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Politinės partijos gerbs
spaudos laisvę
Vilnius, lapkričio 7 d. (BNS)

— Dauguma vietas naujajame
Seime jau užsitikrinusių partijų
be išlygų pritaria Lietuvos
periodinės spaudos leidėjų ir
Lietuvos radijo ir televizijos
sąjungų pateiktam dokumentui,
kuriuo įsipareigojama užkirsti
kelią valdžios savivalei visuo
menės informavimo priemonių
atžvilgiu.
Trečiadienį partijoms pateiktą
dokumentą jau pasirašė LDDP.
Kliūčių tam nemato konserva
toriai ir Centro sąjunga, BNS
korespondentui sakė RTV są
jungos prezidentas Gintaras
Songaila.
Tačiau konservatorių ir Cent

ro sąjungos valdybos pirminin
kai Gediminas Vagnorius ir
Egidijus Bičkauskas žadėjo pasi
rašyti dokumentą po savo parti
jų valdybos posėdžių. Abu jie už
tikrino pritariantys jo tekstui ir
nematantys priežasčių jo nepa
sirašyti.
G. Songaila sakė, kad doku
mento kol kas nesutinka pasi
rašyti Socialdemokratų partijos
pirmininkas Aloyzas Sakalas.
Jis nepritaria dokumente nu
matytam valdžios įsiparei
gojimui nedalyvauti konkuren
cinėje kovoje reklamos rinkoje.
Tačiau A. Sakalas neatmetė ga
limybės pasirašyti dokumentą,
kiek pataisius jo tekstą.

Ruošiamas LA1B atkūrimo
planas
Vilnius, lapkričio 6 d. (BNS)

— Dar iki šio penktadienio bus
pasirinktas vienas iš trijų tre
čiadienį pasitarime pas Lietu
vos prezidentą parengtų Lietu
vos akcinio inovacinio banko
(LAIB) darbo atnaujinimo pro
jektų.
LAIB laikinasis administra
torius Romualdas Visokavičius
sakė, kad pasitarime buvo ap
tarti trys variantai — atgaivinti
banko veiklą, investuojant vy
riausybės dalį; sujungti banką
su vienu iš Lietuvos problemi
nių ar neprobleminių bankų ir,
vykdant pernai gruodžio 29 d. ir
šiemet birželio 18 d. priimtus
Seimo sprendimus — šimtu pro

centų atsiskaityti su indėlinin
kais.
Pasitarime'pas prezidentą Al
girdą Brazauską dalyvavo
premjeras Mindaugas Stanke
vičius, finansų ministras Algi
mantas Križinauskas, Lietuvos
banko valdybos pirmininkas
Reinoldijus Šarkinas bei nauja
jame Seime jau užsitikrinusių
vietas partijų atstovai.
R. Visokavičius BNS kores
pondentui pabrėžė neabejojąs,
kad kai bus pasirinktas sprendi
mas, iki gruodžio 1 d. vyriau
sybė į banko akcinį kapitalą
įdės obligacijų už 390 min. litų.
Pasak jo, tai patvirtino ir prezi
dentas, ir premjeras.

Balsavimas paštu nėra
aktyvus
Vilnius, lapkričio 7 d. (BNS) rinkėjų. Iš viso Lietuvoje yra
— Ketvirtadienį vakare baigsis apie pustrečio milijono balso
antrojo rinkimų rato balsavi teisę turinčių gyventojų. An
mas paštu, kai rinkėjai gali trasis rinkimų ratas vyksta 65
balsuoti namuose. Penktadienį apygardose. Dviejose apygar
dar galima bus balsuoti paštu dose Seimo nariai išrinkti jau
savo rinkimų apygardoje.
pirmajame rinkimų rate, o ketu
Per pirmąsias tris balsavimo riose apygardose bus surengti
paštu dienas iki trečiadienio nauji rinkimai.
vakaro paštu buvo balsavę 438
Visoje Lietuvoje rinkėjai gali
rinkėjai. Tai labai nedaug, balsuoti LDDP agrarininkų pa
tačiau pagrindinio balsuotojų siūlytame referendume ar papil
paštu srauto Vyriausioji rinki dyti Konstitucijos 47-ąjį straips
mų komisija tikisi ketvirtadienį. nį, kad „Lietuvos Respublikos
Per pirmojo rinkimų rato pir juridinio asmens teises turintys
mąsias tris dienas paštu balsavo nacionaliniai subjektai įstaty
35,000 rinkėjų, o iš viso tuomet mų nustatyta tvarka ir sąlygo
paštu balsavo beveik 63,000 mis gali įsigyti nuosavybėn
žemės ūkio paskirties žemę”.

Lietuvos taikdariai
sugrįžo atostogų
Vilnius, lapkričio 7 d. (BNS)
— Trečiadienio vakarą atostogų
iš Bosnijos sugrįžo 23 Lietuvos
taikdarių kuopos LITCOY-1 ka
riai.
Namuose jie ilsėsis beveik tris
savaites ir grįš pakeisti tar
nybos draugų, kurie tuomet grįš
namo. Taip iki kovo mėnesio
ketinama sudaryti galimybę
pailsėti visiems 139 Lietuvos
kuopos taikdariams, tarnybą
pradėjusiems šiaurinėje Bosni
joje spalio pradžioje.
Kariai saugo du tiltus per
Bosnos upę, patruliuoja prie
kalnuose įrengto ryšių centro,
saugo stovyklavietę, kontro
liuoja teritoriją, lydi krovinius.
Lietuvos kariai Bosnijoje ap
ginkluoti kanadietiškais auto
matais su optiniais taikikliais,
jiems skirta NATO šarvuotos
technikos, kulkosvaidžių, leng
vųjų prieštankinių ginklų.Lie
tuvių stovyklavietėje „Dannevirke” taip pat dislokuotos
Danijos tankų ir aprūpinimo
kuopos bei karo gydytojų dali
nys.

V. Adamkus ragina
balsuoti už
demokratiją
Vilnius, lapkričio 6 d. (BNS)
— Į Lietuvos politinį gyvenimą
aktyviai įsitraukęs žinomas
JAV lietuvis gamtosaugininkas
Valdas Adamkus paragino Lie
tuvos gyventojus antrajame
rinkimų rate balsuoti už tuos
kandidatus, „kurie geriausia
atstovautų Jūsų interesams ir
garantuotų demokratijos vysty
mąsi Lietuvoje, skatintų šalies
gerovės kėlimą”.
Prieš pirmąjį rinkimų ratą
aktyviai agitavęs už vidurio
centro jėgų kandidatus, V.
Adamkus trečiadienį išplatin
tame kreipimesi ragina pilie
čius ateiti prie rinkiminų urnų,
tačiau nepareiškia paramos jo
kioms politinėms jėgoms.
Po pirmojo rinkimų rato iš
ryškėjus aiškiai konservatorių
persvarai, bent kelios politinės
partijos paragino rinkėjus remti
jėgas, galėsiančias sudaryti
rimtą opoziciją būsimajai dau
gumai.
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(Remiantis DPA, Reuter, BNS INTERFAX, ITAR-TASS,
BelaPAN žinių agentūrų pranešimais)

Maskva. Rusijos prezidentas

Rusijos kariuomenė patiria gilią ekonominę krizę. Artėjant šaltai žiemai, kareiviams trūksta
avalynės, šiltu drabužių, maisto. Jau tapo įprasta kareivius matyti laukuose, padedančius
žemdirbiams nuimti derlių.
Vladimir Velengurin nuotr.: Pamaskvės karinio dalinio kariai po talkos grįžta į dalinį su
„uždarbiu” — kopūstais.

Nutarta sumažinti Lietuvos
Rusijos įsiskolinimus
Vilnius, lapkričio 7 d. (BNS)
— Galimybę išjudinti iš aklavie
tės Kaliningrado įsiskolinimo
Lietuvos firmoms už srityje at
liekamus statybos ir melioraci
jos darbus ketvirtadienį aptarė
premjeras Mindaugas Stankevi
čius ir Rusijos laikinasis reikalų
patikėtinis Lietuvoje Anatolij
Burlakov.
Apie šią skubiai spręstiną
problemą Lietuvos premjeras
buvo užsiminęs rugsėjo 18 d.
laiške Rusijos vyriausybės va
dovui Viktor Černomyrdin.
A. Burlakov susitikime išreiš
kė viltį, kad naujuoju Kalinin
grado srities administracijos
vadovu išrinkus Leonid Gorbenko, geri kaimyniniai ryšiai su
šia Rusijos sritimi bus plėtojami
toliau, pranešė Lietuvos vy
riausybės atstovas spaudai.
Ambasadoriui taip pat buvo
priminta, kad po ankstesnio
premjerų susitikimo Visbyje
Rusijos vadovai pripažino tei
sėtomis pretenzijas dėl „Vnešekonombanko” įsiskolinimo
Lietuvos žmonėms, tačiau pi
nigai iki šiol neišmokėti. Lie
tuva yra perdavusi Maskvai ir
smulkius sąrašus, ir banko
sąskaitų suvestines.
Premjeras siūlė, kad Rusija
galėtų siekti tarpusavio skolų
užskaitų ir tai atitiktų jos

skolai už dujas padengti galėtų
būti panaudotos lėšos už pasta
tus Pamaskvėje, kuriuos Rusi
organizacijų interesus. Kaip pa jos susivienijimo „Gazprom”
vyzdį premjeras M. Stankevi užsakymu stato Lietuvos or
čius paminėjo tai, kad Lietuvos ganizacijos.

Lietuva atsisakė estų
pagalbos derybose su Latvija
mo centro, M. Stankevičius at
— Lietuvos premjeras manda sakė, jog Lietuva neatmeta to
giai atsisakė Estijos siūlomo kios galimybės, tačiau po kelių
tarpininkavimo derybose su derybų ratų su Latvijos prem
jeru Andriu Škele „akivaizdu,
Latvija dėl jūros sienos.
Neseniai akredituotas Estijos kad abi pusės nuoširdžiai siekia
ambasadorius Vilniuje Alar Oll- susitarimo”.
jum ketvirtadienį per priėmimą
M. Stankevičius ambasado
pas premjerą Mindaugą Stanke riui išreiškė viltį, kad neseniai
vičių priminė, kad Estijos URM iš Lietuvos perimtas Estijos pir
spalį pasiūlė abiems kaimy mininkavimas Baltijos Ministrų
nėms savo tarpininkavimą, Taryboje „pasižymės naujais
sprendžiant ginčą dėl sienos.
teigiamais poslinkiais Baltijos
Pasak Vyriausybės informavi- šalių integracijoje”.
Vilnius, lapkričio 7 d. (BNS)

Lietuvos tarnybos padėjo
audroje užsieniečių laivui
Klaipėda, lapkričio 7 d.
(BNS) — 120-ies metrų ilgio
Saint Vincent sausakrūvis lai
vas „Silvia”, stovėjęs išorinėje
Klaipėdos uosto pusėje, ketvir
tadienį maždaug 5 vai. ryto pa
siuntė SOS signalą, kai maž
daug 25 metrų per sekundę stip
rumo vėjas ėmė nešti jį į krantą.
Uosto kapitonui įsakius „Sil
via” nukirsti inkaro grandinę,

laivas, kuris vienu metu buvo
mažiau nei per puskilometrį
nuo kranto, pradėjo savo varik
lio pagalba kovoti prieš stichi
ją. Veiksmus labai apsunkino
tai, kad laivo variklio turbinos
neveikė, todėl jis dirbo tik
maža galia. Vis dėlto laivas,
plaukdamas lygiagrečiai kran
tui, po truputį nutolo nuo jo ir
ketvirtadienį 11 vai. buvo maž
daug už jūrmylės nuo Palangos
tilto.
Tačiau buvo pavojus, kad
kranto linijai sukantis į šiaurės
vakarus, aukštos bangos nu
kurie jų — net apklausti, kai blokš laivą ant seklumos. Tam
buvo sulaikyti tiriant kitas by atvejui budėjo sraigtasparnis,
kad nukeltų laivo įgulą į
las.
Iš 10-ies pradinių spėjimų, krantą.
Apie 1 vai. p.p. pagaliau aud
kuriuose buvo minėtos Rusijos
ros
blaškomas laivas „Silvia”
specialiosios tarnybos ir krimi
išplaukė
iš Lietuvos teritorinių
nalinės grupuotės, tyrimas vė
liau apsistojo ties viena, pagal vandenų Latvijos Liepojos uosto
kurią tiltą susprogdino vietos link.
gyventojai, siekę sužlugdyti
— Antradienį Krašto apsau
derybas su Rusija dėl karinio
gos
ministerijoje akredituotas
tranzito per Lietuvą.
naujas
Šveicarijos gynybos
R. Stankevičius atsisakė nu
atašė
pulkininkas
Georg von
rodyti įtariamų teroristų ideo
Erlach.
Jis
pakeitė
dvejus
metus
loginę orientaciją ar kokios
Šveicarijos
gynybos
ir
saugumo
politinės jėgos stovi už jų,
tepasakęs, kad „paprastam interesams atstovavusį pulki
kaimo bernui tokia mintis ninką Heinz Loppacher. Stok
nekils”. „Už sprogdinimo stovi holme būsintis Georg von Er
tas, kas bando įsivaizduoti esąs lach savo šaliai taip pat
atstovaus Latvijoje, Estijoje,
politikas”, sako prokuroras.
Teroristinis aktas geležinkelio Suomijoje ir Švedijoje.
atšakoje Vilnius-Kaunas buvo
— EBSW susivienijimo pre
įvykdytas 1994 m. lapkričio 6 d. zidentas, liūdnai pagarsėjęs
Aukų išvengta laimingo atsitik verslininkas Gintaras Petrikas
tinumo dėka, nes per susprog ketina panaikinti savo vadovau
dintą tiltą per Bražuolės upelį jamą bendrovę ir pradėti leisti
už 37 kilometrų nuo Vilniaus bulvarinį laikraštį. Jo nuomone,
netrukus po sprogimo turėjo va šiuo metu tai yra pelningas
žiuoti keleivinis traukinys.
verslas Lietuvoje.

Dvejis metus vyksta teroro
akto tyrimas
Vilnius, lapkričio 6 d. (BNS)
— Praėjus 2 metams po geležin
kelio tilto per Bražuolės upę
susprogdinimo, šią bylą tirian
tis prokuroras optimistiškai ver
tina teroro akto išaiškinimo ir
teroristų suėmimo perspekty
vas.
„Byloje yra reali pažanga, ir
tikiu, kad nusikaltimas bus
išaiškintas”, BNS korespon
dentui sakė Generalinės proku
ratūros Organizuotų nusikal
timų ir korupcijos tyrimo sky
riaus prokuroras Rolandas
Stankevičius.
Prokuroras nenoriai numato
bylos baigties terminus, bet
leidžia suprasti, kad ji gali pa
siekti teismą dar iki trečiųjų
sprogdinimo metinių. „Gal
šiemet, gal kitais metais bylą
atiduosim teismui”, sako R.
Stankevičius, norintis tam tvir
tai pasiruošti, kad teisėjams
nekiltų abejonių surinktais
įkalčiais.
Prokuroras įsitikinęs, kad
nusikaltimo organizatoriai bei
vykdytojai yra Lietuvoje, o kai

Strasbūras. Trečiadienį
Kroatija tapo 40-ąja Europos
Tarybos (ET) nare ir trečiąja
buvusios Jugoslavijos šalimi (po
Slovėnijos ir Makedonijos),
priimta į ET. Šalies užsienio
reikalų ministras Mate Granič
pasirašė Europos žmogaus tei
sių susitarimą.

ir prenyeras tik „bendrais bruo
žais” žino, kokia dabar yra pa
dėtis Rusijos armijoje, interviu
laikraščiui „Izvestija” pareiškė
Dūmos deputatas generolas Bo
ris Gromov. Pasak jo, korupci
ja, grobstymai karinėje žinyboje
jau tapo tarsi normalus dalykas,
tačiau „didžiausias armijos
„Už darbą, liaudies valdžią
finansavimo galvosūkis” yra ir socializmą” — su tokiais šū
tai, kad gynybos ministerija iki kiais Rusijos komunistų ir kitų
šiol nežino, kiek tiksliai gink judėjimų iniciatyva įvairiuose
luotose pajėgose yra kareivių. Rusijos regionuose ketvirtadie
Londonas. Pasaulio šalių nį vyko eitynės ir mitingai skir
vadovai sveikino Bill Clinton ti Spalio revoliucijos metinėms,
perrinkimą JAV prezidentu ir kuriuose dalyvavo apie 200,000
teigė, kad tai užtikrina tarp žmonių. Kai kur mitinguojantys
tautinio JAV vaidmens tęstinu reikalavo atkurti sovietų val
mą. Rusijos prezidentas Boris džią, buvusią Sąjungą bei pa
Jelcin pasveikino Clinton, kurį skelbti pirmalaikius prezidento
jis mėgsta vadinti „savo draugu rinkimus.
Bill”, ir pažadėjo bendradar
Ryga. Latvijos Seimas tre
biauti, ieškant abiems šalims čiadienį priėmė Rygos laisvojo
priimtinų sprendimų.
uosto įstatymą, kuris paleng
Vakarų Europos šalių vadovai vins verslo plėtrą uoste. Prekių
pareiškė, jog Clinton perrin įvežimui į laisvojo uosto terito
kimas garantuoja, kad bus riją nebus taikomi muito, akci
bendradarbiaujama su paty zo, pridėtinės vertės mokesčiai.
rusiu prezidentu. Arabų šalys
išreiškė viltį, kad JAV imsis
B. Jelcin prašo
atgaivinti stringantį taikos pro
cesą Vidurio Rytuose. Azijos
santarvės
šalių reakcija taip pat buvo
Maskva, lapkričio 7 d.
palanki Clinton. Izraelis
(Interfax-BNS)
— Rusijos pre
paskelbė arabams, kad šie ne
zidentas
Boris
Jelcin savo
sitikėtų, jog Clinton darys
kreipimesi
į
Rusijos
piliečius
spaudimą Izraeliui dėl nuolaidų
paragino
„nekartoti
senų
klaidų
arabams.
ir
drauge
dirbti
šalies
labui
”.
New Yorkas. Didžiosios Bri
Ketvirtadienį
pasirašytame
tanijos bendrove „British Tele
com” ir Vašingtone veikianti kreipimesi prezidentas praneša,
„MCI Communications Ine.” pa kad vėl dirba po širdies opera
skelbė apie susijungimą. Susi cijos. Jis pabrėžė, kad lapkričio
jungusi bendrovė bus pavadin 7-oji — „lūžio mūsų šalies istori
ta „Concert PLC” ir taps ant joje diena”. „Nuoširdūs lūkes
rąja po Japonijos susivienijimo čiai ir viltys tada virto tragedi
NTT didžiausia pasaulyje tele ja, kurios aukomis tapo milijo
nai. Visuomenė suskilo. Iki šiol
komunikacijų grupe.
tauta skirstoma į raudonuosius
JAV kardiologas Michael ir baltuosius, į savus ir sveti
DeBakey mano, kad po 2-3 sa mus. Laikas padėti tašką. Rusi
vaičių Rusijos prezidentas Boris ja mums viena ir mes turime
Jelcin galės grįžti į namus. Ket būti drauge”, sakoma preziden
virtadienio rytą Jelcin jau to kreipimesi.
vaikščiojo po ligoninės palatą, o
Jis pranešė, kad lapkričio
netrukus bus perkeltas į kitą li 7-ąją paskelbė Santarvės ir su
goninę. Anot DeBakey, Jelcin sitaikymo diena. „Ši diena turi
sveiksta greitai ir netrukus , jūs vienyti, o ne skaidyti tautą”,
pamatysite energingą vadovą”. pabrėžė prezidentas.

