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Konservatoriai 
rengiasi ne tik 

rinkimams
Vilnius, lapkričio 13 d. — 

Konferencijoje lapkričio 11 d. 
Tėvynės Sąjungos (Lietuvos 
Konservatorių) partijos vadovai 
aptarė kaip ruošiamasi artėjan
tiems Seimo rinkimams. Parti
jos pirmininkas Vytautas 
Landsbergis priminęs žmonių 
nusivylimą, pabrėžė, kad opo
zicija šiuo metu yra stipri, dėl to 
„Gyvenimas gali būti geresnis”. 
Konservatoriams savivaldybių 
vadovų uždavinys, anot jo, „Įro
dyti, kad žmonės gerai padarė, 
jog balsavo ne už LDDP”.

Tėvynės Sąjungos — konser
vatorių frakcijos seniūnas An
drius Kubilius, kalbėdamas 
apie savivaldybių programos 
įgyvendinimą, pabrėžė, kad 
skirtingai nuo LDDP, Tėvynės 
Sąjunga skiria labai didelį 
dėmesį savo priešrinkiminei 
programai, nes tai programa ne 
vienai kadencijai, o Tėvynės 
Sąjungos programinis požiūris į 
savivaldą Lietuvoje apskritai. 
Tėvynės Sąjungos tikslas — 
stiprių, stabilių bendruomenių 
miestuose, miesteliuose ir kai
muose sukūrimas.

„LDDP vykdo savivaldos ge
nocidą”, kalbėjo A. Kubilius. 
Energetikai už senas, dar prieš 
rinkimus įgytas senųjų savival
dybių skolas drįsta net išjungti 
šilumą gyventojams. „Aš esu 
įsitikinęs, kad rinkėjai ilgam 
išjungs LDDP iš politinio gyveni
mo”, pareiškė A. Kubilius. Jis 
taip pat atkreipė dėmesį į prieš
rinkiminės programos nuostatą 
apie savivaldybių darbo atviru
mą ir viešumą. „Ne žurnalistas 
turi ieškoti informacijos, o infor
macija žurnalistų”, sakė jis.

Lietuvos Savivaldybių Asocia
cijos prezidentas, Vilniaus 
miesto meras Alis Vidūnas in
formavo, kad dabar 55 savival
dybės iš 56 yra asociacijos narės. 
Jis papasakojo apie pagrindi
nius šios organizacijos darbus, 
ypač pabrėžė pastangas kovoti 
su centrine valdžia dėl savi
valdybių savarankiškumo, dėl 
negrąžintų savivaldybėms sko
lų, dėl kompensacijų už šilumą.

Alis Vidūnas nusistebėjo, ko
dėl taip sunerimo prezidentas ir 
vyriausybė dėl Savivaldybių 
Asociacijos ryšių su Europos 
Savivaldybių Asociacija. Lietu
vos Savivaldybių Asociacijos 
dokumentai priimti ir į anglų

Bernatonis teigia, kad Seime 
yra dvi opozicijos

Vilnius, lapkričio 15 d. (Elta) 
— Seimo pirmininko pavaduoto
jo Juozo Bernatonio nuomone, 
antradienį vykęs nepasitikėjimo 
vyriausybe svarstymas Seime 
dar kartą parodė, kad opozicija 
yra labai silpna. Jos argumen
tai prieš vyriausybę iš esmės 
buvo pagrįsti spaudoje paskelb
tais rašiniais, sakė jis trečia
dienį spaudos konferencijoje.

Interpeliaciją pateikusi kon
servatorių partija nieko naujo 
nepasiūlė ekonomiei padėčiai 
šalyje gerinti, teigė LDDP 
frakcijos narys J. Bernatonis. 
Konservatoriai, kaip ir anks
čiau „tiktai' kritikuoja kiek
vieną vyriausybės sprendimą ar 
Seime priimamą nutarimą”.

Juozas Bernatonis apgailes
tavo dėl opozicinių jėgų silp
numo. Tai, jo nuomone, „nėra 
teigiamas dalykas parlamento 
darbe”. Jis teigė, kad Seime

kalbą išversti išsiųsti į Europos 
Savivaldybių Asociacijų būstinę 
Strasbourge. Ryšiai užmegzti ir 
jau gautas pasiūlymas, kad gru
pė atstovų iš Strasbourgo at
vyks į Lietuvą. „Jokio baltinių 
skalbimo nėra”, sakė A. Vidū
nas.

Tėvynės Sąjungos valdybos 
pirmininkas Gediminas Vagno
rius, pradėdamas savo prane
šimą, pasakė: „Patiks kam ar 
ne, bet Tėvynės Sąjunga savo 
pažadus, duotus rinkėjams prieš 
savivaldybių rinkimus, tesės. 
Mūsų tikslas — pasiekti, jog sa
vivaldybėse įsitvirtintų teisin
gumo pozicija”. G. Vagnorius 
ypač atkreipė dėmesį į reiklumą 
sau, nes žmonės iš Tėvynės Są
jungos pareigūnų ir reikalauja 
daugiau.

Kalbėdamas apie savivaldy
bių biudžeto formavimą, Gedi
minas Vagnorius pabrėžė būti
numą numatyti specialias lėšas 
Smulkaus verslo ir ūkininkų rė
mimo fondui bei nors minima
lias sumas būsto rėmimo pro
gramoms ir sukurti fondą naujų 
darbo vietų kūrimo skatinimui.

Beje, sveikindamas konferen
cijoje esančius spaudos atstovus, 
G. Vagnorius kreipėsi į Lietuvos 
valdžią, siūlydamas atsisakyti 
sumanymo panaudoti mokesčių 
inspekcijas (kaip daroma dabar 
su „Respublikos” laikraščiu) 
susidorojimui su laisvu žodžiu. 
Jis pasiūlė susilaikyti nuo tokių 
žingsnių bent jau iki Seimo rin
kimų.

Antrojoje konferencijos daly
je vyko diskusijos, kaip sekasi 
savivaldybių programą įgyven
dinti konkrečiose savivaldybėse. 
Svarstymui buvo pateikti gy
ventojų užimtumo bei smulkaus 
verslo ir ūkininkų rėmimo prog
ramų metmenys.

Konferencijoje buvo nutarta, 
kad Tėvynės Sąjungos antrasis 
suvažiavimas įvyks kovo 9-10 
dienomis, Vilniuje. Tai bus 
ataskaitinis-rinkiminis suva
žiavimas, jis patvirtins Seimo 
rinkimų programos pagrindines 
nuostatas.

Konferencija priėmė pareiški
mą dėl savivaldybių rinkimų 
programos vykdymo, kuriame 
sako, kad LDDP vykdomas fi
nansinis savivaldybių spau
dimas prieštarauja Lietuvos in
teresams.

dabar susidarė dvi opozicijos. 
Nuo dešiniųjų frakcijų, pasak jo, 
atsiskyrė socialdemokratai ir 
lenkų frakcija. Taigi, pabrėžė 
Juozas Bernatonis, dabar Seime 
yra dvi opozicijos — kairioji ir 
dešinioji.

Juozo Bernatonio nuomone, 
pralaimėjus interpeliaciją, 
konservatorių populiarumas 
visuomenėje turėtų mažėti. 
Tačiau, sakė jis, kils Gedimino 
Vagnoriaus autoritetas „fana
tiškai nusiteikusių žmonių gru
pėse”. Juozas Bernatonis pri
minė savo prieš dvi savaites 
pasakytą prielaidą, kad Gedimi
nas Vagnorius perima iniciaty
vą konservatorių partijoje iš 
Vytauto Landsbergio.

Pasak Juozo Bernatonio, kon
servatorių pateikta interpe
liacija bei jos svarstymas Seime 
„labai sustiprino vyriausybės 
bei LDDP pozicijas”.

Vėlinių išvakarėse Vilniaus Antakalnio kapinėse atidengtas paminklas 
Lietuvos laisvės gynėjams, žuvusiems 1991 m. sausio 13 d. Vilniuje ir 1991 
m. liepos 31 d. Medininkuose. Paminklo autoriai — skulptūros .Pieta” kūrėjas 
Stanislovas Kuzma ir paminklinio ansamblio — architektai Marius 
Šaliamoras ir Juras Balkevičius.

Nuotr. V. Kapočiaus „Dienoje”
----------------------------------- u—________________________________

Opozicinės frakcijos 
balsavo už nepasitikėjimą 

vyriausybe
Vilnius, lapkričio 15 d. (Elta)

— Atsisakiusi dalyvauti balsa
vime dėl interpeliacijos vyriau
sybei, Seime daugumą turinti 
Lietuvos Demokratinė Darbo 
Partija išsaugojo savąjį Minis
trų kabinetą iki Seimo kaden
cijos pabaigos. Seimo įgaliojimai

Kolumbija stiprina 
ryšius su Lietuva

Vilnius, lapkričio 8 d. (AGEP)
— Lietuvos delegacijai apsilan
kius Kolumbijoje, gerokai pasis
tūmėjo dvišaliai ekonominiai 
santykiai, pasakė premjeras 
Adolfas Šleževičius, trečiadienį 
susitikęs su Kolumbijos amba
sadoriumi Lietuvai Carlos Bula 
Camacho.

Susitikime kalbėta apie 
Klaipėdoje įgyvendinamą 
bendrą abiejų šalių projektą. 
Taip pat į Lietuvą greitai turėtų 
atvykti bendrus gamybos pla
nus siūlantys ndftos perdir
bimo pramonės ekspertai bei 
kavos pramonės asociacijos ats
tovai.

Kolumbijos ambasadorius per
davė ir savo šalies prezidento, 
kartu esančio ir vyriausybės 
vadovu, linkėjimus Lietuvai, 
pranešė Vyriausybės Informa
cijos Centras.

Premjeras Šleževičius paža
dėjo, kad Lietuvos misija Jung
tinėse Tautose parems Kolum
bijos iniciatyvą pradėti didelę 
tarptautinę kovą su prekyba 
narkotikais. Kolumbijos siūly
me numatytos ir priemonės ko
vojant su nelegalių pinigų „plo 
vimu”.

Susitikime taip pat kalbėta 
apie galimybes plėsti prekybą 
tarp intensyviai besivystančių 
Lotynų Amerikos bei Rytų Eu
ropos kraštų.

baigsis kitų metų rudenį.
Lapkričio 14 d. Seimas svarstė 

opozicinių partijų pareiškimą 
dėl nepasitikėjimo vyriausybe. 
Interpeliaciją pateikė Tėvynės 
Sąjunga (Lietuvos Konser
vatoriai), pareiškimui pritarė 
visos opozicinės frakcijos, dėl jos 
pasirašė 52 Seimo nariai.

Tai buvo jau antroji in
terpeliacija vyriausybei. Prieš 
pusantrų metų tokį pareiškimą 
buvo pateikę socialdemokratai, 
tačiau nesurinko balsų dau
gumos.

Tėvynės Sąjungos interpelia
cijoje buvo sakoma, kad vyriau
sybės iniciatyva priimta daug
iau kaip 50 įstatymų, nutarimų 
ir sprendimų, kurie skatina ir 
palaiko korupciją, turto ir 
pinigų plovimą, neteisėtą parei
gūnų pasipelnymą. Vyriausybė 
kaltinama vykdžiusi valstybę ir 
jos gyventojus skurdinančią 
politiką, stabdanti smulkų ir 
vidutinį verslą. Pareiškime 
rašoma, kad vyriausybė žlugdo 
žemdirbius, savarankiškai dali
ja jiems lėšas.

Nepasitikėjimo pareiškime 
nurodyti iš viso devyni 
vyriausybės nusikalstamos 
veiklos punktai.

Ministras pirmininkas Adol
fas Šleževičius kategoriškai 
atmetė visus kaltinimus ir 
pareiškė, kad tai yra eilinis 
politinis žaidimas, kuriuo opo
zicija tikisi laimėti Seimo 
rinkimus. „Vyriausybė 
pasiryžusi vykdyti įgaliojimus, 
kuriuos jai suteikė Respublikos 
prezidentas ir Seimas”, teigė 
Šleževičius.

Už nepasitikėjimą vyriausybe 
balsavo 57 Seimo nariai, prieš 
— 5, o trys balsavimo lapeliai 
pripažinti negaliojančiais. Bal
savo tiktai opozicinės frakcijos.

Ginčas su Latvija — jos vidaus 
politikos išdava

Vilnius, lapkričio 4 d. (LA) — 
Lietuvos Demokratų partijos 
kvietimu Lietuvoje lankėsi šeš
tosios Latvijos parlamento — 
Saeimos nariai, judėjimo „Lat
vijai” vadovai Odisėjas Kostan- 
da ir Andris Saulitis, rašo Ri
mantas Varnauskas „Lietuvos 
aide”.

Lapkričio 3 d. surengtoje 
spaudos konferencijoje jie ap
gailestavo, kad apie judėjimą 
„Latvijai” (populiariai vadina
mą Siegeristo partija) nuomonė 
susidaroma iš „neobjektyvios 
informacijos šaltinio” — lat
viško dienraščio „Diena”, kuris 
esąs valdančiosios „Latvijos 
kelio” partijos ruporas.

Odisėjas Kostanda susitelkė 
ties dviem temomis: rinkimais 
Latvijoje ir rimtais nesutari
mais su Lietuva dėl sienos jū
roje. Pasak jo, „Latvijos kelio” 
„nuopelnai” — pablogėjusi so
cialinė žmonių padėtis ir pablo
gėję santykiai tiek su Lietuva, 
tiek su Estija. Šie lėmė pergalę 
rinkimuose demokratinei parti
jai „Saimnieks” (Šeimininkas), 
laimėjusiai 18 vietų Saeimoje 
(turinčioje 100 vietų), judėjimui 
„Latvijai”, kuris laimėjo 16 
vietų, ir Tautos Vienybės ir 
Tautos Santaikos judėjimams, 
kurie, susivieniję į Tautinio 
Susitaikymo bloką, turi 53 
narius Saeimoje. Šis blokas, 
kreipėsi į Latvijos prezidentą, 
kad jis leistų sudaryti naują 
vyriausybę. O Kostandos žo
džiais, „Saimnieks” yra cen
tristinis, „Latvijai” — dešinysis, 
o Tautos Vienybė — „centristi
nė, su nedidele kairiąja orien
tacija”.

Taigi po rinkimų išėjo „cent
ristinė dešinioji koalicija su 
nedideliu kairiuoju apendiksu”.

Prezidentas
Lietuvos

Vilnius, lapkričio 7 d. (LA) — 
Prezidentas Algirdas Brazaus
kas, lapkričio 6 d. sukvietęs 
šalies žurnalistus pasikalbėti 
apie Lietuvos įvaizdį pasaulyje, 
įžanginėje kalboje pasakė, kad 
Lietuvos, kuri po ilgos pertrau
kos tapo daugelio tarptautinių 
organizacijų nare, autoritetas, 
populiarumas, įvaizdis yra labai 
svarbūs. O skaitant spaudą, 
klausantis opozicijos kalbų, 
atrodo, jog „nieko nemokame, 
viskas blogai, vyksta globalinis 
neigimas”.

„O apie kokį valstybės įvaiz
dį galima kalbėti, kai iš Lie
tuvos, kaip anksčiau į Maskvos 
Centrinį Komitetą, rašomi 
skundai į Briuselį?” klausė 
prezidentas. Kaip rašo Riman
tas Varnauskas „Lietuvos ai
de”, prezidentas paminėjo tik 
du „pavyzdėlius”: V. Lands-

— Europos Parlamentas 
lapkričio 14 dieną Briuselyje 
ratifikavo Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos asociacijos su Europos 
Sąjunga sutartis. Estijos 
vyriausybės politikos patarėjas 
Europos Taryboje T. Miller 
pranešė, kad už Estijos sutarties 
su Europos Sąjunga ratifikavi
mą balsavo 414 Europos Par
lamento nariai iš 424. Pasak jo, 
Latvijos ir Lietuvos sutartis 
parėmė praktiškai tiek pat 
Europos Parlamento narių. 
Prieš sutarties su Lietuva 
ratifikaciją balsavo du par
lamento nariai. (BNS)

Tai, pasak O. Kostandos, nebu
vo lengvas kompromisas, bet 
Latvijoje esą neįmanoma suda
ryti koalicijų, kuriose nebūtų 
„buvusių spaliukių, pionierių ar 
komunistų”. Tiesiog buvusiems 
„formaliems komunistams”, 
kurie . prašo atleidimo, atlei
džiama (nors niekas neužmirš
tama) o su idėjiniais nedraugau
jama. „Apendiksas” koalicijai 
reikalingas kaip imunitetinė 
apsauga, paaiškino Kostanda, 
„bet jei jis supūliuos — bus 
išpjautas”.

