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Bendradarbiavimą su KGB 
tirianti komisija neturi 

pagrindo įtarti V. Landsbergį 
Vilnius, spalio 2 d. (BNS) 

— Seimo komisijos parlamen
tarų bendradarbiavimui su 
užsienio specialiosiomis tarny
bomis tirti pirmininkas Algi
mantas Sėjūnas pareiškė, kad 
komisija neturi jokių doku
mentų ar faktų apie Seimo 
pirmininko Vytauto Landsber
gio bendradarbiavimą su 
KGB". 

„Komisija dirba įstatymų 
nustatyta tvarka ir nena
grinėja literatūrinių kūrinių 
ar atskirų spėliojimų", pa
reiškė A. Sėjūnas. 

Komisijos pirmininkas pa
brėžia, kad Seimo nario Vy
tauto Čepo pateikti buvusio 
KGB papulkininko apklausos 
užrašai negali būti vertinami 
kaip liudijimas, o kitų doku
mentų, pasak A. Sėjūno, komi
sija negavo. 

Jis apgailestauja, kad Seimo 
nariai V. Čepas ir Aloyzas Sa
kalas „ėmėsi įstatymais nenu
matytų prokuroro ar tardytojo 

funkcijų" ir pabrėžia, kad Sei
mo narių ryšių su Užsienio 
žvalgybomis nagrinėjimas yra 
tik laikinosios komisijos teisė. 

A. Sėjūnas praneša, kad 
komisija dar kartą susirinks ir 
svarstys šį klausimą, taip pat 
turės nuspręsti, ką toliau da
ryti — ar pateikta pakanka
mai medžiagos sudaryti tardy
mo grupę, ar verta kviesti į 
komisiją apklaustuosius buvu
sius KGB darbuotojus. 

Anksčiau spauda, remdama
si neįvardintais šaltiniais, tei
gė, kad komisijai perduota ne 
vieno, o daugiau buvusių KGB 
karininkų paliudijimai apie 
galimą V. Landsbergio ben
dradarbiavimą . praeityje su 
KGB. 

Straipsniai spaudoje pas
kelbti, kai pats V. Landsber
gis išvykęs oficialaus vizito į 
Islandiją. Iš Reikjaviko Lietu
vos spaudai jis atsiuntė pa
reiškimą, kuriame neigia ben
dradarbiavęs su KGB. 

Rusijos valstybės Dūmos 
deputatai yra teisės nihilistai 

Maskva, spalio 1 d. (Inter-
fax-BNS) — Rusijos parlamen
tarų raginimai nepasirašyti 
valstybės sienos sutarties su 
Lietuva yra teisinis nihiliz
mas, antradienį pareiškė Ru
sijos prezidento sekretorius 
spaudai. 

Sergej Jastržembskij ko
mentuodamas neseniai pas
kelbtą Rusijos valstybės Dū
mos kreipimąsi į šalies prezi
dentą, kuriame deputatai ra
gina nepasirašyti sienos sutar
ties su Lietuva. S. Jastr
žembskij pabrėžė, kad šis 
kreipimasis, „ypač jo dalis, 
kur kalbama apie teritorines 
pretenzijas į Klaipėdos kraštą, 
švelniai tariant, yra teisinis 
nihilizmas". 

Šį kreipimąsi, pasak prezi
dento sekretoriaus spaudai, 
„politiniu požiūriu galima pa
vadinti kenksmingu, o juridi
niu požiūriu — neturinčiu jo
kio pagrindo". 

Pasak S. Jastržembskij, vėl 
kelti klausimą, kam priklauso 
Klaipėdos kraštas, reikštų 
„mėginimą sulaužyti Europos 

pokarinę sąrangą", kuri pa
grįsta esamų sienų nepa
žeidžiamumo principu. 

„Toks žingsnis pasaulyje 
galėtų būti suprastas kaip 
staigus Rusijos politikos po
sūkis ir akcija, kuria siekiama 
destabilizuoti tarptautinę pa
dėtį", pažymėjo S. Jastržembs-
kij. 

Jis priminė, kad teisinius 
santykius šiuo klausimu regu
liuoja keli normatyviai aktai. 
1950 metų gegužę SSRS 
Aukščiausiosios tarybos prezi
dento įsakas patvirtino, kad į 
Lietuvos sudėtį drauge su ki
tomis jos dalimis įeina ir 
Klaipėdos kraštas. 

Dabartinė Lietuvos Respu
blikos ir RSFSR siena buvo 
pripažinta 1991 metų birželio 
29 dienos susitarimu dėl ben
dradarbiavimo stiprinant eko
nominę socialinę ir kultūrinę 
Karaliaučiaus srities padėtį. 

Pasak S. Jastržembskij, Ru
sijos valstybės Dūmos deputa
tai artimiausiu metu gaus iš 
Rusijos URM „išsamų dabar
tinės pozicijos šiuo klausimu 
paaiškinimą". 

Rusija ir Lietuva daro viską, kad 
sienos nustatymo sutartis būtų 

parengta 
Maskva, spalio 2 d. (BNS) 

— Dabar visos Rusijos ir Lie
tuvos pastangos nukreiptos į 
tai, kad abiejų šalių valstybės 
sienos nustatymo sutartis 
būtų parengta iki Lietuvos 
prezidento Algirdo Brazausko 
vizito į Maskvą, interviu BNS 
pasakė Rusijos delegacijos de
rybos dėl sienos su Lietuva va
dovas Aleksėj Obuchov. 

„Mūsų komisijos dabar akty
viai dirba, siekdamos vieno 
tikslo — laiku, iki paskelbtos 
datos parengti reikiamus do
kumentus", sakė A. Obuchov. 

Pasak Rusijos delegacijos 
derybose dėl sienos su Lietuva 
vadovo, „visi esminiai sienos 
sutarties klausimai išspręsti", 
ir telieka suderinti daugybę 
formalumų ir smulkmenų. 
Rugsėjį dėl to įvyko keturi 
ekspertų susitikimai. 

J Vašingtoną atskridęs naujasis Lietuvos ambasadorius gJAV Stasys Sakalauskas, bematant nuskubėjo j darbą. 
Naujasis ambasadorius garantavo, kad jis toliau puoselės Lietuvos ir Amerikos lietuvių bendruomenių santy
kiu* bei abipusį supratimą. Tikimasi, jog netrukus Lietuvos ambasadą Vašingtone papildys du nauji diplo
matai. 
Nuotr.: Naujai paskirtą ambasadorių JAV S. Sakalauską dešinėje) sveikina buvęs Lietuvos Respublikos nepa
prastasis ir įgaliotasis ambasadorius dr. Alfonsas Eidintas, dabar paskirtas Kanadai. 

Lietuvos ambasadorė Estijoje 
paskirta į Ankarą 

Vilnius, spalio 2 d. (BNS) 
— Lietuvos prezidentas Algir
das Brazauskas atšaukė am
basadorę Estijoje Haliną Ko-
beckaitę iš Estijos ir paskyrė 
ją Lietuvos ambasadore Tur
kijoje. 

Šiuos ketvirtadienį paskelb
tus dekretus, prezidentas yra 
pasirašęs rugsėjo 18-ąją. Am
basadore Turkijoje H. Kobec-
kaitė paskirta nuo spalio 1-
osios. 

Dar vienu dekretu, pasi

rašytu spalio 2-ąją, preziden
tas atšaukė Lietuvos ambasa
dorių Prahoje Jurgį Brėdikį iš 
Lietuvos ambasadoriaus Tur
kijai pareigų. 

58-erių metų amžiaus am
basadorė H. Koheckaitė į Ta
liną buvo paskirta 1994-ųjų 
gegužės mėnesį. 

Ji yra baigusi Vilniaus uni
versitete žurnalistikos specia
lybę, mokiusis Taškento uni
versitete uzbekų kalbos, vė
liau — Maskvos universitete 

Pateiktas memorandumas apie 
Valdo Adamkaus rėmimo akciją 
Vilnius, spalio 1 d. (BNS) 

— Valdo Adamkaus rinkimų 
štabo atstovai trečiadienį įtei
kė memorandumą apie pilie
tinės akcijos „Už Valdą 
Adamkų" surinktus daugiau 
nei 300,000 parašų. 

Rinkimų štabo vadovas Vid
mantas Staniulis ir V. Adam
kaus fondo tarybos pirminin
kas Raimundas Mieželis įteikė 
memorandumą prezidento pa
tarėjui Rimgaudui Gelževičiui, 
Seimo pirmininko patarėjui 
Kęstučiui Dirgėlai bei perdavė 
Konstitucinio teismo pirmi
ninkui Juozui Žiliui. 

Dokumente pabrėžiama, 
kad kartu su juo perduodama 
„Lietuvos žmonių nuomonė ir 
viltis bendrai kurti atvirą, 
teisingą ir darnią pilietinę 
visuomenę, teisinę valstybę ir 
kiekvieno asmens patikimo 
gyvenimo garantijas". 

Padėjėjai pažadėjo supažin
dinti su memorandumu prezi
dentą Algirdą Brazauską ir 
Seimo pirmininką Vytautą 
Landsbergį ketvirtadienį, jiems 
grįžus į Lietuvą. 

Pokalbiuose buvo aptariama 
artėjanti prezidentų rinkimų 
kampanija. 

Aleksėj Obuchov neatmetė 
galimybės, kad ir spalį, iki 
spalio 23-25 dienomis numaty
to Lietuvos prezidento vizito į 
Maskvą, ekspertams teks su
sitikti dar ne kartą. 

Rusijos ekspertai ne kartą 
pažymėjo „abipusišką Rusijos 
ir Lietuvos norą", kad sienos 
sutartis būtų pasirašyta per 
spalio pabaigoje numatytą 
Lietuvos prezidento vizitą į 
Maskvą. 
• Šios savaitės pradžioje 

Maskvoje ir Vilniuje oficialiai 
paskelbta, kad prezidento Al
girdo Brazausko vizitas į 
Maskvą įvyks spalio 23-25 die
nomis. Rusijos prezidento sek
retorius spaudai Sergej Jastr
žembskij žurnalistams pra
nešė, kad Rusijos ir Lietuvos 
valstybės sienos sutartį numa
tyta pasirašyti spalio 24 
dieną. 

Jaunalietuviai pasipiktino 
Rusijos ambasadoriumi 

Lietuvoje 
Kaunas, spalio 1 d. (BNS) 

— Radikalioji jaunalietuvių 
organizacija pareiškė pasipik
tinimą Rusijos ambasadoriaus 
Konstantino Mozelio apsilan
kymo Kaune metu pasakyta 
kalba, kurioje jis paragino 
mieste įkurti kaimyninės ša
lies konsulatą ir pasisakė 
prieš Karaliaučiaus krašto 
vietovardžių keitimą. 

Kelis narius Kauno taryboje 
turintys jaunalietuviai pa
reiškė esantys nustebę, kodėl 
ambasadorius K. Mozelis vėl 
ragino įkurti Rusijos atstovy
bę Kaune, nors prieš dvejus 
metus miesto taryba jį atmetė. 

„Tokie RUSUOS ambasado
riaus pareiškimai negali ska
tinti teigiamų poslinkių ben
dradarbiaujant su Kaunu", 

trečiadienį sake BNS jaunalie
tuvių Kauno gyriaus vadas 
Audrius Skimborauskas. 

Jaunalietuvi u - papiktino ir 
tai, kad ambasadorius nepri
tarė jų vado, S< mo nario Sta
nislovo Buškev čiaus ragini
mams grąžinti Kaliningrado 
srities vietovardžiams lietu
viškus pavadinirnus. Kalbėda
masis su žurnalistais, amba
sadorius K. Mozelis sakė. kad 
tai tėra vieno S'imo nario po
zicija ir pabnžė esąs įsiti
kinęs, kad „gyvenimo negali
ma sugrąžinti atgal". 

Pasak A. Skimborausko siū
lymu grąžinti Kaliningrade 
lietuviškus vietovardžius, 
reiškiama ne 'ik jaunalietu
vių, bet ir vis g Lietuvos pa
triotų pozicija. 

aspirantūroje. 
1988-aisiais buvo išrinkta 

Lietuvos karaimų kultūros 
bendrijos pirmininke, nuo 
1990-ųjų dalyvavo ESBO, Bal
tijos jūros valstybių tarybos, 
Jungtinių Tautų švietimo, 
mokslo ir kultūros organizaci
jos (UNESCO), Europos Tary
bos darbe tautinių mažumų 
klausimais. Nuo 1992 iki 1995 
metų buvo Lietuvos UNESCO 
valstybinės komisijos vicepir
mininke. 

