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Seimas pasiekė susitarimo
dėl atsakomųjų veiksmų
Latvijai
Vilnius, lapkričio 5 d. (BNS)
— Seimas iki kitos savaitės nu
kėlė sprendimą dėl atsakomojo
žingsnio į Latvijos vienašališkus
sprendimus Baltijos jūroje.
Antradieni parlamentas pri
tarė prezidento Algirdo Bra
zausko laikinojo įstatymo pro
jekto dėl teritorinės jūros, išskir
tinės ekonominės zonos ir po
vandeninės žemyno dalies Balti
jos jūroje šiaurinės ribos nusta
tymo tolimesniam svarstymui.
Buvo pritarta ir konservatorių
pasiūlyto nutarimo projekto dėl
tolesnių Lietuvos ir Latvijos
derybų svarstymui.
50 Seimo narių buvo už tai,
kad prezidento įstatymas būtų
svarstomas ypatingos skubos
tvarka. 31 parlamentaras buvo
prieš tokią skubą ir 8 susilaikė.
Konservatorių nutarimo toles
niam svarstymui pritarė 44
parlamentarai. 25 Seimo nariai
buvo prieš ir 16 susilaikė.
Anksčiau tikėtasi, kad skubos
tvarka pateiktas prezidento
laikinasis įstatymas bus priim
tas per vieną dieną. Įstatymas
galiotų iki pasirašant susitari
mą dėl jūros sienos su Latvija.
Vienintelis socialdemokratų
frakcijos narys Vytautas Pleč
kaitis antradienį ragino prezi
dento projektą remiančią val
dančiąją LDDP frakciją ir kon
servatorius susitarti ir parengti
vieną dokumentą. Tačiau antra
dienio posėdyje nuomonės nebu
vo suderintos.
Priimdamas prezidento įstaty
mą, Seimas vienašališkai nusta
tytų teritorinės jūros bei ekono
minės zonos ribą su Latvija nuo
galutinio sausumos sienos taško
iki Švedijos ekonominės zonos
Baltijos jūroje ribos.
Pagal konservatorių nutarimo
projektą Lietuvos vyriausybė
būtų įpareigota tolesnėse
derybose su Latvija vadovautis

Profsąjungos ragina
patenkinti badaujančiųjų
reikalavimus
Vilnius, lapkričio 5 d. (BNS)
— Lietuvos profesinių sąjungų
susivienijimo taryba parei
kalavo, kad vyriausybė paten
kintų badaujančių Mažeikių
baldininkų reikalavimus ir
paragino visuomenę protesto
laiškais „užversti" Seimą ir
vyriausybę.
Antradienį profsąjungų tary
ba išplatino pareiškimą, kuriuo
kreipiasi į Seimą ir vyriausybę,
reikalaudama nedelsiant areš
tuoti AB „Mažeikių baldai"
turtą ir atsiskaitomąją sąskaitą
bei kuo greičiau užbaigti bau
džiamąją bylą, paruosti būtinas
įstatymo pataisas panašioms si
tuacijoms išspręsti ir duoti ba
daujantiesiems raštiškas garan-

Pasaulio

naujienos

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

nutarime apibrėžiama Lietu
vos teritorinės jūros, išskirtinės
ekonominės zonos ir povande
ninės žemyno dalies Baltijos jū
roję šiaurine riba. Nutarime nu
rodomos tos pačios koordinates,
kaip ir Lietuvos prezidento pa
teiktame laikinajame įstatyme.
Konservatorių frakcijos se
niūnas Andrius Kubilius teigė,
kad prezidento siūlytas įstaty
mas padarytų tarptautinės žalos
ir Lietuva susilauktų problemų
ne tik su Latvija, bet ir kitomis
valstybėmis, su kuriomis
nesusitarta dėl jūros sienos
nustatymo. Konservatorių pir
mininkas Vytautas Landsbergis
teigė, kad priėmus jų nutarimą,
būtų galima išvengti komplika
cijų, kurias sukeltų prezidento
siūlomas įstatymas.
Prezidento nuostatą rėmęs
Lietuvos užsienio reikalų ministi as Povilas Gylys pabrėžė,
kad Lietuva padarė viską, kad
būtų išvengta konflikto. Tuo
tarpu Latviją jis kaltino pasi
naudojus tuo, kad Lietuva netu
rėjo informacijos. Pasak minist
ro, vadovaudamasi tik savo eko
nominiais interesais, Latvija
siekė užvaldyti naftos telkinį.
Prezidento A. Brazausko pro
jektas buvo pasiūlytas kaip at
sakas į Latvijos vienašališką
sprendimą ratifikuoti sutartis
su AMOCO ir OPAB bendrovė
mis dėl naftos žvalgybos ne tik
ginčijamoje, bet ir aiškiai į
Lietuvos ekonomine zoną įsiter
piančioje Baltijos jūros terito
rijoje.
P. Gylys pažymėjo, kad kon
servatorių siūlomas projektas
neturi prasmės ir yra dar silp
nesnis nei Seimo spalio 23 d.
priimtas nutarimas, kuriame
pažymima, kad Lietuva nesu
tiks su jokiais veiksmais, pa
žeidžiančiais jos suverenias tei
ses į jūros išteklius.
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Mazar-e-Sarif, lapkričio 4 d. (AP-BNS). Afgsnyiano šiaurę kontroliuojančio karo vado Raahid
Dostum naikintuvai pirmadienį bombardavo Herato miesto aeruostą. Dėl toe priežasties JT
atstovai buvo priversti atšaukti numatytą skrydį. Apie nukentėjusius kol ku nepranešta. Pagalbos
tiekimo tarnautojai telefonu pranešė ketiną aplenkti Heratą ir keliu vykti į Afganistano sostine
Kabulą, kuris yra maždaug už 580 km.
Nuotr.: išminuojamos Kabulo prieigos.

LDDP nori turėti įtaką radijui
ir TV

Laimonas Noreika, Lietuvos
archyvų direktorius Gediminas
Ilgūnas bei Vilniaus universi
teto komunikacijų fakulteto
frakcijų seniūnų sueiga, kurio dekanas Renaldas Gudauskas.
je nepavyko pasiekti bendro
A. Kubilius nepaneigė, kad
susitarimo. Konservatorių naujajame Seime pirmausian
frakcijos seniūnas Andrius tys konservatoriai gali pakeisti
Kubilius paskelbė, kad jo bei dabar išrinktą LRTV tarybą.
krikščionių demokratų partijos „Mestai dar svarstysime", sakė
balsavime nedalyvaus.
konservatorių seniūnas.
LDDP frakcijos balsais į ta
Žurnalistams A. Kubilius
rybą
buvo išrinktas LDDP pa
sakė, kad iš 6 kandidatų LDDP
išsirinks jiems artimiausius siūlytas dabartinis Seimo ats
žmones ir LRTV valdys pagal tovas spaudai Domijonas Šniupolitines pažiūras, o ne pagal kas, socialdemokratų pasiūlyta
tinkamumą šioms pareigoms at valstybinės kalbos inspekcijos
pareigūnė Danguolė Mikulėnierinkti žmones.
Politiškai su'įtarę konser nė, demokratų frakcijos pasiū
vatoriams atrodo ir prezidento lytas Petras Pečeliūnas bei
Algirdo Brazausko paskirti krikščionių demokratų pasiūly
tarybos nariai — aktorius tas Petras Kimbrys.

Vilnius, lapkričio 5 d. (BNS)
— Seimo konservatorių ir krikš
čionių demokratų frakcijos ant
radienį atsisakė dalyvauti bal
suojant dėl visuomeninės Lie
tuvos radijo televizijos tarybos,
apkaltinusios
valdančiąją
LDDP siekiais „nueinant nuo
arenos" u ž s i t i k r i n t i įtaką
valstybiniam radijui ir televi
zijai (LRTV).
Aukščiausioji ir vienintelė
LRTV valdymo institucija,
skirianti generalinį direktorių,
turi būti sudaryta iš 13 narių.
6 jų pirmadienį paskyrė di
džiausios Lietuvos kūrybinės
sąjungos, trijų narių pavardes
nurodė prezidentas Algirdas
Brazauskas, o 4 antradienio
posėdyje turėjo patvirtinti
Seimas. Į Seimo skiriamas
vietas po vieną atstovą pasiūlė
šešios Seimo frakcijos, o parla
mentarai balsuodami turėjo dvi
Vilnius, lapkričio 5 d. (BNS)
iš jų atmesti.
—
1995 m. Lietuvos valstybės
Prieš balsavimą konservato
biudžetas
gavo 3.928 mlrd. litų
rių frakcija pasiūlė padaryti
pajamų,
o
jo
išlaidos buvo 4.429
pertrauką ir visiems diskusijose
mlrd.
litų.
išrinkti keturis tinkamiausius
tarybos narius. Per valandos
Seimas antradienį patvirtino
pertrauką buvo sušaukta Seimo 1995 m. valstybės biudžeto

tijas, nurodant terminus dėl jų
teisėtų reikalavimų patenkini
mo.
Taryba kreipiasi ir į preziden
tą Algirdą Brazauską, „kaip pa
grindinį Konstitucijos garantą",
prašydama „paveikti valstybės
valdininkus kaip galima grei
čiau išspręsti kilusį konfliktą".
Vilniaus sveikatos apsaugos
skyrius prašomas užtikrinti
badaujančių žmonių sveikatos
būklės priežiūrą.
Jeigu vyriausybė pačiu ar
timiausiu metu neišpręs Mažei
kių baldininkų problemos,
profesinės sąjungos žada kreip
tis į Europos Sąjungą dėl žmo
gaus teisių pažeidimų Lietuvoje.

Vyriausybė gavo pranešimą
apie medikų streiką
Kaunas, lapkričio 5 d. (BNS)
Kaip BNS sakė LGS viceprezi
— Antradienį Lietuvos gydytojų dentas Liutauras Labanauskas,
sąjungos (LGS) prezidentas visų medicinos darbuotojų
Algis Mickus vyriausybei įteikė streikas bus organizuojamas ne
raštą dėl būsimo sveikatos prie anksčiau kaip lapkričio 26 d.
žiūros įstaigų darbuotojų strei Streikas, kuriame bus reika
ko organizavimo.
laujama padidinti atlyginimus,
Raštas, kuriame išdėstytos ren vyks visose Lietuvos asmens
giamo medicinos darbuotojų sveikatos priežiūros įstaigose,
streiko formos, įteiktas prem tačiau būtinoji medicininė
jerui Mindaugui Stankevičiui ir pagalba bus teikiama.
sveikatos apsaugos ministrui
Streiko dieną nebus teikiama
Antanui Vinkui. Prezidentui planinė medicininė pagalba,
Algirdui Brazauskui raštas bus nebus rašomos pažymos. Visi
nusiųstas paštu.
sveikatos įstaigų darbuotojai

Konservatoriai reikalauja
pateikti valstybės biudžeto
ataskaitą
įvykdymo apyskaitą. Už nutari
mą balsavo 45, susilaikė 30
parlamentarų. Tačiau opozicija
liko nepatenkinta vyriausybės
pateikta biudžeto apyskaita.
Seimo konservatorių frakcijos
narė Elvyra Kunevičienė mano,
jog nepatvirtinus, pvz., vals
tybės skolos energetikams už
1995 m. ir nežinant tikrojo biu
džeto deficito, negalima tvirtinti
apyskaitos. „Jei skolos nebus
pripažintos, energetikos sistema
gali bankrutuoti", pareiškė ji
BNS korespondentui.
Anot parlamentarės, finansų
ministras dar nežino, kokia bus
1995 m. valstybės skola energe
tikams. Todėl, teigė E. Kunevi
čienė, iš pradžių būtina suskai
čiuoti tikrąjį 1995 m. biudžeto
deficitą ir po to tvirtinti apys
kaitą. Ji neatmetė galimybės,
kad naujasis Seimas iš naujo
tvirtins praėjusių metų valsty
bės biudžeto apyskaitą.

Sausio 13-osios byloje
padaryta pertrauka
Vilnius, lapkričio 5 d. (BNS)
— Vilniaus teismas paskelbė sa
vaitės pertrauką 1991 m. sausio
perversmininkų bylos nagrinėji
me, vienam jų paprašius papil
domo laiko susipažinti su kalti
nimais.
Buvęs diversinės radijo stoties
„Tarybų Lietuva" redaktorius
Stanislovas Mickevičius, kuris
yra vienintelis Rusijos pilietis
tarp 6 teisiamų sąmokslininkų,
antradienį prasidėjusiame tei
siamajame bylos nagrinėjime
skundėsi tik prieš 4 dienas
gavęs į rusų kalbą išverstą
kaltinamąją išvadą ir prašė
trijų savaičių susipažinimui su
ja.
Vilniaus apygardos teismas,
pirmininkaujant
teisėjui
Albinui Sirvydžiui, sutiko
atidėti procesą iki lapkričio 12
dienos.
Valandą trukusiame posėdyje
du pagrindiniai kaltinamieji —
buvęs sovietu kompartijos Lie
tuvos skyriaus vadovas Mykolas
Burokevičius ir jos ideologas
bus savo darbo vietose. Savaitę
prieš streiką apie tai bus infor
muoti gydymo įstaigų pacientai.
Streiko metu bus teikiama nea
tidėliotina pagalba sunkiems li
goniams.

Juozas Jermalavičius — pareiš
kė atsisaką gynybos paslaugų,
nes nelaiko savęs kaltais. Teis
mas pareiškimą ignoravo, nes
šiems kaltinamiesiems gresia
kalėjimas ar mirties bausmė už
įtariamą tyčinių žmogžudysčių
sunkinančiomis aplinkybėmis
organizavimą.
J. Jermalavičius, kuris, kaip
ir M. Burokevičius, tebelaiko
save nebeegzistuojančios Sovie
tų Sąjungos piliečiu, ragino
atkurti „dar didesnę ir galin
gesnę sąjungą, kuri įveiks tota
linę krizę".
Teismas atmetė kaltinamųjų
reikalavimus, kad procese daly
vautų stebėtojai iš Rusijos, nes
Lietuvos įstatymai tokių proce
sinių asmenų nenumato. Tačiau
teismas nusprendė patenkinti
buvusio SSKP CK leidyklos Lie
tuvoje direktoriaus Leono Bar
toševičiaus prašymą pakviesti
papildomų liudininkų, įskaitant
dabartinį Muitinės departamen
to direktorių Vitalijų Geržoną,
esą dalyvavusį sprendžiant lei
dyklos reikalus.

Islamabadas. Pakistano pre
zidentas Farooą Leghar antra
dienio rytą paleido Pakistano
ministrės pirmininkės Benazir
Bhutto vadovaujamą vyriausy
bę. Vasario 3 d. paskelbti Pakis
tano parlamento rinkimai. Iki
to laiko premjero pareigas eis
Pakistano liaudies partijos vete
ranas, Islamo universiteto di
rektorius ir buvęs parlamento
pirmininkas Miraj Khalid.
Prezidentui F. Leghar buvo
daromas vis didesnis spaudimas
pasinaudoti savo konstituciniais
įgaliojimais ir atleisti korupci
ja bei nekompetentingumu kal
tinamą B.Bhutto.
Maskva. Antradienį 7 vai.
ryto Maskvos laiku Maskvos
kardiologijos centre buvo pra
dėta Rusijos prezidento Boris
Jelcin širdies operacija. Prieš tai
B. Jelcin laikinai perdavė savo
įgaliojimus šalies ministrui pir
mininkui Viktor Černomyrdin.
„Nuo šio momento visi įgalioji
mai, tarp jų — vadinamojo bran
duolinio mygtuko kontrolė, re
miantis Rusijos konstitucija pri
klauso ministrui pirmininkui",
skelbiama trumpame Krem
liaus pareiškime. Rusijos nau
jienų agentūros pranešė, kad
chirurgas Renat Akčiurin, va
dovavęs žymiausių Rusijos
chirurgų „komandai", po 7
valandas trukusios operacijos
pareiškė, jog visi požymiai rodo,
kad operacija pavyko, ir pra
sideda labai svarbus pooperaci
nio gydymo laikotarpis. Pasak
jo, 65 metų prezidentas pats
nuspręs, kada susigrąžinti savo
įgaliojimus.

dojant nacių turtą po II pasau
linio karo. JAV prezidentas pa
skyrė specialųjį ambasadorių
žydų nuosavybes grąžinimo
klausimais Stuart Eizenstat pri
žiūrėti tyrimo eigą.
Rusija spalio 31 d. pareiškė
esanti „susirūpinusi ir apgailes
taujanti", kad sužlugo derybos
su JAV dėl regioninių raketinių
gynybos sistemų, tuo pačiu nu
rodydama, kad dėl to galima
kaltinti tik Vašingtoną. Dviejų
valstybių atstovai šį susitarimą
turėjo pasirašyti ketvirtadienį
Ženevoje, tačiau trečiadienį
JAV Valstybės Departamentas
pareiškė, jog atsisako, bent jau
kol kas, pasirašyti sutartį,
motyvuodamas tuo, kad pasikei
tė Rusijos pozicija. Rusijos
užsienio reikalų ministerijos
atstovas spaudai Michail Demurin ketvirtadienį pareiškė, jog
Rusija būtų pasirašiusi doku
mentus, jei jie būtų „tinkamai
papuošti". Demurin patvirtino,
jog prieš baigdami pirmąjį de
rybų dėl priešraketinės gynybos
sistemų ratą, Rusijos diplo
matai nori matyti pažangą ir
antrajame.
V a š i n g t o n a s . Jungtinių
Valstijų pareigūnai pavadino
„absurdiškais" Rusijos pareiš
kimus, kad regioninės raketinės
gynybos sutartis liko nepasi
rašyta dėl amerikiečių kaltės.
„Rusijos užsienio reikalų minis
terijos pareiškimas, kuriame
sakoma, kad mes nenorėjome
pasirašyti sutarties, yra absur
diškas. Tai jie nenorėjo pasi
rašyti", — sakė JAV pareigū
nas, norėjęs likti nežinomas.

