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Prezidentas premjeru skirs 
G. Vagnorių 

Vilnių*, lapkričio 21 d. (BNS) kitų partijų nusistatymą, ir nuo-
— Konservatorių ir krikščionių 
demokratų partijų vadovai Vy
tautas Landsbergis ir Algirdas 
Saudargas po susitikimo su Lie
tuvos prezidentu ketvirtadienį 
sakė neabejoja, kad prezidentas 
premjero pareigybei teiks kon
servatorių valdybos pirmininko 
Gedimino Vagnoriaus kandida
tūrą. 

V. Landsbergis žurnalistams 
sakė kiek apgailestaująs, kad 
dėl numatomo kitą antradienį 
Baltijos prezidentų susitikimo 
Rygoje Algirdas Brazauskas pa
teiks premjero kandidatūrą Sei
mui trečiadienį arba ketvirta
dienį. 

Užsienio re ikalų, Kraš to 
apsaugos ir kitų minis t rų 
kandidatūros prezidento susi
tikime su konservatorių ir KDP 
vadovais nebuvo aptarinėtos. 

Paklausti, per kiek laiko gali 
būti sudaryta vyriausybė, V. 
Landsbergis ir A. Saudargas 
neabejojo, kad tai pavyks per 
porą savaičių. „Manau, kad per 
porą savaičių nuo šio momento 
vyriausybė gali būti ir prisaik
dinta", sakė A. Saudargas. 

Paskutiniais BNS duomeni
mis, po susitikimo su valdan
čiąja koalicija, konsultacijų su 
kitomis parlamentinėmis parti
jomis bei susitikimo su konser
vatorių valdybos pirmininku 
Gediminu Vagnoriumi, Lietu
vos prezidentas Algirdas Bra
zauskas patvirtino teiksiąs jo 
kandidatūrą Seimui premjero 
pareigoms. 

„Turiu įvertinti Seimo dau
gumos, ne tik koalicijos, ir dar 

monę. Su visais kalbėjau ir 
suprantu, kad šiuo atveju yra 
tikrai vienintelis toks spren
dimas", sakė prezidentas ket
virtadienį vakare žurnalistams. 

Lietuvos prezidentas su būsi
muoju premjeru maždaug pu
santros valandos kalbėjosi ne tik 
apie būsimosios vyriausybės for
mavimą, bet ir neatidėliotinai 
spręstinas energetikos, finansų, 
įsiskolinimų problemas. Buvo 
kalbėta apie ministerijų skai
čiaus sumažinimą. Nors kokio 
nors įstatymo projektas nebuvo 
pateiktas, kalbėta, kad vyriau
sybės struktūrą reikia 2-3 mi
nister i jomis sumažin t i , jas 
apjungiant, sakė A. Brazauskas. 

Būsimasis premjeras su prezi
dentu neaptarinėjo kandidatų į 
ministrus. Pasak. G. Vagnoriaus, 
buvo susitarta, kad visas kabi
netas prezidentui bus pateiktas 
kitos savaitės pabaigoje, po to, 
kai A. Brazauskas paves „kam 
nors formuoti kabinetą". Jis už 
tikrino, kad koalicijai „nebus 
didelių problemų" pateikti kabi
neto sudėtj. 

Paklaustas, ar žodžiai „kam 
nore" reiškia, kad jis dar gali 
būti nepasiūlytas į premjero 
pareigas, G. Vagnorius sakė dar 
turįs vilties, kad „gal kam nors 
ki tam teks š i tas rūpestis". 
Pasak jo, „nėra tokia jau lengva 
situacija, kad būtų didelis ver
žimasis", bet pabrėžė, kad bū
simoji dauguma nevengia atsa
komybės ir yra pasiruošusi „da
lykiniam bendradarbiavimui su 
prezidentu". 

Latvija reiškia 
nepasitenkinimą 

Ryga, lapkričio 21 d. (BNS) — tą Algirdą Brazauską ir užsie-
Latvyos Užsienio reikalų minis
terija (URM) pareiškė nepasi
tenkinimą Lietuvos ambasado
riui dėl Vilniaus reakcijos į įžei
džiančius pasisakymus, kuriuos 
pasakė Latvijos premjeras And-
ris Škelė. 

Ambasadorius Rygoje Riman
tas Karazija ketvirtadienį buvo 
pakviestas į URM politikos de
partamentą, kurio atstovai sakė 
„nesuprantą", kodėl Lietuvoje, 
latvių vertinimu, „eskaluo
jamos" aistros dėl spaudos ci
tuotų nepagarbių A. Skelės atsi
liepimų apie Lietuvos preziden-

Aiškėja naujojo 
Seimo vadovybė 

Vilnius, lapkričio 21 d. (BNS) 
— Lietuvos Centro sąjungos pir
mininkas Romualdas Ozolas pa
tvirtino priėmęs pasiūlymą kan
didatuoti į Seimo vicepirmi
ninko pareigas. 

Ketvirtadienį jis sakė žurna
listams, kad Centro sąjungos 
valdyba ir būsimoji Seimo Cen
tro sąjungos frakcija pritaria 
tokiam konservatorių partijos 
pirmininko Vytauto Landsber
gio siūlymui. 

Pagal trečiadienį pasirašytą 
konservatorių ir krikščionių de
mokratų valdančiosios koalici
jos sutartį, Seimo pirmininku 
neabejotinai bus renkamas V. 
Landsbergis. 

Konservatoriams skirtas Sei
mo vicepirmininkų pareigas 
greičiausiai užims Andrius 
Kubilius ir Arvydas Vidžiūnas. 
Pagal koalicijos sutartį krikščio
nims demokratams skirtą vice
pirmininko vietą tikriausiai 
užims Feliksas Palubinskas. 

Seimo vadovybė bus formuoja
ma pirmadienį įvyksiančiame 
pirmame naujo Seimo posėdyje. 

nio reikalų ministrą Povilą Gy
lį. 

Lietuvos diplomatas buvo per
spėtas, kad tai „negerina tar
pusavio santykių". 

Tuo tarpu Vilniuje manoma, 
kad tarpusavio santykiams ken
kia įžeidžiantys kaimyninės 
valstybės vyriausybės vadovo 
pareiškimai ir toliau laukiama 
rimto Rygos pasiaškinimo dėl 
ju-

R. Karazijai latvių diplomatai 
leido suprasti, kad jis iškviestas 
reaguojant į P. Gylio pasisaky
mus spaudos konferencijoje tre
čiadienį, kurioje jis pareiškė, jog 
jo neįtikino A. Skelės žodžių pa
neigimas. 

Latvijos premjero atstovai tei
gė, kad jis nedavė interviu įžei
dimus citavusiam laikraščiui 
„Verslo žinios", tačiau amba
sadorius R. Karazija Latvijos 
UR ministerijoje pakartojo mi
nistro P. Gylio pareiškimą, kad 
jis neturi pagrindo netikėti 
Lietuvos spauda. 

Lapkričio 23-iąja Lietuva minės Kariuomenes dieną. Ukilmingi renginiai, 
prasidėaiantys Sv. Misiomis, vyks Vilniuje, Kaune, Panevėžyje. Numatomos 
rikiuotės miestų aikštėse, kariu kapų lankymas, karinės eisenos gatvėmis, 
karines technikos demonstravimas, šventiniai koncertai. 

Nuotr.: Lietuvos Karines jūrų pajėgas papildę naujokai iš Klaipėdos, Kauno, 
Šiaulių apskričių, spalio 31d. Klaipėdoje, KJP kariniame miestelyje, iškilmingai 
prisiekė tarnauti Lietuvai. 

Konstitucinis teismas 
nagrinėja prezidento 

paklausimus 
Vilnius, lapkričio 21 d. (BNS) 

— Lietuvos Konstitucinis teis
mas ketvirtadienį pradėjo na
grinėti prezidento Algirdo Bra
zausko paklausimus dėl Seimo 
rinkimų įstatymo pažeidimų. 

Prezidentas į Konstitucinį 
Teismą kreipėsi trečiadienį, jo 
paklausimas turi būti išnagri
nėtas per tr is paras — taigi, 
nuosprendis bus paskelbtas vė
liausiai šeštadienį. 

Teismui nutarus, kad buvo 
pažeistas rinkimų įstatymas, 
dar gali pasikeis t i naujai 
išrinkto Seimo sudėtis. Taip 
atsitiktų, jeigu perskaičiavus 
dviejų apygardų rezultatus, pa
aiškėtų, jog antrajame rinkimų 
rate laimėjo dabar pralaimėju
siais laikomi Liberalų sąjungos 
ir LDDP kandidatai. 

Paklausime dėl Liberalų są
jungos kreipimosi prezidentas 
prašė Konstitucinį teismą pa
daryti išvadą, ar nenusižengta 
Seimo rinkimų įstatymo nuosta
toms, kai buvo pastebėtas pa
žeistas vieno iš maišų antspau

das, o viduje esantys vokai at
plėšti, nes tai galėjo turėt i le
miamos įtakos rinkimų rezulta
tams. 

Prezidentas taip pat prašė 
Konstitucinį teismą pateikti 
išvadą, ar nebuvo pažeistas 
rinkimų įstatymas Pasvalio 
Panevėžio 47-oje rinkimų apy
gardoje pagal LDDP prezidiumo 
kreipimąsi, kuriame pažymima, 
kad šiurkščiai buvo pažeistas 
įstatymas, kai rinkimų antrojo 
rato išvakarėse Lietuvos tele
vizijos naujienų laida „Panora
ma" parodė kritišką reportažą 
apie šioje apygardoje konser
vatoriui Antanui Matului nežy
miai pralaimėjusį LDDP kandi
datą žemės ūkio ministrą Vy
tautą Einorį. 

Prezidentui Konstituciniame 
Teisme atstovaujantis jo pa
tarėjas valstybės i r te isės 
klausimais Armanas Abromavi
čius pažymėjo, kad gavęs poli
tikų skundus, A. Brazauskas 
negalėjo nesikreipti į teismą. 

Vyriausiosios rinkimų komisi

jos (VRK) pirmininkas Zenonas 
V a i g a u s k a s s a k ė , kad ir 
liberalų, ir LDDP skundai gauti 
jau paaiškėjus rezultatams, nors 
rinkimų eigoje jokių problemų 
nebuvo kilę. 

VRK pirmininkas pažymėjo, 
kad nei vienas rinkimų stebė
tojas m i n ė t o s e apygardose 
paže id imų neužf iksavo. Z. 
Vaigauskas nemato prasmės 
reaguoti į praplėštą Baltijos 20-os 
apygardos maišą — rezultatai 
buvo suskaičiuoti ir surašyti į 
protokolą dar iki šio inicidento. 

„Panoramos" reportažas taip 
pat nėra pretekstas perskai
čiuoti balsus, mano VRK vado
vas. J is pažymėjo, kad suskai
čiavus apylinkių rezultatus, pir
mavo V. Einoris, o A. Matulas 
jį pralenkė t ik pridėjus paštu 
gautus balsus — o paštu balsavę 
žmonės dar nebuvo matę šio 
„Panoramos" reportažo. 

Socialdemokratams svarbiau 
vyriausybės programa, ne jos 

vadovai 
Vilnius, lapkričio 21 d. (BNS) 

— Seime atstovaujami socialde
mokratai, prezidentui teikiant 
premjero kandidatūrą, daugiau 
domėsis vyriausybės programa, 
nei naujomis pareigybėmis. 

Lietuvos socialdemokratų par
tijos vadovai ketvirtadienį su 
prezidentu Algirdu Brazausku 
aptarė valdančiosios koalicijos 
siūlymą premjeru skirti konser
vatorių valdybos pirmininką 
Gediminą Vagnorių. 

Socialdemokratai nepakeitė 
savo nuomonės, kad savo kan
didatą turi siūlyti valdančioji 
koalicija. Po susitikimo SDP pir-

A. Brazauskas nusprendė 
vykti į Rygą 

l 

susitikimas įvyks 
Vilnius, lapkričio 21 d. (BNS) 

— Prezidentas Algirdas Bra
zauskas ketvirtadienį patvirtino 
kitą savaitę vyksiąs į trijų Balti
jos šalių vadovų susitikimą Ry
goje, kurį grasino suardyti spau
doje cituoti Latvijos premjero 
Andrio Skelės įžeidimai Lietu
vos vadovybei. 

Eilinis A. Brazausko susitiki
mas su Latvijos ir Estijos prezi
dentais Gunčiu Ulmaniu ir Len-
nar t Meri įvyks antradienį Ry
goje. Susitikimo vieta pasi
rinkta pagal susitartą principą. 
Prieš tai prezidentai buvo susi
t ikę gegužės mėn Vilniuje, o 

dar kitas 
Taline. 

A. Brazauskas žurnalistams 
ketvirtadienį sakė, kad Rygos 
susitikime bus aptariamas jau 
įprastas panašiomis progomis 
klausimas — Baltijos šalių nuo
monių derinimas NATO, ES ir 
kitų europinių bei pasauliniu 
struktūrų atžvilgiu. Ketinama 
aptart i padėt} kaimyninėje 
Baltarusijoje, kur dėl parlamen 

mininkas Aloyzas Sakalas sakė 
žurnalistams, kad partija įver
tins kandidatą tik tada, kai pa
matys būsimosios vyriausybės 
programos projektą. „Jei prog
rama mus patenkins, sakysim 
— geras kandidatas, jei ne, 
sakysim, kad gal ir geras kandi
datas, bet jo programa bloga", 
sakė A. Sakalas. 

Socialdemokratų pirmininkas 
skeptiškai vertino savo partijos 
galimybes padaryti kokią nors 
įtaką, skiriant premjerą. Social
demokratų balsavimas nieko 
nereiškia, kai valdančioji ko
alicija turi 86 vietas Seime. 
„Galime visiškai nebalsuoti, bet 
kandidatas bus paskirtas", sakė 
A. Sakalas. 

Kitu ministru kandidatūrų so
cialdemokratai su prezidentu 
neaptarinėjo, tačiau A. Bra
zauskas išreiškė pageidavimą, 
kad tokie ministrai kaip užsie
nio reikalų ar krašto apsaugos, 
kuriems tenka dažnai bendrauti 
su užsieniečiais, turėtų gerai 
mokėti anglų kalbą. 

Dėl Socialinio teisingumo są
jungos, neįveikusios 5 proc. 
ribos, skundo Z. Vaigauskas 
sakė, kad šios politinės jėgos 
pareiškimų gauta „visa gausy
bė" ir jie yra visiškai nepagrįsti. 

Priimtas branduolinės 
energijos Įstatymas 

Vilnius, lapkričio 15 d. (BNS) 
— Vykdydamas Lietuvos įsipa
reigojimus Branduolinės saugos 
ir kitiems tarptautiniams nu
tarimams, Seimas lapkričio 14 d. 
priėmė Branduolinės energijos 
įstatymą. 

Juo siekiama garantuoti sau
gumą naudojant branduolinę 
energiją taikiems poreikiams, 
užtikrinti branduolinio ginklo 
neplatinimą, neleistinai naudo
jant branduolines medžiagas, 
įskaitant branduolinį kurą ir 
branduolines atliekas. 

įstatymas numato, kad už 
branduolinės energetikos val
dymą pagal kompetenciją at
sakingi yra Seimas, vyriausybė, 
energetikos ministerija, vietos 
savivaldos institucijos, kurių 
teritorijos plotai yra branduo
linės energetikos objekto sani
tarinės apsaugos zonoje. Už pa
čios atominės elektrinės bran
duolinę saugą atsako ją eks
ploatuojanti organizacija. 

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

Paryžius. Kreditus teikian
čios šalys pažadėjo kitais metais 
suteikti palestiniečių teritori
joms per 845 mln. dolerių pa
galbą. Apie tai per spaudos kon
ferenciją pranešė Pasaulio ban
ko prezidentas James VVblfen-
sohn. Suma, dėl kurios susitar
ta per PB vadovų susitikimą Pa-
ryžiuje, šiek t iek viršija 
palestiniečių administracijos 
kitiems metams numatytas in
vesticijas į svarbiausius pro
jektus. 

