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Lietuvos prezidentas 
Danijoje 

Baltuos šalys turi būti 
priimtos i NATO primajame 

etape 

Kopenhaga, spalio 10 d. 
(BNS) — Lietuva turėtų būti 
tarp pirmųjų NATO narių, nes 
jai bei kitoms Baltijos šalims 
bene labiausiai reikalinga 
sąjungos pagalba toliau vyk
dant ekonomines ir politines 
reformas, pareiškė Lietuvos 
prezidentas Algirdas Brazaus
kas ketvirtadieni, skaitydamas 
pranešimą Kopenhagoje Užsie
nio politikos draugijoje. 

Lietuvos prezidentas akcen
tavo, kad NATO plėtimasis yra 
saugumo ir stabilumo plėtima
sis į Rytus. „Jis nėra ir negali 
būti vykdomas kitų valstybių 
saugumo sąskaita — visos Euro
pos saugumas yra nedalomas ir 
neatskiriamas", pažymėjo Al
girdas Brazauskas. 

Jis dar kartą patvirtino, kad 
Lietuva, skatindama dvišalį ir 
regioninį bendradarbiavimą, 
nemato alternatyvų NATO na
rystei. Primines neseną Baltijos 
valstybių prezidentų pareiški
mą, A. Brazauskas pabrėžė Bal
tijos šalių pasirengimą „visoms 
reikalingoms aukoms", siekiant 
atitikimo NATO standartams. 

Baltijos valstybių „dalyva
vimas NATO plėtimosi procese 
kartu su kitomis Vidurio Euro
pos valstybėmis būtų pripaži
nimo aktas, jog mes drauge su 
jumis esame Vakarų bendruo
menės dalis ir ženklas, kad 
Vakarų valstybės neišsižadėjo 
tų vertybių, kurias deklaravo ir 
gynė šaltojo karo metais", 
pažymėjo Lietuvos prezidentas. 

Kalbėdamas apie įsijungimą į 
Europos Sąjungą, A. Brazaus

kas šalies ekonominiais pasieki
mais pagrindė Lietuvos siekius 
pradėti derybas dėl narystės 
praėjus 6 mėnesiams po šiuo 
metu vykstančios ES Tarpvy
riausybinės konferencijos. Jis 
taip pat sveikino sprendimus 
suaktyvinti NATO Europos są
jungininkų bei Vakarų Europos 
Sąjungos vaidmenį, sprendžiant 
Europos saugumo ir stabilumo 
klausimus. Tačiau prezidentas 
pabrėžė, kad tai negali būti al
ternatyva NATO. „Integravi
mąsi į ES, VES ir NATO Lietu
va supranta kaip lygiaverčius 
procesus", sakė A. Brazauskas 

Reikšminga Damjoe pagalba 
Lietuvos kariuomenei 

Savo kalboje valstybinio vizito 
į Daniją metu Lietuvos prezi
dentas ypač pabrėžė reikšmingą 
šios šalies parama Lietuvos ke
lyje į Europos Sąjungą, NATO 
bei pagalbą šalies karinėms 
pajėgoms. Danija pirmoji iš 
NATO valstybių pasirašė kari
nio bendradarbiavimo susita
rimą su Lietuva, Lietuvos ka
riuomenės taikos palaikymo bū
riai kartu su Danijos kariais 
dalyvavo taikos palaikymo misi
joje Kroatijoje. 

„Pratęsdamas šią gražią tra
diciją, Lietuvos taikos įgyven
dinimo būrys LITPLA-4 Danijos 
bataliono sudėtyje dalyvavo 
NATO vadovaujamoje taikos 
įgyvendinimo misijoje Bosnijo
je ir Hercegovinoje. Šioje šalyje 
1996 m. spalio mėnesį taikos 
įgyvendinimo misiją DANBAT 
sudėtyje pradės lietuviškoji 
BALTBAT kuopa (LITCOY-1)", 
pažymėjo prezidentas. 

Teismas atmetė 
perversmininkų prašymą 

nutraukti bylą 
Vilnius, spalio 9 d. (BNS) -

Sausio perversmininkų procesas 
bus tęsiamas lapkričio 5 d., 
tvarkomajam teismo posėdžiui 
atmetus visus teisiamųjų ir 
nukentėjusiųjų prašymus. 

Procesui pirmininkaujantis 
Vilniaus apygardos teismo 
teisėjas Albinas Sirvydis 
trečiadienį atmetė sausio 
13-osios sąmokslo organizatorių 
Mykolo Burokevičiaus ir Juozo 
Jermalavičiaus prašymus nu
traukti bylą, kurią jie apibūdino 
kaip „klastote". 

A. Sirvydžio nutarime konsta
tuojama, kad tardymas yra at
liktas be esminių baudžiamojo 
proceso kodekso pažeidimų, visi 

Po geležinkelio 
avarijos susirgo 
keliolika žmonių 

Klaipėda, spalio 10 d. (BNS) 
— Praėjus 10 dienų po avarijos 
„Draugystės" geležinkelio sto
tyje, 9 gaisrininkai susirgo kvė
pavimo takų ligomis, o du aplin
kinių rajonų gyventojai skundė
si akių perštėjimu. 

Avarijos vietoje 6 dienas dir
bo 52 žmonės. Jų amžius — 20 
40 metų. Šią savaite 9 iš jų su
sirgo. Medikai, tikrinę gaisri
ninkų sveikatą, konstatavo, jog 
žmonės serga viršutiniu kvėpa
vimo takų kataru, o 7 — bron
chitu. Ypatingų nusiskundimų, 
kurie būdingi apsinuodijus ang
lies disulfido (avarijos metu iš 
cisternos išsiliejo 3.5 tonos) 
garais, nebuvo. 

kaltinimai pagrįsti įrodymais, 
todėl prašymas nutraukti bylą 
atmestas. Taip pat atmestas M. 
Burokevičiaus ir J. Jermala
vičiaus prašymas pakeisti jiems 
kardomąją priemonę suėmimą į 
namų areštą arba pasižadėjimą 
neišvykti, nes manoma, kad tei
siamieji gali slapstytis nuo 
teismo. 

Atmesti ir kelių nukentėju
siųjų prašymai pripažinti jiems 
didesnį nukentėjimo laipsnį, nes 
tai galėtų pakeisti jau sufor
muluotus kaltinimus. 

Tačiau teismas patenkino Bal
tarusijos ambasados Vilniuje 
prašymą grąžinti jai piniginį 
užstatą už laisvėn iki teismo pa
leistą dabar jau mirusį Ivaną 
Kučerovą. Baltarusijos ambasa
da sumokėjo 5,000 dolerių už
statą, kad antivalstybiniu 
sąmokslu kaltintas jos pilietis I. 
Kučerovas būtų išleistas iŠ 
Lukiškių kalėjimo gydytis į 
Baltarusiją. I. Kucerovui šiemet 
mirus dar iki teismo pradžios, 
byla jam nutraukta, ir teismas 
nusprendė baltarusams grąžinti 
jų užstatą. 

Buvusiam sovietų komparti
jos Lietuvos skyriaus vadui M. 
Burokevičiui ir jos ideologui J. 
Jermalavičiui už inkriminuo
jamą sąmokslą siekiant užgrob
ti valdžią, per kurio mėginimą 
žuvo 13 žmonių ir šimtai buvo 
sužeista, gresia mirties bausmė. 

Byloje taip pat teisiami dar 4 
žemesnio lygio kompartijos ir 
sovietų aktyvistai — buvę LKP 
sekretorius Juozas Kuolelis, 
SSKP CK leidyklos Lietuvoje 

Pasaulio naujienos 

JA . * ^Sb**. 
Naujuosius mokslo metus pradėjo Vašingtono universiteto Baltistikos studijos. Dėka dosnios 
lietuvių visuomenės bei PLB Fondo, skyrusią nemaž* pinigine paramą. Baltistikos mokslų pro
grama universitete gyvuoja toliau. 

Nuotr- Oš kaires) šios programos darbuotojai — Milda Tautvidaitė, Amanda Floan, prof. Daniel 
Waugh, Ina Bertulytė Bray, prof. Guntis Smidchens, prof. Vidmantas Raisys ir Irena Blekytė. 

Pramonininkai ir 
konservatoriai pasirašė 

bendrą dokumentą 
Vilnius, spalio 9 d. (AGEP) -

Trečiadienį Seime Lietuvos 
pramonininkų konfederacijos 
prezidentas Bronislovas Lubys 
ir Tėvynės sąjungos (Lietuvos 
konservatorių) valdybos pirmi
ninkas Gediminas Vagnorius 
pasirašė bendrą dokumentą, 
kuriame išdėstytos valstybės ir 
visuomenės ekonominio gyveni
mo sritys kurioms, pramoninin
kų ir konservatorių nuomone, 
turėtų teikti pirmenybę naujas 
Seimas ir jo suformuota vyriau
sybė. 

Dokumente taip pat siūloma 
įgyvendinti su tuo susijusias 
konkrečias nuostatas. Tai — 
pramonės plėtojimas, nuosavy
bės neliečiamumo užtikrinimas, 
mokesčių sistemos pertvarky
mas, bankų ir finansinės veiklos 
normalizavimas, investicijų į 
šalies ūkį ir pramonę skatini
mas, vidaus ir užsienio rinkos 
politikos racionalumas, piliečių 
ir valstybės interesų derinimas, 
šalies valdymo sistemos refor
ma. 

Bronislovas Lubys žurnalis
tams sakė, kad pasirašytame 
dokumente išdėstytos nuostatos 
bus įgyvendinamos laipsniškai, 
nes tai yra „gana ilgalaikės 

politikos pagrindas". Tai, pasak 
jo, pramonininkų ir Lietuvos 
konservatorių nevienadienė 
ekonominė sąjunga B. Lubys 
pabrėžė, kad pramonininkai ben
dradarbiauja ir bendradarbiaus 
su įvairiomis politinėmis parti

jomis, spręsdami ūkio klausi
mus. Pasitelkę ekspertus,jie iš
analizavo, anot jo, visų politinių 
partijų programas, ypač jų eko
nomines dalis. 

B. Lubys sakė, kad šiuo metu 
geriausia ir palankiausia 
pramonininkų nuostatoms yra 
Tėvynės sąjungos ekonominė 
programa. Konservatoriai iš
dėsto joje Lietuvos vystymo 
ateities viziją. 

Pabradėje bus užsieniečių 
registravimo centras 

Vilnius, spalio 1 o d. (BNS) -
Lietuvos vyriausybė nutarė nuo 
kitų metų sausio Pabradėje 
įsteigti Užsieniečių registra
vimo centrą. 

Ministro pirmininko Mindau
go Stankevičiaus ir vidaus rei
kalų ministro Virgilijaus Bulo
vo pasirašytu nutarimu centras 
bus įkurtas Pasienio policijos 
departamento Greito reagavimo 
bataliono dislokacijos vietoje. 

Nuo 1997 m. sausio 1 d. šio ba
taliono dislokacijos vietoje lai
kinai gyvens pabėgėlio statuso 
prašantys užsieniečiai, kol bus 
nustatyta, ar pagal Lietuvos 
pabėgėlių statuso įstatymą nėra 
priežasčių, kliudančių jiems 
naudotis prieglobsčiu Lietuvoje. 

Centre laikinai bus apgyven
dinti ir neteisėtai į Lietuvą 

atvykę ir bei joje esantys užsie
niečiai. Valstybė nelegalius 
migrantus išlaikys, kol įstaty
mo numatyta tvarka juos pa
vyks išsiųsti iš Lietuvos. 

Nelegaliai sieną kirtusių 
užsieniečių laikinam apgyven
dinimui ir išlaikymui iš Lietu
vos Vyriausybės rezervo fondo 
Pasienio policijos departamen
tui skirta 540,000 litų. 

Dci užsieniečių registravimo 
centro įsteigimo visi nelegalūs 
migrantai vyriausybės nutari
mu taip pat bus apgyvendinami 
Pabradėje. 

Lietuvoje siūloma įkurti 
cheminių medžiagų 

nukenksminimo mokymo 
centrą 

Vilnius, spalio 8 d. (BNS) -
JAV siūlo Lietuvoje įkurti 
cheminių avarijų likvidavimo ir 
cheminių medžiagų nukenksmi
nimo metodinio parengimo-mo-
kymo centrą. 

Pirmadienį Civilinės saugos 
departamente lankėsi JAV re
gioninė konsule aplinkosaugos 
mokslo ir technologijų klausi
mais Stephanie Smith Kinney. 

direktorius Leonas Bartoševi
čius, diversinės radijo stoties 
„Tarybų Lietuva" redaktorius 
Stanislovas Mickevičius ir 
buvęs milicininkas Jaroslavas 
Prokopovičius. Jiems gresia 
įkalinimas nuo 3 iki 10-ies 
metų. 

Bylą dėl sąmokslo, siekiant 
užgrobti valdžią 1991-ųjų sausio 
13 dieną ir tyčinių nužudymų 
organizavimo, sudaro 332 
tomai, joje minima daugiau 
kaip 4,000 liudininkų ir nuken
tėjusiųjų. Manoma, kad bylos 
nagrinėjimas teisme gali už
trukti iki vienerių metų. 

Susitikimo metu Civil inės 
saugos departamento vadovybė 
buvo supažindinta su JAV Ap
linkos apsaugos departamento, 
Gynybos departamento ir Čika
gos regioninio aplinkos apsau
gos centro pasiūlymu Lietuvoje 
įkurti cheminių avarijų likvi
davimo ir cheminių medžiagų 
nukenksminimo metodinio pa
rengimo mokymo centrą. 

Mokymo centre bus rengiami 
aplinkosaugos, civilinės saugos, 
ugniagesybos bei kariniai che
minių incidentų likvidavimo, 
darbų organizavimo specialistai 
iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos. 

JAV nemokamai suteiktų 
visą įrangą, reikalingą centrui 
funkcionuoti, įrengtų audi
torijas, mokomuosius ir treni
ruočių miestelus, atsiųstų 

savo specialistus-inspektorius 
klausytojams apmokyti. 

Per kitus susitikimus, kurie 
įvyks gruodžio mėnesį, bus įvar
dinti abiejų pusių konkretūs įsi
pareigojimai. 

— Vilniuje pirmadienį buvo 
apiplėštas Lietuvos taupomojo 
banko filialas Tyzenhauzu gat
vėje. Du kaukėti jaunuoliai, 
įpuolę į banko patalpas, grasin
dami pistoletais, reikalavo pi
nigų. Vienas jų smogė kasinin
kei į veidą, tačiau ši spėjo 
paspausti pavojaus mygtuką. 
Apsaugos policijai atvykus po 2 
minučių, nusikaltėlių sulaikyti 
nepavyko. Tiriantys įvykį pa
reigūnai sako, kad pavogtoji 
pinigų suma nebuvo didelė. 

— Lietuvos parlamentas rati
fikavo laisvos prekybos susita
rimus su kaimynine Lenkija ir 
Europos laisvosios prekybos 
sąjunga (EFTA). Lenkija yra 
svarbiausia Lietuvos prekybos 
partnerė Vidurio Europoje. Su
sitarimas su Lenkija — žingsnis 
į būsimą Lietuvos narystę Vi
durio Europos laisvosios preky
bos susitarime (CEFTA). 

— „Incidentą Senamiestyje 
aiškinsis dvi valstybės" straip
snyje (spausdinamas LA 
spalio 9 d.) rašoma, jog šv. Ig
noto gatvėje L. Kėkšto vairuo
jamą automobilį užkabino prie 
tais vairavęs diplomatinis auto-
mobilis. Kilus incidentui, jo 
vairuotojas dar smogė L. Kėkš-
tui į veidą, išpUst masinos mag
netofoną, ir psn. Vairuotojas ir 
su juo važiavę dar trys vyrai 
buvo girti. Kaip vėliau paaiš
kėjo, tai buvo Ukrainos am
basados automobilis. Vairuotoją 

(Remiantis DPA, Reuter. BNS INTERFAX. 
BelaPAN žinių agentūrų pranešimais) 

ITAR-TASS. 

Vašingtonas. JAV Valstybės 
departamento atstovas spaudai 
Nicholas Burns griežtai kritika
vo Turkijos premjerą Necmettin 
Erbakan, apkaltinęs jį išreiškus 
„nepageidautinus pasisaky
mus" vizito Libijoje metu. Pra
nešama, jog Erbakan, stovėda
mas prie Libijos vadovo Muam-
mar Gaddafi namo, kuris 1986 
m. buvo sugriautas per JAV oro 
antskrydžius, sakęs, jog Libija 
„stoja prieš teroristinę veiklą ir 
Libija labai kenčia nuo teroro". 
Burns sakė: „Nėra įprasta taip 
kalbėti apie sąjungin inką 
NATO bloke, tačiau tokiomis 
aplinkybėmis neturime alter
natyvos. Turkijos premjerui rei
kės priminti kai kuriuos svar
bius dalykus". 

