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Lietuvoje bus paminėtos
Čečėnijos nepriklausomybės
metinės

Vilniuje vyks Lietuvos Seimo
ir JAV Lietuvių
Bendruomenės sesija
Vilnius, rugpjūčio 28 d. (Elta) ninku Česlovu Juršėnu. Susi
— Lietuvoje lankosi JAV Lietu tikimuose su Lietuvos vadovais
vių Bendruomenės XIV tarybos bus kalbama apie valstybės pa
prezidiumo pirmininkas dr. Zig ramą, sprendžiant iš Vakarų su
mantas Brinkis. Kitą savaite jis grįžtančių lietuvių problemas.
dalyvaus Lietuvos Seimo ir JAV
Seimo ir JAV Lietuvių Bend
Lietuvių Bendruomenės atstovų
ruomenės atstovų komisija
komisijos antrojoje sesijoje, kuri
buvo sudaryta šių metų pra
vyks Vilniuje. Sesija prasidės
džioje Lietuvos Seimo nutarimu.
pirmadienį Seimo rūmuose. Ji
Joje — devyni Seimo nariai, ats
truks penkias dienas. Svarbiau
tovaujantys visoms frakcijoms,
sia šios sesijos tema — lietuvių
ir penki JAV Lietuvių Bendruo
grįžimas į Tėvynę ir jų integra
menės tarybos paskirti atstovai.
cija j šalies gyvenimą.
Komisijos tikslas — spręsti visas
Kitą savaite komisijos atsto Vakaruose gyvenančių lietuvių
vai susitiks su prezidentu Algir kontaktų su Lietuva problemas.
du Brazausku ir Seimo pirmi

Naujas Lietuvos karių būrys
išvyksta į Bosniją
Vilnius, rugpjūčio 27 d.
(AGEP) — Danijos karinėje ba
zėje Viborge antradienį ati
dengtas paminklinis akmuo tai
kos misijoje Bosnijoje žuvusiems
Lietuvos ir Danijos kariams —
Normundui Valteriui ir Arne
Andersenui. Nuo XVII amžiaus
savo istoriją skaičiuojančiam
Danijos Princo vardo pulke
pastatytame paminkle iškaltos
dvi pavardės ir data — 1996
metų balandžio 17.
„Tą dieną Lietuva ir Danija
skaudžiai sumokėjo už savo
pasiryžimą prisidėti prie taikos
įvedimo", iškilmingoje ceremo
nijoje kalbėjo pulko vadas Jens
Lund. Paminklą atidengė N.
Valterio mama Aldona Kaveckienė ir A. Anderseno tėvas
Gert Andersen. Gėlių puokštes
čia padėjo Lietuvos ir Danijos
gynybos ministrai Linas Linke
vičius bei Hansas Haekkerup,
Danijos gynybos vadas genero
las Christian Hvidt, žuvusiųjų
draugai. Po iškilmingos rikiuo
tės taikos palaikytojų būriai
surengė karinį paradą miesto
gatvėmis.
Viborgo karinė bazė yra vie
nintelis Danijos Princo vardą
turintis karinis dalinys — visi
kiti vadinami karalienės vardu.
Šiuo metu Viborgo karinį cent
rą globoja karalienės Margari
tos II vyras Henrichas. Šiame
dalinyje privalomą karo tarny
bą yra atlikę ir abu karališ
kosios šeimos sūnūs — princai
Frederic ir Joachim.
Viborge ruošiami ir visi Lie
tuvos taikos misijų kariai.
Lietuvos ir Danijos vėliavomis
papuoštoje centrinėje dalinio
aikštėje, antradienį misiją
dabar baigusio būrio LITPLA 4
žygio vėliava iškilmingai buvo
perduota spalio mėnesį į Bosniją

išvykstančios kuopos LITCOY1
vadui majorui Vladimirui Bie
liauskui.
Jis žurnalistams pasakojo,
kad kuopa, kaip ir būrys, bus
dislokuota maždaug 150 km į
šiaurės vakarus nuo Tuzlos.
Tačiau kuopos laukia sudėtin
gesnė misija — artėjant rinkimams Balkanuose pastebimai
didėja įtampa, daugėja serbų ir
kroatų konfliktų. „Džiaugia
mės, kad spėjome laiku išnešti
sveiką kailį, bet nežinia, kas
laukia jūsų", tokie misiją bai
gusio ir į Viborgą sugrįžusio
būrio karių žodžiai netruko
pasklisti tarp Bosnijon vykstan
čios Lietuvos kuopos narių.
Be šios nežinios, pesimisti
nėms nuotaikoms kuopos sto
vyklavietėje
išsisklaidyti
neleidžia ir socialinės problemos
— kariai jaučiasi apgauti dėl
atlyginimų. Žurnalistams jie pa
sakojo, kad už treniruočių Dani
joje laiką jie per mėnesį tegauna
po 500 litų, vietoje žadėtų 2,000.
Kariai tikėjosi didesnių atlygi
nimų ir už misiją Bosnijoje,
tačiau kol kas jiems žadama
mokėti po 2,000 litų per mėnesį.
Vyrai sakė, kad prieš metus pasi
rašydami kontraktą jie nesusi
tarė dėl atlyginimo bei neturėjo
galimybės konsultuotis su teisi
ninkais. Karius Viborge aplan
kęs ministras Linas Linkevi
čius, kariuomenės vado parei
gas einantis pulkininkas Valdas
Tutkus bei gynybos atašė
Danijoje Jonas Gečas pažadėjo
išspręsti šią problemą.
Pirmieji į Bosniją išvyks
kuopos žvalgai — jie Viborgą
paliks rugsėjo 16 dieną. Pirmo
siomis spalios dienomis pusės
metų taikos įvedimo misiją pra
dės visa kuopa LITCOY1, kurio
je yra 141 karys.

Lietuvoje didinama minimali
alga
Vilnius, rugpjūčio 26 d.
(AGEP) - Nuo rugsėjo 1 d. mi
nimali mėnesinė alga didinama
90 litų - nuo 210 iki 300 litų.
Minimalus valandinis atlygis
didinamas 53 centais — iki 1,76
litų. Vyriausybės nutarimu nuo
rugsėjo 1 d. didinamas ir apskai
čiuotas žalos atlyginimas. As
menims, nukentėjusiems dėl
sveikatos sužalojimo darbe, jis
negali būti mažesnis už 420 litų.
Pavyzdžiui, žmogui, praradu
siam 30% profesinio darbingu
mo dėl sveikatos sužalojimo,
kompensuojama suma negali
būti mažesnė kaip 420 litų.
Pagal naująjį nutarimą žalos
atlyginimas dėl maitintojo mir
ties negali būti mažesnis už 210

Apie 8 vai. trečiadienio vakaru Illinois universiteto beisbolo aikštėje nusileido malūnsparnis,
atskraidinęs prezidentą Bill Clinton i Demokratų partijos visuotini suvažiavimą. Iš Vašingtono
j Čikagą B. Clinton važiavo traukiniu, sustodamas įvairiose vietovėse pasakyti prakalbas.
Prezidentą pasitiko jo žmona Hillary ir duktė Chelsca. kartu su Čikagos meru Richard M. Daley
(dešinėje) ir žmona Maggie. Prezidentas iš viešbučio per televiziją stebėjo kaip ji antrai kadenci
jai nominavo senatorius Christopher Dodd ir viceprezidentas Al Gore. Savo kalboje Gore apibūdino
Respublikonų kandidatą Bob Dole kaip „mūsų tiltą į praeitį", o prezidentą Bill Clinton ir jo
administraciją kaip „tiltą į ateiti".
Nuotr. J. Prisching, „Chicago Tribūne"

Infliacija Lietuvoje bus
mažesnė negu tikėtasi
V i l n i u s , rugpjūčio 27 d.
(AGEP) — Ekonomikos minis
terijos duomenimis, šių metų in
fliacija bus 20%-22%, t.y.
maždaug 5% mažesnė, negu nu
matyta metų pradžioje. Bend
rasis vidaus produktas padidės
3.5%, o nedarbo lygis liks toks
pats kaip ir pernai.
Palyginti su Latvija ir Estija,
Lietuvos rodikliai yra geresni,
teigė ekonomikos ministras An
tanas Kaminskas. Per septynis
šių metų mėnesius Lietuvos
pramonės produkcijos parduota
34.6% daugiau, negu per tą patį
praėjusių metų laikotarpį, Lat
vijoje — tik 0.5% daugiau, Esti
joje — 1.5% mažiau. Lietuvos
gaminių eksportas yra apie 300
mln. litų mažesnis, negu kartu
sudėjus Latvijos ir Estijos
eksporto rodiklius.
Pasak pramonės ir prekybos
ministro Kazimiero Klima
šausko, per septynis šių metų
mėnesius išvežta 74% Lietuvo
je pagamintos produkcijos, dau
giausia tekstilės ir chemijos
pramonės gaminių. Ir tik 26%
produkcijos tenkina vidaus po
reikius. „Jeigu nuolat augtų
pramonės produkcijos gamyba
— būtų nelabai gerai", teigė K.
Klimašauskas. Todėl, ministro
nuomone, ypač svarbu surasti

Beje, įmonėms, ypač mažoms,
neigiamos įtakos turėjo ir
bankų problemos. Nors finan
sų ministras Algimantas Kririnką už šalies ribų.
Iš esmės pasikeitė užsienio žinauskas teigė, kad krizės
prekybos balansas: prieš padarinių nelabai juntama (vien
kelerius metus 70% eksportuo tik dėl Lietuvos Akcinio Inova
jamų prekių keliaudavo į Rytus, cinio Banko problemų valstybės
30% — į Vakarus., o šiandien biudžetas negavo 50 mln. litų
pajamų), pramones ir prekybos
padėtis priešinga.
Vidaus prekybos apyvarta sie ministras tvirtino, kad itin at
kia 1 mlrd. litų. Pasak K. Kli sargiais tapė komerciniai ban
mašausko ji priklauso nuo gy kai, turėdami pinigų, įmonių
ventojų pajamų. Joms didėjant apyvartinėms lėšoms jų nesko
lina.
didės ir apyvarta.

Č. Juršėnas mano, kad Seimo
rudens sesija užsitęs
V i l n i u s , rugpjūčio 26 d.
(AGEP) — Seimo pirmininkas
Česlovas Juršėnas mano, kad
rugsėjo 11 d. prasidėsianti
paskutinioji šio Seimo sesija
tesis maždaug iki lapkričio
23-25 dienos, kai susirinks nau
jasis parlamentas.
Pasak Seimo pirmininko, ant
rasis rinkimų turas greičiausiai
įvyks lapkričio 10-ąją.
Č. Juršėnas pirmadienį spau
dos konferencijoje sakė, kad
rudens sesijoje jis planuojąs apie
20 posėdžių. Jis taip pat žadėjo,
kad joje bus mažiau svarstoma
„kontroversiškų klausimų.
Seimo pirmininkas sakė, kad
rudens sesija vyks jau įsibėgėjus

Seimo rinkimų kampanijai. To
dėl praėjusią savaitę pasibaigu
sioje neeilinėje sesijoje stengtasi
išspręsti ne tik pačius aktua
liausius bankinius ir finan
sinius klausimus, bet ir tuos,
kuriuos buvo galima nukelti į
rudens sesiją. Tuo, pasak Č.
Juršėno, buvo palengvintas Sei
mo darbas rudenį.

PLAČIAME
PASAULYJE

Vilnius, Rugpjūčio 28 d. I Elta I
— Kitą savaitę Lietuvoje bus
minimos Čečėnijos nepriklau
somybės paskelbimo penktosios
metinės. Apie tai trečiadienį
spaudos konferencijoje infor
mavo Seimo narys Tarptautines
parlamentarų grupes Čečėnijai
remti pirmininkas Algirdas En
driukaitis.
Čečėnijos nepriklausomybes
diena minima rugsėjo 6-ąją. Ji
bus pažymima Vilniuje ir Kau
ne. I minėjimą atvyks Čečėnijos
užsienio reikalų ministras
Ruslan Čiumajev, šiuo metu
gyvenantis Turkijoje, ir kiti
Čečėnijos atstovai.
Rugsėjo 5 d. Vilniuje numaty
tas svečių susitikimas su Lie
tuvos Seimo frakcijų atstovais.
Pasak A. Endriukaičio. į jį
kviečiamos visos frakcijos. Taip
pat numatytas priėmimas pas
Vilniaus merą Alį Vidūną,
pokalbis su Nepriklausomybės
gynimo komitetu, susitikimas

Lietuvos rusų ir lenkų
partijos rinkimuose dalyvaus
kartu
V i l n i u s , rugpjūčio 26 d.
(AGEP) — Lietuvos tautines
mažumas jungiančios organiza
cijos tariasi dėl galimybių ben
dru sąrašu dalyvauti būsimuo
siuose Seimo rinkimuose. Šešta
dienį Vilniuįe vyko Lietuvos
Rusų Sąjungos (LRS) konferen
cija, kurioje 40 jos narių svarstė
organizacijos programą bei nu
matė rinkimuose dalyvauti kar
tu su Lietuvos Lenkų Rinkimų
Akcija.
Prieš šią konferenciją dėl
galimybių dalyvauti rinki
muose tarėsi Lietuvos Lenkų
Sąjunga, jos politinis sparnas —
rinkimų Akcija, Lietuvos Rusu
Sąjunga, Lietuvos baltarusių
Skorynos Draugija bei ukrainie
čių Gromados organizacija.
Pernai spalio mėnesį įsikūrusi
ir apie tūkstantį narių turinti

litų vienam asmeniui.
Laikinai taikoma minimali
210 litų mėnesinė alga ir 1.23
lito minimalus valandinis atly
gis darbuotojams, dirbantiems
darbo sutarties pagrindais pas
ūkininkus, žemės ūkio bendro
vėse ir kitose žemės ūkio
įmonėse, kurių metinės įplau
kos už prekinę žemės ūkio pro
dukciją ir gamybos paslaugų
žemės ūkiui realizavimą sudaro
daugiau kaip 50% visų gautų
pajamų.
Įstaigų ir organizacijų darbuo
tojų, kurių darbo apmokėjimas
reguliuojamas baziniais koefi
cientais, tarnybiniai atlygini lias algas ar valandinius atly
mai ar valandiniai atlyginimai ginimus galiojančius nuo rugsė
negali būti mažesni už minima jo 1 dienos.

Vilnius, rugpjūčio 23 d. (Elta)
— Darbo biržos duomenimis,
rugpjūčio 1 d. Lietuvoje buvo
118,600 bedarbių. Jų skaičius
per mėnesį sumažėjo 3.400. ar
ba 2.8%. Šis rodiklis mažėja nuo
balandžio mėnesio.
Sumažėjo moterų bedarbių,
tačiau jos sudaro daugiau negu
50% visų bedarbiu. Daugėja

Vilnius. Kalbėdamasis su
ITAR-TASS korespondentu Vil
niuje A. Brazauskas pasakė,
kad jau subrendo laikas jo vi
zitui j Rusiją. Vienu iš svarbiau
sių klausimų Lietuvos preziden
tas laiko sausumos ir jūros
Bosnijoje atšaukti
sienos nustatymą. Jis pažymėjo
savivaldybių
esąs labai patenkintas, kad
nuomone, yra optimalus, sie Rusijos ir Lietuvos santykiai
rinkimai
kiant sudaryti koaliciją su pastaruoju metu tarptauti
Sarajevas, rugpjūčio 27 d.
kitomis politinėmis jėgomis. niuose susitikimuose laikomi
(Reuters) — Europos Saugumo ir
Demokratai ketini kelti apie 20 pavyzdžiu kitoms regiono vals
Bendradarbiavimo Organizaci
kandidatų vienmandatėse apy tybėms. (BNS, 8.20)
jos misijos Bosnijoje vadovas
gardose.
Vilnius. Seimo narių komisija Robert Frowick atidėjo savival
Savo programo e demokratai kaltina Gediminą Vagnorių tuo, dybių rinkimus, planuotus rug
akcentuoja teisėsaugos stipri kad būdamas ministru pirmi sėjo 14 d. Toks sprendimas pa
nimą ir mokesčiu reformą. Juo ninku jis savavališkai, be darytas, išaiškėjus Bosnijos
zapas Tartilas sa*ė, kad parti svarstymų vyriausybėje priėmė serbų valdžios padarytiems pa
ja pabrėžia prevencijos priemo nutarimus, kurie, anot projekto žeidimams registruojant rinke
nių svarbą, užkertant kelią orga autorių, padarė žemės ūkiui 35 jus. Pasak R. Frovvick, rugsėjo
nizuotam, ekonominiam bei ne milijardų litų žalą. Pats G. 14 d., kaip ir buvo planuojama,
pilnamečių nusikalstamumui. Vagnorius sako. jog tuo metu jis įvyks kantonų asamblėjų, mu
Jie taip pat siūlo -tiprinti kovą buvęs nepakankamai ryžtingas, sulmonų-kroatų ir serbų par
ir kolūkius reikėjo reorgani lamentų, nacionalinių Atstovų
su korupciją ir numatyti abi
pusę atsakomybe kyšininkams. zuoti daug greičiau. Jo nuomo rūmų ir iš trijų žmonių susi
Demokratų nu >mone, reikia ne, klaida buvo tai, jog nebuvo darysiančios prezidentūros rin
siekti, kad mokesčių suma ne įvertinta, kad vietinė valdžia, kimai.
siektų 4 0 ^ , nes priešingu atve nepalanki reformoms, nevykdys
Bosnijos serbų vadovybes vice
ju jokiomis priemonėmis nepa tų sprendimų ir, pasinaudodama premjeras Miroslav Vjestica pa
vyks išgyvendinti mokesčių slė savo įtaka, organizuos turto reiškė, kad serbai vienašališkai
pimo bei dvigubo- buhalterijos grobimą. (LR, 08.22)
surengs savivaldybių rinkimus.
,*•-

Lietuvos Rusų Sąjunga (LRS)
rugpjūčio 24 d. patvirtino 25
narių rinkimų sąrašą bei nu
matė 14 kandidatų kelti vien
mandatėse rinkimų apygardose.
Vienmandatėje apygardoje ke
tina kandidatuoti ir LRS pir
mininkas Sergejus Dmitrrjėvas.
Šiemet rinkimuose dalyvau
siančios tautinių mažumų or
ganizacijos, skirtingai nuo 1992
m. rinkimų, neturės nuolaidų.
Kad jų atstovai patektų į Seimą,
tautinių mažumų organizacijos,
kaip ir visos šalies politinės par
tijos, turės surinkti daugiau nei
5% visų rinkėjų balsų. Prieš ket
verius metus iš tautinių ma
žumų organizacijų nebuvo rei
kalaujama, kad surinktų mini
malų procentą balsų, kad gautų
vietą Seime.