Remiantis paskutiniais prane
Ženeva. Sergantis Zairo prezi
šimais, Boris Jelcin širdis kur
kas silpnesnė, nei buvo manyta, dentas Mobutu Sese Seko, ku
ir operacijos metu, vietoj 3-4, riam nesant šalyje kilo didžiulė
buvo persodinta daugiau krau krizė, pirmadienį privačiu lėk
jagyslių. Operacijos metu Rusi tuvu išskrido iš Šveicarijos.
jos prezidento širdis buvo sus Šveicarijos Užsienio reikalų
tabdyta 68 minutėms, visiškai ministerija pranešė, kad M.
sustabdyta dešinioji koronarinė Sese Seko išvyko, tačiau smul
arterija. Maskvoje besilankan kesnės informacijos apie tai ne
tis nepanoręs skelbti savo turėjo. Ženevos „Cointrino" ae
pavardės Europos kardiologas rodromo pareigūnas pranešė,
pasakė, kad didesnis persodintų kad Zairo prezidentas išskrido
kraujagyslių skaičius didina vėlai dieną, tačiau jo kelionės
naujo širdies smūgio galimybę kryptis nežinoma. M. Sese Seko,
kuriam yra 66 metai, Šveicari
Sofija. Bulgarijos rinkimų joje po prostatos vėžio operaci
komisija pranešė, kad šalies pre jos gydėsi nuo rugpjūčio.
zidento rinkimus laimėjo anti
komunistinės opozicijos kandi
datas Petar Stojanov. Už jį
Amerika renka
balsavo 59.90 proc. rinkėjų. Val
prezidentą
dančiųjų socialistu kandidatas
Vašingtonas, lapkričio 5 d.
Ivan Marasov surinko 40.10
(Reuter-BNS) — Amerikiečiai
proc. balsų.
antradienį renka šalies prezi
V a š i n g t o n a s . JAV prezi
dentą, senatorius. Atstovų rū
dentas Bill Clinton nusiuntė
mų narius, 11 valstijų guber
laišką Pasaulio žydų kongreso
natorius, įvairius valstijų ir
prezidentui Edgar Bronfman.
vietos pareigūnus.
Laiške Clinton pasiūlė atlikti
Jungtinėse Valstijose yra
platų tarpžinybinį tyrimą dėl
įrengta
185,000 balsavimo
JAV vaidmens paimant ir naupunktų, rinkimų sąrašuose įre
gistruoti 148 mln. žmonių. Ne
paisant masinės registracijos,
džeto. Kaip tik todėl Jungtinės ekspertai nuamato nedidelį
Tautos negalėjo sau leisti pradė rinkėjų aktyvumą.
1992 m., kai Bill Clinton buvo
ti taikos palaikymo sistemos
reformų, kurios. Vašingtono išrinktas JAV prezidentu, rinki
nuomone, turėtų padėti taikda- muose dalyvavo 55.2 proc. balso
riams efektyviau spręsti kylan teisę turinčių suaugusių ameri
kiečių. Rinkėjų aktyvumas su
čius konfliktus.
„Finansinė krize Jungtinėms mažėjo iki 38.8 proc. 1994 m. per
Valstijoms ir Jungtinėms Tau Kongreso rinkimus, kai respub
likonai laimėjo daugumą abie
toms neleido įvykdyti reika
juose
rūmuose.
lingu reformų", sakoma Vals

JAV nesumokėjo skolų JT
Vašingtonas, lapkričio 4 d.
(Reuter) — Jungtinės Valstijos,
laiku nesumokėjusios didžiulių
skolų Jungtinėms Tautoms, pa
kirto prezidento Bill Clinton
pastangas pertvarkyti tarptau
tines taikos palaikymo opera
cijas, sekmadienį pranešė dien
raštis „The Washington Post".
Laikraštyje cituojamas Vals
tybės Departamento paruoštos
studijos projektas, kuriame
nurodoma jog Jungtinės Tautos,
neatgaudamos iš JAV daugiau
kaip 1.5 mlrd. dolerių skolos,
buvo priverstos savo kasdienes
išlaidas dengti iš taikos palai
kymo operacijoms skirto biu

Teismas taip pat leido bylos
nagrinėjime dalyvauti trims
visuomeniniams kaltintojams iš
Lietuvos nepriklausomybes gy
nimo sausio 13-osios brolijos.

tybės Departamento studijoje.
„Šiuo atveju, turint omeny JAV
atsakomybe dėl JT ištikusios fi
nansinės krizės, Jungtinių Vals
tijų negalima laikyti patikima
finansinių reformų iniciatore".

KALENDORIUS
Lapkričio 6 d.: Leonardas,
Melanijus, Edviną, Ašmantas.
Lapkričio 7 d.: Ernestas, Ru
fas. Sirtautas, Gotautė. Neži
nomo Politinio kalinio diena.
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AKADEMINIO SKAUTŲ
SĄJŪDŽIO STUDIJŲ
DIENOS

DRAUGO nrannasarata mokama i i anksta

puošusia gamta, buvo tęsiamos
paskaitos. Kun. A. Saulaitis,
visiems gerai pažįstamas jėzui
tas ir skautų veikėjas, irgi daž
Akademinio Skautų sąjūdžio Studijų dienoee, š.m. spalio 4-6 d. vykusiose Woodstock, IL. Is k.
nai lankosi Lietuvoje. Jis
I eil. — paskaitininkai - fil I*»onas Sabaliūnas, Ph.D., Dalia Katiliūtė-Boydatun, Ph.D., fil. Regi
kalbėjo, kaip atrodo religinės
na Narušienė, J.D., JAV LB Krašto v boa pirmininkė, fil. kun. A n t a n a s Saulaitis, SJ. II eil. —
apraiškos Lietuvoje ir išeivijoje.
rengėjos — fil. dr. Vilija Kerelytė, F S S CV pirmininkė ir fil. Ramoną. Kaveckaitė.
Jis paminėjo kelias apraiškas.
Nuotr. J ū r a t ė s V a r i a k o j i e n ė s
Lietuvoje religiniame gyvenime
bendruomenė turi mažai reikš rinį, kurio gintaro gabalėlius
ASS METINĖ
JŪRŲ SKAUTUOS
mės, tuo tarpu Amerikoje pačios
surinko pajūryje.
KŪČIOS
ČIKAGOJE
ŠVENTĖ
parapija yra labiausiai išsivys Kiekvienas dalyvis gavo gaba
čiusi ir nuo pirmųjų emigracijų lėlį vėrinio, o likusį pasiėmė į
Akademinio Skautų sąjūdžio
Jūrų skautijos Kūčios ruošia
paveikusi lietuvių religinį Lietuvą — sesėms ir broliams Čikagos skyriaus 1996 m.
mos penktadienį, gruodžio 6 d.
gyvenimą. Savanoriška tarnyba pasidalinti mūsų visų ryšio sim metinė šventė vyks lapkričio 15
vakare, PLC, Lemonte. Dau
Lietuvoje mažai praktikuojama, boliu. Senj. Giedrius Globys.
17 d.
giau žinių apie šią tradicinę
o Amerikoje — labai plačiai. Korp! Vytis pirmininkas Lietu
P e n k t a d i e n i U p k r . 15 d., sueigą — vakarienę pranešime
Lietuvoje bažnyčia uždara, net voje, Vytauto Didžiojo universi
7:30 vai. vak. PLC, Lemonte, artimiausiu laiku.
popiežius Jonas Paulius II yra tėte, Kaune, visiems įteikė po
„Bočių" salėje vyks akademija
pasakęs, kad kunigai turėtų lipinuką su skautišku simboliu.
ir pakėlimai. Dalyvaujame uni
išeiti iš zakristijos. Ateities
Fil. Kęstutis Ječius sveikino formuoti (su spalvomis).
bažnyčia yra bendruomeninė,
Šeštadienį, lapkričio 16 d . kurioje pasauliečiai aktyviai LSS Pirmijos vardu. Buvo
Metinės
Šventes pokylis Alpine
dalyvauja. Jis palietė ir daugiau pagerbti nusipelnę ASS nariai:
Manor Banąuets, 8320 Cass
fil.
Vytautas
Mikūnas,
už
30
bruožų ir pabrėžė, kad mums
Lietuvių Skautų sąjungos
Ave., Darien, IL. 6:30 v.v. pasi
yra labai svarbu suprasti Lietu metų vadovavimą Vydūno fon
Brolijos
ir Seserijos jūrų skau
svečiavimas, 7 v.v. — meninė
vos žmones, pažinti jų patirtį ir dui, fil. Leonas Maskaliūnas, ui
tų,-čių
skyriai
1997 metais
programa ir vakarienė, 9 v.v. —
kuo daugiau bendrauti vie veiklą Vydūno fonde ir ASS
ruošiasi iškilmingiau paminėti
šokiai.
niems su kitais. Talkos dvasia daug nusipelnęs fil. Eugenijus:
Šeštadienio programa prasi
Sekmadienį, lapkričio 17 d. — švęsti lietuvių jūrų skautijos
Vilkas. Taip pat buvo padėkota
mus gali jungti.
75-sius jubiliejinius metus. Ju
dėjo paskaitomis. Studijų dienų
rengėjoms fil. dr. V. Kerelytei ir — Sv. Mišios ir kapų lankymas.
biliejaus
minėjimo koordinacinį
Paskutinis kalbėjo dr. L. Sa fil. Ramonai Kaveckaitei.
temai pasvarstyti buvo pakvies
Šv. Mišios 11:15 vai. ryto bus
komitetą
sudaro šie jūrų skau
baliūnas.
Jis
pastebėjo,
kad
nei
ti keturi paskaitininkai, kurie
aukojamos Jėzuitų koplyčioje
tų,
čių
vadovai
ir vadovės: LSS
išeivija,
nei
Lietuvos
lietuviai
Žodį tarė fil. Jonas Dainaus- prie Jaunimo centro, Čikagoje.
kiekvienas paruošė paskaitas iš
Brolijos
ir
Seserijos
jūrų skaučių
nėra
vienalytės
bendruomenės.
kas. Jis pabrėžė ASS reikšmę Po Mišių bus vykstama į
savo srities ir apžvelgė pana
skyrių
vadovas
ir
vadovė,
„Neri
Mūsų
bendravimas
dažnai
Lietuvos istorijoje ir tai, kad kapines, kur bus lankomi
šumus ir skirtumus. Paskaitas
jos"
jūrų
skaučių
tunto
tunremiasi
jausmais,
ir
tokie
ASS
yra
vienintelis
akademinis
skaitė: dr. D. Katiliūtė-Boydsmirusiųjų brolių ir sesių kapai.
tininkė
js.
Viligailė
Lendraipasakymai
„mes"
išeivijoje
skautų
vienetas
pasaulio
tun, šv. Ksavero universiteto
Pokylyjejnuotaikingą progra
Čikagoje psichologijos profesorė, norime dirbti ir bendrauti, o skautų tarpe. Linkėjo, kad ASS mą praves vs. Vladas Vyeikis. tienė, Brolijos atstovas jps. Pet
dėsčiusi ir Vytauto Didžiojo uni , j i e " nori pinigų, sukelia taptų Lietuvos elitu, kad Visi kviečiami atvykti į pokylį ras Jokūbauskas. jps. fil. Taiyda
versitete Kaune; fil. Regina Na- įtampą. Visų mūsų tarpe yra jaunajai kartai perduotų tra ir M"*"""" praleisti vakarą Rudaitienė-Chiapetta, jvs. Irena
Regienė ir jvs. Violeta Paulienė.
rušienė, advokatė, Amerikos didelis susigrupavimas po dicijas, kad veiktų, kad Lietuva skautiškos šeimos būryje.
litinių,
kultūrinių
ir
kitais
Jūrų skautijos 75 metų jubi
būtų šviesi ir garbinga.
lietuvių Bendruomenės pirmi
Pokylyje vietas užsisakyti
požiūriais.
Jei
pažvelgi
į
išeiviją,
liejinė
stovykla 1997 m. vasarą
ninkė; kun. Antanas Saulaitis,
prašoma kreiptis į fiL Liudą Ra
Vyko
pranešimai,
kuriuos
tai
įvairios
grupės
ir
sudaro
vyks
Rako
stovyklavietėje, CusSJ, dr. Leonas Sabaliūnas, poli
manauską tel. 70*423-4095.
paruošė
ASD
centro
valdybos
„mes".
ter,
Michigan.
Stovyklos virši
tinių mokslų profesorius Eas
Rezervacijos priimamos iki
Lietuvoje irgi panašiai susi pirmininkė fil. Nida Bichnevi- lapkričio 8 d. Dalyvavimo kaina ninkės pareigos patikėtos jps.
tern Michigan universitete,
skirstę. Vien politinių partijų čiūtė, Korp! Vytis koordina — 35 dol. asmeniui. Studentams fil. Taiydai Rudaitytei-ChiapetAnn Arbor.
torius fil. Vytenis Kirvelaitis ir
ta.
Dr. D. K. Boydstun psichologės skaičius parodo nuomonių, įsi
Ad Meliorem!
FSS centro valdybos pirmininkė — 30 dol.
LSS Jūrų skautijos 75 metų
t
i
k
i
n
i
m
ų
skirtumus.
Apskritai,
žvilgsniu žvelgė, kaip skirtingos
F S S Čikagos skyr. v-ba iškilminga jūrų skautijos
fil. dr. Vilįja Kerelytė. Jie patei
žmonės
Lietuvoje
skiriasi
istorinės sąlygos veikė ir forma
kė veiklos apžvalgą. Platesni
jubiliejinė sueiga-akademija
vo Lietuvos žmones ir išeivius daugeliu požiūriu. Dr. L.
pranešimai buvo tn R. Spran Leškys pažvelgė, kaip ASS vyks 1997 m. spalio mėnesį,
per tuos 50 metų. Ji pabrėžė, Sabaliūnas pateikė ne vieną pa
gauskaitės ir senj. Giedriaus žengs į XXI šimtmetį. Vyko kartu su tradicine Čikagos
kad „jie" ir „mes" turime tas vyzdį, kur buvo galima buvo
Globio apie Lietuvos aka pasisakymai, diskusijos. Buvo lietuvių jūrų skautijos „Puota
pačias šaknis, bet esame dvi matyti, kad „mes" ir, jie" nėra
demikų skautų ir apie visu perskaitytos kelios rezoliucijos: jūros dugne".
šakos. Daugeliu atveju įgijome pakankama sąvoka. I klausimą
Visi mes esame kilę iš tos
skautų veiklą Lietuvoje. ASS
skirtingus bruožus. Paminėjo, „Ar mes ir jie tie patys" nėra
Iškilmingos sueigos-akademipačios tautos.
vienetai
yra
Vilniuje,
Kaune
ir
kaip komunizmas veikė visas lengva atsakyti, bet gal tiktų
jos
ruošimo komitetui vado
Kasmet ruošti studijų dienas
Klaipėdoje. Skyriai yra mišrūs.
gyvenimo sritis ir visuotinai paaiškinimas, kad Lietuvoje ir
vauja
jvs. Violeta Paulienė ir
Leisti
„Mūsų
Vytį"
ir
„Ad
Me
Beveik visi dirba skautų viene
lietė žmogų. Atsirado vertybių Amerikos išeivijoje yra atskirų
jps.
Petras
Jokūbauskas.
liorem".
tuose. Vilniaus vienetas koor
tuštuma, žmonės susvetimėjo. asmenų ir grupių skirtumai.
Ruošiamas
Jubiliejinis leidi
Posėdis
baigtas
„GaudeaPo paskaitų tęsėsi ilgos disku dinuoja visų ASS nariu veikla mus".
Neišvengė ir išeivija įtakos iš
nys
—
specialus
„Skautų aido"
Ju veikla — savišvieta, padeda
savo aplinkos, Rytų ir Vakarų sijos, kurias moderavo fil.
numeris.
Leidinio
vyr. redak
Laikas
greit
prabėgo.
Atsi
leisti „Skautų aidą"', „Ad Meliopasauliai labai skyrėsi. Savo Paulius Mickus iš Washington.
sveikinimas, linkėjimai ir kelio torės pareigoms kviečiama jvs.
rem',
organizuoja
renginius
kalboje paminėjo daug pavyz DC. Iškilo daug klausimų, į
nė į namus. Liko malonūs prisi Irena Regienė.
kuriuos prelegentai atsakinėjo. skautams. Šiuo metu ASS
džių ir tyrimų duomenų.
Visi LSS Jūrų skautijos nariai
Lietuvoje turi 29 narius. Vysto minimai, pabendravimas su
Fil. R. Narušienė turi daug Buvo įdomu išgirsti pasisa stiprias pastangas vienyti susi senais draugais, išklausytos kviečiami darbu prisidėti prie
progų lankyti Lietuvą ir iš arti kymus svečių iš Lietuvos tn skaldžiusią Lietuvos skautija. idomios paskaitos, pasidalinta minėjimo ir stovykls ruošos ko
stebėti gyvenimą. Pareiškime Rasos Sprangauskaitės ir senj.
mintimis. Tikim ateitim, kad miteto ir kartu daly vaut visuose
„Integrali tauta" pabrėžiama, Giedriaus Globio.
Fil. E. Vilkas perdavė fi!. bendras darbas ir ryšiai Lietu renginiuose. Draugo dirbdami
kad nepaisant, kur lietuvis
Vakare visi turėjo progos pa Jurgio Gimbuto žodį Lietuvos voje ir čia toliau įprasmins ASS mes tikrai daugiau padarysime.
Visi susidomėję prašomi
gyventų, jis priklauso tai pačiai bendrauti ir pasinaudoti Resu ASS.
veiklą.
kreiptis į: jps. fil. Taiydą
lietuvių tautai. Ji ilgiau žvelgė rection centro vaišingumu,
ASS vadijos pirm. fil. G.
Irena Kairytė
į Lietuvos teisinės sistemos turėjo ir įvairaus maisto ne tik
stovį, jos kultūrą, teisingumo dvasiai, bet ir kūnui. Vėliau visi
sampratą. Paryškino skirtumus dalyviai rinkosi į jaukią salę.
su JAV teise. Lietuvoje yra kur ilgai dainavo, bet visų
pereinamasis laikotarpis: lei dainų neišdainavę, turėjo
džiami, keičiami, taisomi įstaty baigti, nes artėjo vidurnaktis ir
mai. Ruošiant jaunus teisi ramybės laikas.
ninkus susiduriama su daugybe
Sekmadienio rytas pradėtas
problemų, nes trūksta vado šv. Mišių auka, kurią aukojo
vėlių, terminu, dėstytojų, žemos kun. A. Saulaitis gražioje, šių
algos, todėl dalis akademinį dienų liturgijai pritaikytoje
darbą dirbančių jį palieka ir ei koplyčioje. Likusioji dienos dalis
na dirbti advokato darbą. Dau buvo skirta ASS suvažiavimui,
guma teisininkų yra sovietinių Fil. G. Leškys atidarė suvažia
mokyklų. Žmonės nepasitiki vimą, buvo sugiedotas Lietuvos
teismais. Teisininkai nenoriai himnas ir fil. A. Paužuolis
priima siūlomą pagalbą. Prele sukalbėjo maldą. Svečiai ii
gentė skatino užmegzti ryšius ir Lietuvos įteikė simbolines
bendrauti.
dovanėles. Tn Rasa Spran
Kvieciame į ASS nk»uri<! skyriaus metine Ivente, Am. lapkr. 15-17 d. vyksiančią PLC Lemonte,
Po pietų pertraukos, kurios gauskaitė, ASD pirmininke
Darien, IL ir Cik HĮJOĮ*- H k
fil Tadas Stropus, senj Edvardas Slivinakas, t n . Nida Tųunelyte.
metu buvo gera proga pasi Lietuvoje, Vilniaus universi
senj Andrius I t / fi! <;•,,,],. R.,»<, Kramer. senj Rimas Geceviiiua ir t n . Vilija Meilytė
grožėti rudens spalvomis pasi tėte, atgabeno ilgą gintaro ve
Nuotr Nidoa BkhnevictOtea

