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Gyventojų indėliams atkurti 
nėra lėšų 

Vilnius, gruodžio 8 d. dėlių kompensavimui lieka 
(BNS) — Lietuvos prezidentas 
Algirdas Brazauskas teigia, 
kad nėra galimybių ir lėšų 
grąžinti nuvertėjusių žmonių 
indėlių. 

„Būkime humaniški ir sa
kykime žmonėms tiesą", sakė 
A. Brazauskas pirmadienį tra
diciniame interviu Lietuvos 
radijui. 

Primindamas, kad indėlius 
kompensuoti numatyta, par
davus valstybės turtą, prezi
dentas ragino įvertinti „porei
kius ir galimybes*. 

Pernai išrinkus naują Sei
mą ir suformavus naują vy
riausybe, buvo nutarta indė
lius kompensuoti santykiu 1 
litas už 1 rublį. Taip pat nus
tatytas ribotas 6,000 litų už 
vieną sąskaitą dydis. 

Atgauti indėlius nori 1 mln. 
žmonių. 

Pasak prezidento, tam rei
kia 3.5 mlrd. litų, kas sudaro 
„pusę mūsų valstybės metinio 
biudžeto". 

A. Brazauskas priminė, 
kad dalis indėlių žmonėms yra 
kompensuota per investicinius 
čekius. 

Siūlydamas būti realistais, 
prezidentas sakė, kad iš viso 
parduodamo valstybės turto 
yra už 1 mlrd. 230 mln. Treč
dalis šios sumos paliekamas 
įmonių ūkinei veiklai, taigi in-

800 mln. litų. 
A. Brazauskas priminė 

1993 metų vasarą, kai, įve
dant litą, indėlius kompensuo
ti nutarta santykiu 1 litas už 
10 rublių. Tam būtų prireikę 
700 mln. litų, o išmokėti pini
gus vyriausybė įsipareigojo 
per 10 metų, iki 2003 metų. 

Jis pakartojo ekonomis
tų teiginius, kad lėšas, gautas 
privatizavus valstybės turtą, 
geriau skirti ekonomikos gai
vinimui ir modernizavimui. 

Vilnius, gruodžio 9 d. (Elta) 
— Seimo Biudžeto ir finansų 
komiteto pirmininkė Elvyra 
Kunevičienė kategoriškai ne
sutinka su prezidentu Algirdo 
Brazausko teiginiais, esą val
stybė nesugebės surinkti bū
tinų lėšų atkurtiems indė
liams kompensuoti. „Indėlių 
kompensavimui reikalinga 
apie 3.5 mlrd. litų, tačiau rea
liai galima tikėtis gauti apie 
4-5 mlrd. litų", teigė ji. 

Pasak Seimo komiteto pir
mininkės, kompensuoti indė
lius buvo nuspręsta tik nuo
dugniai apskaičiavus valstybi
nio turto vertę bei atsižvelgus 
į kitų valstybių patirtį privati
zuojant stambius objektus. 

E. Kunevičienė tikisi, jog 
visi žmonės savo kompensuo
tais indėliais galės pradėti nau
dotis per ateinančius 3 metus. 

Gruodžio 10 d. sukako metai, kai Seime prisiekė aštuntoji Lietuvos vyriausybė- Seimo valdančiojoje koalicijoje 
šiuo metu vis dažniau kritikuojamas sveikatos apsaugos, vidaus reikalų, žemes ir miškų akio ministrų vadova
vimas bei darbo stilius Privatizavus „Lietuvos telekomą", sumažės ryšių ir informatikos ministro darbo apim
tis, po privatizavimo nedaug darbo tun statybos ir urbanistikos ministras. Prieš metus prisiekusi vyriausybė 
pareiškė, jog bus pasiruošusi bet kada atsistatydinti ir užleisti vietą kitai vyriausybei, jei bus sudarytas geriau 
dirbantis ministrų kabinetas. Ministro pirmininko žodžiais, „šiandien galioja ta pati nuostata. Nesijaustumėme 
nelaimingi, jei tektų atsistatydinti". 

Nnotr.: Aštuntoji Lietuvos vyriausybė po priesaikos Seime su Seimo pirmininku Vytautu Landsbergiu (ket
virtas is kaires) ir prezidentu Algirdu Brazausku (penktas iš kairės). (1996.12 io, Elta) 

Vyriausybė ateinančiais metais 
neišvengs pertvarkymo 

Vilnius, gruodžio 10 d. Žurnalistams premjeras yra 

Artėjant prezidento rinkimams 

Vytenis Andriukaitis prisipažino 
pašiepęs rinkimų agitaciją 

Vilnius, gruodžio 10 d. 
(BNS) — Vytauto Landsbergio 
rinkimų agitacijų parodiją 
dienraštyje „Respublika" buvo 
užsakęs kitas kandidatas į 
prezidentus Vytenis Andriu
kaitis. 

Jis pats „išlindo į šviesą" 
trečiadienio „Respublikoje", ir 
paaiškino, kodėl pratęsė V. 
Landsbergio štabo pradėtą 
karikatūrų seriją „Geriau — 
patyręs!". 

„Iš prigimties negaliu ra
miai stebėti, kai matau, kad 
skriaudžiami žmonės", teigia 
V. Andriukaitis. Šiuo atveju, 
jo nuomone, skriaudžiami 
buvo pagrindiniais V. Lands
bergio konkurentais dėl prezi
dento posto laikomi Artūras 
Paulauskas ir Valdas Adam
kus. 

Pripažinęs, kad šie du politi
kai yra ir jo varžovai, V. An
driukaitis pastebėjo, kad jie 
yra pažadėję garbingai kovoti, 
todėl „užpulti negali patys gin
tis". 

Nuo praėjusios savaitės an
tradienio „Respublikoje" buvo 
spausdinami apmokėti skelbi
mai, kuriuose, panaudojant 
konservatorių vadovo rinkimų 
skelbimo išvaizdą, šūkį, skel
bimų teksto stilių ir formatą, 
buvo šaipomasi iš V. Lands
bergio reklamos. 

Originalios, V. Landsbergio 
štabo užsakytos agitacijos 
skelbė, kad kandidatas „Vy
tautas" viską moka geriausiai, 
o Štai „Artūras" ir „Valdas" 

* Per pirmąsias dešimt 
oficialaus Prezidento rinkimų 
vajaus dienų televizijoje dau
giausia reklamuotas kandida
tas Artūras Paulauskas. Jo 
vardą nuo lapkričio 21-osios 
iki gruodžio 1 d. garsino 54 
procentai visos tuo laikotarpiu 
transliuotos politinės rekla
mos. 

aiškiai yra nevykėliai. 
„Manęs tas 'malonus žmo

gus' nepuola", pažymėjo V. 
Andriukaitis. Todėl jis jautė 
turėjęs „moralinę teisę" pakel
ti Seimo pirmininko jo kole
goms „mestą pirštinę" ir ginti 
juos j o paties pasiūlytu gink
lu". 

Kandidatas į prezidentus V. 
Andriukaitis mano, kad ši jo 
„diversija" gali užkliūti Vy
riausiajai rinkimų komisijai. 

Savo „patyrimą" ji aiškiai 
pademonstravo, operatyviai 
reaguodama į Landsbergio 
rinkimų štabo pretenzijas 
„Respublikai", ironiškai ko
mentavo jis. 

10 
(BNS) — Visiems be išimties 
kandidatams į prezidentus 
kalbant apie ketinimus peror
ganizuoti vyriausybę, tokią 
būtinybę patvirtino ir premje
ras Gediminas Vagnorius. 

Tačiau jis tvirtai pareiškė, 
kad pakeitimų neskubės dary
ti ir jų imsis, jei naujai 
išrinktas prezidentas patikės 
jam sudaryti vyriausybę ir 
tam pritars Seimas. 

„Konstitucijoje yra aiškiai 
parašyta, kad vyriausybė pri
valo grąžinti įgaliojimus ir 
išrinkus prezidentą, ir pasi
keitus daugiau nei pusei vy
riausybes kabineto narių. Tuo 
atveju Seimas sprendžia, ar 
atnaujinti įgaliojimus, ar pra
tęsti įgaliojimus, ar pasiūlyti 
atsistatydinti", trečiadienį žur
nalistams sakė G. Vagnorius. 

„Jei yra grąžinami įgalio
jimai, tuomet Seimas savo 
sprendimu tuos įgaliojimus 
gali pratęsti arba nepratęsti. 
Bet kuriuo atveju tai spręs 
Seimas, aišku, atsižvelgdamas 
ir į prezidento nuomonę", sakė 
G. Vagnorius. 

sakęs, kad dabartinės koali
cinės vyriausybės programa 
kasmet numato vyriausybės 
struktūros tobulinimą. Trečia
dienį sukako metai, kai pri
siekė aštuntoji rx> nepriklauso
mybės atkūrimo vyriausybė. 
Kabinete yra 17 narių, kurie 
atstovauja konservatorių, kri
kščionių demokratų partijoms 

bei Centro sąjungai. 
G. Vagnorius priminė, kad 

jo vadovaujamos vyriausybės 
4 metų programa numato 
ministerijų skaičių sumažinti 
iki 16-kos. „Bet ateityje jų, 
matyt, liks keturiolika ar pen
kiolika", dienraščiui „Lietuvos 
rytas" pasakė G. Vagnorius. 

Šiemet opozicija smarkiai 
kritikavo sveikatos apsaugos, 
vidaus reikalų, žemės ūkio, 
kultūros ir švietimo 
nistrus. 

mi-

Prezidentas gavo atkirtį už savo 
atvirą laišką 

Vilnius, gruodžio 10 d. 
(BNS). Atsakydamas į prezi-

V. Adamkaus nesaisto jokie 
slapti susitarimai 

Vilnius, gruodžio 9 d. 
(Elta) — Joks susitarimas su 
Seimo pirmininku Vytautu 
Landsbergiu rinkimų kulmi
nacijoje atsiimti savo kandi
datūrą pastarojo naudai neeg
zistuoja, teigė antradienį 
žiniasklaidos atstovams Kau
ne viešintis kandidatas į Lie
tuvos Respublikos Preziden
tus Valdas Adamkus. 

Anot V. Adamkus, preziden
tinės kampanijos metu jis 
dažniausiai susilaukia trijų 
kaltinimų: jog serga vėžiu, 
priklauso masonų ložei bei 
nepažįsta Lietuvos. V. Adam
kaus nuomone, tiesioginis 
bendravimas su rinkėjais yra 
daug prasmingesnis nei, pa
vyzdžiui, vieno ryškiausiai be-
sireklamuojnačių kandidatų 
skiriamos lėšos televizijos re
klamai. Keliaujant po atokiau
sius Lietuvos rajonus, jam 
pasiseka pasiekti daugiau. 

Pasak V. Adamkaus, jo rin
kiminė kampanija finansuoja
ma asmeninėmis lėšomis bei 
gavus rėmėjų. 

JAV, Čikagoje, sudaryto 200 
asmenų komiteto, paramą. 

Kandidatas pabrėžė, jog nė 
vienam savo rėmėjų jis nėra 
įsipareigojęs. 

* Vyriausybė gruodžio 10 
d. nutarė padidinti pedagogų 
atlyginimus. Pagal nutarimą, 
priimtą vyriausybės posėdyje 
trečiadienį, pedagogų darbo 
užmokestis nuo kitų metų 
rugsėjo iki 1999 m. sausio pa
didės vidutiniškai 30 proc., o 
nuo 2000 m. sausio 1 d. — dar 
25 proc. Nutarime pabrėžiama 
būtinybė didinti pedagogų 
darbo užmokestį, kuris turi 
būti ne mažesnis negu kitų 
valstybinių padalinių darbuo
toju. Mokytojo vidutinis atly
ginimas spalį buvo 778 litai, o 
visų valstybinių įstaigų dar
buotojų — 899 litai. 

(BNS) 
•Atkreipusi dėmėsi į 

spaudoje pasirodžiusius prie
kaištus, Lietuvos vyriausybė 
pakvietė žurnalistus dalyvauti 

gyvenančių jos posėdžiuose. <EIUI 

dento Algirdo Brazausko kri
tiką, Vytauto Landsbergio rin
kimų štabas pateikė faktus 
apie A. Brazausko požiūrį 
į Lietuvos nepriklausomybę 
1988-1990 metais. 

Rinkimų štabo pareiškimą 
trečiadienį išspausdino dien
raštis „Lietuvos aidas". Štabo 
pareiškimas rodo, kad šešta
dienį keliuose laikraščiuose 
paskelbtą A.Brazausko atvirą 
laišką V. Landsbergio aplinka 
laiko prezidento įsitraukimu į 
šią prezidento rinkimų kam
paniją, veikiant prieš V. 
Landsbergį. 

Prezidentas A. Brazauskas 
pareiškė, kad Seimo pirminin
kas jo rašytoje knygoje „Lūžis 
prie Baltijos" visą šiuolaikinę 
istoriją sugebėjo sutalpinti 
savo politinėje autobiografi
joje, sau priskirdamas dauge
lio žmonių nuopelnus, siekiant 
nepriklausomybės. 

| tai V. Landsbergio rinkimų 
štabas atsako, jog jis daž
niausiai vartoja įvardį „mes", 
kalbėdamas apie Sąjūdžio idė
jas ir veiksmus. Paties auto
riaus mintys bei pasvarstymai 
knygoje „Lūžis prie Baltijos" 
nėra nuopelnų vertinimas, o 
tik pasakojimas skaitytojui, 
teigiama pareiškime. 

Jame primenama, kad tele
vizija yra ne kartą rodžiusi 
vaizdajuostę, kur įrašytas A. 
Brazausko pokalbis, likus 
maždaug savaitei iki 1990 
metų kovo 11-tosios. Jame A. 
Brazauskas sakė paskirsiąs 
Nobelio premiją tam, kuris pa
rodysiąs, kaip Lietuvai išgy
venti, atsiskyrus nuo Sovietų 
Sąjungos. 

Matyt, A. Brazauskas 
„nuoširdžiai" taip galvojo, ir 

nevertėtų dabar neigti, kalti
nant V. Landsbergį prasima
nymais, neva „Brazauskas 
norėjo tikros nepriklauso
mybės". 

„Deja, tiesa yra tokia, kokia 
yra, — tada nenorėjo, paskui 
gal ir panorėjo," sakoma V. 
Landsbergio rinkimų štabo 
pareiškime. 

I panašius priekaištus V. 
Landsbergio knygoje A. Bra
zauskas savo atvirame laiške 
buvo pareiškęs taip: „Pame
name, kaip lengva buvo 
kalbėti mitingų organizato
riams ir dalyviams, nes niekas 
iš jų nereikalavo atsako
mybės. Blogiausiu atveju, jie 
galėjo nukentėti patys. Tuo 
tarpu kiekvieno iš mūsų, 
tuometinių vadovų ir mano as
meniškai klaidos galėjo turėti 
ypač skaudžių padarinių, gal
būt atnešti ir didžiulių žmonių 
aukų". 

V. Landsbergio štabo pa
reiškime minimi ir kiti kovos 
už nepriklausomybę metų įvy
kiai. Be kita ko, teigiama, kad 
buvusių KGB pulkininkų da
bartiniai išpuoliai prieš V. 
Landsbergį yra tušti, o tuome
tinės Vilniaus KGB įstaigos 
pranešimas apie informato
riaus V. Sakalausko pokalbį 
meškeriojant su A. Brazausku 
yra tikras dokumentas su in
formacija „apie padėtį Lietu
voje ir vieno iš jos vadovų 
(vicepremjero) kapituliantišką 
mąstymą". 

V. Landsbergio centrinis rin
kimų štabas taip pat pareiškė, 
kad jei prezidentūra „nutarė 
paneiginėti prisimini^'- tai 
seniai reikėjo paneigi ouvusio 
Latvijos premjero Mario Gai
lio paskelbtos knygos pusla
pius apie Maišiagalos aferą". 

Pasaulio naujienos 
(Remiantis BNS, Reuter, DPA, AP, Interfax. ITAR-TASS, BelaPAN, 
R1A ir ELTA žinių agentūrų pranešimais) 

Talinas. Tarptautinė darbo grupė Baltijos taikos palaikymo 
batalionui (BALTBAT) parengti pripažino, kad jis gali dalyvau
ti taikos užduotyse, antradienį spaudos konferencijoje Taline 
pranešė projekto vadovas, Danijos gynybos ministras Pieter 
Nielsen. Pirmoji kuopa 1998 metų antrajame pusmetyje vyks į 
Bosniją Danijos taikos palaikymo bataliono sudėtyje. Po to lat
vių, lietuvių ir estų kuopos keisis kas 6 mėnesiai. 

