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Lietuvoje minimos Čečėnijos
nepriklausomybės metinės

Lietuva pasmerkė Irako
veiksmus

Vilnius, rugsėjo 3 d. (Elta) — Lietuva gali padėti Čečėnijai”,
Rugsėjo 5-6 dienomis Lietuvoje susitiko su Čečėnijos nepriklau
minimos Čečėnijos Respublikos somybės gynimo komiteto na
Ičkerija penktosios nepriklau riais, su Vilniaus meru Aliu
somybės metinės. Minėjimą or Vidūnu.
ganizuoja Tarptautinė parla
Vilniaus savivaldybės salėje
mentarų grupė Čečėnijos prob įvyko Čečėnijos atstovų susiti
lemoms, pranešė Seimo opozici kimas su visuomene ir iškilmin
jos atstovė spaudai Rasa Ras- gas Vilniaus miesto tarybos
tauskienė.
posėdis. Jame nuspręsta, kurią
Į minėjimą atvyko Čečėnijos Vilniaus aikštę pavadinti DžoRespublikos Ičkerija užsienio char Dudajevo vardu.
reikalų ministras Ruslan ČimaPenktadienį Kaune bus atida
jev, profesoriai Salman Vatsa- ryta Džochar Dudajevo aikštė,
najev iš Maskvos ir Deni Said aukojamos šventos Mišios už
Teps iš Sankt Peterburgo. Ket Čečėniją, vyks svečių susiti
virtadienį Vilniuje jie dalyvavo kimai su miesto meru, kai kurių
parlamentinių partijų apskrito mokyklų vadovais ir mokslei
jo stalo diskusijoje „Kuo ir kaip viais.

Prašoma leisti Čečėnijos
atstovams vykti į Europos
Tarybos parlamento posėdį
Vilnius, rugsėjo 3 d. (Elta) —
Tarptautinė Parlamentų Grupė
Čečėnijos Problemoms (TPGČP),
vadovaujama Lietuvos Seimo
nario Algirdo Endriukaičio,
kreipėsi į Europos Tarybos Par
lamentinės Asamblėjos Lėni Fischer, prašydama leisti Čečėni
jos delegacijai atvykti į asam
blėjos posėdį Strasbourg’e. Po
sėdis prasidės rugsėjo 24 dieną.
Parlamentarų grupės kreipi
mesi į L. Fischer teigiama, kad
vienintelė galimybė sustabdyti
karą Čečėnijoje ir garantuoti,
kad jo nebūtų ateityje, yra če
čėnų tautos apsisprendimo tei

sės pripažinimas. „Čečėnijos
delegacijos atvykimas į Europos
Tarybos Parlamentinės Asam
blėjos sesiją yra labai svarbus,
ginantis čečėnų tautos teises ir
sulaikantis Rusiją nuo klas
tingo veidmainiavimo bei čečė
nų žudymo ir visokeriopo šįos
šalies naikinimo”, rašoma
kreipimesi.
Čečėnijos vadovybė prašė
Tarptautinės Parlamentarų
Grupės Čečėnijos Problemoms
tarpininkauti dėl jų delegacijos
dalyvavimo asamblėjos posėdy
je.

R. Holbrooke konsultuos
Baltijos šalis
Stokholmas, rugsėjo 3 d. mas investicijų srityje yra nau
(Reuters) — JAV derybininkas dingas regiono saugumui.
JAV Informacijos tarnybos
Richard Holbrooke užėmė pata
Stokholme
atstovas Joseph
rėjo postą Švedijos remiamoje
Kruzich
pranešė,
kad JAV vy
Baltijos jūros regiono šalių
riausybė
lapkričio
19 d. Šve
taryboje. Lietuva, Latvija ir
dijoje
organizuoja
konferenciją,
Estija siekia narystės Europos
Sąjungoje (ES) ir NATO. Skan skirtą NATO išplėtimui. Daly
dinavijos ir Vakarų valstybės vaus vyriausybių pareigūnai iš
nori, kad Baltijos šalys būtų 50 valstybių, jų tarpe iš JAV,
toliau nuo Rusijos įtakos zonos, Britanijos, Rusijos, Baltijos
bet nesiryžta joms suteikti šalių, Lenkijos, Suomijos ir Šve
pilnateisės narystės Europos dijos. „Kitais metais NATO
nuspręs, su kuriomis valstybė
Sąjungoje arba NATO.
Švedijos ministro pirmininko mis pradėti diskusijas dėl gali
Goran Persson atstovas spaudai mos narystės. Tai turės įtakos
Leif Ake Falk pranešė, kad Hol Baltijos saugumui ir šio regiono
brooke bus vienas iš dešimties valstybėms. Todėl mes norime
tarybos narių ir daugiausia kon parengti mūsų politikos šiame
sultuos investicijų klausimu. regione pagrindą”, pareiškė
Falk teigimu, bendradarbiavi Kruzich.

K. Antanavičius bus
Krikščionių Demokratų
Sąjungos sąraše Seimo
rinkimuose
Vilnius, rugsėjo 3 d. (AGEP) „turi teisę jungti į savo sąrašus
— Krikščionių Demokratų Są bendrų pažiūrų žmones”. Anta
jungos rinkimų sąraše yra Sei navičius sakė, kad ypač sutam
mo narys Kazimieras Antana pa jo ir Krikščionių Demokratų
vičius. Jokiai Seimo frakcijai Sąjungos pozicijos dėl ekono
nepriklausantis K. Antanavi minių problemų sprendimo.
čius taip pat kandidatuos ir
Jis pabrėžė porinkiminės
vienmandatėje Gargždų rinki koalicijos svarbą, pažadėjo
mų apygardoje. Apie tai antra bendradarbiauti su visomis po
dienio spaudos konferencijoje in litinėmis jėgomis ir nepri
formavo Krikščionių Demokra klausomai išrinktais parlamen
tų Sąjungos valdybos pirminin tarais.
kas, Seimo Užsienio reikalų ko
Krikščionių Demokratų Są
miteto pirmininkas Kazys Bobe jungos preliminariame rinkimų
sąraše yra 35 pavardės. Tačiau
lis.
K. Antanavičius pareiškė žur galutiniame, kuris bus paskelb
nalistams, jog nepriklauso jo tas kitą savaitę, bus įrašytas 51
kiai partijai, taip pat ir ne pretendentas į Seimą, apie 40%
Krikščionių Demokratų Sąjun jame bus moterys. Ši politinė
gai. Jis — Sambūrio tarybos na jėga Seimo rinkimuose daly
rys. Tačiau partijos, pasak jo, vaus savarankiškai, nesudary-
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Vilnius, rugsėjo 4 d. (Elta) —
Lietuvos Užsienio reikalų mi
nisterija (URM) smerkia Irako
vyriausybės kariuomenės inva
ziją į kurdų saugumo zoną ir
mano, jog tai pažeidžia 1991 m.
Jungtinių Tautų Saugumo Ta
rybos rezoliuciją.
Kaip teigiama Lietuvos URM
išplatintame pareiškime, Lietu
vos vyriausybė paragino Iraką
gerbti tarptautinius įsiparei
gojimus, griežtai laikytis ati
tinkamų Jungtinių Tautų Sau
gumo Tarybos dokumentų bei

skubiai nutraukti išpuolius
prieš kurdų tautinės mažumos
atstovus. Pareiškime taip pat
pritariama „tarptautinės bend
ruomenės pastangoms suregu
liuoti krizę bei užtikrinti civilių
gyventojų saugumą”.
Trečiadienio rytą Persų įlan
koje dislokuotos JAV jūrų lai
vyno pajėgos paleido 17 raketų
į oro gynybos taikinius Pietų
Irake. Nuo konflikto pradžios
Irakas apšaudytas raketomis
jau antrą kartą per šią savaitę.

Prasideda Vokietijos ir
Rusijos dialogas
Bona, rugsėjo 3 d. (Reuters) — ja susitikti su atostogaujančiu
Vokietija šią savaitę planuoja Rusijos prezidentu Boris Jelcin.
surengti kelis diplomatinius
Vokietijos užsienio reikalų
susitikimus su Rusija, kurių
Rugaėjo 6 d. švenčiant penktąsias Čečėnuos nepriklausomybės paskelbimo metines, sostinė Groz
ministras Klaus Kinkei laikraš
metu bus svarstoma Rusijos in
nas — griuvėsiai, Čečėnuos ateitis dar neaiški, bet čečėnų gynėjai jau atsiėmė sostinę, o rusai
čiui „Sueddeutsche Zeitung”
tegracija į naująją Europos sau
dabar jau žada, kad visa kariuomenė bus išvesta iš Čečėnuos dviejų mėnesių laikotarpyje.
pareiškė, kad Rusija leidžia
gumo struktūrą. Taip pat bus
Paliaubos tuo tarpu tebegalioja, rusų daliniai jau išvesti iš Grozno, bet rusų dalinių vadai
suprasti, jog yra pasirengusi
skundžiasi, kad čečėnai dar nėra savo dalinių išvedę iš Grozno. Tuo tarpu Grozne prasidėjo
siekiama sumažinti Maskvos
konkrečioms deryboms dėl su
atstatymo ir miesto tvarkymo darbai.
Reuters nuotrauka
nerimą dėl NATO išplėtimo į
tarties,
apibrėžiančios visapu
Rytus.
sišką
bendradarbiavimą
su
PLAČIAME
Trečiadienį ir ketvirtadienį
NATO. Jo teigimu, dabar prasi
Bonoje lankysis Rusijos užsienio
PASAULYJE
deda Vokietijos pasiūlytas inreikalų ministras Jevgenij PriVilnius. Lietuvos Seimo opo makov. Šeštadienį Vokietijos tesyvesnis dialogas visais tais
zicijos vadas Vytautas Lands kancleris Helmut Kohl planuo klausimais.
Vilnius, rugsėjo 3 d. (AGEP) kosios krikščioniškosios demo bergis spaudos konferencijoje
— Pramonininkų Konfederacija kratijos nuostatų bei vertybių”. Vilniuje teigė manąs, kad Rusi
Krikščionių Demokratų Parti jos Saugumo tarybos sekreto
kreipsis į Lietuvos Krikščionių
Demokratų Partiją (LKDP) atvi ja laikoma viena stipriausių per riaus Aleksandr Lebed ir čečėnų
ru laišku, kuris bus paskelbtas busimuosius Seimo rinkimus. . kovotojų štabo viršininko Aslan
Ryga? rugsėjo 3 d. (DPA) — Lenkija ir trys Baltijos valsty
Maschadov pasirašytas susitari
iki rugsėjo 7 d., kai Krikščionių
Latvijos parlamento žmogaus bės neteko nepriklausomybės.
mas tapo pastarųjų politine per
Demokratų partija galutinai pa
H. Kohl i&nkosi
gale ir Rusijos statytinio Čečė teisių komiteto pirmininkas An- Latvijai atkūrus nepriklau
tvirtins savo rinkimų programą.
tons Seiksts spaudos konferen somybę, tik latviai automatiš
Ukrainoje
nijos valdytojo Doku Zavgajev
Kreipimosi teksto projektui
Kijevas, rugsėjo 3 d. (Reuters) marionetinės vyriausybės ka cijoje pareiškė, kad siūlys pri kai gavo šios valstybės pilie
Pramonininkų Konfederacijos
imti pilietybės įstatymo pataisą, tybę. Kiti buvusios Sovietų
prezidiumas pritarė antradienio — Vokietijos kancleris Helmut tastrofa. Pasak V. Landsbergio, kuri leistų apie 24,000 Latvijos Sąjungos piliečiai — Latvijoje
posėdyje. Jame išreiškiama nuo Kohl pažadėjo remti Ukrainos iš esmės yra svarbu, kad šiuo lenkų supaprastinta tvarka gyvenantys estai, lietuviai, len
staba dėl minėtos partijos „kai ekonomines ir politines refor susitarimu yra pripažįstama če gauti Latvijos pilietybę.
kai ir rusai turi pateikti pra
rėjimo”. Pramonininkai teigia, mas, o taip pat paragino Vokie čėnų tautos apsisprendimo tei
Pasiūlymas
taikomas
buvu

šymus pilietybei gauti ir išlai
kad juos ypač nustebino rugpjū tijos kompanijas ieškoti verslo sė. (BNS, 9.2)
siems
Lenkijos
piliečiams
ir
jų
kyti latvių kalbos egzaminą.
čio pabaigoje priimtas LKDP ta galimybių šioje buvusios So
Maskvoje atnaujina darbą palikuonims, praradusiems
Kelios Latvijos valdančiosios
rybos sprendimas papildyti par vietų Sąjungos respublikoje.
Baltijos šalių informacijos Lenkijos pilietybę po Moloto- koalicijos partijos, jų tarpe ir
Lankydamasis dviejų dienų
tijos programą „atvirai popu
biuras, kurio tikslas yra pradėti vo-Ribbentropo pakto pasirašy „Tėvynei ir laisvei” partija, at
listiniu ir šalies ūkio vystymuisi oficialaus vizito Ukrainoje, stiprinti Baltijos valstybių ir mo 1939 m., kai padalinus teri sisako svarstyti 1995 m. priim
žalingu punktu” dėl mokesčių Kohl pareiškė, kad reformos yra Nepriklausomų Valstybių San toriją tarp Rusijos ir Vokietijos, to pilietybės įstatymo pataisas,
fiziniams asmenims bei palūka svarbios ir Ukrainai, ir visai draugos bendradarbiavimą žinių
supaprastinančias pilietybės
nų ir dividendų apmokestinimo. Europai. Kalbėdamas Kijevo agentūrai pranešė biuro vado asmens arba firmos sąskaitas gavimo tvarką.
„Stebėtina, jog dešiniąja save universitete, Vokietijos kanc vas Kristian Rosenwald. Biuras bankuose. Manoma, kad tai pa
laikanti politinė jėga ketina leris pažadėjo, kad Europos taps Baltijos Informacijos Agen dės geriau surinkti mokesčius į
Lietuvos laivas
įgyvendinti kartą jau susikom Sąjunga (ES) 1998 m. pradės tūros padaliniu ir pradžioje šalies biudžetą ir suduos skaudų
derybas
su
Ukraina
dėl
laisvos
tarptautinėse
promitavusį visuotinės lygiavos
veiks Latvijos ambasados Mask smūgį šešėlinei Lenkijos ekono
prekybos
zonos.
Kohl
susitiko
su
principą: 700 litų dydžio mėne
voje pastate, o nuo 1997 m. per mikai. (Reuters, 8.29)
karinėse pratybose
sinį atlyginimą siūlo apmokes L. Kučma ir ministru pirminin sikels į atskirą pastatą. (BNS)
Vilnius, rugsėjo 2 d. (Elta) —
tinti 25%, o 3,000 litų - 45% ku Pavl Lazarenka.
Geneva. Baltarusija paragino
Neseniai
Ukrainos
preziden

