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Lietuvos-Latvijos ginčą dėl 
sienos spręs naujasis Seimas 

Vilnius, lapkričio 13 d. (BNS) 
— Seimo užsienio reikalų komi
tetas nutarė siūlyti šiam parla
mentui atsisakyti nutarimų dėl 
Latvijos vienašališkų veiksmų 
Baltijos jūroje priėmimo ir ati
dėti juos naujam Seimui. 

Trečiadieni vykusiame Užsie
nio reikalų <UR) komiteto posė
dyje dėl to sutarė tiek dabarti
nės daugumos, tiek opozicijos 
atstovai. 

Komiteto pirmininko pava
duotojas Algirdas Gricius BNS 
korespondentui sakė, kad toks 
sprendimas buvo priimtas, nes 
ketvirtadienį įvyks jau prieš
paskutinis šio Seimo posėdis ir 
nereikėtų imtis atsakomybės 
parlamentui, kurio daugelis 
narių naujame Seime nedirbs. 

UR komitetas siūlo Seimui 
ketvirtadienį nebesvarstyti nei 
prezidento Algirdo Brazausko 
laikinojo įstatymo projekto dėl 
teritorinės jūros, išskirtinės 
ekonominės zonos nustatymo, 
nei konservatorių pasiūlyto 
nutarimo projekto dėl tolesnių 
Lietuvos ir Latvijos derybų. 

I ketvir tadienio posėdžio 
darbotvarke yra įtraukti abu šie 
projektai, kurių svarstymui 
Seimas pritarė praėjusia savai
tę. Todėl, prezidentas A. Bra
zauskas gali reikalauti, kad par
lamentas svarstytų jo pasiūlytą 
įstatymo projektą ir tuomet par
lamentui tektų spręsti balsavi
mu. 

Priimdamas prezidento įsta
tymą. Seimas vienašališkai nu
statytų teritorinės jūros bei 
ekonominės zonos ribą su Latvi 
ja nuo galutinio sausumos sie
nos taško iki Švedijos ekonomi
nės zonos Baltijos jūroje ribos. 

Pagal konservatorių nutarimo 
projektą Lietuvos vyriausybė 
būtų įpareigota tolesnėse dery
bose su Latvija vadovautis nuta
rime apibrėžiama Lietuvos teri
torinės jūros, išskirtinės ekono
minės zonos ir povandeninės že
myno dalies Baltijos jūroje šiau
rine riba. Nutarime nurodomos 
tos pačios koordinatės, kaip ir 
Lietuvos prezidento pateiktame 
laikinajame įstatyme. 

Landsbergis neketina 
gadinti santykių su Rusija" 

M a s k v a , lapkričio 13 d. 
(Interfaz-BNS) - Lietuvos Sei
mo rinkimuose nugalėjusios 
konservatorių parti jos pir
mininkas Vytautas Landsbergis 
įsitikinęs, kad valdžios pasikei
t imas Lietuvoje neturės neigia
mos įtakos Lietuvos ir Rusijos 
santykiams. 

Antradienį interviu Rusijos 
Nepriklausomai televizijai jis 
pabrėžė nematąs jokio pagrindo 
nerimauti , kad Vilniaus ir 
Maskvos santykiai pablogės. V. 
Landsbergis p r iminė , kad 
būtent tuo laikotarpiu, kai jis 
vadovavo šalies parlamentui 
buvo išspręsti klausimai suteik
t i Lietuvos pilietybe rusakal
biams gyventojams ir išvesti 
Rusijos kariuomenę iš Lietuvos 
teritorijos. 

Konservatorių vadovas pažy

mėjo, kad jo atmintyje išliko 
„nuoširdūs atsiminimai" apie 
bendravimą su Boris Jelcin. 
Jis palinkėjo Rusijos preziden
tui kuo greičiau pasveikti ir 
vylėsi, kad asmeniškai susitiks 
su juo „netolimoje ateityje". 

V. Landsbergis pabrėžė, kaip 
ir anksčiau, manąs, kad Rusijos 
federalinės valdžios karinė 
operacija Čečėnijoje buvo Rusi
jos Federacijos vadovybės klai
da. „Jeigu Rusija dabar taiso šią 
klaidą, mes tai tik sveikiname", 
sakė jis. 

Atsakydamas į klausimą, ar 
ketina iškelti savo kandidatūrą 
Lietuvos prezidento rinkimuose 
1998 m., V. Landsbergis pasakė, 
kad kol kas neplanuoja tokio 
žingsnio. Kartu, pasak jo, ar
tėjant prezidento rinkimų kam
panijai, „teks apsispręsti". 

LDDP siūlo opozicijai 
bendradarbiauti ir tiki 

pavasari laimėsianti rinkimus 
Vilnius, lapkričio 13 d. (BNS) 

— LDDP siūlo opozicinėms Sei
mo partijoms bendradarbiauti ir 
skelbia ketinimus laimėti pava
sarį įvyksiančius savivaldybių 
bei keturių laisvų Seimo man
datų rinkimus. 

Antradienį LDDP prezidiu
mas nutarė pasiūlyti Seimo 
opozicinėms partijoms įkurti 
opozicijos klubą. Pasak LDDP 
pirmininko pavaduotojo Justino 
Karoso, partijos galėtų, neat-
sisakydamos savo programinių 
nuostatų, derinti savo veiksmus 
Seime. „Tai leistų opozicijai būti 
veiksmingesne", sakė J. Karo
sas trečiadienį spaudos konfe
rencijoje. 

Jis pažymėjo, kad šiuo metu 
nė viena opozicinė jėga sava
rankiškai negalėtų kreiptis į 
Konstitucinį Teismą, nes to
kiam kreipimuisi turi pritarti 30 
Seimo nariu. LDDP ir socialde
mokratai būsimajame Seime tu
rės po 12, Centro sąjunga — 13 
vietų. 

Šio Seimo LDDP frakcijos se
niūnas Gediminas Kirkilas pa
brėžė, kad tai nereiškia „pirši-
mosi" Centro sąjungai ar so
cialdemokratams jungtis į koali 
cąją, nuo kurios nuolat skuba 

Rugsėjo 2-6 d. Vilniuje vyko Lietuvos Respublikos Seimo ir JAV LB komisijos antroji sesija Vienas 
iŠ svarbiausių dienotvarkes klausimu būvi, dokumervo „Integrali tauta" svarstymas. Dokumentas, 
kuriame pateiktos mintys del lietuvių pasaulyje ir Lietuvoje bendradarbiavimo, susivienijimo, 
susilaukė diskusijų Lietuvos visuomenėje ir spaudoje. 

Algio Rugieniaus nuotr : sėkmingai užbaigė sesijos posėdžiusuš kaires) —dr. ZigmasBrinkis, 
Juozas Ardys, Albinas Vaižmuiis, Romualdas Ozolas, Nijolė Ambrazaitytė, Mečislovas Treinys, 
Saulius Pečeliūnas, Regina Narusienė, Donatas Skučas, Balys Gajauskas, Liuda Rugieaienė ir 
Ernestas Raišuotis. 

Valdančioji koalicija skirsto 
pareigas 

Vilnius, lapkričio 13 d. (BNS; 
— Būsimojo Lietuvos Seimo pir
mininku bus renkamas parla
mento rinkimus laimėjusių kon
servatorių pirmininkas Vytau
tas Landsbergis. Vienu jo pava 
duotoju taps Krikščionių demo 
kratų partijos atstovas, o kitais 
2 pavaduotojais, greičiausiai, 
bus pasiūlyta tapti kitų partijų 
atstovams. 

Po trečiadieni įvykusio kon
servatorių ir krikščionių de
mokratų vadovų pasitarimo dėl 
Koalicijos sutarties projekto 
konservatorių valdybos pirmi
ninkas ir realiausias preten
dentas premjero pareigoms 
Gediminas Vagnorius patvir
t ino , jog užsienio r e i k a l ų 
ministro ir krašto apsaugos 
ministro pareigos atiteks koalici
jos bendrininkams krikščionims 
demokratams Rea l iaus ia i s 
kandidatais laikomi — KDP pir
mininkas Algirdas Saudargas ir 
ambasadorius Česlovas Stanke
vičius. 

G. Vagnorius sakė žurnalis
tams, kad pagal svars tytą 
Koalicijos sutarties projektą 
krikščionims demokratams ati

teks dar vienos svarbios parei
gos, tačiau konkrečiau nenuro
dė kokios. 

Pasak konservatorių valdybos 
pirmininko, krikščionių demo
kratų kandidatui atiteksiantis 
vyriausybes postas atitiks to
kiam pat Seimo komitetui, ku
riam vadovaus taip pat KDP 
atstovas. Šis komi', etas bus eko
nominės-socialinės srities. 

Kitų būsimosios,vyriausybės 
narių pavardžių G. Vagnorius 
neminėjo, pažadėjęs su visu 
numatomu būsimuoju kabinetu 
žurnalistus supažindinti po 
susitikimo su prezidentu, kai 
konservatoriams bus oficialiai 
pavesta formuoti vyriausybe. 
Valdybos pirmininkas sakė, kad 
konservatoriai jau dabar yra 
pasirengę tokiam pokalbiui su 
valstybės vadovu 

Oficialiame konservatorių ir 
krikščionių demokratų spaudos 
tarnybų pranešime pažymima, 
kad sutarta sumažinti ministe
rijų skaičių iki 16. Dabar jų yra 
19. G.Vagnorius paminėjo, kad 
planuojama panaikinti Pramo
nės ir prekybos bei Ekonomikos 
ministerijas. 

atsiriboti šių partijų vadovai. 
Tačiau jis sakė esąs įsitikinęs, 
kad ateis „tokie laikai, kai teks 
bendrauti, peržengiant savo 
prietarus". 

{ opoziciją perėjusi LDDP pra
deda pasiruošimą pavasarį vyk
stantiems savivaldybių ir ketu
rių laisvų parlamento vietų 
rinkimams. „Mes tikimės juos 
laimėti", sakė G. Kirkilas. 
Pasak jo, rinkėjai „greitai 
įvertins ir pradės lyginti LDDP 
ir naująją valdžią" Jis žadėjo, 
kad dabartinė premjero Min
daugo Stankevičiaus vadovau
jama vyriausybė pateiks paly
ginamąją ataskaitą, kokį pali
kimą LDDP gavo 1992 metais ir 
kokį palieka dabar. Šis palygi
nimas, pasak G. Kirkilo, pa
neigs kalbas apie labai sunkų 
LDDP valdymo metų palikimą. 

Pasiruošimo savivaldybių ir 
laisvų Seimo nariu vietų rinki
mams taktikos LDDP kol kas 
nenori atskleisti. Tačiau spau 
dos konferencijoje buvo užsi
minta, kad kovojant dėl keturių 
mandatų apygardose, kuriose 
gyvena nemažai lenkų tautybės 
žmonių, bus siekiama susitari
mo su tautinių mažumų atsto
vais. 

Lietuvos gydytojai neketina 
atidėti streiko 

Kaunas, lapkričio 13 d (BNS) 
— Lietuvos gydytojų sąjungos 
<LGS) vadovybe „neketina at
sisakyti minties organizuoti 
streiką, nors konservatorių par 
tijos pirmininkas Vytautas 
Landsbergis pirmadienį ir pa
žadėjo, kad naujasis Seimas yra 
pasiryžęs spręsti neteisinga 
padėtį, kurioje yra atsidūrę 
medicinos įstaigų darbuotojai". 
BNS korespondentui trečiadieni 
pasakė LGS viceprezidentas 
Liutauras Labanauskas. 

Jau trejis metus besitęsiančios 
derybos su vyriausybe dėl dar
bo užmokesčio padidinimo neda
vė jokių rezultatu Anot vice
prezidento, prieš rinkimus val
dančioji LDDP ragino LGS ..no 
vykdyti opozicijos užsakymų, o 
dabar konservatorių vadovas 
tvirtina, kad dar reikėtų paken
tėti.nes pasirinkta streiko data 
J ra netinkam.! 

Vytautas Landsbergis pirma 

Galutine savo veiksimi takti 
ką būsimajame Seime LDDP 
ketina aptarti kiek vėliau. Par 
Uja neatsisakys dalyvavimo 
Seimo vadovybėje, jeigu gautu 
tokį pasiūlymą, sakė J. Karosas. 

dienį priminė, kad numatomo 
streiko išvakarėse lapkričio 25 
d. planuojamas p rmasis naujo
jo Lietuvos Seim) posėdis. 

LGS tarybo- nuomone, 
numatomas medikų streikas 
nėra politizuotas, nors taip tvir
tina V. Landsber ris. „Tegul bū
simasis Seimo pi tnininkas įsi
gilina į kolektyvinių ginču 
įstatymą, pagal k Jrį turėtų būti 
aišku, kad akcija rengiama re
miantis ekonominiais moty
vais". 

Šiam streikui "tepritarė Lie
tuvos mediku organizacijų koor
dinacine taryba • -MOKT). teig
dama, kad nėra t psnrie pagrin 
do jį skelbti. Takiau nors LGS 
atstovas tnip pa; yra šios orga
nizacijos narys, I MOKT pirmi
ninke Aldona Ba tblvte bendrus 
pareiškimus ruo-ia ir išplatina 
he LGS žinios. t»igė Liutauras 
L tbanau -.- as. 

— Seime pri imtas Kraujo do
norystės įstatymas. Davusiam 
450 mililitrų krlujo arba 600 
mililitrų pfamra i« valstybės 
biudžeto bur. mefima kompen 
sacija.lygi 2 dieių vidutiniam 
darbo užmokesčiJi. 

Pasaulio naujienos 
'Remiantis DPA. Reuter. BNS I.\TERFAX, 
BelaPAJN žinių agentūrų pranešimais) 

ITAR-TASS, 

Trumpai iš Uetuvos 
(Remiantis DPA. BNS, INTERFAX, 
ITAR-TASS, ELTOS pranešimais) 

— „Lietuviai d a r k a r t ą 
pademonstravo ištikimybę de
mokratijos principams", pasakė 

neįvardintas JAV valstybės de
partamento spaudos atstovas, 
kurį citavo „Laisvosios Euro
pos" radijas. Pasak minėtojo 
pareigūno, JAV „sėkmingai 
bendradarbiaus su nauja vy
riausybe" ir yra pasiruošus 
bendradarbiauti su tarptauti
niais fondais, padedančiais Lie
tuvai vykdyti ūkio reformas. 

— Lietuvos Vyskupų Konfe
rencijos (LVK) posėdžio metu 
LVK pirmininku perrinktas 
Vilniaus arkivyskupas Audrys 
Juozas Bačkis. Kaip pranešė 
LVK sekretonatas, Konferenci
jos vicepirmininku išrinktas 
Kauno arkivyskupas Sigitas 
Tamkevičius. o Nuolatinės ta
rybos nariu — Panevėžio vysku
pas Juozas Preikšas. Pagal LVK 
statutą,šie trys Nuolatinės ta
rybos nariai išrinkti trejų metų 
kadencijai. 

— P a g a l LDDP sąrašą į 
naująjį Seimą išrinktas Artūras 
Plokšto ketina atsisakyti par
lamentaro mandato ir pakeisti 
politiko karjera tarnyba banke. 
Plokšto priklausė Lietuvos len
kų sąjungos frakcijai, tačiau 
šiemet birželio mėn. buvo išjos 
pašalintas už sąjungos progra
mos nesilaikymą. 

— ,.Telewizja Polska S A. 
Vadovas Ryszard Miazek ir Lie
tuvos RTV vadovas Juozas Ne-
verauskas antradieni pasirašė 
sutartį dėl bendradarbiavimo, 
pagal kurią, vienas iš Lenkijos 
TV padaliniu bus įgaliotas dirb
ti Lietuvos TV ir transliuoti 
laidas Lietuvoje. Lenkijos TV 
per vieną iš regioninių kanalų 
pažadėjo transliuoti laidas lie
tuviu kalba 

— T i k vienas L i e t u v o s 
taut in ių mažumu polit inių 
organizacijų atstovas tapo nau
jojo Lietuvos Sei mo nariu. Vals
tybėje, kurioje nelietuviai su
daro beveik penktadalį gyvento
jų. kitatauč'.uSeime bus tik 4.26 
pagal parlamentarų skaičių. 
55-oje Širvintu-Vilniaus rin
kimų apygardoje Lietuvos len
ku rinkimu akcijos atstovas 
Gabrielius Mincevičius, nuga 
lejes konservatore Nijole Am
brazaitytę, pateko į Seimą. 

G a j e v a i , Bosnija. Šimtai 
musulmonų pabėgėlių trečiadie
nį įžeidinėjo ir spjaudė į JAV bei 
rusų kareivius, kurie sutrukdė 
jiems grįžti į namus šiaurės rytų 
Bosnijoje. Pasak liudininkų, 
minia susirinko prie spygliuotos 
vielos, užtveriančios kelia tarp 
musulmonų kontroliuojamo Če-
ličiaus miesto ir serbų kontro
liuojamos Gajevų gyvenvietės, 
iš kur antradienį buvo išvyti 
grįžtantys pabėgėliai. „Grįžkite 
į savo šalį ir susitvarkykite savo 
pačių netvarką", šaukė pagyve
nęs vyras rusų taikdariams. 