H. Kobeckaitė ištekėjusi, 
turi dukrą. Moka lietuvių, 
lenkų, rusų, karaimų, anglų 
kalbas. 

* Romos popiežius Jonas 
Paulius II ketvirtadienį ketu
rioms dienoms išvyko į Brazi
liją, kur pirmininkaus „pasau
liniam susitikimui su šeimo
mis". 

• 
Tikimasi, kad į šį renginį 

didžiausioje katalikiškoje pa
saulio valstybėje susirinks 
daugiau nei milijonas pili
grimų. 

* Vilniuje atidaromas pir
masis užsienio banko skyrius. 

Lenkijos bankas „Kredyt 
Bank PBI S.A." yra pirmasis 
užsienio bankas, gavęs lei
dimą ir pradedantis veiklą 
Lietuvoje. Jo kapitalas yra 5 
mln. ekiu (apie 22 mln. litų). 

Banko Vilniaus skyrius, ku
riam vadovauja Marek Fech-
ner, veiks šalia centrinės 
„Litimpeks" banko būstinės 
Liejyklos gatvėje. 

„Kredyt Bank" skyriuje da
bar dirba apie 30 žmonių, atei
tyje jų bus daugiau. 

„Kredyt Bank" pagrindinis 
kapitalas gegužės pradžioje 
buvo apie 250 mln. litų. Banko 
turtas vertinamas 8 mlrd. litų, 
o akcinis kapitalas — 200 
mln. litų. 

* Septynių mėnesių Lie
tuvos užsienio prekybos defici
tas buvo 3,843 mlrd. litų, pas
kelbė Statistikos departa
mentas, remdamasis negalu
tiniais muitinės deklaracijų 
duomenimis. 

Šiais metais deficitas 60 
proc. didesnis nei pernai tuo 
pat laikotarpiu, kai imDor+as 
viršijo eksportą 2M .nlrd. 
litų. 

1996 metų Lietuvos užsienio 
prekybos deficitas buvo 4,815 
mlrd litų. 

Pasaulio naujienos 
(Remiantis BNS. Reuter. DPA, AP, Interfax. ITAR-TASS, BelaPAN, 
R1A ir ELTA žinių agentūrų pranešimais) 

Talinas. Trečiadienį į Estiją su trijų dienų vizitu atvyksta 
Rusijos pareigūnų delegacija, kuriai vadovaus.tarpnacionalinių 
santykių ir regioninių klausimų ministras Viačeslav Michailov. 
Per susitikimus su Estijos pareigūnais bus aptarti bendradar
biavimo memorandumo sudarymo reikalai bei rusakalbių gy
ventojų Estijos problemos. 

Delegacijoje — Rusijos valstybės Dūmos vicepirmininkas Mi-
chail Kučerijev. 

Estijos tautybių reikalų ministrė A. Veidemann anksčiau 
teigė, kad per Rusijos delegacijos apsilankymą Taline bus pasi
rašytas bendradarbiavimo memorandumas, pagal kurį abiejų 
šalių žinybos keisis informacija ir teiks pagalbą viena kitai. 

Estijos ministrės teigimu, Estija — kol kas vienintele buvusi 
SSRS valstybė, su kuria Rusija pasirašys tokį memorandumą. 

Antradienį Estijos tautybių reikalų ministerijos pareigūnas 
pareiškė, kad dėl memorandumo pasirašymo kol kas galutinai 
nenuspręsta. 

Ryga. Latvija turi tapti NATO nare ir, s-gai tarpininkau
jant, surasti bendradarbiavimo su Rusija modelį, — trečiadienį 
pareiškė Latvijos prezidentas Guntis Ulmanis, Rygoje susitik
damas su Didžiosios Britanijos gynybos karališkosios kolegijos 
absolventais. 

„Aktyvus dialogas su Rusija yra didžiausias NATO 
laimėjimas. Esu tikras, kad Latvija turi tapti NATO nare ir 
per NATO surasti bendradarbiavimo su Rusija modelį", sakė 
G. Ulmanis. 

Prezidentas pabrėžė, kad Latvija nori palaikyti gerus santy
kius su visomis šalimis, taip pat ir su didžiąja rytine kaimyne. 

Didžiosios Britanijos karo kolegijos kursantai keturias die
nas viešėjo Latvijoje. Studentai iš Didžiosios Britanijos, Sri 
Lankos, Malaizijos, Naujosios Zelandijos, Jordanijos ir JAV 
lankosi Baltijos regione, pasibaigus mokymo kursui. 
Trečiadienį jie atvyko į Lietuvą. 

Mastricht. Rusijos gynybos ministras Igor Sergejev 
„kategoriškai nesutinka" su kai kurių Vakarų analitikų teigi
mu, kad dabartinė Rusija nenuspėjama ir kelia grėsmę stabilu
mui Europoje. 

„Rusija griežtai laikosi visų savo tarptautinių įsipareigojimų 
ir, kaip buvusios SSRS teisių perėmėja, vykdo jos sudarytus 
susitarimus, pareiškė jis trečiadienį atvykęs į Olandijoje esantį 
Mastricht dalyvauti NATO šalių gynybos ministrų neforma
liame susitikime. 

Pažymėjęs, jog Maskva siekia stiprinti tarptautinį saugumą, 
jis priminė užsienio reikalų ministro Jevgenij Primakov 
rugsėjo pabaigoje Niujorke pateiktą siūlymą sumažinti strate
ginį „slenkstį" iki 1,500 branduolinių galvučių. 

I. Sergejev pažymėjo, jog NATO gynybos ministrų susitikime 
Mastricht jis ketina pirmiausia „pasikeisti nuomonėmis dėl 
Rusijos prezidento Boris Jelcin pasiūlytos naujos Europos sau
gumo architektūros, kad palaipsniui NATO būtų pertvarkyta į 
politinę sąjungą Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo orga-. 

-nizacijoje". 
Be Europos saugumo klausimų, jis taip pat ketina apsvarsty

ti su NATO karinių žinybų vadovais dvišalį karinį, politinį ir 
techninį bendradarbiavimą, padėtį Bosnijoje ir Hercegovinoje 
bei įprastinės ginkluotės Europoje apribojimo problemas. 

Vašingtonas. Rusų mafija toli aplenkė tradicinę italų ma
fiją tiek dydžiu, tiek išmone. Jungtinėse Valstijose ji imasi 
sudėtingo sukčiavimo, užmezga ryšius su Pietų Amerikos nar
kotikų karteliais ir stambiu mastu prekiauja ginklais, 
trečiadienį pareiškė Federalinio tyrimų biuro (FTB) direkto
rius Louis Freeh, kuris kalbėjo Atstovų rūmų Tarptautinių 
santykių komisijai (TSK). 

„Problemos mastas tikrai milžiniškas. Mums dar toli iki to, 
kad apimtume ją savo rankomis", sakė L. Freeh. 

Pasak jo, rusų organizuoto nusikalstamumo sprogimas įvyko, 
pasibaigus šaltajam karui, susikūrus pasaulinėms ekonomi
koms ir atsiradus didelių pasiekimų kompiuterių bei ryšių 
technologijose. Dabar šis nusikalstamumas kelia tikrą pavojų 
Rusijos reformoms ir „neišvengiamus pavojus" Jungtinėms 
Valstijoms. 

JAV yra 24 tradicinės organizuotų nusikaltėlių „šeimos" ir 
maždaug 2,000 aktyvių „Cosa Nostra" narių, tuo tarpu Rusijoje 
yra 5,000-8,000 grupuočių, turinčių 100,000 narių, sakė L. 
Freeh. 

Pasak jo, maždaug 30 šių Rusijos grupių veikia ir kitose 
šalyse, įskaitant JAV. 

Jis įspėjo nenuvertinti rusų mafijos ir teigė, kad JAV turi 
^patikimų nuorodų", jog su daugeliu šių grupuočių artimai ben
dradarbiauja buvusio sovietinio KGB pareigūnai. 

Pasak jo, rusų mafija ir Pietų Amerikos narkotikų karteliai 
sukūrė sąjungas, kurios darosi „labai pavojingos". 

TSK pirmininkas Benjamin Gilman pareiškė, kad šie nauji 
pasauliniai karteliai gali tapti pajėgūs „nupirkti ištisas vyriau
sybes bei komercines prekybos zonas kylančiose demokratijose, 
ir galų gale pakirsti įsitvirtinusias Vakarų rinkas bei stabilias 
pasaulio finansų biržų sistemas". 

* Rugpjūčio pradžioje 
Lietuvoje gyveno 3 milijonai 
705,900 žmonių, arba 1.283 
mažiau negu metų pradžioje. 
Per sausio-liepos mėnesius 
Lietuvoje gimė 23,289 kūdi
kiai (389 mažiau nei pernai 
per tą patį laikotarpi). 

KALENDORIUS 

Spalio 3 d.: Evaldas. Kris
tina, Rimtas. Eitvilas, Atlan
ta; 

Spalio 4 d.: Šv. Pranciškus 
Asyžietis (1182-1226i; Aura. 
Eivyde. Gailius. 
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Redaktorė Irena Regienė 

ŠALFASS-ga PRANEŠA 

U LIETUVOS TAUTINĖ OLIMPIADA 
IR VI PLS ŽAIDYNĖS 

Pagal iš Lietuvos gautus vė
liausius varžybų vykdymo 
tvarkaraščio projektus, II Lie
tuvos Tautinė Olimpiada nu
matoma vykdyti 1998 m. bir
želio 23-27 d., o VI Pasaulio 
Lietuvių Sporto Žaidynės — 
1998 m. birželio 27 - liepos 1 
d., Lietuvoje. 

Varžybos vyks įvairiose Lie
tuvos vietovėse, tačiau di
džiausia dalis, atrodo, bus 
Kaune. 

II LTO-je numatomos vyk
dyti šios sporto šakos: 1) Bai-
darių-kanojų irklavimas, 2) 
Boksas, 3) Buriavimas, 4) 
Dziudo, 5) Dviračių sportas 
(trekas), 6) Futbolas (soccer), 
7) Graikų-romėnų imtynės, 8) 
Irklavimas, 9) Krepšinis (vy
rų, moterų), 10) Lengvoji atle
tika, 11) Plaukimas, 12) Ran
kinis (vyrų, moterų) ir 13) 
Sunkumų kilnojimas. 

Olimpiados varžybose daly
vauja tik pajėgiausi sportinin
kai (pagal sporto šakų federa
cijų nustatytą kvotą ir įvyk
džius olimpinius nuostatus) ir 
pajėgiausios komandos, laimė
jusios atrankines varžybas 
(taip pat pagal sporto šakų fe
deracijų nuostatus). Koman-

dinėse varžybose, iš užsienio 
numatyta tik JAV ir Kanados 
lietuvių vyrų krepšinio rink
tinės. 

VI PLSŽ-se turėtų vykti 
šios sporto šakos: 1) Orienta
vimosi sportas, 2) Sportinis 
šaudymas, 3) Regbis, 4) Krep
šinis (vyrų ir moterų), 5) 
Krepšinis 3 x 3, 6) Buriavimas 
(optimisto klasė), 7) Sportiniai 
šokiai, 8) Dviračių sportas 
(kalnų, BMX), 9) Kėgliavimas, 
10) Lauko tenisas, 11) Plauki
mas, 12) Stalo tenisas, 12) 
Šachmatai, 13) Badmingto-
nas, 14) Tinklinis (vyrų, mo
terų), 15) Paplūdimio tinkli
nis, 16) Biliardas, 17) Sportinė 
žūklė, 18) Kalnų slidinėjimas 
(jau įvyko š.m. rugpjūčio mėn. 
Australijoje). 

VI PLSZ-nės bus vykdomos 
panašiu būdu kaip ir anksty
vesnės PLSŽ-nės. 

Be to, Olimpinė diena — 
„Sportas visiems" festivalis 
bus vykdoma visoje Lietuvoje 
1998 m. birželio 27 d. 

Tolimesnės, smulkesnės in
formacijos bus pateiktos arti
moje ateityje. 

ŠALFASS-gos Centro 
valdyba 

PLAUKIKŲ DĖMESIUI! 

Čikagos ir apylinkių lietuvių 
kilmės plaukikai, nuo 6 metų 
vaikų iki neriboto amžiaus 
senjorų, dalyvaujantieji įvai
riose moyklose, sporto klu
buose bei pavieniai, prašomi 
atsiliepti pas ŠALFASS-gos 
Plaukimo komiteto narį, Či
kagos apylinkių koordinato
rių, Algi Norkų, 3 Haidwick 
Court, Aurora, IL 60506. 
Tel. 630-466-4661. 

