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Seimo dauguma atmetė 
prezidento pastabas 

dėl RTV tarybos 
Lietuvos ministrų 

kabinetas 
Vilnius, gruodžio 12 d. (BNS) 

— Ketvirtadieni parlamente 
pakartotinai buvo svarstomos 
konservatorių ir prezidento 
pateiktos visuomenes informa
vimo įstatymo 29 straipsnio pa
taisos. 

Socialdemokratai nepritarė 
nei valdančiosios frakcijos, nei 
prezidento siūlytam valstybinio 
radijo ir televizijos tarybos 
(RTV) formavimo variantui. 

Seimas ketvirtadieni pakar
totinai priėmė visuomenės in
formavimo įstatymo pataisą ir 
tokiu būdu atmetė prezidento 
Algirdo Brazausko pasiūlytą 
kitokį valstybinio RTV tarybos 
formavimo principą. 

{statymas pakartotinai priim
tas skubos tvarka, daugiausia 
konservatorių frakcijos balsais. 
U i ji balsavo 79 Seimo nariai. 
Prieš buvo 8 ir susilaikė 15 
parlamentarų. Dar kartą parla
mentarų balsais patvirtintame 
įstatyme nurodyta 15 visuome
ninių organizacijų, kurios suda
rys valstybinio RTV tarybą. 

Seimo pakartotinai priimtą 
įstatymą prezidentas privalo 
pasirašyti ne vėliau kaip per 
tris dienas ir nedelsiant 
oficialiai paskelbti. Praėjusią 
savaite priimto įstatymo pre
zidentas A. Brazauskas ne
pasirašė, pareikšdamas, kad 
tokia tvarka neatspindi visų 
kelių šimtų Lietuvoje veikian
čių visuomeninių organizacijų 
siekių ir dekretu nurodė, kad 
tarybą tari suformuoti valsty
binio RTV darbuotojų susirinki 

• me išrinkti atstovai. 
Svarstant A. Brazausko grą

žintą įstatymą ir dekretu tei
kiamą naują tarybos formavimo 
tvarką, konservatorių atstovai 

Seime pabrėžė, kad prezidento 
siūlymams nepritarė Seimo ju
ridinis skyrius. 

Konservatorių frakcijos seniū
nas Arvydas Vidžiūnas kritika
vo prezidento patarėjus dėl 
„teisės pagrindų neišmanymo" 
ir pažymėjo, kad jokio darbuo
tojų susirinkimo nutarimai 
negali būti aukštesni už Seimo 
sprendimus. Seniūnas paskelbė, 
kad konservatorių frakcija „ne
turi kitos išeities, kaip tik dar 
kartą pritarti Seimo įstatymo 
projektui". 

Savo sprendimo prieš balsavi 
mą nepaskelbė koaliciją su kon
servatoriais sudariusios krikš
čionių demokratų partijos frak 
cija. Centro sąjungos frakcijos 
seniūnas Egidijus Bičkauskas 
pažymėjo, kad netobuli yra abu 
— tiek prezidento teikiamas, 
tiek Seimo priimtas — įstaty
mai, todėl jų frakcija susilaikė. 

LDDP frakcijos seniūnas Čes
lovas Juršėnas teigė, kad tik 
prezidento siūlomas variantas 
yra „rimtas ir korektiškas". 
„Tačiau, je igu yra balsų 
kritikuojančių abu dokumentus, 
reikia juos toliau svarstyti ir 
tik pasiekus kompromisą — pri
tarti", siūlė LDDP vadovas. 

Toliau svarstyti ir diskutuoti 
dėl tarybos formavimo siūlė ir 
Nepriklausomos frakcijos se
niūnė Kazimiera Prunskienė 
(LMP) bei Liberalių reformų va
dovas Alvydas Medalinskas 
(LRF). 

Socialdemokratų frakcijos na
rys Arvydas Akstinavičius pa
reiškė, kad prezidento dekretas 
yra kaip ir Seime priimtas įsta
tymas, ir socialdemokratai ne
pritars nei vienam nei kitam. 

Ūkio ministrui 
Vincas Babilius 

Krašto apsaugo* ministras 
Česlovas Stankevičius (KOP) 

Kinanau mimstra.s 
Rolandas ManJauukaR 

Kultūrų* ministras Švietimo ir mokalo ministras 
Saulius Šaltenis (TS) Zigmas Zinkevičius 

Kuroooe reikalq ministro 
Laima Ar-1r:kirno 'TS 

Ryftių ir informatikos 
ministras 

Kimantas Pleikys (TSi 

Socialines apsaugos i 
darbo ministre 

Irena Degutiene ITSi 

StMBOafcŪBO ministrai 
AltfiR 7M\.-. Minką* TS, 

h3HP 
Sveik atm aptuiugoA ministras Teisingumo ministru bisiemo r>.Italu mmi>traj, 

Juozą* Galdikas 'TS> Vytautas Pakalniški* (TSi Algirdą* Saudargu <KDP> 

A. Saudargas patenkintas 
URM darbu 

Vilnius, gruodžio 12 d. (BNS) 
— Užsienio reikalų ministerija 
ketvirtadienio vakarą atsisvei
kino su ketverius metus jiems 
vadovavusiu Povilu Gyliu 
(LDDP) ir pasveikino naująjį 
ministrą Algirdą Saudargą 
(KDP). 

Vakarą ministerijos departa
mentų vadovams surengė A. 
Saudargas, ketvirtadienio pa-

Savivaldybės bus 
renkamos trejiems 

metams 
Vilniua, gruodžio 12 d. (BNS) 

— Seimas ketvirtadienį antrą 
kartą balsavo ir pakeitė Kons
titucijos 119 straipsnį, pagal 
kurį savivaldybių tarybos nuo 
šiol bus renkamos trejiems 
metams. Iki šiol savivaldybės 
buvo renkamos dvejiems me
tams. 

Antrą kartą už šią Konstituci
jos pataisą vienbalsiai balsavo 
118 Seimo narių. 

Konstitucijai pakeisti Seime 
reikia dviejų balsavimų ir už 
Konstitucijos pataisą turi 
balsuoti ne mažiau kaip du treč
daliai visų Seimo narių — 94 
parlamentarai. Pirmą kartą dėl 
šios pataisos balsavo dar senasis 
Seimas birželio 20 d. Tuomet 
Konstitucijos pataisą parėmė 
111 parlamento narių. 

Naujieji savivaldybių rinki
mai įvyks 1997 m. pavasarį. 
Tikslią rinkimų datą turi 
nustatyti Seimas. Greičiausiai 
parlamentas pasirinks kovo 23 
d., kai Vyriausioji rinkimų ko
misija yra paskyrusi rinkimus 
į keturias laisvas Seimo vietas. 

vakare grįžęs iš pirmosios savo, 
kaip 8-osios vyriausybės mi
nistro, užsienio kelionės. 

A. Saudargas Seime prisiekė 
antradienį ir, net nespėjęs 
užsukti į savo naująjį darbą, po 
kelių valandų išskrido į Briuselį 
dalyvauti Šiaurės Atlanto bend
radarbiavimo tarybos (NACC) 
pasitarime Briuselyje. 

„Ilgokai užtruko mano kelio
nė į šitą pastatą", spaudos kon
ferencijoje juokavo A. Saudar
gas, Lietuvos užsienio reikalų 
ministerijai vadovavęs prieš 4 
metus. Jis sakė jau per pirmąjį 
savo vizitą spėjęs įsitikinti, kad 
„komandą" ministerijoje rado 
tokią pat gerą, kaip ir paliko — 
„kelionė suorganizuota puikiai, 
kalba parašyta sklandžiai". 

A. Saudargas gerai įvertino 
savo pirmtako P. Gylio nuveik
tus darbus, tačiau žada suakty
vinti įsijungimo į ES bei NATO 
prižiūrinčių skyrių darbą. „Pati 
Lietuva dabar privalo viską da
ryti labai organizuotai ir ener
gingai", pabrėžė ministras. 

Valdymo reformų ir savivaldybių Vidaus reikalų ministras Žemes ir mišku ūkio 
reikalų ministras Vidmantas Žiemeli* (TS) ministras 

Kęstutis Skrebys (TS) Vytautas Knašys (TS) 

Seimas pritarė ministerijų 
pertvarkymui 

— Lietuva sveikina siūlymą 
kitų metų NATO viršūnių susi
tikime įkurti Atlanto Partne
rystės Tarybą. „Mes tikime, kad 
tokia institucija sustiprintų 
'Partnerystės taikos labui' 
dalyvių bendradarbiavimą ir 
NATO pastangas produktyviai 
konsultuoti narystės šioje or
ganizacijoje siekiančias vals
tybes", kalbėjo Lietuvos už
sienio reikalų ministras Algir
das Saudargas, skaitydamas 
vieną iš pagrindinių pranešimų 
trečiadienį Briuselyje sureng
tame Šiaurės Atlanto bendra
darbiavimo tarybos posėdyje. 

Vilnius, gruodžio 12 d. (BNS) 
— Premjero Gedimino Vagno
riaus teikimu, Seimas ketvir
tadienį priėmė Vyriausybės 
įstatymo pataisas, pagal kurias 
panaikintos Ekonomikos, Ener
getikos, Pramonės ir prekybos, 
Miškų ūkio bei Žemės ūkio mi
nisterijos ir įsteigtos Europos 
reikalų, Ūkio, Žemės ir miškų 
ūkio ministerijos. 

Už ministerijų pertvar
kymą balsavo 91 Seimo narys 
ir susilaikė 6 parlamentarai. 

Ekonomikos, Energetikos bei 
Pramonės ir prekybos ministe
rijų funkcijos bus perduotos 
Ūkio ministerijai, o Miškų ūkio 
— Žemės ir miškų ūkio ministe
rijai. 

Įkuriama nauja Europos rei
kalų ministerija, pasak prem
jero G. Vagnoriaus, bus labai 
nedidelė, turės minimalų dar
buotojų skaičių ir labai greitai 
pradės dirbti. 

Pristatydamas projektą, 
premjeras G. Vagnorius sakė, 
kad ministerijoje dirbs iki 20 
teisininkų, finansininkų ir tarp
tautinės teisės specialistų, 
kurių pagrindinis darbas bus 
koordinuoti pasirengimą stoti į 
ES. Premjeras pažymėjo, kad 
tokios ministerijos yra beveik 
visose besiruošiančiose stoti į 
Europos Sąjungą šalyse. 

Šią savaitę pradėjusioje veik
ti Lietuvos vyriausybėje yra 
17 ministerijų, kiek ir lieka po 
pertvarkymo. Ankstesnėje vy

riausybėje buvo 19 ministerijų. 
I numatytas panaikinti Energe
tikos ir Žemės ūkio ministerijas 
vadovai nebuvo paskirti. For
muojant vyriausybejbuvo numa
tyta, kad ekonomikos ministru 
patvirtintas Vincas Babilius 
perims vadovavimą Ūkio minis
terijai, o pramonės ir prekybos 
ministre paskirta Laima Andri
kienė taps Europos reikalų mi
nistre. 

Naujajam VR 
ministrui labiausiai 
rūpi kontrabanda 
Vilnius, gruodžio 12 d. (BNS) 

— Premjeras Gediminas Vagno
rius žada steigti dviejų lygių 
policiją — respublikine ir 
savivaldybių, griežčiau skirstyti 
policijos pareigūnų atlyginimus 
ir įkurti mokesčių policiją 

Apie tai jis kalbėjo ketvir
tadienį, Vidaus reikalų minis
terijos darbuotojams prista
tydamas naująjį ministrą Vid
mantą Žiemelį. 

Premjeras žadėjo, kad „polici
jos darbuotojų padėtis keisis". 
Anot jo, naujo" vyriausybė 
„tvirtai pasiryžusi skatinti ir 
remti tuos pareigūnus, kurie 
dirba sąžiningai ir dorai". 

Pats V. Žiemelis pažymėjo, 
kad valstybė netenka labai 
daug pajamų dėl kontrabandos, 
ypač dėl naftos ir degtinės, todėl 
siūlė visiems pamastyti, kaip 
kovoti su ja. 

Pasaulio naujienos 
(Remiantis DPA, Reuter, BNS INTERFAX, 

. BelaPAN žinių agentūrų pranešimais) 
ITARTASS, 

Briuselis. Rusija sutiko pra
dėti derybas su NATO dėl ypa
tingų santykių, nepaisant savo 
griežto priešiškumo sąjungos 
planams plėstis į Rytus. Rusijos 
užsienio reikalų ministras Jev-
genij Primakov savo kolegoms 
iš 16 NATO valstybių pasakė, 
kad Maskva pasiruošusi pradėti 
dialogą su NATO dėl naujos 
saugumo partnerystės. NATO 
sąjungininkai sveikino šį Rusi
jos sprendimą. JAV valstybės 
sekretorius VVarren Christopher 
pasakė, kad susitarimas tarp 
NATO ir Rusijos reikš žengimą 
į suvienytą Europą. Anksčiau 
Maskva reikalavo, kad prieš pra
sidedant deryboms būtų įšaldy
tas NATO plėtimo procesas. 
Tačiau^utikęs pradėti derybas, 
Primakov iškart pridūrė, kad 
Rusija, kaip ir anksčiau, pasi
sako prieš NATO plėtimą. 

NATO generalinis sekretorius 
Javier Solana po susitikimo 
pasakė, kad sąjunga sutiko 
įkurti naują Atlanto Partnerys
tės Tarybą, kurioje dalyvautų 
27 NATO bei narystės siekian
čios Vidurio ir Rytų Europos 
valstybės. 

Madridas. NATO generalinis 
sekretorius Javier Solana tre
čiadienį pasakė, kad sąjunga ga
lėtų parengti sutartį su Rusija 
iki NATO viršūnių susitikimo 
Madride liepos 8-9 d. Jis sakė 
manąs, kad iki Madrido susiti
kimo sutartis bus parengta, o 
gal ir pasirašyta. 

Haga. Jungt inių Tautų 
pareigūnai iš Jugoslavijos karo 
nusikaltimų tribunolo gali paša
linti 16 JAV teisėjų, nes 
Vašingtonas atsisako mokėti jų 
administracines išlaidas. Jei JT 
ir JAV ginčas nebus išspręstas, 
JT teismas gali netekti kai ku
rių geriausių advokatų. 

Ryga. Švedijos gynybos 
ministras Thage Peterson gruo
džio 8-9 d. Rygoje susitikęs su 
Latvijos gynybos ministru And
rėj Krastins, pareiškė, kad jo 
šalis oficialiai neremia Baltijos 
valstybių siekio stoti į NATO. 

Maskva. Rusija iš Baikonūro 
(Kazachstanas) kosmodromo 
trečiadienį paleido karinį paly
dovą „Kosmos-2335". Palydovas 
tarnaus Rusijos Gynybos minis
terijos tikslams. 

Lietuva trigubai padidins 
išlaidas siekiant NATO 

narystės 
Vilnius, gruodžio 11d. (BNS) 

— Lietuva kitąmet numato tris
kart padidinti dalyvavimo Tai
kos partnerystės programoje 
biudžetą. Karo vadai mano, kad 
toks biudžetas leistų pačiai 
Lietuvai susimokėti už artėjimą 
prie NATO. 

Pradinėje partnerystės pro
gramos stadijoje NATO narės 
teikė labai didelę paramą, įskai
tant ir finansinę, bendradarbė
mis tapusioms šalims, sakė 
Krašto apsaugos ministerijos 
tarptautinių organizacijų sky
riaus viršininkas Andrius Kri-
vas. Du trečdalius Lietuvos ka
riuomenės tarptautinės veiklos 
išlaidų šiais metais padengė iš 
Vakarų, daugiausia iš JAV bei 
Danijos, gauta parama. 

Tačiau dabar vis daugiau bū
simų NATO narių — Vengrija, 
Čekija, Lenkija — stengiasi 
visiškai apmokėti savo dalyva
vimą NATO partnerystėje, todėl 
ir Lietuvai neišvengiamai tenka 
didinti šias išlaidas. 

Dabar Seime svarstomame ki
tų metų biudžete numatoma du 
kartus padidinti krašto ap
saugai skiriamas lėšas, o daly
vavimui Taikos partnerystės 
programoje skirtos lėšos turėtų 
išaugti nuo 10 m!n. litų šiemet 
iki daugiau nei 33 mln. litų ki
tąmet. 

Didžiausioji dalis tų pinigų 
atiteks taikdarių misijas atlie
kantiems Lietuvos kariams Iki 
kitų metų pavasario Bosnijoje 
tarnaus Lietuvos kuopa LIT 
COY 1. Betą pibaigoje į taikos 
misiją ketinama išsiųsti trijų 
Baltijos šalių taikos palaikymo 
batalioną BALTBAT. 

Išaugęs finansavimas leis 
Lietuvos armijai sparčiau artėti 
prie NATO karinių pajėgų stan
dartų, tikisi A. Krivas. Tai bus 
daroma siunčiant mokytis į Va
karus karius, perkant naują 
ginkluote ir karinę įrangą. 

