3106 P GPA113 ? d
iRTMENT
MASH1NGT0N DC 20025

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILUNOIS 60629
TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • DRAUGAS@EARTHUNICNET

THE LITHUANIAN W O R L D - W I D E DAILY

PCmOOtCALS
Now*mtMr7, 1996

Vol. LXXXVI

Kaina 50 c.

Konservatoriai svarsto naują
vyriausybę
Vilnius, lapkričio 6 d. (BNS)
— Daugumą būsimajame Seime
turėsiančios konservatorių par
tijos valdyba trečiadienį galvo
jo apie būsimąją vyriausybę,
svarstė būsimo ministrų kabi
neto santykius su Seimu, pre
zidentu.
Konservatorių valdybos pir
mininkas Gediminas Vagnorius
pasibaigus posėdžiui žurnalis
tams sakė, kad bus formuojama
politikų, o ne taip specialistų vy
riausybė. „Ministrų postų gali
tikėtis tik valdančiosios koalici
jos partijų atstovai", sakė jis.
G. Vagnorius pažymėjo, kad
ministrų pareigos bus skirsto
mos proporcingai pagal vietų
skaičių valdančiojoje koalicijoje.
Valdybos narė Laima Andri
kienė sakė, kad krikščionys de
mokratai būsimoje vyriausybėje
gali tikėtis 4-5 ministrų vietų —
tai gali būti užsienio reikalų,
krašto apsaugos, socialinės ap
saugos ir darbo bei švietimo ir
mokslo ministrų pareigos.
G. Vagnorius pažymėjo, kad
vargu ar galima tikėtis „varžy
tinių dėl ministrų pareigų, nes

esant tokiai finansinei situaci
jai k a i kurių ministerijų koa
licijos partneriai patys gali
nenorėti". Jis pabrėžė, kad kol
kas viešai įvardintas yra tik
galimas užsienio reikalų minist
ras — krikščionių demokratų
partijos pirmininkas Algirdas
Saudargas. „Kitas pavardes pa
skelbsime tik po antrojo rinki
mų rato", sakė konservatorių
vadybos pirmininkas.
G. Vagnorius mano, kad prezi
dentas Algirdas Brazauskas
neturėtų „primesti" ministrų
kandidatūrų. Mes tikimės daly
kinių santykių su prezidentu,
susitarimo su valdančiąja koali
cija, sakė jis.
Konservatorių vadybos posė
dyje taip pat svarstyta, kaip
turėtų pasidalinti įgaliojimais
ministrai ir Seimo komitetų pir
mininkai. Aptarta galimybė pa
kviesti daugiau užsienio lietu
vių svarbioms valstybės parei
goms. Pasak L. Andrikienės, tai
nebūtų ministrai, bet, galbūt,
ministerijų sekretoriai, departa
mentų direktoriai, programų
vadovai.
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Clinton nugalėjo Dole,
respublikonai vyraus JAV
Kongrese

Trumpai iš Lietuvos
(Remiantis DPA, BNS, INTERFAX,
ITAR-TASS, ELTOS pranešimais)
— Klaipėda. Trys lietuvišką
naftą vartojančios įmonės — AB
„Geonafta", Lietuvos ir Švedijos
bendrovė „Genčių nafta" bei
Lietuvos ir Danijos „Minijos
nafta" — iš savo atstovų sudarė
bendrą grupę, kuri bus ruošia
ma dirbti ypatingomis situacijo
mis. Šią grupę, kuri pašalintų
avarijos padarinius išsiliejus ar
užsidegus naftai arba apsinuodi
jus žmonėms, konsultuoja aplin
kos užteršimo nafta padarinių
likvidavimo firma iš Didžiosios
Britanijos.

V a š i n g t o n a s , lapkričio 6 d. mų apylinkių rezultatus, B.
(Reuter-BNS) - JAV preziden Clinton surinko 50 proc., B. Dole
tas Bill Clinton pelnė triuš — 42, o Ross Perot — 8 proc. bal
kinančią pergalę rinkimuose, sų.
tačiau jo laukia stipri respub
Televizijos stotys pranešė, kad
likonų, kurie išsilaikė Kon rinkimuose dalyvavo rekordiš
grese, opozicija.
kai mažas rinkėjų skaičius —
„Žodžiais neįmanoma išreikš mažiau kaip 50 proc. balso teisę
ti dėkingumo, kurį aš jaučiu turinčių žmonių. Prieš t a i ma
šiąnakt už tą garbę, kuri man žiausias žmonių aktyvumas pre
suteikta", pareiškė B. Clinton zidento rinkimuose buvo užfik
miniai gerbėjų Little Rock, Ar- suotas 1988 metais — tuomet
kansas, po pergalės daugelyje dalyvavo 50.1 proc. rinkėjų teisę
gausiausiai gyvenamų Ameri turinčių gyventojų.
kos valstijų. B. Clinton rin
kimuose laimėjo 379 rinkėjų
— Lietuvos konservatorių
balsus, o jo varžovas respub
partijos valdybos pirmininkas
likonas Bob Dole - 159. Tam,
Gediminas Vagnorius, kandida
kad nugalėtų rinkimuose, kan
tas būsimos vyriausybės minis
didatui reikia surinkti 270
tro pirmininko pareigoms, spau
balsų.
dos konferencijoje Vilniuje pra
Tačiau neabejojama ir tuo,
nešė, kad būsimoji valdžia pa
kad po rinkimų tęsis partijų
keis valstybinio naftos susivie
kovos. Respublikonai nesunkiai
nijimo „Lietuvos nafta" įkūri
išlaikė daugumą Senate ir 435
mo įstatymą.
vietų Atstovų rūmuose.
JAV prezidentas Bill Clinton, antradienio rinkimuose užtikrintai
— P i r m a d i e n į , išsijungus
Respublikonų vadovas Newt
nugalėjęs respublikonu kandidatą Bob Dole, tapo pirmuoju per
3-ajam generatoriui, suveikė
Gingrich trečiadienio rytą pro
52 metus demokratu, perrinktu antrajai prezidento kadencijai.
pagrindinio transformatoriaus
gnozavo, jog respublikonai pra
Nuotr.: prezidentas su žmona Hillary.
elektros apsauga ir automatiš
ras 5-10 vietų, tuo tarpu de
kai buvo sustabdytas Ignalinos
mokratams reikėjo 19-os, kad
Atominės elektrinės II reakto
perimtų kontrolę.
rius. Pasak AE pareigūnų,
1992 metais Bill Clinton buvo
Amerikos lietuviams gerai pažįs
radiacinė aplinka nepakito,
išrinktas vos 43 proc. rinkėjų tamas Richard Durbin, antradienį
„Vakarų
investuotojams
neri
Vilnius, lapkričio 6 d. (LR) nebuvo jokio poveikio žmonėms,
balsų, o šį kartą jis laimėjo apie laimėję 59 proc. rinkėjų balsų buvo
įvairiuose pasaulio laikraščiuo mą kelia galima konservatorių aplinkai ar įrangai. Įvykio,
50 proc. balsų.
išrinktas į JAV Senatą nuo Illinois
se aptarinėjami Lietuvos Seimo pergalė", nes jie neva susirū kuris pagal tarptautinę INES
Vilnius, lapkričio 6 d. (BNS; kėjų. Penkti, kaip ir Lietuvoje,
Suskaičiavus 81 proc., rinki valstijos.
rinkimai. Daugelyje straipsnių pinę dėl siūlymo nuvertinti litą skalę vertinamas nuliu, priežas — Per pimąjį Seimo rinkimų liko socialdemokratai — 150 bal
pagrindinis dėmesys kreipia ir atsieti jį nuo dolerio. Tačiau tys tiriamos.
r a t ą užsienyje b a l s a v u s i ų sų.
mas į ekonominius klausimus. minėtas „Financial Times" vi
Lietuvos pilieč ų nuomonė
Užsienyje lietuviai balsavo ir
— P r e z i d e n t u i Algirdui
Laikraščio „Financial Times" liasi tuo, kad „A. Brazauskas
visai nesmarkiai skyrėsi nuo už 1-osios vienmandatės apygar
fRamiantis DPA, Reuter, BNS INTERFAX, ITAR-TASS,
straipsnyje teigiama, jog „būsi bus savo pareigose iki 1998 m. Brazauskui pirmadienį įteiktas Lietuvoje atiduotų balsų.
dos kandidatus. „Lietuvos aido"
BelaPAN žinių agentūrų pranešimais)
Lietuvių
susivienijimo
Argen
ir
garantuos
ekonominės
refor
moji konservatorių politika ap
Dauguma „užsienio" balsų dienraštyje paskelbti rezultatai
tinoje (gyvena apie 20,000 lie
M a s k v a . Beveik pusė (46
B u k a r e š t a s . Daugiau nei 2
supta nežinomybės, nes V. mos tęstinumą".
atiteko konservatorių partijai, rodo, kad į antrą rinkimų ratą
tuvių)
garbės
nario
raštas.
Jį
proc.)
Rusijos viešiosios nuomo
mln.
į
balsadėžes
sumestų
biule
Landsbergio valdymo metai
už kurią balsavo 1,630 žmonių. jie „išvedė" konservatorių
Apie užsienio politiką šiame
įteikė
susivienijimo
pirmininkas
nės
apklausoje
dalyvavusių
tenių
sekmadienį
vykusiuose
sukelia skausmingus chaoso ir laikraštyje reiškiama nuomonė,
Antroje vietoje liko krikščionių Andrių Kubilių - 1,888 balsai
Rusijos gyventojų mano, kad
Rumunijos
parlamento
rinki
ekonominio populizmo prisi jog čia didelių pasikeitimų Albertas Toleraitis.
demokratų partija — 546 balsai. — ir buvusį krašto apsaugos mi
muose buvo negaliojantys,ir tai 1917 m. Splio revoliucija suvai
minimus". Didžiausia susirūpi vargu a r reikia tikėtis, nes „V.
— U ž s i e n i o r e i k a l ų mi Centro sąjunga užsienyje gavo nistrą Audrių Butkevičių — 819
nimą užsienyje sukėlė kalbos Landsbergis gali būti vadina nisteriją pasiekė pranešimas, 437 balsus ir aplenkė Lietuvos balsų. Kaip tik šie politikai ir yra 5 proc. visų rinkimų biulete dino teigiamą vaidmenį Rusijos
apie valiutų valdybos panaiki mas griežtu savo kalbose, kad nuo gruodžio 1 d. Lietuvos demokratinę darbo partiją, ku rungsis per antrąjį ratą šį sek nių, pranešė Rumunijos Centri istorijoje. Apklausos duomenys
nis Rinkimų biuras. Rumunijo buvo paskelbti lapkričio 7 d.,
nimą.
tačiau savo veiksmais jis y r a piliečiai galės be vizų keliauti į riai paramą pareiškė 311 rin madienį.
je
sekmadienį vyko prezidento 79-ųjų revoliucijos metinių
Dar prieš rinkimus „The Wall gana pragmatiškas".
Slovėniją. Remiantis dar gegu
ir
abejų
parlamento rūmų rin dieną.
Street J o u r n a l " paskelbė, jog
žės pradžioje pasirašyta bevizio
B a l t a r u s i j o s komunistų par
kimai, kuriuose dalyvavo 12
režimo sutartimi, šios šalies pi
tijoje įvyko skilimas. Mažesnė
mln. rinkėjų.
liečiams taip pat nereikės vizų
partijos dalis pasisakė prieš
vykstant į Lietuvą.
U k r a i n o s U R m i n i s t r a s konfliktą su prezidentu AlekVilnius, lapkričio 6 d. (BNS) to tikslas — „prieš antrąjį
— Lietuvos periodinės spaudos Lietuvos Respublikos rinkimų Genadij Udovenka Kijeve susi sandr Lukašenka ir palaikė jo
—
N
u
o
l
a
p
k
r
i
č
i
o
1
d.
amba
leidėjų ir Lietuvos radijo ir ratą išsiaiškinti Lietuvos po tikimo su NATO Gynybos komi norą susijungti su Rusija.
Vilnius, lapkričio 5 d. (BNS) dienom iki jo uždarymo.
sadorius
Antanas
Valionis
Lie
televizijos (RTV) sąjungos pa litinių partijų poziciją visuo teto pirmininku gen. Klaus
— Piktnaudžiavimu tarnybine
Pasak A. Šleževičiaus, nors
H a m b u r g a s . Aplinkos apsau
tuvai
atstovaus
dar
vienoje
Eu
siūlė šalies politinėms partijoms menės informavimo priemonių Nauman pasakė, kad Ukraina
padėtimi k a l t i n a m a s buvęs bylos medžiagoje teigiama, kad
gos organizacija „Greenpeace"
nepriklausomos
veiklos
atžvil
nesiruošia
įstoti
į
NATO,
tačiau
ropos
valstybėje
—
Rumunijoje.
pasirašyti
dokumentą,
kuriuo
Lietuvos premjeras Adolfas Šle surinkta pakankamai įrodymų,
pagrasino visoje Europoje imtis
ževičius teigia, kad jo byloje yra kaltinimai „tolimi" nuo sufor Būdamas Lietuvos ambasado būtų įsipareigojama užkirsti giu", sakoma trečiadienį išpla suinteresuota glaudžiai bendra
protesto
akcijų prieš genetiškai
„iškiliu žodžių", „literatūrinių muluotų Baudžiamajame ko rius Lenkijoje ir Bulgarijoje, ski kelią valdžios savivalei visuo tintame RTV sąjungos praneši darbiauti su šia organizacija ir
pakeistų
amerikietiškų sojos pu
teiginių", už kuriuos Baudžia dekse. „Turi būti nustatytas riamuosius raštus jis įteikė menės informavimo priemonių me. Jo tekstas trečiadienį buvo pasirašyti suja specialią sutartį.
pelių
importą.
perduotas penkioms į Seimą jau
majame kodekse nenumatyta ryšys, kad iš tikrųjų aš įtakojau Rumunijos prezidentui Ion atžvilgiu.
Islandijos
pietryčiuose
patekusioms partijoms. Visos
Iljescu.
jokia atsakomybė.
Siūlomo
pasirašyti
dokumenVašingtonas.
Lapkričio
komercinius bankus ir gavau
trečiadienį,
kai
iš
po vulkanus
Lietuvoje įregistruotos politinės
12-15
d.
J
A
V
b
u
s
surengti
Interviu „Radiocentrui" eks tam tikrą naudą. Nei vieno, nei
jėgos raginamos pasirašyti do dengiančio ledyno pradėjo bėgti mokymai aukštiems „Bendra
premjeras antradienį sakė, kad kito nėra", teigia buvęs prem
kumentą iki lapkričio 7-osios. vanduo, netikėtai prasiveržė darbiavimo taikos l a b u i " pro
šiuo metu jis ir advokatas Kazi jeras. Pasak jo, byloje nurodo
ugnikalnis. 14,000 metrų ats
Dokumente pabrėžiama, kad
mieras Motieka susipažįsta su mas socialinio teisingumo prin
tumu driekiasi pelenų, dūmų gramoje dalyvaujančių valsty
visuomenės informavimo srity
bylos medžiaga, tačiau nenuma cipų pažeidimas, konstitucinių
debesys, į negyvenamą Islandi bių karininkams. Mokymų tiks
pirkti
mazuto
pagal
skelbimą
Vilnius,
lapkričio
4
d.
(Elta)
je
valdžia negali naudoti
tė, kiek tai dar gali užtrukti. A. pileičių teisių pažeidimas, indė
jos žemę iš ugnikalnio plaukia las — supažindinti šių valstybių
— Energetikai neištesėjo pažadų laikraštyje".
administracinių metodų, skirti
Šleževičius reiškė nusistebė lininkų interesų pažeidimas.
namo dydžio ledo gabalai ir mln. karininkus su NATO sprendi
Energetikos ministras Sau lengvatų ar privilegijų kuriems
ir šildymo sezonui nesukaupė
mų
priėmimo
sistema.
jimą, kad prokuratūra net 10
tonų
juodo sieringo vandens.
Advokato padedamas jis keti reikiamo kiekio mazuto, buvo lius Kutas beveik neabejoja, kad nors informacijos rengėjams.
Pratybose „Aura-96" dalyvaus
m ė n e s i ų t i r i a „tokį labai
Estijos finansų ministerija 27 kariškiai iš 15 šalių — Alba
paprastą atvejį" ir surinko net na pareikšti savo nuomonę dėl konstatuota pirmadienį Energe artimiausiu metu galima su Pasirašydamos dokumentą, par
9 tomus medžiagos. Jo vertini surinktos medžiagos. A. Šleže tikos ministro Sauliaus Kuto ir laukti „labai rimtų Rusijos per tijos įsipareigotų, kad būdamos pranešė, kad 1996 metų valsty nijos, Austrijos, Azerbaidžano,
mu, dauguma byloje sukauptų vičiaus įsitikinimu, kaltintojas finansų ministro Algimanto spėjimų" ir „liūdnų nesusi valdžioje, nedalyvaus konku bės biudžetas bus įvykdytas vi Čekijos, Estijos, Suomijos,
Vengrijos, Lietuvos, Moldovos,
dokumentu „iš esmės nieko A. Kliunka painioja sąvokas, Križinausko susitikime su Sei pratimų", nes Rusija reikalauja rencinėje kovoje reklamos rin su 100 procentų.
v y r i a u s y b ė s kompetenciją, mo Tėvynės sąjungos frakcija. sumokėti už patiektas dujas. koje, panaikins, kur dar esama,
Lenkijos, Rumunijos, Slovaki
bendra neturi su byla".
teises ir pareigas. A. Šleževičius
Šiuo metu talpyklose yra Šiuo metu kasdien sudeginama valstybės monopolinę padėtį vi
jos, Slovėnijos, Švedijos ir
„Medžiagos sukaupta labai
Rusijos prezidentas Uzbekistano.
mano, kad byla gali būti „labai 300,000 tonų mazuto, ir tai yra po 4-5 mln. kubinių metrų dujų, suomenės informavimo srityje,
daug. Suprantama, kad reikia
ramiai numarinta", tačiau tei mažiau negu turėta tą patį dėl to skola tik spalio mėnesį pa skatins užsienio investicijas j
susigrąžino
ją smulkiai išnagrinėti ir susi
B a l t a r u s i j o s Konstitucinis
gia, kad daromas jo neįvardintų mėnesį prieš metus. Per savaitę didėjo 8 mln. litu ir dabar siekia Lietuvos informacijos rinką,
pažinti, nes kalbama vos ne apie
įgaliojimus
Teismas
nutarė, kad preziden
Seimo narių „psichologinis sukūrenama daugiau. Norint daugiau kaip 120 mln. litų.
operatyviai reaguos j paskelb
valstybės interesų išdavimą",
to
Aleksandr
Lukašenka siūlo
s p a u d i m a s p r o k u r a t ū r a i " . normaliai apsirūpinti kuru
tus
piktnaudžiavimo
valdžia
ir
M a s k v a , lapkričio 6 d.
S. Kutas sake. jog iki lapkri
sakė ekspremjeras.
mi
Konstitucijos
pakeitimai ne
kitus
nusikalstamus
faktus.
(Reuter-BNS)
—
Rusijos
prezi
Pasak ekspremjero, tai galima visam šildymo sezonui, būtina čio pradžios su dujų tiekėjais ne
Baudžiamoji byla „už pikt
gali
būti
teikiami
referendu
dentas
Boris
Jelcin
trečiadienį
įsigyti
dar
340,000
tonų.
atsiskaityta, ka;p buvo ketinta
Dokumentas numato, kad
naudžiavimą tarnyba dėl netei pastebėti, kai Seimo nariai bea
mui.
pasirašė
dekretą,
kuriuo
susi
pagal
suderinti
tvarkaraštį.
Energetikos ministras sutiko
politine valdžia turinčios parti
sėtai priskaičiuotų, išmokėtų ir todairiškai kelia klausimą,
gautų padidintų palūkanų pa kada bus iškelta baudžiamoji su konservatorių nuomone, kad Skola gali surmžėti, kai Švei jos ir koalcijos konsultuosis su grąžino prezidento įgaliojimus,
KALENDORIUS
gal A. Sleževičiaus terminuotų byla, teigdami, kad byloje yra dabar mazutas bus perkamas carijos banko ..'Jnion bank of spaudos leidėjų ir RTV sąjungo kurie per jo operacija buvo per
L a p k r i č i o 7 d.: Ernestas, Ruindėlių sutartis" Generalinėje pakankamai įrodymų. „Arba gerokai b r a n g e s n i s , negu Swizerldan" suteikta 20 mln. mis prieš priimdamos įstatymi duoti šalies ministrui pirminin
kui
Viktor
Černomyrdin.
Tai
fas,
Sirtautas, Gotaute Neži
dolerių
paskola
bus
pervesta
ak
galima
buvo
jo
įsigyti
vasarą.
nius
aktus
ar
nutarimus,
galin
prokuratūroje buvo iškelta sau Seimo nariai dalyvauja kartu
pranešė
Kremliaus
atstovas
cinei
bendovei
„Lietuvos
energi
nomo
Politinio kalinio diena.
Dėl
to,
jo
nuomone,
kalti
tiekė
čius
turėti
įtakos
visuomenės
sio 2 3 d., po to, kai spauda tiriant bylą, arba jie susipažinę
ja".
Ji,
beje,
yra
didžiausia
Pasak
prezidento
atstovo
L
a
p
k
r i č i o 8 d.: Severas,
jai,
kuriems
dėl
sutarties
sąlygų
informavimo
sričiai
bei
skir
pranešė, kad tuometinis prem su bylos medžiaga, arba jie tie
„Lietuvos
duju"
skolininkė,
spaudai
Sergej
Jastržembskij,
Viktorinas.
Gedvydas, Doman
netesėjimo
nenumatytos
jokios
dami
asmenis
valstybinėms
pa
jeras savo daugiau nei 135,000 siog daro psichologinį spaudimą
litų indėlį iš Lietuvos akcinio in prokuratūrai", mano A. Šleže sankcijos. Anot S. Kuto, „reikia nesumokėjusi u;: suvartotas du reigoms, tiesiogiai susijusioms B. Jelcin po operacijos jaučiasi te. 1953 m. Vladimiro kalėjime
geriau, nei tikėjosi jo gydytojai. mirė vysk. Mečislovas Reinys.
gauti 10 mln. JAV dolerių ir jas daugiau kaip 100 mln. litų
su visuomenės informavimu.
ovacinio banko atsiėmė likus 2 vičius