Yra norima sutelkti Čikagos 
ir apylinkių lietuvius plauki
kus, tikslu aktyviau dalyvauti 
lietuvių-baltiečių plaukimo 
varžybose šį rudenį bei atei
tyje, įskaitant II Tautinę olim
piadą bei Vl-sias PLSŽ-nes, 
1998 metų vasarą Lietuvoje. 

Antras tikslas yra sužinoti 
ir registruoti lietuvių plau
kikų pasiekimus įvairiose var
žybose. 

Algis Norkus 
ŠALFASS Plaukimo 

k-to narys 

CROSS-COUNTRY 
VARŽYBOS 

CLEVELANDE 

7-sios kviestinės baltiečių ir 
lietuvių Cross-Country /lau
ko/miško/ bėgimo varžybos 
įvyks 1997 m. lapkričio 8 d., 
šeštadienį, Cuyahoga County 
Fairgrounds, 164 Eastland 
Rd., Berea, Ohio (vakarinis 
Clevelando priemiestis). Iš I-
71 išvažiuoti Bagley Rd. (Exit 
235) ir važiuoti į vakarus apie 
1 mylią iki Eastland Rd., pa
sukti \ pietus. 

Programa: berniukams ir 
mergaitėms „Bantam" (1987 
m. gim. ir jaunesniems) ir 
„Midget" (1985-86 m. gim.) — 
3,000 m; „Youth" (1983-84 m. 
gim.) — 4,000 m; Jnter-
mediate" (1981-82 m. gim.), 
„Young Men & Women" (1979-
80 m. gim.), vyrams ir mote
rims bei visų klasių senjo-
rams/rėms — 5,000 m. Sen

jorų klases: 30-39 m., 40-49 
m., 50-59 m. ir 60 m. bei yyr. 

Varžybų pradžia vyrams, 
moterims ir senjorams/rėms 9 
vai. ryto. Registracija nuo 8 
vai. iki 8:45 v.r. Prieauglio 
klasėms — pradžia 10 v.r., 
pradedant nuo „Young Men's 
& Women's" ir palaipsniui ei
nant žemyn. Registruotis ne
vėliau kaip 15 min. prieš kiek
vieną rungtį. 

Registruotis ir daugiau in
formacijų gauti pas Algirdą 
Bielskų, 3000 Hadden Rd., 
Euclid, OH 44117-2122. Tel 
216-486-0889. Faksas: 216-
481-6064. Registruotis galima 
ir vietoje, prieš varžybų pra
džią. 

Varžybos vyks Lake Erie 
USATF 1997 m. pirmenybių 
rėmuose, atrenkant baltiečius 
bei lietuvius iš bendrų Lake 
Erie USATF pirmenybių pa
sekmių. 

ŠALFASS centro 
valdyba 

1997 m. S. Amerikos lengv. atletikos pirmenybėse, Cevelande, F klases ( 7-8 m.) berniukai džiaugiasi savo ap
dovanojimais. 
„Žaibas". 

Iš k. — Andrius Stungys, 8 m., Darius Petraitis, 7 m., Kristijonas Vaitkus, 7 m. Visi LfcK 

1997 M. Š. AMERIKOS BALTIEČIŲ IR 
LIETUVIŲ LENGVOSIOS ATLETIKOS 

PIRMENYBIŲ LAIMĖTOJAI 

VYRŲ UŽDARA KLASĖ 
(20-34 METU) — 2 (2) 

DALYVIAI 
Andrius Zulca (Č. „Kran

tas"): J tolį 6.02 m (19' -
9 1/4"); Rutulys (16 lb.) — 9.10 
m (29" - 10 1/2"); 100 m — 12.2 
sek. Mindaugas Intas (Ž): 
Diskas (2 kg) — 28.30 m (92' -
10") 

MOTERŲ UŽDARA 
KLASĖ (17 - 34 M) — 4 (4) 

DALYVĖS 
Simona Augytė (Ž): 100 m 

— 15.5 sek; 200 m — 32.9 
sek.; 400 m — 1:18.3 min. 

Viki Susinskaitė (Č): Į 
aukštį — 1.46 m (4' - 9 U2"); 
Diskas — 15.84 m (52' - 0"). 
Ietis — 16.84 m (55' - 3"). 

Karen Hedrich (Ž) : rutu
lys (4 kg) 6.93 m (22*-9"). 

JAUNIŲ A „JUNIOR 
MEN" KLASĖ (1978-80 M. 

GIMIMO) —9(8) 
DALYVIAI 

100 m: Mikas Rukšėnas (Ž) 
12.6 sek. 

• 200 m: 1) D. Purins (La) 
22.7 sec., 2) M. Rukšėnas (Ž) 
25.9 sek. 

400 m: Matas Laniauskas 
(2)57.1 sek. 

800 m: Mindaugas Idzelis 
(Ž) 2:31.3 min. 

1,500 m: Geoffrey Stratiszar 
(Ž) 5:25.5 min. 

I tolį: M. Rukšėnas (Ž) 5.80 
m (19'-0 1/2"). 

I aukštį: 1) D. Purins (La) 
1.87 m (6' - 1.75"), 2) M. La
niauskas (Ž) 5.80 m (19' - 0 
V2"). 

Į aukštį: 1) D. Purins (La) 
1.87 (6' -1.75"), 2) M. Laniaus
kas (Ž) 1.77 m (5' - 9.75"). 

1997 M. METINIS VISUOTINIS 
ŠALFASS-GOS SUVAŽIAVIMAS 
1997 m. Metinis visuotinis 

ŠALFASS-gos suvažiavimas 
šaukiamas 1997 m. lapkričio 
22 d., šeštadienį, Toronto Lie
tuvių namuose, 1573 Bloor 
St. W., Toronto, Ont., Canada. 
Tel. 416-532-3311. 

Suvažiavimo pradžia — 11 
vai. ryto. 

Pagal ŠALFASS-gos statutą, 
suvažiavime sprendžiamuoju 
balsu dalyvauja sporto klubų 
rinktieji atstovai, sporto klubų 
pirmininkai ar jų įgaliotiniai, 
ŠALFASS-gos rinktieji bei 
skirtieji pareigūnai ir ŠAL
FASS-gos garbės nariai. 

Patariamuoju balsu kviečia
mi dalyvauti sporto darbuoto
jai, fizinio auklėjimo mokyto
jai, sporto veteranai, lietuviš
kų organizacijų bei spaudos 
atstovai ir visi lietuvių sporti
niu judėjimu besidomį asme
nys. 

Smulki informacija praneša
ma ŠALFASS-gos sporto klu
bams ir ŠALFASS-gos parei
gūnams. Organizacijos ar as
menys norintieji gauti smul
kesnės informacijos ar pateik
ti pasiūlymų, prašomi kreiptis 
į ŠALFASS-gos Centro valdy
bos pirmininką Audrių Ši
leiką, 150 Colbeck St., Toron
to, Ont. M6S 1V7. Tel. 416-
767-6520. Faksas: 416-760-
9843. 

Suvažiavimo darbotvarkė ir 
kita papildoma informacija 
bus skelbiama spaudoje. 

Sporto klubai, ŠALFASS-gos 
pareigūnai ir sporto darbuoto
jai prašomi visu rimtumu 
atsižvelgti į mūsų sportinio 
gyvenimo gyvybinius reikalus 
ir pasistengti suvažiavime da
lyvauti. 

ŠALFASS-gos Centro 
valdyba 

Trišuolis: M. Laniauskas 
(Ž) 11.38 m (37' - 4 1/4"). 

Rutulys (16 lb): Tadas 
Bartkus (Ž) 9.96 m (32' - 8 
U4'). 

Diskas (1.6 kg): 1) D. Pu
rins (La) 42.50 m (139' - 5"), 2) 
T. Bartkus (Ž) 32.79 m (107' -
7"). 

Ietis (800 g): 1) D. Purins 
(La) 42.30 m ( 138' - 9' 2) M. 
Rukšėnas (Ž) 30.54 m (100' -
2"). 

4 x 100 m estafetė: „Žai
bas: (T. Bartkus, M. Idzelis, 
M. Laniauskas, M. Rukšėnas) 
52.2 sek. 

+ 4 x 400 m estafetė: 
„Žaibas" (M. Laniauskas, M. 
Idzelis, T. Bartkus, D. Purins) 
3:57.8 min. 

JAUNIŲ B 
JNTERMEDIATE BOYS" 

KLASĖ (1981-82 M. 
GIMIMO) — 5(5) 

DALYVIAI) 
100 m: Jonas Wilkinson (A) 

13.7 sek. 
800 m: D. Šilkaitis (Ž) 

2:37.4 min. 
Į aukštį: D. Šilkaitis (Ž) 

1.30 m (4' - 3 1/4"). 
• Rutulys (12 lb.): Tadas 

Tamošiūnas (Ž) 10.50 m (34' -
5 1/2"). 

Diskas (1.6 kg): T. 
Tamošiūnas (Ž) 24.70 m. (81' -
0". 

• Ietis (800 g): T. Tamo
šiūnas (Ž) 39.24 m (130' - 8"). 

MERGAIČIŲ B 
„INTERMEDIATE" 
KLASĖ (1981-82 M 
GIMIMO) —7(7) 

DALYVĖS 

Kristina Kliorytė (Ž): 100 
m — 13.5 sek.; 200 m — 29.1 
sek. J tolį: — 4.48 m (14'-
8 1/2"); Į aukštį — 1.30 m (4' -
31/4"); "Rutulys (4 kg) — 6.80 
m (22' - 4"); Diskas — 17.81 m 
(58' - 5"); Ietis — 21.72 m (71' 
-3" . 

Laura Rukšėnaitė (Ž): +# 
1,500 m — 5:46.0 min.; +# 
3.000 m — 12:59.0 min. 

Kristina Mikaitytė (Č): + 
400 m —1:05.8 min. 

4 x 100 m estafetė: „Žai
bas" (T. Stempužytė, L. Ruk
šėnaitė, A. Motiejūnaitė, K 
Kliorytė) 1:01.1 min. 

BERNIUKŲ C „YOUTH 
KLASĖ (1983-84 M. 
GIMIMO) — 11(10) 

DALYVIŲ 

Paulius Rukšėnas (Ž): 100 
m — 13/3 sek.; 200 m — 26.8 
sek.; 400 m — 1:05.5 min.; 800 
m — 2:38.0 min.; Į tolį — 4.69 
m (15* - 4.75"); Trišuolis — 
9:60 m (31'- 6"); Rutulys (4 
kg) — 9.64 m (31' - 7.75"); Ie
tis (600 g) — 32.85 m (107* -
9"). 

Simas Laniauskas (Ž) — Į 
aukštį —1.46 m (4'-9 1/2"). 

Gintas Civinskas (Ž): Dis
kas (1 kg) - 23.85 m ( 78'3"). 

4 x 100 m estafetė: 
„Žaibas" (L. Laniauskas, S. 
Kliorys, S. Laniauskas, P. 
Rukšėnas) 58.2 sek. 

4 x 400 m estafetė: 
„Žaibas" (G. Civinskas, E. Gu-
dėnas, L. Laniauskas, M. An
drulis) 5:24.4 min. Brian 
Freas (Ž-Inv): 5,000 m — 
19:54.8 min.; 10,000 m — 
42:09.0 min. 

MERGAIČIŲ C „YOUTH" 
KLASĖ (1983-84 M 

GIMIMO) —6(6) 
DALYVĖS 

Saulutė Tamošiūnaitė 
(Ž): 100 m - 14.5 sek.; 200 m 
— 32.4 sek.; Trišuolis — 7.70 
m (25' - 3 1/4"); Ietis: — 23.76 
m(77- l l " ) . 

Julie Lewis (Ž): J tolį: — 
4.18 (13' - 8.75"); Į aukštį — 
1.28 m (3' - 2 1/2"); Rutulys (6 
lb.) — 9.40 m (30' - 10 1/4"); 
+# Diskas — 24.64 m (80' 10"). 

4 x 100 m estafetė: „Žai
bas" (V. Laniauskaitė, T. 
Stempužytė, A. Motiejūnaitė, 
S. Tamošiūnaitė) 1:04.9 min. 