Pasaulis apie JAV įvykusius
rinkimus
Briuselis, lapkričio 7 d.

narystės kol kas lieka neišspręs
tas. Politikos apžvalgininkų tei
gimu, svarbiausia tai, kiek
NATO išplėtimo rėmėjų bus iš
rinkta į Senatą, kuris turės pat
virtinti pakeitimus Vašingtono
sutartyje, kuria buvo įkurtas
NATO.
Sutarčiai pakeisti reikės 2
trečdalių senatorių balsų dau
gumos (67 iš 100). Apie tai, kad
dabar svarbiausia, kas bus iš
rinktas į Senatą, kalbėjo ir Len
kijos Laisvės sąjungos atstovas
Janusz Onuszkiewicz. Rumuni
jos prezidentas lon Iliescu pa
reiškė, kad jis tikisi, jog Clinton
parems Rumunijos siekį tapti
NATO ir Europos Sąjungos na
re. Slovėnijos užsienio reikalų
ministras Davorin Kračun pa
reiškė, kad Slovėnija gaus didelę
JAV paramą.

(Reuter) — NATO, kuris ateity
je turės spręsti tokius klausi
mus kaip taikos pajėgos Bosni
joje ir sąjungos išplėtimas į
Rytus, pareigūnai trečiadienį
sveikino Bill Clinton išrinkimą
antrai kadencijai, tačiau at
sargiai vertino rinkimus į JAV
Kongresą.
Vienas pareigūnas teigė, kad
Clinton pergalė rinkimuose
reiškia tęstinumą, tačiau Kon
greso vaidmuo užsienio politi
koje didėja, ir į tai reikės atsi
žvelgti. Pasak jo, keletas sena
torių, tokių kaip Sam Nunn, tei
kusių didelę svarbą sąjungos
transatlantiniams ryšiams,
pasitraukė, tačiau reikia tikėtis,
kad juos pakeisiantys parei
gūnai palaikys NATO transat
lantinius ryšius. NATO atstovai
pabrėžė, kad priešiškai nusi
KALENDORIUS
teikęs Kongresas gali atidėti
tokio sprendimo ratifikavimą.
Lapkričio 8 d.: Severas,
Tokiam požiūriui pritarė ir, | Viktorinas, Gedvydas, Doman
Rytų bei Vidurio Europos vals te. 1953 m. Vladimiro kalėjime
tybių atstovai. Lenkija, Veng mirė vysk. Mečislovas Reinys.
rija ir Čekija laikomos tvirčiauLapkričio 9 d.: Laterano
siomis kandidatėmis į NATO, bazilikos pašventinimas. Aure
tačiau klausimas dėl kitų vals lijus, Paulina, Miglė, Aštautas,
tybių, tarp jų trijų Baltijos šalių, Skirtautė.
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PaSto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas
nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš
čiui, antrojo — dukart olimpinei
jo mokestį, pažymima, iki kada yra užsimokėjęs.
*
čempionei krepšininkei Angelei
Rupšienei, olimpiniam vicečem
DRAUGO prenumerata mokama iš anksto
pionui boksininkui Ričardui
metų 3 mėn.
metams
Tamuliui, olimpiečiui, buvu
$35.00
$55.00
$95.00
JAV
.....................................
NBA (Tautinė krepšinio są draugai prižiūri jį, o jis su jais
siam SSRS čempionui ir rekor
$40.00
Kanadoje ir kitur......... .(U.S.) $110.00 $60.00
junga) š.m. spalio 30 d. paminėjo dalinasi savo patyrimu ir pavyz
dininkui, daugelio tarptautinių
Tik šeštadienio laida:
savo 50 metų veiklos jubiliejų. džiu per treniruotes ir žaidimo
$30.00
varžybų nugalėtojui bėgikui Jo
$40.00
■$55.00
JAV ...............................
$35.00
1996-97 metų varžybų 82 žai metu. Sakė, kad pasiruošimo
$45.00
Kanadoje ir kitur .... . .(U.S.) $60.00
nui Pipynei.
Užsakant
į
Lietuvą
dimų sezoną pradės lapkričio 1
stovykla buvo viena iš jo
„Olimpinės pensijos pasaulyje
$100.00 $55.00
(Air cargo).......................
d. Lietuvius krepšinio mėgėjus geriausių per 8-nerius metus.
neturi precedento, — pasakė
$55.00
Tik šeštadienio laida .
domina Šarūno Marčiulionio Šarūnas įsijungia į žaidimą,
Lietuvos tautinio olimpinio ko
Užsakant į užsienį
8-to sezono ir Arvydo Sabonio ateidamas nuo suolo. Per šių
$500.00 $250.000
oro paštu
miteto prezidentas Artūras Po
$160.00 $85.00
Tik šeštadienio laida
2-trų metų dalyvavimas šioje metų pasiruošimo žaidimus jis
viliūnas. — Jas Lietuvos olim
lygoje. Šarūnas Marčiulionis šį įmetė vidurkį 11.8 taškus. 19
pinis fondas mokės neatsižvelg
Vyriausia redaktorė Danutė Bindokienė
sezoną žais „Denver Nuggets” taškų — 19 min. žaisdamas
damas į tai, ar sportui didžiai
Administratorius Ignas Budrys
komandoje. Sezono atidarymo prieš Detroitą. 15 taškų — 20
Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis
nusipelnę žmonės gauna kito
rungtynės vyks Denveryje prieš minučių žaisdamas prieš Los
kio pobūdžio pensijas ar pašal
• Administracija dirba kasdien
• Redakcija dirba kasdien nuo
Dalias komandą. Arvydo Sa Angeles „Clippers”, 12 taškų 14
pas. Tai bus mūsų moralinė ir
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba.
bonio Portland komanda vyksta minučių ir 11 taškų žaisdamas Išeivijos Lietuvių vysk. Paulius Baltakis, OFM, simboliniai išmeta sviedinį materialinė parama ypač nusinedirba.
• Redakcija už skelbimų turinį
• Redakcija straipsnius taiso
į Vancouverį pradėti sezoną.
18 min. prieš Sacramento Toronte vykusių Š. Marčiulionių krepšinio mokyklos auklėtinių ir Toronto pelnusiems kuriant ir plėtojant
neatsako. Skelbimų kainos pri
savo
nuožiūra.
Nesunaudotų
Šarūnas Marčiulionis spalio
komandą, kurioje Šarūnas per „Aušros” klubo rungtynių pradžioje.
olimpinį judėjimą, pasiekusiems
siunčiamos, gavus prašymą ką
straipsnių nesaugo. Prašome
Nuotr. Sig. Krašausko svarių laimėjimų olimpinėse ir
26-27 d. buvo atvykęs į Detroitą,
nai žaidė; 6 taškus — 16
nors skelbti.
siunčiant pasilikti kopiją.
kur spalio 27 dieną, jo koman minučių žaisdamas prieš
kitose tarptautinėse sporto are
da pralaimėjo draugiškas rung „Golden State”, kurioje
nose. Ateityje ketiname skirti
tynes prieš Detroito „Pistons” Šarūnas žaidė 1989-1994 m., 12
olimpines premijas ne tik sporti
Futbolas Čikagoje
94-101. Šarūnas Marčiulionis taškų — 24,minutes žaisdamas
ninkams, bet ir kitiems iški
šiose rungtynėse žaidė 19 minu prieš Charlotte ir 7 taškus — 20
liems olimpinio sąjūdžio daly
PIRMENYBIŲ PABAIGAI Daug spaudoje rašyta apie žodžiais: „Turtingas ne tas, viams”.
čių ir pelnė 19-ka taškų.
minučių žaisdamas ir 12 taškų
Šarūno
Marčiulionio
krepšinio
kuris daug turi, bet tas, kuris
LYGIOSIOS
(Pataikė 5 dvitaškius iš 10
—17 minučių žaisdamas prieš
Pirmojo laipsnio pensijos ski
mokyklą
Vilniuje,
kurios
tikslas
daug
duoda...
”
Pastatai
su
įren

metimų. 2 tritaškius iš penkių
Los Angeles „Lakers”.
riamos tik pensinio amžiaus su
Rudens rate iš 8 žaistų rung
metimų ir 3 iš trijų baudų
Šarūnas Marčiulionis taip pat yra mokyti jaunuolius šios spor gimais kainavo daugiau 4 mili laukusiems, antrojo — taip pat manda š.m. lapkričio 3 d. žaidė tynių pasiektos 2 pergalės, 2
metimų. Atliko 4 perdavimo yra patenkintas, kad spalio to šakos meno, o kartu vis jonų litų. Tačiau Šarūnas sako: dar ir jo nesulaukusiems asme paskutines rudens rato pirme lygiosios ir patirti 4 pralaimė
metimus, prarado 1 kaiųuolį ir
12-13 d. vykusiose 34-tose pusiškai auklėti gerą žmogų „Lietuvai reikalingi ne tik gerf nims.
nybių rungtynes su svečiais iš jimai, surinkti 8 taškai. Įvarčių
padarė 3 prasižengimus). Dau Kanados Lietuvių dienose, Lietuvai. Kadangi, Kanados krepšininkai, bet ir puikūs,
LTOK pirmojo laipsnio pen Wauconda, IL, sužaisdami 1:1 ir santykis 13-15. Pavasario ratas
giausiai taškų įmetė Dale Ellis sėkmingai atstovavo Lietuvai Lietuvių dienų proga teko susi darbštūs, sąžiningi žmonės”. Su sija — ne mažesnė kaip trys, an pasidalindami po tašką. Vėsoką — 1996-97 m. pirmenybių tąsa,
— 22, o laimėtojams, Detroitui,
„Marčiulioniukai” — 14 metų tikti su atvykusiais į Torontą Š. šiomis nuotaikomis ir prasidė trojo — ne didesnė kaip trys, sekmadienio popietę mūsiškiai turėtų būti sėkmingesnis.
veteranas žaidėjas Joe Dumars berniukų krepšinio komanda, Marčiulionio mokyklos jaunai jo darbas Šarūno Marčiulionio vienkartinė pašalpa — ne Lemonto aikštėje pasirodė gana
E.Š.
— 19 taškų, žaisdamas 29 minu dalyvavusi eilėje rungtynių su siais krepšininkais ir mokyklos mokykloje.
mažesnė kaip penki MGL.
gerai.
Šį
kartą
jie
buvo
surinkę
Programoje, greta krepšinio
tes. Denverio komanda vedė po Kanados lietuvių sporto klubų direktore Zita Marčiulionyte,
Sudaryta LTOK pensijų ir pa visą komandą; nors joje ir
pirmo ketvirtadalio 27-20, pus- ir parapijų komandomis. Tai norisi pasidalinti mintimis, gal treniruočių, reguliariai vykdo šalpų komisija. Jai vadovauja trūko vieno kito geresnio žai PASKUTINIS KVIETIMAS Į
„LITUANICOS” POKYLĮ
laikį — 58-48 ir 79-77 po trečio dėka Audriaus Šileikos ir To jose bus kai ko dar negirdėto... mos bendrojo laivinimo pamo LTOK generalinis sekretorius, dėjo, rungtynės buvo apylygės ir
Šarūnas ir vyresnioji sesutė kos: anglų kalbos, etikos, veikia
.ketvirčio. Likus 8 minutėms ronto lietuvių, kurie sudarė
Lietuvos olimpinio fondo pir
„Lituanicos” klubo vadovybė
Zita
jaunystėje daug gerų gyve kompiuterių klasė, vyresnie mininko pavaduotojas Petras gan įdomios.
. žąickųno, Detroitas išlygino galimybę jaunimui pabend
Pirmame
kėlinyje
Rolando
jau
paskutinį kartą kviečia
nimui savybių yra pasisavinę iš siems taikomosios ekonomijos Statutą.
87-87 ir nuo to laiko Detroitas rauti.
(AGEP) Urbonavičiaus iš baudinio pel sporto mėgėjus į metinį klubo
sustiprino savo gynybą. Joe Du
Šarūnas buvo labai paten savo tėvų. Jų tėvelis buvo žemė -verslo pagrindai ir kt., kad
nytu įvarčiu, „Lituanica” vedė pokylį, lapkričio 16 d. vyksiantį
mars įmetė 14 taškų ir Detroi kintas, kad jaunimas turėjo pro tvarkininkas, 36 metus dirbęs jaunuolis, išėjęs iš šios mo kai tobulinasi ir mokosi, trene 1:0. Tačiau po pertraukos, gana
PLC, Lemonte, didž. salėje. Apie
tas tapo laimėtoju 101-94. Ša-, gos bendrauti ir susipažinti su Kauno institute. Jis buvo at kyklos, jau žinotų, kur jis gali riai aiškina krepšinio paslaptis, atkakliai žaidžiusiai varžovų
tai ne kartą buvo rašyta ir
runas Marčiulionis puikiai vietos lietuvių jaunimu. kaklus, korektiškas ir santūrus. linkti tolimesniame gyvenimo o ji, direktorė, dar randa laiko komandai pavyko padėtį išly
dauguma,
be abejo, skaitė,
įsiterpti su gerumo paskaitomis.
žaidė. Labai taikliai pelnė Dėkingas Toronto lietuviams už Mamytė — mokytoja, sporto my kelyje.
ginti.
Tiesa,
įvartis
buvo
gana
tačiau gal ne visi buvo apsi
lėtoja ir labai veržli gyveni
Į šią mokyklą berniukai prii Vaikai klausosi... „Kas yra gė
taškus, gerai gynė ir „Palace” priėmimą ir jaunuolių globą.
lengvas, bet pakako ir jo, žinant, sprendę dalyvauti.
miškuose
reikaluose.
Tėvų
bū

mami
nuo
8
iki
18
metų
am

ris?
”
„Kaip
supranti
laimę?
”
stadione, šios rungtynės buvo
Šarūnas turėjo progos pailsė
jog abu tikrieji „Lituanicos”
Todėl dar tebesvarstantiems
geriausiai sužaistos.
ti po Atlantos olimpiados ir dai įdiegė vaikams pagrindinius žiaus. Norinčiųjų patekti į ją yra „Gyvenimo tikslas?” ir t.t. Įdo vartininkai jau tris iš eilės kar norisi priminti, kad jau pats lai
Po rungtynių „Lietuviškų patenkintas ten Lietuvos gyvenimo principus. Dar mo labai daug. Priimami, išlaikę mus momentas, kuriuo direk tus nepasirodo.
kas rezervuoti vietas, telefonuomelodijų” radijo valandėlės ve krepšininkų pasiektais rezulta kykliniame amžiuje, lankymas stojamuosius egzaminus, tačiau, torė džiaugiasi. Ji sako: „Anglų
Po
šių
paskutiniu
pirmenybių'
jant
Laimai Glavinskienei, tel.
gerų filmų, skaitymas gerų neužtenka fizinių savybių, vik kalbos kabinete daugybė žurna
dėjas Algis Zaparackas pasi tais.
rungtynių
komandos
vyr.
tre

(630)
323-6302 arba Leonui Jukalbėjo su Šarūnu, persi
Vyriausias treneris Bernie knygų, diskusijos brolio su rumo, šoklumo ir pan., kreipia lų, knygų, nepriekaištingos po neris Jonas Žukauskas į savo
raičiui,
tel. (708) 532-7526.
rengimo kambaryje. Šarūnas Bickerstaff komentavo apie sesute apie gėrį ir blogį, jau mas dėmesys į vaiko intelektą, ligrafijos iš Amerikos. Šimtai
namus
La
Grange,
II,
draugiš

Kaina
tik
25 dol. asmeniui, o už
vaikų juos varto, tačiau nei jos
buvo nepatenkintas, kad gale Šarūną: „Šarūnas yra puikus vaikystėje Šarūnui ir Zitai su jo mąstymą ir kt.
kam
pabendravimui
pakvietė
tai
rengėjai
žada gerą vaka
Šiuo metu mokykloje treni suplėšytos, nei suteptos...” Tai
žaidimo jam nepavyko įmesti žaidėjas. Įsijungęs žaidiman, jis klojo tvirtus pagrindus toles
visus
komandos
žaidėjus.
Čia
rienę,
šokius,
bei kitus priedus.
ruojasi 600 jaunųjų krepšinin jau puikus auklėjimo pavyzdė
krepšį, kad komandinis žaidi sugeba vadovauti žaidimo eigai. niam brendimo laikotarpiui.
buvo
aptarti
komandos
toli

