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Kaina 50

NATO generalinis
sekretorius: Lietuvai į
sąjungą durys atviros
Briuselis, spalio 16 d. (BNS)
— Lietuvos prezidentas Algirdas
Brazauskas susitikime su
NATO generaliniu sekretoriu
mi Javier Solana dar kartą pa
tvirtino aiškų Lietuvos sieki
tapti sąjungos nare ir buvo už
tikrintas, kad NATO durys yra
atviros.
„Niekieno kandidatūra nėra
atmesta ir nė viena nauja narė
galutinai nei vardinta", Lietu
vos prezidentui sakė J. Solana.
A. Brazauskas ragino NATO
plėtimą pradėti, pripažįstant
egzistuojančius sąjungos kandi
datų skirtumus ir kiekvienos
išlies pažangą ruošiantis narys
tei. Lietuvos nuomone, visoms
narystės aiškiai siekiančioms
šalims privalu sudaryti
galimybe drauge pradėti stojimo
derybas.
Javier Solana pabrėžė, kad
NATO dabar prisitaiko prie
naujų realijų, ruošdamasi plėtimuisi, tačiau prisitaikymo pa
stangų laukia ir iš pretenden
čių. Pasak jo, sąjunga nėra
diskusijų klubas ir turi stiprų
solidarumo jausmą bei visoms
narėms būtinus politinius ir
karinius komponentus. To pa
ties bus reikalaujama ir iš naujų
narių, ir jiems privalu pasiruoš
ti prisiimti šiuos įsipareigoji
mus.
Pusvalandi trukusio susitiki

mo atmosferą Algirdą Brazaus
ką lydintys Lietuvos diplomatai
įvertino kaip signalą, kad Lie
tuva laikoma stojančiąja šalinu.
Po susitikimo surengtoje
spaudos konferencijoje Lietuvos
prezidentas pabrėžė, kad NATO
plėtimą Lietuva suvokia kaip
neagresyvų visuotinės saugumo
ir pastovumo sistemos stipri
nimą. „Plėtimas nėra prieš Ru
siją, o saugumo ir stabilumo
zonos plėtimas", sakė jis. Pak
laustas nuomonės apie Suomi
jos vyriausybės pareiškimą, kad
ši šalis nejaučia agresijos grės
mės ir neketina stoti į NATO,
Lietuvos prezidentas atsakė,
kad „šalys turi skirtingą istori
nę patirtį ir nuomonę, ir mes
siekiame narystės, kad užsi
tikrintume savo saugumą".
Žurnalistai Briuselio korido
riuose teigia nugirdę apie
NATO svarstymus, kad Latvi
ja ir Estija sudaro vieną geopo
litinį vienetą, o Lietuvą, galbūt
būtų labiau pagrįsta sieti su
Vidurio Europa.
Pasak lietuvių diplomatų, Lie
tuva pasisako už nedalomą sau
gumą regione ir visų pretenden
čių interesų pripažinimą, ta
čiau, jei „NATO sprendimas
būtų toks, Lietuva neatsisaky
tų prisiimti narystės atsa
komybę ir pareigas anksčiau,
nei latviai ir estai" -^

Rinkimams
artėjant
Pergalė Seimo rinkimuose
numatoma konservatoriams
Vilnius, spalio 17 d. (BNS) Iš 24 partijų ir koalicijų, patei
kusių rinkimų sąrašus, pagal
proporcinę rinkimų sistemą į
Seimą pateks 6-9 partijos.
Tai numato Seimo Vidaus in
formacijos analizės grupė, ap
žvelgusi paskutiniąsias viešo
sios nuomonės apklausas, įvai
rių partijų nuomones, įvertinu
si socialinę-ekonominę padėtį,
praėjusių Seimo bei savivaldy
bių rinkimų rezultatus.
Ekspertai mano, kad propor
ciniuose rinkimuose nugalės
konservatoriai, gausiantys
23-26 proc. balsų. Toliau seks
LDDP - 15-18 proc., Krikščio
nių demokratų partija — 12-15
proc., Centro sąjunga — iki 10

proc. balsų. Ekspertų nuomone,
5 proc. barjerą dar įveiks Lietu
vos Valstiečių ir Socialdemokra
tų partijos. Prie šios ribos taip
pat gali priartėti Moterų parti
ja, Krikščionių demokratų są
junga ir Ūkio partija.
Konservatorių ir Krikščionių
demokratų partijos naujajame
Seime pagal proporcinius rin
kimus gali turėti apie 40 proc.
vietų arba 28 Seimo narių vie
tas. Tokiu atveju, Seimo vidaus
informacijos analizės grupės
nuomone, iki absoliučios daugu
mos šioms galimos porinkimi
nės koalicijos partnerėms
trūktų apie 43 vietų, kurias rei
kėtų iškovoti tiesioginiuose Sei
mo narių rinkimuose.

V. Adamkus smerkia
išpuolius prieš
Centro sąjungą
Vilnius, spalio 17 d. (BNS) Aktyviai į rinkimų kampaniją
Lietuvoje įsijungęs JAV lietuvis
gamtosaugininkas Valdas
Adamkus „politine demagogija"
laiko mėginimus Centro sąjun
gą gretinti su LDDP. „Remiu
Centro sąjungą ir reiškiu jai
visišką pasitikėjimą", pažy
mima ketvirtadieni išplatinta
me V. Adamkaus pareiškime.
Kaip žinomą, Centro sąjunga
nepasirašė šešių politinių parti
jų pareiškimo dėl paramos vie
na kitai antrajame rinkimų ra
te ir paskelbė pasiryžusi bend
radarbiauti su visomis rinkėjų
pasitikėjimą gausiančiomis jė
gomis. Šis Centro sąjungos pa
reiškimas konservatorių buvo
įvertintas kaip tikra galimybė,
kad Centro sąjunga sudarys ko
aliciją su LDDP.
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(Roraiantis DPA. Reuter, BNS INTERFAX, ITAR-TASS,
BelaPAN žinių agentūrų pranešimais;

Rusijos saugumo vadas
kaltinamas antivalstybiniu
sąmokslu

JAV prezidento Bill Clinton ir senatoriaus Bob Dole trečiadienį San Diego įvykusių paskutinių
diskusijų pri«s JAV prezidento rinkimus akimirka

JAV prezidento rinkimai
Bill Clinton vadovaujant admi
Bob Dole kaltina JAV
administraciją etikos stoka nistracijai, kurioje „beveik kas
dien kyla skandalai".
San Diego, spalio 16-17 d. Bill Clinton, nesugebėjęs at
(Reuter-BNS) - JAV respubli sakyti dėl etninių problemų, pa
konų kandidatas į prezidentus ragino nenukrypti nuo reikalų,
Bob Dole antradienį surengė žo svarbių kiekvieno amerikiečio
dinį išpuolį prieš savo varžovo ateičiai.
Bill Clinton etikos pagrindus, Remiantis trimis skubiai at
tačiau dabartinis prezidentas liktomis apklausomis, maždaug
atsikirto, jog tai „tiesiog poli pusė Amerikos rinkėjų, stebėju
tika".
sių per televiziją baigiamąją
„Jokia administracija labiau kandidatų į prezidentus disku
nesirūpino savo dora reputaci siją, mano, jog prezidentas Bill
ja. Bet tik nedaugelis administ Clinton nugalėjo savo varžovą
racijų šitaip rūpinosi savimi. Bob Dole.
Jokia administracija neparodė
m
daugiau arogancijos. Bet tik ne
daugelis patyrė daugiau etinių
nesėkmių", sakė B. Dole per
San Diego elektronikos pramo
nės susivienijimo surengtus
Vilnius-Ryga, spalio 15-16 d.
pietus.
3 N S ) — Trys rusų karo laivai
Pasak jo, „tarp šios administ išmetė inkarus Latvijos ekono
racijos narių yra didėjanti minėje zonoje Baltijos jūroje
spraga — garbės spraga — tarp netoli Liepojos antradienio va
žemų jų siekių ir didelės karą. Trečiadienio rytą vienas
garbės, kuri jiems teko".
laivų pakėlė inkarą ir pasuko
Apklausos rodo, kad lapkričio pietų link, vėliau išplaukė ir ki
5-tąją vyksiančiuose prezidento ti.
rinkimuose Bob Dole gresia di
Kaip BNS sužinojo Lietuvos
delis pralaimėjimas. Todėl ma karinių jūrų pajėgų štabe, 3
noma, kad jis nusprendė mažai Rusijos laivai pradžioje plaukė
prarasiąs, griebdamasis šiurkš Lietuvos link. Apie 1 vai. p.p. jie
tumo taktikos.
dingo iš Latvijos pasieniečių
stebėjimo lauko, bet Lietuvos
Daugumos amerikiečių
nuomone, nugalėjo
Bill Clinton
Trečiadienio vakarą įvyku
sioje paskutinėje pretendentų į
JAV prezidentus diskusijoje
Vilnius, spalio 14 d. (AGEP)
agresyviai nusiteikęs Bob Dole, — Lietuvos investicijų agentū
neprarasdamas vilties patekti į ros (HA) projekto vadovė Geno
Baltuosius rūmus, apkaltino vaitė Jakševičienė, sako, kad

56 aproc. žmonių, kuriuos
telefonu apklausė ABC televizi
ja, teigė, kad pretendentų
susirėmimą San Diego laimėjo
B. Clinton, o 27 proc. manymu,
geriau pasirodė B. Dole. 14 proc.
apklaustųjų nuomone, diskusi
ja baigėsi lygiosiomis.
CBS televizijos atlikto tyrimo
rezultatai panašūs: 54 proc.
teigė, kad B. Clinton nugalėjo
B. Dole, 26 proc. manė atvirkš
čiai, o 11 proc. pavadino disku
siją lygiosiomis. Iš CNN ap
klaustų amerikiečių 59 proc.
teigė, kad San Diego diskusijo
je geriau pasirodė Bill Clinton,
o 29 proc. pasisakė už Bob Dole.

Gerėja investavimo sąlygos
Lietuvoje

Vilnius, spalio 17 d. (BNS) Centro sąjunga ketvirtadienį
V. Adamkus pabrėžia pasira pareiškė besilaikanti savo prieš
šęs dešiniųjų ir vidurio politinių rinkiminių susitarimų su vidu
jėgų bendradarbiavimo pareiš rio partijų grupe — Lietuvos
kimą, kaip politikų geros valios tautininkų sąjunga, Demokratų
pasirengimą „po Seimo rinkimų partija bei Politinių kalinių ir
dirbti šalies piliečių ir jų tremtinių sąjunga — ir pasiry
valstybės labui" dokumentą. Jis žusi vykdyti įsipareigojimą su
pareiškė apgailestaująs, kad kai kurti vidurio frakcijų sąjungą.
kurios politinės jėgos šį pareiš
Centro sąjungos išplatintame
kimą pradėjo naudoti „kaip pi pareiškime neatmetama gali
gios propagandos ginklą, nu mybė formuoti dešinės — cent
kreiptą prieš Centro sąjungą". ro — sąjungos ir tikimasi, kad
Konservatorių frakcijos Seime „susitarimo sąlygos turėtų būti
seniūnas Andrius Kubilius agi rastos". Tačiau kokie nors iš
tacinėje laidoje ketvirtadienį ankstiniai įsipareigojimai Cent
per Lietuvos radiją teigė, kad ro sąjungai šiuo metu „būtų ne
„vardan tvirtos dešiniojo centro pateisinami".
pergalės rinkimuose Valdas Atsakydama į išpuolius dėl
Adamkus atsisako remti Cent- neprisijungimo prie dešiniųjų
tro saiungą, nes jis remia tik partijų bendradarbiavimo pa
bendrą pareiškimą pasirašiu reiškimo, Centro sąjunga pa
brėžė, kad apie naująją sąjungą
sias partijas'.
nėra kalbėjusi nei su konserva

toriais, nei su krikščionimis de
mokratais ir nurodė, kad para
šai po minėtuoju partijų susita
rimu buvo renkami „apgaulin
gai pažeidinėjant „griežtai nu
statytą tvarką, kurios reikala
vusi Centro sąjunga.
Savo pareiškime ji pabrėžė ne
mananti, kad „šantažas yra tin
kamas politinių derybų būdas",
o paistymai apie staigų Centro
sąjungos „sukairėjimą" kelia
„sveiką šypsnį", pareiškė cent
ristai.
Siūlymus dėl priešrinkiminio
partijų susijungimo Centro
sąjunga įvertino kaip skubotus
ir susiejo juos su paskutiniai
siais viešosios nuomonės tyri
mais, parodžiusiais, kad konser
vatorių ir krikščionių demo
kratų jėgoms „sunkokai garan
tuojama net paprasta daugu
ma".

Rusijos VRM stiprina
Maskvos apsaugą

Maskva, spalio 17 d. (ReuterBNS) — Rusijos vidaus reikalų
ministerija ketvirtadienį nuro
dė padidinti patrulių skaičių
Maskvos gatvėse ir sustiprinti
pagrindinių pastatų apsaugą.
Nurodymas duotas, gavus ope
ratyvinių pranešimų, kad čečė
nai planuoja rengti partizanų iš
puolius Rusijoje.
Vidaus reikalų ministro Ana
tolij Kulikov nurodymu.sustip
pasieniečiai jų neužfiksavo.
rinto saugumo priemonių imta
Lietuvos jūros stebėjimo tech si visoje šalyje. I Maskvą buvo
nika gali matyti objektus maž papildomai atsiųsta per 2,000
daug 80 kilometrų atstumu. In vidaus kariuomenės kareivių.
formaciją apie laivų judėjimą
VRM Maskvos skyriaus atsto
Lietuvos jūros sergėtojai vidur vas Valentin Kovai pranešė,
dienį gavo iš Latvijos kolegų. kad kartu su milicija Maskvoje
Apie tai nedelsiant buvo infor budės specialios paskirties VRM
muotas Lietuvos kariuomenės būriai, budėjimo laikas bus pra
generalinis štabas.
ilgintas nuo 10 iki 12 valandų.
Latvijos užsienio reikalų mi Pasak atstovo, policija griežčiau
nisterija pareiškė didelį susirū tikrins automobilius ir vairuo
pinimą dėl to, kad kaimyninės tojų pažymėjimus įvažiavimuo
šalies karo laivai yra netoli Lat se į Maskvą, taip pat bus su
vijos teritorinių vandenų.
stiprinta geležinkelio stočių,
aerodromų, metro stočių ir kitų
pagrindinių sostinės pastatų ap
sauga.
Apsauga Maskvoje jau buvo
sustiprinta po 1994 m. gruodžio,
dabar sąlygos investuoti Lietu kai prasidėjo karas Čečėnijoje.
voje yra labai palankios — in Maskvoje miesto prieigose daž
vesticijoms taikomos mokesčių nai tikrinami automibiliai, kai
lengvatos, greitai turi pradėti kurie milicininkai nešiojasi
veikti Šiaulių ir Klaipėdos lais ginklus.
vosios ekonominės zonos, atsi
gauna gamyba ir užsienio pre
JAV kariuomenė
kyba, išsaugota tvirta valstybi
nė valiuta ir kt.
nepatruliuos
G. Jakševičienė kalbėjo pir
Hebrone
madieni Vilniuje prasidėjusioje
dviejų dienų Čekijos verslinin
Vašingtonas, spalio 16 d.
kų prekybinėje misijoje. Su 24 (Reuter-BNS) - Jungtinės Vals
Čekijos firmomis bus surengta tijos nesvarsto Palestinos prezi
89 Lietuvos įmonių susitikimai. dento Yasser Arafat pasiūlymo,
LIA pareigūnė teigė, kad kad JAV pajėgos patruliuotų
anksčiau į Lietuvą atėjusios fir Vakarų kranto miestą Hebroną,
mos investicijas padidino — kaip vieno iš būdų išspręsti Iz
visos tiesioginės investicijos šių raelio ir palestiniečių nesu
metų viduryje jau siekė 390 tarimus, pareiškė gynybos sek
mln. dolerių.
retorius William Perry.
Agentūros atstovė pavyzdžiu
„Tai buvo pasiūlyta anksčiau
nurodė ir bankus. „Nors komer ir nėra aktyviai svarstoma",
cinių bankų krizės nebuvo iš pažymėjo W. Perry prieš susi
vengta ir ji investicijoms turėjo tikimą su Izraelio gynybos
neigiamų pasekmių, vis dėlto ministru Yitzhak Mordechai.
Vilniaus banke 80 proc., o,.Her
Yasser Arafat buvo pasakęs,
mio" 60 proc. akcinio kapitalo jog sutiktų, kad, siekiant iš
dabar valdo užsienio akcinin spręsti ginčą su Izraeliu,
kai", sakė O. Jakševičienė.
tarptautinės pajėgos, tarp jų ir
Jos nuomone, čekų firmos ga amerikiečiai, užtikrintų 400 žy
lėtų investuoti į tekstilės, siuvi dų naujakurių saugumą Hebro
mo, baldu, elektronikos, mašinų ne, kuriame gyvena per 100,000
gamybos, maisto pramone.
arabų.

