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Pasaulio

Rinkimams
artėjant

Algirdas
Saudargas

užstatus už kandidatų sąrašą ir
kandidatus vienmandatėse apy
gardose, tam skirdama 26,000
litų. Socialistų partijos vadovai
rugpjūčio 31 d., po savo prieš
rinkiminio suvažiavimo sureng
toje spaudos konferencijoje
kalbėjo, kad jų partijai di
džiausia
problema
prieš
rinkimus yra rinkimų užstatas.
Socialistai b a i m i n o s i , k a d
užstatui pinigų neužteks, todėl
jiems gali būti neleista daly
vauti rinkimuoe.
„ J a u n o s i o s L i e t u v o s " ir
Krikščionių demokratų partijos
pareiškiniai dokumentai tikri
nami VRK.
Iš Respublikonų partijos te
belaukiama papildomų doku
mentų jų kandidatų sąrašui.
Tik gavus juos, sąrašas bus pa
tikrintas.

Krikščionių demokratų
partija nekeis savo
programos

t3
Albertas

Vilnius, rugsėjo 11d. (AGEP)
— Lietuvos krikščionių demok
ratų partija (LKDP) supranta
stambių verslininkų interesams
atstovaujančios Pramonininkų
konfederacijos neigiamą požiūrį
į LKDP siūlomą progresinio pa
jamų mokesčio įvedimo, tačiau
neatsisako savo pozicijos. LKDP
rinkimų programoje „Tarnauti
Lietuvai" išlieka pasiūlymas
įvesti progresinius mokesčius
fiziniams asmenims.
Pramonininkų konfederacija
praėjusią savaitę išplatino krei
pimąsi į LKDP vadovybe ir vi
sus narius. Jame buvo siūlyta
a t s i s a k y t i k e t i n i m ų įvesti
mokesčių formą.
LKDP konferencijos delegatų
priimtoje programoje „Tarnauti
Lietuvai" yra numatyta, kad fi
zinių asmenų mokesčiams tai
komi tarifai nuo 15 iki 45 proc.
darbo užmokesčio dalį iki 500
litų apmokestinant sumažintu
tarifu, dalį tarp 500 iki 3,000 sumažintu ir dabartiniu, o dar
bo užmokesčio dalį per 3,000
litų — padidintu tarifu. Neap-

Su trumpėj o LKDP
kandidatų į Seimą
sąrašas
Vilnius, rugsėjo 11 d. (AGEP)
— Lietuvos krikščionių demo
kratų partija (LKDP) pirmoji iš
įtakingų šalies politinių jėgų
įteikė Vyriausiajai rinkimų
komisijai (VRK) LKDP kandi
datų į Seimo narius sąrašus.
LKDP kandidatų daugiamandatėje apygardoje sąrašas su
trumpėjo. Vietoj a n k s č i a u
sąraše buvusių 98 kandidatų
dabar liko 86. Tai susiję su tuo,
kad keletas LKDP kandidatų
iki šiol nepradėjo tvarkyti visų
dokumentų, kuriuos pateikti
reikalauja Seimo rinkimų įsta
tymas.
Pirmasis LKDP sąrašo trisdešimtukas lieka nepakitęs.
LKDP kels 65 kandidatus
vienmandatėse rinkimų apygar
dose. Visuomenės nuomonių
apklausos rodo, kad LKDP yra
viena iš populiariausių partijų
Lietuvoje. Dabartiniame Seime
ji turi 12 atstovų.

naujienos

(Remianti DPA. Reuter. BNS INTERFAX. ITAR TASS,
BelaPAN žinių agentūrų pranešimais;

.Jaunoji Lietuva" ir
»«
Socialistų partija pateikė
rinkimų dokumentus
Vilnius, rugsėjo 11d. (AGEP)
— Trečiadienį Vyriausioji rin
kimų komisija (VRK) gavo So
cialistų partijos ir Lietuvių na
cionalinė partijos „Jaunoji Lie
tuva" pareiškimus dokumentus
dalyvauti Lietuvos Seimo rinki
muose.
Dieną prieš tai pareiškinius
dokumentus VRK įteikė Lietu
vos krikščionų demokratų par
tija, o dar anksčiau dalį do
kumentų perdavė Respublikonų
partija.
Kaip informavo VRK, Sociai-tų partijos sąrašas ir visi
pateikti dokumentai jau patik
rinti. Partija siūlys balsuoti už
32 kandidatų sąrašą daugiamandatėje rinkimų apygardoje
ir už 20 kandidatų vienmanda
tėse apygardose.
Pasak V. Rinkevičiaus, Socia
listų partija sumokėjo visus
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m o k e s t i n a m a s m i n i mŠimėnas
umas,
LKDP nuomone, turi būti padi
dintas iki 300 litų. Šiuo metu
galiojančiuose mokesčiu įstaty
muose numatyta, kad neapmo
kestinamas minimumas yra 190
litų, o didesniems už šią sumą
darbo užmokesčiams taikomas
33 proc. pajamų mokesčių tari
fas.
Trečiadienį įvykusioje spau
dos konferencijoje LKDP pirmi
n i n k a s Algirdas S a u d a r g a s
sakė, kad pasiūlymą dėl pro
gresinio mokesčio įvedimo la
biausiai kritikuoja liberalai ir
stambiojo verslo astovai.
Pasak LKDP valdybos nario
Alberto Šimėno, t a i p pat
dalyvavusio spaudos konferen
cijoje, krikščionys demokratai,
kalbėdami apie tai, kad 99 proc.
Lietuvos darbininkų gauna ma
žesnius atlyginimus nei 4,000
litų, rėmėsi praėjusių metų Sta
tistikos metraščiu.
LKDP vadovų teigimu, progresinis pajamų mokestis eg
zistuoja daugelyje valstybių.
„JAV mokesčių tarifai y r a nuo
15 iki 39 proc. Vokietijoje viršija
net 50 proc. Taigi, Lietuvoje
įvedus progresinius mokesčius,
ji nieko pasaulyje nenustebins",
kalbėjo A. Šimėnas.
Pasak LKDP valdybos nario,
• savo siūloma mokesčių politika
ši partija siekia padidinti rinkos
veiksmingumą.
Įvedus progresinj mokestį,
Lietuvos biudžetas p a t i r s
nuostolių. P a d e n g i a n t j u o s ,
LKDP siūlo apmokestinti divi
dendus ir palūkanas, padidinti
akcizą prabangos prekėms, pri
vilegijuotoms palūkanoms tai
kyti padidintą tarifą. Be to,
žadama aktyvinti kovą su kon
t r a b a n d a ir šešėline k u r o ,
alkoholinių gėrimų bei tabako
gamyba, mažinti ir panaikinti
dotacijas energijai, griežtinti
mokesčių administravimą. Tai,
LKDP nuomone, su k a u p u pa
dengs biudžeto praradimus dėl
progresinio mokyčio įvedimo.
A. Šimėnas nesutiko su Pra
monininkų konfederacijos nuo
mone, kad progresinio motesčio
į v e d i m a s gali būti n a u A g a s
šešėlinėms ekonomikos a u k

Lietuvos lenkų sąjunga ir Lietuvos lenkų nnkimg akcija rugsėjo 3 d. surengė piketą prie Seimo
rūmų, kuriame dalyvavo apie šimtą daugiausia lenkų tautybes žmonių, protestuodami dėl neva
tautinių mažumų rinkimų teisių suvaržymo (5 proc rinkimų barjeras, blogas Vilniaus krašto
vienmandačių rinkimų apygardų suskirstymas), Lietuvių, rusų ir lenkų kalbomis parašytuose
plakatuose buvo reikalaujama iškviesti Europos Sąjungos komisija, atsistatydinti Vyriausiosios
rinkimų komisijos pirmininkui.
v
Nuotr.: Piketo dalyves veržėsi Seimo rūmų link
- Ščiavinako nuotr. LR

Latvija nori ratifikuoti
nesutarimus sukėlusią sutartį
V i l n i u s , rugsėjo 12 d. (AGEP)
— Latvijos premjero Andrio Ske
lės sprendimas siūlyti parla
m e n t u i ratifikuoti sutartį su
naftos bendrovėmis „Amoco" ir
OPAB nenustebino Lietuvos de
r y b i n i n k ų delegacijos vadovo,
Užsienio reikalų ministerijos
(URM) sekretoriaus Rimanto
Šidlausko.
„Tai nėra jokia naujiena",
t e i g ė jis, komentuodamas ket
virtadienį paskelbtą Latvijos
Ministrų kabineto vadovo nuo
s t a t ą siūlyti Seimui ratifikuoti
n e s u t a r i m u s sukėlusią sutartį,
pagal kurią ši kaimyninė šalis
d r a u g e su minėtomis J A V ir

Švedijos bendrovėmis ketina
eksploatuoti numanomus naftos
telkinius ginčytinoje teritorijoje.
Toks sprendimas priimtas tuo
met, kai į Rygą po trečiadienį
Lietuvos sostinėje vykusių
konsultacijų s u Lietuvos parei
gūnais grįžo Latvijos derybinin
kų vadovas, UCM sekretorius
Maris Riekstinis.
Pasak Lietuvos URM sekreto
riaus R. Šidlausko, ratifikuoti
sutarti buvo nutarta dar tuo
met, kai ji buvo pasirašyta pra
ėjusiais metais* Jo žodžiais,
keletą kartų vėlesniam laikui
atidėję šio dokumento ratifika
vimo parlamente procedūrą, lat-

„Mažeikių nafta" negali
grąžinti bankui paskolos
V i l n i u s , rugsėjo 11d. (AGEP)
— Akcinė bendrovė „Mažeikių
n a f t a " Lietuvos taupomajam
b a n k u i negali grąžinti balandį
t r i m s mėnesiams paimtos 12
m l n . litų paskolos. Iki šiol
bendrovė grąžino 3 mln. litų,
todėl Energetikos ministerijos
prašymu vyriausybė dar dviems
m ė n e s i a m s pratęsė valstybės
garantiją Lietuvos taupomajam
b a n k u i . Iki lapkričio 17 d.
„Mažeikių nafta" t u r i grąžinti
9 mln. litų paskolos likutį, su
m o k ė d a m a 22 proc. metinių pa
lūkanų.
Birželį valstybės garantija
š i a m b a n k u i buvo pratęsta dėl
to, k a d „Mažeikių nafta" nenu
m a t y t a i anksčiau turėjo at
siskaityti su Vokietijos „West
L B " b a n k u ir grąžinti j a m 20
m l n . J A V dolerių.
Dėl neritmingo darbo kovą ir
balandį bendrovė tuomet turėjo
14.7 mln. litų nuostolio, o 40
proc. padidinus akcizą naftos
p r o d u k t a m s , įmonei reikėjo
papildomų apyvartinių lėšų.
Šįkart bendrovė nesukaupė
lėšų skolai grąžinti dėl kitų
priežasčių. Tik birželį buvo
n u p i r k t a naftos AB „Mažeikių
n a f t a " palankiomis sąlygomis,
k a i nereikėjo mokėti už ją
a n k s t o . Gautomis pajamomis,
p a r d a v u s naftos p r o d u k t u s ,
t ū r o m s . J i s palinkėjo pramoni
n i n k a m s išnagrinėti visą LKDP
r i n k i m ų programą. „Tikimės,
kad po išsamios programos studi
jos pramonininkai sutiks aptar
ti ją viešoje diskusijoje", sakė A.
Šimėnas.

bendrovė atsiskaitė su valstybės
biudžetu, SODRA, kitomis įmo
nėmis ir organizacijomis už
suteiktas paslaugas, pateiktas
medžiagas, įrenginius ir žalia
vas.
Nors liepą „Mažeikių nafta"
dirbo ritmingai, sukaupti 9 mln.
litų skolai Taupomajam bankui
grąžinti ji nesugebėjo.

viai mėgino „daryti spaudimą"
Lietuvos derybininkams.
URM sekretoriaus teigimu,
pastaruoju metu derantis dėl
jūros sienos su Latvija, nebuvo
pateiktas nė vienas pasiūlymas,
kuris būtų priimtinas abiems
valstybėms ir būtų pripažintas
esąs kompromisinis
Lietuvos derybininkų vadovas
teigė kol kas nežinąs, kokių
veiksmų bus imtasi protes
tuojant prieš kaimynų ketinimą
ratifikuoti šią sutartį. Pa
klaustas, ar Lietuvos diploma
tai ketina pasiųsti Latvijai dar
vieną protesto notą. R. Šidlaus
kas teigė nemanąs, kad šiuo
atveju dera skubėti ar karščiuo
tis.
Pastaruoju metu tarp Latvijos
ir Lietuvos yra kilę nesutarimų
nustatant Lietuvos jūros kran
to liniją. Latvija yra pasiūliusi
Lietuvos jūros sienos liniją
brėžti nuo Ventės rago, nepripa
žįstant Kuršių nerijos kaip
kranto dalies. Taip nustatant
kranto liniją, numanomas dide
lis naftos telkinys E-24 Baltijos
jūroje atitektų Latvijai.
Ministras pirm. Mindaugas
gas Stankevičius bei užsienio
reikalų ministras Povilas Gylys
pareiškė tikį, kad Latvija
pripažins Kuršių neriją kaip
Lietuvos kranto dalį.

Dėmesio! Reikalaukime
Rusijos kariuomenės
išvedimo iš Karaliaučiaus!
Washington. D.C., rugsėjo 9
d. (BAFL)— Kongreso atstovas
Christopher O x (R-CA) para
gino Atstovų rūmus ir JAV
Senatą pagreitinti klausimo del
Rusijos kariuomenės išvedimo
iš Karaliaučiaus sprendimą Jo
manymu, sprendimas turėtų bū
ti priimtas rugsėjo pabaigoje.
Siame projekte, be Karaliau
čiaus demilitar žavimo, Rusija
raginama pala kyti ir gerbti
Baltijos šalių rorą įsijungti į
NATO. Pateikiama eilė Rusijos
kariuomenės neteisėto įsiver
žimo į Baltijos respublikas bei
šių šalių suvereniteto pažeidimo
pavyzdžių. Šie reiškiniai nelei
džia visuomene nurimti, todėl
ir skubinamas Karaliaučiaus
klausimo sprerdimas.
Tarptautiniu santykiu ko
mitetas kviečia prisidėti prie
greitesnio šios problemos .-prendimo, skambinant ar rašant ko
miteto pirmininkui. Kongreso
atstovui Ben (iilman (R-NY):

(202) 225-3376, fax: (202) 2252541; arba mažumų atstovui
Lee Hamilton (DIN): (202)
225-5315, fax: (202) 2251101.
Norėdami sužinoti savo
Kongreso atstovą, galite teirau
tis telefonu - <202i 224 3121.
Amerikos Baltiečiu laisvės
lyga (Baltic American Fretdom
League, BAFL) praneša, kad.
paskambinus telefonu: 1-800651-1572, net ir nežinant savo
Kongreso atstovo pavardes, bus
pagarsintas pagalbos telegra
mos tekstas, ir telegramą 'kai
nuojančią S6.45' BAFL išsiųs
savo lėšomis. Skambinančiajam
tereikia pateikti >avo vardą,
adresą ir telefono numeri.
Jau ne karta Amerikos lietu
viai įrodė, kad savo susitelkimu,
organizuotumu gali įveikti
didžiausias kliūtis. Tad ir ši
kartą yra kviečiami į pagalba,
kad Karaliaučiaus krašte nelik
tų Rusijos kariuomenes!

