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Lietuva baigė šiemetini 
dialogą su NATO 

• igfTT'•Bi*^L 

Vilnius-Briuselis, spalio 30 
d. (BNS) — Susitikime su aukš
tais NATO pareigūnais Lietuva 
dar karta pabrėžė suinteresuo
tumą būti tarp pirmųjų nauju 
NATO narių. 

Tokią nuostatą išdėstė užsie
nio reikalų ministerijos sekre
toriaus Albino Januškos vado
vaujama Lietuvos delegacija, 
trečiadienį NATO būstinėje 
Briuselyje susitikusi su NATO 
generalinio sekretoriaus padė
jėjo politikos klausimais am
basadoriaus Gebhard von Molt-
ke vadovaujamais pareigūnais, 

įvyko vadinamasis Lietuvos ir 
NATO „intensyvaus dialogo" 
trečiasis ir paskutinis šiemet 
susitikimas. 

Delegacijos patvirtino abipusį 
suinteresuotumą toliau tęsti 
Lietuvos ir NATO dvišalį dia
logą NATO plėtimosi klausi
mais. Lietuvos delegacija 
pasiūlė, kad tokio pobūdžio susi
tikimai tęstųsi ir kitais metais, 
ypač atsižvelgiant į tai, kad kitų 
metų pavasarį-vasarą yra pla

nuojamas NATO aukščiausiojo 
lygio susitikimas, turėsiantis 
lemtingos įtakos NATO ateičiai. 

Susitikime taip pat pasikeista 
nuomonėmis apie Lietuvos dvi
šalius santykius ir regioninį 
bendradarbiavimą, NATO ir 
Rusijos santykius. 

Lietuvos pareigūnai NATO 
atstovus informavo apie civilių 
ir kariškių santykius bei demo
kratišką ginkluotųjų pajėgų 
kontrolę, supažindino su dabar 
vykdomu krašto apsaugos siste 
mos pertvarkymu. Taip pat bu
vo pristatytas Lietuvos ekspertų 
pranešimas, parengtas remian: 

tis NATO vadovaujamoje taikos 
įvedimo misijoje įgyta patirtimi. 
Pabrėžta, kad Lietuva yra pasi
rengusi bet kokiems formaliems 
ir teisiniams su naryste NATO 
susijusiems reikalavimams. 

Susitikimo metu NATO atsto
vai buvo supažindinti su Lietu
vos gynybos planavimu bei biu
džeto formavimu, specialistų 
ruošiamu suderinamumo su 
NATO planu. 

Bendrovė „Lietuva Statoil" spalio 30 d. prnnriįį, kad 4 dienoms sumažini benzino kainas visose 
degalinėse (iki 1.71 Lt. ui litrą benzino). Tai daroma norint Lietuvos gyventojams sudaryti sąlygas 
tinkamai paminėti Visų Šventųjų dieną. „Lietuvos kuras", didžiausia kuro bendrovė Lietuvoje, 
apie kainų pakeitimą nepraneša. 

Nuotr~ „Lietuva Statoil" degalinėse, įrengtose pagal pasaulinius standartui, galima nusipirkti 
maisto prekių, reikalingiausių buitinių reikmenų. 

Jaunalietuviai: geriau ne tušti 
pažadai, o duonos kepalas 

NATO generalinis sekretorius 
neįsivels į ginčus dėl Baltijos 

šalių narystės 
Stokholmas, spalio 30 d. 

(Reuter-BNS) - NATO generali
nis sekretorius Javier Solana 
trečiadienį pareiškė nesikišiąs 
į ginčus dėl galimo Baltijos šalių 
priėmimo į Vakarų sąjungą. 

Nors JAV Gynybos sekreto
rius William Perry rugsėjį 
lankydamasis Norvegijoje sakė 
nemanąs, kad Estija, Latvija ir 
Lietuva yra pasiruošusios 
narystei NATO, J. Solana tvir
tai laikosi NATO taisyklių. Jis 
sakė, kad joks sprendimas dar 
nepriimtas, ir nei vienos šalies 
noras prisijungti neatmestas. 

„Sprendimą dėl naujų narių 
priėmimo priims 16 NATO pri
klausančių šalių ir niekas ki
tas", sakė Javier Solana, pirmą 
kartą lankydamasis neutralio
je Švedijoje. „NATO nepriėmė 
jokių sprendimų, kurios šalys 
bus pakviestos prisijungti, ir 
sprendimas dėl NATO išplėtimo 
bus priimtas 1997 m. viduryje", 
sakė J. Solana. 

„Aš nemanau, kad kas nors 
turėtų jaustis nepatenkintas. 
Mes turime sukurti visiems 
naudingą mechanizmą, o turint 
omenyje mūsų projektą, tai turi 
būti pasiekta. PfP turėtų būti 
atsakymas daugeliui šalių", 
kalbėjo J. Solana. 

J. Solana paneigė susirūpi
nimą dėl dabartinio Baltijos 
salių saugumo. „Šiuo metu mes 

nematome jokio pavojaus kokiai 
nors valstybei", spaudos kon
ferencijoje kalbėjo JT gene
ralinis sekretorius. 

Kaunas, spalio 31 d. (BNS) -
Ketvirtadienį prie „Taubūčių" 
maisto prekių parduotuvės jau
nalietuviui Modestui Patašiui 
nemokamai dalijant duoną žmo
nėms, už kelių žingsnių konser
vatoriaus Alfonso Vaišnoro rin
kiminius lankstinukus dalijo 
jaunieji konservatorių agita
toriai. 

Akcijos metu visiems atėju-

TVF paskelbs darbo 
rezultatus naujai Lietuvos 

vyriausybei 

šiems buvo išdalinta ką tik 
„Taubūčių" kepykloje iškeptų 
500 šventinės duonos „Pynia" 
kepalų, o prireikus daugiau, 
buvo žadama dar iškepti. 

Kaip BNS korespondentui sa
kė M. Patašius, geriau ne tušti 
pažadai ar milijonai litų, išleisti 
reklamai, o kasdieninės duonos 
kepalas. 

Pirmajame rinkimų rate na
cionalinės partijos „Jaunoji 
Lietuva" narys, žurnalistas 
Modestas Patašius surinko 8.45 

proc. Šilainių apygardos rinkėjų 
balsų. Už konservatorių Alfonsą 
Vaišnorą balsavo 34.69 proc. 
šios apygardos rinkėjų. 

Po baltos duonos kepalą gavo 
Prano Mašioto mokyklos moki
niai, studentai, bedarbiai, 
seneliai, žmonės su negalia. Po 
kepalą „Pynios" į akcijos pa
baiga ketino pasiimti ir jaunieji 
konservatoriai. Nors viena 
pensininkė ir skundėsi, kad 
.jaunalietuviai neturi gėdos, 
nes duona ketina papirkti rin
kėjus", tačiau kur buvus kur 
nebuvus vis dėlto paėmė kepa
lą šviežios „Pynios". 

Vilnius, spalio 31 d. (BNS) -
Trečiadienį Vilniuje baigusi 
darbą tarptautinio valiutos fon
do (TVF) misija kol kas nedarys 
jokių galutinių išvadų, kol 
nebus suformuota nauja Lietu
vos vyriausybė. 

Kaip BNS sakė TVF atstovas 
Lietuvoje Domenico Fanizza, 
minėta misija atliko tik dalį 
darbo. Pagrindinis jos tikslas 
buvo susipažinti, kaip Lietuva 
vykdo prieš 2 metus pasirašytą 
susitarimą, su kitų metų biu
džeto projektu, padėtimi ban
kuose, energetikoje, finansų ir 
socialinėje sferoje. 

Trečioji šiais metais TVF 
misija, vadovaujama antrojo 
Europos departamento Baltijos 
skyriaus Lietuvos vadovo Juli-
jan Bereng, dirbo Lietuvoje 
spalio 22-30 d. Jos atstovai 
susitiko su Lietuvos premjeru 
Mindaugu Stankevičiumi, Lie
tuvos banko valdytoju Reinol
dijumi Šarkinu bei finansų 
ministru Algimantu Križinaus 

ku, taip pat su pagrindinių poli
tinių partijų vadovais. 

Susitikime su rinkimuose lai
mėjusių konservatorių valdybos 
pirmininku Gediminu Vagno
riumi buvo aptartas konser
vatorių planuojamas valiutų 
valdybos padalinio panaiki
nimas. TVF laikosi nuomonės, 
kad greitas lito atsiejimas nuo 
dolerio gali turėti nepageidau
jamų pasekmių Lietuvos finan
sų sistemai, tačiau yra pasiren
gęs ir toliau diskutuoti šiuo 
klausimu. 

Pasak D. Fanizza, kokias nors 
išvadas apie būsimą Lietuvos ir 
TVF bendradarbiavimą ir pa
skolų skyrimą Lietuvai bus ga
lima daryti tik po to, kai bus 
suformuota ir pradės dirbti nau
ja šalies vyriausybė, ir kai ji 
pasikvies kitą eilinę TVF misi
ja 

Konservatoriai ragina 
vyriausybę dirbti 

Vilnius, spalio 31 d. (BNS) -
Lietuvos konservatoriai susirū
pinę, kad dėl nesėkmingo vy
riausybės vertybinių popierių 
( W P ) išpardavimo, dėl ko dalį 
valstybės vidaus skolos gali 
tekti padengti iš biudžeto lėšų. 

Atvirame laiške prezidentui 
Algirdui Brazauskui konserva
torių partijos pirmininkas 
Vytautas Landsbergis teigia, 
jog Finansų ministerija „dėl 
savo aplaidumo arba partijos 
nesėkmių rinkimuose, nebepar-
duoda paklausių vyriausybės 
obligacijų". „Tuo vyriausybė 
sukelia pavojų, jog jos pačios 
ankstesnių obligacijų apmokė
jimui metų pabaigoje teks nau
doti didžiules ir taip 'skylėto' 
biudžeto lėšas. Dėl to dar labiau 
sutriktų biudžetinių įstaigų 
finansavimas", sakoma doku

mente. 
Liepos 1 d. valstybės skola už 

vyriausybės vertybinius popie
rius sudarė 981.340 mln. litų ar
ba beveik trečdalį biudžeto pa
jamų. 

Šį pirmadienį pusės metų 
W P išpardavimas Lietuvos 
banke pirmą kartą neįvyko, nes 
pirkėjų pasiūlytos palūkanos 
buvo didesnės už Finansų mi
nisterijos nustatytą didžiausią 
palūkanų normą. 

Laiške A. Brazauskas ragina-
mas paveikti vyriausybės 
narius, ypač finansų ministrą, 
dirbti planingai ir atsakingai, 
nepriklausomai nuo Seimo rin
kimų rezultatų. 

Žemdirbiai skolą pradės 
grąžinti po metų 

Baltijos šalys nori susigrąžinti 
į Rusiją išvežtus kino 

archyvus 
Maskva, spalio 30 d. (BNS) -

Europos Tarybos šalių kultūros 
ministrų susitikime „Europos 
kinas: bendra ateitis" Buda
pešte Baltijos šalys paskelbė pa
reiškimą, reikalaujantį sugra
žinti joms kino archyvus, išvež
tus į dabartinės Rusijos terito
riją „per 50 sovietinės okupa
cijos metų". Tai trečiadienį 
pranešė Maskvos „Nezavisima-
jagazeta". 

Komentuodamas šį pareiški
mą, Rusijos delegacijos vadovas, 
Rusijos kino komiteto pirminin
ko pavaduotojas Sergej Lazaruk 
•akė, jog Europos Taryba nenori 
spręsti šių klausimų, laikydama 
juos Rusįjos ir kiekvienos Balti

jos valstybių dvišalių santykių 
reikalu. S. Lazaruk nuomone, 
būtent todėl šis pareiškimas ir 
nebuvo įtrauktas į Budapešto 
susitikimo baigiamuosius doku
mentus. 

Europos Tarybos generalinis 
sekretorius Daniel Tarschys 
nekomentavo pareiškimo, pa
sakydamas, kad tai yra „tik 
bendras trijų Baltijos valstybių, 
net ne visų Baltijos regiono ša
lių, pareiškimas". 

„Nezavisimąja gazeta" pažy
mi, jog šio pareiškimo aplamai 
galėjo ir nebūti, jeigu vienas iš 
Budapešto konferencijos pirmi
ninkų nebūtų buvęs Latvijos 
atstovas. 

Vilnius, spalio 29 d. (AGEP) 
— Vyriausybė vieneriems me
tams atidėjo žemės ūkio pro
dukcijos supirkimo įmonėms 
suteiktų 55 mln. 400,000 litų 
paskolų grąžinimą. Paskolos 
pradėtos teikti 1992 m. už 10 
proc. metinių palūkanų, jas 
grąžinti buvo numatyta pradėti 
šių metų pabaigoje. 

Vyriausybei nutarus, pasko
las reikės pradėti grąžinti ne 
vėliau kaip iki kitų metų 
gruodžio, o visiškai atsiskaityti 
iki 1998 m. pabaigos. 

Žemės ūkio ministras Vytau
tas Einoris aiškinamajame raš
te prašymą atidėti paskolų grą
žinimą motyvavo „labai sunkia 
žemės ūkio ekonomine padėti
mi". Pasak ministro, daugelis 
ūkininkų ir žemės ūkio bendro
vių neturi lėšų degalams ir sėk
loms nusipirkti, todėl paimtų 

paskolų negali grąžinti Lietuvos 
žemės ūkio banko nustatytu lai
ku. 

Žemės ūkio ministerijos duo
menimis, grūdų perdirbimo 
įmonės liko skolingos 497,000 
litų, cukraus pramonės įmonės 
— 1 mln. litų, kitos žemės ūkio 
žaliavos perdirbančios įmonės — 
22 mln litų, žemės ūkio bendro
vės, paukštynai ir kitos žemės 
ūkio organizacijos —10.85 mln. 
litų, sėklų įmones — 300,000 li
tų. 

— Nuo gruodžio 1 d. 5 litais 
bus padidinta mėnesinė alga 
(buvo 85 Lt.' Didinamas 
minimalus pragyvenimo lygis — 
iki 100 Lt., valstybės remiamos 
pajamos — iki 110 Lt,, valsty
binė socialinio draudimo pensi
ja — iki 110 Lt Bus padidintas 
žalos atlyginimas, bedarbio pa
šalpa, kt. pašalpos (10 proc). 

— Nauja LenJdjos ambasadorė 
Lietuvoje Eufemia Teichmann 
įsitikinusi, kad Lietuvai ir 
Lenkijai dabar atėjo laikas 
konkrečia veikla įgyvendinti 
nusistovėjusius puikius politi
nius santykius. 

Tai ji pažymėjo antradienį 
įteikdama Lietuvos prezidentui 
Algirdui Brazauskui savo ski
riamuosius raštus. 

— Prezidentas Algirdas 
Brazauskas ketvirtadienį pa
tenkino malonės prašymus 32 
nuteistiesiems, prašiusiems pa
lengvinti bausmę. Kol Lietuva 
dar neapsisprendė dėl mirties 
buamės vykdymo, malonės ko
misija tokių prašymų nenagri
nėja. 

— Lazdijų rajono Cijūniškės 
kaime trečiadienį buvo sulai
kyta bėglių iš Afganistano gru
pė (51 asmuo), kurią buvo ruo
šiamasi pervesti per sieną į Len
kiją. Policija sulaikė ir 2 vie
tinius nelegalių emigrantų ved
lius. Per 10 mėn. Lietuvoje su
laikyta apie 960 nelegalių emi
grantų iš Afrikos ir Azijos šalių. 

Pasaulio naujienos 
(Remiantis DPA, Reuter, BNS INTERFAX, ITAR-TASS, 
BelaPAN žinių agentūrų pranešimais) 

Maskva. JAV Federalinio 
tyrimų biuro (FBI) agentai ant
radienį New Yorko aerodrome 
sulaikė buvusį Rusijos užsienio 
žvalgybos darbuotoją Vladimir 
Galkin, nes jo paso duomenų 
nebuvo galima rasti kompiute
ryje, ir FBI darbuotojai „nesu
prato, kaip jis galėjo gauti 
įvažiavimo vizą". Rusijos už
sienio žvalgybos valdyba išreiš
kė pasipiktinimą FBI veiks
mais, sakydama, kad bus imtasi 
„atsakomųjų priemonių, juo 
labiau, kad buvę JAV Centrinės 
žvalgybos valdybos darbuotojai 
savo naujos tarnybos reikalais 
tikriausiai taip pat lankosi 
Rusijoje". 

