teisingai paminėjote, 
Aplinkos inžinerijos institutas 
buvo įkurtas 1991 metais ir tai 
pirmasis tokio profilio institutas 
Lietuvoje. Pagrindinis instituto 
tikslas yra koordinuoti ir atlik
ti mokslinius tyrimus aplinkos 
inžinerijos srityje, koordinuoti ir 
dalyvauti aukštųjų studijų ren
gime, t.y. rengiant magistran
tus ir dokorantus šioje srityje.

— Amerikoj esat jau ne pir

Lietuvos kariuomenės minėjime, š.m. lapkričio 26 d. Bostone, po apdovano
jimo iškilmių šnekučiuojasi Lietuvos gen. konsulas dr. Petras Anusas ir DLK 
Gedimino ordinu apdovanotas Lietuviškos Enciklopedijos leidėjas Juozas 
Kapočius. Nuotr. Alf. Petručio

CLASSIFIED GUIDE

sių metų lapkričio 30 d. vyku
siame Detroite. Suruošta lite
ratūros, muzikos ir poezijos 
popietė ir, kartu skyriaus narės 
Marijos Tubelytės-Kuhlman 
knygos pristatymu, suruoštas 
prez. Antano Smetonos 120 me
tų gimimo ir 50 metų mirties 
sukakčių minėjimas ir atsis
veikinta su skyriaus nariais 
Vladu Vaitiekūnu ir Vytautu 
Augustinu, jiems išvykstant į 
Lietuvą pastoviam gyvenimui. 
Baigdamas pranešimą pirmi
ninkas padėkojo skyriaus val
dybai už gražų bendradarbia
vimą.

Apie kasos stovį pranešė sky
riaus ižd. Aldona Čėsnaitė, o 
revizijos komisijos aktą per
skaitė komisijos narė Sofija Vaš
kienė.

Valdybos ir revizijos komisijos 
rinkimai praėjo labai lengvai, 
nes nominacijos komisijos pirm. 
J. Žvynys pranešė, jog visi 
dabartinės valdybos bei revizi

mą kartą. Koks Jūsų apsilan
kymo tikslas?

— Institute be paminėtų dar
bų yra du nepriklausomi cent
rai. Vienas vadinasi Taršos pre
vencijos centras, kurį įkūrė Pa
saulio aplinkos centras, esantis 
Amerikoje. Todėl į Ameriką at
vykau pagal bendrą programą 
su minėtu Pasaulio aplinkos 
centru, kartu atsiveždamas ir 
pagrindinius Lietuvos specia
listus baldų gamybos pramo
nėje. Kartu su jais aplankėme 
North Carolina ir Virginijos 
valstijose aštuonias firmas, taip 
pat dalyvavome keliuose semi
naruose. Pagrindinis tikslas 
buvo pastudijuoti Amerikos fir
mų patirtį taršos apsaugos srity
je ir ją įdiegti Lietuvos baldų 
įmonėse, kurios šiuo metu pra
deda didinti savo gamybą. Be to, 
buvau pakviestas į Yale univer
sitetą, kur turėjau keletą su
sitikimų bei paskaitų su taršos 
išvengimo specialistais. Taip 
pat dalyvavau Ann Arbor Mi- 
chigano universiteto valsty
biniame taršos išvengimo cent
re, su kuriuo norėtume glau
džiau bendradarbiauti. Ir, 
žinoma, maloniausia mano ke
lionės dalis Amerikoje yra 
Clevelando aplankymas ir pa
sisvečiavimas pas pusbrolius 
Džiugą Staniškį ir Vytenį Miš
kinį.

— Ar turite ryšį su Ame
rikos lietuviais, dirbančiais 
šioj srity?

Nemokamas PirkimUSarašas

DAY1ONABEACH
AREA

FLORIDA

Joseph E. Stanaitis Investment Properties
Ucertsed Reat Fstate Broker

Nuosavybė
• Acreage
• Business
• Residential

Toli Free 1 -800-330-5478 or 1 - 904-428-2412
Free List of Avallable Buys

ieSko darbo FOR SALE

Gail. sesuo ieško darbo. Gali slaugyti 
ligonius arba prižiūrėti vaikus.

Tel. 708-257-6149.

jos komisijos nariai sutinka 
padirbėti dar vienerius metus. 
Tuo būdu valdybą sudaro: pirm. 
Juozas Šulaitis, vicepirm. Leo
kadija Žvynienė ir Dalila Mac- 
kialienė, sekr. Antanas Jonaitis 
ir ižd. Aldona Čėsnaitė.

Apie „Dirvos” 80-ties metų 
sukaktį kalbėjo pirm. Juozas 
Šulaitis, pasiūlydamas ta proga 
savaitraštį paremti pinigine 
auka. Buvo surinkta 300 dol. ir 
iš skyriaus kasos pridėta, dar 
šimtinė.

St. Petersburgo ALTo sky
riaus pirm. Alfa Shukis kalbėjo 
apie šios organizacijos įsistei- 
gimą, nuveiktus darbus ir seimo 
proga kvietė aukoti ALTui. Bai
giant, susirinkimo pirm. Stasys 
Vaškys pasveikino naująją val
dybą, palinkėjo sėkmingos veik
los ir visiems dalyviams nuošir
džiai padėkojo, o tolimesni po
kalbiai vyko besivaišinant ka
vute.

St Všk.

— Taip. Labai malonu man 
buvo sutikti Yale universitete 
Joną Karosą, kuris neseniai 
atvykęs iš Lietuvos ir studijuoja 
Yale universitete, siekdamas 
įgyti magistro laipsnį toj pačioj 
srityje, kurioj dirba mūsų ins
titutas. Todėl manau, kad su juo 
mes palaikysime žymiai glau
desnius ryšius ir ateity, galbūt 
surasime ir bendrų darbų. Labai 
buvo malonu pabendrauti su 
prof. Rimu Vaišniu, kuris daž
nai būna Lietuvoje ir su kuriuo 
jau išsivystę santykiai. Jau ke
letą metų bendraujame su Val
du Adamkum, kuris mums daž
nai padeda patarimais ir lite
ratūra bei visokiais kitais 
būdais. Būdamas Ann Arbor, 
vėl turėjau galimybę su juo ap
tarti keletą klausimų. Visų pir
ma neseniai pradėjome leisti 
lietuvišką žurnalą aplinkos 
inžinerijos srityje, kurio kolegi
jos nariu ir aktyviu bendra
darbiu yra Valdas Adamkus. 
Todėl buvo puiki galimybė ap. 
tarti žurnalo ir mokslinių 
tyrimų perspektyvas bei apla
mai aplinkos apsaugos proble
mas Lietuvoje.

— Ką dar norėtumėte pasa
kyti mūsų lietuviškai visuo
menei?

— Labai malonu lankytis 
Amerikoje. Aš čia jau trečią 
kartą. Juo toliau, tuo labiau 
vystosi geri bendradarbiavimo 
santykiai. Aš manau, kad jie 
turi plėtotis ir ateityje ir aš to 
linkėčiau sau ir visiems Cleve
lando bei Amerikos lietuviams.