Pasaulio spauda apie
Lietuvos Seimo rinkimus

Užsienio lietuviai balsavo
panašiai kaip tautiečiai
tėvynėje

Pasaulio

A. Šleževičius jam iškeltoje
byloje nemato kaltinimų

Lietuvos spauda nori laisvės
garantijų

Prieš šaltą žiemą sukaupta
nepakankamai kuro

naujienos

DRAUGAS, ketvirtadienia, 1996 m. lapkričio mėn. 7 d.

LIETUVIU TELKINIAI
DETROIT, MI
A A . ALFONSAS KASPUTIS

liečiai, kuriems aiškiai įgriso
atgimusių (born again) Lietuvos
bolševikų — LDDP valdžia.
Tačiau visuomet buvo aišku,
kad „sviestu košės nepagadin
si". O jūsų aukos ir buvo tas
sviestas, kuris dideles rinkimi
nes išlaidas žymiai parėmė.
Visų tų pastangų rezultatai,
kaip žinote, puikūs!
TS (LK) Detroito skyrius nuo
širdžiai dėkoja visiems aukoju
siems.
.
Narimantas Udrys
iždininkas

DRAUGAS
(USP8-161000)
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Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai ui gautas prenumeratas
nesiunciami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus is
jo mokestį, pažymima, iki kada yra užsimokėjęs.

A.a. Alfonsas Kasputis, 71
metų amžiaus, po ilgos ir sun
kios ligos mirė š.m. lapkričio 3
dieną. Lapkričio 6 d., po kurt.
Viktoro Kriščiūnevičiaus Dievo
Apvaizdos bažnyčioje aukotų ge
DRAUGO prenumerata mokama i i anksto
dulingų šv. Mišių ir pasakyto
metams V4 metų 3 mėn.
prasmingo pamokslo, velionis
JAV
$95.00 $55.00 $35.00
buvo palydėtas ir palaidotas HoKanadoje ir kitur
(U S.) $110.00 $60.00 $40.00
ly Sepulchre kapinėse.
Tik šeštadienio laida:
Velionis gyveno Warren, MiJAV
$55.00 $40.00 $30.00
Kanadoje ir kitur
(U.S.) $60.00 $45.00 $35.00
chigan. Buvo vienas akty
Spalio 11-13 Toronte vykusių 34-tųjų Kanados lietuviu d i e n ų m e t u buvo s u š a u k t a s ir metinis
Užsakant į Lietuvą
v i a u s i ų Detroito lietuvių TORONTO, CANADA
Tautodailės instituto suvažiavimas. Nuotraukoje — to s u v a ž i a v i m o dalyviai, o viduryje sėdi in
(Air cargo)
$100.00 $55.00
telkinio gyventojų. Priklausė ir
stituto steigėjas — kuratorius dail. Antanas Tamošaitis.
Tik šeštadienio laida
$55.00
TAUTODAILĖS
dalyvavo tautinių šokių šokėjų
Nuotr. J o n o U r b o n o
Užsakant i užsieni
INSTITUTO
grupėse, dramos vienetuose,
oro pastų
$500.00 $250 000
Tik šeštadienio laida
$160.00 $85.00
SUVAŽIAVIMAS
DAYTONA BEACH, FL „Garbingoji praeitis — stipry rankomis ir jausmingai su- Į
choruose, sporto klube, jau
bės šaltinis", — klausytojus dainavo „Žemėj Lietuvos".
nimo auklėjimo organizacijose,
Vyriausia redaktorė Danutė Bindokienė
Š.m. spalio 11-14 d. Toronte
Taip baigėsi gražus Tautos
PRASMINGAI PAMINĖTA nuvesdamas į Lietuvos senovę,
tėvų komitetuose ir parapijos
Administratorius Ignas Budrys
įvykusios Kanados Lietuvių
šventės
minėjimas.
Scena
deko•
jos
praeitį,
k
u
n
i
g
a
i
k
š
č
i
ų
,
veikloje. Daug metų dalyvavo
TAUTOS
ŠVENTĖ
Moderatorius kuo Viktoras Rimšelis
dienos buvo turtingos įvairiais
karalių, valdovų laikotarpį, kai ruota vytimi, kunigaikščių
Dievo Apvaizdos parapijos gie
• Administracija dirba kasdien
• Redakcija dirba kasdien nuo
renginiais ir sutraukė nemažai
dojime. Giliam nuliūdime
Daytona Beach lietuviai vi vyko lietuvių tautos kovos už paveikslais, stalus puošė gėlės
nuo
8:30
iki
4:30,
šeštadieniais
8:30-4:00;
šeštadieniais nedirba,
svečių, ne tik iš visos Kanados,
paliko žmoną Eleną, sūnų Ed
suomet gražiai pamini įvairias laisvę. Lietuva didžiavosi savo ir dr. Sigitos Ramanauskienės
nedirba.
bet ir JAV. Vienas tų renginių
kompiuteriu
pagaminti
ant
• Redakcija straipsnius taiso
* Redakcija už skelbimų turini
mundą ir marčią Ritą, vaikai
šventes bei reikšmingesnes su valdovais, tautoje brendo tau
buvo Tautodailės instituto To
stalų
padėklai.
tinis
sąmoningumas
ir
laiko
savo
nuožiūra.
Nesunaudotų
neatsako.
Skelbimų kainos pričius Algytį, Vytuką ir Linuką;
kaktis. Minėjimus ruošia susi
ronto skyriaus suruoštoji tau
straipsnių nesaugo. Prašome
siunčiamos, gavus prašymą ką
Trumpos vaišės saldumynais
sūnų Rimą, vaikaičius Tadą ir
tardami: Lietuvių klubas, Lietu sąvartoje susilaukėme Basana
siunčiant pasilikti kopiją.
oors skelbti.
todailės meno paroda. Kaip vi
Aria, dukrą Audronę, sūnų Vir
vių Bendruomenė, o keliolika vičių, Kudirkų, Valančių, Mai ir kavute.
suomet, skyriaus narės savo kū
ronių
ir
kitų
tautos
sąmonės
ug
gilijų ir marčią Dainą. Brolius
metų Tautos šventės minėjimus
rinius išdėstė labai skoningai.
Joną ir Praną su šeima, daug
ruošdavo Amerikos Lietuvių dytojų bei Lietuvai laisvės ir
BENDRUOMENĖS
Kilimai ir juostos puošė sienas,
kitų giminių ir artimųjų. Lai
Tautinės s-gos skyrius, kuris, nepriklausomybės siekiančių,
RUOŠIAMOS POPIETĖS
kampuose ant audiniais apties
dotuves tvarkė Baužos laido
deja (dėl svarbių priežasčių), ką liudija ir Vasario 16-tosios
tų stalų grupavosi lėlės, šalia jų
tuvių namai.
praėjusių metų pavasarį nusto aktas, kovo 11-tosios ryžtas.
Dabartinė Lietuvių Bend
išdėstytos puošnios pirštinės,
Garbinga lietuvių tautos pra
jo veikęs.
ruomenės
Daytona Beach apy
šiaudinukų medis, lėkštės su
eitis teikia galimybių tautos
Tad
šių
metų
Tautos
šventės
linkės
valdyba
nestokoja ener
margučiais, vazose — verbos,
stiprybei. Prisiminė ir kitas
gražų
minėjimą
suruošė
SĖKMINGAS RUDENS
gijos
ir
sumanumo.
Jau antri
puošnioji keramika, medžio
valstybines šventes jų tarpe rug
Tėvynės
sąjungos
(LK)
Daytona
FESTIVALIS
metai
kiekvieno
mėn.
pirmąjį
drožiniai kėlė pasigėrėjimą ir
sėjo 8-tąją, Vytauto Didž. karū
skyrius,
vadovaujamas
dr.
Sigi
trečiadienį,
„Stacey's"
res
stebino narių darbštumu, išsta
navimo dieną ir Šiluvos Marijos
Lapkričio 3 dieną Dievo tytų darbų įvairumu ir meniš tos Ramanauskienės. Minėji bei Lietuvos padėkos šventę. torane 1 vai. p.p. ruošia Lietu
Apvaizdos Kultūros centre kumu. Parodą, pakviestas sky mas vyko rugsėjo 8 d. Prince of Švenčių minėjimas eina iš gilios vių B e n d r u o m e n ė s paben
Lietuvos Vyčių 79-ta kuopa su riaus pirm. A. Vaitonienes, Peace parapijos salėje. Prieš Lietuvos senbvės, jos pagarbiai dravimo pietus. Tokių popiečių
ruošė ir pravedė tradicinį atidarė dail. A. Tamošaitis minėjimą bažnyčioje įvyko lietu prisimenamos iki šių dienų. jau turėjome gana daug. Išgir
Rudens festivalį. Renginys susi ilgametis Instituto kuratorius. viams skirtos pamaldos. Šv. Mi Valstybinės ir religinės šventės dome jose įdomių, įvairiomis te Spalio 11-13 d. Toronte v y k o 34-tosioa Kanados lietuvių dienos, į kurias
laukė gausių lankytojų, ypač Savo gan ilgoje kalboje jis bandė šias aukojo kun. Ričardas Gras- teikia progos dvasiniam at momis pranešimų. Prieš pro atsilankė svečių ir ii toliau. Iš kaires: Jonas Paslauskas, Lietuvos Respublikos
ankstyvesnės kartos Amerikos išvesti liniją tarp tikrojo meno so, pamoksle prisimindamas sinaujinimui, susimąstymui, gramą visi bendrai papie Kanadoje (Ottawa) reikalų vedėjas; Elena Stepaitienė ir Algirdas Vaičiūnas,
lietuvių, kurie didžiuojasi savo ir dekoratyvinio, komercinio, Lietuvą, jos laisvės siekimą ir naujiems ryžtams siekti naujų taujame. Ši tradicija sveikin Kanados LB pirmininkas.
Nuotr. JOBO firbono
tina. Yra proga visiems susi
tėvų, kilme ir laiko save lietu tekstilės bei liaudies meno. atgautą nepriklausomybe. Pasi laimėjimų.
džiaugė
lietuvių
gausa
pamaldo
tikti, pasikalbėti, pabendrauti. galimybė padėti ir ji galėsianti
viais. Lietuvos Vyčiams vado Parodą aplankė ne tik susirin
DALIA G I L V Y Ž S E N Ė
Kalbėtojas istoriniais Lietu Į šias popietes atsilanko 50-60
vauja M. Dapkus, kurią galima kusieji į jos atidarymą, bet ir se.
PIRMININKAVO
normaliai vaikščioti. Mergytę ir
Pamaldų metu šventei pa vos keliais klausytojus atvedė asmenų, kas mūsų telkiniui jos mamą globoja St. Petersbur- CHEMIKŲ SIMPOZIUMUI
pasiekti tel. 810-47^4612.
gausūs dalyviai Lietuvių dienų
iki Lietuvos nepriklausomybės gana daug.
go LB apylinkė, vadovaujama
pokylio, kuris vyko tame pačia rinktas giesmes giedojo choras
„Sietynas", vadovaujant iš — Vasario 16-tosios, kur iškilo
Dalia Maurukaitė-Gilvydienė,
Paskutinėje popietėje š.m. pulk. Garsio. Susiduriama su
me pastate.
Lietuvos grįžusiam muz. An tautos didvyriai — Basanavi rugsėjo 4 d. dalyvavo arti 50 išlaikymo išlaidomis, todėl LB baigusi chemijos studijas
DETROITE MATYSIME
Toje pačioje parodos salėje įvy tanui Skriduliui. Šv. Mišių čiai, Kudirkos, Maironiai,
apygardos valdyba kreipėsi į Hunter kolegijoje New Yorke ir
S. MARČIULIONĮ
ko ir metinis Tautodailės in skaitinius ir tikinčiųjų patrio Valančiai ir daugelis kitų asmenų. LB apyl. pirmininkas
Floridos LB apylinkes prasyda ilgus metus dirbusi federalinėje
Mindaugas
Petrikas,
pasvei
stituto suvažiavimas. Pasveiki
lėmusių Lietuvos l a i s v ę ir
vaistų agentūroje Detroite, vėl
kinęs dalyvius, pranešė, kad ši ma paramos.
Lapkričio 13 dieną, Palace nusi visus suvažiavusius iš ar tinę savo kūrybos maldą skaitė
nepriklausomybę. Tauta sąmo
šiais metais pirmininkavo The
popietė būsianti kito'ua. nes
stadione Auburn Hills, Michi- ti ir toli, Instituto valdybos nuolatinis skaitytojas Kazi
Dr.
Birutė
Preikštienė
smul
ninga, ištvėrė ir paskutiniųjų
apie O l i m p i n i u s žaidimus kiau apibūdino tos mergytės Association of Genalytical
gan, vyks krepšinio NBA rung pirm. Aldona Veselkienė pa mieras Barūnas. Aukas nešė
ilgų okupacijų sunkiausius ban
turėjęs kalbėti Juozas Baltru labai sunkią būklę. Dr. B. Chemists ir The Society for Ap
tynės tarp Detroito ir Denverio. kvietė susirinkusius atsistojimu Valė Šileikienė ir Jurgis Janudymus. Pagaliau gimė Sąjūdis,
šaitis.
Lietuvos
vėliavą
nešė
šaitis turėjęs išvykti. Po pietų Preikštienė pati globoja vieną plied Spectroscopy 1996 metų
Denverio komandoje žaidžia pagerbti šiais metais mirusius
atgimė iš naujo tautos ryžtas, iš
atsarginis puolėjas Šarūnas Instituto narius — A. Paške Stasys Daržinskis, tautiniais tvėręs okupantų dar bandytus pirm. M. Petrikas perskaitė studentę Lietuvoje ir rūpinasi simpoziumui, kuris įvyko spalio
drabužiais pasipuošusios Elena
31 d. Livonia, Michigan. Buvo
Marčiulionis.
vičių — Ottawoje, J. Kregždienę Ambrozaitienė ir Ada Mom- puolimus. O dabar tautos vaikai JAV LB Floridos apygardos jos mokslo baigimu, už ką jai
valdybos
platų
pranešimą
apie
padėkos laišką, popietėje padaryti 45 pranešimai, sureng
Im — New Yorke, E. Vaštokienę — kienė lydėjo vėliavą.
pagerbia savus didvyriuss pa
ta instrumentų paroda, daly
Floridoje
vykstančią
benperskaitė Birutė Kožicienė.
Toronte, B. Grinių — Hamiltone
Tuojau po pamaldų parapijos minklais ir, nors sunkiu keliu, d r u o m e n i n i n k ų veiklą. Iš
Pirm. Mindaugas Petrikas vavo keli šimtai chemikų. Šis
ir A. Rimkienę — Čikagoje.
salėje vyko šventės minėjimas, siekia gražesnio gyvenimo savo vardinta nemažai dirbamų ir painformavo, kad yra paruoštas metinis įvykis vyksta jau nuo
SKAUTAI RUOŠIASI
Vėliau, pirmininkaujant L.
vadovaujant Tėvynės sąjungos je tėvynėje.
planuojamų darbų. Svarbiausia projektas JAV LB Tarybai 1942 metų.
KŪČIOMS
Nakrošienei, sekretoriaujant E.
Ši kalbėtojo istorinė kalba LB Floridos apygardos valdyba
— LK — Daytona Beach sky
Saulius Šimoliūnas
peržiūrėti
bendruomeninį
Oželytei ir B. Palilionienei,
buvo su dėmesiu išklausyta ir įsijungė t a l k o n , padėti iš
Detroito „Gabijos" ir „Balti buvo išklausyti skyrių praneši riaus valdybos vicepirmininkui
mokestį. Lauksime kitos po
kalbėjusiam plojimais padėkota. Lietuvos atvykti į JAV ir čia
jos" skautų,-čių tuntai jau mai. Nedalyvavusieji savo pra Kazimierui Barūnui. Į salę
pietės, spalio 2 d. Tenka
Kazimieras Barūnas paskaitė operuotis sunkiai sergantiems
iškilmingai
įnešus
Lietuvos
ruošiasi savo tradicinėms Kū- nešimus atsiuntė rastu. Skyrių
pažymėti, kad Tautos šventės
V. Krėvės ilgoką kūrinį „Aras", ortopedinėmis ligomis vaiku
Ud.
čioms, sekmadienį, gruodžio 8 veikla daugiausia vyko pačiose vėliavą, susikaupimo minute
minėjime rugsėjo 8 d. LB
simbolizuojanti laisvę.
•
1
3
2
t
.
Katate
Ava.
pagerbus
žuvusius
už
Lietuvos
čiams.
Apygardos
rūpesčiu
jau
d., 4 v. p.p. vyksiančioms Dievo vietovėse — dalyvaujama ameri
valdybos rinko minimai mergy
CMceejo, IL 90629
Minėjimą baigiant, pirmi į St. Petersburgą atvežta dvi tei pagelbėti aukas, į ką
Apvaizdos parapijos salėje. kiečių ar kanadiečių suruoštose laisvę ir sugiedojus Lietuvos
Tai. 312-434-7700
ninkė
dr.
Sigita
Ramanaus
dešimties mėnesių mergytė, ne daytoniškiai jautriai atsiliepė,
Visas Detroito lietuvių šeimas parodose, pravedamas prieš himną, K. Barūnas trumpai
RIMGAUDAS
NEMCKAS, M.D.
kienė
padėkojo
paskaitininkui
turtingos Lietuvoje šeimos; jau gausiai aukojo; aukų gauta ar
kviečiame prisidėti prie mūsų Velykas margučių marginimas, prisiminė Tautos šventės
S.
PRASAD
TUMMALA,
M.D.
gražios šventės. Kaip visada, iš ruošiamos lėlių parodos, įrengta reikšmę ir lietuvių tautos ir jo žmonai Šalčiūnams, daly susitarta su Shriners ligonine ti 800 dol. Ačiū geraširdžiams
Širdies
ir
Kraujagyslių
Ligos
kiekvienos dalyvausiančios galerija Lemonte, įvestas tau kančių kelią. Pristatė minėjimo viams, visoms moterims prisidė Tampoje ir gydytojais ją operuo aukotojams.
Valandos pagal susitarimą
šeimos prašome atnešti kurį todailės skyrius „Eglutėje". Po paskaitininką — žurnalistą, jusioms prie vaišių suruošimo ir ti rugsėjo mėn. Operuojama bus
Jurgis Janušaitis
DR. L D. RCTREIKIS
nors kūčių patiekalą. Margaret rinkimų j Tarybą vyko ateities kelių knygų autorių, visuome K. Barūnui už „Arą". Muz. A. du kartus. Sunki kojyčių proble
DANTŲ GYDYTOJA
Skridulis prie pianino, o daly ma, bet gydytojai mano, kad bus
Rudienė veda valgių sąrašą, jei veiklos diskusijos. Kadangi nininką Vincą Šalčiūną.
•^O^OIM v* POMMD^^B' Riti p^nwo^*y V^M4»» i«*
DM. A. B. OLEVtCKAS
viai
pakilo
iš
vietų,
susiėmė
V. Šalčiūnas kalbėjo tema:
1 mylia į vakarus nuo Kartam Ave
norėsite dalyvauti, prašome jai kitais metais sueis 20 metų nuo
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS
Tel. (704) 0044044
iš anksto pranešti. Taip pat Instituto įsteigimo, nutarta
M00 W. M m. Tat (744) 4M-S101
Valandos pagal susitarimą
galima skambinti „Gabijos" iškilmingiau šią sukaktį pami
Valandos pagal susitarimą
Pirma 3v p.p -7 v v . antr. 12 30-3v p.p.
tunto tuntininkei Rasai Kar- nėti. Bus bandoma suruošti dau
ŪKAS SIDRYS, M.D.
trecd uždaryta, katvd 1 - 3 v. p.p.
velienei, tel. 810-380-1363. giau tautodailės parodų, ta pro
Ophtalmologas/Akių Chirurgas
penMd ir iestd 9 v.r - 12 v. p.p
Kviečiame ir laukiame visų.
ga išleisti leidinį, redaguojamą
CMcego N M f e , IL 40415
„Gabijos" ir „Baltijos" L. Nakrošienės, ir aktyviau
DR. JOVITA K I M U S
700-4344022
tuntų v a d o v y b ė bandyti sudominti jaunesniąją
4140 W. tSra- M .
Kab. Crncagota uždarytas
kartą lietuviškuoju liaudies
312-730-7700
9525 S. 79tfl Ave. Htekory Hilts. IL
menu, sumosiant liet. mokyk
Tai. (704) M M 1 M
• D M U M D A S VtŽINAS. M . D . , t . C .
lose ir stovyklose juostų audimo
DĖKOJAME DETROITO
Valandoe pagal susitarimą
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas
kursus.
LIETUVIAMS
Kalbame lietuviškai
EUOINE C. DECKtR, D M , ».C.
6187 S. Archer Ave. (prie Austin)
Po vaišių suvažiavusieji išsi
4047 w . 103 t t , Oark l a a m , H.
Valandos pagal susitarimą
Prieš Seimo Lietuvoje rin
Pirmas apyl su Northwestern un-to
skirstė, dėkodami Toronto sky
Tai. (312) H I - 7 7 M
kimus, Tėvynės s-gai (Lietuvos
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis u i
riui už rūpestį, globą ir didį
ARAS Ž U 0 4 A , M.D.
prieinamą kainą Pacientai priimami
Konservatoriams) pasiuntėme vaišingumą.
AKIŲ CHIRURGIJA
absoliučiai punktualiai
jūsų suaukotus 2,005 dol. Ka
Marija Vasiliauskienė
AKIŲ LIGOS
(kalbat angliškai) tai. 7 4 4 - 4 2 2 dangi banko sąskaitos dar
nenorime uždaryti,
ižde
Kafe. t e l . (212) 4 7 1 310
Ava.,
VrOAS J. MlMrCKAS, M.D.
10241.
palikome 8 dol.
• 1917 m. lapkričio 7 d.
U
Lietuvių
tautodailės
instituto
suvažiavimo
spalio
11d.
Toronte.
U
kaires:
Aldona
Veeelkiene
S
KARDIOLOGAS
ŠIRDIES
LIGOS
Būtų ne tik neprotinga, bet ir bolševikai, vadovaujami Leni
Tel. 704-027
— instituto valdybos pirm., Lilė Nekrošiene — suvaiiavimo pirm., Elena Oželyte ir Brone
7722 4 . Kastete Ava.,
nekuklu teigti, kad jūsų aukos no, nuvertė Rusijos vyriausybę
Valandos pagal susitarimą
R.
Palilioniene
—
suvaiiavimo
sekretorės.
nulėmė Lietuvos Seimo rinki ir perėmė valdžią.
Nuotr. JOBO Urbono
mus. Tą padarė Lietuvos pi
—