Rusi jos Saugumo tarybos 
sekretorius Ivan Rybkin inter
viu savaitraščiui „Itogi" sakė, 
jog Rusija p i r m i a u s i a tur i 
p a s i r a š y t i s u s i t a r i m ą su 
NATO dėl įsijungimo į sąjungos 
politinę struktūrą. Po to, jei 
viskas klostysis taip, kaip tikisi 
Vakarai, ir kaip nori Rusija, 
galima bus įsijungti į karinę 
struktūrą. Pasak Rybkin, pra
džioje jis remia t ik tokį va
rianta, kai Rusija seka Pran
cūzijos pavyzdžiu. Prancūzija, 
kaip žinoma, dešimtmečiais ne
priklausė NATO karinei struk
tūrai . Rybkin sakė, kad Rusijos 
pilno prisijungimo prie NATO 
trukmę riboja tik laikas, reikal
ingas prisiderinti prie NATO 
karinių s truktūrų. Nėra aišku, 
ar šie Rybkin komentarai dėl 
Rusijos prisijungimo prie NATO 
yra jo asmeninė nuomonė, ar 
reiškia Maskvos nuomonės pasi
keitimą. 

Ryga. Latvijos vyriausybė 
antradienį patvirtino įstatymą 
„Dėl laisvojo uosto Ventspilyje" 
įkūrimo. Tai turėtų pritraukti 
užsienio investuotojus, sukurti 
naujų darbo vietų, palengvinti 
Latvijos užsienio prekybą. 

M a s k v a . Rusijos finansų 
minis t ras Aleksandr Livšic 
patvirtino, kad derybos su Tarp
tautiniu valiutos fondu (IMF) 
dėl naujo 10 mlrd. JAV dolerių 
paskolos išmokėjimo vyksta „iš 
tiesų sunkiai". IMF atstovai 
paliko Maskvą, atidėję galutinį 
sprendimą dėl pinigų pervedi

mo. Pasak jų, blogas mokesčių 
surinkimas gresia Rusijos iždo 
politikai. 

Kar l s ruhe . Vokietijos fede
ralinis Konstitucinis teismas 
atmetė skundą ir paliko galioti 
1993 m. priimtą nuosprendį 
trims buv. VDR Nacionalinės 
gynybos tarybos nariams — buv. 
gynybos ministrui Heinz Kes-
sler, jo pavaduotojui Fritz 
Streletz bei Zūlio rajono parti
jos vadui Hans Albrecht, kurie 
buvo atsakingi už įsakymą šau
dyti į bandžiusius pabėgti i 
Vakarus žmones. Jie turės ka
lėti nuo 5 iki 7.5 metų. Vokieti
jos teismai dažnai buvo kalti
nami, jog teisia tik „smulkias 
žuveles" — vykdytojus. Prieš tai 
Berlyno teismai už šaudymą bu
vo nuteisę 29 paprastus sienos 
sargybinius. 

J u n g t i n e s Tautos. Penktus 
metus iš eilės JT Generalinė 
asamblėja priėmė, šįkart di
džiausia persvara, nutarimą, ra
ginantį JAV nutraukti 3 de
šimtmečius trunkantį prekybos 
draudimą Kuboje. Už jį balsavo 
137 valstybės, prieš 3 — JAV, 
Izraelis ir Uzbekistanas. 25 
šalys (tarp jų ir Baltijos vals
tybės) susilaikė. 

JAV kariuomenė bus 
siunčiama į Vidurio 

Afriką 
V a š i n g t o n a s , lapkričio 13 d. 

(AP BNS) - JAV kariuomenė 
dalyvaus tarptautinėje misijoje 
Rytų Z įire, kuri atvers pagalbos 
„koridorius" šimtams tūkstan
čių pabėgėlių, antradienį pra
nešė Vašingtono administraci
jos atstovas, pranešęs, kad dėl 
tikslaus amerikiečių kariuome
nės vaidmens dar nenuspręsta. 

JAV valstybės departamentas 
oficialiai nepareiškė, kad į Zairą 
ketinama siusti kariuomenę. 
Tačiau jo spaudos atstovas pa
kartojo jau žinomą Vašingtono 
nuomonę, kad yra tarptautinis 
susitarimas dėl humanitarinės 
misijos būtinybės, o dėl tebe
vykstančių mūšių šiai misijai 
bus reikalinga apsauga. 

JT vadovas nesupranta JAV 
priešiškumo 

V a š i n g t o n a s , lapkričio 12 d. 
(AP-BNS) - Boutros Boutros-
Ghali sako negalįs suprasti, 
kodėl JAV prezidentas Bill 
Clinton priešinasi dėl jo per
rinkimo į JT vadovo postą. 

Paklaustas, ar jis jaučia, kad 
JAV ambasadorė JT Madeleine 
Albright siektų prieš jį asme 
ninio keršto, B. Boutros Ghali 
atsakė, jog tai ne asmeninis 
priešiškumas, bet tam tikras ne
supratimas apie JT vaidmenį ir 
svarbą, ne tik tautų bendrijai, 
bet ir JAV. 

B. Boutros-Ghali sakė bandęs 
gau t i a t s a k y m ą i r iš M. 
Albright, ir iš JAV valstybes 
sekretoriaus War ren Chris-
topher, tačiau nė vienas jų 
nedavė t i e s a u s a t s a k y m o . 
Pasak JT vadovo, dar gegužės 
mėnesį W. Christopher atėjo į jo 
n a m u s ir p r a n e š ė , kad 
Vašingtonas nepri taria jo per
rinkimui. J is nesakė jokios 
priežasties, t e igdamas , kad 
nenori pakenkti jų draugystei. 

JAV atstovai teigia siekią, 
kad naujas JT vadovas vykdytų 
šios organizacijos reformą Ta 
čiau B. Boutros Ghali sako ją 
vykdęs ir ketinęs tęsti antrojo
je kadencijoje. ..Mano tikroji 

problema ta, kad aš neturiu jo
kio supratimo, kas galėjo at
sitikti JAV vyriausybės politiką 
nustatančiuose sluoksniuose". 

Jis priminė, kad JT politiką 
nustato Saugumo Taryba, ku
rioje JAV tur i nuolatinę vietą ir 
veto teisę. J T sukūrė JAV prezi
dentas Franklin Roosevelt, ir ji 
visad tarnavo Vašingtono inte
resams — tiek Korėjos kare, tiek 
Persijos įlankos kare, tiek deko-
lonizavimo politikoje ir ryšiuose 
su „trečiuoju pasauliu", sakė B. 
Boutros-Ghali. Pasak jo, galbūt 
eidamas generalinio sekreto
riaus pareigas, jis elgėsi perny-
lyg nepriklausomai. 

JT vadovas sakė nesuprantąs, 
kodėl B. Clinton padėkojo j am 
už vadovavimą, o po kelių mė
nesių atsiuntė W. Christopher 
paprašyti jo atsistatydinti. 

..Sakau visiškai atvirai, aš 
nežinau, kas atsitiko", sakė B. 
Boutros-Ghali. 

KALENDORIUS 
Lapkr ič io 14 d.: Adeodatas, 

Gotfridas, Ramantas, Saulene. 
Lapkr ič io 15 d.: Šv. Albertas 

Didysis. Bažnyčios mokytojas 
<1193-1280>; Leopoldas. Vaidila. 
Norda 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
D E T R O I T , MI 

OBUOLINIAI BLYNAI 

Šv. Antano parapijos seimi
ninkės, vadovaujamos Pranciš
kos Televičienės. praneša, kad 
obuoliniai blynai bus kepami ir 
parduodami pirmąjį Advento 
sekmadienį, gruodžio 1 d. Todėl 
prašome iš anksto tą dieną pa
skirti Šv. Antano parapijai. 
Ateikite, pasivaišinkite ir kitus 
pavaišinkite už nedidelę kainą, 
mūsų šeimininkių skaniais 
obuoliniais blynais su uogiene 
ir tuo pačiu paremsite parapiją. 

N A U J U METU SUTIKIMAS 

Šv. Antano parapija ruošia 
Naujųjų 1997 metų sutikimą — 
„Žiemos žiedų romantika". Jau 
užsiregistravo 50 norinčių daly
vauti. Pernai susilaukėm 80 
dalyvių. Šv. Antano parapija 
tikisi sulaukti tiek pat, ar net 
ir daugiau. Dalyvavimas — 20 
dol. asmeniui. Visų dalyvių 
lauks užkandžiai, karšta va
karienė, gėrimai, maloni nuo
taika, smagi muzika daina
vimui ir šokiams, o dalyvių 
mašinos parapijos aikštėje bus 
stropiai saugomos. Vakaras bus 
pradėtas 7:30 vai. vak. šv. 
Mišiomis Šv. Antano bažnyčioje. 
8:30 v.v. — kokteiliai šventiškai 
papuoštoje salėje. 9 v.v. karšta 
vakarienė, bendras dainavimas, 
vadovaujant muz. Stasiui Sli
žiui, šokiai ir džiaugsmingas 
Naujųjų metų sutikimas. Smul
kesnes informacijas teikia 
Regina Juškaitė, darbovietės 
tel. (313) 396-0389, namų tel. 
(313) 554-3288. Prašome užsire
gistruoti iki gruodžio 15 d., nes 
vietų skaičius ribotas. Visi kvie
čiami ir laukiami. Sutikimą 
ruošia Šv. Antano parapija. 

Regina Juškaitė 

SKAUTU KŪČIOS 
DETROITE 

Detroito ..Gabijos" ir „Balti
jos" tuntų skautai ir skautės jau 
ruošiasi savo tradicinėms skau
tų Kūčioms. Jos vyks sekmadie
nį, gruodžio 8 d., 4 vai. p.p. Die
vo Apvaizdos parapijos salėje. 
Kviečiame visas Detroito ir apy
linkių lietuvių šeimas prisidėti 
prie mūsų gražios šventės. Kaip 
visada, prašome, kad kiekviena 
dalyvaujanti šeima atneštų kokį 
kūčių patiekalą Margaret Ru
dienė veda valgių sąrašą. Pra
šome jai pranešti, jei norėsite 
dalyvauti. Taip pat galite skam
binti ..Gabijos" tunto tun-
tininkei Rasai Karvelienei. tel. 
810-380-1363. Laukiame visų! 

„Gabijos" ir „Baltijos" 
tuntų vadovybė 

W O R C E S T E R , M A . 

KVIEČIAME Į NAUJU 
METU SUTIKIMA 

Worcesterio ir Bostono skau-
tai-tės gruodžio 31 d. Maironio 

Parke, 52 So. Quinsigamond 
Avenue, Shrewsbury, MA., ruo
šia šaunų Naujųjų Metų su
tikimą. 

Pradžia 7:30 vai. vakaro. 
Vakarienė — „Prime Rib" 8:30 
vai. v. Bufetas 12:30 vai. naktį 
— du buteliai šampano stalui, 
kepurės, linksmadariai ir visa 
kita... Šokiams gros linksmas 
orkestras „The Engagements". 
Pabaiga prieš aušrą — 2 vai. 
ryto. 

Stalai 10 ir 12 asmenų. Bilie
tai užsakomi iš anksto. Asme
niui dalyvavimas 35 dol., 
dviems — 65 dol. Kreiptis Wor-
cesteryje: Irena Markevičienė 
telefono numeris (508)799-5469, 
Kazys Juška (508)829-5862, 
Bronius Naras (508)845-6325, 
Vivian Rodgers (508)799-5286, 
Maironio Parkas (508)755-0040. 
Bostone Birutė Banaitienė 
(617)871-1517. Rengėjai prašo 
bilietus įsigyti ne vėliau, kaip 
iki gruodžio 20 dienos 1996. 
Sėkmės. 

J.M. 

N E W Y O R K , N Y 

PAMINĖTA „LAISVĖS 
ŽIBURIO" 304oji SUKAKTIS 

Sekmadieninė New Yorko lie
tuviškoje padangėje skaisčiai 
šviečianti „Laisvės žiburys" 
radijo laida, yra išdava nepakar
tojamos ir neužmirštamos 1965 
m. lapkričio 13 d. suorganizuo
tos manifestacijos ir žygio į 
Jungtines Tautas tąsa. Tą die
ną, 15-kos tūkstančių minia, 
pakeliu į J.T., vienbalsiai 
sušuko: „Lietuvių tauta yra 
gyva ir jai priklauso laisvė jos 
nuosavoje žemėje, savame 
krašte — Lietuvoje!" 

Kad tas šauksmas nebūtų 
viendienis, kad jis neišblėstų, o 
garsiai aidėdamas neleistų būti 
užliūliuojamiems, bet keltų 
pasitikėjimą, žadinantį Tautos 
prisikėlimo viltį, buvo suorgani
zuota lietuviška „Laisvės žibu-

Detroito lietuvių malonus sekmadienio susibūrimas Dearborn Heoghta, Mkhigan, pas svetingus 
Kasi ir Rote Ratauskus. Ii k.: I eil. — Aldona Tamuboniene, laeytojaa Jurgis Jankus, Stase ir 
Antanas Zaparacksi, Liuda Rugieniena, Jonas Mikulknia. II eil. — Danute Jankiene, Leonas 
Petronis, Valerija Paulauskienė, Danutė Petronienė, Marytė Erlingienė, Onutė Savickienė, Re
gina Petrauskienė, Rote Rsiauskienė, Janina afiktilintiiene. Kasys Rstanskas, Stasys Erlingis, 
Kazė Balukienė, Povilas Savickas, Bronė ČiunkJanė ir Robertas Tamuliams. 

Nuotr. Algio Rngteniaus 

užstatą, choro „Lietuva" vadovė 
pranešė, jog dėl nenumatytų 
priežasčių, atvykti negalės. 
Buvo didžiai nusivilta. 

Nepaisant nusivylimo, dėlto 
sukaktuvinis 55 „L.Ž." renginys 
šeštadienį, lapkričio 2 d. įvyko 
Kultūros židinyje, Brooklyn, 
NY. Trijų dalių programą atliko 
„Keistuolių teatro" aktoriai-
dainininkai iš Lietuvos : Ilona 
Balsytė, Aidas Giniotis, Darius 
Auzelis, Andrius Kaniava, Ro
bertas Aleksaitis ir Darius Mi
niotas. Pirmoje programos daly
je buvo girdimos, kaip jie patys 
sako, ankstyvosios lyrikos 
grupės „Užsitęsusios vaikystės 
ruduo", pačių aktorių sukurtos 
dainos. Jos buvo kupinos jau
natviško džiaugsmo, neišven
giant ir nostalgiško liūdesio, 
kuris kiekvieną paliečia vaikys
tės dienas palydint. Jie dainavo 
patys sau gitaromis, švilpyne ir 
fortepijono muzika, pritardami. 
Tai buvo pati šviesiausia visos 
programos dalis. 

Antroje dalyje intymių vyrų 
grupė „Erelis" atliko vaizdelį 
pavadintą „Brisiaus galas". 
Apie tą vaizdelį programoje 
rašo: „Beveik visuose Lietuvos 
miestuose ir miesteliuose žiūro
vai juokėsi ir kvatojosi iš jų pro
gramos 'Brisiaus galas'. Ta-

rys" radijo laida. Jos vedėjas yra čiau, kad taip būtų kvatojesis 
šio renginio metu, girdėti 
neteko. 

Trečiojoje dalyje — muzikinė 
parodija „Trys tenorai". Pro
gramoje pasakyta: „...lengvai 
atpažinsite garsiuosius pasaulio 

uolus ir rūpestingas Romas 
Kezys. 

Šiais metais „Laisvės žibu
rys" švenčia 30-tąją sukaktį. 
Per maždaug 1,560 sekma
dienių „Laisvės žiburio " 
klausytojai girdėjo lietuvišką tenorus: Liuciano Pavarotti, 
žodį, dainą, įvairių įvairiausią Placido Domingo ir Jose Car-
tuometinę bei vietinės veiklos reras...". Deja, jų atpažinti 
informaciją. nepavyko, nes visi trys „teno-

Prie viso to, „L.ž" vedeias rai" rankose turėjo po baltą 
Romas Kezys organizavo ir įvai- skepetaitę, kai tikrenybėje ją 
rius renginius. O tų renginių naudoja tik Pavarotti. Dar buvo 
savo klausytojams, per tuos 30 galima pastebėti, jog abi pasku-
metų. padovanojo net 54! tinės programos dalys buvo per-

Trisdešimtąją „L.ž." sukaktį daug (savamoksliškai) sušaržuo 
R. Kezys buvo užsimojęs itin tos. Antrąją ir trečiąją dalis 
šauniai švęsti. Salę buvo už- atliekant aktorius (jie save taip 
sakęs Lincoln Center, Alice Tul- vadina), lydėjo profesionaliai 
ly Hali, Manhattan, NY. Kon Dariaus Malinausko valdoma 
certui buvo pakviestas Lietuvos elektroninė muzika, kuri, bent 
valstybinis choras „Lietuva", priešakinėse eilėse sėdinti, buvo 
Deja, likus vos porai dienų iki pg,. jrarsį 
termino kada būtų reikėję už Klausytojai „Keistuolių tea-
salės nuomą įnešti 5,000 dolerių tro" aktoriams neparodydami 

..Pagalba Lietuvai" talkininkai Detroite džiaugiasi pakrovė dar vieną talpintuvą vaistų ir me 
Hirmos priemonių siuntimui i Lietuva. Kairėje prie talpintuvo — Robert Bons, „Pagalba Lietu
vai vadovas 

didesnio susidomėjimo, juos pri
ėmė vėsokai. Net jiems sten
giantis pasiekti šiltesni kontak
tą su publika (dainuojant „Ža
lias vynas ne vanduo" ir kt.) irgi 
prastokai sekėsi. 

Vis dėlto „Keistuolių teatro" 
aktorius nuvertinti būtų ne
tikslu. Jie visi yra baigė Vil
niaus muzikos akademiją ir yra 
didžiai talentingi. Suprasti, 
pasidžiaugti ir įvertinti šiuos 
„keistuolius", reikia ir pačiam 
turėti „keistų savybių" pojūtį. 
Tuo tarpu Kultūros židinio sa
lėje, į renginį susirinkusių 
daugiau 400 žiūrovų, tokį pojūtį 
ne daug kas turėjo. 

