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Ambasadorius JAV
atstovaus Lietuvai
ir Meksikoje

Kandidatai į prezidentus
gavo papildomų lėšų
V i l n i u s , gruodžio 29 d.
(BNS) — Valdui Adamkui per
pastarąsias tris savaites buvo
paaukota daugiau nei 227,000
litų, o Artūrui Paulauskui —
daugiau nei 225,000 litų.
Tokios sumos nurodytos pir
madienį Vyriausiajai rinkimų
komisijai įteiktose atskaitose.
Pirmą kartą paaukotų lėšų
ataskaitos VRK buvo įteiktos
gruodžio 11 dieną.
Tuomet „turtingiausias"
buvo į antrąjį rinkimų ratą
nepatekęs Seimo pirmininkas
Vytautas Landsbergis, kuriam
buvo suaukota daugiau nei 1.3
milijono litų. A. Paulauskui
buvo suaukota truputį dau
giau nei 1 milijonas litų, o V.
Adamkui — beveik 286,000 li
tų.
A. Paulausko štabo finansi
ninkas Arvydas Žukauskas

pirmadienį sakė, kad pirmaja
me rate išleista truputį dau
giau, nei 1 milijonas litų. Le
miamai dviejų kandidatų ko
vai šis štabas ketina išleisti
d a r maždaug 300,000 litų.
V. Adamkaus rinkimų štabo
vadovas Vidmantas Staniulis
sake, kad šio kandidato agi
tacijoms pirmajame rate iš
leista maždaug pusė milijono
litų, kurie VRK deklaruoti per
du kartus, bei dar nepilni
200,000 litų, kurie d a r prieš
rinkimų agitacijos
pradžią
pervesti į V. Adamkų remi
ančios Centro sąjungos sąs
kaitą.
Oficialią ataskaitą apie rin
kimų kampanijos finansavimą
štabai privalės pateikti Vy
riausiajai rinkimų komisijai
per 25 dienas nuo rinkimų pa
baigos.

V i l n i u s , gruodžio 24 d.
(BNS) — Vyriausybė pritarė
Užsienio reikalų ministerijos
siūlymui
paskirti
Lietuvos
ambasadorių Jungtinėse Val
stijose Stasį Sakalauską ir
ambasadoriumi Meksikai.
Vyriausybės posėdyje trečia
dienį n u s p r ę s t a pateikti prezi
dentui dekreto projektą dėl S.
Sakalausko paskyrimo.
Ambasadorius S. Sakalaus
k a s dirba Vašingtone n u o
lapkričio mėnesio.
Vyriausybė taip p a t pakeitė
savo ankstesnį nutarimą siū
lyti prezidentui atšaukti iš
Minsko ambasadorių Viktorą
Baublį.
V. Baublys buvo tarp a š 
tuonių Lietuvos ambasadorių,
kuriuos vyriausybė balandį
pasiūlė prezidentui atšaukti.

Kas geriausiai išmano
Lietuvos užsienio politiką?
V i l n i u s , gruodžio 30 d.
(BNS) — Buvęs užsienio rei
kalų ministras Povilas Gylys
abejoja, ar, išrinktas preziden
tu, Valdas Adamkus sugebėtų
tęsti Algirdo Brazausko pra
dėtą ir j a u gerų vaisių duo
dančią tolerantišką užsienio
politiką.
Tokias abejones j a m kelia
tai, kad V. Adamkaus štabe
dirba Centro sąjungos pirmi
ninkas Romualdas Ozolas,
„kurio kai kurie poelgiai ir pa
sisakymai dvelkia rusofobija".
V. Adamkaus štabas iki šiol
pabrėždavo, kad Artūras Pau
lauskas yra nepatyręs užsie
nio politikoje.
Spaudos konferencijoje an
tradienį Seimo narys P. Gylys
negailėjo ir kitokių priekaištų
R. Ozolui. „Kaip galima bady
ti pirštais į kitus, kai pats esi
tuo pačiu suteptas", stebėjosi
jis, taip įvertindamas centris
tų vadovo tvirtinimus, kad su
A. Paulausku prezidentūroje
liks senoji sovietinė nomenk
latūra.
P. Gylys V. Adamkaus trū
kumu laiko tai, kad savo rin
kimų agitacijose jis nepabrėžė
gerų kaimyninių santykių tęs
tinumo. Abejonės dėl V.
Adamkaus užsienio politikos
planų išsisklaidytų, jei būtų
aišku, k a s , pergalės atveju.
bus jo užsienio politikos pata
rėjai, sakė P. Gylys.
Jis abejoja ir dėl V. Adam
kaus sugebėjimų būti san
tarvės skleidėju. J i s mano,
kad šis kandidatas apie deso
vietizacijos įstatymą kalba
kaip apie įrankį susidoroti su
konkuruojančiomis
politinė
mis jėgomis.
V. Adamkaus politinei rek
lamai kaip tik naudojama
nuostata, kad jo išrinkimas
prezidentu galėtų mažiau su
kiršinti visuomenę.
* V y r i a u s i o j i rinkimų k o 
m i s i j a patvirtino galutinius
Lietuvos prezidento rinkimų
rezultatus. Pagal juos sausio 4
dieną vyksiančiame antra
jame rinkimų etape dėl Lietu
vos vadovo posto varžysis dau
giausia balsų surinkę kandi
datai: Artūras Paulauskas, su
laukęs 44.73 proc. rinkėjų pa
ramos, ir Valdas Adamkus,
surinkęs 27.56 proc. balsų.
Rinkimuose dalyvavo 1 milijo
nas 875,148 rinkėjai arba
71.77 proc. visų teisę balsuoti
turinčių Lietuvos piliečių.
'Elta'

P . Gyliui p r i m e n a m a
Latvijos premjero u ž m a u t a
kailinė kepurė
Valdo Adamkaus rinkimų
štabas siūlo LDDP atstovui
Povilui Gyliui, prieš imantis
kritikos, pasiskaityti šio kan
didato rinkimų programą.
V. Adamkaus štabo atsto
vas spaudai Darius Tarase
vičius pažymėjo, kad V. Adam
kaus rinkimų programos už
sienio politikos dalyje y r a pa
brėžta būtinybė plėtoti drau
giškus ryšius su visomis užsie
nio valstybėmis bei išskirtas
bendradarbiavimas su Šiau
rės, Baltijos valstybėmis ir Vi
durio Europa.
„Eksministras P. Gylys,
matyt, taip ir nenusiėmė tos
kepurės, kurią jam prieš me
tus užmovė Latvijos premje
ras Andris Škelė", replikavo
V. Adamkaus štabo atstovas.
Tuometinis Latvijos minis
tras pirmininkas A. Škelė
maždaug prieš metus, įvertin
damas Lietuvos diplomatijos
veiksmus, žurnalistams neofi
cialiai sakė, kad tuometiniam
Lietuvos užsienio reikalų mi
nistrui P. Gyliui „tik ausinę
kepurę ir tenešioti".

Užsienio lietuviai
rinkimuose rėmė
Seimo primininką

Nuotr.: Chabad Liubavitch centro Lietuvoje direktorius, rabinas Sholom
B Krinsky (dešinėje) Įteikia kandidatui į Lietuvos prezidentus Valdui
Adamkui Simbolinę Menorą.
(Elta)

Valdas Adamkus uždegė
Chanukos Menoros žvakę
Vilnius, gruodžio 29 d
(BNS) — Didžiausios pasau
lyje Menoros septintą^ žvakę
pirmadienio vakarą Vilniuje
uždegė kandidatas į Lietuvos
prezidentus Valdas Adamkus.
Ši žydų šventė tęsiasi aš
tuonias dienas, kiekvieną va
karą uždegant po naują žvakę.
Viena didžiausių pasaulyje
Menorų pastatyta miesto cen
tre, Savivaldybės aikštėje.
V. Adamkus pažymėjo, kad
ši šventė simbolizuoja ste
buklą, kuris įvyko daugiau nei
prieš 2000 metų, kai žydai
iškovojo laisvę. „Tokie stebuk
lai istorijoje pasikartojo ne
kartą, neseniai jis įvyko ir Lie
tuvoje", sakė V. Adamkus.
Sukalbėjęs Chanukos mal
dą, žydų tarptautinės organi-

„Buvusieji" valdys „naujosios
kartos vadovų" rankomis
M i u n c h e n a s , gruodžio 30
d. (BNS) — Artūro Paulausko
pavyzdys Lietuvoje parodo,
kaip senoji komunistinė no
menklatūra prisitaiko prie
naujų sąlygų, teigia „Laisvo
sios Europos" radijas.
Apžvalgininkas Paul Goble,
anksčiau dirbęs JAV Val
stybės departamente, sako,
kad geras pavyzdys, kaip po
sovietų režimo žlugimo veikia
* M o t e r ų partijos pirmi
ninkė Kazimiera Prunskienė
kritikuoja kai kurių partijų
siekius monopolizuoti įtaką
būsimajam Lietuvos vadovui
ir taip užsitikrinti postus pre
zidentūroje. Spaudos konfe
rencijoje antradienį ji tvirtino,
kad tokių pretenzijų išsprūsta
iš Artūrą Paulauską remian
čių liberalų bei Valdą Adamkų
palaikančių centristų lūpų. K.
Prunskienė įsitikinusi, kad rė
mėjai privalo sutramdyti aist
ras ir visų pirma galvoti apie
valstybės ateitį. J i nerimavo,
kad tokios kai kurių partijų
pretenzijos gali sumažinti ir
rinkėjų aktyvumą antrajame
prezidento rinkimų rate. , BNS ,

nomenklatūra, yra jos pastan
gos surasti ir iškelti politikus,
kurie galėtų veikti atviresnėje
demokratinėje
visuomenėje,
bet būtų ištikimi nomen
klatūros tikslų gynėjai. No
menklatūros, kuri dabar pa
sivadino „naująją vadovų kar
ta".
„Vienas tokių pavyzdžių šį
mėnesį aiškiai matyti Lietu
voje. Pirmajame prezidento
rinkimų rate pirmaujantis
Artūras Paulauskas atrodo
esąs tas asmuo, kuriam pade
dant, senoji nomenklatūra ti
kisi apginti ir net padidinti
savo privilegijas", sako ap
žvalgininkas.
Jis pastebi, kad KGB pulki
ninko sūnus, 44 metų A. Pau
lauskas, „turintis glaudžių
ryšių su buvusiu komunistų
elitu", prisistato kaip naujo
sios kartos politikas.
Pasak P. Goble. praėjus 6
metams po Sovietų Sąjungos
žlugimo, kompartija išnyko
daugelyje
nepriklausomomis
tapusių valstybių, tačiau vie
nas labiausiai netikusių jos
kūrinių — nomenklatūra —
tebėra gyva daugelyje jų.

zacijos Chabad
Liubavitch
centro Lietuvoje rabinas Sho
lom- -B. K>l*.sky pasidžiau
gė, kad Lietuva yra viena t ų
valstybių, kuri atliko pagrin
dinį vaidmenį, s u g r i a u n a n t
Sovietų Sąjungą.
JAV ambasadorius Keith
Smith perdavė milijonų savo
valstybes žydų Chanukos svei
kinimą.
Seimo narys Emanuelis Zin
geris prisiminė prieš t a i švęs
tas katalikų Kalėdas, p a 
minėjo, kad po C h a n u k o s
artėja pravoslavų š v e n t ė ir
kad atgimusioje Lietuvoje vi
sos tautos ir visos religijos su
silaukė galimybės laisvai puo
selėti savo papročius.
Šventės dalyviai
gėrėjosi
šviesos salvėmis, dalyvavo pa
silinksminimuose ir vaišėse,
skambant žydų muzikai i r dai
noms.
Lietuvoje Menora uždegta
j a u ketvirtą kartą. Tai y r a vie-

V i l n i u s , gruodžio 29 d.
(Elta) — Daugiausia užsienyje
balsavusių Lietuvos piliečių
prezidento rinkimuose parėmė
Vytauto Landsbergio kandi
datūrą. Lietuvos diplomatinė
se atstovybėse ir konsulinėse
įstaigose užsienyje jis surinko
2,112 balsų.
Vyriausiosios rinkimų komi
sijos duomenimis, už Valdą
Adamkų t e n balsavo 1,503
rinkėjai, o u ž Artūrą Pau
lauską — 1,012. Vytenio An
driukaičio kandidatūrą pa
rėmė 193 užsienyje balsavę pi
liečiai, Rolandą Pavilionį —
127, Kazį Bobelį — 85, Ri
m a n t ą Smetoną — 70 rinkėjų.
Lietuvos diplomatinėse at
stovybėse i r konsulinėse įstai
gose užsienyje balsavo 5,391
Lietuvos pilietis iš 11,784 tu
rinčių rinkimų teisę. Tarp j ų
buvo Lietuvos piliečiai, gyve
nantys užsienyje, studentai,
asmenys, laikinai išvykę t e n
tarnybiniais reikalais.
na žydų šventės Chanukos,
trunkančios nuo gruodžio 23
iki 31 dienos, dalių. Šventę or
ganizavo Chabak Liubavitch
centras Lietuvoje. Šis centras
yra didžiausia pasaulyje žydų
švietimo organizacija.