Sporto mėgėjai turėtų nepraleis
Šarūnas gimė Kaune 1964 kų. Su jais dirba 8 treneriai ir lis. Mokyklos auklėtojų tikslas,
mas susilpnėjo ir nepasisekė Jis turi patyrimą ir gerą žaidi
mesni planai: treniruotės (jos ti šios retos progos pasi
metais.
Šešerių
metų
pradėjo
4
dėstytojai.
Reikia
suprasti,
ne
„daryti
”
sportininką,
bet
laimėti.
mo nujautimą, kuris persiduoda
dabar vyksta Gage Parko salėje linksminti ir pabendrauti kar
Šarūnas yra patenkintas savo komandiniam žaidimui”. Pa lankyti mokyklą, o pasiekęs kad berniukai, atlikę pamokas ugdyti žmogų. Tai ne .interna du kartus savaitėje) ir salės fut
tu su mūsų futbolininkais, jų rė
naujoje komandoje, kur dėvi klaustas apie Šarūno koją, Bic devintuosius, žengė pirmuosius reguliariose mokyklose, savo tas’ , kuris „gamindavo” sporti bolo pirmenybės, kurios pra
mėjais bei bičiuliais.
numerį 8. Lygos veteranas kerstaff atsakė: „Šarūnas man žingsnius krepšinyje. Pirmieji jo laisvą laiką praleidžia Šarūno ninkus. Niekas vaikui neatstos sidės tuoj po Naujųjų Metų.
E.Š.
Mark Jockson 10 metų dėvi sakėsi, kad jis jaučiasi ge treneriai buvo J. Fiodorovas, o Marčiulionio mokykloje, kurio namų šilumos. Reikia jam padė
Praėjęs
sezonas,
palyginus,
13-tą numerį. Komandos žai rai. Mėgsta žaisti, bet šiais vėliau O. Butautienė. 1981- je viskas vyksta su dideliu noru ti, tačiau reikia ir padėti jį lai
buvo neblogas, žinant, kad
DR. A. B. GLEVECKAS
dėjai yra veteranai ir naujokai. metais kreipia didesnį dėmesį 1982 Vilniaus universitete ir pasiryžimu. Jeigu iš 100 šių kyti prie šeimos”.
komandoje
negalėjo
žaisti
ge

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
studijavo
žurnalistiką
ir
tuo
pat
mokinukų,
ateityje
2-3
pasieks
Prieš kiek laiko, Toronte
Nėra žvaigždės, kuris dominuo gydytojų ir trenerių nuro
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS
rieji
komandos
žaidėjai
(G.
3900 W. 95 St. Tel. (708) 422-0101
tų komandoje. Tačiau jaučiasi dymams”. Denverio treneris, metu pradėjo treniruotis NBA lygą (visi tai padaryti ne rungtyniaujančius „marčiulio- Kavaliauskas ir V. Žuromskas),
pagal susitarimą
susiklausymas ir komandinis Bickerstaff šiai komandai vado Vilniaus „Statyboje”. 1982 m. gali), tai jau bus labai gerai. Visi niukus”, keturiolikmečius, te kurie rungtyniauja St. Xavier Pirmd . 3Valandos
v. p.p. -7 v.v., antr. 12:30-.3 v. p.p
jau
debiutavo
TSRS
aukščiau

kiti,
gyvenime
atsimins
pras

ko stebėti salėse ir privačiuose
žaidimas. Rungtynėse matėsi vauja nuo 1995 metų. Jo padė
trečd. uždaryta, ketvd. 1 - 3 v. p.p
universiteto rinktinėje. Dėl dar
penktd. ir šeštd. 9 v.r. - 12 v. p.p.
Šarūno vadovaujami puolimai ir jėjai yra Jim Brovelli, Gene Lit- sioje krepšinio lygoje. 1989 m. mingai praleistą laiką šioje, susitikimuose. Jie puikūs jau
pradėjo žaisti NBA „Golden specialioje sporto ir mokslo nuoliai, drausmingi ir manda bo ir įvairių įsipareigojimų
perduoti patyrimai savo nau tles ir Diek Motta.
DR. L. D. PETREIKIS
gūs, o už tai padėką reikia reikš dažnai trūkdavo ir kitų ge
jiems draugams. Komandos
Po rungtynių Šarūnas Mar State Warriors” komandoje. institucijoje.
DANTŲ GYDYTOJA
resnių
komandos
narių.
Salės
ir
Šarūnas yra patikėjęs mokyk ti Zitai ir Šarūnui Marčiusudėtis sudaryta iš tamsia čiulionis pabendravo su Detroi 1992 m. sutartis pasirašyta dar
9055 S. Robertą Rd., Hickory Hills, IL
pavasario
rate
jau
galės
rungty

1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė.
odžių žaidėjų. Vyriausias to lietuviais sporto mėgėjais 5 metams. Vėliau jis žaidė los direktorės pareigas savo vy lioniams bei visai grupei atsa niauti universitetuose ir vid.
Tai. (708) 598-4055
treneris Bernie Bickerstaff taip Viktoru Memenu, Antanu „Seattle Super Sonics” ir nuo resniajai sesutei Zitai. Ji teigia, kingų žmonių, kurie su jais
mokyklose žaidžiantieji futboli
Valandos pagal susitarimą
1995
m.
„Sacramento
Kings
”
kad
mokykloje
visi
įpratę
pras

dirba.
pat tamsiaodis.
Racka ir Algiu Zaparacku.
Cardiac Diagnosis, Ltd.
Sigitas Krašauskas ninkai, tada, tikimasi, bus žy
Šarūnas jaučiasi gerai. Nauji
Algis Zaparackas komandoje. Atstovavo Lietuvai mingai ir ritmingai dirbti. Vai6132 S. Kadzla Ava.
miai lengviau.
Barcelonos ir Atlantos olimpia
Chicago, IL 60629
dose, padėdamas laimėti bron
Tai. 312-436-7700
EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
zos medalius.
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
4847 W. 103 St., Oak Lawn, IL
Jaunajam Šarūnui, kurs besiS. PRASAD TUMMALA, M.D.
Pirmas apyl. su Northvvestern un-to
treniruodamas praleisdavo
Širdies ir Kraujagyslių Ligos
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už
Valandos pagal susitarimą
daug laiko prie namo įrengtoje
prieinamą kainą. Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai. Susitarimui
krepšinio aikštelėje, kildavo
EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.
(kalbėti angliškai) tai. 708-422-8260
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas
mintys apie mokyklą vaikams,
Kalbame lietuviškai
kurioje jie išmoktų žaisti
6187 S. Archer Avė. (prie Austin)
DR. JOVITA KERELIS
krepšinį ir vispusiškai būtų la
Valandos pagal susitarimą
Dantų Gydytoja
vinami... Tai būtų gėrio sie
______ Tel. (312) 585-7755
Kab. Chicagoje uždarytas
kimas, daugumą paauglių ati
9525 S. 79th Avė., Hickory Hills IL
ARAS ŽLIOBA, M.D.
Tąl. (708) 598-8101
traukiant nuo gatvinio gyve
AKIŲ CHIRURGIJA
Valandos pagal susitarimą
AKIŲ LIGOS
nimo... Šarūnui, pagaliau pasie
Good Samarltan Medical Center
kus didijį krepšinį NBA lygoje,
Kab. tai. (312) 471-3300
Naparvllla Campua
atsirado ir finansinė padėtis; jis
VIDAS J. NEMICKAS, M.D
1020 E. Ogden Ava., Sulta 310
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS
Po rungtynių Detroite susitikime su vietos lietuviais. Iš k . Viktoras Meme ją ir išnaudojo pradėdamas Po laimėtų
Naparvllla IL 60563
Lituanicos futbolo klubo
7722 S. Kadzla Ava.,
nąs, Šarūnas Marčiulionis ir Antanas Racka.
Tai. 708-527-0090
statyti mokyklą, apie kurią komandos vyr. treneris Jonas Žukauskas ir jo pagalbininkai — Alberto
Chicago, IL 60652
Valandos pagal susitarimą
Nuotr. Algio Zaparacko anksčiau daug galvodavo. Jo Glavinskas ir Gediminas Bielskus.
Nuotr. Ed. Šulaičio

MATĖME ŠARŪNĄ
ŽAIDŽIANT DETROITE

MOKYKLA Į KURIĄ
JAUNIMAS VERŽIASI

1

LIETUVOS

VALSTYBEI

MOTERYS:

IR

ŠEIMAI

ARAS VANICKAS

Šaltoką rugsėjo 20 d. ankstų
rytą į Vilnių suvažiavo per du
šimtai atstovių iš visos Lietuvos
dalyvauti, JAV Tautos fondo
globojamoje, dviejų dienų kon
ferencijoje „Lietuvos moterys —
valstybei ir šeimai”. Iniciatyva
šiam projektui kilo šios vasaros
pradžioj iš Lietuvos Krikščionių
demokratų partijos moterų
sekcijos pirmininkės dr. Graži
nos Paliokienės (Vilnius) ir Tau
tos fondo tarybos sekretorės Ra
sos Razgaitienės (New York).
Tautos fondas entuziastingai
parėmė projektą ir jis buvo už
poros mėnesių įgyvendintas.
Konferencijos dalyves jungė noras
pasidalinti mintimis apie opiau
sias šių laikų problemas. Ypač
rūpėjo susikaupti kuo daugiau
žinių, prieš žengiantį darbą
rinkiminėse kampanijose. Dar
bo sesijos vyko Vilniaus Savi
valdybės rūmų didžiojoje salėje.
Gyvenimo ironija, kad šioje
pačioje salėje Komunistų parti
jos centro komitetas planuo
davo, kaip demokratiją iš pama
tų griauti, o šios konferencijos
dalyvės buvo susirinkusios ap
tarti, kaip ją nepriklausomoj
Lietuvoj kuo tvirčiau atstatyti.
Konferencijos metu buvo išsta
tyti dviejų žinomų dailininkių
darbai. Dail. Aldona Jonuškaitė-Saltenienė rodė savo įspū
dingus keramikos darbus, kurie
vaizdavo žvėris. Dail. Ramunės
Vėliuvienės ofortų ciklas Evan
gelija buvo pradėtas kurti 1991
metų sausio 14 d.
Vilniaus katedros klebonas
msgr. K. Vasiliauskas atidarė
konferenciją invokacija. Jo žo
džiai skatino moteris padėti
Lietuvai sugrįžti į tikrųjų ver
tybių pasaulį ir vesti kraštą į
dvasinį atgimimą.
Tėvynės Sąjungos pirminin
kas prof. Vytautas Landsbergis
savo sveikinime pažymėjo, kad
valstybė remiasi teisėtumu ir
teisingumu, o teisingumas
remiasi dorove, sąžine, kuri
ugdoma šeimoje. Valstybė tad ir
susidaro iš šių mažų šeimų ląs
telių, kurios integruojasi į vieną
organizmą. Jeigu pažeidžiamos
pirminės ląstelės, gresia pavo
jus visuomenės suirimui, vals
tybės nusilpnėjimui. Kas
dieninė kova dorovinėj fronto li
nijoj yra daug pasišventimo rei
kalaujantis uždavinys moterim.
Prof. Landsbergis pabrėžė
moters rolę, kaip kultūros
puoselėtojos ir saugotojos. Tai
pastovesnis visuomenės elemen
tas, kuris padėjo išlikti kalbai,
dainai. Ir papročiams, per tuos
laikus, kai atrodė, kad tautos iš
vis nebebus. Jis pareiškė pasi
tenkinimą, kad matė konfe
rencijoj pasiryžimą vienytis, or

ganizuotis tarpusavyje, formu
luojant bendrus uždavinius.
Lietuvos Krikščionių de
mokratų partijos pirmininkas
Algirdas Saudargas pasveikino
susirinkusias ir pagyrė progra
mos konkretumą bei pras
mingumą. Jis pažymėjo, kad
konferencijos auditorija yra di
džiulė jėga, kuri gali, grįžusi į
savo gyvenvietes, telkti didelį
impulsą konkretiem darbam.
Jis skatino susirinkusias ieško
ti stiprybės ir optimizmo, teigė,
kad užtenka ašarų.
Lietuvių Tautininkų sąjungos
pirmininkas Rimantas Smetona
pabrėžė, kad tautinių krikš
čioniškų vertybių saugotoja per
amžius buvo ir bus lietuvė mo
tina, moteris. Jis palinkėjo mo
terų vaidmeniui valstybės gyve
nime didėti.
Tautos fondo vardu sveikino
Tarybos narys Vacys Steponis iš
New Yorko. Jis skatino moteris
kovoti už savas teises, neleisti
būti nustumiamom. Ragino
prikelti Lietuvą, ypač kaimą,
kur moralė labai žemai nukri
tusi. Raštiškas sveikinimas bu
vo perskaitytas iš Tautos fondo
Tarybos pirmininko Juozo Gied
raičio.
Pirmasis konferencijos prele
gentas buvo svečias iš
Amerikos, adv. Povilas Žumbakis. Dalyvės priėmė adv.
Žumbakio kalbą ypač šiltai. Jo
kalbos mintys ir pristatymo
stilius žymiai skyrėsi nuo kitų
prelegentų. Nagrinėdamas
gilesnes sąvokas, bet nepagailė
damas ir humoro, bei gyve
nimiškų pavyzdžių, adv.
Žumbakis kalbėjo tema „Vals
tybė ir demokratija”.
Jis pabrėžė, kad ir Lietuvoj
esantys ir Amerikos lietuviai
yra nusivylę Vakarais, nes jie
praktiškai yra nusiplovę rankas
dėl Rytų Europos ir žiūri į ją la
bai šaltai. Tai kontrastas su
situaciją po Antrojo pasaulinio
karo, kai Amerika per Marshall
planą padėjo atstatyti Vokietiją,
Japoniją ir šie kraštai tapo
demokratijos pavyzdžiai. Adv.
Žumbakis sakė jautėsi atvažia
vęs į okupuotą kraštą, kur
neuniformuota „privilegijuotųjų
klasė” yra perėmusi valdymą.
Tokio valdymo pasekmės jaučia
mos tuo, kad Lietuva dabar yra
žymiai atsilikusi nuo kitų Rytų
Europos kraštų ekonominiu
vystymusi. Dėl to susidaro ciniškumas, kurį valdančios jėgos
moka išnaudoti.
Tiesioginiai paliesdamas
moters rolę valdymui, adv.
Žumbakis sakė, kad reikia
analizuoti, kodėl yra toks mažas
skaičius moterų Lietuvos valdy
mo sluoksniuose. Jei tai yra
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Ir ankstesnė jo praeitis šviesi: Didžiojo karo metu
mobilizuotas ir baigęs karo mokyklą, 1917 metais buvo
atstovu Petrapilio lietuvių seime, grįžęs į Lietuvą,
Utenos apskrityje organizavo pradžios mokyklas, 1919
m. liepos mėn. stojo į Lietuvos kariuomenę ir kovojo
lenkų fronte. Nuo 1927 metų iki 1935-ųjų buvo Kauno
komendantu, o tapęs Šaulių sąjungos vadu, energingai
ją stiprina patriotinėje, karinėje ir moralinėje srityje.
Rezultatai aiškiai matomi. „Ir kodėl generolas Černius
mane įspėjo?” negalėjo Keraitis suprasti. Tačiau at
sakymas netikėtai paaiškėjo, draugiškai besikalbant su
bendradarbiu, kuris papasakojo, kad dalis šaulių vado
vybės yra Pūtvio, Šaulių sąjungos įkūrėjo organizacinės
veiklos šalininkai, o kiti galvojo, kad Lietuvai
naudingiausia turėti sukarintą Lietuvos šaulių sąjungą.
Šią nuomonę rėmė ir Keraitis, rasdamas gerą žodį ir
Šaulių sąjungos kūrėjo adresu.