Jeigu nepritrūks partnerystes 
fondo lesų, kitąmet bus pradėtas 
kurti bendras su Lenkija taikos 
palaikymo batalionas. Galbūt 
pavyks sukurti ir bendrą trijų 

Baltijos šalių karo laivų junginį, 
kuris galėtų atlikti minų valy
mo darbus, dalyvauti tarptauti
nėse karinėse operacijose. 

Haga. JT tarptautinis teis
mas nusprendė nagrinėti ginčą 
dėl konflikto 9-ajame dešimt
metyje, kai JAV karo laivai 
puolė Irano naftos aikšteles. 
Toks teismo sprendimas laiko
mas pirmine Teherano pergale 
ir smūgiu Vašingtonui ilgame ir 
sudėtingame (beveik 10 metų 
senumo) įvykių nagrinėjime. 
Teheranas siekia, kad JT 
teismas pripažintų, kad JAV 
1987-88 m. pažeidė tarptauti
nius įstatymus ir turi atlyginti 
nuostolius, JAV karinėms pajė
goms sugriovus Irano naftos 
aikšteles. 

Paryžius. NATO ir Pran
cūzija ketvirtadienį kategoriš
kai paneigė spaudos praneši
mus, kad Prancūzijos užsienio 
reikalų ministras Herve de 
Charette JAV valstybės sekre
toriui Waren Christopher, bai
giančiam savo tarnybą, pade
monstravo aiškią nepagarbą, 
išėjęs iš salės, kai buvo sakomas 
tostas Christopher garbei. 

Minskas . Baltarusijos 
Užsienio reikalų ministerija 
(URM) pareiškė nepasitenkini
mą tuo, kaip „kai kurios užsie
nio visuomenės informavimo 
priemonės" aprašo įvykius Bal
tarusijoje. Pareiškime konkre
čiai nenurodomi įvykę fak
tai, tik tvirtinama, kad ruošiant 
medžiagą, „klastojami faktai, 
didinamas renginių dalyvių 
skaičius, iškreipiami teisė
tvarkos pajėgų veiksmai, šališ
kai vertinami įvykiai". Nuro
doma, jog už tikrovės neatitin
kančios informacijos platinimą 
URM gali imtis „įstatymais nu
matytų priemonių" — informato
rių įgaliojimų panaikinimo. 

Apskrities viršininkas — 
vyriausybės ir apskrities 

valdininkas 
Reikalaujama vardinio 

balsavimo 

Vilnius, gruodžio 12 d. (BNS) 
— Ketvirtadienį Seimas pakeitė 
Apskrities valdymo įstatymą ir 
tuo pačiu pripažino netekusiu 
galios Vyriausybės atstovo įsta
tymą. 

Apskrities valdytojo ir Vy
riausybės atstovo funkcijos per
duotos vienam pareigūnui — ap-
skrities viršininkui. Už 
įstatymo pataisas balsavo 75 
Seimo nariai. Prieš buvo 27. 
susilaikė 6 parlamentarai. 

Vardinio balsavimo paprašė 
nesutikusi su įstatymo patai
somis Socialdemokratų frakcija. 
Frakcijos nuomone, pataisoms 
įsigaliojus, bus „suplakta" 
valdymo ir priežiūros veikla. 

Vardinį balsavimą parėmė 
LDDP frakcija, kurios nuomo
ne, įstatymo pataisos priešta
rauja 120 ir 123 Konstitucijos 
straipsniams. Konstitucija 
atskiria administracinio 
valdymo ir įstatymo priežiūros 
veiklą ir tai paveda daryti skir
tingoms institucijoms. Šios 
veiklos sujungimas ir jų per
davimas vienam asmeniui 
prieštarauja Konstitucijos 123 
straipsniui, pažymima ir Teisė
tvarkos ir teisės komiteto narių 
Centro frakcijos atstovo Aud
riaus Butkevičiaus, LDDP frak
cijos seniūno Česlovo Juršėno ir 
Socialdemokratų frakcijos se
niūno Aloyzo Sakalo pareiški
me. 

Tačiau parlamento dauguma 
atmetė vardinio balsavimo 
reikalavimą. 

Pataisų iniciatoriai neigė, kad 
siūlant pataisas, vadovautasi 
politiniais siekiais. Pasak kon

servatorių frakcijos nario Alfon
so Vaišnoro, tokiu sujungimu 
bus sutaupytos lėšos kitų metų 
biudžetui. 

LDDP frakcijos nario Petro 
Papovo nuomone, lėšų galima 
sutaupyti mažinant etatus Vy
riausybės atstovo institucijoje. 

Opozicija ketina kreiptis 
į Konstitucinį Teismą 

Seimo nariai, ketvirtadienį 
prieštaravę Apskrities valdymo 
įstatymo pataisų' priėmimui, 
kitą savaitę ketina rinkti 
parašus apskųsti jas Konsti
tuciniam Teismui. Tai patvir
tino LDDP frakcijos narys Jus
tinas Karosas. 

įstatymo pakeitimui neprita
rė po 12 narių turinčios LDDP 
ir Socialdemokratų frakcijos bei 
kai kurie kiti parlamentarai. 

Pasak J. Karoso, remiantis 
tuo, kad pataisos prieštarauja 
konstitucijos 123 str., ir bus 
rengiamas pareiškimas Konsti
tuciniam Teismui. Seimo narys 
mano, kad nebus sunku surink
ti reikiamus 30 parašų, nors 
prieš pataisų priėmimą balsavo 
tik 27 nariai. 

Jeigu parašai bus surinkti, tai 
bus pirmasis Konstituciniam 
Teismui apskųstas šiame Seime 
priimtas įstatymas. 

KALENDORIUS 

Gruodžio 13 d.: Šv. Liucija, 
mergelė, kankinė (283-303 m. 
Sicilijoje); Odilija. Kastytis, 
Šviesis. 

Gruodžio 14 d.: Šv. Jonas 
Kryžiaus, Bažnyčios mokytojas 
(1542-1591); Fortūnatas, Ona-
Marija, Žvangutė. 
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R e d a k t o r ė I r e n a Regienė 

DAR VIENAS 
PENKIASDEŠIMTMETIS! 

RIMAS BAGDONAS 

Šių metų rugsėjo mėnesį suėjo 
50 metų nuo antrosios išeivijos 
pabaltiečių olimpiados. 1946 
metais vykusios Augsburge. 
pokarinėje Vokietijoje. Pirmoji 
buvo 1945 metais, tuoj po karo 
pabaigos; man joje neteko daly
vauti, tai apie ją ir negaliu 
rašyti. 

Toje antroje olimpiadoje buvo 
varžomasi įvairiose sporto 
šakose, bet mano prisiminimai 
liečia krepšinį. Vis maniau, kad 
gal dar kas visas žaidynes, ar 
bent krepšinį aprašys, bet 
niekas spaudoje nepasirodė. Iš 
tą kartą Lietuvai atstovavusių 
krepšininkų irgi nepasigirdo. 
Matės tik kelias kitas varžybas. 
negaliu apie tai rašyti. Čia 
pateikiu šiek tiek prisiminimų 
apie krepšinio varžybas, kuriose 
Lietuva laimėjo aukso medali 

Lietuvai atstovavo Kempteno 
lietuvių stovyklos „Šarūnas". 
Aš tuoj po karo buvau technikos 
mokykloje Braunschvveige, bet 
1946 metų pavasarį sugrįžau į 
Bavariją ir Kemptene įstojau į 
„Šarūno" eiles. Jose jau nebuvo 
visų anksčiau žaidžiusiųjų, taip 
pat ir per pirmąją olimpiadą žai
džiusiųjų. Šioje olimpiadoje Lie
tuvai atstovaujanti. „Šarūną" 
sudarė (rašau pagal alfabetai: 
Adolfas Andrulis (miręs JAV), 
Alfonsas Andrulis (JAV), Rimas 
Bagdonas (Kanadoje), Mamer
tas Duliūnas (miręs Kanadoje), 
Algirdas Norkus (JAV), Vytau
tas Norkus (JAV), Stasys Macke
vičius (Kanadoje. Zenonas Puzi-
nauskas (miręs JAV ir Zigmai 
Varkala (gyvenęs Prancūzijoje. 
bet dabar nieko nežinoma. Tuo 
laiku „Šarūno" reikalus tvarko 
Edmundas Vengianskas i J A V . 

Traukiniu iš Kempteno į 
Augsburgą atvažiavę, buvome 
patalpint i pas Hochfeldo ir 
Haunsteteno stovyklose gyve
nusius lietuvius. Kiek prisime 
nu, paradas buvo Hochfeldo sto
vykloje, kuriame žygiavo Lietu
vos, Latvijos ir Estijos spor
t ininkai ir sportininkės. Mes. 
šarūniečiai. turėjome juodus su 
geltonais pakraščiais treningus. 
pasiūtus iš perdažytų amerikie 
čių kariuomenės plonesnių ant
klodžių, tai jais apsirengę ir 
žygiavome. 

Krepšinio rungtynės vyko pie
voje, prie Augsburge buvusios 

i 

Hochfeldo pabaltiečių stovyklos, 
netoli nuo dar ir dabar ten be
stovinčio, jau vėliau pastatyto 
lietuviško kryžiaus, prie tos 
kryžkeles j stovyklą. 

Pačios pirmosios rungtynės 
buvo Lietuva — Latvija. Aplink 
krepšinio aikštelę buvo susi
rinkę keli tūkstančiai žiūrovų; 
Augsburge gyvenantieji, taip 
pat iš kitų stovyklų: Miuncheno, 
Kempteno, Hanau, Memingeno 
ir kt., aišku, ir Haunstetene 
lietuviškąją gimnaziją lan
kantis jaunimas. Tarp jų, buvo 
tos gimnazijos auklėtinė Regina 
Tikniūtė, kurią aš tik į Kanadą 
atvykęs sutikau ir su kuria 

Pabaltiečių išeivijos Antrosios olimpiados, 1946 m. rugsėjo mėn. vykusios Augsburg Hochfeld, 
Vokietijoje, paradas. Parade žygiuoja Kempteno „Šarūnas" — 9 vyrai su juodais treningais. 

kur latvių ir estų komandos 
buvo silpnokos. O šiaurės vaka
rų Vokietijoje, anglų zonoje, 
Liubeko mieste ir Kylio mieste 
buvo dvi stiprios latvių koman
dos, nuolat laimėdavusios prieš 
ten buvusias lietuvių ir estų 
komandas. Iš tų žaidėjų buvo 

sukūriau šeimą. Apie aikštę sudaryta Latvijos rinktinė, kuri 
buvo tik keletas suolų, tai ir atvyko į Augsburgą. Jai vado-
dauguma žiūrovų stovėjo. vavo jau Latvijoje pasižymėjęs 

Rungtynėse latviams paėmus minute, „Šarūno" penketukas aptaria toli
mesnę strategiją. Rungtynes laimėjo „Šarūnas". 

Kas teisėjavo toms rungty
nėms, neprisimenu. Tais laikais 
būdavo tik vienas teisėjas. 
„Šarūnas" jau buvo žinomas 
kaip geriausias išeivijos krep
šinio vienetas Vokietijoje, kuris, 
išskyrus Vytauto Grybausko 
idabar JAV) vadovaujamą 
Scheinfeldo „Kovą", neturėjo 
sau rimto priešininko. Mes 
gyvenome amerikiečių zonoie. 

treneris Baumanis. Neprisi
menu visų latvių žaidėjų, bet jų 
tarpe buvo gal tuo laiku jų ge
riausias krepšininkas Zebelinš. 
taip pat ir Arens, kuris su Vana
gu ir Meldersu žaidė ir 1939-jų 
metų Europos krepšinio pirme
nybėse, Kaune. Buvo ir Štanas 
iš Kylio. Po penkiasdešimties 
metų sunku prisiminti, nes 
duomenų jau neturiu... 

„Šarūno" penketukas po krepšinio rungtynių su estais U k. - Z Varkala, R. Bagdonas. S Mac 
kevicius, V Norkus ir A Norkus 

Latviai, kaip visada, laike 
zoninį gynimą, tai mums vis 
reikėjo jų zoną išardyti. Sa
vaime aišku, nes tais laikais ne
buvo į krepšį metimo laiko ri
bos, sviedinio valdymas. 
pasavimas truko ilgesnį laiką, 
todėl ir rezukatai buvo žemesni. 

Didelė įtampa. Žiūrovai labai 
a is t r ingai sekė rungtynes, 
nuolat šaukdami ir skatindami 
savo tautos komandos žaidėjus. 
Puzis centre, broliai Norkai 
kraštuose, a- kairysis gynėjas. 
Mackevičius dešinėje. Pamažu 
rezultatas pradėjo krypti mūsų 
naudai. Pri-imenu, kad pir
majame pusl.iikyje (tada nebuvo 
ketvirčių) aš. du kartus pašokęs 
nuimti sviedinį prie latvių len
tos, pirštais įmušiau du krep 
sius. Pirmas- puslaikis baigėsi 
mūsų nauda, ir antrajame, nors 
ir pamažu, mes latvius lenkė
me. Prisimenu, kaip latviai 
paėmė minttę. Mes gi susto
jome viduryirf aikšteles, niekur 
nesedome. Dar ir dabar galiu 
girdėti Puzio žodžius: „Chebru 
te, laimėjome!" Rungtynės, 
dideliam lietuvių pasitenki 
nimui, baigėsi 27:20 mūsų 
pergaie. Tas pirmąsias rungty
nes žaidėme tik mes penki. Ka 
dangi nei v i enas neišsi-
baudavome, tai pakaitų nebuvo. 
Prisimenu, kad kit i mūsų 
komandos žaidėjai buvo nelabai 
pa t enk in t i negalėję tose 
rungtynėse žaisti. Bet čia gal 
buvo ir Puzio, komandos kapi
tono, sp rend imas per tas 
rungtynes la iky t i pirmąjį 
penketuką., 

Kitą žaidynių dieną latviai 
laimėjo prieš estus, o trečiąją 
dieną susitikome su estais. 

Puzis tą dieną nežaidė, tai 
centre buvo Varkala. Šias rung
tynes, pasikeisdami, žaidė visi 
„Šarūno" žaidėjai. Tos rung
tynės jau nebuvo taip įtemptos, 
kaip kad prieš latvius, todėl pa
rodėme daugiau „teatriškumo". 
kaip grandinėlę, žaismingą pa
savimą. Laimėjome 47:11, tuo 
būdu užtikrinę Lietuvai aukso 
medalį. 

Tikrai neprisimenu ar po 
rungtynių su estais, ar vėliau, 
buvo įteikti medaliai. Mes 
gavome „auksinius", latviai 
„sidabrinius" ir estai „bron
zinius". Aš ir dabar tą medalį 
tebeturiu. Mes, jau tik penki 
šarūniečiai, stovėjome apsivilkę 
treningais. Estams atstovavo 
irgi tik keli jų žaidėjai, o latvių 
komandai atstovavo tik vienas 
Arens, kiti visai nepasirodė, tai 
jis iš Puzinausko, kuris tuo 
laiku buvo amerikiečių zonos 
pasaulinės YMCA reprezen
tantas , priėmė visų latvių 
žaidėjų medalius. 

Laike tos olimpiados, o ir po 
jos mes kvietėme latvius at
važiuoti į Kempteną ir dar ten 
sužaisti rungtynes, bet latviai 
atsisakė, kartu pareikšdami, 
kad, būdami amerikiečių zonoje, 
jie norėtų geriau pažaisti su 
amerikiečių karių komandomis, 

tuomi galėdami daugiau pasi
tobulinti. 

Visa tai buvo prieš penkias
dešimt metų. Aš manau, kad 
dar išsilaikiusių šarūniečių ir 
tas varžybas mačiusių žiūrovų 
mintyse šių žaidynių prisimi
nimas sugrąžins ir kitų laikų 
prisiminimus. 
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LAUKO TENISO PIRMENYBĖS 
COLUMBUS, OHIO 

1996 m. S. Amerikos baltiečių 
ir lietuvių lauko teniso pirme 
nybės š.m. rugpjūčio 31 - rugsėjo 
1 d. vyko Columbus. Ohio. Ren
gė latviai. Labai geros sąlygos, 
labai mažai dalyvių. Estų visai 
nebuvo. Dalyvavo 5 lietuviai: 
Diana ir Eugenijus Krikščiūnai 
iš Toronto, Vanda Vebeliūnienė 
iš Nev. Yorko, Algirdas Veliuo
na iš Baltimorės ir Kęstutis 
Miškinis iš Detroito. Nedaug 
buvo ir latvių. Kaip ir buvo 
numatyta, pirmą dieną vyko 
atskirai lietuvių ir latvių pirme
nybės. Esant mažai dalyvių, 
lietuvių pirmenybės buvo vyk
domos tik 3-se rungtyse. Vyrų 
vienetą laimėjo E. Krikščiūnas. 
2-tras liko A. Veliuona ir 3-čias 
K. Miškinis. Moterų vienete V. 
Vebeliūnienė laimėjo prieš D. 
Krikščiūniene ir mišriame 
dvejete V. Veliuona — V. Vebe 
liūnienė įveikė E. ir D. Krikš
čiūnus. Baltiečių pirmenybės V. 
Vebeliūnienė buvo 3-čia moterų 
vienete, E. Krikščiūnas 3-čias 
vyrų vienete ir taipogi 3-čias 
vyrų senjorų vienete liko A. 
Veliuona. E. Krikščiūnas ir A. 
Veliuona laimėjo pirmą vietą 
vyrų dvejete. Taipogi A. 
Veliuona poroje su latviu E. 
Bendričiu laimėjo vyrų senjorų 
dvejetą. V. Vebeliūnienė — D. 
Krikščiūnienė užėmė 3-čią vietą 
moterų dvejete. Mūsiškių 2 
poros žaidė ir mišrų dvejetą. 