Ar JAV gamtosaugininkas gali
kandidatuoti rinkiniuose?
Vilnius, gruodžio 30 d.
(BNS) — Paskutinėje šiemet
prezidento Algirdo Brazausko
spaudos konferencijoje a n t r a 
dienį netikėtai imta kalbėti,
ar teisėtai Lietuvos prezidento
rinkimuose dalyvauja Valdas
Adamkus.
Tuo suabejojo Privatizavimo
komisijos pirmininkas E d u a r 
das Vilkas, į prezidento spau
dos konferenciją
pakviestas
pakomentuoti
privatizavimo
reikalus.
Neminėdamas V. A d a m k a u s
pavardės. E Vilkas pareiškė,
kad j o dalyvavimas rinki
muose nuo pat pradžių y r a tei
siškai niekinis ir prieštarauja
Konstitucijai".
„Net jeigu jis ir b u s iš-

rinktas prezidentu, anksčiau
ar vėliau tą patį (priešta
ravimą Konstitucijai — BNS)
patvirtins Konstitucinis teis
mas", teigė jis.
V. A d a m k u s kandidatu buvo
įregistruotas teismo sprendi
mu, kai Vyriausioji rinkimų
komisija to nepadarė, abejoda
ma, a r a u k š t a s pareigas JAV
administracijoje užėmęs pa
reigūnas galėjo pastaruosius
trejus metus gyventi Lietu
voje, kaip to reikalauja Kon
stitucija.
P a t s prezidentas A. Bra
zauskas, žurnalistų paklaus
tas, atsisakė svarstyti V.
Adamkaus kandidatavimo tei
sėtumą.
„Teismų sprendimų aš pa
prastai nekomentuoju — nor
„Nomenklatūra nemirė kar malioje teisinėje valstybėje
tu su sovietiniu režimu. So šitaip daryti nereikia", sakė
vietų Sąjungos žlugimas su jis. „Bet kaip žmonės vertins
teikė j a i auksinę galimybę štai tokį kandidat., į preziden
įsigyti nuosavybėn t a i , ką iki t u s — yra j ų valia", pareiškė
A. Brazauskas.
šiol tik kontroliavo".
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Rusijos UR ministras įspėja
nepriimti Baltijos valstybių
į NATO
M a s k v a , gruodžio 30 d.
(Reuters-B\'S) — Rusijos Už
sienio reikalų ministras Jevgenij Primakov pripažino JAV
vienintele pasaulio supervals
tybe, tačiau įspėjo neleisti j a i
vyrauti pasauliniuose reika
luose.
Jis vėl įspėjo NATO nepri
imti Baltijos valstybių, pra
nešė agentūra Interfax. rem
damasi J . Primakov interviu,
kuris antradienį turėjo pasiro
dyti laikraštyje „Nezavisimaja
Gazeta".
Nėra nė kalbos, kad Rusija
„atsiųstų tankus", jeigu są
junga priimtų Lietuvą. Latviją
ir Estiją, sakė J. Primakov.
Tačiau, pasak jo, tai priverstų
Maskvą peržiūrėti santykius
su NATO. Ministro teigimu.
Baltijos valstybes gali užtik
rinti savo saugumą, laikyda
mosi neutralumo politikos.
Kalbėdamas apie pasaulinį
jėgų pasiskirstymą, J. Prima
kov sakė, jog „tikrai galima
laikyti, kad dabar pasaulyje
yra viena supervalstybė". Ta
čiau pasak jo, „daugelis pai
nioja dvi sąvokas — superval
stybė ir vienintelis pasaulio
polius".
J. Primakov pakartojo Ru
sijos tvirtinimą, kad pasaulis
turi būti „daugiapolis" ir kad
j a m e svarbiausią vaidmenį
vaidintų kelios valstybės.
Jis teigė, kad Vakarų vals
tybėms nebereikia nuo šaltojo
karo likusio Vašingtono bran
duolinių atsargų apsaugos.

..Anksčiau J u n g t i n ė s Valstijos
buvo Vakarų pasaulio globė
jos, kadangi "branduolinis skė
tis", kuriuo jos pridengė vaka
rų pasaulį, buvo j ų rankose.
Šis JAV vaidmuo automatiš
kai buvo perkeltas į visiškai
naują aplinką. į dabartinį
laiką, šaltojo pokario laikotar
pį. Tai neteisinga. Šiandu-n
niekam nereikia būti po Ame
rikos branduoliniu skėčiu", sa
kė Rusijos ministras.
J. Primakov mano, kad Lie
tuvoje, Latvijoje ir Estijoje yra
išmintingų politikų realistų, ir
su šiais žmonėmis ..reikia su
sitarti".
„Dabar daugelis jų mano,
kad įstoti į NATO — tai leng
viausias kelias patekti į Euro
pos Sąjungą", pareiškė jis.
Alternatyva Baltijos vals
tybėms yra „neutralumas",
kuris užtikrintų joms saugu
mą, įsitikinęs ministras.
Jis pabrėžė, kad kalbant
apie Baltijos valstybes, reikš
mingi n e tik strateginiai, bet
ir moraliniai bei politiniai
bruožai. ..Mes j u k pasitrau
kėme iš Pabaltijo, taip sakant,
švariai, nieko nepasilikdami",
aiškina ministras problemos
istorinį bruožą.
Anot ministro, Rusijos gy
ventojams bus labai sunku su
sitaikyti su t u o , kad „mūsų
sukurta" ir Baltijos valstybėse
palikta infrastruktūra
tar
naus kitoms ginkluotosioms
pajėgoms.

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

Teheranas.
Iranas pasmerkė rengiamas bendras Turkijos.
Irano ir JAV karines pratybas, teigdamas, kad jos kelia grėsmę
regiono saugumui, pirmadienį pranešė oficiali Irano naujienų
agentūra IRNA. URM spaudos atstovas Mahmoud Mohammadi paragino Turkiją atkreipti rimtą dėmesį į Islamo pasaulio
tikslus ir žengti šia kryptimi. Kitų metų sausio 5-9 dienomis
Turkija turi surengti j a u du kartus atidėtas jūrų paieškų ir
gelbėjimo pratybas, kuriose dalyvaus minėtų trijų valstybių
laivynai.
Praha. Čekija ir Vokietija pirmadienį pasirašė oficialią su
tartį, kuria įkuriamas fondas, teiksiantis pagalbą Čekijos pilie
čiams, nukentėjusiems per Holokaustą. pranešė Čekijos UR
ministerijos spaudos atstovas. Čekijos užsienio reikalų minis
t r a s Jaroslas Sedivy ir Vokietijos ambasadorius Čekijoje Anton
Rossbach Prahoje pasikeitė diplomatinėmis notomis, kurios lei
džia nuo sausio 1 dienos įkurti čekų ir vokiečių „Ateities fon
dą". Tačiau ministerijos pareigūnai atsisakė komentuoti diplo
matinių notų detales, taip pat nenorėjo išsamiau kalbėti apie
komitetą, kuris tvarkys 165 milijonu markiu (93 mln. JAV do
lerių) fondą. įkurtą remiantis Čekijos ir Vokietijos susitaikymo
sutartimi, pasirašyta 1997 m. sausį.
Jeruzalė.
JAV pranešė Izraeliui, jog turi informacijos, kad
Iranas yra susijęs su lapkričio 17 dieną Egipte turistų sker
dynes įvykdžiusią islamistų grupuote, trečiadienį pranešė Iz
raelio laikraščiai. Izraelio URM atstovas spaudai atsisakė ko
mentuoti straipsnius. Irano valstybinis radijas pasmerkė
žudynes, tačiau pareiškė, kad žudynes bus pretekstas užsienio
jėgoms užmačioms savavališkai kištis į Vidurio Rytu reikalus.
Maskva. Sekmadienį Kolos pusiasalyje dizenterija užsikrė
tusių žmonių skaičius pasiekė 494. pranešė pareigūnai 354 iš
494 užsikrėtusiųjų buvo nugabenti į Murmansko. Severomorsko ir Kolos ligonines, pranešė Nepaprastųjų situacijų ministe
rijos regioninis skyrius. Medicinos darbuotojams dar nepavyko
sustabdyti prieš savaite prasidėjusios epidemijos. Pareigūnų
teigimu, epidemiją sukėlė vietos kolūkiuose pagaminti nekoky
biški pieno produktai.

KALENDORIUS
* Vyriausybė d a r labiau
sugriežtino prekybos alkoho
liniais gėrimais tvarką. Nu
matoma neišduoti leidimų ver
stis alkoholio mažmenine pre
kyba neapmuitinamoms par
duotuvėms, esančioms sienos
perėjimo punktuose.
• Elta.

Gruodžio 31 d.: Sv Silves
tras I, popiežius 'mirė 335 m.);
Melanija. Gedgantas, Naudute.
S a u s i o 1 d.: Naujieji me
tai. Svč. M. Marija. Dievo gim
dytoja: Eufurozina. Mečislo
vas, Girutis. Sniege.
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SKAUTIŠKI RENGINIAI
Čikagoje

DRAUGAS, trečiadienis, 1997 m. gruodžio 31 d.

DRAUGAS
fuan-Mittt)

aVifc SKAUTYBĖS

Kovo 1 d. — Tradicinė
skautų ir skaučių Kaziuko
mugė Jaunimo centre.

kelias
STOVYKLOS

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė

Balandžio 3, 4 ir 5 d. —
ASS Studijų dienos, Woodstock, IL.

LSS TARYBOS PIRMININKĖ
PRANEŠA
Mieli Sesės ir Broliai,
Sveikinu šv. Kalėdų ir Nau
jųjų Metų proga, linkėdama
geros sveikatos ir sėkmės
skautiškame darbe.
Pranešu, kad mano naujas
adresas yra: 18 Nardone Circle, Abington, MA 02351. Tele
fono ir fax'o numeriai nepa
sikeitė.
Spalio 31 d. parašiau Me
čislovui Raštikiui, Lietuvos
Skautijos pirmininkui praneš
dama, kad LSS nutarė pri
pažinti Lietuvos Skautiją pa
grindine skautų organizaciją
Lietuvoje. Tuo pačiu prane

Liepos 11-18 d. — Čikagos
tuntų jaunesniųjų skautų ir
skaučių stovykla Rako stovyk
lavietėje, Custer, ML

šiau, kad skiriame 500 dol. iš
„Lietuvos Skautijai remti ka
sos" prisidėdami prie Tautinės
stovyklos.
Yra labai svarbu laiku at
siųsti Tarybos pirmijos iždi
ninkei
„Financial
Statements". Prašau šakų vadovus
atkreipti dėmesį ir prižiūrėti,
kad vienetai laiku pateiktų
„Financial Statements" iždi
ninkei.

Liepos 8-20 d. — Aštuntoji
Tautinė stovykla JAV — Paxton, MA.
Liepos 17-27 d. — Tautinė
stovykla Lietuvoje, Alytaus
rajone.

Geriausi linkėjimai.
Budėkime!
v.s. Birutė Banaitienė
LSS Tarybos pirmininkė

VIII TAUTINE STOVYKLA
Perėmus pareigas vienas iš laiką (14 d.) — 250 dol; viena
svarbiausių šios kadencijos savaitė (9 d.) — 175 dol.
įsipareigojimų — VIII Tautinė
stovykla. Iki šios dienos atli
Nuolaidos šeimoms
kome:
Du stovykl. iš šeimos — 390
1. VIII TS vieta: Treasure
dol.
(14 d.); 275 dol. (9 d.).
Valley stovyklavietėje, Paxton, Massachusetts.
Trys stovykl. iš šeimos —
500
dol. (14 d.); 375 dol. (9 d.).
Data: 1998 m. rugpjūčio 8Keturi stovykl. iš šeimos —
21 dienomis. Vadovai suva
žiuos šeštadienį, rugpjūčio 8 600 dol. (14 d.); 460 dol. (9 d.).
d., o stovyklautojai atvyks
Stovyklos registracija —
sekmadienį, rugpjūčio 9 d. 100 dol.
Stovyklos atidarymas vyks
9. Stovyklos ženklas: Pa
per vėliavų nuleidimą sekma
skelbtas
konkursas — turime
dienio vakare.
du pavyzdžius.
2.. Stovyklavietė (1,600 ak
10. Daina: žodžius kuria
rų) visiškai atitinka mūsų rei
sesė
Irena Serelienė, o muziką
kalavimams. Stovyklavietės
—
Strolia.
nuoma 14,000 dol.
11. Stovyklos leidinį suti
3. Palapinės: dvivietės su
ko
paruošti v.s. fil. Lilė Miluplatforma — 400+. Tuo pačiu
kienė.
yra „aderondak shelters", ku
12. Dainynėli p a r u o š s.
riuose telpa šeši asmenys.
Greičiausiai reikės dar nuo Vladas Žukauskas.
moti arba atsivežti palapinių.
13. TS š t a b a s (bus papildo
Tuo reikalu rūpinasi ūkio sky mas):
riaus viršininkas.
viršininkė: v.s. Birutė Ba
4. Valgykla talpina 200 as naitienė
menų. Greičiausiai reikės
viršininkės pavaduotoja/prog
dviejų pamainų, bet kiekviena ramų koordinatorė v.s. fil. Lai
pastovyklė turi uždangą su ce ma Kiliulienė
mentinėmis grindimis ir sta
Brolijos stovyklos viršinin
lais. Vienam gale uždangos kas v.s. fil. Albinas Sekas
yra priemonės virimui/kepi
Seserijos stovyklos viršinin
mui ir kt. Programoje pamai
kė
v.s.fil.Rita Penčylienė
nomis skautai/skautės galės
Akademinio
skautų sąjūdžio
gamintis pusryčius, pietus ir
stovyklos
viršininkas
s.fil. Ri
vakarienę stovyklavietėje. Ši
mas
Griškelis
programos dalis ir bus iš ank
Registracija ir finansai v.s.
sto išdirbta su šakų vadovais.
Gerai išplanavus sistemą yra Irena Markevičienė ir v.s. fil.
galimybė, kad virtuvės su Danutė Marcinkevičiūtė
gebės pavalgydinti visus iš
Sekretorė v.s. fil. Meilė Mic
karto.
kienė
Stovyklos komendantas v.s.
5. Yra nemažai pastatų:
Gediminas
Deveikis
„conference center" su miega
mais kambariais ir kitas pas
Stovyklos laužavedžių koor
tatas su maža virtuve ir sale. dinatorius Vladas Žukauskas
Turi rankdarbių namelį. Ki
Laikraštėlio redaktorė j.v.s.
tuose pastatuose įrengsim Gene Treinienė
krautuvėlę, laikraštėlį, paro
Ūkio paruošimo viršininkas
das ir t.t. Vietos yra viskam.
j.s. Gintaras Čepas
6. Maudymasis: ežeras dide
Maitinimo viršininkė Daiva
lis ir stovyklavietėje yra įvai
Navickienė
riausių laivų: 20 mažų burinių
Stovyklos papuošimas/paro
„sail fish"; 6 kayaks; karinės
baidarės „war canoes"; vienas dėlė — Bostono vyr. skaučių
20 pėdų burlaivis ir vienas židinys
motorinis.
Stovyklos vartai — Bostono
T. Programoms priemonės: vyčių būreliai, vadovaujami s.
Rankdarbių namelis (dirbtu Broniaus Banaičio
vė: medžio dirbiniams/odos
Vandens apsaugos priežiūra
dirbiniams); cope, miškai ir ta (water front director) naudokai iškyloms, pionerijos vieta, sim Treasure Valley water
šaudykla (nfle range) ir šau front director. Vandens sar
dymas iš lanko (archery).
gais pakviesime jūrų skautus
ir skautes.
8. Biudžetas: 100,000 dol.
Budėkime!
Stovyklos mokesčiai
VA. Birutė Banaitienė
Vienas stovyklautojas visą
Tarybos Pirmijos pirmininkė