tokiose sferose kaip ekonomikos
Čečėnija
— Čečėnijos opozicijos vadas atstatymas, žmogaus teisių už
Zelimchan Jandarbijev susi tikrinimas, pagalba pabėgė
tikime su Europos Saugumo liams, regioninio stabilumo už
Bendradarbiavimo organizaci tikrinimas ir ginkluotės kont
jos misijos vadovu Tim Guldi- rolė.
man p a r e i š k ė , k a d Rusija
B u v ę s Suomijos užsienio
nevykdo savo įsipareigojimų: reikalų ministras Pavo Vairifederalinė kariuomenė, užuot nen suomių laikraštyje pareiš
išėjusi iš Grozno, susitelkė jo kė, kad Skandinavijos ir Bal
prieigose, iš kitų vietų išveda tijos šalys galėtų gauti ribotų
ma kariuomenė koncentruoja savo saugumo NATO garantijų
ma betarpiškai prie sienos su tiesiog pagal programą „Part
Čečėnija.
nerystė vardan taikos". Jis
— Rusijos Federacijos teis sukritikavo buvusio Švedijos
ingumo ministerija, išnagrinė ministro pirmininko Kari Bildt
jusi susitarimus, kuriuos Cha- idėją parengti naują saugumo
savjurte pasirašė Saugumo Ta programą, kurioje dalyvautų
rybos sekretorius Aleksandr Le- Skandinavijos ir Baltijos vals
bed ir čečėnų separastistų štabo tybės, kaip nepatikimą.
viršininkas Aslan Maschadov,
L a t v i j o s Užsienio reikalu
padarė oficialią išvadą, kad jie ministras Valdis Birkavs spau
neturi jokios juridinės galios, o dos konferencijoje Kopenhagoje
tėra politinė deklaracija.
pažadėjo, kad Latvija „man
— E u r o p o s Tarybos parla dagiai į NATO duris nesibels, o
mentinės asamblėjos vicepirmi daužys jas kumščiais", ypač
ninkas, Rusijos Dūmos tarptau dabar, kai dėl Boris Jelcin ligos
tinių reikalų komiteto pirminin dalis jo įgaliojimų bus perduota
kas Vladimir Lukin kvietimą kitiems asmenims.
čečėnų separatistų štabo virši
B e r l y n a s . Vokietijos prezi
ninkui Aslanui Maschadovui dentas Roman Herzog grupei ra
dalyvauti Strasbūre vyksian dikalų, siekiančių susigrąžinti
čioje Asamblėjos sesijoje pava teritorijas, dabar priklausančias
dino „grubiausiu ir įžūliausiu" Rytų Europos valstybėms, sek
Europos Tarybos kišimusi į Ru madienį griežtai pareiškė, jog
sijos vidaus reikalus. Jis ir Vokietija niekam nesiruošia
Dūmos pirmininkas Genadij Se- kelti jokių teritorinių preten
lezniov l a i š k u
informavo zijų. Berlyne vykusios ceremo
Asamblėjos pirmininke Lėni Fi- nijos, skirtos milijonams vokie
sher, kad Rusijos delegacija ne čių, po Antrojo pasaulinio karo
dalyvaus atitinkamuose Asam išvarytų iš Rytų Europos, pa
blėjos klausimuose.
gerbti, metu Herzog priešiškai
nusiteikusiai miniai pareiškė,
Baltarusija
jog buvusios Vokietijos žemės
— B a l t a r u s i j o s prezidentas „dabar mums nepriklauso".
Aleksandr Lukašenka vyriausy Klausydamasis, kaip radikalai
bės posėdyje pareikalavo lai reikalauja Vokietijos vyriau
kytis nuostatos, kad jo siūlomas sybe „apginti ištremtųjų teise į
referendumas būtinai įvyks lap apsisprendimą", Roman Herzog
kričio 7, o ne 24 dieną. Pastarąją atsistojo ir pareiškė: „...šie
datą paskyrė parlamentas. Pa regionai yra tarptautinės teisės
sak Lukašenka, savo referendu pripažinti kaip Rusijos ir Lenki
mą jis privalo laimėti, kitaip po jos teritorija ir mes nieko ne
parlamento parengto atlernaty- galime pakeisti. Jie priklauso
vinio referendumo, kuriame siū mūsų kultūriniam palikimui,
loma atsisakyti prezidento pa bet ne mūsų valstybei. Suvie
reigybės, Baltarusija praras nyta Vokietija niekam nekelia
valstybingumą.
teritoriniu pretenzijų".
— P r e z i d e n t a s Aleksandras
Lukašenka pasitarimo su vado
vaujančiais pasienio kariuome
nės karininkais metu pranešė,
kad pasieniečiams bus padidinti
atlyginimai iš Rusijos Federaci
jos biudžeto.

Ciurichas.
Šveicarijos
vyriausybė rugsėjo 5 d. pa
reiškė, jog iš principo sutinka
prisijungti prie NATO „bend
radarbiavimo taikos labui" pro
gramos ir atmetė skundus, jog
toks žingsnis pažeidžia Šveica
— L u k a š e n k a pranešė: nuo rijos taip tausojamą neutralumo
1997 m. BR išorinių sienų politiką. Šalies vyriausybės pa
apsaugą Finansuos RF — šios reigūnu teigimu, sprendimas
sienos faktiškai yra Rusijos jau priimtas, tačiau, jį for
išorinės sienos.
malizuoti bus galima tik tada,
— A u k š č i a u s i o s i o s Tarybos kai su juo susipažins Parlamen
pirmininkas Semion Šareckij to užsienio reikalų komitetas.
išplatintame savo kreipimesi i
R o m a . Italijos kasacinis teis
liaudį įspėjo, kad šalis stovi prie mas paprašė konstitucijos požiū
„fašistinės diktatūros slenks riu įvertinti, ar teisėtai buvo
čio".
pakartotinai suimtas buvęs SS
karininkas Ench Priebke. Lie
Latvijos ministras pirminin pos pabaigoje karinis tribunolas
kas Andris Škele nevyks numa pripažino Priebke kaltu 1944
tyto vizito i Maskva rugsėjo 13 prisidėjus nužudant 335 vyrus
d. Manoma, kad vizito atšau ir berniukus netoli Romos, ta
kimas susijęs su Latvijos par čiau pareiškė, jog galiojantys
lamente priimta deklaracija įstatymai neleidžia jo nubausti.
apie Latvijos okupacija 1940 Paleistas iš teismo sales. Prieb
ke vel buvo areštuotas.nes jo
metais ir jos padarinius.
išdavimo pareikalavo Vokietija.
Tralee, Airija. Europos Są
jungos užsienio reikalų mini-trai pritarė pereinamojo periodo
KALENDORIUS
Bo.-nljoje planui, pagai kuri
Rugsėjo 13 d.: Šv. Jonas
Europos Sąjunga rūpinsis padė Auksaburnis. Bažnyčios moky
timi regione mažiausiai dar dve tojas (344-40?>: Euiogijus. Birjus metus. Airija, šiuo metu pir mantas. Tolmine 1994 m mirė
mininkaujanti Europos Sąjun Filosofas Juozas Girnius.
gai, pareiškė, jog ateinančiais
RUK>« i'» I I d.: Sv. Kryžiaus
metais Bosnijai reikės tarptau isauk>(mii •*. Krocrncijus,
tinės bendruomenes paramos Notburga. Zubrvs. A.-;,,
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DRAUGAS, penktadienis, 1996 m. rugsėjo mėn. 13 d.
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Zigmas Žiupsnys

Jis mirė netikėtai, kai Čikagoje
vyko 46-sios Š. Amerikos lietu
vių sporto žaidynės, kuriu ren
gimo komitete ir jis buvo. Labai
apgailestavo, kad nepasisekė
suorganizuoti tinklinio varžybų,
nes niekas nesiteikė iš kitur į
Čikagą atvažiuoti.
Zigmą pirmą kartą Čikagoje
sutikau 1951 metais. Tais me
tais jį jau matėme Čikagos atei
tininkų „Ateities" klubo eilėse.
Nors vėlesniais metais jį paži
nojome daugiau kaip tinklininką ir tinklinio trenerį, tada jis
atstovavo šio klubo krepšinio
komandai.
1952 m . šis klubas persiorga
nizavo į LSK „Gintarą" ir Z.
Žiupsnys buvo jo pirmininku.
1955 m. spalio mėnesį „Gin
tarui" susijungus su LSK „Per
kūnu" ir sudarius LSK „Nerį",
kartu veikėme šio vieno iš
stipriausių ankstesniais metais
lietuvių sporto klubų Ameriko
je eilėse ir valdyboje. Vėliau
Zigmas tapo ir šio klubo pirmi
ninku, tinklinio sekcijos vadovu
(pradžioje jis pats dar žaisdavo
tinklinio komandose), o labiau
siai pasižymėjo kaip tinklinio
treneris, kuriuo buvo iki pat
mirties.
Ne vien sporto klubuose jis
žaidė ar veikė. Jau 1951 m. jis
buvo narys laikinojo FASK, su
šaukusio pirmąjį Š. Amerikos
lietuvių sporto darbuotojų su
važiavimą ir išrinkusio pirmąją
lietuvių sporto vadovybę JAV ir
Kanadoje. Jis šiame vyriausio
jo lietuvių sporto organo Centro
valdyboje kelias kadencijas ir
pats buvo. Taip pat matėme jį ir
šios organizacijos Garbės teisme,
o ilgiausiai yra išbuvęs šios or
ganizacijos Vidurio vakarų spor
to apygardos pirmininku. Yra
vadovavęs lietuvių tinklininkių
išvykai j Europą ir jaunųjų spor
tininku viešnagei Australijon.
1979-83 metais jis yra buvęs
PLB vicepirmininku sporto rei
kalams.
Z '
,
r-^.«.cnfvino
veikla vien lietuviu tarpe. Su
jauniu 'berniukų ir mergaičių)
tinklinio komandomis dalyvau
davo ir JAV jaunųjų tinklininkų varžybose. Ne kartą jo treni
ruojamos komandos iškovojo
čempionų vardus. Todėl jo pa
varde buvo minima JAV AAU
• Amateur Atletic Unioni veikė
ju tarpe bei jų spaudoje.
Velionis labai domėjosi ir sa
vo tėvyne Lietuva bei tenykščiu
sporto gyvenimu. Jau gerokai
anksčiau su merginų komanda
norėjo vykti rungtyniauti į Lie
tuva, tačiau ilgą laiką komu
nistine valdžia tėvynėje tai

DRAUGAS

Buvo apvogtas Lietuvos rink
tinės krepšininko Eurelijaus
Žukausko butas Klapėdoje. Iš
laužę duris nusikaltėliai pavogė
muzikinę audioaparatūrą, tele
vizorių bei Atlantos žaidynių
bronzos medalį. Krepšininkas
neapsisprendė ar kreipsis į po
liciją ar tikisi vagis surasti pats.
(LR.OL29)

(USPS-1S1000)

LIETUVIAI
PAROUMPINĖSE
ATLANTOS ŽAIDYNĖSE

KELI SAKINIAI APIE
A.A. ZIGMĄ ŽIUPSNĮ
Greitai bėga tas laikas... J a u
senokai rengiausi parašyti apie
š . m . g e g u ž e s 1 8 d. Č i k a g o j e
r ū s į s p o r t i n i n k ą , s p o r t o darbuo
t o j ą ir t r e n e r į Z i g m ą Ž i u p s n į .

IŠ KREPŠININKO
PAVOGTAS OLIMPINIS
MEDAUS

neleisdavo padaryti. Tik atgi
mimo laikų pradžioje — 1988
metais jis su tinklininkėmis
pirmą kartą buvo įsileistas tė
vynėn. Vėliau jis su tinklinio
komandomis yra dalyvavęs
1991 ir 1995 metais Lietuvoje
vykusiose Pasaulio lietuvių
sporto žaidynėse ir ten labai
gražiai pasirodęs.
Apie Z. Žiupsnį būtų galima
daug rašyti ir dar daug ką pa
pasakoti iš jo sportinės veiklos.
Su juo per 45 metų laikotarpį
teko daug laiko praleist sporto
salėse, posėdžiuose, planuojant
sportinę veiklą ar stengiantis
pramušti Geležinę uždangą
tinklinio išvykai į Lietuvą. Jis
buvo ramus ir kuklus žmogus:
niekada nemokėjo ir negalėjo
girtis, garsiai šaukti, kalbėti
apie savo nuopelnus. Vargu ir
dabar, iš Anapus žiūrėdamas, jis
to pageidauja.
Labai iškalbus ir daug pasa
kantis buvo vienos „Neris" klu
bo tinklininkės (pavarde neįvar
dintos) pareiškimas apie velionį
išspausdintas „Draugo" 1996
m. birželio 14 d. laidoje. Ten ji
rašė: „Žinau, kad mano gyveni
mas nebūtų buvęs toks įdomus,
jei nebūčiau susitikusi su Z.
Žiupsniu. Mano prisiminimuose
jis liks kaip geriausio sporto
vadovo pavyzdys... Sunku tikė
tis, kad kas kitas galėtų jį pa
keisti ir tęsti jo pradėtą veiklą
taip, kaip jis ją vykdė. Jo at
minimas visuomet liks gyvas
man ir daugeliui..."
Ir ką gi daugiau prie šios tink
lininkės pareikštų minčių būtų,
galima pridėti? Turbūt kad nie
ko. Tai, manau, pasakyta vis*
kas. Jis gyvens mūsų tarpe il
gai, gal amžinai, ypač tų žmo
nių, kurie panašiai galvojome,
dirbome, kūrėme, stengėmės,
kad lietuvių sportas Amerikoje
sužydėtų galimai gražesniais
žiedais.
Tad ilsėkis ramybėje, Zigmai!
Ed. Šulaitis

Iš Atlantos, kur vyko dešim
tosios parolimpinės vasaros
žaidynės, grįžo Lietuvos in
validų ir aklųjų sporto federa
cijų nariai. Jie žaidynėse laimė
jo 11 medalių — tris aukso, du
sidabro ir šešis bronzos. Tik
vienas komandos narys grįžo be
medafio — jis disko metimo
rungtyje užėmė ketvirtą vietą.
(LR, 08.27)
Arvydas Sabonis

ARVYDAS SABONIS
PAKELIUI I PORTLANDĄ

Viskas praeina, užsimiršta ir
skausmas, ir įžeidimai. Šian
dien Arvydui labai sunku palik
ti Lietuvą, tėvus, draugus, bi
čiulius. Bet jo laukia krepšinis,
laukia NBA ir „Portland Trail
Blazers" komanda. O 1997-ųjų
pavasarį vėl visi kartu lauksi
me sugrįžtant gimtinėn Arvydo
Sabonio. Ypač jo lauks Lietuvos
vyrų krepšinio rinktinė, kuri,
tikėkime, iškovos teisę kitąmet
dalyvauti Europos krepšinio
čempionato finale Barcelonoje.
Ir jeigu Arvydas Sabonis bus
sveikas drūtas, jis negalės nepa
dėti mūsų jauniems krepšinin
kams. Oranžinis kamuolys jfvisada šaukia ir vilioja!
__.„__._ Saboni,
_
.., atSudiev, Arvydai
įleisk ir mums, žurnalistams.>Zi
xit>& iš meilės, onenedel
dėlne