Ir pagaliau, nusileidus nuo pušimis žaliuojančios il
gokos aukštumos, prieš akis sumirguliavo Zarasų ežeras.
Prieš tiltą, dešinėje pusėje kapinės, kur palaidoti kovose
su bolševikais žuvę kariai. Stabtelėjo čia — Keraitis
norėjo nulenkti galvą savo bendražygiams. Nuo kapinių
kalvos buvo aiškiai matyti abiejų ežerų krantai, ir Kerai
tis, rodydamas ranka, aiškino:
— Ten kairėje didysis Zaraso ežeras, kuris lyg ir

I

rezultatas diskriminacijos, tai
reikia prieš tai kovoti. Plačiau
žiūrint, kiekvienas lietuvis,
kiekvienas tautos narys turėtų
turėti lygią progą į valdžią.
Prelegentas kėlė problemą,
kai į valdančiųjų sluoksnius
įeina tie, kurie piktnaudoja savo
pozicijas ir kurie dar anais
laikais išnaudojo savo postus,
pelnėsi iš jų. Jo nuomone,
turėtų veikti elementarus tei
singumas, kuris neleistų
tokiems žmonėms užimti
valdančių pozicijų.
Socialinės apsaugos ir para
mos šeimai skyriaus viršininkė
A. Karčiauskienė kalbėjo tema
„Valstybės parama jaunai
šeimai”. Kalbėdama sausai,
nervingai ir gan dalykiškai, ji
minėjo įstatymų praplėtimą
socialinėms garantijoms. Kaip
ir beveik visi konferencijos
prelegentai, pabrėžė eko
nominės situacijos neigiamas
pasekmes realiai šeimų būklei.
Jei šeima iš vis neturi pajamų,
valstybė dabar skiria maždaug
90 litų kiekvienam šeimos na
riui į mėnesį. Pačios prelegentės
žodžiais, tai užtenka tik tiek,
kad jie badu nenumirtų. Iki 20%
vaikų, lankančių mokyklą,
reiktų maitinti veltui. Valstybė
dabar remia 450,000 šeimų.
1995-ais metais, 18% gyventojų
gavo kompensacijas.
Seimo narė Vilija Aleknaitė
(Tėvynės sąjunga) stebino savo
įžvalgumu ir giliu susirūpinimu
dabartinės Lietuvos šeimos
būkle. Ji vystė temą, kad skur
das yra kaip radiacija, kuri ar
do pačią pagrindinę visuomenės
ląstelę — šeimą. Ji pastebėjo,
kad nors JT paskelbė 1996
metus Kovos su skurdu metais,
tad ironiška, kad Lietuvoj tai
buvo skurdo triumfo metai.
LDDP valdymo pasekmė, kad
net 70% piliečių gyvena prie
skurdo ribos arba žemiau jos.
Jie yra pavergti socialiai. Ilga
laikis skurdas visame pasauly
je laikomas itin pavojingu
reiškiniu, kuris skatina
socialinių ryšių nepatvarumą,
kultūrinę, bei dvasinę degra
daciją. Skurdas yra naudo
jamas, kaip šeimos, tautos ir
valstybės ardymo įrankis.
Cituodama JT mokslinius
tyrimus Lietuvoje, prelegentė
supažindino su faktu, kad skur
das šiame krašte daugiausia
koncentruojasi jaunose šeimose
su vaikais (ne pensininkų tarpe,
kaip kad manyta). O praktiškai
pusę tautos sudaro tokios
šeimos, kurios turi pasirinkti, ar
auginti vaiką skurde, ar iš vis
jo negimdyti. Dabartinė socia
linė politika pavertė Lietuvių
vaikams ir augančiai kartai
priešiška valstybe. Mechaniz
mas, kurį LDDP naudojo sis
temingai skurdinti tautą,
buvo Minimalus gyvenimo lygis
(MGL) ir jo interpretacija. Prele
gentės nuomone, LDDP meto
diškai ir nuosekliai skurdino

tautos daugumą, tuo pačiu metu
leisdama nusikalstamais būdais
turtėti ją remiančioms finansi
nėms grupuotėms. O skurdas
kur kas pavojingesnis už
tankus. Prelegentė teikė ir kon
krečių pavyzdžių, kaip ekonomi
niame gyvenime įveikti skurdą
per smulkų verslą, gamybą,
eksportą, darbo vietų kūrimą.
Popietinės sesijos prasidėjo
tema „Darbo rinka ir moterų ne
darbas”. Statistinius duomenis
pristatė Lietuvos Darbo biržos
generalinio direktoriaus pava
duotoja N. Mackevičienė. Jai re
feravo, ne mažiau statistika
apsišarvavusi, dr. G. Paliokienė
(LKDP). Valdžios atstovė N.
Mackevičienė pateikė duo, menis, kad šiuo metu 55%
žmonių, ieškančių darbo yra
moterys. Jų yra maždaug
115,000. Apskritai, didžiausias
nedarbas yra Šilutėje (11,5%),
Tauragėje (15,9%), Švenčionyse
(12%), Šalčininkuose (13,4%),
Drusikininkuose (15,6%). Ma
žiausias nedarbas Prienuose,
Pasvalyje, Plungėje, Anykščiuo
se, Pakruojyje — nuo 1,7% iki
3,7%.
Dr. Paliokienė, plačiai ir
dalykiškai vystydama temą, su
pažindino dalyves su Krikščio
nių demokratų partijos prog
rama ūkio vystymui ir kodėl tai
reikalinga. Ji pabrėžė, kad labai
daug įtakos darbų vietų stei
gime turi perkamoji galia.
Vykstant reformom, daugiausia
buvo atleidžiamos moterys,
pagyvenę žmonės ir invalidai,
kurie dabar kenčia. Ypač sunki
padėtis kaime, kuriam visų in
vesticijų 1995 metais buvo ski
riama tik 4%. Pagal oficialius
rodiklius, nedarbo kaime beveik
nėra. Visi kaimiečiai surašyti į
kategoriją „Dirbantys žemės
ūkyje”, tačiau iš tikrųjų, jie net
neturi, iš ko pragyventi. O
kaime gyvena 1,190,000, t.y.
32% visų gyventojų. Faktinis
nedarbas visoj Lietuvoj žymiai
viršija oficialų. Geriausiu atve
ju, Darbo biržoje registruojasi
trečdalis nedirbančiųjų. Vien
tik Vilniuje neoficialioj biržoj
dirba apie 50,000 - 60,000 žmo
nių, t.y. kas penktas gyventojas.
Dr. Paliokienė siūlė pačioms
imtis iniciatyvos ir bandyti
ieškoti darbų vietiniame lygyje,
ypač per savivaldybes. Taip pat,
steigiant kompiuterio ir kalbų
mokymo programas, kaip daro
Lietuvių Katalikių moterų są
junga.
Statybos ir urbanistikos mi
nisterijos būsto departamento
direktorius V. Jonaitis kalbėjo
tema: „Būsto problema ir vals
tybės parama”. Pristatyme vy
ravo sausa statistika. Dėl butų
privatizavimo 89% valstybinio
fondo butų buvo privatizuoti
Lietuvoje. 1990 metais pastaty
ta 20,880 butų, palyginti su
1995-ais metais, kai jau rinkos
ekonomikoje pastatyta tik
5,600. 1989-90 metais už vidu

kanalu jungiasi su Balčio ir Zarasaičio nedideliais, bet
giliais ežerėliais. Matote Balčio pakrantėje pastatytą 26
metrų (apie 84 pėdas) aukštumo nuosklaida. Beje, Za
rasai minimi jau kunigaikščio Traidenio laikais, kai čia
buvo kovojama su Livonijos ordinu, pasistačiusiu tvir
tovę už pusketvirto kilometro Latvijos Daugpilyje. Čia
įvyko Didžiojo karo metais vokiečių su rusais kovos. O
mes šiose apylinkėse sumušėme bolševikus.
— Tėtuk, tai tu kovojai prie šitų ežerų? — paklausė
Vytukas.
— Ne, ne. Vėliau pamatysi tą vietą.
— Puikus gamtovaizdis. Nenuostabu, kad žmonės
Zarasus vadina Lietuvos Šveicarija, — pasigrožėdama
tarė Saulėnienė.
Sustabdžius automobilį prie komendantūros, pasi
rodė pats komendantas pulkininkas leitenantas Pašilys:
— Sveiki, sveteliai! Pagal mano apskaičiavimą, at
vykote lyg į tarnybą, visiškai nevėluodami.
— Ilgoka kelionė, ypač kai toks krūvis: čia mano
Vytukas, čia Birutėlė, čia Danutė, o čia mano bičiuliai
— daktaro Saulėno šeima.
— Malonu, labai malonu susipažinti su svečiais iš
sostinės. Tuoj supažindinsiu ir su savaisiais. Bet dabar
po ilgos kelionė gal rūpėtų į kambarius. Jie čia pat, —
ir ištiesė ranką į dešinę, — ketvirtas dviaukštis namas,
toks viešbutėlis su užrašu „Pelėda”. O aš palauskiu įstai
goje.
Svečiai, šiek tiek apsitvarkę, grįžo į komendantūrą,
kur su komendantu buvo ir jo žmona. Keraitis labai
atsiprašė, kad laikas neleidžia ilgėliau pasišnekėti. Šiek

tinį atlyginimą žmogus galėjo
įsigyti 0,80 kv. metrų butą, o
dabar tik 0,50 kv. metrų gyve
namą plotą. Vakarų Europoj
vidutiniškas plotas yra 32 kv.
metrai, o Lietuvoj 20 kv. metrų.
Referentė Aurelija Pilotienė
(LKDP) pabrėžė, kad Lietuvoj
vidurinysis sluoksnis, kuris
galėtų statytis sau būstus, prak
tiškai nyksta. Neteisėtas
sluoksnis juos stumia į skurdą.
Negalėjimas apsirūpinti būstu,
veikia žmogaus dvasią ir darosi
psichologinė įtampa, nes nėra
normalių santykių.
Kreditai, teikiami bankų, yra
prieinami tik tiems, kurie jau
turi pinigų. Visi keliai gauti
valstybės kreditą yra praktiškai
valdžios užkirsti. Vilniuje yra
25,000 žmonių eilė butams,
kurių daugiausia jauni ir dar
bingi. Jie, tačiau, stovi gale
eilės, nes prieš juos atsižvel
giama į tuos, kurie yra socialiai
neaprūpnti.
Dr. Ramunė Trakymienė (Tė
vynės sąjunga) iškėlė sveikatos
pagalbos svarbą ir teigė, kad vi
suomenė per mažai ja rūpinasi.
Ne naujiena, kad šiomis die
nomis, pacientas, patekęs į
Lietuvos ligoninę, turi atsinešti
arba atskirai susimokėti už savo
vaistus, slaugos priemones, kai
kuriuos operacijų įrankius,
tvarsliavą ir pan. JAV paskiria
15% savo bendrojo valstybinio
produkto sveikatai. Anglija 8%
ir kitos išsivysčiusios šalys —
nuo 9% iki 12%. Vidutiniškai išsi
vysčiusios paskiria maždaug
7,2%. Besivystančios, kaip
Afrika, Lotynų Amerika ir Azi
ja, paskiria 4,2%. O, Lietuva?
1993 m. buvo paskirta 3,2%.

Dr. Trakymienė pasakė, kad
1994 m. du trečdaliai sveikatos
biudžeto buvo išmokama dar
buotojų algom. Jos nuomone,
nereikia tiek daug lovų li
goninėse, nes jų daug stovi
tuščių, ir netaupu. Pagal jos
pateiktus duomenis, Lietuva
turi daugiau lovų, negu Estija,
Latvija ir net Norvegija. Ji siūlė
visų pirma stiprinti pirminę
sveikatos apsaugos grandį,
bendrosios praktikos gydytoją.
Tauta ir šeimos sveikata verta
valstybės pirmenybių. Reikia
pinigus taupiai naudoti ligonio
pagalbai, o ne išlaikant
milžinišką administracinį
aparatą. Reikia decentrali
zacijos, kad kiekviena šeima
pasiektų savo šeimos gydytoją.
Prelegentė
užbaigė, pa
brėždama, kad niekas iš šalies
nepadarys tvarkos, tik mes pa
tys, pilietiškai į problemą
žiūrėdami.
(Bus daugiau)

• 1945 m. lapkričio 29 d.
Jugoslavijoje buvo panaikinta
monarchija ir sukurta Federa
linė respublika, susidedanti iš 6
valstybių.

Danutė Bindokienė

Turime prezidentą
Praėjo lapkričio 5-toji. Ameri
kos gyventojai pareiškė savo
valią, išsirinkdami ne tik prezi
dentą, bet ir kitus, jiems atsto
vaujančius, valstybės pareigū
nus. Daugelis lengviau atsi
kvepia, nes pagaliau užsibaigė
nuolatinės reklamos, ginančios
tą ar kitą kandidatą, aštriai
peikiančios jo oponentą. Šieme
tinė priešrinkiminė propaganda
buvo ir įkyri, ir ypatingai nema
loni, nelyginant senovės ki
niečių praktikuojamas kanki
nimas, nuolat ant nuogo kūno
lašinant šaltą vandenį...
Tauta išsirinko, arba — tiks
liau sakant — perrinko prezi
dentą Bill Clinton antrajai ka
dencijai. Verta pažymėti, kad
tai pirmasis nuo 1944 metų
demokratų partijos atstovas,
paliktas Baltuosiuose rūmuose
dar ketveriems metams. Prieš
Bill Clinton paskutinis demok
ratų prezidentas antrai ka
dencijai buvo išrinktas Frank
lin Delano Roosevelt. Sim
boliška, kad tą pačią dieną
Maskvoje buvo padaryta sėk
minga širdies operacija, taip pat
antrą kartą Rusijos prezidentu
perrinktam Boris Jelcin, tad
abu draugai — Bill ir Boris —
galės toliau sėkmingai ben
drauti ir dalintis rūpesčiais: ką
priimti į NATO, kurios nepri
klausomos valstybės stovi kam
ant kelio, ir sujungtomis pastan
gomis vadovauti pasaulio (bent
Europos) politikai...
Bill Clinton triumfališkai
grįžo į Vašingtoną iš sėkmingos
priešrinkiminės kelionės ir
galbūt dabar turės daugiau
laiko skirti prezidento parei
goms,
nes
pastaraisiais
mėnesiais visą energiją paauko
jo rinkiminei kampanijai, kad
galėtų dar ketverius metus gy
venti Baltuosiuose rūmuose.
Oponentas Bob Dole išvyko į
Floridą paatostogauti, pailsėti,
kaip daro daugelis pensininkų,
užbaigusių savo darbus. Galbūt
jis dar pasirodys JAV poli
tiniame gyvenime, bet turėtąją
įtaką jau bus praradęs. Gaila,
nes savo veiklos Senate metais
Bob Dole buvo labai efektingas,
sumanus, atliko svarbių darbų.
Ar Bill Clinton laimėjimas iš
dalies priskirtinas ir kandidatų
amžiaus skirtumui? Ar prie Bob
Dole pralaimėjimo prisidėjo ir
amerikietiškasis susižavėjimas
.jaunyste”, taip propaguojama
įvairių greitojo susižinojimo bei
kitų informacijos priemonių.
Nors kai kuriuose pasaulio
kraštuose, pvz. Rusijoje, kur
vyro gyvenimo trukmės vidur
kis yra 59 metų, prez. Clintono
amžius (50 m.) jau nepriskir
tinas prie .jaunųjų”, savo
kampanijos metu jis pasirodė
tvirtas, sveikas, žvalus, o tuo

tiek užkandę, išskubėjo į Stelmužę.
Pagal komendanto nuorodą, be jokio stabtelėjimo
įvažiavo į garsiojo ąžuolo paunksmę.
Bevažiuojant Keraitis bandė šiek tiek papasakoti iš
savo atsiminimų apie Stelmužę, išgarsėjusią savo 1200
metų ąžuolu ir šalia jo esančia ąžuoline bažnyčia, pa
statyta 1650 metais vien tik su kirviu, be pjūklo, be vinių
ir tik vietos kalvio nukaltais virbais sujungtos atskiros
dalys. Ir vidaus įrengimai bei skulptūros išdrožtos iš
ąžuolo. Čia pat ir vokiečių karių kapinės. O už kilometro
nuo bažnyčios randamas milžiniškas akmuo, ant kurio
gali sustoti apie 50 žmonių.
— Tai ir viskas, ką aš žinau apie Stelmužę. Bet žiū
rėkite, virš tų medžių ąžuolo plati viršūnė.
Automobiliui sustojus prie ąžuolo, pirmasis prašneko
Vytukas:
— Tikrai kerėpla milžinas. O koks storas.
— Vytuk, šis kampelis tai tikras senosios Lietuvos
grožio unikumas: ir bažnytėlė, ir ąžuolas. Tiesiog nuo
stabu. Tikriausiai prie to ąžuolo senovėje degė aukuras
dievaičiui Perkūnui, — lėtai, tarytum svajodamas,
kalbėjo daktaras Saulėnas, — technikos nepaliestas
Lietuvos žemės kampelis.
— Jūs visi žvalgykitės, vaikštinėkite paežere, o aš
pradėsiu savo darbą.
— Antanėli, tik parodyk vietą, kur tave sužeidė, o
tada mes paliksime tave ramybėje, — švelniai savo
pageidavimą reiškė Keraitienė.
— Gerai. Sekite mane. Matote ten už slėnio lyg ir
duobės. Tai ano meto bolševikų apkasų užsilikusios

tarpu Bob Dole 73 m. amžiaus
našta retkarčiais labai sunkiai
gulė ant jo pečių ir baugino
balsuotojus, kad galbūt prezi
dento pareigos jam bus per daug
nepakeliamos.
Antrojo prezidentavimo kelias
nebus Bill Clintonui rožių
žiedlapiais nubarstytas. Res
publikonai savo kampanijos
metu nuolat žadėjo jį dar ne
kartą patampyti po teismus už
būtus ir nebūtus nusižengimus.
Kongrese nepasikeitė balansas
ir balsų dauguma vis tiek pri
klausys Respublikonų partijai.
Vos antrą dieną po rinkimų lai
mėjimo prezidentą sutiko
nemaloni žinia, kad atsistaty
dino keturi jo kabineto žmonės.
Žinoma, ne visi jie buvo labai
veiksmingi savo pareigose, bet
svarbūs pasikeitimai visuomet
įneša disonanso ir tam tikro
nepasitikėjimo vyriausybe.
Būtų gera, jei prezidentas šį
kartą ryžtųsi ištrūkti iš įpras
tųjų rėmų ir bent į vieną ištuš
tėjusių ministrų kėdžių įsodintų
respublikoną. O pasirinkti
tikrai yra iš ko.
Tačiau ne vien už prezidentą
buvo balsuojama. Daug valstijų
rinko gubernatorių, senatorius,
Kongreso atstovus, vyriausius
prokurorus, teisėjus, ir kitus;
daug gyventojų turėjo progos
pasisakyti už ar prieš įvairius
referendumus. Kadangi prieš
rinkiminė kampanija šiemet
buvo labai įžūli, daug balsuotojų
nusigręžė nuo paskirų kan
didatų ir pasirinko patogesnį
būdą, balsavo tik už partiją. Tuo
atveju į išrinktųjų sąrašą
pateko daug asmenų, kurie,
atskirai renkantis, galbūt ne
būtų patekę.
Baigiant norisi paminėti įdo
mų epizodėlį iš balsavimo Čika
goje. Šiaurinės miesto dalies
apylinkėje į JAV Atstovo vietą
buvo du kandidatai: Michael
Flanagan ir Rod Blagojevich.
Pirmasis pralaimėjo, antrasis
tapo laimėtoju. Rezultatai daug
ką nustebino, nes airis Flana
gan atrodė turįs daug galimybių
už neištariamą pavarde jaunuo
lį. Tad prie jos tos Blagojevich
pavardės ir sustokime.
Daug kartų pasitaiko, kad
atvykę į Ameriką kitataučiai
pirmiausia skuba pakeisti savo
pavardę, nes vietiniams „sun
ku” senąją ištarti. Tuo reikia
apkaltinti ir mūsų tautiečius,
kurie atsisako gražių lietuviškų
pavardžių dėl kažkokio, dau
giausia įsivaizduoto, nepa
togumo. Rod Blagojevich, kaip
minėjome, yra jaunoko amžiaus,
bet savo pavardės nesigėdi ir ji
netrukdė laimėti didele balsų
persvara: 64 proc. prieš Flana
gan 36 proc. Tuo jis parodė, kad
ne pavardė, o žmogus svarbu.

