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Kaina 35 c.

siektą balansą ir atitrauks
dėmesį nuo Viduržemio jūros
regiono šalių. Šioms šalims
paremti Europos Sąjunga per
ketverius metus išleido 2.07
mlrd. JAV dolerių, o Rytų Eu
ropai buvo išleista kur kas dau
giau — 4.82 mlrd. JAV dolerių.
Sir Leon Brittan vakar pa
reiškė, jog neatsistatydins iš ES
komisijos. Šis ES komisijos
pareigūnas buvo atsakingas už
Rytų Europos valstybių integ
raciją į ES. Komisijos pirmi
ninkas Jacųues Santer nuspren
dė šį darbą paskirti buvusiam
Olandijos užsienio reikalų mi
nistrui Hans van den Bruk.
Pastaraisiais metais jis
vadovavo deryboms dėl Austri
jos, Suomijos, Norvegijos ir
Švedijos narystės Europos
Sąjungoje.

Ratifikuota Lietuvos
ir Rumunijos sutartis

Nr. 225

JAV atstovas nenori, kad
NATO susilpnėtų

Aktyvėja ES
integracija su Rytų
Europos valstybėmis
Vilnius, lapkričio 2 d. (LR) —
Spalio pabaigoje Liuksemburge
įvyko dvidešimt dviejų valsty
bių užsienio reikalų ministrų
susitikimas, kuriame buvo ap
tarta kaip pagreitinti Rytų
Europos valstybių priėmimą į
Europos Sąjungą (ES).
Tai buvo pirmasis tokio
pobūdžio susitikimas, kuriame
dalyvavo 12 ES šalių, šešių rytų
Europos valstybių — Lenkijos,
Vengrijos, Slovakijos, Čekijos,
Rumunijos ir Bulgarijos bei
kitais metais ES narėmis tap
siančių valstybių — Austrijos,
Švedijos, Suomijos ir Norvegijos
užsienio reikalų ministrai.
Susitikime buvo sutarta dėl
integracijos procedūros, kuri
gali lemti Rytų Europos vals
tybių ir Europos Sąjungos dery
bų dėl tikrosios narystės pradžią
po dvejų metų.
„Šis sprendimas įrodo, jog in
tegracijos procesas tampa vis
konkretesniu”, pareiškė Lenki
jos užsienio reikalų ministras
Alexander Olechovvski. Vokieti
jos, kuri dabar pirmininkauja
ES ir labiausiai pasisako už
greitesnį Rytų Europos šalių
priėmimą į šią organizaciją,
užsienio reikalų ministras
Klaus Kinkei šį susitikimą
pavadino istoriniu.
22 valstybių užsienio reikalų
ministrai nusprendė reguliariai
rengti konsultacinio pobūdžio
susitikimus, kuriuose būtų
derinama užsienio reikalų, teis
ingumo, finansų ir kita politika.
ES valstybių užsienio reikalų
ministrai paragino Rytų Euro
pos valstybes labiau integruotis
viena su kita ir labiau kovoti
prieš nusikalstamumą bei nar
kotikų kontrabandą.
Susitikime taip pat buvo nu
spręsta įkurti organą, kuris
padėtų Rytų Europos valsty
bėms pereinamuoju laikotarpiu
kaip galima geriau priderinti
savo įstatymus prie Vakarų
Europos standartų. Europos
Sąjungos komisija ketina
sudaryti sąrašą pagrindinių
įstatymų, kuriuos turėtų pri
imti valstybės — kandidatės į
ES.
Europos Sąjungos generalinių
reikalų taryba jau pradėjo
svarstyti ES komisijos pasiū
lymą dėl derybų su Baltijos
šalimis, norinčiomis įstoti į šią
organizaciją.
Vokietijos užsienio reikalų
ministro Klaus Kinkei nuomo
ne, taryba turėtų patvirtinti
derybų su Baltijos valstybėmis
mandatus iki šių metų pabai
gos. Tada Baltijos šalys galėtų
prisijungti prieš šešių Rytų Eu
ropos valstybių, besiruošiančių
stoti į Europos Sąjungą.
Europos Sąjunga kol kas
neketina paskelbti konkrečių
datų, kada Rytų Europos vals
tybės galėtų būti priimtos į šią
organizaciją. Vengrija ir Lenki
ja, kurios jau pateikė prašymą
priimti jas į ES, tikisi tai
padaryti iki šio amžiaus
pabaigos.
Europos Sąjunga nenori nu
statyti konkrečių datų ir dėl to,
kad Vakarų ir Rytų Europos
valstybesk, gali pasikeisti jėgos
balansas.
Prancūzija bei Ispanija, kurios
vadovaus ES po Vokietijos, Ry
tų Europos valstybių integraciją
vertina skeptiškiau.
Jos bijo, kad šių šalių įstoji
mas sugriaus taip sunkiai pa

•

AMB. ALFONSAS EIDINTAS

Antradienį, dar kartą Vokietijos parlamente išrinktas Kancleriu, Helmut Kohl su žmona priima
ovacijas. Jis buvo išrinktas tik vienu balsu daugiau, negu reikalaujama dauguma.

R. Ozolas įspėjo apie
Rusijos agresijos pavojų
Vilnius, lapkričio 16 d. (Elta)
— Seimo narys Romualdas Ozo
las trečiadienį spaudos konfe
rencijoje pareiškė, kad Rusija
pasiryžusi agresijai, tame tarpe
ir karinei, prieš Baltijos
valstybes. Ji nori mažo ir garb
ingo karo po aiškaus pralai
mėjimo Čečėnijoje, pasakė Ro
mualdas Ozolas, įspėjęs žurna
listus, jog kalba ne Centro par
tijos, kurios pirmininkas jis yra,
o tiktai savo vardu.
Romualdas Ozolas priminė
sprogdinimą Vilniaus-Kauno
geležinkelio ruože, grasinimą
susprogdinti Ignalinos atominę
elektrinę. Kitos įtikimiausios
diversijos, jo nuomone, gali būti
įvykdytos Elektrėnų šiluminėje
bei Kruonio hidroakumuliacinėje elektrinėse. Romualdas
Ozolas nepatvirtino, kad tai pa
darė ar ruošiasi padaryti Rusi
jos specialios tarnybos, tačiau,
pasak jo, rusija išnaudoja visas
priemones, kad Baltijos valsty
bėse, tarp jų ir Lietuvoje, būtų
destabilizuota padėtis.
„Rusija jokiu būdu neatsisako
susigrąžinti sau Baltijos
valstybes”, pasakė Romualdas
Ozolas. „Jeigu prasidės kon
fliktas, jį bus pradėjusi Rusija,

Vilnius, lapkričio 17 d. (Elta)
— Seimas ratifikavo Lietuvos ir
Rumunijos draugystės ir bend
radarbiavimo sutartį, kurią
šiemet kovo mėnesį Vilniuje pa
sirašė Lietuvos prezidentas
Algirdas Brazauskas ir Rumu
nijos prezidentas Jon Iljesku.
Sutartyje pabrėžiama, kad
šalys patvirtina jėgos nenau
dojimo arba grasinimą panau
doti ją tarptautiniuose san
tykiuose neleistinumą ir būti
nybę spręsti tarptautines prob
lemas taikiomis priemonėmis,
gerbiant tautų apsisprendimo
teisę.
Susitariančios šalys pasisakė
prieš užsienio kariuomenių bu
vimą jų teritorijose ir įsipa
reigojo remti kolektyvinio sau
gumo priemonių, taikomų Jung
tinių Tautų įstatais, stiprinimą.
Akcentuojamas bendradarbiavi
mas Europos saugumo ir bend
radarbiavimo konferencijos pro
cese.
Sutartis sudaryta dvidešim
čiai metų. Jos galiojimas bus
automatiškai pratęstas penkeriems metams kiekvieną kartą,
kol viena iš šalių nepraneš apie
savo sprendimą nutraukti su
tartį bent prieš vienerius metus
iki jos galiojimo termino pabai
Vilnius, lapkričio 16 d. (Elta)
gos.
— Iš Lietuvos Demokratinės
Darbo Partijos frakcijos pasi
traukė ekonomistas Julius Ve
selka. Tai jau ketvirtasis Seimo
Lietuvos prezidentas narys, palikęs šią frakciją po
1992 m. parlamentinių rinki
gaus didesni
mų.
atlyginimą
Julius Veselka pusantrų metų
Vilnius, lapkričio 17 d. (Elta) buvo ekonomikos ministru 1993
— Seimas įvedė pataisą Lietu m. LDDP pirmininko Adolfo
vos Respublikos prezidento įsta Šleževičiaus sudarytoje vyriau
tymo straipsnyje, reguliuojan sybėje. Jis atsistatydino iš šių
čiame prezidento atlyginimą. pareigų dėl principinių nesuta
Pataisoje sakoma, kad nuo šiol rimų privatizacijos klausimais.
prezidento darbo užmokestis yra J. Veselka ne kartą yra pareiš
12 vidutinių mėnesinių darbo kęs, kad laikosi socialdemokra
tinių pažiūrų, tuo tarpu LDDP
užmokesčių dydžio.
Statistikos departamento duo jų atsisako.
Julius Veselka į Seimą buvo
menimis, rugsėjo mėnesį vidu
tinis mėnesinis darbo užmokes išrinktas pagal LDDP sąrašą, į
tis buvo 368 litai. 1993 m. priim kurį įėjo liberalių pažiūrų
tame Lietuvos Respublikos pre Lietuvos intelektualai, nepri
zidento įstatyme prezidentui klausę šiai partijai.
Tačiau LDDP tebeturi daugu
buvo nustatytas 25 minimalių
mą
Seime, jos frakcijoje yra 70
pragyvenimo lygių darbo už
Seimo
narių iš 139 (dvi vietos
mokestis. Pagal jį Lietuvos pre
dar
laisvos).
zidentas gaudavo mažesnį
atlyginimą, negu Seimo nariai
Viena laisva vieta atsirado po
(oficialus minimalus pragyve to, kai Seimo rinkimus Kaišia
dorių apygardoje laimėjęs Algir
nimo lygis yra 56 litai).

pabrėžė Seimo narys.
Jis sakė, kad Lietuva turi
moralinių jėgų priešintis
agresoriui, bet fizinių — nedaug.
Tačiau pasipriešinimas bus or
ganizuotas, kalbėjo Romualdas
Ozolas, nes žmonės pradėjo
suprasti, kad jie patys yra šalies
suverenas. Šalies karinė padė
tis, pasak jo, nėra beviltiška,
nors kol kas Krašto apsaugos
struktūros ruošiamos prastai.
Romualdas Ozolas sveikino
Baltijos Asamblėjoje priimtą re
zoliuciją dėl pasiūlymo pasi
rašyti Baltijos valstybių karinio
bendradarbiavimo sutartį. Tai
būtų viena iš prielaidų, jog 1939
ir 1940 metų įvykiai nepasikar
tos, sakė jis.
Pasak Romualdo Ozolo, būti
na suaktyvinti Lietuvos rytinės
sienos apsaugą, kad karinėmis
priemonėmis galima būtų fik
suoti pirmąjį agresijos žingsnį.
Jis sakė, kad netoli Lietuvos ir
Baltarusijos sienų esanti Balta
rusijos kariuomenė iš esmės yra
Rusijos kariuomenė. Tačiau Ro
mualdas Ozolas galvoja, jog ag
resijos atveju svarbiausia smo
giamoji jėga būtų Karaliaučiaus
srityje dislokuoti Rusijos kari
niai daliniai.

Retėj’a LDDP gretos Seime
das Brazauskas buvo išrinktas
respublikos prezidentu ir pagal
konstituciją neteko parlamenti
nių įgaliojimų. Po to per keturis
kartus šioje apygardoje vyku
sius pakartotinius rinkimus
Seimo narys buvo neišrinktas.
Prieš pusantro mėnesio mirus
Seimo nariui Juozui Basčiui,
išrinktam pagal LDDP sąrašą,
atsirado kita laisva vieta. LDDP
negali jos užpildyti, nes jos
rinkiminis sąrašas, kuriame
buvo 72 kandidatai, pasibaigė,
— visi išrinkti Seimo nariais.
Pagal Seimo rinkimų įstatymą
laisvą vietą Seime galėtų užimti
kuris nors iš Sąjūdžio jungtinio
sąrašo (dauguma jame buvojau
po rinkimų susikūrusios Lietu
vos konservatorių partijos kan
didatai), Krikščionių demokratų
ar socialdemokratų partijos
sąrašinių kandidatų. Tačiau
Vyriausiosios rinkimų komisi
jos nuomone, pagal Seimo rin
kimų įstatymą negalima spręs
ti, kam šios vietos turėtų pri
klausyti.
Vyriausioji rinkimų komisija
pateikė Seimo įstatymo pataisą.

Komitetas Lozoraičio
atminimui įamžinti
Vilnius, lapkričio 8 d.
(AGEP-LA) — Iniciatyvinė
grupė Kaune, kuri rūpinosi
Kryžių kalnelyje prie VI Forto
pastatyti koplytstulpį Stasio
Lozoraičio pagerbimui, nutarė
įkurti komitetą šio iškilaus
žmogaus atminimui Lietuvoje
įamžinti. Kaip rašo „Lietuvos
aidas”, į jį įeina architektai, in
žinieriai, žurnalistai, bado akci
jos Stasiui Lozoraičiui paremti
dalyviai, įvairių partijų ats
tovai.
Komitetas palaikys glaudžius
ryšius su Daniela Lozoraitiene,
derins su ja visus Lietuvoje or
ganizuojamus renginius.

K. Uoka pertraukia
bado akciją
Vilnius, lapkričio 17 d. (Elta)
— Seimo Tautininkų frakcijos
narys Kazimieras Uoka ketvir
tadienį spaudos konferencijoje
paskelbė darąs pertrauką prieš
dvi savaites pradėtoje bado akci
joje, tačiau pažadėjo vėliau ją
būtinai pratęsti. Laikinai
nutraukti badavimą Seimo narį
privertė susirūpinimas jo
74-erių metų amžiaus mamos
sveikata, kuri šiuo metu yra
gydoma Kauno IlI-sios klini
kinės ligoninės kardiologiniame
skyriuje.
Kazimieras Uoka pradėjo
bado akciją lapkričio 3 d.
Giedraičių miestelyje, prie
paminklo žuvusiems už Lietu
vos laisvę, protestuodamas dėl
to, kad Seime įsivyravusi dau
gumos diktatūra ir vyriausybės
politika neleidžia jam atlikti
rinkiminių įsipareigojimų. Sei
mo narys ketino badauti iki
lapkričio 24-osios. Tą dieną su
kaks dveji metai, kai Seimo
nariai, tarp jų ir Kazimieras Uo
ka, davė parlamentinę priesai
ką.
Ketvirtadienį spaudos konfe
rencijoje Seimo rūmuose Kazi
mieras Uoka sakė, jog protesto
akcijos metu daug dirbo;
susitikinėjo su vietos ir
aplinkinių miestelių gyvento
jais, vedė pamokas mokyklose.
Pasak parlamentaro, šiuose
susitikimuose jis įsitikinęs, jog
„Lietuvoje bręsta situacija, kai
žmonės privers valdžią daryti
tai, ką ji privalo”.

Vašingtonas, lapkričio 15 d.
— Šiaurės Atlanto Asamblėjos
40-ojoje sesijoje, kuri prasidėjo
lapkričio 14 d. Vašingtone ir
kurioje dalyvavo ir Lietuvos
delegacija, kalbėjo ir JAV gy
nybos sekretoriaus pavaduoto
jas Europos ir NATO reikalams
Joseph Kruzel. Kalbėdamas
apie Europos Sąjungos ir NATO
santykius, jis pasakė, kad Eu
ropos Sąjunga nekelia problemų
Jungtinėms Amerikos Valsti
joms, nes jai gali priklausyti ir
NATO sąjungai nepriklausan
čios šalys.
Anot Kruzel, JAV gynyba
(„Pentagonas”) pasisako už
laipsnišką NATO evoliuciją per
„Partnerystės vardan taikos”
programą. Per pirmuosius de
šimt šios programos egzistavimo
mėnesių padaryta daug: įvyko
bendros pratybos Lenkijoje,
Olandijoje, Baltijos jūroje
(kuriuose dalyvavo ir Lietuvos
kariai — A.E.). Tokią veiklą
galima padvigubinti, sakė
Kruzel, nes per ją kitos šalys
gali išmokti NATO principus ir
procedūras. „Partnerystės var
dan taikos” dėka gali įgyti 95%
savo saugumo garantijų. Anot
Kruzel, Rusija taip pat mato,
kad „Partnerystė vardan tai
kos” jai niekuo negresia, kad
bendradarbiavimas tik didina
Europos saugumą.