Tyliai, ramiai, nedaug kam
moksleivių spartakiados čem
žinant, be gėlių, muzikos ir at
pionai!
sisveikinimo kalbų, šiandien
Per tas 30 dienų Lietuvoje Ar
mūsų tautos didžiavyris Arvy
vydas Sabonis turėjo ir liūdnų
das Sabonis palieka Lietuvą.
akimirkų. Dar skrendant su
Baigėsi mielas, bet trumpas ato
Lietuvos avialinijų lėktuvu
kvėpis saulės spinduliais dos
„Steponas Darius" iš Atlantos
nioje gimtinėje, kurią vėl laiki
į Vilnių mūsų krepšininkas pa
nai reikia palikti. Pirmiausia,
tyrė pirmuosius gripo požymius,
kaip ir pernai. Arvydas Sabonis
paskui nedaug tetrūko iki plau
kelias savaites sunkioms NBA
čių uždegimo. Dėl to ir Kauno
kovoms ruošis Taline pas mūsų
Dainų slėnyje Arvydas Sabonis
tautietį Praną Mickevičių. Iš te
negalėjo susitikti su jo
nai išskris Ispanijon, kur Toišsiilgusiais krepšinio aistruo
rėmo Linos mieste jo lauks žmo
liais. Žinokite, tuo metu sirgo,
na Ingrida, sūnūs Žygimantas,
Tautvydas, Daumantas, kurie o ne sėdėjo už vaišių stalo. Nenetrukus irgi paliks Lietjijpją. Iš gerai, kaolŠfiiekas apie tai
Ispanijos visi kartu paku* skry nepranešė'.^Hyiėjo ir žurnalisai, nes poB&usybės publikaci apykantos esame dėmesingi jo
džiui į Portlandą.
.
jų spaudojejrpie Lietuvos rink- Didenybei krepšiniui. Iki pasi
Vos 30 dienų po Atlantos
tine. jaunų ir vyresniųržaidėji*- matymo Lietuvoje, kur Tavęs
olimpiados, kur už meistrišku
santykių aiškinimo, ir taip jau visi labai laukia!
mą, ryžtą, pasiaukojimą Lietu
nemėgstantis žurnalistų* Arvy
Vidas Mačiulis
vos krepšinio rinktinė pelnė
das, sąmoningai pradėjo vengti
„Kauno diena" 96.09,03
bronzos medalius, Arvydas Sa
ir ignoruoti rinūsų plunksnos
bonis praleido Tėvynėje. Ramus
ieškodami aen-y<p.-m
•
J"/
brolius...O
ir santūrus aukščiausias Lie
sacijų
ir
A:
Sabonio,
prade":Jftitbolas
Čikagoje
tuvos vyras gimtinėje patyrė ne
_ur ir su kuo jis M%tik daug džiaugsmo. Buvo ne jo skaičiui
buvo
Pala
. k, v e i k ė . ? A c h ; : 1 * į r K „ U T U A N I C A ^
kartą įžeistas, įskaudintas...
sunku, la
Arvydas ilgai prisimins Vil
" £ £ • £ • « : f
M R M E N Y B I U į
Hario, vis
niaus Kalnų parką-, iDtf pSBveiPo (Jlfenų ir ne
nomu žrni
W D E N S RATE
kinti olimpiečių susirinko arti
!andbit#ėp£inio
akiplėšiškų
25,000 žmonių. niek*fct neuž
> Sajbonis Lie
Metropolitan futbolo lyga pra
mirš, kai prezider»taralĮprdas aistruolių
lavargo nuo įky- deda naująjį 1996/97 metų pir
tuvoje
tikr
Brazauskas įteikė DSBB|O)Q Lie
JO labiau — nuo menyhiu ratą. LFK „Lituanica"
tuvos kunigaikščio ><3|B*nino..^raus dėmėsi
ittr.
Štaidelkoat- šiaif/btėtais žais šios lygos I
.žurnalistų
pirmojo laipsnio otėiUĘTkai po.
rvydas
Sabonis divitflos „mėlynojoje" grupėje,
sisveikinan
15 metu Plungėje susitiko ir *el
irdgėlajrneįSa
Wtijįįn priklauso 6 komandos,
su
.neslepia
kartu žaidė 1981-ųjų TSRS
sitenkinimu ašo manęs „per- taip pat ir šios lygos „raudono
' d*k>ti" linkėjimus Lietuves žur«. joje" grupėje žais 6 komandos.
nalistams...
Prieš savo grupės komandas bus
žaidžiama po kartą abejose (ru
2. Ipolitas Janušis, Det., 172
dens ir pavasario) ratuose, o
prieš kitos grupės komandas —
3.
Kazys
Navasaitis,
Det.,
181
1996 metų ŠALFASS-gos me Vyrų „B" Gross
tik kartą (prieš dalį komandų
tinės lietuvių golfo pirmenybės 1. Al. Zvinakis, Cik., 172
Senjorų — Net
bus žaidžiama rudenį, prieš kitą
š.m. rugpjūčio 31 — rugsėjo 1 d. 2. Vytas Mickevičius, Tor., 176 1. Rimas Korsakas, Det 151
dalį — pavasarį). Čia pateikia
vyko Bay Valley Golf Club, Bay 3. Al. Mockaitis, Cik.., 177
me rudens rato rungtynių tvar
Vyrų k o m a n d a — Gross
City, Michigan.
karaštį.
Toronto - 983
Šias, jau 46-sias metines golfo Vyrų „B" - Net
Rugsėjo 8 d.: „Lituanica"
pirmenybes vykdė Detroito lie 1. Vitas Vaitkus, Cik. 143
Vyrų komanda — Net
prieš
VVauconda „Chiefs".
tuvių sporto klubas „Kovas".
Vyrų „C" Gross
Detroitas - 849
Rungtynės vyks Lemonte.
Žaidynių formatas: 36 duo 1. Arūnas Jonikas, Tor., 180
Rugsėjo 15 d.: „Lituanica"
bučių žaidynės. Dalyvavimas 2. Arvydas Pikūnas, Det., 187 Moterų komanda
Toronto / Detroitas
983
prieš „Trevians". Rungtynės
buvo atviras visiems lietuvių 3. Linas Gilys, Cik., 190
vyks Northfield, IL.
kilmės golfininkams.-ėms. Žai
Šeštadieni, rugpj. 31 d.
Rugsėjo 22 d.: „Lituanica"
dynės vyko 8-niose „Handicap" Vyrų „C" Net
prieš „Real F.C.". Rungtynės
klasėse. Komandinėse žaidy 1. Darius Miciunas, Clev.. 141 Ilgiausias smūgis
vyks Lake Villa, IL.
nėse 6 iš 9 geriausi rezurlatai. Vyrų „D" Gross
Masters/Vyrų „A" —
Rugsėjo 29 d.: „Lituanica"
Pirmenybėse dalyvavo 108 1. Ed Simokaitis. Cik., 205
Darius Vaičiūnas
golfininkai,-ės iš įvairių JAV ir 2. Andrius Butkūnas, Det., 208 Vyrų B, C, D - Kęstutis Pikūnas prieš „Vikings". Rungtynės
vyks Lemonte.
Kanados vietovių. (Moterų buvo 3. Jonas Obeliūnas, Tor., 210 Senjorų — Šimkus
Spalio 6 d.: „Lituanica" prieš
daugiau 30, o vyrų — daugiau
Moterų — Rita Karienė
„Lions". Rungtynės vyks Le
negu 70). Trofėjai buvo įteikti Vyrų „D" Net
1. Zigmas Brazys. Cik., 151
Arčiausiai prie vėliavėlės
monte.
visų klasių laimėtojams,-oms.
Moterų — Darija Deksnytė
Spalio 13 d.: „Lituan.ca"
Moterų „A" Gross
Laimėtojai:
prieš ..Legovia". Rungty lės
1. Darija Deksnytė, Tor., 183 Vyrų — Alan Danto
1. Ed Salem, Clev., 151
r'
vyks VVilmeUe. IL.
2. Irena Kymantienė. Tor., 189
2 Petras Stukas, Cik.. 153
Sekmadienį,
rūgs.
1
d
.
'
Spalio 20 d.: ..Liuiaim f
3.
Aldona
Vaitkienė.
Cik.,
202
3. Tomas Vaitkus, Cik , 153
prieš „VVings". Rungtynes vyks
Ilgiausias
smūgis:
Moterų „B" Gross
Park Ridge, IL.
Masters — Net
1. Birutė Eimantienė, Tor.., 209 Masters/Vyrų „A" —
1. Mark Salem, Clev. 143
Spalio 27 d.: „Lituanica"
Justinas Mikelėnas
2. Geri Dauskurdienė, Cik.. 218
prieš
„Croatans". Rungtynes
Vyrų B, C, D - R. Žebrauskas
Vyrų „A" - Groaa
3. Rita Karienė, Cik., 218
vyks
Lemonte.
Senjorų — Vytas Vaitkus
1. A. Stauskas, Tor., 156
Smulkesnės žinios — tikslus
Moterų — Aldona Urbienė
2. Jonas Sprainaitis, Det., 159 Moterų „B" Net
žaidimo laikas ir aikštes
1
Rita
Polteraitienė,
Det.,
153
3. Viktoras Memenai, Dėty 160
Arčiausiai prie vėliavėles
adresas bus pranešama šiame
V y r ų „A" Net
Senjorų — Gross
Moterų — Rita Polteraitienė
skyriuje bent savaitę prieš rung
1. Arūnas Dagys, Cik.,
1. Romas Šimkus, Tor. 169
Vyrų — Kevėža
tynes.
IR
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APTARTI LIETUVOS IR JAV LB
SPORTO ORGANIZACIJŲ
BENDRADARBIAVIMO REIKALAI
Rugsėjo 4 d. Lietuvos Respub
likos Seime įvyko Lietuvos Sei
mo ir Amerikos Lietuvių Bend
ruomenės komisijos posėdis,
kuriame buvo aptarti Lietuvos
LIETUVAITĖ UŽĖMĖ
ANTRA VIETĄ,
Rugpjūčio 25 d. baigėsi mo
terų „Tour de France" daugia
dienės lenktynės. Pirmą vietą
užėmė. ttal^' Faniari ^ūperini, i
antrą Rasa "rSlikeriČiutev o
ketvirtą — jos sesuo Jolanta
Polikevičiūtė.
SI SEKMADIENI PRIEŠ
„TREVIANS" '••<
Po neįvykusio šio sezono fut
bolo pirmenybių debiuto rugsė
jo 8 d. (dėl Wauconda „Chiefs"
įsipareigojimo kitur), „Lituani
kos" futbolininkai šį sekmadie
nį, rugsėjo 15 d., keliaus į
Northfield, IL, miestelį kur iš
bandys jėgas prieš stiproką
„Trevians" vienuolikę. v,Trevians" praėjusiose pirmenybėse
„National Soccer" lygos „raudo
nojoje" grupėje užėmė 3 vietą su
34 taškais („Lituanica" čia buvo
penktąja).
Rungtynės vyks New Trier
West vid. mokyklos aikštėje.
Pradžia 3 vai. p.p. Apylinkių lie
tuviai prašomi atsilankyti į
rungtynes ir padrąsinti mūsų
žaidėjus laimėjimui pirmose šių
pirmenybių rato rungtynėse.
E. Š.
f 133 S. Kaazt* Av*.,
(313) 7 7 * a m arba (313) '
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS
GYDO ODOS AUGLIUS IR ŽAIZDAS IR
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. JOViTA K£REUS
Oaittu. Gydytoja
Kab. Cfttcago,e u^aar/u.i
9525 S 79th Av*
•nc-sCfy n,.s I I

Tai. (70c, . . v c u l
V^.aooos p_,-

........•.mą

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C.
4647 W. 103 St., Oak Lawn, IL
Pirmas a?y1 su Northwestexn un-to
diotomu hetuvoms sutvarkys dantis už
prieisimą kamą Pacientai p
na!
a5»^. . ..ai punktualiai S u s i t . i r — u4
(katbet. angliškai) 1*4. 700-422-8260

SUHENDER LAL, MD
Specialybė — Vidaus ligos
7722 S Kedz* Chicago. IL 6065:'
Tol. 312-434-2123
Valancjs pagal s u i i t o r m ^
K a * . t * l . ( 3 1 2 ) 4 7 1 iiiOO

VIDAS J . NEVIICKAS, M.D
KARDIOLOGAS — SlRC;h< LIGOS

7722 S Kotftto Avo.,
ChtcafT H- •OS52

sporto organizacijų ir Amerikos
Lietuvių Bendruomenės sporto
organizacijų bendradarbiavimo
klausimai.
- svflH
Pasitarime dalyvavo Lietuvos
Kūno kultūros ir sporto de
partamento direktorius Vytas
Nėnius ir Amerikos Lietuvių
Bendruomenės valdybos narys
Algis Rugienius.
Pokalbyje buvo pabrėžta, kad
.visuomet .JAV Lietuvių Bend
ruomenės nariams nestigo dė
mesio Lietuvos sportui, visų žai
dynių užsienyje metu išeivijos
lietuviai globojo savo tėvynai
nius. Buvo surengti tokie
puikūs renginiai, kaip I. II, m ,
IV, V-tos Pasaulio lietuvių spor
to Žaidynės. Tikimasi, kad ir
toliau ryšiai tarp Lietuvos ir
JAV lietuvių bus draugiški ir
tamprūs.
Toliau buvo kalbėta apie Lie
tuvos sporto ideologiją, ateitį ir
vietą žmogaus gyvenime.
Diskusijoje dalyvavd Sėlmo
nariai: P. Tupikas, N. Ambra
zaitytė, R. Ozolas, S. Pečeliūnas,
M. Treinys, E. Raišuotis, JAV
Lietuvių Bendruomenės nariai
Liuda ir Algis Rugieniai.
Daiva S a v i c k i e n ė
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Valandos pagal susitarimą
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EDMUNDAS VIŽINAS, M.O., S.C.
Specialybe — Vidaus ligų gydytoias
Kalbame lietuviškai
6187 S. Archor Avo. (pne Austin)
Valandos pacal susitarimą
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KAS NAUJO
LENKIJOJE?

mėgdama pamėgdžiot i B. Clintono žmoną.
Miuncheno liberalinis dien
raštis „Sueddeutsche Zeitung"
rugsėjo mėn. 2 d. pirmame psl.
ir didelėm raidėm atspausdino
antraštę, kurioje rašoma, kad
Maskva sutinka su Lenkijos,
Čekijos, Vengrijos įjungimu į
NATO, tačiau atspėta Baltijos
valstybių norą. Laikraštis toliau
rašo, kad tie klausimai bus
gvildenami rugsėjo mėn. i d.,
atvykus Rusijos užs. reik. min.
-J. Primakovui į Bėsatą, Tas pats
dienraštis politiniu žinių psl.
dar k a r t ą pakartojo prieš
savaitę atspausdintą žinią apie
čečėnų laisvės kovotoju vadą
Aslaną Masadovą, kuris buvo
artilerijos raketų dalinio vidų
Lietuvoje ir 11*90 m. dah tave su
sovietini kariuomene televizijos
puolime Vilniuje. „Tai bave
bergždžias sovietinis n u gi uaaas
palaužti Lietuvos (anksty
vesniam* pranešime rašoma
Baltijos' v a l s t y b ė s
'upri
klausomybės prover/.j - rašė
dienraštis.