žymės. Vyko nemažos kautynės. Matėte, kiek žuvusių
vokiečių palaidota kapinaitėse prie bažnyčios. Ir mums
teko pakartoti ano karo tą patį epizodą, tik daug sėkmin
giau — netekome tik dviejų kareivių. Aš buvau sužeis
tas prie to miškelio. Tada ten buvo tik krūmokšniai. Ar
norėtumei, Vytuk, nueiti į tą vietą?
— Noriu, labai noriu!
Visas būrelis, apsupęs Keraitį, palengva slinkdamas
į pamiškę, klausėsi Keraičio pasakojimo apie jo kuopos
išsidėstymą, kur buvo sunkusis kulkosvaidis, ano meto
svarbiausios ugnies šaltinis, kur buvo kuopos vado vadovietė, kaip jis su savo būrio kariais, pradedant aušti,
laukė įsakymo pradėti puolimą. O priėjus prie miškelio
pakraščio, Keraitis stabtelėjo, pasižvalgė į šonus ir
parodė tardamas:
— Taip, rodos, iš čia aš pakilau puolimui, duodamas
ženklą savo vyrams. Ir, tik išlindus į atvirą lauką, pasi
girdo priešo šūviai ir man lyg bitė štai čia įgėlė. Pąjutau
kraujo sruvenimą ir kritau ant žemės.
— Parkritai. Bet, ką darei, kad kraują sustabdytum?
Keraitis, linksmai juokdamasis, paaiškino:
— Pirmiausia šūktelėjau „Danute brangioji, grei
čiau duok tvarstį”, bet kadangi tu buvai pas savo tetą
ir aš tau buvau dar nepažįstamas, aš atsiplėšiau
marškinių gabalą, apsirišau kaip turbaną ir toliau vado
vavau savo būriui, vesdamas jį į bolševikų apkasų deši
nį sparną, visą laiką sunkiajam kulkosvaidžiui pilant
į jų apkasus.
(Bus daugiau)
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LIETUVIŲ TELKINIAI
JUNO BEACH, FL
ĮSPŪDŽIAI IŠ LIETUVOS
PABENDRAVIMO
PIETUOSE

Po to Vincas Šalčiūnas parodė
savo įsigytą vaizdajuostę iš po
piežiaus Jono Pauliaus II apsi
lankymo Kryžių kalne, jo auko
tas šv. Mišias, ir lietuviškai pa
sakytą pamokslą.

Rugsėjo 10 d., po paben
KUN. VYTAUTAS
dravimo pietų, Palm Beah LB
PIKTURNA GRĮŽTA Į
apyl. pirm. Alicija Solienė pa
PALM BEACH
pasakojo savo įspūdžius iš vieš
nagės Lietuvoje. Ji aplankė ir
Visų laukiamas kun. Vytau
įteikė Lietuvos Dukterų, Juno tas Pikturna spalio mėn. pabai
Beach skyriaus, piniginę pašal goje grįžta į Palm Beach. Lap
pą vargstančioms daugiavai kričio 2 d., 3 vai. p.p. kun. Pik
kėms šeimoms.
turna aukos šv. Mišias Palm
Beach Memorial Gardens, už
POVILO LABANAUSKO
mirusius gimines bei arti
ARCHYVAS JAU
muosius, žuvusius už Lietuvos
ČIKAGOJE
laisvę.

Povilas Labanauskas ilgą
laiką dirbo Washingtone, „Ame
rikos balso” lietuviškame sky
riuje. Ten dirbdamas jis sutelkė
daug juostų iš programų, skir
tų Lietuvai, dokumentų, ir daug
knygų savo asmeninei bibliote
kai. Išėjęs į pensiją ir apsi
gyvenęs Floridoje, Povilas La
banauskas nutarė, jog atėjo
laikas visą šią istorinę me
džiagą perduoti Lituanistikos
institutui, Čikagoje. „Lietuvių
biuletenio” redaktorius Vincas
Šalčiūnas, padedamas Marijaus
Sodonio ir E. Eringio, visą šį Po
vilo Labanausko archyvą sudėjo
į dėžes, supakavo ir išsiuntė. LB
Palm Beach skyriaus valdyba
prisidėjo prie šio darbo, sumokė
dama persiuntimo išlaidas.

VINCAS ŠALČIŪNAS
DAYTONOJ IR VERO
BEACH
„Lietuvių biuletenio” re
daktorius, visuomenininkas
Vincas Šalčiūnas rugsėjo 8 d.
dalyvavo „Tėvynės” sąjungos
skyriaus Daytonoj suruoštame
Tautos šventės minėjime, kur
skaitė paskaitą „Garbingoji pra
eitis — stiprybės šaltinis”.
Rugsėjo 13 d. Vincas Šalčiū
nas buvo pakviestas skaityti pa
skaitą apie Pabaltijo valstybes
Vero Beach Rotary klube.
Vincas Šalčiūnas supažindino
susirinkusius su Baltijos vals
tybių istorija, kultūra, ekono
mija, jų kovomis dėl nepri
klausomybės ir dabartinėmis
problemomis.

JONAS JAKUBAUSKAS
LIETUVOJE

Juno Beach gyvenantys Jonas
Jakubauskas, Zigmas Strazdas
ir Vladas Žibąs, yra Pirmojo Lie
tuvos prezidento karo mokyklos,
15-tos laidos karininkai. Iš tos
laidos karininkų dabar yra likę
dar devyni nariai. Jono Jaku
bauske iniciatyva, kad ryšis
tarp senųjų ir naujųjų Lietuvos
karių nenutrūktų, buvo nutar
ta Vilniaus karo akademijai pa
dovanoti pereinamą trofėjų,
kuris kasmet bus įteikiamas
geriausiai Vilniaus karo
akademijos sporto komandai.
Spalio mėn. Jonas Jakubaus
kas išvyko į Lietuvą perduoti šį
trofėjų Vilniaus karo akade
mijos rektoriui gen. Zenonui
Kuliui. Pažymėtina, kad Jonas
Jakubauskas Vilniaus akade
mijai padovanojo knygų bei
Amerikoje išleistą J. Kapočiaus
Lietuvių Enciklopediją.

SPALIO MĖN.
PABENDRAVIMO PIETŪS
Spalio mėn. pabendravimo
pietuose dalyvavo jau ir iš
šiaurės sugrįžę „sniego paukš
teliai”. Palm Beach LB pirm.
Alicija Solienė pranešė apie
palnuojamus darbus, ragino vi
sus atsilankyti gegužinėje, ruo
šiamoje lapkričio 7 d.
Dr. Vytautas Majauskas pa
aiškino kaip užpildyti balsa
vimų lapus balsuojant už kan
didatus į Lietuvos Seimą. Rimgailė Zotovienė pranešė apie
Juno Beach rotušėje ruošiamą
dr. Antano Lipskio tapybos pa
rodą.

/

CHORAS „DAINA”
PRADEDA DARBĄ
Grįžus choro vadovei Irenai
Manomaitienei, choras „Daina”
pradeda darbą. Spalio 23 d., 2
vai. p.p. St. Paul of the Cross
kavinėje bus pirmoji repeticija
po vasaros atostogų.

LB PALM BEACH
APYLINKĖS GEGUŽINĖ
Lapkričio 7 d., ketvirtadienį,
12 vai. Carlin parke, Jupiter,
vyks metinis Lietuvių Bendruo
menės Palm Beach apylinkės
gegužinė. Laukiame svečių iš
visos pietų Floridos. Bus galima
pasivaišinti skaniais lietuviš
kais patiekalais, veiks gausių
laimikių laimėjimai, bus progos
susitikti, pasidalinti naujie
nomis.
DR. ANTANO LIPSKIO
TAPYBOS PARODA

Lapkričio 8 d., penktadienį,
5:30 - 7:30 vai. vak. Juno Beach
miesto rotušėje atidaroma dr.
Antano Lipskio tapybos paroda.
Kviečiami atsilankyti ir toli
mesnių apylinkių gyventojai,
pasigrožėti naujais dr. Lipskio
tapybos darbais.
D.A.

WORCESTER, MA
ŠVENTĖ SUKAKTIS
Spalio 12 d. Lietuvos Vyčių 26
kuopa šventė kuopos įsteigimo
80 metų sukaktį ir kartu pami
nėjo buvusio dvasios vadovo, Šv.
Kazimiero parapijos klebono
kun. Jono Jutkevičiaus - Jutt 25
metų mirties metines.
5 vai. p.p. Šv. Kazimiero pa
rapijos bažnyčioje minėtomis in
tencijomis šv. Mišias aukojo ir
pamokslą pasakė vyčių kuopos
dvasios vadovas ir parapijos
asistentas kun. Jonas Petraus
kas,MIC. Giedojo parapijos cho
ras, vadovaujamas vargoninin
kės Onos Valinskienės. Dalyva
vo ne tik abiejų Worcesterio
kuopų vyčiai, bet atvyko svečių
ir iš aplinkinių lietuvių telki
nių. Po Mišių sugiedota Lietu
vos Vyčių, JAV ir Lietuvos him
nai. Po Mišių visi susirinko į
parapijos salę po bažnyčią. Sve
čiai, o jų buvo gausiai susirinkę,
susėdo prie skoningai papuoštų
stalų tęsti tolimesnę šios šven
tės dalį.
Visus pasveikino programai
vadovavusi vyčių kuopos pirmi
ninkė Ona Leseman. Invokaciją
sukalbėjo dvasios vadovas kun.
Jonas Petrauskas,MIC. Progra
mos vedėja pakvietė visus
pakelti vynelio taureles ir
pradėjo vaišes.
Pasivaišinus programos vedė
ja pakvietė dvasios vadovą tar
ti žodį. Jisai savo kalboje perėjo
visą Lietuvos Vyčių 26-tos kuo
pos nueitą 80 gyvavimo metų
veiklos kelią. Kuopa buvo
įsteigta 1916 m. Pirmuoju
organizatorium buvo Holy
Cross kolegijos studentas Alek
sandras Račkus. Pirmoji valdy
ba: pirm. Antanas Čiginskas,
rašt. Pranas Zataveckas, fin.
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ELEKTROS
(VEDIMAI — PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir
bu užmiesty. Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai.

Sol. Gina Čapkauskienė, akompanuojant dr. Sauliui Cibui, atliko koncertą ir šią vasarą Kennebunkport, Maine, lietuvių pranciškonų vasarvietėje vykusioje ateitininkų sendraugių kultūrinėje
savaitėje.

rašt. Jonas Galiauskas, ižd.
Juozas Bačys. Kuopa buvo tarp
veikliausių Naujoje Anglijoje.
Turėjo teatralų būrelį, krepši
nio, tinklinio ir beisbolo koman
das. 1920 m. įsteigtas jaunųjų
vyčių būrelis. 1967-69 metais
surengti didingi koncertai, ku
riuos atliko „Rūtos” ansamblis
iš New Jersey. Iš senesnių vei
kėjų minėtini Juozas Bačys ir il
gametis kuopos pirm. Vincas
Kareišis. Iš jaunesnių buvę
pirmininkai: Marijona Jankaus
kienė, Juozas Sakaitis, Ona
Bender, Rita Pinkus (išbuvusi
18 metų) pakelti į Lietuvos Vy
čių garbės narius. Ona Leseman
yra dabartinė kuopos pirminin
kė. Ivaškaitė, jauniausia narė,
ir gieda parapijos chore. Kuopa
gali didžiuotis turėjusi savo
tarpe vieną didžiausių vyčių
veikėją a.a. kleboną kun. Joną
Jutkevičių - Jutt.
Kuopa yra surengusi tris
Lietuvos Vyčių seimus Worcesteryje. Paskutinis įvyko 1993
m. Prie šios kalbėtojo gražiai
papasakotos Lietuvos Vyčių 26
kuopos veiklos istorijos tenka
pasakyti, kad ir šiuo laiku
vyčiai ne tik prisideda prie visų
parapijos darbų, bet yra uolūs
Lietuvos reikalų rėmėjai, viso
keriopos Lietuvai pagalbos tie
kėjai. Pirmą kovo mėnesio sek
madienį švenčia Šv. Kazimiero
šventę. Organizuotai dalyvauja
šv. Mišiose. Birželio mėnesio
pirmą sekmadienį Maironio
Parke suruošia įdomią geguži
nę. Spalio mėnesį daug darbo
įdeda į rengiamą Naujosios
Anglijos Vyčių festivalį Mai
ronio Parke. Didelė narių dalis
gieda parapijos chore. Už jūsų
atliktus darbus Dievui, para
pijai ir Lietuvai per 80
gyvavimo metų AČIŪ.
Dirbkite taip gražiai ir toliau,
aukite naujų narių skaičiumi ir
didžiuokitės turėdami kuopos
dvasios vadovu parapijos asis
tentą kun. Joną Petrauską, visą
savo širdį ir sielą pašventusį
Jums brangieji Lietuvos Vyčiai.

kevičius - Jutt daugiausia dir
bo su Lietuvos Vyčiais dėl Lie
tuvos laisvės atgavimo. Jis pats
asmeniškai per metus parašy
davo daugiau negu 1,000 laiškų
senatoriams, Kongreso atstovams

Lietuvos reikalais. Dažnai tais
pačiais reikalais jis pats vyk
davo į Vašingtoną — Baltuosius
Rūmus. Buvo pareigingas ir
rūpestingas klebonas. 1950 m.
įsteigus Worcesterio vyskupiją,
paskirtas Moterystės tribunolo
nariu. 1965 m. — Worcesterio
lietuvių Šv. Kazimiero parapi
jos klebonu. 1971 m. kleb. kun.
J.Jutkevičius ir du jo broliai
kunigai Antanas ir Julius išvy
ko atostogų į Afriką, nes buvo
mėgėjas keliauti. Grįždamas na
mo susirgo. Paguldytas Londo
ne į ligoninę — mirė.

Programos vedėja pakvietė
dar kelis narius pasidalyti pri
siminimais apie a.a. dvasios
vadovą ir jo atliktus darbus. Šio
rašinio autorė dar nori praplėsti
ir daugiau pasakyti apie a.a.
kleb. kun. J. Jutkevičių. Jis
gimė 1914 m. rugsėjo 9 d. Westfielde, MA, kur baigė vidurinę
mokyklą. Teologijos ir filosofijos
mokslus studijavo Montrealio
kunigų seminarijoje. 1940 m.
įšventintas kunigu. Paskirtas į
Aušros Vartų parapiją vikaru.
1955 m. toms pačioms parei
goms skiriamas į Šv. Kazimiero
parapiją Worcester, MA. 1961
m. paskiriamas klebonu į
Atholio Sv. Pranciškaus lietu
vių parapiją ir, kaip mok. A.
Minikauskas - Miner minėjo,
1965 m. paskirtas Worcesterio
Šv. Kazimiero parapijos kle
bonu. Parapiją rado apgailė
tinoje padėtyje. Pasenusi kle
bonija šaukėsi naujo pastato.
Bažnyčia prašėsi didelio remon
to.

Jo klebonavimo pradžia su
tapo su Vatikano II-jo Susirin
kimo įvestomis naujomis litur
gijos reformomis. Pirmoje vieto
je buvo reikalinga statyti kle
boniją, bet kun. J. Jutkevičius
nusistatė pirmiausia atstatyti
bažnyčią. Pradėjęs bažnyčios
pataisymo darbus, susidūrė su
vyskupijos liturgijos komisija,
kuri pareikalavo pagrindinai
pakeisti bažnyčios vidų.
1969 m. klebono rūpesčiu ir
pastangomis didingai atšvęstas
parapijos Deimantinis jubilie
jus. 1971 m. atsisveikinome jam
išvykstant atostogų. Laukėme
grįžtančio, bet sulaukėme jo
kūną jau gulintį karste. Ne tik
parapijiečius, bet visus Worcesterio lietuvius sukrėtė staigi ir
netikėta klebono mirtis. Mirė
birželio 27 d. Londone, Anglijo
je. Laidotuvės įvyko liepos 5 d.
Jose dalyvavo daugiau 130 ku
Kun. Jonas Jutkevičius-Jutt
nigų, daug įvairių vienuolynų
seselių. Žmonių prisirinko pilna
PRISIMINTAS
ne tik bažnyčia, bet pilnas šven
A.A. KUNIGAS
torius ir Provicence gatvė. Šv.
JONAS JUTKEVIČIUS
Mišias koncelebravo du vysku
pai, a.a. klebono broliai kunigai
Apie buvusį Vyčių 26 kuopos Antanas ir Julius Jutkevičiai.
dvasios vadovą ir Šv. Kazimiero Pamokslą anglų kalba sakė vie
parapijos kleboną kun. Joną tos vyskupas Bernardas FlanaJutkevičių - Jutt kalbėjo 116 gan, o lietuvių kalba kun. prof.
Vyčių kuopos narys mok. An Stasys Yla. Mišiose dalyvavo
tanas Minikauskas — Miner. Jis daug miesto, ir Massachusetts
pareiškė, kad kleb. kun. J. Jut- valstijos valdžios atstovų. Pa
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RIMAS L. STANKUS
• Perkant ar parduodant
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas

• MLS kompiuteriųir

laidotas Švenč. Marijos kapinė
se, Westfield, MA.
Kun. J. Jutkevičius buvo ne
tik pavyzdingas klebonas, bet ii
karštas lietuvis, patriotas
kunigas. Jis niekada nebuvo
matęs Lietuvos, bet jos žmonių
vargai ir kančios komunistų
priespaudoje jam buvo supran
tami. Ne kartą jis išsireiškė,
kaip tik Lietuva taps laisva, tai
jis su pirmąja grupe skris į ją.
Kun. J. Jutkevičius buvo realis
tas ir kartu idealistas. Religija
jam būvo neatsiejama nuo gyve
nimo, neuždaryta vien bažny
čioje ir klebonijoje, lygiai ir tau
tybė neišjungta iš kunigo misi
jos. Jis sugebėjo būti tėvas ir
vadovas visiems be skirtumo:
išlavintiems ar paprastiems, se
niai atvykusiems ir naujakuriams
Jis neieškojo populiarumo ir
asmeniškų draugysčių, nes ne
turėjo tam nei laiko. A.a. kun.
Jonas Jutkevičius - Jutt atliko
šiame pasaulyje garbingo žmo
gaus, gero Amerikos lietuvio ir
brangaus kunigo misiją. Su jo
mirtimi Amerikos lietuviai,
ypač Lietuvos Vyčiai, neteko
žymaus veikėjo, stipraus lie
tuvybės šulo, o Lietuva jos
reikalų užtarėjo ir kovotojo dėl
laisvės.
Mielas kunige Jonai, jau šešeri metai Lietuva, sutraukiusi
komunistinės vergijos gran
dines, laisva, dėl kurios tiek
daug darbavaisi. Tačiau Tavęs
jau 25 metai nėra mūsų tar
pe. Tavo pasėta sėkla tikrai
krito į gerą dirvą ir neša brandų
derlių. Tavo mylimi Lietuvos
Vyčiai eina Tavo nurodytu ke
liu ir skamba jų himno žodžiai:
„Gyvenam tautai ir Bažnyčiai,
mums viską davė Lietuva...”,
kuriuos Tu daugelį metų gie
dojai su jais kartu.