Tautininkai: Reikia
ginti nacionalinę
rinką
Vilnius, lapkričio 17 d. (Elta)
— Ketvirtadienį Seimo Tauti
ninkų frakcijos spaudos konfe
rencijoje išplatintas Lietuviu
Tautininkų Sąjungos kreipimasis
į vyriausybę ir visuomenę dėl
nacionalinės rinkos gynimo.
Dokumente
reiškiamas
susirūpinimas tuo, kad Lietuvos
rinką užplūdo dažnai prastesnės
ir brangesnės, t..čiau gražiau
įpakuotos, įkyriau reklamuo
jamos importinės prekės, kurios
išstumia vietinius gaminius.
Tokia nevaldoma įvežtinių
prekių gausa pagreitino
vietinės maisto pramonės, ypač
konservų gamyklų krizę, varo į
bankrotą ūkininkus, žemės ūkio
bendroves, didina bedarbių
skaičių.
Lietuvių Tautininkų Sąjunga
be kitų dalykų siūlo vyriausybei
ir Seimui priimti įstatymą,
pagal kurį lietuviškų prekių
reklamai būtų teikiama
pirmenybė. Tautininkai taip pat
paragino vyriausybę tarp
valstybinėse sutartyse neįsi
pareigoti pirkti ar įvežti į
Lietuvą tų prekių, kurių galima
pagaminti šalyje, ekonominė
mis bei teisinėmis priemonėmis
skatinti prekybininkus prekiau
ti Lietuvos pramonės ir žemės
ūkio gaminiais.

— Vilniuje min. pirm. Adolfas
Šleževičius susitiko su Lietuvos
aukštųjų mokyklų rektoriais.
Buvo aptartos mokslo įstaigų
skolos energetikams, komuna
linių paslaugų tiekėjams. Šie
įsiskolinimai susidarė dėl nepa
kankamo finansavimo iš biudže
to. Premjeras pažadėjo aukštųjų
mokyklų vadovams, jog reikal
ingi pinigai bus artimiausiu
metu paskirti. Sudaryta darbo
Ji, kai kurių Seimo narių nuo grupė, kuri išanalizuos mokslo
mone, pernelyg sudėtinga, todėl finansavimo perspektyvas bei
nedidelė galimybė, kad arti galimybes ateinantiems me
miausiu metu bus svarstoma. tams.

Kruzel akcentavo, kad „šiuo
metu stojimas į NATO yra labai
politizuotas. Dažnai valstybės
- kandidatės nepagalvoja kaip
parodyti, kad jas verta gin
ti, kad jos laikosi NATO
vertybių, neparodo ką jos įneš į
NATO — jos tik galvoja ką
gaus”. „Mes nespręsime tų
šalių vidaus problemų”, pabrėžė
Kruzel, „nes visi dabar mažina
gynybos biudžetus. NATO sąjun
gai priklausančiam Pentagonui
nesinori matyti dar vienos
Prancūzijos” (NATO sąjungai
nepriklausanti Europos šalis).
Anot Joseph Kruzel, NATO turi
būti stipri su 16 narių, o ne
silpna su didesniųjų skaičiumi.
Įstojusios į NATO šalys mokės
įnašus iš biudežto — „tam
tikrai bus griežti reikalavimai.
Ir nemaži”, jis sakė.
Joseph Kruzel pažymėjo, kad
yra šalių, kurios tik pasirašė
partnerystės dokumentus, bet
daugiau nieko nedaro, pvz., vi
durinės Azijos valstybės. Kitos
aktyviai dalyvauja NATO mo
kymuose ir partnerystėje, nors
gal ir nestos į NATO (pvz.,
Suomija, Švedija), tačiau jos
rodo, kad bendradarbiaus su
NATO.
Atsakydamas į Turkijos atsto
vo klausimą, kodėl centrinės
Europos šalys taip nori stoti į
NATO, J. Kruzel pareiškė, kad
tai yra daugiau psichologijos
dalykas. Stojimas į NATO ar į
Europos Sąjungą daugeliui ša
lių yra stojimo į Vakarus ap
skritai simbolis. Rusija skiria
daugiau dėmesio Europos Sau
gumo ir Bendradarbiavimo
Konferencijai (ESBK), bet
ESBK nebus NATO, pasakė Jo
seph Kruzel, „tai mums nepri
imtina”.

Kuriamas Lietuvos
Seimo kontrolierių
institutas
Vilnius, lapkričio 9 d. (Elta)
— Jau nuo ateinančių metų pra
džios Lietuvoje pradės veikti
Seimo kontrolierių institutas.
Seimo pirmininkas Česlovas
Juršėnas jau pasiūlė tris iš
penkių numatytų pagal įstaty
mą Seimo kontrolierių kandida
tūras, kurias dar turės patvir
tinti Seimas.
Seimo kontrolieriai — nauja
institucija Lietuvoje. Pagal
šiemet pavasarį priimtą įsta
tymą jie tirs piliečių skundus
dėl valstybės ir savivaldybių
pareigūnų piktnaudžiavimo ar
biurokratizmo. Tačiau jie
neturės teisės tikrinti prezi
dento ir Seimo skiriamų parei
gūnų veiklos.
Seimo kontrolieriai kartu su
pagalbininkais sudarys Seimo
kontrolierių įstaigą. Manoma,
kad joje dirbs apie 40
darbuotojų. Naujoji įstaiga
turėtų pradėti veikti nuo kitų
metų pradžios.
KALENDORIUS

Lapkričio 17 d.: Šv. Petro
(1626) ir Šv. Pauliaus (1854)
bazilikų Romoje pašventinimas;
Šv. Rožė Philipphine Duchesne,
vienuolė, misionierė Amerikoje
(1769-1852); Salomėja, Lizdeika,
Ledrūna. 1918 m. paskelbta
Latvijos Nepriklausomybė.
Lapkričio 19 d.: Šv. Matilda,
Dainotas, Tildą, Šviesmilas.
1899 m. Kudirkos Naumiestyje
mirė Vincas Kudirka (gimė
1858.12.31).
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Futbolas Čikagoje

APŽVALGA

Redaktorė Irena Regienė
PO NEGAILESTINGOS „VERGŲ” PREKYBOS

A. KARNIŠOVAS IŠVYKO
Į LIETUVĄ
Praėjusį pavasarį JAV laik
raščiai buvo pilni straipsnių su
nuotraukomis apie Artūro Kar
nišovo sėkmingą užbaigimą Se
ton Hali universiteto ir dar sėkmingesnį paskutinį sezoną su
Seton Hali krepšinio komanda.
Jis puikiais pažymiais baigė biz
nio administracijos studijas, o
statistiniai duomenys krepšinio
aikštėje buvo taip pat pasigėrė
tini. Jis buvo geriausias Seton
Hali u-to komandos žaidėjas, iš
rinktas į „Big East” lygos
antrąjį penketą, paskutinius
dvejus metus pažymėtas, kaip
geriausias studentas — spor
tininkas. I iškilmingą diplomų
įteikimą, jam nežinant (ir kaip
dovana), buvo atskraidinti iš
Lietuvos jo tėvai.
Spauda, jo treneris, jo draugai,
visi buvo tikri, kad jam ateitis
NBA (krepšinio profesionalų) ly
goje užtikrinta. Tuo labiau, kad
kažkokiame sąraše jis buvo net
pirmųjų 20 tarpe, kurie bus pa
kviesti į tą lygą. Per paskutines
Velykų atostogas jis su draugu
atostogavo pas Lanius Ormond
Beach, kur turėjau progos su juo
pasikalbėti.
6'9" ūgio Artūras atrodė įspū
dingai, skambėjo gyvai ir su pa
sitikėjimu. Kai užsiminiau, kad
šiuo metu Lietuvai labai reika
lingi tokie jauni žmonės, ypač
baigę mokslus Amerikoje, jis
nukreipė kalbą, kad visų krep
šininkų svajonė yra žaisti NBA
lygoje, ypač kai ten švaistomi
milijonai...
Žiaurus ir negailestingas yra
profesionalų krepšinio biznis.
Pirmiausia, jie atsirenka ge
riausių universitetų žaidėjų
būrį, šiemet net 65-kis. Tada jie
ruošia bent kelias krepšinio sto
vyklas, kuriose tie žaidėjai turi
progos demonstruoti savo talen
tus ir sugebėjimus. Juos akyliai
stebi profesionalų klubų atsto
vai, vadinami „skautais”, tik
riau sakant — pirkliai. Jau pir
mose keliose stovyklose matėsi,
kad jo pozicija nuo pirmųjų 20
slysta žemyn, o paskutinėje
stovykloje Phoenix mieste jam
dar nelaimingai teko žaisti ne
savo „small forward” pozicijoje,
o kitoje pusėje, kur reikia kovoti
prie lentų ir prieš fiziniai stip

resnį priešininką, vad. „power
forvvard”. Jo nuomone, ši sto
vykla jam labiausiai pakenkė.
Tada, birželio pabaigoje, In
dianos u-to krepšinio stadione
sėdėjo tie visi 65 krepšininkai,
gražiai apsirengę, o su jais jų
tėvai ir giminės. 15,000 žiūrovų
ir šimtai tūkstančių televizijo
je stebėjo, kaip klubų atstovai-pirkliai rinkosi savo klu
bams žaidėjus. Dalis krepšinin
kų buvo tikri, kad bus paimti —
jie buvo ramūs, šypsojosi, ki
tiems, tuo tarpu, drebėjo širdys.
Po dviejų valandų „prekybos”
64 buvo paimti įvairių klubų.
Liko vienas vienintelis besėdįs
savo kėdėje, kurio niekas neno
rėjo — tai buvo Artūras Karni
šovas. Smūgis ir nusivylimas
buvo neapsakomas.
Tačiau kitą rytą jo nuotaiką
pataisė telefono skambutis iš
Milvvaukee „Bucks” klubo. Jį
pakvietė į vasaros stovyklą ir
lygą, jam davė dar paskutinį
šansą. Jis kovojo, stengėsi, žaidė
neblogai ir klubo treneris Dunleary, atrodė, buvo patenkintas.
Tik keletą dienų prieš lemiamą
lapkričio 3 d. jis spaudai pa
reiškė, kad Artūras geras žaidė
jas, bet pageidaujama, kad jis
būtų staigesnis, veržlesnis, ag
resyvesnis prie lentų. Jo nelai
mei buvo ir Milvvaukee kontrak
tas už 70 milijonų dolerių su G.
Robinson iš Michigan u-to, kuris
žaidžia Artūro pozicijoje. Kiek
vienu atveju, lapkričio 3 d. Mil
vvaukee klubui trūko vieno žai
dėjo, o kandidatų buvo 3.
Prieš keletą dienų nelaimin
gas Artūras išskrido į Lietuvą.
Ten labiausiai nudžiugo Vladas
Garastas, Lietuvos krepšinio
rinktinės treneris, nes rinktinės
netrukus laukia eilė tarptauti
nių ir kvalifikacinių rungtynių.
Spekuliuoju, kad jis žais Vil
niaus „Statyboje”, savo sename
klube. Lietuvoje jau antri metai
egzistuoja ir profesionalų lyga,
o sezonas jau yra prasidėjęs.
Visoje Europoje sezonas taip pat
jau prasidėjo. Ar tik tas Milvvau
kee pakvietimas paskutiniam
šansui nesugadino Karnišovui
geresnes ir tikresnes galimybes
kur nors Ispanijoje, Italijoje ar
dar kur?
,, „

LIETUVOS KREPŠININKAI
LANKOSI JAV-SE
Šiuo metu JAV-se vieši ir su
universitetų
komandomis
rungtyniauja trys Lietuvos
krepšinio komandos — Vilniaus
„Statyba” Lietuvos krepšinio
vyrų klubų rinktinė ir moterų
krepšinio komanda „Laisvė”.
Lietuvos vyrų klubų
rinktinė

Ši rinktinė į JAV atvyko š.m.
lapkričio 17 d. ir čia viešės iki
lapkr. 24 d. Čia rungsis su 4 uni
versitetų komandomis.
Lapkr. 18 d. — su University
of Houston, Houston, Texas.
Lapkr. 19 d. — su Southvvest
Missouri State u-tu, Springfield,
MO.
Lapkr. 21 d. — su Valparaiso
u-tu, Valparaiso, IN.
Lapkr. 22 d. — su University
of Kentucky, Lexington, KY.
Lietuvos Krepšinio vyrų
rinktinės delegacųos sudėtis:
Bimba Vytautas — vadovas,

DRAUGAS

ŠĮ ŠEŠTADIENĮ
„LITUANICOS”
BALIUS

Dr. Kazimieras Čampė.

ŠPAGOS ČEMPIONAS
DR. K. ČAMPĖ RUOŠIASI
V PLS ŽAIDYNĖMS
Branduolinės energijos inži
nierius, 57 metų amžiaus dr.
Kazimieras Čampė, savo lais
valaikius skiria intensyviai
treniruotei fechtavimo sporte ir
specializuodamasis špaga (epee)
ir rapyra (foil).
1990-94 metų laikotarpyje K.
Čampė šiame sporte yra pasie
kęs aukščiausių laimėjimų. Da
lyvauja JAV čempionato
Senjorų klasės metinėse špagos
varžybose, Salt Lake City,
Čikagoje, Sarasotoje ir At
lantoje. Šiose varžybose, vyks
tančiose įvairiuose Ame
rikos miestuose, Senjorų —
40-60 m. ir vyresnių klasėje
Kazimieras tris kartus laimi
pirmas vietas, o savo amžiaus
grupėje (50 iki 55 m. ir 55 iki 60
metų), net penkis kartus iš eilės
yra laimėjęs senjorų klasės
Amerikos čempiono titulą.
Šalia Amerikos pirmenybių
Kazimieras aktyviai dalyvauja
ir vietinėse bei rajoninėse
fechtavimo rungtynėse, kuriose
taip pat skina pirmos,antros bei
trečios vietos laimėjimus.
Amerikoje fechtavimo sportas
yra sugrupuotas alfabetiškai
pagal sportininko sugebėjimus.
Raidė E reprezentuoja žemiau
sią laipsnį, o A — aukščiausią.
Kazimieras 1992-ais metais pa
siekė bendrą (open) Amerikoje B
fechtavime laipsnį.

