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Dayton, Ohio, lapkričio 1 d. 
(NYT) — Vos paslėpdami vienas 
kito nemėgimą, trys Balkanų 
šalių prezidentai trečiadienį 
susitiko JAV oro pajėgų bazėje 
Dayton, Ohio, taikos deryboms, 
kurių tikslas — užbaigti ketve
rius metus užsitęsusį karą.

Kaip rašo Elaine Sciolino 
„The New York Times” laik
rašty, tai buvo pirmas kartas 
kai šie prezidentai — Serbijos 
Slobodan Milosevič, Bosnijos 
Alija Izetbegovič ir Kroatijos 
Franjo Tudjman — visi kartu 
susitiko nuo 1991 m., Jugoslavi
jos iširimo išvakarėse. Tad vien 
suvedimas jų į vieną kambarį 
laikomas nemažu pasiekimu ke
lyje į taiką.

Bet pagrindiniai klausimai, 
dėl kurių ir kilo karas Balka
nuose, lieka neišspręsti: Ar 
Jugoslavijai iširus, Bosnija 
gali išlikti? Jei ir išliktų, kiek 
autonomijos duoti jos teritorijoje 
gyvenantiems serbams?

„Šiandien mūsų uždavinys 
skubus ir svarbus”, pasakė JAV 
valstybės sekretorius Warren 
Christopher atidarydamas kon
ferenciją. Joje dalyvavo atstovai 
iš Prancūzijos, Britanijos, Vo
kietijos, Rusijos ir Europos 
Sąjungos. „Mes čia atvykome, 
kad sudarytume galimybę Bos
nijai ir Herzegovinai tapti taiko
je gyvenančia valstybe, kur 
žmonės gali ramiai miegoti savo 
namuose, nueiti į darbą ir mels
tis savo bažnyčiose, mečetėse 
bei sinagogose, nebijodami 
smurto ar mirties”, kalbėjo 
Christopher.

Jungtinės Amerikos Valstijos, 
kurios stengiasi išlaikyti taikos 
derybų konfidencialumą, saugo
jo trijų šalių prezidentus nuo 
televizijos kamerų, neleido 
jiems kalbėti atidarymo ceremo
nijoje ir neleido jiems atsakyti 
į reporterių klausimus apie tai
kos perspektyvas.

Duodamas ženklą, kad JAV 
ketina kontroliuoti skelbiamą 
informaciją apie derybų eigą, 
JAV Valstybės departamento 
atstovas Nicholas Burns tre
čiadienio vakarą pasakė repor
teriams, kad prezidentui Milo
sevič ir Tudjman atskirame 
susitikime sutarė dėl bendro 
pozityvaus pareiškimo. Šiame 
pareiškime, kurį N. Burns per
skaitė, bet kurio teksto neišda
lino reporteriams, abu preziden
tai išreiškia norą siekti santy
kių normalizavimo, imtinai ir 
abiejų pusių pagarbą žmogaus 
teisėms, leidimą pabėgėliams 
sugrįžti, taip pat ir taikaus 
sprendimo suradimą Slavonijos 
klausimu. Karo pradžioje serbai 
paėmė šią Kroatijos teritoriją.

Šaltoje flourescentinio apšvie
timo šviesoje bazės Hope viešbu
čio (pavadinto kino žvaigždės 
Bob Hope vardu) konferencijų 
salėje dalyvių nejauki laiky
sena, protokolo vadovų sure
žisuotoje ceremonijoje pasakė 
daugiau nei oficialios kalbos.

Pagrindiniai veikėjai — jų 
tarpe trys Balkanų prezidentai, 
europiečiai ir JAV dalyviai 
sekr. Christopher ir pagrindinis 
amerikietis derybų vadovas Ri- 
chard Holbrooke — įžengė pa
vieniai į, konferencijų salę. 
Kiekvieną prezidentą, įeinantį 
į salę lydėjo aukščiausias JAV 
diplomatas tarnaujantis jo ša
lyje. Tokiu būdu JAV valsty
bės sekretoriui Warren Christo
pher nereikėjo paduoti rankos

Serbijos prezidentui Slobodan 
Milosevič, kurį prezidento 
George Bush administracija pa
vadino teistinu karo nusikaltė
liu.

Bet kiti rankų padavimai 
buvo labai svarbūs amerikie
čiams. Kai tik visi susėdo prie 
nedidelio apvalaus stalo, R. Hol
brooke sekretoriui Christopher 
davė ženklą atsistoti, prieiti prie 
trijų Balkanų šalių prezidentų 
ir paraginti juos vienas kitam 
paduoti ranką.

Šiose taikos derybose Balkanų 
prezidentai asmeniškai beveik 
nesusitiks, bet savo pozicijas 
įvairiais klausimais perduos per 
R. Holbrooke.

Pradedant derybas Wright- 
Patterson JAV oro pajėgų ba
zėje netoli Dayton, Ohio, apie 
100 žmonių buvo susirinkę neto
liese protestuoti prieš Serbijos 
prezidento buvimą bazėje ir rei
kalavo albanų apgyventos Koso- 
vo provincijos Serbijoje nepri
klausomybės. Viename plakate 
buvo užrašyta: „Nesiderėsime su 
karo nusikaltėliu”. Kitas plaka
tas bylojo: „Milosevič’iaus vieta 
yra Hagoje, ne Daytone”, užsi
menant Pasaulio Teismo karo 
nusikaltėliams vietą Hagoje.

Prieš atidarymo pradžią W. 
Christopher skyrė 45 minutes 
pasitarimui su kiekvienu iš 
trijų Balkanų šalių prezidentų. 
Prezidentui Alija Izetbegovič, 
kurio šalį JAV laiko karo auka, 
Christopher įteikė asmenišką 
laišką iš prezidento Bill Clinton. 
Laiške, paaiškino N. Burns, B. 
Clinton užtikrina JAV ryžtą 
padėti Bosnijos valstybei iš
saugoti Bosnijos vientisumą ir 
sustiprinti jos ryšius su Kroa
tija.

i Sekretorius Christopher pasvei
kino Kroatijos prezidentą sėkme 
praėjusį sekmadienį įvykusiuo
se parlamento rinkimuose, kai 
jo partija laimėjo daugumą. Bet 
žmogaus teisių organizacijos 
kritikuoja Kroatijos rinkimus, 
kadangi neleido Krajinos ser
bams gyventojams balsuoti, bet 
leido Bosnijoje gyvenantiems 
kroatams balsuoti. Net kai ku
rie aukšti JAV Valstybės de
partamento pareigūnai yra pa
sisakę, kad JAV turėtų apgai
lestauti Kroatijos rinkimus, o 
ne pagirti.

Kalbėdamas su S. Milosevič
W. Christopher išreiškė „rimtą 
susirūpinimą” dėl naujų žinių 
apie serbų įvykdytas žudynes 
Bosnijoje, ypač tokiuose Bosni
jos miestuose kaip Srebrenica ir 
Banja Luką. Milosevič, kuris 
turi Bosnijos serbų įgaliojimą 
jiems atstovauti derybose, vi
suomet paneigė dalyvavęs bet 
kuriose serbų vykdytose žudy
nėse ar galėjęs bet kokiu būdu 
jas uždrausti.

Nors JAV uždraudė preziden
tams bendrauti su reporteriais, 
įeidamas į konferencijų salę 
Bosnijos užsienio reikalų 
ministras Muhamed Sačirbey 
pasakė: „Jei nepavyks, tai ne dėl 
mūsų kaltės”. Anksčiau duota
me pasikalbėjime jis sakė: 
„Negalima kalbėti apie Taiką 
Daytone ir tęsti etninį Svarini
mą Banja Lukoje”, savais žo
džiais persakydamas preziden
to Izetbegovič mintį.

Richard Holbrooke tikisi, kad 
derybos užtruks maždaug dvi 
savaites, nors buvęs Švedijos 
ministras pirmininkas Carl 
Bildt, kuris dabar yra Europos

Šį rudenį sename Kauno priemesty Marvelėje prasidėjo naujosios Kauno vandenvalos įmonės 
statinių išbandymai. Nuotraukoje matyti didžiuliai dumblo nusodintuvai. Netoli jų aukštuose 
technologiniuose korpusuose išpuvęs dumblas bus specialiomis centrifūgomis „nugręžiamas” ir 
iš ten jau vežamas į kompostąvimo poligoną. Kaip rašoma „Dienoje”, taip pat sparčiai statomas 
grotų bei amėliagaudžių korpusas, kuriame iš miesto vandenų bus pašalinamas smėlis, stambesnės 
atliekos ir nemalonus kvapas, kurį sugers specialūs medžio žieve užpildyti filtrai. Nuo statybos 
pradžios į šį projektą jau investuota apie 90 milijonų litų.

Nuotr. K. Daknio, „Dienoje”

Jau pasisakė pretendentas į 
Kvebeko premjero vietą

Ottawa, Ont., Kanada, lap
kričio 2 d. (Reuters) — Kvebeko 
separatistų vadas Kanados Par
lamente Lucien Bouchard tre
čiadienį pareiškė, kad galvoja 
perimti Kvebeko premjero pa
reigas ir kad ruošiasi naujam 
Kvebeko referendumui dėl at
siskyrimo.

Jo pareiškimas padarytas se
kančią dieną po Kvebeko mi
nistro pirmininko Jacąues Pa- 
rizeau atsistatydinimo ir dvi

Prez. Brazauskas 
susitiko su J. Geniu i -
Vilnius, spalio 31 d. (Elta) — 

Prezidentas Algirdas Brazaus
kas specialiai susitiko su Ame
rikos Lietuvių komiteto pirmi
ninku, profesorių Jonu Geniu.

Jonas Genys apgailestavo, 
kad Amerikos Lietuvių Taryba, 
kuri daugiau kaip 50 metų dir
bo Lietuvos labui, Lietuvoje yra 
beveik nežinoma. Taryba rūpi
nosi, kad JAV nepripažintų Lie
tuvos okupacijos, kad būtų pra
dėtos transliuoti „Amerikos bal
so” laidos lietuvių kalba, kad 
būtų įsteigtas jungtinis Ameri
kos lietuvių, latvių ir estų komi
tetas bendrai kovai už pavergtų 
Tėvynių išlaisvinimą, vadina
mas Jungtinis Amerikos Pabal- 
tiečių Komitetas — JBANC.

Genio nuomone, būtų gerai, 
jei Prezidentūra ir Seimas 
sudarytų sąlygas dirbti nuola
tiniam Tarybos atstovui ry
šiams su 800,000 Amerikos lie
tuvių.

Prezidentas Brazauskas į tai 
atsakė, kad jis asmeniškai gerai 
žino apie Amerikos Lietuvių Ta
rybos atliekamus darbus, skir
tus Lietuvai. Prezidentas taip 
pat pareiškė nuomonę, kad 
grįžę iš užsienio į Tėvynę 
lietuviai galėtų daug prisidėti 
prie krašto gerovės.

Sąjungos atstovas, mano, kad 
susitarimo galima tikėtis net už 
savaitės.

Jei visoms pusėms pavyks pri
eiti taikos susitarimo, jos vyks 
į Paryžių oficialiam sutarties 
pasirašymui, o į Bosniją bus 
pasiųsti 60,000 NATO kariai, jų 
tarpe ir 20,000 JAV kareivių, 
užtikrinti, kad būtų laikomasi 
taikos.

dienas po Kvebeko atsiskyrimo 
referendumo neigiamo rezulta
to, tik 50,000 balsų nulėmus 
šios prancūziškai kalbančios 
provincijos pasilikimą Kana
doje. Piktai žiūrėdamas į Kana
dos parlamento žemesniųjų rū
mų narius, kurių tarpe jis vado
vauja atsiskirti norinčiai frak
cijai Bloc Quebecois, jis pasakė: 
„Šie žmonės neturi ką mums pa
siūlyti, neturi ko mums duoti”.

Lucien Bouchard atgaivino 
Kvebeko atsiskyrimo referen
dumo reikalą, spalio mėnesio

Estijos parlamento 
pirmininkas ragina stiprinti 

sieną su Rytais
Vilnius, spalio 31d. (Elta) — 

„Eidami į Europą ir siekdami 
didesnės mažų mūsų šalių įta
kos pasaulio įvykiams, mes pri
valome būti vieningi savo min-

Estijos parlamentarai 
vieši Lietuvoje

Vilnius, spalio 30 d. (Elta) — 
Pirmadienį į Vilnių su oficialiu 
vizitu atvyko Estijos Parlamen
to pirmininkas Toom Savi. Kar
tu su juo iš Talino atskrido 
maždaug 15 žmonių delegacija, 
kurioje yra parlamentarai, vy
riausybės įstaigų vadovai ir žur
nalistai.

Toom Savi ir Lietuvos Seimo 
pirmininko Česlovo Juršėno po
kalbyje pareikštas pasitenkini
mas tuo, kad suaktyvėjo tarp
valstybiniai ryšiai tarp Lietuvos 
ir Estijos. Lietuvos ir Estijos 
parlamentų vadovai aptarė ša
lių bendradarbiavimo klausi
mus įstatymų leidybos srityje ir 
nusprendė, kad jis turėtų būti 
aktyvesnis. Tai ypač svarbu, 
pabrėžė jie, dėl Lietuvos ir Esti
jos siekių integruotis į Europos 
struktūras bei dėl jų ketinimų 
tapti Europos Sąjungos narė
mis.

Estijos parlamentinė delega
cija pirmadienį susitiko su 
Seimo Užsienio reikalų komi
teto nariais, antradienį ją 
priims prezidentas Algirdas 
Brazauskas.

pradžioje perimdamas to reikalo 
progagavimą iš Kvebeko prem
jero Jacąues Parizeau, ir dabar 
pareiškė norą užimti jo 
vietą,vadovaujant provincijai.

Jis juokėsi iš Kanados prem
jero Jacąues Chretien pastangų 
kuo greičiau Kanados parla
mente pravesti Kvebekui tau
tinį savitumą garantuojančias 
Konstitucijos pataisas, sa
kydamas, kad dabar jau Kvebe
kas iš Kanados prašys tik vieno 
dalyko — suverenumo.

Manoma, kad Kanados parla
mentas tokias pataisas gali pra
vesti kelių dienų laikotarpy, 
bandydamas išlaikyti Kvebeką 
Kanados sudėtyje.

timis, paremti vieni kitus dar
buose”, sakė Estijos parlamento 
pirmininkas Toom Savi, antra
dienį kalbėjęs Lietuvos Seimo 
neeiliniame posėdyje. Jis su 
Estijos delegacija vieši Lietuvoje 
Česlovo Juršėno kvietimu.

Savo kalboje svečias siūlė 
susimąstyti, ar gerai saugoma 
siena su „mūsų bendru didžiuo
ju ir dažnai neramiu bei agre
syviu Rytų kaimynu”. Baltijos 
batalionas, bendras karių mo
kymas — tai tik pradžia, jo nuo
mone, koordinuojant ir stipri
nant sienų su Rytų kaimynu ap
saugą.

Toom Savi pasidžiaugė, kad 
Kalvarijoje neseniai atidarytas 
naujas, didelio pralaidumo į 
Vakarus pasienio punktas, kad 
Baltijos kelio idėja materia
lizuojama į Vakarų pusę, kad 
„Via Baltica” projektas tampa 
vis realesnis, tačiau labai 
negerai, sakė jis, kad dar 
negalima be kliūčių pravažiuoti 
Baltijos šalių sienų. Tai, jo 
nuomone, bendras rūpestis, lau
kiantis sprendimo.

Su Lietuvos prezidentu Toom 
Savi kalbėjo apie tai, kad kitą 
pavasarį Vilniuje turėtų būti 
surengtas trijų Baltijos šalių 
prezidentų susitikimas, pokal
byje su Lietuvos premjeru Adol
fu Šleževičiumi abi pusės iš
reiškė pasitenkinimą suaktyvė
jusių įvairiapusiu Lietuvos ir 
Estijos bendradarbiavimu.