KAZYS BARONAS
Mūsų korespondentas Europoje
1980 m. pik. R. Kuklinski, dirb
Būdamas prezidentu L. Va
damas Lenkuos stabe, perdavė l e n s a susiginčijo s u „Soli
amerikiečių CIA žinybai svar darnosc" vadovybe, tačiau susi
bius karulius dokumentus. Taip taikydamas antrą k a r t ą pre
pat 1981 m. jis pranešė ame zidento rinkimuose. Daug gra
rikiečiams apie vestus pasi žių žodžių L. Valensa paskyrė
tarimus tarp gen. V. Jaruzels- ..Laisvės sąjungai", k u r i a i
kio ir Maskvos. Vašingtonas iš priklauso buvę nūn. pirm. T.
anksto žinojo, kad Sov. Sąjunga Mazowiecki, Halina Suchocka.
neįžygiuos į Lenkiją, nes pasta Šiai „LS" (lenkiškai „Unia
roji paskelbs tik karinį stovį. Wolnosci") vadovauja buvęs fi
Lenkijos slaptoji tarnyba susekė nansų min. Lešek Balcerovič,
kas buvo tų dokumentų per laikomas Lenkijos ekonominio
davėju, tad CIA pasistengė K. gyvenimo architektu. Stebėtis
Kuklinski su šeima slapta iš reikia, kad praktikuojantis ka
Lenkijos išvežti. 1984 m. ji? talikas Lech Valensa atmetė
buvo nuteistas mirties bausme kataliku sąjūdžio pi* m. Jono
Tik • dabar karinis teismas Olševskio kandidatūra, kadangi
nutarimą panaikino, leidžiant J. Olševski perspėja Lenkiją nuo
jam sugrįžti į tėvynę. Tiesa, didelės bičiulystės su Vakarai'-.
1990 m. jo bausmė buvo suma tuo tarpu L. Valensa stipriai
žinta iki 25 m., tačiau tuome remia Lenkijos integraciją į
tinis prezidentas L. Valensa jį Vakarų struktūrą.
laikė didvyriu, kadangi pik. R.
Kaip minėjau Seimo rinkimai
Kuklinski kovojo prieš sovietine įvyks tik ateinančiais metais,
Vokietijas atvirose šokiu mrdiktatūrą. Bet pas komunistus, tačiau rinkiminė propaganda
meuybeso
iujipji"*''' mėo. 2S 30
socialdemokratus, net ir dalyje jau pradėta. Rugsėjo mėn. 1 d.
d.
mano
netolimam
Mannbeinacionalistinių grupuočių, ne Varšuvoje buvo laikomos šv. Mi
me.
dalyvavo
ir
Lietuvos
u sto
kalbant apie generalitetą, Kuk šios, dalyvaujant 50 tūkst. mi
1
vai.
Jauniu
grupėje
pirmvietą
linski ir toliau buvo laikomas iš niai. Savo pamoksle kard. J.
standartiniuose šokine... lai
daviku.
Glemp kreipėsi į tikinčiuosius, mėjo Arūnas Bizokas ir Edita
Sunki byla parodė, kad dar ir prašydamas nežudyti negimu Danutė ir ketvirti buvo ' a n a s
šiandieną buvę komunistai turi sių kūdikių gyvybę, vengti abor Kareiva ir Aira Bubnelytt Mo
stiprų balsą parlamente ir tų, kadangi Seimas palengvino kiniu klasėje vėl pirmi M. Davteismo viršūnėse. Toli pavyz- nėštumo pašalinimą. Šios šv. lecinas ir Lina Petraitytė ir ket
jių ieškoti nereikia: buvęs Mišios buvo sujungtos su 16-kos virti Donatas Veselis i- Lina
Un. pirm. ir socialdemokratų metų proga pasirašyta Gdansko Chatkevičiūtė. Bendroje įskai
lartijos pirm. Juozas Oleksy, s u t a r t i m i . T u o m e t i n i s dar toje, jaunių ir mokiniu gnipėje
(tartas bendradarbiavimu su b i n i n k ų sąjūdis, vadov. L. pirmą vietą laimėjo Italija, prieš
wGB, t a i p p a t išteisintas, Valensos, po ilgo streiko, pri Lietuvą, Rusija, Vokietiją,
enkijos spauda, ypač „Gazeta vertė komunistine vyriausybę Lenkiją.
/yborcza" („Šokamose" lei pripažinti jų organizaciją ir
Futbolo a t r a n k i n e i rūngdinys, dažnai skaitau) „užmeta" dalinai daugiau spaudos laisvės.
tynėse
pasaulinėms pirmeny
teisingumo organams „manipu Savo pamoksle kard. J . Glemp
bėms
R
umunija Bukarešte
priminė „Solidarnosc" organiza
liaciją".
nugalėjo
Lietuvą 3:0
cijos politinę veiklą, jos reikšmę.
O ką galvoja pik. Kuklinski?
Atrodo, kad L. Valensai pavyks
Savo bylą jis laiko užbaigta.
sujungti eilę partijų i vieną
Amerikiečių CIA jam parūpino
bloką, įveikiant prokomunisti
naujus d o k u m e n t u s , iivežn e daugumą Lenkijos Seime.
dama ji su žmona į Vakarus.
Išvykstantį atostogų mano
Du sūnūs paslaptingai žuvo
šuto nelaimėje. R. Kuklinski parapijos kleboną, keletą sa
negreitai reabilituos, kadangi v a i č i ų k i e k v i e n a i s m e t a i s
aukščiausiam kariniam teismui pavaduoja kun. J. Zak, SJ ir
ir toliau vadovauja 1980 m. Krokuvos. Po Mišių užeinu į
zakristiją, trumpam pasikalbėji
teisininkai.
O ką veikia L. Valensa? Spau m u i . Vieną kartą jis aplankė
dos pranešimu jis bando sugrįžti mano namus. Tad esame beveik
į politinę sceną, mėgindamas „geri" pažįstami, pasikalbė
sujungti visas suskilusias „Soli- d a m i Lietuvos ir Lenkijos
darnosc" grupuotes. Atvykęs į reikalais. Jo nuomone, Lietuvos
Sčeciną jis pradėjo ruošti dirvą parlamento rinkimus rudenį,
Ateinančių metų Seimo rinki laimės dešinioji pusė. Tokia
mams, dalyvaujant taip pat nuotaika jaučiama Lenkijoje.
d a b a r t i n i a m „ S o l i d a r n o s c " Spėjama, kad Lietuvoje ir
pirm. M. Kšakboskiui. Abu Lenkijoje į p r o p a g a n d i n ę
galvoja sujungti „Solidarnosc" r i n k i m i n ę akciją į s i j u n g ė
g r u p u o t e s , s u d a r y t i vieną Katalikų Bendrija. Skaniai
rinkimini sąrašą ir tuo pralauž pasijuokiau iš prezidento Kvasti bendrą buvusios komunistų nievvskio žmonos, k u r i vi
demokratinės kairiosios sąjun suomet, net Aušvico koncent
gos bei ūkininkų partijos valdy racijos stovykloje, pasirodo
t r u m p u sijonėliu, o i ūbais
mą-
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Putvinskį ilgesnį laiką kankinusi apsisprendimo
mintis: ar eiti ta pačia vaga, kuria ėjo sulenkėję dvari
ninkai, ar atsiskirti ir įsijungti į „litvomanįją" — į lie
tuvių atgimstančią srovę. Būdamas gimnazijoje, jis dar
galvojo apie trečią išeitį — palikti lenkų kultūros žmo
gumi ir suderinti abi pažiūras: sustingusią bajoriškai
lenkišką ir valstietiškai lietuviška- Tačiau, baigės Vo
kietijoje agronomuos mokslus, pasiryžo būti lietuviu.
Prof. Augustinas Voldemaras, rašydamas apie
mirusi Saulių sąjungos korėją Pūtvį, be kitko šitaip
atsiliepė: „Atsivertas bajoras tuo laiku rodėsi keistu,
nesuprantamu žmogumi. Lietuviškas judėjimas buvo
milžiniškas ūkininkų kūrinys. Dvaras ir sodžius - tai
du skirtingi pasauliai. Lietuvos inteligentas norėtų, kad
visi Lietuvoje būtų lietuviais, visi — tik be dvaro: dva
ro bgojo. Kartais kildavo klausimas, ar bajoras ii viso
gali būti geru lietuviu".
Vladas Pūtvis anksti pradėjo reikštis ir spaudoje,
tačiau ne savo raštais jis aukso raidėmis įsirašė į Lietu
vos istoriją — Lietuvos š a u l i ų organizacijos
įgyvendinimas jam suteikė nemarumą. Gal tektų šia
proga porą sakinių pasakyti i i jo asmeninio gyvenimo.
Gimęs 1873 m. 1,000 hektarų dvarą paveldėtojas,
stigdamas tekalbėjo tik lenkiškai. 1897 m. rėdąs Fmirįą
Gruzdyte, pasiryžo gyventi Lietuvai. įsijungęs i Povilo
Višinskio slėptosios spaudos platinimą, globojo lietuvius
rašytojus. Jo globotinis Jonas Jablonskis, padedant An
tanui Smetonai ir Petrui Aviioniui, parašė pirmąją lietu

ŠAUDĖME IŠ
KULKOSVAIDŽIO

PARODA L I E T U V O S
AMBASADOJE

Mes, Marijampolės rinktinės
Kazlų Rūdos būrio šauliai
(vadas Vytautas Klimavičius),
ilgai neužmiršime rugpjūčio 27
dienos: tą diena kiekvienas iš
mūsų paleido į taikinį po 10
šūvių iš kulke-vaidžio PPŠ.
Daugumas šį ginklą išmėgino
pirmą kartą, tad, suprantama,
taiklumo rodikliai buvo kuklūs.
Ir vis tik vienas mūsiškis surin
ko 40 taškų.
Per šešerių.- mūsų ijurio gyva
vimo metus tai buvo pirmosios
tokio pobūdžio šaudymo praty
bos. Už tai esame labai dėkingi
Kauno atskuojo Vytauto Di
džiojo jėgerių bataliono Kazlų
Rūdos niokynu centre vadui
ma.ioiui Antanui Sirtautu 1 ,
kuris maloniai pakvietė mus
šaudymo pratyboms i jo vado
vaujainu sssjkj wao centrą, esantį
Kazių Rūdos injskuose buvusio
sovietinio desantinio dalinio
dislokavimo vietoje
Majoro padėjėjas supažindino
mus su kulkosvaidžiu PPŠ.ojis
pats asmeniškai m.is instruk
tavo ir vadovavo šuudym.
pratyboms. Jų atminimui ma
joras įteikė mums po šovinio
tūtelę. Pirma k a r t i pasijutome
tikraisiais ša u 11. is. la atarėme su
majoru (beje kartu su juo kai
kurie iš mušu buvo per Sausio
įvykius Aukščiausiosios Tary
bos rūmuose), kad panašių ir
kitokių pratybų bus daugiau
Manome, k.rd toks bendravi
mas tarp šaulių ir Krašto Ap
saugos dalinii; turėtu būti visoje
Lietuvoje. Tai potencialiai sus
tiprintų mūsų gynybinį pajėgu
mą.
A l g i m a n t a s Lelešius
Kazlų Rudus politkalinių
ir tremtinių skyriaus
pirmininkas, Kazlų Rūdos
šaulių būrio vado pavaduotojas

Lietuvos ambasadoje Lenkijo
je atidaryta dailininko Raimon
do Savicko darbų paroda. Sim
boliška, kad vieno iš pirmųjų
prieškario laikų nepriklauso
mos Lietuvos diplomatų Jurgio
Savicko vaikaitis savo kūrybą
eksponuoja Lietuvos diplomati
nėje atstovyljėje.
Dailininko paveikslais, kurie
p a t r a u k i a žiūrovą savo in
dividualumu pk .mų žmonių
charakteriu gilumu, susidomėjo
ir Varšuvos galerijos „Color"
savininkė. Tai jau trečia šiais
metais Lietuves ambasadoje
Varšuvoje lietuvių dailininkų
kūrybos p:.-1

vių kalbos gramatiką 1914 m vž lietuvišką veiklą buve
suimtas ir ištremtas 3 metams. 1!" ; ni. grįžęs, organi
zavo savivaldybes ir supirkinėjo iš vokiečių ginklus
rūpindamasis gyventojų aps.-iugo. Tada ir pradėjo jo gal
vaje bręsti mintis — planas sukurti organizacija, kuri
galėtų rūpintis, kaip Šveicarijoje, Lietuvos gyventojų
saugumu. O kai 1919 m. pradžioje jis buvo pakviestas
dirbti pas ministrą Stasį Kairį Tiekimo ir maitinimo
direktoriumi, kaip dailininkas Antanas Žmuidzina
vičius, gyvenęs kartu su Pūtviu, savo atsiminimuose
pasakoja, kiekvieną rytą, anksti nubudęs, dėstė reikalą
organizuoti Kauno apsaugos būrius. Vieną rytą
ryžtingai tarė: „Žiūrėk, Antanai, o kad mes visus Lietu
vos vyrus pakeltume ant kojų! Ką mums tada bolševikai.
Ką; Juričakai" galėtų padaryti! Kad visi vyrai mokėtų
ginklą vartoti, kad būtų šauliai! Ana, kai kur girdisi,
petys kaimiečiai sudaro būrius ir pavaro vokiečius,
bolševikus. įsivaizduok tūkstančius tokių būrių, su
jungtų į vieną organizaciją!"
Šios svajonės tapo tikrove: šaulių būriai dalyvavo
Lietuvos laisvės gynime, o, Nepriklausomybės kovoms
pasibaigus, s ė k m i n g a i tęsė savo organizacijos
stiprinimą. Tos organizacinės pastangos nebuvo veltui:
istorija atvertė naują puslapi s a u l i ų sąjungos
reikšmingam lygiui įrašyti. Tai Klaipėdos krašto atva
davimo istorinės reikšmės epirrtlas, susijęs su Klaipė
dos krašto sukilimu.
Klaipėdos kraštas - tai tik dalis Prūsijos, kurios kai
rioji Nemuno pakrantė nuo 19 šimtmečio vidurio buvo
vadinama Ilsiosios Lietuvos vardu. Prūsijos žemėje
giasi ir pasaulinio garso poetas Kristijonas Donelaitis.
Carines okupacijos metais iš Mažosios Lietuvos sušvi
to „Aušra", pirmasis mūsų laikr <štis. pradėjęs tautės
sfemimą, iš ten suskambo ir Sauerveino „Lietuviais

. K i t a . 0 8 . •••

LIKTI VISKI TRAKTORIAI
Rugp. 8 d. K
rajone. Gar
liavoje -sanėi >je akcinėje liend
roveie ..Gamega '. Respublikos
mokslininkai
peeia 1 i s t ..'• i.
ūkininkai gal >jo apžnrrėti čia
gaminamas t aktorius ,.Ursus".
Detales it mazgus AB „Game
ga" vežasi iš Lenkijos įmonės,
kuri gamina šiaos traktorius
Garliavoje renkami dviejų mo
dėlių traktoriai — .Ursns 1514"
(kaina -apie65.000lite)ir„Ur .
sus 530 4 (kaina - apie 75.000 • ••
tų). J u galingumas panašus i ;
„Belarusų' .
Leądkipsje pagamintais trak :
toriai:-: prek'aujp ir iuosremon
tuoja akcinė bcstdkovė ..Vįioka". į
Su ja AB ..Gamegi' irt-; glau
džiai bendradarbiauja. Todėl
žemdirbiams dėl serviso nebus
jokių rūpesčiu Be to. AB ..Ga •
mega"" duoda -avo gaminiams
vienerių metu garantiją.
„Valst. laikr:". 08 10

Danutė

Žingsnis

po

Kiekvienas išradimas ar atra
dimas y r a žingsnis pirmyn — ar
ba bent taip tvirtinama. Tačiau,
kaip sakoma, ne viskas auksas,
kas a u k s u žiba... Kartais atra
dėjai t a i p susižavi savo „pa
gimdyta" naujove, kad ją pritai
ko ne vien žmonijos gerovei, bet
ir pražūčiai Taip atsitiko su
atomu. Praėjus daugiau kaip
penkiasdešimt metų nuo pirmo
sios susprogdintos atominės
1-nmbos Alamogordo, NM, vieto
vėje, š i a n d i e n t e b e i e š k o m a
būdu. kaip sustabdyti branduobnių ginklų gamybą, bandy
• ' n a i k i n t i ar bent griežjų kiekį, ruošiamą
g n niei a t r e m t i " net
laik«- e: 'tais. Yra vilčių, kad
t--;nu . udmnoji jėga bus ilgai
niui pažabota, nors prie to
narna lal> ū lėtai —žingsnispo
ingsnio.
mo metu 14 pasaulio vaisty
ki i •>. i laminusios arba gapasu i : : iti branduolinius
ginklus J u o s bandant, t.y. nuo
1945 m liepos 16 d., mūsų plan- ; u r ••'. i\ti 2,045 atominiai
sprogimui, paleidę įorą, vande
ni •: .'•• ". ' 'elius kiekius nuo
dingo* I
Kai kurios valsty
bės įskaitant JAV ir Rusiją, jau
anksčiau, prieš maždaug 30 mefii. pt»«irašė -utartį riboti ato
miniu :mklų bandymus ore. po
vandeniu n -rdvėse. Prancūzija
net šia vasarą tokius bandymus
;tt ; ik". nepai ;ant protestų ir pa
sipiktinimo. Vyresnieji, be abe
jo, prisimena 1960-tąjį dešimt
metį u visus apėmusią baimę,
kai vaiku dantukuose buvo ras
ta .. d r o t i u m - 9 0 " radiacijos,
gaunamos iš maisto, ypač pieno,
kaip t ik del atominiųbandymų
New Mexico ir Nevados dyku
mos*. Visuotinio protesto pasek
mė: 1963 m. t a r p JAV ir Sovie
tu Sąjungos pasirašytas ribotų
bandymų susitarimas.
Nuo to laiko periodiškai tar
tasi visiškai suvaržyti atominių
ginklų b a n d y m u s , gamybą, iš
montuoti bent dalį jau turimų.
Nors d a u g i a u s i a jų po H pasau
linio k a r o pabaigos buvo sukau
pusi A m e r i k a ir Rusija, abipu
siu s u s i t a r i m u Ženevoje jos yra
pasižadėjusios iki 2002 metų
pradžios kiekviena pasilikti...
tik po 3,500 branduolinių užtai
sų g i n k l a m s . Neminima, k a d '
vos dalelės to skaičiaus pakaktų
paversti m ū s ų planetą negyve
n a m a dykyne. Bet tai jau kita
pasaka...
Tuo t a r p u buvo ruošiama
branduolinių bandymų drau
dimo s u t a r t i s , kuri turėtų pa
šaulį padaryti saugesnį ir sveike ni. žinoma, jeigu visos ..ato

esame mes gimę", iš Tilžės knygnešėm' sabene Ketey
viskas knygas, iš ten ilgas dešimtmečius aidėjo Vydūne
eboro tėvynės meilės pasens, kaip pavyzdžiui
Vėjeli,
kilk bangele, užk, — nešk Lietuvon laivei}... l e n a i ,
Tilžėje, buvo įsteigta ir Prūsų Lietuvių taryba, pa
skelbusi 1918 m. nutarimą: „... mes, lietuviai, čionai,
Prūsų Lietuvoje, gyvenantieji, sudarome šito krašto gy
ventojų daugumą, reikalaujame Vilsono paskelbtąją
Tautų apsisprendimo teise priglaudimo Mažosios Lietu
vos prie Didžiosios Lietuvos. Visi savo parašu šitą
pareiškimą priimantieji pasižada visas savo jėgas už
įgyvendinimą minėtojo siekio pašvęsti. Tilžėje, lapkri
čio mėn. 30 d. 1918 metų. Prūsų Lietuvių Taryba. Pasi
rašė 24 asmenys".
Tai buvo tarytum Mažosios Lietuvos Vasario 16-osios
Aktas, labai paveikęs organizuoti Klaipėdos krašto va
davimo žygį, ypač dar todėl, kad Versalio Taikos sutar
timi (str. 28 ir 29) Mažoji Lietuva, kaip lietuvių gyve
namoji žemė, buvo atskirta nuo Vokietijos ir jos Nemuno
dešinėje pusėje esanti teritorija pavesta laikinam Angli
jos, Japonijos, Prancūzijos ir Italijos valdymui. Tačiau
ouvo atsisakytąją perduoti Lietuvai, aiškinant, kad ji
dar neturinti tarptautinio pripažinimo, o tuo tarpu Pran
cūzija užkulisyje agitavo už Klaipėdos krašto atidavimą
Lenkijai. Ši žinia sukėlė Lietuvos vyriausybei rūpesti.
bet., kilus minčiai, kad reikėtų Klaipėdą jėga prisijungti,
prisibijota įžeisti aliantus. To meto Saulių sąjunp
< "ntro valdybos pirmininkas Vincas Krėvė pasiryžo veikti.
Pirmiausia jis nuvyko pas vokiečių kariuomenes vadą
generolą von Sacht, kuris Krėvės nuomonei — or
ganizuoti sukilimą — pritarė. Tuo reikalu Krėvė pa
skelbė keletą straipsnių ir. pasigirdus pritariantiems
b:\1sams. generalinio štabo b v- "is. rok.limo tni- .t..rįu
grupė 1923 metų sausio 6 d. nutarė pradėti konkrečią

