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Susirūpinta dėl švietimo 
ministro pareiškimų 

Vilnilis, gruodžio 31 d. (BNS) 
— Užsienio reikalų ministras 
Algirdas Saudargas pareiškė 
apgailestavimą dėl savo kolegos 
vyriausybėje — švietimo ir 
mokslo ministro Zigmo Zinkevi
čiaus — pasisakymų spaudoje, 
sukėlusių neigiama tautinių 
mažumų reakciją. 

A. Saudargas pabrėžė, jog Lie
tuva laikosi ir laikysis dvišalių 
ir tarptautinių įsipareigojimų, 
reglamentuojančių tautinių ma
žumu klausimus. Antradienį 
paskelbtame pareiškime jis ko
mentavo Z. Zinkevičiaus gruo
džio 17 d. interviu „Valstiečių 
laikraščiui", kuriame švietimo 
ministras smarkiai supeikė len
kiškas mokyklas Vilniaus kraš
te. 

„Atvirai pasakysiu: visose 
valstybinėse mokyklose turės 
būti dėstoma valstybine kalba", 
interviu laikraščiui, be kita ko. 
pareiškė ministras Z. Zinkevi
čius. 

Pasak URM spaudos sky
riaus, A. Saudargas apgailes
tauja dėl švietimo ir mokslo rei
kalų ministro pasisakymo, k u 
ris sukėlė „neadekvačias inter
pretacijas Lietuvoje ir Lenkijo
je'*-

Užsienio reikalų ministras iš
reiškė įsitikinimą, jog ir toliau 
lietuvių tautinei mažumai Len
kijoje bei lenkų tautinei mažu 
mai Lietuvoje bus sudaroma 
palankios sąlygos laisvai reikš 
ti, saugoti ir plėtoti savo tautini 
kultūrinį u kalbini tapatumą. 

Kaip skelbta, Lietuvos lenku 
kongresas pasipiktino Krikščio
nių demokratų partijai vyriau
sybėje atstovaujančio švietimo 
ministro pasisakymais ir ketina 
reikalauti jo atsistatydinimo. 

LDDP nepakankamai 
rūpinosi jaunimo auklėjimu 

Zigmas Zinke/ičius sako. jog 
LDDP valdymo laikais Lietuvo
je mažai rūpintasi jaunosios 
kartos patriotiniu auklėjimu. 

Z. Zinkevičius dienraščiui 
„Respublika" teigė, kad LDDP 
valdymo metais į mokyklos re
formą „neįsileista patriotines 
tematikos, be kurios neįmano
ma ugdyti sąmoningų Lietuvos 
piliečių' 

Lenkijos URM reakcija 

Varšuva, sausio 2 d. <PAI 
BNS) — Lenkijos užsienio t ti 
kalų ministerija pareiškė esan 
ti „smarkiai susirūpinusi" dcl 
naujojo Lietuvos švietimo minis 
tro Zigmo Zinkevičiaus pareis 
kimų. Lenkijos URM tuos pa 
reiškimus laiko prieštarau 
jančius Lenkijos ir Lietuvos su
tarčiai. 

Skelbdama šį pareiškimą. 
Lenkijos URM remiasi Z. Zin
kevičiaus interviu Vilniuje 
leidžiamam „Valstiečių laik
raščiui" gruodžio 17 dieną. 

Lenkijos URM „ypač susirū
pinusi tom Z. Zinkevičiaus pa
reiškimo dalimis, kur jis kaba 
apie dėstomąją kalbą lenkų mo
kyklose, Lietuvos pilietybe, 
lenkų tautinės mažumos narių 
teiae patiems pasirinkti tau
tybe, apie jų dalyvavimą vie
šajame gyvenime". 

Lenkija šiuos pareiškimus 
laiko prieštaraujančius Lietuvos 
ir Lenkijos 1994 m , geros 
kaimynystės ir bendradarbia
vimo sutarčiai. 

Karta Laukąja su pasitenki
nimu priima Lietuvos užsienio 
reikalų ministro Algirdo Sau-

.kuris 

apgailestavimą dėl ministro 
vertinimų ir pabrėžė, kad Lie
tuva gerbė ir toliau gerbs 
dv i ša l ius ir tarptaut inius 
įsipareigojimus dėl tautinių 
mažumų teisių. 

Z. Zinkevičius s a k o neturįs 
„anti lenkiškų" ketinimų 

„Nesuprantu, kodėl norima 
mane padaryti 'antilenku', aš 

juk toks nesu", pareiškė švie
timo ir mokslo ministras aka
demikas Zigmas Zinkevičius 
lenkų kalba transliuojančiai 
Vilniaus radijo stočiai „Znad 
Wilii". Ketvirtadienio interviu 
ministras apgailestavo, kad ne 
visiškai tiksliai buvo suprastas 
ir interpretuotas tautinių mažu
mų atstovų, labai neigiamai 
įvertinusių jo pasisakymus 
„Valstiečių laikraščiui". 

Ministras Z. Zinkevičius laiko 
nepagrįstu Lietuvos piliečių są
jungos valdybos pirmininko Me
čislovo Vaškovičiaus siūlymą 
vyriausybei padaryti išvadas dėl 
jo tinkamumo vadovauti Švieti
mo ir mokslo ministerijai. 

„Jis neturi jokio pagrindo", 
sakė ministras, teigdamas, kad 
pareiškime smarkiai iškraipy
tos jo mintys. „Jis lyg kalba apie 
tai, ką norėtų, kad aš kalbėčiau, 
o ne tai. kas iš tikrųjų buvo 
parašyta", sakė ministras. 

Akademikas Z. Zinkevičius 
teigia, kad tautinių mažumų 
atstovai kritikuoja jo interviu 
laikraščiui, atrinkdami atskirus 
sakinius ir tokiu bSrtu nutolda-
mi nuo esmės. 

Pasak ministro, kritikuojamą 
sakinį, kad „lenkų mokyklose 
dėstymo lygis žemas", jis pasa
kęs, kalbėdamas apie lietuvių 
kalbos mokymą. „Aš turėjau 
galvoje lietuvių kalbos mokymo 
lygį. kuris yra iš tikrųjų labai 
žemas", sakė ministras. 

Z. Zinkevičius taip pat pabrė
žė, jog pasakymu, kad „kiek
vienas mokytojas ir kiekvienas 
mokyklos vadovas privalo mo
kėti valstybės kalbą. Kitu atve
ju jis — ne pilietis", norėjęs re
toriškai paklausti — „kokie gi 
jie, Lietuvos piliečiai?". 

Interviu radijo stočiai minist
ras patvirtino ir toliau manąs, 
kad Vilniaus ir Šalčininkų ra
jonuose yra „antilietuviškomis, 
antivalstybinėmis normomis" 
besivadovaujančių pareigūnų. 
Tačiau ministras atmetė jam 
priskiriamą nuomone, neva jis 
norįs l ikviduoti lenkiškas 
mokyklas. 

1996 m. gruodžio 18 d. Lietuvos 1941 m. birželio £Ą2* dienu sukilėlių sąjunga, Lietuvos atsargos 
karininku sąjunga Ir Lietuvos karininkų ramove Wenge 55-uju metinių, kai buvo sušaudyta 
LAF Vilniaus karinio stabo vadovybė, paminėjimą. Vilniaus Arkikatedroje ui didvyrius buvo 
aukotos sv. Mišios. 

r: Prie mikrofono kalba Lietuvos Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis. 
(„Diena") 

Vytauto Landsbergio 
Pareiškimas 

dėl Suomijos požiūrio į kitas 
Bahį|os valstybes 

Vilnius, sausio 2 d. — Suomi
jos prezidento Martti Abtisaari 
1996 m. gruodžio 18 d. kalba 
apie šalies saugumo politiką pa
šalino didesne dalį abejonių, 
kurių galėjo sukelti kitų aukštų 
Suomijos pareigūnų neseni pasi
sakymai: nejau ši šalis yra prieš 
savo trijų pietinių kaimynių di
desnį saugumą? Spaudoje pasi
rodė netgi nuomonių, neva „ge
ležinės uždangos" išnykimas 
sukėlęs regionui problemų; 
Lietuva, Latvija ir Estija 
aptarinėjamos ne atgautosios 
demokratijos ir išsivadavimo, 
bet saugumo „vakuumo" kon
tekste ir ignorantiškai priski
riant prie tų, kurie norį „pasy
viai naudotis" tarptautiniu sau
gumu. 

Prieš šešerius-septynerius me
tus tuometinio Suomijos prezi
dento požiūris į kitų rytinių 

diskriminacijos nebūtų. Mano 
pagrindinė nuostata, kad jeigu 
tėvai nori, kad mokykla būtų 
lenkiška, tegul būna lenkiška, 
jeigu lietuviška — tegul būna 
lietuviška", sakė ministras. 

Pastebėjus, kad labai neigia
mai lenkų spaudoje įvertintas 
interviu gali net apsunkinti 
kitą savaite įvyksiantį užsienio 
reikalų ministro Algirdo Sau
dargo vizitą į Varšuvą, minis
tras Z. Zinkevičius kaltino dėl 
to netikslų vertimą į lenkų 
kalbą, iškraipiusį jo žodžius. 

Baltijos valstybių nepriklauso
mybe buvo išties veikiau nepa
lankus. Dabar Suomijos prezi
dentas pabrėžia, kad parama 
Baltijos valstybių nepriklau
somybei yra vienas svarbiausių 
Suomijos užsienio ir saugumo 
politikos uždavinių. Matyt, per 
kelerius pastaruosius metus 
pakankamai suvokta, jog Balti

jos kaimynų kovos bei išsiva
davimo dėka, žlungant Sovietų 
Sąjungai, ir Suomija gavo progą 
išsivaduoti iš jai primesto 
politinio nesavarankiškumo. 
Nors keturių valstybių saugu
mo stiprinimo keliai — iš dalies 
skirtingi, tačiau Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos nepriklausomybė 
jau dabar yra pozityvus tarptau
tinio saugumo veiksnys, kuriuo 
Suomija naudojasi ir ji bran
gina. Savo ruožtu Suomijos na
rystė Europos Sąjungoje teikia 
stabilumo visam regionui. 

užsienio reikalų 
viceministrai 

. .Esu už tai kad jokios 

įvykiai Panevėžyje privertė 
griežčiau kovoti su 

nusikalstamumu 
Vilnius, sausio 2 d. <BNS) - paskirtas šio departamento dar 

Vidaus reikalų ministras Vid
mantas Žiemelis žada, kad ko
vojant su nusikalstamumu Pa
nevėžyje bus imtasi „netra
dicinių priemonių" ir bus 
pakeista Panevėžio policijos 
vadovybė. 
'„Taikysime netradicinį bū

dą", sakė ministras žurnalis
tams po ketvirtadieni vykusio 
pasitarimo su prezidentu Algir
du Brazausku, kuriame buvo 
kalbama apie įvykius Pane
vėžyje, kai verslininkas Rimas 
Okuličius gindamasis nušovė 4 
jį reketavusius nusikaltėlius ir 
dar 4 sužeidė. 

Pasak V. Žiemelio, kitą savsi-
te vadovauti Panevėžio policijai 
bus nusiųsta 5 pareigūnų i i . ttammhmtjkmmmv-,,,-,„, 
VRM PoUetto. departamento ^ S ^ S S ^ l 
grupė. Jos vadovu taip pat bus t " " " * 1 " "«*kalata«u»m. 

Vilnius, sausio 2 d. (BNS) -
Premjeras Gediminas Vagno
rius paskyrė tris Užsienio 
reikalų ministerijos viceminis
trus, iš kurių du užėmė šias 
pareigas ir LDDP vyriausybės 
administracijoje. 

Albinas Januška, kuriam da
bar 36-eri, Užsienio reikalų 
ministerijoje dirbti pradėjo 1992 
m. Iki tol jis buvo Lietuvos ne
priklausomybės atkūrimą 1990 
metų kovo U dieną paskelbusio 
parlamento deputatas. 1993 m. 
A. Januška buvo paskirtas už
sienio reikalų ministro pava
duotoju. Dabartinėje ministro 
Algirdo Saudargo vadovaujamo
je ministerijoje jis kuruos poli 
tinio departamento veiklą ir 
rūpinsis Europos Sąjungos poli
tikos klausimais. 

43-ejų metų viceministras 
Algimantas Rimkūnas URM 
sekretoriumi paskirtas 1995 m 
Prieš tai jis dirbo Lietuvos 
ambasadoje Belgijoje, pata

rėju ekonomikos klausimais 
Nyderlandams ir Liuksembur
gui. Dabartinėje ministerijoje 
jis rūpinus tarptautiniais 
ekonominiais klausimais ir Eu
ropos Sąjungos ekonominės po
litikos reikalais. 

Trečiasis viceministras Jonas 
Rudalevičius yra dirbės pata
rėju ekonomikos klausimais 
Lietuvos ambasadoje Vokietijo
je. 46 metų amžiaus diplomatas 
rūpinsis konsuliniais klausi
mais. 

Kiek vėliau bus paskirtas 
Užsienio reikalų ministerijos 
sekretorius. Tai bus nepolitinis 
karjeros pareigūnas, ir jam bus 
pavesti ministerijos administra
ciniai reikalai. 

Buvęs URM sekretorius Ri
mantas Šidlauskas, kuris va
dovavo Lietuvos derybininkams 
dėl sienų su kaimyninėmis ša
limis nustatymo, liko kon
sulinio departamento direkto
riumi. 

Socialdemokratai kreipsis į 
Konstitucini teismą 

buotojas. Ministras tikisi, kad 
tokiu būdu pavyks pasiekti ne
blogų kovos su nusikalstamumu 
Panevėžyje rezultatų. 

Po susitikimo su ministru V. 
Žiemeliu ir generalinio proku
roro pavaduotoju Artūru Pau
lausku prezidentas A. Brazaus
kas kritikavo tiek policiją, tiek 
prokuratūrą, nesugebėjusias ope
ratyviai tirti šio nusikaltimo. 
„Sis įvykis turi priversti šias in
stitucijas padaryti rimtas išva
das", sskė prezidentas, paste
bėjas, kad tyrimas vyko vangiai, 
ir operatyviai nebuvo iškelta 
byla dėl reketo. 

„Trūksta tvirtos rankos", 
•ak* A 

Vilnius, gruodžio 30 d. (Elta) 
— Prezidentas Algirdas Bra
zauskas pasirašė Apskrities 
valdymo įstatymo pakeitimus, 
kurie buvo Seimo priimti gruo
džio 12 dieną. 

Pakeitimais Apskrities valdy
mo įstatyme numatyta sujungti 
apskrities valdytojo ir vyriau
sybės atstovo pareigybes. Ap
skrities vadovas vadinsis ap
skrities viršininku. Jis atliks 
apskrities valdytojo pareigas, 
taip pat prižiūrės, ar savival
dybės laikosi Konstitucijos ir 
įstatymų, ar vykdo vyriausybės 
nutarimus, tikrins, ar savival
dybes nepažeidžia piliečių ir 
organizacijų teisių. 

Seimo Socialdemokratų ir 
LDDP frakcijos ragino prezi
dentą nepasirašyti pakeitimų 
Apskrities valdymo įstatyme. 

Opozicinių frakcijų nuomone, 
pakeitimai šiame įstatyme 
prieštarauja Konstitucijai. 
Seimo priimtasis dokumentas 
siaurina savivaldybių teises, 
teigia socialdemokratai ir 
LDDP. 

Socialdemokratų frakcija 
ketina Konstituciniam teismui 
apskųsti pakeitimus Apskrities 
valdymo įstatyme. 

