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A. Brazauskas patvirtino 
nuostatas derybose dėl 
Lietuvos-Latvijos sienos 

Vilnius, lapkričio 13 d. (BNS) 
— Lietuvos prezidentas Algirdas 
Brazauskas trečiadieni atsisakė 
siūlymo Lietuvos Seimui viena
šališkai nustatyti Lietuvos teri
torinės jūros, išskirtinės eko
nominės zonos ir povandeninės 
žemyno dalies Baltijos jūroje 
šiaurinės ribos nustatymo. 

Kitu trečiadienio dekretu pre
zidentas patvirtino principines 
derybų su Latvija nuostatas. 
Prezidento atstovo spaudai 
pranešime pažymima, kad toki 
dekretą prezidentas pasirašė 
gindamas Lietuvos valstybi
nius interesus, kuriuos pažeidė 
Latvijos vienašališkas žingsnis 
ratifikuojant sutartis su už
sienio bendrovėmis. 

Šios principinės Lietuvos nuo
statos galios tol, kol bus pa
sirašyta ir įsigalios Lietuvos ir 
Latvijos dvišalė sutartis dėl 
teri torinės jūros, išskirtinės 
ekonominės zonos ir povande
ninės žemyno dalies. 

Dekrete taip pat pabrėžiama, 
kad Lietuva nėra saistoma jo
kiais ankstesniais savo pasiū
lymais ar rekomendacijomis 
derybose su Latvija dėl teri
torinės jūros. 

Prezidento atstovo pranešime 
pažymima, kad prezidentas ir 
toliau yra įsitikinės, kad spren
džiant teritorines problemas su 
Latvija būtina siekti bendro su
tarimo. 

Trečiadieni vakare susitikęs 
su Lietuvos žurnalistais A. Bra
zauskas „nelemtu" pavadino 
Maišiagalos susitarimą, 1995 
m. pavasari pasirašyta Lietuvos 
ir Latvijos prezidentų bei prem

jerų. BNS paklaustas, kokios 
aplinkybės tuomet privertė Lie
tuvos vadovą padėti parašą po 
tokiu dokumentu, A. Brazaus
kas atsakė, kad Maišiagalos 
su s i t a r imą lėmė „dviša l i s 
vyriausybių vadovų tarimasis ir 
siekis suartinti nuomones bei 
pagreitinti derybas". 

„Aš gi, kaip ir daug kas tada 
Lietuvoje, net nenujaučiau, kad 
latviai jau derasi dėl naftos 
žvalgybos ginčytinoje zonoje su 
užsienio bendrovėmis", sakė 
prezidentas. Pasak A. Brazaus
ko, „Maišiagalos memorandu
mo yra ilga istorija ir nelabai 
norėtųsi sakyti, kaip j i sa i 
atsirado". 

Lietuvos vadovas sakė po to il
gai konsultavęsis su tarptauti
nės teisės specialistais ir visi jie 
pabrėžė, kad toks nutarimas 
t ė r a rekomendacija derybi
n inkams ir jokiu būdu tai 
nesanti tarptautinė sutartis, 
nes net nenumatytas jos ratifi
kavimas. „Tokios rekomendaci
jos yra įprastas dalykas tarptau
tinėje praktikoje", mano Lie
tuvos prezidentas. 

A. Brazauskas pabrėžė, kad 
Lietuva turi teisinį pagrindą at
sisakyti savo ligšiolinių įsipa
reigojimų, nes Latvija pažeidė 
jos valstybinius interesus, ra
tifikuodama sutartį su užsienio 
bendrovėmis. 

Prezidento manymu, „būtų la
bai gerai", jeigu dar šis Lietuvos 
Seimas priimtų kokį nors bend
rą dokumentą dėl Latvijos, nes 
„tai yra visos valstybės, o ne 
vienos kurios partijos reikalas". 

Centro sąjunga nori kreiptis į 
Konstitucini teismą 

Vilnius, lapkričio 14 d. (BNS) 
— Lietuvos Centro sąjunga lau
kia paskelbiant oficialių rinki
mų rezultatų, o po to per 24 vai. 
spręs, ar sieks užprotestuoti 
rinkimų rezultatus 21-oje Klai
pėdos Marių rinkimų apygardo
je. 

Antrajame rinkimų į Lietuvos 
Seimą rate šioje apygardoje kon
servatorių kandidatė Romualda 
Hofertienė vos 14 balsų nugalė
jo Centro sąjungos kandidatę 
Audrą Daujotienę. Tuo tarpu 
Centro sąjungos sekretorius 
Vidmantas Staniulis teigia, jog 
partijos gauti pirminiai rezul
tatai rodė centristų kandidatės 
pranašumą, o galutiniam rezul
ta tui galėjo turėti įtakos pa
stebėti pažeidimai. 

Trečiadienio posėdyje Vyriau
sioji rinkimų komisija balsų 
dauguma atmetė Centro sąjun
gos prašymą perskaičiuoti apy
gardos balsus, motyvuodama 
tuo, kad visose balsavimo apy
linkėse dirbę Centro sąjungos 
s tebėtoja i neturėjo jokių 
pastabų, kol nebuvo sužinoti 
rinkimų rezultatai. 

„Mes neradom preteksto per
skaičiuoti rezultatus, o jie jokių 
įrodymų nepateikė", sakė BNS 
VRK sekretorius Edvinas Men-
čikovas. Pasak jo, visi tokių 

— Mažeikių ba ld in inka i 
savo bado akcija pasiekė tikslo 
— ketvirtadienį Seimas priėmė 
įsatymą, numatantį išmokėti 
atlyginimus likviduojamos AB 
„Mažeikių baldai" darbuoto
jams. Tam reikalingus 800,000 
litų įmonei suteiks paramos fon
das, lėšos bus atgautos pardavus 
likviduojamos bendrovės turtą. 

skundų nagrinėjimai prasideda 
nuo stebėtojų pastabų protoko
luose, o tokių nebuvo. 

„Tai yra netiesa", sako CS 
sekretorius V. Staniulis. Jis 
pabrėžė, kad buvo pateikti po
sėdžiui vienos apylinkės pirmi
ninkės paaiškinimai, kokius ji 
pastebėjusi pažeidimus. Kaip 
pagrindinį, V. Staniulis minėjo 
tai, kad skaičiuodama balsus, 
pa re igūnė pastebėjo, jog 
krūvelėse, kuriose turėjo būti 
sudėta po 50 balsų, buvo po 60 
ir daugiau biuletenių. Ji mano, 
kad tokių pažeidimų galėjo būti 
ir kitose apylinkėse, sakė V. 
Staniulis. Jis teigė, kad būta ir 
kitų pažeidimų, leidžiančių abe
joti rinkimų rezultatais. 

Paskelbus oficialius rinkimų 
rezultatus. Centro sąjunga per 
parą gali kreiptis j prezidentą 
arba Seimą, prašydama apskųs
ti Vyriausiąja rinkimų komisiją 
Konstituciniam teismui. VRK 
antradienį dėl panašių motyvų 
atmetė prašymą perskaičiuoti 
taip pat Klaipėdoje esančios 
Baltijos 20-sios apygardos 
balsus , kur konservatorius 
Rimantas Didžiokas nugalėjo 
Liberalų sąjungos pirmininką 
Eugenijų Gentvilą. 

Penktadieni VRK svarstys 
LDDP tarybos prezidiumo pra
šymą perskaičiuoti balsus 47-oje 
Pasvalio-Panevėžio apygardoje, 
kur konservatorius Antanas 
Matulas taip pat labai nedidele 
persvara nugalėjo LDDP kandi
datą, žemės ūkio ministrą 
Vytautą Einorį. 

LDDP pareiškime prašoma 
anuliuoti rinkimų rezultatu? 
dėl per televiziją šeštadieni pa 
skelbtos V. Einorį kompromi-

Pasaulio naujienos 
(Remiantis DPA. Reuter, BNS INTERFAX, ITAR-TASS, 
BelaPAN žinių agentūrų pranešimais) 

Lapkričio pradžioje į Vilni ų atvyko Paryžiuje gyvenantis smuikininkas Gidonas Kremeris (gimęs 
Rygoje), pasaulio muzikos enciklopedijoje tituluojamas vienu žymiausių dabarties muzikų. Jo 
vizito tikslas — suburti naują kamerinį orkestrą „Kremer Art Balticum", kuriame grotų trijų 
Baltijos šalių jaunieji muzikantai. Atrankos konkurse dalyvavo 12 Lietuvos muzikantų ir visi 
buvo priimti į orkestrą. 

P. Lileikio nuotr. G. Kremeris (centre) su būsimaisiais orkestro artistais Vilniuje. 

Centristai kalba apie 
A. Adamkaus kandidatūrą 

premjero pareigoms 
Vilnius, lapkričio 14 d. (BNS) 

— Centro sąjunga rems konser
vatorių valdybos pirmininko 
Gedimino Vagnoriaus skyrimą 
premjeru, jeigu jo kandidatūrą 
pasiūlys prezidentas Algirdas 
Brazauskas. Tačiau, jeigu pre
zidentas atsiklaustų centristų 
nuomonės, pasak šios sąjungos 
pirmininko Romualdo Ozolo, 
„turėtume ką pasiūlyti labai 
rimtai". 

Centristų nuomone, „esant 
tam tikroms sąlygoms", prezi
dentas galėtų svarstyti žinomo 
JAV lietuvio gamtosaugininko 
Valdo Adamkaus kandidatūrą. 
Tai ketvirtadienį spaudos konfe
rencijoje sakė Centro sąjungos 
valdybos pirmininkas Egidijus 
Bičkauskas. 

Šiemet aktyviai į Lietuvos 
politinį gyvenimą įsijungęs 
Valdas Adamkus Seimo rinki
muose aktyviai rėmė vidurio 
dešiniąsias jėgas. 

Centro sąjungos vadovai pir
madienį sakė savarankiškai 
neke t inan tys te ik t i jokių 
pasiūlymų dėl būsimosios 
vyriausybės, tačiau, jei jų 
nuomonės paklaustų preziden
tas ar būsimoji valdančioji 
konservatorių ir krikščionių 
demokratų koalicija, turėtų 
savo siūlymų. 

R. Ozolas sakė, kad Centro 
sąjunga taip pat svarstytų 
pasiūlymą užimti vieno iš Seimo 
pirmininkų pavaduotojo parei
gas. Centristų apsisprendimą 
nulemtų, ar tai bus mainai, ar 
susitarimas. „Mes manome, kad 
gali būti tik susitarimas dėl 
bendro veikimo", sakė partijos 

— P r e z i d e n t a s A l g i r d a s 
Brazauskas lapkričio 14 d. at
šaukė savo birželio 20 d. pasira
šytą dekretą, kuriuo buvo nesu
teikęs malonės prašymo dviems 
asmenims, nuteistiems mirties 
bausme. Prezidento atstovo 
spaudai pranešime pažymima, 
kad jo sprendimą nulėmė Lietu
vos kalinių globos draugijos ir 
Helsinkio grupės prašymai bei 
tai, kad „Lietuvoje dar nėra 
subrendusios visos prielaidos 
galutinai spręsti mirties baus
mės problemą". 

— Trečiadieni Apl inkos ap
saugos ministerijoje buvo nutar
ta akcinei bendrovei „Akmenės 
cementas" pavesti organizuoti 
pesticidų ir kitokių atliekų 
deginimą. Nutarimas buvo pa
skelbtas po to. kai komisija 
išnagrinėjo vasara vykusio pes
ticidu deginimo eksperimento 
rezultatus. 

pirmininkas, pastebėjęs, kad 
svarbus yra ir pareigų pasis
kirstymo klausimas. 

Centristai pabrėžė, ketinantys 
likti savarankiška trečiąja jėga. 
Jie atmetė galimybę iš karto už
sirekomenduoti, kaip opozicija 
valdančiajai koalicijai, kaip tai 
jau pareiškė panašų vietų skai
čių Seime turėsiančios social
demokratų ir LDDP partijos. 

„Mes nepareiškiame esantys 
opozicija", pabrėžė E Bič
kauskas. Pasak jo, tai pri
klausys, kokią politiką vykdys 
valdančioji koalicija. 

Dėl Lietuvos-Rusijos sienos 
bus susitarta ateinančiais 

metais 
Vilnius, lapkričio 14 d. (BNS) skiria mus nuo to laiko, kai 

— Lietuvą ir Rusiją nuo susi- galėsim pasakyti, kad sutart is 
tarimo dėl sienos teskiria 2-3 parengta parafav mui". Diplo-
derybininkų susitikimai, sako mato optimi/.mą -ukėlė Mask-
Lietuvos delegacijos vadovas, vos susitikimo konstruktyvu-
Užsienio reikalų ministerijos 
sekretorius Rimantas Šidlaus
kas. Jo vadovaujami derybinin
kai 2 dienas Maskvoje tarėsi su 
ambasadoriaus Aleksėj Obu-
chov vadovaujama delegacija, o 
R. Šidlauskas trečiadienį dar at
skirai susit iko su Rusijos 
užsienio reikalų viceministru 
Sergej Krylov. 

„Jeigu dirbsim kaip supla
nuota, kitų metų pirmąjj ket
virtį derybos turėtų baigtis", in
terviu BNS po pasitarimų 
Maskvoje sake R. Šidlauskas. 
Pasak jo. šalys turi „bendrą 
viziją, kad tik 2-3 susitikimai 

tuojancios medžiagos, kuri. par
tijos nuomone, pažeidė rinkimu 
agitacijos reikalavimus ir galėjo 
turėti įtakos rinkimų rezulta 
tams. 

mas. kuriame, pasak jo, buvo 
„vėl grįžta prie labai konkrečios 
kalbos ir konkrečiu argumentų". 

Sutarties parengimą, kaip ti
kimasi, paspartins Maskvoje 
pasiektas derybininkų susi
tarimas rengti atskirų sričių 
specialistu susiekimus tarp 
derybų ratų. Kompromisų bus 
ieškoma ir per ~ atartą abiejų 
šalių delegacijų vadovų išvyką 
į ginčijamus sienos ruožus. 

Pasak R. Šidlau-ko. Maskvos 
-'.įsitikimo .iš "smės pirma 
kartą Salys di-kutavo apie 
ekonomines zorv>s atribojimą 
tais pačiais ar artimais argu
mentais". 

Naujas d< gacim susitikimas 
p muoįama- Lie voje gruodžio 
-iduryje arba ki; •• metų sausio 
pradžioje. 

V a š i n g t o n a s . -Jungtinės 
Valstijos planuoja pasiųsti 
sausumos pajėgas į Zairą daly
vauti Kanados vadovaujamoje 
daugianacionalinėje pagalbos 
operaeijo.ie. Baltųjų rūmų spau
dos atstovas Mike McCurry pa
brėžė, jog Amerikos „siekiai ten 
yra humanitariniai"'. Galutinis 
sprendimas dėl operacijos dar 
nepr i imtas , t ač iau , pasak 
atstovo, prezidentas Bill Clinton 
„iš principo" pritarė misijai, 
kuri truktų mažiausiai 4 mėne
sius ir kurioje dalyvautų ne 
daugiau kaip 5,000 kareivių, iš 
jų apie 1.000 būtų dislokuota 
Zaire. 

Celič. JAV ir rusų taikdariai 
Šiaurės Rytų Bosnijoje ketvir
tadienį konfiskavo didžiausią 
ginkluotes kiekį nuo gruodžio 
mėn., kai buvo įvestos NATO 
taikdarių pajėgos ir uždarė 
didžiausią musulmonų kariuo
menės bazę. 

Quebec. Kanados provincijos 
gubernatorius-leitenantas Jean-
Louis Rou privalėjo atsistaty
dinti po to, kai prisipažino per II 
pasaulinį karą nešiojęs nacių 
emblemą, dalyvavęs demonstra
cijose prieš karo prievolę. Pasak 
jo, šie veiksmai buvo jaunatviš
kas drąsos demonstravimas, o 
ne parama Hitlerio režimui. 

Mirė kardinolas 
Joseph Bernardin 

Čikaga, lapkričio 14 d. (AP— 
BNS) — JAV Čikagos mieste 
ankstų ketvirtadienio rytą mirė 
žymus katalikų kardinolas Jo
seph Bernardin. 

JAV katalikų vyresnysis pre
la tas ir 2.3 mln. Čikagos 
katalikų arkivyskupas mirė 
nuo vėžio savo namuose, sulau
kęs 68 metų. 