Lietuvoje mažėja bedarbių

Lietuvos Demokratų Partija
tikisi susitarti dėl koalicijos
Vilnius, rugpjūčio 28 d. —
Lietuvos Demokratų Partija sa
vaitgalį sudarė 42 kandidatų į
Seimą rinkimų sąrašą, tačiau
pabrėžia siekianti koalicijos su
Tautininkų bei Politinių Kali
nių ir Tremtinių sąjungomis.
Demokratų partijos sąrašo prie
kyje partijos vadovai ir dabar
tinio Seimo nariai partijos pir
mininkas Saulius Pečeliūnas, jo
pavaduotojas Juozapas Tartilas
ir atsakingasis sekretorius
Valdas Petrauskas.
Trečiadienį spaudos konferen
cijoje V. Petrauskas sakė, kad
pradiniame sąraše buvo per 60
kandidatų. Tačiau, pasak jo,
buvo pasirinktas toks kandida
tų skaičius, kuris, demokratų

su Vilniaus visuomene. Algir
das Endriukaitis sakė, kad
ieškoma galimybių surengti R.
Čiumajevo ir kitų Čečėnijos
atstovų susitikimą su oficia
liais Lietuvos užsienio reikalų
ministerijos pareigūnais.
Rugsėjo 5 d. taip pat numaty
ta paskelbti apie Džocharo Du
dajevo vardo suteikimą vienai iš
Vilniaus aikščių šalia Lukiškių
aikštės. Rugsėjo 6-ąją Kaune
bus atidengtas paminklinis
akmuo Čečėnijos aikštėje. Čečė
nijos atstovai susitiks su Kauno
savivaldybes pareigūnais ir šio
miesto visuomene.
A. Endriukaitis spaudos kon
ferencijoje sakė. kad Čečėnijos
nepriklausomybės metinės bus
minimos daugelyje valstybių,
kur aktyviai veikia šio krašto
nepriklausomybes šalininkai.
„Be to, turiu nepatvirtintos in
formacijos, kad ir Grozne žada
ma surengti šios dienos paminė
jimą", sake Seimo narys.

*fc* +

bedarbių, turinčių nepaklausias
darbo rinkoje profesijas, beveik
kas antras jų profesija įsigijo
profesinėje mokykloje. Didėja
naujų profesijų paklausa, ypač
aukštos kvalifikacijos, mažėja
nekvalifikuotos darbo jėgos pa
klausa. Išlieka aukštos kvalifi
kacijos specialistų — gydytojų,
teisininkų, užsienio kalbų mo
kytojų, policijos inspektorių
poreikis, ypač rajonuose.
Statistikos departamento mė
nesinis biuletenis taip pat
skelbia, kad nedarbo lygis liepos
mėnesį buvo 6.8%. Kovo mėnesį
jis buvo 8.3%, o nuo balandžio
pradėjo mažėti. Nedarbo lygis
per šį laikotarpį sumažėjo
visose apskrityse ir rajonuose,
išskyrus Ignalinos rajoną.
Bedarbių pašalpas liepos mė
nesį gavo 36,100, arba 30 2 *
bedarbių. Mažiausia bedarbio
pašalpa buvo 100, didžiausia —
180 litų.
KALENDORIUS
Rugpjūčio 30 d.: Feliksas,
Adauktas, Gaudencija. Gintė,
Augūna.
Rugpjūčio 31 d.: Raimundas.
Izabelė, Vilmante. Vilmantas.
1993 m. Rusijos kariuomenė iš
vedama iš Lietuvos. 1994 m. Ru
sijos kariuomenė išvedama iš
Latvijos ir Estijos.
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Futbolas Čikagoje

DRAUGAS, penktadienis, 1996 m. rugpjūčio mėn. 30 d.

LFK „UTUANICA"
PRADEDA NAUJĄ
PIRMENYBIŲ RATĄ

/ PO R T O/CT?\flPŽVIIlGII

LFK „Lituanica" futboli
ninkai naujus pirmenybių me
tus — 1996/97 metų sezoną pra
dės rungtynėmis sekmadienį,
rugsėjo 8 d. 3 vai. p.p. Savoje
aikštėje, Lemonte, bus rung
tyniaujama su Wauconda
„Chiefs" komanda.

Redaktorė Irena Regienė

LIETUVOJE IŠLEISTĄ
SPORTO ISTORIJĄ
VARTANT
„Lietuvos kūno kultūros ir Vytautas Kazakevičius, Sigitas
sporto istorija" — neseniai Krasauskas, Antanas Laukai
Lietuvoje išleista plačios apim tis.
ties, didelio formato knyga,
Dėl skyriaus „Lietuvių išei
kurios ilgokai laukta. Jos turi vijos sportas" buvo nemažai gin
nys, ypač skyrius apie užsienio čytasi ir kai kurie numatyti au
lietuvių sportinę veiklą, mūsų toriai atsisakė siūlyto darbo.
tarpe buvo sukėlęs karštas Tad šis skyrius neatrodo toks,
diskusijas. Tai pirmas tokios koks jis gal turėtų būti. Tačiau
apimties sportinės veiklos lei informacinės medžiagos pateik
dinys Lietuvoje.
ta apsčiai. Šiame skyriuje, kaip
„Šioje kolektyvinėje monogra ir kituose, daug vietos skiria
fijoje pateikta tyrinėjimų me ma gausioms nuotraukoms. Kaip
džiaga — tai bandymas plėsti ir moksliniam veikalui priimta,
gilinti Lietuvos kūno kultūros yra daug nuorodų iš kur iš
ir sporto tyrimus bei vertinti spausdintos žinios paimtos.
juos iš istorinės perspektyvos. Tokių nuorodų ne vienas šim
Manytina, kad šios temos nag tas.
rinėjimas gali būti aiškinamas
Šią monografiją parengė auto
ne vien akademiniu domėjimui- rių kolektyvas, vadovautas
si praeitimi, bet ir galimomis Henriko Sadžiaus. Bėjau minė
paralelėmis su dabartimi. Mūsų tų lietuvių išeivijai skirto sky
tautai, dabar vėl gyvenančiai riaus autorių, čia dar žymimi:
nepriklausomoje Lietuvoje, bū Vytautas Steponaitis, Albinas
tina įvairiapusiškai pažinti sa Visockis, Jonas Liupkevičius,
vo istoriją, taigi ir jos kūno kul Arūnas Bubnys, Regina Tamutūros istoriją", — rašoma kny laitienė, Jonas Rekešius, Juozas
gos pratarmėje.
Misevičius. Pratarmę, įvadą ir
Ši 405 psl. knyga padalinta į išvadas paruošė Henrikas Sa10 skyrių. Pirmasis jų — „Kūno džius. Priedų lenteles sudarė
kultūra ir sportas Lietuvoje XDC Algimantas Bertašius ir Jonas
a. - XX a pradžioje". Po jo eina Žilinskas. Iliustracijas parengė
„Kūno kultūra ir sportas Lietu Antanas Ikasala.
vos respublikoje (1918-1940 m.).
Čia pateikėme tik bendrą
Tada — pirmosios sovietinės ir knygos apžvalgą, susilaikydami
nacių okupacijų metų laiko nuo išsamesnio jos vertinimo.
tarpis. Sovietinis periodas Tai gal padarys kiti autoriai.
padalintas į tris dalis (1945-59, Reikia pasakyti, kad atliktas
1959-85, 1986-90) laikotarpius. didelis darbas. Gaila, kad
Po šių skyrius — „Penkeri knygos tiražas tik 1,000 egz.
Nepriklausomos Lietuvos spor Knygą išleido leidykla „Margi
to metai (1990-1995) ir „Lietu raštai". Teko girdėti, kad atei
vos sportininkai olimpinėse tyje yra ruošiamasi išleisti
žaidynėse".
pataisytą ir papildytą laidą.
Ed. Šulaitis
Užsienyje gyvenančius lietu
viškuoju sportu besidominčius
labiausiai domina skyrius
„Lietuvių išeivijos sportas".
Knygos pabaigoje — visokie
priedai, tarp kurių ir knygos
Praėjusio sekmadienio vaka
santraukos lietuvių, prancūzų, re paskambino žymusis ietianglų bei rusų kalbomis.
ninkas Tomas Pūkštys iš ShefIšeivijos sportui skirti 46 psl. field, Anglijos, pranešdamas
apima 13 poskyrių. Pirmasis — gerą žinią, kad ten vykusiose
„Sporto sąjūdžio išeivijoje pra lengv. atletikos varžybose rug
džia". Toliau užtinkame ir apie pjūčio 25 d. jis net du kartus pa
išeivių lietuvių sportinę veiklą gerino JAV ieties metimo rekor
Vokietijoje, pasireiškimus JAV. dą. Jo rekordiniai metimai buvo
Kanadoje. Australijoje, Pietų - 284.07 ir 284.10 pėdų (86.82
Amerikoje, Europoje. Apžvelgia m ). Jis ne tik pelnė rekordą, bet
mi lietuvių sporto klubai JAV užėmė ir I vietą, antruoju palik
ir Kanadoje, pateikiama žinių damas olimpiados Atlantoje si
apie krepšinio rinktinių iš dabro medalio laimėtoją anglą
vykas, sportinę-publicistinę Steve Beckley, kurio pasekmė
veiklą JAV ir Kanadoje, kal buvo gana kukli — 269-08. Tre
bama apie Pasaulio lietuvių čiuoju liko taip pat anglas Niek
sporto žaidynes ir kt. Šio Nieland - 266-02 Beje, Beckley
skyriaus autoriais žymimi: yra buvęs pasaulio rekordinin-

Šį sezoną „Lituanica" žais
„Metropolitan Soccer" lygos I
divizijos „Mėlynojoje" grupėje.
Šioje grupėje rungtyniaus: „Legovia", „Lions", „Real F.C.",
„Trevians" ir „Vikings". „Rau
donojoje" grupėje žais: „Croatan", ,.Fichte-Rams", „Lightning", VVauconda ,„Chiefs",
„Wings" ir „Sparta".
Prieš savos grupės komandas
reikės rungtyniauti po kartą
abejuose (rudens ir pavasario)
ratuose, o prieš kitos grupės ko
mandas — tik kartą (prieš pusę
komandų bus žaidžiama rudenį,
o prieš likusias — pavasarį)-

Išnešamas olimpiadoje rungtynėse prieš Kroatiją koją susižeidęs Artūras
Karnišovas. Jį nešti padeda Darius Lukminas.
Nuotr. R. Gaškos

ARTŪRAS
KARNIŠOVAS ŽAIS
ISPANIJOJE
Artūras Karnišovas gegužės
mėnesį oficialiai pasirašė naują
350 milijonų pesetų (3 milijonų
JAV dolerių) vertės kontraktą
su Ispanijos klubu. A. Karnišo
vo kontraktas su „Barcelona"
klubu pasirašytas trejiems me
tams, tačiau krepšininkui palik
ta teisė po kiekvieno sezono
pereiti į JAV Nacionalinės
krepšinio asociacijos (NBA)
komandą. „Barcelona" klubas
taip pat įsipareigojo atlygin
ti krepšininko mokesčius vals
tybei.

PREZIDENTAI
SPORTININKAI
KAZYS B A R O N A S
Mūsų korespondentas Europoje

„Kas paskatino profesionalą
futbolininką J. Kemp ii spor
tinio gyvenimo pereiti į poli
tinį", — klausė JAV žiniasklaida. Jo atsakymas buvęs la
bai trumpas: žaisdamas „Buffalo Bulis" komandoje (gyven
damas Hamiltone mačiau jo
žaidimą — K.B.) pajutau taip
pat ir politini skonį, nepaisant,
kad buvau kartais iššvilptas,
pasodintas ant atsarginių
suolelio, parduotas.
Po 25-kerių metų daugelis
amerikiečių prisimena jo žo
džius, prisimena jo 15-tą
kas ieties metime.
numerį, siunčiant kamuolį šešių
Rugpjūčio 26 d. rytą šią lietu t a š k ų pergalei. Šiandieną
viams, ypač čikagiečiams, 61-nerių metų Kongreso atsto
džiugią žinią išspausdino viso vas ir G. Bušo vyriausybėje ėjeo
pasaulio spauda. Kai kuriuose statybos ministro pareigas, ar
laikraščiuose matėme tik pa tinasi prie „1-mo numerio", gal
sekmes, o „Chicago Tribūne", perimti
JAV
prezidento
„USA Today" ir kt. spauda įsi pareigas".
dėjo ir žinutes apie šį puikų
Tokiais sakiniais „Frankfur
Tomo Pukščio pasiekimą.
ter Allgemeine Zeitung" dien
Šią vasarą T. Pūkštys jau tre raštis aprašo kandidato į
čiose varžybose gerina JAV viceprezidentus politinį kelią.
rekordą. Pirmą kartą jis tai pa Tiesa, pereiti prie „1-mo
siekė Paryžiuje dar prieš Atlan numerio" yra tik vienintelė
tos olimpiadą, o tada, tuoj po galimybė, jeigu 73 metų B. Dole
olimpinių žaidynių, rungtyniau neužbaigs savo kadencijos.
Toliau dienraštis rašo, kad be
damas Monte Carlo.
Kaip telefonu pranešė T. veik kiekvienas vaikas JAV
Pūkštys, jo paskutinės didesnės žino kas jungia „kvoterbekus"
šių metų varžybos bus rugsėjo J. Montaną ir J. Kempą: jie yra
mėnesio viduryje Tokijo mieste, inteligentiški, žaidime gene
Japonijoje. I šį miestą jis skris rolai, nustato ritmą ir greitį.
po savo trumpos viešnagės Či Apie J. Kempą demokratų
kagoje, į kurią iš Europos grįš eilėse kalbama, kad jis nemoka
skaičiuoti, sakydamas, kad
rugsėjo mėn. pradžioje.
E.Š. pajamų mokestį reikia mažinti,
gaunant tuo pačiu metu...
NBA ŽAIS IR VIRGINIJUS daugiau pajamų! JAV gyvento
jai tuos jo žodžius gal prisimins
PRAŠKEVIČIUS
ir balsavimo lapelį mes už B.
Clintoną.
Kauno „Atleto" puolėjas V.
JAV kraštas, kuriame pre
Praškevičius ateinantį sezoną
žais NBA komandoje ..Minneso zidentai, būdami studentais
ta Timberwolves". Per metus jis žaidė beisbolą (G. Bush), arba
turėtų uždirbti ne mažiau futbolą (G. Ford) ir dar būdami
250,000 dolerių. V Praškevičius valdžioje mėgo golfą. Ne tik pre
buvo kandidatas į olimpinę zidentai buvo geri sportininkai.
Lietuvos rinktinę, tačiau prieš Šiuo metu Kongrese yra keturi
pat 'lidynes iš Atlantos buvo iš atstovai, savo turtą „sukrovė"
siųstas į Lietuvą. Praškevičius, iš sportinio gyvenimo. Prie jų
Sporto žurnalistas ir darbuotojas Pranas Mickevičius. 46-se ŠALFAS s-gos 22 metų, 206 cm (eiO") ūgio priklauso respublikonai J. Bunvaržybose, aptaria lietuvišką spaudą su ..Lituanicos" krepšinio klubo vadovu krepšininkas bus ketvirtas lie ning (beisbolas), S. I-argent (fut
ir treneriu Rimantu Dirvoniu.
Nuotr. E. Šulaičio tuvis NBA.
bolas), demokratas B. Bradlev

