
RATIS • 
IBRARY OP CONGRE.SS 

: • KENCt" DEPARTMENT 
3ERIALS L11 V I T, 1ON 
W A 3 H I N G T O N UC 2 0 0 2 5 

PERIODICALS 
November 20,1997 

THE LITHUANIAN W O R L D - W I D E DAILY 

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TEL: 773-585-9500 • FAX.: 773-585-8284 • DRAUGAS@EARTHLINK.NET 

Nr. 229 

Vol LXXXVH Kaina 50 c. KETVIRTADIENIS - THl K5DAY, I-APKRITLS • NO\ KMBER 20. 1997 

Konservatoriai nori 
didesnio rinkėjų aktyvumo 

Vilnius, lapkričio 19 d.' 
(BNS) — Konservatoriai at
metė opozicijos priekaištus, 
neva Tėvynės sąjunga siekia 
kuo mažesnio rinkėjų aktyvu
mo, ir tai aiškina rinkimo 
štabo techninių darbuotojų 
klaida. 

LDDP vadas Česlovas Jur
šėnas šią savaitę citavo Vy
tauto Landsbergio rinkimų 
štabo parengtą lankstinuką, 
kur tiems, kas nemėgsta V. 
Landsbergio, siūloma „geriau 
apskritai neiti balsuoti". 

Visuotinai manoma, kad 
konservatorių ar Vytauto 
Landsbergio šalininkai per 
rinkimus nuolat esti aktyves
ni už kitas grupes, ir aplamai 
nedidelis rinkėjų aktyvumas 
padidina dešiniųjų kan-didatų 
galimybes. 

Tėvynės Sąjungos frakcijos 
seniūno pavaduotoja Rasa 
Rastauskienė spaudos konfe
rencijoje trečiadienį tvirtino, 
kad V. Landsbergio rinkimų 
štabas „siekia ir sieks, kad pi

liečiai būtų aktyvūs ir ateitų 
balsuoti", gerai pažindami 
kandidatus ir gerai išstu
dijavę, kokias politines nuos
ta tas kandidatai rengiasi įgy
vendinti. 

Anksčiau opozicijos atstovo 
cituotus rinkimų štabo lanks
tinuko teiginius R. Rastaus
kienė aiškino kaip „nesusi
pratimą ir klaidą". „Tą klaidą 
prisiima techniniai rinkimu 
štabo darbuotojai, kurie, nesu
derinę nei su štabu, nei su 
kandidatu, išspausdino teks
tus, neatitinkančius bendros 
politinės štabo nuostatos", 
pažymėjo ji ir priminė, kad 
pats V. Landsbergis jau 
anksčiau atsiribojo nuo Šių 
teiginių. 

„Tai nevykęs štabo techni
nių darbuotojų bandymas 
dirbti savarankiškai. Tą 
klaidą taisome ir kategoriškai 
atmetame mintis, neva kon
servatoriai nenorėtų, kad 
žmonės ateitų balsuoti", teigė 
R. Rastauskienė. 

Seimo etikos ir procedūrų 
komisija tik sudaro „darbo 

įspūdį" 
Vilnius, lapkričio 19 d. 

(BNS) — Kandidatas į prezi
dentus Kazys Bobelis kriti
kuoja Seimo etikos ir pro
cedūrų komisijos veiklą, teig
damas, kad ji ėmėsi savo
tiškos diktatūros ir savo 
veiksmais varžo kai kurių Sei
mo narių veiklą. 

„Pastaruoju metu ši komisi
ja peržengė savo darbo ribas, 
kompetenciją ir daro pa
reiškimus, kurie įžeidžia ir 
užgauna Seimo narius, jų tei
ses bei kišasi ne į savo reika
lus", Seimo narys sakė spau
dos konferencijoje trečiadienį. 

K Bobelio vertinimu, „gėda 
ir juokinga" yra tai, kad pas
taruoju metu Seimo etikos ir 
procedūros komisija iš parla
mentarų „kaip iš pradžios mo
kyklos mokinių" ėmė reikalau-

Valstiečių partija— 
„ne raudona ir 

ne balta" 

Vilnius, lapkričio 18 d. 
(Elta) — Valstiečių partija 
(VP) pareiškė nesanti kraš
tutinė kairioji politinė orga
nizacija. Pasak VP valdybos 
pareiškimo, ji negali tokia 
būti, nes „VP skelbia prieš
karinėje Lietuvoje veikusios 
Valstiečių-liaudininkų sąjun
gos tikslų ir tradicijų tęsti
numą". 

Pareiškime nurodoma, kad 
įvairiose žiniasklaidos prie
monėse VP nepagrįstai priski
riama prie kraštutinių kai
riųjų partijų ir pateikiama 
kaip Lietuvos valstybei netole
ruotina ir priešiška jėga. 
„Siūlome susipažinti su VP 
įstatais ir programa. Susi
pažinę suprasite, kad ši parti
ja nėra nei kairė, nei dešinė, 
nei raudona, nei balta. Pa
prasčiausiai, tai partija, kovo
janti už Lietuvos kaimo li
kimą", rašoma dokumente. 

VP valdybos teigimu, šios 
partijos tikslų ir programinių 
nuostatų neteisingas vertini
mas ypa'č suaktyvėjo artėjant 
prezidento rinkimams. VP yra 
pareiškusi, kad rems teisinin
ko Artūro Paulausko kandi
datūrą. 

ti pasiaiškinimo, koaėl jie 
nedalyvavo Seimo posė
džiuose, ir už tai grasina 
trečdaliu sumažinti algas. 
„Tai yra cirkas ir žmogaus tei
sių pažeidimas. Seimo narys 
yra atsakingas tiesiogiai tik 
savo rinkėjams", teigė jis, pas
tebėdamas, kad parlamenta
ras Seimo posėdžių gali'klau
sytis ir savo kabinete, o 
prireikus, — greitai atvykti 
balsuoti. 

K. Bobelis rėmėsi ir Konsti
tucija, kuri, pasak jo, nenuro
do, kad parlamentarai Seimo 
posėdžiuose turi sėdėti visą 
laiką. 

Jo vertinimu, ši komisija 
buvo neteisi, kai kritikavo Sei
mo narių Vytauto Čepo ir 
Aloyzo Sakalo veiksmus, kai 
jie laikinajai Seimo komisijai, 
tiriančiai Vytauto Landsber
gio galimą bendradarbiavimą 
su KGB, perdavė buvusių 
KGB darbuotojų liudijimus. 
Kandidatas į prezidentus 

spėjo, kad komisija, kritikuo
dama parlamentarų veiklą, 
tik nori pateisinti savo egzis
tavimą ir neturi „ką nors svar
besnio daryti". 

Kazys Bobelis, sukritikavo ir 
sveikatos apsaugos ministro 
Juozo Galdiko vykdomą re
formą, apgailestaudamas, kad 
Seimas nepareiškė nepasiti
kėjimo ministrui. 

Jo manymu, įgyvendinant 
sveikatos apsaugos reformą, 
profilaktinei ir gydomajai me
dicinai skiriamos minimalios 
lėšos, o reabilitacinė medicina 
yra „skandalingai finansiškai 
apribota". 

K Bobelis tvirtino, kad svei
katos apsaugos finansavimo 
sistemoje „viskas suplakta į 
vieną mišrainę" ir nėra 
griežtai nustatyta, kaip turi 
būti skirstomos lėšos. Jo 
skaičiavimais, iš šiais metais 
sveikatos apsaugai skirtų lėšų 
daugiau kaip du trečdaliai 
buvo skirti administracinėms 
išlaidoms ir biurokratinių 
įstaigų išlaikymui: 

K. Bobelis ragino atsisakyti 
sveikatos reformos politizavi
mo, „nes visi ligoniai, ar jie 
konservatoriai, ar socialde
mokratai, serga vienodai". 

Lietuvos prezidentas Algirdas Brazauskas ;kairėje! 
įteikia jam vitražinį paveikslą su Vilniaus atvaizdu 

apsilf :..-:es pas Lietuvos kardinolą Vincentą Sladkevičių, 
i Elta i 

Valstybės vadovas atsisveikino 
su kardinolu 

Vilnius , lapkričio 18 d. 
(Elta) — Antradienį Lietuvos 
kardinolą Vincentą Sladke
vičių jo namuose Kaune ap
lankė Lietuvos prezidentas Al
girdas Brazauskas. 

Pasitinkant Lietuvos prezi
dentą, kardinolo akyse sužibo 
ašaros: Jo Eminencija teigė 
apgailestaująs jog tai paskuti
nis susitikimas su A. Brazaus
ku, esančiu prezidento parei
gose. 

77 metų kardinolas pareiškė 
prezidentui savo pagarbą ir 
meilę, padėkojo už jo veiklą 
vienijant tautą nelengvu val
stybės atkūrimo laikotarpiu. 
„Būdamas savo pareigose ne
sistengėte pakenkt i , o tik 
padėti Bažnyčiai. J u m s vado-

* Kra š to a p s a u g o s 
sterija aiškinasi, ar 

mini-
savo 

„munduro nesuteršė" karinin
kai, kurie savaitgalį Vilniuje 
vykusioje konferencijoje viešai 
pareiškė neigiamą nuomonę 
apie eksministrą Audrių But
kevičių. Konferencijoje buvu
siam Krašto apsaugos depar
tamento direktoriui buvo mes
ti kaltinimai, esą j is drauge su 
savo bendradarbiais žlugdė 
planus atkurt i Lietuvos ka
riuomenę. Pagal s tatutą ir 
įstatymus, kar in inkams drau
džiama dalyvauti politinėje 
veikloje ir viešai vertinti poli
tinius klausimus. O visos dis
kusijos apie A. Butkevičių 
šiuo metu turi politinį at
spalvį, kadangi buvęs mi
nistras ir dabart inis Seimo 
narys suimtas bei yra kaltina
mas mėginimu sukčiauti 
stambiu mastu. Eita. 

vaujant ji nebuvo oersekioja-
ma", teigė Jo Eminencija kar
dinolas V. Sladkevk:us. 

Šiltus padėkos žodžius savo 
ruožtu t a rė ir A. I ' razauskas, 
ypač aukšta i įver tnęs kardi
nolo veiklą sovietu okupacijos 
metais. „Tuomet buvo ypač 
sunku vadovauti Bažnyčiai. 
Net užsieniečius stebina ta i , 
jog nelengvu metu Lietuvoje 
pavyko išsaugoti 600 maldos 
namų", teigė valstybės vado
vas. 

Susit ikimo metu pasikeista 
a tminimo dovanomis. Lietu
vos prezidentas Algirdas Bra
zauskas Jo Eminencijai įteikė 
vitražinį paveikslėlį su Vil
niaus atvaizdu, o kardinolas 
Vincentas Sladkevičius pado
vanojo gintarinį Švč. Mergelės 
Marijos paveikslą. 

Kard ino lo n e d ž i u g i n a 
p r e z i d e n t o r i n k i m ų 

d v a s i a 

„Priešrinkimine kampanija 
dėl kandidatų į ši postą 
priešiškumo veikiau liūdina 
negu džiugina. Gana ryškus 
vienų noras skaudinti kitus. 
todėl kandidatams vertėtų 
peržiūrėti savo laikyseną kon
kurentų atžvilgiu", antradienį 
po susitikimo su prezidentu 
Algirdu Brazausku, teigė El
tai Jo Eminencija Kardinolas 
Vincentas Sladkevičius. 

Aukšto Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios dvasininko nuo
mone. Bažnyčia, kad nepa
kenktų gerų tikslų siekian
tiems žmonėms, prezidento 
rinkimų kovoje turėtų vengti 
savo žodžio. Anot V. Sladke
vičiaus, kiekvienas kandida
t a s „kalba už ir apie save". 

Žolinę ir genocido dieną norima 
skelbti atmintinomis 

V i l n i u s , lapkričio 13 d. 
?BNSj — Seimas ketina at
mintinų dienų sąrašą papildy
ti katal ikų rugpjūčio 15-ąją 
švenčiama Žoline bei birželio 
15-ąją minima sovietų vykdy
to genocido pradžios data. 

Seimas bendru sutar imu 
ketvirtadienį nutarė svarstyti 
šį klausimą komitetuose ir 
frakcijose. 

Sąrašo papildymo projektą 
pr is ta tęs Seimo kancleris Jur 
gis Razma informavo, kad 
paskelbti atmintina diena 
Švenčiausios Mergelės Mari
jos ėmimo į dansjų — Žolinės 
dieną — parlamento paprašė 
Lietuvos Vyskupu konferenci
ja. Ji argumentą o, kad tai iš 

Teismui apskųstas 
rinkimų komisijos sprendimas 

Vilnius, lapkričio 19 d. 
(BNS) — Reformų partijos va
das Algirdas Pilvelis trečia
dienį kreipėsi į Vilniaus apy
gardos teismą, prašydamas iš
tirti Vyriausiosios rinkimų 
komisijos sprendimą neregist
ruoti jo kandidatu į preziden
tus. 

Prezidento rinkimų įstaty
mas numato, kad skundas tu
ri būti išnagrinėtas per 3 die
nas. 

A. Pilvelis sakė, kad praėju
sį sekmadienį pri imtas VRK 
sprendimas turėtų būti pripa
žintas negaliojančiu, nes ko
misija jam davė nepakanka
mai lapų parašams rinkti ir, 

jis turėjo papildomų išlaidų 
bei sugaišo laiko, kol juos pa
daugino. Tuo tarpu VRK pir
mininkas Zenona- Vaigauskas 
sake. kad kand datas galėjo 
paprašyt i komi^jos daugiau 
lapų ir būtų jų gavęs. 

A. Pilvelis taip pa t teigė, 
kad nėra n u s t a u t a s t ikras jį 
parėmusių žmonių skaičius. 
nes VRK ir S ta ; - t ikos depar
tamento pateik;: duomenys 
nesu tampa. Pasak A. Pilvelio, 
tik dėl operatorių klaidų, įve
dant parašus , kai kurie iš jų 
pripažinti n e g a l i a n č i a i s . 

,.Esu įsitikinęs, kad busiu 
įregistruotas kar l ida tu" , teigė 
jis. 

tiesų y r a Lietuvoje žinoma ir 
mėgstama šventė, be to. val
stybine švente ji jau pri
pažinta Italijoje ir Prancū
zijoje. 

J . Razma nesutiko su kai 
kurių Seimo narių replikomis, 
kad valstybės mastu minė
tomis vertėtų paskelbti ir. 
pvz., pravoslavų ar kitų Lietu
voje nedraudžiamų religijų 
šventes. Anot kanclerio, apie 
70 proc. Lietuvos gyventojų 
apklausose teigia esą katali
kai. 

Be jau birželio 14-ąją 
žymimos Gedulo ir vilties die
nos minėti dar ir birželio 
15-ąją — Okupacijos ir genoci
do dieną reikėtų dėl to. kad 
lietuvių tremtį sovietai pra
dėjo naktį iš birželio 14-osios 
į 15-ąją. Abi šios dienos yra 
vienodai svarbios, o minint 
plačiau, galima išsamiau na
grinėti tragišką istoriją, mano 
J . Razma. 

Minėtina data paskelbti lap
kričio 30-ąją — Mažosios Lie
tuvos savanoriško prisijungi
mo prie Didžiosios Lietuvos 
akto dieną pasiūlė Naciona
linės partijos ..Jaunoji Lietu
va" vadas par lamentaras Sta
nislovas Buškevičius. Jo pro
jektas taip pat bus svarstoma-
frakcijose. tačiau jau posėdžiu 
salėje pasigirdo nemažai ko
mentarų, kad toks zingsns 
taptų akibrokštu tarp . .es 
politikos normoms. 

Atmintinos dienos Lietuvoje 
nėra nedarbo dienos. 

Pasaulio naujienos 
(Remiantis BNS. Reuter, DPA, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BelaPAN, 
RlA ir ELTA žinių agentūrų pranešimas) 

Ženeva-Paryžius. Rusijos užsienio reikalų ministras Jev-
genij Primakov trečiadienį pareiškė, kad „daug tikisi" iš anks
tų ketvirtadienio rytą Ženevoje numatomo surengti keturšalio 
susitikimo de! Irako krizės sureguliavimo. J. Primakov antra
dienį Maskvoje susitiko su Irako premjero pavaduotoju Tareų 
Aziz. Trečiadienio vakarą į Ženevą turi atvykti JAV Valstybės 
sekretore Madeleine Albright, dėl susitikimo nutraukusi savo 
viešnagę Indijoje. JAV. Rusijos, Didžiosios Britanijos ir Pran
cūzijos užsienio reikalų ministrų derybose Ženevoje bus svars
tomi trys esminiai konflikto klausimai: pirmasis — susijęs su 
Jungtinių Tautų programos ,;nafta už maistą*" pagerinimu, an
trasis —įvertinti, kaip Irakas laikosi JT- nutarimų dėl masinio 
naikinimo ginklo sunaikinimo, trečiasis — siekti susitarimo 
dėl reikalavimų Bagdadui, kuriuos įvykdžius, Irakui būtų at
šauktos dar 1990 metais įvestos sankcijos. 

