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Lietuva siekia greitai stoti 
į Europos Sąjungą

Vilnius, spalio 10 d. (AGEP) 
— Lietuva gali pateikti oficialų 
pareiškimą stoti į Europos Są
jungą dar iki kitų metų vidury
je įvyksančios Europos Sąjungos 
(ES) tarpvyriausybinės konfe
rencijos.

Lietuvos užsienio reikalų mi
nistras Povilas Gylys antradienį 
spaudos konferencijoje sakė, 
kad galima tokio pareiškimo 
data svarstoma su Skandinavi
jos ir Baltijos šalimis. Tokiu 
pareiškimu Lietuva dar kartą 
pabrėžtų politinį savo siekį 
integruotis į Europos Sąjungą.

Ministras Povilas Gylys sakė, 
kad svarstoma galimybė Lietu
vai iš dalies dalyvauti ES veik
loje. Suprasdama, kad ekono
miškai dar reikia daug pada
ryti, siekiant priartėti prie ES 
standartų, Lietuva galėtų da
lyvauti formuojant saugumo po
litiką ir sprendžiant nusikals
tamumo problemas.

Ministras taip pat pabrėžė, 
kad dėl šio žingsnio dar bus 
tariamasi su Latvija bei Estija. 
Gylio nuomone, gerai būtų tokį

Prancūzija neskatina greito 
ES narystės prašymo

Vilnius, spalio 11d. (AGEP)i 
— Prancūzijos ministras Euro
pos integracijai nepaskatino 
Lietuvos svarstomo ketinimo 
greitai prašyti narystės Europos 
Sąjungoje.

Spaudos konferencijoje trečia
dienį ministras Michel Barnier 
sakė, kad „Lietuva gali pateikti 
prašymą, kada nori”, tačiau jo 
nuomone, palankesnis laikas 
tam būtų, kai pasibaigs kitais 
metais rengiama vyriausybinė 
Europos Sąjungos (ES) šalių 
konferencija.

Lietuva, jau kuris laikas 
neslepianti ambicijų tapti tik
rąja Europos Sąjungos nare iki 
2000 metų, jau svarsto galimybę 
pateikti oficialų prašymą dar iki 
kitų metų viduryje prasidėsian
čios ES tarpvyriausybinės kon
ferencijos. Pasak užsienio 
reikalų ministro Povilo Gylio, 
tokiu pareiškimu Lietuva dar 
kartą pabrėžtų politinį savo 
siekį integruotis į Europą.

Tačiau Prancūzijos ministras 
sako, kad Europos integracija 
nėra greitas procesas, ir Lie
tuvos laukia „ilgas kelias” iki 
jos, stiprinant demokratines ins
titucijas, rinkos ekonomiką ir 
teisinę sistemą.

„Prancūzija palankiai vertina 
Baltijos šalių siekį stoti į Eu
ropos Sąjungą ir visokeriopai

NATO vadovas

lankėsi Estijoje
Talinas, spalio 11d. (BNS) — 

NATO generalinis sekretorius 
Willy Claes, spalio 10 d. susi
tikęs su Estijos gynybos sekre
torium Andrus Oovel, jam pasa
kė, kad dėl NATO plėtimo į 
rytus nepadaryta jokio spren
dimo. Claes tai pasakė pokalby
je su Oovel, kurio metu jam 
perdavė išvadas iš neseniai 
Williamsburg, Va., įvykusio 
NATO šalių gynybos ministrų 
pasitarimo.

Claes pasakė, kad NATO plė
timas nesustos, nepaisant, ar 
Rusijai tas patinka, ar ne. Bet 
jis taip pat pabrėžė, kad geri 
NATO santykiai su Rusija yra 
svarbūs Europos saugumui. 
NATO pateikė savo pasiūlymus 
Rusijai ir dabar laukia Maskvos 
atsakymo, pasakė Willy Claes.

pareiškimą padaryti kartu, nes 
tai „tas atvejis, kai koordinaci
ja reikalinga”.

Pasak Povilo Gylio, padaryti 
tokį pareiškimą Lietuvai siūlo 
Danija. Nors Lietuva neslepia 
ambicijų tapti tikrąja ES nare 
iki 2000 metų ir oficialūs šalies 
pareigūnai yra apie tai viešai 
pareiškę, tačiau iki šiol for
malus prašymas nėra pateiktas.

Ministras Gylys taip pat pažy
mėjo, kad siekdama paskubinti 
stojimo į Europos Sąjungą pro
cesą, Lietuva turi artimiausiu 
metu nuveikti du pagrindinius 
darbus — pakeisti Konstitucijos 
47-ąjį straipsnį, draudžiantį 
įsigyti žemę užsieniečiams ir 
prieštaraujantį Europos Sąjun
goje veikiančiai teisinei sis
temai, bei ratifikuoti birželio 
mėnesį pasirašytą su Europos 
Sąjungos asocijuotos narystės 
sutartį.

Ministras ragino partijas, 
suprantančias, kad tai Lietuvos 
saugumo klausimas, siekti 
kompromiso ir padaryti tai 
sparčiai.

padės spartinti šį procesą”, sakė 
ministras M. Barnier. Tačiau 
jis perspėjo, kad derybos su Lie
tuva ar kitomis asocijuotomis 
ES narėmis dėl tikrosios narys
tės neįmanomos, kol nesibaigs 
vyriausybinė konferencija. 
Pasak jo, tai yra bendras inte
resas, nes Europos Sąjunga pri
valo pertvarkyti savo mecha
nizmą, kad jis išliktų veiksmin
gas, išsiplėtus nuo dabartinių 
15 narių iki 25.

Todėl, Europos integracijos 
ministro nuomone, po vyriausy
binės konferencijos sprendimų 
galėtų būti tinkamas laikas 
Lietuvai pateikti paraišką 
tikrajai narystei Europos Są
jungoje.

Prancūzijos ministras taip pat 
užsiminė apie galimas per
mainas sprendžiant Rusijos 
užimamų, bet Lietuvai priklau
sančių pastatų Paryžiuje 
grąžinimą. Pasak jo, Prancūzija 
nutarė imtis „kai kurių prie
monių, kad derybos su Rusija 
palengvėtų, ir tikimės, kad jos 
palengvės”.

Dėl prieškarinės Lietuvos 
ambasados Paryžiuje, kurią po 
karo perėmė Sovietų Sąjunga ir 
tebeužima Rusija, grąžinimo 
yra kalbėjęsi prezidentai Algir
das Brazauskas ir Jacųues 
Chirac, Lietuva šią problemą 
yra ne kartą priminusi tiek pa
čiai Rusijai, tiek ir tarp
tautiniuose forumuose, tačiau 
rusai svetimų pastatų iki šiol 
negrąžina.

Ministras Michel Barnier yra 
pirmas Lietuvon atvykęs naujo
jo Prancūzijos kabineto narys. 
Per trečiadienį pasibaigusį 
dviejų dienų vizitą jis susitiko 
su prezidentu Algirdu Brazaus
ku, premjeru Adolfu Šleževi
čium, ministru Povilu Gyliu, 
kitais aukštais pareigūnais.

Ministrą lydinčioje delega
cijoje yra užsienio reikalų, 
finansų ministerijų bei pran
cūzų parlamento atstovų.

— Estijos parlamentas atidėjo 
ratifikavimo svarstybas dėl Ru
sijos kariuomenės išvedimo ir 
socialinių garantijų Rusijos ka
riniams pensininkams sutarčių. 
Parlamentas planavo šią savai
tę pradėti šia sutartis svarstyti.

Tauragės „Geležinio vilko” bataliono kariai partizanų šventėje Raseiniuose šią vasarą.
Nuotr. Henriko Kudreikio

Seime siekiama kompromiso 
dėl Konstitucijos keitimo

Vilnius, spalio 11d. (AGEP) 
— Jau šį mėnesį Seimas turėtų 
pradėti svarstyti Konstitucijos 
47-ojo straipsnio pakeitimo 
projektą, teigia parlamento 
LDDP frakcijos seniūno pava
duotojas Justinas Karosas. 
Kitaip, pasak jo, bus atsilikta 
nuo tvarkaraščio siekiant 
narystės Europos Sąjungoje.

Spaudos konferencijoje jis 
sakė, kad praėjusią savaitę buvo 
pateiktos alternatyvos Seimo 
Agrarinio komiteto pirmininko 
Mykolo Pronckaus projektui. 
Kaip žinoma, Seimo opozicinės 
frakcijos, pavasarį įsipareigo
jusios pakeisti šį Konstitucijos 
straipsnį, nesutinka su M. 
Pronckaus projekto punktu, kuris 
leistų įsigyti žemę juridiniams 
asmenims.

J. Karosas sakė, kad jau su
daryta įvairių frakcijų atstovų 
darbo grupė, rengianti projektą 
tolimesniam svarstymui. „Mes 
turime surasti kompromisą”, 
pabrėžė Seimo narys.

Ryšium su juridinių asmenų 
nuosavybe, Karosas atkreipė 
dėmesį, kad pataisa leistų 
užsienio juridiniams asmenims 
(praktiškai, „juridiniai as
menys” dažniausiai būna įmo-

Nidoje statoma vila
prezidentui

Vilnius, spalio 3 d. (AGEP) — 
Nidoje jau statoma prezidento 
vila. Ji turėtų iškilti Parnidžio 
kopos papėdėje. Anksčiau pre
zidento vila buvo suprojektuota 
ant Urbo kalno. Tačiau visuo
menei pasipiktinus, šio projekto 
buvo atsisakyta.

Kaip rašo „Lietuvos rytas”, 
Algirdas Brazauskas apgailes
tavo, kad šios vilos statyba buvo 
susieta su jo vardu. Pasak prezi
dento, nuošalesnėje vietoje 
pastatytame vasarnamyje būtų 
galima tinkamai priimti at
vykusius svečius. To negalima 
padaryti „Rūtos” poilsio namų 
trijų kambarių bute, kur jis da
bar atostogauja vasarą.

Naujoji vila statoma ne itin 
gražioje vietoje šalia sandėlių ir 
degalinės, Komunalinių įmonių 
kombinato teritorijoje. Šis 
kombinatas prieš 20 metų buvo 
pasistatęs sveikatingumo komp
leksą, bet dabar, neturėdamas 
pinigų, negali jo sutvarkyti.

Prezidento vila statoma ant 
senų pamatų. Čia bus trys nedi
deli butukai ir vienas didesnis. 
Bus įrengta banketų salė, pirtis 
su baseinu, bus sutvarkyti teni
so aikštynai. Darbus ketinama 
baigti pavasarį.

nės ir organizacijos) įsigyti 
žemę, tuo tarpu Lietuvos juri
diniai asmenys tokios teisės 
neturėtų. Kad tai nelogiška, 
pasak LDDP frakcijos seniūno 
pavaduotojo, sutiko ir spalio 10 
d. Lietuvoje lankęsis Europos 
Sąjungos ambasadorius Lietu
vai Cavanillo y Junguera.

Seimo opozicijos vado Vytau
to Landsbergio nuomone, 
juridinių asmenų teisės į žemės 
nuosavybę įteisinimas „leistų 
kolūkinei nomenklatūrai susi
grobti žemę”. Jis teigė, kad 
brukdama opozicijai nepriimti
ną pataisą, LDDP galbūt siekia

Konservatoriai siūlo 
kompensuoti prarastus 

indėlius
Vilnius, spalio 9 d. (AGEP) — 

Seimo konservatorių frakcija 
siūlo, kad gyventojų indėliai, 
kurie buvo bankrutavusiuose 
bankuose ir įmonėse iki privalo
mojo indėlių draudimo įstatymo 
priėmimo dienos, būtų laikomi 
valstybės lėšomis apdraustais. 
Tai numatoma konservatorių 
parengtame įstatyme dėl priva
lomojo gyventojų indėlių drau
dimo įstatymo įgyvendinimo, 
kurį jie ketina pateikti Seimui 
svarstyti spalio 12 dieną.

Indėlių draudimo įstatymas 
jau pradėtas svarstyti Seime. 
Tuo tarpu vyriausybė dar tik 
rengia įstatymą, numatantį, 
kaip bus kompensuojama žmo
nėms, praradusiems indėlius 
jau bankrutavusiuose bankuo
se. Pasak Lietuvos Banko val
dybos pirmininko Kazio Ratke
vičiaus, bankrutavusiuose ban
kuose iš viso žmonės neteko 
apie 53 milijonus litų.

Konservatorių frakcijos seniū
no pavaduotojas Kęstutis Skre
bys pirmadienį spaudos konfe
rencijoje sakė, kad vyriausybė ir 
valdančioji partija privalo prisi
imti atsakomybę už pastarųjų 
metų įvykius šalyje.

Konservatorių teikiamame 
projekte numatyta, kad indėlių 
kompensavimui vyriausybė ir 
Lietuvos bankas turi skirti 100 
milijonų litų iš lėšų, gautų 
susigrąžinus lėšps, kurias 
Lietuvos Bankas ir vyriausybė 
laikinai paskolino akcinei ben
drovei „Aurabankas” ir Vakarų 
Bankui.

Fondas taip pat turėtų teikti 
ieškinius, kuriais bankrutavu
sių bankų ar įmonių turtu būtų 
grąžinama fondui kuo daugiau 
lėšų, išmokėtų už indėlių 
kompensacijas.

sutrukdyti Lietuvos integravi- 
muisi į Europos Sąjungą.

Konstitucijos 47 straipsnis, 
neleidžiantis užsieniečiams 
įsigyti žemės, yra viena iš 
kliūčių, Lietuvai siekiant 
narystės Europos Sąjungoje. 
Alternatyvų M. Pronckaus ren
giamam projektui dokumentą 
yra pateikę konservatoriai ir 
krikščionys demokratai. Dar 
vieną Konstitucijos 47 straips
nio pataisos projektą rengia vy
riausybės sudaryta darbo grupė.

Konstitucijai pakeisti reikal
ingas politinių jėgų sutarimas, 
nes už pataisą būtina balsuoti 
du kartus ir keitimui turi pri
tarti ne mažiau, kaip du trečda
liai visų Seimo narių.

Kazys Ratkevičius ir Seimo 
biudžeto ir finansų komiteto pir
mininkas, LDDP frakcijos narys 
Feliksas Kolosauskas atmeta 
jau gaunamus nukentėjusiųjų 
indėlininkų reikalavimus, kad 
būtų grąžinami indėliai ir nu- 
kentėjusiems nuo kreditinių 
firmų veiklos. Praėjusią savaitę 
spaudos konferencijoje F. Ko
losauskas pabrėžė, kad kalbama 
tik apie tų indėlių grąžinimą, 
kurie buvo prarasti bankuose, 
turėjusiose licenciją užsiimti 
kreditine veikla, o tokias licen
cijas turėjo tik bankai.

Pristatytas 
vadovas A,

investicijų
Avižienis

Vilnius, spalio 10 d. (Elta) — 
Lietuvos ministras pirmininkas 
Adolfas Šleževičius teigiamai 
vertina prieš metus įkurtos 
Lietuvos investicijų agentūros 
veiklą.

Antradienį Vyriausybės rū
muose surengtoje spaudos kon
ferencijoje žurnalistams buvo 
pristatytas naujasis Lietuvos 
Investicijų agentūros generali
nis direktorius Algis Avižienis.

Kaip jau pranešta, Algis Avi
žienis, 42 metų JAV užaugęs 
lietuvis, į Lietuvos Investicijų 
agentūros vadovo postą išrink
tas konkurso keliu. Keliolika 
metų jis yra dirbęs Jungtinių 
Amerikos Valstijų diplomati
nėje tarnyboje Austrijoje, Lenki
joje, Bahamų salose, taip pat 
Valstybės departamente Va
šingtone. Iki šių metų rugsėjo 
vidurio jis dirbo JAV ambasados 
Vilniuje antruoju sekretoriumi 
politikos klausimais.

Algis Avižienis žurnalistams

Bosnijoje pasirašyta 
paliaubų sutartis

Sarajevo, spalio 12 d. (NYT) 
— Kariaujančios pusės Bosnijo
je ketvirtadienį pagaliau susita
rė dėl paliaubų, rašo Kit Roane 
„The New York Times” laik
raštyje. Bosnijos vyriausybė ir 
Bosnijos serbų vadovai pasirašė 
įsipareigojomą nutraukti šaudy
mą minutę po vidurnakčio ket
virtadienio rytą.

Nors Bosnijoje jau yra buvę 30 
paliaubų susitarimų, Vakarų 
diplomatų nuomone, šis susi
tarimas teikia daugiausia vilčių 
iš visų iki šiol, kad ves į veiks
mingą taikos sutartį tame regio
ne. Šiuo metu teritorija yra 
maždaug lygiai padalinta tarp 
Bosnijos vyriausybės ir Bosni
jos serbų valdomų žemių, o tarp
tautinis spaudimas rasti spren
dimą dabar 'yra didesnis, nei 
buvo bet kada iki šiol.

Susitarimas pasiektas, Jung
tinių Tautų naujam įgaliotiniui 
Bosnijoje Antonio Pedauye ke
lias valandas važinėjant iš vieno 
Sarajevo aerodromo krašto į 
kitą tarp Bosnijos seilų ir 
Bosnijos vyriausybės atstovų, 
kurie derybų metu atsisakė 
sėdėti kartu prie vieno stalo.