Rusijos karo laivai pasirodė
netoli Lietuvos-Latvijos sienos

Centro sąjunga po rinkimų
sieks sukurti partijų sąjungą

Maskva, spalio 16 d. (ReuterBNS) — Rusijos vidaus reikalų
ministras Anatolij Kulikov tre
čiadienį apkaltino saugumo ta
rybos sekretorių Aleksandr Lebed rengiant sąmokslą jėga už
grobti valdžią Rusijoje.
„A. Lebed nusprendė valdžios
siekti jėga ir nelaukti kitų pre
zidento rinkimų. Tik neaišku,
kas lauktų Rusijos, jei A. Lebed
į valdžią ateitų per valstybės
perversmą", spaudos konferen
cijoje sakė A. Lebed politinis
varžovas A. Kulikov.
Atsargos generolas A. Lebed,
prezidento rinkimų kampanijos
metu pasisakęs už teisingumą ir
tvarką, po birželio rinkimų pir
mojo rato buvo trečias, ir pre
zidentas Boris Jelcin pakvietė jį
į Kremlių politinės Saugumo ta-

rybos sekretoriaus pareigoms.
Aleksandr Lebed ir kiti aukš
čiausi pareigūnai yra įsivėlę į
smarkią kovą dėl valdžios
Kremliuje, kuri dar labiau pa
aštrėjo rugsėjo 5 d. B. Jelcin
paskelbus, kad jis ruošiasi šir
dies operacijai.
„A. Lebed aktyviai naudojasi
Saugumo Tarybos sekretoriaus
padėtimi tam, kad sukurtų jė
gos struktūras, atsakingas tik
jam asmeniškai. Mes turime in
formacijos, kad A. Lebed pla
nuoja greitai išeiti atostogų, kad
pasiruoštų naudoti jėgą", išsa
miau neaiškindamas sakė Ru
sijos vidaus reikalų ministras
Anatolij Kulikov. Jis pridūrė,
jog Lebed planuoja įkurti pa
vyzdinį legioną, kuris kovotų
su „pilietiniais neramumais"
šalies viduje.
Aleksandr Lebed kaltinimus
paneigė, grasindamas Anatolij
Kulikov paduoti į teismą.

B. Jelcin atleido
iš pareigų A. Lebed
Maskva, spalio 17 d. (APBNS) — Rusijos prezidentas Bo
ris Jelcin per valstybinę televi
ziją pareiškė, kad priėmė Sau
gumo tarybos sekretoriaus
Aleksandr Lebed atsistatydini
mą, sakydamas, kad buvusio ge
nerolo elgesys buvo žalingas Ru
sijai.
B. Jelcin veido išraiška buvo
labai rūsti. Jis kalbėjo, jog ne
gali toliau pritarti tokiai situa
cijai ir pasirašo prezidento dek
retą, kuriuo atleidžia Aleksandr
Lebed nuo visų oficialių parei
gųGroznas. Remiantis paskuti
niais BNS žinių agentūros pra
nešimais, čečėnų sukilėlių vado
vai pareiškė, kad, Rusijos prezi
dentui atleidus saugumo vadą
Aleksandr Lebed, Čečėnijoje vėl
gali būti atnaujinti karo veiks
mai. „Jeigu jie atsikratys Le
bed, mes turėsime pasirengti
karui, nes iš tokių žmonių, kaip
Kulikov, galime laukti visko",
pareiškė čečėnų sukilėlių štabo
viršininkas Aslan Maschadov.
Maskva. Rusijos gynybos mi
nistras Igor Radionov po 2 va
landų susitikimo su JAV gyny
bos sekretoriumi trečiadienį
pareiškė, kad Rusijos parlamen
tas turėtų ratifikuoti branduo
linių ginklų mažinimo sutartį
„START-2" ir kritikavo nepri
tariančius jo pastangoms refor
muoti Rusijos kariuomenę.
Minskas. Trečiadienį buvo
suimti 10 Baltarusijos nepri
klausomos profsąjungos narių,
kurie pradėjo trijų dienų žygį į
Minską, kur ketino dalyvauti
šeštadienį numatytame mitinge
prieš Baltarusijos prezidentą
Aleksandr Lukašenka.
KALENDORIUS
Spalio 18 d.: Šv. Lukas,
evangelistas; Petras, Jodotas,
Jaugi lė.
Spalio 19 d.: Šiaurės
Amerikos kankiniai, jėzuitai
misionieriai šv. Jonas Brebeauf
ir šv. Izaokas Jogues (mirė 1647
m.); Akvilinas, Gritė, Sangėla.
1907 m. gimė Lietuvių Enciklo
pedijos leidėjas Juozas Kapo
čius.

DRAUGAS, penktadienis, 1996 m. spalio mėn. 18 d.

Futbolas Čikagoje
JUODASIS
SEKMADIENIS
„LITUANICAI"

/ P O R T O / ^ ? W Ž VALGA

Redaktorė Irena Regienė

PLAUKIMO PIRMENYBĖS
1996 m. Šiaurės Amerikos Pabaltiecių plaukimo pirmenybės
š.m. lapkričio 10 d. vyks Trinity Recreation Center, 155
Crawford St., Toronto, ONT
(tarp Bathurst ir Ossington gat
vių, įvažiavimas iš Queen St.).
Vykdo - BSF-jos Plaukimo
komitetas.
Varžybų pradžia 9 vai. ryto.
Registracija — apšilimas, nuo
8.30 vai. ryto.
Varžybos bus vykdomos šiose
klasėse: Vyrų ir moterų (15 m.
ir vyresnių); Senjorų (24 m. ir
vyresnių); Jaunių ir mergaičių
- 13-14 m., 11-12 m., 9-10 m.,
7-8 m., 6 m. ir jaunesnių. Lietu
vių pirmenybės bus išvestos iš
pabaltiečių.
Programa apima visus stilius.
Šuolių į vandenį n e b u s .
Amžiaus kvalifikacija nusta
toma pagal dalyvio amžių
varžybų dieną.
Dalyvavimas atviras visiems
lietuvių, latvių ir estų plauki
kams.

Dalyvių registracąja iki š.m
lapkričio 6 d. pas varžybų va
dova: Mr. Modris Lorbergs, 73
North Heights Rd., Etibicoke.
Ont.
M9B
2T7.
te!
416-626-7262.
Lietuviams registruotis: (ir
informacijas gauti) pas Ilona
Smalinskienę, 248 Keele St..
Toronto, Ont. M6P 2 K 3 . Tel.
416-769-7040. I.S. koordinuoja
lietuvių dalyvavimą ir y r a
ŠALFASS-gos Plaukimo komi
teto narė.
Informacijų galima teirautis
ir kreipiantis j Algirdą Bielsku.
tel. 216-486-0889, Fax 216943-4485, arba Arvydą Barzdų
ką, tel. 703-560-1410 namu,
arba 703-241-2500 darbo (šie
asmenys y r a SALFASS-gos
Plaukimo k-to nariai).
Smulkios informacijos praneš
tos visiems ŠALFASS klubams.
Visi
lietuviai
plaukikai
kviečiami dalyvauti.
ŠALFASS-gos P l a u k i m o
komitetas
S A L F A S S C e n t r o valdyba

Arvydas

ARVYDAS SABONIS ATVYKSTA
I ČIKAGĄ
Daugelis sporto mt-gejų atsi
mename Lietuvos krepšinio
rinktines •, iešna^e Čikagoje
praėjusio liepos mėn. pradžioje.
Tuomet su ja buv> atvykęs ir
pasaulinio garso krepšininkas
Arvydas Sabonis, kuris jau pra
dėjo antrąjį sezoną NBA lygos
Portlando ..Trail Blazers" ko
mandoje. Dabar vyksta tos lygos
draugiškų rungtynių ratas, o
lapkričio 1 d. prasid'-s pirme
nybių susitikimai, kurie tęsis
iki 1997 jų vėlyvo pavasario.
A. Sabonis po Atlanto? olim
piados viešėjo Lietuvoje, po to
nemaža laiko praleido Taline.
Estijoje, kur ruošėsi naujam
NBA lygos sezonui. J i s ten ge
rokai sustiprėjo ir įgijo jėgų,
kurių reikės NBA lygos rungty
nių m a r a t o n e . NBA lygos
apžvalginiuose leidiniuose, k u r
rašoma apie visas 29 šiai lygai
priklausančias komandas ir jų
žaidėjus. A. Sabonis visur mini
m a s kaip vienas geriausių

žaidėjų savo komandoje. Per
vieną sezoną jis jau spėjo
padaryti gerą įspūdį krepšinio
žinovams ir mėgėjams.
Šiomis dienomis A. Sabonį vėl
matysime Čikagoje, kai jis su
savo komanda atvyks rungty
niauti prieš pasaulio čempionus
Čikagos „Bulis". Rungtynės
vyks šį šeštadienį, spalio 19 d.,
7:30 vai. vak. United Center
patalpose. Žinoma, visi bilietai
yra išpirkti, tačiau, mokant spe
kuliacines kainas, yra vilčių
patekti į stadioną (jame yra ar
ti 22 tūkst. vietų) ir pamatyti A.
Sabonį. Šios rungtynės bus
rodomos per kabelinės tele
vizijos SC (Sportą Channel) ka
nalą.
Šis A. Sabonio apsilankymas
Čikagoje su Portlando komanda
yra vienas iš kejių šį sezoną, nes
reguliarių pirmenybių metu jį
čia matysime tik vieną kartą.
Tad nepraleiskime progos!

Čia. kaip ir Atlantoje, susirin
ko geriausios pasaulio kultūristės. Čikagoje 27 metų am
žiaus klaipėdietei teko bronzos
medalis Tik pasikeiti pirmųjų
dviejų vietų laimėtojos: vietoje
juodaodės Lendos Murray, šį
karta pirr.ia vieta buvo pripa
žinta lietuvių kilmės amerikie
tei — Kim Chizewsky. įdomu,
kad L. Murray net 6 kartus
buvo laimėjusi šį prestižinį
pasaulio kultūrisčių titulą, o po
šių varžybų nusprendė palikti
varžvbinę sritį. Be šiu trijų j
prizines vietas šiemet preten
davo Laura Creavvalle. kilusi iš
Gajanos, šiuo metu gyvenanti
JAV Ši jau 11-ta karta pasiro
džius; ..Ms Olympia" varžybose
sportininkė ir du kartus buvu
si antrąja ' 1992 ir 1994 metaisi
Šiemet ..Ms. Olympia" varžy- šj k a r ' a liko ketvirtoje vietoje
{domu. k.-sd publikos dauguma
bos vyko Čikagos ,.Arie Crown"
salėje. McCormick rūmuose. <iemet labai palaikė klaipė

diete, kuri (daugelio nuomone)
turėjusi užimti bent antrąją
vietą. Po varžybų vykusiame
pobūvyje daugelis norėjo nusi
fotografuoti ne su laimėtoja, bet
su Murnikoviene, kuri atrodo
žymiai geriau ir simpatiškiau,
negu nugalėtoja. I Čikagos
varžybas buvo a t v y k ę s ir
Natalijos vyras Ričardas Murn i kovas, pats buvęs aukštai
pažengęs šioje sporto šakoje; jis
dabar yra savo žmonos agentas.
Iš Čikagos jie išvyko į Californiją. kur norima parengti
straipsnius apie Nataliją
dviems milijoninį tiražą turin
tiems kultūristų žurnalams —
,.Flex" ir „Musele and Fitness".
Pirmasis jų nuo 1990 metų jau
išspausdino rašinius apie Lietu
voje vykstančias kultūristų
varžybas, kurias parengdavo
Arūnas Petraitis. Lietuvos
kultūristai buvo pirmieji patekę
į pasaulio didžiuosius leidinius.
Beje. Nataliją Murnikoviene
šioms varžyboms asmeniškai
rengė pats IFBB organizacijos
prezidentas. ;imerikietis Ben
VVeider, kuris yra ir vienas šios
organizacijos steigėjų. Tarp
tautine kultūrizmo organizacija
veikia jau 50 metų. Ji jungia
'><> salių šios sporto šakos fe
deracijas ir yra viena tarp did/Kiu-iu
pasaulyje.
Yra
manoma, kad vien JAV su svonai.- treniruojasi arti 35 mili
jonai .asmenų. Prancūzijoje
kultūrizmas yra tarp populiariau.-ių sporto šakų.

KULTŪRIZMAS
Lietuvoje populiarėja sporto
šaka vadinama ..kultūrizmas"
'amerikiečiai ją vadina „body
building"). Sovietiniais laikais
ii turėjo kitą pavadinimą ir buvo
žinoma kaip atletinė gimnasti
ka; pradžioje ji net buvo už
drausta. Pirmasis Lietuvos
kultūristų 'tada — atletinės
gimnastikos) čempionatas buvo
surengtas 1966 m. Statybininkų
rūmuose. Vilniuje.
Šios sporto šakos šūkis —
..grožis ir jėga". Čia ypač verti
nami raumenys. Raumenynas
vertinamas dviem atžvilgiais jų harmoningas išvystymas ir
pozavimo technika. Pagal tarp
tautinę lentelę vertinami spor
tininkų antropometriniai duo
menys — krūtinės, rankų, lie
mens ir šlaunų apimtys.
Lietuvoje šios šakos spor
tininkų turime net tarptautinio
ir pasaulinio garso atstovų.
Vyrų tarpe pirmauja Olegas Zur a s , t r i s k a r t i n i s Lietuvos
čempionas ir 1993 m. Europos
čempionas. Tiek pat laimėjimų
savo svoryje yra pasiekęs ir
Rolandas Bučinskas iš Šiaulių.
kuris šiemet prestižinėje (dau
giau 90 kg svorio grupėje) Ru
munijoje įvykusiame IBBB —
pagrindinės tarptautinės kultū

Atlantos olimpiadoje kovojant dėl bronzos medalio. Dešinėje Sabonis

rizmo organizacijos rengtame
Europos čempionate laimėjo
aukso medalį.
Moterų grupėje pirmaujančia
laikoma klaipėdiete Natalija
Murnikoviene. du kartus yra
tapusi pasaulio mėgėjų čemoi'>
ne, o 1994 metais ir Europos ab
soliučia nugalėtoja. Po toji tapo
profesionale ir pernai rugsėjo 8
d. Atlantos mieste rungėsi di
džiausią prestižą visų pro
fesionalų p a s a u l i o varžybų
turinčiame „Ms Olympia"
konkurse. Tuomet savo pirmu
bandymu ji iškovojo III vietą,
gaudama nemažą piniginį prizą
bei kitus vertingus dalykus. Sis
Lietuvos atstovės geras pasi
rodymas buvo gerokai netikėtas
ir. mačius jo perdavimą JAV
kabelinėje televizijoje, buv<.
jaučiamas komentatorių nuste
bimas. kad į pasaulyje pri
pažintų v a l s t y b i ų a t s t o v i u
'dauguma iš J A V ir kai kuriu
Europos kraštu tarpą įsijungė
ir jiems negirdėto krašto —
Lietuvos atstovė. Per televizija
buvo perduotas pasikalbėjimasu klaipėdiete ir labai teigiam;1.jos įvertinimas.

Vaizdą* ir didelių tarptautinių kultūrizmo varžybų Lietuvoj* l'-KM n\4t.,is Antroji i* kmr"S
klaipėdiete Natalija Murnikoviene. dabartiniu metu viena Kerintis: u kukūriziri' profesionaliu
N'inti Frl Aillni^in
pasaulyje

E.Š.