V i s i e m s laimingų 1998-jų m e t ų linki „Aušros Vartų" / „Kernavės" tunto
s e s ė s — Kristina Vaznelytė, Vakarė Petroliūnaitė, Viktorija Vaznelytė,
S i g i t a Poskočimaitė, Krista Plačaitė, Regina Matranga ir Lina Poskočimaitė.
Nuotr. G i n t a r o P l a č o

SKAUTO PAREIGOS DIEVUI IR
TĖVYNEI
Skautija — tai Dievo dova mo..., jog mano vaikai gyvena
:
na žmonėms, ugdanti dorovinį tiesoje".
elgesį, padedanti kovoti su Dieve, suteik mums jėgos
blogiu ir tuo pačiu kaupti pasirinkti gėrį ir tiesą, ir ap
saugok nuo -melo ir netiesos.
dvasinių vertybių lobius.
Dievui
Kiekvienas žmogus yra įvai Skauto ištikimybė
;
rių gabumų branduolys, lau pasireiškia «e vien ėjimu į
kiantis jų išvystimo, nes jame bažnyčią, bet ir kasdieni
glūdi pajėgumas tapti kilnia niuose darbuose. Tikėjimu: —
asmenybe. Todėl tikėjimo ir kai yra sunku, ar kiti pajuo
krikščioniškos moralės dėsnių kia, sąmoningai siekia Kris
turtai nuo mažens turi būti taus tiesos.
ugdomi šeimoje. Vėliau mo Skautas vjsada jautrus ir
kykloje, skautijoje, darbe — paslaugus ©tiems žmonėms,
stengiasi nepaleisti progų da
nuolatos iš kartos į kartą.
Skautijos įkūrėjas Lordas ryti gerą, padėti ar tarnauti
Baden Pawell rašė: „Žmogus, be jokio atlyginimo, stengiasi
kuris garbina Dievą bei jį myli būti paslaugus šeimoje, mo
ir Jo įsakymus vykdo — tam kykloje, draugų tarpe.
pa geru žmogumi, ir tuo pačiu Kiek mes turime pavyz
pasitarnauja savo kraštui ir dingų skautų, vadovų, kurie
daug dirba be jokio atlygini
artimui.
Mūsų tėvynėje Lietuvoje mo, pamiršdami savo šeimas,
Dievas ir skautija buvo drau save — atiduodami, visą gyve
džiama per penkiasdešimt nimą, skautijai. O kiek jų jau
nebėra gyvųjų tarpe? Jie visi
svetimųjų okupacijos metų.
Daugelis tautiečių pamiršo dirbo ir šiandien dirba, kad
ištikimybę Dievui ir tautai, padėtų jaunam žmogui to
meilę savo artimui, dorovę, bulėti, kad . jis būtų sąmo
moralę. Vyko tik kova už būvį! ningesnis, geresnis. Dievas
O jaunas žmogus jau nuo vai juos panaudoja pasaulio gėriui
kystės visa tai dėjosi savo kelti. Mylėk artimą, kaip patį
save — dalinkis, ypač su alka
mažon galvelėn.
Ir, štai, kokios pasekmės: nu, pagelbėk pavargusiam.
Išsikovojus laisvę, vieni puolė Kasdien padaryk gerą darbelį.
bet kokia kaina susigriebti Viešpatie, Jėzau, kuris taip
turtus, praradę sąžinę: antri myli visus žmones ir visokiais
— be moralės metėsi į prosti būdais jiems padedi, suteik
tucijos biznį, be jokių rėmų. man savo meilės, kad žmones
Treti — užsimaukšlinę kaukes labiau mylėčiau ir norėčiau
pradėjo kankinti senukus, padėti visiems be jokio atlygi
gyvenančius nuošaliau. Kiti nimo.
žudyti dėl cento, o dar kiti Skautas visada draugiškas,
puolė į neviltį ir alkoholizmo neišskirdamas
nei vieno
liūną, net savižudybę.
žmogaus stengiasi visur įnešti
Klysta manantys, kad jie džiaugsmo; kad būtų kitam
yra laisvi ir gali daryti ką lik malonu. Nepavydi, nelaiko sa
vęs svarbesniu už kitą. Ben
jie nori.
Kur to blogio pradai — so drauja su tais, kurie nemė
cialinės sąlygos? Šeima? Kur giami ar atstumti.
Dievas? — Jis yra, bet ne visi Jėzau, išmokyk mane mylėti
ir priimti visus žmones su pa
išmoko į Jį kreiptis.
Dievas niekada mūsų neat garba, dėkingumu ir nuošir
stums, bet saugos nuo nevil dumu, nes Tu visus myli.
Skautas stengiasi kreipti
ties. Belieka tik laikytis
dešimties Dievo įsakymų, kad daugiau dėmesio į vidaus sa
vybes ir įpročius, negu į išorę
išlikti doriems.
Žmogaus
Penkiasdešimt
praradimo ar apsirengimą.
būdas
yra
svarbiau
negu
metų sugadino jauno lietuvio
išorė.
Skautas
valdo
liežuvį,
psichologiją, nes žmogus iš
prigimties yra geras. Blogį — kontroliuoja savo žodžius, ne
lengviausia sutramdyti jo apkalba kitų.
Skautas nepasimeta įvairio
užuomazgoje kol jis dar ne
se situacijose, myli gamtą, glo
išsikerojęs.
Skauto pareiga stengtis būti boja gyvuliukus, neteršia gam
ištikimu tiesai. Jėzus pasakė: tos, bet jungiasi įjos apsaugą.
Visa širdimi Dievui dėkosiu.
„Aš nerandu didesnio džiaugs

Didingi Viešpaties koriniai,
nuostabūs tiems, kas juos
myli.
Skautas stengiasi klausyti
savo tėvelių, gerbia tėvų pa
tarimus . Įvertina tėvų meilę,
rūpestį ir reiškia jiems
dėkingumą. Mokykloje vykdo
ką mokytojai prašo, ką už
duoda, gerbia visus vyresniuo
sius.
Jėzau, padėk man išmokti,
kaip elgtis, kai ima pyktis, ar
noras neklausyti, keršyti, ati
dėlioti, pažeminti, atmesti. Gi
liai tikėk, kad Dievą ir žmogų
mylintiems, viskas išeina į
gerą.
Skautas, stengiasi boti tau
pus, branginti viską, ką turi;
nemeta, nelaužo, dar visiškai
nesunaudojus, sąmoningai ne
gadina daiktų. Moka naudoti
laiką, tą didžiausią turtą; ger
bia kitų laiką ir nuosavybę;
žino, kad taupumas nėra
šykštumas.
Geriau doras beturtis, negu
turtingas, bet neteisingai gy
venantis žmogus.
Viešpatie, dėkoju Tau, kad
Tu su manimi daliniesi ir, kad
tėveliai tokie dosnus man.
Padėk man nereikalauti, kas
nebūtina, negeisti vien todėl,
kad kiti turi. Suteik man dos
numo dalindamasi su kitais.
Padėk man suprasti, kad už
viską, ką turiu, turėsiu su Ta
vimi atsiskaityti.
Skautaudama aš pati sus
tiprėjau dvasiškai, labiau pa
milau Lietuvą ir savo artimą.
Igyjau daug praktiškų gyveni
mo žinių, nes iŠ kitur jų nepasisemsi; o kiek meilės pasisemi įdainuojant lietuviškas
dainas apie Lietuvą. Būdama
Dievo kūriniu, jaučiu meilę
kiekvienam Jo sukurtam su
tvėrimui. Puiku vasarą sto
vyklauti! Miške tampame di
delė viena šeima. Tad ir linkiu
kiekvienam skautui stengtis
pasirinkti tai, kas veda į gerą.
Šiandien kreipiuosi į viso
pasaulio lietuvius — brolius ir
seses:
Dar tvirčiau junkimės į
skautų būrį. Plėskime skautų
organizacijas Lietuvoje ir už
jos ribų.
Gelbėkime jaunimą, nes jis
yra pasimetęs, tauta pavargu
si, stovi ant bedugnės kranto.
Tuo pasitarnausime Tėvy
nei, Dievui, ir Artimui.
Ad Meliorem!
fil. J ū r a t ė J a n k a u s k a i t ė
Board Certrfied, Intemal Medicina
Valandos jūsų patogumui
Hofy Cress Pratsastonsl FiMfcn
siteuti
Utousrtan P t o Ct et Castarrai tom.
Ctsoago, K. H M
Tat 773-471-7878

M. TS. ėLŠVEčKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS
3800 W.96StTel 70*422-0101
PirTnsd. 3v.p.p.-7v.v., a n t r . l 2 : 3 0 - 3 v . p . p .
trec uždaryta, ketvirt. 1 - 3 v.p.p.
panktad ir tafttad. 9 v r. • 1 2 v.p.p.

THE LTTHUANIAN VVORLD WIDE DAILY
Published daily exept Sundaya and Monday*, legal Holiday*. the
Tucsdays foIlowing Monday observance of legal Hobdays a* wdl m
Occ.26thandJan.2ndbylheUthuaiuanCatholicPrcMSocicty.iS4S
W63rd Street Chicago, 0.60629-5589.
Periodicai daaa postage paid at Chicago. IL and additional rnailing
offices.
Subscriptjon Rate* $95.00 Forcajn countriet $110.00
Postmaster: Send addreea changea to Draugą* - 4545 W. 63rd Street,
Chicago. IL 60629.
Mažinant pasu išlaidas, pakvitavimai u i gautas prenumeratas
neshin&ami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus ai
jo mokesti pažymima, iki kada yra užsimokėjęs.
DRAUGO prenumerata yra mokama i i anksto
Vi metu 3men.
JAV
$95.00
$55.00
$35.00
Kanadoje ir kitur
(US.) $110.00
$60.00
$40.00
I k jestadiinio laida:
JAV
$S5.00
$40.00
$30.00
Kanadoje ir kitur
_
(U S.) $60.00
$45.00
$35.00
Užsakant į Lietuvą;
(Air cargo)
$100.00
$55.00
Tik šeštadienio laida .'.
_
$55.00
Užsakant i užsieni
oro pairu
$50000
$250.00
Tik šeštadienio laida
$160X10
$85.00
Vyriausia redaktorė - Danute Bindokiene
Administratorius - ValertotM* Krumplis
Moderatorius -leun. Viktoras sUmssUs
• Administracip dirba kaodienmio 8:30 iki 430. šeštadieniais nedirba.
• Redakcija dirba kasdien nuo 830 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija už skelbimu turini neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos,
gavus prašymą ką nors skesbti.
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotu straipauų
nesaugo. PraSorne Siunčiant pasilikti kopiją.
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VtOASJ.NEMKKA8.kLD.
KARDIOLOGAS • ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kadzie Ava.
Chicago, IL 60662
Kab. tat 773-471-3300

—M.LKmauš—

U3M
Specialybe). Vidaus ligų gydytojas

Ke&ftMtrnft totuvtftfcfti
6187 S. Archer Ave. (prie AustJn)
Tat 7 7 3 * 8 5 - 7 7 5 6
Valandos pagal susitarimą

DANTŲ GYDYTOJA
9055S.Roberts Rd.Hickory HMs, IL
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave
T a t (708)588 4086
Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERBUS
DANTL] GYDYTOJA
9626 8.7981 Ava., Motery ras* t .

Tat (708) 688-6101
Valandos pagal susitarimą

RUTH JORATt NE8AVA8-

Dermatologijos »gų. odos vėžio
Kosmetine chirurgija
* Raukšles * Saules dėmes

BJOENEC DECKER DOS. PZ.
4847 VV. 103 3 L , O a * L * W L l L
Pirmas apyl. su Normvrastem un-to
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis
ui prieinamą kainą. Pacientai
priimami absoKuCiai punktualiai
Susitarimui (katoeti artgbskai)

120 Oak Brook Cartar Mat #818

OakBroofc.R.60623
Tel. 830-671-2830
Kalbame Ikftuviekai

TO"
NDRĖ RUDAITIS, O.D.

M. v J. vAŠAmEHE
DANTŲ GYDYTOJA
4817 W. 83 S t , B u r t a i * , IL
Tat 7834234114
Valandos susitarus

AKIŲ LIGOS • CHIRURGIJA
1090 E.Ogdsn Ava.. Š u t e 310

T a i (830)627-0000
Teertr i.SuSs X
Dounsm Orov». H. S0615

Tat (680)435-0120
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SAUSIO 4 d. RINKIMAI —
PIRMYN AR ATGAL?

Danutė Bindokieni

O kur kiti?