Erbakan vizitas į Libiją su
kėlė sąmyšį Turkijoje, nes Gad
dafi neseniai paragino sukurti 
nepriklausomą kurdų valstybę. 
Opozicija pareikalavo, kad Er
bakan atsistatydintų. 

Belfastas. Šiaurės Airijoje, 
Lisburne, pirmadienį D. Brita
nijos armijos bazėje įvykus spro
gimui, žuvo 20 kareivių ir 11 
civilių. Airijos respublikonų ar
mijai prisiėmus atsakomybę dėl 
dviejų bombų sprogimo, Šiaurės 
Airija atsidūrė ant naujo reli
ginio karo slenksčio. Respubli
konų armijos priešai protestan
tai gali imtis keršto. 

V a š i n g t o n a s . J u n g t i n ė s 
Valstijos išreiškė pasipiktinimą 
Bosnijos serbais, kurie boiko
tavo pirmąją Bosnijos parla
mento sesiją ir pagrasino nau
jomis sankcijomis, jeigu nebus 
laikomasi Deitono taikos susi
tarimų. 

Estijos prezidentas Lennart 
Meri pirmadienį prisiekė tautai 
ir pradėjo savo antrąjį 5 metų 
prezidentavimo laikotarpį. Ta 
proga jį pasveikino Rusijos pre
zidentas Boris Jelcin, pažymė
damas, kad L. Meri perrinkimas 
padės stiprinti demokratinius 
principus Estijoje ir „paspartins 
Estijos ir Rusijos santykių plė
tojimą". 

Iš Bosnijos trečiadienį buvo 
pradėta išvesti JAV kariuome
nė, tarnaujanti NATO vadovau
jamose taikos palaikymo pajė
gose. Pirmieji išvedami 2 ar
tilerijos daliniai ir karo polici
jos kuopa, tai — daugiau kaip 
200 taikdarių. Tuo pat metu iš 
Vokietijos į Bosniją vyksta pir
mieji nauji Amerikos kariai. Tai 
— dalis 5,000 kariškių, kurie 
bus Bosnijoje iki kito pavasario 
ir padės pridengti maždaug 
15,000 Amerikos taikdarių iš
vedimą. 

Daka. Bangladeše spalio 9 d. 
prisiekė tautai naujasis prezi
dentas, buvęs Aukščiausiojo 
teismo pirmininkas Shahabud 
din Ahmad. Tai buvo pirmas' 
taikus valstybės vadovo po3*i 
perdavimas šalies istorijoje. 

Vidurio Rytuose trečiadienį 
įvyko žemės drebėjimas, kuris 
buvo juntamas Izraelyje, Sirijo
je, Jordanijoje, Libane, vakarų 
Turkijoje ir kai kuriose graikų 
salose. Kaire siūbavo pastatai, 
o žmonės turėjo išeiti į gatves. 
JAV Geologijos tarnyba prane
šė, kad Kipro pietinėje dalyje 
žemės drebėjimo stiprumas sie
kė 6.4 balų pagal Richterio 
skalę. Apie aukas ir padarytą 
žalą nepranešama. 

Palestiniečių derybininkas 
siūlo iškeldinti žydus iš 

Hebrono 
Ramala, spalio 9 d. (Reuter -

BNS) — Izraelis išspręstų įstri
gusį Hebrono miesto ateities 
klausimą, jeigu sutiktų iškel
dinti 400 jo žydų į kaimyninę 
naujakurių gyvenvietę, trečia
dienį pareiškė vyriausiasis 
palestiniečių derybininkas Saeb 
Erekat. 

Jis kalbėjo prieš ketvirtąją 
Izraelio ir palestiniečių derybų 

Lietuvoje bus 
matomas Saulės 

užtemimas 
Vilnius, spalio 9 d. (Elta) -

Šeštadienį Lietuvoje apie dvi 
valandas užtems Saulė, galima 
bus stebėti dalinį jos užtemimą, 
kuris bus matomas beveik viso
je Europoje. Jei nesutrukdys 
rudens dargana, Lietuvoje bus 
galima matyti visą užtemimo 
eigą. 

Apskaičiuota, kad toje pačioje 
Žemes vietoje daliniai Saulės 
užtemimai gali būti matomi tik 
kas 2-3 metai, o visiškas Saulės 
užtemimas — kas 200-300 metų. 
Paskutinysis saulės užtemimas 
Lietuvoje buvo stebimas 1954 
m. birželio 30 d. Tai buvo vienas 
ilgiausiai trukusių Saulės užte
mimų Lietuvoje. Kitas visiškas 
Saulės užtemimas turėtų būti 
matomas tik 2075 metais. 

A. Popsuiko saugo diplomatinė 
neliečiamybė, tad kai policija 
baigs įvykio tyrimą, jį perduos 
Užsienio reikalų ministerijai. 
Ukrainos ambasadorius R. Bilo-
did šia tema su žurnaliste kal
bėti atsisakė. 

dieną. Šios derybos sekmadienį 
atnaujintos po riaušių, kuriose 
žuvo 59 palestiniečiai ir 15 Iz
raelio kareivių. 

Tačiau Izraelio premjeras 
Benjamin Netanyahu greičiau
siai atmes tokį siūlymą. Jis tvir
tina, kad žydai turi teisę gyven
ti Hebrone, kuris yra seniausios 
pasaulyje žydų bendruomenės 
tėvynė ir kuriame palaidotas 
biblinis Abraomas. 

JAV specialusis pasiuntinys 
Dennis Ross mėgino užglaistyti 
pusių nesutarimus, sakydamas, 
jog Izraelis ir palestiniečiai 
„deda rimtas pastangas supras
ti vieni kitų rūpesčius". 

Hebrone ir kaimyninėje Ki-
riat Arbos gyvenvietėje iš viso 
yra maždaug 6,000 žydų. Mieste 
gyvena maždaug 400 naujaku
rių ir 100,000 arabų. 

Pasak S. Erekat, Izraelis dery
bose bando pakeisti Hebrono 
sutartį, siekdamas papildomų 
saugumo garantijų miesto žy
dams. Jo žodžiais, vienas lengvų 
šio klausimo sprendimų būtų 
iškeldinti miesto centre gyve
nančius žydus į Kiriat Arba. 

Anksčiau Izraelis sutiko iš
vesti kariuomenę iš Hebrono, 
tačiau šis sprendimas jau sep
tynis mėnesius atidėliojamas po 
palestiniečių savižudžių sprog
dinimų, kuriuose žuvo 59 
žmonės. 

KALENDORIUS 

Spal io 11 d.: Germanas, 
K virinas, Valius, Zinaida. Ka
nadoje — Atminimo diena. 

Spal io 12 d.: Serapinas, 
Rudolfas, Gantas, Deimena, 
Vaišvydas, Ugnis. 
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ALGIO RUGIENIAUS 
SVEIKINIMAS 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SPORTO 
KONGRESE VILNIUJE, 1996.IX.16 D. 

Sveikinu Jungtinių Amerikos 
Valstijų Lietuvių Bendruomnės 
ypač lietuvių sportininkų vardu 
šį Lietuvos Respublikos sporto 
kongresą. 

Kai Atlantoje matėme kelia
mą Lietuvos t r i spalvę , ne 
vienxj»- i-iūsų nuriedėjo džiaugs
mo ai a, išgyvenome pasidi
džiavimą mūsų sportininkais, 
kurie šioje šimto metų sukak
tuvinėje olimpiadoje ir vėl iško
vojo Lietuvai bronzos medalį. 
Tautiškumas yra labai svarbi ir 
patraukli vertybė! 

Lietuvos sportininkų varžybos 
su geriausiais pasaulyje sporti
ninkais sukėlė nemažai dėmesio 
ne tik Amerikos, bet ir viso 
pasaulio spaudoje bei televizijos 
komentatorių tarpe. Tai svarbi 
reklama ne tik sportininkams, 
bet ir Lietuvos valstybei, kuriai 
šiandien yra itin svarbus pozi
tyvus įvaizdis pasaulio akyse. 

Kūno kultūra yra viena pa
grindinių lavinimo ir auklėjimo 
priemonių. Per ją stiprinama 
žmonių sveikata, asmenybės 
formavimas, pasiruošimas vado
vavimui ir bendrai gyvenimui. 
Sveikintina, kad šis Lietuvos 
Respublikos sporto kongresas 
savo pateiktuose prioritetuose 
pabrėžė sportą, kaip visos 
Tautos gyventojų sveikatos 
ugdymo formavimo priemonę. 

Prieš savaitę savo antrąją 
sesiją baigė bendra Lietuvos 
Respublikos Seimo ir JAV Lie
tuvių Bendruomenės atstovų 
Komisija, posėdžiavusi visą sa
vaitę Vilniuje. Jau šių metų 
pavasarį p radė tame darbe, 
pavadintame „Integrali tauta", 
Komisija pr iėmė visą eilę 
rezoliucijų, kuriose atsispindi 
kul tūros , šv ie t imo, k raš to 
apsaugos, ūkio, ekonomikos, 
išeivių grįžimo į Lietuvą ir spor
to reikalai. Noriu perskaityti 
sportą liečiančią rezoliuciją, 
kurią priėmė Komisija ir ją 
pateikė Lietuvos Respublikos 
Seimui: 

1996.09.05, 
Lietuvos Respubl ikos Seimo 
i r Amer ikos (JAV) Lietuvių 

B e n d r u o m e n ė s ats tovų 
komisijos 

Rezoliucija 

Dėl Sporto departamento ir 
Tautinio olimpinio komiteto 
bendradarbiavimo su JAV 

Lietuvių Bendruomenės Krašto 
valdyba 

Komisija teigia, kad sportas 
yra būtinas jaunimo lavinimui 
bei auklėjimui ir turi būti švie
timo sistemos dalis, reikalau
janti konkrečių planų, įsiparei
gojimo ir valstybės paramos. 

Komisija pabrėžia, kad Lietu
vos prisijungimas prie tarp
tautinių sportinių judėjimų ir 
sąjungų yra visapusiškai rem
tinas reiškinys ir lietuvių tautos 
sveikatos ugdymas reikalauja 
aiškios nacionalinės sporto 
ideologijos. 

Komisija siūlo atskirti 
žaidynes ir tautines olimpiadas, 
keliant joms ir skirtingus užda
vinius. 1998 metais įvykstan
čioms VI Pasaulio lietuvių spor
to žaidynėms ir II Lietuvos 
olimpiadai jau dabar būtina 
sudaryti atskirus organizacinius 
komitetus. Komisija rekomen
duoja atsižvelgti į atskirų kraštų 

XP VVORLD UMIVERŠITY 
TABLE TENNIS CHAMPIONSHIPS 

\ / . ; 

bendruomenių pageidavimus 
organizaciniuose komitetuose ir 
turėti savo atstovus. 

Sporto departamentas ir Tau
tinis olimpinis komitetas ragi
nami kartu su JAV Lietuvių 
Bendruomene sudaryti bendrą 
darbo grupe, kuri imtų rengti ir 
įgyvendinti,,Integralios tautos'' 
programą. 

Ever i s tas Raišuoti* 
Komisijos pirmininkas 

Dona tas Skučas 
Komisijos pirmininkas 

Dar kartą noriu pabrėžti, kad 
sportas yra jaunimo lavinimo 
priemonė, reikalaujanti visuo
menės ir valdžios paramos. JAV 
lietuvių veikloje sportas būtų 
jaunimo auklėjimo priemonė ir 
Lietuvoje! 

Algis Rugienius 
JAV LB Krašto v-bos 

vicepirm. Sporto reikalams 

CROSS-COUNTRY 
VARŽYBOS 

CLEVELANDE 
6-sios kviestinės baltiečių ir 

lietuvių Cross-Country (lau
ko/miško) bėgimo varžybos 1996 
m. lapkričio 9 d., šeštadienį, 
vyks Cuyahoga County Fair-
grouds, 164 Eastland Rd., Be 
rea, Ohio (Vakarinis Clevelan-
do priemiestis). Iš 1-71 išvažiuo
ti Bagley Rd. (Exit 235) ir va
žiuoti į vakarus apie 1 mylią iki 
Eastland Rd., pasukti į pietus. 

P r o g r a m a : berniukams ir 
mergaitėms „Bantam" (1986 m. 
gim. ir jaunesniems) ir „Mid-
get" (1984-85 m. gim.) - 3000 
m; „Youth" (1982-83 m. gim.) — 
4000 m; . J n t e r m e d i a t e " 
(1980-81 m. gim.), „Young Men 
& Women" (1978-79 m. gim.), 
vyrams ir moterims bei visų 
klasių senjorams-rėms — 5000 
m. Senjorų klasės: 30-39 m.. 
40-49 m., 50-59 m. ir 60 m. bei 
vyr. 

Varžybų pradžia vyrams, mo
ter ims ir senjorams-rėms — 9 
vai. ryto. Registracija nuo 7:30 
iki 9:45 v.r. Prieauglio klasėms 
— pradžia 10 v.r., pradedant nuo 
„Young Men's & Women's" ir 
palaipsniui einant žemyn. Re
gistruotis nevėliau kaip 15 min. 
prieš kiekvieną rungtį. 

Registruotis ir daugiau infor 
macįjų gauti pas Algirdą Biels-
kų, 3000 Hadden Rd., Euclid. 
OH 44117 2122. Tel. 216-486 
0889. Faksas: 216-943-4485. 
Registruotis galima ir vietoje, 
prieš varžybų pradžią. 

Varžybos vyks Lake Erie 
USATF 1996 m. pirmenybių rė
muose, atrenkant baltiečius bei 
lietuvius iš bendrų Lake Erie 
USATF pirmenybių pasekmių. 

ŠALFASS Centro v a l d y b a 

P L A U K I M O PIRMENYBĖS 
TORONTE 

1996 m. Š. A. baltiečių ir lietu
vių plaukimo pirmenybės pla
nuojamos 1996 m. lapkričio 
mėnesį Toronte, Kanadoje. Data 
ir vieta dar galutiniai nepatvir
t inta. Smulkesnė informacija 
bus paskelbta . Kon tak ta s : 
Algirdas Bielskus, tel. 216-
486-0889 arba Ilona Smalens-
kienė, tel. 416-769-7040. 

ŠALFASS-gos C e n t r o 
v a l d y b a 

XI Pasaulio universi tetų stalu teniso čempionate, v y k u s i a m e , Australijoje, s idabro medal i 
moterų dvejete laimėjusios lietuvaitės Krist ina Tot i la i te ir R ū t a Garkauskaite. 

Nuotr . J . ObetiOno 

LIETUVAITES 
PASAULINĖSE 

UNIVERSITETŲ STALO 
TENISO VARŽYBOSE 

Futbolas Čikagoje 
„LITUANICOS" 
FUTBOLININKŲ 

PERGALE 

Australijoje, Geelongo mieste, 
š.m. rugsėjo 13-20 d. vyko XI 
Pasaulio universitetų stalo te
niso pirmenybės. Tarp stiprių 
Azijos kraštų (kur stalo tenisas 
yra tautinis sportas) dalyvavo 
nemažai Europos atstovų, jų 
tarpe ir lietuvaitės — Fizinio 
auklėjimo instituto studentė 
Rūta Garkauskaite, Lietuvos 
merginų stalo teniso čempionė 
ir jos partnerė policijos aka
demijos s tudentė Kr i s t ina 
Totilaite. Prisimintina, kad 
Rūta atstovavo Lietuvai Atlan
tos olimpiadoje. Jų treneriai 
buvo docentas Mykolas Bogušas 
ir tarptautinis teisėjas Zenonas 
Gramackas. 

Visos varžybos buvo tikrai 
aukšto lygio, nes žaidėjų tarpe 
buvo ir Atlantos olimpiados 
nugalėtojų. Vyrų vieneto laimė
toju šiose varžybose tapo kinie
tis, nugalėjęs japoną. Moterų 
vieneto laimėtoja tapo taivanie-
tė nugalėjusi Kinijos meisterę. 
Moterų finale dvejete lietuvai
tės, pusiau baigmėje nugalėju
sios kiniečių komandą, susitiko 
su Kinijos čempionėmis ir labai 
įtemptoje kovoje joms pralai
mėjo — tapdamos antrosios vie
tos ir šių pasaulinių varžybų 
sidabro medalio laimėtojomis. 
Anks tyvesnėse rung tynėse 
Rūta Garkauskai te padarė 
didelę staigmeną, nugalėdama 
Atlanta olimpiados bronzos 
medalininkę kinietę. Abi lietu 
vaitės. ankstyvesnėse kovose 

laimėjusios prieš kitas Europos 
komandas, buvo vienintelės 
iškovojusios (be azijačių) šių 
varžybų medalius, ką ypač 
gražiai paminėjo ir jas iškėlė 
australų spauda. 