Lietuvos
karinių jūrų pąjėgų ap
mokesčiu”, laiško projekte rašo
Ukrainos prezidentas Leonid Vidurio ir Rytų Europą paskelb
tas
Leonidas
Kučma
pareiškė,
rūpinimo
laivas „Vėtra” su dau
gamybininkai. Pasak jų, nieko
Kučma pasirašė įsakymą dėl ti nebranduoline zona. Nusi
kad
Kijevas
siekia
narystės
giau
kaip
30 žmonių įgula daly
panašaus nėra pasiūlę net socia
Ukrainos Nacionalinio saugu ginklavimo konferencijoje Gene
Europos
Sąjungoje
ir
asocijuotos
listai, nes beveik pusės uždarbio
mo ir gynybos tarybos įkūrimo. voje Baltarusijos ambasadorius vauja pirmadienį Baltijos jūroje,
mokesčius norima taikyti ma narystės Vakarų Europos Są Taryba pakeis buvusią Nacio Stanislav Agurcov pareiškė, jog Vokietijos teritoriniuoes vande
žesniems už minimalią Vokie jungoje.
nalinio saugumo tarybą prie pasaulis turi istorinį šansą nyse prasidėjusiose pratybose
tijos bedarbio pašalpą atlygi
Ukrainos prezidento. Naujosios sukurti nebranduolinę zoną nuo „Atvira dvasia” („Open Spirit”).
JAV pradėjo
Iki rugsėjo 4-osios Vokietijos
nimams.
Tarybos sekretoriumi preziden Baltijos iki Juodosios jūrų.
apginkluoti
Bosniją
uostamiestyje
Neustadt vyksta
Pramonininkų nuomone, neri
tas paskyrė Vladimir Gorbulin. (DPA, 8.29)
paruošiamoji
pratybų
konferen
mą kelia ne konkretūs skaičiai,
Sarajevas, rugpjūčio 29 .d. Patvirtinta ir Tarybos sudėtis —
cija
ir
mokymai
uoste.
Po to
Baltarusijos
ryšių
minis

o politinė takoskyra — socialis (DPA) — Jungtinės Valstijos tu Tarybos pirmininku yra šalies
Danijos,
Estijos,
Lenkijos,
Lat
terijos
sprendimu
buvo
nu

tinės lygiavos sugrąžinimas rėjo pradėti Bosnijos musulmo prezidentas. (Interfax-Ukraina,
vijos,
Vokietijos,
Švedijos
ir
traukta vienos iš dviejų opo
reikštų posūkį į vargšų valstybę nų ir Kroatų Federacijos gink 9.2)
zicinių nepriklausomų radijo Lietuvos karinių jūrų pajėgų
bei dirbtinį vidutiniojo sluoks luotųjų pajėgų apginklavimą.
Rumunijos prezidentas lon
nio sunaikinimą. Be to, tokie Ketvirtadienį Sarajevo aerod Iliescu žurnalistams pasakė, stočių — „Radio 101.2” veikla. laivai persikels į atvirą jūrą.
Kaip rašoma Lietuvos Krašto
mokesčiai verstų slėpti paja rome turėjo nusileisti pirmasis kad strateginė šalies užsienio Radijo stoties vadovybei buvo
apsaugos
ministro Lino Linke
įsakyta
perkelti
siųstuvą
už
mas, skatintų šešėlinę ekono lėktuvas su ginklais. Iki rug politikos kryptis — siekis įstoti
vičiaus
pasirašytame
aiškina
Minsko
ribų,
nes
,jis
sukelia
miką, valdininkų korupciją bei pjūčio 31 d. į Sarajevą turi būti į NATO. Jo manymu, NATO
majame
rašte
vyriausybei,
šios
trukdymus
valstybinėms
radijo
išlaikytinių nuotaikas. Anot atgabenta 1,000 šautuvų, 200 plėtimasis nenukreiptas prieš
pratybos
padės
Lietuvos
ir
kitų
telefoninėms
stotims
”
.
(BNS,
pramonininkų, siūlymai apmo kulkosvaidžių ir tonos amuni Rusiją ir ši, galbūt, laikui bėgant
9.2)
Baltijos šalių karinėms jūrų
kestinti dividendus ir palūka cijos.
galės prisijungti prie Europos
Šaunamuosius ginklus, tan integracijos — ekonomine, poli
nas — „ne mažiau žalingi”, nes
Bukareštas. Valstybinis Ru pajėgoms derinti savo veiksmus
tai neskatintų taupyti bei in kus ir malūnsparnius Bosnijos tine, saugumo prasme. Iliescu munijos radijas pranešė, kad iš sy NATO valstybių kariniais
vestuoti.
musulmonų ir Kroatų Federaci teigė, kad Rumunija ir Vengri pareigų atleisti Rumunijos Na laivais, taip Lietuvos kariuo
Pramonininkų konfederacija jos ginkluotosioms pajėgoms ja turi būti priimtos į NATO cionalinės vienybės partijos menės standartus priartindalaišku kvies LDKP vadovybę ir amerikiečiai numato tiekti iki vienu metu ir anksčiau už Balti (PUNR) ministrai: žemės ūkio mos prie NATO reikalavimų.
visus partijos narius „atsisakyti spalio mėnesio vidurio.
jos valstybes. (Itar-Tass, 9.2) ministras Valeriu Tabara, tei
KALENDORIUS
vienadienio populizmo ir grįžti
Vašingtonas tikisi išlyginti
singumo ministras Iosif ChiuzVaršuva. Žemesnieji Lenki baian ir susisiekimo ministras
prie laikmečio suformuotų ir jėgos balansą regione, kur iki
Rugsėjo 6 d.: Faustas, Beata,
Europos šalių praktikoje patik šiol žymią persvarą turėjo ser jos Seimo rūmai priėmė įstaty Ovidiu Muntean ir jų vieton pa Vaištautas, Kantvilė, Kantigirrintų perspektyvių europietiš- bų kariuomenė. Bosnijos mą, leidžiantį kriminalines ar skirti kiti asmenys. Pirmadienį das. 1865 m. prasidėjo lietuviš
musulmonų Kroatų Federacijos mokesčių nemokėjimo bylas valdančioji Socialdemokratijos kos spaudos draudimas.
dama jokios koalicijos. Vien ginkluotosioms pajėgoms gink tiriantiems šalies mokesčių in partija (RSDR) nutraukė koali
Rugsėjo 7 d.: Gilbertas,
mandatėse apygardose ji kels 39 luotės numatoma pateikti maž spekcijos pareigūnams gauti ciją su Nacionalinės vienybės Regina, Pulcherija, Palmyra,
kandidatų sąrašą.
konfidencialius duomenis apie partija. (DPA, 9.3)
daug už 100 min. dolerių.
Rėdą.

Pramonininkai nepatenkinti
Krikščionių Demokratų
Partijos programa

Latvijoje siūloma pilietybės
įstatymo pataisa
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Redaktorė Irena Regienė

APIE LIETUVOS
IMTYNININKUS „ĄŽUOLŲ
GIRIOJE”
Lietuviai nuo seno garsėjo
savo stiprumu, todėl, tiek Lie
tuvoje, tiek Amerikoje (bent
anksčiau) jie pasižymėdavo ten,
kur reikia fizinės jėgos. Esame
girdėję apie lietuvius boksi
ninkus, na ir imtynininkus,
kurie yra buvę net Europos ir
pasaulio čempionais.

Remigijus Naužemys, Vilniaus Tech
nikos u-to docentas, dziudo ir sambo
imtynininkas, knygos .Ąžuolų giria”
autorius.

Dabar Čikagos apylinkėse vie
ši vienas iš buvusių Lietuvos
imtynininkų Remigijus Nauže
mys, kuris prieš pat atvykda
mas į Ameriką išleido net stam
bią knygą apie Lietuvos stipruo
lius imtynininkus — daugumo
je dziudo ir sambo sričių spe
cialistus. Šioje, 288 puslapių
„Ąžuolų giria” pavadintoje
knygoje, randama žinių ir apie
jos autorių, dabartinį Vilniaus
technikos universiteto docentą
— Remigijų Naužemį, į šį kraštą
atvykusį JAV Sambo (savigynos
imtynių) federacijos prezidento
Leonido Poliakovo kvietimu.
Apie mėnesį kaip konsultantas
jis išbuvo šios federacijos būs
tinėje New Jersey valstijoje, o po
to atvyko paviešėti ir pasidairy
ti po Čikagą; apsistojo Downers
Grove miestelyje pas gerus pa
žįstamus.
Šis žymus svečias iš Vilniaus,
kuris ne vien plačiai reiškėsi
imtynių arenose, kultivuoda
mas savigynos šakas — sambo
ir dziudo (jo pavardė links
niuojama Lietuvos, Pabaltijo ir
buvusios Sov. Sąjungos imtynių
nugalėtojų ar prizininkų sąra
šuose), kartu jis spėjo tapti
socialinių mokslų daktaru ir
gauti docento titulą. Rugpjūčio
4 d. jis jau šventė savo 56-jį gim
tadienį, tačiau ir dabar dar yra
aktyvus ir savo jėgas išbando su
žymiai jaunesniais imtyninin-

kais. Jis pasiūlė mintį, jog galė
tų paruošti video filmą apie
savigynos imtynes, kad šia spor
to šaka galėtų susidomėti ir lie
tuviai užsieniuose.
R. Naužemys atkreipė dėmesį
į vieną žymiausių Lietuvos
savigynos imtynių specialistą
Pranciškų Eigminą, kuriam
rugsėjo 14 dieną sueina 60 me
tų, kas Lietuvoje vertinama
kaip garbingo amžiaus sukak
tis. Čia reikia išblaškyti daugu
mos nuomonę ar susikurtą vaiz
duotę, kad sportininkai bendrai,
o ypač imtynininkai, nesidomi
mokslu ir nieko gero nėra pa
siekę.
Pažvelkime į P. Eigminą: jis
mokslininkas, pedagogas, trene
ris, knygų autorius, Vilniaus
universiteto docentas, ekonomi
kos mokslų daktaras. Jo spor
tiniai pasiekimai: Lietuvos
laisvųjų ir savigynos imtynių
sporto meistras, Lietuvos sa
vigynos imtynių federacijos pre
zidentas, Europos federacijos
prezidentas, Lietuvos tarp
tautinio olimpinio komiteto
narys, Lietuvos sporto federa
cijų sąjungos viceprezidentas,
Lietuvos nusipelnęs treneris,
Tarptautinės sambo imtynių fe
deracijos gen. sekretorius, tarp
tautinės kategorijos teisėjas.
Apie šį sukaktuvininką nema
žai rašoma ir knygoje „Ąžuolų
giria”. Čia apie P. Eigminą
knygos autorius R. Naužemys
sako: „Turėjau garbę būti ir
garsiosios Pranciškaus sambo
mokyklos mokiniu. Tuo metu jis
buvo labai užimtas (universiteto

Pranciškus Eigminas — mokslinin
kas, sportininkas, pedagogas, organi
zatorius.

prorektorius ūkiniam admi
nistraciniam darbui). Tačiau
savigynos imtynių treniruotėms
visada surasdavo laiko. Jis
subūrė šaunų mokinių ir moky
tojų kolektyvą, kuriame treni
ravosi didžiulis entuziastų —
studentų, asistentų, docentų
būrys... Pranciškus taip mokėjo
sudominti jaunuolius, kad vie
nąkart atėjęs į salę — joje
pasitikdavai ilgam”.

Dirbdamas trenerio visuome
nininko darbą, jis yra išugdęs
daugiau kaip 15 sporto meistrų,
įvairių turnyrų nugalėtojų, pri
zininkų. Geriausi iš jų — Vik
toras Kairys, Leonardas Aleksejūnas (dabar dirbantis žurnalis
tinį darbą „Gimtajame krašte”),
Imtynininkas, žurnalistas ir truputį Antanas Kliševičius, Sigitas
poetas Leonardas Aleksiejūnas (deši
Asipauskas, Edmundas Žukaus
nėje) su sporto žurnalistu iš Čikagos
kas, Algirdas Virbickas, Jonas
Ed. Šulaičiu.

DRAUGO prenumerata mokama iš anksto
metams H metų 3 mėn.
JAV..................................... .............. $95.00
$55.00
$35.00
Kanadoje ir kitur......... .(U.S.) $110.00 $60.00
$40.00
Tik šeštadienio laida:
JAV ................................. .............. $55.00
$40.00
$30.00
Kanadoje ir kitur .... ..(U.S.) $60.00
$45.00
$35.00
Užsakant i Lietuvą
(Air cargo)....................... .............. $100.00
$55.00
Tik šeštadienio laida . .............. $55.00
Užsakant į užsieni
oro paštu
$500.00 $250.000
Tik šeštadienio laida
$160.00 $85.00

Vyriausia redaktorė Danutė Bindokienė
Administratorius Ignas Budrys
Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis

Su maratono bėgikais iš Lietuvos Atlantoje. Iš k. — bėgikas Č. Kundrotas, maratono entuziastai
filadelfiečiai P. Vainius ir Rimas Gedeika, bėgikai F. Federenko ir D. Virbickas. Priekyje su
plakatu — Faye Mendelson iš Jūratės Juškienės komiteto.

MARATONO ENTUZIASTAI
SĖKMINGAI ĮVYKDĖ
UŽSIMOJIMUS
Ne kartą šiose skiltyse buvo
kalbama apie mūsų maratono
entuziastus ir jų užsimojimus.
Tie entuziastai — Rimas Gedei
ka, Petras Vainius (abu filadel
fiečiai) ir P. Sužiedėlis iš
Čikagos. Jie užsimojo iškviesti
keletą maratono bėgikų iš Lie
tuvos ir padėti jiems dalyvauti
garsiajame Bostono maratone
bei vystyti pastangas, kad Lie
tuva turėtų bent keletą atstovų
Atlantos olimpiadoje ir pagaliau
— padėti jiems visiems finansiš
kai. Šiandien šie iniciatoriai
džiaugiasi ir didžiuojasi įvykdę
šiuos savo užsimojimus.

Bostono maratone, kuriame
dalyvavo 40,000 bėgikų, bėgo ir
penki iš Lietuvos. Tai pirmas ir
istorinis įvykis Lietuvai. Ir jie
visi neblogai pasirodė, ypač
Statkuvienė, baigusi 14-je vieto
je ir Sausaitis, baigęs trečiu 40
metų amžiaus vyrų grupėje.

• Administracija dirba kasdien
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais
nedirba.
• Redakcija straipsnius taiso
savo nuožiūra. Nesunaudotų
straipsnių nesaugo. Prašome
siunčiant pasilikti kopija.