Fechtavimo sportas yra apibū
dinamas: „tai kovimasis ašme
niniais ginklais, pagal nustaty
tas taisykles”. Šis sportas jau
buvo žinomas senovėje graikų,
ir galvojama, kad atėjo iš Azijos.
Šiame sporte dominavo ne fech
tavimo menas, bet jėga ir drąsa.
Aukštesnį fechtavimo meną iš
ugdė viduramžių riteriai. Pagal
Kazimierą, jį patį visuomet
domino viduramžių laikotarpis.
Tad nuo 1972 metų Kazimieras
pasirinko savo laisvalaikius
skirti fechtavimo menui. Šis ro
mantika apsuptas sportas jam
labai tinka. Būdamas aukšto
ūgio, elegantiškas, poetiškos
sielos, su špaga rankoje tikrai
atrodo kaip anų laikų riteris ir
gal šiuo laiku yra vienintelis
Amerikoje lietuvis, kultivuo
jantis šį sportą. Kazimieras reiš
kiasi ne tik fechtavimo sporte,
bet ir poezijoje. Priklauso vie
tiniam poetų klubui ir yra skai
tęs savo poeziją viešai įvairiuose
pasirodymuose. Mėgsta muziką
ir meną.
Kazimieras šiuo laiku inten
syviai ruošiasi Didžiosios Bri
tanijos Tarptautiniam Fechtavi
mo turnyrui bei V Pasaulio
Lietuvių žaidynėms Lietuvoje,
kuriose atstovaus Washingtono
lietuvių sporto klubui „Vėjas”.
Sėkmės, Kazimierai!
Elvyra Vodopalienė

NAUJOVĖS 1998 METŲ PASAULIO
FUTBOLO PIRMENYBĖSE
Berods dar taip neseniai JAVse buvo pravedamos pasaulinės
futbolo pirmenybės. Su dėmesiu
sekėme Brazilijos pastangas
ketvirtą kartą pasipuošti pa
saulio meisterio titulu, o dabar
FIFA, tarptautinė futbolo sąjun
ga, savo posėdžiuose nutarė ir
paskelbė eilę detalių, kurios
saistys ateinančias pirmenybes.
Jau žinojome, kad 1998 me
tais pirmenybių baigmės turny
ras įvyks Prancūzijoje ir jame
dalyvaus 32 rinktinės. Dar taip

Garastas Vladas — vyr.
treneris, dr. Zumeris Vytautas
— gydytojas, Petkevičius Juozas
— masažistas, Jurginis Julius —
vertėjas, Petrauskas Zig
mas — vadovo pav.
Žaidėjai: Skiotys Raimundas,
Ilgauskas Žydrūnas, Sirtautas
Darius, Kemzūra Kęstutis, Štom
bergas Saulius, Zabarauskas
Lapkr. 19 d. — Cleveland StaNerijus, Jurgilas Valdas, Vaiš te University, Euclid, OH.
Lapkr. 20 d. — University of
vila Rytis, Einikis Gintaras,
Lukminas Darius.
Toledo, Toledo, OH.
Lapkr. 21 d. — Eastern Michi
Vilniaus „Statyba”
gan University, Ypsilanti, MI.
„Statybos” krepšininkai atvyko
„Statybai” atstovauja: Purlys
š.m. lapkričio 12 d. ir į Lietuvą Martynas, Adomaitis Dainius,
grįžta lapkr. 23 d. Jie JAV-se Grishaev Sergei, Arrington
dalyvaus 8 rungtynėse.
Gary, Knyza Rolandas, Sėmin
Lapkr. 13 d. — Tri - State Uni gas Artūras, Mikalajūnas Egidi
versity, Angola, IN.
jus, Priudokas Evaldas, Sirvydis
Lapkr. 14 d. — Calvin College, Virginijus.
Grand Rapids, MI.
Moterų krepšinio
Lapkr. 16 d. — Grand Valley
„Laisvės
” komanda
State University, Allendale, MI.
Lapkr. 17 d. — University of
„Laisvės” komandą sudaro:
Detroit Mercy, Detroit, MI.
Rasa Krelvytė, Eglė Dambraus-

neseniai į šias varžybas buvo
įleidžiamos tik 16 komandų,
paskutiniu metu jų buvo 24, o
dabar jų skaičius padidintas 8
rinktinėmis. Afrikiečiai, šiais
metais į baigmės turnyrą pa
siuntė 3 komandas, o Prancūzi
joje jų bus net penkios. Ligšio
linės afrikiečių pastangos įti
kino FIFA-os vadovybę, kad Af
rikos žemynui reikia suteikti
platesnę reprezentacijos bazę.
Europos žemynui atiteko dar 2
vietos, tačiau viena jų skirta

kienė, Rima Petronienė, Lai
mutė Gedminaitė, Eugenija Parskevičiūtė, Neringa
Zakalskienė, Dalia Kurti
naitienė, Rasa Zakytė, Ernesta
Skirmantaitė, Ingrida Jonkutė,
Sandra Gelumbickaitė, Rasa
Majauskaitė, Kristina Jampolskytė, treneris Andrius
Kuliešius ir tren. pavaduotoja
Sigita Donelaitė.
Ši komanda į JAV atvyko
lapkričio 11 d. ir išvyks atgal į
Lietuvą lapkr. 24 d. Numatytos
rungtynės su universitetų
komandomis: Šiaurės ir Pietų
Dakota, Minnesota ir Michigan
valstijose.
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Šio sporto skyriaus skaityto
jai, turbūt, jau gerai įsimena
lapkričio 19 dienos datą. Apie ją
kalbama daugiau negu mėnesį
laiko, kad tą dieną bus tradi
cinis klubo sezono užbaigimo
pokylis. O ši data jau čia pat —
rytoj.
Kartu tai bus ir klubo 44
metų veiklos paminėjimas, žino
ma, daugiau dėmesio kreipiant
į tik ką pasibaigusį sezoną. Jau
daug metų praėjo nuo šio klubo
įsisteigimo — nedaug kuris iš
JAV gyvuojančių sporto klubų
tuo gali pasididžiuoti. Dau
guma iš čia gyvavusių lietuvių
sporto vienetų, įsisteigusių 1950
metų laikotarpyje, jau nustojo
veikti. Tuose klubuose buvo ir
nemažai futrbolo komandų, ku
rios jau baigė savo egzistenciją.
Tačiau „Lituanica” išliko ir dar
nesirengia mirti.
Kalbant apie mirtį, reikia
pasakyti, kad nors „Lituanicos”
klubas dar gyvuoja, tačiau jos
darbuotojai ar futbolininkai
vienas po kito apleidžia gyvųjų
eiles. Ir šį šeštadienį prie vaišių
stalo pasigesime didelio klubo
ramsčio Jono Juškos, kuris ne
tikėtai klubą apleido praėjusią
vasarą. O tokių, kaip J. Juška,
per 44 veiklos metus būta daug.
Ir sunku be jų apsieiti.
Tačiau ne apie mirtį čia norisi
rašyti, o apie gyvenimą, ypač
artėjančios LFK „Lituanicos”
šventės proga. Kad „Lituani
cos” klubas nesirengia mirti,
rodo pozityvūs faktai. Klubas
ruošia dar vieną aikštę Lemon
te, netoli jau esančios. Taip pat
rimtai planuojamas persiren
gimo ir maudymosi kambarys
Lietuvių centre, Lemonte. Tą
planą neseniai įvykusiame klu
bo valdybos posėdyje išdėstė
vienas iš didžiausių klubo
veiklos judintojų ir entuziastų —Gediminas Bielskus. Tą užsimojimą įvykdyti reikėtų arti 2
tūkstančių dolerių. įvairių
planų klubo veiklai pagerinti ar
praplėsti turi ir kiti klubo val
dybos nariai: pirmininkas A.
Glavinskas, iždininkas L. Jūšeimininkams prancūzams, ku
rie automatiškai patenka į baig
mės varžybas. Pietų Amerikai
atstovaus 5 rinktinės; viena tų
vietų automatiškai atitenka da
bartiniam meisteriui Brazilijai.
Šiaurės ir Centrinei Amerikai
suteiktos 3 vietos. Azijai at
stovaus 3 rinktinės. Kadangi
Australijai (Okeanijai) dar rei
kia pridėtinių varžybų kvalifikuotis baigmei, šį kartą jiems
teks sužaisti rungtynes prieš
4-tos vietos laimėtoją Azijos pir
menybėse. Tokiu būdu susida
rys baigmės 32 varžovai.
Tame baigmės turnyre bus su
žaistos 64 rungtynės. Išryškinti
kiekvienų rungtynių laimėtoją,
teks ir vėl sužaisti prailginimą,
jei susitikimas baigtųsi lygio
mis, o po to imtis baudinių mu
šimo proceso, kuris nebūtinai
populiarus žiūrovų masėse. Be
to, ir kvalifikacinėse varžybose,
kurių tikslas nustatyti tuos 30
grupinių laimėtojų, kiekvienas
laimėjimas bus vertinamas 3
taškais (anksčiau buvo tradici
niai 2 taškai).
Šie potvarkiai turėtų trupučiu
palengvinti Lietuvos rinktinės
kopimą į baigmės varžybas.
Nors tai bus sunkus uždavinys,
pridėtinis Europos dalyvis tuo
pačiu ir Lietuvai suteikia dau
giau galimybių. Esmėje, tačiau,
visa tai priklausys nuo grupinės
sudėties, kurią nulems burtų
laimė.
2 metus prieš tai — olimpinėse
varžybose — baigmėje dalyvaus
16 rinktinių, ir rungtynių pravedimui parinktos Orlando,
Miami, Washingtono, Atlantos
ir Athens (Georgia) vietovės.
P. Ganvytas
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raitis, B. Mikėnas ir kt. Turint
tokius nuoširdžius žmones kaip
šie, reikia manyti, kad klubas
tikrai sulauks bent pusšimčio
metų sukakties.
Taigi, šį šeštadienį, lapkričio
19 d., 7 v.v. Lietuvių centro Le
monte didžiojoje salėje susirin
kusieji (o jų žada būti daugiau
negu 250) dar kartą galės pabu
voti bendraminčių tarpe: prisi
minti praėjusius metus, paben
drauti ir pasiryžti tvirtai žengti
į ateitį. Tie, kurie dar nebuvo
apsisprendę įsijungti į šių eiles,
kviečiami ateiti ryt vakare.
Klubo vadovybė visiems užtik
rina ne vieną smagią ir malonią
valandą sporto bičiūlių tarpe!
E.Š.
EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.

4647 W. 103 St., Oak L«wn, IL
Pirmas apyl su Northvvestern un-to
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamą kainą Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai Susitarimui
(kalbėt angliškai) tai. 706-422-6260
Kab. 312-735-4477;
Rez. (706)246-0067; arba (706)246-6561

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR
EMOCINĖS LIGOS
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING
6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

15r.

A. B. GLEVECKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBE — AKIŲ LIGOS
3900 W. 85 St. Tel. (708) 422-0101
Valandos pagal susitarimą
Pirmd 3 v p p-7 v v antrd 12 30-3 v p p
trečd uždaryta. ketvd t -3 v p p
penkt ir šeštd 9 v r -12 v p p
• 132 S. Kedzie Avė., Chlcego
(312) 778-8888 arpe (312) 488 4441

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS
GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. JOVITA KERELIS
Denių Gydytoje

3315 W 55lh St . Chicago IL
Tel. (312) 476-2112
9525 S 79lh Avė Hickory Hills. IL
Tel. (706) 596-8101
Vai pagal susitarimą

Tel. kabineto Ir buto: (708)652-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. SOth Avė., Cicero
Kasdien 1 iki 8 v v
išskyrus treč Sešt 12 iki 4 vai p.p

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS
gydymas bet chirurgija
5635 S. Pulaski Rd., Chicago, IL
Tel. 312 585-1955
172 Schiller St., Elmhurst. IL 60126
706-941-2606
Valandos pagal susitarimą
Vakarais ir savaitgaliais lel 706-634-1120

DR. S. LAL
SPECIALYBE — VIDAUS LIGOS
7722 S. Kedzie, Chicago 60652
Tel. 312-434-2123
Pirmd 2 v p p - 7 v.v., antr 9 v r - 12.
ketvd 12-4 v p p . penktd 12-6 v v

Kab. tai. (312) 471-3300
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS -- ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kadzla Ava.,
Chicago, III. 606S2

• Redakcija straipsnius taiso
savo nuožiūra. Nesunaudotų
straipsniu nesaugo. Juos gražina
tik ii anksto susitarus Redakcija
už skelbimu turini neatsako
Skelbimu kainos prisiunčiamos
gavus praiymi).

anglija

• SPORTO IR SOCIALINIO
KLUBO FUTBOLAS
Hackney-Layton lygoje spalio
2 d. Dickie Davis taurės trečiajame ture susitiko „Victoria
Park'Rangers” ir „Lithuanian
Victoria” komandos. Nugalėjo
„Lithuanian Victoria” 6:1.
Spalio 9 dieną žaistas trečio
sios divizijos susitikimas.
„Lithuanian Victoria” nusileido
„Highbury Park” 1:4.

Cerdlac Diagnosis, Ltd.
Marųuette Medical Building
6132 S. Kedzie
Chlcego. IL 60629
Tel. (312) 436-7700

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
Širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą

Namų (708) 584-5527

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS
CHIRURGIJA
6132 S. Kedzie, Chicago, III.
Tai. (312) 925-2670
1185 Dundaa Ava., Elgin, III. 60120
Tai. (708) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 8. Robertą Rd., Hickory Hllla, IL
1 mylia | vakarus nuo Harlem Avė
Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
Optometristas (Kalba lietuviškai)
Tikrina akis. pritaiko akinius
2616 W. 71at St.
Tel. (312) 737-5149
Vai pagal susitarimą
Palos Vision Center, 7152 W. 1271h 81.
Palos Hgts, III Ketv vai 3-6 v.v.
Tel. (708) 448-1777

Dr. RAIMUNDAS RUGINIS
Chiropraktinis gydymas nuo
nugaros, kaklo ir galvos skausmų
1025 Ogden Avė.
Llele, IL 60532
Tel. 708-063-1410

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS
CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kedzie
Vai antr. 2-4 v p p ir ketv 2-5 v. p p
Sešld pagal susitarimą
Vizitai apmokami Medicare
Kabineto lel. (312) 776-2880
Namų 708-448-5545
Priklauso Holy Cross ir
Palos Community ligoninėms

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6165 S. Archer Avė. (prie Austin)
Valandos pagal susitarimą
Tel. (312) 565-7755
ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA
AKIŲ LIGOS
Good Samarltan Medical CenterNapervllle Campus
>020 E. Ogden Ava., Sulta 310,
Naparvllla IL 60563
Tai. 708-527-0090
Valandos pagal susitarimą

Lietuviai, buvę politiniai kaliniai vokiečių ir sovietų koncentracijos stovyklose, susitiko BALFo
jubiliejiniame seime spalio 22 d. Čikagoje. Iš kairės: Pilypas Narutis, Povilas Vaičekauskas ir
Balys Gajauskas.
Nuotr. Jono Tamulaičio

PREZIDENTO VIEŠNAGĖS
ATGARSIAI

O užsienio lietuvius nura
minti ir jų palankumą patikrin
ti pradėtas masinis ordinų,
medalių d. lomų ir panašus
eksportas. Lietuvoje yra dar
gyvų partizaninių kovų kovoojų bei pogrindžio veiklos
veikėjų. Jų tiktai vienas kitas
yra kokių nors garbės žymeniu
apdovanotas. Berods, į šį laigųjų skai'ių pakliuvo ir
vienas buvęs stribas bei keli
u • komuąi tinio judėjimo veii.
*
i ej<. .
Gyei.darni šioje demokratin 4 k įsvių šalyje, veik kasdien
TV ekrane matome mūsų prezi
dentą: Jis laisvai atsakinėja į
klausimus ir dalinasi su spau
dos atstovais mintimis. Tačiau
Čikagoje lietuviai turėjo iš
anksto raštu pateikti prezi
dentui klausimus. Tarytum
prezidentas bijojo, kad „žmogus
iš gatvės” galėjo ta proga ir
kokią nemalonią pastabą pada
ryti. Pagaliau net ir padėkos
kalbai už dovanotą ordiną
nebuvo laiko. Kitaip tariant,
„užsičiaupk ir žinok savo vietą, o
viską suformuluos ir nuspręs
jie” („L. aid.” Nr. 200). Tad ir
teko vienam ordinu apdovano
tam padėkos kalbą paskelbti
„Draugo” dienraštyje. Tik
tenka labai abejoti, ar šį dien
raštį skaito prezidentas ir jo pa
tarėjai?
Bet vis dėlto kai kurie iš mūsų
šiame taip gerai paruoštame
farse įžiūri, kad „atėję į valdžią
buvę komunistai persiorienta
vo ir suprato savo padarytą di
delę klaidą Lietuvai ir lietu
viams... dabar priversti atitaisy
ti savo klaidas ir įvertinti tuos,
kurie kovojo prieš bolševikinį
okupantą. Gerai, kad jų sąžinė
pabudo”“ („Draugas”, Nr. 207).
Sekame lietuvišką spaudą,
kas vakaras klausomės „Vil
niaus radijo”, kantriai klauso
mės įvairių pranešimų, kuriuos
dabartinės valdžios politikai ir
aukšti pareigūnai mums išsako
įvairiose konferencijose, simpo
ziumuose ir per iškilmingas
vakarienes jiems pagerbti. Ta
čiau iki šiol dar neteko užtikti
nei vieno žodžio, kuriuo tie buvę
komunistai ir VLIKo bei visų
užsienio lietuvių niekintojai
būtų apgailestavę savo praeities
žygius ir atsiprašę. Priešingai,
kiekviena proga jie savo praei
timi didžiuojasi. Iš vyriausybės
ir diplomatinės tarnybos šalina
ankstesnės vyriausybės paskir
tus pareigūnus ir pakeičia juos
sau artimais — komunistais.
Turbūt pragare greičiau vanduo
užšals, iki pabus jų sąžinė.