„Kodėl būtent dabar kilo 
skandalas dėl naftos telkinio 
Baltijos jūroje?”, klausė Kostan
da, „tai tik viena jungtis buvu
sios vyriausybės darbų grandi
nėje”. Anot Kostandos, „Latvi
jos kelio” vyriausybės „impo- 
tentinė veikla, paremta grupi
niu egoizmu” (A. Sauličio ter
minas), lėmė pralaimėjimą rin
kimuose (dabar teturi 17 vietų 
Saeimoje vietoj turėtų 36). Todėl 
dabar „Latvijos kelias” „nori 
išmušti kuo daugiau naudos 
sau”. Paskubomis kuriama naf
tos įmonė Ventspilyje, privati
zuojamos Latvijos laivininkys
tės, „Latvijos energo”, „Latvijos 
gaz” įmonės. „Už viso to tik pi
nigai”, teigė O. Kostanda, nes, 
jo žiniomis, už sėkmingą 
„privatizavimą” jo organizato
riams pažadėta 4 mln dolerių 
premija.

„Chaotiškų ir isteriškų” 
veiksmų atspindys yra ir „Lat
vijos kelio” vyriausybės sutar
tis su AMOCO ir OPAB dėl gin
čijamo naftos telkinio, kaip ir 
pablogėję santykiai su Estija dėl 
vadinamo „kilkių karo”. O 
Kostanda vyriausybės elgesį su 
Lietuva pavadino „neprotingu 
nekorektišku ir labai skan-

susirūpinęs
įvaizdžiu

bergio sukurtą Savivaldybių 
Asociacijos vadovybės raštą į 
Europos Tarybą ir Baltijos šalių 
savivaldos seminarą Druskinin
kuose, kuriuose girdint užsie
niečiams kritikuota savivaldose 
reformą. „Čia jau ne valdžios, o 
valstybės kritika”, sakė A. Bra
zauskas ir siūlė „vidaus politi
nės kovos neišnešti į užsienį”. 
„Vidaus tvarką iki valiai kriti
kuojame čia”. Jo manymu, jeigu 
visi laikytųsi ET rezoliucijos 
apie žurnalistų etiką, tai ne
reiktų jokio informavimo prie
monių įstatymo.

Vėliau prezidentas atsakė į 
klausimus. Paprašytas išdėstyti 
savo požiūrį į slaptą Maišia
galos memorandumą, dėl kurio 
Lietuva liko „kvailio vietoje”, 
A. Brazauskas sakė, kad tai 
buvęs visai neslaptas, jo įga
liojimų ribose pasirašytas doku
mentas, kuris esąs tik rekomen
dacinio pobūdžio ir nelemia 
dviejų valstybių santykių.

Pasak A. Brazausko, šis 
„klausimas išpūstas į didelį 
balioną ir kenkia Lietuvos ir 
Latvijos įvaizdžiui”, vyksta 
„nedalykinė diskusija ir triukš
mas”.

A. Brazauskas suabejojo 
pranešimais, kad iš naftos 
telkinio galima gauti 3-4 bili
jonus litų pelno. „Iš kur? Gal 
ten nieko nėra?” Kol kas tik 
seisminiu būdu nustatytos gali
mos vietos. Jis siūlė lygia greta 
su latviais imtis žvalgyti 
Lietuvos jūros dugną. „Turė
dami pilną informaciją, gal

dalingu žingsniu”, teigdamas, 
jog šiam požiūriui pritaria ir 
koalicijos partneriai.

Judėjimas „Latvijai” su koali
cijos partneriais įsipareigojo 
konfliktines situacijas spręsti 
tik visiškai atvirose dvišalėse 
derybose. Joachim Siegerist 
ruošiasi tapti vicepremjeru ir 
ekonomikos ministru, O. Kos
tanda — gynybos, o A. Saulitis 
— socialinės rūpybos ir sveika
tos ministrais naujojoje vyriau
sybėje.

Andris Saulitis, paprašytas 
pakomentuoti prezidento Gun
čio Ulmanio įtaką dvišaliuose 
santykiuose, teigė, kad G. Ul
manio ir A. Brazausko „nepro- 
tokolinė draugystė nepasiteisi
no”. Ji netgi pakenkė santy
kiams su Estija, kurios prezi
dentas Lennart Meri nebuvo 
linkęs dalyvauti pastarųjų šei
myninėse šventėse ir medžiok
lėse. „Gaila, kad mūsų trumpa
regių politikų grupiniai žaidi
mai, prieš 50 metų privedę net 
iki nepriklausomybės praradi
mo, vėl žaidžiami”, pareiškė A. 
Saulitis.

„Kam naudingas šis scenari
jus?”, klausė A. Saulitis. „Mes 
nesėdėsime rankų sudėję, mums 
neįdomu, ką dabar daro šie 
impotentiniai politikai, mes 
stengsimės Lietuvos ir Latvijos 
santykius atstatyti bent į buvu
sią padėtį”.

Jei prez. Guntis Ulmanis net 
Tautinio Susitaikymo blokui 
nepavestų sudaryti vyriausy
bės, tai, pasak O. Kostandos, 
Latvijos Saeima neskubės rati
fikuoti susitarimo su AMOCO: 
„Neleisime įsigalioti klai
dingiems ir skubotiems sprendi
mams”. „Jei prarasime dvasi
nes vartybes, tai neturės 
prasmės ir materialinės. Balti
jos nafta nepasinaudos nei lie
tuviai, nei latviai”.

lengviau išspręstume proble
mą?”

Apie asmeninius ryšius su 
Gunčiu Ulmaniu tiek tepa
sakyta: „Susitinku su Ulmaniu 
ir susitiksiu. Visiškai geras ir 
praktikuojamas dalykas”. Lie
tuvos Užsienio reikalų ministe
rijos (URM) ir Seimo delegacija 
į Rygą nevyks, lauks latvių eks
pertų. „Nesakau, kad neprita
riu URM demaršui” (kai buvo 
atšauktas konsultacijoms am- 
basadorus Rimantas Karazija), 
sakė prezidentas, bet po latvių 
ekspertų vizito ambasadoriui 
reiktų grįžti į Rygą. (Jis ir 
sugrįžo į Rygą lapkričio 9 d.— 
Red.)

Komentuodamas pradėtą in
terpeliacijos vyriausybei pro
cesą, A. Brazauskas sakė, kad 
ir anksčiau socialdemokratai, ir 
dabar dešinieji suprato, kad 
„nieko iš to nebus”. Lietuvai, 
Lietuvos žmogui tai nieko 
neduoda, tai tik savo partijos 
įvaizdžio pakėlimo priemonės. 
Interpeliacijos tekstas esąs 
„sunkiai apčiuopiamas”, o be to, 
„nėra taip paprasta su ministrų 
ištekliais, negilus tas mūsų šu
linys”.

KALENDORIUS

Lapkričio 17 d.: Šv. Elzbieta 
Vengrė, grafienė, vargšų slau
gytoja (1207-1231); Dionyzas, 
Grigalius, Getautas. 1904 m. 
gimė poetė Salomėja Neris.

Lapkričio 18 d.: Šv. Petro 
(1626) ir Šv. Pauliaus (1854) 
bazilikų Romoje pašventinimas, 
šv. Rožė Philipine Duchesne, 
vienuolė, misionierė Amerikoje 
(1769-1852); Salomėja, Lizdeika, 
Ledrūna. 1918 m. paskelbta 
Latvijos Nepriklausomybė.
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ARVYDO SABONIO 
VIEŠNAGĖ DETROITE

Pašnekesys su Arvydu 
prieš rungtynes

Detroito apylinkės lietuviai 
lapkričio 8 dieną turėjo progos 
stebėti Lietuvos krepšinio 
žvaigždę Arvydą Sabonį, kuris 
šiais metais pasirašė trijų 
milijonų dolerių sutartį žaisti su 
Portlando „Trail Blazers” ko
manda. Sabonis 30 metų am
žiaus, 7 pėdų, 3 inčių aukščio, 
300 svarų, žais 82 dvejų rung
tynių sezoną centro pozicijoje. 
Komandos treneris PJ Carlese- 
mo numato Sabonį naudoti maž
daug 20 minučių varžybose, pa
keičiant pagrindinį Portlando 
centrą, devynerių metų vetera
ną Chris Dudley. „Lietuviškų 
melodijų” radijo valandėlė susi
tiko su Arvydu Saboniu prieš 
Portlando „Trail Blazers” rung
tynes su Detroito „Pistons” ko
manda Auburn Hills, Michigan, 
ir įrašė pasikalbėjimą, kuris 
buvo perduotas „Lietuviškų me
lodijų” radijo valandėlės lapkri
čio 14 dienos laidoje.

— „Lietuviškų melodijų” 
radijo valandėlės klausytojų 
ir Detroito lietuvių vardu 
sveikiname Lietuvos krep
šinio žvaigždę Arvydą Sabo
nį, pirmą kartą atvykusį į 
Detroitą. Norėtume žinoti, 
kaip vertinate NBA lygą?

— Krepšinis yra žaidimas 
taip, kaip ir visur. Mesti 
kamuolį į krepšį. Žaidimas čia 
(NBA) yra daug greitesnis, daug 
šauklesnis. Reikalinga didesnė 
fizinė jėga. Čia žaidžia geriausi 
pasaulio žaidėjai. Reikia pri
prasti, nes čia yra daug sunkiau 
negu kitur. Priprasti reikia 
laiko.

— Nauja komanda, kalba, 
aplinka ir žaidėjai, kaip 
sekasi priprasti?

— Dar sunku. Kalba yra bar
jeras. Bet tai laiko klausimas. 
Su laiku priprasiu prie aplin
kos, žaidėjų ir kalbos.

— Pakalbėkim apie skirtu
mą tarp Europos ir NBA 
krepšinio.

— Europoje žaisdavau per 
visas varžybas. Ten nebuvo 
laiko pailsėti. Europoje žaidimo 
laikas trumpesnis. Tik 40 mi
nučių. Čia daugiau varžybų. Il
gesnis varžybų laikas — 48 
minutės. Čia reikia priprasti, 
ypač atėjus į aikštę nuo suolo. 
Man jau ne dvidešimt metų. 
Sėdi suole, ir, staiga, po 12 ar 
daugiau minučių reikia staigiai 
pašokti nuo suolo ir įsijungti. 
Man reikia laiko prie to pripras
ti.

— Praėjusią vasarą Lietu
vos rinktinė laimėjo antrą 
vietą Europos pirmenybėse 
ir tuo išsikovojo teisę šią va
sarą dalyvauti Olimpiadoje, 
Atlantoje. Kaip žiūri į Atlan
tą?

— Žiūriu, kaip ir į visus čem
pionatus. Stengsimės laimėti. 
Vien tik, k^d jau dalyvausime, 
yra laimėjimas. Stengsimės iš
kovoti ką nors.

— Arvydai Saboni, dėko
jame už pasikalbėjimą su 
„Lietuviškų melodijų” radijo 
valandėle. Linkime tau daug 
sėkmės žaidžiant Portlando 
krepšinio komandoje.

Arvydas aikštėje ir 
pašnekesys su „Trail 

Blazers” treneriu 
PJ Carlesimo

Tą vakarą prieš rungtynes, ku
rias stebėjo 14,369 žiūrovai ir 
buvo rodoma per vietinę kabe
linę televizijos laidą, Arvydą 
Sabonį pristatė vyriausias tre
neris PJ Carlesimo, pabrėžda
mas, kad Sabonis yra geras tri
taškio metikas, turintis greitą 
orientaciją pasuoti ir perduoti 
kamuolį bei nukabinti sviedinį

Arvydas Sabonis.

nuo lentų. Portlando komandos 
tikslas buvo sulėtinti žaidimo 
tempą, kuriame aktyviai įjun
giamas Sabonis su savo tri
taškių metimais, gynyba, ka
muolių perdavimu ir lentų kont
rolę. Detroito komanda, ypač 
naujokas Ratliff, dengdamas 
Sabonį, privertė Portlando ko
mandą padaryti keletą skubių 
metimų, kurie nulėmė žaidimą, 
šeimininkų — Detroito naudai.

Arvydas žaidė 26 minutes, 
įmetė 16 taškų. Atkovojo 9 ka
muolius nuo lentų. Ypač gerą 
įspūdį paliko Arvydo lengvai 
įmesti tritaškiai, jo kamuolio 
pasai ir lentų kontrolė. Matėsi, 
kad Sabonio komandos žaidėjai 
dar nepasitiki Sabonio sugebė
jimais ir vengė įtraukti jį į jų ka
muolio pasidalinimą.

Paklausėm Arvydą, kaip jis 
vertino šias rungtynes, kurias jo 
komanda pralaimėjo septyniais 
taškais 107-100. Arvydas pa
reiškė: „Nusiminęs, kad nelai- 
mėjom”. Vyriausias treneris PJ 
Carlesimo pareiškė: „Detroito 
Joe Dumars, žaisdamas 41 
minutes, įmetė 41 taškus, ir 
mums padarė daug žalos. Mūsų 
žaidimas buvo geras, gynyba 
gera, mes žaidėme kietai. Tik į 
pabaigą buvome priversti 
padaryti keletą klaidų, kurios 
nulėmė žaidimą”.

— Kaip įvertinote Sabonio 
žaidimą?

— Jis žaidė gerai. Prie žai 
dimo pabaigos, įvyko keli svie 
dinio pasikeitimai, bet jo pa 
grindinis žaidimas per rungty 
nes buvo geras.

„Lituanicos” futbolo klubo, š.m. lapkričio 18 d. mininčio 45 metų veiklos sukaktį, valdyba. Iš 
k. sėdi — V. Juodišius, Ed. Šulaitis, A. Glavinskas, G. Bielskus. Stovi — J. Zaksas, B. Mikėnas, 
J. Žukauskas, L. Juraitis.

— Kaip vertinate Sabonio 
ateitį NBA lygoje?

— Jis bus vienas geresnių 
žaidėjų NBA. Jau dabar, per 
trumpą laiką, jis yra įrodęs, kad 
jo įsijungimas į varžybas yra 
lemtingas. Kitiems kitatau
čiams tenka metus, ar daugiau, 
priprasti prie šios lygos, o Sa
bonis per trumpą laiką ne tik 
pritapo, bet įsijungdamas į žai
dimą yra parodęs, kad jis rung
tynes nulemiantis žaidėjas. Mes 
kalbame apie žaidėją, kuris yra 
vienas geriausių visame pasau
lyje. Jis bus mums vienu iš pa
grindinių žaidėjų, daug prisidė- 
siančių prie mūsų ateities 
pasisekimo.

— Žaidžiant Čikagoje, Det
roite, Los Angeles, Sacra- 
mento ir kituose miestuose 
Sabonis susitinka ir su lietu
viais, Jūsų komentaras?

— Jis mėgsta susitikti su savo 
draugais. Praėjusį mėnesį jis 
buvo nuvykęs į Los Angeles 
dalyvauti Lietuvių dienose. 
Žmonės nesupranta, kaip sunku 
yra įsijungti į NBA žaidėjų 
eiles. Ypač iš užsienio atvyku- 
siems. Ne tik kultūriniai pasi
keitimai, bet čia reikia išmokti 
naują kalbą, priprasti prie skir
tingos kultūros. Reikia jam žais
ti su visai naujais ir nepažįs
tamais žaidėjais. Turėti ryšį su 
naujais ir nepažįstamais trene
riais. Sabonis per šį trumpą 
laiką yra įsijungęs į naują 
aplinką ir daug geriau ir grei
čiau pritapęs, negu kiti žaidėjai.

— Gal Saboniui yra leng
viau, nes jo vyriausias trene
ris turėjo progos susipažinti 
ir treniruoti Artūrą Karni
šovą. Ar galėtumėte komen
tuoti apie Artūrą?

— Aš norėčiau turėti daugiau 
lietuvių žaidėjų. Jie yra buvę 
man geri. Artūrui gerai sekasi 
Ispanijoje. Jis yra geras žai
dėjas, talentingas, ir ateityje 
galėtų įsijungti į NBA eiles.

— Dėkojame PJ Carlesimo 
už pasikalbėjimą.

Po rungtynių Arvydas Sa
bonis, lydimas komandos vie
šųjų reikalų vedėjo John Chris- 
tensen, susitiko su būriu lietu
vių, kurių buvo daugiau 30 as
menų, prie Vytauto Polteraičio 
ložės, stadione. Pasidalinęs įspū
džiais ir pasirašęs autografus, 
Arvydas Sabonis išskrido į 
Minnesotą.