DALĮ PREMIJOS
KREPŠININKAI
ATIDAVĖ VAIKAMS
Lietuvos vyriausybė vyrų
krepšinio rinktinei, Atlantos
olimpiadoje laimėjusiai bronzos
medalius, skyrė 200,000 dol.
premiją. Ji buvo įteikta rugpjū
čio 12 dieną. Apdovanotieji
25,000 dol. iš karto nusprendė
atiduoti Lietuvos vaikų krepši
nio mokykloms. Likusius pini
gus 17-kai asmenų paskirstė
treneris Vladas Garastas, rink
tinės kapitonas Rimas Kurtinai
tis ir Lietuvos krepšinio fede
racijos prezidentas Algimantas
Pavilonis.

Pirmą kartą Lietuvai Atlan
tos olimpiadoje atstovavo keturi
bėgikai. Tai taip pat istorinis
įvykis Lietuvai, gaila tik, kad
jiems nepavyko pasiekti tikėtų
rezultatų. Stefanija Statkuvienė
prieš varžybas pasitempė nuga-,
Vladas Garastas pabrėžė, kad
ir iš 86 dalyvavusių moterų
nė vienas rinktinės narys, iš
atbėgo 40-ta. Bet atbėgo! Povi vykdamas į Atlantą, negalvojo
las Federenko, iš 146 vyrų atbė apie pinigus.
Kulikauskas, Arūnas Žukas, go 70-tas per 2:25,41 vai. Kiti du
(LR 08.14)
Gintaras Pūkas, Algirdas Labu — Česlovas Kundrotas ir Dai
tis, Algirdas Marcinkevičius ir nius Virbickas dėl karščio ir
daug kitų.
susižeidimo, įpusėję maratoną, mergina. Ji laikė didžiulį plaka
turėjo kapituliuoti.
tą su įrašu: „Federenko, Virbic
Reikia pasakyti, kad Lietuvos
dziudo atstovas Algimantas
Nors jie galvojo esą gerai kai, Kundrotai, Statkuvienė —
Markevičius savo svorio kate pasiruošę, to neužteko, karšta Lietuva šaukia!” Ta mergina
gorijoje Atlantos olimpiadoje me ir drėgname Atlantos klima buvo Faye Mendelson iš Jūratės
užėmė garbingą 9-ją vietą. To te įveikti labai kalnuotą mara Juškienės komiteto, kuris tiek
kioje pat vietoje liko ir laisvųjų tono taką. Jie buvo laimingi daug padėjo Lietuvos sporti
imtynių sportininkas Ričardas galėję dalyvauti olimpiadoje ir ninkams.
Pauliukonis.
įsigyti patyrimo tokio masto
Tokiu būdu minėti bėgikai
Čia dar reikia pacituoti ir kitą varžybose. Žinodami, kad Vil
buvo
surinkti ir pakviesti pas
vietą iš sukaktuvininko P. Eig- niuje jų nelaukia toks sutiki
Atlantos
Lietuvių Bendruome
mino biografijos: „1993-siais mas, kaip krepšininkų, nei
nės
pirmininkę
Ramunę ir jos
Pasaulio sambo imtynių čem medaliai, nei piniginės premi
vyrą
Ričardą
.
Badauskienė
pionato metu vyko ir pasaulinis jos, jie flegmatiškai ruošėsi
(jau
žinote)
buvo
suruošukongresas (FIAS), kuriame kelionei į namus. Tuo momen
si
priėmimą
Lietuvos
spor
Pranciškus Eigminas išrenka tu sportininkų kaimelyje pasi
tininkams,
jų
vadovams
ir
mas FIAS generaliniu sekreto rodė simpatinga skambiu balsu
kartu Lietuvos prezidentui A.
riumi. Tai bene aukščiausias
Brazauskui. Maratono dalyviai
lietuvio postas tarptautinėse
buvo
ne tik gerai pavaišinti, bet
sporto federacijose. Pranciškus
ir
maloniai
nustebinti.
ypač padėjo reorganizuoti Lietu
vos savigynos imtynių federaci
Tose vaišėse dalyvavo ir du
jos darbą. Jis negailėjo energi
mūsų maratono entuziastai —
jos, sumanumo, kad šių imtynių
Rimas Gedeika ir Petras Vai
meistrai galėtų ginti savo šalies
nius. Kaip jau buvo rašyta,
garbę kaip savarankiška ko
vienas jų užsimojimų buvo fi
manda Europos ir pasaulio lygio
nansiškai paremti Lietuvos
varžybose”.
maratonininkus. Tokios minties
Dar reikia pridėti, kad P. Eig
skatinami, jie buvo pagaminę ir
minas 1987 m. išleido savo kny
pardavinėjo T-marškinėlius su
gą, pavadintą „Savigynos imty
gražiais lietuviškais motyvais,
nių ABC”, kuri 1992 m. pasi
o taip pat rinko šiam reikalui
rodė ir rusų kalba. Dabar P.
aukas. Tokiu būdu jiems pavyko
Eigminas rengia savo naują
sutelkti 7,000 dol., kuriuos jie ir
knygą, kuri išeis lietuvių, ang
įteikė Lietuvos maratono atsto
lų ir rusų kalbomis. Šią knygą
vams, tad maratonininkai į Lie
palankiai recenzavo JAV savi
tuvą grįžo turtingesni, negu
gynos imtynių federacijos prezi
dauguma Lietuvos olimpiečių,
dentas, profesorius Leonidas
nes tik 19 jų (iš 61) gavo pinigi
Poliakovas.
nes premijas.
Čia norisi palinkėti sukaktu
Tuo tarpu mūsų maratono en
vininkui P. Eigminui dar daug
tuziastai,
dėkodami visiems,
sveikų ir našių metų jo pasi
kurie
padėjo
jiems pardavinėti
rinktoje šakoje, kuri Lietuvoje
marškinėlius
įvairiuose JAV
(jo nuopelnu) auga ir stiprėja. O
miestuose, padėkoję Ričardui ir
„Ąžuolų girios” autoriui — Re
Ramunei Badauskams už pui
migijui Naužemiui linkime ge
kias vaišes ir priėmimą, paten
ros viešnagės šiame krašte, o
kinti išvyko į namus, įvykdę
grįžus į Lietuvą — irgi kūrybin
savo užsimojimus.
gos veiklos!
V.G.
Stefanija Statkuvienė
Ed. Šulaitis

• Redakcija dirba kasdien nuo
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba.
• Redakcija už skelbimų turini
neatsako. Skelbimų kainos pri
siunčiamos, gavus prašymą ką
nors skelbti.

OLIMPIEČIAMS - ORDINAI IR
PINIGINĖS PREMIJOS
Aukštus valstybės apdovano
jimus Atlantos olimpiadoje da
lyvavusiems Lietuvos spor
tininkams rugpjūčio 13 d. įteikė
Prezidentas Algirdas Brazaus
kas.
Didžiojo Lietuvos Kunigaikš
čio Gedimino ordinais A. Bra
zauskas apdovanojo bronzos me
dalius laimėjusią Lietuvos vyrų
krepšinio rinktinę bei kelis
medalių neiškovojusius, bet
aukštus rezultatus pasiekusius
kitus olimpiečius.
Už nuopelnus Lietuvos spor
tui bei valią ir ryžtą siekiant
pergalės Atlantos olimpinėse
žaidynėse I laipsnio ordinu ap
dovanotas Lietuvos vyrų krep
šinio rinktinės vyriausiasis
treneris V. Garastas ir du
komandos lyderiai — A. Sabonis
„LITUANICA”
SEKMADIENĮ
NERUNGTYNIAUS

Šį sekmadienį, rugsėjo 8 d.,
Lemonte turėjo vykti „Litu
anicos” ir Wauconda „Chiefs”
futbolo rungtynės. Tačiau jos
atšaukiamos, nes trečiadienio
popietėje „Chiefs” vadovas
pranešė, kad jų komanda nega
lės atvykti, nes žais futbolo
taurės susitikimą.
Šiaip jau pirmenybių taisyk
lėse yra numatyta, kad tokius
pakeitimus reikia padaryti ma
žiausiai prieš savaitę laiko. Tai
gi, čia prasilenkta su taisyk
lėmis ir kokią baudą skirs
„Chiefs” vadovybei — paaiškės
vėliau.
E. Š.
t

6132 S. Kedzie Avė., Chlcego
(312) 776-6966 arba (312) 489-4441

bei Š. Marčiulionis.
Antrojo laipsnio ordinais ap
dovanoti R. Kurtinaitis bei A.
Karnišovas.
Trečiojo laipsnio ordinais ap
dovanoti krepšininkai G. Eini
kis, D. Lukminas, S. Štomber
gas, masažuotojas J. Petkevi
čius, taip pat komandos trene
ris J. Kazlauskas.
Ketvirtojo laipsnio ordinai
atiteko T. Pačėsui, R. Vaišvilai,
E. Žukauskui, M. Žukauskui ir
gydytojui V. Zumeriui.
Penktojo laipsnio ordinais ap
dovanoti penktąsias ar šeštąsias
vietas olimpiadoje užėmę
lengvaatlečiai V. Alekna ir N.
Žilinskienė, dviratininkės R.
Mažeikytė ir J. Polikevičiūtė.
Prezidentas pažymėjo, kad iš
„sportininkų gal ir daugiau
tikėtasi”, tačiau „aukštieji
rezultatai Lietuvai dar prieša
ky”. Reikia džiaugtis, kad
Lietuva sugebėjo surinkti tokį
didelį būrį ryžtingų vyrų ir
moterų Atlantos olimpinėms
žaidynėms, kalbėjo Prezidentas.
Pasak jo, sportas labai puikiai
reprezentuoja valstybę ir jos
tradicijas.
Olimpiečiai, jų treneriai buvo
apdovanoti piniginėmis premi
jomis, Kūno kultūros ir sporto
departamento medaliais ir
LTOK atminimo dovanomis.
„Atgimimas” 1996.08.14
DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS
3900 W. 95 St. Tai. (708) 422-0101

Valandos pagal susitarimą
Pirmd.. 3 v. p.p. - 7 v.v., antr. 12:30 - 3 v. p.p.
trečd. uždaryta, ketvd. 1 - 3 v. p.p.
penktd. ir šeštd. 9 v.r. - 12 v. p.p.

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

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Roberts Rd., Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė.

Tol. (708) 598-4055

DR. JOVITA KERELIS
Dantų Gydytoja
Kab. Chicagoje uždarytas
9525 S. 79th Avė., Hickory Hills IL

Tai. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
4847 W. 103 St., Oak Lavvn, IL
Pirmas apyl. su Northwestern un-to
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamą kainą. Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai. Susitarimui
(kalbėti angliškai) tai. 708-422-8260

SURENDER LAL, MD
Specialybė — Vidaus ligos
7722 S. Kedzie, Chicago, IL 60652

Tai. 312-434-2123
Valandos pagal susitarimą

Kab. tai. (312) 471-3300

VIDAS J. NEMICKAS, M.D
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS

7722 S. Kadzla Ava.,
Chicago, IL 80882

Valandos pagal susitarimą

Cardiac Dlagnoala, Ltd.
6132 S. Kodzlo Avo.
Chicago, IL 60829
Tol. 312-436-7700

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

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6187 S. Archer Avo. (prie Austin)
Valandos pagal susitarimą

Tol. (312) 585-7755

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA
AKIŲ LIGOS

Good Samarltan Modlcal Contar
Naperville Campua
1020 E. Ogden Ava., Sulta 310
Naperville IL 6OS63
Tai. 708-527-0090
Valandos pagal susitarimą

LIETUVOS RINKIMAI IR
IŠEIVIJA
JUOZAS ŽYGAS

Kad visuomenė būtų painfor
muota ir nepasimestų toje par
tijų ir partijėlių maišatyje,
Čikagos iniciatorių grupė atsi
kvietė dr. Albertą Šimėną, kuris
yra Lietuvos krikščionių demo
kratų partijos narys ir buvęs
Lietuvos ministras. Laiko mažai
tėra likę, tad reikia visiems
susiimti, jeigu norime, kad tie,
kurie Lietuvą į vargą ir skurdą
įstūmė, būtų valdžios pašalinti.
Neužtenka, kad prisivogusieji
būtų tik iš valdžios pašalinti,
bet už savo nusikaltimus prieš
tautą turėtų teisme atsidurti. O
ir tie, kurie už tą visą netvarką
buvo atsakingi, turėtų už grotų
atsidurti, apsivogusiems bylos
iškeltos ir tiems, kurie yra kalti,
neteisėtai įsigytas turtas
konfiskuotas.
Teko susitikime su dr. Šimėnu
dalyvauti rugpjūčio 28 d. Atei
tininkų namuose, Lemonte.
Pranas Povilaitis atidarė susi
tikimą, pristatė atvykusį svečią,
trumpai apibūdindamas jo as
menį ir veiklą. Dr. Albertas
Šimėnas kreipėsi į susirinku
sius: „Mieli tautiečiai, man
tenka garbė lankytis išeivijoje,
paaškinti dabartinę padėtį Lie
tuvoje ir pristatyti Krikščionių
demokratų partijos nuostatas,
leisti jums išgirsti mūsų nuomo
nę apie įvykius Lietuvoje ir
įvykių raidą nuo 1990 m.: kodėl
dabar mes tokioje būklėje

esame.
Tuomet buvo labai keista
būklė, mes, būdami ‘tigro
narve’, vaidinome vyriausybę.
Pasaulis tokia nematyta ir
negirdėta situacija stebėjosi. Po
sausio 13 d. įvykių valdžia buvo
dešiniųjų rankose, bet Raudono
ji armija kraštą tebekontroliavo. Tik po rugpjūčio pučo
padėtis pasikeitė. Valstybės,
kurios iki tol laukė, pradėjo
Lietuvą ne tik de jure, bet ir de
facto pripažinti. Daugelis Lietu
voje ir galbūt išeivijoje manė,
kad Lietuva jau nepriklausoma.
Bet krikščionys demokratai ma
no, kad Lietuva tik tuomet bus
tikrai nepriklausoma, kuomet
bus priimta į NATO. Kaip į
tokią būklę, kurioje esame,
dabar patekome?
Seimo rinkimuose didžiuma
balsavo už buvusius, manyda
mi, kad jie, ‘patirtį’ turėdami,
sugebės reikalus geriau tvarky
ti. Kaimo žmonės kaltino Vag
noriaus vyriausybę už kolekty
vinių ūkių sugriovimą, kuris
juos paliko plikus ir apiplėštus.
Bet LDDP tikslai buvo kiti. Jų
tikslas buvo perimti kapitalą į
savo rankas. Per 4 metus jų
pagrindinis tikslas buvo, kad
buvusieji kadrai užimtų visas
pozicijas. Buvusioji nomenkla
tūra vėl į valdžią grįžo.
Privatizacija, kuri virto į
‘prichvatizaciją’ (vadinasi

Dr. Albertui Šimėnui lankantis JAV, įvyko nemažai
Viršuje — Beverly Shores, IN, apačioje Lemont, IL.