NAUJI REKORDINIAI
T. PUKŠČIO METIMAI

I

Reikia pažymėti, kad praėju
sieji metai LFK „Lituanica" ne
buvo labai sėkmingi. Tuomet,
žaidžiant „raudonojoje" grupėje,
buvo užimta V vieta su 20 taš
kų: 6 pergalės, 10 pralaimėjimų
ir dvi lygiosios. įvarčių santykis
32-53. Viso buvo sužaista 18
rungtynių. Iš visų 13 praėjusiais
metais rungtyniavusių I divizi
jos komandų „Lituanica" užėmė
10-ją vietą. Žemiau liko „Fich
te-Rams" su 12 taškų, „Legovia" - 10 ir „Fortūna" - 8
taškais. Savo grupėse pirmąsias
vietas užėmė ,.Highlanders" (44
taškai) ir „Panthers" (36) ir šios
komandos žais aukščiausioje
divizijoje. Išjos į pirmąją diviziją
iškrito „Vikings" ir „Croatans"
vienuolikės.
Rugsėjo 15 d. ir rugsėjo 22 d.
„Lituanica" žais išvykose —
pirmąją datą rungtyniaus su
„Trevians", o antrąją su „Real
F.C.". Po to - rugsėjo 29 d.
„Lituanica" vėl grįš į Lemontą
rungtynėms su „Vikings".
E.Š.
(krepšininkas) bei J. C. Watts,
baigęs futbolo karjerą Kana
doje. Jis perėjo pas baptistus ir
eina pamokslininko pareigas, o
Kongrese rūpinasi socialiniais
reikalais.
Tačiau iš visų sportininkų-politikų gal toliausiai yra
nuėjęs Bill Bradley — Princeton
universiteto auklėtinis, dvikartinis NBA meisteris su New
Yorko „Knicks" komanda, 1964
m. laimėjęs aukso medalį
olimpinėse žaidynėse. 1988 ir
1992 m., dar eidamas sena
toriaus pareigas, jis buvo siūlo
mas į prezidento kėdę. Tačiau
savo filosofinę politiką jis
atskleidė išleistoje knygoje
„Time present — time past", su
formuluodamas joje savo žingsnį
į prezidento kėdę statyti tik
dviem tūkst. metais.
Jau dabar plačiai kalbama
(taip rašo dienraščiai), kad 2000
m. rinkimų varžybose dalyvaus
du sportininkai — Kemp ir
Bradley, kadangi B. Clinton
trečią kartą negali kandida
tuoti. Manding, dar ketveri
metai, tad iki to laiko sportinės
arenos padangėje gali pasirodyti
nauja žvaigždė.
Miuncheno dienraštis „Sueddeutsche Zeitung", prista
tydamas skaitytojams J. Kempą
pažymėjo taip pat jo norą pripa
žinti Lietuvos nepriklausomybę,
kadangi G. Bush ilgai delsė,
greičiausiai patariamas užs.
reil. min. Baker. Viename
vyriausybės posėdyje jis sušuko:
„Kada galų gale pripažinsime
atgautą Lietuvos nepriklau
somybę?!" Užs. reik. min. Baker
jį švelniais žodžiais įžeidė. Ką į
tai J. Kemp? Jis peršoko stalą,
sugriebė rankomis G. Bakerį už
gerklės...
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Kanadoje ir kitur
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Užsakant | asmenį
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Vyriausia redaktore Danutė Bindokienė
Administratorius Ignas Budrys
Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis
• Administracija dirba kasdien
nuo 8 JO iki 4:30, ksstadienisii
nedirba.
• Redakcija straipsnius taiso
savo nuožiūra Nesunaudotų
straipanių nesaugo. Prašome
siunčiant pasilikti kopiją.

« Redakcija dirba kasdien nuo
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba,
* Redakcija už skelbimų turini
neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos, gavus prašymą ką
acn
skelbti.

Golfo žinios
KVALIFIKACINIS TURNYRAS
Kai viso pasaulio dėmesys
buvo nukreiptas į pasaulinę
olimpiadą Atlantoje, Čikagos
lietuvių golfo klubas tęsė savo
sportinę veiklą.
Per praėjusius porą mėnesių
buvo suruošti trys turnyrai.
Vėliausias jų Silver Lakęs golfo
laukuose, Orland Park, IL,
vykęs šeštadienį, rugpjūčio 10 ir
sekmadienį, rugpjūčio 11 d.,
buvo kvalifikacinis. Šiame tur
nyre buvo atrinkti golfininkai.-ės atstovauti Čikagos lietu
vių golfo klubui metiniame
tarpmiestiniame ŠALFAS s-gos
turnyre, kurį šiemet ruošia Det
roito lietuvių sporto klubas
„Kovas".
Čikagos lietuvių golfo klubo
vyrų ir moterų „gross" koman
doms atstovaus:
Moterys: Aldona Vaitkienė,
kapitonė; Genė Rimkienė, Rita
Kariene, Gertrūda Zabukienė,
Aldona Urbienė, Geri Dauskurdas ir atsarginės — Jennifer An
tanaitytė ir Nijolė Simokaitienė.
Vyrai: Tomas Vaitkus, kapi
tonas; Petras Stukas, Vytas
Ringus, Arūnas Dagys, Julius
Ringus, M.D., Alan Zvinakis,
Algis Liškūnas. Atsarginiai —
Vladas Meilė, Rimvydas Rim
kus, Alfredas Urba, Stepas
Balta, Arvydas Karas ir Jonas
Kubilius.
Tame pačiame kvalifikaci
niame golfo turnyre dalyvavo
Lietuvių televizija. TV atstovai
filmavo golfininkus ir pravedė
1133 S. Katate Ave.. CMiasi
(312) 771 SSSS arba (312) 4MV4441

Dft. K. A. JUČAS
00OS LIGŲ SPECIALISTAS
GYD00OOS AUGLIUS IR ŽAIZDAS IR
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA

M . JOVITA KERELIS
Dantų Oydyte+a
Kab Chicagoja uždarytas
9525 S 79tti Ava.. Hickory Hills IL
Tai. (701) 000-0101
Valandos pagal susitarimą
I U M N E C. M C K M , D M , ».C.
4M7 W. 109 M.. Oak Laajn, n.
Pirmai apyi su Nortrtwettafn un-to
diplomu. lietuviams sutvarkys dantis ui
pnemamą kainą Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai Susitarimui
(kalbėti angliškai) tai. 700-412-3200

SURENDER LAL, MD
Specialybe — Vidaus ligos
7722 S Kedzie Chicago. IL 60652
Tai. 312-434-1113
Valandos pagal susitarimą
Rak. tai. (*1f) 471-

VT0AS J . NBMICKAS, M.0
KARDIOLOGAS — Š4ROIES LIGOS
77*3 t , Kaette Ava..

pasikalbėjimą.
Ta pačia proga Čikagos lietu
vių golfo klubas pravedė varžy
bas, vadinamas „arčiausiai prie
vėliavėlės" iš vieno smūgio. Da
lyvavo jose 32 golfininkai. Šias
varžybas laimėjo Arvydas Ka
ras. Jam skirtą laimėjimo dova
ną jis paaukojo Lietuvių TV.
Arvydo Karo dosnumu ir Či
kagos lietuvių golfo klubo
dovana, Lietuvių televizija buvo
paremta 260 dolerių.

LIETUVIŲ FONDO
TURNYRAS
Lietuvių fondas ruošia golfo
turnyrą, ar išvyką, siekdamas
pritraukti naujus narius ir
suteikti progą esantiems na
riams išreikšti paramą fondui,
praleidžiant popietę golfo lau
kuose.
Turnyras š.m. spalio 6 d., 11
vai. ryto vyks Old Oak Country
Club, 143 Street ir Parker Road.
Dalyvavimas asmeniui: golfas
— 20 dol.; vakarienė — 19 dol.
Naujo nario mokestį Lietuvių
fondan įnešus (100 dol.), golfas
ir vakarienė nemokamai.
Dėl rezervacijų kreipiamasi
tel. 630-257-1616.
J. Valaitis

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS
MOO W. M St. Tet (70t) 423-4101
Valandos pagal susitarimą
Pirmd 3 v p p -7v v antr 12 30-3v p p
treed uždaryta ketvd I - 3 v p p
penktd ir Seitd 9 v r • 12 v p.p.

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
eraV^Pa? ka*» *^R^Pea^awaV s^Pas** a^R^a*Je*^aw l ^ e W » "•>

1 mylia į vakarus nuo Hanam Ava.
Tat. (733) 000 1000
Valandos pagal susrtanmą
• 1 * 1 ». Kaatta Ava.
CMeato. M. M429
Tat. 312-430-7700
n i v l f l E e S V l F W ^ W»a>IT»Se"4B»^VeWajF| •TsrJ*W*

t . PRASAD TUMMALA, M.D.
Širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimąSpecialybe — Vidaus Ngų gydytojas
Kalbame lietuviškai
I 1 H I . Al eltai Ava. (prie Austin)
Valandos pagal susitarimą
Tat. (311) SM-77M
AKIŲ CHIRURGIJA
AKIŲ LIGOS
C«aMVt6t*

1 0 M I . OaaiH Ava.,
110
HaparsOH •
Tai. 700-017
Valandos pagal susitarimą

PREMIJA LIETUVAI IR
V. LANDSBERGIO
FONDAS

jauniesiems
menininkams
ugdyti. Kaip sakė šio fondo
pirmininkė
ponia
G.
Landsbergienė, Norvegijos Tai
kos premija taip ir liko nepalies
ta. Ji yra saugoma viename iš
P R A N A S ABELKIS
šios valstybės bankų. Vytauto
I andshfirgio fondas rėmimo pro(Tęsinys)
vakar Antakalnio kapinėse, gramai lėšas gauna iš palūkanų
Bet, be abejo, „Diena" labai Kristaus Nugalėtojo kryžiaus ir aukų. Šį fondą yra parėmę ir
yra įsižeidusi, kad Seimo narys, papėdėje, žuvusių didvyrių gal mūsų tautiečiai užsienyje, taip
krikščionis demokratas A. Pa vūgalyje, meilės ir pagarbos pat lėšas yra paaukoję vokiečių
tackas, pareiškęs atsisakąs vardan vaikiška rankelė įbedė muzikas Justus Francas, Johno
dalyvauti .komisijos" darbe, malūnėli, kuris narsiai plaka Lennono našlė Yoko Ono, Pran
tarsi akibrokštą išmetė valdan popieriniais sparneliais išsklai cūzijos užsienio reikalų ministe
čiajai partijai ir jos veikėjams: dydamas virš mūsų gimtinės rija, Vandėjos regionas ir kt. Be
, ,Ką bendra jūs turite su Sausio Lietuvos baime, juodą klastą ir je, finansų ekspertams pata
13-ąja? Kokią teise jus turite kruviną smurtą". (BNS prane riant, dalis indėlio buvo in
kvestionuoti prenują, kuri buvo šė, kad Baltarusijoje gyvenęs vestuota į Norvegijos vyriausy
skirta tiems, kurie čia buvo. Ne vienas iš Sausio 13-osios per bės vertybinius popierius ir
jums ji buvo skirta. Nė vienas versmo organizatorių I. Kučero- per metus Fondas gauna apie
300,000 Lt palūkanų.
iš jūsų neturite teisės tų dalykų vas jau mirė.)
paklausti..." Čia kaip tik gera
Taigi, kliuvo nuo „Dienos" ne
Profesoriaus Vytauto Lands
proga priminti Kovo 11-osios tik Seimo nariams A. Kubiliui, bergio fondas remia vaikų pro
Akto signataro, dabartinio Sei A. Patackui, bet ir valstybės blemų programas, kurioms įgy
mo nario „Lietuvos aido" vy- laikraščiui „Lietuvos aidas". vendinti lėšos yra skirstomos
vyriausiojo redaktoriaus S. Cituoju: „Juokingas ir privatus metų pradžioje. Lėšų skirstyme
Šaltenio žodžius, kurie buvo valstybės laikraštis, bandantis asmeniškai prof. V. Landsbergis
pasakyti Kovo 11-osios iškilmin aiškinti KGB veiklos technolo nedalyvauja, tačiau ir sunkumų
game posėdyje ir Taikos premi giją, (KGB visad mėgdavo skelb ar problemų skirstant lėšas
jos įteikimo V. Landsbergiui ti kompromituojančią medžiagą neiškyla. Ponia G. Landsbergie
dieną: „Kiek daug jau kartų — P.A.). Žinoma, patirtis yra, nė sakė, kad trys ketvirtadaliai
mes visi išgyvenom. Vakar už nes garsusis „Voratinklis" at lėšų visada skiriama vaikų me
šitų vaikų rankose žvaliai suko sirado ne kur kitur, o „Lietuvos dicinai, o vienas ketvirtadalis —
si spalvoti malūnėliai, o maža aide". Bet prisiminkime anų jauniesiems menininkams pa
mergaitė, tikras nesudrumsčia metų „Voratinklio" publikaci remti. Kasmet medicinos reika
mos ramybės ir tikėjimo įsikū jas, kuriose atskleista daug lams skiriama per 300,000. Lt,
nijimas, rasė paprasčiausią savo kagėbistinių intrigų ir ben o menininkams — 60-70 tūkst.
tiesą: „Landsbergi, nenusimink, dradarbiavimo su svetimos ša Lt. Čia reiktų pastebėti, kad
Lietuva bus laisva!". Darėsi lies žvalgybos organizacijomis, Čikagoje (JAV) įsteigto Lietuvos
aišku, kad ne Kovo 11-oji prieš kurių atstovai, užėmė aukštus našlaičių globos komiteto ren
metus, bet ir dramatiškos sausio postus tuometinėje valdžioje, kama labdara našlaičiams taip
naktys jau tampa istorija. O juk buvo demaskuoti. Ir kam tai pat yra dalijama per šį fondą.
tebeplazda sielvartingos žvakių gali patikti? O kam, pirštais net Našlaičių globos komiteto įga
liepsnelės žudynių vietose, su nereikia rodyti.
liotinė Lietuvoje yra G. Lands
žeisti tebeguli ligoninėse, suža
1991 m. kovo 1 1 d . tuometi bergienė. Taip pat labdara yra
loti via dar neatsigauna, o įžūlūs niam Lietuvos Respublikos gaunama ir iš Maltos tarnybos
kaltininkai nesiruošia atgailau Aukščiausiosios Tarybos pir Vokietijoje.
ti. (...) Kaip milžinas, atbudo mininkui Vytautui Landsber
Kad vėl dėl kokių „nesusipra
tautos sąmonė. Lietuva atrado giui įteikta Norvegų tautos timų" LDDP dauguma nebūtų
kelias kartas į priekį. Kai jau valstybinė taikos premija apsunkinta „komisijų" sudary
nas tėvas rodo pakuždom vaikui sudarė 2 mln. 850 tūkst. mu ir tyrimu, profesoriaus V.
į televizijos bokštą — žiūrėk ir Norvegijos kronų, tai yra maž Landsbergio prašymu Vilniaus
atsimink — tą girdi ir mato dar daug 1.74 mln. Lt. Šios Taikos miesto valstybinės mokesčių in
negimę ir dar net nepradėti. Tai premijos pagrindu ir buvo spekcijos išduotoje pažymoje nu
ne šautuvo, tai mūsų dvasios įsteigtas profesoriaus Vytauto rodyta, kad prof. V. Landsber
pergalė, galutinė, neapskun Landsbergio vardu pavadintas gis, vadovaudamasis Valstybinės
džiama, totalinė. Ji net žiau fondas. Vien nuo 1991 m. šis mokesčių inspekcijos prie Fi
riausiam priešui įvaro nesveiką fondas skyrė apie 1,35 mln. Lt nansų ministerijos 1996 m.
pasmerktųjų blizgesį akyse. O vaikų medicinos reikmėms ir gegužės 30 d. atsakymu Nr.
06-04-2116 į paklausimą dėl lab
darai skirtų pajamų apmokesti
nimo, nuo 12,000 Lt, skirtų
vaikams su negalia, sumokėjo
20 proc. pajamų mokestį, tai yra
2,400 Lt.
V. Landsbergio fondas nese
niai Kauno akademinių klinikų
širdies aritmijų centrui nupirko
modernų elektrokardiografą,
kainuojantį apie 32,000 litų.
Šįmet surdologinei arba vai
kams su klausos negalia pro
gramai skirs apie 50,000 Lt.
Taip pat nemaža fondo lėšų yra
skiriama sutrikusio vystymosi
vaikų sveikatos programai. Vil
Lietuvos Respublikos ministras pirmininkas Mindaugas Stankevičius, Atlan
niuje ketinama kartu su „Sau
tas lietuvis — Lietuvos Olimpinio komiteto talkininkas JUOUM Juška ir Tarp
lės
spindulio" fondu kurti sutri
tautinio Olimpinio komiteto pirm. Juan Antonio Samaranch.
Nuotr R. Gaškos kusios vystymosi vaikų darželį,
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Žadintuvo pakeltas, Keraitis purtė galvą, tarytum
norėdamas iškratyti nemalonaus sapno nuosėdas. Iš
vydęs lauko nuostabų baltumą, nustebo šitokiu staigiu
gamtos pasikeitimu — vakar buvo, nors ir nešalta, tačiau
niūrumu dvelkianti rudens popietė, o šiandien viskas
nuotakos aprėdalo spalva pasidabinės. Nekrinta snai
gės net ir nuo medžių lakų. Ir gatvė nekaltai baltutėlė.
Šūkaudami vaikai, pabirę būreliais, svaidosi sniego
gniūžtėmis, o vienas jo mokinys pašliūžomis kapstosi į
mokyklą.
Ir mokytojų kambaryje nuotaikingos kalbos apie
artėjančią žiemą, apie vakarykšti minėjimą, palikusį vi
siems gerą įspūdį, o direktorius su išskirtiniu pagyrimu
išsitarė apie Keraitį, kaip paskaitininką, pastebėdamas,
kad jis klausytojams niekad nenusibos, net jeigu kalbėtų
iš eilės kiekviename minėjime. Labai prasmingas ir
moksleivių įjungimas. Teigiamai atsiliepęs apie solis
tę, apgailestavo, kad ji per mažai padainavusi.
Keraitis pokalbiuose laikėsi santūriai, lyg ir baimin
damasis dėl galimų vėlesnių priekaištų ar pasišaipymų,
jei ką nors skirtingiau pareikštų. Labai dažnai akyse
kalbama vienaip, p ui akių — kitaip.
Pamokos vėl slinko įprasta tvarka. Jam rūpėtų
pamokose sušnekti garsiųjų literatūros kūrėjų mintimis,
kylančiomia iš jų kūrybos •naliaėa, o ne vien tiktai
įausus duomenis apie juos skelbti. Tik antri metai šioje
vidurinėje mokykloje ir ligi šiol jokio nuobodulio dėl