Nepaisant negausaus dalyviu 
skaičiaus, mūsiškiai žaidėjai, 
dalyvavusieji šiame turnyre (jų 
tarpe ir naujasis SALFASS-go* 
lauko teniso vadovas Eugenijus 
Krikščiūnas iš Toronto) buvo la
bai patenkinti ne tik puikiomis 

sąlygomis (8 vidaus ir 8 lauko 
aikštės i, bet ir labai sklandžiu 
turnyro pravedimu bei draugiš
ka atmosfera. 1997 metų baltie
čių teniso pirmenybes vėl rengia 
latviai. 1997 m. rugpjūčio 30 -
31 d., tame pačiame Wickertree 
Tennis Club, Columbus, Ohio, 
tik šį kartą vyks vien baltiečių 
pirmenybės. Dėl per didelio 
apkrovimo, atsisakyta kartu 
vykdyti ir paskirų tautybių 
varžybas. Dėl 1997 m. lietuvių 
pirmenybių dairomasi kitur, gal 
Kanadoje ar rytiniame pakraš
tyje. Stengiamasi atgaivinti 
apmirus ią l ietuvių teniso 
veiklą. 

„PENGUINS" PIRKO 
D. KASPARAITI 

Lietuvis ledo ritulininkas Da
rius Kasparaitis lapkričio 18 d. 
atvyko į savo naujojo klubo 
Pittsburgh „Penguins" klubo 
treniruotę. Paspaudęs rankas 
naujiems partneriams, D. Kas
para i t i s pr is is ta tė naujam 

klubui, kur iam dabar būtinai 
sustiprinti gynybos grandį. 

Lygoje šis klubas turi iš
mintingiausią puolimo grandį. 

I s igydama D. Kaspara i t į , 
„Penguins" vadovybė pirmiau
siai galvojo apie gynybą, ka
dangi pasiekti įvarčius koman
doje yra kam. Lietuvos ledo ritu
l ininkas lygoje garsėja sugebė
jimais sugriauti varžovų atakas. 

Per 232 rungtynes NHL lygo
je D. Kasparai t is pelnė 6 įvar
čius. 

EUGENE C. DECKER, D M , P.C. 
4*47 W. 103 St, Oak LOTNI, IL 

Pirmas apyi su Nortmvestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai tueHarfcmil 
(kalbėti angliškai) tai. 700-422-0200 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Oytfytaja 

Kab Chicago)* uždarytas 
9525 S 79th Ave . Hickory Hills IL 
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Kak. M . (311) 471-
VIOAi J. NEMICKAS, M.0 
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7733 t . KetfcJe Ava., 
lt I 

DR. A. B. OLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS 

MOO m. *9 »t. Tai. (700) 4*2-0101 
Valandos pagal susitarimą 
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RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
valandos pagal susitarimą 
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Kalbame lietuviškai 
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BUVĘ IR NEPRAŽUVĘ 
DR. R. GAJAUSKAITĖ 

IŠ DIDELIO RAŠTO... 
AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ 

Viskas pasaulyje kartojasi, 
šią taisyklę patvirtino ir šieme
tiniai rinkimai į Seimą. Kaip ir 
1990 — dauguma balsų gavęs 
Sąjūdis, taip ir šiemet apie 90 
vietų parlamente gavo — kon
servatoriai. Visus gąsdinęs be
veik 30-ties partįjų-partijėlių są
rašas rinkėjų buvo lengvai iššif
ruotas: net mažiausias pyplys 
pagal pasakas gerai žino, kad, 
nukirtus slibinui galvą, vietoj 
jos išauga dešimt. Taigi buvusių 
komunistų persikrikstijimai ne
davė laukiamų rezultatų. Ne
gavo tikėtų balsų ir vidurio jė
gos: Lietuva kol kas sprendžia 
komunistų ir antikomunistų 
problemą. Taigi, ir rinkėjai 
pasidalinę j „brazauskininkus" 
ir „landsbergininkus". 

„Brazauskininkų" būrys gan 
nepastovus ir besiblaškantis į 
abu kraštutinumus: 1990 tega-
vę 10 vietų Aukščiausioje Tary
boje, jau 1992 m. prisiviliojo 
rinkėjų daugumą! Ketverius 
metus vėl valdė buvusių komu
nistų dauguma. Tačiau nei išsi-
girtoji kompetencija, nei 50 
metų valdymo patirtis bei 
persikrikštijimas nepadėjo: 
naujomis ūkio vystymosi sąly
gomis jie tik nuskurdino sali ir 
dar kartą patvirtino, kad ko
munistai gali organizuoti tik 
„kleptokratiją". O kai viskas 
išvogta ir nebeliko ką daugiau 
„priohvatizuoti", ..brazauski-
nink^i" iš vis neatėjo į rinki
mus. Persikrikštiję kairieji 
apytikriai, kaip ir 1990 m., te
gavo apie lO'/r vietų Seime 

Pastovų savo rinkėjų balsų 
skaičių turi „lanfH>ergininkai": 
nuo „prezidento referendumo 
iki dabar — tai trečdalis visų 
rinkėjų, nuosekliai besilai
kančių antikomunistinių nuo
statų. „Brazauskininkams" iš 
vis neatėjus i rinkimus, „landa 
bergininkai" proporcingai tapo 
dauguma, nors realusis skaičius 
beveik nepakito. 

Besiformuojančios centro jė
gos (centristai ir liberalai) gavo 
mažiau nei 10% vietų Seime. 
Atrodytų, kad įetgi jiems prisi
dėjus prie kaii iųjų — dešinė vis 
tiek turės 80% visų balsų ir 
galės be trukdymų deramai pa
baigti ūkio reformą bei vystyti 
demokratiją Lietuvoje. 

Tačiau, viskas pasaulyje kar
tojasi! Aukščiausiosios Tarybos 
sudėties panašumus 1990 
metais į 1996 metų Seimą kelia 
pagrįstus nuogąstavimus. 
Aukščiausioje Taryboje jau 
pirmaisiais darbo mėnesiais iš 
Sąjūdžio daugumos atsiskyrė 
Centro ir Liberalu frakcijos 
(apie 30 žmonių; u pradėjo vie 
ningai balsuoti su LDDP frak
cija. Taip „brazauskininkai" ir 
Lenkų frakcija gavo dar 30 
balsų paspirtį. Prie jų vieningų 
balsavimų dar prisidėdavo 14 
„nefrakcionuotų" atstovų, iš
rinktų po Sąjūdžio vėliava. Tai

gi kairieji jau pirmąjį Aukščiau
siosios Tarybos darbo pusmetį 
turėjo apie 60 balsų iš 141! 

Šį buvusių sąjūdiečių perėji
mą į kairę Sąjūdžio m Suvažia
vimas įvertino ir atsiribojo nuo 
liberalų ir centristų. Rinkėjai 
savo ruožtu pradėjo plačią 
atšaukimo iš atstovų akciją 
prieš Tautos pažangos frakcijos 
narius, kurių 11 balsų ir suteikė 
„brazauskininkams" persvarą 
Aukščiausioe Taryboje. Prasi
dėjo interpliacijos vyriausybei, 
įstatymų priėmimo trukdymai, 
t.y. darbo krizė Aukščiausioje 
Tarboje, privertusi organizuoti 
naujus rinkimus, nebaigus šios 
Tarybos darbo. Buvo tikėtasi, 
kad rinkėjai nebalsuos už rinki
minių pažadų netesėjusius. Ir iš 
dalies tai pasitvirtino: nepateko 
Seiman liberalai, centristai ir 
pažangiečiai. Tačiau rinkimų 
švytuoklė jau buvo perėjusi iš 
dešinės į kairę. Brastoje arklių 
niekas nekeičia. Toks ban
dymas, nepabaigus reformų 
1992 šiais pasibaigė nesėkmin
gai tiek antikomunistams, tiek 
ir Lietuvai. Grįžę valdžion 
1992-1996 m., LDDP „sustabili-
zavo" visas reformas ir nuskur
dino visą šalį. 

Ar nepasikartos 1996 metų 
Seime atstovų perėjimas iš deši
nės į kairę? Tokie simptomai 
jau matyti iš kelių dešiniųjų, 
mandato dar negavusiųjų, bet 
savo atskirą nuomonę jau dek
laruojančių. Šioms deklaraci
joms Konservatorių valdyba 
nepritarė. Antai ir Visokavičie-
nė neteko finansų ministrės 
portfelio, per anksti pareiškusi 
savo nuomonę. Taigi dar nauja
sis Seimas net nepatvirtintas, o 
jau „skirtingos nuomonės" kaip 
yla iš maišo pradėjo lįsti. Ir nėra 
jokio įstatyminio mechanizmo 
tokių, iš vienos į kitą pusę „per
bėgančiųjų", sudrausminimui. 
Moraliniai svertai, stipriai vei
kiantys pasaulio demokratinėse 
šalyse, pokomunistinėse vals
tybėse kol kas neveikia. 

Kiek šį kartą išrinktų po deši
niųjų vėliavomis į Seimą gali 
atsirasti „perbėgėlių'7 Peržvel
gus Seimo narių sąrašus, 
matome ir sovietmečiu minist
rais buvusius ir partorgais dir
busius, ir represinėms in
stitucijoms vadovavusius, ir 
sausio 13 d. metu iš poeto pabė
gusius, ir jau kelis kartus par
tijas pakeitusius, ir jau turin
čius „perbėgimo" praktiką 
Aukščiausioje Taryboje! 

Gaila, bet šiame Seime nebeli
ko tų, kurie mūru už demokra
tija stovėjo. Nebeliko polit
kalinių — tvirtai dešiniąją pozi
ciją rėmusio B. Gajausko, už 
savo pažiūras 25 metus kalėju
sio. Nebeliko išplėšusių iš Mask
vos slaptosios Molotovo-Rib-
bentropo sutart ies prisi
pažinimo Z. Sličytės ir Z. Vaiš
vilos. Nebėra A. Endriukaičio — 

Kasdieną savo kompiuteryje 
skaitau Lietuvos spaudos iš
traukas ir džiaugiuosi, kad 
moku anglų kalbą, nes be jos 
sunku būtų suprasti, kas ten 
rašoma. Jau beveik penkis 
dešimtmečius gyvename toli 
nuo tėvynės, rūpinamės naujųjų 
gentkarčių nutautfmo pro
blema, užsierrio lietuvių spau
dos, tradicijų ir lietuviškos 
kultūros išlaikymu, taip pat iš
gyvenome džiaugsmo euforiją, 
Lietuvai pagaliau išsilaisvinus 
iš okupanto vergijos. Prasidėjus 
atvirai komunikacijai laiškais, 
kelionėmis, viešnagėmis, mus 
jau pasiekia ir Lietuvos spauda 
bei radijo žinios. Deja, su šird
gėla tenka konstatuoti, kad jei 
užsienio lietuviai, gyvenę po 
svetimu dangum, išlaikė gryną 
gimtąją kalbą ir į jų spaudą 
neįsibrovė nereikalingi svetim
žodžiai, nepaisant juos siūlan
čios aplinkos, tai gimtosios 
kalbos 'nulietuvėjimas' Lietu
voje jau kelia gilų susirūpinmą 
ir sielvartą. 

Motyvuojant tuo, kad gyve
nimas žengia pirmyn ir verčia 
kalbą keistis, iš dalies, su tuo 
galima sutikti, nes, susidūrus 
su naujais išradimais, pra
dedant elektra, telefonu, tele
grafu, astronautais ir kitais 
tarptautiniais žodžiais, kurių ne 
vien lietuvių kalba, bet ir kitų 
tautų kalbos neturėjo, eidami 
pažangos keliu, tuos žodžius 
pasisaviname ir mes. Taip pat 
pasisavinome nemažai moksli
nių terminų, kaip psichologiją, 
mediciną ar metereologiją. 
Nepriklausomoje Lietuvoje per 
radiją oro atmainas pranešinėjo 
metereologai, o dabar jau... 'si
noptikai'. Kas jie? Žodynuose iš 
graikų kalbos paimtas žodis 
'synopsis' reiškia suglaustą 
visumos apžvalgą, o tarptau
tinių žodžių žodyne „sinoptikai" 
aptariami kaip trijų pirmų 
Evangelijų, Mato, Morkaus ir 
Luko, aiškintojai ir komentato
riai. Gal todėl Lietuvos oro pra
nešėjai komentuoja ir 'apžvel
gia' atmosferą (taip pat tarptau-

Čečėnijos gynėjo. Nebėra — 
Seimo atstovų sąžinės simbolio 
— A. Svarinsko. Jau antras Sei
mas, kuriame nėra nei vieno 
žaliojo. Taigi ir vėl grėsmingai 
iškilusią Ignalinos AE problemą 
gan ty l ia i galės išspręsti 
Seimas, tylutėliai priėmęs kai
riųjų paruoštą, branduolinę 
energetiką reglamentuojantį, 
įstatymą. Panašiai, kaip sutartį 
su Lenkija be Želigovskio akto 
įvertinimo. 

Taigi, kiek „buvusių ir nepra 
žuvusių" pateko į Seimą po de
šiniųjų vėliavom? Kiek dešinio
ji dauguma išsilaikys nesubyrė
jusi? Ir kiek Lietuvai naudingų 
darbų suspės ji padaryti? O taip 
norėtųsi, kad nepasikartotų 
1990-1992 metų karti patirtis... 

produkcijos, nes Lietuvos turga
vietėse pardavinėjama 'ūkio 
produkcija', bet ne gaminiai. 
Deja, produkcija yra gamybos 

tinis žodis), nors Amerikoje oro procesas, kurio negalima par-
pranešimus daro metereologai... duoti, tik galima išmokti ar su 

Lietuvos spaudoje randu štai juo susipažinti, kaip ir su 
tokį 'šedevrą': 'komfortabilus kulinarija. 
namas', jau pamiršus tokį tikslų 
žodį kaip 'patogus'. Draugijos ir 
sąjungos tapo asociacijomis, 
pramonė virto industrija, 
verslas ir prekyba tapo bizniu, 
o politinių kandidatų tarpu
savio varžytinės tapo 'aukcio
nais'. Gal tai iš dalies ir teis
inga, nes kai kuriais atvejais už 
dolerius buvo perkami balsai. O 
labiausiai mane sukrėtė vie
name laikraštyje radus tokį 
pageidavimą, apibūdinant mer
ginas: 'kad jos būtų labiau 
komunikabilios'... Spėlioju, jog 
pageidaujama, kad jos būtų la
biau sukalbamos ar prieinamos. 
Partijos savo politinius planus 
privalo 'realizuoti", kad adekva-
tiškai' pasitarnautu piliečiams, 
bet ne įgyvendinti. Suvirpu, ra
dusi 'fermas', o 'kulinariją'jau 
galima pirkti Kauno maisto 
parduotuvėse, nors iki šiol 
maniau, kad kulinarija yra 
maisto gaminimo mokslas, 
kurio nusipirkti negalima, bet 
jj reikia studijuoti, mokytis. 
Dingo kepyklos ir cukrainės, jų 
vietą užėmė 'konditerijos'... Ne 
liko skirtumo tarp gamybos ir 

Kur yra Lietuvos kalbi
ninkai? Ar kada nors ir toji 
graži kalba 'atlietuvės'? 
Nepriklausomybės laikais buvo 
nusikratyta tokiais svetimžo
džiais, kaip 'viedras' (kibiras), 
'pančiakos' (kojinės), 'petelnė' 
(keptuvė), 'paduška' (pagalvė) ir 
dar daugelio kitų barbarizmų, 
tampriai susiejant tautos 
nepriklausomybę ne vien su 
politinio gyvenimo forma, bet ir 
su pagarba savai kalbai, iš jos 
šalinant svetimųjų šiukšles. 
Mano patarimas būtų: „Reali
zuokite Lietuvoje kalbos 
darkymo sinopsę, raskite adek 
vatiškus nacionalinius žodžius, 
tai ir užsienyje gyvenantiems 
tautiečiams ji bus labiau 
komunikabili'"... 

• Berlyno siena pirmą kartą 
praverta 1963 m. gruodžio 20, 
leidžiant vienos dienos vizitą į 
Vakarų Vokietiją aplankyti 
gimines. 

• 1829 m. gruodžio 8 d. 
Čikagoje atidaryta pirmoji užei
ga, kurioje nakvynė kainavusi 
12 ir pusę cento. 