1995 m. jam buvo atlikta 
kasos vėžio operacija, o šio 
rugpjūčio pabaigoje jis paskelbė, 
jog vėžys išplito ir yra neope
ruotinas. Spalio 31-ąją J. Ber
nardin nustojo ėjęs savo kas
dienes pareigas Pastaraisiais 
mėnesiais J. Bernardin pla
čiai aptarė savo ligą, pastangas 
įveikti mirties baimę ir tikėjimą 
amžinuoju gyvenimu. 
„Mes galime žvelgti į mirtį 

dviem būdais — kaip į priešą ar
ba kaip į draugą. Kaip tikintis 
žmogus, aš matau mirtį kaip 
draugą", sakė Joseph Bernar
din. 

Savo atvirumu ap:e neišven
giamą mirtį kardinolas pelnė 
religinių vadovų pagyrimus. Šis 
atvirumas taip pat vedė į 
netikėtas vietas. Bill Clinton 
Baltuosiuose rūmuose apdo
vanojo jį Prezidento laisvės 
medaliu. J. Bernardin taip pat 
pabuvojo mirtininko kameroje, 
kai šis išreiškė norą su juo pa
simelsti. 

Joseph Bernardin 14 metu bu
vo Čikagos arkivyskupu, o tai 
bene labiausiai pastebimos ka
talikiškos pareigos visoje šalyje. 
Kardinolas gyveno aktyvu vi
suomeninį gyvenimą, padeda
mas suformuluoti bažnyčios 
nuomone nrieš branduolinį 
karą. taip pat del AIDS ir mir
ties bausmės. 

1993 m. kardinolui buvo pa
reikšti kaltinimai del kadaise 
neva įvykusio jaunuolio tvirki
nimo atvejo Jis reagavo atlai
džiai ir ramiai neigė savo kaltę. 
Prieš mirdamas nuo AIDS. ieš-

J"-<-ph Bernare 
kovas atsisakė kaitinimo ir susi
taikė su kunigu 

J. Bernardin pareiškimai 
kartais piktino kritikus. Jis 
ragino Vatikaną leisti vysku
pam.- valdyti savo vyskupijas be 
nereikalingo kišimosi, taip pat 
neprieštaravo del mokomųjų 
programų, kurios aiškina pre-
zervatvvų naudą, užkertant ke
lia AIDS. 

1992 m. JAV vyskupai atmetė 
dokumentą del besąlygiško mo
terų kunigystės draudimo. Buvo 
priimtas J. Bernardin planas, 
raginantis tolesnį šio klau
simo „nagrinėjimą ir dialogą". 

Šiemet J. Bernardin paskelbė 
Katalikų bendrą nuomonių 
projektą, kuriuo siekiama pra
dėti dialogą su katalikais, 
nesekančiais bažnyčios moky
mu Kardinolas retai kada vie
šai pakeldavo baisa arba pakeis
davo nuolankią elgesio 
manierą. 

•Jis ginu 1928 balandžio2 
d South Carolina valstijoje, 
italų imigrantų šeimoje. 1952 
m. buvo įšventintas kunigu, o 
būdamas 38-erių, paskir tas 
Atlantos pagalbiniu vyskupu. 
•Joseph Bernardin tapo jauniau
siu vyskupu Amerikoje. 

St. Pe t e r sbu rg , Florida. Ket
virtadienio rytą JAV St. Peters
burg miesto policijai teko pa
naudoti ašarines dujas, kad iš
vaikytų nedideles grupeles įpy
kusių jaunuol ių , šaudančių 
ginklais ir mėtančių akmenis. 
Jaunuolių protestą paskatino 
prisiekusiųjų teismo sprendi
mas nekel t i baudžiamosios 
bylos baltaodžiui policininkui, 
kuris praeitą mėnesį nušovė 
juodaodį automobilio vairuotoją. 
Per riaušes buvo sužeisti ma
žiausiai 5 žmonės, tarp jų — 2 
policininkai. 

Vašingtonas . Bill Clinton ad
ministracija pareiškė, kad kitais 
metais ruošiasi prisijungti prie 
naujų tarptautinių pajėgų Bos
nijoje, ketvirtadienį pranešė 
NATO gen. sekretorius Javier 
Solana. JAV viceprezidentas Al 
Gore pažymėjo, kad JAV į Bos
niją gali pasiųsti 7-8,000 ka
reivių. Iš viso Bosnijoje planuo
jama laikyti 30,000 taikdarių 
pajėgas. 

Tūla , Rusi ja . „Konversija ir 
moterys" sąjungos Tūlos sky
rius kreipėsi į Rusijos preziden
to Boris Jelcin dukrą Tatjaną 
Djačenko Jelcin, prašydamas 
sutikti iškelti jos kandidatūrą 
Tūlos srities gubernatoriaus pa
reigoms. 

Briuselis. Aplinkos apsaugos 
organizacija „Greenpeace" ket
virtadienį pranešė, kad Antver
peno uoste sulaikytas jų laivas, 
dalyvavęs protesto akcijoje prieš 
genetiškai apdorotas sojos pupe
les, importuojamas iš JAV. Pa
sak organizacijos atstovo, į laivą 
„Sirius" atėjęs antstolis pa
reikalavo sumokėti 597,000 Bel
gijos frankų (19,250 dol.) už 
priverstines prastovas bendro
vei „COBERLFRET", kuri nuo
mojo sojas a tvežus į laivą. 
„Bunga Saga". 

Minskas . Baltarusijos pre
zidentas Aleksandr Lukašenka 
pareiškė, kad Rusijos televizijos 
bendrovių ORT ir NTV kores
pondentai gali būti išprašyti iš 
Baltarusijos, jei oficialiai nebus 
akredituoti joje. 

Briuselis. Europos Sąjunga ir 
JAV pasirašė muitinių bendra
darbiavimo sutartį, kur i turė tų 
supaprastinti muitinės procedū
ras tarp Europos ir JAV bei pa
dėti kovoje su prekybiniu suk
čiavimu. 

Pekinas . Kinija veda derybas 
su Iraku dėl galimybės pasira
šyti „masinio" naftos žvalgymo 
sutartis. Vals tyb inė naujie
nų agentūra „Xinhua" pranešė, 
jog Kinijos valstybinis benzino 
susivienijimas ir I rakas planuo
ja išgauti 5 mln. tonų naftos per 
metus. 

K a n a d o s vyriausybė pradėjo 
dviejų įtariamųjų karo nusikal
timais deportavimo procedūras. 
75 metų Vladimir Katriuk įta
riamas dalyvavęs partizanų žu
dynėse Rusijoje 1942-44 m., o 82 
metų Ladislaus Csataris — žydų 
deportavimu į mirties sotvyklas 
1944 m. Vengrijoje. 

KALENDORIUS 
Lapkr ič io 15 d.: Šv. Albertas 

Didysis. Bažnyčios mokytojas 
(1193-1280); Leopoldas, Vaidila, 
Norda 

Lapkr ič io 16 d.: Švč. M., 
Marija Aušros Vartuose, Gailes
tingumo Motina, šv Margari ta 
Škote (1046-1093), šv. Gertrūda 
(12271297); Edmundas, Aišku-
tis, Tyda. 

-• *0** 
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/PORTO/SMAPŽVALGfl 

Redaktorė Irena Regieriė 

KAI SUSITINKA SPORTO 
VETERANAI 

Š.m. gegužės 11 d. Čikagoje, 
A. Siuto lietuviškos radijo 
valandėlės ruoštame pokylyje 
programą atlikęs estradinės 
muzikos dainininkas Juozas 
Nakutavičius netikėtai susitiko 
su svečių tarpe buvusiu Valdu 
Adamkum (Adamkavičium), žy
miu mūsų visuomenės ir politi
kos veikėju. 

Susitikę jiedu kalbėjosi ne 
apie politiką ar visuomeninius 
reikalus, bet apie sportą, prisi
mindami pokario metu Augs
burgo (Vokietijoje) DP stovyk
loje praleistas dienas ir startus 
bėgimo takeliuose. Pasirodo, 
kad abu yra buvę neeiliniai bė
gikai, o Adamkavičius reiškėsi 
ir kitose lengv. atletikos rung
tyse. Nuo anų dienų praslinko 
arti 50 metų, tačiau abu vienas 
kitam bėrė anų tolimų laikų 
prisiminimus... 

Vartant Vokietijoje DP 
stovyklose leistos spaudos 
puslapius, teko užtikti įdomią 
žinutę apie V. Adamkavičiaus 
paskutinį pasirodymą Vokie
tijoje, prieš jam išvykstant į 
JAV. Memmingeno stovykloje 
leistame „Lietuvyje" (1949 m. 
rugpjūčio 30 d. laidoje) rašoma: 
„Vokiečių sportininkai pagerbė 
V. Adamkavičių. Augsburge 
liepos 23 d. įvyko lengvosios 
-atletikos varžybos tarp Augs
burgo, Miuncheno, Erlangeno ir 
Bambergo lengvaatlečių. Šiose 

varžybose už Augsburgą star
tavo lietuvis V. Adamkavičius. 
Tai buvo jo paskutinės rung
tynės prieš išvykstant j JAV. 
Augsburgo vokiečiai, sužinoję 
apie V. Adamkavičiaus išvy
kimą, prieš rungtynes išrikia
vus sportininkus, keliais žo
džiais iškėlė šio lietuvio sportiš
kumą ir pasiekimus. Adamka
vičius buvo apdovanotas gėlė
mis, Augsburgo miesto ir spor
to klubo „Viktorijos" ženklais. 

Čia pat įvykusiose varžybose 
V. Adamkavičius šuolyje į aukš
tį laimėjo pirmą vietą pasekme 
1.78 m (geriausia Švabijos metų 
pasekmė). Šuolyje į tolį V. 
Adamkavičius pasiekė 6.46 m) 
II vietą". 

Beje, tiek Adamkavičius-
Adamkus, tiek J. Nakutavičius 
aktyviai nebesireiškia sporto 
aikštelėse, tačiau pirmasis dar 
matomas organizacinėje sporto 
veikloje ir tuo dar tęsia jaunys
tėje pradėtą sportini darbą. 
Valdą Adamkų dabar labiau 
pažįstame kaip žinomą politiką, 
savo politinę veiklą perkėlusi į 
Lietuvą. Prieš vėliausius Lietu
vos Seimo rinkimus jis net 3 
mėnesius praleido Lietuvoje. 
Nemaži pasiekimai sporto aikš
telėse jam, be abejo, yra nau
dingi ir politinėje veikloje, nes 
ir čia reikia nemažai atkaklumo 
ir ištvermės. 

Ed. Šulaitis 

LIETUVOS SPORTININKAI 
PAROLIMPINĖSE ŽAIDYNĖSE 

Pasaulio olimpinės žaidynės, 
vykusios šią vasarą Atlantoje, 
jau istorinė praeitis. Tačiau po 
šių žaidynių, tuose pačiuose sta
dionuose vyko Parolimpinės žai
dynės — 96-Atlanta. Jose daly
vavo iš 127 šalių 3,500 asmenų 
su negaliom — sportininkų, 
čia atstovavusių įvairiausioms 
sporto šakoms. 

Šiose žaidynėse dalyvavo ir 
Lietuvos sportininkų su negalia 
nemaža delegacija: 9 sportinin
kai, juos lydėjo 5 vadovai ar 
treneriai ir 5 sporto federacijų 
atstovai. 

Lietuvos sportininkų su nega
lia šaunūs laimėjimai: 3 aukso 
medaliai, 2 sidabro ir 6 bronzos, 
taigi net 11 medalių pelnė 
Lietuvos sportininkai. 

Tik matę žaidynes pergyveno, 
kad tiek mažai žiūrovų tesu
silaukė Parolimpinės žaidynės. 

Kaip buvo skaudu stebėti 
arenose žaidžiančius invalidus. 
Krepšinį žaidžia sportininkas be 
kojų, vežimėlyje. Lengvojoje 
atletikoje dalyvauja akli ar ne
byliai, ar dalinai paralyžuoti. 

Esą, sunku įsivaizduoti tų 
žmonių — sportininkų su nega
lia sugebėjimus, ryžtą, gerą jų 
nuotaiką, norą gyventi normalų 
gyvenimą. 

Kai žaidynės baigėsi, Lietuvos 
sportininkai pasipuošė meda
liais: Kęstutis Bartkėnas, nere
gys. 5,000 metrų bėgime sidabro 
10.000 metrų bėgime — bronzos 
medaliais: Malda Baumgartė, 
klubo sąnario negalios — ritulys 
— aukso, disko medaliai: Vytau
tas Girnius (neregys) — ietis — 
sidabro medalis; Aldona Griga
liūnienė — stuburo nervų liga — 
šuolis i tolį aukso medalis; 
Saulius Leonavičius (neregys) 
1,500 m bėgime — bronzos 
medalis; Sigita Markevičienė 

(neregė) — 1,500 m bėgime ir 
800 metrų bėgime po bronzos 
medalį; Jonas Stoškus (silpno 
regėjimo), dziudo- — bronzos 
medalis; Algirdas Tatulis — be 
(kairės kojos), disko metime 
ketvirtą vietą, Rolandas Ur
bonas (neregys), rutulio metime 
— bronzos medalis. 

Sunku įsivaizduoti, kokį ryžtą 
turėjo tie Lietuvos sūnūs ir 
dukros, atstovaudami Lietuvai 
Parolimpinėse žaidynėse, At
lantoje. Šią delegaciją rėmė 
Lietuvos valstybė, LTOK ir 
Lietuvos Avialinija. Ši delega
cija yra išleidusi gražų leidinėli 
lietuvių ir anglų kalbomis, ku
riame duodama trumpa Lietu
vos istorija, dalyvių fotografijos, 
jų trumpos biografijos. Geras 
propagandinis leidinėlis. Bet 
Lietuvos sportininkus su 
negalia pastebėjo Atlantos 
Lietuvių negausus telkinys ir 
LB valdyba, vadovaujama pirm. 
Ramunės Badauskienės, bei kiti 
valdybos nariai, ypač valdybos 
narys Algis Kličius 

LFK „Lituaniea" klubo 1995-96 metu valdyba. U k. I ail. — Ed. Šulaitis, A. Glavinskaa, G. 
Bielskus. n eil. - J. ZaJuas, B. Mikėnas, J. Žukauskas ir L. Juraitis. 

VISI Į METINĘ 
„LITUANICOS" KLUBO 

ŠVENTĘ! 
Štai, jau esame metinės LFK sipelnę žmonės. Šiemet jų yra 

„Lituanicos" — „Liths" šventės 
išvakarėse. Rytoj, šeštadienį, 
6:30 vai. vak. prasidės 46-sis šio 
klubo metinių minėjimas, kuris 
yra rengiamas Pasaulio lietuvių 
centro didž. salėje, Lemonte. 

„Draugo" penktadieniniame 
„Sporto apžvalgos" puslapyje 
dainai skaitome apie „Lituani
cos" klubo futbolo komandų pa
sirodymus amerikiečių ir kita
taučių tarpe. Tai vienintelis 
lietuvių sporto klubas Š. Ameri
koje, turįs savo pastovias fut
bolo komandas, vienintelis lie
tuvių sporto klubas šiame kraš
te, nuolatos dalyvaująs vietinėje 
sporto lygoje, rungtyniaujantis 
apskritus metus. 

Apie šį klubą daug kas yra 
girdėjęs: ir lietuviai užsienyje 
bei tėvynėje (jis ten 5 metų lai
kotarpyje yra du kartus viešė
jęs) ir amerikiečiai bei kitatau
čiai. Apie jį dažnai rašo įvairio
mis kalbomis išeinanti spauda. 
Klubo komanda ypač buvo gar
si, kai j i pasiekė patį pagrindinį 
laimėjimą — sugriebė čempionų 
titulą Čikagos ir apylinkių „Me
tropolitan" lygos aukščiausioje 
divizijoje. 

Gaila, kad ne visi tautiečiai 
supranta sporto reikšmę šiame 
krašte ir neįvertina „Lituani
cos" komandų atliekamos misi
jos lietuvių vardo populiari
nime , jaunimo auklėjime, jo fi
zinių ir dvasinių galių ugdyme. 

Reikia manyti, jog lapkričio 
16 d vakare matysime ir naujų 
veidų, nes senieji klubo veikėjai, 
talkininkai ir rėmėjai jau ap
leidžia gyvųjų eiles. Siame ren
ginyje, kaip ir kiekvieneriais 
metais, bus pagerbti klubui nu-

trys — labiau pasižymėję vyrų 
komandos žaidėjai: Rolandas 
Urbonavičius ir Rolandas Sinia-
kovas, o taip pat ir ilgametė 
„Draugo" sporto puslapio re
daktorė Irena Regienė. Oficia
liosios dalies metu pagerbia
muosius pristatys Irena Žu
kauskienė, nuoširdi klubo tal
kininkė, klubo veterano, valdy
bos: . nario ir vyrų komandos 
vyr. trenerio Jono Žukausko 
žmona. Po šaltos ir karštos va
karienės bus smagūs šokiai, 
grojant Roberto Raudžio vado
vaujamam „Nemuno" orkest
rui. Bus ir laimėjimų trauki
mas, dainos ir kiti įvairumai. 
Visiems puiki proga pabendrau
ti ir praleisti vakarą su mūsų 
sportininkais. 