Vilnius, spalio 20 d. — 
Tėvynės Sąjungos spaudos kon
ferencijoje Seimo narys Vid
mantas Žiemelis pristatė 
žurnalistams sociologinės ap
klausos rezultatus apie gyven
tojų požiūrį į visuomenės da
lyvavimą stabdant nusikalsta
mumą ir policijos darbą. Socio
loginį tyrimą atliko Kauno 
Technologijos universiteto Ad
ministravimo fakultetas.

Kaip praneša spaudos konfe
renciją aprašanti Seimo opozi
cijos atstovė spaudai, tik 20 
žmonių iš 1,000 apklaustųjų 
jaučiasi saugiai Lietuvoje. 
Nesaugumo jausmą skatina di
dėjantis nusikalstamumas, chu
liganizmas, nesaugi gyvenamoji 
erdvė. Tik 14 žmonių iš 1,000 ti
kisi, kad jeigu jie nukentėtų, 
policija ištirs nusikaltimą. Tai 
rodo didelį nepasitikėjimą poli
cijos darbu.

Labiausiai apklausos inicia
torius domino, ar visuomenė 
norėtų įsitraukti į pagalbą 
policijai. Iš apklaustųjų 43% 
atsakė, kad norėtų bendradar
biauti su kaimynystėje gyve
nančiais žmonėmis, užtikrinant 
bendrą gyvenamosios erdvės 
saugumą; 45% tą norėtų daryti 
kai kuriais atvejais ir tik 12% 
apklaustųjų atsakė, kad negalė
tų arba nenorėtų.Tai rodo, kad 
žmonės nori burtis ir todėl 
„Saugios kaimynystės” pro
grama, kurią pagal Vakarų 
valstybių pavyzdžius pasiūlė 
Tėvynės Sąjunga, bus toliau 
propaguojama ir pagal galimy
bes, kiek leidžia galiojantys 
įstatymai, įdiegiama.

Todėl, anot V. Žiemelio, bus 
kuriamos „Saugios kaimy
nystės grupės. Tam reikia ir 
lėšų, ir organizacinių struktūrų. 
Yra paruošti bendrijos „Piliečių 
saugumas” įstatai. Šios bendri
jos pagrindinis tikslas — remti 
judėjimą „Stabdyk nusikalsta
mumą”, tačiau numatyta ir

Lietuvos taikos palaikytojai 
turbūt negrįš į Balkanus

Vilnius, spalio 30 d. (AGEP) 
— Misiją Kroatijoje nutraukęs 
trečiasis Lietuvos taikos palai
kytojų būrys greičiausiai nebe
grįš į buvusią Jugoslaviją. Ta
čiau kol tai oficialiai nepa
skelbta, negalime sakyti nei 
„taip”, nei „ne”, pasakė Krašto 
apsaugos ministerijos tarptauti
nių ryšių departamento direkto
rius Povilas Malakauskas po
kalbyje su žurnalistu. Įsakymą 
turi duoti Danijos gynybos mi
nisterija, savo ruožtu gavusi jį 
iš Jungtinių Tautų vadovybės.

Prieš dvi savaites priverstinai 
Kroatiją palikusiems lietu
viams Lietuvos Krašto apsaugos 
ministerija skyrė atostogas iki 
lapkričio 2 dienos. Tada jie grįš 
į savo tarnybos dalinius, taikos 
palaikymo pajėgų rengimo cent
rą Rukloje.

Pasibaigus kariniams veiks
mams Kostanicos apylinkėse, 
kurias iš Kroatijos buvo atėmę 
serbai, taikos palaikymo misija 
ten tapo nebereikalinga. Dani
jos batalionui, kuriame tarnavo 
lietuviai, buvo įsakyta iki spalio 
vidurio palikti tarnybos vietą.

Iš pradžių buvo kalbama apie 
naują misijos vietą Makedonijo
je. Tačiau vis stiprėjant Jung
tinių Tautų operacijų Jugoslavi
jos kare kritikai, abejotina, kad

teisinių žinių propaganda per 
masines informacijos priemones 
ir tiesiogiai žmonėms.

Artimiausiu metu ruošiamasi 
įsteigti judėjimo „Stabdyk 
nusikalstamumą” štabą. Tai 
ruošiamasi daryti kartu su 
savivaldybių asociacija. Štabas 
padėtų praktiškai įgyvendinti 
šias idėjas. Pradėtas darbas 
kaime — kai kurios savivaldy
bės jau organizavo visuomeni
nių seniūnų rinkimą kaimuose. 
„Kaip jau įsitikinome iš 
oficialių vyriausybės atsakymų 
ir pokalbių su vidaus reikalų 
ministru, nei vyriausybė, nei 
Vidaus reikalų ministerija 
neremia šių idėjų”, sakė V. 
Žiemelis.

Vidaus reikalų ministras Ro- 
masis Vaitekūnas vienoje 
televizijos laidoje net yra 
kalbėjęs, esą, tokiais pasiū
lymais ,jūs mums norite už
krauti kryžių”.

„Lyg policija nebūtų suinte
resuota nusikalstamumo maži
nimu šalyje”, kalbėjo V. Žie
melis. „Mūsų nuomone, kiek
vienas ministras turėtų džiaug
tis, kad siūlomos naujos idėjos 
ir pagalba. Deja, skirtingai nuo 
Vakarų valstybių, kur vyriau
sybės skiria nemažus pinigus 
panašių programų įgyvendi
nimui, vidaus reikalų ministras 
eina atatupstas kartu su visa 
LDDP frakcija”.

Seimo narys stebėjosi ir 
generalinio policijos komisaro 
pavaduotojo V. Račkausko 
pasakymu, kad policininkas 
niekada negali būti tikru 
žmonių draugu. Gaila, sakė Vid
mantas Žiemelis, kad Lietuvos 
policija yra perėmusi sovietinės 
milicijos mentalitetą — policija 
yra aukščiau žmonių, užsisklen
dusi nuo jų. Policija bijo visuo
menės įsitraukimo, nes visuo
menė matys, kaip „gerai” dir
ba policija ir tai būtų savotiška 
kontrolė, sakė V . Žiemelis.

išvesti iš vienos buvusios Jugos
lavijos vietos „žydrieji šalmai” 
bus sugrąžinti į šią šalį.

Danijos batalionas dabar ren
giamas NATO greitojo reagavi
mo operacijoms, ir netrukus 
turėtų papildyti tarptautines 
pajėgas Bosnijoje. Tačiau 
Lietuvos kariai negalėjo būti 
greitai perkvalifikuoti tokioms 
užduotims — jiems trūksta įgū
džių.

Pasak P. Malakausko, oficia
liai Lietuvos karių dalyva
vimas greitojo reagavimo 
operacijose dar nesvarstomas, 
tačiau Lietuvos gynybos politi
kai tokią galimybę jau aptari
nėja.

NATO operacijose gali daly
vauti ir jo partneriai, jeigu tam 
pritaria siunčiančios šalies va
dovai.

KALENDORIUS

Lapkričio 3 d.: Šv. Martynas 
de Porres, peruvietis (1569- 
1639); Hubertas, Vidmantas, 
Silvija, Vaida. 1918 m. Alek
sandras Voldemaras sudaro pir
mąją Lietuvos vyriausybę.

Lapkričio 4 d.: Šv. Karolis 
Borromeo (1538-1584); Karoli
na, Vitalis.

> t
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ŠALFASS-gos METINIS 
SUVAŽIAVIMAS

ŠALFAS s-gos visuotinis meti
nis suvažiavimas š.m. lapkričio 
18 d. vyks Dievo Apvaizdos 
lietuvių Kultūros centre, 25335 
West Nine Mile Rd., Southfield, 
Michigan. Čia pateikiama suva
žiavimo

DARBOTVARKĖ

1. Suvažiavimo atidarymas.
2. Prezidiumo ir mandatų ko

misijos sudarymas. Darbotvar
kės priėmimas.

3. Sveikinimai žodžiu ir raštu.
4. Praėjusio suvažiavimo pro

tokolo skaitymas ir priėmimas.
5. 1996 m. ŠALFASS-gos var- 

žybinės programos ir kalendo
rius.

6. V-jų Pasaulio Lietuvių 
Sporto Žaidynių pranešimai: a) 
ŠALFASS-gos Centro valdybes 
pirmininko, b) JAV ir Kanados 
išvykų vadovų, c) PLSŽ-nių sli
dinėjimo varžybų.

7. Pranešimas dėl Vl-jų Pa
saulio Lietuvių Sporto žaidynių, 
Il-sios Tautinės olimpiados bei 
Šokių ir Dainų šventės 1998 m. 
Lietuvoje.

8. Sporto apygardų adminis
tracinio pertvarkymo pasiūly
mai, diskusijos, nutarimai.

9. ŠALFASS-gos Statuto pa
keitimų pasiūlymai, jei tokių 
būtų.

Pietų pertrauka 2:30 - 3:30 
vai. p.p.

10. Einamieji reikalai:
a) Sportinės spaudos reikalai, 

„Lietuvos Sporto istorija”.
b) ŠALFASS-gos santykiavi

mas su Lietuvos sporto insti
tucijomis.

c) ŠALFASS-gos sutartis su 
Šarūno Marčiulionio krepšinio 
mokykla.

d) Pranešimas ryšium su Lie
tuvos dalyvavimu Olimpiniuose 
žaidimuose Atlantoje, 1996 me
tais.

e) Kiti einamieji reikalai.
11. Pranešimai žodžiu ir raštu:
a) Centro v-bos pirmininko, 

gen. sekretoriaus, iždininko, 
kitų (.jei yra).

b) Lietuvių Sporto fondo 
apyskaita. Diskusijos.

c) Lietuvių Bendruomenės 
atstovų.

d) Sporto apygardų: Kanados, 
Rytų, Vid. vakarų.

e) Sporto šakų ir kitokių 
komitetų (pageidautina raštu): 
krepšinio, tinklinio, lengv. atle
tikos, palaukimo, lauko teniso, 
stalo teniso, ledo ritulio, šau
dymo, slidinėjimo, kėgliavimo. 
golfo, šachmatų, raketbolo, fut
bolo (soccer), softbolo/beisbolo, 
kitų (jei yra).

f) 1995 m. žaidynių/pirmeybių

vykdytojų pranešimai: slidinė
jimo, kėgliavimo, senjorų 
krepšinio, raketbolo, jaunčių 
krepšinio, 45-jų žaidynių, soft- 
bolo, golfo, lengv. atletikos, 
šaudymo, plaukimo.

g) ŠALFASS-gos Garbės 
teismo.

h) ŠALFASS-gos Revizijos 
komisijos.

12. Diskusijos dėl visų prane
šimų.

13. ŠALFASS-gos Centro 
valdybos, Revizijos komisijos ir 
Garbės teismo rinkimai.

14. Klausimai iš sumanymai.
15. Suvažiavimo uždarymas.
Norintieji darbotvarkę papil

dyti, prašomi savo pageidavi
mus pranešti C. v-bos pirminin
kui Audriui Šileikai, 150 Col- 
beck St., Toronto, Ont. M6S 
1V7, Canada. Tel. 416-767-6520. 
Faksas: 416-760-9843.

ŠALFASS-gos Centro 
valdyba

CROSS-COUNTRY
VARŽYBOS

CLEVELANDE
5-sios kviestinės baltiečių ir 

lietuvių Corss-Country (lau- 
ko/miško) bėgimo varžybos lap
kričio 11 d., šeštadienį, vyks 
Cuyahoga Community College, 
Western Campus, 11000 West 
Pleasant Valley Rd. (kampas W. 
Pleasant Valley Rd. ir York 
Rd.), Parma, Ohio (Clevelando 
priemiestis).

Programa: berniukams ir 
mergaitėms „Bantam” (1985 m. 
gim. ir jaunesniems) ir „Midg- 
et” (1983-84 m. gim.) — 3000 m; 
„Youth’' (i9Jl 32 m. gim.) — 
4000 m; „Intermediate” (1979- 
80 m. gim.), „Young Men & 
Women” (1977-78 m. gim.), vy
rams ir moterims bei visų klasių 
senjorams/ėms — 5000 m. Sen
jorų klasės: 30-39 m., 40-40 m., 
50-59 m., 60 m. ir vyr.

Varžybų pradžia vyrams, mo
terims ir senjorams/ėms — 9 vai. 
ryto. Registracija nuo 7:30 iki 
9:45 v.r. Prieauglio klasėms — 
pradžia 10 v.r., pradedant nuo 
„Young Men’s & Women’s” ir 
palaipsniui einant žemyn. 
Registruotis nevėliau kaip 15 
min. prieš kiekvieną rungtį.

Registraciją vykdo ir infor
macijas teikia Algirdas Biels- 
kus, 3000 Hadden Rd., Euclid, 
OH 44117-2122. Tel. 216-486- 
0889. Faks. 216-943-4485. Re
gistruotis galima ir vietoje 
(prieš varžybų pradžią).

Varžybos vyks Lake Erie 
USATF 1995 m. pirmenybių rė
muose.

Lietuvos dviratininkai VVavcross, Georgia, vykusiose dviračių lenktynėse laimėję visas keturias 
pirmąsias vietas Iš k Jonas Romanovas. Mindaugas Umaras, Artūras Trumpauskas, Artūras 
Kasputis

Dviračių lenktynėse Waycross, GA, pirmą vietą moterų klasėje laimėjusi Rita Razmaitė, 
sveikinama (iš k.) lietuvių sportininkų priėmimo komiteto pirm. Randy Sharpe, Lietuvos Tautinio 
olimpinio komiteto nario ir delegacijos vadovo Vytauto Zubemio, Aldonos Gaškienės, dviratininkų 
vadovo Kęstučio Petraičio, Waycross miesto atstovės ir lietuvių sportininkų priėmimo k-to pirm. 
Rachel Settle ir Lietuvos dviratininkų federacijos gen. sekr. Mykolo Kačkano.

ATLANTOS OLIMPIADAI 
BESIRUOŠIANT

nauskaitė, Radvyda Žeimytė, 
Jovita Jutelytė, Ramunė Gilie- 
nė, Birutė Dominauskaitė, Žie- 
dūnė Cijunčikienė, Ilona Niko- 
novaitė, Ingrida Marazaitė, 
Danutė Korgaudaitė-delegacijos 
vadovė, Valentinas Kanapkis — 
vyr. treneris, Algirdas Budėnas 
— treneris, Konstantinas Med
vedevas — gyd. masažistas, 
Arūnas Puodžiukas — rėmėjas 
ir Vitalijus Tamulis — mene
džeris.

Remigijus Gaška

Šiuo metu esu Waycrosse, 
Georgia, kartu su lietuviais 
sportininkais — dviratininkais 
ir boksininkais, norinčiais su
sipažinti ir šiek tiek priprasti 
prie vietinių sąlygų, kad atei
nančiais metais atvykus i At
lantą netektų nusigąsti.

Čia miesto gatvėmis spalio 21 
d. vykusiose lenktynėse daly
vavo Lietuvos atstovai ir JAV 
pietryčių (Florida, Georgia, So. 
Carolina) geriausi dviratinin
kai. Džiugu pranešti, kad mote
rų grupėje pirmą vietą laimėjo 
Rita Razmaitė, o visas pirmą
sias keturias vietas vyrų klasėje 
užėmė mūsų šaunieji dvirati
ninkai: Jonas Romanovas I vie
tą, Artūras Kasputis — II, Min
daugas Umaras — III, Artūras 
Trumpauskas — IV vietą. Visi 
gavo pinigines premijas.

Lietuvos boksininkams čia se
kėsi prasčiau. Varžybos buvo 
numatytos prieš Augusta Box- 
ing Club, bet jie turėjo pasi
kvietę pagalbininkų iš Atlantos 
ir Floridos. Lietuviai buvo 
atsigabenę 8 boksininkus, bet 
priešininkų teatsirado penki. 
Varžybos baigėsi 3:2 amerikie
čių naudai. Iš lietuvių laimėjo 
165 svarų grupėje Žydrūnas 
Bernatonis ir sunkiasvoris 
Gitas Juškevičius, laimėjęs nuū
kautu. Gaila, kad Europos 
čempionui — 147 svarų klasėje 
Vitalijui Karpačiauskui neatsi
rado priešininko. Treniruotės ir 
varžybos Lietuvos sportinin-

bilietų kreiptis į Kimberly Goff, 
tel. (404) 657-6187, arba Laurie 
Fellner, tel. (404) 656-7718, At
lantoje.