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

„Draugas" kartu su „Trans-
pak" firma skelbia vajų kny
gomis ir žurnalais paremti 
Lietuvos bibliotekas Mes išeivi
joje turime daug knygų ir 
gauname daug žurnalų. Dažnai 
nežinome, ką su tomis kny
gomis daryti, o žurnalus per
skaitę išmetam Lietuvoje 
bibliotekoms, ypač mažesniuose 
miesteliuose ir kaimuose, labai 
trūksta knygų. Perskaityti žur
nalai, kurie nėra skirti dabar
tinių žinių perdavimui, irgi la
bai pageidaujami. „National 
Geographic", „Popular Mecha-
nics", visokie „gardening" 
žurnalai ir panašūs kitų sričių 
leidiniai labai tiktų. „Draugas" 
apsiima priimti Jūsų dovanotas 
knygas ir žurnalus. Artimai 
bendradarbiaudami su „Trans-
pak", pristatysime knygas ir 
žurnalus Lietuvos bibliotekoms. 

Knygų ir žurnalų persiun
timui į Lietuvą reikia Jūsų 
paramos. Vieno svaro persiun
timas kainuoja $0.59 (penkias
dešimt devyni centai). Tad 
prašome siųsti , ,Draugui" 
žurnalus bei knygas ir atitinka
mą auką jų persiuntimui. Jeigu 
neturite savo knygų ar žurnalų 
ir norėtumėt paremti šj vajų, 
prašome siųsti auką persiun
timui: knygų ir įvairių leidinių 
parūpins „Draugas". 

Prašome pavartoti pridėtą 
anketą. Taip pat, siunčiant 
knygas ar žurnalus, prašome 
pridėti jų sąrašą. Knygas ir 
žurnalus galite skirti jūsų pasi
rinktai bibliotekai ar palikti 
„Draugui" parinkti biblioteką 
savo nuožiūra. Taip pat ir per
siuntimo auką. 

Ignas Budrys 
„Draugo" administratorius 

Danutė Bindokienė 

Geras būdas 
susipažinti 

„Spauda Lietuvai" vajaus auka 

Pridedu f auką knygų ir žurnalų siuntimui į Lietuvą. 

Auką skiriu: „Draugo" parinktai bibliotekai — 
Mano parinktai bibliotekai 
Parinktos bibliotekos vietovė: 

Mano vardas 

Adresas: 

ir pavardė 

Užtikriname, kad šiandieni
niame „Drauge'" perskaitę 
laiškų skyrių, mūsų skaitytojai 
bus ir nustebinti, ir sujaudinti. 
Visi laiškai jame — iš Lietuvos, 
visuose — prašymas, bet ir jų 
turinys, ir prašymas tikrai 
neįprastas. 

Per daugiau kaip šešerius ne
priklausomybės metus retas 
užsienio lietuvis nėra gavęs laiš
kų iš Lietuvos, nors paštas, de
ja, nelabai patikimas tarpi
ninkas tarp užjūrio tautiečių ir 
gyvenančių tėvynėje. Paprastai 
bet kuriame laiške atsispindi jj 
rašančiojo asmenybė, jausmai 
bei kasdieninė aplinka, o gau
namuose iš Lietuvos nuolat ran 
dame pačias tamsiausias tos 
kasdienybės spalvas. Pokomu
nistinis — persiorientavimo ir 
persitvarkymo — laikotarpis 
nėra lengvas. Trūksta ir kant 
rybės, ir būtiniausių reikmenų, 
tik netrūksta nusivylimo da
bartimi bei geresnio rytojaus 
vilčių. 

Laiškuose dažnai kartojami 
prašymai. Kadangi taip daug 
visko trūksta, tad ir prašymų 
gausybė. Tai suprantama. 
Vieni, gavę laiškus, stengiasi, 
kiek galėdami, padėti; kiti 
piktinasi „nesibaigiančiu verkš
lenimu", o dac kiti jaučiasi 
apgauti, kai. atsiliepę j . jų 
nuomone, autentišką pagalbos 
šauksmą, susiduria su papras
čiausiais sukčiais ir išnaudo
tojais 

Tačiau šiandien spausdinami 
laiškai parodo kitokią Lietuvą. 
Tiesa, juose taip pat prašymai — 
ne dolerių, ne drabužių, kom
piuterių ir kitokių materialinių 
gėrybių, bet rašyto-spausdinto 
žodžio! Štai trumpa tų — ir kelių 
dešimčių kitų — laiškų istorija. 

Kai mūsų tautiečiai iš Ameri
kos ir kitur pradėjo dažniau lan
kytis Lietuvoje, pastebėjo, kad 
eiliniai žmonės — del supran
tamų priežasčių — labai mažai 
žino apie išeiviją, ypač jos kultū
rinį gyvenimą. Daugelis nu
stemba, kad per 50 metų sveti
muose kraštuose buvo išvystyta 
plati visuomeninė bei kultūrinė 
veikla, o kad išleista tiek daug 
vertingų knygų, žurnalų ir laik
raščių, yra tikra naujiena. 

Negana to, net vietinėse bib
liotekose aplamai nedaug Vaka
rų pasaulio leidinių, o juo labiau 
l i e tuv ių kalba. Kai kurie 
„Draugo" skaitytojai pasi
piktino, kad bibliotekose dar 
daug „tarybinės" literatūros, o 
naujausi žurnalai — daugiausia 
rusiški. Bibliotekininkai tik pe 
čiais patrauko: ką gauna, tą 
savo lankytojams pateikia, juk 
užsiprenumeruoti vakarietišką 
spaudą nėra lėšų. Žinodami, 
kad Amerikos lietuvių namus 

lanko daug periodikos anglu 
kalba, o beveik visi turime atlie 
kamu lietuviškų knygų, pra 
dėjome svarstyti, kaip būtų 
įmanoma tuo turtu pasidalinti 
su Lietuvos skaitytojais. J 
pagalbą atėjo ..Transpak" siun 
tinių persiuntimo agentūros 
savininkas Romas Pūkštys su 
savo patarimais. Taip ir išsivys
tė „Spauda Lietuvai'' vajaus 
planas. 

Prieš kiek laiko ..Draugo"' ad
ministracija parašė trumpa 
laišką, kuris buvo padaugintai 
ir R. Pukščio pastangomis pa
skleistas kone visoms biblio
tekoms Lietuvoje, ypač nuo 
šalesnėms. neturtingesnėms, 
esančioms provincijos užkam 
piuose. Laiške pasiūlyta, jeigu 
domimasi knygomis iš užsienio, 
trumpai parašyti į „Draugą ". 
Tačiau tokios greitos ir visuo
tinės reakcijos nesitikėjome! 
Mus nustebino ir sujaudino tie
siog karštligiškas troškimas 
(kas sakė, kad lietuviai „ne
rangūs") gauti išeivijos litera
tūros, taip pat anglų kalba lei
dinių ir žurnalų. Nemunais pra 
dėjo plaukti laiškai iš vietovių, 
kurias ir Lietuvos žemėlapyje 
sunku rasti... Kasdien laiškai 
vis tebeplaukia ir iš kiekvieno 
spinduliuoja begalinis noras 
pažinti, suprasti, susipažinti su 
užsienio lietuviais per lietu
višką spaudą. 

Manome, kad šis projektas 
tiek pat svarbus, kaip mūsų lab
daros organizacijų veikla. Juk 
žmogui reikia ir dvasinio peno. 
Dažnai nusiskundžiame. kad 
užsienio ir Lietuvos tautiečiai 
vieni kitų nepažįsta. Argi yra 
geresnis būdas susipažinti, 
užmegzti artimus ryšius, kaip 
besidalinant dvasinėmis verty
bėmis? Tarp spausdinamų laiš
kų skaitytojai galbūt ras savo ar 
savo tėvų gimtąjį miestelį, 
kaimą, apskritį. Tai puikus bū
das pasiųsti j tėvynę dalį savęs 
— knygą, žurnalą tos vietovės 
bibliotekai, kad tenykščiai gy 
ventojai pažintų, ką mes per 
dešimtmečius svetur sukūrėme. 

Paskaitykite „Draugo" admi
nistratoriaus žodžius šiame pus
lapyje. Jis paaiškina, kaip šis 
projektas praktiškai bus vykdo
mas. Paskaitykite bibliotekų ve
dėjų laiškus (jų spausdinsime 
daug daugiau). „Spauda Lietu
vai" vajus nei vieno iš mūsų „el
getomis" nepaleis — už kelis dole
rius galime padaryti milžinišką 
paslauga dideliam tautiečių 
skaičiui. Juk atliekamų knygų 
visi turime, juk anglų kalba 
žurnalų daugelis gauname. 
Siųskime ir lietuviškus, kai per 
skaitysime Jie tikrai bus įver
tinami ir panaudojami geram 
tikslui. Dalinkimės! 
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TĖVYNES LABUI 
BALYS RAUGAS 

Pyktelėjo jie ir ant manės, bet kai sekma
dieni ir klebonas iš sakyklos įspėjo nepradėti kerštingo 
sąskaitų suvedinėjimo, du šauliai atėjo pas mane 
pasikalbėti, reikšdami apgailestavimą, o aš juos pa
siunčiau pas Vaitonį. 

Čia jau buvo žinoma, kad pasipriešindami teritorinio 
korpuso sudėtyje žygiui į Sovietų Sąjungos gilumą, 
atsipalaidavo apie 5,500 karių, kurie registravosi Kaune 
ir Vilniuje, tikėdami, kad tai bus laisvos Lietuvos ka
riuomenės užuomazga. Atsipalaidavimo metu žuvo 23 
karininkai, 6 kariūnai ir 92 kareiviai. 

Kaune prasidėjęs Lietuvių aktyvistų fronto 
sėkmingas sukilimas, išvalęs laikinąją sostinę nuo 
raudonojo gaivalo, staigiai išsiplėtė po visą Lietuvą, o 
birželio 24 d. sudarė laikinąją vyriausybe, kurios 
ministru pirmininku buvo išrinktas pik. K. Škirpa, 
tačiau kol jis atvyks iš Berlyno, jį pavaduos švietimo 
ministras K. Ambrazevičius Užsieni© reikalų — R. 
Skipitis, Krašto apsaugos — gen S. Raštikis, Vidaus 
reikalų — J. Šlepetys, Finansų - J. Matulionis, žemės 
ūkio — B. Vitkus, Teisingumo — R. Mackevičius, Pra
mones — dr. A. Darnusis, Darbo ir socialines apsaugos 

— dr. J. Pajaujis, Sveikatos — dr. K. Venckus, Ko
munalinio ūkio (savivaldybių) — V. Žemkalnis-Lands-
bergis, Susisiekimo — inž. A. Novickis, Prekybos ir Vals
tybės kontrolierius — Pr. Vainauskas. 

Ši vyriausybė skubos keliu gražino prieš bolševikinę 
okupaciją veikusius įstatymus, panaikino kolektyvi
zaciją ir t.t. 

Sukilimas pareikalvo dideles kraujo aukos. Radijo 
žiniomis, visoje Lietuvoje kovojo apie 100,000 sukilėlių, 
o žuvo apie 2,700. Sužeistų buvo apie 4,000. Bebėgdami 
bolševikai įvairiose vietovėse, kalėjimuose ir net 
ligoninėse, nužudė 1,500. Birželio 26 d. ministro pirmi
ninko pareigas einantis J. Ambrazevičius, kalbėdamas 
Kauno kapinėse, laidojant bendrame kape sukilėlius, 
tarė prasmingus istorinės reikšmės žodžius: 

— Nebe pirmas kartas šioje vietoje prasiveria duo
bės, kad priimtų kūnus tų, kurių kraujas reikalingas 
palaistyti tautos laisvei... Tačiau niekados toji duobė ne
buvo tokia didelė kaip šiandien. Tai rodo, kiek Lietu
vos žemė yra ištroškusi laisvės. Pajaučiam šių gilių kapų 
akivaizdoje visos tautos pasiryžimą gyventi per mirtį. 

Po poros dienų Kauno radijas paskelbė papildomą 
informaciją apie bolševikų įvykdytas skerdynes. Pir
miausia paminėta, kad nuo Kauno pakeliui į Kaišiado
ris už 30 km esančiame Pravieniškių miestelyje nuo 
seniau buvo Kauno sunkiųjų darbų kalėjimo darbo 
stovykla, kurią sovietinė okupacija 1940 m. pavertė pri
verčiamųjų darbų koncentracijos stovykla. Buvo dir

bama prie durpių kasimo ir miško kirtimo. Čia kalėjo 
nuo 1 ligi 4 metų nuteistieji už mažus nusikaltimus: už 
surastą šaulio ženklelį, lietuvišką trispalvę ar Vytį. Sto
vykloje 1941 m. buvo uždaryta 500 asmenų. Administra
cija buvo lietuviška. Birželio 23 d., per radiją paskelbus 
Lietuvos nepriklausomybės atstatymą, stovyklos kieme 
ant stiebo iškilo Lietuvos trispalvė. Birželio 26 d. 
stovyklą apsupo raudonarmiečių dalinys ir kulkosvai
džių ugnimi pirmiausia sušaudė stovyklos tarnautojus, 
net su jų vaikais, sargybinius, o po to ir suimtuosius. 
Po lavonais išsigelbėjo 50, kurie sutemus pabėgo. 

Ne mažesniu siaubu perpintas pasakojimas ir apie 
Kauno sunkiųjų darbų kalėjime suimtųjų likimą. 
Prasidėjus karui, didelę dalį kalinių sukilėliai išlaisvino, 
tačiau 150 „pačių didžiųjų nusikaltėlių" buvo sugrūs
ta į vagonus ir vežama į Rusiją. Pasiekus Minską, vo
kiečių lėktuvai, bombarduodami miestą, apgriovė ir 
kalėjimą, kuriame turėjo būti sutalpinti Kauno kaliniai. 
Visi Minsko kalėjimo kaliniai kartu su iš Kauno atga 
bentais buvo išvaryti pėsčiomis į Rusijos gilumą. Pažy
giavus apie 20 km, enkavedistai, matyt, pajutę artėjantį 
frontą, nutarė prie Červenės miestelio kalinius 
likviduoti. 

Tik pradėjus eiti, nusilpusius ėmė badyti durtuvais. 
Vėliau pasigirsdavo ir po du pistoleto šūvius... Lietu
vių grupė bandė savuosius nusilpusius, paėmę už 
pažasčių, tempti pirmyn, tačiau ir gelbėtojų jėgos baigė 
išsekti. Saulei besileidžiant, vora buvo sustabdyta. 

Pakelės žymekliai rodė, kad nuo Minsko atžygiuota 25 
km. Įsakyta po 30 išsirikiuoti kairėje plento pusėje ir 
susėsti. Nejudėti ir nesikalbėti. Pritemus visą išrikiuo-
tą minią apsupo ratu ir įsakė atsigulti. Atsirado kulko
svaidžiai, o su jais ugnies komanda ir aimanos su klyks 
mais, kuriuos tildė pistoleto šūviai ar bato spyriai j 
galvą. Jei kuris pakilo šuoliui į mišką, jį pasivijo kulka 
Vėliau paaiškėjo, kad buvo ir laimingai pabėgusių, 
tačiau daugiausia išliko po lavonais ar sėkmingai 
suvaidinę žuvusius. Sakoma, kad išsigelbėjo pora šimtų. 
Iš lietuvių, paklajojusių giriose, prisidengiant krūmais, 
į tėvynę sugrįžo du broliai kunigai Petraičiai, pik. 
Petruitis, pik. Šova, pik. Tumas, kpt. Žadvydas, kpt. Ja-
siunskas. Iš žinomesnių Lietuvoje prie Červenės žuvo 
pik. Giedraitis, pik. Rusteika, pik. Šarauskas, dr. 
Kupčiūnas ir kt. 

Iš radijo pranešimų patirta, kad nuo liepos 7-osios 
susisiekimas geležinkeliu visoje Lietuvoje vyksta beveik 
normaliai, tačiau autobusų paslaugos daugelyje vietų 
tenka dar palaukti. Iš Dusetų pirmajam autobusui liepos 
10 dieną pajudėjus. Raugas išvyko į Vilnių Vilniaus sto
tyje pirmasis pamatytas kareivis buvo sena Lietuvos ka
riuomenės uniforma. 

Nei Vilniaus gatvėse, nei Antakalnyje karo žymių 
nebuvo. Tačiau buto šeimininko, pražilusio lenko dva
rininko, pirmieji žodžiai išdavė galėjusią įvykti tragediją 

(Bus daugi.nr 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 

C L E V E L A N D , O H 

CLEVELANDO 
„EXULTATE" CHORO 

RENGINYS 

Clevelandas didžiuojasi Dievo 
Motinos parapijos choru. Dar 
visai nesen ia i pa s i r i nk t a s 
, ,EXULTATE" pavadinimas 
išsako šio vokalinio ansamblio 
siekius — džiaugsmo giesme 
garbinti Aukščiausiąjį, o šios 
žemės keliautojus džiuginti 
skambia daina. Ir kaip būtų ny
ku , kai į is tori jos lapus 
nuėjusius iškilius dainos viene
tus, kaip Čiurlionio ansamblį, 
.,Neriją", Ramovėnų chorą, 
Vyrų oktetą, Šv. Jurgio parapi
jos chorą nebūtų niekas pakei
tęs. 