K a r t u su spo r t i n inkėmis 
Australijon atvyko ir jų rėmėjai 
— Lietuvos Oro linijų genera
linis direktorius St. Dailidka su 
žmona, Lietuvos Draud imo 
direktorius E. Volochovičius su 
žmona, Lietuvos Dujų bendro
vės direktorius J. Butkus ir 
Lietuvos S tudentų Spor to 
federacijos p rez iden tas Č. 
Garbaliauska.~. Jie visi lankėsi 
ir Sydnėjuje, kur jiems paro
dėme gražiąsias miesto vie
toves, statomus olimpinius sta
dionus ir Lietuvių namus, kur 
mūsų pensininkų klubas savo 
tradicinių pietų metu juos 
gražiai pavaišino. 

Visi — sportininkai ir jų rė
mėjai Geeknge, Melbourne ir 
Sydnėjuje buvo gražiai ir nuošir
džiai vietinių lietuvių, ALFAS 
ir sporto klubo „Vytis" Geelon-
ge priimti, vaišinti ir varžybų 
metu r emiami . I švykdami 
svečiai net su ašaromis atsi
sveikino, sakydami, kad dar 
niekur jie nebuvo taip gražiai ir 
broliškai priimti. Malonu ir 
Australijos lietuviams buvo ma
tyti tas šaunias sportininkes ir 
jų garsinamą Lietuvos vardą ne 
tik Australijos, o ypač ir Azijos 
spaudoje. 

A n t a n a s Lauka i t i s 
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metams H metų 
JAV $95.00 $55.00 
Kanadoje ir kitur (V S.) $110.00 $60.00 
Tik šeštadienio laida: 
JAV $55.00 $40.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $60.00 $45.00 
Užsakant i Lietuvą 
(Air cargo) $100.00 $55.00 
Tik šeštadienio laida $55.00 
Užsakant į užsieni 
<wo P«*fi $500.00 $250.000 
Tik šeštadienio laida $160.00 $85.00 

3 mėn. 
$35.00 
$40.00 

$30.00 
$35.00 

Vyriausia redaktorė Danutė Bindokienė 
Administratorius Ignas Budrys 

Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis 

* Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais 
nedirba. 
• Redakcija straipsnius taiso 
savo nuožiūra. Nesunaudotų 
straipsnių nesaugo. Prašome 
siunčiant pasilikti kopija. 

# Rpdakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00; šeštadieniai* nedirba. 

• Redakcija už skelbimų turini 
neatsako. Skelbimų kainos pri
siunčiamos, gavus prašymų ką 
nors skelbti. 

pokylyje, i m . lapkričio 16 d. vykoanciame PLC, Lemonte. J ie yra vieninteliai 
iš tos komandos, kuri buvo laimėjusi ..Metropolitan" lygos aukščiausios divi
zijos čempionatą 

Nuotr . E d . SolaJcto 

DAR APIE IETININKA 
TOMĄ PUKŠTĮ 

Tomas Pūkštys, žymus ieties pagerino 2 kartus . Vieną kartą 
metimo specialistas, š.m. rugsėjo irankj nusviedęs 284.07 pėdų, o 
mėn. viduryje Tokijo mieste,-kita — 284 10 pėdų (86.82 m). Ši 
Japonijoje, vykusiomis tarptau
tinėmis lengv. atletikos varžy
bomis užbaigė šių metų ilga ir 
gana sėkminga sezoną. Nusvie
dęs ietj 84.58 m, jis atsistojo an
truoju po I vieta užėmusio olim
pinio ir pasaulio čempiono Jan 
Zelezny. Trečiuoju čia tapo At
lantos olimpinių žaidynių sidab
ro medalio laimėtojas anglas 
Steve Beckley. Šį anglą Tomas 
šiemet aplenkė jau rris kartus 
Kartą tai jvvko rugpjūčio 19 d 
Geteshead, Anglijoje, vykusiose 
varžybose, kur Tomas iškovojo 
I vietą, o Beckley liko antruoju. 

šių metų sezoną pradėjęs tarp
tautinėmis varžybomis Sao Pau
lo mieste, Brazilijoje, Tomas 
rungtyniavo Kanadoje, JAV-se, 
Europoje, o sezoną baigė Japoni
joje. Bendrai turėjo arti 15 pasi
rodymą, jų tarpe JAV rinktinės 
sudėtyje dalyvavo Atlantos olim
piadoje. Čia jis liko aštuntuoju, 
nes finale antrąją dieną neturė
jo sportinės sėkmės Pagal pajė
gumą, jis galvojo atsistoti 5-ją ar 
6-je vietoje. 

Jdomu, kad šiemet jis pirmą 
kartą savo sportininko karjeroje 
net 4 kartus gerinti |AV ieties 
metimo rekordą. Per rugpjūčio 
25 d. Shefield mieste, Anglijoje, 
vykusias varžybas jis rekordą 

pasekmė yra dabartinis JAV 
rekordas. 

Apie Tomą Pukštj plačiai rašė 
JAV ir kitų valstybių spauda, 
ypač Europoje, kur ieties 
metimas yra labai populiari 
lengv. atletikos šaka, o Suomi
joje gerieji ietininkai yra net 
šalies didvvriai. Apie Tomą pla
čiai rodė ir JAV televizija, jj 
matėme specialiai Atlantos olim
piadai sukurtame muzikiniame 
video kūrinyje, metant ietj. 

Tomas praėjusiu sezonu yra 
patenkintas, nors, turėdamas lai
mės, sako, galėjęs ir didesnių 
laimėjimų pelnyti. Prieš skrisda
mas į Japoniją ir grįžęs iš jos, T. 
Pūkštys apsistojo pas savo tėvus 
Rasą ir Romą Pūkščius Čikagos 
priemiesčiuose. Iš čia spalio 5 d. 
važiuos j Floridą, kur 10 dienų 
bandys savo sugebėjimus.. . 
beisbole. J j yra pakvietęs Nevv 
Yorko ,,Yankees" beisbolo klubo 
savininkas atvykti ir pamėginti 
laimę kamuoliuko metime, nes 
galvoja, kad jis galėtų būti geru 
,,pk?eriu". 

Kaip žinome, tuoj pat po olim
pinių žaidynių Atlantoje savo 
sugebėjimus to miesto ,,Braves" 
komandos treniruotėje bandė ie
ties metimo olimpinis ir pasau
lio čempionas Jan Zelezny. Jis 

Ketvirtose šio sezono pirme
nybių rungtynėse „Lituanicos" 
futbolininkai pelnė vieną di
džiausių ir lengviausių pergalių 
paskutinių kelių metų laiko
tarpyje. Spalio 6 d. gražią ir šiltą 
popietę Lemonte vykusiame 
susitikime mūsiškiai supliekė 
ukrainiečių „Lions" komandą 
net 6-1. Nors šis rezultatas at
rodo gana aukštas, tačiau jis 
galėjo būti žymiai didesnis, jei 
„Lituanicos" puolimas būtų 
neužmiršęs kaip iš arti nepa
taikyti su kamuoliu į varžovų 
vartininką. 

Pačios rungtynės nebuvo įdo
mios, nes „ L i o n s " atvyko 
nepilnoje sudėtyje (pirmame 
kėlinyje pasirodė aštuoni, o ant
rame — devyni žaidėjai). Esant 
tokiai padėčiai, mūsiškiai žaidė 
beveik į vienus vartus. Pir
mame kėlinyje įvarčių seriją 
pradėjo Aidas Grigaliūnas (28 
min.). Po dešimties minučių 
pasižymėjo Andrius Kasperai-
tis, o šešioms minutėms likus LFK „Lituanica" - ,liths" pasižymėję žaidėjai - komandos kapitonas Rolan 
iki kėlinio pabaigos varžovų *"f Urbonavi«us ir Rolandas Siniakovas. Jie bus pagerbti klubo met: 
vartininką (jis laikė labai gerai) 
nuginklavo bene pavojingiau
s i a s puol ime — Rolandas 
Urbonavičius. 

Po p e r t r a u k o s , žaidžiant 
pavėjui, mūsiškiai dar labiau 
užspaudė varžovus, kurie rečiau 
net į „Lituanicos" aikštės pusę 
prasiskverbdavo. Tačiau įvar
čiai į „Lions" vartus nekrisda-
vo ir tiek. Tik Dainiui Bučmai 
pavyko įsprausti ketvirtąjį įvar
tį . Tada , įpusėjus a n t r a m 
kėliniui, Urbonavičius pridėjo ir 
penktąjį. 32-je antro kėlinio 
minutėje tas pats Urbonavičiui 
muiė į vartus ir tas kamuolys 
nuo ukrainiečių gynėjo kojos 
įskriejo į vartus. 6-0 pasekmė 
i š s i l a ikė iki pa sku t inė s 
rungtynių minutės, o tada į „Li
tuanicos" vartus buvo paskirta 
bauda, kurią varžovai laimingai 
pavertė įvarčiu. Tokiu būdu jie 
bent „sukombinavo" garbės 
įvartį. 

Dabar mūsiškiai sutvirtino 
savo įvarčių santykį, nes per 
ankstesnius trejus susitikimus 
buvo pasižymėję tik tr is kartus 
(rungtynėse prieš „Real" FC, 
kurios laimėtos 3-2). 

Smagu, kad šiose rungtynėse 
matėme jau 13 žaidėjų, kurių du -
„Lituanicos" eilėse šiemet žaidė 
pirmą kartą; tai Dainius Luko
šiūnas ir Dainius Šimėnas (be
je, šis jau gerokai anksčiau yra 

pasirodė gana prastai, kadangi 
ieties metimas ir kamuoliuko 
metimas yra du skirtingi dalykai. 
Tačiau Tomas beisbolo kamuo
liuką yra metęs gimnazijos lai
kais ir dabar dažnai treniruojasi. 
Tad Tomo rezultatai šioje srity
je, be abejo, bus žymiai geresni 

Tomas šiomis dienomis šiam 
žygiui dar vis ruošiasi. Linkime 
jam geros sėkmės Floridoje. Ži
noma, jei jam pavyktų „įsikabin! 
t i" į ,,Yankees" beisbolo koman 
dą, jis gautų daug pinigų, tačiau 
tada Tomo jau nematytume 
lengv. atletikos aikštėse, ne tik 
JAV, bet ir visame pasaulyje. 

Ed Šuiaitis 

ARTĖJA KLUBO METINIS 
POKYLIS 

Jau ne už kalnų „Lituanicos" 
metinis sezono užbaigimo poky-

rungtyniavęs „Lituanicoje", 
tačiau turėjo gan sunkią au
tomobilio nelaimę ir ilgai jo 
nematėme). Gana užtikrintai 
gynime darbavosi Rolandas 
Siniakovas, taip pat gerai žaidė 
ir Benas Puskunigis, kuris ne
tingi atvykti net iš tolimojo 
Union Pier, MI, miestelio. 

Ateinančiose pirmenybių 
rungtynėse (penktose iš eilės) 
„Lituanica" šį sekmadienį, 
spalio 13 d., 2 vai. p.p. susitiks 
su lenkų „Legovia" vienuolike. 
Bus žaidžiama naujoje lenkų 
aikštėje — 330 North Mobile 
Ave, esančioje netoli Narran-
ganset ir Belmont gatvių, Čika
gos šiaurės vakaruose. 

lis, lapkričio 16 d. ruošiamas 
Pasaulio lietuvių centro Lemon
te, didž. salėje. Norintieji šioje 
įdomioje puotoje dalyvauti, turi 
vietas nedelsiant rezervuoti 
kreipiantis į Laimą Glavins-
kienę tel. (630) 323-6302 arba 
Leoną Jura i t į , t e l . (708) 
532-7526. 

Per šį pokylį bus reta proga 
susitikti su futbolininkais, jų 
vadovais, klubo veteranais ir 
rėmėjais, kurių dalis jau 46 
metai reiškiasi šio vienintelio* Š. 
Amerikos lietuvių futbolo klu
bo eilėse. 

E. Š. 

•132 S. Ketas Ava., CMeafo 
(112) rtmmm arba (312) 44t-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS IR ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

DR. JOVITA KERELIS 
Ds«m| Oydytoi* 

Kab Chtcagoje uždarytas 
9525 S 79th Ave.. Hickory Hills IL 

Tat. (70*) SOO-0101 
Valandos pagal susitarimą 

lUOtNC C. OCCKIR, DOS, P».C. 
4M7 W. I M St., 0>fc UTIMI, IL 

Pirmas apyl. su Northwestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kaina Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai Swttmtmtt 
(kalbėti angliškai) tat. 7M-422->2«0 

tURKNDCR LAL, MD 
Specialybe — Vidaus ligos 

7722 S. Ksdrie. Chicago, IL 60652 
T««. J I 1-4*4-2123 

Valandos pagal susitarimą 

Kak. tai. (112) 471-3300 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

77110. Kanalą Ava;., 
H.00M2 

DR. A. B. OUEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS 

3*00 W. M St. Tel. (70t) 422-4101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3v.p.p -7 v v .antr 12:30-3 v p p 
treid uždaryta ketvd 1 • 3 v p p 
penktd. ir seitd 9 v r • 12 v p.p. 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

•Ova m. RoOsfls rM., Mofcevy MOsa, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hartsm Ave 

Tai (700) 100 I I I 
Valandos pagal susitarimą 

•112 t . KaeMa Ava. 

Tai. 112-424-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V1ŽINAS, M.D., S.C. 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6187 S. Arch*f Ava. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tai. (112) MS-77SS 

ARAS tLKMA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Oood — — i M a t l t i S — 

1020 E. Ogaton Ava., Sulte 210 
NaaervIUo IL 00—1 
Tai. 700-S274000 

Valandos pagal susitarimą 

http://1996.IX.16


SUSIPAŽINKIME SU 
KANDIDATAIS 

Kaip jau žinome — visi užsienio 
lietuviai turi balsuoti Nauja
miesčio apygardoje Nr. 1. Mums 
pateikta 12 kandidatu, reikės 
balsuoti už vieną. Pagaliau 
gautos visų kandidatų trumpos 
apybraižos. Tikime, kad „Drau
go" skaitytojams pravartu su 
visais susipažinti, tad spaudina-
me gautąją informaciją ta pačia 
tvarka, kaip kandidatai įrašyti 
balsavimo lape — pagal abėcėlę. 

Redakcija. 

Vasily Asmolkov — Lietuvos 
ūkio partijos kandidatas. Esu 
įsitikinės, kad dabartinė įstaty
mų bazė nėra pakankamai tobu
la. Šalies ekonomika kenčia dėl 
nepaprastai išpūsto valdymo 
aparato su daugybe paskirsty
mo ir kontrolės funkcijų. 
Įstatymai turi būti pakankami 
aiškūs ir patikimi, ilgalaikiai. 
Nuolatinis jų kaitaliojimas ir 
papildymai sukuria netikrumo 
atmosferą. Mano pareiga — vis
ką padaryti, kad būtų priimti 
įstatymai, kurie užtikrintų 
palankias sąlygas laisvam ga
mintojui dirbti, visoms nuosavy
bės formoms klestėti. Šiuose 
įstatymuose turi harmoningai 
sutapti ir individualaus gamin
tojo, ir valstybės interesai. 

Keturiasdešimt šešerių metų 
inžinierius ekonomistas, baigės 
Riazanės radiotechnikos institu
tą, nuo 1974 m. dirbo Šiauliuo
se. Dešimt metų atiduota Tele
vizorių gamyklos ekonomikai. 
Nuo 1990 m. AB „Vilniaus Ven
ta" ekonomikos direktorius. 

Audrius Butkevičius, save 
pasiūlęs kandidatu. Gimė 1960 
m. rugsėjo 24 d. Kaune. Tėvas 
ir motina — statybos inžinieriai. 

Vedęs. Žmona Vilija baigusi 
Lietuvos konservatoriją. Turi 
du vaikus. Sūnus Vytenis 
gimė 1985 m., dukra Aušra — 
1993 m. 

1978 m. baigė Aušros vidurinę 
mokyklą Kaune. Studijavo 
Kauno medicinos institute, kurį 
baigęs 1986 m. įgijo medicinos 
gydytojo specialybę. Nuo 1993 
m. lapkričio 1 d. iki 1994 m. 
birželio m« a. buvo vyresnysis 
bendradarbis Karo mokslų stu
dijose Karališkojoje kolegijoje 
Londone. Studijų tema: „Mažų 
valstybių gynybos strategija". 
Stažavosi Konfliktų studijų 
tyrimų centre Karališkojoje 
„Sandhurst" karo mokykloje. 
1994 m. rugsėjo-gruodžio mėn. 
stažavosi Alberto Einšteino in
stitute Cambridge, JAV. Studi
javo valstybės ekonomikos ypa
tumus krizių sąlygomis. Dirb
damas mediku, specializavosi 
psichoterapijos ir medicininės 
pagalbos organizavimo krizių 
metu srityse. 