Newt Gingrich perrinktas 
JAV Atstovų rūmų 

pirmininku 

lo žinios ' paske'be Lietuvos 
pasipiktinimą sukėlusį interviu 
su Latvijos premjeru Andriu 

to ir diktatūrinio prezidento Škele. kuriame nepagarbiai at 
konflikto didėin konstitucine siliepta anie Lietuvos prezi-
krizė dentą Algirdą R'azauską ir už-

Abejonių dėl Rygos susitikimo sienio reikalų ministrą Povilą 
buvo iškilę, kai laikraštis „Vers- Gylį. 

V a š i n g t o n a s , lapkričio 21d. 
(AP-BNS) — JAV Atstovų rūmų 
respublikonų partijos deputatai 
trečiadienį vienbalsiai perrinko 
Newt Gingrich rūmų pirminin
ku, nusprendę nekeisti vadovo, 
nepaisant to, kad etikos komi
tetas dar nebaigė jo veiklos ty
rimo. 

Respublikonų balsavimas už
tikrina, kad 53 metų N. Ging
rich vadovaus rūmams ir nauja
jame Kongrese. Oficialiai visi 
Atstovų rūmų deputatai per
rinks pirmininką ir kitus vado
vus sausio 7 d., kai susirinks 
Kongresas. 

N. Gingrich perrinkimui gali 
sutrukdyti t ik tai , jeigu rūmų 
etikos komiteto pranešime, ku
ris turėtų būti pateiktas iki 
sauso mėn. pradžios, būtų at
skleista dabar nežinomų pir
mininkui nepalankių faktų. 

Po balsavimo kalbėjęs Newt 
Gingrich pabrėžė bendradar-

P e k i n a s . JAV Valstybės 
sekretorius VVarren Christopher 
trečiadienį susitiko su Kinijos 
prezidentu J iang Zemin, prem
jeru Li Peng ir užsienio reikalų 
ministru Qian Qichen, su ku
riais aptarė Vašingtono susirū
pinimą keliančius klausimus, 
nerizikuojant dvišaliais san 
tykiais Pasak JAV sekreto
riaus, jis ir Kinijos vadovai 
surengė „bene supratingiausią 
diskusija" dėl žmogaus teisių iš 
visu. iki šir l̂ buvusiu. Abi puse-
sutarė dėi branduolinės gink
luotės platinimo, ginkluotės 
kontrolės, kovos su narkotiku 
prekyba ir nelegalių migrantų 
kontrabanda. Susit -dme buvo 
išreikštas pasitenkinimas JAV 
ir Kinijos santykių atšilimu 

biavimo su prezidentu Bill Clin-
ton svarbą Pirmininko kalba 
mažai priminė revoliucingą 
retoriką, kuria pasižymėjo jo ir 
kitų respublikonų pasisakymai 
prieš 2 metus, kai partija gavo 
daugumą Atstovų rūmuose. 

Etikos pakomitetis tiria, ar 
rūmų pirmininkas arba jo ko
legos nelegaliai panaudojo ne
apmokestinamas pajamas jo pa
skaitoms kolegijoje finansuoti. 
Grupė, kurią sudaro 2 respubli
konai ir 2 demokratai, siekia 
išsiaiškinti, ar N. Gingrich davė 
teisingus parodymus komitetui 
tyrimo metu 

Maskva. Pagrindinis Rusijos 
vyriausybės uždavinys — „pir
miausiai nuosekliai įgyvendinti 
prezidento kursą", ketvirtadienį 
pareiškė Rusijos premjeras Vik-
tor Černomyrdin vyriausybės 
prezidiumo posėdyje. Kalbėda
mas apie 1997 2000 m. Rusijos 
programą, Černomyrdin pabrė
žė, kad ji turi atitikti prezidento 
Boris Jelcin priešrinkiminės 
kampanijos idėjas ir nuostatas. 

Ryga. Latvijon ministras pir
mininkas Andris Skėlė nu
sprendė siūlyti R ink imų 
įstatymo pataisas, pagal kurias 
rinkimuose i vietos savival
dybes galėtu kandidatuoti buvę 
komunistai. Internacionalinio 
fronto ir Latvijos visuomenes 
gelbėjimo komiteto atstovai. 
Šioms pataisoms pritaria Seimo 
d e p u t a t a i , a t s tovaujan tys 
Demokratinei partijai ..Šei
mininkas" ;r Liaudies santarvės 
partijai, prieštarauja - partijos 
„Tėvynei ir laisvei" bei Judė-
;imo už lomios nepriklausomy
bė frakcijų parlamente nariai. 

Minskas Baltarusijos pre
z identas Aleksandr Luka
šenka dar kartą tvirtai pareiš
kė, kad surengs referendumą 
lapkričio 24 d. Parlamento ini
cijuotą apkaltos procesą j is 
pavadino politiniu šantažu. Jo 
nuomone, jei parlamentas nori 
atvirų diskusijų, turi atsiimti iš 
Konstitucinio teismo prašymą 
nušalinti prezidentą. „Keturi 
milijonai žmonių prezidentą 
išrinko, o 76 deputatai ir 9 
Konstitucinio teismo nariai 
nušalins jį nuo valdžios. Žino
ma, tai absurdas", mano Luka
šenka. 

Jungtinės Tautos, Daugelis 
šalių, susijusių su humanitarine 
krize Rytų Zaire, mano, jog sie
kiant padėti Ruandos pabėgė
liams, vis da r reikal ingos 
karinės pajėgos. Apie ta i tre
čiadienį pareiškė Kanados UR 
ministro pavaduotojas Gordon 
Smith po susitikimų Jungtinėse 
Tautose, kur dalyvavo 60 šalių. 

S t r a s b ū r a s . 40 na r ių 
Europos Taryba, įkurta siekiant 
skatinti demokratiją ir žmogaus 
teises, ketvirtadienį suteikė 
stebėtojos statusą Japonijai, 
kuri, pasak Tarybos, palaiko 
organizacijos idėjas. 

S a n t i a g o . Čilės gynybos 
ministras pareiškė, jog Rusija 
turėtų pateikti paaiškinimą, 
kodėl ji taip ilgai neinformavo 
Santiago apie nesėkmingai į 
Marsą paleistą raketą su 200 
gramų plutonio, kuri nukrito 
Ramiajame vandenyne netoli 
Čilės krantų. Pavadinęs raketą 
„kosmoso šiukšle", gynybos mi
nistras Edmundo Perez Yoma 
teigė, kad Rusijos vyriausybė 
pranešė Čilei apie šį incidentą 
tuo pačiu metu, kaip ir visam 
pasauliui. 

KALENDORIUS 
Lapkr ič io 22 d.: Šv. Cecilija, 

muzikų patrone šventoji, kanki
nė (mirė 232 m): Laimutis, Rus-
tenis. Dargintė. 

Lapkričio 23 d.: Šv. Klemen
sas 1. popiežius, kankinys (mi
rė 100 m. po Kr.t. šv. Kolum 
banas. abatas (gimė 543 m., mi
rė 615 m )pal Miguel Pro, mek
sikietis Jėzui tas , kank inys 
H891 1927); Lakštute, Doviltas. 
1851 m gimė dr Jonas Basana
vičius — Lietuvos valstybes tė
vas. 1893 m. įvyko Kražių sker
dynės. 1918 m. atkurta Lietuvos 
kariuomene. 

mailto:DRAUCAS@EARTHUNK.NET


2 DRAUGAS, penktadienis, 1996 m. lapkričio mėn. 22 d. 
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Redak to rė I r e n a R e g i e n ė 

SMAGUS LFK „LITUANICOS" 
SUKAKTUVINIS POKYLIS 

LFK ..Lituanicos"' tradicinis 
metinis pokylis rengiamas ru
deny kai užbaigus futbolo se
zoną randama laiko atsikvėpti 
ir pasilinksminti. Šįmetinis. 
kaip jau ir keli prieš tai. vyko 
Pasaulio lietuvių centre. Le-
monte. didž. salėje. Reikia 
pažymėti , kad šio centro 
pašonėje yra klubo ..namų" 
aikštė ir čia sezono metu. maž
daug kas antrą sekmadienį, klu
bo vyru komanda žaidžia pirme
nybių rungtynes. 

Sio pokylio metu buvo pažy
mėta ir klubo veiklos 46-ji su
kaktis, pagerbti klubui labiau 
nusipelnė asmenys, pasivaišin
ta puikia vakariene, paben 
drauta ir pašokta. 

LFK „Lituanica" 46-jj metini pokylį 
nuotaikingai pravedė Irena Žukaus
kienė. 

N'uotr Ed. Sula ič io 

Pokylį pradėdama programos 
vedėja Irena Žukauskiene pa
sveikino dalyvius, o prie jos žo
džiu ilgesniu sveikinimu prisi
dėjo ..Lituanicos" klubo valdy
bos pirmininkas Alberto Gla
vinskas. Programa buvo veda
ma lietuvių ir anglu kalbomis. 
Pasivaišinus Racine kepyklos ir 
d_-likate.su parduotuvės pa
gamintais ir patiektais valgiais, 
buvo pravesta oficialioji šios 
metinės šventės dalis, pirmiau
siai pagerbiant klubui nusipel
niusius asmenis. 

Pradžioje buvo pakviesti du 
..Lituanicos"" klubo vyrų ko
mandos nuolatiniai (nuo 1990 
m.įžaidėjai — Rolandas Urbona
vičius ir Rolandas Siniakovas. 
daug prisidėję prie „Lituanicos" 

pergalių, ypač „Metropolitan" 
lygos aukščiausios divizijos 
čempionato laimėjimo. Apie jų 
veiklą plačiau papasakojo Irena 
Žukauskienė, vėliau apibūdi
nusi ir , ,Draugo" redaktores 
Irenos Regienės nuopelnus klu 
bui. Gražiu žymeniu ir gėlėm)-
apdovanota Ir. Regienė savo žo 
dyje išryškino spaudos reikšme 
Kalbėtoja pažymėjo, jog rung 
tynių ir veiklos aprašymai spau 
doje. kaip istorinė medžiaga, 
išlieka ilgiems laikams. Ji 
džiaugėsi, kad klube buvo ir yra 
asmenų, nuolat informuojančių 
apie klubo veiklą, tokiu būdu ji 
yra įamžinama. 

Gražią sveikinimo kalbą pa
sakė PLB pirmininkas Bronius 
Nainys. J i s pasidžiaugė fut
bo l in inkų i lgamete veikla , 
lietuvių vardo garsinimu kita
taučiu tarpe. Jis prisiminė, kad 
į LFK ..Lituanicos" vyrų ko 
mandos rungtynes jis anksty
vesniais laikais atvažiuodavo 
net iš- Indianos ir dar šiandien 
gerai atsimena tuometinį žymų 
futbolininką Henry Jenigą nis 
ir dabar tebežaidžia veteranų 
komandoje) bei kitus. Br. Nai
nys taip pat pabrėžė šiame 
pokylyje pagerbtos Ir. Regienės 
darbą spaudos srityje, teig
damas, jog redaguodamas „Pa
saulio l ietuvio" žurnalą dažnai 
pasinaudoja ir jos redaguojamos 
„Sporto apžvalgos" puslapio 
..Draugo" dienraštyje medžiaga. 

Po oficialiosios dalies pradėjo 
groti Roberto Raudžio vadovau 
j amas „Nemuno" orkestras . 

LFK ,-Lituanicos" metiniame pokylyje, š.m. lapkričio 16 d. vykusiame PLC, Lemonte, pasižymėju
siems futbolininkams R. Siniakovui ir R. Urbonavičiui žymenis įteikdamas sveikina klubo pir
mininkas A. Glavinskas 

Nuotr. Ed. Sulaičio 

kurio šokių muzikos kviečia neseniai iš Lietuvos atvykę 
mos, salės viduryje pradėjo klubo valdybos nutarimu (ar 
suktis poros. Pokyliui artėjant 
prie pabaigos, buvo traukiami 
laimingieji bilietai ir keturiems 
asmenims nusišypsojo laimė 
piniginėmis dovanomis Di
džiausia jų teko P Urbonui (250 
dol.) ir R. Blinstrubui i150 dol.). 

tėjančių Kalėdų švenčių proga) 
buvo apdovanoti piniginėmis 
dovanelėmis. Reiškiant padėką 
už jų pagalbą klubui, gėlytės 
p r i seg imu buvo pagerbtos 
nuolatinės klubo talkininkės, 
klubo valdybos ir narių žmonos. 

„Draugo" redaktorė Irena Rejęienė, LFK .lituanicos"'klubo metinėje šventėje 
pagerbta spaudos įvertinimo pažymėjimu, savo džiaugsmu dalinasi su savo 
vyru Algiu Regiu. t 

Nuotr. Ed. Šulatf io 

Vakaro vedėjai pranešus, kad 
šio pokylio proga gauta auka iš 
Algio ir Irenos Regių, jiems 
buvo nuoširdžiai padėkota. 

Visiems pokylio dalyviams 
buvo jteiktas jau penkeri metai 
iš eilės leidžiamas klubo 
leidinėlis, kurį, kaip ir anks
tyvesnius, redagavo Edvardas 
Šulaitis. Leidinėlis (įskaitant ir 
viršelius) 32-juose puslapiuose 
talpina nemažai klubo veiklos 
istorinės bei vaizdinės medžia
gos, o taip pat sveikinimų ir 
skelbimų. J i s pas i ta rnaus 
tiems, kurie ateityje rašys mūsų 
sporto istoriją. 

Pokylio nuotaika buvo puiki 
ir jo dalyviai linksminosi iki 
vėlumos. g g 

UŽBAIGTAS RUDENS 
RATAS 

„Lituanicos" vyrų futbolo ko 
manda š.m. lapkričio 3 d. žaidt 
paskutines rudens rato pirme 
nybių rungtynes 
Rudens rate iš 8 žaistu rung 

tynių pasiektos 2 pergalės, 2 
lygiosios ir patirti 4 pralaimė 
jimai. surinkti 8 taškai. įvarčiu 
santykis 13 15. Pavasario ratas 
— 1996-97 m. pirmenybių tąsa. 
turėtų būti sėkmingesnis. 

E.Š. 
Dar reikia pažymėti, kad 

klubo vyrų komandos žaidėjai, 
kurių daugumą dabar sudaro 

LFK „LITUANICAI" 4&JĄ SUKAKTĮ 
ŠVENČIANT 

1 !.r'K I . tuanica' -r.etinj pokylj atvykstančius svirius pr-" re£:stracijnsst*l.. 
pasitiko Laima Glavinskienė ir Gediminas Bielskus 

Nuotr Ed. Sulaičio 

LFK „Lituanica" turi gražią 
tradiciją savo metinėje šventėje 
pažymėti geriausius tų metų 
klubo žaidėjus, padėkoti savano
riams talkininkams ir rėmė
jams. Šįmet, 46-tąsias metines 
švęsdamas, šis vienintelis JAV-
se lietuvių futbolo klubas vėl di
džiuojasi ne vien pasižymėju
siais žaidėjais Rolandu Siniako 
vu ir Rolandu Urbonavičium, 
bet ir pirmą kartą vaizdžiai iš
reiškia pagarbą lietuviškai 
spaudai per jai atstovaujančią 
„Draugo" dienraščio savaitinio 
„Spaudos apžvalgos" puslapio 
redaktore. 

Priimdama šį pažymėjimą, 
savo ir „Draugo" redakcijos var
du nuoširdžiai dėkoju LFK 
„Lituanicai" už spaudos ir jos 
darbuotojų svarbos pripažinimą. 

Spauda yra įtakinga bet ko
kios, o tuo pačiu ir sportinės, 
veiklos propaguotoja. Galima 
turėt i talentingiausius žaidėjus, 
genia l i šk iaus ius t renerius , 
pasiflventusias valdybas, bet jei 

apie jų pasiekimus nerašoma 
spaudoje, bet kokie laimėjimai 
lieka vienkartiniu žybtelėjimu, 
apie kurį nedaug kas žino, o 
žinantieji laiko tėkmėje užmirš 
ta. 