— Lietuvos pasienio policija 
ėmėsi griežtesnių sienų apsau
gos priemonių po to. kai per dvi 
dienas buvo sulaikytos dvi di
delės nelegalių imigrantų gru
pės. Prie Baltarusijos sienos, 
Šalčininkų rajone, buvo sulai
kyti 11 afganų, o sekmadienį 
netoli Lenkijos sienos 42 įvairių 
šalių imigrantai. Sulaikytieji 
nuvežti į Pabradės nelegalių 

Pasaulio naujienos 
(Remiantis DPA. Reuter. BNS INTERFAX. 
BelaPAN žinių agentūrų pranešimais) 

ITAR-TASS. 

. Kairieji Peru teroristai, 
Limoje įkaitais tebelaikantys 83 
asmenis, nori, kad sureguliuo
jant šią krizę, tarpininkautų 
Rusijos ir Kubos prezidento! — 
Beris Jelcin ir Fidel Castro. Te
roristai apie tai pareiškė foto 
žurnalistams, kurie antradienį 
buvo įleisti į Japonijos amba
sadą, kur jau 14 parų laikomi 
įkaitai. 

Maskva. Rusijos užsienio 
politikos specialistas Dmitrij 
Riurikov. prezidento Boris 
Jelcin patarėjas užsienio 
politikos klausimais pareiškė. 
kad Rusija ne tik jaučia grėsme 
dėl NATO plėtimo į Rytus, bet 
yra ir įžeisto, nes kaip tik ji 
užbaigė „šaltąjį karą". Pasak 
Riurikov, jei NATO plėsis link 
Rusijos sienų, gali būti žymiai 
sunkiau gauti įvažiavimo vizas 
į Rusiją. 

Sofia. Baigiantis kadenciją 
Bulgarijos prezidentas Želju 
Želev savo naujametinėje kalbo
je atsiprašė už tai, kad šalis 
buvo blogai valdoma, pridurda
mas, kad jam gėda dėl šalies 
valdovų „beširdiško požiūrio į 
žmonių likimą". Jis sakė. kad 
apgailestauja, jog neturėjo 
pakankamai konstitucinių ga
lių, kurios leistų jam daryti 
įtaką socialinėms ir ekonomi
nėms reformoms. Kaltomis už 
blogą šalies padėtį, kuomet 
pagrindinis uždavinys buvo 
išgyventi, jis pavadino neseniai 
atsistatydinusią socialistų vy
riausybe ir šalies parlamentine 
sistemą. 

A n k a r a . Turkijos karo 
lėktuvai ketvirtadienį Šiaurės 
Irake atakavo didžiausią kurdų 
partizanų baze. paremdami tuo 
pačiu metu Turkijos karo pa
jėgų regione vykdomą operaciją 
prieš partizanus. Valdančioji 
Irako Baath partija griežtai 
pasmerkė šią operaciją. 

Kopenhaga. Grenlandijos 
neišnaudoti naftos ir naudin
gųjų iškasenų ištekliai gali 
suteikti ekonomine laisve, kuri 
leistų teritorijai siekti nepri
klausomybės nuo Danijos, nau
jametiniame kreipimesi pareiš
kė Grenlandijos premjeras Emil 
Johansen. Didžiausia pasaulio 
sala Grenlandija turi plačias au 
tonom i nes teises. Danija valdo 
užsienio politikos, gynybos, 
teisėsaugos ir valiutos reikalus. 
Salai, kurioje yra 56.000 gyven
toju, Danija per metus skiria 
apie 2.5 mln. kronų (430 mln 
dol.t paramą. 

Maskva. Pietinėje Rusijoje 
ketvirtadienį buvo išgelbėti 148 
žmonės, kurie dėl sniego griū
ties daugiau nei savaite buvo 
įstrigę Kaukazo kalnų tunelyje. 
Jie sraigtasparniais buvo 
nuskraidinti į Vladikaukazą 
Siaurės Osetijoje. Tuo tarpu kiti 
keleiviai atsisako išvykti, nes 
bijo, kad kas nors pavogs jų 
automobilius bei kitą turtą- Gel
bėtojai jiems pristatė maisto bei 
šiltesnės aprangos. 

Jungtinės Tsutos. JT Sau
gumo Taryba antradienį nutarė 
pratęsti jsu 6 metus trunkan
čias tarptautines sankcijas Ira
kui, kuris 1990 m. užpuolė Ku
veitą ir nesugebėjo paklusti JT 
nutarimams. 

imigrantų stovyklą, kur jau yrs 
379 žmonės, daugiausia ii Afga
nistano, Indįjos, Pakistano ir 
Irako. 

Vatikanas. Naujųjų metų 
dieną popiežius Jonas Paulius II 
paragino viso pasaulio valstybių 
vadovus ir kariaujančias puses 
baigti senus ginčus ir siekti 
taikos. Pamokslo metu Šv. Pet
ro bazilikoje popiežius sakė. kad 
ilgalaikės taikos nebūna be at
leidimo. 

Maskva. Rusija ketina siųsti 
maisto, medikamentų, kt. hu
manitarine pagalbą Irakui bei 
Šiaurės Korėjai. Maskva žada 
padėti Irakui atkurti naftos 
pramonę. 

Bratislava. Slovakijoje įsi
galiojo naujas griežtas kalbos 
įstatymas, kuriam labai prieši
nosi įvairios žmogaus teisių ir 
demokratijos gynimo organiza
cijos, (statymas draudžia ofi
cialiai naudoti visas svetimas 
kalbas ir žodžius. Specialūs 
kalbos inspektoriai prižiūrės, 
kad būtų laikomasi įstatymo ir 
didelėmis piniginėmis baudomis 
ar net kalėjimu baus įstatymo 
pažeidėjus. 

Varšuva. Lenkijos preziden
tas Aleksander Kwasniewski, 
kalbėdamas per televiziją 
Naujųjų metu proga, ragino 
lenkus atsisakyti keršto už 
skriaudas, kurias jie patyrė ko
munistų valdymo laikais. Jis 
pacitavo popiežiaus Jono Pau
liaus II žodžius, kad „kerštas 
turi užleisti kelią atlaidumui ir 
atsinaujinimui". Kwasmewaki 
pasisakymas vertinamas kaip 
reakcija į tai. jog Solidarumas 
sukūrė naują stiprią centro 
dešiniųjų partijų grupuote, kuri 
gali mesti iššūkį valdančiajai 
Demokratines kairės sąjungai 
1997 m. parlamento rinkimuo
se. Solidarumas teigia, kad nors 
Kwasniewski kalba apie susitai
kymą, jo partija nesugebėjo 
patraukti atsakomybėn kaltų 
žmogaus teisiu pažeidimais pra
eityje, o seniems komunistams 
atiteko per didelė Lenkijos tur
to dalis. 

Maskva. Rusijos URM parei
kalavo iš JAV atsiprašyti ir 
pasiaiškinta dcl. pasak jos. blogo 
New Yorko policijos elgesio su 
Rusijos nuolatinės atstovybės 
prie JT pirmuoju sekretorium 
Boris Obnozov. kuriam buvo su
laužyta ranka, kai jis buvo iš
temptas iš automobilio ir su ant
rankiais nugabentas j policiją. 

New Deli. Indija nusprendė 
paprašyti dviejų JAV diplomatu 
..tyliai išvykti" iš šalies po to. 
kai vienas Indijos žvalgybos pa
reigūnas buvo apkaltintas ne
teisėtais ryšiais su jais. 

Maskva. Rusijos komunistu 
vadas Genadij Ziuganov teigia, 
kad 1997 m. gali prasiveržti 
Rusijos žmonių pasipiktinimas 
chaosu ir skurdu, prie kuriu 
privedė rinkos pertvarkymai 
Pasak Ziuganov, gali įvykti 
liaudies sukilimas. 

KALENDORIUS 
Sausio 3 d.: Genovaitė. Da

nielius. Liesnelė. Vyda. 1944 m. 
Paryžiuje mirė poetas, diplomą 
tas Jurgis Baltrušaitis. 1968 m. 
Šiaulių aps. Linkuvos par. mi
rė vysk, Kazimieras Paltarokas. 
1996 m. Kalifornijoje mirė rašy
tojas Jurgis Gliaudą. 

Sausio 4 d.: Šv. Elzbieta Se 
ton, JAV Kantiečių vienuolijos 
steigėja, pirmoji Amerikoje gi
musi paskelbtoji šventoji (1774-
1821): Hermas, Titas, Ariman
tas, Svitrė. 
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DRAUGAS, penktadienis, 1997 m. sausio man. 3 d. 

/PORTO APŽVALGA 

Redaktorė Irena Regienė 

Futbolas Čikagoje 
LPK „LITUANICA" SALĖS 

PIRMENYBĖSE 

LPK „Lituanica", po dviejų 
mėnesių pertraukos, vėl grįš į 
aikst«, dalyvaudama žiemos 
pirmenybėse salėje. Pirmenybių 
susitikimai prasidės pirmąjį šių 
metų sekmadieni — sausio 5 d. 
ir tesis iki kovo 16 dienos su 
vieno sekmadienio — sausio 
26-sios pertrauka. 

Sausio 5 d. „Lituanica" rung
tyniaus 4:45 vai. p.p. Odeum pa

stato, 1033 Villa Ave, Villa 
Park, IL, siaurinėje aikštėje.' 
Pastato dvejose aikštėse žais 20 
komandų (pradedant 2:30 v. 
p.p.). Vienoms rungtynėms su 
pertraukomis skiriama 45 mi
nutės laiko. Tuo būdu per vieną 
popiete čia galima pamatyti 
visas geriausias Čikagos ir 
apylinkių futbolo komandas. 
„Lituanica" rungtyniauja I divi-
zįjoje, kurioje pernai žiemą buvo 

užėmusi garbingą antrą vietą. 
Tikimasi, kad šiose pirme
nybėse galės žaisti ir St. Xavier 
universiteto rinktinei atstovau
jantieji Gytis Kavaliauskas ir 
Virgis Žuromskas. 

,,Lituanicai" pasirodymai 
šiose pirmenybėse brangokai 
kainuoja. Klubo iždininkas.Leo 
nas Jūraitis pranešė, kad pir
menybių rengėjams už 9 rungty
nes reikėjo sumokėti 1,350 dole
rių. Būtų gera, kad lietuviai, 
ypač futbolo mėgėjai, įvertintų 
„Lituanicos" pastangas garsinti 
lietuvių vardą ir atsilankymu į 
žaidynes paskatintų komandos 
entuziazmą laimėjimui. Tad, 
linkėdami „Lituanicai" per
galių, paremkime jos pastangas 
savo dalyvavimu entuzias
tingais stebėtojais. 

E.Š. 

LIETUVOS FUTBOLO KLUBAI 
ŽAIS GARBINGĄ ŽAIDIMĄ 

prezidentas Vy
tautės Dirmeikis pirmadieni, 
lapkričio 4 d., spaudos konfe
rencijoje pranešė apie Lietuvos 
futbolo klubų susitarimą „nuo 
šiol žaisti garbingai". 

V. Dirmeikis sakė, kad šis 
susitarimas buvo priimtas 
laakaitto 3 d., sekmadienį, 
vykusiame LFF ir stipriausių 
šalies futbolų klubų vadovų 
susitikime. LFF prezidentas 
sakė, kad jame buvo atvirai 
kalbama apie neteisėtus rung
tynių pirkimus ir kitokią 
korupcįją Lietuvos futbole, apie 
tai „kas kam ką siūlė ir kiek 
davė". 

Sią bacilą ii Sovietų Sąjun
gos laikų į Lietuvą atsinešė ir 
užsikrėtė treneriai, žaidėjai ir 
teisėjai, tačiau sekmadienio 
pokalbyje garbingai susitarėme 
„susitepusių" žmonių pavardžių 
oficialiai neskelbti", sakė V. 
Dirmeikis. 

LFF prezidento teigimu, iš 
pradžių buvo perkamos ir par
duodamos paskutinių turų 
šalies čempionato rungtynės, o 
dabar jau ir pirmosios, ir taurės 
varžybų pusfinaliai bei finalai. 

Toiėl nutarta ateityje, kilus 
{tarimui dėl vieno ar kito klubo 
maątiiiiigris veiklos, šalinti jį iš 
Lietuvos čempionato A grupės 

* varžybų, diskvalifikuoti teisė-

D R A U G A S 
(UBPfcMtMM) 

THE UTHUANIAN VOBLD VIDE DAILY 

Čikagos „Lituanicos" moterų krepšinio 
Treneris — Rimantas Dirvom*. 

,-ŠALFAS s-gos 46-jupiraHBvbiuceinDionės 
Nuotr. A. Rugieniaus 

BĖGIMAS l TRIJŲ KRYŽIŲ KALNĄ 

jus, padariusius rungtynių 
baigti įtakojusią klaidą, įsteig
ti ir klubams įteikti,.Fair play" 
prizą. 

Ateityje futbolo rungtynes ste
bės LFF deleguoti inspektoriai, 
o visi 18 metų sulaukė futboli
ninkai sutartis su klubais 
privalės pasirašyti patys. 

Sekmadienio LFF ir futbolo 
klubų vadovų pokalbyje ne
dalyvavo Šiaulių „Karedos" 
prezidentas Egidijus Šimkus ir 
„Panerio" vadovas Stasys 
Daniaevičius. 

Pasak V. Dirmeikio, „Kare-
dos" prezidentas nedalyvavo 
dėl šeimyninių aplinkybių, 
tačiau su juo buvo pasikalbėta 
anksčiau, o su ,,Panerio" 
vadovais LFF prezidentas sakė 
bendrausiąs per „Veido" žurna
lą, spausdinus} neigiamus S. 
Danisevičiaus atsiliepimus apie 
LFF. (BNS) 

A. POVILIŪNAS 
PERRINKTAS LTOK 

PREZIDENTU 

Lietuvos tautinio olimpinio 
komiteto (LTOK) prezidentu 
trečiai ketverių metų kadeneįjai 
perrinktas dabartinis jo vadovas 
Artūras Poviliūnas. 

45 metų A. Poviliūnas per
rinktas gruodžio 20 d. Vilniujr 
vykusioje LTOK Generalinė: 
asamblėjos sesijoje. 

Raimundas Jonikas, i lgą 
laiką vadovavęs „Žalgirio" 
jaunimo futbolo rinktinei Lietu
voje, yra išugdęs daug gerų fut
bolininkų. Jis vadovavo ir 
tuometinės Sovietų Sąjungos 
profsąjungų jaunimo futbolo 
rinktinei su kuria 1985-86 
metais laimėjo visos tarybinės 
imperijos mažuosius aukso 
medalius. Lietuvai atstačius 
nepriklausomybę, Krašto 
apsaugos ministerija įsteigė 
savo „Geležinio Vilko" futbolo 
komandą, kurią irgi treniravo 
R. Jonikas. 

Šis Lietuvos futbolui daug 
nusipelnęs asmuo yra kapitonas 
Vidaus reikalų ministerijos vi
daus tarnybos II pulke. Jį ge
rai atsimena „Lituanicos" futbo
lininkai, kai 1995 m. atvykusius 
į PLS žaidynes juos globojo R. 
Jonikas ir pagalbininkai. Nuo to 
meto su šiuo dideliu sporto entu 

pratęsdami kavinės ir fizinės 
parengties pratybas. Jų vadas 
kapitonas R. Jonikas sumanė, 
kad reikėtų bent kartą metuose 
oficialiai atlikti bėgimą į Trįjų 
Kryžių kalną, kaip Lietuvos Ka
riuomenės šventės renginio 
dalį. Taip ir buvo padaryta 1994 
m. Iš medžio buvo išdrožta 
pereinamoji taurė laimėtojui. 
1998 m. lapkričio 16 d. jau 
trečią kartą iš „Vyčio" stadio
no išbėgo nemažas būrys vyrų, 
ir ne vien iš VRM vidaus tarny
bos pulkų, bet ir iš Karo bei 
Policijos akademijų, Vyriausy
bės apsaugos departamento, 
„Geležinio Vųko" rinktines ir 
Aukštesniosios peekjįss mokyk
los. Pulko vadovybė ir Kovinio 
fizinio parengimo skyrius šio 
bėgimo nugalėtojams ir" pri
zininkams šį kartą puikius me
dalius užsakė Įtaigoje. 