Teheranas. Jungtinių Tautų generalinis sekretorius Kofi 
Annan trečiadienį pritarė, kad trečiasis pasaulis turėtų būti 
svariau atstovaujamas Saugumo Taryboje 'STi, tačiau nebuvo 
linkęs suteikti vietą pasaulio musulmonams. „Saugumo Tary
bos narystė pagrįsta valstybių naryste, o ne religija ar kuo nors 
panašiu", sakė K Annan. 

Vatikanas antradienį paneigė, kad nuo II pasaulinio karo 
saugo Kroatijos fašistų auksą, tačiau pareiškė, kad neplanuoja 
atskleisti šio laikotarpio archyvų turinio. Vatikano paneigimą 
pakartojo atstovas spaudai Joaąuino Navarro-Vallso, atsiliep
damas į Londono konferencijoje dėl nacių aukso iškeltus klau
simus. Kaltinimai prieš Vatikaną pasirodė, kai liepos "įėnesį 
JAV kabelinė televizija parodė reportažą, kuriame buvo teigia
ma, kad yra dokumentas, patvirtinantis Vatikano iždo ir nacių 
susitarimą dėl 1946 metais iš serbų ir žydų pavogto aukso, ku
rio vertė siekia apie 130 milijonų JAV dolerių. JAV Finansų 
departamentas teigia, kad peržiūrėjo dokumentus, kurie galėjo 
įrodyti tai, jog Vatikanas susijęs su pagrobtų pinigų saugojimu. 
Anot Vatikano atstovo, greitai atverti tokius didelius archyvus 
yra neįmanoma. Jis sakė, jog Vatikano religinė ir politinė veik
la dažnai persipina ir yra susijusi su opiais asmeninės nuosa
vybės klausimais. 

Teheranas. Irano dvasinis vadovas, antradienį pradėda
mas islamo valstybių vadovų susitikimą, sakė, kad reikia bijo
tis ne islamo režimo, o „nuodijančios dvasios"', kuri eina nuo 
Jungtinių Valstijų. Ajatola Ali Khamenej kalbėjo, kad JAV ka
rinių pajėgų buvimas Persijos įlankoje kelia pavojų regionui, 
pridurdamas, kad nuo 1979 metų Islamo revoliucijos Iranas 
tapo auka sąmokslų, kurių kaltininkas yra „beribis Jungtinių 
Valstijų įžūlumas". Vadindamas Izraelį ir Jungtines Valstijas 
didžiausiais islamo priešais, Khamenej pakvietė vienytis ir re
toriškai klausė: „Ką gali Jungtinės VaUtijos prieš vieningą is
lamo valstybių frontą, kuris driekiasi nuo Indonesios iki Šiau
rės Afrikos?" 

Vašingtonas. JAV „neturi ko gėdytis" dėl savo neva aplai
daus elgesio su Bosnijos karo nusikaltėliais, antradienį pareiš
kė Valstybės departamento spaudos atstovas James Foley. Jis 
teigė, kad NATO taikdariai vis dar gali suimti tokius žymius 
veikėjus, kaip karo nusikaltimais įtariamą Bosnijos serbų va
dovą Radovan Karadžič. J. Foley gynė Vašingtono politiką po 
laikraštyje „VVashington Post" pasirodžiusio straipsnio apie 
tai, kaip karo nusikaltimais kaltinamas Bosnijos kroatas Mi-
roslav Bralo liepos mėnesį bandė pasiduoti NATO taikdariams, 
tačiau šie atsisakė jį suimti. 

New Yorkas. Palestinos išlaisvinimo organizacija (PIO) an
tradienį patyrė didelę nesėkmę Jungtinėse Tautose, kai jos rė
mėjai nutarė nebereikalauti balsavimo dėl nutarimo, kuris pa
aukštintų PIO statusą beveik iki pilnateisės JT narės. Pagal 
siūlomą nutarimą,stebėtojos statusą turinčiai PIO būtų suteik
tos „panašios dalyvavimo teisės ir privilegijos į valstybių-na-
rių, išskyrus balsavimo teisę". Tai įgalintų palestiniečių dele
gaciją sėdėti asamblėjoje ir kitose JT organizacijose kartu su 
185 JT valstybėmis. Šį nutarimą remia 20 valstybių 'daugiau
sia arabų bei islamo). 

Briuselis. Istorinis Europos Sąjungos (ES) plėtimasis į Rytų 
Europą vėl gali paversti Europą didžia galybe ir padaryti galą 
dešimtmečius trukusioms tautinėms konfrontacijoms, sakė už 
šį plėtimąsi atsakingas Europos įgaliotinis Hans van den 
Broek. ,,Aš daugiau nebetikiu uždangomis", sakė jis Reuters ži
nių agentūrai, darydamas užuominą į buvusią vadinamą „gele
žinę uždangą". Giliai išnagrinėjęs visų 10 Rytų Europos valsty
bių narystės prašymus, H. van den Broek pasisako už tai, kad 
Luxemburgo susi ikime į derybas būtų pakviestos tik penkios 
geriausiai pasiruošusios valstybės — Lenkija, Čekija, Vengrija. 
Slovėnija ir Estija, taip pat Kipras. Kitoms penkioms valsty
bėms, įskaitant Lietuvą, reikia padėti pasirengti ES narystei 
joms priimtinais tempais. 

Maskva. Teroristas, trečiadienį užgrobęs iš Magadano į 
Maskvą skridusį keleivinį lėktuvą „11-62", nuginkluotas. Mask
vos Šeremetjevo oro uosto vadovybes pranešimu, niekas iš lėk
tuve buvusių 142 keleivių ir 6 įgulos narių nenukentėjo. Dabar 
visus lėktuvo keleivius apklausia specialiųjų tarnybų darbuoto
jai, nes tarp jų gali būti nusikaltėlių bendrininkų.Teroristą — 
'59-erių metų pensininką Genadij Todikov suėmė grupės „Alfa" 
kovotojai, kai jis išėjo ant trapo vesti derybų. Iš jo atimtas ne
tikras sprogmuo. Iš oro uosto pastato buvo išvežti krepšiai su 
pinigais, kurie buvo atvežti, nes teroristas reikalavo 10 mln. 
dolerių. Be to. jis dar reikalavo suteikti politinį prieglobstį 
Šveicarijoje. 

* Vilniaus 2-osios apylin
kės teismas pratęsė nusikalti
mu kaltinamo Seimo nario 
Audriaus Butkevičiaus suėmi
mą iki gruodžio 31 dienos. 
Tam pačiam laikui pratęstas 
ir bylos tyrimas, atsižvelgus į 
parlamentaro advokatu prašy
mą ją papildyti. .BNS' 

KALENDORIUS 
Gruodžio 12 d.: Švč. M. 

Marija Gaudalupėje, Šv. Joa
na Pranciška de Chantal, vie
nuole mirė 1641 m.); Giimin-
tas, Vaine. Gaiva. 

Gruodžio 11 d.: Šv. Da
mazas: Damazas, Arturas. 
Valdis. Dirvono. 

mailto:DRAUCAS@EARTHLINK.NET
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
D E T R O I T , M I 

MIRĖ BUVĘS 
DETROITO MERAS 

Lapkričio 29 d. mirė buvęs 
pirmutinis juodosios rasės De
troito miesto meras Colemant 
A. Young, sulaukęs 79 metų, 
mero pareigose išbuvęs nuo 
1974 iki 1993 m. Elmvvood ka
pinėse, Detroite, palaidotas 
š.m. gruodžio 5 dieną po iškil
mingų laidotuvių apeigų 
Greater Grace bažnyčioje. 

KIZLAUSKAI ŠVENTĖ 
VEDYBŲ SUKAKTĮ 

Liolė ir Kazys Kizlauskai 
paminėjo 30 metų savo vedy
binio gyvenimo sukaktį Alės ir 
Andriaus Butkūnų namuose 
savo artimųjų tarpe. Jų vedy
binio gyvenimo eigą papasako
jo ir draugų vardu pasveikino 
Andrius Butkūnas ir Danguo
lė Jurgutienė. 

SKAUTU KŪČIOS 

Tradicinė skaučių ir skautų 
„Gabijos" ir „Baltijos" tuntų 
kalėdinė sueiga ir kūčios sek
madienį, gruodžio 7 dieną, 
vyko Dievo Apvaizdos Kultū
ros centre. Dalyvavo ir LS 
Seserijos Vyriausia skautinin
ke Rita Penčylienė iš Čikagos. 

ADVENTUI MINTYS 
RADIJO BANGOMIS 

Šv. Antano parapijos klebo
nas kun. Alfonsas Babonas 
kalbėjo Advento tema per 
„Lietuviškų melodijų" radijo 

. Y^Jandėlių laidas gruodžio 2 ir 
9: d. „Lietuviškų melodijų" ra
dijo laidos yra transliuojamos 
antradieniais 3 vai. p.p. ir 
šeštadienio rytais 8 vai. iš ra
dijo stoties W P O \ AM banga, 
Walled Lake, Michigan. 

LB NAUJŲJŲ METU 
SUTIKIMAS 

Lietuvių Bendruomenės ren
giamas Naujųjų Metų sutiki
mas gruodžio 31 dieną, 7:30 
vai. vak. vyks Apvaizdos Kul
tūros centre. Dalyvavimas — 
50 dolerių asmeniui. Vietas ir 
stalus užsisakyti galima pas 
Vytą Petrulį, tel. 313-953-
9182, ar Lidiją Mitriūtę, tel. 
248-258-6221. 

ŠV. ANTANO 
PARAPIJOS NAUJŲJŲ 
METU SUTIKIMAS 

Šv. Antano parapijos rengia
mas Naujųjų Metų sutikimas 
vyks ketvirtadienį, gruodžio 
31d . Švęsti pradėsime dalyva
vimu šv. Mišiose 7:30 vai. vak. 
Po Mišių — 8:30 v.v. prasidės 
.Naujųjų Metų sutikimo vaka
ras su kokteiliais, vakariene, 
ir šokiais. Šv. Antano parapija 
yra Detroite. 25-tojo gatvėje. 

kampas Vernor gatvės. Daly
vavimas tik 25 doleriai asme
niui. Automobiliai bus saugo
jami. Visi kviečiami dalyvauti. 
Prašome iš anksto registruotis 
sekmadieniais pas kavinės 
šeimininkes, arba praneškite 
klebonui kun. Alfonsui Babo-
nui, tel. 313-554-1284. Visuo
menė kviečiama sutikti Nau
juosius Metus Šv. Antano pa
rapijos patalpose. 

„ŽIBURIO" MOKYKLOS 
KALĖDŲ EGLUTĖ 

„Žiburio" lituanistinės mo
kyklos kalėdų eglutė sekma
dienį, gruodžio 14 d., 12 vai. 
vyks Dievo Apvaizdos Kultū
ros centre. Prieš eglutę bus 
galima pasivaišinti lietuviš
kais patiekalais. Mokyklos 
mokiniai atliks Lėlės Viskan
tienės sukurtą vaizdelį „Sigu
tės sapnas". Dalyvaus ir Ka
lėdų senelis. Visuomenė kvie
čiama dalyvauti. Smulkesnes 
informacijas apie eglutę teikia 
mokyklos vedėja Rita Kaspu-
tienė, tel. 248-553-0135. 

S T . P E T E R S B U R G , F L . 

PLB PIRMININKAS 
LIETUVIŲ KLUBE 

PLB pirmininkas Vytautas 
Kamantas š.m. spalio 5 d. St. 
Petersburg Lietuvių klube da
lyvavo ne vien kaip svečias, 
bet ir kaip šio klubo ilgametis 
narys. Šio sekmadienio popie
tę jis su žmona Gražina, vieš
nagės pas savo motiną metu 
atsilankė pietums. Buvo įdo
mu išgirsti jo pranešimą apie 
Vilniuje vykusį devintąjį PLB 
seimą, apie naujai išrinktą 
valdybą ir apie JAV LB XV 
Tarybos sesiją Philadelphijoje. 

Vytautas Kamantas į klubą 
atvažiavo su dovanomis — sa
lėje ant stalų radom jo kruopš
čiai paruoštus informacinius 
lapus apie PLB seimą, PLB 
Chartą, PLB Konstituciją ir 
pirmininko pranešimą XV 
JAV LB Tarybos sesijoje. Šį 
pluoštą informacinės medžia
gos pagražino Vyčio lipinuku, 
kuris dažnai puošia ne vieno 
lietuvio automobilio langą. 

Vytautas Kamantas pradė
damas pranešimą, pasveikino 
susirinkusius, padėkojo vi
siems Floridos LB atstovams 
dalyvavusiems seime, išrink
tiems į JAV LB Tarybą ir vi
siems bei visoms už ta i , kad: 
„daugelį metų dirbote, dirbate 
ir dirbsite lietuvybės išlaiky
mui ir Lietuvos reikalams". 

Apie seimą: Tai buvo pats 
gausiausias seimas. Dalyvavo 
131 atstovas iš 21 pasaulio 
kraštų. Apgailestavo, kad 
daug laiko sugaišta nus ta tan t 
darbotvarkę, nors pagal pirmi
ninką, darbotvarkė buvo iš
siuntinėta visiems atstovams 
ir jie turėjo pakankamai laiko 
savo nuomonę pareikšti dar 

S.m. lapkričio 29 d. mirė buvęs pirmasis juodosios rases Detroito miesto meras Coleman A. Yoūng. Nuotraukoje 
j is 1976 m. vasario 3 d. įteikia Vasario 16-sios — Lietuvos nepr ik lausomybes 58 m. a t s t a tymo proga pasirašytą 
proklamaciją Detroito Lietuvių organizacijų centro delegacijos a ts tovui , Šv. Antano parapijos klebonui, kun. 
Kazimierui Simaičiui. Dešinėje mok. Stefanija Kaunelienė su dovana meru i 
tu paveikslu. 
prieš seimą. Jis teigė, kad la- y io bendravimą. G. Vagnorius 
bai ilgai buvo uždelsta kai- išreiškė šiuos pageidavimus: 
bant apie konstituciją, todėl, »Kad kraštų LB pagrindinį 
kai kurie darbai nebuvo tinka- dėmesį kreiptų į labai svarbų 
mai ir gerai atlikti. Į pabaigą lietuvybės išlaikymą išeivijoje, 
buvo labai skubėta. 

Vytautas Kamantas teigia
mai įvertino atskirų grupių 
seime atliktą darbą, nagrinė
jant švietimą, kultūrą, šeimos, 
religijos, jaunimo, sporto, vi
suomeninio ir organizacinio 
darbo klausimus. Šias 10 gru
pių sudarė atstovai iš įvairių 
pasaulio kraštų. Iš jų išplaukė 
labai geros išvados, mintys ir 
idėjos, kurios, deja, formaliai 
seime nebuvo patvirtintos. 
Tačiau, teigė PLB pirminin
kas, kad valdyba šiomis išva
domis bandys vadovautis ir 
stengsis jas įgyvendinti. 

Vytautas Kamantas pami
nėjo ir seime vykusius rinki
mus, pastebėdamas, kad spau
doje aprašymai buvo gan sub
jektyvūs ir galbūt kitaip žiū
rėta. Jis teigė, kad prieš rinki
mus buvo kalbama, kad esą 
du sąrašai naujos valdybos 
rinkimams. Dieną prieš susi
darė grupė žmonių (įskaitant 
ir Vytautą Kamantą) iš įvairių 
pasaulio kraštų, kuri sudarė 
trečią sąrašą, šis sąrašas rin
kimų dieną buvo vienintelis. 
Dviejuose sąrašuose esantys 
kandidatai nenorėjo kandida
tuoti ar būti renkami, nepai
sant įvairių raginimų. Už 
pasiūlytą sąrašą balsavo 99 
seimo atstovai, 5 balsai buvo 
prieš, o 10 renkamųjų susi
laikė. 

Įdomu buvo išgirsti apie lei
dinį, išleistą prieš pat seimą. 
Pirmininkas jį čia susirinku
siems parodė. Leidinyje atsis
pindėjo visų 27 kraštų prane
šimai. Apgailėtina, kad spau
doje šie pranešimai nepasi
rodė. 

Pirmininkas sakė, kad Vil
niuje turėjęs progą susitikti su 
įvairiais seimo nariais ir mi
nistru pirmininku Gediminu 
Vagnorium ir pasikalbėti apie 
Lietuvos ir išeivijos tarpusa-
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nes tik stipri, vieninga ir są
moninga išeivija yra reikalin
ga ir bus naudinga Lietuvai". 