Spaudoje pažymėti įvykiai lie
ka istorijai. Kiekvienos rung
tynės, kiekvienas laimėjimas ar 
nesėkmė, skaitančiųjų mintyse 
atnaujinama ir skaitant kiek 
vieną kartą iš naujo pergyve
nama, nepaisant kiek laiko nuo 
to įvykio būtų praėję. Tad labai 
svarbu turėti pareigingus kores
pondentus, tuos įvykius apra
šančius ir spaudą jų straipsnius 
spausdinančią. „Lituanicos" 
klubas laimingas turėdamas 
darbščius korespondentus, kaip 
a.a. Joną Jušką, energingąjį 
Edvardą Šulaitį ir draugišką 
„Draugą" „Lituanicos" klubo 
veiklą vertinantį. 

LFK , ,Lituanicos" klubo 
46-rių nepertraukiamos veiklos 
metų sukaktuvėse sveikindama 
„Draugo" ir savo vardu, linkiu 

LFK ..Lituanicos vyrų komanda - žaidėjai, treneriai ir vadovai I* des.: stovi - f;erJimina» 
Bielskus Gytis Kavaliauskas. S Healey. V Sivickaa, B. Puskunigis. D Šimėnas, V. ?.urn' įsknM 
A Glavinskas ir J Žukauskas Klūpo - A. Ankstutis . R. Urbonavičius R Siniakovas, P Mas-
jak, D McGee. R Mieliauskaa ir T Žukauskas. Nuotr Ed. ŠuJaičio 
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LFK „Lituanica" 46-je metinėje šventėje sveikina PLB v-bos pirm. Bronius 
Nainys. Nuotr Ed. S u l a t t i o 

Sie vyrai stūmė nelengvą Čikagos „Lituanicos" futbolo klubo veiklos vežimą 
šiais metais. Iš k.: I eil. - VytauUs Juodisius, Albertas Glavinskas, Edvar
das Šulaitis. II eil. - Leonas Juraitis, Gediminas Bielskus, Bronius Mikėnas. 

klubui dar daug sukakčių švęsti 
vis atnaujinant kovingą ryžtą 
laimėjimais futbolo aikštėje gar
sinti lietuvių vardą amerikiečių 
ir kitataučių tarpe. Pradedant 
47-sius veiklos metus, linkiu 
žaidėjams šaltų nervų, greitos 
orientacijos, tv i r tų kojų ir 
taiklių šūvių j oponentų vartus; 
pasišventusiai valdybai — iš
tvermės ir stiprių rėmėjų, o 
„Draugas" jūsų veiklą ir laimė
jimus savo puslapiuose saugos 
ateities istorikams. 

Ir. Regienė 

Po laimėtu futbole rungtynių patenkinti šypsosi „Lituanicos" futbolo klubo 
komandos vyr. treneng Jonas Žukauskas ir jo pagalbininkai — Alberto 
Glavinskas ir Gediminu Bielskus. Nuotr. Ed. Sulaicio 
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LITO ATEITIS: PRIRIŠTI 
AR PALEISTI? 

DARIUS UDRYS 

Seimo rinkimus laimėjusios 
konservatorių partijos valdybos 
pirmininko Gedimino Vagno
riaus planas panaikinti valiutų 
valdybos modeli Lietuvoje 
sukėlė nemažai triukšmo. Kas 
tai yra valiutų valdyba ir kokia 
šio modelio istorija? Kokie šio 
pinigų emisijos modelio pri
valumai ir nepatogumai bei 
kokią įtaką lito vertei ir, apskri
tai, šalies ūkiui gali turėti valiu
tų valdybos panaikinimas? 

Valiutų valdyba - vadinama 
sis pinigų emisijos principas, 
pagal kurį centriniam bankui 
leidžiama spausdinti ir išleisti 
į apyvartą tik banknotus, kurių 
kiekvienas yra numatytu san
tykiu „padengtas" atitinka
momis kitos valiutos atsar
gomis. Lietuvoje centrinis ban
kas veikia pagal valiutų valdy
bos modelį — litas padengiamas 
Amerikos doleriais. Tai reiškia, 
kad Lietvos bankas privalo ne 
tik leisti litus į dolerius pasto
viu santykiu 1:4, bet, svarbiau
sia, užtikrinti, kad kiekvieną, 
apyvartoje esantį, litą atitiktų 
dvidešimt penki Amerikos cen
tai banko rezervuose — arba 
keturis litus atitiktų vienas 
doleris. Vadinasi, banko dolerių 
atsargos priklauso visumai žmo
nių, turinčių litus. Pagal valiu
tų valdybos modelį, bankas turi 
įstengti už rezervuose laikomus 
dolerius supirkti visus litus, 
kiek jų yra apyvartoje. 

Valiutų valdybos modelis ir 
klasikinis valiutos emicijos mo
delis — vadinamasis aukso stan
dartas — turi panašumų. Mažė
jant arba didėjant šalies aukso 
atsargoms, bankas privalėjo ati
tinkamu santykiu mažinti ir di
dinti valiutos kiekį apyvartoje. 
Valiutų valdybos atveju, vietoje 
aukso rezervuose laikoma kuri 
kita patikima valiuta. 

Čikagoje veikiančios įmonės 
Kemper Financial vyriausias 
ekonomistas David Hale laik
raštyje „Wall Street Journal" 
išryškina keturis esminius 
valiutų valdybos bruožus: pir
ma, valiutų valdyba leidžia pini
gus tik padidėjus valiutos atsar
goms. Bankas neturi teisės da
ryti nepadengtų kredito emisijų. 
Antra, valiutų valdybos vienin
telė užduotis: garantuoti šalies 
valiutos verte. Trečia, ši valiu
tų valdybos užduotis draudžia 
politikams kištis į banko veiklą, 
nebent priimant įstatymą, 
pakeičiantį numatytą šalies 
valiutos ir rezervinės valiutos 
santykį. Galop, valiutų valdyba 
negali siekti įgyvendinti tam 

t ikros infliacijos normos, 
nepaisydama padėties šalyje, 
kurios valiuta laikoma banko 
rezervuose. Valiutų valdyba 
laiduoja pastovų valstybės 
valiutos ir rezervinės valiutos 
keitimo kursą, tačiau kitos 
kainos turi taikytis prie to kur
so. Pavyzdžiui, jeigu Lietuvos 
ūkis sparčiai auga, infliacija 
Lietuvoje gali būti didesnė, 
negu Amerikoje. Bet, jeigu 
šalies ekonomika smunka, va
liutų valdybos buvimas gali ska 
tinti defliaciją — pinigo vertės 
didėjimą. 

Valiutų valdybos 
modelio istorija 

Per pastaruosius 50 metų 
valiutų valdybos pinigų emisijos 
modeliu vadovavosi 70 vals
tybių. Dar nė viena šių valdybų 
nebuvo priversta devalvuoti 
savo valiutos atsarginės valiu
tos atžvilgiu, pažymi Johns 
Hopkins universiteto ekonomi
kos profesorius Steve Hanke. 

Dauguma valiutų valdybų 
veikė Didžiosios Britanijos 
imperijos kolonijose šimtmečio 
pradžioje. Tomis dienomis val
dybos paprasčiausiai leido pini
gus, pastoviu santykiu susietus 
su Britanijos svaru, arba vėliau 
— Amerikos doleriu. 

Nepaisant, kad Britanijos 
imperijoje veikusios valiutų 
valdybos laidavo pastovią ir 
patikimą valiutą, dauguma ne
priklausomybe laimėjusių šalių 
šio modelio atsisakė ir pavedė 
centriniams bankams vykdyti 
pinigų politiką savo nuožiūra, 
rašo Čikagoje veikiančios įmo
nės Kemper Financial vyriau
sias ekonomistas David Hale 
laikraštyje „Wall Street Jour
nal". Keliose Azijos valstybėse 

- naujiems bankam* pavyko su
kurti patikimą valiutą, bet 
daugelyje buvusių kolonijų, 
sukūrus savo nuožiūra veikian
čius centrinius bankus, pra
sidėjo infliacinė pinigų politika 
ir šalių valiuta pasižymėjo chro
nišku nepastovumu. 

Užtat pastaruoju metu vėl 
padidėjo susidomėjimas valiutų 
valdybos modeliu — modelis 
skatina pasitikėjimą valiuta 
valstybės, kuri yra patyrusi 
didelę infliaciją ir kuriai kelia 
grėsmę kapitalo išplaukimas ar
ba kuri neturi tvirtos centrinės 
bankininkystės tradicijos. 
Valiutu valdybos modelis toli 
gražu ne kokia kolonizavimo 
eros relikvija — tai plačiai 
priimtina priemonė, siekiant 
tteai vysiančiose Šalyse lniduoti 

stabilią valiutą. 
Valiutos valdybai leidžiama 

spausdinti ir išleisti į apyvartą 
tik banknotus, kurių kiekvienas 
yra numatytu santykiu ,,pa 
dengtas" atitinkamomis kitos, 
patikimos valiutos atsargomis. 
Per paskutinį dešimtmetį, pa
vyzdžiui, Hong Konge ir Ar
gentinoje sukurtos valiutų 
valdybos užtikrino finansinį pa
stovumą ir sudarė sąlygas įspū
dingai ekonominei pietai. 

Hong Kongas valiutų valdybą 
sukūrė po 1983-ųjų metų finan
sinės krizės. Modelis ištvėrė 
dešimtmetį Kinijos politikos ir 
Amerikos palūkanų normų ne
pastovumą. Siekdama sukurti 
pastovų pagrindą plataus masto 
ekonomikos liberalizavimo pro
gramai, Argentina 1991 aisiais 
motais įsteigė valiutų valdybą 

- už kiekviena i apyvarta iš
leidžiama peso privaloma rezer
vuose turėti viena dolerį. Ar
gentinos val iuta ištvėrė 
Meksikos peso devalvavimo 
sukeltą pasitikėjimo krizę, pa
stebi Hale. Priešingai žinių 
agentūros BNS cituotam G. 
Vagnoriaus pareiškimui, pasak 
Argentinos ambasados Bonoje, 
Argentina valiutų valdybos mo
delio dar nėra atsisakiusi. 

Modelio privalumai ir 
nepatogumai 

„Dauguma vyriausybių atme
ta valiutų valdybos modelį, nes 
jis draudžia joms išnaudoti pini
gų politiką, kaip ekonominės 
politikos įnagį — „nulemti 
pinigų apyvartą", pažymi laik
raščio „Wall Street Journal" 
apžvalgininkas Geoge Melloan. 
Tačiau valiutų valdybos modelis 
užkerta kelią spekuliacijai, 

apsaugo nuo neatsakingos 
biudžetinės politikos, mažina 
riziką, susijusią su valiutos 
keitimu ir įkvepia pasitikėjimą 
valiuta šalies, kuri anksčiau yra 
patyrusi didelę infliaciją, kuriai 
kelia grėsmę kapitalo išplau
kimas, arba kuri neturi tvirtos 
centrinio bankininko tradicijos. 

Normaliai veikiantis centrinis 
bankas turi teisę didinti arba 
mažinti savo išduodamų 
paskolų palūkanų normas. In
fliacijos atveju — kai apyvartoje 
atsiranda per daug pinigų — 
centrinis bankas didina palū
kanų normas, taikomas kitiems 
bankams, kurie iš centrinio 
banko skolinasi pinigus. 
Padidėjus palūkanų normoms, 
paskolos tampa „brangesnės", 
tad žmonės mažiau skolinasi, la 
biau deda pinigus į banką, kur 
gauna didesnį pelną. Taigi 
didesnės palūkanų normos ska
tina mažesnę valiutos apyvartą 
— pinigas pabrangsta. Kita ver
tus, ekonominio nuosmukio 
laikotarpiu gali būti naudinga 
mažinti palūkanų normas, 
siekiant išjudinti ekonomiją. 
Geriausiu atveju, žmonės ir 
įmonės tada pigiau skolinasi 
pinigus ir plečia savo verslą, 
atsiranda naujos darbo vietos, 
ūkis pradeda augti. Patikimo, 
nepriklausomo centrinio banko 
rankose teisė didinti arba 
mažinti palūkanų normas gali 
būti veiksminga priemonė, sie
kiant sušvelninti ekonominius 
nuosmukius ir kovoti su inflia-

.cija. 

Tačiau vyriausybės dažnai 
piktnaudžiauja tokia centrinio 
banko pinigų politika, pavyz
džiui, reikalaudamos kreditu, 
kuriais gali padengti neatsa

kingas biudžeto išlaidas. 
Aišku, idealiu atveju nepri

klausomas centrinis bankas 
privalo nepasiduoti vyriausybės 
įtakai, o rūpintis vien pinigų 
vertės išlaikymu. Tačiau 
tikrovė dažniausiai kitokia — 
centrinio banko vadovui sunku 
atsisakyti vyriausybės reika
laujamos kreditų emisijos, ui 
kurią, tarkime, ketinama iš
mokėti vargstantiems pensinin
kams pensijas. Savo ruožtu, toks 
vyriausybės išlaidumas skatina 
infliaciją. Tad centrinio banko 
modelis gali sudaryti sąlygas 
neatsakingai biudžeto politikai 
ir didesnei infliacijai, ypač 
tokioje valstybėje, kurioje maža 
politinės atsakomybės. 

Priešingai, centrinis bankas, 
veikiantis pagal valiutų valdy
bos modelį, neturi teisės savo 
nuožiūra manipuliuoti pinigų 
apyvartos. Jam leidžiama 
spausdinti ir išleisti į apyvartą 
tik banknotus, kurių kiekvienas 
yra „padengtas" atitinkamomis 
kitos valiutos atsargomis. Šio 
modelio pasekmės dvilypės: pir
ma, neįmanoma naudotis 
pinigų politika, kaip eko
nominės politikos įnagiu. Ne
galima, pavyzdžiui, mažinti 
palūkanų normas, siekiant išju
dinti šalies ūkį. Antra vertus, 
politikams neįmanoma išreika
lauti iš banko nepadengtų kre
dito emisijų arba paskolų iš 
rezervų, siekiant finansuoti 
valstybės biudžeto deficitą. 

(Bus daugiau* 

Išminčiai gyvena ilgai — jie 
draugauja su mirtimi. 

Anonimas 

Danutė Bindokienė 

JAV panaudojo veto 

Dalis stipendininkų, dalyvavusių Lietuvių fondo pokylyje lapkričio 9 d. Pasaulio lietuvių cent
re. Jiems buvo įteikti LF paramos tekiai 'A kairės — LF Tarybos pirm. Vytautas Kamantas, 
šalia jo — dr. Dalia Kučėnienė. 

Nuotr. Vytauto Jasinevičians 

JAV prezidentas, pasirodo, 
savo nuomonės nepakeitė: Ame
rika, viena prieš 14, Jungtinių 
Tautų Saugumo tarybos narių 
posėdyje griežtai pasisakė prieš 
JT generalinio sekretoriaus 
Boutros Boutros-Ghali perrin
kimą dar vienai kadencijai. 
Nepaisant, kad jau kuris laikas 
prez. Bill Clinton ir JAV Atsto
vų rūmai reiškia nepasitenkini
mą Jungtinių Tautų veikla, iš
kerojusia biurokratija ir apskri
tai neveiksmingumu, daugelis 
užsienio valstybių vis tiek tikė
jo, kad tai priešrinkiminės kam
panijos manipuliacijos, o ne tvir
tas JAV vyriausybės nusista
tymas. Tačiau rinkimai jau pra
eityje, o nuomonė nepakito. 