Smagu pasveikinti Čikagos 
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Chicasjo. IL 60629. 
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DRAUGO p 

JAV 106.00 
Kanadoje ir kitur (UA) $110.00 
TUi iiilsiH»a*~ lsUs 
JAV *»-oa Mooo 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $60.00 $46.00 
Ussakant į Ustvvą 
(Air cargo) $100.00 $65.00 
Tik šeštadienio laida $66.00 
Užsakant i uisisiii 

*> pasta $500.00 $250.000 
Tik Šeštadienio laida $160.00 $85.00 

$30.00 
$35.00 

ziastu užsimezgė gyvesnis ryšys LFK „LituaniaDa" bičiulį pulk 
per Atlantą. K- Joniką, šio įdomaus bėgimo 

Čia minimas Vidaus tarnybos iniciatorių ir tesėją, linkint jam 
II pulkas yra įsikūręs netoli geros sėkmės užsimojimų 
Trijų Kryžių kalno. Šio pulko tesime, 
kariai dažnai bėgdavo į šį kalną, , Bd. S. 
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LIETUVOS SPORTININKAI 
PASIRODYMUI OLIMPIADOJE 

BUVO MAŽAI SKATINAMI 
BNS praneša, kad lapkričio 8 

d. Vilniuje prasidėjo Lietuvos 
tautinio olimpinio komiteto 
(LTOK) Vykdomojo komiteto iš
plėstinis posėdis, kurio pirmoje 
dalyje ataskaitą apie Lietuvos 
sportininkų startus Atlantoje 
pateikė Lietuvos olimpinės mi-

Slaptame balsavime už vie
nintelę A. Poviliūno kandida
tūrą balsavo 115 delegatų, prieš 
- 1. 

LTOK A. Poviliūnas vado
vauja nuo jo atkūrimo 1988 me
tais. Jis yra Europos olimpinių 
komitetų vykdomojo komiteto 
narys. { B N g ) 

LFK ..LitaUKoa" vyrų komanda - iaidajai, tranartai ir vadovai H dss 4*9*1 - O s i i a h M 
Stoškus. Ortu Kavaliauskas. S. Haaley. V. SivkkM. B Puskunigis, D Šimėnas. V. t sssiss. 
A. Glavinskss ir J. Žukauskas. Klupo - A. Ankstum, R Urbonavičius. R. Siniskovas, P. Mssa-
Jak. D McGea. R. Midiauskas ir T. Žukauskas Nuotr. 1 4 . Sufcsšeio 

sijos vadovas, olimpinio komi
teto Vasaros sporto šakų komi
sijos pirmininkas Stasys Sapar-
nis. 

„Lietuvos sportininkai olim
piadoje startavo taip, kaip 
pasiruošė", sakė S. Saparnis, jų 
startus įvertindamas patenki
namai. Tolesnės jo pastabos su
darė įspūdį, kad LTOK daugiau
sia skundėsi tuo, kad sportinin
kams buvo pažadėtos per mažos 
premijos už gerus rezultatus. 

..Ruošianti* olimpiadai, lietu
vių aukso medalis buvo įver
tintas pigiau nei Latvijos šeštoji 
vieta, todėl dalyvavimo rezul
tatai atitinka pasirengimą, ir 
daugelis sportininkų dalyvavo 
pagal galimybes", — teigė S. Sa
parnis. i i 

Atlantos olimpiadoje dalyvavo 
49 ir 50 turėjusių startuoti indi
vidualiose sporto šakose atletų 
ir U krepšininkų vyrų koman
dinėse varžybose. 

Pasak S. Šapernio, tik krepši
ninkų žaidimo rodikliai atitiko 
pasaulinį lygį. todėl jiems pavy
ko realizuoti savo galimybes. 

„Kada negalim užtikrinti pa
siruošimo olimpinėms žaidy
nėms finansavimo, negalima ir 
reikalauti iš sportininkų gerų 
rezultatų", - l a k ė jis. Be to, S. 
Saparnio teigimu, ne visų Lie
tuvos atletų ..treniruočių krū
viai atitiko pasaulio elito spor
tininkų treniruočių krūvius". 

Atlantos olimpiadoje, neskai
tant krepšininkų iškovotų bron
zos medalių, teturi Lietuvos 
sportininkai pateko į ioiotuką, 
12-ka - į dešimtuką ir 96 - i ft» 

Nepriklausomu ekspertu ko-

PA*TO ŽENKLAIS 
PAGERBIAMI OLIMPINE 

BRONZA LAIMĖJE 
Ut tPŠIMNaLAl 

Valstybės įmonė „Lietuvos 
paštas" šeštadieni, lapkričio 
16-tąją išleido į apyvartą 
palto Mokų, skirtą Lietuvos 
vyrų krepšinio rinktinei — 
Atlantos olimpinių žaidynių 
bronsos medalių laimėtojai. 

Paato bloką sukūrė dailininkė 
Ieva Naeiurytė. Jo nominalas— 
4 litai 30 centų, tiražas - 100 
tūkstančių vienetų Olimpiados 
sjMdkMįBhuui josassnsl aĮsJausl 
palto blokas, kaip ir didžioji 
dalis Lietuvos pašto ženklų, 
spausdintai Vengrijoje, Buda
pešto valstybes spaustuvėje. 

Lapkričio 18 -ąją, pašto bloko 
išleidimo į apyvartą dieną, 
Vilniaus apskrities centriniame 
pašte korespondencija buvo ant
spauduojama specialiu pirmo
sios dienos — „premierjour" — 
•HMIHHHIU- (AGEP) 

LIETUVEI ALPINISTEI 
SUTRUKDĖ PŪGA 

Rūta Kripaity tė iš Panevėžio 
spalio mėnesį ketino užkopti į 
Dhaulagiri viršukalne Himala
juose. Sis kalnas yra 8,167 m 
aukščio. Rūta Kripaitytė kelia
vo kartu su alpinistais iš Sankt 
Peterburgo. Tačiau alpinistus, 
pradėjusius kopimą į viršu
kalne, penkioms paroms sniego 
pūga įkalino pirmojoje sto
vykloje 5,800 m aukštyje. Pūgai 
pasibaigus, nusileidimas buvo 
labai sudėtingas dėl sniego 
gausumo ir lavinų grėsmės. 
Spalio 20 dieną, pasibaigus 
ekspedicijai skirtam laikui, 
dauguma alpinistų pradėjo leis
tis iš bazines stovyklos. Tik 
vienas iš dviejų Rūtos Kripai-
tytės bendražygių, kurie 7,200 
m aukštyje laukė palankaus 
oro, pamėgino įkopti į Dhaula
giri. Tačiau tk vienam iš jų 
užteko jėgų pasiekti žygio 
tikslą. Alpinistas iš Sankt 
Peterburgo buvo vienintelis šį 
rudenį Dhaulagiri viršūnėje 
stovėjęs žmogus. Jis viršūnėje 
iškėlė ir Lietuvos trispalve. 

(L.8. AGEP) 

misijos vadovas Antanas Skar
balius posėdžio dalyvius infor-
mavo, jog 1996 metais Atlantos 
olimpiadoje Lietuva tarp 79-nių 
medalius iškovojusių šalių užė
mė 73-čią vietą (vienas bronzos 
"•dalis), o prieš ketverius metus 
Barcelonoje tarp 64-rių meda
lius pelnusių valstybių užėmė 
36-tą vietą < 1 aukso ir 1 bronzos 
medalis). 

Penktadienį po pietų LTOK 
Vykdomojo komiteto išplėstinia
me posėdyje bus svarstomas pa
sirengimo Sidnio olimpiadai 
2600 metais projektas, apdova
nojami Lietuvos olimpinės rink
tinės sportininkai, Atlantoje 
užėmė 710 vietas bei jų tre
neriai. 

Vyriausia redaktorė Danutė Bindokiene 
Administratorius Ignas Budrys 

Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis 

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30. šeštadieniais 
nedirba. 
* Redakcija už skelbimu turini 
neatsako. -Skelbimų kainos pri-
siunciaroos. gavus prašymą ką 
nors skelbti. 

• Redakcija dirbs kasdien nuo 
830-4:00; šeštadieniais nedirbs. 

• Redakcija straipsniu* taiso 
savo nuotiūra. Nesunaudotų 
straipsniu nesaugo. Prašome 
siunčiant pasilikti kopija. 

UETUVOS SVARSČIŲ KILNOJIMO 
REKORDAS 

Vilnietis Henrikas Junda per 
1 valandą 16 kg svarstį rovimu, 
keičiant rankas ir nuleidžiant jį 
per petį, pakėlė 851 kartą. Iš 
viso svarstį lapkričio 8 d., penk
tadienį, Vilniuje jis pakėlė 3,600 
kartų, tam sugaišęs 4 valandas 
25 minutes. 

Iki pasaulio rekordo Lietuvos 
stipruoliui pritrūko 800 kartų, 
tačiau abu rezultatai yra šalies 
rekordai. 

Rekordinė svarsčių kilnojimo 
entuziastui buvo ketvirtoji 
varžybų valanda. Pirmąją va
landą H. Junda svarstį iškėlė 
801 kartą, antrąją — 815, o 
trečiąją — 843 kartus. 

Šiose penktadienį Vilniuje 
„Karolinos ture*' vykusiose 
varžybose teisėjavo svarsčių 
kilnojimo respublikinės katego
rijos teisėjai Vaitiekus Dobro-
volskas ir Nikolajus Kirsko. 

Agentūra ..Factum" prie Lie
tuvos kultūros fondo į trečiąją 
baigiamą ruošti spaudai Lietu
vos rekordų knygą įrašys abu 
naujus svarsčių kilnojimo re
kordus, pranešė agentūros 
direktorius Vytautas Navaitis. 

Naujasis Lietuvos rekordinin
kas buvo apdovanotas agentu' 
ros „Factum" diplomais bei 
„Karolinos turo" ir savaitraščio 
„Lietuvos žinios" prizais. 

(BNS) 

U E T U V O S KADETAI 
TARPTAUTINIAME 

TUBNYRE 

Lietuvos nacionalinė kadetų 
vaikinų rinktinė sausio 1-8 die
nomis dalyvaus tarptautiniame 
krepšinio turnyre Vokietijos 
Hageno mieste. 

Lietuvos krepšinio federacija 
pranešė, kad treneris Algirdas 
Brazys į rinktine pakvietė krep
šininkus Martyną Andriukaitį, 
Marių Bašinską. Boką Danuse-
vičių, Mindaugą Grinių, Kęstu
tį Jovaišą, Andrių Lepinaitį, 
Audriu Mokšecką, Paulių Mo
tiejūną, Tomą Rakauską, Arūną 
Rimkų, Audrių Stašaitį bei 
Mindaugą Šivicką. 

(BNS) 

MEDALIAI U E T U V O S 
ŠOKĖJAMS 

Gruodžio 30 d. Lietuvos prem
jeras Gediminas Vagnorius įtei
kė apdovanojimą 1996 metų pa
saulio sportinių šokių kolekty
vų čempionate Lotynų Ameri
kos šokių grupėje sidabro 
medalius iškovojusius Klaipė

dos „Žuvėdros" šokėjus bei jų 
trenerius. 

Sportinių šokių pasaulio vice 
čempionus vyriausybė ap
dovanojo 200 tūkst. litų pini
giniu prizu. 

Pastaraisiais metais Klaipė
dos „Žuvėdra" pasaulio Lotynų 
Amerikos šokių konkursuose 
nuolat iškovoja medalius. 
Kolektyvą treniruoja buvę 
šokėjai Skaistė ir Romas Idze-
levičiai. (BNS) 

IPlfrTK) 

Visi karai yra civiliniai, Visas 
žudymas yra brolžudystė. 

Adlai E. Stevenson 

M . A. B. 
GYDYTOJAS « CMIflUfWAS 
SPECIALYBE - AKIU U008 

W. M St Tst (7SS, StSSISI 
vatando* peoM susKsnmą 
3 v B-p ?w antr l230-3» P P 

trses uMsryU kttvd 1-3* pp 
* įm 9 y r - tž Į am 

0R.L.0. 
DAHTy GYDYTOM 

• s I T s t U a v ^ " 9 ^^9mmmmmmjMį^ wjĘ99Ę09 

I 

' 

9625 t . rlUi Av*>.. rSCSOty MU» IL 
tax(iusfi 

AKIV LIGOS - CHNMtOUA 
1000 E Oooan Ave. Su* 310 

H.00M3 

• 

• 

m 

http://rsHwJirPnsiHwiftl.4M6W.slH


r***m****~m^*Wf*m*^***^***m^W1*mW99Wmwmm 

« 

» 

i 

1 

•y> 

* 
• * 

1 
m 

* * * » 

• s** 
.4 

.'T 

• 

i i 

- ^ 

^C 

• * 
. 1 

m 

tr« »J. s ^ » s p m i 

*•*.* - ^BSjsJ 

Lietuvoa iaulin karinio apmokymo Krašto apsaugos poligone Pabraaajt^matu. 

ŠAULIŲ SĄJUNGOS 
MOKYMAI 

Nuotr. Bidakevieiaui 

S. IGNATAVIČIUS 

Siekiant pagerinti saulių ko
vinį pasirengimą, lapkričio 
16-17 d. Centriniame Krašto 
•p—tigoa ministerijos poligone 
Pabradėje buvo surengti LSS 
stabo bei rinktinių ir atskirųjų 
kuopų vadovaujamos sudėties 
taktiniai mokymai-seminaras. 
Tuo pačiu LSS vadovybei susi
darė galimybė patikrinti Šaulių 
sąjungos stabo narių bei rink
tinių ir atskirųjų kuopų vadų, 
pavaduotojų ir stabo viršininkų 
kovini pasirengimą, įgautą 
bendrose šių metų taktinėse 
pratybose ir mokymuose su 
savanoriais, LKB „Geležinis vil
kas" kariais ir jėgeriais savo 
vietovėse. 

Mokymams-seminarui imta 
ruoštis gan iŠ anksto ir kruopš
čiai. LSS vadovybė derino mo
kymų pravedimą su l.e.p. ka
riuomenės vadu pulkininku V. 
Tutkumi, kuris šių mokymų 
pravedimui paskelbė ati
tinkamą kariuomenės vado įsa
kymą. LSS Centro valdybos 
posėdyje buvo nuodugniai ana
lizuojamos mokymų užduotis ir 
tvarkaraštis, kuriuos LSS vado 
R. Mintauto įsakymu, parengė 
LSS štabo virš: ninkas atsargos 
kapitonas B. Stukas. Patiems 
mokymams tiesiogiai vadovauti 
apsiėmė pats LSS vadas R. Min-
tautas, įsakymų vykdymo kont
rolė buvo pavesta LSS vado 
pavaduotojui S. Ignatavičiui. 