D.S.

• Žemė
• Biznis
• Namai

Parduodama Olympla rašoma 
mašinėlė lietuvišku šriftu ir IBM 

elektrinė rašoma mašinėlė. 
Kreiptis Nijolė 708-301-5881

FOR RENT

MISCELLANEOUS

Linksmų švenčių visiems 

B & D Lounge
klientams linki 

YUGO
Sekančius du savaitgalius groja"Broliai" 

Tel. 312-925-6264

ELEKTROS ;
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir
bu ir užmiesty. Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai.

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

Galiu prižiūrėti seną žmogų 
savo penkių kambarių bute. 

Verdu cepelinus. 
Skambinti: 312-523-5972.

AUTOMOBILIO, NAMŲ, SVEIKATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. 
Auksė S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS
3208’/2 West 95th Street

Tel. (708) 424-8654 
(312) 581-8654

A - » - - - - -•

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

' -

MOVING—KRAUSTYMAS
Profesionalus patarnavimas 

prieinamomis kainomis, 
jums patogiu laiku. Draudimas 

garatuotas. Kreiptis:

Gediminas: tel. 312-925-4331

KALĖDŲ ŠVENČIŲ DOVANA — 
KNYGOS GAUNAMOS „DRAUGE”

ATSIMINIMAI. Mykolas Krupavičius. 364 psl.. $3.00 
PIETRYČIŲ PABALTIJO ETNINĖ PRAEITIS.

P. J. Kušneris. 224 psl................................. $3.00
ŠVIESA LANGE. Romanas. J. Kralikauskas.

248 psl.............................................................. $3.00
PILIAKALNIO ŠEŠĖLIS. Romanas. Alb. Ba

ranauskas. 213 psl........................................ $4.00
LIETUVIŲ PAPROČIAI IR TRADICIJOS IŠEI

VIJOJE. Danutė Bindokienė. 363 psl. ... $15.00
TAUTOS SUKILIMAS. 1941. Pil. Narutis. 404

psl....................................................................... $17.00
IŠ SUTEMŲ Į AUŠRĄ. Prof. dr. Ant.

Ramūnas. 453 psl.................   $3.00
NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ STATANT. At

siminimai. Rapolas Skipitis. 440 psl........  $3.00
ATSIMINIMAI. Nepriklausomybės keliais. Mari

nas Yčas. 700 psl.......................................... $20.00
BERŽAS UŽ LANGO. Romanas. D. Mac-

kialienė. 323 psl............................................. $3.00
KELIONĖS NEŽINOMUOSE KRAŠTUOSE. At

siminimai. Alg. Gustaitis. 311 psl............... $5.00
IŠ MANO ATSIMINIMŲ. P. Klimas. 415 psl. .. $12.00
LENKŲ APAŠTALAVIMAS LIETUVOJE. Kun.

Kazimieras Prapuolenis. 365 psl............... $10.00
LIETUVIŲ LITERATŪROS SKAITYMAI.

Danutė Bindokienė. 589 psl........................ $25.00
KAZYS BIZAUSKAS, I, II. Monografijos. Pra

nas Zundė.............................Abi knygos po $12.00
NUO DUSIOS IKI TIBERIO, I, II. III d. At

siminimai .................................... Visos po $5.00
PER DVIDEŠIMTĄ AMŽIŲ. Atsiminimai.

Aleksandras Pakalniškis. 261 psl............... $7.00

Pastaba. Užsakant knygas paštu, pinigų nesiųsti. Su 
knygomis gausite sąskaitą, kurioje bus pažymėta pasiuntimo 
išlaidos. Illinois gyv. pridedama State sale tax 8 75% nuo 
knygos kainos.

REAL ĖST ATE

GREIT
PARDUODA

RE/MAX 
REALTORS 

(312) 586-5959 
(708) 425-7161

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

fonll inz KMIECIK REALTORS 
7922 S. Pulaskį Rd. 

4365 S. Archey Avė.

DANUTE MAYER 
284-1900

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

HELP WANTED

Your tiekė t 
to a secure 
retirement.
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LAIŠKAI
500 DOLERIŲ - PER MAŽAI!

Edvardas Šulaitis rašo („Tė
viškės žiburiai”, 1995 m. lap
kričio 21 d., Nr. 47), jog Vytau
tas Kernagis, atlikęs programą 
Pasaulio lietuvių centre spalio 
22 d., nusiskundęs, kad iš ren
gėjų gavęs tik (mano pabraukta,
— P.P.) 500 dolerių, kai tuo tar
pu rengėjai pajamų turėję 4,000 
dol. Privačiai pareiškęs: „... esą 
anksčiau išeivijoje būdavo skun
džiamasi, jog iš Lietuvos atvyks- 
tantieji atlikėjai išnaudoja išei
vių gerumą, dabar — priešingai. 
Žadėjo dėl šio įvykio kreiptis į 
Lietuvos spaudą”.

Visa tai, iš V. Kernagio pusės, 
padvelkia įžūlumu, akiplėšiš
kumu ir dideliu savęs vertini
mu, kas sumenkina net ir jo pa
ties meninį sugebėjimą.

Šis V. Kernagio išpuolis ren
gėjams turėtų būti gera pamo
ka. Ateityje reikės didesnio at
sargumo kviečiantis panašius 
menininkus (o gal geriau „me
nininkus”) iš Lietuvos.

V. Kernagiui, taip „saldžiai 
pačiulbėjus”, vargu ar beteks 
dar kartą pasirodyti ne tik 
Pasaulio lietuvių centro, bet ir 
visose Amerikos ar Kanados lie
tuvių sęenose.

Petras Palys 
Richmond Hill, NY

SUSIDOMĖJIMAS
STRAIPSNIU

Ačiū už neseniai išspausdintą 
straipsnį, pavadintą „Esam lais
vi — netylėkim!” Perskaičiau su 
giliu dėmesiu, ypač dėl to, kad 
minėtas Antanas „Snfeškus” 
yra mano geras draugas. Mes 
abudu su mano broliu ir Antanu 
kartu užaugom Brooklyne, visi 
trys buvome susidraugavę nuo 
pat vaikystės, net sykiu giedo
jome Apreiškimo parapijos cho
re.

Antanas dabar išėjęs į pensiją, 
gyvena Floridoje. Jam nusiųsiu 
iškirptą straipsnį. Noriu pada
ryti tik vieną pataisą: straips
nyje jo pavardė klaidingai para
šyta — turėtų būti „Sniečkus”, 
taip pat, kaip to prakeiktojo Lie
tuvos komunisto. Mūsiškis An
tanas skiriasi nuo jo, nes visą 
savo gyvenimą buvo tvirtas Lie
tuvos patriotas, geras jos sūnus. 