Kai praėjusį antradienį Jung
tinės Valstijos panaudojo veto 
teisę prieš Boutros-Boutros-
Ghali perrinkimą antram ter
minui, nustebimas (daugeliu at
vejų net pasipiktinimas) nuban
gavo ne tik per JT Saugumo 
tarybą, susidedančią iš 15 na
rių, bet per visą 185 valstybių 
asamblėjos sudėtį. Generalinio 
sekretoriaus perrinkimą rėmė 
ne vien Prancūzija, Rusija ir Ki
nija, bet taip pat Didžioji Bri
tanija, kuri paprastai, įvairių 
svarbių sprendimų metu, stovi 
JAV pusėje. Galbūt iš visų stip
riausiai už Boutros Boutros 
Ghali pasisakė prancūzai, jo 
kandidatūrą propaguodami net 
po antradienį įvykusio bal
savimo Saugumo taryboje. 

JAV ambasadorė Jungtinėms 
Tautoms Madeleine Albright 
pirmadienį Saugumo tarybos 
posėdyje dar kartą pakartojo 
Amerikos nusistatymą prieš 
Generalinio sekretoriaus ant
rąją kadenciją. Ji sakė, kad 
priežastys jau daug kartų karto
tos, bet niekas į jas nekreipė ati
tinkamo dėmėsią JT kaltinama 
per dideliu išlaidumu, ypač 
gyvybiškai reikšmingų spren
dimų atidėliojimu. Pvz., nepri-
siruošimas sustabdyti krizės 
buvusioje Jugoslavijoje, kol iš 
palyginti nedidelės kibirkšties 
suliepsnojo kone nesustabdomas 
gaisras. Susirėmimas Bosnijoje 
ne tik pareikalavo daug aukų, 
bet suskaldė Amerikos sąjungi
ninkus Europoje. Panašiai 
dabar delsiama su pagalba Ru
andos konflikto aukoms. Tokių 
neveiklumo ar neapsisprendimo 
atvejų pastaraisiais metais buvo 
nemažai. 

Atrodo, kad JT geriau tinka 
rengti tarptautines konfe
rencijas, kuriose svarstomos 
įvairios pasaulinio masto pro
blemos, bet ir čia nepadaroma 

konkrečių nutarimų. Jokios ap
čiuopiamos naudos tos korde 
rencijos, deja, neduoda, o kar 
tais jų ruoša pareikalauja daug 
lėšų, taip reikalingų svarbes
niems projektams. Pvz., lapkri
čio pradžioje Komoje savaitę 
trukęs suvažiavimas, kuriame 
dalyvavo apie 200 atstovų ir 
svarstė planetos gyventojų mai
tinimo problemas dabartyje bei 
ateityje. Tos savaitės sąskaita — 
10 milijonų dolerių! Tiesa, 
suvažiavimo dalyviai priėmė 
rezoliucijas, bet jos daug 
pagalbos alkstantiems nežada — 
esą kiekviena valstybė atsa
kinga už savo žmones ir privalo 
suteikti pirmenybę savo gyven
tojų išmai tinimui... Suvažia
vimo kritikai primena, kad už 
10 mln. dolerių būtų galima 
nemažai alkanų pamaitinti. 

Boutros Boutros-Ghali, prieš 5 
metus perimdamas JT gene
ralinio sekretoriaus pareigas, 
žadėjo nesiekti antros kadenci
jos (jis jau 74 metų amžiaus), 
tačiau, atrodo, pakeitė nuomo
nę ir aktyviai darbuojasi, kad 
būtų perrinktas. Amerika jo vie
ton siūlo kandidatą iš Afrikos 
žemyno, 58 m. amžiaus diploma
tą Kofi A. Annan, kuris ypač 
pasižymėjęs taikos misijomis 
įvairiose pasaulio vietose. 

JAV Kongresas savo nepasi
tenkinimą JT veikla remia kon
krečiu veiksmu, sulaikydamas 
nario mokestį, tad Amerikos 
skola iki šiol jau sudaro 1.5 mili
jardo dol. sumą ir tos skolos 
nemokėjimas nė kartą buvo 
priekaištų priežastimi. Sen. 
Jesse Helms, Užsienio ryšių 
komiteto pirm. Senate, 
pareiškė: „Jeigu JT netrukus 
nepadarys tvirtų reformų, 
Amerika bus priversta iš šios or
ganizacijos pasitraukti". 

Kaip bus sprendžiamas gene
ralinio sekretoriaus klausimas, 
jei Saugumo taryba negali pa
siekti susitarimo? Iš tikrųjų 
toks atvejis jau yra pasitaikęs 
praeityje, kai 1950 m. Korėjos 
karo metu Sovietų Sąjunga 
pasipriešino norvego Trygve 
Lie antrajai kadencijai. Tuomet 
buvo sušaukta JT Generalinės 
asamblėjos sesija, pratęsusi gen. 
sekretoriaus pareigas dar tre
jiems metams. Ši procedūra 
būtų pakartota ir dabar, bet 
daugelis JT narių išreiškė nepa
sitenkinimą Bill Clinton „užsi
spyrimu" ir kritiškai atsiliepia 
apie jo norą primesti savo valią 
pasauliui vien dėl to, kad Ame
rika šiuo metu jaučiasi turtin
giausia ir galingiausia. 

TĖVYNES LABUI 
BALYS RAUGAS 

Rytą nubudo ne taip, kai visada: lipo iš lovos nepa
ikąja*, lydimai to paties mėlynų akių žvilgsnio... Ir darbe, 
ir plaukiant baseine, ir šaudykloje, ir ant žirgo pasileidus 
per lauką, ir imant kardą fechtuotis, vis švysteli ramus 
ir giedras mėlynų akių žvilgsnis. Veltui ėjo vakarieniau
ti į tą „inteligentų" valgyklą, veltui bandė ilgėliau 
maišytis vaikštinėjančioje žmonių minioje, tikėdamasis 
išvysti mėlynųjų akių mergaite... 

Šeštadienio pavakarys buvo giedras, o dangaus mėly
nė priminė anos mergaitės Žvilgsnį. Jau buvo beišsižio-
jąs pasakyti linksmai nusiteikusiam draugui apie ne
tikėtai pamatytą valgykloje mėlynakę, „sumaišiusią jo 
protą", tačiau susilaikė. 

Pravėrus Krištolaičio duris, abu draugus nustebino 
klegantis jaunimo gausus būrys. Supažindintas su abi
turiente ir įteikęs jai dovanėlę, Raugas pasukęs žvilgsnį 
į susėdusias merginas, apstulbo: į jį žvelgė tos pačios 
didelės mėlynos akys, o šalia jos šypsojosi uteniškė. Il
gai nesvarstęs, lėtai priėjės, žvelgdamas į tamsiaplaukę, 
tarė: 

— Labai atsiprašau už drąsą. Aną dieną valgykloje 
jus pamačiau ir pagalvojau, kad lyg kažkur matyti 
veidai. 

— O a i jus tuoj atpažinau. Tada buvau tik ketvir
toje klasėje, bet jaunesnieji vyresnius visada geriau 
prisimena. Ypač, kurie išsiskiria i i kitų. Dabar Čia lan
kau mokytojų kursus. O čia mano jaunystės draugė, 
dabar mokytoja Marytė Jurkštaitė. 

— Taipjau yra, kaip jus sakėte, su visais vyresniais. 
Bet aš jus atsimenu. O ir jus, panele Jurkštaitė, kažkur 
esu matęs, — ir šypsodamasis pabrėžė, — ir iki šiol nesu 
užmiršęs. 

— Nuostabu, labai nuostabu, — linksmai ištarė 
Jurkštaitė. 

— Gyvenime vyksta daug nuostabių dalykų, — įti-
kinančiai tarė Raugas, ir, atsisukęs į netoliese stovėjusį 
Abraitį, pakvietė jį susipažinti. 

— Matai, Jonai, kaip būna gyvenime: aš jau buvau 
pažįstamas su abiem gražuolėm, o šįvakar vėl reikėjo 
i i naujo susipažinti. 

— Tai jūs galite dėl šventos ramybės sakyti, kad 
seną pažintį atnaujinote, bet man tai nauja ir maloni 
pažintis. O štai ir valsas. Šitokiai maloniai pažinčiai 
labai tinkamas šokis, — pasakęs nusilenkė Juodelytei 

— Džiaugiuos, kad mano draugas nusilenkė pane
lei Juodelytei, —juokdamasis Raugas pakvietė į jo sva
jones įsipynusią „mėlynojo žvilgsnio" mergaitę. 

— Gal vėliau jis bus vikresnis už jus, — linksmai 
sučiauškėjo. 

— Dabar aš intensyviai treniruojuos bėgimui, tad 
jam būtų sunkoka mane pralenkti. 

Valsui pasibaigus ir šeimininkei pakvietus užkan-
džiams, prie jų atsirado ir Juodelytė su Abraičiu, o Jurkš 
taitė, stovėdama šalia šokio partnerio, juokaudama rodė 
jam savo paslaugumą prie stalo. Ir vėl šokis, ir vėl tos 
pačios poros. Ir vėl... Ir vėl... Raugas, lyg pajutęs pareigą 
pašokdinti iios vakaronės šeimininkę, nutaikęs tinkama 
akimirką, atsiprašęs Jurkštaitės, pašokdino ir Krištopai 
tytę. Šokiui pasibaigus, priėjo su jai būdingu šypsniu 
Jurkštaitė ir paaimanavo: 

— Palikote mane vieną tarytum vidury girios ir 
niekas manęs nemato. 

— Tai judu čiulbėkite ir toliau, — tarė šeimininkė, 
— man patinka linksmi svečiai. Kai bus panelių valsas, 
aš atsirasiu! 

— Bet tu gali pavėluoti, — įspėjančiai palydėjo nuei
nančią, o atsisukusi į Raugą, lyg ir pasigyrė: — o aš 
mėgstu punktualumą ir tvarką. 

— Ir aš. Dažnai prisimenu Šekspyro posakį: geriau 
tris valandas per anksti, negu vieną minutę per vėlai. 
O apie tvarkingumą daug girdėjau visose mokyklose, 
tačiau neužmirštamas liko vyskupo Fulton Sheen pa
lyginimas, kad upė, kuri pasilieka savo vagoje, 
naudingai tarnauja susisiekimui, o kuri išsilieja iš 
krantų, tampa viską naikinančiu potvyniu arba virsta 
dvokiančia bala. 

— Ko gero mūsų būdai labai panašūs, — jau be 
šypsnio ištarė, savo melsvų akių žvilgsnį nukreipusi į 
tolį. 

— Anglų valsas. Kviečiu tvarkingai pašokti, — 
juokėsi Raugas. 

Vakaro pramogai besibaigiant, paskutinio šokio 
metu tyliai sutarė rytoj susitikti, kaip jis išsireiškė, „ten, 
kur pirmą kartą išvydau mėlynų akių nuostabų 
žvilgsnį". 

Ir vėl „mėlyno žvilgsnio" mergaites šešėlis lydėjo jį 
į kambarį ir besirengiantį nakties poilsiui. Tik šį kartą 
jo akys merkėsi miegui su ramiai plakančia širdimi ir 
viltimi, jog ir ji yra paveikta tokio paties jausmo. Taip, 
šį jausmą tenka pavadinti meile. Ne, ne pirmuoju jau
nuolio įsimylėjimu, bet jau subrendusio vyro, pasiruo-
Šusio gyvenimui, jaučiančio atsakomybę už savo 
veiksmus. 

Rytojaus diena spindėjo saulės šviesa ir, susitikę 
sutartu laiku, abu vienodai galvojo: šitokią dieną lįsti 
į prirūkytą valgyklą tikra nesąmonė, tačiau reikia. Tik 

užsakius valgius, Raugas prisiminė: 
— Esu dėkingas jums, panele mokytoja, gal net 

turėčiau pasakyti nepaprastai dėkingas už vakarykštį 
pabendravimą ir padėkos vardan norėčiau pakviesti 
laiveliu paplaukioti Šventojoje. 

— Mielai. Prisiminsiu Anykščius, kur tiek daug 
kartų Šventojoje maudytasi ir laiveliais plaukiota su. 
— ir staiga žodis nutrūko. 

— Norėjote pasakyti „su berniuku". 
— Ne! Norėjau pasakyti „ir su berniukais, ir su mer 

gaitėmis", — pataisiusi sakinį, svajingai pažymėjo: — 
graži, nors ir kukli mano vaikystė. 

— Tai šiandien plaukiosite ne su berniukais ir ne 
su mergaitėmis, bet su vyru, — šypsodamasis pratęsė 
jos žodžius. 

— Šiandien plaukiosiu su jaunu leitenantu, — 
nusišypsojo ir ji. O jis į jos žodžius: 

— Tai skamba labai oficialiai. Man atrodo, kad mu
du esame lyg ir draugai, o ne mokytoja ir leitenantas. 

— Ir aš taip jaučiu. 
— Tai aš jus vadinsiu Marija, bet norėčiau Maryte. 
— O aš jus Baliu. Tačiau man būtų maloniau 

Baliuku. 
Ėjo tylėdami. Priėjo buto, jam pravėrus duris, ji stab

telėjo, lyg nesiryždama įžengti, bet įėjusi pasigrožėjo: 
— Koks puikus viengungio kambarys. Ir knygų len

tyna, ir radijo aparatas. 
— Štai, pažiūrėk, Maryte, į albumą, — ir jis atvertė 

puslapį su Anykščių garsiuoju Puntuku. Bakstelėjęs 
pirštu į uniformuotų gimnazistų būrio vidurį, paklausė 
— kas čia? 

— Taip, tai aš. 

•Mus daugiau' 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
CLEVELAND, OH 

A.A. VYTAUTAS BRIZGYS 

Clevelando lietuviškasis tel
kinys vėl neteko vieno nuošir
daus mūsų išeivijos bendrake
leivių. Inž. Vyt. Brizgys, gimęs 
Marijampolėje, ten baigęs Ry
giškių Jono gimnaziją, studijavo 
Kauno Vytauto Didžiojo univer
sitete chemiją, kurią baigė Vo
kietijoje, Karlsruhe universi
tete, įsigydamas chemijos inži
nieriaus diplomą. 74 metų 
Vytautas paskutinus kelerius 
metus sirgo inkstų liga ir pas
kutines gyvenimo dienas užbai
gė slaugos namuose, palikda
mas liūdesyje sūnus: Arūną ir 
Vydą su šeimomis, brolį Bernar
dą Detroite ir seseris Anelę ir 
Salomėją su šeimomis. 

Vytautas jau vokiečių okupa
cijos metu buvo įsijungęs į 
aktyvų pogrindžio judėjimą, į 
slaptosios spaudos platinimą 
gimnazijoje ir universitete. Vo
kietijoje studijų metu stipriai 
reiškėsi lietuvių studentuose, 
ypač organizuodamas studentus 
ateitininkus ir talkindamas Lie
tuvių Fronto bičiulių sambūry
je. 

Įsikūręs Clevelande, sėkmin
gai dirbo General Electric 
bendrovėje, buvo aktyvus LB 
narys, kelerius metus vadova
vęs apylinkei. Būdamas LFB 
Clevelando sambūrio nariu ir 
valdybose, Vytautas buvo 
nuolatinis LFB stovyklų dalyvis 
ir net keturis kartus buvo jų 
komendantu, nuo kurio daug 
priklausydavo ne tik stovyk
lautojų aprūpinimas maistu bei 
nakvyne, bet bendrai poilsio ir 

studijų dienų pasisekimas. 
Lapkričio 10, sekmadienį, 

sniego audroms siaučiant, su 
velioniu buvo atsiveikinta 
Jokūbauskų laidotuvių namuo
se, kur kun. G. Kijauskas,SJ., 
sukalbėjo maldas ir pasakė pa
mokslą. LB apylinės valdybos 
vardu atsisveikino kopirm. Ada 
Stungienė ir frontininkų bei 
ateitininkų vardu — Romas 
Bridžius. Palaidotas Čikagoje 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinė
se. Ilsėkis, Vytautai, Dievo ra
mybėje! 