ALGIS RUKŠĖNAS
Artėjanti sausio ketvirtoji
bus lemiama diena Lietuvos
istorijoje. Tą dieną Lietuvos
piliečiai nuspręs, ar jie pa
siryžę į ateitį, ar pasitenkina
gyventi sovietinės-komunistinės sistemos griuvėsiuose.
Kandidatas į prezidentus
Artūras Paulauskas yra sim
bolis tos senosios sistemos. Jis
atstovauja senajai buvusiai
komunistinei nomenklatūrai,
kuri vis dar naudojasi privile
gijuotos klasės padėtimi.
Visur girdime, kad Lietuvos
žmonės yra nualinti, nepasiti
ki nei vienos, nei kitos, nei
trečios partijos vadais. Teigia
ma, kad jos gyventojai neturi
vilties sulaukti ko nors gero ir
iš šių rinkimų. Jie jau atmetė
savo tautos didvyrį Vytautą
Landsbergį atiduodami jam
vos 16% balsų pirmojo rato
balsavimuose.
Liko du kandidatai į prezi
dentus: Artūras Paulauskas
— buvęs prokuroras, ėjęs šias
pareigas jau senai sistemai
žlungant, kai prokurorai at
stovavo komunistinės draus
mės avangardui. Kandidatas,
kurio tėvas buvęs stribas, nai
kinęs Lietuvos laisvės kovoto
jus, vėliau KGB papulkinin
kis, kuris, kaip Lietuvos
"spaudoje rašoma, dabar dirba
savo sūnaus Artūro Paulaus
ko rinkiminės
kampanijos
štabe Varėnoje.
Kitas kandidatas: Valdas
Adamkus, Amerikos lietuvis,
gimęs ir augęs Lietuvoje, bet
turėjęs pasirinkti tremtį, kai
sovietiniai rusai, žiauriai oku
pavę valstybę, smurtu sukūrę,
sistemą, kurioje dar ir dabar
yra likę Artūro Paulausko
pėdsakai.
•
—„Lietuvos rytas"* rašė; * kad
Paulauskas, eidamas balsuoti
šiuose
rinkimuose,
buvo
užsirišęs ant rankovės rau
doną siūlą — sakęs „dėl
laimės". Tai keista šio simbo
lio demonst' icija prieš Lietu
vos žmonių akis, kurie tiek
daug per paskutiniuosius 57
metus yra kentėję raudonos
spalvos „pavėsyje".
Valdas Adamkus yra pa
siryžęs vesti Lietuvą iš tos
raudonosios spalvos šešėlio,
kuris dar iki šios dienos tem
do Lietuvą. Pats dabartinis
prezidentas, Algirdas Bra
zauskas yra teigęs, kad visi
Lietuvos vadai — visi augę ir
brendę komunistinėje siste
moje — yra sugadinti mark
sistinės galvosenos.
Valdas Adamkus žada Lie
tuvai doros vertybes, pasi
šventimą, profesionalumą, la
bai aukšto rango patirtį ir
pažiūras, kurios subrendo de

mokratinėje sistemoje. Tik jis
gali išvesti Lietuvą iš to
užburto sovietinės sistemos
rato, kuris vis dar laiko apsu
pęs mūsų tautą.
Daugelis lietuvių Lietuvoje,
tiek Seime, tiek vyriausybėje,
turi geros valios ir gerų norų,
bet, deja, jie neturi patirties
veikti sistemoje, kuri remiasi
demokratiniais
principais,
žmonių pasitikėjimu vienų ki
tais, ir, gal svarbiausia, kad
valstybė turi tarnauti žmo
nėms, o ne žmonės gyvena
tarnauti valstybei.
Keista girdėti teigimą, kad
Adamkus yra iš Amerikos ir
daugelis tenykščių lietuvių
nepasitiki amerikiečiais. Tai
kuo jie pasitiki — Maskva?
Joks kraštas negali klestėti be
įkvėpimo iš svetur. Tai istori
nis faktas. Visi kraštai izolia
cijoje žlugo ir žlunga. Kraštai,
kurie semiasi tauraus įkvė
pimo iš svetur — tobulėja,
turtėja.
Daugelis Amerikoje mokslus
ėjusių lietuvių augo ir brendo
lietuviškoje
bendruomenėje,
kurie be jokio kompromiso
buvo nusistatę prieš komu
nizmą ir už Lietuvos laisvę.
Tad keista, tiesiog ironiška
dabar girdėti, kad Jie", tie bu
vusieji komisarai, politrukai,
nomenklatūrininkai,
„žino,
ką daro", „patyrę", „pažįsta
sistemą", Jaunesni." Lyg tas
atsvertų žalą, kuri padaryta
Lietuvai ir jos žmonėms per
paskutinius 57-rius metus.
Ta sistema buvo įvesta tero
ru, bet, deja, per eilę metų
daug žmonių pasisavino tos
melagingos ir žalingos siste
mos šūkius, principus ir el
gesį. Laikas atversti - naują
l a p e laikas -stengtis įsisavinti
demokratinės sistemos princi
pus Lietuvos gyvenime. Lietu
va laisva, bet to dar ne
užtenka. Ji dar siūbuoja, ka
dangi neša per didelį svorį
anų laikų sistemos — tiek
valdžioje, tiek ekonominėje
veikloje, tiek daugelio lietuvių
pasąmonėje.
Reikia Lietuvai prezidento,
kuris su ta sistema neturi ab
soliučiai jokio ryšio, kuris
tikrąja prasme gali pradėti iš
naujo. Vytautas Landsbergis
jau pažadėjo savo paramą Val
dui Adamkui. Vytenis Andriu
kaitis yra taip pat žadėjęs.
Laikas visiems remti Lietuvos
konkrečius žingsnius į ateitį
— jiems ryžtingai atstovauja
Valdas Adamkus.
Metų metais rėmėme viso
kias organizacijas, kurios la
bai abstrakčiai buvo pritaiky
tos Lietuvos laisvei. Dabar
yra tikra proga konkrečiai pa-
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Zanavykų krašto k u l t ū r i n ė iškarpa
ALEKSANDRAS KUDIRKA
(Tęsinys)

Būdamas
komandiruotėje,
atmatuojant
vieno
kaimo
žemę nuo geležinkelio ruožo
Poltavos gubernijoj, atsitikti
nai susipažinau su geležin
kelio žinybos atstovu lenku iš
Kijevo, kuris man papasakojo
apie darbo sąlygas geležin
kelio statyboje. Ten jis turėjo
stiprią protekciją. Mane viliojo
žymiai didesnis atlyginimas,
darbo sąlygos, gyvenimas Ki
jeve — didmiestyje ir kita. Aš
paprašiau jo, kaip tiktai atsi
ras laisva vieta, man pranešti.
Netrukus gaunu jo laišką, iš
kurio supratau, kad jo kalbėta
mano reikalu su savo vir
šininku.
Jis sutiko paduoti pareiš
kimą. Greitu laiku gaunu laiš
ką su geležinkeliečio bilietu II
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klasės — atvažiuoti į Kijevą.
Užplanuota buvo naujos gele
žinkelio linijos statyba. Tokia
staigmena mane nudžiugino.
Delsti buvo negalima.
Viską atvirai papasakojau
revizoriui, kurio žinioje dir
bau, ir paprašiau duoti man
neoficialių atostogų. Jis suti
ko, norėdamas padaryti man
gerą ir palinkėjo sėkmės. Jo
dėka gavau nemažą piniginę
premiją už darbus, o iš minis
terijos padėką raštu. Toks
raštas duodavo galimybę greit
kilti tarnyboje.
Kijeve turėjau prisistatyti
geležinkelių statybos viršinin
kui, kuris po trumpo pasikal
bėjimo pasiūlė man nuvažiuo
ti su vienu geležinkeliečiu at
likti naujam geležinkeliui že

Valdas ir A!:i;:i Aci.imk.ii

MIELI LIETUVIAI!

kiai gali tapti realybe. Ką tai
reiškia, mes po 50 metų jau
žinome. Taig:. išrinkus Pau
lauską prezidentu, ar ir Lietu
va nepasiliktų prie šio proceso
— komunizmo atstatymo ir su
tuo susijusio nepriklausomy
bės praradimo. Tuos rasisti
nius grasinimus iš Rusijos ne
retai girdime.
Šio lemtingo Lietuvai pavo
jaus akivaizdoje, susitelkime
ir visi, turintieji Lietuvos pi
liečio pasus, balsuokime už
Valdą Adamkų. Susidarius
šiai situacijai, vienintelis Lie
tuvai išsigelbėjimas yra Val
dą Adamkų išrinkti Lietuvos
Respublikos prezidentu.

Artėja lemtingas momentas
Lietuvos gyvenime, sausio 4 d.
išsispręs, kas taps Lietuvos
Respublikos prezidentu. Rin
kimų eigoje susidarė labai su
dėtinga ir pavojinga Lietuvai
padėtis. Liko du kandidatai —
gerai mums žinomas Čikagos
lietuvis,
gamtosaugininkas
Valdas Adamkus ir neokomunistas, NKVD-isto sūnus, taigi
ir KGB auklėtinis, buvęs so
vietinis prokuroras Artūras
Paulauskas.
Paulauskas atstovauja bu
vusiai, bet vis dar stipriai,
raudonajai nomenklatūrai, su
būręs visas Lietuvai •, priešin Tam tikslui pasiekti, sku
gas jėgas. Jam laimėjus prezi biai reikalinga mūsų visų
dento rinkimus, Lietuvos liki finansinė parama. Tai rei
mas gali būti labai neaiškus,
gal net dramatiškas. Paulaus
kas neslepia, kad, tapęs prezi
dentu, keis vidaus politiką,
dabartinę vyriausybę, o gal
sugebės paleisti ir Seimą. Tai
reiškia nutruks pradėtos re
formos, bus baigtas išvogti
Lietuvos turtas, paslėpti anks
tyvesni turto „prichvatizatoriai". Toliau saugos Lietuvoje
siautėjančius vagis ir žmones
terorizuojančius nusikaltėlius.
Užsienio politikoje iškyla ga
limybė atsidurti posovietinėje
sferoje. Rusijoje — vidaus pa
dėtis nepastovi, siautėja tero
ras, baisus skurdas. Baltarusi
joje jau diktatūra. Komunizmo
šmėkla dar klajoja ir nesunremti kandidatą, kuris pa
siryžęs vesti Lietuvą į ateitį,
kartu su bendražygiais —
tarp jų ir Vytautas Landsber
gis — kad visi vėl galėtume
didžiuotis savo tėvyne pasau
lyje. Tą darome, remdami
Valdą Adamkų sausio 4-tos
rinkimuose.
mės nusavinimo darbams
dviejų savaičių praktiką. Susi
pažinęs su mano atliktais dar
bais, viršininkas, pareiškė, kad
jis sutinka mane priimti su
100 rb. mėnesine alga, neskai
tant dienpinigių ir kitų priedų
(mėnesinė alga Kalėdoms ir
Velykoms, premija iž ištar
nautą laiką), o po kelių mė
nesių bus pakeltas atlygini
mas.
Dabar kilo klausimas, kaip
išeiti iš turimos tarnybos.
Buvo balandžio mėnuo. Suda
rytas gubernijos žemėtvarkos
darbams planas, paruošti pas
kyrimai komandiruotėn, vyk
dant Stolypino — ministro pir
mininko — žemės reformą.
Gubernatorius brangino kiek
vieną darbininką. Sugalvojau
parašyti į Lenkiją mamai laiš
ką, kad nedelsiant, dėl jos li
gos, telegrama mane iškvies
tų. Susitaręs su savo revizo
rium, parašiau iš Lenkijos pa
reiškimą, prašydamas dėl sun
kios motinos ligos atleisti ma
ne iš tarnybos.

kia padaryti labai greitai, lai
ko liko labai mažai. Jūsų pa
rama Valdui Adamkui, tai pa
galba Lietuvai jos kritiškam
momente. Paulausko finansi
niai šaltiniai neriboti, prie jų
prilygti neįmanoma. Tačiau,
kad ir kukliausia, materialinė
parama padės mūsų kandida
tui prabilti į Lietuvos žmones.
Aukas rašykite: Adamkus
for president of Lithuania, ir
perduokite: Kun. Stanislovui
Anužiui 213-664-4660, Albi
nui Markevičiui 310-829-4757,
Aloyzui Pečiuliui 310-4522655, arba siųskite adresu:
2802 Santa Monica Blvd.,
Santa Monica, CA 90404.
Kun. Stanislovas Anužis
Albinas Markevičius
Aloyzas Pečiulis