Jeruzalė. Po Irako grasinimų apšaudyti Izraelį cheminiu 
ginklu užtaisytomis raketomis penkis kartus padaugėjo Izrae
lio piliečių, apsirūpinusių dujokaukėmis, pranešė Izraelio ka
riuomenė. Nepaisydami vyriausybės garantijų, kad nesutari
mai tarp Bagdado ir Vašingtono nekelia grėsmės Izraeliui, 
daugiau nei 10,000 įbaugintų piliečių kasdien apgula paskirs
tymo punktus. Iki JAV ir Bagdado konfrontacijos pradžios į 
šiuos punktus kasdien kreipdavosi apie 2,000 izraeliečių. Anot 
saugumo tarnybų, Irakas prieš Izraelį vis dar gali panaudoti 
raketas ,,Scud", pajėgias nešti kovines galvutes su cheminiu ar 
bakteriologiniu ginklu. 

Kairas. Egipto prezidentas Hosni Mubarak antradienį pra
nešė, jog atsistatydino vidaus reikalų ministras Hassan ei Alf, 
tokį sprendimą padaręs po žudynių Luxore, kur islamo ekstre
mistų grupuotė nužudė daugiau kaip 60 užsienio turistų. Luxo-
ro prokuratūros darbuotojai apkaltino vietinę policiją „neat
leistinu aplaidumu" ir nesugebėjimu apsaugoti turistus, lan
kiusius šventyklą.Vidaus reikalų ministras atsistatydinimo, 
priežastimi nurodė silpną apsaugą gausiai turistų lankomoje 
vietovėje. 

Varšuva. NATO plėtimas bus viena pigiausių ir labiausiai 
apsimokančių operacijų pakto istorijoje, interviu, išspausdin
tame lenkų savaitraštyje ,,Wprost", sako "NATO generalinis 
sekretorius Javier Solana. Pasak jo, „trijų Vidurio Europos val
stybių priėmimas į Šiaurės Atlanto sąjungą užtikrins Europai 
politinį pastovumą naujoje, strategiškai labai svarbioje teritori
joje, o politinio nepastovumo kaštai yra labai dideli". Kaip pa
vyzdį J. Solana nurodė taikos pajėgų išlaikymo Bosnijoje kaš
tus. Pasak NATO vadovo, bus trys grupės kaštų: lėšos, kurias 
turės mokėti naujai priimtos valstybės, lėšos visoms NATO na
rėms ir tai . ką turės sumokėti atskiros narės. „Jau šiandien 
aišku, kad Lenkijos, Vengrijos ir Čekijos išlaidos bus žymiai 
mažesnės, nei joms savarankiškai priėmus sprendimus dėl ka
riuomenių modernizavimo", sakė J. Solana. 

Lvovas, Ukraina. Baigdama aštuonių dienų vizitą po buvu
sias Sovietų Sąjungos respublikas. JAV prezidento žmona Hil-
lary Rodham Clinton antradienį paskelbė apie Baltųjų Rūmų 
ir Jungtinių Tautų rengiamą kampaniją prieš moterų prostitu
ciją. „Tai žmogaus teisių pažeidimas, nes moterimis prekiauja
ma, jas perka ir parduoda kaip prostitutes. Mes norime padėti 
moterims, kurios galbūt atsidūrė pavojuje", sakė ji Lvovo Ope
ros teatre, kur susirinko apie 1,000 žmonių, ir tai buvo pirma 
jos vizito metu pasakyta kalba žmogaus teisių klausimu. 

Helsinkis. Rusija negali sutrukdyti Baltijos valstybėms 
įstoti į NATO ir nenoromis turės susitaikyti su jų neišvengia
ma naryste, mano Rusijos politikos apžvalgininkas Andrėj Fio-
dorov. ..Rusija než'no būdo ir neturi priemonių tam sutrukdyti. 
Mes gerbiame Baltijos valstybių nepriklausomybę ir jų teisę 
rinktis saugumo institucijas. Žinoma, mes pareikšime neigia
mą savo požiūrį, nutaisysime nepatenkintą miną, tačiau to ne-
sustabdysime, nes dabar esame realistai", sakė jis. 

Maskva džiūgauja dėl politinių 
amnestijų Baltijos valstybėse 

Maskva, lapkričio 19 d. 
(BNS) — Tiit Madisson am
nestija Estijoje ir Alfred Rubik 
paleidimas iš kalėjimo pirma 
laiko Latvijoje rodo. kad sie
kiančios įstoti į Europos ir 
Šiaurės Atlanto struktūras 
Baltijos valstybės ieško politi
nių kompromisų su Vakarų ir 
Rusijos teisių gynimo organi
zacijomis, trečiadieni teigia 
laikraštis „Izvestija". 

T. Madisson. kaip ir A. Ru
bik, buvo nuteisti ,.už mėgini
mą jėga pakeisti valstybės 
santvarką", tačiau šių ..disi
dentų" politines pažiūros vi
siškai priešingos, pabrėžia 
laikraštis. 

Nacionalines nepriklauso
mybės partijos steigėjas. ..la
biausiai pagarsėjęs estų nacio
nalistas", kaip ji vadina laik
raštis, T. Madisson. progra
miniame veikale ..Estijos atei
tis" išdėstė savo kraštutines 

dešiniąsias tezes ir „planus 
įvesti karinę diktatūrą". 

Laikraštis pažymi, kad Lie
tuvos valdžia, skirtingai nuo 
kaimyninių Baltijos valstybių, 
neskuba paleisti Mykolo Buro
kevičiaus ir Juozo Jermalavi-
čiaus. kurie dabar teisiami už 
antivalstybinio sąmokslo orga
nizavimą. 

Prisimindami 1991 metų 
sausio įvykius Vilniuje. Va
karu ir Rusijos teisių gynėjai 
neužstoja Lietuvos komunistų 
taip aktyviai, kaip esto ir lat
vio, sako laikraštis. 

KALENDORIUS 
Lapkr ič io 20 d.: Feliksas, 

Viskantas, Jovydas, Vaidvilė, 
1882 m. gimė politikas Ernes
tas Galvanauskas. 

Lapkr ič io 21 d.: Svc. Mer
geles Marijos paaukojimas; 
Gelgaudas, Daine. Galius. 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
DETROIT, MI 

ŠVIESUS KULTŪRINIS 
ŽIBURYS SUSPINDĖJO 

DETROITO ŽU)INY 

Lapkričio 7 d. vakare Dievo 
Apvaizdos parapijos patalpose 
susirinko gražus knygos mylė
tojų būrelis į Mažvydianos pa
rodos atidarymą. 

Mokyklos patalpose gražiai 
išdėlioti eksponatai, sukabinti 
ant pastovų, sustatytų eilute 
iš abiejų pusių traukė atsilan
kiusių dėmesį. Tai perspaus
dinti Martyno Mažvydo „Kate
kizmo" lapai, nuotraukos, seni 
leidiniai, išeivių rašytojų Vo
kietijoje išleistų Mažvydo 400 
metų sukakties proga virše
liai, laikraščių bei žurnalų 
puslapiai. 

Šį didelį darbą atliko Silvija 
Vėlavičienė, Mažvydo bibliote
kos Vilniuje lituanistikos sky
riaus vedėja. Ji labai įdomiai 
ir išsamiai paaiškino apie šią 
parodą ir jos tikslus. 

Prof. Domas Kaunas, Vil
niaus universiteto Knygotyros 
katedros vedėjas, papasakojo 
apie Martyno Mažvydo raštų 
atsiradimą ir kitų anų laikų 
lietuvių autorių knygas, ku
rios buvo rašomos ne lietuvių 
kalba (daugiausia lotynų, gu
dų) ir buvo išleistos dar anks
čiau. 

Liūdai Rugienienei padėko
jus prelegentams, dar ilgokai 
visi šnekučiavosi, apžiūrinėjo 
šią labai vertingą ir įdomią 
parodą, turėjo galimybę arčiau 
susipažinti su svečiais iš Vil
niaus. Šeštadienį jie lankėsi 
žiburio" lituanistinėje mo
kykloje. Susitiko su vyresnių 
klasių mokiniais, supažindino 
juos su Mažvydo raštais ir 
bendrai kalbėjo apie lietuviš
kos knygos vertinimą ir svar
bą. Abiems svečiams mokyk
los jaunimas paliko gerą įspū
dį. 

Sekmadienį per šv. Mišias, 
aukotas kun. Aloyzo Volskio, 
taip pat prisiminta apie Mar
tyną Mažvydą. Mūsų mažieji 
vaikučiai nešė prie altoriaus 
Mažvydo „Katekizmą", M. 
Tvarausko žodyną, gražų 
Mažvydo minėjimų plakatą ir 
žvakutes. 

Vėliau, salėje, pamatėm ant 
scenos išdėstytą tą pačią pa
rodą. Prie sienos ant stalų 
buvo gražiai išdėstytos Det
roite gyvenusių rašytojų kny
gos. Salės gale staliukas su se
noviškomis retomis knygomis, 
kurias sunešė detroitiečiai. 
Prie jo kitas staliukas kur 
buvo galima įsigyti knygų apie 
Mažvydą, taip pat ir juostelių 
bei CD, kuriose įspūdingai 
įrašytos Mažvydo giesmės. 
Malonu buvo į rankas paimti 
specialiai Detroito minėjimui 
išleistą gražią programą. 

Minėjimas buvo pradėtas 
kun. Aloyzo Volskio invokaci-
ja. Žodį tarė viso šio renginio 
organizatorė JAV Lietuvių 
Bendruomenės Michigano apy
gardos pirmininkė Liuda Ru-
gienienė. Ji prisiminė rašyto
jus bei žurnalistus gyvenusius 
Detroite, kurių jau daug nebė
ra gyvųjų tarpe. 

Programą pravedė Paulius 
Jankus. Buvo perskaitytas 
sveikinimas Lietuvos Respub
likos Seimo pirmininko Vytau
to Landsbergio, Pirmosios lie
tuviškos knygos 450-ties metų 
sukakties minėjimo valstybi
nės komisijos pirmininko. 

Čia prof. Domas Kaunas vėl 
įdomiai ir išsamiai papasakojo 
apie pirmos lietuviškos kny
gos atsiradimą. Apie auto
riaus Martyno Mažvydo gyve
nimą daug žinių nėra, tik 
spėliojama, kad jis gana var
gingai gyveno. 

Po jo kalbėjo Silvija Vėlavi

čienė apie parodą ir jos reikš
mę mūsų rašytinės kalbos is
torijai. Ragino siųsti knygas ir 
spaudą Mažvydo valstybinei 
bibliotekai. Ši biblioteka dali
jasi knygomis su visos Lietu
vos bibliotekomis, nes mažes
niuose miesteliuose bibliote
kos gana skurdžios, tačiau 
žmonės labai domisi išeivijos 
rašytojų veikalais bei spauda. 

Mūsų tarpe buvo pagerbtas 
M. Tvarausko žodyno, išleisto 
1875 m., o dabar perspausdino 
Vilniuje, mecenatas Gedimi
nas Balanda. Prof. Kaunas 
jam įteikė Pirmosios lietuviš
kos knygos 450 metų sukak
ties medalį, sukurtą dailinin
ko Petro Repšio, ir M. Tva
rausko žodyną. 

JAV Lietuvių Bendruome
nės Detroito apylinkės pirmi
ninkė Nijolė Zehvinder vi
siems nuoširdžiai padėkojo ir 
prelegentams įteikusi baltų 
gėlių puokštes, pakvietė pasi
vaišinti ir pabendrauti su sve
čiais. 

Detroito visuomenė laukia 
daugiau tokių kultūrinių pra
giedrulių. 

Irena Alantienė 
KARIUOMENĖS 

ŠVENTĖ 

Lietuvos kariuomenės atkū
rimo šventė vyks sekmadienį, 
lapkričio 30 d. Pamaldos Šv. 
Antano parapijos bažnyčioje 
bus aukojamos už žuvusius, 
ginant Lietuvos laisvę. Mišių 
metu giedos parapijos choras, 
vadovaujamas . muz. Stasio 
Sližio. Organizacijos prašomos 
Mišiose dalyvauti su savo 
vėliavomis. Po Mišių, parapi
jos salėje vyks akademija, ku
rioje kalbės žurnalistas Stasys 
Garliauskas. Minėjimą rengia 
Savanoriai kūrėjai, ramo-
vėnai, birutietės, Stasio But
kaus šaulių kuopa ir „Švytu
rio" jūros šaulių kuopa. Visuo
menė kviečiama minėjime da
lyvauti. 

BLYNŲ PUSRYČIAI 

Sekmadienį, lapkričio 30 
diena, Šv. Antano parapijos 
šeimininkės keps obuolinius 
blynus po 9 vai. r. ir 10:30 vai. 
r. šv. Mišių. Šv. Antano baž
nyčia yra Vernor gatvėje, 
kampas 25-tos gatvės. Laukia
mi ir kviečiami visi parapi
jiečiai, jų draugai ir neseniai 
iš Lietuvos atvykusieji, gyve
nantieji Detroito lietuvių tel
kinio apylinkėse. 

ESAT KVIEČIAMI 
SUTIKTI NAUJUOSIUS 

METUS 

Jau keletą metų iš eilės Šv. 
Antano parapijos salėje ruo
šiamas Naujų Metų sutiki
mas. Numatoma ir šiais me
tais rengti 1998 metų suti
kimą, jei atsiras pakankamai 
norinčių dalyvauti. Todėl visi 
norintieji dalyvauti prašomi 
pranešti Šv. Antano parapijos 
moterims sekmadieniais ruo
šiančioms kavą. 

KALĖDINĖS KORTELĖS 

Šv. Antano parapijoje, sek
madieniais, po Mišių galima 
įsigyti kalėdinių kortelių pas 
Eleną Čižauskienę. Eleną Či-
žauskienę galima pasiekti te
lefonu 313-554-1361. 

Lietuvos Vyčių tautinių §okių šokėjų grupes vadovai su Lietuvos krepšininkų vadovais. Iš k.: Lydija Ringienė, 
Valentinas Knapkis, Ligija Tautkuviene, dr. Janina Čekuoliene, Lietuvos moterų krepšinio lygos gen sekr. Vi
das Virbickas, Frank Zapolis ir Saulius Samuleviciuc Lietuvos Krepšinio fed. gen. sekretorius. 

LIETUVOS VYČIŲ VEIKLA 

LIETUVOS VYČIAI — 
TARPTAUTINĖSE 

KREPŠINIO 
VARŽYBOSE 

Indianos Calumet Purdue 
universitetas gerokas dvi sa
vaites reklamavo lapkričio 2 
d. rengiamas merginų ir vyrų 
krepšinio komandų varžybas 
su Lietuvos merginų rinktine 
bei Klaipėdos terminalo ko
manda „Neptūnas". Buvo 
smalsu pamatyti tautiečius 
čia, JAV, „pasirgti" už juos. 
Ypač malonu, kad mums, Lie
tuvos Vyčių tautinių šokių 
grupei, buvo patikėta ypatin
ga misija — pasveikinti atvy
kusius žaidėjus bei supažin
dinti publiką, kiek leido trum
pas, pertraukos tarp žaidimo, 
laikas, šiek tiek plačiau — o 
kas ta Lietuva? Taigi, pažintis 
ir per tautinius šokius. 

Po nelengvos kovos Lietuvos 
krepšininkės laimėjo, tad Va
lentinui Kanapkiui — Lietu
vos nusipelniusiam treneriui 

Lietuvos vyčių tautinių šo
kių šokėjų grupė šokimo se
zoną sėkmingai pradėjusi Los 
Angeles LB rengtose Lietuvių 
dienose (kur susilaukė didelio 
publikos dėmesio ir įvertini
mo), po šio pasirodymo repeti
cijas skirs gruodžio 7 d. vyk
siančiam tradiciniam, šv. Ka
lėdoms skirtam, koncertui 
Mokslo ir pramonės muziejuje 
— „Viso pasaulio šv. Kalėdų 
eglutės". Lietuvos Vyčiai daly
vauja jau geras dvi dešimtis 
metų šiame renginyje.... Po 
Naujųjų metų laukia „Kol
dūnų" pietūs Lemonte, Pasau
lio lietuvių centre ir t.t. Dide
lių pertraukų tarp pasiro
dymų neturime, bet tam ir 
susirenkame, kad šoktume, 
kad tautos meną rodytume ki
tiems, kad supažindintume 
platesnį publikos ratą su savo 
veikla, o, svarbiausia, kad jau
nimo laisvalaikis būtų pras
mingesnis ^iame, didelių pa
gundų, mieste.... 