I Pabradės poligoną šauliai iš 
Alytaus, Anykščių, Kauno, 
Klaipėdos, Marijampolės, Pane
vėžio, Šiaulių, Tauragės, Vilka
viškio ir Vilniaus pradėjo 
rinktis lapkričio 15 dienos po
piete. Kareivinėse buvo išsta
tyta sargyba, paskirti budin
tieji, paskirtos miegamosios 
patalpos, paskelbti įsakymai ir 
instruktažas. Susitvarkius, pra
dėta vykdyti mokymų-seminaro 

tvarkaraštį. LSS štabo virši
ninkas B. Stukas pravedė teo
rinį užsiėmimą apie mobiliza
cinius planus, jų sudarymą ir 
reikšme teritorinėje valstybės 
gynyboje. LŠS štabo viršininkas 
atsakė į dominančius klausi
mus. 

Sekantį rytą, po pusryčių, LSS 
vadas R. Mintautas ir poligono 
ginkluotės specialistas pravedė 
užsiėmimus apie ginkluote. 
Šauliai buvo supažindinti su 
įvairių tipų pistoletais, šau
tuvais ir automatais AK-74. 

Vėliau buvo rikiuotės pra
tybos, kurias pravedė SKAT 
štabo rikiuotės skyriaus specia
listas majoras V. Geštautas. Jis 
pademonstravo naujai patvir
tintus (pagal NATO standartus) 
Lietuvos kariuomenės rikiuotės 
statuto pakitimus. Kiekvienas 
pratybose dalyvavęs šaulys 
privalėjo visą tai įsisavinti 
praktinėse užduotyse. 

Po pietų — šaudymo pratybos. 
Visi šauliai šaudė iš „Mosin" 

tipo karabinų, distancija — 100 
m, 5 šūviai gulom. Po šaudymo 
pratybų paaiškėjo, kad kai 
kuriems vadams, jų pavaduo
tojams ir štabo viršininkams, 
reikėtų pasipraktikuoti šaudyk
lose ir tiruose, nes rezultatai 
LSS vadovybei nebuvo itin džiu
gūs. Kai kas iš jų išpyškino 
visus 5 šūvius tiesiai... „dievui 
į langus". Geriausius rezultatus 
pasiekė Vilniaus Karaliaus 
Mindaugo rinktinės štabo vir
šininkas A. Rimkus pataikęs 37 
tšk., Panevėžio rinktinės atsto
vas T. Sliesoraitis ir Tauragės 
atskirosios kuopos vado pava
duotojas A. Butkus pataikė po 
35 tšk., 34 tšk. Šiaulių Gen. P. 
Plechavičiaus rinktinės vado E. 
Mačiulskio sąskaitoje ir t.t. 
Šaudymo pratybos užsitęsė iki 
vakarienės, po kurios LŠS 

vadas R. Mintautas pravedė 
papildomą ginkluotės užsi
ėmimą. 

Paskutinioji pratybų diena 
buvo skirta teoriniams ir 
praktiniams užsiėmimams te
ma „Būrys gynyboje", kuriuos 
pravedė LKB „Geležinis vilkas" 
operatyvinio skyriaus specialis
tas kapitonas A. Miieška. Jis 
nuodugniai išaiškino gynybos 
tikslus, reikšme ir pasiruošimą 
jai. Po teorinio užsiėmimo — 
poligono teritorijoje šauliams 
buvo nurodytos praktinės už
duotys organizuoti manevrine 
gynybą. Pastebėta, kad šauliai 
nuosekliai įsisavina žinias ir 
praktiškai jas gali panaudoti. 

Netrukus vėl bus imtasi orga
nizuoti panašaus pobūdžio mo
kymus, tačiau nesuprantamas 
kai kurių rinktinių bei atski
rųjų kuopų vadų elgesys, kuo
met į mokymus arba patys neat
vyksta, arba atsiunčia žemesnio 
lygmens šaulius, nors už mo
kymų pravedimą, maitinimo ir 
transporto išlaidas buvo 
apmokėta iš LŠS Centro valdy
bos iždo. Einant į valstybės 
krašto apsaugos sistemą, pa
grindinis dėmesys turi būti nu
kreiptas koviniam pasiren
gimui. Ateityje LŠS vado įsa
kymų nevykdymai nebus tole
ruojami ir vadai ar atsakingi už 
tai šaulių dalinių pareigūnai 
bus atitinkamai baudžiami. 
Manau, kad vėliavėlių moja
vimo ar pasistovėjimo bažny
čiose ir prie paminklų laikas 
baigėsi. Lietuvos šauliams 
statomi kur kas svarbesni užda
viniai stiprinant ir ginant 
Lietuvos valstybingumą. 

Lapkričio 20 d. Dekretu Nr. 
1111 Lietuvos Respublikos pre
zidento A. Brazausko, už indėlį 
atkuriant Šaulių sąjungą ir 
nuopelnus krašto apsaugai, 
Vyčio Kryžiaus 5-ojo laipsnio or
dinais apdovanoti LŠS vadas R. 
Mintautas, LŠS Išeivijoje vadas 
M. Abarius ir LŠS vado pava
duotojas S. Ignatavičius. 

GUDIJOS PREZIDENTAS 
SIEKIA ĮVESTI 

AUTORITARINI REŽIMĄ 
IGNAS MEDŽIUKAS 

Lietuvai, esančiai slavų ap
suptyje, jos saugumas daug 
priklauso nuo kaimyninių vals
tybių vidaus politikos. Iš vienos 
pusės dar yra neišspręstų sienos 
klausimų su Rusąjos valdoma 
Kaliningrado sritimi, iš kitos 
pusės — Gudija, tūriai didele 
įtaką turi Rusija. Gudįjoje vyks
ta nuolatiniai konfliktai tarp 
parlamento ir prezidento Lu-
kašenko, kuris stengiasi į savo 
rankas sutelkti kuo daugiau 
valdžios ir įvesti diktatūrinį 
režimą. 

Kaip rašo „Guardian Week-
ly", Gudijos prezidentas 
Aleksander Lukašenko gyrėsi 
pergale, kurią referendumo 
keliu laimėjo perorganizuoti 
parlamentą. Jis pareiškė, kad 
už jo pateiktą konstitucijos 
pakeitimą balsavo 70 procentų 
turinčių teisę balsuoti, o už par
lamento — tik 7.9 proc. Rinki
muose dalyvavo 84 procentai 
balsuotojų. (Čia kažkas panašu 
į sovietine rinkimų sistemą, 
kuri buvo komunistų rankose 
įrankis mulkinti liaudį.) Dėl šio 
referendumo opozicija pareiškė, 
kad balsuojant buvo daug kas 
klastojama ir apgaudinėjama. 

Lukošenko pareiškė parla
mentui, kuris atsisakė patvir
tinti Kremliaus tarpininkavimo 
kompromisą tarp jo ir par
lamento oponentų, kad refe
rendumo išdava bus įstatymas, 
kuriuo teks vadovautis. 

Pagal šį referendumą naujasis 
parlamentas, kuris hus sudary
tas metų gale, turės žymiai su
silpnintą galią, neš bus sudary
tas iš dviejų rūmų; kurių viena
me bus prezidento skiriami 
žmonės. Spaudos konferencijoje 
Lukošenko sakė: „Dabar mano 
oponentams bus. labai sunku 
tvirtinti, kad buvo nereguliaru-
mų. Daugumos pasisakymas už 
referendumą kalba už save". 

Viktor Gončar, kuris buvo rin
kimų komisijos pirmininkas, 
kalbėjo, kad rinkimai buvo su
falsifikuoti. „Dargi (1994) pre 
zidentą renkant, kada taip 
smarkiai buvo išvystyta rin
kimų propaganda* balsavusių 
buvo daug mažiau. Šį kartą — 
skaičiai tiesiog fantastiški". Jis 
ypatingai buvo skeptiškas, kad 
paskutinėmis minutėmis balsų 
staiga padaugėjo 26 procentais. 

Lukošenko aiškino, kad 
žmonės tuo metu grįžo iš va
sarnamių ir paskutinėmis mi
nutėmis atėjo pabalsuoti. Gon
čar sakė, kad tokių dalykų 
anksčiau niekad nėra buvę, tai 
neįtikėtinas dalykas. 

Semion Šaretakij, parlamento 

pirmininkas, referendumą pa
vadino komedija. „Niekas ne
žino, kiek buvo balsavimo biu
letenių išspausdinta, nes spaus
dino paties prezidento skirti 
valdininkai". 

Penki Europos tarybos nariai 
buvo pakvies t i atvykti į 
Minską, bet jiems nebuvo leis
ta stebėti balsų skaičiavimo. 
Herbert Bosch, jų pirmininkas, 
pasakė: „Vakar mes matėme 
kai kurių taisyklių pažeidimus, 
bet reikės apsvarstyti visą bal
savimo procedūrą ir nuspręsti, 
ar ji laikytina negaliojančia". 

Opozicijos atstovai stengėsi 
apkaltinti prezidentą Lukošen
ko, bet jis įspėjo konstitucinio 
teismo teisėjus, kad jie nebus 
pakartotinai paskirti parei
goms, jei trukdys jo refe
rendumui. 

Neaišku, ką dar daugiau opo
zicija galėtų daryti. Rusijos va
dovybė — vienintelė išorės jėga, 
kuri galėtų paveikti besiginči
jančias puses, bet ji susilaikė, 
įvykus referendumui. Rusijos 
ministras pirmininkas Černo-
myrdin apkaltino abi puses — 
parlamentą ir prezidentą, dėl 
susitarimo nesilaikymo, kur jis 
buvo pasiūlęs sušvelninti re
zultatus. 

Europos Tarybos delegacija, 
apsvarsčiusi visas aplinkybes ir 
skundus, padarė išvadą, kad 
prezidento Lukošenko refe
rendumo rezultatai yra neteisė
ti, nes referendumas buvo suor
ganizuotas prieštaraujant de
mokratijos principams, ir kelia 
grėsme demokratijos vystymui
si Baltgudijoje, nes uzurpuoja 
parlamento kompetenciją. 
Europos tarybos delegacija susi
tiko su prezidentu Lukošenko ir 
jam pranešė, kad delegacija 
remia Aukščiausios tarybos 
(parlamento) pirmininką Šarets-
kįj ir šios tarybos deputatus, ir 
kad Gudijai gali būti užkirstas j 
kelias tapti Europos tarybos Į 
nare. 

* Utena . Utenos muzikos! 
mokykla pradėjo rengti vargo-
nininkus. Mokymo programoje į 
numatyta moksleivius supažin-; 

dinti su bažnytinės muzikos 
ypatumais, vargonų sandara bei; 
istorija, o praktinėje mokymo 
dalyje besimokantieji pirmiau
sia susipažins su Utenos rajono 
bažnyčių vargonais, turės gali
mybe vargonuoti šv. Mišių 
metu, akompanuoti chorui. Bai
gė mokyklą mokiniai bus pa
rengti ne tik studijoms Vilniaus 
konservatorijoje, bet ir bažny
čios vargonininko darbui. 

Danutė Bindokienė 

Juokiasi puodas... 
Kai į Atstovų rūmus buvo iš

rinkta Respublikonų partijos 
narių dauguma, laimėjimo 
džiaugsmo ir savimi pasitikę 
jimo pagauti, respublikonai pri 
žadėjo padaryti daug pakeitimų 
krašto vidaus politikoje. Gar-
siausiai ir narsiausiai kalbėjo 
Atstovų rūmų pirmininkas 
Newt Gingrich. Pradžioje jo 
idėjos ir nesivaržymas jas 
pareikšti padarė Gingrich vienu 
dažniausiai cituojamų ir žinomų 
asmenų JAV vidaus politikoje. 
Ilgainiui susižavėjimas Newt 
Gingrich retorika pradėjo 
nusidėvėti. Dažnai atrodė, kad 
jis prezidento bei demokratų 
partijos nuomonei prieštarauja 
ne iš įsitikinimo, bet vien iš no
ro prieštarauti. Kongreso pirmi
ninko priekabus tonas ir nuola
tinis „adatų vyriausybės šieno 
vežime" ieškojimas prarado 
šviežumą ne tik Amerikos 
visuomenėje, opozicijos partijoje, 
bet ir nuosavų respublikonų 
tarpe. 

Prezidentinių rinkimų me
tais, ypač norint j Baltuosius 
rūmus įvesti savąjį kandidatą 
respublikonai pasidarė labai 
jautrūs balsuotojų nuotaikoms. 
Buvo aišku, kad Newt Gingrich 
retorika nepasitarnaus kandi
datui Bob Dole ir apskritai res
publikonams. Tad staiga At
stovų rūmų pirmininkas, kurio 
pareiga kalbėti visų tos partijos 
atstovų vardu, neteko balso ir 
kone išnyko iš krašto vidaus 
politikos horizonto taip staigiai. 
kaip buvo iškilęs. Iš tikrųjų iki 
prezidento rinkimų jo beveik 
negirdėjome ir vargiai kas per 
daug pasigedo. 

Suprantama, „tylos minute" 
pasinaudojo ir demokratai, jau 
seniai ieškoję progų iškasti 
kokį, nelabai skaniai kvepiant), 
darbelį iš Newt Gingrich praei
ties, kad galėtų „atsilyginti" už 
jų žmonėms padarytas nuoskau
das, tarp kurių buvo ne vien 
prezidento Bill Clinton ir jo žmo
nos Hillary Rodham Clinton tą
symas už padarytus ir tik ta
riamus nusižengimus (prisimin
kime Whitewater bylą, įvairių 
moterų kaltinimus prezidentui 
už nepadorų elgesį ir pan.i. ir 
ypač buvusio Demokratų parti
jos pirmininko Jim V/hright 
<D-Texas» iškrapštymo iš vietos. 
Pastarasis buvo apkaltintas ne
etišku elgesiu ir priverstas 1989 
metais atsistatydinti. Antra 
vertus, demokratai vis dar ne
galėjo atsipeikėti po rinkimų 
pralaimėjimo 1994 metais, tad 
buvo svarbu įrodyti, kad Grin-
grich yra kaip tas ..puodas, 
kuris katilą juodu vadina..." 

Kone dvejus metus Newt Gin
grich praeitis ir dabartis buvo 

KOKS LIETUVOJ RUDUO 
3 JUOZAS KONČIUS 

Grįždami iš Rumšiškių, susto
jom, nors saulė jau ir buvo prie 
laidos, pasižiūrėti Kauno marių. 
Plačios jos ir gilios. Keli kaimai 
po jų vandeniu užlieti miega. 
Neramios tos marios. Ne vieną 
auką jos jau nusinešė į gilumą. 
Prieš keletą dienų įvyko kita 
žiauri nelaimė, kai keletas Jė
zuitų gimnazijos moksleivių, 
atvykę su klasės auklėtoja pasi
gėrėti paskutiniais vasaros vaiz
dais gamtoje bei dar sykį prieš 
prasidedant mokslo metams 
pasimaudyti, susigundė, kai 
jiems buvo pasiūlyta, paplauky-
ti ir motorlaiviu. Deja, jų 
džiaugsmas ir krykštavimai 
pasibaigė tragiškai, laivas 
apvirto, Kauno marios ir vėl 
pareikalavo aukų. 

Ramios buvo marios, kai mes 
atvykome. Saulės takas bėgo 
vandens paviršiumi link 
tolumoje už marių virš pušynų 
kylančios Pažaislio bažnyčios. Ir 
vėl foto aparatai ėjo i i rankų į 
tankas; visi norėjo šį gamtos 

grožį pagauti nuotraukoje. Prie 
marių fotografavosi ir pulkas 
vestuvininkų. Paskutiniu laiku, 
sako, tai mada. Svočia atvažia
vo ne tuščiom, su krepšiu gėry
bių, o piršlys irgi ne iš kelmo 
spirtas: pokši atidaromi šampa
no buteliai, skamba sudaužia
mos taurės. Prie vestuvininkų 
pritampame ir mes. Negi pralei
si nenufotografavęs šį gražų 
saulėtą vakarą vestuvių prie 
mariu. Kažkas mūsiškių pasiū
lo sudainuoti jauniesiems „Il
giausių metų". Na, ir kad 
užtraukė risi, kad sužiuro, kad 
sukluso vestuvininkai; tiek 
skardžių balsų kartu dainuo
jant, jie turbūt pirmą kartą iš
girdo.- Po linkėjimų ir valia
vimų, vaisino mus svočia sal
dainiais, o piršlys midaus butelį 
ištraukė. Vardan draugystės 
viskas vyko. 