1988 m. pradėjo politinę kar
jerą kaip vienas Sąjūdžio orga
nizatorių, buvo Sąjūdžio seimo 
narys. Tais pačiais metais įstei
gė ir koordinavo Lietuvos poli
tinių kalinių ir tremtinių orga
nizaciją. Organizavo ir dalyvavo 
ekspedicijose į Lenos upės deltą 
ir kitas vietoves Sibire, kur po 
antrojo pasaulinio karo buvo 
deportuojami Lietuvos gyven
tojai. 

1990 m. buvo išrinktas atsto
vu į Aukščiausiąją Tarybą, Gar
liavos (Kauno rajonas) rinkimų 
apygardoje. Iš pradžių buvo 
paskirtas Krašto apsaugos ko
misijos pirmininko pavaduotoju, 
o 1990 m. balandžio 26 d. tapo 
Krašto apsaugos departamento 
generaliniu direktorių. Buvo at
sakingas už Lietuvos Respubli
kos gynybos organizavimą so
vietų agresijos metu 1991 m. 
sausio mėn. ir nepavykusio pučo 
1991 m. rugpjūčio mėn. metu. 
Nuo 1990 m. vadovavo komisi
jai deryboms su Rusija dėl 
kariuomenės išvedimo iš Lietu
vos teritorijos. Krašto apsaugos 
departamentui suteikus minis
terijos statusą, 1991 m. spalio 
10 d. tapo krašto apsaugos mi
nistru. Nuo 1992 m. buvo pa
skirtas pilnateisiu Lietuvos 
valstybes įgaliotiniu derybose 
su Rusijos gynybos ministerija 
dėl Rusijos kariuomenės išvedi
mo iš Lietuvos. 1992 m. rugsėjo 
7 d. Maskvoje kaip įgaliotasis 
Lietuvos Respublikos atstovas 
pasirašė susitarimą dėl visiško 
Rusijos kariuomenės išvedimo, 
kuriame buvo nustatytas ir 
galutinis išvedimo terminas, — 
1993 m. rugpjūčio 31 d. Koor
dinavo kariuomenės išvedimą 
pagal sudarytą darbo grafiką. 

1992 m. spalio mėn. at
sistatydino iš ministro pareigų 
dėl konflikto su Seimo valstybi
nio saugumo komitetu, sudary
tu po 1992 m. spalio mėn. rin
kimų. Po stažuočių bei studijų 
užsienyje 1995 m. liepos 28 d. 
įkūrė ne pelno organizaciją, 

1964 m. — Vilniaus universi
tete, dėstė filosofijos istori
ją, tyrinėjo Lietuvos kultū
ros istoriją. Parašė knygas 
"Švietėjai ir jų idėjos Lietuvoje" 
(1972), "Esė apie mąstytojus" 
(1986)., "Renesanso filosofijos 
metmenys" (1988), „Kultūrų 
sąveika" (1989), "Pasakojimai 
apie Lietuvos mąstytojus" 
(1994) ir „Senovės filosofija" 
(1995), sudarė „Filosofijos istori
jos chrestomatiją" (šešios kny
gos, 1974-1987), „Orientą -1" 
(1991), 12 monografijų, išleistų 
Lietuvoje, Lenkijoje, Vokietijo
je, Rusijoje, bendraautorius. B. 
Genzelio moksliniai ir publicis
tiniai straipsniai spausdinti ne 
tik Lietuvoje, bet ir Lenkijoje, 
Vokietijoje, Rusijoje, Kanadoje, 
Prancūzijoje, JAV. 

I visuomeninę veiklą įsijungė 
per paminklosaugos judėjimą: 
1988 m. birželio 3 d. jis buvo 
išrinktas LP sąjūdžio iniciaty
vinės grupės nariu, o pirmajame 
Lietuvos Sąjūdžio suvažiavime 
— jo Seimo Tarybos nariu. Są
jūdis jį iškėlė į politikų gretas. 
Jis - 1990 m. Kovo 11d. Akto 
signataras. Lietuvos Aukščiau
siosios Tarybos Švietimo, moks
lo ir kultūros komisijos narys, 
Lietuvos Konstitucijos rengimo 
komisijos narys. B. Genzelis 
nuosekliai gynė parlamentinės 
respublikos idėją. 

B. Genzelis buvo vienas iš 
Lietuvos komunistų partijos at
siskyrime nuo Maskvos bei 
LDDP sukūrimo iniciatorius. 
1995 m. dėl nepritarimo vykdo
mai LDDP politikai pasitraukė 
iš šios partijos. 1996 m. įstojo į 
LDDP (Lietuvos socialdemokra
tų partija). B. Genzelis yra šios 
partijos Švietimo ir kultūros 
komisijos pirmininkas. 

1992 m. rudenį B. Genzelis 
buvo išrinktas Lietuvos Seimo 
nariu, Švietimo, mokslo ir kul
tūros komiteto pirmininku. Sei
me pareigas derina su plačia 
visuomenine ir kultūrine veikla 
(1994 m. išrenkamas Lietuvos 
ryšių su užsienio šalimis drau
gijų asociacijų prezidentu, 1995 
m. — Lietuvos nacionalinės 
UNESCO komisijos pirmi
ninku). 

Strateginio vystymo centrą, 
kurio specializacija - valstybi- Jurii Kobrin - Lietuvos 

'mes politikos ir ekonomikos pla- " ^ sąjungos kandidatas. Gimė 
navimas. 19% m. buvo išrinktas 1 9 4 3 m - gegužės 21 d. Rusijoje, 
Švedijos Karališkosios karo Krasnojarsko srityje, karininko 
akademijos nariu. 

Bronislovas Genzelis, Lietu
vos socialdemokratų partijos 
kandidatas. Gimė 1934 m. 
vasario 16 d. Trakų rajono 
Aukštadvario valstiečio-kalvio 
šeimoje. Mokėsi Alytaus ir Kai
šiadorių vidurinėse mokyklose. 
1959 m. baigė Maskvos univer

sitetą, o 1964 m. Lietuvos Is
torijos institute aspirantūrą. 
1959-1961 m. dirbo Šiaulių 
Pedagoginiame institute, o nuo 

šeimoje. 1950 m. tėvas buvo 
perkeltas tarnauti į Vilnių. Tais 
pačiais metais pradėjo lankyti 
mokyklą. Dabartinę veiklą pra
dėjo 1959 m. dirbo Južno Sacha-
linske, Kaune, Vilniuje elektri
ku, šaltkalviu. 5 metus dirbo 
redaktoriumi Lietuvos Valstybi
niame leidyklų, poligrafijos ir 
knygų prekybos reikalų komite
te, vėliau poezijos ir prozos 
skyriaus vedėju, buvo savaitraš
čio „Litva literaturnaja" redak
cinės kolegijos narys. 1985 m. 

baigė Aukštuosius literatūros 
kursus Maskvoje. Rašytojas. 
Nuo 1968 m. — Žurnalistų są
jungos narys, nuo 1973 m. — 
Rašytojų sąjungos narys. Nuo 
1961 m. dirba kūrybinį darbą. 
Yra dešimties eilėraščių rinki
nių autor ius , į rusų kalbą 
išvertė 12 lietuvių poetų knygų. 

Vedęs. Žmona Natalija. Sūnus 
Glėbas, g. 1973 m., juristas. 

Andrius Kubilius — Tėvynės 
sąjungos (Lietuvos konservato
rių) kandidatas. Gimė 1956 m. 
gruodžio 8 d. Vilniuje. Tėvai — 
Vytautas Kubilius ir Janina 
Žėkaitė — dirba Lietuvių kalbos 
ir l i teratūros institute. Tėvas 
kilęs iš Biržų, motina — pane
vėžietė. 

1974 m. baigė Vilniaus 22-ąją 
vidurinę mokyklą ir įstojo į 
Vilniaus universiteto Fizikos 
fakultetą. Universitetą baigė 
1979 metais, 1979-1990 m. dir
bo Fizikos fakultete laborantu, 
inžinieriumi, moksliniu ben
dradarbiu. Rašė mokslinius 
straipsnius, skaitė pranešimus 
konferencijose. 

1988 m. įsitraukė į Sąjūdžio 
veiklą. Kartu su bendražygiais 
organizavo pirmuosius Sąjūdžio 
piketus ir mitingus, suvažiavi
mus ir rinkimus. 1990 m. Sąjū
džio taryba paskyrė Sąjūdžio 
atsakinguoju sekretoriumi. 
1992 m. buvo išrinktas į Seimą. 
1993 m. įsteigė Tėvynės sąjun
gą. Įkūrus Tėvynės sąjungos 
(konservatorių) frakciją Seime, 
buvo išrinktas frakcijos seniū
nu. 1995 m. per savivaldybių 
rinkimus teko vadovauti Tėvy
nės sąjungos rinkimų kam
panijai. 

1980 metais vedė 
Rasa Griciūtė, groja smuiku 
Valstybiniame simfoniniame 
orkestre. Du sūnūs — Vytautas, 
gimęs 1981 m., ir Andrius, 
gimęs 1984 m., — moksleiviai. 

Žmona — 

Albinas Lozuraitis, Lietuvos 
demokratinės darbo partijos 
kandidatas. Gimė 1934 m. sau
sio 2 d. Jurbarko rajone, Pilies 
kaime, valstiečių šeimoje. 

1952 m. baigė Jurbarko vidu
rinę mokyklą, o 1957 m. — 
Vilniaus universiteto Istorijos ir 
filologijos fakultetą, įgydamas 
lietuvių kalbos ir literatūros 
specialybę. Nuo 1957 m. pradėjo 
dirbti Vilniaus universiteto 
Filosofijos katedros dėstytoju. 
Po studijų to paties universiteto 
aspirantūroje (1962 m.) tapo 
filosofijos daktaru. 

Iki pat išrinkimo į Lietuvos 
Respublikos Seimą dirbo Vil
niaus universiteto Filosofijos 
katedroje iš pradžių vyresniuo
ju dėstytoju, o nuo 1967 m. — 
docentu. Redagavo aukštųjų 
mokyklų filosofijos mokslo 
darbų leidinį „Problemos", 
vadovavo aspirantams, yra 
paskelbęs veikalų ir straipsnių 

iš filosofijos, sociologijos, polito-
logijos. Buvo TSKP narys. 
prisidėjo prie šios partijos per
sitvarkymo į LKP Nuo LDUP 
suvažiavimo priklausė šiai par
tijai, yra jos tarybos ir prezidiu
mo narys. Dalyvavo Lietuvos 
ateities forumo veikloje. 1992 
m. išrinktas i Seimą nuo LDDP. 
Seime dirba Valstybes ir teisės 
komitete, y ra šio komiteto 
Valstybės pakomitečio pirmi 
ninkas. 

Rimantas Matulis — Lietu 
vių tautininkų sąjungos kandi 
datas. Gimė 1941 m. vasario 19 
d. Kaune, rašytojos Lazdynų 
Pelėdos dukters Stanislavos ir 
melioratoriaus Kazio Matulio 
šeimoje. Vieną iš dviejų tėvo 
brolių nušovė tarybiniai karei
viai už tai, kad jis atsisakė eiti 
į Tarybinę armiją. Kitas tėvo 
brolis su šeima buvo išvežtas į 
Sibirą. 

Bes imokydamas Kauno 
1-ojoje vidurinėje mokykloje, 
1956 m. dalyvavo Vėlinių de
monstracijoje Kaune. Už tai 
dešimčiai parų buvo uždarytas 
Kauno kalėjime. Mokyklą baigė 
1959 m. 1960 m., įstojo j 
Vilniaus universitetą, istorijos 
specialybę. Už tautinę veiklą 
buvo persekiojamas, dvi savai
tes tardomas Kauno saugume. 
Tada metė studijas Vilniaus 
un ive r s i t e t e ir s lapta ap
sigyveno Kaukaze, netoli Elbru
so, k u r dirbo geologinėje 
ekspedicijoje. Nesitikėdamas 
išsislapstyti, išėjo j Tarybinę 
armiją, iš kurios grįžęs 1965 m., 
įstojo į Vilniaus universitetą. 
anglų kalbos specialybę, ir 
baigė 1970 m. 

Studijų metu dalyvavo suku 
riant Ramuvą, žygeivių judėji
mą ir liaudies dainų klubą. 
kurio veikloje dalyvauja iki šiol. 
Nuo 1970 m. iki 1980 m. dirbo 
Lietuvos istorijos ir etnografijos 
muziejuje, iš kurio už politinę 
veiklą buvo pašalintas. 1980 
1990 m. dirbo Vilniaus hidro
geologijos ekspedicijoje ra
cionalizacijos inžinieriumi, 1989 
m. organizavo Lietuvių tauti 
ninku sąjungos atkūrimo darbą 
ir pirmai kadencijai buvo išrink
tas jos pirmininku. 1990 m. 
buvo išrinktas Lietuvos kultū
ros fondo direktoriumi ir Vil
niaus m. deputatu, kuriuo buvo 
iki kadencijos pabaigos 1995 m. 
Nuo 1996 m. sausio 15 d. dirba 
Lietuvos pedagogų kvalifikaci
jos institute ryšių su užsieniu 
koordinatoriumi. 

Vedęs. Žmona Irena dirba Vil
niaus Mindaugo vidurinėje mo
kykloje anglų kalbos mokytoja. 
Turi tris vaikus: Daumantą, 
kuris stažuojasi JAV, Min 
nesotos universiteto biochemijos 
skyriuje, Visvydą — Vilniaus 
universiteto Ekonomikos fakul-

(Nukelta į 4 psl.) 

Danute Bindokienė 

Žinoti svarbu 
Teliko maždaug savaitė iki 

Seimo rinkimų Lietuvoje. Paga
liau gavome šiek tiek daugiau 
informacijų apie asmenis , 
kandidatuojančius po įvairių 
partijų šūkiais ir programų skė
čiais. Tuzinas kandidatų vien
mandatėje Naujamiesčio apy
gardoje Nr. 1, kuriai priskir
ti visi, užsienyje turintys teisę 
balsuoti, Lietuvos piliečiai, pora 
tuz inų parti jų, pa te ikus ių 
savųjų kandidatų sąrašus dau-
giamandatėje apygardoje (tik 
viena koalicija — tautininkai ir 
krikščionių demokratų partija) 
— ką apie kandidatuojančius ir 
apskritai apie balsavimo proce
dūrą galima pasakyti? 

Per šešerius Lietuvos nepri
klausomo gyvenimo metus iš
girdome daug politinėje valsty
bės veikloje dalyvaujančių 
asmenų pavardžių. Nemažai 
turėjome progos arčiau pažinti. 
Kai kuriuos minėjome ir te
beminime su pagarba, kai kurie 
virtę skaldymosi ar net pasipik
tinimo įvaizdžiais. Tą patį 
galima būtų pasakyti ir apie 
partijas - pridygo jų lyg grybų 
šiltą, lietingą rudenį ir labai 
sunku atskirti, kurie nuodingi, 
kurie ne... Juk nei iš vardo, nei 
iš trumpos gairių bei tikslų pro
gramos apybraižos neįmanoma 
per daug tiksliai spręsti, kuri 
partija susikūrė tik dėl to, kad 
galėtų „apmauti" balsuotojus 
savo nekaltai skambančiu var 
du ir po rinkimų Seime sudaryti 
bloką, remiantį LDDP siūlymus 
bei nutarimus. Gaila, kad tokios 
sa te l i t inės partijos nebuvo 
viešai nurodytos (išskyrus vieną 
kitą). Žmonės, kurie galėjo tai 
padaryti, pasirinko tylėti, o kal
bėjo daugiausia užuominomis ir 
abstrakčiais kaltinimais. 

Atidžiau peržvelgus balsa
vimo lapus, nuostabą kelia dau-
giamandatės apygardos balsa
vimo komplikuotumas (galbūt 
tik mums čia taip atrodo, nes 
esame pratę prie aiškių ir sklan
džių rinkiminių procedūrų). 
Kažin kaip seksis eiliniam 
Lietuvos piliečiui „įveikti" tas 
painias instrukcijas? Kažin ar 
balsavimų būstinėse patarėjai 
žmonių nesusigaudymą nepa
naudos savo partijos tikslams? 
Paprastesnė žymėjimo forma 
yra Naujamiesčio apygardoje 
Nr. 1 — tereikia lape prie pasi
rinkto kandidato ir jo partijos 
kryžiuku apskritimą pažymėti. 

Kaip jau minėta, balsavimų 
metu bus pasisakoma ir už tris 
Lietuvos Respublikos Kons
titucijos — 55, 57 ir 131 — 
straipsnių pakeitimo bei 
papildymo įstatymo nuostatas. 
Čia dar įdomiau: reikia iš

braukti atsakymą, kuris balsuo
tojui netinka, o tinkantį palikt: 
nepažymėtą. Taigi atvirkščiai, 
kaip esame čia pratę, kai reikia 
vienaip ar kitaip pažymėti pasi 
rinktąjį atsakymą. 