!.:• ruvojf ši sporto šaka irgi
i:ana išsišakjusi. 1991 metais
vcšint Lietuvoje, teko ma
tyti didžiules t a r p t a u t i n e s
kultūrizmo varžybas, kuriose
dalyvavo svečių ir iš JAV.
Lietuvoje jau lankėsi tarp
ta.it itn-s kultūrizmo organi/.injn-. IKBB prezidentas, amerikirtis Ben VVVider, kurio lei
džiamame žurnale ,,Flex"
dažnai spausdinami aprašymai

Reta tokių juodų dienų, kokia
pasitaikė praėjusį sekmadienį
(spalio 13 d.) rungtyniaujant
prieš lenkų „Legovija" futboli
ninkus. Šią gražią, šiltą ir saulė
tą sekmadienio popiete „Lituanicos" komandą lydėjo didžiulė
nesėkmė, dėl kurios mūsiškiai
buvo priversti prarasti tris
taškus.
Per pirmas 17 minučių „Legovįja" įmušė du netikėtus įvar
čius, kurie ir nusvėrė rungtynių
rezultatą lenkų naudai. Pirma
sis įvartis į „Lituanicos" vartus
krito penktoje minutėje, kai JLAtuanicos" žaidėjai, turbūt,
gyveno dar vakarykščios dienos
prisiminimais. O po 13 minučių
lenkai pelnė dar lengvesnį įvar
tį, kai iš kairiojo sparno pasiųs
tą nestiprų šūvį mūsų varti
ninkas kažkodėl nesiteikė
laikyti. Šiedu šūviai ir buvo vie
ninteliai per visą pirmąjį kėlinį
į „Lituanicos" vartus. Net ir po
pertraukos lenkai sugebėjo tik
porą kartų pataikyti į mūsiškių
vartus. Tai ir viskas, ką jie su
gebėjo. Tačiau jiems to pakako
pergalei pelnyti.
Antrame kėlinyje „Lituani
cos" puolimas jau žaidė žymiai
aktyviau ir sukūrė nemažą
gražių progų įvarčiams pasiekti.
Tačiau mūsiškiai arba negalėjo
pataikyt į lenkų vartus, arba jų
šūvius atrėmė „Legovijos" var
tininkas. Tik 22 min. lenkų bau
dos aikštelėje, lenkams neleistnai nuvertus Daną Smulkį,
buvo paskirtas 11 metrų baudi
nys, kurį realizavo Vytas Ankstutis. 1-2 pasekmė išsilaikė iki
baigminio teisėjo švilpuko, nors
„Lituanica" turėjo progų
rezultatui išlyginti.
Bendrai imant „Lituanicos"
vyrai žaidė neblogai ir jei ne
mūsiškių vartininko varžovams
„padovanoti" du įvarčiai,
rungtynės galėjo baigtis 1-0
„Lituanicos" naudai. Deja,
likimo buvo lemta kitaip.
Žinoma, žaidžiant be geriausių
žaidėjų — Virgio Žuromsko ir
Gyčio Kavaliausko (jie rudenį
kovoja už St. Xavier un-to
rinktinę, yra sunku tikėtis
didesnių prošvaisčių.
Praėjusi sekmadienį pasikeis
dami rungtyniavo 13 žaidėjų:
Wes Dapkus, Sean Colwell,
Vytas Ankstutis, Sigitas Bružys, Dainius Bučma, Rolandas
Siniakovas, Aidas Grigaliūnas,
Rolandas Urbonavičius, Sjors
De Witt, Benius Puskunigis,
Dainius Lukošius, Danas
Smulkys, Dainius Šimėnas.
Sekmadieni, spalio 20 d., „Li
tuanicos" vyrų laukia jau
gerokai sunkesnė kova prieš
stiprią ukrainiečių „Wings" vienuolikę, kuri prieš dvi savaites
nugalėjo „Rams" futbolininkus
net 10-1. Taigi, šį kartą reikės
jau tikro vartininko, o ne tokiu
vardu nesivadinančio vyruko.
apie Lietuvos kultūristus.
Kultūrizmas jau įtrauktas į
Panamerikos, Pietų Amerikos,
Centrinės Amerikos, Ramiojo
vandenyno pietinių šalių ir Azi
jos kraštų žaidynes. Tik Tarp
tautinis olimpinis komitetas
šios sporto šakos dar nepripaži
no ir neįtraukė į savo programą,
tačiau 50 metų gyvuojanti IFBB
organizacija dalyvauja daugely
je regioninių žaidynių, kurias
sankcionuoja TOK. Dauguma
valstybinių kultūrizmo fede
racijų yra pripažintos tautinu
olimpinių komitetų ar vyriausy
binių sporto organizacijų.
Neseniai Ben Weider su kitais
tarptautinės kultūrizmo organi
zacijos vadais buvo susitikęs su
Tarptautinio olimpinio komi
teto prezidentu J. A. Samaranch
simu. Atrodo, kad šis klausimas
netrukus gali būti teigiamai
išspręstas.
Edv. Sulaitis
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DRAUGO prenumerata mokama ia anksto
mj»t«m« Vt metų
JAV
$95.00 $55.00
Kanadoje ir kitur
(U.S.) $110.00 $60.00
Tik seMadienio laida:
JAV
$55.00 $40.00
Kanadoje ir kitur
(U.S.) $60.00 $45.00
Užsakant i Lietuvą
(Air cargo)
$100.00 $55.00
Tik šeštadienio laida
$55.00
Užsakant i užsieni
oro pasta
$500.00 $250 000
Tik šeštadienio laida
$160.00 $85.00
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$35.00
$40.00
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$35.00

Vyriausia redaktorė Danutė Bindokienė
Administratorius Ignas Budrys
Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis
• Administracija dirba kasdien
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais
nedirba.
• Redakcija straipsnius taiso
savo nuožiūra. Nesunaudotų
straipsmų nesaugo. Prašome
siunčiant pasilikti kopiją.

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

Moterų dviračių lenktynėse Lietuvos dviratininkės, dvynės seserys
Polinkevičiūtėa, vėl pasižymėjo. Spalio 12 d. Šveicarijoje vykusiose Pasaulio
dviratininkių pirmenybėse Rasa (kairėje) laimėjo sidabro medali, o Jolanta
buvo penktoje vietoje. Vasarą „Tour de France" daugiadienėse lenktynėse
Rasa taip pat užėmė antrąją vietą, Jolanta — k -'tvirta. Atlantos olimpiadoje
kartu su pagrindine dviratininkių grupe finišavusi Jolanta užėmė penktą
vietą, o Rasa buvo dvylikta.
Nuotr. R. J u r g a i č i o

R. POLINKEVIČIŪTEI SIDABRAS
Spalio 12 d. Lugane, Šveica 100.8 km lenktynėse iškovojo
rijoje, vykusiose Pasaulio dvi sidabro medali, distanciją įvei
račių pirmenybėse Lietuvos kusi per 2 valandas 53 minutes
sportininkė Rasa Polikevičiūtė ir 22 sekundes.
Rungties nugalėtoja šveicarė
Rungtynės vyks išvykoje — Barbara Heeb baigmę pasiekė
Maine West vid. mokyklos sta 17 sekundžių anksčiau. J a i tik
dione, Park Ridge, IL. Pradžia paskutiniuose kilometruose
— 2 vai. p.p.
pavyko pabėgti nuo Lietuvos
dviratininkės.
KVIETIMAS Į POBŪVI
Bronzos medalis teko kanadie
Lapkričio 16 d. Lietuvių cen tei Lindai Jackson, kuri nugalė
tre, Lemonte, vyks metinis tojai pralaimėjo 36 sekundes.
„Lituanica" pokylis. Pradžia —
10 geriausių šios rungties dvi
6:30 vai. vak., vakarienė — 8 ratininkių tarpe buvo dar dvi
vai. vak. Bus įdomi programa, lietuvaitės: Jolanta Polike
gera vakarienė, smagūs šokiai, vičiūtė — penkta ir Edita Pu
grojant „Nemuno" orkestrui. činskaitė — aštunta.
Vietas reikia užsisakyti galimai
greičiau anksčiau skelbtais tele
fonais.
DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Klubo nariai ir rėmėjai paštu
SPECIALYBE - AKIŲ LIGOS
gavo pranešimus apie šį pobūvį
3#00 W M Si. Tel. (708) 4220101
Valandos pagal susitarimą
kartu su laimėjimų knygu
3 v p p - 7 w . a n t r 12 30-3 v p p
tėmis. Negalėsiantieji pokylyje Pirma
trečd uždaryta, ketvd 1 - 3 v p p
dalyvauti, prašomi gražinti bent
penktd ir iestd 9 v r -12 v p p
išplatintų knygučių šakneles,
DR. L. D. PETREIKIS
pagal galimybe pridedant ir
DANTŲ GYDYTOJA
savo auka.
EŠ
DR. JOVITA KERELIS
Dantų Gydytofa
Kab. Chicago/e uždarytas
9525 S 79th Ave . Hickory Hills IL
Tel. (700) 990-0101
Valandos pagal susitarimą

f UOtNI C. DECKER, DOS. P.C.
4*47 W. 103 St., Oak I M I , IL
Pirmas apyl. su Nortrmestem urt-to
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamą kainą Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai Susitarimui
(kalbėti angliškai) tai. 700-422-0200

SURENOER LAL, MO
Specialybė - Vidaus ligos
7722 S Kedrie. Chicago. IL 00052
T a i . 313-434-2123
Valandos pagal susitarimą

0000 a Reeeeta 04., Htcfcery MRa, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave
Tel. (700) 990-4055
Valandos pagal susitarimą
Cafdtac P Į ą Į n o t i i , u d .
0 1 3 3 S. Kedste Ave.
CMeeee. H. 00029
T e l . 313-430-7700

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. RRASAD TUMMALA, M.D.
Širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą
I O M U N O A S VIŽINAS, M.D., S.C.
Specialybe — Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6107 S. Archer Ave. (prie Austin)
Valandos pagal susitarimą
Tel. (312) 905-7755
ARAS ŽUOaA, M.0.
AKIŲ CHIRURGIJA
AKIŲ LIGOS
Oooo vfffiojrfntfi PR*#OICM Cont#c

Kab. M . (313) 471-3300

VIDAS J. MEMICKAS, M.D
1 KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
I
7732 t. Ketfrte A v e . ,
|
CMeeee. N. 00002

1020 t . Oeeen Ave., SuKe 310
NepervMe IL 00943
Tel. 700-927-0000
Valandos pagal susitarimą
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SEIMO RINKIMAI
ISTORINĖJ
PERSPEKTYVOJ
STASYS PALUBECKAS
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teisingus žmones, su kuriais
bendrauta anais ramybės ir
tylos metais.
Senosios kartos žmogus laukė,
ar nesušvis kokia šviesa, ar
nekrustelės žmonių sąžinė, ar
nenutils kada siaubingi interna
cionaliniai keiksmai, parnešti
„vyresniųjų brolių". Tačiau,
turėdami nuolatinę gyvą viltį,
mūsų tautiečiai, deja, netikėjo,
kad greitai gali kas pasikeisti.
Išpūstas mitas nepajudinamos
SSSR galybės ir didybės darė
savo realybę paprastam žmogui.
O ką galvojo apie ateitį ir ko
tikėjosi tie — po partijos spar
nais iškelti į aukštybes — kas
ten žinos. Žinoma, jie turėjo
daugiau galimybių nujausti per
mainas Sovietų Sąjungoje, nes
prieš viešai paskelbiant „pere
stroiką", didesnėse įmonėse
patylomis tik per „patikimas
rankas" buvo paskleisti elitui
skirti raštai; įspėjimai apie
pražūtingas negeroves sąjun
goje. Atsitiktinai teko matyti
svarų pluoštą mašinraščiu rašy
tų lapų, kur buvo kalbama apie
beviltiškai atsilikusią technolo
giją, apie katastrofiškai papli
tusią girtuoklystę, ir dėl jos
gausybę neišsivysčiusių, pro
tiniai atsilikusių vaikų.