patarėjas J. Paleckis „Laisvo
sios Europos” radijo programo
je užklaustas, gal prezidentui
derėtų visada tiksliai ir ne
JONAS DAUGĖLA
dviprasmiškai formuluoti Lie
tuvos politikos siekius ir juos
Skaitėme mūsų ir Lietuvos la, kad tauta laisva valia pati tautai paskelbti, radijo bango
spaudoje, kaip Čikagos vien kėjo valdžią tiems patiems, mis klausytojams paaiškino:
genčiai gražiai, triukšmingai ir kurie dar taip neseniai artimai „Čia prezidento reikalas...
pagarbiai priėmė „teisėtais bendravo su pavergėju ir ištiki žmogus iš gatvės atliko savo rei
demokratiškais rinkimais” iš mai vykdė Lietuvoje raudonųjų kalą — jis balsavo, jis suteikė
rinktą Lietuvos prezidentą. Jo Kremliaus valdovų valią. Vargu prezidentui penkeriems metams
politinis patarėjas, buvęs kom ar tada kas tikėjo, kad jie ir vėl įgaliojimus ir dabar prezidento
partijos vyriausias politrukas J. pradės mūsų šalelę valdyti tais reikalas maksimaliai juos pa
Paleckis, sugrįžęs į Vilnių, pačiais komunistiniais meto naudoti” („L. aid.”, 94.10.12).
džiaugėsi, kad šia judviejų iš dais. O užsienio lietuviai dar
Netenka abejoti, kad taip gal
vyka pavyko galutinai sugriau nespėjo užmiršti, kad tie patys voja ir pats prezidentas. Kitaip
ti visas užtvaras, kurios skyrė dar taip neseniai juos pravar jis tokio patarėjo nelaikytų ir į
vyriausybę nuo užsienio lietu džiavo žmogžudžiais, šmeižė ir užsienį jo nevežiotų. Be abejo,
vių.
visokiomis priemonėmis stengė „gatvės žmonėmis” jis laiko ir
Jeigu Lietuvoje jo būtų kas si palaužti mūsų tautinę vieny užsienio lietuvius. Tad nenuo
paklausęs, o kaip gi jau taip bę. Šiandien jau tiek Lietuvos stabu, kad užsienio lietuvių pa
lengvai pavyko jiems tas užtva žmonės, tiek ir užsienio lie siūlymai pilietybės ir teisėtos
ras sugriauti, be abejo, jis galėtų tuviai yra nusivylę valdžia ir jos nuosavybės grąžinimo reikalu,
atsakyti — tik su medaliais, or pareigūnais. Yra nusivylę ir tie, siūlymai sudaryti sąlygas, kad
dinais ir pasižymėjimo diplo kurie už juos balsavo.
užsienio lietuviai galėtų daly
mais. Šitos yra pačios tinka
Lietuvos seimo narys, buvęs vauti valdžios administracijoje,
miausios priemonės patekti į Sibiro tremtinys (37 metus) ir pageidavimai, kad,skiriant am
užsienio lietuvių širdis.
Tremtinių bei politkalinių s-gos basadorius kuriai nors valsty
Mūsų laureatai didžiuojasi, pirm. B. Gajauskas sako: „Šie bei, būtų atsiklausiama ir tos
kad jie medalius gavo ne iš met Lietuvą vėl valdo komunis valstybės lietuvių nuomonės,
buvusio kompartijos sekreto tai — tie patys kaip okupacijos nesusilaukė iš Lietuvos valdžios
riaus, o iš Lietuvos prezidento. laikotarpiu... šiandien nepri nei mažiausio dėmesio ar atgar
Kažkaip sunku suvokti, jog net klausomybė formaliai atgauta, sio. Liko tik šauksmas tuščiuo
medicinos mokslų žinovai (dr. tačiau tęsiasi dvasinė okupacija, se tyrose.
K. Ambrozaitis) sugeba tikėti, su kuria teks dar ilgai kovoti”
Lietuvos žmonių nepasiten
kad tame pačiame kūne gali („Lietuvos aidas”, 93.11.10).
kinimui nuslopinti vyriau
sutilpti tokios dvi ir taip
Tad ir derėtų žinoti, kad šią sybė panaikino kelias nepri
priešiškai skirtingos asmeny dvasinę okupaciją šiandien klausomos TV ir radijo progra
bės, kurios viena su kita nieko Lietuvoje tęsia ne kas kitas, o mas. Be to, jau yra priimtas
tas pats asmuo ir jo patarėjai, iš įstatymas spaudos laisvei suvar
bendro neturi.
Tačiau mūsų gyvenimo aplin kurių rankų yra priimami isto žyti ir baigiamas rengti įstaty
ka ir patirtis aiškiai rodo, kad rinio Vyčio Kryžiaus vardu pa mas visuomeninių organizacijų
• 1921 m. rugpjūčio 25 d.
toks dvilypumas, bent šiuo atve vadinti ordinai ir kiti medaliai. veiklai bei jų narių susirin JAV ir Vokietija Berlyne
Tas pats prezidento politinis kimams sekti ir tikrinti.
ju, nėra įmanomas. Žinoma, gai
pasirašė taikos sutartį.

ATNAUJINTI UTENOS
SAVANOPIŲ KAPAI
>Utenos miesto senosiose kapi
nėse palaidota per tris dešimtis
Nepriklausomybės kovų sava
norių. Jų atminimui pastatyti
kryželiai, ilgą laiką buvę nepri
žiūrimi, gerokai apnyko, pavar
dės tapo beveik neįskaitomos.
Neseniai rajone savivaldybės
pastangomis padarytos kopijos
pakeitė senuosius kryželius.
Atnaujinti kapai liepos 6 d.,
Valstybės šventės dieną, buvo
pašventinti.
Keliomis dešimtimis pavardžių
pasipildė parapijos bažnyčios šven
toriaus Atgimimo siena. Dabar
joje įamžinta beveik trys šimtai
negrįžusių iš tremties, žuvusių
Lietuvoje ir mirusių lageriuose
bolševikų teroro aukų. Šis
skausmingas sąrašas kasmet
papildomas naujomis pavardė
mis, ir daugeliui tai yra vienin
telė vieta, kur galima simboliš
kai pagerbti savo artimuosius.
Švenčiant vietinės rinktinės
jubiliejų, tose pačiose kapinėse
pastatytas paminklas žuvusiems uteniškiams kariams.
KAIP KGB APTARĖ
ALTO VEIKLĄ

„Šiuo metu Amerikos Lietu
vių taryba aktyviai dalyvauja
visose Reigano administracijos
vykdomose provokacinėse akci
jose. Pagrindinės antitarybinės
ALT veiklos formos — ten
dencingos informacijos apie
TSRS rinkimas, šmeižikiškas
antitarybinės medžiagos fabrikavimas, tarybinių piliečių,
važiuojančių į užsienį, priešiš
kas nuteikimas, kurstymas iš
duoti Tėvynę ar kitaip grįžus į
ją, materialinis priešiškų ele
mentų skatinimas”. Taip slap
toji komunistų KGB agentų
vadovybė rašė apie Amerikos
Lietuvių tarybos veiklą,
informuodama savo agentus
visame pasaulyje, dar 1986 m.
išleistame KGB vadovėlyje,
kurį redagavo gen. majoras G.
K. Vaigauskas. Tai ištrauka iš
Spalio revoliucyos, Raudonosios
vėliavos ordinų F. Dzeržinskio
vardo Aukštosios TSRS KGB
mokyklos leidinio, skirto prakti
kams ir išleisto Maskvoje. (V.R.)

Danutė Bindokienė

Vaikai ir TV herojai
Šios vasaros pradžioje grupė
sociologų bei psichologų iš
Anglijos atrado ypatingą progą
atlikti tyrimus, kaip televizijos
programos paveikia vaikų
elgesį. Mat liepos mėnesį pirmą
kartą buvo pradėtos televizijos
transliacijos į Šv. Elenos (St.
Helena) salą, esančią pie
tiniame Atlante. Ši nedidelė
sala daugiausia žinoma, kad į ją
buvo ištremtas Prancūzijos
imperatorius Napoleonas, kur
jis mirė 1821 metais. Saloje
gyvena 5,500 žmonių. Jų vaikai
neturi jokių ypatingų elgesio
problemų. iŠ tikrųjų čia vaikai
tarp 9 ir 12 metų amžiaus yra
tvarkingiausi ir paklusniausi
kone visame pasaulyje. Jie iki
šiol nejautė jokios įtampos,
neturėjo nesutarimų nei su
savaamžiais, nei su vyresniai
siais. Jeigu tų vaikų elgesys po
kurio laiko pasikeis, sėdint kas
dien prie televizijos ir žiūrint
tipiškų programų, kuriomis
„penimi” civilizuoto pasaulio
jaunamečiai, priežastys bus
aiškios.
Jau ne pirmą kartą atkrei
piamas dėmesys į televizijos pro
gramų įtaką imliai vaiko vaiz
duotei. Nors teigiama, jog 4 įš
5 amerikiečių įsitikinę, kad
žiaurumai televizijoje sietini su
vis gausėjančiais nusikaltimais,
bet televizijos programų leidėjai
visus kaltinimus paneigia,
slapstydamiesi už Pirmojo JAV
Konstitucijos
paragrafo.
Paminėjus cenzūrą, ameri
kiečiai automatiškai sudreba,
nes tą žodį tapatina su
diktatūra.

NAUJAS TERMINALAS

Programų, skirtų vaikams,
Rropaguotojai tvirtina, kad muš
tynės, žiaurumai, smurtas ir
„herojų kultas” televizijoje yra
nekenksminga fantazija, bū
tinas saugiklis, kuris kaip tik
padeda vaikui atsikratyti nei
giamų jausmų. Pastatydami
save į TV „herojų” vietą, vaikai
turi progą išsprukti iš realaus
gyvenimo reikalavimų bei
įtampos, pabūti pasakų pasauly
je, kuris išnyksta, vos išjungus
televizorių.

Karmėlavos aerodrome, netoli
Kauno, atidarytas naujas mo
dernus 1,000 kv. metrų keleivių
terminalas. Šis aerodromas turi
geriausią šalyje pakilimo ir nu
sileidimo taką. Iš čia į Europą
keleiviai skraidinami septyniais
reguliariais skrydžiais. (V.R.)

Tačiau vis daugiau tėvų,
auklėtojų ir profesionalų, dir
bančių su vaikais, susirūpina
gausėjančiais nusikaltimais,
ypač nepilnamečių ir vaikų
tarpe. Atrodo, kad problema
lengvai sprendžiama: reikia at
rinkti programas, kurios lei
džiamos žiūrėti vaikams, o

VILNIUS GRĮŽTA LIETUVAI
KAZYS BARONAS
Vokietija
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Pavalgęs vėl skubu į Katedros
aikštę, nes po šv. Mišių Aušros
Vartuose Gedimino bokšte bus
iškelta Lietuvos vėliava. Minios
žmonių užpildė visą Katedros
aikštę, dalis stovi parke, norė
dami dar arčiau stebėti mūsų
trispalvės pakėlimą. Šią gar
bingą pareigą atliko į nepri
klausomą Lietuvą pasitraukę
vilniečiai, Vytauto Didžiojo gim
nazijos abiturientai, vyr. ltn.
Kimštas, kariūnai J. Telyčėnas
ir kariūnas VI. Marcinkonis. Ir
vėliau, niekuomet neapleisdavau sekmadienio vakaro
vėliavos nuleidimo iškilmės. Tai
vaizdai, likę visam gyvenimui.
Prasidėjo naujas gyvenimas.
Deja, sulenkėję lietuviai ir
Lenkijos atbėgėliai jau Vėlinių
vakarą surengė dideles de
monstracijas. Susirinkę prie
Pilsudskio motinos kapo ir
maršalo palaidotos širdies, gal
penkių - šešių tūkst. minia pra
dėjo žygiuoti į miesto centrą,

skandudoama antilietuviškus
šūkius. Atvykusi policija su
karo policija prie Aušros Vartų
minias išvaikė (karo polici
joje ėjau vertėjo pareigas). Bet
„tuteišiai”, pakeitę beverčius
zlotus į stiprų lietuvišką litą ir
prisipirkę „Maisto”, „Pieno
centro”, „Rūtos” krautuvėse,
produktų, tyčiojosi iš mūsų
tautos, mūsų policiją va
dindami „kalakutais”, o mais
tas yra Anglijos dovana, nes ant
konservų dėžučių yra angliški
užrašai. Tad maistą reikia
dalinti nemokamai.
Deja, ramus, taikus gyve
nimas buvo labai trumpas. Jau
1940 m. birželio mėn. Gedimino
miestą vėl okupavo raudonoji
armija. Prisiminiau Vytauto
Didžiojo gimnazijos salėje Gudi
jos komisaro pasakytus žodžius:
„Ten, kur nors vienas raudonar
Vizitiečių bažnyčia (Vilnius).
Misionierių bažnyčia (Vilnius).
mietis praliejo nors vieną kraujo
lašą — tų žemių Sovietų sąjunga minti Vilniaus krašto lietuvius va rusų”. Jie labai dažnai bu Mums, vilniečiams, atrodo, kad būtų Vilniaus klausimo bei jo
niekam neatiduos”...
užgaunančius „Pupų dėdės žo vo linksniuojami tautinėse Gedimino miestas buvo Lietu grąžinimo Lietuvai — mūsų
Ta pačia proga norėčiau pri džius: „Vilnius mūsų, bet Lietu šventėse, paskaitose, rašiniuose. vos okupacijos kaltininkas. Ne tėvynė gal ilgiau gyventų laisvu

laiką, praleistą prie televizijos,
pakeisti
naudingesniais
užsiėmimais.
Deja, gyvenime problemoms
lengvų sprendimų nėra. Ne visi
tėvai turi laiko, noro ar ryžto
apkarpyti TV privilegijas savo
vaikams, o programos, kurios
jaunam žiūrovui gali būti
kenksmingos, dažnai jį labiau
siai vilioja.
Pastarosiomis savaitėmis
vaikams skirtų programų
netinkamumas vis labiau disku
tuojamas. Ypač daug kritikos
susilaukia nauja programa,
pavadinta „Power Rangers”. Ji
jaunų žiūrovų tarpe labai
populiari, bet pasižymi nuola
tinėmis muštynėmis, žiaurumu.
Skandinavijoje „Power Ran
gers" įtaka sietą su penkerių
metų mergytės nužudymu, kurį
atliko trys to paties amžiaus
vaikai. Programa suspenduota
Kanadoje, Naujojoje Zelandijoje
ir kitur, o pradžios mokyklos
mokytojai skundžiasi, kad
mokiniai, imituodami tos pro
gramos „herojus”, pasidarė
daug agresyvesni, sunkiau
suvaldomi klasėje ar žaidimų
aikštėse.
Kadangi vaikams skirtos pro
gramos daugiausia trans
liuojamos šeštadienių rytais,
lietuviai tėvai gali jų išvengti,
išsiųsdami savo vaikus į šešta
dienines lietuviškas mokyklas,
kur išmokstama daug svarbių
bei naudingų dalykų. Apskritai
neverta laukti, kad kažkas kitas
imtųsi atsakomybės už mūsų
vaikų auklėjimą ir saugotų juos
nuo kasdieninių negerovių.
Televizijos programų kūrėjams
ir transliuotojams nerūpi jų įtaka
žiūrovams. Svarbiausias tikslas:
parduoti reklamuojamas prekes
— žaislus, saldumynus, žaidi
mus ir kitas. Jie gerai supranta
vaikų psichologiją ir ją išnau
doja pelno tikslams. Daugumas
žiaurių, kupinų greito veiksmo,
triukšmo ir iššaukiančio elgesio
programų taikoma berniukams,
kurie greičiau save sutapatina
su matytais veikėjais ir sten
giasi veiksmus pakartoti savo
aplinkoje. Nuolatiniai žiau
rumai atbukina žmoniškumo,
švelnumo, užuojautos kenčian
čiam jausmus, išmoko bet kokį
argumentą ar nepasitenkinimą
spręsti smūgiu bei ginklu. Todėl
tenka su dėmesiu laukti tyrimų
rezultatų iš Šv. Elenos salos: ar
tikrai tenykščių vaikų elgesį
pakeis televizijos programos.
gyvenimu.
Prisiminimus užbaigsiu a.a.
Jeronimo Cicėno sakiniais,
įrašytais Viniaus lietuvių nuei
tame Golgotos kelio paminkle
„Vilnius tarp audrų”: „Vilnius,
Viešpatie, tai ir motinos
niūniuojama lopšinė ir podraug
kovos trimitas. Iš kur, jei ne iš
Vilniaus, Nepriklausomybės
deklaracija. Iš kur pirmas
atgimusios Lietuvos balsas į
savanorius ir partizanus. (...) Ir
metai metuosna spalio 9 d. vidu
dienį ten, Nepriklausomoje
Lietuvoje, patrankos šūvis, o
įkandin sirenos ir bažnyčių var
pai ir šiurpios tylos minutė.
Visa .auta kartojo lyg priesaiką:
Ei, pasauli, mes be^Vilniaus
nenurimsim, senas Vilnius
mūsų buvo, mūsų bus!
Per visus ilgus istorijos
metašimčius Vilnius, anot
Vaižganto, buvo visos Lietuvos
širdis, pildė visus jos veiksmus
— nešė gyvy’its į visą valstybės
kūną (...). Tad Vilniaus, 'ronte
teskardi kaip šūkis šie Maironio
žodžiai: „prakeiktas amžių
amžiais to lietuvio vardas, kuris
Vilniaus kada nors išsižadėti
drįstų” (J. Cicehas, „Vilnius
tarp audrų”, psl. 15-17).
(Pabaiga)
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DRAUGAS, penktadienis, 1994 m. lapkričio mėn. 18 d.