'

j . — .

LIETUVA IR VEL
„PIRMOJI"
J O N A S DAUGĖLA
Dar gerokai prieš 1990 jau
pradėjo braškėti Sovietų Sąjun
gos imperijos pamatai. Bet vis
dėlto dar Kremlių valdė, nors ir
Gorbačiovo vadovaujama, bolše
vikinė valdžia, o visose paverg
tose žemėse stovėjo stipriai
ginkluoti Raudonosios armijos
daliniai.
Tačiau tos pavergėjo karinės
jėgos ir teroras bei Vakarų
didžiųjų demokratijų politikų
patarimai neskubėti nenugąs
dino mūsiškio V. Landsbergio ir
jo kovos draugų: Kovo 11 mūsų
tautai išaušo naujas laisvės ry
tas. Mūsų tautos laisvės rytojų
džiaugsmingai pasitiko ir visas
Vakarų pasaulis. Šio pasaulio
žinių tarnybos visomis prie
monėmis skleidė žmonijai žinią
ir įsakmiai pabrėžė, kad Lietu
va yra pirmoji, kuri savo
jėgomis išsivadavo iš vergijos,
atkūrė savo nepriklausomą
valstybę. Šiuo mūsų tautos pa
vyzdžiu trumpu laiku pasekė ir
visos kitos bolševikų pavergtos
tautos.
Tačiau taip pat visas laisvasis
pasaulis nustebo, kai po dvejų
laisvo gyvenimo metų savo lais
va valia vėl savo valstybinio gy
venimo vairus patikėjo komu
nistinėms jėgoms. Ir vėl pasau
lio žinių tarnybos primygtinai
kartojo, kad Lietuva ir šiuo at
veju yra „pirmoji". Bet, deja, ir
šiuo kartu mūsų tautos nelem
tu pavyzdžiu pasekė veik visos,
iš komunistų vergijos išsilaisvi
nusios, tautos.
Ne tik mes, bet ir viso pašau
lio politikos istorikai (vairiai
bandė aiškinti šio netikėto

komunizmo renesanso tikrąsias
priežastis. Tačiau mes tvirtai
tikėjome, kad pusšimtis bolševi
kinės vergijos metų vis dėlto
tautoje galutinai nenužudė
laisvo gyvenimo troškulio.
Tikėjome, kad mūsų tautos
gelmėse yra dar išlikę didieji
demokratijos idealai. Tikėjimas
ir visos viltys tikrai pasiteisino
š.m. spalio 20 dieną. Ir ši kartą
mūsų istorinė tauta yra vėl
„pirmoji". Pirmoji, kuri
laisvais rinkimais nušalino pro
komunistinę diktatūrą ir savo
valstybinio gyvenimo likimą pa
tikėjo demokratinėms jėgoms.
Nors dar Seimo rinkimai nėra
visai užbaigti ir dar ne visi
balsai suskaičiuoti, bet vis dėlto
jau galime savo gyvenamajai
aplinkai skelbti, kad mūsų ša
lyje yra jau atstatyta demokra
tinė santvarka. Belieka tik pa
linkėti, kad ir šiuo atveju kitos
tautos paseks mūsų pavyzdžiu.
Be to, dar mus turėtų džiugin
ti, kad šiais Seimo rinkimais
Lietuvoje buvo atstatytas mūsų
tautos tradicinis politinis pasis
kirstymas (diferenciacija) Suskai
čiavus daugiamandatinių rin
kimų balsus, iš 24 varžovų tik
penkios partijos įveikė 5% ribą
ir išrinko savo atstovus i Seimą.
Tad savaime likusios 19 dingo
nežinioje, ir vargu kada bebandys savo laimę rinkimuose. Gal
būt vienmandatinėse apylinkėse
bus išrinktas vienas kitas šių
partijų atstovas, tačiau ir tai
esamos padėties nepakeis.
Šiais rinkimais mūsų tauta
vėl susigrąžino tradicinę trijų
politinių srovių santvarką. Dau

giausia atstovų išrinko Tėvynės
s-ga. Kiek silpniau pasirodė
krikščionys demokratai.Šios dvi
partijos ir sudarys Seime deši
nįjį sparną. Kairėje liks silp
noka socialdemokratų partija,
kuri pareiškė, kad niekada ne
bendraus su LDDP ir veiks visai
nepriklausomai. Žinoma, šiuo
atveju LDDP-ja pati viena di
desnio vaidmens Seimo darbuo
se nevaidins. Taip pat sustiprėjo
Centro s-ga. Jos vadovas Romu
aldas Ozolas pareiškė, kad, rei
kalui esant, jie jungsis su deši
niaisiais ir niekada nebendraus
su LDDP-ja.
Šių trijų politinių srovių pa
grindu mūsų tauta buvo pasis
kirsčiusi ir pirmosios nepri
klausomybės demokratinio gy
venimo metais. O tas trumpas
nepriklausomo gyvenimo laiko
tarpis apsivainikavo didžiuliais
laimėjimais. Buvo visiškai at
gauta nepriklausomybė ir savo
mis jėgomis pastatyti stiprūs
valstybinio gyvenimo pamatai.
Belieka tik apgailestauti, kad
su tomis visomis mažomis parti
jomis dingo ir demokratai su
tautininkais. Abi šios partijos
puoselėjo tautinio pasididžiavi
mo nuotaikas ir skleidė tautoje
pasitikėjimo savomis jėgomis
dvasią. Tuo pačiu jų veikėjai
skleidė tautoje didžiuosius
tautinės vienybės ir patriotizmo
idealus. Tačiau jos nepajėgė
išugdyti stipresnių politinių
asmenybių, joms nepavyko įsi
tvirtinti plačiose tautos masėse.
Mūsiškis Vladas Adamkus dėjo
daug pastangų šiuos tradicinius
mūsų tautos politinius jungi
nius įjungti į demokratinio cen
tro s-gą. Jų įsijungimas į vidurio
srovę būtų žymiai ryškiau nu
spalvinęs gerokai blankų Cent
ro s-gos veidą. Tad tenka apgai
lestauti, kad šios gražios Adam
kaus pastangos nuėjo vėjais.