uotr Kazio Ambrazaičio

Gavau sutikimą ir išvykau į
Kijevą — Ukrainos sostinę,
puikų, kultūringą miestą. Bu
vau patenkintas, nes gyvenau
gražiame mieste, lankiau ope
rą ir dramos teatrą.
1913 m. nauja nedidelė ge
ležinkelio statybos įstaiga sta
tė Kryme geležinkelį. Iš pri
gimties ieškodamas vis naujų
įspūdžių, pasisiūliau ir buvau
priimtas į tarnybą pagal savo
specialybę. Bet užėjo Pirmasis
pasaulinis karas, statyba buvo
nutraukta. Turėdamas gerą
vardą, 1914 m. vasarą grįžau į
seną tarnybą Kijeve, greitu
laiku kilau ir paskyrė mane
geležinkelio valdyboje nusavi
nimo skyriaus įgaliotiniu.
Visi geležinkelio statybos
tarnautojai karo metu buvo
mobilizuoti ir vykdė statybą
karo reikalams. Aš buvau at
leistas nuo karo prievolės.
Turėdamas daug laisvo laiko,
įstojau mokytis į Juridinį in
stitutą ir ruošiausi būti nota
ru. Nuo 1918 metų Juridinį
institutą pertvarkė į Sociali
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nių mokslų ir teisių institutą.
Mokslų nebaigiau dėl politinių
įvykių.
Caro valiutą pakeitė „kezenkos", išleistos po vasario
mėnesio revoliucijos (1917 me
tais) — ministro pirmininko
Kezenskio. Vėliau ta valiuta
buvo panaikinta ir pakeista
tarybinės valdžios valiuta.
Prasidėjo partizaninis karas
tarp baltgvardiečių — Kolčako, Vrangelio. Petliūros bei
kitų vadų — ir raudonarmie
čių. Caro armija buvo demobi-'
lizuota, su Vokietija 1918 m.
sudaryta taika. Žmona tarna
vo lopšely ir socialinio aprū
pinimo įstaigoje. Vaikščiojo po
bendruomenės butus, kad iš
aiškintų, ar reikalinga duoti
materialią pagalbą. Tai buvo
labai rizikinga tarnyba, nes
prasidėjo šiltinė ir kitos už
krečiamos ligos. Aš tarnavau
valstybinių statybų komitete.
Pinigų vertė tiek krito, palygi
nant su produktų kaina, kad
pragyventi galima buvo tik
pusbadžiu. Reikėjo pardavi
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kas nors iš šeimos narių nu
nešdavo į būstinę visus pasus,
kur juos užantspauduodavo.
Taip buvo „ir avis sveika, ir
vilkas sotus", o partija vis tiek
didžiavosi savo piliečių parei
gingumu ir „visuotiniu daly
vavimu rinkimuose".
Anuomet rinkiminėse būs
tinėse niekas nebūtų drįsęs
pasirodyti su trispalviu kas
pinėliu ar vėliavėle. Raudona
spalva dominavo. Ji nešė lai
mę rinkimuose išstatytiems
partijos kandidatams, ku
riems nereikėjo bijoti pra
laimėjimo. Ar dėl to ir vienas
iš dabartinių kandidatų atėjo
į pirmuosius rinkimus su rau
dona juostele ant rankoves,
kaip jis sakęs „dėl laimės"? Ar
tai jam priminė „senus gerus
laikus", kai pralaimėti nebu
vo įmanoma? Raudona juos
telė jo tikrai neapvylė: pateko
į antrąjį rinkimų ratą. Ar sau
sio 4 d. jis į rinkimų būstinę
ateis
su raudona vėliava, kad
Nenorime tikėti, kad laiki
užtikrintų
dar didesnę laimę?
niems ar pastoviems „ekono
miniams emigrantams", kaip
Šiandien užsienio lietu
dabar kartais vadinami atvyk viams epizodas su raudonu
stantys iš Lietuvos į Ameriką ženklu ant rankovės nublun
tautiečiai, jau nebesvarbi jų ka prieš kur kas didesnę nuo
gimtoji šalis. Nors ir labai skaudą: tai, kad tas pats kan
stengtųsi, jie negali paneigti didatas jau kelintą kartą pasi
savo giliausių kilmės šaknų: sako prieš „amerikonus" —
gėdydamiesi arba atsisakyda esą jie Lietuvai nereikalingi
mi savo gimtojo krašto, ameri ir nenaudingi. Šis aštrus prie
kiečiais greičiau nepasidarys. dainis pastaruoju metu nuolat
Kol vienintelis legalus tapa pakartojamas spaudoje ir ki
tybės dokumentas yra Lietu toje žiniasklaidoje. Kai jau bu
vos Respublikos pasas, jo tu vome pradėję tikėti, kad
rėjimas susietas ir su įsi galbūt spraga tarp „jie ir
pareigojimais. Vienas jų — mes" sumažėjusi ir ilgainiui ji
dalyvavimas
svarbiausioje išnyks kaip nemalonus sap
valstybės piliečio veikloje — nas, šių rinkimų kampanijos
rinkimuose.
eigoje Amerikos lietuviai vėl
Atrodo, kad lietuviai tėvy piešiami „su ragais, nagais ir
nėje į savo pilietinę pareigą uodegomis": juk ,jie" kiek
žiūri rimčiau: rinkimuose da viena proga mėgina „pa
lyvavo 71.77 procentai visų, mokyti nemokšas tėvynėje", o
teisę balsuoti turinčių Lietu , jų" teikiama medžiaginė pa
vos piliečių. Jeigu antrame rama niekam verta...
Nereikia būti išminčium,
rinkimų rate apsnūdimu bei
nepareiginigumu atsikratytų kad suprastum, kas glūdi už
ir likusieji, galbūt rezultatai tų neigiamų nuomonių: tai
Amerikos
lietivio
Valdo
būtų kur kas įspūdingesni.
Adamkaus
kandidatūra,
o gal
Ar lietuvis, net po kelis
kartus jau laisvoje valstybėje būt kai kam visiškai nepriim
vykusių rinkimų, vis dar į tinas ir užsienio lietuvių tvir
juos žiūri pro bolševikų oku tas pasisakymas už Vytautą
pacijos užkabintus akinius? Landsbergį, kurį opozicija bu
Ar dar nėra įsitikinęs, kad jo vo padariusi „baubu" („mo
balsas demokratinio gyvenimo dernia" Hetuvių kalba tariant
procese yra reikšmingas, kad — monstru).
Ar Lietuva, išsirinkusi Ar
jis turi laisvą pasirinkimą, už
tūrą
Paulauską ir nusivylusi
kurį kandidatą tą balsą ati
duoti? Sovietų imperijos lai jo prezidentavimu, su nostal
kais buvo balsuojama už par gija kalbės apie V. Adamkų,
tijos pastatytą kandidatą, ku kaip buvo kalbama apie Stasį
ris visuomet surinkdavo 99 Lozoraitį, kai prezidentūroje
procentus balsų, nepaisant, kurį laiką pagyveno Algirdas
kiek iš tikrųjų gyventojų tą Brazauskas ir jo prezidentavi
dieną atsilankydavo rinki mas neatnešė lauktojo „ro
minėse būstinėse. Kad žmo jaus"? Turbūt Valdas Adam
nės nenukentėtų dėl nepasi ro kus tokiu atveju būtų vadina
dymo prie balsavimo urnos, mas „Vilties prezidentas II"...

Gruodžio 29 d. Eltos at
siųstais duomenimis, užsien
yJ e gruodžio 21 d. balsavo
5,391 Lietuvos pilietis (čia
kalbama ne vien apie JAV
esančius, bet apskritai už Lie
tuvos ribų). Tačiau balsuoti
teisę turi 11,784 asmenys,
vadinasi, savo balsą už pasi
rinktą kandidatą į Lietuvos
prezidento vietą atidavė maž
daug pusė turinčių tą bran
gią teisę. Tačiau vien JAV lai
kinai arba pastoviai gyventi
atvykusių iš Lietuvos skaičius
yra kelis kartus didesnis.
Nemaža jų dalis, dėl supran
tamų priežasčių, ambasadoje
nėra užsiregistravusi, bet bal
suoti vis tiek gali, jeigu tik
turi galiojantį nepriklausomos
Lietuvos Respublikos pasą —
tereikia nueiti į artimiausią
konsulatą nustatytu laiku ir
atlikti savo pareigą tolimajai
tėvynei. Deja, tai nelaikoma
svarbiu reikalu.

nėti daiktus ir rūbus. Su butu
taipogi turėjome nemažai var
go. Gyvenant Kijeve, kovojant
dėl egzistencijos dukrelė Dalia
susirgo plaučių uždegimu ir
vos pasisekė ją išgelbėti. Žmo
nos sveikata taipogi smarkiai
pablogėjo.
Po iškėlimo įstaigos į Černi
govo miestą, aš kokį laiką ne
tarnavau (apie mėnesį). Nors
buvau nusilpęs, bet jaučiausi
dar turįs jėgų ir pasiryžau su
draugu, o vėliau vienas, ke
liauti pėsčias ar važiuoti trau
kiniu, gulint-ant vagono stogo,
toliau nuo Kijevo į kaimą,
keisti daiktus už produktus.
Buvo toks laikas, kad ir už
pinigus niekas nenorėjo par
duoti produktų — pinigas bu
vo labai nuvertintas. Nuvykdavau 150 kilometrų ir toliau
nuo Kijevo į vietas, kur buvo
cukraus fabrikas (dvaruose).
Ūkininkams fabrike mokėda
vo natūra (cukrumi ir kt.). To
kiu būdu už daiktus — laši
nių, miltų ir su maišais ant
pečių, su dideliu vargu, grįž
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davome namo. Dažniausiai atveždavome cukraus ir mieste
keisdavome į kitus produktus.
Vieną kartą tokią kelionę
vos neapmokėjau gyvybe. Kei
čiant daiktus į produktus, pas
tebėjo kaimo vietos komiteto
pirmininkas. Pavadino mane
miesto spekuliantu, atėmė
daiktus, atidavė juos savo
žmonai, mane areštavo ir nu
vedė į komiteto būstinę. Lai
mei, tuo metu tenai iškilo
smarkus ginčas. Aš, stovė
damas prie durų, instinktyviai
jas pravėriau ir pabėgau. Ma
tomai, sargybinis su šautuvu,
kuris stovėjo kiek toliau nuo
durų, manęs nepastebėjo ar
tyčia davė galimybę išbėgti.
Nakties metu nuėjau į kitą
geležinkelio stotį ir laukiau
traukinio. Neabejoju, kad re
voliucinis komitetas, kaltinda
mas mane spekuliacija, nu
tartų mane likviduoti. Taip ir
nežinotų .šeima, kur dingau.
(Bus daužiau,1

DRAUGAS, trečiadienis, 1997 m. gruodžio 31 d.
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TARP MŪSŲ KALBANT
REAL ESTATE