Visų mūsų — Frank Zapolio 
— buvo visai smagu, juolab, — grupės direktoriaus, Lydi-
kad tik dieną prieš varžybas jos Ringienės — mokytojos bei 

komanda atvyko iš Lietuvos 
Nei poilsio, nei aklimatizaci
jos. Tik — pirmyn! Na, o vyrų 
kova, galima sakyti, vyko taš
kas į tašką. Ir vis tik pergalę 
plėšte išplėšė „Neptūnas", ku
rio treneris, praeityje žinomas 
Vilniaus „Statybos" krepšinin
kas, nusipelnęs sporto meist
ras, Rimas Girskis. 

Pasveikinę visus' su „Kepu
rine", kurią šoko net trylika 
merginų, pašokome „Šiaučiu-
ką-kriaučiuką" nuo Suvalkų 
trikampio, linksmą, gyvą 
„Lenciūgėlį", kur Onutę Utz, 
Kristiną Mockutę, Jovitą Ste
ponavičiūtę ir Margaritą Rim
kutę smagiai šokdino Rimas 
Gecevičius, tobulėjantis su 
kiekvienu nauju koncertu. 
Nors laikas buvo labai ribotas, 

mano — choreografės, pastan
gomis studentų grupė tobulėja 
ir auga. Vyksta šokėjų kaita, 
beveik kiekviename koncerte 
būna kam nors „premjera". 
Džiaugiamės, kad šokėjai no
riai ateina ir mes jiems ati
duodame savo širdį bei žinias. 

Niekada nevėlu įsijungti ir 
panorusiems šokti kartu. Stu
dentų grupė repetuoja kiek
vieną sekmadienį Čikagos 
Jaunimo centre 12 vai. dieną. 
Jauniai repetuoja Lemonte, 
PL centre trečiadieniais nuo 
7:30 v.v., o vaikai — nuo 6:30 
v. v. 

Pabaigai reiktų dar para
šyti, kad jau gavome laišką iš 
Purdue universiteto sporto de
partamento direktoriaus John 
Frend, kuris nuoširdžiai dėko-

bet suspėjome pašokti ir že- ja mūsų grupei „už tokį įspū-
maitišką, nuo Jurbarko kilusį dingą pasirodymą". J. Frend 
„Rolenderį"- Šiame pasirody- j a u keletą kartų yra buvęs 
me dar šoko: Aurelija Su- Lietuvoje, gerai pažįsta Lietu

vos krepšinio sportininkus. Jis 
buvo šio turnyro organizato
rius, jis ir pakvietė Lietuvos 
vyčius. 

Ligija Tautkuviene 

SPAUDOS KIOSKAS 

Dievo Apvaizdos parapijoje, 
po Mišių (sekmadieniais) vei
kia spaudos kioskas, kuriame 
galima įsigyti lietuviškų kny
gų, muzikos įrašų ir sveikini
mo kortelių. Spaudos kioską 
veda Vita Neverauskienė. Vitą 

šinskaitė, Jolita ir Miletą Kli
mavičiūtės, Vika Gylytė, Inga 
Janušaitė, Laura Saladžiūtė, 
Austė ir Daina Ringutės, An-
drea Donnuts, Edvinas Kava
liauskas, Nerijus Čapronas, 
Darius Vaitkaitis, ' Darius 
Stankevičius, Mindaugas 
Markauskas ir Darius Šiau
čiūnas. 

Po tokio trumpo koncertėlio 
vėl prisijungėme prie „sirga
lių", gana gausiai susirinkusių 
į jaukią universiteto sporto 
salę. Net neabejojame, kad 
„svariai" prisidėjome prie lie
tuvaičių pergalės — ir šaukėm 
ir trypėm, kad „svorį padidin- ja, rašo: „Mes esame labai 

širdžiai dėkojame Jums ir Lie
tuvos Vyčiams už 1,000 dol., 
kuriuos skyrėte Vilniaus ku
nigų seminarijos statybai. Se
minarijos auklėtiniai mel
džiasi už savo geradarius, 
kurių aukų dėka kyla naujoji 
Vilniaus seminarija, , kurios 
mes labai visi laukiame, nes 
jau nebetelpame senojoje. Te
globoja ir tesaugo Jus Dievas, 
kad savo gerais darbais pa
dėtumėte augti ir stiprėti Jo 
bažnyčiai": 

Seselė pranciškietė Dolo-
rita Butkutė, Šv. Klaros 
slaugos ligoninė, Utenoj, 
rašo: „Esame begaliniai dė
kingi už milžinišką pagalbą 
mums ir visiems ligoniams. 
Jūsų dosnumas ir pasiaukoji
mas mūsų mirštantiems ligo
niams ir sergantiems niekuo
met nebus užmirštas. Žinoki
te, kad jūsų organizacija pa
darė tikrą skirtumą mūsų 
vargstantiems žmonėms. Te
laimina Jus Dievas!" 

Dr. Elva Marčiulionienė, 
direktorė Carito diagnosti
nio centro Kaune, rašo: 
„Diagnostinio centro ir Kauno 
Carito ligonių vardu dėkojame 
už neseniai gautą vaistų siun
tą. Su Jūsų ir Carito pastan
gomis, galime daug padėti li
goniams gauti medicininę pa
galbą". 

R. Baranauskienė, direk
torė Vilniaus universiteto 
ligoninės Santariškių klini
kos, pareiškė: „Dėkojame už 
humanitarinę pagalbą. Gydy-. 
tojai ir ligoniai prisimena Jū
sų dosnumą ir gailestingumą". 

Virginija Ladietienė, Šiau
lių labdaros centro vedėja, 
rašo: „Esame dėkingi už Jūsų 
medicininę pagalbą. Norime 
pareikšti mūsų gilią padėką 
už Jūsų nuolatinę paramą 
mūsų vargstantiems Šiaulių 
miestelyje". 

Seselė Jonė Zofija Bud
rytė, Lietuvos šv. Kazimie
ro seserys Kaune, rašo: 
„Nuoširdžiausias ačiū už vais
tus ir penkias ligonių lovas, 
kurias gavome per Šv. Klaros 
ligoninę, Utenoje. Pasidalino
me vaistus su kitų kongrega
cijų vienuolėmis ir žmonėmis. 

tume". 
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LIETUVOS VYČIŲ 
102 KUOPOS ŽINUTĖS 

Lapkričio 17 d. vyko 102 
kuopos mėnesinis susirinki
mas Šv. Antano parapijos pa
talpose, Detroite. Buvo išrink
ta nauja valdyba. Naujos 
1997-98 m. valdybos sudėtis: 
pirmininkas — Ričardas 
Strakšys; I vicepirm, — John 
Stanievich; II vicepirm. — Joe 
Stark; III vicepirm. — Law-
rence Hofher; sekretorė — Pa-
tricia Zyren; finansų sekretorė 
— Theresa Shea; korespon
dencijos sekretorė — Merri 
Hofher; iždininkas — Michael 
Shea; kultūros reikalams — 
Donna Stanievich; Lietuvos 
reikalų — William Zager; ritu
alų komitetas — Donna Buni-
kis ir Teresa Medonis; „Vyčio" 
korespondentai — Donna Bu-
nikis, Theresa Medonis ir Wil-
liam Zager; patikėtinė — Del-
la Zyren. Sveikiname naują 
valdybą ir linkime jiems 
sėkmingų ir darbingų metų! 

Begina Juškaitė-
Švobienė 

KAUNAS RUOŠIASI 
XXI ŠIMTMEČIUI 

Kauno valdžia pristatė ruo
šiamą forumą, kuriuo tikisi 
pritraukti daugiau vyriausy
bės dėmesio miesto proble
moms. 

Forumo „Kaunas XXI išva
karėse" tikslas — paskatinti 
Kauno visuomenę aktyviau 
įsilieti į miesto puoselėjimo 
programą, nubrėžti jo plėtros 
gaires ir suburti Kauno dina
miška raida suinteresuotus 
asmenis. Pasak Kauno miesto 
mero Henriko Tamulio, foru
mas sieks didesnio vyriau
sybės. Seimo dėmesio miesto 
problemoms. (BNS) 

EDMUNDAS VIZINAS. M.D..S.C. 
Specialybe - Vidaus ligų gydytojas 

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

Tel. 773-585-7755 
Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773- 471-3300 

DR AB. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 

3900 W.95 SI Tei. 708-422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

UNAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirugija 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL-60415 

Tel. 708-638-6622 
4149 W. 63td. St. 

Tel. 773-735-7709 
DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708)598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

962S S.79* Ave., Hickory Hite, IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4647 W. 103 St, Oak Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Northvvestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Tel.708-422-8260 

ARASŽUČėA,M.b. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 
AKILĮ LIGOS - CHIRURGIJA 

1020 E.Ogden Ave.. Suite 310 
Naperville. IL 60563 

Tel. (630)527-0090 
3825 Higriland Ave., 
Tower 1 .Suite 3C 

Downers Grove. IL 60515 
Tel. (630)435-0120 

VERTINAMA 
„PAGALBA LIETUVAI" 

DARBAI IR ŠALPA 

Lietuvos Vyčių organizacijos 
padalinys, „Pagalba Lietuvai" 
susilaukė padėkos laiškų iš 
Lietuvos. 

E. Montvilienė, Vilkaviš
kio vyskupijos Carito vedė-

dėkingi užsienio geradariams 
Lietuvos Vyčiams ir .Pagalba 
Lietuvai", kurių dėka dar tu
rime ką dalinti, turime vaistų, 
taip reikalingų Lietuvos žmo
nėms". 

Vilniaus arkivyskupijos 
metropolitas Audrys Juo
zas Baikis, pareiškė: „Nuo- Lietuvos Vyčių tautiniu Aokių Šokėjai Šoka Purdue universitete Nuotr A d o m o T a u t k a u s 
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KODĖL RUSIJOJE JVYKO 
SPALIO REVOLIUCIJA? 

ZENONAS PRŪSAS 

Markso sukurtos komuniz
mo teorijos pagrinde yra mies
tų proletariato (fabrikų darbi
ninkų) klasės kova prieš juos 
išnaudojančius buržujus (fab
rikų savininkus). Taigi, pagal 
Marksą, komunizmo revoliuci
ja turėjo įvykti kuriame nors 
pramonės krašte, pavyzdžiui 
Anglijoje ar Vokietijoje, o ne 
ekonomiškai neišsivysčiusioje 
Rusijoje, kur vyravo žemės 
ūkis ir fabrikų darbininkai su
darė tik tarp 1 ir 1.5% krašto 
gyventojų. Kodėl taip atsitiko? 
Atrodo, kad šis klausimas taip 
sudomino Richard Pipes, vie
ną žymesniųjų Amerikos isto
rikų, kad jis tam pašventė be
veik 50 savo gyvenimo metų. 
Jo pagrindinė istorinių ty
rinėjimų sritis buvo Rusijos 
revoliucija 1917 metais: jos 
šaknys ir komunizmo įsitvirti
nimo eiga. Pipes gimęs 1923 
metais Lenkijoje, 1940 metais 
atvykęs į Ameriką ir 1943 
metais tapęs piliečiu. Čia bai
gė istorijos mokslus su dokto
ratu iš Harvard universiteto ir 
vėliau ten profesoriavo, ir da
bar tebeprofesoriauja. 

Jis yra parašęs 11 knygų 
Rusijos komunizmo klausi
mais, tarp kurių žinomiausia 
yra „The Russian Revolution", 
išleista 1990 metais. Pasku
tinė šių knygų yra pati plo
niausia — tik 84 puslapiai, 
pavadinta „The Why's of the 
Russian Revolution", 1997 me
tais išleista Vintage-Random 
House leidyklos. Čia jis bando 
susumuoti ne tik 10 savo 
anksčiau išleistų knygų, bet 
daugelį straipsnių ir paskaitų, 
skaitytų įvairiomis progomis, 
pavyzdžiui, priimant keletą 
garbės doktoratų iš kitų uni
versitetų. 

Kai daugelis Amerikos isto
rikų, rašydami apie Rusijos 
komunizmo eksperimentą, rė
mėsi daugiau sovietų istorikų 
veikalais bei Sovietų Sąjungos 
valdžios pa: įktais dokumen
tais, Pipe; bene pirmasis 
bandė įrodyti, kad sovietų is
torikų pateikiamas paskutinių 
laikų istorijos mokslas buvo 
tik sovietinės propagandos ša
ka ir todėl yra labai nepatiki
mas, nes buvo dominuojamas 
komunistų partijos ideologinių 
organų. Šie paprastai istori
nius faktus ir interpretavimą 
sugebėdavo taip pristatyti, 
kad visuomet sutiktų su parti
jos tuolaikine linija. Dėl to 
Pipes buvo labai puolamas 
Amerikos kairesniosios pak
raipos istorikų. 

Tad kodėl ši komunistinė re
voliucija įvyko Rusijoje, o ne 
kuriame nors Vakarų krašte? 
Vienu svarbesniųjų veiksnių 
Pipes laiko tai, kad vakarie
čiai visuomet labiau gerbė 

nuosavybės teisę, negu rusai. 
Vakariečiui ji visada atrodė 
šventa: valdžios kam nors 
atėmimas nuosavybės, kad ją 
pasilaikytų ar kam nors ati
duotų, buvo laikomas neleisti
nu dalyku. O pas rusus, val
džiusius didelius žemės plo
tus, dar iš klajoklių laikų buvo 
užsilaikiusi galvosena, kad 
žemė, miškai ir kiti gamtos 
turtai yra Dievo ir todėl turi 
priklausyti ne kuriam indivi
dui, o visiems žmonėms. Taigi, 
žemių atėmimas iš dvarinin
kų, ar iš „kulakų", rusui at
rodė kaip teisingas veiksmas. 

Kitas veiksnys, prisidėjęs 
prie šios revoliucijos įvykdy
mo, buvo tai, kad, skirtingai 
nuo vakariečių, rusai neturėjo 
patirties su feodaline santvar
ka, kurioje, jei ir būdavo pa
šalinamas piramidės viršūnėje 
esantis karalius ar imperato
rius, dar išlikdavo žemesnės 
pakopos, ir dėl to paprastai 
nebūdavo suirutės. O pas ru
sus viskas buvo sukoncentruo
ta į vieną žmogų — carą. Visi 
nutarimai, susiję su valstybe, 
buvo daromi caro ir jo biurok
ratijos. Pašalinus carą 1917 
metais, kilo visiška suirutė 
(tas pats pasikartojo ir 1991 
metais). 

1917 metais ta suirute pasi
naudojo nedidelė, bet gerai or
ganizuota komunistų partija. 
J u k tuo metu bolševikai tarp 
radikaliųjų Rusijos partijų di
dumu buvo tik trečioje vietoje, 
žemiau, negu socialistai radi
kalai ir menševikai. Todėl 
bolševikai įsigalėjo tik jau ne 
dėl jų didelio populiarumo. 
Taip pat būtų netikslu tvirtin
ti, kad tai buvo darbininkų 
klasės revoliucija: 1917 metais 
komunistų partijai priklausė 
tik truputį daugiau, negu 5% 
pramonės darbininkų. Pagal 
Trockį, iš 150 milijonų Rusijos 
gyventojų, tuo metu spalio 
mėnesio įvykiuose dalyvavo 
tik tarp 25,000 ir 30,000 Rusi
jos žmonių. Todėl Pipes ir 
klausia: ar net iš viso nebūtų 
tiksliau tuos įvykius vadinti 
tik paprastu valdžios pagrobi
mu, perversmu ar coup d'etat, 
pasitaikius labai palankioms 
sąlygoms? Tuo metu net pats 
Leninas dar tebesislapstė nuo 
Kerenskio policijos, nes savo 
prigimtimi jis buvęs didelis 
bailys. Perversmas buvo įvyk
dytas naktį be kraujo pralieji
mo, kada Petrapilis tebemie
gojo. Sargybiniams, saugan
tiems paštą, telegrafo bei te
lefono centrines ir vyriausią 
kariuomenės štabą, tik buvo 
pasakyta, kad jie galį eiti 
namo. Nebuvo jokio pasi
priešinimo. Anksčiau buvusie
ji caro Žiemos rūmai, kur buvo 

susirinkę Kerenskio ministrai, 

New Jersey valstijoje vykusioje ,,EXĮX 
Lietuvai. Kartu su ja nuotraukoje uš 
New Yorke dr. Petras Ar ūsas 

buvo paimti irgi be pasi
priešinimo, ir rytojaus dieną 
gyvenimas grįžo į normalias 
vėžes. Bolševikai 1917 metų 
lapkričio mėnesį skubiai pra
vedė rinkimus dėl konstituci
nio parlamento, bet, kai jie 
gavo tik 24% balsų, o balsų 
daugumą gavo socialistai re
voliucionieriai ir menševikai, 
išvaikė šį parlamentą. Opozi
cija buvo pasyvi, nes galvojo, 
kad jie, gavę daugiausia bal
sų, anksčiau ar vėliau bolše
vikų bus pakviesti į vyriausy
bę. J ie klydo: Leninas įvedė 
totalitarinį režimą, paremtą 
teroru. 