Šioje gražioje šventėje da
lyvavo Aušros Vartų parapijos
klebonas kun. Alfonsas Volungis, 116 kuopos vyčių pirminin
kė Dorothy Sinkavitch, iš Gardnerio vyčių kuopos pirmininkas
William Višniauskas ir jo žmo
na Bronė, Šv. Kazimiero parapi
jos administratorius kun. An
tanas Nockūnas,MIC. Lietuvių
Labdaros draugijos pirmininkas
Kazys Adomavičius ir žmona
Teresė, bei kitų organizacijų pir
mininkai ir svečiai.
Pabaigoje programos vedėja
pakvietė parapijos chorą pa
dainuoti keletą dainų, bet
žmonės jau skirstėsi ir vyko į
namus.

FAX pagalba

• Nuosavybių įkainavimas veltui

,JK 8 CONSTRUCTION
„Shingle” stogai ir vi9ų rūšių
apkalimai (siding): medžio,
aluminiaus ir kt. Turiu darbo
draudimą. R. Jankauskas,
tai. 708-960-2658.

• Perkame ir parduodame namus
• Apartmentus ir Žemą
• Pensininkams nuolaida

OntUfoe
TS.

SŪDYTOS SILKES
IŠ KANADOS
Užsisakykite šventėms
jau dabar!
20 svarų statinaitė—$33.00
8 svarų statinaitė—$19.00
Skambinkite:

KMIECIK REALTORj
7932 S. FulesM Rd.
4365'S. Archejr.Aye.

DANUTĖ MAYER
284-1900
jei norite parduoti ar pirkti namus,'
kreipkitės į Danutę Mayer.'Ji pro
fesionaliai, sąžiningai ir asmeniškai
patarnaus. Įkainavimas veltui.

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

Pristatome UPS

ATLANTA
IMPORT-EXPORT,INC
Kalėdinius siuntinius
priimsime iki lapkričio 16 d.
12301 New Avė., Suite D
Lemont, Tel: 630-243-688

2719 West 71 Street,

Chicago, Tel: 773-434-2121

FOR RENT

Išnuomojamas 3 kamb. bt. su
baldais vienam asm. Pageidaujama
pensininko, kuris galėtų padėt namus
tvarkyti. Kreiptis: tel. 773-735-2047

IEŠKO BUTO
Doras, be žalingų įpročių, vedęs vyras
norėtų išsinuomoti vieno miegamojo ne
brangų butą. Galėtų padėti namo remonto
darbuose Tel 1 (773) 925-7424 nuo 5 v.
p.p.) arba 1-708-458-0090 (kviesti Leo
norą, neekambntl eekmadlen|).

SEIZED CARS from $175. Porsches,
Cadillacs, Chevys, BMW’s, Corvettes.
Also Jeeps, 4WD’s. Your Area. Toli
Free 1-800-218-9000 Ext. A-2415
for eurrent listings.

VALOME
KILIMUS, BALDUS
IR GRINDIS
j. BUBNYS
312-737-5168

IEŠKO DARBO
50-58 metų vyras eu žmona, darbštūs sąžiningi, mokantys gaminti valgį, gali
prižiūrėti senelius, vaikus — šeimoje ir savo
namuose, gali valyti naktim-dienom parduo
tuves, namus. Gali gyventi kartu, arba ne.
Turi savo transportą. Tel. 312-778-18*0.

FOR SALE
Parduodu
NISSAN SENTRA — 89; dvejos

1 n ArrericalSi

BONDS

durys, oro vėsintuvas, 5 bėgiai, puikiai
išlaikyta.
Kviesti
Eglę. Tel.

A public scrvicc of this newspaper

NAUJAUSIOS KNYGOS GAUNAMOS
„DRAUGE”
LIETUVOS KOVŲ IR KANČIŲ ISTORIJA I
Lietuvos gyventojų trėmimai 1940-1941, 1944-1953
metais sovietinės okupacinės valdžios dokumentuose.
(Pataisytas ir papildytas leidimas) Atsakingasis redaktorius
prof. habil. dr. Antanas Tyla. Išleido Lietuvos istorijos ins
titutas ir Pasaulio lietuvių bendruomenė 1995, 626 psl., kieti
viršeliai.
Kana su persiuntimu JAV $20.50.
P.S. Illinois gyventojai dar prideda valstijos mokesčio
8.75% ($1.54)

J.M.

• Kaunas. Rugsėjo 18 dieną
į Aukštesniosios Katechetų mo
kyklos prie katalikų teologijos
fakulteto Vytauto didžiojo uni
versitete Kauno skyrių įstojo 33
busimieji katechetai (31 moteris
ir 2 vyrai), gyvenantys ir dir
bantys Kauno arkivyskupijoje.
Įstojusiųjų amžius neviršija 40
metų. Daugelis iš jų jau dirba
katechetais mokyklose. Keletas
busimųjų mokyklos studentų
šiemet baigė vidurines bendro
jo lavinimo mokyklas.

LIETUVOS KOVŲ IR KANČIŲ ISTORIJA II
Laisvės kovos 1944-1953 motai*
Sudarė: Dalia Kuodytė ir Algis Kašėta. Išleido Lietuvių
politinių ir tremtinių sąjunga ir Pasualio lietuvių bendruomenė
1996; 626 psl., kieti viršeliai.
Kaina su persiuntimu JAV $20.50
P.S. Illinois gyventojai dar prideda valstijos mokesčio
8.75% ($1.54)

LAIŠKAI
NEĮTIKĖTINA
„Lietuvos aido” Nr. 86 skyriu,,‘Lietuvos aidas’ klauso”,
išspausdintas Vąlentino La
zausko iš Vilniaus laiškas.
Nustebęs ir negalėdamas turi
niu patikėti, turėjau skaityti
kelis kartus.
Tame laiške V. Lazauskas ra
šo: „Šiomis dienomis gavau laiš
ką iš JAV. Laiškas buvo atplėš
tas. Kad iš užsienio gaunama
korespondencija dažnai būna
patikrinta, žinome visi, ypač jei
ten naivus užjūrio giminaitis
dolerį įdeda. Tačiau šį kartą
pašte už 'laiško apžiūrėjimą’
dar pareikalavo sumokėti 1 Lt.
Net ir kvitą išrašė”.
Prie viso to, kas tame laiške
rašoma, komentarams vietos
nebelieka.
Petras Palys

Richmond Hill, NY
FINANSINĖ ATSAKOMYBĖ
Visokios labdaros fondų ir fondelių yra nemažai. Jiems vado
vauja ir, be abejo, labai daug
savo laiko tam darbui aukoja,
pasišventę mūsų tautiečiai,
kurie sutelktas aukas naudoja
pasirinktam tikslui.
Kai kurie fondai, organizaci
jos, labai sąžiningai pateikia fi
nansinę apyskaitą bent kartą
metuose, kiti dar dažniau, arba
mūsų spaudoje, arba bent auko
jusiems. Be abejo, visų metinės
apyskaitos pristatomos narių
suvažiavimuose ar direktorių
taryboms. Bet kiek gi mūsų
„8mertelnų” aukotojų gali to
kiuose susirinkimuose daly
vauti?
Todėl ir siūlau visiems fon
dams ir organizacijoms pateikti
pinigus aukojančiai visuomenei
bent metinę finansinę apyskaitą
mūsų spaudoje. Manau, tas pa
dėtų gal ir daugiau lėšų surinkti
labai geriems tikslams.
■ ••• O aš pats nutariau nebeaukoti
tiems, kurie nesusipras taip pa
daryti.
Narimantas Udrys

Birmingham, MI
NAUJOS
KOMUNISTUOJANČIŲ
PASTANGOS

„Drauge” 1996.X.30 dienos
laidoje yra žinutė, kad žadama
sukurti „Pralaimėjusiųjų opozi
ciją”.
Kadangi LDDP-tų suorgani
zuotoms satelitinėms partijoms,
kaip „Moterų partija”, nepasi
sekė suvilioti žmonių ir patek
ti į Seimą, tai dabar LDDP orga
nizuoja „bendrą frontą”, kad
trukdytų naujo Seimo darbą,
kad nepakiltų Lietuvos ūkinė
gerovė.
Visos jų viltys, įdėtos į bu
vusių komunistų partijas žlugo,
pralaimėjus rinkimus. Tai da
bar, komunistai bandys daryti
viską, ieškodami Seime talki
ninkų, kad trukdyti naujojo
Seimo darbą, kad Lietuva neišbristų iš to nuosmukio, į kurį
įvedė LDDP per 4 metus. Kad
tas bus daroma, aišku ir be
oficialios, komunistų vadovau
jamos, opozicijos.
Tik reikia stebėtis, kad Lietu
voje yra dar tiek daug „maskvinių idėjų” pasekėjų. Štai ir
dabar, net nelaukiant Seimo
darbų, rinkimams dar nepasi
baigus, jau organizuojama būsi
mo Seimo opozicija, kad kiek
galint, trukdyti darbą, kad
neparuoštų tinkamų įstatymų,
kad nepakiltų Lietuvos gyven
tojų gerovė.
Ignas Petrauskas

Chicago, IL

BUVO RAMU, RAMU...
Laikinai atvykę mokytojai
Benedikta ir Jonas Grigai spalio
15 d. „Drauge” man paprie
kaištavo, jog, atvykusi į
Ameriką, neparašiau, .... ką

Austėja Surgailaitė smuikuoja savo pirmosios Komunijos dieną.

nors gražaus, prisiminus savo
klasės draugus, mokytojus; ar
ba ką nors miela apie paliktus
gimtuosius namelius, tėvynę
Lietuvą”.
Ne kiekvienam likimas skiria
tokį išbandymą, kaip palikti
savo tėvynę. Tačiau lietuviai
yra stipri ir ištverminga tauta,
nelinkusi palūžti, pirmam vėje
liui papūtus. Todėl ir aš, atvyku
si į Ameriką, nenorėjau verkš
lenti, o stengiausi surasti ir čia
ką nors gero bei gražaus. Tačiau
mielai ištaisysiu savo klaidą.
Tai buvo mažoje medinėje
Karmėlavos bažnytėlėje. Vieną
saulėtą pavasario dieną aš pri
ėmiau Dievą į savo širdį. Kar
mėlavos bažnytėlės kunigas
Kęstutis Rugevičius man su
teikė galimybę ta proga, atsi
dėkojant Dievui, pagroti švel
nios smuiko muzikos garsus.
Viskas vyko tarsi per sapną.
Nors bažnyčia medinė — mano
širdyje garsas skambėjo tarsi po
didžiausiais skliautais. Per tą
trumpą, kelių minučių muziką
aš spėjau užmiršti viską, kas
buvo bloga. Norėjosi daryti
tiktai gera, norėjosi, kad šitos
nuostabios minutės niekada
nesibaigtų. Kai nešiau geltoną
žvakę prie altoriaus — užmiršau
viską, kas tik pasaulyje esama,
išskyrus Dievą. Tą dieną mano
sielą užtvindė ramybė. Buvo
tyliau už tylą. Galėjau girdėti,
kaip plaukia dangumi debesys,
nors aplinkui kalbėjo žmonės,
buvo ramu, ramu. Šitą ramybę
aš stengsiuos nešioti savo šir
dyje visą gyvenimą, kur be
būčiau — Lietuvoje ar Ameriko
je. Tai buvo mano pirmoji Ko
munija.
Austėja Surgailaitė

Dovvners Grove, IL
RAUDONŲJŲ BARBARŲ
PALIKIMAS

Lietuvai sutriuškinus paver
gėjo grandines, trečią kartą
mums lankant ją laisvą, pano
rėjau pasekti vaikystės ir jau
nystės pėdomis.
Atvykus į Kupiškį — nebepažinau! Buvo susisukęs miestelis,
į kurį mes, vaikai, bėgdavome
porą kilometrų mokyklon nuo
geležinkelio stoties, kur tėtušis
viršininkavo, per plynus lau
kus. Pakeliui pažirniaudavome.
O sekmadieniais šone prisiglaudusiame kaime ir pavyšniaudavome.
Dabar — nuo pat stoties iš
tisas miestas su daugybe gatvių,
sodais, daržais ir darželiais.
Miestas, nebe miestelis, mo
derniškas, gražūs pastatai,
puikios parduotuvės, šaunūs
gyvenamieji namai ir šva
rutėlis, kaip kristalinė stiklinė.
Siaubas apėmė pamačius Pa
gėgius. Jo negalėjai nė vadinti
miestuku: pagrindinė gatvė
atsimušė į asfaltuotą kelią, ve
dantį į vieną pusę Tilžėn už 6
km, o kiton — į Klaipėdą.
Tačiau tai buvo gražus, tvar
kingas vokiškos kultūros ir šva
rumo miesteliukas. Kokia vėt
ra praūžė pro šią vietą? Grin
dinys išverstas, lyg po karo,
akmenys, betoninės plokštės,
gelžgaliai mėtosi po kojom...
Geležinkelio stoties antrasis
aukštas lyg viesului praūžus:

išmušti langai, išlaužtos durys,
gremėzdų krūvos, o laiptų
turėklų — nė kvapo! Smarvė iš
lauko „patogumų” neša per visą
puskilometrį... Sovietų laikais
čia buvo prigrūsta raudonosios
armijos, kuri taip ir „su
tvarkė”... Okupantai pareika
lavo parapijiečius nuversti
bažnyčią. Šiems nesutikus, at
siųsti rusai iš Tilžės ją nugrio
vė. Apėmė toks graudumas ir
dabar dar vaidenasi, kokią klai
kumą paliko sovietai toje poeto
Algimanto Mackaus gimtinėje.
Jis ir savo slapyvardžiu Pagėgis
dabar taip nebesididžiuotų...
Kėdainiuose ieškojau savo bu
vusios gimnazijos. Senatvės
pilkumu apsitraukusi, manoji
„Alma Mater” lyg ir ta, lyg ir
ne ta. Praeiviai įtikinėja, kad
čia niekad jokios gimnazijos ne
buvo, tik — raudonosios armijos
kareivinės. Ir vėl, kaip Dio
genas dienos metu su žiburiu,
ieškojau žmogaus, kuris patvir
tintų, kad čia prieš 60 metų
būta lietuviškos gimnazijos..
Pagaliau duktė rado ant sienos!
lentą, kad čia tikrai yra buvusi
gimnazija ir pastatas paskelbtas
„paminkliniu”. Kiek daug triū
so, lėšų ir pastangų teks išlieti
lietuviams, kol atstatys ją į „pa
minklinę” padėtį. „Didysis
brolis” iš Rytų paliko išdaužy
tus langus, pro kuriuos matėme I
lentgalių, plytų, stiklo šukių ir
dar įvairiausių šiukšlių krūvas.
Šitokią „kultūrą” nešė prole
tarų šalis okupuotiems kraš
tams.
Stasė E. Semėnienė

Lietuvoje” „Draugo” spalio 19
d. laidoje. Straipsnyje taip pat
aprašyta viena mūsų pasižy
mėjusių savanorių, Amerikos
lietuvė Albina Janus, kuri jau
nuo pat ankstyvos veiklos pra
džios, nepagailėdama savo
laiko, darbavosi įvairiose įmo
nėse Lietuvoje.
Norėčiau papildyti pateiktas
žinias. Nuo 1992 metų iki šiol
IESC sudarė ir atliko ne 40 pro
jektų, kaip minėta, bet 187
projektus. Iš jų 50 projektų buvo
atlikti Amerikos lietuvių sa
vanorių, kurie buvo užsi
registravę IESC mūsų pastan
gomis. Be minėtų savanorių
norėčiau pridėti Vytą ir Izoldą
Šimkus, kurie per abu yra
atlikę 10-tį projektų ir šiuo
metu, užbaigdami paskutinius,
grįžta lapkričio mėnesį. Kas iš
skaitytojų turi noro, sugebėjimų
bei reikalaujamos patirties —
tai iš tikro vienas būdas pri
sidėti prie apčiuopiamos pagal
bos Lietuvai!

niūną Seime Andrių Kubilių, ar
jokios praktikos Seimo darbe
neturintį, bet stipriai save rek
lamuojantį, Audrių Butkevičių?
Atsiminkit, kad balsas gali
būti lemiantis! Prieš pasi
rinkdami, atsakykite į šiuos
klausimus:
1. Ar norit, kad miestų gatvė
se būtų saugu dieną ir naktį?
2. Kad vagys ir mafijozai sė
dėtų kalėjime, o ne banke?
3. Kad valdžios įstaigos būtų
išvalytos nuo kyšių ėmėjų?
4. Ar norit, kad gyvenimas
Lietuvoje pradėtų gerėti?
Jei į šiuos klausimus atsakysit „taip”, tai kandidatas į
Seimą, be jokios abejonės, yra
Andrius Kubilius.
Kazys Barūnas

Ormond Beach, FL

O KUR HOT SPRINGS, AR?