Po programos, grojant Brolių 
Kėžių orkestrui, vyko šokiai ir 
vaišės. 

P.Palys 

D A Y T O N A B E A C H , F L 

JONO DAUGĖLOS 
SVARBUS LAIŠKAS 

Daytona Beach lietuvių telki
nyje turime gabių, veiklių žmo
nių, besirūpinančių lietuvišką
ja veikla, nepamirštant ir svar
bių Lietuvos problemų bei po
litikos. 

Turime dienraštį „The News-
Journal", su laiškų skyriumi — 
vieta skaitytojams pareikšti 
savo nuomone įvairiais klau
simais. 

Kartas nuo karto pasirodo ir 
Daytona Beach gyvenančių lie
tuvių laiškai. įdomių laiškų yra 
parašę: Tėvynės sajungos-Lietu-
vos konservatorių grupės pirmi
ninkė dr. Sigita Ramanauskie
nė, tos grupes vicepirmininkas 
Kazimieras Barimas ir kiti. 
Laiškuose paryškinamos Lietu
vos politinės problemos ir 
įtakojami Amerikos kongreso, 
Senato nariai tarptautinėje 
arenoje remti Lietuvos nepri
klausomybės pastangas. 

Š.m. spalio 15 d. „The News-
Journal" išspausdino labai 
rimtą, įdomų Lietuvą ir NATO 
liečiantį visuomeninko, žurna
listo, Lietuvių klubo pirmininko 
Jono Daugėlos laišką. Laiško 
autorius komentuoja JAV Gy
nybos sekretoriaus William 
Perry pasisakymus, apie Esti
jos, Latvijos, Lietuvos nepasi
ruošimą įstoti į NATO. 

Į tai atsiliepdamas, Jonas 
Daugėla išsamiai aptaria Lietu
vos okupacijos metų laikotarpį, 
žūtbūtines partizanų kovas gi
nant Lietuvos laisvę ir nepri
klausomybe, ir toje kovoje 
žuvusių keliasdešimt tūkstan
čių partizanų. Lietuva jau tada 
kovojo prie* Rusijos imperiją, 
gynė ne tik Lietuvos, bet ir 
Vakarų Europos interesus prieš 
rusų užmačias įsitvirtinti ir 
pavergti taiitas. 

Jonas Daugėla įrodo, kad 
Lietuva jau seniai yra pasiruo
šusi tapti tarptautinių organiza
cijų, taigi ir NATO nare. 

Tai konkretus pavyzdys, kaip 
turime rūpintis Lietuvos reika
lais, be posėdžių, delegacijų, 
kelionių į Lietuvą. Tenka tik 
pasveikinti t* pasidžiaugti Jono 

Daugėlos ir kitų mūsų tėvynai
nių ryžtu ginant Lietuvos rei
kalus. 

Šia proga prisimintinas ir šio 
telkinio lietuvių rūpestis Lietu
voje rinkimams ruošiantis. 
Ypač darbavosi Tėvynės sąjun-
gos-Lietuvių konservatorių 
grupės valdyba — pirm. dr. Sigi
ta Ramanauskienė, vicepirm. 
Kazimieras Barūnas. Gaila tik, 
kad ir šio telkinio nedaug lietu
vių tegalėjo dalyvauti rinkimuo
se. Bet pastangos nenuėjo vel
tui, aukoti pinigai davė vaisių 
— laimėjo Tėvynės sąjunga Lie 
tuvos konservatoriai. Duok Die
ve, kad naujai išrinktas Seimas 
sugebėtų našiai dirbti Lietuvos 
šviesesnei ateičiai. 

ONOS IR STASIO 
DARŽINSKIŲ VEDYBINĖ 

SUKAKTIS 

I svetingus Onutės ir Stasio 
Daržinskių namus š.m. spalio 
20 d. suvažiavo didelis būrys jų 
draugų ir kaimynų pasveikinti 
juos, švenčiančius vedybinio 
gyvenimo auksinę sukaktį. 
Prieš pradedant šaunias vaišes, 
Kazytė Jankauskaitė, papra
šiusi Aukščiausiojo palaimos 
Onutei ir Stasiui Daržinskiams, 
švenčiantiems šią gražią šventę, 
prisiminė ryškesnius jų gyve
nimo bruožus — nuoširdumą, 
kuklumą, svetingumą, rūpini
mąsi Tėvynės reikalais. Pus
brolis Petras Daržinskas ir jo 
žmona Birutė atvykę iš Kana
dos sukaktuvininkus pasveiki
no giminių vardu, pasidžiaugė 
jų laimingu gyvenimu, gražia 
šeima, palinkėjo ilgo amžiaus 
ramiame Floridos kampelyje gy
venant. 

Onutės ir Stasio Daržinskių 
gyvenimas riedėjo ne vien 
laimės, bet ir skausmo keliais. 
Jie, dar nevedė, paliko savąją 
tėvynę. Eidami nežinomais 
tremties keliais Vokietijoje, kur 
susipažinę 1946 m. spalio 17 d. 
sukūrė šeimą. Laiko slinktyje 
jie susilaukė sūnų Kazimiero ir 
Raimundo, dukrų — Ritos ir 
Mildos. Sūnūs ir dukros jau 
sukūrė šeimas ir tėveliams 
padovanojo 4 vaikaičius. 

Onutė ir Stasys Daržinskiai 
1949 m. atvykę Amerikon, apsi
gyveno Ciceroje, Čikagos prie
miestyje. Pragyvenimą pelnė 
dirbdami fabrikuose. Rūpinosi 
savąja šeima, vaikus paruošė ir 
išleido į gyvenimą. 

Sulaukę poilsio amžiaus Onu
tė ir Stasys Daržinskiai to
limesniam gyvenimui pasirinko 
gražią Floridos vietovę, Day
tona Beach (Ponce Inlet) ir 1984 
m. persikėlė čia nuolatiniam ap
sigyvenimui, įsigydami gražius 
patogius namus. 

Šiame telkinyje gyvendami, 
Onutė ir Stasys Daržinskiai 
įsijungė į lietuviškąją veiklą: 
Stasys ir Onutė klubo valdybo
se, Stasys nuolatinis patarnau
tojas bažnyčioje lietuvių pa
maldų metu, uolūs lietuviškų 
reikalų rėmėjai, stambūs LF 
nariai. Onutė kelinti metai yra 
BALFo valdyboje, rūpinasi aukų 
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rinkimu. Daržinskiai visuomet 
talkina įvairiuose renginiuose. 
Nebūtina būti žymiais veikė-
iais, kad. ir būnant įvairiose 
pareigose galima atlikti daug 
gerų ir naudingų darbų organi
zacijose, ką ir daro abu sukak
tuvininkai. 

Sukaktuvininkus sveikino 
svečiai, pakeltas šampano tos
tas, nuaidėjo „Valio, valio!" ir 
gražiausi jiems linkėjimai. Mieli 
Onute ir Stasy, būkite laimingi 
dar daugelį metų! 

REPETICIJA „SIETYNO" 
VADOVO NAMUOSE 

Š.m. spalio mėn. 29 d. Day
tona Beach choro „Sietyno" va
dovas muz. Antanas ir Valytė 
Skriduliai š.m. spalio 29 d. į 
savo svetingus namus pakvietė 
dar vienai choro „repeticijai". 

Tai gražaus choro narių, jų 
žmonų ar vyrų pabendravimo 
popietė. Didelis būrys! Seimi
ninkai rūpestingai globoja sve
čius, šaunios vaišės, o kiek 
malonių pokalbių ir gražaus pa
bendravimo. 

Vaišėms įpusėjus „Sietyno" 
valdybos pirmininkė Juoze Dau
gėlienė pasveikino muz. Antaną 
ir Valytę, padėkodama jiems už 
tokį gražų priėmimą. Prisiminė 
, .Sietyno" pirmuosius žingsnius, 
repeticijas vadovo namuose, 
skanų vyną, vaišes, mielą 
draugystę ir išryškino maestro 
Antano nuopelnus dainai, „Sie
tynui", jo didelį pasiaukojimą, 
kantrybę ruošiant dainas ir 
giesmes. 

Padėkos žodį tarė naujai į 
„Sietyną" įstojęs choristas 
Juozas Baltrušaitis. Jis pasi
džiaugė tapęs „Sietyno" nariu, 
kur buvo maloniai priimtas ir 

kur atrado tiek daug draugiš
kumo. 

Visų dalyvių vardu žodį tarė 
Jurgis Janušaitis. Žodis jautrus, 
išsakantis muz. Antano Skri
dulio pasiaukojimą, meile dai
nai, giesmei, rūpestį, kad šia
me telkinyje klestėtų ir kul
tūrinė veikla. Pabrėžė „Sie
tyno" reikšmę šio telkinio 
lietuviams, gėrėjosi „Sietyno" įr 
vadovo susiklausymu, darna, 
ryžtu turtinti mūsų saulėlydžio 
gyvenimo dienas. „Sietynas" 
sudainavo savo vadovui ir Va
lytei „Valio, valio!" ir pa
sveikino vardadienį švenčiantį 
choristą Narcizą Kreivėną. 

Šeimininkė Valytė Skridulie-
nė padėkojo visiems sietynie-
čiams už gražų bendravimą, ne
šantį visiems džiaugsmą, kurį 
visi turime branginti. 

Choras „Sietynas" veikia jau 
keturioliktuosius metus. Jis 
gieda lietuviškų pamaldų metu 
bažnyčioje, atlieka menines 
programas renginiuose, turi 
paruošęs didelius gražių gies
mių ir dainų repertuarus. 

Prieš vaišių pabaigą suskam
bėjo skambutis, kviečiantis 
choristus „repeticijai". Jos metu 
skambėjo daug gražių dainų, 
naujų ir girdėtų, tai įžanga į 
artėjantį metinį „Sietyno" 
koncertą. Svečių nuotaika buvo 
labai gera. Dar ilgai gražios 
dainos skambėjo svetinguose 
Valytės ir muz. Antano namuo
se. Jurgis Janušai t i s 
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APIE SEIMO RINKIMUS 
Prof. habil. med. dr. LEONAS MAČIŪNAS 

Noriu kartu su jumis pasi
džiaugti rinkimų į Seimą pir
maisiais rezultatais, pasidalin
ti apie juos trumpomis mintimis' 
ir padėkoti jums už nuolatine vi
sokeriopą paramą, siekiant mū
sų valstybės Lietuvos tikros 
nepriklausomybės, kurios iki 
šiol vis dar stokojame. Prisime
name, kad, atkūrus nepriklau
somybe, prof. V. Landsbergio 
vadovaujama Aukščiausioji 
Taryba ir G. Vagnoriaus vado
vaujama vyriausybė, dirbo 
nepaprastai sudėtingomis sąly
gomis tarsi ant parako statinės, 
nes vis dar veikė tarybinis sau
gumas, siautėjo omonininkai, 
rusų armijos padaliniai, o ištai
gose dirbo buvusi sovietinė no
menklatūra. Atkurta Lietuvos 
nepriklausomybė galėjo būti su
naikinta. Daugumas komunis
tinės propagandos suklaidintų 
žmonių 1992 m. vėl prie valdžios 
vairo išrinko buvusius partie
čius (pasivadinusius kitos par 
tijos vardu), kurie ketverius 
metus apgaudinėjo, skriaudė 
daugumą žmonių, praskolino 
valstybę, sužlugdė finansinę, 
ekonominę, teisinę ir socialinę 
sritį. Ir štai dabr>- šįmet ba> 
giantis metams, atrodo, bus 
pasiekta tikrosios nepriklau 
somybės pergalė, suteikianti 
teise stoti prie fsJėSes doriems. 
sąžiningiems, tėvynės labui 
dirbti pasiryžusiems žmonėms. 

Tad kodėl šiuos rinkimus lai 
mi Tėvynės sąjunga ir Krikščio
nys demokratai? Visų pirma 
todėl, jog šių partijų pasaulėžiū 
ra yra tokia, kad ji vertina 
žmogaus dvasines vertybes -
tiesą, sąžiningumą, dorą, parei
gingumą. Prie valdžios vairo 
turi sėdėti žmonės, pasižymin
tys tokiomis savybėmis. Tėvy
nės sąjunga jau dabar savi
valdybėse vykdo švarių rankų 
politiką. 

Antra, kad Tėvynės sąjungos 
nariai, dirbantieji Seime ir jų 
pagalbininkai, ištisus ketverius 
metus, nesigailėdami nei 
laiko.nei jėgų, vyko į rajonus -
miestelius, kaimus, gyvenvie
tes, ir aiški 10 žmonėms apie 
valdančios prokomunistinės 
partijos vykdomas negeroves, 
žlugdančias tautą bei valstybę. 

Trečia, kad patys žmonės (ir 
tie, kurie balsavo už buvusius 
komunistus) įsit ikino esą 
apgaudinėjami, prarado ne tik 
santaupas, bet ir indėlius ban
kuose, o iš gaunamų pensijų ir 
atlyginimų negali pragyventi. 
Tuo tarpu valdžios pareigūnai 
gauna žymiai didesnius atly
ginimus, važinėja brangiomis 
mašinomis, veltui ar pusvelčiui 
keliauja po užsienius be svar
besnio reikalo. Žmonės nusivylė 
ir teisine Lietuva. 

Ketvirta, kad pagaliau Bažny
čia, ilgai tylėjusi, paskutiniu 

momentu įsijungė į rinkimų 
kampaniją, aiškindama žmo
nėms, kad katalikui neleistina 
balsuoti už nesąžiningus ir ne
dorus kandidatus. 

Penkta, kad Tėvynės sąjunga 
ir krikščionys demokratai jautė 
užsienio lietuvių visokeriopą pa
ramą, kuri įgalino pagyvinti 
minėtų partijų rinkiminę 
veiklą, organizuojant narių iš
vykas į rajonus, susitikimus su 
rinkėjais, aprūpinant juos in
formacine medžiaga. 

Reikia iš kitos pusės pažvelg
ti į LDDP ir pasvarstyti, kodėl 
ji rinkimus pralaimėjo? Visų 
pirma todėl, kad valdančioji 
partija valstybės reikalus laikė 
antraeiliais, o visų pirma žiūrėjo 
savo asmeninių interesų — 
rūpinosi materialinių vertybių 
grobimu, tam jungdami visą 
valdžios piramidę. 

Antra, kad žmonės, kurie vyk
dė tokią politiką, laikėsi 
materialinės pasaulėžiūros, rū
pinosi materialinių vertybių 
kaupimu, nekreipdami dėmesio 
nei į dvasines vertybes, nei į 
teisėtvarką. Leido sau naudoti 
apgaulę, prievartą, korupciją, 
-•antažą. teisinį nihilizmą, 
nepilnaverčius įstatymus. 

Trečia, kad nevykdė rinkimų 
metu rinkėjams teiktų pažadų, 
o veikė priešingai — skurdino ir 
skriaudė juos (skyrė mažas pen
sijas, atlyginimus, nevykusiai 
indeliavo santaupas, indėlių ne
tektis bankuose), mokesčiais 
žlugdė verslą ir pramonę, didino 
nedarbą, muitinas leido užsiimti 
kontrabanda ir jos nesurinko 
mokesčių už įvežamas prekes. 

Ketvirta, kad iš užsienio gau
tos paskolos buvo panaudojamos 
ne pagal paskirtį, o savo bendra
minčių gelbėjimui nuo bankro
to įmonėse ar bankuose. Tuo 
būdu valstybė paskendo didžiu
lėje skoloje. 

Penkta, kad pririšdama litą 
prie dolerio, sužlugdė normalų 
eksporto ir importo veikimą. 

Kyla klausimas: kodėl prieš 
rinkimus atsirado tiek daug 
partijų? LDDP jausdama, kad 
rinkimus pralaimės, organizavo 
mažųjų partijų kūrimąsi, kad 
žmonės nebalsuotų nei už tuos, 
kurie sugriovė žemės ūkį ir pra
monę, nei už tuos, kurie dabar 
nuskurdino šalį. Jie matė mažo
se partijose savo išsigelbėjimą, 
nes joms laimėjus, galėtų per jas; 
įtakoti ir tęsti savo veiklą. O 
pasirodo, kad šios naujos parti
jos dar labiau sužlugdė valdan
čiąją partiją, nes jos visos atėmė 
apie 30% rinkėjų, kurių dalis 
gal būtų balsavusi už LDDP. 

Teigiama, kad laimėjus rin
kimus Tėvynės sąjungai, bus 
įvesta diktatūra. Galiu drąsiai 
teigti, kad Tėvynės sąjunga 
neatsisakys koalicijos su krikš
čionimis dmokratais ir su jais 

Dr. Leonas Mačiūnas kalba apie Seimo rinkimus, sėdi — adv. Vytenis 
Lietuvninkas. * 

KAIP UŽSIENIO 
LIETUVIAI BALSAVO 

Lietuvos Respublikos amba
sada Vašingtone prnnvšn, kad 
Lietuvos Respublikos rinkimų į 
Seimą antrasis ratas Jungtinėse 
Valstijose vyko sėkmingai. 

Lapkričio 10 d. asmeniškai 
atvyko balsuoti į Lietuvos 
Respublikos diplomatines at
stovybes: Vašingtone 2 rinkėjai; 
New Yorke — 9; Čikagoje - -71 
ir Los Angeles — 13. 

Rinkimų dok'.tmentMi jn'štu 
buvo išsiųsti 1,464 rinkėjams. 
Paštu balsavo 1,101 rinkėjų. 