Bindokienė

žingsnio

mines galybės" sutartj pasira
šytų. Tikslas atrodo logiškas nes
juk atominio karo atveju pavo
jus visiems vienodas. Deja. net
ir praėjusį antradieni -JT sesijoje
šios sutarties pasirašymo reika
lu buvo daug karštų diskusijų ir
nesutarimo. įdomu, kad di
džiausią užsispyrima ir pasiprie
šinimą parode kaip tik tos vals
tybes, kurios yra nepastoviau
šios ir tuo pačiu pavojingos
pasaulio taikai. (Jų tarpe Indi
ja, Pakistanas ir kt.) Daugumas
reiškė nepasitenkinimą, kad jos
yra varžomos, kai penkios di
džiosios valstybės — JAV. Rusi
ja, Kinija. Didžioji Britanija ir
Prancūzija — jau visus bandy
mus atlikusios, dabar nori
pasaulio likimą turėti tik savo
saujoje, kad galėtų silpnesnie
siems diktuoti ar juos kontro
liuoti. Nors Iranas. Libija ir kai
kurios kitos kol kas dar neturi
atominių ginklų, bet tikisi atei
tyje šį trūkumą pašalinti, tad
branduoliniu bandymų uždrau
dimas joms sudarytu tam tikrų
nepatogumu ir. be abejo, uždels
tų projektų vykdymą.
Neoficialiai pranešama, kad
antradienį, t.y. rugsėjo 10 d.,
mūsų planetai galbūt prasidėjo
nauja — saugesnė — era: gene
ralinėje Jungtinių Tautų orga
nizacijos asamblėjoje 158 vals
tybės prieš tris pasisakė už toli
mesnį atominiu ginklu bandy
mų draudimą. Tarp atsisakiusiu
sutartį pasirašyti buvo Indija.
Pakistanas ir Libija, nors nei
viena dar nėra priskaičiuojama
prie „atominės šeimos" narių.
Kadangi Pakistanas ir Indija
nuolat viena kitai grasina ir
dažnai atsistoja ant ginkluoto
susirėmimo ribos, nei viena ne
siryžta pasirašyti sutarties, kol
antroji to pirma nepadarys. Vis
dėlto viliamasi jas abi įtikinti
pasirašymo būtinybe.
Sutaties pasirašymas, tiesa,
yra teigiamas žingsnis į sauges
nį pasaulio rytojų, juo labiau.
kad šiuo metu ir be branduoli
nių ginklų yra pakankamai
mirtį nešančių „karo įrankiu",
kurių žudomoji jėga. deja. daž
nai nukreipiama ne prieš ka
riuomenes, o prieš nekaltus
civilius. Taip vėl atsitiko ir
praėjusią savaite, kai JAV pre
zidentas įsake raketomis apšau
dyti Iraką. Puolimas nepadarė
daug žalos nei Irakui, nei jo
valdovui Saddam Hussein (ne
bent dar labiau sutvirtino jo
neapykantą vakariečiams ir pa
kėlė prestižą savųjų tarpe), bet
civiliams irakiečiams atnešė ir
nuostolių, ir skausmo del pra
rastu artimųjų

sukilimo ruošą bei planavimą. Šiam darbui vadovauti
paskirtas Jonas Budrys, kuris padėjėju pasirinko klaipė
diečių visuomenės veikėją Erdmoną Simonaitį. Sudary
t a s Mažosios Lietuvos gelbėjimo komitetas sausio 9 d.
Šilutėje viešai paskelbė, kad sukilimo armijos vyriau
siu vadu paskirtas Jonas Budrys, kuris sava valia pasi
r i n k s padalinių vadus. Vado pavaduotoju paskirtas
P r a n a s Klimaitis, štabo viršininku Juozas Oksas.
Sukilimui vykdyti numatytos trys grupes: pirmos grupes
(prie Klaipėdos) vadas Aukštuolis, antros (prie Šilutės)
— Kalvaitis, trečios (prie Smalininku ir Tilžės 1 - Kai
mantas. Sukilimo laikas — sausio 9-osios naktis į 10-ąją.
Buvo žinoma, kad prancūzų įgulą sudaro vienas
batalionas, kurio žinioje yra apie 200 krašto policijos ir
apie 150 vokiečių savanorių. Sukilėlių sąrašuose buvo
1,300 vyrų, iš kurių 300 vietinių klaipėdiečiu. Visi kiti
buvo Lietuvos šauliai, persirengė kariai ir moksleiviai.
Sukilimui prasidedant, vadas Budrys pasiuntė prancūzams pasiūlymą nesipriešinti, nes sukilimas yra ne
prieš prancūzus, o prieš vokiečių direktorija Pasiūlymą
atmetus, sausio 13-ąją prasidėjo puolimas. Budriui įsa
kius Kalmanto grupei iš Smėlynės priemiesčio pulti
Klaipėdos miesto kryptimi ir užimti prancūzu karei
vines. Ta pačia kryptimi pulti buvo įsakyta ir leitenantui
Stepui Dariui su 60 kareivių.
Kautynės dėl prancūzu kareiviniu tetruko viena
valandą, paimant į nelaisvę 60 prancūzu Sukilimo
kautynėse žuvo 20 lietuvių, 2 prancūzai ir 1 vokietis.
Sausio 15 dieną buvo pasirašytos paliaubos ir E Simo
naičio sudaryta Direktorija perėmė Klaipėdos krašto
administravimą, paskelbdama deklaracija k id Klaipė
fb - kraštas jungiasi su Lietuva
(Bus daugiau)
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LAIŠKAI
P AVY DĖJOME
ČIKAGIEČIAMS
Bičiulis G. Lazauskas padare
man didelę staigmeną. Jis do
vanų man atsiuntė Čikagos lie
tuvių TV programos vaizdajuos
tę. Dovana aš skubiai pasidali
nau su šio nuošalaus telkinio
viengenčiais. Iki šiol visuose lie
tuviškuose telkiniuose t u r i m e
lietuviškas radijo programas.
Tad labai džiugu, kad šalia jų
Čikagoje yra suorganizuota ir
vienintelė užsienio lietuvių TV
programa. Bet dar smagiau, kad
visa programa yra išskirtinai
rūpestingai paruošiama ir meis
triškai perduodama žiūrovams.
Sią programą Čikagos lietuviai
matė Tautinių šokių šventės iš
vakarėse, tad didelę jos dalį
užima įvairūs sveikinimai. Bet
jie y r a pasigėrėtinai perpinti
tautinių šokių įspūdingais vaiz
dais iš ankstesnių švenčių. Tuo
pačiu ir mūsų visuomenės šulų
kalbos lieka gražiai nuspalvin
tos.

jaugi esu tik vienas šauksmas
dykumoje... Manau, kad „Drau
gas"
suras vietelę Jūsų
komentarams. Sutikčiau būti
vicepirmininku.
Stasys Kutinąs
Chicago, IL
KILNUMO PAVYZDYS

CLASSIFIED GUIDE
REAL ESTATE

MISCELLANEOUS

GREIT
PARDUODA

I L E K T R O t
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI
Turiu Cnicagos miesto leidimą. Dir
bu užmiesty. Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai
.,
312-77S-3313
KLAUDIJUS PUMPOTtS