Pipes taip pat išsklaido mi
tą, kad Leninas buvęs „geras" 
komunistas, tik Stalinas bu
vęs „blogas". Pagal Pipes, bu
vo „abu labu tokiu". Iš visų jo 
artimųjų bendradarbių Leni
nas labiausiai vertinęs Sta
liną, nes jį laikė ne tik geru 
revoliucionieriumi, bet ir geru 
administratoriumi. Kiti, pa
vyzdžiui, Trockis ar Bukari-
nas, buvę tik revoliucionieriai, 
bet neturėję supratimo, ką rei
kėtų daryti, paėmus valdžią, 
ir neturėjo nei noro, nei ga
bumų biurokratiniam darbui. 
Leninas miręs labai nusivylęs 
tik kad neįvyko jo svajonės dėl 
pasaulinės komunizmo revo
liucijos. J i vėliau per prievartą 
buvo įbrukta tik rytinei bei 
centro Europai, Antrajam pa
sauliniam karui pasibaigus. 

Pipes mano, kad Leninui 
komunizmo įsigalėjimas Va
karų Europoje gal buvo svar
biau, negu jo įgyvendinimas 
Rusijoje. Kada komunizmas 
Rusijoje vos laikėsi ant kojų, 
Leninas per Kominterną, su
kurtą 1919 metais, labai daug 
pastangų ir lėšų skyrė darbi
ninkų riaušių sukėlimui Vo
kietijoje, Austrijoje, Vengrijo-
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4-oji LIETUVOS AKLŲJŲ MALDOS 
DIENA 

Rugsėjo 16-ąją Šiauliuose maldos diena prasidėjo šv. 

Danutė Bindokienc 

Reikia saugotis ne tik 
cholesterolio 

buvo surengta 4-oji Lietuvos 
aklųjų maldos diena. Šios ir 
kitų, Šiluvoje, Vilniuje ir 
Kaune pamečiui vykusių die
nų organizatorius — katali
kiškasis Prano Daunio fondas 
akliesiems remti. Pr ieš 5 me
tus įsteigtas fondas y ra Tarp
tautinės aklųjų federacijos 
narys. Nuo pat pradžių jam 
vadovauja Panevėžio katedros 
klebonas monsinjoras Juoza
pas Antanavičius. Organizaci
jos tikslas — remti aklųjų ir 
silpnaregių kul tūrinę veiklą, 
rūpintis jų ' dvasiniais reika
lais. Fondas palaiko ryšį ir su 
Lietuvos akrųjų sąjunga. Prieš 
4 metus Lietuvos Vyskupų 
konferencija pripažino jį kata
likiška organizacija. 

Glaustai apibūdindamas 
fondo veiklą, mons. J . Anta
navičius sakė, kad organizaci
j a savo lėšomis leidžia knygas, 
dovanoja akliesiems ir silp
naregiams sakramental i jas , 
bendrauja su aklųjų choru 
„Vilnius", organizuoja Kūčių 
vakarienes neįgaliesiems ir 
pan. Fondą remia Vokietijos, 
Austrijos ir kitų šalių aklieji. 
Iš Lietuvos, kaip apgailestau
damas pareiškė monsinjoras, 
paramos beveik nesusilaukia
ma. 

4-oji aklųjų ir silpnaregių 

je, Čekoslovakijoje, net toli
mam Irane Iki mirties vis 
laukė visuotinio proletariato 
klasės sukilimo. Naivios svajo
nės neišsipildė nei Leninui, 
nei vėliau Stalinui, nei jų pali
kuonims. Vakarų darbininkai 
nenorėjo revoliucijų, jie tik 
siekė evoliucinių pakeitimų 
savo gerovei pakelt i . -

Mišiomis Šiaulių Šv. Petro ir 
Povilo katedroje. Šis miestas 
šiemet pasir inktas norint pa
dėkoti Dievui už didelę do
vaną — Šiaulių vyskupijos 
įsteigimą. Per šv. Mišias, ku
rias aukojo vysk. E. Bartulis 
ir mons. J . Antanavičius, mel
stasi už visus — gyvus ir mi
rusius — akluosius, už tuos, 
kurie jais rūpinasi bei juos re
mia. 

Per pamosklą vyskupas pa
minėjo, jog Šiaulių katedroje 
pirmąkart susirinko tokia 
daugybė aklųjų ir jų palydovų. 
„Jūs esate daug laimingesni 
už tūkstančius reginčių, bet 
neturinčių amžinojo regėjimo 
malonės, kurie 'matydami ne
mato, girdėdami negirdi'. Ei
kime šiuo gyvenimo keliu gar
bingai, kad galėtume visi 
susirinkti Viešpaties namuo
se, nes fizinė neregystė žemėje 
— smulkmena palyginti su 
amžinąja laime, kuri nesi
baigs niekada", — kalbėjo 
ganytojas. Vysk. E. Bartulis 
pašventino kryžių, ant kurio 
iškaltas užrašas: „Viešpatie, 
kad regėčiau. Lietuvos aklie
ji". Baigiantis šv. Mišioms 
mons. J . Antanavičius pranešė, 
jog šventasis Tėvas suteikė 
ypatingą apaštališkąjį palai
minimą Lietuvos katalikiškojo 
Prano Daunio fondo akliesiems 
remti paminklui Juozapui An
tanavičiui ir visiems, šven
čiantiems 4-ąją aklųjų maldos 
dieną. 

Po Mišių aklieji ir silpnare
giai vyko į Kryžių kalną, 
aplankė netoli biaulių esan
čius Naisius, kur iki 1941 
metų veikė vienintelė Lietu
voje aklųjų prieglauda. 
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Mums gydytojai, iškaitant ir 
uolųjį ..Draugo" bendradarbį 
dr. Joną Adomavičių, nuolat į 
galvas kala patarimus apie 
sveiką mitybą ir perspėja, kad 
pasisaugotume maisto, ken
kiančio širdžiai ar kitiems or
ganams. Tačiau vis dažniau 
žiniasklaidoje pasirodo ir kito 
pobūdžio perspėjimų: ne vien 
cholesterolis ant pietų stalo 
pavojingas. 

Tai iš vienur, tai iš kitur 
daug kartų per metus, ypač 
vasarą, pranešama, kad vėl 
pasitaikė susirgimų (kartais 
ir mirčių), apsinuodijus netin
kamai paruoštu ar bakterijo
mis užkrėstu maistu. Kad ga
mintojai atšaukia iš parduo
tuvių ir restoranų mėsos bei 
kitokius maisto produktus, 
nes nuo jų jau kažkas susirgo, 
taip pat kone kasdieninis 
re'skinys. O ant šviežios mė
sos įpakavimų užrašai per
spėja, kad reikia imtis ypa
tingų atsargumo priemonių ir 
laikytis griežtų higienos rei
kalavimų. 

Tie perspėjimai ir baugini
mai vis dėlto stipriai paveikia 
žmones. Reakcija, galima sa
kyti, yra dvejopa: vieni tik nu
moja ranka ir vartoja mėsos 
ar kitus maisto gaminius, ne
siimdami jokių specialių ap
saugos priemonių; kiti tiesiog 
fanatiškai bijo susirgti ir grie
biasi kraštutinumų. 

Nepaisant, kad JAV-se 
maisto produktai yra galbūt 
sveikiausi ir švariausiai pa
gaminami kaip bet kuriame 
kitame pasaulio krašte, bet ir 
čia kasmet maistu apsinuodija 
apie 81 milijonas žmonių, o iš 
apsinuodijusių daugiau kaip 
9,000 miršta. Gydymo ir su 
apsinuodijimu susietos įvai
rios kitos išlaidos kasmet 
sudaro iki 22 milijardų dole
rių. Žinoma, kiekvieną kartą, 
kai pasitaiko daugiau užsikrė
timų vienoje vietoje, žinia-
sklaida duoda j iems tiek 
dėmesio, kad ir tolimiausiame 
valstybės kampelyje žmones 
pradeda įtartinai žiūrėti į 
kasdien vartojamą maistą, o 
federalinė valdžia bematant 
susilaukia kaltinimų, kad 
nepakankamai rūpinasi savo 
gyventojų sveikata. 

Valstybinė Maisto ir vaistų 
apsaugos įstaiga šiuo metu 
turi apie 700 inspektorių, 
kurių pareiga patikrinti ne 
tik 53.000 krašte esančiu 
įvairiausių maisto gamyklų. 
bet ir importuojamus iš kitur 
produktus. O jie įvežami kone 
iš viso pasaulio. Amerikiečių 
skonis jau "aip išlepintas, kad 
jie ir giliausią žiemą nori 
šviežių uogų, daržovių, vai
sių. Kad patenkintų pirkėjų 

poreikius, prekybininkai ir re
storanų verslu užsiimantys 
stengiasi šviežiu produktu 
ieškoti užsienyje. Vien iš kai
mynines Meksikos daba: 
įvežama kone 4 milijardai 
svarų vaisių, uogų ir daržovių 
kasmet. Ne visus šiuos pro
duktus spėja pasienio inspek
toriai pat ikrint i , ne visuomet 
jų auginimas ar surinkimas 
laukuose at i t inka JAV stan
dartus. 

Nors užsikrėsti E. coli ar 
įviriomis salmunnela bakte
rijų rūšimis galima ir nuo 
uogų. ir nuo salotų, ir nuo 
daugybės kitų šviežių pro
duktų, ypač daug susirgimų 
atsitinka nuo mėsos, o dabar 
tvirtinama, kad iki 80 pro
centų vištienos bei kitos 
paukštienos yra užkrėsta bak
terijomis. Tačiau eiliniam var
totojui, ruošiančiam maistą 
savo virtuvėje, per daug del to 
jaudintis neverta. Šiek tiek 
pastangų gaminant , gali ap
saugoti nuo mažo vidurių su
negalavimo ar net didesnio 
nemalonumo. Svarbiausia yra 
švara ir temperatūra, verdant 
arba kepant Bakterijos ge
riausiai veisiasi. kuomet 
maisto temperatūra yra tarp 
40 ir 140 laipsnių F. Jeigu ga
minamas paukštienos patieka
las pasiekia 180 laipsnių F, 
jokia bakterija neišliks gyva. 

Artėjant Padėkos dienai, 
daugelis dairosi i tradicinį 
valgį — kaiakutą. vienok kas
met iki 8 milijonų žmonių 
šiame krašte suserga nuo ne
tinkamai paruoštos kalakutie
nos, o apie 800 net miršta. 
Kai kas dar vis mėgaujasi 
t radiciniu" gėrimu, paruoštu 
SU nevirtais kiaušiniais, nuo 
ko taip pat atsitinka daug su
sirgimų. Kyla klausimas: ko
dėl dabar tiek daug užkrėstų 
mesi'- produktų, kai dar prieš 
porą dešimtmečių buvę tik 
reti atvejai? 

Sveikatos apsaugos įstaigos 
tuos užkrėtimus tiria ir 
aiškina, kad didžiausią kaitės 
dalį reikia skirti gyvulių ir 
paukščių augintojams, kurie į 
jų lesalą ir ėdesį maišo gyvuli
nių produktų, o. be to. tuoj 
griebiasi antibiotikų, jeigu tik 
pasirodo kokio negalavimo 
ženklai tvartuose. Bakterijos 
labai greitai prisitaiko, tampa 
atsparios net stipriausioms 
antibiotikų rūšims, todėl mė
soje užkrėtimai neužmušami. 
Kai reikia gydyti apsikrė
tusius žmones, tie patys anti
biotikai yra jau visiškai ne
veiksmingi. Nuolat ieškoma 
naujų, vis stipresnių vaistų, 
nuolat ir bakterijos darosi at
sparios. Tad kol kas geriausia 
apsauga — budrumas. 

GYVENIMAS KREPŠINIO 
AIKŠTĖJE IR ŠALIA JOS 

60 
VYTAUTAS GRYBAUSKAS 

(Tęsinys) 

Netrukus po to, toje pačioje 
aikštėje vyrų (40 m. grupės) 
dvejeto finalas, kuriame žaidė 
sūnus Rolandas su G. Remei-
kiu iš Kauno. Abu žaidė pa
sigėrėtinai ir aukso medalį 
laimėjo užtikrintai. Po rungty
nių tuoj į aikštę atskubėjo 
Joana ir apkabino sūnų ir 
mane, abu su aukso meda
liais. Tuoj prie mūsų prisijun
gė Gracijus Remeikis su ma
ma ir dukrele. Kokie džiaugs
mingi ir neužmirštami mo
mentai. 

Bet tenisas dar nesibaigė. 
Dar dalyvavau dvejeto varžy
bose su Ramojum Liubertu iš 
Kauno, bet 55 m. amžiaus 
grupėje. Cia, žinoma, 20 m. 
amžiaus skirtumas savo pa

darė; turėjome pasitenkinti 
bronzos medaliu. 

Teniso varžybos buvo už
baigtos šauniu pokyliu jacht
klube prie Kauno marių. Link
sminosi ir šoko teniso jauni
mas, kai staiga šokių muzika 
buvo sustabdyta. Po kelių 
sveikinimų prabilo Lietuvos 
teniso federacijos atstovas: 

„Šių žaidynių garbės viešnia 
yra Veronika Ščiukauskaitė iš 
New Yorko. Ji buvo Lietuvos 
teniso čempionė, nenugalėta 
per 12 metų. Ir ji yra mūsų 
tarpe*. Veronika buvo iškvies
ta į sceną ir apdovanota gra
žia prisiminimo dovana. 

„Mūsų tarpe yra ir kitas te
niso veteranas, — tęsė savo 
kalbą federacijos atstovas, — 

jis prieš kelias dienas uždegė 
žaidynių aukurą, dalyvavo vi
sose žaidynėse ir teniso var
žybose laimėjo 8 medalius: 3 
aukso, 4 sidabro ir 1 bronzos, 
tai Vytautas Grybauskas..." 

Man buvo įteiktas gražus 
trofėjus. Padėkojau organiza
toriams, teniso federacijai, 
savo dvejeto partneriui Liu-
bertui už 2 medalius ir visai 
Lietuvai už tokią puikią šven
tę ir pagerbimą. Pridūriau 
truputį apie Veroniką, kad j i 
po karo Vokietijoje skynė per
gales prieš prancūzes ir švei
cares, kad vėliau New Yorke ji 
laimėjo ir Š. Amerikos lietuvių 
pirmenybes ir pagaliau kiek 
daug ji padėjo Vytui Geru
laičiui iškilti. Dar turėjau ma
lonumą su ja pašokti garbės 
valsą. 

Niekada nesvajojau ir ne
sapnavau, kad savo sportinio 
gyvenimo pabaigoje sulauksiu 
tokių malonių, įspūdingų ir 
neužmirštamų momentų. Pa

sinaudosiu žodžiais, a.a. Leo
no Ba l t rūne pasakyta is Kau
ne 1989 m. per 50 m. krepši
nio jubiliejų: 

„Jei norite būti tokie laimin
gi ir taip pagerbti, kaip aš esu 
šiandien, zaiskite krepšinį, 
lauko tenisą ir dirbkite su jau
nimu". 

DABAR... 
J a u 7 metai, džiaugiamės 

Floridos saule ir Atlanto van
denynu, lietuvių telkiniu. Čia 
veikia choras, čia ruošiami 
koncertai ir įvairiausi rengi
niai. Choro dir igentas yra ne
nuilstantis muz. Antanas 
Skridulis, t.'S pa t s , kurs prieš 
50 metų gr jo Muencheno sto
vyklos koplyčioje per mud
viejų jungtuves. J o a n a neturi 
kada nuobodžiauti: dalyvauja 
chore, visu- meninėje veikloje. 
žuvauja, retkarčiais dar „pa
daužo" ten.so kamuoliuką. O 
svečių, svečių... iš viso pasau
lio kraštų! Jie visi žino jos vai

šingumą ir talentą virtuvėje. 
Per tuos 7 metus reikėjo ne 

kartą aplankyti vaikus ir vai
kaičius. Keturis kartus kelia
vome į Lietuvą — 1991. 1993 
ir 1995 į žaidynes, o šiais me
tais be raketės ir įsiparei
gojimų, tik ilgiau pabūti su gi
minėmis ir draugais. Šalia tų 
kelionių dar pernai pavasarį 
keliavome į Prancūziją, į ma
no buvusio krepšininko duk
ters vestuves. 