ASS tradicinės Studijų dienos
š.m. spalio 4 - 6 d. vyko šiaurinio
Illinois Woodstock vietovėje
esančiame Resurection centre.
Savaitgalis buvo gražus —
saulėtas.
Skautiškai nusiteikę ASS
nariai ir svečiai suvažiavo pa
svarstyti „Ar mes tie patys" —
klausima, liečiantį lietuvius
Tėvynėje ir išeivijoje. Atvyks?
tančius Centre pasitikdamos mat
loniai sveikino Studijų dienų
rengėjos — fil. dr. Vilija Kerelytė ir fil. Ramoną Kaveckaitė.
Penktadienis buvo pradėtas
dalyvių susipažinimu. ASS
Vadijos pirm. fil. Gediminas
L e š k y s pasveikino susirin
kusius ir pakvietė Joną Variakojį pravesti vakarone. Visiems
teko prisistatyti. Pasirodė, kad
suvažiavo 52 dalyviai ne tik iš
Čikagos, bet ir Lietuvos, Los
Angeles, Washington, DC, ir
Michigano. Su humoru praėjo
susipažinimas, gerai visus
nuteikęs pirmąjį vakarą.

JAV
.(U.S.)
Kanadoje ir kitur
Tik ssstadtinic Į s ą j į
JAV
Kanadoje ir kitur . . . . ..(U.S.)
Uisakant i Lietuvą
Tik šeštadienio laida .
Uisakant i užsieni
oro pasta
Tik Šeštadienio laida

m

m

3 mėn.
$35.00
$40.00

966.00
$60.00

$40.00
$45.00

$30.00
$35.00

$100.00
$66.00

$65.00

$600.00 $260.000
$160.00 $86.00

Vyriausia redaktorė Danutė Bindokiene
Administratorius Ignas Budrys
Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis
• Administracija dirba kasdien
nuo 8:30 iki 4:30,
nedirba.
• Redakcija straipsnius
' savo nuožiūra. Nesunaudotu
straipsnių nesaugo. Prašome
siunčiant pasilikti kopija.

• Redakcija dirba kasdien nuo
8:30-4*0; šeštadieniais nedirba.
• Redakcija ui skelbimų turini
neatsako. Skelbimu kainos pri
siunčiamos, gavus prašymą ką
nors skelbti.
U- ' ~

LSS JŪRŲ SKAUTUOS
75^1 JUBILIEJINIAI METAI

m

metams Vi metų
$96.00 $66.00
$110.00 $60.00

Rudaitytę-Chiapettą,
tel.
708-839-4438; jvs. dr. Algį Pau
lių, tel. 847-584-5527 ir js. Mildą
Arlauskienę, tel. 619-586-7094.
Gero vėjo!
LSS Jurų skautų,-čių skyriai
JUBILIEJINĖS
STOVYKLOS DAINOS
KONKURSAS
LSS Brolijos ir Seserijos Jūrų
skautų,-čių skyriai skelbia Jū
rų skautijos 75-jų Jubiliejinių
metų stovyklos dainos konkur
są.
Sukurtas dainas prašoma
siųsti iki 1997 metų sausio 15
dienos jps. Taiydai Rudaitytei-Chiapetta, 11046 Forest
Woods Drive, Willow Springs,
IL 60480.
Konkurso laimėtojas,-a ir jų
sukurta daina bus paskelbti
„Skautybės kelio" skyriuje ir
„Skautų aide".
Gero vėjo!
LSS Jūrų skautų-čių skyriai
BURIAVIMO STOVYKLA
LS Brolijos jūrų skautų sky
riaus vedėjas jvs. fil. dr. Algis
Paulius praneša, kad Buriavimo
stovykla š.m. gruodžio 20 - sau
sio 2 d. vyks St. Petersburg, Flo-

m .~-T^—sssal.

1

SKAUTŲ KŪČIOS
DETROITE
Detroito „Gabijos" ir „Balti
jos" tuntų skautai ir skautės jau
ruošiasi savo tradicinėms skau
tų Kūčioms. Jos vyks sekmadie
nį, gruodžio 8 d., 4 vai. p.p. Die
vo Apvaizdos parapijos salėje.
Kviečiame visas Detroito ir apy
linkių lietuvių šeimas prisidėti
prie mūsų gražios šventės. Kaip
visada, prašome, kad kiekviena
dalyvaujanti šeima atneštų kokį
kūčių patiekalą. Margaret Ru
dienė veda valgių sąrašą. Pra
šome jai pranešti, jei norėsite
dalyvauti. Taip pat galite skam
binti „Gabijos" tunto tuntininkei Rasai Karvelienei, tel.
810-380-1363. Laukiame visų!
„Gabijos" ir „Baltijos"
tuntų v a d o v y b ė
ridoje. Stovyklai vadovaus g.v.v.
Rūta Bobelytė-Degesienė. Dau
giau informacijų sužinosite
paskambinę jvs. fil. dr. Algiui
Pauliui, tel. 847-584-5527.
VIDAS T. NOREIKA, D.O.S.
VAK mfMAlBOJC
i . staras, D.O.S.
2 — aV e s t a m s * B E
Kak. (219) 9 M - 1 S 3 2
Valandos pagal susitarimą

• 1 3 2 S. K

AM.

Tat. 312-43ąV77tS

RIMGAUDAS NEMKKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
• » * » • ^*«ąaAssW%^<s*'^BVssj)p ą^^*% »J s^sVaV^9rV*S4^B*s>'

Specialybe vidau* ir kraujo Ugos

Širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą

T a t 312 1
M M
Pirmd 9 v.r. - 7 v.v.. antrd., traod. ir
penktd 9 v.r. - 3 v. p.p.,
ketvd 10 v.r. - 7 v.v. Šeetd ir kt.
dienomis rerkafcngas susaarimae.

DR. V. J. VASAIT1ENĖ
DANTŲ GYDYTOJA
4S17 W. S3 St., Burbai*. IL
Tai. 708-423-6114
Valandos susitarus

Sumokama po vizito.

DR. L. D. RETRBJKIS
DANTŲ GYDYTOJA

DR. A. B. OLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS
M M *». M St Tat (TSS) «*2-aiai
Valandos pagal susitarimą
P>rmd 3v pp 7v v . antr 12:30-3v p.p.
trodd uždaryta ketvd 1 • 3 v p.p.
penktd t iestd 9 v r - 12 v p.p.

DR. JOVITA KERBUS
Kab Chicagofv uždarytas
9525 S 79th Ava., Hickory Hilrs IL
Tai. ( 7 M ) 99S-S101
Valandos pagal susitarimą

EUGENE C. DECKER, DOS, r\C.
4 * 4 7 W. 102 St., O s * Lemu, IL
Pirmas apyl su Northwestern un-to
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis u i
prieinamą kainą Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai SssallarsJBMi
(kalbėt angnskai) l a i . 7 M - 4 2 2 - S S M

1 mylia į vakarus nuo Hartem Ava
Tat ( 7 f ) I M
IMt
Valandos pagal susitarimą

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS
gydymas bei chirurgiia
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Valandos pagal susitarimą
Vakarais ir savaitgaliais lai. 7SS-S34-1120

W0MMDM VlŽBtAS, M.D., ŠJcT
Specialybe — Vidaus ligų gydytotas
Kalbama lietuviškai
6187 S. Archer Ava. (prie Austin)
Valandos pagal susitarimą
Tat. (312) M S - 7 7 M
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LIETUVOS NATO
NARYSTĖS KLAUSIMAS
IŠSPRĘSTAS

Danutė

Kruvinoji

Pulk. ROMAS K I U K A U S K A S
JAV Krašto Gynybos sekre
torius William Perry pagaliau
aiškiai pasakė tą, ką Baltijos
Instituto (BI) nariai jau seniai
bandė Lietuvos valdžiai išaiš
kinti: tautos, kurios nesiruošia
pačios save ginti ir neturi pa
kankamai pajėgų, agresijos
atveju padėti ginti kitus
sąjungos narius, nepageidauja
mos NATO sąjungoje.
Sekretorius Perry atvirai
spaudos atstovams pareiškė
rugsėjo 27 dieną Bergen, Norve
gijoje: „Ėstąja, Latvija ir Lietuva
nėra pasiruošusios tikrajai
NATO narystei". Perry aiškino,
kad svarbiausias kriterijus
NATO narystei, „tai pajėgumas
prisidėti prie kitų sąjungos
narių gynybos ir agresijos atve
ju padėti jiems apsiginti. Jis
sakė, kad „kiekvienas sąjungos
narys privalo turėti nors mini
malias karines pajėgas ir kad
tos pajėgos turėtų būti nors šiek
tiek suderintos su NATO gy
nybos standartais". „Baltijos
kraštai neturi tokių pajėgų,
nors jie labai stengiasi jas
sukurti", — paaiškino Perry.
Labai gaila, kad NATO vado
vai iš diplomatinio mandagumo
jau seniai nepasakė teisybės
apie Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos kariuomenės trukumus.
Man dažnai teko girdėti arba
skaityti NATO vadovų kompli
mentus Lietuvos kariuomenei,
kuriuos jie išreikšdavo visuo
menei ir valdžiai po kiekvieno
apsilankymo Vilniuje. Sekre
torius Perry net ir dabar bandė
savo žodžius sušvelninti
pasakydamas, kad Lietuva ne
turi tinkamų karinių pajėgų,
nors, jie labai stengiasi jas su
kurti". Privačiai NATO vadovai
kalba visai kitaip ir pasako
teisybe. Šitą žinodami, aš ir kiti
BI nariai, jau seniai bandėme
Lietuvos valdžios atstovams
aiškinti kaip Lietuva galėtų
greičiau prisitaikyti prie NATO
standartų. Rašėme straipsnius
apie Lietuvos kariuomenės trū
kumus ir 1995 metais BI patei
kė lietuvių ir anglų kalba
parašytą pasiūlymą pertvarkyti
Lietuvos Valstybės apsaugos
struktūrą. 1996 metais 3 BI
tarybos nariai siūlė savo lė
šomis atvykti į Vilnių ir pasi
tarti su Seimo ir valdžios atsto
vais krašto apsaugos klausi
mais.
Kas iš to visko išėjo? Mūsų
straipsniai, kurie tiksliai apibū
dino krašto apsaugos proble
mas, buvo išspausdinti „Lie
tuvos aide". Jie susilaukė daug

pozityvių komentarų iš Lietuvos
ir užsienio lietuvių. Tik
Lietuvos valdžios pareigūnai
juos skaitė su pasipiktinimu.
Krašto apsaugos ministras
Linas Linkevičius, paskutiniu
momentu atsisakė dalyvauti
seminare su BI nariais. Paraše
laišką, kuriame pareiškė, kad jis
jau pats perorganizavo gynybos
sistemą ir nėra reikalo daugiau
apie tai kalbėti „prieš rinki
mus"; BI pasiūlymai pertvar
kyti Lietuvos Valstybės ap
saugos sistemą iki šios dienos
nesulaukė jokio oficialaus at
sakymo.
Kyla klausimas, kokią krašto
apsaugos situaciją sukūrė da
bartinė Lietuvos valdžia per
paskutinius 4 metus?
a. NATO narystė dabar aiš
kiai pasidarė tik tolimos ateities
sapnas. Apie šią narystę Lietu
vos LDDP politikai 4 metus
daug kalbėjo, bet nieko neveikė.
Tik dabar, Seimo rinkimams
artėjant, pats prezidentas
prižadėjo pakelti ateinančių
metų krašto gynybos biudžetą
nuo 56% iki 1% bendro vidinio
produkto. Biudžetiniai trūku
mai tarnybos sistemoje tai tik
viena iš daug kliūčių, kurios ap
sunkina Lietuvos kelią i NATO.
Kol Lietuvos kariuomenė neat
sisveikins su senais sovietiniais
valdymo principais, tol niekas
nepageidaus jos narystės jokio
je Vakarų sąjungoje. Neseniai
buvęs NATO sekretorius tele
vizijos pokalbyje pastatė ši
klausimą: ar manote, kad
NATO nariai nemato skirtumo
tarp krašto kaip Čekija, kur
tikra demokratija jau įgyven
dinta, ir kitų buvusių Sovietų
kraštų, kuriuose vis dar valdo
seni nomenklatūrininkai?
b. Lietuvos kariuomenė ap
leista, užmiršta ir visai nepa
ruošta krašto gynybai. Kad
LDDP vadovybė už tai turi
visišką atsakomybe, tai man
aišku. Gerai prisimenu, kaip
1993 m. LDDP vadovai visai
atvirai per spaudą ir televiziją
klausė: „Kam mums reikia tos
kariuomenės?" Jie prieš 4
metus nematė pavojaus ir dabar
tikriausiai jo nemato. Pulki
ninkas J. Kronkaitis ir A. Gar
sys lankėsi Lietuvoje rugsėjo
pabaigoje, norėdami atkreipti
Lietuvos vyriausybės ir piliečių
dėmesį į šį svarbų reikalą. Dar
jiems neišvažiavus iš Lietuvos,
Seimas, LDDP vadovaujant,
priėmė įstatymą, kuris pri
verstų karius, norinčius padėti
Lietuvai tapti NATO nare,