Nuvykus į Lietuvą, tiek daug 
norisi aprėpti, o laikas bėga 
kaip vanduo. Ketintą kartą tarp 
dainininkių girdėjosi balsų, kad 

čikagietes nori pasikviesti pasi
svečiuoti folkloro ansamblis 
„Zaisa". Pagaliau pasitaikė 
tarp repeticijų laisva diena. 
Visos, kaip išmanydamos, nau
dojosi proga, kad neleistų veltui 
laiko. Knieti kuo daugiau 
pamatyti, kuo daugiau paben
drauti su žmonėmis. 

Didžiausias susitikimų or
ganizatorius ir iškylų planuo
tojas Juozas Janušaitis t 'rims
ta, video aparatą ant peties pa
guldęs, vis siūlo nuvykti šen, 
nuvykti ten. Tad grupė entu
ziasčių iš Čikagos, čia minimą 
dieną, sutaria su Juozu vykti į 
Klaipėdą, į Palangą, o vakare, 
kai grįš, svečiuosimės pas 
„Žaisą". 

Nors ir nedidelis atstumas ii 
Kauno į Klaipėdą, bet rudens 
dienos trumpėja, o ekskursuo-
jant čia stabteli valandėle, su
stoji vėl kur, o ten pasirodo ir 
gintaro dirbinių pardavėjų 
besama, kiek pirksi, kiek ne
pirksi, bet apžiūrėti reikia. 
Tokios progos, grižus į Čikagą, 
nebebus ir papasakot likusiems 
namie bus apie ką. Juozas 
filmuoja ir ragina paskubėti. 

Jam rūpi dar daug ką parodyti, 
o čia jau ir vakaras artėja, grįžti 
į Kauną dar reikės ir į „Žaisos" 
vakarone nesinori labai pasi
vėlinti. 

Mes su Giedre tą dieną lie
kame Kaune, nes i Klaipėdą ir 
prie jūros užsuksime vėliau. Iš 
ryto, prieš išvykdamas su grupe. 

Juozas nurodo mums, kur suras
ti „Žaisą". o jie anksčiau ar 
vėliau ten irgi atsiras. 

Vakaro sulaukę, imame taksi 
ir prašome, kad nuvežtų pas 
„Žaisą" Naglio gatvė 3. Vairuo
tojas nežino tokios gatvės, tik iš 
kitų taksistų pasiinformavęs, 
sužino, kad ta vieta Petrašiū 

nuose. Ką gi, lekiame iš Kauno 
centro į Petrašiūnus. Įsikibė lai
komės viens į kitą, kad taksis
tas neiškratytų mūsų iš savo su 
klerusio ..Žigulio". O šis lekia 
tiesiai per duobes, kad net dan
tys kaukši. 

Suradome pagaliau, kad ir 
paklaidžioję, „Žaisą"' įsikūrusią 

tyrinėjama su stipriu padi
dinamu stiklu. Na ir rado už ko 
užsikabinti, turbūt patvir
tindami cinišką nuomone, kad 
vienintelis teisingas politikas 
yra tas, kuris dar neišrinktas i 
valdžią... Ar Newt Gingrich 
nusikaltimas, galbūt susietas su 
atleidimo nuo federalinių mo
kesčių nelegaliu panaudojimu 
•nors esą Gingrich iš to ne
turėjęs jokios asmeninės 
naudos) yra vertas viso to 
triukšmo Vašingtone, tai jau 
kitas klausimas, bet lieka 
faktas, kad Gingrich pora metų 
karstai išsigynęs kaltinimų, 
prie pačias Kalėdas pagaliau 
prisipažino, kad galbūt pasi
elgęs neapgalvotai ir jo elgesys 
metęs šešėlį Atstovų rūmų na
rių patikimumui... 

Vienas po kito Respublikonų 
partijos nariai Kongrese ryžosi 
stovėti su savo pirmininku, tvir
tindami, kad jo kaltė yra paly
ginti menka ir neverta tokio 
dėmesio, kad tai tik demokratų 
partijos kerštas sėkmingam ir 
„pavojingam oponentui". Pagal 
Diek Armeym (R-T;xas>, kuris 
po Gingrich užima antrąją svar 
biausą vietą Kongrese, nėra 
abejoness. kad sausio 7 d. visi 
227 Atstovų rūmų nariai bal
suos už Gingrich ir perrinks jį 
pirmininku. Tuo tarpu demok
ratai reikalauja, kad respubli
konai pasirinktų kitą pirmi
ninką. Jeigu Newt Gringrich ir 
būtų perrinktas, greičiausiai jau 
nebeturės tiek įtakos, kaip 
anksčiau, nes .jo markė" krito, 
ne tik politikų, bet ir Amerikos 
balsuotojų tarpe. Taip pat ne
tenka abejoti, kad demokratai 
nenurims ir toliau ieškos 
..krislų" šio įtakingo res
publikono praeityje. 

Po pastarųjų prezidentinių 
rinkimų spaudoje ir apskritai 
įvairiose žinių laidose nematą* 
komentuojama, kad amerikie
čiai nebesidomi krašto vidaus 
politika ir tik mažuma išsiruošė 
į balsavimo būstines praėjusių 
metų lapkričio 5 d. (tarimai ir 
nesutarimai aukščiausiuose vy
riausybės sluoksniuose daug 
prisideda prie tokios balsuotojų 
apatijos. Tvirtinama, kad nuo 
maždaug 1960-ojo dešimtmečio 
Amerikos gyventojų pasitikė
jimas savo valdžia vis menkėja. 
Šis reiškinys akivaizdus visur: 
pradedant Vašingtonu, baigiant 
valstijų, miestų savivaldybių ir 
net smulkiųjų rinktų valdiškų 
tarnautojų atveju. Kai tokia 
situacija yra pačios didžiosios 
pasaulio demokratijos širdyje, 
negalime per daug stebėtis, kad 
Lietuvos gyventojai i rinkimus 
žiūri su nepasitikėjimu ir pasy
vumu. 

nusiteikę vestuvininkai prie Kauno marių. 

industriniame Petrašiūnų ra
jone, tačiau apynaujo pastato 
antrame aukšte. Ten visai ne
bloga saliukė. Kadaise čia 
nemažai renginių vykdavo. Da
bar viskas lėčiau. ..Žaisa" gali 
naudotis sale.kiek patinka. 
Pastatas priklauso statybos 
bendrovei „Kaustą", su kuria 
tarp folkloristų ir pažinčių 
esama, ir dirbančių ton yra. 

įeinant mudu pasitinka su 
maršu. Net nepatogu — taip 
iškilmingai. O marias smarkus, 
kaip kadaise kaimo vestuvėse. 
Sėdame į folkloristų ratą. 
klausome pasakojimų apie jų 
ansamblį. Ansamblio pradžia 
sutapusi su Lietuvos atgimimu 
1988 metais. Ansamblis pasi
rodo įvairiose Lietuvos vie
tovėse, o taip pat ir kaimyninėse 
valstybėse. Ansamblyje dainuo
ja ir šoka inžinieriai, pedagogai, 
tarnautojai ir kiti smagūs 
šokėjai bei dainininkai. Nuo 
įsikūrimo pradžios ansambliui 
vadovauja Ramunė ir Mintau
tas Pečiuliai, o nuo 19M m 
jiems talkina ir Grasina Dau
nienė. 

(Bua daugiau) 
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UETUVIŲ TELKINIAI 

D E T R O I T , M I 

LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

MINĖJIMAS 

Detroito Lietuvių organizacijų 
centras (DLOC) jau 57 metus i i 
eilės rengia Vasario 16-tosios 
minėjimus. DLOC praneša, kad 
minėjimas bus ruošiamas sek
madienį, vasario 16 d., Dievo 
Apvaizdos Kultūros centre, 
25335 West Nine Mile Rd., 
Southfield, MI 48034. Taip pat 
pranešama, kad DLOC kartu su 
Lietuvos Vyčių padaliniu „Pa
galba Lietuvai", rengia, koor
dinuoja ir visus kviečia at
silankyti į 79-tąjį Lietuvos 
Nepriklausomybės minėjimą. 

Šv. Mišios bus aukojamos abe
jose Detroito apylinkės lietuvių 
parapijose 10:30 v.r. Visos 
organizacijos prašomos dalyvau
ti su vėliavomis. Prieš minėjimą 
svečiai galės pasigardžiuoti ska
niais lietuviškais patiekalais ir 
namuose keptais pyragais bei 
tortais. Menine dalį atliks 
„Žiburio" mokyklos šokėjai, 
vadovaujami Lėlės Viskantie
nės. 

Aukos Amerikos Lietuvių 
Tarybos (ALTas) ir „Pagalba 
Lietuvai" veikloms remti bus 
renkamos prie abiejų lietuviškų 
parapijų ir prie įėjimo į Kultū
ros centrą prieš minėjimą. Au
kas galima siųsti pastų: Aid to 
Lithuania, 4457 Fainvay Court, 
Waterford, MI 48328-3482 (če
kius rašyti: Aid to Lithuania; 
aukos nurašomos nuo federa-
linių mokesčių). Aukas galima 
siųsti ALTui šiuo adresu: Česys 
Sadeika, 28975 Wellington Rd., 
Farmington Hills, MI 48334-
4152 (čekius rašant DLOC var
du). 

DLOC valdybą sudaro: pirmi
ninkas — adv. Kęstutis Miš
kinis, vicepirmininkas — dr. 
Algis Barauskas, D.D.S., ir na
riai — Eugenija Bulotienė, 
Regina Juškaitė, Šarūnas Min-
gėla, Petras Pagojus, Ona ir 
Česys Šadeikai ir Algirdas 
Vaitiekaitis. 

Dėl informacijų prašome 
kreiptis į Kęstutį Miškinį, tel. 
(810) 967-2040. 

DLOC valdyba 
paruošė Regina Juškaitė 

„LIETUVIŲ BALSO" 
PRANEŠĖJU 

PABENDRAVIMAS 

mos šeima — pranešėjai svei
kina visus švenčių proga ir lin
ki visiems laimingų Naujų 1997 
metų! 

Regina J u i kaitė 

LOS ANGELES, CA 
KŪČIOS LOS ANGELES 
LIETUVIŲ TĖVYNĖJE 

Gruodžio 13-toji buvo nuosta
biai gražus vakaras. „Amerikos 
lietuvių balsas" radijo klubas — 
vedėjas/redaktorius Kazys 
Gogelis ir jo žmona Estelle 
sukvietė visus radijo valandėlės 
pranešėjus, jų draugus ir 
artimuosius, švęsti artėjančių 
Kalėdų, kurios daugelį metų 
buvo švenčiamos įvairiose radijo 
stotyse. Kadangi „Lietuvių 
balsas" neseniai persikėlė į 
WNZK radijo stotį, buvo nu
spręsta švęsti tradicinę Kalėdų 
šventę restorane. Susibūrė 
gražus būrelis šios radijo 
valandėlės „šeimos" narių. Gar-
džiavomės skaniais patiekalais 
ir gėrimais. Buvo gera proga pa
bendrauti, pasidalinti įvai
riomis mintimis ir įspūdžiais ir 
pasikalbėti apie ateities planus. 
Artūras Stapusaitis, pranešėjų 
vardu, tostu sveikino ilgameti 
vedėją.redaktorių Kuzi Gogelį, 
linkėdamas jam ilgiausių metų 
ir ištvermes. Dalyvavo šie radijo 
,,šeimos** nariai: Kazys ir 
Estelle Gogeliai, Vida ir Linas 
Orentai. Manvydas Šepetys, 
Tada Baukys, Valdas Piestys ir 
Dana Barauskaite, Alma ir Ar
tūras Stapusaiciai. Vilija 
Idzelytė, Virga šimnitytė ir 
Kęstutis Smalinskas, Regina 
Juškaitė ir Rimgaudą* Švoba. 
„Lietuvių balso" redaktorius 
Kazys Gogelis ir radijo progra-

Kūčios yra graži lietuvių tau 
tos tradicija, kuri švenčiama 
gruodžio 24 d., savo šeimų ir 
artimųjų tarpe. Ši prieškalėdinė 
šventė yra įaugusi į lietuvio sie
lą, nepaisant kur jis begyventų. 

Švęsdami jau 52 antrąsias 
Kūčias išeivijoje toli nuo tėvy 
nės.nuo savo artimųjų, džiau
giamės, kad galime susitikti 
savo telkinio būryje, kad ir sve
timoje salyje ir kartu švęsti 
Kūčias. 

Reikia džiaugtis ir dėkoti Los 
Angeles Juozo Daumanto vardo 
šaulių kuopai, vadovaujamai 
Kazimiero Karužos, kuris šią 
Kūčių šventę rengia jau 18 me-
%\ Sių metų bendros Kūčios 
gruodžio 15 dieną vyko Šv. Ka
zimiero parapijos salėje. Šventę 
pradėjo kuopos vadas Kazimie
ras Karuža, pakviesdamas šven
tės dalyvius tylos minute pa
gerbti visus kovotojus, savo 
gyvybes paaukojusius už Lietu
vos laisvę ir nepriklausomybę. 

Lietuvos generalinis konsulas 
Californijai Vytautas Čeka
nauskas pasveikino susirinku
sius ir palinkėjo visiems links
mų Kalėdų švenčių ir laimingų 
Naujų metų. Vytautas Šeštokas 
trumpai apibūdino Kūčių tra
dicijas ir prisiminimui jauno 
mirusio poeto — Petro Karužos 
paskaitė jo eilėraštį — ,,J 
Nemuną". 

Meninę programą Kalėdų 
giesmėmis paįvairino muziko 
Viktoro Ralio paruoštas parapi
jos choras ir solistė Janina Ce-
kanauskienė. Akompanavo mu
zikė Raimonda Apeikytė. Pra
nešėja Regina Gasparonienė. 

Rimtautui Dapšiui sukalbėjus 
maldą, dalinomės kalėdaičiais 
ir linkėjimais. 

Antaninos Uldukienės pa
ruoštas Kūčių stalas patenkino 
visų dalyvių skonius. Maisto 
įvairumas, pagal Kūčių tradici
ją, dvylika patiekalų buvo su 
kaupu išpildyti. 

Kalėdinių giesmių giedojiman 
V. Ralys įtraukė visus dalyvius, 
kas paįvairino ir pakėlė visų 
dalyvių nuotaiką. 

Pabaigoje K. Karuža padėko
jo visiems dalyviams, progra
mos atlikėjams ir visiems dar
bu prisidėjusiems šio pobūvio 
paruošimui. Palirkėjo visiems 
linksmų švenčių ir pakvietė 
visus atsilankyti ir į kitų metų 
Kūčias šioje parapijos salėje 
ruošiamas 1997 metų gruodžio 
14 dieną. 

Mūsų renginių organizavimas 
turi tą paslaptį, kad norint 
„sausakimšai" užpildyti salę, 
kas šį kartą įvyko, reikia orga
nizacinių sugebėjimų, reklamos, 
daug darbo, pasišventimo ir su 
gebėjimo pritraukti į renginius 
visų įsitikinimų žmones. Ga
lime džiaugtis, kad Los Angeles 
daumantiečiai šauliai šiuos 
sugebėjimus įrodė. 