Seu las . Šiaurės Korėjos 
komunistinis režimas yra be
viltiškas ir pasmerktas žūti, 
ketvirtadienį pareiškė Pietų 
Korėjos prezidentas Kim Young 
-Sam. Jis pasiūlė padidinti gy
nybos biudžetą dėl galimų Šiau
rės Korėjos karinių provokacijų, 
kuriomis bus bandoma ati
traukti dėmesį nuo šalies vidaus 
problemų. „Galiu jus užtikrinti, 
kad Šiaurė žlugs. Tai tik laiko 
klausimas", sakė Kim Young 
-Sam 

Europos vadovai ir ko
mentatoriai atiduoda pagarbą 
Vokietijos kancleriui Helmut 
Kohl, kuris spalio 30 d. „su
mušė" valdymo trukmės rekor
dą pokario Vokietijoje, iki tol 
priklausiusį kancleriui Konrad 
Adenauer (valdė 1949-63). Įvai 
rių pakraipų Europos laikraš
čiai ir politikai komentuoja 
Kohl fenomeną. Vokietijoje ši 
diena buvo pažymėta tyliai, be 
jokių iškilmių. 

Zurich. Neutrali Šveicarija 
trečiadienį paskelbė, kad prisi
jungs prie Patnerystės taikai 
programos. Kartu vyriausybė 
užtikrino konservatyviąją švei
carų daugumą, kad šis žingsnis 
nepažeidžia tradicinio šalies 
neutralumo ir nereiškia ketini
mų jungtis prie Vakarų karinės 
sąjungos. Konservatyvios Švei
carijos partijos mano, kad prisi
jungimas prie programos reiš
kia pirmą žingsnį link narystės 

NATO ir kritikuoja vyriausybę, 
kad ji žengė šį žingsnį nesu
rengusi referendumo. 

Sao Paulo. Visi 95 keleiviai 
ir įgulos nariai žuvo, kai ket
virtadienį, tik pakilęs nuo skri
dimo tako brazilų lėktuvas, nu
krito į gausiai apgyvendintą ra
joną netoli aerodromo, sugriau
damas 5 namus. Paskutiniais 
duomenimis, keli žmonės žuvo 
namuose, į kuriuos įsirėžė de
gantis lėktuvas. 

Vašingtonas. Aukštas Jung
tinių Valstijų atstovas išvyko į 
Kiniją deryboms dėl Kinijos 
ginklų tiekimo Iranui ir Pakis-
tanui. Šiais pokalbiais ruo
šiamasi pirmajam per pastaruo
sius 2 metus JAV valstybės 
sekretoriaus Warren Christo-
pher vizitui į Kiniją. 

Maskva. Rusijos vidaus rei
kalų ministras Anatolįj Kuli-
kov dvi dienas Maskvoje tarėsi 
su Čečėnijos VRM vadovu Kaz-
bek Machasev. Pasak Kulikov, 
čečėnas suprato Rusijos nuomo
nę, kad Čečėnijos vidaus reikalų 
struktūros privalo veikti pagal 
Rusijos įstatymus, „neprieš
taraujančius Ičkerijos intere
sams". 

Jeruzalė. Čečėnų kovotojų 
vado Džochar Dudajev našlė 
Alla Dudajevą slepiasi Vidurio 
Rytuose, pranešė Izraelio dien
raštis „Haaretz". A. Dudajevą, 
poetė ir dailininkė, po vedybų 
priėmusi islamo tikėjimą, inter
viu sakė, kad naujoje Čečėnijos 
vyriausybėje jai yra pasiūlytos 
aukštos pareigos, tačiau ji liks 
užsienyje, rinks lėšas Čečėnijos 
vaikams, „kurių laukia sunki 
žiema", dirbs labdaringą darbą. 

E g i p t a s . Rusija perspėjo 
Izraelį, kad jis rizikuoja atnau
jinti konfliktą, jeigu mėgins per
žiūrėti su Arabų šalimis pasira
šytas taikos sutartis. Rusįjos už
sienio reikalų ministras Jevge-
nij Primakov pasakė žurnalis
tams Raudonosios jūros kurorte, 
kad Rusija nori, jog abi pusės 
laikytųsi pasirašytųjų susita
rimų. 

Rusija gali nutraukti 
diplomatinius santykius su 

Latvija 
Ryga, spalio 31 d. (BNS) -

Rusija gali nutraukti diplomati
nius santykius su Latvija. Rem
damasis aukštu Rusijos URM 
pareigūnu, interviu laikraščiui 
„SM" tai pareiškė Valstybės 
Dūmos deputatas Michail Va-
kulenka. 

M. Vakulenka ir jo vadovau
jama deputatų grupė ryšiams su 
Baltijos parlamentarais atsi
sakė važiuoti į Latviją dėl 
„išpūsto skandalo", susijusio su 
Rusijos laivų įplaukimu į Lat
vijos ekonominę zoną. „Mes 
nevažiuojame ten, kur mus 
laiko okupantais. Latvijos 
Seimo priimto nutarimo dėl 
okupavimo nepavadinsi kitaip, 
kaip priešišku, nukreiptu prieš 
Rusiją ir jos tautą. Aš visada 
gerbiau mūsų kaimynus Balti
jos šalyse. Šis nutarimas — tai 
spjūvis Rusijai", sakė M. Va
kulenka. 

„Aš nesu ekonominių sankci
jų Latvijai šalininkas, manau, 
kad geriausias įtikinimo būdas 
— dialogas. Tačiau dauguma 
parlamentarų nusiteikę labai 
ryžtingai, ir jeigu Latvijos 
valdžios politika nepasikeis, 

vyriausybė bus priversta per
žiūrėti ekonominius santykius 
su Latvija", sakė M. Vakulen
ka. „Rusija gali apsieiti be Lat
vijos, bet ar galės Latvija apsi
eiti be Rusįjos?", klausia Rusįjos 
Dūmos deputatas. 

Michail Vakulenka ragina 
Latviją atsisakyti teritorinių 
pretenzijų Rusijai ir būti neu
tralia šalimi. Jis mano, kad įsto
jimas į NATO būtų „ta pati oku
pacija", tik dabar Latviją oku
puotų amerikiečiai arba anglai. 

Latvijos elgesys gali atsibos
ti Rusijai. Tuomet gali nutrūkti 
diplomatiniai santykiai, įspėja 
M. Vakulenka, remdamasis vie
nu aukščiausių Rusijos Užsienio 
reikalų ministerijos pareigūnų. 

KALENDORIUS 

Lapkričio 1 d : Visi Šventieji. 
Licinijus, Kirenija, Gydautas, 
Vaiva. 1918 m. įkurta Lietuvos 
skautų organizacija. 

Lapkričio 2 ±: Vėlinės. Mau
ra, Tobijas, Vinifreda, Nora. 
1862 m. gimė poetas, lietuvių 
tautos dainius Jonas Mačiulis-
Maironis. 

• 
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ŠALFASS-GOS METINIS 
SUVAŽIAVIMAS 

SAJLFASS-gos Metinio Visuotinio Suvažiavimo, 
vyksiančio 1996 m. lapkričio 23 d-, šeštadieni, 
Toronto Lietuvių namuose, 1573 Bloor Street 

West, Toronto, Ontario, Kanadoje 
DARBOTVARKĖ 

1. Suvažiavimo atidarymas. 
2. Prezidiumo ir mandatų ko

misijos sudarymas. Darbotvar
kės priėmimas. 

3. Sveikinimai žodžiu ir raštu. 
4. Praėjusio suvažiavimo pro

tokolo skaitymas ir priėmimas. 
5. 1997 m. ŠALFASS-gos 

varžybinės programos ir kalen
dorius. 

6. Pranešimai ir diskusijos dėl 
VI PLS žaidynių, II Tautinės 
Olimpiados 1998 m. Lietuvoje ir 
Pasaulio Lietuvių Slidinėjimo 
pirmenybių 1997 m. vasarą 
Australijoje. 

7. ŠALFASS-gos sporto apy
gardų administracinio per
tvarkymo pasiūlymai, disku
sijos, nutarimai. 

8. ŠALFASS-gos Statuto pa
keitimų pasiūlymai. 

(Pietų pertrauka 2:30 • 3:30 
vai. p.p.) 

9. Einamieji reikalai: 
a) Sportines spaudos reikalai. 

.Lietuvos Sporto Istorįja".' 
b) ŠALFASS-gos santykia

vimas su Lietuvos Sporto 
institucijomis. 

c) Šarūno Marčiulionio krep-
šinio mokyklos komandos 
viešnagė Kanadoje. 

d) Pranešimas ryšium su Lie
tuvos dalyvavimu Olimpiniuose 
žaidimuose Atlantoje. 

e) Kiti einamieji reikalai. 
10. Pranešimai žodžiu ir raštu; 
a) Centro valdybos pirmi

ninko, gen. sekretoriaus, 

iždininko, kitų (jei yra). 
b) Lietuviu Sporto fondo apy

skaita. Diskusijos. 
c) Lietuvių Bendruomenės 

atstovų. 
d) Sporto apygardų: Kanados, 

Rytų, Vid. Vakarų. 
e) Sporto šakų ir kitokių komi

tetų (pageidautina raštu): krep
šinio, tinklinio, lengvosios atle
tikos, plaukimo, lauko teniso, 
stalo teniso, ledo ritulio, šau
dymo, slidinėjimo, kėgliavimo, 
golfo, šachmatų, raketbolo, fut
bolo (soccer), softbolo/beisbolo, 
kitų (jei yra). 

f) 1996 m. žaidynių/pirmeny
bių vykdytojų: slidinėjimo, kėg
liavimo, senjorų krepšinio, 
šachmatų, 46-jų žaidynių Čika
goje, jaunučių krepšinio, soft-
bolo, golfo, lengv. atletikos, 
šaudymo, plaukimo. 

g) SALF ASSgos Revizuos ko
misuos. 

11. Diskusijos dėl visų 
pranešimų. 

12. Klausimai ir sumanymai. 
13. Suvažiavimo uždarymas. 
P.S. Norintieji darbotvarke 

papildyti, prašomi savo pagei
davimus pranešti ŠALFASSgos 
Centro valdybos pirmininkui 
Audriui Šileikai, 150 Colbeck 
St., Toronto, Ont. M6S 1V7, 
Canada. Tel. 416-767-6620. Fak
sas: 416-760-9843. 

ŠALFASS-fos Centro 
Valdyba 

VI PASAULIO LIETUVIŲ 
ŽIEMOS SPORTO 

ŽAIDYNĖS AUSTRALIJOJE 
Šių žaidynių rengėjai yra 

Sidnėjaus lietuvių sporto klubas 
„Kovas", padedant sostinės 
Canberra sporto klubui „Vil
kas" ir jų žiemos sporto vadovui 
M. Mauragiui. 

Sidnėjaus „Kovo" organi
zacinis šventės rengimo komite
tas: pirmininkas V. Binkis (Sid
nėjaus Lietuvių klubo preziden
tas), sekretorė, žinoma mūsų 
sportininkė dr. N. VVallis-Grin-
cevičiūtė ir nariai: D. Krauce-
vičius (Jumbo), B. Aleknaitė, dr. 
V. Bagdonas, J. Liutikas ir A. 
Laukaitis š.m. spalio 17 d. posė
dyje aptarė klausimus, susi
jusius su šia švente. Nutarta: 

1. Varžybos vyks Guthoga 
kalnu kurortą 1997 m. rugpjū
čio 14-15 d. (Ketvirtadieni ir 
penktadienį). Visiems daly
viams bus užsakytas šios vieto
vės Alpių viešbutis jau rugpjū
čio 10 d. (sekmadienio vakare). 
Nuo pirmadienio visi dalyviai 
galės Čia slidinėti ir priprasti 
prie vietinių sąlygų. 

2. Užsienio dalyviai atskrenda 
i Sidnėjų ir čia kelias dienas bus 
apnakvinai ir globojami vietos 
lietuvių. Po šventės visi svečiai 
bus atvežti į Sidnėjų iš kur, 
pagal turimas datas, išskris į 
nsmus. 

3. Šventės atidarymas, užda
rymas bei dovanų įteikimas ir 

atsisveikinimo pokylis vyks 
Guthoga Alpine viešbutyje. 

Komitetas jau pradėjo telkti 
lėšas. Numatoma surengti 
loterija, pagaminti specialius 
marškinėlius, ženkliukus, pra
šyti paramos iš ALTAS, paski
rų sporto klubų, kitų lietuviškų 
organizacijų bei visuomenės 
tapti šventės rėmėjais-sponso-
riais. Nuo sutelktų lėšų sumos 
priklausys ir finansinė parama, 
ypač sportininkams iš Lietuvos, 
nes kalnuose visos išlaidos yra 
didelės. 

4. Organizacinis komitetas vi
siems klubams ir žiemos sporto 
organizacijoms Australijoje ir 
kitur pasaulyje pasiųs raštus, 
kviesdamas visus norinčius 
šioje šventėje dalyvauti regist
ruotis, nurodant ir kiek laiko 
bus Australijoje ir kokie būtų jų 
pageidavimai. Sekretorės dr. N. 
Wallis adresas: 43 Yanko Rd , 
West Pimble, 2073, Australia. 

5. Organizacinis komitetas 
prašys Lietuvos Kūno kultūros 
ir sporto departamentą, o taip 
pat ir Lietuvos tautini olimpinį 
komitetą padėti Lietuvos spor
tininkams, vykstantiems į šią 
žiemos sporto švente, nes ji su
jungta ir su PLS žaidynėmis, 
1998 m. vyksiančiomis Lietu
voje. 

Ant. Laukaitis 

DRAUGAS 
(U8PS-161000) 
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oaruuv Marčiulionio mokyklos mokiniu — 14-mecių. komanda sėkmingai laidžiusi 
su lietuvių ir kanadiečiu bendraamžiu komandomis viešnages Toronte metu. Ii k. — Vaidas 
Andriuliai, Paulius Maciulevičius, mokykke direktore Zita Marčiulionyte, Tomas Aleksiūnas, 
Matas Niparavičius, Marius Kliokys — kapitonas, Algirdas Milonas — treneris, Bartas Samai-
tia, Saulius Kuzminskas, m-los administratorė Aldona Nausėdienė, Andrius Montrimas, Sigitas 
Paaakinskas, Simas Jasaitis (jo vieton atvyko Kęstas Pairutis, kurio iioje nuotraukoje nėra). 

„MARČnJUONUJKŲ" 
VIEŠNAGĖ TORONTE 

Šiaurės Amerikos Lietuvių Fi
zinio Auklėjimo ir sporto sąjun
gos (ŠALFASS) centro valdybos 
pakviesti, Toronte viešėjo Ša
rūno Marčiulionio krepšinio 
mokyklos, keturiolikos metų 
amžiaus krepšininkai. Su žai
dėjais atvyko mokyklos direkto
rė Zita Marčiulionytė, vadova
vusi šiai išvykai. Kartu atvyko 
mokyklos administratorė Aldo
na Nausėdienė, treneris Algir
das Milonas ir keli palydovai, iš 
viso 17 asmenų. Viešnagė tęsė
si 11 dienų. Šeimininkų suorga
nizuotos rungtynės su vietinių 
lietuviukų, taip pat kanadiečių 
komandomis, sudarė sąlygas 
jauniesiems svečiams išbandy- -
ti jėgas ir parodyti ką jie išmokę 
pagarsėjusioje Šarūno Mar
čiulionio mokykloje. 

Svečių priėmimu rūpinosi ŠAL
FASS-gos pirmininkas Audrius 
Šileika. Jis buvo sudaręs tam 
tikslui komitetą. Išskirtinai, 
tačiau, talkino jam Lina Kulia-
vienė, tvarkydama nakvynių, 
laisvalaikio programos sudary
mo, dovanų ir kt. reikalus. Var-
žybinėje dalyje, rungtynių pla
navimu, salėmis, teisėjais ir kt. 
puikiai darbavosi Stepas Igna
tavičius ir Vytas Staskevičius. 
Viskas atlikta sklandžiai ir 
draugiška nuotaika lydėjo sve
čius bei šeimininkus. 