Gloria Kivytaitė O’Brian
Westwood, NJ

PAMESKIME
NESUTARIMUS

Skaičiau „Drauge” laišką, 
kad mūsų visuomenėje matyti 
daug pykčio ir tiesiog neapy
kantos, kad žmonės mieliau ką 
nors papeikia, negu pagiria. 
Manau, kad prieš artėjančią 
Kristaus Gimimo šventę yra 
geras laikas pamesti visus 
piktumus, paduoti vienas kitam

rankas, kad šventų Kūčių vaka
rą pasijustume tikrai viena 
lietuviška šeima, nesvarbu, ka
da mes į šį kraštą atvykome.

Vita Augustinavičienė 
Chicago, IL

SKLEIDŽIAMI ŠMEIŽTAI

Negalėdamos atvirai įveikti 
nepriklausomo ir jokiai partijai 
netarnaujančio demokratinio 
„Valstiečių laikraščio”, pro
komunistinės jėgos imasi dar 
vieno išbandyto ginklo — šmeiž
to ir dezinformacijos. Tiek Lie
tuvoje, tiek užsienyje sklei
džiami gandai, kad šis laikraštis 
jau nebėra nepriklausomas, kad 
pagrindinį jo akcijų paketą nu
pirko žymus Lietuvos verslinin
kas Genadijus Konopliovas.

„Valstiečių laikraščio” valdy
bos esame įgalioti pareikšti, jog 
niekam šio leidinio akcijos ne
buvo parduotos, jog ekonomikos 
mokslų daktaras Genadijus Ko
nopliovas iš viso nėra „Valstie
čių laikraščio” akcininkas. Pa
grindinį leidinio akcijų paketą 
kaip ir iki šiol valdo redakcijos 
žurnalistai, o likusios akcijos 
priklauso trims visuomeninėms 
žemės ūkio organizacijoms — 
Ūkininkų sąjungai, Žemės savi
ninkų sąjungai, Žemdirbių sąjū
džiui.

Visi, kurie skleidžia melą apie 
„Valstiečių laikraštį”, tiesiogiai 
ar netiesiogiai tarnauja proko
munistinėms jėgoms.

Vytautas Knašys 
„Valstiečių laikraščio” 
valdybos pirmininkas

Jonas Švoba

vyriausiasis redaktorius

SVEIKINAME

Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų 
proga sveikiname visus Ameri
kos lietuvius!

Linkime geros sveikatos, tar
pusavio meilės, dvasinės ramy
bės ir ištikimybės Lietuvai.

Brangūs užsienio lietuviai, jūs 
ir mes buvome kartu, nepripa
žindami Lietuvos okupacijos. 
Jūs atkakliai atstovavote ir gy- 
nėte Lietuvos interesus, būdami 
toli nuo tėvynės, mes ją gynėme 
Lietuvoje. Bendromis pastango
mis pasiekėme, kad savarankiš
ka Lietuva vėl egzistuoja pa
saulio žemėlapyje.

Šv. Kūčių ir Kristaus Užgimi
mo šventės paslaptingoje tyloje 
savo malda ir mintimis susi
junkime į vieną darnią šeimą — 
tautą. Susikaupę prašykime 
Aukščiausiąjį, kad suteiktų 
mums visiems dvasinių ir fizi
nių jėgų nugalėti visus tar 
pusavio nesutarimus, nurodytų 
teisingą kelią, kuriuo eidama 
Lietuva taptų gera Motina vi
same pasaulyje išsibarsčiusiems 
Jos vaikams ir kad visiems Lie
tuvos vaikams Lietuvoje būtų 
gera gyventi.

Lietuvos Politinių 
Kalinių partijos

Prezidiumas

„Žiburėlio” auklėtinė Julytė Petkutė

Nuotr Irenos Senkevidienės

Dr. Leonido Rago šeima mirusios motinos Sofijos Ragauskienės atminimui Pasaulio lietuvių cen
trui įteikė 1,000 dol. čekį. Iš kairės: Romas Kronas, dr. L. Ragas, Praurimė Rugiene ir centro
pirm. Algis Bakaitis. Nuotr Vytauto Ja.inevidiaus

DRAUGAS, penktadienis, 1995 m. gruodžio mėn. 15 d. 7

A.tA.
RŪTA PANKOVA

PUŠKEVIČIŪTĖ

Gyveno Chicagoje, Marųuette Parko apylinkėje.
Mirė 1995 ma. gruodžio 13 d. 12:45 vai. p.p., sulaukusi 

53 metų.
Gimė Lietuvoje, Prienuose. Amerikoje išgyveno 5 mė

nesius.
Nuliūdę liko: vyras Anatolijus, duktė Jolanta Zakaraus

kienė, žentas Vladas, sūnus Tolikas, anūkai Justina ir Alek
sandras Zakarauskai, brolis Saulius Puškevičius su šeima 
Lietuvoje ir kiti giminės.

Velionė pašarvota penktadienį, gruodžio 15 d. nuo 4 iki 
9 v.v. Petkus Marųuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, gruodžio 16 d. iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto 
gedulingos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių laidotuvės 
privačios.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šv. Mišiose.

Nuliūdę vyras, duktė, sūnus, brolis, anūkai ir kiti 
giminės.

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

„DRAUGO” RĖMĖJAIELENAI NAUJOKAITIENEI 
AMŽINYBĖS SLENKSTĮ 

PERŽENGUS
Lapkričio 4 d. San Diego mies

te, Kalifornijoje, ligoninėje mirė 
Elena Naujokaitienė, žymaus 
rezistento Mykolo Naujokaičio, 
kuris 1940 m. Sovietams okupa
vus Lietuvą, buvo įsijungęs į 
Vilniuje susikūrusio pogrindžio 
centrinį štabą ir 1941 m. vasario 
mėn., karo su bolševikais išva 
karėse, prasiveržęs pro sieną, 
buvo nuvykęs į Berlyną išsi
aiškinti rūpimus svarbius klau 
simus su LAF vadovybe, žmona 
Grįžtant atgal su žiniomis į 
Lietuvą, peržengiant sieną, 
buvo pastebėtas sargybinių, tu
rėdamas ginklą su jais susišau
dė. Sunkiai sužeistas, padarius 
operaciją Tauragės ligoninėje, 
perdavęs naujausias žinias vie
tinei gailestingai seselei tar
pininkaujant, buvo kalinamas 
Tauragėje, vėliau išvežtas į 
Kauną. Išlaisvintas kilus sovie
tų ir vokiečių karui.