Lietuvos Moterų krepšinio ko
manda į Atlantą atskris lapkri
čio 7 d. JAV-se viešės dvi 
savaites. Namo išskris lapkričio 
19 d.

Komandą sudaro: Loreta Gal
dikienė — kapitonė ir žaidėjos: 
Lina Brazdeikytė, Irena Bara-

OLIMPIEČIAMS
ČEMPIONAMS - PO 

„FORDĄ”
Kiekvienam Lietuvos sporti

ninkui, iškovojusiam kitų metų 
olimpinių žaidynių Atlantoje 
(JAV) aukso medalį, bus do
vanota „Fordo” lengvoji maši
na. Apie tai pasakyta Lietuvos 
Tautinio olimpinio komiteto 
(LTOK) ir „Fordo” atstovybės 
Lietuvoje „Vista” spalio 10 d. 
pasirašomoje bendradarbiavimo 
sutartyje.

„Vista” Automobilių parduo
tuvė — jau aštuonioliktoji 
LTOK rėmėja, pasakė Eltos ko
respondentui Saliamonui Vain- 
traubui LTOK olimpinių rink
tinių direkcijos vadovas Kazys 
Steponavičius. 1

Neseniai Londone LTOK pre
zidentas Artūras Poviliūnas pa-, 
sirašė bendradarbiavimo sutartį I 
su „Reebolt” firma — ji pado-’ 
vanos kiekvienam Lietuvos J 
olimpiečiui po du sportinės ap- ' 

kams buvo labai naudingos. Šio rangos ir įvairių priedų (kepu-; 
miestelio žmonės tikrai nuošir- raitės, krepšiai ir pan.) komp

lektus su Lietuvos tautinėmis, 
spalvomis, užrašais „Lietuva”.

„Paramą mums teikia dauge
lis Lietuvos organizacijų, — 
sako Poviliūnas, — iš jų gene
ralinis rėmėjas — „Karolinos tu
ras”. Esame taip pat sudarę su
tartis su užsienio firmomis, ne
mokamai aprūpinančiomis mū
sų olimpiečius — JAV, Suomi-

džiai priėmė mūsų reprezentan
tus.

Dabar laukiama atvykstan
čios Lietuvos moterų krepšinio 
komandos, kuri penktadienį, lap
kričio 10 d., 7:30 vai. vak. rung
tyniaus su Georgia universiteto 
„Lady Bulldogs” komanda. 
Rungtynės vyks University of 
Georgia Coliseum, Athens, GA. 
Jei atsirastų lietuvių grupė, 
norinti būti kartu, dėl infor
macijos ir bilietų kreipkitės į 
Daiva Tautvydas, tel. (404) 
818-3719, arba tel. (404) 315- 
8714. Šeštadienį, lapkričio 18 d., 
6:00 vai. vak. Mercer universi
ty Coliseum, Macon, GA, lietu
vaitės žais prieš Mrcer univer
siteto merginų komandą. Dėl

Futbolas Čikagoje

„WINGS” NUSINEŠĖ 
LAIMĖJIMĄ

Spalio 29 d. popietę „Litu- 
anicos” vyrai turėjo perkąsti 
kietą riešutą, kovodami prieš 
ukrainiečių „Wings”. Tačiau šis 
žygis jiems nepasisekė, nes teko 
kapituliuoti. Po dviejų pergalių 
savoje aikštėje Lemonte, gal kas 
laukė mūsiškių dar vienos ma
lonios staigmenos. Tokios viltys 
greitai sužlugo, kai dar pir
mame kėlinyje „Lituanicos” 
gynyba ir vartininkas varžo
vams padovanojo (pilna ta žo
džio prasme) du neužtarnautus 
įvarčius. Po tokios nedėkingos 
pradžios, buvo sunku siekti per
galės. Nors baigiantis kėliniui 
Vytas Ankstutis ir sušvelnino 
pasekmę 1-3, tačiau po per
traukos jau nebuvo jėgų, nei 
noro aktyviau pasireikšti, nes 
pirmame kėlinyje žaidžiant 
prieš vėją, buvo iššaudytas visas 
parakas.

Beliko dar vienas susitikimas
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Kanadoje ir kitur......... .(U.S.) $110.00 $60.00 $40.00
Tik šeštadienio laida:
JAV ................................. $55.00 $40.00 $30.00
Kanadoje ir kitur ... . . .(U.S.) $60.00 $45.00 $35.00
Užsakant į Lietuvą
(Air cargo)....................... $100.00 $55.00
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Užsakant į užsienį
oro paštu $500.00 $250.000
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Vyriausia redaktorė Danutė Bindokienė 
Administratorius Pijus Stončius 

Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis, MIC

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais 
nedirba.
• Redakcija pi skelbimų turini 
neatsako. Skelbimų kainos pri
siunčiamos, gavus prašymą ką 
nors skelbti.

• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba.

• Redakcija straipsnius taiso 
savo nuožiūra. Nesunaudotų 
straipsnių nesaugo. Prašome 
siunčiant pasilikti kopiją.

Lietuvos boksininkai Žydrūnas Bernatonis ir Jonas Dambrauskas treniruojasi Harold Kammerer 

Parke, Waycross, GA.

jos, Švedijos ir kitų šalių. Tarp 
šių firmų — Upjohn (vitaminai, 
kitos maistinės medžiagos), 
Rehband Thermo (sąnarių 
tvArščiai, įvairios medicininės 
tvirtinančios medžiagos), Coca 
Cola (gaivinantys gėrimai), 
Marš (šokoladas), Paulig (ka
va)”, — suminėjo rėmėjus 
Poviliūnas. Buvo numatoma 
spalio 18-19 d. Berlyne pasi
rašyti sutartį su „Berliner 
Chemisch” (medikamentai).

„Savo rėmėjus reklamuojame 
per mūsų olimpinius renginius 
spaudoje, LTOK leidiniuose, 
Vilniaus tarptautiniame aero
uoste, olimpinėse žaidynėse”.

— lapkričio 5 d. rungtynės prieš 
„Fortūnos” vienuolikę. Tad dar 
gera proga pasiekti trečiąją 
pergalę šiame sezone, kuris tą 
sekmadienį ir baigsis. Žinant, 
kad rudens rate visada „Litu
anicos” taškų kraitis būdavo 
menkas (nemaža žaidėjų rung
tyniauja kolegijose ir univer
sitetuose), toks pasiekimas būtų 
visai priimtinas.

Šį sekmadieni bus rungty
niaujama Benedictine kolegijos 
aikštėje, Lisle, IL. Tad ten irgi 
laukiama „Lituanicos” entu
ziastų. Rungtynių pradžia 2 
vai. p.p.

* * *
Čia dar norisi pažymėti, kad 

žymiai geriau negu vyrai šį 
sezoną rungtyniauja klubo 
jaunučiai — 14 metų ir jaunes
ni: jie iš 9 rungtynių laimėjo 8 
susitikimus ir pirmenybių len
telėje yra antroje vietoje.

# ♦ ♦
Lapkričio 18 d. Lietuvių cen

tre, Lemonte, vyks „Lituanicos” 
45 metų gyvavimo sukaktuvinis 
pokylis. E.Š.

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

Pirmas apyl su Northvvestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai Susitarimui 
(kalbėt angliškai) tel. 708-422-8260

Nekreipk dėmesio į kritikus, 
dar niekas jiems statulų 
nepastatė.

J. Sibelius

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

3900 W. 95 St Tsl. (70«) 422-0101
Valandos pagal susitarimą

P.rmd 3 v p p 7 v v antrd 12 30-3 v p p
trečd uždaryta ketvd t-3vpp 

penkt >r šeštd 9 v r 12 v p p

Cardlac Olagnosls. Lt d.
6132 S. Kedzle Avė.
Chicago, IL 60629
Tel. 312-436-7700

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

širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą

6132 S Kedzle Ava.. Chicago 
(312) 778 6969 arDa (312) 489-4441

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS

GYDO ODOS AUGLIUS ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINE CHIRURGIJA

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINES LIGOS 

CHIRURGIJA
1185 Dundee Ava., Elgln, III. 60120

Tel. (708) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS
Dantų Gydytoja

3315 W 55th St Chicago IL
Tel. (312) 476-2112

9525 S 79th Avė Hickory Hills IL
Tel. (708) 598-8101
Vai pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Roberls Rd.. Hickory Hllls. IL
1 mylia i vakarus nuo Harlem Avė

Tel. (706) 598-4055
Valandos pagal susitar.mą

Tel kabineto ir buto: (708)652-4159 
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Avė.. Cicero

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

DR. LEONAS SEIBUTIS
inkstų pūsles ir prostatos 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kedzle

Vai anir 2-4 v p p ir ketv 2-5 v p p 
šeštd pagal susitarimą

Vintai apmokami Medicare
Kabineto tel. (312) 776-2880 

Namų 708-448-5545
Priklauso Holy Cross ir

Palos Community ligoninėms

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija
172 SchlllerSt., Elmhurel. IL 60126 

708-941-2609
Valandos pagal susitarimą

Vadais ir savaitgaliais M. 708-834-1120 EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C

S’JRENDER LAL, MD
Specialybė — Vidaus ligos

7722 S. Kedzle, Chicago, IL 60652 
Tel. 312-434-2123

Holy Cros* Physlclan Center
6084 S. Archer, Chicago, IL 60638 

Tel. 312-084-4155
Valandos pagal susitarimą

Specialybe — Vidaus ligų gydytoms 
Kalbame lietuviškai

6165 S. Archer Avė. (prie Ausim) 
Valandos pagal susitarimą

Tel. (312) 585-7755

ARAS ŽLIOBA. MD.
AKIŲ CHIRURGIJA

AKIŲ LIGOS
Good Samarltan Medlcal Csnler- 

Napervllle Campus
1020 E. Ogdsn Avė., Sulis 310, 

Napervllls IL 60563
Tel. 706-527 0090

Valandos pagal susitarimą j

K«b. tel. (312) 471-3300 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzle Avė., 
Chicago, III. 60652
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LDDP KORUPCIJOS IR 
KITI SKANDALAI

ANDRIUS KUBILIUS

Prabėgo treji metai nuo 1992 
m. rinkimų. Kai kuriuos senes
nius įvykius imame pamiršti. 
Šiandien, kai Seime rengiamasi 
svarstyti pasitikėjimo LDDP 
vyriausybe klausimą, mes drįs
tame Lietuvos žmonėms, rinkė
jams ir politikams, priminti kai 
kuriuos šios vyriausybės „pasie
kimus”. Visi tie skandalai buvo 
aprašyti spaudoje ir, pavartę 
sąraše nurodytos dienos „Lietu
vos aido”, „Lietuvos ryto”, 
„Respublikos” ar net „Dienos” 
laikraščius, rasime jų aprašy
mus. Sąrašas nėra pilnas, ir, 
esame įsitikinę, kad skaitytojai, 
žurnalistai, politikai (ypač at
stovaujantys LDDP) jį dar gero
kai galėtų papildyti. Ar bus leis
ta šį sąrašą didinti LDDP vy
riausybei dar metus laiko, 
priklausys tik nuo LDDP atsto
vų Seime sąžinės.

1993.03.13. Prezidento asme
ninis sekretorius A. Buzūnas 
pripažino, kad jis ir, jo draugai” 
finansiškai rėmė LDDP bei A. 
Brazausko rinkiminę kampani
ją, o pastarajam tapus preziden
tu, dovanodavo jam kostiumus. 
Tapęs sekretoriumi, A. Buzūnas 
formaliai atsisakė UAB „Mar
giris” vadovo posto, tačiau 
pripažino, kad jo „mėnesinės 
pajamos nebus mažesnės už A. 
Sleževičiaus” — apie 10,000 
dolerių. Spaudoje A. Buzūno pa
vardė kartais būdavo minima ir 
šalia „Vilniaus brigados”. Vė
liau nenurodžius priežasčių, jis 
buvo atleistas.

1993.03.24. Lietuvos prezi
dentas nusiuntė raštą Seimui, 
kuriuo prašo išimties tvarka 
atleisti Mažeikių rajono akcinę 
bendrovę~,,Romar” nuo mokes
čių- mokėjimų į valstybės biu
džetą iki 1996 m. gruodžio 31 d. 
Tuo pat metu firmos prezidentas 
R. Marcinkevičius nestokoja pi
nigų ištaigingiems rūmams 
JAV pirkti, neslepia savo ryšių 
su Šiaulių „princais”.

1993.02.17 ir 1993.03.06. Mi
nistras pirmininkas B. Lubys 
vyriausybės potvarkiais išnuo
mavo Klaipėdos uosto krantinę 
akcinei bendrovei „Bėga”, 
kurioje didelį akcijų paketą turi 
jo dukra' J. Žadeikienė.

1993.03.04 ir 1993.03.10. Vy
riausybė ir prezidentas sustab
do „Lietuvos” viešbučio priva
tizavimo konkurso rezultatų 
įgyvendinimą dėl tariamai per 
mažos pardavimo kainos. Vy
riausybės paskelbto konkurso 
komisija buvo pripažinusi, kad 
konkursą laimėjo „Cambridge 
Group”, pasiūliusi 10 mln. JAV 
dolerių. Viešbučio privatizavi
mo sustabdymu rūpinosi jo ge
neralinis direktorius R. Mik
nius.

1993.03.25. Ministras pirmi

ninkas B. Lubys paskiria Lietu
vos pramonininkų sąjungai, ku
rios prezidentas jis yra ir šian
dien, pastatą Vilniuje, J. Basa
navičiaus 15.

1993.06.15 ir 1993.07.16. R. 
Rajeckas, vyriausias preziden
to patarėjas, deda dideles pa
stangas, kad būtų sunaikintas 
Lietuvos investicijų bankas, o iš 
JAV EXIM banko paimtas 40 
mln. JAV dolerių kreditas būtų 
skirstomas per „Inter-Atlantic 
Trade and Development Corp.”. 
Šios firmos, kuriai vadovauja 
JAV lietuvis V. Valatkaitis, at
stovas Lietuvoje yra pats R. Ra
jeckas.

Panaikinus Investicijų banką, 
kreditus buvo numatoma skirs
tyti ir per A. Šleževičiaus pot
varkiu „Dėl bendros Lietuvos ir 
JAV įmnonės ‘Inter Atlantic in
vesticinė kompanija’ steigimo” 
patvirtintą firmą. Sužlugus 
šiems sumanymams, 1994 m. 
kovo mėn. R. Rajeckas paskir
tas Lietuvos Respublikos amba
sadoriumi Didžiojoje Britanijo
je.

1993.06.08 ir 1993.07.16. Kyla 
skandalas dėl Finansų ministro 
E. Vilkelio suteiktų įgaliojimų 
UFINCO atstovei M. Botje dėl 
2.5 mlrd. JAV dolerių kredito 
gavimo. Dėl to žingsnio kyla 
grėsmė, kad Lietuvos Respubli
ka bus atsakinga už avantiūris
tų veiksmus tos sumos apimty
je. Vėliau iš prokuratūros pa
teiktos pažymos paaiškėja, kad 
Finansų ministras tai darė, ga
vęs pavedimą iš prezidento.

1993.07.16. Seime svarstoma 
opozicijos pateikta interpeliacija 
Finansų ministrui E. Vilkeliui 
(dėl įgaliojimų davimo UFINCO 
atstovei M. Botje ir sutarties su 
EXIM banku). LDDP frakcija 
interpeliacijos neparemia.

1993.09.04. Nutraukta A. Kli- 
maičio („Kliugerio”), kaltinto 
šnipinėjimu ir kitokių bendra
darbiavimų su KGB, byla, nors 
knygoje „Naujausios Lietuvos 
istorijos dokumentai” paskelb
ti dokumentai byloja ką kitą.