Svečių atvykimas iš anksto 
buvo suderintas su Kanados 
Lietuvių 34-jų Dienų švente, 
kuri vyko Toronte nuo spalio 11 
iki 13 dienos. ..Marciulioniukų" 
rungtyniavimas buvo įjungtas į 
šventės renginio programą. Be 
to, jie dalyvavo pamaldose, 
šventės renginio didžiajame po
kylyje, jaunimo šokiuose ir t.t. 
Išeivijos lietuvių vyskupas Pau
lius Baltakis, OFM, pamokslo 
metu palinkėjo berniukams iš
augti naujais „Marčiulioniais" 
ir „Saboniais" ir garbingai tęsti 
garsinimą Tėvynės Lietuvos. 

Antrąją Lietuvių dienų rengi
nio diena, spalio 12-ją, ir buvo 
pradėtos varžybos. Jų programo
je, greta pagrindinių rungtynių 
tarp Š. Marčiulionio mokyklos 
auklėtinių ir Kanados lietuviu
kų rinktinės, buvo žaidžiamos 
mergaičių krepšinio rungtynes 
(14-15 m.) tarp Hamiltono „Ko
vo" ir Toronto, Aušros". Hamil-
toniečių būta pranašesnėmis ir 
rungtynės laimėtos 74:39 
(33:17). Vyrų A klasėje varžėsi 
Hamiltono „Kovas" su Toronto 
„Aušra", kur apylygėje kovoje 
laimėtoju tapo „Kovas" 142:134 
(5741). Šiose rungtynėse ste
bėtinai išskirtinas buvo „Kovo" 
gynėjas vVesekmski (mama Jon-
kutė) surinkęs 73 taškus. Ant
ras pasižymėjo Markus Jankus, 
V*lnes 32. .Aušros" „didieji" 
buvo Linas Balaišis su 26, St. 
Arlauskas — 26 ir Rottmsn su 
23 taškais. Vyrų B klasėje 
rungtyniavo Toronto „Aušra" 
su Toronto „Vyčiu". Rungtynes 
laimėjo „Aušra" 73:63 (28:27). 

Lsbisusisi intriguojantis 
dienos momentas, kurio gausiai 

susirinkę žiūrovai laukė, tai ir 
buvo svečių iš Lietuvos pirmo
sios rungtynės. Jos buvo žai
džiamos prieš Kanados lietuviu
kų rinktine. Kalbant apie 
svečius, prieš rungtynių pradžią 
skelbiantį švilpuką, žiūrovams 
dar būta akimirksnio dėmesį 
koncentruoti į juos. Tvarkinga 
greta, simpatinga jaunuoliška 
šypsena domino visus. Rungty
niaujant, jautėsi tvarka, mokė
jimas sviedinį skirstyti salės 
plotmėje, taip pat matėsi gudra
vimas į vairiese keblesnėse situ
acijose, kada, priešininko den
gimas darydavosi per sunkus. 
Keliems mažesnio ūgio žaidė
jams atsirasdavo drąsos per 
dengiančių rankų „girią", 
iššokus ir orę apsisukus dažnai 
padaryti taškus. Visi šie gerieji 
ypatumai yra išugdyti Šarūno 
Marčiulionio mokykloje. 

Seimininkų komanda buvo 
sudaryta iš? .Toronto ir Ha
miltono sporto klubų. Pirmasis 
kėlinys baigėsi svečių naudai 
39:31. Antrame kėlinyje, ketvir
tajame ketvintyje svečiams ypač 
nesisekė. Lyg užkerėta, svie
dinys nebelindo į krepšį. Šeimi
ninkai išnaudojo padėtį ir 
rungtynes užbaigė 65:55. Išskir
tinai gerai žaidė Toronto jaunių 
rinktinėje Markus Jankus iš 
Hamiltono. Jis pelnė 22 taškus. 
Iš svečių išsiskyrė Bartas Sa-
maitis surinkęs 21 tašką. 

Sekančios , rungtynės vyko 
spalio 13 dieną Prisikėlimo 
parapijos salėje. Svečiai susitiko 
su „Aušros" jaunučiais ir 
rungtynes pelnytai laimėjo 
93:31 (43:20). Išsiskyrė iš jų ko
mandos taškų „medžiotojai": 
Paulius Maciulevičius, pataikęs 
net 9 tritaškius, iš viso surink
damas 27 taškus, o Vaidas And-
riūnas, pataikas 5 tritaškius, iš 
viso pasiekė 19 taškų. „Aušros" 
iškilesnis metikas buvo Br. Kaz-
ragis — 11 taškų (su vienu tri
taškiu). 

Panašiai vyko rungtynės 
spalio 16 dieną tarp Toronto 
„Vyčio" ir svečių, kurie vėl 
nuskynė pergalę 93:32(39:14). 
Spalio 17 d „marčiulioniukai" 
pelnė trečią pergalę iš eilės. Šį 
kartą buvo nugalėti kana
diečiai, Albion Higb School 
krepšininkai 90:54(45:31). 

Spalio 18 d. Hamiltone, Mar
čiulionio mokyklos auklėtiniai 
susitiko su vietine „Kovo" 
jaunių komanda. Rungtynių 
metu išvystyta sparta ir at
kaklus taškų siekimas nors ir 
sunkiausiose padėtyse sekė visą 
rungtynių laiką. .Marčiulioniu
kai" pirmavo iki paskutinės mi
nutės. Trečią ketvirtį užbaigė 
47:35 savo naudai, o likus ket
virtame ketvirtyje 39.1 sekun
dėms iki rungtynių pabaigos, 
rezultatas 62:59 dar buvo svečių 
naudai. Pora taktiškų klaidų..., 
ir Jankaus bei Repšio deriniai 
ir veržlumas išplėšė pergalę 
64:62(23:33) Hamiltono „Kovo" 
naudai. Markus Jankus pasiekė 
net 36, o Jonas Repšys 11 taškų. 

DAR VIENA 
„UTUANICOS" 

NESĖKMĖ 
Spalio 27 d. Lemonte vyku

siose rungtynėse prieš pirmosios 
divizijos stipriausiąją — „Croa-
tans" vienuolikę „Lituanicos" 
futbolininkai patyrė trečiąjį 
pralaimėjimą iš šešių rudens 
rato pirmenybių susitikimų. 
Pralaimėjimas, galima sakyti, 
buvo „planuotas", tačiau 5-1 
pasekmė gal kam atrodytų per 
aukšta, tačiau, žinant, kad 
mūsiškiai sukrapštė tik 9 
žaidėjus, o kuomet buvo likę tik 
šeši, teisėjas nutraukė rung
tynes. Du gana stiprūs „Litua
nicos" futbolininkai: Aidas 
Grigaliūnas ir Danas Smulkys 
gavo raudonas korteles, o Dai
nius Lukošius, pirmojo kėlinio 
pabaigoje stipriai varžovų „pa
kaustytas", nors po pertraukos 
kuriam laikui ir išėjo į aikštę 
tik statisto pareigoms, vyr. 
trenerio Jono. Žukausko buvo 
paprašytas apleisti aikštę. 
Pagal pirmenybių taisykles, 
komandoje turi būti bent 7 žai
dėjai; priešingu atveju — jos 
nepradedamos, o jas pradėjus, 
bet, sumažėjus žaidėjų skaičiui, 
nutraukiamos. 

Pirmame kėlinyje, „Lituani-
cai" žaidžiant prieš vėją, varžo
vai beveik visą laiką žaidė 
mūsiškių pusėje ir pelnė tris 
gražius įvarčius (du iš jų pa
siekti smūgiais galva, o vienas 
buvo „pakištas" į vartų kampą 
po skersiniu). Po pertraukos, kai 
už raudoną kortelę buvo paša
lintas varžovų žaidėjas, ir jų liko 
dešimtis, mūsiškiai surengė 
pavojingų atakų ir pagrasino 
įvarčiais. Viename iš tokių pa
vojingų momentų netoli „Croa-
tans" vartų pargriautas „Litu
anicos" žaidėjas ir priteistas 
baudinys, kurį gražiai realizavo 
Rolandas Urbonavičius. Tuomet 
atrodė, kad mūsiškiai gal ir 

Spalio 19 d. vyko paskutinės, 
oficialiai svečiams planuotos 
rungtynės. Šį kartą teko varžy
tis su Mississaugos miesto jau
nių rinktine, pagrinde sudaryta 
iš „Loyola Catholic Secondary 
School" žaidėjų. Nors ir „mar
ciulioniukų" pastangos buvo 
pasigėrėtinos, jie iki trečio 
ketvirčio dar via pirmavo ir švie-
slentė rodė paskutinį kartą jų 
naudai 54:52, tačiau, kaip užke
rėta, nuo čia prasidėjo smu
kimas. Ar tai nuovargis, ar 
patirti įspūdžiai jiems suruoš
tose ekskursuose juos išsėmė ir 
neleido išlaikyti konkurencijos? 
Rungtynes prslsimėjo 77:69 
(39:40). 

Baigiant „marciulioniukų" 
viešnagės metu varžybų 
aprašymą, norėtųsi paminėti ir 
apie pačią Šarūno Marčiulionio 
mokyklą ir jos vaidmenį Lietu
vos sportuojančių jaunuolių 
gyvenime. Kadangi rašinys 
išėjo kiek ilgesnis, o ši nauja 
mintis lyg ir būtų atskira tema, 
vertėtų ją paminėti atskirai. 
Taigi, netrukus ir apie tai... 

Sigitas Krasauskas 
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L 
• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, fcnstadJoniais 
nedirba. 
• Redakcija straipsnius taiso 
savo nuožiūra. Nesunaudotų 
straipsnių nesaugo. Prašome 
siunčiant pasilikti kopiją. 

• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:304:00, šeštadieniais nedirba. 

• Redakcija ui skelbimų turini 
neatsako. Skelbimų kainos pri
siunčiamos, gavus prašymą ką 
nors skelbti. 

sukovos gan garbingai. Tačiau 
netikėtai raudoną kortelę gavo 
Grigaliūnas, o kiek vėliau ir 
Smulkys. Šie vyrai, įskaitant ir 
Rol. Urbonavičių, buvo pagrin
diniai mūsiškių puolimo va
rikliai. Prieš rungtynių 
nutraukimą, varžovai dar buvo 
sugebėję du kartus nugalėti 
mūsiškių vartininką. 

Po rungtynių užkalbinus vyr. 
trenerį J. Žukauską, buvo su
žinota, kad į rungtynes turėjo 
ateiti bent 12 žaidėjų. Kai ku
rie jų dar sekmadienį priešpiet 
garantavo, pasirodymą aikštėje.' 
Jis, rankoje laikydamas 18-kos 
.žaidėjų asmens korteles aiš
kino, kad bent pers jų dėl dar
bų negalėjo atvykti į rungtynes, 
o du, kaip ir visą šį sezoną, turi 
žaisti St. Xavier universiteto 
rinktinėje (beje, jų įsipareigo
jimai ten baigiasi ir jie galės 
rungtyniauti salės futbolo 
pirmenybėse ir pavasario rate). 
Jis skundėsi, kad 2-3 žaidėjai iš 
viso jau kuris laikas nepasirodo 
rungtynėse. Vienas žaidėjų 
(Vytas Ankstutis) per praėjusias 
rungtynes gavęs raudoną 
kortelę, nors ir atvyko, bet ne
galėjo išeiti į aikštę. Jis taip pat 
nusiskundė dėl labai blogo teisė
javimo, kurio auka buvo dviejų 
mūsiškių futbolininkų pašali
nimas iš aikštės. Žukauskas dar 
pažymėjo, kad raudoną kortelę 
turėjo gauti ir varžovų vartinin
kas, neleistinai bandęs sulai-
kytė mūsiškių puolėją. 

Sekmadienį, lapkričio 3 d, 2 į 
vai. p.p. Lemonto aikštėje bus 
paskutinės pirmenybių rung
tynės. Jos turėjo vykti sezono 
pradžioje, tačiau varžovai — 
Waucondos „Chiefs" komanda 
tada neatvyko. Tai yra toliau
siai nuo Čikagos nutolusio mies
to atstovai, turintys gana pajė
gią vienuolikę. Jie praėjusį 
sekmadienį įveikė lenkų „Lego-

viją" 2-0. Taigi, prieš juos 
negalima tikėtis lengvos per
galės. Tačiau, jeigu mūsiškių 
susirinks bent 11, reikėtų laukti 
apylygės kovos. 

METINĖ KLUBO ŠVENTE 

Beliko dvi savaitės iki me
tinės klubo šventės — pokylio, 
kuris vyks lapkričio 16 d. 
vakare (šeštadienį) Pasaulio 
lietuvių centro didž. salėje, 
Lemonte. Toje vietoje jau il
gesnis laikas rengiami „Litua
nicos" pokyliai sutraukia daug 
lankytojų ir juose vyrauja gera 
nuotaika. ,,„... , 

Šio metinio pokylio metu bus 
atžymėti trys asmenys — futbo
lininkai Rolandas Siniakovas ir 
Rolandas Urbonavičius, kurie 
klubo eilėse žaidžia nuo 1990 
metų (antrasis yra vyrų koman
dos kapitonas). Pirmą kartą klu
bo istorijoje bus atžymėtas ir 
klubui nepriklausantis asmuo 
— „Draugo" dienraščio sporto 
skyriaus redaktorė Irena Re
gienė, kuri nemaža yra prisi
dėjusi prie klubo veiklos 
atžymėjimo. 

Kadangi šio pokylio metu, 
šalia kitų įdomių dalykų, bus ir 
vakarienė, yra būtina iš anks
to žinoti dalyvių skaičių, todėl 
reikalingos rezervacijos. Jas 
priima Laima Glavinskienė, tel. 
(630) 323-6302 ir Leonas Jurai 
tis, tel. (708) 532-7526. 

E. Š. 

DR. JOVITA KERELIS 
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952S S. 79th Ava., Hickory Hills IL 

Tai. (7SS) SSSS101 
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TRYS KREGŽDUTĖS 
KYLA Į DANGŲ 

EDMUNDAS SIMANAITIS 

Kiekvieni Seimo rinkimai — 
Lietuvai be galo svarbus įvykis. 
Apie pirmuosius, sovietmečio 
saulėleidi užtvirtinusius, būtų 
atskira ir netrumpa kalba. 
Tačiau jie turėjo skiriamąjį 
bruožą, kurio jau nebuvo 1992 
metais, šįmet taip pat nebuvo ir 
kažin ar kada rasis skaus
mingai lėtai demokratėjančioje 
mūsų tėvynėje. Iki gyvo kaulo 
įsiėdusią, melu ir smurtu sulip
dytą okupacijos bjaurastį, nušla
vė. Iy8 devintoji banga, visą 
kraštą apėmęs entuziazmas — 
išsivaduoti iš okupacijos varžtų! 
Sąjūdis virė ir kunkuliavo! 
Jokios kompartiečių ir KGB 
karštligiškai planuotos prie
monės sutramdyti audrą ne
gelbėjo, o svetima karinė jėga 
nebuvo pavartota. Sąjūdžio 
tarptautinė diplomatija dirbo 
stebėtinai nuosekliai ir tiksliai. 

Šie rinkimai i i esmės skiriasi 
nuo 1992 metų rinkimų. Tada 
buvo labai neatsakingai pasi
kliauta Atgimimo pradžioje 
pakilusios, svaiginančiai aukš
tos Sąjūdžio bangos... prisimi
nimais. Piktnaudžiavimas entu
ziazmu buvo skaudžiai nubaus
tas. Neišvengiamus valstybės 
atkūrimo sunkumus, nuolatines 
grumtynes su išlikusiu nesuar
dytu „partiniu" aparatu vaka
rykščiai komunistai pateikė 
kaip kaltinimą kolūkių „grio
vimu" ir valdymo nekompe-
tencįja. Išlikę sovietmečio „par
tiniai" ir ūkio struktūrų ryšiai 
tebeveikė bemaž pilna jėga. 
Sovietinės propagandos fasadas 
po Kovo 11-osios Akto buvo 
spėriai perdažytas, o Sąjūdis 
nebepajėgė (?!) išlaikyti nei savo 
gausiai suvešėjusios spaudos, 
nei televizijos. Net flagmanai 
„Respublika" ir „Atgimimas" 
pakeitė kryptį. 1992 metų rinki
mams nebuvo rengtasi, nei 
pasirengta. Naujausiosios is
torijos tyrinėtojams — plati dir
va. Ji dar neariama ir nesie
jama. Gal istorinė distancija per 
trumpa, gal dėl to, kad kiek
vienas iš mūsų, būdami tos is
torijos kūrėjai, įvykių dalyviai 
ar liudininkai dažnai liguistai 
reaguojame į patirtų nesėkmių 
priežasčių nagrinėjimus? 

