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LDDP rems visus, tik ne
konservatorius
Vilnius, spalio 25 d. (BNS) Seimo rinkimus pralaimėjusi
LDDP antrajame rate rems ne
tik kairiųjų partijų kandidatus,
bet net ir konservatorių sąjun
gininkais laikomus krikščionis
demokratus.
„Dabar svarbiausia išvengti
vienpartinės diktatūros",
spaudos konferencijoje ketvirta
dieni sakė LDDP rinkimų štabo
vadovas Gediminas Kirkilas.
Ketvirtadienį posėdžiavusi
LDDP taryba priėmė kreipimą
si į partijos bičiulius, ragindama
padaryti viską, kad „rinkėjai
gausiau ateitų į antrąjį rinkimų
ratą ir atiduotų balsus už
LDDP, taip pat kitų partijų ar
ba nepriklausomus, bet ne kon
servatorių kandidatus".
I antrąjį ratą pateko 14 LDDP
atstovų ir bent 10 jų partijos va
dovybė laiko būsimais laimėto
jais. G. Kirkilas pažymėjo, kad
svarbu suformuoti kuo stipresne
opoziciją, kuri galėtų realiai
kontroliuoti Seime daugumą tu
rėsiančius dešiniuosius.
LDDP politikai antrajame ra
te rems Socialdemokratų, Vals
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Pasaulio

naujienos

(Remiantis DPA, Reuter, BNS INTERFAX, ITAR-TASS,
BelaPAN žinių agentūrų pranešimais)

tiečių, Centro partijos kandi
datus, ir net nepriklausomą
kandidatą Audrių Butkevičių,
kuris rungsis su konservatorių
frakcijos Seime seniūnu Andriu
mi Kubilium.
G. Kirkilas spėja, kad žinant
Lietuvos partijų „prietarus",
būsimoji opozicija pradžioje
nebus vieninga, nors tai vėliau
taps neišvengiama.

Vašingtonas. Respublikonų
kandidatas į JAV prezidentus
Bob Dole trečiadienį pasiuntė
savorinkimųkampanijos vado
vą Scott Reed į Dalias susitikti
su Texas milijonieriumi Roas
Perot. Jų susitikimas buvo „la
bai trumpas", pranešė aukštas
Reformų partijos pareigūnas.
Jis atsisakė patvirtinti prane
šimus, kad R. Perot buvo papra
šytas pasitraukti iš rinkimų
kovos ir paraginti savo rinkėjus
palaikyti respublikonus.

— Lietuvos konservatorių va
dovas Vytautas Landsbergis ra
tuvoa Partizanų globos komiteto rūpeafciu Amankoje vieši partizanų vokalinis ansamblis „Girių
gina rinkėjus ir antrajame
Pentagonas kreipėsi pa
aidas", parodęs klausytojams ne tik puikia muzikine programą, bet ir suteikęs galimybe Amerikos
rinkimų rate savo balsus ati
lietuviams
pasiklausyti
pasakojimų
apie
šiurpia
Sibiro
tremtinių
praeitį.
galbos
j 20,800 JAV kareivių,
duoti už jo vadovaujamos parti
Nuotr.: Lietuvos Partizanų globos fondo vaidyba su ansamblio dalyviais. Sėdi (ii kaires) An
buvusių
netoli Irako cheminių
jos kandidatus. „Ateikite lap
tanas Lukša, Marija Reinienė, Vytautas Balsys, Birutė Jasaitiene, Antanas Paulavičius. D eil
ginklų sandėlių per jų sunaiki
kričio 10-ąją vėl taip pat apsis
— Vladas Šiukšta, Povilas Vaičekauskas, Vincentas Kuprys, Leonas Maskeliūnas ir Antanas
nimą 1991 m. kovo mėn., bai
prendė ir dar tvirčiau, dar gau
Paąžuolis.
giantis
Persijos įlankos karui.
siau", rašoma V. Landsbergio
Pagausėjus
nepaaiškinamiems
ketvirtadienį išplatintame pa
susirgimams
Persijos karo ve
Latvija
neatsižvelgė
į
reiškime. Jis įsitikinės, kad
teranų
tarpe,
Pentagono parei
pirmasis rinkimų ratas Lietu
prašymą
gūnai
įtaria,
kad be 2 ginklų
vai „grąžino daugiau vilties".
sandėlių,
kuriuos
sunaikino
Tačiau yra dar begalė darbo at
Ryga, spalio 24 d. (BNS) - JAV armijos inžinieriai, galėjo
gaivinti pasitikėjimą vieni ki
Latvįjos parlamentas ignoravo
Vilnius, spalio 24 d. (BNS) - „Klausimą, ką mes darysim, aš Lietuvos Seimo kreipimąsi ir būti įvykdytas ir trečias sprog
tais ir savo salimi, jos nepriklausoma europietiška ateitimi, „Ši vyriausybė su Latvija dau noriu pakeisti klausimu — ką ketvirtadienį 66 latvių parla dinimas, kurio metu buvo sus
giau nesiderės", mano Lietuvos dabar darys Latvija?". Jis pa mentarai po vos 15 minučių tru progdinta šimtais nervus parapažymėjo V. Landsbergis.
užsienio reikalų ministras Povi brėžė, kad dėl šio vienašališko kusių diskusijų ratifikavo su lyžuojančių raketų daugiau, nei
las Gylys, sakydamas, kad ket Latvijos sprendinio užsitęs ne tartį su užsienio bendrovėmis buvo manyta anksčiau.
virtadienį Latvįjos parlamente tik derybų procesas, bet ir pati AMOCO ir OPAB dėl naftos
Lenkijos Seimas trečiadienį
ratifikuotas susitarimas su JAV naftos žvalgyba ir eksploatacija. žvalgybos ginčytinoje Baltijos
atmetė kaltinimus generolui
ir Švedijos bendrovėmis AMOLatvijos vyriausybės susitari jūros dalyje.
Wojciech Jeruzelski dėl konsti
CO ir OPAB dėl naftos žvalgy
mas
su
AMOCO
ir
OPAB
įsiga
tucijos pažeidimo prieš 15 metų
Prieš
balsavimą
parlamen
bos ginčijamoje Baltijos jūros
Vilnius, spalio 23 d. (AGEP) sakyti kandidatuoti į Seimo na dalyje atitolins derybas gana lios tik nustačius Lietuvos tarams buvo išdalintas išva įvedus karo padėtį, kuria buvo
ir Latvijos jūros sieną. Tai karėse priimtas Lietuvos Seimo siekiama susidoroti su „Solidar— Lietuvos Tautinių mažumų rius tik prieš pirmąjį balsavimo neapibrėžtai ateičiai.
numatyta tame'pačiame susi
aljanso kandidatas į Seimo ratą, likus mėnesiui iki balsa
Ministras grindė savo abe tarime, kurį ratifikavo Latvi kreipimasis, kuriame primygti noscz" demokratiniu sąjūdžiu —
nai prašyta nutraukti sutarčių pirmąja laisva profsąjunga Rytų
narius Viačeslavas Skilia no vimo", korespondentui paaiški jones dėl galimo derybininkų
rėtų atsisakyti dalyvauti ant no Vyriausiosios rinkimų komi susitikimo tuo, kad neįsivaiz jos Seimas. „Tai savotiški svarstymą ir perspėta, kad Europoje. Kairiųjų jėgų Seime
rajame rinkimų rate, tačiau sijos (VRK) pirmininkas Zeno duoja, ką Latvija gali dabar juridiniai spąstai Latvįjai, tad Lietuva tai laikys jos suverenių daugumai balsavus „už" buvęs
komunistinis vadovas išvengs
įstatymai neleidžia jam to pa nas Vaigauskas. „Prieš antrąjį Lietuvai pasiūlyti; ką galėjo, jau tenka užduoti klausimą, ko sie teisių pažeidimu.
kia
Latvija
savo
žingsniu?"
rinkimų
ratą
to
daryti
negalidaryti.
siūlė, įskaitant premjero Min
Lietuvos Seimas perspėjo, kad Valstybės tribunolo.
ma
.
„Iš tiesų, neperdedant galima , .Latvįjos ir AMOCO/OPAB su
Pirmajame Seimorinkimųra
daugo Stankevičiaus siūlymą
Kairas. Kuweitas boikotavo
te V. ŠkiUs surinko 16 proc.
Z. Vaigauskas siūlo tiems pasirašyti trišale Latvijos, pasakyti, kad šis sprendimas sitarimo ratifikavimas neturės
balsų ir užėmė antrą vietą apy kandidatams, kurie nenori Lietuvos ir užsienio bendrovių turės politinių pasekmių" ir jokių teisinių pasekmių, nes šis arabų šalių ministrų susitikimą
gardoje. Pirmasis — Krikščionių dalyvauti antrajame Seimo sutartį ir tęsti naftos žvalgybos paliks „gilų neigiamą pėdsaką" susitarimas yra neteisėtas nuo Kaire, kadangi į jį netikėtai at
demokratų partijos vadovas Al rinkimų rate, palaukti jo darbus, tačiau latviai užkirto Lietuvos visuomenėje. O svar jo pasirašymo momento", o Lat vyko Irako atstovas.
girdas Saudargas. Jis surinko rezultatų. „Jeigu tas kandi kelią tokiam procesui. „Manau, biausia, kad besiklostanti situ vįjos vyriausybė pažeidė Lietu
Bostonas. Buvęs Sovietų
38.2 proc. balsų.
datas bus išrinktas į Seimą, jis kad šita vyriausybė nesiderės", acija neigiamai veikia Baltijos vos išskirtines teises į jai
Sąjungos
vadovas Michail GorV. Skilia nesitiki antrajame galės tiesiog atsisakyti Seimo sakė ministras interviu BNS. valstybių įvaizdį, pastebėjo mi priklausančią teritoriją ir jos
bačiov
pareiškė,
kad Boris JelSeimo rinkimų rate nugalėti A. nario mandato. Bet nemanau,
išteklius, Jungtinių Tautų jūrų
Pasak jo, latviai per visą nistras.
cin
turėtų
atsistatydinti
dėl
Saudargo, todėl norėjo atsisaky kad kuris nors iš išrinktųjų taip derybų laikotarpi laikėsi
Tolimesnius Lietuvos spren teises konvencijos principus, blogos sveikatos. „Šiandien
ti kovos.
pasielgtų", sakė VRK pirminin „geležines pozicijos ir visą laiką dimus, pasak jo, didele dalimi ESBO Helsinkio baigiamojo ak
„Seimo rinkimų įstatymas nu kas.
nuo jos nenukrypo". Kaip bebū lems jau būsimoji vyriausybė, to nuostatas bei Baltijos šalių Rusijai labiau negu bet kada
reikalinga tvirta ir atsakinga
mato, kad kandidatas gali atsi
tų, Latvijos sprendimas Lietu tačiau aptariant tolesne derybų santarvės sutartį.
vadovybė". M. Gorbačiov teigia
vai nebuvo nelauktas.
taktiką, jau turi dalyvauti ir
mai atsiliepė apie buvusį sau
Ministras atsisakė tolimesnių dabartinė, ir naujoji Lietuvos
— Kai kurie uteniškiai gumo vadą Aleksandr Lebed,
Lietuvos žingsnių komentarų. Seimo dauguma.
balsavo prie žvakių, nes sekma kritikuodamas Jelcin atleidus
dienio vakarą, nuo 7 vai. vakaro generolą. A. Lebed, Gorbačiov
elektros energija pusvalandžiui žodžiais, elgėsi, kaip „bulius
Kaunas, spalio 23 d. (AGEP) balsavo 34.69 proc. šios apy
ir ilgiau buvo dingusi keliuose porceliano parduotuvėje".
— Trečiadienį po pietų Kauno gardos rinkėjų.
rajono kaimuose. Dar sykį čia
Dėl šiurkščių pažeidimų skun
11-os Šilainių rinkimų apygar
dos komisija nutarė šios apygar dą VR komisijai ketina pateikti
Vilnius, spalio 23 d. (AGEP) 112,347 litų. Taigi, į biudžetą esančios rinkimų apylinkės „ap
dos biuletenius perduoti Vyriau ir jaunalietuviai, kurių ži — Vyriausioji rinkimų komisi bus pervesta ne mažiau kaip temo" 8 vai. vakaro, o nuo 10
siai rinkimų komisijai perskai niomis, Dainavos rinkimų apy ja (VRK) paprašė Seimo skirti 811,174 litų", rašoma VRK do vai. vak. — ir 3 miesto mikro
rajonai. Yra sudaryta komisi
čiuoti. Toks sprendimas priim gardos 81 ir 82 apylinkėse skai jai papildomai 2 mln. 300,000 kumente.
ja,
kuri aiškinasi gedimų prie
tas todėl, kad Krikščionių demo čiuojant balsus, rasta daugiau litų lapkričio 10 d. organizuoti
Siūloma šį likutį palikti VRK
kratų partijos kandidato Kazio biuletenių negu buvo balsavę antrąjį Seimo rinkimų ratą ir žinioje ir dar pervesti į jos žastis. Kol kas įrodymų, kad
Ryga-Vilnius, spalio 24 d.
Babiliaus prašymas perskai rinkėjų.
dar vieną referendumą.
sąskaitą papildomai apie 1.5 elektros pastočių gedimai buvo
(BNS)
— Pirmadienį į Latviją iš
specialiai organizuoti, nėra.
čiuoti balsus buvo nusiųstas
Lėšos reikalingos spausdinti mln. litų.
Lietuvos
įvažiavo tranzitu per
VRK pirmininkui Zenonui Vaibalsavimo lapeliams, vokams ir
Lenkai nejaučia
Baltijos
šalis iš Vokietijos
gauskui.
kitai
medžiagai
bei
apmokėti
už
vykstanti
krovininė mašina,
nusivylimo rinkimų darbą rinkimų komisijų na
Šios rinkimų apygardos biule
kurioje užfiksuotas 10 kartų
rezultatais
riams.
teniai, kartu su kitų Kauno apy
normas viršijantis radioaktyvus
gardų biuleteniais, sukrautais į
VRK pasiūlė nepervedinėti į
spinduliavimas.
Vilnius, spalio 23 d. (AGEP)
474
litai.
Liepos
mėn.
Lietuvos
Vilnius, spalio 24 d. (BNS) daugiau nei 300 maišų po rinki — Lietuvos lenkų rinkimų akci biudžetą lėšų, kurios liks nuo
Krovinio — vaikiškų žaislų ir
gydytojų
ir
Gydytojų
vadovų
są
Ketvirtadienį
Lietuvoje
prasi
mų su policijos palyda buvo iš jos (LLRA) vicepirmininko Val sumokėtų užstatų už kandidatų
radioaktyvių
miltelių „Coltan"
jungų
atstovai
pasirašė
sutartį
dėjo
medicinos
darbuotojų
bal
gabenti į Vilnių.
demaro Tomaševskio nuomone, iškėlimą. „Pranešame, kad už savimas dėl visuotinio streiko su vyriausybės atstovais, — siuntėjas yra Vokietijos firma
Pirminiais VRK duomenimis, ši partija, neįveikusi 5 proc. 1996 m. Seimo rinkimus surink surengimo, reikalaujant padi finansų, savivaldybių, sveikatos „Kuhne Nage". Krovinys turėjo
Šilainių apygardoje už Kazį Ba ribos, gavusi Seimo rinkimuose tas užstatas sudaro 923,521 litą. dinti atlyginimus. Balsavimo apsaugos ministrais, kurioje būti atvežtas į Estijos Silamėjės
bilių balsavo 1,798, arba 8.07 proc. beveik 3 proc. rinkėjų balsų, Jeigu Seimorinkimuosedaugia- rezultatai bus pristatyti į buvo numatyta nuo rugsėjo 1 d. miestą.
rinkėjų. Nuo jaunalietuvio Modes krizės nejaučia. Rinkimų rezul mandatėje apygardoje laimės 5 Kauno Akademines klinikas. padidinti biudžetinių įstaigų
Latvijos pasieniečiai krovinį
to Patašiaus, kuris gavo 8.45 proc. tatai, anot jo, rodo, kad ji Vil partijos ir bus išrinktas 71
medicinos darbuotojų atlygini grąžino, o Lietuvos pasieniečiai
Kai
kurių
Lietuvos
miestų
rinkėjų balsų, krikščionių de niaus krašte „ne tik neprarado Seimo narys vienmandatėse
mus. Tačiau šis susitarimas ne
mokratų atstovas K. Babilius savo populiarumo, bet pritrau apygardose, turėsime grąžinti gydymo įstaigų darbuotojai bi buvo įvykdytas.
jo eiti balsuoti, nes patiria savo
— Šilutės miškų urėdijos
atsilieka tik 6 balsais. Už kon kė naujų rėmėjų".
tiesioginės
valdžios
spaudimą.
Jei
slapto
balsavimo
rezulta
Bitėnų
miškas paskelbtas tri
Lietuvos
lenkų
rinkimų
akci
servatorių Alfonsą Vaišnorą
V. Tornadevsk 18 koresponden jos vicepirmininkas tikisi, kad Pasak Lietuvos gydytojų sąjun tai bus teigiami, būsimojo strei chineliozės židiniu, o Rambyno
— Išankstiniais duomeni tui sakė, kad 1992 m. parlamen ši partija turi galimybių gauti gos viceprezidento Liutauro La koformosir tolimesni veiksmai, girininkija — grėsmės zona.
mis, įvairiose pasaulio šalyse to rinkimuose ši politinė jėga 1 mandatą pakartotiniame bal banausko, kai kurie vyr. gydy siekiant atkreipti vyriausybės Toks sprendimas buvo priimtas
plaukiuojančiuoK laivuose balsa (tuomet Lietuvos lenkų sąjunga) savime ir 4 mandatus pakarto tojai griežtai uždraudė išreikš dėmesį į medicinos darbuotojus, trečiadienį, kai medžiotojai nu
vę Lietuvos piliečiai rinkimuose gavo tik 2.1 proc. balsų. Rinkėjų tinuoserinkimuosetose apygar ti savo nuomonę balsuojant, tad bus nuspręsti per tris savaites šovė šerną, užkrėstą trichine
į Lietuvos Seimą daugiamanda- aktyvumas Vilniaus krašte dose, kur rinkimai' pripažinti medikams tenka eiti balsuoti į po šios akcijos. Kokios bebūtų lioze. Nuo šiol nušautų žvėrių
tėje rinkimų apygardoje dau prieš ketverius metus buvo, neįvykusiais. Ten LLRA iškelti kitas gydymo įstaigas.
streikoformos,jo organizatoriai skerdiena turi būti apdorota
giausia balsų atidavė už Lie anot jo, 48 proc. dabar — 36 pro kandidatai gavo, anot jo, dau
Rugpjūtį viso medicinos perso užtikrina, kad ligonių priežiūra spec. aikštelėse, liekanos su
centai.
tuvos rusų sąjungą.
naikintos, o mėsa — ištirta.
gumą balsų.
nalo vidutinis atlyginimas buvo nenukentės.