Vytautas Šeštokas 

CLASSIFIED GUIDE 
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Turiu Chicaaos miaato Mdimą Dir
bu užmiesty. Ortu greitai, garan
tuotai ir sąjbrangai. 
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„Amerikos Lietuviu balso" pranešėjų ir artimųjų prieškalėdinio pobūvio dalyviai. H eil. vidu
ryje radijo valandėles vedėjas Kazys Gogelis ir jo troona Estelle. 
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Europos šalių sostinėms. Pernai 
Strasbūro mugėje dalyvavo 
Stokholmas, o šiemet — Viena. 

Rygos dūmą jau sudarė komi
tetą Kalėdų Strasbūre pro
gramai parengti. Nuo sausio 
vidurio Rygos, Vilniaus ir 
Talino savivaldybių atstovai 
pradės derinti dalyvavimo 
Strasbūro mugėje planus. 

Baltijos sostinių renginiai 
Strasbūre prasidės paskutinį 
kitų metų lapkričio šeštadienį ir 
tęsis visą gruodį. 

Prancūzijoje esantis Strasbū
ras yra laikomas viena Europos 
sostiniu. Jame įsikūrusi Eu
ropos Taryba ir posėdžiauja 
Europos Parlamentas. 

• <BNS) 
ŽYDŲ MENO ŠVENTĖ 

Vilniaus Jaunimo teatre gruo
džio 7 d. paminėtas Lietuvos 
žydų meno grupių 40-metis ir 
šokių ansamblis „Fajerlach" 
25-metis. Dvigubas jubiliejus 
sutapo su Hanukos (Pašventi
mo) švente, tad, pradedant ren
ginį, uždegtos Hanukijos: <Aš-
tuonžvakės) žvakutės, sukalbė
ta malda. Jubiliejinėje pro
gramoje dalyvavo ir buvę vilnie
čiai, atvykę į šį susitikimą iš 
Izraelio, JAV, Kanados. 

Didžiausio dėmesio susilaukė 
choreografės Anos Kravec.vado
vaujamo šokių ansamblio „Fa
jerlach" programa, kurioje buvo 
parodyti senieji ir dabartiniai 
Izraelio bei kitų šalių žydų 
šokiai. Scenoje taip pat atgijo 
Lietuvos miestelių senieji žydų 
papročiai (ELTA, 12.09) 

GATVIŲ PAVADINIMUS 
BUS LEIDŽIAMA KEISTI 

Vyriausybė įpareigojo savival
dybes iki šių metų pabaigos 
paskirti asmenis, atsakingus už 
gatvių pavadinimų tvarkymą ir 
iki 1997 m. kovo 31 d. pateikti 
atsakingajam valstybinio gat
vių registro tvarkytojui miestų, 
miestelių ir kaimų gatvių, ne 
įtrauktų į valstybinį gatvių 
registrą, pavadinimus. 

Lapkričio 27 dienos nutarimu 
numatvta, kad gyvenamųjų vie 

tovių gatvėms pavadinimus su 
teikia, keičia ir panaikina 
miesto (rajono) taryba. Gatvių 
pavadinimai keičiami, kai jun 
giamos dvi ar daugiau gatvių. 
vienos gatvės dalis prijungiama 
prie kitos gatvės, gatvė dali
jama į kelias dalis. 

Savivaldybės administracija 
.turi organizuoti gyventojų ap
klausą ir jų psiūlymus pateikti 
tarybai. Suteikus gatvei naują 
pavadinimą, - apie tai per 10 
dienų reikia informuoti vieti-

Nuotr R. Juškaitės 
mus gyventojus. 

Valstybinė lietuvių kalbos 
komisija pateikia išvadą dėl 
siūlomo suteikti gatvei pavadi
nimo ar jo keitimo. 

Įsigaliojus tarybos sprendimui 
dėl gatvės pavadinimo pakeiti
mo, savivaldybė organizuoja 
gatvės pavadinimo lentelių ga
mybą, keitimą, namų numera
vimą ir numerių lentelių keiti
mą, taip pat gyventojų perregis
travimą. 

(BNS) 

J K • CONSTPJUCTMN 
„Shingla" stogai ir visų rusių 
apkalimai (skting): medžio, 
aluminiaus ir M. Turiu darbo 
draudimą. R. 

PARDUODA 

RE/MAK 
REALTORS 

(TT»)8MSt8e 
(70*)42S>7191 

RIMAS L STANKUS 

• Perkant ar parduodant 
• OraitM ir są&ringas patarnavimas 
• MLS asasAssaaji *AX psaaia 
> Nuosavybių įkainavimas vsNui 
• Perkama ir parduodame namus 
•ABartnentusirlarne 

&97 
į Šiais metais pagalvok pirma apie kitus. 
3 >; Pasidžiauk šios žemės grobu. 

Parašyk meilės laišką. Pasidalink savo gėrybėmis su kitais. 
. Pradžiugink vaiką. Būk draugiškas svetimam. 

Dėkok Dievui už viską, ką turi, būtų tai mat ar dideli dalykai, 

Sutaikink besiginčijančius, švelniai atsakyk klausiančiam. 
Aplankyk pamirštą draugą. 

Vietoje įtarinėjimo — pasitikėk! 
ūtfiėk, ką pažadėjai. Atrask laiko. 

Pamršk skriaudą. Atleisk priešui. Atsiprašyk už savo klaidas. 

Paklausyk! Bandyk kitą suprasti. 
Persvarstyk, ar ne per daug reikalauji iš kitu-

Įvertink kitus. Būk švelnus ir malonus. 
Pasijuok truputį. Pasijuok daugiau! 

Būk vertas pasitikėjimo. Nepamiršk padėkoti! 

Melskis už taiką. Nueik į bažnyčią. 
Mylėk ir pasakyk, kad myli. Sakyk — myliu — vėl ir vėl! 

•' Vist tai— tik lašas gerų darbų jūroje. 
Pradėk juos daryti! 

Tat paprastos mintys, kurias girdėjai daugelį kartų. 
O tačiau jų įtaka — neišmatuojama! 

šiais metais tos mintys gali pakeisti tavo gyvenimą! 

Geriausius linkėjimus siunčia direktoriai, vadovybė 
ir tarnautojai 

StandardFederdBank 
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BALTUOS SOSTINĖS 
RENGS KALĖDŲ MUGE 
Baltijos valstybių sostinės per 

kitų metų Kalėdas Strasbūre or 
ganizuos šventinius renginius. 

Baltijos atstovai turės prista 
tyti savo gamybos prekes, or 
ganizuoti kultūrinius renginius 
bei ekonomikos forumą, kuria
me dalyvautų žinomi Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos verslininkai. 

Strasbūro Kalėdų mugės tra 
dicijos siekia 16 amžių. Pasta
raisiais metais trijose miesto 
aikštės* skiriamos vietos kitų 

U a Angeles Juoto Daumanto savitą kuopos uagtin KMtoea. U k I eil. - Alfonsą Pattftritnė, 
Kasys Karuia - saulių kuopos vadas ir Liucųa Masrikiene. II eil. - Vytautas Vidugiris, mus. 
Viktoras Ralyt. sol Janina čokaaauakien*. Ltetavot etn. konsulas Los Angeles Vytautas Čeką 
nauekas ir ALTo pirm. Antanas Mateika. 

VALOME 
KILIMUS. BALDUS 

IR GRINDIS 
J. B U B N Y S 

312-737.51M 

OUEST INFORMATION 
CENTH 

Siūlo paslauga* turistams 
ir emigrantams. 

T«L 773-77t-90t9 

ua-fOK SEAMOaj 
7922f.MaaHaa\ 

• * *S i A K S * AM. 

DANUTtMAYf* 
2S4-19M 

F O R R E N T 

Cicere linusmaįa—as neapšil
domas 2-jų miegamų butas su šaldy
tuvu ir virimo plyta vyresnio amžiaus 
žmonėms S275 — i mėn. Kreiptis 
(70*) SS34J17. 

LTTHUANtAN MAStHHtA 
K O N M S M M TO CHtCAOO. 

anglų kalba. Autorius Atttanaa J. Vari 

ruryuuai rsByw*sjama aamjvflj taaaaiKurno karnos WSMS, 
analizuojama ta agi M negvisdenta vertyttų kenftguradja. 
Stud*jų daTtemtikumo a*jajajR sJwerb*vnsa*4įc*BsparQsmsn-
tsKastą, iarytUnsm* Rytų. Europos mintijimo variacJjoe, 
sastonsma. Kaip apeignfctavua sava ideologija, gafma tai-
kingai sugretinti savojo tssjttikumo pegrireka su Amerikos 
tiiutrtftumo principas* 

Knyga pradedama 1940 amžiaus lietuvių teutilkumo 
aupfatlnHhpajautimu. Oimssio centre — lietuviai oisMoJ. 
Apetribojama Čikaga. Pirmoji banga (lietuviai ateiviai) 
(1087-914) — HotuvisJ, daugumoje okcjnorninisJ emigrantai, 
mtMąmęmąjmjltmiąlm*m*F*tmąnĖ*m*m 
i*oW«¥ini»iiu. Antroj banga (1940-1982) - b* didesnių kV 
irnClų, profesionalei, lesimo*s*nf, atvykę ne savo noru (r (gtjf 
D.P. (dieptacad persona)—vardą. Artalizuojarim kultūrinta 
mumtęm tarp abiejų minėtų bangų. Vejzduojsm* k a * A * . 
troji banga psrom* Pirmosios bsngrje sukurtes mstmjcijes 
ir kaip sukūr* naujas. 

Knygą sudaro 330 pat. dtsžsto lormato. Ittsido Unrversi-
ty Praas of America, mc., Lanhom, N*w York and London. 
KMmwp*tomvrT4M.mna*off*.<imph<i*tiit4M. 
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Jonukas, Rūtos ir Arvydo Blyškių sūnus, gyvenantis Hamilton, Ont , Canada. 

RENGINIAI ČIKAGOJE 
Sausio 4 d. — Pasilinks

minimas ir šokiai Nekalto 
Prasidėjimo parapijos mokyklos 
salėje. Pradžia 6 v.v. Rengia 
parapijos choras. 

Sausio 12 d- — „Sietuvos" 
skautininkiu ir vyr. skaučių 
draugovės iškilminga sueiga 12 
vai. PLC, Lemonte. 

Sausio 19 d. — Čikagos jūrų 
skautijos metinė iškilminga 
Klaipėdos dienos sueiga PLC 
Lemonte. 

Sausio 20 d. — Arnoldo Voke 
taičio ir Mūzos Rubackytės 
WFMT (98.7 FM) Radyo koncer 
tas. Pradžia 8 v.v. 

Sausio 26 d. - Vytauto Qidž. 
šaulių rinktinės metinis narių 
susirinkimas Šaulių namuose. 
Čikagoje. 

— Pal. Jurgio Matulaičio mir
ties paminėjimas Švč. M. Mari
jos Gimimo parapijos salėje, tuoj 
po 10:30 v.r. šv. Mišių. Minė
jimą rengia Nekaltai Pradėtos 
Marijos seserų rėmėjos. 

Vasar io 1 d. — Maironio 
lituanistinės mokyklos metinis 
pokylis PLC, Lemonte. 

— Laureatų — birbynininko 
Antano Smblskaus, Eduardo 
Gabnio ir Genadijaus Savkovo 
akordeonų dueto koncertas 6 
v.v. Jaunimo centre. 

— Mažlietuvių tradicinis Už
gavėnių šiupinys Balzeko lietu
vių Kultūros muziejuje. Rengia 
Maž. Lietuvos lietuvių draugija. 

Vasar io 2 d. - JAV LB 
Brighton Parko apylinkės narių 
metinis susirinkimas Nekalto 

Prasidėjimo mokyklos salėje. 
Pradžia 11 v.r. 

Vasario 16 d. - LB Lemonto 
apylinkės valdybos rengiamas 
Vasario 16-tos minėjimas PLC, 
Lemonte. Programoje: aka
deminė dalis ir pietūs. Pradžia 
12 vai. dieną. 

Vasario 23 d. — Lietuvos 
Nepriklausomybės minėjimas 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
mokyklos salėje. Rengia JAV 
LB Brighton Parko apylinkės 
valdyba. Pradžia 11 vai. ryto. 

— Illinois Lietuvių Respub
likonų lygos metinis susi
rinkimas 12 vai. PLC, Lemonte, 
„Bočių" menėje. 

Kovo 1 d. — Lietuvos Vyčių 
112 kuopos lėšų telkimo rengi
nys — „Itališkas festivalis" Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
salėje 6 vai. vak.. 

Kovo 2 d. — Čikagos skauti
jos Kaziuko mugė Jaunimo 
centre. 

— Vytauto Didž. Šaulių rink
tinės rengiamas VI. Putvio mi
nėjimas 12 vai. Šaulių namuose. 

Kovo 16 d. — Lietuvos Vyčių 
tautinių šokių šokėjų grupės 
koncertas-vakaronė 3 vai. p.p. 
Jaunimo centro kavinėje. 

— LB Lemonto apylinkės me
tinis susirinkimas PLC didž. 
salėje, Lemonte. Pradžia 12 vai. 

Balandžio 6 d . - Suvalkiečių 
dr-jos gegužinė Šaulių namuose. 

Balandžio 12-tą d. - Lietu
vos Šaulių s-gos užsienio at3to-
vų suvažiavimas Šaulių na
muose. 

Balandžio 13 d. — Lietuvių 
Operos statomos Flotovo operos 
„Marta" spektaklis Morton au
ditorijoje 3 vai. p.p. 

Balandžio 16 d. - Zarasiškių 
klubo metinis narių susirinki
mas Šaulių namuose. 

Balandžio 20 d. - Pooperinis 
koncertas Jaunimo centro salėje 
3 v. p.p. 

Balandžio 26 d. - 25 tas -
Sidabrinis Abiturientų prista
tymo pokylis PLC, Lemonte. 

r — ^ — 

Ruošia Lietuvių Moterų klubų 
federacijos Čikagos klubas. 
Vakarienė ir lokiai 6:30 v.v. 

Balandžio 27 d. - „Laiškai 
lietuviams" metinė šventė Jau
nimo centre. 

— Vytauto Didž. Šaulių rink
tinės gegužinė Šaulių namuose. 

— Lietuvių Moterų klubų fe
deracijos 50 m. sukaktis. Ruo
šiami pietūs ir paskaita PLC, 
Lemonte. Pradžia 12 vai. 

Gegužės 3 d. — „Draugo" 
koncertas 6 v.v. Jaunimo centre. 
Programoje — choras „Exulta-
te" iš Clevelando, vad. muz. Ri
tos Kliorienės. 

Gegužės 11d. — Anglijos lie
tuvių klubo narių susirinkimas 
ir Motinos dienos minėjimas 
Šaulių namuose. 

Gegužes 14 d. - Šakiečių 
klubo pusmetinis narių susi
rinkimas Saulių namuose. 

Gegužės 16 d. - „Saulutės" 
rengiamas koncertas 7:30 v.v. 
PLC Lemonte. Dainuoja solistės 
Neringa Nekrašiūtė ir* Laima 
Lapkauskaitė. 

Gegužes 18 d. - JAV LB 
Brighton Parko apylinkės v-bos 
rengiami pietūs Nekalto Prasi
dėjimo parapijos salėje (nuo 9 • 
1 vai. p.p.). 

— Neringos Nekrašaitės, Lai
mos Lapkauskaitės, taip pat 
Čikagos ir Lemonto vaikų cho
relių koncertas 3 v. p.p. Jau
nimo centre. Rengia „Saulutė" 
— Lietuvos vaikų globos būrelis. 

Gegužes SS d. - Suvalkiečių 
dr-jos pusmetinis narių susi
rinkimas Šaulių namuose. 