Tad iki pasimatymo rytoj, 
šeštadienį, 6:30 vai . vak. 
Pasaulio lietuvių centre! 

, E A 

DR. JULIUS RINGUS 
PARĖMĖ „LTTUANICA" 

„Lituanicos" metinės šventės 
proga smagu pažymėti, kad vis 
susilaukiama aukų. Vėliausiu 
metu stambesne — 100 dol. 
auka prisidėjo dr. Julius Rin
gus, ilgametis „Lituanicos" 
vyrų komandos žaidėjas, kuris, 
galima sakyti, užaugo „Lituani
cos" klubo eilėse. O tokių kaip 
jis yra šimtai, tačiau kiti šiuo 
metu kažkodėl yra atitolę nuo 
šio klubo, kuris šiemet mini 
savo 46-sias metines ir yra vie
nintelis futbolą kultyvuojantis 
lietuvių sporto klubas Š. Ameri
koje. 

Ed. Š. 

„ P E N K I Ž I E D A I " 

N A U J A S S P O R T O 
L E I D I N Y S L I E T U V O J E 

Taip pavadintas nuo šių metų 
pradžios „Dienos" dienraščio 
priedu leidžiamas stambus sa
vaitinis sporto leidinys. Šio lei
dinio redakcijoje dirba Adolfas 
Aleksejūnas, Gintaras Nenarta-
vičius, Zina Stabingytė ir Ro
mualdas Zbormirskas. Anks
čiau „Penki žiedai" išeidavo 
aštuonių, didelio formato pusla
pių, o dabar — dažniausiai turi 
6 puslapius. Šiaip medžiaga 
įvairi, nuotraukų daug ir jos aiš
kios. Leidinys daro geriausią 
įspūdį iš visų kitų Lietuvoje lei
džiamų sporto leidinių. 

Jame randame medžiagos ir 
apie išeivijos lietuvius sporti
ninkus bei sportinius įvykius. 
Neseniai net šešiose laidose 
išspausdintos Vytauto Grybaus
ko atsiminimų ištraukos iš 
spaudai parengtos knygos „Aki
mirka ir gyvenimas" (paskutinė 

Lietuvių kilmės amerikietė, 
dainuojanti programoje, išgirdo 
Lietuvos vardą. Tuojau susipa
žino su čia dalyvaujančiais 
invalidais sportininkais bei jų 
vadovais. Koks buvęs spor
tininkų nustebimas, kada Pat ir 
Walt Ayre, drauge su Lietuvių 
Bendruomenės valdybos ir 
narių pagalba suruošė jiems pri
ėmimą Ayre namuose. Daly
vavo 19 svečių iš Lietuvos, LB 
valdyba su talkininkais — 10 
asmenų. 13 kaimynų, viso 41 
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atkarpa buvo rugpjūčio 13 d. 
laidoje). 

Rugsėjo 3 d. „Penkių žiedų" 
visas puslapis pašvęstas išeivi
jos sporto gyvenimui pasinaudo
jant medžiaga iš „Draugo" dien
raščio. Puslapio viršuje didesnė
mis raidėmis rašoma „Svečiuose 
'Draugas' ", o mažesnėmis — 
„Šis puslapis skirtas išeivijos 
sportui. Spausdiname rašinius 
iš šio laikraščio". Čia patalpin
ti du Edvardo Šulaičio rašiniai 
(apie Š. Amerikos lietuvių spor

to žaidynes bei Tomą Pukštį ir 
Sigito Krasausko (išspausdinta 
Krivicko) „Žymūnų gretos retė
ja..." Taip pat persispausdina
mos ir tuos rašinius pailiustra
vusios nuotraukos. 

E. Š. 

• JAV Pašto įstaigos 1864 m. 
lapkričio 1 d. įvedė vadinamąją 
pašto perlaidą kaip būdą sau
giau paštu pasiųsti pinigus. 

Parolimpinėse sporto laidynėse, s m vasarą vykusiose Atlantoje, vi 
medalius laimėjusios Lietuvos sportininkei tu negalia — Malda Baumgartė 
ir Aldona Grigaliūniene priėmime pas Algi Kilčių ir jo dukrele Aušrine 
Klitiūte. 

žmogus. Marietta apskr. valdžia 
ta proga rugpjūčio mėn. 22-ją 
dieną paskelbė „Lithuanian 
Parolympic" diena. LB parūpi
no dalį maisto, gėrimų ir drauge 
su Pat ir Walt Ayre svečius 
pavaišino. Svečiai džiaugėsi čia 
gyvenančių lietuvių svetin
gumu, o LB ir kiti kalbėtojai 
pasveikino retus svečius, 
laimėjusius tiek daug medalių 
ir garbingai atstovavusius 
Lietuvai sporto arenoje. Svečiai 
nuoširdžiai padėkojo Atlantos 
lietuviams už svetingumą ir 
suteikimą jiems džiaugsmo. 

Rugpjūčio 25 d. sportininkams 
ir jų vadovams iš Lietuvos, 
gražų priėmimą suruošė LB 
valdybos iždininkas Algis Kli
čius savo gražioje rezidencijoje, 
kur dalyvavo 14 svečių iš 
Lietuvos ir 12 vietinių lietuvių. 

Lietuvos sportininkai su nega-
lia iš Atlantos išsivežė labai 
gražius įspūdžius ir didelį dė
kingumą šio telkinio lietu
viams. 

Tenka pasveikinti Atlantos 
LB valdybą ir narius už rūpes
tį sutinkant, priimant ir globo
jant iš Lietuvos atvykstančius 
sportininkus ir menininkus. 

Jurgis Janula i t i s 

Dr. Jonas Ravickas ir dr. Romas Povilaitis džiaugiasi sužvejoję. 60 svarų, 62 inčų ilgio eršketą. 

RETAS LAIMIKIS 
Paprastai ruduo atneša derlių 

iš laukų, pievų bei daržų,o šį 
kartą ir iš vandens. Du stoma 
tologai, dr. Romas Povilaitis ir 
svečias iš Vilniaus dr. Jonas Ra
vickas, abu aršūs ir prisiekę 
žvejotojai, š.m. spalio 3 dieną 
nesitikėjo tokio laimikio. Rytą, 
dar saulei nepatekėjus, įleido 
žvejų laivelį į sriaunią upe 
netoli VVisconsin Delis. Diena 
artėjo prie vakaro, anksčiau pa
gautos žuvys jau baigė užtrokš
ti ir štai, meškerė staiga stipriai 
sujudėjo. Iš karto buvo supras
ta, kad čia kažkas ypatingo. 
Traukiant meškerę valas, kaip 
styga įsitempė, kotas perlinko, 
sunku buvo suvaldyti. Laivelį 
blaškė į šalis.o inkaro virvė cypė 
ir įsitempus. Patyrimas ir šaltas 
protas ragino padėtį gelbėti 
Inkarą ištraukus laivelį vilko, 
kaip su motoru daugiau negu 
kilometrą. Kova tarp žmogaus 
ir žuvies vyko arti valandą. Žu
vies jėgos pagaliau išseko. Lai
velis pakrypo į vieną pusę, žuvis 
jau gulėjo jame. Toks laimikis 
retas tuose vandenyse, erške

tas (Sturgeon) 60 svarų 
svorio ir 62 inčų ilgio. Nuvežus 
j valstijos žuvavimo būstinę 
(V/isconsin Delis) buvo nusta
tyta, kad tokio dydžio žuvis 
šiemet pirmoji pagauta. Taigi, 
mūsų daktarai — čempionai, žu
vį, kaip veršį, įsivertę į 
sunkvežimį ir parsivežę namo tą 
naktį nemiegojo: valė, plovė, , 
pjaustė, virė, rūkė, o valgyti 
pasikvietė kaimynus ir 
draugus. 

Pranas Jurkus 

C.MCKlft,DM,>.C. 
4S47 W. 1§S tC , OsaiLasra. R. 

Pirmas apyi. su liuiUiaaJetam uMo 
diplomu. Rotoriams sutvarkys dar** už 
prieinamą kainą. 
absoliučiai punktuakat. 
(kalbėti aogkskar) to*. 

DR. JOVITA K IA IUS 

DM. A. B. 0LEVECKA8 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE - AKIŲ LIGOS 

Mot W. M St Tst (70t) 422-O101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v p.p.-7vv.antr. 12:30- 3 y p p. 
tretd uždaryta ketvd 1 - 3 v p p 
penMd. ir tįįC 9 v r - 12 v p.p 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

1 mylia j vakarui nuo Hariem Ava. 
Te*. (788) sSS-aSSS 

Valandos pagal susitarimą 

Kao CfHcsgofS uždarytas 
9525 S 79m Ava., Htekory MsH IL 

T * . (7M) 8M-8181 
Valandos pagal susitarimą 

l l t t S. Kaista Ava. 
CMcaas, H. 80828 
Tai. SIMN-TTOO 

HMOAUOM NUIICKAS, M.D. 
I . PRASAO TUMMALA, M.D. 

štaftss ir Kriujagyslig Ligos 
Vakanrtoi pagal sussarlmą 

Specialybe - Vidaus Ogų gydytojas 
Kalbame lietuviškai 

•U7S. ArehecAvs (prteAussn) 
Valandos pagal susitarimą 

Tai. (111) M 

Ra*, tai. (S11) 471-
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KAROKXOQA8 - SMDC8 UGOB 
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INORf RUDAITIS, O.D. 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E Ogdsn Ava . Suits 310 

Naparvls, IL 60563 
(6*0) OT-OOta 

3a»HlghlandA»s.Towsri,Suits3C 
Dovmsri Orovs. IL 80515 
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»> RAŠIAU KUO TIKĖJAU 
Juozo Kojelio pagerbimas ir jo knygos 
„H nakties į rytą" pristatymas Kauno 

savivaldybėje 

» 

• Žinomo išeivįjos publicisto 
Juozo Kojelio knygos „Ii nak
ties i rytą" pristatymas įvyko 
Kauno savivaldybės didžiojoje 
posėdžių salėje š.m. spalio 26 d. 
I knygos pristatymą ir auto
riaus pagerbimą (gruodžio 2 d. 
jam sukanka 80 metų) susirinko 
arti šimto dalyvių. Tarp jų — 
Seimo nariai, Kauno savivaldy
bės atstovai, žurnalistai, rašyto
jai, kultūrininkai, autoriaus bi
čiuliai ir artimieji. 

Posėdžiui vadovavęs šių eilu
čių autorius (jis yra ir knygos 
sudarytojas bei redaktorius) 
pristatė Juozo Kojelio asmenį ir 
jo moralinį įsipareigojimą Lietu
vos laisvės bylai, kreipusį jį 
žurnalistikon. Knygoje (o ji so
lidi — per 500 psl.) sudėta J. Ko
jelio publicistika yra tik dalis 
jo žurnalistinės kūrybos, dau
giau kaip per penkiasdešimtį 
metų išbarstytos išeivijos ir Lie
tuvos spaudoje. Jis rašė ne 
istorijai, bet gyvenimo einama
jam momentui — visuomenės 
minčiai suaktyvinti, jos veiks
mui pažadinti, veiklai paskatin
ti. Savo straipsnių nė nekolek
cionavo. Tik, regis, prieš trejetą 
metų, iš šalies paskatintas vie
non vieton surinkti bent svar
besniuosius savo straipsnius, 
Juozas Kojelis dalį jų sutelkė. 

Kaip liudija ši žurnalistinė 
kūryba, rezistencija prieš melo 
dvasią tapo didžiuoju J. Kojelio 
gyvenimo uždaviniu. Mat rezis
tencija prieš melą buvo kartu ir 
kova už laisve. Jis ištvermingai 
ir su pavydėtinu atkaklumu be
veik puse šimtmečio savo dar
bais stengėsi vykdyti A. Ma
ceinos priesaiką: prieš kiekvie
ną iškreiptą krikščioniškai tau
tinę vertybę pastatyti teisingą 
šios vertybės atskleidimą; į me-
ls^istornuis- atsakyti frilisvJssv 
pažTnimu; į melą kultūroje at
sakyti tikru jos atskleidimu; į 
asmenų dergimą atsakyti jų 
darbų nušvietimu; į religijos 
žeminimą atsakyti jos vertės 
kėlimu. . 

Ir šį nusistatymą jis vykdė 
drąsiai, ryžtingai, giliai įsitiki
nęs mūsų laisvės bylos teisumu 
ir nė akimirką nedvejodamas 
jos baigtimi: „okupacijos žlugi
mas ir Lietuvos laisvės atgavi
mas yra tiek pat tikras faktas, 
kaip rytdienos saulės patekėji
mas", rašė Juozas Kojelis 
1979-aisiais, kai, atrodytų, jokių 
prošvaisčių Lietuvos laisvei 
nesimatė. Tačiau juo tamsesnė 
naktis, juo skaidriau ir mažas 
žiburėlis pašviečia — rodo kelią, 
palaiko tikėjimą, drąsina žengti 
pirmyn. Matyt, todėl ir šią 
knygą autorius pavadino „Iš 
nakties į rytą". 

J. Kojeliui liko svetimas 
„kovos būgnų mušimas saugio

se užfrontės pozicijose". Jis 
visas buvo įvykių verpete, ne tik 
žadino visuomenę veikimui. Kai 
nepasisekdavo išjudinti gyves
nei laisvinimo veiklai tradicinių 
organizacijų, savo iniciatyva 
kūrė ad hoc komitetus arba 
veikė net ir individualiai, tuo 
būdu ne kartą pasiekęs laisvės 
bylai visuotinai reikšmingų re
zultatų. Tai gyvas ir natūralus 
visuomenininkas, akcijos žmo
gus, siekiąs perkeisti gyvenimą, 
politinę veiklą apvalyti nuo 
amoralumų. Juozas Kojelis su
prato, kad negalima moralės ir 
teisės nepaisyti Lietuvos laisvi
nimo kovoje, kurios pats tikslas 
ir yra tarptautinius santykius 
pagrįsti moralės bei teisės prin
cipais, o ne stipresniojo sauval-
inga nuožiūra. Jam atrodė, kad 
lengvai žiūrintieji į moralės ir 
teisės normas politikos prakti
koje paneigia atramą pačiam 
Lietuvos laisvės reikalavimui, 
kuri ir reiškia ne ką kita, kaip 
tik moralės ir teisės atstatymą. 
Todėl jis rašė: „Kas viešajame 
gyvenime 'pogrindyje' prieš 
kitus lietuvius naudoja melą ar 
kitas negarbingas priemones, 
tas talkina bolševizmui, nors už 
pinigus ar dėl garbės tą bol
ševiką susiriesdamas viešai 
keiktų". 

„J laisvę" fondo lietuviškai 
kultūrai ugdyti Lietuvos filialo 
pirmininkas adv. Jonas Kaire-
vičius pasveikino knygos auto
rių ir Jubiliatą šio fondo vardu, 
iškėlė J. Kojelio įnašą puoselė
jant krikščioniškas vertybes ir 
pilnutinės demokratijos idėjas. 
„Šitas žmogus niekada nesiblaš-
kė, niekada nesitaikstė prie 
konjunktūros, — sakė kalbėto
jas. — Jis visada kalbėjo tai, ką 
galvojo, ką kalbėti liepė jo 
sąžinė*-Todėl ir jo raštai-yra 
tiesus, aiškūs, niekada nenu-
trūkstantys nuo vertybinių šak
nų ir dorovinio pagrindo". 
Palinkėjo darbingų metų ir 
naujų knygų, užbaigdamas že
maitiškai: „Bi tek galem — 
dirbkem". 

Seimo narys, Tėvynės sąjun
gos atstovas Algirdas Katkus 
knygos pristatymą pavadino 
reikšmingu kultūriniu ir politi
niu įvykiu, o Juozą Kojelį — 
vienu nuosekliausiu Lietuvos 
nepriklausomybės, mūsų lais
vės vilčių išsipildymo puoselėto
ju. „Mes žinome, kad Jūsų 
veikla laisvės kelyje niekada 
nebuvo nutrūkusi, Lietuva Jūsų 
širdyje visada buvo gyva, kaip 
šviesi viltis. Ir mes tik norėtume 
palinkėti, kad tokių knygų bū
tų ir daugiau, kad galėtume 
savo istoriją perteikti jaunesnia
jai kartai", kalbėjo Seimo narys. 

Pasveikinęs Lietuvon sugrįžu
sį ne vien medžiagiškai (J. Ko-

Juozaa Kojelis kalba Kauno savivaldybes didžiojoje salėje aavo knygos „Ii 
nakties į rytą" sutiktuvių proga (spalio 16 d.). Sėdi — knygos sudarytojas ir 
redaktorius Vidmantas Valiuiaitia. 