DRAUGAS 
(USM-MlMt) 
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Tik šeštadienio laida $55.00 
Užsakant į užsieni 
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BERNIUKU D JHrDGET" 
KLASĖ (1985-86 M 
GIMIMO) —17(15) 

DALYVTU 
100 m: Andrius Stankus (Ž) 

15.0 sek. 
200 m: A. Stankus (Ž) 30.7 

sek. 
400 m*: Kęstutis Petraitis 

(Ž) 1:18.0 min. 
800 nu: Paulius Stukas 

(HK) 3:17.4 min. 
+ 1,500 m: Kristupas Mo

tiejūnas (Ž) 5:58.0 min. 
•# 3,000 nu K Motiejūnas 

(Ž) 12:53.2 min. 
I toli: A. Stankus (Ž) 3.95 m 

(12' -11.75"). 
Į aukšti: Tom Sakenes (Ž) 

1.22 m (4' - 0 1/4"). 
Trišuolis: T. Sakenes (Ž) 

8.21 m (26' -11 1/4"). 
Rutulys (6 lb.): Simas Ta-

tarūnas (Ž) 8.04 (26' - 4 1/2"). 
Diskas (1 kg): K Motie

jūnas (Ž) 18.48 m (60' - 7"). 
Ietis (600 g): T. Sakenes (Ž) 

19.98 m (65' - 6"). 
4 x 100 m estafetė: „Žai

bas" (M. Andrulis, K. Petrai

tis, A. Stankus, S. Tatarūnas) 
1:02.2 min. 

•# 4 x 400 m estafetė: 
„Žaibas" (K Petraitis, S. Ta
tarūnas, K Motiejūnas, A. 
Stankus) 5:22.3 min. 

(Bus daugiau) 

,.LITUANICAF VĖL NESISEKĖ 
JLituanicos" vyrų futbolo ko

manda patyrė trečiąjį iš eilės 
pralaimėjimo kartėlį. Tolimoje 
Waucondoje rugsėjo 28 d. JLi
tuanicos" žaidėjai buvo priver
sti nusileisti vietos „Chiefs" 
vienuolikei 2—1. Žinoma, JLi-
tuanica" dar yra geresnėje 
padėtyje, negu JBears" ameri
kiečių futbolo profesionalai, 
kurie sekmadienį patyrė 
penktąjį pralaimėjimą iš eilės. 

Pirmame kėlinyje pasekmė 
buvo lygi 1—1 (čia varžovai 
įmušė abu įvarčius — vieną į 
„Lituanicos", kitą — į savo 
vartus). Kadangi šį kartą 
nežaidė vienintelis JLituani
cos" šį sezoną įvarčių mušėjas 
Virgis Žuromskas (jis buvo 
išvykęs su St. Xavier universi
teto futbolo komanda į Iowos 
valstiją), tai buvo sunku ti
kėtis daugiau įvarčių. Nors, 
kaip sakė mūsiškių komandos 
treneris Gediminas Bielskus, 
buvo turėtos bent 3 mirtinos 
progos, tačiau nė viena neiš<-
naudota. Tuo tarpu „Chiefs" 
po pertraukos įmušė labai 
neįspūdingą įvartį ir rungty
nes laimėjo. 

To paties Gedimino Biels-
kaus teigimu, mūsiškiai šį 
kartą buvo arti pergalės. O jei 
būtų žaidęs V. Žuromskas, ji, 
be abejo, tikrai botų pelnyta. 
Deja... teks laukti kitų rungty
nių. 

0 jos — šį sekmadienį, spa
lio 5 d., vyks Steinmetz gim
nazijos stadione, pačioje Čika
goje (Siaurinėje jos dalyje — 
netoli Belmont Ave.). Varžo
vas — lenkų „Legovija" ir ją 

įveikti reiks ne tik V. Zu-
romsko, bet dar ir nemaža lai
mės. O gal ji pagaliau JLitua-
nicai? bus palanki? Nejaugi 
visą laiką ji -gali šypsotis tik 
varžovams? 

Spalio 12 d. mūsiškiai vėl 
sugrįš į namus — Lemontą ir 
žais prieš ukrainiečių JLions" 
vienuolikę, kuri nėra iš stip
riųjų tarpo. Tačiau tas stipru
mas, žinoma, yra labai reliaty
vus: priklauso kiek ir kokio 
pajėgumo žaidėjų komandos 
sugeba toms rungtynėms su
žvejoti. Daugumas I divizijos 
komandų turi tokias pačias 
problemas, kaip ir JLitua-
nica". 

Rašant apie futbolininkų pa
sirodymus, norisi sporto mė
gėjų dėmesį atkreipti ir į kitą 
JLituanicos" renginį — tai klu
bo 47-jų metinių minėjimo po
kylį. Sis metinis JLituanicos" 
vakaras, kuriuo paminima ir 
šių metų klubo veiklos užbai
ga, jau ne už kalnų. Jis bus 
lapkričio 22 d. vakare, Pasau
lio lietuvių centro didž salėje, 
Lemonte. 

Norintieji jame dalyvauti 
jau turi dabar pradėti šiam 
neeiliniam įvykiui ruoštis. Re
zervacijas jau priima Laima 
Glavinskienė, tel. (630) 323-
6302. 

Šio pokylio metu bus pa
gerbtas klubui turbūt labiau
siai nusipelnęs vyras — Jonas 
Žukauskas, kuris žaidė įvai
riose klubo komandose, o taip 
pat yra buvęs treneriu ir val
dybos nariu. 

(ei.) 

LIETUVOJE 
ATIDARYTAS GOLFO 

AIKŠTYNAS 
Vilkaviškio rajone, netoli 

Keturvalakių kaimo, įrengtas 
golfo aikštynas. Jis įkurtas 
JAV ambasados Lietuvoje dar
buotojos Indrės Biskis tėvui 
priklausančioje žemėje. J 
iškilmingą aikštyno atida
rymą susirinko apie šimtas 
golfo klubo narių, daugiausia 
— užsieniečių ir užsienio lie
tuvių. 

V7DAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kezie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. (773) 471-3300 

BE AŠ. ėLĖvĖčKAŠ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 

3800 W.96 St Tel. 708-422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmad. 3v.p.p.-7v.v., antr.12:30-3v.p.p. 
treč. uždaryta, ketvirt. 1 - 3 v.p.p. 

penktad ir šeštad. 9 v.r. - 12 v.p.p. 

ARAS ZUOBA, M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E Ogden Ave , Suite 310 

Naperville. IL 60563 
Tat. (630)527-0090 

3825 Hkjhland Ava.. 
Tower i .Sutte 3C 

Downers Gfove. IL 60515 
Tel. (630)435-0120 

DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS 

CHIRURGIJA 
1185 Dundee Ave., Elgin, IL 60120 

Tel. (706)742-0256 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS VlžlNAė,kl.D..Š.Č. 
Specialybe - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6187 S. Archer Ave. (prie Austin) 

Tel 773-585-7755 
Valandos pagal susitarimą 

DR. L tĖlRŠIlėŠ 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708)596-4065 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79t) Avr, Hfcfcory HMs, IL 

Tel. (708) 5984101 
Valandos pagal susitarimą 
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JONAS DAUGĖLA 

Norėčiau tikėti, kad ne tik 
mano, bet ir daugelio kitų 
„Draugo" skaitytojų nuotaikas 
liūdesio gaubtu apgaubė doc. 
S. J. Šimakausko straipsnis 
(Drg., Nr. 143). J is klausia: 
„Kodėl mes Lietuvoje taip blo
gai gyvename?" Tačiau atrodo, 
kad autorius nesitiki gauti at
sakymo iš mūsų. Bet jis taip 
pat nebando ir pats paieškoti 
to blogo gyvenimo tikrųjų 
priežasčių. J is mums tik pra
neša: „reikia pasakyti atvirai, 
kad mūsų reikalai prasti". 

Jis vaizdžiai aprašo visos 
tautos pakilias nuotaikas, ku
riomis mūsų žmonės pasitiko 
Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymą. Ir tada, anot jo, 
visi tikėjo, kad „svarbiausia 
yra atgauti nepriklausomy-
bę"... 

Bet juk ir mes dar gyvai pri
simename tą dvasios paki
limą, kuriuo pasitikome žinią, 
kad mūsų tauta pagaliau nu
sikratė vergijos jungą. Kai 
vėjuotą Kovo 11 d. radijo ban
gomis išgirdome stebuklingus 
V. Landsbergio žodžius: „ir 
nuo šiol Lietuva yra ir vėl ne
priklausoma valstybė" visi, 
kur bebūdami, giedojome Lie
tuvos himną. Tą valandą tik
rai žinojome, kad vardan tos 
Lietuvos" žydi viso pasaulio 
lietuvių vienybė. 

Tad ir mes galbūt daugiau 
už savo viengenčius tėvynėje 
liūdime, skaitydami Šima
kausko žodžius: „tik laikinai, 
kol stengėmės atgauti nepri
klausomybę, buvome kitokie, o 
po to vėl grįžome į tą kiautą, 
kurį sulipdėme per penkias
dešimt metų". 

Šiandieninė mūsų tautos 
valstybinė nepriklausomybė iš 
pat pirmųjų atstatymo dienų 
buvo kuriama brangiomis 
užsienio valstybių paskolomis. 
O LDDP-jos vyriausybė visai 
ją praskolino. To meto opozici
ja smerkė šii skolinimosi poli
tiką, tačiau „os pačios opozici
jos politinės jėgos, patekę į 
valdžią, nei kiek nesumažino 
valstybės skolų, bet dar jas 
padidino. Žinoma, didelę dalį 
šių naujų paskolų vyriausybė 
naudojo apmokėti senųjų sko
lų palūkanas, o likusią dalį 
skyrė valdžios aparato išlai
kymui. Ir šiandien Lietuva 
svetimoms valstybėms yra 
skolinga 5.068 mlrd. Lt. (1.267 
mlrd. dol.) Šios skolos tolydžio 
nemažėja, bet vis auga. 

Anuo metu. paskelbus pir
mąją Lietuvos nepriklausomy
bę, visos to meto partijos ir jų 
vadovai tvirtino, kad jie kuria 
tautinę valstybę. Tie idealai 
atsispindėjo jų programose. 
Jau pirmosiomis dienomis 

tautai patikėjo savomis jė
gomis išvalyti nuo įvairių 
priešų tėvų žemę ir toje iš
valytoje žemėje sukurti vals
tybinį gyvenimą. Tuo metu 
visa t au t a perpra to savo va
dovų siekius ir pasigėrėtinai 
juos įvykdė. 

Bolševikai, pavergę Lietuvą 
ir ki tas Europos šalis, visų 
pirma sunaik ino bet kokius 
tautinių valstybių pėdsakus, 
išžudė jų kūrėjus . Antrą kartą 
a ts ta tant Lietuvos nepriklau
somybę, V. Landsbergis ir kiti 
Kovo 11 d. didvyriai parodė 
daug drąsos. Tačiau j iems, 
atrodo, gerokai miglota buvo 
tikroji t au t inės valstybės sam
prata, tad j ie iš valstybės 
vairą pasuko vylingais ir 
šiandien madingais globalis-
tinės politikos klystkeliais. 

Iš pat pirmųjų dienų pra
sidėjo beatodair inis švaisty-
masis per visą pasaulį. Vieš
nagės pasaulio didmiesčiuose. 
Trankios kalbos užsienio lietu
vių salėse. Bet jie turbūt 
užmiršo, kad tautos vadovai, 
ypač sunkiomis tautos gyveni
mo dienomis, tu r i būti drauge 
su t au ta ir t a rnau t i tauta i . 
Tarp tau t in iams reikalams 
tvarkyti y ra ambasadoriai , 
konsulai ir brangia i valstybės 
iždui kaš tuojant i diplomatinė 
tarnyba. 

Anuo me tu tau ta , tėvynė, 
tėviškė ir gimtinė buvo tie 
šventieji žodžiai, kuriais puo
šėme savo ka lbas ir knygų 
puslapius. Šiandieninėje Lie
tuvos kalboje j ie yra beveik 
išnykę. Juos pakei tė „Lietuvos 
teritorija", „tos teritorijos gy
ventojai", kur ie gyvena ne 
tėvynėje, bet „respublikoje". 