„Dabar jau gali prasidėti ( 
taikos procesas”, pasakė Vo
kietijos ambasadorius Bosnijoje 
Johannes Preisinger. „Bosnijos 
vyriausybė konsolidavo nese
niai iškovotus laimėjimus, ir jie 
yra patenkinti. Ir atrodo, kad 
Bosnijos serbai pasiruošę tar
tis”.

Nors kovos šiaurvakarinėje 
Bosnijoje tebesitęsė tuo metu 
kai paliaubų sutartis pagaliau 
buvo pasirašoma, tiek Bosnijos 
vyriausybė, tiek ir Bosnijos 
serbų vadovai sakė, kad pasi
žada laikytis savo įsipareigo
jimų. Bosnijos prezidentas Ali- 
ja Izetbegovič įsakė sustabdyti 
karines operacijas, „iškyrus 
gynybines, nuo šio vidurnak
čio”.

Bosnijos serbų vadovas Rado- 
van Karadzič pasakė, kad Bos
nijos serbų pajėgos į bet kuriuos 
paliaubų pažeidimus atsilieps 
šaudymu į pažeidžiančias priešo 
pozicijas.

Paliaubų sutartis, kuri buvo 
ruošiama JAV valstybės sekre
toriaus įgaliotinio Richard 
Holbrooke globoje, pradžioje 
buvo numatyta įsigalioti pirma
dienio rytą, minutę po vidur

sakė, kad jo vadovaujama agen
tūra šiuo metu pradeda naują 
veiklos etapą, kurio pagrindinis 
tikslas — aktyvus Lietuvos fir
mų pristatymas užsienyje. Po
tencialių investuotojų apklausa 
rodo, kad užsienyje dar labai 
stinga informacijos apie Lietu
vą, kalbėjo generalinis direkto
rius, todėl pagrindinis agentū
ros uždavinys, jo žodžiais, yra 
„pralaužti žinojimo sieną”.

Premjeras A. Šleževičius 
spaudos konferencijoje tvirtino, 
kad agentūra jau nemažai nu
veikė, pristatydama užsienyje 
šalies ekonominę politiką. 
Premjero nuomone, Anglijoje, 
Danijoje, Graikijoje, Šveicarijoje 
ir kitose šalyse vykusios tarp
tautinės konferencijos, kuriose 
pristatytos investicijų Lietuvo
je galimybės, buvo sėkmingos. 
Artimiausiu metu tokias konfe
rencijas planuojama organizuo
ti Prancūzijoje, Italijoje, Nor
vegijoje bei kitose valstybėse.

nakčio. Bet buvo atidėta viena 
para. Paskui buvo atidėta dar 
viena para, kai atstačius dujų ir 
elektros tiekimą Sarajevo mies
tui Bosnijos vyriausybė atsisakė 
pasirašyti dokumentą, kad tai 
įvyko, motyvuodama, kad nepa
kankamas elektros srovės stip
rumas, nors visi miesto pastatai 
antradienio vakarą jau gavo ir 
elektros ir dujų.

Pagal preliminarinį susita
rimą, šių komunalinių paslau
gų tiekimo atstatymas buvo 
sąlyga paliaubų pasirašymui, o 
pasirašius paliaubų sutartį turi 
būti atidaryti koridoriai tiek iš 
Sarajevo, tiek ir iš Belgrado 
į Goraždės gyvenvietę.

Bet Jungtinių Tautų parei
gūnai mano, kad Bosnijos 
vyriausybės tikrasis tikslas, del
siant patvirtinti atstatytas pa
slaugas, buvo tam, kad laimėtų 
daugiau laiko baigti karines 
operacijas iki paliaubų. Bosni
jos vyriausybės daliniai kartu 
su kroatais sąjungininkais per 
praėjusį mėnnesį atsiėmė 
beveik 20% serbų atimtų žemių, 
bet kai kurie stratgegiškai 
kritiški miestai ketvirtadienio 
rytą dar nebuvo atsiimti.

Labiausiai Bosnijos vyriau
sybei rūpi atgauti Mrkonjič 
Grad miestą. Ši pozicija 
įgalina Bosnijos vyriausybę 
naudotis pagrindiniu vakariniu 
keliu ir leidžia jos karinėms 
pajėgoms užimti aukštumas, iš 
kurių lengva šaudyti į kelią, 
vedantį į Bosnijos serbų tvirtovę 
Banja Luką, jei taikos derybos 
nutrūktų.

Dar Bosnijos vyriausybės dali
nių neatsikovotas yra geležin
kelis, jungiantis šiaurvakarinės 
Bosnijos ekonominį centrą Bi- 
hač su Vidurio Europa.

Užsienio pareigūnai abejoja, 
kad Bosnijos kariuomenė lai
kysis paliaubų kol neturės šių 
objektų.

Nors Bosnijos vyriausybė ket
virtadienį paneigė, kad pasira
šymą delsė, norėdama laimėti 
laiko kariniams uždaviniams 
atsiekti, jos pareigūnai išreiškė 
pasitenkinimą naujausiais kari
niais laimėjimais ir pasakė, kad 
tos porą dienų padėjo jiems at
sidurti geroje pozicijoje spalio 25 
d. Jungtinėse Amerikos Valsti
jose prasidėjsiančioms taikos de
ryboms.

Korupcija stabdo 
investicijas Lietuvoje

Vilnius, spalio 5 d. (BNS) — 
Pasaulio Bankas, pravedęs 200 
Lietuvos verslininkų ir 200 
užsieniečių investuotojų Lie
tuvoje apklausą, rado rimtą ky
šininkavimo problemą. Vilniu
je ir Kaune 54% apklaustų vers
lininkų prisipažino mokėję ky
šius.

Apskaičiuota, kad eilinis vers
lininkas išmoka 13,000 litų 
(3,250 dolerių) kyšiais kasmet. 
Iš užsienio investuotojų, 80% 
sakė, kad buvo prašomi kyšių ir 
90% sakė, kad dėl korupcijos 
vengia daryti daugiau investi
cijų Lietuvoje.

KALENDORIUS

Spalio 13 d.: Edvardas, Min
tas, Vilūne, Norutis.

Spalio 14 d.: Šv. Kalikstas, 
pop., kankinys (mirė 222 m.); 
Vincentas, Fortunata, Lakš- 
tuonė.



»

i

i

DRAUGAS, penktadienis, 1995 m. spalio mėn. 13 d.

/PORTO APŽVALGA

Redaktorė Irena Regienė

DIDYSIS MAC
Tai ne McDonald „hamburge- 

ris”, bet kasmetinė regata iš 
Čikagos į šiaurę — per visą 
Michigano ežerą iki Mackinac 
salos. Ši regata — lenktynės 
vykdomos jau daugiau negu 100 
metų. Dalyvauja jose arti 250 
burlaivių. Dalyviai atvyksta iš 
viso pasaulio kraštų išbandyti 
savo buriavimo sugebėjimų. 
Lenktynėse dalyvauja jachtos 
nemažesnės kaip 27 pėdų ilgio, 
įgulos patyrusios. Michigano 
ežeras — ne juokai. Vienas 
dalykas įmerkti kojas, ar įbri
dus paplaukti, kitas — išsiruošti 
savaitei ir bet kokiam orui. 
Michigan ežeras pasižymi žiau
rumu, ypač rudens metu, kai 
vėjas pučia iš šiaurės rytų. Jis 
būna gerokai pasišiaušęs ir net 
didžiulius geležies transporto 
laivus gali pusiau perlaužti. 
Taip atsitiko maždaug prieš de
šimtmetį. Šįmet prityrę narai, 
nusileidę prie paskendusio 
laivo, iškėlė varpą bei kitas 
laivo dalis šių Mackinac lenk
tynių paminėjimui.

Pasiruošimas lenktynėms pra
dedamas nuo pat sezono ati
darymo — gegužės 15 d. ir 
vyksta iki lenktynių pradžios. 
Kiekvieną trečiadienį ir savait
galiais vyksta lenktynės ežere, 
nepaisant oro; kuo blogesnis 
oras, tuo buriuotojui geriau, kuo 
didesnis vėjas, tuo įdomesnės 
lenktynės.

Lyg užsakyta — kasmet iš
plaukimo dienos, liepos 15-tos 
rytas dažniausiai būna be vėjo.
O ką reiškia burė be vėjo? Tai 
ant stiebo kabantis drobės ga
balas. Net neverta ją kelti. O 
ežeras, kaip stiklas — nors 
vaikščiok jo paviršiumi.

„Vėtra” — 37 pėdų lydeka. Jos 
kapitonas patyręs ilgametis bu
riuotojas Gintaras Karaitis. 
Visą vasarą praleidžia ant van
dens, o laisvalaikį — prie van
dens. Jo vardu pavadinta „Gin
taro” vasarvietė kurortiniame 
Union Pier miestelyje, kur 
daugelis lietuvių yra praleidę 
bent vieną savo gyvenimo dieną 
poilsiaudami ar atsipalai
duodami nuo įtampos ir rūpes
čių. Gintaras Karaitis yra 
vienas tų amerikiečių, kuris 
1989 m. su „Daile” iš JAV 
plaukė į Klaipėdą, kartu su 
Lietuvos burlaiviais „Audra” ir 
„Lietuva”. Prisimenu tą jų žygį, 
kai mes nekantriai laukėme iš 
jų bet kokių žinių. Tai buvo 
ryžtingas drąsuolių žygis, 
atliktas užsispyrėlio Igno Minio
to. Nuo ano 1989 m. atlikto 
atmintino transatlantinio žygio, 
Miniotas atliko ir kitą — kelionę 
burlaiviu aplink pasaulį, kurią 
baigdamas š.m. birželio mėnesį 
kelias dienas praleido Čikagoje, 
prieš išplaukdamas į paskutinį 
etapą New Yorkas — Klaipėda.

Kalbant apie „Vėtrą” šių me
tų Mackinac lenktynėse, kitas 
labai svarbus įgulos asmuo, 
kapitono Gintaro „dešinė 
ranka”, buvo Raimundas Kaz- 
las, taip pat kitas Atlanto 
nugalėtojas. Jis irgi didesnę 
savo gyvenimo dalį yra entu
ziastingas buriuotojas. Jis yra 
buvęs kapitonu burlaivio 
„Fame”, statyto 1904 metais. 
Šią vasarą šis laivas pasižymėjo 
ir buvo televizijos ekranuose ir 
spaudoje, net „Chicago” 
žurnale, po to kai jis nuskendo 
pakeliui į uostą, nes dabartinis 
jo kapitonas, nuleidęs laivą į
vandenį, nedavė jam laiko ati
tinkančiai subrinkti. „Fame”

patraukė dėmesį, kai jis kranais 
buvo keliamas iš ežero dugno. 
Visi, pažinojusieji „Fame”, 
labai apgailestavo įvykusią 
nelaimę ir džiaugėsi, kai jį 
iškėlė į ežero paviršių. Tą įvykį 
filmavo iš visos Amerikos suva
žiavę televizijos stočių operato
riai. „Fame” Kazio ir kitų mė
gėjų buriuotojų buvo labai 
gerai atstatytas. Laivas klasi
kinis ir labai svarbus Čikagos 
buriuotojų požiūriu.

Kitas įgulos narys, dr. Gin
taras Žukauskas, 1989 m. su 
„Daile” atlikęs transatlantinę 
kelionę. Pamilęs buriavimą 
buvo net įsijungęs į Igno Minio
to kelionę iš Čilės aplink Cape 
Hom. Dr. Žukauskas, kardio-ar- 
terijų chirurgas, dabar dirba dr. 
Sirvydžio Santariškių universi
tetinės ligoninės skyriuje, 
Vilniuje. Jis savo profesijoje tre
jus metus dirbo Saudi Arabijoje. 
Šįmet jis norėjo patirti buria
vimo skirtumus buriuojant gėlo 
vandens ežere, tokio ploto, kaip 
Michiganas. Išvakarėse prestiži
niame Čikagos yachtklube vyko 
vakarienė ir oro pranešimas 
ateinančiai dienai. Įspėti ne
spėja, bet praneša apie vėją, 
audrų galimybę ir ypač pabrėžia 
saugumą, kaip apsaugoti įgulą 
nuo netikėtų nelaimių.

Jauniausias įgulos narys buvo 
kapitono Gintaro Karaičio 
sesers, jūrų skautininkės Auš
rinės, sūnus Žaibas Valaitis. 
Žaibui tik 14 metų, dalyvauja 
jau antroje MAC regatoje. Ne
svetimas buriavimui — trečią 
vasarą lanko buriavimo mokyk
lą ir šiemet su savo laiveliu lai
mėjo pirmą vietą savo klasėje. 
„Vėtros” įgulą sudarė 9 
asmenys, šalia jau minėtų buvo 
architektas Šarūnas Rumšas ir 
Saulius Kazlas.

Pasiruošimas prasidėjo dvi 
savaites prieš regatą. Reikėjo 
viską patikrinti, supirkti 
nepelyjantį ir negendantį mais
tą, pasirūpinti reikiamu kiekiu 
geriamo vandens ir kitais gė
rimais. Reikėjo patalynės, šiltų 
drabužių ir kt. Kelionėje įgula 
keičiasi kas 4 valandas. Reikėjo 
išmokti greitai užmigti, kad po 
keturių valandų nubudę galėtų 
tuoj perimti vairą ar žvalgybą. 
Nepalankiam orui esant — nie
kas nemiega.

Liepos 15 d. iš uosto Čikagoje 
išplaukta vidurdienyje — ,12 
vai., o beplaukiant — 7 vai. vak. 
pakilo labai stiprus vėjas ir 
audra Temo. Kitas laivas, su la
bai patyrusiais įgulos nariais 
broliais Oželiais, nespėjo pakeis
ti burių. 50 mazgų į valandą 
vėjas bures sudraskė į skutus. 
Tas laivas, nebaigęs kelionės, 
grįžo į uostą dar tą patį vakarą. 
Iš lenktynių iškrito dar 19 kitų 
laivų. „Vėtra” plaukė toliau. 
Dr. Žukauskas patyrė „mažo” 
ežero galimybes. Jaunasis Žai
bas Karaitis turėjo greit „sužai
buoti”. Visiems teko patirti 
ypatingą įtampą. Šešias valan
das siautusi audra pagaliau 
aprimo ir dalis įgulos nuėjo ilsė
tis, kiti toliau tampė virves, 
šluostė prakaitą ir dalinosi min
timis ką daryti, kad neatsilikti 
laike. Tik kapitonas, kaip 
visados, ramus.

Po 64 valandų „Vėtra” įplau
kė į Mackinac salos uostą. Ten 
stovintis laivas viską pažymi 
sekundės tikslumu. Perplaukus 
liniją — kelionė baigta, at
kemšamas butelis šampano, o 
kapitonas — per bortą... Reikia

„Vėtros” kapitonas Gintaras Valaitis pasiruošęs regatai.
Nuotr. Pranės Slutienės

laikytis tradicijos.
Mackinac sala pasižymi gra

žia tvarka. Čia nėra automo
bilių. Transportas — kojomis, 
dviračiais, arkliais. Sala nuo 
žemyno pasiekiama keltu, au
tomobilius palikus krante.

Šįmetinėse lenktynėse be 
„Vėtros” dalyvavo dar du lietu
vių laivai: „Vytis” — kapitonas 
Tomas Petkus ir „Nemesis” — 
kapitono Barkausko laivas. 
Įguloje buvo ir iš Havajų at
skridęs ilgametis patyręs bu
riuotojas dr. Audrius Aglinskas, 
jau daug metų nepraleidžiąs nei 
vienų MAC lenktynių.

Laimėtojas yra kiekvienas at
likęs šią kelionę. „Vėtra” savo 
klasėje buvo 12-je vietoje. Valio! 
„Vėtra”, „Vytis” ir „Nemesis” 
sėkmingai užbaigė lenktynes.

Pranė Šlutienė

ŠIAULIŲ MERGINOS LAIMĖJO 
TARPTAUTINĮ TURNYRĄ 
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BOSTONO
MARATONAS
PAJUDĖJO

Prieš keletą savaičių šiame 
sporto skyriuje tilpo straipsnis 
„Kviečiame į Bostono marato
ną”. Jame buvo paminėta, kad 
ateinantį pavasarį „Bostono 
maratonas” bus istorinis — jis 
švęs 100 metų jubiliejų. Du 
mūsų maratono entuziastai jau 
dalyvavę bent 7-se marato
nuose, Rimas Gedeika ir Petras 
Vainius, dalyvaus minimame 
Bostono maratone. Ne tik da
lyvaus — jie kviečia ir kitus 
dalyvauti, o taip pat pasiryžę 
pakviesti du ar tris geriausius 
iš Lietuvos, jiems apmokėti ke
lionę ir pagloboti bent porą 
savaičių.

Tas „Bostono maratonas” jau 
pajudėjo, tos svajonės ir planai 
jau žengė pirmus tvirtus žings
nius. Jau yra 7 lietuviai bėgikai 
ir 5, kurie bėgs tik pusę marato
no. Jau yra ir vienas iš Lietuvos, 
neseniai laimėjęs VI Vilniaus 
tarptautinį maratoną. Tai Ri
mantas Jakelaitis. Tame mara
tone dalyvavo ir mūsų Petras 
Vainius. Jis atbėgo 26-tas , bet 
savo amžiaus grupėje (daugiau 
negu 50 m.) jis buvo pirmas — 
42.195 km atbėgęs per 3:27 vai. 
Kiti du iš Lietuvos bus parink
ti tarp Kundroto, Sausaičio ir 
Virbicko, kurie šiuo metu Lie
tuvoje pirmauja ir kurių laikas 
sukasi maždaug apie 2:19 vai., 
kas yra jau tarptautinė klasė.