Nuotr. JUOKO Valiusaicio 
jelis yra apsistojęs Kaune, mies
to centre turi įsigijęs butą), bet 
dabar jau ir dvasiškai — su savo 
žurnalistine kūryba, — kitas 
Seimo narys, krikščionių demo
kratų atstovas gyd. Kazimieras 
Kuzminskas J. Kojelį kėlė kaip 
idealistinės dvasios pavyzdį, ku
riam Vakarų gerbūvis neužgožė 
jautrumo Tėvynės negandoms, 
ir kuris ne tik savo didelę gyve
nimo išeivijoje dalį atidavė savo ! 
krašto laisvės rūpesčiui, bet ir 
tą laisvę atgavus — atgal į ją 
sugrįžo. 

„Esu dėkinga Dievui, kad gy
venime turėjau progos susitik
ti tokį šviesų žmogų, kaip Juo
zas Kojelis", — Lietuvos katali
kų moterų sąjungos ir moterų 
krikščionių demokračių vardu-
kalbėjo Gražina Paliokienė. Pa
sidžiaugusi išėjusia knygą ir 
išsakiusi linkėjimus kalbėtoja 
savo pasisakymą baigė šiais žo
džiais: „Mes įdėmiai klausome 
Jūsų patarimų, o svarbiausia — 
mes Jus labai mylime. Lauksi
me vėl sugrįžtant kitą kartą". 

Kauno tarybos narys Ariman
tas Dragūnevičius sakė, kad 
„dėka tokių žmonių kaip ponas 
J. Kojelis, mes galime pajusti, 
kad esame viena tauta". Jis 
minėjo, kad viena iš brandžiau
sių mūsų tautos idėjų, subran
dintų Vakaruose, yra studija „I 
pilnutinę demokratiją". Tarp 
uoliausių pilnutinės demokrati
jos puoselėtojų, gaivintojų ir 
skleidėjų Lietuvoje jis nurodė p. 
Kojelį. „Iš arčiau pažinusieji šią 
asmenybę ir patys tampa lyg 
švaresni, kilnesni. Jo paskleis
tos mintys Lietuvoje įliejo daug 
šviesos. Jei Dievas duos, tikėki
mės, ši knyga nebus paskutinė", 
kalbėjo A. Dragūnevičius. 

„Man, kaip literatui labai 
svarbu ir įdomu, kad šioje kny
goje yra daug tų pavardžių, 
kurios yra reikšmingos mūsų li
teratūrai, mūsų kultūrai, o 
jeigu norite — ir mūsų tautos 
istorijai", sakė Lietuvos rašyto
jų sąjungos Kauno skyriaus pir
mininkas Petras Palilionis. 

Vytautą Volertą, Praną Visvy
dą, Joną Meką, Alę Rūtą. Kal
bėtojas prisiminė, kad daugelis iš 
jų yra buvę Kaune, gražiai pa
bendrauta. „Aš džiaugiuosi, kad 
šioje knygoje sutiksiu tuos 
autorius. Galimas daiktas, ta 
knyga patikslins požiūrį j juos, 
į jų kūrybą, na, turbūt ir į jų 
reikšmę mūsų istorijai", kalbėjo 
P. Palilionis ir tęsė: 

„Aš labai džiaugiuosi, kad 
knygoje daug rašoma apie Ber
nardą Brazdžionį. Mums, kau
niečiams, labai svarbu — kitą
met (ponui Kojeliui padedant), 
mes priimsim maestro Lietuvo
je, Kaune paminėsim to lietuvių 
literatūros klasiko 90-metj". 
Savo pasisakymą Petras Palilio
nis baigė šiais žodžiais: „Ta 
knyga mums bus svarbi, kaip 
požiūris j Lietuvą, j mūsų laisvę 
ir nepriklausomybę, ne vien nuo 
ano Atlanto kranto, bet jau ir 
nuo šio, nes ponas Kojelis nebe 
pirmi metai Lietuvoje, Kaune, 
jis čia jau ne tik>gyvena, bet ir 
dirba. Ačiū ir lauksim kitų Jūsų 
knygų". 

„Man šiandien yra labai ma
lonu, kad šita dviguba šventė — 
Juozo Kojelio knygos pristaty
mas ir artėjantis jo 80-ties metų 
jubiliejus — yra švenčiama Lie
tuvoje. Aš manau, kad ponui 
Kojeliui taip pat šitai yra 
malonu, nes visas jo gyvenimas 
buvo Lietuvos ilgesys", kalbėjo 
prof. Feliksas Palubinskas. 
„Juozas Kojelis yra mano brolis 
kęstutietis — ateitininkų visuo
meninės korporacijos narys. Jis 
buvo veiklus ateitininkas, atei-
tininkiška dvasia augino ir 
auklėjo savo vaikus. J. Kojelis 
buvo labai aktyvus, veiklus, 
daugelyje organizacijų. Ir jis 
tikrai savo gyvenimu pateisino 
„Kęstučio" korporacijos tikslą, 
kad jo nariai būtų visuomeniš
ki". F. Palubinskas sakė, kad J. 
Kojelis buvo ypatingai aktyvus 
Lietuvos laisvinimo darbe. Iš 
tolimojo Los Angeles dažnai va
žiuodavo į Washmgtoną lankyti 
senatorių, Kongreso atstovų, 

mas", tęsė kalbėtojas, kartu pa
stebėdamas, kad knygos auto
rius rašė neretai kontraver
siškai. „Aš manau, kad tai įnešė 
gyvumo į žmonių galvojimą, 
sugebėjimą pamatyti dalykus iš 
kito taško". 

Renginyje taip pat kalbėjo ir 
sukaktuvininką sveikino poetas 
ir aktorius Kęstutis Genys, 
žurnalistas Stasys Kašauskas, 
„Garso" leidyklos bendradarbė 
M. Šlapikienė. 

„Jaučiuosi pagerbtas ir kultū
ros, ir politikos žmonių, ir visuo
menės. Aš manau, kad čia susi
rinkusieji yra mano bičiuliai. Aš 
nesutirpstu, kai apie mane daug 
ir gažiai kalba. Aš pirmiausiai 
žiūriu kas kalba", atsakoma
jame žodyje sakė Juozas Kojelis. 
„Aš šiandien jaučiuosi, kad man 
nebuvo pataikauta, kad kalbė
jusieji žmonės turbūt taip apie 
mane ir galvoja. Galvoja per 
gerai. Aš toks didelis žmogus 
nesu". 

Danutė Bindolrienė 

Susirūpinta bado 
problema 

Tarp šių asmenų jis nurodė Juo- pristatyti Lietuvos laisvės 
zą Brazaitį, Bernardą Brazdžio- reikalą. „Aš manau, kad šioje 
nį. Joną Aistį, Jurgį Gliaudą, srityje jis labai daug nusipelnė, 
Kazį Bradūną, Aloizą Baroną. n o r s 8 a l publicistika yra ta sri 
Henriką Nagį, Liudą Dovydėną, tis< dėl kurios jis yra labai žino-

Knygos autorius minėjo, kad 
idealistinė, patriotinė išeivijos 
visuomenė suprato, kad, nepai
sant Lietuvos okupacijos, buvo 
dar likusių neužimtų teritorijų. 
Priešas užėmė kraštą, prievar
tavo tautą, tačiau dar galima 
buvo kovoti už teisinę, diploma
tinę, politinę, kultūrinę teritori
jas, kurių jis nekontroliavo. Ir 
čia, pasak J. Kojelio, buvo kovo
jama už kiekvieną pėdą. Kiek
vienai išeivijai yra lemta mirti, 
tokia išeivijos lemtis. Tačiau 
sąmoningoji išeivija traukėsi 
labai stipriai gindamasi, gin
dama kiekvieną ir teisinės, ir 
politinės, ir diplomatinės, ir 
kultūrinės teritorijos pėdą. 
Prieš 20 metų J. Kojelis yra 
pastebėjęs, kad tose pras
mingose kautynėse galime su
laukti nepriklausomos Lietu
vos. „Čia nenoriu pasirodyti 
kokiu pranašu, bet, ačiū Dievui, 
taip ir atsitiko". 

„Kai kas mano", tęsė J. Ko
jelis, „kad aš labai taikus 
žmogus. Aš nesu labai taikus 
žmogus, jūs rasite ir aštrių 
mano pasisakymų. Bet aš visą 
laiką laikiausi Stasio Ylos, labai 
šviesaus kunigo, nuostatos: 
žodis gali būti aštrus, bet jis turi 
būti švarus". 

J. Kojelis pasidalijo savo 
prisiminimais apie Kaune pra
gyventus metus, studijas Vytau
to Didžiojo universitete, jo įkali
nimą Kaune vokiečių okupaci
jos metais. Pasidžiaugė Lietuvos 
politiniu posūkiu, kurį piliečiai 
išreiškė per pirmąjį Seimo rin
kimų ratą, padėkojo taip gausiai 
susirinkusiesiems j jo pager
bimo iškilmes. 

Po kalbų ir sveikinimų didžio
joje savivaldybės salėje, dalyviai 
persikėlė į mažesniąja valdybos 
posėdžių salę, kur pokalbiai 
tęsėsi prie kavos puodelio in
tymesnėje aplinkoje. 

Vidmantas Valiušaitis 

Seniau labai populiarioje gies
mėje lietuviai meldė Dievą gelb
ėti nuo „bado, maro, ugnies ir 
karo" — tuo išskaičiuodami bai
siausias žmonijos nelaimes. Kas 
bet kuomet yra patyręs tikrąjį 
alkį (arba badą), o tokių karo, 
pokario, tremties metais buvo 
daug, supranta, kad tai sunkiai 
pakeliama kančia. Tad ir šian
dien, matydami Afrikoje išba
dėjusius pabėgėlius, besimušan
čius dėl saujos grūdų, pajun
tame jiems užuojautą. Tačiau 
daug žmonių mūsų planetoje, 
net nepaliestų didžiųjų sukrė
timų, jaučia nuolatinį maisto 
trūkumą. Apskaičiuojama, kad 
daugiau kaip 800 milijonai 
Žemės gyventojų kenčia įvairias 
negalias ir yra nusilpę dėl nepa
kankamos mitybos, o apie 90 
valstybių neįstengia išauginti ir 
neturi lėšų iš užsienio pirkti pa
kankamai maisto savo gyvento
jams. 

Kasmet žmonių skaičius 
mūsų planetoje gausėja. Vien 
šiais metais prisidės apie 90 
milijonų burnų, kurios žiosis, 
prašydamos valgyti, o iki 2025 
m. Žemėje jau bus bent 8 mili
jardai gyventojų. Žemės ūkio 
pastangos išauginti pakan
kamai javų ir gyvulių visiems 
gyventojams kol kas vos laiko
si ant ribos. Tvirtinama, kad 
pasaulis turi grūdų atsargų tik 
51 dienai, jeigu kažkokia glo
balinė katastrofa staigiai su
stabdytų visą maisto pro
dukciją. Žinoma, atsargos pa
skirstytos nelygiai — turtingo
sios, labiau išsivysčiusios ir ge
riau tvarkančios savo ūkį vals
tybės turi maisto perteklių, o ki
tos — vos vos išsimaitina. 

Lapkričio 13-17 d. Romoje 
susirinko daugiau kaip 100 
pasaulio valstybių vadų ar jų 
atstovų svarstyti gyventojų mai-
tinimo problemas, pasitai
kančias ne vien dabar, bet gali
mas ateityje. Konferenciją su
šaukė Jungtinių Tautų Mitybos 
ir žemės ūkio organizacija. Tai 
pirmas kartas žmonijos istori
joje, kai maitinimo klausimai 
bandomi spręsti tokiu dideliu 
mastu. Nors greitų rezultatų 
nesitikima, vis dėlto atėjo laikas 
(galbūt jau ir pavėluotai) at
kreipti dėmesį į pasaulinę alkio 
problemą. 

Daugelyje kraštų dirbamos 
žemės plotai sparčiai mažėja, 
plečiantis miestam ir pramonei. 
Tuo iš dalies gali įsitikinti 
kiekvienas JAV gyventojas, iš
važiavęs sekmadienį pasivaži
nėti. Kur dar neseniai siūbavo 
kukurūzų, sojos ar kitų kultū
rinių augalų plotai, dabar pla
čiai išsiskėtę apsipirkimo cen
trai, aplinkinę žemę užpylę 

asfaltu; dygsta fabrikai, net 
dangoraižiai ir eil ių e i lės 
privačių namų. Kai kur jau 
vienas miestas remiasi į kito pa
kraštį, o ariama žemė tarp jų be
veik išnykusi. 

Ne visa žemė yra tinkama 
pasėliams dėl klimato ar dir
vožemio savybių. Pvz., atogrąžų 
kraštuose daug kur žemė yra 
per rūgšti — Pietų Amerikoje 
tai sudaro 51 proc. dirvų, 
Afrikoje 38 proc., Azijoje bent 27 
proc. Jeigu prie to dar pridėsime 
nepalankias klimato sąlygas — 
kaitras, sausras, liūtis arba įvai
rius kenkėjus — problema atro
do kone neišsprendžiama. 

JAV kol kas ne tik išaugina 
pakankamai javų bei kitų 
produktų saviems gyventojams, 
bet gali parduoti užsieniui arba 
sušelpti nukentėjusius nuo 
gamtos bei žmogaus sukurtų 
nelaimių. Teigiama, kad šių 
metų kukurūzų derlius bus apie 
9.27 mlrd. bušelių, sojos — 2.4 
mlrd. Bet ir šioje turtingoje 
šalyje paradoksą sudaro didelis 
skaičius beturčių, kenčiančių 
alkį, nepaisant vyriausybės 
dalinamų maisto kortelių bei 
paramos iš gausių labdaros or
ganizacijų. 

Maitinimo klausimais konfe
rencija, manoma, ypatingų iš
vadų nepadarys ir atsakymų į 
šią skaudžią žmonijos problemą 
nedaug ras. Galbūt pagrindinė 
konferencijos nauda bus ta, kad 
aplamai šia tema kalbama tarp
tautiniu mastu, įtraukiant tiek 
daug dalyvių iš įvairių valsty
bių. Tikima, kad JT pastangos 
vis dėlto padarys ir šiokį tokį 
skirtumą, tad iki 2015 m. alkį 
kenčiančių skaičius sumažės 
apie 19 proc., iki maždaug 680 
mln. žmonių. Deja, daugiausia 
alkanų vis tiek pasiliks Afrikos 
žemyne, kur gyventojų prie
auglis labai gausus. 

Neteko pastebėti, kad JT 
konferencijoje Romoje dalyvauja 
Lietuvos atstovai, be abejo, šiuo 
metu užimti porinkiminiais 
reikalais. Rinkimų kampanijoje 
Tėvynės sąjunga (laimėjusi 
daugumą), Krikščionių demok
ratų partija ir kitos daug 
dėmesio skyrė žemės ūkio su
stiprinimui bei pertvarkymui, 
žadėdamos stengtis, kad jis, 
kaip ankstesniais laikais, ne tik 
išmaitintų savo žmones, bet 
duotų valstybei pelno. Norime 
tikėti, kad priešrinkiminiai 
pažadai nepradings, kaip ryto 
ūkanos, o bus visu tempu vyk
domi. Suprantant šiandieninę 
pasaulio mitybos problemą ir 
žinant, kad ateityje ji dar paašt
rės, svarbu Lietuvai pastatyti 
savo žemės ūkį ant tvirtų 
pamatų. 

TĖVYNES LABUI 
BALYS RAUGAS 

68 
Tačiau tą pačią 

akimirką atsirado ir du čigonai, sugebėję sutramdyti 
aavo tania. Vyrai kažką tarpusavy pakuždėję, pasiūlė 
užsukti prie laužo, nes .jie kiekvieną svečią mielsi pri
ima". 

Prie skaidriai liepsnojančio laužo susispietusių 
tamaWTsidihi čigonų — vyrų, moterų, paauglių ir vaikų 
- būrys sužiuro i netikėtą svečią. Buvo tyli naktis, tik 
Hspanos spragsėjimas drumstė ramybę, o pria laužo sė
dintys tarpusavyje paanabidomis teeisnekėjo. Tuo tar-
pu priartėjęs senyvas čigonas pasakė, kad jie įpratę 
vakarais prie Jrrantos ugnelės" ramiai pasėdėti, o lau
žai gęstant, jų Jauna balerina Tamara pašokanti. Tik 
atbaigus čigonui pasakoti, kaip jie praleidžia vakarus, 
it po ąžuolo pasirodė lieknutė, šviesiai margu drabužiu, 
aukštoko ūgio margaitė, virt galvos iakėluai skambalėlį 
Ir ftf^f'r^. grakščiais judesiais matėsi pria laužo. 
Šoktelėjusi aukštyn, nusilenk* liepsnai, o su tuo Jos 
judesiu pasigirdo liūdni smuiko aidai, sklindantys it po 
ąžuolo takų, virsdami linksma dainele ir vėl staigiai 
pasikeisdami į graudžią aimaną. Smuikui palydint, to
ji Tamara aavo šokyje grakščiai lankstėsi, gainiojama 
smuiko nuotaikingų aidų... 