A.a. Elena Jasiukaitytė Nau 
jokaitienė buvo gimusi 1920 m. 
balandžio 28 d. Pakruojyje. 
Gimnaziją baigė Linkuvoje, 
išėjo gailestingųjų seserų kur 
sus Raudonojo Kryžiaus ligoni 
nėję Kaune. Čia ji susipažino su 
paleistu iš kalėjimo ir atvežtu 
tolimeniam gydymui į šią ligo
ninę ats? j. Įeit., teisininku 
Mykolu Naujokaičiu, už kurio 
ištekėjo 1941 m. lapkričio 27 d. 
Ji studijavo Vytauto Didžiojo 
universiteto Medicinos fakulte
te. Mokslą turėjo nutraukti, nes 
jos vyras Mykolas kaip rezisten 
tas buvo ieškomas Gestapo. To
dėl turėjo išvykti iš Kauno ir ap 
sigyventi Bartininkuose, Vilka
viškio apskr., savo vyro tėvų 
namuose, nes jo tėvai bolševikų 
buvo išvežti į Sibirą. Čia gimė 
jų sūnus Saulius, vėliau tapęs 
žymiu gydytoju, dabar gyvena 
Washington, DC. Elenai teko 
rūpintis ne tik namų ruoša, bet 
tvarkyti ir ūkio reikalus, nes
Mykolas užimtas rezistencijos 
reikalais turėjo saugotis ir 
keisti gyvenvietes, kad vokie 
čiai jo nesuimtų.

1944 m. bolševikams grįžtant 
į Lietuvą Naujokaičiai perėjo 
Vokietijos sieną nuvyko į Aus
triją ir apsigyveno Bregenzo ap 
skrityje pas vieną ūkininką. 
Kaimo ligoninėje Elena pagim 
dė antrąjį kūdikį — dukrelę 
Mariją, vėliau pavadinta Dūšele 
(Dūšia), tas vardas jai prigijo.

Karui pasibaigus, Naujokai 
čiai per Amerikos karius susi
siekė su Mykolo broliu gyd. Jo
nu Naujokaičiu, kuris buvo 
JAV armijos gydytojas. Jis pa
sirūpino, kad Naujokaičiai 
galėtų atvykti j JAV.

Pereinamoje stovykloje Nau 
jnkaičių šeimai teko išbūti 6 
mėn., nes pirmoje eilėje buvo ve
žami, kaip labiausia nukentėję

karo metu, žydai, nors dalis jų 
buvo iš Rusijos. Pagaliau pateko 
į laivą. Iš pradžių galvojo 
važiuoti į Čikagą, kur turėjo 
daug pažįstamų. Gavę iš brolio 
dr. Jono Naujokaičio laišką, 
kuriame jis kvietė atvykti į 
Kaliforniją. Atvykę į Pomona, 
CA, kur brolis užsiėmė gydyto 
jo praktika, Elenutė tapo dr J. 
Naujokaičio gailestinga sesute. 
Jie čia pat ir apsigyveno. Vėliau 
nusipirko savo namus Vaikams 
išvykus studijuoti, persikėlė 
arčiau Mykolo darbovietės. Jam 
įsijungus į visuomeninius dar
bus, skautų organizacijoje, 
BALFe, Elenutė buvo nepa
mainoma talkininkė.

- t

1990 m. Naujokaičiai persikė
lė į San Diego, prie Ramiojo 
vandenyno, ir tikėjosi ramiai 
pagyventi, tačiau iškilo sveika
tos problemos. Po vienos nepa
vykusios Elenos nugaros opera
cijos sekė antra, po kurios 
penktą dieną ji mirė. Mirti 
pergyveno skaudžiai visa šeima, 
nes ji buvo gero, ramaus būdo, 
pavyzdinga žmona ir motina. 
Turėjo meninių gabumų.

A.a. Elenos žemiškieji palai
kai buvo atvežti karste į Los 
Angeles Šv. Kazimiero bažny
čią, kurioje gedulingas šv. 
Mišias atnašavo kun. A. Vols
kis. Solo giedojo Janina Ceka- 
nauskienė, choras, vargonuo
jant muzikui V. Raliui. Iš baž
nyčios ilga automobilių vilkstė 
nė palydėjo į Forest Lawn kapi
nes. Kun. A. Volskiui atlikus 
religines apeigas, atsisveikino, 
reikšdami velionės vyrui Myko
lui ir šeimai užuojautą: BALFo 
vardu — R. Dabšys, ALT o — A. 
Mažeika, vyr. skautininko vai
du — E. Vilkas, skautų akade
mikų — G. Kaunas. Sugiedojus 
giesmę „Marija, Marija” ir 
Lietuvos himną, laidotuvių 
dalyviai buvo pakviesti į Sv. 
Kazimiero parap. salę. Kun. A. 
Volskiui sukalbėjus maldą, 
buvo patiekti gedulingi pietūs 
Čia buvo išdėstytos Elenos ir 
Mykolo nuotraukos, pradedant 
jų jaunyste ir baigiant subren 
dusiu amžiumi. Kalbėjo, prisi 
mindami motiną, sūnus dr. S. 
Naujokaitis ir duktė M. Burg- 
gren. Velionei prisiminti laido 
tuvių dalyviai aukojo „Lietuvos 
Vaikų vilčiai”.

Liūdėdami liko vyras Mykolas
Naujokaitis, sūnus dr. Saulius
Naujokaitis su žmona Sigita, 
duktė Marija Burggren su vyru 
Peter ir vaikaičiai: Alina Saule, 
Aleksas, Andrius bei kiti gimi
nės ir draugai.

Tebūna gera Elenutės sielai 
džiaugtis amžinuoju gyvenimu 
prie Viešpaties sosto!

Ig. Medžiukas

Aukos už kalėdines atviru
tes ir kalendorių.

14.00 dol. Bronius Krokys, 
Philadelphia, PA;

12.00 dol. George Brink, 
Chicago, IL; Jonas Stumbrys, 
Chicago, IL;

10.00 dol. Bronius Klimavi
čius, Chicago, IL; Walter Simo
naitis, Oak Lavvn, IL; Emilija 
Valantinas, Chicago. IL; Juozas 
Vaineikis, Oak Lawn, IL; P. Mi- 
chalski, Chicago, IL; Jadvyga 
Tamaševičienė, Chicago, IL; Ire
na Vaitkus, Chicago, IL; Aldona 
Buntinas, Chicago, IL; Edward 
Mankus, Chicago, IL; W. Pli- 
skaitis, Chicago, IL; Marius 
Naris, Downers Grove, IL; Jo
nas Zabulionis, Toronto, Ont., 
Kanada; Sofia Vebrienė, Oak 

’ Lavvn, IL; V. Utara, Chicago, IL; 
M. Javas, Western Springs, IL; 
Petras Beleckas, Chicago, IL; 
Emilija Gaškienė, Chicago, IL;
L. Strazdas, New Britain, CT; 
Jonas Žukas, VVoodhaven, NY; 
Marija Ališauskienė, Oak 
Lavvn, IL; A. Nenorta, East Chi
cago, IL; Elena Blavesčiūnas 
Rochester, NY; Antanas Gie 
draitis, Chicago, IL; Felicija 
Mačiulienė, Chicago, IL; D. 
Mackialienė, St. Petersburg, 
FL; Michael Scigla, Seminole, 
FL; Elena Radzevičiūtė, Chica
go. IL; Gerardas Juškėnas, Cle- 
veland Hts. OH; Arvydas Šimo
nis, West Chester, PA; Jadvyga 
Gineitis, Dayton, OH; Viktoras 
ir Vida Puodžiūnas, Algonųuin, 
IL; Jonas Arlauskas, Chicago, 
IL; Connie Lepar, Nokomis, FL; 
Jonas Ratnikas, Sunny Hil- 
Is, FL; M. Abromaitis, Palos 
Hts, IL;
45.00 dol. S.P. Leveckis, Or- 

mond Beach, FL;
40.00 dol. Lucija Kurkulienė, 

Rochester, N Y;
35.00 dol. Bronius Rakaus

kas, Wasaga Beach, Ont., 
Kanada;