1993.09.04 ir 1993.10.27. A. 
Brazausko ir A. Šleževičiaus 
iniciatyva per „Litimpex” 
banką žemdirbiams numatyto 
20 mln. litų kredito skyrimo 
pretekstu susidorojama su Lie
tuvos banko valdybos pirminin
ku R. Visokavičiumi. Generali
nis prokuroras A. Paulauskas 
pateikia prezidentui išvadą, 
kurioje be teismo nustato R. Vi
sokavičiaus kaltę, po to Seimas 
atleidžia jį iš pareigų. Teismas 
R. Visokavičių vėliau pripažino 
nekaltu. Įtariama, kad susido
rojimą organizavo kai kurie ko
mercinių bankų vadovai, nepa
tenkinti griežta Lietuvos banko 
priežiūra. G. Kirkilas domėjosi,

kodėl Lietuvos bankas atidėjo 
„Ekspreso” banko registraciją. 
Šio banko akcininkai buvo vie
no iš Ekonominės policijos, prat 
dėjusios „R. Visokavičiaus by
lą”, pareigūnų žmona bei G. 
Kirkilo žentas J. Basalykas. 
Tarp turėjusių įtaką R. Visokar 
vičiaus nušalinimui minima ir 
įtakingo vyriausybėje bei prezi
dentūroje „Tauro” banko savi
ninko G. Konopliovo pavardė.

1993.10.20. G. Vagnorius siū
lo Seimui kreiptis į Generalinę 
prokuratūrą su prašymu baig
ti tirti Lietuvos Banko veiklos 
1991-1992 metų finansinius pa
žeidimus, ypač tuos atvejus, kai 
milijonai iš apyvartos išimtų 
rublių buvo parduoti priva
čioms struktūroms. LDDP frak
cijos balsais toks G. Vagnoriaus 
pasiūlymas buvo atmestas.

1994.01.13. Interpeliacija 
Energetikos ministrui A. Sta
siukynui dėl pavojingo žmonių 
sveikatai raketinio kuro 
įvežimo į Lietuvą ir naudojimo 
namų apšildymui. Kurą į Lietu
vą įvežė UAB „Lamaringas”, 
kurio vadovas V. Gustainis taip 
pat yra ir Žemės ūkio banko, 
kuriame 51 proc. akcijų turi 
valstybė, tarybos pirmininkas. 
V. Gustainis taip pat vadovavo 
bankrutuojančiam „Balticban- 
kui” bei yra „Baltijos klubo”, 
kuriame esama daug buvusių ir 
esamų aukštų pareigūnų, prezi
dentas.

LDDP frakcijos balsais inter
peliacija A. Stasiukynui atmes
ta, tačiau vėliau jis vis dėlto bu
vo pakeistas.

1994.01.27. Atsistatydina 
Miškų ūkio ministras G. Koval- 
čikas dėl to, kad visuomenės in
formacijos priemonės paskelbia 
informaciją, jog jo sūnaus akci
nė bendrovė naudojasi privilegi
jomis eksportuodama medieną.

1993.12.17 ir 1994.01.21. Sei
me vyksta audringi ginčai dėl (Bus daugiau)

„Dainavos” ansamblio kamerinis choras „Jaunųjų talentų popietės” programoje, spalio 22 d.

opozicijos pateikto valdininkų 
pajamų ir turto deklaravimo 
įstatymo. Aršiausiai prieš įsta
tymą pasisakęs, Seimo vicepir
mininkas J. Bernatonis užsitik
rino paties prezidento paramą 
— prezidentas nepasirašė Seimo 
priimto įstatymo. Vėliau paaiš
kėja, kad J. Bernatonis ir jo 
giminė yra pakankamai turtin
gi verslininkai: spaudoje mi
nimi faktai, kaip J. Bernatonio 
šeimos nariai dalyvavo, perkant 
garsiai Šiaulių aferistų firmai 
„Omegai” priklausiusį turtą. J. 
Bernatonio šeimos nariams pri
klauso akcijų paketas „Nakti
gonės” parduotuvių tinklą 
valdančioje bendrovėje „Melka- 
ta”.

1994.03.09 ir 1994.04.21. 
Skandalas dėl milijoninio 
kredito skyrimo Šiaulių komer-. 
ciniam bankui „Snor”. Seimo 
Ekonominių nusikaltimų tyri
mo komisijos pirmininkas V. 
Juškus ir Seimo Finansų bei 
biudžeto komiteto pirmininkas 
K. Jaskelevičius dėl šios istori
jos vienas kitą kaltina korupci
ja. K. Jaskelevičius 1994 kovo 26 
d. atsistatydina iš Seimo Finan
sų ir biudžeto komiteto pirmi
ninko pareigų. - .

1994.02.25 ir 1994.03.03. No
rėdamos atgauti milijonines 
sumas už bendrovei „Saver” 
parduotą sviestą, į valstybinį 
arbitražą kreipiesi kelios stam
bios šalies pieno perdirbimo 
įmonės. Bent dešimčiai įmonių, 
kurios sudarė sutartis su „Sa
ver”, šią firmą, Susisiekimo mi
nisterijos paskatinti, rekomen
davo Žemės ūkio ministerijos 
pareigūnai (minimas ŽŪM sek
retorius A. Lamanauskas). Par
davusi sviestą Azerbaidžane, 
„Saver” turėjo atvežti dizelinio 
kuro „Lietuvos geležinke
liams”. Iki šiol niekas nepanei
gė žinių, kad apie sutartis su 
„Saver” žinojo Ą. Šleževičius,

niekas nepaneigė ir gandų, jog 
„Saver” akcininkais buvo aukš
ti vyriausybės pareigūnai.

1994.04.15 ir 1994.04.21. Iš
aiškėja prezidentinio lėktuvo 
„Jetstar-731” pirkimo istorija. 
Už lėktuvą permokėta keli šim
tai tūkstančių dolerių. Suda
rant sandėrį, aktyviai dalyvavo 
S. Velonskis, aktyvus JAV Lie
tuvių komiteto remti A. Bra
zauską Lietuvos prezidento rin
kimuose narys. Vėliau paaiškė
ja, kad S. Velonskio giminės Su
sisiekimo ministerijai įpiršo ne
kokybiškai paruoštą „Lietuvos 
avialinijų” verslo planą, už kurį 
taip pat buvo akivaizdžiai per
mokėta. 1994 spalio 16 d. Susi
siekimo ministerijos organizuo
tą konkursą pabėgiams gamin
ti neaiškiu būdu laimėjo JAV 
bendrovė „Alpha Empirion 
Building”, kurioje interesų tu
ri pats S. Velonskis.

1994.04.22 ir 1994.04.28. Ky
la skandalas, susijęs su kre
ditais, vyriausybės skirtais pri
vačiai firmai „Lavera”. R. Ra
moška, tuometinis Pramonės ir 
prekybos ministras, įpareigojo 
Žemės ūkio banką skirti UAB 
„Lavera” 2.7 mlrd. talonų (27 
mln. litų), o banko valdytojas P. 
Vilūnas pinigus davė neturin
čiai turto ir garanto UAB. Ga
vusi kreditą, „Lavera” 1992 
metų pabaigoje turėjo nupirkti 
120,000 tonų grūdų, tačiau tik 
1993 m. gegužyje parvežė viso 
labo 15,000 tonų miežių. Kitą 
dalį kredito „Lavera” iššvaistė. 
A. Šleževičiui palaiminus, „La- 
veros” skola išauga iki 51 mln. 
litų, o šiandien skola, kartu su 
delspinigiais, išaugo jau iki 100 
mln. litų. Žemės ūkio banko 
valdytojas P. Vilūnas tyliai pa
sitraukė iš pareigų, o „Laveros” 
prezidentas G. Verpetinskas 
jokios atsakomybės nesusi
laukė.

Danutė Bindokienė

Politika ir ligos
Kai valstybės galva nusičiau

di, visa tauta sušunka: „Į svei
katą!” Jeigu ta valstybė turi le
miamos reikšmės užsienio tai
kai ar gerovei, tai į jos prezi
dento negalavimą reaguoja pa
saulis — ir draugai, ir priešai. 
Juo didesnė reakcija pasirodo, 
kai ligos patale atsigula Rusijos 
prezidentas, pagal kurio politi
nių vėjų kryptį lankstosi ir JAV 
vyriausybė.

Prieš maždaug savaitę, šven
čiant Jungtinių Tautų 50 metų 
sukaktį, New Yorke lankėsi 
prez. Boris Jelcinas ir ta proga 
susitiko su JAV prezidentu. Jų 
diskusijos ir tvirtas abipusio 
draugiškumo pareiškimas bei 
apgalvotas nuoširdumas dauge
liui kėlė ir palengvėjimą, ir rū
pestį. Buvo užsiminta daug 
bendrų reikalų, svarbių Ameri
kai, Rusijai, visai Europai, pvz., 
branduolinių ginklų atsargų 
mažinimas, taikdarių rolė Bos
nijoje, NATO ateitis Vidurio ir 
Rytų Europoje... Tuo metu atro
dė pakankama, kad apie tai kal
bėta be didesnių nesutarimų, o 
smulkesnės detalės paliktos 
kitoms progoms. Tačiau tos pro
gos gal negreit pasitaikys, arba 
gali ir visiškai išnykti, nes jau 
rytojaus dieną po susitikimo su 
prez. Clinton, Jelcinas, grįžęs į 
Maskvą, buvo vėl skubiai nu
vestas į ligoninę.

Kaip ir š.m. birželio mėnesį, 
kai Rusijos vyriausybės galva 
atsidūrė gydytojų priežiūroje ir 
buvo nustatyti širdies sutriki-' 
mai (ta pati problema pasikar
tojo ir šį sykį), prasidėjo spėlio
jimai ir susirūpinimas ne tiek 
Jelcino, kiek Rusijos demokrati
jos sveikata ir net gyvybe. Rū
pesčiai dar labiau suintensyvė
ja, kai oficialūs vyriausybės šal
tiniai nepraneša jokių tiksles
nių žinių apie prezidento svei
katos stovį, vieni tvirtindami, 
kad Jelcinui joks rimtas pavo
jus negresia, jo padėtis nuolat 
taisosi, kiti — kad jis ligoninėje 
turės pasilikti bent visą lapkri
čio mėnesį. Ta, galbūt užsiliku
si iš sovietijos laikų, paslapties 
danga sukelia dar daugiau gan
dų bei spėliojimų, todėl Jelcino 
ligai skiriama nemažai vietos ir 
JAV periodikoje (šio mėn. pir
mosios savaitės „Time”, „News- 
week”, „U.S. Nevvs” žurnalai 
taip pat spausdino išsamius 
straipsnius šia tema).

Nors klausimų labai daug, at
sakymų — mažai. Vienas opiau
sių: kas perims Rusijos branduo
linių ginklų valdymą, jeigu Jel
cinas negalės eiti savo pareigų? 
Mirties atveju jo vietą laikinai 
užimtų ministras pirm. Vik- 

.tor Černomyrdin, bet, pagal 
Konstitucįją, jis turi po trijų 
mėnesių skelbti naujo preziden

to rinkimus. Jei Jelcinas liktų 
gyvas, bet neįstengtų eiti parei
gų, sprendimas būtų kompli- 
kuotesnis, nes įstatymai nėra 
numatę tokio atvejo. Vienaip ar 
kitaip, Jelcinas jau perspėjęs, 
kad branduolinių ginklų slap
tieji dokumentai neturi pakliū
ti į Černomyrdino rankas. Tuo 
tarpu jie yra portfelyje prie pre
zidento lovos, saugomi Aleksan
dro Korzakovo, buvusio KGB 
pareigūno, dabar Jelcino patikė
tinio ir sargo. Svarbu prisimin
ti, kad asmuo, savo rankose tu
rintis branduolinių ginklų kont
rolę, turi ir didžiausią jėgą.

Nerimą kelia š.m. gruodžio 17 
d. Rusijoje numatyti parlamen
to (Durnos) rinkimai, kurie tam 
tikra prasme nulems ir prezi
dento rinkimų rezultatus atei
nančių metų birželio mėn. Jau 
atrodo, kad komunistų partija 
turi viršų ir tikisi laimėti dau
giausia vietų. Spalio 29 d. Rusi
jos populiarioji liberalų partija, 
vadovaujama Grigorij Javlins- 
kio, buvo Centrinės rinkimų ko
misijos išjungta iš rinkiminių 
sąrašų, pasiremiant mažai žino
mo įstatymo paragrafu. Šios 
partijos sąrašuose buvo daugiau 
kaip 200 kandidatų į parlamen
tą, tad jos užblokavimas iššaukė 
stiprią reakciją net iš komunis
tų, bet tuo pačiu atsirado dau
giau galimybių rinkimus laimė
ti kairiesiems bei kraštutinie- 
siems nacionalistams.

Jau kuris laikas Rusijos poli
tinių rungtynių aikštėje iškyla 
galimų „žvaigždžių” pavardės: 
Černomyrdin, Lebed, Kozyrev, 
Jovlinskij, Rutskoj ir kiti. Kaž
kaip nesuprantama, kad Ame
rikos vyriausybė laikosi įsiki
busi tik Jelcino, į jį dėdama 
Rusijos demokratiškos ateities 
viltis. Prez. Clintono kritikai 
Rusijos politikos atžvilgiu jau 
seniai perspėja, kad jis per daug 
pasitikėjimo skiria Jelcinui, ne
sistengdamas pažinti kitus kan
didatus. Juk bet kuris jų gali 
būti išrinktas! Vašingtonas kri
tikams atkerta, kad jo politika 
neparemta asmeniu, o bendrais 
interesais, kuriems geriausiai 
pasitarnautų Jelcinas. Tačiau 
tuo tikėti nelengva, nes ir 
ankstesnieji JAV prezidentai 
(prisiminkime George Bush ir 
Gorbačiovo „draugystę”) turėjo 
panašias trumparegiškas pažiū
ras. Tiesa, jau atsargiai užsi
menama, kad Vakarams būtų 
labiausiai priimtinas Černo
myrdin, pasižymintis tam tikru 
.lankstumu ir diplomatija.

Tuo tarpu Rusijos politinės 
ateities vandenys vis labiau 
drumsčiasi, Jelcinui nepajė
giant aktyviai įsijungti į parla
mentinių rinkimų kampaniją.

PASKUTINIO KARIŪNO 
ODISĖJA

JUOZAS KLIMAS
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Didįjį šeštadienį pasiprašiau leidžiamojo, nes man 

reikia dalykų parsinešti laikraštėlio leidimui. Jis sako: 
„Bet juk Velykos, gal tu eisi į bažnyčią?” Atsakiau jam: 
„Į bažnyią neisiu, bet pas lenkaites užsuksiu”. Jis 
moterų nemėgdavo, bet labai mėgdavo klausytis visokių 
pasakojimų apie išgyvenimus su moterimis. Besiklausy
damas jis šypsodavosi, rodydamas eilę sidabrinių dantų. 
Be to, jei ko nežinojo, pasiklausdavo savo popo ir tuomet 
jis tau pasakyk, kada katalikų Mišios būna.

Tuo tarpu nuėjau pas kpt. Lenkauską ir paprašiau 
leidžiamojo Velykų dienai, sakydamas, kad noriu nueiti 
į Prisikėlimo Mišias. Jis man leidžiamąjį duodavo, kuo
met aš tik norėdavau. Dabar politruko leidžiamąjį pali
kau budėtojui Bradulskiui ir sakau: „Kai ateis vidur
naktis, išregistruok šį ir užregistruok kuopos vado”, ir 
kaip vėjas nuskriejau į stotį, o po poros valandų jau bu
vau Kaune. Nuo stoties pasukau pėsčiom į Prieplaukos 
krantą, Aleksoto tiltą, link Marvelės. O ten jau galėjau 
atsidusti. Kaune nei vienos lietuviškos uniformos nema
čiau. Nei kareivio, nei karininko. Tai ir aš, vienišas 
Lietuvos kariūnas, be leidžiamojo, buvau lyg paklydusi 
vėlė tarp velnių.