Danutė

Šveicaro meilė
Lietuvai

Lietuvoje kalbama, kad labai galvos, pripratinami prie naujo
įvairios, nematytos „internacio gyveninio. įvairios ideologinės
nalinės" piktžolės klesti mūsų „soclenktynės" buvo lenktynės
numelioruotuose laukuose ir tai karjeros laiptais.
esą kažkokia velnio sėkla. O
Šūkiai rėkė ant pakelės stul
velnio sėklos daigai glūdi daug pų, mirgėjo sienose, gatvėse,
kur ir numelioruotose mūsų „raudonuose kampeliuose" ir
žmonių sąmonėse.
„Lenino kambariuose", kur
Ne kartą susimąstai, iš kur kiaulių šėrėjos bei karvių melžė
tas mūsų žmonių sąmonės gilu jos susimesdavo „ant buteliuko",
moje glūdintis, gajumo nepra kad pralinksmėtų po darbo.
radęs ir daugkart pasireiš Taip šūkiai ir socialistiniai
kiantis kirminas: įtarumas, įsipareigojimai nusidėvėjo ir
pavydas, nelinkėjimas gero arti liko be prasmės, niekas jais ne
mui, abejingumas kitų skaus tikėjo. Domėjosi tik tie, kurie,
mui. Seniau viso to nebuvo; ne partijai pašnibždėjus, žinojo,
buvo plėšikavimų, vagysčių, kad gali tapti laureatais per
smurto ir t.t. Tad mintimis rezultatų suvedimą.
Prof. Juozas Eretas
tenka sugrįžti į praeitį, į tragiš
O d a i n e l ė s apie laimę,
kus mūsų šalies pokyčius.
pragmatiški, ne politikai nežino
džiaugsmą ir šviesų rytojų buvo
Tokiu būdu atėjo išgryninta
„Maskvos koridorių" ir t.t.
Mūsų tautos sąmonė buvo skiriamos tik liaudies masei.
„kompetencija" Idealiausios
Nenuleidžiant rankų, imta sąlygos: kompetentingi, vienin
pradėta „melioruoti" iš pat pra Aukštai stovintys matė visai ką
stiprinti „ p e r s i t v a r k i u s i ų " gi, vienbalsiai priimami spren
džių, nuo pirmos pažinties su kitą: jie matė grumtynes, lipant
komunistų ir nepartinių bloką, dimai, nutarimai, o jei ir imtų
Rytuose tekančios saulės prana karjeros laiptais. Partija žinojo,
nepaleidžiant vėjais partinės koks klaidžioti — yra partinė
šais. Darbas tesėsi per pusšimtį kad eiliniam žmogeliui galima
drausmės. Tada išsijuosę plėšė drausmė.
metų ir paliko be pasekmių. Per sujaukti smegenis, pateikiant
tuos ilgus metus metodiškai ir jam „panem et circenses", ar
Deja, ilgai netrukus ėmė vis
O mūsų aukštieji sekretoriai, kolūkių turtą, žodžiu, stiprino
be atvangos buvo ugdoma ne tiesiog — „panem et Maskov- direktoriai ir ministrai, stovė partinę ekonomiją.
mažėti balsavusių už LDDP.
apykanta. Nuo pat „pionie skaja". Arba įteikus jam dami aukštai, gyvendami šiltai
Ėjimo į mases vienas ryškiau
Ėmė gėdytis ir gintis, nors gerai
riškų" metų į jaunas galvas pažymėjimo ženklą, panašų į ir patogiai, nesuko daug galvos sių vadų buvo dabartinis Seimo žinojo, kad balsavo ir stropiai
buvo grūdami „klasiniai prie tuos, kokiais, apsikabinėję krū dėl savo veiksmų. Tačiau pir pirmininkas. Masės buvo akty
agitavo kitus. Kai pasijuto
šai", kuriuos reikia budriai tines, pasirodydavo paraduose muose Seimo rinkimuose pripa viai mulkinamos. Artėjant apgauti ir apiplėšti, kai įklim
sekti, pranešti ir išaiškinti. Taip visokie didvyriai.
žino, kad neblogai būtų trupu rinkimams, buvo suorgani po į vargą, atsivėrė akys.
į savo orbitą gražiais pažadais
Tačiau nepaisant kiekviena tis laisvės. 0 kai „perestroika" zuotas „Ateities forumas",
Tačiau Lieuva nualinta,
įtraukdavo jaunuolius, padary me žingsnyje sutinkančią klas užbėgo jiems už akių, įvyko rengiamos gegužinės, su apiplėšta ir apvogta, tiesiog per
dami juos labai svarbiais, savo tą ir melą, lietuvis ilgėjosi, ne griūtis, nes, susilaukus masinių šaukiami mitingai. Buvo numa akis. Pramonė sužlugdyta ir
akyse net išskirtiniais. Ir žinojo, vieno ir to paties, bet ilgėjosi. mitingų, iškilo grėsmingas tyta gan tiksliai, kad nuo visai nematyti rimtesnių pa
kad tokie pasiuntiniai eis ieško Didelė dalis žmonių ištisai per klausimas: kas bus su mumis, menkesnės nuovokos žmonių stangų atgaivinti ją. remti
ti „priešų", kandžios kiekvieną, gyvendami skaudžią dramą, ištikimais partijos valios vykdy daug priklausys balsavimo žemės ūkį. Baigiamas privati
į kurį parodys pirštu, dažnai net laukė išsigelbėjimo iš galutinės tojais? Kai „perestroika" virto rezultatai. Mat jie žinojo, kokia zuoti už simbolines k a i n a s
savo tėvą ir motiną ar brolį bei pražūties. Žmonės troško lais kova už tikrąją laisvę, tada dirva tinkamiausia velnio L i e t u v o s t u r t a s . V a l s t y b ė
seserį. Visa tai teko iš arti ste vės, nors nežinojo, kas ji ir ką ji Sąjūdžio „draugai", turėję rau sėklai sėti. Tad prieš pirmo įklampinta į neišbrendamas
bėti, kaip buvo ruošiama žūtis atneš. Žmogus troško laisvės sa donas nario knygeles, pasielgė Seimo rinkimus dėmesį pa skolas. Moralinė atsakomybė
dešimtims ar net šimtams tūks vo veiksmams, troško atokvė nevienodai. Vieni nedvejodami traukė vienas reiškinys: nepai smukusi negirdėtai. Ciniškai ir
tančių šviesiausių, darbščiausių pio. Jis prisiminė tuos laikus, metė jas į laužo ugnį, kiti laikėsi sant, kur bebūtum, išgirsi žodis laisvai veikia piramidės atsto
ir dorų mūsų žmonių.
kai daug nusipelnęs Lietuvos kietai ir nelipo nuo KPSS plat žodin tuos pačius šmeižtus bei vai. Piramidės žmonės daro
Bėgo laikas. Prasidėjo nukai- kultūrai dail. Dobužinskis formos, treti suabejojo ir tik paskalas. Ten galėjai sužinoti, šunybes be jokios moralinės
nojimai amžiais nusistovėjusių Lietuvą pavadino oflze, kuri at vėliau nusliuogė nuo LKP plat kur Vagnorius turi pasistatęs atsakomybės, bet.labai jautriai
vertybių. Dvasinės vertybės, iš gaivina širdį ir dvasią. Žinoma, formos. Šie, pasirodo, buvo prabangius namus, kur Šveica gina savo garbę bei orumą. Čia
aukštinusios žmogų žmonių nostalgija, tai nostalgija, bet yra patys pragmatiškiausi ir apsuk rijoj stovi Landsbergio vilos ir labai ryškus Šleževičiaus pavyz
riausi. Šie visi susibūrė į LDDP t.t. Tokios ir panašios kalbos pli dys. Man prisimena jaunystėje
akyse, buvo paniekintos, o ir tikrovė.
iškeliamos niekšybės. Tokioje
Kaimo žmogus, pasiilgęs savo ir stojo į kovą prieš Sąjūdį. Sąjū to tada, kada buvo valsty pažinto (jau mirusio) poeto
atmosferoje vyko ir vertybių jaunystėje numylėtų tėviškes džio iškeltus ryžtingus ir bės kūrimo pradžia ir ant Anzelmo Matulaičio-Matučio
perkainojimai. Sibiro katorgoje sodybų, tėvų ir savo delnais įžvalgius vadovus, kurie teis Landsbergio pečių buvo užgu eilės apie vieną stropų bazės ve
vargdienis, prislėgtas dvasinės nuglostytų dirvų. Jis pamiršęs ingai įvertino istorinį momentą lusi didžiausia atsakomybės dėją Šešką;
ir fizinės naštos, nuleidžia ir vargo dienas, o sieloje gyvas ir veikė aukodamiesi ryžtingai našta.
Brangiųjų kailių bazėj
rankas. Tuo tarpu tėvynėje tas gyvenimo turinys, kai ir be baimės. Bet tai persikrikš
Gyveno Šeškas padorus
Nuo didelių permainų, kurios
likęs, nors ir prislėgtas dvasioje, žmogus buvo taip arti gamtos; tijusiems komunistams kėlė
Ir buvo toks orus,
visada atneša laikinų sunkumų,
pritapęs prie tam tikros grupės toks turinys, kurio nesupras ir baimę, nes, pagal juos, Sąjūdis
Kad oro negadino.
pavargusiam žmogui labiau prie
draugų, iškyla, kaip talentas. Iš nepajus naujasis žmogus, nepa suko ne tuo keliu. Dabar jie sto
O kas toliau? Toliau — didelis
širdies ant ko nors išlieti pyktį.
jo dabar reikalauja ideologinio buvęs „ten, kur sesutės rūta jo į kovą pagal išbandytą stra
Rinkimai įvyko. Pastangos ir darbymetis. Rinkimai į Seimą
indėlio ir patvirtinimo, kad jis dabina kasas nuo mažens, kur tegiją ir taktiką. Prakišę savų
priemonės nulėmė sėkmę. Žo čia pat. LDDP lyg sprūsta
tikrai „tikras" ir savas tarp juodbėrėlį brolis augina balnot žmonių į Sąjūdį, ėmė pulti įta
džiu, piramidė suręsta, tik pagrindas iš po kojų. Pavojus
draugų.
ant rudens". Šią praeities kingiausius ir veikliausius de
Juršėnui labai trūko viršūnės, visai galybei. Tačiau vieną jie
Taip neblogą būvį išmainė į pasaką dabar buldozeris aštriais mokratus — dešiniuosius, kovones kaipgi atrodytų piramidė be tikrai pasiekė: įtikino žmones,
„vertybes"
daugelis.
Ir peiliais išvertė kartu su
tojus už tikrą tėvynės laisvę ir jos. Žvaliai nusiteikęs, jis tada kad „visi velniai vienodi" Taip
dauguma pirma turėjo pajusti žaliomis sodybomis, ąžuolais ir nepriklausomybę. Jie pasirinko pasakė: „Dabar diriguosime pat įtikino, kad sąžinės nėra
paplaukiui glostančią šiltą par liepomis. Tad šiandien, pavaikš ir kitą veiksmingą kryptį, bū
žmonėse ir negali būti. Papras
tijos ranką, o tik paskiau apra čiojus praeities takeliais, tent, juodinti ir purvais drabs mes, mes užsakinėsime muzi tai, savo pavyzdžiu. Ir dar
minti sąžinę ir ieškoti pagrindų smelkiasi kažkokia klaikuma, tyti neparankius sau žmones. ką". 0 kitas iš pačių „aukščiau vienas bandymas: jei anksčiau
naujom „ v e r t y b ė m " . Tokiu kur svetima pragaro mašina, Šmeižtai intensyvėjo ir spaudoje sių", atsikvėpęs po įtampos, nedarė efekto nusibodę pais
būdu ir aukštesnio intelekto beatodairiškai perropojusi dažnai kartojosi išsireiškimai: pasakė: „Gerai, kad mūsų par talai, kaip Landsbergis. Vagnož m o n ė m s buvo s u s u k a m o s kaimus, palaidojo ir tuos dorus, ne specialistai, be patirties, ne tija išlaikė savo struktūras peri
ferijose".
(Nukelta j 5 psl.)
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Lietuvos vyriausybės paskirtoji komisįja, vado
vaujama aviacijos pulkininko Gustaičio, nuskridusi į žu
vimo vietą, ištyrusi aplinkybes bei priežastis, priėjo iš
vados: 1. Darius ir Girėnas buvo gerai pasiruošę atlikti
herojišką žygi, techniškos priemonės buvo tinkamai
parinktos; 2. sunkiausią kelionės dalį jie atliko tiksliai
numatytu maršrutu; 3. kastastrofa įvyko dėl sunkių
atmosferinių sąlygų; 4. per Atlantą jie skrido tiksliai
ir buvo nuskridę toliau nei daugelio kitų šalių lakūnai.
Tačiau, nepaisant oficialaus pareiškimo, plačiai sklido
kalbos, kad „Lituanicą" pašovė vokiečiai.
Komisija su savimi atgabeno ir lėktuvo likučius su
instrumentais, skrydžio rėmėjų knygą ir kt. Viskas buvo
padėta į Karo muziejų. „Lituanicos" ir abiejų lakūnų
vardais pavadintos vietovės, gatvės, mokyklos, or
ganizacijos. „Lituanicą" tapo lietuviško idealizmo sim
boliu, o jų paliktas testamentas savo įžanginiu sakiniu
„Lietuva laukia ir didesnių žygių iš savo vaikų..."
skatino į patriotinę veiklą.
K ėraitis paskelbė „Karyje" straipsnį apie Dariaus
ir Girėno didvyriškumą straipsnį pradėdamas primnimu, kad jau senovės romėnai sakydavo „gražu ir saldu
numirti dėl tėvynės". Ši gili tiesa tebėra gyva ir
šiandien. Ji ypač gerai žinoma bei pažįstama mūsų
savanoriams, kariams ir šauliams, kurie nepriklau
somybės kovų metu dažnai išgyvendavo tą jausmą,

matydami žūstančius savo ginklo draugus, patys nuolat
atsidurdami pavojuje ir gerai suprasdami, jog mūsų lais
vės kovotojams niekas regimomis gėrybėmis nesugrąžins
sveikatos ar nukirstos gyvybės. Eidami ir lemiamon ko
von, kariai net nežino, ar tas jų žygis bus sėkmingas,
tačiau jie gerai supranta, kad jie gali žūti prie paties
pergalės slenksčio. Tai didvyriškumas, teikiantis
galimybę kurti šviesesnį tėvynės rytojų. Štai ir Atlan
to nugalėtojų Dariaus ir Girėno tikslas buvo pasi
tarnauti savo tėvų gimtajai žemei, pagarsinant Lietu
vos vardą pasaulyje, įrodant, kad lietuvis yra pajėgus
įvykdyti žygius. Jų žygis ne savanaudiškas, ne sau
garbės ieškojimas. Jie ir leidosi į skrydį per Atlantą,
rūpestingai pasiruošę. Savo paliktuose užrašuose liudija
apie savo jausmus, vedusius per neramųjį vandenyną
ir piktos audros žaibais smaigstomą Europos pakrantę.
Deja, jų užrašai nebekalba apie „Lituanicos" skrydžio
paskutiniąsias valandas.

Apie Lietuvą galime kalbėti iš
istorinio, kultūrinio, politinio,
ekonominio, patriotinio — tėvy
nės meilės — taško ir iš kiekvie
nos perspektyvos ji vis kitaip
atrodo. Kartais nuostabą su
kelia žmonių — ir savo tau
tiečių, ir užsieniečių — pažiūros
į Lietuva. Žinome daug atvejų,
kai tikri lietuviai ne tik nusi
gręžia nuo savo tėvynės, ją
palieka, ieškodami laimės sve
timuose kraštuose, bet tampa
jos išdavikais, parsiduodami
Lietuvos priešams ir įvairiais
būdais kenkdami savo tautai. O
toks savųjų elgesys ne tik nesu
prantamas, bet ir skaudžiau
sias. Antra vertus, visais laikais
atsirasdavo kitataučių, kurie,
kartą susipažinę su Lietuva, ją
visa siela pamilo ir savo gyve
nimą, jėgas, talentus aukojo jos
labui.

Lakūnas Stasys Girėnas, gimęs 1896.10.01, Vetygalos k., Kaltinėnų v., Raseinių aps., 1910 metais atvyko.į JAV. 1917.10.17 stojo į Amerikos karo aviaciją,
kur baigė mechanikų kursus. 1919 m. liepos mėn. paleis
tas į atsargą, 1924 m. baigė lakūnų mokyklą ir,
nusipirkęs mažą lėktuvą, vežiojo keleivius, mokė kitus
skraidyti. 1928 metais susidraugavo su Dariumi.

'

ktšML

tis Putinas ir kt. Ypač ji pavei
kė Mykolas Ašmis, nors šian
dien apie tą jaunuolį mažai kas
žino. M. Ašmio meilė savo
tėvynei ir begalinis pasiryžimas
darbuotis jos labui, baigus
mokslus, matyt, paliko didelį
įspūdį r o m a n t i š k o s sielos
idealistui šveicarui studentui,
juo labiau, kad M. Ašmiui ne
teko savo siekių įgyvendinti —
mirė 1918 m., priprašęs Ereto
vykti j Lietuvą ir užimti jo
vietą. Taip ir atsitiko: 1919 m.
Juozas Eretas jau buvo Lietu
voje.
Vargiai bet kuris tikras lietu
vis galėtų susilyginti su jauno
jo šveicaro veiklos barais ir at
liktais darbais. Jis buvo įsi
jungęs visur: diplomatinėje
tarnyboje, spaudos bei greito
susižinojimo
srityje,
ka
riuomenėje, blaivybės sąjūdyje,
akademiniame gyvenime, įvai
riose sporto šakose, politikoje
(1923 m. išrinktas į II Seimą
kaip Krikščionių demokratų
partijos atstovas), bet labiausiai
pasižymėjo katalikiška jaunimo
auklėjimo akcija, provincijos
jaunuoliams padėjęs organizuoti
pavasarininkus, vaikams an
gelaičius, aktyviai įsijungęs į
ateitininkų veiklą (taip pat pri
klausė „Šatrijos" korporacijai),
buvo Lietuvių Katalikų Mokslų
akademijos nariu. Lietuvos
universitete Kaune dėstė visuo
tinę, vėliau vokiečių, literatūrą.

Apie tokius šviesius pavyz
džius ypač daug girdime po
Lietuvos nepriklausomybės at
gavimo 1990 metais. Turbūt
niekad nesužinosime tikslaus
skaičiaus pasiaukojusių žmonių
'didžiąją jų dalį
sudaro
jaunuoliai i, kurie per tuos
šešerius metus vyko į Lietuvą
dirbti, padėti, patarti, organi
zuoti, neieškodami (ir ne
gaudami) medžiaginio atlygini
mo ar bet kokios naudos. Tas
užsieniečių pasiaukojimas aki
vaizdžiai parodė iš totalitarinio
režimo įskiepyto savanaudiš
kumo bundančiai lietuvių
Reikia pažymėti, kad šis nuo
tautai naują žmoniškumo sam stabus žmogus ne tik išmoko
pratą.
gerai lietuviškai kalbėti ir 1922
metais priėmė Lietuvos pilie
Tačiau ne vien šiuo metu
tybę, bet gausiai bendradarbia
Lietuva patraukia iš užsienio*
vo periodikoje, parašė ir išleido
tokių uolių talkininkų. Šian
keletą knygų, buvo visapusiškai
dien verta prisiminti, kad lygiai
įsiliejęs į Lietuvos gyvenimą.
prieš šimtą metų, toli nuo Lietu
Prof. J. Eretui pavyko išva
vos — Šveicarijoje, gimė žmogus,
žiuoti
į savo gimtąją Šveicariją
kurio įnašą j mūsų tėvynės
ir
išvengti
antrojo bolševikų
kultūrinį, visuomeninį, moksli
antplūdžio,
bet, ir laisvėje
nį gyvenimą būtų sunku išsaky
gyvendamas,
nuolat
gynė Lietu
ti. Galime drąsiai teigti, kad
vos
bylą,
rašė
straipsnius,
skaitė
šveicaras Juozas Eretas į pirmo
paskaitas,
iškeldamas
skriau
sios Lietuvos nepriklausomybės
laikotarpį įspaudė tokią gilią, das savo antrajai tėvynei. J.
žymę, kurios metų slinktis Eretas mirė 1984 m. kovo 13 d.
taip pat Briuselyje, deja, dar
niekad neištrins.
gerokai prieš Lietuvos laisvės
Juozas Eretas gimė Bazelyje rytą (o kaip jis būtų džiaugęsis!).
1896 m. spalio 18 d. Su lietu
Galbūt paties svarbiausio
viais susipažino, studijuodamas prof. Ereto įnašo į Lietuvos
Fribourgo universitete. Tie jo gyvenimą nepamini jo oficialio
draugai nebuvo eiliniai studen sios biografijos. Pažinojusieji šį
tai, galbūt dėl to jaunasis „imigrantą iš Šveicarijos", su
šveicaras susidomėjo tolimąja jų entuziazmu kalba apie jo vakatėvyne ir jos pastangomis atgau rietiškumą, aukštą asmeninę
ti laisvę po ilgų Rusijos okupa kultūrą, toleranciją k i t a i p
cijos metų. J. Ereto bičiulių manantiems ir užkrečiantį švie
tarpe anuomet, 1918 m. ir anks sų pavyzdį, ypač žavėjusį
čiau, buvo Stasys Šalkauskis (jo jaunimą. Minėdami šimtą metų
biografiją Eretas išleido 1960 nuo jo gimimo, tikrai esame dė
m.), Kazys Pakštas (apie Pakštą kingi, kad Juozas Eretas pasi
stambus Ereto veikalas išleistas rinko pamilti ir dirbti mūsų
1970 m.), Vincas Mykolai tėvynei.

miestiečių. 1905 m. Stepo tėvui mirus, motina ištekėjo
už Kazio Degučio, o 1905 metais atvyko į JAV. Čia Darius
baigė Elizabeto pradinę, technikos ir aukštesnę Lane
mokyklą, aktyviai reikšdamasis sporte, žaisdamas
krepšinį bei futbolą. 1917-1919 metais tarnavo Amerikos
kariuomenės artilerijoje grandiniu. Dalyvavo kautynėse
(1918.02 -1918.11.20) Prancūzijoje ir buvo lengvai su
žeistas. Apdovanotas dviem karo medaliais. Grįžęs iš ka
riuomenės, Čikagoje buvo Susivienijimo lietuvių karei
vių organizacijos pirmininku, tačiau greit nusprendė
vykti į Lietuvą ir 1920 m. liepos 27 d. atvyko į Kauną.
Tuoj įstojo į Lietuvos kariuomenę. 1921 m. gruodžio 18
d. baigęs Karo mokyklą, tapo karo aviacijos lakūnu.
1923 metais savanoriu dalyvavo Klaipėdos prijungimo
prie Lietuvos operacijoje. 1927 m. jam suteiktas kapi
tono laipsnis. Šalia karinės tarnybos, uoliai reiškėsi spor
to veikloje, vadovaudamas Lietuvos fizinio lavinimo
sąjungai, Lietuvos sporto lygai, Lietuvos futbolo — beis
bolo lygoms. Parašė keletą sporto vadovėlių. 1926-1927
metais lankė Kauno universiteto humanitarinį fakulte
tą. 1927 m. išvyko į JAV ir dirbo civilinėje aviacijoje
lakūnu. Susipažinęs su lakūnu Stasiu Girėnu, sumanė
skrydį į Lietuvą.