Prieš 14 metų tyliai, jau ki
tiems vokaliniams vienetams 
rodantiems nuovargio ženklų, 
Clevelando iškilioji atletė ir 
Summa Cum Laude pažymiais 
baigusi Clevelando valstybinio 
universiteto fortepijono ir diri
gavimo klase Rita Čyvaitė-Klio-
rienė, kaip muzikės ir dirigen
tės vardą jau plačiai paskleidu
si su savo „Nerijos" ansambliu 
ne tik čia. bet ir toli nuo Ameri
kos krantų, 1982 metais prista
to Dievo Motinos parapijos 
chorą tikintiesiems ir entuzias
tingoms koncertų auditorijoms. 

Kai žvelgi į šio choro, paly
ginti, trumpą kelią, stebiesi, 
kaip visa tai buvo galima pa
daryti. Užtenka stabtelėti ties 
kai kuriais jos muzikinės veik
los momentais. Išleistos dvi, di
džiulio pasisekimo giesmių 
kasetės — Kalėdinių giesmių 
„Prakartėlėn skubu" ir vely
kinių giesmių — „Prisikėlė Jis". 
Choro giesmių repertuare kla
s ikų k ū r i n i a i ir l ietuvių 
kompozitoriai: Čiurlionis, Sas
nauskas, Gruodis, Mikulskis, 
Govėdas, Strolia, Kliorienė ir 
kiti. 

Choras su „Grandinėle", tau
tinių šokių ansambliu, turėjo 
jungtinių programų, kai ku
riuos šokius palydint ir daina. 
Vasario 16-sios minėjimų iškil
mių dažna dalyvė. 1987 metais, 
minint Lietuvos Krikšto 600 
metų jubiliejų, atnaujint Dievo 
Motinos bažnyčią — Lietuvos 
Madonų šventovę, buvo įspū
dinga operinės dalies talkinin
kė. Tų metų vasarą dalyvavo to 
jubiliejaus sukaktyje Romoje, 
koncertavo Rochesteryje ir Šv. 
Vardo katedroje. Čikagoje. 1988 
m. Toronte. Pasaulio Lietuvių 
kultūros kongrese su ..Volun
gės" choru atliko programą. 
1989 m. su Rochesterio lietuvių 
choru atliko religinį koncertą 
Rochestery, N. Y, Dievo Motinos 
šventovėje kar tu su Vilniaus 
ansambliu giedojo per iškilmin
gas pamaldas. Ritos iniciatyva 
1990 metais suorganizuotas 
pabaltiečių choras Clevelande, 
kur dainavo minint Birželio 
trėmimus, o rudenį atliko pro
gramą tradiciniame Pabaltiečių 
d raugys tės pobūvyje. 1990 
metais, kartu su Toronto „Vo
lunge". Lietuvių dienų proga 
Clevelande atliko šaunų kon

certą. 1993 m. Verbų sekma
dienį su Prisikėlimo parapijos 
choru giedojo Toronte. 1994 
metais Toronto choras buvo pa
kviestas Clevelandan. Tais 
pačiais meta is Clevelande 
atliko LKV Ramovės koncerto 
programą, dalyvavo „Tėviškes 
žiburių" koncerte Toronte ir 
„Dirvos" — 80 metų sukakties 
minėjime, Clevelande. Šiais 
metais spalio 13 koncertinė 
išvyka Detroi te Lietuvos 
Dukterų draugijos pokylyje. 
Koncerto gražūs atgarsiai pa
skelbti „Drauge", „Tėviškės ži
buriuose", „Dirvoje". Rašo rašy
tojas Jurgis Jankus, muz. Sta
sys Sližys ir kiti. Pagaliau didin
gas choro pasirodymas,.Rudens 
romantikos" pokylyje Cleve
lande. lapkričio devintosios šeš
tadienį. 

R u d e n s džiugesy 

Skambiai pavadintas „Ru
dens romantikos" pokylis tikrai 
buvo vertas tokio mandraus 
pokylio. Jis atitiko ir dalyvių 
nuotaiką, ir programos išra
dingumą, ir atliekamų kūrinių 
meninę aukštumą. Erdvioji 
parapijos auditorija šiam ne
ei l iniam įvykiui tapo iš
kilminga pokylio sale. Dideli 
lapuoti medeliai, palei salės sie
nas „išdygę", švitėjo daugybės 
lempučių šviesomis. Ir kitos sko
ningos salės dekoracijos bei 
apšvietimas liudijo dekoratorių 
skonį. Apskriti stalai, papuošti 
gėlėmis, šampano buteliai, kiek
vienam svečiui — gražus, 24 psl. 
leidinys, i l iust ruotas ,,Ex-
ultate" choro nuotraukomis, 
choro nueito kelio apybraiža ir 
choro rėmėjų daugybė skel
bimų. Salės vidurys paliktas 
šokėjų džiaugsmui. 

I šį rudens pokylį sugužėjo per 
trys šimtai svečių. Nors mete-
reologai grasino ateinančia žie
mos audra, niekas nesutrukdė 
būti šio išskirtino pobūvio daly
viu. (Šį kartą metereologai 
neapsiriko. Audra naktį supylė 
kalnus sniego, vertė medžius, 
uždarė kelius, tūkstančiai liko 
be šviesos ir šilumos. Tai buvo 
žiauriausia audra per pasku
tiniuosius 30 metų. Dalis ir po
kylio dalyvių negalėjo pasiekti 
savo namų). 

Bet salėje vyravo pavasariška 
nuotaika. Muzika liejosi į kalbų, 
juokų klegesio ūžesį. Svečių 
buvo ir iš kitų JAV miestų. 
Muz. Nijolė Benotienė, „Gin
taro" ansamblio vadovė, Rita 
Karasijienė, abi torontietės, 
Ritos muzikiniu renginių bend
radarbės: iš Washingtono, New 
Yorko. Čikagos stebėjo, kaip 
Clevelandas moka linksmintis 
ir kitus linksmin*i. Jau retai 
kada tiek gražios lietuviškos 
publikos besusirenka į tokius 
vakarus. 

Pokyl io programa 

Scenon įžengė klasiška apran
ga 32 choristai: 10 sopranų, 8 al
tai, 5 tenorai ir 9 bosai. Choris
tus ir dirigentę Ritą Čyvai-
tę-Klioriene pasitiko audringi 
plojimai. Nuskambėjus Zangl 

CLASSIFIED GUIDE 

Gardner, MA. Lietuvių klubo vadovybe. Iš k.: sidi pirm Anthony Miner. vuepirm Jos«?ph 
Bekeris. Stovi — Gediminas Penney, Hovvard Beai.dette. Jack Aukštikalnis, David I.ucas. Michael 
Tanso, William Višniauskas. Petras Molis. 

energingai Ritai ir gražia
balsiams choristams. 

Šaunus romantikos pokylis 
jau praeityje. Vėl reikia grįžti 
kasdienybėn. Ruošimasis Kalė
dų šventėms. Planuoti ateities 
koncertinėms išvykoms. 

Ilgai gyvuok, .,Exultate", Die
vo ir žmonių džiaugsmui! 

Vacys Roc iūnas 

Kun Gediminas Kijauaka* iventina Clevelande naujai atidarytą Lietuvos 
respublikos garbės konsulatą 

„Exultate Domino", paskui 
liaudies daina „Lėk gerve", J. 
Tamulionio „Kupolio kupolė
lis", F. Strolios „Svajonė" ir R. 
Kliorienės (žodžiai ir muzika) 
„Daina iš širdies". Ją gyvai 
atliko Saulius Kliorys, Kristina 
Kliorytė, Simas Laniauskas ir 
Laura Rukšėnaitė — žavus „Ex-
ultate" prieauglis. 

„Buvo dūda Vilniuj", — lie
tuvių liaudies daina', Rossi-
ni-Duetto per due gatti, atliko 
Virginija Bruožytė-Muliolienė 
ir Rita Balytė; „Džiaukis gyve
nimu", — žodžiai ir muzika R. 
Kliorienės — atliko jauniu kvar
tetas; Raudonikio „Mylėk ir 
lauk", — sol. Virginija Mu-
liolienė ir moterų choras; G. 
Gershwino „Kaip čia ^usėdėt" 
(iš operos „Porgis ir Sesė"), 
solistė Virginija atliko ispanų 
liaudies dainą „EI Vito' ,.ir „Ko 
mes turim nesilinksmmti". — B. 
Smetanos (iš „Parduotosios nuo
takos"). Priedui žaviai skambėjo 
šio koncerto „popuri". Akompa
navo Michael Borowitz. Publika 
dirigentę ir atlikėjus palydėjo 
gėlėmis ir gausiais plojimais. 

Tolimesnė šio vakaro eiga 
buvo atiduota į Vytauto Kliorio 
rankas. Pakeltu tonu, sodriu 
balso tembru paskelbia: „Tokio 
koncerto dar nėra buvę". Plo
jimai dar kartą patvirtino ir 
gausių svečių nuomonę. Svei
kino LB Clevelando ai ylinkės 
koopirmininkė Ada Stungienė. 
Gėlių puokštės dirigentei, solis
tei. Rita, dėkodama parapijos 
kleb. kun. Gediminui Kijaus-
kui, SJ, choro iniciatoriui — už 
nuolatinį rūpestį visada, o ypa
tingai šį pokylį rengiant, Nijo
lei Kersnauskaitei už leidinėlio 
paruošimą, choristams rėmė
jams ir, aišku, visiems choro da
lyviams, pastebėjo, kad per 14 
metų šio muzikinio vieneto eiles 
perėjo 86 dainininkai , kad 
šiame koncerte dar dainuoja 
šeši choristai. Paprašė klebono 
įteikti jiems padėkos plaketes. 
Tie gražiabalsiai ir ištvermin
gieji yra: Mečys Aukštuolis, 
Gražina Kampe, Eglė Laniaus-
kienė, Dalia Nasvytytė-Armo-
nienė, Rytas Urbaitis ir Rauda 
Gelažienė. Jie gražiai reprezen
tavo dainos-giesmės mylėto
jams, kuriems nepri t rūksta 
laiko, nei energijos, nei aukos 

Klebonui sukalbėjus maldą, 
elegantiškos maisto tiekėjų 
kompanijos merginos t iekė 
maistą.Šampano taurės pakilo 
kartu su garsiais linkėjimais. — 
Salė tapo dainuojančiu didingu 
choru — tik šį kartą be diri 
gento. 

Šokiams grojo žinomas Cle
velande orkestras „Revelation". 
Šokių įtarpuose Vytas Kliorys 
įpindavo gyvų, sąmojaus pilnų 
pasakojimų. Jvairių tempu 
šokiai, rožių valsas, laimės mė
ginimas loterijoje, paties kle
bono įsijungimas į nuotaikingu 
v.ikaro šurmulį, darė jį labai 
šeimynišku ir ilgai nepamirš
tamu. 

Kiek girdėti ir finansiškai (į^y ind, lietuvių Medžiotojų ir meškeriotoju klubo rudens puotoje praėjusio 
reikalai puikiai susiklostė Tai sezono Šaudymo varžybų laimėtojams buvo įteikti trofėjai. U k. — V Ruzgai 
duos naujų idėjų, naujų planų trofėjų įteikia klubo sporto vadovas J. Valeika 

G A R D N E R , M A 

LIETUVIŲ KLUBO ŽINIOS 

Lietuvių klubas išsirinko nau
ją valdybą 1997 metams. Pirmi
ninkas Anthor.y Miner, vice-
pirm. Juozas Bekeris, finansų 
sekr. VVilliam Višniauskas. iždi
ninkas Jack Aukštikalnis ir 
protokolų seki: Howard Beau-
dette. 

Direktoriai — Petras Molis 
David Lucas, "Michael Tanso. 
Gediminas Panevėžys ir Ed-
mund Paliliūnas. 

Šį rudenį klubas šventė savo 
70 metų veiklos sukaktį. Šven
tėje dalyvavo 170 asmenų. Šį 
įvykį gražiai apraše vietos laik
raščiai. 

i 
N A U J A LIETUVOS VYČIŲ 

VALPYBA 

Vyčių 10-ji kuopa išsirinko 
naują valdybą 1997 metams. 
Pirmininkas VVilliam Višniaus
kas, vicepirm. ,dr. Henry Gailiū-
nas, iždininkė Kellie Melaika. 
protokolų sekrs Joanna Chast-
ney, finansų:1 sekr. Houard 
Beaudette, tvarkdarys David 
Lucas, kultūros reikalams Bro
nė Višniauskas. 

Vyčiai ir šiemet rengia Kūčias 
gruodžio 21 d ; o balandžio 5 d. 
parapijos naudai vakariene At-
hole, Šv. Pranciškaus parapijos 
salėje. i 

Koresp. 
-

GARY, IN 
M E D Ž I O T O J Ų PUOTA 

Sekmadienį, lapkričio 10 d. 
tuojau po pamaldų, East Chica 
go lietuvių medžiotojų ir meške 
riotojų klubas Šv. Kazimiero 

parapijos patalpose Gary, In., 
surengė linksmą rudens puotą. 
Atidarymo žodį tarė klubo pirm. 
R. Pečiulis ir pakvietė prel. dr. 
I. Urboną sukalbėti maldą. 

Dalyvių tarpe buvo kelių kar
tų atstovai, įskaitant jaunimą. 
Skanius pietus paruošė šeimi
ninkės: M. Ruzgienė, U. Tave-
rienė ir B. Ruzgienė. Veikė ir 
turtingas baras. Salė buvo jau
ki, A. Pečiulienės gražiai ir 
skoningai papuošta. Šokėjus 
linksmino įspūdinga A. Barnis-
kio muzika. 

Per pirmą pertrauką klubo 
sporto vadovas J. Valeika, įtei
kė taures šaudymo varžybų lai
mėtojams. Pistoletų varžybose 
I-v. J. Valeika 2-K. Balt, 3-A. 
Vilutis. Kariškų šautuvų: I-V. 
Ruzgą 2-J. Valeika, 3-B. Ruzgą. 
Skraidančių lėkščių 1 J. Valei
ka, 2-R. Pečiulis, 3-A. Vilutis. 

Per antrą pertrauką jauniau
sios mergaitės; A. Pečiulytė ir 
L. Valeikaitė platino laimėjimų 
bilietus, o vėliau, laimėjimus iš
dalino sporto vadovas. 

Labai pakilia ir draugiška 
nuotaika, šokiai tęsėsi ilgai. 
Išvykdami namo medžiotojai ir 
jų svečiai dėkojo rengėjams už 
puikų pasilinksminimą. 

VISUOTINIS NARIŲ 
SUSIRINKIMAS 

1997 m. sausio 26 d. 12:15 vai. 
p.p. šaukiamas visuotinis Me
džiotojų ir meškeriotojų klubo 
narių susirinkimas. Po susirin
kimo vaišėms maistą ir gaivi
nančius gėrimus parūpins klubo 
valdyba. 

Daug klubo narių dar nesu
mokėjo nario mokesčio už 1996 
m.,o keletas net ir už 1995 m. 
Paskutiniu laiku vis daugiau 
balsų girdima, kad klubo valdy
ba griežčiau laikytųsi klubo 
įstatų ir nesumokėjusiems nario 
mokesčio, nutrauktų nario pri
vilegijas. Rašykit čekius „Hun-
ters & Fisherman club dues" ir 
siųskite karininkui A. Vilučiui, 
1143 Southview Dr., Scherer-
ville, In. 46375 Tel. (219) 322-
4533. 

MISCELLANEOUS REAL ESTATE 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

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

312-77S-4313 
KLAUOUUS PUMPtms . 

AUTOMOMLO. NAMŲ, SVf IfcATOS, 
M OVVYBSS MAUDIMAS. 

Agantaa Frank Zapolis ir Off. Mgr. 
Auksė S. Kane kalba liatuvtikai. 

FRANK ZAPOUS 
ttMtoNtfatMI 

Tai. (7M) 434-MS4 
(SIS) M 1 - M M 

. J K S CONSTRUCTION ' 
„Shingie" stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, 
aluminiaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 
tai. 70S-SSS-265S. 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAJC 
REALTORS 

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

RIMAS L STANKUS 

• Perkant ar parduodant 
• Greitas « sąžiningas patarnavimas 
• MUS kompiuteriu* FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas valiui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Apartmentus ir žeme 
• Pensininkams nuolaida 

SŪDYTOS SILKĖS 
\i KANADOS 

Užsisakykite šventėms 
jau dabar! 

20 svarų statinaite—$33.00 
8 svarų statinaite—$19.00 

Skambinkite: 
708-687-5677 

po 4 vai. p.p. 
Pristatome UPS 

KMIECIK K A L T O M 
7932 S. M M * Id. 

• «3tS S. Are l i * Avc 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jsi nortle parauni ar pirkti namus, 
kreipkite* j Oenut* Mayer. Ji pro-
lailopaUN. aąžiningaj ir 
patarnaus. Įkainavimą* veltui 

VALOME 
KILIMUS, BALDUS 

IR GRINDIS 
J. B U B N Y S 

312-737-5168 

BONDS *§? 
Take 

Stock 
*< America 

Gurfport Florida 
ForSale 

3000 sq ft. Commercial garags and 
MasMfie Shop fuHy eauipped Front 
offices, plūs attached 2 BR house 
Mušt see $139.000. Call 
S13-321-SS43; possibte owner finan
sinę,. 