CLASSIFIED GUIDE

LIETUVIU TELKINIAI

REAL ESTATE

FOR SALE

SUNNY HILLS, FL
LIETUVOS „KANKLĖMS”
NUTILUS
Reprezentacinis muzikos an
samblis „Kanklės” rugsėjo
mėnesį ir spalio pradžioje kon
certavo tik keliuose JAV mies
tuose ir keliuose pensininkų tel
kiniuose. Vietinės LB apylin
kės, o ypač jos pirmininkės Lai
mos Savaitienės pastangomis,
„Kanklės” Sunny Hills rugsėjo
21 koncertavo Šv. Teresės para
pijos salėje. Atsilankė net 82
klausytojai (tiek aš suskaičia
vau), tad beveik visi gyvieji ir
apysveikiai tautiečiai bei kele
tas kitataučių.
Nė nepradėsiu aikčioti apie
atskiras koncerto detales, nes
aikčiojo, atsidžiaugė, kompli
mentų prikalbėjo bent keli prieš
mane rašiusieji. Trumpai pa
sakysiu: tai buvo vienas pačių
geriausių iš Lietuvos koncerta
vusių ansamblių.
Po koncerto trumpai kalbėjausi
su ansamblio vadove, prof. Lina
Naikeliene. Tarp kitko, klau
siau: „Kodėl aplenkėte Detroi
tą, kultūringą 'mano' miestą?”
Ji: „Nepakvietė”. Aš: „Kodėl nesiprašėte, kad pakviestų? ’ Ji:
„Prašėmts. Nepriėmė”. Tais
pačiais klausimais profesorę
varginau dėl Clevelando, muzi
kaliausio JAV lietuvių telkinio.
Atsakymai lašas lašan: „Nepa
kvietė. Siūlėmės, bet nepriė
mė”. Mat kaip!
Sutinku su Juozu Žygu, kad į
koncertą eidami nežinojome, ką
perkam. Jeigu pusantros valan
dos vien kanklių skambėjimo,
būtų gaila ir laiko, ir pinigo. Bet
čia tarp kanklių, kitų instru
mentų, Reginos Šilinskaitės-Burakauskienės soprano solo bei
jos deklamacijų buvo taip pui
kiai išlaikyta reikiama pro
porcija, kad kiekvieno tylinčio
koncerto komponento tik pasiilgdavom, užuot kuriuo bodėjęsi.
Taigi, prieš ansamblį iš Lie
tuvos atskraidinant, reikėjo jį
gerai pareklamuoti. Antra ver
tus, žurnalistai, kurie dabar
reiškia užuojautą koncertų
neišgirdusiems, turbūt pamiršo,
kad jau porą metų išeivijos
spaudos skaitytojams plauna
smegenis, įtaigodami Lietuvos
kultūrininkus ignoruoti...

nepasiskubino temstant salę pa
likti, tai dar porą valandų ir
pasišoko. Ši madų paroda Sun
ny Hills ne pirma ir ne pasku
tinė. Jau planuojama kitą su
rengti ateinantį vėlyvą pava
sarį, ar ankstyvą rudenį.

A.A. STASĖ RATNIKIENĖ

Parduodami importuoti ir amer.
gamybos AUTOMOBILIAI
prieinama kaina. Kreiptis į
Raimundą tel. 708-960-2100,
Continental Acura,
2110 Ogden Avė, Lisle, IL

BALFA*1
BALFo 50 metų veiklos sukakties minėjime, Clevelande, š.m. lapkričio 6 d. Priekyje — programos
vedėja D. Čipkienė. Prezidiume - iš k.: kun. G. Kijauskas, SJ, B. Gajauskas, O. ir B. Steponiai.
Nuotr. V. Bacevičiaus

C

RE/MAX
REALTORS
(312) 586-5959
(708) 425-7161

MISCELLANEOUS

prisiminsime, kai vasarą vėl ciation, vyko Stouffers Tower įstaiga turi daugiau negu šešis
Šį pasaulį paliko 1994 rugsėjo
pasirodys rausvi Crabmirtle City Plaza viešbutyje. Dvylikos šimtus pardavimo — pirkimo
14 d., St. Mary’s ligoninėje, Livo
krūmo žiedai. Mažytį krūmelį asmenų tarpe dalyvavo didžiųjų agentų ir skyrius visoje Ame
nia, MI. „Drauge” buvo jos mir
Marija mums dovanojo prieš bendrovių atstovai, Latvijos rikoje.
/
ties pranešimas ir trumpas
keletą
metų.
Jis
išaugo,
ištyso,
Dana
Čipkienė
teiks
patari

„lm” nekrologėlis. Čia noriu
ambasadorius iš Washingtono
o
paskutines
porą
vasarų
ilgai
„Staselę” (taip mes ją vadin
Ojars Kalnis ir naujasis Garbės mus: industriniais, komerci
liepsnojo... Amžiną atilsj, Ma
davom) prisiminti keletu šiltes
konsulas Clevelande Peteris niais sklypų, ūkių bei reziden
rija!
nių, asmeniškesnių, neformalių
Jurjans bei World Trade Aso cijų pirkimo — perdavimo klau
Alfonsas Nakas
simais.
sakinių.
ciacijos atstovai.
Gimusi 1923 gegužės 8 d., Že
Prezidentas išsamiai išdėstė
CLEVELAND, OH
maitijoje, Ylakiuose. Vokietijo
Latvijos ekonominę padėtį bei PARAMA DIEVO 6 INOS
PUSRYČIAI SU LATVIJOS atsakė į dalyvių klausimus.
PARAPIJAI
je gyveno Miunchene, buv. SS
PREZIDENTU
kareivinėse, tarp kelių tūkstan
D. ČIPKIENĖ NAUJOSE
čių tautiečių. Čia ištekėjo už pa
„Our Lady’s Guild” rinkimų
Ingrida
Bublienė,
IB
Commu

PAREIGOSE
dieną
— lapkr. 8 d., surengė
nevėžiečio Jono Ratniko ir, kai
nications
prezidentė,
penkta

pyragų pardavimą. Visas pelnas
jie 1949 m. su kitais miunchenieDana Čipkienė pakviesta vy — 808,35 dol. paaukotas para
dienį, lapkr. 11 d., dalyvavo spe
čiais atsirado Detroite, tai taip
visi ir draugavome. Gimė vai cialiuose pusryčiuose su Latvi riausios patarėjos pareigoms di pijai. Parapijos vadovybė dėkoja
jos prezidentu Guntis Ulmanis. džiulėje nekilnojamo turto pir už paramą šiai darbščiai organi
kai, puotavom per krikštynas,
Pusryčiai, kuriuos suorganiza kimo - pardavimo įstaigoje Cold- zacijai ir parapijiečiams, kurie
penkmečių ir dešimtmečių ve
vo Cleveland World Trade Asso well Banker Hunter Realty. Ši prisidėjo prie jų darbo pyragais
dybų sukaktis. Vis kartu. Vaikų
ir auka, o taip pat visiems, kurie
Staselė išaugino pustuzinį, du
tuos pyragus išpirko.
sūnus ir keturias dukteris (jie
buvo įvardyti mirties praneši
me). Visi baigė vienokius
PIRMOJI KOMUNIJA
ar kitokius mokslus, sukū
LIETUVIŠKAI
rė šeimas, išsisklaidė po Ame
riką. Detroito lietuvių tar
Tėvai, norintieji, kad jų vaikai
pe (ir už jo ribų) žinomiausia
ateinantį pavasarį priimtų Pir
duktė — Viktorija Viskantienė, lit.
mąją Komuniją lietuvių kalba,
mokyklos mokytoja ir taut. šo
prašomi registruoti vaikus Dievo
kių grupės vadovė.
Motinos parapijos raštinėje, tel.
Kai Jonas Ratnikas (Ford
531-4263.
inžinerijos projektuotojas) išėjo
į pensiją, berods 1986-jų pavasa
riais su Stasele persikėlė į Sun
TIKYBOS PAMOKOS
ny Hills, o mes tą rudenį juos
atsekėm. Čia kartu plaukiodaTikybos pamokos vaikams,
vom šiltam, švariam Boat Lake
kurie nelanko katalikiškų
vandenėly. Šit mano rugsėjo 7 d.'mokyklų, vyksta Dievo Motinos
įrašas dienorašty: „Šiandien
parapijoje, Clevelande. Tėvai
plaukiojau su Ratnikais. Jie
raginami rūpintis savo vaikų
rytoj išvažiuoja 10-čiai dienų į
dvasiniu ugdymu ir religijos
Detroitą...” O važiavo į dukrai
pažinimu, leidžiant jiems šiose
tės (dukters Renatos dukrytės)
pamokose dalyvauti. Vaikai re
krikštynas. Labai nenorom, nes Henriko Staso knygos „Kelionių vynas” sutiktuvėse, Clevelande, š.m. spalio
gistruojami parapijos raštinėje.
kelionių automobiliu nemėgo, o 30 d., knygos autorius teikia autografus renginio dalyviams.
T.G.
Nuotr. V. Bacevičiaus
be to vaikų dažnai buvo lanko
mi Sunny Hills. Kaip sužinojo
me, mirė staiga, miege insulto
ištikta, dar porą dienų ligo
LIETUVOS
AKCINIS
ninėje be sąmonės pagulėjusi.
INOVACINIS
BANKAS
Nenujaučiau, kad rugsėjo 7 d.,
trečiadienį, apie 15 vai. Ratnikams ežerą paliekant, pasimoLIETUVOS AKCINIS INOVACINIS BANKAS
javimas
rankomis ir šūktelėji
MADŲ PARODA
LITHUANIAN JOINT-STOCK INNOVATION BANK
mas „atsargiai važiuokit!” bu
įvyko spalio 6 d., toje pačioje Šv. vo Staselei mano paskutinis
A. JAKŠTO 6, 2600 VILNIUS, LIETUVA (LITHUANIA)
Teresės parapijos salėje. Rengė „sudie”...
Staselę palaidojo Detroito
„Antros jaunystės” choras ir Šv.
Tai pirmasis ir vienas stipriausių Lietuvos komercinių bankų su skyriais Aly
katalikų
Holy Sepulchre kapi
Teresės parapija. Konkrečiau
tuje, Druskininkuose, Kaune, Kėdainiuose, Klaipėdoje, Mažeikiuose,
kalbant, darbų didžiąją dalį at nėse, kur guli šimtai lietuvių.
Neringoje-Nidoje, Pakruojyje, Panevėžyje, Pasvalyje, Rokiškyje, Skuode, Šalči
Tau ramaus amžinojo miego,
liko Genė Gečienė, kaip koor
ninkuose, Šiauliuose, Šilutėje, Švenčionyse, Tauragėje, Telšiuose, Utenoje, Visa
dinatorė tarp rūbų parduotuvės Stasele!
gine, Zarasuose ir 27 agentūros kitose Lietuvos vietovėse.
ir modeliuotojų bei Viktorija DėA.A. MARIJA
Mūsų kapitalas 50 milijonų, balanso apimtis 550 milijonų, indėliai 384 mili
dinienė, suorganizavusi salės
AMBRULAITIENĖ
jonai, paskolos 383 milijonai litų (1994 m. rugsėjo mėn. skaičiai, 1 JAV doleris
puošimą bei vaišes. Pastarajai
= 4 litai).
padėjo dar kelios ponios.
Dar viena Sunny Hills gyven
• Bankas turi greitą ir efektyvų būdą pervesti pinigus j Lietuvą JAV doleriais,
Buvo modeliuojami Gayfer, toja, mūsų kaimynė už dviejų
kurie
išmokami ar įrašomi sąskaitose doleriais ar litais.
JAV pietuose žinomos bran skersgatvių, Marija Ambrulai• Bankas taip pat priima Jūsų siunčiamus JAV dolerių čekius ir juos inka
gesnių moteriškų rūbų parduo tienė, po insulto ir jį sekusio
tuvės pavyzdžiai: balinės, poros savaičių įsiligojimo, mirė
suoja, tačiau šis būdas užtrunka ilgiau dėl pašto pristatytmo (6-10 dienų).
vakarinės ir šiaip išeiginės 1994 spalio 6 d. Kaip skelbia „The
• Bankas atidaro ir aptarnauja klientų sąskaitas JAV doleriais ir litais, ga
suknios bei kostiumėliai. Mo News Herald” dienraštis, buvo
rantuodamas jų saugumą savo kapitalu ir išlaiko banko paslaptį.
deliuotojų pareigas atliko dvi
sulaukusi 78 m. amžiaus. Buvo
• Bankas priima indėlius JAV doleriais (metinės palūkanos nuo 12% iki 20%
Panama City Gayfer’io atsto maloni, bet labai tyli ir uždara
priklausomai nuo sumos ir termino) bei litais (metinės palūkanos nuo 18% iki
vės, dvi Sunny Hills gyventojos moteris. Ją dauguma Sunny
24%
priklausomai nuo sumos ir termino).
kitatautės ir šios šešios lietuvių Hills lietuvių sutikdavo tik Šv.
• Bankas greitai ir laiku grąžina terminuotų indėlių sumas, pasibaigus termi
telkinio moterys: Debbie Dė- Teresės bažnyčioje, lietuviškų
dinienė, Genė Gečienė, Dalia pamaldų metu. Anksčiau gyve
nui, tiesiog į klientų sąskaitas Jungtinėse Amerikos Valstijose.
Jurevičiūtė-Hadley, Gražina nę Anglijoje, paskui Čikagoje,
• Bankas aptarnauja VISA ir MASTER CARD kreditines korteles. Dėl
Milerienė, Bronė Nakienė ir Ambrulaičiai į Sunny Hills at
detalizuotų instrukcijų persiunčiant pinigus į Lietuvą giminėms ar į savo sąskaitą,
Valė Zubavičienė. Drabužių vyko ir įsikūrė prieš 13 metų.
dėl vėliausių palūkanų už indėlius, dėl sutarčių terminuotiems indėliams ar kitais
demonstravimas užtruko apie
Laidotuvių S. Hills nebuvo.
klausimais, prašome kreiptis:
valandą, nedarant nė trumpos Kūną nuskraidinus į Čikagą,
Raštu: Lietuvos akcinis inovacinis bankas, A. Jakšto 6, 2600 Vilnius, Lietu
pertraukėlės. Beveik 60 žiū rugsėjo 10 d., po gedulingų pa
va
(Lithuania);
rovų, įskaitant ir parapijos maldų Švč. Dievo Motinos Mari
kleboną bei porą kitų kunigų, jos Gimimo bažyčioje, palaidota
Telefonu: iš Jungtinių Amerikos Valstijų — 011-370-2 61-09-98 (darbo
laikas; 9.00 - 17.00 vai. Vilniaus laiku, t.y. 1.00 - 9.00 vai. ryto Čikagos laiku
modeliuotojoms nepagailėjo ka Šv. Kazimiero lietuvių kapinė
tučių. Neapsivylė nė Gayfer’is, se.
arba 2.00 - 10.00 vai. ryto Niujorko laiku);
Sunny Hills liko vyras Vincas
nes žiūrovės išpirko arti pusTelefaksu: iš Jungtinių Amerikos Valstijų — 011-370-2 62-06-04 (nurodant
Ambrulaitis ir sesuo Adelė
tuzino suknių.
savo
fakso numerį).
Modeliavimą baigus, keletą Pečenkienė, šiuo metu taip pat
Skambinkite jau šiandien!
padėkos žodžių tarė choro v-bos sunkiai serganti.
Mes visuomet Jūsų paslaugoms!
Mudu
su
žmona
ir
bendro
kie

pirm. Vytas Macys. Vaišių metu
mo
kaimynai
Mariją
ypač
gyvai
vyko linksmas šurmulys, o kas
m

GREIT

PARDUODA

t

RIMAS L. STANKUS

10%—2O°/o—30% pigiau mokė
sit už apdraudą nuo ugnies ir auto- .
mobilio pas mus.