KARIUOMENĖS JKŪRIMO 
MINĖJIMAS 

Lietuvos karių veteranų 
Ramovė rengia Lietuvos kariuo
menės įkūrimo metines „Gin
taro" valgykloje, š.m. lapkričio 
23 d., 6 vai. vakaro. Kalbės 
Jurgis Malskis, Pensininkų klu
bo pirmininkas, ilgametis buv. 
LB Clevelando apylinkės pir 
mininkas. Vakarienė ir baras 
asmeniui 14 dol. Rengėjai prašo 
vietas registruoti pas Vincą 
Čeičį, tel. 486-9944. 

SUSIKAUPIMO DIENA 

Clevelando ateitininkai gruo
džio 14 d., šeštadienį, Dievo 
Motinos parapijos svetainėje 
rengia vienos dienos rekolek-
cijas-susikaupimo diena. Pra
džia 9 vai. ryto. Vedėjas - kun 
Julius Sasnauskas,OFM, iš Lie 
tuvos, dabar dirbąs lietuvių Pri
sikėlimo parapijoje, Toronte. 
Maisto ir kitoms išlaidoms pa
dengti dalyviai moka 15 dol. Re
gistruotis prašoma skambi
nant Daliai Staniškienei. tel. 

CLASSIFIED GUIDE 

Grupė Lietuvos veterinorių ir pienininkų, dvi savaites staiuodamaai JAV-ae, apsilankė ir 
Clevelande, Dievo Motinos parapijoje. Nuotj. y B a c e v t e i » u , 

468-5465, arba dr. Eugenijui Šil-
galiui, tel. 481-0332. 

KVIEČIAME l VAKARONĘ 

„Lietuvos" ansamblis buvo 
užplanavęs atvykti koncertams 
JA V-se šį rudenį. Clevelando 
LB buvo jį angažavusi ir kon
certui rengiamose tradicinėse 
Lietuvių dienose. Gastroles 
nukėlus į ateinančius metus, 
Clevelando apylinkei teko pa
keisti planus. Vietoje koncerto 
ir tradicinio Lietuvių Dienų 
renginio šiemet bus pasitenki
nama LB vakarone, kurios pro
grama taip pat bus įdomi. Ji 
rengiama lapkričio 24 d., 4 vai. 
p.p. Lietuvių namų didžiojoje 
salėje. Programoje girdėsime 
sol. sopraną Virginiją Bruo-
žytę-Muliolienę ir plačiai ži
nomą aktorių-humoristą Vitalį 
Žukauską iš New Yorko. 

Vakaronės dalyviams susėdus 
prie stalų su užkandžiais, bus 
programa, veiks ir baras. 

SUSIPAŽINO SU JAV 
KREDITO UNIJŲ VEIKLA 

Dr. Vytautas Latinis, Pasau
lio kredito unijų tarybos atsto
vas Lietuvoje ir Lietuvos kredi
to unijų kompiuterizavimo 
specialistas bei Signis Aliks, 
Latvijos unijos atstovas, 
Pasaulio kredito unijų tarybos 
(Madison, VVisconsin) pakviesti 
praleido 2 pirmąsias spalio sa
vaites Baltimorėje, valstijos tar
nautojų kredito unijos centrinės 
įstaigos globoje. Jie čia buvo 
supažindinti su šios įstaigos ir 
kitų kredito unijų finansinėmis 
operacijomis, jas tvarkančiais 
krašto įstatymais bei potvar
kiais, kompiuterizavimo sis
tema ir kredito unijų veiklos 

T 
Bilietai po 1(1 dol. asmeniui, 
jaunimui iki 18 m. — 5 dol. Visi 
maloniai kviečiami atsilankyti. 

i : V.R. 
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mokesčių (65ILCS 95/1-20). Štai—pietvakarių Čikagos apylinkes: čia žmonės spor-
toja Marąuette Parke, klesti verslas, gražiai sugyvena 
kaimynai; čia respektuojama nuosavybė ir tautybė; čia 
garantuojama „home equity". 

Jei gyvenate pietvakarių Čikagoje, galite būt ramus— 
jūsų namai nepraras savo vertės. „The Southwest 
Home Eauity Assurance" programa 
garantuoja jūsų namo vertę 100%, jei čia 

fyvenate jau 5 metus. Už vienkartinį 
125 nario mokestį būsite ramus, nes 

padarėte saugų investavimą. 5į 
programa finansuojama nuosavybės _ „. « . 

SotJTHTOST HOME £QOTTT ASSŪlAIcil/ 

„Home Equity" programa galite naudotis jei gyve
nate: Chicago Lawn/Marquette Manor, Gaee Park, 

VVest Lavvn, Gearing, Brighton Park, Archer Heights, 
Garfteld Ridge, McKinley Park, New City, VVest Hson, 

VVest Lavvn, kai kuriose Ashburn ir 
Scottsdale dalyse. 

Tai pietvakarių apylinkės, 
kur garantuojama 

„home eąuitfl 

Sif* ūp TodtgMį CM*§ or VTufiat Our Offler. 
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tradicijom. V. Latinis atstovavo 
11 Lietuvoje veikiančių kredito 
unijų, kurios dabar daugiausia 
teikia trumpalaikes paskolas. S. 
Aliks atstovavo vienintelę 
Latvijoj iki šiol veikiančią kre
dito uniją. Antroji dabar yra 
steigimosi stadijoj. 

Dienos metu, čia vadinami in-
ternai, būdavo supažindinami 
su įvairiom įstaigos darbų fa
zėm, o vakarais būdavo supa
žindinami su vietine kultūra bei 
miestu. Vieną popiete kompiu
terių skyriaus vedėjas pasikvie
tė juos į beisbolo čempionato 
žaidimą tarp Baltimorės 
„Orioles" ir Clevelando „In
diana*' Čia verta pažymėti, kad 
šios SECU (valstijos tarnautojų 
kredito unijos) viršininkas 
Daryl W. Tanner pats yra įsi
jungęs į tarptautinį bendradar
biavimą tarp įvairių kraštų 
atitinkamų institucijų. Ne 
kartą jis yra lankęsis įvairiuo
se kraštuose, įskaitant ir Rusiją. 
Jo aktyvus įsijungimas į šį baltų 
priėmimą daug prisidėjo prie 
svečių viešnagės pasisekimo. Jo 
įstaigoje keli tarnautojai pasi
siūlė prisidėti prie šių svečių 
priėmimo. įstaigoje šiems inter-
nams atvykus buvo sutiktuvės, 
o išvykstant — išleistuvės. 
Savanoriai rytais paimdavo juos 
iš viešbučio, o vakarais par
veždavo poilsiui arba parsi
veždavo į namus pavaišinti, ar 
kokiai pramogai. 

Vieną pirmųjų vakarinių pri
ėmimų pasisiūlė padaryti šios 
įstaigos teisinių reikalų at
stovas Linas Surdokas. Ta pro
ga vakarienę paruošė Lino 
tėvai. Drauge buvo ir V. Latinio 
ukmergiškis kaimynas Vy
tautas Treideris su žmona. O 
šeštadienį, spalio 5 d.. Linas su 
žmona Christel ir dukra Maria 
svečiams aprodė Baltimorę. Jie 
užsuko į Lietuvių namus, į 
lietuvių parapijos Šv. Alfonso 
šventovę, parodė seniausią 
Amerikos katalikų katedrą (da
bar baziliką), naująją katedrą, 
seniausią Amerikoj Vašingtono 
statulą, McHenry fortą, Johns 
Hopkins universitetą, Peabody 
konservatoriją, Walters meno 
galeriją, Baltimorės meno 
muziejų, Pratt biblioteką ir ki
tas Baltimorės žymesnes vietas. 

Grįžęs Lietuvon, V. Latinis 
per e-mail pranešė Linui, kad jie 
parskrido namo sėkmingai ir 
kad New Yorke turėjo bent 4 
valandas laiko miestą apžiūrėti. 
Manhatten jam paliko dideli 
įspūdi. 

Antrajame laiške, taip pat per 
e-mail, jis pamini, kad juostelė, 
kurią parsivežė, groja puikiai. 
Video irgi rodo gerai. Jo mer
gaitėm tai patinka. Pabaigai pa
brėžia, kad rinkimus triuški
nančiai laimėjo konservatoriai. 
Krikščionys demokratai yra 
antroj vietoj. Antras ratas bus 
lapkričio 10 d. Jam atrodo, kad 
po antro rato konservatoriai 
turės absoliučią daugumą. 

J. Surgaila 

M I S C E L L A N E O U S REvAL E S T A T E 

AUTOMOMUO. NAMŲ, STOKATOS, 
IR GYVYBCS DRAUDIMAS. 

Agentas FranK Zapdis ir Off Mgr. 
Aukse S. Karte kalba Hetuvtikai. 

FRAMKZAPOUS 
32<MVtWee4 

Tai. (7M) 424-M84 
(312) M1 

« 1 
E L E K T R O S 

(VEDIMAI — PATAISYMAI 
Turiu Chtcagos miesto leidimą. Dir
bu užmiesty. Dirbu greitai, garan
tuotai Ir sąžiningai. . > 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

, J K S CONSTRUCTION 
„Shingle" stogai ir visų rūsių 
apkalimai (siding): medžio, 
alumimaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 

i tat. 7U4-666-2666. 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(312/ 59o"995v 
(706)425-7161 

RIMAS L STANKUS 

> Perkant ar perduodant 
> Greitas ifsąfiningas patarnavimas 
;IILSkompiuterigirFAXpasat>a 
> Nuosavybių įkainavimas vaitui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Apartmentus ir žema. 
> Pensininkams nuolaida 

FerSCe. 
Suteikia galimybe pirkti naudotus ir naujos 
automobilius į kreditą. Reikia turėti darbą. 
„Soc. Sec." vakavimo leidimą, peaą ir tau
pomąją sąskaitą banke. Kreiptis: 

arba 

SŪDYTOS SILKĖS 
IŠ KANADOS 

Užsisakykite šventėms 
jau dabar! 

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

Skambinkite: 
708-687-5677 

po 4 vai. p.p. 
Pristatome UPS 

KM1ECIK OAlTOtJ 
79Z2 S. FUbsH tat 

• I M S I ArdNf A*e. 

DANUTĖ MAYER 
284-T900 
parouott ar parieti namus, 
Į P — H l l l | i r J pn> 

IESKO BUTO 

PIGIAI — AUTOMOSIUAI! 
Mes padedame juos parduoti ir 
nupirkti tiesiai iš varžytinių, ma
žesnėmis kainomis, [vairių mode
lių, taip pat po nedidelių auto ava
rijų Siunčiame auto., jų dalis, di
desnio svorio siuntas, taip pat as
menines siuntas į Lietuvą: 56 cen
tai už svarą. Kreiptis: tel. 

70S-201-O5SS. 

nee*an*aue bute Lemento, 
arba netoli Lemonto. 

Darbo tel.: SS0-243-1SM. 
Narnų tel.: 77S-6S64361 

H E L P W A H T E D 

Dantų I 
ree, kuri galėtų taip pat mokytis dan
tų technologijos Turi mokėti anglų 
kalbą ir tureli darbo leidimą. Kreiptis 
. Arvyaą, tel. 773436-3196 

VALOME 
KILIMUS. BALDUS 

IR GRINDIS 
J. B U B N Y S 

3 1 2 - 7 3 7 - 5 1 M 

Tsf. 312-661 

SCIZCD CARS from $175. Porsches, 
CadMacs, Chevys, BMVV's. Corvettes. 
Also Jeeps. 4WD's. Your Area. Toli 
Free 1-SOO-21S-SOOO Ėst. A-2418 
for eurrent listings 

I namų ruošoje, gaminti 
maistą ir gyventi kartu VVesfcnester 
miestelyje. 6990 į men., trecd. laisvas. 
Kreiptis: tarp 2-4 vai. p.p. t*L 
70S-M2-SSS3. 

Savininkai maloniai kviečia visus Amerikos lietuvius j atidarymą 
naujausio Sportininkų Baro Lemont mieste šiandien, penktadieni 
lapkričk) 22 d. 

GAME TIME SP0RTSTAP 
1134 South Ststs Rosd, Ltmoot IL 

L e m o n t P l a z a , a r t i Sears, 
už First C h i c a g o b a n k o 

Tel: 630 243-9014 
F«: t30 243-6915 

* Mest kal i tai 

Not Fade Away Graphics, Inc. su Grateful Dead siillo juma 
LIETUVOS KREPŠINIO RINKTINES SUVENYRUS 

(Licensed) 
Džiaukimės jų bronzos 

medalio laimėjimu! 
Daugiau informacijos suteiks: 
angliškai kalbanti Mlchelle 

Day Toli Free 886-NOT-FADE 
(6S6-666-3233); 

lietuviškai kalbanti Vita 
po 6 v.p.p. EST laiku 

1-906-531-1513, 
fax 1-906-531-1530. 

MARŠKINUKAI • KEPURĖS • UPfrUKAI. 2ENKUUKAI • KREPŠINIO KAMUOLIAI 

NOT FAOE AWAY GRAPHICS, I N C 
P.O.6ox 2692, KJngtton, NY 12462 

mm* 



LAIŠKAI 
LAISVĖS ŠAUKSMAS 

SOVIETŲ OKUPACIJOJE 

Mirė Lietuvos operos solistė 
Juzė Augaitytė. Jos prašymu, ji 
buvo palaidota su tautiniais 
drabužiais ir gintaro karoliais. 
Nuostabi dainininkė, uoli visuo
menininke ir tvirta asmenybė, 
ji buvo patriotizmo pavyzdys 
mums. 

Laisvės kovotojas dipl. inž. 
Viktoras Lapas, žuvęs 1941 m., 
pasakojo, kad per pirmąją so
vietų okupaciją, Vilniaus teat
re po spektaklio, operos solistė 
Juzė Augaitytė scenoje užtrau
kė: 

„Pajūriais, pamariais 
Joja šaunių karių pulkai. 
Skamba daina — jūros banga, 
Amžiais bus laisva Lietuva! 
Publika, lyg magiška lazdele 

pamojus, ūmai sukilo ir ėmė 
kartu su ja dainuoti. Jos laisvės 
meilė buvo daug stipresnė už 
žiaurių okupantų kerštą. 

Stase E. Semėnienė 
Chicago, IL 

VIEŠNAGE ČIKAGOJE 
PRISIMENANT 

Šiais metais rugpjūčio - rug
sėjo mėnesi turėjau laimės vėl 
lankytis Marąuette Parke Mari
jos Gimimo parapijoje ir praves
ti Šiluvos atlaidų noveną. Pirmą 
kartą buvau Čikagoje ir daly
vavau Šiluvos atlaiduose 1993 
m., todėl šiemet buvo be galo 
miela susitikti senus savo pažįs
tamus ir įsigyti naujų, jausti 
klebono Jono Kuzinsko, bei 
parapijoje dirbančių kunigų 
Vito Mikolaičio ir Prano Kelp
šos, o taip pat ir visų parapijie
čių nuoširdumą ir globą. Nors 
jau du mėnesiai esu Lietuvoje, 
tačiau tie įspūdžiai, kuriuos pa
tyriau Šiluvos atlaidų metu yra 
labai gyvi mano atmintyje ir šir
dyje. Savo mintyse ir maldose 

- dažnai sugrįžtu pas jus. -
Pats Marąuette Parkas ir Ma

rijos Gimimo bažnyčia tikriau
siai palieka neišdildomą įspūdį 
kiekvienam, čia apsilan
kančiam lietuviui. Nors rajonas 
akivaizdžiai keičiasi, tačiau dar 
nesunkiai galima įžvelgti jo 
lietuviškus bruožus ir nesunku 
įsivaizduoti, kaip nuostabiai jis 
atrodė prieš keliolika ar kelias
dešimt metų. Buvo be galo 
įdomu ir gera klausytis pasako
jimų kaip prieš nedaugelį metų 
visame Marąuette Parke galėjai 
puikiausiai apsieiti be anglų 
kalbos, kad lietuviai čia turėjo 
viską: parduotuves, restoranus, 
kepyklą, kirpyklą, bankelį ir 
visa, kas žmogaus kasdienybei 
yra reikalinga. Apie tai dar ir 
dabar akivaizdžiai byloja išlikę 
lietuviški restoranai „Sek
lyčia", „Neringa", paminklas 
Dariui ir Girėnui ir kiti 
lietuviško gyvenimo bruožai. 