Dabartinė Lietuvos
vyriausybė su Latvija dėl
sienos nesiderės

Seimo kandidatas nenori
dalyvauti antrame rinkimų
rate

Bus perskaičiuojami vienos iš
rinkimų apygardų biuleteniai

VRK reikia papildomų lėšų
tolimesniam darbui

Rusijos valstybės Dūma tre
čiadienį išleido įstatymą, kuriuo
Juodosios jūros laivyną paskel
bė Rusijos nuosavybe. Rusijos
prezidentas Boris Jelcin ir Uk
rainos vadovas Leonid Kučma
ketvirtadienį išsprendė visas
problemas, susijusias su ginči
jamos priklausomybės Juodo
sios jūros laivynu. Rusijos mi
nistras pirmininkas Viktor Cernomyrdin lapkričio mėnesį vyks
į Ukrainą, kur pasirašys susi
tarimus dėl laivyno padalijimo
ir finansavimo. Praeityje jau
yra buvę keli tokie susitarimai,
tačiau laivyno likimas iki šiol
neispręstas ir kelia įtampą tarp
šalių.
Vašingtonas. Dvi Šiaurės
Irake kovojančios kurdų gru
puotės pažadėjo nuo trečiadienio
laikytis paliaubų, pranešė JAV
valstybės departamento atsto
vas. Pasak jo, dėl paliaubų buvo
susitarta, kai JAV, Didžioji Bri
tanija ir Turkija susisiekė su
Kurdistano demokratų partija
ir Kurdistano patriotine sąjun
ga.
Jungtines Tautos pradėjo
evakuoti humanitarinių misijų
darbuotojus iš Rytų Zairo mies
to Uviros, kur tęsiasi kovos tarp
valstybės pajėgų ir etninių tut
sių, atkeliavusių į Zairą iš Ru
andos dar 18-ajame amžiuje.
Naujasis Rusijos saugumo
vadas Iva Rybkin, demonstruo
damas paramą dabartiniam
taikos susitarimui Čečėnijoje,
antradienį pasiūlė Čečėnijos
kovotojams suteikti amnestiją.
Amnestiją paskelbti gali tik
Rusijos Valstybės Dūma. Šis
naujojo pareigūno pasiūlymas
yra labiau simbolinis, nes apie
amnestiją buvo diskutuojama ir
anksčiau, tačiau tai rodo, jog
Rybkin sieks galutinio šios pro
blemos išsprendimo.
Manta, Ekvadoras. JAV
priklausančiam krovininiam
lėktuvui užsidegus ir nukritus
Ekvadoro uosto Mantos vargin
gųjų rajone, žuvo 24 ir buvo
sužeisti 60 žmonių, pranešė
Ekvadoro pareigūnai. Kildamas
lėktuvas užkliuvo už bažnyčios
bokšto. Tarp žuvusiųjų — „Boe
ing 707" įgula, kurią sudarė 3
amerikiečiai ir 1 kolumbietis.

Radioaktyvus krovinys
stumdomas Lietuvos-Lenkijos
pasienyje

Lietuvos medikai balsuoja
dėl streiko

atgal nepriėmė, ir dabar jis stovi
neutraliojoje teritorijoje tarp
dviejų valstybių pasienio tarny
bų užtvarų. Laukiama, kol at
silieps krovinio šeimininkas.
Šis krovinys neatitiko
Europos šalių sutarties dėl pa
vojingų krovinių tarptautinių
pervežimų autotransportu rei
kalavimų, kuriuose nurodyta,
kad tokie kroviniai turi būti
atitinkamai įpakuoti, pažymėti,
taip pat turi būti lydimieji
dokumentai.
Krovinys skleidė 340 mikrorentgenų per valandą. Atidarius
dėžę. radioaktyvusis spindulia
vimas padidėjo 3 kartus. Radio
aktyviojo fono norma yra apie
30 mikrorentgenų per valandą.
KALENDORIUS
Spalio 25 d.: Krizentas, Da
rija, Švitrigaila, Minas, Kirkantas.
Spalio 28 d.: Evaristas, Vita,
Liubartas, Minginė.
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AMŽINYBĖN PALYDĖJUS...
Spalio 2 diena su šiuo pasaulių atsiskyrė sporto darbuotojas, veteranas, 72 metų amžių
sulaukęs torontietis Juozas
Balsys. Savo veikla jis buvo ži
nomas ne vien savajame mies
te, ŠALFASS-goje, o taip pat
visuomeniškoje-socialinėje
darbuotėje ir Lietuvoje. Tai
dažnos kompiuterių siuntos, ku
rias jis organizuodavo, ryšys su
tenykščiais sporto žmonėmis ir
pan. Dar taip neseniai mirus žy
miajam lietuvių krepšininkui
Mamertui Duliūnui, jo atmi
nimui, taip pat Juozo or
ganizacinių pastangų dėka buvo
įsteigtos dvi labai vertingos per
einamosios taurės, kurių viena A.
Sabonio mokyklos Kaune jau
niesiems krepšininkams.
Didžiausią, tačiau, veiklos
vagą jis yra nutiesės dar
buodamasis su Toronto „Vyčio"
sporto klubu. Nuo „Vyčio" gim
tadienio, jis buvo pirmasis
pionierius organizuodamas
materialinius išteklius jį

išlaikyti. Greta, pats sportavo,
rėmė priaugančiuosius jaunius,
kreipėrimtądėmesį klubo ateičiai. Jis visur ir visuomet buvo
pirmas su patarimu, pagalba...,
net veterano amžiaus sulaukęs,
nekreipė dėmesio į nuovargį. Jis
dirbo „Vyčio" labui.
1954 metais susiorganizavus
Toronto „Vyčio" moterų
krepšininkėms, jas treniruoti
pradėjo Antanas Supronas,
tačiau, po kurio laiko šias
pareigas perėmęs ir Juozas
Balsys, dirbdamas su komanda,
pasiekė net septynis ŠALFASSgos čempionatus. Komandoje
tuo metu žaidė būsimoji jo žmo
na Onutė Kriaučiūnaitė.
Juziui, taip draugai ir artimie
ji jį vadindavome, niekuomet
netrūko energijos, jis visiuomet
buvo draugiškas ir visų mė
giamas. Gausiai draugų, arti
mųjų ir kas jį pažinojo palydėtas
į lietuvių Šv. Jono kapines.
Misisagoje, amžinam poilsiui.
Sig. K.

Futbolas Čikagoje
LYGIOSIOS PRIEŠ UKRAINIEČIŲ
*»
*»WINGS

DRAUGO prenumerata mokama ii anksto
JAV
Kanadoje ir kitur
Tik šeštadienio laida:

Loe Angeles „Bangos" klubo krepšinio jaunių komandos vadovas Algis Varnas ir turnyre daly
vavę jauniai.
B

tas, kaip matome, nepasitvir
tino.
Dabar „Lituanica" turi 2
laimėjimus, tiek pat pralai
mėjimų ir vienas lygiąsias, šį
sezoną dar yra likę du pirmeny
bių susitikimai ir abu savojoje
aikštėje, Lemonte. Sekmadienį,
spalio 27 d., 2 vai. p.p. prieš
„Croaton" vienuolikę, kuri pra
ėjusį sezoną rungtyniavo „major" divizijoje, bet išjos iškrito.
Šiuo metu pirmoje divizijoje ji
yra tarp pirmaujančių koman
dų. Tad prieš ją šį sekmadienį
mūsiškiai turės gerai susiimti.
Dėl gautos raudonos kortelės
sekmadienį negalės žaisti V.
Ankstutis, todėl žaidėjų
išteklius „Lituanicoje" dabar
yra labai aktualus reikalas, ties
gali būti sunkumų sudaryti pa
jėgesnę vienuolikę.

Pirmąsias 20 minučių aikštės W. GELUMBAUSKO AUKA
Gal kitu atveju sužaidimas ly
šeimininkai
— ukrainiečiai
giomis būtų laikomas neigiama
VValter Gelumbauskas iš Oak
gerokai
spaudė
mūsiškius.
žinia, bet, rungtyniaujant prieš
Lavvn, IL, savo šimtine parėmė
stiprią ukrainiečių „Wings" vie- Tačiau vėliau „Lituanicos" „Lituanicos" klubo veiklą, kuri
nuolikę, yra visai neblogas žaidėjai lyg ir nubudo, tada vis labiau yra reikalinga finan
pasiekimas. Taip atsitiko pra žaidimas gerokai išsilygino ir sinės talkos. Kadangi klubo
ėjusį sekmadienį, spalio 20 d., mūsiškiai net pradėjo grasinti senesniųjų rėmėjų eilės retėja,
kada „Lituanica" išplėšė lygią varžovų vartams. Tas pats vaiz tad labai laukiama naujų
sias prieš šią, vieną iš geriau das buvo ir po pertraukos — žmonių, kurie įsijungtų ir savo
siųjų
pirmoje divizijoje Danas Smulkys sumušė į virps- įnašu prisidėtų prie tolimesnės
tą. Taip pat gerokai baimės
komandų.
klubo veiklos. Ačiū W. GelumČia dar reikia pridėti, kad ukrainiečių vartininkui įvarė bauskui, taip pat ir būsimiems
„Lituanica" pasirodė gana Aidas Grigaliūnas ir kiti. Tas rėmėjams!
„lopytos" sudėties, o ir ta pati pats Smulkys 25-je minutėje
jau pirmojo kėlinio antroje prasiveržė vienas prieš varti METINIS „LITUANICOS"
POKYLIS
pusėje dar labiau „susitraukė", ninką ir padarė 1-1. Tokia
kai, gavęs raudoną kortelę, pasekmė išsilaikė iki rungty
Dideliais šuoliais artėja lap
aikštę turėjo apleisti Vytas nių, vykusių Maine vidurinės kričio 16 data ir ji yra įdomi
Ankstutis ir mūsiškiai visą mokyklos stadione Park Ridge, tuomi, kad tada vyks metinis
laiką buvo priversti žaisti IL, pabaigos. Aikštės šeimi „Lituanicos" pokylis; juo bus
dešimtyje. Tačiau tai, iš dalies, ninkai dėjo daug pastangų ir pažymėta klubo 46-ji sukaktis.
gal labiau sustiprino lietuvių paskutinėmis rungtynių minu Pokylis yra rengiamas Lietuvių
tėmis sukūrė gana pavojingų centro Lemonte didž. salėje, o jo
ryžtą nepasiduoti.
Nepasirodžius abiems „Litua- momentų prie mūsiškių vartų, pradžia 6:30 vai. vak., gi
nicos" vartininkams, į vartus tačiau jų pastangos nedavė vai vakarienė bus duodama 8 vai.
stojo Benas Puskunigis, šiaip sių.
vak. Čia bus ir pasižymėjusių
Kaip žinome, „Wings" ko žmonių pagerbimas, šokiai, bei
jau pasižymintis labai stipriais
smūgiais. Bet vartų laikymas manda praėjusį sezoną surinko kiti įvairumai.
nėra jo stiprybė. Tačiau, reikia net 41 tašką (antroji, pagal
Dėl rezervacijų ilgiau neatidė
pasakyti, jog jis juos gynė gal taškus iš 13 komandų tarpo, pir- liojant, reikia kreiptis į šiuos as
negu pagrindiniai ko je divizijoje. „Lituanicos" menis: Laimą Glavinskienę, tel.
s geriau
mandos vartininkai. Ir jeigu ne kapitalas tada buvo 20 taškų). (630) 323-6302 arba Leoną.
pačioje rungtynių pradžioje — Prieš dvi savaites ji buvo Juraitį, tel. (708) 532-7526. Visi
5-je minutėje įsileistas įvartis, įveikusi „Rams" vienuolikę net tautiečiai, o ypač sporto mėgėjai
jis būtų buvęs šimtaprocentiniai 10-1. Todėl buvo tikimasi yra kviečiami ir laukiami.
nemažos ukrainiečių pergalės ir
sėkmingas.
E.Š.

„LituanicoB" — „Litha" futboo komanda rungtynės* prieš „Lions" klubo futbolininkus. U k stovi
— vyr. treneriu Jonas Žukauskas, 9ean Colwell, Rolandas Urbonavičių*, Sigitas Bruiys, Rolan
das Siniakovas. Benas Puskunigis, Dainius Bucma, Dainius LukoAius, treneris Gediminas
Bielskus. Klūpo - Wes Dapkus, Aidas Grigaliūnas. Andrius Kasperaitia. Vytas Ankstutis. Dainius
Šimėnas. Sįors De Witt.
Nuotr Ed. Sulaičio

MMUasalI

metams Vi metų 3 mėn.
$96.00 $66.00 $36.00
(U.S.) $110.00 $60.00 $40.00

LOS ANGELES LIETUVIŲ SPORTO
ŽINIOS
Sporto klubo narių
susirinkimas
Los Angeles lietuvių sporto
klubo „Banga" pirmininkui
Povilui Gražuliui pasitraukus iš
pareigų, laikinuoju pirmininku
buvo išrinktas Amanda* Ra
gauskas, sekretore — Nijolė
Glažė. Šie asmenys savo
įsipareigojimą vykdys iki visuo
tinio klubo narių susirinkimo,
š.m. lapkričio 10 d. vyksiančio
Šv. Kazimiero parapijos
patalpose. Susirinkime bus
renkama nauja valdyba ir
svarstoma tolimesnė klubo
veikla.

Tenisas
Broliai Griniai tenise siekia
pergalių savo klasėse. Laimė
jimus skina dėka savo suge
bėjimų šioje sporto šakoje ir
reguliarių treniruočių.
Golfas
Californijos Lietuvių golfo
klubas yra veiklus ir narių skai
čius auga.
Algis

SABONIS
ČIKAGOJE
NEBEŽAIDĖ

JAV
Kanadoje ir kitur
Užsakant i Lietuvą
(Air eargo)
Tik šeštadienio laida
Užsakant i užsieni
oro pastų
Tik šeštadienio laida

$55.00
(U.S.) $60.00

$30.00
$36.00

$100.00 $65.00
$66.00
$500.00 $250.000
$160.00 $85.00

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
straipsnių nesaugo. Prašome
siunčiant pasilikti kopiją.

• Redakcija dirba kasdien nuo
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba,
* Redakcija už skelbimų turini
neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos, gavus prašymą k*
. B o r * skelbti.

LIETUVOS RESPUBLIKOS
SPORTO KONGRESO DEKLARACIJA
Sportas, tolerancija ir garbinga kova
Šiuolaikinis sportas, pastaruo
ju metu išsikovojęs didelį pri
pažinimą pasaulyje kaip geros
valios, draugystės ir demokra
tijos pasiuntinys, negali pasi
girti vien šviesiomis, optimis
tinėmis spalvomis. Profesionalėjantis ir komercionalizuojamas sportas gimdo didžiulę kon
kurenciją, todėl daugėja konflik
tu, apgavysčių, nuožmių kovų,
kai žalojama sportininko svei
kata , dopingo vartojimo, van
dalizmo sporto arenose, nepa
garbos ir net priešiškumo var
žovams, taip pat nepakantumo
skirtingų įsitikinimų ir seksu
alinės orientacijos žmonėms bei
aršaus rasizmo faktų.