Algis Zaparackas

Nuotr. V. Jasinevičiaus
Futbolas Čikagoje

ČIKAGOS LFK „LITUANICOS” 
45 METŲ KELIAS

„Lituanicos” klubas mini jau 
45-ją savo veiklos sukaktį. 
Rodos, dar taip neseniai buvojo 
steigiamasis susirinkimas (1951 
m. sausio 14 d.), kuriame daly
vavo 27 sporto mėgėjai. Prisi
mintinos ir jų pavardės: R. 
Koženiauskas, V. Numgaudas, 
L. Stankaitis, R. Kašuba, J. 
Šabanas, J. Snarskis, J. Per
kūnas, V. Sipavičius, R. Bužė- 
nas, E. Sadauskas, K. Baltra- 
monaitis, L. Kriaučiūnas, L. 
Rudžiūnas, J. Klečkauskas, A. 
Mikulskis, R. Puodžiūnas, E. 
Vengianskas, V. Kaminskas, J. 
Šoliūnas, J. Manelis, E. Šulai
tis, L. Traška, S. Sobieskis, J. 
Vaičaitis, A. Galinaitis, A. Mar- 
tinkus (šią tvarka jie buvo užsi
rašę susirinkimo sąraše).

Kai kurie jų vėliau aktyviai 
reiškėsi klubo veikloje. Dalis jų 
žaidė tuoj pat susidariusioje 
komandoje, kiti buvo valdyboje, 
treti rėmė finansiniai ar mora- 
liai.

Gaila, kad būrelis jų jau turėjo 
pasitraukti iš gyvųjų tarpo, kiti 
pavargo ar dėl nesveikatos ne
gali net atvykti stebėti šių die
nų klubo komandų rungtynių. 
Tačiau daugelis steigėjų susirin
kimo dalyvių ir vėliau prie šio 
klubo prisidėjusių žaidėjų ar 
ųarių-rėmėjų talka buvo milži
niška, todėl „Lituanica” (ameri
kiečių lygoje ir kitataučių spau
doje vadinama „Liths” — su
trumpinimas nuo Lithuanians 
— vardu) tapo vienu labiausiai 
žinomų klubų Čikagoje bei jos 
apylinkėse. .

Daugelį metų klubo pirmoji 
vyrų komanda žaidė aukščiau
sioje — „major” divizijoje, kur 
rungtyniauja geriausios Čika
gos srities futbolo mėgėjų ko
mandos. Visi žino, kad klubo 
vyrai 1992 metais yra tapę 
„Metropolitan” lygos (stip
riausioji Čikagoje) čempionais. 
Apie tokį laimėjimą, prieš 45 
metus klubą steigiant, niekas 
negalėjo net svajoti, nes tuomet 
pradėta kukliai ir kiekviene- 
riais metais kovota už egzisten
ciją, nes trūko ir žaidėjų, ypač 
geresnių, bei lėšų. Tik nuo 1959 
metų, kuomet futbolo komanda 
pateko į „National Soccer” ly
gos aukščiausiąją diviziją, pra
sidėjo geresnės dienos, nors pa
sunkėjo finansinė našta. Tačiau
b —--- ■

toje stipriausiųjų grupėje tada 
nebuvo išsilaikyta; ir vėl buvo 
grįžta į I-ją diviziją. Taip klubo 
pirmoji vyrų komanda žaisdavo 
gana banguotai, priklausomai 
nuo žaidėjų stiprumo, nes ne
daug kas galėdavo atsidėti fut
bolui ilgesniam laikui dėl stu
dijų, šeimos ar kitokių priežas
čių.

Tik apie 1990-sius metus, kuo
met atsidarė durys žaidėjams iš 
Lietuvos, „Lituanicos” reikalai 
pagerėjo ir jų dėka 1991 ir 1992 
metais buvo sukomplektuotos 
pajėgios komandos. Tuomet klu
bo pirmosios komandos bijodavo 
visi kiti Čikagos futbolo vie
netai, kurių egzistencija siekė 
po pusšimtį ar dagiau metų. 
Tačiau po kelių žydėjimo metų 
vėl atėjo eilė klubo vyrams 
kristi į I-ją diviziją, tikimasi, 
kad vėl tik laikinai, nes pasku
tiniu laiku matoma ryškesnių 
prošvaisčių.

Per tuos 45 veiklos metus 
klubas turėjo daugiau negu 
tūkstantinę žaidėjų (vienu metu 
čia veikė net 7 komandos, jų 
tarpe ir merginų) ir aktyvių 
rėmėjų. Klubo rungtynes sek
madieniais stebėdavo daugiau 
negu pora šimtų žiūrovų, ypač 
kai jos būdavo žaidžiamos tada 
labai lietuviškame Marųuette 
Parke.

Beje, šalia žaidimo vietinėse 
pirmenybių rungtynėse, klubas 
anksčiau dalyvaudavo ir Š. 
Amerikos lietuvių sporto 
žaidynių futbolo varžybose. 
Dabar, gaila, tokių nėra, nes 
„Lituanica” yra likusi tik vie
nintelė lietuvių futbolo koman
da šiame kontinente. Apie „Li
tuanicos” pasirodymus yra ra
šiusi bent dešimčių kalbų ei
nanti spauda Čikagoje ir tuos 45 
metus lietuvių vardas mirgėda
vo jos puslapiuose. Apie šį klubą 
ir jo futbolininkus dabar plačiai 
rašoma ir Lietuvoje, nes klubo 
futbolininkai (su kitų miestų 
žaidėjų talka) yra du kartus da
lyvavusi ir Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynėse, kurios vyko 
1991 ir 1995 metais Lietuvoje.

Dabar nieko kito nelieka, kaip 
palinkėti klubui sulaukti dar ne 
vienos sukakties, o taip pat ir 
gražių pergalių!

Ed. Šulaitis
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GERA PRADŽIA - PUSĖ DARBO

Lietuvos Moterų krepšinio 
rinktinė pradėjo savo šešių 
rungtynių JAV-se viešnagę 
dviem įspūdingais laimėjimais 
prieš Pietryčių valstijų universi
tetus. Praėjus mažiau negu 24 
valandoms po to, kai Lietuvos 
moterys pasiekė savo bazę 
Waycross mieste, Georgia vals
tijoje, jos stojo į kovą prieš 
vidutinio lygio Brewton-Parker 
college. Remdamosios savo 
puikiomis ilgomis pasuotėmis, 
lietuvaitės lengvai laimėjo 
94:49.

Lapkričio 9 d. lietuvaitės 
žaidė prieš žymiai stipresnę 
Valdosta State University 
komandą, pernai buvusią JAV

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4647 W. 103 St., Oak Lawn, IL

Pirmas apyl su Nor1hwestern un-lo 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą Pacientai priimam, 
absoliučiai punktualiai Susitarimui 
(kalbėt angliškai) tai. 706-422-8260

universitetų antrosios divizijos 
vadovaujančių komandų tarpe. 
Mūsiškės laimėjo 85:65, nors 
pirmojo kėlinio pabaigoje 
amerikietės dar vedė 41:39.

Pirmose rungtynėse prieš 
Brewton-Parker College pasi
žymėjo J. Jutelytė — 25 tšk., I. 
Nikonovaitė — 15, R. Žeimytė — 
8, L. Goldikienė - 8, Ž. Cijun- 
čikienė — 12, I. Marazaitė — 3, 
L. Brazdeikytė — 9, B. Domi- 
nauskaitė — 8,1. Baranauskai
tė — 6.

Antrose rungtynėse su Val
dosta State University pasi
žymėjo: Jutelytė — 22 tšk., Braz
deikytė — 17, Nikonovaitė — 11, 
Cijunčikienė — 7, Goldikienė — 
10.

Kitos rungtynės š.m. lapkričio 
11d. žaidžiamos su stipria Geor
gia u-to komanda. (Rezultatų 
dar neturime. Red.)

Remigijus Gaška
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ŠACHMATŲ PARTIJA SU 
A. ŠLEŽEVIČIUMI

Lapkričio 9 d. Vyriausybės rū
muose Lietuvos ministras pir
mininkas Adolfas Šleževičius ir 
Pasaulio mergaičių šachmatų 
čempionė Viktorija Čmilytė 
susitiko prie šachmatų lentos.

Garbingą Pasaulio čempionės 
titulą septintokė Viktorija iš 
Šiaulių iškovojo Brazilijos mies
te Sao Lorenz. Čempionate, 
vykusiame spalio mėnesį, daly

vavo 39 šachmatininkės iš 34 
pasaulio šalių.

Nors dėl laiko stokos buvo pa
daryti tik du ėjimai, varžybas 
stebėjo Seimo pirmininkas 
Česlovas Juršėnas, Lietuvos 
Olimpinio komiteto prezidentas 
Artūras Poviliūnas, kiti gar
bingi žmonės. Ministras pirmi
ninkas įteikė Viktorijai specialų 
Premjero medalį, palinkėjo 
gerai mokytis ir sėkmingai 
rungtyniauti kitose varžybose.

(AGEP)

Z. DEGUČIO DOVANA 
„LITUANICAI”

Čikagos lietuvių sporto dar
buotojas, ilgametis „Neries” 

, sporto klubo valdybos narys, 
Zigmas Degutis yra pasižymėjęs 
fotografas. Jis „Lituanicos” 

! klubui sukakties proga įteikė 
daug istorinės vertės „Litua
nicos” klubo veiklą liečiančių 
nuotraukų. Už tai klubo vado
vybė jam yra dėkinga.

E.Š.

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgių
172 Schlller 61., Elmhurst. IL 60126 

706-941-2606
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tat. 706-634-1120

SURENDER LAL, MD
Specialybė — Vidaus ligos

7722 S. Kadzla, Chicago, IL 60652 
Tai. 312-434-2123 

Holy Cross Physiclan Centar 
6084 S. Archer, Chicago, IL 60638 

Tai. 312-864-4165
Valandos pagal susitarimą

Kab. t ei. (312) 471-3300 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.

KARDIOLOGAS - SlRDIES LIGOS
7722 S. Kedzle Ava., 
Chicago. III. 60052

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Robertą Rd., Hickory Hills, IL
1 mylia | vakarus nuo Harlem Avė

Tai. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kadzla

Vai anir 2-4 v p p ir ketv 2-5 v p p 
šešld pagal susitarimą 

Vizitai apmokami Medicare
Kabineto tai. (312) 776 2880 

Namų 708-448 5545
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Community ligoninėms

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C
Specialybe — Vidaus ligų gydytoms 

Kalbame lietuviškai
6165 S. Archer Ava. (prie Austinį 

Valandos pagal susitarimą
Tai. (312) 585-7755

* ARAS ŽLIOBA. M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS
Good Samarltan Medlcal Centar- 

Napervllle Campua
1020 E. Ogden Ava.. Sulis 310, 

Naparvllla IL 60563 
Tai. 706-527 0060

Valandos pagal susitarimą
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Aš vėl žingsniuoju savo tėviš
kės kaimo keliu. Jis šiandien 
atrodo toks tuščias ir tylus. 
Vėjas judina abiejose kelio pusė
se sužėlusias milžiniškas 
piktžoles. Atrodo, kad niekas 
dabar keliais nesirūpina.

Vietoje buvusių kaimynų 
ūkių stovi tik medžių grupelės, 
kai kur tik pavieniai seni me
džiai. Tad kelias ir belikęs vie
nintelis kaimo palikimas. Jis 
toks vienišas ir tuščias. Kiek pa
ėjus visgi toli horizonte keliu 
link manęs judėjo žmogus. 
Arčiau įsižiūrėjau, kad jis su 
pilka barzda ir krepšiu ant 
pečių. Negi elgeta?. Prisimi
nimai užpuola. Kartais pasi
rodydavo baltuose rūbuose sena, 
nepaprastai raukšlėtu veidu 
elgetėlė, visų vadinama Korne- 
čike. Kartais pas mus 
nakvodavo, o mama išskalbdavo 
tuomet jos baltinius. Bet ji mirė 
ir joks elgeta daugiau nepasi
rodydavo. Jei kada apie Korne- 
čikę kalbėdavo, minėdavo ją 
„Kornečike nabašninke”.

Sutinku ir užšnekinu šį barz
dočių. Apsivilkęs smarkiai 
nunešiotu švarku, neaiškios 
spalvos marškiniais, basas, o 
purvinus batus nešėsi krepšyje. 
Kalbus, sakė esąs traktoristas 
ir, kadangi dabar kviečių 
derliaus nuėmimo laikas, ieško 
darbo buvusiame kolchoze, ar
ba dabar vadinamoje ūkio bend
rovėje. Kalbėdamas lyg su pasi
didžiavimu prisipažįsta, rajono 
partijos sekretoriaus įsakymu, 
buldozeriu išvertęs Pociūnų, 
Pernaravos, Rasčių ir Sur- 
mantų kaimų sodybas. Ir buvę 
labai lengva.

Jis ir jo draugai darbą atliko 
labai tiksliai. Kur nepažvelgsi 
— tušti laukai. Pasidaro pikta, 
nes šis žmogelis dalyvavo tūks
tančius metų mūsų senolių sta
tytos tėviškės sunaikinime.

Prieš dvejus metus, pirmą 
kartą po karo grįžęs, tokio 
tėviškės vaizdo išsigandau. 
Šiandien, po poros metų, nema
tau jokios pažangos Lietuvos 
ūkyje. Priešingai: rusiški kom
bainai ir traktoriai subirę, 
sunku gauti dalių. Arklių nėra. 
Traktorių nusipirkti — svajonė, 
nes „Belarus”, neseniai kaina
vęs 14,000 litų, šiandien jau 
50,000. Buvę kolchozai bankru
tuoja, kitiems metams niekas 
nesirengia sėti žiemkenčių. Vy
riausybė jokios pagalbos ūkinin
kams nesuteikia. Šiandien pa
grindinis ūkininko išsilaikymo 
laidas — pienas.

Nustebau iš Žemaitijos 
paskambinęs Vilniun. Opera
torė atsakė rusiškai. Kai 
pareiškiau, jog čia Lietuva ir aš 
kalbu tik lietuviškai, ji 
pasikalbėjimą nutraukė. Vėliau 
Vilniuje turėjau progos kalbėti

su laikraščio redaktoriumi, tele
vizijos filmuotoju, gimnazijos 
mokytoja. Jie visi patvirtino, 
kad rusai Vilniuje vėl pasidarė 
akiplėšiški ir įstaigose atsako 
tik rusiškai. Pašte aš tai paty
riau asmeniškai. Pastebėjau, 
kad Vilniaus restoranai, benzi
no stotys pavadintos Nadieždų 
ar Svetlanų vardais. Sužinojau, 
kad, žlugus bolševizmui, daug 
Vilniaus verslų perėmė okupan
tai rusai, buvę KGB ir Raudo
nosios armijos karininkai. 
Kažkaip nenorėjau tikėti, bet 
praeitą savaitę dienraštis 
„Lietuvos aidas” patvirtino, kad 
60% Lietuvos verslo valdo rusa
kalbiai. Mūsų pasiųsti ar palikti 
Lietuvoje doleriai visi pakliūva 
į visokių Kontapliovų ir kagė
bistų Slavinu rankas. Iš ten 
skubiai atsiduria Šveicarijos ar 
Vokietijos bankuose. Lietuvai 
jokios naudos.

Prieš dvejus metus, ar kvies
tas, ar pripuolamai atsiradęs, 
radau nuo valgių lūžtančius 
stalus. Šiemet net ir kaimuose 
stalai liesesnį, miestuose dažnai 
tušti.

Pagal premjerą Šleževičių, gy
venimas Lietuvoje gerėjąs. 
Galbūt pagerėjo buvusiems par
tijos tūzams, KGB viršininkams 
ar vadinamiesiems „respubliki
nės reikšmės” darbuotojams, 
nes jo prezidentas Brazauskas 
jiems pripažino pirmos klasės 
(1,000-1,400 litų) pensijas. Rusai

IX Mokslo ir kūrybos simpoziumo Tarybos pirmininkas prof. Vytautas 
Landsbergis.

dar gauna antras pensijas iš 
Rusijos. Visiems likusiems dėl 
kylančių pragyvenimo kainų 
gyvenimas liko tik sunki egzis
tencija.

Po dvejų metų yra keletas pro
švaisčių. Tuomet krautuvėlės, 
ypač Žemaitijoje, buvo tik maži 
kampeliai. Šiandien daug ne
mažų, su geru įvairių prekių 
pasirinkimu. Jau galima gauti 
ir lietuviškų gėrimų, ypač 
alaus. Kauno universalinė 
krautuvė „Merkurijus” beveik 
gali konkuruoti su Amerikos 
„Broadvvay” ar „May”. Skir
tumas, kad Kaune keturgubai 
daugiau pardavėjų. Dauguma 
Lietuvos prekybininkų gana 
mandagūs. Keliai naujai 
pataisyti ir labai švarūs. Vienur 
kitur jau įtaisytos sustojimo vie
tos su patogumais, pvz., prie 
Ariogalos. Žemaičių plentas gali 
konkuruoti su Kalifornijos 
greitkeliais. Dėl didelio sunk
vežimių judėjimo, išmaltos 
duobės.