Ar jų žuvimo priežastis teliks siautusios audros, ar
sunkiai patikrinamas įtarimas, kad Lituanicą tapo
vokiečio šūvio auka, tačiau, kokia bebūtų priežastis, šį
herojišką skrydį nutraukusi, jie žuvo didesnei tėvynės
garbei, Lietuvos vardą įrašydami į Atlantą nugalėjusių
tautų vardyną. Tik gaila, kad nugalėjimo triumfą pri
dengė šiurpi mirtis.
Šia proga rūpi pakartoti abiejų herojų biografinius
duomenis.
Kapitonas Stepas Darius gimė 1896.01.08 Rubiškės
k , Kvėdarnos v., Tauragės aps. Tėvai, Romualdas Ju
ceviciue-Dsraiius ir Augustina Vaišvilaitė, kilę ii Kauno
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Bindokienė

Kariuomenės štabe kiekvieną dieną iškildavo
pokalbiai apie neseniai išgyventą ir niekad neužmirš
tamą Lituanicos tragediją. Tai suprantama: su kapitonu
Dariumi daugeliui čia dirbančių teko artimai bendrauti.
— Net sunkoka suprasti tokį nuostabiai šviesų jo
idealizmą, atvedusį į mūsų kariuomenę. Ir jam čia
sekėsi: per pusšeštų metų pasiekė kapitono laipsni, *u
savo pomėgiu sportuoti įdomiai praleisdavo laiką. Tiesą
pasakius, jam net neužtekdavo to laiko. Visi jį mėgo.
Matomai, besidarbuojant su tom sporto komandom, gimė
didžioji mintis nugalėti Atlantą. Žinia, su guminiu ka
muoliu, nei jį spirdamas, nei į krepšį mesdamas, pasaulio
nenustebinsi, — kalbėjo Keraitis.
— Tai kodėl Tamsta šios prielaidos nepaminėjai savo
straipsnyje? — paklausė pulkininkas leitenantas Lau
rinaitis.
— Rašydamas straipsnį apie Dariaus ir Girėno did
vyriškumą, bijojau šitokią prielaidą įjungti. Temą
benarpliojant, manau, spėliojimams su prielaidom ne
vieta...
Trumputė darbo pertrauka baigėsi ir pokalbis nu
trūko. Tačiau bedirbant, Keraitis jau ne kartą pajuto,
tarytum prie jo rašomojo stalo prislenka šypsodamasis
kapitonas Darius ir klausia: „O tu ką gero padarei savo
tėvynei?"

(Bus daugiau 1
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DRAUGAS, penktadienis, 1996 m. spalio mėn. 18 d.

C L A S S I F I E D GUJDE

LIETUVIŲ TELKINIAI
CLEVELAND, OH
BALFO DIREKTORIŲ
SUVAŽIAVIMAS
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B ALFo direktorių metinis su
važiavimas š.m. spalio 19 d.
vyks Lietuvių namuose, Clevelande. Pradžia 9:30 vai. ryto. Po
direktorių tarybos pirm. Rim
tauto Dabsio sveikinimo, žodi
suvažiavimo globėjų vardu tars
Clevelando skyriaus pirm. Vin
cas Apanius. Invokacya ir miru
siųjų pagerbimas. BALFo Cent
ro v-bos pirm. Maruos Rudienės
sveikinimas. Praėjusio suvažia
vimo protokolo skaitymas,
darbotvarkės priėmimas, komi
syų sudarymas: mandatų, balsų
skaičiavimo ir rezoliucijų.
Pranešimus pateiks: direkto
rių pirm. Rimtautas Dabšys,
centro valdybos pirm. ir reikalų
vedėja Maria Rudienė, gen.
aekr. Juozas Majauskas, Centro
v-bos iždininkas ir vicepirmininkai: Albinas Dzirvonas,
kun. Jonas Kuzinskas, kun. Jo
nas Juozupaitig ir Stasys Vanagūnas bei spaudos komisijos
pirm. Vytautas Kasniūnas.
Skyrių pranešimai apie Šalpą
Lietuvai, Diskusijos, Einamieji
reikalai, kur bus išrinktas ir
naujas direktorius vieton miru
sio Felikso Andriūno. Bus apsvarstomi nauji reikalai.
Baigiamasis suvažiavimo po
būvis su menine programa ir
iškilminga vakariene bus 7 vai.
vak. Lietuvių namų didžiojoje
salėje.
Visi maloniai kviečiami dalyvauti pobūvyje. Bilietai — 20
dol. asmeniui, ii anksto užsisakomi pas valdybos narius ir
sekmadieni Dievo Motinos parapijoe svetainėje.
Clevelando BALFo skyrius
dar kartą primena ir prašo
nepamiršti, kad visą spalio
mėnesį vykdomas metinis pini
ginių aukų vajus. BALFas,
besirūpindamas mūsų tautiečiais Siame krašte, ypatingą
dėmesį skiria ir šelpia Lietuvoje vargan patekusius tautiečius,
buv. politniu8 kalinius partizanus ir našlaičius.
V.R.
R U D E N S ROMANTIKOS
NUOTAIKOJE
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Lapkričio 9, šeštadienio vakare Dievo Motinos parapijos choras, vadovaujamas muz. Ritos
Čyvaitės-Kliorienės, tos parapijos didžiojoje salėje ruošia
nuotaikingą rudens pokylį su
- kokteiliais, įdomia programa,
vakariene, šokiais. Gros „Reve. lation" orkestras.
Bilietai 30 dol. asmeniui, gau
nami parapijos svetainėje po
Mišių sekmadieniais ir telefonu
pas dr. Birute Kasperavičiene —
524-8332 arba pas Mečį Aukš
tuolį 431-9928. Rengėjai prašo
norinčius dalyvauti nesivėlinti,
nes dabar jau rezervuota trisde
šimt svečių stalų.
Mums visiems reikia ir dvasi
nės atgaivos, ir dainos-giesmėsmusikos grožio, ir bendrai gyve
nimo džiugių akimirkų, atpalai
duojančių nuo gyvenimo rūpes
čių. Tad „Rudens romantikos"
pobūvis kviečia būti jo daly
viais. Tokie pobūviai jau gan
retas reiškinys mūsų telkinyje.
Šis iškilus dainos vienetas so
soliste Virginija Bruožyte-MuUoliene spalio 13, sekmadienį,
konceruoja Detroito Dievo Ap
vaizdos parapijos salėje. Chorą
pakvietė Lietuvos Dukterų De
troito skyrius.
V.R.
G R A N D R A P I D S , MI
N A U J A J A U N A SEIMĄ
Rugpjūčio pabaigoje iš Kauno
į Grand Rapids atskrido Snie

guolė Radzevičienė su penkių
metų dukrele Justina pas savo
vyrą ir tėvelį dr. Evaldą Radze
vičių, kuris jau nuo birželio
mėnesio pabaigos gyvena ir dir
ba Buttenvorth ligoninėje, gilin
damas medicinos žinias vidaus
ligų specialybėje. Snieguolė yra
taip pat baigusi Kauno Medici
nos akademiją kaip gydytoja,
tačiau jai dar reikės ateityje
laikyti egzaminus Amerikoje,
jei norės tobulintis jos pasirink
toje specialybėje. Jos vyras dr.
Evaldas tuos egzaminus išlaikė
dar būdamas Lietuvoje. Šiuo
metu dr. Snieguolė lanko anglų
kalbos kursus.
Nauja šeima greitai įsijungė
į lietuvių Šv. Petro ir Povilo
parapiją ir mažoji Justina jau
eina į Sv. Petro ir Povilo mokyk
los darželį, kur gerai mokosi, o
seselė Felicita jai lietuviškai
viską paaiškina ir padeda pri
prasti prie naujo gyvenimo.
Daug padėjo ir mokyklos vedėja
Nancy Kryger.
Grand Rapids Lietuvių Bend
ruomenės apylinkės valdyba ir
nariai visokiais būdais padeda
naujai šeimai įsikurti, juos
aprūpinti reikalingais dalykais,
sutvarkyti kai kuriuos reikalus,
džiaugdamiesi nauja jauna šei
ma. Apylinkės valdyba jiems už
sakė „Draugą", „Pasaulio lie
tuvį" ir „Eglute".
PARAPIJOS FESTIVALIS
Rugsėjo 15 d., sekmadienį, Šv.
Petro ir Povilo parapijos rudens
festivalis gerai pavyko, daug pa
rapijiečių ir svečių apsilankė,
daug amerikiečių ir lietuvių dir
bo, valgiais ir skanumynais vai
šino, loterijas pravedė, vaikams
visokias programas paruošė,
rankdarbius ir savo meną par
davinėjo, kad kuo daugiausia
pinigų surinktų parapijai ir jos
mokyklai. Kaip ir visada čia
darbavosi Lietuviu katalikių
moterų sąjungos kuopos narės
su jų pirmininke Sofija Lastiene, parapijos kelių komitetų
narys ir nuolatinis talkininkas
Juozas Lukas su žmona Barbo
ra, ir kitos lietuvių šeimos.
IŠKELIAVO AMŽINAI
Rugsėjo 18 dieną amžinai
visus paliko monsinjoras Kazi
mieras Popeliškis (Charles W.
Popeli), sulaukęs 86 metų ir
miręs San Diego mieste Kalifor
nijoje, kur paskutiniais metais
gyveno. Jis buvo gimęs per
Kazimierines (1910 kovo 4)
Grand Rapids Šv. Petro ir Povilo
parapijoje. Baigės Grand Rapids
kunigų seminariją ir Amerikos
katalikų universitetą Vašing
tone į kunigus buvo įšventintas
1938 metais. Antrojo pasaulinio
karo metu buvo JAV karo laivy
no kapelionas, vėliau Grand Ra
pids katedros rektorius ir vys
kupijos kancleris. Jis buvo labai
geras ir visų mylimas kunigas,
labai tolerantiškas, įvedęs daug
pagerinimų Grand Rapids vys
kupijoje, padėjęs lietuviams ku
nigams ir pasauliečiams. Pablo
gėjus sveikatai, išėjo į pensiją ir
persikėlė į San Diego.

MISCELLANEOU9

REAL ESTATE

ELEKTROS
{VEDIMAI — PATAISYMAI
Tunu Chicagos miesto Mclmą. Dir
bu užmw»ty. Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai.
.,
312-778-3313
KLAUOUUS PUMPOTIS

JAV LB Clevelando apylinkės valdyba. U k. - dr Raimundas Silkaitis, Viktoras Žilėnas, Teresė
Kalvaitienė, dr. Viktoras Stankus, Algis Gudėnas Aida Bublytė. dr Dainius Degėsys, Ada Stungienė, Salomėja Šukienė ir Birutė Vedegienė
NW, Grand Rapids. Prieš kelias
savaites atvažiavęs sunkveži
mis nesutalpino visų siuntinių,
reikėjo juos krauti j priekabą.
Geraširdžiai lietuviai iš Ameri
kos labai daug padeda siųsdami
dovanas giminėms, pažįsta
miems, seneliams ir našlai
čiams.
BENDRUOMENĖS
DISKUSIJOS
Kas yra Lietuvių Bend
ruomenė? Kokia yra LB paskir
tis? Kaip sudominti jaunąją
kartą LB veikla? Kaip įtraukti
čia gimusias jaunas šeimas ir
naujai iš Lietuvos atvykusius?
Tokiomis temomis diskusijas
rugsėjo 28 d. Detroite suruošė ir
dalyvius į jas sukvietė JAV LB
Tarybos narė Janina Udrienė.
Diskusijose galėjo kalbėti tik
jaunieji dalyviai, o vyresnieji ir
„veteranai" LB veikėjai turėjo
tylėti ir galėjo tik klausytis, kas
ne vienam buvo labai sunku....
Už tai buvo labai įdomu iš
girsti vertingų nuomonių ir
konstruktyvių patarimų iš čia
gimusio ar neseniai atva
žiavusio jaunimo. Apie tas
diskusijas daugiau spaudoje
parašyti žadėjo dr. Romualdas
Kriaučiūnas, LB Lansingo apy
linkės pirmininkas, ten dalyva
vęs ir kantriai tylėjęs. Iš Grand
Rapids buvo nuvažiavę ir taip
tyliai klausėsi apylinkės pirmi
ninkė Gražina ir apylinkės sek
retorius Vytautas Kamantai,
abu taip pat dabartinės JAV LB
Tarybos nariai.
KLEBONAS
ATOSTOGAUJA
Šv. Petro ir Povilo parapijos
klebonas kun.Dennis Morrow,
pasitaręs su Grand Rapids
vyskupu Robert Rose, pasiėmė
ilgesnes atostogas, galinčias
trukti iki pusės metų. Šių
atostogų jam labai reikėjo, nes,
mažėjant pašaukimams, darbš
tūs kunigai yra perkraunami vi
sokiais darbais.
Mūsų klebonui vienam reikė
jo daug rūpintis lietuvių ir
amerikiečių parapijos reikalais
24 valandas per dieną ir nakt),
jis aukojo Mišias lietuviškai,
angliškai ir dar vykdavo j kitą
parapiją lotyniškoms Mišioms

Daug laiko kasdien skyrė para
pijos mokyklai, nes paskutiniais
metais lietuvaitės seselės buvo
išvykusios į savo vienuolyną
Pittsburghe ir buvo likusios tik
dvi.
Šalia parapijos pareigų jis yra
Grand Rapids miesto policijos
kapelionas, miesto ugniagesiu
kapelionas ir dažnai tenka sku
biai vykti, kai per policijos ra
diją jo ieško greitajai pagalbai.
Vyskupijoje jis tvarko archyvą,
vadovauja keliems vyskupijos
kunigų komitetams ir darbuo
jasi vyskupijos tribunole.
Praėjusiais metais LB apylin
kės valdyba kleboną Dennis
Morrow „išsiuntė" atostogų
kelioms savaitėms į Lietuvą,
kad atsigautų, pailsėtų, ten ap
lankytų senelių namus.ir kur jo
nepasiektų miesto policijos ar
ugniagesių radijas. Už tai buvo
dėkingi Draugo fondui ir Ame
rican Travel agentūrai, nes per
juos laimėjom laimingą kelionės
bilietą ir galėjam klebonui duo
ti. Jam ta kelionė visais atžvil
giais buvo gera ir parsivežė
daug gerų įspūdžių.
Dabar klebonas atostogauja
Grand Rapids mieste, kur gyve
na jo tėvai. įdomiausia, kad jo
darbus dabar turi atlikti ne
vienas ar keli žmonės, bet keli
tuzinai darbininkų. Visi pa
matėm kokį gerą kunigą buvom
perkrovę darbais. Parapijoje jis
yra įvedęs gerą komitetų ir
tarybos tvarką, tad parapijoje ir
mokykloje reikalai vyksta ge
rai, pasauliečių tvarkomi. Iš'
Pittsburgho atvyko daugiau lie
tuvių seselių. Tik gaila, kad
dabar laikinai neturime lietuvio
kunigo, bet per lietuviškas Mi
šias choras gieda lietuviškas
giesmes, o skaitymus lietuviš
kai skaito pasikeisdami dr. Be
nius Kušlikis, Juozas Lukas ir
Petras Treška.
V.K.
ST. PETERSBURG, FL
TAUTOS ŠVENTĖS
MINĖJIMAS
St. Petersburgo lietuviai
Tautos švente minėjo š.m. rug
sėjo 8 d. dien;j. sekmadieni, pa
maldomis Sv Vardo bažnyčioje,
Gulfporte, ir St. Petersburgo
Lietuvių klube po sekmadieninių pietų. Bažnyčioje JAV LB