VIS NEAPSISPRENDŽIA
Š.m. rugsėjo 25 dieną įvyko
Seinų miesto tarybos posėdis,
kurio darbotvarkėje be kitų rei
kalų buvo svarstomas paminklo
vyskupui Antanui Baranauskui
statybos klausimas. Primena
me, kad jau kelinti metai Seinų
miesto valdžios „nesuranda"
vyskupo poeto Antano Bara
nausko paminklui vietos mies
telio centre ir stengiasi įtikinti
Lenkijos lietuvius (bei Lietuvos
valdžią), kad paminklą pasista
tytų statomo Lietuvių Kultūros
centro kiemelyje. Kad šis pasiū
lymas yra nerealus — Lenkijos
lietuvių organizacijos įrodė ne
kartą: kieme ;s ankštas, jame
yra vieta tik kelioms mašinoms
pastatyti, be to. patys lenkai lie
tuviams priekaištauja, kad jie
užsidarę „lietuviškame gette".
Lietuviai tvirtina, kad vysku
pas ir poetas Antanas Bara
nauskas yra ne tik jų nuosa
vybė, ne tik lietuvių ganytojas,
todėl pasiūlymas pasistatyti
„savo kiemelyje" paminklą yra
nepriimtinas Juolab, kad vys
kupo Antano Baranausko nuo
pelnai tiek lenkų, tiek lietuvių
visuomenei yra neabejotini.
Į minėtą Seinų miesto tarybos
posėdį pakviesti buvo ir Lenki
jos Lietuvių Bendruomenės val
dybos pirmininkas Sigitas Pa
ransevičius bei Lenkijos Lietu
vių draugijos pirmininkas Pet
ras Maksimavičius. Jie dar
kartą miesto savivaldybės na
riams paaiškino, kad šio pa
minklo vaidmuo — suartinti
lenkų ir lietuvių visuomenę.
LLD pirmininkas P. Maksima
vičius pareiškė taip pat susi
rūpinimą dėl piktų straipsnių,
kurie pastaruoju metu vėl
pasirodo lenkų spaudoje (Seinų
miesto savivaldybės laikraštyje

Besidžiaugiant laimėjimais,
tenka stipriai apgailestauti jingumo šaknys. Valdžios ko
mūsų tautos visišką abejingumą rupcija, jos valdininkų sauvalė,
politinei veiklai. Prisimename, mafijos nevaržomas siautėjimas
kad dar anuo metu Steigiamo palaužė žmonių akyse valdžios
jo Seimo rinkimuose dalyvavo orumą. O tuo pačiu palaužė ir
net 96% mūsų viengenčių. 1972 žmonių tikėjimą demokratija.
Tačiau yra daug pagrindo ti
m., renkant pirmąjį jau šios
gadynės Seimą balsuotojų kėti, kad naujai išrinkta Seimo
skaičius siekė 75%. O šį kartą dešiniųjų dauguma šį valdžios
vos tik 51% mūsų tautiečių orumą atstatys. Tokias viltis
išsirengė balsavimo dieną į puoselėja naujos Seimo daugu
mos vadovų pareiškimai. V.
balsavimo būstines.
Juk tauta net pusšimtį metų Landsbergis pažadėjo dėti visas
laukė tos dienos, kada galės pastangas plačiau tautoje pa
laisvais balsavimais pareikšti skleisti tautinio pasididžiavimo
savo valią. Ogi laisvi rinkimai ir tautinės vienybės idealus. G.
ir yra pats stipriausias demo Vagnorius pareiškė, kad, net ir
kratinės santvarkos ramstis. Už tuo atveju, jeigu Tėvynės s-ga
šias balsavimo teises ilgus laimėtų visišką daugumą, jie
metus atkakliai kovojo mūsų stengsis naująją vyriausybę
laisvės kovotojai. Ne vienas jų sudaryti plačiosios koalicijos pa
šioje kovoje paaukojo ir savo grindais ir visų pirma į šią talką
gyvybę. O šiandien net pusė įtraukti krikščionis demokratus
mūsų tautiečių neranda reikalo bei Centro s-ją. Netenka abejoti,
pasinaudoti šiomis, taip sunkiai kad tokia plati politinė talka
bus daug pajėgesnė kovoti su vi
iškovotomis, savo teisėmis.
Žinoma, daugelį balsuotojų somis kasdieninio gyvenimo ne
atbaidė didžiulė netvarka rin gerovėmis, ir tuo pačiu tautoje
kiminėse būstinėse, bereikalingi atsiras ne tik stebėti, bet ir
gyvai dalyvauti šalies politinia
Utenos miesto vėliava, pašventinta rugsėjo 28 d., Utenai srenttant 735 m ir nesuprantami referendumai. me gyvenime.
Tačiau yra ir gilesnės šio abesukaktį.
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Tą pačią dieną Keraitis prisistatė ir PLP karo mo
kyklos viršininkui generolui Musteikiui, kurį jis
prisiminė irgi iš Karo mokyklos dienų, kaip kuklų bei
rūpestingai savo pareigas atliekantį instruktorių.
Prisistačius, generolas kalbėjo:
— Kai gavau ii generolo Černiaus pranešimą apie
tamstos paskyrimą, prisiminiau anuos senus laikus, nes
tada tamsta išsiskyrei iš kitų — rašei tik pradėjusiame
eiti,.Karyje". Skaitau jūsų straipsnius ir dabar. Žino
jau apie dalyvavimą Nepriklausomybės kovose su
lenkais ir bolševikais, na, ir esate „Vyčio kryžiaus"
kavalierius. Taigi tinkamesnio lektoriaus numatytam
dalykui dėstyti sunku ir berasti. Dėstymo tvarkaraščiu
rūpinasi majoras Ališauskas, pakalbėsite su juo.
Grįždamas iš Karo mokyklos, Keraitis net džiaugėsi,
kad buvusią Kariuomenės štabo tarnybą pakeis įvairovė;
dalis darbo Saulių sąjungoje, o kita — kariūnų klasėse.
Be to, teks pakeliauti ir į provinciją pokalbiams su
šauliais. Nors Keraitis jau galėjo keliauti tiesiai namo,
tačiau jam rūpėjo parodyti save tokį, koks iš tikrųjų ir
buvo: tarnybai priklausančiomis valandomis nepik
tnaudžiauja. Apie Bulvičių jis jsu buvo girdėjęs, kad
jis Karo mokyklą baigęs 1927 metais, o dabar tik ką
baigė generalinio štabo karininkų laidą. Bendradar

biauja karinėje spaudoje. O dabar jis apie save ir dau
giau pasakė:
— Kai jau abu dirbsime tą patį darbą, tai jums turi u
pasakyti, kad Šaulių sąjungos vadui aš kyštelėjau minti,
jog pradėjus šaulių karinį apmokymą, reikia juos ruoš
ti ir partizaninėms kovoms, nes nežinia, ką atneš ryto
jus, kai Rusijoje „klesti" grėsminga visam pasauliui
komunistinio proletariato diktatūra, o Vokietijoje „žy
di" kaimynams baimę keliantis nacionalsocializmas
— Džiaugiuosi, kad likimas lėmė man su tamsta
susėsti prie to paties stalo, kur prasideda ruoša šūviams
dėl laisvės.
— Puikiai, pone pulkininke, tik keliais žodžiais
aptarėte mūsų darbą.
— Manau, kad mudu vykdysime darbą bičiuliškai,
viens kitą vadindami vardais. O jūsų vardas man itin
prie širdies, kai mano pirmagimis pakrikštytas Vytautu.
— Beje, vykdydami pulkininko Saladžiaus valia,
apie mūsų darbą už kambario sienų, įsidėmėtina — kam
bario sienų — nekalbėsime.
— Savaime suprantama. O dabar — iki rytojaus! Gal
dar stabtelėsiu štabe, nes ne su visais atsisveikinau
Kai grįžęs namo, Keraitis papasakojo apie laikiną
darbo pakeitimą, Danutė net rankom suplojo:
— Tai gerai! Paįvairinsi savo dienas. Jau per daug
nusisėdėjai.
— Taip, taip. Ir žinai, ką sugalvojau: važiuosiu į Za
rasus, į tuos laukus, kur Raštikis ir aš buvome sužeisti.
— Tik tu, Danute, pasakyk, kad nuspręstų greit, nes

bei Suvalkų vaivadijos spaudo
je) apie A. Baranauską ir jo
vaidmenį Seinų krašto kultūrai.
Seinų miesto tarėjai iš esmės
sutiko, kad paminklas gali būti
pastatytas Seinuose, bet dalis jų
nelinkusi matyti jo miesto cen
tre, nes jų manymu, jis bus
niekinamas. Jie siūlė atsi
klausti visų miestelio gyvento
jų, lyg ir pamiršdami, kad kaip
tik jie atstovauja miesto visuo
menei. Pasigirdo taip pat balsų,
kad dar ne laikas statyti pa
minklą Antanui Baranauskui,
nes lenkų visuomenė tam dar
nepasiruošusi. Seinų miesto
taryba nusprendė galutinai
sudaryti ekspertų komisiją, kuri
pateiktų siūlymus, kur labiau
siai tinka paminklą pastatyti.
Taigi, vėl sugrįžta į išeities
tašką, kadangi jau nuo 1993
metų Lenkijos Lietuvių draugi
ja tokį variantą siūlė.
Baigiant svarstyti šį klausi
mą, Lenkijos lietuvių bendruo
menės pirmininkas Sigitas Pa
ransevičius dar kartą išreiškė
lietuvių poziciją šiuo klausimu.
Priminė, kad Seinų lietuviai
buvo pasirengę pastatyti pa
minklą A. Baranauskui dar
prieš Pirmąjį pasaulinį karą,
tačiau kilęs karas šį sumanymą
sustabdė. S. Paransevičius
išreiškė viltį, kad šis paminklas
bus tolerancijos, ne pykčio ženk
lu. Jo manymu, jeigu šis Seinų
vyskupo paminklas turėtų Sei
nų lenkams kuo nors trukdyti,
Seinų lietuviai pasiruošę at
sisakyti savo iniciatyvos.
Priminti dera, kad rugpjūčio
mėnesį Seinų miesto valdžių
delegacija lankėsi Anykščiuose,
ir pasirašė bendradarbiavimo su
šiuo Lietuvos miestu sutartį.
Seinų miesto atstovų vizito
Anykščiuose metu daug dėme
sio skiriama buvo vyskupo An
tano Baranausko asmenybei,
buvo akcentuojama, kad šiuos
du miestus — Anykščius ir Sei
nus —jungia būtent vyskupo ir
poeto asmuo. Seinų miesto val
džios buvo išsamiai supažindin
tos su vyskupo ir poeto gyveni
mu ir kūryba. Pasirašyta bend
radarbiavimo sutartis taip pat
įpareigoja miestų valdžias dar
buotis geresnio tarpusavio
supratimo ir abejų miestų
visuomenių draugystės labui.
Tuo labiau stebina Seinų miesto
valdžių nenoras keisti savo
pozicijas A. Baranausko pa
minklo lokalizavimo klausimu,
bei auklėti (per savivaldybės
laikraštį „Przeglad Sejnenski")
savo miestelio visuomenę tole
rancijos dvasioje.
Seinų miesto laikraštyje
„Przeglad Sejnenski'* rugsėjo
mėnesį, pasirodė keli antilie
tuviški straipsniai. Galbūt su
šiuo faktu galima sieti antilie
tuviškų užrašų pagausėjimą ant
Seinų miestelio sienų, bei Lietu
vos karių, žuvusių 1920 metais,
paminklo išniekinimą Beržinin
kų kapinėse.
L.I.L.

Danutė

Bindokienė

Evoliucija ir Bažnyčia
..Žmogaus siela ateina iš Die
vo, nepaisant, kad kūno išsivys
tymo pradžios ieškoma žemiš
kuose šaltiniuose, egzistavu
siuose anksčiau". Taip maždaug
rašė savo enciklikoje „Humani
Genesis'* popiežius Pijus XII
1950 metais. Jis taip pat patarė,
jog evoliucijos hipotezę verta
giliau pastudijuoti, nes naujas
įžvalgumas jau anuomet liudijo,
kad „evoliucijos teorija yra kur
kas daugiau, negu tik hipotezė".
Tai buvo drąsus Katalikų
Bažnyčios vyriausio valdytojo
pareiškimas žmogaus atsira
dimo Žemėje klausimu, konser
vatyviajam sparnui nuskam
bėjęs kone iššūkiu. Tačiau jau
nuo 1950 metų katalikiškose
mokyklose Amerikoje buvo dės
toma evoliucijos teorija.

ves ir vandenynų gelmes, jau
būtų tiesiog nelogiška tvirtinti,
kad Žemės fauna ir flora buvo
sukurta tokia, kokią šiandien
matome, „per šešias dienas"
Evoliucijos, t.y. natūralinės at
rankos, pėdsakai yra akivaizdūs
ir tebeesančioje gyvojoje gam
toje, ir jau išnykusiosios
liekanose. Tai jokiu būdu nepa
neigia visagalinčios Dievo
rankos, o dar labiau sustiprina
tikėjimą ir nuostabą dieviško
šios Išminties genialumu. Juk
nei vienas protingas žmogus
šiandien nesutiktų matuoti
Dievo buvimą pagal sovietinio
kosmonauto, grįžusio iš erdvių,
tvirtinimą: „Pakilome aukštai
į dangų, bet Dievo niekur nema
tėme. Tai įrodo, kad jo nėra".

Nors Katalikų Bažnyčia į
evoliuciją žiūrėjo gan palankiai
ne visos krikščionių bend
ruomenės buvo taip nusiteiku
sios. Dar ir dabar kai kuriose
Amerikos valstijose, pvz., Tennessee ir Alabamoje, tėvai ar
šiai kovoja net prieš valdiškų
mokyklų programas, supažindi
nančias mokinius su evoliucijos
teorijomis, motyvuodami, kad
tuo prieštaraujama Dievo Žo
džiui ir Šv. Rašte apsakytam
žmogaus sukūrimui.
Evoliucijos teorijų tėvu lai
komas anglų gamtininkas
Charles Darvvm (1809-1882),
kuris 1859 metais paskelbė savo
natūralinės atrankos teoriją
„The Origin of Species". Vei
kalas sukėlė daug ginčų,
susilaukė labai plataus dėme
sio, bet Charles Danvin buvo
smerkiamas už Dievo veiklos,
kuriant pirmąjį žmogų, panei
gimą. Eiliniam šios planetos gy
ventojui taip pat buvo nepri
imtina, kad jis, kaip buvo
sakoma, „kilęs iš beždžionės".
Svarbiausias argumentas prieš
Darwin teoriją: nesutaiko
mumas su Šv. Rašte pateiktu
žmogaus sukūrimu, tuo panei
giant Dievo buvimą.

Spalio pabaigoje šv. Tėvas
Jonas Paulius II nustebino
pasaulį savo pareiškimu, kad
natūralioji atranka — arba
evoliucija — neprieštarauja
Bažnyčios mokslui. Nors žmo
gaus siela lieka už mokslo
supratimo ribų, žmogaus kūno
išsivystymo evoliucijos keliu
tyrinėjimai nesikryžiuoja su
teologija. Kalbėdamas Popie
žiškosios Mokslų akademijos
suvažiavime, kurio tema buvo
„Gyvybės pradžia", popiežius
tam tikra prasme patvirtino ir
pratęsė Pijaus XII mintį dėl na
tūraliosios atrankos.

Kadangi šis popiežius laiko
mas konservatyviu, jo pasi
sakymas dėl evoliucijos susi
laukė plataus dėmesio. Įdomus
straipsnis ta tema išspausdintas
„Time" žurnale lapkričio 4 d.
(„Vatican Thinking Evolves").
Jame cituojamas ir 1991 m. iš
leistos enciklopedijos „Catholic
Encyclopedia" redaktorius kun.
Petras Stravinskas, kuris,
paklaustas apie popiežiaus
pareiškimą, pasakė: „Tai maž
daug atitinka, ką šv. Augus
tinas rašė, patardamas mums
nepriimti 'Genesis' (Pradžios)
knygos pažodžiui, bet suprasti,
kad jos pasakojimai yra per
Vėliau pats Danvinas kai ku teikti poetine bei teologine
rias savo pažiūras kiek pakeitė, kalba".
išlygino ir 1871 m. paskelbtame
veikale „The Descent of Man"
Pažodžiui priimantys žmo
jau tvirtino, kad žmogus ir bež gaus atsiradimą pagal Šv. Raš
džionė yra tam tikros evoliu to pasakojimą apie Adomą ir Ie
cinės šakos, atskirai išsivysčiu vą, tvirtina, kad „popiežius nėra
sios iš to paties antropoidinių joks mokslininkas, tik įtakingas
protėvių medžio ir beždžionės asmuo. Iš tikrųjų nėra jokio
nėra žmogaus protėviai. Atrodo, mokslinio pagrindo, kuris
kad ši evoliucijos vyksmo paremtų evoliucijos raidą, kai
pataisa buvo žmonijai kiek pri
tuo tarpu tikrieji įrodymai
imtinesnė už pirmąja versiją.
linksta j sukūrimą" (Henry
Pastaraisiais dešimtmečiais Morris, Institute for Creation
atliktuose gyvosios gamtos Research, prezidentas emeri
tyrinėjimuose, vartojant moder tus). Sukūrimo šalininkai tiki,
nesnę technologiją, plačiau pri kad žmogaus orumas suniekina
einant prie įvairios, anksčiau mas, jeigu jo pradžia kildintina
sukauptos medžiagos šaltinių, iš pačių primityviausių or
atliekant mokslines ekspedicijas ganizmų ir evoliucijos kelių
į pačius toliausius mūsų plane amžių slinktyje atvesta iki
tos užkampius, keliaujant j erd mūsų laikų

kambarius reikės užsakyti per Zarasų komendantūrą.
Šeštadienį, dar prieš saulės patekėjimą, Keraičiai
su Saulėnais išvyko ilgiausiu Lietuvos plentu į Zarasus.
Keliavo pasigrožėdami kintančiu gamtovaizdžiu, pasi
puošusiu besibaigiančios vasaros pradedančiu ruduoti
žalumu. Privažiavus neseniai lankytą Jonavą, netrukus
įvažiavo Ukmergėn, kurios pagrindinėje tiesioje gatvėje
pasirodė šiame mieste stovinčio pirmojo pėstininkų Di
džiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino pulko vaikš
tinėjančių karių būreliai.
Už Ukmergės gamtovaizdyje sumirguliavo kalvos,
pasipuošusios amžinai žaliuojančiais spygliuočiais. Ir
plentas čia gerokai pavingiuoja kalvų šlaitais, pravesdamas keliautojus pro praplentėje iškilusią grakš
čią Leliūnų bažnyčią. Tuoj ir Utena. Jos rytiniame
pakraštyje, paplentėje, įdomus Didžiojo karo palikimas
vokiečių karių kapinės. Prie jų Keraitis sustabdė
automobilį, tardamas:
— Pulkininkas Saladžius, sužinojęs apie mano ke
lionę į Zarasus, primygtinai kartojo „stabtelėk prie
vokiečių kapinių pasižiūrėti, kaip Vokietija rūpinasi
savo kariais, žuvusiais svetimose žemėse". Pavaikštinėję
po kapines, įsitikino Saladžiaus žodžių teisingumu.
Danutė net įsidėmėjo vieno paminklo įrašą: „YVenn
Liebe koennte YYunder tun... — Jei meilė galėtų
stebuklus daryti"... Tolimesnių įrašo žodžių prasmė: ...ir
ašaros mirusį prikeltų, tai tu čia amžinai nemiegotum...
— Kodėl? Kam tie liūdni prisiminimai?