30.00 dol. Povilas Karosas, 
New Britain, CT; Prel. P. Gaida, 
Mississauga, Ont., Kanada; 
Ona Kamiene, Hickory Hills, 
IL: Stanley Kiršinąs, Toronto, 
Ont., Kanada; Elena ir Jonas 
Skbulaitis, Philadelphia, PA; 
Henrikas Paškevičius, Thunder 
Bav, Ont, Kanada; Juozas Stas
kevičius, Toronto, Ont., Kana
da; Consulate General of Li- 
thuania, Westlnke Village, CA; 
S. Dimgaila, Hot Springs, AR; 
J. Ardys, Eairvievv, PA; Elena 
Druskienė, Palos Park, IL; A.V. 
Matulionis, Cleveland, OH; Juo
zas Glavinskas, Clarendon Hil
ls, IL; Danutė Prapuolenis, Be 
verly Shores, IN; Kostas Stan
kus, Lockport, IL; Stasys Lie
pas, Michigan City. IN; Vladas 
Kulbokas, Gulfport, FL;

Reiškiame gilią padėką už 
aukas.

PADĖKA

A.tA.
JADVYGA ELVIKYTĖ 

DOČKIENĖ
Mūsų mylima Žmona ir Sesuo, po sunkios ligos, į Amžinąjį 

Gyvenimą išėjo š.m. rugsėjo 23 d. Palaidota rugsėjo 27 d. Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse, Čikagoje.

Nuoširdžiai dėkojame gerb. kun. Viktorui Rimšeliui už 
maldas koplyčioje, gedulingų šv. Mišių atnašavimą už Velio
nės sielą ir palydėjimą į Amžino Poilsio vietą.

Nuoširdi padėka giminėms, draugams, artimiesiems ir pa
žįstamiems, padėjusiems mums skaudžiose liūdesio dienose 
ir pagerbusiems Velionę gausiu dalyvavimu.

Dėkojam Aldonai Zailskaitei už pravestas atsisveikinimo 
su Velione maldas.

Dėkingi Putnamo seselių rėmėjoms už sukalbėtą rožinį. 
Didelis ačiū už atsisveikinimo žodžius: Broniui Vainiui, Ma
rijai Remienei, Broniui Juodeliui ir Onai Venclovienei.

Širdingas ačiū už gausias aukas šv. Mišioms, Lietuvos naš

laičiams, „Vaikų vilčiai”, Ateities federacijos foundui, Balzeko 
kultūros muziejui ir šeimos nuožiūrai.

Dėkojam už gėles koplyčioje, užuojautas per spaudą, laiš
kais ir žodžiu.

Už nuostabiai gražų giedojimą bažnyčioje esame nepa
prastai dėkingi operos sol. Danai Stankaitytei, Šv. Antano 
parapijos chorui ir jo vadovui Mariui Prapuoleniui. Gili pa
dėka karsto nešėjams, suteikusiems Velionei paskutinį patar
navimą, palydint Ją i Amžino Poilsio vietą.

Dėkojame laidotuvių direktorei Jean Vance už rūpestin 
gą patarnavimą.

Liūdintys: vyras Kostas ir sesuo Stefa Kisielienė su šeima.

Prie Kalėdų eglutės dvejų metų Gintaras Valentukonis su „Lietuvos Vaiką
vilties” lėšų telkimo komisijos pirm. Giedre Mereckiene
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8 DRAUGAS, penktadienis, 1995 m. gruodžio mėn. 15 d.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
„Labdaros vakaro” metu(šeštadieni, gruodžio 9 d.) „Sek

lyčioje vyko JAV LB Socialiniu 
reikalų tarybos laimingųjų bi
lietų traukimas. Dovanas lai
mėjo šie asmenys: 500 dol., — 
Bronius ir Eleonora Paliulioniai 
iš Cicero, IL; 200 dol. D. Lietuv
ninkas iš La Grange, IL; 100 
dol. — J. Širka, Palos Hills, IL; 
100 dol. — Jonas Juodis, Bever- 
ly Hills, FL; 100 dol. - F. X. 
Skirmantai, Glendale, CA. So
cialinių reikalų taryba sveikina 
laimėtojus ir dėkoja aukoto
jams.

Allan ir Barbara Dombra,
Deep River, Ont., Canada, dėko
dami už gražias „Draugo” kalė
dines atvirutes ir lietuvišką ka
lendorių, sveikindami visus dar
buotojus šv. Kalėdų proga, lin
kėdami sėkmingų ateinančių 
metų. vėl atsiuntė 100 dol. Tie 
mielieji rėmėjai tikrai globoja 
mūsų dienraštį, nes daug kartų 
savo dosniomis aukomis yra jam 
padėję. Esame jiems labai dė
kingi. įvertiname jų gerumą, 
Imkime gražių švenčių bei lai
mingų ateinančių metų.

Šv. Kazimiero vienuolijos 
sės. Johanna Marie Šainauskai- 
tė. Maria Aukštesniosios mo
kyklos mokytoja, šį rudenį bu
vo apdovanota specialiu žyme
niu ir išrinkta 1995 metų „Mo
kyklos širdies” titului. Sės. J. 
Marie vadovauja mokykloje sve
timų kalbų mokymo departa
mentui ir pati moko ispanų kal
bą vyresnėse klasėse, o be to, ji 
savanoriškai moko anglų kalbos 
Pilsen apylinkėje Čikagoje, kur 
dauguma gyventojų kalba tik is
paniškai. Be šių savo darbų ji 
dar vadovauja Maria mokyklos 
liturginiam chorui ir dirba su 
lietuvaičių „Rūtos” klubu. 
Anksčiau yra dirbusi Meksiko
je ir Argentinoje. Seselei Jo
hanna Marie Sainauskaitei žy
menį suteikė mokyklos mokyto
jų taryba užjos nuolatinį parei
gingą pasiaukojimą švietimo 
darbuose.

x Pagalba kūčioms! Nenori
rūpintis ir vargti? Talman De
li padės! Iš anksto užsakyk ska

nų maistą, tel. 312-434-9766. 
Užeik pas mus, 2624 W. 69 St„ 
kur rasi. ko pageidauji kūčių 

stalui Turime įvairių rūšių 

silkių, salotų, šližikų, lydekos, 

marinuotų stintų, rūkyto un

gurio ir t t. Darbo laikas prieš 

Kalėdas S v.r. — 6 v.p.p. pirmd. 

- šeštd. Kūčių dieną 8 v.r. — 4 
v.p.p. Linksmų švenčių!