Smuikui tilstant, šokėja dingo miško tamsoje. Pri

artėjusi senutė čigonė pasigyrė, kad šokėja esanti Jos 
dukraitė, kad jos giminėje visos moterys buvo geros 
šokėjos. 

Bet tuo metu priartėjo prie savo senelio ir šokėja. 
It arti ji pasirodė tikra gražuolė — taisyklingų veido 
bruožų, maloniai besišypsanti. Išgirdusi pagyrimo žo
džius šokiui, padėkojusi nedrąsiai aiškino: 

— Kai man pasakė, kad yra atėjęs kažkoks jaunuolis 
pasižiūrėti tokio, tai panorau labiau pasistengti... 

Ji nutilo, kai prie jos atsirado smuikininkas ir kažką 
jai pašnabždėjo, o ji, ištarusi „sudiev", dingo naktyje... 

Grįžtant namo, Kudlius jau nesišvaistė po pievą, o 
šlepseno greta savo šeimininko. 

Ryte bepusryčiaujant, tėvas papasakojo naujieną: 
— šįryt buvo užsukęs kaimynas Maskeliūnas. 

Piktas ir nusiminęs, mat, nuėjęs iš pamiškės parsivest 
arklių, vietoje savo jaunojo bėrio radęs priristą raitą 
kuiną. Aišku, tai čigonų darbas — jų taboras nakvojo 
šilelyje. Jis radęs ir užterštą stovyklavietę su smilks
tančiais nuodėguliais. Maskeliūnas išskubėjo į polici
jos nuovadą. Gal pavyks surasti arklį. 

Jau nebetoli ir Utena, kurios gimnazijoje brendo 
Balio Raugo jaunystė. Tik atvykęs iš Antalieptės 
vidurinės mokyklos į penktąją Utenos gimnazijos klasę, 
apsigyveno kartu su septintos klasės Juozu Girniumi, 
dabar Jau užbaigusi Kauno VD universitete filosofijos 
studįjas ir gavusį stipendiją tęsti mokslą užsienyje. Drau
gystė tebesitęsia: atsiuntė jis nuoširdų pasveikinimą 

Karo mokyklos baigimo proga. Ii artimesniųjų to meto 
bičiulių buvo ir ateitininkų veikėjas Vytautas Maželis, 
jau baigęs teisės studijas ir nusprendęs stoti į Karo 
mokyklą. Tai jis su Juonį Girniumi įkalbino Raugą įsi
jungti į uždraustą moksleivių ateitininkų veiklą, dėl ku
rios teko bjauriai nukentėti — patekti į teiamą. Byla 
baigėsi laimingai — kunigo Lipniūno rūpesčiu ji buvo 
nutraukta. Bet i i šios veiklos jį isetūmė keistoka priežas
tis. Septintoje klasėje Raugas pradėjo reikštis spaudoje. 
Kai 1933 m. liepos mėn. laidoje „Pavasario" žurnalas 
išspausdino jo pirmąjį eilėraštį, skirtą Dariui ir Girėnui, 
po vasaros atostogų bent keli klasės draugai šuktelėjo 
„Raugas poetas". Netrukus ir kitoje spaudoje pasirodė 
jo plunksnos bandymai. 0 kai „Karys" velykinėje lai
doje išspausdino keturposmį net pirmame puslapyje ir 
atsiuntė 12 litų honorarą, jis pagalvojo, kad gal ir kita 
spauda daugiau ar mažiau moka už rašinius. Šitaip mąs
tydamas, sėkmingai praėjusio gimnazijos koncerto 
aprašymą jis pasiuntė .Lietuvos žinioms". Po trejeto 
dienų gimnazijos kapelionas kunigas Mozūras paprašė 
tuoj po pamokų užeiti pas jį. Raugas pagalvojo, kad jį, 
kaip vyrų ateitininkų kuopos pirmininką, kviečia kokiu 
organizaciniu reikalu. Tačiau, tik įžengus į kambarį, pa
aiškėjo, kad čia ne organizaciniai reikalai. Pirmieji jo 
žodžiai buvo: „Parašei 'Lietuvos žinioms' korespon
denciją. Tai bedieviškas dienraštis. Nuo šios dienos 
nebesi ateitininkų pirmininkas!" „Aš ne bedievis!" at-
kirtęs išėjo. Ir nuskubėjo tiesiog pas klasės auklėtoją, 
literatūros mokytoją Žievj, ne kartą jo rašomuosius dar

bus, skaičiusį klasėje ir ne kartą jam ištarusi paska
tinimą nenumesti plunksnos. Kai jam viską papasako
jo, mokytojas, kaip sakoma, skaniai nusijuokė, aaky-
damsa, kad gal i i „nelaimė" apsaugos nuo kitos, labai 
nemalonios. O kai išgirdo norą suorganizuoti gimnazi
jos literatų būreli, nudžiugęs pažadėjo i i reikalą for
maliai sutvarkyti. Kitą dieną gimnazijos skelbimų len
toje pasirodė kvietimas į steigiamo literatūros būrelio 
susirinkimą. Būrelio pirmininku buvo išrinktas Raugas. 

Pavažiavus dešimtį kilometrų, plento pakelėje miela 
Stasiui ionių teima, kur tėvo sesuo, ištekėjusi augina dvi 
pusseseres ir pusbrolį Mačiuką. Daug kartų čia teko 
viešėti. O dar už penketo kilometrų Juodėnų teima, su 
joa vyriausiuoju Edmundu gimnazijoje tako smuikuoti 
duetus. Dabar jis jau gydytojas. Pasukus prie Daugai
lių Antalieptės link, Prunakių sodyba. Vyriausias Juo
zas, dabar kunigas ir „Mūsų laikraščio" redaktorius, liks 
neužmirštamas kaip Antalieptės vidurinės mokyklos 
sksutų draugovės įkūrėjas bei globėjas, taip daug su
teikęs prasmingų pamokymų, patarimų. Jo kiti du 
broliai — Vladas jau gydytojas, o jauniausias Jonas dar 
studijuoja. Antalieptės vidurinės mokyklos pastatus pra
važiuojant, vėl švysteli daugybė veidų. Vladas Vitkus, 
miestelio vaistininko sūnus, buvęs klaaės draugas, jsu 
ir patą vaistininkas. Šią mokyklą baigęs Stasys 
Jameikis, pradinėje mokykloje eilėraščius spausdinęs 
„Žvaigždutėje", aavo talentą palaidojęs, baigė eko
nomiką ir dirba banke. 

(Bos daugiau* 

ĖĖM akąja*** 
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PAVASARINIAI RŪPESČIAI 
RUDENĖJANČIOJE 

DAINAVOJE 
JADVYGA DAMUŠIENĖ 

Po triukšmingo ir gausaus va
saros stovyklų sezono, Dainavo
je viešpatauja tyla ir ramybė. 
Tik retkarčiais ji dar sudrums
čiama praskrendančių, ar į 
Spyglį besileidžiančių, žąsų ga
genimo. 

Visais metų laikais Dainavos 
gamtos panorama žavi. Džiugi
na žiema kalvelės ir pušynai, 
apsidengę baltais pūko patalais 
ir blizgantis skaidrioje žiemos 
saulėje Spyglys. Graži ji bun
dančio pavasario šviesioje žalu
moje, o linksmas paukštelių 
čiulbėjimas erdvėje džiugina 
kiekvieną, į Dainavą užklydu-
sio, širdį. 

O vasara, vasara! Kaip malo
nu pasivaikščioti pušyne ar 
pasėdėti Spyglio pakrantėje. Per 
visą mielą vasarėlę čia krykš
čia, žaidžia, sportuoja ir dai
nuoja, šią erdvę užkariavę sto
vyklautojai. Paukštelių gies
mių, šiuo laiku nebegirdėti — 
vargšeliai nepajėgia, naujų, 
triukšmingų, gyventojų balsų 
nukonkuruoti. O jie, stovyklau
tojai, visi, pagal savo išgales, 
nuo dviejų mėnesių amžiaus, iki 
jau ir bebaigiančių žemės ke
lionę, džiaugiasi grynu oru, pu
šynų kvapu, skaidria saulute, ir 
gaivinasi šaltame Spyglyje. Ir 
prie šių malonumų gamtoje — 
lietuviškas žodis ir daina kiek
vienam, ypač vyresniesiems, 
primena, Lietuvą. Jaunimui gi 
ta lietuviška dvasia, vyraujan
ti visuose stovyklinių grupių 
darbuose, vis stipriau ir stipriau 
sminga į kiekvieno širdį ir ugdo 
meilę bei prisirišimą tėvų ir se
nelių žemei. 

Tokiais vasaros gyventojais 
džiaugiasi Dainava. Džiaugiasi 
ir šitos, kartais pavadinamos 
Dievo s tebuklu , v ietovės 
„įrankiai", kurių dėka Dievui 
pavyko tą stebuklą padaryti. Šis 
stebuklas jau 40 metų tarnau
ja lietuvių tautinio išsilaikymo 
labui, suteikdamas pastogę lie
tuviškam žodžiui ir visai lie
tuviškai kultūrai bei religijai 
tarpti. 

Šiuo metu Dainavoje ruduo, 
teikiantis gražiausią iš visų 
metų laikų gamtovaizdį. Žaliuo
jančių pušynų fone įvairiomis 
spalvomis pasipuošę lapuočiai 
degte dega, o savo varsomis at
sispindi Spyglyje. Upeliūkštyje 
šnara rudos nendrės. Laukuose 
šiuo metu būriuojasi daugybė 
įvairiausių paukštelių prieš 
didelę kel ionę į š i l tesnius 
kraštus. Tik stirnelės — žiem-
kentėlės, pasiliekančios Daina
voje per žiemą, baugiai būriuo
jasi, slapstosi pamiškėje, lyg nu
jausdamos artėjantį medžioklės 
sezoną. 

Tokią gražaus rudenio dieną, 
spalio 12-tą, suvažiavo į Dai
navą direktorių taryba posė
džiui. Tarybą sudaro 13 asme
nų: septyni skirti Amerikos Lie
tuvių R. Katalikų federacyą su
darančių katal ikiškų orga
nizacijų, o šeši kasmet renkami 
trijų metų kadencijai, metinio 
rėmėjų šimtininkų suvažiavimo 
metu. Suvažiavo į posėdį aštuo
ni: trys iš Illinois — Jadv. Damu-
šienė, dr. Vytenis Darnusis ir dr. 
Audrius Polikaitis; iš Ohio — dr. 
Marius Laniauskss, keturi iš 
Michigan valstijos: Kastytis 
Giedraitis, Vytautas Petrulis, 
Vitas Sirgėdas ir Vytas Unde-
rys. Tikslas posėdžiui svarbus: 
su šių metų rinktaisiais, išsi
rinkti tarybos pirmininką, pasi
skirstyti darbais ir aptarti visus 
reikalus, laukiančius 1997 m. 
pavasarį, kad tinkamai paruoš
tų stovyklą vasaros sezonui. 

įsitraukę į Dainavos darbus, 
asmenys dirba tikrai šventą 
darbą (be jokio atlyginimo), 
tarnaudami artimui. Vadovybės 
sudarymas problemų nesukėlė. 

Vytautas Petrulis, prašomas ir 
toliau pasilikti tarybos pir
mininku, sutiko, o su juo ir vi
sas Dainavos darbų vykdomasis 
kolektyvas, įjungiant ir tris, 
šiemet naujai metinės šventės 
metu išrinktuosius: dr. Audrių 
Polikaitį, Vitą Underį ir dr. 
Kastytį Karvelį. 

Buvo pasigesta neatvykusio į 
posėdį Broniaus Polikaičio, kar
totekos vedėjo (nuo seniausių 
Dainavos laikų), kuris sveiksta 
po širdies operacijos. Visi linki 
greito įsijungimo į normalią 
Dainavos darbų eigą. 

Dainavos rūpesčiai visiems 
rėmėjams žinotini: 

Didžiosios valgyklos viryklę 
pridariusią daug vargo šių metų 
šeimininkėms, reikia keisti. 
Valgomojoje salėje langai, ati
tarnavę 40 metų, vieni neatsi
daro, kiti neužsidaro; vienų 
stiklai skilę dar laikosi, kiti jau 
tik sulipinti — reikia keisti. 
Vandens tankai, „užkalkėjusio
mis arterijomis 
pakelti vandens 
iki reikalingo karščio (ypač indų 
plovimui) — reikia keisti. Gau
sėjant ateitininkų sendraugių 
stovykloms, ypač jauniausiųjų 
prieaugliui, dr. Adolfo Damušio 
vardo name reikalinga daugiau 
šaldytuvų, kurie tarnauja higie
niškam jauniausiųjų maisto lai
kymui ir kuriais naudojasi ir ki
tuose stovyklos pastatuose 
gyvenantieji — reikia pirkti. 

Vasarotojų svetainės pusėje 
savojo vandens šulinio sistema 
atgyveno pajėgumą, nebepake
lia vandens spaudimo, dėl kurio 
būna daug nepatogumų — rei
kia keisti. 

Kryžiai, lauko stalai, medžio 
kūriniai-drožiniai, skyla, byra ir 

j šaukiasi pagalbos — reikia at
naujinti. 

Skundžiamasi nepatogiomis 
lovomis. Žinoma, stovykla — ne 
namai, ne brangaus viešbučio 
lovos, bet bus ir šiam reikalui 
skirtas dėmesys — finansinio 
pajėgumo ribose. 

Ir tai tik dalis rūpesčių, 
kuriuos išvardinus, galima jau 
susidaryti įspūdį, kiek daug ir 
talkos darbo, ir pinigo tie visi 
darbai reikalauja. 

Finansų telkimas paprastai 
ateina laimėjimų keliu, nes su 
dešimtine už bilietus ateina ir 
aukų. Iš stovyklaujančių grupių 
nuomos Dainava nepajėgtų išsi
laikyti, nes Michigano valstijos 
potvarkių vykdymas stovyk
loms kasmet auga ir pareika
lauja daug pinigų. Pereitais me
tais įvesta priešgaisrinė sis
tema, jungianti »isus pastatus, 
kainavo arti 18,000 dol. Atei
nančiais metais laimėjimų ne
bus, bet nutarta 40 metų Dai
navos sukakties proga (stovyk
lavimo, ne pirkimo) trikampio 
miestuose: Čikaga, Detroitas, 
Clevelandas, ruošti pokylius, į 
kuriuos bus specialiai kviečiami 
pirmųjų stovyklų, 1957 metų, 
stovyklautojai. Susidarys proga 
kiekviename mieste sutikti 
draugus, su kuriais gal 40 metų 
nebuvo susitikta. Tokių stovyk
lautojų ir jų šeimų susitikimas 
būtų pokylių atrakcija ir be spe
cialios programos. 

Ruošiame pokylius amerikie
čių politikams, su aukštos 
kainos „lėkšte", nors jie gaudo 
mūsų balsus ir finansinę para
mą prieš rinkimus. Pokylis su 
aukštos kainos „lėkšte" „Daina 
vai" būtų pats vertingiausias 
mums lietuviams. „Dainava", 
kuri davė ir tebeduoda sąlygas 
mūsų jaunimo tautiniam auklė 
jimui, asmenybės ugdymui, ir 
teikia tiek daug malonumų 
mūsų vaikams, verta didelio 
dėmesio ir paramos. 

Kitų metų rudenio pokyliais 
kiekviename „trikampio" mies 

CLASSIFIED GUIDE 

Ateitininkų Studijų dienose Dainavoje dalyvavo trys ateitininkų kartos. 
Nuotr. Ramunės Kubiliūtės 

te, rūpinasi tuose miestuose 
esantys Tarybos nariai, sudary
dami tam reikalui specialius 
komitetus. 

Vacys Rociūnas, žurnalistas 
iš Clevelando redaguoja „Daina
vos" jubiliejinį, 40 metų leidinį. 

Dr. Romualdas Kriaučiū
nas, ilgametinis „Dainavos" ko
respondentas, dėl darbo ir šei
myninių įsipareigojimų iš tų 
pareigų pasitraukė. „Dainavos" 
leidinio spausdinimo išlaidoms 

, nepajėgia paremti atsiuntė tūkstantine. 