-

susirūpino Danutė.
— Liūdni tai liūdni. Tačiau aš manau. kae* mano
paskaitas reikia kuo nors originaliai paįvairinti.
Primiršau tą žemėvaizdį, reikia pasidaryti tereno
smulkų žemėlapį. Neabejoju, kad karHusns labiau
sudominsiu, jei papasakosiu, kokiose aplinkybėse ir
kurioje vietoje buvo sužeistas dabartinis mūsų ka
riuomenės vadas, na, ir aš pats.
— Tai negi važinėsi po visus ano meto kovų laukus?
Keraitis nusijuokė:
— Žinoma, kad ne, bet vieną kitą ryškesnę vietą
teks aplankyti. Noriu būti originalus lektorius. Mes tam
reikalui tinkamų žemėlapių dar neturime, o jeigu ir
turėtumėm, vis tiek reikėtų didinti ir kokį pusdienį gaiš
ti. Dabar pasakyk, ar norėtumei šitoje išvykoje mane
lydėti?
— Žinoma, kad norėčiau. Ir vaikus paimsime. Tegu
ir jie pamato, kur tėčio kraujas pasiliejo. Kada
važiuosime?
— Greit. Nelauksime vėlyvo rudens. Gal net
ateinanti šeštadieni, jei oro pranešimas bus priimtinas
— O Saulėnų ar nepaimtumem? Jie visada mus
pakviečia paplaukyti.
— Čia ilgesnė, gal net keturių valandų kelionė. Ar
nebus per daug vargo?
— Jie tai supras ir tegu be jokių įtaigojimų
sprendžia. Jei tu nieko prieš, aš pakalbėsiu.
'Bus daugiau

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1996 m. lapkričio mėn. 7 d.
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DVIGUBA LIETUVIŲ
RESPUBLIKONŲ ŠVENTĖ

MI8CELLANEOU9
Illinois gubernatoriaus J i m
Edgar vardu sveikino atstove
tautybių reikalams Pat Michalski, ragindama visus daly
vauti balsavimuose ir balsuoti
už kandidatus Bob Dole bei Al
Salvi.
Trumpai pasveikinęs, balsų
prašė ir Kongreso atstovas J i m
Meyer.
Amerikos Lietuvių respub
likonų
federacijos
pirm.
Kazimieras Oksas perdavė pre
zidentinio kandidato Bob Dole
sveikinimą ir p e r s k a i t ė iš
trauką iš jo rinkiminės lektūros
dėl Baltijos kraštų priėmimo į
NATO rėmimo. Pabrėžė, k a d B.
Dole jau daug metų rėmė Balti
jos laisvės ir d e m o k r a t i j o s
Iš Illinois Lietuvių respublikonų lygos pobūvio, ruošto PLC Lemonte spalio 20 d., paminėti 30
siekius. K. Oksas ragino visus
metų veiklos sukaktį. Ta proga buvo suteikti žymenys savo organizacijos nariams ir lietuviams
prieš balsuojant
atidžiau
visuomenininkams. Iš kairės Vytautas Jasinevičius ir Nijolė Maskaliūnienė, pagerbti kaip nusi
pažvelgti į kandidatų veiksmus
pelnę lygos darbuotojai; „Draugo" vyr. redaktore Danutė Bindokienę, pagerbta kaip Pasižymėjusi
metų lietuve, ir Lietuvos generalinis garbes konsulas Vaclovas Kleiza, pagerbtas laisvės žymeniu.
ir žodžius.
Pasibaigus politinių svečių
krūtinę. Nuvežtas į Tauragės
kalboms, grįžta prie tiesiogės
ligoninę operacijai, jis susisiekė
lygos s u k a k t u v i n ė s š v e n t ė s
su pogrindžio ryšininke ir jai
programos.
perdavė iš Berlyno atvežtas
Pirmiausia buvo pristatyti ir
žinias.
pagerbti ilgamečiai lygos dar
1941 m. balandžio 30 d. M.
12:30 v. p.p. šventę oficialiai buotojai, dabar Garbės nariai —
Akademinis skautų sąjūdis Vokietiją, Berlyną, pas pik. K. Naujokaitis buvo pervežtas į
pradėjo lygos v-bos n a r y s Juozas Bacevičius, Vincas Ka spalio 13 d. Los Angeles Šv. Škirpą, buv. Lietuvos pasiuntinį Kauno s.d. kalėjimą, kur buvo
Pranas J u r k u s . Pasveikinęs činskas ir Algis Regis. Išvar Kazimiero parap. salėje paminė ir įgaliotą ministrą, turėjusį toliau gydomas ir žiauriai tar
s u s i r i n k u s i u s , j i s g l a u s t a i dinti ir visų dalyvių plojimu bu jo rezistencinio sąjūdžio susior- pažinčių su Vokietijos aukšto domas. Karo laukė kaip išgany
papasakojo apie lietuvių respub vo pasveikinti šiame renginyje ganizavimą 1940 m. rudenį, rango kariškiais, sužinoti ar mo. Pagaliau birželio 22 d. kilo
likonų veiklą (prasidėjusią 19-to dalyvavę įvairiais ankstyves rengiantis sukilimui prieš oku Vokietija ruošiasi karui su karas. Jis buvo išlaisvintas ir
šimtmečio pabaigoje) ir atskirų niais metais Pasižymėjusio lie p a n t u s , ir suruošė žymaus sovietais, kada to karo galima nuvežtas į ligoninę, kur baigė
žymeniu
p a g e r b t i rezistento Mykolo Naujokaičio laukti, ir a r galima būtų tikėtis sveikti ir vėl įsijungė i rezisten
asmenų pasiekimus partijoje ir t u v i o
iš vokiečių pagalbos desantais ir
asmenys.
politinėse pareigose. O jų b ū t a
pagerbimą.
ciją. Taigi M. Naujokaitis kovojo
ginklais. Prieš išvykdamas
Lygos pirm. A. Milūnui pri
gan įspūdingų. Ilgainiui Illinois,
Sovietmečiu Lietuvoje buvo
prieš abu Lietuvos okupantus.
o ypač Čikagoje, įsigalėjus stačius, Nusipelniusio darbuo susidarę du rezistencijos cent K a u n e d a r susitiko su L. Vokiečiai jį irgi norėjo suimti,
demokratams, r e s p u b l i k o n ų tojo žymenimis buvo pagerbti rai: Kaune, kurio vienas iš Prapuoleniu. Gavęs Kauno bet jam pavyko pasprukti. Vė
veikla buvo gerokai prislopinta. valdybos nariai Nijolė Maska- vadovų ir ryšininkų buvo Leo centro v i s i š k ą pritarimą, liau jis su mase pabėgėlių pasi
D a u g e l i u i p o k a r i o a t e i v i ų liūnienė ir V y t a u t a s Jasinevi- nas Prapuolenis, ir Vilniuje leidosi į Kelmę pas Vytau traukė į Vokietiją, o po karo at
respublikoniška veikla buvo čius. Abiem t a r u s padėkos žodį, generalinio štabo majr. V. tą Putvinskį, kuriam padedant, vyko ir apsigyveno Kalifor
a r t i m e s n ė . P r a d ė t a s t e i g t i Nijolę dar pasveikino „Saulu Bulvičius vadovavo kariškiams, kartu su kitais dviem pasitrau nijoje.
t ė s " draugijos, remiančios naš o teisininkas Mykolas Nau kusiais iš Lietuvos kariuomenės
tautines respublikonų grupes.
Apie M. Naujokaičio kaip re
Illinois Amerikos Lietuvių res laičius Lietuvoje, atstovas Algis jokaitis civilinėje srityje. Jis karininkais, laimingai perėjo į
zistento
nueitą kelią kalbėjo iš
Vokietijos neseniai užimtą Klai
publikonų lyga buvo įsteigta Stepaitis.
sužinojęs, kad yra sekamas, pa
Washingtono,
D.C., atvykęs fi
1966 m. Čikagoje. Jos pastan
JAV LB Krašto v-bos pirm. sitaręs su mjr. Bulvičium ir jam pėdos kraštą.
listeris A. Dundzila.
gomis a t s k i r o s e v i e t o v ė s e adv. Regina Narušienė šiltais p r i t a r u s , ryžosi v y k t i į
Iš čia M. Naujokaitis pasiekė
M. Naujokaitis, peržengęs 81
veikiančios grupės buvo apjung žodžiais supažindino renginio
Berlyną, susitiko su pik. Škirpa metų slenkstį, susilaukė daugy
tos į JAV Lietuvių respublikonų dalyvius su Lietuvos gen. kon
ir ten gyvenančiais lietuviais. bės sveikinimų. Žodžiu sveikino
federaciją, išvysčiusią veiklą sulu Čikagoje Vaclovu Kleiza — 38 puslapių leidinėlis su šventės M. Naujokaitis pakvietė K.
Lietuvos gen. garbės konsulas
ieškančią būdų padėti Lietuvos jo asmeniu ir ilgamete veikla, programa, trumpa Ulinois Ame Škirpą, būsimos Lietuvos vy
V. Čekanauskas, ALT-os L.A.
laisvinimo p a s t a n g o s e , įsi i š r y š k i n d a m a jo idealizmą, rikos Lietuvių respublikonų is riausybės ministru pirmininku.
skyriaus pirm. A. Mažeika, L.B.
jungiant į r i n k i m i n ę t a l k ą teigė, kad pastangose dėl Lietu torijos santrauka, pagerbtųjų Kartą pakvietęs M. Naujokaitį,
Vakarų apygardos pirmininkė
palankiems šiam reikalui JAV vos laisvės jis daug pasitarnavo, asmenų apibūdinimais ir nuo K. Škirpa pranešė, kad laukto
V. Gedgaudienė, Lietuvių skau
politiniams kandidatams. Lietu dar prieš įsijungdamas diploma- traukomis, kiekvienam -kiriant ji diena turėtų būti gegužės 15.
tų sąjungos Ramiojo vandenyno
vai nepriklausomybę atgavus, tinėn tarnybon.
vieną leidinio puslapį. Keletas Reikėjo grįžti atgal ir perduoti vadė Zita Rahbor-Černiauskaistengiamasi padėti joje įgy
V. Kleiza buvo pagerbtas nuotraukų, vaizduojančių lygos žinias, kad būtų sudaryta antrą tė, ji perskaitė ir LSS tarybos
vendinti demokratiją ir užtik Laisvės kovotojo (,,Spirit of veiklą ir veikėjus, keliolika ją karo dieną Lietuvos vyriau
pirm. K. Ječiaus sveikinimą.
rinti valstybinį saugumą.
freedom") žymeniu. Pastebimai puslapių sveikinimų ir gale — sybė. Apsirūpinęs dokumentais Dar sveikino Akademinio skau
Po šios įžangos sol. Praurimė sujaudintas, V. Kleiza pareiškė, Amerikos Lietuvių respubli ir gavęs du parabelius, M. Nau tų sąjūdžio vadijos pirm. G.
Ragienė buvo pakviesta va kad žymenį priimąs visų laisvės konų federacijos ir Illinois Liet. jokaitis išsirengė kelionei į Leškys.
dovauti JAV ir Lietuvos himno kovotojų vardu. Kova dar ne respublikonų lygos valdybų Tilžę. Sulaukęs ryšininko, su
Raštu sveikino M. Naujokaitį
baigta — ji tebesitęsia. Padėtis narių sąrašai. Leidinėlį paruošė kitu Lietuvos kariuomenės ka
giedojimui.
Lietuvių skautų Brolijos vyr.
Po to prabilo lygos oirm. Ana Lietuvoje netikra; laisvė be užti Pranas J u r k u s . Casimir G. Ok rininku Įeit. Juozu Vaičjurgiu. skautininkas A. Sekas, fil. Ma
krinimo, nėra laisvė. Turime sas ir Vytautas Jasinevičius. pajudėjo sienos link. Nespėjus
tolijus M i l ū n a s .
trumpai
rija Milvydienė iš Šveicarijos,
Illinois Amerikos Lietuvių nuo sienos nueiti nė šimto žings 1941 m. sukilime žuvusio kar
apžvelgdamas lygos veiklą ir iš neprarasti budrumo ir veikti
vardindamas per 30 metų vado Lietuvai tikros laisvės užtikri lygai šiuo metu vadovauja v-bos nių, išgirdo rusą sargybinį žygio Juozo Milvydo žmona. Jos
vavusius pirmininkus. Padėko nimo linkme. Padėkojo visiems pirm. Anatolijus Milūnas, o šaukiant "Stoj". įvyko susišau sveikinimą perskaitė M. Mikėjęs visiems, besirūpinantiems padedantiems jo darbe, o ypač Amerikos Lietuvių respubli dymas. Kai Naujokaitis norėjo nienė. Eugenijus Vilkas per
konų federacijai — v-bos pirm. grįžti atgal į Vokietiją, lipant skaitė sveikinimus rezistentų
Lietuvos reikalais, paminėjo žmonai Astai.
per spygliuotą tvorą, buvo sun
JAV LB Kultūros tarybos Kazimieras Oksas.
vėliausiu laiku lygos veiklą Ka
Pilypo Naručio ir Juozo Kojelio.
kiai sužeistas į koją, ranką ir
IR
pirmininkė
Alė
Kėželienė
pri
raliaučiaus srities demilitariBuvęs V.D. universiteto rekto
statė susirinkusiems Danutę
zacijos ir Lietuvos jjungimo į
rius prof. A. Avižienis su svei
Bindokienę. .,Draugo" vyriau
NATO pastangose.
kinimu atsiuntė V.D. medalį,
sią redaktorę — 12 knygų au
Kun. A. Paliokui sukalbėjus
kuris buvo įteiktas sukak
tore, žurnalistę, scenos veikalų
malda, buvo patiekti pietūs ir
tuvininkui.
kūrėją, mokytoją ir visuomeni
visi pakviesti vaišintis Aldonos
Jubiliatas buvo apjuostas tau
ninke, kurios talentams ir dar
Šoliūnienės bei talkininkų pa
tine juosta ir savo žodyje prisi
bams surašyti vieno puslapio
gamintais patiekalais.
minė kai kuriuos epizodus iš po
šios sukaktuvinės šventės leidi
Po pietų t ę s i a n t oficialią
grindinės veiklos, prisiminė
nėlyje per maža Danutė buvo
programa, vyko sveikinimai žo
universiteto dėstytoją Juozą
pagerbta kaip visuomenei ir
džiu, pristatymas žymenimis
Milvydą, kuris studijuodamas
k u l t ū r a i n u s i p e l n i u s i žymi
pagerbiamų asmenų, žymenų
priklausė skautų korporacijai
lietuve. Danutės Bindokienės
įteikimai ir padėkos žodžiai.
„Vytis" ir būdamas 27 metų
padėkos žodis buvo suvalkietiš
Lygos v-bos narys Vyt. Jasineamž. paaukojo savo gyvybę už
kai tiesus — t r u m p a s ir nuošir
vičius supažindino su kandidato
Tėvynės laisvę, palikdamas jau
į JAV Senatą Al Salvi šeima — dus.
ną našlę su 7 savaičių dukrele.
Žymenimis pagerbtiesiems
žmona, jos motina, broliu ir vai
Dėkojo visiems gausiai susi
buvo prisegtos gėlės ir visų daly
kučiais. Pačiam k a n d i d a t u i
rinkusiems jį pagerbti.
vavusių pagarbą išreiškiant
nedalyvaujant, jam atstovavusi
Baigiantis minėjimui buvo
atsistojimu bei plojimais
žmona, pasveikinusi visus susi
skaitomi poeto Bernardo Braz
Fotografams pagerbtuosius
rinkusius, naudodamasi proga,
džionio eilėraščiai lietuviškai ir
asmenis apspitus, tvarka kiek
ilgoka rinkimine kalba įtikinėjo
angliškai. Eilėraščius verčia į
pairo, o ir ilgokai nusitęsusi po
dalyvius jos vyro t i n k a m u m u
anglų kalbą dr. Živilė Gimbutaipietė nuovargiu žymėjo ne vieno
kandidatuojamoms pareigoms,
te ir Auksė Rubavičiūtė. Jos ir
dalyvio veido išraišką. Nors dar
įjungdama ir jo žadamą pagalbą
paskaitė keletą eilėraščių.
buvo norėjusių kalbėti, progra
Baltijos įsijungimo į NATO na
Minėjimas baigtas vaišėmis,
mos vedėjas P r a n a s J u r k u s už
rystę. Kartie džiaugėsi savo
skautiškomis dainomis ir Gausklendė šį neeilinį renginį pa
šeima, savo lietuviška kilme.
deamus.
dėka visiems atsilankiusiems ir
Baigdama pareiškė, kad atei
Programai vadovavo A. Ku
šventę rengti padėjusiems.
nančiais metais visa šeima pla
dirka.
Renginio proga buvo išleistas
nuoja vykti į Lietuvą.
Mykolas Naujokaitis 'kairėje) ir Antanas V. Dundzila.
Ig. Medžiukai

Illinois Amerikos Lietuvių
respublikonų lyga spalio 20 d.
švente dvigubą sukaktį — lygos
30 metų gyvavimo ir 21-mą me
tinį lietuviškoje
veikloje
pasižymėjusių asmenų pager
bimą atitinkamais žymenimis.
Šventė Lemonte, PLC didi.
salėje, 12 vai. buvo pradėta pa
bendravimu. Dalyvavo daugiau
negu 160 asmenų — lygos narių
ir svečių, jų tarpe amerikiečių,
kandidatų įvairioms politinėms
pareigoms lapkričio 5 d. vyk
siančiuose rinkimuose. Vieniju,
kaip apskrities atstovė Springfielde Ann Zickus ir JAV Kon
greso atstovas Harris Favvell
su žmona Ruth, dar prieš ofi
cialiai pradedant programą,
pasiprašę žodžio pasveikino
s u s i r i n k u s i u s , i š r e i š k ė lin
kėjimus lygai ir pakvietė bal
suoti už juos artėjančiuose
rinkimuose, išskubėjo k i t u r
tęsti savo priešrinkiminės akci
jos. Kiti — kaip kandidato į JAV
senatą Al Salvi šeima, liko iki
pabaigos ir bendravo su šio ren
ginio dalyviais.