Tik dabar matau, kad pensi
jos metuose mažiau laiko, 
negu buvo gyvenant ir dirbant 
Čikagoje. Ypač. kai dar beveik 
kas rytą tenisas, net dvejose 
lygose; prisidėjo golfas, o juk 
dar bandau išmokti prižiūrėti 
gėles ir vaismedžius. (Nema
nau, kad išmoksiu...!. Todėl, 
tiek metų kalbėjęs sporto te
momis per lietuvių radiją Či
kagoje, turėjau atsisakyti. Tik 
retkarčiais beparašau į „Drau
go" sporto skyrių, o juk rašy
davau, net redagavau. 

Pagaliau džiaugiuosi, kad 
mūsų sporto sąjungoje nebetu
riu jokių įsipareigojimų. 

50 metų atidaviau tai są
jungai ir išeivijos sportui. Dir
bau kiek galėjau, kartais dau
giau, negu jėgos leido. Sąžinė 
rami... 

Dabar... dabar retkarčiais 
žvilgterėjęs į tuos apdulkė
jusius trofėjus, medalius, užsi-
svajoju... Grįžta momentai iš 
krepšinio rungtynių Kemp-
tene. Paryžiuje. Buenos Aires 
ar Melbourne, momentai iš 
pralaimėtų fmalų tenise... 
Grįžta prisiminimai. Niekada 
negalvojau juos užrašyti, tuo 
labiau spausdinti. 

Nuolat raginamas asmenų, 
su kuriais teko dirbti sportini 
ir žurnalistini darbą — pasi
daviau. Dėkoju visiems už 
paskatinimą, o „Draugo" dien
raščio redakcijai už suteiktą 
dėmesį ir šių atsiminimų iš
spausdinimą. 

(Pabaiga) 
Šiandieniniai Vytauto GijUiusae 
užsimojimai 
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„JAV LIETUVIAI UŽ 
LANDSBERGĮ" KOMITETAS 

PLEČIA VEIKLĄ 
Ankstyvą šių metų rudenj 

Amerikos lietuviai sukūrė 
naują visuomeninį komitetą 
„JAV lietuviai už Landsbergį". 
Šio komiteto pagrindinis dar
bas — telkti lietuvių visuome
nę paremti prof. Vytauto 
Landsbergio kandidatūrą į 
Lietuvos prezidentus. J komi
tetą garbes pirmininkais suti
ko įeiti žymūs ir garbingi as
menys: poetas Bernardas 
Brazdžionis, aktorė Rūta Lee-
Kilmonytė, rašytojas-publicis-
tas Vytautas Volertas ir dr. 
Albina Prunskienė. Veikian
čiosios tarybos pirmininku 
paskirtas žinomas visuomenės 
veikėjas Albinas Markevičius. 
Į tarybą įtraukti 20 aktyviau
sių visuomenės veikėjų nuo 
rytines Amerikos pakrantes 
iki Ramiojo vandenyno. 

Darbo valdyba, sudaryta iš 
— Aloyzo Pečiulio, Vytauto Vi
dugirio, Zinos Markevičiūtės 
ir Astos Budginienės — nu
t a rė rinkimų kampaniją pra
dėti nedelsiant. Vienbalsiai 
buvo nutar ta pasinaudoti 
„Lietuvių dienų" renginiu Šv. 
Kazimiero parapijoje. Šis gra
žiausias ir gausiausias visoje 
Kalifornijoje lietuvių suėji
mas , vykstantis spalio mėne
sio pradžioje, sutelkia tūks
tančius lietuvių iš tolimų apy
linkių. Vien „Lietuvių die
nose" buvo surinkta daugiau 
nei 500 asmenų, remiančių 
Vytautą Landsbergį, parašų. 

Komiteto kreipimasis bei V. 
Landsbergio nuotrauka su bu
vusiu Amerikos prezidentu 
Ronald Reagan buvo įdėti į 
„Lietuvių dienų" programą. 

Spalio 18 dieną, Lietuvos 
Seimo pirmininkui Vytautui 
Landsbergiui švenčiant savo 
65 metų sukaktį, komitetas jį 
pasveikino: „Džiaugiamės ir 
didžiuojamės turėdami Jus , 
pasaulyje žinomą ir aukštai 
vertinamą politiką, kurio bal
sas daug lemia kuriant Tėvy
nės ateitį. Neabejojame Jūsų 
sugebėjimu vesti Lietuvą į pir
maujančių pasaulio valstybių 
tarpą ir sudaryti sąlygas vi
siems žmonėms geriau ir tur
tingiau gyventi". Sveikinimą 
išspausdino didžioji Lietuvos 
spauda — „Valstiečių laik
raštis" ir „Lietuvos aidas". 

Sužinojęs, kad į Los Angeles 
atvyksta Gražina Landsber
giene, komitetas išsiuntė pa
kvietimus visuomenes na
riams. Gražus būrys svečių 
susirinko Julijos ir Emilio Sin
kių sodyboje Santa Monicoje. I 
viešnią kreipėsi šeimininkas 
Emilis Sinkys, tardamas, kad 
Lietuva seniai beturėjusi to
kią žymią asmenybę, kaip Vy
tautas Landsbergis. Savo kal
boje E. Sinkys priminė, kad 
Landsbergis yra kilęs iš labai 
atsidavusios ir pasitarnavu
sios Lietuvai šeimos. J i s yra 
žymaus Lietuvos architekto 
Vytauto Landsbergio-Žemkal
nio sūnus, o taip pat lietuvių 
literatūrinės kalbos patriar
cho Jono Jablonskio vaikaitis. 
E. Sinkys išsakė savo didelę 
pagarbą, pažymėdamas, kad 
Vytautas Landsbergis aukojo 
savo gyvybę Lietuvai mirtino 
pavojaus akivaizdoje todėl. 
kad tik taip jis suprato savo 
pareigą tėvynei. Jei priešas 
būtu pradėjęs traiškyti tan
kais tūkstantinę minią prie 
Parlamento rūmų. kaip prie 
televizijos bokšto, pirmasis 
būtų žuvęs Vytautas Lands
bergis. Lietuvos Aukščiausio
sios Tarybos pirmininkas. ..Už 
visų didžiųjų istorijos vyrų 
pečių visada stovėjo moteris, 
šeima, jiems, istoriją vairavu
siems vyrams, buvo daug leng
viau atlikti pareigą, kai jautė 

artimiausio asmens paramą. 
Todėl mes šiandien džiaugia
mės, kad Jūs , pirmoji savo 
vyro darbų vertintoja ir pa
dėjėja, esate mūsų tarpe ir 
savo akimis matote, ką remia 
ir už ką balsuoja Amerikos lie
tuviai", — pabaigė savo kalbą 
E. Sinkys. Poetas Bernardas 
Brazdžionis ir kun. Stanislo
vas Anužis pasakė patriotines 
kalbas. 

Gražina Landsbergienė nuo
širdžiai padėkojo vaišingiems 
šeimininkams, visiems susi
rinkusiems ir apskritai išei
vijos lietuviams už tą neapsa
komai didelę moralinę ir ma
terialinę pagalbą. Ji labai as
meniškai papasakojo, kad su 
savo vyru Vytautu jie yra kar
tu j a u 40 metų, nuo tos mi
nutės , kai ji grįžo iš Sibiro 
tremties. J ie išaugino dukrą ir 
sūnų, dabar padeda vaikams 
auginti 8 vaikaičius. Užtikri
no, kad Vytautas Landsbergis, 
kol gyvas bus, kovos ne tik, 
kad jų vaikaičiams, bet ir vi
sai tauta i nereiktų išgyventi 
neapsakomų tremties kančių. 

G. Landsbergienės viešnagė 
Los Angeles tęsėsi savaitę ir 
buvo nepaprastai turininga. Ji 
susitiko su lietuvių jaunimu, 
su lietuvių radijo ir spaudos 
žurnalistais, aplankė „Vaikų 
vilties" gydomus Lietuvos vai
kus , kuriuos globoja Danguolė 
Navickienė ir Ingrida Jode-
lienė. Reikia priminti, kad 
Gražina Lietuvoje vadovauja 
V. Landsbergio labdaros fon
dui, kuris šelpia per 200 vaikų 
su negalia. Porą dienų ji pabu
vojo ir pailsėjo šilčiausioje 
Kalifornijos vietoje — Palm 
Desert. Paskutinį vakarą Los 
Angeles išklausė nuostabų 
Berliozo, Šopeno ir Smetanos 
simfoninio orkestro koncertą 
drauge su Brazdžioniais ir 
komiteto nariais LA Muzikos 
centre. 

Išvažiuodama iš Los Ange
les, G. Landsbergienė išsivežė 
ne tik tvirtus ir gražius kali-
forniečių linkėjimus Vytautui 
Landsbergiui, bet ir labai di
delę materialinę paramą. Ka
lifornijos rėmėjai Vytauto 
Landsbergio rinkiminei kam
panijai suaukojo beveik 
60,000 dolerių. 

Suruoštame susitikime su 
lietuvių spaudos atstovais, G. 
Landsbergienė kiekvienam 
padovanojo ką tik iš spaudos 
išėjusią Vytauto Landsbergio 
knygą „Lūžis prie Baltijos" 
(Vilnius, 1997). Beveik pasku
t iniame puslapyje Vytautas 
Landsbergis aprašo savo ne
rimą po 1992 metų rinkimų į 
Seimą nesėkmės, kai į valdžią 
sugrįžo buvę komunistai — 
LDDP. J is rašo: „...mačiau ir 
nebaigtą nepriklausomybės 

CLASSIFIED GUIDE 
MISCELLANEOUS REAL ESTATE 

Gražinos Landsbergienės susitikimai su Los Angeles. C.' 
Gražina Landsbergienė, Janina Čekanauskiene, Julija Sm 
bas, (už jo) Algis Raulinaitis, Asta Budginienė, Lietu 
Čekanauskas, Vytautas Vidugiris, Ale Rūta-Arbienė, Jonas 
Pečiulis ir Albinas Markevičius. 

lietuviais Pirmoje eil iš kaires: Emilis Sinkys, 
ne. Bernardai Brazdžionis; II eil Edmundas Ar-

>s garbes gen. konsulas Los Angeles Vytautas 
•iroms. Kazys Karuža. Juozas Dzenkaitis, Aloyzas 

TARP MŪSŲ KALBANT 
PORTAS IR BRIDGEPORTAS V 

Tikriausiai niekada nepa
miršiu dienos, kuomet, pirmą 
kartą atvykęs į Čikagą ir už
sukęs į Bridgeportą, senąją 
lietuvių ateivių „koloniją", ne
tikėtai sutikau ilgokai nema
tytą bičiulį. Pamenu, buvo 
vėlyvas šeštadienio rytas. Mu
du vaikštinejome Halsted gat
ve. Manasis bičiulis dažnai 
sveikinosi su praeinančiais 
žmonėmis. J is sveikinosi senu, 
europietiškų įpročiu, pakelda
mas savo skrybėlę. Tąsyk man 
buvo nuostabu, kad čia tiek 
daug gyvena lietuvių. Turė
čiau pridurti, kad drauge sa
votiškai džiaugiausi, kadangi 
man nereikėjo kilnoti skrybė
lės. Aš buvau be kepurės, be 
skrybėlės. 

Mudu pietavome lietuvių 
valgykloje. Man regis, kad jau 
tais laikais (1952 ar 1953 m.) 
ši valgykla vadinosi „Healthy 
Foods — Lithuanian Restau-
rant". Tą dieną joje buvo daug 
žmonių, kurie tarpusavyje 
kalbėjosi lietuviškai. Čia susi
pažinau su prof. Tado Iva
nausko įsūniu, kiniečių kil
mės, bet užaugusiu ir išsi
mokslinusiu Lietuvoje. Jis, pa
menu „šveitė" lietuviškus ce
pelinus, nevengdamas lietuvių 
kalbos. Kai kurie klientai dai
rėsi, kraipydami galvomis. Ir 

darbą, kuriam gresia sugadi
nimas, gal net pražudymas. 
Mačiau bendraminčių viltis ir 
pastangas, būčiau jautęsis lyg 
pabėgėlis, sunkmečiu pasirin
kęs asmeninį patogumą. Pasi
likau politikoje". 

Mes, užsienio lietuviai, pa
sitikime asmeniu, kuris be jo
kios atodairos tarnauja tautai 
pačiomis pavojingiausiomis 
valandomis. Toks vienintelis, 
mūsų akimis ir širdimis, kan
didatas į Lietuvos prezidentus 
yra Vytautas Landsbergis. 
Mes tvirtai tikime, kad Vytau
to Landsbergio aktyvus daly
vavimas politikoje užtikrina 
Lietuvai šviesesnę ateitį. 

Reg ina G a s p a r o n i e n ė 

kaipgi nesistebės:, matyda
mas aziatiškos išvaizdos vy
riškį, kalbantį lietuviškai ir 
jam gardžiuojanti; lietuvišku 
maistu. 

Gerokai vėliau Bridgeporte 
susipažinau su venų juodo
sios rasės jaunuoliu, kuris 
mėgdavo pasakyti, jog jis, gir--
di, esąs juodas dipukas". Šis 
vyrukas pramoko lietuviškai 
kalbėti, radęs prieglobstį, o 
paskui ir darbą, lietuvių 
įsteigtoje, Halsted gatvėje vei
kusioje ir dabar tebevei
kiančioje „Progres.- Printing". 

Reikėtų nepamiršti ir Brid
geporte gyvenusia Lietuvos 
žydų, kurių daug^rmas vertėsi 
prekyba. Jų parduotuves lan
kydavo vietos lietuviai. Vieni 
su kitais susikalbėdavo lietu
viškai. 

Pagaliau tenka pasakyti, 
kad čia, o ne kur nors kitur, 
susipažinau ir su Lietuvoje gi
musiu Normanu Buršteinu, 
kuris Čikagos \ įdurmiestyje 
sėkmingai vertėsi kailių pre
kyba. Jis daugel; metų arti
mai bendravo su lietuviais. 

Prieš porą savaičių, valgyda
mas lietuviškoje. „Healthy 
Food" valgykloje, ėmiau dairy
tis. Sakau, gal ko gero, pama
tysiu kokį seniai matytą tau
tietį? Deja, nebuvo nei vieno. 
Valgyklos savininkė Gražina 
Bičiūnaitė sakė, kad kitatau
čiai mėgaujasi . lietuvišku 
maistu. Sakė, kad ir orui at
šalus, kai kurie paprašo lietu
viškų šaltibarščių. o šis patie
kalas, kaip įprasta, tiekiamas 
tik orui sušilus.. Valgykloje 
galima įsigyti Gražinos Bičiū-
naitės ir jos vyro paruoštą ir 
išleistą knygelę „Lithuanian 
Taste". Čia platinamas ir 
žurnalas „Lithuanian Heri-
tage". Valgyklos sienos pa
puoštos lietuviu dailininkų 
darbais, o truputėlį palipus 
aukštyn, galima apžiūrėti gan 
nemažą mūsų tautodailės rin
kinį. Tačiau rink nio pamaty
mas yra surištas su pinigine 
auka. Gauti pinigai skiriami 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI—PATAISYMAI 

Tunu Chicagos miesto leidimą 
DirtHj užmiesty Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

K--iiif<.rnijo« lietuviai su dr J.ivirr Solana. NATO generaliniu sekretorium Is kaires Liucija M i/eik 
iornijos lietuviu respublikonų pirmininke, dr .lav.er Solana. Vytautas Vidugiris. Kalifornijos h'tnmiu Krupiu 
vykdomojo komiteto narys. Albinas Markevičius, „JAV lietuviai už Landsbergį" tarybos pirmininkas. 

Lietuvos našlaičiams. 
„Healthy Food" yra bene 

paskutine Bridgeporto lietu
vių „tvirtovė". Tiesa, kiek to
lėliau nuo valgyklos dar veikia 
dail. Jono Kelečiaus „Jonas 
Sign Studio". Sako. kad dar 
yra ir lietuviui priklausanti 
karčiama. Tai turbūt ir vis
kas. 

Išėjęs iš valgyklos, pražings
niavau pro Antano Olszevskio 
(Olšausko) statytus mūrinius 
namus. Prieš daug metų juose 
veikė „Lietuvos" redakcija, 
knygų leidykla, bankas ir t.t. 
Dabar šiame name yra įsi
kūręs kitataučių kelionių biu
ras ir veikia dar kažkokios 
įstaigos. Eidamas Halsted gat
ve, neiškenčiau nepasukęs į 
dešinę. Praėjęs pro buvusius 
„Sandoros" namus, priartėjau 
prie Lituanica Avenue. Čia 
negali nepastebėti tuščios 
aikštes, kurioje stovėjo lietu
vių Šv. Jurgio bažnyčia. Sto
vinėdamas pagalvojau, kažin 
ar dabar šios apylinkės gyven
tojams yra žinoma, ką reiškia 
tas žodis Lituanica? Kažin, ar 
jiems žinoma, kad transatlan
tiniams lakūnams Dariui ir 
Girėnui žuvus, ši gatvė (buvu
si Auburn Ave.) buvo pavadin
ta Lituanica Avenue? Ir tai 
buvo padaryta Marijos Zol-
pienės vadovautos Lietuvių 
Moterų piliečių lygos pastan
gomis 

Čia bestovint aiškiai matėsi 
spalvotas užrašas: „Lituanica 
Food Mart". Ši parduotuvė, 
deja, jau senokai kitataučių 
rankose. 