Tačiau šiandien, mano ma
nymu, Marąuette Parkas tai ne 
tik seselių kazimieriečių vie
nuolynas ir gimnazija, ne tik 
nuostabi Marijos Gimimo baž
nyčia ir parapijos mokykla, tai 
ne tik kažkada buvęs nuosta
bus, o šiandien šiek tiek apleis
tas parkas su gražiu Dariaus ir 
Girėno paminklu. Šiandien 
Marąuette Parkas yra tarsi 
lietuvybės JAV simbolis. Iš 13 
kažkada buvusių lietuviškų 
parapijų Čikagoje, šiandien 
likusi tik vienintelė Marijos 
Gimimo parapija, byloja, jog 
keičiasi ne tik lietuvių gyve
namosios vietos ir kažkada buvę 
grynai lietuviški rajonai, bet 
keičiasi ir lietuvybės išsau
gojimo ir puoselėjimo formos, 
bei su tuo susijusios problemos. 

Todėl negaliu neišreikšti sa
vo susižavėjimo tėvais, at
vežančiais savo vaikus į šešta
dienines mokyklas ar vasaros 
stovyklas, nepriklausomai nuo 
to, kaip toli jie gyventų ar kaip 
nepatogu jiems tai būtų. Negaliu 
nesižavėti tais žmonėmis, kurie, 

nepaisydami kai kurių nepato
gumų, lieka gyventi Marąuette 
Parke ir tais, kurie jau net ir 
išsikėlę gyventi į priemiesčius 
stengiasi ne tik padėti išlaikyti 
jų pačių ir jų tėvų statytą ir 
išpuoštą bažnyčią, bei parapiją, 
bet ir patys važiuoja net 
dešimtis mylių, kad dalyvautų 
sekmadienio Mišiose toje bažny
čioje, kurioje jie patys ir jų vai
kai buvo pakrikštyti, priėmė 
santuokos sakramentą ir tiek 
daug kartų kalbėjosi su Vieš
pačiu džiaugsmo ar skausmo 
.valandose. 

Kol yra gyvas toks pasiauko
jimas ir entuziazmas, yra ir 
viltis, kad lietuviškas tautinis 
sąmoningumas ir tautinis savi
tumas bus ir toliau išsaugotas. 
Būtent dėl šitos priežasties ki
tos tautos, prarandančios savo 
tautinį savitumą jau dažnai net 
antroje kartoje, gali pagrįstai 
stebėtis lietuviais, kurie išsau
gojo savo tautinį savitumą net 
trečioje ar ketvirtoje kartoje. Ir 
tai akivaizdžiai paliudijo šiais 
metais liepos mėnesio pirmomis 
dienomis vykusi lietuvių tau
tinių šokių šventė. Šis nuosta
bus renginys, manau, sušildė 
visų dalyvavusių širdis ir įkvė
pė naujos vilties, kad Lietuva 
yra ir bus kas daugiau nei vien 
tik žemės lopinėlis prie Baltijos 
krantų. 

Naudodamasis proga noriu 
padėkoti visiems, kurie sudarė 
man galimybę atvykti į JAV ir 
nuostabiai turiningai praleisti 
laiką. Taip pat ypatingai noriu 
išreikšti padėką savo ir Skardu
pių parapijos žmonių vardu 
tiems mūsų geradariams, kurie 
aukojo bažnyčios remonto dar
bams, o taip pat mūsų parapijos 
vargšų poreikiams. Ne visiems 
galiu pareikšti asmeninę 
pwfcVą, nes kartais žmonės tie
siog įteikdavo auką, net nepa
rašę savo vardo ar adreso. 
Tačiau Dievas mato visus jūsų 
gerus darbus, o aš tariu nuošir
dų ačiū! Jūsų dosnumo dėka 
pavasarį galėsime nudažyti 
bažnyčią, kuri yra lyg Suvaki-
jos krašto organizuoto partiza
ninio pasipriešinimo okupan
tams, simbolis. Jūsų dosnumo 
dėka mūsų parapijos vargstan
tieji turės sotesnę ir šiltesnę 
žiemą. Savo maldose nuolat 
meldžiame jums visiems Dievo 
palaimos, sveikatos ir sėkmės 
gyvenimo kasdienybės rūpes
čiuose. 

Kun. Arvydas Liepa, MIC 
Skardupių klebonas 

IŠLYDĖJUS „GIRIŲ AIDO" 
PARTIZANŲ DAINININKUS 

Lietuvos partizanų globos fon
do rengti „Girių aido" koncertai 
JAV ir Kanadoje paliko neišdil
domus prisiminimus. „Girių ai
do" dainos grupė jau grįžo į 
Lietuvą. Jų koncertai ir susiti
kimai su visuomene Čikagoje, 
PL centre Lemonte, Cicero, 
„Seklyčioje", Detroite, Toronte, 
Hamiltone, Wasagoje, St. Pe-
tersburge, Los Angeles, Denver 
ir New Yorke susilaukė išskir-
tinio dėmesio ir tampriau sujun
gė mūsų išeiviją su tėvyne. 

Koncertų seriją atliko Anta
nas Lukša, Vytautas Balsys, 
Vladas Šiukšta, Antanas Paula
vičius — meno vadovas — ir so
listas Vincentas Kuprys. Jų 
koncertų susitikimo progomis 
gautos aukos ir koncertų pelnas 
bus paskirstytas partizanams 
Lietuvoje artėjančių švenčių 
proga. 

PL globos fondo valdyba, gerai 
suprasdama ir įvertindama dau
gelio rengėjų bendro darbo pa
stangas, taria nuoširdų ačiū: Ci
cero Lietuvių Bendruomenes 
valdybai, Detroite Vytui ir 
Marytei Petruliams, Kanadoje 
Vytautui Kulniui, St. Peters-
burge Angelei Karnienei, Los 
Angeles Jonui Matulaičiui, 
Denveryje Albertui Vaitaičiui ir 
New Yorke dr. Nįjolei Bražėnai 
tei-Paronetto ir Birutei Lukoše
vičienei. Ypatingas ačiū dr. 
Jonui Adomavičiui, kuris visą 

penketuką apdovanojo tūkstan
tinėmis. Padėka Albinui Hof
manui, kuris dešimt dienų 
vežiojo „Girių aido" grupę — 
Čikaga, Detroitas, Torontas, 
Hamiltonas, Wasaga, Misai-
ssauga, Niagara Falls ir atgal į 
Čikagą, paaukodamas savo lai
ką, neimdamas už tai nieko. 
Taip pat dėkojame visiems, glo
bojusiems koncerto daininin
kus, priėmusiems ilgesnį laiką 
į savo namus: dr. Petrui ir Aldo
nai Rasučiams, Onai Rušėnie-
nei ir LB Socialinės tarybos ^ 
pirmininkai Birutei Jasaitienei, 
priglaudusiai „Seklyčioje", bei 
„Seklyčios" patarnautojoms. 
Dėkojame Aleksui Pieniui už 
kasečių paruošimą, dėkojame 
,„Draugo" vyr. redaktorei 
Danutei Bindokienei, „Dirvos" 
redaktoriui dr. Jonui Jasaičiui, 
„Darbininko" redaktoriui Ju
liui Kelerui ir „Margučio II" 
radįjo programai už skelbimus 
ir informaciją. Dėkojame tiems, 
kurie kvietė dainininkus į savo 
namus, vaišino ir apdovanojo. 
Dėkojame visiems, atsilankiu
siems į koncertus ir ypač au
kotojams, kurie savo dosniom 
aukom papildė LPG fondą, prisi
dėdami prie paramos likusiems 
partizanams. 

Linkime sugrįžusiems „Girių 
aido" dninininknma stiprybės U* 
Aukščiausio palaimos. Tikimės, 
kad jie neužilgo sugrįš į JAV ir 
galės aplankyti tuos lietuvių 
telkinius, kuriuos šį sykį ne
suspėjo aplankyti. 

Pagarbą ir padėką reiškia 
PLG fondo valdyba. 

Lietuvos Partizanų 
globos komitetas 

AR RUSIJOS VALDOVĖ 
BUVO LIETUVĖ? 

Lapkričio 18 d. „Chicago Tri
būne" laiškų skyriuje Clarke A. 
Greene su ironiška šypsenėle 
papildo lapkričio 8 d. Michael 
McGuire straipsnį apie Rusiją, 
pavadintą „Cossacks back — 
and beggars too". Atseit „Grįžta 
kazokai-taip pat ir ubagai' ". 

Taigi: 
Kotryna I buvusi kaimietė lie

tuvaitė, pradžioj Petro Didžiojo 
meilužė, paskui — žmona. Po 
Petro mirties įkopė į sostą, 
padedama tipiškai rusiško rū
mų sąmokslo. Jos valdymas ne
buvo kuo nors ypatingas. 

Kotryna II (vadinama Didžią
ja) — vokiečių princesė, .kilmin
go", atseit, „poniško" gimimo. 
Tėvas buvo mažos kunigaikštys
tės valdytojas ir giminiavosi su 
daugeliu karališkų šeimų. Buvo 
ištekėjusi už Petro m ir įžengė 
į sostą, padėjusi (o gal ir pa-
gelbėjusi) jam t.y. Petrui m 
numirti. Tai ir esąs maždaug (ir 
iki dabar) Rusijos istorijos pa
grindas. Visi pasiruošę „padė
ti"... -

Tai dar vienas įrodymas, kad 
nevertėtų mūsiskiaąfl^ organi
zuoti bajorijos ir atsidalinti 
luomais (nesvarbu — kokiais). 

Pasilikim paprastais Lietuvos 
piliečiais, nes dėl tokios Lietu
vos mūsų savanoriai bei parti
zanai kovėsi ir kraują liejo. 

Emilija J- Valantinienė 
Chicago, IL 

KODĖL NEGIRDIME 
VILNUUS RADUO LAIDŲ 

Pastaruoju metu Vilniaus ra
dįjo klausytojai Šiaurės Ame
rikoje skundžiasi pablogėjusiu 
laidų girdimumu iš Lietuvos. 

Ką tik gavome pranešimą iš 
Vokietijos, kad Vilniaus radįjo 
dažniu 6120 kHz tuo pačiu metu 
sauvališkai savo programas 
transliuoja Albanijos radijas. 
Tai patvirtino Jiulicho (Vokie
tija) siųstuvo sekimo tarnyba 
Šiaurės Amerikoje. Visai įma
noma, kad dėl šios priežasties 
pastaruoju metu labai pablogėjo 
Vilniaus radįjo programų gir-
dimumas. Pasak vokiečių, jie 
daro viską (jau išsiuntė kelias 
notas į Albanįją ir į Tarptautinę 
radįjo dažnių organizaciją), kad 
padėtis būtų ištaisyta. Šiaipjau, 

A.tA. 
VYTAUTUI BRIZGIUI 

mirus, jo brolį BERNARDĄ su šeima, visus gimines 
ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame 

Stasė Bliūdžiuvienė 
Ona ir Juozą* Briedžiai 
Regina Petrauskienė 
Stasė ir Stepas Smalinskai 
Stasė ir Antanas Zaparackai 
Elena ir Kazys Karveliai 
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vokiečių teigimu, dažnis 6120 
kHz žiemos metu turėtų būti 
pats tinkamiausias. 

Dėkojame visiems, klausan
tiems Vilniaus radįjo Šiaurės 
Amerikoje, ir linkime kantry-

Audrius Braukyla 
Vilniaus radįjo 

vyriausiasis redaktorius 

KNYGOS I LIETUVĄ 
PAČIOS NENUPLAUKS 

Lituanistikos tyrimo ir studijų 
centras gavo iŠ Lietuvos pra
nešimą, kad Mažvydo valsty
binė biblioteka iš ateinančių 
metų biudžeto galės su 2,000 
dol. suma prisidėti prie LTSC 
organizuojamo devintojo knygų 
talpintuvo pervežimo išlaidų pa
dengimo. Tokia pat suma yra 
paskirta ir Atviros Lietuvos fon
do (Soros). 

„Dar mums truks 2,000 dol., 
kad daugiau, kaip 40,000 svarų 
Lietuvos bibliotekoms ir mokslo 
įstaigoms reikalingų leidinių 
galėtų iš Jaunimo centro Čika-
oje pasileisti į transatlantinę 
elionę", sako LTSC pirminin

kas prof. dr. Jonas Račkauskas. 
Jis viliasi, kad JAV lietuvių 

tarpe gal atsiras keturi gera
dariai, paaukosią šiam svar
biam reikalui po 500 dol. „Aš
tuoni aukotojai kiekvienas su 
250 dol. irgį pasiektų tą patį 
tikslą. Žinoma, mes su džiaugs
mu ir dėkingumu, vis dėl tos pa
čios Lietuvos, priimsime bet 
kokio dydžio auką" — pridūrė 
profesorius. Jo pastangomis, su 
pasigėrėtina talka iš centro 
rėmėjų ir mūsų visuomenės, 
tikslingu paskirstymu prisi
dedant Mažvydo bibliotekai, jau 
per 320,000 savo knygų ir rimtų 
žurnalų yra praturtinę daugelį 
Lietuvos bibliotekų. LTSC 
lauks atgarsio tel.: 7734344545 
arba paštu: 5620 S. Claremont 
Avenue, Chicago, IL 60636-
1039. 

Arūnas Zailskas 
Chicago, IL 

ŽINIŲ IR IDĖJŲ ŠALTINIŲ 
ATRADIMAI 

Apsigyvenus Amerikoje, il
gokai truko suprasti, kad trys 
TV kanalai ir „New York 
Times" bei populiarieji žurnalai 
nepateikia visos informacijos. 
Beieškant, atsirado ir infor
macijos šaltinių iš dešinės, 
kurių skaičius ir įvairumas, 
galima pasidžiaugti, nuo ano 
meto žymiai paaugo. Neseniai 
teko atrasti porą įsidėmėtinų ir 
vertingų konservatyvių idėjų 
bei žinių analizės „aruodų". 

Pasirodo jog prieš porą metų 
žymaus konservatoriaus Paul 
Weyrich įsteigtas Washingtone, 
D.C. .Politinis žinių ir pokalbių 
tinklas" (,,NET") jau yra prasi
veržęs į daugelio valstijų tele
vizijos stotis. Vienur pagauna
mas kabeliu, kitur — tiesiog an
tena. , ,NET" pateikia programų 
vidaus ir pasaulinės politikos 
temomis. I daugelį jų gali 
.telefonu įsijungti ir žiūrovai. 
Vienoje (Freedom's Challenge) 
pristatyme žymią vietą užima 
„Lithuania" žemėlapis. Noriu 
šiuo atradimu pasidalinti su 
skaitytojais. 

Anksčiau esu su skaitytojais 
pasidalinęs žiniomis apie 
ypatingas žurnalų laidas. Tai 
buvo specialių „Pavergtųjų 
tautų savaitės" „The New Ame
rican" žurnalo laidų 

paminėjimai ir ypatingos (1988 
m. vasario 8 d.) „U.S. News & 
World Report" laidos, pavadin
tos „Kas valdo Ameriką?", 
užtikimas. Ne vieną turėjo nu
stebinti, kad ilgame pagrin
diniame straipsnyje nelauktai 
išlindo informacija apie JAV 
valdančiąją oligarchiją, pami
nint net jos pagrindinį klubą — 
„Council on Foreign Relations" 
(CFR). Vienu trumpu paragrafu 
buvo pristatyti žmonės, atsa
kingi už „pokarinį pasaulio 
suplanavimą", reiškia — už Jal
tą, Maltą, Bosniją, Ruandą ir 
visą , .Naująją pasaulio santvar
ką". Todėl ypač vertas politika 
besidominčių skaitytojų dėme
sio ką tik išėjusi (1996 m. rug
sėjo 16 d.) „The New American" 
žurnalo speciali laida — „Con-
spiracy For Global Control". 
Šioje laidoje plačiau ir detaliau 
pristatomi „U.S. News & World 
Report" straipsnyje minėtieji 
pasaulio planuotojai. Ypač ver
tinga informacija apie globa-
listų CFR narių įtaką JAV vy
riausybėje, TV, spaudoje ir 
kitur. Nenuostabu, kad radijo ir 
TV pokalbių programose girdėti 
klausytojus telefonu raginan
čius kitus klausytojus įsigyti ir 
skaityti šią „Conspirac" laidą. 