(sk.)
x Lithuanian Mercy Lift 

nuoširdžiai dėkoja JAV Lietu
vių Bendruomenės Brighton 
Parko apylinkei už $200. Jūsų 
dosni auka padės Lithuanian 

Mercy Lift tęsti pradėtus 
darbus

(sk.)

Šios savaitės trečiadienio va
kare (gruodžio 13 d.) „Draugo” 
redakcijos patalpose įvyko tra
dicinis Kalėdų pobūvis, kuria
me dalyvavo „Draugo” darbuo
tojai, savanoriai talkininkai ir 
kviestieji svečiai; jų tarpe ir 
marijonų provincijolas kun. Do- 
nald Petraitis, MIC. Buvo jau
kiai pabendrauta, pasivaišinta 
Onos Norvilienės paruoštais 
valgiais ir pagiedota kalėdinių 
giesmių. Susirinkusius sveikino 
provincijolas kun. D. Petraitis, 
„Draugo” moderatorius kun. 
Viktoras Rimšelis, MIC ir Lie
tuvių katalikų spaudos draugi
jos pirm. dr. Antanas Razma. 
Giesmėms vadovavo dr. Petras 
Kisielius ir sol. Vaclovas Mom- 
kus. Pobūvį ruošė „Draugo” ad
ministracija.

Amerikos Lietuvių Romos
Katalikių moterų organizacija 
ruošia pusryčius su kavute, ska
numynais ir geru lietuvišku ku
geliu šį sekmadienį, gruodžio 17 
d., nuo 9 vai. ryte iki 12 vai., 
Nekalto Marijos Prasidėjimo pa
rapijos salėje, 4420 S. Fairfield 
Avė., Chicago. Visuomenė ma
loniai kviečiama pasinaudoti 
šia proga, ne tik salėje paval
gyti, bet kugelio ir namo pie
tums parsinešti.

Lietuvos Respublikos am
basados Kanadoje adresas yra 
toks: 130 Albert Str., Suite 204, 
Ottawa, Ontario KlP 5G4; tel. 
613-567-5458; fax 613-567-5315.

Dar kartą kreipiamės į mie
luosius „Draugo” skaitytojus: 
nevartokite „Draugo” vokų, kai 
siunčiate laiškus kur kitur, bet 
ne į „Draugą”. Tie vokai yra su 
specialiais juodais brūkšneliais 
ir pritaikyti kompiuteriams paš
te, kur jie automatiškai nukrei
piami į „Draugą”, nors būtų už
klijuotas kitoks adresas. Mūsų 
administracija nuolat gauna to
kių vokų su sąskaitų mokėji
mais ir kitais svarbiais reika
lais, tuomet reikia laiškus grą
žinti siuntėjams, o tai kainuoja 
ne tik laiko, bet ir išlaidų.

Kalėdos — Kristaus gimimo 
kuklioje prakartėlėje paminėji
mas... Ar gali būti prasminges
nė dovana, primenanti šį Die- 
vo-Žmogaus atėjimą į pasaulį, 
kaip kalėdinių giesmių juostelė 
arba CD „Prakartėlėn skubu”? 
Ją įgiedojo Clevelando Dievo 
Motinos choras, vadovaujamas 
muz. Ritos Kliorienės. Ir juos
telę, ir CD galima gauti „Drau
go” knygyne.

x Dėmesio! Gruodžio 17 d., 
sekmadienį, 12:30 p.p. 
„Seklyčioje” įvyks Marųuette 
Parko, Oak Lawn ir Burbank 
apyl. gyvenančių lietuvių LB 
susirinkimas-pabendravimas. 
Bus pietūs ir atvyks miela vieš
nia JAV LB Krašto valdybos 
pirmininkė R. Narušienė. Visus 
maloniai kviečiame atsilankyti.

(sk.)

x MAISTO SIUNTINIAI 
Kalėdoms pradžiugins jūsų arti
muosius, jei užsakysite iki
gruodžio 20 d. TRANSPAK, 
2638 W. 69 St„ Chicago, IL 
60629. Tel. 312-436-7772.

(sk)

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

(sk)
x Pinigų pervedimas į Isietu
vą. Paskubėkite, Kalėdoms bus! 
Kreiptis į TRANSPAK, tel. 
312-436-7772.

(sk)

Lithuanian Mercy Lift organizacijoje daugiausia darbuojasi jauni profesionalai lietuviai, tad ir 
LML puotoje lapkričio 4 d. Čikagoje buvo daug jaunesnio amžiaus svečių. Čia matome vieną tokią 
grupę (iš kairės): Algis Lieponis, Dana Kapačinskienė, Alė Lieponienė, Gražutis Matutis, Audro 
nė Matutienė ir Juozas Kapačinskas.

Mažamečius vaikus turinčių 
tėvų pageidavimu, JAV LB 
Švietimo taryba surinko 
mažiesiems tinkamą medžiagą 
ir išleido dvi garsiajuostes, 
kurių turinį sudaro pasakos, 
trumpi eilėraštukai ir muzikinė 
palyda. Rinkinėliai labai tinka 
tėvams, kuriems svarbu, kad jų 
atžalynas girdėtų taisyklinga, 
aiškiai tariama lietuvių kalba 
pramogines juosteles, o vaikams 
patinka dainelės, eilėraštukai, 
pasakėlės. Pasinaudokite 
Kalėdų proga ir padovanokite 
savo vaikams ar vaikaičiams šią 
lietuvišką dovanėlę. Abi garsia
juostes galima įsigyti Švietimo 
tarybos knygyne, 13648 Kicka- 
poo Trail, Lockport, IL 60441, 
arba paskambinkite 708-301- 
6410. Dar yra laiko ir iki Kalė
dų juostelės bus išsiųstos.

Broliai Švabai vėl groja kar
tu ir kviečia visus penktadie
niais, šeštadieniais susitikti 
senoje vietoje, pas Jugą (66 & 
Kedzie). Jaukioje aplinkoje ne
prailgs žiemos vakarai, klau
santis pamėgtų melodijų.

x Aldona ir Elegijus Ka
minskai, Chicago, IL, globoja 
našlaitį Lietuvoje. Pratęsdami 
globą kitiems metams, atsiun
tė $150. Dėkojame! „Lietuvos 
našlaičių globos” komitetas, 
2711 W. 71 St., Chicago. IL 
60629. (sk.)

x A.a. Blado Daukanto at
minimą pagerbdami, Aldona ir 
Elegijus Kaminskai aukoja Lie
tuvos našlaičiams $30. Reiš
kiame užuojautą velionio arti 
miesiems, o aukotojams dėkoja 
me! „Lietuvos Našlaičių glo
bos” komitetas.

(sk.

x TRANSPAK praneša:
,,1708 metais prasidėjo baisus 
maras, kuris tęsėsi iki 1717 me
tų. Lietuvoje išnyko ne mažiau, 
kaip trečdalis gyventojų, o kai 
kuriose apylinkėse ir du trečda 
liai”. Pinigai, siuntiniai ir ko
mercinės siuntos į Lietuvą, 
maisto siuntiniai. TRANS
PAK, 2638 W. 69 St., Chicago, 
IL, tel. 312-436-7772.