HELP VVANTEP 

Gydytojų kabinetams ir rasti
nėms reikalinga valytoja siek tiek 
suprantanti angliškai. 8 vai. dar
bas, valandos susitarus. Skam
binti Geryn, 773 -445 -MM. 

J" 
Pranas Zunde 

K A Z Y S B I Z A U S K A S 
1893-1941 

Dviejų t o m ų monografija. 11. - 323 psl., II t. - 430 ps l . 
Plačiai ap ra šoma K. Bizausko gyvenimas ir veikla 

d iplomat inėje tarnyboje. G a u n a m a D R A U G E . 
Papigintai — 6 dol . už knygą 

Su p e r s i u n t i m u — 8 dol. 
Illinois valstijos gyv. p r i d e d a „State sales tax" - 0.53 do l . 

Vilius Pėteraitis 
LIETUVIŠKAI ANGLIŠKAS 

ŽODYNAS 
Apie 30,000 žodžių. 579 psl. 

Gaunamas DRAUGE. Kaina-20 dol. 
Su persiuntimu 22.50 

Illinois gyv. p r i d e d a State sale tax 1.75 dol . 

V. Baravykas 
ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ 

ŽODYNAS 
Redagavo a. Laučka ir A. Dantaitė 

Apie 30,000 žodžių ir posakių. 590 psl. 
Gaunamas DRAUGE. Kaina-20 dol. 

Su persiuntimu 22.50 
Illinois gyv. p r i deda State sale tax 1.75 do l . 
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LAIŠKAI 
KIEKVIENA GAUTA KNYGA 

- Š V E N T Ė 

Maloniai nustebino ir nudžiu
gino Jūsų laiškas. Sunku net 
patikėti, kad mūsų nedidelio 
Vėžaičių miestelio biblioteka 
galėtų pradžiuginti savo skai
tytojus knygomis, kurių taip 
trūksta šiais sunkiais Lietuvai 
ekonominiais metais. Tiesa, 
knygų pas mus išleidžiama 
daug, bet bibliotekos (dėl 
finansų trūkumo) gauna gal tik 
kokią šimtąją dalį. įėjus į kny
gynus, net akys raibsta, o širdis 
skauda, kad tik maža dalelė jų 
pasieks skaitytojus. Naujas kny
gas įsigyti gali tik turtingi žmo
nės. Bibliotekų fondai šiuo metu 
gana skurdžiai atrodo: senos 
knygos baigia susidėvėti, labai 
trūksta knygų vaikams. Po Lie
tuvos nepriklausomybės atgavi
mo, išėmus iš knygų lentynų 
vadinamą, .raudonąją" literatū
rą, taip gausiai išleistą Lietuvos 
okupacijos metais, knygų fondai 
labai praretėjo. Ypač dabar la
bai pasigendama literatūros, 
kuri buvo uždrausta tarybiniais 
metais. Vėžaičiuose yra viduri
nė mokykla. Joje mokosi virš 
300 moksleivių. Labai trūksta 
moksleivių programinės litera
tūros: I. Šeiniaus, H. Radausko, 
A. Vaičiulaičio, A. Škėmos, K. 
Bradūno, B. Brazdžionio ir 
daugelio kitų autorių kūrinių. 
Trūksta bibliotekai ir enciklope
dinių leidinių. Sunku ir išvar
dinti ko mums trūksta. Todėl 
net kukliausias knygų siuntinu
kas būtų nuostabi šventė mūsų 
bibliotekai. 

Šiek tiek apie pačius Vėžai
čius. Vėžaičių miestelyje (Klai
pėdos rajonas) gyvena virš 1,400 
gyventojų. Miestelyje yra įsikū
ręs Lietuvos žemdirbystės insti
tuto Vėžaičių filialas. Vėžaičių 
bibliotekoje lankosi ir Vėžaičių 
mokslininkai. Vėžaičių mieste
lis įsikūrė kaip buvęs dvaras 
garsaus dvarininko Volmerio. 
Rūmų deja, neišliko — jie karo 
metais sudegė. Išliko tik keletas 
pastatų: dvaro vartai, vartinin
ko namelis, dar pora pastatų. 
Viename iš jų — buvusiose dva
ro arklidėse — 1979 metais 
persikėlė Vėžaičių biblioteka. 
Nuo pat savo įsikūrimo —1953 
metų — biblioteka buvo kilno
jama iš vienos vietos į kitą. Vė
žaičiuose yra išlikusi ir graži 
medinė bažnyčia. 

Vėžaičių biblioteka 1996 me
tais turi 370 skaitytojų — iš jų 
214 vaikų ir moksleivių. Biblio
teka turėtų ir daugiau skaityto
jų, jeigu bibliotekos fondai būtų 
turtingesni. 

Nesinorėtų per daug dejuoti ir 
bėdavoti, deja tokia kasdienybė 
— neturtinga ir skurdi. Kiekvie
na gauta nauja, ar sena knyga 
bibliotekai būna kaip šventė 
bibliotekos skaitytojui. Todėl 
visų vėžaitiškių — bibliotekos 
skaitytojų vardu norėčiau tarti 
nuoširdų ačiū Amerikos lietu
viams — mūsų Broliams ir Se
sėms už nuoširdų rūpestį ir norą 
mums padėti. Jeigu šis laiškas 
pasieks Jus, būtų malonu, kad 
jį perskaitytų kuo daugiau už
sienio lietuvių. Galbūt atsirastų 
lietuvių, kilusių iš šių vietų: 
Klaipėdos rajono Vėžaičių, Ma-
ciuičių, Ežaičių, Gerduvėnų, 
Jokulių, Perkūnų, Kavaliaus
kų, Pajuodupio, Samališkės kai
mų. Būtų malonu, jeigu jie atsi
lieptų. Norėtųsi užmegzti pla
tesnius ryšius. 

Su nuoširdžia padėka ir vilti
mi liekame laukti žinutės iš 
Jūsų. 

Regina Žilienė 
Vėžaičiai 

DĖKOJAME, KAD 
SAUGOTE LIETUVYBE 

Su dideliu susidomėjimu per
skaičiau Jūsų laišką su pasiū
lymu padėti skurstančioms Lie
tuvos bibliotekoms. Mes su dide
liu dėkingumu tokią pagalbą 
priimtume. 

Mano gimtasis Skuodas (aš čia 
gimiau ir užaugau), palyginus 
su kitais Lietuvos miestais, 
nėra didelis. Rajone gyvena apie 
27,000 gyventojų, mies te 
10,000. Per karą miestelis buvo 
subombarduotas, todėl atvyks
tantys mūsų tautiečiai mažai ką 
pažįstamą beranda. Po atgimi
mo atstatėme Mūro kryžių, iš
likęs senosios gimnazijos pasta
tas, jame dabar įkurtas muzie
jus. 

Miesto biblioteka įkurta 1939 
metais, joje skaito apie 3,000 
skaitytojų. Knygų turime apie 
60,000, tačiau fonduose dar la
bai daug „tarybinės" lite
ratūros, kurios neturime kuo 
pakeisti. 

Rengiame literatūros vakarus, 
renkame medžiagą apie Lietu
vos praeitį. Aš pati esu para
šiusi Skuodo istoriją nuo seniau
sių laikų iki dabar, kurią sten
giuosi nuolat papildyti, todėl bū
čiau labai dėkinga, jei atsiliep
tų kas nors iš buvusių skuodiš
kių — gal yra išlikę kokių nuo
traukų ar šiaip kokios medžia
gos, ar nors senais prisimi
nimais pasidalintų. Aš savo 
ruožtu galėčiau papasakoti, 
kaip atrodo šiandieninis Skuo
das. Laukiame svečių iš viso 
pasaulio kitais metais — mūsų 
Skuodas švęs 425 metų jubilie
jų nuo tos dienos, kada jam buvo 
suteiktos Magdeburgo teisės. 
Šventė įvyks 1997 metų gegužės 
17 dieną. Kviečiame tautiečius 
į šią mums labai brangią šven
tę. 

Renku medžiagą apie 19 am
žiaus Skuodą. Peržiūriu seną
sias bažnytines knygas, todėl 
gal kam nors būtų įdomu ką 
nors apie savo gimines sužino
ti, tai mielai parašyčiau. 

Kalbant apie tai, ko reikia 
bibliotekai — pasakyčiau visko 
— knygų įvairiomis mokslo ša
komis, ypač Lietuvos istorijos 
klausimais, beletristikos, perio
dinių leidinių komplektų. Ne
kuklu prašyti, tačiau mums bū
tų neįkainojama dovana Bosto
ne išleista Lietuviškoji en-
ciklopecija, kuria galėtų pasi
naudoti daug žmonių. 

Labai daug gero esame girdėję 
apie laikraštį „Draugas", nors 
skaityti jo neteko — iki Skuodo 
jis neateina. Ta pačia proga no
rėčiau padėkoti mūsų tautiečiui 
Vilimantui Vaitui-Vaitkevičiui 
iš Virginijos, padovanojusiam 
mūsų bibliotekai vertingų leidi
nių. 

Sveikinu visus „Draugo" 
skaitytojus ir dėkoju jiems, kad 
saugo lietuvybę toli nuo Lietu
vos. 
Rymantė Pliaterytė-Šmaižienė, 
viešosios bibliotekos direktorė 

NORIME SUPAŽINDINTI 
SU IŠEIVIJOS KŪRĖJAIS 

Mes labai apsidžiaugėme gavę 
Jūsų laišką su pasiūlymais. 
Dabar keletas sakinių apie savo 
apylinkę: seniūnijoje gyvena 
3,118 gyventojų, mūsų 
Didžiasalio gyvenvietėje gyvena 
2,200 gyventojų, biblioteka 
egzistuoja nuo 1959 metų. Šiuo 
metu pas mus skaito apie 700 
skaitytojų, bibliotekos fondą 
sudaro 16,554 egzemplioriai. 

Gyvename mes labai gražia
me krašte, kurį supa upės, eže
rai, miškai ir senos sodybos. 5 
kilometrų atstumu nuo mūsų, 
Tverečiaus kaime, yra didžiulė 
bažnyčia, 6 kilometrų atstumu 
yra etnografinis Katinautiškės 
kaimas. Mūsų apylinkėse yra 
gimęs žymus geografas Česlovas 
Kudaba, daug literatūros su
rinkęs apie mūsų apylinkę. Taip 
pat 4 kilometrų atstumu yra 
Navikų kaimas, kuriame gyve
na dailininkė Ona Pivoriūnienė. 
Jos darbuose atsispindi mūsų 
gyvenimas ir gamta. 

Iš mūsų apylinkės Dysnos kai
mo yra kilęs buvęs nepriklauso
mos Lietuvos ministras pirmi
ninkas Augustinas Voldemaras, 
pavasarį gimtoje sodyboje buvo 
atidengtas jo atminimą įamžin
ti akmuo. 

Broliuk, ar paskolinsi knygą? 

Gyvenvietėje dar nepamirštas 
kultūrinis gyvenimas. Bibliote
koje, mokykloje, kaimo seklyčio
je švenčiame lietuviškas šven
tes, vyksta vakaronės, kuriose 
dalyvauja mūsų seneliai. 

Taigi praturtinant savo ir visų 
norinčių lietuvių literatūrinį 
gyvenimą, mums būtų malonu 
iš jūsų gauti lietuvių rašytojų 
knygų: Putino, Krėvės, Miški
nio, K. Binkio, I. Šeiniaus ir 
kitų rašytojų. 

Bibliotekoje mažai turime en
ciklopedijų, beveik visai netu
rime anglų-lietuvių ir lietu-
vių-anglų-žodynų. Labai mažai 
turime literatūros vaikams, 
moksleiviams, neturime gali
mybių juos plačiau supažindinti 
su lietuvių išeivijos rašytojais. 

Taigi laukdmi Jūsų knygu
čių iš anksto dėkojame už gražų 
norą mums padėti, paremti. 
Mums tai be galo svarbu. Taip 
pat ir ateityje norėtume su 
Jumis bendrauti. Gal būtų 
galimybė daugiau mums papa
sakoti apie savo kraštą, žmones. 
Ir aišku sužinoti apie Jus, Jūsų 
buitį, gyvenimą, tradicijas, 
šventes. 

Rašykite mums. Didžiasalio 
bibliotekos vedėja Jums labai 
dėkoja. 

V. Saplienė 
Didžiasalis 

RĖKIA YPAČ JAUNIMUI 
KNYGŲ 

Esame nedidelio miestelio, 
prie gražios Širvintos upės 
žmonės. Kaip galėdami puose
lėjame kultūros daigus, nes šis 
Lietuvos kampelis gana sulen
kėjęs. Turime neblogą Viešąją 
biblioteką, į kurią kasdien 
užsuka apie 60 lankytojų. Žur
nalų ir laikraščių užsiprenume
ravę nemažai, tačiau knygų, 
ypač moksleiviams, jaunimui 
gauname mažai. Trūksta istori
jos, filosofijos, psichologijos 
vadovėlių, anglų kalbai mokytis 
literatūros. Maža ir lietuvių kla
sikos kūrinių. 

Nudžiugome, jog yra galimybė 
papildyti bibliotekos fondus per 
Jūsų „Draugo" redakciją. Pra
šytojo vietoje būti nejauku, 
tačiau patyrę, kaip jaunimui 
trūksta pažintinės literatūros, 
drįstame pasinaudoti Jūsų nuo
stabaus darbo vaisiais. 

Apie Jus žinome nedaug. 
Esame gavę iš Čikagos „Aidų", 
„Kardas" žurnalų egzempliorių. 
Iš ten ir sužinome apie Jūsų 
gražius darbus. 

Gal ir mes Jums galime kuo 
nors padėti. Finansiškai ne, tai 
nors dvasiškai, paruošti kokį 
straipsnelį iš Lietuvos pakraš
čio ar panašiai. Vyksta meno 
kūrinių parodos, iš ten, iš Jūsų 
dar nė vienos nematėme. Gal 
kokiais saitais susijungtų ir dar
bai šioje srityje. Žinau, jog kiti 
rajonai bendradarbiauja ruo
šiant ekslibrisų parodas ar pan. 
įdomu būtų. Turime geras, sau
gias patalpas parodų eksponavi
mui. 

Dėkojame iš anksto už Jūsų 
dosnumą. Linkime ištvermės, 
sveikatos ir laukiame nors ret
karčiais sugrįžti pas mus. 

Vanda Paulauskienė 
Širvintų viešosios bibliotekos 

skaitytojų aptarnavimo 
skyriaus darbuotoja. 

LABAI PAGEIDAUTUME 
ENCnaOPEDIJOS 

Su nuoširdžiausiais linkė
jimais į Jus kreipiasi Molėtų 
rajono, esančio Rytų Lietuvoje, 
viešosios bibliotekos darbuo
tojai. 

Molėtų viešoji biblioteka ra
jone yra pagrindinė valstybinė 
viešoji biblioteka, kitų rajono 
bibliotekų metodikos, bibliogra
fijos ir informacijos centras. 
Norint gerai atlikti tokio centro 
funkcijas, reikia turėti pilną in-
formacinį-bibliografinį fondą, 
kuriuo mes, bibliotekos darbuo
tojai ir skaitytojai, pasidžiaugti 
negalime. 

Žinodami Jūsų didelį gerano
riškumą ir norą padėti Lietuvos 
žmonėms, kreipiamės į Jus su 
dideliu prašymu. Mūsų biblio
teka labai norėtų savo fondą 
papildyti 35 tomų universalią
ja „Lietuvių enciklopedija", 
išleista 1953-1966 m , papild. t. 
1969, 1985 m., XV t. 1968 m., 
Bostone, JAV. » 

įsigijus šią enciklopediją, 
pagerėtų mųsų bibliotekos gali
mybės geriau aprūpinti viso ra
jono gyventojus informacija. 

Mes tikime, kad Jūsų dėka 
mūsų bibliotekos lentynos pa
sipildys „Lietuviškos enciklo
pedijos" tomais. Praturtėsime 
mes, dvasiškai praturtės ir mū
sų skaitytojai. 

Dėkojame už Jūsų rūpestį ir 
nuoširdžią pagalbą. 

Virginija Raišiene 
Molėtų viešosios bibliotekos 
darbuotojų vardu direktorė 

LAUKIAME JŪSŲ 
DOSNUMO 

Su džiaugsmu perskaitėme 
žinutę apie Jūsų pradedamą va
jų „Spauda Lietuvai". Labai 
vertiname Jūsų ryžtą padėti 
Lietuvos bibliotekoms. 