TĖVYNĖS LABUI
BALYS RAUGAS
56
Saulėnams atsisveikinus, Keraitienė paaiškino savo
Antanėliui, kodėl jai taip rūpėjo „paplaukti Nerimi iki
Jonavos". Ji gavusi kvietimą pagiedoti Jonavos
bažnyčioje, tačiau neprasitarė, pati aau svarstydama —
sutikti ar nesutikti.
— Tai dabar jau nusprendei kvietimą priimti? O
jeigu sekmadieni lietus? A?
— Tada tektų automobiliu. Bet a i dabar nepra
nešiau, kad sutinku. Jeigu tu lietaus atveju nelabai
norėtumei mane pavėžinti, man tenka atsisakyti.
— Gerai, Danutėle, pagiedok dar kartą mums
neužmirštamoje Jonavoje.
Sekmadienio rytas buvo saulėtas. Daktaras,
stodamas prie vairo, net pajuokavo:
— Ponia Danutė be reikalo baiminotės: kai su
manimi keliaujate, visuomet būna saulėta, nes ai esu
Saulenas. O čia ir Neris sruvena ramiai ir atsargiai lyg
iš pagarbos savo didžiajam broliui Nemunui, todėl
motorlaivis galės švilpte švilpti tarytum ežere.
Motorlaivį palikt žvejų prieplaukoje, skubėjo pas
Keraitienėa giminaiti vargonininką, laukiantį su
malonia šypsena:
— Labai malonu jus sveikinti po tiek metų! Danu
te su šeima, ano meto mielą viengungį mokytoją, o dabar
jau pulkininką. Tai laiminga buvo šaulių iventė. Ar ne
taip, miela Danute?
— A i buvau jums labai dėkinga u i pakvietimą,
nesitikėdama jokio honoraro, bet Viešpats mane nuosta

Veikla pasižymėję Illinois Lietuvių respublikonų lygos nariai, pagerbti 30 metų veiklos sukakties
pokylyje spalio 20 d. Pasaulio lietuvių centre. Iš kairės: valdybos nare Nijolė Maskaliūnienė,
amžinieji lygos nariai — Algis Regis. Vincas Kačinskas, Juozas Bacevičius ir programos vadovas
Pranas Jurkus.
Nuotr. Vytauto Jasinevičiaus

EKONOMIJA NATO
SPRENDIMUOSE
Šią vasarą, prof. Vytauto
Landsbergio pakviestas, dvi sa
vaites Lietuvos pajūryje su šei
ma atostogavo Rusijos politikas
ir visuomenės atstovas Vladi
miras Šumeika, buvęs Rusijos
Federalinio susirinkimo iederacinės tarybos pirmininkas,
anksčiau dalyvavęs Lietuvoje
karinio tranzito klausimų
sprendimuose.
„Lietuvos aido" 1996.09.10
laidoje paskelbtas su juo turėtas
Linos Pečeliūnienės pasikalbėji
mas, pavadintas: „Netiesa, kad
su Rusija gali derėtis tik LDDP
valdžia", turėtų dominti ne tik
Lietuvos, bet ir užsienio lietu
vius.
V. Šumeika dabar vadovauja
Rusijos judėjimui „Reforma —
naujas kursas", kuris jungia ki
tus 64 judėjimus ir partijas.
Rusija iš viso jų turi 260, kai
Lietuvoje šiuo metu jų yra 33.
Šio judėjimo tikslas siekti
krašte visiškos demokratijos ir
atsisakyti savo pensijų. Dar
vienas aiškus ženklas, kad
LDDP nori užkirsti Lietuvai
kelią į NATO sąjungą.
Kol valdžios į rankas nepaims
žmonės, kuriems Lietuvos
nepriklausomybė rūpi, ir kurie
yra pasiruošę ją ginti, tol reikė
tų mums lietuviams daug mels
tis ir prašyti Dievo, kad nemirtų
Jelcinas ir, kad Rusijos valdžia
nepereitų j senų komunistų
rankas, kurie vis dar sapnuoja
apie savo vasarnamius Palan
goje.

ekonominės gerovės, ją statant
aukščiau politikos.
— Kiekvienos demokratinės
valstybės tikslas yra išsaugoti
savo rinką ir užgrobti svetimą.
Kitaip neišeina Valstybė at
sako už žmones, kurie joje
gyvena. Ir pirmiausia turi
rūpintis ekonomija, kad žmonės
turėtų darbą, užmokestį, pilna
vertį gyvenimą, — pareiškė jis.
Pokalbyje buvo užsimintos V.
Šumeikos atstovaujamos Rusi
jos žmonių dalies pažiūros į
Rusijos naują santvarką, į
Lietuvos nepriklausomybę, į
karą Čečėnijoje, į Karaliaučiaus
kraštą ir į NATO išplėtimą j
rytus. Konstatuodamas, kad
Baltijos šalys'niekad neįėjo į Ru
sijos imperiją ir tik sovietų
valdžios metais prieš karą prie
varta buvo prijungtos prie
Sovietų Sąjungos, vis dėlto
svečias prisiminė Ukrainos pre
zidento Kučmos pasakymą:
„Tas, kas nesigaili Sovietų
Sąjungos subyrėjimo — neturi
širdies, o tas kas mano ją atkur
ti — neturi galvos".
— Mūsų judėjimas „Reforma
— naujas kursas" absoliučiai
pripažįsta visas valstybes, gavu
sias nepriklausomybę. I klau
simą: „Kodėl Rusija laikosi
nuomonės, kad NATO išplė
timas į Rytus jai pavojingas?
Negi tikite, kad NATO užpuls
Rusiją?"
— Nekalbėkim apie karinį
aspektą. Jis neįdomus. Rusijoje
dabar daug sunkumų, ypač eko
nominių, įtvirtinant demokra
tinę valdžia Kas yra stipri vals

biai apdovanojo.
— Bet laiko jau nedaug. Danute, prie vargonų! O
mes visi melsimės žemai, — lyg ir įsakė pulkininkas
O jo įkandin Vytukas šūktelėjo:
— Birute, Gražinute, pirmyn!
— Bažnyčioje daugelio žvilgsniai glostė Keraitį su
vaikučiais ir čia neregėtus Saulėnus. O suskambėjus
sopranui, galvos sukosi į vargonus.
Mišių pabaigoje klebonas priminė, kad tuoj rx
pamaldų parapijos salėje įvyks pavasarininkų organi
žarijos dešimtmečio minėjimas. Užsuko ir Keraičiai su
Saulėnais. Keraičiui buvo malonu susitikti su vietos
visuomenės veikėjais — šaulių bei jaunalietuvių va
dovybe, tačiau išgėrę po puodelį kavos, išskubėjo pri>
motorlaivio.
— Tikėjausi kai ko daugiau, — kalbėjo jau gatvėje
Danutė, — nes iš vargonininko kvietimo supratau, kad
pavasarininkai savo dešimtmečio proga rengia didžiul
švente, o dabar...
— Ar jautiesi apgauta? — paklausė K ėraitis.
— Nežinau.
— O man buvo įdomu pamatyti Jonavą, kur iš 4.0*1"
gyventojų 70% yra žydai. Vargonininkas sakė, kad čia
yra daug pramonės; didžiausias baldų fabrikas Lietu
voje, degtukų fabrikas, plytinė su koklių gamykla ir apie
20 įvairiausių mažų įmonių. Gaižiūnų poligonas irgi
Jonavos valsčiuje. Beje, Jonava yra pats didžiausias
Lietuvos valsčius — 16,000 gyventojų. Jo ribose net 4
katalikų ir 2 sentikių parapijos. Veikia 20 mokyklų. Tai
matome, — kalbėjo daktaras, — atlikome reikšminga
krašto pažinimo ekskursiją. Vytuk, ar teisingai?
— Teisingai ir net labai teisingai, — atsakė Vytuka>

tybė? Ištekliai ir pažangios tech
nologijos. Rusijoje yra ir tas, ir
tas. Tik gaila, kad modernios
technologijos yra karinėje
pramonėje. Dabar to Rusijai ne
reikia. Reikia laiko ir pinigų
pertvarkyti šią pramonę. Var
šuvos sutarties šalys gaudavo
sovietinius ginklus. Neliko šio
bloko, bet tos šalys dar perka iš
mūsų atsargines dalis ir mes
gauname pinigų pramonei per
orientuoti. Dabar pamąstykime
teoretiškai: visos buvusios
Varšuvos sutarties šalys įstoja
į NATO. Viską pirks iš Vakarų,
iš mūsų nieko. Šalia karinės
produkcijos, iš mūsų pirkdavo ir
civilinę. Dabar nustos. Kova
vyksta per ekonomiką. Ir NATO
išplitimas mums pirmiausia
ekonomikos klausimas. Man
karinis klausimas — antrinis.
Mums nenaudingas NATO iš
plėtimas šiandien. Tegu tas
klausimas lieka iškeltas. Visos
suverenios šalys gali įstoti į
kokius nori blokus. Bet eko
nominiu požiūriu — aš prieš. Po
penkerių metų — taip. Kai
mūsų ekonominė padėtis page
rės, tada stokit, kur norit — dės
tė Vladimiras Šumeika.
Politikų pareiškimuose ne
visada atsispindi tiesa. Nėra
abejonės, kad NATO plėtros
diskusijose ir sprendimuose
egzistuoja pragmatiniai, eko
nominiai motyvai, gal stipresni
už karinius.
Pasaulyje ginklų ir kitokioje
prekyboje pirmauja Amerika.
Ar gali jai nerūpėti rinka Var
šuvos pakto ir Baltijos vals
tybėse? Ar JAV liks pralaimė
toja Rusijai ekonominėje kovo
je dėl NATO išplėtimo j Rytus?
Bronius Juodelis

Praėjus 50 metų nuo Antrojo
pasaulinio karo pabaigos, dau
gumas jo paliktų žaizdų jau
spėjo užgyti, buvusieji priešai
tapo draugais arba bent išmoko
bendradarbiauti kai kuriais,
abipusiškai naudingais, at
vejais. Užaugo ir naujos kartos
— jau pokarinės, nepajutusios
karo baisumų, nenorinčios gilin
tis nei į priežastis, atvedusias į
tą didžiąją žmonijos nelaimę,
nei į jos pasekmes, nes jų tiks
las: žvelgti į pelningą, ramų ir
pastovų rytojų. Atėjo net „šalto
jo karo"' pabaiga ir „nenugalimos"
Sovietų Sąjungos galas. Nepai
sant, kas ilgainiui valdys pa
grindinę sovietų imperijos palikuonę — Rusiją, vargiai ji grįš
į komunizmo varžtus, pagaliau
pajutusi laisvos, demokratiškos
santvarkos skonį.
Didžiųjų valstybių vadai plo
ja vieni kitiems per petį ir džiau
giasi, kad pavyksta išvengti vi
suotinių konfliktų, kuriems vie
nintelis sprendimas — ginklų
panaudojimas. Vienur kitur
užsižiebiančią karo ugnį kol kas
pavyksta nesunkiai užgesinti.
Daug kredito dėl to skiriama ir
Jungtinėms Tautoms, tad tiek
Amerika, tiek Europa gali telkti
savo dėmesį į taikos meto veik
lą: verslo plėtimą ir įvairiausių
tarptautinių sutarčių pasi
rašymą. Tačiau iš pasaulinių
žinių pranešimų galime susi
daryti vaizdą, kad ne viskas ir
ne visur taip gerai klojasi.
Kažkodėl europiečiai ir ameri
kiečiai vis dar pro pirštus žiūri
į įvykius „tamsiajame žemyne"
— Afrikoje, kurį pastaruoju
metu jau būtų galima pavadinti
„kruvinuoju žemynu", nes ten
vyksta baisūs dalykai, galbūt
dar šiurpesni negu 1994 metais.
Įsivaizduokime neapgyven
tus, džiunglėmis apaugusius,
kalnų uolynais nubarstytus plo
tus, į kuriuos mirties siaubas iš
ginė daugiau kaip pusę milijono
žmonių. Jų negali pasiekti jokia
labdaros organizacija, jiems
trūksta š v a r a u s geriamo
vandens, maisto, medicininės
pagalbos. Žmonės nežino, kur
bėgti, kur rasti saugesnę slėp
tuvę, tik žino, kad privalo jos
ieškoti ir sau, ir savo vaikams.
Tą beviltiškos, siaubo stumia
mos žmonijos masės judėjimą
pasaulis tegali stebėti tik erdvė
se skriejančių satelitų pagalba,
bet jokios pagalbos suteikti nėra
galimybių, nes vietovės sunkiai
prieinamos, o vienintelis arti
mesnis aerodromas yra aršių
kautynių laukas.
Ši skaudi padėtis išsivystė iš
prieš dvejus metus vykusių žu
dynių Ruandoje, kai dvi pagrin

žengdamas šalia daktaro.
— Susėdus į motorlaivį, Keraitis pasiūlė paplaukti
dar į šiaurę ir žvilgtelėti į vandens matavimo stotį. Net
nepajuto, kai dešiniame krante išvydo nedidelį pastatą
su tilteliu į srovę ir porą stulpų su dėžutėmis.
— Nieko įdomaus, — pusbalsiai pastebėjo
Saulėnienė.
— Sutinku, — riktelėjo daktaras ir staigiu posūkiu
atgręžė motorlaivį kelionei į KaunaSustojus prieplaukėlėje, Vytukas užsigeidė dešrelių,
o jam pritarė ir abi mergaitės. Prie jų prisijungė tėvai.
— Man čia geriau, kaip toje Jonavoje, — imdamas
dešrelę, Vytukas patyliukais pareiškė motinai. Priėjo
prisijungė ir Birutė.
Kitą sekmadieni aš jus nuvešiu j cirką, į Šančius.
Karuselėje pavažinėsite, atsisėdę ant arkliukų, o po to
Panemunėje pasimaudysime. Ten būna daug vaikų ir
daug triukšmo.
Rytojaus dieną darbovietėje Keraitis netikėtai buvo
iškviestas į štabo viršininko kambarį. Generolas Černius
sutiko su šypsniu, „taigi neturėtų būti bloga žinia",
pagalvojo Keraitis.
— Pone pulkininke, kalbėsiu trumpai, — prabilo
generolas, — štai raštas, kuris reikalą paaiškins, o aš
tenoriu pasakyti, ko šitame rašte nėra. Tamsta tik
laikinai skiriamas pulkininko Saladžiaus žinion, ir ne
paslaptis, kad šaulių vadovybėje trūksta vienybės, todėl
norėčiau įspėti, kad laikytumėtės neutraliai ir į galimus
bandymus jus vienaip ar kitaip nuteikti, man rodos,
geriausias atsakymas būtų „aš esu čia laikinai atlikti
karinės reikšmės uždavinį". Be to, galėtumėte primin
ti ir dar vienas pareigas: nuo ateinančio mėnesio pir

Bindokienė

Afrika
dinės tautinės grupės — Tutsi ir
Hutu — pradėjo tarpusavio sker
dynes, kurių metu Hutu gentis
išžudė apie milijoną Tutsi
žmonių (prisiminkime lietuvio
misijonieriaus kun. H. Šulco
aprašytus baisumus, kai jo
įsteigta ir labai sėkmingai
v e i k u s i parapija buvo iš
draskyta, žmonės nužudyti). Jau
anuomet Tarptautinio Raudo
nojo kryžiaus komitetas per
spėjo JT, kad konfliktas gali
persimesti į kaimyninius kraš
tus, bet į perspėjimus nebuvo
kreipta atitinkamo dėmesio.
Tutsi gentis ilgainiui vėl atgavo
valdžią Ruandoje ir pradėjo per
sekioti Hutu giminę. Bijodami
keršto, daugiau kaip pusantro
milijono Hutu pabėgo į kaimy
ninę Zaire valstybę ir buvo su
kimšti pabėgėlių stovyklose.
Daugumas tų bėglių buvo karo
nusikaltėliai, vykdę Tutsi gen
ties genocidą Ruandoje. Savo
kruvino darbo neatsisakė ir sve
timame krašte, iš stovyklų
nuolat puldinėdami Ruandos
pasienio vietoves, pasiryžę nu
versti Tutsi valdžią.
Šiuo metu padėtis Afrikoje
yra tokia pavojinga, kad kai ku
rie politikai ją vadin? „bomba,
galinčia sprogti kiekvienu mo
mentu". Taip pat yra pavojus
suirti visai Zaire valstybei,
kurios diktatorius Mobutu Sese
Seko jau daugiau kaip du mėne
siai nesirodo ir sakoma, kad
serga mirtina liga (ar nepri
mena Rusijos Jelcino atvejo?).
Verta paminėti, kad Zaire yra
antroji didumu Afrikos vals
tybė, maždaug Vakarų Europos
dydžio. Maždaug prieš tris de
šimtmečius (1960 m.) Zaire
susikūrė iš Belgijos kolonijos
Congo srityje. Palyginti su jos
teritorija, Ruanda yra tikras
nykštukas, bet kur kas geriau
organizuota ir apsiginklavusi. {
konfliktą jau įsivėlė ir kaimy
ninė Burundi, kurioje valdan
čioji mažuma yra Tutsi gentis
(14 proc.), o gyventojų daugumą
sudaro Hutu (85 proc.).
Europos Sąjunga ir JT susi
rūpino pavojinga padėtimi, o
lapkričio 5 d. Nairobi, Kenijoje,
tarptautiniai diplomatai su
šaukė aplinkinių valstybių
vadų pasitarimą. Zaire minist
ras pirmininkas Kengo wa Don
do atsisakė dalyvauti, kaltin
damas Ruandą, Ugandą ir Bu
rundi grobuoniškais kėslais —
esą jos nori sudraskyti Zaire ir
pasidalinti jos teritoriją.
Kol diplomatai saugiai ginči
jasi prie derybų stalo, šimtai
tūkstančių alkanų, luošų, išsi
gandusių pabėgėlių klajoja
Kivu ežero krantais ir savo
takus kloja lavonais...

mos dienos PLP karo mokykloje dėstysite Lietuvos
nepriklausomybės kovų kursą. Taigi šiandien su jumis
laikinai atsisveikinu, linkėdamas viso geriausio. Beje,
neužmirškite rašinėti į mūsų spaudą.
— Ačiū, pone generole, labai ačiū — tik tiek ištarė
Keraitis, patenkintas paskyrimu.
Skyriaus bendradarbiai jau žinojo apie Keraičio
laikiną paskyrimą, ką patyrė grįžęs iš generolo kabineto,
kai pulkininkas Laurinaitis jam įprastu būdu „lyg per
ūsą" paklausė:
— Tai kada atsisveikinsi?
— Tai jau žinote?
— Žinojau senokai, tik tylėjau, nors tai ir nėra
tarnybinė paslaptis. Matai, pagalvojau, netikėti įvykiai
gali planus sugriauti.
— Gal ir teisingai samprotavote. Dabar norėčiau
perduoti jums savo popierius. Nebus sunku susigaudyti,
kiek toli mūsų bendro darbo manoji dalis pažengusi.
— Matote, mudu šiame skyriuje esame tikri
lituanistai, o dabar man teks už du dirbti. Bet tikiuosi
netrukus grįši į šią kėdę. Ten atmosfera, girdėjau kal
bant, keistoka Ar nujauti, koks bus darbas?
— Man teks bendradarbiauti su majoru Bulevičium
prie partizaninio karo statuto. O kas bus vėliau, neži
nau
Eidamas į Šaulių sąjungos būstinę, prisiminė nugirs
tas ir gan plačiai nuaidėjusias kalbeles apie pulkininką
Saladžių, tačiau Keraičio prisiminimuose dar iš Karo
mokyklos laikų, tada būrio vadas, leitenantas Saladžius,
tebešvietė patrauklaus bei pavyzdingo karininko įvaiz
džiu
<Ru> daugiau*

DRAUGAS, trečiadienis. 1996 m. lapkričio mėn. 6 d.