Praėjusį šeštadienį, spalio 19
d., su Portland „Trail Blazers"
„Bangos" krepšinio jaunių komanda Čikagoje lankėsi mū
komanda buvo pakviesta daly sų krepšinio žvaigždė, ilgametis
vauti prancūzų organizuotose Lietuvos krepšinio rinktinės
mažų privilegijų turinčio jau narys Arvydas Sabonis. Jis nuo
nimo tarptautinėse krepšinio pernai metų rudens atstovauja
varžybose. Apart vietinių ame Portlando profesionalų koman
rikiečių komandų, dalyvavo dai, žaidžiančiai NBA lygoje,
rinktinės iš Prancūsajga-Tf'Ta- kurioje per vieną sezoną spėjo
hiti. „Bangos" jauniai gražiai įsitvirtinti kaip vienas geresnių
pasirodė, bet pusfinalyje jiems žaidėjų — centro puolėjų.
teko nusileisti Arcadia YMCA
Čikagoje portlandiečiai išban
komandai.
dė jėgas su dabartiniais NBA
Po šio turnyro mūsų jauniai lygos čempionais — „BuUs" pen Iškilo būtinybė pradėti tole
buvo pakviesti į turnyrą Pary ketuku. Nepaisant, kad ilgą rancijos, garbingos ir kilnios
žiuje ir ateinančių metų pir laiką pirmavo svečiai, čikagiečiai kovos sporte sąjūdį, Inciatyvą
menybes, vyksiančias Tahiti. tik į rungtynių pabaigą susiėmė čia parodė Europos sporto vado
„Bangos" jaunių komandoje ir laimėjo 100-89. Gaila,Jcad vai, susirinkę 1996 m. pavasa
žaidė: Vėjas Ąnaya, Žigimantas aikštelėje žiūrovai taip ir rį į Amsterdamą ir priėmę dek
Kizius, Robertas Kazlauskas, neišvydo Arvydo Sabonio, kuris laraciją „Sportas, tolerancija ir
Aidas Kuolas, Povilas Pakuckis, visą žaidimo laiką išsėdėjo ant garbinga kova".
Andrius Ragauskas, Povilas atsarginių suolelio. Atrodo, kad
Mes, Lietuvbs Respublikos
Žemaitaitis. Komandos vadovu Portlando komandos treneris
buvo Algis Varnas.
Arvydą norėjo „pataupyti" pir sporto kongreso dalyviai, mano
menybių susitikimams. Tačiau me, kad tolerancijos ir garbin
Tinklinis
A. Sabonis puikiai buvo pasiro gos sportinės kovos idėjas būti
na propaguoti ir Lietuvoje, siek
Vyrų tinklinio komanda įstojo dęs dieną prieš šias rungtynes ti konkrečių rezultatų. Todėl:
į U.S.V.B.A. žiemos pirmenybes (spalio 18 d.) Memphis, Tenn.,
įvykusiame susitikime prieš
ir tikisi sėkmingo sezono.
1. Visos sporto struktūros, ko
tuos pačius pasaulio čempionus kios jos bebūtų — vyriausybės
— „Bulis" komandą. Jose ar visuomeninės, profesionalios
LIETUVOS FUTBOLO 105-92 rezultatu laimėjo ar mėgėjiškos — privalo kovoti
portlandiečiai, o Sabonis, kartu prieš smurtą, žiaurumą, sukčia
RINKTINĖ
su savo komandos draugu Ken- vimą, apgavystę ir dopingo var
BRAZILIJOJE
ny Anderson, buvo geriausi tojimą, taip pat prieš teisėjų
taškų
medžiotojai iš abiejų vienašališkumą, korupcijos ap
Lietuvos futbolo rinktinė š.m.
penketukų
žaidėjų tarpo. Jie čia raiškas.
spalio 10 d., 10 vai. vak. Sao
pelnė
po
16
taškų. Sabonio pa
Paulo, Brazilijoje, žaidė draugiš
taikymo
procentas
buvo labai
kas rungtynes su Brazilijos
geras:
penki
iš
aštuonių
(jų
rinktine. Rungtynes stadione
tarpe
du
tritaškiai
iš
tiek
pat
stebėjo arti 50,000 žiūrovų.
bandymų) ir pataikytos ketu
DR. JOVITA KERELIS
Lietuvos rinktinėje žaidė: rios baudos iš penkių mestų).
vartininkas Martinkėnas (labai
Kab Crucagoje uždarytas
Portlando komanda iš viso tu
puikiai gaudė), gynėjai — Vai rės žaisti 8 draugiškas rungty
9S2S S 79th Ava.. H.ckory H.lls IL
TaJ. (7W) SM-S101
noras, Butkus, Sorokinas, nes: dabar ji yra pelniusi 3 iš 5
Valandos pagal susitarimą.
Gvildys ir Miknevičius. Puolime žaistų rungtynių. „Bulis" turi
žaidė Maciulevičius, Žutautas, tik 2 laimėjimus iš 6 rungtynių.
• I M C M f C. O C C K I R , M M , *>.C.
Preikšaitis, Poderis ir Marinas. Portlando klubo komanda, pir
4C47 W. 1*3 s*., Oak Lamu, K.
Pirmas puslaikis baigėsi 2:1 menybių rungtynes pradės lapkri Pirmas spyl. su Nortrnvaatarn un-to
Brazilijos naudai. Brazilų čio 1 d. Vancuveryje prieš lygos diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamą kainą. Pacientai priimami
Rohaldinio įmušė du įvarčius naujokus, žaidžiančius tik ant
absoliučiai punktualiai SsBSRajrtajMsI
žaidimo 14-toje ir 45-je min. rąjį sezoną — vietos „Grizzlies". (kalbėti angliškai) tas. 70t-422-«2tO
Lietuvių įvartį 20-je minutėje Kartu su savo komanda Sabonis
SURENDCR LAL, MD
įmušė Poderis. Antrame pus- į Čikagą vėl atvyks 1997 m.
Specialybe — Vidaus ligos
laikyje brazilams pavyko įmušti vasario 24 d., o čikagiečiai Port
7722 S Kedzia. Chicago. IL 00652
dar vieną įvartį. Rungtynės landė žais vasario 4 d. Reikia
T«4. 312-434-2123
pasibaigė 3:1 Brazilijos naudai. manyti, kad Sabonis tada tikrai
Valandos pagal susitarimą
Lietuvos rinktinė, palyginus pasirodys aikštelėje, nes ir pra
K**, tas. ($12) 471su brazilais (geriausia pasaulio ėjusią žiemą jis Čikagoje dėl
VTOAS J. NIMICKAS, M.D
KARDIOLOGAS — SIROIES LIGOS
rinktine) žaidė gražiai ir mažos traumos irgi prasėdėjo
77*3 S. K l
kultūringai.
ant suolelio.
g. Šulaitis
PŲus Bielskus
Krepšinio jauniu veikla

$40.00
$45.00

2. Mes kviečiame geriausius
Lietuvos sportininkus, trene
rius, kūno kultūros mokytojus,
specialistus propaguoti toleran
ciją ir garbingą kovą, kilnius
poelgius, visur ir visada būti
sektinais pavyzdžiais. Manome,
kad Lietuva turi turėti savo To
lerancijos ambasadorių.
3. Visuomenės informavimo
priemonėms padedant reikia
kurti sąžiningos ir garbingos
sportinės kovos, kolektyvinės
dvasios ir pasiaukojimo įvaizdį,
ugdyti tarp sportininkų, sporto
mėgėjų ir žurnalistų tarpusavio
supratimo ir pagarbos atmosfe
rą. Tolerancijos ir garbingos
sportinės kovos poelgius reikia
pastebėti visų lygių sporto var
žybose, juos puoselėti ir viešai
skelbti.
4. Mes palaikysime ir remsi
me visas Lietuvos ir kitų šalių
sporto organizacijas, pripažįs
tančias sporto tolerancijos ir
garbingos sportinės kovos
idėjas.
Vilnius,
1996 m. rugsėjo 16 d.

OR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS
3SO0 W. M St. Tėt (TOS) 423-4101
Valandos pagal susitarimą.
Pirmd 3v p.p. -7v v . antr. 12:30-3v p p
trečd uždaryta, katvd 1 - 3 v. p p
penktd K Jestd 9 v r. - 12 v p.p.

DR. L. 0 . PETREIKli
DANTŲ GYDYTOJA
^ V W • • WwW^a^BW^mt r W < | Tae*Ss^EVsWy v^^kM* P

1 mylia r vakarus nuo Kariant Ava.
Tat. f T f ) I — I M I
Valandos pagal susitarimą
•132 t . Kastete Ava.
CMCttyt, IL • • • « •
Tai. 312-4M-77M

RIMGAUDAS NIMICKAt, M.D.
t . MIASAD TUMMALA, M.D.
Sirdias ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą
Specietytoe — Vidaus ligų gydytojas
Kalbama lietuviškai
61S7 S. Archer Ava. (prie Ausin)
Valandos pagal susitarimą
Tat. (312) M S - 7 7 M
AMAS t U M A , RU>!
AKIŲ CHIRURGIJA
AKIŲ LIGOS
102$ I . Ogajan Ava.,

31$

Tat. 7t*Vi27-(
Valandos pagal susitarimą

LIETUVOS SEIMO IR JAV
LB ATSTOVŲ KOMISUOS
ANTROJI SESIJA
DONATAS SKUČAS
Pirmininkas
Lietuvos Respublikos Seimo ir
Amerikos (JAV) Lietuvių Bend
ruomenės komisijos antroji sesi
ja įvyko rugsėjo 2-6 d. Vilniuje.
Iš Bendruomenės pusės daly
vavo Juozas Ardys, Regina
Narusienė, Liuda Rugienienė ir
straipsnio autorius. I i Seimo
pusės narių skaičius vis keitėsi
dėl visokių ankstesnių Seimo
narių įsipareigojimų, bet vieną
popietę apie valandą dalyvavo
visi devyni Seimo nariai. Šiaip
skaičius svyravo tarp penkių ir
septynių. Visi keturi LB nariai
labai sąžiningai dalyvavo vi
suose posėdžiuose ir kituose ren
giniuose.
Prieš posėdžiams prasidedant,
sekmadienį v a k a r e buvom
pakviesti Kultūros ministro J.
Nekrošiaus į tris mėnesius tru
kusio baroko muzikos festivalio
pabaigą Pažaislio vienuolyno
šventoriuje. Koncerte dalyvavo
Lietuvos valstybinis simfoninis
orkestras, Kauno valstybinis
choras ir du solistai: smui
kininkas Čepinskas ir solistė
Kukulskienė. Koncertas prasi
dėjo su M. K. Čiurlionio simfo
nine poema, kuri nesukėlė ypa
tingų ovacijų, bet N . Paganini
„Campanela" t i k r a i sukėlė
audringas ovacijas. Buvo
daugiau kaip 4,500 klausytojų,
visas šventorius buvo pilnas.
Koncertas baigėsi Verdi operos
„Nabuko" „Vergų choru", ir
garsiuoju .Aleliuja" iš Handelio
oratorijos „Mesijas". Pasitaikė
p a s a k i š k a s v a k a r a s , jokio
vėjelio, nepaprasta aplinka ir la
bai aukšto lygio programos
atlikėjai. Tikrai Lietuva gali gė
rėtis orkestro, choro ir solistų
lygiu. Po koncerto visi komisi
jos nariai buvo pakviesti į
ministro Nekrošiaus privatų
priėmimą k a i r i a j a m e vie
nuolyno kiemelyje, po atviru
dangum, k u r buvo proga pa
bendrauti su koncerto rengėjais
ir atlikėjais vienuolyno aplinko
jePirmadienio rytą prasidėjo
posėdžiai. Pagal LB narių įves
tą tvarką, posėdžiai prasidėjo
malda, kurią sukalbėjo atėjęs
Vilniaus katedros klebonas
monsinjoras K. Vasiliauskas.
Buvo priimta pirmininkų
pasiūlyta darbotvarkė, apiman
t i „Integrali t a u t ą " projektą,
kultūrą, švietimą, grįžimas į
tėvynę, sportas, ūkio vystymosi
ir NATO klausimai. Aiškiai
buvo matyti, kad bus sunki
savaitė.
Pirmiausia buvo apsvarstytas
„Integrali tauta" projektas. Tai
R. Ozolo, L. Rugienienės ir J.
Ardžio paruoštas projektas, api
mantis lietuvių bendradarbia

Tupikui. Čia irgi galima pasi
džiaugti: komisijos pastangos
duoda rezultatų.
JAV LB krašto valdybos pir
m i n i n k ė Regina N a r u s i e n ė
padarė išsamų pranešimą apie
JAV LB veiklą Vašingtone su
darant sąlygas Lietuvai tapti
NATO nare. Aiškiai matyti,
kad reikės dar daug padirbėti
šioje srityje tiek Vašingtone,
tiek Lietuvoje.
Popiet buvo kalbėta apie lie
tuvių grįžimą į tėvynę ir inte
graciją. Tai labai sudėtinga pro
blema, kurią mėginom api
būdinti. Dar prieš sesiją praleidaug nemažai laiko, bandy
damas įtikinti Socialinės apsau
gos ir darbo ministrą M. Mi
kailą, kad grįžtantieji iš JAV
lietuviai nebus Lietuvai našta,
bet priešingai, atsiveš savo pen
sijas ir santaupas, ir prisidės
prie Lietuvos ekonomijos ge
rinimo. Lietuvos pareigūnai gan
įtariai žiūrėjo į šiuos tvirtini
mus, nes jų patirtis su iš Sibiro
grįžtančiais lietuviais parodė,
kad Lietuvos valstybė turi pasi
rūpinti viskuo: butais, darbu ir
maistu. Tas s u d a r ė dideles
išlaidas Lietuvos valstybei ir
pareigūnai labai skeptiškai žiū
rėjo į galimą antrą tautiečių
bangą iš JAV. Todėl kalbos
sukosi apie s k i r t u m u s tarp
grįžtančių tautiečių iš Sibiro ir
JAV. Buvo n u t a r t a prašyti
vyriausybę steigti informacijos
centrą, kur bus pateikiama me
džiaga apie grįžimo galimybes
J A V gyvenantiems lietuvių
kilmės žmonėms. Juozas Ardys
labai daug prisidėjo prie centro
įgyvendinimo minties. Šis cen
t r a s yra skirtingas negu JAV
Lietuvių Bendruomenės pa
stangos įsteigti informacijos
centrą Vilniuje.

vimo orientyrus. Jais remiasi
komisija, atsižvelgdama į lietu
vių gyvenimo aktualijas Kadan
gi l i e t u v i ų t a u t ą s u d a r o
tėvynėje ir už jos ribų gyve
nantys tautiečiai, juos jungia į
integralią tautą aukščiausia or
ganizacija — nepriklausoma
valstybė. Kiekvienoje srityje
dirbama pagal neribotą skaičių
konkrečių programų, už kurių
įvykdymą atsakingi konkretūs
žmonės.
Kita svarstyta tema buvo kul
tūra. Šį kartą posėdis vyko ne
Seimo rūmuose, bet Valsty
biniame dailės muziejuje, Chod
kevičių rūmuose. Pirmiausia
muziejaus direktorius Budrys
parodė, kokie Lietuvos meno
turtai buvo išsaugoti per soviet
metį ir muziejuje sukaupti.
Muziejus neseniai remontuotas
ir galima tik įsivaizduoti, koks
jis buvo prabangus Lietuvos di
džiojo etmono Chodkevičiaus
laikais. Posėdis vyko vienoje iš
kilmingoje salėje. Posėdžio metu
paaiškėjo, kad komisijos pirmo
sios sesįjos įpareigojimas su
kurti bendrą Kultūros minis
terijos ir JAV LB kultūros
komisiją yra įgyvendintas. JAV
LB kultūros tarybos pirmininkė
Alė Kėželienė yra sudariusi
komisiją, kuri glaudžiai bendra
darbiauja su Kultūros ministro
N e k r o š i a u s žmonėmis. Tai
k o n k r e t u s komisijos darbo
rezultatas. N.. Martinaitytė
padarė pranešimą apie Marty
no Mažvydo minėjimą JAV 1997
Algis Rugienius padarė iš
m. Kultūros ministerija čia irgi
samų pranešimą apie sportinį
padės. Buvo malonu girdėti, kad
bendradarbiavimą V. Nėnius iš
bent kultūros srityje bendradar
Kūno ir sporto departamento
biavimas vyksta sklandžiai ir
taip pat atsižvelgė į gerą bend
tenka tik palinkėti tolesnio
radarbiavimą sporto srityje. Tai
glaudaus darbo.
viena šaka, k u r bendradarbia
Po posėdžio persikėlėm į kitą vimas jau y r a įgyvendintas.
salę, kur buvo priėmimas ir
Buvo pradėta kalbėti apie
trumpas kamerinės muzikos Lietuvos ekonomiją. Prane
koncertas. Aplinka labai paska š i m u s p a d a r ė Ekonomijos
tino atgaivinti
b a r o k i n į ministras A. Kaminskas, Lietu
Lietuvos palikimą Po kame vos banko direktorius G. Nausė
rinio koncerto komisijos narė da, JAV ambasadoriaus pava
Nijolė Ambrazaitytė atsistojo ir duotojas ekonomijos klausimais
padainavo lietuvišką dainą apie J . S t e p a n c h u c k , A m e r i k o s
sakalėlį, tuo parodydama savo Verslo rūmų direktorė D. Janu
didelius profesinius sugebė ta, IBM Bendrovės vadovas
jimus.
Lietuvoje Valdas Monkus, JAV
Kitą dieną tęsėsi posėdžiai Lietuvių Bendruomenės Eko
apie švietimą Aplankėme švie nominių reikalų tarybos pirmi
timo ministrą Domarką, ir ninko Algio Rimo pranešimą
ministerijos sekretorių J. Puo s k a i t ė E. K u l i k a u s k a s . Iš
džių. Abudu prižadėjo glaudžiai lietuvių pranešimų susidarė
bendradarbiauti su JAV LB įspūdis, kad ekonomija kyla. Iš
švietimo tarybos pirmininke R. Amerikos pusės pranešėjų, kad
Kučiene. Buvo aptarta daug y r a per daug kliūčių užsienio
iseivįjai svarbių temų. Gaila, investicijoms. Dar daug laiko
kad Regina Kučiene dar nebuvo reikės praleisti, studijuojant
atvykusi į Vilnių ir nebuvo ekonomijos klausimus, iki bus
galima konkretizuoti planų. Tas galima pateikti Seimui siūly
buvo padaryta jau po sesįjos, pa mus, kokius įstatymus reikia
dedant Seimo nariui Pranciškui keisti, papildyti ir išleisti visai