Rita ir Kastytis Giedraičiai 
ir kitais metais rūpinsis sve
tainės patarnavimu. Rita 
Giedraitienė — stovyklinių gru
pių registratorė, o Kastytis 
Giedraitis yra ryšininku su 
valstybės įstatymais ir vidaus 
reikalų rūpesčiais. 

Vitui Sirgėdui, kuris yra 
Tarybos sekretorius ir nešė šių 
metų metinės šventės rūpesčius, 
padėkota už sėkmingą ir gana 
pelningą šventės rezultatą. Tuo 
pačiu padėka priklauso ir visuo
menei, metinės šventės metu 
parėmusiems auka. 

Rimai Polikaitytei, Logope
dijos magistrei (Speech & Lan-
guage pathology), už jau keletą 
metų labai sėkmingai vedamą 
„Lithuanian Heritage" stovyk
lą lietuvių kilmės, bet nekal
bantiems lietuviškai, vaikams. 
Stovykla buvo pradėta 1978 m. 
„Dainavos" administratorės, 
Jadv. Damušienės, kuri jai 
vadovavo 12-13 metu. o išei
dama į pensiją ji pakvietė 
studentę Rimą, kuri šiuo metu 
yra pasiekusi savo mokslo srity
je jau ir magistrės laipsnį. Tai 
vienintelė stovyklinė grupė, 
kurios pelnas ateina į „Daina
vos" iždą. 

Dr. Marius Laniauskas, iš 
Clevelando visada suorgani
zuoja pavasarine talką dar
bams. Reikia manyti, kad ir 
Čikaga vėl įsijungs i talką. 

Pavasario rūpesčiai ir darbai 
gražioje rudenėjančioje „Daina
vos" gamtoje nebaugino, o ir 
gerai suvažiavusiųjų nuotaikai 
patarnavo pati ramybė gamtoje. 

NAUJA PERSPEKTYVA 
Išvažiavau Missisaugon ket

virtadienio vakare, palikus savo 
vienturtę dukrelę pas uošvius. 
Užsimojus traukiau į „Gintaro" 
ansamblio koncertą. Kaip įpras
tai, pernakvojau Union Pier ir 
kitą rytą, vis pirmyn. Kelionė 
be nuotykių. įdomu skaityti, ar 
ne? Šeštadienį — vėl nieko. Pas 
Ritą ir Juozą Karasiej us amžina 
tvarka — klumpės sudėtos, ska
ros, juostos, limpančios juostos 
jau dėžėse. Viskas sutvarkyta — 
padėta. Galvoju, „nu kas čia?" 
Kodėl nesidrasko? Kodėl neieš
ko šio bei to? Visi esate skaitę, 
kad darosi pas mane namuose... 
Nauja perspektyva? 

Sekmadienį atsikėlus, jau vis
kas pasikeitė. „Gerkite kavą ir 
važiuojam". Tuom ir prasidėjo. 
Šokėjai rinkosi salėn 9 vai. r. 
Ruoša vyko normaliai — kabino
me dekoracijas, puošėme stalus, 
čia traukėme kopėčias, ten tvar-
kėm tą. Atvažiavo apšvietėjai. 
Vėl viskas iš naujo. Ką šviesti, 
kur ir kada? „Gintaro" ansamb
lio studentai atpylė repeticiją, 
vos be jokios bėdos. „Kūgiuką" 
bešokant, nespėjo Gintarė atsi
sėsti ant vyrų pečių, jie ją kėlė, 
ir krito, smarkiai susimušdama 
galvą ir petį. Siaubas. Tuoj 
nubėgo trys vyrai į skirtingas 
Anapilio salės galus ieškoti 
ledo, — o kiti nurimo, nei „pypt" 
salėje. Tuom ir pasibaigė repe-
ticija. 

Sekmadienio vakare susirin
ko gausus būrys svečių, susėdo 
prie stalų, ir sutemo šviesos. Na, 
ir užsidėjau ausines, nes buvau 
paprašyta pasėdėti prie šviesų, 
išversti apšvietėjui ką p. Laima 
nurodė. Buvo gan įdomu, steng
tis greitai viską išversti, kad 
laiku šviesos pasikeistų. Tiesą 
pasakius, buvo labai sunku. Aš 
galvoju viena kalba arba kita. 
Per ausines buvo marios įdomių 
komentarų — kai vaikai laipioja 
stogais, įsakymai kas ką seka, 
kur sustoti, suaugę padeda 
vaikams dainuoti, pasitarimai 
su kaimo kapela... Nauja 
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IK GYVYBĖS MAUOMAS. 

Agentas Frank Zapoli* ir Off Mgr. 
Auksė S. Kana kalba l*tuv.4kai 

FRANKZAFOUS 
320TA Weet M f t 

Tai. <70i) 424-MM 
(312) M1-9M4 • 

B-! E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

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

312-770-3313 
KLAUDIJUS PUMFtmS 

„Gintaro" 
programa. 

ansamblio lokejoi Jureita ir Andriu* (JUngiasi pavykunia 

perspektyva — seniai tokį darbą 
bedirbau. 

Programa prasidėjo „Mano 
protėvių žeme" šokiu — kurį 
sukūrė Laima Kisielienė „Gin
taro" ansambliui. Sekė daug 
vaikų šokių: „Ant arkliukų" — 
berniukai „joja" ant pagalių, o 
mergaitės varo juosius su bota
gėliais, liaudies rateliai „Kum
pu snapu pelėda", „Pasėjau 
kanapę", „Katins juods" ir 
„Čigonėlis". Studentų vyrai 
pašoko „Mikitą" ir kaimo kape
la pagrojo „Lapinsko maršą". 
Vaikai nepasidavė — dar pašoko 
„Dują" ir „Lancajiedą". O, 
dabar jaunių eilė — atliko 
„Delnų polką" su įvairiais plo
jimais ir „Iš aplinkui" — 
užkrečiančia muzika. Turbūt jos 
nesustojau niūniuoti tris paras. 
Pirmąją dalį užbaigė kaimo ka
pelos „Polka linksmuolė" ir vai
kams pritaikyta „Liaudies šo
kių pynė". 

Pertraukos metu apšvietėjas 
Alex man guodėsi, kad gerokai 
iš anksto nežinojo sustatytos 
programos. Būtų galėjęs įvesti 
visokias violetinias šviesas ir 
net apšviesti „disco" sviedinį, 
kabantį lubose. Labai stengiaus 
kantriai ir taktiškai jam išaiš
kinti, kad tokie „išsimanymai" 
netinka mūsų šokių scenoje. Bu
vo labai sunku neprapliupti juo
ku. 

Susėdę vėl visi laukė kito Šo
kio — o žiū, studentai vaikšto 
per publiką — ir dejuoja, kad 
tėvai jųjų nesupranta, sako, per 
anksti r»ikia grįžti namo, ne
leidžia bučiuotis iki 25 metų. 
Linas sušukęs „Šėltinis", su
traukė studentus šokiui. Po 
„Šėltinio" buvo „Atbulainis" ir 
orkestro grotas „Jurgelio val
sas". Pasibaigus valsui, mergai
tės išdidžiai išėjo scenon, kauk
šėdamos klumpėmis „Trapu-
kui". Studentai vyrai neatsiliko 
savo mandrumu. Jsilindę į 5-6 
pėdų maišus, atliko „Jurgio 
maišas", per kurį žaismingai 
šoko su maišais, be jų, vieni 
kitus apgaudinėdami. (Kai ne
dainavau „Iš aplinkui", jo vietą 
užėmė „Jurgio maišo" muzika). 
Va, maždaug šioje vietoje vėl 
naujas įvykis. Staiga užuodžiu 
dūmus. Apsižiūrėjus žiūriu, vie
na darbininkė, bestebėdama 
programą, naudojusi žvakę apsi
šviesti tekstą, j) padegė. Ne
žinojau, ar bėgt, ar rėkt — bet 
vėl vos suvaldžiau gresiantį 
juoką. 

Jau matyti galas — „Vilioti-
nis", kapelos „Maršas žalioji 
rūta", „Šliažo polka" ir tas 
nelaimingasis ,JC ūgi ūkas". Kai 
prasidėjo „Kūgiuko" muzika, aš 
stojau žiūrėti, kaip ten bus. Per 
mergaičių iškėlimą, net ausi
nėse atsidusimai buvo girdėti — 
viskas tvarkoje. Finalas „Ar 
norėtum grįžti" suvedė visus 
šokėjus — nuo pačių mažiausių 
iki vyriausių scenon ir salėn. 
Buvo nuostabu pamatyti tiek 
jaunimo. Kai žiūri programą, 
nesijaučia tų numerių — o kai 
visi suėjo, net aiktelėjau. Valio 
„Gintaras"! 

Audra Lintakiene 

J K S CONSTRUCTION 
„Shingte" stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, 
alurrūniaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 
tai. 704-SBS-26M. 

P 
RE/MAX 

REALTORS 
(312)586-5989 
(708)425-7161 

ORETT 
PARDUODA 

RIMAS L STANKUS 

• Perkant ar parduodant 
• Greitas ifsažMngaa patarnavimas 
;MLS BaapMMaft FAX pagafca 
• Nuosavybių. įkainavimas vadui 
• Perkama k parduodama narna 
• Apartmentus ir iema 
• Pensininkams nuolaida 

SŪDYTOS SILKĖS 
1$ KANADOS 

Užsisakykite šventėms 
jau dabar! 

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

Skambinkite: 

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

Pristatome UPS 

HomeaCofoaonl 
osssnt fiehino. 236 a. afl I 
badroom, A 2 badroom 
beautrfut aunaatsl $219.000. Mušt aas to 
apprsciate. 71»47*>7M1. 

f" 

FofdCo. 
Suteikia galimybe pirkti naudotus ir naujus 
automobiliu* į kreditą. Reikia turėti darbą. 
„Soc. Ssc." vakavimo lakamą, paaą ir tau
pomąją sąskaitą banke. Kreiptis: 

KMtfOK tJALTOt* 
m a i M a a H B * 

•3*3 S. ArckaMve. 

DANUTĖ M*YEK 
284-1900 

M norta parausti ar pirkti 
l 

patarnaut. Įkainavfmaa veltui 

IEŠKO BUTO 

•30-322 

VALOME 
KILIMUS, BALDUS 

IR GRINDIS 
J. BUBNYS 

312-737-5168 

Nerūkantis, i 
irfko 1 rmeg. buto 

arba 1 kambario prie šeimos 
T a 773-472-1249 

HELP VVANTED 

SCI2EO CARS from $175. Porsches. 
Cadillacs. Chevys, BMWs, Corvettes. 
Also Jeeps, 4WO's Your Area. ToH 
Free 1-B00.2ia.MHW Ext. A-2415 
for currerrt listings. 

I namų ruošoje, gaminti 
maistą ir gyventi kartu 
miestelyje $800 į man., trsod. 
Kreiptis; tarp 2-4 va*. a>.a, tai . 
70B.8B2.SSB3. 

TĖVO VASARA 
Antanina Garmutė 

Dokumentinei apybraižos 

Autorė gyvu ir sklandžiu pasakojimu stiliumi atskleidžia 
pirmoje tos knygos dalyje „Amžinųjų didvyrių keliu", gyve
nimus tų žmonių, kurie išėjo ginti savo mylima kraštą. An
troje dalyje „Už gimtinės slenksčio" partizanų grupes 
„šilas" apsilankymo įspūdžiai JAV ir Kanadoje. Kiti 
aprašymai vaizduoja skaudų Karaliaučiaus srities likimą. 
Garmutė tiksliai pristato ir atsklendžia dabarties karčia 
Lietuvos gyvenimo tiesa, pasakoja apie jos paties išgyve
nimus, rašo apie laisvai vaikščiojančius genocido vykdyto
jus, kurie priešui yra pardavė garbe ir sąžine. Autorė tiki 
ateitimi, naujos kartos žmonėmis, kurie išves tauta iš komu
nistinės dykynės. 

Kaunas („Aušra"), 1996; 288 psl. 
Kaina su persiuntimu JAV $12.25 

P.S. Illinois gyventojai dar prideda valstjos mokesčio 
8.75% (0.88 et.). Užsakymus siųsti „Draugo" adresu. 

Savininkai maloniai kviečia visut Amerikos Retuvhis i atidarymą 
naufausio Sportininku Baro Lemom mieste, penktadieni 
lapkričio 22 d. 8 vai. vakaro. 

GAME TIME SP0RTSTAP 
1134 South Statt Rotd, Ltmont, 1 

Lemont Plaza, arti Sears, 
už First Chlcago banko 

Ta* 120 242.9014 
F«: 4302424015 

E4MH: Vsjiat4/inaJ|.)alnst • Mest be 21 ta 

http://1-B00.2ia.MHW


Rezervacijos: 

Algerd Brazis 
708-361-5594 

Evelina Oželienė 
773-254-7553 

Auka $35.00 asmeniui 

L I E T U V I Ų P R E K Y B O S R Ū M A I 
Nuoširdžiai kviečia jus į 63-jį metinį pokylį 
1996 M. LAPKRIČIO 24 D., SEKMADIENI 

MARTINIQUE GRAND BALLROOM 
2500 VVEST 95TH ST., EVERGREEN PARK, IL 

Pelnas—lietuvių kilmės studentų stipendijoms 

Kokteiliai 4:30 v.p.p. 

Vakarienė 5:30 v.p.p. 

Šokiams gros Ričardo Šoko orkestras 

LAIŠKAI 
KOALICINĖ VALDŽIA 

REIKALINGA LIETUVAI 

Kiekviena partija stengiasi 
laimėti rinkimus ir sudaryti 
valdžią. Tačiau valdyti kraštą 
yra sunkesnis uždavinys, negu 
laimėti rinkimus. Būtina suras
ti bendrą kalbą valdžioje ir tam 
reikalui vienintelis būdas yra 
plati koalicinė valdžia. Taigi 
Tėvynės sąjunga turėtų sudary
ti valdžią su visomis, rinkimų 
barjerą peržengusiom, partijom. 
Tik tokiu būdu bus galima pa
siekti ekonominę ir politinę 
programą, kuri bus priimtina 
beveik visai Lietuvai. 

Yra dar vienas svarbus rei
kalas ieškoti sutarimo ir pri
tarimo plačioje visuomenėje. Tai 
yra gerų specialistų pasikvie-
t imas į valdžią. Pavyzdžiui, nors 
dabar Lietuvos fabrikai mažai 
veikia, bet ateis laikas, kai jie 
pradės veikti. Reikalinga pri
taikyti geriausią technologiją 
švariai gamybai. Jei Didžiųjų 
ežerų rajone Amerikoje yra pa
siektas svarbus oro ir vandens 
apšvarinimas, tai didele dalim 
yra dėl Valdo Adamkaus suma
naus vadovavimo JAV penkto 
rajono gamtosaugos ištaigai. Jis 
buvo plojimais sutiktas lapk
ričio antrą savaitę Ežerų stovio 
gamtosaugos konferencijoje 
(SOLEC) Windsore, Kanadoje. 
O Lietuvoje Kaunas dėl jo pa
stangų turės pirmą gerą van
dens valymą Lietuvoje. Ar Lie
tuva galėtų turėti geresni gam 
tosaugotoją negu Valdą Adam
kų, kuris yra išmokęs savo 
darbą Amerikoje? Galų gale to
kie žmonės bus ilgiau atmintini 
ir svarbesni kraštui, negu pro
fesionalai politikai. 

Saulius Simoliūnas 
Detroit, MI 

KAD? TEN SU TOM DVIEM 
VARLĖM? 