PAGERBTAS
REZISTENTAS MYKOLAS
NAUJOKAITIS

AUTOMOMJO, NAMU, SVMCATOS,
IR aWVB*S M A U M U S .
Agentas Frank Zapoks ir Off. Mgr
Auka* S. Kana kalba lietuviškai.
FRANKZAMUS
320SVi Wėat M M Street
Tai. (TOS) 424-SSS4
(312) ttl-MM *

REAL ESTATE

GREIT
PARDUODA
RE/MAX
REALTORS
(312) 906*5959

ELEKTROS
(VEDIMAI _

(708) 425-7161

PATAISYMAI

Turiu Cbicagos miesto leidimą. Dir
bu užmiesty. Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai.
312-77S-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

, J K S CONSTftUCnON
„Shingle" stogai ir visų rūšių
apkalimai (siding): medžio,
alumi niaus ir kt. Turiu darbo
draudimą. R. Jankauskas,
tc4.70S-Mfl.2f3M.

RIMAS L STANKUS
• Perkant ar perduodant
> Greitas rsa&rsngas patarnavimas
> MLS kompiuterigjr FAX pagaba
»Nuosavybių Įkainavimas SSSal
• Perkame ir parduodame namus
• Apertmentus ir žeme.
• Pensininkams nuolaida

KMttOK MALTOSE
7922 S. MsaH I *
• 3 4 5 1 Arckar Avc

SŪDYTOS SILKĖS
1$ KANADOS
Užsisakykite šventėms
jau dabar!

DANUTĖ MAYEK
284-1900
Jei norite parauou sr pirkti namus,

l

20 svarų statinaite—$33•
8 svarų statinaitė—$19.00
Skambinkite:

708-687-S677
po 4 vai. p.p.

FORRENT

Pristatome UPS
TAISOME
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO MAŠI
NAS. ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO
SISTEMAS. VIRYKLAS. ORO VĖ
SINTUVUS.
M. Decfcys
Tai. 3 1 2 —
IBM

Nuomoja dienai (savaitei) mėnesiui.
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NAUJAUSI LEIDINIAI GAUNAMI
DRAUGE
LIETUVOS KOVŲ IR KANČIŲ ISTORUA. I dalis.
Dr. Ant. Tyla. 626 psl
LAISVĖS KOVOS 1944-1953 METAIS. Antroji
knyga ii „Lietuvos kovų ir kančių istorijos"
serijos. D. Kuodytė. Algis Kašėta. 625 psl.
LIETUVIŠKAI ANGLIŠKAS ŽODYNAS. Vilius
Pėteraitis. 590 psl
ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ ŽODYNAS. V. Bara
vykas. 590 psl
MAŽASIS APEIGYNAS Tikintiesiems ir kuni
gams. Kun. J. Staskus 329 psl
MALDA LIETUVAI. Lietuvos vaizdų albumas.
Didelio formato. Juozas Polis. 175 psl.
TAUTOS SUKILIMAS 1941. Pil. Narutis. 403 psl.
NUO DUSIOS IKI TIBERIO, I, II, III t. Atsiminimai.
Ladas Tulaba. Visi tomai po
KAZYS BIZAUSKAS. I ir II dalis. Monografijos.
Pranas Zunde. Po
MANO TĖVYNĖ. Vidūnas. 79 psl
KALB. LIETUVIŠKAI. N. Mackevičienė. 88 psl.
MANO KRYŽIAUS KELIŲ ODISĖJA. Atsiminimai.
POVHM šilas. 318 psl
AMERIKOS LIETUVIŲ SPAUDA 1874-1910. Vad.
Biržiška. Rsd. St. Vaskeiienė. 280 psl...
LIETUVĄ APLANKIUS. Pirmojo pasl. liet. kong
reso (Spūdžiai. Lson. šimutis. 177 psl...
Kiet. virs.
SUNAIKINTOS PASTANGOS. Romanas. Vladas
Vailionis. 176 psl
LIETUVIŲ PAPROČIAI IR TRADICIJOS IŠEIVI
JOJE. Dan. Bindokienė. 364 psl
GYVENIMO AKIMIRKOS. I d. L. Dambrauskas.
676 psl
GYVENIMO AKIMIRKOS. II d. L. Dambrauskas.
460 psl
PETRAS VILEIŠIS 1851-1926. J. Aničas. 270 pa).
JONAS VILEIŠIS. 1872-1942. J. Aničas. 689 pa).
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, Užsakant knygM pastų, pinigų nesiųsti. Su
knygomis gausite sąskaitą, kurioje bus pažymėta knygM
kaina ir neaiimlkm j******—
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1996 m. lapkričio mėn. 7 d.

BALFO DIREKTORIŲ
METINIS SUVAŽIAVIMAS
Clevelando BALFo skyrius bos kopirmininkų Ados Stungienės ir dr. Vinco Stankaus
globojo š.m. spalio 18-20 d. čia
vykusį BALFo direktorių suva sveikinimas.
Skyrių direktoriai — Elvyra
žiavimą. Suvažiavime dalyvavo
31 asmuo — direktoriai ir įgalio Vodopalienė, Washington DC,
tiniai atstovavę Floridos, Il Alfa Pažiūrienė, Californijos,
linois, Indianos, Californijos, Juozas Majauskas, Pennsylva
Michigano, New Jersey, Ohio, nijos, Vladas Audėnas, New
Pennsylvanijos ir Washingtono Jersey, Vincas Apanius, Cleve
lando, Vladas Staškus, Michi
baltininkams.
P e n k t a d i e n i , s p a l i o 18 d., gano, Vytautas Kasniūnas, In
v a k a r e vyko pabendravimas dianos ir Bronė Motušienė, Il
Lietuvių namų „Gintaro" resto linois direktorė, pranešė pra
rane. Priėmime dalyvavo gražus ėjusių metų savo skyrių veiklas.
būrelis svečių ir vietinių balti Visų direktorių pranešimuose
n i n k ų . Vyko senų pažinčių buvo bendra mintis — padėti
atnaujinimas, susipažinimas su broliams ir sesėms Lietuvoje ir
naujais direktoriais, pasivai- svetur renkant aukas, ruošiant
gegužines ir siunčiant siun
šinimas skania vakariene.
tinius ir talpintuvus su šalpa
Š e š t a d i e n i , spalio 19 d., Lie
tremtiniams, seneliams, vaiku
tuvių namų salėje vyko posėdis.
čiams ir vargšams. Daug skyrių
J Garbės prezidiumą pakviesti
siunčia maisto, rūbų, batų,
Centro valdybos pirmininkė ir
žaislų ir knygų siuntinius.
reikalų vedėja Marija Rudienė,
Centro valdyba pateikė savo
Direktorių tarybos pirmininkas
praėjusių
metų veiklos pra
R i m t a u t a s Dabšys, ir gen.
sekretorius Juozas Majauskas. nešimus. Gen. s e k r e t o r i u s
Sekretoriavo Česlovą Bačinskie- Juozas Majauskas apibūdino
nė, Bronė Motušienė ir Regina savo ir žmonos Marijos Ma
atstovaujamo
J u š k a i t ė . Susirinkimui pirmi j a u s k i e n ė s
ninkavo, atidarymo žodi tarė ir Philadelphijos skyriaus veiklą:
sveikino R i m t a u t a s Dabšys. penki 40 pėdų ilgio talpintuvai
Vincas Apanius, Clevelando b u v o išsiųsti L i e t u v o n —
skyriaus pirmininkas ir suva Vilniaus aklųjų mokyklai, ir
žiavimo globėjas, sveikino C.V. vargšams, per politinių kalinių
pirmininke Mariją Rudienę ir ir tremtinių sąjungas. Šiuose
visus suvažiavusius direktorius talpintuvuose b u v o negenir įgaliotinius. Kun. Gediminas damas maistas, rūbai ir batai,
Kijauskas sukalbėjo invokaciją žaislai vaikams. Vicepirm.
ir linkėjo sėkmingo posėdžio Albinas Dzirvonas pranešė, kad
Algirdas Brazis buvo pakviestas siunčia geram stovyje dėvėtus
sugiedoti h i m n u s . V y t a u t a s rūbus, batus, maisto produktus,
K a s n i ū n a s , C.V. protokolų aspiriną, vitaminus,šalpos siun
sekretorius ir spaudos komisijos t a s Lietuvoje ir Suvalkų Tri
pirmininkas, prisiminė Amži kampyje gyvjenantiems lietu
nybėn išėjusius direktorius Kos viams. Siuntinių paruošimas
tą Čepaitį ir Feliksą Andriūną. vykdomas talkos būdu. Vytau
C.V pirm. Marija Rudienė svei t a s Kasniūnas, protokolų
k i n o v i s u s a t v y k u s i u s di sekretorius ir spaudos informa
r e k t o r i u s ir jų įgaliotinius. cijos pirmininkas pranešė, kad
Palinkėjo sėkmingo ir darbingo 14 direktorių rašo apie BALFo
suvažiavimo, kad ir toliau galė veiklą. Ragino, kad visi rašytų
t u m e tęsti šalpos darbą ir spaudai nuolat, per ištisus
" p a g e l b ė t i savo vargstantiems metus ne vien rudenį, kai
broliams ir sesėms Lietuvoje bei vykdomi aukų vajai. Rimtautas
kitur. Pernykščių metų proto Dabšys perskaitė a.a. Kosto
kolas buvo priimtas be pataisų. Čepaičio paruoštą iždininko
Mandatų ir balsų skaičiavimo paskutiniųjų devynių mėn.
komisiją sudarė Dana Čipkienė pajamų ir išlaidų pranešimą.
ir Irena Johansonienė. Rezo C.V. pirmininkė ir reikalų ve
liucijų komisiją — Vytautas dėja Marija Rudienė atliko savo
K a s n i ū n a s , Vincas Apanius, praėjusių metų veiklos pra
Alfa Pažiūrienė ir Elvyra Vodo- nešimą. BALFas kontroliuoja
savo šalpos dalintojus ir tvir
palienė.
tino, kad siuntiniai nenueina į
V y t a u t a s Jokūbaitis Ameri juodą rinką. Ji papasakojo apie
kos Lietuvių Tarybos (ALTo) Betanijos sriubos virtuvę, kuriai
vardu sveikino CV pirmininkę vadovauja arkivyskupas metro
M a r i j ą R u d i e n ę ir v i s u s politas Audrys Bačkis. Maistas
direktorius, linkėdamas sėkmės kontroliuojamas ir BALFas
ir i š t v e r m ė s d a r b u o s e bei gauna apyskaitą apie organi
į s i p a r e i g o j i m u o s e B A L F u i . zacijos siunčiamas aukas. „BeBuvo perskaitytas raštu gautas tanija" kasdien maitina 600
LB Clevelando apylinkės valdy

BALFo direktorių su vaitavimo pre/idiumas: Centro valdybos pirm. Maria
Rudienė, BALFo direktorių tarybos pirm. Rimtautas Dabšys, valdybos gen.
sekr. Juozas Majauskas.
Nuotr Vyt. Kasniūno

BALFo direktorių suvažiavimo sakrstoruU* Ii kairės: dr. Caslova
Ba'.inskienė, dr. Bronė Motušienė, turn. Regina Juškaitė.
Nuotr. V y t

A.tA.
Architektas
VYTAUTAS PELDAVIČIUS
Gyveno Chicago. IL.
Mirė 1996 m. lapkričio 5 d., sulaukęs 88 metų.
Gimė Lietuvoje. Šiauliuose. Amerikoje išgyveno 47 m
Nuliūdusi liko: artima draugė architektė Mary Landis.
Priklausė American Institute or Architects.
Po religinių apeigų prie kapo velionis Vytautas bus
palaidotas lapkričio 8 d. 10:30 vai. ryto Tautinėse lietuvių
kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame draugus ir pažįstamus daly
vauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdusi draugė.
Laidotuvių direkt. Herdegen Brieske. Tel. 773477-9206.

A.a. Irenos Eidrygevičiūtes-Sprindienės perlaidojimo iškilmės Petrašiūnų kapinėse, Lietuvoje.
vyresnio amžiaus žmonių ir
jaunų studentų. M. Rudienė
sakė, kad Lietuva gauna gausią
šalpą ir iš kitų kraštų daugelio
organizacijų. BALFo tikslas yra
teikti pagalbą: vargstantiems
žmonėms, ne įstaigoms ir ligo
ninėms. Pirmininkė Rudienė
padėkojo visiems už talką, at
liktus darbus ir kvietė stengtis
toliau tęsti šį reikšmingą ir
reikalingą darbą.
Buvo pasiūlyta (ir gausiais
plojimais priimta) C.V. pirmi
ninkę Mariją Rudienę pakelti
garbės nare.
Vakare Lietuvių namų poky
lių salėje vyko iškilmingas
pobūvis ir šokiai, k u r i a m e
dalyvavo daugiau negu 120 as
menų. Atidarymo žodį ir sveiki
nimą tarė Vincas Apanius. Vy
tautas Jokūbaitis sveikino visus
atsilankiusius direktorius ir
svečius. Maldą prieš vakarienę
sukalbėjo kun. Gediminas Ki
jauskas. Po gardžios vakarienės
vyko meninė programa, kurią
atliko sol. baritonas Algis Bra
zis, akompanuojant jo žmonai
Aldona Brazienei ir mezoeopranas Aldona Stempužiene,
akompanuojant Nancy Britton.
Abu solistai duetu padainavo
dvi dainas. Publika klausėsi ati
džiai ir sužavėta aukšto lygio
programa nešykštėjo gausių ir
ilgų plojimų. Organizatorių var
du jiems buvo įteiktos puokštės
rudeninių žiedų Pokylyje buvo
pranešta, kad C.V. pirmininkė
Marija Rudienė šiame suvažia
vime buvo pakelta Garbės nare.
Jai buvo prisegtos gėlės. Pirmi
ninkė Rudienė sveikino visus
pokylio dalyvius ir padėkojo vi
siems už suteiktą garbę.
Už jų nuopelnus BALFui ir
Lietuvai, Reginai ir prof. Rim
vydui Šležams buvo * įteiktas
BALFo įvertinimas/pažymėji
mas ir prisegti BALFo garbės
ženkliukai. Kun. Gediminui Kijauskui taip pat prisegtas gar
bės ženkliukas. Clevelando
skyriaus pirmininkas Vincas
Apanius tarė užbaigimo žodį.
Jis padėkojo visiems už gausų
atsilankymą. Oficialiai progra
mai pasibaigus, vyko muzika,
šokiai ir pabendravimas.
Sekmadienį, spalio 20 d.,
vykome j Dievo Motinos Nuola
tinės Pagalbos bažnyčią, kur
dalyvavome šv. Mišiose, auko
tose kun. Gedimino Kijausko už
balfininkus. Mišių metu giedojo
sol. Algirdas Brazis. Savo
pamoksle kun. Kijauskas apibū
dino BALFo veiklą.
Po Mišių susirinkome parapi
jos salėje priešpiečiams ir pa
bendravimui. Po vaišių vyko
posėdžio užbaigimas. Buvo
pasiūlyta Californijai globoti
ateinančių — 1997 m. seimą.
Nebuvo kitų valstijų pasiūlymų.
Vietovė ir datos ateinančiam
seimui bus skelbiamos. Pirmi
ninkė M. Rudienė pakvietė
Vytautą Kasniūną likti spaudos
komisijos pirmininku. Vien
balsiai buvo priimta.
Pirmininkė Rudienė padėkojo
C.V. ir visų direktorių vardu
padėkojo Clevelando skyriaus
pirmininkui Vincui Apaniui,
skyriaus valdybai ir nariams už