Bridgeportas, tai vieta, ku
rią, nepatvirtintomis žiniomis, 
įkūrė nuo Tilžės kilęs Ansas 
Portas (Hans Port). Bridgepor
tas, tai vieta, kur anksčiau 
spietėsi lietuviai. Kas buvo ir 
kas čia įvyko neįmanoma 
prabėgomis apibūdinti. Tegali
ma pasakyti, kad čia daugiau 
kaip šimtą metų vyko judrus 
lietuvių gyvenimas. Va, dar 
taip neseniai Šv. Jurgio baž
nyčioje buvo lietuvių kalba 
sakomi pamokslai, skambėjo 
lietuviškos giesmės, o ne per 
toli buvusioje Lietuvių audi
torijoje aidėjo lietuviškas žo
dis ir daina. 

Bridgeporto lietuviai išsi-
SKirstė. Šv. Jurgio bažnyčia ir 
Lietuvių auditorija buvo nu
griautos. Šv. Jurgio bažnyčios 
varpai dabar skamba Berčiū
nuose, tėvynėje Lietuvoje. O 
anądien, nuverstos Lietuvių 

auditorijos vietoje pastebėtos 
eglutės tikriausiai bus parda
vinėjamos. Tik vargu ar šie
met čia nupirktai vienai eglu
tei bus lemta pasidabinti lie
tuviškais kalėdiniais papuoša
lais. 

P e t r a s Petrutiš 

* Lapkr i č io 5 d. preziden
tui Algirdui Brazauskui ski-
riamuosius raštus įteikė pir
masis Peru ambasadorius 
Lietuvai Jose Emilio Romero 
Ovalios. Jis reziduoja Stok
holme. 

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

ŠILDYMO SISTEMAS, 
VIRYKLAS. ORO VĖSINTUVUS. 

H. Deckys 
Tel. 773-585-6624 

Naujai atvykusiems padedam* susi
tvarkyti "Soc.Sec", vairavimo teises. 
Reikalui esant, už papildomą mokesti, 
galime klientus nuvežti i tas įstaigas ir 
parvežti namo Padedame įsidarbinti. 
Skambinti Robertui: tai. 312-689-4458 

LIETUVIS, lauko priežiūros darbų (land-
scaping/maintenance) bendrovės savi
ninkas. WasNngton. D.C.. įsako darbi
ninko, kuris galėtų atlikti lauko priežiūros 
darbus. Pradinis mokestis $6 [ valandą. 
Galima dirbti 10-12 valandų per dieną su 
viršvalandžiais Reikalingas darbo 
leidimas. Suteikiamas pkjjua butas - $130 
mėnesiui. Kreiptis tai. (202)244-2373. 

Needed: 4 ladies to take 
care of older people. 

You mušt speak English 
$75-$120perday. 

Please call: 1-414-763-2615 

sr^ RE/ 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

KBHfOKHEALTOtS 
7922 S. Mast i M . 
4M5 S. Archer Am. 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

J« norite parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danute. Mayer. J pro-
fessionaliai, sąžiningai ir as
meniškai patarnaus. įkainavimas 
veltui. 

% * * * % ! * 

TRANSPAK 
Įstaiga bus atidaryta 

KETVIRTADIENIAIS iki 8 vai. vakaro 
Siuntiniai į Lietuvą laivu arba oru. 

Pinigai pervedami doleriais - nuo išsiuntimo 
dienos i gavėjo rankas per 2 - 5 dienas. 

50 sv. maisto produktų $98.- Šventinis $39.-
Istaiga Floridoje: vedėja Vida Meiluvienė 
Tel.: d. (813)360-9881, n. (813)360-1364. 
TRANSPAK, 4545 West 63rd St., Chicago, IL 60629 

Telefonas: (773) 838-1050 
Atstovybė Lietuvoje: Vilnius, 26-24-27, 26-28-27 

NATO GENERALINIS SEKRETORIUS 
DR. TAVIER SOLANA SU KALIFORNIJOS 

LIETUVIAIS AKTYVISTAIS 
Šių metų spalio 16 d. Kali

fornijoje apsilankė NATO ge
neralinis sekretorius dr. Ta-
vier Solana. Ta proga vaka
rienės metu jis kalbėjo Irving 
Marriott viešbutyje, j am su
ruoštame pagerbime. Jo kal
bos tema buvo: „Ar NATO plė
timas yra naudingas JAV in
teresams?" 

J is savo kalboje nagrinėjo, 
kokia yra nauda a r žala JAV 
ir Europos valstybėms, ple
čiant NATO. Komentuoda
mas, kad dabar tebevykstan
tys debatai tarp JAV senato ir 
prezidento Clinton pasiūlymo, 
kad NATO būtų praplėsta, 
įjungiant Lenkiją, Vengriją ir 
Čekų respubliką, reprezen
tuoja labai svarbią naują JAV 
atsakomybe. 

Ar šitas dabartinis naujas 
NATO praplėtimas atidarys 
duris ir kitoms Europos vals
tybėms, norinčioms tapti 
NATO narėmis, pvz., Lietuvai, 
Latvijai, Estijai, Bulgarijai, 
Rumunijai, Slovakijai ir Slo
vėnijai, padarydamas visą Eu
ropą taikią, saugią ir demok
ratinę? Ar tiktai suformuos 
naują „geležinę sieną" 500 my
lių toliau į Rytus? 

Ar NATO jaučia pareigą 
Rytų Europai grąžinti ją iš ii 
gos ir žiaurios komunistinės 
prievartos atgal į laisvę? O ar 
praplėtimas NATO neužaliar-
muos Maskvą iki to taško, kad 
dabartinė reformatų valdžia 
bus pakeista kita, kuri vėl 
pastatys Rytinę Europą į ri
zikingą padėtį Rusijos atžvil
giu? 

Dr. Solana šiais klausimais 
kalbėjo gan optimistiškai, bet 
ragino mus, JAV piliečius, įta
koti savo senatorius būti pa
lankiems NATO išplėtimo po
zicijai, nes tai yra naudinga 
ne tik Europos, bet taip pat ir 

JAV saugumui bei pastovu
mui. 

Pasinaudodama šia proga, 
Kalifornijos Etninė vykdomoji 
taryba, kurią sudaro Rytinių 
Europos etninių grupių atsto
vai ir kur lietuviams atstovau
ja Vytautas Vidugiris, tuojau 
po dr. Solano kalbos vaka
rienės metu įteikė jam tos or
ganizacijos 1997 metais dau
giausiai pasižymėjusio diplo
mato medalį (1997 Distin-
guished Statesman Medai) su 
atitinkamai paruoštu tekstu. 

Tekste dėkojama už jo pas
tangas plėsti NATO, įtrau
kiant Lenkiją, Vengriją ir 
Čekų Respubliką, ir prašoma 
taip pat dėti visas pastangas 
kad Lietuva, Latvija, Estija, 
Slovakija, Slovėnija ir kitos 
valstybės siekiančios NATO, 
taip pat būtų priimtos arti
miausiu laiku. 

Toje iškilmingoje vakarie
nėje lietuviai užsakė stalą ir 
turėjo progos ne tik klausti 
mus dominančius klausimus, 
taip pat turėjo progą asme
niškai su dr. Solana susitikti 
ir pasikalbėti. Buvo malonu 
girdėti, kaip artimai dr. Sola
na yra susipažinęs su mūsų 
padėtimi ir kaip nuoširdžiai 
jis nori Lietuvai padėti įstoti į 
NATO struktūrą. 

Vytautas Vidugiris 

* Skiriamuosius ra i tus 
Turkijos prezidentui Suley-
man Demirel lapkričio 5 d. 
Ankaroje įteikė pirmoji Lietu
vos ambasadorė Turkijoje Ha
lina Kobeckaitė. Buvusi Lietu
vos ambasadorė Taline 57 
metų H. Kobeckaitė į šį postą 
paskirta spalio pradžioje. Iki 
šiol Lietuvą Turkijoje atstova
vo Prahoje reziduojantis am
basadorius Jurgis Brėdikis. 
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>j® M©: Meninę dalį atlieka: 
aktorė Karilė Baltrušaitytė, 

pianistai: Sonata ir Rokas Zubovai. 
maloniai kviečia Jus į 

PIRMOS LIETUVIŠKOS KNYGOS AKADEMIJĄ 
1997 m. lapkričio 28 d., penktadienį, 7:00 vai. vakaro 
ČIKAGOJE, JAUNIMO CENTRO DIDŽIOJOJE SALĖJE 

Programoje: Prof. Zigmo Zinkevičiaus, Lietuvos Mokslo ir Švietimo ministro 
paskaita: „450 metų lietuviškai knygai". 

Bilietai gaunami: 
„Seklyčioje" Čikagoje, 

simpoziumo registracijos metu 
ir prie įėjimo. 

DR. EDMUNDĄ DRUKTEINĮ 
PRISIMENANT 

Dr. E. Drukteinis gimė 
1916 metais Jungt inėse Ame
rikos Valstijose, Detroite. Ed
mundo tėvai po Pirmo pasauli
nio karo grįžo į Lietuvą ir 
Telšių apylinkėje įsigijo gražų 
ūkį. Edmundas pradžioje do
mėjosi teologijos mokslais ir 
buvo įstojęs į kunigų semina
riją Telšiuose, bet po vienų 
metų iš jos išstojo ir, baigęs 
gimnaziją, 1936 metais stojo 
aspirantu į Lietuvos Karo mo
kyklą, kurią 1937 metais 
baigė atsargos jaunesnio leite
nanto laipsniu. Tais pačiais 
metais j is pradėjo studijuoti 
mediciną Vytauto Didžiojo 
universitete Kaune. 

Studijų metais Edmundas 
buvo darbš tus ir energingas 
studentas ir ta ip pat aktyvus 
atsargos kar ininkų „Ramovė" 
Korp! korporantas . Komunis
tinės okupacijos metu Edmun
das dirbo pogrindyje, buvo 
NKVD areš tuotas ir kalina
mas Kauno kalėjime, iš kurio 
išėjo, tik bolševikams pasi
t raukus iš Lietuvos. Laimingu 
sutapimu j i s nebuvo išvežtas, 
nes vežant iš kalėjimo į Ru
siją, skubėdami bolševikai ne
galėjo at idaryt i ir išlaužti jo 
kameros durų, todėl ten buvę 
kaliniai buvo palikti. Taip 
išliko ir Edmundas . 

Baigęs medicinos studijas ir 
atlikęs stažą, 1943 metais 
pradėjo specializuotis derma
tologijoje Universiteto klini
kose Kaune. 1944 metais buvo 
pasiųstas į Vienos universi
tetą studijuoti dermatolo
ginėje klinikoje rentgeno spin
dulių pr i ta ikymą odos ligų 
gydymui. Vėliau dirbo Erlan-
geno universiteto dermatolo
ginėje klinikoje, būdamas tos 
klinikos vedėju, lygiagrečiai 
dirbdamas kaip civilinis gydy
tojas Amerikos Oro pajėgose 
(Air Force). 

1949 metais atvykęs į JAV, 
pradžioje gyveno Brooklyn, 
NY, ir dirbo Peck Memorial 
ligoninėje gydytoju. Vėliau, 
išlaikęs medicinos praktikai 
egzaminus, 1951 metais per
sikėlė į Cincinnati , Ohio ir dar 
vėliau įsikūręs Daytone ver
tėsi bendra medicinos prakti
ka. Sulaukęs 67 metų am
žiaus, Edmundas išėjo į pen
siją. 

Būdamas pensijoje, persi
kėlė į Floridą. Pradžioje gyve
no Palm Harbor, o vėliau St. 
Petersburge, kur , ištiktas šir- sey. 
dies smūgio, 'spalio 25 dieną 

Dr. Edmundas Drukteinis. 

jis mirė, sulaukęs 81 metų 
amžiaus. Palaidotas Putname, 
CT., seselių vienuolyno Dan
gaus Vartų kapinėse. 

Laidotuvės spalio 31 dieną 
prasidėjo šv. Mišiomis Šventos 
Marijos Apsireiškimo bažny
čioje. Mišias koncelebravo ku
nigai Antanas Nockunas, Ra
polas Krasauskas ir Antanas 
Diškevičius. Mirusio Edmun
do gyvenimo kelią prisiminė 
Vladas Garsys, Ričardas Kon
tr imas, dr. Albertas Druktei
nis, dr. Danielius Degėsys ir 
dr. Juozas Kriaučiūnas. 

Vokietijoje Edmundas vedė 
dr. Aldoną Gudaitytę, su ku
ria gražiai išgyveno 53 metus 
ir išaugino du sūnus, Ed
mundą ir dr. Albertą. Dr. Ed
mundas buvo kruopštus ir pa
reigingas gydytojas. Be medi
cinos darbo, jis domėjosi ir 
kultūrinio gyvenimo apraiš
komis bei Ohio lietuvių gydy
tojų veikla. 1970-1971 metų 
laikotarpyje jis buvo Ohio Lie
tuvių gydytojų draugijos pir
mininkas. Taip pat buvo narys 
Katalikų Mokslo akademijos 
Dayton, Columbus — Žįdinio 
aktyvus narys. Be to, jis buvo 
nuoširdus lietuviškos spaudos 
rėmėjas. Edmundas buvo ma
lonaus būdo, jautrus ir drau
giškas asmuo, todėl jis buvo 
populiarus ir mėgstamas 
draugų bei pažįstamų tarpe. 
Jo mirtis kelia didelį liūdesį jo 
šeimai, giminėms ir drau
gams. Nuliūdusi liko žmona 
dr. Aldona, sūnūs dr. Albertas 
ir Edmundas, brolis Vytautas 
Lietuvoje, seserys Jadvyga 
Kontrimienė Kalifornijoje ir 
Genė Liaugaudienė New Jer-

Daniel ius Degėsys 

SMUIKININKĄ POVILĄ 
MATIUKĄ AMŽINYBĖN 

PALYDĖJUS 

diena ir Matiukas su malonu
mu padėjo žmonai džiauti bal
tinius, kai pajuto krūtinėje * 
skausmus. Ligoninėje nustaty
ta masyvinis širdies priepuo
lis, bet ligonis greit atsigavo ir 
po dviejų savaičių grįžo namo. 
Dabar jau nebevalgė ir pasi
darė piktokas net tiems, kurie 
norėjo jam padėti. Sugrįžus 
vėl ligoninėn, jau širdis dirbo 
tik 50%, ir netrukus visai sus
tojo. 

Kovo 5 d. Povilui Matiukui 
buvo suėję 85 metai. Prieš 9 
metus Tautiniuose namuose 
šventęs auksinį vestuvių jubi
liejų, viso šeimoje išgyveno 59 
metus ir darniai sugyveno. 
Nepaisant Alzheimer ligos, 
savo gyvenimo palydovę visad 
atpažindavo ir iki pat mirties 
Wandute vadino. (Visai nenu
jaučiau, kad toji Wandutė vo
kiečių kilmės, nes taip laisvai 
lietuviškai bekalbanti!) 

1934 m. baigęs Kauno val
stybinę konservatoriją, tuo 
metu pašventęs kasdien po 
šešetą valandų savo instru
mentui, ilgainiui pasisavino 
platų solinį repertuarą — Mo-
zart, Brahms, Saint-Saenso, 
Čaikovskio ir Sibelijaus smui
ko koncertus ir kita tiek so
natų. 

Konradas Kaveckas, recen
zuodamas Kauno teatre įvy
kusį vieną ankstyvesnių Ma-
tiuko pasirodymų su Jeronimo 
Kačinsko diriguojamu jungti
niu Valstybinės operos ir Val
stybinio radiofono' orkestru, 
rašė: „Smuikininkas turi gra
žią techniką ir malonų toną. 
Jis groja jautriai ir neapleis
damas nė vienos smulkmenos. 
Tai yra pažangiausias jauno
sios kartos smuikininkas, ku
ris nesileidžia į kasdienybę, 
bet kyla ir progresuoja". 
Užėjau vieną, nežinia iš kur, 
recenziją, parašytą nors ir lie
tuviškai, bet gotiškomis rai
dėmis: „...Brahms smuiko kon
certe, Op. 77, Povilas Matiu
kas užsirekomendavo kaip 
rimtai subrendęs smuikinin
kas, su jausmu išpildęs sunkų 
uždavinį". O vokiečių kalba 
„Memeler Dampfboot" apie tą 
patį 1935 m. balandžio mėn. 
koncertą rašydamas, iškelia 
Matiuko aiškias frazuotes ir 
išlygintą grojimą, .bet labiau
siai giria jo atminties galią. 
Kitas vokiškas laikraštis at
kreipė dėmesį į Matiuko „spin
dėjimą savo ramiu elegan
tišku stiliumi" ir pranašavo, 
kad ateityje „būsime šio jauno 
menininko sugebėjimais nu
stebinti" (bet net keliose re
cenzijose buvo jam linkima 

Mielam kolegai 

A.TA. 
aktoriui VITALIUI ŽUKAUSKUI 

s ta iga mirus, mūsų gili užuojauta žmonai dr. MARI
JAI ir sūnui ANTANUI netekus mylimo Vyro ir 
Tėvo. 