kelis metus buvo keliamos vie
na po kitos „problemos": V.
Landsbergio vilos Šveicarijoje,
auksas bankuose, tautybė, gimi
naičiai užsienyje ir kt. Visas
„pamazgų" serialas buvo išlie
tas. Jų politika siūta baltais
siūlais — visiems tai aišku. Bet
vargu ar dabar LDDP triukas
paveiks nors kiek žmones: jie
jau pasikeitė ir atskirs pelus
nuo grūdų... Kovoti su tokiomis
blogybėmis, metodais politikoje
yra labai sunku, nes kiekvieną
atvejį atsistoji į besiginančio
poziciją. Atrodytų, kad tu dėl
kažko esi kaltas. Nors LDDP
dar apeliuoja į kai kurių žmonių
nesusivokimą, bet jie tiesiai
žaidžia savo elektoratu. Kadan
gi nesitiki daugiau „paimti"
savo pusėn žmonių, tai stengiasi
tokiu būdu išlaikyti nors savo
elektoratą. O išlaikyti jį gali tik
aršiu landsbergizmu".

veikiantį Montesori metodais,
vandens valymo įrenginių Vil
niaus universitetinei vaikų
ligoninei statyti ir kt. Iš viso
vaikų medicinos rėmimo pro
gramai 1996 m. bus skiriama
per 220,000 litų.
Kas galėtų paneigti faktą, jog
LDDP Norvegijos tautos taikos
premiją, kuri buvo įteikta
tuometiniam Lietuvos Respubli
kos Aukščiausiosios Tarybos pir
mininkui profesoriui Vytautui
Landsbergiui, prisiminė atsitik
tinai? Juk čia pat rinkimai į
Seimą — kaip ant delno. Todėl
ponai iš valdančiosios partijos
skuba nepavėluoti „į trauki
nį"... Jie, be abejo, tiesiog negali
atleisti u i „Lietuvos aido"
straipsnius, pavadintus „Lietu
vos vardu — sau į kišenę", ku
riose atskleidžiamas Lietuvos
valstybės lėšų iššvaistymas itin
stambiu mastu. Skubama šian
dien atsiriboti nuo kaltųjų.
Gavosi priešingai, „vagių"
pradėta ieškoti ne ten, kur jie
yra.
Po tariamo „skandalo" Tėvy
nės Sąjungos (Lietuvos konser
vatorių) spaudos tarnyba krei
pėsi į buvusi Oslo universiteto
rektorių I. Lioningeną, 1991 m.
įteikusį Norvegijos tautos tai
kos premiją profesoriui Vytau
tui Landsbergiui. Jis patvirtino,
kad į Lietuvą buvo atvykęs su
įgaliojimais įteikti premiją
būtent Prezidentui Vytautui
Landsbergiui ir, I. Lioningeno
žodžiais, apie premijos panaudo
jimą nuspręsti buvo palikta
pačiam Vytautui Landsbergiui.
Beje, profesorius I. Lioningenas
nusistebėjo sužinojęs apie kur
stomas aistras dėl profesoriaus
Vytauto Landsbergio fondo. Dėl
to Norvegijos profesorius ruošia
laišką, kuriame ketinama išdės
tyti faktus, susijusius su Norve
gų tautos premijos įteikimu.
Apie sąmoningai LDDP sukel
tą triukšmą dėl prof. V. Lands
bergio fondo steigimo ir jo lėšų
panaudojimo kalba Respubliko
je gerai žinomi žmonės.
Tėvynės Sąjungos (Lietuvos
konservatoriai) valdybos narė,
Opozirijos spaudos atstovė Sei
me R. Rastauskienė: „Akivaiz
du, kad tai yra priešrinkiminiai
dalykai, „purvinas" LDDP rin
kiminis startas. Nors jų lyderiai
kalbėjo gražius žodžius, jog
kampanija turi vykti partijų
programų lygyje, turim ginčytis
dėl programinių nuostatų, deja,
tikrovė, kaip ir įprasta LDDP
politikoje, yra kita. Tą patį jie
darė ir 1992 m. per rinkimus į
Seimą. Viešai jie kalbėjo labai
oriai ir gražiai, o iš tikrųjų darė
nešvarią politiką ir ją skleidė
žmonėse. Vėl imta drabstyti
purvais, o gal prilips... Juk ne
paslaptis, kad profesoriaus V.
Landsbergio reitingas kyla, to
dėl ir imtasi eskaluoti V. Lands
bergio fondo problemos. Ir prieš

dėstomo dalyko jis nebuvo pajutęs, bet po šio minėjimo
ūmai atsirado Kauno ilgesys. Taip, tai tas trumputis pa
bendravimas su Dgūnaite sukūrė trauką į Kauną — būti
arti jos. Ir vėl vidinis balsas: „Ji susižadėjusi"... Vaka
rais, rymodamas prie rašomojo stalo, akis pakėlęs į
sieną, pasigesdavo nuotraukos, o žvilgsnis, nuslydęs į
kalendorių, įsmigdavo į gruodžio 14-ąją...
Dienos slinko lėtai lyg elgetos, kupinos liūdesio su
geresnio rytojaus lūkesčiu. Netikėtai pasirodė snaiges,
o penktadieni, išvykimo į Kauną išvakarėse, prasidėjo
tikra pūga. Laimei — ji tęsėsi neilgai ir užsibaigė li
jundra su atlydžiu.
Šeštadienio rytas nušvito linksmais saulės spin
duliais. Keraitis pakilia nuotaika sėdo į traukinį. Iš
Kauno stoties iki Karo ligoninės netoli, o prie jos gyvena
Ilgūnaitė. Ir tik dabar jam šovė mintis — gal tiktų ši
tokia proga kokia dovanėlė. Pakelės krautuvėlėje nu
pirkęs šokolado plytelę, pagalvojo, kad įteikdamas
pasakys: „Šitokius dalykus labai mėgo jūsų broliukas
Jonukas".
Paspaudus skambutį, duria atidarė, Keraičiui spren
džiant iš Ilgūnaitėa pasakojimų, jos tets. Ji aiškiai žinojo
apie atvykimą, nes tardama „Laba diena", prijungė jo
pavardę ir pakvietė į vidų. Išgirdusi pokalbį ir Danutė
pasirodė su linksmu „Labas, labas!" Teta atsiprašiusi
pasišalino. Ilgūnaitė svečią pakvietė į savo kambarį.
Keraitis, kaip Ilgūnaitė aną kartą pas jį, šypsodamasis
šūktelėjo:
— O! Broliukas Jonukas su manimi visą laiką į jus
žvelgia...
— Ne vien tik pas mane — visa jo giminė šia nuo
trauka pasipuošė savo namų sienas. Ir visi jie prašė per

Seimo narys, teisininkas V.
Žiemelis: „Šio fondo problema
iškelta specialiai prieš rinkimus
tam, kad sukelti ažiotažą ir
pabandyti apjuodinti mūsų ly
derį. Tačiau protingi Lietuvos
žmonės, aš tikiu, atsirinks ir
supras, kad tai yra priešrinki
minis „šou". Mums, dar anuo
metiniams AT deputatams,
buvo aišku, kad Norvegų tautos
taikos premija skiriama prof. V.
Landsbergiui. Ir ji buvo kaip al
ternatyva Nobelio premijai,
kuri taip pat yra skiriama ne
valstybei, bet konkrečiam asme
niui už tam tikrą indėlį, už
gerus darbus. Norvegijos premi
ja yra skirta V. Landsbergiui,
kuris išvedė Lietuvą į Nepri
klausomybę, ir visą Pabaltijį, ir
ne tik jį išvedė į nepriklausomy
bę. Nobelio premija buvo įteikta
Gorbačiovui, ir neįteikti premi
jos Landsbergiui, butų ne
dovanotina".
Kauno miesto tarybos narys,
Lietuvos Sąjūdžio Kauno tary
bos pirmininkas R. Kupčinskas:
„Tuo bandoma visaip apšmeiž
ti, apjuodinti Seimo opozicijos
lyderį, Nepriklausomybės atkū
rimo įkvėpėją ir šio Akto signa
tarą. Kadangi prof. V. Lands
bergio dalyvavimas rinkimuose,
be jokios abejonės, konsoliduos
dešiniąsias jėgas, tai jie ir imasi
visokiausių būdų. Aš manyčiau,
kad ir ši LDDP provokacija ne
pasisekė, nes komunistų veiklos
metodus žinom visi gerai, jų gali
būti dar daugiau. LDDP, vaka
rykščių komunistų, išmonei ri
bų nėra. O kai artėja rinkimai
į Seimą, jie stengsis visaip
diskredituoti dešiniuosius".
Buvęs LR Užsienio reikalų
ministras, Seimo narys, Lietu
vos Krikščionių demokratų par
tijos pirmininkas A. Saudargas:
„Aš neturiu net ką komentuoti:
etikos normas peržengiantis
LDDP elgesys yra absoliučiai
nepateisinamas".
(Pabaiga)

Danutė

Už kiekvieno
Ameri
Amerikoje, galbūt ir visur ki
tur, yra posakis, kad už kiekvie
nosėkm
no sėkmingo vyro nugaros stovi
ištikimi
ištikima pagalbininkė — mo
teris. B;
Baigiantis šiam šimtme
čiui, geriau
ger
tiktų sakyti, kad ta,
visus jo užmojus remianti ir pa
dedanti vykdyti, moteris stovi
nnee uužž nnugaros
i
lyg kažkoks varo
vas, bet šalia jo, žengdama kiek
vieną ži
žingsni koja kojon su savo
vyru. Tai
T ypač ryškiai matyti
rinkimi
rinkiminių kampanijų metu,
kai kandidatų
kam
(nepaisant, į kurį
vyriaus
vyriausybės postą) žmonos ke
liauja kartu
k;
su vyrais, susitinka
su rinkėjais
rink
ir stengiasi juos
įtikinti, kad balsuotų už geriau
sią kandidatą
kanc
— jų vyrą. Dažnai
žmonos sugebėjimas „prieiti"
prie balsuotojų
bal
nulemia, arba
bent te
i
teigiamai
prisideda, prie
rinkimi
rinkimų rezultatų.
Respublikonų partijos su
Respi
važiavime visus patraukė Elizavažiavii
Dole kalba. Kai ji išėjo į
beth D(
publiką kalbėti ne tik už kandi
kuris Ameri
datą į prezidentus,
pi
kai žada
žadi ketverių metų gerovę,
už „vyrą, kurį aš myliu",
bet ir
iru;
publika buvo ir sužavėta, ir su
jaudinta. Tai, galima sakyti,
jaudint;
buvo vienas šilčiausių ir
veiksmingiausiu
suvažiavimo
veiksm
momentų, be abejo, laimėjęs
momen
Bob Dole nemažai palankumo ir
BobDol
Dole, jau daug
balsų. Elizabeth
I
savo
metų užsirekomendavusi
u
išmintimi, sėkminga visuo
išminti
menine bei socialine veikla,
„First Lady", kuria
būtų tokia
to
kiekvienas
amerikietis galėtų
kiekvie
didžiuotis.
Nors iš jos žodžių
didžiuo
aidėjo visiškas pasitikėjimas,
kad Bob
Bot Dole yra tinkamiausias
prezidentas, žengiant į 21-mą
prezide
šimtmetį, Elizabeth pasirodė
šimtme
inteligentė moteris,
kaip tvirta,
tvi
ne vien „kilimėlis po savo vyro
kojomis", todėl visą savaitę tarp
kojomis
respublikonų ir demokratų su
respubl
važiavimo buvo spėliojama, ar
važiavi
gali jjsa i prilygti, o gal ir
pralenkti, Hillary Rodham Clinpralenk
ton, dabartinio
JAV prezidento,
dat
kandidatuojančio
antrai kaden
kandid.
žmona.
cijai, ži

Bindokicnė

vyro...

nuolat reikėjo klausytis užuo
minų apie vyro neištikimybę.
Vis dėlto Hillary neprarado
orumo Tai būtų puošni plunks
na prie bet kurios m o t e r s
skrybėlaitės, juo labiau pre
zidento žmonos
Kalbėdama Hillary Clinton
pasisakė už šeimos svarbą vaikų
auklėjimui, bet taip pat pabrėžė,
kad atsakomybe krinta visai
gyventojų bendruomenei — mo
kykloms, bažnyčioms, organi
zacijoms. „Visi mes esame viena
šeima", — kalbėjo preziden
tiene, tarsi atliepdama lietuvių
visuomenės posaki, kad visi
sudarome vientisą lietuvišką
šeimą, esame tos pačios Motinos
tėvynės vaikai. ..Kiekvienas
vaikas, atėjęs j pasaulį, yra
svarbus", — užakcentavo Hil
lary, bet nepaminėjo demokra
tų partijos lengvapėdiško nusi
statymo dėl negimusių kūdikiu
žudymo, net tuo metu. kai
kūdikis, jeigu turėtų teisę gim
ti, jau galėtų gyventi ir augti. 'Ir
vėliau suvažiavime daug kartų
liaupsinta „moters pasirinkimo
teisė"... žudyti.'. Bet apie
nemalonius dalykus tokiuose
susibūrimuose vengiama užsi
minti, kad nenuslopintų balsuo
tojų entuziazmo, tad buvo
kalbama, ką labiausiai klau
sytojai tikėjosi išgirsti.
Hillary Rodham C l i n t o n
kalbėjo nuoširdžiai — tą pajuto
visi klausytojai ir atitinkamai
reagavo. Per ketverius metus
Baltuosiuose rūmuose gerokai
pasikeitė ir ji, ir Bill Clinton:
akiratis
praplatėjo
<Washington, DC. juk nebe Arkan
sas...), turėjo progą pamatyti
gyvenimą pasauliniu mastu,
suprato, kad nuo jos vyro
vienokio ar kitokio sprendimo
priklauso ne vien trijų" asmenų
šeima, ne vienos valstijos ge
rovė, o kone viso pasaulio rei
kalai. Tačiau Baitieji rūmai
nėra vieno ar dviejų žmonių
auklėjimo institucija, bet tvirtos
rankos asmens įstaiga, iš kurios
plaukią sprendimai turi įtakos
milijonams.