TĖVYNĖS LABUI
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BALYS RAUGAS

— Tetulyte, ponas Keraitis žino, kad vyrai valdo
pasaulį, o moterys vyrus, — šypsojosi ir Danutė.
Teta, apgailestavusi, kad jie pasirinko Įgulos
bažnyčią, o ne jos parapijos — karmelitų, palinkėjo viso
geriausio.
Ir šį kartą čia Mišios buvo koncertinio atspalvio —
choro giedojimą paįvairino sodrus bosas Kučingis, dar
Kariuomenės štabo topografijos skyriuje tebe
tarnaujantis kapitonas. Mišioms pasibaigus, Keraitis,
paėmęs Danutę už rankos nuskubėjo prie vargonų laip
tų palaukti Kučingio, gerai pažįstamo nuo pirmųjų ka
rinės tarnybos metų.
— O! Sveikas, Antanai! — jau iš tolo, besileisdamas
laiptais ir tiesdamas ranką, sveikinosi. — Girdėjau, kad
baigęs mokslus, išvykai į Jonavą.
— Taip, taip, bet pirmiausia susipažink su panele
Ilgūnaite, jauna soliste, mūsų bičiulio leitenanto Ilgūno
sesute.
— Priimkite, nors ir labai pavėluotą, užuojautą,
panele Ilgūnaite. Jūsų brolis karžygys, apdovanotas
Vyčio kryžiumi. O malonu, kad esate mano kolegė,
dainininkė.
— Ponas Keraitis (ji dar varžėsi viešumoje sakyti
„Antanas” ar „Antanėlis”) taipjau aukštai mane kelia.
Aš dainuoju tik muzikos mokykloje antruosius "me^us,

pagrobimą — pasisavinimą),
buvo tam, kad ‘legaliu’ būdu
perimtų turtą! Prieš privatiza
vimą nebuvo atlikta inventori
zacija. Lietuvoje, kaip ir visoje
buvusioje sovietijoje, buvo dide
lė infliacija ir įmonių vertė
nebuvo tinkamai įvertinta. Įmo
nė, kurios vertė buvo įrašyta
500,000 rb., (neatsižvelgiant į
infliaciją) — tokia ir liko. Kurie
priėjo, tai už 1-2 m. įmonės
pelną, gavo kontrolinį paketą.
Įmonės, kurios gamino ir darė
pelną, buvo ‘prichvatizuotos’, o
įsiskolinusios ir nepelningos
liko valdžiai. Užsienio kreditai
nebuvo skirstomi pagal paskir
tį. Daugiau kaip 500 mln.
dolerių buvo pravalgyta ir
šilumai išleista. Traktoriai,
kurie galbūt buvo įvertinti
4,000 rb. Rusijoje vykstant in
fliacijai, buvo parduoti už 8-9 lt.
Pensininkai, kurie gavo 60 lt.
pensiją, būtų galėję po kelis
traktorius nusipirkti, bet juos
nusipirkti tegalėjo, tik buvę
kolektyvų pirmininkai ir jų
draugai.
Kokiu būdu bankai paskolas
išdavinėjo? Banko kurio nors
pareigūno pažįstamas, atėjęs į
banką paprašo 100,000 dol. pa
skolą. Ir ją be jokio užstato
gauna. Tuos dolerius iškeitęs į
litus, gauna 400,000 lt. Už juos
supirkinėja investicinius čekius
ir nuperka apleistą įmonę. Tuo
met į banką atėjęs jau paprašo
1 mln. litų. Kaip garantiją už
stato savo įmonę. Po kurio laiko
atėjęs į banką sako — verslas
nesiseka, praradau pinigus,
pasilaikykite įmonę. Bankas

prisirenka daug tokių įmonių,
kurios beveik nėra nieko vertos,
paminėtas atvejis yra vienas iš
tų variantų, kuriais buvo ban
kų pinigai išgrobstyti. Labai
daug stambių paskolų buvo iš
dalinta draugams bei pažįsta
miems; taip pat ir už gan stam
bius kyšius. Būdavo iš anksto
susitarta, kad iš gautos sumos
30-40%, tuojaus bus atiduodama
banko pareigūnui. Ir iš anksto
būdavo žinoma, kad tokia pa
skola niekuomet nebus grąžin
ta. Lietuvos žmonės dėl bankų
bankrotų neteko apie vieno
milijardo litų. Užsienio kreditai
irgi buvo perpumpuoti į priva
čias rankas. Taip pat atsirado
įvairių tarpininkų. Grupė žmo
nių pirko naftą iš Rusijos ir par
duodavo ją Mažeikių įmonei.
Tokiu būdu krizė ir duobė tapo
gilesnė.
Dabar užsienio skolos yra per
milijardo dolerių, taip pat ir
vidaus skola yra daugiau kaip
milijardas litų (prieškarinė sko
la buvo apie 10 milijonų dol.).
Išeitų, kad kiekvienas Lietuvos
gyventojas yra skolingas apie
1,350 lt. Tie, kurie valdžią
perims, jau kilpą ant kaklo
turės. Krikščionys demokratai
siūlo pirmiausia daryti reviziją,
kad būtų žinoma, koks turtas
dar yra ir kur yra dingusieji
pinigai. Kadrus reikės keisti, o
apsivogusius į teismą traukti ir
už grotų sodinti. Yra numatyti
būtiniausi darbai, kuriuos pir
miausiai reikės atlikti. 1. Ūkio
plėtra; 2. Integracija į Europą;
3. Dvasinis atgimimas. Žmones
domina, kokia bus ekonominė
politika? Kiek žmonės uždirbs?
Ir kokie bus socialiniai patar
navimai? Kaimo žmonės domisi,
kokia bus kaimo padėtis? Žmo
nėms rūpi ir bankuose dingusie
ji pinigai, ir nusikaltimai.
Numatoma mažiau uždirban
tiems sumažinti mokesčius. Da
bar vid. uždarbis yra 165 dol.,
pensija 50 dol. Žmonės iš
gaunamų atlyginimų, juo
labiau pensijų, negali nusipirkti
maisto, jau nekalbant apie šiltą
vandenį. Reikia apmokestinti
palūkanas ir dividendus.
Užkirsti kelią kontrabandai:
kuro, cigarečių ir alkoholio.
Taip pat užkirsti pajamų
slėpimą (kol net mažesnių
įmonių mokesčiai sieks 40%, tai
slėpimas ir toliau vyks J.Ž.), ir
deklaruoti pajamas. Sumažinti
valstybės išlaidas — panaikin
ti dotacijas. Skirti didesnį
dėmesį ūkio plėtrai.

negali priklausyti juridiniams
asmenims. Stengtis, kad kaimo
žmonės galėtų pragyventi. Da
bar žemės ūkis tesudaro tik 8%
tautos ūkio pajamų. Žmonėms
duoti po 3 ha žemės (sukurti
kaimo proletariatą J.Ž.). Už
sunkius nusikaltimus netaikyti
amnestijos. Korupcija yra
silpnos valdžios ir paperkamų
pareigūnų išdava. Ekonomika
įtakoja ir visa kita — socialines
ir kultūrines sritis. Vyrų am
žius sutrumpėjo 4 m., o moterų
1.5 m. Prasidėjo gyventojų ma
žėjimas. Gimimų skaičius yra
lygus abortams.
Ypač kaime labai paplitęs
alkoholizmas. Vidutinis suvar
tojimas žmogui yra 20 litrų
spirito. Dėl to miršta 8,000
žmonių, apie 12,000 vaikų
valkatauja ir 30,000 nelanko
mokyklų. I kariuomenę kasmet
yra šaukiama 24,000 jaunuolių,
iš kurių praėjusiais metais
teatėjo tik 11,400, o didelė dalis
— netinkamų. Kraštas yra de
moralizuotas, o LDDP norėjo
panaikinti religijos dėstymą.
Reikia neužmiršti, kad rusai
yra tik 30 km nuo Vilniaus.
Rusijai išėjimas į Baltijos jūrą
yra reikalingas. Dabar ji nori
sugrįžti per ekonomijos vartus.
Pirmiausia nori, kad Lietuva
įeitų į Rusijos sferą. Rusija
ekonomijos ryšius visuomet jun
gė su politika”.
Po pranešimo buvo skirta
laiko klausimams. St. Baras
paklausė, koks KDP planas dėl
lito-dolerio pririšimo. Atsakyta,
kad opozicija pasisako prieš lito
nuvertinimą. Spręsti turi ban
kininkai.'Vyriausybė neturėtų
turėti įtakos bankui (mes jau
žinome bankininkų veiklą, taip
pat žinome, kad ir Lietuvos
bankas saviesiems pingus žars
tė, J.Ž.). Prel. J. Prunskis labai
norėtų, kad ir išeivija bendrai
veiktų. Dr. P. Kisielius: „Ateina
rinkimai, tai' mes jau žinome.
Nors, atrodo, kad rinkimai ga
lėtų būti palankūs. Bet gali taip
ir nebūti. LDDP kaltina Sąjūdį,
kad sugriovė ūkį, bet kodėl jie
negalėjo bandyti atitaisyti? Ga
lutinai apiplėšė tautą su „pri
chvatizacija” ir bankų ban
krotu, kurie buvo užprogramuo
ti. Dabar turime padėti Lietu
vai, kuomet jau yra nepriklau
soma. Dabar laiko jau nebėra
daug likę — atidarykime savo
širdis!”

i

-u

HM

. ii

Danutė Bindokienė

Laikas mokyklon
Kai kalbama apie pavasario
pradžią, sakoma, kad štai
pasirodė pirmosios kregždės.
Kai baigiasi vasara, rudens
atėjimą pranašauja geltoni
mokykliniai autobusai, riedan
tys gatvėmis ir keliais. Nors dar
labai norėtųsi mėgautis vasaros
malonumais, visose mokyklose
kas rytą skamba skambučiai,
šaukdami į klases. Laikas pasi
tikti atskubantį rudenį, laikas
mokyklon.
Mokyklos lankymas, iki vai
kas sulaukia tam tikro amžiaus,
privalomas visuose kultūrin
guose kraštuose, nes bemoksliai
žmonės yra pas’merkti visą gy
venimą kapstytis žemiausiuose
visuomenės sluoksniuose, likti
dvasios elgetomis. Kiekviena
tauta stengiasi, kad jos atžaly
nas pasisemtų bent išsilavinimo
pagrindus, tad yra įsivedusi pri
valomojo mokslo sistemą. Ta
čiau ne visur ta sistema veiks
mingai panaudojama, o mokyto
jai, kuriems patikėtas jaunimo
švietimas bei auklėjimas nela
bai vertinami ar atlyginami už
savo atsakomingą darbą. Štai
dėl ko mokslo metų pradžia
šiame krašte dažnai pažymėta
mokytojų streikais, švietimo
įstaigų nusiskundimais, kad
vyriausybė neremia mokyklų, ir
tėvų nepasitenkinimu uždelsta
mokslo pradžia.
Ne vien kasdieninėse mokyk
lose rugsėjo pradžia aidi pirmai
siais naujų mokslo metų skam
bučiais. Darbą pradeda ir lie
tuviškosios mokyklos, kurioms
suskaičiuoti dar vis nepakaktų
abiejų rankų pirštų. Praėjusius
mokslo metus baigiant, lietuviš
kose — daugiausia veikiančiose
šeštadieniais — mokėsi apie
1,000 vaikų ir jaunuolių. Tiesa,
jeigu palyginsime su lietuvių,
gyvenančių, sakykim, Šiaurės
Amerikoje, skaičiumi, tai — tik
žiupsnelis.
Tauta, turinti tik tokį prie
auglį, pasmerkta greitai išnyk
ti, tačiau lietuviškųjų mokyklų
mokinių gausumas nepriklauso,
nuo lietuvių užjūriuose skai
čiaus. Tą visi, ypač lituanistinių
mokyklų mokytojai, jau seniai
įsisąmonino. Juk lietuviškosios
mokyklos lankymas daugeliu
atvejų įrašytas visų kitų šešta
dieninių užsiėmimų, reikalų,
pramogų sąrašo pačioje apačio
je, jeigu iš vis ten įrašomas. Tik
nedidelė dalis lietuvių tėvų są
raše eilės tvarką pakeičia, kad
lietuviškoji mokykla pirmautų.
Ant tokių pasišventusių, susi
pratusių ir užsispyrusių tėvų
per penkiasdešimt metų sveti-

muose kraštuose rėmėsi lietuvy
bės ateitis. Remsis ir toliau, nes
vaikai, kurie — nors ir nenoro
mis — kiekvieną šeštadienį try
nė lietuviškos mokyklos suolus,
šiandien ne tik savo vaikus į jas
veža, stengiasi jas išlaikyti, bet
jose mokytojauja, dalyvauja
tėvų komitetuose... Nėra abejo
nės, kad lietuvišku žodžiu ir
savo kilme pasididžiavimo bei
meilės žiburėlį jų vaikai, dabar
tiniai lietuviškų mokyklų moki
niai, neš ateinančioms kartoms.
Nors kai kuriuos žiburėlius už
pus svetimybių vėjai, pakanka
mai jų liks, kad prie lietuviškos
liepsnelės galėtų pasišildyti ir
išeivija, ir Lietuva.
Jeigu kas šiandien dar tvir
tintų, kad lituanistinis švie
timas užsienyje yra tik laiko ir
išteklių eikvojimas, tai prieš
tokius argumentus galime pa
statyti pagalbos Lietuvai feno
meną, kurį mums akivaizdžiai
daug kartų pademonstravo —- ir
tebedemonstruoja — jaunesnieji
lietuviai, svetimuose kraštuose
gimę ir augę. Sunku pasakyti,
kiek jaunų žmonių šiandien dar
buojasi, arba tam tikrą laiką
darbavosi, Lietuvoje, Lietuvai.
Nors tenykštė vyriausybė ne
kartą gražiais žodžiais kvietė
jaunuolius, išsimokslinusius
Vakaruose, atvykti, padirbėti,
pasidalinti savo patirtimi, kvie
timai tik ir liko gražūs žodžiai.
Niekuomet nebuvo sudarytos,
net pasiūlytos, bent pakenčia
mos pragyvenimo sąlygos, arba
bet kokios lengvatos, o juk jau
nuoliai, baigę mokslus papras
tai skuba įsitvirtinti karjeroje,
kuriai ruošėsi ne vienus metus.
Tai ypač svarbu šiuo metu, kai
pageidautinų darbų skaičius
gan ribotas, o iš paskos nuolat
ateina jaunesnė darbo jįėga,
galbūt vėlesnėse mokyklų laido
se geriau pasiruošusi ir apsi
šarvavusi tobulesne, naujesne
technika bei metodais. Vis dėl
to vienas jaunuolis ryžtasi,
rizikuoja savo ateities saugumu
gimtajame krašte ir vyksta dirb
ti į tėvų žemę, kurią pažino ir
pamilo lietuviškoje šeštadie
ninėje mokykloje. Tai, ką tie
mokslo metų šeštadieniai lietu
vių kilmės jaunuoliui įspaudė į
sielą, niekas niekuomet neį
stengs ištrinti.
Mes sveikiname visus moki
nius, pirmą kartą šiais mokslo
metais veriančius lietuviškų
mokyklų duris, lenkiame galvas
prieš jų mokytojus ir tėvus.
Linkime sėkmingai uždegti ir
nešti lietuviškumo žiburėlį ne
tik į dabartį, bet ir į ateitį.