Atsidūrus tėviškėje, mama nė nelaukė, kol

pasninkas pasibaigė. Dėjo ant stalo žąsį, kumpį, dešras, 
o aš, nusiėmęs diržą ir atsisagstęs mundurą, kimšau, 
atrodė, kad galo nebus. Mamai nesisakiau, kad tokie 
puikūs pietūs gali būti manė paskutiniai, kad grėsė 
pasišalinimo bausmė. O Raudonojoj armijoj buvo ir 
pastatymo prie sienos galimybė.

Kitą dieną su portfeliu lašinių ir dešrų, nes jie il
giau išlieka, patraukiau atgal į Vilnių dar porą valandų 
anksčiau, skirtų visokiems netikėtumams. Nors ėjau tuo 
pačiu keliu, bet jau širdyje buvo ramiau, nes turėjau 
kišenėje leidžiamąjį; rusams sustabdžius, buvo lengva 
išsisukti, nes jie nesuprato lietuviškai, tai galima pa
aiškinti, kad tai yra atostogų liudymas.

Į Vilnių parvažiavau laiku. Pasivaikštinėdamas 
perėjau Vilnių, pasiekdamas Antakalnį. Dar pakeliui 
prisėdau ant suolelio Gedimino kalno papėdėje ir porą 
minučių prieš 12 įėjau į kazematą. Politrukas jau laukė. 
Tuoj šoko: „Kodėl, turėdamas jo leidžiamąjį, dar ėmei 
kuopos vado leidžiamąjį?” Aš atsakiau: „Buvo labai 
graži lenkaitė... O, be to, parodyk man, kur yra 
Raudonosios armijos statute paragrafas, kuomet gali 
kuopos vadas leidžiamąjį duoti?” Gavęs tokį atsakymą, 
politrukas išėjo. Gal vertė per naktį statutus, ieško
damas tokio paragrafo. Kitą dieną raštinėje tuoj šoko 
ant kuopos vado, kodėl jis man davęs leidimą kitai 
dienai. Kpt. Lenkauskas mokėjo laisvai rusiškai, atrodė 
žiauriai ir turėjo žiaurų balsą ir tik pasakė: „Po matuški, 
tu čia kuopos vadas, ar aš?” Į tai politrukas nieko 
neatsakė, tik išvertė akis ir jau jo galvoje sukosi: „Aš 
tave sutvarkysiu!”

Ltn. Kaulinis buvo gavęs būtinai reikalingų ato
stogų, nes mirė jo tėvas. Kuopą išvedė ltn. Jučys. Kuopos 
vadu tapo ltn. Salianik. Politrukas Denisenko buvo 
gavęs mėnesį atostogų Ukrainoje. Išsiskyrėm geruoju. 
Aš sakiau, kad man politika nesvarbu, tik mano toks bū
das — pasiginčyti savitarpyje. Po kapitono pražuvimo 
pasidarė man neramu ir nusprendžiau, kad jau tokios 
armijos, kur kariai pradingsta be žinios, nebenoriu.

Pulko štabe buvo raštininko vieta mokančiam rusų 
kalbą. Tuoj gavau tą vietą pas finansų viršininką. Ir vėl 
bloga pradžia. Užklaustas, kaip man patinka ši sistema, 
pasakiau, kad nepatinka. Sakau: „Buvau labai netur
tingas, veik pusbadis baigiau gimnaziją, didesnio prole
taro už mane negalėjo būti, o čia išlaisvintojai kaip 
kiaulę be jokio nusikaltimo išmetė iš Karo mokyklos”. 
O jis sako: „Buvau finansų viršininko raštininkų civilis 
tarnautojas ir aukščiau negalėjau pakilti, nes finansų 
viršininko vietą tik karininkas tegalėjo užimti, o dabar, 
žiūrėk, aš finansų viršininkas”. Aš vėl užprotestavau. 
Sakau: „Gauni karininko algą, tik kartą per mėnesį iš
moki algas, o karo metu, jei būtum karininkas, galėtum 
kautynėm vadovauti”. Paskui lyg sušvelnėjom, nes pasi
rodė, kad jis buvo 6 p. pulko finansų viršininko rašt
vedys, o aš 6-tame pulke stažavau. Pradėjome kalbėti 
apie bendrus pažįstamus. Dirbau gerai. Sudarinėjau 
pulko sąrašus rusų kalba. Pulko vadu buvo pik. ltn. 
Špokevičius, pulko vado adjutantas — vyr. ltn. S., pul
ko štabo viršila Mačiulaitis, pulko raštininkas j. psk. 
Gražys. (

Staiga vieną dieną nepasirodė S. ir kitą dieną. Trečią

dieną pasklido gandas, kad vyr. ltn. S., kpt. G. ir rusas, 
artilerijos vyr. politrukas, pabėgo iš poligono į Vokietiją. 
Vėliau pasakojo, kad po kelių dienų surado politruką 
nušautą, o karininkai pabėgo.

Buvęs mano kuopos kariūnas Spudas, kuris dirbo 
raštininku divizijos štabe, gavo komandiruotę nuvežti 
kai kuriuos raštus į Varėnos poligoną. Sugrįžęs labai 
atvirai kalbėjo, kad Varėnoje turi žinių, jog greitai bus 
karas. Ir štai netrukus kuopai pranešė, kad Spudas mirė 
šiltine. Kai kas galvojo,‘jog jį patardę davė injekciją, kad 
amžinai užmigdytų. Palaidoti pasiuntė ltn. Jučį. Norėjau 
ir aš dalyvauti, bet negavau iš pulko štabo leidimo. 
Palaidojo Vilniuje, Rasų kapuose. Sugrįžęs iš laidotuvių, 
j. ltn. Jučys pasitraukė su kuopa į Rusiją, buvo 16 divizi
joje, dar dalyvavo kautynėse prie Oriolo. Kuomet ir kur 
žuvo — žinių nėra.

Aš, išeidamas į Karo mokyklą, padėkojau tėvams, 
kad mane užaugino ir padėjo baigti mokslą, o toliau jau 
man paramos nereikės. Gavęs pirmą karininko algą, 
atsimokėsiu, kiek už mano mokslą išleista. Todėl vėliau, 
nors kartais pilvas mušdavo dvyliktą ir iš niekur ne
galėjau papildymo sukombinuoti, bet tėvų pagalbos 
neprašiau, galvodamas, jog troškau kario gyvenimo, tai 
ir tą vargelį išvargsiu. Kai kurie kareiviai gaudavo 
siuntinėlius ir, iš raštinės juos atsiimdami, siūlydavo 
gabaliuką lašinių ar dešros, bet neimdavau, nes žino
davau, kad tie siuntiniai ir juos retai aplankydavo. Ir 
štai staiga man siuntinys nuo motinos (tik porą dienų 
prieš karą), kuriame apie 10 kg kaimiškų lašinių, dešrų 
ir šiek tiek pyragaičių.

(Bus daugiau)

į
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LIETUVIŲ TELKINIAI

JUNO BEACH, FL
POATOSTOGINIAI
PASIDALINIMAI

ĮSPŪDŽIAIS

Karšta ir lietinga vasara 
pagaliau baigėsi ir Palm Beach 
apylinkės lietuviai, praleidę 
atostogas Šiaurėje ar Lietuvoje, 
grįžo pilni naujų įspūdžių ir 
idėjų tolimesniam Palm Beach 
apylinkės lietuvybės darbui. 
Šiais metais daug Palm Beach 
apylinkės lietuvių lankėsi Lie
tuvoje.

Ona ir dr. Vladas Vaitkai Lie
tuvoje praleido beveik mėnesį, 
daugiausiai Kaune, kur dr. Vla
das Vaitkus skaitė implantolo- 
gijos metodų paskaitas Kauno 
Medicinos akademijoje. Be to jis 
atliko praktikos darbus su jau
nais stomatologais, besispecia- 
lizuojančiais implantologijos sri
tyje.

Elena Jonušienė Lietuvoje 
praleido du mėnesius belan
kydama našlaičių ir senelių 
prieglaudas, bei daugiavaikes 
šeimas. Ji ten išdalino pagalbos 
reikalingoms šeimoms Lietuvos 
Dukterų Juno Beach skyriaus 
tam reikalui paskirtus pinigus.

Kultūriniai pabendravimo 
pietūs

Palm Beach pabendravimo 
pietus kas antrą mėnesio ant
radienį nenutrūko ir vasarą, nes 
tai gera proga visiems pabend
rauti, sužinoti žinių iš Lietuvos.

Birželio 13 d., buvo prisimin
ti 1940 m. birželio mėn. baisie
ji trėmimai. Dr. Vytautas Ma
jauskas, savo jautria, gerai pa
ruošta kalba, priminė susirin
kusiems tų dienų siaubą ir iš
tremtųjų lietuvių kančias Sibi
re, ar kitose tolimose Rusijos 
vietovėse. Priminė, jog 1940 m. 
sovietams okupavus Lietuvą, 
tauta neteko laisvės, o jauni 
žmonės neteko ir jaunystės die
nų, nes nebegalima buvo 
džiaugtis gyvenimu, reikėjo 
bandyti padėti šeimoms, ar 
jungtis į kovą prieš okupantą.

1944 m. pasitraukusieji į Va
karus irgi liko paliesti tautos 
tragedijos; nors gal ir išvengė 
okupanto šėlimo krašte, tačiau 
ir apsigyvenę kituose kraštuose, 
jie liko benamiais.

Liepos 11 d. pabendravimo 
pietuose buvo paminėta Min
daugo karūnavimo sukaktis. 
Vincas Šalčiūnas savo paskaito
je prisiminė Lietuvos valstybės 
istoriją, ypač iškėlė dabartinei 
Lietuvos valstybei gresiančius 
pavojus.

Rugpjūčio 8 d., pietuose Vin
cas Šalčiūnas apkalbėjo Palm 
Beach Lietuvių Bendruomenės 
apylinkės veiklos ateities pla
nus.

Rugsėjo 12 d., pietuose buvo 
paminėta Tautos šventė. Vincas 
Šalčiūnas papasakojo apsilan
kymo Lietuvoje įspūdžius. Ele
na Jonušienė, papasakojo naš
laičių ir daugiavaikių šeimų bei 
senelių padėtį Lietuvoje.

M.K. Čiurlionio minėjimas 
Palm Beach apylinkėje

Pagerbiant mūsų tautos geni
jaus M.K. Čiurlionio 120-sias 
gimimo metines, LB Palm 
Beach apylinkės valdyba suruo-* 
šė minėjimą - parodą. Labai ma
lonu, kad prie šio minėjimo 
prisidėjo ir neseniai čia kartu su 
žmona iš Lietuvos atvykęs mu
zikas Jonas Samoška. Jis buvo 
pagrindinis kalbėtojas.

Tad spalio 10 d. susirinkę į 
pabendravimo pietus, ant stalo 
išdėstytas rado M.K. Čiurlionio 
kūrinių reprodukcijas, knygas 
apie M.K. Čiurlionį, ir net 
Japonijoje išleistą M. K. Čiur
lionio parodos katalogą. Prie 
M.K. Čiurlionio portreto stovėjo 
gėlių puokštė. Muz. Jonas Sa

moška savo paskaitoje iškėlė 
M.K. Čiurlionio svarbiausius 
gyvenimo momentus, prįminė, 
jog Lietuvoje įvairiuose mies
tuose vyko jo minėjimai ir kon
ferencijos, koncertai. Vilniuje 
vyko fortepijono ir vargonų kon
kursai, kuriuose dalyvavo sve
čiai iš įvairių kraštų.

Jonas Samoška iškėlė M.K. 
Čiurlionio, kaip muziko, svarbą 
Lietuvos gyvenime, nes jis vie
nas iš pirmųjų domėjosi lietuvių 
liaudies dainomis, harmonizavo 
jas. Savo simfonijomis „Jūra” ir 
„Miškas” Čiurlionis padėjo 
pagrindus Lietuvos klasikinei 
muzikai. O ką jau bekalbėti 
apie Čiurlionį kaip menininką! , 
Visi Jį žinome, kaip didžiausią 
mūsų tautos genijų. Dabar ir 
Vakaruose Čiurlionio paveiks
lai būna išstatomi, tačiau su jais 
reikia labai atsargiai elgtis, nes 
jie yra labai trapūs. Minėjimo 
metu buvo išklausyta garso 
juostoje įrašytų pora Čiurlionio 
muzikos veikalų ištraukų.

Minėsim svarbias sukaktis

Šiais metais Palm Beach 
Lietuvių Bendruomenės apylin
kė švęs 20 metų sukaktį. Su
kanka ir 10 metų kaip laikomos 
lietuviškos pamaldos, o taip pat 
10 metų, kaip leidžiamas Vinco 
Šalčiūno redaguojamas „Lietu
vių biuletenis”. Taigi, net trys 
svarbios sukaktys, bus iškilmin
gai minimos š.m. gruodžio mė
nesį.

D.A.

ST. PETERSBURG, FL

ALRK MOTERŲ S-GOS 
76 KUOPA PAGERBĖ 

MIRUSIUS

Vietinė ALRK Moterų sąjun
gos kuopa poatostoginę veiklą 
pradėjo šv. Mišiomis Šv. Kazi
miero misijoje. Meldėmės už mi
rusius šios misijos klebonus ir 
amžinybėn išėjusias kuopos na
res. Prisiminėm ir savo sergan
čias nares ir meldėme sveikatos 
kun. Čyvui.

Prieš Mišias, kuopos pirm. Va
lerijai Leščinskienei vado
vaujant, sukalbėjome Palai
minto Jurgio Matulaičio maldą. 
Šv. Mišias aukojo klebonas S. 
Ropolas, pamoksle priminda
mas maldos už mirusius svarbą. 
Mišias baigėme giesme „Mari
ja, Marija”. Nuotaika buvo pa
kili, jaudinanti.

Po pamaldų narės ir svečiai 
susirinko puikiame Vilią Inn 
pusryčiams ir pabendravimui. 
Džiaugėmės po ilgos vasaros vėl 
susirinkusios ir turėdamos savo 
tarpe kleboną kun. S. Ropotą, 
kuris nepraleidžia nei vieno 
kuopos renginio. Svečių tarpe 
buvo ir vyrų — Bronius Baukus 
ir Albinas Gess. Po pusryčių dar 
kiek pabendravome, nes buvo
me ilgai nesimačiusios ir ta pro
ga nusifotografavome.

Laikraščio „Dirvos” 80 metų sukaktuvių šventėje Clevelande š.m. spalio 22 d. Iš kairės: „Vilties” 
draugijos pirm. Algirdas Matulionis, „Draugo” vyr. redaktorė Danutė Bindokienė, žurn. Aureli
ja Balašaitienė, Lietuvių fondo atstovė Clevelande Dalia Puškorienė ir dr. Viktoras Stankus.

Nuotr. Vlado Bacevičiaus

DANUTĖ MAYER 
284-1900f

Jei norite parduoti ar pirkti namus, 
kreipkitės j Danutę Mayer. Ji profe
sionaliai, sąžiningai ir asmeniškai 
oatarnaus. (kaiftavirnas veltui. •,

TAUTOS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS

Rugsėjo 8 d. LB St. Peters- 
burgo apylinkės valdyba suren
gė Tautos šventės minėjimą. 
Renginį pradėjo pirmininkė 
Vida Meiluvienė, pakviesdama 
įnešti Šaulių ir Lietuvos Vyčių 
vėliavas. Muz. P. Armonui 
akompanuojant, Antanas Ko- 
vera sugiedojo Amerikos ir 
Lietuvos himnus. Progai pritai
kytą maldą sukalbėjo Misijos 
vadovas kun. Steponas Ropolas, 
OFM. Įžanginiame žodyje pirm. 
Vida Meiluvienė išryškino Vy
tauto Didžiojo vaidmenį mūsų 
tautos gyvenime, pasidžiaugė 
jam reiškiama pagarba ir meilė. 
Po to pakvietė pagrindinį kalbė
toją Amerikos kariuomenės pul
kininką Algimantą Garsį.