Šiomis dienomis Čikagos kar
dinolas Joseph Bernardin pra
RE/MAX
nešė, kad r y š i u m s u išsi
REALTORS
plėtusia vėžio liga, gydytojai
012)5864969
galvoja, kad jis gyvens tik apie
(709)429-7191
metus laiko, o gal ir dar trum
AUTOMOMUO, NAMU. SVtKATOt,
M OYVYBtS MAUtMMAA.
piau... Smalsių korespondentų
Agentas Frank Zapoks ir Off. Mgr.
paklaustas, kaip jis į visa tai
RIMAS L STANKUS
Aukse S. Karte kalba lietuviškai.
reaguoja, kardinolas taip atsa
FRANK ZAPOUS
kė: „Aš turiu dvi galimybes: ar
> Perkant ar parduodant
32S8V. W«et SSI
ba aš galiu sutikt mirtį kaip
TeL (TOS) 424-SSS4
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
(31t|—1-—4
savo priešą, arba kaip savo
• MLS tornpejssrtujr FAX pagarba
»Nuosavybių fcataavtrtai eaMut
draugą. Aš sutinku mirtį kaip
• Perkame ir parduodama namus
savo draugą, kuris m a n e nuves
»Apartmentus ir žemą
į aną, šviesesnį gyvenimą".
Pažaislio vienuolynas XVII XVIII a baroko archi ektūros paminklas. Tolumoje tyvuliuoja Kauno
. J K 9 CONSTRUCTION
Rytojaus dieną kardinolas
marios.
„Shingle" stogai ir visų rūsių
nuvyko į vieną Čikagos prie
Nuotr. J u o z o Polio
apkalimai (siding): medžio,
miestį, kur laimino ir meldėsi
aluminiaus ir kt. Turiu darbo
GOVTFORKLOSEDrtomeafor
už sunkiai sergančius. Kokia
Taip pat visi žinome ir kiek JAV lietuviams, kurie per pra draudimą. R. Jankauskas,
IŠEIVIJOS LIETUVIU
pennies on $ 1 . Deiinąuent Tax.
pamoka mums, m a t a n t žmogų, TAUTINĖS ŠOKIŲ ŠVENTĖS mūsų išeivijoje gimusio jaunimo ėjusius m e t u s rėmė Skardupių tai. 70S-999-2S59.
Repo'*, REO's. Your Area. To«
kuriam mirties geluonis nebeeg
įsijungė į lietuvišką gyvenimą. bažnyčios remontą ir k i t u s J
Free (1) 9 9 B 9 9 B 9 9 9 9 t a t .
zistuoja ir kuris nepalaužiamai
H-241S for eurrent Ratinga.
parapijos darbus.
Gėda apie skaičius kalbėti.
Dešimtoji t a u t i n i ų šokių
tiki į pomirtinio gyvenimo egzis šventė, įvykusi š.m. liepos 6 d.
Ypatingai
dėkingi
yra
parapi
Vytautas Šeštokas
MOVIMO
tenciją!
Los Angeles, CA jos vaikai ir seneliai Elenai ir
Čikagoje, su mažu žiūrovų skai
Ilgametis profesionalus kraustymas
G e n ė V a l a n t i n i e n ė čiumi, išeivijos lietuvių tarpe,
Mečislovui Krasauskams 1424
KMKCK tfALTO*4
pnetTarnomis kainomis.
Atmintiną įspūdį palieka ir
7«U l Masalai.
Downers Grove, IL s u k ė l ė n u o s t a b a i r k a r t u
Corey Way S. Sout Pasadena,
Draudimas garantuotas.
čikagiečių atsisveikinimas su S.
• a j f f r l AfcasaAva.
DŽIUGINA DRĄSESNI
F
l
o
r
i
d
a
u
ž
kalėdines
i
r
GEDIMINAS
Kairio ir K. Bielinio palaikais, PAŽAISLIO VIENUOLYNAS klausimą: ar tai nebus pasku
ŽVILGSNIAI
312-925-4331
velykines dovanas, kurios su
tinė išeivijoje šokių šventė?
išlydint juos į Lietuvą. Žiūro
DANUTĖmmt
teikė vargingoms šeimoms ne
Pažaislio vienuolynas išleido
Šventei bilietų buvo parduota
vams dar yra labai įdomios ži
Per
dažnai
girdime
Lietuvos
tik
daug
tyro
džiaugsmo,
bet
ir
284-1900
V A L O M E
nių programos perduodamos iš lankstinuką apie vienuolyno is tik apie 6,000 žiūrovų, i r tai reikalų svarstymą siauru poli
konkrečią pagalbą, šį mėnesį E.
toriją,
baroko
stiliaus
archi
daugiausia
ne
čikagiečiams.
KILIMUS. BALDUS
Vilniaus. Šį kartą ypač išsis
Jei noftts pantuos sr paini namus,
tiniu žvilgsniu, todėl visada ir M. Krasauskai taip pat pa
ĮOsaalt MaysfvJi proi * GRINDIS
kyrė pasikalbėjimas su vienu tektūrą ir jo reikšmę. Šis leidi Ankstesnėse šventėse rengėjai džiugu užtikti j n ū s ų spaudoje
aukojo mūsų parapijai 700 dol.,
mūsų tautiečiu, kuris dienos nukas išspausdintas lietuvių negalėjo sutalpinti žiūrovų, ku straipsnių, kuriuos Lietuvos
j. BUBNYS
esame be galo dėkingi.
šviesoje sugebėjo iš banko pasi kalba. Greitu laiku bus išvers riose būdavo keturiolika tūks byla pasveriama geopolitinėse
737-5168
tas
į
anglų,
vokiečių
ir
italų
Teatlygina Gerasis Dievas vi
tančių sėdinčių ir du tūks
grobti 11,000 dol. i r j u o s t ą p a t į
svarstyklėse,
j
visą
reikalą
siems u i gerą širdį ir krikščio
vatkara pragerti. O pabaigai dar kalbas. Tai bus pirmas įvykis tančiai stovinčių.
pažvelgiant giliau, plačiau ir
VIDAUS—IŠORĖS
kada
Vakarų
pasaulio
turistai
Priežasčių yra daug ir įvairių, drąsiau. Lietuva juk neegzistuo nišką meilę!
rodomas vaikams „Bitės Majos"
pavduedamae medinia, 2
DAŽYMO IR REMONTO D A R I A I
bus
supažindinti
su
šiuo
meno
Su
nuoširdžia
pagarba
i
r
jų visų neįmanoma išvardinti. ja tuštumoje. Jos likimą, mums
lėlių teatro pastatymas.
Gera darbo kokybė, prieinamos kainos
a. namas gerame stovyje, netoli jūros.
šedevru, kurį atliko garsieji
dėkingumu,
Jau ne vieną kartą rašiau išei
ARNUS PAIMTINO
Yra garažas, sodais. Kreiptis: Juozas
italų meno meistrai, o tuometi vijos lietuvių spaudoje, kad dažnai nepastebint, ko gero
K u n . A r v y d a s Liepa, MIC
ARŪNAS RICKEVIČIUS
Drutvs* Sasoeitofeo> Neeses 34, ™a
Atrodo, kad šią TV programą nis Lietuvos kancleris Pacas
veikia net torjrni pasauliniai
312-S27-S0SS
Skardupiai — Čikaga
paruošia ir tvarko Arvydas sumokėjo 8 statines aukso už jų reikia kaip nors sustabdyti išei įvykiai. Ką j a u bekalbėti apie
Tel. O 1 1 - 3 7 0 - M - I 7 2 M .
DĖL SALOMĖJOS NĖRIES
Reneckis. Jis šiam reikalui darbą. Šis leidinukas taip pat vijos lietuvių kultūrinį mer įtaką, daromą artimųjų ir toli
ANGLŲ KALBA-ANTROJI KALIA
dėjimą.
Lietuvai
atgavus
nepri
GARBINIMO
labai tinka ir patikėtas pareigas supažindins Lietuvos jaunimą
mųjų didžiųjų valstybių politi
Prs-cotege Livs-IN
Si proyarna ęSJssaBi jsjirrruceoiTii ra>
tobulai atlieka. Sunki* net pati su garbinga mūšų istorija. Lei klausomybę, svarbiausias dėme niais sprendimais.
IEŠKO DARBO
Nesuprantu,
kodėl
Lietuvoje
nniiemi ruošos H. Katateoj RunigysM.
kėti, kaip jis sugeba į 60 min. dinio išleidimu rūpinasi seselė sys persimetė į Lietuvą. Iš ten
Vienu gilesniu i r drąsesniu taip garbinama Salomėja Nėris.
Studrjos •prs-oodsgs". ve&au galima
programą sutalpinti tiek daug Margaret Petcavage iš Šv. Ka atvyksta ansambliai, chorai, žvilgsniu žiūrintis į Lietuvos
Jos vardu pavadintos mokyklos,
k v a r t e t a i , solistai, į v a i r ū s
Kreiptis: St. Jossph's Seminary
ir tokios vertingos medžiagos. zimiero vienuolyno Čikagoje.
politinę padėtį skaitytinas Zeno jos tėvyškėje švenčiamos poezi
50 mttą moteris nuolatinė JAV gy
atloyolai
muzikai, menininkai ir kt. Iš
Programa yra dar vienas didelis
ventoja, ieško darbo ligonių slaugy
Algis Liepinaitis esmės tas yra gerai — turi vykti no Prūso straipsnis „Praėjusių jos dienos, iškilmingai minimas
Fr.JatkCUrtr.sifc* I
užsienio lietuvių laimėjimas.
mui, vaikų priežiūrai. Atlieka visus
Chicago, IL kultūriniais lobiais pasikei Rusijos prezidento r i n k i m ų jos gimtadienis ir t.t. Sovie
T«L3U-!TJ-»700
Belieka tik linkėti, kad čikanamų ruošos darbus.
reikšmė Lietuvai", spausdintas tiniais metais tai buvo supran
timas. Tačiau, kada stebi ir ma
giečiai sugebės šį laimėjimą
KUR LOGIKA?
rugpjūčio 20 d. „Drauge". Rusi tama, bet dabar? Taip, iki 1940
tai, kad mes pakeitėme savo
patikinti ir tolimesnei ateičiai.
WILLOWBROOK FORD CO.
O. dievulėliau! Lietuvoje 33 galvoseną ir skriaudžiame patys jos rinkimuose Z. Prūsas, ma m. ji buvo gal ir nebloga poetė,
K r e i p t i s tel.:708-499-2996
O mes žiūrėjome šią vaizda partijos („Draugas", 08.17.96).
nau pagrįstai, rinkimų rezulta bet po to jos poezija — nulis.
Suteikia
galimybe, pirkti naujus ir
save su mūsų sukurtais meni
vartotus auto. į kreditą. (Reikia
juostę ir pavydėjome mūsų čika- JAV turi 263.8 mln. gyventojų
tuose įžiūrėjo iiįšviesesniąją jų
Ji buvo komunistė jau nuo
niais vienetais, yra daugiau,
turėti: "Soc Sec", vairavimo lei
giečiams. kad jie tokiomis pui ir puikiausiai tvarkosi su dviem
pusę, ypač susietą su Lietuvos 1930 m., dirbo pogrindyje, prieš
HELPWANTED """"
dimą, darbą, pasą, čekių knygelėj
negu keista.
kiomis lietuviškos TV progra pagrindinėm partijom. Lietuvo
saugumu. Tai darė, manyčiau, tai buvo karšta ateitininkė. Kas
Kreiptis: Gloria Campo,
Šiaip taip vieną kartą me gan sumaniai analizuodamas
ieškoma subrendusi, dirbanti moteris,
momis gali gėrėtis kiekvieną je 3.7 mln. ir 33 partijos! Nesu
ją pasuko kitu keliu, neaišku,
tel. 708-986-5000 arba
kalbanti lenkiškai, lietuviškai, siek
tuose
su
Lietuvos
pagalba
dar
šeštadieni.
painią pačios Rusijos vidaus net perskaičius Viktoro Aleknos
tarimas dėl smulkmenų netu
Margarita tel. 630-322-9683
tiek angliškai, būti kompanijone vyr.
sulipiname
lietuvių
operą.
Kaip
politiką. Tikėkimės, jog kada parašytą apie ją knygą „Salo
J o n a s D a u g ė l a rėtų reikalauti naujos partijos.
amžiaus lietuvei vakarais ir gyven
NOTKCI ta torse* arvan, persoant to "An
ti kartu arti 33 St. ir S Aberdeen
Ormond Beach, FL Pvz., dr. K. Bebelis, kalbėdamas ilgai egzistuos „Dainavos" an nors jis į Lietuvos reikalus mėja". Ji važiavo į Maskvą par
Act m relation to the use of an Assumed
samblis? Kur dingo buvę garsūs p a ž i ū r ė s t a i p p a t b l a i v i a i
Dienos metu gali dirbti kur nors ki
Business
Name
m
the
eondoct
or
tr«napie Krikščionių demokratų
tur. Kreiptis angliškai: I
lietuvių muzikai, solistai, cho pažvelgęs į J A V vidaus ir už vežti Stalino „saulės", rašė
saction of Business m ttie State", as
poemas Stalinui bei Leninui, už
KUR DINGO PULKININKAI? partiją ir Krikščionių demokra rai, menininkai ir kiti kultūri
312*43-3140.
amended. that a cemttcation was tiled by
sienio politikos mezginį.
tų sąjungą, teigia, kad „abiejų
kurias gavo tūkstančius. Tai da
the understgned with the County Clert of
niai vienetai? Argi visi jau
Cook County *Ve) No., 0097021 on the
įdomu, kad prieš savaitę, rė niekieno neverčiama, taigi, ji
Gyvenimas rieda ir keičiasi. organizacijų ideologinis pagrin nuseno ir išmirė? Paliko pora
19(h ot August. 1996 under the Assumed
FORMNT
Dingsta tradicijos bei užsi das yra tas pats". Manau, kad lietuvių t e a t r ų , k u r i e irgi rugpjūčio 13 d. „Dirvoje", tai, buvo t i k r a tautos išdavikė. Jos
Name of AMSCR CONSTRUCTKM wrth
1
atrodo, daro dr. Petras Ironis tėvai buvo pasiturintys ūkinin
the Business tocated at 5840 W 60th St
ėmimai, kurie kadaise buvo ir daugelio kitų partijų pagrin vegetuoja.
Chicago. II 60638 The true name and
Jokubka straipsnyje „Amerikos kai, leido visus vaikus į moks
aukštai vertinami. Kalbu apie diniai siekiai yra panašūs — gel
Nles) 3 b e o V m . and dining rm. apt.
residence address of the owner is:
Reikėtų JAV Lietuvių Bend t a u t a " . Matyti suprasdamas lą. Ji pati studijavo Vienoj, buvo
Marouette Rd. & Mapknvood ets. $ 6 0 0
populiarų, lietuvių tarpe, kortu bėti nualintą Lietuvą. Tai kodėl
MtteSe • aveSI 8swteJU
8840 W. eOta Street
a mo. + 1 mo. security. Heat incM.
ruomenės valdybai pagalvoti idėjų įtaką v e i l s m u i , jis savo Paryžiuje, nors, atrodo, nebuvo
žaidimą — proferansą pulkutęi. nesivienyti?
Catl 312-737-8113
Atėjo laikai, kad jo mėgėjai ant
Na. o pagalvojus apie dar visai apie priemones ir būdus, jeigu drąsias mintis y r a pateikęs net gabi. Kai 1941 m. pas ją atbėgo
knygoje
anglų
kalba
„American
nesustabdyti,
tai
bent
sulėtinti,
sesuo
ir
pasakė,
kad
jie
buvo
tiek išsiskirstė, praretėjo, jog naują Lietuvos Gyvenimo logi
LITHUANIAN DIASPORA
darosi nebeįmanoma sudaryti kos partiją, kokia ji ten bebūtų, lietuvių kultūrinį merdėjimą. Nationality". Straipsnių serijoje ieškomi išvežti, bet buvo įspėti,
Visi žinome, kiek žmonių įsi jis sakosi supažindinsiąs skaity Salomėja buvo lyg nustebusi,
keturiukę! A r kas nors nepa tenka susimąstyti, ar iš vis Lie
KONIGSBERG TO CHICAGO.
jungia į išeivijos veiklą atvažia tojus su toje knygoje išdėstyto lyg sukrėsta, bet po savaitės pa
galvojo įkurti, proferansininkų tuvoje beegzistuoja logika?
anglų kalba. Autorius Antanas J. Van Hssnan
klubą? Pradžioje, s a k y k i m ,
K o s t a s Mačiulis vusiu iš Lietuvos nuolatiniam mis mintimis. Tai yra dar vie ti, palikusi vyrą Lietuvoje, pa
nas pavyzdys drąsos pateikti sa bėgo į Rusiją. Ten gyveno Mask
Čikagoje ir priemiesčiuose. Ne
Spring Hill, FL apsigyvenimui.
Knygojs nagrlrtėjsrns satuvkj tautiškumo kamša ištakos,
vą politinę galvoseną viešumai voj ir už Uralo. Kai kurie išvež
analizuojama ta Hgi šiol nagvikJanta vartybių konfigūracija.
ir gal per tai įtaigoti galingosios tieji lietuviai jos draugai krei
Amerikos užsienio politiką, nuo pėsi į ją prašydami, kad ji pa
%>iuoi)U omamvSKumo eigose, sirvtjrDtaynasi (outsporos rrtankurios, kiek žinia, taip daug gelbėtų susirasti šeimas, ji ne
tantojtą, tsrytsonanHi nytų europoa rrmTrjjrmo vanacrfos,
priklauso ir Lietuvos likimas. siteikė net jiems atsakyti.
aiškinama KaJo sosiainklavus sava kteofcntta aaftma taiTad visada džiugina spaudos
Grįžo į Lietuvą kartu si. ru
drąsuoliai, kurie savo mintis,
kingai sugretinti savojo tautiškumo pagrindus su Amerikos
sais 1944 m. rug>eji. atrodo, jau
politines pažiūras, vnklos siū
iauusAuiiiu pnncspais.
sirgdama. Vienu metu ji tik pra
lymus išdrįsta pateikti išeivijos
Knyga prausdama 19-to amžiaus Hatuvių tautiškumo
sitarė Putinui: „Kaip jie n.us
skaitančiosios visuomenes įver
apgavo". O tempora, o mores!
supratinju-pajauti rnu. uamasio oantra — rsstuviai atarei si.
tinimui.
Mes tada. dar būdami vaikai,
Aoahiboiama ČMraoa PtrmoH banaa lUatuvIai attaMan
Vilius B r a ž ė n a s supratome, kad įtėjo Lietuvai
(1997*914) — rkftuvtaj, daugumoja ekonominiai amkjtantai,
DeLand, FL galas, o ji — išsilavinusi poetė
savo noru rjaNka ojmtao kraštą. dauoumoM vsistMšai manku
ir mokytoja — nesuprato.
išsilavinimu. Antroji banga (1949-1952) - ba didaanfų iš
DĖKINGI PARAPIJIEČIAI
Toj knygoj minima, kad prieš
imčių, prot«»ionalai, iisimoksHnf, a f t ^ ę na savo noru ir jga)ę
mirtį ji padavė vienam kunigui
O.P. (dispiacad parsons) — vardą. Analizuojamas kuROrfnfa
Dievas ir šiandien vaikšto po a t s i p r a š y m ą tautai. Atėjus
susidūrimas tarp ablajų minštų bangų. Vaizdu()a«na Icalp An
žemę darydamas gera: gydy laikui, prašė paskelbti. Mirė ji
troji bango pararnė Pirmosios bangos sukurtas inatJtucsjaa
damas, mokydamas, šelpdamas 1945 m įdomu, kada tai buvo
ir kaip sukū'š naujas.
ir m a ž i n d a m a s skurdą bei paskelbta, jei iš viso? Jei Dievas
Knygą sudaro 330 pai.. dkJaKo forrnato. Msakto Untvarejvargą. Šiandien Dievas daro jai atleido, tegu ilsisi ramybėje,
ty
Prass
of America, Inc., Lannam, reaar York and London.
savo darbus gerų žmonių, gerų bet mums nėra už ką ją garbin
Kaina
su
parsiuntirnu 27 oJei. NBnoit gyv. dar prMsdr 2 tsai.
ti.
krikščionių rankomis.
Bradūnu t,'"nt if> atstovai ims vasaros ateitininkų sendraugių stovykloje.
..Bradūnyi
valstijos
mokasčio.
Užsakymus siusti:
Savo, ir parapijos žmonių var
D a n a Stankaitytė
4949 W. 93r9 t t . ,
Dainavoje
du. tariu nuoširdų ačiū visiems
Oak I.avvn. IL
Nuotr dr. M. I.«niau«ko
CMaaaa. IL 99929
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We'rebanking
on the future.
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Cynthia Aitkan
RlC'M'dS H S

JutttCtMMOtS
Glenbdrd East H S

Rotoart Constantino
Nap^rville Norlh H S

Karon Danaan
Cune H S

Enrique Gonzalaz
Kennedy H S

Sara Halay
Downets Grow Norlh H S

Haatrtar H e n o n s k i
H.rid.llf Sou!>- H S

Tina Kaarnay
N.ipetvi.lf Central H S

Jill Levickai
OakLawnHS

Taruna Madhav
Stagg H S

Francisco Nuno
Kelly H S

Antonio R o s *
Gage Park H S

Keltoy Ryan
Evergreen Park H S.

tftagan Trainor
Sandburg H,S

Aprilyn princą
Shopard H S.

Joal Ulrich

Wtllowbrook H S.

KAS BŪTŲ, JEI
NETURĖTUME MATAVIMO
ETALONŲ?
RYTIS GURKSNYS, S J
Jau paskutine vasaros dieną
tyliai prigužėjo aplink palapinę
Sv. Kazimiero bažnyčioje ne
mažai jaunimo. Taip, taip, ap
link palapine, kurioje stovėjo
staliukas su duona ir žvakėmis.
T. Eitvydas Merkys, SJ, pagelbėjes Vilniaus jėzuitų gimnazi
jos mokiniams susitaikyti su
Viešpačiu, prisiminė, kad ir
jam, ir galbūt daugeliui kitų
teko vasarą pakeliauti ilgiau ar
trumpiau, vienam, ar su ben
draminčiais. Bet visi mes
keliaudami turime kartais ap
sistoti, „pailsėti, pasistiprinti,
kad toliau keliauti galėtume",
savo pamoksle vėl pabrėžė Eit
vydas. Ir daugumai susijusi ši
palapinė su praėjusios vasaros
įspūdžiais. Taip pat ir pranašai
keliavo, ir izraelitų tauta kelia
vo, ir Kristaus apaštalai. Savo
Bažnyčią vadiname keliaujan
čia. Bet visiems reikalinga, lai
kina padangė, kur galėtume vi
si kartu ir su Viešpačiu susitik
ti, susitaikyti ir toliau keliauti...

„Mes matuojame atstumus
metrais, kilometrais; laiką
valandomis, sekundėmis, kitais
matavimo etalonais, kurie vi
same pasaulyje turi savo ribas.
Sunku įsivaizduoti, kas būtų, jei
neturėtume šių pastovių mata
vimo dydžių", sakė vyskupas J.
Tunaitis rugsėjo 1-osios kaitrios
saulės nušviestą Šv. Kazimiero
byžnyčių pripildžiusių mokinių,
jų tėvelių ir mokytojų. „Taip pat
sunku įsivaizduoti ir mūsų dva
sinį gyvenimą be doros matavi
mo etalonų — Dievo..."
Šv. Mišių pradžioje vyskupas
išreiškė savo ir visų susirinku
siųjų džiaugsmą, matydamas
tiek daug jaunų žmonių, po va
saros poilsio vėl pasiruošusių
kartu su juo švęsti tą pirmąją
naujųjų mokslo metų dieną. Ir
tuojau priminė, kad tik doro
žmogaus žinios atneša visiems
daug gėrio ir ramybės. Nedorai
žmogus naudodamas žinias, tik
liūdina ir skaudina. O mūsų dva
sinis gyvenimas — tartum mo
kinė lentelė, prirašyta įvairiau
sių žodžių, pilna gerų ir taisyti
nų darbų. Kartais ta lentelė iš
šlapio molio jau ir apdžiūvusi,
reikia drėkinti norint ištaisyti
klaidą, — kalbėjo su gausiais
pavyzdžiais vyskupas jaunimui
ir kvietė sekti jais, atsispiriant
visokiom pagundom, kurių per
jau prasidėjusius mokslo metus
tikrai visiems užteks.