Apie PLB valdybą: Pirmi
ninkas paminėjo, kad naujo-
jon valdybon įeina: Tomas 
Bartusevičius (Vokietija), Da
nutė Čiornij (Ukraina), Vytau
tas Kamantas (JAV), Rasa 
Kurienė (Kanada), Milda Len
kauskienė (JAV), kun. Edis 
Putrimas (Kanada), Algis Ru
gienius (JAV), Audrius Šileika 
(Kanada), prof. dr. Vytis Vi-
liūnas (Rusija), Gabrielius 
Žemkalnis (Australija) ir Hor-
stas Žibąs (JAV). Taip pat ir 
naujai išrinktas PLBJ sąjun
gos pirmininkas Rimas Baliu-
lis iš Vokietijos, kuris automa
tiškai yra PLB valdybos na
rys. PLB atstovo pareigas Vil
niuje vykdys PLB pirmininko 
pavaduotojas Gabrielius Žem
kalnis iš Australijos. Naujoji 
valdyba savo darbą pradėjo 
rugpjūčio 24 dieną. Sakė, kad 
šios valdybos planai ir nuveik
ti darbai kas mėnesį bus pra
nešami „Pasaulio lietuvis" 
žurnale. „Pasaulio lietuvį" su
tiko ir toliau redaguoti buvęs 
PLB pirmininkas Bronius 
Nainys. Ragino visus užsipre
numeruoti šį žurnalą. Nors 
valdybos nariai yra išsisklaidę 
po visus kontinentus, tarpusa
vyje jie dieninius ryšius palai
ko pačia moderniškiausia 
kompiuterių technika. Valdy
bos nariai yra prisijungę prie 
Interneto ir elektroninio paš
to. Dėka Lietuvos Respublikos 
Seimo kompiuterinio skyriaus 
darbuotojų ir PLB atstovybės 
darbuotojų Vilniuje. PLB turi 
puslapius Internete, kuriuose 
aprašoma PLB veikla, infor
macija ir tuo pačiu Seimo 
veikla. 

Pirmininkas pasidžiaugė sa
vo jauniausiais valdybos na
riais, ypač Tomu Bartusevi
čium, kun. Edžiu Putr imu, ir 
PLB Jaunimo sąjungos pirmi
ninku Rimu Baliuliu, kurie 
energingai ėmėsi darbo. Pa
minėjo, kad kun. E. Putrimas 
(tuoj po Seimo) dalyvavo Pa
ryžiuje su lietuvių jaunimo 
grupe Pasaulio jaunimo kata
likų kongrese, o sausio mėn. 
kun. Putrimas vyks į Brazi
liją, vėliau į Argentiną ir 
Urugvajų atgaivinti jaunimo 
lietuvišką veiklą tuose kraš
tuose. 

Pirmininkas paminėjo, kad 
1998 metų vasarą valdyba su
sirinks pilnam posėdžiui Vil
niuje ir tuo pačiu vyks PLBJ 
sąjungos ir visų PLB kraštų 
pirmininkų suvažiavimas. Pa
pasakojo, kad PLB pritaria ir 
remia buvusio pirmininko 
Bronio N'ainio ir jo valdybos 
pradėtų leisti s i e t u v o s kovų 

— A. Jonynienės iš š iaudel ių sukur-

ir kančių istorijos" knygų seri
jos leidimą. Bei šiol buvo iš
leistos 5 knygos. Susirinku
siems buvo parodyta šią va
sarą išleistas 5-tas tomas, ku
riame yra Algirdo Selenio 
„Vorkutos mirties lageriai", 
prisiminimai, dokumentai. 
Tačiau dabar, dėl lėšų stokos, 
išleidus da r vieną tomą PLB 
negalės tęsti tų knygų leidi
mo. Tačiau valdyba padės su
manytojui Broniui Nainiui 
rūpintis tolimesniu šių knygų 
leidimu, jei jis to norės. V. Ka
mantas tvirtino, kad atėjo lai
kas ne išeivijai, bet pačiai Lie
tuvai rūpintis apie jos geno
cido knygų paruošimą ir išlei
dimą. 

Apie LB tarybos XV sesiją 
Philadelphijoje: Ši sesija 
taip pat buvo gausi. Iš 68 ats
tovų dalyvavo 61 . Ten buvo iš
rinktas naujas prezidiumas ir 
perrinkta vienintelė kandi
datė į pirmininkes Regina Na-
rušienė. Jis teigė, kad svar
biausia šioje sesijoje buvo su
tarta išlyginti nesutarimus ir 
kartu dirbti. Sutarta, kad 
PLB ir JAV LB kartu drau
giškai ir artimai dirbs, dalin
sis rūpesčiais, vargais ir infor
macija. 

Savo pranešimą Vytautas 
Kamantas užbaigė žodžiais: 
„PLB pagrindinis tikslas yra 
jungti visus lietuvius, gyve
nančius už Lietuvos Respubli
kos ribų, vieningon PLB, kad 
visi solidariai išlaikytume, ug
dytume ir stiprintume gyvą 
lietuvybę per kraštų bendruo
menes, organizacijas, klubus, 
parapijas, mokyklas, saviveik
los vienetus, radiją, spaudą ir 
šeimas. Palaikydami nuolati
nius ryšius su Lietuva ir jos 
žmonėmis, nes visi lietuviai 
esame lygūs, tos pačios tautos 
vaikai, tarp savęs broliai ir 
seserys". 

Po šio įdomaus ir informaty
vaus pranešimo, St. Peters-
burgo klubo pirmininkas Albi
nas Karnius padėkojo PLB 
pirmininkui Vytautui Kaman-
tui ir išreiškė džiaugsmą, kad 
klubas turi tokį garbingą as
menį savo narių tarpe. 

Elvyra Vodopalienė 
VIEŠNIA-DARBININKĖ 

Jauna muzikė Dalia Veri-
kaitė iš Druskininkų, Lietu
vos, atvykusi paatostogauti į 
St. Petersburgą, čia rado dau
giau darbo nei poilsio. 

Vyrų „Dainos" vienetas, su
žinojęs apie Dalios sugebė
jimus muzikoje, pakvietė ją 
jiems padėti. Dalia su dideliu 
entuziazmu mielai sutiko. Po 
keletos repeticijų vyrų viene
tas jau giedojo Šv. Vardo baž
nyčioje Mišių metu ir per ge
dulingas pamaldas už neseniai 
amžinybėm išejusĮ ilgametį 
choro vadovą muziką a.a 
Petrą Armoną, kur Dalia 
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EDMUNDAS VIZtNAS, M.D..S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6187 S. Archer Ave. (prie Austin) 

Tel. 773-585-7755 
Valandos pagal susitarimą 

Dalia Verikaite 
akompanavo vargonais. Taip 
pat ji vyrus paruošė ir jiems 
akompanavo pianinu „Sezono 
atidarymo" pokylyje St. Pe-
tersburgo Lietuvių klube. Da
lios talentu gėrėjosi ir klubo 
pietaujantieji, kur ji palink
smino svečius fleitos garsais. 
Teko ją girdėti ir privačiame 
pobūvyje, kur Dalios fleita 
čiulbėte čiulbėjo. Šalia viso 
muzikinio darbo, Dalia rado 
laiko ir energijos prižiūrėti li
gonį. Štai tau, ir poilsis! Štai 
tau, ir atostogos! Siek tiek bio
grafinių žinių apie visuomet 
besišypsančią viešnią! 

Dalia Verkaitė baigė Lietu
vos Valstybinę konservatoriją, 
kur studijavo išilginę (senovi
nę) fleitą ir fortepijoną. Dabar 
dirba M. K Čiurlionio Muzi
kos mokykloje. Dėsto fleitą, 
fortepijoną ir vadovauja vaikų 
chorui. Su Druskininkų kame
riniu trio (E. Sakevičienė 
griežia smuiku, D. Verikaite 
groja išilginė fleita, P. Aksti-
nas-klavesine) dažnai gastro
liuoja Lietuvoje ir retkarčiais 
užsienyje. Dalia kasmet daly
vauja Jaunimo susitikimuose 
(Miunchenas, Viena, Paryžius, 
Štutgartas, Vroclovas), kur or
kestre groja įvairios skalės 
fleitomis. 

Vyrų „Dainos" vienetas dė
kojo Daliai už pagalbą ir linki 
jai kuo geriausios kloties atei
ties užsimojimuose. L.s . 

VIDAS J. NEMCKAS. M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773- 471-3300 

DR AB. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 

3900 W.9S St Tel. 708-422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmad. 3v.p.p.-7v.v.. antr.12:30-3v.p.p. 
trec uždaryta, ketvirt. 1 - 3 v.p.p. 

penktad. ir šeštad. 9 v.r. - 12 v.p.p. 

UNAS S1DRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirugija 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL60415 

Tel. 708-635-6622 
4149 W. 63rd. St. 

Tel. 773-736-7709 

bk.LPEfmo§— 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd.Hickory Hills, IL 
1 mylia [ vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. (708)598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTLĮ GYDYTOJA 

9625 S.79tti Ava., Hfckory Hito, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER. DDS, P.C. 
4847 W. 103 S t , Oak Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Norttiwestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Tel.708422-8260 

ARASZUOBA.M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ave.. Suite 310 

Naperville, IL 60563 
Tel. (830)527-0090 

3825 Highland Ave.. 
Tower 1 .Suite 3C 

Do«mer$ Grove. IL 60515 
Tel. (630)435-0120 

St. Petersburg, FL, Lietuvių klubo pirm. Albina* K a r n i u s (kairėje) nu 
PLB naujuoju pirm. Vytautu Kamantų . k u n « padare klube praneš imą 
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PREZIDENTAS 
DR. RŪTA GAJAUSKAITĖ 

Beliko mėnuo iki Lietuvos 
prezidento rinkimų. Mėnuo iki 
mūsų visų valios pareiškimo. 
Mėnuo, kuris turės suteikti 
viltį jos netekusiems, duonos 
— jos neturintiems, ramybe — 
įbaugintiems. Žodžiu, prezi
dento rinkimai šiemet siejami 
su neišsipildžiusių siekių rea
lizavimu. 

Taip politkaliniai tikisi, kad 
būsimas prezidentas pagaliau 
išeliminuos komunistus iš val
džios ir valdymo struktūrų. O 
tai leistų greičiau įvykdyti 
pradėtas reformas. Su komu
nistų grįžimu valdžion sieja
ma reformų „stabilizacija", dėl 
ko neatgaunam?.s išlikęs tur
tas ir žemė. Taigi dalis žmo
nių tikisi atgauti savo turtą ir 
nebeskursti. ' 

Likę gyvi partizanai ir 
žuvusiųjų šeimos mano, kad 
būsimas prezidentas turėtų 
įtvirtinti didvyrių statusą, tuo 
pačiu būtų eliminuotos visos 
okupantų ir kolaborantų pri-
velegijos, kuriomis j ie iki 
šiolei naudojasi. Jau 7 metai 
laisva Lietuva, o sovietams 
„nusipelnę" vis dar vadovų 
postuose, vis dar gauna per
sonalines pensijas, vis dar 
naudojasi įvairiomis lengvato
mis. O tuo tarpu tai buvę 
„stribai" ir KGBistai, kurie 
turėtų būti teisiami už lietu
vių tautos genocidą, o ne lepi
nami. 

Apie Niurbergo 2 teismą ko
munistiniam režimui įvertinti 
svarsto daugelis politinių or
ganizacijų. Akivaizdu, kad jos 
ir parems tokį kandidatą, ku
rio programoje bus lietuvių 
tautos garbės, genocido ir iš
likimo klausimai. 

Genocido klausimas apima 
tiek Lietuvos gyventojų trė
mimą Sibiran, tiek kankini
mus kalėjimuose bei psichia
trinėse ligoninėse, tiek ir 
Mažosios Lietuvos gyventojų 
sunaikinimą bei teritorines 
problemas. Pretendentas, ku
ris parems Didžiosios ir Ma
žosios Lietu )S susijungimą, 
kuris pareil daus iš Rusijos 
padarytos /.alos atlyginimo, 
kuris imsis ginti lietuvių tau
tos garbę, o ne atsiprašinės už 
nebūtus dalykus, toks preten
dentas gali tikėtis daugumos 
balsų. Už visuotines ir am
žinas tautos vertybes balsuos 
net nusivylusieji. O tokių yra. 
Tai emigrantai, neatgaunan-
tys pilietybės bei socialinių ga
rantijų ir negalintys sugrįžti 
namo. Tai ir socialiai remtini 
valstybės gyventojai, neišga
lintys prasimaitinti. 

Kai tuo tarpu buvę okupan
tai gavo pilietybę be jokių su
varžymų ir dabar sudaro 
didžiąją dalį visų nusikaltėlių 
Lietuvoje. Kai tuo tarpu buvu
siam okupantui parduodama 

elektra 3-6 kartus pigiau nei 
saviesiems, o mėsa — okupan
tui parduodama žemiau savi
kainos. Nors ją reikėtų pigiau 
pardavinėti invalidams ir dau
giavaikėms šeimoms, nes skir
tumą sumoka respublika iš 
biudžeto. Tai yra iš mūsų 
kišenių! Pavydėtinoje padėtyje 
net nelegalūs emigrantai, gau
nantys 3 kartus didesnę pa
ramą, negu mūsų pačių pensi
ninkai! 

Pretendentas į prezidentus, 
pažadėjęs rūpintis visų pirma 
savos valstybės piliečiais, o ne 
okupantais ir emigrantais, 
pažadėjęs palengvinti savųjų 
sunkią dalią, o ne buvusio 
okupanto gerovę, galėtų tikė
tis trečdalio visų balsų. 

Kitą trečdalį balsų garan
tuotų nusikalstamumo suma
žinimo programa. Reali, o ne 
parodomoji. Visi akivaizdžiai 
matome, kad gaudomos 
„smulkios žuvelės", o „rykliai" 
ir toliau laisvi plaukioja, 
šimtais milijonų „prich-
vatizuodami" per tarpines or
ganizacijas, per įvairias ban
kines operacijas, per skolas — 
paskolas ir t.t. Kai tiesa bando 
išlįsti, kaip yla iš maišo, pas
laptingai dingsta arba 
nusižudo koks bankininkas ir 
vėl viskas paskęsta miglose. 
Šiandien Lietuva yra prasko
linta užsieniui ir saviesiems. 
Skolos jau siekia kelių metų 
visų mūsų uždarbį. Taigi, net
gi būsimo skurdo sąskaita 
kažkas turtėja. Tai preten
dentas turėtų pasižadėti 
išaiškinti, nubausti ir užkirsti 
kelią tolesniam piktnaudžia
vimui. 

Pretendentas į prezidentus 
turėtų ryžtis kontroliuoti Lie
tuvos turtų naudojimą, kad 
garantuotų tikslingumą bei 
viešumą. Tam būtina grąžinti 
griežtas bausmes mėgėjams 
„pasišildyti rankas" mūsų var
gu ir neviltimi. Visame pasau
lyje žinomos tokios priemonės, 
kaip pilietybės atėmimas iš re
cidyvistų, deportavimas ir 
mirties bausmė. Pastarąją 
šiandieninis prezidentas pris
tabdė (moratoriumas), o pir
mųjų net nėra mūsų įsta
tymuose. Štai kodėl griaudėja 
sprogimai, aidi šūviai, plė
šiami žmonės, nes valstybė 
negina savųjų. Prisidengiant 
„demokratijos atstatymu", am
nestuojami recidyvistai, švel
ninamos bausmės. Ir tai perei
namuoju laikotarpiu valsty
bėje! Kai tuo tarpu senas de
mokratijos tradicijas turinčios 
valstybės griežtai reglamen
tuoja recidyvinį nusikalsta
mumą, nusikaltimus prieš val
stybę. 1918 metais atstačius 
savo nepriklausomybę, Lietu
va taip pat griežtai ėmėsi ko
vos prieš nusikaltėlius ir gynė 

Danutė Bindokienė 

Nuo diktatoriaus 
iki pardavėjo 

Prof. Vytautas Landsbergis su buvusiais Lietuvos partizanais Ariogaloje š.m. rugpjūčio 2 d. 

savo piliečius. Pažymėtina, 
kad kaip tik Lietuva pirmoji 
iškėlė teisminius procesus 
prieš fašistus, ir komunistus 
(4 komunarų byla) bei pritaikė 
aukščiausią bausmę. 