Prelegentas pastebėjo, jog jis 
nekalbėsiąs apie Vytautą Didį
jį, bet apie dabartinės Lietuvos 
kariuomenės kūrimo pro
blemas, kurias jis pažįstąs iš ar
ti, nes dalyvavo ir dalyvauja 
įvairiose komisijose ir nemažai 
laiko yra praleidęs Lietuvoje, 
patardamas šiuo reikalu.

Jis pastebėjo, kad Amerikoje 
yra sukurtas Baltijos Institutas, 
susidedantis iš Amerikos ka
riuomenėje tarnavusių Baltijos 
šalių karininkų ir stebėjosi, kad 
Lietuva nenori naudotis to In
stituto patarimais, darbais ir 
patirtimi. Jis primin-1 kad 
dauguma Instituto nari ūelai 
sutiktų nemokamai . rbėti 
Lietuvoje, Lietuvos kariuome
nės gretose, ir nusiskundė, kad 
šiuo metu Lietuvos kariuome
nėn priimami pensijon išėję 
Rusijos karininkai. Jo nuomone, 
tai tiesiog nusikaltimas. Nėra 
lengva dirbti su dabartine

vyriausybe, bet vyriausybės gali 
pasikeisti. Jo nuomone, tik 
Amerikos karininkų indėlis už
tikrins ne tik profesionaliai vei
kiančią kariuomenę, bet ir 
Lietuvos saugumą. Jis paste
bėjo, kad pulk. Klamich pralei
dęs šešis mėnesius kaip ameri
kiečių karinės grupės vadovas, 
kalbėdamas Instituto suvažia
vime teigė, kad Seimas neturi 
aiškiai išdėstytos Lietuvos vals
tybės saugumo sampratos ir,

76 KUOPOS 
PRIEŠKALĖDINIS 

SUSIRINKIMAS

ALRK Moterų s-gos 76 kuo
pos prieškalėdinis susirinkimas 
gruodžio 5 d., 1 vai. p.p. vyks 
Florida Power patalpose. Bus 
programėlė, narių suneštų do
vanėlių laimėjimai ir vaišės prie 
kalėdinio stalo. Lauksime gau
saus narių ir viešnių atsilan
kymo.

Donna Kamm

CLASSIFIED GUIDE
REAL ESTATE REAL ESTATE

KMIECIK REALTORS
7922 S. Pukšiu Rd,

4365 S. Archec Avė.

GREIT
PARDUODA

pastebėjo, kad jis esąs paten
kintas gerais santykiais su 
Lietuvos kariuomenės vadu, bet 
teigia, kad pastarasis yra apsi- 
statęs buvusiais Rusijos armijos 
karininkais. Kalba buvo įdomi 
ir susilaukė gausių plojimų. 
Išnešus vėliavas, meninėje daly
je jaunoji Rūta Dimaitė padek
lamavo du eilėrašius „Tėviškės 
dūmai” ir „Palinko liepa”.

Baigiant pirmininkė Vida 
Meiluvienė pakvietė sudainuo-

HOUSE FOR SALE
by builder in Abbey Oaka, Lemont, IL, 
1209 St. Brendan Ct; 4 bdrms, study, tūli 
bsmt in a quiet cul-de-sac; choice con- 
struction; oak trim; centrai vacuum system 
& much more $285,000.

Tel. 708-448-5813.

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS

• Perkant ar parduodant
• Greitas ir f ąžiningas patarnavimas
• MLS kompi jteriųir FAX pagalba
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Apartmentus ir žemą
• Pensininkamš nuolaida

GnMfc21OLSICK

RON GRABO 
Call 257-0006 
or 233-2712

THE HOMETOVVN ADVANTAGE 
1180 State St.. Lemont IL 60439

257-7100
Let Me Answer Your 

Ouestions And 
Concems Regarding 

Selling or Buying

Dievo Motinos Nepaliaujamos Pagalbos šventėje Clevelande š.m. spalio 22 
d. (iš kairės) Artiėrikos Lietuvių tautinės sąjungos pirm. dr. Leonas 
Kriaučeliūnas, „Dtfaugo” vyr. redaktorė Danutė Bindokienė ir šios lietuvių 
parapijos klebonas1 kun. Gediminas Kijauskas, SJ. Svečiai iš Čikagos buvo 
atvykę į „Dirvos” 80 metų sukakties šveritę.

Nuotr. Vlado Bacevičiaus

kad kariuomenės planavimas 
labai panašus į seną sovietinę 
sistemą, kai visi planai ateidavo 
iš Maskvos.

Majoras Manh, rašydamas 
„Soldier Statesman” žurnale, 
sako, kad Lietuvoje pastebima 
sovietų karininkų įtaka. Jis taip 
pat matė didelį skilimą tarp vy
resnių sovietų išmokytų kari
ninkų ir jaunesnių patriotų ka
rininkų. Nėra pasitikėjimo tarp 
jų. Aplamai Lietuvos kariuo
menėje nėra tikros karinės 
struktūros. Kaip pavyzdį patei
kė Vytauto Šliupo pasikal
bėjimą su Estijos kariuomenės 
vadu gen. F-selnu. Generolas

ti „Lietuva brangi”, o, dainai 
pasibaigus, padėkojo rengėjams 
bei dalyviams ir visus pakvietė 
pasivaišinti.

Hickory Hills Split Level
Ouallty spit level in excellent condltion with 
numerous features on qu»t cul-de-sac Street. 
Maintenanca tree exterior. 3 BR'S. 1 3/4 baths. 
famiiy room with šreplace. finished laundry 
room, centrai ak. 2 car garage. storage shed, 
75x132 lot. fenced bacfc yerd and 35x16 deck 
wtth hot tub. Home has many updates. A REAL 
FINO! CaB me today. $166.900

Ron Grabo, 
REALTOR 
Multi-MilBon 
DoHar Producer

If You’re Thinldng Of Selling Or Buying Caū Me Today

‘''.f' T'

MISCELLANEOUS FOR RENT

ELEKTROS H 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

Modem 2 bedrm. apt. heat, 
stove, refrig. includ.

71 & Francisco.
Tel.: 312-436-0844

' , -"p
J K S CONSTRUCTION į

„Shingle” stogai ir visų rūšių ' 
apkalimai (siding): medžio, alų-' 
miniaus ir kt. Turiu darbo . 
draudimą. R. Jankauskas, 
tel. 708-969-2658. , '

IEŠKO DARBO

Moteris iš Lietuvos ieško 
bet kokio darbo.
(312) 586-6143

ALRM Moterų s-gos 76 kuopa St. Peterabur 
ir Misijos klebonus. Viduryje — dabartinis

g, Floridoje, po šv. Mišių už mirusiasJtuopos 
Sv. Kazimiero misijos klebonas kun. S. Rop<

nares 
S. Ropolas.

SKAMBĖJO VARGONŲ 
MUZIKA

Rugpjūčio 20 d. St. Petersburg 
Lietuvių klubo nariai ir svečiai 
susirinkę pietų turėjo progos 
pasiklausyti vargonų muzikos, 
atliekamos (gana garsiai ir 
audringai) Southeast Keybord 
Tyrone Square Mali tarnautojo 
Brett Parker. Svečio tikslas 
buvo pademonstruoti vieną iš jų 
parduodamų instrumentų ir 
pasiūlyti prieinamomis sąly
gomis išmokti groti vargonais 
ar kitokiais instrumentais.

Pietuose taip pat dalyvavo ir 
klubo „įsūnytas lietuvis”, 
amerikietis Chad Heron, kuris 
išvyksta į Kretingą mokyti 
katalikų gimnazijoje anglų kal
bos. Atsisveikindamas, gana 
gera lietuvių kalba, jis pažadėjo 
parašyti klubui, kaip jam seksis 
mokytojauti Kretingoje. Popie
tės dalyviai išlydėjo Chad ne 
tuščiomis — įteikdami jam 
„kelionpinigių”.

• 1923 m. lapkričio 8 d.
Hitleris buvo areštuotas ir 
uždarytas į kalėjimą po nepavy
kusio mėginimo paimti Vokieti
jos valdžią į savo rankas. Įvykis 
istorijoje žinomas kaip „Miun
cheno alinės pučas”.

■50

AUTOMOBILIO, NAMŲ, SVEIKATOS,
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. p 

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. 
Auksė S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
32081/2 Weat 95th Street 

Tel. (708) 424-8654 
, (312)581-8654

Start Your Own 
Tradition

MOVING—KRAUSTYMAS
Profesionalus patarnavimas 

prieinamomis kainomis, 
jums patogiu laiku. Draudimas 

. garatuotas. Kreiptis:

Gediminas: tel. 312-925-4331

B « D LOUNGE 
6600 S. Kedzla Avė. 
Tel. 312-925-6264

Lietuviška muzika ir šokiai
Penktd. • šeitd. • eekmd.

Priscilla and John startcd thc 
Thanksgiving traditidn for a nadon. 
You can start a tradition too — Buy 
U.S. Savings Bonds — hclp yourself, 
your famiiy and your nadon.
Regular savings with bonds will givc 
you somcthing to be thankfol for.

u.s. savinosbonm
THE: GRgAT AMERICAN INVESTMENT

SŪDYTOS SILKĖS 
IŠ KANADOS!

Užsisakykite šventėms jau dabar!
20 svarų statinaitė — $33 
8 svarų statinaitė — $19 

Skambinkite:
708-532-5951

arba
708-687-5677

- * po 5 vaL p.p. 
Priatatome UP9
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LAIŠKAI
' MIRUSIŲ MINĖJIMAI

Išeivijos lietuvių tarpe ren
giami savo artimųjų mirusių 
minėjimai yra ne vien tik graži 
lietuvių tautos tradicija, bet ir 
reikalinga pagarba bei velionio 
nuveiktų darbų prisiminimas.

Tačiau, yra atvejų, kada tų 
minėjimų metu stengiamasi iš
kelti nereikšmingus dalykus, 
pavyzdžiui velionio sporto žy
gius, važinėjant dviračiu per 
Kaukazo valstybes Sovietų Są
jungoje, už kuriuos jis buvo ap
dovanotas Sovietų medaliais.

Lietuviai Amerikoje dabar ir 
praeityje rengia įvairias eks
kursijas po platųjį pasaulį gar
sinti Lietuvos vardą. Laivo 
kapitonui įteikiama dr. Geručio 
knyga: LITHUANIA 700 
YEARS. Lietuviai keleiviai as
meniškai supažindina apie Lie
tuvą ir jos problemas.

Tokios kelionės yra labai nau
dingos, nes jų metu Lietuvos 
vardas skamba po visą pasaulį. 
Lietuvos garsinimas Vakarų 
pasaulyje yra svarbesnis veiks
nys, negu garbinti asmens dar
bus, kuriuos jis dirbo ne Lie
tuvos gerovei, tačiau kurį 
sovietai panaudojo savo pro
pagandos tikslams.

Vytautas Šeštokas 
Los Angeles, CA

ISTORIJA KARTOJASI

Po II pas. karo Amerika neati
darė vartų visiems laisvai 
įvažiuoti į šį kraštą. Į jį galėjo 
įvažiuoti tik tie, kurie turėjo gi
minių ar rado kas iš pažįstamų 
galėtų už juos garantuoti, pasi
rašyti popierius. Kas neturėjo 
tokių geradarių Amerikoje, tai 
ieškojo jų kituose kraštuose. 
Reikia reikšti padėką ne Ameri
kai, bet tiems geradariams, 
seniems emigrantams. Pasak S. 
Šimoliūno 1 „Draugas” spalio 27 
d.], kad pokarinių ateivių banga 
greitai ir gražiai surado bendrą 
kalbą su vietiniais lietuviais, 
sustiprino lietuviškas ins
titucijas ir sukūrė naujas orga
nizacijas”. Tiktai ne tą rašė 
senieji lietuviški laikraščiai, ne 
taip pasakoja ir senieji emigran
tai. Dėl naujų organizacijų ir 
institucijų, tikra tiesa. Naujai 
atvykę neprisidėjo prie senų 
ateivių veiklos, o kaip tik 
menkino ją, šaipėsi iš prastos 
lietuvių kalbos, kūrė savas or
ganizacijas. Toks akivaizdus 
nesutapimo procesas vyksta ir 
dabar tarp naujų emigrantų, 
nors jų ne tiek daug yra, ir poka
rinių emigrantų. Anksčiau visi 
seni emigrantai buvo vadinami
komunistais, dabar, jei tu iš

Lietuvos, tai jau esi komunistas.
Pradėjo veikti nauja lietuviš

ka radijo stotis vadovaujama R.
Lapo ir R. Zdanavičiūtės. Radi
jo laidos gražiai suredaguotos, 
išsamios, graži, taisyklinga 
kalba ir turėtume tik džiaugtis. 
Bet ne! Prasidėjo agitacija prieš 
tas laidas, pradėjo jas vadinti 
komunistinėmis ir vien dėl to, 
kad R. Zdanavičiūtė yra iš 
Lietuvos. Išeina, kad visi turėjo 
pabėgti iš Lietuvos arba būti 
išvežtiems į Sibirą, o jei tu išlikai 
gyvas, tai tu jau esi komunistas. 
Nenoriu nei aiškinti, tai jau sena 
ir nuobodi plokštelė, kodėl Lie
tuvoje žmonės pradėjo stoti į 
partijas? Tą visi žinome ir su
prantame, bet piktumo išreiški
mui, tuoj griebiamės už žodžio 
„komunistas”. Dar Lietuvos 
valdžios aparatuose bus ilgai 
žmonių, kurie buvo priklausę 
komunistų partijai, kol nepri
augs nauja karta. O naujųjų 
emigrantų mes nepritrauksime, 
vadindami juos negražiais žo
džiais. Nėra komunistų partijos 
Lietuvoje ir ji neegzistuoja. O 
Amerikoje buvo ir yra. Net 
Amerikos valdžią mes daugiau 
galėtume vadinti komunistuo
jančia, nes iki šiol jos preziden
tai rėmė ir pataikavo jai. 
Šlykštu net buvo žiūrėti į G. 
Bush pataikavimą Gorbačiovui. 
Amerika net paskutinė iš visų 
kraštų pripažino Lietuvos ne
priklausomybę. Dabar B. Clin- 
ton glėbesčiuojasi su vos pasto
vinčiu B. Jelcinu. Tokiems 
prezidentams aš nejaučiu jokios 
pagarbos.

Gerai žinome, kad į valdžią ir 
į bet kokias viršūnes lenda-tik 
karjeristai ir pasipelnytojai. 
Taip yra čia, taip yra visur. O, 
jei padorus žmogus, su geromis 
idėjomis, nuoširdžiomis intenci
jomis bando įeiti, tai arba jis ne
išsilaiko, arba būna priverstas 
taikytis prie kitų. Šiandieną, jei 
mes stovime neblogai, jei turime 
nuosavybes, tai Amerika mums 
to nedavė. Tą reikėjo užsidirbti 
juodu darbu. Tai prie ko čia 
dėkoti Amerikai? Įgrįsta girdė
ti iš mūsiškių tą nuolatinį 
Amerikos garbinimą, vengimą 
bet kokios kritikos. Jei jau kas 
pasakys ką prieš, tai tas komu
nistas.

Santykiuose su naujais lietu
viais, nėra nieko naujo, o tik is
torija iš naujo kartojasi.

Nijolė Nausėdienė 
Hickory Hills, IL

LIETUVĖ MOTERIS

Sveikinu „Moters savaitga
lio” Lemonto rengėjas. To tikrai 
reikėjo. Tik reklamuota tema: 
„Ką vyrai galvoja apie moteris” 
rodo, kaip toli nuo emancipaci
jos dar mūsų moterys tebėra. 
Kitą kartą būtų įdomu išgirsti 
„Ką moteris galvoja apie save”

— kokias vertybes ji vertina, 
kokius tautos bruožus ji atspin
di ir, nepaisant „lygybės”, 
išugdo ateičiai, bei kokia bus jos 
rolė dvidešimt pirmame šimt
metyje, kuo gali moteris padėti 
moteriai.

Laima Žliobienė
Chicago, IL

SVEIKINIMAI!