Dėkojame Lietuvos pilie
čiams, aktyviai dalyvavusiems 
Lietuvos Respublikos Seimo 
rinkimuose ir JAV Lietuvių 
laikraščiams bei radijo stotims, 
padėjusiems informuoti rinkė
jus apie rinkimų eigą. 

LR ambasada 
Washington, DC 

bendradarbiaus, kaip ir prieš 
rinkimus. 

Pasibaigus rinkimams. Tėvy
nės sąjungos ir krikščionių 
demokratų laukia didelis bei at
sakingas darbas, ne tik Rytų 
Lietuvoje, įgyvendinant valsty
binės kalbos įstatymą, bet ir in
tegruojant tautinių mažumų 
žmones į Lietuvos gyvenimą. 
Aišku, kad tolimesnę savo 
veiklą Tėvynės sąjunga rems 
rinkimų programa „Lietuvos 
sėkmė". Vienas svarbiausių 
uždavinių (šalia ekonominių ir 
socialinių) yra atstatyti praras
tas žmogaus dvasines vertybes, 
jo morale, kovojant n negero
vėmis (jų tarpe alkoholizmu, 
narkomanija ir kt.). Tam tikslui 
turi būti panaudoti ne tik įsta
tymai, bet ir švietimas, radijas, 
televizija, spauda. 

IŠ AUSTRALIJOS 
Į LIETUVA 

Lietuvos dailės muziejus iš 
Australijos gavo prieš penkerius 
metus ten mirusios jaunos lie
tuvės dailininkės Akvilės Zavi-
šaitės (1962 - 1991) paveikslų 
rinkinį. Dailininkės motinos va
lia, gauti paveikslai bus sutvar
kyti, įrėminti ir saugomi muzie
jaus fonduose. Artimiausioje 
ateityje žadama atsiųsti dar 
daugiau šios dailininkės darbų, 
šiuo metu esančių JAV. Iš viso 
turėtų susidaryti 50-ties pa
veikslų kolekcija. 

Vilniuje gimusi ir augusi, Ak
vilė Zavišaitė dailę studijavo 
Australijoje, baigė New Castle 
meno koledžą. Jos darbai ekspo
nuoti dešimtyje parodų,daili
ninkė yra surengusi tris per
sonalines parodas. Visus savo 
darbus ji pasirašydavo vien tik 
vardu — Akvilė. 

Dailės muziejus jau turi labai 
turtingą išeivijos lietuvių kūri
nių kolekciją. Dabar laukiama 
dar vienos JAV gyvenančio 
skulptoriaus Vytauto Kašubos 
kompozicijos. 

Kitais metais kartu su Latvi
jos dailės muziejumi numatyta 
surengti didelę bendrą anksti 
mirusio žymaus tapytojo Povilo 

| Puzino kūrybos parodą, ekspo-
i nuoti ją Vilniuje ir Rygoje. 
Povilas Puzinas Rygoje yra bai
gęs lietuvių vidurinę mokyklą, 
dailę studijavo Rygos meno 
akademijoje, yra pelnęs Latvijos 
valstybinio muziejaus premiją. 
Prieš karą gyveno Lietuvoje. 
Ypač išgarsėjo kaip portreto 
meistras pokerio metais New 
Yorke. Jo darbą yra ir Latvijoje, 
ir Lietuvoje, tikimasi dar gauti 
ir iš Amerikos. 

(Elta, 10.10) 

AUSTRALIETĖ DOMISI 
GAMTOSAUGA 

LIETUVOJE 

Australijos gamtosaugininke 
Amanda Banks dalyvavo šieme
tiniame žaliųjų aplinkos ap
saugos žygyje dviračiais po 
Lietuvą. Ji Lietuvoje viešėjo jau 
trečią kartą. Amanda Banks do
misi Lietuvos aplinkos apsaugos 
problemomis, ne kartą rašė apie 
tai Lietuvos ir Australijos spau
doje, skaitė pranešimus konfe
rencijose. Šiuo metu ji vadovau
ja Lietuvos studijų draugijai — 
vienai aktyviausių ir gausiau
sių lietuvių organizacijų Aus
tralijoje. Pasak Amandos 
Banks, svarbiausia yra pripa
žinti, kad gamta, ekonomija ir 
socialinis teisingumas yra tar 
pusavyje susiję, todėl reikia 
ieškoti būdų, kaip visas šias pro
blemas išspręsti tuo pačiu metu. 
Jos manymu, atkuriant Lietu
vos nepriklausomybę, buvo sie
kiama atsisakyti komunistinės 
sistemos ir kartu išvengti Vaka
rų aplinkosaugos ir ekonomijos 
klaidų. Tačiau iš tikrųjų buvo 
priimti Vakarų modeliai, kurie 
nepritaikyti specifiniam perei
namajam laikotarpiui. Dėl to 
kilo grėsmė, kad Vakarų įtaka 
padarys ne mažiau žalos, negu 
darė Rytai. Gamtosaugininkų 
dviračių žygyje, Amanda Banks 
įsitikino, kad Lietuvoje yra 
daug puikių gamtos vietų. Šių 
teritorijų apsaugojimas padėtų 
krašto ekonomijai. Kai kuriems 
gamtosaugos darbams nereikia 
daug pinigų. Ji mano, kad įmo
nės, mažiau teršdamos gamtą, 
galėtų sutaupyti gerokai lėšų. 
Antai dėl kai kurių ekonomijos 
problemų sumažėjo aplinkos 
užterštumas. Lietuvai reikėtų 
gerai pagalvoti, kaip gaivinti 
ekonomiją, kad nenukentėtų 
gamta. (LR, 11.06) 

„BAJORŲ GŪŽTA" 
PARDUOTA JAV 

AMBASADAI 

Trijų kryžių kalno papėdėje 
bus įkurta JAV ambasadoriaus 
rezidencija. Prieš kelis metus 
sudegusį čia stovintį pastatą 
privatizavo bendrovės „Bajorų 
gūžta" vadovas Artūras Zuo-
kas. Jis ketino įrengti ketu
rių žvaigždučių viešbutį 
„Regnum". 

Pastato rekonstrukcijai išleis
ta apie 800,000 dol. Paskolos 
buvo paimtos iš LAI ir „Litim-
peks" bankų. Dėl finansinių 
sunkumų buvo nutarta parduo
ti viešbutį. Pasak Artūro Zuoko, 
jis nenorėjo parduoti pastatą 
neaiškios kilmės kapitalo atsto
vams, kuriems neįdomi pastato 
istorinė vertė. Anksčiau JAV 
ambasada domėjosi buvusio 
„Balticbank" valdytojo itin 
prabangiu namu Vilniuje, ta
čiau vėliau nusprendė pirkti 
Artūro Zuoko viešbutį. 

(R. 11.02) 

Danutė Bindokienė 

Pareigos ir 
atsakomybė 

Daugelyje pasaulio kraštų, 
net dvidešimtajam šimtmečiui 
besibaigiant, moteris vis dar 
laikoma antraeile piliete — jei
gu ne oficialiai, pagal įstaty
mus, tai remiantis senoviškomis 
pažiūromis bei „tradicijomis". 
Net Amerikoje, kur feminisčių 
veikla per pastaruosius dešimt
mečius pasiekė gan stambių lai
mėjimų, nuolat iškyla moterų 
diskriminacijos ar pažeminimo 
atvejai, kaip galima spręsti ir iš 
šiomis dienomis pasirodžiusių 
antraščių didžiojoje spaudoje 
apie persekiojamas moteris JAV 
kariniuose daliniuose. 

Tačiau, palyginti su kitų, ypač 
trečiojo pasaulio ar labiau neiš
sivysčiusių šalių, moterų padė
timi, Amerikoje moteriškajai 
giminei nėra kuo per daug skųs
tis. Galbūt labiausiai po „vyriš
ku padu" paspaustos moterys 
yra arabų pasaulyje, kur jų tei
sių varžymas motyvuojamas 
Korano paragrafais. 

į visišką moterų teisių panei
gimo kraštutinumą nudardėjo 
Afganistanas, pilietinio karo 
metu daug vietovių patekus 
Taliban religinio sąjūdžio val
džion. Šis sąjūdis labai griežtai 
laikosi Islamo mokslo, tad be
matant įvedė savo tvarką ir pri
vertė jos laikytis užimtų sričių 
gyventojus. Žinoma, daugiausia 
nukentėjo moterys, uždrau-
džiant joms mokytis, dirbti bet 
kokį darbą už savo namų, išeiti 
į gatvę be artimo giminaičio ar 
savo vyro palydos; jos taip pat 
privalo l a iky t i s nustatytų 
apsirengimo taisyklių. 

Kadangi Afganistanas metų 
metais buvo varginamas karo 
su Sovietų Sąjunga, o kovose žu
vo labai daug vyrų, moterys be
veik išimtinai turėjo perimti kai 
kuriuos darbus — tapti mokyto
jomis, medicinos seserimis, gy
dytojomis, įstaigų tarnauto
jomis. Taliban vyriausybei 
uždraudus dirbti už savo namų 
sienų, daugelyje vietų visas dar
bas sustojo, nes vyrų pakaitalų 
nėra. Dėl tų trūkumų krašte at
sirado tokia pavojinga padėtis, 
kad JT ir Tarptautinis kryžius 
kreipėsi į Taliban vadą, 
užtardamas Afganistano mo
teris. Krašto informacijos mi
nistras Amir Khan Muttaąi į 
priekaištus pareiškė, kad tai
syklių sušvelninti neįmanoma, 
nes „Islamo mokslas nekei
čiamas". 

Tai, kas šiuo metu vyksta Af
ganistane ar kituose Islamo 
kraštuose, dvelkia kraštutiniu 
fanatizmu, įtaigotu tiek religi
jos, tiek vietinės kultūros. La
biau civilizuotose šalyse moterų 
teisių varžymas yra kur kas 
subtilesnis. Tačiau, deja, jis vis 

dėlto egzistuoja daugelyje kas
dieninio gyvenimo sričių, o gal
būt labiausiai — politikoje. Net 
JAV, kur moterys turi nemažai 
teisių ir joms leidžiama užimti 
bet kurią vyriausybės vietą, pre
zidentiniuose rinkimuose nei 
karto nepasiūlyta moteris 
kandidatė, o pastaraisiais 
dešimtmečiais tik vienas kan
didatas buvo pasirinkęs moterį 
viceprezidento pareigoms, bet ir 
ta iškrito, kaip vyrai mėgsta 
teigti, „dėl moteriškų priežas
čių". 

Tad čia ir sustojame prie vie
no svarbiųjų klausimų: kiek mo
terų teisės pasiekti aukščiau
sius vyriausybės postus varžo
mos iš šalies, kiek jos pačios 
save varžo? Juk su bet kuriomis 
pareigomis ateina ir atsakomy
bė. Juo svarbesnės pareigos, tuo 
ir atsakomybė didesnė. Kadangi 
vis dar neįprasta matyti moterį 
vadovaujamose pozicijose, į ją 
kreipiamas nepalyginamai di
desnis dėmesys k?ip į vyrą, ku
riam lengviau atleidžiamos „vi
suomeninės nuodėmės": sukčia
vimas, neapgalvotas elgesys, 
savo pareigų neatlikimas ir pan. 
Jis nekaltinamas „vyriškumu", 
jeigu padaro lengvapėdišką 
sprendimą, parodo nekantrumą, 
jautrumą, bet moteriai tuoj pri
kišamas „moteriškumas". 

Moterims pavyzdžiu buvo lai
koma Pakistano premjerė Bena 
zir Bhutto, pasiekusi tą aukštą 
vietą, nepaisant, kad krašte mo
terims į politinę veiklą „nema-
da" jungtis. Neseniai ji negar
bingai pašalinta iš savo pareigų 
ir pakaltinta jų piktnaudojimu. 
Tuoj po Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo daugelis ža
vėjomės Kazimiera Prunskiene, 
kol ir jos elgesys pavirto nepri
imtinu... Tokie pavyzdžiai dar 
labiau sutvirtina vyrų nuomo
nę, kad moteris atsakingoms 
pareigoms, ypač krašto valdymo 
aparate, netinkanti. 

Po praėjusių rinkimų Lietu
vos Seime daugiau kaip dukart 
pagausėjo moterų; dabar jų yra 
24 iš beveik visų partijų, tu
rinčių savo atstovus Seime. Iš
rinktųjų tarpe yra ir K. Pruns
kienė, atstovaujanti Moterų 
partijai, vienai iš LDDP sateli
tinių grupuočių. Kai kurių kitų 
moterų Seime pavardės mums 
taip pat pažįstamos, nusipelniu
sios pagarbos ne tik Lietuvoje, 
bet ir užsienyje. Norime tikėti, 
kad moterys Seime supranta 
savo dvigubą atsakomybę — ir 
tautai, ir moteriškai giminei. 
Joms suteikta galimybė ne tik 
pasitarnauti savo valstybei, bet 
plačiau į politinį gyvenimą at
verti duris ir kitoms moterims 

TĖVYNES LABUI 
BALYS RAUGAS 

• 
— Štai, pone pulkininke, joms rupimas naujasis ka

rininku 
— Jrivaisduoju, kaip nustebote, - sveikindamasis 

kalbėjo Keraitis, — išgirdęs mano pageidavimą jus 
pamatyti. 

— Taip, pone pulkininke. 
— Matote, s i pažadėjau parašyti JUryje" apie jūaų 

laidos didžiąją šventę Jau kalbėjau su šios laidos didtiai-
siaif kortininkais — Lietuvos sporto čempionais — 
Kamičaičiu, ieties metimo, ir Dace»ičium, disko metimo. 
Be to, šnektelėjau ir su sporto reporteriu Buzų. Jūs esate 
•kirtingomis nuo jų —jau bodamas kariūnu kandidatu 
išleidote eilėraščių rinkini, oj,Karvje" spausdintis pra
dėjote, besimokydamas Utenos gimnazijoje Ar teisinga 
informarija? 

— Taip, nors ir nepilna, - linksmai ataakė Raugas. 
— Kaip tik ir noriu papildyti. Berods, dar būdamas 

gimnazijoje, išspausdinote ..Karyje'' jautrią apysakėlę 
„Sūris dėl laisvės", kur pagrindinis veikėjas yra mano 
bendrapavardis Ir vyksmas labai panašus į mano iš
gyventą. Man buvo užėjęs noras susipažinti su apysa
kaitės autoriumi, na ir patirti, kokiu būdu apysakaitės 
siužetas atsirado jūsų mintyse 

— Man labai malonu, pone pulkininke, dar kartą 

pergyventi tą turinį, atsiradusi i i mano dėdės kapitono 
Budzilo, savanorio-kūrėjo pasakojimų, kuriuose net 
keletą kartų buvo minima jūsų drąsa, pasireiškusi 
kovose ir su lenkais, ir su bolševikais. Ypač jautriai jis 
pasakojo apie jūsų išgyvenimą, žuvus jūsų artimiausiam 
jaunystės bičiuliui Ilgūnui. Matote, tą pavardę aš at
simenu ir šiandien. 

— Puiku. Tikrai man malonu jus pažinti. 
— „Šūvis dėl laisvės" buvo mano pirmoji apysakaite, 

bet jos antraštę dažnai išvystu ir sapne. Ji kažkaip tapo 
lyg ir mano gyvenimo kelrodžiu. 

— O kaip yra su dėde? Girdėjau, kad jis Brazilijoje. 
— Kai už dalyvavimą sukilime atleido iš ka

riuomenės, pardavė gautą už savanorystę žemės sklypą 
ir iškeliavo į Braziliją. Esąs patenkintas, dirbdamas ir-
spektoriumi amerikiečių naftos bendrovėje. 

— Labai malonu buvo su jumis susipažinti. Štai 
mano kortelė su adresu. Nesidrovėkite užsukti. Tiesa, 
kur tarnausite? 

— Pirmame pulke. 
— Malonėkite perduoti geriausius linkėjimus kapi

tonui Rugiui. Jis irgi mano bendramokslis. Ir dar kart) 
— neužmirškite savo apysakaitės herojaus Keraičio, 
šypsojosi, atsisveikinimui tiesdamas ranką. 

Išaušus ketvirtadieniui, jaunieji leitenantai pradėjo 
skirstytis į paskyrimo vietas. I pirmąjį pėstininkų D-
džiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino pulką išvyko U 
XIX laidos karininkų: Ahraitis Jonas, Raugas Balys 
Račinskas Jurgis, Kamičaitis Juozas, Kondrotas KOF-

tas, Kučinskas Juozas, Ramoška Vitalis, Navakas Jonas, 
Žaliaduonis Vincas, Raudys Povilas, Lanys Petras, 
Stankevičius Vladas ir Narijauskas Justinas. 

Prisistačius pulko vadui, jaunieji karininkai buvo 
paskirti į kuopas, o tada galėjo vykti įstatymu numa
tytų savaitės atostogų. Tačiau kiekvienam rūpėjo 
pirmiausia susirasti pastogę. O tai ne taip jau papras
tas rūpestis. Tačiau Raugui laimė šyptelėjo: tik atlikus 
formalumą, pirmos kulkosvaidžių kuopos vadas kapi
tonas Balčiūnas, linksmai nusiteikęs, prisiminė ir savo 
pirmąsias dienas Gedimino pulke, kai jis, į Ukmergę 
atvykęs, net savaitę ieškojęs kambario. 

— Prisimindamas tą savo patirtį, noriu klausti, ar 
jau turite pastogę? Jei ne, tai aš galiu vieną kambarį 
užleisti. 

Raugui padėkojus, kapitonas vėl: 
— Pagal karišką tvarką, jūs dabar keliausite pasi

džiaugti savaitės atostogų malonumais. Kuopa atei
nančią savaitę turi išvykti mėnesiui į poligoną. Kuopai 
trūksta vieno karininko. Būtų labai naudinga pačiam, 
žinoma, ir kuopai, jei pats būtumei prie savo būrio, besi
ruošiant į poligoną, o atstogų vyktumei rugpjūčio 
mėnesį. 