TĖVYNĖS LABUI
BALYS RAUGAS
Štai pavasarsjant a i paaimanavau,
kad automobilį reikėtų pakeisti į naujesnio modelio, bet
ji p j s t a l „na". Po a r s i t e , ai jai sakau: „inass • • » •
porą metų dar pavažinėti tuo pačiu", o ji: „sakei naują
pirksi, o dabar vėl toks senuoju kelianti i Palangą".
Neststkee nė žodžio, nx»*j«u į automobilių ststorybę ir
sutariau. Kai parvadnuoshi su nauju, greičiausiai gausiu
„pipirų", bet laimei tą pokalbi girdėjo jos sesuo".
Tai štai šitaip jis man kyitolėjo automobilk pirkimo
mintį. O jo fordukas dar geras. Tai eik, Danutėle, į
paskambinsiu Jaaiūnui, nes rytoj gali būti per vėlo.
Ir tą patį vakarą majoras Jasinnas įvažiavo forduką
į Kertičių kiemą.
Keraičiai savo atostogas pradėjo Klaipėdoje.
Pasižvalgė miesto dieną, o kitą praleido Nidoje, kur
vaikui nustebino netikėtai pasirodęs briedis, ugesniam
laikai sustojo Palangoje, norėdami paaidtiaugti jūros
bangomis. Aplankė ir Šventosios uostą Savo atostogų
įspūdžiui Keraitia aprašė ilgesniame straipsnyje
„Kariui", sssssssssssssssl daugiau domėtai Lietuvos pajū
riu, organizuoti ekskursijas, praleisti atostogas.
8n savo išima maudžiausi putojančiose Baltijos
bangom, visi keturi, vaikštinėdami smėlėta pakrante,

naujai, kad būtų galima pakelti
Lietuvos ekonomiją.
Penktadienį
susirinkom
Seimo poilsio vietoje į pietus
nuo Trakų. Tik vietoje poilsio
buvo įtempta keturių valandų
darbo sesija, rašant ir taisant
rezoliurijas bei pareiškimus. Čia
pasirodė ypatingas redakcinis
pranašumas R. Ozolo ir S.
Pečeliūno, nors mūsų L. Rugie
nienė nuo vyrų toli neatsiliko.
Galų gale buvo sutarta dėl kiek
vieno žodžio ir posėdis baigėsi.
Pavalgę priešpiečius, autobu
siuku nuvykom į istorinę Trakų
pilį, kur mus pasitiko gidė. Apie
pusantros valandos ji rodė pilies
garsenybes. Ilgiau būti nenorė
jome, nes buvo šalta ir vėjuota,
be to, reikėjo važiuoti į iš
kilmingus uždarymo pietus.
Pietūs vyko Trakų viešbutyje,
pačiame Trakų miestelyje. Per
vakarienę dr. Z. Brinkis, JAV
Lietuvių Bendruomenės Tary
bos prezidiumo pirmininkas,
įteikė kiekvienam komisijos
Seimo nariui po knygą, nu
pirktą savo lėšomis, su ati
tinkamu įrašu. Po atsisvei
kinimo kalbų išvykome į Vilnių
ir tuo baigėsi antroji sesija.

posėdžiuose suteikė sesijai ypa
tingą reikšmę. Jeigu JAV pusė
skyrė tiek reikšmės komisijos
veiklai, kad net atvyko prezi
diumo pirmininkas, vadinasi,
darbas yra rimtas ir Lietuvos
pusė atitinkamai reagavo.

Danutė

Kalkime kol karšta

Mūsų liaudis turėjo patarimų,
tinkančiu visoms situacijoms, o
tais patarimais-patarlėmis
Antrosios sesijos darbas vyko
galime ir šiandien pasinaudoti.
daug sklandžiau negu pirmo
Pvz.: k a l k geležį, kol karšta...
sios. J a u buvo galima matyti
Tą „geležį" ypač kaitina polidarbo rezultatus, pavyzdžiui ko
tiktai prieš rinkimus, kad „įkai
misijų sudarymas ir informa
t ę " balsuotojai ne tik dalyvautų
cijos centro į tėvynę grįžtan
rinkimuose, bet atiduotų balsą
tiems lietuviams sukūrimas.
už tą ar kitą kandidatą.
Kai buvo kalbama apie kon
Galima sakyti, kad Ameriko
krečius projektus, buvo ir kon j e „žaizdras" d a b a r liepsnoja
krečių rezultatų. Nors nebuvo
pašėlusiu t e m p u , nes lapkričio
tiek daug pasiekta, kiek tikė
5 d. sparčiai artėja. Respubliko
tasi, vis vien buvo žengtas
nų partija rūpinasi savo kandi
didelis žingsnis į priekį, bendra
dato į prezidentus, Bob Dole,
darbiaujant Lietuvos pareigū
laimėjimo užtikrinimu; demok
nams ir JAV Lietuvių Bend
ratai bijo visiškai prarasti įtaką
ruomenės atstovams. Antroji
Vašingtone, nes kapitoliuje jau
sesija visiškai pateisino komisi
ir taip įsitvirtinę respublikonai,
jos įsteigimą ir reikalingumą. o jeigu d a r b ū t ų išrinktas tos
Tai yra unikali proga JAV
partijos prezidentas... Antra
l i e t u v i a m s t u r ė t i a t s t o v u s vertus, d a u g smulkesnių vietų
Vilniuje, kurie gali dirbti kar vyriausybėje iš dalies priklauso
tu su Lietuvos aukščiausiais nuo prezidento rinkimų, nes, įsi
pareigūnais, sprendžiant abi tvėrę į populiaraus prezidenti
puses problemas. Reikia t i k
nio k a n d i d a t o skvernus, j Va
tikėtis, kad naujas Seimas tęs šingtoną paprastai nutempiami
pradėtą darbą. Visi komisijos
JAV Lietuvių Bendruomenės Seimo nariai turės būti iš nau ir kiti.
Taip „ į k a i t i n u s geležį", gali
komisijos nariams buvo didelė jo šiais metais perrinkti ir iš
prie
jos kalimo prisidėti ir kiti
moralinė parama, kad sesijoje naujo paskirti į komisiją. Tas
valstybės gyventojams svarbūs
dalyvavo prezidiumo pirmi pats laukia ir JAV Lietuvių
ninkas, dr. Brinkis. Jis prisidėjo Bendruomenės komisijos narių reikalai, nes kandidatuojančių
prie diskusijų, davė patarimus kitais metais. Kad ir kas tie na ausys visuomet šiuo metu atvi
nariams ir svarbiausia savo riai būtų, p r a d ė t a s d a r b a s resnės viešajai opinijai. Ypač
buvimu suteikė didelę reikšmę turėtų būti tęsiamas, nes tai vie kvepia balsuotojų palankumu,
reiškia
komisijos veiklai. Lietuvos nintelis tiltas arba proga bend j e i p a g e i d a v i m u s
pareigūnai taip pat atitinkamai rai susėsti už stalo išeivijos nemaža grupė, t a d ir pažadai
reagavo, suruošdami dr. Brinkio atstovams ir Lietuvos Respub lengviau duodami. Amerikos
ir Seimo pirmininko bei Lietu likos Seimo ir ministerijų at gyventojai šią priešrinkiminę
vos Respublikos prezidento susi stovams, svarstant bendras pro politiką gerai pažįsta, todėl
stengiasi j a pasinaudoti. Neat
tikimus. Buvo aiškiai matyti, blemas.
silieka ir e t n i n ė s grupės, pasi
kad dr. Brinkio dalyvavimas
stengdamos pristatyti ne tik
savo pačių r e i k a l u s , bet
r ū p e s č i u s d ė l savo k i l m ė s
krašto.
Rytų Europos valstybėms,
atsikračiusioms
sovietinio
jungo, didžiausią nerimą kelia
nuolatiniai atgarsiai iš Rusijos,
kad „pabėgėlius" vienokiu ar
kitokiu būdu reikia susigrąžinti
į savo kiemą. Pagrindinis Mask
vos metodas, Baltijos kraštų
gyventojams gerai prisimena
m a s iš 1940-tųjų, yra preteksto
suradimas, k a d kažkaip pažei
džiami Rusijos a r jos piliečių in
teresai, integralumas, saugu
mas. Tai lyg vilko kaltinimas
ė r i u k u i , k a d upės vandenį
drumsčia. Veltui ėriukas mė
gina teisintis, stovėjęs pavande
niui...
Per paskutiniuosius bent
penkerius m e t u s nuolat karto
jasi t a s p a t s Vakarų ir Rytų
politikos priedainis: neseniai
laisvę atgavusios tautos ieško
saugesnės ateities ir tikisi ją
rasti N A T O užuovėjoje. Mask
va, nepaisant, kas sėdi Kremliu
j e , g r i e ž t a i p r i e š i n a s i , esą
NATO a r t u m a kažkaip jai pavo
jinga. Iš dalies tai tiesa, bet
pavojus ne Rusijai, o jos kėslams
Paminklas Daumantui — J. Luktai, brolio Antano, taip pat buvmsio partizano,
į k a i m y n ų laisvę.
pastangomi* pastatytas Veiveriuose.

rankiojome gintaro gabalėlius, o Klaipėdoje pro
didįjį langą — uostą žvelgėme į tolimąjį, ūkanose pa
skendusi, pasauli. Vakare grožėjomės aukštai iškilusio
švyturio spinduliais, nušviečiančiais laivams kelią į uostą ir išvykstantiems į jūrą.
Vsikstinejome po Klaipėdos gatves, ieškodami šio
miesto 800 metų amžiaus senumo žymią Bene įdomiau
ritit m r r i n l a < w n p - « n - » — — m ^ t p i A ^ t»i^vėm ««»«
su paminkline lenta. I aki krinta namų statybos skir
tingas stilius. Aplankėme ir kapus tų, kurių krauju bei
gyvybėmis 1923 m. šia pajūris buvo išlaisvintas. Jiems
pagerbti miesto centre stovi paminklas. Deja, jis labai
kaklus — vieną dieną ji t u r ė t ų pakeisti kitas — vertas
jų aukos. Įdomu buvo žvilgtelėti j mūsų administracijos
pastatus, į Vytauto Didžiojo gimnazįją, Klaipėdos krašto
lietuvių spaudos „Ryto" bendrovės ramus, o netoli uosto
— Lietuvos banką ir Lietūkio sandėlius. įdomus Klaipė
dos biržos pastatas, na, ir gubernatoriaus rūmai.
Vieną dieną teko paplaukyti turistiniu garlaiviu po
Kuršių marias. Pirmiausia sustojome Smiltynėje. Tai
graži vasaros poilsio vieta, primenanti kai kurias
Nemuno pakrantės vietoves. Čia yra įrengtos patogios
maudyklės ir vandens sporto stotys. Kaimynystėje yra
įdomus slėnis, kuriame stūkso nemaža kalva, vadinama
„Meškos galva". Kitos sustojimas garsiame Juodkrantės
kurorto, kurį žmonės vadina „Juodkrantės perlu". Šią
vietą aplanko tūkstančiai vasarotojų — lietuvių ir užsie
niečių. Juos čia traukia nepaprastai įdomios kopos ir
spygliuočiais apaugusios kalvos. Vietiniai gyventojai

pasakoja įvairiausių legendų iš žilosios praeities, o
jaunimas kasmet švenčia trijų kalvų viršūnėse — Ievos
Garnių ir Raganos š v e n t e s . T a r p u k a l n ė s dau
boje išsikerojusios kelių šimtmečių senumo liepos paunksmėje senovėje čia buvusi šventykla, kur pagonys
rinkdavosi pasimelsti savo dievams. Netoliese yra smėlio
kalne palaidotas Karvaičių kaimas, kuriame gimė gar
susis lietuvių dainų tyrinėtojas Liudvikas Gediminas
Rėza. Be to, žmonėse tebėra gyva legenda, kalbanti apie
Karvaičiuose gyvenusią žynę Neringą, plačios apylinkės
gyventojų geradarę. Tačiau už šito įvairiavaizdžio plo
to staiga prasideda visiškai skirtingas vaizdas, pava
dintas. Negyvųjų kopų vardu, kurios nusitęsia net 15
Km. lai gryno smėlio dykuma, kaip sakoma, „be jokios
gyvos dvasios". Tačiau ir jinai „pasipuošusi" vėjo ir
audrų išraustais grioviais ir supustytom kopom, iš kurių
dar styro stogų viršūnės. Čia pastatytas trianguliacijos
punktas. Įlipus į jo viršūnę, atsiveria neužmirštami bei
nuostabūs vaizdai į žemyną ir į jūrą. Negyvųjų kopų gale
yra senas žvejų kaimelis — Pervalka, kuriame gyvena
apie 200 grynų lietuvių — kuršių. Dėl jų ramumo, nuo
širdumo bei sveikatingumo žmonės kalba, kad „šis
kaimas yra toliausia nuo pasaulio ir arčiausia dangaus".
Prie šio kaimo yra ir elnių draustinis. Kiek atokiaugarsioji Nida, sutraukianti daugybę užsieniečių, kurių
tarpe nemažai menininkų, rašytojų, muzikų. Čia yra ir
senienų muziejus. Ir čia vietiniai gyventojai tebėra
išlaikę savo papročius, beveik kiekvienoje žvejo trobelėje
gali pastebėti įvairiausių, retai užtinkamų, senienų.
Pastaraisiais m e t a i s šioje vietoje į s i k ū r ė ir

Bindokieaė

P a g a l i a u pradėta a t v i r a i
minėti valstybių, kurios „pasi
ruošusios" NATO narystei, var
dus. Jų tarpe, kaip buvo galima
tikėtis, Baltijos tautų nėra.
Nors NATO narės, o labiausiai
JAV, išvardija daugybe „trū
kumų" Lietuvoje, Latvijoje ir
Estijoje, nereikia genijaus, kad
s u p r a s t ų tikrąją priežastį:
Kremliaus pasipriešinimą.
Kažkodėl nei prez. Clinton.
nei kiti, į gražbylystę vyniodami
miglotus pažadus ir pasitei
sinimus, neieško to Baltijos
t a u t ų nepaprasto veržimosi į
NATO narystę šaknų ir nesi
stengia jas sunaikinti. J u k .
nuskynus piktžolę, ji bematant
vėl atželia; išrovus su šaknimis
— dingsta. Jeigu Maskva kiek
v i e n a p a s i t a i k i u s i a proga
stengiasi pabrėžti savo kėslus j
Baltijos valstybių nepriklau
somybę, jeigu nuolat ieško
„nusižengimų" ir grasina jėga
„nusikaltėlius" nubausti, būtų
n e l o g i š k a , šioms t a u t o m s
n e i e š k o t i apsaugos nuo to
n u o l a t i n i o pavojaus. Kodėl
vakariečiai griežtai nepasisako
prieš Rusijos žodinės agresijos
antplūdį?
Prezidentinių rinkimų ar
tumą ir mūsų LB stengiasi
p a k r e i p t i Lietuvos naudai.
Spalio 18 d. Vašingtone susi
rinko Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos organizacijų šiame krašte
atstovai aptarti NATO narystės
klausimus ir rasti veiksmin
gesnių būdų „kaukštelėti į tą
karštą rinkiminę geležį". Jų,
ypač JAV LB Krašto valdybos
pirm. Reginos Narušienės, ini
ciatyva bei pareiškimai vis dėlto
t u r i šiek tiek įtakos prez. Clin
ton, todėl jis spalio 22 d., kalbė
damas Detroite, jau kiek kitaip
atsiliepė apie galimus ėjimus
dėl NATO ir Rusijos rolę tiems
ėjimams blokuoti.
Savo ruožtu „kala" ir Baltijos
kraštų ambasadoriai, kaip rašo
„The VVashington Times" spalio
23 d. („NATO in the Baltics").
P a l a n k u s straipsnis šia t e m a
buvo tame dienraštyje išspaus
dintas ir spalio 22 d. („Ignoring
the danger in Eastem Europe").
Abiejuose straipsniuose pasi
sakoma, kad JAV prezidentas
ne kartą pabrėžęs priešiškumą
N A T O narystei buvusioms
sovietijos kalinėms, tuo pačiu
beatodairiškai pataikaudamas
Rusijos šovinistams. N e t
anuomet, kai jau laisvų Baltijos
kraštų rinkimus laimėjo buvę
komunistai ir kagėbistai, Bill
C l i n t o n džiūgavęs, kad t a i
„laimėjimas
demokratijos
naudai".
Kaip matome, darbo dar daug
ir reikia gerokai paskubėti, kol
„geležis" neataušo.