Praėjusi antradienį j klau
Praėj
simą 1labai tvirtai atsakyta:
demokratų kandidato žmonai
Netenka abejoti, kad tiek Eli
demoki
raudonuoti netenka. zabeth Dole, tiek H i l l a r y
prieš nieką
ni
kažkaip nelogiška, Rodham Clinton yra nepamai
Iš tikrųjų
tikr
kad tiek
tiel daug dėmesio skiriama nomi ramsčiai savo vyrams ir
ne kandidatams,
o jų žmonoms, kandidatuojant j prezidentus, ir
kam
bet čia vėl galime grįžti prie apskritai gyvenime. Abi yra mo
žmonių mėgstamo posakio: „Vy dernios — šių dienu — moterys,
ras valdo
vai valstybę, o žmona — kaip seni žmonės sakydavo 'at
vyrą". Hillary Clinton per tuos siprašant už posakio barba
vyrą",
ketverius metus matė ir „šalto rizmus!: „ir prie tanciaus. ir prie
ketveri
ir šilto",
šilto ypač aštriai opozicijos rožančiaus". Tik vis dar neaiš
kritikuota, net smerkiama, del ku, kodėl vyro tinkamumą būti
kritiku
byloje ir nepa JAV prezidentu turėtu nulem
rolės Whitewater
W
vykusio įgyvendinti sveikatos ti, ar jo žmona tinka preziden
vykusi
apdraudos plano, be to, jai tienės vietai?
apdrau

duoti jums nuoširdžią padėką, — paėmusi nuo stalo voką,
tęsė: — čia jums priklausanti nuotrauka.
Dar kartą ištarusi „Ačiū", pabučiavo į skruostą.
Šiek tiek raustelėjęs dėl šitokio netikėtumo, ištiesė
ranką su dovanėle:
— 0 čia mažmožis, kurį mėgo jūsų broliukas...
— Pažiūrėsiu ką jis mėgo. Išvyniojusi dovanėlę,
vaikiškai apsidžiaugė: — Oi, mėgstu saldumynus su švel
niais žodžiais. Ačiū, ačiū!
Tačiau jos nuotaika staiga pakito:
— Atleiskite už mano drąsą ir atvirumą, — pradėjo
ji, — laukdama jūsų, ilgokai svarsčiau, ar papasakoti
jums mano reikšmingą išgyvenimą. Remdamosi jūsų
nuoširdumu Jonavoje ir žinodama jūsų ryšius su mano
broliuku, nusprendžiau atvirai papasakoti. Taigi, kaip
žinote, grįžtančios iš Jonavos stotyje manęs laukė suža
dėtinis. Užkvietus jį pas save, netikėtai iš virtuvės
pasirodė mano tetos draugės duktė, „Aušros" gimnazi
jos aštuntokė, Ona Laukaitytė ir, net nepasisveikinusi,
pakeltu balsu išdrožė:
— Noriu pasakyti panelei Danutei, kad praeitą
savaitę aš pagimdžiau kūdikį, kurio tėvas yra šalia jūsų
stovintis Steponaitis. Atėjau pasakyti tik jums, bet kai
ir šis niekšas yra čia, tai dar geriau!

jimą Laukaitytė.
— Galite įsivaizduoti mano nuotaiką, išgirdus
šitokią istoriją. Rytojaus dieną parašiau tam niekšui
laišką ir pati jam nunešiau, o laiško nuorašą įteikiau
jos tėvams. Taigi mano svajonių planai ne tiktai apsi
vertė aukštyn kojom, kaip žmonės sako. bet ir subyrėjo
į šipulius, kurių jau neįmanoma surinkti į laimes
vainiką. Tačiau dabar esu rami ir laiminga, išvengusi
tragedijos.
Ji nutilo. Tylėjo ir Keraitis, nerasdamas tinkamo žo
džio. Palaukusi kiek, Ilgūnaitė pratęsė:
— Aprimusi po smūgio, vėl pradėjau koncentruot is
į studijas. Praeitis palaidota! Matote, pasirūpinau ir
broliuko nuotraukos padauginimu. Dabar padėkos var
dan, nieko geresnio nesugalvodama, kviečiu jus i ry
tojaus popietinį „Fausto" spektaklį. Fausto ariją dainuos
Kipras. Gerai?

— Ar gali būti? Ar tai tiesa? — surikau, bet jis jau
buvo besprunkąs pro duris. Tada Laukaitytė jaudindamosi pasakojo, kad jos tėvai jau seniai vieną
kambarį išnuomoja studentams. Steponaitis išbuvo pas
juos dvejus metus. Ji su juo susidraugavusi, o draugystė
privedė prie intymių santykių. Kai prieš pat gimdymą
sužinojau, kad jis susižadėjęs su jumis, tiesiog ėjau iš
proto... Jis man aukso kalnus žadėjo, užbaigė pasako

— Ar galėsime rytoj susitikti prie įgulos bažnyčios
apie 11 valandą? — pasiūlė Ilgūnaitė - Pusę antros
prasideda opera, taigi ir užkandžiui laiko užteks. Ar
priimtina?
— Puiku! Vienuolikta valanda prie įgulos. - ir šyp
sodamasis pridūrė: — Aš neįpratęs vėluoti

Keraičiui nieko kito nebeliko kaip tik pasakyti
„labai ačiū!" O padėkojęs pridūrė:
— Prasmingesnės pramogos negalėtų būti! Jau
senokai operos kėdėje besėdėjau Tačiau buvau numa
tęs kai ką rytoj dienos metu atlikti, todėl, aplinkybėms
keičiantis, teks pajudėti šiandien Tikiu, kad jūs
nejsižeisite, jei dabar jus paliksiu iki rytojaus.

'Bus daugiau'
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DRAUGAS, penktadienis, 1996 m. rugpjūčio mėn. 30 d.

LIETUVIŲ
CLEVELAND, OH
IŠ R E N G I N I Ų
KALENDORIAUS
R u g p j ū č i o 29 d., ketvirta
dienį. 7 vai. vak. Clevelando
l i e t u v i ų n a m u o s e padarys
pranešimą dr. Leonas Milčius,
Lietuvių Tautininkų sąjungos
vicepirmininkas,
Lietuvių
Tautininkų sąjungos frakcijos
seniūnas Seime.
Pranešime bus paliesta Lietu
vos ūkinė ir politinė padėtis.
Svečias yra atvykęs dalyvauti
24-jame ALTS seime, kuris vyks
Chicagoje.
Rugsėjo 1 d. clevelandiečiai
turės taip pat svečią iš Lietuvos,
Lietuvos Krikščionių Demok
ratų partijos tarybos narį, buv.
ekonomikos ministrą dr. Alber
tą Šimėną. Dr. Šimėnas kalbės
Dievo Motinos parapijos sve
tainėje, sekmadienį, 11:30 vai.
ryto. Pranešimo tema — Seimo
rinkimai, kurie vyks š.m. spalio
20 d., Lietuvos politinė, eko
nominė ir socialinė padėtis.
Svečias yra Lietuvių Krikščio
nių Demokratų, Lietuvių fron
to bičiulių ir „Ateities" klubo
svečias.
Rugsėjo 8 d., sekmadienį, mi
nint Clevelando 200 metų su
kaktį, rengiama Tautybių kul
tūrinių darželių lankymo diena.
L i e t u v i ų k u l t ū r i n į darželį
puošia dr. Jono Basanavičiaus,
dr. Vinco Kudirkos, Maironio
paminklai-biustai, Birutės fon
tanas ir gėlynai. Renginį globo
ja LB Clevelando apylinkės
valdyba.
R u g s ė j o 15 d. Clevelando
skautininkių draugovė kviečia
į kultūrinę popietę, į rašytojos
Aurelijos M. Balašaitienės kny
gų sutiktuves. Jos vyks Dievo
Motinos parapijos svetainėje
sekmadienį, 4 vai. popiet.
A. M. Balašaitienės romanai
„Praradimų ženkle" (264 psl.) ir
„Žarijos ir pelenai" (207 psl.),
išleisti Lietuvoje, bus šios popie
tės dėmesio centre.
Kaip žurnalistė A. M. Bala
šaitienė savo straipsniais Lietu
vos ir užsienio lietuvių spaudoje
įdomiai pasisako aktualiais lie
tuviams klausimais.
Rugsėjo 28 d., šeštadienį Lat
vių salėje bus Pabaltiečių vaka
ras.
V. R.
G R A N D R A P I D S , MI
AUKSINĖ SUKAKTIS
Rugpjūčio 18 d., sekmadienį,
Stasys ir Uršulė Astrai gražiai
šventė auksinę — 50-ties metų
— vedybų sukaktį su savo ketu
riais vaikais, penkiolika anūkų,
vienu proanūkiu ir dideliu bū
riu giminių, draugų bei pažįsta
mų. Vieni susirinko iš Grand
Rapids apylinkių, o kiti atva
žiavo net iš Kalifornijos, Atlan
to pakraščio. Detroito, Čikagos.
Washingtono ir kitų miestų.
Šventė prasidėjo lietuviško
mis Mišiomis Šv. Petro ir Povilo
parapijos bažnyčioje, kurias
aukojo klebonas kun. Dennis
Morrovv. gražiai giedojo lietuvių
bažnytinis choras, vadovauja
mas Jono Treškos.Jr., dalyvavo
daug lietuvių ir amerikiečių.
Mišių eigą tvarkė giminaitis
Juozas Lukas, maldas skaitė
anūkai Stasys Currier ir Pet
rukas Singh. anūkes Audra ir
Melissa Astraitės ir giminaitė
Aistė Eidintaite. Jubiliatai
Stasys ir Uršulė Astrai nešė
aukas, pakartojo savo vedybų
pažadus ir gavo kunigo pa
laiminimą.
Pietūs buvo gražiai paruoš
tose English Hills Country Club
patalpose. Juos pradėjo Grand
Rapids gyvenantieji sūnūs Do
natas ir Antanas Astrai, jaut
riai pasveikinę tėvus, gimines ir
9večius, paminėję tėvų darbą.

CLASSIFIED G U I D E

TELKINIAI
meilę, darbštumą, rūpestį ir pa
stangas per visą gyvenimą gerai
auginti savo vaikus ir padėti
anūkams, prisimenant lietuviš
ką kilmę. Atskirai paminėjo jų
motinos Uršulės talentus lietu
vių tautodailėje. Visi dalyviai
pakėlė taures ir jubiliatams
sugiedojo ilgiausių metų linkė
jimus.
Lietuvos giminių vardu svei
kino Stasio Astro brolio dukra
Birutė Eidintienė, savo dėdei
atvežusi lietuvišką juostą, o
tetai Uršulei gintarinius ka
rolius. Trumpą sveikinimo žodį
pasakė su visa šeima iš Washingtono atvykęs Lietuvos
Respublikos ambasadorius
Amerikai, Kanadai ir Meksikai
dr. Alfonsas Eidintas.
Kun. Dennis Morrow sukalbė
jus maldą, pilna salė svečių
vaišinosi ir džiaugėsi Astrų
šeimos jubiliejumi. Po valgio
jausmingai apie tėvų ir jaunos
šeimos pirmas gyvenimo dienas
Amerikoje papasakojo dukra
Marytė Currier, atskridusi iš
Kalifornijos, ypač dėkodama
tiems, anksčiau Amerikoje gy
venusiems, giminėms, kurie
atsikvietė Astrų šeimą j Grand
Rapids. Tų giminių vaikai ir
anūkai dabar dalyvavo šventėje.
Dainų programą pravedė dukra
Alberta Singh, taip pat iš Kali
fornijos, o chorą sudarė visi
anūkai ir trys Astrų vaikų pus
seserės — Gražina Kamantiene,
Nijolė Bowman ir Zita Wesaw.
Jie padainavo kelias dainas, o
po to ir visa salė Įsijungė į
dainavimą.
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Talkininkai siunčia laiškus, prašydami paramos Lietuvos Krikščionių demokratų partijai. — Dar
bas vyko t. marijonų vienuolyno patalpose rugpjūčio 22 d. Iš kairės: J. Damušienė, A. Dirgėla,
dr. Juozevičienė, V. Žadeikienė, J. Končius ir V. Momkus.
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MISCELLANEOUS

Kelioms savaitėms praėjus, iš
1985 metais dalyvavo konkur
Dainavos stovyklos į tą pačią se „National Council Metropo
ligoninę buvo nuvežtas LB litan Opera Auditions" ir pa
Grand Rapids apylinkės valdy teko į l i k o s finalisčių tarpą.
bos vicepirmininkas mokytojas Finalisčių koncertas vyko Met
Vytautas Jonaitis. Po savaitės ropolitan operos rūmuose. Po
ir jis grįžo namo ir tuoj dalyvavo koncerto muzikos kritikai Ma
Astrų šeimos šventėje.
rytei Bizinkauskaitei parodė
Koresp. išskirtini dėmėsi. „The New York
Times" rašė: ,.Niekas kitas, o
tik Marytė Bizinkauskas užbū
WORCESTER, M A
rė koncerto dalyvius savo virtu
ozišku
dainavimu ir bravūra..."
KONCERTAS IR PIETŪS
„Daily News" kritikas Bill
Nekalto Marijos Prasidėjimo Zakariasen rasė: „Galingas Ms.
vienuolijos Putname rėmėjai, Bizinkauskas balsas, atliekan
kartu su seselėmis, spalio 6 d., tis ariją iš operos 'Rusalka', su
sekmadieni, 1 vai. p.p. Maironio silaukė didžiausių publikos
parke ruošia seselių darbams ovacijų".
paremti koncertą ir pietus.
Koncertą atliks Worcesterio ir
aplinkinių telkinių lietuviams
gerai žinoma ir mylima operos
solistė Marytė Bizinkauskaitė,
kuri žada ir talkininkę solistę
atsivežti. Bus tikrai žavus ir
gražus koncertas, o seselių
rėmėjos ruošiasi visus svečius
pavaišinti gardžiais lietuviškais
pietumis ir seselių kepta lietu
viška juoda duona, kurios galė
site ir į namus parsivežti.

Po to koncerto šešiems turisti
niams koncertams Marytę an
gažavo South Jersey simfoninis
orkestras. Ji dainuoja Amerikos
operų teatruose, atlikdama pir
maeilius vaidmenis įvairiuose
operų pastatymuose. Su ,,New
Opera Company of Chicago",
pačiam kompozitoriui diriguo
jant, dainavo Dariaus Lapinsko
operos „Dux Magnus" premje
roje.
1989,1991 ir 1992 metais vie
šėdama Lietuvoje, M. Bizin
kauskaitė dainavo Vilniaus ir
Kauno operų teatruose. G. Puc
cini operų pastatymuose Lietu
voje ji atliko Cio Cio San vaid
menį „Madam Butterfly" ir
Musettos — „La Boheme", o
taip pat Hanos Glavari F. Lehar
operetėje „Merry Widow".

zinkauskaitė yra dainavusi ir
Maironio parke. Bus malonu vėl
ją išgirsti. Seselių rėmėjai
kviečia Naujosios Anglijos lietu
vius į šį iškilų koncertą, o jų
mūsų telkinyje turime jau labai
retai. Pasinaudokite šia proga.
Susitiksime su draugais, bus
proga pabendrauti ir praėjusios
vasaros įvykiais ir įspūdžiais
pasidalinti. Šie metai — rinki
miniai, jie liečia ir mūsų tėvynę
Lietuvą, tai visokius klausimus
draugų tarpe galėsite aptarti, o
ypač paremsite kilnius seselių
darbus, nes jų lėšos yra išsi
sėmusios, daug pareikalavo se
selių naujų namų statyba Lie
tuvoje. Padėkime joms, ir Die
vui dėkokime, kad jas turime
įsikūrusias Naujoje Anglijoje.
Daugelis matėme per Susitiki
mo šventę liepos 28 d., kiek
gražaus lietuviško jaunimo jos |
yra subūrusios „Neringos" j
stovykloje. Tas jaunimas kas
met atlieka programą, gieda per
šv. Mišias ir kt. Įvertinkime
visa tai. Jūsų atsilankymas į šį
renginį bus joms didžiausia pa
dėka.