Teisingai pasakyta, kad laiko
nebėrą daug likę! Reikia su
kaupti visas jėgas bendram tiks
Socialinių garantijų pro lui, kad LDDP (Lietuvos Didžių
blemos negalima spręsti be ūkio jų Duobkasių Partija) būtų nuo
plėtros. Esant dabartinei banki lovio pašalinta. Rev. Jesse Jack
ninkystės politikai ir plėšiant už son Demokratų partijos konven
paskolas 30% — jos yra verslui cijoje pasakė: „Nors ir būdami
beviltiškos. Kainų augimas ne skirtingi, vis tiek turime bend
turi viršyti infliacijos valiutos. rai dirbti ir bendro tikslo
Visus, kurie dalyvavo bankų siekti”. Taip ir mes pirmiausia
aferose pakratyti ir pažiūrėti, turime stengtis, nusikaltusius
• 1981 m. rugsėjo 25 d. San
• Pirmą kartą Jungtinių
ką jie turi. LDDP stengiasi tautai iš valdžios pašalinti, o dėl dra Day 0‘Connor buvo pirmo Tautų asamblėja susirinko sesi
susitikimų su įvairių telkinių lietuviais,
spausti ūkininkus, kad tokiu programos vėliau pasiginčyti ji moteris, prisaikdinta JAV jai New Yorke 1946 m. spalio
būdu įsiteisintų kolūkiai. Žemė galėsime.
Aukščiausiojo teismo teisėja.
23 d.
dešimtųjų
metų
mūsų
bendražygių
jau
tik
nedaugelį
o į sceną išėjau labai pripuolamai Jonavoje per Ka
Dabar jau viskas aprimo. Svarbiausia — iš viešo gyve
riuomenės šventę, kai ponas Keraitis pasakė labai
Kaune bevaikštinėdamas gali sutikti.... Žiūrėk, vienas
nimo išjungta komunistų partija, prieš kurios raudonąją
įdomią, jautrią ir turiningą kalbą, — paskutiniuosius
atsidūrė Panevėžy, kitas Utenoje, trečias Zarasuose ir
armiją mes kovojome, gindami Lietuvos laisvę, dėl
žodžius pabrėždama su maloniu šypsniu pažvelgė į
taip toliau... Vieni dirba komendantūrose, kiti tapo
kurios ir jūsų, mieloji panele Danute, broliukas gyvybę
apskričių viršininkais ar policijų vadais. O ne vienas,
Keraitį.
paaukojo.
— Malonu čia šnekėti, bet judėkime, nes bažnyčia
kaip ir pats, pasinešė į mokslus ir nusidangino kažin
— Taip, kolega, ir aš ano neramaus laikotarpio
jau tuščia, šiandien labai graži žiemos diena, nors
kur, kaip ir pats į Jonavą. Tačiau prasidėjo grįžimas.
nuotaikų vedinas panūdau paieškoti naujo gyvenimo
šaltoka, — ir tai sakydamas, pažvelgė į Ilgūnaitę, — todėl
Pavyzdžiui, majoras Raštikis, užbaigęs mokslus, vėl
kelio. Bet štai studijas baigęs ir vėl stoviu kryžkelėje,
ypač mes, dainininkai, privalome saugoti savo balsų
grįžo į savo seną vietą Kariuomenės štabe. Beje, aš la
kai Raštikis, pats sugrįžęs, ir mane įtaigoja tą patį
bai atsiprašau, kad nutęsiu temą, kuri gali būti ne visai
stygas. Ar ne?
daryti. Anot jo, aš būsiu naudingesnis tėvynei, sugrįžęs
— Todėl, vengdami peršalimo, užsukime pas Konra
auditorijai įdomi. Kaip jums, mieloji panele?
į Kariuomenės štabo spaudos ir švietimo skyrių.
— O taip, aš su dėmesiu klausau. Žinote, aną sekma
dą ir ten prie kavos puodelio aš padėsiu judviem rūpintis
— Grįžk, Antanai, vėl dažniau pabendrausime.
balsų stygomis, — ir nusijuokęs, Keraitis pastebėjo: —
dienį buvo proga susipažinti su ponais Raštikiais. Ir jie
— Jeigu mano žodis būtų svarus, ir aš raginčiau
palietė gruodžio 17-osios sukilimą. Ir žinote, aš sau viena
o, be to, seniai besimatėme. Sutinkate?
grįžti. Tada kavos išgerti dažniau pakviesčiau, —
— Man atrodo, kad aš turiu geresnį pasiūlymą: iki
pagalvojau, nieko jam nesakydama, kodėl jis nepasakoja
juokdamosi pasakė Danutė.
plačiau.
Karo ligoninės netoli, o ten šalimais gyvena mano geroji
Šitaip bešnekėdami net nepajuto, kaip atsirado prie
teta, kuri verda puikią kavą ir kepa nuostabius pyra
— O tai gerai. Tarp kitko ir aš iš jc apie tą sukilimą
Danutės namų, maloniai nustebindami tetą, išvydusią
labai daug sužinojau. — Jis, kaip žinote, dirbo Ka
gaičius. Taigi aš jos vardu nuoširdžiai kviečiu nepasi
netikėtą svečią, kurio koncertu prieš savaitę jai teko
puikuoti ir užsukti valandėlei į mano pastogę, — beveik
riuomenės štabo antrajame skyriuje. Man tai įdomiau
grožėtis:
sia, kad tas sukilimas suskaldė pačią kariuomenę: vieni
oratoriškai išdrožė Ilgūnaite.
— Kaip malonu jus pasveikinti mano pastogėje!
Abu vyrai susižvalgė pritariančiai linktelėjo, o
rėmė sukilėlius, o kiti, nors ir nedaug jų buvo, juos smer
Ačiū, Danute, kad šitokius brangius svetelius pakvietei.
kė. Prasidėjo kariuomenės trintis. Štai toks devintojo
Kučingis artistiškai iškilmingu tonu, bet šypsodamasis,
— Teta, dėkok ponui Keraičiui. Jeigu ne jo artima
pulko
vadas pulkininkas Vitkauskas, pasisakęs aštriau
pažintis su ponu Kučingiu, šį svetį vėl pamatyti galė
išrėžė:
— Ačiū už šitokį iškilmingai nuskambėjusį pakvie
prieš sukilėlius, buvo atleistas iš pareigų. Pasirodo, jo
tumei tik kitame jo koncerte.
brolis buvo sušaudytas už komunizmą, o tai, matyt,
timą, kurį aš priimu su pagarba.
Stalas buvo turtingai padengtas įvairiais
Visa trijulė, Ilgūnaitę įrikiavę į vidurį, pradėjo žygį
atsiliepė ir į pulkininko Vitkausko orientaciją remti kai
užkandžiais ir puošniu tortu. Tik susėdus prie stalo, teta
Vytauto prospektu Karo ligoninės link. Pradžioje
riuosius, kurių daugumą sudarė tautinės mažumos, ypač
ir vėl:
pokalbiai blaškėsi apie šį bei tą, tačiau praeities prisi
pasinešusios išpuoliams prieš karininkus. Kaip atsva
— Kada bus jūsų kitas koncertas?
ra tam sąjūdžiui buvo suorganizuotas ultrapatriotinis
minimai ir šį kartą įsipynė į pokalbį.
(Bus daugiau)
— Matai, Antanai, iš tų devynioliktųjų - dvi
„Geležinio vilko” dalinys tiems siautėjimams likviduoti.
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ĮKURTA NAUJA
SENIŪNIJA

LIETUVA DALYVAVO
DOMINIKOS PREZIDENTO
INAUGURACIJOJE
Lietuvos Respublikos prezi
dento ir užsienio reikalų
ministro pavedimu, ambasa
dorius dr. Vytautas A. Dambrava vadovavo specialiai misi
jai Dominikos Respublikos pre
zidento dr. Leonei Femandez in
auguracijos iškilmėse.
* Lietuvos prezidento duota ski
riamųjų raštų kopija buvo
1996.VIII. 15 rytiniame akte
įteikta išeinančiam valstybės
Užsienio reikalų sekretoriui inž.
Caonabo Javier Castillo, o po
piet vykusiame iškilmingame
akte — jų originalas įteiktas, 89
metus turinčiam, Dominikos
Respublikos prezidentui dr. Joaquin Balaguer.
įteikiant kredencinį doku
mentą, prezidentas Balaguer
neįprastai pratęsė pokalbį,
reikšdamas pasitenkinimą
diplomatiniais ryšiais su tolima,
bet ilgą ir garbingą istoriją
turinčia, Lietuvos valstybe.
Balaguer prašė nuoširdžiai
padėkoti Lietuvos valstybės
prezidentui už perduotus svei
kinimus ir už specialios misijos
pasiuntimą į demokratijos šven
tę Dominikos Respublikoje.
: Vakare valstybiniame teatre
valstybės švietimo, kultūros ir
meno sekretorius surengė Do
minikos kompozitorių simfoni
nės muzikos koncertą, skirtą
inauguracijoje dalyvaujančioms
specialioms misijoms pagerbti.
Rytojaus dieną, rugpjūčio 16,
Dominikos Valstybinės asamb
lėjos (Parlamento) rūmuose
vyko prezidento dr. Leonei Fernandez ir viceprezidento dr.
^Jaime David Femandez. Mari
mbai prisaikdinimo įšįplipęs.
Z Inauguracinėje kalboje prezi
dentas Femandez, priklausąs
daugumos neturinčiai Dominijkos Laisvinimo -PLD- partijai
Z(jis buvo išrinktas koalicijoje su
^Balaguer vadovaujama Refor-mine Socialkrikščionių -PRSCjpartija), kvietė visas partijas ir
Zvisus gyventojus padėti jam
Zišspręsti svarbiausias krašto
į problemas. Vienu pirminių savo
^administracijos uždavinių FerJnandez laiko vyriausybės refor'.moB pravedimą, labai griežtą
>kovą su korupcija, o taip pat
;plačiųjų masių ekonominės —
Z social inės padėties gerinimą ir
Z švietimo stiprinimą. Buvęs pre
zidentas Balaguer plojo, kada
•naujasis prezidentas sakė, jog
; kraštas turi nemaža tokių,
' kurie savo turtą susikrovė
• neturtingųjų sąskaitom Prezi
dento kalba susilaukė pozity• vaus įvertinimo.
’ Po inauguracijos prezidentas
Leonei Femandez priėmė „spe
cialių misijų vadovų sveikini
mus, po to visi vyko katedron-bazilikon „Te Deum” litur
gijai, kurią pravedė Santo Do
mingo arkivyskupas — metropo
litas ir Amerikos primatas Nicolas de Jesus Lopez Rogriguez.
Inauguracijos iškilmių proga,
valstybės prezidentas vakare
suruošė iškilmingą priėmimą,
viceprezidentas rytojaus dieną
suruošė pietus. Galiausiai San
tjago de Caballeros vietovėje
(apie 80 km nuo sostinės)
prezidentas ir viceprezidentas
Ispanų klube suruošė atsisvei
kinimo priėmimą. Kiekviename
iškilmių pobūvyje dalyvavo dau
giau kaip tūkstantis kviestųjų
svečių.
Vizito metu ambasadorius
Dambrava turėjo išsamius pasi
tarimus su aktyviu Lietuvos
garbės generaliniu konsulu
Wilhelms Brouwer, nesigailin
čiu išlaidų Lietuvai tinkamai
reprezentuoti. Konkrečiai ap
tarta urminis stiklo ir kai kurių
kitų produktų importas iš Lie
tuvos. Svarbiausių dienraščių
redaktoriai maloniai sutiko
spausdinti žinias ir straipsnius

apie Lietuvą. Valstybinio sim
fonijos orkestro vadovybė pakar
tojo norą kontraktiniai įdarbinti
apie dešimt lietuvių — styginių
instrumentų specialistų. Buvo
aptartos kontraktinės darbo ir
atlyginimo sąlygos.
Inauguracijos iškilmėse daly
vavo Venezuelos, Haiti prezi
dentai bei kitų Karibų kraštų
premjerai ar ministrai, Kinų
Respublikos ministras pirmi
ninkas (Taiwanas stipriai remia
Dominikos krašto ekonomiją),
Ispanijos karaliaus sūnus, Asturijos princas Felipe ir kiti. Per
40 valstybių atsiuntė savo spe
cialias diplomatines misijas.
Dominikos Respublikai pri
duodama speciali istorinė reikš
mė. Hispaniola buvo Karibų ir
Aravakų apgyvendinta sala, ku
rioje 1492 metais išsikėlė Ko
lumbas. Jau 1494 m. buvo
įsteigtas Santo Domingo mies
tas. Šiame krašte yra įsikūrę
seniausieji Europos emigrantai.
Senoje katedroje (dabar vadina
mame Švyturio paminkle) yra
laikomi Kolumbo palaikų pele
nai. Nuo XVH šimtmečio Hispa
niola (taigi ir Dominika) kentė
prancūzų, vėliau trumpą ispanų
okupaciją, 1916-24 metų laiko
tarpyje šį kraštą buvo okupavę

Kauno rąjono taryba atsi
žvelgdama į gyventojų pagei
davimus nusprendė įsteigti
Lapių seniūniją, priskirdama jai
Lapių miestelį ir dar 14 kaimų
iš Domeikavos seniūnuos. Dar
12 šios seniūnijos kaimų per
duodami Vandžiogalos seniūni
jai. Domeikavos seniūnija iki
1996 m. liepos 31 d. ir plotu, ir
gyventojų skaičiumi buvo viena
didžiausių rajone. Dabar joje
liko 17 kaimų, kuriuose gyvena
6,228 gyventojai.
„Valst. laikr.”, 08.13

■-

Dr. Linas Simonaitis baigia pakuoti ramentus „Saulutės", Lietuvos vaikų
globos būreliui siuntai i Lietuvą.
Nuotr. Indrės TŲūnėlienės

kraštą iki 1961 m., kada buvo
nužudytas. Trujillo paskirtasis
įpėdinis Balaguer po poros metų
buvo priverstas atsistatydinti.
1963 m. prezidentu buvo išrink
tas Juan Bosh, tačiau greitai

JAV jūros pėstininkai (mari
nai). Tame laikotarpyje buvo
sudaryta konstitucinė civilinė
valdžia. 1930 m., išrinkus
krašto prezidentu generolą Tru
jillo, tasai despotiškai valdė

Baltpress

GREIT
PARDUODA

ELEKTROS
(VEDIMAI — PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir
bu užmiesty. Dirbu greitai, garan
tuotai Ir sąžiningai.