Jei kandidatas į prezidentus 
sugebės nusileisti iš aukštų 
demokratijos idealų padebe
sių, jei j is suvoks, kad tik 
įstatyminis sugriežtinimas jau 
gerokai pristabdytų nenorin-
čiųjų prievarta grįžti Rusijon 
nusikalstamą įkarštį, jei pa
matys, kad yra pakankamai 
daug visuomeninių jėgų (SKA-
Tas, Šiauliai), norinčių ir ga
linčių realiai padėti įvesti 
tvarką Lietuvoje, tai tokį kan
didatą parems savo balsais di
desnioji rinkėjų dalis. 

Antra vertus , kai kurių de
mokratijos apraiškų dar gero
kai trūksta. Antai — visapu
siškas ir viešas sąlygų stojimo 
į Europos Sąjungą ir NATO 
apsvarstymas bei piliečių at-
siklausimas (referendumas) 
dėl stojimo į jas , — būtų vie
nas svarbiausių argumentų 
prezidento rinkimuose. Tai 
paremtų ir verslininkai, ir 
savo sūnų motinos. O gal tuo 
pačiu, bėgdami nuo meškos, 
išvengtume ir vilko? 

PAREIŠKIMAS 

Amerikos ir kitų kraštų už
sienio lietuviams, skaitan
tiems gaunamą iš Lietuvos 
spaudą, pastaruoju metu, gali 
pasirodyti iškreiptas vaizdas 
dėl mano pasisakymų lankan

tis Lietuvoje. Noriu painfor
muoti skaitytojus, kad Lietu
voje, atpasakojant mano pasi
kalbėjimus apie BALFą ir lie
tuvių Amerikoj veiklą, aš ne
turėjau tikslo ir noro kaip 
nors įžeisti, sumenkinti ar pa
neigti Amerikos lietuvių, o 
buvo tik trumpai prisiminta 
praeityje buvę nesusipratimai 
santykiuose tarp pirmųjų 
Amerikos lietuvių imigrantų 
ir antrosios ateivių bangos, 
kurie išplaukė iš tuomet su
sidariusių natūralių gyvenimo 
aplinkybių panašiai, kaip kad 
ir dabar yra tam tikrų nesu
sipratimų ir nuomonių skirtu
mo Amerikos lietuviams ben
draujant su paskutine trečiąja 
išeivių banga iš Lietuvos. 

Deja, tos kelios kritinės pas
tabėlės korespondentų buvo 
nesuprastos ir išnaudotos, nu
kreipiant interviu turinį nei
giamos kritikos linkme, kas 
mane nustebino ir sujaudino. 
Didelis dalis mano pasisakymų 
buvo visai nepaminėta. Pa
vyzdžiui, Lietuvos pabėgėlių 
milžiniška pasiaukojanti lietu
viška veikla religinėje ir tau
tinėje plotmėje, kad visas pa
saulis žinotų apie Lietuvos 
kovas ir kančias komunizmo 
vergijoj; o juk tie pabėgėliai 
išlaikė ir puoselėjo lietuviškas 
tradicijas, steigė profesines 
mokyklas, skautų ir ateiti
ninkų organizacijas, rūpinosi, 
kad jų vaikai išliktų lietu
viški. 

Į visa tai atidžiau nebuvo 
kreipiama dėmesio. 

Maria Rudienė 

R E M I A M E P R O F . 
L A N D S B E R G I O 
K A N D I D A T Ū R Ą 

Lietuvos Respublikos Seimo 
pirmininko prof. Vytauto 
Landsbergio globalinio mąsty
mo politika, ryžtingi siekiai, 
kad Lietuva būtų priimta į 
Europos Sąjungą bei NATO, 
siekiai sustiprinti Baltijos val
stybių vienybę, yra artimi 
Baltic Unity organizacijos 
programinėms nuostatoms. 

Nenuėjo užmarštin ir prof. 
Vytauto Landsbergio ryžtingi 
veiksmai tautos Atgimimo lai
kotarpiu, siekiant atstatyti 
Lietuvos Nepriklausomybę, 
reikalaujant, kad būtų išvesta 
iš jos Rusijos kariuomenė. 
Mes tikime, kad, išrinkus 
prof. Vytautą Landsbergį pre
zidentu, bus duotas naujas po
zityvus impulsas vidaus ir už
sienio politikos vystymo pro
cesui. 

Prof. Vytautas Nezgada 
Baltic Unity organizacijos 

valdybos pirmininkas 

Maria Rudienė 

.Aukš t a i šoko, žemai tūpė", 
pris iminė mūsų liaudies posa
kis, kai žiniasklaidoje nus
kambėjo sensacinga naujiena, 
kad buvęs Sovietų Sąjungos 
dikta tor ius Mikhail Gorba
čiovas pasi rašė kontraktą re
klamuoti Pizza Hut produk
tus . 

Kažkaip nesiderina pica ir 
Gorbačiovas. Gal dar galėtu
me įsivaizduoti jį s iūlant 
vodką, šiltas kailines kepures 
a r iš kurios cerkvės sovieti
niais laikais „nacionalizuo
t a s" ikonas, bet ne ameri
kiečių pamėgtą patiekalą. Ži
noma, už anas reklamas nie
kas milijoninio kontrakto ne
pasiūlys. Tad iš tikrųjų rei
kėtų sveikinti amerikietiškaią 
Pizza Hut bendrovę, kad 
įstengė sumedžioti tokį pa
garsėjusį atstovą savo gami
niams. Be abejo, picų paklau
sa gerokai pagausės, kai Gor-
bis pradės j a s reklamuoti. 

Garsūs žmonės reklamų pa
saulyje — ne naujiena. Sporto 
žvaigždės sėkmingai parda
vinėja viską: automobilius, ba
tus , drabužius , kredito kor
teles, maisto produktus . Di
džiosios bendrovės moka bet 
kokią kainą, berungtyniauda-
mos, kuri pasisamdys žino
miausią asmenį savo gami
n iams reklamuoti . Filmų ir 
TV aktoriai siūlo kvepalus, 
pavad in tus jų vardu, krep
š in inkai brangius sportinius 
ba tus , net buvusi Didžiosios 
Britanijos princo žmona nesi
drovi įsilieti į reklamų pa
saulį, tad kodėl ne buvęs so
vietų imperijos valdytojas? 

Argi ne j is pradėjo propa
guoti savo „glasnost" bei „pe-
restroiką", ta ip vykusiai savo 
propagandą paskleidęs, kad ir 
šiandien Vakarų pasaulis, o 
ypač Amerika, jį laiko di
džiausiu dvidešimtojo šimt
mečio pabaigos didvyriu, pla
čiau pravėrusiu laisvajam pa
sauliui duris į Sovietų Są
jungą. (Reikia tikėtis, kad Piz
za Hut neištiks sovietų impe
rijos likimas.) Dar nepraėjo 
nei dešimt metų, kai Gor
bačiovas, sėdėdamas Krern-
.liuje, skelbė savo „naujo atvi
rumo ir laisvėjimo" erą, o 
kiekvienas jo pareiškimas bu
vo džiaugsmingai sutinkamas 
Vakaruose. Šiandien taip pat 
nesunku prisiminti, su kokia 
užuojauta Amerikos žinias-
klaida kalbėjo apie Gorba
čiovo likimą po pučo Mask
voje, kai jo vietą užėmė Boris 
Je lc inas . 

Mikhail Gorbačiovo pasku
tinį vizitą prisimena ir Lietu
va. Tuomet jis, lydimas dabar
tinio prez. Algirdo Brazausko 

(tuomet komunistų partijos 
vyr. sekretoriaus), stengėsi 
Vilniuje įtikinti lietuvių mi
nias, kad išmestų iš galvos ne
realias svajones apie nepri
klausomybę, nes iš to nieko 
neišeisią. O apie Sąjūdžio 
vadą Vytautą Landsbergį pa
reiškęs, kad jis apskritai ne
turėtų kištis į politikos reika
lus — muzikas tinka va
dovauti chorui ar orkestrui. 
bet ne tautai , siekiančiai lais
vės... (Tą pareiškimą ir šian
dien opozicija Lietuvoje kar
toja, bijodama, kad Landsber
gis nebūtų išrinktas preziden
tu). Atsakymas Gorbačiovui 
tada buvo tik vienas: tūks
tantinės minios skanduoja
mas žodis „Lietuva". 

Lietuviai anuomet „nepir
ko" sovietijos diktatoriaus pa
žadų kiek atleisti nelaisvės 
pančius ir praplėsti narvo sie
nas, kad atsisakytų neprik
lausomybės siekių, ar jie sku
bės pirkti jo reklamuojamas 
picas? 

Nereikia t ikėti , kad tos re
klamos bus populiarios ir Ru
sijoje, nes Gorbačiovo vardo 
blizgesys seniai dingęs. Rusai 
įsitikinę, kad jis moka tik 
daug kalbėti, ne dirbti. Gor
bačiovo iškalba tebesižavi 
amerikiečiai ir Vakarų Euro
pa. Jis dažnai kviečiamas 
kalbėti aukštųjų mokyklų už
baigimo iškilmėse ir kitomis 
progomis, tačiau už tą malo
numą reikalauja panašių su
mų dolerių, kaip ir už Pizza 
Hut reklamas. Tuo tarpu Ru
sija nuomonę apie buvusį sa
vo valdovą išreiškė labai 
aiškiai praėjusiuose preziden
to rinkimuose: Gorbačiovas 
gavo tik apie vieną nuošimtį 
balsų. Tad ir Pizza Hut re
klamų rusai nematys — jos 
bus skiriamos užsieniui. 

Iš tikrųjų nereikia šaipytis 
iš Gorbačiovo naujosios karje
ros. Tai geras užsiėmimas bu
vusiems politiniams, karo va
dams, prezidentams, diktato
riams... Fidel Castro galėtų 
reklamuoti skutimosi įran
kius, Boris Jelcin — sveikatos 
draudos bendroves; Bill Clin-
ton — nakvynės namus, ku
riuose eiliniams piliečiams už 
atit inkamą kainą būtų galima 
susitikti, pabendrauti ir pasi
vaišinti su žymiais asmeni
mis, ir t.t. Galimybės čia ne
ribotos, o verslininkų, norin
čių tuos garsius žmones pa
samdyti ir jų talentus panau
doti savam verslui, tikrai 
atsiras. 

Vis dėlto kažkaip liūdna, 
kai akivaizdžiai susiduriame 
su lietuviškos patarlės il-us-
tracija: „Šoko kaip l i f 'as , 
nutūpė, kaip muselė". 

KUDIRKOS 
(VINCAS - ALEKSANDRAS - ALGIRDAS) 

Zanavykų krašto kultūrinė iškarpa 
ALEKSANDRAS KUDIRKA 

f (Tęsinys) 

Pėr didelę kovą sutiko. 
Mat Nuras buvo laikomas vie
na geriausių vietų provincijoje 
ir labai gražioje vietoje, ant 
stataus Bugo upes kranto, ki
toje upės pusėje — lyguma, 
miškas (Siedleco gub.), netoli 
Varšuvos (4 gelcž. stotys). 
Miestely graži, didelė bažny
čia, mokykla, vaistinė, paštas, 
upė. keletas universalių krau
tuvių (Kalina). Labai nusis
tebėjo namiškiai, kad užuot 
kraustytis į Dobšelajevą, at
vežiau raštą važiuoti į Nurą. 
,Už kelių dienų išsikėliau į 
Nurą su mama ir seserim, pa
likdamas nuliūdusią lenkaitę 
Vandą, kuri turėjo daug vil
čių, kad aš ją vesiu. Aš są

moningai pabrėžiu tą faktą, 
nes, tokiose aplinkybėse gy
venant, nemažas skaičius jau
nų lietuvių susiartindavo su 
grakščiomis, mandagiomis ir 
išauklėtomis lenkaitėmis, jas 
vesdavo, kurdavo lenkiškas 
šeimas ir žūdavo Lietuvai, ku
rios sūnumis jis buvo (Polavs-
kis, Dzialtuva, Mičiulis ir 
kiti). Gryni lietuviai pasidary
davo lenkais, nors su lietu
viškomis pavardėmis. Savo 
vietą Rutkoje aš užleidau My
kolui Krupavičiui, kuris kitais 
metais išsikėlė į Kauniją, o 
vėliau įstojo į Seinų dvasinę 
seminariją. 

Nure mokytojavau nuo 1906 
iki 1907 m. rugsjėo 1 d. Vieta 

buvo pelninga, algos gauda
vau apie 35 rb., privačiai su 
seseria vakarais mokėme dar 
keletą vaikų už atskirą atlygi
nimą. Gaudavau atlyginimą 
už dėstymą rusų kalbos žydų 
slaptose mokyklose (chedery) 
— fiktyvus dėstymai ir pri
vačiai ruošiant į gimnaziją. Iš 
viso susidarydavo apie 125 rb. 
į mėnesį. Tai buvo labai dide
lis pinigas. Bet nerimavau — į 
Lietuvą! Ir kitais metais vėl 
padaviau pareiškimą nedaryti 
kliūčių išsikelti į Kauniją. Nu
re, tiesa, nuo žmonių buvau 
nuošaliau, bet užtat dažniau, 
negu iš Rutkos, lankau Var
šuvą, o 1906 m. vasarą porą 
mėnesių lankiau Varšuvoje 
literatūros ir bendro lavinimo
si kursus lenkų kalba. Skaitė 
profesoriai iš Lvovo. Tuomet 
turėjau progos pažinti gražuo
lę Varšuvą (Maršalkovska, 
Novy Sviat — gražuolės gat
vės), su jos apylinkėmis Larei-
ki, ir jos teatrais (Saskim par

ku). Prisimenu, kad labai 
daug tuomet Varšuvoje buvo 
žydų, ištisi kvartalai, ir daug 
knygynų, senų vartotų knygų. 
Kursuose buvo apie 200 moky
tojų lenkų, suruoštų ende-
kams (naradovo demokratų) ir 
aš tik per protekciją patekau. 

Iš Nuro 1907 m. kėliausi į 
Lietuvą. Mečiau gerą pelningą 
tarnybą ir, t raukiamas kaž
kokios nematomos jėgos, ver
žiausi į tėvynę — kelti iš mie
go tautiečius, kovoti su rusais 
mokytojais, rusifikatoriais ir 
girtuokliais. Nuro gyventojai 
prašė pasilikti, žadėjo išrū
pinti didesnį atlyginimą, bet 
jie nesuprato, kodėl išeinu. 
Tiesa, užmiršau pasakyti, kad 
Nure su Kasakaičiu išgyvenau 
apie mėnesį laiko, kol jisai lik
vidavo savo daiktus. Iš jo pir
kau nemažai knygų. Mat jo 
žmona paveldėjo iš savo dėdės 
klebono Nure baldus, biblio
teką ir visą kitą turtą. Mano 
pirmtakas išbuvo 17 metu ir. 

tik aplinkybių verčiamas, tu
rėjo apleisti vietą, o aš 1 me
tus. 

Iš Nuro išsikėliau į Kauniją, 
buv. Zarasų apskr. (Novo 
Aleksandrovsi), į Tauragnų 
miestelį, nuo Utenos apie 13 
km. Utena tuomet buvo nedi
delis miestelis prie plento, o 
Tauragnai — dar mažesnis. 
Klebonas labai vaišingas, nuo
širdus žmogus (pavardės neat
simenu), vikaras poetas. 
Šnapštys (Margolis), mėgėjas 
išgerti, o vėliau — Tilvytis, ki
lęs iš ano krašto. Jie buvo. 
veikėjai iš krikščionių demok
ratų puses ir šnairiai žiūrėjo į 
mane. nes aš dirbau kitoje 
dvasioje — kovojau su dvasi
ninku privilegija, kad jiems 
reikėjo bučiuoti rankas. Ra
šiau straipsnius į „Vilniaus 
žinias"', „Lietuvos ūkininką". 
Už vieną straipsnį, rašytą 
apie kunigų privilegijas, pak
liuvau ir buvau patrauktas 
teismo atsakomybėn (Apygar

dos te ismas Vilniuje). Laimė, 
kad pasirašiau pseudonimu. 
Redaktor ius J . Vileišis manęs 
neišdavė. Iškviesti buvo kun. 
Šnapš tys , žandaras, dvarinin
k a s Gineitis. Byla atidėta (gy
nė adv. Sleževičius), o antrą 
kartą mane išteisino. Apie tą 
bylą tuomet žinojo visa Lietu
va. 