St. Petersburgo apylinkės val
dybos užprašytas šv. Mišias au
kojo ir pamokslą pasakė kun. S.
Ropolas.OFM, Sv. Kazimiero
misijos vadovas, asistuojant
kunigams dr. M. Čyvui ir M.
Kirkilui. Pamaldų metu įspū
dingai giedojo vyrų dainos vie
netas, vargonuojant vieneto va
dovui muz. A. JurguČiui. Orga
nizacijos pamaldose dalyvavo su
savo vėliavomis.
St. Petersburgo Lietuvių klu
be sekmadieniais, 2 v. p.p. būna
pietūs, o šį, sekmadienį įvyko
dar ir Tautos šventės minėji
mas. Minėjimą ruošė St. Peters
burgo LB apylinkės valdyba, da
lyvių buvo arti 250. Minėjimo
programai vadovavo LB apylin
kės valdybos vicepirm. V. Meiluvienė, kuri, atidarydama mi
nėjimą pasidžiaugė, jog mes
savo tarpe turime JAV LB Washingtono įstaigos direktorę
Astą Banionytę. Programos va
dovė, supažindinusi klausytojus
su viešnia, pakvietė Astą prie
mikrofono, o minėjimo dalyviai
pasveikino ją džiaugsmingu plo
jimu.
Paskaitininke pasidžiaugė
matydama tiek daug lietuvių.
Savo įdomią kalbą pradėjo pa
žvelgdama į Vytauto Didžiojo
laikų Lietuvą: patį Vytautą
Didįjį bei jo politiką, jo pa
stangas vainikuotis Lietuvos
karaliumi, lenkų intrigas ir
Vytauto mirtį. Pereidama prie
dabartinės Lietuvos gyvenimo
pabrėžė tautos norą atgaivinti
saįfo valstybingumą: prieš 7
metus tauta sukilo ir ta suki
limo banga buvo nesustabdoma.
Plačiai prisiminė Medininkų žu
dynes, pakalbėjo ir apie da
bartinį Lietuvos gyvenimą, jos
rūpesčius bei vargus. Kreipda
masi į jaunimą viešnia ragino
siekti mokslo, dalyvauti Lietu
vos rinkimuose ir pabrėžė išei
vijos vaidmenį Lietuvos laisvės
kovoje.
Minėjimo dalyviai, atidžiai
išklausę prelegentės kalbos, jai
padėkojo atsistojimu ir gausiu
plojimu.
Minėjimo programą paįvairi
no Zita Dapkienė, padeklamuo
dama 2 Bernardo Brazdžionio ir
Mykolaičio-Putino eilėraščius.
Programos vadovė V. Meiluvienė visiems nuoširdžiai padėkojo
ir pabaigai pakvietė sugiedoti
„Lietuva brangi".
St. Vsk.

GREIT
PARDUODA
^
RE/MAX
REALTORS

(312) 586-5959
A U T 0 M 0 M U 0 , tumų. S V S K A T M ,
m GYVYBĖS DMuoam.

Agentas Frank Zapoks ir Off. Mgr.
Auta* S. Kana katta ĮsSssSsM.
FRANK ZAPOUS
3200* Weet
Tai. (TOS) 4SMSM
(312) M I

. J K t CONSTRUCTION
„Shingle" stogai ir visų rūsių
apkalimai (siding): medžio,
aluminiaus ir kt. Turiu darbo
draudimą. R.
t s i 700-099-2999.

(708) 425-7191

RIMAS L STANKUS
«Psifcant ar parduodant
' Gestas r a ą ž H i i g — sjjsjsjsksaj
• MLS kornpkiMuJr FAX pagarba
• Nuosavybių Minavimas veltui
* Parkams k parduodama namus
' Apsrtmsntus ir žarna
* Psnsina susni nuolsJd*

KMKOK KALTO**
7 9 M S. • U U B H M .

• 4MS-S. AidMsAs*.
Fiat Rast Calls - Any tšnrn
Lrtrtuania $ 7 9 Betarus $ . 8 3 / min
Ruwia*.71 > Utaaina$.71.Nand».4t
LaMa S.53. Estana $.46 par min . • sac kur.
For Monraaon. mttouctiton* SBSBJ te «•* K*" *

1-800-453-0857.»~«. l1*(Engssh)
http://goodusa.com/7kantai

SEIZED CAKS friom $175. Porv
che*. Cadiflacs, Chevys, BMVVs. Corvettcs. Also Jeeps, 4WD'i. Your Arta.
To" Free l-W0-*»8-t77*
Ext_A-24IS
for oirrent listinjs

SaaaSfJ Į B S J Į H pktf naudoms Ir naujus
suajniūtiKm ĮlirsUką nsMUa imasi tUuin,
,,Soc. Sac." vairavimo kskSm% pssą ir
taupomąją sąskaitą barant. Kreipus: 0»s»

DANUTĖ MAYEK
284-1900
Jai nofts) pamujoH ar pirkti nantuj,'

l

panokia oo $1. Detinouent Ttx,
Repo's, REO'a. Your Aree. Tol Ftm
(1)800 888 9778 ExtK-a41Sfareur-

IESKO BUTO

nebrangų butą.
Skambinti: 709-992-2997;
palikite žinute.
IEŠKO D A R B O

VALOME
KILIMUS, BALDUS
IR GRINDIS
J. B U B N Y S
312-737-51*9

its Lietuvos I
Galiu prižiūrėti senyvo amžiaus
žmones, ligonius, valkus.
Skambinti tai. 1 H E L P VVANTED

arba koncertiną.
TeJ. 709-799-9444

kompenikxiems prie
> s) Kė
dainių Anksčiau gyv. Cicero, IL. Žinantieji
apie ją, prašomi pranešti,
„coHect" tai. 1 -

Patyrimas nebutines
Darbo vai. 8 v.r. - 2 v. p.p
Kreiptis:!

i e t į N.
Tas.

FOR SALE

1tS7 m. Chrysler L* Baron:
odinis vidus, tamsaa pakas, garai sVaikytas.
techniškai tvarkingas. Kaina $1,800. Skam
binti: 708-442-2117; panką* žinute.

111

laiko darbas Great America. Oumey, IL
Turėtų gyventi siaurinėje Chtcagojs. Bfitų
gerai, jai turėtų savo maliną k įrankiui.
Kreiptis: Menk, M . S 4 7 - 2 e s . 1 M l .

N A U J A KASETĖ

„ŠIRDIES

DAINA"

Išleista Pašvaistės choro London, Ont. Kanada
Gaunama „Drauge"
Kaina 11 dol.

Su persiuntimu 13 dol.

Naujos vtdoo kasotos M Uotuvoa

Spalio 2 d. Grand Rapids vys
kupas Robert Rose aukojo gedu
0 lingas Mišias Šv. Andriejaus ka
tedroje ir monsinjoro palaikai
buvo palaidoti Šv. Petro ir Povi
lo parapijos lietuvių kapinėse,
netoli didelio ir gražaus Lietu
vos krikščionybės jubiliejaus
proga Jurgio Daugvilos su kur
to lietuviško kryžiaus.

wr. 97 jtmmmm wr. r. sofai ^k*** ftmąm M r
bos vakaras su svafiars. Estradines dainos, k „Jums dainuoja"
estradinių dainų koncertas. Atlieka Nikas Tsflsi r t l p i s j į Kasa**
2 vai. ilgumo.
Nr. 40 ..OetM P a i m l i •89". T « baigminis moksleivių,
laureatų koncertas Sis koncertas (vyksta kas du metai. Vienas i i
populiariausių Uetuvoja. Kasei* 2 vai. ilgumo.
Hr. 41 „Uasav— BsSrsse tT. Dainuoja 16 eetradoa sohstų,
28 dainos. Kasat* yra 2 vai. ilgumo.
Vienos kasat**, su parsiuntimu, kaina 820.
Užsakymus su čekiu rašyti;

SIUNTINIAI l LIETUVĄ
Kalėdinius siuntinius j
Lietuvą paims Atlanta Import
— Export sunkvežimis spalio 20,
sekmadieni, 5 vai. po pietų iš
Šv. Petro ir Povilo parapgos mo
kyklos, 1433 Hamilton Ave.

Phiiaderphyoa miesto meras Edward Randeli (kairėje) įteikia Laisve* Varpo replika mieste
apeilaAkiusian) Lietuvos Krikttioaių demokratų partijos pirm. Alalrdui Saudargui. Stebi (ii kairea)
dr. Gintaras Labutis, Algimantas Gofyi ir mioeto savivaldybes pereigtine Čelesta Zappala
Nuotr Antano KruJHnako

7119 T*
Oprlnf HM, n. 818811189
Pageidauiant. galite gauti video ksesflų sąrają (41 kaeet*) ir
audio kaseCių sąrašą (348 kssat*i)
Skambinti vakarais, tat. 891 8088478.
Šias kasetes galima gauti k Pas. Ust. Centte. Lemont, IL
krautuv*l*fa „Dovana".

KUN-'

nys, panaudojant specialią me
todiką, elgesio koregavimą ir ki
tokią pagalbą negali lankyti
bendro lavinimo klasę, tai
specialios pedagogikos klasės
turėtų būti steigiamos po tuo
pačiu bendro lavinimo mokyk
los stogu. Tuomet kai kurie, pvz.
fiziniai-emociniai paliesti ir su
trikusio intelekto, vaikai
turėtų galimybę praleisti bent
dalį dienos, sportuodami, dai
nuodami, valgydami priešpie
čius ir žaisdami mokyklos
kieme savo bendraamžių tarpe.
Taip išmokstama socialinio
bendradarbiavimo, vieni kitų
supratimo ir tolerancijos. Apie
tokią aplinką savo rašinyje
Austėja ir rašo.

—

Lankantis su A.P.P.L.E. va
saros kursais Lietuvoj, teko su
tikti asmenų, kurie, augdami ir
bręsdami, net nežinojo, kad jų
aplinkoj esama žmonių su įvai
riom protinėm ir fizinėm nega
liom. Jie buvo slepiami na
muose arba išgabenami į spe
cialias mokyklas-institucijas,
dažniausiai kažkur užmiestin.
Teko sutikti vaikų, kuriems
tokios specialios institucijos ne
Ii kairės: Irena Kriaučeliūnienė, dr. Leonas Kriaučeliunas ir Lietuvos
reikalingos ir visais atžvilgiais
Veterinarijos akademijos prorektorius, habil. dr. Henrikas Žilinskas.
Nuotr. V. Babarakas net kenksmingos.
Gaila, kad laikinai atvykę
mokytojai, Benedikta ir Jonas
ESAME DĖKINGI
Grigai, spalio 5 d. laiške „Drau
gui" jaunąją lietuvaitę Austėją
visiškai neužtarnautai išbarė.
1996 m. birželio 20 d. iškil
Ritonė Rudaitienė,
NORISI UŽSTOTI
mingai buvo atidaryta Lietuvos
spec. pedagogė
veterinarijos akademijos dr.
Oak Lawn, IL
Koks jautrus ir įžvalgus nese
Leono Kriaučeliūno smulkių
gyvulių klinika. Tai klinika, niai iš Lietuvos atvykusios
UŽMIRŠTAS ŽMOGUS
atitinkanti tarptautinius stan dešimtmetės Austėjos Surgaidartus, aprūpinta naujausiomis laitės „Mums tai nesunku" raši
Po Lietuvos atstovo Vašing
technologijomis, modernia diag nys, išspausdintas „Drauge" tone Povilo Žadeikio mirties
nostine aparatūra ir šiuolaiki spalio 3 d., apie integruojamus 1957.05.11 (LE XXY-142) atsto
su įvairiom negaliom vaikus į vauti Lietuvai buvo paskirtas
niais instrumentais.
bendro lavinimo mokyklas Juozas Kajackas charge d'af
Klinikos pastato perstatymą, Amerikoj.
faires titulu, kuris tas pareigas
Tai yra daroma demokratiš ėjo iki mirties — apie 19 metų,
visišką jos įrengimą finansavo
Lietuvos veterinarijos aka kumo ir žmogiškumo vardan, bet jo vardo šiandien nėra net
demijos auklėtinis ir šios aukš suteikiant kiekvienam šio Lietuvių enciklopedijoje.
tosios mokyklos Garbės dak krašto piliečiui teisę išvystyti ir
Jo darbas buvo sunkus dar ir
taras L. Kriaučeliunas su šeima pasiekti pilnutinę asmenybę dėl to, kad atstovybei išlaikyti
mažiausia jį suvaržančioj ir lėšos buvo išsekusios, o Antano
(JAV, Lemontas).
apribojančioj aplinkoj.
Bimbos pasekėjus raudonoji
Ši moderni klinika pasi
Šiuo metu Lietuvoj, vykdant spauda koneveikė, šaipėsi. Ne tik
tarnaus aukštos kvalifikacijos
švietimo reformas pagal Ameri atstovybės pastatas ir baldai,
specialistų ruošimui, intensy
kos ir kitų vakarietiškų kraštų bet ir paties atstovo eilutė — vis
vesniam mokslinio tyrimo
pavyzdį, specialių poreikių vai ta pati — gerokai padėvėta. P.
darbų vykdymui, mokslininkų
kams yra paruošiami individu Kajeckienė iš metų į metus
tarptautinių ryšių plėtojimui,
alūs mokymo planai. Jei moki- afstovavo ta pačia tautinio
Lietuvos veterinarijos gydytojų
rūbo eilute pasipuošusi. Būdavo
kvalifikacijos kėlimui.
graudu žiūrėti į trapia, kuklią
žmonėmis.
Nuoširdžiai dėkojame dr.h.c.
V. Einoris moterėlę. Kaip jie patys jautėsi,
L. Kriaučeliūnui ir jo šeimai už
Žemės ūkio ministras vienas Dievas težino. Bet ji
šią nesavanaudišką, labai sva
dr., doc. K. Lukauskas visur ėjo, kur tik pareigos
rią bei neįkainojamą pagalbą
Lietuvos Valstybinės šaukė. O šiandieną — nei jų
Lietuvos veterinarijos aka
veterinarinės tarnybos pačių, nei jų veiklos pėdsakų
demijai ir Lietuvai. Linkime
direktorius nėra. Kodėl tokia užmarštis?
geros sveikatos, ilgų, prasmingų
prof., habil. dr. V. Bižokas Kas tą žmogų, visa širdimi
gyvenimo metų ir nuoširdaus
Lietuvos veterinarijos atsidavusį pareigai, atgaivins
bendradarbiavimo su Lietuvos
akademijos rektorius su jo ištikima palydove?
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Stasys Lozoraitis vos trejus
metus pasidarbavo, ir tik kaip
pridėtinėj prie Romoje einamų
pareigų, keliamas į padanges, o
šito — kaip nebūta! Tad
nubuskite diplomatai, istorikai,
žurnalistai.
Stasys Griežė-Jurgelevičius
Dudley MA
JIS IŠDRĮSO
Atsakydamas į kai kurių
Amerikos lietuvių pareiškimą,
padarytą „Lietuvos aide"
(1996.10.11 Nr. 200) „Balsuo
kime už A. Kubilių", noriu
išsakyti kitokią nuomonę.
Audrius Butkevičius kandi
datavo kaip nepriklausomas,
nepartinis kandidatas. Mažai
yra tokių žmonių, kurie drįsta
tai padaryti. Konstitucijos kū
rėjai išmintingai pasielgė,
sudarydami sąlygas individu
aliems talentigiems žmonėms
įnešti j Seimą naujų vizijų ir
idėjų, nesukaustytų specialiais
nudailintais, sumitologintais
partijų interesais, kurie nesi
drovi už tuos interesus ir
sumokėti. Tai proga išvengti in
ertiško „stabilumo". Atminkite,
koks pastovumas viešpatavo
Stalino „seime", t.y. taryboje,
koks pastovumas buvo Hitlerio
Reichstage. Reikia Lietuvos
Seime žmogaus, kuris išdrįstų
pasakyti, kad „karalius nuo
gas!". Audrius yra žmogus,
kuris gali tai padaryti.
Mums nereikia kraštutinio
Seimo, t.y. nei per daug „stabi
laus", nei per daug „svirduliuo
jančio". Mums reikia gerai išba
lansuoto Seimo, kuris gali
svarstyti sprendimus pagal si
tuaciją ir sveiką protą, o ne tik
politinių partijų kolektyvinius
varžtus arba dominuojančius in
teresus. Nepriklausomi Seimo
nariai darys pozityvią įtaką. Jei
Seimas būtų toks silpnas, kad
vienas ar kitas žmogus galėtų jį
iš kojų išversti, tai jis to ir ver
tas.
Audrius Butkevičius yra žmo
gus, kuris sugebės pabudinti
mėgstančius Seime miegoti, duos
iššūkį tiems, kurie mėgsta
kalbėti apie absurdiškus mitus
arba intelektualiai supainiotus
išvedžiojimus. Audrius sustab
dys tuos, kurie bėga iš Seimo
salės, atėjus laikui balsuoti už
sankcijas suktiems teisėjams.
Tą gali padaryti nepriklau
somas, protingas, drąsus žmo
gus, kuris niekada nepriklausė
komunistų partijai, nei „kom
somolams". Dėl to sakau, kad jis
yra politiškai nesusikompromi
tavęs, gerai susiorientavęs tarp
tautinėje ir vidinėje politikoje,
kandidatas, kuris žinos, kaip
padaryti tvarką!
Tiems, kurie negali apsi
spręsti ar balsuoti už Audrių
Butkevičių ar už Andrių Kubi
lių, patarsiu balsuoti už Audrių,
nes Andrius vis tiek paklius, jis
gi partiniame sąraše. Balsuo
dami už A. Butkevičių, atvesit
į Seimą du gerus vyrus.
Dr. Algirdas V. Kanauka
Vilnius