312*779*3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS .

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

AUTOMOBILIO, NAMŲ, SVEIKATOS,
IR OYVYBtS DRAUDIMAS.

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

nuverstas. 1965 m. Bosho pase
kėjai sukėlė revoliuciją. Po
keturių dienų JAV antrukart
pasiuntė jūros pėstininkus, o
kiek vėliau kiti penki Pietų
Amerikos kraštai pasiuntė sim
bolinio pobūdžio karinius
dalinius padėti išlaikyti taiką.
Buvo sudaryta laikinoji vyriau
sybė, prižiūrėjusi 1968 m. rinki
mų demokratiškumą. Rinki
muose Bosh pralaimėjo, o val
džią perėmė Balaguer, suge
bėjęs savo rankose ją išlaikyt
ketvirtį šimtmečio. Po 1994 m.
rinkimų, kurie daugelio nuo
mone buvo suklastoti, šių metų
rinkimai buvo demokratiškai
pravesti ir juos laimėjo kairiojo
sparno -PLD- Dominikos laisvi
nimo partijos vadas dr. Leonei
Femandez.

REAL ESTATE

MISCELLANEOUS

FRANK ZAPOLIS
32OSV5 W4at »5th Street
Tel. (TOS) 424-SS54
(312) M1-1154

RIMAS L. STANKUS
• Perkant ar parduodant

• Greitas ir sąžiningas patarnavimas

• MLS kompiuteriųir FAX pagalba
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus

• Apartmentus ir žemę

,J K 8 CONSTRUCTION *
„Shingle" stogai ir visų rūšių
apkalimai (siding): medžio,
aluminiaus ir kt. Turiu darbo
draudimą. R. Jankauskas,

tai. 706-989-2658.

MOVIN O
Ilgametis profesionalus kraustymas
prieinamomis kainomis.
Draudimas garantuotas.
GEDIMINAS
312- 925-4331

• Pensininkams nuolaida

GOVT FORECLOSED homes for
pennies on $1. Delinąueht Tax,
Repo's, REO's. Your Area. Toli
Free (1) 800-898*9778 lxt.
H-2418 for current lisflngs.

OnhJfJ^s

KMIECIK RLALTORl

7922 S. FulasM Rd.
<353 S. Archey Aye.

DANUTĖ MAYER

NOTtCS to hvraby gtvan, pursuant lo "An
Act In rstatlon to the ūse ot an Aaaumed
Business Name In the conduct or transaction of Business In the State", as
amendad, that a certification was fitod by
the undersigned with Ihe County Clerk of
Cook County File Ne., D037021 on the
I9th of Augusi. 1996 under the Assumed
Name of AMBER CONSTRUCTION with
the business loceted at 5640 W OOth St,
Chicago. II 60636 The true name and
residence address oi the owner Is:
Nljote • Sygtt Sasrlekl
5640 W 601h Street
Chicago. IL 60636

NOTtCS to hereby ghren, pursuant to "An
Act In rstatlon to the uss of an Assumsd
Business Name kt the conduct or tranaaction of Business In tha Stata." as
amended. that a certification was filed by
tho undersigned wtth tha County Clark of
Cook County Filą No. 0030642 on the 15th
of Augusi. 1996 under tha Aaaumed Narna
of ARNUS PAINTING wtth tha buainau
located at 3662 S. Archer Avė.. Apt., 1 reer.
Chicago, IL 60632 The true narna and
residence address of tha owner Is:

284-1900
Jei norite parouoti ar pirkti namus,
kreipkitės į Danutę Mayer.'JI pro
fesionaliai, sąžiningai ir asmeniškai
patarnaus. įkainavimas veltui.

Palangoje parduodamas medinis, 2
a. namas gerame stovyje, netoli jūros.
Yra garažas, sodelis. Kreiptis: Juozas

Drulya, Salomėjos Nėries 34, Pa
langa, Lithuania.
Tel. 011-370-39*87299.
FOR SALE

Parduodu auto.
Dodge 600 ‘84,
68,000 mylių. Gerame stovyje.

Tai. 708-636-5190
FOR RENT

Arūnas Rtckevlclus

3662 S. Archer Ava., Apt- t raar

Išnuomojamaa
3 kamb. butukas.
Kreiptis: 312-471-0811

Chicago, IL 60632

VALOME
KILIMUS. BALDUS
IR GRINDIS
J. BUBNYS
737-5168

Išnuomojamas 2 mieg. butas,
pirmas aukštas. Yra šadytuvas Ir
vlrykla; $280 j mėn. + “security*.

Tel. 708-863-5864

Vilius Pėteraitis

LIETUVIŠKAI ANGLIŠKAS

ŽODYNAS
Apie 30,000 žodžių. 579 psl.

Gaunamas DRAUGE. Kaina-20 dol.
Su persiuntimu 22.50
Illinois gyv. prideda State sale tax 1.75 dol.

—

V. Baravykas

ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ
ŽODYNAS
Redagavo a. Laučka ir A. Dantaitė

Apie 30,000 žodžių ir posakių. 590 psl.
Gaunamas DRAUGE. Kaina-20 dol.
Su persiuntimu 22.50
Illinois gyv. prideda State sale tax 1.75 dol.

Pranas Zundė

KAZYS BIZAUSKAS
1893-1941
Dviejų tomų monografija. 11. - 323 psl., II t. - 430 psl.
Plačiai aprašoma K. Bizausko gyvenimas ir veikla
diplomatinėje tarnyboje. Gaunama DRAUGE.
Papigintai — 6 dol. už knygą
Su persiuntimu — 8 dol.
Illinois valstijos gyv. prideda „State sales tax" - 0.53 dol.

A.A. MARIJĄ PAUGIENĘ
IŠLYDĖJUS

We’re banking
on the future.
Cynthia Aitken
Richards H.S.

Robert Constantino
Naperville North H.S.

Julie elemente
Glenbard East H.S.

Enrique Gonzalez
Kennedy H.S.

Antonio Ross
Gage Park H.S.

Po ilgos ir sunkios ligos, liepos
24 d., savo namuose iš šio pa
saulio iškeliavo kukli Lietuvos
žaliųjų lauku dukra, a.a. Mari
ja Vrubliauskaitė-Paugienė.
Amerikoje (Melrose Parke)
gyveno 47 metus. Giliai nuliū
dusi liko duktė Genovaitė, žen
tas Jim, vaikaitis Erik Caruch,
sūnus Algirdas, marti Laima,
vaikaitis Mykolas su žmona
Rose Paugiai, vaikaitė. Danutė
Lashbrook jos vyras Eric ir
provaikaitė Morgan, sūnus
Kazimieras su vaikais: Jason,
Jeromy ir vaikaitė Jill; brolių
vaikai Lietuvoje, daug draugų
ir pažįstamų.
Priklausė Lietuvos Dukterų
draugijai, BALFui ir kitoms or
ganizacijoms. Liepos 26 d. buvo
pašarvota Bormann laidojimo
namuose, Melrose Parke. Tą
patį vakarą minėtų organizacijų
atstovės, vadovaujant Onutei
Rakauskienei, sukalbėjo rožinį.
Liepos 27 d., šeštadienį, 10 vai.
ryte, buvo atlydėta į Sacred
Heart bažnyčią, kurioje įvyko
gedulingos pamaldos. Po pamal
dų buvo nulydėta ir palaidota
Queen of Heaven kapinėse, Hillside, II, šalia savo mirusio vyro
Kazimiero. Čia ta pati moterų
grupė pagiedojo visas giesmes
lietuviškai, reikalingas lei
džiant karstą į duobę. Po to visi
laidotuvių dalyviai buvo pa
kviesti gedulo pietums netoliese
esančioje valgykloje. Tuo ir
baigėsi paskutinė a.a. Marijos
kelionė šioje žemėje.
Velionė gimė 1909 m. kovo 23
d.. Šiaulių apskrityje, pasitu
rinčio ūkininko šeimoje. Buvo

Karon Darden
Curie H.S.

Sara Haley
Downers Grove North H.S.

Heather Hencinski
Hinsdale South H.S.

Tina Kearney
Naperville Central H.S.

Kelley Ryan
Evergreen Park H.S.

Megan Trainor
Sandburg H.S.

Joel Ulrlch
Willowbrook H.S.

Standard Federal bankas didžiuojasi savo
gerais investavimais. Todėl šiems jau
nuoliams skiriamos Standard Federal
banko stipendijos siekti aukštesnio
mokslo jų pasirinktose mokyklose. Jie
visi jau yra pasižymėję moksle ir suge
bėjimu vadovauti.

Mes didžiuojamės, galėdami šiems jau
nuoliams padėti ir tikime, kad ateityje jie
daug nuveiks ir daug pasieks.

Oonnell Williams

Lindblom Technical H.S.

BIG

kilusi iš garbingos giminės, nes
jos dėdė — motinos brolis buvo
a.a. vyskupas Kazimieras Pal
tarokas, miręs 1958 m. Kaune.
Taip pat turėjo vieną ar dvi
pusseseres vienuoles. Marija
buvo baigusi tik pradžios
mokyklą, bet buvo apsišvietusi
lietuvaitė. Vėliau Marija, jau
suaugusi, sutiko ūkininkaitį
Kazimierą Paugį, su kuriuo ir
sukeitė aukso žiedus.
Kazimieras irgi nebuvo moks
lų baigęs, bet sumanus, ypač
ūkiniuose dalykuose. Jam pasi
taikė prie savo ūkio dar pri
pirkti nualintą dvaro centrą,
kurį sutvarkęs, įrengė malūną
bei lentpjūvę. Šitaip susitvarkę,
gyveno labai gerai. Čia jie su
silaukė dviejų įpėdinių: Geno
vaitės ir Algirdo. Gyvenimas
klostėsi gerai iki atėjo komu
nistai. Per savo gudrumą paliko
neišvežti į Sibirą. Komunistams
antrą kartą grįžtant į Lietuvą,
visa šeima pasitraukė į Vaka
rus. Kelionėje Kazimieras buvo
paimtas apkasų kasti, Minija
liko viena su mažais vaikais. Be
to, buvo nėščia. Atsidūrė Čekos
lovakijoj, kur ir gimė jauniau
sias sūnus Kazimieras. Vėliau
pasisekė šeimai susijungti ir
1950 m. atvyko į Ameriką, apsi
gyveno Melrose Parke. Dar
okupacijos laikais Marija buvo
nuvykusi į okupuotą Lietuvą,
aplankė gimines ir grįžusi juos
šelpė. Savo darbštumu šeima
gražiai įsikūrė Melrose Parke,
vaikai užaugo, baigė mokslus,
gavo darbus, sukūrė šeimas.
Visi vaikai baigė lituanistinę
mokyklą. Norisi pabrėžti, kad

R E S
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Queen of Heaven kapinėse,
Hillside, II. Ilsėkis ramybėje,
miela Lietuvos dukra.
Ant. Repšienė
DAR VIENAS
KOPLYTSTULPIS
PARTIZANAMS

A.a. Marija Paugienė

tokios ligos metu vaikai
nepadėjo motinos į prieglaudą,
bet paėmė moterį iš Lietuvos,
kuri prižiūrėjo ligonę 24 valan
das. Gaila, tik nebuvo išpildytas
Marijos pageidavimas: nebuvo
galima gauti lietuvio kunigo
palydėti ją į Amžino poilsio vietą.
Sveika būdama velionė prenu
meravo „Draugą” ir „Lietuvių
balsą” ir dar religinius
žurnaliukus. Lankydavo visus
lietuviškus renginius, susi
rinkimus, aukodavo labdaros
organizacijoms, daug siuntinių
siųsdavo į Lietuvą savo ir vyro
giminėms. Buvo religinga. Tai
buvo susipratusi Lietuvos kai
mo ūkininkė.
Todėl ir baigiant šią žemišką
kelionę, Dievulis davė, kad buvo
aprūpinta paskutiniais sakra
mentais ir tyliai užmigo amžinu
miegu. Labai gražiai palaidota
su visomis katalikiškomis
apeigomis, dabar ilsisi antroje
savo tėvynėje, šalia savo vyro

1952 metais rugpjūčio 16
dieną agentų-smogikų buvo
suimtas įžymus partizanų vadas
Jonas Kimštas-Žalgiris. Žiau
riai kankinamas neišlaikė ir
rugsėjo 13 d. palūžo — sutiko
dirbti okupantams. Jam buvo
suteikta operatyvinė slapyvardė Ramojus, jis parodė, kad
Troškūnų rajone, Raguvos miš
kuose, yra 5 bunkeriai, iš kurių
viename dirba ir slapstosi Šiau
rės-Rytų srities vado pavaduo
tojas, partizanų laikraščių
„Aukštaičių kova”, „Laisvės
kova” ir humoristinio leidinio
„Po Stalino saule” redaktorius
Bronius Krivickas-Vilnius bei
partizanas Mykolas Blinkevičius-Nemunas, kurie 1952.09.19
d. buvo surasti ir apsupti (susi
sprogdino).
Rugpjūčio 17 d. (šeštadienį)
10-tą valandą pašventinta
partizanų žeminė Panevėžio ra
jone, Nevėžio girininkijoje. 11-tą
vai. pašventinome ir atiden
gėme Raguvos seniūnijoje,
Putiliškių kapinėse, koplyt
stulpį minėtiems partizanams
(autorius — tautodailininkas
Vytautas Ulevičius).
Šv. Mišios aukotos Ra
guvos bažnyčioje 12 vai. Seniū
nijos salėje veikė tautodaili
ninko V. Ulevičiaus paroda, Da
no Šniutės partizaniškų fotogra
fijų paroda.
„Valstiečių laikr.”, 08.13

A.tA.
INŽ. PETRAS JUODIKIS
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Gyveno Chicagoje, Westlawn apylinkėje.
Mirė 1996 m. rugsėjo 3 d., 9 vai. vakaro, sulaukęs 72
metus.
Gimė Lietuvoje, Panevėžio apskrityje. Amerikoje išgyveno
47 m.
Nuliūdę liko: žmona Genė Dubauskaitė, sūnus Petras,
marti Wendy, anūkai: Katie ir Ryan; sūnus Jonas, marti Rūta;
seserys: Angelė Jadviršienė, Danutė Tonkūnienė; broliai Jur
gis, Kazys ir Alfonsas su šeimomis, bei kiti giminės Lietuvo
je ir Amerikoje.
Priklausė Amerikos Lietuvių Inžinierių ir Architektų są
jungai, Panevėžiečių klubui, Liet. fondui.
Velionis pašarvotas penktadienį, rugsėjo 6 d. nuo 2 iki 8
v.v. Petkus Marųuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St.
Laidotuvės įvyks šeštadienį, rugsėjo 7 d. Iš laidojimo namų
10 val.ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos
bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10:30 vai. ryte gedulingos
šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Vietoje gėlių prašoma aukoti Lietuvos našlaičiams.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.