J Vilnių teko važiuoti daž
niau į slaptus lietuvių moky
tojų suvažiavimus, kurie vyk
davo „Vilniaus žinių" redakci
joje, dalyvaujant redaktoriui 
Jonu i Vileišiui bei kitiems 
bendradarbiams, ir miškinin
ko Matulionio bute. J suvažia
vimą atvažiuodavo mokytojai 
Vokietaičiai, Šliakys, Sluoks-
nait is , Matijošaitis. Aš ir dar 
kai kurie išrinkdavom atsto
vus į mokytojų suvažiavimus į 
Petrogradą. Jeigu būtų iššifra
vę, kad aš rašiau straipsnį, 
būtų atleidę iš tarnybos. Tuo
met mokytojams buvo drau
džiama rašyti straipsnius į 

laikraščius. Tauragnuose mo
kytojai kaimynai buvo rusai 
— dažniausiai girtuokliai, šeš
tadienį ir sekmadienį jie sė
dėdavo Tauragnų miestelio 
smuklėje, kur gėrė ir turėjo vi
sus patogumus. Manęs jie 
vengė. Didelis girtuoklis buvo 
valsčiaus sekretorius ir lietu
vis viršaitis. Buvo toks girta
vimo laikotarpis ne tik tam 
tamsiame miestely, iš kurio 
negalima buvo išbrist vasaros 
ir rudens metu, bet ir visoje 
Lietuvoje. Taip valdė rusai 
valdininkai su girtuokliais 
žandarais ir „stražnikais*. Pas 
mano pirmtakūną buvo tik 
penki vaikai, o pas mane susi
rinko daugiau kaip 100. Lais
vų vietų nebuvo. Darbas be 
galo sunkus. Valdžia reikala
vo sustiprinti rusų kalbą, del 
visuomenės reikėjo neapleisti 
lietuvių kalbos. 

(Bus daugiau) 
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DAINAVA: 
„GRĮŽKI TU PAS MUS" 

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS 

T r y s D a i n a v o s 

Yra lengviau mankšt int is 
prie muzikos. Atsitiktinai už
sidėjau vyrų ansamblio „Girių 
aidas" juostelę ir pradėjau dvi
račiu minti. Minti, niekur ne
važiuojant. Po poros dainų ir 
mylių pranešėjas dedikuoja 
šią dainą Juozui Vitkui — pik. 
lt. Kazimieraičiui, jo žuvimo 
penkiasdešimtmetį minint. 
Palikęs šešis vaikus, žmoną, 
jis išėjo į Dzūkijos miškus va
dovauti partizanams. Jo dėka 
buvo suvienyti partizanai ir 
įsteigta Dainavos apygarda. 
Dainava — tai tretysis istori
nis užnemunės vardas šalia 
plačiau pažįstamų Sūduvos ir 
Jotvingių. Istorijos šaltiniuose 
Dainava pirmą kar tą pami
nėta 1253 metais, kaip „Terra 
Deynove". Taigi, Lietuvos isto
rinei Dainavai šįmet sukako 
744 metai. 

Besiklausydamas ir besi
mankšt indamas, mintyse grį
žau prie vakar dienos koncer
to Dievo Apvaizdos parapijos 
Kultūros centre, Southfield, 
prie Detroito, Michigan. Pro
gramą atliko „Dainavos" an
samblio vyrų oktetas, vado
vaujamas Dariaus Polikaičio. 
Tai antroji „Dainava", gimusi 
Vokietijoje, Hanau pabėgėlių 
stovykloje 1945 metais. Šioji 
„Dainava" iš Hanau buvo per
kelta į Kempten, o 1950 me
tais atsikūrė Čikagoje. Šįmet 
ja i 52 metai. Šios trejukės jau
niausioji Dainava yra jaunimo 
stovykla prie Manchester, Mi
chigan. Pastaroji šįmet šyen-
čia keturiasdešimtuosius me
tus nuo pirmosios vasaros sto
vyklos. Aš daugelį metų galvo
jau apie galimybę atsikviesti 
visą „Dainavos" ansamblį į 
pačią Dainavos stovyklą. Da
bar nors dalis mano svajonės 
išsipildė. Šis jubiliejus suvedė 
dvi Dainavas ir sutraukė apie 
tris šimtus dalyvių lapkričio 
15 dienos koncerte. 

D u a r t r y s k o n c e r t a i 

„Dainavos" ansamblio vyrų 
oktetas jau koncertavo Cleve-
lande spalio 25 d., o dabar De
troite. Reikia tikėtis, kad su 
tokiu pat pasisekimu jis kon
certuos ir Čikagoje. Tik tada 
bus užbaigtas tarsi magiškas 
trikampis — Clevelandas, De
troitas, Čikaga — kurio centre 
jau keturiasdešimt metų gy
vuoja gražioji Dainavos sto
vykla. Daugumas stovyklau
tojų Dainavoje kaip tik yra iš 
šių trijų vietovių. Taigi lau
kiame informacijos apie kon
certą Čikagoje. 

Jubiliejinį koncertą atidarė 
Dainavos tarybos narys, to va
karo talkininkų koordinato
rius dr. Kastytis Karvelis, pa
kviesdamas Taurą vakarą 
pravesti gyvu žodžiu. Nors 
dailiai išspausdintoje progra
moje Taura pažymėta tik kaip 
pranešėja, jai teko kur kas di
desnes pareigos. Dainavos ta
rybos pirmininko Vytauto Pet
rulio žodyje, jau po koncerto, 
Taura buvo išskirta kaip šio 
renginio organizatorė, progra
mos planuotoja bei derintoją. 
J i savo darbą atliko puikiai! 
Vakarui ji parinko „Grįžki tu 
pas mus" temą, kuri atsispin
dėjo tiek prieškoncertinėje in
formacijoje, tiek dailiame pro
gramos lankstinuke, tiek jos 
viską kartu sujungusiuose žo
džiuose, š tai keletas citatų: 

D a i n a v a — m ū s ų n a m a i 

„Dainava. Vien žodžio išta
rimas sukelia daugely mumy
se aibę malonių prisiminimų, 

jausmų. Kažin ar kas prieš 40 
metų.būtų tikėjęs, kad ši pa
prasta ūkininko sodyba, api
manti 226 akrus žemės, pirkta 
už 20,000 dolerių, taps tiek 
daug lietuvių užsienio jauni
mo mylimiausiu ir brangiau
siu žemės plotu. Dainavos 
steigėjams, gimusiems, augu
siems Lietuvoje, Dainava tau
tinio išsilaikymo ženklas sve
timame krašte. Mums, kurie 
gimė ir augo tame svetimame 
krašte, bet kurių širdyse dega 
tėvų meilės kibirkštis savo 
tėvynei, mums, kurie tiek 
daug dienų, savaičių, vasarų 
ten esame praleidę — Daina
va — mūsų namai. Kolei Lie
tuva mums ilgai rodėsi tolima, 
nepasiekiama pasakų šalis, 
Dainava mums tapo artima, 
prieinama tikrove... Džiau
giamės, kad mūsų tarpe dar 
yra, nuo pirmų Dainavos die
nų, pasišventusių žmonių, ku
rie nepailstamai Dainava rū
pinasi ir kad yra atsiradę 
naujų veidų, kurie su tokiu 
pat ryžtu, pasiaukojimu ir 
meile dirba, kad ji išsilaikytų. 
Jūsų kiekvieno dalyvavimas šį 
vakarą — įrodymas, kad jūs 
Dainavą vertinate. Nepamirš
kime, ką ji mums ir tiek daug 
lietuvių užsienio jaunimui yra 
davusi, ir dar duoda. Nepa
mirškime, kad tik mes ją ga
lime išlaikyti — o labiausiai 
— nepamirškim, kad jos miš
kai ir ežero krantai visada 
kviečia: 'grįžki tu pas mus'..." 

Šeš io l ika l i e tuv i škų 
d a i n ų i r v i e n a k i tok ia 

Pati koncerto programa bu
vo labai panaši į tą, kuri buvo 
atlikta Clevelande. Ji jau buvo 
gana detaliai aprašyta šiame 
dienraštyje (1997.10.30), o tas 
aprašymas netrukus susi
laukė patikslinimo bei reakci
jos (1997.11.07). Koncertas 
Detroite buvo kiek trumpes
nis, bet priedo buvo ir pokylis 
— su užkanda ir gaivinančiais 
gėrimais prieš koncertą. Po 
koncerto buvo vakarienė ir 
šokiai prie Rimo Kaspučio 
„Romantikos". Oktetas daina
vo šešiolika programoje pažy
mėtų dainų ir dar vieną. Jas 
dainavo po keletą kiekvienu 
išėjimu į sceną. Pasirodymų 
tarpuose fkambėjo Tauros 
šilti, prasmingi žodžiai, iške
liantys Dainavos stovyklos bei 
lietuvių kalbos grožį ir svarbą. 
Po koncerto aš Taurą skati
nau tą žodžių pynę pasiųsti 
spaudai. Lauksime. 

Dainuotos dainos apėmė eilę 
temų — greitakalbės (prie 
mano stalo jos buvo pavadin
tos lietuviškuoju „Rap"), pat
riotinės, romantinės ir t.t. Vie
na daina, dainuota angliškai 
— „Hush! Somebody's calling 
my name" — klausytojus kiek 
nustebino. Viena, ji nebuvo 
programoje pažymėta, o antra, 
kai kurių manymu, nesiderino 
su vakaro jubiliejine tema. 
Gal paradoksalu, bet vienas 
apie muziką gerai nusimanąs 
klausytojas pastebėjo, kad, šią 

Aktorius Vitalis Žukauskas 19% m. Jaunimo centro scenoje. Žemaitės 
„Petro Kurmelio" Kerdžiaus vaidmenyje. Nuotr. J. Tamulaičio 

TARP MŪSŲ KALBANT 
LABOS NAKTIES, VITALIAU 

Teko girdėti ir laikraščiuose 
skaityti, kad Vitalius Žukaus
kas, atlikęs įsipareigojimus 
Los Angeles mieste, laimingai 
sugrįžo į New Yorką. Sugrįžęs 
sunegalavo. Mirė ištiktas šir
dies smūgio. Tai atsitiko š.m. 
lapkričio 15 d. Velionio žmo
nai dr. Marijai, sūnui Anta
nui nuoširdi užuojauta. O 
mielajam Vitaliui, tebūna leis
ta palinkėti labos nakties. 
Ilsėkis ramybėje, mielasajai. 

Aš nebeprisimenu nei metų, 
nei mėnesio, nei dienos. Tik 
žinau, kad tai buvo pokario 
metais. Mes gyvenome ma
žame Vokietijos miestelyje, 
kur buvo įkurta nedidelė iš-
vietintųjų asmenų stovykla. 
Čia begyvenant, slinko viena į 
kitą panašios dienos. Ir vieną 
kartą mūsų gyvenimėlį pras
kaidrino, iš didesnio miesto 

sus i r inkus iems vietos „Gas-
thauso" patalpose, buvo labai 
smagu pasijuokti i r at i trūkti 
nuo pilkos kasdienybės. Be ki
ta ko, aktor ia i atliko vieną es
kizą, vaizduodami įkvėpimo 
netekusį „poetą'. J i s , pamenu, 
kartojo ir kartojo vienintelį 
žodį: „banalu, banalu..." Įkvė
pimo pr i t rūkus i „poetą" išgel
bėjo bendro hkimo bičiulis. 
J i s pasakė: „Jeigu banalu, tai 
duok per galvą s u bokalu". 
Kadangi žodžiai „banalu i r bo
kalu" puikiausiai rimuojasi, 
ėmė ir įstrigo man t ie banalūs 
žodžiai. Vieną kartą sutikęs 
Vitalių klusteiėjau, o k a s gi 
parašė, kas sukūrė tą poetinį 
„šedevrą"? O jis t i k šyptelėjo 
ir numojo ranka. Girdėjau, 
kad tą pat į eskizą scenoje 
naudojo ir, vėliau Augsburge 
įsisteigęs, literatūrinis kaba-

skrido atgalios. Išskrido į 
New Yorką, kur jo laukė kiti 
įsipareigojimai. 

Prieš porą metų mudviem 
susit ikus, Vitalius prabilo to
kiais žodžiais: 

— Tai, vadinasi, eini mano 
pėdomis? 

— Ką tuo norėtum pasakyti, 
— paklausiau. 

— Nagi žilsti kaip Žukaus
kas. 

— Žilstu... ką gi bedarysi. — 
Paskui, lyg ir pasiteisinda
mas, pridūriau, jog žilti pra
dėjau visuomenės pageidavi
mu. 

Po to mudviejų poKalbis nu
krypo kita tema. Kalbėjome 
apie didesnius reikalus ir 
visiškai mažus reikaliukus. 
Kalbos netrūko. Besikalbant 
Vitalius išsitarė, kad jis kuo
met nors ims ir scenoje pasa
kys, jog pasitaiko atvejų, kuo
met žmonės pražilsta visuo
menės pageidavimu. 

Vitalius, gerai pamenu, 
prieš porą metų jau buvo 
visiškai pražilęs. Tačiau, kaip 
tas sakė, žilas plaukas dar 
nenusako nei žmogaus am
žiaus, nei jo sveikatos stovio. 
Nepaisant žilo plauko, Vita
lius atrodė gerokai jaunesnis. 
J is , beje, nenorėjo pasenti ir 
sulaukti šimto metų, taip kaip 
jo giminaitis, Bernardas Žu
kauskas , gyvenąs Čikagoje. 
Tiesa, švenčiam B. Žukauskui 
100 metų sukaktį, Vitalius 
linkėjo sveikatos ir viso ge
riausio. 

Kaip bebūtų, Vitalius lyg ir 
per ankst i iškeliavo į Anapus. 
Anot mano vieno bičiulio, ga
lėjo jis dar pagyventi, parašyti 
ne vieną straipsnį teatriniais 
klausimais ir užbaigti rašomą 
Lietuvių teatro istoriją. Galėjo 
ir toliau skaidrinti pasitai
kančias liūdnokas dienas. 
Smagu ir sveika juoktis. Sako
ma, kad juokas yra dieviška 
šypsena žmogaus veide. 

P e t r a s P e t r u t i s 

CLASSIFIED GUIDE 
MISCELLANEOUS R E A L ESTATE 

atvykę, žmonės lietuviai, teat- retas „Klumpė". Deja, nebeli-
i . • • t-* i - . i i • » i „ 

Dainavos stovyklavietes ženkliu
kas, suprojektuotas Tauros 40 
metu sukakties paminėjimui, su
kurtas pagal V. Veselkos pirmąją 
Dainavos koplytėlę, kuri dar vis ten 
tebestovi. 

ro aktoriai. Pamenu, mums, 

dainą dainuojant, oktetas bu
vo gyvesnis, drąsesnis ir gar
sesnis. Beveik prie galo palik
ta centrinė šio vakaro daina 
„Dainava". Aptemdytoje sce
noje prie žvakučių šviesos ok
tetas, palydimas pianino, dai
navo šią visų mėgstamą dai
ną, o nuo lubų nuleistame ek
rane prieš akis , skaidrėse, 
bėgo stovyklos veidai, pasta
tai, kryžiai, pušelės... Ir čia 
prisiminė Tauros kiek anks
čiau tar t i žodžiai: „Suaugo 
Dainavos pušaitės. Suaugom 
ir mes". Koncerto pabaigoje 
buvo pristatyti visi okteto na
riai ir akompaniatorius. Pas
tarajam, Vidui Neverauskui, 
publika net ovacijas sukėlė. 
Nesigailėjo katučių ir oktetui, 
kuris scenon grįžo dar du kar
tus. Gražiai apsirengusių vai
kučių visi buvo apdovanoti 
gėlių puokštėmis. Pagal mano 
laikrodį, vakaro koncertinė 
dalis tęsėsi 75 minutes. 

Vakaro metu buvo platinami 
laimėjimų bilietėliai. Aukoms 
buvo padaryta speciali, me
niškai apipavidalinta dėžutė. 
Nespėjusiems auką palikti, tai 
galima padaryti , siunčiant Al-

! mai Sventickienei, 20122 
į Edgewood, Livonia, MI 48152. 
j Čekį rašyti „Lithuanian Youth 
I Camp Dainava" vardu. 