Buvo paminėti keli gauti svei
kinimai iš giminių. Lietuvių
Bendruomenės Grand Rapids
apylinkės valdybos vardu spe
cialų sveikinimo žymenį įteikė
ir trumpai pasveikino apylinkės
valdybos sekretorius Vytautas
Kamantas, nes Stasys ir Uršulė
J.M
Astrai yra labai pareigingi
bendruomenininkai, abu priklau
DALYVAUS AMERIKOS
OPEROS SOLISTĖ
sė ir darbavosi eilėje lietuviškų
LIETUVIU TAUTINĖS
MARYTĖ
organizacijų, o tautodailės me
SĄJUNGOS SEIME
BIZINKAUSKAITĖ
nininkė Uršulė Astrienė su savo
kalėdiniais šiaudinukais, velyki
Iš St. Petersburgo į A.L.T.
Ji muziką ir dainavimą studi
niais margučiais ir paveikslais
sąjungos
seimą, vykstantį rug
turėjo daug parodų įvairiuose javo Curtis muzikos institute ir
pjūčio
30
rugsėjo 1 d., Čikagos
miestuose, daug kartų Čikagoje Bostono muzikos konservatori
Balzeko
Lietuvių
kultūros
Balzeko muziejuje mokino mar joje, kurioje savo studijas apvai
muziejuje,
atvyksta
A.L.T.
są
gučių skutimo meną. Sujaudinti nikavo „Master of Music in Ope
1991 m. Lietuvos parlamento jungos atstovai: Leokadija
Astrai nekalbėjo, bet kelis kar ra Performance". Studijuodama rūmuose M. Bizinkauskaitė Žvynienė, Marija ir Stasys
tus kukliai ir labai trumpai repetavo ir dainavo operose: koncertavo Aukščiausios Tary Kazlai, Genė Modestienė, sky
pasakė „labai ačiū" visiems Puccini „Suor Angelica", De- bos pirmininkui Vytautui riaus pirm. Juozas Šulaitis ir
vaikams, anūkams, giminėms ir bussy „Prodigal Son", Cavalli Landsbergiui ir Parlamentą Juozas Žvynys. Tai jau 24-tasis
„L'Egisto", Rossini „A Turk in
svečiams.
saugojusiems įgulos vyrams.
Amerikos Lietuvių tautinės
Italy" ir kitose.
Ne kartą solistė Marytė Bi sąjungos seimas.
Dukros ir anūkės buvo surin
kę ir gražiai sudėjo daugelio ,
nuotraukų parodėlę, kurioje iš
ryškėjo Astrų gyvenimas Lietu
voje, jų tėvai, vėliau Vokietijos
stovyklose, įsikūrimas Ameri
koje, bendravimas su gausiais gi
minėmis, auganti šeima, paga
^^^^^
Sav ngs and Loan Association
liau visi anūkai ir pro-anūkas.
Šalia stovėjo jubiliejaus proga
atsiųstas JAV prezidento Clinton ir jo žmonos sveikinimas
Indėliai iki $100,000.00
Stasiui ir Uršulei Astrams.
I salę buvo atvykę Grand Ra
Apdrausti Federalinės valdžios
pids Press dienraščio korespon- •
dentas ir NBC televizijos kores
pondentė pasikalbėti su Lietu
MARQUETTE PARK
BRIGHTON PARK
vos ambasadoriumi dr. Eidintu
4040 ARCHER AVENUE
2567 W E S T 69th STREET
ir jubiliatais Astrais. „Grand
(1-312) 254-4470
Rapids Press" dienraštyje buvo
(1-312) 925-7400
BRIDGEVIEVV
įdėta Astrų nuotrauka su trum
8929 S HARLEM AVE
pu aprašymu, o sekmadienio (708) 598-9400
vakare per žinias buvo rodomi
vaizdai iš salės ir pokalbis su
ambasadoriumi dr. Eidintu.

ft$ midlcind Padarai
75 metus aptarnauja lietuvius
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Kažkas šią gražią ir šiltą
vasarą atsitiko, kad keli mūsų
bendruomenės nariai ėmė ir
susirgo, nelaukdami žiemos
šalčių. Abu buvo atsidūrę
University of Michigan ligoni
nėje, Ann Arbor mieste. Praė
jusį mėnesį ten sėkmingą ope
raciją turėjo ir po savaitės namo
į Muskegon gydytis sugrįžo vi
suomenininkas Pranas Lekutis. !
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ELEKTROS
{VEDIMAI — PATAISYMAI
Turiu Crticagas minto leidimą. Dir
bu užmiesty. Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai.
312-778-3313
KUMJDUUS * U M K m S

AUTOMOMJO, NAMU, SVHKATOS,
M Q Y W l t 8 MUU0MA8.
Agentas Franfc Zapoks ir Ott. Mgr.
Auka* S. Kane kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOUS
32MV*Weet
TeL (70t) 434-MM
(312) M I

j K s coNsmucnoN
„Shingle" stogai ir visų rūšių
apkalimai (siding): medžio,
aluminiaus ir kt. Turiu darbo
draudimą. R. Jankauskas,
tol. 708-688-2888.

MOVIMO
Ilgametis profesionalus kraustymas
pneinamomts kainomis.
Draudimas garantuotas.

GEDIMINAS
312-925-4331
Save
Tai. 312-471-2817,
TAISOME
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO MAŠI
NAS, ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO
SISTEMAS. VIRYKLAS, ORO VĖ
SINTUVUS.
H. Decfcy*
Tai. 812-868-6624

VALOME
KILIMUS, BALDUS
IR GRINDIS
J. B U B N Y S
737-5168

NOTICf I i heraey aleaą purauant to "An
Act m re<atK>n to tfie U M of an Aaeumed
Business Hame m Ine cooducl or Iransactan of Business m tfie State", as
amended. fhat a certification was frted by
the undersigned wrtn trie County Cterti of
Coofc County • * • Me., 0*17*11 on me
19ttt of Augusi 1966 under the Aaaumed
Name of AMMP) CONtTfauCTKM «W>
the busmess located at S640 W SOtrt St.
Chicago. II 60638. The true name and
residence address of the oamer is

REAL E S T A T E
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GREIT
PARDUODA

RE/MAJC
REALTORS
(312) 588 8889
(708)428-7161

RIMAS L STANKUS
> Perkant ar perduodant
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
>ML8 kompiuterių* FAKpagafce
• Nuosavybių įkainavimas veltui
> Perkam* a parduodama namus
• Apartmanfus h* tema

— •

EtVU-TOej

7832 S. M a t ą * 84.
OfcS S. A r d a * Ava.

DANUTtMAYEK
284-1900
i ar 6*861 namus.

OOVTFOfICCLOSeVrtorneefor
pennies on $1. Delinquent Tax,
Repo's, REO's. Your Area. To*
Free (1) S00-SS8-S775 I r t .
H-2419 for eurrent lisflngs.

i medinis, 2
a. namas gerame stovyje, netoli juro*.
Yra garažas, sodelis. Kreiptis:
Dfuty*, Sajloea*|oe Neries 34,
Tel. 011-370-3S-872SS.

FORRENT
, 3V» dideli kamb.;
virtuvė su spintelėmis, ptytetem išklotas
vonios kamb.; šiluma ir virimo dujoe; u i
namo vieta statyt automobiliui. Troy ir 78
St. apyl. Kreiptis: T e * * , M . 311

linuoaioįafliaa 1 ntesg. Ir vir
tuves butas nerūkančiam pen
sininkui. Kreiptis: 312-471-4283.

lanuomolafiiaa
4 kamb. butas.
Tel. 312-471-0720

IEŠKO D A R B O
i M Uetuvoe turinti žalią
kortele ieško darbo. Gali valyti
namus, rastinas, įstaigas.
Tai. 708-748-0877

Galiu prižiūrėti senus
žmones', moku staliaus darbus ir kt.
Susikalbu sngMkai. Skambinti vaka
rais (262) 847-2871 B*) 8 v.v.

ee^o^a^*w a i vy^EJPi

MNI.IM
K.

NEATPAŽINSITE
SAVO NAMŲ!
Mano nuostabi lietuvė
valytoja, su profesiniu
patyrimu Amerikoje,
išblizgins ir jūsų na
mus. Nuosavu automo
biliu atvažiuos \ bet
kurį priemiestį.
Skambinti Marijai:

tel. 847-433-7627

IE8KO B U T O
Jauna, tvarkinga 4 asm. šeima
padėtų vienišam žmogui visuose
darbuose už suteiktą butą. Skam
binti Zitai (312) 823-8307.
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»
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US. Savines Bonds
Make&eatGiffc.
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DRAUGAS, penktadienis, 1996
jų kaip tik ir buvo kiauliškas
reikalas.
Pirmojo bloko kareivinių ark
lidėie „dypukai" turėjo įsteigę
kiaulių tvartus, kuriuose peneKAS TAS JULIAN?
davoe įvairių veislių, įvairių
Kas žiūrėjo rugp. 16 d., penk dydžių kiaulaitės. Pagrindinis
tadienį „Nightline" televizijos jų patiekalas ir buvo V. Voler
Paradoksalu, bet mūsų sąjun
programą su Ted Koppel, turėjo to taip iškoneveiktos makaronų,
gos įtaka gyventojams yra at
kukurūzų
sriubos
bei
kitokį
pastebėti vieną labai įdomų
virkščiai proporcinga jos narių
dalyką. Ten vyko pasikalbėji skystimėliai iš bendros virtuvės.
skaičiumi, kuris pralenkia
mas su žydais, kurie tuoj po II Gal per šimto galvų vienu metu
(keliasdešimt
tūkstančių) visų
pasaulinio karo susibūrė į tų bekoniukų ten augdavo, ku
politinių
partijų
narių skaičių
kelias grupes, buvo nusprendę rie vėliau patapę lašiniais, kum
kartu
sudėjus.
Savo
rinkimine
sunaikinti 6 mln. vokiečių už 6 piaifl bei dešromis, žymiai pratur
programa
mes
nedaug
skiria
mln. nužudytų žydų. Akis už akį tindavo bėdžių „dypukų" šven
mės
nuo
kitų
dešiniųjų
partijų.
— dantis už dantį! Tas pasikal tinius stalus. Mamos pageidavi
Dabartinis rinkėjas supranta,
bėjimas buvo rodomas ir Izraely mu, man pačiam tekdavo tempti
kad geriausia programa, kurią
kibirėliais tas sriubas bene
je, iš ten ir gautas tas filmas.
ne taip sunku parašyti, ir jos
Iš pradžių jie buvo sugalvoję dviem kiaulaitėm šerti. Tame
realus
įvykdymas, deja, mažai
numesti atominę bombą ant tvarte susirinkdavo ne vien
Paminklas tremtiniams Naujosios Vilnios geležinkelio stotyje U tįa tūkstančiai lietuvių buvo
susiję
dalykai.
Vokietijos. Turbūt nesukom storžieviai valstiečiai, bet ir
sodinami į gyvulinius vagonus ir tremiami j Sibirą
Programą, bent jos kažkokia
Nuotr. Juozo Polio
binavo bombos, o, be to, kaip jie švelnučiai miestiečiai. Ten net
dalį, greičiau gali įvykdyti prin
romansai
užsimegzdavo,
keletą
sakė, jau daug išlikusių žydų
parašiau statuto projektą, kuris jais nesirūpintų. Gal be reikalo pasisekimas, kurios tiražas jau cipingi, tvirtai ginantys dau
buvo išsisklaidę po visą Vokie privedę prie vestuvių. Geri buvo buvo komisijos priimtas ir vė aimanuoju, o tikintieji meldžia baigiasi. Planuojama išleisti
gumos gyventojų, o ne atskiru
tiją, taigi būtų žuvę (žinoma ir laikai; kartais net nostalgija liau, 1980 m . Federacijos pa si kitoje vietoje pastatę antrąją knygą.
grupuočių, interesus atstovai.
apima.
mes visi). Paskui sugalvojo
tvirtintas. Tad JAS, kaip lygia bažnytėlę. Ši palikta tų skau
Labai apgailestaujam, kad Ni Mūsų sąjungos „Laisvės frakci
V. Volerto ir mano patyrimai gretė Federacijos sąjunga, sau džių, iškentėtų kančių komunis jolei Nausėdienei, („Draugas",
užnuodyti vandenį visuose di
jos" atstovai parodė tokį princi
desniuose Vokietijos miestuose. laive, apie išrinktosios tautos lės šviesą išvydo tais metais, o tiniam rojuj gyvenusių žmonių 08.16.96), mūsų knyga „užkliu
pingumą Seime, kai buvo bal
Bet ir tai nepavyko. Trečias atstovus irgi sutampa. Išrinktas ne anksčiau.
atminčiai.
vo". Virimo knygai nėra ir ne suojama už alkoholio — tautos
planas — nužudyti vokiečius laivo tvarkdariu, su SP raiščiu
Prisiminus tuos laikus, ku reikia jokių taisyklių. Čia buvo nelaimės — reklamą. „Už" balsa
P. Naručio teigimas, kad JAS
belaisvius, kurie tada buvo ant rankos, ne vieną priverčiau puikiai veikė MAS globoje jau riuose buvo leidžiama „L K B surinkti šeimininkių šeimos re
vo LDDP atstovai ir, deja, deja,
suvaryti įvairiuose lageriuose. palikti denio krėslus, kur jie 1960 m. nėra tikslus. Veikloje Kronika", stebindavo ne tik ceptai ir išspausdinti knygoje.
18 konservatorių ir 1 krikš
Atrodo ir tai nepavyko (buvo priklausydavo, užuot kad jie dalyvavo to amžiaus jaunimas, mane, bet ir kitus, kad labai re Pasakyti, kad jie buvo supras
čionis demokratas. „Prieš" —
juos nakčiai su savim į miega bet jie nebuvo savarankiška są tai ir tik trumpa žinutė joje bū tinti, yra absurdas ir nesąmonė.
kiek apnuodyta duona).
Algirdas Endriukaitis ir mūsų
N. Nausėdienės kritika ir ne „Laisvės frakcija". Būsimajame
Visi žydai, su kuriais buvo muosius nusineštų. Už tokius junga (JAS), o dalis Moksleivių davo įdėta apie Virbalį.
J a n i n a Miliauskienė gražūs komentarai nėra verti Seime panašių situacijų, kada
kalbamasi, kalbėjo per vertėją, darbus net nacių kolaborantu, ateitininkų sąjungos. 1963 m.
Worcester, MA popieriaus, ant kurio jos straips atstovams teks patvirtinti savo
gyvena Izraelyje. Kas įdomiau karo nusikaltėliu bei antisemi pati dirbau su P. Naručiu kaip
nis buvo parašytas. Jos mintys ištikimybę ar neištikimybę
sia, vienas kalbėjosi angliškai ir tu buvau apšauktas. „Ak, mes moksleivių globėja Čikagoje: jis
parodo jos sielą ir charakterį. visuomenės daugumos inte
SKANIAI VALGYKIM!
a t s i s a k ė pasisakyti
savo bėdiiai, ak, visur didžiai pri dirbo su berniukais, o aš su mer
Norėčiau pridėti, miela ponia, resams, bus žymiai daugiau.
pavardę, tik jo vardas buvo sivargom!", — Kristijonas Done- gaitėmis. Tai metais, MAS na
Su šypsena perskaičiau N.
kas nepatinka — nepirk!
riai
buvo
vadinami
vyresniai
iaitis
pasakytų.
Julian. Visi kiti davė savo
Nausėdienės straipsnį „Drau
Mūsų sąjunga išsaugojo savo
siais
(gimnazijos
amžiaus)
ir
J
o
n
a
s
Šarka
pavardes. Su juo besikalbant,
Irena G. Serapinienė gretų grynumą, joje praktiškai
ge" apie PLC šeimininkių nese
Omaha, NE jaunesniaisiais (pradžios mo
buvo parodyta jo užrašų knygelė
Oak Lawn, IL nėra buvusiųjų „didžiosios ir
niai išleistą knygą „Skaniai val
kyklos amžiaus) moksleiviais
(be jokių komentarų). Joje
gome". Netikiu, kad toji receptų
TAIKOMAS NE TAS PATS vienintelės" partijos narių (to
ateitininkais. Pati ateitininkų
KADA „GIMĖ" JAS?
t a i s y k l i n g a lietuvių kalba
knyga apvylė, kaip autorė rašo,
negalima pasakyti, deja, apie ki
federacijoje buvau jaunesnė bei
STANDARTAS
užrašyta: tokią ir tokią valandą
„mūsų visų, besidominčių kuli
Perskaičius P. Naručio
tas,
laikomas pagrindinėmis,
(dar keletas skaičių) „Išvažiuo straipsnį apie dr.J. Urmaną vyresnė moksleivė, studentė ir narija, lūkesčius". Manau, kad
Po 1995 Naujų metų sutikimo dešiniąsias partijas). Tad,
jam su mašina... Susitinkam..." („Draugas", 1996.08.03), skubu sendraugė. Jaunučių bei jaunių labai tikslinga buvo knygą pa Pasaulio lietuvių centre šiame
suprantama, kodėl mūsų atstopavadinimus „sutikau" kai ma
tiek spėjau pagriebti.
ruošti dviem kalbom, ypač kai skyriuje pasidalinau įspūdžiais vams lengviau išlaikyti princi
su savo „dviem skatikais",
no
atžalynas
įstojo
į
ateitinin
Labai įdomu, kas gi tas nar būtent, kas yra JAS, kada ir
nemaža jaunų ne tik lietuvių, apie salėje nuo gretimo stalo pa pingumą, kuris būsimajame
kus po kokių septynerių metų ir
sus „lietuvis", kuris norėjo kaip buvo įkurta ir pan.
bet ir amerikiečių-lietuvių šei skleistus dūmus. I tai „prisiekęs Seime bus labai reikalingas.
po 1980 m. priklausė Jaunųjų
nužudyti 6 mln. vokiečių? Ar tik
mininkių domisi lietuviškais rūkorius" gan karštai ir net sar
Kaip JAS Programos vadove ateitininkų sąjungai.
Mūsų sąjungos pagrindinis
nebus tas garsusis KGB agen parašyta, pradžioje buvo jau
valgiais, kaip pvz.: virtinukais kastiškai atkirto. Nuo to laiko
Gražina Kriaučiūnienė (koldūnais), kugeliu, didžkuku iki dabar daug kas ta tema pa
tas Julius Slavinas? Gal kas nučių sambūris. Vėliau priaugo
Taigi kuo tikėti: pati tame
Lansing, MI liais, šaltibarščiais, etc. Tikrai sisakė, bet niekas nepajėgė įti spektaklyje nebuvau. R. J. Sagalėtų paaiškinti.
jauniai, — jaunučių jaunių
Dana Stankaitytė sambūris buvo MAS globoje.
buvo juokinga skaityti, kad žu kinti ar pakeisti jo galvosenos. bataičio nepažįstu, tai nieko ne
Oak Lawn, IL 1976 m. jaunučių jaunių stovyk
vis ir silkė lyg tai ne giminaitės, Savo įprotį pateisinti panaudo galiu apie jį sakyti. Labai gerai
VIRBALIO BAŽNYČIA
ir joms turi būti receptuose at jo net rūkorių Churchillį ir ne pažįstu Antaną Paužuolį, kaip
loje, vadovaujamoje MAS, vy
riausia mergaičių vadovė buvo Liepos 25 d. „Draugo" laidoje skira grupuotė... Arba autorės rūkantį megalomaniaką Hitle rimtą skautininką ir dorą
APIE V. VOLERTO ATKARPĄ pedagogė J. Udrienė. Tą rudeni, įdėta Virbalio bažnyčios teiginys, kad „visai neprotingai rį.
žmogų, niekados nesu girdėjusi
jokio
vulgaraus žodžio iš jo bur
palikti
neišnaudoti
pusiau
tušti
Gerai, kad į tuos nuolatinius
Nusiminiau, kad taip greit pa ji pasisiūlė MAS suorganizuoti nuotrauka ir po ja rašoma, cinos.
knygos
puslapiai".
Man
atrodo,
ginčus neįsivėliau, nes ir be
sibaigė „Draugo" atkarpose vaikams tinkamą stovyklos tuoju: „Apleista, liūdna ir
Mano manymu, kam gi statyti
spausdinti V. Volerto „Užuomi programą. Taip pat, 1977 m. jaučianti skaudžią senatvę bei kad redaktorės sąmoningai pa mano trigrašio dabar tas reika
liko
puslapiuose
vietos,
kad
ir
rodyti tokias programas, ku
las
pasiekė
mūsų
Amerikos
karo
žaizdas,
katalikų
bažnyčia
nos apie išnykusią padermę". rudenį Clevelande įvykusiame
Buvo tiesiog malonumas skaity Ateitininkų federacijos kong Virbalyje". Šis parašas ir nuo šeimininkė galėtų pati įrašyti prezidentą, kuris savo parašu rios kiršina žmones. Jau tokių
ti apie jo vaizdžius, gan išsa rese buvo nutarta sudaryti jau trauka mane, Vilkaviškio savo pastabas, receptą savaip tabaką perleido FDA — Maisto vaizdų pakankamai matome
mius, teisingus, sveiku humoru nučių-jaunių ateitininkų pro parapijietę, sujaudino iki ašarų, pritaikydama šeimos virtuvei ar ir Vaistų administracijos žinion, amerikiečių televizijoje. Taigi
pasaldintus, prisiminimus iš gramos komisiją ir jai vadovauti nes ne kartą laisvės laikais su jį modernizuodama. „Neauten norėdamas priskirti prie kontro pasirodykim kultūringesni.
Antanina R e p š i e n ė
stovyklinių metų Vokietijoje. buvo pakviestas dr. Romualdas angelaičiais teko būti Virbalyje tiški Kūčių barščiai", — rašo liuojamų vaistų kategorijos.
Chicago, IL
Mat, vienoje tų stovyklų ir aš Kriaučiūnas. Ši komisija taip ir toje gražioje bažnyčioje, autorė, o aš pirmą kartą girdžiu,
Jeigu taip yra sprendžiamas
buvau, makaronų bei grūstų ku pat perėmė globoti jaunučius- kurios klebonu buvo energingas kad tiems barščiams „sultinys— tabako likimas, ar nereikėtų pa
nuverdamas nuo silkių, bet jo našiai reaguoti į alkoholį, kurio
kurūzų sriubas srėbiau, gimna jaunius. Tuo laiku buvau komi kunigas Ignas Starkus.
zijos mokytojų priespaudą ken sijos sekretorė, ir, mano pasiūTiek daug naujų bažnyčių kiu būtu ne nuo mėsos", nors prie progos ir aš neatsisakau, ta
tėjau, skautavau ir net kiaules limu, nutarėme kreiptis į Fede Lietuvoje statoma, kitos knygoje aiškiai parašyta, kad čiau nuo kurio kenčia begalybė
šėriau. Niekur neteko užtikti, raciją, kad ši jaunimo grupė atnaujinamos, net ir koplyčios, Kūčių barščiams naudoti daržo šeimų ir automobilių nelaimių
kad autorius savo prisimini turėtų visišką autonomiją nuo o Virbalio bažnyčia atrodo dar vių sultinį! (Straipsnio autorei metų žūsta daug nekaltų žmo
muose apie kiaulių auginimą MAS, kad būtų patvirtinta kai išgyvena sunkius komunistinės patarčiau pasiskaityti J. Dauž- nių?
būtų užsiminęs, tad manau, kad po ketvirtoji federacijos sąjunga, vergijos laikus ir niekas ja nesi vardienės „Popular Lith. reLeonidas Ragas
Hanau stovykla Kempteno sto vardu jaunųjų ateitininkų są rūpina. Nemanau, kad Virbaly cipes", psl 85, apie „autentiš
Itasca, IL
vyklą pralenkė ne tik gyventojų junga (JAS). Šį vardą, kuris vis nėra kunigo, tikinčiųjų ir Vilka ką" kūčių barščių sriubą.)
skaičiumi, bet ir kai kuriais nepritampa, bei ženkliuko spal viškio vyskupijos rūpestingas
O kuo gi nusikalto puikioji
KURIUO TIKĖTI?
pasiektais laimėjimais. Vienas vą (baltą) pati sugalvojau, bei vyskupas Juozas Žemaitis MIC, beržo šaka? Tai visų tortų
viršūnė, tik to torto forma
Liepos 12 d. „Drauge" laiškų
nekasdieniška, o išskirtinai
skyriuje buvo išspausdinti du
puošai! Knvgos „Skaniai valgo
laiškai tuo pačiu reikalu — dėl
me" receptai ne tik įdomūs, bet
„Antrojo kaimo". Pirmasis laiš
ir labai įvairūs, o ne „prasti",
kas, rašytas Rimanto Juozo Sakaip autore rašo. Knygoje pasi
bataičio ir užvardintas „Antras
taikančios klaidos ne nuodėmė,
kaimas Chicagoje". Jis rašo,
jų rasi visur. O pasaka apie
kad „antroje dalyje iš senų dei
„Kirvio sriubą" straipsnyje, tik
mančiukų pateikimo publika
rai ne vietoj.
juokėsi iki ašarų". Baigdamas
Julija Gylienė sako: „Linkiu kuo geriausios
Lemont, IL kloties ateity ir kuo greičiau!"