Bet grįžkime prie užsienio 
lietuviams pasiūlytų kandidatų. 
Jų yra 12 iš vienuolikos partijų, 
ir vienas — bepartinis. Tarp jų 
tik viena moteris — Lietuvos 
Krikščionių demokratų partijos 
(ne sąjungos) — Aurelija Pilo-
tienė (apie ją kiek plačiau buvo 
rašyta vakarykščiame „Drau
ge"*. Kiek buvo girdima dar 
gerokai prieš rinkimus, užsienio 
lietuviai stipriau remia Tėvynės 
sąjungos/Lietuvos konserva
torių, Lietuvos Krikščionių de
mokratų partijos, tautininkų. 
socialdemokratų ir dar kai ku
rių kitų partja kandidatus, bet 
mums pateiktame sąraše yra 
mažiau žinomų arba visai nepri
imtinų. Vis dėlto verta susi
pažinti su visais dvylika kandi
datų, patinka jie k? 'n, ar ne Tai 
kaip tik demokratiškas proce
sas, kai ant stalo paklojamos 
visos kortos ir leidžiama kiek
vienam „žaidėjui" laisvai pasi
rinkti. 

Dėl to šiandien spausdiname 
informaciją, gautą iš Lietuvos 
ambasados Vašingtone, apie 
kiekvieną kandidatą. Iš tų 
trumpų apybraižų vis tiek 
galime susidaryti vaizdą apie jų 
partinę (dabartinę ir buvusią), 
visuomeninę, mokslinę, poli
tinę, kultūrinę bei kitą veiklą. 
Verta į ta informaciją atkreipti 
dėmesį ne vien dėl balsavimų, 
bet apskritai, nes, galime būti 
tikri, kad daugumas tų asmenų, 
nors nelaimėję rinkimų, nepra
nyks iš viešojo Lietuvos gyve
nimo. Kai kurie yra dar gan 
jauni, tad a tei tyje ga lbūt 
nemažai pasireikš. '.•"!' 

Kaip buvo skelbta, asme
niškai balsuoti reikia spalio 20 
d., sekmadienį, Lietuvos konsu
latuose (ir generaliniuose gar
bės, ir tikrajame). Paštu 
balsavimai jau prasidėjo anks
čiau, kad laiškai spėtų pasiekti 
adresatus iki nustatytos datos. 
Norime manyti, kad tie, kurie 
dėl vienokių ar kitokių priežas
čių (daugiausia dėl neprisirengi-
mo) neįsigijo Lietuvos paso ar 
neužsi regis t ravo da lyvau t i 
rinkimuose, jau suprato savo 
klaidą. Linkime tą klaidą kiek 
galima greičiau atitaisyti, kad 
po dvejų metų, kai vyks Lietu
vos prezidento rinkimai, juose 
dalyvautų ne pora tūkstančių 
užsienio lietuvių, o jų kelios 
dešimtys. Tuomet mes tikrai 
padarysime skirtumą balsavimo 
rezultatuose. 
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TĖVYNĖS LABUI 
BALYS RAUGAS 

— Sveiki gyvi! Šitoks netikėtumas. Tiesiog susidū
rimas — maišėsi pasisveikinimo žodžiai. Pasirodė, kad 
ir Saulėnai tarpusavyje panašiai kalbėjosi ir tuo pačiu 
metu išėjo pasivaikščioti „dėl būsimojo geroves". Kuria 
kryptimi eis, nesitarė, tik moterims pasukus į miesto 
centrą, ir abu vyrai nusekė jas, „kaip avinai", anot 
Sau lėno. 

— Žinai, daktare, šį mūsų pasivaikščiojimą iššaukė 
pasikalbėjimas apie Vydūną. 

— Na, ir prie ko čia Vydūnas? 
— Labai paprastai. Pradėjome kalbėti apie tėvų 

atsakomybę, beauginant savo „atžalas". Užsiminiau 
apie Vydūno įsitikinimą, kad mažai tautai pirmon gal
von turi rūpėti tautinis sąmoningumas, o ne koks nors 
religinis kultas. Taip aš ir įtikinau savo Danutę, kad 
reikia daugiau pajudėti. 

— Tai čia nieko naujo, — ir pasišaipydamas tęsė, — 
mes ir be Vydūno filosofijos su Rožele senokai ne tiktai 
pavakarieniavę vaikštinėjame, bet ir dviračiais pava-
žinėjame. Bet poniai Danutei dviratis jau per vėlu. 

Keraitis, daktaro žodžiuose pajutęs švelnią pajuoką, 
ramiai atsakė: 

— Taip, taip. Savaime aiiku. 
— Matote, aš žinau Vydūną kaip Tilžės lietuvių 

choro vadovą. Čia jis pereitais metais koncertavo. 
Norėjome su žmona nueiti, bet turėjau budėti ligoninėje. 

Keraičiui nuotaika staiga pasitaisė ir jis padrąsėjo: 

— Suprantama kodėl jūs tik tiek žinote apie Vydū
ną. Jūs gimnaziją baigėti, kai Vydūno dar nebuvo 
mokyklų literatūros programoje, o dabar ir universitete 
jis dėstomas. Turime gražaus laiko, tai kai ką papasako
siu. Jis gimė susipratusių mažlietuvių šeimoje. Iš tėvų, 
kaip jis sako, paveldėjo tautinę sąmonę. Jo gabumai 
buvo pastebėti anksti, tačiau buvo labai silpnos sveika
tos ir vaikystėje susirgo džiova. Pasveiko, kaip jis pats 
teigia, laikydamasis griežtos vegetariškos dietos, 
reguliariai poilsiaudamas ir nuosekliai mankš-
tindamasis. Tokiu būdu išsiugdė patvarumą bei parei
gingumą. Studįjavo Halės, Leipcigo ir Berlyno universi
tetuose anglų, prancūzų kalbą ir filosofiją. Viešumoje 
pradėjo reikštis 1895 m., įsteigdamas Tilžės lietuvių 
giedotojų draugiją, kuriai ir dabar vadovauja. Daug 
kartų jis su savo choru Lietuvą garsino Europos mies
tuose. Iki šiol yra parašęs 40 veikalų. Jo dramos sta
tomos ir mūsų teatruose, o jo filosofiniai veikalai yra 
studijuojami ir verčiami į kitas kalbas. Draminėje kūry
boje ginamas gėris ir smerkiamas blogis. Jo nuomone, 
menas yra priemonė žmogui tobulėti. Jo kūryboje daug 
simbolių, imtų iš lietuvių bei kitų tautybių, ypač iš 
graikų mitų, įvedant lietuviškus vardus, juos filosofiškai 
įprasminant. 

Žinote, kai jį pamačiau universitete, pagerbiant filo
sofijos daktaro laipsniu, nustebau: žemaūgis, liesas, la
bai judrus, ilgaplaukis, asketiško veido, bet su spindin
čiomis, žydriomis akimis. 

— {domu. Reikėtų nors vieną kitą jo kūrinį paskai
tyti, tačiau gydytojo profesija verčia domėtis kitokio po
būdžio literatūra. 

— Žiūrėkite, besikalbant apie Vydūną, atsitikome 
nuo mūsų damų. Gal paspartinkime žingsnius, — para

gino Keraitis. Bet tuo metu moterys atsisuko ir stab
telėjo palaukti. 

— Aiškiai jūs nesate „avinai", nesekate savo 
„avelių", — juokdamosi Saulėnienė priminė savo vyro 
anksčiau ištartą palyginimą. 

— Neblogą komplimentą, daktare, sumezgei, šyp
telėjo Keraitis. 

— Čia ne mano, o kaimo išmintis. Matai, majore, 
tamsta tik ką pasakojai, kad ir Vydūno filosofijoje plas
noja kaimo šiaudinių pastogių dvasia. O aš esu kilęs iš 
mažažemio kaimiečio lūšnelės. 

— Nieko nuostabaus. Mūsų beveik visa inteligentija 
yra kaimo vaikai. Miestiečių luomo, tikrąja to žodžio 
prasme, mes neturėjome. Visi mes, dabar vadinami mies
tiečiais, nesame nutolę nuo savo brolių ar sesių, gyve
nančių vienkiemiuose, ar bažnytkaimiuose, nors ir 
nesimatome metų metais. 

— Palauk, palauk, gerbiamasis, — nutraukė Saulė-
nas, — vis dėlto mūsų moderniame amžiuje luominės 
apraiškos tebėra. Ar nesi matęs, pavyzdžiui, kaip dar 
bo išvargintą nugarą lenkia artojas, siekdamas pa
bučiuoti klebono ranką, kai šis kalėdodamas užsuka 
paimti dovanos — kviečių maišo? 

— Panašius vaizdus ir aš ne kartą mačiau. 
Neužmirškime — katalikybė pas mus atėjo kartu su 
lenkomanija, o apkrikštytasis pagonis buvo išmokytas 
nuolankumo bei pagarbos krikštytojui — kunigui lenkui. 
linkusiam į puikybę. Kas kita vyskupas — tikintysis bu 

čiuoja jo žiedą, kuriame yra šventojo relikvija. I mūsų 
liaudies nusižeminimo jausmą daug turėjo itakos ir bau 
džiavos liaudis. Vėliau atsirado kunigaikščiai, bajorai. 
didesnieji žemvaldžiai. Ypatingas didikų bei bajorų vaid 
muo prasidėjo su Liublino unija. Tik nepriklausomybę 

atgavus, visi luominiai skirtumai buvo panaikinti — 
dabar visi lygūs prieš įstatymus, o pravestoji žemės re
forma paspartino naikinti iš mūsų visuomenės ir menka 
vertiškumo jausmą. 

— Malonu prisiminti istorijos raida. Ir aš pritariu 
jūsų samprotavimams. Man. kaip kilusiam iš varganos 
kaimo pakeles, tas rankų bučiavimas visada kėlė lyg 
ir pasipiktinimą. Man, — šypsodamasis užbaigė, - daug 
maloniau pabučiuoti lūpas. 

— Ir aš taip manau, — nusijuokė Keraitis. 
— Ne visą jūsų pašnekesį mudvi girdėjome, tačiau 

užbaigėte man priimtinu vieningumu. - pritariančiai 
pasakė Danutė. 

— Aš irgi esu tokios pačios nuomones. Bet dahar 
norėčiau jūsų pritarimo: laikas pasukti namu link. -
pasiūlė Saulėnienė. 

— Grišime pro Ramove Norėčiau pakviesti kavos 
puodeliui 

— O. puiku! Tačiau kaip mano Roželė? 
— Ačiū. Tik labai gaila, kad aš jau dabar turėčiau 

būti namie. 
— Atsiprašydamas už pavėluota pakvietimą, i* 

anksto kviečiu šeštadienio vakarui Priimtina? 
Atsisveikindami sutarė rytdienos vakare tuo pačiu 

laiku pasivaikštinėti. 
Rytojus išaušo be jokio debesėlio, ir saule sviete, tary

tum būtų ne rugsėjo pabaiga, kai. anot Maironio, vora
tinkliai draikos be vėjo. — pamastė Danute žvelgdama 
pro langą. O Keraičiui grizus iš darini i jo klausima, kaip 
ji jaučiasi, atsakė: 

— Jaučiuosi puikiai — nuovargio kaip nebūta, o 
saulėta diena tiesiog vilioja pasivaikštinėti. Kisime0 

'Bus daugiau^ 
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S U S I P A Ž I N K I M E S U 
K A N D I D A T A I S 

(Atkelta iš 3 psl.) 

t e to III kurso s t u d e n t ą ir 
Ramintą — Kauno kūno kul tū
ros instituto I kurso s tudentę . 

S a u l i u s M i c k u s — L i e t u v o s 
valstiečių partijos kandidatas . 
Gimė 1942 m. rugpjūčio 3 d. 
Panevėžyje, tarnautojų šeimoje. 
Tėvai visą savo ve ik lą skyrė 
žemės ūkiui. Tėvas — Vincas 
Mickus 1926 m. baigė Dotnuvos 
žemės ūkio akademiją, o 1932 
m. — Nancy univers i tetą Pran
cūzijoje , į g i jo i n ž i n i e r i a u s 
agronomo specialybę Prieš karą 
dirbo Kaune, Žemės ūkio rū
muose, skyriaus vedėju. 1945 m. 
rugpjūčio 23 d. t ė v a s mirė. 
Palaidotas Panevėžyje. 

Kandidatas, baigęs 1-ąją vidų 
rinę mokyklą, 1961 m. įstojo į 
Kauno politechnikos ins t i tuto 
Vi ln iaus filialą, Mechan inės 
technologijos fakultetą. 

l r 3 \ m. rudenį įstojo į Lenin-
- grfc > technologijos ins t i tutą . 

Vėl iau studijavo Leningrado 
vandens transporto ins t i tu te . 
Inžinerijos ekonomikos fakulte
te. Baigęs įgijo inž in ier iaus 
ekonomisto specialybę. Įsidar
binti Klaipėdos jūrų prekybos 
uoste V-uoju kapitono padėjėju 
ekonomikos ir komercijos reika
lams ir išplaukti j jūrą nepa
vyko, nes Saugumo komite tas 
v is iems laikams uždraudė iš
vykti į užsienį, netgi į Lenkiją. 
Dirbo Mokslų akademijos Fizi
kos institute fotografu (pagal 
įrašą darbo knygelėje — inžinie

riumi). Spausdino nuotraukas 
žurnaluose „Jaunimo gretos", 
„Mokslas ir technika", „Švytu
rys", laikraščiuose. Fotografu 
dirbo iki 1982 m. lapkričio 9 d., 
kai mirus L. Brežnevui į Krem-
l ių atėjo K G B v a d o v a s J. 
Andropovas. 

Jau 1982 m. gruodžio mėnesį 
Vi lniaus saugumo komite tas 
perspėjo žurnalų redaktorius, 
grasindamas at le ist i i š darbo, 
k a d k a n d i d a t a s y r a „an
titarybinis e l ementas" , liepė 
neleisti spausdinti nuotraukų. 
Vėl iau 9 metus dirbo Respubli
kiniame pašto pervežimo centre 
pašto virš ininku, kol Sąjūdžio 
laikotarpiu n e n u t r ū k o pašto 
siuntinių gabenimas į Irkutską, 
Murmanską, Baku. Pašto vago
nai buvo parduoti, iš 3 7 0 dar
buotojų liko 20. Dirbo įvairiose 
įstaigose tiekėju. Dabar dirba 
firmoje „Danis". 1995 m. vasarą 
įstojo į L ie tuvos v a l s t i e č i ų 
partiją. 1970 m. lapkričio 4 d. 
nukūrė šeimą. Žmona — Olga 
Mickienė gimė 1947 m. sausio 
3 d. Baltarusijoje. 1970 m. baigė 
Leningrado miškų akademijos 
Chemijos technologijos fakulte
tą. 1972 m. sugrįžo gyventi į 
Vilnių. 17 metų dirbo Vilniaus 
baldų projektavimo konstravi
mo biure (dabar AB „Skraja") 
inžiniere konstruktore, o dabar 
— operatore. 

Žmona Olga ir sūnus Andrius 
Mickus nuo 1995 m. taip pat 
Lie tuvos v a l s t i e č i ų partijos 
nariai. 

A u r e l i j a P i l o t i e n ė — Lietu
vos krikščionių demokratų par
tijos kandidatė. Gimė 1949 m. 
spalio 15 d. Šiaul iuose , tarnau

tojų šeimoje. 1967 metais baigė 
vidurinę mokyklą ir tais pačiais 
metais įstojo į Kauno politech 
nikos inst i tuto L e n g v o s i o s 
pramones fakultetą. Baigė stu
dijas 1972 m., įgijo inžinierės 
technologės specialybe. 

1972-1975 m. dirbo meistre 
Šiaulių neaustiniu medžiagų 
fabrike. 1975-1980 m. - darbų 
saugos vyr. inžiniere Vilniuje, 
s u s i v i e n i j i m e „ P r a k t i k a " , 
1980-1986 m. - vyr . eksperte 
Lietuvos pramonės ir prekybos 
rūmuose, 1986-1993 m. — sky
riaus viršininke s iuvimo įmo
nėje „Žuvėdra", 1995 m. — 
gyvenamųjų patalpų poskyrio 
viršininke Vilniaus m. savival
dybėje. Šiuo metu verčia anglų 
kalbos techninius tekstus . 

Dalyvauja Lietuvos katalikių 
moterų sąjungos veikloje, yra 
LKDP Moterų sekcijos vicepir
mininkė. 

Ištekėjusi. Vyras — Aloyzas 
Pilotas, inžinierius, dirba įmo
nėje „Termoprojektas" vyriau
siuoju s p e c i a l i s t u , s ū n u s 
Ramūnas — Gabijos mokyklos 
IX gimnazijos k lasės moks
leivis. 