Pastebėjau, kad keliuose tik 
autobusų ir keleivinių mašinų 
judėjimas. Buvau beklausiąs, 
kur jūsų sunkvežimiai? Atsa
kymą greit pamačiau pats: tarp 
Kauno ir Vilniaus kelyje apie 
šimto sunkvežimių vorą lydėjo 
12 policijos mašinų. Sutikau ir 
daugiau tokių kolonų. Mano 
palydovas paaiškino, jog sunk
vežimius jau užpuldinėja „raz- 
baininkai”.

Baigiant tenka rašyti, jog 
banditizmas jau persikėlė į 
Lietuvos ūkius: dingsta karvės, 
veršiai, net ir bulvės, o Di
džiulių km. (Raseinių raj.) 
gyventojai A. Milčienei vagys 
nurovė lysvę gražiai išaugintų 
česnakų...

IX MOKSLO IR 
KŪRYBOS

SIMPOZIUMO
PROGRAMA

Atidarymas Vilniuje lapkričio 
22 d.; lapkričio 23 d. vyksta se
sija Kaune; lapkričio 24 d. — 
uždarymas Vilniuje; lapkričio 
25 d. — svečių ekskursija po Lie
tuvą.

Vilniuje simpoziumo rengi
niai vyks Vilniaus Pedagogi
niame universitete; Kaune — 
Vytauto Didžiojo universiteto 
patalpose.

Sekcijos ir jų "vadovai:
Architektūra ir statyba — 

prof. Edmundas Zavadskas, 
arch. Albertas Kerelis.
' Ekonomija ir energetika, ko
mercija ir vadyba — prof. Eduar
das Vilkas, prof. Stasys Mar
tišius.

Ekologija ir biologija — prof. 
Romualdas Lekevičius, dr. Val
das Adamkus.

Filosofija, teologija, polito
logija, sociologija — prof. Bro
nislovas Kuzmickas, prof. To
mas Remeikis, prof. Rolandas 
Povilionis.

Matematika ir informatika — 
prof. Laimutis Telksnys, prof. 
Algirdas Avižienis.

Astronomija, fizika, chemija 
— prof. Steponas Ašmontas, 
prof. Rimantas Šlyžys.

Geografija, geologija ir geode
zija — prof. Jonąs Skeivalas, 
prof. Pranas Suveizdis.

Istorija, istoriografija ir ar
cheologija — prof. Antanas Ty
la, dr. Eugenijus Jovaiša.

9. Kultūra ir menas — dr. Jo
nas Bruvelis.

IX Mokslo ir kūrybos simpoziumo organizacinio komiteto pirmininkas prof. 
Kazimieras Pyragas.

Lituanistika ir etninė kultūra 1 
— prof. Vytautas Kubilius, prof. 
Violeta Kelertienė.

Sveikata ir medicina — prof. 
Gintautas Česnys.

Švietimas, edukologija, psi
chologija — dr. Romas Pakalnis.

Technika ir technologija — 
prof. Antanas Žiliukas.

Agrariniai mokslai — prof. 
Antanas Stancevičius, prof. 
Robertas Vitas.

Simpoziumo metu vyks posė
džiai diskusijos forma ir juose 
bus svarstytos tokios temos:

Švietimo ir mokslo reforma 
Lietuvoje. Dalyvauja — prof. 
Vladislovas Domarkas, prof. 
Leonas Kadžiulis, prof. Vilius 
Grabauskas, prof. Rolandas 
Pavilionis, prof. Benediktas 
Juodka, dr. Darius Kuolys.

Naujausioji Lietuvos istorija. 
Dalyvauja — prof. Vytautas 
Landsbergis, dr. Valentinas 
Brandišauskas, dr. Arvydas Ja
nušauskas.

Lietuvos politika ir ekonomi
ka. Dalyvauja — dr. Vytautas 
Radzvilas, hab. dr. Justinas 
Karosas, prof. Kęstutis Glavec
kas, dr. Gediminas Vagnorius, 
dr. Vytas Navickas.

Energetika ir ekologija. Daly
vauja — prof. Jurgis Vilemas, 
dr. Valdas Adamkus, prof. Ro
mualdas Lekevičius, dr. Eval
das Vėbra.

Apskritas stalas — tema: Lie
tuvos ir išeivijos santykiai 
mokslo ir kultūros srityje.

IX Mokslo ir Kūrybos simpo
ziumo tarybos pirmininkas yra 
prof. Vytautas Landsbergis, o 
valdybos ir organizacinio ko
miteto pirm. prof. dr. Kazimie
ras Pyragas.

IX Simpoziumo 
išvakarėse

Stovime ant ypatingo lietuvių 
tautos kultūrai slenksčio ir ne
jaučiame padažnėjusių širdies 
dūžių, gaivališkai džiaugsmin
gos nuotaikos, pagreitėjusio dar
bų tempo ir lūkestingo šurmu
lio, kaip kadaise, prieš žengiant 
paskutinį žingsnį. Šiandien tur
būt tik maža išeivijos dalis 
teprisimena, kad už kelių dienų, 
lapkričio 22 d., Vilniuje prasidės 
IX Mokslo ir kūrybos simpo
ziumas. O tai savaime nuosta
bus kultūrinis reiškinys, juo la
biau, kad jis vyksta laisvoje 
tėvynėje, kad jame dalyvauja 
mokslininkai ir kūrėjai lietuviai 
iš kelių žemynų, surinkę savo 
profesines žinias iš daugelio 
kraštų ir pasiryžę šiuo dvasiniu 
turtu pasidalinti su savo tauta.

Ne tik mokslininkų patirtį 
galėtume vadinti vertingąja do
vana Lietuvai, bet ir patį simpo
ziumą. Mintis suburti lietuvius 
mokslininkus ir kūrėjus į vieną 
įspūdingą renginį, kuriame jie 
galėtų pabendrauti tarpusavy
je ir su plačia lietuviška vi
suomene, pasidalinti pasiektais 
laimėjimais, mokslinių tyrinė
jimų rezultatais, idėjomis 
akivaizdžiai įrodyti sau ir ki
tiems, kokia dinamiška, kūry
binga ir veržli yra lietuvių 
tauta, nepaisant, kur ji likimo 
nublokšta, tapo realybe 1969 
m., kai Čikagoje įvyko pirmasis 
Mokslo ir kūrybos simpoziumas.

Po to simpoziumai buvo ren
giami kas ketveri metai ir vi
suomet susilaukdavo ne tik gau
saus dalyvių skaičiaus, bet ir 
tvirto visuomenės pritarimo. 
Tai buvo (kartu su tautinių 
šokių ir dainų šventėmis) pub
likos gausiausiai lankomas ir 
laukiamas renginys, sujungęs 
jaunus ir vyresniuosius, net 
tuos, kurie retai lietuviškoje 
veikloje pasimaišydavo. M. ir K. 
simpoziumų vertę padidindavo 
faktas, kad visos paskaitos, 
visos svarstybos vykdavo tik 
lietuvių kalba. O tai jau ne
mažas ir nelengvai pasiekiamas 
laimėjimas, prisimenant, kad 
jaunesnieji simpoziumo daly
viai, augę (ir net gimę) bei 
mokslus baigę toli nuo savo 
tėvų žemės, turėjo nemažai sun
kumų išsireikšti lietuviškai, 
ypač kai reikėjo rasti atitikme
nis moksliniams terminams ir 
sąvokoms. Laužė galvas, lanks
tė liežuvius, vartė žodynus, 
klausinėjo vyresniųjų ir vis 
dėlto rado tinkamą lietuvių 
kalbos žodį, rikiavo jį į sakinį, 
kad galėtų išreikšti mintį, per
duoti idėją.

Nors visi M. ir K. simpoziu
mai buvo svarūs, bet didžiausią 
įspūdį paliko šeštasis, vykęs 
1989 m. Lemonte ir Čikagoje. 
Tuo metu Lietuvoje jau buvo įsi

Danutė Bindokienė

siūbavęs laisvės sąjūdis ir mūsų 
visų mintys bei viltys nuolat 
sukosi apie įvykius tėvynėje. 
Simpoziume dalyvavo daugiau 
kaip 100 mokslininkų iš beat- 
gimstančios Lietuvos, pirmą 
kartą „be palydovų” galėję iš
vykti į užsienį. Kadangi dalis tų 
atvykusiųjų buvo ne tik Sąjū
džio nariai, bet jam vadovaujan
tys asmenys, nuo kurių galbūt 
priklausė mūsų tėvynės ateitis, 
juos (ypač Vytautą Landsbergį) 
matyti savo tarpe buvo tikra pa
triotizmo šventė.

Atrodė visiškai logiška, kad 
septintasis M. ir K. simpoziu
mas (1991 metais) vyktų jau 
laisvoje Lietuvoje, o mūsų 
mokslininkai ten dalyvautų 
kaip svečiai, bet su tuo pačiu 
tikslu, kaip anksčiau rinkdavosi 
į Čikagą. Netenka abejoti sep
tintojo simpoziumo pasisekimu 
ir priežastimis, dėl kurių jis 
rengtas tėvynėje, bet mes, pasi
likę šiapus Atlanto, pajutome 
kažkokią tuštumą, tarytum 
sugrįžę į namus, kuriuose dar 
neseniai aidėjo smagus alasas, 
kurie buvo pripildyti gyvybės, 
bet dabar ištuštėję, nykūs, 
apleisti. Jausmai logikos nepri
pažįsta, tad ir jautėme neteki
mo virpulį.

Ką lietuviškoji visuomenė jau
čia IX M. ir K. simpoziumo iš
vakarėse? Deja, daugelis atsa
kytų — nieko! Jau pripratome, 
kad Lietuvoje nuolat vyksta 
įvairūs „pasauliniai” renginiai, 
bet juose dalyvauti tegali paly
ginti maža išeivijos dalis — 
dažniausiai kone tie patys as
menys, kurių darbo sąlygos ir 
lėšos leidžia laisvai judėti po 
pasaulį. Likusieji turi pasi
tenkinti informacijų nuotru
pomis. Kadangi tų visų švenčių, 
iškilmių, suvažiavimų rengėjai 
Lietuvoje retai mato reikalą pla
čiau painformuoti išeivijos 
spaudą, mūsų visuomenė taip ir 
lieka „patamsyje”.

IX Mokslo ir kūrybos simpo
ziumas čia išimties nepadarė. 
Žinojome, kad jis ruošiamas, 
apytikriai kur ir kada, bet jokių 
detalių, smulkesnių bei dažnes
nių žinių — nei kvapo. Kaip gali 
sukelti susidomėjimą keli šykš
tūs sakiniai? Tik šią savaitę 
pirmą kartą gavome smulkesnę 
programą, galėjome skaityti 
sekcijų ir jų dalyvių pavardes 
(ypač į akis krinta, kad jų sąraše 
tik viena moteris. Kur dingo 
lietuvės mokslininkės?)

Kai nuskambės paskutiniai 
simpoziumo uždarymo žodžiai, 
mes šiapus Atlanto nedaug 
daugiau žinosime, kaip dabar. 
Užsienio lietuvių spauda neturi 
lėšų siųsti savo korespondentus 
l Lietuvą, tai turėsime tenkintis 
„trupiniais nuo puotos stalo".

PASKUTINIO KARIŪNO 
ODISĖJA

JUOZAS KLIMAS
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Antpečiai buvo apsiūti medžiaga, karininko 
kepurės blizgantis dirželis buvo nuimtas. Prisistačiau 
jam, kaip lietuvis kariūnas ir trumpai apibūdinau 
paskutinės paros pergyvenimus, kas turėjo kariškos 
reikšmės. Padėkojo ir sako; „Mūsų vertėjas buvo sužeis
tas — ar norėtum pas mus pasilikti vertėju?” Atsakiau, 
kad mano vokiečių kalba yra tik iš gimnazijos suolo ir 
nežinau, ar sugebėsiu, bet galėčiau pabandyti.

Kareivis pavėdėjo kiek nuo fronto ir paliko prie 
sunkvežimių su šoferiu. Pusryčiams kareivis gėrė karštą 
kavą su sumuštiniais. Davė ir man kavos puoduką. 
Rodos išgėriau tik kavą — tiek pergyvenimų, kad apie 
maistą nebuvo ko nei galvoti. Už kokios poros valandų 
atėjo kareivis ir pasakė, kad gavo pranešimą, kad 
vertėjas jau pasiųstas iš Vokietijos ir manęs nebereikia. 
Bet nuramino, kad mane, kaip lietuvį, paleisią namo.

„Mintimis sukalbėjau „Sveika Marus”, dėkodamas

Dievui, kad taip greitai ir taip laimingai man karas pasi
baigė.

Pasodino mane į lengvą mašiną ir nežinau, kiek pa
vežė atgal, kur jau buvo keli šimtai rusų belaisvių. Mane 
pasodino atskirai nuo jų, kas dar daugiau ramino, 
atrodė, mano kelias eina į namus. Prie ežero nusisku
tau, išsiskalbiau palaidinės baltą apykaklę, išsiskalbiau 
autus. Po kiek laiko atvažiavo keli sunkvežimiai, visus 
pakrovė ir važiavome atgal. Aš įlipau į paskutinį 
sunkvežimį. Po keliolikos kilometrų patekome į artileri
jos ugnį — matyt, kur po prasilaužimo buvo pasilikę. 
Šaudė vienas pabūklas. Sviedinys kartais perskrisdavo, 
bet keli pataikė tiesiai į kelią. Belaisviai lygino kelyje 
duobes, o sargybiniai gulėjo grioviuose.

Sulaikė paskutinius du sunkvežimius ir pristatė 
lyginti duobių, kur į mus kiekvienu momentu galėjo vėl 
pataikyti sviedinys. Aš sakau sargybiniui: „Kamerad, 
aš esu lietuvis ir man sakė, kad mane paleis namo”. Ma
no laimei jis sako: „Ja, ja, aš žygiavau per Lietuvą ir 
lietuvius paleido namo”. Taip dar spėjau pasivyti pa
skutinį sunkvežimį ir užšokti. Toliau stovėjo didžiulė 
kolona su tiekimu ir laukė sutaisant kelią.

Jau sutemus atvežė į Polocką, kur man jau buvo tekę 
būti ir buvau su miestu susipažinęs. įstūmė į kažkurį 
kiemą, aptvertą aukšta mūrine tvora, kur buvojau kele
tas tūkstančių belaisvių. Kiemas grįstas netašytais 
akmenmis ir vietos tebuvo tik atsisėsti.

Iš ryto praeidamas kareivis su vertėju, Volgos

vokiečiu, norėjo atimti iš manęs lietuviškus pėstininkų 
batus, nes rusai buvo arba su bintais, arba su brezen
tiniais batais. Aš vėl sakau, kad aš esu lietuvis — sakau
— tai vokiškai. Kareivis sako: „Pats kalbi gerai vokiškai, 
einam, būsi vertėju”.

Nusivedė jis mane į namą, kurio apačioje buvo šta
bas ir sargybinė, o antrame aukšte didelis kambarys, 
kuriame buvo jau apie 20 Volgos vokiečių, tarnavusių 
rusų kariuomenėje ir patekusių į nelaisvę. Mane ir 
keletą Volgos vokiečių pristatė raikyti belaisviams 
duoną, 2 kg kepaliuką reikėjo suraikyti į 10 vienodų 
gabalų — tai buvo belaisvio visos dienos davinys. Eilėje 
praėjo vienas lietuvis viršila ir trys kareiviai. Pamatę 
lietuvišką palaidinę ir batus užkalbino ir labai apsi
džiaugė, kad surado vokiškai kalbantį ir aš pranešiau, 
kad mus turi paleisti. Jie nurodė vietą, kur jie prisilaiko, 
kur mes po mano darbo susitikom. Kad nepasimestume
— susitarėm laiką ir tą vietą. Pavakare kareivis, kuris 
ištraukė mane iš minios belaisvių, pasiėmė kaip vertėją 
ir nusivedė už vartų būrį rusų, kad sriubą parneštų. Kol 
pylė sriubą, vokietis sėdo valgyti vakarienės. Vakarienei 
buvo kepta žąsis, naujos bulvės. Mane irgi pakvietė, 
sako: „Valgyk,kiek nori! Tu man patinki. Tie kiti, nors 
ir vokiečiai, bet Rusijoj gimę ir užaugę ir jau atrodo kaip 
tikri rusai. Be to, aš žygiavau per Lietuvą ir mus, karius, 
labai nuoširdžiai priėmė. Niekuomet nevalgiau tokių 
skanių kumpių, dešrų, kaip Lietuvoje”.