Visi Bostono maratono daly
viai dėvės vienodus marški
nėlius su trispalve ir Lietuvos 
tautinio olimpinio komiteto 
ženklais, tuo būdu garsindami 
Lietuvą.

O tų trijų (ne dviejų, kaip 
pradžioje buvo galvota) Lietuvos 
bėgikų kelionės išlaidoms pa
dengti bus pagaminti ir nuo lap
kričio mėn. pardavinėjami spe
cialūs marškinėliai ir kitokie 
suvenyrai, o taip pat, jei/eikės, 
ir renkamos aukos.

Tai įdomus ir sveikintinas 
žygis, o taip pat ir didžiulė 
reklama Lietuvos sportinin
kams prieš Atlantos olimpiadą.

V.G.

Spalio 7-8 d. JAV sostinėje 
įvyko tradicinis 31-asis John F. 
Kennedy atminimui skirtas žo
lės riedulio turnyras, kuriame 
dalyvavo 15 moterų ir tiek pat 
vyrų komandų iš JAV, D. Brita
nijos, Kanados, Nigerijos, Ja
maikos, Rusijos, Moldovos. Lie
tuvai merginų turnyre atstova
vo Šiaulių „Tauro” riedulinin- 
kės, pirmąją turnyro dieną ne
sunkiai įveikusios visas tris 
varžoves. Sekanti diena joms 
taip pat buvo labai sėkminga — 
įveikusios rytines varžoves (kas
dien buvo žaidžiama po trejas 
rungtynes) šiaulietės iškopė į 
pusfinalį, kur susitiko su labai 
stipria Bostono komanda. Var
žybos vyko labai dramatiškai — 
po vienintelės klaidos gynyboje 
pirmame kėlinyje, kuri kainavo 
įvartį, šiaulietės didžiulių 
pastangų dėka išlygino rezul
tatą tik antrojo kėlinio pabaigo
je, nors visą laiką turėjo žaidy
binį pranašumą. Papildomas 
laikas varžovių neišaiškino, tad 
teko mušti baudinius. Šiaulietės 
nugalėjo 3:2, bendras rungtynių 
rezultatas 4:3 šiauliečių naudai.

Baigmėje jos susitiko su „Red 
Rose” klubu iš Pensilvanijos 
valstijos ir užtikrintai laimėjo, 
tiesa, gana kukliu rezultatu 1:0. 
Šiaulietės laimėjo pereinamąją 
taurę, kurioje bus išgraviruotas

Futbolas Čikagoje

„LITUANICA” VĖL
ŽAIS LEMONTE

Po trijų savaičių pertraukos, 
„Lituanicos” vyrų futbolo 
komanda vėl grįžta į namus ir 
šį sekmadienį, spalio 15 d., 2 
vai. p.p. rungtyniaus savoje 
aikštėje, Lemonte. Jos varžovas 
— lenkų „Legovijos” vienuolikė, 
kurią lietuviai yra pasiryžę 
nugalėti.

Šio sezono pirmenybių rung
tynėse „Lituanicai” dar nepa
vyko pelnyti nė vienos pergalės, 
nes komandai negali talkinti 
universitetų rinktinėse žai- 
džiantieji futbolininkai. Tačiau 
rungtynėse prieš „Legoviją” jau 
galės pasirodyti stiprieji koman
dos ramsčiai — V. Žuromskis ir 
G. Kavaliauskas, tai yra galima 
tikėtis pirmosios pergalės.

Išvykose buvo pralaimėta 
Waucondos „Chiefs”, „Tre- 
vians” ir „Lightning” vienuoli
kėms, nors rungtynėse prieš 
„Trevians” (jos buvo pralaimė
tos tik 0-1) buvo galima iškovoti 
bent lygiąsias, tačiau pritrūko 
laimės.

Dabar, busimosiose trejose 
rungtynėse namuose, tikimasi 
bent poros pergalių. Po spalio 15 
d. rungtynių prieš „Legoviją”, 
spalio 22 d. bus rungtyniaujama 
prieš „Real F.C.”, o spalio 29 d. 
prieš „Wings”. Paskutinės se-

klubo ir mūsų šalies pavadini
mas. Taurė pastoviai bus saugo- 
jama Washington, D.C.,
muziejuje. j

Iškilmingo turnyro uždarymo 
metu, sportininkus ir trenerius 
pasveikino ir Lietuvos ambasa
dorius JAV dr. Alfonsas Eidin
tas, varžybų organizatorių pa
geidavimu įteikęs moterų tur
nyro finalininkėms apdovano
jimus ir medalius.

Šiaulietei Virginijai Pavilo- 
nytei įteiktas vertingiausios 
turnyro žaidėjos prizas.

Vyrų varžybas laimėjo D. Bri
tanijos komanda.

Šiaulių „Tauro” žolės riedulio 
komanda, jos treneriai, vadovai 
ir rėmėjai (firma „Svetur”) buvo 
šiltai priimta Lietuvos am
basadoje Washingtone, kur ben
drai pasidžiaugta puikiu lai
mėjimu. Ambasadorius A. Ei
dintas papasakojo apie amba
sados veiklą, dvišalių JAV-Lie- 
tuvos santykių besiplėtojančių 
raidą. Viešnios su įdomumu ap
žiūrėjo pačią seniausią ir visą 
laiką veikusią Lietuvos ambasa
dą užsienio šalyse, kurią Lie
tuva įsigijo dar 1924 metais ir 
kuri neseniai buvo pagrindinai 
atnaujinta.

Lietuvos Respublikos 
ambasados, Washington, DC 

Spaudos skyrius
- *

zono pirmenybių rungtynės bus 
išvykoje — lapkričio 5 d. prieš 
„Fortūną”.

Artėja „Lituanicos” 
sukaktuvinis pokylis

Lapkričio 18 d., šeštadienį, 
Lietuvių centre, Lemonte, vyks 
45 metų klubo gyvavimą pažy- 
mintis sukaktuvinis pokylis, 
kuriam jau pradėta ruoštis. Jau 
platinami pakvietimai į šį ren
ginį. Juos galima užsisakyti 
skambinant Laimai Gla- 
vinskienei, tel. (708) 323-6302.

Taip pat jau pradėtas rengti ir 
klubo sukaktuvinis leidinys. 
Norintieji įdėti savo sveiki
nimus, prašomi susisiekti su 
klubo valdybos nariu Leonu 
Juraičių, tel. (708) 532-7526.

Šiame sukaktuviniame rengi
nyje bus pagerbti ir visi klubo 
pirmininkai bei steigėjai. Kai 
kurie jų jau atsiliepė į ankstesnį 
kvietimą registruotis. Neatsilie
pusieji prašomi susisiekti su 
klubo iždininku L. Juraičių, 
aukščiau pateiktu telefonu.

Platinami ir laimėjimų bilie
tai. Visi sporto mėgėjai kvie
čiami juos įsigyti ir tokiu būdu 
paremti klubo veiklą, kuri vis 
daugiau kainuoja. Tik su visų 
sporto mėgėjų talka bus galima 
žengti į klubo 50-ją sukaktį. O 
dabar stengiamės kuo gražiau 
paminėti klubo 45-jį gimtadienį, 
kuris jau čia pat!

E.Š.

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais 
nedirba.
• Redakcija pž skelbimų turini 
neatsako. Skelbimų kainos pri
siunčiamos, gaviu prašymų kų 
nors skelbti.

• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba.
• Redakcija straipsnius taiso
savo nuožiūra. Nesu naudotų į
straipsnių nesaugo. Prašome j
siunčiant pasilikti kopijų.

ROMO UBARTO 
NEMATYSIME 
OLIMPIADOJE

Neatrodo, kad Barcelonos 
olimpinį disko metimo aukso 
medalistą Romą Ubartą maty
sime Atlantos olimpiadoje 1996. 
Kaip žinoma, R. Ubarto orga
nizme dopingo atrasta 1993 m. 
pasaulio čempionate Štutgarte. 
Lengvaatlečiams, kurių or
ganizme pirmą kartą aptikta 
anabolikų, diskvalifikacija 
nebus trumpinama, kaip 
anksčiau numatyta — lieka 4 
metams. Šis sprendimas 
padarytas tarptautinės leng
vosios atletikos federacijos 
posėdyje Geteborge, kuriame 
buvo svarstytas sankcijų už 
anabolikų vartojimą klausimas.

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
4647 W. 103 St., Oak Lawn, IL

Pirmas apyl su Northwestern un-lo 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamų kainų Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai Susitarimui 
(kalbėt angliškai) tai. 706-422-6260

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE - AKIŲ LIGOS 

3900 W. 95 SI. Tel. (708) 422-0101
Valandos pagal susitarimą 

Ptrmd 3 v p p -7 v v anlrd 12 30-3 v p p
irečd uždaryta kelvd 1-3 v p p 

penki ir šešld 9 v r 12 v p p

• 132 S. K adite Ava.. Chicago 
(312) 779-4949 arba (312) 449-4441 

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINE CHIRURGIJA

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja

3315 W 55th St Chicago IL
Tol. (312) 470-2112

9525 S 79th Avė Hickory Mills. IL
Tol. (708) 998-0101
Vai pagal susitarimų

Tol. kabineto Ir buto: (708)092-4199 
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 901h Avė., Cicero

Kasdien 1 iki 8 v v 
išskyrus treč Šeši 12 iki 4 vai p p

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija
172 SchMter M., Elmhurat, IL 60120 

706-641-2606
Valandos pagal susitarimų 

Vakarais ir savaitgaliais lai. 706-634.1120

SURENDER LAL, MD
Specialybė — Vidaus ligos

7722 S. Kadžio, Chicago, IL 60692 
Tai. 312-434-2123

Holy Croaa Phyalclen Contar 
6084 S. Archer, Chicago, IL 60636

Tai. 312-664-4199 
Valandos pagal susitarimų

Kab. lai. (312) 471-3300 
VIDAS J. NEMICKAS. M.D.

KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzla Ava., 
Chicago, IH. 60652

A. SABONIS
PASIRAŠĖ SUTARTI

Arvydas Sabonis pasirašė su
tartį su NBA klubu „Portland 
Trail Blazers”. Spaudos konfe
rencijoje nebuvo pranešta apie 
sutarties sąlygas. Tačiau (neofi
cialiomis žiniomis) Arvydas Sa
bonis su Portlando klubu sudarė 
trejų ar ketverių metų sutartį ir 
kas sezoną vidutiniškai uždirbs 
po 4 milijonus dolerių.

Vienas iš Sabonio agentų pa
žymėjo, kad Sabonis atvyko į 
JAV žaisti ne dėl pinigų. Euro
poje jam siūlė net didesnes 
sumas. Tačiau Arvydas, pasak 
agento, nori įrodyti, kad gali 
žaisti NBA.

Arvydas pageidavo, kad ir 
Amerikoje jis būtų vadinamas 
Europoje prigijusią pravarde 
„Sabas”.

(LR, 10.02)

• 1962 m. spalio 11 d. popie
žius Jonas XXIII atidarė II 
Vatikano Suvažiavimą.

Cardlac Dlagnosls, Ltd.
6132 S. Kedzla Ava. 
Chicago, IL 60629 
Tai. 312-436-7700

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimų

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS 

CHIRURGIJA
1189 Dundee Ava., Elgln, III. 60120 

Tai. (708) 742-0299
Valandos pagal susitarimų

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9099 S. Robertą Rd., Hickory Mills, ILI
1 mylia | vakarus nuo Harlem Avė

Tai. (700) 998-4099
Valandos pagal susitarimų

DR. LEONAS SEIBUTIS
inkstų pūsles ir prostatos I 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
0132 S. Kedzla

Vai antr 2-4 v p p ir ketv 2-5 v p p 
Seštd pagal susitarimų 

Vizitai apmokami Medicare
Kabineto tol. (312) 770-2680 

Namų 706-448-9949
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Commumty ligoninėms

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai
6169 S. Archer Ava. (prie Ausim) 

Valandos pagal susitarimų
Tai. (312) 989-7799

ARAS ŽLIOBA, M D
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS
Good Samarttan Madlcal Center- 

Nepervllle Campua
1020 E. Ogden Ava., Sulis 310, 

Napervllle IL 00963 
Tai. 706-927 0090

Valandos pagal susitarimų
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„MES GIMEME NAKTĮ, 
KAI VILKĖ ATSIVEDĖ 

VILKIUKŲ”
EDMUNDAS SIMANAITIS
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Nuo rugsėjo 1 d. Tarptautinė 
parlamentarų grupė Čečėnijos 
problemoms spręsti pasipildė. 
Dabar joje yra Airijos, Albani
jos, Bulgarijos, Čečėnijos, Di
džiosios Britanijos, Estijos, Indi
jos, Japonuos, Kanados, Latvi
jos, Lenkijos, Lietuvos, Naujo
sios Zelandijos, Rusuos (Tuva), 
Tatarstano, Turkijos ir Ukrai
nos atstovai, iš viso — 41 
parlamentaras.

Šioje grupėje net 24 mūsų 
Seimo nariai, tarp jų politinių 
partijų vadai: konservatorių — 
prof. V. Landsbergis, centristų 
— R. Ozolas, demokratų — S. 
Pečeliūnas, tautininkų frakcijos 
seniūnas L. Milčius, Krikščio
nių demokratų frakcijos 
seniūnas J. Uždavinys ir kiti.

Pažymėtina, kad iš mūsiškių 
kairiųjų partijų atstovų nėra nė 
vieno. Nėra ir iš lenkų frakcijos. 
O štai iš Lenkijos Respublikos 
Seimo — penki atstovai. Pagal 
gausumą, jie antrieji. Ukraina 
delegavo keturis, Estija — tris, 
Didžioji Britanija ir Latvija po 
porą. Visos kitos šalys turi po 
vieną atstovą.

Galima padaryti įsidėmėtiną 
išvadą: šalių, ištrūkusių iš 
sovietinės priespaudos, susirūpi
nimas ir aktyvus domėjimasis 
narsios kalniečių tautos kova ir 
pastangomis išsilaisvinti, o taip 
pat diplomatinė bei moralinė 
parama Čečėnijai yra didžiausi. 
Tai suprantama — tą patį 
likimą patyrė, tą pačią prie
spaudą kentė. Lietuvos Seimo 
narių gausą galima paaiškinti 
pirmeivių patirtimi. Lietuvoje 
sparčiausiai brendo tautinio 
atgimimo ir valstybingumo 
atkūrimo idėjos. Negalima ne
įvertinti ir Seimo nario A. 
Endriukaičio energijos bei nuo
seklumo, iškeliant čečėnų kovą 
dėl laisvės. Jo pastangos daro 
matomą poveikį Seimui, kitoms 
valstybės institucijoms ir telkia 
užsienio rėmėjus.

Stebina tai, kad grupėje nėra 
nė vieno Rusijos demokratų 
atstovo. Atstovas iš Tuvos Kara- 
Kys D. Aračaas nėra rusas ir ga
li atstovauti tik formaliai. 
Veikiau reikėtų laukti, kad 
kada nors ir Tuva sieks didesnės 
savivaldos bei valstybingumo.

Parlamentarų grupė rugsėjo 
24 d. paskelbė protestą dėl 
čečėnų derybų delegacijos izolia
vimo. „Jau tapo sistema Čečė
nijos delegaciją niekinti, 
žeminti, neleisti laisvai ir nor
maliai dirbti, varžyti jos per
važiavimus... delegacija derybų 
metu faktiškai yra įkaitų padė
tyje”, — rašoma dokumente ir

reikalaujama, kad ESBO, Euro
pos tarybos parlamentinė 
asamblėja ir Europos parla
mentas skubiai vykdytų tarp
tautinių stebėtojų pasiuntimą į 
Čečėniją.

Rugsėjo 27 d. parlamentarų 
grupė paskelbė pareiškimą dėl 
čečėnų tautos apsisprendimo 
teisės.

Taip pat pirmą kartą skelbia
mas Čečėnijos valstybinis him
nas, išverstas į lietuvių kalbą. 
Jo neįmanoma skaityti nesijau- 
dinant. Iš kiekvienos eilutės 
dvelkia tauri narsa ir nepalau
žiamas ryžtas dėl tėvynės „sun
kumus ir kliūtis įveikti išdi
džiai”.

Čečėnijos herbe pavaizduotas 
gulintis, tačiau budrus, vilkas 
tartum sako, kad ir Lietuvos 
gynybos linija eina per Grozno 
griuvėsių lauką.

Pareiškimas dėl čečėnų 

tautos apsisprendimo 

teisės

„Tarptautinės parlamentarų 
grupės Čečėnijos problemoms 
nariai ir parlamento nariai 
pareiškia:

a) pripažindami čečėnų tautos 
teisę į apsisprendimą,

b) įvertindami 330 metų 
čečėnų tautos kovą už savo 
laisvę ir nepriklausomybę,

c) atsižvelgami į Čečėnijos 
1991 m. spalio 27 d. įvykusius 
prezidento ir parlamento rin

ČEČĖNIJOS VALSTYBINIS HIMNAS

Mirtis ar laisvė

Mes gimėme tą naktį, kai vilkė atsivedė vilkiukų. 
Paryčiui, riaumojant liūtui, mums parinko vardus.
Mus motinos erelių gūžtose išmaitino.
Tėvai gi jaučius sutramdyt išmokė.