s k l a n d y m o m o k y k l a . Apie Nidą bene gražiau
s i u s žodžius y r a p a r a š ę s žurnalistas Pronskus:
„Kažkada, galbūt septintąją pasaulio kūrimo dieną. Kū
rėjų Kūrėjas, švęsdamas Sabath ir besigėrėdamas savo
darbo savaitės vaisiais, dieviškame įkvėpime pamėgino
vieną ekstra meno kūrinėlį sukurti sau pasigėrėti ir
žemei papuošti. Ir sukūrė Jis Neringą iš saulės, vandens
ir smilčių. Iš brilianto, akvamarino ir aukso. To poilsio
valandos kūrinį jis padėjo tokioje vietoje, kur sausumos
skiriasi nuo vandenų ir kur atsiskiria Dangus nuo
Žemės. Dangiškasis paveikslas, amžinas ir nesenstantis,
k a i p ir jo Didysis Kūrėjas, tebesilaiko ligi šiai dienai.
Ir kadangi Kūrėjui taip pasimėgo, laikysis ligi pasaulio
pabaigos. Taigi laiko Sacharą aplankyti ir jos grožiu atsi
gėrėti dar yra pakankamai. Vis dėlto mano širdingiausi
linkėjimai, kad kiekvienas pasiskubintų, nes Sachara
liks visuomet t a pati, jai laikas neribotas, tuo tarpu mes
ne visą laiką būsime tokie patys, tad mums tenka
skubėti"...
Pasigrožėję Klaipėda bei j jūrą nusitęsusiom apy
linkėm, savo automobiliu išvykome į kunigaikštienės
Birutės gimtinę, Žemaitijos istorinę Palangą — dainomis
apdainuotą ir legendomis apipintą. Čia šiuo metu tie
siog tiršta vasarotojų, nes Palanga yra žymiausia Lietu
vos vasarotojų vieta, išgarsėjusi jau pereitame šimt
metyje. Prie Palangos populiarinimo daug prisidėjo gin
t a r a s , kurio čia randama nemaži kiekiai ir steigiasi jo
apdirbimo įmonės
(Bus daugiau)
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LIETUVIŲ
NEVV B R I T A I N , CT
PAGERBTA LIETUVIŠKOS
KULTŪROS
PUOSELĖTOJA
Rugsėjo 28 d., saulutei skais
čiai šviečiant. Onos Valinčiūtes
Kelly šeima, draugai ir parapijie
čiai gausiai rinkosi kartu su
sąjungietėmis dalyvauti 11 vai
ryto Mišiose Šv Andriejaus
lietuvių parapijos bažnyčioje,
New Britain, Connecticut.
Vargonams grojant jžygiavo
- Amerikos Lietuvių R.K. Moterų
sąjungos pasirinkta 1996 metų
pasižymėjusia lietuve parinkta
. Ona Kelly ir jos dukra Patricia
Cote. plačiai žinomos ir mėgia• mos ..Gintaro" dainininkes.
Mišių metu gražiai giedojo
parapijos choras, kurio nare
Onutė yra nuo pat jaunystės.
Mišių celebrantas, '"gametis
parapijos klebonas kun. Jonas
Rikteraitis. nuoširdžia, veikino
savo parapijiete, kurią pažįsta
nuo jaunų dienų ir patvirtino jos
atsidavimą šeimai, parapijai ir
visuomenei Tėvų pavyzdžiu ir
Dievo apdovanotu gabumu, ji
niekad neatsisakė padėti pa
rapijos renginiuose, ne tik
muzikos ir vaidinimo srityse,
bet ir kaip nepamainoma kos
tiumų siuvėja. Vėliau, dukrai
paaugus, išmokė ją kankliuoti
ir, lietuviškai nekalbančią,
tikslia tarme lietuviška; dai
nuoti. Ir šioji „dvejybė", save
„Gintaro" dainininkėmis vadi
nančios arti 20 metų puoselėja
lietuvišką kultūrą ir tradicijas,
jas skleisdamos lietuvių ir
amerikiečių tarpe. Jo malonūs
žodžiai paveikė ne tik Onutę,
bet ir daugumą klausytojų. Ne
vienam teko šluostyti ašarėles.
Po Mišių visi rinkosi į parapi
jos sale žymenio įteikimo prog
ramai. Centro I vicepirm
Kathryn Urban sveikino atvy' kusiusir supažindino su garbės
svečiais — klebonu kun. Rikteraičiu. Onute Kelly ir jo vyru
' Jim, jos dukra Patricia ir žentu
Chris Cote. Moterų sąjungos cen
tro v-bos pirmininke Duie Mu!
ray ir jos vyru Jame. Hartfordo
1 7 kp pirmininke Elena Stnm
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TELKINIAI
bers. Ona Kelly supažindino su
kitais savo šeimos nariais —
sūnumis, marčiomis, vaikaičiais
ir kitais artimaisiais.
Centro v-bos pirmininkė Dale
Murray trumpai supažindino su
šio žymenio tradicija, pradėta
1977 metais. Tais metais pir
masis žymuo teko Lietuvos gen.
konsulei Juzei Daužvardienei;
Gtradarės Ramintos Šarūnas sodyboje Yucaipa, CA. B k. — Marytė
1979 m. JĮ gavo Nijolė Sadūnai- Mingehenė. Raminta Šarūnas ir Regina Gasparaitienė.
tė; 1981 m. Marija Rudienė;
1983 m. putnamiškė ses. Aloy įdėtą triūsą ir rūpesti ruošiant
Angeles mieste, š.m. rugsėjo 22
za; 1987 m. kazimierietė ses. šios dienos iškilmes.
dieną suruošė iškilmingą metinį
Mercedes Mickevičiūtė; 1989
Pabaigoje „Gintaro" daini pokylį, į kurį atsilankę svečiai
Gintė Damušytė; 1991 m. ninkės kanklėmis ir daina pra
pripildė Šv. Kazimiero parapi
Anastazija Tamošaitienė; 1993 turtino programą, įtraukdamos
jos salę. Koncertinę programos
m. Birutė Jasaitienė; o šiais visus kartu dainuoti žinomas
dalį a t l i k o solistė Stasė
1996 metais — Ona Valinčiūte liaudies dainas.
Šimoliūnienė, sopranas, ir muzi
Kelly. įteikdama gražiai
D a l e Murray kologas pianistas W. Lockvvood.
įrėmintą žymenį ir 100 dol. čekį.
Jų parinkta muzikinė programa
centro pirmininkė dar kartą Y C A I P A , C A
nauja ir įvairi, džiugino
padėkoja Onai Kelly už pasi
GEROS Š I R D I E S
klausytojus.
šventimą bažnyčiai ir tautai.
VETERANĖ
Naujas dainų žanras klausy
Ona Valinčitė Kelly labai
Pietinės Kalifornijos Yucaipa tojams buvo staigmena, priim
susijaudinusi, dėkodama už žy miestelyje lietuvių gyvena labai ta ilgais plojimais.
menį sake. kad gavusi praneši nedaug. Tačiau Lietuvoje jau
Genovaitės Plukienės paruos
mą tikrai manė, kad buvo pada daugelis žino čia gyvenančią ti puikūs pietūs ir A. Markevi
ryta klaida. Ji niekada nesi kuklią moterį, garsią savo lab čiaus dovana — Californijos
tikėjo tokio žymenio, labai jį daros darbais — Ramintą Šarū vynas, derinosi su geru maistu
vertina ir pažadėjo toliau nas Šarauskaitę. Šią vasarą ir pakilia nuotaika.
i Dievui padedant) skleisti lietu Raminta perdavė Lietuvos Poli
O Česlovo Geštauto akor
vių kultūrą kartu su dukters tinių Kalinių ir Tremtinių deonas „raudojo" puikias tango
pagalba. „Be jos. sakė Ona, — sąjungai savo asmeninę auką — ir valsų melodijas, su jo dainuo
nebūtų Gintaro' dainininkų". 800 dolerių, kurie buvo įteikti jamais refrenais. Laimėjimų
Dėkojo šeimai už visokeriopą Sąjungos pirmininkui Baliui laimikiai laimingiesiems atnešė
paramą, be kurios nebūtų gali Gajauskui. Laiškelyje, kartu su dovanas.
ma reikštis visuomenėje. Dėko auka. ji įrašė: „Išdalinkite šią
Visa pokylio programa buvo
jo centro v-bos pirm. Dale Mur sumą tiems tremtiniams, kurie filmuojama vaizdajuostėje.
ray ir jos vyrui James už atva niekada iš niekur nėra gavę
Los Angeles Lietuvių radijas
žiavimą iš VVisconsino dalyvau pagalbos, atiduokite labiausiai turi daug draugų, kurie padėjo
ti kartu ir asmeniškai įteikti nuskriaustiems. Sėkmės Jums, šį pokylį surengti ir savo dar
žymenį. Padėką baigus, visi da p. Gajauskai".
bais
prisidėjo
prie jo
lyviai atsistojo ir gausiu plojimu
sėkmingumo.
Raminta Šarūnas, Amerikos
pagerbė šios dienos žvaigždę —
Aukotojai kultūrinį vienetą —
karo
pajėgų veteranė, pradėjo
Ona Kelly.
teikti pagalbą Lietuvai nuo pat radijo parėmė savo aukomis,
Dale Murray pakvietė dukterį jos pirmųjų laisvinimosi minu kurių surinkta daugiau negu
Patricia Cote ir įteikė jai iš Lie čių. Iš lietuvių spaudos sužino penkiolika šimtų dolerių.
tuvos atgabentą austą takelį, jusi apie pasibaisėtinas vaikų
Kitą šeštadienį visiems daly
įaustais Lietuvos himno žo gyvenimo sąlygas našlaičių viams, aukotojams ir talki
džiais. Nustebinta ir sujaudin prieglaudose ir internatuose, ji ninkams, radijas «ro bangomis
ta Patricia nebegalėjo kalbėti, skubiai suruošė ir išsiuntė pir pasiuntė padėkos dainą ir muzi
bet maloniai šypsodama tarė, muosius 10 maisto siuntinių. kos garsus.
..ačiū, ačiū".
„Rožę — raudoną rožę aš
Kai beginkliai Lietuvos žmonės
Prie progos centro pirmininkė dieną ir naktį budėjo prie Aukš atnešiu Jums kas rytą dova
paaiškino apie Moterų sąjungos čiausiosios Tarybos pastato, kęs nu" V y t a u t a s Šeštokas
organizaciją, išryškindama dami šaltį ir alkį, Raminta
didesnius jos atliktus darbus ir skubiu paštu išsiuntė 12 sunkių W O R C E S T E R , M A
numatytus užsimojimus religi dėžių su kava, cukrumi ir sau
Š V Ę S I M E LIETUVOS
nėse ir humanitarinėse srityse. sainiais, ant siuntinių užrašiusi
K
A
R I U O M E N Ė S ŠVENTĘ
Širdingai padėkojo centro v-bos vienintelį tomis dienomis pa
I vicep'rm. Kathryn Urban už saulio lietuvių širdyse saugotą
Dr. Vinco Kudirkos šaulių
kuopa lapkričio 24 d. rengia Lie
adresą ir vardą:
..Lietuva. Aukščiausioji Ta tuvos kariuomenės atkūrimo 78
ryba. Attn.: Vytautas Lands metų sukakties minėjimą.
10 vai. ryto uniformuoti šau
bergis". Vėliau ji siuntė pagalbą
liai
su vėliavomis dalyvaus Šv.
atskiriems asmenims, suradusi
Kazimiero
parapijos bažnyčioje,
skundą ar prašymą spaudoje.
Paklausta, kodėl tiek daug au šv. Mišiose, kurias už visus
koja, ši jaunatviškos širdies vete žuvusius dėl Lietuvos laisvės
ranė nusišypso ir sako, kad tai užprašė saulių kuopa. Sv. Mi
tik maža dalelė, kiek ji norinti šias aukos ir pamokslą pasakys
padėti Tėvynei.Ramintos sesuo LŠSI Trakų rinktinės kapelio
Marytė Minginienė taip pat įsi nas k u n . Rafaelis Šakalys,
jungė į labdaringą veiklą, su- OFM.
Po Mišių vyks trumpos žuvu
ruošusi drabužių ir medika
sių
pagerbimo iškilmės prie pa
mentų siuntas Lietuvos tremti
minklo. Pasibaigut grįšime atgal
niams
Regina G a s p a r o n i e n ė į parapijos salę, po bažnyčia,
kurioje vyks tolimesnė minė
jimo tąsa. Vadovaus šaulių kuo
LOS A N G E L E S , C A
pos vadas inž. Arūnas Grigap...
<iimun;a ]\c
CALIFORNIJOS LIETUVIŲ lauskas. Paskaitininkas kun.
Rafaelis Šakalys, OFM. Po mi
RADIJO P O K Y L I S
nėjimo šaulės visus dalyvius pa
Vienintelis lietuvių radijas į vaišins kavute ir užkandėliais.
Rengėjai kviečia visus, kurie
vakarus nuo Mississippi upės,
pietinėje Californijoje, Los tik galite, dalyvauti žuvusių

ALRK Moterų s-gos (,'V pirm Dale Murray ittikia žymenį >r pinigine Hnvarią
Onai Valinfiūtei Kelly.
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Patricia Cote dliaugiaai netikėta dovana, kurią jai įteikė ALRK Moterų
s gos ("V pirm Dalė Murray
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karių, šaulių, partizanų pager
bime. Jų žuvo labai daug dėl
Lietuvos laisvės ir niekada jie
negali būti pamiršti. N e tik
patys dalyvaukime pamaldose,
minėjime, pakvieskime ir kitus
dalyvauti.
J. M.
IŠLYDĖJOME
A.A. ONĄ J U S I E N Ę
Rugsėjo 6 d. Memorial ligoni
nėje mirė Ona Jusienė, 90 metų
amžiaus.
Velionė gimė Lietuvoje. Po
antrojo Pasaulinio karo Jusiu
šeima atvyko į JAV ir ap
sigyveno VVorcesteryje. Čia
išgyveno iki mirties. O. Jusienė
daugelį metų, kol pasitraukė
poilsiui, dirbo ,,Worcester
Club". Buvo uoli Šv. Kazimiero
parapijos rėmėja ir parapijietė.
Giliai religinga. Nepaisant — ar
vasaros karštis, ar žiemos šaltis,
nors gyveno ne arti Šv. Kazi
miero bažnyčios, bet kol pajėgė,
kiekvieną rytą ateidavo išklau
syti šv. Mišių. Ilgametė ALRK
Moterų sąjungos 5-tos kuopos
narė. Uoliai dalyvaudavo susi
rinkimuose ir bardavo nares už
anglų kalbos vartojimą. Pri
klausė Marijos Nek. Prasidė
jimo vienuolijos seselių rėmėjų
skyriui.
1986 m. mirė jos vyras Juozas
Jusys. Apgailėjo jo netektį, nes
kartu eidavo į bažnyčią, nebuvo
lietuvių renginio, kuriame ne
dalyvautų Jusiai. Jei neat
sirasdavo kas nuvežtų į Mai
ronio Parką, pašaukdavo Tauri ir
važiuodavo, nepaisydami išlai
dų. Buvo gilios patriotinės dva
sios lietuviai. Aukomis rėmė
lietuviškus reikalus, ypač
Lietuvos laisvinimo pastangas.
Už lietuvybę, lietuvių kalbą
bardavo visus, net ir kunigus.
Gaila, kad laiku tinkamai
nesutvarkė savo santaupų ir
jomis pasinaudojo tie, kurie
nieko bendra neturi su lietu
viais, parapija ir Lietuva.
Kūnas buvo pašarvotas Jono
Kazlausko laidotuvių namuose.
ALRK Moterų sąjungos narės
kalbėjo rožinį, dalyvavo lai
dotuvėse, palydėjo į kapines ir
už jos sielą užprašė šv. Mišias.
Parapijos administratorius kun.
Antanas Nockūnas,MIC, sukal
bėjo iš lietuviškos maldų kny
gelės daug gražių maldų (tikrai
a.a. Onutė džiaugėsi).
Rugsėjo 9 d. kūnas buvo per
vežtas į Šv. Kazimiero parapijos
bažnyčią. Šv. Mišias už a.a. O.
Jusienės sielą koncelebravo pa
rapijos adm. kun. A. Nockūnas.MIC, (pasakė ir pamokslą)
ir asistentas kun. Jonas Petrauskas.MIC. Giedojo dalis
parapijos choro, vadinamo
„Laidotuvių choru". Šis choras,
nepaisant dalyvių skaičiaus,
gieda per kiekvienas laidotuves,
vadovaujamas vargonininkės
Onos Valinskienės. Po Mišių
chorui giedant giesmę „Arčiau
prie Dievo..." a.a. O. Jusienės
kūnas išlydėtas iš bažnyčios.
Tenka apgailestauti, kad duktė
nedalyvavo pamaldose. Ji at
vyko pavėluotai į savo motinė
lės paskutinę žemišką kelionę
šiame pasaulyje. Laidotuvių
procesija jau važiavo į Notre
Dame kapines. Tuo laiku į
Greyhound atobusų stotį atvyko
iš Kanados Hamiltone gyvenan
ti duktė Elena Jusytė, kuri buvo
paimta į automobili ir įjungta į
laidotuvių procesiją. Kapinių
mauzoliejuje kun. A. Nockūnas.MIC, atliko paskutinį
religinį patarnavimą. Sugiedo
jome „Marija, Marija"... Duktė
laidotuvių direktoriui pareiškė,
kad atidarytų karstą. Ji nori
pabučiuoti savo mamytę pasku
tini kartą gulinčią jame. Jau
dinantis momentas... Kokia
skaudi motinėlės dalia...
Miela Onute, per visą
gyvenimą karštai mylėjai Dievą
ir Tėvynę Lietuvą. Tebūna Tau
lengva antrąja tėvyne tapusi
svetinga Amerikos žemelė, o
Tavo sielai tesuteikia Viešpats
amžiną laimę ir džiaugsmą dan
guje
J.M.
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CLASSIFIED GUIDE
MISCELLANEOUS

REAL ESTATE

•LIKTUOS
{VIDUJAI - PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir
bu užmiesty. Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai.
312-778-3313
KLAUIHJUS PUMPUTIS
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M OTVYStS M A U M U S .
Aotntas Frank Zapoks ir Off. Mgr.
Auka* S. Kana kata katuvtėkai.
FHANKZAPOU8
320SYtW**t

P

GREIT
PARDUODA

REMAX

REALTORS
(312) 566-5050
(706)425-7161

RIMAS L STANKUS
> Perkant ar parduodant
• Grafe* ir" sąžiningai patarnavimą*
• MLS kompMarigir FAX pagatM

Tai. (7M) 424-SSM
(312) M I

»Nuosavybių, įkainavimą* vaitui
• Parkam* ir parduodama namu*
• Apartmantu* ir žarną

. J K S CONSTRUCTION

„Shingle" stogai ir visų rūsių
apkalimai (siding): medžio,
aluminiaus ir kt. Turiu darbo
draudimą. R. Jankauskas,
tai. 70S-SSS-2SSS.

paaaia* on $1. Delinųuent Tax.
Rapo's, REO's. Your Are*. To« Fra*
(1) 8004964778 Ext. H-2415fereur-

SŪDYTOS SILKĖS
1$ KANADOS

Užsisakykite šventėms
jau dabar!