MISCELLANEOUS

NAUJIEJI ATEIVIAI IR NAUJIEJI METAI
Šiais laikais Marąuette Par čiau reikia sutikti su esančia
ke galima sutikti Įvairiatau tikrove. Tiesą pasakius, retėja
čių,
įvairiarasių žmonių. mūsų visuomenės darbuotojų
Anksčiau čionai gyvenę lietu eilės. Nyksta lietuvių gyvena
viai keliasi kitur, kaip sako mosios apylinkes. Nyksta ir
ma, žalesnės žolės ieškoti. Jų lietuvių organizacijos. Mažėja
vietas užima kitų tautų, kitų tebeveikiančių
organizacijų
rasių žmonės. Nežinia, kiek narių skaičius. Užsidaro laik
dar liko mūsiškių šioje, ka raščių ir knygų leidyklos. Pa
daise lietuviškumu pagarsė našiai galima atsiliepti ir apie
jusioje, apylinkėje. Dabar lie mūsų rengiamus koncertus
tuvių dažniausiai galima su bei kitus renginius.Tačiau dar
tikti prie „Seklyčios" ir 71-mos nereikėtų „iš baimės išlaks
gatvės — California Avenue tyti*. Dabar juk galima remtis
sankryžoje. Čia vis dar vaikš atgimusia Lietuva. Nors, atvi M.K. Čiurlionio muziejaus Kaune Vaikų dailės studijos nariai su savo pieštais angelais. Muziejuje atidaryta
tinėja (o kartais pravažiuoja) riau kalbant, toje Lietuvoje kalėdinė paroda „Skamba žemėj angelų giesme", kurioje eksponuojamos 19-20 amžiaus angelų skulptūros bei
Nuotr. E l t o s
ankstyvesniosios kartos lietu dar nelabai „blaivosi orai ap Vaikų dailės studijos darbai.
temę".
Dabar
iš
Lietuvos
at
viai, jų prieauglis, pokario
ateiviai ir vadinamosios tre vyksta tūkstančiai tautiečių. su „marška"' gaudydavo mekšKALĖDŲ DOVANA — JAV LIETUVIŲ
čiosios emigracinės bangos Galima tikėtis, kad atvyks rus ir kulkos greitumo lyde
STIPENDIJOS
lietuviai. Pastarųjų skaičius tančiųjų tarpe yra ir bus to kas, ar iš po kelmų rankomis
didėja ir didėja. Susitikę tau kių, kurie sutvirtins mūsų traukė vėgėles bei vėžius,
Šv. Kalėdų išvakarėse Kau- Kornyšova, Dizaino ir technotiečiai mėgsta pasikalbėti. Na, retėjančias gretas. Dabar jau tiems Siesarties nusausinimas no technologijos universiteto logijų fakulteto magistrante
ir apkalbėti savo pažįstamus, skaitome naujai atvykusiųjų atima maloniausius jaunystės Senato posėdyje šios aukšto Lina Tijūnėlienė, Fundamen
nepažįstamus bei pasitaikan parašytus straipsnius. Klau prisiminimus. Tai, ir aš, Luk sios mokyklos studentams, taliųjų mokslų fakulteto ma
somės jų tvarkomų radijo ir šių miestelio produktas, virpė magistrantams ir doktoran gistrantas Mindaugas Kava
čius reiškinius.
Vieną dieną, eidamas 71-ma televizijos laidų ir t.t. Šių jau iš pasipiktinimo, stebėda tams įteiktos JAV lietuvių liauskas ir būsimasis vadybi
gatve, sutikau, du senokai metų Piemenėlių Mišiose, mas savo gimtinės sužalotą vardinės stipendijos. Dešimt ninkas Linas Leonovas. Iš
matytus pažįstamus. Ir vie Švč. Mergelės Marijos Gimi veidą.
darbščiausių ir kūrybiškiau daktaro Konstantino Savickio
nas ir kitas, tarytum susita mo parapijos bažnyčioje daly
Lukšiai, baigiantis antrajam sių būsimųjų specialistų gavo palikimo šįkart nemažos ma
rę, daugiausia kalbėjo apie vavo keli šimtai naujai atvy pasauliniam karui, buvo be puikias kalėdines dovanas iš terialinės paramos (po 1,000
naujai atvykstančius lietu kusių lietuvių. Panašus vaiz veik nušluoti nuo žemės pa už Atlanto. Jie išrinkti iš 45 Lt) sulaukė Telekomunikacijų
ir elektronikos fakulteto dok
vius. Girdi, tie naujieji užsi das buvo ir Šv. Kalėdų Mišio viršiaus. Buvo likę vos keli gy pretendentų.
se.
Švenčių
metu
bažnyčioje
torantas
Vaidotas Marozas,
iminėja visokiomis nedorybė
Vienas žymiausių Technolo
venamieji namai, sužalota
Mišias
aukojo
neseniai
iš
Lie
magistrantai
Renata Mikulėmis ir teršia mūsų gerą vardą.
gražioji bažnyčia, naujoji pra gijos universiteto mecenatų
tuvos
atvykęs
kunigas.
Jis
nienė
(Administravimo
fak.) ir
Mano sutiktieji tautiečiai pa
džios mokykla ir moderni pie KTU Garbės daktaras JAV
klausė ir išpažinčių.
Gintaras
Paukštaitis
(Elektro
ninė. Visa kita karo veiksmų Kolumbijos universiteto profe
ragino kreiptis į atitinkamas
sorius Rimas Vaičaitis jau technikos ir automatikos fak.)
įstaigas ir sužinoti, kiek nau
Regis, kad ateinančių Nau buvo sudeginta.
jųjų lietuvių yra patekę už jųjų metų proga derėtų rim
Šiuo metu Lukšiai atsikūrę, daugelį metų iš ¥avo santaupų bei būsimasis kompiuterių
grotų, o sužinojus, visą tai čiau pagalvoti apie naujai at išsiplėtę, pagražėję. Deja, prie remia Lietuvos studentiją. Iš specialistas Giedrius Liutkus.
Statybos mokslo kryptyje
paskelbti laikraščiuose ir ra vykstančių tautiečių įnašą. Lukšių esantis Zyplių dvaras kilusis išeivijos intelektualas
skiriama
K. P. Devenio stipen
Taipgi pakartoti Vaižganto apleistas iki tokio laipsnio, premijuoja gabiausius jaunuodijo laidose.
dija.
Šv.
Kalėdų
išvakarėse ji
Gatvėje sutikti tautiečiai žodžius: „Padliecai tie lietu kad, bežiūrint į jo „palocius", liūs mechanikos, studijų krypįteikta
magistrantei
Živilei
nuėjo savo keliais, o aš gi, viai, bet vis tiek jie yra mano norisi verkti. To puikaus pas- tyje. Šįkart amerikiečio 1,200
Šabūnienei.
Apskritai
Kauno
žingsniuodamas link parko, broliai". Nebūtų pro šalį pa- tato langai išdaužyti, durys Lt stipendija įteikta būsima
pagalvojau, ar šiuo atveju ga minėti ir vienos, neseniai Či išlaužytos, sienos irsta ir griū jam šilumos ir atomo energeti technologijos universitete šiuo
lima teigti, jog visokių yra, vi kagoje viešėjusios tautietės va, o ant stogo keliose vietose kos specialistui Virginijui-Ra- metu yra daugiau kaip pus
šimtis auklėtinių, pelnusių
sokių reikia. Be abejo, yra vi pasakojimą. Jos žodžiais, vie išaugę liekni berželiai. Ogi manauskui.
JAV lietuvių vardines stipen
sokiausių lietuvių. Yra net nas Lietuvos radijo pranešėjas šiame pastate yra buvusi ligo — Lietuvos ekonominę, kul
dijas. KTU už paramą studen
lietuvio vardo nevertų. Kai (diktorius) Naujųjų metų vi ninė, kunigų seminarija ir Že tūrinę ir demokratinę ateitį
tams, magistrantams ir dokto
kas sako, kad jau yra keliolika durnaktį įsismaginęs ir gal mės ūkio mokykla. Tenka ste nulems lietuvių tautos aukš
rantams dėkingas JAV mece
tūkstančių naujai atvykusių būt susijaudinęs pasakė: „O bėtis, kad krašto vadovybė ne tojo mokslo lygifc Išeivijos lie natams R. Vaičaičiui, K. P.
tautiečių. Vieni jų dirba, tau dabar pakelkime šampuojan- daro nė menkiausių žygių tuviai supranta tai ir stengia Deveniui, K. Klybui (tvarkan
po ir nelabai domisi aplinka čias putono taures". Šiuo kar šiam istoriniam pastatui iš si gimtinės universitetams su čiam J. Šūvio Suveizdo pali
teikti mokslinę ir finansinę
bei mūsų visuomenine veikla. tu tebūna leista taisyklingai saugoti.
kimą), A Vasiliauskui, B.
Jų tarpe pasitaiko, ir tokių, išsakyti Lietuvos radijo ban
Ne tik Lukšių išorė labai paramą — yrą akcentavęs Rutkunui, prof. Dorothy M.
kurie anksčiau ar vėliau pa gomis nuskambėjusius žo pasikeitusi, pasikeitęs yra ir prof. R. Vaičaitis. — Pagrindi Mekenna (Bernard Minkus
tenka už grotų. Negalima nu džius ir visiems palinkėti lai jų vidus. Gyventojų, zsiliku- nė ekonominė parama Tėvy vardu), B. Snarskiui, G. Dowsių iš anų laikų, yra vos kele nės universitetams ir studen ett, Vytui A Yucius, John E.
tylėti nepasakius, kad yra mingiausių 1998 metų.
nemažai naujai atvykusiųjų,
P e t r a s Petrutis tas, daugiausia čia dabar gy tams teikiama per Tautos McCloskey, J. Vėbros fondui
vena nauji žmonės. Vieni jų fondą, dosnųjį Lietuvos fondą (tvarko JAV gyvenanti dukra
kurie jungiasi į ankstyves
atsikėlė miestelin iš platesnių ir kitus fondus bei asmenis, ir sūnus vilnietis Evaldas
niųjų ateivių gretas.
LUKŠIAMS
apylinkių, o kiti suvažiavo iš kurie tiesiog remia lietuvai Vėbra), Pennsylvanijos ir PitsNeminint nei vardų, nei pa
čius, studijuojančius gimtinėje
visos Lietuvos.
vardžių, naujai atvykusiųjų
burgo universiteto lietuviams,
300 METŲ
Besiruošiant Lukšių 300 bei užsienio universitetuose.
yra kone visose mūsų gyve
JAV gyvenantiems ikikarinio
Toks straipsnio pavadini metų jubiliejui, kuris įvyko Septyni KTU. akademinės Vytauto Didžiojo universiteto
nimėlio srityse. Jų yra mūsų
hikraščių bendradarbių tar mas turėtų atkreipti daugelio 1997 metų rugsėjyje, buvo nu bendruomenės nariai pelnė po „Plieno" korporacijos nariams,
pe. Yra net užimančių laik žmonių dėmesį, nes Lietuvoje tarta išleisti miestelio ir apy tūkstantį litų. JAV Vakarų Cicero medžiotojų ir žvejų klu
raščių redaktorių vietas. Ne yra net keletas vietovių pava linkių kroniką. Šiam darbui Pennsylvanijos lietuvių bend bui (sekretorius — Juozas Že
ryžosi vidurinės mokyklos mo ruomenės stipendijas gavo bū maitis) ir kt. Pasak prof. R.
vienas jų reiškiasi čionykštėse dintų Lukšių vardu.
Jubiliatas yra Lukšių mies kytojas Vytautas Armonavi- simoji chemijos daktarė Olga Vaičaičio, per penkerius me
lietuvių radijo laidose. Taipgi
jų yra vienintelėje Šiaurės telis, išsistatęs aštuntame ki čius. Pradėjęs šį darbą, paste
tus amerikiečiai Lietuvos
aukštųjų mokyklų studijuo
Amerikos lietuvių TV laidoje. lometre į rytus nuo Šakių, bėjo, kad parašyti kroniką bus
Šią laidą įsteigė ir tvarko ne prie Kaunas — Šakiai plento, ypač sunku dėl sudegusių ar gyti, turėtų rašyti: Lukšių Se- jančiam jaunimui remti pa
kurie kiti, bet naujai atvykę iš Siesarties ir Lenkupio santa chyvų ir išretėjusių senųjų niūnijos savivaldybei, Lukšiai, teikė beveik milijoną litų.
vietinių gyventojų, galinčių Šakių rajonas.
Lietuvos. Naujai atvykusieji koje.
suteikti patikimas istorines
papildė retėjančias choristų
Knygą spausdino: SPAB
Doc. Vilius Misevičius
žinias. Autorius kreipėsi į se „Aušra", Vytauto pr. 23, 3000
eiles. Yra ir tokių, kuriems
Kauno technologijos
niai Lukšius palikusius asme Kaunas. Kaina nepažymėta.
buvo patikėtos dainos vienetų
universitetas
Zigmas Grybinas
nis ir kai kuriuos vietinius.
vadovų — dirigentų, koncert
Šie suteikė žinias, remdamiesi
meisterių pareigos. Ne vienas
savo atmintimi ir pasaulė
jų gina mūsų sporto klubų
žiūra, žinoma, kartais suklysspalvas. Keli naujai atvyku
dami, priduodami nepilnas ar
sieji sėkmingai žaidžia profe
iškreiptas žinias, ypač biogra
sionalų ir aukštesniųjų mo
fines. Autorius, aišku, dėl to
kyklų komandose. Yra įsijun
nekaltas, tačiau jo darbo vertė
gusių ir į lietuvių organiza
sumenkėja. Aprašyti tam,
cijų veikimą.
kam trūksta dokumentinės
Yra tos, vadinamosios, tre
medžiagos, reikėtų skirti daug
čiosios emigracinės bangos
daugiau laiko, apklausinėti
žmonių dirbančių medicinos
daugiau žmonių ir gautas ži
ir jai giminingose srityse. Yra
nias kruopščiai suderinti.
jų ir aukštųjų mokyklų dėsty
Tarybinių laikų veikla ir
tojų tarpe. Yra dirbančių fi
Apie Šią santaką kalbant, veikėjai yra dokumentuoti ir
nansinėse institucijose, nekil
nojamo turto pardavimo įstai tenka pastebėti, kad jos jau užtat toji kronikos dalis išsa
gose. Yra dirbančių valgyklo nebėra. Lenkupis panaikintas miai bei sklandžiai parašyta,
se, viešbučiuose, statybos įmo jo vagą užtvenkus pylimu ir tik gal truputį tendencinga.
nėse, įvairiose dirbtuvėse ir tokiu būdu pastačius Luk Knygeles pavadinimas „Luk
t.t. Pasitaiko ir siekiančių šiams dirbtinį ežerėlį. Siesar- šiai". Leista Lukšių seniūnijos
lengvo pasipelnymo. Be abejo, tis beveik išnyko, savo darbą savivaldybės, finansuota keletokiems vieta ten, kur durys pradėjus tarybiniams meliora tos bendrovių ir privačių as
rakinamos „devyniais užrak toriams. Tiems, kurie savo menų, tiražas 1,000 egz. Ilius
ankstyvoje jaunystėje turkšta- truota gausiomis nuotrauko Kaune, lankantis pas buvusius kaimynus ir vaikystės draugus Rūtą bei
tais".
Patinka ar nepatinka, ta vosi Siesarties duburiuose, ar mis. Norintieji šią knygelę įsi Alvytj Dagius. Donatas Tijūnėlis su sūnum Aru Nuotr I. TŲftnėUenes

ELEKTROS
[VEDIMAI—PATAISYMAI
Tunu Chicagos miesto lektimą.
Dirbu užmiesty Dirbu greitai.
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

mm

TGnT

LIETUVIS, lauko priežiūros darbų
scaping/maintenance) bendrovės savi
ninkas. Waahlnqtun, D . C . ieeko darbir**o. kuris galėtų atlikti lauko priežiūros
darbus. Pradinis mokestis $6 į valandą.
Galima dirbti 10-12 valandų per dieną su
viršvalandžiais. Reikalingas darbo
leidimas. Suteikiamas pigus butas- $130
mėnesiui. Kreiptis te.. (202)244-2373.
B&B
Nakvynė ir pusryčiai
V M a u B ajenamiMtyjej
p. Veronika
Trakų 15-5
2001 Vilnius
011-370-2-22-24-60
APTFORRENT
Vic. Archer & Pulaski; near trains.
bus. with laundry fac. vary ųuiet,
clean bkJg. One bedrm. unit &
2 bedrm. unit.
For detaite call 773-284-7025.

GREIT
PARDUODA
^

^

REi
RE/MAX
REALTORS

(773) 5*6-5959
(708) 4 2 5 - 7 1 6 0

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

CONSTRUCTION

Staliaus darbai, rusių, vonių ir virtu
vių įrengimas; priestatai; kerami
kos plyteles; „sirjngs", „soffits",
„decks", „gutters, plokšti ir„shingle'
stogai; cementas, dažymas.
Turiu darbo draudimą.
S.Btnti*
T*.
690-241-1912

Lietuvos krikščionybės jubiliejaus komitetas iileido
veikalą „Krikščionybė Lietuvoje", redaguotą prof. dr.
^Vytauto Vardžio. Jį galima įsigyti „Drauge" ir pas
platintojus. Veikalas 572 psl., kaina $20.
Veikale prof. Z.Ivinskis, prof. P.Rabikauskas, proff
V. Vardys ir kiti nagrinėja Lietuvos krikščionybės pradžią
Jr augimą, klestėjimą nepriklausomybės metais ir herojišl
laikyseną priespaudos metais. Gausiai iliustruotas. Veikalo
pabaigoje išsami asmenvardžių rodyklė.
X-tojo MOKSLO IR KŪRYBOS SIMPOZIUMO AUKOS
$100 - Daina E.Kojelis, dr. Kazys Ambrazaitis, Egidijus
Užgiris, Aldona ir Vincas Šmulkštys, Vytautas
P.Janulaitis, Ada E.Sutkus, dr. R.Viskanta, Marija
Ročkus, Leonas, Nijolė Maskaliūnas, dra. Giedrė ir
Steponas Matai, Juozas Žemaitis, Stasys Vanagūnas,
Vytautas Vidugiris, dr. ir Mra. Augustinas Laucis, Stefa
ir dr. P.Kisieliai.
$75 - Dr. Linas ir Dalia Sadauskas, Maksiminas Karaška,
Algis ir Vaida Mikuckis.
$60 -Vanda ir Ferdinandas Kaunąs.
$50 - Kun J.Prunskis, dr. L.Griniatė-Šmulkštienė, Stanys
Tiškevičius, Algis A.Regis, Aldona ir Kazimieras
Rimkus, Domas ir Rasa Lapkai, A.Vasiukevieius,
Nemira Šumskienė, Justinas Dėdinas, drs. Albinas ir
Ona Garunai, Bronius Juodelis, Diana Matonis,
Henrikas ir Ilona Laucius, Rimas Černius, GriezėJurgelevičiu8, Eugenijus ir Irena Vilkai, Jonas ir Ona
Motiejūnai, Bronė Čižikaitė, A.B.I.Legevičius, Jadvyga
ir Petras Gruodis, Dona ir Petras Dapkai, Adolfas ir
Sofija Jelioniai, Irena Kairys, Bronius ir Aurelija
Polikaitis, Ramunė Dičius, JAV LB Brighton Parko
apylinkė, Gražutė Sirutis.Marija Kapacinskienė,
Jadvyga ir Bronius Jankauskai, P. ir R.Meilus, Dalia
ir Jurgis Anysas, Horace R.Žibas.
$40 - Kazimiera Skerienė, Vytautas Maželis.
$35 - Raymond Alis, Birutė Ciplijauskaitė.
$30 - J. ir B.Lintakas, Petras Vėbra, Bruno Matelis, Antaną
Kvedaras, Regina ir Raymond Ošlapas, Apolinaras
Varnelis, Kęstutis Keblys.
$25 - Teodoras ir Ritonė Rudaitis, Ray Grigaliūnas, Genie
I Juodikis, Dr. Kozmas Balkus, John A.Svirsky, Alsip
Pallet Co. Frank Jagiella, Motiejus Kvedaras, Petras
Dirda, C.Masaitis, Emilija Gaškienė, dr. Rimvydas
Sidrys, R.Kriaučiūnas, Birutė Drunga, Antanas ir
Viktoria Valavičius, dr. A.Čepulis, Stasys ir Sofija
Vaškiai, Juozas Mikulis, Stasys Žilevičius, Vytautas
Sinkus, Janina Cukuras, Juozas ir Birutė Kas
peravičiai, Jurgis Valaitis, Kazys Kaulinis, Walter
Klosis, Jadvyga ir Petras Kliorys, dr. Mra. Bronius
Mickevičius, Gražina Kenter, Algimantas V.Bublys,
Teresė ir Algimantas Gečiai, Vitas ir Regina Kaz
lauskai, Alfonsas ir Vlada Pargauskas, Sigutė ir Juozas
Užupis, Rožė Jonouska, Eugenija Liaugaudienė.
$20 - Viktoria Pikelis, Jonas Šimonis, Jūratė ir Jonas
Variakojai, Augustinas ir Dalia Urentai, Vida R.Gavin,
Algimantas ir Dalia Urbutis, kun. Rapolas Krasauskas,
Gediminas Rajeckas, dr. A.Belickis, Angelą ir
J.Leščinskas, Karolis Milkovaitis, Joseph Bernot,
Aldona Griškus.
$15 - Victoras ir Ona Šilėnai, Juozas Kalvaitis, Stasys
$10