Rugpjūčio penktąją, Ukmergėje sėdant į autobusą 
kelionei į tėviškę, Raugo mintyse atgijo daugelio metų 
atostogų įvairūs prisiminimų vaizdai. Visų vasaros ato
stogų daugiausia malonumo teikdavo Svaituto ežeras, 
tačiau ūgtelėjęs, kai vakaras savo lengva prieblandos 
skraiste pradėdavo gaubti tėviškės laukus, paleisdavo 

jis Kudlių nuo retežio ir pasileisdavo su juo į žaliuo
jančius laukus, pilnus paukščių šūkavimo, žiogų čirš
kimo... O galulaukėje amžinai žalias šilelis savo paslap
tingumu jį ypač visada traukė, kai tik sugrįždavo nors 
ir trumpam į tėvų namus. Ir visada tos išvykos būdavo 
su Kudliumi, nepamainomu nuo pat vaikystės bičiuliu. 
Kai lėtai žingsniuodavo per lanką, Kudlius, apsukdamas 
ratais aplink jį, gainiodavo nakties paukščius, kart
kartėmis amtelėdamas. Mielas buvo tas jo amsėjimas, 
keliantis jausmą, kad Kudlius yra budrus ir ištikimas 
palydovas. 

Kartą, buvo jau besibaigiančios vasaros vėlyvas 
vakaras, ir sunki migla gulė ant nušienautos lankos lyg 
milžiniška antklodė, sauganti ją nuo artėjančio rudens 
ankstyvų šalčių. Lėtai žingsniavo jis, o Kudlius, guviai 
šuoliuodamas, žaidė su paukščiais. Lankos paskutinį 
griovį peršokęs, esi jau miške, kurį kažkodėl šileliu visi 
vadina, nors čia pilna ąžuolų ir kitokių lapuočių. 

Tik įžengus į šilą, Kudlius stabtelėjo, pakėlęs galvą 
suurzgė, žvilgtelėjo į seimininką, lyg norėdamas kažką 
sakyti, tada šoktelėjo pirmyn ir, pasigirdus arklio 
žvengimui, sustojo. Smalsumas vedė žvengimo kryptimi. 
Ir štai slėnyje, prie sraunaus upokšnio, ugniakurą ap
spitęs padrikas čigonų būrys. Kiek atokiau stovėjo 
marškomis aptempti vežimai, o prie jų ganėsi arkliai. 
Kudlius kažkodėl porą kartų amtelėjo, ir pora čigonų 
šunų, piktai lodami, puolė Kudlių. 

(Bus daugiau* 

i 
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AMERIKOS LIETUVIŲ 
ROMOS KATALIKŲ 

FEDERACIJA 
Kas yra Amerikos L. R. K. 

Federacija, ir ką ji yra nu
veikusi lietuvių gyvenime Ame
rikoje? Federacijos istorija yra 
labai ilga ir įvairi. Reikėtų kelių 
valandų, kad išvardyti jos nu
veiktus darbus. Čia tik kelias 
mintis išreikšiu, minint Federa
cijos 90 metų jubiliejų. 

Jau nuo caro laikų lietuviai 
buvo persekiojami, vyko areštai 
ir ištrėmimai. Persekiojami lie
tuviai šaukėsi Amerikos lietu
vių pagalbos ir užtarimo. Ame
rikos lietuviai, gavę Lietuvos 
atsišaukimus, suprato, kad sėk
mingas Lietuvos rėmimas gali
mas t iktai organizuotu būdu. 

Amerikos lietuviai katalikai 
jau turėjo parapijų ir organi
zacijų, tad visų jų apjungimas 
buvo būtinas. Jie pasiryžo su
šaukti Amerikos Lietuvių kong
resą 1906 m. vasario 13 d. Ku
nigas Antanas Kaupas (Motinos 
Marijos Kaupaitės brolis), kuni
gas Kuras ir kunigas Vizgirda 
sušaukė Wilkes-Barre, Pennsyl-
vanijoj, Lietuvių kunigų susi
rinkimą, kuriame nutarta su
šaukti Amerikos Lietuvių Kata
likų kongresą, Wilkes-Barre, 
Pennsylvanijoj, 1906 metais ba
landžio 17 ir 18 d. 

I kongresą suvažiavo iš 32 kolo
nijų, draugijų atstovai ir nutarė 
suvienyti visus Amerikos lietu
vius katalikus į vieną organi
zaciją, ją pavadinant Amerikos 
Lietuvių Romos Katalikų fede
racija. Federacijos tikslas buvo 
suorganizuoti visus lietuvius 
katalikus, jų draugijas ir orga
nizacijas, atstovauti lietuvių 
katalikų spaudoje ir viešame 
veikime. Palaikyti ryšius su 
Amerikos katalikų centrinėmis 
organizacijomis, kelti lietuvių 
religinę ir taut inę sąmonę. 
Tame pačiame kongrese buvo 
nustatytos pagrindinės federa
cijos veikimo gairės. Nutar ta 
steigti telkiniuose federacijos 
skyrius ir apskričių komitetus, 
rūpintis lietuvių švietimu, pla
tinti bei palaikyti katalikiškus 
laikraščius, parapijose kurti mo
kyklas, remti tėvynės laisvės 
kovą. 

Kaip ir visose organizacijose 
yra geresnių ir blogesnių laikų, 
taip buvo ir su federacija. Nors 
iš pradžių pirmoji ugnis buvo 
perdegusi ir beveik nutilusi, 
1910 metais pradėta kelti fede
racijos atgaivinimo klausimas. 
„Draugas" aiškino, kad federa
cija nėra mirusi, tiktai miega, 
o kas miega, tą visada galime 
prikelti. Federacijos likimas 
buvo rūpestis naujai įsteigtos 
Kunigų vienybes seime. 

Dauguma seniau atvykusių j 
šį kraštą lietuvių buvo mažo 
mokslo ir silpnai katalikiškai 
išauklėti, menkai patriotiškai 
nusiteikė Gilesnio savo relini 

jos supratimo tuo metu Lietuvo
je negalėjo įgyti, nes nebuvo nei 
mokyklų, nei atitinkamos spau
dos, nei katalikiškų organiza
cijų. 

Federacijos didžiuoju rūpesčiu 
visada buvo jaunimo švietimas, 
parapijų mokyklos ir joms rei
kalingų mokytojų parengimas. 
Federacija stengėsi ekonomiš
kai paremti vienuolynus. Para
pijų mokykloms reikėjo progra
mų ir vadovėlių. Pradžioje buvo 
vartojami Lietuvoje spausdinti 
vadovėliai, bet jie netiko Ame 
rikos miestų vaikams, nes Lie
tuvoje vadovėliai buvo pritai
kyti kaimo vaikams. Pirmąjį 
mokyklos vadovėlį parengė Šv 
Kazimiero kongregacijos sese 
rys. 

Tais laikais apie mokyklas 
mažai kas galvojo, net nematė 
galimybės bet kada jas turėti . 
Bet Dievo apvaizda pasirūpino, 
suteikdama kunigą Antaną Sta-
niukyną, kuris rūpestingais pa 
ruoštais savo referatais keliuose 
federacijos kongresuose išdėstė 
mokyklų reikalą ir galimumą 
išsiauklėti savąsias seseles mo
kytojas. Kunigo Staniukyno pa
sišventimu ir kitų tautiečių ku
nigų pritarimu bei parama, bu
vo įsteigtos 3 seserų vienuolijos. 
Federacija rūpinosi ir mokslus 
einančiu jaunimu. Jo reikalui 
buvo įsteigtas stipendijos fon
das. 

Federacija daug prisidėjo prie 
Amerikos lietuvių katalikų or
ganizavimo į įvairias centrines 
organizacijas. Jos iniciatyva 
buvo įkurti Lietuvos Vyčiai, 
Moterų sąjunga, Lietuvos Dar
bininkų sąjunga ir daug kitų. 

Federacija rėmė ir atvyku
sius iš Lietuvos aukų rinkėjus, 
įvairiems Lietuvos katalikų 
draugijų švietimo bei kultū
riniams reikalams: pvz. Saulės 
ir Žiburio mokykloms, Šv. Kazi
miero draugijai. Ateitininkų 
namų statybai ir t.t. 

Nėra nė vieno svarbesnio tau
tos darbo, prie kurio federacija 
nebūtų prisidėjusi. Dar karo 
metu, 1916-1918 metais, buvo 
siunčiamos į Europą delegacijos 
ištirti nuo karo nukentėjusių 
lietuvių stovį ir padėti vesti 
kovą dėl Lietuvos nepriklau
somybės. Tautinei l ietuvių 
sąmonei stiprinti daug padėjo 
federacijos skyrių veikimas ir 
aktyvus dalyvavimas rengiamo
se Vasario 16 šventėse. Svar
besni lietuvių tautos jubiliejai 
buvo minimi federacijos kongre
suose, apskričių suvažiavimuo
se bei katalikų spaudoje. 

Prasidėjus Antrajam pasauli
niam karui, Amerikos katalikai 
veikėjai ėmė sv irstyti apie 
organizavimą visų Amerikos 
l ie tuvių gelbėti tėvynei ! 
Rusams okupavus Lietuvą, fe-

CLASSIFIED GUIDE 

Amerikos Lietuvių Romos Kataliku federacijos jubiliejinėje šventėje S.m. rugsėjo 21 d. U kairės: 
kun Antanas Miciūnas, MIC, Algis Kazlauskas, Yda Sakevičiūtė, vysk Paulius Baltakis, OFM, 
ses. Angelą, Saulius Kuprys, ses. Kleofa. 

Nuotr Zigmo Degučio 

Prieš Amerikos Lietuvių Romos Katalikų federacijos suvažiavimą s.m rugsėjo 21 d Švč. M. Mari
jos Gimimo parapijos salėje. U kairės: prel. Ignas Urbonas, Sabina Henaon, vysk. Paulius Baltakis, 
OFM ir Vida Sakevičiūtė. 

Nuotr. Zigmo Degučio 

ARTĖJAME PRIE KLUBO 
AUKSINIO JUBILIEJAUS 

Pernai rudenį šventėme „Li-
tuanicos" klubo 45 metų gyva
vimo sukaktį. Šį klubą steigiant 
vargu kas galvojo, kad jo amžius 
bus toks ilgas ir produktyvus. Šį 
rudenį jau žymime 46-ją klubo 
sukaktį, taigi visai netoli auksi
nis jubiliejus, kurio klubas 
(beveik) t ikrai sulauks. Jį 
turėtume paminėti 2000-jų me
tų išvakarėse, o, turint laimės 
ir pasiryžimo, galima galvoti ir 
apie didesnes sukaktis j au 
kitame šimtmetyje. 

Minint klubo 45-ją sukaktį, 
buvo pažymėti buvę klubo stei-

deracija buvo pirmoji, atsiliepu
si šelpiant Lietuvos pabėgėlius. 

Visus uolius federacijos veikė
jus sunku suminėti. Čia tik pa
minėjau tuos rfuo pradžios įsi
kūrimo. Federacija buvo tikras 
pamatas, ant kurio augo ir stip
rėjo lietuvių religija ir kultūra. 
Laikai keičiasi, parapijos kei
čiasi, organizacijos keičiasi, 
federacijos gairės irgi turės rasti 
kelią prisitaikyti prie 21-mo am
žiaus. 

Ses. Angelą 

Gediminas Bielskus, vienas ii „Lituanicos" vyrų futbolo komandos trenerių ir klubo valdybos 
narys, rungtynių pertraukos metu su vartininku Wes Dapkumi Lemontn aikštėje Šią aikšte G 
Bielskus savo lėšomis graliai sutvarkė. 

Nuotr Ed. Sulaičio 

gėjai ir pirmininkai. Jų tarpe 
buvo ir trečiasis iš eilės pir
mininkas Vacys Numgaudas, 
pats asmeniškai priėmęs jam 
skirtą apdovanojimą. Tačiau 
šiandien jo jau nebeturime 
gyvųjų tarpe, nes pavasarį jis 
iškeliavo amžinybėn. Taip pat 
šiais metais amžinajam poilsiui 
buvo pašauktas ir buvęs veiklus 
klubo valdybos narys Pranas 
Balčiūnas. 

Tačiau, dėkui Dievui, dar at
siranda entuziastų, skiriančių 
savo laisvalaikį, dažnai auko
jančių savo sveikatą ir lėšas 
klubo veiklos palaikymui. Jų 
dėka klubas gyvuoja ir, reikia 
manyti, gyvuos if ateityje. 

Klubas praėjusio sezono pir
menybėse pasirodė su keturio
mis komandomis: jaunučių, jau
nių, veteranų — ,.01d timers" ir 
vyrų komandomis. Iš jų geriau
siai pasirodė jauaučiai. kurie 
užėmė II vietą. Gerai kovojo ir 
vyrų komanda salės futbolo pir
menybėse pirmosios divizijos 
„mėlynojoje" grupėje užimdama 
II vietą. Mūsiškiai iš 9 susitiki
mų laimėjo 7 ir surinko 21 tašką 
'pirmoje vietoje buvo „Pan-
thers" su 23 taškais. Ilgą laiką 
mūsiškiai pirmavo, tačiau pir
menybių pabaigoje a t idavė 
meisterystę kitieifis. 

Kiek sunkiau „Lituanicai" 
sekėsi lauko futbolo pirmenybė
se, ypač rudens se*one,kai teko 
žaisti be St. Xavier universitete 
studijuojančių jo rinktinės narių 
Gyčio Kavaliausko ir Virgio 
Žuromsko. Tačiau mūsų koman
da liko savo grupe* lentelės an
troje pusėje. Kai icuriose rung
tynėse mūsiškiams trūko tik 
laimes, o kai kėda kelią į 
pergalę pastodavo»et... teisėjai. 
Bet vyrų komanda, vadovau
jama vyr. trenerio Jono Žukaus
ko, daro pažanga ir, jeigu ne 
aukščiau minėtos II i utys ir kai 
kurių žaidėjų nepareigingumas, 
būtų galima tikutis žymiai 
geresnių pasekmii 

Vienu laiku kluhtii buvo kilęs 
pavojus netekti lavo aikštės 
prie W.('. I/Pmonui Dabar, atro
do, šis pavojus yra iutolęs ir dar 
bus galimybė naudotis šia dau-

MISCELLANEOUS REAL ESTATE 

AUTOMOBILIO, NAMU, SVUKATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapolis ir Otf Mgr. 
Auksė S Ksne kalba lietuviškai 

FRANK ZAMUS 
320«Vi West Mtb Street 

Tai. (70S) 424-MM 
(312) SS1-SSS4 • 

- - - I 
E L E K T R O S 

(VCDIMAI — PATAISYMAI 
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir
bu užmiesty. Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai. ., 

312-77S-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

, J K 8 CONSTRUCTION 
„Shingle" stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, 
aluminiaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 
tol. 704-Sf 9-2C5S. 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L STANKUS 

• Perkant ar parduodant 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
; MLS kompiuteriųir FAX pagatoa 
• Nuosavybe įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Apartmentus ir žemą 
• Pensininkams nuolaida 

SŪDYTOS SILKES 
IŠ KANADOS 

Užsisakykite šventėms 
jau dabar! 

20 svarų statinaitė—$33.00 
8 svarų statinaitė—$19.00 

Skambinkite: 

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

Pristatome UPS 

HomeaCoHag»onOut>JMbūnL«»».E»-
cettent tishing 235 ft of laka frontage. 1 
Dsoroom. & z Dsoraom 14insjqe lacmg 
beauMuI aunaetsl $219.000. Muat M * to 
appreciate. 71S-47S-7841. 

gelio pamėgta aikšte. Visai 
neseniai klubo valdybos narys 
Gediminas Bielskus daug pasi
darbavo aikštės pagerinime ir 
suolu įstaisyme vienoje jos 
pusėje. Tai vis šiokia tokia 
pažanga ir patarnavimas žiūro
vams, kurių laukiama daugiau. 

Smagu, kad namų aikštėje Le-
monte vykstančių rungtynių 
metu (o taip pat prieš ir po jų) 
veikia atgaivos stalas su gėri
mais ir užkandžiais. Čia publi
kai patarnauja Alberto Glavins-
kas ir jo žmona Laima, Birutė 
Zaksienė. Leonas Jūraitis, Bro
nius Mikėnas, kurių pastango
mis klubo kason įplaukia ne
maža labai reikalingų, lėšų, 
kurias reikia naudoti įvairioms 
sąskaitoms mokėti. 

Reikia pažymėti, kad š.m. lie
pos men. pradžioje „Lituanica" 
sužaidė draugiškas rungtynes 
su į Dešimtąją lietuviu tautiniu 
šokių šventę atvykusiais futbolą 
mėgstančiais taut. šokių šokė
jais iš P Amenkos. Nors „Li
tuanica " svečius lengvai jveike, 
tačiau atvykusieji iš Brazilijos 
ir Argentinos buvo patenkinti 
suteikta proga pabendrauti su 
savo tautiečiais. 

Dabar laukiame lapkričio 16 
dienos, kuomet PLC, Lemonte, 
vyksiančiame pokylyje bus atžy
mėta klubo 46-ji sukaktis. Tai, 
iš tiesų, bus ne vien tik šio 
klubo, jo narių ir rėmėjų, bet ir 
visų sportą mylinčių žmonių 
šventė. Tad ateikime į ją ir 
pasidžiaukime kartu su šio vie
nintelio išeivijoje lietuvių fut
bolo klubo nariais! 