•
•
•
•
•
•
•

FRANK ZAPOLIS
320S ’/a We«t 95th Street
Tel. — (70S) 424-8654
(312) 581-8654

ELEKTROS.
{VEDIMAI — PATAISYMAI

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

*

Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.

FOR RENT

312-778-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

TAURAS AUTO IMPORT-EXPORT
Padedame pirkti automobilius „dealer"
varžytinėse. Siunčiame automobilius (Eu
ropą, pradedant nuo $500; taip pat jų
detales. Tel. 808-965-0805.

Išnuomojamas 1 mieg. butas
su šiluma, Cicero apyl. Galima
užimt nuo gruodžio 1 d. Kreiptis:
tel. 708-656-1096.
Išnuomojamas 3 kamb. apšildomas bu
tas, apyl. 71 St. ir VVashtenavv Avė., vienam

WEALTH I & I
VIDMANTAS
GARLAUSKAS

arba dviem suaugusiom asmenim. Yra
šaldytuvas ir virimo plyta. $325 j mėn. +
,,security dep.” Kreiptis [ Almą nuo 8 v.r.

iki 3 v. p.p., tel. 312-476-8727.

Jūs žinot savo finansinius tikslus.
Mes padėsim juos pasiekti.

tel.: 312-778-1305
Pensininkams konsuliancija veltui.

Išnuomojamas 6 kamb. 3 mieg.
butas su šiluma, karštu vandeniu
ir baldais, Brighton Parko apy
linkėje. Tel. 312-376-7883

Investments provided by RegisteredRepresentatives
of Capital Securities Investment Corporation,
Member NASD/SIPC.

FOR RENT
Movlng—Kraustymas
Profesionalus patarnavimas pri
einamomis kainomis, jums patogiu
laiku. Draudimas garantuotas. Kreiptis:'

Gediminas: tel. 312-925-4331

Dėmesio! Lietuvos tautodailė Chica
goje! Specialūs eksporto lino audiniai. įvai
rių rūšių lietuviški takeliai, pagalvėlės,
„place mats”, staltiesės amerikietiškų
išmierų ir kt. Puikios kalėdinės dovanos!
Prašome atsilankyti j „The Linen Closet”,
4747 N. Lincoln Avė., Chicago, IL.

Išnuomojami butai, 3316 W. 67 St.:
3 kamb. 1 mieg. $395.00 ; 4 kamb.,
1 mieg. $420.00. Butai naujai išremontuoti, apšildomi, su kilimais; virimo
plytos, šaldytuvai, skalbykla. Kreiptis
nuo 9 v.r. iki 7 v.v., tel. 708-985-3261.

Išnuomojamas nebrangus 4
kamb. 1 mieg. butas Brighton Pk.
apyl. Tel. 708-361-0285.

Prie 66 St. Ir Kedzie Avė. Iš
nuomojamas 3 kamb. butas su
• Kas ką bara, kas ką veikia virtuvės įrengimais ir šiluma; $360
- „Draugas” jums žinias patei į mėn. Kreiptis: 708-425-7160.
kia.

SŪDYTOS SILKĖS IŠ KANADOS!
Užsisakykite šventėms jau dabar!
20 svarų statinaitė — $32
8 svarų statinaitė — $18
Skambinkite: 708-532-5951

Pristatome UPS
Angly Kalba Sėkmingai Darbuotis
Universitete Ir Profesijose
The University of Illinois at Chicago
Tutorium in Intensive English
• keturių lygių dėstymas vyksta ištisus metus
• mažos grupės su ESL dėstytojais profesionalais
• dėstymas surištas su kompiuteriais ir įvairiomis vaizdinėmis priemonėmis
• patarimai immigracijos reikalais; I-20 vizos studentams
• visi studentai laiko TOEFL egzaminus, kurie bus užskaitomi
Ulinojaus Universiteto
Papildomi kursai:

• TOEFL Paruošimas
• Šnekamosios kalbos jgūdžiai pažengusiems

Dėl platesnės informacijos, kreipkitės į:

The University of Illinois at Chicago
The Tutorium in Intensive English (M/C 324)
601 S. Morgan St., Room 820
Chicago, Illinois 60607 USA
(312) 996-8098/Dr. Boca
Deja. universitetas negali duoti finansinės paramos.

11The University of Illinois
KJ I KdF at Chicago

Jaunystėje, dar būnant Lietuvo
je, teko girdėti juos vadinant
„parmazonais” — atseit be
dieviais. Gal yra daug ir įvairių
kelių patekimui į dangų? Iškel
KUR DINGO LIETUVIAI
tos J. Arlausko mintys yra svei
DAKTARAI?
kintinos ir lauksime išsamaus
pasisakymo iš asmenų, priklau
Jūs dažnai „Drauge” spaus sančių šiai organizacijai.
dinate žinutes apie šv. Kryžiaus
Antanas Paužuolis
ligoninę. Matyt, kad ji gerai lai
Chicago, IL
kosi, jeigu gali visus tuos
brangius pagerinimus atlikti ir
GERAS LAIŠKAS
net valstybiniu mastu pagyri
mus laimėti. Mane tik stebina,
Noriu padėkoti Juozui Kuliui
kad Šv. Kryžiaus ligoninėje ir už laišką, išspausdintą „Drau
klinikose nebėra lietuvių dak ge” ir ginantį Marąuette
tarų. Atsimenu, kiek jų buvo, Parko apylinkę. Jis puikiai
kai atvažiavome į Ameriką po išsakė gerąsias šios apylinkės
Antrojo pasaulinio karo. Kone puses ir paskutiniu laiku
kiekvienas žinomas lietuvis atliktus pagerinimus. Iš tikrųjų
gydytojas stažavosi toje ligo aš nustebau, perskaičiusi tą
ninėje ir siuntė savo pacientus, laišką. Jo mintys man asmeniš
taip pat daugiausia lietuvius. kai paliko nemažą įspūdį. Tikiu,
Mes visi stengėmės patekti į Šv. kad ir kitiems skaitytojams tas
Kryžiaus ligoninę, nes čia ga atsitiko.
lėjome lietuviškai susišnekėti
Neseniai savo įstaigoje (Home
su medicinos seserimis, dakta Eąuity) turėjome „atvirų durų”
rais.
renginį ir buvo labai malonu
Suprantu, kad anie gydytojai matyti jaunas lietuvių šeimas,
jau paseno, išėjo į pensiją, bet kurios pas mus užregistravo
kur jaunesnieji? Jeigu Šv. Kry savo nekilnojamąją nuosavybę.
žiaus ligoninė tokia gera, kaip Ir mano pačios, ir daugelio tą
skelbiama, kodėl ja nesidomi dieną įstaigoje atsilankiusių
lietuviai daktarai? Dar daug nuomonė buvo, kad reikia viso
Marąuette Parko apylinkėje mis išgalėmis skatinti jaunus
mūsų tautiečių, daug ir naujai lietuvius namų savininkus pirk
atvykstančių iš tėvynės. Jiems ti nuosavybes Marąuette Parko
būtų labai paranku gydytis ir apylinkėje, ypač pabrėžiant tei
gauti medicinišką pagalbą Šv. giamas šios apylinkės puses.
Helen Juozapavičius
Kryžiaus ligoninėje, ypač kai
Chicago, IL
dar nemoka angliškai. Laukia
me ir tų reklamuotų „outpaTIESIAI I ŠIRDĮ
tients” klinikų, bet gydytojų
sąrašuose nerandame lietuviš
Jeigu būtų mano valia, norė
kų pavardžių. Kur čia paslaptis?
čiau
bent sykį per savaitę
Eleonora Savickienė
„Drauge
” rasti Vinco Šalčiūno
Chicago, IL
aprašymą apie Lietuvą. Jis pa
NUOTRAUKOS ATKARPOJE taiko iš širdies tiesiai į širdį.
Buvo didelis nusivylimas, kai
Noriu išreikšti savo pasitenki jau nemačiau straipsnio pa
nimą nauju laužymu „Draugo” baigoje „bus daugiau” žodžių.
atkarpoje. Nuotraukos pagyvi Autoriaus stilius toks lengvas ir
na net nelabai įdomų rašinio šiltas. Nors man gan sunku
turinį, tai ir skaityti kažkaip lietuviškai skaityti, bet jį gerai
smagiau. Be to, gerai, kad suprantu. Jis pastebi ir mums
dedate trumpesnius dalykus. parodo tėvynės grožį be pa
Tie ilgi kartais labai išsitęsia, o mokslavimų ir graudenimų, be
kai negauname dienraščio regu nereikalingos kritikos, nepasi
liariai, prapuola turinio tęs tenkinimo. O gal ir po kitas
tinumas. Tada visai nebe Lietuvos sritis keliavo, gal ir tai
skaitau.
aprašys?
Yra tik dvi išimtys rašinių,
Kitą vasarą ruošiuosi pirmą
kurie, dėl manęs, gali būti ir kartą gyvenime aplankyti savo
labai ilgi: tai Vytauto Volerto ir tėvų gimtąjį kraštą, tai Vinco
Jurgio Jankaus proza. Bet čia Šalčiūno aprašymus laikau savo
jau ne turinys svarbiausia, o kelialapiu.
kaip rašoma — stilius.
Joana Žemaitytė-Austin
Viktoras „Vic” Žalys
St. Charles, IL
Muskegon, MI

LAIŠKAI

KAS ČIA VĖL DAROSI?

LAUKIAME IŠSAMAUS
PAAIŠKINIMO

Perskaitęs „Draugo” Nr. 220
paskelbtą Juozo Arlausko laiš
ką, „Ką čia norima paslėpti”,
labai apsidžiaugiau, kad išdrįso
problemą iškelti, o „Draugo”
redakcija paskelbti spaudoje.
Man šis klausimas apie Lietu
vius masonus-amatininkus jau
seniai rūpėjo. Esu sulaukęs
brandaus amžiaus ir girdėjau
daug gerų ir blogų kalbų apie
„amatininkus”. Gyvenime teko
matyti juos tik gerą darant.

Jono Dainausko laiškas
„Drauge” (lapkričio 15 d.)
gerokai nustebino. Maniau, kad
jau pagaliau atsikratėm vis ta
„nainiada” ir visomis, su tuo
surištomis „kančiomis”. Deja!
Iš laiško turinio nelabai aišku,
kas norėta pasakyti. Jeigu tai
privatus dialogas tarp Pasaulio
lietuvių bendruomenės pirmi
ninko ir Jono Dainausko, tai
laikraštyje jam ne vieta. Tegul
jiedu aiškinasi privačiai ir kitų
savo reikalais netrukdo. Kitu
atveju skaitytojai turi teisę

IX TEATRO FESTIVALIS
Lapkričio 25—27 d.d. Jaunimo centre
Lapkričio 25 d. 6:30 v.v. Čiurlionio galerijoje teatrinės
veiklos foto parodos atidarymas.
Lapkričio 25 d. 7:30 v.v. Chieagos „Vaidilutė*’ — A.
Čechovo „Negeras darbas — gera pabaiga”.
Lapkričio 26 d. 2:00 v.v. Hamiltono „Aukuras” —
Garcia Lorca „Bernardos Albos namai”.
Lapkričio 26 d. 7:30 v. p.p. Toronto „Aitvaras” —
F. Jokūbausko „Paskutinis iš Varlynės”.

Lapkričio 27 d. 2 v. p.p. Los Angeles Dramos
sambūris — Edvardo Uldukio „Klajojanti pėda”.
Lapkričio 27 d. 6 v.v. — Žymenų įteikimas ir
vakarienė.
Visi kviečiami dalyvauti. Bilietai iš anksto gaunami
Seklyčioje”, 2715 W. 71 St., tel. 312-476-2655 ir „Lion
Frame” galerijoje 3125 W. 71 St., tel. 312-778-6322. Tele
foniniai bilietų užsakymai priimami „Margučio” radijo
raštinėje, tel. 312-476-2242.
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PASKUTINIS SUDIEV
A.A. JONUI JUŠKAI
1994 m. rugsėjo 25 d. Čika
goje, St. Joseph ligoninėje,
sunkios ligos išvargintas,
žemiškąją kelionę baigė Tėvynę,
šeimą ir žmones karštai
mylėjęs, lietuviškų reikalų
rėmėjas, ilgametis LFK „Litu
anica” klubo darbuotojas ir
sporto žurnalistas a.a. Jonas
Juška.
A.a. Jonas Juška buvo išskir
tina asmenybė — nuoširdus
patriotas, iki paskutinio atodū
sio sielojęsis Tėvynės proble
momis; ryžtingas sumanymuose
ir darbuose, tolerantas drau
giškas ir malonus žmogus.
Jo pasiges „Lituanica” —
„Liths” lietuvių futbolo klubas,
kurio steigėjų tarpe buvo
velionis, o vėliau kelis dešimt
mečius rūpinosi klubo ir fut
bolo komandų organizavimu, jų
išlaikymu, iš tėvynės atvyks
tančių sportininkų globa. Klubo
valdyboje buvo pirmininko ir
kitose pareigose.
A.a. Joną, sportuojantį nuo
pat jaunystės, gerai pažįsta ne
vien Čikagos lietuviai ir
kitataučiai. Jį daugelį metų ma
tėme sporto aikštėse besidžiau
giantį futbolo komandų laimė
jimais ir besisielojantį dėl
nesėkmių, o po rungtynių —
„Lituanicos” sporto veiklą
išsakydavo „Drauge” ir
„Pasaulio lietuvyje”.
Netekome labai pareigingo as
mens, uolaus darbuotojo ir bran
gaus bičiulio. Niekad daugiau
nebesutiksime jo sporto aikš
tėse.
Su gilia pagarba prisimin
dami a.a. Joną Jušką, bent
trumpai žvilgtelėkime į Jo nuei
tą gyvenimo kelią.
Gimė jis 1913 m. kovo 30 d.
Kretingos apskr., Lietuvoje. Į
gyvenimą žengti pradėjo
besimokydamas Kretingoje,
vėliau Klaipėdoje, Palangoje ir
Kaune. Atlikęs karinę prievolę,
gavo tarnybą Vidaus reikalų
ministerijoje Kaune, kur ėjo
įvairias pareigas. Tarnyboje
buvo labai pareigingas už tai
buvo gerbiamas ir vertinamas.
1940 m. birželio 15 d. sukūrė
gražią šeimą su Ada Abramavičiūte. Jų moterystę palaimino
Griškabūdžio klebonas. Jų jung
tuvių dieną sovietai okupavo