Lukšiai

$7
$5

Darzinskis, Julius Botryius.
- Algird ir Lilija Pivaronas, August Dumbra, dr. Juozas
Makštutis Antanas ir Ona Juodvalkis, Irena Paliulis,
Antanas ir Emilija Paužuoliai, Sofija Vebrienė, Ona ir
Bronius Balčiūnas, Bruno Masiokas, dr. Petras
Jokubka, Bronius Underys, Algirdas Gustaitis, Petras
ir Apolonija Steponavičiai, Andrius Baltrušaitis,
Zigmas Grybinas, Jonas Juodis, Liudmila Stulpin,
V Gavelis - JAV LB E.ST. Louis apyl., Tadas Aleksonis,
Elena Radzevičiūtė, Liucija Jankauskaitė, Pranas
Visvydas, Algirdas Antanaitis, Kazys Barnius.
- Helen Gedgaudas.
- Ona Mažionytė, Vytautas Matulionis, Leonas Mor
kūnas, Elena ir Antanas Peštėniai, Viktorija Paliulis,
M.Boreišis, P.Bernotavičius.
iŠ viso suaukoti:
$5,147.
Visiems aukotojams nuoširdžiai dėkojame.
Simpoziumo lėšų telkimo komitetas

ATSISVEIKINO SU
DR LEONU
KMAUČELIŪNU

Dr. Leonas Kriauteliūnar
Čikaga didžios šventės —
„Padėkos dienos" sraute. Su
plaukė minios žmonių į sve
čius — dėkoti Dievui ir žemei,
ir kas joje gyva. Sugužėjo tė
vynainių būrių būriai iš Lietu
vos ir Amerikos keturių pusių,
kas šaltį, kas šilumą atvežęs.
Kur tik pasisuksi — lietuvybė
tryško lyg iš šaltinio: virte virė Kultūros ir mokslo simpo
ziumas su išskirtiniais dalyvais, Korp! Neo-Lithuania ,
šventė 75 metų — deimantini
jubiliejų, džiaugsmo ir pasidi
džiavimo dieną. Bet tas
džiaugsmas ne toks, koks kar
tais mus lydėjo gyvenimo ke
liuose, šį žodį tik neseniai žai
bai suskaldę, skausmais atvėjavo.
Netektis dr. Leono Kriaučeliūno sustabdė mūsų žings
nius, minutei susikaupimo nu
linko mūsų galvos. Lapkričio
28 d., penktadienį, laidotuvių
koplyčioje eilėmis rikiavosi ko
legos korporantai, rankose lai
kydami a.a. Leono paskutinio
atsisveikinimo žodžius: „Su
die, sudie... tariu visiems su
die / Regėsiu laimę aš tenai —
Anapus!" Šiandien, jo gimta
dienyje, mes skiriame jo pra
šomą dovaną — „Uždekite
žvakelę man ant kapo" — mes
uždegėme savo širdyse maldos
žodžius: .Telydi Tave dangaus
žiburiai".
Lapkričio 29 d., šeštadienį,
Korp! Lithuania deimantinio
jubiliejaus proga šv. Mišias
aukojo vyskupas Paulius Bal
takis, OFM koncelebravo Vy
tauto Didžiojo universiteto
prof. kun. dr. Vytautas Vai
čiūnas, to paties universiteto,
kur įsikūrė Neo-Lithuania,
kuris kartu švenčia 75 metų
jubiliejų Mišios vyko tą pačią
valandą, kai netoliese buvo
aukojamos šv. Mišios, laido
jant filisterį dr. Leoną. Ange
lai Sargai paruošė, kad jo at
sisveikinimo žodžiai — „O kai
nukris lemties skirta žvaigž
dė..." kartu skambėtų dviejose
šv. Mišių aukose. Vyskupo au
kotose Mišių maldose, jautriai
žodingame pamoksle bei ti
kinčiųjų maldose skambėjo di
džiadvasio korporanto filiste
rio a.a. Leono vardas. Jis su
pasididžiavimu ėjo Korporaci
jos Garbės nario Tumo-Vaiž
ganto pramintu keliu, idealis
tinį visuomeninį darbą puoš
damas deimančiukais. Jo tar
tas žodis buvo kietesnis už su
virintą plieną, pareiga — įsta
tymas. Mūsų mintyse liks poe
to K. Inčiūros žodžiai: *Jums,
kas likote lygiajame krante, /
mano priesaika skrenda šven
ta; / amžių rūmus statydinsiu
jums. 0 tą a.a. Leono šventą
priesaiką mylėti tėvynę, meilę
puošti degančiais žiburiais, ly
dėjo žmona Irena, dukros Vi
da, Jolita, vaikaičiai, žentai...
Vytautu Kasniunas

• l t l t m. graodUo SS d.
įkurta Lietuvos ūkininkų
sąjunga.
•Meile turi daug spalvų,
bet vaivorykšte jot vii tiek ne
pavadinsi.

PRISIMENANT ADOLFĄ
BUTKŲ
Pernai gruodžio 7 d. Mission
Viejo mieste, Kalifornijoje,
žymusis baleto šokėjas ir vė
liau Lietuvos baleto trupės
išvykos į Monte Carlo ir į Lon
doną vadovas, Adolfas Butkus
mirė po sunkios ligos. Palai
dotas Kalifornijoje, EI Toro
miesto Memorial Park ka
pinėse.
Gimęs 1906 m. gruodžio 10
d. Melninkų kaime, Kėdainių
apskrityje, taigi stigo 3 dienų
iki jo 90-jo gimtadienio, o pa
laidotas tos sukakties dieną...
Lietuvoje velionis studijavo
ekonomiką ir 1933 m. baigė
Vytauto Didžiojo universitetą.
Būdamas studentu priklausė
LDS ir KSK sporto klubams
bei Kauno Jachtklubui. 1937
m. vedė Niną Duobaitę ir dar
niai gyveno iki pat mirties.
Atvykę į Ameriką, Butkai

LtetuYial MUW visi Uatavbt Fonde ar esi?

UETUV1Ų FONDAS

Čikagoje augino vienintelę
dukrelę, kuri vėliau ištekėjo,
persikėlė į Kaliforniją ir Mis
sion Viejo mieste įsigijo nuo
savybę. Ilgainiui Adolfas pasi
traukė į pensiją ir 1971 m. su
žmona Nina
apsigyveno
įsigytoje nuosavybėje Mission
Viejo mieste, netoli dukters.
Žymiausias velionio gyvenimo
įvykis buvo jo vadovavimas
Valst. Teatro baleto trupei
gastrolėse į Monte Carlo ir į
Londoną. Amerikoje pelnėsi
duoną, ilgus metus tarnauda
mas Čikagoje People Gas ben
drovėje. Butkai su dukterim
Rita ir jos šeima gyveno ne tik
artumoje, bet ir nuoširdžių,
šeimos santykių atmosferoje.

1 x $500 Paulionis Vytautas ir Stasė, $500.
1 x $1,000 TFC National Bank Illinois, $1,000.
1 x $1,515 Drukteinis dr. Edmundas atm. įn.: Gudaitis Algirdas
ir Dauna $500, Kontrimas Ričardas ir Raimonda
$200, Liaugaudienė Eugenija $200, Aželis dr.
Antanas $100, Janulaitis Erdvilis ir Aušra $100,
Bielkus Rymas $50, Bambarasso Joseph ir Anna $50,
Buckman Laboratories Int'l Inc. $50, GudaitisKlawatter Aldona $50, Markwith Neil ir Patricia
$50, Džiūra Barbora $25, Holmes Neil ir June $25,
Montgomery County Medical Society $25, Selan
Matthew $25, White VVilliam ir Patricia $25, ir kt. 3
asm., $1,515.
Iš viso: $12,465.00.
Lietuvių fondo pagrindiniam kapitalui gauta aukų iki
1997.11.30 - 8,871,735.76 dol. Gautomis palūkanomis parėmė
lietuvišką švietimą, meną, kultūrą ir jaunimą - 5,094,466 dol.
Palikimais gauta - 4,339,485.76.
Padarykime testamentus ir bent dalį turto palikime Lietuvių
fondui: LITHUANIAN FOUNDATION, INC., A NOT-FORGedulingos pamaldos už ve PROFIT TAX EXEMPT ILLINOIS CORPORATION.
Visi remkime Lietuvių fondą, ne~ Lietuvių fondas remia
lionio Adolfo sielą buvo auko
lietuvybę.
jamos gruodžio 7 d. 8 vai. ryte
Los Angeles lietuvių Šv. Kazi
miero bažnyčioje.
A.Mir.

A.tA.
STASĖ VOSYLIENĖ

14t11 1271h STRltT
LEMONT, IL 6043S
TeU: 70i-a»7-1«1§
Fax.: 70S-M7-1S47

UTHUANUN FOUNDATION

Santrupos: atm. įn.=atminimo įnašas, pavardė po dvitaškio=aukotojas, įm.=įmokėjo, asm.=asmuo, suma po
pavardės=įnašų iš viso.
1997 m. lapkričio m*n
Cinkus Jonas, $5.
lz$5
Petrauskienė Regina atm. įn., $150.
I r $10
Kulbis Tadas ir Rūta, $130.
lx$15
2x$20
Augulis Vaclovas (miręs) ir Tamara, $120;
Tamašauskas Juozas ir Petronėlė, $830.
Bublys Algimantas, $230; Ivaška Povilas ir Joana
2x$25
atm. įn.: Landsbergienė Teresė, $575.
Buczek Lester ir Nora, $35; Steponaitis ir Izabelė
2x$35
atm. įn.: Garohs Koste, $135.
Venclova Tomas, $640.
lx$40
lx$45
Kėželis Algimantas ir Elena, $245.
5x$50
Galdikas Valentinas atm. įn.: Galdikienė Sofija, $550;
Genčius Valentinas ir Kristina, $150; Lietuvių
padėkos paminklo fondas, P.Mikšio ir A.Tomkienės
atminimui, $9,490; Noreikienė Marija, $690;
Variakojis Petras ir Daina, $350.
lx|70
Tamulis Juozas atm. įn.: Tamulis Arvydas, $290.
37x $100 Ankus Danutė: Kirvelaitis Vytenis, $100; Anysas
Jurgis ir Dalia, $100; Bakšys dr. Bronius atm. įn.:
Jansonas Irena, $1,000; Baras Pranas, $600; Dapkus
Petras ir Ilona, $850; Džiugas Stasys ir Sofija,
$1,300; Grudzinskas Vladas ir Elena atm. įn.:
Treimanis Eugenija $50, Grinienė Aldona $50, $900;
Jansonas dr. Eduardas atminimui: Jansonas Irena,
$2,800; Jansonas Marija atm. įn.: Jansonas Irena,
$500; JC, $2,300; Kabasinskas Juozas atm. įn.:
Kamantas Vytautas ir Gražina, $100; Kamentavičius Juozas atm. įn.: Kamantas Vytautas ir
Gražina, $100; Kasis Jonas ir Ina, $1,900; Kazėnas
Kęstutis atm. įn.: Kazėnas Gediminas ir Leonidą,
$450; Kirkus Bronius ir Stasė: Kazėnas Gediminas
ir Leonidą, $800; Kirvelaitis Vytenis, $600; Koncė
dr. Alvydas, $500; Kubiliūnas gen. Petras atm. įn.:
Jansonas Irena, $2,200; Kučėnas Jonas ir Dalia,
$2,300; JAV LB Lemonto apylinkė, $500; Liaugaudas
Pranas atm. įn.: Liaugaudienė Eugenija, $1,400;
Nainys Bronius ir Bronė, $400; Norkūnas Stasys,
$100; Paikus Juozas ir Eleonora, $300; Prialgauskas
Bronius (miręs) ir Statė, $700; Prialgauskas Vytautas
ir Stefa, $300; Ročkus Juozas atm. įn.: Ročkuvienė
Marija, $2,200; „XX", $2,900; dr. Vandos Sruogienės
stipendijų fondas: Šmulkštienė dr. Laimutė, $10,180;
Steponavičiūtė Ramoną, $400; Sutkienė Ada, $4,185;
Tautkus Adomas, $100; Treinienė Genovaitė, $100;
Vaitu dr. Otonas ir Vanda, $100; Vanagūnienė Stasė
atm. įn.: Vanagūnas Stanley, $1,700; Varneckas
Vladas ir Adelė, $1,000; Vilutis Edvardas atm. įn.:
Vilutienė Marga, $700.
lx$150 Končius Juozas ir Giedrė, $850.
lx$185 Naumus Juozas atm. įn.: įm. Eugienius Vytas ir
Jūrine $60, Puikorius Gintaras ir Regina $25, ir 5
kt. asm., $165.
18 x $200 Ambrazaitis dr. Kazys ir Marija, $8,130; Balzekas
Stanley m ir Sigita, $225; Baras Stasys ir Elena
stipendijų fondas, $20,200; Čyvaitė Marija Aldona:
čyvas Saulius, $200; Kazlauskas Vitas ir Regina,
$400; Kirkus Liudas ir Irena, $300; „XXX", $400;
Momkus Vaclovas ir Margarita, $3,460; Povilaitis
Pranas, $200; Saulis Algirdas ir Aušra, $2,200;
JCXXX", $3,350; Sidrys dr. Jonas ir Judy, $800;
Slėnys Kazimieras atm. įn.: Šlenys Liudas, $500;
diezas Adolfas ir Algė, $3,100; Valaitis dr. Jonas ir
Joana, $7,330; Valavičiai Antanas ir Viktorija,
$5,200; Vitkus Aleksas ir dr. Danguolė, $2,200;
Žlioba dr. Aras ir Lina, $1,200.
2x$250 JAV LB Seattle apylinkė, $1,786.25; Plikaitis dr.
J«ezas ir Barbora, $9,600.
••
1! tf'
l x $ 3 0 0 Kaunas dr. Ferdinandas ir Vanda, $18,100.
lx$440 Annonas Petras atm. įn.: Lietuvių meno ansamblis
.Dainava" $100 ir 17 kt. asm., $775.