Dvi varlės, pesimistė ir opti
mistė, įkrito į pieno puodynę. 
Pesimistė nusprendė, kad jau 
viskas baigta, pasidavė ir žuvo. 
Optimistė nepasidvė: smarkiai 
plaukiojo, spardėsi, visaip judėjo 
ir... sumušė sviestą. Ant jo užsi-
repečkenusi, iššoko iš puodynės 
ir išsigelbėjo. Tokia yra pasa
kaitė. Jau kelinta kartą „Drau
ge" sielvartaujama lietuviškų 
parapijų likimu Čikagoje. Iš 
kadaise keliolikos buvusių lie
tuviškų parapijų dabar esanti 
likusi tik viena — Marquette 
Parke. Brighton Parko parapi
ja jau visiškai baigiama nura
šyti: berods, tik vieną kartą 
paminėta, kaip esanti „ant ri
bos", o kitus kartus — jau „že
miau ribos", taip sakant, pu
čianti paskutini kvapą. Argi? 
Žvilgterėkim iš arčiau. Tiesa, 
kad lietuviškos pamaldos ir šio
kiadieniais, ir sekmadieniais 
būna tik vienos. Bet taip yra jau 
ne metai, ne dveji ir net ne 
dešimt, ir viskas buvo gerai. 
Lietuvių padėtis parapijoje iš 
esmės nepasikeitė, o kai kuriais 
požiūriais net pagerėjo. Čia baž
nyčios garbingiausioje vietoje 
stovi lietuviška trispalvė JAV ir 
Vatikano vėliavų draugystėje. 
Čia gieda choras, paskutiniu lai
ku gerokai sustiprėjęs, atėjus 
jaunam ir energingam choro ve
dėjui - vargonininkui ir, galima 
sakyti, atsivedusiam gražų bū
re l į skardžiabalsių jaunų 
žmonių iš paskutinės atvykėlių 
iš Lietuvos bangos, iš kur ir pats 
choro vedėjas. Iš keturių parapi
joje besidarbuojančių kunigų trys 
moka lietuviškai. Parapijos finan
siniai reikalai neblogi. Prie to 
lietuviai prisideda proporcingai 
net daugiau, negu kiti parapijie
čiai. Užtenka pasižiūrėti i 
parapijos biuletenį. Lietuvių or
ganizacijos vienos pačios net 
specialius renginius suruošia, 

Vėlinėse čikagietiai prisimena mirusiu* visuomeniškomis ir ralifintmia 
iškilmėmis prie 9Uig*jų paminklo Sv. Kacimiaro lietuvių kapintoe U k. -
Kapu sklypų savininkų dr jo* pirm. Birut* Matatfeo*. Bmdruommas 
pasauliečiu komiteto pirm. Algis Regia, kun. Jonas Duoba, MIC, ir Kapų mv. 
dr-joa reikalų vedėjas Antanas Pautuolis 

Nuotr Vyt, 

Saulių grotos Vėliniu iškilmėse prie Steigėjų paminklo Sv. Kazimiero lietuvių kapinėse, Čikagoje. 
Nuotr. Vyt. Jaainevieiaas 

1996 m. lapkričio 11 d., po mėnesio sunkios kovos su liga, 
mirė 

A.tA. 
STASĖ KRASAUSKIENĖ 
Velionė gyveno Čikagoje, Brighton Parko apylinkėje. 

Amerikoje išgyveno 41 metus. 
Nuliūdęs liko sūnus Algirdas su šeima. 
Velionė buvo pašarvota Gaidas-Daimid laidotuvių na

muose, 4330 S. California Ave. ketvirtadieni, lapkričio 14 d. 
nuo 3 v. p.p. iki 9 v.v. 

Laidotuvės ivyks penktadieni, lapkričio 15 d. Iš laidotuvių 
namų 10 vai. ryto velionė bus nulydėta ir palaidota Tautinėse 
lietuviu kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame draugias ir visus, pažinojusius Kra
sauskų šeimą, dayvauti. 

Šeima. 

Laid. dir. Gerald F. Daimid. Tel. 773-523-0440. 

visą pelną skirdamos parapijai, čioje sesijoje 1996 lapkričio 2-3 
Tai, va, kaip lietuviai padeda d. Tikėjausi, kad tarp svarstomų 
savo parapijai. O ką parapija reikalų bus sprendžiama ir pa
duoda lietuvybei? Niekas turbūt galiau išspręsta vis tebesite-
nė negalvoja ginčytis, įskaitant sianti trintis tarp JAV LB ir 
ir „nebažnytinius", kad parapi- Pasaulio Lietuvių Bendruome-
ja, ir tai ne vien katalikų, buvo nes. Nors ta tema ir užsiminta, 
ir tebėra tas labai veiksmingas buvo net pateikti duomenys 
magnetas, kuris pamažu, bet apie veiksmus asmens, kuris su-
nuolat, traukia žmones į „krū- gebėjo Amerikoje suskaldyti 
vą". O kai žmonės jau „krūvoj" JAV LB ir Lietuvoje LKDP (Lie-
iš jų daug lengviau suorgani- tuvos Krikščionių demokratų 
zuoti, pavyzdžiui, vieną stip- partiją). Užuot priėjus kokios 
riaušių LB apygardoje Lietuvių išvados, pačiam PLB pirminin-
Bendruomenės apylinkę arba kui sesijoje nedalyvaujant, 
Lietuvių namų savininkų drau- vienas JAV LB Tarybos narių, 
giją, sukaupusią nemažą kapi- kuris yra kartu ir PLB valdybo-
talą. Vien tik šių dviejų orga- je, griežtai pasisakė prieš tokias 
nizacijų nariai kartu paėmus mintis, kurios skamba gal ir vi-
sudaro kelis šimtus. O kur dar sai nekaltų žmonių, daug dir-
kitos lietuviškos organizacijos? bančių ir pasiekusių lietuvybės 
Jos visos kažkaip natūraliai labui įtarinėjimu. Taip ta tema 
auga ir tarpsta parapijos atmos
feroje. Tai šitaip parapija 
padeda lietuvybei: be kišimosi, 
be „vadovavimo" ar pamoksla
vimo. Tai kodėl skambinti liūd
nais pesimizmo varpais veiks
niui, kuris padeda lietuvybei? | 

buvo nutraukta, neleista toliau 
diskutuoti. Tokias viešas ki
birkštis reiktų kuo greičiau 
užslopinti, neleisti joms įsi
liepsnoti. O kad tą pasiektume, 
reikia sueiti ir išsikalbėti. 

Finansiškai PLB bent iš dalies 
O, tiesa, ta optimistė varlė dar priklauso nuo JAV LB. Jos abi 

gyva ir sveika linksmai tebe- priklauso nuo JAV lietuvių 
kurkia. Jonas Gradinskas 

Chicago, IL 

NAUJOKO ĮSPŪDŽIAI 

Kaip narys dvi dienas dalyva
vau JAV LB XIV Tarybos tre

mto 
visuomenės, tai yra, nuo mūsų 
— jų narių. Todėl, man kyla 
klausimas, ar ne laikas nu
spręsti, ar mes turime, ar mes 
norime ir toliau išlaikyti 
įstaigą, kuri turėjo tam tikrą 

I misiją Lietuvai esant okupuotai. 

Dabar gi, Lietuvai esant laisvai 
valstybei, ar PLB neturėtų būti 

tvarkoma iš Lietuvos? 
Nors labai norėjau tuo reikalu 

įterpti savo trigrašį, tačiau 
būdamas naujokas, prieš de
šimtmečiais išprususius visuo-
meninkus, laisvai valdančius 
„Robert's Rules of Order" (per-
lamentarinių taisyklių) smulk
menas, jaučiasi bejėgis. 

Leonidas Ragas, 
Itasca, IL 

NE MARIJA, O MORTA 

Ne per seniausiai Pasaulio lie
tuvių centre Lemonte (man gi 
vis tiek atrodo, kad pasaulio 
lietuvių centras yra ne kur 
kitur, o tik sostinėje Vilniuje) 
labai puikiai praėjo „Moters sa
vaitgalis". Buvo pasakyta daug 
gražių žodžių moteriškai gimi
nei, bet aš norėčiau, kad nebūtų 
užmiršta viena šauniausių mū
sų moterų — ta, kaip poetas Ka
zys Inčiūra kadaise pavadino 
„medinė dievdirbių Madona" ar 
kaip dainoj apdainuota „mūsų 
seselė, darbininkėlė" — Ona 
Norvilienė. 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
VIKTORAS A. VAITKUS 

Prieš metus, lapkričio 25 dieną, netekome mylimo Vyro, 
Tėvelio ir Senelio. Jo atminimui šv. Mišios bus aukojamos 
sekmadieni, lapkričio 24 d. 10:30 vai. ryto, Šv. Juozapo parapi
jos bažnyčioje Waterbury, Connecticut. 

Telydi jį dieviška šviesa ir ramybė. 
Prašome prisiminti velionį maldoje. 

Šeima 

Kas gali įsivaizduoti, ar bent 
bandyt apytikriai suskaičiuoti, 
kiek ji savo darbščiomis ranke
lėmis per beveik pusšimtį metų 
yra suruošusi iškilmingų pietų, 
puotų, vestuvių, primicijų bei 
kitokių švenčių ir kiek Daina
vos stovykloj jaunimo pamaiti
nusi. Ji atliko Mortos darbą — 
triūsė virtuvėje, kai „seserys 
Marijos" sėdėjo prie Viešpaties 
kojų ir klausėsi Jo žodžių (o gal 
tik šiaip sėdėjo, gražiai pasi
puošusios ir nei sušilusios, nei 
miltuotom rankom). 

Ar skaitydami Evangelijas pa 

Uatuvos Partizanų Globos Fondui 
Aukojo: 

$280.00 Jonas Dovydėnas. 
$200.00 Pranas ir Jean Lekutis, Valius Mičiulis, Vyt. 

Didž. šaulių Rinktinė. 
$148.00 Mečislovą Vaišvilienė a.ta. mirusio vyro 

Mykolo atminimui. 
$100.00 Vera ir Alfonsas Bimbirai, Aldona ir Mindaugas 

Klygiai, Romas A. Shatas, P. ir J. Starkai, Apolinaras 
Varnelis, Gytis Petkus. 

$80.00 Aldona Griškienė. Eugenija Liaugaudienė, A. 
Lingis, Žibutė ir Antanas Masaiciai, Gloria O'Brien, Aldona 
Ruth, Stefa Urban, Veronika ir Antanas Valavičiai. 

$40.00 Valė ir Antanas Osteikai. 
$30.00 Kazimiera Skėrys, A. Venckūnienė. 
$28.00 Gabrielė ir Albinas Dzirvonai, Anelė ir Petras 

Narkevičiai. 
$20.00 Elena Černienė, Antanas Juodvalkis. 
$18.00 Valerija ir Jonas Pieniai. 
$10.00 Juoze Lapšienė, Vladislava Maciejauskienė. 

ponai X. 
$8.00 A. Boreiiis. 
Uetuvos »or1Uonų Olotjoo fondo fco—• dėkoja 

visiems aukotojams. Visos aukos nurašomos nuo mokesčių. 
Čekius prašome rašyti L.P.O. Funtf. Aeet #083777 k po-
siųsti Standard Federot Benk, 4182 Archer Ave., 
CMeooo, IL 00032. 

T 

stebėjot, kad nei su viena 
moterim Jėzus tiek daug ir kaip 
su sau lygia nekalbėjo, kaip su 
Morta? 

Ir man atrodo, kad Onai 
Norvilienei t i n k a Jėzaus 
žodžiai: „Ką. padarėte vienam iš 
tų mažutėlių — man padarėte". 
Ji daug kam padarė gera, ne 
vien tik alkanus maitindama, 
bet būdama darbštumo ir pasi
šventimo lietuviškiems reika
lams pavyzdžiu. Valio mūsų 
mielai bitelei! 

Emilija J . Valant in ienė 
Chicago, IL 

• iin — r 
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^ midland Padarai 
^ ^ ^ ^ ^ Savngs and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2567 VVEST 69th STREET 

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

(708)598-9400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
P LC MADŲ P A R O D A 

Keičiasi metų laikai, keičiasi 
spalvos, mados ir visa mūsų ap
ranga. Kai kalbame apie vėlyvą 
rudenį, daugumas galvojame 
apie artėjančią PLC madų paro
dą ..Rudens simfonija". Laikas 
nesustoja, o labai sparčiais 
ž ingsniais artėja prie lapkričio 
24 d. renginio. Pasiruošimas 
madų parodai reikalauja gero 
clanavi mo, darbų pasiskirstymo 
ir daug talkininkų. Komitetas, 
o ypač jo pirmininkė Irena 
Kriaučeliūnienė, jau įdėjo daug 
darbo valandų. Šiuo metu rūpi, 
kaip gražiau papuošti salę, sta
lus, kaip sočiai ir skaniai pavai
šinti dalyvius. I madų parodą 
kviečiame ir vyrus. Norime, kad 
šią gražią popietę jie praleistų 
su mumis, nes jie yra neat
skiriama mūsų gyvenimo dalis. 
Be to, mums įdomus jų kritiškas 
žvilgsnis ar žodis, ir jį labai ver
t iname. Pasiruošimas parodai 
vyksta sklandžiai. Reikia tik pa
skubėti užsisakyti stalus, nes. 
žinant dalyvių skaičių, paleng
vina pasiruošimą, o ypač rūpi 
pagaminti pakankamai maisto. 
Pakv iesk ime savo draugus, 
pažįstamus, kaimynus ir suda
rykime stalus. Juos galima užsi
sakyti tel. 708-301-8183 arba 
630-257-3346. 

Visur jau jaučiamas ruduo, 
p a m a ž u nyksta gražiausios 
spalvos. Daugelis mėgstame 
rudens spalvas: jos ramios, jose 
randame daug įvairiausių at
spalvių, todėl labai lengva prisi
taikyti prie savo nuotaikos ir 
charakterio. Perkant drabužį, 
pirmiausia žiūrime j jo paskir
tį. Vienus perkame darbui 
namuose, kitokiais rengiamės, 
eidamos į įstaigas, dar kitokius 
įvairioms pramogoms ir poky
liams. Be to. jie turi tikti ir 
m ū s ų gyvenamai aplinkai. 
Šiandiena ir naujų madų kū
rėjams nėra taip lengva, jie vis 
labiau turi prisitaikyti prie mo
ters reikalavimų. Šių dienų mo
teris jau nebenori būti masės 
žmogumi. Ji ieško savito, tik 
jai vienai tinkančio, drabužio, ar 
spalvos, ar sukirpimo atžvilgiu. 
Ji mėgsta gražiai išbaigtą dra
bužį. Moteris. y p a c dirbanti pro
fesinį darbą, nori, kad drabužis 
rufrrėžtų jos asmenį. Ji stengiasi 
savo išore suderinti su savo vi
diniu nusiteikimu. Su nauju 
drabužiu moteris nr.ri atrodyti 

gražiai, tai ir reikia pagalvoti, 
kaip suderinti savo aprangą. 

Elegantiška moteris nei spal
vų psirinkimu, nei stiliumi ne
nori per daug atkreipti dėmesį 
į save. Perdėtas išsipuošimas 
nedaug prideda prie elegancijos. 
Eleganciją reikia derinti su pa
togumu, nes visos mėgstame dė
vėt i p a t o g i u s drabuž ius , 
nenorime, kad jie varžytų jude
sius, kad juose jaustumeisi lais
vai. PLC madų parodoje ma
tysime rudens ir žiemos rūbus. 
Parduotuvė, kuri sutiko mo
deliavimui duoti drabužius, turi 
tikrai didelį pasirinkimą gražių, 
įdomių, madingų, elegantiškų 
drabužių. Ša l tesnis oras — 
šiltesnė apranga. Taigi ma
tysime šiltesnių, sunkesnių me
džiagų sukneles, kostiumėlius, 
apsiaustus. Aprangos išbai
gimui matysime skrybėlaites, 
šalikus, pirštines, diržus ir kitus 
priedus. 

Artėjant Kalėdų šventėms, 
rinksimės puošnią aprangą, bet 
pačias puošniausias sukneles 
pirksime Naujųjų metų sutiki
mui. Tai pats iškilmingiausias 
ir l inksmiausias pokylis. Kas
met matome juodos spalvos dra
bužių. Ji visada graži, ele
gantiška, t inka visokioms pro
goms, o galbūt, svarbiausia, kad 
moterys ją l aba i m ė g s t a . 
Tinkamai pasirinkta ir tai pro
gai pritaikyta apranga, suteikia 
moteriai žavumo, bet prie tin
kamos aprangos dar labai daug 
prideda mokėjimas būti links
mai, } gyvenimą žiūrpti leng
vesniu žvi lgsniu , pasit ikėt i 
savimi, būti sau žmogumi. 

PLC madų parodoje modeliuo
tojų daug, tai jos ir suteiks pro
gą pamatyti, pasirinkti ir prisi
taikyti tik tau vienai tinkantį 
drabužį. 

PLC madų paroda, lapkričio 
24 d., 12:30 vai. p.p., centro di
džiojoje, gražiai išpuoštoje, 
salėje. Čia pas iva i š ins ime , 
pasikalbėsime, padraugausime. 
Lapkričio 24 d. jauskimės lai
mingos, l inksmos, savo gera 
nuotaika pripildykime visą 
centrą. . . . . 

B r o n e Na in i ene 

I g n a s S k i r g a u d a s , San Die
go. CA, dienraščio „Draugo" 
loterijoje laimėjęs 200 dolerių, 
laimėtą čekį atsiuntė Draugo 
fondui, prie ankstyvesnių 100 
dolerių įnašų. Už laimės grąži
nimą labai dėkojame. 