Sandra Wu
Downers Grove South H.S.

Standard Federal Bank
for savings
Building the future with you
Brighton Park • Garfleld Ridge • Downers Grove • Evergreen Park • Hickory Hills • Lombard
Napervllle • Oak Lawn • Orland Park • Palos Helghts • Willowbrook

Nuliūdę: žmona, sūnūs, marčios, anūkai, seserys, broliai
ir kiti giminės.

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus/Donald M. Petkus.
Tel. 800-994-7600

micllcincl Padarai
Sav ngs and Loan Association

A.tA.
ALEKSANDRA ŠAULIENĖ

75 metus aptarnauja lietuvius
I
Į

Šležaitė

Indėliai iki $100,000.00
Apdrausti Federalinės valdžios
MAROUETTE PARK

BRIGHTON PARK

2567 VVEST 69th STREET

4040 ARCHER AVENUE

(1-312) 925-7400

Gyveno Chicago Heights, IL 27 metus, anksčiau Millford,

6

(1-312) 254-4470

BRIDGEVIEV

Jūsų
indėlis naut
jame ,,Growth

8929 S. HARLEM A
(708) 598-9400

CT.

.20%
APY

theGrowth
RąteCD-

Rate” certifikate
greitai užaugs, taip kaip di
(OUMHOU5MC

LENOER
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dysis danų veislės šuo. Atida
rę šią sąskaitą, Jūs gausite

aukštą nuošimti. O kai nuo
šimčiai bendrai kils, galėsite

vieną
kartą
15-kos mėnesių
termine padidinti i
savo nuošimtį. Be to, Jūsų są
skaita bus apdrausta federa
linės agentūros. Dėl plates
nių informacijų, skambinkite
1-800-SFB-2651.
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Žemiausias balansas $250 Pabauda išimant prieš terminą Nuošimtis gali keistis kas savaite
Šios savaitės nuošimtis galioia iki rugseio 9 d imtinai
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Mirė 1996 m. rugsėjo 1 d., 8:19 vai. ryto sulaukusi 75
metų.
Gimė 1921 m. vasario 10 d. Lietuvoje, Šiaudinės bažnyt
kaimyje. Amerikoje išgyveno 47 m.
Nuliūdę liko: vyras Vladas Šaulys, sūnus Algirdas, mar
ti Laurie, duktė Laima Morgan, žentas Wayne; aštuoni anūkai
ir trys proanūkai; mirusios dukters vyras Kazimieras Damb
rauskas; Lietuvoje sesuo Morta Gricienė, brolis Vladas Šležas,
jų šeimos ir kiti giminės.
Velionė buvo motina a.a. Zitos Dambrauskienės.
Priklausė Lietuvių Moterų R. katalikių sąjungai; Lithua
nian Heritage Club; Susivienyjimui Lietuvių Amerikoje.
Velionė pašarvota ketvirtadieni, rugsėjo 5 d. nuo 2 iki 9
v.v. Donnellan laidojimo namuose, 10525 S. Western Avė.,
Chicago.
Laidotuvės įvyks penktadienį, rugsėjo 6 d. Iš laidojimo
namų 8:30 vai. ryto bus atlydėta i Švč. M. Marijos Gimimo
parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto gedu
lingos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus
palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: vyras, sūnus, duktė, anūkai, proanūkai, se
suo, brolis ir kiti giminės.
Laidotuvių direkt. Frank Bukauskas. Tel. 312-238-0075

6
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DRAUGAS, penktadienis, 1996 m. rugsėjo mėn. 6 d.

PRASIDEDA MOKSLO
METAI

Atšaukiamos LFK „Litua
nicos” futbolo komandos
rungtynės su Wauconda

Pedagoginio lituanistikos
instituto, veikiančio Jaunimo

„Chiefs” šį sekmadienį, rugsėjo
8 d., turėjusios vykti Lemonte.
Varžovai tik trečiadienio vėlyvą
popietę teikėsi pranešti, kad, dėl
jų dalyvavimo futbolo taurės
varžybose, jie negalės atvykt į
Lemontą. „Lituanicos” klubo
valdyba ir žaidėjai apgailestauja
prarasdami galimybę pagal nu
statytą planą pradėti 1996/97
m. pirmenybių rudens rato var
žybas. O buvo tikėtasi numaty
tomis rungtynėmis prisidėti
prie tą dieną PLC, sodelyje LB
Lemonto apylinkės valdybos
ruošiamos gegužinės parėmimo,
jos programos paįvairinimo ir
vėl susitikti su „Lituanicos”
rėmėjais ir bičiuliais.

I

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
Šį sekmadienį, rugsėjo 8 d.,
pradedant maždaug 12 vai. —
tuoj po Mišių Palaimintojo Jur
gio Matulaičio misijos bažnyčio
je, Pasaulio lietuvių centro ap
linkoje bus vėl labai linksma,
judru ir triukšminga — gerąja
to žodžio prasme, nes LB Le
monto apylinkės valdyba rengia
gegužinę (o gal „rugsėjinę”?)
Gegužinės metu valdybos iždi
ninkas Algis Urbutis aptarnaus
spaudos stalą, kur bus galima
užsiprenumeruoti „Draugą”,
„Pasaulio lietuvį”, „Pensinin
ką” ir kt. periodiką. Jis taip pat
priims LB solidarumo įnašus.
Visus linksmins populiarioji Al
gimanto Barniškio muzika, o
prie jos prisijungs ir apylinkės
valdybos narė Stasė JagminieDainininkė Jina Varytė atliks
meninę programą „Draugo” metinia
nė. Laimėjimais rūpinsis Dana
me pokylyje rugsėjo 22 d., 4 vai. p.p.,
Šlenienė. Sporto mėgėjai galės
Martiniųue salėje. Stalus galima
stebėti futbolo rungtynes gra
užsakyti ir bilietus isigyti dienraščio
žioje
aikštėje, o skanių gėrimų
administracijoje.
ir valgių bus visiems iki soties.
Tautos šventės minėjimą Ci Valdyba kviečia Čikagos, arti
cero, IL, apylinkėje sekmadienį, mų ir tolimų apylinkių lietuviš
rugsėjo 8 d. rengia Cicero kąją visuomenę gausiai atsilan
apylinkės Lietuvių Bendruo kyti.
menė ir Cicero ALTo skyrius
„Tulpė Times” biuletenis yra
bendromis jėgomis. Po lietu leidžiamas JAV LB Washington
viškų Mišių, kurias 11 vai. ryto valstijos skyriaus, išeina kas
Šv. Antano bažnyčioje laikys trys mėnesiai. Washington LB
kun. Viktoras Rimšelis, MIC, valdybą sudaro: pirm. Rasa Raiir pasakys šiai šventei pritaiky šytė, vicepirm. Silvija Fabijotą pamokslą, parapijos salėje naitė-Comeaux, ižd. Marytė
vyks programa. Pagrindinę Jozaitienė, narės — Irena Blekalbą sakys „Tėvynės” laikraš kytė, Inga Gaurienė, Marytė
čio redaktorius Vytautas Oksaitė, Jūratė MažeikaiKasniūnas iš Beveriy Shores, tė-Harrison. Biuletenio redak
Ind., o meninę programą iš torė yra Zita Petkienė. Džiau
pildys muz. Dalia Gedvilienė giamės, kad „Tulpė Times” nr.
su dukra Egle ir sūnumi Karo 3 gražiai paminėta „Draugo”
liu.
angliškoji laida, raginant lietu
Rytoj, šeštadienį, rugsėjo 7 viškai neskaitančius apylinkės
d., 6 vai. vak., Chicago Art Ins LB narius jį užsiprenumeruoti
titute patalpose pagaliau vyks („Tulpė Times” leidžiamas
ilgai lauktasis „Artimo meilės lietuvių ir anglų kalba).
meno--pokylis, kurį rengia Li
Marija Vaitkienė iš St.
thuanian Mercy Lift. Visas pel
Louis, IL, kasmet užsisako 5 bi
nas skiriamas vaistams, ypač
lietus ir atvyksta į „Draugo”
sergantiems džiova vaikams
metinį pokylį. Šiais metais ji vėl
Lietuvoje.
su savo šeima atvyksta ir daly
Literatūros vakaras su rašy vaus puotoje sekmadienį, rugsė
toja Birute Pūkelevičiūte jo 22 d., 4 vai. p.p. Martinique
rugsėjo 21 d., 6 vai. vak., salėje. Ta pačia proga prime
Pasaulio lietuvių centre, Le name, kad dar galima užsisaky
monte. Tai puiki proga pasigė ti stalus ir gauti bilietus „Drau
rėti lietuvišku rašytu žodžiu. go” administracijoje, kasdien
Literatūros vakarą rengia PLC darbo valandomis. Raginame
renginių komitetas.
nedelsti.
Dramaturgas Kostas Ost
rauskas rugsėjo 6 d. (penkta

dienį), 8 v.v. Santaros-Šviesos
43-me suvažiavime, Pasaulio
lietuvių centre, Lemonte, skaitys
ištraukas iš Algimanto Mac
kaus knygų leidimo fondo nau
jai išleistos knygos „Ketvirtoji
siena”.
Nekalto M. Marijos Prasi
dėjimo parapijoje, Brighton

Parke, ruošiamas linksmas ir
pramogų kupinas karnavalas*
rugsėjo 18-22 d. Parapijos kle
bonas kun. Anthony Puchenski
visus nuoširdžiai kviečia at
silankyti, ypač sekmadienį, rug
sėjo 22 d., kai ruošiama lietuviš
ka programa. Visas dienas bus
vaišių, laimėjimų, pramogų,
muzikos.
x Amerikos Lietuvių ra
dijas, vad. Anatolijus Šlutas —
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. per
WCEV 14.50 AM. Tel. 312847-4903, adresas: 4459 S. Fran

cisco, Chicago, IL 60632.
(sk)
x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė

nesiniais įmokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. Kreipkitės
į Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road. Tel.
(312) 847-7747.

(sk)

ARAS ROOFING
Arvydas Kiela
Dengiame ir taisome
visų rūšių stogus
Tel. 708-257-0746
Skambinti po 6 v.v.

x Su giliu liūdesiu praneša
me, kad š.m. rugsėjo 3 d. po il
gos ir sunkios ligos mirė a.a.
VALENTINA KATILIENĖ.
Atsisveikinimas su velione įvy
ko Conboy’s Westchester laidoji
mo namuose. Velionės palaikai
bus laidojami Lietuvoje.
Dukterėčia Eglė su šeima.
(sk.)
x TRANSPAK praneša:
„Per pastaruosius devyneris
metus Lietuvoje dėl gamybinių
traumų ir profesionalių ligų in
validais pripažinta per 4 tūkst.
žmonių. Pernai darbo vietose
žuvo 104 žmonės, iš jų 12 pake
liui į darbą”. Pinigai, siun
tiniai, ir komercinės siuntos į
Lietuvą. Maisto siuntiniai.
TRANSPAK, 2638 W. 69 St.,
Chicago, IL, tel. 312-436-7772.
(sk.)
x „Spindulio” taut. šokių
studentų grupės registracija, re
peticija ir naujų šokėjų priėmi
mas įvyks sekmadienį, rugsėjo
8 d. 7 v.v. Pasaulio lietuvių
centre, Lemont, IL.
(sk.)
x Akcijų, bonų bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime
jums nuoširdžiai patars ir patar
naus, duodami komiso nuolai
dą, Albinas Kurkulis, tel.
312-360-5530 arba jo sūnūs
partneriai: Andrius Kurkulis,
tel. 312-360-5531 ir Paulius
Kurkulis, 312-360-5627, dirbą
su Oppenheimer & Co., Ine.
Chicagoje. Iš kitur skambinkite
veltui: tel. 1-800-621-2103.