Antanas Grina

Nesutinkame su Vytauto Šeš
toko pareiškimu, kad Kali
fornijos lietuvių radijas yra vie
nintelis į vakarus nuo Mississippi upės („Drauge”, 10.25, psl.
4), o kur dingo Hot Springs, Ar
kansas? Nors čia negarsus ir
mažas lietuvių telkinys, bet
savo aukomis išlaiko lietuvišką
radiją jau dvidešimt metų.

Bensenville, IL

KURĮ PASIRINKTI?

Lapkričio 10 d. Naujamiesčio
apygardoj Nr. 1 bus pakartoti
nis balsavimas. Varžysis tik du
kandidatai į Lietuvos Seimą,
abu geri vyrai, tad kurį pasi
rinkti? Ar didelę praktiką turin
tį Tėvynės sąjungos (L.K.) se

Salomėja Šmaižienė

Hot Springs, AR

Suvenyrai pagaminti su leidimu (license) Lietuvos krepšinio komandos

SPORTINIAI MARŠKINIAI (T-SHIRTS)
NAUJI !!!

NAUJI III

LITHUANIA '96, BRONZOS MEDALISTAI, TRISPALVIAI (TIE-DYED)
SU SKELETU XXL ... XL ... L ... M ... $30.00
„ - :
BALTI
XXL ... XL ... L ... M ... $25.00

LITHUANIA '96, SU KOMANDOS EMBLEMA,
MARGI (TIE-DYED) XXL ... XL ... L ... M ... $25.1

JUODI, BALTI

XXL ... XL ... L ... M ... $20.00

NAUJI III

NAUJI II!

LITHUANIA '96, SIUVINĖTA (EMBROIDERED) EMBLEMA

XXL ... XL ... L ... M ... $30.00
(XXL pridėti $3.00)

JUODI

t

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

NAUJI II!

■

NAUJI II!

LITHUANIA '96 LIPINUKAI (BUMPER STICKERS)................ $3.50
Persiuntimas (U.S.A.) veltui

Užsakymus su čekiu ar pašto perlaida siųsti:
RBBMC/ R.B. BUTKUS
60 EAST 212 STREET
EUCLID, OHIO 44123-1061
l-(216) 732-8250

Chicago, IL

NE 40, O 187!

Vardas/pavardė:..................................................................

Malonu buvo skaityti gerb.
Salomėjos Valiukienės straipsnį
apie International Executive
Service Corps veiklą Lietuvoje
„Neeilinė galimybė padirbėti

Adresas:.........................................................................................................

Telefonas:....................................................................................... .............
Nuolaida duodama užsakant didesni kieki

DON'T SPEND IT ALL - SAVE SOME AT

MUTUAL ^>edeia( SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION
Chorleied ond Superyised by the United Slalct Govei nmenl
M^UHEO BY FOIC

PHONE (312) 847-7747

2212 W CERMAK ROAD • CHICAGO, ILIIMOIS 60608

midland
Federal
Sav ngs and Loan Association
75 metus aptarnauja lietuvius
Indėliai iki $100,000.00
Apdrausti Federalinės valdžios

MAROUETTE PARK

BRIGHTON PARK

2567 VVEST 69th STREET

4040 ARCHER AVENUE

(1-312) 925-7400

(1-312) 254-4470

BRIDGEVIEVV
8929 S. HARLEM AVĖ.
(708) 598-9400

(0UUH0U5UC
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i
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TAURAUS VIENGENČIO
PRISIMINIMUI
JONAS DAUGĖLA
Net nepajutome, kaip prabėgo
visas dešimtmetis nuo Petro Vi
leišio mirties. Jis su šiuo pasau
liu ir savo gerais draugais am
žinai atsisveikino Waterburyje,
Conn., 1986 m. lapkričio 3 d. Jis
mums visiems paliko pačios pri
gimties neišsemiama energija
apdovanotos spalvingos asme
nybės šviesų prisiminimą. Ir šio
prisiminimo net ir visas dešimt
metis nesugebėjo sunaikinti. Be
jo artimųjų jį labai gerai pri
Dr. Pranas Vileišis.
simena visi, kuriems likimas
lėmė artimiau su juo bendrauti
ar bendradarbiauti. Dar ir šian nais. Tačiau jis surado savitų
dien prisimename jo visada ma būdų ir asmeniškai dalyvauti
lonia šypsena papuoštą veidą ir tautos laisvinimo kovoje. Savo
tas audringas kalbas, kuriomis pinigais pagamino ir užpirko
jis jaudino sausakimšai pri prie greitkelių vietas išstatyti
pildytų salių klausytojus įvairių skelbimų lentas: „Laisvė Lie
sukakčių, tautinių švenčių ir tuvai”, „Šalin bolševizmas” ir
kt. Šios lentos mėnesių mėne
minėjimų progomis.
siais
patraukė keliauninkų akis
P. Vileišis buvo žymios ir gar
ir
dėmesį
bei garsino Lietuvos
bingos Vileišių genties pali
vardą.
kuonis. Ši tradicinė Medinių
Sunku trumpu rašiniu nors
kaimo (Biržų apskr.) šeima
kiek
giliau įvertinti šio tauraus
išleido į pasaulį ne vieną žymų
lietuvio
nuopelnus savo tautai.
veikėją. Ir jie visi buvo pasiryžę
Tačiau
jo
tautinė veikla yra
tarnauti savajai tautai bei jos
žmonėms. Šios šeimos narių vi išpuošta tėvynės meilės ir
suomeninė ir politinė veikla yra pasiaukojimo pavyzdžiais. Ir,
surišta su mūsų tautinio atgi net praslinkus visam dešimt
mimo gadyne, o Petras buvo bū mečiui nuo jo mirties, P. Vileišis
dinga šios plačiašakės šeimos išliko gyvas mūsų visų atmin
tyje. Jo turiningo gyvenimo
atžala.
Jo tėvas Jonas buvo Vasario prisiminimas turėtų gražiausiu
16 signataras. Paskelbus nepri pavyzdžiu švytėti ir mūsų pri
klausomybę, jis visas savo augančioms kartoms.
O mes visi, kūrie jį asmeniš
žmogiškąsias jėgas paaukojo
kai
pažinome ir su juo bendravo
mūsų valstybinio gyvenimo ats
tatymui ir jo išlaikymui. Jo me, galime gyvenamajai aplin
sūnus Petras per visą savo ilgą kai paliudyti, kad šis istorinės
gyvenimą (mirė sulaukęs 80 Vileišių šeimos palikuonis pui
metų amžiaus) ištikimai keliavo kiai išpildė dr. V. Kudirkos
tėvo pramintomis pėdomis ir valią. Jis niekada nebuvo „į
tinginį kliuvęs ir nenuėjo į kapą
vykdė jo valią.
Jis buvo baigęs teisės mokslus be likusio ženklo, kad žmogumi
ir ėjo aukštas pareigas Lietuvos
diplomatinėje tarnyboje. Artė
ATIDARYTAS „LKB
jant bolševikų vergijos pavo
KRONIKOS” MUZIEJUS
jams, jis 1940 metais apleido
Kauną ir atsidūrė šioje didžiųjų
demokratijų šalyje. Už tėvynės
Rugsėjo 7 dieną į Nauja
ribų jam ir teko išgyventi pačius miesčio parapijos Baluškių kai
kūrybingiausius savo gyvenimo mą, kun. Kazimiero Kuzminsko
metus. O taip pat per tuos visus gimtinę, rinkosi apylinkės žmo
metus jam teko išgyventi ir savo nės ir svečiai iš Vilniaus,
tėvynės bei gimtųjų namų ilge Kauno, Panevėžio. Čia, per
sį.
metus atstatytoje Kuzminskų
Kaip tik šioje svečioje aplin sodyboje, įkurtas Lietuvos Ka
koje išryškėjo Petro visuomeni talikų Bažnyčios Kronikos mu
nės veiklos gabumai ir sugebėji ziejus, pastatytas kryžius. Mu
mas apjungti visus lietuvius į ziejų įsteigė kun. K. Kuzmin
vieningą tautinės veiklos talką, skas, kuris, gyvendamas užsie
uždegti juos noru tarnauti sa nyje, vertė į kitas kalbas iš
vajai tautai. Jis tuojau įsijungė Lietuvos gautą LKB kroniką,
į to meto Amerikos lietuvių tau šitaip informuodamas pasaulio
tinę veiklą. Per trumpą laiką jis </ visuomenę apie sovietų vykdo
įgijo didelį vietos lietuvių pasiti mą lietuvių tautos genocidą.
kėjimą. Lankė visus lietuviškus Muziejaus atidarymo proga į
telkinius ir visur buvo laukia savo gimtinę atvyko pats jo stei
mas bei gerbiamas.
gėjas, kuriam šiemet sukanka 90
Vėliau į šią šalį plūstelėjo metų. Muziejų ir šalia pastatytą
nauja išeivių banga. Jie susi kryžių pašventino iškilmėse da
būrė į Lietuvių Bendruomenę. lyvavęs Panevėžio vyskupas
Į LB veiklą įsijungė ir Petras. Juozas Preikšas, kuris padėkojo
Savo asmenybe ir pastangomis kun. K. Kuzminskui už pasiau
jis sujungė tas dvi skirtingas kojimą Bažnyčios bei tautos
užsienio lietuvių kartas į vieną labui ir palinkėjo Dievo palai
tautinį junginį. Jis skleidė mos. Garbusis kunigas pažymė
mūsų tautinės vienybės reika jo, jog vienas, be pagalbininkų
lingumą lietuvybės išlaikymo ir Lietuvoje ir užsienyje, nebūtų
tautos vadavimo pastangose.
galėjęs pasauliui pasakyti tiesos
Jo laisvas anglų ir kelių kitų apie lietuvių tautos kančias, pa
kalbų mokėjimas labai praver tirtas per 50 okupacijos metų.
tė, palaikant ryšius su šios Po oficialiosios dalies buvo pa
šalies valdžios įstaigomis bei rodyta meninė programa, apžiū
aukštaisiais valdžios pareigū- rėta ekspozicija.

A.tA.
MARYTEI DAILIDIENEI
netikėtai iškeliavus Amžinybėn, jos vyrą ZIGMĄ, sū
nus KĘSTUTĮ ir ARĄ su šeimomis bei visus artimuo
sius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.
Simas Jokūbaitis
Stefa ir Motiejus Krušniai
Stasys ir Fridą Radžioniai
Marytė Strungienė
Milda ir Zenonas Vieraičiai

t.

DRAUGAS, penktadienis, 1996 m. lapkričio mėn. 8 d:

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
Penktadienį, t.y. šiandien,

lapkričio 8 d., 7:30 vai. vak.,
Jaunimo centro kavinėje pra
sideda „Ateities” savaitgalis.
Tai vienas svariausių kasme
tinių rudens renginių, sutrau
kiančių jaunus ir senus (ne vien
ateitininkus) pasiklausyti gerų
paskaitų, išgirsti jaunuosius
lietuviško dailiojo žodžio meni
ninkus. „Ateities” savaitgalis
pradedamas tradiciniu litera
tūros vakaru, tarp kurio dalyvių
yra Liudas Kuliava, sukūręs
dainų poeto Henriko Nagio eilė
raščiui. Dainą sukūrė ir Vainis
Aleksa. Šias dainas išgirsime
penktadieni, JC kavinėje,
jaunųjų ruošiamame literatūros
ir muzikos vakare. Visi kvie
čiami.

Prel. Jonas A. Kučingis, Los
Angeles, CA, yra nuolatinis
„Draugo” rėmėjas ir Draugo
fondo komiteto Los Angeles sky
riaus garbės narys. Jis ir siųs
damas auką už kalėdines kor
teles, parėmė dienraštį 100 dol.
Gerb. Prelatui tariame širdingą
ačiū!

Nors vieną dieną palikime
rūpesčius ir darbus namie, pa
būkime nors keletą valandų
madų, grožio ir muzikos garsų
aplinkoje. Linksmos modeliuo
tojos parodys pačius įdomiau
sius drabužius, tinkančius bet
kokiai progai. Visa tai rasite,
atvykę į PLC Lemonte madų
parodą „Rudens simfonija” lap
kričio 24 d., 12:30 vai. p.p.
Stalus iš anksto užsisakykite
Dr. Petras Kisielius yra bai
pas Ireną Kriaučeliūnienę
gęs Marijampolės Marijonų
708-301-8183, Ireną Kazlauskie
gimnaziją pirmuoju mokiniu,
nę 630-257-8346. Anksčiau užsi
galbūt todėl jis pirmasis ir at sakius, didesnis stalų pasirin
skubėjo su stambia, 1,000 dol.
kimas.
auka, atsiliepdamas į gimnazi
jos direktoriaus kun. Remigi
Kone trečdalis visų Čikagos
jaus Gaidžio, MIC, straipsnelį, miesto šiukšlių jau yra perdir
išspausdintą „Drauge” lap bama į kitus produktus, kurie
kričio 6 d., kad atgautasis gim gali vėl būti panaudojami tiek
nazijos pastatas yra visiškai ap pramonėje, tiek kasdieninėje
griuvęs ir netinkamas varto apyvartoje. Kaip praneša
jimui. Jeigu atsirastų daugiau Gamtosaugos pareigūnas Henry
tokių dosnių marijampoliečių L. Henderson, 31.4% kasmet
arba buvusių tos gimnazijos surenkamų atmatų Čikagos
auklėtinių, ir paremtų remonto mieste dabar yra vėl perdir
darbus, gimnazijoje tuoj galėtų bama. Programa pradėta 1994
suklegėti moksleivių balsai ir m. ir tuomet miesto meras
atsiverti knygos. Aukas galima Richard M. Daley tikėjosi, kad
siųsti kun. Viktorui Rimšeliui, pirmaisiais metais bus perdir
MIC, „Draugo” adresu, pažy bama apie milijonas tonų atma
mint, kad tai Marijampolės gim tų. Viltys ne tik pasitvirtino, bet
nazijai. Aukos bus persiųstos viršijo 1.242.871 tonas. Čika
Lietuvon.
giečiai noriai įsijungė į
Andrius Kulikauskas sukū programą ir savo šiukšles išrū
rė dainą Henriko Nagio eilėraš šiuoja, numatytas perdirbimui
čiui. Dainą išgirsime „Ateities” atmatas sudedami į mėlynus
savaitgalio literatūros vakare plastikinius maišus, kurie iš
penkt,ądienį, lapkričio 8 d. 7:30 vežami kartu su kitomis atma
v«Vi Čikagos Jaunimo cetro tomis, o paskui išskiriami ir procesuojami atskirai.
kavinėje.
Gruodžio 11 d., sekmadienį,
ir gruodžio 7 d., šeštadienį, 10
vai. ryto Balzeko Lietuvių
kultūros muziejus rengia lietu
viškų kalėdinių šiaudinukų
darymo pamokas, kurias praves
Bernice Kasarski. Tai viena
populiariausių muziejaus prog
ramų, ruošiama jau 29 metai iš
eilės, sutraukianti įvairių tau
tybių ir amžiaus žmones iš visos
Čikagos ir apylinkių. Reikia
atsinešti tik savo žirkles, liniuo
tę ir pieštuką. Vietų skaičius ri
botas. Prašome registruotis tele
fonu (773) 582-6500.
x Irena ir Julius Veblaičiai, Union NJ, paaukojo $100
Lietuvos našlaičiams. Dėko
jame! „Lietuvos Našlaičių glo
bos” komitetas, 2711 W. 71
St., Chicago, IL 60629.
(sk)

Prasidėjus rudeniui ir
namų šildymui, gyventojai per
spėjami saugotis smalkių pa
vojaus. Smalkių neįmanoma su
uosti, matyti ar kaip kitaip
susekti, bet tai labai nuodingos
dujos, galinčios atsirasti dėl blo
gai veikiančios ar suirusios
šildymo sistemos. Vienintelis
tikras būdas apsisaugoti šio pa
vojaus yra įsitaisyti smalkėms
susekti aparatėlį — „carbon
monoxide detector (iš tikrųjų
yra įstatymas, kad visuose
namuose turi būti šis apara
tėlis). Aparatėlis turi atitikti
nustatytus standartus „Underwriters laboratory (UL) standards 2034”.

x JAV LB Kultūros taryba
praneša, kad į Mūzos Rubackytės piano koncertą Jau
nimo centre lapkričio 10 d. 3
vai. p.p. bilietai gaunami „Sek
lyčioje” nuo spalio 21 d. ir
prie durų dvi valandas prieš
koncertą.
(sk)

x Lietuvių operos metinis
pokylis įvyksta lapkričio 16 d.
Jaunimo centro salėje. Ope
ros choras, muz. Ričardo Šoko
diriguojamas, atliks meninę
programos dalį. Pokylio metu
x TRANSPAK praneša:
bus traukiami laimingieji va „Nuo š.m. gruodžio 2 d. mūsų
jaus bilietai. Prašome visus įstaiga persikelia į DRAUGO
tuos, kurie dar nesuspėjo atsiųs patalpas.
ti tų bilietų šaknelių, jas tuoj
(sk)
sugrąžinti operos valdybai, kad
x Amerikos Lietuvių ra
visi galėtų dalyvauti laimėji dijas, vad. Anatolijus Šlutas —
muose. Šokiams gros Ričardo kiekvieną sekmadienį 7 v.r. per
Šoko estradinis orkestras. Kvie WCEV 14.50 AM. Tel. 312čiame Jus prisidėti prie mūsų
847-4903, adresas: 4459 S. Fran
kultūrinės veiklos dalyvaujant
cisco, Chicago, IL 60632.
(sk)
šiame pokylyje, kad pavasarį
galėtume vėl pastatyti naują
x Akcijų, bonų bei kitų ver
operą. Vietas prašome užsisa tybių pirkime ir pardavime
kyti pas Operos vicepirm. Jur jums nuoširdžiai patars ir patar
gį Vidžiūną (773) 767-5609. naus, duodami komiso nuolai
Vienam asmeniui tik $25.
dą, Albinas Kurkulis, tel.
___ „
(sk) 312-360-5530 arba jo sūnūs ir
partneriai: Andrius Kurkulis,
ARAS ROOFING
tel. 312-360-5531 ir Paulius
Arvydas Kiela
Kurkulis, 312-360-5627, dirbą
Dengiame ir taisome
su Oppenheimer & Co., Inc.
visų rūšių stogus
Chicagoje.
Iš kitur skambinkite
Tel. 708-257-0746
veltui:
tel.
1-800-621-2103.
Skambinti po 6 v.v.
_ . _ ___ _
_ .
(Sįf);