Los Angeles Dramos Sambūris 

A.tA. • 
DR. RIMUI VIENUŽIUI 

mirus , jo žmoną J A N U L Ę ir jų visą šeimą nuo
širdžiai užjaučiame ir k a r t u liūdime. 

Alfa ir Vytautas Budrioniai 
Vida Sabienė 
Edvardas Lapas 
Irena ir Mečys Šilkaičiai 

A t A 
DR. RIMUI VIENUŽIUI 

mirus , žmoną JANULĘ, sūnus VYTĄ, ANDRIŲ ir 
PAULIŲ širdingai užjaučiame ir ka r tu liūdime. 

Amžinoji Šviesa tegul j a m šviečia. 

Pranas ir Aldona Mažeikai 
Vytas ir Danutė Mažeikai 

įsigyti geriau rezonuojantį 
koncertinį instrumentą). Šį 
kartą J . Kačinskas dirigavo 
Klaipėdos operos orkestrą. 

Apie 1942 m., J . Pakalniui 
diriguojant Vilniaus Filhar
moniją, Povilas Matiukas, 
drauge su savo jaunesniu bro
liu Pranu, atliko Bacho kon
certą dviem smuikais. Recen
zijoje vėl Povilas pristatomas 
kaip „kultūringas smuikinin
kas, turįs gerą techniką, ne
blogą toną ir gerai išlavintą 
dešinią ranką". (Šį kartą ap
gailima jaunesniojo brolio 
smuiko kokybė). 

Bet patikimiausias įverti
nimas yra tas, kuris ateina iš 
kito žinomo smuikininko — 
Izidoriaus Vasyliūno: „Savo 
techniniais atsiekimais Povi
las Matiukas yrą vienas 
didžiausių, kokių tik Lietuva 
duoti pajėgė, smuikininkų. J o 
stambi technika įgalina jį gro
ti sunkiausius virtuozinius 
smuiko veikalus. Jo tono skai
drumas ir santūri vibracija 
padaro ji genialiu išpildytoju 
klasikinės polifoninės Haen-

Kadangi man neteko Povilo 
Matiuko laidotuvių metu būti 
Čikagoje, t r ims mėnesiams 
praslinkus aplankiau šeimą, 
kad galėčiau nors keliais 
žodžiais prisiminti jo gyve
nimą. 

Smuikininkas Povilas Ma
tiukas mirė 1997 m. rugpjūčio 
4 d. ir palaidotas Šv. Kazimie
ro kapinėse, eilę metų ligi mir
ties šiltai globojamas mylimos 
žmonos VVandos ir sūnaus 
Petro. Buvo susirgęs Alzhei
mer liga, nors dėl įgimto malo
naus būdo tai buvo sunkiau 

pastebima. Per savo visą dar
bingą gyvenimą kentėjęs šir
dies nereguliarumus, ypač 
Amerikoje turėjo darbo sun
kumų. Reikėjo pragyvenimui 
priimti darbą, kuris ne visada 
derinosi su smuikininko spe
cialybe. Čikagoje jj pažino
jome, kaip kuklų tautietį, pa
gal solistų Vladą Baltrušaitį, 
niekad net reklamos nemėgusį 
menininką. O juk tai buvo ka
daise vienas aukščiausią lygį 
pasiekusių lietuvių smuiki
ninkų solistų' 

Liepos 12 d. buvo saulėta Povilas Matiukas 

del'io, Bach'o muzikos, kur 
transcendentinis pasaulis pra
žysta visu savo didingumu ir 
grožiu. Nemažiau didinga jam 
išeina Brahms'o kūryba, kur 
jis savo stambia ligi šiurkš
tumo technika išgauna be galo 
plačias ir masyvias linijas". 
Šias grojimo savybes Vasy-
liūnas iš vienos pusės priski
ria Matiuko prigimčiai, o iš ki
tos pusės išvardina eilę garsių 
smuikininkų ir pedagogų, iš 
kurių tiesioginiai a r netiesio
giniai sėmėsi žinių: L. Hajos, 
Hubay, Auer, Metz ir Kuhlen-
kampf. „Pagaliau tremties žy
mią dalį P.M. išnaudojo, baig
damas garsiąją Salzburg kon
servatoriją — Mozarteuma 
(Theodor Mueller klasę, — 
FS) — davęs puikų už
baigiamąjį koncertą (Camille 
Saint-Saens, h-moll, Op.61-
FS), sutiktą šiltais oficialių 
kritikų atsiliepimais Salzbur-
go spaudoje". („Draugas", 

1951.V.19) 
Nors Čikagoje paprašytas, 

Matiuka9 niekad neatsisaky
davo smuiku papuošti pro
gramų, jubiliejų ir bažnytinių 
apeigų, vadovauti lietuvių sty
giniam kvartetui ir būti ne
profesionalaus lietuvių stygi
nio ansamblio koncertmeiste
riu, jo tiesioginis darbas nebe
leido jam reikiamai, kaip me
nininkui, pasirodyti, o bet 
kaip nenorėjo. Koks nuostolis 
Lietuvai, kad Povilas Matiu
kas buvo išblokštas iš savo 
tėvynės! 

Laidotuvių koplyčioje nus
kambėjusi velionio paties įgro
ta J . Massenet „Meditacija". 
Labai gaila, kad savo dalyva
vimu negalėjau pagerbti savo 
vaikystės smuiko mokytojo. 
Lai jam būna lengva Ameri
kos žemė! 

F a u s t a s S t ro l ia 

A.tA. 
INŽ. ANTANAS ZAILSKAS 

Gyveno Cicero, Illinois. 
Po sunkios operacijos s ta iga mirė 1997 m. l apk r i č io 

19 d., 6:30 vai. ryto. 
Gimė Lietuvoje, M a n k ū n ų ka ime , Mi ros lavo v a l s č 

Alytaus apskrityje 1911 m. rugsėjo 26 d. 
Buvo aktyvus Cicero Lietuvių bend ruomenės v a l d y b ų 

narys , BALF'o darbuotojas, buvęs Amer ikos L i e t u v i ų 
Romos katal ikų susivienijimo i lgamet is 48- tos k u o p o s 
sekretorius. 

Nuliūdę liko: žmona Teodora, d u k r a Aldona , s ū n u s 
Juozas Rimvydas su žmona Mary ir d u k r a S a r a . 

Pašarvotas Vance Funera l home, 1424 S. 50 Ave. , : 

. Cicero, IL. Lankymo valandos penktadienį , l apkr i č io 21 : 
i d., nuo 2 vai. p.p. iki 9 vai . vakaro . 

L a i d o t u v e s įvyks š e š t a d i e n į , l a p k r i č i o 2 2 d. I š 
i laidojimo namų 8:30 vai. ryto bus a t lydėtas į Šv. A n t a n o ; 

i parapijos bažnyčią, kurioje 9:00 vai. ryto bus a u k o j a m o s i 
I šv. Mišios. Po miš ių b u s p a l a i d o t a s Šv . K a z i m i e r o i 
l ietuvių kapinėse. 

Vietoje gėlių prašome aukot i Švč. M. Mar i jos N e k a l t o 
Prasidėjimo seser ims, P u t n a m , CT. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, d raugus ir p a ž į s t a m u s 
dalyvaut i šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: ž m o n a ir v a i k a i . 

Laidotuvių direkt. J.Vance. Tel. 708-652-5245. 

Mylimam Tėvui ,, , ..-

A.fA. 
Inž. ANTANUI ZAILSKUI 

Mūsų mielam Draugui 

AtA. 
DR. RIMUI VIENUŽIUI 

netikėtai apleidus šį pasaulį, gilaus liūdesio va landoj 
reiškiam nuoširdžiausią užuojautą jo žmonai J A N I 
NAI, sūnums ANDRIUI, PAULIUI, VYTAUTUI su 
šeimomis, broliui KĘSTUČIUI Lietuvoj, vis iems gi
minėms ir artimiesiems ir dalinamės šiuo dideliu 
skausmu. 

Jadvyga ir Domas Giedraičiai 
Aldona ir Gedas Griniai 
Emilija Kiauniene 
Marija ir Kurt Kuhlmanai 
Jonas Kubilius 
Audronė ir Vytas Martinaičiai 
Rūta ir Thom Milo 
Gražina Petrulienė 
Birutė ir Kazys Sekmakai 
Nijolė Vengrienė 
Roma ir Aleksas Zotovai 

. 

m i r u s , n u o š i r d ž i a i u ž j a u č i a m e jo d u k r ą A L D O N Ą 
ZAILSKAITC, i l g a m e t ę „ D r a u g o " b e n d r a d a r b ę i r Į 
buvusią redaktorę . 

„Draugo" redakcija, administracija ir tarnautojai I 

Brangiam draugui 

Med. Gyd. RIMUI VIENUŽIUI 
mirus, jo gyvenimo draugei žmonai JANULĘI. 
sūnums VYTUI, PAULIUJ. ANDRIUI ir jų šeimoms, 
broliui KĘSTUČIUI Lietuvoje giliausią užuojautą 
reiškiame, 

Vida Tumasonienė, 
Eglė, Rimas. Saule su šeimomis 
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1997 m. lapkričio men. 20 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

TURININGAS LIETUVIŲ OPEROS 
POKYLIS 

Daiva Meilienė. Korp! 
Neo-Lithuania vyr. valdybos 
pirmininke, ir visa valdyba 
įtemptai dirba, rūpinasi, kad 
korporacijos 75 m. jubiliejaus 
minėjimas praeitų sėkmingai. 
Minėjimas įvyks lapkričio 28-
29 d. Camelot pokylių salėje 
8624 VV. 95th St. Hickory 
Hills. IL. Lapkričio 28 d. 
(penktadieni) 6 vai. vak., bus 
susipažinimo vakarone. Lapk
ričio 29 d. (šeštadienį). 9:30 
vai. ryte, Mišios, aukojamos 
vysk. P. Baltakio. OFM; 10:30 
vai. r. iškilmingas posėdis: 
1:30 v. p.p. suvažiavimas, o 6 
vai. vakaro pokylis. Iškilmin
game posėdyje ir suvažiavime 
kalbės inž. Jonas Jurkūnas. L. 
R. garbės generalinis konsulas 
Vaclovas Kleiza, poetė Eglė 
Juodvaikė ir korporacijos Neo-
Lithuania Lietuvoje pirminin
kė Gintarija Samajauskaitė. 
Pokylyje meninę programą at
liks sol. Audronė Gaižiūnie-
r.e, akompanuojant Ričardui 
Šokui. Po vakarienes šokiams 
gros R. Šoko orkestras. Malo
niai kviečiami korporantai. gi
minės, draugai ir visa lietu
viška visuomenė gausiai daly
vauti šioje šventėje. Pokyliui 
staiai užsakomi pas Vaclovą 
Mažeiką tel. 847-823-3607. 

X Mokslo i r kū rybos sim
poziumo programos komiteto 
pirmininkas V. Narutis, nuvy
ko-: į Lietuvą, susitiko su dr. 
Stepu Janušonio, Lietuvos 
Mokslininkų sąjungos pirmi
ninku ir su dr. Juozu Ulbiku, 
MKS mterneto puslapio tvar
kytoju. Jis taip pat susitiko ir 
<u G. Gediminu Zemlicku. 
..Mokslo Lietuva" f liet. moksli
ninkų sąjungos laikraščio) re
daktorium. Susitikimuose bu
vo aptartas ryšių palaikymas 
mokslininkų tarpe. Lietuvių 
mokslininkų sąjunga savo in
ternete puslapyje paskyrė visą 
sekciją X Mokslo ir kūrybos 
simpoziumui ir jo programai. 
Čia yra perduodamos vėliau
sios simpoziumo žinios. Jau 
yra gauta pasisakymų ne tik 
iš Lietuvos, bet ir JAV moksli
ninkų, kurie yra šį puslapį su
radę-. Yra numatoma netoli
moje ateityje paskelbti šio 
simpoziumo tezes interneto 
puslapiuose. Kadangi ne visi 
mokslininkai pajėgs atvykti į 
simpoziumą JAV. numatoma 
proga ir jiems savo tezes pas
kelbti internete. Dabar dar 
planuojama pridėti ir disku
sini puslapį, skirtą tezių min
tim padiskutuoti. X MKS in
terneto puslapis randamas 
//Ims.pfi.lt lietuviškame pusla
pyje, po žinių sagtim. 

K. Širlh.uskas. S* h '< 
B^ach. FI . su prenumeratos 
mokesčiu pridėjo 105 dol. 
auką. Už palaikymą lietuviško 
z->dž;o tariame nuoširdų ačiū. 

Treč iadienio , l apkr i č io 
19 d. „Draugo" straipsnyje 
_JAV Kongresas ir imigracijos 
įstatymai" praleista viena fra
zė, kuri turėjo būti: 

Piliečiai iš buvusios Sovietų 
Sąjungos ar bet kurios buvu
sios respublikos: Rusijos, Lat
vijos, Lietuvos, Estijos, Lenki
jos, Čekoslovakijos, Rumuni
jos, Vengrijos. Bulgarijos, Ry
tų Vokietijos, Albanijos ir Ju
goslavijos, kurie atvyko į Ame
riką prieš 1990 m. gruodžio 31 
d. ir padavė p r a š y m ą gau t i 
azilio teises iki 1991 m. 
gruodžio 31 d., gali prašyti 
pasigailėjimo nebūti deportuo
ti pagal „seną įstatymą". 

Tilžės Akto paske lb imo 
79-sios sukak t i e s minėji
mas š. m. lapkričio 30 d., sek
madienį, 2 vai. p.p. vyks Šau
lių namų salėje. Iškilmingoje 
dalyje — vėliavų eisena, vado
vaujant šaulių vėliavų tarny
bai, himnai, invokacija, Tilžės 
akto skaitymas, paskaita ak
tualiais Mažosios Lietuvos li
kimo klausimais. Meninėje da
lyje — dar iki šiol nematyta 
jaunimo programa. Minėji
mą rengia ir visus dalyvauti 
kviečia Mažosios Lietuvos Re
zistencinis sąjūdis. 

„Sie tuvos" skau t i n ink ių 
ir vy r . skaučių d raugo
vės sueiga sekmadienį, lap
kričio 23 d., 12 vai. vyks PLC, 
Lemonte. Girdėsime įdomią 
sesės Nijolės Užubalienes pas
kaitą. Visos narės ir viešnios 
prašomos dalyvauti. 

Ona Rukštelienė, Far-
mington Hills. MI, skusdama 
prenumeratos mokestį, pridėjo 
105 dol. auką. dienraščio 
išlaidoms sumažinti. Nuošir
dus ačiū! 

Dalia Kuodytė, Lietuvos 
Gyventojų genocido ir regist
racijos tyrimo centro direk
torė, St. Džiugui rašo: _Esame 
dėkingi už Jūsų mums pado
vanotą „Lietuvių enciklopedi
ją". Tai mums yra tikrai nepa
prastai maloni staigmena. 
Mūsų istorikams labai trūksta 
JAV ar kitose valstybėse iš
leistos ir anksčiau mums 
draudžiamos lietuvių literatū
ros istorijos bei kultūros klau
simais. Nebeturime lietuvių 
išeivių prisiminimų. Taip, pat 
būtų reikalingi įvairūs perio
diniai leidiniai, išleisti tiek 
prieš karą Lietuvoje, tiek po 
karo JAV ar kitose valstybė
se, pvz., 'Židinys' 'Karys" ir 
Lt." Jau kitame laiške ji rašo: 
„Nuoširdžiai dėkojame Jums 
už didelę knygų siuntą, kurią 
gavome visiškai tvarkingą. 
Tai mus labai nudžiugino. Juo 
labiau, kad jų tarpe radome 
mums reikalingų ir įdomių 
knygų". LGGRT centro adre
sas: Dalia Kuodytė. Didžioji g-
vė 17/1 2001 Vilnius. Lietuva. 

Per daugel; metų Lietuvių 
operos pokyliai buvo ir yra po
puliarūs, tad kasmet visuo
mene juos gausiai lanko. Ka
daise jie būdavo rengiami 
didžiųjų viešbučių puošniose 
salėse, parkų klubų ištai
gingose svetainėse, grojant 
rinktiniams orkestrams. Ta
čiau metai bėgo. buvo apsisto
ta prie savų lietuviškų pa
talpų. Jaunimo centro salės, 
bet dėl to Lietuvių operos po
kylių populiarumas nesuma
žėjo, sava, erdvi salė ir dar 
skoningai papuošta, susilau
kia ir publikos palankumo. 