Po vakarienės sceną užėmė 
j „Romantika". J a pasidžiaugti 
I neteko, nes prieš akis laukė 
i 80 mylių leduotas kelias tam-
I šioje naktyje... Tik namo grį

žus, galėjome atkimšti specia
liai šiam vakarui pagaminto 
raudono vyno butelį su Daina
vos etikete. Ilgiausių metų, 
jauniausioji Dainava! 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI—TAT AISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
775-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
UETuVIg. TatSra^oelTorošTBCinSSr 
scapirvg/maintenance) berV-oves savi
ninkas, Waattngton, D.C.. .«*» darbi
ninko, kuris galėtų atlikti lauko priežiūros 
darbus. Pradinis mokestis $6 į valandą. 
Galima dirbti 10-12 valandų per dieną su 
viršvalandžiais. Reikalingas dart -
leidimas Suteikiamas pigus butas - $io. 
mėnesiui. Kreiptis tel (202)244-2373. 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO, 
MAŠINAS. ŠALDYTUVUS, 

ŠILDYMO SISTEMAS, 
VIRYKLAS, ORO VĖSINTUVUS. 

H. Deckys 
Tel. 773-585-6624 

TALMAN DEUCATESSEN 
2624 W. 69 SL Chicago, IL 60629 

Tel. 773-434-9766 
Priimame užsakymus, 
kūčioms. Kalėdoms. 

[vairus žuvies patiekalai * Tortai * 
šližikai * Koldūnai su mėsa, 

grybais, varške * Kiti lietuviški 
valgiai. Siunčiame U P.S. 

GREIT 
PARDUODA 

K* 
RE/MAX 

REALTORS 
(773)586-5959 
(708) 425-7161 

RIMAS L STANKUS 
> Greitas Ir sąžiningas patarnavimas 
> Nuosavybių įkainavimas vaitui 
> Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

KMKOKREALTMS 
7922 S. PulatirJ M . 
4M5S.AKMrAwe. 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

J« norite parduoti ar pirkti namus 
kreipkite* į Danute. Mayer. J pro-
feteionaliai, sąžiningai ir as
meniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

M ISCELLANEOUS 

^P^R^r^^P^I^ > 

Išnuomojamas prie 66tos ir 
Kadžio Ave 3 kamb. butas su 
šiluma ir virtuvės įrengimais 

$380. 
Tel. 708-425-7160. 

TRANSPAK 
Nuoširdžiausi sveikinimai ir geriausi linkėjimai 

visiems geros valios lietuviams 
šv. Kalėdų ir Naujų Metų proga 

nuo Transpako darbuotojų. 

Kūčių dieną d i r b a m e i k i 1 vai. 
Į s t a i g a bus u ž d a r y t a n u o šv . Ka lėdų ik i 

1998 m. s a u s i o 2 d. 

S iun t in i a i , p i n i g a i į L ie tuvą . 
T R A N S P A K , 4 5 4 5 W. 6 3 S t . C h i c a g o , I L 6 0 6 2 9 , 

teL 7 7 3 - 8 3 8 - 1 0 5 0 . 

KUN. K. PUGEVIČIUS 
LAIMINGAS LIETUVOJE 

ko nei v ieno „klumpininko" 
Škėma, Brinką i r Kačinskas 
jau senokai amžinybėje. O da
bar jų pėdomis iškeliavo ir 
Žukauskas . Taip i r liko galu
tinai neišaiškintas vienas ma
no prisiminimas. 

Kartą v iena scenos darbuo
tojų grupė, nelemtai susik
losčius aplinkybėms, nebe
įstengė ištesėti savo pažado. 
Teko paskubomis ieškoti pa
kaitalo. Kur kreiptis, ką dary
ti? I r s ta iga , tarytum Vieš
paties pagalba, prisiminiau 
New Yorke gyvenantį Vitalių. 
J i s , a ts i l iepęs telefonu, nesi
leido į bereikšmes kalbas, tik 
pasakė: „Na, jeigu jau reikia, 
tai reikia". I r Vitalius atvyko, 
ir sėkmingai at l iko „vieno 
žmogaus teatro" programą. 
Publika plojo, dėkojo. Ir mes 
plojome. Ir mes dėkojome. 
Kvietėme pabūti, paviešėti, 
tačiau jis, mūsų nepaklausęs, 
kitos dienos ank.stų rytą iš-

Jau prieš trejetą metų, Bal-
timorės arkivyskupo patvar
kymu, Šv. Alfonso bažnyčia 
pavadinta Šventove, nes čia 
rektorium yra buvęs ir vysku
pas įšvęstas Šv. Jonas Neu-
mann. Dabar jos rektorium 
yra kun. Thomas Bauern-
feind, o administratorium pa
saulietis J im Blair. Kun. K. 
Pugevičiui buvo pasiūlyta išei
ti į pensiją. Nykstančiai lietu
vių parapijai dabar kas an-
tras-trečias sekmadienis Mi
šias aukoja Vašingtone studi
juojantis kun. Andrius Narbe
kovas. Paskutiniuoju metu su 
juo atvyksta, taip pat Vašing
tone studijuojantis, kun. Lapė 
ir pora kauniškių teologijos 
studentų, Vašingtone besimo
kančių seminarijoje. Be to, 
kaip ir visada, per lietuvių 
Mišias gieda „Dainos" choras. 
Pamaldos įgauna didesnio iš
kilmingumo. 

Tuo tarpu kun. K. Pugevi-
čius buvo pakviestas ir daly
vavo „LKB Kronikos" 25 metų 

minėjime Lietuvoje. Savo kal
boje ten jis nušvietė „Kroni
kos" kelius į Ameriką, jos ke
lių kalbų laidas ir be galo 
svarbų vaidmenį, atkreipiant 
pasaulio dėmesį į kovą už 
žmogaus teises Lietuvoje. 

Užsimezgė naujos pažintys 
ir jis buvo šiltai priimtas. O 
Vilniaus Pal. Jurgio Matulai
čio parapijos klebonas pak
vietė atvykti į jo parapiją, kur 
labai reikia kunigų. 

Kai praėjusį birželį mes 
(žmona ir aš) atvykome į Vil
nių, kun. Pugevičius mus jau 
sutiko Vilniaus oro uoste. Net
rukus mums paaiškėjo, kad 
Lietuvos parapijose daug kas 
gerokai skiriasi nuo amerikie-
tiškųjų. Tad kun. Pugevičiui 
dar atrodė, kad bus sunku pri
prasti prie naujos tvarkos. Bet 
ne per seniai gavome laišką, 
kuriami: jis taip rašo: 

„Per mano virtuvėlės langą 
matyti kaip saulute pradeda 
leistis. Koks aš čia laimingas! 
Pamažu įsijungiu į pastora-

Ateitininkų Studijų dienom Dainavoje dalyvavo trys ateitininku kartos 
Nuotr Ramunė* Kubiliutės 

riją. Kas vakarą 7 vai. laikau 
Mišias. Atsilanko apie 100 
maldininkų. Savaitgaliais per 
septynerias Mišias pamaldose 
dalyvauja apie 2,500 parapi
jiečių. Čia šalia vikraus ir su
maningo klebono dirba j aunas 
lenkų kilmės vikaras ir aš. 
Dar po vienerias Mišias čia 
atnašauja kun. Jonas Vailio
nis, katalikiško radijo ir spau
dos bendradarbis ir „Kroni
kos" ėjimo dienomis išgarsėjęs 
pranciškonas kun. Julijus Sas
nauskas . Be to, parapijai tal
kina diakonas Balys, Vilniaus 
Cari tas direktorius ir dvi vie
nuolės — viena prancūzė, ant
ra ispanė — dirbančios su jau
nimu. Abi puikiai išmokusios 
lietuviškai. 

Žmonės skundžiasi, kad 
jiems labiausiai trūksta bend
rystės ir vilties. Net ir parapi
jos dvasiškiai retai susitinka
me. Klebonas atsisako turėti 
šeimininkę. Mes kiekvienas 
tur ime savo virtuvėlę! Aš lai
mingas, kad pusbrolio žmona 
gyvena netoli. Tai ji aprūpina 
mane maistu ir aptvarko kam
barius. 

Universitetus baigusieji ne
randa darbo. Šiomis dienomis 
vyksta derybos su didžiule ki
niečių elektronikos firms, kuri 
norėtų įsteigti Lietuvoje savo 
skyrių ir įdarbintų per 1,000 
žmonių. 

Vienintelis žmoniškas kan
didatas į prezidentus yra 
Landsbergis. Tačiau prieš jį 
varoma gudri propaganda. 

Prieš pora savaičių pietavau 
pas Bradūnus. Prisiminėm ir 
jus . 

Aš čia be galo laimingas. 
Ačiū jums, kurie prieš tiek 
metų apkretėte mane meilės 
Lietuvai liga! 

Nuoširdžiai — Kun. Kazi
mieras". 

C. Surdokas 
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NIEKUR NEIŠĖJUSI 
Trejus metus su Aleksandra 

dirbome po tuo pačiu tėvų 
jėzuitų stogu, tiek pat laiko 
pietų pertraukų metu labai 
moteriškai protingai aptari
nėjome Lietuvos politiką ir po
litikus, džiaugėmės jau užau
gusių vaikų sėkmėm ir ne
sėkmėm, retkarčiais pake-
liaudamos po perskaitytų kny
gų pasaulį. Trejus metus 
drauge džiaugėmės pirmais 
pavasario pumpurais ir bodė-
jomės nepakenčiamai tvan
kiom vasarom. Tėvų Jėzuitų 
koplyčia buvo ir jos koplyčia. 
O Aukščiausiojo iškelta ranka, 
manykim, palaimino ją, kaip, 
atsidususi po visų žemiškų 
skausmų, iškeliavo ten, kur 
ramiai ramiai, giedrai giedrai 
šypsomasi. 

Kaip dažnai mes apsirin
kame, vertindami vieni kitus, 
kai dar esame drauge! Kol 
Aleksandra buvo čia, pasau
lyje, kuris vadinamas Žeme, 
daugeliui ji atrodė per daug 
išdidi, pernelyg ori, reikalau
janti išskirtinio dėmesio. Kur 
tai matyta — Tėvų Jėzuitų 
kieme, mašinų stovėjimo, 
aikštelėje ji turėjo atskirą vie
tą, virš kurios buvo pritvirtin
tas užrašas „Rezervuota A. Li-
kanderienei darbo dienomis 9 
a.m. iki 5-os p.m" Išskirtinu
mo pavyzdys? Nieko pana
šaus! Ji buvo pareiginga, ji 
nemėgo vėluotis, vertino tvar
ką ir pastovumą. Tad, prieš 
pradedant darbą nenorėjo tu
rėti jokių, nei smulkių išsi
blaškymų. Mašina turėjo savo 
pastovią vietą, o todėl Alek
sandros kulniukai koridoriumi 
prakaukšėdavo devintą nulis 
nulis ir niekados nei minute 
vėliau. Tuo metu galėjau būti 
kitame namo gale ar netgi ki

etame pastate, bet, sugrįžusi, 
"žinodavau — Aleksandra jau 

darbe, nes koridoriuje pasilik
davo jos mėgstamų, kvepalų 
dvelksmas. 

Ji buvo elegantiška, labai 
reikli savo išvaizdai. Buvo tai 
pasipūtimas ar noras kuo nors 
išsiskirti? Ne. Savimi, savo iš
vaizda ji pirmiausia rodė pa
garbą kitiems. Net beviltiškai 
sirgdama ji neleido sau pasi
duoti, apsileisti. Kulniukai 
kaukšėjo laiku, balsas tebeliko 
tvirtas ir... jokių aimanavimų. 

Dvidešimt treji metai tose 
pačiose J^aiškų lietuviams" 
administratorės pareigose. Ir 
visi darbai darbeliai buvo at
liekami tik aukščiausiam įver
tinimui. Ji buvo tokia. Nieko 
nedarė bet kaip, tad ir iš kitų 
turėjo teisę reikalauti toly
gaus atsakomybės jausmo, po
žiūrio į darbą ir patikėtas pa
reigas. Pamenu, Tėvų Jėzuitų 
namuose dirbusiam jaunam 
žmogui iš Lietuvos Aleksan
dra, kategoriškai uždraudė jai 
dirbant siurbliuoti kilimus bei 
tvarkyti raštinę. Pikčiurna? 
Ne! Dirbdama dabar jos dar
bą, savo kailiuku patyrusi, ką 
reiškia „Laiškų lietuviams" 
prenumerata, kad per 30 tik 
sausio dienų tenka suregist
ruoti per 1,000 laiškų, skai
čiuoti pinigus, daryti atžymas 
žurnale ir asmeninėse skaity
tojų kortelėse, o!... aš dar ge
riau supratau ir įvertinau 
Aleksandros reiklumą. Ji tu
rėjo puikią atmintį ir adminis
travimo darbą vykdė iki pavy-
dumo profesionaliai. Turėjo 
savo sistemą ir daugelis da
lykų jai būdavo tiek aiškūs, 
kad tepažymėdavo taip: *.! *. 
Todėl man, perėmusiai jos 
darbus, kaip niekam kitam 
dažnai tekdavo mintyse šauk
tis Aleksandros pagalbos. Ji 
juk paliko mus taip staiga ir 
nelauktai, kad net ir buvusi 
tokia pareiginga paprasčiau
siai nesuspėjo išaiškinti tų 
gėlyčių, žvaigždučių, klaus
tukų ir šauktukų prasmės. 

Daug kas apie Aleksandrą 
paaiškėjo tik jai iškeliavus. 

Aleksandra Likanderienė. 

Žinojau, kad ji daug skaito, 
gerai ir įdomiai rašo, turi savi
tą stilių. Rašomojo stalo stal
čių turinys padėjo sužinoti 
daugiau. 

Aleksandra mėgo poeziją — 
radau jos ranka perrašytas 
mėgstamų poetų eiles, dešim
tis pageltusių kalendoriaus 
lapelių su tų pačių poetų pos
mais. Visuose vyrauja ta pati 
tema — gerumas, šiluma, 
meilė. Ir — ilgesys. 

Kalendorių lapeliuose buvo 
daug posmų skirtų motinai. 
Negalėčiau pasakyti, ar tie 
eilėraščiai buvo renkami, 
Aleksandrai prisimenant savo 
mamą, ar, pati būdama moti
na, ji tuos šventus žodžius pri
taikydavo sau: 

0 motina, dėl mano laimės 
tu 

1 ugnį puolanti plaštakė, 
Ir dieną, ir tamsioj nakty 
mano širdy gyva! 
Tau sidabriniam rytmety, 
kaip žydinti alyvų kekė, 
Ir vakaro tyloj manoji trem

tinio malda. 
O motina! Palikus saugoti 
gimtosios žemės saujos, 
Mažyčio žiburio gimtajam 

židiny. 
Tu amžinai gyva manam 

lašely kraujo, 
Tu amžinai gyva mažytėje 

širdy. 
(P. Stelingis) 

Daug lapelių buvo su eilė
raščiais apie Lietuvą. Beje, 
Aleksandrą esant jautria, aš 
pajutau dar mudviejų bendra
vimo pradžioje. Šiaip jau 
griežtoka ir jausmų nede
monstruojanti, ji, kalbėdama 
tuomet apie Lietuvą, pravirko. 
Mylėjo Lietuvą ir, ko gero, tik 
aš buvau liudininkė jos beri
bio džiaugsmo tada, kai abi 
dukros (arba merginos, kaip ji 
vadino Kristiną ir Ritą) buvo 
nepriklausoma tapusios Lietu
vos Dainų šventėje. Tą vasarą 
Aleksandra dukrų akimis ir 
širdimis atsisveikino su Lietu
vos dangumi, miškais, gėlė
mis, prisiminimų miestu Kau
nu ir jos laikais buvusiu šva
riu Nemunu. 

Ir, pagaliau, paskutinis pri
siminti vertas dalykas. Vie
name jos stalčių aš radau la
pelį, kurį galvoju buvus Alek
sandros malda: 

Alsuok many Šventoji Dva
sia, kad aš mąstyčiau kas 
šventa. 

Uždek mane, Šventoji Dva
sia, kad aš daryčiau kas 
šventa. 

Patrauk mane, šventoji Dva
sia, kad aš mylėčiau, kas 
šventa. 

Paremk mane, Šventoji Dva
sia, kad aš vis skleisčiau, kas 
šventa. 