DĖL RENGINIŲ
KALENDORIAUS

SUVAŽIAVIMUI PRAĖJUS

Amerikos Lietuvių Tarybos
penkiasdešimt šeštasis suvažia
vimas praėjusį šeštadienį, lap
kričio 2 dieną, praėjo darbingai.
Darbų eilėje buvo šiek tiek pa
keisti nuostatai ir pritaikyti da
barčiai. Dalyvavo šimtinė na
rių, kurie ryžosi stiprinti ALTo
politinę veiklą ir pasikeitus
sąlygoms Lietuvoje. Ypač buvo
du įdomūs ir svarbūs praneši
mai: dr. Jonas Genys, kuris at
stovauja ALTui, Washington
DC, per Jungtinį pabaltiečių
komitetą, pranešė, kaip vyksta
akcija dėl Lietuvos priėmimo i
NATO sąjungą ir kaip seka
si rezoliucijų pravedimas
Karaliaučiaus srities klau
simais, kad būtų išvesta rusų
kariuomenė iš to krašto ir
reikalas perkeltas į tarptautinę
plotmę. Vyksta įvairūs pasita
rimai su valdžios aukštaisiais
pareigūnais, kurie nėra mums
labai palankūs, ypač 'L Valsty
bės departamente ir Saugumo
taryboje.
Antrasis labai svarbus prane
šimas buvo dr. Jono Valaičio,
kuris informavo apie Amerikos
Lietuvių tarybos jau paruoštą
memorandumą Amerikos prezi
dentui Karaliaučiaus reikalu.
Memorandumas po rinkimų bus
įteiktas prezidentui ir atitinka
miems vyriausybės pareigū
nams.
Po įvairių ALTo skyrių
pranešimų ir finansinių apy
skaitų priėmimo bei veiklos
aptarimų, buvo pristatytas nau
jasis ALTo pirmininkas dr.
Jonas Račkauskas. Suvažia
vimas gausiais plojimais pa
dėkojo Grožvydui Lazauskui,
kuris ALTo pirmininku išbuvo
9 metus. Žodį tarė ir naujasis
pirmininkas dr. Jonas Rač
kauskas. Suvažiavimas buvo
pradėtas himnais ir baigtas
„Lietuva brangi” posmeliu.
Vakare Balzeko muziejuje įvyko
iškilminga vakarienė, kurią
paruošė ALTo Čikagos skyrius.
ALTo inf.

Čikagos renginių kalendorių
„Draugas” kiekvieno mėnesio
pradžioje spausdina kaip neap
mokamą informaciją visuome
nei ir talką organizacijoms bei
renginių ruošėjams. Organi
zacijos ir asmenys, norintieji
kalendoriun įrašyti numatomus
renginius, ar padaryti pakei
timus jau paskelbtuose, prašomi
tai atlikti raštu, pasirašytu
asmens, kuris yra atsakingas už
pranešimą. Prieš išsiunčiant
renginio registraciją, prašoma
pasitikrinti, kad pateikiami
duomenys yra tikslūs. Telefoni
niai pranešimai nebus pri
imami. „Draugas” nėra atsa
kingas už renginių pranešėjų
pranešimuose padarytus netiks
lumus, tačiau yra labai nemalo
nu juos nuolat atitaisinėti ir
klausytis priekaištų dėl netiks
lumų, kurie nėra mūsų kaltė.
Patiksliname, kad dr. Juo
zo Ereto 100 metų gimimo su
kakties minėjimas Balzekas
Lietuvių kultūros muziejuje
vyks sekmadienį, lapkričio 17 d.
(ne lapkr. 16-tą, kaip pažymėta
trečiadienio lapkr. 6, „Drauge”
išspausdintame renginių kalen
doriuje). Minėjimas vyks 3 vai.
p.p. „Gintaro” salėje. Paskaitą
skaitys teisininkas Jonas Dai
nauskas.

Vytas Čuplinskas dalyvaus
svarstybose apie Internet „Išei
vija ir Lietuva informacijos
greitkelyje” „Ateities” savait
galio metu sekmadienį, lapkri
čio 10 d. Ateitininkų namuose
Lemonte. Visa „Ateities”
savaitgalio programa buvo iš
spausdinta „Drauge” antra
dienį, lapkričio 5 d.

John Shimkus, kandidatas į
JAV Kongresą iš Illinois 20-tos
apskrities (districkt) laimėjo rin
kimus 1200 balsų persvara.
John Shimkus yra Illinois Ame
rikos Lietuvių respublikonų
lygos narys.
Donatas Skučas, Fairfax,
VA, atvykęs į JAV LB Tarybos
suvažiavimą, vykusį praėjusį
savaitgalį prie Čikagos, kartu
su savo žmona apsilankė
„Drauge” ir savo dienraštį
apdovanojo 150 dol. auka. D.
Skučas yra taip pat „Draugo”
dažnas bendradarbis. Esame la
bai dėkingi!

Iš dr. Augustino Laucio ir p.
Laučienės, gyv. Mt. Olive, IL,
„Draugas” nuolat susilaukia
paramos. Šie mūsų geradariai
visuomet dalyvauja „Draugo”
renginiuose ir įvairiomis pro
gomis paremia leidybą. Siųs
dami prenumeratos mokestį, p.
Laučiai pridėjo 105 dol. auką.
Joks darbas nesunkus, kai
Edmondas Saliklis sukūrė jaučiame tokį savo skaitytojų
dainą Henriko Nagio eilėraš užnugarį. Dėkui!
Dr. Birutė A. Kasakaitis,
čiui. Dainą išgirsime „Ateities”
Chicago,
IL, nuolat ištiesia
savaitgalio literatūros vakare
paramos
ranką dienraščiui
penktadienį, lapkričio 8 d. 7:30
„Draugui
”
, atsiųsdama dosnų
v.v. Čikagos Jaunimo centro
čekį. Išimtis nebuvo ir prenu
kavinėje.
meratos mokestį už 1997 metus
x Kas nori linksmai ir pratęsiant — dr. Kasakaitis
džiaugsmingai, jūriniai šau- pridėjo 105 dol. auką. Nuošir
liškoje dvasioje, praleisti vaka džiai ačiū!
rą, kviečiami š.m. lapkričio
Laima ir Jonas Šalčius, Armėn. 9 d., šeštadienį, 7 vai.
vak., Šaulių namuose dalyvauti lington Hts., IL. rudens vajaus
GEN. T. DAUKANTO JŪRŲ proga Draugo fondui atsiuntė
ŠAULIŲ kuopos tradiciniame 900 dolerių prie ankstyvesnių
RUDENINIAME pasilinks 320 dolerių ir tapo garbės
minime, kur būsite maloniai su nariais. Už stambią paramą
tikti bei priimti, skaniais vaka Draugo fondui nuoširdžiai dė
ro patiekalais pavaišinti, galė kojame. Draugo fondas labai
site įvairiais gėrimais atsigai laukia naujų garbės narių, ypač
vinti ir, A. BARNIŠKIO sma tų, kurių įnašai per tris metus
giai šokių muzikai grojant, pasi jau labai arti tūkstantinės.
šokti. Kviečiami visi tautiečiai,
šauliškosios veiklos rėmėjai su
savo svečiais, ir naujieji iš Lietu
vos atvykę ateiviai, dalyvauti.
Tad iki malonaus pasimatymo
jūrų šaulių pasilinksminime,
šeštadienį, Šaulių namuose.
(sk)

L.D.K. Birutės draugijos pirmininkė Zuzana Juškevičienė (antroji iš dešinės) su sesėmis birutietėmis perduoda Lietuvos Partizanų globos fondo pirm. Leonui Maskaliūnui ir fondo valdybai 1,000
dol. čekį buvusiems partizanams šelpti.
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MŪZA RUBACKYTĖ
KONCERTUOS HOUSTONE

Prieš kelis metus skaitėme
„Drauge” P. Palio straipsnį „M.
K. Čiurlionis ir pianistė Mūza
Rubackytė”. Gražiai ir išsamiai
apibūdinęs pianistės gabumus
ir jos kompaktinių diskų neeili
nį įvertinimą „Fanfare” kata
logo, autorius baigė šiais žo
džiais: „Tikėsime, kad Mūzos
Rubackytės žvaigždę, taip skais
čiai šviečiančią Europos
žemyne, netrukus išvysime ir
šioje Atlanto pusėje”. Ta
svajonė
išsipildė
Mūza
Rubackytė 2 metus iš eilės jau
koncertavo Newport Muzikos
festivalyje ir vėl yra kviečiama
1997 metų sezonui. (Trečias iš
eilės kvietimas — tai uni
kumas!) Būdama JAV, lankėsi
ir koncertavo keliuose lietuvių
telkiniuose. Ir štai ta svajonė
vėl išsipildys š.m. lapkričio 17
dieną Houstone.
Vienas mūsų telkinio pagrin
dinių užsimojimų yra sudaryti
progą Amerikos visuomenei pa
sigėrėti Lietuvos menininkais.
Penkerių metų laikotarpyje su
rengėme tris klasikinės mu
zikos koncertus ir sudarėm gali
mybę trims muzikams daly
vauti Texas A&M universiteto
koncerte, kuris pritraukė per
2,000 publikos. Malonu žinoti,
kad mūsų pastangos jau davė
vaisių. Vilniaus styginis kvar
tetas taip sužavėjo „Houston
Chronicle” muzikos kritiką, kad
yra galimybė jiems sugrįžti ir
dalyvauti Houston universiteto
naujo muzikos fakulteto pasta
to atidaryme 1997 metais.
Keli nariai, asmeniškai arba
įrašuose, girdėję virtuozinį Mū
zos Rubackytės meną, jau porą
metų svajojo ją pristatyti Hous
tono muzikos mėgėjams. Svajo
jo, kalbėjo ir dabar išsijuosę dir
ba, nes rugsėjo pradžioje svajo
nės tapo tikrove. Per mūsų na
rio Rimtauto Vizgirdos pastan
gas pianistė atvyksta į Houstoną. Žengiant pirmyn anksčiau
pramintais takais, paprašėm ir
gavom daug didesnę paramą iš
Houstono universiteto klasiki
nės radijo stoties KUHF. Ši sto
tis pavasarį įrašė ir transliavo
Vilniaus styginio kvarteto kon

x TRANSPAK praneša:
„1990 metų valstybinio sek
toriaus dalis gyvenamųjų namų
statyboje sudarė 55.7%, o 1995
metais — tik 8.8%. Tuo tarpu
statyba individualių statytojų
lėšomis padidėjo nuo 16.5% iki
66.9%. Pinigai, siuntiniai ir
komercinės siuntos į Lietuvą.
Maisto siuntiniai. TRANS
PAK, 2638 W. 69 St., Chicago,
Augs berniukai — ąžuoliukai... Vienas tokių būsimų lietuviškų ąžuolų yra
IL, tel. 312-436-7772.
Rimas Grybauskas, lankantis „Žiburėlio” Montessori mokyklėlę Lemonte.
(sk)
Nuotr. Lydos Budrienės

(

certą. Vėliau įrašą perdavė
transliacijai „National Public
Radio”. Šį kartą, išklausę ir per
skaitę jiems pristatytą medžia
gą, stotis sutiko būti koncerto
„Radio Media Sponsor”. Šis
bendradarbiavimas ir bilietų
platinimas per TicketMaster
turėtų pritraukti daug publikos.
Jeigu „Draugo” skaitytojai, ar
jų pažįstami, gyvenantys Texas
bei aplinkinėse valstijose,
norėtų išgirsti šią mūsų, taip
aukštai muzikos pasaulio įver
tintą, pianistę, štai informacija:
koncertas įvyks sekmadienį,
lapkričio 17 d., 4 vai. p.p., Cullen Performance Hali, 4800 Calhoun Road (University of Hous
ton Main Campus Entrance #1).
Bilietai gaunami per Ticket
Master ir prie įėjimo. Įėjimas 15
dol., vyresniems 7 dol., studen
tams, o vaikams 3 dol. Dėl
grupinės nuolaidos (10 + bilie
tų)
galima
skambinti
713-808-1982 (24 valandų „voice
mail”), įrašant savo vardą, tele
fono numerį ir prašymą (lietu
viškai arba angliškai). Po kon
certo bus priėmimas to paties
universiteto Hilton viešbučio
„Barron’s Room”. Bus proga
susipažinti su pianiste ir pa
bendrauti su lietuvių kilmės
houstoniečiais bei jų draugais.
Su klausimais taip pat galite
kreiptis į Houstono Lietuvių
Bendruomenę paštu: LACH,
P.O. Box 541323, Houston, TX
77254-1323 arba faksu: 713973-1343. Galite rašyti lietuviš
kai arba angliškai.
Liuda Čėsnaitė Flores
DR. ANTANO LIPSKIO
TAPYBOS PARODA

Lapkričio 8 d., penktadienį,
5:30 - 7:30 vai. vak. Juno Beach
miesto rotušėje atidaryta dr.
Antano Lipskio tapybos paroda.
Kviečiami atsilankyti ir toli
mesnių apylinkių gyventojai, ir
pasigėrėti naujais dr. Lipskio
tapybos darbais.

man teko dalyvauti tarptauti
niuose elektrochemikų suvažia
vimuose kartu su Rebane ir
teko pažinti jį kaip žymų
mokslininką. Tačiau, matomai,
jis nesuspėjo atsikratyti biu
rokratizmo ligos ir buvo pakeis
tas jaunesniais bei laisvesniais
mokslo vadovais.
Saulius Šimoliūnas

ATSTOVAUS LIETUVAI
Julius Keleras, „Darbi
ninko” redaktorius, š.m. lap
kričio 7 d. išvyko į 63-ąjį Tarp
tautinio PEN klubo suvažia
vimą, Guadalajara, Meksika
Šiemetinio suvažiavimo temt
„Literatūra ir demokratija: de
mokratija postkomunistinėse
valstybėse”. Tarptautinio PEN
klubo narys J. Keleras šiame
suvažiavime oficialiai atstovaus
Lietuvai. Suvažiavimas baigsis
lapkričio 13 d.

BALFAS - LIETUVA,
- LIETUVA - BALFAS

Lyg šūkiu Clevelande praėjo
darbingas, planingas ir našus
BALFo direktorių suvažiavimas
spalio 18-20 d. Clevelandiečiai
stebėtinu organizuotumu, atvi
ru nuoširdumu suorganizavo
suvažiavimą, atstovų priėmimą.
Lietuvoje Seimo rinkimų
sukelta šiluma greitai praeis.
Ateis vėjuotos, šaltos dienos ir
naktys, o su jais alkis. BALFas
gelbės visus vargstančius naš
laičius, partizanus, tremtinius,
senelius, o mes visi gelbėkime
BALFą savo nuoširdžiomis,
gailestingomis aukomis. Iš
gelbėjome savo tėvynainius nuc
mirties anais rusų-komunizme
metais, gelbėkime ir dabar.
PASKIRTA PREL.
PRUNSKIO PREMIJA

Prel. Juozo Prunskio premija:
skirti komisija 1996 m. spalio 2C
d. taip įvertino atsiųstus dar
bus ir nutarė:
ESTAI PIRMAUJA
3,000 dol. skirti katekistų
MOKSLO REFORMOSE
programai Raseinių parapijoj
plėsti. Toj programoj mokosi
Amerikos
svarbiausias apylinkės viešųjų mokyklų
mokytojos. Šią programą prave
mokslo žurnalas „Science”,
leidžiamas kas savaitę Ameri da Stanislava Tijūnaitienė.
can Association for the
1,250 dol. skirti Matulaičic
Advancement of Science, spalio parapijos Vilniuje grupei, kad
4 d. laidoje iškelia estus, kaip jie toliau plėstų savo veiklą ir
pirmaujančius mokslo refor pasidalintų savo krikščioniškų
mose tarp buvusių sovietinių idealų ugdymo patirtimi su
respublikų. Jie gauna iš Tarp jaunimu kitose vietovėse,
tautinės mokslo fundacijos 39.4 pakviesdami juos į savo semina
užsakymus nuo milijono žmo rus arba pravesdami seminarus
nių, gi sekanti yra Rusija su kitose vietovėse.
19.6 užsakymais.
Buvo nuspręsta, kad iš at
Estų reformos gerai veikia, siųstų darbų šiedu geriausiai
kad jų mokslininkų darbai yra atitiko bent vienai iš nustatytų
įvertinami pačių mokslininkų, užduočių, būtent, paruošti prak
o ne biurokratų. Latvija irgi tišką programą, seminarą ar
panašiai pasielgė, nors jiems tai stovyklą, skirtą katekistams,
ne visiškai pasisekė. O Lietuvo religijos ar etikos dėstytojams,
je viskas tebėra biurokratų jaunimo vadovams ar jaunom
šeimom.
rankose.
Šių metų komisijai vadovavo
Estai sujungė savo mokslo
akademiją su universitetu. sesuo M. Bernadeta Matukaitė.
Didžiai gerbiamas, bet susenęs, Komisijos nariai — kunigas
mokslo akademijos prezidentas Krasauskas, Eligijus Sužiedėlis,
Kari Rebane buvo priverstas Gloria Adomaitienė ir Mirga
atsistatyti ir biurokratija buvo Girniuvienė.
pakeista mokslininkais. Beje,
Mirga Girniuvienė