Patyrimo kaina labai brangi. 
U Sąjūdžio dėsningai išsirito 
spektras partijų, o Tėvynės 
sąjunga (Lietuvos konserva
toriai) tapo didžiausia realia 
politine jėga, galinčia valstybės 
atkūrimo ir stiprinimo darbus 
dirbti švariomis rankomis. 
Sunku susitaikyti su mintimi, 
kad nebuvo galima išvengti ket
verius metus trukusio begėdiš
kai įžūlaus valstybės turto 
..prichvatizavimo", tapusio 

LDDP ekonominės politikos šer
dimi, savo ruožtu nulėmusią tei
sinio nihilizmo ir pilietinės do
rovės pakrikimo išplitimą. 

Deja, su faktais negalima 
nesiskaityti — valdančiajai par
tijai pavyko šį užsibrėžtą svar
biausiąjį uždavinį bemaž iki 
galo įvykdyti. „Prichvatizacija" 
eina į pabaigą. Neapsirikta! 
Turto perėjimas į buvusios 
sovietinės partinės, ūkinės ir 
represinių tarnybų nomenkla
tūros rankas laiduoja nepanei
giamą galimybe stipriai įtakoti 
valstybės atkūrimo procesus 
sąlygomis, kai politinis valdžios 
vairas laikinai (jų manymu!) 
išsprūdo iš rankų. 

Ši aplinkybė yra esminė. I ją 
bus priverstos atsižvelgti naujo
jo Seimo ir pozicija, ir opozicija. 
Pozicijon pereina konserva
toriai, turimais dar negaluti
niais duomenimis laimėję 
ryškią pergalę. 

Dar gerokai prieš rinkimus 
spalio 3 d. pasirašytas Lietuvos 
pramonininkų konfederacijos 
prezidento ir Tėvynės Sąjungos 
(Lietuvos konservatorių) Valdy
bos pirmininko memorandumas 
vertas atidesnių studijų. Vienas 
iš memorandumo punktų, kal
bančių apie nuosavybės nelie
čiamumo užtikrinimą, skelbia, 
kad „Konstitucijoje įrašytas 
privačios nuosavybės (čia ir 
kitur pabraukta — autoriaus) 
neliečiamumo principas turi 
būti įtvirtinamas įstatymuose ir 
poįstatyminiuose aktuose. To 
paties skyrelio antrajame 
punkte vėlei įsakmiai pabrė
žiama, kad „Seimas, vyriau
sybė bei kitos valdžios insti
tucijos visomis joms įstatymų 
suteiktomis galiomis turi ginti 
privačią nuosavybę ir ga
rantuoti efektyvią jos apsaugą". 

Visų pirma šiose nuostatose 
teigiama neteisybė, švelniau ta
riant — pusė tiesos. Kons
titucijos 23 straipsnis byloja, 
kad „nuosavybe (I) nelie
čiama, nuosavybės teises sau
go įstatymai". 

Taigi Konstitucija gina nuo
savybę ir valstybine, ir pri
vačią, nesuteikdama pirmumo 
privačiai nuosavybei ir nenu
neigdama valstybės nuosavybės 
gynimo. O gal netikrumas ir 
baimė dėl atsakomybės už nevi
sai pagristą privatizavimo ir 
„prichvatizavimo" praktikos 
organizuotą sumaištį verčia taip 
neatsargiai „taisyti" Kon
stituciją ir dar be referendumo? 

ši aplinkybė signalizuoja apie 
mėginimus jau su naujojo Seimo 
pagalba įtvirtinti nomenklatū
ros „prichvatizavimo pasie
kimus ir laimėjimus". Konser

vatoriams, skelbiantiems „šva
rių rankų" politiką šį riešutėlį 
perkrimsti bus nelengva. Ne 
mažiau keblu bus konservatorių 
ir krikdemų koalicijai spręsti 
teisingumo atkūrimo Lietuvoje 
problemą. Jokiais kosmetiniais 
pasidažymais, pavyzdžiui, 
teismų iškabų keitimu, teisėjų 
perstatinėjimu ir pan. neįma
noma nieko pakeisti iš esmės. 

Jau negrįžtamai suvėluota pa
dėti svarbiausiąjį — teisingumo 
akmenį į valstybės pamatus. 
Tačiau geriau vėliau, negu nie
kados — byloja patarlė. Tiesio
giai patyrusių genocido bai
sumus skaičius tolydžio sparčiai 
mažėja. Jie išeina į Anapilį. Ly
giai tai pat mąžta genocido 
ideologų, organizatorių ir tiesio
ginių vykdytojų. Tačiau išlieka 
milžiniška ir iki šiol vis tebe-
didėjanti dviejų Parlamentų 
skola tėvynei, kaip sunkus 
įpareigojantis palikimas, pe
reinantis trečiajam atkurtos 
Lietuvos valstybės Parlamen
tui. 

Jeigu ir šis Seimas įstaty
miniu būdu neįvertins pokariu 
vykusių laisvės kovų ir apskri
tai — pusę amžiaus trukusio 
pasipriešinimo okupacijai kaip 
konstitucinės, teisėtos Tautos 
savigynos, tai Seimo veikla bus 
paženklinta ta pačia tebesi
tęsiančios pilietinės gėdos žyme. 
Tautos atstovai turi suvokti, 
kad negalima tylomis nurašyti 
į užmarštį nuosekliausių ir iš
tikimiausių tėvynės gynėjų 
aukos arba palikti kovų ir 
tremčių atminimą, kaip per 
pastaruosius ketverius LDDP 
valdymo metus, saviveiklai. 
Valstybės garbės reikalą reikia 
spręsti valstybiškai. Tai būtų 
septynerius metus suvėluota 
moralinė kompensacija ir vals
tybės prestižo atstatymas. Ar 
gali būti toleruojami tokie 
reiškiniai, kai šalies prezidentas 
apdovanoja Gedimino ordinu (!) 
kitos valstybės žurnalistą, 
karaliaus dvaro komerdinerį ar 
freiliną, o tuo pat metu patirtų 
vargų sulenkti tremtiniai ir po
litiniai kaliniai, suaukoję var
ganus centus, pastato i i lauko 
akmenų paminklą okupacijos 
aukoms — Lietuvos karininkui, 
mokslininkui, ūkininkui, stu
dentui, o Lietuvos valdžia to 
„nemato", neparemia, nepager
bia? Apskritai paėmus ar tokie 
dalykai diskutuotini? Demokra
tijos šalyse tai savaime supran
tama. 

Rinkimai, nors jie dar nepasi
baigė, išryškino keletą momen
tų. 

Pirmiausia, Konservatorių 
vadai prof. V. Landsbergis ir G. 
Vagnorius triuškinančia per
svara laimėjo vienmandatėse 
apygardose. Tai rodo, kad rinkė
jai jau atsitokėjo nuo penketą 
metų varytos šmeižikiškos 
propagandos, kuria buvo mė-

Sv. Gertrūdos (Šaričių-marųonųJ bažnyčia Kaune. Mūrinė, statyta apie 1503 
m., kelia kartus perstatyta, o bokštas pastatytas 1873 m. Bažnyčia ėjusi „i* 
rankų į rankas" Nuo 1750 m. pavesta vienuoliams rokitams, 1824 m. gailes
tingų seserų erdinui-saritems, nuo 1921 m. pradėjo čia kurtis t. marijonai. 
Kaip matome ii nuotraukos, bažnyčia gerokai apleista, nors viename jos gale 
prikalta paminklinė lenta su užrašu „architektūrinis paminklas, saugomas 
valstybės". 

ginama dangstyti prokomunis
tinės valdžios sferas, savanau
diškumą, nusikaltimus ir ne-
kompetenciją. verčiant bėdą 
konservatorių vadovams. 

Rinkėjai atsijojo progines ir 
mažąsias partijas. Liko tik 
penkios parlamentinės partijos: 
TS<LK), LKDP, LDDP, Centro 
Sąjunga ir LSD. Iš to seka, kad 
dešinieji bus priversti mokytis 
dirbti koalicijoje. Kokia ji bus — 
parodys antrasis rinkimų ratas. 

Atskirai verta paminėti 
LPKTS. Ši politinė organizacija 
prarado visus šansus ir iškrito 
iš politinio žaidimo dėl iš prin
cipo klaidingos vadų pozicijos. 
Politiniai kaliniai ir tremtiniai 
gali stipriai įtakoti politinių 
partijų veiklą. Tai įrodyta 
daugelį kartų. Mėginimai su
rinkti visus represuotuosius po 
vienos politinės partijos vėliava 
negalėjo būti ir nebuvo 
sėkmingi. Pažiūrų įvairovė — 
būdinga demokratijos privile
gija — negalėjo aplenkti gau
sios, bet natūraliai nykstančios, 
politinių kalinių ir tremtinių 
šeimos. ' 

LPKTS surinko katastrofiškai 
mažai balsų — vos 1,62 procen
to. Tačiau šis skaičius rodo tik 
LPKTS, kaip politinės organiza
cijos, pralaimėjimą, bet anaiptol 
negalima daryti išvados, kad 
rezistentai ir. tremtiniai liko 
politikos šalikelėje. Jie 
sėkmingai dalyvauja rinki
muose kitose partijose ir tik po 
rinkimų bus galima suskaičiuo
ti kiek jų pateko į Seimą. Šian-

Nuotr. Valerijos Žadeiktenės 
dien tik Lietuvos politinių 
kalinių ir tremtinių bendrija 
gali vienyti likimo brolius ir 
seseris, dalyvaujančius aktyvio
je politinėje veikloje. Rinkimai, 
norima to ar ne, paprotina visus 
ambicingus vadus. Deja, tokie 
mokslai nėra malonūs, bet 
būtini. 

LDDP populistinė išmonė 
neva labai demokratiškais refe
rendumo klausimais privilioti 
rinkėjų balsų — dėsningai žlu
go. Rinkėją reikia gerbti, o ne 
tyčiotis iš jo ir teikti jam spręsti 
aiškiai suformuluotus klausi
mus, bet ne galvosūkius. 

Nėra abejonės, kad aiški Baž
nyčios pozicija dėl šalį vargi
nančių negerovių, išreikšta vys
kupų konferencijos dokumen
tuose ir JE arkivyskupo S. Tam-
kevičiaus po visą šalį papli-
tusiame Šiluvos pamoksle, 
daugelį tikinčiųjų paskatino 
apsispręsti ir nebūti abe
jingiems savo ir valstybės 
likimui. 

Po antrojo rinkimų rato galu
tinai paaiškės Seimo sudėtis. 
Atsakomybės mastas, tenkantis 
naujajai Seimo daugumai, 
tikriausiai koalicinei, jau dabar 
aiškiai regimas. Jis milžiniškas! 
Reikės ne tik apsikuopti, bet irj 
daugelį naujų darbų nuveikti. 

Dievui padedant Lietuvos sėk
mė kregždutėmis dangų raižys. 
Šaunų, sveiku optimizmu spin
dintį rinkimų kampanijos sim
bolį pasirinko konservatoriai — 
tris kregždutes. Ir neapsiriko, 
nes gera pradžia — pusė darbo. 

Danutė Bindokienė 

Tikime ateitimi 

TĖVYNĖS LABUI 
BALYS RAUGAS 

53 
Kaunui, pasipuošusiam trispalvėmis, ir vėl teko iš

gyventi nesėkme, guodžiantis, kad „šį kartą lakūnas 
sveikas". Spalio 2 dieną Vaitkus Lietuvos karo lėktuvu 
buvo atskraidintas į Kauną ir sutiktas džiūgaujančios 
minios. Pargabenta į Kauną „Lituanica IT' buvo 
pataisyta. Lakūnas Feliksas Vaitkui buvo pagerbtas 
išleistu pašto ženklu, tačiau tautoje dainos skambėjo ir 
paminklai kilo tik su Dariaus ir Girėno vardais. Jie 
lietuvių tautos lūpose ir širdyse gyvens amžinai... 

Kauno nuotaikingą vasarą, papuoštą Pasaulio lietu
vių kongresu su „Lituanicos IT' lūkesčiu, darkė niūrios 
žinios apie suvalkiečių maištavimą, bebaigiantį virsti 
sukilimu. Prasidėjo jis 1934-ųjų metų rudenį ūkininkų 
skundais dėl mokesčių ir dėl ūkinės krizės nebegalėjimo 
grąžinti bankams paskolų. Kaip tyčia, kongreso metu 
pasklido spausdinti atsišaukimai su raginimais nevežti 
į turgų ūkio produktų, nemokėti mokesčių, trukdyti tele
fono pasikalbėjimus, nupjausiant vielas. Tautininkų 
valdžia paskelbė karo stovį. Prasidėjo areštai, karo lauko 
teismai, Per susirėmimus su policija tuvo 7 ūkininkai, 
sunkiai sužeista 11; 5 ūkininkai nuteisti mirties baus
me. Ryšium su iiuo sukilimu, žymūs Lietuvos asmenys 
bandė paveikti utesideutą, kad rastų galimybę šį skaudų 
įvykį švelniai užbaigti. Deja, nepavyko... 

Jau ir lapkritis. Iš Danutės tėviškės atėjės laiškas, 
pasakojas apie baigiamus rudenišku* darbus, pranešė, 

Praėjus daugiau negu savaitei 
po spalio 20 d. balsavimų, visi 
jau esame susipažinę su laimė
jusiais, pralaimėjusiais ir pasili
kusiais kaboti nežinioje iki ant
rojo rinkimų rato lapkričio 10 d. 
Tačiau abejonės nebeliko: rinki
muose daugumą balsų laimėjo 
dešinieji, o LDDP turės pasiten
kinti opozicinė mažuma (kurią 
ketverius metus stengėsi Seime 
ignoruoti arba suniekinti) . 
Galbūt Seimo sudėties pasikei
timas paskatins ir prezidentą 
Brazauską stipriau pasireikšti 
savo pareigose, nepasitenkinant 
vien oficialių funkcijų atlikimu, 
kelionėmis po svetimus kraštus 
ir aklu paklusnumu savo parti
jos nurodymams. Daugelis per 
pastaruosius metus susidarė 
nuomone, kad prezidentas yra 
„nelabai kenksmingas, bet ir 
neveiksmingas". Juk pasitaikė 
ne vienas atvejis, kai būtume 
norėję matyti Respublikos pre
zidento autoritetu paremtą 
sprendimą (pvz. premjero A. 
Šleževičiaus atveju), o jis vis 
laukė, kol partija pasakys savo 
nuomonę, tūnojo kažkur užkuli
siuose ir leido problemai iš kur
miarausio išaugti į dangų re
miantį kalną. 

Pagal Lietuvos ambasados 
Vašingtone atsiųstus duomenis 
(spalio 30 d.), iš užsienio lietuvių 
gauta 4,305 balsavimo vokai. Iš 
jų 380 buvo sugadinti, tad 
užantspauduoti ir į balsadėžę 
įmesti buvo 3,925 vidiniai 
vokai. Naujamiesčio rinkimų 
apygardoje Nr. 1, kurion buvo 
priskirti visi užsienyje gyve
nantys Lietuvos piliečiai, dau
giausia balsų — 1,888 — surin
ko Tėvynės sąjungos/Lietuvos 
konservatorių kandidatas An
drius Kubil ius; antras i s 
gausumu — 819 — Audrius But
kevičius. Pažymėtina, kad tai 
vienintelis, jokiai partijai nepri
klausantis kandidatas rinkimų 
sąrašuose. 

Dar neblogai pasirodė Lietu
vos Krikščionių demokratų par
tijos kandidatė Aurelija Pilotie-
nė, surinkusi 317 balsų. Kadan
gi užsienio lietuvių tarpe ji ne
daug žinoma, tai vis tiek neblo
gas ženklas, rodantis, kad turi
me daug LKD partijai palankių 
tautiečių. Mažiausiai balsų 
gavo Vasilij Asmalkov, Lietuvos 
Ūkio partijos narys — 19. 