O man dabar. na. ir buvo skanumėlis! Nuo Velvku.

kur nuo politruko pabėgau, jau prie skanumynų nepri
ėjau.

Kitą rytą atėjo vokietis viršila ir visų klausė, kas 
kiekvienas esame. Visi buvo Volgos vokiečiai, tik aš 
vienas buvau lietuvis. Visiems vokiečiams sakė pasilikti, 
o man — eiti atgal pas belaisvius, nes mane, kaip lietu
vį, paleisią namo.

Apėmė mane nerimas, nes niekas neužsirašė mano 
nei pavardės.

Kur kreiptis? O belaisvių minia galėjo būti apie 
10,000. Su lietuviais susitikti buvo dar per anksti, todėl 
nuėjau į tą pačią vietą, iš kur mane kareivis paėmė. 
Galvojau sau vienas, kaip aš su gabaliuku duonos ir sam
čiu sriubos iš tos minios išsikrapštysiu.

Po kokios valandos, žiūriu, ateina tas pats kareivis 
manęs ieškoti. Priėjęs pradėjo bartis, kodėl aš pasišalinęs 
nuo vertėjų. Aš jam sakau, kad atėjęs tavo kuopininkas 
liepė man, kaip lietuviui, eiti prie belaisvių, nes paleisią 
namo. O tas ir sako: „Ko tu durniaus klausai! Aš čia 
esu sargybos viršininkas, todėl privalai vykdyti mano 
įsakymą! Iš čia nieko nepaleidžia, o tik iš Karaliaučiaus. 
Kai važiuoja tiekimo sunkvežimiai į Vokietiją, aš 
sukombinuosiu tave pasiųsti krovėju, o tu tada bandyk”.

(Bus daugiau)

)
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DAYTONA BEACH, FL
KONSERVATORIŲ 

„DERLIAUS ŠVENTĖ”

Mūsų telkinyje jau antri 
metai sėkmingai veikia įsis
teigęs Tėvynės sąjungos-Lie- 
tuvos konservatorių skyrius, 
kuriam vadovauja dr. Sigita 
Ramanauskienė, o jai nuošir
džiai talkina valdybos nariai — 
vicepirm. Kazimieras Barūnas, 
iždininkė Vanda Bagdonienė, 
Eduardas Senkus. Jų darbus 
remia nemažai daytoniškių. Šio 
skyriaus ryžtas remti Tėvynės 
sąjungos (LK) veiklą Lietuvoje, 
lėšomis padėti rinkimuose į Sei
mą bei renkant Lietuvos prezi
dentą. Tenka pažymėti, kad 
šiam skyriui sekasi neblogai. 
Jau lėšomis Tėvynės sąjungą 
yra parėmęs praeityje, o dabar 
ruošiasi paremti ateinančiais 
metais vyksiančius rinkimus.

Lėšas telkia įvairiais būdais — 
renka aukas, atsiranda rėmėjų, 
suorganizavo vartotų daiktų 
išpardavimą, kuris atnešė net 
500 dol. O š.m. spalio 29 d. pir-

- mininkės dr. Sigitos Ramanaus- 
‘ kienės gražioje (ant Halifax 
; upės kranto) rezidencijoje val- 
I dyba suruošė „Derliaus šventę”

— smagią gegužinę, kurioje da
lyvavo daugiau keturiasdešimt 
daytoniškių, Tėvynės sąjungos 
— LK — rėmėjų.

1 Valdyba ir moterų talka pa-
- ruošė lietuviško skonio valgius.
* Dalyviai vaišinti valgiais,
' alučiu, vynu, kavute ir saldu-
2 mynais. Maloniai patarnavo pa-
- ti pirm. dr. Sigita Ramanaus

kienė, Jadvyga Sarūnienė, Van-
* da Bagdonienė, ir kitos moterys.
' Vyravo smagi, maloni nuotai- 
I ka. Vyko pabendravimas, malo

nūs pokalbiai, prisimenant ir 
Lietuvos dabartinius rūpesčius 
bei Tėvynės sąjungos užsimoji
mus ateinančiais metais laimėti 
Seimo rinkimus. Dalyviai šias 
pastangas parėmė susimokėję 
už vaišes po 10 dol. Rengėjų 
teigimu ir čia liks- graži suma 
konservatoriams paremti. Sky
riaus valdyba veiklos planuose 
turi gražių sumanymų ateičiai.

- PAGARBIAI PRISIMINTA 
A.A. SOFIJA PURIENĖ

Š. m. spalio 27 d. sukako 
lygiai vieneri metai, kai Aukš
čiausias amžinybėn pašaukė 
a.a. Sofiją Purienę, šiame tel
kinyje išgyvenusią arti dešimtį 
metų. A.a. Sofija Purienė mirė 
1994 m. spalio mėn. 27 d. Nu
vykusi Čikagon aplankyti savo 
sesučių, jų šeimų, pasijuto sun
kiai serganti. Nepavyko jos gy
vybės išgelbėti, nors ligoninėje 
dėl to buvo labai stengtasi.

Mirties metinių proga a.a 
Sofijos atminimą suruošė jos 
sesutė Valerija Šileikienė, kuri 
su velione drauge čia gyveno.

Už velionės sielą šv. Mišios 
Our Lady of Lourdes bažnyčioje 
buvo aukojamos spalio 27 d., 7 
vai. ryto.

Šv. Mišių aukoje dalyvavo a.a. 
Sofijos artimųjų skaitlingas

• būrys. Po pamaldų Valytė Ši
leikienė dalyvius pakvietė į 
savo namus pusryčiams, kurių 
metu buvo nuoširdžiai prisimin
ta velionė Sofija. Ji buvo

M
M

„Draugo” redaktorė D Bindokienė Clevelande („Dirvos” 80 m sukaktuvinėje 

Šventėje spalio 22 d ) susitiko ištikimą „Draugo” skaitytoją, Igną Stankų.

Nuotr Viktoro Stankaus

ramaus ir sugyvenamo būdo. 
Visuomet mielai dalyvaudavo 
lietuviškuose renginiuose, 
pamaldose, svečiavosi pas ar
timuosius, kuklia auka visuo
met paremdavo lietuviškąją 
veiklą. Velionė paliko visiems 
neužmirštamą gyvenimo pavyz
dį. Aukščiausias tesuteikia Jai 
amžiną ramybę.

CHORO REPETICIJOSE 
SKAMBA VALIO, VALIO!

Daytona Beach lietuviai gali 
didžiuotis čia jau dvylika metų 
gražiai dainuojančiu choru „Sie
tynu”, kuriam nuostabiu rūpes
tingumu vadovauja muzikas 
Antanas Skridulis. Visuomet 
minėsime pirmuosius kultūri
ninkus — akt. Dalilą Mackia-. 
lienę, solistę Juozę Daugėlienę, 
muz. Antaną Skridulį, kurie 
pirmieji susirūpinę šio telkinio 
kultūriniu gyvenimu, organiza
vo menines programas, o taip 
pat ugdė chorą, dail. Juozo So- 
daičio pasiūlymu pasivadinusį 
„Sietynas”.

Per tą laikotarpį keitėsi choro 
dalyvių sudėtis, bet vis buvo 
papildomos jo gretos ir šiuo 
metu chore dainuoja 12 balsin
gų moterų ir 5 vyrai. Taigi 
chorą su maestro sudaro 18 
asmenų.

Dabar pasitaiko progų, nuve- 
žus choristes į repeticijas, pa
siklausyti dainuojančio „Sie
tyno”. Repeticijos vyksta kiek
vieną savaitę, ketvirtadieniais, 
nuo 11 iki 1 vai., Prince of Peace 
parapijos mokyklos salėje. O 
koks choristų punktualumas! 
Dar prieš vienuoliktą valandą 
jau visi klega salėje. O maestro 
lygiai 11 vai. užgauna pianino 
klavišus, nuaidi pirmosios dai
nos aidai, choristai užima vie
tas, susėda, nutyla, susikaupia 
ir po kelių sekundžių sklinda 
gražių dainų arba giesmių gar
sai. Taip vyksta repeticija. 
Daina po dainos, giesmė po gies
mės, kartojamos, arba mokoma
si naujų.

Iš šalies stebint „Sietyno” 
chorisčių ir choristų nuotaikas, 
junti, kiek daug meilės, pasi
aukojimo šie vyresniojo amžiaus 
žmonės, pasipuošę jau sidabri
niais plaukais, skiria mūsų 
gražiajai lietuviškai giesmei ar 
dainai. Ištisą valandą dainuoja 
be atvangos. Po valandos trum
pa pertrauka. Tada maestro 
taria: „Valandėlę atsikvėpkime. 
O dabar sudainuosime „Valio, 
Valio” šiandien švenčiančiam 
savo gimtadienį, ar vardadienį. 
Pakyla iš vietų, ir nuaidi „valio, 
valio, valio” linkėjimai šios die
nos „kaltininkui”. O po to „kal
tininkas” kviečia visus vaišių. 
Vaišinama vynu, kavute, ska
niais užkandžiais ir gimtadienį, 
ar vardadienį švenčiantį visi 
asmeniškai pasveikina. Graži 
įsivesta tradicija. Dabar „valio, 
valio” skamba beveik kiekvie
noje repeticijoje.

Pertraukėlė neilga, bet pasi
vaišinti pakankama.

Po to maestro išsako „Siety
no” veiklos planus. Artėja — 
Kalėdų šventės. „Sietynas” jau 
mokosi gražių giesmių, kurias 
girdėsime lietuviškose pamal
dose gruodžio mėnesį, o dainas

Daytona Beach, Floridoje, lietuvių choras „Sietynas” po repeticijos. Iš k.: sėdi — F. Dippel, Irena 
Kapčienė, Amelija Jagutienė, Jadvyga Barūnienė, Juoze Daugėlienė. II eil. — Joana Grybauskienė, 
Veronika Janušaitienė, Algima Dautartienė, Aniceta Mažeikienė, Serafiną Sukarevičienė. Vyrai 
— Narcizas Kreivėnas, Algirdas Šilbajoris, Gediminas Lapenas, Juozas Paliulis, Juozas Sodaitis 

Sietyno” vadovas muz. Antanas Skridulis.

KMIECIK REALTORS 
7922 S. POla&j Rd. 

-J4365 S. Archet Avė.

DANUTĖ MAYER ' 
284-1900 ",

Jei norite parduoti ar pirkti narrięs, 
kreipkitės j Danutę Mayer. Ji profe
sionaliai, sąžiningai ir asmeniškai 
patarnaus. IkaiAavimas veltui. ' > t

ir

ir giesmes kalėdiniame koncer
te, prieš Kalėdas klubo rengia
mame renginyje.

„Sietynas” jau ruošia ir 
gražias naujas dainas, kurias 
girdėsime Vasario 16-tosios, 
Nepriklausomybės šventės mi
nėjime.

Tenka pasidžiaugti, kad „Sie
tynas” visuomet gieda lietu
viams skirtose pamaldose baž
nyčioje, o kai Aukščiausias pa
šaukia kurį amžinybėn, tada 
dalyvauja atsisveikinime, pa
giedodami tai liūdnai progai 
parinktas giesmes.

Tai įspūdžiai iš „Sietyno” 
repeticijos. O choristų ir ma
estro darbštumas nuostabus. 
„Sietyne”, dainuok ir giedok 
dar daugelį metų!

ĮDOMI NARIMANTO 
KARAŠOS PASKAITA

Lietuvių Bendruomenės Day
tona Beach apylinkės valdyba 
yra užsimojusi ir toliau tęsti pa
bendravimo popietes, kiekvieno 
mėnesio pirmąjį trečiadienį 
susirenkant Stacey’s restorane 
bendrų pietų, o po jų pasiklau
syti kalbėtojų įvairiomis te
momis bei aptarti LB veiklą.

Lapkričio 1 d., trečiadienio 
popietėje LB apyl. pirmininkė 
dr. Birutė Preikštienė pa
sveikino arti 50 dalyvių, pasi
džiaugė daytoniškių dėmesiu 
tokiems pabendravimams, žadė
jo ieškoti vis naujų talentų pro
gramoms atlikti. Supažindino 
su svečiais iš Los Angeles, New 
Yorko ir Lietuvos. Po to 
pakvietė Narimantą Karašą, 
paskaitai „Lietuvių gentys 
aisčių šeimoje”.

Kalbėtojas savo kalboje kelia
vo istorijos keliais, paliesdamas 
amžių sąvartoje įvairių genčių 
gyvenimus, jų tarpusavio kovas, 
aptardamas genčių vadus, gy
ventas vietoves. Toje istorijoje 
vis ryškėjo lietuviai, kurie po 
sunkių bandymų, kelionių, pa
galiau įsitvirtinę prie Baltijos 
jūros, kur sukuriama Mindau
go laikų Lietuva.

Narimantas Karaša šia tema 
yra sukaupęs labai įdomias 
žinias, naudodamasis įvairiau
siais istoriniais šaltiniais. Min
tys naujos, įdomios. Ačiū Nari
mantui! Paskaita išklausyta su 
dėmesiu, o prelegentui padėko
jo dalyviai ir pirmininkė dr. 
Birutė Preikštienė. Tikimasi, 
kad Narimantas savo paskaitų 
ciklą tęs ateityje. Paskaitą baigė 
poeto Kazimiero Bradūno 
eilėraščiu.

Popietėje dr. Preikštienė per
davė sportininkės plaukikės 
Petrutytės padėką daytoniš- 
kiams už jai suteiktą studijoms 
paramą.

Klubo pirmininkas Jonas 
Daugėla painformavo, kad lap
kričio 12 ir gruodžio 10 d. vyks 
tradicinės lietuviams pamaldos. 
Gruodžio 12 d. pamaldose kalė
dines giesmes giedos choras 
„Sietynas”, vadovaujamas muz. 
Antano Skridulio, o po pamaldų 
salėje vyks kalėdinis pabendra
vimas, užkandžiai ir „Sietyno”

giesmių programa.
Klubo ruošiami Naujųjų Me

tų pietūs vyks 1996 m. sausio 1 
d. 1 vai. p.p. Markos restorane. 
Dalyvavimas pietuose 20 dol. 
asmeniui.

Algima Dautartienė pain
formavo apie sol. Audronės Gai- 
žiūnienės koncertą, lapkričio 15 
d., trečiadienį, ruošiamą parapi
jos salėje. Po koncerto Markos 
restorane pietus su viešnia; 
kvietė dalyvauti. Koncertą 
ruošia „Saulutės” valdyba.

LIETUVON GRĮŽO 
ŽURNALISTAS ALOYZAS

URBONAS
*' £ '

Visą spalio mėn. pas šio tel
kinio visuomenininkus Joaną ir 
Vytautą , Grybauskus viešėjo 
svečias iš Lietuvos, žurn. Aloy
zas Urbonas. Globėjai sudarė 
puikias sąlygas svečiui arčiau 
susipažinti su lietuvių gyve
nimu, organizacijų veikla. Glo
bėjų dėka svečias aplankė 1996 
m. olimpinių žaidynių miestą — 
Atlantą, apžiūrėjo stadionus, 
sportininkams ruošiamas gy
venvietes, įdomų Atlantos mies
tą. Susitiko, pabendravo su įvai
riais pareigūnais, Atlantos 
lietuviais — Ramune ir adv. Ri
čardu Badausku, prof. Pr. 
Zunde ir kt. Susipažino su te
nykščių lietuvių nuotaikomis, 
besiruošiant pasitikti olimpia
doje sportininkus iš Lietuvos.

Joana Grybauskienė svečią 
pavežiojo po Floridą, aplankė 
senąjį Amerikos miestą St. Au- 
gustin, su Kreivėnu lankėsi 
Miami, taip pat susipažino su 
įvairiomis įdomiausiomis Flo
ridos vietovėmis. Daytoniškiai 
svečiui parodė malonų dėmesį, 
jam atsisveikinimus suruošė jį 
globoję Janina ir Vytautas Gry
bauskai, Olga irNarcizas Krei
vėnai, Algirdas ir Danutė Šilba- 
joriai, Regina ir Bronius Snars- 
kiai, Onutė ir Narimantas Ka- 
rašai, Valytė ir muz. Antanas 
Skriduliai, gražiai pabendravo 
su Verute ir Jurgiu Janušaičiais 
ir kt. Žurn. Aloyzas Urbonas 
susipažino su šio telkinio visuo
menininkais, kultūrininkais, 
spaudos žmonėmis. Su daugeliu 
turėjo pasikalbėjimus. Atsi
sveikinimuose jautriai dėkojo 
globėjams ir visiems šio telkinio 
lietuviams. Gėrėjosi lietuvių 
nuoširdumu, meile Lietuvai. 
Kvietė sugrįžti ne svečiais, bet 
šeimininkais į gimtinę, kurioje 
visų Motinų Motina Tėvynė lau
kia ir trokšta visus priglausti 
prie amžiais išvargusios savo 
širdies.