LAIŠKAI

POLITINIŲ KALINIŲ BEI
TREMTINIŲ SĄJUNGA IR
RINKIMAI

DŽIAUGIASI KNYGA

Vaisdelis U praėjusių metų Lietuvių dienos Los Angeles, CA. Šiemetinės Lietuvių dienos Los
Angeles, CA, ruošiamos spalio S d. ir 6 d.
Nuotr 9toko

m. rugpjūčio mėn. 30 d.

Mūsų PLC šeimininkės labai
džiaugiasi dideliu pasisekimu
savąja išleista virimo knyga
„Skaniai valgome". Gavome la
bai daug gražių komplimentų ir
komentaru, ypač apie dviejų
kalbų vartojimą. Daugelis mū
sų žmonių turi mišrias šeimas,
kuriose lietuvių kalba jau
silpnai kalbama, arba visai jau
nebekalbama, ir tuo atveju ši
knyga jiems labai ideali, nes
galėjo padovanoti svetimtautėm
marčioms. Vienu žodžiu, PLC
virimo knygai buvo labai didelis

tikslas — tautos dvasinis atgi
mimas. Šioje srity jau daug
padaryta. Jau beveik nėra
žmonių, kurie partizanus va
dintų banditais. Dalyvauti
Seime — mums tik vienas iš
tikslų. Kitoms partijoms — tai
pagrindinis tikslas. Rinkimuose
turi teisę dalyvauti 33 partijos.
Kai kurios karštligiškai susikū
rė prieš pat rinkimus. Azartas,
lyg lošiant loteriją. Kitos
žinomesnės, taip tiesmukai iš
statė kandidatų skaičių, šim
teriopai pralenkiantįjį; galimy
bes, kad atrodo beveik grotes
kiškai.
Mūsų sąjunga, patriotinių jė
gų branduolys, nuo visų parti
jų skiriasi savo įvairia, pasi
aukojančia, palaikančia silps
tantį visuomenės idealizmą,
praktine veikla: palaikų per
laidojimai, paminklų ir kryžių
statymas, darbas su mokyklo
mis,
įvairūs
patriotiniai
renginiai, dalyvavimas masi
nėse akcijose prie Seimo rūmų,
b u d ė j i m a s KGB rūmuose,
„Laisvės kovu" archyvo, knygų
apie partizanus, politkalinius,
tremtinius leidimas, pagalba
ypač vargstantiems likimo bro
liams ir t.t.
Stebina mūsų žmonių pasi
aukojimas. Budėjimas KGB
rūmuose, ginant mūsų reika
lavimus dėl archyvų, vyksta jau
treti metai. Budėjo daugiau
kaip 10,000 politkalinių ir trem
tinių iš visos Lietuvos. Kartą
kalbėjau su vienu buvusiu politiniu kaliniu, atvykusiu budėti
po antro infarkto. Nereti atve
jai, kai kryžius, paminklus
pastato politkaliniai, trem
tiniai, buvę partizanai- i š savo
kuklių santaupų.
Šiuo požiūriu mums negali
prilygti jokia partija, nes jų
pagrindinė veiklos forma — tai
susirinkimai ir susitikimai. Tad
nenuostabu, kad gražbyliavimu,
sugebėjimu patekti į televiziją
tos partijos toli lenkia mūsų
sąjungą. Panašų miklumą de
monstruoja ir jų atstovai Seime.
Tik tas miklumas visuomenei
kartais duoda karčių vaisių.
Gerai būtų, jeigu rinkėjai
prieš rinkimus apie tai gerai
pamąstytų.
A l g i m a n t a s Lelešius

Antrasis laiškas, rašytas
Antano Paužuolio pavadintas
„Nieko naujo 'Antrame kai-;
me' ". Šis laiškas skamba visai Gedulo ir vilties diena 1994 m. birželio 14 d Naujosios Vilnios geležinkelio
kitaip. Po pirmosios dalies A stotyje, iŠ kurios j Sibirą buvo vežami lietuviai.
Nuotr Prano Abelkio
Škėmos „Kalėdų vaizdelio"
keletas žmonių išėjo namo.
Antroji dalis buvo linksmesnė,
A.tA.
bet netrūko vulgariškų išsireiš
ANASTAZIJAI ŪSEVIČIENEI
kimų, kai kur tie vulgariški išsi
reiškimai buvo tariami net su
pasididžiavimu, retkarčiais
mirus, jos vyrui VLADUI, dukroms JOLANTAI ir
buvę ir švaraus tyro juoko, už
DANUTEI, giminėms ir artimiesiems reiškiame gilią
ka jis sako ačiū. A. Paužuolis
užuojautą ir kartu liūdime.
siūlo, kad ši antroji dalis tiktų
tik kur nors neblaivių žmonių
Aldona ir Vytautas
Markevičiai
kompanijoje.

DRAUGAS, penktadienis, 1996 m. rugpjūčio mėn. 30 d.

ŠVENTĖ DANGORAIŽYJE
IR DANGUJE

Rugpjūčio 24 ir 25 d. Michi- Team" iš netolimos Naperville.
gano paežeryje, Čikagoje, įvyko Jie civiliai, praktikuojasi kas
38-ji lėktuvų šventė (Air and savaitę savo geltonais lėktuvais
Sol. Ina Varytė atliks me Water Show), suruošta Čikagos ore išdarinėja visokias raannine programą „Draugo" po miesto renginių komiteto, drybes. Taip pat matėme ir
kylyje rugsėjo 22 d., Martiniąue Šventės spektaklį matė apie 2 AV-8 Harrier „džetus" (US
salėje. Tai jauna dainininkė, mln. žmonių.
Marine Corp.), „The Red Baron
ruošianti doktoratą iš muzikos.
Šia lėktuvų švente pasigrožėti sąuadron", B-l Lancer bom
Jai akompanuos muz. Manigir- Gražina ir Jim Liautaud pa bonešį, Apache malūnsparnius.
das Motekaitis.
kvietė į savo butą (Blooming- O visai nedidelio lėktuvėlio
dale dangoraižyje) ne tik savo buvęs laukų tręšimo ir dezinKun. Kęstutis Ralys, N. šeimą ir draugus, bet ir „Lietu fikavimo (Crop duster) pilotas
Daugėliškio klebonas, apie vos Vaikų vilties" komiteto čia ypač stebino ir džiugino visus
kurio nuoširdų rūpestį našlai atvežamus iš Lietuvos vaiku savo išdaigomis: 67 apsi
čiais, benamiais vaikais ir čius su sunkia ortopedine vertimai — apsisukimai, skren
apleistais seneliais mes esame negalia. Gražina yra L W ko dant, krintant žemyn ir vėl
daug girdėję ir skaitė „Drauge", miteto pirmininkė ir ne tik kylant aukštyn! „Tai buvo bale
šiuo metu yra atvykęs į Čikagą, rūpinasi vaikučių atvežimu, jų tas ore", — sakė vienas pra
apsistojęs Nekalto Prasidėjimo čia buvimu, bet stengiasi nešėjas, o aš sakyčiau „tikra pi
parapijoje Brighton Parke. Ly įvairiomis progomis pragied ruetų balerina!" J i s save
dimas parapijos klebono kun. rinti tų vaikučių ir jų mamų/tė juokais vadina ne „akroba
Anthony Puchenski, apsilankė velių nelengvą kasdienybę, pri tiniu", bet „agrobatiniu" pilotu.
ir „Draugo" redakcijoje. Kun. žiūrint vaikučius prieš opera Visus ypač žavėjo savo imant
riais skrydžiais „The Northern
K. Ralio įsteigtuose N. Daugė cijas ir po jų.
liškio Globos namuose šiuo
Tie vaikučiai su mamytėmis Lights" grupė, pranešėjo pava
metu gyvena 11 vaikų, 16 se (berods, ir su vienu tėveliu) dinta „Poezija danguje", o kul
nelių, o 20 vaikučių yra išskirs neseniai praleido tris savaites minacinį programos t a š k ą
tyta po šeimas, kurios jais Wisconsine, Gražinos ir Jim va pasiekė „The.Blue Angels",
rūpinasi. I Lietuvą šis geradaris sarvietėje, kur jie tikrai galėjo (naikintuvai), kurie beveik
kunigas grįš rugsėjo mėnesio ir pailsėti, ir pabūti gražioje valandą rodė savo sugebėjimus,
pabaigoje. Su juo norintieji su gamtoje, pasimaudyti ir atsi žiūrovams tiesiog kvapą už
imančius!
sisiekti gali skambinti į Nekalto gauti.
Prasidėjimo parapijos kleboniją,
Kai paklausiau aštuonmeti
Taigi, rugpjūčio 25 d. Gražina
tel. (312) 523-1402.
ir Jim Liautaud pasikvietė pas Robertą, kas jam labiausiai
save „Lietuvos Vaikų vilties" patiko, tai jis sakė, kad viskas
Buvusioji „Draugo" „Moterų komiteto atvežtus vaikučius, jų patiko, bet labiausiai tai naikin
gyvenimo" redaktorė ir dar mamytes,LW komiteto narius tuvai. Jis net nupiešė paveikslą,
dabar dažnai dienraščio bend bei savanorius-talkininkus. La pavadintą „Šventė" ir įteikė jį
radarbė S t a s ė S e m ė n i e n ė bai erdvios ir elegantiškos jų Gražinai. Pasirodo, mažasis Ro
ilgesnį laiką lankėsi Lietuvoje patalpos greit prisipildė svečių. bertas mėgsta piešti ir įdomiai
ir Prahoje. Vos spėjusi grįžti į Buvo ir Gražinos bei Jim vaikai perteikia savo įspūdžius pie
Čikagą, užsisakė net du stalus Greg, Jim, Rob, Larą ir 17 šinyje. Rytojaus dieną mačiau jo
į „Draugo" pokylį, nes ji turi mėnesių dukraitė Christine bei kitą piešinį iš tos šventės: dan
daug bičiulių, draugų ir pažįs nemažai Gražinos ir Jim draugų goraižiai ir įvairūs lėktuvai,
tamų, su kuriais ruošiasi malo su jų įvairaus amžiaus vaiku skrodžiantys dangaus mėlynę.
niai praleisti rugsėjo 22 d., čiais. Iš L W globotinių buvo Mane stebino jo pajėgumas taip
sekmadienio, popiete Martini Robertas (8 m.), Robertas (16 m.) gyvai perduoti savo įspūdžius. O
abu iš Kauno, Jūratė (11 m.) iš šešiolikmetis Robertas ypač
ąue salėje.
Alytaus, Evaldas (5 m.) iš džiaugėsi „Šiaurės pašvaistės"
Klaipėdos, Regimantas (8 m.) ir ir „Mėlynųjų angelų" išdarinė
Mėgstantiems klausytis Vil
Modestas (10 m.) iš Vilniaus. tais skrydžiais. Kitiems vaiku
niaus radijo verta prisiminti,
Nuotaika buvo pakili ir visi čiams irgi viskas patiko: ir
kad nuo rugsėjo 2 d. Vilniaus
lėktuvų šventė, ir svečiavimasis
radijas užsieniui savo progra jautėsi lyg viena šeima didelia
pas Gražiną bei Jim Liautaud.
mas Šiaurės Amerikai trans me šeimos susibūrime.
Šeimininkai vaišino skaniais Roberto paprastas, nuoširdus
liuos nauju 6120 kHz dažniu.
pasakymas, įteikiant Gražinai
Transliavimo laikas nesikeičia. lietuviškais valgiais ir saldu
mynais. Visi jautėsi laisvai, savo piešinį, kad „Teta Gražina
valgė, ką norėjo, kada norėjo, yra labai gera", išreiškė ne tik
kiek norėjo ir kur norėjo. O di mažųjų, bet ir visų svečių
džiuliai langai į gražiąją paežerę jausmą bei dėkingumą.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
Pirmadienį, rugsėjo 2 d.,
yra Darbo dienos šventė (Labor
Day>, todėl „Draugo" redakcija,
administracija ir spaustuvė ne
dirba, o taip pat neišeis antradie
nio dienraštis. Visi darbuotojai į
„Draugo" patalpas vėl susirinks
antradienį, rugsėjo 3 d., o mūsų
administracijos tarnautojos
nekantriai lauks patarnauti
visiems norintiems užsisakyti
stalus ar įsigyti bilietus j
„Draugo" metinį pokylį, ruo
šiamą rugsėjo 22 d.. 4 vai. p.p.,
Martiniąue salėje.
Kun. dr. Valdemaro Cuk u r o prisiminimas Ateiti
ninkų studijų dienose, Daina
voje, vyks sekmadienio rytą,
š.m. rugsėjo 1 d.
Lietuvių fondas visuomet
rėmė ir remia lietuvišką spau
dą Sulaukia jo paramos ir vie
nintelis užsienyje leidžiamas
lietuviškas dienraštis — „Drau
gas". LF taip pat užsakė visą
stalą į „Draugo" pokylį Marti
niąue salėje, rugsėjo 22 d.
J A V LB Lemonto apylin
k ė s valdyba ir apylinkės lie
tuviai savo darbais ir aukomis
energingai prisidėjo prie
Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimo pastangų, o dabar
rūpinasi tautos gerove ir Nepri
klausomybės stiprinimu. Toms
pastangoms remti visada ieško
jo Lietuvai draugų ir paramos
•JAV valdžios pareigūnų tarpe.
Š.m. rugsėjo 8 d. Lemonte, PLC
sodelyje rengiamoje gegužinėje
dalyvauti LB apylinkės valdy
ba pakvietė mus atstovaujan
čius JAV Kongreso, Illinois
Senato ir Illinois guberna
toriaus atstovus. Bus gera pro
ga su dalyvausiančiais pabend
rauti ir išsakyti mūsų rūpes
čius. Visi Lemonto, apylinkių ir
Čikagos lietuviai kviečiami
atsilankyti.