PAMINĖTOS 
MOKSLEIVIU ŽŪTIES 

METINĖS 

Rugsėjo 4 dieną Kauno Šv. 
Pranciškaus Ksavero bažny
čioje buvo aukojamos šv. 
Mišios už 5 Kauno jėzuitų 
gimnazijos moksleivius, lygiai 
prieš metus paskendusius 
Kauno mariose. Šv. Mišias 
koncelebravo arkivysk. S. 
Tamkevičius, gimnazijos di
rektorius kun. G. Vitkus. SJ. 
kun. L. Jagminas, SJ, kun. V. 
Sadauskas SJ. Ganytojas pa
dėkojo žuvusiųjų artimiesiems 
už netekties skausmo siejimą 
su Kristaus kančia. Per pa
mokslą kun. G. Vitkus sakė, 
jog nelaimė „leido suprasti, 
kiek daug visur yra netvarkos, 
kokie bejėgiai esame ištikus 
pavojui". Pasak jo, tvarka 
mūsų aplinkoje priklauso nuo 
mūsų pačių brandos. Jis ragi
no nesididžiuojant suvokti 
savo ribotumą ir leisti papil
dyti Viešpačiui tai, ko nesame 
padarę. Po šv. Mišių gimnazi
jos sodelyje kun. G. Vitkus 
pašventino tautodailininko A. 
Teresiaus skulptūrą „Širdžių 
giesmė" žuvusiems atminti. 
Direktorius padėkojo visiems 
rėmusiems materialiai ir dva
siškai. Jis pažymėjo, jog ne
laimė leido pajusti, ką reiškia 
bendrija. Kun. G. Vitkus ypač 
dėkojo žuvusiųjų tėvams už jų 
kilniadvasišką sprendimą at
leisti nelaimės kaltininkams. 

BŽ, 1997, Nr. 17 

DOMINIKONŲ ORDINĄ 
LIETUVOJE PAPILDĖ 

NAUJI NARIAI 

Rugpjūčio 30 dieną Vilniaus 
Šv. Apaštalų Pilypo ir Jokūbo 
bažnyčioje įvyko amžinųjų 
įžadų ir diakonato šventimų 
teikimo ceremonija. Trys lie
tuviai, atlikę ketverių metų 
noviciatą Prahos dominikonų 
vienuolyne, tapo dominikonų 
ordino broliais Augustinu, Pi
jumi ir Tadu. Kol kas visi trys 
broliai lieka tarnauti Lietu
voje. „Aš ir brolis Pijus ne
trukus vyksime į Raseinius, 
kur ketinama atkurti domini
konų vienuolyną", — „Baž
nyčios žinioms" sakė brolis Ta
das. Atjaunėjusį dominikonų 
ordiną Lietuvoje po dviejų 
metų turėtų papildyti dar vie
nas narys. Amžinuosius įža
dus ketina duoti ir brolis Sau
lius. 

Ceremonijoje dalyvavęs bei 
šv. Mišias aukojęs Vilniaus ar
kivyskupas metropolitas Au
drys Juozas Bačkis per pa
mokslą priminė, jog domi
nikonų ordinas nuo seno 
garsėja savo pamokslininkais. 
Ganytojas džiaugėsi Lietuvoje 
atsikūrusiu ordinu ir jo nau
jais nariais. „Esate pakviesti 
žodžio, altoriaus ir artimo 
meilės tarnybon. Šių tarnybų 
negalima atskirti. Būkite tie
sos, meilės skelbėjai bei liudy
tojai, kaip šv. Dominykas", — 
sakė arkivyskupas A. J. Bač
kis. BŽ, 1997, Nr. 17 

Globok mane, Šventoji Dva
sia, kad neprarasčiau kas 
šventa. 

Ir Šventoji Dvasia ją globojo, 
padėdama neprarasti, kas 
šventa. Bet ir mes Aleksand
ros nepraradome. Kol vertina
me jos buvimą su mumis, kol 
džiaugiamės paliktais prisi
minimais, Aleksandra tebėra. 
Ji — niekur neišėjusi. 

Aldona Jurkutė 

A.tA. 
VLADUI ANDRIJAUSKUI 

mirus, jo žmoną REGINĄ, dukrą LORETĄ su šeima ir 
visus artimuosius giliai užjaučiame. 

Aldona ir Vincas Šmulkščiai 

A.tA. 
Kanauninkas 

VACLOVAS ZAKARAUSKAS 
Gyveno Čikagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1997 m. gruodžio 8 d. 2 vai. ryto, sulaukęs 91 metų. | 
Gimė Lietuvoje, K a u n o apskrityje, Rumšiškių i 

valsčiuje, Pievelių kaime. Amerikoje išgyveno 46 m. 
Nuliūdę liko: mirusių brolių ir seserų vaikai su šeimomis į 

Lietuvoje; globėjos Angelė Katelienė ir jos dukra Angelė j 
Katelytė-Lavv'ler, mirusio brolio duktė Bronė Šabą-

| niauskienė iš Lietuvos, kuri a.a. kanauninką slaugė ir : 
prižiūrėjo ligos metu; taip pat daug artimų draugų. 

Velionis buvo Lietuvos Vyčių 112 kuopos kapelionas ; 

ir ilgametis „Lietuvių balso" bendradarbis. 
Velionis pašarvotas ketvirtadienį, gruodžio 11 d. ir 

penktadierų, gruodžio 12 d. nuo 2 iki 9 v.v. Švč. M.Marijos ] 
Gimimo bažnyčioje. Religinės apeigos penktadienį, i 
gruodžio 12 d. 8 vai. vakaro. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, gruodžio 13 d. po šv. Mišių 
10 vai. ryto. Aa. kanauninkas Vaclovas Zakarauskas bus 
palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: dukterėč ia , globėjos, kiti giminės ir 
draugai. 

Laidotuvių direkt. Donald M.Petkus, tel. 800-994-7600. 

Liūdime kar tu su Jumis , netekus bendražygio ir 
bičiulio, Lietuvių Tautinio Kultūros fondo įkūrėjo ir 
tarybos nario 

JLfJL 
Dr. LEONO KRIAUČELIUNO. 

Lietuvių Tautinio Kultūros fondo remiamo leidinio 
„Lietuvos gyventojų genocidas" rengėjai: 

dr. Arvydas Anusauskas, Birutė Burauskaitė, Janina 
Kasperavičienė, Darija Lenkutienė, Laima Maldutytė, 
Vanda Urbonaitė, Jovita Valevičienė, Nijolė Vijeikienė, 
Vitalija Zinkevičiūtė. 

Lietuvos Gyventojų Genocido ir 
Rezistencijos Tyrimo Centras 

Vilnius 

Lietuvių taut inio kul tūros fondo pradininkui ir 
direktorių tarybos nariui 

A.tA. 
Vet. Dr. LEONUI 
KRIAUČELIUNUI 

mirus, žmonai IRENAI, dukroms VIDAI JONUŠIENEI, 
žentui ALGIUI, JOLITAI ARZBAECHER, žentui 
WILLIAM, anūkams KRISTINAI ir JUSTINUI bei 
visiems giminėms ir artimiesiems reiškiame gilią 
užuojautą. 

Lietuvių, tautinio kultūros fondo valdyba 

A.fA. 
ADELEI JUŠKIENEI 

; mirus, nuoširdžiausią užuojautą reiškiame dukrai 
i ADELEI LIETUVNINKIENEI su šeima ir sūnui 
JONUI JUŠKAI su šeima. 

Sofija Pranckevičienė 
Andrius ir Irena Barauskai 

DRAUGAS, ketvirtadienis. 1997 m. gruodžio mėn. 11d. 

A.tA. 
ADELEI JUŠKIENEI 

mirus, giliame nuliūdime pasilikusius - dukrą ADELĘ 
LIETUVNINKIENĘ su šeima, sūnų JONĄ su šeima, 
seserį STEFANIJĄ ir brolį VINCĄ su šeimomis 
Lietuvoje - skaudžios netekties valandoje užjaučiame 
ir skausmingomis širdimis su jumis kartu liūdime. 

Visa Lapkų šeima 

Mielam 

A.tA 
VLADUI ANDRIJAUSKUI 

staiga mirus, jo žmoną REGINĄ, dukrą LORETĄ su 
šeima ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir drauge 
gedime. 

Rėdą ir Juozas Ardžiai 

BALFO CENTRO VALDYBOS VICEPIRMININKUI, 
DIREKTORIUI IR ILGAMEČIU] ČIKAGOS APSKRI-

| TIES PIRMININKUI 

A.tA. 
STASIUI VANAGUNUI 

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jo sūnums prof. 
STASIUI su šeima, inž. RAMŪNUI su šeima ir dr. 

i ARVYDUI su šeima. 
Su dideliu liūdesiu išgyvename netektį pasišventusio 

ir kilnaus balfininko. Su pagarba prisimename velionio 
veikią BALF'e, kai nuo pat atvykimo į šį kraš tą jis 
įsijungė } šią labdaringą brolišką meilės tarnybą ir su i 
pasiaukojimu iki pakutinės savo gyvenimo dienos dirbo 
tautiečių gerovei. 

BENDRAS AMERIKOS LIETUVIŲ ŠALPOS FONDAS 
Centro Valdyba 

Maria Rudienė, Pirmininke Rimtautas Dabšys, Dir. 
Albinas Dzirvonas, Vicepirm. Pirmininkas 
Kun. Jonas Juozupaitis.. Vicepirm. Visi Direktoriai 
Vytautas Kasniūnas, Sekr. Visi Baifininkai ir 
Juozas Majauskas, Gen. Sekr. Įstaigos Stabas 

A.fA. 
Vet. Dr. LEONUI 
KRIAUČELIUNUI 

mirus, žmoną IRENĄ, dukras VIDĄ ir JOLITĄ, ir jų; 
šeimas nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Los Angeles Dramos Sambūris ; 

A.tA. 
Dr. LEONUI KRIAUČELIUNUI j 

i 

mirus, gilią užuojautą reiškiame žmonai IRENAI ir i 
dukterims VIDAI ir JOLITAI bei jų šeimoms. 

Aldona ir Vincas Sm ulkščiai i 

Amerikos Lietuvių tautinės sąjungos pirmininkui 

A.tA. 
Dr. LEONUI KRIAUČELIUNUI 
mirus, žmonai IRENAI, dukterims VIDAI ir JOLITAI 
su šeimomis bei artimiesiems reiškiame gilią užuojautą. 

Lietuvių Valstiečių liaudininkų sąjungos prezidiumas 

Žymiam visuomeninkui ir buvusiam Tautos Fondo : 
tarybos nariui 

A.fA. 
j Dr. LEONUI KRIAUČELIUNUI 
! mirus, žmonai IRENAI, dukterims VIDAI JONUŠIENEI | 
; ir JOLITAI ARZBAECHER su šeimomis, bei visiems 
: giminėms ir artimiesiems reiškiame gilią užuojautą. 

TAUTOS FONDAS I 

A.fA. 
Dr. LEONUI KRIAUČELIUNUI 
iškeliavus į Tolimąjį Anapil}, reiškiame nuoširdžią 
užuojautą žmonai IRENAI, dukroms VIDAI ir JOLITAI, I 
jų šeimoms ir visiems, velioni pažinojusiems, bičiuliams. ; 
Šviesus a.a. LEONO atminimas visada bus mūsų Į 
širdyse ir atmintyje. 

Amerikos Lietuviu Tar\ba 

Skaudžią netekties valandą dėl tauraus idealisto,; 
visuomenės veikėjo 

A.fA. 
Dr. LEONO KRIAUČELIUNO 

mirties, liūdime ir nuoširdžiai užjaučiame žmoną 
IRENĄ, dukter is VIDĄ JONUŠIENE ir JOLITĄ 
ARZBAECHER, žentus ALGJ ir WILLIAM, anūkus 
KRISTINĄ ir JUSTINĄ JONUŠUS. 

Prel. dr. Ignas Urbonas 
Marytė ir Kazys Ambrazaičiai 
Danguole ir Eugenijus Bartkai 
Danutė ir Pranas Jarai 
Vincentina ir Jonas Jurkūnai 

Ieva ir Vytautas Kasniūnai 
Julija ir Vytas Kasniūnai 
Rasa ir Manus Kasniūnai 
Jonas J Lukas 
Pranė ir Julius Pakalkai 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
PAMINĖTOS LIETUVOS 

KARIUOMENĖS ĮSIKŪRIMO 
METINĖS 

Marųuette Parko Lietu
vių namų savininkų orga
nizacijos narių susirinkimas 
šaukiamas gruodžio 19 d., 
penktadienį, 6:30 vai. vak., 
Svč. M. Marijos Gimimo para
pijos salėje, 6820 S. Washte-
naw Ave. Po labai trumpo su
sirinkimo bus bendros Kūčios. 
Dar neužsiregistravusieji, bet 
norintieji Kūčiose dalyvauti, 
prašomi skambinti S. Rudo
kienei tel. 773-471-2239 iki 
gruodžio 15 dienos. 

Smuikininkas Vilhelmas 
Čeplinskas, iš New Yorko 
sugrįžęs į Kauną, koncertuoja 
Lietuvoje ir kitose valstybėse. 
Ateinančiais metais vėl atvyks 
į JAV, koncertuos New Yorke, 
Čikagoje ir kt. 1998 m. vasario 
8 d. Amerikos Lietuvių radijas 
ruošia jo koncertą Jaunimo 
centre. 

Bendras kūčias „Seklyčio
je" ruošia Vyresniųjų lietuvių 
centras gruodžio 23 d., antra
dienį, 4 vai. popiet. Norintieji 
dalyvauti, prie bendro stalo 
laužti kalėdaitį su draugais ir 
pažįstamais, turi registruotis 

Po Pirmojo pasaulinio karo, 
1918 metais vasario 16 d. at
stačius Lietuvos nepriklau
somybę, reikėjo kovoti su 
įvairiais priešais: rusais, len
kais, bermontininkais ir ki
tais. Todėl ministras pirmi
ninkas ir Krašto apsaugos 
ministras prof. Augustinas 
Voldemaras tais pačiais me
tais lapkričio 23 d. išleido 
įstatymą, kuriuo šaukiami 
jaunuoliai stoti savanoriais į 
kariuomenę ginti kraštą. Ilgai 
laukti nereikėjo, nes tuo laiku 
netrūko patriotų jaunuolių: 
būriai jaunų vyrų metė 
mokslą, arklą, tėvo ūkį, stojo 

ALTo Čikagos skyrius savanoriais į kariuomenę. Jie sutvarkyta. Trečiasis laikotar-
rengia kuklias prieškalėdi- ir sudarė pradžią Lietuvos ka- pis — dabartinis. 1990 m. 
nes vaišes gruodžio 12 d., riuomenei. Todėl Lietuvos ka- kovo 11 d. atkūrus Lietuvos 
penktadienį, 6 vai. vak., ALTo riuomenės įsikūrimo data lai- nepriklausomybę pradėta at-
centro patalpose, Jaunimo koma 1918 m. lapkričio 23 d. kurti ir Lietuvos kariuomenę, 
centre. Maloniai kviečiami daly- Ši šventė kiekvienais metais 

Jaunesniųjų skautų ir 
skaučių — giliukų ir liepsne
lių sueigos vieną kartą per 
mėnesį vyksta PLC, Lemonte, 
šeštadieniais po pamokų litua
nistinėje mokykloje. Vienetui 
vadovauja v.sl. Rasa Rama
nauskienė. .Aušros Vartų"/ 
„Kernavės" tuntas kviečia vi
sus priešmokyklinio amžiaus 
berniukus ir mergaites Šį šeš
tadienį, gruodžio 13 d. atsilan
kyti į liepsnelių ir giliukų su
eigą. Visi laukiami. Informaci
jai kreiptis tel. 630-832-2480. 

yra su jais. Matilda Marcin
kienė tarė žodį Amerikos liet. 
tautinės s-gos vardu. ALTo 
pirmininkas prof. dr. Jonas 
Račkauskas pakviestas pa
grindinei kalbai. 

Prelegentas suskirstė ka
riuomenės įsikūrimą ir at
sikūrimą į 3 laikotarpius: po 
Pirmojo pas. karo 1918 m. ka
riuomenės kūrimasis buvo la
bai vargingas, neturėjo savų 
vadovų, karininkai buvo mok
slus baigę Rusijoje. Kareivių 
apranga ir maistas buvo blo
gas. Antrasis laikotarpis, tai 
nepriklausomos Lietuvos ka
riuomenė, jau buvo gan gerai 

vauti Čikagos skyriaus val
dybos bei tarybos nariai, cen
tro valdybos bei tarybos 
nariai. Atskiri pakvietimai ne
bus siunčiami. 

Čikagos studentai ateiti
ninkai kviečia visus ateiti
ninkus ir jų draugus gruodžio 
21 d. dalyvauti Jaunimo cen
tre ruošiamose Ateitininkų 

„Seklyčioje" — asmeniškai ar- šeimos Kūčiose. Šventę pradė-
ba telefonu 773-476-2655. 