Vilius Bražėnas 
DeLand, FL 

Kaišiadorių vyskupijoje 

Kun. Rokas Pnzonaa, jam 
asmeniškai prašant, atleistas iš 
kanclerio pareigų ir paskirtas 
Musninkų parapijos klebonu bei 
Širvintų dekanato vicedekanu. 

Kun. Alfredas Rūksta atvy
kęs iš Lenkijos laikinai dirbo 
Užguosčio parapįjos administra
toriumi. Šiuo metu jis išvyko 
atgal į Lenkįją. 

Kun. Edvardas Kraujalis 
atleistas iš Butrimonių parapi
jos klebono pareigų ir paskirtas 
Joniškio parapijos klebonu. 

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

Prie* penkerius metus, lapkričio mėn. 29 d.. New Buffalo, 
ML Aukščiausiojo pašauktas, staiga ir netikėtai užbaigė savo 
žemiška kelionę mūsų mylimas Vyras, Brolis, Dėdė ir Svainis. 

A.tA. 
ZIGMAS MIŠAUSKAS 

Jo mirties penkerių metų liūdną sukakti minint, už 
velionio sielą, bus atnašaujamos šv. Mišios: Tėvų Pranciškonų 
bažnyčioje, Brooklyne, lapkričio 20 d., Tėvų Marijonų 
koplyčioje, Čikagoje ir bazilikoje, Vašingtone. 

Gedulingos šv. Mišios bus aukojamos š.m. lapkričio mėn. 
26 d., antradieni, 9 vai. ryto, St. Mary of the Lake bažnyčioje, 
New Buffalo, MI. 

Kviečiami visi Union Pier Lietuvių draugijos nariai, 
kuriai ir velionis ilgus metus priklausė, giminės ir artimieji 
šiose Mišiose dalyvauti. 

Su meile — liūdinti žmona Teofilė ir giminės. 

Suvenyrai pagaminti su leidimu (license) Lietuvos krepšinio komandos 

SPORTINIAI MARŠKINIAI (T-SHIRTS) 

NAUJI!!! NAUJI!!! 
LITHUANIA '96, BRONZOS MEDAUSTAI, TRISPALVIAI (TIE-DVED) 
SUSKELĖTU XXL ... XL ... L ... M ... $30.00 ?į>% 
BALTI XXL ... XL ... L ... M ... $25.00 ^ ~ V ^ V 

LITHUANIA '96, SU KOMANDOS EMBLEMA. 
MARGI (T1E-DYED) XXL ... XL ... L ... M ... $25. 
JUODI, BALTI XXL... XL ... L ... M ... $20.00 

NAUJI I I ! NAUJI I I ! 
LITHUANIA '96, SIUVINĖTA (EMBROIDERED) EMBLEMA 
JUODI XXL... XL... L... M...$30.00 

(XXL pridėti $3.00) 

KEPURĖS (BASEBALL CAPS) SU EMBLEMA, JUODOS AR ŽALIOS $20.00 
OLIMPINIAI ŽENKLIUKAI (CLOISONNE COLD TONE PINS) $30.00 
KREPŠINIO KAMUOLYS, TRISPALVIS SU KOMANDOS EMBLEMA 
PASIRAŠYTAS ŠARŪNO MARČIULIONIO IR ARVYDO SABONIO $25.00 
NAUJI m NAUJI!!! 
LJTHUANIA '96 LIPINUKAI (BUMPER STICKERS) $3.50 

Persiuntimas (U.S.A) veltui 
Užsakymus su čekiu ar pašto perlaida siųsti: 

RSSMO R*. SUTKUS 
M EAST 212 STREET 
EUCUO. OHKJ 4412J-1MI 
l-<2l<)732-t2S0 

Vardas/pavarde: 

J. 
Telefonas: _ 

Nuolaidi duodama užsakant didesnį kietį 

f*" 

OON'TSPCND IT AU SAVE SOME AT 

MUTUAL ^cdenU SAVINGS 
AND IOAN ASSOCIATION 

Chortered and Superyttad by #>» United Stote* Govetnment 
2212 W. CEftMAK ROAD • CrfCAGO, lUINOiS 60608 PHONE (312) 847 7747 

^ 3 miclland Padarai 
^ ^ ^ ^ ^ Sav ngs and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2567 VVEST 69th STREET 

(1-312) 925-7400 BRIDGEVIEVV 
8929 S HARLEM AVE 

(708) 596-9400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470 

ESEE ta 
101* I 
LEN0ER 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

ŠAUNUS LIETUVIŲ OPEROS 
POKYLIS 

Lapkričio 29 d., tarp 4 ir 5 
vai. popiet, Čikagos vidurmies-
tyje, Daley Center Plaza, įvyks 
kasmetinės tradicinės iškilmės, 
kurių metu užžiebiamos Kalėdų 
eglutės švieselės, pradedant 
šventinį laikotarpį. Šiemetinė 
eglė yra 80 pėdų aukščio, suda
ryta iš 25 eglučių, atvežtų iš 
Wiscon8in valstijos miškų. Ant 
jos bus sukabinta 10,000 lempu
čių, 1,000 papuošalų ir 600 
raudonų kaspinų. Programą at
liks orkestras ir vaikų choras. 
Čikagos ir apylinkių visuomenė 
kviečiama į šias linksmas iš
kilmes. 

Č ikagos policija kalbės 
namų apsaugos reikalais per 
susirinkimą, kuris yra ruošia
mas tuos reikalu, antradienį, 
lapkričio 26 d., 7 vai. vak., Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
salėje. Visi yra kviečiami 
atsilankyti, nes bus pateikta 
naudingų žinių bei nurodymų. 
Susirinkimą šaukia Švč. M. 
Marijos Gimimo parapija ir 
Lietuvos Vyčių 112 kuopa. 

Kalėdinė mugė — Pasaulio 
lietuvių centre, Lemonte, gruo
džio 7-8 d., nuo 9 vai. ryto iki 3 
vai. p.p., centro didžiojoje salėje. 
Mugėje rasite įvairiausių kalė
dinių dovanų: gintaro papuoša
lų, šiaudinukų, grybukų, šliži-
kų, sausainių, namie spaustų 
sūrių, kugelio, medaus ir daug 
kitų gėrybių. Jei turite ką par
duoti, galite išsinuomoti stalą 
pas Aldoną Palekienę 708-
448-7436. 

Nuo gruodž io 1 d. iki 
balandžio 1 d. Čikagos miesto 
pagrindinėse gatvėse įsigalioja 
„žiemos sezonas", kurio metu 
prie kai kurių gatvių draudžia
ma per naktį palikti automobi
lius, o kai kur kitur negalima 
mašinų statyti kai iškrinta bent 
du coliai sniego. Šios taisyklės 
yra pažymėtos specialiais užra
šais. Pernai daugiau kaip 
13,000 automobilių gavo ne tik 
pabaudas, bet buvo nuvilkti į 
miesto saugyklas, o jų savinin
kai turėjo užmokėti mažiausiai 
115 dol. už nuvilkimą ir dar 25 
dol. pabaudos. Tad verta į tuos 
perspėjimus kreipti dėmesį, nes 
apsileidimas brangiai kainuoja. 
Miestas jau įsigijo daugiau kaip 
260,000 tonų druskos, kurios 
turėtų pakakti visai snieguotai 
žiemai. 

Čikagos jūrų skaučių ir 
skautų Kūčios vyks penkta
dienį, gruodžio 13 d., 7 vai. vak. 
PLC Lemonte, „Bočių" menėje. 
Kviečiami visi jūrų skautai,-ės, 
tėveliai ir artimieji. Sesės ginta-
rės praves programa, kurioje 
pasirodys ūdrytės, bebrai, jūrų 
jaunės ir jauniai. Apie daly
vavimą prašoma iš anksto pra
nešti Viligailei Lendraitienei, 
tel. 708-388-2041. Visi laukia
mi. 

L. Milašienė, Chicago, IL, 
„Draugo" knygyne įsigijo lei
dinių už nemažą sumą. Dėkoja
me. 

. 
Komiteto narės, besirūpinančios madų parodos, pavadintos „Rodant simfoni
ja' ruoša lapkričio 24 d. Pasaulio lietuvių centre. Iš kaires: Dana Gyliene, 
Emilija Valančienė ir Rūta Vaznelienė. 

Nuotr. Viktoro Kueo 
x Amerikos Lietuvių ra

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

.(sk) 
x Ellinora Vinson, McMinn-

ville TN, globoja Lietuvoje 
vieną našlaitį. Pasiskaičiusi 
Jeanne Dorr parašytą straipsnį 
„Bndges" žurnale apie Lietuvos 
vaikų gyvenimą, atsiuntė $350 
ir dabar nori globoti 3 vaikus 
vietoje vieno. Dėkojame gerajai 
globėjai. „Lietuvos Našlaičių 
globos" komitetas, 2711 W. 71 
St., Chicago, IL 60629 

(sk) 
x Akcijų, bonų bei kitų ver

tybių pirkime ir pardavime 
j jms nuoširdžiai patars ir patar
naus, duodami komiso nuolai
da. Albinas Kurkulis, tel. 
312-360-5530 arba jo sūnūs ir 
partneriai: Andrius Kurkulis, 
tel. 312-360-5531 ir Paulius 
Kurkulis, 312-360-5627, dirba 
su Oppenheimer & Co., Inc. 
Ch'.cagoje. Iš kitur skambinkite 
veltui: tel. 1-800-621-2103. 

(sk.) 

ARAS ROOFING 
Atvydas KIPIA 

D»nqiamf> ir taisomr 
vi%n 'ij^nj stnqus 
Tol 70fl-?57-O74f, 

SMmhint i po h v v 

x Antano Kasubos 86 gim
tadienio progaLietuvių Fon
dui suaukojo 1,000 dol.: $210 
Walter ir Rima Binder; po $100 
Jonas, Lillian ir Ona Kašubą, 
Mark ir Viktorija Matranga; po 
$50 Stasys ir Elena Barai, Lili
ja Ignatonis, Stasys Jokubaus-
kas, Birutė Kasakaitis, Vaclo
vas ir Vanda Mažeikai, Adolfas 
ir Alė Ruibiai, Gražina Žukaus
kienė, Juozas ir Lėlė Žvyniai; 
$40 Mečys ir Eleonora Valiu
kėnai; po $25 Van ir Alina Do-
manskiai, Dagmara Jurcys, Vy
tautas ir Eva Kasniūnai, Ona 
Mironaitė, Genovaitė Modestas, 
Valerija Šimkus. 

(sk) 

x TRANSPAK praneš*: 
„Aukštaitijos pietvakarinėje 
dalyje įsikūręs Ukmergės ra
jonas (plotas 1396 kv. km), kuris 
žymus tuo, kad jame jau nuo 16 
a. ėjo prekybos keliai į Vilnių, 
Rygą. Neseniai Ukmergės mies
tas paminėjo savo 770 metų 
sukaktį. Šis miestas pagal pami
nėjimo datą yra senesnis ir už 
Vilnių. Pati seniausia Uk
mergės gatvių yra Pilies gatvė, 
kuri buvo išgrįsta jau apie 
1365-1378 m. Pinigai, siun
tiniai ir komercines siuntos} 
Lietuvą. Maisto siuntiniai. 
TRANSPAK, 2038 W. 69 84,, 
Chicago, IL, tel. 312436-7772. 

(sk) 

Ruduo — pokylių metas. Spau
da mirga skelbimais, radijo pra
nešėjai irgi reklamuoja įvairius 
renginius. Visiems svarbu, kad 
atsilankytų pakankamai svečių, 
kad prisipildytų salės. 

Šeštadieni, lapkričio 16 d., 
įvyko Lietuvių operos metinis 
pokylis. Operos pokyliai yra jau 
tapė tradiciniais, kasmet jie 
būna maždaug tuo pačiu laiku; 
atrodytų, kad jiems daug rekla
mos nei nereikėtų. Tačiau ka
daise buvęs gausus Lietuvių 
operos bičiulių būrys metams 
bėgant, yra gerokai praretes, 
tad reikia pritraukti ir naujų 
lankytojų, o lojaliesiems ilga
mečiams rėmėjams svarbu pri
minti, kad jie ir šiais metais bus 
labai laukiami. 

Pokylio renginio našta krito 
ant Operos valdybos, o ypač 
vicepirm. Jurgio Vidžiūno 
pečių. Renginį ruošiant, daug 
laiko ir pastangų įdėjo ir Jurgio 
talkininkai. Paminėsime čia 
bent keletą. Danutė Vidžiūnie-
nė buvo viena Jurgio nuolatinių 
talkininkių. Per jos rankas 
perėjo daugybė laiškų su au
komis, o taip pat ir laimėjimų 
knygučių šaknelėmis. Ji pa
ruošė aukotojų sąrašus, paruošė 
ir laimėjimų traukimui šakne
les, o laimėjimai, kaip žinia, 
įvyko šio pokylio metu. 

Šiam vakarui salę ir stalus 
skoningai papuošė Lydija 
Rasutienė, Nelė Paulauskaitė, 
Gražina Stauskas ir Ramunė 
Račkauskienė. Jurgis Vidžiūnas 
su dėkingumu paminėjo ir kitus 
talkininkus, prisidėjusius prie 
pokylio sėkmės. Tai solistas 
Vaclovas Momkus, Jonė Bobi-
nienė, šaunioji vakarienės šei
mininkė Ona Norvilienė su savo 
talkininkėmis, Antanas Valavi
čius, Vytautas Dijokas ir nema
žai kitų, kurie talkino, kur ir 
kada reikėjo. 

Pokylį atidarė renginio vy
riausias vadovas Jurgis Vi
džiūnas, pasveikindamas gau
siai susirinkusius svečius, o jų 
buvo tikrai daug — pilnutėlė 
Jaunimo centro salė. Meninei 
vakaro programai vadovauti pa
kvietė Jonę Bobinienę. 

Pradžiai mišrus choras su so
listu Julium Savrimu atliko 
skambią ir nuotaikingą Luigi 
Denza dainą „Funiculi Funi-
cula". Po to nuskambėjo Jac 
ques Offenbach'o Bakarolė iš 
„Hoffrnann'o pasakų". Žavingai 
šią dainą atliko, gerokai pasi-
pildęs dainininkėmis iš Lie
tuvos, moterų choras. 

Iš Jurgio Karnavičiaus operos 
„Gražina" mišrus choras su 
solistu Algirdu Braziu pa
dainavo Jaunojo bajoro dainą. 
Veteranas solistas, kaip vi
suomet, puikiai atliko savo ari
ją. Svečiai solistui ir chorui už 
gražią daina, nepagailėjo aplo-

x J i 
lapkričio 2$ d., penktadienį, 8 
v.v. įvyks nematyta, negirdėta 
pramoginė — informacinė disko
teka „1996 m. geriausios dainos 
Lietuvoje". Šeštadieniais vyks
ta populiarios l ietuviškos 
muzikos, šokių vakarai. Šį sa
vaitgalį, lapkričio 23 d. 8 v.v. 
savo draugus, renginių ir šokių 
vakarų, vykstančių kavinėje, 
lankytojus bei naujus svečius 
kartu švęsti gimtadienį kviečia 
renginių šeimininkai — Sigita 
ir Arūnas Augustaičiai. 

(sk) 
x Kaip ir kiekvieno mėne

sio paskutini sekmadieni , 
lapkričio 24 d., Baltia Express 
atstovas priiminės siuntinius 
į Lietuvą Lemonto lietuvių 
centre nuo 9 vai. ryto. Tai pa
skutinė gal imybė pasiųsti 
kalėdinius siuntinius į Lie
tuvą. Daugiau sužinosite pa
skambinę nemokamu tel. 1-800-
S P A R N A I arba 1-000-772-
7624. 