Reikia pripažinti, kad Lietu
vos ambasada JAV savo parei
gas balsavimų į Seimą atžvilgiu 
vykdė tiksliai ir sąžiningai, ne 
taip, kaip atsitiko pirmuose 
rinkimuose po nepriklausomy
bės atstatymo. Bet anuomet ne 
visa kaltė mestina tik amba
sadai. Apskritai demokratinė 
balsavimų samprata Lietuvoje 
buvo sunkokai suvokiama, o dar 

sunkiau praktiškai įgyven 
dinama. Anuomet buvo išreikš
ta daug nepasi tenkinimų, 
kaltinimų ir protestų, tad malo
nu, kad iš klaidų pasimokyta. 

Suprantama, kad, balsuojant 
už minėtus kandidatus, pareikš
tas pasitikėjimas ir partija, 
kuriai jie atstovauja. Taigi 
rezultatai čia ir vėl panašūs: 
daugiamandatėje apygardoje 
pirmauja Tėvynės sąjunga/LK 
- 1,630; LKDP - 546; Lietuvos 
centro sąjunga — 437, o ketvir
tą vietą užima LDDP — 311 
balsų. 

Kaip matėme iš dr. Alberto 
Šimėno straipsnio, išspausdinto 
„Drauge" spalio 29 d. („Rinki 
mus į Lietuvos Seimą laimi 
dešiniosios partijos"), krikščio
nys demokratai surinktu balsų 
skaičiumi nenusiskundžia, nes 
tiki, kad Seime darbas įstos į 
naujas vėžes ir visos dešiniosios 
partijos sėkmingai kooperuos. 
LKDP taip pat žada remti visas 
programas, kurios pagerintų 
Lietuvos gyventojų buitį. 

Panašiai pasisako ir krikš
čionių demokratų partijos vadas 
Algirdas Saudargas „Lietuvos 
aide" spalio 25 d. Tačiau jis pa
brėžia, kad „Nepriklausomai 
nuo to, ar Tėvynės sąjunga tu
rės absoliučią daugumą, ar ne
turės, mes dalyvausime tik 
lygiavertėje koalicijoje. Tai 
reiškia, kad įtaka valdžioje 
pasidalijama proporcingai 
Seime turimų vietų skaičiui". 
Pasikalbėjime A. Saudargas 
išsitaria, kad Tėvynės sąjungos 
žmonės yra jau „gal kiek ap
svaigę nuo tos pergalės ir pai
nioja dalykus, o į klausimą, ar 
LKDP baiminasi dėl galimo 
konservatorių diktato, jis at
sako: „Manau, kad vienos par
tijos daugumas dar nereiškia 
diktato. LDDP, turėdama dau
gumą, tokio bandymo neišlaikė. 
Prityrusių politikų turinti kon
servatorių partija, manau, tokį 
bandymą išlaikytų... Su viena 
išlyga: jeigu tas jų pradines 
klaidas galėtume nurašyti į 
pergalės apsvaigimą". 

Pirmojo balsavimų rato rezul
tatai liudija, jog Lietuvos 
žmonės jau nebetiki LDDP 
propaganda, nuolat įvairiomis 
priemonėmis mėginusia įrodyti, 
kad visos šiandieninės blogybės 
kažkaip kyla iš pirmosios po 
nepriklausomybės atgavimo vy
riausybės — V. Landsbergio, G. 
Vagnoriaus ir Sąjūdžio. Antra 
vertus, jeigu anuomet ir buvo 
padaryta klaidų, tai LDDP 
turėjo ne vienus metus joms ati
taisyti. Reikia tikėtis, kad nau
joji vyriausybė dirbs vieningai, 
energingai ir našiai, o Lietuvo
je pagaliau įsivyraus tikroji 
demokratija. 

kad tetos mirties metinės bus prisimintos Marijampolė? 
bažnyčioje ir klebonas nori prasyti Danute pagiedoti 
porą giesmių. Tačiau brolis primygtinai kviečia atvykti 
ne sekmadienį, bet šeštadienį. Perskaičiusi laišką, 
Danutė paskambino klebonui ir, padėkojusi už parodytą 
dėmesį jos balsui, paminėjo, kad ji su šeima keliaus tik 
po savaitės — po Mišių už tetos vėle Karmelitu 
bažnyčioje, taigi jau „po generalinės repeticijos". 
Priminė, jog ji atvyks šeštadienį ir su vargonininkus 
kokį pusvalandį parepetuos. 

Prieš kelione i Marijampole, išvakarėse, iiek tiek 
snaiguriavo, ir Danutė prisiminė tetos mirties dieną 
siautusią pūgą. Tačiau šis rytas buvo saulėtas ir 
Keraičiai pakilia nuotaika ruošėsi kelionei. Tik pradėjus 
eiti į automobilį, Vytukui parūpo papūga: 

— Tėtuk, a i noriu pasiimti papūgą. 
— Ir ai. Ir aš noriu, — šūktelėjo Birutė. 
— Danute, — kreipėsi Keraitis į žmoną, bebaigiančią 

ruošti sumuštinius, — vaikai nori imti papūgą. 
— Tegu ima, nenuobodžiaus. Reikia paimti ir mais

to skardinėle. 
— Neilgas kelias, o kiek pasiruošimo, — pastebėjo 

Elena, — būtų vaikai likę su manimi, jums būtų 
lengviau. 

— Ačiū, Elenute, už jūsų rūpestingumą. Jūs man 
labai primenate mano tetą. Ji vis būdavo pasirengusi 
paslaugai. Ir ai už jos sielą rytoj sukalbėsiu poterius. 

Sustojus pas vargonininką, Keraitis norėjo pus
valandžiui Danute palikti, nuvežti vaikus pas Ilgūnus 
ir sugrįžti jos paimti, tačiau vargonininkas pasiūlė leis

ti vaikams pažaisti su Vytuko amžiaus jo dvynukais, 
pastebėdamas: 

— Kam gi jums trankyti automobilį tais įšalusiais 
lauko keliais? Jūs tą pusvalandį pasišnekučiuosite su 
mano žmona. Ji mėgsta karininkus, — tarė nusijuok
damas. 

Keraičiai, atsisveikinę su vargonininku „iki ryto
jaus", greit, įvažiavo į Ilgūnų erdvią sodybą. Automobilio 
burzgimas visą Ilgūnų šeimą iškvietė į kiemą. 

— Kokie dideli ir gražūs jūsų vaikučiai, — beveik 
choru šuktelėjo net keli Ilgūnų balsai, — ir papūgėlę 
atsivežė. 

— Nenori su ja skirtis, — paaiškino Danutė. 
— Vytuk, ar čia dovana man? — pašnabždom 

paklausė Keraitienės brolis. 
— Tik šiai dienai. Rytoj aš paimsiu. Gali nešti į 

namą. 
— Žiūrėk, koks gudurs, — brolis palingavo galvą, 

žvelgdamas į Danutę. 
Pasiaiškinus, Danutei parūpo pavedžioti vaikus po 

tvartą, supažindinti su naminiais gyvuliais. 
— Bet ir tu jau gal nebeatskirtumei avies nuo 

kiaulės, — pasijuokė brolis. 
— Eime kartu. Jei aš suklysiu, tu klaidą pataisysi. 

— atkirto Danutė. 
I tvartą įžengus, sumaurojo karvės ir subaubė jau

tis. Birutė nusigandusi prisiglaudė prie motinos, o Vytu
kas, stabtelėjęs, pusbalsiu paklausė; 

— Mamyt, kodėl gyvuliai šūkauja? 
— Turbūt ėsti prašo. Matai, prie jų burnų sukalti 

pagaliai, tai lyg ir stalas, ant kurio nieko nebėra. Turi 
būti šienas, vadinamas pašaru, kuriuo karvės minta. 

O Danutės brolis dar paaiškino: 
— Taip, tavo mamytė teisingai sako, gyvuliai jau 

alkani. Jie įpratę gauti šieno ir vandens atsigerti rytą 
ir vakarą. Taigi dabar jie laukia vakarienės. 

— Tai čia su ragais — karvės, — tvirtai ištarė Vy
tukas. O Birutė išplėstomis akutėmis dairėsi po šį jai 
svetimą pasaulį ir klausėsi. 

— Pas tave daug karvių, — pastebėjo Danutė. 
— Šešiolika melžiamų ir keturios telyčios. Na, o ten, 

kampe — bulius. O už sienos arkliai ir avys. Gal dabar 
eisime pažiūrėti? 

Tik įžengusi į arklidę, visi keturi arkliai po keletą 
kartų sužvengė, avys subliovė. 

— Tas pat ir su šitais gyvuliais — jau laikas ir jiems 
vakarieniauti. Ar supranti, Vytuk? 

— Bet Birutė nesupranta. Aš vyras! 
— Dabar užsuksime ir į kiaulių tvartą — kiaulidę. 
Tik pravėrus duris, Vytukas jau buvo įsidrąsinęs ir 

šūktelėjo: 
— Tai čia kiaulės. Jos dvokia... 
Danutė su broliu nusijuokė ir pasuko link namo. 
Beeinant Ilgūnas bandė Vytukui aiškinti: 
— Visus gyvulius reikia pamatyti vasarą, kai 

ganosi, o arklius darbe. Ar atvažiuosi, Vytuk, vasarą 
pas dėdę? 

(Bus daugiau* 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
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DAYTONA BEACH, FL 
SVEČIAI IŠ LIETUVOS 

PAS ABRAIČIUS 
Stella ir Vytautas Abraičiai, 

gyvenantys Daytona Beach kai-
minystėje, Palm Coast, FL, š.m. 
rugsėjo mėn. 29 d., sekmadienį, 
j savo svetingus namus sukvie
tė savo artimųjų draugų didelį 
būrj pabendravimui, kur daly
vavo šeimininkų giminaičiai iš 
Lietuvos, akcinės bendrovės 
„Marijampolės statyba" prezi
dentas, inz. architektas Valdas 
Zigmantą, jo žmona Sofija, duk
relė Rita ir giminaičiai iš 
Čikagos dr. Arūnas Gasparaitis, 
ir jo žmona Beverly Ona Gaspa-
raitienė. 

Atvykstančius Stellos ir Vy
tauto Abraičių svečius pasitiko 
šeimininkai ir svečiai iš Lietu
vos ir Čikagos; tai buvo pirmoji 
proga su jais susipažinti. Visi 
vaišinosi gaivinančiais gėrimais 
ir užkandžiais; vyko jaukus pa
bendravimas su retais svečiais. 

Vaišės pradėtos šeimininkui 
Vytautui sukalbėjus palai
minimo maldą. Vaišėms įpusė
jus, Vytautas Abraitis pasveiki
no gausų būrį draugų, pažy
mėjo, kad šis pabendravimas 
skirtas susitikimui ir pabendra
vimui su jų giminėmis iš Lietu
vos ir iš Čikagos. Jis dalyvius 
supažindino su giminėmis, jų 
gyvenimu ir darbais. 

Valdas Zigmantą. „Marijam
polės statybos" generalinis di
rektorius, sėkmingai vadovau
ja šiai bendrovei, vykdančiai 
įvairiausius statybų projektus 
— nuo namų remonto iki dau
giabučių pastatų, įstaigų, įmo
nių. Čia dirba daugiau negu 360 

• kvalifikuotų darbininkų ir tar
nautojų. Darbininkai dirba pa
stoviai, nes bendrovė suranda 
vis naujų užsakymų. Per 1995 
m. „Marijampolės statyba" at
liko darbų už 19,540,000 litų. Ši 
bendrovė yra pastačiusi moder
nių valdinių įstaigų pastatų, 
mokyklų, laidojimo namų, gele
žinkelio stočių, daugiabučių 
namų. Generalinis direktorius 
Valdas Zigmantą teigė, kad jo 
vadovaujama bendrovė atlieka 
darbus sąžiningai, turi gerą 
vardą, todėl darbų netrūksta. 
„Marijampolės statyba" pastatė 
ir Kaune veterinarijos akademi
jos mažųjų gyvuliukų ligoninę, 
su pačiais moderniausiais įren
gimais: tai dr. Leono ir Irenos 
Kriaučeliūnų, gyvenančių Čika
goje, dovana Lietuvai, kainavu
si beveik milijoną litų. Vytautas 
Abraitis, supažindinęs su sve
čiais, paaiškinęs giminystės ry
šius, pasidžiaugė jų viešnage, 
linkėjo jiems gražiausių įspū
džių Amerikoje. Po to trumpai 
prabilo svečiai: Valdas Zigman

tą, išreiškė padėką savo gimi
naičiams už sudarytas sąlygas 
pamatyti Ameriką, pasigėrėjo 
lietuvių svetingumu ir meile 
Lietuvai. Dėkodamas Stellai ir 
Vytautui Abraičiams, žodį tarė 
ir dr. Arūnas Gasparaitis. 

Po sveikinimo ir padėkos kal
bų Vytautas Abraitis atidengė 
dar vieną šios progos paslaptį — 
Stellos ir Vytauto Abraičių ar
tėjančią penkiasdešimties metų 
vedybų sukaktį. 

Svečiai pakėlė taures ir jubi
liatams sudainavo „Valio, va
lio!" Ta proga jubiliatus ir jų 
svečius sveikino Jurgis Janusai-
tis, išreikšdamas linkėjimus sa
vo, žmonos Verutės ir LB apyl. 
pirmininko Mindaugo Petriko 
bei valdybos vardu. Kalbėtojas 
trumpai prisiminė Stellos ir 
Vytauto Abraičių gražaus sugy
venimo ilgą kelionę, įvertino jų, 
kaip visuomenininkų, didelį 
įnašą į lietuviškąją veiklą, pa
linkėjo laimingiausių atskuban
čių metų. 

Klubo pirmininkas Jonas 
Daugėla svečius ir jubiliatus pa
sveikino klubo valdybos ir narių 
vardu, pasidžiaugė Abraičių 
svetingumu, tolerantiškumojų 
atliktais darbais. 

PASKAITA APIE DANTŲ 
PRIEŽIŪRĄ 

Lietuvių Bendruomenės Day
tona Beach apylinkės valdyba 
tradicinius pabendravimo pie
tus ruošia ir vasaros mėnesiais. 

Pietūs vyksta kiekvieno mėn. 
pirmąjį trečiadienį Stacey's 
restorane. Š.m. spalio 2 d. rin
komės pabendrauti ir pasiklau
syti vis naujų kalbėtojų. 

Pabendravimo popietę, vi
siems papietavus, pradėjo LB 
Daytona Beach apylinkės pirmi
ninkas Mindaugas Petrikas, pa
sveikinęs arti 50 dalyvių, pa
kvietė kalbėti dr. Serafiną Su-
karevičienę, prieš tai dar pažy
mėjęs, kad šiandien įdomia te
ma turėjo kalbėti Joana Gry-
bauskienė, bet valdyba padariu
si pakeitimą. 

Dr. S. Sukarevičienė gana pla
čiai aptarė dantų ligas, dantų 
priežiūrą. Ji pažymėjo, kad 
baltosios rasės žmonių dantys 
yra daug silpnesni už kitų rasių. 
Pasakojo apie dantų įvairias 
ligas ir problemas, dantų gydy
mą, protezus. Kalbėjo apie prie
žastis, sukeliančias dantų skaus
mus. Nurodė būdus, kaip reikia 
nuolatos prižiūrėti dantis —juos 
valyti. Kalbėjo apie cukraus 
poveiki dantų sveikatai. Dantų 
akmenų valymą. Dantų ligas 
gali sukelti ir pasilpusi svei
kata. Labai svarbu pasirinkti 
gerą, teisingą dant i gydytoją, ir 
patiems rūpintis dantų sveika
tos išsaugojimu. 

Paskaita gana įdomi praktiš
kais patarimais. Dalyviai ir pir
mininkas gydytojai padėkojo 
plojimais. 

Pirmininkas Mindaugas Pet
rikas pristatė popietėje dalyvau
jančius pas Stella ir Vytautą 
Abraičius viešinčius giminai
čius iš Lietuvos — Akc. Bend
rovės prezidentą „Marijampolės 
statyba" inž. arch. Valdą Zig
mantą, jo žmoną Sofiją ir duk
relę Ritą. Taip pat senosios kar
tos tėvynaini Venskų. 