JAV LB Kultūros taryba 
rengia koncertą 1998 m. 
sausio 11 d., sekmadienį, 
12:30 vai. p.p., Lietuvių dailės 
muziejuje, Lemonte. Pro
gramą atliks solistė Praurimė 
Ragienė, smuikininkė Linda 
Veleckytė ir muzikas Alvydas 
Vasaitis. Visuomenė prašoma 
tą datą pasižymėti kalendo
riuje (geriausia būtų, kad 
gražiame, spalvotame ir nau
jai „Drauge* išleistame). 

Šv. Kazimiero kongrega
cijos seserys, kurių moti
niškasis namas yra Marąuette 
Parke, švęs savo 90 metų 
įsteigimo sukaktuves sekma
dienį, 1998 m. sausio 4 d. Šv. 
Mišias 2 vai. p.p. Švč. M. Ma
rijos Gimimo parapijos baž
nyčioje aukos Čikagos arkivys
kupas Francis George, OMLsu 
vysk. J. Gorman ir 25 kuni
gais. Visi kviečiami dalyvauti 
šiose padėkos Mišiose. Kaip 
daug kartų minėta, Šv. Kazi
miero kongregacija buvo 
įsteigta 1907 m. Scranton, PA. 
Dievo tarnaitės Motinos Mari
jos Kaupaitės. Kongregacija 
vadovauja Šv. Kryžiaus ligoni
ne-,. Maria aukštesniajai mo-
kyklai Čikagoje, o Holland, PA 
— Villa Juozapo Marijos 
aukšt. mokyklai ir Šv. Juoza
po slaugos namams. 

LB apyl inkės „Krantas" 
valdyba kviečia visus šeš
tadienio vakarus praleisti pa
stoviai vykstančiose vakaro
nėse Vytauto Didžiojo šaulių 
namuose, 2417 W. 43rd Str.. 
Chicago. ŠĮ šeštadienį bus ce
pelinai didžkukuliai). Atei
kite visi. nes yra daug naujos 
informacijos, o taip pat laukia
ma įdomių pasiūlymų ir iš 
lankytojų. 

sime 1 vai. p.p. šv. Mišiomis. 
Kūčių vakarienė ir programa 
prasidės 2 vai. Visi dalyvauti 
norintieji prašomi apie tai 
pranešti Valerijai Žadeikienei, 
tel. 708-4244150. 

Kaip ir anksčiau, galima 
savo artimuosius pasvei
kinti šv. Kalėdų ir Naujų 
metų proga per „Draugą". 
Sveikinimus pradėsime spaus
dinti jau ateinančios savaitės 
antradienį. Administracija 
prašo, kad kartu su sveikini
mo tekstu būtų pateiktas ir 
mokestis už sveikinimą. 

Puiki kalėdinė dovana: 
lietuviškos vaizdajuostės, gau 
narnos „Draugo" administraci 

iškilmingai švenčiama. 
Šiais metais LKVS „Ra

movė" Čikagos skyrius, Juozo 
Mikulio vadovaujamas, talki
nant birutininkėms ir šau
liams, rengė Lietuvos kariuo
menės įsikūrimo 79 metų mi
nėjimą. Jis pradėtas vėliavų 
pakėlimu prie Laisvės kovų 
paminklo, Jaunimo centro 
sodelyje. Po to vyko pamaldos 
jėzuitų koplyčioje. Mišias au
kojo ir tai dienai pritaikytą 
pamokslą pasakė kun. Juozas 
Vaišnys, SJ. Skaitinius skai
tė Irena Kairytė, pamaldų 
metu giedojo solistai Margari
ta ir Vaclovas Momkai. Prie 
vargonų — muz. Manigirdas 
Motekaitis. Auką nešė Juozas 
Mikulis ir Zuzana Juške
vičienė. Po pamaldų visi 
skubėjo prie Laisvės kovų pa
minklo, kur buvo pagerbti 
žuvę dėl Lietuvos laisvės 

Dabartinė situacija nemažiau 
sudėtinga. Atsargos karinin
kų gretose dar yra žmonių, 
kurie tarnavo penkiose skir
tingose kariuomenėse. Paskel
bus nepriklausomybe, reikėjo 
saugoti savo sienas, siekti, 
kad nepriklausomybę pri
pažintų kitos valstybės, rei
kėjo turėti savo kariuomenę. 
Šiuo metu veikia Karo akade
mija, kurios pagrindinis tiks
las paruošti atsargos kari
ninkus ir puskarininkius, 
ištikimus Lietuvos valstybi
niam saugumui. Sunkus buvo 
Lietuvos kariuomenės kūri
mosi kelias, neapsieita ir be 
nuostolių; čia priminė Medi
ninkuose nužudytus muitinės 
tarnautojus. 

Kiek paprastesnis ir nuosai
kesnis kariuomenės kūrimosi 
kelias prasidėjo po visiško so
vietinės kariuomenės ištrau
kimo iš Lietuvos. Kadrų pa-

1. 

Apeigas pravedė ramovėnų rinkimas buvo ir yra pagrin-
skyriaus pirm. Juozas Miku- d i n i s **• svarbiausias Lietu-
lis. Aukurą uždegė Lietuvos v o s uždavinys. Vadų kom-
garbės gen. konsulas Vaclovas petencija atspindi kariuome-
Kleiza su šaulėmis Monika n e s t v a r k ^ i r drausme. Lietu-

„„„,„ a u i l l l w t a u a i . 1 - Gudaitiene ir Ela Juodiene. v o s kariuomenė niekados ne-
Lietuvos vaizdai - Žodį tarė LŠSI vadas Mykolas galės sukaupti tokių jėgų, kad 

Jurbarko a p y f a U o- kt; 2. Abarius." Vainiką" "prie pa- J * j s t * \ j ^ « * 
„Draugo" koncertas su Aušra - k l o padėjo LKVS-ga 3 a - * ? £ £ £ £ ? £ & u £ 

juostės pagamino žinomas fil-
muotojas A. Plėnys. 

Romas Stropus, Aldona 
Jankauskienė ir Vanda 
Aleknienė sudaro Pal. Jurgio 
Matulaičio misijos choro val
dybą, kuri rūpinasi religinio 
koncerto ir pietų ruoša bei vi

sus kviečia šį sekmadienį, gruo
džio 14 d., 1 vai. p.p. Stalus 
pietums užsisakyti tel. 815-
836-1845. Kalėdos bus kalė-
diškesnės, jeigu dalyvausite 
šiame koncerte ir, beklausyda
mi giesmių, labiau įsijausite į 
Dieviškojo Atėjimo paslaptį. 

Nors trumpai valandėlei 
pamirškite rūpesčius, sku
bėjimą, sėskime šventiškai 
nusiteikę prie bendro Kūčių 
stalo ir sudarykime didelę lie-

Naujoji JAV LB Kultūros taryba. Sėdi iš kairės: Ix>reta Venclauskienė, pirm. Marija Remiene, Violeta Drupaitė; 
stovi: Dalia Šlenienė, Juozas 2ygas ir Regina Jautakaitė. Tarybai dar priklauso Dalia Anysienė, Laima Petraus
kaitė Vanderstoep ir Laima Šileikyte Hood. 

tikrinimų. Reikėtų apgalvoti, 
kokius uždavinius iškelti re
guliariai kariuomenei ir ko
kius visuomenės atstovams, 
besiruošiantiems partizani
niam karui. Kariuomenei tek
tų svarbiausias vaidmuo. Lie
tuvos kariuomenės problema 
yra karo pramonės problema. 
Kuriama kariuomenė ir karo 
pramonė ne paradams, o vals
tybės nepriklausomybei ginti. 
Kuo turėtų remtis Lietuvos 
saugumas? Jokiu būdu ne 
vien savo kariuomene. Saugu
mo garantu turėtų būti visuo
menės vienybė, aukšta krašto 
gyventojų kultūra, didžiulė 
mokslo pažanga, tvarka vals
tybės viduje ir kariuomenėje, 
draugiški ir geri santykiai su 
kaimynais. 

Paskaita buvo šiltai priimta 
ir padėkota prelegentui. Po to 
buvo meninė programa, kurią 
atliko Algimantas Barniškis 
savo patriotinėmis dainomis. 
Labai džiugu, kad salė buvo 
pilnutėlė publikos. Dalyvavo 
ramovėnai, šauliai, įvairių or
ganizacijų atstovai ir daug pa
triotinės lietuvių visuomenės. 
Norisi pažymėti, kad minė
jime dalyvavo Nepriklauso

mos Lietuvos kariuomenės sa
vanorio kūrėjo pik. Jono Va-
riakojo, karo lauke pasi
žymėjusio ir Vyčio Kryžiumi 
apdovanoto, sūnus, inž. Jonas 
ir vaikaitis, jaunas inž. Jonas 
Mindaugas Variakojis. 

LKVS-gos pamovė" Čika
gos skyriaus pirm. J. Mikulis 
išreiškė širdingiausią padėką 
visom ir visiems, kurie bent 
kuo prisidėjo prie šio minė
jimo pasisekimo. Baigęs pa
dėką, paprašė darbščiąsias 
šaules patiekti užkandą. 
Minėjimo dalyviai, gardžiai 
pasisotinę, gerai nusiteikę, 
skirstėsi į namus. 

Ant. Repšienė 

NAUJOJI JAV LB 
KULTŪROS TARYBA 
PRADĖJO DARBA 

JAV Lietuvių Bendruome
nės Kultūros tarybos susirin
kimas įvyko lapkričio 17 d. 
Tėvų marijonų patalpose. 
Naują tarybos sudėtį sudaro: 
Marija Remienė — pirmi
ninkė, Violeta Drupaitė — 
sekretorė, Dalia Anysienė — 
iždininkė, Juozas Žygas — 
žurnalistas, Regina Jautokai-

Cicėnaite, Vaidu Vyšniausku m<>ve" centro valdybos pirm. 
ir Eugenija Kupryte. Vaizdą- Edmundas Vengianskas su bi- vai reikia orientuotis tik į gy-

rutiečių Čikagos skyriaus pir- nybinį partizaninį karą. Ku-
mininke Zuzana Juškevičie- riant Krašto apsaugos depar-
ne ir Šaulių rinktinės moterų tamentą, į pagalbą siūlėsi Lie-
vade Sofija Tamulevičiūte- tuvos atsargos karininkų 
Ferro. Baigus apeigas, visi pa- sąjunga, kurioje yra patyrę 
giedojo „Marija, Marija" ir 1918-1940 m. nepriklausomos 
Lietuvos himną. Lietuvos karininkai, tačiau 

Tada visi vyko į Šaulių na- vadovybė nesutiko ir žinome, 
mus minėjimui, kurį trumpu kas įvyko. Prelegentas pa-
žodžiu atidarė ramovėnų sky- brėžė, jog Lietuvos kariuo-
riaus pirm. J. Mikulis, pa- menės visą sistemą turėtų 
kviesdamas šaulių sargybą perorganizuoti, kad visa tauta 
įnešti vėliavas. Išsamią in- būtų pasirengusi partizani-
vokaciją sukalbėjo Vytauto niam karui. Krašto gynyba ne 
Didžiojo šaulių rinktinės ka- vien karių rūpestis. Šeima, 
pelionas kun. Fabijonas Kirei- mokykla, įstaigos ir organiza-
lis. Minutės atsistojimu ir su- cijos yra tos grandys, kurios 
sikaupimu buvo pagerbti visi privalo rengti piliečius vieno-
mirusieji kariai, savanoriai kiam ar kitokiam pasi
karėjai ir visi kovojusieji dėl priešinimui. Vidurinėse? m<>-
Lietuvos laisvės; pagerbimą kyklose turėtų būti dėstoma 
pravedė Juozas Mikulis. Vyko karyba, o aukštosiose — ren-

tuvišką, vieningą šeimą. Tra- garbės narių pristatymas ir giami karininkai. Teritorinė 
dicinės Pasaulio lietuvių centro sveikinimai. Žodžiu sveikino: gynyba — vienas esminių 
kūčios bus gruodžio 21 d., sek- Lietuvos garbės gen. konsulas mažų valstybių saugumo už-

Vaclovas Kleiza, LKVS-ga 

Kariuomenes šventės paminėjime vainiką žuvusiems už laisvę pagerbti 
prie paminklo Jaunimo centro sodelyje padeda Zuzana Juškevičiene 
i kairėje1. Edmundas Vengianskas ir Sofija Tamulevičiutė-Ferro. 

Nuotr J. Variakojienes 
madienį, 12 vai. Būtina už
sisakyti vietas, skambinant 
708-448-7436. 

Su viešnia i< Lietuvos. Seimo pirm V l-andsbergio žmona Gražina (vidu
ryje JAV LB Švietimo tarybos pirm. Regina Kučienė ir PLB pirm. Vytau-
ta~ Kamantas 

pamovė" centro valdybos 
pirm. Edmundas Vengians
kas. Z. Juškevičienė savo svei
kinime atrėmė daromus neuž
tarnautus priekaištus neprik
lausomos Lietuvos kariuome
nei: kodėl nepakėlė ginklo, 
nesipriešino prieš SSRS inva
ziją 1940 m. birželio 15 d. Nu
rodė, kad kariuomenė buvo ir 
yra pavaldi vyriausybei, kuri 
nedavė įsakymo. Pasakė, kad 
Lietuvos kario garbė liko 
nepažeista. Sveikintoją ati
davė pagarbą Lietuvos kariui. 
Mykolas Abarius perdavė 
sveikinimus iš Lietuvos ir 
kvietė visus dirbti kartu. Poli
tinių kalinių ir tremtinių var
du Pilypas Narutis savo 
žodyje pasakė, kad šauliai yra 
įsijungę į kariuomenę, tauta 

Visuomenes dalis prie Žuvusiųjų už Lietuvos laisve paminklo, minint Kariuomenės Švente lapkričio 23 d 
Nuotr Jūratės Variakojienės 

tė — narė spaudos reikalams, 
ir narės: Loreta Venclaus-
kienėi Laima Petrauskaitė-
Vanderstoep, Laima Šileikytė-
Hood (iš New York). 

Naujos LB Kultūros tarybos 
pirmieji veiklos planai 1998 
metams yra tokie: sausio 11d. 
įvyks koncertas Pasaulio lie
tuvių centre. Programą atliks 
solistė Praurimė Ragienė, 
smuikininkė Linda Veleckytė 
ir muzikas Arvydas Vasaitis. 
Antrasis renginys bus vasario 
22 d. — literatūros vakaras 
skirtas paminėti poetą Henri
ką Nagį. Šis renginys taip pat 
vyks Pasaulio lietuvių centre 
— Lemonte. 

R.J. 

Jeigu reikia Kūčioms ka
lėdaičių (plotkelių), galite 
įsigyti „Draugo" administraci
joje. 

SKKLBIMAI 
z TRANSPAK įstaiga Le

monte švenčių metu bus ati
daryta tik sekmadieniais - 8:30 
-1 v. p.p. Tel. Lemonte 1-630-
257-0497. 

(sk.) 
x TRANSPAK įstaiga Kū

čių dieną dirbs iki 1 vai. Nuo šv. 
Kalėdų iki 1998 m. sausio 2 d. 
įstaiga bus uždaryta. Tel. 773-
838-1060 

(sk.) 
z NERINGOS restoranas 

kviečia atvykti! Skanus maistas 
ir gėrimai: likeriai, kokteiliai, 
vynas, lietuviškas alus, degtinė. 
Linksma muzika ir malonus 
bendravimas. Apsilankykite! 
Neringa, 2632 W. 71 St., 
Chicago, IL 60629, tel. 773-
476-9026. 

(sk.) 
z A.a. Agnės Gooch atmi

nimui Maria Van Der Karr 
paaukojo $100 Lithuanian 
Mercy Lift. Nuoširdžiai dė
kojame už auką. 

(sk.) 
z Petras ir Meilutė Ku

liai, Beverly Shores Ind., pra
tęsdami savo globojamo naš
laičio Lietuvoje globą kitiems 
metams atsiuntė dar ir šv. Ka
lėdų dovaną, iš viso $200. 
Dėkojame! „Lietuvos Našlai
čiu globos" komitetas, 2711 
W. 71 St. Chicago, IL 60629. 

(sk.) 
x Namams pirkti pasko

los duodamos mažais mėne
siniais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 
Tel. (773) 847-7747. 

(sk.) 
x Pal. Jurgio Matulaičio 

misijos choro pietūs ir kon
certas gruodžio 14 d., sek
madienį. Pietūs 12 vai. didžio
joje salėje, koncertas 1 vai. p.p. 
misijos koplyčioje. Kviečiame 
visus. Rezervacijoms skambinti 
RStropui, 815436-1845. 

(sk.) 
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