Tik demokra t inė santvarka 
gali už t ikr in t i taut inės vals
tybės gyvybę. Mūsų teisinin
kas M. Mackevičius sako: 
„Tautiškumas ir demokratija 
yra tarsi dvynukai . Tautai yra 
reikalinga demokratija, kuri 
sudaro formalias ir esmines 
sąlygas t a u t a i išreikšti savo 
individualybę" („Varpas", Nr. 
5). Tiesa, i r šio meto Lietuvos 
nepriklausomybė yra a tku r t a 
ant demokratijos pamatų. Ta
čiau š iandieniniai mūsų politi
kos vadovai nedaro pastangų 
įskiepyti didžiuosius demokra
tijos idealus tau tos masėse ir 
žmonių širdyse. Dažnas tiki, 
kad demokrat i ja yra tik par t i 
jos ir rinkimai. Ir juo daugiau 
pristeigsime partijų, tuo la
biau jos savo tarpe vaidysis, 
tuo arčiau priar tėsime prie de
mokratijos. Niekas nenori ži
noti, kad demokratija yra su
rišta su patriotizmo, aukštos 
moralės ir pasiaukojimo reika
lavimais. Kitaip tariant , de-

Danutė Bindokienė 

Lenktynės ir jų 
laimėtojai 

Moksleivių dainų švente, vykusi š.m. 
iš visos Lietuvos. 

mokratija yra susieta su 
didžiaisiais krikščioniškojo 
humanizmo principais. De
mokratijoje viešpatauja tautos 
gyventojų solidarumas, ryžtas 

sutelktinėmis jėgomis kovoti 
su kasdieninio gyvenimo sun
kumais . O demokratiniais pa
grindais sukurtoje tautinėje 
valstybėje yra nuolat puo
selėjama mintis, kad tauta 
tur i pasitikėti daugiau savo 
jėgomis ir savo žmonių asme
niniu genijumi. 

LDDP-jos vyriausybei tau
tinės valstybės idealai buvo 
svetimi ir nesuprantami. Ta
čiau ir skambiu patriotiniu 
vardu pasivadinusi Tėvynės 
sąjunga tautinės valstybes 
idealų per daug nepuoselėja. 
J ie daugiau bando remtis sve
timųjų pagalba ir globa. Dau
giau tikima, kad NATO ap
saugos Lietuvą nuo visų išorės 
pavojų, o ES užtikrins eko
nominio gyvenimo pažangą. 

Šiandien mūsų žmonės yra 
visiškai nusivylę kairiųjų dik
ta tūra . Tačiau doc. Šimakaus-
kas savo straipsnyje išveda, 
kad ir dešinieji iki šiol tautos 
vilčių nepateisino. Tad mūsų 
tautos politinis gyvenimas 
švytuoja lyg ta sieninio laik
rodžio švytuoklė. Pirmosiomis 
nepriklausomybės dienomis ji 
regimai nusviro į dešinę, ta
čiau labai greitai persivertė į 
kairę . O paskutiniaisiais savi
valdybių ir Seimo rinkimais 
vėl sugrįžo atgal į dešinę. Da
bar, besiart inant prezidento 
rinkimams, ši švytuoklė, nors 
ir labai lėtai, bet vis dėlto svy
ra vėl į kairę. Belieka mums 
tik tikėti ir laukti, kad ji ne
nusvirs visai į kairę, bet susi
laikys kažkur ties politiniu vi
duriu. 

Anuo metu Lietuvos politi
niame gyvenime vidurio tauti
nę srovę sudarė demokratų 
(tada ji veikė Valst. Liaudi
ninkų vardu) ir tautininkų 
partijos. Jos ir išlaikė pusiaus-

liepos pradžioje. Vingio parke. Vilniuje. Dalyvavo per 20.000 moksleiviu 
N'uotr. Jono Tamulaičio 

vyrą tarp dešinėje (krikščio
nių demokratų) ir kairėje (so
cialdemokratų ) besivaržančių 
politinių junginių. Šiandien 
šios tradicinės vidurio partijos 
nesugebėjo stipriau įsitvirtinti 
tautoje ir liko įrikiuotos į 
smulkiųjų partijų gretas. 

Bet užtat paskutiniu metu 
didesnio dėmesio susilaukė 
Centro s-ga. Pradžioje ji buvo 
visai nežymi, o šiandien at
stovų skaičiumi Seime yra jau 
antroji po Tėvynės s-gos. Cen
tro partija yra pasisakiusi už 
tarptautinį bendradarbiavi
mą, tačiau ji labai abejingai 
vertina pastangas įjungti Lie
tuvą į bet kokius tarptauti
nius junginius, kurie riboja 
savo narių suverenines teises. 

Tikėkime, kad Centro s-ga 
gerokai margą savo narių 
skaičių suformuos į vieningą 
politinį junginį ir tuo Lietuvos 
politiniame gyvenime dar dau
giau padidins savo svorį. 

KARIAI VALO MIŠKUS 
NUO SPROGMENŲ 

Rugpjūčio mėn. Kauno Vy
tauto Didžiojo atskirojo jėge
rių bataliono išminuotojai 
Tauragės apskrities Varlau
kio girininkijoje rado ir sunai
kino daugiau kaip 20 artileri
jos sviedinių. Anot vietinio 
girininko V. Sabo, norint so
dinti naują mišką, būtina 
išvalyti dar bent 30 hektarų 
miško. 

Eržvilko seniūnijos gyvento
jai gerai žino apie miškuose 
nuo Antrojo pasaulinio karo 
laikų likusius sprogmenis. Vy
resnieji dar prisimena, kaip 
miškuose vokiečiai naikino 
sprogmenis, kurių artėjant 
frontui negalėjo išsivežti. 

J au po karo rusai vertė gy
ventojus rinkti miškuose spro
gimo bangos išsklaidytus ar
tilerijos sviedinius, krauti juos 
į duobes ir sprogdinti dar kar
tą. Šiuos darbus dar primena 

20-30 metrų skersmens, kelių 
metrų gylio krateriai. 

Tačiau ir dabar aplinkinių 
kaimų gyventojai grybaudami 
bei uogaudami aptinka sprog
menų. 

„Balandžio mėnesį gavome 
nurodymų deginti kenkėjų 
pažeistas spygliuočių šakas. 
— pasakojo girininkas V. Sa
bas. — Užkūrus laužą, nug
riaudėjo galingas sprogimas, 
pabiro aplinkinių medžių ša
kos. Laimė, žmonių tuo metu 
šalia laužo nebuvo. Paskambi
nau urėdui, bet jis manim 
nepatikėjo, mane. kad tai ba
landžio 1-osios pokštas". 

Po šio sprogimo nugriaudėjo 
dar du. Žmonių aukų nebuvo, 
bet miškininkai nusprendė 
kreiptis pagalbos į išminuo
tojus. Kitaip jie negalėjo so
dinti naujo miško, nes sun
kios miško mašinos, ruošian
čios dirvą sodinukams, gali 
kliudyti sprogmenį. 

Dalį paviršiuje gulėjusių 
sviedinių miškininkai surinko 
patys, tačiau atvažiavus jėge
rių bataliono išminuotojams, 
iš septynių aptiktų sviedinių 
buvo likę tik penki. 

Miško darbininkai pasi
baisėjo pamiškėje esančioje 
sodyboje pamatę vyriškį, kuris 
padėtą ant kaladės artilerijos 
sviedinį kapojo kirviu. Troti
las, matyt, jam būtų pravertęs 
sprogdinant žuvis vandens tel
kiniuose. 

(LR) 

SUTVARKYTA 
SALDUTIŠKIO AIKŠTĖ 

Pokario metais Utenos rajo
no Saldutiškio miestelio tur
gaus aikštėje buvo niekinami 
žuvę Lietuvos partizanai. 
Vėliau turgus sunyko, o aikšte 
buvo apsodinta medžiais bei 
krūmais. Lietuvai atgavus ne
priklausomybę, ji pavadinta 
Laisvės aikšte. 

Šiemet spalio 4 d. sueina ly
giai 40 metų. kai sovietinis 
Sputnikas (bendrakeleivis I 
pirma kartą apskriejo Žemes 
orbi ta nustebindamas pasaulį 
savo drąsiu bandymu, suteik
damas naujo kuro Sovietų 
Sąjungos propagandines ma
šinos varikliui ir pažadin
damas Amerikos vyriausybę 
bei mokslininkus žvelgti į 
erdves ne kaip į naują kauty
nių lauką, o į nuostabių atra
dimų galimybę. 

1957 m. sovietų imperijos 
priekyje stovėjo Nikita Khruš-
čiovas. JAV — prez. Dvvight 
Eisenhovver. Antrojo pasauli
nio karo pabaiga dar nebuvo 
taip toli nusunkusi į už
marštį, visos padarytos žaiz
dos nebuvo užgydytos, o 
tūkstančiai karo veiksmų ir 
sovietines okupacijos išvietin-
tų žmonių tebuvo pradėję sėk
mingiau kurtis naujose gyve
nimo sąlygose, toli nuo savo 
gimtųjų kraštų Europoje. Net 
eiliniai amerikiečiai jau buvo 
spėję įsitikinti, kad Sovietų 
Sąjunga, laikyta artima są
jungininke karo metu, geleži
ne uždanga atitvėrė okupuo
tas valstybes nuo Vakarų, o 
Khrušėiovas Jungtinių Tautų 
asamblėjoje nesidrovėjo gra
sinti, kad ..palaidosiąs Ame
riką". Pasibaigus tikrajam ka
rui, buvo prasidėjęs „šalta
sis", galbūt ne mažiau pavo
jingas ir reikalaujantis nuo
latinio budėjimo. 

Amerika turėjo atominę 
bombą ir tolimų skrydžių ra
ketas, kurios galėjo pasiekti 
Maskvą. Sovietai turėjo ato
minę bombą, bet neturėjo 
priemonių ją pasiųsti per At
lantą, tad visos fizikų bei toly
gių mokslininkų pajėgos buvo 
nukreiptos tokių raketų pro
jektavimui. Daugumas dir
bančių prie šio projekto Ka-
zakstane ir kitur įrengtose 
laboratorijose neturėjo tikro 
supratimo, kur jų pastangos 
kreipiamos. Tik keletas pati
kimų mokslininkų žinojo, kad 
jų kuriamos raketos nėra skir
tos erdvių tyrinėjimui, o turės 
nunešti atomines bombas virš 
JAV. Vienintelė erdvė, kurią 
raketos turėjo nugalėti, buvo 
tarp Maskvos ir Vašingtono... 

J au tų metų gegužės mė
nesio viduryje į orbitą buvo 
iššautas dirbtinis satelitas, 
bet jis susprogo, vos pakilęs. 
Tik po nesėkmių. į darbą 
įkinkius naujų mokslininkų 
kadrus, kurių akiratis buvo 
daug platesnis, pradėta pla
nuoti pirmojo tikro satelito 
paleidimą. Žinoma, jo pagrin
dinis tikslas nepasikeitė: tai 

turėjo būti veiksmingas gink
las prieš Ameriką. Vienok 
išėjo kitaip. 

Sputniko kelione į Žemes or
bitą, kurioje jis išbuvo 21 d., 
paskatino Ameriką atsibusti. 
Dabar tvirtinama, kad prez. 
Eisenhovver pasinaudojo pro
ga pastūmėti pirmyn ir JAV 
erdvių tyrinėjimo eigą. Tam 
tikslui buvo įkurta „National 
Aeronautics and Space Ad-
ministration". Tiesa, preziden
tas susilaukė nemažai kriti
kos, ypač iš Amerikos žinia-
sklaidos ir balsuotojų, kad šis 
kraš tas taip toli atsilikęs nuo 
sovietų, o tas atsilikimas gali 
būti net pražūtingas. Tačiau 
Eisenhovver buvo pristabdęs 
lenktynes į erdves, laikyda
masis JAV ir sovietų susitari
mo, kad bent virš planetos ne
bus jokių susikirtimų ir erd
vių tyrinėjimas vyksiąs taikiu 
būdu. Nors Amerika pirmąjį 
dirbtinį satelitą galėjusi pa
siųsti į orbitą 1957 m. sausio 
mėnesį, bet buvo nuo to atsi
sakyta, kad kooperavimas erd

vėse nebūtų pažeistas. Sput
niko skrydis pašalino tuos 
stabdžius. 

Ir sovietai nesnaudė. Aps
vaiginti netikėto pasisekimo 
ir teigiamos pasaulio reakci
jos, jau tų pačių metų lap
kričio 3 d. iškėlė antrąjį 'Sput-
niką su kalaite Laika. Ameri
kiečiams pradžioje ne taip ge
rai sekėsi ir tik 1958 m. 
sausio 31 d. į orbitą išlėkė Ex-
plorer I, išsilaikęs joje 12 
metų. Tų pačių metų spalio 
mėn. buvo įkurta NASA. 