B I G

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

Donneil Williams
LinOblom Techntcal H S

Sandra W u
Downers Grove Sotfri H S
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Standard Federal Bank
sovngs
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Building thefuture tvith you
B r i g M o n Park • GartlcM Ridge • Dovmars Grove • E v a r y a a n Park • H i c k o r y Mills • L o m b a r d
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Sav ngs and Loan Association

v

75 ttetus aptarnauja lietuvius
i

Indėliai iki $100,000.00
Apdrausti Federalinės valdžios

•

MAROUETTE PARK

BRIGHTON PARK

2567 WEST 69th STREET
(1-312) 925-7400

4040 ARCHER

(1-312) 254-4470

BRIDGEVIEVV
8929 S HARLEM AVE
(708) 59aV9400
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PRANAS BALČIŪNAS
Gyveno Chicagoje, Marquette Parko apylinkėje.
Mirė 1996 m. rugsėjo 12 d., 2:50 vai. ryto, sulaukęs 79
metų.
Gimė Lietuvoje, Šiaulių apskrityje. Amerikoje išgyv ..„
47 m.
Nuliūdę liko dukros: Rosemarie Juškėniene, Regi.i.i %
-'. I'
son, žentas dr. Richard, sūnus Robert, marti Eve; c .'..-I?
James ir Katrina Juškėnai, Joseph, Erika ir Thomas \V ;: o::.
Peter ir Diane Balčiūnai; sesuo Ona Gediminskienė su seimą
Lietuvoje; svainės: Wilhelmine Krabben ir Irene Be.iiug su
šeimomis Vokietijoje, Ona Balčiūniene s» šeim- .. luvoįo.
Velionis buvo vyras a.a. Josefos.
Priklausė Lithuanian Soccer Club
Velionis pašarvotas sekmadieni, n.„.-. j. »
--<J ^ «"•
9 v.v. Petkus Marąuette laidojimo nan.~ -e, 2533 W. 71 St.
Laidotuvės įvyks pirmadienį, rugsėjo .0 d. Iš laidojimo na
mų 9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapi
jos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto „cciulin^os
šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus palaiuoias
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus iu.
lyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: dukros, sunūs, anu,,..,. .».-.^o ir k... „.......«..->.
Laidotuvių aaekt. Donuici A. A..-...- i)ua... A.. .' ......>
Tel. 800-9iJ-.-7oou

kun. A. Gražuliu ir gėrėdamasis
erdviomis, naujomis gimnazijos
klasėmis (kai kurios tik šiemet
atvers savo duris mokiniams),
prisiminė savo nuostabias die
Šių Eitvydo minčių uždegti
nas Rokiškio gimnazijoje ir at
mokiniai, jų tėveliai ir jų
siduso:
„O, kad būtume nors
mokytojai tikrino savo sąžinę
truputėlį
jaunesni, kad galėtu
pagal dešimt Dievo įsakymų ir,
me čia vėl ateiti mokytis".
lydimi giliai susimąstyti ver
čiančių giesmių, artinosi prie
Nors Vilniaus jėzuitų gim
tėvų jėzuitų priimti susitaikymo
nazijoje visokių sunkumų irgi
su Viešpačiu sakramentą iš jų
apstu, mokyklos direktorius A.
rankų. Nors visos šios pamaldos
Gražulis guodėsi: „Svarbiausia
su šv. Mišių auka užsitęsė be
dabar pabaigti uždengti mokyk
veik tris valandas, bet daugu
los stogą, kuris per vasarą buvo
mai tai neprailgo ištverti iki
Vaikščiodamas vyskupas J. pakeltas aukščiau ir patikimiau
tėvo A. Baniulio palaiminimo. Tunaitis su kun. J. Boruta ir įrengtas, negu senasis. Viršuje
žiemą dar įsirengsime tris kla
ses ir 2 užsienio kalbų kabine
tus, tam irgi reikės ieškoti
.:>
paramos. Dar neturime sporto
salės, mokiniai bėga vasarą į
toliau esantį stadioną. Gerai,
;
kad jau projektuojame savo
stadioną šalia mokyklos. Nėra
ir susirinkimų salės, todėl
reikia bėgti į Šv. Kazimiero
bažnyčios patalpas. Mokykla
dar neturi biologijos, fizikos,
chemijos kabinetų. „Renovabis"
fondo dėka tam skirta 30,000
DM, kurių užteks tik vienam
kabinetui įrengti. Ta mokykla
tai kaip kryželis, tiek daug
vargo..."
Man keletą dienų lankantis
gimnazijoje prieš mokslo metus,
sunku buvo surasti direktorių jo
kukliame, visiems prieinamame
kabinetėlyje. Nes jis — tai ant
stogo pataria, tikrina, pabara,
pagiria darbininkus, tai virtu
vėje tariasi su naujos įrangos
montuotojais, tai priima ir ved
žioja svečius po mokyklą, tai
išvykęs humanitarinės pagalbos
paimti į jau kelias savaites
griežtus reikalavimus keliančią
muitine ir pan.
Direktoriaus pavaduotojai
pluša irgi iki vėlyviausio vaka
ro, tvarkydami visus „popieri
nius" reikalus. Mokiniai ir
auklėtojai irgi ruošėsi ir tvarkė
klases naujiems mokslo me
tams. O jie prasidėjo rugsėjo 2
dieną 10 vai. iškilmingomis šv.
Mišiomis, vadovaujant kunigams
J. Borutai, A. Gažuliui, A.
Liuimai.
Remdamasis Evangelija, J.
Boruta
kvietė mokinius susi
Jūsų indelis nai:
vieną
karta
draugauti vieni su kitais, taip
jame ,,Growth
15-kos mėnesių
pat ir su mokytojais, kurie kar
Rate" certįtikautermine padidinti '
tais ne tik labai švelnūs ir mieli,
greitai užauga, taip kaip di
savu nuošimtį. Be to. Jūsų sa
l*'t ir labai reikalingą griežtesnį
žodi pasako, ir kartais liūdna
dysis danu veislės Suo. Atida skaitą bus apdrausta federa
būna, kaip ir jaunuoliui, pak
rę šią sąskaitą. Jūs gausite linės agentūros. Del plates
viestam sekti Jėzų Šv. Rašte.
aukštą nuošimtį. O kai nuo- nių informacijų, skambinkite
Kun. Boruta priminė moki
šimčiai bendrai kils, (falesite 1-800-SKB-2651.
niams, ką reiškia laisvė šioje
krikščioniškoje mokykloje. Juk
nei vienas neatėjo j šią gimna
ziją prievarta ir kiekvienas gali
Standard Federal Bank
laisvai ja palikti, jei jam per
Huiliii)i<į thf future U'ltfi you
sunku mokytis, dideli reikalavi
mai, pvz , atlikti rekolekcijas,
ateiti į šv. Mišias, melstis, nes
Caaajaa fripKr P »• GarVM ««*». • Ocmntn Oov» • Baararaan f>«rt • Hfcanry nata h i * ,
tokią krikščionišką mokyklą
Lontbard • a j a j — O • Oak l mm • Ofland P a t • P.Ko» Mnqtirt • aaaaaaaaaaH
»
lankyti yra norinčiu daugir.u.
negu joje yra vietų. Taigi, ..kiek
•

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.

DRAUGAS, penktadienis, 1996 m. rugsėjo men. 13 d.
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vienas gali apsispręsti, kaip ir
tas turtingas jaunuolis evange
lijoje, pakviestas paties Jėzau:,
sekti jį, būti Jo draugu, nu
sprendė nepalikti turtų ir nuliū
dęs pasitrankė nuo Jėzaus. Te
būna šis apsisprendimas tik
džiaugsmu, ne liūdesiu jūsų
širdyse", baigė savo šventinį
pamokslą jėzuitų provincijolas.
Šv. Mišių aukai žengė moki
niai, mokytojai ir tėveliai prie
altoriaus, nešini g ė l ė m i s ,
knygomis, žvake, vynu ir duona
bei visais savo rūpesčiais,
sumanymais, prašymais Vieš
pačiui. Šv. Mišių pabaigoje visi,
pastiprinti Eucharistine Duona,
buvo drąsinami, mokomi,
skatinami nuoširdžių ir plo
jimus sukėlusių mokyklos u;rektoriaus pavaduotojo R. Pruaskaičio, tėvų atstovės Tamošai
tienės ir mokinių atstovės Gmtautės žodžių.
Po palaiminimo visi nuskubė
jo į mokyklą, kurioje ilgai ir
kantriai kun. J. Boruta aiškino
mokiniams ir rodė naujoje prof.
A. Kmieliausko freskoje pavaiz
duotus apie dvylikametį Jėzų
susirinkusius įžymius Vilniaus
jėzuitų istorijoje mokytojus, pro
fesorius, sielovados, mokslo,
meno žmones.
Kun. J. Borutai pašventinus
freską, sukalbėję maldelę, moki
niai išsiskirstė į klases susitik
ti su savo draugais ir auklėto
jais, pasidalinti vasaros įspū
džiais bei pagalvoti apie jau
prasidėjusius mokslo metus, ku
rie, pasak mokyklos vadovų,
bus ne lengvesni, nei praėjusie
ji. Bet jaudinančiai džiugi ir
daug vilties ir optimizmo žadan
ti artimų namų krikščioniška
dvasia ir nuotaika verčia įsi
vaizduoti gražią mūsų tėvynės
krikščionišką ateitį.
Čedasai, Suvainiškis. Bir
želio 30 d. Panevėžio vyskupas
Juozas Preikšas vizitavo Čedasų
ir Suvainiškio parapijas, esan
čias vyskupijos šiaurinėje daly
je, prie Latvijos sienos. Pasku
tinį kartą parapijas lankė vys
kupas K. Paltarokas prieš 56
.:.( uis. Abiejose parapijose vyskup..~ teikė Sutvirtinimo sakranwnta Pamokslų metu vysku
pas ragino būti sąmoningais Die
\" ...»"os nariais ir aktyviais
\a.stybės piliečiais.
• Ignalina. Jau ketverius
metus Ignalinos raj. Linkmenų
seniūnijos Darželių vienkiemyje
veikiančiame dvasinio ugdymo
centre „Kelias" vyksta vasan»
stovyklos rekolekcijos, semina
rai. Centrui vadovauja tikybos
mokytojas, pranciškonų treti
ninkas Gintautas Mackonis —
brolis Pranciškus.OFS Nuo hir
želio 23 d. čia atostogaus neį
galintys vaikai iš Kauno vaikų
pensionato, o nuo rugpjūčio
9-osios — vaikai iš agentūros
„SOS vaiką.".

DZŪKŲ DR-JOS VEIKLĄ
UŽBAIGUS

DRAUGAS, penktadienis, 1996 m. rugsėjo mėn. 13 d.

ČIKAGOJE

IR

APYLINKĖSE

Išeivijos lietuvių šaknys gim
tojoje žemėje ne kartą kraštie
čius suvedė į draugiją ar klubą,
kad savojo krašto meilė ir pri
siminimai prisidėtų prie bendrų
darbų Lietuvos labui.
Lietuvoje skambanti daina:
„Mes esam dzūkai — girių ka
raliai, o karalienė — Dzūkija"
rado atgarsį ir Čikagos dzūkų
tarpe. 1969 m. gegužės 18 dieną
Jaunimo centre įvyko dzūkų su
sirinkimas, kuris nutarė steigti
Dzūkų draugiją Čikagoje. Jos
valdybos pirmuoju, ilgalaikiu

Standard Federal b a n k a s
P a t i k s l i n i m a s . Visos aukos,
siunčiamos Lietuvos Krikščio per vyresniąją viceprezidente
nių demokratų partijos para Rūtą Staniulienę jau užsisakė
mai, negali būti nurašomos nuo stalą į „Draugo" puotą. Šio
federalinių mokesčių. Prašoma banko darbuotojai kasmet daly
čekius rašyti Lietuvos Krikščio vauja mūsų dienraščio pokyly
nių demokratų partijos (galima je ir visuomet paremia dienraš
ir LKDP) rėmėjams ir siųsti čio leidimą. Rengėjai yra nuošir
iždininkui Kostui Dočkui. 1901 džiai dėkingi.
South 49th Court, Cicero, IL
Šv. Šeimos Villa, Lemont.
60804.
IL, šiemet švenčia 50 metų vei
Š i l u v o s atlaidų užbaigimo
kimo sukaktį. Jubiliejaus iškil
iškilminga procesija jau šj sek
mių rengimo komitetas ieško
madienį, rugsėjo 15 d., 2 vai.
asmenų, turėjusių ryšius su Šv.
p.p. Galbūt nebūtų per stipriai
E m m a Tijūnėlienė, FarŠeimos Villa — buvusių tarnau
pasisakyta, kad nuo gausaus
mington,
CT, įamžindama
tojų, globotųjų asmenų šeimos
lietuvių dalyvavimo šioje šven
Draugo
fonde
velionio a.a. J u o 
narių ar bet kurių kitų. Galin
tėje — procesijoje ir pamaldose
z
o
Tijūnėlio
atminimą,
atsiun
tieji prisidėti, prašomi susiekti
— priklauso Švč. M. Marijos Gi
tė
1,000
dol.
įnašą
ir
tapo
Drau
su Angelą Nackovic, Holy Fami
mimo parapijos lietuviškoji atei
go
fondo
garbės
nariais.
ly Villa ryšių su visuomene
tis. Galime būti tikri, kad iškil
Nuoširdžiai dėkodami už dide
direktore, tel. 630-257-2291.
mėse dalyvaujantis arkidiecezilę paramą Draugo fondui, kar
jos atstovas — vyskupas — savo
tu reiškiame užuojautą Emmai
Brighton Parko, Marguette
nuomonę apie parapijos svarbą
Tiiūnėlienei, 1996.08.17 neteku
lietuviams perduos kardinolui Parko, Cicero, Lemonto, Melro- siai mylimo ir brangaus vyro.
bei arkidiecezijos vadovybei. se Parko, East Chicago, Kran
J A V LB Kultūros Taryba,
Procesijai renkamasi į Maria to ir kitų LB apylinkių nariai
aukštesniosios mokyklos aikštę bei jų draugai rinksis į LB vadovaujama Alės Kėželienės,
Vidurio vakarų apygardos apy stengiasi surengti žymesnių me
1 vai. p.p.
linkių gegužine, rugsėjo 15 d., nininkų bei kolektyvų, vertų
N e m a ž a i organizacijų savo maždaug 12 vai., Pasaulio lietu plačiau pažinti pasirodymus,
renginius skelbia per „Margutį vių centro sodelyje, Lemonte. kad jie džiugintų ir turtintų mū
II", tad būtų tikslinga, jeigu jos Visų laukia pietūs, atgaiva, lai sų kultūrinį gyvenimą. Spalio 5
užsisakytų vietas, paimdamos mėjimai, sportas, muzika. At ir 6 d. Čikagon pakviestas Ha
visą stalą, į šioms radijo laidoms vykite!
miltono dramos teatras „Auku
paremti ruošiamą vakarienę
ras" su Žemaitės „Petru Kur
spalio 6 d., 4 vai. p.p., jaunimo
Pedagoginis lituanistikos in meliu" ir K. Dauguvietytės „Su
centre. Bilietai gaunami „Sek
stitutas praneša, kad daugelis sitikimu".
lyčioje".
Š. Amerikos universitetų užDraugo fondo direktorių
A m e r i k o s Lietuvių gydyto skaito kai kuriuos kursus tiems,
tarybos
pirmininkas ir kartu
jų s ą j u n g o s narių visuotinis kurie yra baigę PLI. Stasė Pe
suvažiavimas vyks spalio 26 d. tersonienė, instituto direktorė, DF iždininkas Bronius Juodelis
Pasaulio lietuvių centre. Le- atkreipia jaunimo ir tėvų dėme ne tik pasiryžęs sukaupti
monte. Registracija 12 vai. Visi sį, kad studentai todėl gali su „Draugui" milijoną, bet niekuo
nariai prašomi ruoštis suvažia taupyti dalį laiko ir lėšų, tęsda met nepraleidžia progos konkre
vime dalyvauti.
mi studijas universitetuose. Re čiai padėti, dalyvauti renginiuo
se ir būti ten, kur labiausiai
V i e n a s žymiausių išeivijos gistracija institute, kurio pa reikia. Jis sudarė stalą į „Drau
teatro vienetų, Hamiltono (Ka skaitos vyksta šeštadieniais go" metinį pokylį, įvyksiantį
nados) „Aukuras",. JAV LB Jaunimo centre, tęsis ten pat rugsėjo 22 d., 4 vai. p.p., MarKultūros tarybos iškviestas at visą rugsėjo mėnesį. Informaci tiniųue salėje. Bilietai ir stalai
vyksta į Čikagą spalio 5 ir 6 d., jai tel. 312-847-1693 arba 312- užsakomi „Draugo" administra
su dviem skirtingais spek 434-4545.
cijos raštinėje kasdien darbo
takliais.
Algis Strikas, La Grange, IL, valandomis. Visus maloniai
jau ne kartą stambesne auka
Teresė ir Algimantas Lands parėmė dienraščio „Draugo" lei kviečiame smagiai praleisti
bergiai, Upper Marlboro, MD, dimą. Ir siųsdamas laimėjimo sekmadienio popietę su „Drau
Draugo fondui atsiuntė 200 dol., bilietų šakneles, prie 10 dol. už go" bičiuliais ir tuo pačiu
nariu įrašydami 1996.06.13 mi bilietėlius pridėjo dar 90 dol. au paremti dienraščio leidimą. Ver
rusį a.a. J e r o n i m ą Landsber ką. Esame jam nuoširdžiai dė ta atsiminti, kad į palyginti
labai žemą bilieto kainą įskai
gį. Jis mirė sulaukęs 95 metus kingi.
čiuojami
ir gėrimai, ir vakarie
amžiaus ir buvo nuoširdus
nė,
ir
programas,
ir šokiai. Kur
A d o m a s Piešina, Chicago,
„Draugo" dienraščio skaitytojas
šiais
laikais
tokį
„bargeną"
45 metus, nepraleisdamas net IL. kartu su bilietų šaknelėmis
rasite?
mažiausios žinutės. Jo prisi ir 10 dol. auka už jas, atsiuntė
minimui šią auką Draugo fon dienraščio paramai dar 110 dol.
Vasaros metu Čikagoje veikia
dui skiria jo vaikai: Gražina Tai nepaprastai vertinga dova
Ercienė, Algirdas Landsbergis na, už kurią esame širdingai vadinamosios ūkininkų preky
vietės, į kurias daržovių bei vai
ir Algimantas Landsbergis. dėkingi.
sių augintojai iš arčiau ir toliau
Draugo fondas dėkoja už auką
x T R A N S P A K p r a n e š a : suvežą savo šviežiausius pro
ir reiškia r.uoširdžią užuojautą.
..Lietuva per 1990-1995 m. iš duktus, tad miestiečiai jais gali
x U n i o n P i e r L i e t u v i ų leido 174 originalius vadovėlius patogiai ir pigiau negu parduo
draugijos metinis narių susi lenkų kalba, o Lenkija per šį lai tuvėse apsirūpinti. Tokios pre
rinkimas šaukiamas š.m. rug kotarpį neišleido ne vieno lietu kyvietės veikia 25 Čikagos vie
sėjo 18 d., trečiadienį, 4 vai. viško vadovėlio". Pinigai, siun tose, periodiškai net ir miesto
p.p. P. ir A. Mikštu patalpose. tiniai ir komercinės siuntos į centre — Daley ir Federal PlaV i s i e m s draugijos nariams Lietuvą. Maisto siuntiniai. zose (kas antrą ketvirtadienį,
dalyvavimas būtinas.
TRANSPAK, 2638 W. 69 St., nuo 7 vai. r. iki 3 vai. p.p.). No
Chicago, I L tel. 312-436-7772. rintieji sužinoti vietą, arčiausią
x Z e n o n a s ir Vanda Pet
<sk.) savo namų, ir laiką, gali skam
kai, Park Ridge. IL. globoja
x J. Rakštys, išstodamas iš binti Department of Consumer
Lietuvoje 4 našlaičius. Pratęs
Services 744-4006 arba 744dami globą kitiems metams at Cicero Medžiotojų ir Žuvautojų 9187.
siuntė $600. Našlaičių vardu klubo, paaukojo $500 — nario
dėkojame! „Lietuvos Našlaičių mokestį Lietuvos našlaičiams.
globos" komitetas, 2711 W. 71 Esame labai dėkingi už tokią di
delę auką! „Lietuvos Našlaičių
St.. C h i c a g o . IL 60629.
globos" komitetas.
fsk.i