Birželio 1 d, - Tauragės klu
bo gegužinė Šaulių namuose. 

Birželio 16 d. - Ištremtųjų 
Sibiran — Tautos genocido pra
džios minėjimas. Rengia LB Le
monto apylinkės valdyba PLC, 
Lemonte. 

Birželio SI d. - Vytauto 
Didž. Šaulių rinktinės Joninių 
vakaras Šaulių namuose. 

Birželio 22 d. - Tauragės 
klubo narių pusmetinis susi-

„Aš išmokiau Laurie pagaminti 'tamales', o ji 
man parodė, kaip iškepti kugelį. 

Tai taip mes draugiškai gyvename pietvakarių 
apylinkėse, kur mūsų 'home equity' garantuota." 

• 

• 

Stai—pietvakarių Čikagos apylinkės: čia ispanės dali
nasi maisto receptais su lietuvėmis, čia gražiai sugyve
na kaimynai, čia vaikai užauga respektuodami viens 
kito tautinius skirtumus, čia jaukūs restoranai gamina 
įvairių tautybių maistą. 
Pietvakarių Čikagos žmonėms parinka čia 
gyventi, nes jie tiki nuosavybės verte. 
„The SoutJmest Home Equity Assurance 
programa garantuoja jūsų namo vertę 
100%, jei čia gyvenate jau 5 merus. 
Už vienkartini $125 nario mokesti ^ ^ ^ ^ ^ 
būsite ramus, nes padarėte saugų S o U T M U f l 
investavimą. Gyvenkite pietvakariu, flWl,,,n 

Si f* Op Ttėap Bt 
3424 Wat « M Sftnf. Cttcaj*. JI 

3st us sttkt &3wš 

apylinkėse ir ragaukite skanų, jvairių tautybju maistą 
„Home Equiry" programa galite naudotis jei gyve
nate: Chicago Lawn/Marquette Manor, Gage Park, 

VVest Lavvn, Gearing, Brighton Park, Archer Heights, 
Carfield Ridge, McKmley Park, New City, Yfest Eb-

don, VVest Lavvn, ir kai kuriose Ashbum ir 
Scottsdale dalyse. 

Tai pietvakarių spyMnktt, 
kur garantuojama 

773.434*220 Fwt 773.434.tl7S 
23. 
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rinkimas Šaulių namuose. 
Birželio 29 d;-Angluos Lie 

tuvių klubo gegužinė Saulių na
muose. 

Liepos S d. - Vytauto Didž. 
Šaulių rinktines gegužinė (žur
nalui „Trimitui") Saulių na
muose. 

Rugpjūčio 24 d. - Illinois 
Lietuvių respublikonų lygos ge
gužinė PLC sode, Lemonte. Pra
džia 12 vai. 

Rugsėjo 7 d, - LB Lemonto 
apylinkes gegužinė PLC, Le
monte. Pradžia 12 vai. 

Rugsėjo 14 d. - Zarasiškių 
klubo gegužinė Šaulių namuo
se. 

Spalio 4 d . - Operečių ir 
lietuvių kompozitorių koncertas 
Lietuvių Dailės muziejuje, Le
monte. Rengia „Draugas". 

— Lithuanian Mercy Lift me
tinis pokylis 6 v.v. „Spirit of 
Chicago" laive („Navy Pier"). 

Spalio 5 4 - Operečių ir 
lietuvių kompozitorių koncertas 
Jaunimo centre. Rengia 
„Draugas". 

- Šakiečių klubo „Oktober-
fest" Saulių namuose. 

Spalio 1S d. - Martyno Maž
vydo minėjimas — paroda, pa
skaita, meninė programa 3 v. 
p.p. Balzeko Lietuvių Kultūros 
muziejuje. 

Spalio 19 d. „Margučio II" 
pokylis Jaunimo centre. 

Spalio 28 d. — Angluos lietu
vių klubo metinis narių sasirin-
kimas 12 vai. Šaulių salėje. Mi
šios už mirusius narius 10 vai. 
ryte. 

Lapkričio 6 d . - Zarasiškių 
klubo pusmetinis narių susi
rinkimas Šaulių namuose. 

Lapkričio 9 d. - LB Lemon
to apyl. valdybos ruošiami pie
tūs PLC didž. salėje, Lemonte. 
Pradžia 12 vai. 

Lapkričio 21 d. - Suvalkie
čių drauguos metinis narių susi
rinkimas Šaulių namuose. 

Lapkričio 39 d. - Šakiečių 
klubo metinis narių susirin
kimas Šaulių namuose. 

Lapkričio 30 d. - Tilžės 
Akto paskelbimo 79-sios sukak
ties minėjimas Šaulių namuose. 
Rengia Mažosios Lietuvos Re
zistencinis sąjūdis dalyvaujant 
šauliams ir visuomenei. Pradžia 
2 vai. p.p. 

Gruodžio 7 d. — Tauragės 
klubo narių metinis susirin
kimas Šaulių namuose. 

DRAUOAS, penktadienis, 1997 m. sausio mėn. 3 d. 

'pa
piginta kaina, tik ui 66 dol. 
naujiems skaitytojams. Jeigu 
jau patys esate skaitytojai, tai 
padovanokite metine dienraščio 
prenumeratą kam nors kitam. 
Papiginimas netrukus baigsis, 
tad naudokitės proga. 

A.tA. 
MARTA GEČAS 

Gyveno Čikagoje. Marquette Parko apylinkėje. 
llirė 1997 m. sausio 1 d., sulaukusi 86 metų. 
jimė Lietuvoje, Tauragės apskrityje. Butkiškės kaime. 

Am rikoje išgyveno 45 m. 
4uliūde liko: vyras Higinas Gečas, dukterys Zelma No 

rtil lene ir Helen Hamilton. sūnus Emilis Hollenderis. sesuo 
Lydta Vaitonis Čikagoje, brolis Augustas Bertulis Vokietijoje, 
aniskal: Rasa Hollenderytė. Rožė Hamilton, Paulius Noreika 
ir mt i Stonciene, vyras Pijus bei kiti giminės Lietuvoje. 

Velionė pašarvota sekmadieni, sausio 5 d. nuo 2 iki 7 v.v. 
Petkui Martjuette laidojimo namuose. 2533 W. 71st St.. Reli
gines jaeigės sausio 5 d. 5 vai. p.p. laidojimo namuose. 

tuvės įvyks pirmadieni, sausio 6 d. Iš laidojimo namų 
9:30 vii. ryto bus atlydėta į Tėviškės Evangelikų Liuteronų 
parapijos bažnyčia. 6641 S. Troy St. Apeigos 10 vai. r. Po reli
ginių Speigų velionė bus palaidota Tautinėse lietuvių kapi
nėse. ' 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauki šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę vyras, dukterys, sūnus ir kiti giminės. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petku.s Donald M. Petkus, 

tel. 1(800) 994-7600. 
M f e M i M M ^ i i M M I H a i M M M M a B M B l 

TREJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
MARIAUS KIELOS -

Jau praėjo trys liūdni metai mūsų šeimoje. Tokia Dievo 
valia. 

Šv. Mišios ui aa. Mariaus sielą bus stnajsųjsmos Šv*. 
Mergelės Marąjos Gimimo bainyčioje, Marouette Parke sau
sio 8 d. 10:90 vai. ryto. 

Draugus praiau prisiminti Marių savo maldose. 
ir vaikai sa 

1996 m. gruodžio 29 d. Clevelande atsiskyrusiai su 
iiuo pasatai iu 

' 

i A.TA. 
VLADEI MACIJAUSKIENEI, l 

dukrai KRISTINAI ŠPOKIENEI, žentui ROMUI 
ŠPOKUI, sūnui VLADUI MACIJAUSKUI ir jų 
šeimoms, reiškiame giliausią užuojautą praradus. 
Msiaą, Uotva ir Močiut*. Viešpats tesuteikia jai užs»> 
tarnautą poilsi, o jums visiems paguodą ir pasiryžimą. 

Dalia ir Kęstutis Ječiai 
ir visa Ječiu teima. 

• 

i 
A.TA 

ADOLFUI UETUVNINKUI 
> 

mirus, tariame gilią užuojautą broliui KAZIMIERUI 
LIETUVNINKUI ir visiems ieimos nariams bei 
giminėms. 

SofŲa Pranekevičieni 
• . • ' Andrius ir Irena Barauskai 
• f « 

DOKT ITJAU SAVESOMEAT 

MUTUAL "VtkftAt SAVMGS 
AND ICMN A>SOCIATION 

Cnurtvigd ano 9n^thĮ9ttaWff wt# Utttttd 5ta9m * *>*u mticnl 
2212 W a»^K>UD«CHCAGO. MINOS A0606 fMONI PI2} §477747 

-

L. 

(s<<\ micllahcl Fcdcrcil 
• • • • • ^ Savmgs and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti federalinės valdžios • 

MAROUETTE PARK 
2567 VVEST 69tn STREET 

8*2*8 rJArlLEMAVE 
(teą : 

W» 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 25*4470 

• w \\ 

http://773.434.tl7S


6 DRAUGAS, penktadienis, 1997 m. sausio mėn. 3 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
PRISIMINTAS TEISININKAS, 

VISUOMENININKAS, 
ŽURNALISTAS PRANAS 

ŠULAITIS-ŠULAS 

Prano Šulaiėio Šulo prisiminimo meta Jaunimo centro kavinėje. Iš kaires 
pagrindini* kalbėtojas Jonas Damauskas, Magdalena Šulaitiene ir dr. Leonas 
Šulas. 

Nuotr Ed. Šulai*io 
A r nus ibodo apsiniaukusi 

padange, žvarbus, drėgnas oras? 
Ar pošventinė nuotaika ne per 
šviesiausia? Viena išeitis — 
iškeliauti į šiltesnį, saulėtesnį 
klimatą. Deja, ne visiems tai dei 
vienokių ar kitokių priežasčių 
įmanoma. Pigesnis ir patogesnis 
būdas yra šį sekmadieny, sausio 
5 d., 12 vai., nuvykti į Pasaulio 
lietuvių centre ruošiamą muzi
kos ir dainos popiete. Bus sma
gi, įvairi ir nuotaikinga pro
grama, o ir publika turės progą 
įsijungti į dainavimą. Atvykti 
visus kviečia PLC renginių 
komitetas. 

Č ikagos Gen. T. D a u k a n t o 
ir Cicero Klaipėdos J u r u šau
lių kuopos 1997 m sausio 12 d. 
sekmadienį , 2 vai. popiet, 
Šaulių namuose kartu rengia 
Klaipėdos krašto atvadavimo 74 
metų sukakties paminėjimą. 
Paskaitą dienos tema skaitys 
inž. Povilas Vaičekauskas. Me
ninę dalį atliks muz. Algiman
tas Barniškis. Po minėjimo bus 
k a v u t ė . Rengėjai maloniai 
kviečia organizacijas su vėlia
vomis ir lietuviškąją visuomene 
paminėjime dalyvauti. 

Nijole ir Rimas Baniai, VVes-
tern Springs. IL. patenkinti 
„Draugo" išleistu kalendoriumi 
1997 metams, atsiuntė 100 dol. 
auką Linkime jiems 1997 me
tais daug laimės ir dėkojame už 
dovaną. 

J o a n a Budnikienė, Ori and 
Park. IL. ne tik pratęsė dienra.š 
čio prenumeratą 1997 metams, 
bet jo leidybą parėmė 125 dole-
nais'. Su sveikatos, laimes ir 
sėkmės linkėjimais reiškiame 
šiai savo geradariai nuoširdžia 
padėką. 

Prel. Juozas Prunskis, Le 
mont, IL neseniai šventes 92-js 
gimtadieni, nepamiršta savo 
..Draugo'", kuriame jis tiek 
metų redaktonavo. bendradar 
biavo (ir dabar dar praturtina 
savo bendradarbiavimu) Gavės 
,,Draugo"' išleistą nauja kalen
dorių, atsiuntė 100 dol. auką. 
Linkime gerbiamam Prelatui 
sv-fkatos ir geros nuotaikos ne 
t ik šiais, bet ir dar daug atei
nančių metų Dėkojame už 
dovana 

Lietuvos Dukterys atlieka 
daug gerų, kilnių artimo meilės 
darbų, bet nepamiršta ir lietu
viškos spaudos. Per iždininkę G. 
Maldėnienę Čikagos Lietuvos 
Dukterų skyrius, sveikindamos 
„Draugą" Kalėdų ir Naujų 
metų proga, atsiuntė 100 dol. 
auką. Esame nuoširdžiai 
dėkingi. 

Klausykitės „Margučio I I " 
radijo laidų — kasdien, nuo 
pirmadienio iki penktadienio, 
vakarais — 8 vai. Išgirsite 
vėliausias žinias, pranešimus, 
geros muzikos. Stotis 145D AM. 

SUDARYTA NAUJA ALT 
VALDYBA 

• 
Amerikos Lietuvių tarybos 

pirmininkas prof. Jonas Rač
kauskas, praneša visuomenei 
naujosios. 1996 1997 metų. ALT 
valdybos sudėtį. Ji buvo suda
ryta gruodžio 7 d. tarybos 
posėdyje Čikagoje. 

Grožvydas Lazauskas, ką tik 
baigęs savo kadenciją pirmi
ninko pareigose, bus pirmasis 
vicepirmininkas. Keturi vicepir
mininkai tvarkys specifinius 
reikalus: Petras Buchas — 
finansinius; Kostas Burba — 
organizacinius; Vytautas Bil-
dušas — informacinius ir Vy
tautas Jokūbaitis — specia
liuosius. Stasys Dubauskas bus 
sekretorius, o Viktoras Nau
džius — iždininkas. 

Be jų Amerikos Lietuvių 
t a rybą sudaro šie na r i a i : 
Stanley Balzekas, Jr„ Stasys 
Briedis. Vytautas P. Dargis, 
MD. Jeronimas Gaižutis, adv. 
Saulius Kuprys, dr. Bronė Mo-
tušienė. Kazimieras Oksas, 
Evelyn Oželis ir Birutė Sko-
rubskienė. 

ALT patikėtiniai yra Teo
dora* Blinstrubas, Viktoras Mo-
tušis, dr. Jonas Valaitis, ir dr. 
Peter Zansitis. Dr. Kazys Bo
belis yra garbės pirmininkas. 
Garbes tarybą sudaro: Teodoras 
Blinstrubas, Alena Devenis-Gri-
gaitis, prel. Juozas Prunskis ir 
Anthony J. Rudis. 

Amerikos Lietuvių tarybai 
Washington. DC. atstovauja dr. 
Jonas Genys, o Vytautas Ra 
džius yra būstinės vedėjas 
Čikagoje 

Arza 

Gruodžio 8 d. Čikagoje buvo 
prisimintas, prieš trejus metus 
iš gyvųjų tarpo pasitraukęs, per 
savo ilgą — 92 metus užtrukusią 
žemišką kelionę daug nuveikęs, 
teisininkas, visuomenininkas, 
žurnalistas Pranas Šulaitis-Su-
las. J i s mirė 1993 m. gruodžio 
10 d., o palaikai palaidoti Pet
rašiūnų kapinėse Kaune. 

Mirties sukakties proga Tėvų 
jėzuitų koplyčioje buvo šv. Mi
šios, kurias aukojo kun. Juozas 
Vaišnys, SJ. Po jų velionio ar
timieji, draugai bei pažįstami 
gausiai susirinko į Jaunimo 
centro kavinę, kur buvo kal
bama apie šį, daug Lietuvai ir 
l ietuviams nusipelniusį, vyrą. 