MIELI LIETUVIAI
Lietuvos Respublikos seimo
rinkimai jau už durų. Daug apie
šiuos rinkimus rašyta ir kalbėta
tiek išeivijoje, tiek ir Lietuvoje,
daugiau negu apie bet kuriuos
po paskutinės Lietuvos okupaci
jos rinkimus. Tas liudija šio
įvykio svarbą visai lietuvių
tautai, visai Lietuvai.
Paskutinių ketverių metų
Lietuvos valstybės ekrane labai
vaizdžiai matėme dabartinių
Lietuvos vadovų darbus ir tiks
lus, kurie tiesiog gąsdino visą
mūsų tautą ir vedė į didžiausią
depresiją. Užtenka čia tik sumi
nėti privatizacijas ir bankus,
nekalbant jau apie mafiją, kri
minalinius nusikaltimus ir
nepaprastai pablogėjusi ekono
minį gyvenimą. Visi Lietuvoj
gyvenantys žmonės ta stebėjo ir
matė, o užsienio lietuviai buvo
informuojami spaudos ir gyvų
liudininkų, besilankant Lie
tuvoje.
Tačiau neužtenka tik žinoti ir
kalbėti. Reikia veikti, reikia
dirbti savo tautos bei valstybės
gėriui, jos ateičiai.
Mieli Lietuvos Respublikos pi
liečiai, kurie g y v e n a t e už
sienyje, ir ypač tie, kurie šiuo
metu l a n k o t ė s užsienyje! Jūs
turite Lietuvos piliečio pasą. Jūs
galite balsuoti seimo rinkimuo
se. Jūs turite atlikti Lietuvos
piliečio pareigą. Nėra būtina
būti iš anksto užsiregistravu
siems. Jūs galite balsuoti Čika
goje Lietuvos konsulate į seimą,
balsavimo dieną spalio 20 dieną,
sekmadienį, nuo 9:00 vai. ryto
iki 4:00 vai. popiet LR Genera
liniame garbės konsulate Čika
goje; 6500 S. Pulaski Rd., tel
312-582-5478.
Krikščionių Demokratų
partijos rėmėjai
KRITIKA AR IMPRIMATUR?
Neseniai teko „Drauge" net
kelis kartus pastebėti piktokų
priekaištų kai kurioms lietuvių
organizacijoms, išdrįsusioms
šaukti savo susirinkimus, ruoš
ti vakarienes ar gegužines tą
pačią dieną kai Čikagos lietu
viai ruošė Šiluvos atlaidų užbai
gimo iškilmes ir procesiją.
Praėjusią s a v a i t ę mūsų
šeimoje gavome per paštą malo
nius pakvietimus apsilankyti ar
dalyvauti net trijuose lietu
viškuose renginiuose, — ir, ne
laimei, visi trys vyko tą pačią
dieną, šeštadienį, spalio 26
dieną. Kas tai per parengimai?
Draugo fondo metinis suvažia
vimas, Lietuvos Dukterų drau
gijos rudens pokylis, ir Ame
rikos lietuvių gydytojų sąjungos
suvažiavimas. Esame visų šių
trijų organizacijų nariai, bet
visur tikrai nespėsime veiks
mingai dalyvauti. Tai kur daly
vauti?
Čia tai jau mūsų problema, ir
mes patys norėtume nutarti. O
gal turėjau atsiklausti šių mūsų
visuomenės „cenzorių", kurie
norėtų mums nurodyti, kuris

Sav ngs and Loan Association

Indėliai iki $100,000.00
Apdrausti Federalinės valdžios
BRIGHTON PARK

2567 WEST 69th STREET

4040 ARCHER AVENUE

(1 312) 925-7400

8929 S HARLEM AVE
(708) 598-9400
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(Atkelta iš 3 psl.)
rius sugriovė kolūkius, visą eko
nomiją ir net išardė Sąjungą, tai
dabar tam reikalui skirta proga
— prieš rinkimus, rezgami
dokumentiniai apkaltinimai.

Pastaba St. Palubeckas buvo
nepriklausomoj Lietuvoj lietu
vių kalbos ir literatūros moky
tojas. Bolševikų okupacijos me
tais ištremtas j Sibirą, kur ilgus
metus kalėjo. Dabar gyvena
Kelmėje ir tęsia pensininko
dienas.

A.tA.
JUOZAS LAPINSKAS
Gyveno Orland Park, IL, anksčiau Chicagoje, Brighton
Parko apylinkėje.
Mirė 1996 m. spalio 16 d., 5 vai. vakaro, sulaukės 77 metų.
Gimė Lietuvoje, Žeimeliuose. Amerikoje išgyveno 43 m.
Nuliūdę liko: žmona Teodora Gaškaitė, duktė Laima
Boese, žentas Jeff, sūnus Linas, marti Laura, šeši anūkai,
brolis Antanas Chicagoje, brolis Algis su šeima Lietuvoje, taip
pat mirusio brolio Igno šeima.
Velionis buvo brolis a.a. Igno.
Priklausė Lietuvių Agronomą sąjungai Lietuvos
Vyčiams, kuopa #16.
Velionis pašarvotas penktadienį, spalio 18 d. nuo 2 iki 9
v.v. Brady-Gill laidojimo namuose, 2929 W. 87 St.,, Evergreen
Park, IL.
Laidotuvės įvyks šeštadieni, spalio 19 d. Iš laidojimo namų
9:45 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapi
jos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10:30 vai. ryto gedulingos
šv. Mišios ui velionio sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Vietoje gėlių prašoma aukoti šv. Mišioms.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę žmona, duktė, sūnus, anūkai, broliai ir kiti
giminės.
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus / Donald M. Petku*.Tel. 800-994-7600.

LIŪDNA KETVERIŲ METŲ MIRTIES
SUKAKTIS

A.tA.
GEDIMINO
MICKEVIČIAUS

1992 m. spalio mėn. 22 d. atėjo Viešpaties Angelas ir
išsivedė į Amžinybę mano mylimą ir brangų Vyrą, mūsų Tėtį
ir Tėtuką ir kartu mano gyvenimo viltį...
Mes pasilikę, savo mintyse ir maldoje kasdien su Tavimi,
mylimas Gediminai, iki Aukščiausias pasikvies ir mus ten,
kur Tu esi, kur nėra nei skausmo, nei ašarų. Lai gailestingas
Dievas suteikia Jam Amžiną Ramybe!
Šv Mišios už jo sielą bus aukojamos š.m. rugsėjo 20 d.
11:15 vai. ryto. Tėvų Jėzuitų koplyčioje, Chicagoje.
Kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti Jį
savo mintyse ir maldoje.

Mūsų mylima Mamelė. Močiute ir Promočiutė mirė
rugpjūčio 26 d. Palaidota Šv. Kazimiro lietuvių kapinėse.
Dėkojame visiems atsilankiusiems } koplyčią ir
palydėjusiems Velionę j Amžino Poilsio vietą. Taip pat už
gausias aukas labdarybei ir šv. Mišioms
Nuoširdus ačiū kun. Vito Mikolaičiui ui ligonės lankymą
daug metų, ir už atkalbėtą rožančių koplyčioje. Dėkojame
klebonui kun. Jonui Kuzinskui už maldas koplyčioje, atna
šautas šv. Mišias bažnyčioje ir apeigas kapinėse.
Didelis ačiū karsto nešėjams: Alfonsui Snarskiui,
Henrikui Tatarūnui, Vidui Tatarūnui, Mariui Tatarunui.
Casey. Krajewski, Edžiui Dargiui
Nuoširdi padėka D Petkui už malonų patarnavimą.

(1-312) 254-4470

BRIDGEVIEVV

SEIMO RINKIMAI

Kol tos pastangos nueis niekais,
kaip jie ir patys supranta, bus
daugiau šnekų, gal atsiras
suglumintų, apmulkintų, o tuo
tarpu vyks balsavimai.
Tėvynės sąjunga yra nuspren
dusi per rinkimų kampaniją
„nesikandžioti" su rinkimų
varžovais, vengti netakto ir
laikytis ramiai. Taigi lauksime
rinkimų ir žiūrėsim, ar žmonės
vėl neapsimulkins. Šį kartą gal
dėl pavojingo abejingumo.

PADĖKA
A.tA.
ADELĖ BALTRAMONAITIENĖ

75 metus aptarnauja lietuvius

MAROUETTE PARK

parengimas yra svarbesnis, ir
tik dalyvauti taip, kaip jie nu
statė. Jei nutarsiu eiti ne ten.
kur šie dievobaimingi lietuviš
kumo saugotojai norėtų, kad ei
tume, turbūt gausime pylos. Bet
ką darysi, juk sako, kad visiems
tikrai neįtiksi.
Aleksas Vitkus
Palos Heights, IL

Liūdesy likosi žmona Zota, duktė Nijolė, aunas Ber
nardas ir vaikaičiai Paulius ir Audra.

ftžj micllcind Padarai
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DRAUGAS, penktadienis, 1996 m. spalio mėn. 18 d.

Santuokų rūmai ir Saulių sąjungos būatinė Druskininkuose
Nuotr Viktoro Kučo
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Liūdinti šeima

DRAUGAS, penktadienis, 1996 m. spalio mėn. 18 d.

ČIKAGOJE IR
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NIJOLEI MASKALIŪNIENEI NUSIPELNIUSIOS DARBUOTOJOS
ŽYMUO

Nijolė Bertašiūtė-Maskaliū dard Research institute, Korė
Moteriškės kepa b l y n u s ir nienė gimė Rokiškyje, pradžios joje ji dirbo Amerikos Raudo
sukviesti nor kaimynus... O tos mokyklą lankė Vilniuje. Besi najame Kryžiuje, o Pietų Ara
moteriškės, tai Jaunimo centro artinant rytų frontui, 1944 m. bijoje — JAV Armijos inžinierių
moterų klubas, pasiryžęs visus Bertašių šeima pasitraukė į korpuse ir JAV Armijos me
pavaišinti skaniausiais blynais Vokietiją. Ketverius metus dicinos programoje, kurioje
Jaunimo centro kavinėje sek jiems teko gyventi tremtinių pripažinta geriausia metų dar
madieni, spalio 20 d., po visu (DP) stovykloje Uchte, Vokieti buotoja ir jai buvo įteiktas žy
Mišių Jėzuitu koplyčioje. Pelnas joje, o gimnaziją lankė Diep- muo. Ji tai pat priklausė Tarp
skiriamas Jaunimo centro pa holzo stovykloje, kur priklausė tautiniam Amerikos Moterų
ramai.
ir lietuvių skautų organizacijai. klubui, kur ėjo įvairias atsakin
Pasižymėjusiai gerai mokinei gas pareigas.
„Vakaro stebuklas" (revela- vos baigus šešias klases jau
Šiuo metu Nijolė Maskaliūtion), menininkė tiek pat talen buvo pasiūlyta stipendija JA V- nienė dirbo Corrugate Metals
tinga, kiek graži, didingoji jose. Kad nepraleistų geros pro Inc., Chicagoje, paskyrusi savo
Mūza Rubackytė, paskambi gos, Nijolė privačiai baigė pa gyvenimą lietuvių skaučių
nusi du Liszto kūrinius, atsklei greitintą gimnazijos kursą, ir organizacijai, priklauso Lietu
dė visą jo meno esmę. Ši vir 1950 m. išvažiavo į JAV, kur vos našlaičių globos komitetui.
tuoze, pradėjusi koncertuoti su studijavo Mary — of — Woods Taip pat daug pasidarbavusi
Lietuvos orkestru, būdama 7 kolegijoje, Indianos valstijoje. Lietuvių-amerikiecių respubli
metų, šiandien yra viena di Verslo administracijos ir psi konų lygai ir net valstybinei
džiausių (des plūs grandės) pia chologijos studijas su bakalauro respublikonų federacijai.
nisčių pasaulyje". Taip rašo laipsniu ir „cum laude" baigė
Nijolei Maskaliūnienei ski
Apie vietinių Amerikos lie
prancūzų muzikos k r i t i k ė 1954 m., o 1955 m. ištekėjo už riamas nusipelniusios darbuo
tuvių pasiruošimus balsuoti
Gvvenola Lorsignol „Sud Quest" inž. Leono Maskaliūno ir apsi tojos žymuo, kuris jai bus
sekmadieni vyksiančiuose Sei
laikraštyje po Mūzos koncerto gyveno Čikagoje.
įteiktas spalio 20 d. per 30-tiea
mo rinkimuose išsamų ir labai
Dordogne mieste. Čikagos lietu
šiltą straipsni ketvirtadieni,
1963 m. Leonas Maskaliūnas metų Lietuvių respublikonų
viams, pakviesta JAV LB Kul
lygos sukaktuvinius pietus,
spalio 17 d. išspausdino „Chicatūros tarybos, Mūza sutiko duo buvo iškeltas į Bangkok, Tai Pasaulio Lietuvių Centre.
go Tribūne" dienraštis (Metroti koncertą lapkričio 10 d., sek lande, o vėliau ir į kitus užsie Iškilmingi sukaktuviniai pietūs
Chicago skyriuje). Paminėta,
madieni, 3 v. p.p., Jaunimo cent nio kraštus. Nijolė su kūdikiu prasidės tuojau po 11 vai.
kad apie 1,200 lietuvių rengiasi
Linu išvažiavo su vyru į platų
re.
balsuoti per Lietuvos ambasadą
pasaulį, kur išgyveno iki 1986 pamaldų didžiojoje salėje, kurių
metu bus pagerbti ir pažymėti
Vašingtone, o bent pusė to
Spalio 3 d. „Draugo" l a i d o  m.
skaičiaus gyvena Illinois valsti je buvo i š s p a u s d i n t a s A.
Bangkoke Nijolė dirbo Stan- Lietuvos Respublikos garbės
konsulas Vaclovas Kleiza,
joje — daugiausia aplink Čika Šmulkštienės straipsnelis apie
„Draugo" vyr. redaktorė Danu
gą. Paminėtas Pasaulio lietuvių šv. Mišias, aukotas už a.a.
A m e r i k o s Lietuvių respub
tė Bindokienė ir Vytautas
centras. PLB pirm. Bronius Nai Onutę Kemežienę Bradūnaitę.
l i k o n ų l y g a visuomenę kviečia
Jasinevičius.
nys, Algirdas ir Laimutė Stepai- Paraše po pridėta nuotrauka
dalyvauti pagerbimo pietuose,
čiai (jų nuotrauka pailiustruo yra netikslumų: tai nebuvo O.
Visomenė kviečiama gausiai
kurių metu bus pažymėti keturi,
tas straipsnis) ir lietuviams bei Kemežienes mirties metinės, tik
dalyvauti.
Rezervacijos pri
lietuvių veikloje pasižymėję,
Lietuvai rūpimi dabartiniai artimų draugų būrelis, susirin
imamos
telefonais:
(630)
asmenys. Pietūs vyks spalio 20
klausimai. Seniai jau toks šiltas kęs prisiminti i amžinybe išėju
834-2906
ir
(630)
985-4905.
d., sekmadieni, 12 vai. Pasaulio
straipsnelis apie lietuvius pasi sią savo draugę, pasimelsti už
lietuvių centro didžiojoje salėje.
B. A. Vindašienė
rodė didžiajame Čikagos laik jos sielą ir aplankyti kapą š v .
Rezervuoti vietas tel. 630-834raštyje.
Kazimiero kapinėse.
2906 arba 630-964-4162.