E. Šulaitis 

TILTUI SUTEIKIAMAS 
J . STRIAUKO VARDAS 

Tiltui per Virvytės upę, esan
čiam kelio Šiauliai — Palanga 
51-jame kilometre, penktadienį 
suteikiamas inžinieriaus Jono 
Striauko vardas. 

Inžinierius kel ininkas J. 
Striaukas ilgą laiką vadovavo 
Telšių kelių statybos valdybai. 
Jam vadovaujant, suklestėjo 
visas Žemaitijos kelių ūkis, 
pastatyta dešimtys sudėtingų 
tiltų bei viadukų ne tik Vakarų 
Lietuvoje, bet ir visoje šalyje. 

(BNSi 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO MAŠI
NAS, ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, ORO VĖ
SINTUVUS. 

H. Decfcys 
Te*. 312-5S5-SS24 

įSSh 
KA4KCIK KALTO** 
T1Z2 S. MasH s * 

SMS S. ArdMMve. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei norit* psffluoB ar pirkti namus,' 
IsssMMssl l OSMStt HsMMUl pro-
MeJonelaJ, sąttranosJ Ir 
pi •tisus. Įksinsviniss veltui. 

FOR R E N T 

mojams* 3 kamb. 1 
antras aukštas, vyr. amžiaus 
žmonėms arba pensininkams. Bs 
gyvuliukų. Tsi. 70S-287-27M 

US. Savings Ronds 
Make Great Gite. 

ft 
A pu^lfč SCTVįfe <A tht» n fmpapcr 

, ant
rame aukšte, 71 ir Francisco. Pagei
daujami ramus, vyr. amžiaus as
menys. Te*. 773-778-366S. 

IEŠKO BUTO 

Ieškau rfbrsngsejs buto. 
Skambinti! 

706-760-0870 

LIETUVIŲ TAUTOS SOVIETINIS 
NAIKINIMAS 

Arvydas Anusauskas 
Pratarmėje rašoma: „Tai, kas pasakojama Šioje knygoje, 

yra pagrįsta Lietuvoje ir Rusijoje rastais archyviniais 
dokumentais, liudytojų prisiminimais ir naujausiomis mokslo 
studijomis". 

Išleido Lietuvių tautinis kultūros fondas, Chicago 1996; 
494 psl., kieti viršeliai. 

Kaina su persiuntimu JAV $18.48. 
P S Illinois gyventojai dar prideda valstijos mokesčio 8.75% (S1 32). 

Užsakymus siusti ..Draugo" adresu. 

LIETUVA DVIEJŲ OKUPACIJŲ REPLĖSE 
1940-1944 

Autorius, kaip sociologas ir žurnalistas, Šioje knygoje 
nušviečia 1940—1942 metų sovietine ir 1941-1944 m. vokie
čių okupaciją. Sovietų Sąjungos per vienerius okupacijos 
metus Lietuvoje padaryti nusikaltimai čia aptarti anaMkai ir 
objektyviai. 

Redagavo mokslinis red. habil.dr. Kazys Ėringis. Išleido 
„Tėvynes sargas", Vilnius 1996; 398 pat. 

Kaina su persiuntimu JAV $16.00 
P S Illinois gyventojai dar prideda varstuos mokesčio 8 75% ($1 05) 

Užsakymus siųsti „Draugo" 

LIETUVOS KOVŲ IR KANČIŲ ISTORIJA H 
I atives kbvoe 1644-1683 

Sudarė: Dalia Kuodytė ir Algis Kašėta. Išleido Lietuviu, 
politinių ir tremtinių sąjunga ir PasuaKo lietuvių bendruomenė 
1996; 626 psl., kieti viršeliai. 

Kaina su persiuntimu JAV $20.60 
P.S. Illinois gyventojai dar prideda valstijos mokesčio 

8.75% ($1.64) 



J 

LIETUVIŲ EVANGELIKŲ 
REFORMATŲ 1996 M. 

SINODAS 
HYPATIA YČAS PETKUS 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1996 m. lapkričio mėn. 14 d 

Amerika* Lietuvių Romo* Katalikų federacijos jubiliejinėje iventėje rugsėjo 21 d. iv. MiaUs Švč. 
M. Maruos Gimimo perapgne bažnyčioje, Čikagos Marąuette Parke aukoja vyak. Paulius Baltakis, 
OPM (viduryje) su kitais kunigais. Ii kaires: kun. Antanas Ssulsitis, SJ, parapUos klebonas kun. 
Jonas Kuzinskss, prel. Ignas Urbonas ir kun. Antanas Mififinss, MIC. 

Nuotr. Zigmo Degučio 

LIETUVIAI RŪPINASI SAVO 
PARAPIJOS ŪKIMU 

Šis laiškas rašytas Čikagos 
arkidiecezijos valdytojui kardi
nolui Joseph Bemardin, besi
rūpinant Švč. M. Marijos Gimi
mo parapijos Marąuette Parko 
apylinkėje tolimesniu lietuviš
kumo išlikimu po to, kai klebo
nas kun. Jonas Kuzinskas išeis 
į pensiją šių metų pabaigoje. 
Kadangi Švč. M. Marijos Gimi
mo parapijos atvejis atliepia ne 
vienos buvusios lietuviškos 
parapijos likimą, pasikeitus 
apylinkės gyventojų etninei bei 
rasinei sudėčiai, manome, kad 
su laiško turiniu (čia šiek tiek 
sutrumpintu) verta ir kitiems 
susipažir*". Verta taip pat 
prin utti. tad parapijos kle
bonas šiuo netu lankosi Lietu
voje ir tariasi su tenykščiais 
vysk) ,->ai lėl galimo lietuvio 
kūnų o ausu vietimo į parapiją, 
tačiai iidujt klebono paskyri
mas .* parapijinės pradžios 
mokyklos tolimesnė veikla 
priklauso nuo arkidiecezijos, 
todėl suinteresuotieji parapijie
čiai ir mokyklos mokinių lietu
viai tėvai ryžosi kreiptis į 
kardinolą Joseph Bemardin, iš
dėstyti savo rūpesčius ir ieško
ti jo paramos. Jų vardu laišką 
pasirašė Juozas Kulys. Red. 

Jūsų Eminencija, 
Dėkojame už dėmesio atkrei

pimą į mūsų laišką apie lietuvių 
katalikų rūpesčius, susietus su 
Švč. M. Marijos Gimimo parapi
ja Marąuette Parke. Jūsų gilus 
naujųjų imigrantų bei kitų 
lietuvių sielovados reikalų 
supratimas mus guodžia ir 
teikia viltį, kad viskas išsispręs 
teigiamai. 

Spalio 18 d. įvykusiame para
pijos pradžios mokyklos tėvų 
susirinkime mums buvo leista 
suprasti, kad arkivyskupija 
svarsto galimybe sujungti Svč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
mokyklą su kaimynine St. 
Adrian mokykla. Ši žinia labai 
sujaudino ne tik Marųuette Par
ko apylinkės, bet ir kitų Čika
gos apylinkių lietuvius ir pra
dėjo sklisti įvairūs gandai. Svar
bu juos sustabdyti. Supraskite, 
kad šis reikalas mums ypa
tingai svarbus ir būtina, kad pa
dėtis išaiškėtų. 

Švč. M. Marijos Gimimo para
pijos mokykla priklauso dides
niam lietuvių katalikų centrui 
Marąuette Parke ir artimoje 
apylinkėje. Jis susideda iš 
parapijos, Maria aukštesniosios 
mokyklos, Šv. Kryžiaus ligoni
nės, Šv. Kazimiero seserų vie
nuolyno; prie jo dar skirtinas 
lietuvių jėzuitų vadovaujamas 
Jaunimo centras ir lietuvių 
marijonų vienuolynas bei 
„Draugo" dienraštis. Šios in
stitucijos, įsteigtos ir išlaikomos 
lietuvių katalikų pastangomis, 
yra labai svarbios ne tik Mar
ąuette Parko, bet ir platesnei 
lietuvių visuomenei. I šį centrą 
susirenka lietuviai pasimelsti, 
susitikti, mokytis, valgyti, apsi
pirkti, pasilinksminti, dirbti. 
Jeigu būtų uždaryta bet kuri šio 

centro dalis, pajustų visa Mar
ąuette Parko apylinkė, o visų 
pirma naujai iš Lietuvos atvy
kusių vaikai: jie neturėtų mo
kyklos, kurioje juos mokytojai 
(bent kai kurie) galėtų supras
ti, padėti įsijungti į naujo 
gyvenamojo krašto kalbą bei 
kultūrą. Naujai atvykę katali
kai lietuviai neturėtų, kur gar
binti Dievą savo gimtąja kalba, 
ypač su visomis l ietuvis 
komis-katalikiškomis tradicijo
mis. 

Švč. M. Marijos Gimimo para
pijos mokyklą lanko 240 moki
nių. Tai stipri mokykla ir gerai 
verčiasi finansiniai, nes ją 
remia parapija. Nors ji yra 
įsteigta lietuvių, priima vaikus 
iš įvairių etninių, rasinių ir fi
nansinio pajėgumo grupių. St. 
Adrian mokykloje mokinių 
skaičius vos siekia 100. Supran
tama, kad jai išsilaikyti yra ne
lengva. Būtų geriausia, jeigu tos 
mokyklos mokinių tėvams b u tų 
pasiūlyta savo vaikus leisti į 
Švč. M. Marijos Gimimo arba 
Queen of the Universe mokyklą. 

Viena labai aišku: Marąuette 
Parko lietuvių apylinkė ir 
toliau gyvenantys lietuviai, 
kurie vis tiek priklauso šiai 
parapijai, pageidauja, kad 
mokykla išliktų atidaryta ir 
stipri, kaip dabar yra. 

Tūkstančiai lietuvių katalikų, 
kurie gyvena Čikagos arkidie
cezijos ribose, yra labai dėkingi, 
už Jūsų nuolatinį dėmesį 
etninėms bendruomenėms ir 
vadovavimą arkidiecezijai. 
Nėra abejonės, kad arkidiecezija 
dabar yra geresniame stovyje 
negu buvo prieš 20 metų. Kaip 

ir Jūs, mes norime būti ištikimi 
Kristaus tarnai. Todėl mums 
svarbu Viešpačiui tarnauti ir 
melstis Švč. M. Marijos Gimimo 
bažnyčioje savo kalba, leisti 
savo vaikus į parapijos mo
kyklą, kurioje jaučiamės savi. 
Parapija ir mokykla taip pat 
padeda apylinkei išlikti, jungia 
žmones ir pritraukia naujų 
gyventojų. Ypač svarbi lietuviš
ka parapija yra naujiesiems 
imigrantams iš Lietuvos. Jie 
daug dešimtmečių buvo verčia
mi melstis slaptai, auginami 
ateistinėje dvasioje, todėl dabar 
laisvai, laisvame krašte turi 
turėti galimybę Dievą garbinti 
sava kalba. 

Jūs esate mūsų maldose ir 
mintyse. Esame dėkingi už 
dėmesį. 

Juozas Kulys 

ĮSIGIJO AMERIKIETIŠKĄ 
SRAIGSTASPARNI 

Kauno bendrovė „Avia Balti-
ca" už 60,000 dol. įsigijo 
amerikietišką dvivietį straigta-
sparnį „Exec 162F", pagamintą 
„Rotor Ways". Tai pirmasis 
Lietuvoje privatus sraigtaspar
nis. Jis Lietuvoje bus išbando
mas kitų metų sausio mėnesį. 
Iki Naujųjų metų jis bus surink
tas buvusioje Kauno karinės 
aviacijos gamyklos remonto 
įmonėje. Bendrovės „Avia Bal-
ticav vadovas užtikrino, kad, jei 
Lietuvoje atsiras daugiau norin
čių įsigyti šių amerikietiškų 
straigtasparaių, bendrovė taps 
„Rotor Ways" atstove Lietuvo
je. 1991 metais įkurta „Avia 
Baltica" turi 7 sraigtasparnių 
remonto užsakymus iš Rumuni
jos, Čekijos ir Rusijos (LR, 10.5) 

SKELBIAME „ D R A U G O " 
PRENUMERATORIŲ VAJŲ 

JAV LB Kultūros taryba su Lietuvių fondo pagalba, įver
tindama periodines lietuviškos spaudos svarbą užsienio lietuvių 
tautines savimonės palaikymui ir naujų visuomenes narių 
pritraukimui bei apjungimui, skelbia 1996 m. Spaudos vajų. 

Savo ruožtu, „Draugo" administracija bei redakcija, įver
tindama Kultūros tarybos bei Lietuvių fondo paramą lietuvių 
periodinei spaudai, skelbia naujų prenumeratorių vajų. Vajaus. 
sąlygos yra tokios: 

1. terminas — nuo š.m. rugsėjo 1 d. iki 1997 m. sausio 1 d.; 
2. metinis prenumeratos mokestis už naują prenumerata yra 

65 dol. JAV LB Kultūros taryba ir Lietuvių fondas prie kiekvienos 
naujos prenumeratos „Draugui" prisidės su 20 dol., „Draugo" 
administracija kiekvienai daro 10 dol. nuolaidą. 

Prašome užpildyti čia spausdinamą formą ir kartu su čekiu 
atsiųsti „Draugui". Čekius rašyti „Draugo" vardu. 

JAV LB Kultūros tarybos Spaudos vajus 

Siunčiu atpigintos prenumeratos mokesti $ metams 
Pridedu auką „Draugui" $-
I viso $ 

Vardas Pavarde 
Adresas 

Prašau prenumeratos užsakymą su čekiu siųsti: 
Draugas 
4545 W. 63rd Street 
Chicago, IL 60629 

Ad 

48-tasis iš eilės išeivijos 
lietuvių ev. reformatų sinodas 
1996 m. rugsėjo 14-15 d. vyko 
Oak Lawn, LL, Čikagos prie
miestyje. Posėdžiauta Ziono ev. 
liuteronų bažnyčios patalpose, 
9000 S. Menard St. Tokie sino
dai, arba metiniai suvažia
vimai, vyksta nuo to laiko, kai 
Vilniuje buvo įsteigta ev. re
formatų bažnyčia. Tais Didžio
sios Lietuvos Kunigaikštijos 
laikais ją įkūrė reformatorius 
kunigaikštis M. Radvila Juo
dasis XVI a. viduryje. Jis davė 
bažnyčiai pavadinimą „Unitas 
Lithuanica". Su nežymiomis 
išimtimis (dėl tų laikų politinių 
sukrėtimų ir karų) nuo tada iki 
šiandien įvyko arti 500 sinodų. 

Sovietų komunistų okupacijos 
metu sinodai Lietuvoje laisvai 
vykti negalėjo. Nuo 1950 m. jie 
vyko Čikagoje — užjūrio ev. 
reformatų centre. Lietuvai 
išsilaisvinus, bendraminčiai 
šaukia sinodus Biržuose, Papily
je ar Kėdainiuose. Nepaisant 
glaudžių santykių, senosios Tė
vynės ir užjūrio bažnyčios tvar
kosi atskirai. Pernai (1995 m.) 
Čikagoje sinodo nebuvo dėl 
gedulo, netekus dviejų dvasinių 
vadovų. Kunigai superinten
dentai Stasys Neįmanąs Eme
ritus ir Povilas Dilys, abu 
sulaukė gilaus amžiaus, iške
liavo Amžinybėn. Kaip ir visur 
emigracijoje, senų veikėjų eilės 
retėja. (įsidėmėtina „superin
tendento" titulas. Reformatų ir 
kitų Kalvino pasekėjų tra
dicijose žodis ,,vyskupas" 
nenaudojamas). 

Šiais metais sinodas nebuvo 
labai gausus, bet posėdžiai pra
ėjo darbingoje ir jaukioje dva
sioje. Kaip visada, viešpatavo 
laisvas, demokratiškas, ir drau
giškas nuomonių pasikeitimas. 
Be vietinių bažnyčios kurą 
torių-rėmėjų buvo jų iš Cali-
foraijos, New Mexico, Texas, 
Wiaconsin ir kt. Sveikinimų 
gauta iš Kanados, Vokietijos, 
Lietuvos, taip pat iš Floridos bei 
New Yorko valstijų. 

Suvažiavimas buvo atidarytas 
pamaldomis, pravestomis kun. 
diakonės Erikos D. Burokienės 
(Brooks). Pamaldos dabar 
vyksta Z ono ev. liuteronų 
bažnyčioje nes nuosavas pasta
tas, buvęs S. Artesian Ave., 
turėjo būti parduotas (dėl 
žymiai pablogėjusių aplinkybių 
tame rajone). Bažnyčios vyk
domojo organo — Kolegijos pre
zidentė H. Dilienė kvietė į sino
do direktoriato rinkimus. 
Direktorium išrinkta H. Y. 
Petkus, ceazore — kun. diak. E. 

Brooks, sekretoriais P. Guo-
bužis ir E. Y. Taggart. Kolegijos 
rinkimų nebuvo, nes dar nepasi
baigė jos 3-jų metų kadencija. 
(Be prezidentės H.D., Kolegijoje 
yra kun. dr. E. Gerulis, dr. D. 
Variakojytė, kun. diak. E. 
Brooks, iždininkė R. Neiman-
taitė ir sekretorė H.Y.P.). 

Susikaupimo minute buvo pa
gerbti mirusieji: pirmoje eilėje 
— Gen. Supt. kunigai S. Neįma
nąs ir P. Dilys, pateikiant trum
pas jų gyvenimo ir darbų apy
braižas. Pagerbti buvo prieš 
dešimtmeti miręs Petras Varia-
kojis (atskiras jo paminėjimas 
vyko sekančią dieną); JAV mirę 
Petras Šernas, Arvydas Ramo-
nis, Jonas Palšis ir Birutė Y. 
Barnelienė, mirusi Vokietijoje. 
Visi buvo bažnyčios kuratoriai 
(rėmėjai arba rūpintojai). Gyvu 
žodžiu sinodą sveikino Ziono 
Seimininkas, kun. J. Juozupai-
tis, širdingai linkėdamas re
formatams dar daug kartų susi
t ikti šioje pastogėje savo 
pamaldose, sinoduose ir pobū
viuose. 