A l g i r d a s Pilvelis — Lietuvos 
reformų partijos kandidatas. 
Gimė 1944 m. kovo 4 d. Lazdijų 
rajone, prie Dusios ežero. Yra 
baigęs Vilniaus universiteto 
Istorijos fakultetą. Tėvas, ar
timieji — sušaudyti, sudeginti. 
Iš dviejų sodybų alyvose liko tik 
r ū p i n t o j ė l i s — v i e n i n t e l i s 
nesudegęs veidas. O dešimtys 
obelų ir k i emo m e d ž i ų 
nudegusiomis šakomis ilgai, kol 

Jūsų indelis nau
jame ,,Growth 
Rate" certifikate 
greitai užaugs, t i ip kaip di 
dysis danų veislės Suo. Atida
rė Sią sąskaita. Jūs gausite 
aukštą nuošimti. O kai nuo
šimčiai bendrai kils. galėsite 

rnr.Gwwn'H 

•RMfCD-
viena karta 
15-kos mėnesių 
termine padidinti ' 

savo nuošimtį. Be to. Jūsų sa-' 
skaitą bus apdrausta federa
linės agentūros Dėl plates
nių informacijų, skambinkite 
l-800-SFB-26oT. 

Standard Federal Bank 
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užaugo, styrojo. Štai kodėl kan
didatas yra politikas ginantis 
paprastą žmogų, jo teises, garbę, 
tur tą . K a s d i e n ė s a p l i n k o s 
dvasiškumas, rūpesčiai — laiko 
ir gyvenimo ženklai. Intuityviai 
studijuoja, tobulina savo erdvę. 
Dirba. Tik darbas duoda atsaky
mą į daugelį klausimu: ką suge
bi, ko vertas es i . Be to , sąžinin
gas darbas te ikia malonumą 
širdžiai. 

Prieš keletą metų pasukęs 
p o l i t i k o k e l i u , i š e s m ė s 
v i s k ą pradėjo i š naujo. 
Jaučia, jog Lie tuvos politi
n i a m e g y v e n i m e d a u g o k a 
spragų, neteisybės. Bet kan
didatas sako: mūsų l ikimas — 
mūsų rankose. Suras jėgų ir 
dirbs, kad mūsų gyvenimas 
taptų kitoks. 

Zigfrid R a č k o v s k i s — Lietu
vos lenkų rinkimų akcijos kan
didatas. Aš, Zigfrid Račkovskis, 
g imiau 1948 m. gegužės 26 d. 
Vilniaus raj. Buivydiškių apyl. 
Ginaitiškių kaime darbininko ir 
namų šeimininkės šeimoje. Esu 
lenkas. 1966 m. baigiau Vil
niaus 5-ąją vid. mokyklą. Tar
navau 2 metus Tarybinėje armi
joje. 1975 m. baigiau Vilniaus 
universitetą ir įgijau ekonomis
to kvalifikaciją. Nuo 1975 m. 
dirbau įvairiose pareigose Lie
tuvos S ta tybos ministerijos 
sistemoje. N u o 1980 m. iki 1990 
m. buvau L K P narys. Dabar
tiniu metu jokios partijos veiklo
je nedalyvauju. Žinau lietuvių, 
lenkų, rusų kalbas. Galių ben
drauti vokiečiu kalba. Šiuo metu 
dirbu komercijos direktoriumi 

AB „Centro kubas". Visuome 
n inėje v e i k l o j e d a l y v a u j u 
epizodiškai. Laisvalaikiu mėgs 
tu mėgėjišką žūklę, sportuoti, 
būti gamtoje. Esu vedęs. Turiu 
sūnų Viktorą (gim. 1974 m.), 
kuris j a u vedęs , ir dukrą 
Simoną (gim. 1980 m.). 

G i n t a r a s R u s e c k a s — Res
publikonų partijos kandidatas. 
Gimė 1964 m. balandžio 14 d. 
Klaipėdoje, tarnautojų šeimoje. 
Motina — medikė, tėvas buvo 
jūreivis (mirė 1970 m.). Šeimoje 
augo v ienas . 1982 m. baigė 
Klaipėdos 10-ąją vidurinę mo
kyklą bei va ikų dailės mokyk
lą. 1982-1984 m. tarnavo Tary
binėje armijoje. 1991 m. baigė 
Vi lniaus universiteto Teisės 
fakultetą ir įgijo teis ininko 
kvalifikaciją. Vėliau studijavo 
Kopenhagos (Danija) univer
s i t e t e , s t a ž a v o s i Angl i joje , 
Austrijoje, Vokietijoje, Švedijo
je, Olandijoje, Čekijoje ir kt. 
Pagrindinė studijų bei darbo 
sritis — tarptautinė energetikos 
teisė. 

Vedęs. Žmona — Vilniaus uni
versiteto Medicinos fakulteto 
studentė. Augina dvynukus — 
dukterį ir sūnų. 

• 1931 m. spalio 24 d. atida
rytas George VVashington tiltas, 
jungiantis N e w Yorko ir New 
Jersey valstiją. 

• 1957 m. spalio 4 d. Sovietų 
Sąjunga paleido į erdves „Sput-
niką" — tai buvo pirmasis erdvė
laivis, pale istas į Žemės orbitą. 

CLASSIFIED GUIDE 

Algirdas Saudargas 
Lietuvos Krikščionių 
Demokratų Partijos 
tarybos pirmininkas 

Apmokėtas politinis skelbimas 

MIELI TAUTIEČIAI ! 

Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose dalyvauja apie pora 
tūkstančiu užsienio lietuvių. Amerikoje (JAV) užsiregistravusiu bal
suotojų yra keliolika šimtų. Visi jie balsuos Naujamiesčio rinkiminėje 
apygardoje Nr. 1, kurioje į Seimą kandidatuoja 12 Lietuvos piliečių. 

šiuose rinkimuose būtinai turime paremti pastangas pakeisti Sei
mo sudėtį. Užtenka ligšiol viešpatavusiai LDDP valdyti Lietuvą! ši 
partija pasirodė neturinti nei sugebėjijmo, o gal būt, nei noro atstatyti 
okupacinio komunizmo sugriautą Lietuvos valstybę. 

Tad visus užsienyje gyvenančius, ar šiuo metu užsienyje besilan
kančius, Lietuvos Respublikos piliečius kviečiame dalyvauti Seimo 
rinkimuose. 

Balsuokime už 
Lietuvos Krikščionių Demokratų Partiją 

(sąraše Nr. 21), 
kuri ryžtasi sąžiningai 

TARNAUTI LIETUVAI . 
Balsavimas—kiekvieno Lietuvos piliečio privilegija ir būtina pareiga! 
Ačiū už dėmes|. 

Lietuvos Krikščionių Demokratų Partijos Rėmėjai 
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75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2567 WEST 69th STREET 

(1-312)925-7400 BRIDGEVIEVV 
8929 S HABLEM AVE 

(708) 598-9400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470 

ESEE t=* 
UN0ER 

MlSCELLANEOUS 

E L E K T R O S 
(VEDIMAI — PATAISYMAI 

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPtmS 

AUTOMOBHJO. NAMU. SVEIKATOS, 
Hl GYVYBES MAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapods ir Ori Mgr 
Auksė S. Kam kalta lietuviškai. 

FRAMK ZAPOUS 
3 M * V t W*st tSll l Street 

Tai. (70S) 424-SSM 
(312) SS1-SSS4 

J K S CONSTRUCTION 
„Shingle" stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, 
aluminiaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 
tol. 708-968-2658. 

Fiat Rate Calls - Any tkm 
Lithuania $.79 Betarus $ 83 / mm 

Rusva $ 71. Ūktam $.71. Potand S.49 
lattna $.53. Eskma $.45 par mm.. 6 uc ma. 
For mtofm ifcoo U M touc* ton* phont to caK K«n at 

1-800-4S3-0957.tt.ntOT ll2(Engkah) 
http://oooduaa.cotn/7kental 

P a r t C o . 
Suteikia galimybe pirkti naudotu* ir naujus 
autornobtftua įkredka. Reikia turėti dubą, 
,,Soc. Sac." vairavimo kaidims^ pasą ir 
taupomąją sąskaitą banką Kreiptis OSa-

VALOME 
KILIMUS. BALDUS 

IR GRINDIS 
J. B U B N Y S 

3 1 2 - 7 3 7 - 5 1 6 8 

Remontuojame butus, dažome, 
špakliuoįame iš savo arba užsakovo 
medžiagų. Darbo tel. 312-532-3240, 
namų tel. 312-925-3291. 

SEIZED C A R S f r iom $175. Pors-
ches, Cad«acs, Chevys, BMVVs, Cor- / 
vettes Also jeeps. 4WD's. Your Area. 

Toli Free I-800-89S-9778 
E x t . A - 2 4 l 5 

for current listings 

US. Savingš Bonds 
Make Great Gifts. 
Į95r 

, t?»»e»«.»^«Ii . 

A pi4>lk servyre of tht* n,cw%paper 

REAL ESTATE 

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 žemą 
• Pensininkams nuolaida 

OOVT FOMCLOSCD homas 
panniM on $1. DeHnquent Tax, 
Rapo's, REO's. Your Aras. Tol Free 
(1) 800-898-9778 Ext. H-2415 for cur-
rsnt listings. 

•=3Z f̂2h 
KMIECIK UALTOM 
79X2 S. MaaU HC 

«345 S. ArdMyAve. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jai nortts panmou ar pirkti namus, 
KnMpiasM Į umnutę asayac>>«ji pn> 

patarnaus. Įkali lavlrnea vaitui. 

F O R R E N T 

vienkiemis su gyv. namu, tvartais 
ir daržu. Tik 20 min. nuo Čikagos. 

KiatoSs; 312-847-1118 

tiulio Baajcfif F L I 
1 mieg. butas su baidais žiemos 

sezonui nuo spalio 15 d. 
6 mėn. arba ilgiau 

mmmm MI-«27-I7M 

" IESKO DARBO ~~ 

31 m. moteris ieško darbo. 
Turi savo auto. 

Tel. 312-890-4965 

Oafhi prttMrefJ 
vieną vaiką savo namuose. 

Tai. 708-229-2878 

Amerikos Lietuvių gydytojų sąjungos 

VISUOTINIS NARIŲ SUVAŽIAVIMAS 

įvyks 
1996 m. spalio 26 d. — šeštadieni 

Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL 

PROGRAMA 
12:00 vai. registracija 

1:30—4:30 v. p.p. diskusijos: „Išeivijos lietuvių 
gydytojų organizuotos veiklos ateitis", 

Vytautas Bieliauskas, PhD 
6:30 vai. vak. — pažinčių atnaujinimas 

7:00 val.vak. — vakarienė 
9:00 vai vak. - šokiai 

Būtinai pasižymėkite savo kalendoriuje šia 
svarbU data ir ruoškitės dalyvauti. 

Stalų rezervacijas priima Kristina Razmienė, 
tel.708-301-4260 

Visuomenė kviečiama 

B^fe^BaAA^aa^t^aa^fe^Btl^BBg^fei^aši^s>iaasa8asaas«sMi 

http://1-800-4S3-0957.tt.ntOT
http://oooduaa.cotn/7kental


LAIŠKAI 
NUSTOKIM ŠIUKŠLINTI 

LIETUVIŲ KALBĄ! 
Triskart valio Stasei Semėnie

nei už jos laišką, spausdintą 
š.m. rugsėjo 24 d. „Draugo" laiš
kų skyriuje, kuriame ji labai 
aiškiai ir stipriai pasisako prieš 
mūsų kalbos šiukšlinimą vadi
namais „tarptautiniais" žo
džiais. Tai yra liga, kuri iš Lie
tuvos jau pradeda plisti ir šia
pus Atlanto. 

Didelė gėda taip rašantiems ir 
tokias šiukšles spausdinan
tiems! Nejaugi mes grįžtam į 
tuos laikus, kai buvo vis pa
kartotinai spausdinama (20 
laidų) „Bromą atverta ing Wie-
cznasty", kol pagaliau šviesusis 
vysk. M. Valančius sustabdė jos 
spausdinimą. 

St. Semėnienė davė keletą to
kių „tarptautinių" pavyzdžių, 
kuriuos lengvai galėtume pa
keisti lietuviškais žodžiais. Prie 
jų dar pridėčiau tokius „perlus" 
kaip adekvatus (atitinkamas, 
pakankamas), aljansas (sąjun
ga), ažiotažas (sąmyšis, sujudi
mas), eskaluoti (išplėsti, padi
dinti), kuruoti (valdyti, globoti), 
reitingas (įvertinimas), servisas 
(aptarnavimas). Tokių „perlų" 
galima pririnkti daugybę. Jau 
daug kartų buvo tuo reikalu ra
šyta, bet, deja, tos piktžolės taip 
prigijo ir išsikerojo kai kuriose 
galvose, kad jų nei su kuolu iš 
ten neišmuši. 

Kazys Barunas 
Ormond Beach, FL 

SENIAI REIKĖJO 
PASISAKYTI 

Perskaičiau D. Bindokienės 
vedamąjį (rugsėjo 24 d.) — „Pra
dedama praregėti" ir noriu pasa
kyti: seniai reikėjo, .Drauge" šia 
tema rašyti. Sveikinu redaktore 
už tiesų žodį ir tvirtą nuomone 
Nors moterys vis sakosi turin
čios teise kontroliuoti, kas jų 
kūne vyksta, bet pirma turi 
išmokti kontroliuoti savo veiks
mus. Jeigu tai padarys, nereikės 
nei aborto. 

Man juokinga, kai negimusį 
kūdikį pradeda vadinti įvairiais 
pavadinimais, kad tik nereikėtų 
pasakyti: tai tikras žmogus! 
Nejaugi moteris devynis mėne
sius savyje nešioja kažkokį „ne
žmogų" ir staiga — stebuklas! 
Gimsta kūdikis! Žinoma, jeigu 
būtų pripažįstama, kad moters 
įsčiose bręsta žmogus, kitaip 
apie jo nužudymą būtų 
kalbama. 

Joana Antanavičienė 
Downers Grove, IL 

ARTĖJA LIETUVOS 
UNIVERSITETO KAUNE 

ĮKŪRIMO 75-METIS 
1997 m. vasario 16 d. sukaks 

75 metai, kai atgimusi mūsų 
valstybė Kaune įkūrė Lietuvos 
universitetą. Ši sukaktis yra 
brangi ir iškilmingai pažymėti
na, nes Lietuvos universitetas 
(nuo 1930 m. — Kauno Vytauto 
Didžiojo universitetas) padėjo 
įtvirtinti šalies valstybingumą 
svariais mokymo ir mokslo tau
tines kultūros ugdymo darbais. 
Universitetas buvo pirmoji Lie
tuvos aukštoji mokykla, kurio
je studijos vyko lietuvių kalba. 
Jis parengė tūkstančius išsi
mokslinusių įvairių sričių 
specialistų, tapo stipria tautos 
intelektualinio brandinimo ir 
savimonės gaivinimo versme, iš 
kurios vėliau sėmėsi jėgų kitos 
mūsų aukštosios mokyklos ir 
Lietuvosfmokslų akademija. 

Iš Lietuvos universiteto Kau
ne kilusių aukštųjų mokyklų 
bendruomenė, suvokdama mo
kslinio paveldo ir akademinių 
tradicijų perimamumo svarbą, 
rengiasi deramai pažymėti šią 
datą. Nuo 1996 metų rudens, o 
ypač 1997 m. vasario 10-16 
dienomis mūsų mokyklose esa
me numatė plačią jubiliejinių 
renginių programa: iškilmingos 
minėjimus, mokslines konferen
cijas, parodas, konkursus, 
koncertus, sukakčiai skirtų 

leidinių pristatymus. 
Pagrindinį šventės renginį 

numatėme organizuoti KTU-I 
rūmuose, kadangi šių rūmų 
salėje 1922 m. vasario 16-ąją 
įvyko Lietuvos universiteto 
steigiamsis aktas. Vėliau čia 
vykdavo svarbiausios Univer
siteto šventės — imatrikuliaci-
jos bei valstybinių švenčių 
minėjimo iškilmės. Šioje salėje 
dažnai kalbėdavo žymiausi 
mūsų šalies asmenys: preziden
tai, vyriausybių vadovai, rekto
riai, kultūros veikėjai, politikai. 
Todėl stengsimės atkurti auten
tišką salės išvaizdą, įrengsime 
Lietuvos universiteto įsteigimo 
paminkline ir abiejų okupacijų 

metais žuvusių dėstytojų bei 
studentų atminimo lentas. Res
tauruota salė būtų paversta 
Kauno aukštųjų mokyklų iškil
mių vieta — aula. 