Motinos mus pašventė Tautai ir Tėvynei,
Ir jeigu joms mūsų prireiks, tai sukilsim narsiai.
Kartu su kalnų ereliais mes išaugome laisvi.
Sunkumus ir kliūtis įveikdavome išdidžiai.

Greičiau granito uolos ištirps tarytum švinas,
Negu gyvenime ir kovoje prarasime mes savąjį kilnumą. 
Greičiau Žemė supleišės nuo svilinančios saulės,
Negu mes atsidursime po žeme, garbės savosios atsisakę.

Niekada ir prieš nieką mes nebūsime nuolankūs.
Mirtis ar Laisvė — tik viena iš judviejų mums lemta. 
Mūsų sesės savo dainomis žaizdas išgydo,
Numylėtųjų akys į didvyrišką žygį išlydi.

Jeigu mus marins badas — šaknis graušime,
Jeigu mus kankins troškulys — žolių rasą gersime.
Mes gimėme tą naktį, kai vilkė atsivedė vilkiukų. 
Dievui, Tautai, Tėvynei — tik jiems mes tarnaujame.
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kimus, 1992 m. kovo 12 d. pri7 
imtą Konstitucįją bei ketverių 
metų de facto Čečėnijos valsty
bės funkcionavimą,

d) tvirtindami, kad Čečėnija 
1992 m. kovo 31 d. nepasirašė 
Rusijos Federacijos sukūrimo 
sutarties ir 1993 m. gruodžio 12 
d. nedalyvavo Rusįjos parla
mento rinkimuose ir teisiškai 
nesusieta su Rusįja, yra kaip at
skiras politinis vienetas — 
nepriklausoma nacįja,

e) pabrėždami, jog Rusįja nesi
laiko savo 1990 m. birželio 12 d. 
„Deklaracijos dėl Rusijos Tary
bų Socialistinės Respublikos 
valstybinio suvereniteto” 4 
straipsnio dėl kiekvienos tautos 
apsisprendimo teisės,

f) matydami masinius žmo
gaus teisių pažeidimus, Čečė
nijos gyventojų žudymą ir tau
tos naikinimą po 1994 m. gruo
džio 11 d. Rusijos karinės 
invazijos,

g) teigdami, kad Rusija pažei
džia 1948 m. gruodžio 9 d. kon
vencijos „Dėl genocido nusi
kaltimo įspėjimo ir nubaudimo 
už jį” 2 straipsnį, masiškai 
persekiodama ir žudydama 
čečėnus pagal tautybę,

h) įžvelgdami Rusijos nenorą 
pastaruoju metu atvirai spręsti 
problemą politiniu būdu ir to
liau „tyliai” vykdyti karinę 
prievartą,

i) nepritardami Rusijai dir
bančios marionetinės valdžios 
kūrimui Čečėnijos okupuotoje 
dalyje,

j) suprasdami, kad maža če
čėnų tauta šiandien palikta 
vienų viena prieš didelę 
valstybę:

1) smerkiame Rusijos agresiją 
Čečėnijoje;

2) reikalaujame Rusijos viešo ČEČĖNIJOS KARO AUKOS
pareiškimo apie prievartos 
nenaudojimą Čečėnijoje;

3) siekiame, kad Jungtinių 
Tautų Organizacijos, Europos 
saugumo ir bendradarbiavimo 
organizacijos, Eurcpos Tarybos 
institucijos nedelsdamos 
fiksuotų ir įvardytų Rusijos 
įvykdytus žmogaus teisių pažei
dimus ir jos pasirašytų karo 
konvencijų bei tarptautinių 
dokumentų pažeidimus Čečėni
joje;

4) manome, kad tų pažeidimų 
pagrindu būtina numatyti Rusi
jos žiaurumų moralinį ir politinį 
įvertinimą bei teisinę atsa
komybę;

5) suvokiame, kad tik politi
nėmis derybomis ir tik garan
tuojant čečėnų tautos apsispren
dimo teisę galima taika Čečėni
joje ir visame Kaukaze;

6) demaskuojame Rusijos vyk
domą Čečėnijos pusės derybų 
delegacijos izoliavimą, varžymą 
ir žeminimą.

Reikalavimai:

- KATALIKAI

Nedidelės Grozno katalikų 
bendruomenė tapo karo tarp 
Rusijos federalinės kariuome
nės ir Čečėnų sukilėlių auka. Du 
metus šiai katalikų bendruome
nei vadovavusio lenkų kunigo 
Bronislaw Czaplicki teigimu, 
daugelis iš 120 katalikų paliko 
Grozną, o vienintelę katalikų 
bažnyčią ir šalia jos stovintį 
namą, kuriame buvo įrengta 
koplyčia, sugriovė rusų artileri
jos sviediniai.

„Mums trūksta patyrusių 
žmonių, galinčių organizuoti 
pagalbos darbą, ypač seserų vie
nuolių”, sakė jis. Drauge jis 
ragino Bažnyčią užsienyje at
siųsti savanorių, kurie padėtų 
rengti pagalbos programas 
500,000 karo pabėgėlių. „Galiu 
garantuoti visiems kunigams ir 
seserims, kad juos išskėstomis 
rankomis sutiks ne tik katali
kai, bet ir musulmonai, kurie 
labai gerbia kitų religijų 
dvasininkus”, pridūrė jis.

Tėvas Czaplicki yra įsikūręs
Tarptautiniai stebėtojai apje 180 kilometrų nuo Grozno 

privalo būti įleisti ir aktyviai esančiame Prohladnji mieste.
dalyvauti taikos procese, kad ----------------------------------------
būtų pasiektas šalių tarpusavio
pasitikėjimas ir padėties kont
rolė. Mūsų grupės atstovai tam 
pasirengę.

Jungtinių Tautų Organiza
cijos Specialiajame komitete dėl

Pareiškimą pasirašė 53 įvai
rių šalių atstovai. Jis nusiųstas 
JTO Generaliniam sekretoriui 
Boutros Boutros Ghali, Europos 
Parlamento pirm. Frank Swae-

_r--------„-------------------- len, ESBO Parlamentinės
Dekolonizavimo deklaracijos asamblėjos pirm. Jose-Ayla Las- 
įgyvendinimo skubiai išklausyti so, JAO Vyriausiam žmogaus 
Čečėnijos atstovus ir svarstyti teisių viršininkui Max van der 
to krašto problemą”. Stoel ir kitiems.
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Danutė Bindokienė

Žmogus gyvas 
ne vien duona

Dažnai matome reklamas, 
kad kompiuterio ekranėlis yra 
tikrasis atsakymas į visus mo
dernaus gyvenimo klausimus ir 
išspręs bet kokią problemą. 
Įsijungus kompiuterį, galima 
pelningai investuoti pinigus, 
nusipirkti maistą, „keliauti” po 
tolimus kraštus, nepasikėlus 
nuo kėdės, gauti informacijų ir 
visur ir apie viską. Kompiu
teriai — ateities knygos, todėl 
nėra tikslo rūpintis knygų 
spausdinimu, skaityklų įruoši 
mu, bibliotekų išlaikymu. Tai 
bereikalingas balastas visuome 
nei, žengiančiai į dvidešimt pir 
mąjį šimtmetį. Tokia nuomonė 
buvo pradėjusi įsipilietinti Ame 
rikoje, ypač šio dešimtmečio pra 
džioje, dėl to federalinė valdžia, 
apkarpydama biudžetą, pir
miausia „žirkles” nukreipė į 
bibliotekoms skiriamas lėšas. 
Šiame krašte yra per 15,000 vai 
diškų bilbliotekų, kurios tuoj 
pajuto, kad reikia „susiveržti 
diržą” — sutrumpinti darbo va
landas, atleisti dalį tarnautojų 
ir atsisakyti naujų knygų bei ki
tos vertingos medžiagos pirki
mo. Kadangi daugiau kaip 50 
procentų JAV gyventojų nuolat 
naudojasi bibliotekomis, kilo vi
suotinis susirūpinimas galimo
mis pasekmėmis, jei tos biblio
tekos pasidarys ne taip lengvai 
prieinamos.

Kartais į savo aplinką (ir jos 
gyventojus) žiūrime per daug 
paviršutiniškai, per greitai 
nuspręsdami, kad Amerikoje 
žmonės „nekultūringi”, tesi
rūpina savo kiemeliu, gal dar 
politika ir televizija. Iš tikrųjų 
čia verda gyvas kultūrinis 
gyvenimas, į kurį įsijungia la
bai didelė gyventojų dalis. Ope
ra, teatrai, meno galerijos, mu
ziejai — niekur netrūksta entu
ziastų, rėmėjų ir lankytojų. Ne
seniai į Čikagos „Art Institute” 
vykusią Monet paveikslų paro
dą buvo tiek lankytojų, kad 
beveik neįmanoma gauti bilietų 
(o tie bilietai nebuvo pigūs). Tai 
tik mažas pavyzdėlis.

Nesakykime, kad amerikie
čiai neskaito, nesidomi literatū
ra. Tereikia užsukti į bet kurį 
knygyną ir pamatysime žmo 
nes, apgulusius knygų preky
stalius, o ir bibliotekose retai 
pritrūksta lankytojų. Jeigu 
lietuvių visuomenė bent dalį 
tiek domėtųsi knygomis ir pe 
riodika sava kalba, šiandien te- 
beklestėtų lietuviškos spaustu
vės, leidyklos, o ta saujelė dar 
tebegyvuojančių mūsų laikraš
čių ir žurnalų nesiskųstų prenu 
meratų bei skaitytojų stoka.

Žinome, kad Lietuvoje knygų

rinka sustingusi lyg medus Sau
sio mėnesį. Ne dėl to, kad žmo
nės staiga pradėjo nesidomėti li
teratūra, bet nėra knygoms — ir 
periodinei spaudai — pinigų. Ta
čiau bibliotekose ir skaityklose 
netrūksta lankytojų, o prie nau
jai gautų laikraščių net eilės 
susidaro. Bibliotekos vis dar 
įstengia įsigyti leidinių, ne
mažai jų ateina ir iš užsienio, 
dosnių tautiečių (taip pat ir ne- 
tautiečių) dėka.

Didžiausia pasaulyje laikoma 
JAV Kongreso biblioteka Va
šingtone, kurioje sukaupta 
dešimtys tūkstančių vertingiau
sių knygų ir rankraščių. Galbūt 
daugeliui nežinoma, kad antro
ji didumu yra Rusijoje, anksčiau 
vadinta Lenino vardu, dabar 
„perkrikštyta” į Rusijos Valsty
binę biblioteką. Joje taip pat su
krauta dešimtys tūkstančių ver
tingiausių pasaulio knygų, ne 
visuomet įsigytų labai „švariu 
keliu”, daugeliu atvejų sugrob
tų ir suvežtų iš okupuotų kraš
tų. Bibliotekos lobius — daž
niausiai tais pačiais būdais — 
pradėjo kaupti carai savo priva
čiose bibliotekose, kurios po 
bolševikų revoliucijos 1917 m. 
buvo nacionalizuotos.

Nepaisant panašumo apimti
mi, JAV Kongreso ir Rusijos 
Valstybinę biblioteką palyginti 
neįmanoma. Pirmojoje žmonijos 
dvasios turtais reikiamai rū
pinamasi, jis saugojamas nuo 
laiko ir elementų kenkimo, pas
tarojoje sąlygos, kaip teigia 
vadovybė ir tarnautojai, nepa
vydėtinos. Dulkės, drėgmė, 
karštis ir šaltis gadina nepakei
čiamus turtus. Knygos sukrau
tos viena ant kitos, apdengtos 
dulkėmis, kurias sykį per mėne
sį šlapiu skuduru nubraukia 
tarnautojos. Kai kurių knygų 
viršeliai, buvę papuošti sidabri
niais ornamentais, aplupinėti, 
katalogavimas atsilikęs bent 30 
metų. Įdomu, kiek toje bibliote
koje yra knygų, išvežtų iš Lie
tuvos valstybinių knygynų, 
aukštųjų mokyklų, dvarų biblio
tekų...

Čia, atrodo, yra gera proga pa
raginti lietuvius užsienyje vėl 
labiau susidomėti ir čia, ir Lie
tuvoje leidžiama literatūra. Ne- 
visuomet mūsų tautiečiai taip 
skurs, nerasdami atliekamo lito 
knygai, nuolat turėdami rinktis 
tarp duonos ir rašyto žodžio. 
Pirkime vertingas knygas, par- 
sisiųskime ir iš tėvynės, vėl 
įpraskime kaupti asmeniškas 
bibliotekas, kurias vėliau, jeigu 
mūsų gyvenimas pasikeistų, ga
lėsime padovanoti Lietuvai, 
kaip dabar dažnai daroma.

PRISIMINIMAI
AGOTA VIŠČIŪTĖ-ŠUOPIENĖ
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Šiandien pas mus vakarieniavo lietuvis iš Icehoe 

lagerio. Buvos Hamburge ir čia sustojęs nakvynės. Ryt 
išvažiuos ten. Jis iš Mažeikių, buvęs kariuomenėje, kur 
pažinęs panevėžietį Stasį Šimkūną. Sako, jų lageryje esą 
daugiau panevėžiečių. Žadu, gavusi atostogų, važiuosiu 
ten jų aplankyti.

Mūsų svečias iš Izehoe vadinasi Antanas Juodeika. 
Motina palikusi Lietuvoje, o tėvas 1940 metais išvežtas 
į Sibirą. Svečias pasiliko pas mus dar vieną naktį. Jis 
papasakojo įdomių nuotykių išsavo gyvenimo. Nors dar 
jaunas, bet jau vargelio matęs. Buvęs Stalingrado 
mūšyje ir su šeštosios armijos likučiais pasitraukęs į 
Ukrainos gynybą. Sužeistas į galvą, Prancūzijoje gulėjęs 
ligoninėje. Pasveikęs grįžo į Lietuvą, asmeniškai lankė
si pas generolą Plechavičių ir, jam tarpininkaujant, buvo 
paskirtas vertėju prie Mažeikių komendantūros. Atsi
traukęs palikdamas savo degantį namą. Pasakojo, jog 
Mažeikiai buvo smarkiai rusų lėktuvų subombarduoti 
ir padegti. Buvęs apsupime prie Gotenhafen. Čia matė, 
kaip vokiečiai bausdavo savo karius, juos įtardami neva 
sabotažu. Matęs jis pakartų karininkų, kur vienam 
pakartajam buvęs ant krūtinės užrašas: „Aš trukdžiau 
fronto judėjimą, už tai žūstu”.

Kaip tai žiauru. Argi žmogus praranda žmoniškumą, 
būdamas pavojuje? Pasakojo jis, jog į Izehoe, pas 
pabaltiečius buvo atvažiavę rusai agituoti juos grįžti į

„tėvynę”. Čia pabėgėliai daugiausia latviai, pakėlė 
triukšmą, švilpdami ir mėtydami kuo pakliuvo.

Buvome susirinkime, kur gavome „Unnros” regist
racijos pažymėjimus ir nutarėm bendrai švęsti Rugsėjo 
8-tąją. Jei pavyks gauti salę, tai kviesime latvius ir es
tus. Bažnyčioje bus pamaldos už žuvusius dėl tėvynės. 
Nuėjom šį sykį iš mūsų rajono net šeši asmenys! Visi 
mūsų „išgarsėjusio” Pfalkrūg gyventojai, išskyrus ruso 
Mitronkovo šeimą. Paulius Baužys, Juozas Milkintas, 
Petras, kuris čia neseniai atklydo iš Hamburgo lagerių 
ir kurio pavardės dar nežinau, svečias Antanas 
Juodeika, na ir mes su Brone. Po susirinkimo visi pa
traukėm į kapines aplankyti vienišo lietuvio panevėžie
čio Dominyko Blažio kapą. Iš kapinių visi sugriuvo pas 
mus. Čia vieni lošėm kortomis, kiti šaškėmis. Sulošiau 
ir aš vieną partiją šaškėmis su Antanu. Svarbiausia — 
aplošiau Antaną. Po vakarienės visi mūsiškiai ir dar trys 
latviai atėjo pas mus į valgyklą šokti. Dabar ten 
linksminasi visi be išmties: vokiečiai, lietuviai, latviai 
ir rusai. Gerai. Nors čia visi bendrai linksminasi ir ne
reiškia viens kitam neapykantos.

Rugsėjo 13 d. Esu netoli Alton stoties restorane. 
Laukiu traukinio, einančio į mūsų miestą. Vakar iš Liu
beko atsiradau čia ir, Funksturme pernakvojus, norėjau 
važiuoti į Bad-Segeberg. Nepasisekė. Neturėjau 
Reisangenėmigung, o be jo neduoda bilieto. Galėjau jį 
gauti, bet nenorėjau stovėti ilgiausioje eilėje. Iš vakar 
dienos dar turėjau didelį nuovargį. Taip ir likau. Gal 
ir gerai, mat šiandien vadinamas „velnio tuzinas” — 
nelaimių diena. Tą dieną man visuomet atsitinka kas 
nors nauja. Štai, kad ir šiandien, važiuojant iš Funks- 
turm lagerio, sutikau įdomų žmogų, buvusį

karį-invalidą, kuris šlubuoja, jo dešinė buvusi sunkiai 
sužeista ir neveiksminga. Ir vis dėlto jis man pagelbėjo 
susikimšime ir palydėjo prie bilietų kasos. Belaukiant 
traukinio, prieina jaunas vyras ir užkalbina mane. Pasi
rodo esąs čekoslovakas, neseniai grįžęs iš belaisvės. 
Kviečia mane pietų. Galbūt jis manė, jog aš turiu mais
to korteles, tai ir jį pavalgydinsiu. Aš gi jų neturėjau. 
Restorane gaunam be kortelių sriubos ir suvalgom mano 
sviestainius.