OSSk

20 svarų statinaitė—$33.00
8 svarų statinaitė—$19.00
Skambinkite:

KMUOK UAITCM4

7ms.nMU.
43*3 1 ArdM* Ava.

DANUTĖ mYEK
284-t900

708-687-5677

M noriu narni mu ar oirkti namu*.'

po 4 vai. p.p.
Pristatome UPS

į Danais, Msyar^ Ji pro6

VALOME
KILIMUS. BALDUS

IR GRINDIS
J. BUBNYS
312-737-51M

H E L P VVANTED

SEIZED CARS fHom $175. Porv
ches, Cadillacs, Chavvs, BMVVs, Corvettaj. Also Jeeps, 4WD*t. Your Araa.
Toli Free l-SO0-S«S-t77t
Ext V24I5
fbr eurrent listings

US. Savingš Bonds
MakeGeatGifts.

expsrisncsd car washsr and
detailer. For Information cail:
312-642-1008
Heurs 6:00 am te 6.-00 pm
Sun tJmi Sat.

baidų krautuvėje, miesto centre.
Reikalaujama turėti žalią kortele ir suprasti angliškai. Darką* 40-4S vaJ. I
savaite. Kreiptis: Anelė, t e l .
708-180-181 S.

IEŠKO DARBO
Moteris Ii Uatuvos laiko dar
bo. Gali prižiūrėti vaikus arba
senyvo amžiaus žmones.
TsL 312-676-2463

k
A puįilK sctv(f» of tht> nfmpaper

Gal
slaugyti Bgorsus. prižiūrėti vaiku* ir
gyventi kartu bei attikti namų ruoso*
darbut. T*l. 776-026-0166.

TĖVO VASARA
Antanina Garmutė
Bokime nlinės apybraižos
Autorė gyvu ir sklandžiu pasakojimu stiliumi atskleidžia
pirmoje tos knygos dalyje „Amžinųjų didvyrių kebu", gyve
nimus tų žmonių, kurie išėjo ginti savo mylima kraštą. An
troje dalyje „Už gimtines sknksčio" partizanų grupes
„šilas" apsilankymo įspūdžiai JAV ir Kanadoje. Kiti
aprašymai vaizduoja skaudų Karaliaučiaus srities likimą.
Garmutė tiksliai pristato ir atsklendžia dabarties karčia
Lietuvos gyvenimo tiesą, pasakoja apie jos paties išgyve
nimus, rašo apie laisvai vaikščiojančius genocido vykdyto
jus, kurie priešui yra pardavė garbe ir sąžine- Autorė tiki
ateitimi, naujos kartos žmonėmis, kurie išves tauta iš komu
nistinės dykynes.
Kaunas („Aušra"), 1996; 288 psl.
Kaina su persiuntimu JAV $12.25
P.S. Illinois gyventojai dar prideda valstjos mokesčio
8.75% (0.88 et.). Užsakymus siųsti „Draugo" adresu.

N A U J A KASETĖ

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

^

Su persiuntimu 13 dol

kelia nepasitenkinimą tiems, DRAUGAS, penktadienis, 1996 m. spalio mėn. 25 d.
kurie žino tikrąją padėtį. Pra rūpinosi dr. Vytautas Vygantas, kojimą klausytojai lydėjo ilgu
šau atleisti už mūsų spaudos da dr. Linas Sidrys, jai padėjo Juo plojimu ir džiaugsmu. Pabaigo
zas Gaila bei kiti asmenys. Su
romus nemalonumus.
je programos atlikėjai apdova
jos
padėtimi gerai susipažinęs
Romualdas Ozolas
noti gėlių puokštėmis ir kitomis
SENIAUSIOJI MAŽEIKIŲ
Vilnius „Saulutės" Lietuvos vaikų dovanomis, įskaitant, M. Re
MIESTO MOKYKLA
globos būrelis. Per „Saulutę" inienės žodžiais tariant, ir
VĖL GIMNAZIJA
KUR PARTIZANAI
Jūratė Fischer ir jos šeima gailestingo samariečio — dr.
TRIUMFAVO!
remia Redą po 76 litus per mė Jono Adomavičiaus — čekiais,
Šių metų rugsėjis mūsų Mer
Netekti tėvynės yra pati di nesį. Toli gražu, to neužtenka kiekvienam po tūkstantuką! Sį
kelio Račkausko mokyklai ne
džiausia nelaimė, —jau senovė pragyventi, aprūpinti aštuon partizanų koncertų planą suor
eilinis. Šio rugsėjo 2 d. į mo
je skelbė Euripidas. Mes, išei metę dukrelę. Audronės Gelži ganizavo ir veda Lietuvos parti
kyklą susirinkę mokiniai,
nienės iš širdies Redai pagalbos zanų globos komitetas.
viai, tai patyrėme.
tėveliai, mokytojai, buvę šios
Partizanai, sukilėliai — lais prašymas, jos rūpestis pagirti
Kodėl su šiais gyvais Lietuvos
mokyklos gimnazistai, svečiai
nas, tačiau siūlau, kad, norintys laisvės kovų liudytojais nelei
vės
kovotojai
aukojosi
už
tėvy
šventė ne tik mokslo metų pra
nės laisvę, kuri jiems buvo bran Redai padėti, siųstų aukas džiama susipažinti išeivijos
džią, bet ir gimnazijos Atgimi
„Saulutei", jos bus Redai per lituanistinių mokyklų mokslei
gesnė
net ui jų gyvastį.
mą. Mokykla, kuri nuo 1925 m.
duotos ir aukos nurašomos nuo vijai, surengiant jiems specia
Ir štai Čikagon atvyko parti
iki 1949 m vadinosi gimnazija,
mokesčių. Labai ačiū užjaučian- lius koncertus?
zanų dainininkai, naujai pri
47-erius metus šio statuso buvo
tiems
vargstančius.
Mečys Valiukėnas
mindami mums, kad neišblėstų
netekusi.
Indrė
Tijūnėlienė
Chicago, IL
gimtosios žemės palikimo
Prasidėjus Lietuvoje atgi
„Saulutės" pirm.
skausmas.
mimui, nauji vėjai papūtė ir
GEDIMINAI, NEŠOK!
Sekmadienį, spalio 20 d., Jau 419 VVeidner Rd. Buffalo Grove,
švietimo srityje. Prasidėjo suju
IL
60089.
Tel.
(847)
537-7949
ar
nimo centre jie sutraukė minią
Kaip „Drauge" jau skaitėme,
dimas mokyklose dėl gimnazijos
Buvusieji Mažeikių gimnazijos .Tn>kinn" susitiko su dabartiniais sukaktuvinės Šventes metu. Vidu
žmonių
— pilnutėlę salę tų, ku ba (847) 541-3702.
rugsėjo
22 d. Vilniuje buvo iš
statuso gavimo.
ryje kryželiu pažymėta yra gimnazijoB direktorė M. Žiaurienė.
rie pasitraukė iš Lietuvos, rau
kilmingai atidengtas paminklas
Mūsų seniausia rajono mo
VERTA DĖMESIO
donojo teroro vejami. Nema
ATLEISKITE UŽ MŪSŲ
Gimnazijos direktorė M. Žiau tams. Kodėl nėra? Vien dėl to,
Vilniaus įkūrėjui — Lietuvos
kykla įsijungė aktyviai į šį dar
tėme
tų,
kurie
tūkstančiais
da
kad
neturi
pinigų,
valdžia
ne
SPAUDOS
DAROMUS
rienė
pabrėžė,
kad
šie
mokslo
ir
•Jums rašo iš Vilniaus dailėty Didžiajam Kunigaikščiui Gedi
bą. Tuo labiau, kad mes šį sta
bar
atvyko
savo
noru,
nors
duoda,
o
kitoms
grupėms
tas
NEMALONUMUS
kruopštaus
darbo
metai
bus
rininkė
Zita Žemaitytė tokiu minui („Draugas", 1996.09.24).
tusą esame turėję.
išvakarėse
kitame
spektaklyje
nerūpi.
Nejaugi
šis
reikalas
kaip
įnašas
600-ų
metų
Lietu
reikalu:
baigiau rašyti mono Prie aprašymo pridėta ir pa
Gi mnazijos klases turime jau
Per rinkimų kampaniją
grafiją apie dail. A. Varną. minklo nuotrauka.
4-tus metus. Praėjusiais mokslo vos mokyklos jubiliejaus nėra mūsų tautos genocido da įtemptai dirbdamas, nesuge jų buvo dauguma.
Publika partizanų koncertu Norėčiau sudaryti ir įdėti j
Kai prieš keletą metų pirmąjį
metais įvairios švietimo in vardan.
lies įrodomoji medžiaga? Juk bėjau parašyti atsiliepimo į B.
buvo
sužavėta, moterys atvirai knygą jo kūrinių sąrašą. Daug kartą pamačiau šio paminklo
Gauta sveikinimų iš buvusių tokia informacija turėtų būti
stitucijos domėjosi mūsų mo
Nainio „Pareiškimą", kurį ap
kyklos darbu, mokinių žinių gimnazistų, kitų Lietuvos gim prieinama ir tiesiog kiekvienam tikau viename „Draugo" nume liejo ašaras, o vienas samarietis jo darbų žuvo įvairių katakliz maketą, kartu su kitais konkur
lygiu ir šių metų pavasarį, bai nazijų kolegų, iš Čikagos atvy į rankas įbrukama, tuo pačiu ryje. Darau tai dabar, po rinki — dr. Jonas Adomavičius — visą mų metu. Gana intensyviai sui pristatytais, pats sau
giantis mokslo metams, Švie kusi į šią šventę buvusi šios mo prašant paramos. Turistų juk mų, nes manau, kad netiksli in penketuką apdovanojo tūkstan Varnas tapė Amerikoje, o tau pagalvojau, kad tikjo nepre
tinėmis. Partizanų dainų žo
timo ministerijos įsakymu nu kyklos mokinė Silvija Vilimai- nemažai Lietuvoje.
formacija, tuo labiau apie mano džiai smigo širdin, lyg relikvija, tiečiai mielai įsigydavo jo nuta mijuotų. Mano pirmoji reakcija
tė-Klein
perskaitė
buvusių
32-jų
pytus Lietuvos vaizdus.
buvo: Gediminai, nešok! Tokią
tarta leisti mūsų mokyklai nuo
Tik šiemet buvo atrastos dvi labai vertinamą „Integralios
šių metų rugsėjo 1-os dienos va gimnazistų, gyvenančių JAV, kameros, kuriose kankinti ka tautos" programą, yra netole nešdami laisvės pūstelėjimą iš
Gal sutiktumėte išspausdinti pat reakciją turiu kiekvieną
brangios tėvynės, lietuvių tau „Drauge" mano prašymą, kad kartą, kai pamatau šio pamin
dintis Merkelio Račkausko gim sveikinimą.
liniai vandenyje. Kaliniai žinojo ruotina.
tos tragizmą, nuolatinę kovą už
klo nuotrauką: Gediminai, ne
Dabar virš mokyklos durų apie jas, kadangi juos ten kan
nazija. Ši laimė teko pirmie
Broniaus Nainio „Pareiški nepriklausomybę, pavergėjų ša asmenys, turintys Varno pa
šok!
siems visoje Telšių apskrityje. didelėmis raidėmis besipuikuo kino, bet negalėjo patalpų rasti.
veikslų,
praneštų
man
apie
juos
me" sakoma, kad Liuda Rugie- lies nutautinimą, krašto isto
Tad ir susirinkome šį rugsėjo jantis užrašas „Merkelio Rač Mat po Chruščiovo laikų buvo
įsižiūrėkime arčiau. Gedimi
duomenis:
paveikslo
pavadini
nienė (pagal ELTA pranešimą) rijos išbraukimą ir visos tautos
2-osios rytą pasidžiaugti dvi kausko gimnazija" visus įparei ši kankinimo priemonė panai
nas
ant aukštesnės pakopos. Už
mą,
sukūrimo
metus,
techniką
teigusi, jog prie lietuvių ben genocidą! Lyg užkerėti paliko
guba šventė. O tai šventei buvo goja būti vertais mokslo švento kinta, tad KGB paslėpė patal
jo,
ant
žemesnės pakopos, jo žir
(ant
ko
ir
kokiais
dažais
tapyta),
dradarbiavimo programos sukū klausytojai! Kokia laiminga
ruoštasi visą vasarą. Be atosto vės vardo ir tęsti gražias ir pas, uždėdami naujas grindis
gas.
Gediminas,
pasviręs pir
dydį,
savininko
pavardę
ir
var
rimo Pasaulio Lietuvių Bend lietuvių tauta, turinti šiuos
gų liko mūsų nepailstanti mo gilias buvusios tarpukario metu ant viršaus. Taip pat yra išli
myn,
ištiesęs
abi
rankas, lyg
dą.
Pavyzdžiui:
„A.
Varnas,
Pa
ruomenė nepanorusi prisidėti. gyvus liudininkus — dainius,
kyklos direktorė Mirdza Žiau- Mažeikių gimnazijos tradicijas. kusi kamera, išklota guma. kur
pasiruošęs
šuoliui
į
priekį. Tai
jūryje.
1952.
Kartonas
(arba
dro
Norėčiau pabrėžti, kad tokių kurie lyg senovės vaidilos, neša
rienė. Juk reikėjo pasirūpinti,
bė). 35"x25". A. Tijūno nuosa labai tipiška poza nenkams ant
kankindavo, mušdavo, šaudyda teiginių L. Rugienienė nėra pa
kas sukurs ir pagamins gimna
Danutė J u š k i e n ė vo į sieną pagąsdindami. Visur sakiusi. L. Rugienienė visada lietuviams tautos didybės pra vybė". (Colius aš paversiu cm.) tramplyno lentos, prieš neriant
eiti ir primena, kaip sunkiai
zijos vėliavą, emblemą, sukurs Gimnazijos istorijos muziejaus yra tų baisių darbų žymės, o tai
laikėsi nuostatos, kad ir minėta tautos laisvė pasiekiama! Ačiū Duomenis reikėtų siųsti tokiu į baseiną. Gediminas ne su mauhimną, pakeis iškabą ir daugelį
vadovė tikra įrodomoji medžiaga. Taip programa, ir pati JAV-Lietuvos
adresu: Zita Žemaitytė, Erfurto dimosi kostiumu, bet dėvi šar
jiems!
kitų darbų.
22-50,2043 Vilnius, Lithuania. vus, kurie be abejo, daug sveria.
pat yra daug įvairaus dydžio ka atstovų komisija yra JAV Lie
KODĖL NLEKAS
Partizanai čia triumfavo! Gai
Zita Žemaitytė Abi pėdos yra prasikišusios į
merų, kur buvo laikomi kali tuvių Bendruomenės iniciatyva,
Savo visokeriopą moralinę bei
NEPASIRŪPINA?
priekį nuo pakopos briaunos.
niai, bet jose pakanka vietos vos kuri jokiu būdu nelaikytina al la tik, kad Pasaulio lietuvių
materialinę pagalbą suteikė
Neseniai grįžau iš Lietuvos, statiems, pagal laikytų kalinių ternatyva kokiai nors Pasaulio centre nesusirinko daugiau KODĖL TIK 9 KONCERTAI? Rodos, lyg ir mažiausias vėjelis
mokinių tėveliai.
I šventę atvyko apskrities ir kur teko aplankyti ir Genocido skaičių.
Spalio 20 d. Jaunimo centre jį išmuštų ir pusiausvyros. Prie
Lietuvių Bendruomenės veiklos žmonių. Penktadienio vakarą į
partizanų
koncertą
suėjo
160
švietimo vadovai, savivaldybės aukų muziejų. Tik įėjus į vidų,
Čikagoje įvyko trečiasis Lie pakopos nėra baseino su vande
Jiegu kas domisi ir nori padė sričiai. Pasakymas, jog PLB ne
žmonių,
o
į
cepelinų
pietus
su
meras, buvę 1940-1949 metų radau vieną buvusį politinį ka ti, Genocido aukų muziejaus ad panorėjo prie programos kūrimo
tuvos partizanų ansamblio „Gi niu. Taigi, peršasi įvaizdis, kad
guža
400
ar
daugiau...
linį,
mėginantį
pirštų
pagalba
gimnazistai, tėveliai.
rių aidas" koncertas. Jis praėjo tai savižudžio poza... Gediminai,
resas yra Aukų g., 4a, 2001 Vil prisidėti, yra ELTA padaryta
Linkime
grįžtantiems
į
Lietu
išaiškinti
australui
turistui
Šventės metu pašventinta
dideliu pasisekimu ir lietuvišku nešok!
nius.
J o n a s Matulaitis „interpretacija".
vą
partizanams
susirasti
šiltą
mokytojui,
kas
čia
yra,
kokius
gimnazijos vėliava. Sveiki
Romualdas Kriaučiūnas
Los Angeles, CA
Netikslių ir nekorektiškų vie užjaučiančią vietelę, kaip jie susitelkimu. Kiekvieną parti
nimus gimnazijai perdavė vargus žmonės perėjo. Kaip ir
zanų
dainą
ar
atsiminimų
pasa
Lansing, MT
tų tame ELTA duotame prane atrado čia, išeivių širdyse. Te
DĖKINGA UŽ ,.DRAUGĄ"
tarpukario gimnazistai Amalda buvo galima tikėtis, nei vienas
šime yra ir daugiau. Antai, aš, globoja Aukščiausias tuos nuos
Klemenaitė-Nagiuvienė, Juo nesuprato antrojo. Matydamas
Esu dėkinga vs sesei Albinai esą, pasakęs, kad „Integrali tau tabiai pasiaukojančius patrio
zas Kinduris, Dainius Remys, liūdną padėtį, įsikišau ir pra Ramanauskas, kurios dėka ta" esantis pirmas tokio pobū
A.tA.
Eugenija Pukevičiūtė-Sprogienė dėjau versti į anglų kalbą. Be galiu skaityti „Draugą". įdomu. džio dokumentas pasaulyje, tuo tus!
ALFREDUI VELECKIUI
matant prisistatė grupė turistų
Stasė E. Semėnienė
irkt.
Daug naujų žinių, minčių ir tarpu kai aš sakiau, jog tai „ko
iš
Amerikos
(žydų
kilmės)
ir
taip
Chicago,
IL
Meras Sigitas Kaktys savo
visada laukiu nekantraudama. gero pirmas". Sakoma, kad
po sunkios ir ilgos ligos Vilniuje mirus, liūdinčią
sveikinimą pradėjo Šv. Rašto žo- praleidau daugiau kaip dvi vaPATIKSLINIMAS
Tačiau, aš skaitau ne viena, programą parengę du žmonės —
seserį IRENĄ, brolį EVALDĄ su žmona ČESE ir duk
džiais, jog , 3 šios mokslo šven- landas „tarnyboje",
R. Ozolas ir L. Rugienienė, tai Neseniai „Laiškų skyriuje"
skaito 8C8CS, broliai, bičiuliai,
rele LINDA ir kitus giminaičius nuoširdžiai
toves turi sklisti šviesa, kuri
Jie neturi nei jokio lapelio mokytojai.
iš tiesų pagrindiniu autorių gru buvo Audronės Gelžinienės laiššviečia tamsybėse ir tamsybės kitomis kalbomis, kad būtų ga
užjaučiame
ir kartu liūdime.
v.s. Alina D v o r e c k i e n ė pei priklauso ir Juozas Ardys, o kas, prašant paramos aklai mojos neužgožia..."
Įima pateikti informaciją turisVilnius
pastabų ir patarimų yra davę vi- teriai Redai, jaunos dukrelės
Regina ir Raimundas Ošlapai. dukra Gailutė
si Komisijos nariai, papildymų motinai. Noriu patvirtinti, kad
sūnūs Darius, Arūnas, Gintaras ir Tauras
atsiųsta iš JAV Lietuvių Bend- jai tikrai reikia pagalbos, netiruomenės Tai, apie ką rašau, ketai apakus, esant silpnos sveinėra principinio pobūdžio klai- katos. Šiai jaunai motinai tikrai
O O K T SfEND (T A l i SAVE SOME AT
dos ar netikslumai, tačiau jie nelengvas gyvenimas. Tačiau ja