Žurn. Aloyzas Urbonas malo
naus, atviro būdo. Objektyviai 
vertina dabartinę Lietuvos pa
dėtį. Nepataikauja nei vie
niems, nei kitiems. Gimęs 1935 
m., patyręs okupacijos vargus, 
skaudžias cenzūros dienas. 
Parašęs keletą knygų įvairiomis 
temomis. Nuolatinis dabartinio 
„Gimtojo krašto” ir kitų laik
raščių bendradarbis. Apkeliavęs 
Europą, Rytų kraštus, gerai 
susipažinęs su Seimo ir

NEW YORK, NY
TORONTO „AITVARAS”
KULTŪROS ŽIDINYJE 

NEW YORK

Sekmadienį, spalio 29 d. iš 
Toronto atvykęs, Lietuvių dra
mos teatras „Aitvaras”, Kultū
ros Židinyje, suvaidino Felikso 
Jokubausko 3-jų veiksmų kome
diją „Paskutinis iš Varlynės”. 
Šis teatras naujokų grupei ne
bepriklauso. Veiklą pradėjęs 
1971 metais, yra pastatęs net 18 
veikalų. Tai gan įspūdingas dar
bo kapitalas! Komedija „Pasku
tinis iš Varlynės” — ne bet kas! 
Toronto lietuvių namų kultūros 
komisija, išskirtinai Lietuvos 
rašytojams, buvo paskelbusi 
konkursą, parašyti vaidinimą, 
kuriame atsispindėtų gyveni
mas Lietuvoje jai atgavus nepri
klausomybę ir būtų nesunkiai 
„įkandamas” saviveiklos te
atrams. Buvo gauta 8 veikalai. 
Komisija pasirinko ir pirmąja 
premija įvertino veikalą „Pa
skutinis iš Varlynės”.

Į torontiečių „Aitvaro” pasta
tymą, nepaisant aukštos bilietų 
kainos, atsilankė daugiau 200 
žiūrovų.

Vaidinimą stebėjusių reakciją 
būtų galima skirstyti į tris 
kategorijas: vieni garsiai juokė
si ir plojo (reiškia — patiko), kiti 
buvo santūresni. Šiek tiek šyp
telėjo ir paplojo (patiko tik šiaip 
sau), o tretieji buvo kuklesni. 
Jie susilaikė ir nuo šypsnio, ir 
nuo plojimo. Tiesa, dar buvo ir 
tokių, kuriuos reikėtų priskirti 
prie ketvirtos kategorijos. Jie 
norėjo žinoti, jei veikalas „Pa
skutinis iš Varlynės” buvo ap
dovanotas pirmąja premija, tai 
kaip atrodytų veikalas pažymė
tas antrąja premija?...

Iš visos vaidintojų grupės ryš
kiausiai išsiskyrė, Mykolo Kup
rio vaidmenį atlikęs Vytautas 
Stuikys.

Veikalo režisūra ir scenovaiz
dis — Algirdas Kynas. Dailinin
kė — Aldona Karosaitė, grimas 
— Vidmantas Šidlauskas, „Ai
tvaro” vadovė — Aldona Dar- 
gytė-Byszkiewicz.

Vaidinimą užbaigus, visam 
ansambliui išsirikiavus scenoje, 
žiūrovams plojant, į sceną buvo 
atnešta didelė pintinė gėlių. LB 
Queens apylinkės pirmininkė 
Ramutė Česnavičienė, padėko
jusi į vaidinimą susirinkusiems, 
nepagailėjo gražių padėkos žo
džių ir „Varlynę” į New Yorką 
atvežusiems torontiečiams.

Vaidinimą rengė LB NY 
Queens apylinkės darbšti ir 
veikli valdyba: Ramutė Česna
vičienė — pirmininkė, Vida 
Jankauskienė — vicepirminin
kė, Kostas Norvilą — sekreto
rius, Renata Alinskienė — ka
sininkė. p. Palys

vyriausybės darbais, kritiškai, 
objektyviai darbus vertina. 
Viešnagę baigė ir spalio 31 d 
išskrido į Vilnių, pareikšdamas, 
kad Daytonos lietuvių ir savo 
globėjų nuostabaus nuoširdumo 
niekada neužmirš.

Jurgis Janušaitis

CLASSIFIED GUIDE
REAL ĖST ATE REAL ESTATE

GREIT
PARDUODA

L-' S

MISCELLANEOUS

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir- , 
bu ir užmiesty. Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai.

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

AUTOMOBILIO, NAMŲ, SVEIKATOS, IR GYVYBĖS DRAUDIMAS.
Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. 
Auksė S. Kane kalba lietuviškai.

FRANK ZAPOLIS 32081/2 West 95th Street Tel. (708) 424-8654 (312) 581-8654

71i
J K S CONSTRUCTION 1

„Shingle” stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, alu- 
miniaus ir kt..Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 
tel. 708-969-2658.

SŪDYTOS SILKĖS 
IŠ KANADOS!

Užsisakykite šventėms jau dabar! 
20 svarų statinaitė — $33 
8 svarų statinaitė —: $19 

Skambinkite: ’
708-532-5951

arba
708-687-5677 

po 5 vai. p.p. 
Pristatome UPS

MOVING—KRAUSTYMAS
Profesionalus patarnavimas 

prieinamomis kainomis, 
jums patogiu laiku. Draudimas 

garatuotas. Kreiptis:

Gediminas: tel. 312-925-4331

VYDŪNO FONDO LEIDINIAI
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS ISTORIJA, istoriko prof. J. Jakš
to paskutinis veikalas apie 1918-1940 m. Lietuvos politinį ūkinį, eko
nominį gyvenimą, kurį autorius pats pergyveno. 272 psl., gausiai 
iliustruota knyga nuotraukomis ir žemėlapiais, gražiai įrišta, tinkama 
dovana kiekvienam, $15.
LIETUVOS BEI LIETUVIŲ KRIKŠTAS IR 1387-JI METAI, istoriko 
J. Dainausko susidomėjmą sukėlusi knyga, kurioje autorius iškelia 
naujus faktus Lietuvos istorijoje, paneigdamas daugelio suklastotus 
ir daugelio kartotus teiginius. Kiekvienas domintis Lietuvos istorija, 
šioje knygoje ras daug įdomių skaitinių, paneigimų. 352 psl., gau
siai iliustruota, $15.

DIDYSIS VARPININKAS VINCAS KUDIRKA, žinomo monografijų 
rašytojo A. Merkelio įdomiai parašytas veikalas apie XIX amžiaus 
Lietuvos gyvenimą ir svarbiausią to laiko lietuvybės darbuotoją Dr. 
Vincą Kudirką. Knyga lengvai skaitoma su dideliu dėmesiu iki 
paskutinio puslapio. Iliustruota, gražiai įrišta, tinka dovanoti, 416 
psl., $15.
MANO TĖVYNĖ, Vydūno gimtųjų vietų aprašymas paprasta, vaiz
dinga kalba, lengvai skaitoma apie gražiąsias Lietuvos pajūrio vie
toves Skaitydami šią knygą nusikalsime į mūsų tėvynės gintarinį 
krantą, tai prisiminti padės gausios iliustracijos, žemėlapis. Knyga 
skirta jaunimui, bet tinka visiems, 79 psl., $4.
KAZIMIERAS PALČIAUSKAS 1941-1944 M KAUNE, spaudai 
paruošė A. Dundzila. 96 psl. žinomo veikėjo išgyvenimai nacių 
okupacijos metu, už kuriuos vėliau buvo neteisingai kaltinamas ir 
persekiojamas. Įdomios iliustracijos. $4.
LIETUVA, Dr. J. Šaulio, Lietuvos ambasadoriaus Vokietijoje, 
rūpesčiu paruoštas spalvotas, iliustracinis žemėlapis, kokio dar 
neturėjome per visą nepriklausomybės gyvenimą. Tinka papuošti 
savo gyvenamus namus, raštines, dovanoti savo draugams. 31 x 
31 colių apimties, spausdintas Italijos spaustuvės Romoje ant krei
dinio popieriaus. $15.
PASTABA. Visus šluos Vydūno Fondo leidinius galima gauti 
dienraščio DRAUGAS redakcijoje arba užsakant paštu. Prie kainos 
Illinois valstijos gyventojai prideda 8.75% prie knygos kainos. Taip 
pat visi užsakytoja prideda pašto ir supakavimo Išlaidų 
apmokėjimui.

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS

• Perkant ar parduodant
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• MLS kompiuteriųir FAX pagalba
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Apartmentus ir žemą
«Pensininkamš nuolaida

FOR SALE 
By Owner

Open House Sunday,
Nov. 19, 1—4 p.m.

9205 Avars, Evergreen Parfc, IL; 3 
bedrms., 2 baths, 2 car garege. Tel. 
708-422-5385. Gražus namasl

FOR SALE
6 unit apt. bldg., 

vic. 99 & Pulaski, Evergreen Pk.
Call 708-448-2969

FOR RENT

Išnuomojamas 3 kamb. Jaukus, 
apšildomas butas Marąuette 
Pk., California Avė. Reikalingas 
užstatas. Kreiptis: 708-636-1968.

IEŠKO DARBO

Uatuvė moteris
ieško bet kokio darbo
Tai. 312-776-5112

HELP VVANTED

Partlma Janltor to clean, shovel 
& cut. $160 per mo.

Tai. 312-581-6870
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LAIŠKAI
NĖRA KO SIELOTIS

' Šiuomi noriu pritarti A. Šul- 
cienei, kuri laiške, išspausdin
tame lapkr. 7 d. „Drauge”, at
sako į N. Nausėdienės mintis.

Juk Amerika neturėjo nei mū
sų, nei N. Nausėdienės priimti 
į šį kraštą, o priėmė. Todėl 
nereikia smerkti, o dėkoti. Ir 
kaip A. Šukienė pasiūlė, jei 
nepatinka, užleisti vietą 
kitiems.

Mes, čia esantys, galime gy
venti taip, kaip norime. Galime 
valgyti, kaip norime, kur nori
me ir ką norime, su kuo norime. 
Valgome gražiausiuose restora
nuose, didžiausioje prabangoje, 
o parėję galime ruošti šventę su 
popierinėmis lėkštutėmis. Čia 
yra galimybė gyventi taip, kaip 
norime.

Patarčiau N. Nausėdienei dėl 
Amerikos per daug nesisieloti.

Vida Račiūnienė 

Lemont, IL.

ČIKAGA NĖRA AMERIKA!

Jeigu norite pažinti JAV, nu
važiuokite ir pagyvenkite ma
žuose miesteliuose, o tada tai 
tikrai pažinsite šį kraštą ir 
žmones. Čikaga tai didmiestis, 
kaip ir kitų šalių, tautybių 
mišinys su visomis didmiesčio 
negerovėmis.

Perskaičius N. Nausėdienės 
„Istorija kartojasi” ir kitus 
ankstesnius apmąstymus pride
du dar savo. Norisi ginti 
„dypukų” garbę. Tos organizaci
jos, kurias mes „kūrėm”, atme
tę senų ateivių organizacijas, 
buvo sukurtos Nepriklausomo
je Lietuvoje, o mes Vokietijos 
lageriuose jas atkūrėm ir 
emigruodami išsivežėm į visus 
kraštus, į kuriuos emigra
vome. Mūsų tėvai, dirbdami 
fabrikuose už menką atlygini
mą, kiekvieną laisvą minutę 
praleido steigdami lituanistines 
mokyklas vaikams, rašydami 
vadovėlius, kad vaikai išliktų 
lietuviais, kad skelbtų pasauliui 
Lietuvos kančią ir priespaudą 
su viltimi, kad vieną dieną 
Lietuva bus laisva. Jie savo dar
bu ir pasiaukojimu 45 metus 
išlaikė savo vaikų širdyse meilę 
Lietuvai ir norą jai dirbti. Ko 
daugiau galime reikalauti? 
Kaip mes galėjome vadinti 
senuosius ateivius komunistais, 
radę JAV tiek daug lietuvių 
įsteigtų parapijų? Labai lengva 
kaltinti užsienio lietuvius, bet 
tam reikia pateisinimo ir padė
ties supratimo. Mes emigravom, 
bėgdami nuo mirties ir Sibiro, 
o ne geresnio gyvenimo ieškoda
mi. Negirdėjome, kad kas iš mū
sų kartos būtų kaliniai čia, o 
dabar? Esame kaltinami, kad 
mums trūksta kultūros. Ko
kios? JAV neremia lietuviškos 
kultūros, ją reikėjo patiems 
išvystyti savo jėgomis ir tai 
darėme kaip galėjome.

Esame dėkingi JAV už prie
globstį, už laisvę kurti ir 
puoselėti lietuvybę per šiuos il
gus metus, o JAV politikos mes 
pakeisti negalime. Gal naujai 
atvykę tai sugebės padaryti.

Baniutė Kronienė 

Clarendon Hills, IL

KODĖL PUOLAMI 
VERTINGI ŽMONĖS?

Mane labai nustebino ir nuliū
dino kai kurių asmenų kriti- 
ka-puolimas mūsų žymios žur
nalistės Aurelijos Balašaitienės, 
Koks yra motyvas daryti nepa
grįstus kaltinimus talentingai 
rašytojai, žinomai žurnalistei, 
tauriai asmenybei? Turėjau lai
mės pažinti Balašaitienę, jos 
kūrybingą dvasią, jos nuoširdu
mą, teisingumą ir kitas savybes, 
kurių taip trokštam rasti žmo
guje. Ir vėl kyla klausimas: 
kodėl kai kurie žmones nesuge
ba pripažinti ir džiaugtis savo

į

artimo, ypač savo tautiečio 
(tautietės), talentu ir pasiseki
mais, bet vartoja negarbingas 
priemones tą asmenį nužeminti. 
Šia proga norėčiau priminti vie
no korespondento pastabą dėl 
Izraelio premjero I. Rabin 
nužudymo: „Liūdniausias yra 
tas faktas, kad žydas nužudė 
žydą”.' Ir mums, be abejo, 
pasidaro liūdna, kai pastebime, 
kai lietuvis be reikalo puola 
lietuvį. O tai, deja, vis dar 
pasitaiko.

Jadvyga

Kuncaitis-Giedraitienė

Michigan City, IN

TAI KUR IR KADA BUS 
ŠAUKIAMAS PLB SEIMAS?

„Draugo” 1995 m. spalio 12 d. 
Nr. 202 Aleksas Vitkus perdavė 
nuotaikas, vyravusias PLB val
dybos posėdyje (A. Vitkus yra 
PLB valdybos vicepirm. finan
sams). Pasigendame posėdžio 
cįatos. Svarstyta daug klausimų. 
Ypač platokai nagrinėta politi
kos sritis, bet užmiršti švietimo 
ir kultūros reikalai (vicepirm. 
yra M. Lenkauskienė ir dr. V. 
Vasaitienė). Paaugo ir Kraštų 
Bendruomenių skaičius iki 28, 
tad ir seimo atstovų skaičius 
padidintas iki 165 (anksčiau 
buvo 140).

Iš A. Vitkaus aprašymo susi
daro įspūdis, kad PLB valdyba 
gražiai sutaria su visomis Kraš
tų valdybomis, išskiriant pačią 
didžiausią ir turtingiausią JAV 
Lietuvių Bendruomenę. Tarp jų 
vadovybių, matyt, yra perbėgusi 
.juoda katė”, kuri drumsčia jų 
santykius.

PLB valdyba nesiryžta pati 
viena parinkti seimo vietą, at
siklausia visų Kraštų bendruo
menių. Australija prieš metus 
pasiūlė Lietuvą ir PLB pir
mininkas jau kalbėjosi su pačiu 
ministru pirm. A. Šleževičium, 
kuris pažadėjo iš buv. Sovietų 
S-gos kraštų padengti kelionių 
(gal ir pragyvenimo) išlaidas.

Įdomu, kaip PLB valdyba iš
spręs klausimą: ar Kraštų val
dybos turės po vieną balsą, ar 
nuo seimo atstovų skaičiaus? 
Bepolitikuodama PLB valdyba 
patogiai užmiršo, kad 1996 m. 
bus Lietuvos Seimo rinkimai tad 
išeivijos seimo atstovų šauki
mas Vilniuje ar bet kurioje kito
je Lietuvos vietoje prisidės prie 
paramos dabartinei buvusių ko
munistų partijai. Išeivijos 
lietuviai neturėtų, kad ir 
netiesiogiai, prisidėti prie 
dabartinės valdančios partijos 
rėmimo. Paminėti finansiniai 
klausimai, kaip rašo A. Vitkus, 
gali apsunkinti Lietuvos Biu
džetą, tai tik dėmesio nukreipi
mas nuo pagrindinio tikslo. 
Kiek vyriausybė ir LDDP išleis 
rinkiminei propagandai, tai ke
liems seimo atstovams kelionės 
išlaidų padengimas nesudarys 
nė dalies ministro vienos kelio
nės išlaidų. Čia jau bandoma 
kai ką maskuoti, nes PLB val
dybos pirm. susitarimai su A. 
Šleževičium tokią galimybę 
patvirtina.