(sk.)

x Erikas ir Ramonu Neu- 
manai, šiuo metu gyveną Itali
joje, atsiuntė $150 — vieno 
našlaičio globos metinį mokestį. 
Dėkojame! „Lietuvos Našlai
čių globos” komitetas, 2711 
W. 71 St., Chicago. IL 60629.

(sk.)

x Valandėlė „MISTIKA”,
labdaros koncertėlis paremti 
našlaičius, invalidus, ir daugio 
vaikės šeimas Lietuvoje, bus 
sekmadienį, gruodžio 17 d., 12 
vai. p.p. (po 11 vai. Mišių), Lie
tuvių Dailės muziejuje Lemonte 
(Pasaulio lietuvių centro rūsyje). 
Visus maloniai kviečia „Sau
lutė”, Lietuvos vaikų globos 
būrelis.

(sk.)

VIENAS LINKSMAS
ŽVILGSNIS

Baigiantis metams, Pasaulio 

lietuvių centro Lemonte rengi

nių komitetas žvelgiame į dar

bus, kuriuos atlikome per tuos 

metus. Pasvarstome ar esame 

patenkintos tuo, ką padarėme ir 

ar viską padarėme, ką norėjo

me. Džiugu prisiminti, kad turi

me daug talkininkių ir talkinin

kų, kurie mums visada padeda 

tuos numatytus darbus atlikti. 

Malonu, kad matome, kad žmo

nės lanko mūsų renginius ir 

nuoširdžiai remia mūsų darbus. 

Kartais, nors esame labai pa

vargusios, bet jaučiamės laimin

gos, nes matome patenkintus 

veidus. Kartais vienas geras žo: 
dis, linkmas žvilgsnis pašalina 

visus nuovargius. Už tą viską 

esame dalyviams labai dėkin

gos. Per įvairius renginius su

artėjame, geriau pažįstame vie

ni kitus ir vienas kitam leng

viau atleidžiame, o centro pas

togė priglaudžia mus visus. Sek

madieniais, šv. Mišių metu pa

dėkoję Kūrėjui už viską, ką 

turime, po pamaldų einame į 

salę ir ten, susėdę prie stalų, 

išgeriame kavos puodelį, suval

gome pyragaiti, pasikalbame, 

padraugaujame. Per tuos metus 

turėjome daug įvairiausių ren

ginių: koncertai, pokalbiai, 

švenčių ir sukaktuvių minėji

mai, tradicijas ir papročius pa 

laikantys renginiai ir linksmos 

gegužinės. Šiais metais pirmą 

kartą suruošėme renginį, dau

giausia skirtą moterims. Pava

dinome tą renginį ..Moters sa

vaitgaliu" su įdomiomis mote

rims paskaitomis ir simpoziumu. 

Pačios rengėjos nustebome dide

liu moterų susidomėjimu, pa

skaitų aktualumu ir dalyvių 

skaičiumi.

Kitas labai atmintinas rengi

nys. tai JAV LB Kultūros tary

bos, vadovaujamos Alės Kėželie; 

nės, surengtas dainininkes kon

certas. Jdomu, kad iš koncerto 

visas gautas pelnas paskirtas 

PLC salės pagerinimui. LB Kul

tūros taryba yra pirmoji ir 

vienintelė visą pelną paskyru

si PLC, Lemonte. Nuoširdi 

padėka Kultūros tarybai ir jos 

pirm Alei Kėželienei.

Dar vienas kasmetinis rengi

nys, tai kalėdinė mugė — „ba- 

zaras". kuris pritraukia daug 

žmonių. Mugėje randame visko: 

nuo puošniausių gintaro papuo

šalų, blizgančių vakarinių suk

nelių, iki pačių skaučių iškeptų 

riestainių ir suspaustų sūrių. 

Gintaro dirbinių į mugę atve

ža net iš Pennsylvanijos ir Ka 

nados. Kiekvienais metais pre

kiautojų ir pirkėjų vis gausėja.

Metų pabaigoje ateina susi

kaupimo, susimąstymo, pažvel

gimo į save, savo šeimą, aplin

ką laikas tai advento laiko

tarpis. Tai laukimo ir pasiruo

šimo laikas didelei džiaugsmo 

šventei Kalėdoms Puošiame

savo namus įvairiausiomis žva
kutėmis. Puošiame eglaites ir 
džiaugiamės, kaip gražu. Gro
žis, spindėjimas, dovanų pirki
mas savo artimiesiems pakelia 
mūsų nuotaiką. Tas viskas la
bai reikalinga, bet jis negali 
nustelbti tikrosios Kalėdų pras
mės, neturi nuslopinti mūsų vi
dinio, dvasinio pasiruošimo tin
kamai sutikti Kristaus gimimo 
šventę. Yra daug mums labai 
reikalingų vertybių, kurių nera
sime jokiose parduotuvėse. Jose 
negalime įsigyti nei geros nuo
taikos, nei vidinio, dvasinio 
ramumo, nei artimo meilės, nei 
sielos ramybės. Tą viską turime 
padaryti patys, nors trumpą va
landėlę, bet kasdien, paskirti 
susikaupimui, pažvelgimui į sa
ve, į savo einamą kelią ir kur 
tas kelias mus veda. Tokiame 
šventiškame susikaupimo laiko
tarpyje ateina Kūčių vakaras. 
Kūčios — tai šeimos narių suar
tėjimo vakaras. Tuščia kėdė prie 
stalo primena mums tuos, ku
riuos mylėjome ir labai skau
džiai išgyvenome jų netektį, bet 
tą šventą vakarą ypač jaučiame 
jų artumą. Esame toli nuo gim
to krašto išblokšta lietuvių tau
tos dalis. Tradicijos, papročiai, 
kalba mus jungia, padeda nepa
miršti savo kilmės, savo gimti
nės. Tą vakarą suvažiavę į PLC 
Lemonte, sudarysime didelę lie
tuvišką šeimą ir valgysime kū
čių vakarienę visi kartu. Pa
jusime, kaip yra gera savųjų 
draugystėje, savuose lietuviš
kuose namuose ir žinome, kad 
esame savo Kūrėjo rūpestingoje 
globoje. Dėkojame Visatos Kū
rėjui už mums padovanotą kiek 
vieną dieną.

Bronė Nainienė

ŠVIETIMO RĖMĖJAI

Antaninos ir Juozo Vasiuke- 
vičių pavardes nuolat matome 
Čikagos lituanistinių mokyklų 
rėmėjų sąrašuose. Jie niekada 
nepraleidžia Jaunimo centre 
veikiančių mokyklų mokslo 
metų pradžios iškilmių, išleistu
vių, įvairių mokyklų renginių.

Vasiukevičiai yra Pedagogi
nio lituanistikos instituto 
mecenatai jau daugiau kaip 30 
metų. Šį rudenį jie tapo naujai 
įstojusių studentų „krikšto 
tėvai.”