Apie jį kiek ilgėliau pakalbėjo, 
taip pat teisininkas, gerai P. 
Šulaitį pažinojęs, Jonas Dai-
nauskas. Jis prisiminė praleis
tas dienas Kaune, kuomet P. 
Šulaitis rūpinosi darbininkų 
reikalais ir darbavosi kaip Dar
bo rūmų pirmininkas. Ten jis 
pasižymėjo kaip jautrus žmogus, 
daug prisidėjęs prie paprastų 
žmonių socialinės ir kultūrinės 
gerovės kėlimo. Kalbėtojas pa
brėžė , kad j is buvo tole
rantiškas, visus atjaučiantis, su 
kuriuo visiems buvo lengva 
bendrauti . 

J . Dainauskas sakė, jog ir at
sikėlus Amerikon, P. Šulaitis 
(vėliau sutrumpinęs pavardę ir 
tapęs Šulu) stengėsi padėti 
paprastiems žmonėms, leidžiant 
leidinius socialiniais ir kitais 
klausimais, apie tai rašant ir 
periodinėje spaudoje, dažnai ir 
„Draugo" dienraštyje, arba kal
b a n t l ietuviškose radi jo 
valandėlėse. Prisiminė ir jo kar 
tu su broliais turėtą „Sudvijos" 
knygų leidyklą, kuri Vokietijoje pe r didžiausias — 40 dolerių už 
bei JAV spausdino lietuviškas aštuonias pusantros valandos 

jog P. Šulas daug rūpinosi, kad 
iš Lietuvos galėtų Amerikon at
vykti per karo audras ten likusi 
žmona Magdelena ir sūnumi 
Leonu, kuris dabar yra žinomas 
gydytojas ir kartu su savo šeima 
gyvena bei dirba Portage, WI. 

Apie velionį gerų žodžių 
nesigailėjo ir geras pažįstamas 
poetas Adomas Jasas, Elzbieta 
Kleizienė bei Pedagoginio 
lituanistikos instituto direktorė 
Stasė Petersoniene. Jie visi iš
sakė savus asmeniškos patirties 
momentus susitikimuose su P. 
Šulaičiu ar jo našle Magdelena, 
kuri ilgą laiką yra dirbusi Čika
gos lituanistinėse mokyklose. 

Programa Jaunimo centro ka
vinėje nebuvo ilga, tad daly
viams nenusibodo. Dar ir po jos 
susirinkusieji privačiai kalbėjo 
apie P.* Šulo darbus, jo nuo
pelnus Lietuvai ir lietuviams, 
ypač darbo žmonėms. Visą 
programą sumaniai pravedė 
giminaitė iš Lietuvos — Vir
ginija Kliknienė. „ A 

ANGLŲ KALBOS KURSAI 
BALZEKO MUZIEJUJE 

1996 metais Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejuje buvo pradėti 
anglų kalbos kursai. Kaip ir 
buvo galima tikėtis, anglų kal
bos mokymosi paklausa didžiu
lė. Čikagoje ir priemiesčiuose 
gyvena daug naujai atvažia
vusių lietuvių, kurie stengiasi 
pramokti šios šalies kalbos. 
Anglų kalbos mokymosi pro
grama muziejuje bus tęsiama ir 
1997 metais. Kursai vyks vaka
rais, todėl visi dirbantieji įjuos 
gali ateiti po darbo. Laikas gana 
patogus, o mokestis taip pat ne 

ALTo centro v»ldybo» bu*e» pirm Gražvyda* Lazauskas (kairėje) ir naujasis 
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knygas. 
Kalbėtojas taip pat pažymėjo, 

PIRKITE NAMUS 

Kur galima rasti rajoną, kad 
būtų art i bažnyčia, mokyklos, 
restoranai , ligoninė, parkas 
golfo laukas ir taip pat geras 
susisiekimas į kitas vietoves? 
Tokios vietos nereikia daug 
ieškoti, tai mūsų lietuvių senai 
apgyvendintas Marąuette Par
k a s . Čia yra daug gražių 
namų-vienos šeimos, 2-ių, ir 3-ių 
butų. Kitus namus galima at
naujinti arba padidinti. Čia ir 
mokesčiai mažesni. Namai čia 
greičiau pasiekia savo „eųuity", 
kaip kad kitur. Apylinkėje yra 
daug „day care" įstaigų mažų 
vaikų globai, o taip pat yra ir 
vyresniems suėjimo vietovių. 
Ekonomiškai apylinkė plečiasi 
— Midvvay oro uostas didina 
savo patalpas, Nabisco bendrovė 
taip pat didėja. Čia yra geras 
susisiekimas su Orange Line, 
Metrą ir autobusais. Marąuette 
Parkas yra 3čias saugiausias 
rajonas Čikagoje. Visų svar
biausia, čia yra mūsų lietuvių 
įkur ta ir pamilta parapija, 
gražioji šventovė, galbūt pati 
puikiausia visoje Čikagoje. 

Neighborhood Housing Ser
vices, organizacija, kuri specia
lizuojasi namų paskolomis ir 
atstatymo programomis labai 
įvertina Marąuette Parką ir 
teikiasi padėti norintiems nusi
pirkti namus šiame rajone, 
kuris atsinaujina. Naujos namų 
paskolos duoda galimybes nusi
p i rk t i namą, įmokėjus tik 
$1,000. 

Neighborhood Housing Ser
vices pateiks lias ir kitas infor
macijas psr ypatingą namu «• 
vininkystės vakarą pirmadienį, 
sausio 6 d., 7 vai. vak„ Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos sa 
lėje, 6820 So. Washtenaw. Visi 
naujai atvykt, nuomotojai ir 
visi, susidomėję apsigyventi 
Marąuette Parke, yra kviečiami 
i Ii susirinkimą. 

MPV 

trukmės pamokas. Kursai vyks 
nuo 1997 m. sausio 7 d. iki 31 
d., antradienių ir penktadienių 
vakarais nuo 6:30 iki 8 vai. Per 
šį mėnesį studentai turėtų 
išmokti šiek tiek gramatikos, 
esamojo, būtojo ir būsimojo 
veiksmažodžių laikų, daikta
vardžių vienaskaitos ir dau
giskaitos, skaitvardžių, įvar
džių; taip pat — papasakoti apie 
save, savo šeimą, darbą, planus 
ateičiai, klausti klausimus ir 
panašiai. Vadovėlių studentams 
pirkti nereikia, tačiau žodynus 
kiekvienas, norintis mokytis, 
privalo turėti . Dėl daugiau 
informacijos ir registracijos 
skambinkite Karilei Vaitkutei 
telefonu (312) 582-6500. 

Praėjusi rudeni Jungtines Tautos šventė savo gyvavimo 52-trają sukakti. Ta proga Illinois guberna
torius Jim Edgar įstaiga Čikagoje suruošė „tautybių paradą", kuriame dalyvavo ir lietuvių at
stovė Laima Stepaitienė (antroji ii kairės); pirmoji - etniniu reikalu įstaigos vedėja Pat Michalski. 

ATITAISYMAS 

Š.m. sausio 2 d. ketvirtadienio 
„Draugo" laidoje aprašyme 
„Labdaros vakaras Seklyčioje" 
yra keletas klaidų, kurias 
norime atitaisyti. 

1. Birutė Jasaitienė yra ne tik 
Socialinio skyriaus vedėja, bet 
JAV LB Krašto valdybos Socia
linių reikalų tarybos pirmi
ninkė. 

2. Čikagos miestas skiria pini
gus ne įstaigos išlaikymui, bet 
finansuoja kai kurias vykdomas 
programas. Tų programų išlai
dų Čikagos miestas finansuoja 
tik vieną trečdalį, kitus du 
trečdalius Socialinė taryba turi 
surinkti iš lietuvių — aukotojų. 

3. Dr. Albina Prunskienė nėra 
„Našlaičių globos" pirmininkė 
ir ne ji paaukojo $500. Vanda 
Prunskienė, kuri yra „Lietuvos 
našlaičių globos" komiteto narė, 
paaukojo Socialiniams reika
lams $500. Ji Lietuvoje kasmet 
remia 20 našlaičių ir labai daug 
aukoja įvairiems reikalams. 

4. Vietoje „į šios organizacijos 
vadovaujančių grupę įeina 
Amerikos Lietuvių Bendruo 
menės pirmininkė adv. Regina 
Narušienė" — turėtų būti — 
JAV LB Krašto valdybos pirmi
ninkė adv. Regina Narušienė. 
Socialinių reikalų taryba yra 
viena Krašto valdybos tarybų — 
jos padalinių. Labai atsipra 
šome už klaidas. 

JAV LB Socialinių Reikalų 
Tarybos vardu 

Antanas Paužuolis 

Ši sekmadieni, sausio 5 d., 
yra Trijų Karalių šventė ir 
oficialiai užbaigiamas Kalėdų 
laikotarpis. Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčioje 
Marąuette Parke, 10:30 vai. r., 
Sumos metu parapijos choras 
giedos kalėdines giesmes, o kar
tu dalyvaus solistai: Genovaitė 
Mažeikienė, Margarita Mom-
kienė ir Vaclovas Momkus. Be 
to, sekmadienį pirmą kartą 
parapijiečiai ir lietuvių visuo
menė turės progos susitikti nau
jąjį parapijos administratorių 
kun. Mykolą Yakaitį, kuris 
prisistatys per Mišias ir sakys 
pamokslą (lietuviškai). Visi 
kviečiami gausiai Mišiose da
lyvauti. 

A.a. Petro Klimavičiaus 
prisiminimui, A. Klimavičius, 
Worcester, MA, parėmė dien
raštį „Draugą" tikrai stambia 
— 500 dol. — auka. Jos dos
numas nepaprastai vertinamas, 
tad reiškiame nuoširdų dėkin
gumą už paramą. 

Svarbu visiems gimnaziją 
baigiančių abiturientų tėvams: 
jeigu jūsų dukra ar sūnus šį 
pavasarį baigs gimnaziją, labai 
kviečiame d a l y v a u t i susi
rinkime, kuriame bus teikiama 
informacija apie abiturientų pri
statymo pokylį. Susir inkimas 
šaukiamas sausio 18 d., šešta
dienį, 10 vai. ryte, Pasaulio 
lietuvių centro, Lemont, IL, 
posėdžių kambaryje. Informa
ciją teikia dr. Vilija Kerelytė, 
tel. 708-496-9611. 

Pas taba . Kaip jau ne kartą 
minėjome, prašome mielųjų 
bendradarbių kreipti daugiau į 
taktus, pavardes, datas, kad iš
vengtume nemalonumų ir ati
taisymų. Red. 

LFK „Lituanica" pirmąsias 
fu tbolo sa lė je pirmenybių 
rungtynes žais sekmadienį, 
sausio 5 d., 4:45 vai. p.p. 
Rungtynės vyks Odeum pastato 
patalpų, 1033 Villa Ave, Villa 
Park, IL, šiaurinėje aikštėje. Šio 
pastato dvejose aikštėse žais 20 
komandų. Vienoms rungtynėms 
su pertraukomis skiriama 45 
min. laiko. Tuo būdu per vieną 
popietę čia galima pamatyti žai
džiant visas geriausias Čikagos 
ir apylinkių futbolo komandas. 
„Lituanica" rungtyniauja I 
divizijoje. Lietuvių visuomenė, 
ypač futbolo mėgėjai, kviečiami 
atsi lankyti , pamatyti įvairias 
rungtyniaujančias komandas ir 
entuziastiškai paskatinti „Li-
tuanicos" siekti laimėjimo ne 
tik savo klubui, bet ypač lietu
vių vardo garsinimui. 

„Sietuvos" s kauti ninkiu ir 
vyr. skaučių draugovės iškil
minga sue iga vyks sekmadie
nį, sausio 12 d.. 12 vai. PLC, 
Lemonte. Visos sesės dalyvau
ja uniformuotos. 

Kun. Algirdas Olšauskas, 
Los Angeles, CA, pratęsdamas 
dienraščio prenumeratą, nepa
miršo pridėti 105 dol. auką už 
1997 metų kalendorių. Esame 
širdingai dėkingi! 

J u o z a s Rudzinskas, Union 
Pier, MI. prie prenumeratos 
mokesčio pridėjo 100 dol. auką 
dienraščiui paremti. Linkėdami 
jam ir jo artimiesiems laimingų, 
sveikų ir nuotaikingų Naujų 
metų, ta r iame ačiū. 

Skelbimai 
x Amerikos Lietuvių ra-

dyas , vad. Anatolijus Siutas — 
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. per 
WCEV 14.50 AM. Tel. 312-
847-4903, adresas: 4459 S. Fran-
cisco, Chicago, IL 60632. 

(sk) 
x Uthuanian Merey I i f t 

nuo i i rd i i a i dėkoja pon ia i 
Gražinai Liautaud už gausią 
$1,000 auką. Jūsų nuolatinė fi
nansinė parama padeda LML 
toliau siųsti reikalingą medici
ninę pagalbą. 

(sk) 

x TRANSPAK prmneia: 
„Utenos akc inė bendrovė 
MĖSA', 736-jų miesto gimi

mo metinių proga pa te ikė ' 
staigmeną: išvirė 7 m 35 cm il
gio, 60 mm skersmens ir 281 kg 
svorio dešrą, kurią nešė 73 
mėsininkai. Išalkę miestelėnai 
rekordine dešrą sudorojo per 15 
min., o jos pagaminimas t ruko 
5 valandas. Pinigai, siuntiniai 
ir komercinės siuntos i Lie
tuvą. Maisto s iunt in ia i . 

a A. a. JUSTINUI STASIŪ-
N A I Č I U I mirus, re išk iame 
gilią užuojautą jo dukrai ir jos 
šeimai, jo atminimą pagerbdami 
aukojam Lietuvos našlaičių glo
bai $40 — Nijolė ir Romas 
Zdaniai ir $40 Nijolė ir Vid
mantas Raišiai. Viso $80. Reiš
kiame užuojautą velionio arti
miesiems, o aukotojams Lie
tuvos našlaičių vardu dėkojame! 
„Lietuvos Našlaičių globos" 
komitetas . 

(sk) 
x A.a . inž. Algi rdui Idi-

kai .Pala t ine IL, mirus. Vyrija 
„P l i ena s " vietoje tradicinių 
gėlių aukojo $50 Lietuvos 
našlaičių globos re ika lams . 
Reiškiame užuojautą velionio 
a r t imies iems, o aukotojams 
našlaičių vardu dėkojame! „l ie-
t u v o a N a š l a i č i ų g l o b o s " 
komitetas, 1711 West 71st St„ 
Chicago, IL 00820. 

(sk) 
x Akcijų, bonų bei U t ų ver-

TRAN8PAK, 4545 W. 88 S t , tybių p | r k l m € l r ^ „ t a r i m o 
Chicago, IL 80828, tel . 773- j u i n 8 nuoširdžiai patars ir patar-

•!•••• naus, duodami komiso nuolai-
<ak> dą, A l b i n a s Kurkulis. tel. 

312-380-5630 arba jo sūnūs ir 

Naujais $*«. M. Margos Oiaume ssras^n asMaistrstorhat kua Myksiąs 
Yakaitis, S.T.D 

x Dr. Raimundas ir ponia 
Petkai paaukojo $500 Lithua 
man Mercy Lift. Nuoširdžiai 
dėkojame ož dosnią auka. Jūsų 
gausi auka padės LML toliau 
tęsti darbą) 

(ak) 

partneriai: Andrius Kurkulis, 
tel . 3124804881 ir Paulres 
Kurkulis, 311 $88 8817, dirbą 
su Oppenheimer Jk Co„ Inc. 
Chicagoje. Iš kitur skambinkite 
veltui: teL 1-800-621-310$. 

~ (sk) 