Ta pačia proga verta žvilgte
rėti ir į JAV LB tarybos posėdį, 
įvykusį š.m. spalio 14-18 d. 
Floridoje. Ilgokai teko laukti, 
kad apie šį svarbų posėdį būtų 
parašyta spaudoje, nors iš ten 
dalyvavusiųjų šiek tiek girdėjo
me. Perskaičius posėdžio apžval
gą (,,Draugas”-XI.8), ne tik 
nieko naujo nesužinojome, bet 
teko ir nusivilti. LB tarybos 
sesijose be „valdžios” praneši
mų yra priimami nutarimai, iš
diskutuoti komisijose.* Tai pati 
svarbiausia tarybos darbo dalis, 
bet iki šiol neteko spaudoje ma
tyti tų posėdžių išvadų. Ar yra 
per trumpas mėnesio laikas, to
kius nutarimus suredaguoti ir 
paskelbti spaudoje, kad visuo
menė žinotų, ką tie „tarybinin- 
kai” veikė šiltoje Floridoje?

Laukiame paskelbiant nu
tarimų.

Antanas Juodvalkis

Chicago, IL

NEGALĖJAU SAVO AUSIMIS 
IR AKIMIS TIKĖTI

Buvau Jaunimo centro kavi
nėje lapkričio 3 d., Ateities 
rengėjų ruoštame literatūros 
vakare. Tai paprastai tikra 
sielos šventė, nes gražiai skam
bantis lietuviškas žodis jau 
retenybė. Dabar gailiuosi nuėju
si, nes iki šiol burnoj pasiliko 
bjaurus skonis.

Kai pamačiau „vinjetę” apie 
nuotykius Adomo su Ieva roju
je, negalėjau tikėti savo akimis 
ir ausimis. Ar tai tinkama me
džiaga ateitininkų renginyje? 
Kiek kalbėjau su vakaro žiūro
vais, daugumas laikėsi tos pa
čios nuomonės. Nesvarbu, ar 
tokį turinį sukūrė Žemaitė, ar 
Dalia Kučėnienė, tai tikrai 
netinkama tema, juo labiau, 
kad kavinėje publiką sudarė 
vyresnio amžiaus lietuviai, 
pasižymintys konservatyvumu. 
Būtų visiems užtekę Kazio 
Bradūno poezijos, o gal jis ir 
šiaip ką savo įdomiu, humoris
tiniu stiliumi būtų papasakojęs 
apie Lietuvą, kurioje, jeigu 
neklystu, nemažai kasmet laiko 
praleidžia. Kaip gaila, kad 
rengėjai nepasitikrino, kokią 
programą numato šiam vakarui 
jų pakviestieji žmonės. Nenoriu 
manyti, kad ateitininkija jau 
taip toli „į lankas” nuslydo ir 
gryniausia pornografija jai 
priimtina.

Viena težinau, kitą kartą bū
siu atsargesnė ir į ateitininkiš- 
kus renginius kojos nekelsiu.

Nijolė Kasiulaitienė 

Arlington Heights, IL

AMŽINASIS POILSIS?

Jei mes, krikščionys, visi vie
ningai tikime į būsimą kūno iš 
mirties prikėlimą, tai kodėl 
duobę vadiname mūsų amžinojo 
poilsio vieta?

Iš tikrųjų, kapo duobė tėra tik 
laikina buveinė iki būsimo 
kūno prikėlimo, todėl ją vadin
ti „amžina” vieta yra erezija... 
(Apd 24:15 & 1 Kor 15:52-54).

Kun. dr. E. Gerulis,
St. Pete Beach, FL

• Kun. Alfonso Lipniūno

centras rugsėjo 22 d. išleido 
naują „Versmių” laikraščio nu
merį, kuriame aprašomas Šven
to Tėvo susitikimas su Europos 
jaunimu Lorete ir renginys prie 
Kryžių kalno, apželgiami Pane
vėžio ir visos Lietuvos ateitinin
kų vasaros renginiai. Daug vie
tos numeryje skirta pirmajam 
Panevėžio vyskupui Kazimierui 
Paltarokui, kurio 120-osios 
gimimo metinės bus iškilmingai 
minimos Panevėžyje spalio 22 
dieną.

A.tA.
MARIJA RIPSKIENĖ 

Misiulytė
Gyveno Evergreen Park, anksčiau ilgus metus Chicago 

Heights,IL.
Po trumpos ligos mirė 1995 m. lapkričio 15 d., sulaukusi 

89 metų.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 46 m.
Nuliūdę liko: sūnus Kazys, marti Albina ir sūnus Algis;

svainis Vytautas Ripskis su žmona Sofija ir jų vaikai su 
šeimomis; taip pat būrelis artimų draugų.

Velionė buvo našlė a.a. Antano.
Velionė pašarvota penktadienį, lapkričio 17 d. nuo 3 iki

9 v.v. Petkus Marųuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St.
Laidotuvės įvyks šeštadienį, lapkričio 18 d. Iš laidojimo 

namų 10 vai. ryto bus atlydėta į Svč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10:30 vai. ryto 
gedulingos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus
palaidota šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame 'gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.

4 V
Nuliūdę: sūnūs, marti ir kiti giminės.

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus / Donald M. Petkus. 
Tel. 312-476-2345 arba 1-800-994-7600.

A.tA. \
VYTAUTUI ČIŽAUSKUI

mirus, žmoną ELENĄ, dukrą VIOLETĄ, žentą 

JURGĮ BALČIŪNĄ ir kitus gimines nuoširdžiai už

jaučiame.

Vladas ir Genė Stabingiai
Ona Tervydienė
Romas ir Birutė Tervydžiai

Pedagogui

A.tA.
ANTANUI MASIONIUI

mirus, gilią užuojautą reiškiame dukrai TERESEI 

GEČIENEI, žentui ALGIMANTUI, dukraitėms dr. 

GINTAREI, AUŠRAI ir uošvei JADVYGAI 

GEČIAUSKIENEI.

, Edvardas, Joanna, Kęstutis ir
Gidonė Stepai

VIENERIU METŲ MIRTIES SUKAKTIS
A.tA.

į VIDA RAPŠYS 
Dudėnaitėr

Ir kitą rytą sveikinsi tenai.
Ir bus tau visos naktys nebebaisios.

• Ir skleisies tu, it žiedas, amžinai
r Po Viešpaties skliautais aukštaisiais.

:— Iš triptiko „Kas Miršta?” 
Bernardas Brazdžionis

f.
Mūsų miela Vida išvyko paskutinei kelionei pernai 

lapkričię 23 d., sulaukusi 53 metų. Už jos sielą bus atna
šaujamos šv. Mišios Tėvų Jėzuitų koplyčioje Chicagoje, šešta
dienį, lapkričio 25 d., 8:30 vai. ryto. Prašome visus — gimines, 
draugus ir pažįstamus — a.a. Vidą maldoje prisiminti.

Nuliūdę: vyras, duktė, žentas, du sūnūs, tėvas ir dvi 
seserys su šeimomis.

midlcind Padarai
Savings and Loan Association

75 metus aptarnauja lietuvius
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios

MAROUETTE PARK
2567 WEST 69th STREET 

(1-312) 925-7400
BRIDGEVIEVV

8929 S HARLEM AVĖ 
(708) 598-9400

BRIGHTON PARK
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470
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A.tA.

VIDAS J. ĄŽUOLAITIS
Mirė 1995 m. spalio 26 d., Floridoje po sunkios,nepa

gydomos ligos.
Palaidotas Royal Palm Memorial Gardens mauzoliejuje, 

Palm Beach, FL.
Tose kapinėse yra skyrius vardu „Lithuanian Garden”. 
Velionis gimė 1952 m. lapkričio 29 d., Los Angeles, C A.

Čia jis augo ir mpkėsi. Baigė St. John Vianey gimnaziją ir 
lygiagrečiai Šv. Kazimiero lituanistinę mokyklą. Po to baigė 

‘ Elsinore Military Academy ir tarnavo kariuomenėje, įsi
gydamas radiologijos techniko kvalifikacijas.

Išėjęs iš kariuomenės, savo likusio gyvenimo 20 metų dir
bo radiologijos techniko darbą. Paskutinė darbovietė „Jupi
ter Medical Center”, Florida.

Vidas stengėsi išlaikyti aukštą savo profesijos kvalifika
ciją, todėl dalyvaudavo kursuose ir seminaruose ir būtų 
galėjęs dar eilę metų dirbti, bet nepagydoma liga pakirto jo 
sveikatą, jėgas ir gyvybę.

Pranešdami visuomenei apie šį skaudų išgyvenimą, 
reiškiame nuoširdžią padėką už medžiaginę paramą: Zigmui 
ir Genei Mackevičiams, Melbourne, Australia; Adai Sutku
vienei, Chicago, IL; Kazimierai Gobienei, Cleveland, OH; J. 
ir F. Jasinevičiams, Cleveland, OH.

Norime pareikšti viešą padėką daug pagelbėjusiems Vido 
ligos metu: V. Garmienei, P. Budininkui, Ph.D., J. Jaku
bauskui, J. Mildažiui, H. Žitkienei. Dėkojame Algiui Augū- 
nui už organizacinę pagalbą.

Mūsų gili padėka karsto nešėjams ir visiems daly
vavusiems laidotuvių Mišiose, taipgi užprašiusiems šv. Mišias 
už Vido vėlę ir visiems pareiškusiems mums užuojautą žodžiu 
ar raštu.

Nuoširdus padėkos žodis Jupiter ligoninės medikams, 
draugams ir bendradarbiams gausiai dalyvavusiems 
paskutiniame atsisveikinime su a.a. Vidu.

Skausme pasilikę: mama Apolonia ir patėvis Vladas 
Žibąs.

A.tA.
ELENA SIDZIKAUSKIENĖ

Gyveno Glendale, CA. Anksčiau gyveno Čikagoje.
Mirė 1995 m. lapkričio 9 d., sulaukusi 86 metų.
Gimė Lietuvoje, Radviliškyje. Amerikoje išgyveno 46 

metus.
Nuliūdę liko: vyras Pranas Sidzikauskas, duktė Aldona 

Kudirkienė ir jos vyras Arvydas, anūkai Audrius, Paulius, 
Romas ir Audra, sesuo Ona Šiaudikienė Floridoje, brolis 
Vladas Koženiauskas su šeima Lietuvoje, bei kiti giminės Bra
zilijoje, Anglijoje, Prancūzijoje, Čikagoje, New Yorke ir 

Lietuvoje.
Velionė priklausė Lietuvos Dukterų draugijai ir Moterų 

Federacijai Čikagoje.
Elena Sidzikauskienė buvo palaidota Forest Lawn 

kapinėse Glendale, California.
Nuoširdžiai prašome draugus ir pažįstamus už ją 

pasimelsti.

Nuliūdę: vyras, duktė su šeima ir sesuo.

Mielam draugui

A.tA.
LIUDUI KRONUI

mirus, kartu liūdime ir reiškiame gilią užuojautą jo 

žmonai ONUTEI, sūnui ALGIUI, marčiai GLORIJAI 

ir anūkams, taip pat seserims — ELENAI, STEFAI 

ir broliams — ROMUI, EDVARDUI su šeimomis ir 

kitiems giminėms.

J. D. Giedraičiai 
D. S. Liepai 
G. J. Matukai 
I. K. Miecevičiai 
I. A. Rimavičiai 
R. B. Sriubai 
Nijolė Vengrienė 
Algis Visockis 
Laima Vitkauskienė

We Ship UPS

Užeilmam maisto tiekimu (caterlng)

talman

312-434-9766

Iii,
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dtlicattsseH
Valgis Catering

Skaniausi lietuviški gaminiai

Geriausias spaudos rinkinys čikagoie'
3624 W«t 69th Street. Chicago, IL 60629
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MUTUAL Vultnul SAVINGS
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

ŠAUNUS LIETUVIŲ OPEROS 
POKYLIS

Jonas Šneideris, 5 metų ber
niukas, po sunkios operacijos ir 
ilgo gydymo Shriners ligoninėje 
šį šeštadienį, lapkričio 18 d., 
grįžta su mama į Lietuvą. Gy
dymo metu, kada jam nereikėjo 
būti ligoninėje, jis su mama 
gyveno pas savo tetą ir dėdę, 
Eleną ir Kazį Majauskus, Brigh- 
ton Parke. Linkime Jonui 
sveikatos ir sėkmės. Jonuką į 
Ameriką atvežė ir juo rūpinosi 
„Lietuvos Vaikų vilties” komi
tetas, kuriam pirmininkauja 
Gražina Liautaud.

Birutė Jasaitienė Draugo 
fondo tarybos sekretorė prie 
ankstyvesnių $700.- įnašų 
Draugo fonde, jo antrojo gimta
dienio proga atsiuntė $300.- ir 
tapo Draugo fondo garbės 
nare. Nuoširdus ačiū. Antrasis 
Draugo fondo gimtadienis bus 
švenčiamas šį šeštadienį 6:30
v.v., Draugo fondo rudens va
jaus pokylyje, Jaunimo centro 
didžiojoje salėje. Visi kviečiami 
atsilankyti.

Penktasis vakaras su šampa
nu vyks gruodžio 1 d., penkta
dienį, Jim ir Gražinos Liautaud 
namuose. Jų namai — tai lyg 
turtinga meno galerija. Būsite 
gražiai sutikti, priimti ir pavai
šinti. Kviečiame visus ir laukia
me visų! Apie savo dalyvavimą 
prašome pranešti telefonu 
312-476-0664. Šio vakaro visos 
aukos skiriamos „Lietuvos 
Vaikų vilties” komiteto darbus 
finansuoti.

Pasaulio lietuvių centre spalio 15 d. įvykusioje madų parodoje modeliuoja 
Lidija Polikaitienė (iš kairės) ir parodos koordinatorė Alė Lelienė.

Nuotr. Vytauto Jasinevičiaus

x Pasinaudokite proga! N. 
Riverside, 8 kambarių rezi
dencija. Pensininkai nori sku
biai parduoti; 4 miegamieji; 3 
tualetai. Poilsio kambarys su 
natūraliu židiniu. Vieno bloko 
gatvė tarp dviejų golfo laukų. 
$229,000 arba geriausias pa
siūlymas. ALEX REALTY 
708-6562233.

(sk)

x Akcijų, bonų bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime 
jums nuoširdžiai patars ir patar
naus. duodami komiso nuolai
dą, Albinas Kurkulis, tel. 
312-360-5530 arba jo sūnūs ir 
partneriai: Andrius Kurkulis, 
tel. 312-360-5531 ir Paulius 
Kurkulis, 312-360-5627, dirbą 
su Oppenheimer & Co., Ine. 
( hieagoje. Iš kitur skambinkite 
veltui tel. 1-800-621-2103.

(sk)

ARAS ROOFING 
Arvydas Kiela 

Dengiame ir taisome 
visų rūšių stogus
ei. 708-257-0746 

Skambinti po 6 v.v.

A.a. Lietuvos generalinio
konsulo dr. Petro Daužvardžio 
šimtųjų gimimo metinių pami
nėjimas, ruoštas praėjusį 
sekmadienį, lapkričio 12 d., 
Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejuje, buvo labai sėkmin
gas, dalyvavo daug žmonių. 
Kalbėjo dabartinis Lietuvos 
Respublikos generalinis garbės 
konsulas Vaclovas Kleiza, Pet
ras Daužvardis, a.a. Konsulo 
sūnus, ėjusi gen. garbės konsulo 
Čikagoje pareigas Marija 
Krauchunienė, Lietuvos vyčių 
centro valdybos pirm. Evelyn 
Oželienė. Buvo rodomas filmas 
iš kons. Petro Daužvardžio 
gyvenimo, meninę dalį atliko 
smuikininkė Linda Veleckytė ir 
muz. Alvydas Vasaitls. Po 
minėjimo buvo vaišės, paruoštos 
ALTo narių.

Midland Fėderal Savings 
bankas per jo direktorių tary
bos narį Algirdą Brazį paėmė 
vieną stalą Draugo fondo ru
dens vajaus pokylyje šį šešta
dienį Jaunimo centre. Draugo 
fondas jiems dėkoja už daly
vavimą pokylyje, tuo paremiant 
ir „Draugo” dienraščio reikalus.