TĘSKIME LIETUVIŲ
OPEROS TRADICIJĄ
JUOZAS KONČIUS
Pereila pavasarį Lietuvių ope
ra šventė savo 40-ies metų mu
zikines veiklos sukaktį. Šiam
neeiliniam įvykiui pažymėti
buvo pasirinkta kompozitoriaus
Kazimiero V. Banaičio, išeivi
joje sukurta ir išleista, opera „Jū
ratė ir Kastytis" Ta pačia pro
ga buvo prisiminta kompozi
toriaus šimto metų gimimo
sukaktis, kuri buvo atitinkamai
paminėta ir Lietuvoje. „Jūratės
ir Kastyčio" operą pirma karta
Lietuvoje pastate pereitą žiemą
Kauno Valstybinis muzikinis
teatras. Operą pastatė rėži
iierius Gintas Žilys, dirigavo
Julius Geniušas, o dekoracijas
ir rūbus suprojektavo dail. Irena
Malinauskaitė.
! Čikagoje „Jūratės ir Kas
tyčio" opera į scena buvo išves
ta jau antrą kartą. Pirmą kartą
šios operos premjera įvyko 1972
metais bal. 29 d. Maria High
School auditorijoje, diriguojant
Aleksandrui Kučiūnui. Opera,
kurios įvyko keturi spektakliai,
buvo pastatyta savomis meni
nėmis pajėgomis, išskyrus or
kestrą. Solistų sudėtį tuokart
sudarė: Stasys Baras. Dana
Stankaityte, Aldona Stempužienė ir Margarita Momkienė:
dekoracijas ir kostiumus su
projektavo dail. Adolfas Vaieška. o režisierė buvo Zita
Visockiene
Šiemetinis pastatymas, kaip
žinia. įvyko, talkinant Kauno
Valst. muzikiniam teatrui, o ru
dens sezono pradžioje, rugsėjo
mėnesį iš Čikagos nuvyko dalis
Lietuvių operos moterų choro į
Kauną ir ten įsijungė į „Jūratės
ir Kastyčio" pastatymą, o taip
pat gastrolėse Vilniuje.
Šiuo metu Lietuvių opera jau
yra pradėjusi naują keturias
dešimt pirmą veiklos sezoną.
Sezono pradžioje, kaip papras
tai, būna metinis Lietuvių ope
ros pokylis, kurio tikslas yra su
telkti lėšų naujo sezono veiklai
— metinės operos pastatymui.
Šiam operos sezonui buvo
parinkta skambi ir nuotaikinga
Friednch von Flotow opera
..Marta". Operos premjera įvyks
ateinanti pavasarį. Su šia opera
Lietuvių operos bičiuliai bus
supažindinti pokylio koncer
tinėje dalyje. Šiemetinis Lieturių operos pokylis įvyks Jau
nimo centre, šeštadienį, lapkri
čio 16 dieną.
Pokylio metu bus ir lai
mingųjų bilietų t r a u k i m a s .
Bilietu knygutės Operos bi
čiuliams buvo išsiuntinėtos
prieš keletą savaičių. Daugelis
šakneles jau grąžino. O ne
vienas pridėjo ir asmenine

auką. Lietuvių opera nuošir
džiai dėkoja rėmėjams, kurie
metų metais remia Lietuvių
operos pastangas kv.o ilgiau išei
vijoje išlaikyti gyvą lietuvių
kultūrine veiklą, o vienas tokių
stambesnių kultūrinių pasi
reiškimų yra ir lietuviška
opera. Lietuvių opera ryžtasi ir
toliau puoselėti lietuviškos ope
ros meną išeivijoje, ką iki šiol
per daugelį metų ji darė. o to
nepajėgė padaryti kitos, daug
g a u s e s n ė s , t a u t i n ė s bend
ruomenės.
Kiekvieną pavasarį po spek
taklių pasigirsta nuogąstavimų,
kažin ar šis nebus tik paskutinis
L i e t u v i ų operos r e n g i n y s .
Tačiau malonu teigti, jog yra
daug ir drąsiau pasisakančių,
kad dar nereikia nuleisti rankų
ir pasiduoti išnykimo bangai,
nors dainininkų ir aukotojų gre
tos metams einant ir prareto, o
aukų prašančių vis daugėja,
ypač atsivėrus visiems šalpos
keliams į Lietuvą.
Neginčytina, kad reikia prisi
dėti kiek galima prie labdaros
bei kitų remtinų darbų Lietu
voje, bet turėtume nepamiršti,
kad, kol gyvename šiame kraš
te, turime ir savų visuomeninių
bei kultūrinių remtinų darbų
Reikia pripažinti, kad mūsų
visuomenė šią dažnai iškylančią
dilemą jaučia i- tinkamai rea
guoja, remia kur reikia savus
kultūrinius pas'reiškimus.
Kalbant apie Lietuvių operą,
reikėtų pabrėžti, kad ji dar turi
pajėgių dainininkų, galinčių
t ę s t i m u z i k i n ę veiklą ir
tinkamai reprezentuoti lietuvių
kultūrą išeivijoje. Reikia taip
pat pastebėti, kad yra gerokai
paaugęs ir atsijauninęs moterų
choras. į kur} ateina vis daugiau
jaunų dainininkių, ne viena'ir
su muzikos mokykloje Lietu
voje išlavintu balsu. įsijungia j
choro eiles ir vienas kitas nau
jai atvykęs dainininkas. Po
truputį, kai apsipras naujam
k r a š t e , pritaps prie naujų
sąlygų ateis jų ir daugiau.
Be talkininkų iš Lietuvos, ži
noma, dar nebus įmanoma išsi
versti — teks. kaip ir per pasku
tinius keletą metų kviestis
d a i n i n i n k ų ir m e n i n i n k u .
Tačiau dėl to nei rūstauti, nei
reikšti priekaištų nereikėtų. Šie
meno atstovai atvyks ne iš
kokio pasaulio galo. o iš mūsų
pačių krašto — Lietuvos. Kiek
vieną kartą, kai vyksta tokie
kultūriniai
apsilankymai,
užsimezga draugystės — geriau
vieni kitus pažįstame ir vieni
prie kitu artėjame išgyve
nimais, nuomonėmis, atsiranda
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Liepa buvo pirmieji, kurie
pradėjo gimnazijos atkūrimo
veiklą.
Studijuodamas Romoje turė
jau ne karta progą ir laimę
susitikti su Šventuoju Tėvu
Jonu Pauliumi II. Šventasis
Tėvas suteikė palaiminimą vi
siems dirbsiantiems ir dirban
tiems gimnazijos darbuotojams
ir rėmėjams.
Šiuo metu krikščionišką au
klėjimą teikiančių mokyklų yra
tik keli vienetai. Gimnazijos
pastatas yra labai nugyventas.
Reikia jį iš pagrindų remon
tuoti. Šiuose darbuose reiks ne
vien tik materialinės paramos.
Tuo pačiu metu teks burti peda
gogų kolektyvą. Nebus tai
lengva, bet su Dievo ir geros
valios žmonių pagalba eisime
pirmyn. Maloniai prašome mū
sų geradarius ir ypač buvusius
Kun. Remiginus Gaidys, MIC.
gimnazijos mokinius ateiti
Pasižymėję auklėtiniai: muziko mums į pagalbą. Kun. Rimšelis,
logai Jonas Kazlauskas ir aka 4545 W. 63rd St., Chicago,
demikas Juozas Gaudrimas; gy IL 60629, sutinka gautas
dytojai dr. Petras Kisielius, aukas mums saugiai persiųsti.
Vytautas Insoda, Juozas Oleka;
Palaimintasis arkiv. Jurgis
pedagogai — broliai Jonas ir Matulaitis anuomet savo užra
Vincas Bazilevičiai
šuose rašė: „Turime visokios
Lietuvos kunigų marijonų rūšies mokytų žmonių — inži
provincija dabar atkuria šią nierių, advokatų, politikų,
Marijampolės gimnaziją. Šiuo gamtininkų, tik stinga aukštos
metu provincija nėra gausi savo doros tobulų, šventų žmonių. Be
nariais kaip anuomet, kai gim Dievo pagalbos negali būti
nazija klestėjo. Tik ką išėjus iš kalbos apie žmogaus dorinimą,
pogrindžio buvo sunku ką ypa jo auklėjimą." Šitai tinka apie
tingai žymaus nuveikti. Prabė tai rūpintis ir skelbti ypač dabar
go beveik treji metai ir atrodytų mūsų varganoje tėvynėje —
iki šiol nedaug kas buvo nu Lietuvoje.
veikta. Provincijolas kun. Pra
nas Račiūnas, kun. Kęstutis- Kun. Remigijus Gaidys, MIC
Marijampolės Marijonų
Kazimieras Briliųs, kun. Leo
Gimnazijos direktorius
nas Lešinskas ir kun. Arvydas

PRAŠOME PAGALBOS
Marijonų Vienuolija nuo pat
savo egzistavimo pradžios daug
dėmesio skyrė pedagoginei veik
lai. Lietuvoje dar daug kas atsi
mena veikusią Marijampolės
Marijonų gimnaziją, kuri 1940
m. buvo uždaryta. Žvelgiant į
praeitį sunku būtų trumpai api
būdinti gimnazijos istoriją, nes
ji turi turtingą savo praeitį.
Šiandien pradedame ją atkurti,
norėdami pratęsti jos tradicijas.
Tad norėčiau nors trumpai su
pažindinti su jos garbinga is
torija.
Po Pirmojo pasaulinio karo
Amerikos lietuvių remiami, ma
rijonai 1923 m. pastatė trijų
aukštų pastatą ir taip įsteigė
gimnaziją Marijampolėje. Gim
nazijoje daugiausia mokinių bū
davo iš Suvalkijos ir Dzūkijos
mažiau iš Aukštaitijos ir Že
maitijos. 1935 m. gimnazijoje
mokėsi apie 250 mokinių, iš
kurių maždaug pusė gyveno čia
pat bendrabutyje. Pirmoji laida
išėjo 1929 m., paskutinė, dvylik
toji, gavo atestatus 1940 m.
birželio 15 d. Po poros savaičių
gimnazija sovietinės valdžios
buvo uždaryta, jos dokumenta
cija perduota Marijampolės Ry
giškių Jono gimnazijai. O
p a s t a t e įsikūrė sovietiniai
pasieniečiai. 1941 m. laikinoji
Lietuvos vyriausybė buvo davu
si leidimą atgaivinti gimnazijos
veiklą, tačiau okupacinė valdžia
netrukus leidimą panaikino.
Daug Marijampolės Marijonų
gimnazijos auklėtinių yra tapu
sių mokytojais, kunigais, gydy
tojais, inžinieriais, teisininkais,
ir kitų sričių darbuotojais. Jie
gražiai pasižymėjo savo veiklo
je. Keliolika buvusių jos moki
nių dalyvavo ginkluotame pasi
priešinime okupacijai, nemažas
skaičius buvo nubaustų. Kelios
dešimtys kitų mokinių ir keli
mokytojai, 1944 m. pasitraukę
iš Lietuvos, lig šiolei ryškiai
dalyvauja kultūriniame ir tau
tiniame lietuvių gyvenime už
Lietuvos ribų.
Gimnazija turėjo stiprius pe
dagogus. Maždaug trečdalis mo
kytojų buvo kunigai marijonai.
Gimnazijos direktoriais buvo
marijonai: 1923-1937 m. istori
kas prof. kun. dr. Jonas Totorai
tis, 1937-1940 kun. dr. Juozas
Grigaitis. Kiti pedagogai: klasi
kinių kalbų specialistas kun.
Julijonas Kazakas, M.I.C., rašy
tojai Vincas Ramonas ir Alfon
sas Šešplaukis — Aleksandras
Tyruolis. Vytautas Tamulaitis
ir Anzelmas Matutis; istorikai
kun. dr. Juozapas Statkauskas,
dr. Antanas Kučas-Kučinskas.
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DĖL BALTIJOS STUDIJŲ
KONFERENCIJOS
Antroji „Baltijos studijų Europoje" konferencija
„Vertybės ir normos posovietinėje visuomenėje"
v y k s Vilniuje 1997 m. rugpjūčio 20-23 d.
Iki Baltijos valstybių nepri
klausomybės atgavimo Baltijos
studijų Europoje konferencijos
vyko Stokholme. Jas organizavo
Stokholmo universiteto Balti
jos studijų centras. Pasikeitus
politinei padėčiai ir Baltijos res
publikoms tapus nepriklauso
moms, Baltijos studijų Europo
je konferencijų centrais tampa
pačios Baltijos valstybės. Pir
moji Baltijos studijų Europoje
konferencija įvyko Rygoje 1995
metais.
Šimtmečiais Baltijos kraštai
buvo karų kryžkelė ir politinių
pokyčių arena. Dvidešimtasis
amžius joms buvo ypač skaus
mingas, karai, okupacijos darė

Lietuvių opera, kaip kasmet,
pokyliui rengia nuotaikingą
koncertinę programą; choras in
tensyviai dukart per savaitę
repetuoja,* kad svečiai ir šį sykį
galėtų pasigėrėti jo skambiu
dainavimu. Su choru dirba
muzikai Ričardas Šokas ir Manigirdas Motekaitis. Beje, prie
geros vakaro nuotaikos prisidės
šauni vakarienė ir smagus,
Ričardo Šoko vadovaujamas,
estradinis orkestras.

dramatišką įtaką gyvenimo bū
dui, elgesio ir kultūros nor
moms. Nė viena visuomeninio
gyvenimo sritis neišvengė
neigiamos įtakos. Konferencijos
tikslas - skatinti mokslininkus
tirti šį reiškinį, jo priežastis ir
padarinius Baltijos šalių gyve
nimui, jų įtaką tų šalių
politinei, socialinei ir in
telektualinei raidai, kultūrai.
Greta plenarinių posėdžių
konferencijoje bus organizuotos
kelios sekcijos — kalbos mokslo,
literatūros mokslo, istorijos,
politologijos, komunikacijos,
pedagogikos, meno ir archi
tektūros.
Jau pareiškė norą dalyvauti
konferencijoje ir pasidalinti
savo tyrimų rezultatais užsienio
mokslininkai — vienas žymiau
sių pasaulio politologų prof.
Rein Taagepera (JAV), kalbi
ninkas iš Australijos prof. Uldis
Ozolins, prof. istorikas Richard
Spence (JAV), kalbininkas iš
Kanados John Whiton, filosofas
iš Rusijos Julius Šreider, poli
tologas ir filosofas iš JAV Gundar King, akcentologas iš JAV
Steven Young, Baltijos studijų
centro Paryžiuje gen. sekreto
rius Hugues Jean de Dianouz
de la Perrotine ir kiti.
Konferencija vyks kitais 1997
metais rugpjūčio 20-23 d. Prane
šimų temas maloniai prašytume
pranešti iki lapkričio 15 dienos.
Tezes reikėtų pateikti lietuvių
ir anglų kalba iki vasario 1 d.,
pranešimų tekstus — iki 1997
m. kovo 1 d.
Konferencijos organizacinio
komiteto būstinė:Vilniaus uni
versitetas, Universiteto g. 3,
2734 Vilnius (VU prorektorius
B. Juodka — E-mail: Benediktas
Juodka @ cr. vu. It) ir Lietuvos
mokslų akademija, Gedimino g.
3, 2001 Vilnius (prof. A. Gaižu
tis). Informacija telefonu:
63-40-18 (prof. O. Voverienė) ar
ba 61-85-60 (Vyt. Redaitis).
prof. O n a Voverienė
Konferencijos organizacinio
komiteto narė

GREIT
PARDUODA

AUTOMOKUO, NAMŲ, SVUKATOS,
IR GYVYBS* DRAUDIMAS.
Agantas Frank Zapok* ir Otf. Mgr
Auka* S. Kana kalta lietuviškai.
FRANKZAPOUS

RE/MAX

T a i . (70S) 4 2 4 - M M
(312) SS1-SU4 •
•*"!

f LIKTUOS
(VEDIMAI — PATAISYMAI
Turiu Ctucagos miesto leidimą. Dir
bu užmiesty. Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai.
.>
312-77S-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

, J K S CONSTRUCTION
„Shingle" stogai ir visų rūšių
apkalimai (siding): medžio,
aluminiaus ir kt. Turiu darbo
draudimą. R. Jankauskas,
t a i . 70S-SSS-2S5S.