žinoti, kas čia vėl darosi? Jonas
Dainauskas vėl kartoja savo ar
gumentus, išskaičiuodamas tą,
kas visoje mūsų ir beveik viso
je Lietuvos spaudoje buvo daug
sykių rašyta. Nežinomasis čia
yra tas „atsiprašau...” Vadinasi,
advokatas atsiuntė paraginimą
atsiprašyti (bent tokia mano
nuomonė), o gal gerb. laiško
autorius Dainauskas nelabai
suprato Sauliaus Kuprio laiško
turinį, nes buvo rašyta ang
liškai?
Gerbiamieji, tik vėl nepradėkime nusibodusios arijos!
Kazimieras Daunys
Orland Park, IL

Lietuvą. Sį įvykį skaudžiai iš
gyveno jaunavedžiai Adutė ir
Jonas.
Netrukus Jonas Juška, kaip
gilus patriotas ir sąžiningas
pareigūnas, okupantų buvo iš
tarnybos atleistas ir turėjo
slapstytis. Apsigyvenęs Šiaulių
apskrityje, įsidarbino mokykloje
— dirbdamas mokytojo darbą.
Lygiai po metų, tą pačią
birželio 15 d., vyko didieji lietu
vių trėmimai į Sibirą. Tą pačią
1941 m. birželio 15 d. Adai ir
Jonui gimė pirmoji dukrytė,
kurią pakrikštijo simboliniu
Aušros-Aušrelės vardu, lyg
reikšdami viltį, kad Tėvynei po
sunkių išgyvenimų vėl išauš
laisvės rytas. Bet Tėvynę
ištikusi nelaimė lėmė Adai,
Jonui ir mažytei Aušrelei kitą
likimą.
Jie keliavo didelių vargų
tremties keliais, pergyveno
tėvynės raudonųjų ir rudųjų
okupacijas. Pokario metais
gyveno Shwaebish Gmuende ir
kitose stovyklose. Emigracijai
prasidėjus, Juškų šeima su vai
kučiais atvyko į ramesnį
gyvenimo uostą — JAV, Čika
gon. Čia teko iš naujo kurtis,
dirbo įvairius darbus, pagaliau
įsigijo nedidele maisto krautuvę
Bridgeporte, kur pelnė savo gra
žiai augančiai šeimai pra
gyvenimą.
Adutę ir Joną Juškus džiugino
jų graži šeima — dvi dukrelės —
Aušra-Aušrelė, Gražina ir
sūnus Jonas.
Tėvelių rūpestis — meilė šei
mai, šeimos ateitis, vaikų iš
mokslinimas ir į gyvenimą
išleidimas. Juškai su dideliu
ryžtu tai atliko, vaikus
auklėdami lietuviškoje dvasioje.
Vaikai baigė aukštuosius moks
lus, įsigijo profesijas, sukūrė
šeimas, o tėveliai susilaukė ir
gražaus būrelio mylimų
vaikąjčių.
Gražiai įsikūrę, susitvarkę
ateičiai, Adutė ir Jonaę Juškai
paliko savo prekybą ir a.a.
Jonas, daugiau negu dešimtį
metų, dar dirbo Jurgio Janušaičio ir Jurgio Mažeikos gražioje
„Paramos” prekyboje. Čia teko
keletą metų drauge su a.a. Jonu
dirbti. Turėjome progos išsakyti
savus gyvenimus. Ir čia a.a.
Jonas pasirodė nuostabios
kantrybės, pareigingumo ir
sąžiningumo bei darbštumo
žmogus. Ačiū Jam už visa tai.
1990 m. birželio 24 d., per Jo
nines, Ada ir Jonas Juškai,
gražios šeimos ir artimųjų ra
telyje, šventė savo vedybinio
gyvenimo penkiasdešimties
metų sukaktį. Tą dieną dukros,
sūnus, vaikaičiai, tėveliams la
bai jautriai išsakė dėkingumo
žodžius, už jiems dovanotus
prasmingus gyvenimus, moks
lus. Tai buvo džiaugsminga
šventė.
Ta proga Jonas man rašė:
„Dienos ir metai, kaip tie grei
tieji traukiniai, skuba ir skuba,

GERIAUSIOS KELIONĖS Į PABALTIJĮ
LIETUVA '94, '95
Kreipkitės į mus — suplanuosime jūsų kelionę.
Prieinamiausios kainos
Finnair ir SAS oro linijomis
"economy" ir "business" klasė
Viešbučiai... Automobilių nuomavimas

GO BALTIC
Galite patys susiplanuoti kelionę į Skandinaviją
ir Pabaltijį, tik kreipkitės į mūs—paaiškinsime
apie mūsų naują "City Blocks" metodą.

tel.: 1-800-451-9511

UNIONTOURS
Įsteigta 1931 m.
245 Fifth Avė., Nevv York, N.Y. 10016
Tel. 212-683-9500 MEMBER Fax 212-683-9511
hucgriiy in Trauvl

A.tA.
ANTANAS MAKARAS
Gyveno Arkansas.
Mirė 1994 m. lapkričio 15 d., sulaukęs 83 metų.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 44 m.
Nuliūdę liko: žmona Cecelia, sūnus Romanas, marti
Carole, anūkai Kathleen, Richard ir Michael.
Velionis buvo vyras pirmosios žmonos a.a. Stasės.
Velionis pašarvotas penktadienį, lapkričio 18 d. nuo 4 iki
8 v.v. Frank Becvar,Lack & Sons direktoriai, laidojimo
namuose 6541 S. Kedzie Avė.
Laidotuvės įvyks šeštadienį, lapkričio 19 d. Iš laidojimo
namų 10 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo
parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10:30 vai. ryto
gedulingos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus
palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Jonas Juška

nusinešdami praeitin žmonių
gyvenimus. Įsėdę prieš penkias
dešimtį metų mudu su Ada į tą
greitąjį traukinį, audrose
sukūrę šeimyninį gyvenimą,
štai ir švenčiame šią gražią
sukaktį. Per penkiasdešimtį
metų kiek daug išgyventa —
drauge abu keliavome vargų ir
laimės keliais. Nenuobodžia
vome, džiaugėmės pačiu gyveni
mu, augančia šeima, vėliau gra
žiais anūkais. Ir taip, štai, susto
jome laimingo gyvenimo uoste
— Čikagoje. Dėkojame Dievu
liui už visą duotą gyvenimą.
Norėtųsi dar daugiau pasi
džiaugti ir auštančiu laisvės
rytu Tėvynėje, kurio taip
daugelį metų ilgėjomės...”
A. a. Jonas savo įdomiuose
laiškuose dažnai apžvelgdavo
mūsų visokeriopą veiklą, atvi
rai, kartais ir kritiškai,
pasisakydavo dėl pačios veiklos
metodų. Tačiau visada išliko
objektyvus, tolerantiškas.
Pasigesime a.a. Jono Kultūri
niuose renginiuose, sportinėje
veikloje. Ypač ši skaudi netek
tis liks amžina mylimai žmonai,
dukrelėms, sūnui, jų šeimoms,
vaikaičiams.
Šv. Kazimiero lietuvių ka
pinėse amžinajam poilsiui rug
sėjo 29 d. priglaudė dar vieną
ištikimą tėvynės sūnų.
Tau, brangus Jonai, paskutinį
kartą tariame sudiev. Ilsėkis
svetingos šalies žemelėje, amži
nuose Viešpaties namuose,
nuėjęs prasmingą žemiškąją
kelionę ir sąžiningai atlikęs
pareigą mylimai šeimai, išei
vijai ir Tėvynei Lietuvai.
Drauge su šeima liūdime
Tavęs netekę. O Tavo darbų ir
gyvenimo šviesų pavyzdį ilgai,
ilgai minėsime.
Jurgis Janušaitis
• Kur lengviausia pašniukš
tinėti po svetimus laiškus?
„Drauge”.

Nuliūdę sūnus, marti ir anūkai.
Laidotuvių direkt. S. C. Lack ir Sūnūs. Tel. 312-434-1700.

Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad š.m. lapkričio
12 d., sulaukusi 82 m. amžiaus, mirė

A.tA.
VALERIJA VAIČAITIENĖ
Gyveno St. Pete Beach, Florida. Po gedulingų pamaldų
Šv. Vardo bažnyčioje, palaidota Memorial mauzoliejuje.

Nuliūdime liko: vyras Kostas, duktė Virginija ir sūnus
prof. dr. Rimas su šeima, Lietuvoje sesuo ir kiti giminės.

A.tA.
MONIKAI BUMBULIENEI
Kanadoje mirus, jos brolį JONĄ MIGLINĄ ir visą
šeimą nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.
Stefa Kuzmickas su šeima

LIETUVOS AIDAI

1

Veda KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ
Nuo trečiadienio iki penktadienio,
8:30 v.v. — 9:00 v. v.
Visos laidos iš VVCEV stoties
1450 AM banga.

Adresas: 511 So. Nolton Avė.
VVillotv Springs, IL. 60480.
Tel.: (708) 839-2511. Tel.-FAX (708) 839-0870

DON'T SPEND IT AIL - SAVE SOME AT

MUTUAL VetUml SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION
Chorleied and Superyited by the United States Goveinment
M^UKO BY FO«C

2212 W CERMAK ROAD • CHICAGO, III INOIS 60608

PHONE (312) 847-7747

f\VI midland Padarai
Savings and Loan Association

75 metus aptarnauja lietuvius
Indėliai iki $100,000.00
Apdrausti Federalinės valdžios
MAROUETTE PARK

BRIGHTON PARK

2567 VVEST 69th STREET

4040 ARCHER AVENUE

(1-312) 925-7400

BRIDGEVIEVV

(1-312) 254-4470

8929 S HARLEM AVĖ
(708) 598-9400

iūbiU MOStC
LENOER

5

6
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
JAV LB Krašto valdybos
Kultūros reikalų tarybos
pirmininkė Alė Kėželienė yra
Čikagos miesto mero Richard
M. Daley pakviesta atstovauti
lietuviams Imigrantų ir pa
bėgėlių komitete Čikagoje.
Pareigos tęsis dvejus metus.

Janina Peleckienė, Vytauto
Didžiojo šaulių rinktinės
būrelio, remiančio Vasario 16
gimnaziją Vokietijoje, pirmi
ninkė, surinko ir šį mėnesį į
gimnaziją pasiuntė 265 dol.
JAV LB Krašto valdybos
Socialinių reikalų tarybos
pirmininkė Birutė Jasaitienė
yra pakviesta ir sutiko būti Šv.
Kryžiaus
ligoninės/Maria
aukštesniosios mokyklos „Com
munity Advisory” komitete.

„Lituanicos” klubo jaunie
siems krepšininkams kei
čiamas treniruočių laikas. Pir
ma treniruotė ir registracija,
šeštadienį, gruodžio 3 d., nuo 3
- 4 vai. p.p. vyks B klasės (gim.
1979-80 m.) žaidėjams, o nuo 4
- 5 vai. p.p. — C. ir D klasės
(gim. 1981-1985 m.) žaidėjams.
Treniruotės vyks Bromberek
mokykloje, Lemonte. Pernai
„Lituanicos” klubui priklausę
žaidėjai informaciją gaus paštu.
Kiti informacijoms kreipiasi į
dr. Donatą Siliūną, tel.
708-852-3204.

Smagų pobūvį jaunimui
penktadienį, lapkričio 25 d., 8
v.v. VVitkoski Center, Lemonte,
1115 Warner St. — 1 blokas į
vakarus nuo State St., ruošia
tautinis jaunimo ansamblis
„Grandis”. Kviečiamas lietu
viškas jaunimas — 16 metų ir
vyresni.

Rudenį į šiltesnius kraštus
išskrido paukščiai ir jau nebegirdime jų saldjjff balselių, mus
kasdien linksminančių. Tačiau
vaikų balsus daug kas prilygina
paukštelių čiulbėjimui, ypač,
kai tie vaikai gražiai dainuoja.
Atvykite sekmadienį į Jaunimo
centrą ir pasiklausykite
„paukštelių” iš Lietuvos —
Radijo ir televizijos vaikų choro.
Koncertą ruošia Jaunimo centro
valdyba. Pradžia 3 vai. po pietų.
Tai reta proga išgirsti tikrai
gerą vaikų chorą, laimėjusį
nemažai pirmųjų vietų tarptau
tiniuose konkursuose, koncer
tavusį Japonijoje, Vengrijoje,
Belgijoje, Vokietijoje ir kitur.
IX Teatro festivalis ren
giamas lapkričio 25 - 27 d.
Jaunimo centre. Žymenų įtei
kimas ir vakarienė bus lapkričio
27 d., sekmadienį, 6 v.v., Jauni
mo centro mažojoje salėje. Daly
vavimo auka 15 dol. Kviečiame
dalyvauti. Vietos rezervuojamos
,.Margučio” raštinėje, tel.
312-476-2242.

Dail. Prano Domšaičio me
Onutė Utz ir Lisana Von
no darbų paroda, suruošta
Braune,
ketvirtųjų metų
Lietuvių fondo Dailės muzieju
moksleivės Maria aukštesnio
je, Lemonte, tęsis iki lapkričio
joje mokykloje, pirmąjį šių
27 d. Tuo pačiu metu veikia ir
mokslo metų ketvirtį pateko į
jaunųjų fotografų paroda, kurios
tema šiemet yra „Skausmas ir geriausiųjų mokinių sąrašą.
Sveikiname!
liūdesys”.

BALFo centro valdybos vicepirm. ir BALFo Čikagos apskrities valdybos pirm.
Stasys Vanagūnas.
Nuotr. V. Kasniūno

x Dail. P. Domšaičio pa
roda „Aš visada kelyje” Lietu
vių Dailės muziejuje, Lemonte
iki lapkričio mėn. 27 d. Va
landos: šeštd. - sekmd. 11 v.r.
- 2 v. p.p.
(sk)

x Dėmesio! Kalėdiniai siun
tiniai pasieks Lietuvą prieš
Kalėdas, jei bus pristatyti į
Transpak įstaigą iki lapkričio
26 d. Talpintuvai siunčiami kas
savaitę. Pinigai pervedami dole
riais papigintomis kainomis.
Įvairūs maisto siuntiniai nuo
$29 iki $98. Transpak, 2638 W.
69 St., Chicago, II 60629, tel.
312-436-7772.
(sk)

x Čikagos studentai atei
tininkai rengia kafakutinių
šokius š.m. lapkričio 24 d.
Pasaulio Lietuvių centre, Le
mont, IL Pradžia 8 vai. vakaro.
Įėjimas $10. Kviečiamas visas
lietuviškas jaunimas nuo 16
metų amžiaus su I.D.
(sk)
x „KALBA VILNIUS”.
KLAUSYKIT GRUNDIG RA
DIJAIS. Net 21 banga. Fonogra
fai. Rekorderiai. Visų vokiškų
aparatų garantuotas taisymas.
Gradinskas, J. G. Television,
2512 W. 47 St., Chicago, IL,
60632. Pirmiausia — paskam
binkit 312-376-1998.
(sk)

Auka „Draugo” paramos fondui—
yra lietuvybės laidas ateities kartoms.

DRAUGAS FOUNDATION
4545 W. 63rd St., Chicago, IL, 60629
Aukos yra nurašomos nuo Federaiinių mokesčių.