A.A. IRENA
EIDRYGEVIČIŪTĖSPRINDIENĖ SUGRĮŽO
TĖVYNĖN

noje aktyviai dalyvavo lietuvių
veikloje Daytona Beach telkiny
je, lankė susirinkimus, pamal
das, minėjimus, uoliai savo
aukomis rėmė mūsų pagrindi
nių organizacijų veiklą.
Kaip Antanas, taip ir a.a.
Irena, buvo labai draugiški,
malonaus būdo, toierantai.
Todėl jie čia turėjo daug draugų,
su daugeliu bendravo ir džiau
gėsi ramiu, gražiu gyvenimu.
Dievo keliai nums nežinomi.
Nelaimė neaplenkė ir Sprindžių
šeimos. Sunki liga palietė a.a.
Ireną. Ji šią sunkią gyvenimo
dalią nešė kantriai, nesiskųs
dama, pasitikėdama Dievo va
lia. Penkiasdešimt septynerius
metus Antanas ir Irena ėjo
bendru laimės ir skausmų ke
liu, dalindamiesi sunkumais ir
džiaugsmais, vienas kitą karš
tai mylėdami.
A.a. Irenos šviesūs gyvenimo
pavyzdžiai, jos atlikti darbai,
nuoširdi draugystė ilgai, ilgai
gyvens likusiųjų šeimos narių ir
draugų atsiminimuose.
Miela Irena, tebūnie Tau
lengva mylėtos Tėvynės žemelė,
į kurią amžinajam poilsiui su
grįžai.
Jurgis Janušaitis

pamaldose dalyvavo kun. Ger
hardas Lange, kurio dėka šie
varpai kaip dovana buvo gauti
iš Vokietijos.
• Šventoji. Rugsėjo 13-15 d.
Šventojoje buvo susirinkusi Lie
tuvos Krikščionių Demokratų
Partijos jaunimo sekcijos tary
ba. Tris dienas buvo svarstomi
aktualūs klausimai. Renginyje
dalyvavo keletas pranešėjų, ku
rie kalbėjo t e m a „Artėjantys
rinkimai: idėjų ir interesų susi
dūrimas". Pranešimus skaitė
Lietuvos liberalų sąjungos pir
mininkas Eugenijus Gentvilas,
Seimo Konservatorių frakcijos
seniūnas Andrius Kubilius, Sei
mo krikščionių demokratų frak
cijos narys Vytautas Bogušis,
„Naujojo židinio" žurnalo re
daktoriaus pavaduotojas Vytau
tas Ališauskas. 1993 metais
įsikūrusi jaunimo sekcija jau
turi 18 skyrių visoje Lietuvoje,
kurioms priklauso per 400 na
rių. Kadangi II Vatikano Susi
rinkimas akcentuoja pasaulie
čių aktyvų vaidmenį Bažnyčioje
ir pasaulyje, krikščionių demo
kratų jaunimas stengiasi išsau
goti krikščionišką dvasią ir
pritaikyti evangelinius prin
cipus politinėje veikloje. Rengi
nio dalyviams buvo pristatyti
jaunųjų krikščionių demokratų
kandidatai į Seimą.

se, šalia žymiųjų kompozitorių:
Naujalio, Karnavičiaus, Sas
nausko, Pakalnio ir kitų.
Gedulingos pamaldos vyko
Įgulos bažnyčioje, kur šv. Mišias
už velionės sielą aukojo kle
bonas Ričardas Mikutavičius ir
po pamaldų palydėjo į kapines
kur atliko paskutines religines
apeigas. Perlaidojimo apeigose
dalyvavo velionės ir Antano
Sprindžių giminės ir būrelis
artimųjų.
Miela Irena, Tavo prašymas ir
svajonė išsipildė, Tu sugrįžai į
gimtąją žemę, karštai mylėtą
Tėvynę Lietuvą.
A.a. Irena EidrygevičiūtėSprindienė gimė 1916 m. rugsė
jo 25 d. Nuo pat jaunystės pami
lo teatrą, šokį, baletą ir pasi
ruošė šiai profesijai. Baleto artistė-šokėja teatre dirbo iki 1944
m. Su Lietuvos baleto trupe ke
• Telšiai. Rugsėjo 7 dieną
liavo po kitas valstybes Monte
Carlo, Londone, Deutsches Ope Telšių vyskupas Antanas Vai
ra, Paryžiuje — Grand Opera te čius pašventino šešis naujus
katedros varpus. Iškilmingose
atruose atliko programas.
Šeimą sukūrė 1938 m. rugsėjo
globą, priėmimą ir vaišingumą
šiam suvažiavimui. Išreikšta 10 d. Antano ir Irenos šeimos
Lietuvos Krikščionims Demokratams
padėka kun. Kijauskui už mal džiaugsmą praturtino 1940 m.
aukojo
dų ir invokacijos sukalbėjimą, balandžio 18 d. gimęs sūnus
už aukotas šv. Mišias ir gražų Rimvydas.
$1,000 dr. Adomavičius Jonas, Liepoms Justas ir
Į JAV atvyko 1949 m. rugpjū
pamokslą. Padėkojo sol. Algir
Janina.
dui Braziui už dainavimą ir gie čio 23 d. Apsigyveno Čikagoje.
$500 dr. Vaitas Otonas ir Vanda.
dojimą, jo žmonai Aldonai Bra Dirbo Elizabeth Arden grožio
$200 Marchertas Raminta ir Algirdas. Povilaitis V.
salone.
Gyvendama
Čikagoje
zienei už akompanavimą ir sol.
Pranas.
a.a. Irena vadovavo „Dainavos"
Aldonai Stempužienei.
$150 Gruzdąs Juozas.
Užbaigimo žodį tarė V. Apa ansamblio tautinių šokių šokėjų
$100 Šidlauskas Kazys, dr. Valis A. Labokas, dr. Lipsnius. Jis dėkojo pirmininkei M. grupei, o Vokietijoje — Tautinių
kis Antanas ir Aldona, Jankauskiene Magdalena, Sodonis
Rudienei užjos nenuilstančias šokių šokėjų grupės vadovė SeMarius ir K.. Kurkulis Albinas, Juozaitis Antanas ir Kazimiera,
jėgas, darbštumą, dedikaciją, ligenstadto lietuvių stovykloje.
Sulaukę užtarnauto poilsio,
BALFo organizacijai.
Katiliene Elizabeta, Pranciškonai.
$50 Rudys Stasys, Kazlauskas Petras, Laniauskas J.
Visi atsisveikinome su gerais Irena ir Antanas Sprindžiai, pa
jausmais žinodami, kad vie lieka Čikagą 1976 m. rudenį
Rimantas, Ročkus Gabriele, Žilinskas Petras, Norvilas P.,
ningai padedame vargstantiems persikelia Floridon ir gražiai
Žilevičius Stasys, Valaitis Antanas, Venclovienė Ona, Petru
įsikuria Deltonoje, netoli DayLietuvoje.
lis Vytas, Vaičiulaitis Joana M.. Bagdas Janina, Pranas Žen
Regina J u š k a i t ė tona Beach. Gyvendami Dėltotelis K., Prancizkus, Katiliūtė-Boydstun, Pliodzinskas
Vytautas.
$40. Baltis P. Povilas.
- nuo i.m. gruodžio 2 d.
$35 Ruseckas Vincentas.
persikelia į "Draugo" patalpas: 4545 W. 63rd St.,
$30
Nyerges G Napoleon, Markelis Aldona, Ruginis Ig
ChicagoJL 60629. Tel: 773-838-1050
nas, Jasaitis Birutė, Rygelis Juozas.
Siuntiniai į Lietuvą laivu su pristatymu j namus.
$25 Paulionis Vytas, dr. Ouinn J. Thomas, Dėdinas
Jonas ir Nijolė, Cizauskas Elena, Laniauskienė Stasė, Braz
Skubiems siuntiniams AIR CARGO.
džiūnas A. ir V., Kamantas V. Aldona, Vitkus Gintautas,
Komercinis siuntos pagal susitarimą.
Ramunė, kun. Rubšys Antanas. Rėklaitis G. V., Strimaitis
Ona, Kuodienė Bronė, Milkovaitis Karolis ir Elena, Rev.
Pakalniškis John, Matusevičius Jurgis, Stankaitis Alfa ir Otga,
Skirgaudas Ignas ir Jane, dr. Tumasons Venceslaus ir Vida,
Kasis Jonas ir Ina, Dumbrytė Nijolė, Vilutis Antanas. Gečys
MAISTO SIUNTINIAI
Algimantas ir Teresė, Grušas Pranas ir Marytė, Repšienė An
Du patys populiariausi - tai 55 svarų įvairaus maisto
tanina.
už $98 ir šventinis už $ 3 9 $20 Žadeikis Valerija. Kasiuba Frank ir Albina,
$98.- rūkytos dešros, mėsos konservai, šprotai, vaisių
Maciūnas Vincas ir Genovaitė. Paliulis Juozas, Jascemskas
sultys, margarinas, aliejus, suris, sausainiai, tirpi
Aleksas, Valaitis P. Algimantas. Leščinskienė Valerija, Garkava, malta kava, kakava, arbata, cukrus, ryžiai,
liauskas Stasys, Pakštas Emilija, Pranskevičius Stasys,
makaronai, razinos, majonezas, riešutai, žirneliai,
Vilkutaitis V. Regina, Lelis Vladas, Grėbliauskas Jonas.
agurkai, šokoladas, aspirinas, vitaminai.
$15 Arhckas Aga. Matulaitis Jadvyga.
55 svarai arba 25 kg.
$10 Lapšienė Juoze, Rušėnienė Ona. Radzevičiūtė
$39.- tirpi kava, malta kava, arbata, kakava, vaisių
Elena, Stankus K., Aleksonis Tadas ir Ceslava, Kaufmanas
sultys, sausainiai, aliejus, mėsos konservai,
Genoveva, kun. Krasauskas Rapolas, dr. Belickas Antanas,
aspirinas, vitaminai.
Balys Kondratas. Sirgėdienė Ona, Underys Bronius, Rugie
Pageidaujant prisiusime smulkią informaciją.
nius Algis, S.S. Žebertavtcius Vincas.
Siųskite per seniausią siuntinių j Lietuvą įstaigą.
$5 Balčiūnas Bronius,. Skaisgirys Kazys, Liutikas
TRANSPAK, 2638 W. 69th St.
Danielius.
Chicago, IL 60629
Tel. 312-436-7772
K.D P rėmėjai nuoširdžiai dėkoja visiems aukotojams
ftfftsą atstovybė Lietuvoje:
Aukas siusti; Kortui Dočkui, I M I t . 4tth Ct., Cicero,
H. 00004.
Vilnius 26-28-27, 26-24-27

Prieš vienerius metus, 1995
m. lapkričio 9 d., po sunkios ir
ilgos ligos, mylimo vyro operos
solisto Antano Sprindžio iki
paskutinio atodūsio globota,
žemiškąją kelionę užbaigė Lie
tuvos Valstybinio operos ir
baleto artiste šokėja a.a. Irena
Eidrygevičiūtė-Sprindienė.
Velionė prieš mirdama prašė
savo vyro Antano, kad jos žemiš
kieji palaikai būtų nugabenti ir
palaidoti Lietuvoje, kurioje
gimė, augo ir savo jaunystės
dienas paaukojo teatro scenos
menui.
Operos solistas A n t a n a s
Sprindys savo mylimos žmonos
prašymą įvykdė. 1996 m. birže
lio mėn. nuvykęs į Lietuvą, jis
išsirūpino leidimą ir velionės
a.a. Irenos palaikai buvo palai
doti Petrašiūnų kapinėse, 1996
m. liepos 4 d. Antano ir a.a.
Irenos Sprindžių amžinojo poil
sio vieta — Petrašiūnų kapinė

TRANSPAK

Pinigai pervedami doleriais nuo išsiuntimo dienos į gavėjo rankas
per 2 - 5 dienas.
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 19% m. lapkričio mėn. 7 d.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Romas Pūkštys, „Transpak" siuntinių įstaigos savinin
kas Čikagoje ir kitur, Kalėdų
švenčių proga, paskyrė penkis
maisto siuntinius (po $40) į
Lietuvą, loterijos būdu tiems
Draugo fondo nariams bei rėmė
jams, kurie per lapkričio mėnesį
Draugo fondui atsiųs 100 dole
rių ar daugiau. Laimingųjų
pavardžių traukimas bus š.m.
gruodžio mėn. 3 d. Draugo fon
do raštinėje, kad laimėjusių
siuntiniai pasiektų Lietuvą dar
šiais metais. „Transpak" siun
tinių įstaiga, jau kelis kartus
parėmusi Draugo fondą, š.m.
gruodžio 2 dieną persikelia iš
Marąuette Parko į „Draugo"
spaustuvės patalpas.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