SŪDYTOS SILKĖS
1$ KANADOS
Užsisakykite šventėms
jau dabar!
20 svarų statinaitė—$33J00
8 svarią statinaitė—$19.00
Skambinkite:

708-687-5677
po 4 vaL p.p.

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

RIMAS L STANKUS
> Perkant ar parduodant
• Greitas ir'sąžiningas patamavmas
• MLS kompiuteriu* FAX pagafca
• Nuosavybių įkainavimaa veltui
• Perkame ir parduodama namue
• Apartmaotus ir žema
» Pensininkams nuolaida

Handyman spscial 2 bdrm.
$86,000. Tat. 816 884 0824,
Locfcport.

FOR RENT

Motelis U T H U A N U a
Nuomoja dienai (savaitei) mėnesiui.
Salia pliažas, krautuvės
Pasitinkame oro uosta.
Tai.

Pristatome UPS

AUTOMOBILIAI !

daugiau bendrų visuomeninių niausiais įspūdžiais iš viešnagės
bei kultūrinių interesų. Tai Kauno Muzikiniame teatre.
galėtu paliudyti Lietuvių operos Puoselėkime abipuse draugystę.
choro narės, grįžusios su maloDar norėtųsi paprašyti tų,
kurie yra gavę Lietuvių operos
laimėjimo bilietėlių knygutes
Cbeje, yra gavusių net po du
laiškus, už tai Lietuvių operos
valdyba labai atsiprašo, nes
įvyko mažas organizacinis su
trikimas) ir negrąžinusieji
laimėjimo šaknelių, tai pada
rytų neatidėliojant, nes Lietu
vių operos pokylis jau čia pat.
Primintina, kad pokylio reika
lus šiais metais vėl tvarko
ilgametis Operos valdybos vice
pirmininkas Jurgis Vidžiūnas.
Pas jį galima kreiptis dėl
rezervacijų bei kitais, su pokyliu
susijusiais, klausimais, tele
fonu (773) 767-5609.

Kauno Muzikinio teatro narėmis Rumftiftktae.
Nuotr Valeruos Žad«ikien*a

CLASSIFIED GUIDE

Ė^

Sutaupysite pinigų,
pirkdami automobilį
pas mus.
Kalbu lietuviškai.

Tadas Juškevičius
708-485-4961

MOVIMO

FOftRENT
4 ims. 2no n. In BffsjMofi PSJOL

Aduhs only. $325 mo + sec deposjt

Toi 650-986-1454

IESKO DARBO

^

Ilgametis profesionalus kraustymas
prieinamomis kainomis.
Draudimas garantuotas.
GEDIMINAS

312-926-4331
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tuvas, namus. Gs* gyventi kartu, arba na.
Turi savo transportą. T a i . 3 1 t * 7 7 * 1 W 9 .

LIETUVA DVIEJŲ OKUPACIJŲ REPLĖSE
1940—1944
Albina* OrsžtOns*
Autorius, kaip sociologas ir žurnalistas, stoja knygoje
nušviečia 1940—1942 metų sovietinę ir 1941-1944 m. vokie
čių okupaciją. Sovietų Sąjungos per vienerius okupacijos
matus Lietuvoje padaryti nusikaltimai čia aptarti analiskai ir
objektyviai.
Redagavo mokslinis red. habH. dr. Kazys Ėringjs. Išleido
„Tėvynes sargas", Vilnius 1996; 398 psl.
Kaina su persiuntimu JAV $18.00
P.S. MNnots gyventojas dar prldada valstijos mokaslto 8.75% ($1.06).
Užsakymus siųsti „Draugo" adresu.

TĖVO VASARA
Antanina Garmutė
Dokumentinės apybraižos
Autore gyvu ir sklandžiu pasakojimu stiliumi atskleidžia
pirmoje tos knygos dalyje „Amžinųjų didvyrių keliu", gyve
nimus tų žmonių, kurie išėjo ginti savo mylima kraitė. An
troje dalyje „Už gimtinės slenksčio" partizanu grupės
„šilas" apsilankymo įspūdžiai JAV ir Kanadoje. Kiti
aprašymai vaizduoją skaudy Karaliaučiaus srities likimą.
Garmutė tiksliai pristato ir atsklendžia dabarties karčia
Lietuvos gyvenimo tiesą, pasakoja apie jos paties išgyve
nimus, rašo apie laisvai vaikščiojančius genocido vykdyto
jus, kurie priešui yra pardavė garbe ir sąžine- Autorė tiki
ateitimi, naujos kartos žmonėmis, kurie išves tautą ii komu
nistinės dykynės.
Kaunas („Aušra"), 1996; 288 psl.
Kaina su persiuntimu JAV $12.25
P.S. Olinois gyventojai dar prideda valstjos mokesčio
8.75% (0.88 et). Užsakymus siusti „Draugo" adresą.

RENGINIAI ČIKAGOJE
Lapkričio 1-3 d. - JAV LB
XIV Tarybos sesija Čikagoje.
Lapkričio 2 d. — ALTo me
tinis suvažiavimas Balzeko Lie
tuvių Kultūros muziejuje, Čika
goje.
Lapkričio 3 d. - Vėlinių
dieną mirusiųjų prisiininimo iš
kilmingos susikaupimo apeigos
prie Steigėjų paminklo Šv. Kazi
miero lietuvių kapinėse 12 vai.
Iškilmes praveda Bendruome
nės pasauliečių komitetas, ir
Kapų sklypų savininkų draugi
ja, dalyvaujant dvasininkui,
Sauliams ir visuomenei.
— Popietė su rašytoju Jurgiu
Jankum, 12 vai. dieną PLC,
Lemonte.
Lapkričio 8-10 d. - „Atei
ties" studijinis savaitgalis Jau
nimo centre, Čikagoje ir Ateiti
ninkų namuose, Lemonte.
Lapkričio 8 d. — „Ateities"
savaitgalio atidarymas tradici
niu literatūros vakaru 7:30 v.v.
Jaunimo centro kavinėje. Vaka
ras skiriamas poeto Henriko
Nagio prisiminimui.
Lapkričio 9 d. — Lietuvių
fondo pokylis PLC, Lemonte.
— „Ateities" savaitgalio prog
rama Jaunimo centro Čiurlionio
galerijoje. 12 vai. — pasižmonėjimas. 12:30 ses. Daivos Kuzmic
kaitės paskaita „Kauno jauni
mas — mokyklos nelankomumo
problemos". 2 v. p.p. — dr. Milda
Palubinskaitė — „Tautiškumas
mene ir literatūroje Italijos
Susivienijimo laikotarpyje". 3 v.
p.p. — dr. Juozas Meškauskas —
„Juozas Eretas".
— Studentų ateitininkų Meno
ir kūrybos vakaras PLC Galeri
joje, Lemonte, 7:30 v.v. Daly
vauja Dainavos ans. vyrų okte
tas ir grupė jaunų rašytojų, poe
tų ir muzikų.

Lapkričio 10 i - Mūzos
Rubackytės koncertas 3 v. p.p.
Jaunimo centre. Rengia JAV
LB Kultūros taryba.
— „Ateities" savaitgalio prog
ramos tąsa Lemonte. 11-tą v. ry
to šv. Mišios Pal. J. Matulaičio
misijoje. Po Mišių — Ateitinin
kų namuose kava ir pyragaičiai.
12:30 — dr. Petro Kisielius,Jr.,
paskaita — „Ideologija ir Lie
tuvos krikščioniškas jaunimas:
Studijų dienų analizė". 1:30 v.
p.p. — „Išeivija ir Lietuva in
formacijos greitkelyje" — svarstybos apie Internet, kuriose da
lyvaus Arvydas Tamulis ir Dan
guolė Kviklytė.
Lapkričio 12 d - Zarasiškių
klubo narių pusmetinis susirin
kimas Šaulių namuose.
Lapkričio 16 d — Lietuvių
Operos tradicinis pokylis ir lai
mingų bilietų traukimas Jauni
mo centro didž. salėje.
— „Lituanicos" futbolo klubo
metinis pokylis PLC, Lemonte.
— Prof. dr. Juozo Ereto 100
metų Jubiliejus 3 v. p.p. Bal
zeko Lietuvių Kultūros muzie
juje. Jono Damausko paskaita.
Lapkričio 22 d. - Dail. Vir
ginijaus Rusecko tapybos darbų
ir dail. Broniaus Rutkausko
freskų parodos atidarymas 7:30
v.v. Čiurlionio galerijoje, Jauni
mo centre.
Lapkričio 24 d. — Rudens
madų paroda PLC, Lemonte.
— Lietuvos Kariuomenės at
kūrimo 78 metų sukakties mi
nėjimas Šaulių namuose. Ren
gia Lietuvių Karių veteranų
s-gos „Ramovė" Čikagos sky
rius.
— Lietuvių Prekybos rūmų Či
kagoje sukaktuvinis banketas
Martiniąue pokylių salėje: 4:30
v. p.p. — kokteiliai, 5:30 —
pietūs, ir programa.

AUKOS LIETUVOS PARTIZANŲ
GLOBOS FONDUI
$200 Algis ir Irena Regis, Jonas ir Juzė Žebrauskai,
Vanda ir Otonas Vaitai, dr. Giedrė Kufnpikas-Strsvinskas,
Algimantas G. Bražėnas, Valentinas Uorentas, Metrose
Parko Lietuvos Dukterys, Juozas Mikulis, Leonas H- Danutė
Patronai, J. J. Plikaitis, Albert J. Yasaitis.
$100 Jadvyga Gineitienė, prel. Jonas A. Kučingis,
Stepas Smalinskas, Jovita Strikas, Stanley Surantss, F. A.
Baldauskas. Vanda ir Jonas Stankai.kun. Jonas Pakalniškis,
Albinas ir Laima Ruigys, Vacys šaulys, V. ir R. Semaškos,
PefrasStokūns.VidairV.Tumasionis.A.irB. Lesevičiūtės.
Kazys ir meta Linkai, Juozas Ližaitis, Teresė Merkevičius,
V. V. Vai., Daina Variakojis, Dalius Vasys, Bronė Čižikaitė.
$75 Leonas Barmus.
$00 A. ir S. Damijonaičiai, Zigmas ir Virginija Grybinai,
dr. Jonas Valaitis, Veronika Paovienė S. ir F. Žymantas, Ona
Bertienė, Petras Žemaitis, Pranas Jomantas, Vytautas
Sinkus, Povilas Peteikas, O. Kremeris, Natalija ir Vytautas
Aukštuoliai, J. ir S. Latvys, Anastazija Tamurynas, Aieksandra Petokienė, Ignas Petrauskas, Pranas Radis, L. Rama
nauskas, Stefa Savukynas, Vytenis Statkus, Nemira
Šumskienė, Stasys Tamulionis. Romas Leparskas, Joseph
Leskus, J. ir V. Lopatauskai, Kristina Martinkutė, Fel. ir Br.
Masiokai. Vladas Vaitkus, D. Uogintas.
$00 J. ir M. Mikutaičiai, Anastazija Sems, Irma
Makauskas, Petras Navickas.
$20 Anonsas Karvelis, Romas Butkūnas, Alfonsas
Gečas, Jurgis ir Danutė Vidžiūnai, Br. Užemis, Raminta Marchertas, Tadas Mečkauskas, H. Milaknienė, Rimvydas
Miliūnas, M. Menkus, Itena Paulius, Vygand Petravičius,
Marma Ruikis. V. ir O. Šilėnai, Sofija Skobeikienė, L. O.
šmkulkStys, MD, Irena Susinskienė. Petras Vėbra, Antanas
Vilutis, Marija VHutis. J. ir M. Vizgirda, DaMa ir Algis Urbučiai.
$20 Jonas Variakojis, Donatas Zakaras. Kazys Ruzne,
Aleksas Smilga, Elena Šulskis, Jadvyga Tamasevicienė,
Antanas Luneckss, Anastazija Mackuvienė, Joseph Matazinskas, Peter Narutis, č. Masaitis, Elena ir Andrius Šulskis,
Jadvyga JeJmokas, Ona ir Viktoras Samatauskai, Ona Peza,
Bronius Jaras, Stasys Erlingis, Elena Baltrušaitienė, Pranas
Jurkus, Julija SmMgienė, Ray A. Norvaišas, Algimantas
Totilas, VValter Zidžiūnas.
$1$ Joseph Kalvaitis.
$10 N. Sodeika, dr. Peter IronJokubka. Alfonsas Gečys,
A. ir V. Martis, Helen Galonas, Justin Skuodas, J. ir E. Zubrickas, B. Balčiūnas, Atgeni Pivaronas. Dana Domarkas, Bro
nius Markeiiūnas, K. Matonis, Jadvyga Matulaitienė, Viki ir
Br. Motusiai. E. Navikas.
$7 Kazys Skaisgirfs.
$0 Antanas Rakauskas.
L.P.Q.pe^iwo koawleies ejeao|e visseme austo*
tojams. Visos aukos nurašomos nuo Fed. mokesčių, čekiai
rašomi: L.P.O. PMMJ, Aeet No. 001777, OtanOerd
FeOerel Oank, 4102 Areher, Ave., CMeaejo, IL
00022-1000.