Gyveno Clarendon Hills, IL, anskčiau Čikagoje,
Marąuette Parko apylinkėje.
Mirė 1997 m. gruodžio 29 d. 11:10 vai. vakaro
sulaukusi 96 metų.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 47 m.
Nuliūdę liko: duktė Birutė Trinkienė, sūnus Algis,
marti Janke ir kiti giminės Lietuvoje ir Amerikoje.
Velionė buvo žmona a.a. Stasio ir motina a.a. Elenos.
Velionė pašarvota penktadienį, sausio 2 d. nuo 3 vai. .
iki 9 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 I
S.Archer, (arti Derby Rd.).
Laidotuvės įvyks šeštadienį, sausio 3 d.
Iš laidojimo namų 9:30 vai. ryto velionė bus atlydėta
I Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje bus !
aukojamos 10 vai. ryto šv. Mišios už velionės sielą. Po
šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių
kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: d u k t ė , sūnus, marti ir kiti g i m i n ė s
Laid. direkt. Donald M.Petkus, tel. 800-994-7600.

PADĖKA

r A.tA.

Tėti!
Tu išėjai, net
Sudie nepasakęs..

STASYS VIRPŠA
Mūsų'mylimas ir Brangus Tėtis mirė 1997 m.
lapkričio 20 d. ir buvo palaidotas lapkričio 25 d. Šv.
Kazimiero lietuvių kapinėse.
Gili padėka giminėms, draugams ir pažįstamiems
atvykusiems atsisveikinti su Velioniu koplyčioje ir
dalyvavusiems šv. Mišiose.
Nuoširdžiai dėkojame visiems atsiuntusiems gėles,
aukojusiems šv. Mišioms ir labdaringoms organizacijoms,
pareiškusiems užuojautą spaudoje ir žodžiu.
Širdingai dėkojame kol. Vaclovui Mažeikai, pravedusiam atsisveikinimą koplyčioje ir k a p u o s e ;
kalbėjusiems organizacijos vardu, Korp! Neo-Lithuania
kolegoms, stovėjusiems garbės sargyboje
Širdinga padėka kun. Vito E.Mikolaičiui už maldas
koplyčioje, bažnyčioje ir kapinėse.
Širdingai dėkojame sol. Vaclovui Momkui už giesmes
šv. Mišių metu ir muz. Ričardui Šokui už vargonų
palydą.
Didelė padėka karsto nešėjams ir visiems palydėjusiems
mūsų a.a. Tėtį į Amžinojo Poilsio vietą.
Liūdinti d u k t ė Liucija ir ž e n t a s Vilius.

AUKOJO LIETUVOS PARTIZANU
GLOBOS F O N D U I
$300 Antanas Valaitis per kelis įnašus, Valius Mičiulis per du įnašus.
$275 Aldona Griškienė per 1997 metus.
$200 Dr. Paul Mileris, Anelė Lukoševičiūtė per du įna
šus, švenčiant 90-ties metų gimtadienį. Pažemėnai, Kos
tas, Mirga.
$100 Šarūnai, Vida-Kostas.
$80 Elina Sulkis per kelis įnašus.
$50 J. I. Mačiulis, prisiminimui a.a. Beatričės Mikėnienės, Stasė Baltrukėnienė, Andriukaitis Br., Vytenis
Šilas.
$30 Vyt. Juodka.
$25 Anatolijus Kairys ir Setikas Regina.
$20 Vasiliauskai Ed ir M., J. Dabriega.
$10 Algis V-JT, T. Aleksonis, E. Raškevičiūtė ir A.
Giedraitienė.
Lietuvos Partizanų globos fondo Valdyba nuoširdžiai
dėkoja aukotojams. Aukas siųsti TCF-Standard Federal
ftsnsk, Acct. No* 863777, 4192 S. Archer Ave., Chicago,
IL 60632. Aukos nurašomos nuo federalinių mokesčių.
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AtA.
JONAS BARIS
Gyveno Glen Ellyn, IL.
Mirė 1997 m. gruodžio 28 d. 10:15 vai. vakaro
sulaukęs 74 metų.
Gimė Lietuvoje.
Nuliūdę liko: žmona Danutė; duktė Claudia Crawford,
žentas Dan, anūkai Andrew ir ir Lia; sūnus Alvydas,
marti Marija, anūkai Alyta, Michael ir Nicholas; sūnus
Tomas su šeima; brolis Vytautas su šeima Lietuvoje;
kiti giminės Lietuvoje ir Amerikoje.
Velionis pašarvotas penktadienį, sausio 2 d. nuo 3 vai.
iki 9 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401
S.Archer, (arti Derby Rd.).
Laidotuvės įvyks šeštadienį, sausio 3 d.
Iš laidojimo namų 11:00 vai. ryto velionis bus
atlydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią,
kurioje bus aukojamos 11:30 vai. ryto šv. Mišios už
velionio sielą. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas
Tautinėse lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: ž m o n a , duktė, sūnūs, anūkai, brolis i r
kiti g i m i n ė s .
Laid. direkt. Donald M.Petkus, tel. 800-994-7600.

AtA.
Dantų gyd. ALDONA RIMKUS
Kairytė
Gyveno Čikagoje, Marąuette Parko apylinkėje.
Mirė 1997 m. gruodžio 28 d., 11:20 vai. ryto, su
laukusi 79 metų.
Gimė Maskvoje. Lietuvoje odontologiją studija
vo Kaune, Vytauto Didžiojo universitete. Ameri
koje išgyveno 48 m.
Nuliūdę liko: vyras Kazimieras, sūnus Aloyzas,
marti Debra, sūnus Linas, marti Bernadeta; penki
anūkai ir kiti giminės Lietuvoje, Kanadoje ir JAV.
Priklausė: ateitininkams, Korp! Gaja, BALFui,
Lietuvos Dukterų draugijai; buvo įvairių fondų
rėmėja.
Velionė pašarvota penktadienį, sausio 2 d. nuo
3 iki 9 v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose,
2533 W. 71 St.
Laidotuvės įvyks šeštadienį, sausio 3 d. Iš lai
dojimo namų 9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Ma
rijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje bus auko
jamos 9:30 vai. ryto šv. Mišios už velionės sielą. Po
Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių
kapinėse.
Vietoje gėlių prašoma aukoti Ateitininkų Fe
deracijos fondui arba Lietuvos Dukterų draugijai.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: v y r a s , sūnūs, anūkai ir kiti gimi
nės.
Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800994-7600.

AtA.
Agr. VLADUI VELŽAI
mirus, dukras NIJOLĘ TREČIOKIENE, INĄ AUREILLE
ir GRAŽINĄ CZERWINSKI su šeimomis ir visus kitus
gimines bei artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu
budime.
Čikagos Lietuvių, Agronomų Sąjunga

Brangiam Tėveliui

AtA.
MARIJONUI OSTRAUSKUI
mirus, reiškiu giliausią užuojautą mano mielam
krikšto tėvui ALGIRDUI OSČIUI ir jo šeimai.
Krikšto dukra Neris Pupiūtė-Palūnienė
su šeima

AtA.
Dr. ALDONAI SIRUTIENEI
mirus, jos sūnus ALGIRDĄ, STASĮ, JURGĮ ir jų šeimas
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.
Tautvydas Gailius
Aleksas ir Vena Lauraičiai
į Jonas Gružauskas
Vytautas Lauraitis
Vytautas ir Janina Grybauskai Jurgis ir Viligaile Lendraičiai
Aleksas Kikilas
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ŠAUNUS DR. R. NEMICKO
PAGERBIMAS

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i

Vienas pačių puošniausių ir taip teisingai išreikšta Frieelegantiškiausių pokylių kas drich Schiller: „Daryk gerai,
met surengiamas Balzeko Lie tuo maitinsi dieviškus ūgius
tuvių kultūros muziejaus, žmonėse; kurk grožį — tuo
Čikagos miesto meras
išrenkant „Metų žmogų". Per
skleisi dieviškus daigus".
Richard M. Daley paskyrė
AtaiąaU paminėti
31 metų muziejaus gyvavimo
Pabaigoje prabilo pats to
Birutę Jasaitienę. JAV LB
laikotarptį čia buvo pagerbti:
pokylio „kaltininkas" dr. Rim
Socialinių reikalų tarybos pir
gen. Preston Bradley, George
mininkę, į Čikagos miesto
Dunne, Simas Kudirka, Sta gaudas Nemickas: „Pirmą
„Community
Development
sys Lozoraitis, Jr., Faustas karėtą pamačiau Lietuvos gy
REZISTENCII
Advisory Committee" dvejų
Strolia, Valdas Adamkus, dytojus prieš 15 m. Jie paliko
metų terminui, iki 1999 m.
prel. dr. Juozas Prunskis, Al puikaus išsilavinimo ir profe
gruodžio 31d. Tai jau ketvirta
girdas Brazis, tėvas teisėjas ir sionalumo žmonių įspūdį.
Birutės Jasaitienės kadencija
sūnus advokatas Anton Valu- Pradėjau galvoti, kaip supa
šiose pareigose.
kai,
„Margutis", Arnoldas žindinti su naujomis gydymo
Voketaitis, Stasys Baras, dr. metodikomis ir technika. Pa
Naujuose metuose, sau
John Lubicky, Dovydas Mac grindinis darbo principas
sio 1 d., ketvirtadienį, Pa
kevičius ir kiti. Šiemet buvo buvo vykdyti lietuvių pagei Dr. Rimgaudo Nemicko pagerbimo pokylyje Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje š.m gruodžio 14 d. Iš kairės:
laimintojo J u r g i o Matu
parinktas dr. Rimgaudas Ne- davimus, o ne aiškinti kaip ir Daiva Kisieliene, dr Petras V Kisielius, Juozas Katauskas. dr. Rimgaudą? Nemickas, Joan Neniickiene. Eleo
laičio
misijos
bažnyčioje
ką daryti. Tai atnešė teigia nora Katauskiene. Loreta Višomirskyte ir Stasys Balzekas, J r Dr K Nemickaui buvo Įteiktas, kasmet muzie
mickas.
pamaldos bus šia tvarka: 9 ir
Nuotr. F.d. M a n k a u s
mus rezultatus. Mano vaid jaus skiriamas, „Metų žmogaus" žymuo
Gruodžio 14 d. į JAV ir Lie muo nėra išskirtinis: did
11 vai. ryte (iš vakaro, gruo
tuvos vėliavoms plevėsuojant žiausią darbą atliko kolegos iš radijo valandėlę 5 kartus sa
džio 31 d. — 7 vai. vak.). Vi
bei šviesos lemputėmis iš Loyolos, Illinois Masonic, vaitėje po puse valandos, nes
siems katalikams privaloma
patirtis parodė, kad vienos va
puoštus muziejaus rūmus rin
dalyvauti šv. Mišiose N. metų
Hynes VA bei mūsų įstaigos.
kosi puošni publika. Kokteilio
landos radijo programa dėl
dieną.
„Genocidas i r rezistenci metu smokinguoti, baltom Beveik visi mano bendradar sunkiai pakeliamų finansinių
biai, pabuvoję Lietuvoje, Vil
Solistę P r a u r i m ę Ragie- ja". Lietuvos Gyventojų geno pirštinėm padavėjai nešiojo niaus universitete ar Kauno išlaidų vargu ar būtų įma
nę girdėsime JAV LB Kul cido ir rezistencijos tyrimo ant padėklų gėrimus su Medicinos akademijoje, skaitė noma.
Susitarus su WECV radijo
tūros tarybos rengiamame centras; 1997 1. Vilnius, 1997. karštais ir šaltais užkandė paskaitas, gydė pacientus, de
Redakcijos
kolegija:
dr.
Arvy
liais
(hors
d'oeuvres).
Lietu
stotim,
1995 metais rugsėjo 25
koncerte sausio 11 d., 12:30
monstravo naujas širdies gy
vai. p.p., Lietuvių dailės mu das Anusauskas, dr. Algirdas viai džiaugėsi, kad padavėjų dymo technologijas, ypač ba d. 1450 AM banga, 9 vai. va
ziejuje. Lemonte. Kartu pro Jakubčionis, doc. dr. Antanas tarpe buvo, vos prieš 4 mėn. lionų. Pavyko parengti ir kare pasigirdo vėl atnaujinto,
gramoje dalyvauja smuiki Kulakauskas, Dalia Kuodytė atvykęs, lietuvaitis iš Birš įgyvendinti lietuvių stažuočių dabar pasivadinusio „Margu
ninkė Linda Veleckytė ir (vyr. redaktorė), dr. Vytautas tono, čia studijuojąs, Nauris Čikagoje programą, pagal čio II" vardu, lietuviškas žo
muz. Alvydas Vasaitis. Visi Tininis, prof. habil. dr. Anta Stankevičius. Dr. R. Nemicko kurią bent vienas gydytojas dis.
nas Tyla, prof. habil. dr. Liu- kolegos gydytojai: indė, apsi
Iš buvusio „Margučio" nega
maloniai kviečiami!
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