Nuo pirmojo Sputniko palei
dimo Rusijos eidvių— tyri
nėjimas svyravo tarp nepa
prastų laimėjimų (1961 m. 
balandžio 12 d. Žemės orbitoje 
skrido pirmasis kosmonautas 
Jur i Gagarin), iki tragedijų, 
apie kai kurias pasaulis tuo 
metu nieko nežinojo. Prez. 
John F. Kennedy Amerikai 
prižadėjo, kad iki 60-tojo 
dešimtmečio pabaigos į Mėnu
lį bus nusiųstas žmogus. 
Pažadas ištesėtas 1969 m. lie
pos 20 d., kai astronautas 
Neil Armstrong paliko pirmą
sias Žemės gyventojo pėdas 
Mėnulio naviršiuie. 

Šiandien JAV ir Rusijos as
tronautai kartu stengiasi pa
taisyti beyrantį sovietų pali
kimą erdvėse, stotį Mir. 
Galbūt lenktynės — kas to
liau, kas geriau — jau pasi
baigė ir ateityje šie žmonijai 
svarbūs tyrinėjimai bus atlik
ti bendromis jėgomis, koope
ruojant ne tik Rusijai ir Ame
rikai, bet visam pasauliui. 
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GYVENIMAS KREPŠINIO 
AIKŠTĖJE IR ŠALIA JOS 

VYTAUTAS GRYBAUSKAS 
(Tęsinys) 

Prieš šias svarbias rung- ž a i s t i „dieviškai", su pasi-
tynes rašė: „Finalas sensa- tikėjimu, o antrąjį tik ginantis 
ciškas su dviem geriausiomis i r beviltiškai bandant išlaikyti 
Prancūzijos krepšinio koman- persvarą... 
domis: daugkartis čempionas _ ideali komanda būtų pir-
AS Villearbanne (Lyon) su 4 m o j 0 kėlinio FCM, o antrojo 
olimpinės rinktinės žaidėjais Ą § Villeurbanne.. . 
ir giliu patyrimu ir rytų „pa
baisa" FC Mulhouse su Gry- Tą mįslę aš seniai išspren-
bausku, jo deriniais ir grei- džiau. Tą finalą iki pat Šių 
čiu... dienų esu mintyse ir svajonėse 

— dvikovė tarp Buffierre ir peržaidęs š imtus kartų. Kad 
Grybausko... pirmąjį kėlinį žaidėme su 

— šansai pergalei lygūs... užsidegimu pergalei, o antrąjį 
— pirmą kartą sporto rū- tik kad nepralaimėti , ka l tas 

muose respublikos preziden- tik aš. Po pirmojo kėlinio, kurį 
tas..." laimėjome 32:17 žaidėjams pa-

Po rungtynių rašė: sakiau: — „turime 15 taškų, 
— finalas emocinis drama- truputį sulėt inkime žaidimą, 

tiškas, nesuprantamas meskime iš gerų padėčių..." 
— finalo mįslė neišspręsta: Visi pradėjo galvoti apie „gerą 

kaip įmanoma vieną kėlinį padėtį; met imai nebekrito... 

Antrąjį kėlinį — neįmetėme 
nei vieno krepšio, tik 9 bau
das! Neįtikėtina, bet tai 
l iūdnas faktas, pralaimėjome 
43:41. Ne pralaimėjome — 
pralaimėjau aš . Pamačiau, 
kad žaisti ir vadovauti koman
dai vienam neįmanoma. Ne
nuostabu, kad dabar geresnės 
komandos turi trenerį su 
dviem pavaduotojais... 

Ašarotas dž iaugsmas 

Neužmirštami liko to finalo 
įspūdžiai. Širdis sutuksėjo, 
kai išsirikiavus abejoms ko
mandoms, to puikaus stadiono 
viduryje, staiga kariuomenės 
orkestras pradėjo Prancūzijos 
himną, 12,000 žiūrovų atsisto
jo ir į stadioną įėjo respublikos 
prezidentas Vincen Auriol, ly
dimas kelių palydovų. Po him
no jis atėjo ir paspaudė kiek
vienam žaidėjui ranką, o man 
pasakė: „C'est petit lithua-
nien". Taigi, žinojo, kad aš lie

tuvis... 
Pirmoje eilėje sėdėjo Joana, 

kitų krepšininkų žmonos ir 
tėvai. Jiems klubas apmokėjo 
visą savaite Paryžiuje. O su 
jais kartu dar buvo gera 
šimtinė sirgalių iš Mulhouse. 
Per kėlinio pertrauką, kai tu
rėjome persvarą 32:17, klubo 
vadovai paskambino į Mul
house ir užsakė du orkestrus 
mūsų sutikimui — neabejojo, 
kad laimėsime... Aišku, pas
kui turėjo atšaukti... 

Visi iš Mulhouse po rungty
nių susirinko į elzasiečių res
toraną „Ches Jenny". kur 
vaišes pradtio pats klubo pre
zidentas Thierry Mieg: 

„Sveikinu i r dėkoju Vytui ir 
visai komandai. Keturių metų 
darbas ir prakaitas šiandien 
buvo apvainikuotas. Iš že
miausios klasės iškopem į 
pačių geriausių tarpą ir pa
siekėm finalą taurės — bravo' 

(Bus daugiau,' 
Prancūzijos pnvicl .nt . i . \ incent (>nol sveikina Vyt 
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AMERIKOS LIETUVIŲ ROMOS 
KATALIKIŲ MOTERŲ 

SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMAS 
ALRK Moterų 47-sis dvime-

tinis suvažiavimas įvyko rug
pjūčio 22-23 d. Grand Rapids, 
MI, Šv. Petro ir Povilo parapi
jos Šeimos centre. Dalyvavo 
21 narė, atstovaudamos septy
nioms kuopoms. (Iš viso yra 
17 kuopų). 

Rugp. 21 d. vakare atstovės 
susirinko susipažinimui, o ry
tojaus rytą, po Mišių ir pus
ryčių, prasidėjo suvažiavimo 
programa pagal sudarytą dar
botvarkę. Suvažiavimo rengi
mo komiteto pirmininkė Gra
žina Kamantienė ir 42-os kuo
pos pirmininkė Sofia Lastienė 
trumpai pasveikino suvažia
vusias viešnias ir pažadėjo 
padaryti viską, kad ši vieš
nagė Grand Rapids mieste 
joms būtų tikrai smagi ir 
įdomi. Oficialiai suvažiavimą 
malda atidarė sąjungos centro 
valdybos pirmininkė Dalė 
Murray. Ji sveikino iš arti ir 
iš toli atvykusias sąjungietes, 
dėkojo suvažiavimo rengimo 
komitetui, ypač G. Kamantie-
nei už įdėtą didelį darbą, pla
nuojant daug įdomių užsi
ėmimų. 

Raštu suvažiavimą sveikino 
sąjungos dvasios vadas kun. 
A. J. Miciūnas, MIC; Vyt. Ka-
mantas, Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkas; 
ses. Joanne Brazinski, OSF; 
Saulius Kuprys LRK federaci
jos vardu, Vida Sakevičiūtė 
ALRK Mot. sąjungos atstovė 
LRK federaciją ir Aida Bud-
rick 42 kuopos narė. Savo 
pranešime pirm. Dalė Murray 
priminė, kad 1999 m. Moterų 
sąjunga Švęs 85 m. gyvavimo 
sukaktį ir prašė jau dabar 
pradėti planuoti, kaip pras
mingiau ją švęsti. Taip pat ra
gino kuopas patraukti naujų 

narių ir įvairiais būdais pagy
vinti savo veiklą. Ragino ne
užmiršti dalyvauti Šiluvos 
Marijos atlaiduose, jeigu jie 
yra švenčiami vietinėje para
pijoje. Kaip gražų pavyzdį ji 
papasakojo vicepirm. Kay Ur-
banienės pastangas supažin
dinti savo parapijos žmones su 
Šiluvos istorija. Ji parūpino 
filmą apie Marijos apsireiš
kimą 1608 m., išdalino maldą 
į Mariją ir tokiu būdu skleidė 
svetimtaučių tarpe Lietuvos 
vardą. Vėlinių proga ragino 
užprašyti* Mišias už savo kuo
pų mirusiąsias. 

Toliau vyko kitų centro val
dybos narių pranešimai. Sek
retorė Sabina Henson prane
šė, kad šiuo metu ALRK Mo
terų sąjungoj yra 570 narių 
septyniolikoje kuopų. Kai ku
rios veikia jau labai silpnai, 
bet yra ir gražiai dirbančių. 

Iždininkė M. A. Gerčius sa
kė, kad jos vedamas knygas 
patikrino Vida Sakevičiūtė ir 
S. Henson. Atskaitomybė ve
dama tvarkingai ir teisingai. 
Moterų sąjungos JŽiniaraščio" 
redaktorė ses. Angelą Balčiū
naitė pranešė, kad šiuo metu 
turima 642 prenumeratos . 
„Žiniaraštis" išeina keturis 
kartus per metus. Ji prašė, 
kad kuopos daugiau rašytų 
apie savo veiklą ir rašinius 
atsiųstų mėnesį prieš laidą. 
Roma Kuprienė (ypatingiems 
reikalams tvarkyti) savo ra-
šytoj apžvalgoj pranešė, kad 
dar vis kartais atsiranda gy
vybės draudimo paieškų ir 
prašė, kad visos narės įsidė
mėtų, jog tas draudimas buvo 
likviduotas ir narėms buvo iš
siųsta joms priklausanti suma 
čekio forma, bet nebuvo suren
kami asmeniški draudos doku
mentai. Tad jeigu jie ir yra na
mie, vis tiek yra beverčiai. 
Narės, kurios neiškeitė savo 
gauto čekio, gali kreiptis į 

„Neatsišaukusiųjų turto savi
ninkų skyrių" (Department of 
unclaimed property) savo vals
tijoje, nes ten buvo perduoti 
joms priklausantys pinigai. 

Vicepirm. Kay Urban savo 
pranešime kalbėjo apie savo 
pastangas skleisti Šiluvos 
Marijos apsireiškimo istoriją 
savo parapijoj ir apie veiklą 
surinkti pinigų kuopos at
stovėms, norinčioms vykti į 
47-jį dvimetinį suvažiavimą. 
K. Urban su savo 17-ta kuopa 
centro valdybos prašoma su
rengė 1996 m. „Iškiliosios lie
tuvės moters" pagerbimą. Be 
to, šios kuopos narės šelpia 
vargstančius, nuo gaisrų ar 
potvynių nukentėjusius. 

II vicepirm. Angelė Leščins
kienė daug reiškiasi „Žinia
raštyje" ir „Drauge" rašiniais 
apie Mot. sąjungos veiklą. 

Bronė Motušienė (atstovė 
ALTui) savo pranešime paaiš
kino apie ALTo sudėtį, jo tiks
lus ir veiklą. Sofia Lastienė 
painformavo apie Dainavos 
stovyklą, jos poreikius praeity, 
dabar ir ateity. Po šių pra
nešimų buvo „einamieji reika
lai". Čia pirm. Dalė Murray 
prašė siūlyti kandidates 1998 
m. „Iškiliosios lietuvės mo
ters" žymeniui ir dar kartą 
dėkojo K .Urbanienei už su
ruoštą pagerbimą Annai Kelly 
iš New Britain, CT, kuri buvo 
1996 m. „Iškilioji lietuvė mote
ris" už jos nenuilstamą darbą, 
skleidžiant lietuvių kultūrą, 
tradicijas savųjų ir svetim
taučių tarpe. 

Pirmininkė pristatė atsiųs
tus aukų prašymus. Po įvairių 
diskusijų buvo paskirta 500 
dol. Draugo fondui, iš Lietuvos 
atvežamų vaikučių gydymui 
Ohio ir Micbigan valstijose 
„Healing the Children" fondui, 
500 dol. Pažaislio vienuolyno 
fondui (informacinių lanksti-

AI.KK Moterų sąjungos centro valdybos pirm Dale Murray 'kairejei ir 
sekretorė Savina Rucaite-Henson sąjungos 47-tame suvažiavime 
rugpjūčio 23 d. Grand Rapids, MI. 

nukų išleidimui) 1,000 dol. ir 
360 dol. Lietuvos Našlaičių 
globos fondui (dvejų metų pa
rama vienai našlaitei). 