(sk) 

dismentų. Su antra daina, mote
rų choras vėl žavėjo publiką, 
padainuodamas Felix Mendels-
sohn romantišką „Rudens dai
ną". Koncertinę programą už
baigė mišrus choras smagiai 
nuskambėjusiu Johann Strauss 
„Žydriuoju Dunojum", kurio pa 
sk utinę dalį, publikai aistringai 
plojant, dar pakartojo bisui. 

Chorui dirigavo muzikas Ri
čardas Šokas, o akompanavo 
Manigirdas Motekaitis. Pro
grama buvo neperkrauta, nuo
taikinga ir publikos šiltai 
sutikta. Savo padėką chorui ir 
muzikams Ričardui Šokui bei 
Manigirdui Motekaičiui svečiai 
išreiškė gausiais plojimais. 
Vienas svečias savo įspūdžius 
taip susumavo: „Jei choras 
dainuos taip gražiai, kaip šį 
vakarą, ir ateinantį pavasarį, 
tai operos pasisekimas garan
tuotas". 

Po programos žodį tarė Lie
tuvių operos pirm. Vytautas 
Kadžius, padėkodamas svečiams 
už tokį šiltą programos sutiki
mą ir gausų atsilankymą į po
kylį, sakydamas, kad „Jei 
nebūtų čia jūsų, nebūtų nei 
mūsų. Jūs savo dalyvavimu, o 
mes dainavimu, atliekame 
bendrą lietuvių kultūros veiklą 
išeivijoje". 

Pirmininkas pakvietė Lietu
vių fondo atstovą ir ilgametį 
Lietuvių operos solistą Stasį 
Barų, kuris ateinančių metų 
operos pastatymui įteikė Lie
tuvių fondo 5,000 dol. paramą. 
Solistas S. Baras pasidžiaugė 
galėdamas dalyvauti kartu su 
Jonu Vazneliu, Algirdu Braziu, 
ilgamečiais Lietuvių operos dai
nininkais, šioje smagioje puoto
je, o taip gražiai pasirodžiusiam 
Operos chorui ir chorvedžiams 
palinkėjo daug sėkmės ateityje. 

Pirmininkas V. Radžius pri
minė, kad pokylyje taip pat 
dalyvauja ilgamečiai Lietuvių 
operos mecenatai Teresė ir 
Povilas Urbonai, kurie šį va
karą švenčia savo 50 metų 
vedybinę sukaktį. Jiems, o taip 
pat tą vakarą šventusiems savo 
gimtadienius solistui Vaclovui 
Momkui, Reginai Smolinskie-
nei ir Broniui Juodeliui choras 
bei svečiai padaįnavo „Ilgiausių 
metų". 

Po sveikinimų patiekta Onos 
Norvilienės vakarienė. Valgant 
grojo muzika. Kadangi svečių 
salėje, kaip minėta, buvo daug, 
tai, kai užgrojo R. Šoko šokių 
kapela „Žydrojo Dunojaus" val
są, į jį tik patys azartiškiausi 
šokėjai pateko, o daugelis pasi
tenkino, gurkšnodami kavą, gė
rėdamiesi muzika bei stebėdami 
šokančias poras. 

Laimingųjų bilietų traukimą 
pravesti pirmininkas V. Ra
džius pakvietė D. Vidžiūnienę 
ir valdybos sekretorę Aliną Bič-
kienę. Pirmą laimingąjį 100 dol. 
bilietą ištraukė Antanas Vala
vičius, o laimėtojas buvo Romas 
Šatas iš Floridos. Antrą 150 dol. 
bilietą ištraukė Juozas Končius, 
laimėtoju tapo PLB pirminin
kas Bronius Nainys. Laimingas 
yra PLB pirmininkas, nes ne 
pirmą kartą laimė jam taip nusi
šypso. Trečią bilietą ištraukė 
Dalia Sokienė, 250 dol. dovana 
atiteko Irene Jonusyg iš Oak 
Lawn; 500 dol laimikį ištraukė 
Audrė Kapočienė, o laimėtoja — 
Jean Valaitis iš Čikagos. Pasku
tinį, 1,000 dol. laimingąjį bi
lietą, ištraukė Kurtas Vėlius, 
laimė nusišypsojo šį sykį, pirmą 
kartą Lietuvių operos istorijoje, 
tautiečiui Lietuvoje, Edmundui 
Neimanavičiui, gyvenančiam 
Telšiuose. Taigi bendravimas su 
Lietuva įgauna jau ir naujas for
mas. 

Smagus ir pasisekęs buvo šis 
pokylis, kaip ir praeityje. 0 kiek 
daug jų būta! Atidžiai jam buvo 
pasiruošta: programos vadovai 
ir atlikėjai intensyviai padir
bėjo, tad puikūs buvo ir rezul
tatai. Lietuvių opera tikisi 

Fotomenininkai, dalyvavę 25-oaios lietuvių fotografijų parodos atidaryme Čiurlionio galerijoje, 
Jaunimo centre. Sėdi ii kairės: Danutė Vakarienė, dr. Milda Budrianė, Budrio Lietuvių foto archy
vo tarybos pirm., Vilija Vakaryte; stovi: Jonas Kilkus, Eugenųua Butėnas, Algis Janusas, 
Čiurlionio galerijos direktorius, Vytautas Daraskevieius, Aldona Kaminskienė, Stasys Žilevičius, 
Jurgis Anysas ir Algimantas Kezys. 

Nuotr. Ja 

paramos ir ateityje, kad galėtų 
tęsti šių metų darbų planus ir 
pajėgtų įpinti dar vieną naują 
operą į lietuvių kultūros puo
selėjimo darbų pynę išeivijoje. 

Juozas Končius 

LIETUVIU FOTO 
PARODOS UŽDARYMAS 

Budrio Lietuvių foto parodos 
uždarymas įvyko lapkričio 3 d. 
„Čiurlionio" vardo galerijoje 
Jaunimo centre. 

(Budrio vardo) Lietuvių foto 
archyvas buvo įkurtas 1966 m. 
balandžio 30 d., oficialiai 
atidarytas 1967 m. vasario 26 d. 
Jo įkūrėjas ir puoselėtojas yra 
Algimantas Kezys. Nuo pat jo 
lopšio iki šios dienos, kada 
švenčiamas jau sidabrinis jubi
liejus, šis taurios dvasios meni
ninkas nepavargdamas puoselė
ja šį didelį, originalų lietuvišką 
lobyną. Per 25-rius metus pats 
daug fotografavo ir dar didelį 
būrį fotografų paskatino, subūrė 
į vieną vienetą. 

Algimantas Kezys, matyda
mas, kad daugelis lietuvių foto 
mėgėjų labai nuoširdžiai dirba, 
pasiūlė surinkti šią brangią 
lietuviškos kultūrinės veiklos 
fotografinę medžiagą ir sudėti 
archyve. Dar prieš Lietuvai at
gaunant nepriklausomybę, jau 
1989 m. „Čiurlionio" galerijos 
parodų salės plyšo nuo ekspo
natų gausos. Šioje parodoje su
kauptos nuotraukos yra tartum 
lietuvių tautos gyvenimo veid
rodis. 

Anksčiau, rengiant parodas, 
nebuvo grupuojami eksponatai, 
planuojami pagal temas. Vėliau 
kilo idėjos jas sugrupuoti. Buvo 
iš anksto sudaromos temos, pla
nas ir vykdomas struktūrinio 
bei spalvinio uždavinio bendras 
sprendaaas. Tai buvo padaryta 
jau 19OT m. — Šalia laisvos te
mos atsirado ir užduotoji, davusi 
parodoms griežtesnius struktū
rinius rėmus ir aiškesnį cha
rakterį. 

Šiandieną, švenčiant sidabrinį 
jubiliejų, parodos autorius trum
pai apžvelgė nueitą ilgą kelią ir 
pakvietė Budrio Lietuvių foto 
archyvo sekretorę Mariją Krau-
Čiūnienę padaryti parodų ap
žvalgą. 

Lankytojai, kurių buvo gana 
nemažai, apžiūrėję sugrupuo
tus, tvarkingai iškabintus 
eksponatus, susėdo prie stalelių 
su užkandžiais ir kavute, ku
riuos paruošė darbščiosios mo
terys, ir klausėsi pranešėjos. 
Sekretorė plačiau apibūdino 
visų parodų temas. Jų buvo įvai
rių: pvz. „veidai", „šventės", 
„metų laikai", „upės, ežerai, 
jūra" ir t.t. 

Dabartinė parodos tema „Isto
riniai pastatai ir paminklai". 
Paminėjo dalyvavusius fotogra-
fus-autorius. Ji pakvietė šio ar
chyvo pirmininkę, mecenatę ir 
globėją dr. Mildą Budrienę. — 
„Be jos, — sakė A. Kezys, — 
būtų buvs* neįmanomas toks di
džiulis darbas". Dr. Milda Bud
rienė rūpinasi parodos globa. Ši 

nuoširdi, kilni asmenybė įkūrė 
Stasio Budrio fondą savo a.a. 
vyro atminimui, 1985 m. Šis ar
chyvas buvo pavadintas Stasio 
Budrio vardu. 

Dr. Milda Budrienė padėkojo 
visiems susirinkusiems foto 
meno gerbėjams ir paskelbė 
fotomenininkų pavardes, kurie 
dalyvavo parodoje, užimdami 
tris pirmąsias vietas. 

1-ji vieta žiūrovų pripažinta, 
buvo paskirta 350 dol. premija 
Arūnui Bartrėnui, 2-ji Rimui 
Plechavičiui — 250 dol., 3-ji 
Juozui Poliui ir broliams Čer
niauskams po 150 dol. premiją. 

Jaunųjų fotografų premijas 
laimėjo: 1-ji vieta Vykintas 
Vaitkevičius ir Džiugas 
Reneckis po 350 dol. prenųja. 
2-ji Aušra Griškonytė 250 dol. 
3-ji Saulius Višinskas 150 dol. 
premija. Šios premijos buvo pa
skirtos iš Stasio Budrio fondo. 

Parodoje dalyvavo ir rašytojas 
Jurgis Jankus. Jis neseniai 
atšventė 90-tį. Jo garbei buvo 
pagiedota „Ilgiausių metų". Kai 
Algimantas Kezys užkalbino 
rašytoją ir paklausė, kokią pa
skutinę knygą parašėte? Jis 
atsakė, kad paskutinės dar 
neparašęs. Rašytojas buvo apdo
vanotas naujai išleistu foto 
katalogu. Suvenyrai buvo įteik
ti ir dr. Mildai Budrienei, Ma
rijai Kriaučiūnienei, „Čiur
lionio" muziejaus direktoriui 
Janusui ir kt. 

Po to visi klausėmės pianisto 
Manigirdo Motiekaičio atlieka
mų kūrinių. Jis skambino Ba
cho, Čiurlionio, Vytauto Jančio 
viziją ir kt. kūrinius, kurie 
nuotaikingai nuteikė ir visi 
lankytojai, dalyviai ir svečiai 
išsinešė giedrą nuotaiką, net 
mažieji klausytojai, kurie „ak
tyviai" apžiūrėjo parodą, įdė
miai klausėsi muzikos. Vakarui 
baigiantis, šio archyvo tarybos 
pirmininkė nuoširdi šio archyvo 
globėja ir rūpintoja dr. Milda 
Budrienė visus vaisino jubilie
jiniu didžiuliu tortu, kurio 
visiems užteko. O Šios parodos 
organizatorius Algimantas 
Kezys pakvietė pratęsti šventę 
jo jaukioje galerijoje. 

Pasirodo ir Algimantas Kezys 
šventė savo gimtadienį. Jam 
buvo išsakyta daug gražių, šil
tų, nuoširdžių sveikinimų ir 
eilių. Pagiedota „Ilgiausių 
metų". Ilgai dar skambėjo 
dainos, grojo muzika, šoko 
svečiai A. Kezio galerijoje. 

Albina Birgiolienė 

ADMINISTRATORIUS 
PRANEŠA 

Išskyrus pietinius priemies
čius, „Draugo" pristatymas 
mūsų prenumeratoriams labai 
pablogėjo nuo šių metų liepos 
mėnesio pradžios. Atrodo, kad 
tai susieta su Čikagos centrinio 
pašto persikėlimu į naujas pa
talpas liepos mėnesio pradžioje. 
Po daugybes skundų ir pasita
rimų su atsakingais pašto tar
nautojais situacija negerėjo. 
Ieškojom pagalbos visur ir, 

atrodo, suradom. Mums gerai 
pažįstamas Juozas Kulys sutiko 
padėti. Jis susisiekė su Kongreso 
atstovu Bobby L. Rush, prašy
damas padėti mums susitvarky
ti su paštu Bobby Rush suorga
nizavo susitikimą su pašto at
sakingais tarnautojais lapkričio 
27 dieną, kuriame dalyvaus jo 
atstovas, Juozas Kulys, ir 
„Draugo" administratorius. 
Nors numatytas posėdis dar 
neįvyko, vežimas pradėjo judėti 
į gerą pusę. 

Šią savaitę praleidau kone 
pusę dienos su Business Mail 
Entry Manager Frank Wacker, 
Bill Carter, Manager ir jų dar
bininkais, tyrinėdamas dienraš
čio pristatymo problemas. Skai
tytojų atsiųsti duomenys labai 
padėjo. Skundai be tikslių duo
menų neduoda jokių rezultatų 
ir, tik mes visi dirbdami kartu, 
galime pagerinti „Draugo" pri
statymą. 

Mūsų susitikimo metu. tyrinė 
jome galimybes išvežioti dalį 
laikraščių per kitus pašto 
skyrius Čikagos apylinkių skai
tytojams. Tuomet padaryti 
patikrinimą centriniame palte, 
kur atvežtas maišas su laikraš
čiais būtų pažymėtas datomis, 
kada Čikagos centrinis paštas jį 
gavo ir kada išsiuntė į tolimes
nius miestus, ir kaip pagerinti 
mūsų laikraščio išskirstymą į 
pašto maišus. Šalia susitikimo 
su pašto tarnautojais, kiekvieną 
dieną mažiausiai du ar tris kar
tus pasitarimai vyksta telefonu 
Greitų rezultatų negalime tikė
tis, bet, aš manau, kad toks 
pašto tarnautojų atkreiptas 
dėmesys tikrai pagerins „Drau
go" pristatymą. 

Noriu ypač padėkoti Juozui 
Kuliui už pagalbą. Manau, kad 
jo pastangos ir Bobby Rush 
kreipimasis į pašto valdžią 
paskatino susirūpinti ir atkreip 
ti dėmesį į mūsų skundus. Iš 
savo pusės, prašau jūsų atsiųsti 
man duomenis, jeigu jūs negau
nate „Draugo" laiku. Vartokite 
atkarpėlę „Drauge" ir būtinai 
priklijuokite lipinuką, kuris 
yra „Draugo" pirmame pus
lapyje. Tas lipinukas parodo 
paštui, kad laikraštis yra adre
suotas teisingai ir pristatymo 
problema yra pašto. Be lipinuko 
pastas visada mano, kad mes 
neteisingai pažymėjome jūsų 
adresą ir nieko nedaro. „Drau
go" nepristatymas jums laiku 
yra mūsų bendra problema ir, 
dirbdami kartu, mes ją įveik
sime. 

Ignas Budrys 

Tradicinės bendro* kūčios 
Pasaulio l ietuvių centre, 
Lemonte, gruodžio 20 d., penk
tadienį, 7 vai. vak., centro di
džiojoje salėje. Stalus ar pavie
nes vietas galite užsisakvti na* 
Aldoną Palekienę 708-448-7436 
arba kiekvieną sekmadienį po 
šv. Mišių centro salėje. Rezerva
cijos būtinos. Kūčias ruošia PLC 
renginių komitetas. 