Kviečiame Lietuvos žmones 
šalyje ir užsienyje, kitas 
aukštąsias mokyklas, taip pat 
mūsų absolventus gausiai daly
vauti. 

Vytauto Didžiojo univer
sitetas 

Kauno technologijos univer
sitetas 

Kauno medicinos akademija 
Lietuvos žemės akio 

akademija 
Lietuvos veterinarijos 

akademija 

- ' DRAUGAS, penktadienis, 1996 m. spalio mėn. 11d. 

A.tA. 
RAIMUNDUI SLĖNIUI, 

kovotojui už Mažosios Lietuvos - Karaliaučiaus sri-( 

ties, grįžimą prie tautos kamieno, mirus, jo žmoną 
DANUTE, dukras AUDRE ir LINĄ, motiną ALEK
SANDRĄ, brolį LIUDĄ ir kitus artimuosius nuošir
džiai užjaučia ir kartu liūdi bendraminčiai ir 

Mažosios Lietuvos Rezistencinis sąjūdis 

Juozo Lipo Memorialinis Fondas 
Minint a.a. Juozo Lipo dviejų metų mirties 

metines, prašome gimines, draugus, pažįstamus, 
buvusius mokslo draugus, buvusius Jo mokinius 
savo aukomis papildyti a.a. Juozo Lipo stipendijų 
fondą. 

Stipendijos skiriamos baigusiems Rokiškio 
gimnaziją ir studijuojantiems matematiką arba 
kūno kultūrą. 

Aukas siųsti: 
Juozas Ūpas Meawrial Fund 

c/o M. G. Upss 
347 Vista Alcgria 

Oceansidc, CA 92057 - 7340 
(619)757-5290 

Su dėkingumu, 
Liūdinti teima 

L.P.O. FONDO VALDYBA NUOŠIRDŽIAUSIAI 
DĖKOJA už gausias aukas partizanų-tremtinių 
šalpai. 

Aukos gautos buv. ..Stasio Butkaus" šaulių kuopos 
pirmininko, a.a. Vinco Tamošiūno, mirties prisiminime. 
Aukotojai: 

$50 Butkaus Šaulių kuopa ir Liudas Grunovas. 
$30 matas Baukys, Inga ir Adolfas Lukai. 
$20 Paulina ir Leopoldas Heiningai, Onutė ir Mykolas 

Abariai, Stefanija ir Ignas Kauneiiai, Elena ir Vincas Zeper-
tavičiai, Vladas Staškus ir Anelė Ziegienė. 

$10 Irena Alantienė, Ona PusdeSrienė, Lidija 
Mingelienė, Emilija ir Vytautas Kutkai, Elena čižauskienė, 
Eugenija Bulotienė, Valerija Patalauskienė, Ada Poderienė, 
kun. Alfonsas Babonas, Regina Juškaitė, Stefanija Juškienė, 
Jonas Bartkus, Danutė Petronienė, Danutė Kraniauskienė, 
Vladas Jomantas, Saulius Simoliūnas, Stasys šimotiūnas, 
Danutė Petrauskienė. 

$5 Regina Petrauskienė, Valė ir Antanas Osteikai, 
Bronė čiunkienė, Aldona Vitkauskienė, Alfonsas Rimbą, 
Alfonsas Gumbrys, Genovaitė Norienė ir Hary Želvys. 

Išviso $800. 

Meet A Physician 
Who Understands 

NIJOLE STANKEVIČIŪTE, 
M.D. 
Bcard Eliįibk. Intemal Medienų 

Dr Stankevičiūte feels right at home 
with accommodatmg patients' busy 
schedules, family health needs, and 
promoting a practice that concentrates 
on keeping you well. She completed 
her traming at Lutheran General Hospital in Park 
Ridge and the University of Illinois, and now she 
brings her expertise elose to home at the Holy Cross 
Physician Office Pavilion 

A PHYSICIAN FOR YOUR "EVERYDAY" 

HEALTHCARE NEEDS 

Dr Stankevičiūte is an internal medicine specialist, a 
primary care doctor who foeuses on your general 
health, from helping you get over the flu to 
preventing serious dtsease 

A CONVENIENT LOCATION RICHT IN THE 
NEIGHBORHOOD 

The Holy Cross Physician Office Pavilion is right at 
the heart of the Holy Cross Hospital campus, with 

eonvenient parking, free valet parking, 
or a transportation va n to prek you up 
and take you home We11 schedule a 
visit that suits your schedule, and we 
even take walk-in patients when 
making an appointment is difficult. 
Care can't get more neighborly than 
that 

CALL (312) 471-7879 TODAY 
FOR THESE STCCIAL OFFERS: 

DISCOUNTED PHYSKAL EXAM 
0NLYS40 

TJJIS coupon ortilirs you to a comĮJrtr phy»cal exam. m Wiw; 
Uooi trsJ and umalyin at tk Holy Cross PhyfK.an Ojjict 

Pamlion fo' only J«) Pap Irsi mrluJrJ jot u>o»»ni. prostatr tflml 
Umor analyin hlood Irsi mcruiifor mm P/r.isr srMilr your 
appoįrrtmmt by Oclohrr }(. MN by callmg (1(2) <7f-7S79 

FREE VVELLNESS CHECK 
A $45 VALUE 

Tnn iOMpon mfitlrs you toafrrr cholnterot Krtmrtu). 
hlood įhtcoy Irst. and bkoiprrssun: tvaluatmn ,rt ihr 

Holy Ooti Pbyikian Ofpct Pavilion Plrait Khtdult your 
appomtmmtby fklohtt u tm hy ci&mg (}n) AH-ltT> 

HOLY CROSS 
H O S P I T A L 

2701 WEST 68TH STKEET, CHICACO, ll.UNOIS 60629 
Conveniently locattd at t/* corm of 6Stfc Stretl and ( aliforma Avenut 

A.tA. 
JUOZO LIPO 

DVEJŲ METŲ MIRTIES METINĖS 

Šių metų spalio mėnesio 11 dieną sueina dveji metai, kai 
Amžinybėn iškeliavo mūsų brangus ir mylimas Vyras, 
Tėvelis, Senelis a.a. Juozas Lipas. Šventos Mišios ui Jo sielą 
bus aukojamos sekmadieni, spalio 13 dieną 10:30 vai. ryto Šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčioje, Los Angeles. Prašome gimi
nes, draugus ir pažįstamus prisiminti a.a Juozą savo maldose. 

Liūdinti seimą 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
ANTANAS MASIONIS 

Buvęs pedagogas Lietuvos ir JAV-bių gimnazijose, 
katalikiškų ir ateitininkų organizacijų veikėjas, knygos „Atei
tininkų dvasia nepalūžo" autorius ir ištikimas lietuvių tautos 
sūnus. 

Minint brangaus Tėvo ir Senelio vienerių metų mirties 
sukakti, iv. Mišios bus aukojamos š.m. spalio 20 d., 
sekmadieni, 10:30 vai. ryto, Šv. Andriejaus lietuvių parapi
jos bažnyčioje, Philadelphia, PA. Taip apt šv. Mišios bus auko
jamos spalio 16 d. Šv. Kazimiero lietuvių parapijos bažnyčioje, 
Los Angeles, CA ir Lietuvoje. 

Prašome draugus ir pažįstamus prisiminti ji maldoje. 
Nuoširdi padėka už metų bėgyje mus pasiekusius paguo

dos žodžius, šv. Mišių aukas ir jo prisiminimą paremiant Lietu
vos Našlaičius, Vaikų Vilties gydomus Lietuvos vaikus bei 
Lietuvos ateitininkus. 

Liūdinčios dukterys Terese Gečienė ir Danguolė 
Navickienė su šeimomis. 

P A D E K A 
A.tA. 

VYTAUTAS VITKAUSKAS 
Mūsų mylimas Giminaitis mirė 1996 m. rugsėjo 25 d. ir 

buvo palaidotas rugsėjo 28 d. Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, 
Chicagoje. 

Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jam pasku
tinį patarnavimą ir palydėjo j Amžino Poilsio vietą. 

Nuoširdžiai dėkojame kun. kleb. J. Kuzinskui, kuris atna
šavo gedulingRs iv. Misiąs už Velioni ir palydėjo ji į kapines. 

Nuoširdus dėkui visiems, kurie aukojo šv. Mišioms už jo 
sielą- Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velioniui gėlių, 
pareiškė mums toje liūdesio valandoje užuojautą. 

Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems 
atskirai neturime galimybės padėkoti. 

Ačiū karsto nešėjams ir laidotuvių direktoriui Donald M. 
Petkui už malonų patarnavimą. 

Visiems nuoširdi padėka. 
Giminės U Cleveland, Washington, Chicago ir 

apylinkių. 

Suvenyrai pagaminti su leidimu (license) Lietuvos krepšinio k o m a n d o s 

SPORTINIAI MARŠKINIAI (T SHIRTS) 

NAUJI!!! NAUJI III 
LITHUANIA '96, BRONZOS MEDALISTAI, TRISPALVIAI (TIE-DYED) 
SUSKELĖTU XXL ... XL ... L ... M . . $10.00 
BALTI XXL. . .XL L... M $25.00 ^ » r A 

LITHUANIA '96, SU KOMANDOS EMBLEMA. 
MARGI (TIE-DYED) XXL ... XL ... L ... M ... $2S.< 
JUODI, BALTI XXL. XL ... L ... M ... $20 00 

NAUJI III NAUJI UI' 
LITHUANIA '96, SIUVINĖTA (EMBROIDERED) EMBLEMA 
IUODI X X L . . . X L . . . L . . . M ... $30.00 

(XXI pridėti S* 00) 

KEPURĖS (BASEBALL CAPS) SU EMBLEMA. JUODOS AR ŽALIOS $20.00 
OLIMPINIAI ŽENKLIUKAI (CLOISONNE COLD TONE PINS) $10.00 
KREPŠINIO KAMUOLYS. TRISPALVIS SU KOMANDOS EMBLEMA 
PASIRAŠYTAS ŠARŪNO MARČIULIONIO IR ARVYDO SABONIO $25.00 

NAUJI III NAUJI I I ! 
LITHUANIA '96 LIPINUKAI (BUMPER STICKERS) SJ.50 

Persiuntimas (USA. ) veltui 

Užsakymus su {ekiu ar pašto perlaida siųsti: 

SSBHO I I SUTKUS 
M EAST 212 STREET 
EUCLID. OHIO 44123-10*1 
l-<2lt)732-«2M 

Vardas/pavarde: "̂  

Adresas: 

Telefonas: 
Nuotakia duodama užsakant didesni ktekj 

http://PhyfK.an


DRAUGAS, penktadienis, 1996 m. spalio mėn. 11 d. 

Poeto Vytauto Mačernio, 
mūsų literatūros genijaus, 
prisiminimo popietė bus spalio 12 
d., 3 vai. p.p.. Jaunimo centro 
kavinėje. Apie jo gyvenimą ir 
kūrybą kalbės jo geriausias 
draugas rašytojas Paulius Jur
kus iš New Yorko. Mačernio 
sukurtų Vizijų ir Sonetų nuosta
bų grožį gyvu žodžiu atgaivins 
Nijolė Martinaityje ir Vytautas 
Juodka. Visuomenė prašoma 
gausiai dalyvauti ir pagerbti ne 
tik Vytautą Mačernį, bet ir 
programą atliekančius mūsų 
menininkus. 

Lietuvos vyčių 112 kuopos 
susirinkimas šaukiamas antra
dienį, spalio 15 d., 7:30 vai. vak., 
Švč. M. Marijos Gimimo parapi
jos salėje. Kalbės 112 kuopos 
narė seselė kazimierietė 
Theresa Papsis, praleidusi 
metus Lietuvoje, keliaudama ir 
mokytojaudama Kauno Jėzuitų 
gimnazijoje. 

Zita Simutienė sykiu su 
Marietta Ogarek ir Elizabeth 
Grace turėjo pasikalbėjimą apie 
„Beverly Hills Embroidered 
Guild" parodą TV kanalui #43 
(Multimedia;, kurio programos 
matomos Alsip, Chicago Ridge, 
Evergreen Park, Hickory Hills, 
Merrionet Park ir Oak Lawn 
miestuose. Programa buvo 
transliuojama nuo 6:30 iki 7 vai. 
vak. kiekvieną vakarą tarp 
spalio 7 d. ir spalio 11 d. 

Šv. Kazimiero lietuvių kapi
nių sklypų savininkų draugi
jos metinis susirinkimas šau
kiamas š.m. spalio 27 d., sekma
dienį, 2 vai. p.p. Gage parko 
auditorijoje, prie Western ir 55 
gatvės. Visi nariai ir visuomenė 
kviečiami dalyvauti. Bus drau
gijos valdybos pranešimai ir 
svarstomi visiems rūpimi reika
lai. Draugijon kviečiami jungtis 
visi asmenys, turintys kapus šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse. 

METINĮ LF VAJŲ 
PRADEDANT 

Šį rudenį, kaip ir praeityje, do tautinį susipratimą priau-
Lietuvių fondas skelbia savo gančio jaunimo tarpe, 
metinį vajų, norėdamas tęsti LF Per praėjusius 34 metus Lie-
steigėjų pradėtą darbą, kau- tuvių fondas minėtiems tiks-
piant pagrindinį kapitalą, kuris ^ams jau yra paskirstęs 
pastoviai neštų pelną, skirtą 4,511,016 dol. iš uždirbto pelno, 
gyvybiniams lietuvybės išlaiky- o atsikuriančios Lietuvos švie-
mo bei lietuviškos kultūros pa- timui ir kultūrai davė 1,150,212 
laikymo tikslams finansuoti, dol. iš pagrindinio kapitalo. Iš 

Prieš kiek laiko LF vadovybė viso buvo paskirstyta 5,661,228 
išsiuntinėjo savo nariams laiš- dolerių suma. Šių metų pra-
ką, kuriame nusako dabartinį džioje LF paskyrė rekordine 
LF finansinį stovį, o kartu pri- 419,395 dol. sumą anksčiau 
deda ir pelno skirstymo komisi- minėtiems tikslams, 
jos duomenis, kiek ir kuriam Tai tikrai imponuojančios su-
tikslui pinigų buvo paskirta pe- mos, kurios paskirstomos lie-
reitą pavasarį pelno paskirsty- tuvybės labui. Lietuvių fondo 
mo metu. Pelno skirstymo komi
sijos pereitų metų apyskaitą pa
ruošė pirmininkė adv. Daina 
Kojelytė, o laišką LF nariams 
paruošė tarybos pirmininkas 

Tremtinys Antanu Paulavičius, „Giriu aido" dainoa vieneto vadovas, 
kompozitorius, 5 knygų autorius, Kauno tremtinių choro vadovas. „Girių 
aido" koncertai Čikagoje ir apylinkėse rengiami spalio 18,19 ir 20 d. Rengia 
Lietuvos partizanų globos komitetas, vadovaujamas Leono Maskaliūno. 

x Lietuvos Dukterų dr-jos 
rudens pokyl is , ruošiamas 
spalio 26 d., 7 v.v., Jaunimo 
centre, vertas dėmesio: rengė
jos vaišins puikia vakariene; 
šokių muzika — Ą. Stelmoko; 
gausūs laimikiai. Ir skambių 
dainų programa! Bilietai dr-jos 
būstinėje, 2736 W. 71 St , tel. -
312-925-3211 kasdien 10-2 v. 
p.p. Prašome fantų loterijai ir 
maloniai kviečiame visus! 

(sk) 

x Lietuvių Operos metinis 
pokylis bus lapkričio 16 d. Jau
nimo centro salėje. Operos cho
ras atliks meninę programos 
dalį. Baliaus metu bus traukia
mi laimingieji bilietai. Šokiams 
gros muziko Ričardo Šoko estra
dinis orkestras. Kviečiame Jus 
prisidėti prie mūsų kultūrinės 
veikios dalyvaujant šiame ba
liuje. Vietas prašome užsisakyti 
pas Operos vicepirmininką Jur
gį Vidžiūną (312) 767-5609. 
Vienam asmeniui 25 dol. 
Užsakymus taip pat priima ir 
Operos choro nariai. Savo daly
vavimu padėsime pavasarį pa-
statvti naują operą. 

(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 
partnerrai: Andrius Kurkulis, 
tel. 312-360-5531 ir Paulius 
Kurkulis, 312-360-5627, dirbą 
su Oppenheimer & Co., Inc. 
Chicagoje. Iš kitur skambinkite 
veltui: tel. 1-800-621-2103. 

(sk) 
ARAS ROOFING 
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augimui bei klestėjimui yra 
skiriamas ir šis rudens vajus. 