Priėjus prie punkto „valdy
bos rinkimai" paaiškėjo, kad 
nominacijų komisijai nepasi
sekė surasti norinčių kandi
datuoti į centro valdybą, todėl 
buvusios valdybos narės be 
didelių prašymų sutiko pasi
likti dar vienai kadencijai. 

Kur bus kitas dvimetinis 
suvažiavimas? Bus kreipiama
si į kuopas, prašant jį su
ruošti. Kuomet bus gautas su
tikimas apie tai bus pranešta 
„Žiniaraštyje". Kad paskati
nus nares dalyvauti suvažia
vime, buvo priimtas nutari
mas kiekvienai atstovei su
mokėti registracijos mokestį. 
Tuo ir baigėsi darbo sesija. 
Vakare atstovių laukė labai 
maloni išvyka į Donato ir Ri
tos Astrų sodybą. Nepaprastai 
svetinga Astrų šeima sutiko 
„įsibrovėles" viešnias, o Gra
žina Kamantienė ir Marytė 
Astraitė Currier su jaunimo 
pagalba jau seniai plušo, 

ruošdamos nuostabią puotą. 
Pavalgiusias Donatas Astras 
pakvietė prie jau gražiai įsi
liepsnojusio laužo. Įspūdingai 
atrodė aplink laužą susėdusių 
sąjungiečių ratelis, bet kur 
kas įspūdingiau skambėjo jų 
lietuviškos dainos, armonika 
pritariant Beniui Kušliškiui. 
Kažin ar Astrų sodelis kada 
buvo girdėjęs tokį džiaugs
mingą dainavimą? Atsisvei
kindamos viešnios nuoširdžiai 
dėkojo svetingiems šeiminin
kams D. R. Astrams, Gražinai 
Kamantienei ir Marytei Ast-
raitei Currier bei jų talkinin
kams už nuostabų vakarą. 

Antrąją suvažiavimo dieną 
atstovių laukė dar kiti įdo
mumai. Marytė Astraitė Cur
rier vadovavo išvykai per 
Grand Rapids istorinį kvar
talą su puošniais ir gerai 
užlaikomasi viktorinio stiliaus 
namais. Grand Rapids mies
tas yra gražus, švarus, kultū
ringas. Šios turistinės dienos 
programoje buvo numatyta 
kelionė ir laivu. Tad patrau
kėme link Grand Haven. Ten 
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jau stovėjo keleivinis laivas, 
vežiojas vandens mėgėjus. 
Moterų sąjungos turistės labai 
džiaugėsi ir šia joms suruošta 
pramoga. Šios dienos išvy
koms pasibaigus, dar reikėjo 
ir Dievulį pagarbinti. Jam 
padėkoti už visus malo
numus. Suvažiavimą reikia 
užbaigti puota, pabendravimu 
su kitais svečiais, su nusipel
niusiųjų pažymėjimu. Tad iš 
bažnyčios sąjungietes ir daug 
vietinių lietuvių pripildė salę. 
Atlikus atidarymo, svečių 
pristatymo, sveikinimų for
malumus, po maldos visi ska
niai vaišinosi. O pavalgius, 
žinoma, tenka dar kai ko pa
siklausyti. ALRK Mot. sąjun
gos centro valdybos pirmi
ninkė D. Murray dėkojo su
važiavimo rengimo komitetui 
už didelį atliktą darbą, kurio 
dėka suvažiavimas buvo toks 
įdomus ir sėkmingas. Ji dė
kojo ir į puotą atėjusiems sve
čiams, kas parodė vietinių lie
tuvių nuoširdumą ir bendra
darbiavimą. 

Turbūt kiekvienas suvažia
vimas baigiasi nusipelniusiųjų 
pažymėjimu. Tad ir ALRK 
Moterų sąjungos veikėjos už 
nuopelningas pastangas buvo 
apdovanotos garbės žymeni
mis. Pirmininkė D. Murray 
ALRK Mot. sąjungos „Garbės 
narės" sagutę prisegė Bronei 
Motušienei, ir Palmerai Brei-
denbach, 2-a kuopa, Cicero, 
IL; Onai Kildisas ir Aldonai 
Shumway, 5-a kuopa, Worces-
ter, MA. Garbės pažymė
jimas buvo įteiktas Agnei Bi-
gelienei, 2-a k. Cicero, IL; Al
dai Budrick, Alice Rock ir 
Alice Totoraitis, 42-a k. Grand 
Rapids, MI; ir Jadvygai Tama-
ševičienei, 20-a k. Chicago, IL. 

Puotos svečius palinksminti 
iš Čikago6 buvo atvykęs Alfon
sas Seniūnas. Tad po visų ofi
cialumų jis dar linksmai pa
grojo šokių muzikos. Taigi, 
sąjungietes, patingėjusios išsi
judinti iš namų ir nuvykti į 
suvažiavimą, gali apgailestau
ti, nes tos, kurios dalyvavo, 
parsivežė daug, daug malonių 
įspūdžių. 

S. Daulienė 

CLASSIFIED GUIDE 

DRAUGO REKLAMA 

M I S C E L L A N E O U S R E A L E S T A T E 

V A L O M E 
KILIMUS, BALDUS 

IR GRINDIS 
J. B U B N Y S 

773-737-5168 
DANUTĖ MAYm 

773-284-1900 
Jai norite parduoti ar pirą* 
kraipkrtas į Damai Mayar.' J pto-
faaannakai, sąžiningai ir aa-
mamakai patarnaut. įkainavimą* 
vatui 

M I S C E L L A N E O U S 

Namų valymui 

iWaaWngton, D.C., lietuvio savininko] 
„landscaping" kompanija la i to 

i darointnto. $5.50 į vai. Jei nori. gali 
, dirbti 12 vai. į dieną. Vieta gyventi 

bus parūpinta už $130 į mėn. 
! Kreiptis: Alex, tel. 2 0 2 - 2 4 4 - 2 3 7 3 • 
i , I 

DA2YMA8 / DEKORAVIMAS Co. 

DAŽYMAS • STALIAUS DARBAI* 
TAPETAVIMAS • PLYTELIŲ 

KLIJAVIMAS • DRAUDIMAS • 
REKOMENDACIJOS* DAUGIAU 

KAIP 15 METŲ PATIRTIS • 

Tel. 708-458-6033 
arba 847-361-3015 

IEŠKO D A R B O 

38 m. moteris, turinti 
„žalią kortele'gali slaugyti 

senelius, padėti namų 
ruošoje.Truputį supranta 

angliškai. Skambinti: 1-219-
874-2519 kviesti Dalią. 

Jei būaite Vilniuje, užsukite 
į dailininko dirbtuve. 
Aukštos kvalifikacijos 

profesionalas nutapys jūsų 
portretą, pasiūlys žymiausių 

pasaulio dailininkų paveikslų 
reprodukcijas. Tai nuostabi 

dovana.ir puikus prisiminimas! 
Visa tai už labai prieinamą 

kainą. Inf. tel. Bona, 818-980-
0378. Kalbėti angliškai. 

NAUJOS KNYGOS • GAUNAMOS DRAIK'.F 

Trump* Angių-UcfeMų 
ir Uetuvtų-Angaų 
kalbu. ŽODYNAS 
Sudarytoja L. ZabuHtnė 

20.000 žodžių. 
Kaina - $8.00 

Kaina su persiuntimu - $10.00 
HNnot* vafctfįo* gyv. pridada $0.70 "Saiaa TaaT 

Darbas nuo pirmad. iki šestad. 
Kreiptis tel. 706402-9197 

arba 815484-7146. 

FORRENT 

Brighton Parke 
išnuomojamas 6 kamb 
3 mieg. butas ir garažas. 

Tel. 773-376-2874 

Hkkory rfiHs, IL 
įsnuotnojamoa patalpos 

krautuvėms ir profesionalu 
raštinėms. Žemos kaaaoa 

Kreiptis: K. Vėlius, 
Tel. 630-627-4556 
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Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 

jojgjĮsį Mutual Federal Savings and Loan 
Association of Chicago 

2212 VVest Cermak Road, Chicago, IL 60608 
(773) 847-7747 

CasimirG.Oksas /President 
Patamaujam Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 91 Metus. 

& midlcincl Fcdcrcil 
^ ^ ^ ^ ^ Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MARQUETTE PARK 
2567 VVEST 69th STREET 

(1-312) 925-7400 BRIDGEVIEVV 
8929 S HARLEM AVE 

(708)590-9400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470 
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DRAUGO KONCERTAI JAV-ose 
„KUR GIRIA ŽALIUOJA" 

Koncertai vyks šiose vietovėse: 

Lemort.IL, PLC, Lietuvių Dailės muziejuje -Spalio 4 d. 
Chteago. IL, Jaunimo centre • Spalio 5 d. 
Loa Angeles, CA» Spalio 12 d. 
CJevetend, OH • Spalio 18 d. 
Detroft.MI*Spalio19d 
St Pataraburg, n • Lapkričio 5 d 

Autra CiotnaM 
Sopranas 

įVylniMMkM 
Tenoras 

Eugenija Kuprytė 
Akompaniatore 

RENGINIAI ČIKAGOJE 

SPALIO MĖN. 

3 d ieną — Dail. Genovaitės 
Skrabulienės tapybos darbų 
parodos atidarymas 7:30 v.v. 
Čiurlionio galerijoje Jaunimo 
centre. 

4 d ieną— Operečių ir lie
tuvių kompozitorių koncertas 
Lietuvių Dailės muziejuje, Le
monte. Rengia „Draugas". 

— Lithuanian Mercy Lift 
metinis pokylis 6 v.v. „Spirit 
of Chicago" laive Navy Pier. 

5 d ieną — Operečių ir lie
tuvių kompozitorių koncertas 
Jaunimo centre. Rengia 
T,Draugas". 

— Šakiečių klubo „Oktober-
fest" Šaulių namuose. 

— Seserų pranciškiečių rė
mėjų 5-tos apygardos seimas 
11 vai. ryto šv. Mišios Mari
jonų koplyčioje. 12 vai. - pie
tūs. 1 v.p.p. - posėdžiai. 

11 dieną — Lietuvos Duk
terų dr-jos pokylis Jaunimo 
centre. 

12 dieną — Lietuvių Kul
tūros muziejaus senų knygų 
parodos atidarymas 3 v.p.p. 

-Balzeko Lietuvių kultūros mu
ziejuje. Paskaita - „M. Maž
vydo Katekizmo religinė reikš
mė". Arūnas Baublys ir kun. 
Antanas Saulaitis. 

— .Armonikos" koncertai: 
PLC, Lemonte — 12 vai. vidu
dienį ir 4 vai. p.p. Jaunimo 
centre, Čikagoje. 

14 dieną — Šiaulių Peda
goginio instituto liaudiškos 
muzikos ansamblio „Saulė" 
koncertas 7 v.v. Jaunimo cent
re. 

17 dieną — Jūros skautų 
75 metų ir jūros skaučių 60 
metų veiklos iškilminga su
kaktuvinė sueiga-minėjimas 
7:30 v.v. PLC, Lemonte. 

18 dieną — Jūros skautų 
metinė „Puota jūros dugne", 
PLC, Lemonte. 

— Dail. Magdalenos Stan
kūnienės parodos atidarymas 
7:30 v.v. Lietuvių Dailės mu
ziejuje, Lemonte. 

18 ir 19 d. — Lietuvių 
Skautų s-gos Tarybos akivaiz
diniai posėdžiai PLC, Lemonte 

19 dieną — „Margučio II" 
koncertas Jaunimo centre. At
liks Bostono Vyrų kvartetas. 

— Pietūs Šv. Antano para
pijai paremti, parapijos salėje 
Cicero, IL. Ruošia LB. Pradžia 
12 vai. 

— Pianistės Gintės Čepins-
kaitės ir soprano Lijanos Ko-
pūstaitės koncertas 1 vai. p.p. 
Lietuvių Dailės muziejuje, Le
monte. 

24 dieną — 26-sios kasme
tinės lietuvių fotografijos pa
rodos atidarymas Čiurlionio 

galerijoje Jaunimo centre. Pa
rodą rengia Budrio Lietuvių 
Foto archyvas. 

24, 25 ir 26 dieną — Mo
ters savaitgalis PLC, Lemon
te. Rengia PLC renginių komi
tetas. 

25 dieną — Martyno Maž
vydo minėjimas 11 vai. r. vyks 
Newberry Library. Newberry 
kolekcijos senųjų lietuviškų 
knygų paroda ir dr. L. Geru
laičio paskaita anglų kalba: 
„The first Lithuanian book in 
print". 