ANTRASIS LIETUVIŲ FONDO
VAINIKAS
mos darbo stadijos užbaigą. O
kai uždengdavo stogą, tai
iškeldavo antrą vainiką, kuris
rodė darbų pabaigą.
Pirmoji LF knyga buvo tarsi
pirmasis vainikas, o antroji —
jau antrasis vainikas, žymintis
LF šešių milijonų dol. kapitalą.
Dabar jau kalbama apie 10 -ties
milijonų dol. tikslą. Tai būtų jau
namo vidaus įrengimas.
Kiekviena redakcinė pirmos
ir antros knygos grupė pasista
tė sau puikų paminklą ilgiems
metams. Šios knygos redakcinę
kolegiją sudarė: žurn. Antanas
Juodvalkis — pagrindinis redak
torius, dr. Antanas Razma —
vienas LF steigėjų, Marija
Remienė — LF Tarybos pirm.,
Alė Steponavičienė — LB
reikalų vedėja, Ramona Stepo
navičiūtė — LF valdybos narė
jaunimo reikalams bei LF Tary
bos narė; žurn. Juozas Žygas —
LF valdybos narys ir Vaclovas
Momkus — LF Tarybos narys.
Šią knygą spausdino „Drau
gas”, o kalbą tikrino Danutė
Bindokienė, kuri padėkojo LF
vadovybei už darnų bendradar
biavimą ir kantrybę.
Po to St. Baras naujomis kny
gomis apdovanojo Apolinarą
Bagdoną — pirmosios knygos
redaktorių, Danutę Bindokienę,
Teodorą Blinstrubą, Bronių
Juodelį, Aldoną Šmulkštienę,
Juozą ir Pranutę Masilionius,
Joną Kuprį, LB Vid. Vakarų
apygardos pirm. Birutę Vindašienę, Antaną ir Viktoriją Vala
vičius, Juozą Žemaitį, Petrą
Petrutį — „Margučio” radijo ve
dėją, Birutę Jasaitienę — LB
KV Socialinių reikalų tarybos
pirm., Juozą Končių.
Marija Remienė pasidžiaugė,
kad LF vadovybės pastangomis
žinios įamžintos ateinančioms
kartoms. Ši knyga yra tikra
tėvynės ir savo tautos meilės
istorija. LF jau išdalino 4 mil.
dolerių užsienio lietuvių veiklai
palaikyti, o 1 mil. paskirtas
Lietuvai. Malonu, kad LF pa
deda jaunimas, kuris ilgainiui
tęs jo darbus. Jų tarpe yra
asmenų, kurie anksčiau buvo
gavę LF stipendijas.
St. Baras paminėjo, daug
asmenų, kuriems skiriama LF
padėka, o taip pat dėkojo laik
raščiams bei radijo valandė
lėms.
LF niekada neužsidarys, nes
mirusieji savo palikimuose
nurodė, kaip turi būti vartojami
jų palikti pinigai.
Maloni popietė užsibaigė
besivaišinant. Kas žino, gal ne
reikės ilgai belaukti ir 10-ties
Illinois universitetas Čika milijonų dol. šventės.
goje Lithuanian Mercy Lift
Birutė A. Vindašienė
organizacijai
padovanojo
pacientų apžiūrėjimo stalus,
NAUJI „DRAUGO”
spinteles prie lovų, kambarių
SKAITYTOJAI
perskyrimus, rašomų stalų,
Gražvydas Bajoras, Charlesspintų ir daug kitokių baldų.
ton,
SC.
Visa tai jau persiųsta Lietuvos
Mr.
& Mrs. Terrance Petry,
ligoninėms.
Chicago, IL.
Ieva Žumbakytė, Norman,
x KAIRYS BALTIC EXPEDITING greitai ir atsako- OK. Užpren. Paul Žumbakis,
mingai pristato maisto siun Chicago, IL.
A. ir K. Povilonis, Toronto,
tinius per 10-14 dienų jūsų
artimiesiems. Atsiunčiame ir Canada.
Angelą Bentkowski, Danville,
pasirašytą
pakvitavimą.
CA.
Rašykite arba skambinkite
Bronius Snarskis, Ormond
Vytui ar Genei Kairiams —
Beach,
FL.
atsiųsime pilną siuntinių bei
Richard
Klementavičius,
priedų sąrašą. Kairys Baltic
Pittsburg,
PA.
Expediting, 517 Fruitland
Vytautas Barkus, Van Nuys,
Rd., Stoney Creek, Ont.,
Canada 18 Ė 5A6, tel. 905- CA.
Anthony Rakauskas, Encino,
643-3334/fax 905-643-8980.
(sk) CA.
L. Baltrėnas, Glendale, CA.
Akcijų, bonų bei kitų verty
Elena Karalius (SAT) Reseda,
bių pirkime ir pardavime CA.
jums nuoširdžiai patars ir patar
naus, duodami komiso nuolaidą,
x Liet. Bendr. Lemonto
Albinas
Kurkulis, tel. apyl. rudens baliuje lapkričio
312-360-5530 arba jo sūnūs ir 12 d. PLC laimingieji bilietai
partneriai; Andrius Kurkulis, atiteko: I premįja $500 — V.
tel. 312-360-5531 ir Paulius Vaitkui, Hinsdale, IL, II Kurkulis, 312-360-5627,dirbą $300 P. Griganavičiui, Darien,
su Oppenheimer & Co., Ine. IL, III — $125 Br. Mikėnui,
Chicagoje. Iš kitur skambinkite Woodridge, IL ir IV - $75 M.
veltui: tel. 1-800521-2103.
Jonikienei, Lemont, IL.
(sk)
(sk)

Knygos „Lietuvių fondas —
Lithuanian Foundation” 1962 1982 - 1992” sutiktuvės įvyko
š.m. lapkričio 3 d., 2 vai. po
pietų, „Seklyčioje”. Į naujos
knygos sutiktuves susirinko
apie 60 asmenų, kurie vertina
L. fondo tikslą ir darbus.
LF valdybos pirm. Baras ati
darė popietę, primindamas, jog
ruduo yra tas laikotarpis, kai
renkami metų darbo vaisiai. O
Lietuvių fonde ruduo yra narių
bei lėšų telkimo metas.
Nauja knyga yra LF atliktų
darbų ir veiklos dokumentas,
kurį pristatyti sutiko vyr.
„Draugo” redaktorė Danutė
Bindokienė.
D. Bindokienė džiaugėsi, jog
naują knygą minėti yra didžiau
sias malonumas. Bet kaip
kalbėti apie knygą, kurioje yra
tik veiklos aprašymai, LF narių
nuotraukos ir aukotojų sąrašai?
Taigi, reikėjo plačiai galvojančio
asmens, kuris šioje knygoje rado
tiek Lietuvos, tiek ir L. fondo is
toriją, Lietuvos reikalais besi
rūpinančių žmonių archyvą,
lietuvius aptariančią antro
pologiją ir net archeologiją. Tai
Danutė Bindokienė.
Pirmuose knygos puslapiuose
lietuvių ir anglų kalba randame
LF steigėjus, patriotus-idealistus, kurie drąsiai išeina į lietu
višką visuomenę surinkti vieną
milijoną dolerių, paremti lietu
višką švietimą, kultūrinę veiklą
ir jaunimą.
Visi iki šiolei buvę ir esantie
ji „Draugo” redaktoriai pritarė
LF minčiai ir moraliai rėmė jo
kūrėjus bei organizatorius, todėl
šiandieną ir „Draugas” susi
laukia LF paramos.
Šios knygos archeologija
nekasinėja istorinių vietų, bet
atverčia savo puslapius su nuo
traukomis tų asmenų, kurie
įnašais įamžino save ir savo
artimuosius. Tai užsienio
lietuvių archeologija, kur
galime rasti žymių lietuviškos
veiklos asmenybių, jau pasi
traukusių į amžinybę. Jų įpras
mintos mintys vis dar čia, tarp
mūsų.
Lietuviškoji antropologija
nedalina LF narių į grupes
pagal išvaizdą ar pasižymė
jimus, bet aiškiai parodo, kiek
daug skirtingų nuomonių
asmenų susivienijo bendram
lietuvybės išlaikymo tikslui ir
augino Lietuvių fondą.
Kai rangovas Lietuvoje pasta
tydavo naują namą iki stogo, tai
iškeldavo vainiką pažymėti pir-

„Lietuvių fondas”, II dalies knygos sutiktuvės Čikagos „Seklyčioje”. Iš kairės: vyriausias
knygos redaktorius Antanas Juodvalkis, žurnalistas Juozas Žygas ir LF valdybos pir
mininkas Stasys Baras.
„
,
Nuotr. Jono Kuprio

Anicetas Simutis, East Rockaway, N Y.
»
Vanda Švedienė, Toronto,
Canada.
Marcelė Rudaitis, Miami
Beach, FL. Užpren. T. Rudaitis,
Oak Lawn.
Virginija Geykhman, Northbrook, IL.
Danutė Donecienė, Chicago,
IL.
Zen Katarskas, San Ramon,
CA.
Ramunė Cibas, Chicago
Ridge, IL. Užpren. J. ir S. Cibai,
Lakeside, MI.
Petras Dirvonis, Hughsonville, NY.
Linas N. Udrys, Lake Forest,
CA. Užpren. Narimantas
Udrys, Birmingham, MI.
Jadvyga Jokūbaitis, Palm
Beach Shores, FL.
G. Rastauskas, Richmond
Hts., OH.
L. Butkus, La Grange, IL.
Andrius Pūkštys, Orland
Park, IL. Užpren. R. Pūkštys,
Palos Hills, IL.
Marija Karosienė, Vilnius.
Užpren. L. Pačkauskienė,
Union Pier, MI.
Genovaitė Vaškelienė, Kau
nas. Užpren. D. Būtėnienė, Oak
Lawn, IL.
„Kauno diena”, Kaunas.
Lietuvos Šaulių Sąjunga,
Kaunas. Užpren. J. ir P. Pakalka, Beverly Shores, MI.
Ona Laurinčiukienė, Švenčio
nėliai. Užpren. J. ir S. Cibai,
Lakeside MI.
Aloyzas Cibas, Utena.
Užpren. J. ir S. Cibai, Lakeside,
MI.
Algis Rimas, Marijampolė.
Užpren. P. Stončius.
A. Marcinkevičius, Kaunas.
Užpren. P. Stončius.
Stefa Smuilaitienė, Vilnius.
Užpren. Tillie Grigelaitis, Elm
hurst, IL.
Kai kurie nauji skaitytojai
prašė pavardžių neskelbti.
Visus nuoširdžiai sveikiname
įsijungusius į „Draugo” šeimą.

IŠ ARTI IR TOLI
PARDAVINĖJA
„SENOVIŠKUS” OBUOLIUS
„Harbor Country News” (š.m.
lapkričio 3 d., New Buffalo, MI)
laikraštyje aprašomas Union
Pier, MI, gyventojas Chuck
Stasiukaitis, „Union Pier Produce” parduotuvės savininkas,
kuris pardavinėja „senoviškus”
obuolius. Tai kone vienintelė
vaisių ir daržovių parduotuvė,
kurioje galima pirkti Prancū
zijos, Liudviko XIV, JAV
prezidentų Thomas Jefferson,
George Washington pamėgtų
obuolių, kai kurių atmainų iš
aštuoniolikto šimtmečio ir pan.
Stasiukaitis aiškina, kad dar
devynioliktame šimtmetyje
Amerikoje buvo žinoma apie
2,000 obuolių atmainų, bet
dabar komerciniu būdu augi
nama tik 21 rūšis. Yra mėgėjų,
kurie sugebėjo išlaikyti ir
auginti kai kurias senąsias at
mainas. Nors tie „senoviški”
obuoliai savo išvaizda nėra la
bai patrauklūs, bet jų skonis
puikus, o retumas ir istorija,
susijusi su jų atsiradimu šiame
krašte, suteikia tam tikrą
patrauklumą,
dominantį
pirkėjus. Stasiukaičio parduo
tuvė yra prie Red Arow Highway ir Towline Rd., Union Pier,
MI.

pasimirė ir palaidota Šv. Jono
kapinėse.
Tradicinę rudens kapinių
lankymo dieną į pamaldas ir
lietuviškas kapines suvažiavo
gausios minios. Šiais metais
kapinės pasipuošė kryžių
kalneliu. Lietuviškos kapinai
tės Toronte pasižymi puikiais
meniniais kryžiais, kuriuos
dažnai aplanko turistai.

Dr. Auksuolė T. Lingytė,
vienintelė iš Kanados gydytoja,
dalyvavo Australijoje Pasaulio
gydytojų suvažiavime. Grįž
dama su savo mama, aplankė
gimines ir drauges St. Francisco
ir Vancouveryje.
Dr. MarĮja Karkienė, išvar
ginta Alzeimers ligos, atsiskyrė
su šiuo pasauliu. Paliko sūnų
dr. Rimą su šeima. Dr. Marija
buvusi veikli visuomenės dar
buotoja, ypač moterų ir atei
tininkų korporacijos veikloje.
Prisikėlimo šventovėje per
laidotuvių Mišias jos dukraitė
Adriana Karkaitė jausmingai
pagiedojo giesmes. Kapinėse
atsisveikinimo kalbas pasakė
Daktarų sąjungos vardu dr. S.
Dubickas, Moterų — A. Sungailienė' ir ateitininkų korporacijos
— dr. J. Sungaila. Lietingą
laidotuvių dieną Marijai užsi
baigė paskutinė šios žemės
kelionė.

Toronto „Vilnius” pen
sininkų namuose 6 pensininkai,
sulaukę 90 metų, šventė savo
IŠ TORONTO
ilgų metų jubiliejų. Tai: A.
Bernotaitis, V. Dagilis, K. Dau
Kanados — lietuvių žur nys, O. Mašalienė. O. Ropienė
nalistų sąjunga savo metinia ir U. Žilinskienė. Taip pat dr. R.
me susirinkime išrinko valdybą ir A. Karkų rezidencijoje drau
1995 metams. Ją sudaro: Stasys gų būryje p. Simonaitienė
Prakapas — pirm., Kęstutis šventė savo 90-ją gimimo dieną.
Raudys — vicepirm., Stasys
Dalius (Hamilton) — sekr. ir
Leonas Girinis-Norvaiša — ižd. ATEITININKŲ VEIKLA
Sąjunga savo veikloje praėju
Toronto ateitininkai pradėjo
siais metais yra paskyrusi 300
dol. Vilniaus krašto mokyklų savo veiklos naują sezoną. Kaip
konkursui lietuvybės ir tėvynės „Tėviškės žiburiuose” pažy
meilės temomis. Taip pat 100 mėta, veikla prasidėjo agadol. Klaipėdos klubui „Budyn”. pe, rugsėjo 25 d. Prisikėlimo
Toronto žurnalistai baigia ruoš parapijoje. Gerai nusiteikę susi
ti spaudai knygą apie žydų gel rinko jauni ir vyresni atei
bėjimą vokiečių okupaciniais tininkai, pripildydami T.
metais. Bus skiriamos premijos Bernardino saliukę. Dr. O. Gus
ir Lietuvos universiteto studen tainienė pravedė agapę. Vysk.
tams už rašinius tėvynės meilės P. Baltakis pranešė apie Lietu
voje įvykusį ateitininkų kon
bei lietuvybės temomis.
gresą. Taip pat jis labai įdomiai
Stasys Daunoravičius palai papasakojo apie lietuvių veiklą
dotas Mississaugos lietuvių Šv. Karaliaučiaus srityje.
Jono kapinėse. Minėtina, kad jis
Gabija Petrauskienė trumpai
su žmona tik buvo atsikraustęs pranešė apie moksleivių veiklą,
į Mississaugą, arti Toronto, ir kuri prasidėjo (Clareville Conbegrįždamas savo automobiliu servation). Kiti susirinkimai
iš Montrealio, žuvo autoavarijo vyks kas antrą šeštadienį Prisi
je arti Kingstono.
kėlimo parapijoje, tuojau po šeš
R. Dagilis, Toronto gimnazi tadieninės mokyklos kursų-pajos vicedirektorius, buvo vietna mokų, suderinant su skautų
miečio mokinio peršautas, sueigomis. Bus švenčių, kurios
tačiau sužeidimas nebuvo mir pasitaikys sekmadieniais. Ji
tinas. Daugiau nukentėjo kvietė jaunimą 13-18 m.
amžiaus jungtis veiklon. Numa
studijų patarėjas D. Hunt.
Chuck Stasiukaitis pardavinėja
toma įdomių diskusijų įvairiais
„senoviškus” obuolius Union Pier,
D. Bražienė, vos sulaukusi 66
moksleiviams rūpimais klau
MI.
metus, trumpai po priepuolio simais, o taip pat keletą išvykų.