• Irena Lukoševičienė,
Gražina Kadžytė,, A n t amžiny
pakili. Po dainų programos buvo
bės slenksčio". Kaunas, 1996
DAINŲ POPIETĖ
patiekti pietūs. Kada visi pasi
m., „Leidykla Farmacija".
„SEKLYČIOJE"
stiprino, Onutė Lukienė ir Ema
Galbūt geriausiai apie šios ne
Žiobrienė prisistatė prie laimės
didelės knygelės turinį bei pa
Vėjui laužant medžių sakas
skirt) pasisako autorės:
mūsų vyresnieji, to nepabūgę, šulinio ir tuoj prasidėjo bilietų
traukimas,
kol
visi
laimikiai
„Kai 1993 metais Kauno me
gausiai rinkosi į ..Seklyčią"
vienas
po
kito
išnyko
nuo
stalo
dicinos
akademijai kilo mintis
spalio 30 d., nes juos traukė
išleisti mano profesinės patir
muz. Fausto Strolios vadovau ir pateko į laimėtojų rankas.
Taip ši popiete, užsitęsusi dvi
ties leidinį apie mirtį, labai
jama dainų popietę O. be to,
susirūpinau ir susimąsčiau, kas
italas, apkrautas laimikiais, valandas, pataisė visų nuotaiką,
galėtų būti naudingiausia ir
rodė. kad bus gera proga išmė duodant progos taip jaukiai
bendraujant, p r a s k a i d r i n t i
svarbiausia, ką reikėtų per
ginti savo laimę.
teikti toje knygoje.
Lygiai antrą vai. programų pilkas dieneles. O dabar lauk
Nuo 1990 metų, dirbant Lie
vadove E l e n a Sirutiene malo sime kito trečiadienio su kun.
tuvos sveikatos ir socialinės ap
Dalia Kutsuusnė.
niai sveikino visus, kurie nepa Antanu Saulaičių. SJ.
Rašyt Jurgis Jankus.
Audrė Budrytė.
Apol. P. Bagdonas
būgo net audringų vėjų. Pasi
Madų paroda „Rudens sim saugos institucijose, mirties pro
džiaugė, kad tarime tokį nuošir
fonija" jau ne už kalnų — blema buvo dažnų mano pokal
žmona, dėl didžiulio karščio
„Muzikos
festivalis
patau
dų damų vadovą, kuris „Sekly
lapkričio 24 d„ 12 vai., Pasaulio bių ir bendravimo su specialis
LITERATŪRINĖ POPIETĖ SU
palikę naktį atdaras duris. O
čioj" su vyresniaisiais dainuoja pė geriausią pianistę pabai lietuvių centro didžiojoje salėje. tais tema. Noriu pasakyti, kad
naktį kyla didžiulė baimė, nes
gai",
taip
pavadintas
straips
JURGIU JANKUMI
jau 11 metų. Dar priminė, kad
Labai prašome iš anksto užsi šios temos nagrinėjimas mano
girdi žingsnius ir galvoja, kad
nis,
parašytas
muzikos
kritiko
jis vadovauja Vyčių chorui net
sakyti s t a l u s , ar pavienes pašnekovams dažnai buvo nau
gaubtą
tam
tikra
paslaptimi.
PLC
renginių
komitetas,
pir
kas nors atėjo juos apvogti. Ir ta
Channing
Gray
„Providence
36 metus. Pakvietė Verutę Rinvietas. Anksčiau užsisakius ir jas dalykas. Manau, kad čia
Tradicinio
pasakojimo
veiksmas
mininkaujamas
Bronės
Nainie
nakties viduryje, tamsoje per
Journar
laikraštyje,
kur
antrus
gienę, kuri Faustui prisegė
užsimokėjus, stalų vietos pasi pateiktos mintys galėtų būti
perkeliamas į metafizinę buities duota baimės ir netikrumo nuo
nės,
yra
užsibrėžęs
kviesti
rašy
metus
koncertavusi
Newport,
įvadas
į
tolesnes
šios
problemos
baltą gėlę, kaip padėkos ženklą.
rinkimas didesnis. Paskam
tojus į savo renginius, kad dimensiją. Čia prelegentė taika, ryškėjanti vyro ir žmonos
Po to ji kvietė muz. F. Strolią RI, muzikos festivalyje, Mūza binkite: Irenai Kriaučeliūnienei studijas.
paskaitė trumpą ištrauką, kaip pokalbyje, yra su juoko gaidele
Iš savo trisdešimt septynerių žmonės galėtų pasidžiaugti, jų
pradėti dainų programą. Jisai Rubackytė gavo nuolatinį 708-301-8183. Irenai Kazlaus
buvo
gelbėjami partizanai.
kūryba.
Neseniai
PLC
Lemonte
ir taip gyvai atpasakota, kad
trumpu žodžiu paaiškino, kad pakvietimą jame dalyvauti kienei 630-257-8346, Nijolei metų profesinio darbo beveik
Prelegentė
baigė, sakydama, sukelia klausytojuose gardaus
buvo
vakaras
su
rašytoja
Biru
kiekvienais
metais.
„Mūza
puse
laiko
dirbau
Montrealio
St.
esąs užsirašęs partizanų an
Maskaliūnienei 708-361-5128.
Justine pediatrinės universiteti te Pūkelevičiūte, o lapkričio kad rašytojas ir jo kūryba turi juoko, kai, pasiekus baimės
samblio „Girių aidas" dainuotas parodė, kaip fortepijonu turi bū
ti
skambinama...
aksominis
vie
Zarasiškių
klubas
Čikago
nės ligoninės įvairiose kli 3-čios popietė buvo skirta susi ir daugiau paslapčių, todėl ji kulminacinį tašką, parodo, kad
„Seklyčioje" o dainas. Ir tuojau
ną
minutę,
aštriabriaunis
kitą,
je
kviečia
savo
visus
narius
į
nikose. Čia kaip terapeute tikimui su Jurgiu Jankumi. kviečia patį rašytoją, paskaityti įsiveržėlė buvo juoda ožka,
buvo padalinti visiems tų dainų
pagaliau
išsiveržiantis
sprogs
pusmetinį
susirinkimą,
kuris
pirmą kartą susidūriau su mir Kad žmonės yra pasiilgę tokių savo kūrybą ir atsakyti į klau griaužianti vyrui dovanotą ciga
tekstai su gaidomis. Pasigirdo
rą... O cigarui mintį gavau, sakė
tančia
galybe"...
Visai
panašiais
bus
lapkričio
12
d.,
1
vai.
p.p.,
timi, norėdama padėti tėvams ir renginių, parodė gausus atsilan simus.
tos populiarios ir visų labai
kymas.
Rašytojas
J.
Jankus,
nors
rašytojas, kai Kennebunk Porte
žodžiais
—
geriausia
sezono
Vytauto
Didžiojo
šaulių
salėje.
šeimoms lengviau išgyventi tą
mėgstamos dainos „Tai gražiai
neseniai
jam
suėjo
90
m.,
atrodo
mačiau vaikštinėjantį tėv.
pianiste
—
ją
pavadino
ir
pran
Tuoj
po
11
vai.
šv.
Mišių,
Kas
tik
galite,
prašomi
dalyvau
krizę,
kurią
patiria
kiekvienas,
gražiai" melodija. Visi noriai
rinkosi įvairaus amžiaus J. jaunas, su malonia šypsena Bernardą su balta avyte, kuri
įsijungė į dainavimą. Antroji cūzų muzikos žurnalas „Autom- ti. Bus peržiūrėta metų veikla, netekęs artimo žmogaus.
veide ir juoko kibirkštėlėmis stropiai rinko ir kramtė visas
daina, lygiai populiari — „Žemėj nales du Juin Musical" straips aptarti ateinančių metų darbai,
Labai greitai supratau, kad Jankaus gerbėjai, norėdami iš
akyse. Išėjęs skaityti, šypso cigarečių nuorūkas...
nyje,
po
koncerto
su
L'Orchestre
girsti
šį
puikų
rašytoją,
patį
o
užbaigiama
—
vaišėmis.
Lietuvos"; toliau dar buvo
nėra paruoštų netekties išgyve
damas pasakė, kad skaitysiąs
National
du
Capitole
Paryžiuje.
skaitant
savo
kūrybą.
PLC
di
Karštai plojo sužavėti klausy
padainuotos „Tas dulkėtas trau
nimo receptų. Teko ieškoti teo
vieną apsakymėlį, kuriame geo tojai, pagerbdami rašytoją atsi
Mūzos
Rubackytes
koncertas
džioji
salė
buvo
pilnutėlė!
Našlių, našliukų ir pavienių rinių žinių, kurios padėtų man
k i n y s " . „Partizano m i r t i s "
Popiete pradėjo Br. Nainienė, grafinė vieta atitinka tikrovę, stojimu. Jam ir prelegentei Da
'Fausto Strolios kompozicija) ir rengiamas Jaunimo centre, sek k l u b o s u s i r i n k i m a s įvyks suprasti ir pajusti žmonių po
madienį,
lapkričio
10
d.,
3
v.p.p.
sveikindama
brangų svečią ir ten ir kryžius yra, bet nuo liai Kuizinienei buvo įteiktos
lapkričio 15 d., penktadienį, 1 reikius šių krizių išgyvenimo
p a s k u t i n ė „Dievo d o v a n a "
Visi
kviečiami.
susirinkusius,
pakviesdama kryžiaus kančios aprašymo gėlės. 0 popietę baigė Br. Nai
vai. popiet. Šaulių salėje, 2417 metu, vadovautis profesine
(kompozitorius Antanas Paula
akt. Audrę Budrytę pradėti viskas yra „pameluota". Ir jis nienė, dėkodama rašytoui, pre
vičius, buv. partizanas).
Dr. Kazys ir Marija Ambro- W. 43rd. Str„ Chicago. Nariai orientacija ir įgūdžiais.
ramiu balsu pradėjo skaityti, legentei, rašytoją globojusiai M.
Pagrindinis mano žinių šal programą. Ji paskaitė ištrauką
Tuomet jau pradėjome įpras zaičiai. Draugo fondo garbės dalyvaukite. Po susirinkimo bus
tiksliau — pasakoti, kaip jam, Stankūnienei bei gausiai atsi
tinis ir orientacijos lopšys buvo iš J. Jankaus romano „Namas
m e t i n i a m e vaišės.
tines, visiems žinomas daineles: nariai, n a r i ų
bestebint nuostabų Kristaus lankiusiems svečiams. Ji sakė:
geroj
gatvėj".
Pabendravimas, atsisveiki dr. Elizabeth Kubler-Ross
„Aušta aušrelė". „Augau aš pas euvažiavime įteikė 200 dolerių,
Dalia Kuizinienė, Kauno V.D. kančios veidą, atvykusi prie „Pagerbkime mūsų rašytą, dai
tėvelį", ..Tenai už šilo", „Op op, tuo įnašus padidindami iki nant su Švč. M. Marijos Gimi raštai, tarptautiniai kongresai,
un-te
dėstanti literatūrą ir dir kryžiaus sena moterėlė pradėjo lųjį lietuvišką žodį, neuž
kas ten Nemunėli" ir kitas. Iš $1,600. Dr. K. Ambrozaitis mo parapijos klebonu kun. Jo seminarai, kurių metu asmeniš
banti
Maironio muziejuje, o su juo kalbėti ir pasakojo darykime jį archyvuose, atviso buvo padainuotos 9 dainos. remia Draugo fondą ne tik lėšo nu Kuzinsku rengiamas lapkri kai susipažinau su E. K u b
dabar
besilankanti
JAV rinkti kryžiaus istoriją, kas ir sudarė neškime jį į mūsų sales, kad juo
Prieš kiekvieną dainą mūsų mis, bet ir darbu, eidamas DF čio 24 d. 2 vai. p.p. parapijos ler-Ross, Jean Vanier ir kitais
medžiagos
savo
disertacijai
apie šio apsakymėlio turinį. Visa yra pasidalintume ir pasidžiaug
Kontrolės komisijos sekreto bažnyčioje bus aukojamos šios srities specialistais.
vadovas pateikdavo trumpą pa
taip įdomiai ir patraukliai per tume. J. Damušienei pasiūlius
Yra modernios technikos li lietuvių stovyklinio laikotarpio
aiškinimą, nevengdamas hu riaus pareigas. Draugo fondas padėkos Mišios, o pobūvis bus
duota, drauge taip paprastai ir
tuoj po Mišių parapijos salėje. goms diagnozuoti ir gydyti, prie literatūrą Vokietijoje, kalbėjo įtikinančiai, kad sunku tikėti, rašytojui buvo visų nuoširdžiai
moro, tad visu nuotaika buvo už viską labai dėkingas.
sugiedota „Ilgiausių metų".
monių žmogaus amžiui ilginti apie J. Jankaus kūrybą.
J. Jankus yra įvairiapusis ir jog viskas, ką moterėlė pasako
Svečiai tikrai yra dėkingi
bei vaistų skausmui malšinti,
ja, yra netiesa, o tik rašytojo
PLC renginių komitetui ir jo
tačiau tai nepadeda pabėgti nuo įvairiažanris kūrėjas. Kiekvie
vaizduotė. Ir bėgo vaizdai, nuo
pirm. Br. Nainienei jau du kar
mirties. Ją ignoruodami, nas jo kūrinys vis kitu principu
stabiu rašytojo žodžių sukelti, ir,
parašytas.
Jo
kūriniuose
slepia
tus šį rudenį sudariusiai progą
apgaubdami baimės ir mis
rodos, matei ir tą kryžių, ir tą
dailiajam liet. žodžiui pradžiu
terijos šydu, uždengdami jos si lyg kokia paslaptis, o litera
moterėlę. O senutė pasakojo,
ginti daugelio jo išsiilgusių
esmę tabu skraiste, tartum tūros tyrinėtojų uždavinys yra
kad kryžiaus niekas nepastatė,
žmonių širdis.
norime nuo savęs atitolinti tą paslaptį atspėti. Autorius
bet jis pats atėjo ir vietą pasi
mūsų paskutinio gyvenimo savo kūriniuose priverčia skai
Aldona Šmulkštienė
rinko. O nuo žmonių rūpesčių,
momento skaudžias akimirkas. tytoją pamatyti anapusinę
vargų jis smenga į žemę. Geri
Šiandien mirtis dar nėra tikrovę, kurios niekada nebuvo
Kauno Vytauto Didžiojo
darbai kryžių kelia, blogi —
mūsų žemiškojo gyvenimo dalis. ir niekada nėra. Rašytojo tikslas
universiteto
vyrų krepšinio
smukdo į žemę. Ir jis vėl išeis
Tiems, kurie tiki žmogaus nema yra ne kopijuoti tikrovę, o eiti
komanda penktadienį, lapkri
kitur.
O
kas
bus,
jei
Jis
išeis
rumu, amžinuoju gyvenimu, giliau ir atskleisti žmogaus
visai iš šios žemės ir išsineš arti čio 8 d., 7:30 v.v. žais Romeovilmirtis yra ne pabaiga, o tiltas į sielos paslaptis. Romanai
mo meilės įstatymą, kuris le, IL. Lewis universiteto salėje
amžinybę, į žmogaus nemir „Egzaminai" ir „Be krantų"
mums ir po 2000 m. dar toks prieš to universiteto „Flyers"
tingumą. Kurie netiki amži išpopuliarino J. Jankų Lietu
komandą. Bilietai — 4 dol.
svetimas?
nybe, žemiškasis gyvenimas voje. Jie buvo skaitomi po keletą
asmeniui, studentams — 2 dol.
Prieš skaitydamas kitą apsa Informacijai skambinti tel.
jiems tampa aukščiausia ver kartų ir diskutuojami. Buvo
laukiama ir trečios dalies, bet ji kymėlį apie karštį, J. Jankus
tybe.
815-836-5247. Visi kviečiami.
pražuvo karo perversmuose. papasakojo ir kaip jį sukūrė. Tai
Šioje knygoje mintys apie mir
Lietuviškas jaunimas turėtų
Kur tų romanų pasisekimo pa buvo vieną kartą, kai skrido į
tį ir jos išgyvenimus pagrįstos
progą susitikti su studenslaptis? — Jie yra parašyti be Kennebunk Port. Reikėjo kele
profesine patirtimi. Joje
tais-krepšininkais iš Kauno, o
galo patrauklia forma. Autorius tą valandų laukti kito lėktu
nagrinėjami įvairūs su šia pro
taip pat kelti jų kovingumą ir
žavi savo gebėjimu pasakoti. vėlio, o buvo baisiai karšta.
blema susiję klausimai. Jos
skatinti laimėjimui rungtynių
,.Naktis ant morų" — tai įvairūs Kadangi rašydavo visur, tai
paskirtis pasieks savo tikslą tik
metu.
pasakojimai, suverti ant vieno atsisėdo ir parašė apsakymėlį
tada, jeigu skaitytojas, pasitik
siūlo ir vykstantys raudonojo ir „Karštis", kuris yra perpintas
D. Sulskienė iš Omaha, NE,
..Girių aido' dainininkai partizanai tremtiniai po koncerto Cicero lietuviams. Ta proga Aldona
damas mirtį, susimąstys ir
rudojo teroro aplinkoje. Prele gyvenimo tikrovės scenomis, apdovanojo mūsų dienraštį 100
ir Anicetas Grimai Lietuvos Partizanų globos fondui paaukojo 1,500 dol. Ii kairės: Vincentas
ieškos pats sąmoningesnio su
gentė palietė ir „Velnio bala" pilnomis humoro, labai gyvomis dol. auka. Esame jai nuoširdžiai
Kuprys. Aldona Griniene, Vytautas Balsys, Vladas Šniukšta. Anicetas Grinius, Antanas Lukša
pratimo. Viliuos, kad slaugos
pasakojimą, kuris priartėja prie ir tikromis: kalbasi vyras ir dėkingi.
ir Antanas Paulavičius.
personalas, gydytojai ir medi
legendos žanro. Čia žvelgiama
cinos studentai panaudos čia
x Lietuvių operos metinis
z JAV LB Kultūros taryba
Darius Polikaitis sukūrė dai gvildenamas mintis ir principus į žmogaus sąžinę: ar įvykdžius
poky 1 i s įvyksta lapkričio 16 d. praneša, kad į Mūzos Rubac ną Henriko Nagio eilėraščiui. prasmingesnei mirštančiųjų šiurpų nusikaltimą, galima
J a u n i m o centro salėje. Ope kytes piano koncertą Jauni Dainą išgirsime „Ateities" sa slaugai ir socialinei pagalbai jų toliau ramiai gyventi?
ros choras, muz. Ričardo Šoko mo centre lapkričio 10 d. 3 vaitgalio literatūros vakare šeimoms. Jie nepaliks jų vienišų
JAV pasirodė trys J. Jankaus
diriguojamas, atliks meninę vai. p.p. bilietai bus gaunami penktadienį, lapkričio 8 d. 7:30 paskutinę žmogaus gyvenimo romanai: „Paklydę paukščiai",
programos dalį. Pokylio metu „Seklyčioje" nuo spalio 21 d. v.v. Čikagos Jaunimo centro ka valandą".
„Namas geroj gatvėj", „Anapus
bus traukiami laimingieji va ir prie durų dvi valandas prieš vinėje.
rytojaus" ir kt. Jie turi savitą
jaus bilietai. Prašome visus koncertą.
z Partizanų „Girių aido"' stilių: rašytojas subtiliai sujun
Marija Paliokienė, St. Petuos, kur.e dar nesuspėjo atsius
(sk)
kasetės
$10, video $30 su per gia psichologinius, detekty
ti tų bilietų šaknelių, jas tuoj
x TRANSPAK
praneša: t e r s b u r g . FL, p r a t e s d a m a
siuntimu.
A. Plėnys, 3701 W. vinius, socialinius, religinius,
sugrąžinti operos valdybai, kad ..Prieš šešerius metus Lietuvoje „Draugo" prenumeratą, pridėjo
moralinius elementus.
visi galėtu dalyvauti laimėji buvo pastatoma daugiau kaip 105 dol. auką. Savo skaitytojos 65th PI., Chicago, H>«0629. Tel.
J. Jankaus kūryba vaikams
muose. Šokiams gros Ričardo 20 tūkstančių butų. Latvijoje dosnumą tikrai įvertiname ir 773-585-6581. Pelnas Lietuvos
irgi yra populiari. Rašytojo
Partizanų
Globos
Fondui.
Šoko estradinis orkestras. Kvie tuo laikotarpiu — 18 - 19 tūks esame jai dėkingi.
(sk) kelios knygelės vaikams Lietu
čiame Jus prisidėti prie mūsų tančių butų. Per 1995 metus
voje yra mielai skaitomos.
z Elena Norus, Chicago. IL,
kultūrinės veiklos dalyvaujant Lietuvoje buvo pastatyta —
z NAMAMS PIRKTI PA
Naujausias J. Jankaus kū
šiame pokylyje, kad pavasarį 4478 butai, o Latvijoje — vos 1,6 atsiuntė $150 — jos globojamo SKOLOS duodamos mažais mė
rinys yra pasakojimas „Pa
galėtume vėl pastatyti naują tūkstančio". Pinigai, siun našlaičio metinį globos mokes nesiniais įmokėjimais ir priei
peikiu Skirpstūnas" (1996).
operą. Vietas prašome užsisa tiniai ir komercinės siuntos į tį. Dėkojame! „Lietuvos Naš namais nuošimčiais. Kreipkitės
Jame atpasakota dievdirbio is Popietėje su raiyt. Jurgiu Jankumi lapkričio 3 d. Pasaulio lietuvių centre,
kyti pas Operos vicepirm. Jur Lietuvą. Maisto siuntiniai. l a i č i ų globos" komitetas, į Mutual Federal Savings,
torija pirmosios bolševikų Lemonte. I* kairės: Bronė Nainienė, PLC rentinių komiteto pirm. J. Jankus,
gi Vidžiūną (773) 767-6609. TRANSPAK, 2638 W. 69 St., 2711 W. 71 St. Chicago, IL 2212 West Cermak Road. Tel.
okupacijos metu. J. Jankus „Draugo" vyr. redaktorė Danutė Bindokien*.
Vienam asmeniui tik $25.
Chicago, IL, tel. 312-136-7772. 60629.
(312) 847-7747.
Nuotraukos Broniaus Nainio
sukuria ypatingą situaciją, ap
(sk)
(sk)
(sk)
(sk)
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