Solistas Algirdas ir Aldona 
Braziai prie ankstyvesnių 
$200.- įnašų Draugo fonde 
pridėjo dar $800.- ir tapo Drau
go fondo garbės nariai. Širdin
gai dėkojame. Garbės narių 
diplomai bus įteikti pokylyje šį 
šeštadienį, 6:30 v.v., Jaunimo 
centre.

x TRANSPAK praneša: 
„Policijos departamento duome
nimis, kasdien Lietuvoje pava
giama apie 15 lengvųjų automo
bilių, o surandama tik 8 auto
mobiliai”. Siuntiniai ir komer
cinės siuntos į Lietuvą. Mais
to siuntiniai. TRANSPAK, 
2638 W. 69 St., Chicago, IL, 
tel. 312-436-7772.

(sk)

x Kasmetinės 24-tosios Lie
tuvių fotografijos parodos
uždarymas, premijų įteikimas, 
Lietuvos televizijos laida 
„Sekmadienio foto atelje” apie 
A. Kezį ir liaudies dainų popietė 
bus šį sekmadieni, lapkričio 19 
d. 3 vai. p.p. Jaunimo centro 
kavinėje. Popietę rengia Bud
rio Lietuvių Foto archyvas. Visi 
kviečiami.

(sk)
x Lapkričio 18 d. 10 v.v. 

kviečiam į „Gintaro” klubo 
salę, 2548 W. 69 St., kur įvyks 
kompozitoriaus ir dainininko 
Vytauto Šiškausko išleistuvės. 
Gros ansamblis „Gintaras” 
talkins saksofonistas Kęstutis 
Kulikauskas.

(sk)

Šių metų jubiliejinis, o kartu 
ir tradicinis, operos rudens va
jaus pokylis, šeštadienį, lapkri
čio 11d., sutraukė daug svečių 
— buvo pilnut pilnutėlė Jauni
mo centro salė, o pats pokylis, 
kaip ir tiko šiai progai, praėjo, 
nuotaikingai. Svečių tarpe buvo 
matyti daug nuolatinių operos 
rėmėjų ir bičiulių, o taip pat 
kasmet operos renginiuose ma
tome vis daugėjant jaunesnių 
veidų, neseniai iš Lietuvos atvy
kusių tautiečių. Tai gražu ir 
sveikintina.

Atidarydamas pokylį, į susi
rinkusius svečius prabilo 
vakaro vyriausias šeimininkas 
operos valdybos vicepirminin
kas Jurgis Vidžiūnas, pasvei
kindamas ir palinkėdamas vi
siems linksmai praleisti vakarą. 
Ta pačia proga jis kvietė ir Nau
juosius metus sutikti su Lietu
vių opera. Koncertinę pro
gramos dalį pravesti pakvietė 
valdybos vicepirmininkę Jonę 
Bobinienę. Ji savo žodyje 
priminė, kad šis pokylis yra 
skirtas Lietuvių operos 40 metų 
jubiliejaus pradžiai. Gautas 
pelnas ir aukos eis pagrin
diniam jubiliejaus rengimo 
finansavimui: kompozitoriaus 
Kazimiero Banaičio operos 
„Jūratė ir Kąstytis” pastatymui 
ateinantį pavasarį, balandžio 
mėnesį. Koncertinę vakaro dalį 
pradėjo mišrus choras vokiečių 
liaudies daina „Aš girdžiu 
dainos garsus”, aranžuota E. 
Supranavičiaus, žodžiai pritai
kyti Stasio Žlibino.

Nepamirškite, kad Jaunimo 
centro 38-toji metinė vakarienė 
bus gruodžio 3 d., sekmadienį ir 
prasidės 3 vai. šv. Mišiomis Jė
zuitų koplyčioje. Vakarienė ir 
meninė programa bus 4 vai. p.p. 
Jaunimo centras neprarado 
savo reikšmės ir šiandien, kai 
Čikagoje išretėjo lietuvių telki
niai. Išlaikydami šią lietuvybės 
šventovę, tiek daug metų gai
vinusią mūsų veiklą. Dalyvau
kime vakarienėje.

Neseniai „Drauge” buvo 
rašyta, kad Nekaltai Pradėto
sios M. Marijos Vargdienių 
seserų namai pašventinti Kau
ne, Žeimenos 6. Tuose namuo
se veikia ir skaitykla. Gal kas 
iš „Draugo” skaitytojų norėtų 
seselėms ir kitiems tos skai
tyklos lankytojams užpre
numeruoti „Draugą”, kuris 
visus lankytų ištisus metus? 
Kaip žinote, metinė prenumera
ta (air cargo) į Lietuvą yra 
100 dol.

Tadas Grigonis, Chicago, IL, 
siųsdamas „Draugo” prenume
ratos mokestį, vėl pridėjo 105 
dol. auką, Kokia vertinga 
dovana mūsų laikraščiui yra 
rėmėjas, nes be jo būtų kaip 
našlaitis vaikas, paliktas be 
globos. Nuoširdus ačiū už su
teiktą reikalingą pagalbą.

x „Vaizdinis dienoraštis” 
— Pr. Domšaičio piešinių paroda 
Lietuvių Dailės muziejuje, Le- 
mont, EL lapkričio 17 d. - gruo
džio 3 d. Parodos atidarymas 
penktadienį, lapkričio 17 d. 7:30 
v.v. — 9 v.v.

(sk)

Cicero, IL, lietuviai, susirinkę j Šv. Antano parapijos salę, susipažinti su 
svečiu, Žygaičiu klebonu kun. A. Budriumi. Pirmoje eilėje iš kairės: Antanas 
Zailskas, jo žmona ir Marcelė Mackuvienė, poeto Algimanto Mackaus motina.

Nuotr Edv. Šulaičio

Romantiškai švelniai nu
skambėjo ištrauka iš Johann 
Strausso operos „Čigonų baro
nas”, kurią padainavo Nijolė 
Penikaitė ir Julius Savrimas su 
mišriu choru. Vyrų choro atlik
ta daina „Baltos gėlės”, komp. 
Jonas Švedas, skambėjo gaivi
nančiai ramiai, kaip ir gėlių 
žydėjimas, solo dainavo Vaclo
vas Momkus. „Kilkim, kilkim 
sakalo keliais” galingai aidėjo 
mišraus choro atlikta Luizi 
Denza daina „Funiculi, Funicu- 
la”, žodžiai pritaikyti Birutės 
Pūkelevičiūtės, solo dar kartą 
padainavo Julius Savrimas. 
Programos pabaigai buvo palik
tas Johann Strausso „Žydrasis 
Dunojus”, kurį aranžavo pats 
dirigentas Ričardas Šokas. Val
so melodija sklido žydriai, 
nuotaikingai, o žodžiai kalbėjo 
apie romantiškus Reino kran
tus, jų vyną, meilę ir jaunystę. 
Solo partijas dainavo Lydija 
Rasutienė ir Gražina Stau
skaitė.

Už puikią programą chorui, 
dirigentui muz. Ričardui Šokui 
ir akompanavusiam muz. Mani- 
girdui Motekaičiui, publika il
gai ir audringai plojo, kol 
išprašė pakartoti.

Po programos buvo pakviestas 
.Lietuvių fondo garbės pir
mininkas dr. Antanas Razma, 
kuris pasveikino operą sukak
ties proga, linkėdamas sėkmės 
šių metų jubiliejiniams rengi
niams ir ateities veiklai, o taip 
pat darbams paremti įteikė 
Lietuvių fondo čekį.

Svečiai vaišinosi šeimininkės 
Onos Norvilienės ir darbščių jos 
talkininkių paruošta vakariene, 
po kurios užgrojo, muz. Ričardo 
Šoko vadovaujama, šokių kape
la. Salės publika šį sykį buvo 
gerokai atjaunėjusi, norinčių 
šokti buvo daug, tad šokėjams 
norom nenorom teko glaustis 
arčiau ir šokti atsargiau, kad 
netyčiom neužmintų ant ba
tuko.

Pagaliau atėjo ir ilgai lauktas 
momentas, kai turėjo paaiškėti 
vajaus laimėtojai. Laimėjimams 
pravesti operos valdybos pir
mininkas Vytautas Radžius 
pakvietė kitus valdybos narius 
Dalią Stankaitienę ir Vytautą 
Aukštuolį. Ištraukus bilietėlius 
paaiškėjo, kad laimingaisiais 
tapo kompozitorius Jeronimas 
Kačinskas, Kotovai, Feliksas 
Lukauskas (dalyvavo pokylyje), 
A. Šmulkštys ir didžiausias 
vakaro netikėtumas — bilietėlių 
pravedėjas, valdybos vicepir
mininkas Vytautas Aukštuolis 
gavo didžiausią 1,000 dolerių 
laimikį. Laimingąjį jo bilietėlį 
ištraukė dr. Antanas Razma. 
Pusę savo laimėjimo Vytautas 
Aukštuolis tuoj pat paskyrė 
Lietuvių operai.

Visapusiškai pavykęs šaunus 
šiemetinis Operos pokylis bei 
dosnus visuomenės atsiliepimas 
į laimėjimų vajų bus padrąsini
mas ir paskata valdybai bei 
operos nariams ryžtingai tęsti 
užsimotus šio sezono planus, ap
vainikuojant Lietuvių operos 40 
veiklos sukaktį įspūdingu kom
pozitoriaus Kazimiero Banaičio 
operos „Jūratė ir Kastytis” 
pastatymu.

Juozas Končius

Iš Lietuvos generalinio konsulo a.a. Petro Daužvardžio 100 gimimo metinių paminėjimo lapkričio 
12 d. Balzeko muziejuje. Iš kairės: Evelyn Oželienė, Lietuvos vyčių centro valdybos pirm., Dolores 
Daužvardienė (marti), Marija Krauchunienė ir Petras Daužvardis (sūnus).

IŠ ARTI IR TOLI

PANEVĖŽIO „LINELIS” 
MILWAUKEE FESTIVALYJE

šių laikų pasaulyje, kuriame 
vyrauja krizės bei konfliktai, 
Wisconsino Tarptautinis ins
titutas jau daugelį metų stropiai 
darbuojasi suteikti visų kraštų 
emigrantams viltingą prieglobs
tį ir pasitikėjimą geresniu 
gyvenimu. įsipareigojęs puo
selėti pakantumą, bendrą 
tarpusavio pažinimą ir supra
timą bei darnų įvairių tautinių 
papročių išreiškimą ir prista
tymą, šis Institutas kasmet 
rudenį sutraukia apie 60 tau
tybių atstovus į Milwaukee trijų 
dienų festivaliui. Tai tarp
tautinė mugė, pavadinta „Holi- 
day Folk Fair”. Šioje mugėje per 
Kultūrinio susipažinimo progra
mą, per „Kinderland” bei kitą 
vaikams skirtą veiklą. Tarptau
tinis institutas yra padaręs 
reikšmingą pažangą, besiek
damas bendros sampratos bei 
taikaus sugyvenimo ateities 
kartoms.

Be mugės šiemet, lapkričio 
mėnesį, Wisconsino Tarptau
tinis institutas pristatys ir glo
bos pasaulinio masto suvažia
vimą, į kurį 65 tautos siunčia 
atstovus. Tai „Tarptautinių or
ganizacijų festivalių ir tra
dicinio meno kongresas” 
(C.I.O.F.F.), kurio paskelbta 
tema: „Vaikai — mūsų ateitis”. 
Ryšium su šios konferencijos 
tema, rengėjai yra pakvietę 
keletą rinktinių vaikų liaudies 
meno ansamblių, jų tarpe ir 
Panevėžio „Linelį” iš Lietuvos. 
Šio ansamblio gastrolės nariai 
susideda iš 16 šokėjų, kurių 
amžius yra nuo 9 iki 12 metų. 
Su jais atkeliauja 2 mokytojos, 
5 muzikantai, vertėja ir Pane
vėžio Kultūros ministerijos at
stovė.„Linelis” dalyvaus ir kon
ferencijoje, ir festivalyje.

Konferencijos dalyviai yra pe
dagogai, auklėtojai, kultūros ir 
meno vaikų mokytojai, ir val
diškų organizacijų atstovai, 
kurie rūpinasi vaikų mokymu. 
Paskaitininkai yra atvykę iš 
Švedijos, Brazilijos, Moldavijos, 
Sierra Leone, taip pat iš Kana
dos ir JAV. I šią konferenciją 
kviečiame ir Lituanistinės mo
kyklos mokytojus.
i Konferencija baigsis minėtu 
tradiciniu Tarptautinio institu
to festivaliu lapkričio 17-19 d. 
„Linelis” pasirodys visuose fes
tivalio spektakliuose. Festivalio 
programoje taip pat dalyvauja 
Wisconsino „Klumpė”, Čikagos 
„Grandis” ir Lemonto „Spin
dulys”. Bus Lietuvių kultūrinė 
parodėlė, kuria rūpinasi Vytas 
ir Palmira Janušoniai. Šiais 
metais lietuvišku maistu ka
vinėje rūpinasi „Grandies” 
mokytojai ir rėmėjai. Visus la
bai maloniai kviečiame at
silankyti Milwaukee festivalyje.

Jo programos laikas toks: 
lapkr. 17 d., penk., 7:30 v.v., are
noje — atidarymas — šoka „Li
nelis” ir „Klumpė”; lapkr. 18d„ 
šešt., 1:30 vai. p.p., arenoje — 
spektaklis — šoka „Linelis”; 
2:30 vai. p.p. Old Pabst Park — 
šoka „Spindulys’; 5 vai. p.p. 
arenoje — specialus svečių spek
taklis — šoka „Linelis”; 6:25 v.v 
Old Pabst Park — šoka „Spin
dulys”; 8 v.v. arena — spek
taklis — šoka „Linelis” ir 
„Klumpė”; lapkr. 19 d., sekm., 
2 vai. p.p., arenoje — vaikų pro
grama „Young People’s Mati- 
nee” — šoka „Linelis” ir „Gran
dis”; 3:05 vai. p.p. Old Pabst 
Park — šoka „Spindulys”; 5 vai. 
p.p. arenoje — uždarymas — 
šoka „Linelis”.

PAGAUSĖJO ŠEIMA
Š.m. spalio 24 d. Cleveland, 

OH, gyventojai Ina (Šilgalytė) 
ir Linas Biliūnai susilaukė 
pirmagimio sūnaus — Andriaus 
Pauliaus. Naujagimiu džiaugia
si tėvukai Regina ir Augius Šil- 
galiai, Janina ir Juozas Biliū
nai, o taip pat promočiutė Sta
sė Laniauskienė.

BRANGI DOVANA
Šv. Kazimiero lietuvių parapi

ja Los Angeles, CA, gavo vertin
gą dovaną — koncertinį pianiną.

Raseinių Magdelė (Virginija Našlėnienė iš Lietuvos) vadovauja vakaronei 
„Vaikų šventėje" Toronte, kur šoko, dainavo ir pasakų klausėsi keli šimtai 
lietuviukų.

Nuotr. Ed Mankaus

Jį padovanojo Olga Tock Short, 
ilgametė muzikos mokytoja, 
savo močiutės prof. Dorothy 
Jean Hartshorn vardu. Prof. 
Hartshorn buvo muzikos dės
tytoja Southern California Uni- 
versity net 42 metus. Šv. Kazi
miero parapijos choro vadovui 
muz. Viktorui Raliui prof. Hart
shorn pareiškė, kad jo atlieka
mas darbas su choru, taip pat 
vaikų choreliu, yra tikrai vertas 
dėmesio ir pagarbos. Pirmasis 
pianino koncertas ruošiamas 
sekmadienį, lapkričio 19 d„ 2 
vai. p.p., Šv. Kazimiero bažny
čioje. Jį atliks pianistas Ru
dolfas Budginas iš Vilniaus Mu
zikos konservatorijos. Jis šiuo 
metu ruošiasi daktaro laipsniui 
University of Southern Califor
nia.

POKYLIS LIETUVIŲ 
FONDUI

Vajaus baigimo proga, Lie
tuvių fondo naudai yra ruošia
mas pokylis,kuris vyks gruodžio 
6 d„ trečiadienį 4 vai. p.p. Lietu
vių klube, St. Petersburg, FL. 
Programoj — Vieno žmogaus te
atras”, kurį atliks Vitalis Žu
kauskas. Po programos — karš
ta vakarienė. Asmuo, kuris pa
aukos Lietuvių fondui 100 dol., 
ar daugiau, gaus bilietą nemo
kamai bus atitinkamai pagerb
tas. Stalus po 10 asmenų pra
šom užsisakyti iki gruodžio 4 d. 
pas J. Gerdvilienę, tel. (813) 
360-1295. Lietuvių fondo įgalio
tinė J. Gerdvilienė maloniai 
kviečia LF narius, rėmėjus ir 
prijaučiančius pokyly dalyvauti.
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