Sveikinimai „Draugo” redak
torei už užsipelnytą Lietuvių 
Bendruomenės Kultūros tary
bos Žurnalisto premiją. Tai yra 
gražus pripažinimas viršvalan
džius dirbančiai redaktorei, kuri 
tikrai „...kasdien rašomais ve
damaisiais stipriai įtakoja lie
tuvių kultūrinę bei politinę 
veiklą” („Draugas”, 1995.10.21). 

Romualdas Kriaučiūnas
Lansing, MI

AR NORĖTUMĖTE TUOS 
RYŠIUS NUTRAUKTI?

Illinois valstijos iždininkė Judy Barr Topinka ILJJetuvių Respublikonų lygos gegužinėje Lemonte.
Iš k. — Vytautas Jasinevičius, dešinėje — Lygos pirmininkas Anatolijus Milūnas.

Nuotr. Vyt. Jasinevičiaus

KODĖL? prie Jungtinių Tautų Gintei Da-
mušytei, dr. Jūratei Nesavas - 

Mercy Lift ir Vaikų Viltį Barsky ir socialinių mokslų ma- 
visados remiu nors ir dirbu su gistrei Irenai Lukoševičienei. 
„Saulute”, todėl nustebino vyr. Paskaitininkės nepagailėjo
red. Danutės Bindokienės nu
vertinimas šalpos, kurią gauna 
per siuntas Lietuvos vaikai.
(Antradienio spalio 24 d. 
vedamajame pavadintame „Ne
paprastas ketvirtadienis”).

Geros kokybės rūbai, batai ir 
t.t., gaunami iš amerikietiškų 
parapijų nemokamai, o Mercy 
Lift juos į Lietuvą perveža taip 
pat nemokamai. Būtų nuodėmė 
nesiųsti. Iš šalpos organizacijos 
narių reikia tik darbo, kurį mes 
mielai duodame.

Gyvenimas margas ir įdomus. 
Įvairumai padaro jį tokį. 
Sergančiam būtini vaistai, o 
mažą vaiką „minkštas žaislas” 
paguos ir batukai apsaugos nuo 
ligos.

Sutinku, reklamavimas nuo 
seno vartojamas pasigyrimui, 
bet kartais reklama tampa apsi
gynimas nuo bereikalingos kri
tikos.

Marytė Černiūtė 
Hinsdale, IL

„Drauge” spalio 25 d. „Neturi 
žmonių?” straipsnyje apie būsi
mus Lietuvos prezidentus Vy
tautas Volertas išvardina 
masonų brolijai būdingas teigia
mas ypatybes ir teigia, kad Lie
tuvoje yra žmonių, kurie tos 
draugijos narius laiko nepriim
tinais tarnauti Lietuvos labui.

Norėčiau taip galvojantiems 
priminti, kad, jeigu jie būtų 
teisūs, tai jau vien iš principo 
reikėtų nutraukti ryšius su 
Shriners ligonine — nebeleisti
jiems atlikti sudėtingų ortope- ««
dinių operacijų suluošintiems Įrenos Lukoševičienės paskaita 
Lietuvos vaikams,- esantiems baigėme „Moters savaitgalį 
beviltiškoje padėtyje. Taip gal-

REIKIA IR PADĖKOTI

Pasaulio lietuvių centre, Le
monte, šeštadienį, spalio 28 d. 
pradėjome „Moters savaitgalio” 
programą, o sekmadienį iš pat 
ankstyvo ryto tęsėme numatytą 
tolimesnę ir užbaigiamąją dalį.

DRAUGAS, penktadienis, 1995 m. lapkričio mėn. 3 d.

PLC vykusioje madų parodoje „Rudens simfonija’’ komentatorė akt. Audrė 
Budrytė Nuotr. Vytauto Jasinevičiaus

vojant, reikėtų atsiriboti nuo 
Gražinos Liautaud vadovauja
mos „Vaikų viltis” organizaci
jos, nes ji glaudžiai bendra
darbiauja su masonų Shriners, 
kurių pastangomis jų ligoninės 
daktarai su pagalbiniu per
sonalu ne tik operuoja Ameriko
je ir Lietuvoje, bet ir kuria mo
dernias operacines Lietuvoje, 
apmoko ten vietinį personalą.

Mes turėtume vadovautis 
krikščioniškos moralės dėsniais 
ir pagal tuos principus vertinti 
organizacijas bei žmones. O 
tiems, kurie domisi, ar Valdas 
Adamkus yra masonas, galiu 
užtikrinti, kad jis nepriklauso 
masonų brolijai.

Leonidas Ragas 
Itasca, IL

PLC renginių komitetas yra 
dėkingas, kad šis mūsų rengi
nys susilaukė tiek daug dėme
sio. Savaitgalis praėjo darbin
goje nuotaikoje, pripildytas 
mokslinėmis žiniomis, patari
mais. Paskaitininkės ir simpo
ziumo dalyviai mums pateikė 
daug įdomių minčių.

Tad esame dėkingos kun. Al
girdui Paliokui,SJ, už invoka- 
ciją ir „Moters savaitgaliui” 
pritaikytą pamokslą bažnyčioje, 
simpoziumo dalyviams: kun. 
Juozui Vaišniu.SJ, dr. Edmun
dui Ringui, „Mercy Lift” pirm. 
Jurgiui Lendraičiui ir modera- 
torei „Draugo” dienraščio vyr. 
red. Danutei Bindokienei; pa- 
skaitininkėms: dr. Onai Daugir
dienei, adv. Laimai Garbonkie- 
nei, Lietuvos misijos patarėjai

žinių ir suteikė mums daug in
formacijos, praktiškų ir reika
lingų patarimų. Savaitgalio da
lyvės atidžiai sekė paskaitas ir 
visada turėjo daug klausimų. 
Prelegentės į visus klausimus 
mielai ir išsamiai atsakinėjo. 
Dėkui ir Nijolei Maskaliūnienei 
kuri labai sumaniai, įdomiai 
supažindino su kiekviena pa
skaitininke; visoms dalyvėms ir 
dalyviams, kurie taip ištvermin
gai sekė paskaitas ir aktyviai 
įsijungė į paklausimus. Kaip 
galima nepadėkoti viešnioms iš 
tolimos Australijos, Clevelando 
ir kitur?

Bronė Nainienė 
Lemont, IL

GANA PIKTŽOLIŲ!

Stasė Semėnienė „Draugo” 27 
d. laiškų skyriuje bando išaiš
kinti, kas yra tas nelemtasis 
„pikas”, dėl kurio dabar daug 
kas net nebenori klausyti Jos 
sūnėno Raimundo Lapo veda
mos radijo valandos, pavadintos 
tuo keistu vardu.

S. Semėnienė sako radusi Bro
niaus Svecevičiaus „Anglų - 
lietuvių kalbų žodyne” (iš
leistame Vilniuje 1994 m.) para
šyta, kad „rush hour” lietuviš
kame vertime esąs „piko me
tas”. Taigi iš to ir radijo valan
dos (per 4 vai. popiet susigrū
dimą) pavadinimas — „Piko va
landa”.

Aš, neturėdama to anksčiau 
minėto žodyno, perkračiau 1993 
m. Vilniuje išleistą „Dabartinės 
lietuvių kalbos žodyną” (vyr. re
daktorius St. Keinys), bet jame 
apie „piką”,kuris turėtų ką nors

0

M^urco BY FWC

We Ship UPS

Užsiimam maisto tiekimu (caterlng)

talman
312-434-976Č

Mdelicatessen
Valgis Catering

Skaniausi lietuviški gaminiai
Geriausias spaudos rinkinys Čikagoje!

2624 West 69th Street, Chicago, IL 60629

LIETUVOS AIDAI

veda KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

Penktadieniais 7:00 v.v. — 8:00 v.v.
1450 AM banga.

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

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

A.tA.
ALPHONSE A. ŽUKAS

Gyveno Čikagoje, Garfield Ridge apylinėkje, anksčiau 
gyveno Brighton Parke.

Mirė 1995 m. kapkričio 1 dieną, 11 vai. vakare, sulaukęs 
67 metų.

Nuliūdę liko sesuo Sophia (Scottie) Žukas, du pusbroliai 
John Adomaytis ir Frances Balchunas, kuris gyvena Arizona 
valstijoje.

Alphonso tėvai a.a. Anton ir a.a. Domicella Žukas.
Priklausė Knights of Lithuania Council 36 ir Balzekas 

Museum of Lithuanian Culture.
Buvo Korėjos karo veteranas.
Velionis pašarvotas penktadienį, lapkričio 3 d., nuo 3 vai. 

p.p. iki 9 vai. vak., Gaidas-Daimid Funeral Directors laido
jimo namuose, 4330 S. California Avė., Čikagoje.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, lapkričio 4 d. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. Marijos Nekalto Pra
sidėjimo parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos gedulingos 
šv. Mišios už velionio sielą.

Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių 

kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus da

lyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: sesuo ir pusbroliai.

Laidotuvių direktoriai Gaidas-Daimid. Tel. 312-523-0440.

bendra su judėjimu ar „rush 
hour” — nei kvapo.

Yra „pikas” — korta su juodo 
lapo ženklais ir „pyka”, reiš
kianti pyktį.

Apie tikrą „piko valandos” 
kilmę man paaiškino rašytojai 
P. Dirgėla ir E. Ignatavičius, šią 
vasarą viešint Lietuvoj, kai 
bandėm išsiaiškinti, kas labiau 
„teriojam” lietuvių kalbą: jie — 
namie,'ar mes išeivijoj.

Taigi „piko valanda” yra 
rusiškojo „Čas pik” vertimas, 
skolinys ar šiaip didelis nesu
sipratimas. Tą „perlą” rusai

„nušvilpė” iš anglų kalbos.
Gal užteks mums tų kelia

klupsčiavimų „šviesai, einan
čiai iš Rytų” ir svetimžodžiais 
(rusicizmais bei pseudoangliciz- 
mais) nebeterškime mūsų nuo 
stabios kalbos, neauginkime joje 
piktžolių.

Mes galime, turime ir privalo
me dirbti visi ir iš vieno: seni, 
jauni ir nauji. Prisiminkim, ką 
sakė dainius Maironis: „Ginki
me kalbą, žemę, jos būdą. Sto
kim į kovą kaip milžinai”.

Emilija J. Valantinienė
Chicago, IL

Lietuviškosios Montessori mokyklėlės Lemonte auklėtinis Tomukas Strikas.

DON'T SPEND IT Alt SAVE SOME AT

MUTUAL SAVINGS
AND IOAN ASSOCIATION 

Charleied and Superyned by ibe Uniled Stale, Goveinmenl

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

midland Rzdczral
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 N0U5MC 
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i



6 DRAUGAS, penktadienis, 1995 m. lapkričio mėn. 3 d. PRISIMENAM SU MALONUMU

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Jadvyga DamuŠienė (kairėje), š.m. spalio 29 d. sulaukusi 80 m. amžiaus, 
Pasaulio lietuvių centre tą pačią dieną buvo pasveikinta „Moters savatgalio” 
metu PLC renginių komiteto pirm. Bronės Nainienės.

Nuotr. V. Jasinevičiaus

Marija Paliokas, St. Peters- 
burg, FL, siųsdama „Draugo” 
prenumeratos mokestį, dar pri
dėjo 105 dol. Mūsų laikraščio 
rėmėja, suprasdama nelengvas 
jo leidimo finansines bėdas, jau 
ne pirmą kartą padeda savo dos
niomis aukomis. Nuoširdus ačiū 
už pagalbą.

Mūsų mylimas poetas Ber
nardas Brazdžionis atvyksta 
į Čikagą! Jo pagerbimas, Lietu
voje išleistos knygos sutiktuvės 
ir pabendravimas su poetu, ku
rio eilės nuo pat mažens mumy
se ugdė tėvynės meilę, bus 1996 
m. kovo 10 d., 3 vai. p.p. Jauni
mo centre. Kaip puiku, kad Lie
tuvos nepriklausomybės atkūri
mo šventę — Kovo 11-tąją — tu
rėsime progą švęsti su Bernar
du Brazdžioniu! Šią datą prašo
me pasižymėti, kad visi galėtu
me dalyvauti „Saulutės”, Lietu
vos vaikų globos būrelio, ren
giamoje popietėje.

Sveikatingumo mugę ruošia 
Šv. Kryžiaus ligoninė lapkričio 
11 d., šeštadienį, tarp 9 vai. r. 
ir 12 vai. vidurdienį, Beverly 
Family Medical Center, 10311 
S. Western Avė. Bus nemoka
mai tikrinamas kraujospūdis, 
diabetas, pateikiama daug in
formacijos sveikatos klausimais, 
taip pat bus galima pasiskiepy
ti nuo influenzos: su Medicare 
kortele nemokamai, be jos — 5 
dol. asmeniui. Bus laimėjimų ir 
užkandžių; visuomenė kviečia
ma šia proga pasinaudoti.

Algis Barniškis vaidina 
„Dievą” Žemaitės legendoje 
Ateities savaitgalio literatūros 
vakare penktadienį, lapkričio 3 
d. 7:30 v.v. Jaunimo centro ka
vinėje. Pilna Ateities savait
galio programa — skelbimas 
„Drauge” antradienį, spalio 31 
d.

x TRANSPAK praneša: 
„Istorikų manymu, XIV am
žiaus pradžioje Lietuvoje jau gy
veno apie 300-400,000 gyvento
jų”. Siuntiniai ir komercinės 
siuntos į Lietuvą. Maisto siun
tiniai. TRANSPAK, 2638 W. 
69 ST., Chicago, IL, tel. 312- 
436-7772.

(sk.)
x „Dangaus skliautai” —

24 tosios kasmetinės lietuvių fo
tografijos parodos atidarymas šį 
penktadienį, lapkričio 3 d. 7 
v.v. Čiurlionio galerijoje, Jauni
mo centre. Parodą rengia Bud
rio lietuvių foto archyvas. Visi 
kviečiami atsilankyti.

(sk.)

ARAS ROOFING 
Arvydas Kieta

Dengiame ir taisome 
visų rūšių stogus 

g Tel. 708-257-0746 
Skambinti po 6 v.v.

Art Institute of Chicago įsi
gijo penkis žymiojo Lietuvos 
fotomenininko Antano Sutkaus 
darbus, neseniai kabojusius 
„Basų kojų nostalgijos” parodo
je Jaunimo centre. Nuotraukos 
bus muziejaus nuolatiniame 
rinkinyje. Sutkus globėjo prof. 
dr. Jono Račkausko teigimu, šis 
ryškus Lietuvos fotografo darbų 
įvertinimas kelia pasididžiavi
mą visiems lietuviams. Taipgi 
sužinota, kad Sutkaus kūrybai 
nuo šiol bus atstovaujama 
Schneider Gallery, Ine., 230 
West Superior Street, Chicago, 
IL 60610, kuri priėmė 80 jo 
Lietuvos vaizdų.

Solistė Violeta Rakauskaitė
Stromienė per paskutinius du 
dešimtmečius koncertavusi ir 
gražiai įvertinta amerikiečių, su 
pasisekimu gastroliavusi 
daugelyje kitų kraštų, savo 
estradinėmis dainomis ir teatra
liška vaidyba linksmins at
silankiusius PL Centre, Lemon- 
te, lapkričio 19-tą dieną, sekma
dienį, 12 v.p.p. (po mišių). Pa
jamos bus skiriamos PLC salės, 
scenos ir garso sistemos pa
gerinimui.