Tautos šventę visi šventėme Izehoe. Ten aplankėme 
Antaną Juodeiką ir visi atšventėme. Čia .tame kalnuo
tame mieste, buvusiose kareivinėse, gyvena apie 200 
lietuvių, 600 latvių ir tik 8 estai. Turi jie salę, kurią 
pavadinę „Pabaltijo tautų klubu”. Salė meniškai išdeko-
ruota. čia matėme ir visų trijų Baltijos valstybių 
vėliavas.

Rugsėjo 20 d. Jaučiuosi pavargusi. Grįžau iš Flens- 
burgo. Tai 4 km nuo Danijos.Važiavau pro Kiel, kur 
turėjau progą apžiūrėti miestą. Buvau uoste iš kur 
maniau keltu važiuoti į lietuvių lagerius. Laimei, 
sutikau du lietuvius, kurie apsiėmė atlikti mano už
duotį. Aš gi 1 vai. p.p. išvažiavau toliau. Baisiai pavar
gau. Traukiniai labai blogai eina, tai kelionėje išbuvau 
keturiolika valandų. Baisioje spūstyje visą kelią 
stovėdama. Sėdimos vietos užimtos. 6:30 atsitrenkėme 
į Flensburgą. Vakaras, visai viena svetimame mieste. 
Iš nuovargio nors verk. Kreipiuosi į budintį policistą, 
kuris pataria kur surasti lietuvių lagerį. Čia netikėtai 
pastebiu du vyrus, kurie pasipuošę lietuviškais 
ženkleliais. Užkalbinus pasirodo, jog abu yra panevėžie
čiai, bet man nepažįstami. Mums bekalbant, prieina dar 
vienas lietuvis, kuris irgi panevėžietis. Tai buv. Pane

vėžio miesto darbo inspektorius. Du pirmieji svečiai 
šiame mieste, atvažiavę iš Bavarijos, tretysis paėmė mus 
savo globon ir nuvedė į lagerį. Šimkūnaitė buvo man 
įdavusi nuvežti laišką savo seseriai, gyvenančiai Flens- 
burgo lageryje. Ją suradusi, atidaviau laišką ir pasilikau 
čia nakvynės. Čia, tame kambaryje,be Gruodžių šeimos, 
Šimkūnaitės giminių, gyvena dar penkios šeimos. Jų 
tarpe ir Vaclovas Vaitkevičius iš Gatelių, Utenos apskri
ties. Jis gerai pažįsta mano gimines, gyvenančius Bal
čiuose. Taip po vaišių bei nakvynės rytą apžiūrėjau mies
tą, kuris nesubombarduotas ir kalnuotas. Lietuviai turi 
čia savo kunigą,ir sekmadieniais būna pamaldos, kur 
gieda lietuvių choras. Organizuojami mokytojų semina
rijos kursai. O viso to variklis — mokytojas Petras 
Butėnas, prie kurio ir man teko mokytis. Tai buvęs 
Panevėžio miesto gim. direktorius. Teko jį sutikti. Jis 
esąs lagerio ūkvedys.

Papietavę mes su P. Gruodiene ir jos 4 metų dukry
te Stefa išvažiavom į Elmshorną. Vėlu. Turėjome 
Neumunster persėsti, bet apsirikom ir atvažiavom į 
Hamburgą. Tramvajus nebedirba, į Funkturm pakliū
ti neįmanoma. Ieškome nakvynės ir, vokiečiams pa
dedant, susirandame Raudonąjį Kryžių. Kaip gražiai 
vokiečiai rūpinasi savaisiais. Priėmė jie maloniai ir mus, 
pirma pasiteiravę mūsų tautybės. Didžiausia minia 
laukė eilės prie registracijos. Dirba čia gailestingosios 
seserys ir karo invalidai. Visi labai malonūs žmonės. 
Kiti gulėjo ant suolų ir grindų, o mes, kaip su vaiku, 
gavom lovą. Lovos čia visos plikos ir net čiužinių jose 
nėra, bet geriau kaip nieko. Taip pervargę naktį,6:58 
vai. r. išvažiavom į Elmshorną. Pusryčiavome pas P. 
Šimkūnienę. (Bus daugiau)
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LIETUVIŲ TELKINIAI

CLEVELAND, OH

„DIRVOS” SUKAKTUVINĖ 
ŠVENTĖ

„Dirvos” aštuoniasdešimtoji 
sukaktis Clevelande minima 
1995 spalio 22 dieną.

10 vai. ryto — šv. Mišios Dievo 
Motinos šventovėje. Gieda 
Dievo Motinos parapijos choras.

Akademija — 4 vai. p.p. Dievo 
Motinos parapijos salėje. Svei
kinimo žodis - ALTS pirmini- 
ninkas dr. Leonas Kriaučeliū- 
nas. Danutės Bindokienės, 
„Draugo” vyr. redaktorės 
kalba. Meninę programą at
lieka sopranas Virginija Bruo- 
žytė-Muliolienė ir Dievo Mo
tinos parapijos choras, vado
vaujamas muzikės Ritos Čyvai- 
tės-Kliorienės.

Po minėjimo kavutė ir pa
bendravimas su svečiais parapi
jos svetainėje.

Minėjimą rengia „Vilties” 
draugija.

Visi kviečiami dalyvauti.

„CROSS-COUNTRY”
VARŽYBOS

CLEVELANDE

5-sios kviestinės Š. Amerikos 
baltiečių ir lietuvių Cross- 
Country (lauko/miško) bėgimo 
varžybos vyks 1995 m. lapkričio 
11d. Clevelande, Ohio. Progra
ma: berniukams ir mergaitėms 
„Bantam” (1985 m. gim. ir jau
nesniems) ir „Midget” (1983-84 
m. gim.) — 3000 m; „Youth” 
(1981-82 ių. gim.) — 4000 m; „In- 
termediate” (1979-80 m. gim.), 
„Young Men & Women” (1977- 
78 m. gim.), vyrams ir moterims 
bei visų klasių senjorams/rėms 
— 5000 m. Varžybos vyks Lake 
Erie USATF 1995 m. pirmeny
bių rėmuose. Dėl informacijos — 
kreiptis į Algirdą Bielskų, 3000 
Hadden Rd., Euclid, OH 44117- 
2122. Tel. 216-486-0889. Fak
sas: 216-9434485.

CAPE COD, MA

APYLINKĖS NARIŲ 

RUDENS GEGUŽINĖ

Šią vasarą, kai Cape Cod išky
šulį buvo užtvindę vasarotojai ir 
turistai, vietos lietuvių apylinkė 
liepos mėn. viduryje, Bronės Ju
cėnienės sodyboje, Centervilėje, 
suruošė tradicinį metinį pikni- 
ką-gegužinę. Sėkmingas rengi
nys papildė valdybos iždą. Ant
roji gegužinė, vadinama „suneš
tiniu”, skirta išimtinai nariams 
ir jų svečiams, vyko toje pačio
je vietoje šeštadienį, rugsėjo 16 
d. Dalyviai atsineša savo maisto 
ir kitų gėrybių, iš kurių sudaro
mas bendras stalas. Dalyviai už
kandžiauja ir poilsiauja, jokių 
programų neturima. Tačiau šį 
kartą, retu sutapimu renginys 
buvo įdomesnis nei įprasta, nes 
tarp pirmojo ir antrojo renginio 
apylinkėje įvyko kažkas svar
baus.

Vasarą pasklido žinia, vėliau 
pasitvirtinusi, jog Cape Cod 
apylinkės narys, ilgametis 
bendruomenės veikėjas, Lietu
vių enciklopedijos leidėjas 
Juozas Kapočius, prezidento 
Algirdo Brazausko apdovanotas 
Lietuvos DK Gedimino m laips
nio ordinu už nuopelnus išeivi
jai ir lietuvių tautai. Apylinkės 
valdyba nutarė šios gegužinės 
proga kukliai pagerbti nusipel- 
nusį savo narį.

Rugsėjo 16 d. vidudienį, esant 
gražiam orui, kai rudens saulė 
dar nešykštėjo šiltų spindulių, 
Jucėnienės sodybon sugūžėjo 
tautiečiai su lauknešėliais — 
lėkštėmis, krepšiukais, maisto 
ir skanumynų. Netrukus bend- i

čius, nenujausdamas, kas bus 
vėliau. Arti 50 dalyvių, jų tarpe 
buvo svečių ir iš toliau, dvi 
viešnios net iš Lietuvos. Vieni 
susėdę prie stalų, išdėstytų 
pievutėje po medžiais, kiti at
viroje verandoje prie namo, 
linksmai šnekučiavosi ir vaiši
nosi.

Apylinkės pirm. Alfonsas Pet
rutis, paprašęs dėmesio, atiden
gė paslaptį, pranešdamas, kad 
šiandien pagerbiamas leidėjas 
Juozas Kapočius, jo apdovanoji
mo proga.

Petrutis trumpai suminėjo 
Kapočiaus svarbiausią nuo
pelną —jo Bostone išleistą 37 to
mų Lietuvių Enciklopediją; vė
liau ir anglų kalba — Encyclo- 
pedia Lituanica 61, bei kitus lei
dinius. Jis pastebėjo, kad Kapo
čius ne tik tinkamai susitvarkė 
su finansais ir technišku encik
lopedijos paruošimu, bet ir tai, 
kad jis ėmėsi tos rizikingos at
sakomybės labai tinkamu laiku, 
nes išeivijos tarpe tada dar bu
vo daugelis įvairių specialybių 
žmonių, sutikusių talkinti en
ciklopedijos leidime.

Nuskambėjus triukšmingiems 
plojimams, vicepirm. Regina 
Petrutienė įteikė Kapočiui gvaz
dikų puokštę ir priėjo švarko at
lapo prisegė miniatiūrinę tris
palvę su šoliuojančiu Vyčiu.

Nustebintas ir susijaudinęs 
Kapočius dėkojo visiems daly
viams, valdybai, kad prisiminė 
jį ir jo darbus. Pastaraisiais 
metais varginamas ligos, Kapo
čius ilsisi savo namuose ir dar 
nėra pilnai atgavęs jėgų. Todėl 
jo padėkos jautrius žodžius ne 
visi dalyviai gerai girdėjo. Vie
nas pirmųjų, pasveikinęs naują 
Gedimino ordino kavalierių, bu
vo agronomijos prof. dr. Jonas 
Vengris; prieš porą metų čia, 
Cape Code, pagerbtas Lietuvos 
Žemės ūkio akademijos jam su
teiktu garbės daktaro titulu.

Buvo ir kitas asmuo, kurį val
dyba nutarė pagerbti. Tai šalia 
Kapočiaus sėdėjęs, buvęs pra
džios mokyklos mokytojas, Sta
sys Mineika. Kaip sakė Petru
tis, „šisai žemaitis-patriotas, 
pedagogas, visuomeninkas, vie
nintelis gyvas Cape Codo apy
linkės steigėjų, netrukus švęs 
savo 91-ą gimtadienį... Ir vėl nu
skambėjo svečių plojimai.

Prieš 20 metų Mineika su ki
tais tautiečiais įsteigęs apy
linkę, buvo išrinktas pirmosios 
valdybos nariu. Iki šios dienos 
jis yra aktyvus, dalyvauja visuo
se renginiuose, aukoja lėšas
išeivijos ir Lietuvos reikalams, 
pats vairuoja savo „Mercedes 
Benz”mašiną. Mokytojaudamas; 
Lietuvoje, Žemaitijoje, Mineika 
yra paruošęs gyvenimui didelį 
būrį jaunuolių, kurių dalis, kaip 
ir jis, atsidūrė už Lietuvos ribų. 
Retu sutapimu, gegužinės sve
čių tarpe buvo inž. Jonas Vasys 
(Vasiliauskas), buvęs Stasio Mi- 
neikos Lietuvoje mokinys... 

Mineika, valdybos iždininkės

Mokytojas Stasys Mineika ir jo sesuo Bronė Jucėnienė buvo pagerbti LB Cape
Codo gegužinėje.

Irenos Jansonienės apdovanotas 
gėlių puokšte su vėliavėle, su
jaudintas tarė padėkos žodį, kar
todamas: „Juk aš nieko ypatin
go nepadariau... nesu vertas...” 
Plojimai nutraukė jo žodžius.

Tą dieną pagerbtųjų tarpe bu
vo ir sodybos savininkė Bronė 
Jucėnienė. Petrutis dėkojo jai už 
didelį palankumą vietos lietu
viams ir leidimą kasmet pas ją 
ruošti gegužines. Ir vėl gėlių 
puokštė. Bronė Jucėnienė kiek 
anksčiau yra pareiškusi, kad 
kol ji bus gyva, visada leis Cape 
Codo lietuviams naudotis jos 
sodyba.

Staigmenoms prasidėjus, ru
dens gegužinė Centervilėje tapo 
puota, kai Mineikos artima gi-

SUNNY HILLS, FL

PAMINĖJOME STASĖS
RATNIKIENĖS MIRTIES 

METINES

Stasė Ratnikienė mirė labai 
netikėtai Detroite, lankydama 
savo vaikus. Š.m. rugsėjo 14 d. 
Stasės vyras Jonas Ratnikas už 
jos sielą užprašė Mišias Sunny 
Hills Šv. Teresės bažnytėlėje. 
Mišias aukojo kun. Izidorius 
Gedvilą, pamo' ’e primin
damas Stasės p? bingumą ir 
meilę savo bažn i ir draugiš
kumą šiai lietuvių bendruome
nei. Skaitymus, įterpdamas spe
cialią maldą už Stasės sielą, at
liko Alfonsas Vėlavičius. Mišių
metu giedojo „Antrosios jaunys
tės” choras, vadovaujamas 
Genės Beleckienės. Atrodo, kad 
šiose Mišiose dalyvavo beveik 
visi šios apylinkės lietuviai ir 
keletas nelietuvių.

Po Mišių visi buvo pakviesti 
parapijos salėn tų metinių 
paminėjimui ir vaišėms. Minė
jimą pravedė ir kelis žodžius ta
rė Alf. Vėlavičius. Jonas Ratni
kas savo žodyje dėkojo visiems 
dalyviams, o ypač kun. I. 
Gedvilai ir angliškai šios 
parapijos klebonui, dideliam 
lietuvių draugui, kun. Francis 
Szczykutovvicz. Dėkojo Viktori-

ras stalas tapo gausiu vaišių 
stalu.

Priešpiečiai buvo pradėti, kai 
sodyboje pasirodė Juozas Kapo-

Juozas Kapočius, Lietuvių enciklo
pedijos leidėjas, dėkoja Cape Codo 
lietuviams jj prisiminusiems ir pager 
busiems

maisto palaiminimo vyko 
vaišės, kaip jau ir priimta mūsų 
tradicijoje.

Prisimenant Stasę tenka 
pasakyti, kad ji visad maloni, 
reikalui esant, būdama aktyvi 
bendruomenės narė, visada be 
atsisakinėjimų padėdavo. Jos 
atsiskyrimas paliko spragą jos 
artimų draugių būrelyje ir 
mūsų bendruomenėje.

Nuotr. Alf. Petručio 

minaitė Bronė Zdanienė, dabar 
gyvenanti Cape Code, pasveiki
no savo dėdę ir pakvietė visus 
svečius pakelti už jo sveikatą 
šampano taures. O kad prie ka
vos būtų saldumynų, ji atvežė 
tris tortus.

Trumpa programėlė buvo 
baigta,visiems trims pagerbtie
siems sugiedotu „Ilgiausių, 
sveikiausių metų”.

Dar ilgai svečiai užkandžiavo, 
gėrė, šnekučiavosi, džiaugda
miesi gražiu oru, neskubėdami 
namo. Jie nežinojo, kad kitą 
dieną, sekmadienį, per Cape 
Codą praūš audra su perkūnais, 
žaibais ir gausiu lietumi.

Rudens piknikas-gegužinė 
Cape Code yra tarsi atsisveiki
nimas su vasara ir tautiečiais, 
žiemoti pakeliančiais sparnus į 
amžinos vasaros šalį — Floridą.

Alfonsas Petrutis

jai Dėdinienei ir Julei Nakienei 
už vaišių organizavimą ir pa
ruošimą, o choro vadovei Genei 
Beleckienei už gražias giesmes 
bažnyčioje, o Sofijai Kačins
kienei už gražiai parašytus eilė
raščius. Tas ponias jis nustebino 
ir visus maloniai nuteikė, kai 
jis, padėkos ženklan įteikėjoms 
po raudoną rožę. Dėkojo visoms 
ir visiems prisidėjusiems prie 
šio paminėjimo. Sofijos Ka
činskienės parašytą eilėraštį, 
skirtą Stasei, kai ji dar buvo 
gyva, jausmingai paskaitė 
Bronė Nakienė, o kitą Sofijos 
eilėraštį, skirtą Jonui Ratnikui, 
paskaitė Vytas Macys.