Liuteronų vyskupas ir vietos 
„Tėviškės" parapijos klebonas 
H. Dumpys prie savo sveikinimo 
jungė pranešimą apie knygas, jo 
rūpesčiu siunčiamas į Klaipėdos 
Universiteto Evangelikų Teolo
gijos centrą, kur ruošiami bū
simi kunigai. Vyskupas Dum
pys pravedė piniginį vajų šiam 
reikalui, prie kurio prisidėjo ir 
užjūrio reformatų kolegija su 
keliais tūkstančiais dolerių. 
Pasak jo, reikalingos ir knygų 
siuntos iš JAV (kaip kad kun. 
Supt. P. Dilys, bibliografas ir 
knygų mylėtojas, turėjęs savo 
bibliotekoje). Žurnalistas V. 
Bendikas, „Tėviškės" parapijos 
narys, sveikindamas prisiminė 
gražų liuteronų-reformatų bend
radarbiavimą per Evangelikų 
Tarybą Vokietijos tremties 
laikais. E. Žiobrienė, iš Ziono 
parapijos, taip pat plunksnos 
darbininkė jautriais žodžiais 
minėjo praeities sinodus, kai 
lankydavosi su savo a.a. vyru 
ilgamečiu Mažosios Lietuvos 
lietuvių sąjungos pirmininku. 

Buvo visų laukiama pamoksli
ninko Jono Gylio (John Gillies) 
paskaita. Jau septintą kartą jis 
praleidžia vasaras Lietuvoje, 
kaip Dievo Žodžio skelbėjas ir 
religinių dalykų dėstytojas 
Klaipėdoje. Jis yra veiklus 
Texas presbiterijonų tarpe ir 
gerai kalba savo protėvių 
lietuvių kalba. Apibrėžė refor
matų padėtį Lietuvoje, kur 
veikia arti 10 parapijų (nau-

TRANSPAK - nuo i.m. gruodžio 2 d. 
persikelia į "Draugo" patalpas: 4545 W. 63rd St., 
Chkago, IL 60629. Tel. 773-838-1050 

Siuntiniai į Lietuvą laivu su pristatymu j namus. 
Skubiems siuntiniams AIR CARGO. 

Komercinės siuntos pagal susitarimą. 
Pinigai pervedami doleriais -

nuo išsiuntimo dienos į gavėjo rankas 
per 2 - 5 dienas. 

MAISTO SIUNTINIAI 
Du paryš populiariausi - tai 55 svarų įvairaus maisto 

už $98 ir šventinis už $39.-
$98.-rūkytos dešros, mėsos konservai, šprotai, vaisių 

sultys, margarinas, aliejus, sūris, sausainiai, tirpi 
kava, malta kava, kakava, arbata, cukrus, ryžiai, 
makaronai, razinos, majonezas, riešutai, žirneliai, 
agurkai, šokoladas, aspirinas, vitaminai. 
55 įvarai arba 25 kg. 

$39.- tirpi kava, malta kava, arbata, kakava, vaisių 
sultys, sausainiai, aliejus, mėsos konservai, 
aspirinas, vitaminai. 

Pageidaujam prisiusime smulkią informaciją. 
Siųskite per seniausią siuntinių \ Lietuvą įstaigą. 
TRAJfSPAK, 2638 W. 69th St 
Chicago, IL 60629 Tel. 312-436-7772 
Mftaų atstovybe Lietuvoje: 
Vitaias 26-28-27, 26-24-27 

A . tA . 
IZABELEI S L I V I N S K I E N E I 

mirus, vyrą JUOZĄ, dukras REGINĄ ir LAIMĄ bei 
jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Brigita ir Pranas Tamulioniai 
Janina ir Ignas Statkevičiai 
Virginija ir Vytas Mikėnai 
Aldona ir Romas Dulskiai 
Magdalena ir Fntz Bomba 
Algis Naikus ir Danutė 
Vytas Vaitužis 

A.tA. 
VYTAUTUI BRIZGIUI 

mirus, sūnums ARŪNUI ir VYDUI su šeimomis, 
giminėms ir artimiesiems reiškiame gilią užuojautą. 

Clevelando Ateitininkai 

A.tA. 
ALDONAI JURKUTEI 

mirus Lietuvoje, giliai užjaučiame brolį PRANĄ 
JURKŲ, mūsų lygos valdybos iždininką, gimines ir 
artimuosius. 

Illinois Lietuvių Respublikonų lyga 

jausios — Šiauliuose ir Klaipė
doje). Bažnyčių pastatai — 
Vilniuje, Kėdainiuose, Ne
munėlio Radviliškyje ir kt. I tapo 
sugrąžinti, bet kone visur 
laukia dideli remonto darbai. 
Trūksta lėšų restauravimui, 
trūksta ir teologų — kunigų. 
Yra keli jaunuoliai, uoliai studi
juojantieji Klaipėdos universi
tete ar užsieniuose; yra dar keli, 
norintieji būti tikybos moky
tojais. Biržuose buvo ypatinga 
šventė, kai kun. P. Čepas, 
sulaukęs 75 metų. buvo pa
keltas j Senjoro (vyriausio kuni
go) pareigas. 

Deja, kaip iš viso Lietuvoje, 
yra daug nesantaikų ir reforma
tų bažnyčioje. Žmonėms reikia 
moralinio ramsčio ir finansinės 
pagalbos (ką reikia siųsti su 
dideliu atsargumu). Viltis 
bažnyčiai yra tai, kad yra daug 
veiklaus jaunimo, rengiančio 
sėkmingas vasaros stovyklas, 
kaip Švobiškyje ir Būtingėje. 
Šįmet stovyklauta ekumeninėje 
dvasioje t.y. drauge su svečiais 
— kitatikiais (R. katalikais ir 
kt.). Biblija reformatams yra 
išminties ir dvasinės stiprybės 
šaltinis. Lietuvoje neseniai pasi
rodė visai naujas metodistų 
kun. K. Burbulio Šventraščio 
vertimas. Tikimasi 1997 m. 
sulaukti vad. Tarpkonfesi«ės 
Biblijos išleidimo tinkančios 
kartu evangelikams ir katali
kams. 

Paskaitininkas parodė savo 
atsivežtą vaizdajuoste Ypač 
įdomūs buvo kelių šio sinodo 
sveikintojų atvaizdai, kaip ir 
įvykiai iš Lietuvos reformatų 
sinodo, vykusio š.m. birželio 
mėn. Posėdžiauta Kėdainiuose, 
reformatų istorijai brangiame 
mieste, didingoje kunigaikščių 
Radvilų bažnyčioje, išlikusioje 
nuo XVII šimtmečio. J. Gylio 
paskaita iššaukė gyvas disku
sijas. Po to buvo eilė pranešimų 
— Kolegijos prezidentės, sek 
retorės, Čikagos parapijos ir Mo
terų draugijos. Devenių Kultu 
rinio fondo. Stipendijų komi
sijos, „Mūsų sparnų" žurnalo ir 
kt. Iždininkės finansine apy
skaita buvo sinodo patvirtinta. 
Nutarta pasiųsti pašalpas 
keliems teologijos studentams ir 
toliau remti evangolišką 
spaudą, ypač ,.Mūsų sparnus", 
kurie, kaip paaiškėjo, yra labai 
skaitomi Lietuvoje. Pažymė
tinas M. Mikolajūno spaustuves 
„Apyaušris" įnašas leidžiant 
evangeliško turinio knygas Vil
niuje. Pasidžiaugta Devenių 

fondo parama, ypač taisant isto
rinį Vilniaus bažnyčios pastatą, 
prie ko prisideda ir mūsų kole
gija. Sinodas nutarė palengvinti 
Klaipėdos Evangelikų centro 
bibliografinius darbus, pasiun 
čiant jų vadovui A. Baubliui 
„microfiche" įrengimus. Nutar 
ta pagreitinti knygų siuntinius 
į bibliotekas Biržuose ir Klaipė
doje. 

Sinodas baigėsi sekmadienį 
pamaldomis su Šv. Vakariene. 
Jas laikė kun. diak. E. Bu-
rokienė ir pamokslininkas J. 
Gylys. Prie vargonų buvo L. 
Meištininkienė. Po pamaldų 
daugelis dalyvių vaišinosi prie 
tradicinių sinodinių pietų stalo. 
Arti 60 svečių buvo gerai ap
tarnauti Burokų šeimos jau
nimo, vadovaujant Rasai Holen- • 
derytei. Pietų programą pra
vedė sinodo direktorė. Pradėta 
dr. D. Variakojytės surengtu 
minėjimu jos tėvelio, kura
toriaus Petro Variakojo, miru
sio prieš dešimtmetį. Ji davė 
žiupsnelį atminimų apie velionį. 
Šis didelis savo bažnyčios ir 
tautiečių mylėtojas savo na
muose priglaudė daug karo 
pabėgėlių reformatų Čikagon 
atvykusių iš Vokietijos DP 
stovyklų. Prisiminimų iš Biržų 
laikų pažinties pateikė H. 
Dilienė. Apie savo dėdę ir jo 
meilę ne tik žmonėms, bet ir 
gamtai (P.V, buvęs didelis bi
tininkas, kurs tikėjo, kad medus 
palaiko sveikatą) kalbėjo J. 
Variakojis. Programos vedėja iš
reiškė džiaugsmą, matydama 
tiek mielų svečių iš abiejų liu
teronų bažnyčių ir kvietė J. Gylį 
papasakoti įspūdžius iš ke 
lionės. kas daugeliui šios dienos 
svečių buvo dar negirdėta. 
Liuteronu kun. A. Vėlius, 
neseniai grįžęs iš septintos 
kelionės Tėvynėn, pabrėžė savo 
ryšius su tenykščiais refor 
matais <tarp kitko. A. V. sava 
rankiškai išvertė ir pats išleido 
visos Biblijos tekstą*. Pietūs, 
pradėti kun E. Fricke su 
kalbėta malda anglų kalba, 
buvo užbaigti kun. A. Vėliaus 
malda lietuviškai. Svečiai dar 
ilgai nesiskirste ir šnekučiavosi 
pakilia nuotaika. 

Advokatai pragyvena iš 
kvailių ginčų. 

Italų patarle 

Kas nieko nežino, tas nieku ir 
neabejoja 

Švedų patarle 
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1996 m. lapkričio mėn. 14 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

LIETUVIŲ FONDO VAJAUS 
UŽBAIGIMO POKYLIS 

Kazimiera Indreilrienė, Chi-
cago, IL., prisimindama mirusį 
brolį a.a. agronomą Kleopą 
Dalindą, įrašė jį į Draugo fon
do garbės narius, įteikdama 
1,000 dolerių. Už stambią para
mą ir prasmingą mirusio brolio 
įrašymą Draugo fondo garbės 
narių lentoje nuoširdžiai dė
kojame. 

Toks mirusių artimųjų prisi
minimas, juos įamžinant 
didžiųjų dienraščio „Draugo" 
rėmėjų tarpe, lieka pavyzdžiui 
visiems, kuriems svarbus mūsų 
lietuviškos spaudos išlaikymas. 

J a u prabėgo treji metai 
nuo žurnalisto Vlado Būtėno 
mirties. Jo trečiųjų mirties 
metinių sukakties proga šv. Mi
šios bus aukojamos lapkričio 17 
d., sekmadienį, 10 vai. r., t. Jė
zuitų koplyčioje. Seimą malo
niai prašo pasimelsti už a.a 
Vladą Mišiose arba privačiai. 

Sofija Plenienė (Oak Lawn, 
IL) visuomet atskuba į talką, 
kur tik lietuviškoje visuomenėje 
jos talka reikalinga. Ypač ji 
daug dėmesio skiria „Draugui", 
nesuskaitomą gausybe kartų 
talkinusi renginiuose ir kitomis 
progomis. Tačiau ji ne vien tuo 
pas i tenkina — siųsdama 
prenumeratos mokestį, pridėjo 
100 dol. auką laikraščio leidybai 
paremti. Esame nuoširdžiai 
dėkingi savo nuolatinei pagalbi
ninkei ir rėmėjai Sofijai 
Plenienei. 

Mados! Mados! Mados! Pas 
kutiniausias rudens ir žiemos 
madas pamatysime, atvykę į 
Pasaulio lietuvių centro madų 
parodą „Rudens simfonija" lap
kričio 24 d., 12:30 vai. p.p., 
centro didžiojoje salėje. Pasivai
šinę Aldonos Soliūnienės ska
niai paruoštu maistu, galėsime 
gėrėtis modeliuojamais dra
bužiais. Jie bus įdomus, gražus, 
elegantiški. I parodą kviečiame 
ir vyrus, kad jie kartu su mumis 
galėtu praleisti keletą linksmų 
valandėlių. 

„Sietuvos" skautininkių ir 
vyr. skaučių draugovės labai 
svarbi sue iga penktadienį, 
lapkričio 22 d., 7 vai. vak. vyks 
PLC. Lemonte. Visos sesės pra
šome būtinai dalyvauti. 

Pasaulio l ietuvių 
renginių komitetas 

centro 
ruošia 

žuvies pietus, su sriuba ir kitais 
priedais. Pietūs lapkričio 17 d. 
sekmadienį, 12 vai. Jaunimo 
centro didžiojoje salėje. Kviečia
me skaniai, sočiai ir sveikai 
pasivaišinti. 

Jaun imo centro moterų 
klubas kviečia visus atvykti 
lapkričio 17 d. (sekmadienį) į JC 
kavinę, kur po kiekvienų šv. 
Mišių tėvų jėzuitų koplyčioje 
galėsite pasivaišinti skaniais 
mieliniais blynais ir obuoline 
koše. Savo atsilankymu parem-
site Jaunimo centrą. 

Geriausia dovana Kalė
doms — lietuviška spauda. 
Pasinaudokite papigintomis 
prenumeratomis naujiems skai
tytojams, kurias siūlo spaudos 
vajaus proga „Draugas", „Dir-
va", „Darbininkas", „Eglutė", 
„Bridges" ir „Lituanus". Plates
nis pranešimas bus šeštadienio 
„Drauge". 

Marųuette Parko Lietuvių 
namų savininkų draugijos 
narių susirinkimas šaukiamas 
šį penktadienį, lapkričio 15 d.. 
6:30 vai. vak., Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos salėje, 6820 S. 
Washtenaw Ave. Kviečiami ir 
svečiai. Bus kalbama apylinkės 
ir parapijos reikalais. 

Lietuvos Vyčių 112 kuopos 
mėnesinis susirinkimas šau
kiamas antradienį, lapkričio 19 
d., 7:30 vai. vak., Švč. M. Mari
jos Gimimo parapijos salėje. 
Viešnia kalbėtoja bus dr. Julie 
Klarich, kurios tema - „Ar 
norėtumėte geriau jaustis?" Po 
susirinkimo bus kuklios vaišės. 
Visi kuopos nariai raginami 
susirinkime dalyvauti, kviečia
mi ir svečiai. 

Dalia Dundzihene (ii kairės). Rita Pentyliene ir Genė Rimkienė, madų pa
rodos . .Rudens simfonija" ruotoe komiteto narės. Paroda vyks lapkričio 24 
d. PLC didžiojoje salėje. 

Nuotr. Viktoro Kučo 

x „ S a u l u t ė s " , Lietuvos 
vaikų globos būrelio siuntiniai 
bus kraunami į sunkvežimį šeš
tadienį, lapkričio 23 d., 10:00 
v.r. Renkamės Pasaulio lietuvių 
centro apatinėje mašinų aikš
telėje 9:45 v.r. Kviečiami visi 
galintys padėti sukrauti 300 
dėžių j sunkvežimį. Dėl infor
macijos skambinti Indrei (847) 
537-7949. 

x TRANSPAK praneša: 
„Nuo A.m. gruodžio 2 d. mūsų 
įstaiga persikelia į DRAUGO 
patalpas. 

(sk) 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir priei
namais nuošimčiais Kreipkitės 
i Mutual Pederal Savings, 
2212 West Cermak Road. Tel. 
(312) 847-7747. 

(sk) 

Lietuvių Fondui vajaus pro
ga aukojo: $300 Gediminas ir 
Leonidą Kazėnai; po $200 dr. 
Kazys ir Marija Ambrozaičiai, 
Vaclovas ir Margarita Momkai, 
dr. Edis ir Kristina Razmai, dr. 
Jonas ir Judy Sidriai, dr. Vacys 
ir dr. Augusta Sauliai; po $100 
Marius ir Rasa Kasniūnai, 
Vytenis Kirvelaitis, Ada 
Sutkuvienė, dr. Aras ir Lina 
Žliobai. Nuoširdžiai visiems 
dėkojame ir prašome aukas 
siųsti L i e t u v i ų Fondui, 
14911-127th St., Lemont, IL 
60439. 

(sk) 

Kaip ir kiekvienais metais ru
denį, užbaigiant LF metini vajų, 
buvo surengtas iškilmingas 
pokylis, kurio metu įteiktos LF 
stipendijos studentams iš Lie
tuvos ir kitur, gyvenantiems 
Čikagoje ar jos apylinkėse. 
Šiemet iš viso buvo paskirtos 94 
stipendijos. 