Illinois Lietuvių respub
likonų lyga per savo 30 metu
veiklos pažymėjimo pietus
spalio 20 diena, sekmadieni, 12
vai., Pasaulio lietuvių centre,
Lemonte, pagerbs lietuvių vi
suomenei nusipelniusius as
menis. „Metų pasižymėjusios
lietuvės" žymenį priims vyriau
sia „Draugo" redaktorė Danu
tė Bindokienė. „Laisvės žyme
niu" bus pagerbtas Lietuvos
garbės konsulas Vaclovas
Kleiza. Bus pažymėti ir lygos
darbuotojai Nijolė Maskaliūnienė bei Vytautas Jasinevičius. Visuomenė kviečiama
dalyvauti pagerbimo pietuose.
Rezervacijos tel. 630-834-2906
ar 630-985-4905.

„ S i e t u v o s " skautininldų ir
vyr. s k a u č i ų d r a u g o v ė s su
e i g a sekmadieni, spalio 20 d.,
tuoj po šv. Mišių Pal. J. Matu
laičio misijoje, Lemonte, vyks
PLC prie didžiosios salės. Visos
narės prašomos dalyvauti.
Irena ir P e t r a s Kazlauskai
įteikė Ateitininku federacijos
fondui 450 dol., kad paremtų
ateitininkus studentus Lietuvo
je. Tai tikrai gražus mostas ir
stambi auka. kurios dėka AFF
galės pagelbėti neturtingiems
studentams siekti mokslo.
Inž. A n t a n a s ir B A L F o
centro v a l d y b o s pirm. Maria
Rudžiai parėmė „Draugą" 100
dol. auka. Esame jiems nuošir
džiai dėkingi.

Algirdas ir Laimutė Stepaitiai.
x P a r e m k i m e išlikusius
Lietuvos partizanus atsilan
kydami į „Girių aido" dainų
koncertus: PLC Lemonte penk
tadieni, 7:00 v.v. spalio 18 d.;
Cicero šeštadieni, spalio 19 d.
6:00 v.v. ir Jaunimo centre
spalio 20 d. 3:00 vai. p.p.
sekmadieni. Bilietai į visus kon
certus bus g 'ima įsigyti prie
įėjimo.
(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)
ARAS ROOFING
Al ;yfl,)<. KlOl.1
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P a s i s k i e p y k i t e n u o gripo
(flu). Trečiadienį, spalio 23 d.,
nuo 10 vai. r. iki 12 vai. vidu
dieni, „Seklyčioje" bus skiepi
jama nuo gripo. Šią medicininę
paslaugą atliks Šv. Kryžiaus
ligoninės personalas, tarpi
ninkaujant dr. Nijolei Stankevi
čiūtei. Kiekvienas, turintis
„medicare" kortelę, bus skiepi
jamas nemokamai (nepamirš
kite atsinešti savo kortelę), o ki
tiems skiepai kainuos 5 doleriai.
Nuotr. ii „Chicago Tribūne" Nepraleiskite progos pasirūpinti
savo sveikata ir apsisaugoti nuo
x TRANSPAK
praneša:
žiema nuolat siaučiančių gripo
„Šiuo metu Lietuvoje yra apie
epidemijų.
10 tūkst. mokyklų nelankančių,
valkataujančių vaikų. Šiais
L i e t u v o s v y č i ų 36 k u o p o s
metais Vilniaus Universiteto m ė n e s i n i s
susirinkimas
studentų gretos pasipildė dar šaukiamas pirmadienį, spalio
beveik 3 tūkst. naujų studentų". 21 d., 7:30 vai. vak., Nekaltai
P i n i g a i , s i u n t i n i a i ir ko Pradėtosios M. Marijos parapi
mercinės siuntos } Lietuvą. jos salėje, Brighton Parke, 4420
Maisto siuntiniai. T R A N S  S. Fairfield. Bus renkama nau
PAK, 2838 W. 69 St., Chicago, ja kuopos valdyba ateinantiems
IL, tel. 312-436-7772.
metams ir aptariami įvairūs
(sk) veiklos reikalai. Visi nariai ir
x Akcijų, bonų bei kitų ver k i t i , norintieji įsijungti į
tybių pirkime ir p a r d a v i m e prasmingą Lietuvos Vyčių veik
jums nuoširdžiai patars ir patar lą, nuoširdžiai kviečiami.
naus, duodami komiso nuolai
dą, Albinas K u r k u l i s , tel.
x William Unakis, Morton,
312-360-5530 arba jo sūnūs ir IL, mūsų gerasis aukotojas,
partnerfai: A n d r i u * Kurkulis, dažnai atsiunčia auką Lietuvos
tel. 312-360-5531 ir P a u l i u s našlaičiams. Šį kartą atsiuntė
Kurkulis. 312-360-5627, dirbą $100. Už dosnumą, dėkojame!
su Oppenheimer St Co., Inc.
„Lietuvos Našlaičių globos"
Chicagoje. Iš kitur skambinkite
komitetą*. 2711 W. 71 SC,
veltui: tel. 1-800-621-2103.
C h i c a g o , H 00829.
(ak)
(sk)

Buvurioe Lietuvos Dukterų drauggoe pirmininkai. Ii kairaa: Marga Noreikiaae, Jottja Hsrilajisn*,
ir pirmoji dalinėje - Birutė Briedienė. Trečioji i* kairaa - dabartiną pirm. Joana Kratuliaae.
Nuotr. D.

„MOTERS SAVAITGALIS»•
LEMONTE

LIETUVIŲ FONDAS
PATIKSLINA

„Draugo" Sporto skyriuje,
Moteris, tai antrasis Dievo kū senovės išmintis ar apgavystė".
Prof. dr. Jolita Kavaliūnaitė spalio 4 dienos laidoje, „E.Š." in
rinys. Dievas į jį sudėjo viską,
kas žmonijai reikalingiausia. pasirinko mus labai intriguojan icialais pasirašęs korespon
Įdiegė nepaprastai didelį meilės čią paskaitą „Ievų dukros: pra dentas, daro Lietuvių fondui
jausmą ir suteikė galią duoti rasto rojaus mitas, išeivių priekaištą, kad LF nesirūpinąs
sportuojančiu jaunimu. Šis prie
pasauliui naują gyvybe. Turint moterų romanuose".
galią suteikti naują gyvybe,
Daug skaitome ir reklamose kaištas neatitinka faktams, nes
reiškia, kad stovime labai arti girdime patarimus, kaip suma Lietuvių fondas rūpinosi ir
savo Kūrėjo. Bet tuo pačiu žinti* svorį, kaip pagerinti rūpinasi visu lietuviškuoju
turime ir labai didelę atsakomy sveikatą, ką valgyti, kaip jaunimu, o sportuojantį jaunimą
be už ateinančias kartas. Ir mankštintis ir visa tai mūsų yra parėmęs per ŠALFĄ.
tikrai, paleidę naują žmogų į šį gerovei. Dr. Vilįjos Kerelytės
Kaip nepelno, nuo mokesčių
pasaulį, mes stengiamės parody paskaitoje „Mityba — sustab mokėjimo atleista (tax ezempt)
ti jam gyvenimą, supažindinti danti senėjimo procesą" — apie organizacija, LF veikia pagal Il
su jį supančia aplinka. Šeimoje tai išgirsime labai išsamiai.
linois ir Federalinius įstatymus,
gavę pirmuosius pagrindus, to
Lietuviai visais laikais labai ir pagal US Internal Revenue
liau jau juos vystome pačios. daug stiprybės sėmė iš savo Code, kurio sekcija 501(c)3 nu
Apsisprendžiame, ko mes nori praeities, istorijos. Nuo jos rodo, kad pagal tą sekciją
me iš savo gyvenimo ir ką no pabėgti, nei per daug atitolti ar veikianti organizacija gali remti
rime duoti kitiems. Ypač šian ją pamiršti negali ir šių dienų neprofesionalų sportines varžy
dien šiame krašte galime pasi žmogus. Norint siekti geresnės, bas jei duodama parama nebus
rinkti mokslą, kuris yra tobulesnės ateities, reikia pri panaudota aikščių ir patalpų
arčiausia mūsų norų bei sugebė siminti praeitį. Visi gerai parūpinimui ar taisymui, ir
jimų. Vienos moterys mėgsta pažįstame „Draugo" vyr. red, sporto įrankiams, kaip pvz.
griežtuosius mokslus, kitos Danutę Bindokienę. Ji sugeba aprangai, sviediniams, bei ki
linkę į meną, literatūrą, bet labai įmantriai ir įdomiai pakal tiems sporto reikmenims. Spor
visos, panaudoję savo gabumus bėti. Jos paskaita „Žymiosios to organizacijos, kurios prašo
ir valią, tampame tuo, kuo moterys Lietuvos istorijoje" Lietuvių fondą finansinės
norime būti. Linkusi į politiką, suteiks progą prisiminti mūsų paramos, turi savo prašymuose
moteris turi aiškią viziją, kaip žymiausias moteris kitoje švie nurodyti, kokiem specifiniams
turėtų atrodyti pasaulis. Kaip soje, negu mes kada nors apie tikslams parama bus panau
sumažinti žmonijos skurdą, var jas mokėmės, ar skaitėme.
dota. Toks panaudojimas turi
gą, kad dingtų bado šmėkla, li
Baigiamąją paskaitą sekma atitikti Internal Revenue tai
gos. Kaip atnešti taiką į visą dienį skaitys rašytoja, žurnalis syklėms.
pasaulį. Kilus konfliktui, mo tė, viešnia iš Clevelando, tik
teris drįsta pasakyti ne ir riau sakant, iš Richmond
ryžtasi apginti savo žemę, jos Heights, OH, Aurelija M. BalaSVARBU BALSUOTOJAMS
žmones. Labai geras pavyzdys šaitienė. Jos paskaita: „Moteris
buvusi Anglijos ministrė pirmi pasaulyje ir lietuviškoje visuo
Balsavimas vyks spalio 20 d.
ninkė Margaret Thatcher. Jau menėje". Manau, kad mes visi
nuo 9 iki 4 valandos po pietų LR
nuo seniausių laikų moteris žurnalistę daugiausia pažįsta
Generaliniame garbės kon
Nijole Bertašiūtė Maskeliūniene. rūpinasi, kaip pagerinti pasaulį, me iš jos straipsnių lietuviškoje sulate Čikagoje; 6500 S. Pulaski
kaip apvalyti labai jau sužalotą spaudoje, nes ji rašo į septynis
Rd., Tel.: 312-582-5478.
žemės veidą. Turime daug šven lietuviškus laikraščius bei žur
Lietuvos Respublikos amba
IŠTRAUKTI LAIMINGIEJI tųjų moterų, kurios visą savo nalus. Po paskaitos bendri
sada Vašingtone praneša, kad
gyvenimą skleidė artimo meilę, pietūs.
BILIETAI
visiems užsiregistravusiems pi
gydė ligonius, užtarė skriau
Šeštadienį tarp paskaitų pa liečiams ateinančiuose Seimo
LB Lemonto apylinkės valdy džiamuosius. Jų daug ir šian darysime pertrauką. Pasivaišin
rinkimuose iki spalio 7 d. bus iš
bos laimingųjų bilietų trau dien, tik mes, paskendę negaty sime, užkąsime, pasmaguriausi
siųsti rinkiminiai dokumentai.
kimas buvo spalio 13 d., sekma viose reklamose, jų kartais me. Kad nereikėtų kur nors ki
Balsuoti paštu, galite pradėti
dienį, JAV LB vidurio vakarų nepastebime.
tur ieškoti maisto, pavaišinimu nuo spalio 10 , grąžindami
apygardos suruoštų pietų metu
balsavimo dokumentus paštu į
Mes savo istorijoje taip pat rūpinasi Jolanda Kerelienė.
PLC didžiojoje salėje. Bilietų
„Moters savaitgalio" renginį Lietuvos Respublikos ambasadą
turime žymių moterų, kurios
traukimui vadovavo LB Lemon
vedė į pasipriešinimą vergijai ir pradėsime penktadienio vakare, Vašingtone. Piliečiai, kurie nori
to apylinkės valdybos pirm.
gynė gimtąja žemę. Moteris spalio 25 d., 6 vai. vak. Litera rinkimų dieną (spalio 20 d.)
Gediminas Kazėnas, pakvies
trokšta tautai laisvės ir laisvo tūros vakaru. Išgirsime poetes, balsuoti asmeniškai, galės at
damas iš salės Vytautą Grau
apsisprendimo. Kiek daug jos rašytojas: Juliją Svabaitę-Gylie- vykti į LR Generalinį garbės
žini atvykti arčiau prie podiumo
M
vaikų paaukojo savo gyvybę, nę, Aureliją - Balašaitienę, konsulatą Čikagoje adresu:
kaip bilietų traukimo stebėtoją
kad tik kitiems nušvistų lai Nijolę Jankutę ir Eglę Iva 6500 S. Pulaski Rd. (Balzeko
Pirmą premiją 75 dol. laimėjo
mingesnis rytojus. Tai geriau nauskienę. Po programos susi Lietuvių kultūros muziejaus,
Adolfas Dirgėla, Oak Lawn;
sias įrodymas, kad mes trokšta pažinimas — pabendravimas. patalpose).
a n t r ą - 1 2 5 dol gavo L. Ringus,
me gero, ne tik sau, bet ir Literatūros vakaru ir paben
Atvykus balsuoti asmeniškai,
Putos Hts.; trečioji — 300 dol.
kitiems — geresnio, saugesnio dravimu rūpinasi Jonė Va būtina turėti Lietuvos Respub
atiteko V. Raudžiui, Lockport,
ir artimo meile pagrįsto gy laitienė.
likos galiojantį piliečio pasą ir
o ketvirtą — paskutine 500 dol.
venimo.
„Moters savaitgalio" pro rinkėjo pažymėjimą, kuris bus
premiją laimėjo Bronius Nainys
Šiame „Moters savaitgalio" gramoje bandome pateikti kiek išsiųstas kiekvienam užsiregist
iš Lemonto. Ta proga buvo
renginyje
pažvelgsime į įvairias galima įvairesnių temų, kurios ravusiam rinkėjui. J e i g u
įteikti žymenys LB Lemonto
gyvenimo
sritis. Simpoziume iš aktualios ir įdomios plačiajai rinkėjas negavo pažymėjimo,
apylinkės steigėjams Juozui
girsime
daug
įdomių ir labai visuomenei. Tai penas mūsų ar iš anksto neužsiregistravo
Kačiliauskui ir Pranui Šapalui,
naudingų
žinių
iš verslo bei protui ir dvasiai. Simpoziume balsuoti, galės atlikti savo pi
gyv. Lemonte, kurie buvo pir
teisės
pasaulio.
Gyvenime
labai išgirstos žinios tiks tiek liečio pareigą atėjęs i LR
mieji organizatoriai, įdėję daug
greitai
viskas
keičiasi,
sim moterims, tiek vyrams. Pasau Generalini konsulatą tik su
darbo, energijos ir nugalėję
poziume
dalyvės
pasidalins
savo lio problemos, gyvenimas, jo galiojančiu piliečio pasu.
daug kliūčių pirmaisiais darbo
aplinka ir įvykiai nėra skirti tik Rinkėjo pažymėjimas bus iš
naujausiomis
žiniomis.
Daly
ir veiklos metais. Pabaigoje
moterims ar tik vyrams, jie rašytas vietoje.
vauja:
Linda
Burbienė,
Rūta
pirm. Kazėnas padėkojo vi
įdomūs visiems.
Kilienė,
Alvyda
Baukutė
Rusiems, kurie prisidėjo prie šio
kuižienė
ir
Rima
SkorupskaitėŠeštadienio ryte, prieš prade
laimėjimų pasisekimo. Kaip
Tamošiūnienė.
Simpoziumą
dant
renginį, susitelkimas — inanksčiau buvo pranešta „Drau
moderuoja
Laima
Nainytė-Garvokacija,
kurią atliks kun. Al
ge", LB Lemonto apylinkės
bonkienė.
girdas
Paliokas,
SJ. Supažindi
valdybos rudens pokylis spalio
nimas
su
renginio
prelegentėmis
Šiandien
labai
daug
kalbame,
12 d. neįvyko, todėl laimingųjų
Penktadieni, spalio 18 d.,
bilietų traukimas buvo viešai domimės įvairiausiomis gydo — Nįjolė Maskaliūnienė.
„Moters savaitgalį" rengia debesuota, galimas lietus, gero
pravestas spalio 13 d., sekma momis žolelėmis ir, jei jas
naudojame, kaip jos veikia PLC renginių komitetas. Kvie kai vėsiau. Temperatūra dieną
dienį.
mūsų organizmą. Apie vaistažo čiame visuomenę gausiai da apie 50 laipsnių F., naktį nukris
iki 35 laipsnių. Toliau nuo Miles išgirsime dr. Onos Daugir lyvauti.
chigano
ežero tikimasi šalnų.
S.D. dienės paskaitą: „Vaistažolės Bronė Nainienė

Oras Čikagoje