Po paskaitos pirmininkas 
Mindaugas Petrikas perskaitė 
LB Floridos apygardos pirmi
ninko padėkos rastą — padėką 
Daytona Beach lietuviams už 
925 dol. auką mažosios mergy
tės Saulutės operacijai. Mažąją 
pacientę globoja dr. Meilų 
Šeima. Mergytei jau padarytos 
abiejų kojų sėkmingos opera
cijos, dabar jai atliekama terapi
ja, ji jaučiasi gerai. Floridos ben-
druomeninkai šiam reikalui su-

Aukos Uotuvos Partizanų 
Globos Fondui 

$200.00 Vida ir Robertas Kosmonai. Justinas Liaukus, 
Mirga ir Kęstas Paiemenai. R. Sidrys, MD, Genovaitė ir 
Kazys Trečiokai. 

$100.00 L. Baltrenas, dr. ir Mrs. Augustinas Laucius, 
Lithuanian American Republican League of Illinois, Algis ir 
Vaida Mikuckiai, Liucija Paulavčius. 

$80.00 Algis Garoiis, Vyt. ir Ona Gutauskai, Marcelė 
Uksas. 

$30.00 Antanas Kvedaras, Marija Valiukevičienė. 
$28.00 L. A. Bartkus, Elena Jurgaitis, Joseph Noreika, 

VI ir Gr. Plečkaičiai. Birutė Podiene Vytas šarka. Vyt. 
Vilkutaitis. 

$20.00 George J. Augius, Anelė Blinjus. Bronius Jaras, 
L Kizlaitis, Alfonsas Petrutis. Balys Raugas, Kazys Sakys. 

$18.00 Vincentas Klevas 
$10.00 V. Aleksandras. T. ir R. Balčiūnas, M. Krut-

kevičius. Marijonas Naruševičius, Marijona Petrauskienė. 
$8.00 Jurgis Dumbrys. 
Lietuvos Partizanų globos fondo komitetas dėkoja 

visiems aukotojams. Visos aukos nurašomos nuo mokesčių, 
čekius prašome rašyti: L.P.O. Fund, Aoet #002777 Ir pe-

• m a r į FeOersi Bank, 4102 Arohsr Ava., 
H. 00022. 

aukojo daugiau dviejų tūkstan
čių dol. Aukotojams nuoširdus 
ačiū. 

Floridos bendromenininkų šil
tu nusiteik i mmu padėti vaiku
čių negalioms ir Floridos apy
gardos bei St. Petereburgo LB 
valdybos nuoširdžia talka, ti
kimasi, kad tokių operacijų bus 
įmanoma atlikt ir daugiau. 

Mindaugas Petrikas pranešė 
ir apie LB Floridos apygardos 
veiklą. 

Lapkričio 6 d. pabendravimo 
pietuose kalbės Joana Grybaus-
kienė, o gruodžio mėn. — svečias 
dr. Vaitkus. 

Klubo pirmininkas Jonas 
Daugėla pranešė, kad lietu
viams skirtos pamaldos Prince 
of Peace bažnyčioje bus auko
jamos lapkričio 10 d. Prašė lai
mės šuliniui paaukoti dovanų. 
Jas įteikti galima valdybos 
nariams, arba po pamaldų para
pijos salėje.. 

Klubo valdyba Šarkos resto

rane ruoš Naujųjų Metų pietus. 
Laprikčio mėn. susirinkime bus 
galima užsisakyti vietas. 

Choras „Sietynas", vadovau
jamas muz. Antano Skridulio, 
po vasaros atostogų intensyviai 
repetuoja, ruošdamas nauja 
giesmių ir dainų repertuarą. 
Giesmes girdėsime Kalėdų lai
kotarpyje, o vasario mėn. vyks 
„Sietyno" metinis koncertas. 

Pabendravimui baigiantis, 
T ė v y n ė s sąjungos-Lietuvos 
Konservatorių, Daytona Beach 
grupės valdybos vicepirminin
kas Kazimieras Barūnas para
gino visus galinčius balsuoti, 
dalyvauti spalio mėn. 20 d. Lie
tuvos Seimo rinkimuose. 

Tenka pasidžiaugti, kad LB 
Daytona Beach apylinkės val
dyba ir Daytona Beach lietuvių 
klubas gražiai dirba malonių 
pabendravimų ir kultūrinėje 
veikloje. 

Jurgis Janula i t i s 

^^ MIELI LIETUVIAI! 
^ a j ^y Prieš balsuodami lapkričio 5 
I |^w dieną, rimtai pagalvokite, kuriuo 

MJJ m. k a n d i d a t u mes g a l i m e pas i t i kė t i ! 
Nau ja i L ie tuvos v a l d ž i a i reikės 

d a u g paramos iš Vakarų, o ypač iš A m e r i k o s . 

Kuris iš kandidatų, iškilus problemoms, parems Lietuvą? 
Ar Bill Clinton ar Bob Dole? Atsakymas labai aiškus! 

Lapkričio S dieną balsuokime už 

BOB DOLE/JACK KEMP! 
Į senatą išrinkime AL SALVI 

ir į Atstovų Rūmus JOHN SHIMKUS 
ir kitus respublikonus. 

Grąžinkime pasaulio pasitikėjimą ir respektą Amerikai! 

Balsuokime už Respublikonus! 
Illinois Lietuvių Respublikonų Lyga. 

PakJ by Lithuanian American Republican League of Illinois, Treas. Pranas Jurkus 
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DON-TSPCND (T A l i SAVE SOME AT 

MUTUAL 'Pcdenat SAVINGS 
AND IOAN AoSOOATION 

Chortarad and SupOTnttd by #>« Umtod State* GamuMnt 

2212 W CEKMAK ROAD • CHKAGO. HIIMOR 60608 PHONE (312) 847-7747 

• 

-

<£> 
]įįj ?Em 

£ 3 midlcmd Padarai 
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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 HARLEM A VE 

(706)598-9400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470 
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CLASSIFIED GUIDE 

MI8CELLANEOU8 REAL ESTATE 

• L I K T U O S 
(VtDtMAI — PATAISYMAI 

Turiu CMcagn miesto lekfcną. Ofcr-
bu užmiesty. Dirbu greitai, garan
tuotai Ir sąžiningai. 

312-77S-3313 
KLAUOUUO PUMPUTIS 

M OYTYSSS ORAUDMAS. 
Agsntaa Fra* Zaposs ir Off. Mgr 
Auka* S. Kana kalba lietuviškai. 

FftAleKZAPOUS 

Tai (7*4) 424*404 

J K S CONSTlUKmON 
„Shingte" stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, 
aJuminiaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 
tat 704-649-2068. 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(31 Z) 586*5959 
(706) 425-7161 

RIMAS L STANKUS 

• Parkant ar parduodant 
• Granas ir sąžininga* patarnavimas 
• MLS kornptuteriujr FAX pagafca 
• Nuosavybių. įkainavimas vattui 
• Parkams ir parduodam* namus 
• Apartrnantus ir žeme 
• Pensininkams nuolaida 

SŪDYTOS SILKiS 
IŠ KANADOS 

Užsisakykite šventėms 
jau dabar! 

20 tvani statinaitė—$33.00 
8 svarų statinaite—$19-00 

Skambinkite: 

708487-5677 
po 4 vai p.p. 

Pristatome UPS 

OOVT 
penniee on $1. DaMoguant Tax, 
Rapo'a, REO's. Your Area. Jsf Free 
(1) 800-698-9778 ExL H-2415 for eur-

KMttOK BtAlTOa* 
7923 s. Ptaatht lai 

* «3*5 S. AKftasA**. 

DANUTĖ MAYER 
284-T900 

«k#i noriu psrouoti ar pMdf Minus, 
I 

• CARS from $175. Poracnes. 
Cadiecs, Chtvya. BMVTs. Corvattaa. 
Alio Jaaps, 4WD'a. Your Area. Toli 
Fra* 1-800-218*000 Eit. A-241S 
foreurrent Hstings. 

veltui. 

V A L O M E 
KILIMUS. BALDUS 

IR GRINDIS 
J. BUBNYS 

312-737-51M 

NAJ-anviua Oeen Heaaa SUN 1-4, 
10 S 14S SrBaean. 
Outatanding Contemporary Dasign. 2 
Isvats'^acre. 3br. LSbath. 8r New 
3d root and cadar siding. cath cail, 2>h 
car gar. frplc. dack, shad. Oist 204. 
U C I O - — — t - n n l a * . , . , . | rtrmm W k a / - > A 
RJCAnr •CTtOOtS, TOTMI p f M . , T M U A , 
srnpprng. $206.000; M. 

F 0 R 8 A L E 
HELP VVANTED 

Parduodamas automobilis 
1998 m. Toyota — Csmry 
$11,000. Skambinkite vakare po 
5 vai. (706) 422-0214. 

US. SavingsBonds 
Make&^itGifts. 

A pO^ttc imf|a.C Of tltf} aaJĮN JĮM08I 
±k 

Reikalinga padėjėja virtuvėje 
(nepilnas laikas) 5v. Kazimiero vie
nuolyne, 2601 VV. Marcjuette Rd. 

Kreiptis: 773-776-1324 

FOR RENT 

Motelis UTMUANUS 
Nuomoja dienai (savaitei) mėnesiui. 

Saka pliažas, krautuves 
Pasitinkame oro uoste. 

T e L M I -

UETUVA DVIEJŲ OKUPACIJŲ REPLĖSE 
1940—1944 

Albinas OraitOfiM 
Autorius, kaip sociologas ir žurnalistas, šioje knygoje 

miivleeo 1940—1942 m«u eoviennf ir 1941-1944 m. vokie
čių okupaciją. Sovietų Sąjungos per vienerius okupecfjos 
metus Lietuvoje padaryti nuailuAimai čia arjuuii avialiskai ir 
objektyvisi. 

Redagavo mokslinis rsd. habM. dr. Kazys Eringis. Illoido 
„Tėvynes sergąs". VHnius 1996; 390 psi. 

Kaina su persiuntimu JAV 816.00 
P S BSaŠi ajesaaĮM dar prtdada nalatlloi mokesčio 8.75% (Si 06). 

Užsakymui stgeti „Draugo" adraau. 

V. Baravykas 
ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ 

ŽODYNAS 
Redagavo a. LauČka ir A. Dantaitė 

Apie 30,000 žodžių ir posakių. 590 psl. 
Gaunamas DRAUGE. Kaina-20 dol. 

Su pers iunt imu 22.50 
Illinois gyv. prideda State sale tax 1.75 dol. 



LAIŠKAI 
KLAIDINANTI 

INFORMACIJA 

Š.m. spalio 15 d. Eglės Pau-
likienės laiškas, Apsiivieakime 
prieš balsavimą" yra geras 
pavyzdys, kaip šiais moderniais 
laikais, naudojant net oficialius 
žinių šaltinius, tikrai yra iš
kreipiama informacija ir žmo
nės klaidinami. 

E. Paulikienė, naiidntUmp 
„Congressional Quarterly" ir 
„Illinois Politics" leidinius, 
pasirenka tik tuos klausimus, 
kurie paremia jos asmenišką 
nuomone arba yra palankūs jos 
remiamam kandidatui. Tuomet 
nagrinėja juos ligi smulkių de
talių, o visiškai praleidžia 
klausimus, nepalankius jos 
kandidatui. 

Keista, kad moteris, kuri 
dažnai varto CQ ir kitus poli
tinius žurnalus, yra nieko negir
dėjusi apie Salvi ir Durbin pozi
cijas dėl ginklų pardavimo ir jų 
kontrolės, Brady Bill, plečiamą 
policijos tinklą bei tabako var
tojimo varžymą. Juk nevar
žomas ginklų pardavinėjimas, 
policijos tinklo neplėtimas, ne
varžomas tabako naudojimas 
įpina ne tik tūkstančius žmonių, 
kaip „partial abortion", bet tie
siog milijonus žmonių, o Salvi 
yra nusistatęs prieš visus šiuos 
pasiūlymus, lygiai kaip Durbin 
juos remia, E. Paulikienė nieko 
neužsimena apie pirmuosius 
Durbin — Salvi debatus, trans
liuotus per WTTW 11-tą kanalą, 
kur šie klausimai buvo disku
tuojami, 

Cinikas čia pasakytų, kad 
Salvi yra aiškiai prieš ne
gimusių žudymą, bet nesi
priešina paauglių ir suaugusių 
žalojimui bei žudymui šauna

maisiais ginklais ar tabako pro
duktais. Durbin — priešingai, 
yra „pro-choice" negimusių at
žvilgiu, bet yra prieš paauglių 
ir suaugusių žalojimą bei 
žudymą. 

Ne visa informacija yra ne 
vien tikrovės iškraipymas, bet 
ir žmonių klaidinimas. 

J. Tamkutonis 
Chicago, IL 

KUR YRA MŪSŲ SĄŽINĖ? 

Mes, lietuviai, save laikome 
aukštos moralės žmonėmis. Ta
čiau, pasižiūrėjus į kai kurių 
mūsų elgseną, peršasi nerimą 
kelianti, priešinga išvada. 

Visame civilizuotame pasau
lyje žmogžudystė yra griežtai 
smerkiama ir draudžiama. Mū
sų prigimtis, moralės dėsniai ir 
tikėjimas Dievu neleidžia žudyti. 
Katalikų Bažnyčia aiškiai sako, 
kad tai yra mirtina nuodėmė. 
Ne vien neleistina žudyti, bet 
net negalima netiesioginiai prie 
žudymo prisidėti. Abortas yra 
ne kas kita, kaip nekalčiausio 
kūdikio žudymas. Kaip krikš
čionys, mes tikime, kad abortas 
yra nemoralus veiksmas, žiau
riai pažeidžiantis visa tai, kas 
šventa. Tačiau yra mūsų tarpe re
miančiu kandida tus , kur i e 
įteisina abor tus ir abortą 
leidžiančius įstatymus. 

Ne paslaptis, kad kai kurie 
mūsų veikėjai ir save laikantys 
net gerais katalikais, sudėjo 
savo sunkiai uždirbtus pinigus, 
net 17,000 dolerių, paremti kan
didatą, kuris yra abortus ginan
tis politikierius h- aktyvus da
bartinio prezidento rėmėjas šiuo 
atžvilgiu. Geriau būtų atidavęs 
tuos pinigus Lietuvos našlai

čiams. (Visi Amerikos vyskupai 
ir Vatikanas pačiais griežčiau
siais žodžiais neseniai pa
smerkė prezidento Clintono 
„veto", kuris leido tęsti ypač 
žiaurią „partial birth abortion" 

procedūrą). Tas „mūsų" kan
didatas Diek Durbin, net tris 
kartus balsavo už šią barba
rišką procedūrą. Balsuokite už 
vaikų teises ginantį kandidatą 
Al Salvi! 

Pasisakykime už teisingumą 
ir morale, a tmeskime kandida
tus, kurie remia abortus. Tik 
pasiklausykime savo sąžinės! 

Vytautas Jas inevič ius 
Darien, IL 

CLINTON AR DOLE? 

Mums palankiai praėjus spa
lio 20 dienos r ink imams Lietu
voje, bus daugiau laiko pagal
voti, už ką balsuoti per ateinan
čius Amerikos lapkričio 5 d. 
rinkimus. Ilgokai laukėme, ką 
abu prezidentiniai kandidatai 
pasisakys Lietuvos klausimais. 
Pagaliau savo kalbose Detroite 
spalio 22 d. abu t ruput į užsi
minė ir apie Amerikos užsienio 
politiką. Prezidentas Clintonas 
paragino Amerikos sąjunginin
kus priimti naujus narius į 
NATO 1999 metais, bet nepasa
kė, kas bus tie laimingieji. Mes 
jau žinome iš jo Gynybos sekre
toriaus Perry pareiškimo, kad 
Lietuva nebus jų tarpe. Taip pat 
nėra jokių garantijų, kad JAV 
ateitų į pagalbą, je i Rusija už
pultų Lietuvą. Dole kritikavo 
Clintoną, kad jis NATO išplė
timą vilkinęs praeityje, ir siūlė 
Lenkiją, Vengriją ir Čekiją 
priimti j au 1998 metais. Kiek 
tai liečia Lietuvą, pagal „Co-
lumbus Dispatch" (spalio 23 d.); 
Dole kalboje buvo toks sakinys: 
„Nepaisant, kiek bešauktų Ru
sijos kraštutinieji nacionalistai,. 
NATO misija yra* taikos išlaiky
mas. Taikos struktūra turi 
turėti g a r a n t i j a s Balt i jos 
valstybėms ir Ukrainai (mano 
pabr.). Tai y ra ypač svarbu dėl 
dabartinio nepastovumo Rusi
joje". 