Vėliau buvo LB mūsų apylin
kės v-bos pirm. Laimos Savai- 
tienės žodis, kuriame ji 
paminėjo Stasės aktyvų daly
vavimą mūsų bendruomenėje. 
Artima Stasės draugė Dana Ar- 
lauskienė papasakojo savo 
prisiminimus draugaujant su 
a.a. Stase. Klebonas Francis 
taip pat tarė žodį angliškai, 
pasidžiaugdamas, kad lietuvių 
bendruomenė tokia solidari ir 
vieninga pagerbiant saviškius. 
Po kun. Izidoriaus maldos ir

MIELAS SVEČIAS IŠ 

LIETUVOS

Š.m. rugsėjo 17 d. mūsų 
apylinkę aplankė svečias iš 
Lietuvos kunigas Alionidas 
Budrius. Jis aukojo šv. Mišias, 
kartu su mūsų klebonu Fran
cis Szczykutowicz, kun. Izi
dorium Gedvilą ir kun. Leonar
du Musteikiu. Mišių metu 
giedojo „Antrosios jaunystės” 
choras, vadovaujamas Genės 
Beleckienės.

Po Mišių parapijos salėje vyko 
artimesnis susipažinimas su 
jaunu svečiu. Klebonas Francis 
pradėjo kalbą sveikindamas 
kun. A. Budrių. Paminėjo, kad 
mūsų parapijos lietuviai (ypač ir 
pats klebonas) remia Telšių 
klierikų seminariją per kun. 
Budrio vyskupą Antaną Vaičių. 
Pagrindinis klebono kalbos 
tikslas buvo finansiškai paremti 
šio svečio kunigo parapiją.

Onė Adomaitienė painforma
vo, kad kun. Budrius praėjusią 
naktį buvo susirgęs, bet, Dievui 
laiminant, pagerėjo. Ji, kaip šio 
priėmimo rengėja, padėkojo 
prisidėjusiems prie vaišių pa
ruošimo ir visus pakvietė vai
šintis. Po kavutės prie mikrofo
no buvo pakviestas svečias, Žy
gaičių parapijos klebonas kun. 
Alionidas Budrius. Jis kvietė 
visus padainuoti ir pats užvedė 
liaudies dainelę, kurios priedai
nį visi kartojo. Po dainos jis 
papasakojo apie savo praeitį, 
mokslą ir kunigystės trumpą is
toriją. Kiek ilgiau kalbėjo 
nušviesdamas savo parapijiečių, 
o ir bendrai visos Lietuvos 
žmonių gyvenimą. Bažnyčiai ar 
kitiems labdaros darbams labai 
mažai kas aukoja, nes dauguma 
gyventojų neturi net supratimo, 
kad kam nors verta aukoti. Eko
nominė padėtis yra labai 
apgailėtina. Mokyklose jau yra 
tikybos pamokos. Paminėjo, kad 
dabar daug kas stengiasi pra
mokti anglų kalbos, nes bend
raujant su užsieniu ta kalba 
ypač reikalinga. Žygaičių 
parapijai ir kun. A. Budrio užsi
mojimams paremti mūsų lietu
viai vokeliuose įteikė aukas. 
Apie Žygaičių bažnyčią plačiau 
paties kun. A. Budrio buvo 
rašyta „Drauge”, 1995 m. rug
sėjo 2 d., Nr. 171.

V. Macys

• Visą liepos mėnesį Berčiū
nuose vyko dvi ateitininkų sto
vyklos — didžioji, kurią organi
zavo Ateitininkų federacija, ir 
mažoji, surengta Panevėžio vys
kupijos ateitininkų. Iš viso šiais 
metais Berčiūnuose vasarojo 
"pie 700 jaunųjų ateitininkų.

midlcind tedarai
Savings and Loan Association

75 metus aptarnauja lietuvius
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios

MAROUETTE PARK
2567 WEST 69th STREET 

(1-312) 925-7400
BRIDGEVIEVV

8929 S HARLEM AVĖ 
(708) 598-9400

BRIGHTON PARK
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470

I0UM M0U5MS 
LENOER

CLASSIFIED GUIDE
REAL ESTATEREAL ĖST ATE

312-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS HELP WANTED

Nebrangiai remontuojam auto
mobilius. Pigūs automobiliai tiesiai 
iš varžytinių tel. (708) 385-4864. 
Beeper (708) 396-5655 GINTAS.

I

European restaurant in Lemont is 
looking for kitchen help.

. Call 708-257-7570.

Reikalingos padavėjos. Privalo 
susikalbėti angliškai. Kreiptis: (Ni
jolę, Lindy’s Chlli, 5401 S. Pu- 
laski Rd., Chicago, IL.

FOR SALE

Parduodama 1988 m. Honda 

Accord, 96 tūkst. mylių. Kaina 
$3,900. Skambinti: 312-581-5429

Your ticket 
to a secure 
retirement.

KNYGOS „DRAUGE” — 3 DOL. 
KIEKVIENA

MANO PASAULĖŽIŪRA. Kultūrininkų pasisakymų rinkinys.
Red. dr. Juozas Prunskis. 352 psl.

PRISIKĖLIMAS. Romanas. Alė Rūta. 205 psl. 
SAVANORIO IR KONTRŽVALGYBININKO ATSIMINIMAI.

Jonas Demereckis. 200 psl.
ATOLAS KAROLŲ SALA. Romanas. Jurgis Gliaudą. 271 psl. 
KARNAVALO AIKŠTĖJE. Novelės. J. Švaistas. 284 psl. 
KRISTAUS KANČIA. Klemenso Brentano. Vertė J. Talman-

tas. 349 psl.
INICIALAI PO TILTU. Novelės. Ant. Tulys. 156 psl. 
ANTROJI BANGA. Romanas. O. Nendrė. 202 psl.
KOVOS METAI DĖL SAVOSIOS SPAUDOS. Red. kun. Vyt.

Bagdanavičius, dr. P. Jonikas, J. Švaistas Balčiūnas.
365 psl.

TAIKOS RYTAS. Novelės. Jurgis Gliaudą. 229 psl. 
SMILGOS. Apsakymai. A. Giedrius. 204 psl.
ŠIAURĖS ŽVAIGŽDĖ. Atsiminimai. Mykolas Vaitkus. 297 psl. 
BLAŠKOMOS LIEPSNOS. Istorinis romanas. Fabijonas Ne-

veravičius. 320 psl.
iš SUTEMŲ Į AUŠRĄ. Prof. dr. Antanas Ramūnas. 453 psl. 
BERŽAS UŽ LANGO. Romanas. Dal. Mackialienė. 323 psl. 
ŠVIESA LANGE. Romanas. J. Kralikauskas. 248 psl.
KUR BĖGA ŠEŠUPĖ. Pasakojimai ir legendos. Antanas

Skirka. 132 psl.
VĖLINĖS. Apysaka. J. Kralikauskas. 165 psl. 
EUROPIETĖ. ROMANAS. St. Budavas, 173 psl. 
NUSKANDINTAS ŽIEDAS. Novelės. J. Tininis. 200 psl. 
MANOJI DZŪKIJA. Atsiminimai. J. Miškinis. 192 psl. 
ANAPUS HORIZONTO. Apysakos. Ava Saudargienė. 189

psl.

Pastaba. Užsakant knygas paštu, pinigų nesiųsti. 
Sumokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pažymėta pasiuntimo 
išlaidos. Illinois gyv. prideda State Sale tax 8.75% nuo kny
gos kainos.
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PRASILENKTA SU TIESA

Tomas Michalskis savo 1995 
m. rugsėjo 15 d. laiške „Drau
gui” smarkiai susipainioja, ban
dydamas ant a, a. Stasio Lozo
raičio štabo (taigi ant paties 
Lozoraįčio) užversti kaltę dėl 
Lietuvos gerokai pavėluoto 
prisijungimo prie Komunizmo 
aukų atminimo fondo.

T. Michalskis tvirtina: „faktas 
pasilieka, kad nei LB, nei Lozo
raičio ambasados darbuotojai 
prieš 16 mėnesių jokios inicia
tyvos neparodė” ryšium su 
Lietuvos prisijungimo prie šio 
fondo. Šešiolika mėnesių prieš 
T. Michalskio laiško išspausdi
nimą „Drauge” yra 1994 m. 
gegužės vidurys. O a.a. Stasys 
Lozoraitis iš Vašingtono į Romą 
išvyko pradėti naują darbą ir du 
trečdaliai jo štabo iš ambasados 
pasitraukė 1993 m. lapkričio 
11d. (žiūr. „Draugo”, 1993 m. 
lapkričio 12 d.).

Toliau T. Michalskis teigia, 
kad „Lozoraičio darbuotojai 
buvo gerai informuoti apie 
#103-199 JAV Kongreso priim
tą rezoliuciją”, kuri buvo 
pagrindas to fondo steigimui. 
Rezoliucija buvo priimta 1994 
m. gruodžio 17 d. Kaip Lozorai
čio darbuotojai galėjo būti gerai 
informuoti apie „priimtą rezo
liuciją”, kurią JAV Kongresas 
patvirtino tiktai penkias savai
tes po jų išėjimo iš ambasados?

Ar bereikia kam įrodyti, kad 
neapsižiūrėjimas šiuo reikalu 
įvyko naujam ambasadoriui 
perėmus pareigas ir jo koman
dai įsitvirtinus ambasadoje? 
Priešingai negu T. Michalskis, 
nesu linkęs pirmoj vietoj pirštu 
badyti į ambasadorių bei am
basados darbuotojus, buvusius 
ar esamus. Turėjęs malonumą 
metus bendradarbiauti su 
LDDP „profesionalais” Vilniu
je, jiems perėmus vyriausybę ir 
vėliau prezidentūrą, žinau, kad 
jie visai pajėgūs be jokių am
basadų talkos ar žinios tokį 
reikalą pražiopsoti.

Net ir sunkiausiuose kaltini
muose kartais galima rasti tam 
tikrą humorą, kad ir juodą. Juo
kingai skamba, kuomet Lietu
vai paskutinei iš trijų Baltijos 
šalių paskyrus savo atstovus į 
komunizmo aukų memorialo 
projektą, atpirkimo ožiu už 
pavėlavimą pasirenkamas su 
šiuo pasauliu atsiskyręs taurus 
asmuo, visą savo gyvenimą 
buvęs pirmose gretose kovoje 
prieš komunizmą, neva jis būtų 
pro pirštus žiūrėjęs į tokį pro
jektą ar leidęs savo štabui taip 
padaryti. Tuo tarpu jį iš parei
gų atleidęs prezidentas neseniai 
su nostalgija iš tribūnos tautai 
priminė anuos gerus tarybinius 
laikus...

Na, bet prizo už savo fantas
tišką kaltinimą Stasio Lozorai
čio adresu vis dėlto nenusipel
nė T. Michalskis. Prizas pri
klauso „Tiesos” (dabar „Die- 

”) redakcijai, 1993 m.
paskelbus, jog

nos 
vasario

Stasys Lozoraitis buvęs... britų 
agentu (tokios „žinios” 
skelbimas prezidento rinkimų 
išvakarėse prasižengė rinkimų 
taisyklėms, bet, kaip Amerikos 
pilietis Kazys Bobelis iš savo 
patirties galėtų patvirtinti, tai 
mažmožis).

Viktoras Nakas

Falls Church, Virginia

KAIP IŠ KITOS PLANETOS

Jau kelintas kartas mane pa
kartotinai „Draugo” skaitytojai 
puola, kad aš „apie tą patį 
įvykį” rašanti keliuose laikraš
čiuose ir tuo prisidedanti prie 
„spaudos vėžio”, o Juozas Bau
žys mane net apkaltino, kad su 
prez. Brazausku kalbėjusi „vi
sos išeivijos vardu”... Leonas 
Baltušis mane apkaltino „tuš
čiu pasigyrimu”, nes taip jam 
atrodžiusi mano audiencija pas 
prezidentą.

Mano sentimentalios kelionės 
dienoraštis sukėlė audrą ir 
susilaukė neužtarnautų užgau
liojimų bei negražių epitetų. Bet 
kartais tenka suabejoti ir 
kritikų motyvais, nes kai kurie 
rašo, tarsi gyvendami kitoje pla
netoje, parodydami savo menką 
supratimą apie žurnalizmą ir 
geroką žiupsnį pavydo. Ar jie 
neatskiria žurnalisto darbo nuo 
„atstovavimų”, kuriais užsiima 
ištisa eilė į Lietuvą vykstančių 
asmenų, neturinčių jokių įgalio
jimų? Žurnalistas išnaudoja 
kiekvieną progą susitikti su 
žymiu asmeniu ir jo mintis bei 
žodžius perduoti skaitytojams, 
nes tai jo pareiga. Ir ne kiek
vienas „atstovas” gauna au
diencija pas prezidentus. Tik su 
pripažintais spaudos kredencia
lais tokia privilegija yra tei
kiama, o aš turiu trijų žurna
listų sąjungų pažymėjimus: 
Tarptautinės žurnalistų fede
racijos, Lietuvos žurnalistų ir 
Lietuvių žurnalistų sąjungos. 
Kam atstovauja Barbara Wal- 
ters, apklausinėdama preziden
tus, ar Dan Rather bei kiti 
televizijos reporteriai? Jie 
atlieka savo darbą, žiūrovus ir 
klausytojus supažindindami su 
iškiliais asmenimis, kaip tą 
bandžiau daryti ir aš.

Skaitant kaltinimus dėl 
rašymo „apie tą patį įvykį į 
kelis laikraščius”, tenka beveik 
nusijuokti. Aš niekada tų 
pačių straipsnių nesiunčiu į 
kelis laikraščius, bet apie tą patį 
įvykį rašiau, tik visai skir
tingai. Mano pokalbis su pre
zidentu Brazausku „Tėviškės 
žiburiuose” buvo reportažas, 
perrašytas iš magnetofono 
juostos, o „Draugo” kelionės ap
rašyme tai buvo tos dienos įvy
kis, dalis mano dienoraščio, kurį 
sąžiningai vedžiau per ištisą 
savo kelionę. Be to, ne visi 
prenumeruoja visus lietuviškus 
laikraščius, tai nėra neetiška 
kitus, kad ir skirtinga forma, 
apie kurį įvykį painformuoti. 
Antra vertus , jei gerbiamieji 
kritikai skaito didžiąją Ameri
kos spaudą, tai jie turi paste
bėti, kad apie tą patį įvykį ir 
apie tą patį asmenį rašo visa 
spauda, norint pasiekti ir pa
informuoti kaip galima plačiau-

Lietuvos Respublikos garbės ambasadorius pokalbyje su lietuvių 
visuomenininkėmis Clevelande. Iš k. — „Tėvynės garsų” radijo programos 
vedėja sol. Aldona Stempužienė, ambasadoriaus žmona J. Simutienė, amba
sadorius Anicetas Simutis ir PLB valdybos narė Milda Lenkauskienė.

Nuotr. VI. Bacevičiaus
šią skaitytojų masę. Pradėjus NEŽEMINKIME LIETUVOS 
populiarėti gen. Colin Powell
kandidatūrai į Amerikos prezi- Viename laiške „Drauge 
dentus, visi didžiausio tiražo skaitytojų pora išsireiškia, kad 
žurnalai spausdino jo nuotrau- ,,Lietuvoje nėra nieko ypatingo 

turistams parodyti”. Koks įžei
dimas Lietuvai!

Pradėkime nuo „įdomios, skir
tingos gamtos”, kurios turistai 
ieško, anot rašančiųjų, ir jos Lie
tuvoje neranda. Nors Lietuva ir

kas, pokalbius ir ilgiausius 
straipsnius. Aš prenumeruoju 
abu ir nesipiktinu, skaitydama 
apie tą patį asmenį, skirtin
guose straipsniuose rasdama 
naujos informacijos ir minčių.
Sensacingoji O.J. Simpsono byla nara> ^aip pvz. Tahiti, bet jos 
kasdieną pasirodė visoje spaudo- žemė nesukomercinta pasto
je, radijuje ir visuose televizijos 
kanaluose, bet dėl to niekas ne
kelia triukšmo. Sindikuoti žur
nalistai savo straipsnius siunčia 
į keliolika laikraščių, tad sar
kastiškas Mike Royko ar „Dear 
Abby” yra užtinkami beveik vi
soje Amerikos spaudoje.

Sutinku, kad laisvoje spaudoje 
turi būti vietos ir kritikai, bet 
ne asmeniškiems užgaulioji-

ralė: miškų beržynų, ežerų, 
upių, kalvų, piliakalnių, žydin
čių pievų žemiškoji kantata. Ko
pos Neringoje kaip Saharoje; 
Zarasai — antroji Šveicarija; 
Palanga su Baltijos jūra sutrau
kia aibes turistų; Juodkrantė su 
medžio skulptūromis „Raganų 
kalne”, vienintelė šios rūšies 
pasaulyje; Rumšiškių lauko mu
ziejus su lietuviško kaimo idili-

tobusų iš Vokietįjos, Danijos, 
Olandijos); puikiai restauruota 
Trakų pilis; Kernavės, pirmo
sios Lietuvos sostinės apylinkės
— neaprėpiamos platybės su 
kalvom ir piliakalniais tikrai 
konkuruoja su Asyžiumi...