Jie yra išauginę ir išmokslinę 
gražią šeimą: dukterį Joaną 
Augienę, sociologę,sūnų Rimvy
dą, baigusį pedagogiką ir dir
bantį televizijoj ir dukterį 
Danutę Tarbūnienę, mokytoją.

Antanina ir Juozas Vasiuke
vičiai — tai buvę pavyzdingi 
Suvalkijos, Sintautų valsčiaus, 
šviesieji ūkininkai, kurie su
pranta, kad, sužlugus lietuviš
kam švietimui išeivijoje, sužlug
tų ir lietuvybė.

Palaimintų Kalėdų švenčių 
Vasiukevičiams linki visi tie, 
kurie yra pajutę jų dosnią 
ranką.

Stasė Petersonienė

ŠVENČIŲ SVEIKINIMAI

JA V LB Krašto valdyba, drąsiai žengdama pirmyn i naują 
rytoją ir apjungdama Amerikoje gyvenančius lietuvius, sveikina 
visas JAV LB apygardas ir LB apylinkes (ypač naująsias) bei visus 
lietuvius ir lietuvybės mylėtojus šv. Kalėdų ir Naują metą proga, 
linkėdami visiems gražių švenčių ir sėkmingo darbo vaisių. Lai 
Kristaus Gimimo šventė atneša tyro džiaugsmo ir begalinės meilės, 
o Naujieji metai būna kupini nuoširdaus bendradarbiavimo, 
glaudžių ryšių, atliktų darbų, nesibaigiančios energijos ir vilties.

JA V LB Kultūros tarybos pirmininkė Alė Kėželienė rašo:
,, Suprasdama mūsų spaudos svarbą, siunčiu 200 dol. čeki ir prašau 
išspausdinti,,Drauge” mano sveikinimus ateinančių švenčių pro
ga ne tik giminėms, draugams bei pažįstamiems, bet — svarbiausia 
— visiems, kurie šių metų bėgyje prisidėjo prie JAV LB Kultūros 
tarybos veiklos ir darbų. Noriu pasinaudoti proga Jums padėkoti 
už ,,Draugo” paramą Kultūros tarybos veiklai.

Su geriausiais linkėjimais ateinančių švenčių proga!”

Sofija Plenienė nuoširdžiai 
sveikina savo gimines, draugus 
ir pažįstamus, taip pat „Drau
go” redakciją, administraciją 
bei visus „Draugo” tarnautojus 
su šv. Kalėdomis ir Naujais 
1996 metais, linkėdama sveika
tos, geros nuotaikos ir Aukš
čiausiojo palaimos. Vieton kor
telių 100 dol. aukoja Draugo 
fondui.

Birutė ir Paulius Gyliai iš
Olimpia, WA, sveikina visus gi
mines, draugus ir pažįstamus 
šv. Kalėdų ir Naujųjų metų pro
ga, linkėdami tyro džiaugsmo ir 
visokeriopos Dievo palaimos.

Vladas ir Danutė Darai
sveikina gimines, draugus ir 
pažįstamus šv. Kalėdų ir Naujų 
metų proga, linkėdamoi daug 
džiaugsmo, laimės ir sveikatos:

Juozas Vaineikis sveikina 
visus gimines, draugus bei pa
žįstamus šv. Kalėdų ir Naujųjų 
1996 metų proga, linkėdamas 
visiems sveikatos ir sėkmės.

LINKSMU ŠV. KALĖDŲ
linki DON VARNAS POST ir 
LADIES AUXILIARY.

Anelė Šulaitienė sveikina 
gimines, draugus ir pažįstamus 
su šv. Kalėdomis, linkėdama 
sveikatos ir Dievo palaimos 
Naujuosiuose metuose.

Lietuvių Opera, prisimin
dama Kalėdas — Kristaus Gimi
mo šventę — visiems operos me
cenatams, rėmėjams, talkinin
kams ir visiems lietuviams linki 
malonių švenčių, o 1996 metuo
se laimės, sveikatos ir pasi
sekimo!

Jurgis Matusevičius sveiki
na draugus šv. Kalėdų ir Nau
jųjų metų proga. Linki visiems 
sveikatos, džiaugsmo ir Dievo 
palaimos.

Bronius Agurkis sveikina 
gimines, draugus bei pažįsta
mus su šv. Kalėdomis ir Nau
jaisiais metais, linkėdamas 
laimės ir visokeriopos sėkmės.

Valentina Gūdis ir šeima 
sveikina savo gimines, draugus 
bei pažįstamus šv. Kalėdų ir 
Naujųjų metų proga, linki 
visiems sveikatos, sėkmės.

Juozas ir Antanina Vasiukevičiai

Mara ir Vytautas Vygantai 
su dukromis Monika ir 
Kristina šv. Kalėdų proga 
nuoširdžiai sveikina visus savo 
artimuosius, gimines, draugus 
bei pažįstamus ir linki visapu
siškos sėkmės bei Aukščiausio
jo palaimos per visus Nau
juosius metus. Vieton kalėdinių 
atvirlaiškių skiria auka lietu
viškai spaudai paremti.

Dr. Vytautas Tauras Kalėdų 
švenčių proga sveikina savo 
gimines, draugus ir buvusius 
pacientus,linkėdamas sveikatos 
ir visokeriopos sėkmės. Spaudos 
paramai paskyrė auką Draugo 
fondui.

Jonas ir Antanina Rejeriai
sveikina savo mielus giminai
čius, draugus ir pažįstamus su 
Kalėdų šventėmis ir linki geros 
sveikatos, Dievo palaimos bei 
sėkmingų Naujų — 1996 — 
metų!

Elena ir Vytautas Vidugi
riai linksmų šventų Kalėdų 
švenčių ir laimingų 1996-tųjų 
Naujųjų metų linki visiems 
savo draugams, bendradar
biams ir pažįstamiems.

Stasė Keženienė, Willowick, 
OH, sveikina savo gimines, 
draugus, geradarius ir pažįsta
mus švenčių proga. Vietoj svei
kinimo kortelių skiria 30 dol. 
auką „Draugui”.

Birutė Jasaitienė sveikina 
visus savo artimuosius, drau
gus. pažįstamus ir gausius ben
dradarbius su Kristaus Gimimo 
švente ir Naujaisiais metais, 
linkėdama šviesaus džiaugsmo, 
sveikatos ir Viešpaties palai 
mos. Vieton siunčiamų sveikini
mų skiria auką „Draugui”.

Dr. Romas ir dr. Jadzė Gi
neičiai, gyv. Dayton, OH, 
sveikina savo gimines, draugus 
ir pažįstamus su šv. Kalėdom ir 
linki laimingų Naujų metų. Vie
toj sveikinimų siuntinėjimo ski
ria auką Draugo fondui.

Vytautas ir Vilė Marchertai
sveikina gimines, draugus ir 
pažįstamus šv. Kalėdų ir Nau 
jųjų metų proga. Tegul 1996-tai 
siais metais Jūsų šeimas lydi 
sėkmė , gera nuotaika ir stipri 
sveikata.