Anykščių rajono savivaldybės 
viešosios bibliotekos fondai 
pasipildė knygomis iš Kanado
je gyvenusio lietuvio Juozo 
Šiaučiulio ir kitų pavienių 
asmenų bibliotekų, taip pat iš 
JAV Kongreso bibliotekos bei 
Britų ambasados. Daugiausia 
tai knygos lietuvių kalba. No
rėtųsi viešosios bibliotekos fon
dus papildyti knygomis užsienio 
kalbomis (ypač anglų, vokiečių, 
prancūzų). Bibliotekai labai 
reikalingi leidiniai: 1. grama
tikos pradedantiems mokytis 
kurią nors užsienio kalbą; 2. 
dvikalbiai iužsienio-lietuvių k.) 
kalbiniai bei enciklopedinio 
pobūdžio žodynai, žinynai; 3. 
lengvai skaitoma (adaptuota) 
grožinė literatūra, besimokan
tiems kalbą; 4. knygos, kuriose 
būtų lygiagretus tekstas užsie
nio ir lietuvių kalbomis; 5. 
dvikalbiai (užsienio-lietuvių k.) 
techniniai, ekonominiai žody
nai, žinynai; 6. enciklopedija 
anglų kalba „Lithuania" (tu
rime tik vieną dalį A-C); 7. gro
žinės literatūros kūriniai (ypač 
klasika) originalo kalba. 

Reikėtų knygų ir lietuvių kal
ba: 1. klasikų kūrinių; 2. mito
loginių knygų apie Graikijos, 
Romos dievus; 3. vertingų isto
rinių knygų; 4. knygų apie ra
šytojus (gyvenimo ir kūrybos 
analizė); 5. informacinių leidi
nių. 

Atsiprašome, kad neturime 
galimybių nurodyti konkrečių 

knygų pavadinimų. Maloniai 
laukiame Jūsų paramos. Iš 
anksto Jums nuoširdžiai dėko
jame. 

B. Bulotienė, 
Anykščių rajono savivaldybės 

viešosios bibliotekos vardu. 

GAUTOS KNYGOS SUTEIKS 
DŽIAUGSMO 

Bibliotekos lankytojų rately
je aptarėme Jūsų laišką, kartu 
pasidžiaugėme kraštiečių siūlo
ma pagalba papildyti fondus 
trūkstama literatūra. Iš tiesų, 
biblioteka pergyvena sunkius 
ekonominius laikus. Per metus 
gauname tik keletą knygų. 
Lėšų naujoms knygoms pirkti 
nėra. Aptarnaujamoje teritorijo
je gyvena beveik 1000 žmonių. 
Yra pagrindinė (1-9 klasių) mo
kykla. Mokosi virš 100 mokslei
vių. Juos moko 11 mokytojų. 
Mokykloje aktyviai veikia mai-
roniečių būrelis. Kartu su moks
leiviais tvarkome senas kaimo 
kapinaites, taisome apiplyšu
sias knygeles. Moksleivius, 
mokytojus ir kt. kaimo skaity
tojus aptarnauja Brudžių bib
lioteka, kuri pati stokoja 
žodynų, enciklopedijų, okupa
cijos metais užsienyje išleistų 
lietuvių autorių knygų, lietu
viškos spaudos rinkinių. Mus 
labai žavėtų Bažnyčios istorija, 
meno albumai, Vaičiulaičio, Do
vydėno, Tysliavo8, Krėvės, In-
čiūros ir kt. autorių raštai. 
Vyresniųjų klasių moksleiviai 
būtų dėkingi Jums už „Tarptau
tinių žodžių", „Vokiečių-lie
tuvių ir lietuvių-vokiečių k." ir 
kt. žodynus. Jaunesniojo am
žiaus skaitytojai labai pageidau
tų kūrinėlių scenai. Švenčių 
progomis labai mėgsta vaidinti. 
Labai būtų reikalingos religinio 
turinio knygelės, nes mūsų žmo
nėms bažnyčia yra artimiausia 
ui 8-10 km. Prie bibliotekos bu
riasi ir Gyvojo rožančiaus bū
relis. Šviesūs geri, knygą mylin
tys žmonės. Sunki bibliotekos 
materialinė padėtis negali pa
tenkinti savo lankytojų porei
kių. Patalpos geros, bet menkai 

* apšildomos, sunku žiemą dirb
ti. Dėl lėšų stokos dirbame pusę 
etato, dalį laiko dirbame na
muose (inventoriname, katalo
guojame knygas), daugelį knygų 
taip pat saugome namuose, iš 
čia aptarnaujame arčiau gyve
nančių, mylinčius knygą, žur
nalą, žmones. Vasarą sąlygos 
būtų geresnės, bet kaimo žmo
nės tada puola į lauko darbus, 
nes ši vietovė — žemės ūkio 
kraštas. Knygai, spaudai ma
žiau lieka laiko eiliniam Žemę 
dirbančiajam. Mokytojams, 
moksleiviams literatūra visuo-

DRAUGAS, penktadienis, 1996 m. gruodžio mėn. 13 d. 

A.tA. 
ARŪNUI E. PETRONIUI 

iškeliavus į Amžinybę, giliausią ir nuoširdžiausią 
užuojautą reiškiame tėvams, DANUTEI ir LEONUI 
PETRONIAMS, broliui ROMANUI ir sesutėms VIR
GINIJAI ir RENATAI. 

Irena ir Liudas Kirkai 

A.tA. 
ELENA SAUDARGAITĖ 

ŠIDLAUSKIENĖ 
Gyveno St. Petersburg, FL, anksčiau Čikagoje. 
Mirė 1996 m. lapkričio 22 d. nuo plaučių vėžio, sulaukusi 

74 m. amžiaus. 
Nuliūdę liko: vyras dr. Kazys, duktė Audronė su vyru, 

anūkės Julija ir Laura; broliai Kazys Saudargas, Hot Springs, 
Ark., Vacys Saudargas, Australijoje; sesuo Klevą Jonušienė, 
Rietave, Lietuvoje ir mirusios sesers Teresės Lūžienės vaikai 
bei kiti giminės. 

Velionė palaidota Woodlawn kapinių mauzoliejuje, St. 
Petersburg, FL. 

Nuliūdę: vyras, duktė, žentas ir anūkai. 

met reikalinga. 
Gautos iš Jūsų knygos suteiks 

mums daug džiaugsmo, dvasi
nės šilumos. Mes jas skaitysime, 
saugosime kaip didžiausią ver
tybę, pagarbiai su jomis elg-

Gražina Karalienė 
Briedžiai 

AKTYVIAUSI SKAITYTOJAI 
- VAIKAI 

Rašau Jums iš Lietuvos Šven
čionių rajono Šventos kaimo 
bibliotekos bibliotekininkė Ma
rytė Šnurovienė. Esu laiminga 
gavusi Jūsų adresą. 

Šventos biblioteką turi 5,000 
egzempliorių knygų fondą. Bib
liotekoje skaito 200 skaitytojų, 
iš jų — 70 vaikų. Aktyviausi 
skaitytojai yra vaikai. Su 
vaikais rengiame įvairius ren
ginius: knygų aptarimus, pasa
kų valandėles, rengiame kraš
totyrinius žygius. Renkame 
liaudies dainas, pasakojimus. 
Atradome savo krašto poetę Ju
liją Duksienę. Deja, išleisti jos 
poeziją atskira knygele nėra 
galimybių. 

Bibliotekoje labai stinga už
sienyje išleistų lietuvių autorių 
kūrinių, su įdomumu skaitytu
me užsienio periodiką. Didžiau
sias džiaugsmas būtų sulaukti 
mažiesiems skaitytojams skirtų 
knygelių. Labai mėgstamos Vy
tės Nemunėlio knygutės. Bib
lioteka neturi B. Kviklio „Mūsų 
Lietuva" ir „Varpo" laikraščio 
rinkinių, kurie labai praverstų 

bibliotekos darbe. 
Kreipiuosi į Jus, tikėdamasi 

sulaukti nors keleto leidinių. 
Mes juos skaitysime ir saugosi
me. 

Marytė Šnurovienė 
Šventa 

LABAI LAUKIAME 
UŽSIENIO LIETUVIU 

LITERATŪROS 

Jau daugiau kaip penkiolika 
metų dirbu Alytaus rajono 
Krokialaukio kaimo biblioteko
je. Bibliotekos patalpos yra 
gražiuose Kultūros namuose, 
erdvios ir jaukios. Knygų fondas 
— apie aštuoni tūkstančiai 
egzempliorių. Knygų fondas yra 
pasenęs, daug knygų išleistų 
tarybiniais metais. O skaityto
jai norėtų paskaityti okupacijos 
metais užsienyje išleistų lietu
vių autorių knygų, lietuviškos 
spaudos rinkinių, užsienio pe
riodikos. Todėl aš ir skaitytojai 
būsime labai dėkingi Jeigu at
siusite Krokialaukio bibliotekai 
knygų. Bibliotekoje lankosi ir 
skaito virš keturių šimtų skai
tytojų. Prie bibliotekos veikia 
klubas „Vaivorykštė". Mes ren
giame vakarones, ekskursijas, 
minėjimus. 

Labai norėtume įsigyti ir nau
jų draugų, susirašinėti su jais. 

Lauksime iš Jūsų paramos ir 
laiškų. 

Gražina Biesevičienė 
Kriokialaukio kaimo 

biblioteka 

£ 3 midlcind Fcdcrcil 
^ ^ ^ ^ ^ Sav ngs and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2567 WEST 69th STREET 

(1-312) 925-7400 
BRIDGEVIEVV 
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DRAUGAS, penktadienis, 1996 m. gruodžio mėn. 13 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Pokalbio apie prieš 20 metų mirusį komp. VI. Jakubena metu: dr. Leonar
das Simutis, Halina Dilienė ir Erika Brooks. 

Nuotr. Ed. Šulaičio 
Aktorė Olita Dautartaitė ir 

aktorius, poetas Eugenijus 
Ignatavičius skaitys, dekla
muos ir atiiks labai įdomia prog
ramą šį sekmadienį, gruodžio 15 
d., 3 vai. p.p. Jaunimo centro ka
vinėje. Žodinio meno popiete 
rengia „Draugas". Visuomenė 
maloniai kviečiama atsilankyti. 

Pens in inkų draugijos susi
r inkimas šaukiamas antra
dienį, gruodžio 17 d., 1 vai. p.p.. 
Šaulių namuose. Visi nariai ir 
nenariai yra maloniai kviečia
mi atvykti. 

I p lač ius vandenis išplau
kęs jaunimas , kuris nebeskai-
to l i e tuviškai , džiaugtųsi 
gaudami „Bridges", nes ten ras
tų daug bendro su kitais savo 
bendraamžiais ir galėtų sugrįžti 
į savo „šaknis". Spaudos vajaus 
proga, „Bridges" prenumeratos 
yra atpigintos. Informacija bus 
sekančio šeštadienio „Drauge". 
O patogiausias, dažniausiai 
leidžiamas ir daug įdomios me
džiagos turintis yra „Draugas" 
anglų kalba. Metams tik 60 dol. 
Kreipkitės į mūsų administra
ciją. 

x E. St. Louis LB apylinkė 
per iždininką Vytautą Gavelį 
atsiuntė $150 — vieno Lietuvos 
našlaičio metinį globos mokes
tį. Dėkojame! „Lietuvos Naš
la i č ių g l o b o s " komitetas , 
2711 W. 71 St., Cbicago, IL 
60629. 

(sk) 
x Amerikos Lietuvių ra

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

(sk) 
x LITHUANIAN VODKA 

— puiki dovana artėjančiom 
šventėm. Švenčių metu vaišin
kite svečius tik lietuviškais 
gaminiais . Jeigu jūsų mė
giamiausia krautuvė Lietu
viškos Vodkos neturi, prašykite, 
kad savininkas užsakytų pas 
STAV/SKI DISTRIBUTING 
CO. tel: 312-278-4848. 

(sk) 
x NIDA delikatesų parduo

tuvė, 2617 W. 71 St. Chicago,-
tel. 773-476-7675, siūlo jūsų 
kūčių stalui: šližikų, aguonų 
pieno, įvairių žuvų bei silkių, 
kimštos lydekos, įvairių vinigre-
tų, kisieliaus. Jūsų Kalėdų 
stalui siūlome: kiaulienos, 
veršienos ir viščiuko vyniotinių; 
kiauliena kimštą grybais, zrazų, 
viščiuką su slyva ir įvairių 
kii'-kių mėsos pateikalų. Iš 
st.idamyr.ii turėsime: napole-
onij. riešutinių bei vaisiniu tor
tų, -ausaimų. eglučių, grybukų, 
šakočių >r kt skanumynų 

St'kmil. ir pirmd. prieš 
kūčia.- NIDA dirbs nuo 8 v.r. -
5 v. p.p. Antrd., kūčių diencj, 
dirbsime įuo 8 v.r. - 4 v. p.p. 
'.'.nk-mu švenčių jum- linki 
NIDOS savininkai. 

'sk) 
ARAS ROOFING 

Arvydas Kiela 
Dengiame ir taisomo 

visų rOsių stoqus 
TH 70B-PS7 0746 

Skambinti po 6 v v 

Lietuvos Vyčių 112 kuopos 
prieškalėdinis susirinkimas ir 
vaišės bus antradienį, gruodžio 
17 d., Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos salėje. 7 vai. vak. bus 
trumpas susirinkimas, o maž
daug nuo 7:30 val.v. prasidės 
kalėdinis pabendravimas ir pa-
sivaišinimas, paruoštas Mickey 
Petrošius dėka. Bus taip pat 
trijų žmonių orkestrėlis, kuris 
vadovaus kalėdinių giesmių 
giedojimui. Kuopos nariai ir jų 
svečiai prašomi anksti rezer
vuoti vietą, paskambinant 
Estelle Rogers 708-425-6003 ar
ba Alvinai Giedraitis 773-
737-2421. 

„KALAKUTO" ŠOKIAI 

Ir šiemet Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo sąjungos Čikagos 
skyrius sutiko lapkričio 28 d. su
ruošti Padėkos dienos šokius 
(„Turkey Dance") Pasaulio Lie
tuvių centre, Lemonte. Paskelb
tame pasiruošimo posėdyje at
vykęs jaunimas sudarė komi
tetą ruošos darbams. Tarp susi
rinkusio jaunimo gražu buvo 
matyti, kad skautai ir atei
tininkai, giminės ir draugai, 
lietuviško jaunimo atstovai kar
tu jungė pastangas, ruošdami 
šokius. Ta proga buvo nuspręsta 
pakviesti Astos Jurgutytės 
Detroite vadovaujamą orkestrą 
— ..Hope Orchestra". 

Šokių vakare „Hope Orchest
ra" grojo unikalias, pačių 
sukurtas dainas. Jų melodijos 
išjudino jaunimą pripildyti salę 
ir šokti pagal energingą dainų 
ritmą, o kai orkestras užtraukė 
„Suk. suk ratelį", vietos šokti 
niekur nebeliko. Didelė padėka 
Astai Jurgutytei ir jos orkestro 
nariams už smagų, linksmą 
vakarą. (Dalyviams buvo proga 
įsigyti „Hope Orchestra" išleis
tas dvi c.d. vadinamos „Lingo" 
ir „Detroit Head"K Didelė 
padėka ir organizatoriams už 
tradicijos, ruošti jaunimui 
šokius, tęstinumą. Smagu, kad 
lietuviškas jaunimas dar nori 
susiburti ir dalyvauti šokiuose 
atvykdami net iš tolimų vie
tovių. 

Didelė padėka visiems sutiku-
• šiems ir atlikusiems įsipareigo

tus darbelius.Gražu, kad jau
nimas vieni kitiems padėjo pla
nuoti ir pravesti tokius šokius. 
Dėkojama ir visiems dalyvavu
siems, nes šio šokių vakaro paja
mos bus naudojamos remti 
atstovus bei dalyvius ateinančią 
vasarą JAV vyksiančio Pasaulio 
Lietuvių jaunimo kongresas. 

Aleksandra Gražytė 

ŠAMPANO VAKARAS IR 
L W VAIKAI 

Nuo „Lietuvos Vaikų vilties" 
įsikūrimo jau 6-tą karta puoš 
nioje ir jaukioje Gražinos bei 
Jim Liautaud rezidencijoje, 
Bloomingdale pastato 66-jame 
aukšte gruodžio 6 d. buvo su
ruoštas šampano priėmimas 
LVV-ties darbams paremti. 
Gražina Liautaud yra L W 
komiteto pirmininkė. Auka — 
100 dol. asmeniui, bet yra ir 
stambių aukotojų, kurie atveria 
savo širdis ir pinigines padėti 
nelaimės paliestiems Lietuvos 
vaikams, kad jie galėtų atvykti 
į JAV, į Čikagą, ir gydytis 
Shriners ligoninėje, kur jiems 
pagalba yra teikiama nemoka
mai. Nuo 1991 m. L W pastan
gomis jau buvo atvežti ir išlai
komi 95 vaikai. Kaip kasmet, 
Gražina ir Jim Liautaud visas 
šio puošnaus priėmimo išlaidas 
patys apmokėjo. 

Kai privažiuoji prie Gražinos 
ir Jim namų, kur apačioje yra 
garsusis „Four Seasons" viešbu
tis, tai uniformuoti patarnau
tojai priima automobilį. Mane 
visuomet prajuokinia prie durų 
žmogaus dydžio vyro skulptūra 
su skėčiu. Jis kiek pasilenkęs, 
lyg skuba pasitikti, ir visada 
norisi jam „labas'' pasakyti.nes 
toks tikras jis atrodo! 