LAIŠKAI

MUTUAL ?eden*l SAVINGS

AND IOAN A3SOOATION
CfMJitaitu and MpVpiM by 9\9 Utiilea Statei Oo*wntn#nl
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Suvenyrai pagaminti su leidimu (license) Lietuvos krepšinio komandos

FMONI f312J M 7 - 7 7 4 7

SPORTINIAI M A R Š K I N I A I (T-SHIRTS)
NAUJI!!!
NAUJI!!!
UTHUANIA '96, BRONZOS MEDAUSTAI, TRISPALVIAI (TIE-DYED)
SUSKELĖTU XXL ... XL ... L ...M ... $30.00
BALTI
XXL...XL . . . L . . . M . . . S2S.0O
^
"
\^fc

^

midlcind Padarai

^^^^^

Sav ngs and Loan Association

75 metus aptarnauja lietuvius
Indėliai iki $100,000.00
Apdrausti Federalinės valdžios

NAUP!!!
NAUH I I I
UTHUANIA '96, SIUVINĖTA (EMBROIDERED) EMBLEMA
JUOOI
XXL...XL...L...M...$3O.0O
(XXL pridėti $3.00)

NAUJI W
NAUJI I I !
UTHUANIA '96 LIPINUKAI (BUMPER STICKERS)
$3.50

MAROUETTE PARK

BRIGHTON PARK

2 5 6 7 VVEST 69th S T R E E T

4040 A R C H E R A V E N U E

(1-312) 925-7400

BRIDGEVIEVV

R M H O R.S. BUTKUS
M tAST 212 STREET
EUCLIO, OMIO 44121-10*1
l-OI*)T12-«2M
Vardas/pavara*
Adresas:

rSEE
LEN0ER

iL

Persiuntimas (U.S.A.) vtĮtui

$20.00
$10 00
$25.00

Vatinės yra didžioji rimties šventė, kurioje katalikai organizuota
malda nukrypsta į tuos. kurie i i ik) pasaulio atsiskyrę nebegali sau
padėti
Marijonų KoptyCluje (prie „Draugo"), pradedant Valinių dieną, par
8 dienas, bus atnašaujamos i v Mis>os ir vakarais giedami gedulingi
mišparai u i bendradarbius, geradarius ir visus mūsų maldom
pavedamus mirusiuosius.
Kviečiame visus įsijungti Į Šias ypatingas pamaldas Savo brangių
mirusiųjų vardu siųskite
atarlsn P a s t o t * , « 3 3 « S e . K M e t i r n A v a . . C h i c a g o . IL S O S M

Sia proga prašau prisiminti iių man brangių mirusiųjų sielas

Užsakymus tu čekiu ar paito perlaida siusti:

(1-312) 254-4470

8929 S HARLEM A V E
(706) 598-9400

Vėlines yra jautri ir gyva proga
sustoti ties mirusiųjų pasauliu.

UTHUANIA '96, SU KOMANDOS EMBLEMA,
MARCI (TIE-DYED) X X I . . . XL ... L ... M ... S25.
JUOOI, BALTI
XXL... XL ... L... M ... $20.00

KEPURES (BASEBALL CAPS) SU EMBLEMA, JUODOS AR ŽALIOS
OUMPINIAI ŽENKLIUKAI (CLOI$ONNE COLD TONE PINS)
KREPŠINIO KAMUOLYS, TRISPALVIS SU KOMANDOS EMBLEMA
PASIRAŠYTAS ŠARŪNO MARČIULIONIO IR ARVYDO SABONIO

PRISIMINKIME f A
MIRUSIUS
Vėlinės - XL2 d.

Mano vardas ir pavarde
Adresas

.i
Pridedu auką bendr. i v . Mišioms S

Telefonas:
Nuotakia duodama uisafcartt didesni kieki

DRAUGAS, penktadienis, 1996 m. spalio mėn. 25 d.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
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NEUŽMIRŠTAMAS „GIRIŲ AIDO'
KONCERTAS CICERO