Lietuvos praeities istorija — 
architektūros paminklai — skai
čiuojama šimtmečiais. Vilnius
— mūsiškis Salzburgas, kurio 
ypač senamiestyje, poetiškai 
tariant, „sustingusi amžių 
muzika”, tai toji simfonija mus 
lydi nuo Gedimino kalno bokšto, 
pro Šv. Onos bažnyčią, daugybė 
kitų bažnyčių, rūmų ir pastatų, 
Vilniaus universitetą, kur net 
knygų parduotuvių meniškai 
tapytos lubos primena Romą ir 
pralenkia Vienos Operos knygų 
krautuvę.

Neatsilieka ir Kaunas savo se
namiesčiu, išdėstytu kaip Vaka
rų Europoje: rotuše, senovės 
pilimi, Vytauto Didžiojo bažny
čia...

O kur Tiškevičių rūmai Pa
langoje su Gintaro muziejumi ir 
Kretingos „Žiemos sodu”, kur 
turistai siurbčioja kavą, klauso
si muzikos, o paskui aplanko 
tautodailės parodą? Kaip gali 
užmiršti Medininkus, arba Kry
žių kalną, kuris ir šv. Tėvą 
sužavėjo.

Visko suminėti laiške neįma
noma, bet gražiąją Lietuvą pa
matyti neužtenka poros savai
čių. Taigi, mielieji, pakilkite iš 
savo amerikietiško miesteliuko, 
aplankykite tėvynę ir pasigėrė
kite jos grožybėmis. Svetimša
liai ją gausiai lanko ir negali 
atsidžiaugti.

Stasė Semėnienė 
Chicago, IL

DRAUGAS, penktadienis, 1995 m. spalio mėn. 13 d. 5 1
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mams bei neoriems epitetams. Ja (čia sutinkame turistinių au- 
Perskaičius daug nemandagių

• „Draugas” šviečia, „Drau
gas” kviečia, „Draugas” mus vi
sus paliečia.

Iškeliavus Amžinybėn

A.tA.
ZIGMUI MIKUŽIUI, Sr.

jo žmonai KOSTEI, sūnui ZIGMUI, Jr., tėvų komite
to pirmininkui, marčiai DANUTEI, mūsų mokytojai, 
anūkams TADUI, TOMUI ir TARAI, mūsų moki
niams, ir kitiems velionio sūnums PETRUI, JUOZUI 
ir ANTANUI su šeimomis bei visiems artimiesiems 
reiškiame nuoširdžiausią užuojautą.

Čikagos lituanistinės mokyklos 
mokiniai, mokytojai ir tėvų komitetas.

A.tA.
ZIGMUI MIKUŽIUI

mirus, sūnų ZIGMĄ ir šeimą bei visus artimuosius 
užjaučiame ir kartu liūdime.

Jaunimo centras

A.tA.
JADVYGAI DOČKIENEI

mirus, su jos vyru KOSTU, seserimi STEFUTE KI
SIELIENE, dr. PETRU ir jų šeimomis, savo maldoje 
dalinamės skaudžia netektimi.

Stončių šeima

t
i
t

men.

Lithuanian Mercy Lift laimėjimų aukotojas Vytas Lauraitis su savo štabu 
.American Travel Service” įstaigoje. U kairės: Jurgiu Gurevičienė, LML 
narė Marytė Nemickienė, įstaigos savininkas Vytas Lauraitis, Ann ir RiU 
Penčylienė LML pokylis vyks lapkričio 4 d., kur bus traukiami ir laimingieji 
bilieUi — kelionė dviem asmenims į Lietuvą.

ir užgaulių atsiliepimų, ypač iš 
vyrų pusės, noriu jiems patiems 
palinkėti rašyti, o aš rengiuosi 
sugiedoti „Gulbės giesmę”, kad 
savo „nekultūringais”, „netak
tiškais” straipsniais ir „tuščiais 
pasigyrimais” nekelčiau kai ku
rių skaitytojų kraujo spaudimo.

Aurelija Balašaitienė 
Richmond Heights, OH

SU PADĖKA
Mieli tautiečiai, noriu kreip

tis į Jus ir padėkoti visiems, 
kurie prisidėjo ir suteikė 
pagalbą statant parapijinius 
globos namus. Daugelio susitel
kimo dėka jie buvo pastatyti ir 
ne taip seniai arkivyskupo 
Audrio Bačkio pašventinti. Šie 
globos namai jau yra priglobę 16 
senelių ir 7 vaikučius - našlai
čius. Be to, jau globoju 20 
našlaičių, kuriuos priglobė geri 
žmonės, nepabijoję sunkumų ir 
vargo mūsų varganoje tėvynėje, 
klestinčio šiomis dienomis. 
Todėl ir vėl tenka prisiminti, 
kokia svarbi yra Jūsų pagalbai 
ištiesta ranka. Nuoširdžiai 
dėkoju Jums už suteiktą 
pagalbą ir prašau nepamiršti N. 
Daugėliškio parapijinių globos 
namų bei jų gyventojų. Jūsų 
pagalba čia dar ilgai bus reikal
inga, bet noriu prašyti pagalbos 
ir kitoje srityje. Labai reikalingi 
medikamentai, drabužiai (ypač 
vaikams nuo 6 iki 14 metų), taip 
pat būtų naudinga patalynė.

Mūsų adresas toks: Parapi
jiniai globos namai, direktorius 
kun. klebonas Kęstutis Ralys, 
Naujasis Daugėliškis, Ignalinos 
rajonas, Lietuva.

Kun. Kęstutis Ralys 
N. Daugėliškis

I M

I

Mąureo svrac

A.tA.
JADVYGAI DOČKIENEI

mirus, Jos vyrą KOSTĄ, SESERĮ STEFĄ KISIELIE

NĘ su šeima, gimines ir artimuosius nuoširdžiai 

užjaučiame.

Jaunimo centro Direktorių taryba

Mirus mielam kolegai

A.tA.
ADOMUI MACIEJAUSKUI,

jo žmoną DANUTĘ ir dukteris - RAMUNĘ ir AU
DRONĘ su šeimomis nuoširdžiai užjaučia ir kartu 
liūdi

Technische Hochschule Braunschvveig 
studijų draugai:

Juozas Ardys 
Gasparas Kazlauskas 
Gytis Krikščiūnas •
Edmundas Milius 
Jonas Motiejūnas 
Kostas Motušis 
Viktoras Motušis 
Bronius Polikaitis 
Petras Rulys 
Viktoras Šilėnas

A.tA.
PAULIUI OSWALT-USVALTUI

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai RE

GINAI USVALTIENEI bei visiems giminėms ir ar

timiesiems.

Marytė ir Alfa Aleksejūnai
Albina Balsienė
Bronė ir Jonas Balniai
Aldona Česnaitė
Stefanija Česnienė
Danguolė ir Pranas Kavaliauskai
Antanas Kovera
Jadvyga ir Jonas Labanauskai
Vida ir Giedrius Meilai
Grasilia Meiluvienė
Aleksandra Palubinskienė
Birutė ir Vytautas Straznickai
Joana ir Jurgis Stulpinai
Kazimieras Vaičius, M.D.
Vanda Vaitkevičienė 
Aleksas Zotovas, M.D.

St. Pete Beach, FL

y '

LIETUVOS AIDAI

veda KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 
Penktadieniais 7:00 v.v. — 8:00 v.v. 

1450 AM banga.

Adresas: 2624 VV. 69 St.
Chicago, IL 60629

Tel. 219-696-2228/TeI. - Fax 219-696-7760

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS I

A.tA.
Mokyt. JUOZAS LIPAS

1914.X.16-1994.X.11

Šių metų spalio 11d. sueina metai nuo mūsų brangaus ir 
mylimo Vyro, Tėvelio ir Senelio mirties.

Su giliu liūdesiu, meile ir dėkingumu prisimename Jį šv.
Mišių aukoje mirimo dieną, spalio 11-tą ir laidojimo dieną, 
spalio 15-tą. Šv. Kazimiero lietuvių parapijos bažnyčioje. Los 
Angeles, CA.

Nuoširdžiai prašome visus gimines, draugus, buvusius jo 
mokinius ir pažįstamus prisiminti a.a. Juozą savo maldose.

Liūdinti šeima: žmona Marijona, sūnus Juozas, duk
ros Edita ir Livija su šeimomis.

DON'T SPEND IT ALI SAVE SOME AT

MUTUAL ^edenai SAVINGS
ANO IOAN A3SOCIATION 

Chortered ond Superyited by 6 b United Stote, Goveinment

2212 W CERMAK ROAD • CHICAGO, RIINOIS 60608 PHONE (312) 847-7747

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A.tA.
MARIJA DERKINTAITĖ 

STEMBRIENĖ
Minint mūsų mylimos Mamytės, kurios netekome 1994 

m. spalio 16 d., mirties sukaktį, šv. Mišios už velionę bus au
kojamos 8.m. spalio mėn. 16 d. 7 vai. ryto, pirmadienį, Tėvų 
Marijonų kop’yčioje

Prašome gimines, draugus ir pažįstamus tą dieną prisi
minti velionę Mariją savo maldoje.

Nuliūdusi šeima

J



5 DRAUGAS, penktadienis, 1995 m. spalio mėn. 13 d.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Daiva Meilienė, vadovavusi mokyto
jų pagerbimo šventės programai 
spalio 8 d.

Paskubėkite! „Draugo” pa
piginta prenumerata — tik 55 
dol. visiems metams pirmajam 
šimtui naujų skaitytojų — su
silaukė plataus dėmesio. Jeigu 
norite šia (turbūt pirmą kartą 
pasitaikiusia) proga pasinaudo
ti, reikia paskubėti. Pasakykite 
apie šį „bargeną” savo pažįsta
miems, iki šiol „Draugo” ne
skaitantiems (jie ir negali žinoti 
apie atpigintą prenumeratos 
kainą), užsakykite savo vai
kams, vaikaičiams, draugams 
įvairiomis progomis: gimta
dienio, vardinių, vedybų sukak
ties ir pan. (nieko nekenktų ir 
„be progos” ką nors pradžiugin
ti), kad Jūsų dovana lankytų vi
sus metus ir primintų Jūsų 
geraširdiškumą.

Šį šeštadienį, spalio 14 d., 7 
vai. vak., Šaulių namuose ruo
šiamas rudeninis pasilinksmi
nimas. Rengėjai: Gen. T. Dau
kanto Jūrų šaulių kuopa. Vi
suomenė kviečiama dalyvauti.

Alfonsas Nakas, mūsų daž
nas bendradarbis iš Floridos, ra
šo: „Mano rašinyje ‘Lietuvaitė 
vienuolė — psichologijos dakta
rė’ („Draugas”, 09.30) įsivėlė 
būtinai taisytina klaida. Para
šiau, kad sės. dr. Jūratė Macy- 
tė gimė 1995 m. rugsėjo 21 d., 
o turi būti — gimė 1955 m. rug
pjūčio 21 d. Klaida ne redakci
jos, o mano, rašinio autoriaus”.

x Lietuvių Operos rengia
mas metinis tradicinis balius 
bus lapkričio 11 d., Jaunimo 
centre. Operos choras atliks 
specialiai paruoštą programą, 
pritaikintą tokio baliaus nuotai
kai. Chorui diriguoja Ričardas 
Šokas, Operos chormeisteris. 
Vietas prašome užsisakyti iš 
anksto pas valdybos vicepirm. 
Jurgį Vidžiūną, tel.: 312-767- 
5609. Paskambinus, bus suteik
tos visos kitos informacijos. Vi
sas pelnas skiriamas Banaičio 
„Jūratės ir Kastyčio” operos pa
statymui. Padėkime išlaikyti 
savo operą!

(sk.)
x TRANSPAK praneša: 

„Seniausias lietuviškas laikraš
tis yra JAV leidžiamas laikraš
tis ‘Draugas’, einantis nuo 1909 
m.” Siuntiniai ir komercinės 
siuntos į Lietuvą. Maisto siun
tiniai. TRANSPAK, 2638 W. 
69 St., Chicago, IL, tel. 312- 
436-7772.

(sk.)

KLUBAS "GINTARAS"
šokiai ir dainos
Penktd. ir šeštd. 

nuo 10 vai. vakaro 
2548 W 69 ST., 

Chicago, IL 60629 
Tel. 312-476-0400

_________________________

ARAS ROOFING
Arvydas Kiela 

Dengiame ir taisome 
visų rūšių stogus 
Tel. 708-257-0746 

Skambinti po 6 v.v.

Spalio mėnuo jau daug 
metų yra skiriamas BALFui ir 
jo darbuotojai renka aukas, ei
dami per namus, kad būtų 
galima ir toliau tęsti artimo 
meilės darbą, padėti vargs
tantiems lietuviams, nepaisant, 
kur jie begyventų. Jadvyga 
Skvarčius mums atsiuntė tokio 
turinio laiškelį, kurį būtų ver
ta paskaityti ir platesnei 
visuomenei: „Gaila, kad BALFo 
aukotojai mažėja Bridgeporto 
apylinkėje, bet kai kurie vis su 
savo auka sugrįžta čia, kur 
anksčiau gyveno ir savo auką 
įteikia seniausiam, trečiajam, 
BALFo skyriui. Vienas toks 
uolus aukotojas yra Algis Sie- 
ginaitis. Nedaug čia beturime 
aukotojų, visi išsikraustė į kitas 
apylinkes arba į Šv. Kazimiero 
kapines”. Nors aukotojai ir 
mažėja, bet nemažėja vargai, 
kuriuos BALFo parama bent 
šiek tiek „apkapoja”. Todėl visi 
turime remti šį vajų, ypač spalio 
mėnesį, BALFui skirtą.

Dr. Ona Daugirdienė skaito 
paskaitą apie lietuvišką šeimą 
Ateities savaitgalyje, kuris šį
met įvyksta lapkričio 3-5 dieno
mis Jaunimo centre,Čikagoje ir 
Ateitininkų namuose,Lemonte.

Dainininko Vytauto Kerna
gio koncertas spalio 22 d. 12 
vai. p.p. Pasaulio lietuvių cent
re, Lemonte. Vytautas Kerna
gis — žymus ir talentingas Lie
tuvos dainininkas-artistas. Jau 
25 m. jo lyrinės, dramatiškos ir 
ironiškos dainos nepalieka abej
ingo nei seno, nei jauno. Kvie
čiame pasiklausyti jo įdomių 
dainų ir praleisti popietę su 
dainininku.

Stasys Briedis, Amerikos Lietuvių 
tautinės sąjungos vicepirm., dėkoja 
visiems, atlikusiems programą ir at- 
vykusiems pagerbti lietuvį mokytoją 
spalio 8 d. Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte. S. Briedis ypač rūpinosi, 
kad ši šventė gražiai praeitų.

x Laima Milkaitis, Oak 
Lawn, IL, atsiuntė $150 ir nori 
globoti vieną našlaitį Lietuvoje. 
Dėkojame! „Lietuvos Našlai
čių globos” komitetas, 2711 
W. 71 St., Chicago, IL 60629.

(sk.)

x LIETUVIŲ FONDO meti 
nis vajaus pokylis įvyks šešta
dienį, š.m. spalio mėn. 21 d., 
Pasaulio lietuvių centro pokylių 
salėje, 14911 127th Street, Le- 
mont, IL. Pradžia: 6:30 kok
teiliai, 7:30 vakarienė. Šokiams 
gros Sauliaus Gylio orkestras 
„Žiburys”. Vakarienės kaina, 
įskaitant ir gėrimus $35 as
meniui, studentams $25. Vajaus 
metu įstojusieji į LF nariai su 
$100, ar padidinusieji įnašus, 
gali gauti vieną pakvietimą į 
pokylį veltui už kiekvieną šimto 
dolerių įnašą. Stalus ir pavie
nius bilietus prašoma rezervuo
ti tel. (708) 257-1616 kasdien, 
išskyrus savaitgalius, 9 v.r. - 5 
v. p.p., o įnašus, čekius išrašant 
Lithuanian Foundation, Ine.

vardu, siųsti aukščiau nurodytu
adresu.

(sk)

VAKARONĖ SU 
GEN. VĖTRA

Spalio 20 d., 6:30 vai. vak., 
Ateitininkų namuose, Lemonte 
bus įdomi vakaronė. Dr. Dalia 
Kučėnienė kalbės apie mūsų 
tautos herojus, partizaninių 
kovų metu. Ji ypač giliau aptars 
legendarinio generolo Vėtros 
asmenį, kurio atminimas išliku
siųjų gyvų partizanų tarpe yra 
nepaprastai branginamas, apie 
kurį kalbama, dainuojama ir 
yra sukurta net speciali baladė. 
(Spalio 10 d. jis būtų šventęs 
savo 85-tąjį gimtadienį).

Progų pabendravimui mūsų 
visuomenei daug. Kiekvieną 
savaitgalį išsėdim valandų 
valandas užstalėse, pokyliuose, 
girdami maistą, apkalbėdami 
visas mūsų lietuviško „daržo” 
naujienas. Žinoma, nepasmer- 
kiam ir tokių bendravimo mo
mentų, tačiau reikia skirti savo 
brangų laiką ir kitokiems po
kalbiams, kurie praplatintų 
mūsų asmeninių žinių 
horizontus.