Dole jau yra pasisakęs porą 
kar tų už greitą Baltijos valsty
bių priėmimą į NATO, dar bū
damas Senato daugumos vadu. 
Ir respublikonų vicepreziden-
t inis kandidatas Jack Kemp po 
1990 metų kovo 11 dienos labai 
stipriai spaudė Bush, kad sku
biai pripažintų Lietuvos nepri
klausomybę. O viceprezidento 
Gore galvosena tuo klausimu 
nėra aiški. 

Zenonas Prūsas 
Chillicothe, OH 

PASISAKĖ PRIEŠ, NE UŽ 

Sunku suprasti ir paaiškinti, 
kodėl tokie dalykai pasidaro, 
bet štai, „Draugo" spalio 22 d. 
laišku skyriuje skaitome Ange
lės Leščinskienės iš Čikagos 
laišką, kuriame ji rašo, jog rug
sėjo dvidešimtą dieną „...televi
zijos 7 kanale per vakarines ži
nias buvo rodomas prezidentas 
Bill Clinton (sic), pasirašantis 
įstatymą, kuris įteisina dviejų 
tos pačios lyties žmonių santuo
ką, kaip vyrą ir žmoną". Toliau 
Leščinskienė' ilgokam laiške 
dėsto, koks tai yra „moralės ir 
dorovės nuosmukio įrodymas 
šiame krašte". 

Yra žmonių, kurie prezidentą 
Clinton gašlumu apkaltintų, jei 
j is , su drabužiais į Potomac upę 
įšokęs, išgelbėtų skęstančią 
našlę, penkių vaikų motiną. 
Todėl gal ir nereikia stebėtis, 
kad „Draugo" skaitytoja Leš
činskienė nesupranta to, ką ji 
televizijoj mato ir girdi, ir kad 
savo tokį nesusigaudymą nuta
r ia laiške redakcijai išdėstyti: 
jei žinia apie prezidentą Clin
ton, ta i tikriausia kas nors 
blogo. Tačij|u, kad „Draugo" 
redakcija tokią neteisybę be 
jokios pastabos išspausdina, tai 

• jau ki tas reikalas. Redakcijai 
vis tik taikįjAni daug reiklesni 
privalumai. 

Ką prezidentas Clinton pasi

rašė, tai respublikonų kongreso 
paskutinę prieš atostogas dieną 
priimtą, kvailai sugalvotą įsta
tymą, (vedybas Amerikoj tvarko 
valstijos, ne federalinė valdžia) 
uždraudžiantį tos pačios lyties 
žmonių santuoką. Kaip krikš
čionis ir daugumos priimtus mo
ralės standartus palaikantis 
žmogus, prezidentas Clinton tuo 
pasirašymu kaip tik prieš tokias 
„santuokas" ir pasisakė. 

Būtų gera šį prasilen
kimą su tiesa laikraštyje ištai
syti, kad kuo mažiau liktų tokių 
skaitytojų, kurie į kapus nueis, 
nežinodami, kas iš tikro pasau
ly darosi. 

Arvydas Barzdukas 
Falls Church, VA 

BŪTINA PASAKYTI TIESĄ 

Laiškas „Drauge" (10.29.96) 
ragino visus remti Durbiną 
JAV Senato rinkimuose, turi 
bent du netikslumus. 1. Laiške 
rašoma, kad Durbino oponentas 
Al Salvi nori „leisti 'assault 
weapons' ". Netiesa. Salvi yra 
oficialiai pasisakęs, ir per 
debatus su Durbin pakartojęs, 
jog jis nenori, kad „assault 
weapons" būtų gatvėse. 2. Rašo
ma apie abortą:, Abudu — Salvi 
ir Durbin — yra prieš, bet Dur
bin sako, kad čia yra spren
dimas tarp moters, jos gydytojo 
ir šeimos". Netiesa. Prieš eilę 
metų Durbin buvo nusistatęs 
drausti abortą, bet paskui pa
keitė nuomonę. Jo būstinė Čika
goje man sakė, kad Durbino da
bartinė pozicija yra ši: moteris 
iki galo šešto mėnesio turi 
visišką laisvę daryti abortą, o po 
to tai yra sprendimas tarp mo
ters ir gydytojo. Durbino balsa
vimo rekordas: nereikalauti kad 
abortų klinikos praneštų tė
vams 48 vai. iš anksto, prieš 
darant abortą jaunametei. (Čia 
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šeimos sprendimas aiškiai 
neįtraukiamas) (3.25.93); leisti 
vartoti eksperimentams išabor-
tuoto kūdikio liekanas (3.11.93); 
ir net dukart balsavo toliau 
neuždraust i „par t ia l -bir th" 
abortus. Jeigu tokiu esminiu 

klausimu kaip „abortas", Dur-
binas yra taip drastiškai pakei 
tęs savo poziciją, ar mes galime 
tikėti, kad jis nepakeis savo 
nuomonės ir Lietuvos reikalais? 

Eglė Paulikienė 
Dovvners Grove, IL 

A.tA. 
MARYTĖ ROVINSKAITĖ 

DAILIDIENĖ 
Gyveno Brookfield, IL. 
Mirė 1996 m. spalio 29 d., 9 vai. vakaro, sulaukusi 77 

metų. 
Gimė Sibire, augo ir mokėsi Kybartuose ir Kaune. 

Amerikoje išgyveno 47 m. 
Nuliūdę liko: vyras Zigmas, sūnūs Kęstutis ir Aras. mar

ti Ramunė; anūkai: Vytas, Linas ir Ramune; sesuo Elena 
Rožėnienė; dukterėčios Aldona ir Danute; brolis Origenas 
Rovinskas su žmona Hanna; dukterėčia Irena, sūnėnas 
Leonardas; brolienės — Viktorija Karaitienė ir Eleonora 
Paketurienė su šeimomis bei kiti giminės Lietuvoje ir Austra
lijoje. 

Velionė pašarvota penktadienį, lapkričio 1 d. nuo 2 iki 9 
v.v. Modeli laidojimo namuose, 12641 W. 143 St., Homer 
Township, IL. 

Šeštadienį, lapkričio 2 d. iš laidojimo namų 10 vai. ryto 
velionė bus atlydėta į Pal. J. Matulaičio bažnyčią, Le-
mont, IL, kur 10:30 vai. ryto bus atnašaujamos šv. Mišios už 
jo sielą. Laidotuvės privačios. 

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

Nuliūdę: vyras, sūnūs, marti, anūkai ir kiti giminės. 
Laidotuvių direkt. Modeli Funeral Home. Tel. 

708-301-3595. 

1 

A.tA. 
DANAI KURKULIENEI 

Amžinybėn iškeliavus, nuoširdžią užuojautą reiš
kiame Velionės vyrui ALBINUI KURKULIUI, sū
nums PAULIUI ir ANDRIUI su šeima. 

Vita ir Viktoras Memenai 
Dalia ir Antanas Ročkai 
Yolanda ir Algis Zaparackai 

.r-
. i Mari P 

KODĖL TIEK DAUG AMERIKOS LIETUVIŲ 
ŠIAIS METAIS BALSUOS UŽ DEMOKRATUS? 

Balsuos ne tik todėl, kad Administracija Vyriausybė ir 
Demokratų partijos vadovai stengiasi išplėsti Siaurės 
Atlanto Sąjungą (NATO) ir užtikrinti Lietuvos sau

gumą bei ekonominę gerovę. 

Balsuos todėl, kad demokratai pasisako už tas vertybes, ku
rias kiekvienas iš mūsų esame pasisavinę iš savo tėvų ir 
senelių: asmeninį atsakomingumą, galimybę siekti mokslo, 
pagarbą vyresnio amžiaus žmonėms. 

Tai ką kiekvienas mūsų laikome esant svarbu, visų 
pirma vertina ir Demokratai: 

•užtikrintą medicininę pensininkų priežiūrą (Medicare); 
• socialinį aprūpinimą, kuris suteiktų uždarbio galimybę, 

bet tuo pačiu, neapleistų ir mažamečių vaikų; 
• svetimą ir mokslą; 
• valstybinių mokesčių sumažinimą tiems, kurie moka 

universitinius mokslapiningius; 
• daugiau policijos tiesoginėje gatvių priežiūroje; 
• didesnes įsidarbinimo galimybes jaunimui; 
• žemesnes palūkanas, perkant gyvenamus namus 

ir 
• narkotikų išvaikymą iš gatvių ir mokyklų. 

Lapkričio 5 d. balsuodami, palaikykime mūsų tėvų ir senelių 
viltis, kurias jie yra sudėję į mūsų vaikus ir vaikaičius. 

PakJ fw by the DBmocratic Natkyial Commitree 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
Su malonumu „Draugo" at

karpoje skaitėme „Ipatėlio 
šnekas", o dabar mums su
teikiama reta proga — susiti
kimas su tų „šnekų" autoriumi 
rašytoju Jurgiu Jankum. Popie
tė su šiuo mielu svečiu 
rengiama šį sekmadienį , 
lapkričio 3 d., 12 vai., tuoj po šv. 
Mišių Pal. Jurgio Matulaičio 
misijoje, visi kviečiami į 
Pasaulio lietuvių centro didžiąją 
salę, kur tikrai laukia neeilinė 
literatūros šventė. Be paties 
rašytojo, programoje dalyvauja 
mums visiems žinoma ir mėgs
tama aktorė Audrė Budrytė. 

Adriana Karkaitė dalyvauja 
studentų ateitininkų Meno ir 
kūrybos vakare, kuris įvyksta 
šeštadienį, lapkričio 9 d. 7:30 
v.v. Pasaulio lietuvių centro 
galerijoje, Lemonte. 

Vienas prasmingiausiu Lie
tuvių Prekybos rūmų darbų 
yra skirti stipendijas lietuvių 
kilmės studentams. Šiemet me
tinis stipendijų pokylis ruo
šiamas lapkričio 24 d. Martini 
que salėje. Pasisvečiavimas — 
4:30 vai. p.p., vakarienė — 5:30 
vai. p.p. Rezervacijas priima 
Evelyn Oželienė, tel . 773-
254-7553 ir Algirdas Brazis tel. 
708-361-5594. Visuomenė kvie
čiama gausiai dalyvauti, nes iš 
pokylio pelno ir skiriamos 
stipendijos paramos reikalin
giems lietuviams studentams. 

Nepadėtame rašyto lietu
v iško žodžio į archyvus . La
bai gera proga pagerbti rašytoją 
ir jo kūrybą, atsilankius į rašy
tojo Jurgio Jankaus litera
tūrinę popiete, kuri rengiama 
Pasaulio l i e tuvių centre 
lapkričio 3 d., sekmadieni, 12 
vai., didžiojoje salėje. Bus gera 
proga su rašytoju pasikalbėti ir 
pabendrauti. Kviečiame visuo
menę popietėje gausiai daly
vauti. 

Iš Kanados faksu gautas 
pranešimas, kad, Lietuvos parti
zanų ansamblio „Girių aido" 
koncertai pavyko labai gerai. 
Publika juos priima šiltai ir visi 
dėkingi Lietuvos Partizanų g o j e bei Čikagos apylinkėse ir 
globos fondo komitetui už an- norėdami balsuoti asmeniškai, 

LIETUVOS SEIMO ANTRO 
RATO RINKIMAI 

Lietuvos Respublikos am
basada Vašingtone praneša, kad 
Seimo antrojo rato rinkimams 
visiems piliečiams, kurie 
balsavo š.m. spalio 20 d., yra iš
siunčiami rinkiminiai doku
mentai paštu. 

LR piliečiai, gyvenantys Čika-

samblio pakvietimą. Kanadoje 
„Girių aido" vyrus globoja ir 
koncertais rūpinasi Vytautas 
Kulnys. Numatomi keturi kon
certai. 

Prof. hab dr. L- Mačiūnas, 
Lietuvos valstybės atkūrimo 
signataras, Tėvynės sąjungos 
LK narys, medicinos dėstytojas 
Vilniaus universitete, pasi
dalins mintimis apie nusikal
timus Lietuvoje, sekmadienį, 
lapkričio 3 d., 1 vai. p.p., 
Pasaulio lietuvių centro mažo
joje salėje. Popietę rengia 
Tėvynės sąjungos rėmėjai Čika
goje. 

Dr. Milda Palubinskaitė 
dėsto italų kalbą ir literatūrą 
University of Delaware. „Atei
ties" savaitgalyje ji skaitys 
paskaitą „Tautiškumas mene ir 
literatūroje Italijos susivie
nijimo laikotarpyje", šeštadieni, 
lapkričio 9 d., 2 vai. p.p., Jau
nimo centro Čiurlionio galeri
joje. „Ateities" savaitgalio pro
grama bus Jaunimo centre 
lapkričio 8-9 d., o sekmauienio 
lapkričio 10 d. programa vyks 
Ateitininkų namuose, Lemonte. 
Visa .Ateities" savaitgalio pro
grama bus išspausdinta „Drau
ge" antradieni, lapkričio 5 d. 

Lietuvių fondo metinis po
kylis rengiamas lapkričio 9 d., 
šeštadienį. Pasaulio lietuvių 
centre, Lemonte. Pradžia (pa
bendravimas) 6:30, vakarienė — 
7:30. Šokiams gros Sauliaus Gy
lio orkestras „Žiburys". Stalus 
ir pavienius bilietus prašoma re
zervuoti tel. 630-257-1616 kas
dien, nuo 9 vai. r. iki 5 vai. p.p. 
Savaitgaliais įstaiga uždaryta. 

galės tai atlikti tiktai rinkimų 
dieną, lapkričio 10 d., atvyk
dami į LR Generalinį konsula
tą Čikagoje, adresas: 6500 S. 
Pulaski Rd. (Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejaus patalpose). 
Atvykus balsuoti asmeniškai, 
būtina turėti Lietuvos Respub
likos galiojantį piliečio pasą ar
ba rinkimų dokumentus, kurie 
išsiunčiami kiekvienam užsire
gistravusiam rinkėjui. 

Antrojo rato Seimo rinkimai 
vyks š.m. lapkričio 10 d. nuo 9 
iki 4 valandos po pietų LR Gene
raliniame konsulate Čikagoje 
adresu: 6500 S. Pulaski Rd., 
Tel.: 773-582-5478. 

Paruošė: D. Meilienė 

Aliukas Lapinskas susipažįsta su ..rasto pasauliu 
mokyklėlėje. 
x Amerikos Lietuvių ra

dijas, vad. Anatolijus Siutas — 
kiekviena sekmadieni 7 v.r. per 
WCEV 14.50 AM- Tel. 312-
847-4903, adresas: 4459 S. Fran-
cisco, Chicago. IL 60632. 

(sk) 
x Anne J- Whalen, Sparta 

S J. atsiuntė $100 - tai jos 
globojamam našlaičiui ir dar ki
tam našlaičiui po $50 Sv . Kale 
du dovana Našlaičiu vardu 
dėkojame' „Lietuvos Našlaičių 
globos" komitetas, 2711 W. 71 
St., Chicago, IL 60609. 

Vėlinės Šv. Kazimiero lie
tuvių kapinėse bus minimos 
sekmadienį, lapkričio 3 dieną. 
12 vai. trumpomis iškilmėmis 
prie kapinių Steigėjų paminklo 
visi mūsų tautos mirusieji bus 
prisiminti kun. Jono Duobos, 
MIC, vadovaujamomis maldo
mis, Bendruomenės Pasauliečių 
komiteto pirm. Algio Regio žo
džiu, Vėlinių žvakės uždegimu 
ir vainiko padėjimu, giesme 
„Marija, Marija" ir Tautos him
nu. Šias tradicines iškilmes jau 
daugelį metų ruošia ir jas pra
veda Kapų sklypų savininkų 
draugija ir Bendruomenės 
Pasauliečių komitetas, garbės 
sargyboje prie paminklo daly
vaujant šauliams ir ramo-
vėnams. Visi kviečiami daly
vauti šiame bendruomeniškame 
mirusiųjų prisiminime, o taip 
pat individualiai aplankyti savo 
artimųjų ir draugų kapus. 

Dr. Juozas Meškauskas 
skaitys paskaitą apie Juozą 
Eretą „Ateities" savaitgalio 
metu, šeštadienį, lapkričio 9 d., 
Jaunimo centro Čiurlionio gale
rijoje. 