Pasikėlus keltu i 66-jį aukštą, 
įeini į G. ir J. Liautaud vesti
biulį, kuris visada Kalėdų šven 

redakcinėje kolegijoje. Čia taip čių metu būna taip išdekoruo-
pat gyvena ir jos dukra — Erika tas, kad pasijauti lyg į pasakų 
Brooks, kuri dirba šalį patekęs. Ne kitaip buvo ir 
lituanistinėse mokyklose, o taip §į kartą: visur puikios kalėdinės 
pat ir VI. Jakubėno draugijos dekoracijos, vaikams įvairus 
valdyboje. žaislai, meškiukai, šuniukai, 

Beje, komp. VI. Jakubėno saldumynai, žvakutės ir ki-
draugijoje yra darbavęsis ir ži- tokios kalėdinės grožybės, ku-
nomas Amerikos lietuvių muzi- rias vėliau, kai-G. Liautaud 
kas, dr. Leonardas Šimutis, pasikviečia L W vaikučius 
gerai pažinojęs komp. VI. Jaku- kalėdinei šventei, jie gali, kas 
bėną ir su juo nemažai bendra- kam patinka, nusikabinti ir pa
ves. Jis ir visi kiti, kurie siimti. Tas jiems sudaro didžiulį 
pažinojo prieš 20 metų su šiuo džiaugsmą, 
pasauliu atsisveikinusį komp. Ir šį vakarą puošnios, skonin-
VI. Jakubėną, šiandien jo labai gai kalėdiškai dekoruotos ir 
pasigenda. Tačiau gerai, kad šio pilnos šviežių gėlių patalpos 
kompozitoriaus kūryba šiandien pamažu pildėsi svečiais, kuriuos 
tebegyva, skamba ne tik Ame- pasitiko Birutė Augaitienė, 

20 METŲ NUO KOMP. 
VL. JAKUBĖNO MIRTIES 

Laiko ratui greitai sukantis, 
gruodžio 13 d. sueina 20 metų 
nuo kompozitoriaus, muzikos 
kritiko ir pedagogo Vlado Jaku
bėno mirties. Sis, 1904 metais 
gimęs, vienas žymiausiųjų lietu
vių kompozitorių mirė netikėtai 
nuo širdies infarkto prieš 20 me
tų Čikagoje. 

Komp. Vladas Jakubėnas ge
riausiai buvo pažįstamas Čika
gos, kurioje gyveno nuo 1949 
metų, lietuviams bei kitatau
čiams. Jis čia pasireiškė ne vien 
kaip kompozitorius, bet ir kitose 
srityse. VI. Jakubėnas buvo 
gerai pažįstamas ir „Draugo" 
skaitytojams, nes pastoviai 
jame spausdino muzikines re
cenzijas. 

Šiandien komp. VI. Jakubėno 
palaikai ilsisi Lietuvių tau
tinėse kapinėse prie Čikagos. Jo 
kūrybos originalai ir daug kitos 
archyvinės medžiagos yra sau
gojama „Tėviškės" evangelikų 
parapijos pastate. Čikagoje ir 
Lietuvoje veikia VI. Jakubėno 
draugijos, kurios rūpinasi šio 
kūrėjo kūrybos saugojimu, 
rinkimu bei populiarinimu. 

Čikagoje gyvena ir kompozito
riaus sesuo Halina Dilienė, kuri 
nepaisant garbingo amžiaus, 
dar yra veikli lietuvių evange
likų reformatų Bažnyčios veik
loje, o taip pat yra jos leidžiamo 
žurnalo „Mūsų sparnai" 

"e 

rikoje, bet ir Lietuvoje. 
E.Š. 

Viktoria Milunaite 

Viktoria Milūnaitė iš Naper-
n/ille, Illinois, š.m. lapkričio 16 
d. dalyvavo piano Sonata — 

L W komiteto narė, o paslaugūs 
patarnautojai sutiko visus su 
šampano taurėmis. Svečiai 

x Pagalba kūeioms! Nėra 
laiko? Nenori rūpintis ir vargti 
Švenčių metu? Leisk Talman 
Deli tau padėti. Gali ii anksto 
užsakyti skanų maistą telefonu 
312-434-0796, Užeik į 2824 W. 
60 gatve, kur rasi ko pagei
daujama kūčių stalui. Pas Tal
man rasi pagamintų įvairių rū
sių silkių, įvairių salotų, šliži
kų su aguonų pienu, kisieliaus, 
kimštos lydekos, marinuotų 
stintų, rūkytų ungurių, ir t.t. O 
kalėdoms rasi laiiniečių, kum
pio, ir iš anksto užsakytų tortų, 
anties ir kalakuto. Linksmų 
Švenčių' 

(sk) 

x Akcijų, bonų bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime 

sonatina festivalyje North Cen- jums nuoširdžiai patars ir patar-
tral kolegijoje ir paskambinus 
Sonatina C Major laimėjo aukso 
medalį. 10 metų Viktoria, inž. 
Vytenio ir Kristinos Milūnų 
dukra, lanko Maironio lituanis
tinę mokyklą Lemonte ir mėgs
ta muziką. Apart piano ji taipo 
gi griežia net dviejuose orkest
ruose (french horn) — prancū
zišku ragu. 

Lietuvių fotografų nuotraukų parodos uždarymo metu Čiurlionio galerųoje, Jaunimo centre. Sėdi 
(is kairės): prof. dr. Jonas Račkauskas, dr. Milda Budrienė, rašyt. Jurgis Jankus ir Birutė Brie
dienė; stovi: Ramunė Račkauskienė, Skirmantė Miglinienė, dail. Magdalena Stankūnienė, dr. 
Dalia Kuiziruene, Algimantas Kezys ir rašyt. Nijolė Užubalienė. 

Nuotr. Zigmo Degučio 

naus, duodami komiso nuolai
dą, Albinas Kurkulis, tel. 
312-360-5530 arba jo sūnūs ir 
partneriai: Andrius Kurkulis, 
tel. 312-360-5531 ir Paulius 
Kurkulis, 312-360-5627, dirbą 
su Oppenheimer & Co., Inc. 
Chicagoje. Iš kitur skambinkite 
veltui: tel. 1-600-621-2103. 

(sk.) 

-$*f \ f 

Pasaulio lietuvių Jaunimo s gos Čikagos skyriaus ruoštų .Kalakuto" šokių dalis rengėjų. Iš k. -
Danute Ankutė. Vytenis Kirvelaitis, Nida Tijūnėlytė, Krista Silimaitytė ir Linda Mikučiauskaite 

Nuotr. A. Gražytės 

mažose grupėse šnekučiavosi. O 
šnekų netrūko, nes daugelis yra 
pažįstami ir susitinka įvairių 
lietuviškų organizacijų ren
giniuose, ar yra asmeniški drau
gai. O šeimininkų, Gražinos ir 
Jim Liautaud žvali akis ir šyps
nys, lydėjo kiekvieną šio vaka
ro dalyvį. Čia susirinko Gra
žinos ir Jim Liautaud šeimos 
nariai, artimieji, draugai ame
rikiečiai. Čia buvo ir Shriner 
ligoninės atstovų, ir labai daug 
lietuvių visuomenės atstovų, 
kurių suminėti neįmanoma, nes 
svečių buvo 150. Grojo kapela, 
norintieji galėjo pašokti. Patie
kalai buvo bufeto stiliaus, labai 
gražiai, skaniai paruosti. Kas 
norėjo, rado patogią vietą atsi
sėsti, kas norėjo, galėjo vaikš
tinėti nuo vienos grupės prie ki
tos. Visi buvo linksmi, paten
kinti, nes čia buvo ne tik tikrai 
smagus pasisvečiavimas, bet 
tuo pačiu atliekamas ir geras 
labdaros darbas, sutelkiamos 
pagrindinės kasmetinės lėšos 
„Lietuvos Vaikų vilties" dar
bams paremti. Pernai tokio 
vakaro metu buvo sutelkta apie 
30,000 dolerių. 

z Lietuvių Moterų klubų 
federacijos Čikagos klubo susi
rinkimas įvyks gruodžio 17 d., 
antradienį, U vai. ryto „Sekly
čioje". Susirinkime: centro val
dybos pranešimai, bus aptartas 
50 m. klubų veiklos minėjimas 
ir 25-tasis abiturientų balius. 
Visos narės kviečiamos daly
vauti. 

(sk) 
x A-a. EUZABETH 9LI-

VTNSKAS atminimui . l ietu-
vos Vaikų vilčiai" 1580 suauko
jo: Hilda Gesnaldo, Romas ir 
Aldona Dulskiai, Richard ir 
Charlyn Peplau, Barry ir Cecile 
Bronfin, Jo Ann Cesary, Jane 
Coughlin, Eugene J. Žiūrys, 
M/M Robert G. Gilligan, Zita 
Dreslius, George ir Irene Pet-
kaitis, Gary ir Eileen Vostok, 
Aušra R. Sarpaliui, M/M Algis 
Simonaitis ir Rimai, William ir 
Sue Ellen Reel, Koffee Klub of 
Holy Trinity Church (Hartford, 
CD, M/M L. Kapeckas, Walter 
ir Margaret Haynes, Brian d. 
Mahoney. Užjaučiame a.a. 
Elizabeth Slivinskas ar
timuosius ir nuoširdžiai dė
kojame aukotojam*. „Lietuvos 
Vaikų vUtis", 2711 W. 71 St., 
Chicago, IL 60629. 

(sk) 

x PUERTO VALLARTA 
kurorte, geriausiame pliaže, 
galėsit apsistoti penkių žvaigž
dučių viešbutyje. Vieno arba 
dviejų miegamųjų „suites" su 
balkonais ir vaizdu į jūrą — 
idealu šeimoms! Vietų dar yra 
sausio 9 16 dienoms (8 dienos) 
$817.00 asmeniui, gyvenant 
dviese, ir vasario 22 kovo 1 die
nom (S dienos) $887.00 asme
niui, gyvenant dviese. I kainą 
įeina skrydis iš Čikagos. Puiki 
kalėdinė dovana! Skambinti 
G. T. International (708) 
430-7272. 

(sk) 

Gražinos ir Jim namuose yra 
sutelktas gražus rinkinys gar
siųjų amerikiečių impresionistų 
paveikslų, tai meno mėgėjai gali 
ir jais pasigėrėti. Ne tik pirmą 
kartą atsilankiusieji, bet ir tie, 
kurie čia dažniau yra buvę, 
nepraleidžia progos tais meno 
kūriniais pasidžiaugti. 

Buvo šiame priėmime ir kele
tas šeimų su mažais vaikučiais, 
nes Kalėdos yra šeimos šventė! 
Ypač gražu buvo stebėti Gra
žiną su jos dukraite ant rankų, 
arba kitas jaunas mamas su jų 
mažaisiais. 

Pasišnekėję, pasivaišinę ir 
pasišokę, svečiai skirstėsi namo, 
dėkodami Gražinai ir Jim už jų 
puikias vaišes, už malonų ir 
prasmingą vakarą. Visi dar 
buvo apdovanoti gražiu kalė
diniu papuošalu — L W paukš
teliu, kuris kiekvienais metais 
vis kitokią formą turi, nors iš 
esmės lieka tas pats — LV vil
ties paukštelis! 

Svečiai reiškia didelį dėkin
gumą Gražinai ir Jim Liautaud, 
kurie jau daug metų labai dos
niai remia L W , ne tik sureng
dami iškilmingą šampano 
priėmimą, bet ir visaip padė
dami pragiedrinti atvykusiųjų 
vaikų ir jų mamų nuotaikas, 
rūpindamiesi jais, bendrau
dami, kviesdami pas save va
sarą į Wisconsin kelių savaičių 
atostogoms ir pan. 

Tai ačiū Gražinai ir Jim Liau
taud už jų gerą bei dosnią širdį! 

Aldona Šmulkštienė 

Dėmesio! Gruodžio 15 d., sek
madienį, po 10 vai. šv. Mišių t. 
jėzuitų koplyčioje, visi kviečia
mi į Jaunimo centro kavinę, kur 
įvyks susitikimas su Vytautu 
Landsbergiu, jaun. ir bus rodo
mas jo paruoštas dokumentinis 
filmas apie vieną mūsų parti
zaninių kovų didvyrį Juozą 
Lukšą. Filmas vadinasi „Baladė 
apie Daumantą". Jaunimo cent
ro moterų klubo narės susirin
kusius pavaišins skaniais mie 
liniais blynais. 

x Vilnius girdimas puikiai 
geraisiais „Grundig" radijais, 
praneša Gradinskas, J. G. Tele-
vision, 2512 W. 47 St., Chicago, 
IL 60632. Garantuotas vokiškų 
aparatų taisymas. Pirmiausia — 
paskambinkite 773376-1996. 

(sk) 

x TRANSPAK prmnei*: 
„Varniuose iki mūsų laikų yra 
išlikę lietuviu tautinio at
gimimo žadintojo S. Daukanto 
ir M. Valančiaus namai Varnių 
miestas yra pačiame Žemaitįjot 
viduryje. Ten ilgus laikus buvo 
žemaičių religijos ir kultūros 
centras — vyskupįjos sostinė. 
Čia Vytautas Didysis su Jogaila 
sugriovė pagonių aukurą ir pas
tatydino katalikų bažnyčia". 
Pinigai, siuntiniai ir komer
cinės siuntos į Lietuvą. Maisto 
siuntiniai. TRAN8PAK. 4646 
W. 63 St., Chicago, IL 66626, 
tel. 77363S-1060. 

(•k) 

Laukiame naujai atvykusių 
iš Lietuvos įsijungti i mūsų 
visuomeninį gyvenimą, atgai
vinti jį savo veržlia dvasia. 
Spaudos vajaus proga su atpigi
nimu užprenumeravę jiems lie
tuvišką laikraštį, supažindin
tume juos su savo veikla. Infor
macija apie šį vajų bus išspaus
dinta skelbime, „Drauge", šeš
tadienį, gruodžio 14 d. 

Kalėdos a t e i n a jau nebe 
žingsniais, o šuol iais . Net 
neapsižiūrėsime, kad laikas 
puošti eglutę. Ar turime pakan
kamai l ietuviškų tradicinių 
šiaudinukų, kurių baltumas 
taip gražiai spindi ant žalių 
šakelių? Je igu dar trūksta 
šiaudinukų, tai apsilankykite 
„Draugo" administracijoje ir įsi
gykite. Taip pat galima gauti 
lietuviškų kalėdinių sveiki
nimų, knygų, muzikos įrašų, 
gražių dovaninių prekių (ponios, 
turėtumėte pamatyti gintarinių 
auskarų rinkinį!) ir daug kitų 
įdomių prekių. "~ 

Lietuvos V y č i ų 36 kuopos 
sus ir inkimas kv ieč iamas 
gruodžio 16 d., pirmadienį, 7:30 
vai. vak., Nekalto M. Marijos 
Prasidėjimo parapijos mo
kykloje (įėjimas pro mokyklos 
duris, 4420 S. Fairfield Ave.). 
Susirinkimas bus trumpas, o po 
susirinkimo — kalėdinės vaišės 
ir pabendravimas. Nariai pra
šomi atsinešti po Kalėdų eglu
tei papuošalą. Po susirinkimo 
eglutė su visais papuošalais bus 
padovanota vienam laimingam 
dalyviui. Kun. Fabijonas P. Ki-
reilis palaimins kalėdaičius ir, 
pagal lietuviškas tradicijas, visi 
pasidalins, pal inkės vienas 
kitam linksmų švenčių. Faustas 
Strolia gros akordeonu ir visi 
giedos tradicines lietuviškas ir 
angliškas kalėdines giesmes. 
Vaišės bus parūpintos kuopos 
valdybos. Naujas i s kuopos 
pirmininkas Martynas Gestau-
tas visus kviečia dalyvauti, o 
tie, kurie išsikraustė į priemies
čius ir laikinai nutraukė susi
rinkimų lankymą, kviečiami 
grįžti ir toliau dirbti „Dievui ir 
tėvynei". 

Ateitininkų Kūčios sekma
dienį, gruodžio 22 d., 1 vai. p.p. 
vyks Jaunimo centre. Čikagos ir 
apylinkių lietuvių visuomenė 
kviečiama. Laukiami ir naujie
ji ateiviai iš Lietuvos. Visi 
norintieji dalytauti yra prašomi 
nedelsiant registruotis pas V. 
Žadeikienę, tel. 708-424-4150. 
Registracija būtina dėl atitin
kamo maisto kiekio pagamini
mo. 

„ labdaros vakar—" rengia-
mas gruodžio 14 d , 6:30 v.v., 
.seklyčioje". Visuomenė kvie-
čiama gausiai dalyvauti. Jeigu 
kas dar nėra rezervacijos pada
ras, tai prašomi rezervacijea 
atlikti. Nea tai yra tradicinis 
renginys, kuriame kai kuomet 
vietų pritrūksta. Rengia LB-nės 
Socialinė taryba. 