Violeta Rakauskaitė-Štromienė

Ateities savaitgalis įvyksta 
lapkričio 3-5 d. Jaunimo centre, 
Čikagoje ir Ateitininkų namuo
se, Lemonte. Smulki savaitga
lio programa randama skelbime 
antradienio, spalio 31 d. 
„Drauge”.

x Akcijų, 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)

Čikagos Lietuvių moterų 
klubo tradicinio „Gintaro” 
pokylio malonūs momentai 
neišblėso karštos vasaros 
dienose ir jų prošvaistės vis ža
dina gražius prisiminimus. Šįmet 
klubo narės pristatė visuomenei 
7 lietuvių kilmės gintarėles. Tai 
jaunuolės, kurios domisi savo 
lietuviškos kilmės dalimi ir,lyg 
Lietuvos pievų gražių žiedų 
puokštei, renkasi lietuvišką 
dainą, bando tautinio šokio 
žingsnius, sudarančius vyrau
jančią šio pokylio dalį. Prista
tant, girdimos „Supinsiu 
dainužę”, „Pasisėjau žalią 
rūtą, „Ar aš tau, sese, 
nesakiau”, „Šaltyšius”, „Du 
broliukai kunigai”, „Tėvų 
nameliai” ir kitos melodijos. 
Gilus nusilenkimas į tėvelius ir 
svečius. Nors širdelės dreba, 
šypsena neapleidžia dailiųjų 
veidelių. Ir tik patyrusi akis gali

pastebėti virpančią trispalvę 
gėlių puokštę, laikomą šiek tiek 
neramioje rankoje... Septynios 
gintarėles šoka švelniąją „Sa
dutę”. Kotilijone atsiranda jų 
palydovai bei ankstyvesnių 
pokylių debutantės. Akį traukia 
energingo, grakštaus jaunimo 
sūkurys. Nekasdieninis pasi
ruošimas, nekasdieninis pobū
vis, pakili nuotaika ir — pa
siektas tikslas, nes yisas puotos 
pelnas skiriamas lietuvių 
kilmės studentų stipendijoms. 
Šįmet po 1,000 dol. gavo Allen J. 
Cius, Sarah Jayne Neberiezaitė 
ir Gintaras Vaitkevičius. Puotos 
komiteto pirmininkės Irene 
Buchbinder ir Irena Yonaitytė, 
sekr. Emma Petraitienė, ižd. 
Irene Yonaitytė, o visos klubo 
narės joms padėjo. Dabar jau 
pradedamas planuoti ateinan
čių metų pokylis.

M. Krauchunienė

Penktadienį, lapkričio 3 d., 
7:30 vai. vakare, Jaunimo cent
ro kavinėje vyksta neeilinis ren
ginys — literatūros vakaras, 
ruošiamas tradicinio „Ateities sa
vaitgalio” proga. Dr. Dalia Ku- 
čėnienė įscenizavo humoristinę 
vinjetę pagal rašytojos Žemaitės 
legendą, kurioje veikėjai yra pa
ti Žemaitė, Dievas, Ieva, Ado
mas, šv. Petras. Režisierius — 
Arnoldas Voketaitis, o sceną 
apipavidalino Vytas Čuplins- 
kas. Tarytum to dar nebūtų ga
na sužavėti klausytojams, savo 
naujausią kūrybą skaitys poetas 
Kazys Bradūnas, kurio jau mes 
esame labai pasiilgę, seniai 
Čikagoje matėme ir girdėjome. 
Kaip daugeliui žinoma, poetas 
Bradūnas savo dienas dabar da
lina tarp Lietuvos ir Baltimorės.

Dr.Albina Prunskienė, jau
anksčiau parėmusi Draugo fon
dą su $500, rudens vajaus pro
ga vėl atsiuntė $800 ir tapo 
Draugo fondo garbės nare. Jai 
reiškiame didelę padėką.

Visų Draugo fondo garbės na
rių pagerbimas, įteikiant dip
lomus, bus lapkričio 18 d. 6:30 
vai. vak. JDraugo fondo rudens 
vajaus pokylyje Jaunimo cent
re. Pokylio rezervacijas priima 
Vaclovas Momkus, tel. (312) 
925-6193.

Audrė Budrytė vaidina Že
maitę Ateities savaitgalio lite
ratūros vakare penktadienį, 
lapkričio 3 d. 7:30 v.v. Jaunimo 
centro kavinėje. Ištisa Ateities 
savaitgalio programa skelbia
ma šios dienos „Drauge”, (ant
radienį, spalio 31 d.).

Lapkričio 8 d. James R. 
Thompson Center, 100 W. Ran- 
dolph, Chicago, IL, vyks verslo 
mugė, pavadinta „Ethnic Busi
ness Resource Fair”. Registraci
ja 8:30 vai. r., paroda — 9-2:30 
vai. p.p. Diskusijose dalyvaus 
atstovai iš „U.S. Small Business 
Administration”, „Department 
of Commerce and Community 
Affairs”, „Bank of America”, 
„Illinois Development Finance 
Authority”. Diskusijos pavadin
tos „Verslas su valdžia (Doing 
Business With the Government) 
ir vyks 11:15-12 vai. Numato
mas susitikimas su Illinois 
gubernatorium Jin. Edgar (11 
vai. r.). įėjimas nemokamas, bet 
rezervacijos priimamos tel. (312) 
814-2121.

Į Lietuvių operos eiles 
kasmet įsijungia vis daugiau 
dainininkų, ypač jaunesnių 
dainininkių, neseniai atvykusių 
iš Lietuvos ir besikuriančių šia
me krašte. Operos sudėtyje visi 
yra mielai laukiami, kad pastip
rintomis jėgomis ir toliau choras 
žavėtų savo dainavimu Čikagos 
bei apylinkių lietuvius. Atvykę 
į tradicinį Lietuvių operos 
pokylį, šeštadienį, lapkričio 11 
dieną Jaunimo centre, išgirsime 
pasipildžiusio choro skambių 
dainų ir arijų.

Čikagos Lietuvių moterų klubo 1995 m. „Gintaro” puotos debiutantės ir būrelis rengėjų. I eil. 
iš kairės: Carol Giedraitienė, choreografės padėjėja: Simonetta Giedraitytė-Pacek, pristatymo 
choreografė; Irena Norbutienė — klubo pirm.; Irene Yonaitytė ir Irene Buchbinder — pristatymo 
komiteto pirmininkės; II eil.: Heather Marie Cerny, Sara Rasa Kathryn Nambo, Marisa Beth 
Abrignani, Milda Stasė Harris, Alicia Bay Laurel Prior, Onutė Vilija Utz ir Sarah Lauren Higgins.IŠ ARTI IR TOLI

BALTISTIKOS STUDIJOS 
UNIVERSITETE

Antrasis metinis Baltistikos 
studijų vasaros institutas 
(BALSSI) veikė birželio 19 — 
rugp. 18 d. University of Wash- 
ington, Seattle. Baltistikos 
studijas įgyvendino univer
sitetas 1994 m. vasarą. Pagal > 
sutartį tarp penkių universite
tų, BALSSI kas du metus perei
na pas naują globėją: 1996 m. 
vasarą institutą jau ruoš Uni
versity of Illinois, Chicago. Po 
to BALSSI dar veiks Universi
ty of Wisconsin, Madison, In
diana University ir University 
of Michigan. Po tam tikro laiko, 
BALSSI sugrįš į savo gimtinę, 
Seattle, ir ratas prasidės iš 
naujo.

Estijos ambasadorius Toomas 
Ilves dalyvavo instituto atidary
me, birželio 20 d. Seattle. Savo 
kalboje Ilves tvirtino, kad Uni
versity of Washington Baltisti
kos studijų programa, prasidė
jusi su BALSSI ir išsivysčiusi į
platesnį užmojį, duoda tvirtą 
pagrindą Amerikos mokslų su- 
normalizavimui, ryšium su 
Baltijos kraštais, kuriuos istori
ja lyg ir užmiršo.

Ambasadorius teigė, kad po
kariniam laikotarpyje, baltisti
kos mokslai buvo rimtai „su- 
liaudinti,” t.y., sovietų ideologų 
griežtas budėjimas neprileido 
Vakarų mokslininkų prie istori
jos, politikos it ekonomijos žino
vų bei archyvų; buvo leidžiama 
tirti tik liaudies dainas, šokius 
ir pan. Taigi, Ilves toliau teigė,

, be tokios baltistikos studijų pro
gramos, kuri projektuojama Uni
versity of Wąshington, Ameri
koje nebūtų universiteto lygio 
baltistikos mokslų.

I vasaros institutą mokslinin
kai atvyko skaityti paskaitas. 
Liepos 17 d. profesorius Toivo 
Raun (Indiana University) kal
bėjo apie baltiečių-skandinavų 
buvusius bei dabartinius ryšius. 
Liepos 24 d. profesorius Alfred 
Erich Senn (University of Wis- 
consin) dinamiškai apibūdino 
Lietuvos vaidmenį Sovietų Są
jungos sužlugime. Suomijos am
basados atstovas Aapo Polho lie
pos 31 d. svarstė Baltijos regio
no problemas. Andrejs Plakans 
(University of Iowa) rugp. 7 d. 
pasakojo apie žmogaus teises 
Latvijoje. Rugp. 10 d. Violeta 
Kelertienė (University of Il
linois), Valters Nollendorfs 
(University of Wisconsin) ir 
Tiina Kirss, (Mercer University 
Georgia) dalyvavo pokalbyje 
apie baltiečių šiandieninę 
literatūrą.

Buvo skaitomi kursai apie 
baltiečių istoriją, tautosaką, 
kultūrą; veikė pagreitintas 
lietuvių kalbos kursas, kurį 
lankė 11 studentų, atvykusių iš 
įvairių Amerikos vietovių. Kur
so tikslas — per aštuonias savai
tes pravesti visų metų mokymo 
planą. Pamokos vyko pirm.

penk., keturias su puse valan
dos kas dieną. Dėstė Karilė 
Vaitkutė, atvykusi iš Universi
ty of Illinois, Chicago, ir latvių 
kilmės profesorius Guntis Šmid- 
chens, kuris puikiai valdo lietu
vių kalbą.

(„Tulpė Times”, 1995, 
rugpjūtis)

ŠVENTĖ PRIEŠ ŠVENTE

London, Ont. šeštadieninėj 
mokykloj rugsėjo 30 d. vyko 
repeticija su Toronto Maironio 
mokykla, besiruošiant Kanados 
Vaikų šventei, kuri buvo To
ronte, Anapilyje, spalio 14-15 d. 
Smagu, kad viena didžiausių 
Kanados lietuvių mokyklų 
sugalvojo atvažiuoti parepetuoti 
į mažą Londono bendruomenę.

Susitiko vasaros stovyklose ar 
kitokiuose renginiuose susipaži
nęs jaunimas. Repeticija vyko 
sklandžiai ir atrodė daugiau 
kaip pasirodymas. Tiek dainos, 
vadovaujamos muz. Dalios 
Viskontienės, tiek etnografiniai 
šokiai ir rateliai, vedami 
„Raseinių Magdelės” (Vir
ginijos Našlėnienės), specialiai 
šiai šventei iškviestos iš Lietu
vos. Ji aplankė daug stovyklų ir 
padarė didelį įnašą mūsų tra
dicijų atžvilgiu.

Dainų ir šokių metu buvo 
įtraukti ir gausiai susirinkę lon- 
doniškiai, vaikus atlydėję 
Toronto tėvai. Programą pra
dėjo iš užbaigė šios Vaikų šven
tės rengimo komiteto pirmi
ninkė Rasa Kurienė, pasi
džiaugdama, kad Torontas ne
pasididžiavo ir atvažiavo, ir pa
brėždama Londono mažos bend
ruomenės ir parapijos lojalumą 
bei vieningumą.

Matant tokį dinamišką vaikų, 
mokytojų, tėvų ir svečių subu
vimą ir įsijungimą, lengva 
tikėti šios vaikų šventės motto: 
„Vaikai — mūsų ateitis ir 
viltis”.

Londone, Ont., Vaikų šventės vadovės po repeticijos. Iš kairės: Raseinių Magdelė, Dana 
Chainauskienė — buv. Londono „Baltuos” vadovė, Irena Lukoševičienė (viešnia), Dalia Viskontienė 
— programos vadovė, Rasa L. Kurienė — Vaikų šventės renginio komiteto pirmininkė.

BAIGĖSI VASARA 
„GINTARE”

„Gintaras” Lietuvių va
saros dieninė stovykla, baigėsi 
liepos mėnesio gale. Stovyklau
tojai mielai dalyvavo sporto, 
tautosakos ir viduramžių istori
jos pamokose. Vyko į Hamiltono 
Vaikų muziejaus Gage parką ir 
„Rambyno” lietuvių pensininkų 
namus, kur suvaidino veikalą 
„Jūratė ir Kastytis” bei pravedė 
dainas.

Aplankė ir Hamiltono lietu
vių kredito kooperatyvą 
„Talka”, kur buvo labai gražiai 
priimti ir apžiūrėjo bankelį. 
Šiaulių miesto meras Alfredas 
Lankauskas aplankė stovyklą ir 
pakvietė visus į Šiaulius. Onutė 
Stanevičiūtė buvo vyriausia va
dovė, o Ievutė Godelytė, Vir
ginija ir Julytė Enskaitytės — 
entuziastingai jai padėjo. „Gin
taro” vasaros stovykla praėjo la
bai smagiai.

DR. JONAS GENYS 
TALKININKAUJA 

LIETUVOJE

„Gimtajame krašte” Algis 
Kusta, š.m. spalio 12 d. numery
je, plačiai aprašė ALTo atstovo 
prof. dr. Jono Genio veiklą Ame
rikoje ir Lietuvoje. Daug pateik
ta informacijos apie Amerikos 
Lietuvių Tarybos veiklą nuo pat 
įsisteigimo. Net pati „Gimtojo 
krašto” laikraščio redakcija 
savo prieraše davė apie ALTą 
papildomų žinių. Dr. J. Genys 
pareiškė, kad Lietuvoje per 
mažai žinoma Amerikos Lietu
vių Tarybos veikla. Jis pripažįs
ta, kad ir patys per mažai rodo
me iniciatyvos — nelendame į 
spaudą, radiją ir televiziją.

Aprašant dr. J. Genio veiklą 
Lietuvoje, pirmiausia paminėta, 
kad jis dabar gyvena dviejose 
vietose — Amerikoje ir Lietuvo
je. Pirmą kartą po karo grįžo į 
Lietuvą 1991 metais. Pagal Ful- 
bright mokslininkų programą

dėstė Vytauto Didžiojo univer
sitete, padėjo organizuoti 
aplinkos apsaugos centrą. Nuo 
to laiko dr. J. Genys Lietuvoje 
lankosi jau dvyliktą kartą. 
Atgavo gimtinę, savo tėvų že
mę, taip pat Vilniuje, Laz
dynuose nusipirko butą, kad, 
atvykęs į Lietuvą, turėtų savo 
kampą.

Po Pilietybės komisijos posė
džių, įvykusių rugsėjo mėnesio 
pradžioje, dr. J. Genys dar 
negrįžo iš Lietuvos, nes sutiko 
pagal savo specialybę padirbėti 
patarėju Miškų ūkio ministeri
joje, suderinant Lietuvos miški
ninkystės įstatymus su Europos 
Sąjungos įstatymais, vadinamą
ja „Baltijos knyga”.

Jis tikisi, kad dar prieš ALTo 
55-tąjį suvažiavimą iš Lietuvos 
sugrįš.

ALTas

O METAI BĖGA...

Windsor, Ontario, Lietuvių 
bendruomenės metinis pobūvis,, 
suruoštas apylinkės valdybos, 
įvyko liepos 30 d. Buvo miela 
savųjų tarpe pabendrauti, pasi
vaišinti, pasikalbėti, kas norėjo, 
galėjo savo laimę išbandyti lo
terijoje. Tačiau nenoromis prisi
minė, kad dar ne taip seniai, per 
tokius renginius susirinkdavo 
tiek svečių, kad vos tilpdavo. 
Skambėjo dainos, girdėjosi 
juokas, o dabar veiduose — tik 
šypsniai.

Laikas, pakeitė gyvenimą, įsi
viešpatavo kitos nuotaikos. 
Todėl pobūvyje buvo ramu, lyg 
kažkoks susirūpinimas lydėjo.

Dalyviai lieka dėkingi darbš
čiai valdybai už pastangas su- 
ruošiant šį tradicinį pobūvį. Kol 
bus tokių pasiaukojančių, tol 
mūsų mažas lietuvių telkinys 
gyvuos.

»

• Kas užsako „Draugą” 
draugui, yra draugas pačiam 
„Draugui”.
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