Janina Adickaitė dalyvauja 
studentų ateitininkų Meno ir 
kūrybos vakare, kuris įvyksta 
šeštadienį, lapkričio 9 d. 7:30 
v.v. Pasaulio lietuvių centro 
galerijoje, Lemonte. 

Manigirdo Motekaičio pia
nino rečitalis vyks Čiurlionio 
galerijoje šį sekmadienį, lap-

*JLJ *•» «- > 2 S Ž kričio 3 d., 3 vai. p.p., 25-tosios 
~^r.<L Lietuvių fotografijų parodos 

m iškilmingo uždarymo metu. 
Nuotr. Lydos Budrienės Pianistas atliks Bacho, Šopeno, 

M. K. Čiurlionio, Giedros 
Gudauskienės ir Juozo Gruodžio 
kūrinius. Parodos uždarymą 
rengia Budrio Lietuvių foto ar
chyvas, įėjimas nemokamas. 

MES SU MOKSLU I 
RYTOJU 

Rugsėjo mėn. 7 d. šiais 
žodžiais Lemonto Maironio litu
anistinė mokykla atvėrė savo 
duris 288 mokiniams ir 34 mo
kytojams. Mokslo metus pradėjo 
mokyklos direktorė Eglė Novak 
pasveikinusi visus sugrįžusius 
ir naujai atvykusius mokinius 
ir mokytojus, ji linkėjo visiems 
darnaus darbo, siekiant kultū
rinių tautos vertybių. Po to 
mokyklos mokiniai, tarsi van
dens lašeliai, susijungę į vieną 
upės bėgimą, sugiedojo Lietuvos 
himną ir mokyklos dainą, ir taip 
mes visi, visa mokyklos šeima 
pasijutome, kad esame tos 
pačios tautos vaikai. Mes 
jungiamės į vienybę, prižadė
dami dirbti ir tiesti tiltus į 
Lietuvą, kuri laukia mūsų. Lie
tuvybės kelias nėra lengvas, juo 
einant reikia daug pasiaukoji
mo ir ryžto. 

Mūsų tautoj dar audra, dėl to 
mes privalome puoselėti darbą, 
ryžtą ir bičiulystę, kad visa, kas 
daroma lituanistinėje mokyklo
je, tai yra visų mūsų šventa 
pareiga. Jau daugiau kaip še
šeri metai gyvename laisvos ir 
nepriklausomos Lietuvos švie
soje, tačiau ir toliau turime 
puoselėti kalbą, tautos istoriją, 
tautinį šokį tik taip mes iš
liksime naudingi savo tautai. 
Kalba, kuria mes kalbame ir 
kuria mes didžiuojamės yra mū
sų kalba ir joje užtenka žodžių 
meilei ir patriotizmui išreikšti. 
Nors Lietuva jau pakilusi, ta
čiau ji tebėra pajuodusi nuo 
kančių ir jos šauksmą mes pri
valome girdėti, turi girdėti ir 
mūsų ateities karta. Tai ir yra 
Lemonto Maironio lituanistinės 
mokyklos mokytojų pareiga — 
vesti mokinius „su mokslu į 
rytojų, į tėvų šalelę". Šios min
ties lydimi, mokiniai išsiskirstė 
į klases, kur pasidalinę vasaros 
įspūdžiais, įsijungė į naujus 
ateities darbus. 

Gražina Sturonienė 

Lietuvos Dukterų draugijos valdybos narės dienraščio,.Draugo" metiniame 
pokylyje rugsėjo 23 d. Martinique salėje. Ii kairės (sėdi): Marija Noreikienė, 
Vanda Prunskienė, Joana Krutulienė, Janina Mikutaitienė; stovi: Dana 
Gierstikienė, Valė Plepienė ir Genė Maldėnienė. 

vietoje — Balzeko muziejaus 
„Gintaro" salėje. 

Lietuviškoji visuomenė malo
niai kviečiama suvažiavime ir 
vakarienėje gausiai dalyvauti. 
Kaip žinome, ALTAs yra atlikęs 
daug darbų Lietuvos laisvinimo 
srityje. Nors Lietuva yra laisva, 
bet juodi debesys tebeslankioja 
jos padangėje, todėl reikia 
budėti ir sekti įvairius įvykius. 
Dar kartą kviečiame visuomenę 
dalyvauti, nes suvažiavime iš
girsite apie ALTo atliktus dar
bus ir numatytus ateityje. Savo 
dalyvavimu moraliai ir materia
liai paremsite ALTo veiklą ir 
taip pat jo vadovų bei darbuo
tojų pasiryžimą dar stipriau 
dirbti mūsų tėvynės gerovei, 
kuriai dar tebegresia pavojai iš 
visų pusių. Todėl ne vienas, bet 
visi, turime stipriai ALTą rem
ti. Dalyvavimas šiame suvažia
vime parodys, kaip mes visi 
remiame tą vienintelę politinę 
organizaciją. ALTas yra reika
lingas mums, o mes ALTui. 

Ant. Repšienė 

(sk) 

x Halina Plaušinait ienė . 
Halina Moliejienė ir Janina 
Mikutaitienė vaišins svečius 
per 25 tosios Lietuvių fotogra
fijų par'jdns uždarymą — popietę 
šj sekmadieni, lapkričio 3 d. 3 
vai. p.p. Čiurlionio galerijoje. 
Jaunimo centre. Popietę rengia 
Budrio Lietuvių foto archyvas. 
Visi kviečiami. įėjimas laisvas. 

(sk) 
ARAS ROOFING 
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x TRANSPAK praneša: 
„Nuo s.m. gruodžio 2 d. mūsų 
įstaiga persikelia i DRAUGO 
patalpas. Per šešis šių metų 
mėnesius kilo 5 tūkst. 422 gais
rai, t.y. 1048 gaisrais daugiau 
negu pernai per tą patį laiko
tarpį. Dėl jų prarasta beveik 11 
mln. litų. Šiuose gaisruose žuvo 
167 žmonės, tarp jų 9 vaikai. 
Šiemet gaisruose žuvo šešiskart 
daugiau gyvulių negu pernai — 
860 (pernai — 135). Pedegimų 
šiemet ir pernai beveik tiek pat 
— atitinkamai 120 ir 118". Pini
gai, siuntiniai ir komercinės 
siuntos į Lietuvą. Maisto siun
tiniai TRANSPAK, 2638 W. 
69 St., Chicago, I L tel. 312-
436-7772. 

(sk) 

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

. (ak) 

Dr. Petras Vytenis Kisie
l ius , Jr . skaitys paskaitą 
„Ideologija ir Lietuvos krikščio
niškas jaunimas, studijų dienų 
analizė" „Ateities" savaitgalio 
metu sekmadienį, lapkričio 10 
d. Ateitininkų namuose Lemon
te. 

x Nijolė Mažeikienė ieško 
Dalės Skeberdytės-Meckaus-
kas, gyv. Lansing, IL. Prašo pa
skambinti,' tel. 718-549-2445. 
New York. 

(sk) 
x Dr. Alfonsas Kisielius pa

aukojo $100 ir Aniceta 
Mažeikienė $25 našlaičių globai 
„Saulutei", Daytona skyriui 
Ačiū! 

(sk> 

x Danutė, Rasa, Jurgis . 
Džiugas ir Rūta Augiai glo
boja du našlaičius Lietuvoje. 
Pratęsdami paramą našlaičiams 
kitiems metams atsiuntė $300. 
Dėkojame! „Lietuvos Naš
laičių globos" komitetas. 

(sk) 

SVARBU ASMENINIAI 
KONTAKTAI 

Spalio 8 d. Illinois Lietuvių 
respublikonu lygos atstovai 
Anatolijus Milūnas, Vytautas 
Jasinevičius, Pranas Jurkus ir 
Birutė Vindašienė susitiko su Il
linois atstovu JAV Kongrese 
Henry J. Hyde pasikalbėti 
mums lietuviams rūpimais 
klausimais ir išreikšti susirūpi
nimą dėl šio krašto administra
cijos NATO narystės Baltijos 
valstybėms pozicijos ir neseniai 
padaryto saugumo sekretoriaus 
Perry pareiškimo jog Lietuva, 
Latvija ir Estija nėra pasiruo
šusios tapti NATO narėmis. 

Diskutuota neseniai Atstovų 
rūmuose pravesta rezoliucija 
Karaliaučiaus srities klausimu 
ir apgailestauta, kad, valstybės 
departamentui spaudžiant, šios 
rezoliucijos originalus tekstas 

globėjų ir skyrių pranešimai. Po tiek pakeistas, kas, atrodo, 
pranešimų bus diskusijos. Veiks daroma, bandant neužpykinti 
svarstybos ALTo veiklos reika- rusų. Buvo prašyta, kad rinkl
iais. Pietų pertrauka 12:30. Bus minėje veikloje būtų daugiau 
pristatytas naujasis ALTo pirm. išsireikšta ir apie šio krašto 
dr. Jonas Račkauskas. Po šuva- vedamą užsienio politiką. Nors 
žiavimo, 7 vai. vakare, bus iškil- šio krašto žurnalistai bando j t i 
minga vakarienė toje pačioje kinti balsuotojus, kad esą užsie 

ALTO 56-TASIS 
SUVAŽIAVIMAS 

Amerikos Lietuvių Taryba — 
ALTas kas metai šaukia savo 
atstovų suvažiavimą. Šiais me
tais suvažiavimas vyks lapkri
čio 2 d. Balzeko Lietuvių kul
tūros muziejaus patalpose. Su
važiavimo išvakarėse, t.y. penk
tadienio vakare, 7 vai., rengia
mas atstovų ir svečių pabendra
vimas. Jį ruošia Čikagos sky
rius. 

Šeštadienį, lapkričio 2 d., 
atstovų ir svečių registracija 8 
vai. ryte, o 9 vai. suvažiavimo 
atidarymas, himnai, komisijų 
sudarymas ir t.t. Mandatų k-jos 
pranešimas, pereito suvažiavi
mo protokolo priėmimas. Pra
nešimai: pirmininko, sekreto
riaus ALTo atstovo Washingto-
ne — JBANC reikalais, iždinin
ko ir ALTo fondo. Taip pat iždo 

nio politika nėra svarbi, at
kreiptas Kongreso nario dėme
sys, kad didelė šio krašto gy
ventojų dalis turi ryšius su savo 
tėvų ar senelių gimtuoju kraštu 
ir jiems rūpi Amerikos pozicijos 
užsienio veikloje. Paminėta,kad 
keli šio krašto prezidentai 
padarę klaidų užsienio politiko
je, rinkimus pralaimėjo. 

Su Kongreso nariu Hyde ap
tarta glaudesnis bendradarbia
vimas, nes didelę dalį darbo 
atlieka štabo tarnautojai ir 
dažnai pats narys net nepain
formuojamas. Tad tik parodo, 
kaip svarbu turėti gerus 
asmeninius kontaktus, tiek su 
Kongreso nariu, tiek su jo štabu. 

Kalbėta apie pagalbą Lietuvai 
karinėje bei ekonominėje srity
je. Nors pokalbiai truko apie 
valandą tačiau papildomai 
įteiktas raštas su platesniu 
paaiškinimu apie kalbėtus 
klausimus. Tai r.e pirmas 
susitikimas su Kongreso nariu 
Hyde ir kitais Atstovų rūmų 
nariais. A M 

LIETUVOS DUKTERŲ 
METINIS POKYLIS 

Lietuvos Dukterų draugija ne 
tiek gausi savo narių skaičiumi, 
kiek savo nenuilstama labdaros 
veikla, suruošė savo metinį 
pokylį spalio 27 d. Jaunimo 
centro didžiojoj salėj. 

Susirinkus svečiams, renginių 
vadovė Regina Smolinskienė 
pasveikino susirinkusius, kurių 
būta daugiau kaip du šimtai. 
Tada ji pakvietė draugijos pir
mininkę Joaną Krutulienę. 
Pirmininkė plačiau paryškino 
draugijos atliktus darbus ir 
pristatė dabartinės valdybos 
nares. I vicepirmininkė — 
Janina Mikutaitienė, kasininkė 
ir administratorė — Genovaitė 
Maldėnienė, sekretorė — Mari
ja Barienė, rastinės vedėja — 
Vanda Prunskienė, lėšų telkimo 
vadovė — Aldona Ankienė, ko
respondentė — Sofija Jelionienė, 
vyriausia šeimininkė — Emili
ja Kantienė, naujų narių globėja 
- Irena Vėbrienė. Budėtojos 
raštinėje: Eugenija Daugir 
diene, Regina Jautokaitė, Sofi
ja Vakselienė ir Jadvyga Zala-

Lietuviai respublikonai, apsilankė pas Kongreso narį Henry J Hyde. Ii kairės: Vytautas 
Jasinevičius, Anatolijus Milūnas (Illinois Lietuvių respublikonų lygos pirm.). Kongreso atstovas 
Henry J. Hyde, Birute Vindasiene ir Pranas Jurkus 

gėnienė. Pirmininkės pavaduo
toja — Danutė Gerštikienė, 
renginių vadovės Valerija 
Plepienė ir Regina Smolinskie
nė, buv. kandidačių pirmininkė 
ir lietuviškų reikalų vedėja — 
Marija Noreikienė. Šio pokylio 
talkininkai bare — Antanas 
Valavičius ir Vytautas Dijokas. 
Smulkiesiems laimėjimams 
vadovavo Aldona Ankienė, o 
didiesiems — Regina Smolins
kienė. 

Pirmininkė nuoširdžią padėką 
reiškė ne tik valdybos narėms, 
bet ir visiems, kurie savo darbu 
ir gausiai suaukotais fantais 
prisidėjo prie šio pokylio 
pasisekimo. Tada buvo pakvies
tas kun. Juozas Vaišnys, SJ, 
sukalbėti maldą prieš valgį. 
Tuoj talkininkės ėmė nesti gau
sius patiekalus, kurių paruo
šimui vadovavo rūpestingoji 
Ona Norvilienė. 

Tenka dar prisiminti, kad 
stambesne, 100 dol. auka, drau
giją parėmė Ona Siliūnienė iš 
Vašingtono. 

Puikią vakaro nuotaiką su
darė meninės programos atli
kėjai: Algimantas Bamiškis ir 
Alfonsas Seniūnas. Palydimi 
vargonėlių ir gitaros muzikos 
juodu padainavo keletą populia
rių dainų, pradėdami su „Žemėj 
Lietuvos ąžuolai žaliuos", į 
kurią įsijungė ir visi dalyviai. 

Ir pagaliau scenoje pasirodė 
Ąžuolo Stelmoko orkestras, ir 
tranki Šokių muzika su
skambėjo, neleisdama niekam 
nuobodžiauti. Tuoj didesnė dalis 
publikos pajudėjo, ir salė prisi
pildė šokančiųjų porų. Vieną 
šokį pašokus, sekė antras, 
trečias ir t.t. Gerokai prisišokus, 
buvo padaryta pertrauka. Ir 
tada prasidėjo laimėjimų bilie
tų traukimas. Fantų buvo įvai
rių: pora puikių paveikslų, gin
tariniai karoliai ir kt. Po to 
šokiai tesės ir toliau. 

Taip Lietuvos Dukterys įrodė, 
kad jos sugeba ne tik vargšus 
šelpti, bet ir suruošti tikrai nuo
taikingą pokylį, nuskaidrinti 
kartais pabodusį, kasdieninėm 
pareigom apkrautą mūsų gyve
nimą. Jų atliekamas šalpos dar
bas yra vertas visų mūsų para
mos ir talkos. Lai Aukščiausias 
jums padeda! 

Apol. P. Bagdonas 

Oras Čikagoje 

Penktadienį, lapkričio 1 d. 
Visų Šventųjų šventėje, maloni, 
nors vėsi, rudens diena. Pa
dangė daugiausia be debesų, 
vėjuota. Temperatūra dieną 
apie 35 laipsnius F, naktį — 23 
laipsniai. Miesto Eismo tvarky
mo įstaigos pataria saugotis 
nukritusių lapų ant gatvių, 
ypač jeigu jie šlapi, nes, staiga 
stabdant automobilį, gali slysti. 
Atsargumas patariamas ir pės
tiesiems, ypač vyresnio amžiaus 
žmonėms. 