Jaunimo centro didž. salėje. nimo centre, Čikagoje.
V a s a r i o 16 d — LB LemonRuošia Čikagos studentai atei
to apylinkės valdybos rengia
tininkai.
— Kalėdinių giesmių religinis mas Vasario 16-tos minėjimas
koncertas Švč. M. Marijos Ne PLC, Lemonte. Programoje:
kalto Prasidėjimo bažnyčioje, akademinė-meninė dalis ir
Brighton Parke, Čikagoje. Prog pietūs. Pradžia 12 vai. dieną.
Balandžio 13 d — „Draugo"
ramą atliks Pal. J. Matulaičio
misijos choras ir sol. Danutė koncertas Jaunimo centre.
Stankaitytė. Pradžia 3 vai. p.p.
Balandžio 18 d - „Sau
Gruodžio 31 d — Lietuvių lutės" koncertas PLC, Lemonte.
Operos Naujųjų Metų sutikimas Atlieka Neringa Nekrašiūtė ir
Laima Lapkauskaitė.
Jaunimo centre.
Balandžio 20 d - „Sau
— Naujųjų Metų sutikimas
lutės" labdaros koncertas Jau
PLC, Lemonte.
Vasario 1 d — Maironio litu nimo centre 3 v. p.p. Dainuoja
anistinės mokyklos metinis Neringa Nekrašiūtė ir Laima
Lapkauskaitė.
pokylis PLC, Lemonte.
Balandžio 27 d — „Laiškai
— Koncertas laureatų: birby
nininko Ant. Smolskaus, Edu lietuviams" metinė šventė Jau
ardo Gabnio ir Genadijaus Sa- nimo centre.
Gegužės 4 d — „Margučio
voko akordeonų duetas. Jauni
II" renginys Jaunimo centre.
mo centre 6 v.v.
V a s a r i o 8 d. — Mažlietuvių
Kun. Leonas Klimas atleis
tradicinis Užgavėnių šiupinys
Balzeko Lietuvių Kultūros mu tas iš Punios parapijos ad
ziejuje. Rengia Maž. Lietuvos ministratoriaus pareigų ir
paskirtas Žaslių parapijos ad
Lietuvių dr-ja.
V a s a r i o 9 d. — „Armonika" ministratoriumi. Kartu jam
Gruodžio 6 d. Jūrų skaučių,ansamblio
koncertas 12:30 v. pavesta aptarnauti Krivonių
tų Kūčios PLC, Lemonte.
p.p.
PLC,
Lemonte
ir 4:30 Jau parapiją.
— Tradicinis šampano pokylis.
Ruošia „Lietuvos vaikų viltis".
G r u o d ž i o 7 d. — Dail. Ados
ATGYJA ŽEMES ŪKIO GAMYBOS
Sutkuvienės kūrinių parodos
KOOPERACIJA
atidarymas 7:30 v.v. Lietuvių
Dailės muziejuje, Lemonte.
Vos tik 1918 m. atstačius pienine ir, žinoma, visas šios
G r u o d ž i o 7-8 d — Mugė - Lietuvos nepriklausomybę, bendrovės skolas.
bazaras PLC, Lemonte.
mūsų ūkininkai skubiai būrėsi
Tai yra pirmas gamintojų
G r u o d ž i o 8 d — Tauragės į kooperatyvus. Buvo steigiami kooperatyvas šiandieninėje
lietuvių klubo narių metinis kredito, vartotojų ir gamybos Lietuvoje. Belieka tik tikėti,
susirinkimas Šaulių namuose. kooperatyvai. Trumpu laiku kad ir kitų vietovių ūkininkai
— Jaunimo centro metinė va visa mūsų šalis buvo sėta nusė paseks šiuo gražiu kupiškėnų
ta šiais kooperatyvais.
karienė Jaunimo centre.
pavyzdžiu, netrukus bus suor
— „Metų žmogaus" pokylis
Pieno gamintojai organizavo ganizuotas ištisas pieno perdir
Balzeko Lietuvių Kultūros pieno perdirbimo bendroves. bimo bendrovių tinklas. Taip
muziejuje. Pradžia 6 v.v.
Šios bendrovės įsigijo pienines. pat galbūt šie kooperatyvai ras .
G r u o d ž i o 13 d — Dail. Lino 1939 m. jau buvo suorganizuo reikalą atgaivinti ir „Pieno
Liandsbergio tapybos kūrinių tos 176 pieno perdirbimo bend centrą". Tokia kooperatyvų s-ga
parodos atidarymas 7:30 v.v. rovės. Jos visos turėjo savo pie galėtų tvarkyti pieno produktų
Jaunimo centro Čiurlionio gale nines ir dar 2,159 grietinės prekybą vidaus rinkoje ir or
rijoje. Parodoje dalyvaus ir dail. nugriebimo punktus. Vietos ganizuoti tų gaminių eksportą.
Tuo pačiu ūkininkai savomis
Nijolė Dirvinskytė su savo ak bendrovės susibūrė į centrinę
varelėmis.
pieno perdirbimo bendrovių s-gą jėgomis apsisaugotų nuo versli
G r u o d ž i o 14 d — Labdaros „Pienocentras". Šis centras irgi ninkų išnaudojimo ir valdiškų
vakaras „Seklyčioje". 6:30 v.v. tvarkėsi kooperatiniais pagrin kombinatų valdininkų žalingų
kombinacijų.
Ruošia JAV LB Soc. Reikalų dais.
taryba.
J. Daugėla
Bolševikinis pavergėjas sku
G r u o d ž i o 15 d — Kalėdinių
• Biržai. Prieš septynerius
giesmių religinis koncertas Pal. biai sunaikino visas šias,
J. Matulaičio misijos bažnyčioje, ūkininkų sukurtas, bendroves ir metus Panevėžio ateitininkai ir
Lemonte, rengia Misijos choras. taip pat „Pienocentrą". Džiugu, žygeiviai, paskatinti tuo metu
kad šiuo metu mūsų naujieji katedroje dirbusio kunigo S.
Pradžia 1 v. p.p.
G r u o d ž i o 20 d - PLC Kū ūkininkai vėl pradeda atgai Kazėno, atgaivino maldingos
vinti gamybos kooperaciją. Šio kelionės Žolinės proga tradiciją.
čios, Lemonte.
mis dienomis Kupiškio apylin Kun. S. Kazėno pakviesta grupė
G r u o d ž i o 21 d — Maironio kės ūkininkai — pieno gamin jaunimo iš Panevėžio, Anykščių,
lituanistinės mokyklos Kalėdų tojai susibūrė į ž.ū. kooperatyvą Šiaulių kartu su biržiečiais ir
eglutė PLC, Lemonte.
„Aukštaitijos pienas". Šis nau maldininkais iš Prancūzijos šį
G r u o d ž i o 22 d — Čikagos jas kooperatyvas perėmė buv. rugpjūti keliavo iš Biržų į
ateitininkų kūčios 1 vai. p.p. „Kupiškio pienas" akc. b-vės Vabalninką.

L a p k r i č i o 2 6 d. - Šakiečių
klubo narių metinis susirin
kimas Šaulių namusoe.
L a p k r i č i o 29 d. — Dailės pa
rodos „Freiburg 1946", skirtos
lietuvių dailės mokyklos „Ecole
des Arts et Metiers" Freiburge,
Vokietijoje, 50-mečiui, atidary
mas 7 v.v. Balzeko Lietuvių
Kultūros muziejuje.
G r u o d ž i o 1 d, - Tilžės Akto
sukakties minėjimas Šaulių na
muose. Pradžia 2 v. p.p. rengia
Mažosios Lietuvos Rezistencinis
sąjūdis.
— Tradicinių lietuviškų kalė
dinių šiaudinukų darymo pamo
kos 11 vai. ryto Balzeko Lietu
vių Kultūros muziejuje.
— „Saulutės" prieškalėdinis
koncertas Lietuvių Dailės mu
ziejuje, Lemonte, tuoj po 11 tos
vai. r. Mišių Pal. J. Matulaičio
misijoje.
— Laikraščio
„Lietuvių
balsas" tradiciniai metiniai
pietūs, 3 vai. p.p., Mabenka res
torane.

PRIMENAME: spalis kalėdinių siuntinių mėnuo.
PATARIAME: kreiptis tik į BALT1A EXPRESS
TEIGIAME: vienintelė ir seniausia kompanija patikimai pristatanti Jūsų kalėdinius siuntinius.

BALTIA EXPRESS CO LTD.
SUBSIOtARY Of AMBER GROUP PRES VIDMANTAS RAPSYS

T I K 9 0 C E N T Ų UŽ S V A R Ą , VIRŠ 80 S V .
$1.00/SV IKI 80 SVARŲ

DRAUGAS, trečiadienis, 1996 m. lapkričio mėn. 6 d.
Telšių vyskupijoje

Naujai įšventintas kun. Ri
mantas Gudlinskis paskirtas
Mirus Lauko Sodos klebo Telšių katalikiškos vysk. V. Bonui kun. jubiliatui Petrui Venc risevičiaus vidurinės mokyklos
kui, Žarėnų klebonas kun. Kęs kapelionu.
tutis Vainorius įpareigotas
klebono teisėmis aptarnauti
Mons. Tadas Poškus atleis
Lauko Sodos parapiją.
tas iš Telšių kunigų seminari
jos licėjinių kursų dvasios tėvo
Kun. Arvydas Ramonas dėl pareigų. Jo vieton paskirtas
studijų Romoje atleistas iš Telšių kunigų seminarijos dės
Mosėdžio vikaro pareigų.
tytojas kun. Egidijus Zulcas.
Pranešam giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad š.m.
lapkričio mėn. 3 d., sulaukęs 71 m. amžiaus po ilgos ir sun
kios ligos mirė mylimas ir brangus Vyras, Tėvelis, Senelis,
Brolis ir Uošvis

A.tA.
ALFONSAS KASPUTIS
Buvo Dievo Apvaizdos parapijos ir Detroito lietuvių
telkinio veiklus organizacijų narys.
Giliam nuliūdime paliko žmona Eleną, sūnų ir marčią
Edmundą ir Ritą, vaikaičius Algytį, Vytuką ir Linuką; sūnų
ir marčią Rimą ir Rusnę, vaikaičius Tadą ir Aria; dukrą
Audronę, sūnų ir marčią Virgilijų ir Dainą; brolį Joną ir brolį
Praną su šeima, bei daug kitų giminių.
Kūnas pašarvotas RG & GR Harris Funeral Home, 15451
Farmington Road, Livonia, MI
Lapkričio mėn. 6 d., 9 vai. ryto, velionis bus išlydėtas į
Dievo Apvaizdos bažnyčią, kur 10 vai. įvyks gedulingos šv.
Mišios už jo vėlę. Po Mišių, bus palaidotas Holy Sepulchre
kapinėse.
Prašome savo maldose ir mintyse prisiminti a.a. Alfonsą
Kasputį.
Nuliūdę: žmona, vaikai, broliai ir jų šeimos.
Laidotuvių direktorė Yolanda M. Zaparackienė, tel.
313-644-1275.

P E N K E R I Ų METŲ MIRTIES S U K A K T I S

A.tA.
dipl. teis.
ALGIRDAS AGLINSKAS
Minint mūsų mylimo Tėvelio, kurio netekome 1991 m.
lapkričio mėn. 5 d., mirties sukaktį, šv. Mišios už velionį bus
aukojamos š.m. lapkričio mėn. 7 d. 8:30 vai. ryto Tėvų Jėzui
tų koplyčioje.
Maloniai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly
vauti šiose Mišiose ir kartu pasimelsti už velionį Algirdą.
Nuliūdę: sūnus Petras, duktė Eglė Burke.

Mūsų mielai

A.tA.
DANAI KURKULIENEI
iškeliavus į Amžinybę, išgyvendami šį skaudų
išsiskyrimą, reiškiame giliausią užuojautą vyrui
ALBINUI, sūnums ANDRIUI ir PAULIUI ir seseriai
GRAŽINAI.
Liūdime:
krikšto dukra Daina Ancevičiūtė
Duaa, Algis, Gintas ir Sigitas Ancevičiai
Lya ir Andrius Kubiliai

APDRAUDŽIAME, PAKUOJAME, PAIMAME IŠ NAMŲ
MŪSŲ PARUOSTI AMERIKIETIŠKO MAISTO SIUNTINIAI TIK $38.00

KALĖDINIUS SIUNTINIUS PRISTATYTI IKI LAPKRIČIO 5 D.
EXPRESS ORO CARGO SIUNTOS KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ
ATVEŽKITE ARBA SIUSKITE UPS
8327 S. PULASKI R O A D
C H I C A G O , IL 60652
SKAMBINKITE N E M O K A M U TEL. 1-800-SPARNAI (1-800-772-7624)

No One Offers You
More of Eastern Europe!
Over the past few years, LOT Poli$h Airlir»es h,^
established the most comprebensive netvvorV o'
deslinations in Easlern Europe. with Warsaw as the
slrategic hub. The netvvork is ronveniently linkę*:
wrth LOT's iransaJlarrtir route, giving passenge^
frono New York, Newark and Chicago easy accev^

to Riga, Tallinn. Mos<ow. St. Petersburg, Kiev.Lvov,
Minsk and VILNIUS, . I T H U A N U
Take advantage of LOT's lovv fares. the luxury of
LOT's fleet of new Boeings and ATRs and the comfort of the new international terminai at Warsaw
Okecie Airport. Make your reservations today!

Information, reservations Arxi ticket sales at the ortui s of LOT POLISH AIRLINES or your local Travel Agent
0Otl9m MHHmĘt

New York: 212-8*9-1074.
Chicago 312-236-3388.
Los Angeles 213-934-S151.

Montreal. PQ : 514-844-2*74
Toronto. Ont 416-234-4242.
Toli free 806-223-05*3.

Brangiam teatrinio darbo draugui, ilgamečiui Dramos
Sambūrio Pirmininkui ir aktoriui

A.tA.
VINCUI DOVYDAIČIUI
paskutinį kartą nusileidus Jo gyvenimo uždangai,
žmonai EMAI, dukroms GIEDRAI ir RŪTAI, Dramos
Sambūriui netekusiam „tėvo", visiems giminėms ir
artimiesiems, reiškiu skaudžią užuojautą ir linkiu vi
siems pergyventi didžiąją netekties gėlą ir tęsti toliau
jo taip mylėtą scenos darbą.
Kartu su Jumis liūdinti buvusi ilgametė Dramos
Sambūrio režisierė
Dailia

Mackialienė

A.tA.
MARYTEI DAILIDIENEI
mirus, nuoširdžiai užjaučiame vyrą ZIGMĄ, sūnus
KĘSTUTI ir ARĄ su šeimomis bei artimuosius.
Regina ir Vytautas

Juchnevičiai

DRAUGAS, trečiadienis, 1996 m. lapkričio mėn. 6 d.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

IŠ ARTI IR TOLI

Alena Pranckevičiūtė, ..Žiburėlio" Montesson mokyklėlės, veikiančiosPLC
Lemonle. auklėtine.
Nuotr Lydos Budrienės

Šiandien, lapkričio 6 d., 7
vai. vak., Northwestern un-to
sporto salėje Evanston, EL Lietu
vos vyrų krepšinio rinktinė (že
miau 23 metų amžiaus) rungty
niaus prieš šio universiteto
rinktinę, kuri priklauso stipriai
„Big 10" JAV studentų A divi
zijos lygai. Apie tai j a u rašė ir
didžioji amerikiečių spauda,
kuri taip pat mini, kad šio
penktadienio v a k a r e Northwestern moterų komanda žais
prieš Lietuvos krepšininkes.
A n t r a s r u n g t y n e s Lietuvos
vyrai turės lapkričio 12 d., 7:30
vai. vak., prieš Trinity Christian Legelijos, kuri y r a Palos
Heights, 1L, rinktinę. Tos kole
gijos sporto salės adresas —
6601 W. College Dr. (maždaug
119-ta gatvė į pietus).
„Mūza Rubackytė: le genie,
le talent et la beaute" (genijus,
talentas ir grožis), t a i p apibū
dina ją prancūzų muzikos kri
t i k a s F r a n c k Delage ,,Sud
Ouest" laikraštyje. Bet Mūza
gerbėjų turi ir Čikagoje. J ų dėka
į J a u n i m o centro salę bus
atvežtas devynių pėdų ilgumo
Steinway fortepijonas — rojalis
tiksliam garso grožiui ir Mūzos
virtuoziškumui išreikšti. Kon
certas įvyks sekmadieni, lapkri
čio 10 d.. 3 v. p.p.
x Lietuvių o p e r o s metinis
pokylis įvyksta lapkričio 16 d.
J a u n i m o c e n t r o salėje. Ope
ros choras, muz. Ričardo Šoko
diriguojamas, atliks meninę
programos dalį. Pokylio metu
bus traukiami laimingieji va
jaus bilietai. Prašome visus
tuos, kurie dar nesuspėjo atsiųs
ti tų bilietų šaknelių, j a s tuoj
sugrąžinti operos valdybai, kad
visi galėtų dalyvauti laimėji
muose. Šokiams gros Ričardo
Šoko estradinis orkestras. Kvie
čiame Jus prisidėti prie mūsų
kultūrinės veiklos dalyvaujant
šiame pokylyje, kad pavasarį
galėtume vėl pastatyti naują
operą. Vietas prašome užsisa
kyti pas Operos vicepirm. Jur
gį Vidžiūną (773) 767-5609.
Vienam asmeniui t i k $25.
(sk)
Advokatas

GINTARAS P. ČEPĖNAS
M36 S. PuUski Rd., Chicago, IL «0629
(V2 b!, j šiaurę nuo Balzeko muziejaus)
Tel. 312-582-4500
į4325 S. Bell Rd., Lockport, IL 6044lį
Tel. 708-301-4866

Valandos pagal susitarimą

Advokatas Jonas Cibaitis
Civilinės ir kriminalinės bylos
6247 S. Kedzie Avenue
Chicago, IL 60629
Tel. 1-773-776-8700
Darbo vai nuo 9 iki 7 vai. vak
SeStad. 9 v r iki 1 vai. p p.