centre Čikagoje, studentų re
gistracija yra 9 vai. ryte PLI
patalpose. Studentų sutiktuvės
— 10 vai. r. Visi aukštesniųjų
lituanistinių mokyklų abitu
rientai kviečiami lankyti Peda
goginį institutą; neturintieji
mokyklos baigimo pažymėjimo,
turi laikyti egzaminus iš lietu
vių kalbos, literatūros, Lietuvos
istorijos. Institute veikia ir
neakivaizdinis skyrius. Infor
macijos teikiamos tel. (312)
847-1693.
Maironio lituanistinė mo
kykla, veikianti Pasaulio

lietuvių centre, Lemonte, moks
lo metus pradeda registracija
9-10 vai. ryte. Pamokos šį pir
mąjį šeštadienį vyks iki 12 vai.,
FOTOMENININKAS
o tuo pat metu salėje bus pirma A. KEZYS VĖL ČIKAGOJE
sis tėvų susirinkimas. Mokyklo
je veikia vaikų darželis, 10
Žymusis foto meistras Algi
klasių pagal JAV LB Švietimo
mantas Kezys po trijų Lietuvo
tarybos programą ir lietuviškai
je praleistų savaičių vėl sugrįžo
besimokančių klasės vaikams į Čikagą ir tęsia savo veiklą
bei suaugusiems. Informacijas įvairiose srityse. Iš tėvynės jis
teikia direktorė Eglė Novak, tel.
parsivežė ne tik daug gerų
(708) 257-5918.
įspūdžių, bet ir visą šūsnį gražių
Čikagos lituanistinė mo
atsiliepimų iš įvairios spaudos
kykla veikia Jaunimo centre.
Lietuvoje ir Latvijoje. Mat, šį
Joje taip pat yra vaikų darželis kartą vienai dienai jis buvo nu
ir 10 klasių. Registracija šešta vykęs ir į Latviją — Daugpilio
dienį nuo 9 vai. r., o 10 vai. bus miestą, kur surengtas oficialus
Mišios t. Jėzuitų koplyčioje ir jo foto parodos atidarymas.
oficialus mokslo metų atidary
Pagrindinės parodos atidary
mas. Pamokos šį šeštadienį, mas Lietuvoje įvyko rugpjūčio 6
rugsėjo 7 d. bus tik iki 11:30. d. „Vartų” galerijoje, Vilniuje,
Tėvai prašomi į tai atkreipti kur susirinko didelis būrys jo
dėmesį.
meno gerbėjų. Tai jau buvo šioje
vietoje trečioji A. Kezio darbų
„Draugas” yra nuoširdžiai paroda pusantrų metų laikotar
dėkingas Francis Mažeikai, pyje. Apie parodą būta daug
gyv. Chicago, IL, už 90 dol. atsiliepimų Lietuvos spaudoje,
auką, kurią pridėjo prie laimė visi gan teigiami, šiltai įver
jimo bilietų šaknelių, atsiųstų tinta A. Kezio kūryba.
administracijai. Tai tikrai ver
„Kauno diena” parodai skyrė
tinama ir vertinga dovana!
beveik visą puslapį (rugpjūčio
10 d. laidoje). Šiame populia
Šv. Kazimiero kongregaci
riame Lietuvos dienraštyje Bi
jos seselės maloniai visuomenę
rutė Garbaravičįenė savo raši
kviečia kartu su jomis
pasimelsti šį šeštadienį, rugsėjo nio pradžioje pažymi: „Kai į
Lietuvą atkeliauja Algimantas
7 d., 9:30 vai. r., motiniškojo
Kezys, galima laukti ne tik
namo koplyčioje, 2601 W. Mar
naujų fotomeno ar dailės albu
ąuette Rd., prašant Aukščiau
mu, parodų, bet ir nekasdie
siojo, kad Šv. Kazimiero įsteigė
niško šurmulio, juokų ir klege
ja Motina Marija Kaupaitė būtų
sio Šįsyk (antradienį) mūsų
paskelbta palaimintąja. Mišias
bičiulis Algimantas dalyvavo
aukos kun. Robertas Rizzo, St.
'Vartų’, galerijoje eksponuo
Williams parapijos klebonas (jis
jamos savo darbų parodos ’Cityyra baigęs Šv. Antano parapijos
scapes II’ („Miestovaizdžiai”)
Cicero, IL, pradžios mokyklą ir
atidaryme, kuris, žinoma, buvo
gerai susipažinęs su seselėmis
lyg ir bičiulių klubo susiėjimas.
kazimierietėmis).
Ta proga publikai buvo pristaty
Švč. M. Marijos Gimimo pa tas ir visai neseniai Čikagoje
rapijos Šiluvos atlaidų tvarka išleistas jo albumas ’Cityscapes
bus tokia: prasidės su šv. Mišio II’, taip pat norintieji galėjo
mis šeštadienį, rugsėjo 7 d., 9 gauti pernai Vilniuje išspausdin
vai. ryte; sekmadienį, rugsėjo 8 tą A. Kezio geriausiųjų darbų
d. atlaidų Mišios bus 8 ir 10:30 rinkinį 'Retrospektyva’, kuris
vai. ryte; pirm., antr., treč., ilgai negalėjo pasiekti fotomeno
ketv., penkt. — 9 vai. ryte ir 6:30 gerbėjų dėl spaustuvėje įvelto
vai. vak.; šeštadienį, rugsėjo 14 broko, pagaliau šiemet atitaisy
d., 9 vai. ryte; sekmadienį, rug to”.
sėjo 15 d. 8 vai. ir 10:30 vai.
Rugpjūčio 11 d. A. Kezys buvo
ryte. Atlaidai baigsis iškilminga nuvykęs ir Daugpilį, kur turėjo
procesija, pamokslu ir palaimi susitikimus su ten gyvenančiais
nimu sekmadienį, rugsėjo 15 d., fotomenininkais ir foto mėgė
2 vai. p.p. Dalyviai renkasi jais.
Marijos aukštesniosios mokyklos
Sugrįžus atgal į Čikagą, A.
kieme 1:30 vai. p.p. Visi kviečia Kezio laukia nemažai darbų,
mi dalyvauti atlaiduose ir kurie jau buvo anksčiau supla
procesijoje.
nuoti, o kai kurie vis naujai iš-

Dr. Leonardas Šimutis, Jr. Balzeko Lietuvių kultūros muziejui padovanojo savo tėvo, buvusio
visuomenės veikėjo ir ilgamečio „Draugo” redaktoriaus Leonardo Šimučio dvi knygas: „Lietuvą
aplankius” — prisiminimų rinkini iš Pirmojo pasaulio lietuvių kongreso Lietuvoje, ir „Ilgesio
valandėlės” — L. Šimučio, Sr. Poezijos rinkini. Iš kairės muziejaus darbuotojai: Karilė Vaitkutė,
Stasė Semėnienė, Danutė Viktorienė, dr. Leonardas Šimutis, Jr., ir Stanley Balzekas.

SĖKMINGA LKDS
ČIKAGOS IŠVYKA

Jau kelinti metai Lietuvių
Krikščionių demokratų Čikagos
skyrius rengia išvyką į gamtą.
Šiais metais tokia išvyka buvo
rugpjūčio 11 d., sekmadienį,
Lidijos ir Vlado Šoliūnų sody
boje, Willow Springs, IL. Šiais
metais nebuvo imtas autobusas.
Skyriaus iždininkas dr. Petras
Jokubka suorganizavo taip:
nežinantiems kelio parūpino
keletą mašinų ir 12 vai. nuo
Švč. M. Marijos Gimimo parapi
jos bažnyčios išvažiavo kartu.
Apie 1 vai. buvome vietoje, kur
radome jau atvažiavusių žmo
nių. Lauke po medžiais laukė
baltai padengti stalai. Neilgai
reikėjo laukti, tuojau visi stalai
buvo „okupuoti”. Pusvalandžiui
praėjus sodybos savininkas ir
skyriaus pirmininkas Vladas
Šoliūnas pasveikino visus, gau
siai susirinkusius, padėkojo už

dygsta. Vienas iš anksčiau pla
nuotųjų yra kasmetinė (jau 25-ji
iš eilės) Lietuvių fotografijos
paroda, kurios pagrindinis ren
gėjas yra A. Kezys. Paroda bus
atidaryta spalio 25 d., „Čiur
lionio” galerijoje, tačiau darbai
jai laukiami iki spalio 1 d.
(siųsti A. Keziui, 3417 S. Wisconsin Avė., Stickney, IL
60402).
Šios sukaktuvinės parodos
tema — istoriniai paminklai ir
pastatai. Tai žymesniųjų Lietu
vos ar kitų kraštų paminklų bei
pastatų nuotraukos. Jos gali
būti reportažinės, bet pagei
daujami ir interpretaciniai bei
estetinius elementus pabrėžian
tys vaizdai. Spalvotos ir ne
spalvotos nuotraukos dalyvau
ja lygiomis teisėmis. Kiekvienas
gali pateikti ne daugiau kaip 6
nuotraukas. Laimėtojams nu
matytos premijos.
Žinome, kad A. Kezys yra di
delis naujosios Čikagos lietuvių
televizijos programos (per 23-čią
kanalą šeštadienių rytais, nuo
7 iki 8 vai.) rėmėjas ir entu
ziastas. Jis jau įsijungė į šios
programos rengiamo pokylio
(rugsėjo 28 d. vakare Jaunimo
centre) paruošiamuosius dar
bus.
K. Šulnitie

ir

i

aigimantas nezys t sėdi viduryje) su Daugpilio fotomenininkais savo parodos atidaryme Daugpilio
Meno muziejuje š.m. rugpjūčio 11 d.

atvykimą — rėmimą šios iš
vykos. Ypač dėkingas buvo V.
D. Šaulių rinktinės šauliams,
kurių atvyko nemažas būrelis.
- Kad išvykos dalyviai nealktų,
tuojau buvo teikiami pietūs,
kuriuos pagamino Lidija Šoliūnienė. Gerai pasisotinus, pra
sidėjo oficialioji dalis — kalbos
vis dėl tos mūsų nelaimingos
Lietuvos. Vladas Šoliūnas
pakvietė Pr. Povilaitį vado
vauti. Jis pristatė neseniai iš
Lietuvos atvykusį Erviną Pėteraitį, pažymėdamas, kad Pėteraitis Lietuvoje buvo giliai įsi
jungęs į LKD veiklą. Jis dirbo
televizijos stoty ir vėliau
„Apžvalgoje”. Pėteraitis džiau
gėsi, kad jis Amerikoje bu
vo labai draugiškai sutiktas.
Jis tikisi čia kiek pagyventi,
užsidirbti pinigų, grįžti į
Lietuvą ir tęsti darbą LKD
eilėse. Jis kritikavo LDDP-ją ir
jos vadus. Daugumas tos parti
jos narių buvo Lietuvos ko
munistų partijos nariais ir uoliai
tarnavo okupantui. Skaudu gir
dėti, kad jie nepripažįsta
senų klaidų, bet siekia savo
buvusią veiklą ginti. Pėteraičio
nuomone, prez. Brazauskas
temato tik valdantį elitą, bet
nemato eilinių žmonių, kurie
gerokai skursta. Kalba buvo la
bai šiltai priimta.
Toliau Povilaitis pristatė
buvusio „Draugo” redaktoriaus
ir Lietuvos Seimo atstovo Leo
nardo Šimučio, Sr. sūnų prof.
Leonardą Šimutį, Jr., kuris yra
išleidęs savo tėvo labai įdomiai
parašytą knygą „Lietuvą aplan
kius”. Nors prof. L. Šimutis
gimęs Amerikoje, bet gražiai
kalba lietuviškai, dalyvauja
LKD ir ALTo veikloje.
Inž. Pilypas Narutis pareiškė,
kad svarbiausias LKD ir kitų
dešiniųjų partijų priešas yra
LDD. partija, kuri yra padariu
si kraštui daug žalingų darbų ir
pabrėžė, kad opozicija turi būti
vieninga ir neturi vieni kitų
kritikuoti.
Dr. Petras Jokubka savo kal
boje pabrėžė, kad tik LKDP gali
išgelbėti Lietuvą iš šio chaoso.
Jis pareiškė viltį, kad LKDP į
rinkimus eis atskiru sąrašu ir
laimės absoliučią daugumą.
Jokubka dar pareiškė, kad
LKDP yra vienintelė nesusi
tepusi lietuvių partija. Ji turi
siekti absoliučios daugumos. Jis
taip pat pranešė, kad Popiežiaus
Leono XIII fondas yra LKDS
fondas. Tuojau bus išsiųsti
laiškai, prašant remti LKDP
rinkiminį vajų. Baigdamas Jo
kubka padarė pastabą: kad
niekas neturi maišyti Lietuvių
Krikščionių demokratų sąjun
gos išeivijoje su LKD sąjunga
Lietuvoje. Mūsų organizacija
vadinasi sąjunga čia Amerikoje,
ji neegzistuoja kaip partija.
Mūsų sąjunga remia tik Lietu
vos Krikščionių demokratų
partiją, kuriai vadovauja A.
Gilius Kisielius ir Sabina
Markvaldaitė ruošiasi Mote
rystės sakramentui Švč. M. Ma
rijos Gimimo parapijos bažny
čioje, kaip skelbiama rugsėjo 1
d. parapijos biuletenyje.

Saudargas.
Iš visų kalbų paaiškėjo, kad
išeivija labai remia LKDS,ypač
jos fondą. Net pats dr. Petras
Jokubka savo pomirtiniu testa
mentu yra palikęs šimtą tūks
tančių dolerių. Taip pat yra ir
daugiau žmonių įnešusių dides
nes sumas.
Po visų kalbų, kurios buvo
tikrai įdomios, eita prie dovanų
paskirstymo. Jį pravedė Jus
tinas Šidlauskas. Saulutei lei
džiantis žemyn, visi atsisveikinę
šeimininkus, išvažinėjo į na
mus, džiaugdamiesi gerai pa
vykusia išvyka..
Ant. Repšienė

IŠ ARTI IR TOLI
TIK BALFO DĖKA

Gydytojai Kauno Medicinos
akademijos klinikų kardiochi
rurguos skyriaus dviejose opera
cinėse šią vasarą galėjo dirbti
daug patogiau ir veiksmingiau,
nes BALFas joms įtaisė vėsini
mo sistemą. Kardiochirurgijos
skyriaus vedėjas dr. Kastytis
Vaičiulis yra ypač dėkingas
BALFo centro valdybos pirmi
ninkei Marijai Rudienei už
tokią nepamainomą dovaną.
„AUKURO” VIEŠNAGĖ

Šį rudenį Philadelphijos kul
tūrinių renginių sezonas prasi
dės neeiliniu įvykiu: rugsėjo 22
d., sekmadienį, į Lietuvių na
mus (Lithuanian Music Hali,
2715 E. Allegheny Avė.) atvyks
ta Hamiltono lietuvių teatro
grupė „Aukuras”. Bus vaidina
mas Žemaitės veikalas „Petras
Kurmelis”, 5 veiksmų drama.
Šįmet kaip tik sueina 75 metai
nuo Žemaitės (Julijos Beniusevičiūtės-Žymantienės), lietuvių
literatūros klasikės, mirties.
Hamiltono „Aukuras”, pernai
šventęs savo veiklos 45 metų
jubiliejų, į šį atnaujintą veikalą
yra pakvietęs du svečius iš Lie
tuvos, žymius Klaipėdos dramos
teatro aktorius, Eglę Barauskai
tę ir Darių Meškauską.
Lietuvių Moterų klubų fede
racijos Philadelphijos klubo val
dyba maloniai kviečia ir laukia,
ne tik Philadelphijos, bet ir New
Yorko, Baltimorės ir Washingtono apylinkių lietuvius rugsėjo
22 d. skirti „Aukurui” ir
gausiai dalyvauti spektaklyje.
Pradžia 2:30 v. p.p. Po vaidini
mo bus vaišės ir pabendravimas
su aktoriais. Bilietus galima
įsigyti pas visas LMKF Phila
delphijos klubo nares.
MIRĖ DAR VIENAS
LIETUVIS

Walter Seikus mirė š.m.
rugpjūčio 7 d. savo namuose, St.
Petersburg, Floridoje. Gimęs
Lietuvoje, į Floridą persikėlė
1986 m. iš Lockport, IL. Daug
metų dirbo Republic Steel fab
rike East Chicago, IL. Priklausė
Šv. Šeimos katalikų parapijai.
Mirusiojo liūdi keturi sūnūs —
Roman, Virgil, Benny ir Edward, taip pat sesuo, brolis,
vaikaičiai.