Pereitoje Ateitininkų namų 
vakaronėje „Draugo” redaktorė 
Aldona Zailskaitė kalbėjo apie 
religinį stovį Lietuvos mokyk
lose, apie mokytojus, kurie 
trokšta pažinti Evangelijos žodį, 
kad galėtų jį perduoti jaunajai 
Lietuvos kartai. Aldona Zails
kaitė šią vasarą bendravo su to
kiais mokytojais, Lietuvoje, 
jiems pateikdama daug teoreti
nių ir praktinių žinių bei pata
rimų.

Spalio 20 d. Ateitininkų na
muose bus ir vėl įdomi vakaro
nė su dr. Dalia Kučėniene, šį 
pavasarį įsigijusią doktoratą iš 
literatūros Lituanistikos kated- 
roje,Illinois universitete Čika
goje.

Dr. Dalia palies mūsų skau
džiausią tautos laikotarpio pe
riodą — partizanų kovas prieš 
raudonąsias gaujas. Ji kalbės 
apie vieną tų kovų herojų — ge
nerolą Vėtrą, kuris turi labai 
artimą ir gyvą ryšį su prelegente. 
Tą ryšį patirsite, atsilankę į šią 
vakaronę.
Ateitininkų namai lauks 

gausesnio dėmesio šiai vakaro
nei. Rezervuokime spalio mėn. 
20 d. 6:30 v.v. penktadienį, vie
nam iš kovotojų už tautos išsi
laikymą sovietų okupacijos me- 
tU- jdv

Lithuanian Mercy Lift ren
giamas pokylis „Sveikatos 
dovana” įvyks lapkričio 4 d., 6 
vai. vakare, Cafe Brauer, 2021 
Stockton Drive (šalia Lincoln 
Park zoologijos sodo). Pasivai- 
šinimas 6 vai., vakarienė 7 vai. 
vak. Svečiai galės naudotis 
„valet” patarnavimu automo
biliams. Rezervacijos pas M. Ne- 
mickienę vakarais tel. 708- 
442-8297.

Joana Krutulienė pakviesta 
pravesti JAV LB Kultūros tary
bos premijų įteikimo šven- 
tę-koncertą lapkričio 5 d., 3 vai. 
p.p., Jaunimo centro didžiojoje 
salėje.

x A.a. Algio Dantos prisimi
nimą pagerbdama, Lietuvos 
Našlaičių šalpai Sophie Barbie- 
ri Rydal, PA, paaukojo $25. Dė
kojame. „Lietuvos Našlaičių 
globos” komitetas.

(sk.)
x Nancy Razgaitis, Atlanta, 

GA, globoja našlaitį Kęstutį Lie
tuvoje. Jo gimtadienio proga ji 
jam atsiuntė dar $50 dovaną. 
„Lietuvos Našlaičių globos” 
komitetas, 2711 W. 71 St., Chi
cago, IL 60629.

(sk.)
x Akcįjų, bonų bei kitų ver

tybių pirkime ir pardavime 
jums nuoširdžiai patars ir patar
naus, duodami komiso nuolai
dą, Albinas Kurkulis, tel. 
312-360-5530 arba jo sūnūs ir 
partneriai: Andrius Kurkulis, 
tel. 312-360-5531 ir Paulius 
Kurkulis, 312-360-5627, dirbą 
su Oppenheimer & Co., Ine. 
Chicagoje. Iš kitur skambinkite 
veltui: tel. 1-800-621-2103.

(sk)

Muzikai Ričardas Šokas ir 
Manigirdas Motekaitis in
tensyviai repetuoja programą 
Lietuvių operos pokyliui, kuris 
įvyks šeštadienį, lapkričio 11 d., 
Jaunimo centro didžiojoje salėje. 
Programoje Operos choras 
atliks keletą skambių, pokyliui 
parinktų, arijų bei dainų.

Muziko Šoko vadovaujamas 
orkestras neleis nuobodžiauti 
šokėjams; bus malonu ir nešo
kantiems paklausyti ritmingų 
muzikos garsų bei nuotaikingai 
skambančių dainų.

Regina Kučienė, Lietuvių 
Bendruomenės Švietimo tary
bos pirmininkė, viena iš 
pirmųjų rezervavo savo sve
čiams stalą į Lietuvių fondo po
kylį, kuris bus šeštadienį, spalio 
21 d., Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte. Kitą stalą užsisakė 
LB Socialinių reikalų tarybos 
pirmininkė Birutė Jasaitienė. 
Malonu, kai Lietuvių Bend
ruomenė palaiko Lietuvių 
fondą, o LF, atsilygina tuo 
pačiu, remia Lietuvių Bend
ruomenės veiklą. Pokylio metu 
bus smagu visiems susitikus 
pasišnekučiuoti, jaukiai praleis
ti vakarą, o taip pat paremti ir 
Lietuvių fondą.

Dr. Birutė Kasakaitienė,
Chicago, IL, siųsdama prenu
meratos mokestį, „Drau
gą” apdovanojo 100 dol. Ger
biama daktarė supranta ne tik 
ligonių bėdas, bet ir mūsų dien
raščio negalavimus, ne pirmą 
kartą jam padėdama didesnė
mis aukomis. Linkime gražių 
dienų Čikagos rudenio spalvo
se ir nuoširdžiai dėkojame.

Spalio mėnuo Amerikoje yra 
pavadintas „National Breast 
Cancer Avvareness” mėnesiu ir 
skirtas daugiau dėmesio kreip
ti į šią pavojingą ligą, kasmet 
šiame krašte nuvarančią į ka
pus apie 40,000 moterų. Trečia
dienį, spalio 25 d., 5:30 vai. vak., 
Šv. Kryžiaus ligoninė ruošia 
moterims šia tema seminarą, 
kuris vyks 6540 S. Cicero Avė., 
Bedf'ord Parke, IL. Bus pa
brėžiama, kad 95CJ krūtų vėžio, 
jeigu jis anksti susekamas, yra 
pagydoma. Dr. Evelyn Diaz 
kalbės apie ankstyvaus vėžio 
ženklus, patikrinimo ir maino 
gramų svarbą ir gydymo būdus, 
nebūtinai pasirenkant chi
rurgiją. Bus parūpintas nemo
kamas automobilių pastatymas 
ir užkandis. Vietą rezervuoti 
galima tel. (312) 471-8600.

TUNTININKŲ
PASIKEITIMAS

„LITUANICOS” TUNTE
Sekmadienį, spalio 1 d., 

Lietuvių centro Lemonte žemu
tinėje salėje vykusioje trumpoje 
„Litunicos” tunto sueigoje, 
kadenciją baigęs tuntininkas 
jp.s. dr. Marius Naris „Li
tuanicos” tunto vėliavą ir tun
tininko pareigas perdavė ps. 
Ramučiui Račiūnui. Naujojo 
tuntininko adresas: 8430 Forest 
Drive, Hickory Hills, IL 60457. 
Tel. 708-839-5734.

„Lituanicos” tunto Čikagoje tuntininko pareigas perėmęs ps. Ramu) 
Račiūnas tunto vėliavą priima iš buv. tuntininko jps. Mariaus Nario.

Nuotr. J. Tamulaič

Mokytojai, atsilankę į Amerikos Lietuvių tautinės sąjungos ruoštą ir jiems pagerbti skirtą šventę 
spalio 8 d. Pasaulio lietuvių centre. Iš kairės sėdi: Alicija Brazaitienė, buvęs Kr. Donelaičio 
mokyklos dir. Julius Širka, Švietimo tarybos pirm. Regina Kučienė, Marija Plačienė, buvęs 
Dariaus ir Girėno mokyklos vedėjas Juozas Plačas, Ramunė Juodelienė, Irena Šerelienė; stovi 
— Viktoras Kučas, Ramunė Kubiliūtė ir buvęs Švietimo tarybos pirm. Bronius Juodelis.

ŠAULIAI VEIKIA

Kad organizeija gerai gyvuo
tų, reikia, kad jos nariai būtų 
drausmingi, pareigingi ir skirtų 
jai laiko. Šaulių sąjunga tuo pa
sižymi. Ji turi savo tradicijas, 
kurių griežtai laikosi. Kiekvie
nais metais tuo pačiu metu ji 
ruošia minėjimus ar renginius. 
Tarp tų renginių yra minėti
ni: Naujų metų sutikimas, Jo
ninių vakaras, kariuomenės mi
nėjimas rugsėjo 8 d. ir Rudens 
balius. Rudens balių ką tik 
atšokom šeštadienį, rugsėjo 16 
d. Ta proga, padidinti lėšoms, 
buvo pravestas vajus. Šaulių 
sąjunga, kaip ir „Drauges”, turi 
savo garės narius, kurie yra 
įnešę po 1,000 dol. ar daugiau. 
Sąjunga dabar turi 100 tokių 
narių. Neseniai tūkstantinę yra 
įnešę Kostas ir Aneliutė Rama
nauskai, o per šį pokylį tokią 
pat sumą paaukojo dr. Petras ir 
Petronėlė Jokubkos.

Jokubka savo žodyje paminė
jo, jog sąjungai skiria didesnę 
sumą todėl, kad sąjunga jiems, 
kaip ir daugeliui lietuvių, yra 
patriotizmo simbolis. Jokubka 
pareiškė, kad sąjunga buvo 
įkurta Lietuvos laisvės kovų 
metu 1919 m. birželio 27 d. 
didelių Lietuvos patriotų VI. 
Putvio-Putvinskio, buvusio 
Vidaus reikalų ministro R. Ski
pičio, prof. M. Šalčiaus, rašytojo 
Vienuolio Žukausko, F. Kiršos, 
prof. Balio Sruogos, V. Sidzi
kausko ir kitų pastangomis. Kai 
kurie suorganizuoti šaulių dali
niai greit įsijungė į organizuo
jamą Lietuvos kariuomenę ir 
dalyvavo kovose prieš bolševi
kus, bermontininkus, lenkus. 
Mažesni vienetai, kurie nesu
spėjo įsijungti į kariuomenės da
linius, priešui okupavus dalį 
Lietuvos, pasilikę užnugary, 
vedė partizaninį karą. Kaip 
žinome, šauliai partizaninį karą 
ypač plačiai išvystė po Antrojo 
pasaulinio karo, bolševikams 
okupavus Lietuvą. Nepriklauso
mos Lietuvos laiku šaulių 
būriai ir kuopos veikė kiekvie
name valsčiuje. Nariai ruošdavo 
kultūrinius renginius ir uni
formuoti su vėliavomis daly

vaudavo tautinių Švenčių metu. 
Šaulių gretas daugiausia sudarė 
vyrai, tad į savo pobūvius kvies
davo pavasarininkus, kurių 
daugumas buvo moterys. Taip 
religija rišosi su karine discip
lina. Tas ryšys ypač sustiprėjo 
bolševikų okupacijos metu.

Jokubka pažymėjo, kad jis į 
šaulių sąjungą įstojo, studijuo
damas Kauno universitete, o 
Teisių fakultetui persikėlus į 
Vilnių, jam buvo pavesta suor
ganizuoti šaulių kuopą Vilniaus 
universitete. Tą darbą jis atliko 
per pusę metų. Pasisekimas bu
vo didelis. Į steigiamąjį susirin
kimą atvyko apie 200 studentų 
ir studenčių.

Lietuvoje svarbiausias šaulių 
uždavinys yra ruoštis pavojaus 
atveju ginti kraštą. Čia Ameri
koj mūsų uždavinys yra jungti 
visų pažiūrų ir visų kartų lietu
vius bendram lietuvybės darbui 
ir palaikyti senas tradicijas, ruo
šiant minėjimus, dalyvaujant 
tautos švenčių metu uniformuo
tiems su vėliavomis, iškilmėse 
ir iškilmingai palydint amži
nybėn savo mirusius brolius. Jo
kubka linkėjo, kad kiekvienas 
šaulys taptų garbės narys. Da
bar kas ketvirtas narys yra įne
šęs 1,000 dol. ar daugiau.

P. J.

ČIKAGOS LIETUVIŲ 
PENSININKŲ 

SUSIRINKIMAS

Čikagos Lietuvių pensininkų 
sąjungos narių susirinkimas 
įvyko š.m. rugsėjo 28 d., ketvir
tadienį, 1 vai. p.p. Vytauto 
Didžiojo šaulių rinktinės na
muose. Susirinkimą atidarė 
sąjungos pirmininkas Stasys 
Vanagūnas, pasveikindamas 
narius ir svečius jau ne taip 
gausiai susirinkusius ir 
palinkėdamas gražiai praleisti 
šios dienos popietę. Sekretoriui 
Antanui Zaurai mirus, sąjunga 
dar neturi naujo sekretoriaus. 
Šiam susirinkimui sekretoriau
ti pakviesta Antanina Repšienė. 
Buvo pateiktas praėjusio 
posėdžio protokolas, kurį parašė 
ir perskaitė A. Repšienė.

Toliau buvo mirusių sąjungos 
narių pagerbimas minutės atsi
stojimu ir susikaupimu. O Am
žinybėn iškeliavusių buvo kele
tas: Vitalija Gudauskienė, 
Elena Pajedienė, Antanas 
Pleškys, Sofija Budrienė ir 
Elena Menčinskienė. Naujais 
nariais į sąjungą įstojo: Ana
tolijus Siutas ir Genovaitė 
Stilienė, kurie buvo priimti plo
jimais.

Pirmininkas, skaitydamas 
pranešimą, pirmiausiai pranešė 
sąjungos finansinį stovį: pinigų 
neturima daug, visur po truputį 
aukojama, A. Šluto radijo 
paremti, BALFo vajui. Pirmi
ninkas pasiūlė paremti atsiku
riantį „Margutį II” 250 dol. 
auka, už ką buvo vienbalsiai 
nubalsuota.

Sekantis jo pranešimas buvo 
apie daromas reformas Medi- 
care, kur numatoma, kad pen
sininkams už Medicare daugiau 
reikės mokėti. Pirmininkas 
priminė ir apie papildomą ligos 
draudimą. Medicare moka tik 
80 proc. išlaidų, o 20 Droc. reikia

Nuotr. V. Jasinevičiaus

pačiam sumokėti, jeigu neturi 
kito draudimo. Daugiausiai var
tojamas HMO draudimas, kuris 
apmoka išlaidas, kurias Me
dicare nesumoka. Pirmininkas 
priminė, kad per šios vasaros 
karščius Čikagoje mirė 733 
■žmonės. Ypač didelį dėmesį at
kreipė į asmenis, kurie gyvena 
vieni. Jis patarė, kad vienam 
gyvenant, reikia laikyti gerai 
užrakintas duris, bet kitą raktą 
reikia duoti savo geram pažįs
tamam, kad, reikalui esant, 
galėtų įeiti į butą. Jau buvo 
keletas atsitikimų, kad asmuo 
labai susirgo, ar nuo karščio ar 
šiaip, o įeiti į butą nebuvo 
įmanoma, nes namo šeimi
ninkas toli gyvena. Tokiu atve
ju žmogus gali mirti, nes jam 
nesuteikiama pirmoji pagalba. 
Todėl prašė visų senesnio am
žiaus asmenų, gyvenantiems 
vieniems, susitvarkyti su užrak
tais.

Buvo iškelti keli klausimai, į 
kuriuos pirmininkas atsakinėjo.

Po to buvo meninė programa, 
kurią atliko Pupų Dėdės vaikai
tis — Antanas Čiurlionis, 
akompanuojant Alvydui 
Blinstrubui. Abu juos pristatė 
Elena Sirutienė, .„Seklyčios” 
renginių vadovė. Buvo atliktos 
dainos apie dzūkus, suvalkie
čius, žemaičius, kauniečius ir 
t.t. Žinoma, buvo pasakyta ir 
keletas anekdotų. Programa 
buvo linksma ir publikai patiko, 
nes einant namo kai kurie dar 
vis juokėsi ir džiaugėsi linksmai 
praleidę popietę. Gaila, kad ne
buvo per daug narių. Nežinia 
kas atsitiko: ar patingėjo, ar 
pamiršo? Turėtų daugiau pen
sininkų įstoti į šią organizaciją, 
nes ji duoda gerų patarimų, ser
gant aplanko su dovanėle, o 
mirus — susirenka palaidoti.

Pirmininkas pranešė, kad 
spalio 6 d. ir lapkričio 14 d. visi 
bus skiepijami nuo gripo (flu) 
amerikiečių pensininkų namuo
se 61st So. Kedzie Avė.

Po programos buvo šilti pietūs 
ir dovanų paskirstymas, kuris 
praėjo su dideliu „susido
mėjimu”. Gražiai visi pabendra
vę, patenkinti išsiskirstė į 
namus, laukdami kito susirin
kimo.

Ant. Repšienė

Rūta (Sidrytė) ir Tadas Kul- 
biai, gyv. Park Ridge, IL, 
rugsėjo 29 d. susilaukė antrojo 
sūnelio Vido Antano. Naujagi
miu džiaugiasi broliukas Ko
vas, o taip pat seneliai — dr. 
Rimvydas Sidrys, Lilija ir Anta
nas Kulbiai.

Nekalto M. Marijos Prasi
dėjimo parapijos (Brighton 
Parke) 80 metų sukaktuvės bus 
užbaigiamos iškilmingais pietu
mis spalio 21 d. (pradžia 7 vai.) 
parapijos salėje. Visuomenė 
kviečiama dalyvauti.

Čikagos studentų ateitinin
kų susirinkimas penktadienį, 
spalio 20 d., 8 vai. vak. vyks Po- 
likaičių namuose, 1209 Count- 
ry Lane, Lemonte. Kviečiami 
visi studentai, kurie domisi 
ateitininku veikla.