ADVOKATAS
Vytenis Lietuvninkas
4536 W. 63th Street

Chicago, IL 60629
(Skersai gatvės nuo „Draugo")
Tel. 312-284-0100

Kasdien 9 v.r.—5 v.v.
šeštadieniais ir vakarais
pagal susitarimą

ZvAfGŽDUfE

GINTARĖ JAUTAKAITĖ IR
VAŠINGTONO LIETUVIAI

Turbūt mūsų skaitytojai
p a s t e b ė j o , kad pastaruoju
metu pasitaiko vis daugiau
dienraščio laužymo klaidų. Tai
įvyko dėl pastaruoju metu
buvusio laužytojų pasikeitimo.
Naujoji darbuotoja dar nėra pri
pratusi, todėl pasitaiko pralei
dimų, eilučių sumaišymų ir kitų
nesklandumų. Tikime, kad tas
netrukus išsilygins. Šiandien
norime atsiprašyti Algio Liepinaičio, po kurio laišku lapkri
čio 5 d. laidoje „pradingo" pavar
dė, o prieš tai buvo sumaišytos
a t k a r p o s „ T ė v y n ė s labui"
skiltys. Atsiprašome.
V y t a s Č u p l i n s k a s yra
s u k ū r ę s multimedia kūrinį
Henriko eilėraščio „Sakalas"
tema. Kūrinį pamatysime
„Ateities" savaitgalio litera
tūros vakare, kuris įvyksta
penktadienį, lapkričio 8 d. 7:30
v.v. Jaunimo centro kavinėje.
Kaunietė Dalia Kuizinienė
džiaugiasi, Lituanistikos tyrimo
ir studijų centre radusi svarbių
duomenų savo disertacijai Vy
tauto Didžiojo universitete. Ne
tik VDU doktorantė ir dės
tytoja, bet ir Maironio Litera
tūros muziejaus išeivijos litera
tūros sektoriaus vedėja, ji savo
disertacijai pasirinkusi temą
„Literatūrinis
gyvenimas
Vokietijos DP stovyklose
1945-50 m.". LTSC vedame Pa
saulio lietuvių archyve jaunoji
mokslininkė randa Lietuvių
rašytojų draugijos dokumenta
ciją ir korespondenciją bei spau
dos, kurios nėra Lietuvoje. Kaip
muziejaus darbuotoja, ji domisi
A. Škėmos, J. Brazaičio, A.
Mackaus, B. Babrausko ir G.
Tulauskaitės archyvais ir pada
rys eksponatų kopijų Kaune
numatomai išeivijos literatūros
parodai
x TRANSPAK įstaiga LEMONTE veikia savaitgaliais:
penktd. 3 v. p.p. — 7 v.v.; sekmd.
8:30 v.r. — 1 v. p.p. Transpak
tel. Lemonte: 708-257-0497.
(sk.)
x S e s e l ė D o n a t a Judis,
dominikone iš Grand Rapids
atsiuntė
$60
Lietuvos
našlaičiams padėti. Ji sako: „Tie
nekalti vaikai tiek daug kenčia
ir nieko neturi, gal mano keli
doleriai nors vieną vaiko ašarą
nušluostys". Dėkojame! „Lietu
vos Našlaičių globos" komi
tetas, 2711W. 71 St^ Chicago
IL 80629.
(sk)

Spalio 26 d. Lietuvos amba
sadoje Vašingtone įvyko lab
daringas žinomos kompozitorės
ir atlikėjos Gintarės Jautakai
tės koncertas, skirtas pirmosios
lietuviškos knygos Martyno
Mažvydo „Katekizmo" 450osioms išleidimo metinėms pa
minėti. Vakarą pradėjusi Biru
te Eidintienė padėkojo gausiai
susirinkusiems Vašingtono
lietuvių atstovams, tarp kurių
buvo ir diplomatinio korpuso
narių, už dėmesį ir paramą
lietuvių kultūrai. Vašingtonietis Romas Kasparas įdomiai pa
pasakojo apie patį Mažvydą bei
jo „Katekizmo" pasirodymo ap
linkybes. Ta pačia proga amba
sados svečiai galėjo susipažinti
ir su dailininko Celestino-Geručio Krulio grafikos bei akva
relės darbų paroda.

Įsteigtas

Redaguoja

Medingą siufti:

RAGANŲ NAKTIS
Į juodžiausią nakties tylą
Raganos ant šluotų kyla.
Dreba žemėje žmogus,
Pilnas raganų dangus.
Šmėklos vaikščioja po gatvę,
Vaikai krykštauja jaunatve.
Dvasios girgždina duris,
Gal k a s ims ir atidarys!
Tad ir t u skubėk su šluota,
Raganėlės kelia puotą;
Jei pakilsi lig delčios,
Jos ir tave išbučiuos!

Koncerto metu klausytojai iš
girdo ir ankstesnes Gintarės
dainas, tarp jų visus tebežavinčias „Viešpaties lelija" bei „l
tave einu", ir naujausius kū
rinius anglų kalba. Susirinku
sieji turėjo progos įsitikinti, kad
dainininkė šiuo metu gyvena
kūrybinio pakilimo laikotarpį.
Gintarės sceninė laikysena, uni
kalaus diapazono bei spalvos
balsas bei nepaprastai moder
niai skambėjusi gyvai atlieka
ma autorinė muzika sužavėjo
vos į reprezentacine ambasados
salę tilpusius klausytojus.
Turėta progos įsitikinti, kad
sėkmingai besiklostanti Gin
tarės karjera Vakaruose neuž
gožė meilės bei pasišventimo
Lietuvai jos kūryboje.
Vakaro metu susirinkusieji
paaukojo 1,000 dolerių pa
minklo M. Mažvydui Klaipėdos
mieste statybai paremti. Pasak
a m b a s a d o r i a u s dr. Alfonso
Eidinto, dėkojusio už aukas, ar
timiausiu metu šie pinigai bus
p e r d u o t i Klaipėdos m i e s t o
v i s u o m e n ė s a t s t o v a m s . Pa
minklo' Mažvydui Klaipėdoje
komiteto narė Birutė Eidintienė
ir Vašingtono moterų klubas
pasirūpino salės papuošimu ir
po koncerto surengė nedideles
vaišes.
Ambasados spaudos skyrius

Tmk saldaini ir oirmyn
Švęsti „šmėklų Halloween"!
Šiąnakt raganų naktis,
Bet k u r dingo pilnatis?..
Balys Auginąs

ISPŪDŽIAI
Mes daug dirbame. Man ši
stovykla bus sunki. Pastatėme
rankšluostinę, altorių, dra
bužiams ir lagaminams padėk
lus. Viskas sekasi gerai, tik
spėjome s u s i p y k t i su sese
Maryte, „Šiaurės pašvaistės"
pastovyklės viršininke. Gal dėl
to, kad esame pavargusios ir
norime b ū t i savarankiškos.
Reikėtų daugiau miego, bet dėl
užsiėmimų gausumo ir mūsų
judrumo, t u r i kas nors nuken
tėti.
Alisa Kosmopoulos

MALDA
Prisimink visus, kurie kenčia
skausmą ar liūdesį. Prisimink
krikščionis visur ir visus kitus
žmones pasaulyje. Mes pilni
nuostabos ir šlovės, kai matome,
ką mūsų gerovei dairai per savo
Sūnų Jėzų.
Čikagos skaučių-tų stovykla
1998 m. („Žvaigždynų kelias")

TELEFONO STULPAS
Prieš porą metų, per TV
žinias, mačiau meškėną įlipusį
į telefono stulpą. O gal buvo
meška, aš tikrai neatsimenu.
Reikėjo pakviesti specialistą
žmogų, kad tą gyvulį pagautų.
Dabar prisimenu, tai buvo
pilkasis lokys. J i s pabėgęs iš
zoologijos sodo ir nukeliavo į
miesto centrą. Prie to paties
stulpo buvo prijungti ir elektros
laidai. Žmonės bijojo, kad
elektra nenutrenktų gyvulio. Po
k e l i ų v a l a n d ų specialistai
užmigdė lokį ir jis nukrito nuo
stulpo Tada jį grąžino atgal į
Gintarė Jautakaitė.
zoologijos sodą.
P o v i l a s Leknickas
x J A V LB Kultūros taryba
(M.A.S. 96)
praneša, kad į Mūsos Ruback y t ė s plano koncertą Jauni
m o centre lapkričio 10 d. 3
vai. p.p. bilietai bus gaunami
„Seklyčioje" nuo spalio 21 d.
ir prie durų dvi valandas prieš
koncertą.
(sk)

x Gera naujiena Amerikos
x TRANSPAK
praneša:
.,Šiuo metu Vilniaus mieste lietuviams! Baltia Express
kiekviena dieną dirba apie 2 pratęsė kalėdinių siuntinių
tūkst. taksi automobilių. Šią priėmimą iki lapkričio 12 d.
taksi automobilių kvotą Vil Daugiau sužinosite paskambinę
niaus mieste nustatė miesto val tel. 1400-SPARNAI, 1-800dyba. Kvota suteiks galimybę 772-7824 arba pažiūrėję į mūsų
atleisti nesąžiningus vairuo dideli skelbimą kitame pusla
tojus, gerinti aptarnavimą". pyje.
(sk)
Pinigai, siuntiniai ir komer
cinės siuntos i Lietuvą. Mais
x TRANSPAK
praneša:
to siuntiniai. TRANSPAK, „Nuo s.m. gruodžio 2 d. mūsų
2638 W. 89 St., Chicago, IL, įstaiga persikelia i DRAUGO
tel. 312-438-7772.
patalpas.
(sk)
(sk)

Lietuvių Mokytojų Sąjmgos

Chicago* įkyrimi

A B Place, Chicago, IL 60629

Lietuviškas „Halloween"

KITI APLE MUS
Šį kartą susipažinsime su kitu
žymiu danų mokslininku — kal
bininku. Vilhelm'u Thomsen'u
(1842-1927). Jis gimė danų sos
tinėje Kopenhagoje (Kobenhaun). Ten baigė universitetą ir
įsigijo daktaro laipsnį. Su
paskaitomis važinėjo po įvairius
Europos universitetus. Jis ty
rinėjo indoeuropiečių, fino-ugrų
ir turkų kalbas. Jis pirmasis iš
skaitė Azijos klajoklių turkų
įrašus akmenyse. Jis rašo, kad
su lietuvių kalba susipažino bū
damas dvidešimties metų am
žiaus. Daugiausia apie lietuvių
kalbą rašo savo veikale ,.Ryšiai
tarp finų ir baltų Oietuvių-latvių) kalbų" (1893). Labai svar
bus šis veikalas yra ir senajai
baltų kalbų istorijai tyrinėti. Be
šio veikalo, anksčiau Tomsenas
buvo paskelbęs keletą mažesnės
apimties darbų, įvairių straips
nių, kuriuose tyrinėjami baltų
ir suomių kalbų santykiai.
Išnagrinėjo 226 baltų kalbų
skolinius suomių kalboje. Iš to
darė išvadą, kad lietuviai buvo
suomių kaimynai ir aukš
tesnės kultūros už suomius. At
sirado ir suomiškų žodžių lietu
vių kalboje. 1912 m. Tilžės
Lietuvių literatūros draugija
Tomseną išrinko garbės nariu.
Savo laiške Tomsenas mini, kad
su lietuvių kalba susipažinęs
dar neturėdamas dvidešimties
metų. Nuo to laiko jis su di
džiausiu interesu domėjosi šia
„nuostabia kalba". Skaitęs aie
ją paskaitas, o didžiausias
džiaugsmas buvęs tyrinėti jos
priešistorę. Jis daug kur rėmė
si K. Būga, mūsų kalbininku.

Karalaitis sudrebėjo iš
piktumo, bet motinai nesi
priešino ir ja patikėjo. Nieku
nekaltą žmoną padavė į teismą.
Karalaitė, vykdydama Mari
jai pažadą, nekalbėjo, nesiteisino, nors širdis jai plyšo iš
skausmo. Ramiai priėmė teismo
sprendimą, kuris buvo toks:
— Turi būti jai nukirsta
galva!..
Po šio sprendimo, tuojau ją
vedė į bausmės vykdymo vietą.
Ėjo ramiai, nors širdis plyšo iš
skausmo. Bijojo duotą pažadą
sulaužyti. Žmonės aplink
vaikščiodami šaukė:
— Žiūrėkite, ir lūpos jos dar
kruvinos nuo nekaltų vaikų
kraujo, kuriems gyvybę atėmė!..
— Iš visur girdėjosi baisūs
keiksmai neteisingai apkaltintajai karalaitei.
Pasiekė žudymo vietą. Budelis
švytravo kardu ore. Karalaitę
paklupdė ir kaktą padėjo ant
kaladės... Kai budelis iškėlė
kardą nukirsti karalaitei galvą,
tuo metu sprogo žemė ir iš
plyšio iškilo Marija, šviesiu
vainiku a n t galvos ir žvaigž
dėmis išpuoštu apsiaustu...
Vieną vaiką turėjo ant rankų,
o du buvo įsikibę įjos drabužius.
Piktai pažvelgė Marija į visus.
Baimė apėmė budelį ir visus
žmones. Visi puolė ant kelių...
— Argi visada nuo žmonių
aklumo reikės nekaltiems
žmonėms kentėti?! — tarė
rūsčiai ir liūdnai Marija. —
Šalin nuo jos visi! Ji pažadų su
varžyta negalėjo kalbėti, dabar
aš kalbu už ją! Ji yra nekalta!..
Štai jos vaikai, kuriuos karalai
čio motina nunuodijo! Atiduodu
tuos tris vaikaičius ir išlaisvinu
tave, karalaite, nuo tylėjimo.
Savo dvylika brolių tuojau
pamatysi!...
— Karalaitė puolė po kojų
Marijai kalbėdama:
— Būk palaiminta, Dievo Mo
tina švenčiausia!... Iš padangių
nusileido dvylika arų ir tuojau
pasikeitė į jaunikaičius.
Sveikinosi širdingai su savo
seserimi.
Susirinkę žmonės verkė iš
džiaugsmo ir meldėsi. Karalius
mylimą prakalbėjusią žmoną ir
kūdikius glaudė prie savo šir
dies...
Visi Marijai dėkojo už ste
buklus. Karaliaus motina už
tokį marčios kankinimą, paliko
akla, kurčia ir nebylė ir be jokio
jausmo, kaip akmuo.

N E B Y L Ė KARALAITĖ IR
J O S DVYLIKA BROLIŲ
(Pasaka — legenda)
(Pabaiga)
— Ar žinai savo vaikų mirties
priežastį?... Aš žinau, jei nori,
t a u galiu pasakyti: tavo žmona
nebylė jų kraują išgeria.

GALVOSŪKIO NR. 6
ATSAKYMAS
99 + 99/99 - 100 arba
999 - 9 * 9 = 100

GALVOSŪKIO NR. 9
ATSAKYMAS

Vyno
savininko
indus
pažymėsime raidėmis A. ir B. 1.
Pripilamas 5 kvortų indas u A
čia lieka 5 k. 2. Iš 5 k. indo
pripildomas 4 k. indas. 5 k. in
de lieka 1 k. 3. Iš 4 k. indo viską
supilti atgal į A. Dabar A turės
9 k. 4. Iš 5 k. indo tą 1 k. supilti
į 4 k. indą. Šiame inde bus 1 k.
5 5 k. indą vėl pripildyti iš A.
indo. Šiame inde liks 4 k. 6. Da
bar 4 k. indą pripildyti iš 5 k. in
do. Šiame inde liks 2 k. 7. U 4
k. indo viską supilti atgal į A.
Dabar čia bus 8 k. 8. 4 k. indą
pripildyti iš B. Šiame inde 6 k.
9 Iš 4 k. indo supilti į A 2 k. ir
A bus pilnas, o 4 k. indą liks 2
k. Kaip matote abiejuose in
..Kernave*" tunto pankltrtėa ruošiasi būti olimpinėmis plaukikėmis 2004
duose bus po 2 k., A indas bus
metų pasaulinėje olimpiadoje.
„ „ _ „ «_
pilnas, o B inde trūks 4 k.
Nuotr Dano* Mlkuiienėa

GALVOSŪKIO NR. 10
ATSAKYMAI
1. Jautis — baubia, 2. kama
nė — bimbia, 3. sparva — birz
gia, 4. versis — bliauna, 5.
kalakutas — burbuliuoja, 6.
karvelis — burkuoja, 7. pelė —
cypia, 8. viščiukas — cypsi, 9.
žiogas — cirpia, čirpia, 10. straz
das — čiauška, 11. vyturys —
čirena.

GALVOSŪKI8 NR. 28
(Žiūrėkite brėžinėlį)
I tuščiuosius l a n g e l i u s
įrašykite raides, iš kurių turi
susidaryti skersai ir išilgai
reikšmingi žodžiai, vartojami
kalboje ir rašte. (5 taškai).
Atsiuntė kun. dr. E. Gerulis

A A

] D D
GALVOSŪKIS NR. 27
Iš 24 vienodo ilgio pagaliukų
sudarykite 5 kvadratus. (5
taškai).

GALVOSŪKIS NR, K
Viduryje nedidelio ežerėlio
buvo salelė. Toje salelėje buvo
kupeta šieno. Ant kranto
stovėjo asilas ir gardžiavosi
šieno kvapu ir galvojo, kaip
pasiekti šieną. Ką asilas sugal
vojo? (5 taškai)

GALVOSŪKIS NR. 29
Brūkšnelių vietoje įrašykite
raides, iš kurių susidarys žo
džiai pagal duotas reikšmes.
Skaitant žemyn, iš pirmųjų rai
džių turi susidaryti Lietuvos
didvyrio pavardė. 1.
Lietuvos brangenybė, iš
kurios daromi įvairūs papuoša
lai. 2.
Pirmosios žemės
moters vardas. 3.
. Lie
tuvos darželių gėlė, iš kurios^
mergaitės pindavo vainikėlius
ir jais puošdavo savo galvas. 4.
Vieta, į kurią
dėdavo gyvuliams pašarą —
šieną. 5.
Kaimas, kuriame gimė Lietuvos
rašytojas Jonas Biliūnas. 6.
Lietuvos mies
telis prie Šventosios upės, gar
sus rašytojais. 7.
Pirmasis metų mėnuo (5 taškai).

GALVOSŪKIS NR. 3 0
Mokykla, kurią Danutė lan
ko, yra už dviejų mylių nuo
namų. Danutės šuo dainai jos
laukis prie mokyklos, ksd kar
tu su ja grįžtų namo. Kai pasi
baigia pamokos, juodu s b u ke
liauja namo. Šuo bėga du kar
tu greičiau, negu Danutė spėja
eiti. Ji eina dviejų mylių greičiu
per valandą. Šuo, žinoma,
patiekia namus greičiau už
Danute, bet jis vėl bėga atgal
pas Danutę ir vėl pirmyn į
namus. Šuniss bėgiojimas pasi
baigia, kai Danutė pareina į
namus. Kiek mylių šuo padaro
tokiu bėgiojimu? (5 taikai)