Sis pokylis buvo lapkričio 9 d. 
PLC, Lemonte. Didžiojoje PLC 
salėje gražiai ir įdomiai 
padengti stalai ir kitos dekoraci
jos priminė lyg kažkokio Itali
jos miestelio vynuogyno svetai
nę: buvo vynuogių lapų girlian
domis ir lemputėmis išpuoštas 
salės vidurys šokiams, ant stalų 
pūpsojo itališko vyno buteliai 
raudonai-baltai languotos serve 
tėlės buvo papuoštos rudens vai
siais, o ir gėlės, įdomiai išdės
tytos baltose vazose. Svečių nuo
taika buvo pakili. Visi šneku
čiavosi, rinkosi prie savų stalų, 
klausėsi operų ištraukų ir malo
nios, Sauliaus Gylio vadovauja
mo „Žiburio" orkestro, muzikos 
bei dainų. 

Ramoną Steponavičiūtė, veik
li LF tarybos narė, pasveikino 
svečius ir pakvietė vakarienei: 
„Nors lauke šalta ir krinta 
tirštos snaigės, bet šioje itališko 
vynuogyno pastogėje viešpatau
ja švelnus rudens vakaras. 
Džiaugiamės gausiais ir dos
niais draugais, LF šeimos na
riais, atvykusiais iš arti ir toli, 
į šį rudens derliaus pokylį". 

Ji pristatė ir porą šio pokylio 
svečių: Lietuvos garbės gen. 
kons. Vaclovą Kleizą bei PLB 
v-bos pirm. Bronių Nainį, pa-
kviesdama Stasį Barą svečius 
supažindinti su dar viena 
brangia viešnia, kurią jis 
pristatė šiais žodžiais: „Turime 
savo tarpe geriausią lietuvių 
pianistę Mūzą Rubackytę. Kvie
čiu visus, norinčius išgyventi 
tikrą muzikos pajautimą, daly
vauti jos koncerte rytoj Jaunimo 
centre. Koncertą rengia JAV 
LB Kultūros taryba, pirminin
kaujant Alei Kėželienei". 

Stasys Baras Standard Fede-
ral Banko prezidento Dovydo 
Mackevičiaus vardu įteikė LF 
v-bos pirm. Povilui Kiliui 1,000 
dol. čekį. P. Kilius dėkojo 
bankui už jo nuolatinę paramą 
LF veiklai. 

Prieš vakarienę kun. Algirdui 
Paliokui,SJ., sukalbėjus maldą, 
kurioje jis prašė Viešpatį 
laiminti dosnius LF narius ir 
visus susirinkusius, buvo pra-

x TRANSPAK praneša: 
„Infliacija (t.y. prekių ir 
paslaugų vidutinio kainų lygio 
padidėjimas) Lietuvoje nuosek
liai mažėja: 1994 m. buvo 45.1%, 
1995 m. - 35.7%, 1996 m. sau
sio - birželio mėn. — 10.2%". 
Pinigai , s iuntiniai ir ko
mercinės siuntos i Lietuvą. 
Maisto siuntiniai. TRANS
PAK, 2638 W. 69 9L, Cbicago, 
IL, tel. 312-436-7772. 

(sk) 
x Paaiškėjus, kad anks

čiau užsakyta data reikalinga 
Lietuvių operai, Neringos Ne-
krašiūtės ir Laimos Lap-
kauskaitės koncertas bus 
gegužės 16 d. 7:30 v.v Pasaulio 
lietuvių centre ir sekmadienį, 
gegužės 18 d. Jaunimo centre. 
„Saulutė", Lietuvos vaikų glo
bos būrelis, visus, ypač vaikus, 
kviečia išgirsti 10 metų Neringą 
iš Lietuvos. 

(sk) 

dėta vaišintis gardžia, Aldonos 
Soliūnienės paruošta, vakarie
ne. O S. Gylio orkestro švelni 
muzika netik palaikė, bet net 
kėlė pokylio gerą nuotaiką. 

Po vakarienės LF tarybos 
pirm. Vytautas Kamantas ir LF 
v-bos pirm. Povilas Kilius įteikė 
pokylyje dalyvavusiems studen
tams stipendijas, juos iškvies-
damas po vieną į priekį. Greitai 
susidarė jų nemažas būrys. V. 
Kamantas paaiškino, ką ir kur 
jie studijuoja. Tai Aurelija 
Abromavičiūtė, Rimas Gecevi 
čius, Paulius Genčius, Danute 
Genčiūtė, Jolanta Indrijaitytė, 
Alicija Juškaitė, Gytis Kava
liauskas, Reda Karaliukaitė, 
Irena Kvantaitė, Renata Kvan 
taitė, Danas Lapkus, Aras Nor
vilas, Venta Norvilaitė, Lina 
Paltanavičiūtė, Audra Prial-
gauskaitė, Rasa Stasiulytė, 
Haroldas Subačius, Virginijus 
Tvaskus, Karilė Vaitkutė, Vir
ginijus Zuromskis. 

Jis taip pat iškvietė ateiti į 
salės priekį ir pirmąją Lituanis
tikos katedros prie Illinois un-
to doktorantę Dalią Kučėnienę. 
Ji dėkojo už pagerbimą ir sakė, 
kad nėra gavus LF stipendijos, 
tačiau LF finansavo jos diser
tacinės knygos išleidimą. Ji dar 
pabrėžė, jog svarbu, kad jauni
mas jaustų norą ko nors siekti. 
Geras žodis ir paskatinimas 
reiškia kartais daugiau nei pini
gai. 

P. Kilius irgi sveikino LF 
v-bos vardu visus atvykusius į 
pokylį, užbaigti šių metų vajų. 
Jis sakė, kad LF tikslas yra 
pasiekti 10 milijonų, o jau 
esame netoli ir tikime jį pa
sieksią. LF tikslas yra remti 
lietuvybės išlaikymą už Lietu
vos ribų, remti jaunimą, spaudą, 
liet. radio valandėles bei liet. 
TV., kad tik lietuviška veikla 
neužgestų ir toliau sėkmingai 
gyvuotų. Šiemet LF išdalino 
500,000 lietuvybės išlaikymui, 
o iš jų apie 90,000 buvo paskir
ta stipendijoms. P. Kilius dėko
jo LF nariams už dosnumą, už 
beveik jau 9 mln. sudėtą sumą. 
Jis dėkojo LF v-bos ir t-bos na
riams už šį vakarą ir kvietė 
Ramoną Steponavičiūtę, kuri 
išvardino visus, aktyviai prisi
dėjusius prie šio pokylio ruo
šimo bei salės dekoravimo. Juos 
iškvietė į salės priekį iš šiltais 
žodžiais dėkojo. Tai Elena Barie-
nė, Elena Motuzienė, Alė Raz-
mienė, Judy Sidrienė, Stasys 
Baras, Vytenis Kirvelaitis, 
Kostas Motušis, Ir. Antanas 
Razma ir Kazys Laukaitis. 

P. Kilius dar kartą visiems 
padėkojo ir palinkėjo linksmai 
praleisti vakarą, o „Žiburio" 
okestro vadovas Saulius Gylys 
kvietė visus pirmajam valsui. 

Ir sukosi poros jaunų bei vy
resnių, ir sunku bi^o pasakyti, 
kas darė didesni įspūdį, juos ste
bint, ar jaunuoliškas entuziaz
mas ir miklumas, ar per ilgus 
gyvenimo metus lietuviškose šo
kių salėse gauta patirtis. Visi 
šoko, muzika ir ją palydinčios 
dainos buvo mielos, o bendra 
nuotaika tikrai labai puiki! 
Ypač malonu, kad tiek daug jau
nų žmonių pokylyje dalyvavo! 

Aldona Šmulkstienė 

Lietuvių fondo puotos ruošimo 'salės dekoravimo) talkininkai apdovanoti gėlėmis. U kairė*: 
Ramoną Steponavičiūte, Judy Sidriene, Alė Razmiene, Elena Barienė. Elena Motusienė ir Povilas 
Kilius Nuotr. Vytauto JaainevMiaua 

ATEINA IR PRAEINA 
Lėtais žingsniais pas mus 

atėjo ruduo, bet tie žingsniai su 
kiekviena diena vis greitėja. 
Pasaulio lietuvių centro ren
ginių komitetas nutarė šį 
rudenį daugiau dėmesio skirti 
lietuviškam rašytam žodžiui ir 
jo kūrėjui. Maloniai nustebome, 
kai susilaukėme tam mūsų su
manymui visuomenės didelio 
pritarimo, nes jau buvome įpra
tę į linksmas dainas ir daineles, 
į triukšmingą muziką. Rudens 
sezono atidarymui pakvietėme 
rašytoją, aktorę Birutę Pūkele-
vičiūtę. Gėrėjomės jos kūryba, 
aktorės talentu. Žengėme 
keletą didesnių žingsnių ir pri
artėjome prie platesnės apim
ties renginio „Moters savait
galio". Šį renginį pradėjome 
literatūros vakaru. Lietuvių 
dailės muziejaus patalpas pa
siūlė muziejaus direktorė Dalia 
Slenienė. Graži aplinka ir pro
gramos atlikėjos — rašytoja 
Nijolė Jankutė, rašytoja, žur
nalistė Aurelija M. Balašaitiene 
ir poetė Julija Švabaitė-Gylienė 
— gyvu žodžiu suteikė mums 
dvasinio pasitenkinimo. Jonė 
Valaitienė trumpu žodžiu mus 
su jomis supažindino ir po pro
gramos pavaišino. 

Šeštadienio ryte į Bočių menę 
daugiausia rinkosi moterys. 
Ryto programą pradėjo susi
kaupimu — invokacija kun. 
Algirdas Paliokas, SJ. Jo gra
žios mintys pastiprino toli
mesniems darbams. Simpoziu
mo dalyvės: adv. Laima Nainy 
tė-Garbonkienė, magistrė 
Alvyda Baukutė-Rukuižienė ir 
adv. Rima Skorupskaitė-Ta-
mošiūnienė, savo žiniomis ir 
praktiškais patarimais praplė
tė mūsų akiratį. Visur ir visada 
reikia ginti ir naudotis savo tei
sėmis. Dr. Ona Daugirdienė 
savo paskaitoje apie gydomąsias 
žoleles, jų naudojimą ir veikimą 
davė mums daug reikalingų 
žinių, o paįvairinimui paskaitė 
keletą anekdotų žemaitiškai. 
Taip greitai priartėjome prie 
pietų pertraukos. Labai gražiai 
ir skaniai paruoštu maistu mus 
vaišino Jolanda Kerelienė ir 
Svajonė Kerelytė. 

Pasisotinę ir truputį tar
pusavyje pasišnekučiavę, vėl sė-
domės į savo vietas ir klausėmės 

x „LYRIKA", muzikos ir 
poezijos valandėlė, bus sekma
dienį, gruodžio 1 d., po 11:00 
vai. šv. Mišių Lietuvių dailės 

x JAV LB Filadelfijos apy- muziejuje Lemonte. Dainuos 
linkė globoja vieną našlaitį Audronė Gaižiūnienė, piani-
Lietuvoje. Pratęsdami globą ki- nu skambins Ričardas Šokas, 
tiems metams atsiuntė metinį deklamuos Andrė Budrytė, ar-
globos mokesti $150. Dėkojame! fa skambins Jo Ann Glover. 
„Lietuvos Našlaičių globos" Visus maloniai kviečia „Saulu-
komitetas, 2711 W. 71 9t^ tė", Lietuvos vaikų globos bū 
Chicago, IL 60629. relis. 

(•k) (sk) 

prof. dr. Jolitos Kavaliūnaitės 
paskaitos apie moteris, lietuvių 
moterų rašytojų kūryboje. Buvo 
jdomi ir labai kruopščiai paruoš
ta paskaita. Šiais laikais esame 
labai susirūpinę savo sveikata, 
maistu, mankšta ir kas dau
giausia padeda sveikatai. 

Dr. Vilija Kerelytė savo pa
skaitoje, labai išsamiai, mums 
tą išdėstė. Gavom daug reika
lingų žinių. Manau, kad gautas 
žinias panaudosime savo sveika
tos pagerinimui. „Draugo" vyr. 
red. Danutės Bindokienės pa
skaita apie žymiausias Lietuvos 
istorijoje moteris priminė 
mums, kad mes turime jų gan 
daug. Jos paskaita baigėme šeš
tadienio programą. 

Sekmadieni, tuoj po šv. Mišių, 
rašytojos, žurnalistės Aurelijos 
M. Balašaitienės įdomiu ir ori
ginaliu žodžiu užbaigėme „Mo
ters savaitgalio" renginį. Reikia 
dar paminėti, kad Irena Gali
nienė maloniai visus dalyvius 
sutiko ir pasveikino, o nuo 
Viktoro Kučo foto aparato 
niekas nepabėgo. Nijolė Maska-
liūnienė įdomiai supažindino su 
simpoziumo dalyvėmis ir prele
gentėmis. Padėka Birutei Vin-
dašienei už prelegenčių globą. 
PLC renginių komitetui tenka 
užbaigiamasis žodis — tai labai 
nuoširdžios padėkos žodis. Dėko
jame už įdėtą darbą, ruošiantis 
paskaitoms ir įdomų jų prista
tymą. 

Žengėme dar vieną žingsnį 
toliau ir lapkričio 3 d. vėl rin
komės į centro didžiąją salę susi
tikti su rašytoju Jurgiu Jan
kum. Rašytoją ir jo kūrybą 
aptarė Vytauto Didžiojo 
universiteto dėstytoja ir Mai
ronio muziejaus darbuotoja, 
viešnia iš Lietuvos, Dalia Kui-
zinienė. Popietėje ištraukas iš 
Jurgio Jankaus kūrybos skaitė 
aktorė Audrė Budrytė. Savo 
kūrybą skaitė ir pats autorius. 
Buvo įdomi popietė, o salėje 
matėme daug jo kolegų — rašy
tojų. Nuoširdi padėka progra
mos atlikėjams ir popietės daly
viams. Ypatinga padėka rašy
tojui Jurgiui Jankui, kuris pas 
mus atvyko ir pasidalino savo 
kūrybos lobiais. Padėka dail. 
Magdalenai Stankūnienei už 

rašytojo globą. Dėkojame 
„Draugo" vyr. red. Danutei Bin-
dokienei už suteikimą galimy
bių visus renginius reklamuoti 
dienraščio puslapiuose. Skaity
kime ir remkime „Draugą". 

Mylėkime, gerbkime lietu
višką žodį ir jo kūrėjus, neleis
kime laiko dulkėms nusėsti ant 
jų raštų. Daug džiaugsmo jie su
teikia mūsų kasdieniniame 
gyvenime. 

Planavome, laukėme tų ren
ginių ir taip greitai viskas atėjo 
ir praėjo. 

Bronė Nainienė 

IŠ ARTI IR TOLĮ 
*BaxammaBmmmmmmB*mmm«BmBmmmmm^BB******BWHiMB»Bmmm«^HBB*»mm*: 

VYTAUTO DIDŽIOJO 
UN-TAS SKELBIA 

KONKURSĄ REKTORIAUS 
PAREIGOMS 

Universiteto rektorius slaptu 
balsavimu renkamas VDU Se
nate iš profesorių ir moksli
ninkų, turinčių habilituoto 
daktaro (ar jį at it inkantį) 
mokslo laipsnį. Rektoriaus ka
dencijos trukmė — ketveri 
metai. Tas pats asmuo gali būti 
išrinktas rektoriumi ne dau
giau, kaip dviem kadencijom iš 
eilės (VDU Statuto 19 straips
nis). 

Statuto 45 straipsnis regla
mentuoja, kad pedagoginio 
mokslo personalo darbuotojas 
gali eiti pareigas iki 65 metų, o 
vyresni kaip 65 metų — tik 
atskiru Universiteto tarybos nu
tarimu. 

Kandidatai rektoriaus parei
goms užimti pateikia šiuos do
kumentus: prašymą Senato 
pirmininko vardu; būtiną moks
lo laipsnį ir pedagoginį mokslo 
vardą patvirtinančių diplomų 
(atestatų) kopijas; curriculum 
vitae, kuriame atsispindi kan
didato mokslinė, pedagoginė ir 
organizacinė veikla; mokslo dar
bų sąrašą; programos, kurią 
siektų įgyvendinti, jeigu būtų 
išrinktas Rektoriumi pagrin
dinius metmenis. 

Dokumentai priimami iki š.m. 
lapkričio 29 d adresu: VDU per
sonalo skyrius, Laisvės ai. 53, 
m a., 301 kamb, 3000 Kaunas, 
tel. 20-24-61 . 

Senato pirmininkas 

Standard Federal Bankt prezidento Dovydo Mackevičiaus aukota 1.000 dol 
tekį Lietuvių fondo pokylyje valdybos pirm. Povilui Kiliui (dešinėje) įteikė 
Stasys Baras. 

Nuotr. V. Jadnevičiaus 

PROF. DR. JUOZO ERETO 
100 METŲ GIMIMO 
SUKAKTIES MINĖJIMAS 
1996 m. lapkričio 17 d., 
sekmadieni 3 vai. p.p. 
Balzeko L.K. Muziejaus Gintaro 
salėje įvyks šis iškilmingas 
minėjimas. 
Programa: minėjimo atidarymas—dr. J. Račkauskas. 
Jono Dainausko paskaita „Prof. dr. J Eretas—Lietuvos reikalų 
gynėjas". Algio Liepinaicto kalba „Prof. dr J. Ereto Uimiritieji Bal
tai utsienio kalbomis", ištrauka iš minėjimo Vilniuje iš Juozo Ereto 
sūnaus kalbos. 
Meninę dalį atliks Jina Varytė ir pianistas MasJgirdas MotekaMs 

Visuomenė kviečiama gausiai dalyvauti 