IŠ ARTI IR TOLI 

Sakoma, kad pasaulis yra iš tikrųjų mažas — todėl mes nuolat susitinkame žmones ii to paties 
krašto, iš savo apylinkės. Besilankant partizanų, dainininkų ansambliui „Girių aidas" Lemonte, 
po koncerto susitiko (iš kaires) Kazys Laukaitis, Lemonto LB apylinkės valdybos narys, buvęs 
partizanas Antanas Lukša ir Lietuvos generalinis garbės konsulas Čikagoje Vaclovas Kleiza. 
Ką jie turi bendra? Tą patį Lietuvos kampeli — Mauručius ir iš dalies Veiverius. A. Lukša tebe
gyvena Mauručiuose, o K. laukaičio ir V. Kleizos ne tik šaknys, bet ir daug giminių yra toje 
apylinkėje. 

Nuotr. Vytauto Jaaineviciau* 

ŽYMENYS 
NUSIPELNIUSIEMS 

ASMENIMS 

Pašau I-.' het r. 
a j « r VVTHI 

apkr M d 

.ų rtr.trf Šiemet taip pat ruošiama madų paroda, kurioje daly-
;4 ka;r>-«- Viktoras Kučas ir Zenonas Mereckis. Paroda vyks 

x TRANSPAK praneta: 
„ N u o *.m. gruodžio 2 d. mūsų 
į s ta iga persikelia j DRAUGO 
pata lpas . 

(sk) 

ARAS ROOFING 
Arvydas Kiela 

Dengiame ir ta isome 
visu rfjšuj stogus 
Tel 708-257-0746 

Skambint i po H v v 

x Akcijų, bonų bei kitų ver
tybių p irk ime ir p a r d a v i m e 
jums nuoširdžiai patars ir patar
naus, duodami komiso nuolai
dą. A l b i n a s Kurkul i s , tel. 
312-360-5530 arba jo sūnūs ir 
partneriai: A n d r i u s Kurkul is , 
tel. 312-360-5531 ir P a u l i u s 
Kurkul is , 312-360-5627, dirbą 
su O p p e n h e i m e r & Co., Inc. 
Chicagoje. Iš kitur skambinkite 
veltui: tel. 1-800-621-2103. 

(sk.) 

D U R O L A N D A I -
U R B O N A V I Č I U S IR 

S I N I A K O V A S 
Šių vyrų ne tik vienodi vardai, 

bet yra panašių ir kitų biogra
finių detalių: abu yra kaunie
čiai (pirmas gimęs 1960 m., o 
Siniakovas 1963 metais), abu 
lankė ir baigė Lietuvos Kūno 
kultūros institutą (KKI). Prieš 
tai jie baigė Kauno futbolo spor
to mokyklą. Baigę KKI, abu įsi
gijo futbolo trenerio ir dėstytojo 
specialybę. Yra žaidę Kaune 
„Inkare", „Kelininke", Kaune 
„Politechnikoje", „Atlete". 

R. Siniakovas dvejus metus 
(nuo 1985 iki 1987 m.) atstovavo 
antrajai Lietuvos meistrų ko
mandai (šalia Vilniaus „Žalgi
rio") — Kauno „Atlantui". 

1990 metais jie atvyko į Čika
gą ir pradėjo žaisti „Lituanicos" 
pirmoje vyrų komandoje, kuri 
tuomet rungtyniavo „Metropoli
tan Soccer" lygos aukščiausioje 
divizijoje. Netrukus po to — 
1992 metais — ši komanda (joje 
tada rungtyniavo dar 7 pajėgūs 
futbolininkai iš tėvynės) pelnė 
vargu ar kieno svajotą laimėjimą 
— tapo „Metropolitan Soccer" 
lygos aukščiausiosios divizijos 
čempionais. Tuo laiku vyrų pir
mojoje komandoje žaidė ir Ričar
das Zdančius, kuris po vieno 
sezono „Lituanicos" sudėtyje 
sugrįžęs tėvynėn, buvo pakvies
tas į Lietuvos valstybinę futbolo 
rinktinę. 

Abu Rolandai dabar yra pa
stoviausiej i klubo vyrų ko
mandos žaidėjai, joje rungty
niaujantieji 6 metus. Urbona
vičius kiek anksčiau yra iš
r i n k t a s „naudingiaus iuoju" 
metų futbolininku, o dabar yra 
komandos kapitonas. Jis Čika
goje gyvena pastoviai su iš 
L ie tuvos ats ikviesta šeima. 
Siniakovas irgi čia jau įsi
tvirtino, neseniai sukurdamas 
še imą su buvusia klubo valdy
bos nare ir moterų komandos 
žaidėja Ramune Cibaite. 

x TRANSPAK praneša: 
„Užsienio specialistai pažymi, 
kad per pirmuosius penkis 1996 
metų mėnesius eksportas Lietu
voje, palyginti su at it inkamu 
praėjus ių metų la ikotarpiu 
išaugo 29.8 proc., tuo tarpu 
importas padidėjo tik 18.9 proc. 
Taigi , Lietuvos užsienio preky
bos balanso tendencijos yra tei
giamos". Pinigai , s iunt in ia i ir 
k o m e r c i n ė s siuntos į Lietuvą. 
Mais to siuntiniai T R A N S 
P A K , 2638 W. 69 St., C h i c a g o , 
IL, te l . 312-436-7772. 

(sk) 

I R E N A R E G I E N Ė 

Š iemet pirmą kartą „Li
tuanicos" istorijoje pažymimas 
klubui nepriklausantis asmuo 
— „Draugo" dienraščio redak
torė Irena Regienė, „Draugo" 
redakcijoje dirbanti nuo 1980 
metų ir, šalia kitų pareigų, čia 
tvarkanti „Sporto apžvalgos" 
puslapį. Būdama tose pareigose, 
ji pasistengia, kad būtų plačiau 
dienraštyje paminėta „Lituani
cos" futbolininkų veikla, jų 
džiaugsmai ir vargai. Tokiu 
būdu ji užsitarnauja visų mūsų 
klubo narių ir rėmėjų padėką. 

I. Regienė gimė Lietuvoje, 
Marijampolės apskrityje, o vai
kystę praleido Lietuvos pajūryje 
— Šventojoje bei Klaipėdoje. Vė
liau teko bėgti nuo nacių į Kre
tingą, o tada nuo rusų — į Vo
kietiją. Iš čia 1949 m. emigravo 
į JAV — pradžioje apsistojo Los 
Angeles, o nuo 1952 m. atvyko 
Čikagon. Ji šalia savo tiesio
ginių pareigų yra 24 metus mo
kytojavusi Čikagos Dariaus ir 
Girėno lit. mokykloje ir 3 metus 
Pedagoginiame lit. institute 
Čikagoje. 

Ji daug dirbo su lietuvių jau
nimu skautų organizacijoje, ku
riai priklauso nuo 1934 m. turi 
vyr. jūrų skautininkės laipsnį. 
Priklauso ir kitoms lietuvių 
visuomeninėms organizacijoms. 
Yra sukūrusi šeimą su visuome
nininku Algiu A. Regiu, su ku
riuo lietuviškoje dvasioje už
augino tris sūnus — Algį, Liną 
ir Audrių. 

Ed. Šula i t i s 

x Ona R u š ė n i e n ė , Chicago, 
IL g'oboja našlaitį Lietuvoje. 
Šią vasarą našlaitį aplankė ir 
pamatė, koks sunkus našlaičių 
gyvenimas Lietuvos kaime. Pra-
tęsdama metinę globą atsiuntė 
$150. Dėkojame! „Lietuvos Naš
laičių globos" komitetas, 2711 
W. 71 St., C h i c a g o , IL 60629. 

(sk) 

A t e i t i n i n k ų n a m ų rėmėjų 
metinis susirinkimas įvyks s ek 
m a d i e n i , l a p k r i č i o 17 d., po 11 
vai. Mišių, Atei t ininkų namuo
se. Visi kviečiami dalyvaut i . 

K o r p ! N e o - L i t h u a n i a vyr. 
valdybos pirmininkė Daiva Mei-
lienė ir vicepirmininkas Eduar
das Modestas išvyko į L ie tuvą 
dalyvauti korporacijos metinėje 
šventėje ir susipažinti su jos 
veikla, tuo pačiu jie į te iks vyr. 
valdybos paskirtas 7 s tuden
tams stipendijas. Grįžę i š Lietu
vos jie padarys praneš imus kor
poracijos sueigoje, kuri į v y k s 
š.m. gruodžio 8 d. ( sekmadienį) 
12:30 vai. po pietų Ba lzeko 
l i e tuv ių kultūros m u z i e j a u s 
„Gintaro" salėje. 

P i r m y n ž i n g s n e l i u s žengian
tis va ikut i s jau mielai k lausos i 
jam skaitomų pasakėl ių iš „Eg
lutės". N e t tėvel iai džiaugias i , 
galėdami pasipraktikuoti l ietu
vių kalbą. (Viena amer ik ie tė 
tokiu būdu išmoko l i e tuv iškai 
kalbėti). Lai nel ieka nei v i enos 
jaunos šeimos be „Eglutės", nes 
spaudos vajaus proga „Eglutės" 
prenumerata yra papiginta. 

Č i k a g o s r a m o v ė n a i , rengia 
Lietuvos Kariuomenės atkū
rimo 78 metų sukakties paminė
j imą lapkričio 24 d., sekma
dienį, Šaulių namuose. Kariuo
menės šventės minėj imas pra
sidės, pakel iant vė l iavas prie 
Laisvės kovų paminklo, Jauni
mo centro sodelyje. I šk i lmingos 
pamaldos 10 vai. ryte Jėzu i tų 
koplyčioje. Pamaldų m e t u gie
dos solistai Margarita ir Vaclo
vas Monikai, vargonuojant muz. 
Man i girdu i Motekaičiui. Tuoj 
po pamaldų apeigos prie Laisvės 
k o v ų p a m i n k l o , p a g e r b i a n t 
kovotojus, žuvusius už Lietuvos 
laisvę ir nepriklausomybę. Po 
šių apeigų, 12 vai., minė j imas 
vyks Šaul ių namų salėje. Pa
g r i n d i n i s kalbėtojas p a s k a i 
t ininkas „Tėvynės" redaktorius 
Vytautas Kasniūnas. M e n i n e 
programos dalį at l iks Liucija 
Kvietkauskienė. Kvieč iame or
ganizacijas su vė l iavomis ir vi
suomenę minėjime da lyvaut i . 
Po minėj imo užkandž ia i ir 
kavutė . 

x N A M A M S P I R K T I P A 
S K O L O S duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. Kreipkitės 
į M u t u a l F e d e r a l S a v i n g s , 
2212 West C e r m a k R o a d . Te l . 
(312) 847-7747. 

(sk) 
x A m e r i k o s L i e t u v i ų ra

d i jas , vad. Anatolijus S i u t a s — 
• kiekvieną sekmadienį 7 v .r. p e r 
W C E V U J O A M . T e L 3 1 2 -
847-4908, adresas: 4459 S. Fran-
cisco, Chicago, IL 6 0 6 3 2 . 

(sk) 

APSILANKYMAS UTAH 
VALSTIJOJE 

Lapkričio 7-9 d Utah valstijos 
100 čio jubi l iejaus komiteto 
kviet imu, Lietuvos ambasado
r ius dr. Alfonsas Eidintas , 
drauge su Latvijos, Estijos ir 
Švedijos ambasadoriais Ojars 
Kalninš , Tomas Il lves ir Hen-
drik Liljegren bei žmonomis, 
lankės i Utah sost inėje Salt 
Lake City. Šie meta i valstijai 
yra jubiliejiniai ir v iz i tas buvo 
į trauktas į svarbiaus ių mi
nėjimų sąrašą. Visas kelionės 
bei gyvenimo viešbutyje išlaidas 
padengė organizatoriai. 

Svarbiausi susit ikimai buvo 
su miesto visuomenės vadovais 
valstijos Kapitolijaus pastate, 
Salt Lake City mies to mere 
DeeDee Corridini, U t a h vals
tijos Atstovų rūmų vadu Melvin 
R. Brown, kuris daugiausia 
domėjosi žemės reformos eiga 
Baltijos valstybėse. Kalbėtasi 
apie kultūrinius mainus su 
Utah valstybinio universiteto 
rektoriumi Arthur K. Smith. 
Šeimininkai labiausiai domėjosi 
reformų eiga BV apskritai, san
t y k i a i s su Rusi ja , regiono 
saugumo problemomis, Švedijos 
vaidmeniu Baltijos srityje. 

Ambasadorių kelionė buvo ne 
tik pažintinio, bet ir kultūrinio 
pobūdžio. Jie susit iko su meni
ninkais — Brigham Young Uni-
v e r s i t y p r a m o g i n i ų š o k i ų 
grupės vadovu Ed Blaser, ste
bėjo š ios grupės koncertą. 
Kolektyvas yra gero lygio ir 
1997 m. pavasarį atvyksta pasi
rodymams į Baltijos valstybes, 
Lietuvoje numato šokti Vilniu
je ir Kaune, gal Klaipėdoje. 

Keturi Baltijos jūrą supančių 
valstybių ambasadoriai susitiko 
ir plačiai kalbėjosi su valstijos 
pramonininkais ir verslininkais 
(Chamber of Commerce), papa
sakojo apie savo ša l ių ekono
miją, kvietė U t a h verslo vado

vus aktyvėti BV-ėse, nušvietė 
investicijų sąlygas savo šalyse, 
papasakojo apie dvišal ius BV ir 
JAV ekonominius santykius, jų 
raidą. 

Susipažinta su valstijoje vys

toma labdaros veikla, labdaros 
rinkimo, paskirstymo, ir išvežio-
jimo po visą pasauli s istema. 

Svarbiausia politinė diskusija 
įvyko U t a h valstybiniame uni
versitete Hinckley institute. 
Diskusijos t ema — Baltijos vals
tybių saugumas , Baltijos regio
no vystymasis , Lietuvos, Latvi
jos ir Estuos narystės NATO 
problema, Siaurės šalių politinis 
vaidmuo, dvišaliai J A V ir B V 
bei Švedijos santykiai. Ambasa
dorius A. Eidintas išdėstė Lietu
vos poziciją ta is klausimais. 

Ambasadoriai taip pat susi
tiko s u U t a h valstijoje Church 
of Jesus Christ of Latter-day 
Saints (Jėzaus Kristaus pasku
tiniųjų šventųjų — arba trum
piau — mormonų) vadovais, 
apžiūrėjo centrines jų šventyk
las, š e imų istorijos archyvą ir 
kitas miesto įžymybes, lankėsi 
šalia miesto veikiančiose aukso 
ir spalvotojų metalų kasyklose. 

Viešnagės metu tad pirmą 
kartą nepaprastai sėkmingai 
kylančios ekonomikos U t a h 
valstijoje buvo puiki gal imybė 
pristatyti Lietuvą, jos ekono
mines reikmes ir politines aktu
alijas. 

S p a u d o s s k y r i u s 

DAIL, T A U R O S P A R O D A 

Dail ininkė Taura, gyv. Livo
rną, Michigan, vasaros ga le 
eksponavusi savo akvare les 
A t e i t i n i n k ų s t u d i j ų d i e n ų 
savaitgalio metu Dainavoje, o 
po to Detroito Scarab Club rink
tinėje „53rd Annual Watercolor 
Exhibition", nuo gruodžio 13 iki 
1997 m. sausio 10 d. turės savo 
naujausių darbų personaline 
parodą „Masked Revelations", 
Berman Gallery and Lighting 
Studio, Ann Arbor, Michigan. 

Parodos at idarymas įvyks 
gruodžio 13 d , penktadieni, tarp 
6 ir 9 vai. vakare. Kviečiama 
lietuviškoji visuomenė atvykti , 
pasigėrėti š ios jaunos talentin
gos dai l in inkės darbais ir susi
pažinti su ja pačia. Galerijos 
adresas: 303 Detroit St., Suite 
104, A n n Arbor, MI, tel., 313-
741-0571. 

Tauros kūrinys „Auka", vienas ii ektponuojamų parodoje „M—kad Reve
lations", gruodtio-Husio mėn. Berman Gallary and Lighting Studio, Ann Ar
bor, MI. 

PROF. DR. JUOZO ERETO 
100 METŲ GIMIMO 
SUKAKTIES MINĖJIMAS 
1996 m. lapkričio 17 d., 
sekmadienL 3 vai. p.p. 
Balzeko L.K. Muziejaus Gintaro 
salėje įvyks šis iškilmingas 
minėjimas. 

Programa: minėjimo atidarymas—dr. J. Račkauskas. 
Jono Dainausko paskaita „Prof. dr. J. Eretas—Lietuvos reikalų 
gynėjas", Algio MepinaKfo kalba „Prof. dr. J. Ereto Užmirštieji Bal
tai užsienio kalbomis", iltrauka ii minėjimo Vilniuje iŠ Juozo Ereto 
sūnaus kalbos. 
Meninę dalį atliks Jhta Varyti ir pianistas MasdgMss MotekaHfc 

Visuomenė kviečiama gausiai dalyvauti 

http://rtr.tr