i

" *

n'V>

< ' «' <» i

¥ {

1

\»^*į&

1

&J3T

•:>• v

Anicetas Grinius, įteikdamas
Spalio 19 d. Cicero, Šv. An
{
tano parapijos salėje, įvyko savo šeimos auką, tarė šiuos žo
Draugo fondo narių metinis
Šiandien, spalio 25 d., penk
4 T
- > >
Lietuvos partizanų globos fondo džius: „Mieli broliai patriotai!
n
suvažiavimas šaukiamas atei tadienį, prasideda „Moters
1 <
Jūs
kovojote,
jūs
kentėjote,
jūs
ruoštas koncertas, kurį atliko
# <
nantį šeštadieni 1996.10.26,10 savaitgalis", kurį Pasaulio „Girių aidas". Prieš 40-30 metų buvote tremiami, kankinami,
i
vai. ryte, Jaunimo centro Čiur lietuvių centre, Lemonte rengia Cicero apylinkė buvo viena apšaukti banditais, bet jūs 4
»
lionio galerijoje. Visi Draugo veiklios moterys, vadovaujamos didesnių lietuvių vietovių. Čia buvote didvyriai. Šiandieną mes
i
>
«•
fondo nariai kviečiami daly Bronės Nainienės. Pernai šis buvo gyva, stipri ir gerą vardą lenkiame prieš jus savo galvas. >
i
vauti. Registracija prasidės 9 renginys buvo toks sėkmingas turinti lietuvių bendruomenė. Jūs atnešėte mums brolišką
1 .,
4» ¥
vai. ryte. Visi prašomi turėti DF kad nuspręsta patenkinti daly Veikė įvairios patriotinės or šilumą ir didį džiaugsmą, galė
f
nario pažymėjimus bei įgalio vių pageidavimus ir jį ruošti ganizacijos. Besikeičiant gyve dami nors trumpai pabendrauti
kasmet. Pakviestos geros prele
jimus.
nimo sąlygom ir jaučiant su jumis".
gentės, parinktos įdomios
. v t
amžiaus
naštą, žymiai suma
Amerikos Lietuvių gydy temos, tereikia ateiti ir pasisem
Cicero apylinkės „kertinis 4
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žėjo
tautiečių
ir
tik
nedidelis
bū
tojų sąjungos suvažiavimas ti naujų patirčių, žinių, pata
akmuo", idealistas dr. Petras
,»
4
relis
susirenka
paminėti
pras
vyks šeštadieni, spalio 26 d., rimų. Nors savaitgalis vadi
Kisielius, taip pat sveikino „Gi
Pasaulio lietuvių centre, namas „Moters", bet į jį mingas šventes.. Tačiau spalio rių aido" ansamblio daini
Lemonte. Registracija 12 vai., o kviečiami ir vyrai (kaip mes be 19 d. vakarą buvo kitaip. ninkus ugningais žodžiais ir dė
paskaitų-pranešimų pradžia — jų...). Savaitgalis pradedamas Apylinkės tautiečiai pripildė kojo už nepaprastai gražų kon
1 vai. p.p. Tą patį vakarą PLC literatūros vakaru penktadienį, parapijos salę ir gausiais plo certą, kuris ilgai nebus pamirš
didžiojoje salėje ruošiamas spalio 25 d., 6 vai. vak., Dailės jimais pasitiko „Girių aido" an tas Cicero lietuvių. Dr. Petras
„Girių aido" ansamblis koncerto PLC Lemonte metu. Ii kairė*: Vincentas Kuprys, Antanas Lukša,
pokylis, kurio nuotaikingą muziejuje, Lemonte. Dalyvauja samblio dainininkus. Gaila, kad Kisielius buvo pradininkas,
Vytautas Balsys, Antanas Paulavičius ir Vladas Šiukšta.
programą atliks Vladas Vijei- moterys kūrėjos: Nijolė nebuvo naujai atvykusių ir jau kuris įgalino savo idėja ir fi
Nuotr. V. JaainovicUus
kis, o šokiams gros Ričardo Šoko Jankutė, Aurelija M. Bala- čia apsigyvenusių lietuvių.
nansine parama atsikviesti Todėl spalio 27 dieną, 2 vai. po laikymo, nes jame vyksta mūsų šventė praėjo gan sėkmingai.
orkestras. Pradžia 6:30 val.vak., šaitienė, Julija ŠvabaiVakarą atidarė LB apylinkės pirmuosius partizanus iš pietų, Gage Parko susirinkimų jaunimo lietuviškas auklėjimas Suvažiavo lietuviai net iš
vakarionė — 7:30 vai. vak.
narys
Mindaugas Baukus, o Lietuvos.
namuose, esantiems prie 55 tos ir visa mūsų lietuviška veikla. tolimų vietovių. Svarbesni
tė-Gylienė, Eglė Ivanauskienė.
Koncerto proga aukojo po 100 ir Western, šaukiamas visuo Esame lietuviai, jais ir pasili įvykiai — tai literatūros vaka
„Girių aido" vyrai patys prisi
Lapkričio 17 d., 3 vai. po
Dr. Valdas Adamkus pa statė. „Girių aido" dainos yra dol. Genovaitė Skopas ir Juozas menės susirinkimas aptarimui kime. Madų paroda „Rudens ras, prisimenant rašytoją-poetą
pietų, Balzeko Lietuvių kul
skirtingos nuo kitų. Dainos nėra Ališauskas, po 50 dol. Gabrielė įvykstančių pasikeitimų Lietu simfonija" lapkričio 24 d. cent H. Nagį, A. Šileikio paskaita ir
tūros muziejaus patalpose, darys pranešimą apie įvykusius skirtos pramogai, nes jos sukur Ročkienė ir A. Markevičienė, 40 vių — Šv. Kazimiero kapinėse. ro didžiojoje salėje. Stalus kt. Susipažinimo vakaras su
rinkimus
į
Lietuvos
Seimą
„Gintaro" salėje, rengiamas
tos partizanų bunkeriuose ar dol. Pijus iš Melrose Parko
Antanas Paužuolis galima užsisakyti pas: Ireną traukė daug jaunimo. Mokytojų
prof. dr. Juozo Ereto 100 metų lapkričio 1 dieną, penktadienį, tolimame Sibire už spygliuotų (prašė pavardės neskelbti), 25
Lietuvių — Šv. Kazimiero Kriaučeliūnienė 708-257-8183, suvažiavimas, sportas. Tauto
7
vai.
vakaro,
Pasaulio
lietuvių
jubiliejus. Pagrindinę paskaitą
vielų. Nors žiūrovai braukė dol. George ir Vilią Sauerberg
kapinėse, sklypų savininkų pas Ireną Kazlauskienę 630- dailės ir meno paroda.
skaitys Jonas Damauskas. centre, Lemonte, politinėje ašaras, bet jų nevargino ir ir 10 dol. Paliulionienė.
draugijos reikalų vedėjas 257-8346, ar pas Nijolę Maske Iškilmigas pokylis, sutraukęs
vakaronėje, kurią ruošia Illinois
Rengia ALTas.
griausmingais
plojimais
prašė
Koncerto
pabaigoje
ren
liūnienę 708-361-5128.
apie 500 žmonių. Ypač šių dienų
lietuviai respublikonai. Visuo
„RUDENS
SIMFONIJA"
kartoti,
nesustoti.
Dainininkų
gėjas
Mindaugas
Baukus
Filatelistų draugija s i e t u  menė kviečiama dalyvauti.
Tai puiki proga susitikti drau koncertas buvo paįvairintas,
LEMONTE
betarpiškas kontaktas su padėkojo visiems atsilankiu
va" ruošia jubiliejine pašto
gus, pasikalbėti, pasidžiaugti prisijungus naujai atvykusių iš
LKVS-gos Ramovės Čika publika, šilta atmosfera, į kiek siems į koncertą, o taip pat ir
ženklų ir numizmatikos parodą gos skyriaus narių susirinkimas
gražiomis vėlyvo rudens bei Lietuvos meninėms pajėgoms.
Madų parodos „Rudens sim žiemos madomis. Lauksime.
Balzeko Lietuvių Kultūros bus spalio 27 d., sekmadienį, 12 vieno klausytojo širdį įliejo visai Cicero LB apylinkės
valdybai už vaišes ir talką. fonija" rengimo komiteto pirmi
muziejaus patalpose, 6500 S. vai., Jaunimo centre. Kviečiami pagarbą partizanams.
Lietuvių kariuomenės kari
Bronė Nainienė
Koncerto dalyviai ne tik Visas koncerto išlaidas apmo ninkė Irena Kriaučeliūnienė
Pulaaki Rd. Parodos valandos visi skyriaus nariai susirinkime
ninkai dalyvavo lietuvių die
džiaugėsi geru koncertu ir vaka kėjo Cicero LB apylinkė, o visas spalio 14 d., 6:30 vai. vak.,
spalio 25 d., penktadienį, nuo dalyvauti.
nose. Tai jau kelinta karininkų
ro pabaigoje ne vienas iš dalyvių pelnas buvo perduotas globos sukvietė komiteto nares pasi
10-9 v.v., šeštadienį, spalio 26 d.,
grupė, pakviesta Kanados val
„Lituanus" žurnalo darbuo įteikė Partizanų globos fondui fondo atstovei.
tarti artėjančios parodos reika- J
nuo 10 - 6 v.v., sekmadienį,
džios
pasigilinti anglų kalbos.
tojai yra dėkingi M. Morkūno aukas. Negausus Cicero lietu
Šiuo metu Lietuvos partizanų lais. Komitetą sudaro: Irena
spalio 27 d., nuo 10-4 v. p.p. Pa
Grupę
sudaro: pik. Stasys Mur
APRAŠĖ
DAINAVA
spaustuvei, spausdinusiai šį vių telkinys suaukojo 1,875
globos fondas turi 461 regist Kriaučeliūnienė, pirm., Irena
rodos atidarymas vyks šešta
za,
karinių
oro pajėgų vado
žurnalą daugiau kaip 32 metus. dolerius. Buvę Cicero gyventojai
ruotų partizanų. Tačiau jų gre Draugelienė, Dalia Dundzidienį 10 v. ryto. Penktadienį,
pavaduotojas,
mj. Rimantas
„Ann
Arbor
News",
š.m.
rug
Paskutiniame „Laiškų" sky Aldona ir Anicetas Griniai pa
tos sparčiai retėja. Šiais metais lienė, Dana Gylienė, Irena pjūčio 4 d. laidoje išspausdino Gasparavičius, iš Krašto ap
spalio 25 d., parodos salėje JAV
riuje įsivėlė klaida — vietoj žo aukojo 1,500 dol.; po šimtinę
iš gyvųjų tarpo pasitraukė 17 Kazlauskienė, Viktoras Kučas, ilgą, daugybe nuotraukų iliust saugos ministerijos, kpt. Re
pašto įstaigos atstovas specialiu
džio „buvusios" Morkūno spaus įteikdami kiekvienam „Girių
partizanų. Globos fondo tikslai Alė Lelienė, Nijolė Maskeliū ruotą, straipsnį apie Dainavos gimantas Diržinauskis, iš Gene
jubiliejiniu antspaudu antspau
tuvės, turėjo būti „esančios", aido" dainininkui ir 1,000 dol.
yra: šelpti partizanus bent po nienė, Zenonas Mereckis, Bronė stovyklavietę Manchester, MI. ralinio štabo, vyr. lt. Vytautas
duos laiškus, siunčiamus iš šios
nes spaustuvė veikia, kaip jau partizanų globos fondui. A. A.
200 dol. per metus, teikti Nainienė, Roma Norkienė, Rita Autorė Sarah Hollander („Cul- Mogenis karo laivo „Dzūkas"
parodos. Kviečiame visuomenę
daug metų veikusi.
Griniai
tą
savaitę
minėjo
savo
paramą sergantiesiems, sužeis Penčyienė, Genė Rimkienė, ture Camp"), ypač šiltai aprašo vadas, vyr. ltn. Jūratė Raapžiūrėti parodą ir įsigyti
laimingo
40
metų
vedybinio
tiems, invalidams, teikti Emilija Valančienė, Rūta jaunimo stovyklas. Ji pažymi, guckienė, krašto apsaugos
jubiliejinį antspaudą.
„Saulutės", Lietuvos vaikų
gyvenimo sukaktį, o Aldona paramą žuvusių partizanų šei Vaznelienė. Pirmininkė, gerai kad tai „mažutė Lietuva", ku ministerija.
x Neringa Nekrašiūtė ir globos būrelio susirinkimas
Grinienė tą dieną šventė savo moms, teikti paramą žuvusių pasiruošusi, supažindino su rioje jau 39 metai lietuvių
Laima Lapkauskaitė atvyksta bus ketvirtadienį, lapkričio 7 d.,
Dr. Kazimieras ir Angelė
gimtadienį. Sužinoję tai, daly partizanų vaikams siekti visais jau atliktais darbais, bet kilmės jaunimas stovyklauja.
į Čikagą. Jų koncertas 7 vai. vak., Pasaulio lietuvių
lieka
dar
daug
darbų,
kuriuos
Ambrazaičiai
šventė savo 25
viai giedojo jai ilgiausių metų ir aukštąjį mokslą Lietuvoje,
„Pavasario puokštė" bus penk centro didžiosios salės dešinėje
reikės
atlikti
vėliau.
Madų
metų
vedybinio
gyvenimo
abiems A. A. Griniams dėkojo prisidėti prie „Lietuvos
GARSINAMAS LIETUVIS
tadieni, balandžio 18 d., 7:30 pusėje, t.y. — mažojoje pusėje.
paroda
yra
didelės
apimties
ren
sukaktį
Prisikėlimo
parapijos
už dosnumą.
partizanų dainos" išleidimo. Šių
KOMPOZITORIUS
v.v. Pasaulio lietuvių centre, Kviečiamos ne tik narės, bet
ginys,
todėl
ir
reikia
labai
anks
šventovėje.
Kartu
atšventė
ir
visų koncertų pelnas bus per
Lemont, IL ir sekmadienį, ba visi, kuriems rūpi vaikučių
ti pradėti ruoštis. Komiteto na
Angelės
tėveliai
Ona
ir
Vin
duotas
Lietuvos
laisvės
kovos
Nedideliam, bet moderniam,
landžio 20 d., 3:00 vai. p.p. Jau Lietuvoje sunki padėtis.
x Anelė Lukoševičiūtė, sąjūdžiui, o sąjūdžio valdyba rės savo pasiimtus darbus atlie pietinės Kalifornijos mieste — centas Naruševičiai savo 50-ties
nimo centre Čikagoje. Visus
x TRANSPAK
praneša: Grand Rapids, MI, globoja vieną paskirsto pagalbą kiekvienam ka gerai. Jau pakviestos mo Irvine (netoli Los Angeles) vie metų vedybinio gyvenimo
kviečia „Saulutė", Lietuvos „Palangoje dauguma butų našlaitį Lietuvoje, pratesdama
deliuotojos, susitarta su parduo tiniame simfonijos orkestre, gro sukaktį. Pažymėtina, kad dr.
registruotam partizanui.
vaikų globos būrelis.
tuve, kuri parūpins modelia
perka atvykusieji. Butą iš globą atsiuntė $150. Ačiū! „Lie
Kazimieras yra įstojęs į diakonų
Kviečiame visus geros valios vimui drabužius. Jų bus daug: ja trombonu lietuvis Rimas
(sk) laikyti visą žiemą yra patogiau tuvos Našlaičių globos" ko
kursus Toronto kunigų semina
tautiečius, ypač tuos, kurie nuo dienos metu dėvimų suk Kaunas. Rimas yra gimęs Čika
negu
praleisti
dešimt
vasaros
rijoje, kuri dabar leidžia bū
mitetas,
2711W.
71
St,
Chica
x Pasaulio Lietuvių cent
negalėjote dalyvauti koncer nelių, kostiumėlių iki puošniau goj, lietuvių Aldonos ir Gedimi
dienų
viešbutyje
liukso
numery
ti
diakonais ir vedusius vyrus.
go,
IL
60629
(sk)
ras, Lemont, IL išnuomoja
tuose, prisidėti prie šio kilnaus sių vakarinių suknelių, o kur no Kačanauskų — Kaunu šei
je.
Šiemet
net
90%
butų
pirkėjai
x
Spalio
26
d.
8
v.v.
Jauni
moj. Paveldėjęs muzikinių ga
didžiąją salę Naujų Metų
šalpos darbo. Nei viena auka
Toronto lietuvių telkinyje
nakties renginiui, gruodžio 31, buvo ne palangiškiai". Pinigai, mo centre, 5620 S. Claremont nėra per didelė, nei viena nėra dar apsiaustai, skrybėlės ir kiti bumų iš savo senelio, kompozi pagausėjo mirtys. Ramutė Gripriedai.
siuntiniai
ir
komercinės
siun
A ve., Chicago, rengiamas lietu per maža. Aukos nurašomos nuo
toriaus Aleksandro Kačanaus- gonienė, mirė sulaukusi 62
1996. Organizacijos ar grupės,
Didelis rūpestis, kaip įdo ko, Rimas jau 23 metus groja metų. Velionė buvo daug pasi
norinčios rengti Naujų Metų tos į Lietuvą. Maisto siuntiniai viškas Halloween vakaras, skir Federalinio mokesčio. Čekius
balių, kreipiasi į PLC raštinę TRANSPAK, 2838 W. 69 St., tas vaikams ir suaugusiems. rašyti L.P.G. Fund acct. miau, puošniau papuošti stalus, trombonu ir simfoniniam or darbavusi religinėse organi
Chicago, IL, tel. 312-436-7772. Visi — su kaukėmis. Veiks siau
630-257-8787.
#663777, siųsti 2711W. 71st St., sale ir neišleisti per daug kestre, kuris susideda iš 60 zacijose; Juozas Balsys, daug
(sk) bo kambarys. Bus smagių žai Chicago, IL 60629.
pinigų. Labai svarbu maistas, narių, groja pirmuoju trombonu. pasidarbavęs sporto reikaluose;
(sk)
x Jeigu mėgstate arklius, dimų, linksmi Šokiai. Kepsime
Orkestro direktorius, sužino Henrikas Sakalauskas, Alekas
Marija Remienė kad patenkintų daugumos
xKalėdinai siuntiniai ii Le- gera proga įsigyti namą su Šašlykus. Renginio vadovas
dalyvių pageidavimus. Labai jęs iš Rimo, kad yra išleisti 5 to Petryla ir Ožebergaitė.
REIKIA BUDĖTI
montot Kaip ir kiekviena mė arklidėm ant 2 akrų žemės prie muz. A. Augustaitis. įėjimas
svarbu graži ir gera muzika. mai jo senelio kūrinių, peržiū
nesio paskutinį sekmadienį, Naperville, IL; 3 mieg., 2 vonios, nemokamas.
Hamiltono lietuviu teatras
(sk.)
Tenka išsikalbėti su tau Taigi darbų ir rūpesčių netrūks rėjo tuos kūrinius, instrumen
spalio 27 d. BaMa Exprees 2 židiniai, etc. Tik 5 min. nuo
„Aukuras",
vad. E. DauguvieSąjungos tiečiais apie lietuvių Šv. ta. Kaip matome, madų paroda tams parašytus, ir pasiūlė juos
priiminės kalėdinius siuntinius traukinio ir East-V/est Tollway. x Tėvynės
tytės-Kudabienės,
Toronto
Kazimiero
kapinėse
atsiradu
bus įvairi, įdomi modeliuoto įtraukti į orkestro repertuarą.
j Lietuvą Lemonto lietuvių cent Žemę galima padalinti. Kaina džiaugsmo šventė! Maloniai sius pasikeitimus. Šios kapinės jomis ir puošniais drabužiais.
Lietuvių
namuose
vaidino
spek
Pritaikius kūrinius pučiamie
re nuo 9 vai. ryto. Daugiau greitam pardavimui $184300. kviečiame visuomenę atvykti yra Čikagos pietvakarių dalyje. Labai gerai, kai numatę daly siems instrumentams, buvo takli „Susitikimas". Programoje
sužinosite paskambinę nemo Jūra Gvidas, Broker, Centu- š.m. lapkričio mėn. 3 d., Anksčiau statytuose bendruose vauti parodoje, užsisako stalus sudaryta ištisinė kūrinių pynė, dalyvavo ir svečiai iš Klaipėdos
kamu tel. 1-800-SPARNAI ar ry 21/A11 Stars, tel. 1-800- sekmadienį, tarp 12 ir 2 vai. paminkluose buvo įrašai daromi iš anksto, tuo užsitikrina sau pavadinta „Lithuanian Folk teatro: Eglė Barauskaitė ir Da
p.p., į P.L. centrą, Lemonte ir
228-8921.
ba 1-800-772-7624.
rius Meškauskas.
su mumis pabendrauti, pasivai lietuvių ir anglų kalba. Nau norima vietą. Užsisakius stalą, Music Suite".
(sk)
(sk)
jame
laidojimo
skyriuje
ant
ar
paviene
vietą,
reikia
susi
Ir štai lapkričio 3 d., sekma
šinti ir pasidžiaugti Tėvynės
Lietuvių namuose buvo su
x Amerikos Lietuvių ra
Sąjungos laimėjimu seimo rin bendrų paminklų užrašai yra mokėti, nes tik susimokėję turės dienį, 7:30 vai. vakaro, šis rengta literatūros ir muzikos
x
Anglijos
lietuvių
klubo
dijas, vad. Anatolijus Siutas —
kimuose. Mes tikime, kad bend tik anglų kalba. Kur dingo pirmenybę į stalų pasirinkimą. simfoninis orkestras ruošia kon popietė. Joje pasirodė iš Lietu
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. per Čikagos metinis narių susirin raudami su tauta, padėsime lietuviški užrašai?
I madų parodą kviečiame ne tik certą Irvine Barclay Teatre, vos poetė Violeta Palčinskaitė.
WCEV 14.50 AM. Tel. 312- kimas bus šį sekmadieni, Lietuvai žengti į gražesnį ir
moteris, bet ir vyrus, kad ir jie kuriame, kaip jų reklaminis Jaunos, Toronte kylančios, solis
Tautiečiai
taip
pat
skundžiasi,
847-4903, adresas: 4459 S. Fran- spalio 27 d. 12 vai. Jaunimo šviesesnį rytojų. Tėvynės kad lietuvių — Šv. Kazimiero galėtų pasigėrėti moterų išra skelbimas sako, bus „Pasaulio tės Adriana Karkaitė ir Indrė
centre. 11:15 vai. ryto Šv. Mi
cisco, Chicago, IL 60632.
Sąjungos rėmėjai Čikagoje. kapinės prarado pagarbą, kada dingumu, jų puošnumu ir galė premjera lietuviškos liaudies Viskontaitė puikiai padainavo
tų tarti savo vienokį ar kitokį muzikos pynės" (World Premier lietuviškų kūrinių.
(sk) šios už mirusius narius Tėvų
(sk) diecezija vieną kapinių dalį
tvirtą žodį.
x JAV LB Kultūros taryba Jėzuitų koplyčioje. Visi nariai
perleido
gimnazijos
sporto
of „Lithuanian Folk Music
x „LYRIKA" - Muzikos ir
Stasys Prakapas
kviečiami pamaldose ir susirin
praneša, kad į Mūsos Rubacskyriui.
Asmenys,
kurie
naudo
Suite").
Kadangi
šioj
apylinkėj
Madų
parodos
rengiamos
ne
-poezijos
valandėlė,
tradicinis
kime dalyvauti.
kytėe piano koncertą Jauni
jasi aikštėmis, esančiomis Šv. tik madų, spalvų, rudens ir žie tai pirmas lietuvio kompozi
(sk) prieškalėdinis „Saulutės", Kazimiero kapinių žemėje,
mo centre lapkričio 10 d. 3
mos aprangos parodymui, bet ji toriaus kūrinių koncertas, or
x Akrijų, bonų bei ldtų ver Lietuvos vaikų globos būrelio, neparodo reikiamos pagarbos
vai. p.p. bilietai bus gaunami
labai reikalinga sutelkti lesų kestro vadovybė kviečia į kon
labdaros koncertėlis bus sekma
„Seklyčioje" nuo spalio 21 d. tybių pirkime ir pardavime dienį, gruodžio 1 d., Lietuvių mirusiems.
Pasaulio lietuvių centrui. Visi certą Lietuvos generalinį
Penktadieni, spalio 26 d . b? prie durų dvi valandas prieš jums nuoširdžiai patars ir patar dailės muziejuje, Lemont, IL, po Kapinių teisėms apginti buvo lankome centrą, visi juo naudo konsulą Vytautą Čekanauską, maloni rudens diena. Tempera
naus, duodami komiso nuolai
koncertą.
jamės, tai reikia padėti jį miesto ir kolegijos valdžią bei tūra dieną apie 56 laipsniai,
dą, Albinas Kurkulis, tel. 11:00 vai. šv. Mišių. Programoje įkurta Lietuvių Šv. Kazimiero
(sk)
išlaikyti, o išlaikymo bei pa laikraščių atstovus. Pagerbiant naktį — 46 laipsniai. Danguje ir
kapinių
sklypų
savininkų
312-360-6530 arba jo sūnūs ir sol. Audronė Gaiiiunienė,
gerinimo išlaidos didelės. Kaunu šeima, po koncerto bus saulės, ir debesėlių. Labai
draugija,
kurios
tikslas
—
su
muz.
Ričardas
Šokas,
akt.
ARAS ROOFING
partnerfai: Andrius Kurkulis,
Dažnai
kyla mintis, kas būtų, priėmimas.
tinkamas vakaras nuvykti į
Ar v y f l . i s K .•'!.)
tel. 312-360-5531 ir Paulius Audrė Budrytė ir artistė burti visus asmenis, turinčius
jei
mes
to
centro neturėtumėm.
laidojimui
sklypus
ar
ma
Lemontą, Dailės muziejaus
Gedas
Kaunas
JoAnn
Glover.
Visi
kviečiami
Kurkulis, 312-360-5627, dirbą
Atsakymas aiškus, mes ir mūsų
nančius
pasilaidoti
šiuose
ka
patalpose vyks literatūros vaka
praleisti
valandėlę
Šventiškoje
su Oppenheimer 6 Co., Inc.
jaunesnieji paskęstumėme savo
puose,
kad
bendra
jėga
ga
KANADOJE
ras, atidarantis ilgai lauktąjį
nuotaikoje
ir
paremti
varganus
Chicagoje. Iš kitur skambinkite
r.
<H ? ' , - •
lėtume atsispirti daromiems gyvenamoje aplinkoje. Sten
„Moters savaitgalį". Pradžia 6
vaikus
Lietuvoje.
veltui:
tel.
1-800-621-2103.
M.
|IH||!H|I
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Kanados lietuvių 34-ji dienų vai. vak.
(sk) pakeitimams nelietuvių naudai. kimės prisidėti prie centro iš
1
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