(North Ave. Beach) visą laiką
apgulti smalsių žiūrovų, su
stojusių pagal ūgį; priekyje
mažieji, toliau vis didėjantys!
O tų įvairių lėktuvų buvo
pilnas dangus: ir kariškų, ir
civilinių, ir didelių, ir mažų.
Buvo ir malūnsparnių. (Žinoma,
ne visi jie pasirodė iš karto).
Nuo 11 vai. r. iki 3 vai. po pie
tų jie žavėjo žiūrovus, tai žaibiš
kai greit, ar lėčiau praskrisdami, vertikaliai kildami ir
krisdami, horizontaliai skris
dami. Ir po vieną, ir grupėmis
po 2, 4 ar 6, atlikdami preciziš
kus manevrus ore, darydami
įvairias kilpas, žaibiškai pra
Aiva Mokrecovienė. jos dukrelė Aiva atsisveikina su Igne Vyšniauskaite,
kun po operacijų Shnner's ligoninėje grižo į Lietuvą. Jas visas globojo „Lietu silenkdami vienas pro kitą. Tai
matėme ir grožėjomės!
vos Vaikų vilties" komitetas.
Matėme „Lima Lima Flight
x Rugsėjo 1 d., sekmadienį,
Baltia Ezpress atstovas'
priiminės siuntinius į Lietuvą
Lemonto lietuvių centre nuo 9
vai. ryto Daugiau sužinosite
paskambinę nemokamu tel.
1-8O0-SPARNAI arba 1-800772-7624.
'sk>
x Akcijų, bonų bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime
jums nuoširdžiai patars ir patar
naus, duodami komiso nuolai
da. Albinas Kurkulis, tel.
312-360-5530 arba jo sūnūs ir
partneriai: Andrius Kurkulis,
tel. 312-360-5531 ir P a u l i u s
Kurkulis, 312-360-5627, dirbą
su Oppenheimer & Co., Inc.
Chicagoje. Iš kitur skambinkite
veltui: tel. 1-800-621-2103.
(sk)

ARAS ROOFING
Arvy<i,i<į K i H a
D e n q i , i m r ir t . i i s o m o

visu rii',:iį <;toqus
Tel ;08 ?S/ 07-Jf!
S k a m b i n t i po (S v v

x Tariame nuoširdžiausią
AČIŪ už atsiųstas aukas parti
zanų šalpai: $200 Z. J. Širka,
Petras Gruodis ir Karolis Lembertas. L.P.G. Fondo Valdyba
gautas aukas persiunčia L.L.K.
Sąjūdžiui, kurio valdyba iš
dalina aukas tik tiems, kurie
užpildo nustatytas formas ir tik
po nuodugnaus patikrinimo.
Aukos yra labai reikalingos ir
jas siuskite šiuo adresu: Stan
dard Federal Bank, Acct.
#663777, Chicago, IL 60632,
4192 S. Archer Ave. L.P.G.F.
valdyba.
(sk)
x Paskutinę vasaros dieną,
rugpjūčio 31, 7 vai. vakaro
Jaunimo centro kiemelyje ir ka
vinėje rengiamas nuotaikingas
vakaras „Vasarą palydint".
Skambės visų mėgstamos dai
nos, atliekamos muz. Arūno Augustaičio ir vakaro svečio Algio
Velokaičio. Vyks diskoteka —
„Visų laikų muzika". įėjimas
nemokamas.
(sk)

Pasaulio lietuvių gydytojų sąjungos valdyba su talkininkais ruošiasi PLGS suvažiavimui, kuris
įvyks Pasaulio lietuvių centre spalio 26-27 d. Iš kairės gydytojai: Arvydas Van&gūnas (pirmi
ninkas), Daina Variakojis, Renata Vanakojyte. Gediminas Balukas ir Edis Razma.

lietuvišką aplinką pamiršę, su
Maironio daina vienybės keliu
žygiuojame. Nakties sapnuose ir
dienos keliuose mes vėl dai
nuojame lyg su anų laisvės
metų jaunaisiais ūkininkais,
kad „išeiname į darbą didį,
mums ir darbo dienų per ma
žai".
Vieną dieną mes visi esame
Konservatoriai — Tėvynės
sąjungos nariais, kitą dieną
Krikščionys demokratai, ar dar
kitais partijų vainikais pasipuošiame.
Šį savaitgalį visi būkime tau
tininkai ir dalyvaukime Ameri
kos Lietuvių tautinės sąjungos
seime, kuris vyks Balzeko
muziejaus patalpose.
Suvažiuos daug tautininkų ir
jų draugų iš visų didesniųjų
lietuvių telkinių. Bus tartasi,
kalbėtasi viešai ir būreliuose,
kaip gaivinti ir išlaikyti veiklą,
kad nerašytumėm skyriams
mirties metrikus, veiklą iškeisdami į žaidimus golfo laukuose.
Simpoziumui parinkta labai
taikli tema: „Lietuvos politinė
padėtis 1938-1940 metais".
Pasisakys trijų skirtingų pažiū
rų žinomi visuomenininkai-politikai. Su ta tema plūduriavome
apie 60 metų tarp dangaus ir
žemės. Tomų tomai prirašyti,
Aldona S m u l k š t i e n ė metų metuose išsikalbėta. Dar
kartą pasikalbėkime. O vakare
TAUTININKŲ
pokylyje draugystę išpasako
SAVAITGALIS
sime.
Kai Lietuvoje nuvyto Baltijos
V.K.
kelio gėlės, jų sėklos užaugo ir
I LAISVĘ FONDO
pražydo „už jūrų marių" —
P
R
E M I J A - DALIUI
mūsų keliuose. Vėl visu nuošir
STANCIKUI
dumu tiesiame vienas kitam
rankas, lyg ir nebematome at
„Draugo" rugpjūčio 21 d. nr.
bulai einančių, iš kampų rė 123 buvo išspausdintas reporta
kiančių.
žas apie š.m. liepos pradžioje
Kai Lietuvos išgrobstymas Telšiuose įvykusią penktąją I
pasiekė aukščiausią laipsnį, Laisvę fondo studijų savaitę.
valdantiesiems skubiai statant Reportažo autorius — Dalius
sau dolerinius paminklus, mes Stancikas (ne Stančikas, kaip
vėl, save ir mus supančią klaidingai buvo parašyta) Lietu-

x Anita ir Gedas Griniai,
Hutchinson KS, pratęsdami
globą Lietuvai našlaičiui, at
siuntė $150. Našlaičio vardu
dėkojame! „Lietuvos Našlaičių
globos" komitetas, 2711W. 71
St., Chicago, IL 60629. , ,
x Amerikos Lietuvių ra
dijas, vad. Anatolijus Siutas —
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. per
WCEV 14.50 AM. Tel. 312847-4903, adresas: 4459 S. Francisco, Chicago, IL 60632.
(sk)
x TRANSPAK
praneša:
„Statistikos departamento
duomenimis, Lietuvoje 44 mies
tiečių ir 30 kaimiečių šeimų iš
šimto turi automobilį, beveik
kiekviena — šaldytuvą, 80 iš
100 radijo imtuvą, 8 — šaldy
mo kameras, 6 — mikrobangų
krosnelę, 10 — motociklą". Pini
gai, siuntiniai ir komercinės
siuntos i Lietuvą. Maisto siun
tiniai. TRANSPAK, $638 W.
m SL, Chicago. IL, tel. 312438-7772.
(sk)

voje, o taip pat ir išeivijoje,
labiau žinomas Egidijaus Bor
kio slapyvardžių savo politiniais
komentarais ir straipsniais
„Dienovidyje" ir „Lietuvos
aide". Reportaže apie įvykusią
studijų savaitę Telšiuose Dalius
Stancikas iš kuklumo praleido
vieną svarbiausių šios savaitės
momentų — kad jam šiemet bu
vo paskirta 1996 metų Į Laisvę
fondo piniginė 4000 litų premi
ja. Dalius Stancikas — Egidijus
Borkys buvo priderančiai įver
tintas už jo taiklius ir analiti
nius straipsnius „Dienovidyje",
nepataikaujančius kurios nors
grupės politinei krypčiai, už re
zistencinės medžiagos rinkimą
ir už darbą „Laisvės kovų ar
chyvo" žurnale.
Priimdamas šią į Laisvę fon
do premiją, Dalius Stancikas
taip kalbėjo: „...Labai skeptiš
kai žiūriu į premijas ir ap
dovanojimus. Mano nuomone,
dabar yra netiesos metas, aukso
amžius nomenklatūrai, iš ku
rios rankų priimti apdovano
jimus nėra visiškai garbinga.
Todėl aš labai gerbiu poetą
Bernardą Brazdžionį, savo laiku
atsisakiusį Gedimino ordino ir
tuo parodžiusį savo poziciją dėl
dabartinio laiko ir valdančiųjų".
Pasak D. Stanciko, jei tai būtų
buvusi kita premija, būtų buvę
aišku, kaip reikia pasielgti.
„Bet ši premija kitokia, man ji
pati garbingiausia premija, ku
rią aš galėjau gauti. I Laisvę
fondo narius aš laikau ir savo
dvasios bičiuliais", — kalbėjo
Dalius Stancikas.
Šių metų premija buvojau tre
čioji iš eilės I Laisvę fondo
premija. 1994 m. ji buvo paskir
ta Nijolei Gaškaitei, 1995 —
Daliai Kuodytei, o šiemet —
Daliui Stancikui. Šių metų
premijos mecenatas buvo dr.
Juozas Kazickas.
J u o z a s Baužys
'*w*ut
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IŠ ARTI IR TOLI
VEIKIA IX PASAULIO
LIETUVIŲ JAUNIMO
KONGRESO RUOŠOS
KOMITETAS
Šių metų pavasari į pirmąjį
savo darbo posėdį susirinko IX
Pasaulio lietuvių jaunimo kon
greso ruošos komitetas. Jis per
metus įsipareigojo ruoštis šiam
pasauliniam jaunimo sąskry
džiui, kuris 1997 m. vasarą
įvyks JAV rytinėje pakrantėje.
Nuo 1964 m. Jaunimo kong
resuose yra dalyvavę daugiau
kaip 11,000 jaunų lietuvių. Pir
muose kongresuose dalyvavo
atstovai iš visų didžiųjų lietuvių
emigracijos telkinių — JAV,
Kanados, Pietų Amerikos, Aust
ralijos, o nuo komunizmo žlu
gimo į Kongresus jau vyksta
jaunimas iš Lietuvos bei visos
Rytų Europos ir Rusijos.
IX Pasaulio lietuvių jaunimo
kongreso ruošos komitetui vado
vauti sutiko niujorkietis Tomas
Matusaitis. Kiti organizacinio
komiteto nariai yra: Laisvyda
Janulaitytė (Bostonas), Claudia
Luecke (New Jersey), Paulius
Murauskas (New Jersey), Kazys
Adomkaitis (Bostonas), Vydas
Marijošius (New York), Jonas
Jankauskas (New York), ir
Kristina Matusaitytė (New
Jersey).
IX PLJ kongreso atidarymas
vyks liepos 18 d. Vašingtone.
Programoje numatyta: studijų
dienos (Vašingtone ir New Yorke), laivo ekskursija New Yorko uoste, pokyliai Vašingtone ir
Bostone, stovykla pajūryje (ne
toli Bostono). Kongresas tęsis
iki rugpjūčio 3 d. Bostone.
Informacija apie kongresą
skelbiama visomis priemo
nėmis. Internet'e galite aplan
kyti PLJK informacinį „saitą"
(adresas: http://www.pljk.org).
Elektroniniu paštu rašykite ad
resu: jankauskas@aol.com. Pa
prastu paštu rašykite adresu:
PLJK PO Box 283 Manhasset
New York 11030 USA.

RUOŠIAMA YPATINGA
ŠVENTĖ

IUinoU vaistuos 2emės ūkio parodoje mugėje, vykusioje valstijos sostinėje,
toriu* Jim Edgar (respublikonas) buvo turuose* Respublikonų dieną paremti Bob Doie-Jeek Kemp
kandidatūrą i Baltuosiu* rūmus. Dalyvavo ir lietuvių — viens jų Pranė Šlutienė (nuotraukos
viduryje, tarp gubernatoriau* asistente* etniniam* reikalam* Pat Michslaki - dešinėj*, ir lenkų
atstovės Sylvia Broni*zewska)

Š.m. rugsėjo 8 d., sekmadieni,
ruošiama jubiliejaus šventė.
Dievo Apvaizdos parapijos
salėje, 25535 W. Nine Mile
Road, Southfield (Detroito
priemiesty), Michigan. Šventė
prasideda su šv. Mišiomis, 10:30
vai. Po Mišių programa (12 vai.):
jubiliatas Jurgis Jankus (Det
roitas), aktorė Audrė Budrytė
(Čikaga), Lietuvių rašytojų
draugios pirmininkas, rašytojas
Paulius Jurkus (Woodhaven),
literatas Kęstutis Kablys (Baton
Rouge).
Maloniai kviečiame visus
dalyvauti rašytojo Jurgio Jan
kaus garbingame jubiliejuje.
Detroito LB aventėa
rengimo komitetas