x Akcijų, bonų bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime
jums nuoširdžiai patars ir patar
naus, duodami komiso nuolai
dą. A l b i n a s Kurkulis, tel.
312-360-5530 arba jo sūnūs ir
partneriai: Andrius Kurkulis,
tel. 312-360-5531 ir Paulius
Kurkulis, 312-360-5627, dirbą
su O p p e n h e i m e r & Co., Inc.
Ohicagoje. Iš kitur skambinkite
veltui: tel. 1-800-621-2103.
A R A S ROOFING
A r v y d a s Kiela
O e n g i a m e ir taisome
visij rOšuj stogus
Tel 708-257-0746
S k a m b i n t i po 6 v v

^

pirmininku buvo išrinktas veik
lus Pranas Nedas-Nedzinskas,
pasižymėjęs darbštumu, sėk
mingai vadovavęs ir skautų „Lituanicos" tuntui Čikagoje. Jis
jau miręs.
Vėlesnieji draugijos valdybos
pirmininkai buvo: kun. Jonas
Borevičius.SJ., Julius Panką,
Vincas Grėbliūnas ir Antanas
Malinauskas. Paskutinę dr-jos
valdybą sudarė: Antanas Mali
nauskas — pirm., Julius Karsas
— iždininkas ir sekretorius,
Birutė Razminienė, Danutė
Darienė, Janina Pileckienė, An
tanas Krutulis ir revizijos
komisijos pirm. Jonas Balskus.
Net 25 metus iždininko, vėliau
ir sekretoriaus pareigose
išbuvęs Julius Karsas sėkmin
gai tvarkė dr-jos iždo reikalus,
iš renginių sutelkiant lėšas, jas
skirstant lietuvybės išlaikymo
reikalams ir pačios draugijos
veiklai.
Per 27 metų veiklos laikotar
pį, skaičiumi nelabai gausi
Čikagos Dzūkų dr-ja aukojo:
Lietuvių fondui — 1,000 dol.,
Lietuvių katedrai Illinois uni
versitete — 1,000 dol., Dzūkų
dainų premijai — 1,000 dol.,
Kviklio knygų fondui — 500
dol.; išleido Jurgio Gliaudos
romaną „Perlojos respublika",
su mažesnėmis sumomis rėmė
spaudą ir visuomeninę veiklą.
1976 m. buvo surengta dail. J.
Variakojienės tapybos paroda.
Draugijos dešimtmečio minėji
mas buvo švęstas 1979 metais.
1982 m. draugija suruošė klasi
ko Vinco Krėvės-Mickevičiaus
iškilmingą minėjimą. Buvo
ruošta ir keletas mažesnių
minėjimų ar renginių.
Daliai Dzūkų dr-jos narių iš
keliavus į amžinybę, kitiems
išvykus į šiltus kraštus, atža
lynui neturint vyresniųjų sen
timento „karalienei Dzūkijai",
tolimesnė Dzūkų dr-jos veikla
buvo sunkiai beįmanoma. 1996
m. birželio 9 dieną buvo sušauk
tas dr-jos veiklos baigiamasis
susirinkimas. 'Jame priimtas
Dzūkų dr-jos uždarymo nutari
mas ir paskirstyta ižde esamos
lėšos. Draugo^ fondui paskirta
1,600 dol.. tuo Dzūkų draugiją
įamžinant Drattgo fondo garbės
narių lentoje, prie ankstyvesnių
200 dol. nario įnašų. JAV LB
Socialinių reikalų tarybai
paskirta 672 dol.. jų 400 dol.
išmokant Partizanų fondui, 50
dol. „Pensininko" žurnalui ir
l i k u t į pačiai SR tarybai.
„Margučio II" radio laidoms
paskirta 200 dol. ir 400 dol.
Jaunimo centro išlaikymui, ku
riame vyko Dzūkų dr-jos veiklos
klestėjimas.
Dzūkų dr-ja Čikagoje gyvavo
tuo metu, kai okupantas dzūkų
giriose nuožmiai žudė Lietuvos
laisvės kovotojus ir visi keliai
buvo uždaryti jų kapų aplanky
mui. Šiandien tie keliai atdari.
Jie vėl jungia dar gyvus Čikagos
Dzūkų dr-jos narius su „kara
liene — Dzūkija".
Br. J u o d e l i s

Austė Vygantienė, „Valara VI" ekskursijos organizatorė, ir dr. V. Šaulys grožisi Čikagos vaiz
dais kelionėje Mkhigan ežeru. Kelionė buvo suruošta PLC sporto sales atnaujinimui paremti.
Nuotr. dr. A. Tauro
Tiškuvienė 10,000 dol., Rimas ir
VERČIAME NAUJĄ VEIKLOS
Nijolė Baniai 2,500 dol., prel.
Juozas Prunskis 1,000 dol. Dė
LAPĄ
kojame už jų dosnumą.
Prabėgo Darbo dienos savait
Atrodo, kad dar taip neseniai nariais, gyvena kiekvienos galis, o su juo ir mūsų gražioji
šventėme tradicines pavasario dienos rūpesčiais. Svarsto, kaip vasara bei jos renginiai. Grįžta
šventes, o dabar jau baigiasi ir pigiausiu ir lengviausiu būdu me atgal į sales. Galvojame,
vasaros meto renginiai — gegu įgyvendinti tuos planus. Rū kaip įdomiau pradėti naują PLC
žinės. Šiltas, saulėtas oras, graži pinasi, kad centre viskas vyktų rudens sezoną, atversti naują
gamta, muzika, linksmos dainos sklandžiai. Žinoma, didžiausias lietuviškos veiklos lapą.
suteikia daug džiaugsmo. Šie rūpestis, kad būtų pinigų susi
PLC renginių komitetas ru
visi renginiai sudaro progą mokėti sąskaitas ir kaip sutau dens sezoną pradeda su, išeivi
susitikti draugus, pažįstamus, pyti pinigų nenumatytiems re joje rašytu, lietuvišku, mums
pabuvoti gamtoje, pasivaišinti. montams bei pagerinimams. Ta labai brangiu žodžiu. Rugsėjo 21
Moterims, tai šiokios tokios sek rybos ir valdybos žmonės savo d. Literatūros vakaras su rašy
madieninės atostogos, nereikia laisvalaikio valandas skiria tik toja, poete, aktore Birute Pūkevirtį ir nereikia indų plauti. vienam, vieninteliam tikslui, livičiūte. Puiki proga išgirsti, o
Smagu dalyviams, gerai ir ren kad turėtumėm savo lietuvišką gal net daugiau širdimi pajusti,
gėjams. Kaip žinome visos lie pastogę, savo lietuviškus na lietuviško, rašyto žodžio grožį.
tuviškos organizacijos, mokyk mus, kuriuose visi galime Kitas didesnis renginys, tai
los, parapijos, centrai išsilaiko sutilpti ir jauni ir vyresni. Jie „Moters savaitgalis", spalio 25,
tik iš aukų ir renginių. Orga už tai negauna jokio atlyginimo 26, 27 d. Kaip pernai, taip ir
nizacijos visada džiaugiasi savo tai žmonės, kuriems rūpi, kad šįmet išgirsime moterims daug
narių dosnumu ir renginių lan lietuviškas žodis, kultūra, tra įdomių p a s k a l ų , pasisakymų,
kymu.
dicijos ir papročiai būtų tęsiami svarstymų. Moteris savo suge
Štai, kad ir Pasaulio lietuvių ir perduodami ateinančioms bėjimais vis labiau pasireiškia
cer.tras, Lemonte išsilaiko, auga kartoms. PLC labai gausi ir politiniame, visuomeniniame,
ir vis dar plečiasi tik savo plati lietuviška veikla. Centro žurnalistiniame, medicinos ir
dosnių narių ir rėmėjų aukomis. išlaikymui dirba įvairaus am teisės pasaulyje. Jai labai rūpi
Centro taryba ir valdyba pla žiaus žmonas. Visi sutelpa, vie šeimos problemos, auklėjimas,
nuoja ir rūpinasi visais centro nas kitą papildo savo žiniomis, švietimas, moralė. Penktadieni
reikalais. Tarybos pirmininkas bei sugebėjimais. Centro stei vakarą skirsime susipažinimui,
Rimas Griškelis su savo nariais gėjai tikrai gali džiaugtis, kad pabendravimui.
planuoja, kaip išnaudoti visas jų pasėtas „grūdas" nukrito į
Kiti didesni renginiai: dr. Do
dar esančias patalpas ir jas gerą žeme ir dabar vis dar auga natas Siliūnas su savo komitetu
pritaikyti šiandieniniams reika ir duoda labai gerus vaisius. rugsėjo 27, 28 d. ruošia „Las
lavimams. Valdybos pirminin Šiandien jau tikrai matome ir Vegas Naktis", labai reikalin
kas Algis Bakaitis su valdybos suprantame, kad be savos pasto goms pajamoms sutelkti. Irena
gės daug ko negalėtume pada Kriaučeliūnienė su savo komi
Lietuvos vyčių 112 kuopa ryti. Centrui tik įsisteigus, tetu ruošia tradicinę centro
pradeda savo rudeninę veiklą Žmonės norėdami centrui padė madų parodą „Rudens simfoni
pirmuoju poatostoginiu susirin ti, paskolino didesnes sumas ja" lapkričio 24 d. Tai labai
kimu, kuris šaukiamas antra pinigų be procentų. Tais pini didelis darbas ir paruošiamieji
dienį, rugsėjo 17 d., 7:30 vai. gais buvo atlikta daug pageri darbai jau eina visu spartumu.
Baigėsi atostogos, verčiame
vak. Švč. M. Marijos Gimimo nimo darbų. Atėjo laikas pasko
parapijos salėje. Bus renkama las grąžinti. Šiais metais cent naują veiklos lapą. Vėl visi kar
nauja kuopos valdyba ateinan ras grąžino daugiau kaip tu planuosime, dirbsime vienam
tiems metams, po susirinkimo 100,000 dol. Dalis tos grąžintos tikslui — išlaikyti lietuvybę,
visi galės pasivaišinti. Kviečia paskolos pinigų vėl grįžo į cen turėti namus, kuriuose vyktų
mi ne tik visi kuopos nariai ir tro iždą: Zenonas ir Vanda Pet lietuviškas gyvenimas.
taip pat norintieji įsijungti į kai paaukojo 10,000 dol., Agutė
Bronė Nainienė
prasmingą Lietuvos vyčių veiklą.
SKELBIAME „DRAUGO"
Stasys Sautilas, St. Charles
Shores, MI, savo dukters Regi
nos Tinos vestuvių proga, per
Reginą Juškaitę, „Draugo"
laikraščiui atsiuntė 100 dol.
Jaunavedžiams linkime gražaus
gyvenimo, jaunosios tėveliui
nuoširdžiai dėkojame už bran
gią ir reikalingą dovaną.

(sk.)

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 Dėmesio! Šį sekmadienį,
rugsėjo 15 d. nuo 14 v. p.p. bus
atviras apžiūrėjimui 'open
house) 4 bt. mūrinis namas: 3
bt po 2 mieg. 1 bt. su 1 mieg.
(sk> Pajamos virš $22,000 metams.
Prašoma kaina $167,000. Namo
adresas: 7222 S. Park Ave.,
Summit, I L Informacijai kreip
kitės: Algis Liepinaitis, teL 708447-3351 arba 312-890^821.
Linas Realty, Chicago.
~L(sk>

PRENUMERATORIŲ VAJLT
JAV LB Kultūros taryba su Lietuvių fondo pagalba, įver
tindama periodinės lietuviškos spaudos svarba užsienio lietuvių
tautines savimonės palaikymui ir naujų visuomenes narių
pritraukimui bei apjungimui, skelbia 1996 m. Spaudos vajų.
Savo ruožtu, „Draugo" administracija bei redakcija, įver
tindama Kultūros tarybos bei Lietuvių fondo paramą lietuvių
periodinei spaudai, skelbia naujų prenumeratorių vajų. Vajaus
sąlygos yra tokios:
1. terminas — nuo š.m. rugsėjo 1 d. iki 1997 m. sausio 1 d.;
2. metinis prenumeratos mokestis už naują prenumeratą yra
65 dol. JAV LB Kultūros taryba ir Lietuvių fondas prie kiekvienos
naujos prenumeratos „Draugui" prisidės su 20 dol., „Draugo"
administracija kiekvienai daro 10 dol. nuolaidą.
Prašome užpildyti čia spausdinamą formą ir kartu su čekiu
atsiusti „Draugui", čekius rašyti „Draugo" vardu.
JAV LB Kultūros tarybos Spaudo* vajus
Siunčiu atpigintos prenumeratos mokestį $
Pridedu auka „Draugui"

$

Ii viso

$-

Vardas
Adresas —

metams

Pavarde

Prašau prenumeratos užsakymą su čekiu siusti:
Dr. Jonas Daugirdas, dr. Mindaugas Vygantas ir Edmundas Paulius dalinasi gera nuotaika
„Valara VI" ekskursijoje. Kelionė buvo suruošta paremti PLC sporto salės atnaujinimui.
Nuotr. dr. A Tauro

Draugas
4545 W 63rd Street
Chicago. IL 60629
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