Intensyviai bei rūpestingai 
buvo ruošiamas ir šių Lietu
vių operos lėšų telkimo poky
lis. Operos valdyba, o ypač jos 
vicepirmininkas Jurgis Vi
džiūnas, į šį renginį įdeda 
visą energiją ir metų metus 
įgytą patirtį. J i s pareigos ne
sikrato; darbams atlikti pasi
renka gerus talkininkus: jam 
gelbsti valdybos pirmininkas 
Vaclovas Momkus, choro na
riai, o ypač daug padeda jos 
kruopščioj i žmona Danutė, 
kuri tvarko su aukomis atei
nančią korespondenciją, trau
kimui paruošia laimėjimo bi
lietėlius Kaip žinia, lai
mingųjų bilietų traukimas 
vyksta pokylio metu. Salę ir 
stalus šiemet papuošė Ramo
ną Steponavičiūtė. Dalia 
Starkait ienė. Lidija Rasutie-
nė. Gražina Stauskaitė. Si
gita Baizekienė ir Daiva Pe-
tersonaitė. LTžtat salėje buvo 
miela ir jauku. 

O dabar apie patį pokylį. 
Svečių tą vakarą prigužėjo 
daugiau, kaip bet kada pas
kutiniais metais. Nebeliko 
vietos nei vienam daugiau. 
Pradėdamas pokylį, J. Vi
džiūnas jautriai dėkojo vi
siems svečiams už tokį gražų 
atsilankymą. Programai pra
vesti pakvietė Lidiją Rasutie-
nę, kuri ir pr is tatė publikai 
šio vakaro turiningą pro
gramą. Iš sales vestibiulo gau
siais plojimais svečiai sutiko 
einančius choristus, kurių 
eilė nusitęsė per visą salę. 
Palipę laipteliais, j ie rikiavosi 
ant scenos. Visi vienodai pasi
puošė, juoda apranga, atrodė 
įspūdingai, jų buvo pilna, er
dvi JC scena. Prie fortepijono 
akompanuoti sėdo chormeiste
ris Manigirdas Motekaitis. Ki
tas chormeisteris, Alfonsas 
Seniūnas užkulisyje tvarkė 
arijų ištraukoms, kur buvo rei
kalinga, į priekalą mušamo 
kūjo garsus. Kadangi scena 
buvo pilnutėlė choristų, tad ir 
maestro Alvydui Vasaičiui 
teko diriguoti iš salės, stovint 
prieš sceną. 

Pirmoji nuskambėjo Jono 
Švedo harmonizuota liaudies 
daina „Tykus buvo vakarėlis", 
o po to Kazio V. Banaičio „Po 
aukštus kalnus". Toliau buvo 
dvi solo dainos — Bakarolė iš 
Jacąues Offenbach operos 
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„Hoffmano pasakos" ir G. A. 
Rossini humoristinė daina, 
kačių duetas „Miau-miau". 
Duetus atliko Lidija Rasu-
tienė ir Gražina Stauskaitė. 

Vėliau skambėjo čigonų cho
ro ištraukos iš Johann Straus-
so operos „Čigonų baronas" su 
Vaclovo Momkaus solo parti
ja. Programos užsklanda, pa
lydint priekalo dūžiams, cho
ras padainavo trankią, pu
blikos mėgstamą G. Verdi 
„Trubadūrų" ariją „Kas gal 
čigonui". Maestro A. Vasaitis, 
choras, solistai ir chorvedžiai 
dainų garsams nuskambėjus, 
susilaukė šiltų ir ilgų aplodis
mentų. Programos atlikėjams 
maestro A. Vasaičiui. Moni-
girdui Motekaičiui ir Alfonsui 
Seniūnui, Lidijai Rasutienei, 
Gražinai Stauskaitei ir Vaclo
vui Momkui, o taip pat poky
lio rengėjui J. Vidžiūnui, Da
lia Stankaitienė prisegė po 
gėlę. 

Po programos valdybos 
pirm. V. Momkus padėkojo 
Lietuvių fondui už įteiktą 
5,000 dol. paramą. Naujo TCF 
banko (susijungusio su Stan
dard Federal) viceprezidentė 
Rūta Kilienė, pirmininkui 
taip pat įteikė 1,000 dol. čekį. 
Kitą 1,000 dol. čekį įteikė dos
nus Lietuvių operos bičiulis 
Kurtas Vėlius. 

Po šaunios vakarienės, ku
rią su talkininkėmis patiekė 
dažna Lietuvių operos pokylių 
seimininkė Ona Norvilienė, 
truputį pabendravus ir pasi
šokus, vyko laimingųjų bilietų 
traukimas. J a m vadovavo val
dybos nariai: Virginija Savri-
mienė, Romas Burneikis ir J . 
Vidžiūnas. Pirmą laimingą bi
lietą ištraukė Juozas Končius, 
o laimė atiteko Marijai Am
brazaitienei iš Chesterton, IN. 
Kitą laimingą bilietą ištraukė 
Gediminas Kazėnas, laimin
goji buvo Lucy Kikilas iš Ke-
nosha, WI. Kurtas Vėlius 
laimingą bilietą ištraukė Mel-
rose Parko LB apylinkei. Pas
kutinį bilietą ištraukti buvo 
pakviestas Lietuvių fondo at
stovas dr. Antanas Razma, o 
laimė atiteko G. C. Tam-
kūniui iš Čikagos. 

Šį neeilinį Lietuvių operos 
renginį reikia laikyti finan
siškai sėkmingu, o taip pat ir 
meniškai turiningu. Kad Lie
tuvių opera sutraukė į pokylį 
tiek daug svečių, prie to pri
sidėjo ir gera reklama spau
doje, „Margučio II", A.S. Šlutų 
vedamos radijo programos, 
kuriose nebuvo pagailėta šilto 
žodžio šiam renginiui. Tad ir 
šiais metais Lietuvių operai 
visuomenė abejinga neliko — 
tiek asmeniškai, aukomis, vėl 
dosniai parėmė. Tai yra ne tik 
finansinė, bet kartu ir mora
linė parama Lietuvių operai, 
nes ji yra ir dar bus reikalin
ga čia tol, kol turėsime dainos 
entuziastų, norinčių puoselėti 
lietuvių kultūros užmojus 
užsienyje. 

Juozas Končius 

Ann Talandis , Detroit, MI, 
mokėdama prenumeratos mo
kestį, pridėjo 205 dol. auką, 
laikraščio išlaidoms suma
žinti. Nuoširdžiai dėkojame. 

D. Kaskelis , Los Angeles, 
CA. atsiuntė „Draugo" dien
raščio išlaikymui 200 dol. 
auką. už kurią administracija 
širdingai dėkoja. 

Mar i j a Bajorūnas, Pompa-
no Beach. FL, siųsdama laik
raščio prenumeratą, pridėjo 
L05 dol. „Draugo" dienraščio 
išlaikymui. Nuoširdus ačiū! 

Dr. Albina Prunskienė, 
Indian Head Park, IL, at
siuntė „Draugo" dienraščiui 
100 dol. dovaną. Esame nuo
širdžiai dėkingi. 

Lietuvių operos choras atlieka programą operos rengtame pokylyje Jaunimo centre šeštadienį, lapkričio 15 d. 
Nuotr. Jono Tamulaiiio 

IŠ ARTI IR TOLI 
ŠIS TAS IŠ KANADOS 

Spal io mėnesi Lietuvos 
Kankinių parapijoje Toronte 
įvyko dviguba šventė: prel. dr. 
prano Gaidos 60 metų kuni
gystės jubiliejus ir prel. Jono 
Staškevičiaus į prelatus pa
kėlimo proga. Prie gausiai su
sirinkusių svečių, vaišių ir 
sveikinimų buvo atšvęstos 
šios, retai pasitaikančios, pro
gos. 

Vytautas S taškev ič ius iš 
Toronto, jauniausias prel. 
Jono Staškevičiaus brolis, 
išvyko į kunigų seminariją 
Romoje. Kanados lietuviai 
laukia jo sėkmingų studijų 
užbaigimo ir kunigo šventi
mų. 

Į Camp Borden, Kanados 
kariuomenės pakviesta vėl 
nauja Lietuvos karininkų 
grupė pasitobulinti anglų kal
bą ir susipažinti su Kanados 
kariuomenės tvarka. Atvyko 
pik. Č. Jezerskas, pik. lt. A 
Jurgai t is , pik. lt. V. Žukas, 
pik. lt. E. Adomynas ir vyr. lt. 
Loreta Vytytė. J ie dažnai ap
silanko lietuviškose instituci
jose ir pamaldose. 

Pirmosios l i e tuv i škos 
knygos 450 metų sukaktis 
bus Toronte Lietuvių namuo
se lapkričio 30 d., 3 vai. p.p. 
Minėjimu rūpinasi specialiai 
sudarytas rengimo komitetas. 

Kanados sost inėje šį ru
denį apsigyveno naujasis Lie
tuvos ambasadorius Kanadai 
dr. Alfonsas Eidintas. J . Pas-
lauskas paskirtas ambasado
riaus patarėju, o maj. V. Sera
pinas yra gynybos atašė. 

Paruošė S tasys Prakapas 

RELIGINIAM 
KONKURSUI JAU 

SEPTYNERI METAI 

Šių metų Religinio konkurso 
komisija padalinio premiją į 
tris lygias dalis: 

socialinės ir pastoracinės 
tarnystės kursams remti. Toj 
programoj dėmesys kreipia
mas į krikščioniškos asmeny
bės ugdymą. Projektą atsiun
tė kun. G. Vitkus, SJ; 

krikščioniškos šeimos ugdy
mo programai remti. Projektą 
pristatė gyd. Nijolė Liobikienė 
iš Kauno; 

mąstymams pagal Šv. Raštą 
liturginiams laikotarpiams 
remti. Autorė — Birutė Gri-
žienė iš Kaišiadorių. 

Jau septyneri metai skiria
ma prel. Juozo Prunskio pre
mija. Jo nustatytos gairės bu
vo dvi: 

1. premiją skirti religinio 
veikalo išleidimui paremti; 

2. premiją skirti krikščio
nybės idealus ugdančiam pro
jektui paremti. 

Atsižvelgdama į nustatytas 
gaires, Religinio konkurso 
komisija per savo veiklos me
tus parėmė septynių religinio 
turinio veikalų išleidimą ir 
septynis krikščionybės idealus 

ugdančius projektus. 
Premijuoti veikalai buvo 

įvairiomis temomis: kronika 
dvasinio gyvenimo Lietuvoje 
pr iespaudos metais; auten
t iška ats ivert imo istorija; mis
t inis žvilgsnis į Jėzaus gyve
nimą; kelionė po Šv. Žemę šv. 
Rašto šviesoje; kasdieninis gy
venimas su Kristumi; kūrimas 
krikščioniškos bendruomenės 
parapijose; mąstymai pagal 
šv. Raštą. 

Premijuoti projektai buvo: 
maldos ir gyvo krikščioniško 
gyvenimo būrelių kūrimas; 
katalikiškojo jaunimo semi
na rų projektai; katechetinės 
programos; parapijinio jauni
mo ugdymas; vienintelio kata
likiško laikraštėlio vaikams 
Lietuvoje tobulinimas; krikš
čioniškos šeimos ugdymo ir so
cialinės bei pastoracinės tar
nystės projektai. 

Religinį konkursą įsteigė ir 
finansavo prel. Juozas Pruns-
kis, o pravedė Nek. Pr. Mari
jos seserys. Konkurso komisi
jos nar ia i kasmet perskaity
davo ir įvertindavo ta rp 12-37 
veikalų a r projektų. Konkurso 
komisiją pastoviai sudarė: 
kun . dr. V. Cukuras , vėliau — 
kun. R. Krasauskas , dr. Mirga 
Girniuvienė, Eligijus Sužiedė
lis ir sesuo M. Bernadeta Ma-
tukai tė . Atskirais atvejais prie 
darbo prisidėjo: Aldona Lin-
gertai t ienė, sesuo Igne Mari-
jošiūtė, sesuo Ona Mikailaitė, 
Liuda Žiaugrienė ir Gloria 
Adomkait ienė. Visi vertinimo 
darbą vykdė nuoširdžiai, siek
dami padėti dvasiškai atgim
stančiai lietuvių tautai tėvy
nėje ir užsienyje. 

Mirga Girniuvienė 

MIRĖ AKT. VITALIS 
ŽUKAUSKAS ' 

Užsienio lietuviams daug 
linksmų valandėlių savo są
mojumi suteikęs, gerai pa
žįstamas ir iš lietuviško teatro 
scenos, akt. Vitalis Žukauskas 
mirė praėjusios savaitės penk
tadienį, lapkričio 14 d. savo 
namuose, Woodhaven, NY.. 
Palaidotas lapkričio 25 d. 

LIETUVIAI 
MECHANINĖS 
INŽINERIJOS 

KONGRESE 

Tarptautinės mechaninės 
inžinerijos kongresas ir paro
da vyks lapkričio 16-21 d. Dal
ias, Texas. Pranešimus jame 
padarys V. Jakubauskas iš 
McMaster universiteto Kana-
doja, K. Jakus iš Massachu-
setts universiteto ir A Dimas 
iš Maryland universiteto. 

Saulius Šimoliūnas 

PASKIRTA 
PREL. JUOZO PRUNSKIO 

FONDO PREMIJA 

Vertinimo komisija, sudary
ta Brooklyn, NY, susidedanti 
iš t. Benedikto Jurčio, OFM, 
Lietuvos pranciškonų Šv. Ka
zimiero provincijos provincijolo, 
Juliaus Kelero, „Darbininko" 
vyr. redaktoriaus, ir Vidos 
Jankauskienės, L.K.R. Šalpos 
vedėjos, prel. Juozo Prunskio 
Krikščioniškosios spaudos pre
miją už 1996 metus paskyrė 
žurnalui „Naujasis židinys/ 
Aidai", kaip labiausiai pasitar
navusiam krikščioniškosios 
kultūros bei krikščionybės 
idealų ugdymui lietuvių tarpe. 

SKELBIMAI 
x N a m a m s pirkti pasko

l o s duodamos mažais mėne
siniais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
M u t u a l F e d e r a l S a v i n g s , 
2212 West Cermak Road . 
Tel . (773) 847-7747. 

(sk.) 
x Kviečiame į X Mokslo ir 

Kūrybos simpoziumo parodų 
at idarymą: Romas Viesulas -
„Netekties dainius" - litografija; 
Algimantas Kezys - „Moteris" -
fotografija. 1997 m. lapkričio 26 
d. - 1 9 9 8 m. sausio 11d. Lietuvių 
dailės muziejuje, Lemont, IL. 
Parodų atidarymas trečiadienį, 
lapkrič io 26 d. 7 v.v. 

(sk) 
x F.P.Baltakis, Lake Worth 

FL, globoja našlaite Lietuvoje. 
P r a t ę s d a m a s globą k i t i e m s 
metams atsiuntė $300. Gerajam 
dėdei n a š l a i t ė s va rdu dėko
j a m e ! „ L i e t u v o s N a š l a i č i ų 
globos" komitetas, 2711W. 71 
St. Chicago , IL 60629. 

(sk.) 

x Transpak , s iun t in ia i , 
pinigai į Lietuvą. Ketvirtadie
n i a i s iki 8 v a i . v a k a r o . 
Transpak, 4545 W 63 St., Chi
cago, IL 60629, tel. 773-838-
1050. 

(sk.) 
x Karaliaučiaus srities 

lietuviškų mokyklų para
mai, per Mažosios Lietuvos 
Lietuvių draugiją Čikagoje, 
aukojo: $200 Angelika Dudė
nienė, Horace Žibąs. Po $25 
Emilija Palshis; Adolfas Brin-
kis. Po $20 Walteris Kasparai
tis: Liudas Dovydėnas; Han
sas ir Maria Janužis. $15 Jo
nas Stelmokas. Dėkodami vi
siems rėmėjams, kviečiame vi
suomenę remti lietuvišką švie
timą Maž. Lietuvoje aukas 
siunčiant: „Karaliaučiaus 
krašto lietuvybei", 1394 
Middleburg Ct., Naperville, 
IL. 60540-7011. 

(sk) 
x Utenos alus tai geriau

siai geriamas alus. Vaišinkite 
draugus tik lietuvišku alumi iš 
Utenos. Čikagą pasiekė ir Porte
ris. Krautuvėse prašykite tik 
Utenos. Visais platinimo klausi
mais kreipkitės į S t a w s k i 
Dis tr ibut ing , tel. 773-278-
4848 . George Berk jums 
patarnaus! Skanaus! 

($k.) 

http://pfi.lt