Savo laiške LF vadovai krei
piasi į lietuvių visuomene ir 
kviečia visus, kurie dar nėra 

Vytautas Kamantas ir valdybos įsijungę į narių eiles, tai 
pirmininkas Povilas Kilius. padaryti šio vajaus metu. Taip 

Lietuvių fondo nariai ras pat laiške prašoma į LF narius 
šiame laiške išsamią informa- įrašyti ir kitus savo šeimos 
ciją apie LF atliekamus darbus narius — vaikus ir vaikaičius, 
ir finansinius duomenis, bet Lietuvių fondo suvažiavimo 
norėtųsi dar bent trumpai laiš- metu pereitą pavasarį buvo 
ko turinį paminėti dienraščio padarytas nutarimas, kuriame 
skaitytojams, tiems, kurie dar kviečiama lietuvių visuomenė ir 
nėra LF nariais ir kurių įsijun- organizacijos įrašyti Lietuvių 
girnas į LF eiles būtų labai fondo nariais Lietuvos parti-
skatintinas ir laukiamas. zanus, Sibiro tremtinius, poli-

Lietuvių fondo išsiuntinėtame tinius kalinius, visus, kurie už 
laiške pažymima, kad pagrin- Lietuvą kovojo, aukojosi ir mirė. 
dinis LF kapitalas jau siekia Tai būtų tam tikras jų įamžini-
8,365,345 dol., suaukotus 6870 mas ir pagerbimas, kurį mes ga-
narių nuo 1962 metų, kada jis Hme atlikti išeivijoje. Jų vardu 
buvo inkorporuotas ir iki šios sudėtos aukos tarnaus ateities 
dienos remia lietuvių švietimą, lietuvių kartoms, 
kultūrą ir mokslą; skatina tau-. įstoti į Lietuvų fondą ar 
tinių papročių ir lietuvių kalbos įrašyti kitą asmenį yra labai 
išlaikymą; teikia lietuvių kil- paprasta ir lengva. Nario įsto-

z V a i v a Vėbrai tė -Gust , 
Durham CT, jau keli metai glo
boja našlaitį Lietuvoje. Prates-
dama metinę globą atsiuntė 
$190. Dėkojame! „Lietuvos 
Našlaičių globos" komitetas, 
2711 W. 71 S t , Chicago, IL 
60629. 

(sk) 
x Jurgio DaugvOos paroda 

„46-96" Lietuvių Dailės muzie
juje, Lemont, IL spalio 19 • 
lapkričio 17 d. Atidarymas 
spalio 19 d. 7:30 v.v. Kviečia
me šią parodą aplankyti. 

(sk) 

x TRAN8PAK praneša: 
,, Lietu vos aviabendrovių 
lėktuvai sausio-gegužės mėne
siais skraidino 7% keleivių ir 
47% krovinių mažiau, negu per
nai tuo pačiu metu. Iš viso šiais 
metais pervežta 83 tūkst. kelei
vių ir 682 tonos krovinių". Pini
gai, siuntiniai ir komei e lnės 
siuntos i Lietuvą. Maisto siun
tiniai. TRANSPAK, 2688 W. 
69 St., Chicago, IL, teL S U -
436-7772. . (sk) 

į D r . K . Jablonskis, West-
chester IL, globoja našlaitį 
Lietuvoje. Pratęsdamas globą 
atsiuntė metinį globos mokestį 
$160 „Lietuvos Našlaičių 
globos" komitetas. 2711 W. 71 
St., Chicago, IL 80829. 

(sk) 

x Amerikos Lietuvių ra
dijas, vad. Anatolijus Siutas — 
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. per 
WCEV 14.50 AM. Tel. 312-
847-4903, adresas: 4459 S. Fran-
cisco, Chicago, IL 60632. 

(sk) 
x V y t a u t o D i d i . šau l ių 

rinktines Čikagoje gegužinė bus' 
šj sekmadienį, spalio 13 d. Visi 
šauliai ir svečiai maloniai kvie
čiami į gegužinę atsilankyti. 

(sk) 

mės jaunimui stipendijas ir ug-

Lemonte, PL centre „Girių 
aido" koncertas įvyks spalio 18 
d., penktadienį, 7 vai. vakare. 
Koncerto pelnas skiriamas 
išlikusiems Lietuvos parti
zanams paremti. Lemonto apy
linkių tautiečiai nuoširdžiai 
kviečiami gausiai dalyvauti. 

Rėmėjai Krikščionių de
mokratų partijai Lietuvoje 
remti savo veiklos nesulaikė. 
Spalio 9 d. rėmėjai susirinko 
posėdžiui, kuriam pirmininkavo 
dr. Petras Kisielius. Šio posėdžio 
tikslas buvo išklausyti Prano 
Povilaičio ir Jono Pabedinsko, 
prieš kelias dienas sugrįžusių iš 
Lietuvos pranešimų. Abu ak
tyviai dalyvauja Krikščionių 
demokratų partijos rėmėjų 
eilėse ir darbavosi Lietuvoje. Jie 
informavo apie paskutinius poli
tinius įvykius Lietuvoje ir apie 
Seimo rinkimų įkarštį. Be to, jie 
pranešė, kaip ir kur buvo Lietu
voje panaudoti suaukoti pinigai 
ir įteikė pakvitavimus. Aukos 
buvo prasmingai panaudotos: 
apmokėti straipsniai laikraš
čiuose ir kitokia rinkiminė 
reklama, nusiųstos specialios 
dovanėlės, literatūra. Esame 
Lietuvos Seimo rinkimų iš
vakarėse ir pinigų dar labai 
reikia. Rėmėjai laukia daugiau 
aukų. Prašome siųsti rėmėjų 
iždininkui Kostui Dočkui 1901 
S. 49th Ct., Cicero, IL 60804. Fi
nansinė parama Lietuvos Seimo 
rinkimams LKD partijai labai 
svarbi. Padarykime viską, kad 
LDDP vėl nebūtų laimėtoja. 

x TRANSPAK praneša: 
„Lietuvos gyventojų indeliai 
bankuose nuo šių metų sausio 
mėn. sumažėjo 20* . Nuo metų 
pradžios bendras šalies bankų 
turtas sumažėjo 6.4% arba 334 
mln. litų". Pinigai, siuntiniai 
ir k o m e r c i n ė s siuntos į 
Lietuvą. Maisto siuntiniai. 
TRANSPAK, 2888 W. 88 S t , 
Chicago, IL, teL 312-436-7772. 

(sk) 

x Amerikos Lietuvių televi
zijos pokylis įvyks šeštadienį, 
spalio 12 d. 6 vai. vakaro 
Jaunimo centro didžiojoje salėje 
Visi maloniai kviečiami atvyk 
ti. 

(sk) 

jamasis mokestis tėra tik 100 
dol. už asmenį. Laiške prime
nama taip pat jog lapkričio 9 d., 
šeštadienį, Pasaulio lietuvių 
centre Lemonte įvyks metinis 
LF pokylis. Kiekvienas per spa
lio mėnesį įstojęs nariu ir įnešęs 
nemažiau 100 dol. į Lietuvių 
fondą, gauna vieną pakvietimą 
į pokylį nemokamai. 

Daugiau informacijos apie 
įstojimą į Lietuvių fondą, jo 
veiklą, palikimų klausimą ir 
artėjantį pokylį galima gauti 
šiuo adresu: Lietuvių »fondas, 
Inc., 14911127th Str., Lemont, 
IL. 60439. Telefonas (630) 
257-1616. Neatidėkime šio rei
kalo rytdienai. Dar šiandien 
sutvirtinkime Lietuvių fondą, 
padidindami savo įnašus, tap
dami jo nariais ar įrašydami 
kitus. Narių skaičius Lietuvių 
fondui yra tiek pat svarbus, 
kaip ir didėjantis kapitalas. 

Baigiant reikėtų paminėti ir 
būrį taikinėsiu, kurie savo dar
bu prisidėjo išsiunčiant keletą 
tūkstančių laiškų LF nariams 
su svarbia informacija. Laiškus 
siunčiant, LF talkino Algis Če
pėnas, Antanas Dijokas, Vaclo
vas Jakovickas, Vacys Laniaus-
kas, Petras Naujokas, Antanas 
Valavičius, Stasys Baras, Vac
lovas Momkus, dr. Antanas Raz
ma ir Alė Razmienė. Ačiū mie
liems LF talkininkams. 

J. Končius 

Mūsų gražusis jaunimas ekskursijoje laivu po ktichigan eserą. Ekskursija buvo ruošta, kad su
rinktų lesų sporto salės įrengimui Pasaulio lietuvių centre, Lemonto. B kairei I eil.: dr. Linas 
Simonaitia. Nida Tįnaetyto, Daiva Majamlasas, Dąasmi BnasBSą 1 s i i *WŠM\ Waamnn\ Amart 
Budrytė, Paulius Sidrys, Daina Silifiniene, Paulius M ĵ«"«fc«- h* Vidas žliobe. 

S iame „Draugo" numeryje 
skiriame daug vietos būsimiems 
Seimo rinkimams Lietuvoje. Ta 
pačia proga norime priminti 
savo skaitytojams, kad bal
savimai asmeniškai vyks spalio 
20 d., sekmadienį, tarp 9 vai. r. 
ir 4 vai. p.p. Lietuvos generali
niame garbės konsulate, 6500 S. 
Pulaski, Chicago, IL. Kartu su 
balsavimu į Seimą bus pateikta 
rezoliucija, kurios balsavimo 
procedūra yra tokia: palikti 
nepabrauktą ar kaip kitaip 
nepažymėtą atsakymą, kuriam 
balsuotojas pritaria, o išbrauk
ti tą, kuriam nepritaria. 

Lietuvių rašytojų sąjungos 
pirmininkas rašyt. Paulius 
J u r k u s šį savaitgalį atvyksta į 
Čikagą ir dalyvaus poeto 
Vytauto Mačernio atminimui 
skirtoje literatūrinėje popietėje 
rytoj, šeštadienį, spalio 12 d., 3 
vai. p.p., Jaunimo centro ka
vinėje (P. Jurkus ir V. Mačernis 
mokėsi toje pačioje Telšių gim
nazijoje). Programoje dar 
dalyvauja Nyolė Martinaitytė ir 
Vytautas Juodka. Čikagai iš 
tikrųjų šį rudenį nusišypsojo 
laimė, nes tai jau kelintas kar
tas, kai lietuvių visuomenei su
teikiama proga pasigrožėti 
deklamuojamu, kalbamu ir 
skaitomu lietuvišku žodžiu. 
Neseniai savo tarpe turėjome 
rašyt. Birutę Pūkelevičiūtę, po 
to aktorių humoristą Vitalį Žu
kauską, o šeštadienį — gir
dėsime poeto Mačernio kūrybą, 
skaitomą tikrai tam tinkančių 
asmenų. Nepraleiskime šios 
i šskirt inės progos, gausiai 
užpildykime JC kavinę dvasinei 
puotai. 

„Moteris ginkluojasi..." Ne, 
tai ne pasiruošimas karui, bet 
simpoziumo pavadinimas. Šis 
simpoziumas bus spalio 25-27 d. 
Pasaulio lietuvių centro Bočių 
menėje „Moters savaitgalio" 
renginyje. O su kuo tos moterys 
ruošiasi kariauti, sužinosime, 
atsilankę į simpoziumą. 

KEISTUOLIAI LEMONTE 

Š.m. spalio 19 d. Čikagoje ir 
20 d. Lemonte pasirodys vienas 
žymiausių Lietuvoje teatrų — 
,,Keistuolių teatras", daž
niausiai vaidinantis vaikams, o 
kartais ir suaugusiems. Teatrą 
1989 m. įkūrė grupė jaunų akto
rių, baigusių Lietuvos Muzikos 
akademiją. 

Teatro aktoriai patys kuria 
scenarijus, savo fantazijomis 
praplėsdami lietuvių tautosaką, 
pritaikydami scenai literatūros 
kūrinius, kiekviename spektak
lyje jie dainuoja savo pačių 
sukurtas dainas. „Mūsų spek
takliai — vaikams nuo 3 iki 33 
metų", — šmaikštauja „keis
tuoliai". Spektaklius vaikams iš 
tikrųjų gali žiūrėti įvairiausio 
amžiaus žmonės. Patys mažiau
si grožisi spalvomis, aktorių 
plastika, muzika. Vyresnieji net 
išsižioję seka siužetą. Betar
piškas bendravimas, šilta at
mosfera, gera nuotaika, lengvai 
įsimenančios melodijos — visa 
tai būdinga tik šiam teatrui. 
Aktoriai stengiasi, kad po kiek
vieno spektaklio, kaip jie patys 
viename jų dainuoja: „kiek-

Tadaa Juškevičius, Brook-
field, IL, „Draugo" knygyne 
apsirūpino nemaža krūva lietu
viškų leidinių. Dėkojame už 
apsilankymą ir dėmesį lietuviš
kai knygai. 

Vilius Trumpjonas, Mažo
sios Lietuvos Lietuvių draugįjos 
pirmininkas, įteikdamas, .Drau
gui" 50 dol. auką pareiškė: 
„'Draugas' savo puikia infor
macija talkina lietuviškų orga
nizacijų ir kultūrinei veiklai, 
todėl vertas visų paramos. MLL 
dr-ja nors kuklia auka nori 
pareikšti, kad vertina 'Draugą' 
ir jo darbuotojus". 

Jauna moteris i i Lietuvos 
ieško darbo šeimoje prižiūrėti 
vaikus ar senyvo amžiaus 
žmones ir kartu gyventi . 
Skambinti Ritai tel. (847) 
991-9132. 

vieną mažą širdį aplankytų ge
rumo ilgesys". 

Čikagoje ir Lemonte „Keis
tuolių teatras" parodys po du 
spektaklius. Vaikai matys 
Donald Biset pasakų motyvais 
surežisuotą muzikinį veikalą 
„Aukštys kojom", kurio herojė 
varna Albertina kartą vidur
dienį buvo kietai įmigusi ir, 
skrisdama aukštyn kojom, sap
navo sapną. Tas sapnas buvo 
toks: ten pelės vaikėsi kates, o 
kates — šunis, ten saulė švietė 
naktį, o mėnulis — dieną ... 
Netikit? Ateikite ir visa tai 
pamatysite spektaklyje — žaidi
me „Aukštyn kojom", kuriame 
aktoriai pavirsta sapno veikė
jais, kartu su žiūrovais verkia 
ir liūdi, džiaugiasi ir juokiasi, 
dūksta, šoka ir dainuoja. 

Suaugusieji matys vaidinimą 
,4ntimių vyrų trupė 'Erelis' ". 
Susikūrusi 1986 m., intymių 
vyrų trupė „Erelis" plačiai ir il
gam išskleidė sparnus virš Lie
tuvos. Svarbu, tvirtina vyrai, 
visą laiką būti atsigręžusiam 
veidu į Lietuvą. Tuomet ir Lie
tuva bus dėkinga ir atvira „Ere
liui". 

„Intymių vyrų trupė" augo ir 
tvirtėjo kartu su Lietuvos nepri
klausomybe. Pirmoji jų pro
grama „Brisiaus galas" švenčia 
10 metų jubiliejų. Šios progra
mos ilgasmžiniškumas patvirti
na „Erelio" nusistatymą nekur
ti vienadienių juokų apie 
politiką. Pasak aršaus trupės 
aktoriaus Dariaus Minioto, 
„Erelio" humoras svetimas 
tiems, kuriems juokingas vyras 
be kelnių. 

Žodynas žodį „intymus" aiš
kina: grynai asmeniškas, ar
timas, draugiškas, nuoširdus. 
Visi penki „Erelio" vyrai iš kar
to pasirašytų po šiais žodžiais. 
Jie negali pralinksminti sta
diono, bet iš jų kvatojasi mažes
nėje (intymesnėje!) salėje susėdę 
žiūrovai. Vyrai tvirtina, kad an
samblio kūryboje naudojami tik 
programiniai kūriniai, patvir
tinti Lietuvos respublikos švie
timo ir mokslo ministerijos. 
Intymių vyrų trupė „Erelis" 
savo kūrybinę biografiją puošia 
programomis: ,3risiaua galas", 
„Kliudžiau", „Sakmė apie Ju
zą", ir specialiais renginiais. 

Spektakliai vaikams įvyks: 
spalio 19 d., 9:30 vai. ryte, 
Maironio lituanistinėje mokyk
loje; tą pačią dieną 1 vai. — 
Čikagos lituanistinėje mokyklo
je. Vaidinimas suaugusiems: 
spalio 19 d. 7 v.v. Jaunimo cent
re. Rengia Amerikos Lietuvių 
televizija. ^ 

Oras Čikagoje 

Maironio Ut mokyklos 
vieratss, kai JI 

IskyriauemokiBukaii 
karybą veika— 

Penktadienis, spalio 11d. 
Maloni rudeniška diena — pa
dangėje daug dažniau pasirodys 
saulutė pro retkartinių debatų 
plyšius. Temperatūra dieną apie 
60 laipsnių F, naktį maždaug 
46, tad nėra ko bijoti šalnų. 