26 dieną — Anglijos Lietu
vių klubo metinis narių susi
rinkimas 12 vai. Šaulių salėje. 
10 vai. ryto šv. Mišios už mi
rusius narius. 

— Martyno Mažvydo minė
jimas — paroda, paskaita, me
ninė programa 3 v, p.p. Balze
ko Lietuvių kultūros muzie
juje. 

— Čikagos Lietuvių Moterų 
klubo madų paroda Rosewood 
West restorane, W. 131 Street 
ir Cicero Ave., Crestwood, IL. 

—Lietuvių Agronomų s-gos 
Čikagoje šv. Mišios už miru
sius narius 10 v.r. Tėvų Ma
rijonų koplyčioje prie „Drau
go". Po Mišių pusryčiai ir pa
bendravimas posėdžių salėje. 

—Pianistės Gintės Čepins-
kaitės ir soprano Lijanos Ko-
pūstaitės koncertas 3 vai. p.p. 
Jaunimo centro didž. -salėje. 
Rengia Jaunimo centras. 

—Šv. Kazimiero lietuvių ka
pinių Kapų sklypų savininkų 
ir visuomenės metinis susirin
kimas 2 vai. p.p. Gage Park 
Fieldhouse pastato auditori
joje ( 55 St. ir Western Ave), 
Čikagoje. 

31 dieną — Akademinio 
Skautų sąjūdžio Čikagos sky
riaus metinė šventė. 

LAPKRIČIO MĖN. 

1 dieną — Akademinio 
Skautų sąjūdžio Čikagos sky
riaus metinė šventė. 

2 dieną — Vėlinių iškilmės 
Šv. Kazimiero lietuvių kapi
nėse 12 vai. prie Steigėjų pa
minklo. Trumpas religines ir 
pasaulietiškas apeigas visuo
menei praveda Šv. Kazimiero 
kapų sklypų savininkų drau
gija ir Bendruomenės pasau
liečių komitetas, garbės sargy
boje dalyvaujant šauliams ir 
ramovėnams. 

5 dieną — Zarasiškių klubo 
pusmetinis narių susirinki
mas Šaulių namuose. 

6 dieną — Venezuelos Lie
tuvių dr-jos pusmetinis narių 
susirinkimas 1 v. p.p. Šaulių 
namuose. 

8 dieną — Lietuvių fondo 
pokylis PLC, Lemonte. 

9 d ieną —LB Lemonto apy
linkės valdybos ruošiami pie
tūs PLC didž. salėje, Lemonte. 

— Panevėžiečių klubo meti
nis narių susirinkimas 12 vai. 
Jaunimo centro maž. salėje. 
10 vai. r. šv. Mišios už miru
sius narius. 

—r Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos 7 0 metų sukakties 
paminėjimo pokylis 2 v.p.p. 
„Landmark" salėje, 6800 W. 
Archer Ave. 

— Operos solistės Sabinos 
Martinaitytės ir pianistės 
Audronės Eitmanavičiūtes 
koncertas 3 v.p.p. Balzeko Lie
tuvių kultūros muziejuje. 

— Vydūno fondo 45 m. veik
los minėjimas 2 v.p.p. PLC, 
Lemonte. 

15 dieną — Operos tradici
nis pokylis su menine choro 
programa ir metiniais laimė
jimais Jaunimo centre. 

16 dieną — Rudens madų 
paroda PLC, Lemonte. 

— Kultūrinė popietė 12 vai. 
Šv. Antano parapijos salėje, 
Cicero, IL. Ruošia LB. 

—Op. solistės Sabinos Mar
tinaitytės ir pianistės Au
dronės Eitmanavičiūtes kon
certas 1 v.p.p. PLC, Lemonte. 

19 dieną — Šakiečių klubo 
metinis narių susirinkimas 
Šaulių namuose. 

21 dieną — Suvalkiečių 
draugijos metinis narių susi
rinkimas Šaulių namuose. 

22 dieną — 47-tas metinis 
LFK „Lituanica" futbolo klubo 
pokylis PLC, Lemonte. 

23 dieną —Lietuvos Ka
riuomenės atkūrimo 79-tos su
kakties minėjimas Šaulių na
muose. Rengia ramovėnai. 

— Illinois Lietuvių Respub
likonų lygos iškilmingi pažy
mėjimų pietūs 12 vai. PLC, 
Lemonte. 

26 dieną — Dail. Romo Vie
sulo ir Alg. Kezio parodų ati
darymas 7:30 v.v. Lietuvių 
Dailės muziejuje, Lemonte. 

26 — 30 dieną — Mokslo ir 
Kūrybos simpoziumas Jauni
mo centre. Vyks parodos, pa
skaitos ir plenarinės sesijos. 

30 dieną — Tilžės Akto pa
skelbimo 79-sios sukakties mi
nėjimas Šaulių namuose.Ren-
gia Mažosios Lietuvos Rezis
tencinis sąjūdis, dalyvaujant 
šauliams ir visuomenei. Pra
džia 2 v. p.p. 

— Jaunimo centro veiklos 
parodos lankymas ir pasisve
čiavimas 2 v.p.p. 

7 dieną — Tauragės klubo 

metinis narių susirinkimas 
Šaulių namuose. 

— Mugė PLC, Lemonte. 
— Jaunimo centro veiklos 

apžvalga ir pokylis. 3 v.p.p. šv. 
Mišios; 4 v.p.p. — praeities 
veiklos apžvalga, meninė pro
grama ir vakarienė. 

13 dieną — Kalėdinių pa
puošalų pamokos (su Bernice 
Kasarski) Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejuje. 

— Labdaros vakaras "Sek
lyčioje" 6:30 v.v. Rengia JAV 
LB Socialinių reikalų taryba. 

21 dieną — PLC rengiamos 
Kūčios, PLC, Lemonte. 

31 dieną — Naujųjų Metų 
sutikimas PLC, Lemonte. 

— Naujųjų Metų sutikimo 
pokylis Jaunimo centre. Ren
gia Lietuvių Opera. 

1998 METAI 

SAUSIO MĖN. 
18 d.— Religinį koncertą , 

prisiminimui kovojusių ir žu
vusių už Lietuvos laisvę, Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje Marąuette Parke 
ruošia „Dainavos" ansamblis. 

VASARIO MĖN. 
15 dieną — ALTo rengia

mas Lietuvos Nepriklauso
mybės minėjimas Maria mo
kyklos salėje. Pradžia 2 v. p.p. 

KOVO MĖN. 
29 dieną — „Draugo" meti

nis koncertas Jaunimo centre. 
Atlieka , Aras" iš Toronto. 

BALANDŽIO MĖN. 

3, 4 ir 5 dieną — Akademi
nio Skautų sąjūdžio, ruošiamos 
Studijų dienos, Woodstock, IL. 

BIRŽELIO MĖN. 

7 dieną — Čikagos ateiti
ninkų Šeimos šventė ir Ateiti
ninkų namų gegužinė. 

SPALIO MĖN. 
4 dieną — Nekalto Prasi

dėjimo seserų rėmėjų metinė 
šventė: 3 vai. p.p. šv. Mišios 
Tėvų Jėzuitų koplyčioje; 4 vai. 
p.p. iškilminga vakarienė su 
programa Jaunimo centro 
didž. salėje 

VASAROS STOVYKLOS 
BERČIŪNUOSE 

Šią vasarą Berčiūnuose (Pa
nevėžio vyskupija) Nauja
miesčio klebono kun. R. Gude
lio iniciatyva jau surengtos 
keturios vasaros poilsio sto
vyklos Panevėžio vyskupijos 
vaikams. Pasak šios vyskupi
jos ateitininkų pirmininko V. 
Visockio, birželio 20 - liepos 1 
d. čia poilsiavo 57 (10 - 14 me
tų) vaikai, kurių daugelis au
ga socialiai remtinose šeimo
se, juos prižiūrėjo 15 vadovų ir 
mokytojų. Su vaikais bendra
vo diakonas Saulius Matulis. 
Stovykloje vaikai mokėsi tar
pusavio bendravimo, pasitikė
jimo. Jiems buvo vedamos psi
chologijos, etiketo, dailiųjų 
darbų, sporto, šokių, muzikos 
pamokėlės, vyko sporto varžy
bos, turiningos vakaro progra
mos. Stovyklautojai dalyvau
davo šv. Mišiose, kurias Ber
čiūnų bažnyčioje aukodavo 
kun. R. Gudelis. Panaši sto
vykla 10 - 14 metų vaikams iš 
socialiai remtinų šeimų buvo 
surengta ir liepos 16 - 26 d. 
Stovyklas rėmė Panevėžio raj. 
Savivaldybė bei Švietimo ir 
mokslo ministeriia. 

Birželio 22 - liepos 2 d. 
Berčiūnuose stovyklavo 97 
jaunučiai ateitininkai iš įvai
rių Lietuvos vyskupijų. Respu
blikinės jaunučių ateitininkų 
stovyklos dalyviais rūpinosi 
Vilhelmina Raubaitė. Kauno 
tarpdiecezinės kunigų semina
rijos klierikai R. Noreika ir A. 
Tulušis, diakonas V. Bartkus 
bei gausus būrys vyresniųjų 
draugų ateitininkų bei moky
tojų. Stovyklautojams buvo 
rengiamos dailės, rankdarbių, 
pynimo, šokių, muzikos, žur
nalistikos, religijos, gamtos 
pamokėlės, rytais ir vakarais 
būdavo bendra malda. Šv. 
Mišias Berčiūnų bažnyčioje 
aukodavo kun. R. Gudelis. 
Baigiantis stovyklai jos daly
vius aplankė Panevėžio vysku
pas Juozas Preikšas, kuris per 
šv. Mišias ragino jaunuolius 
būti pasaulio druska bei švie
sa Bažnyčioje ir savo na
muose. Įžodį per pamaldas 
davė 15 jaunučių ateitininkų 
Liepos 16 - 26 d. čia vyko ant
roji respublikinė jaunučių 
ateitininkų stovykla. 

Liepos 4 - 9 d. čia taip pat 
stovyklavo Vilniaus krašto 
jaunučiai ateitininkai. Vil
niaus ateitininkų valdyba su
rengė šią stovyklą siekdama 
išjudinti bei pagyvinti ateiti
ninkų kuopų tarpusavio ben
dravimą bei pritraukti naujų 

narių. Pasak renginio inicia
torės Redos Sapronai tės , to
kia stovykla, kurioje poilsiavo 
apie 60 jaunučių ateitininkų. 
Vilniaus krašto jaunučių atei
tininkų kuopų globėjų prašy-

GRUODŽIO MĖN. 

5 dieną — Jaunimo centro 
40 metų gyvavimo sukakties 
ir veiklos parodos atidarymas 
7 v.v. Jaunimo centro Čiurlio
nio galerijoje. 

— "Šampano vakaras" 7 v.v. 
Rengia "Lietuvos Vaikų vil-
tiesTtomitetas. 

6 dieną — Mugė PLC, Le
monte. N 

A.tA. 
DR DANGUOLEI SURANTIENEI 

mirus, jos vyrą STASĮ nuoširdžiai užjaučiame ir kar
tu liūdime. 

Brigita ir Zigmas Jokimčiai 

Ann Arbor, MI 

mu organizuojama pirmą kar
tą. Stovyklą remia Lietuvos 
ateitininkų federacijos sen
draugių sąjunga, išeivijos 
sendraugių bei Vokietijos 
..Renovabis" fondai. 

A.tA. 
ANTANAS SEVERINAS 

Gyveno Čikagoje, Marąuette Parke apylinkėje. 
Mirė 1997 m. rugsėjo 30 ei., sulaukęs 78 metų. 
Gimė Lietuvoje, Lazdijų parapijoje, Buteliūnų kaime. 

Amerikoje išgyveno 48 m. 
Nuliūdę liko: podukra Aldona Totoraitiene, vyras Pranas; 

anūkės: Rasa Ramanauskiene, jos vyras Donatas, Vilija Brit-
tan, jos vyras Michael, Astra Andriušiene jos vyras Edvar
das; septyni proanūkai. 

Velionis buvo vyras a.a. Aleksandros. 
Velionis pašarvotas šeštadienį, spalio 4 d. nuo 8 vai. ryto 

iki 10 vai. ryto Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 
W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, spalio 4 d. Iš laidojimo namų 
10 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10:30 vai. ryto gedulingos 
šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: podukra, anūkės, proanūkai ir kiti gi
minės. 

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

PADĖKA 
A.fA. 

PRANAS SIDERAVIČIUS 
1900 Rug. 29 — 1997 Rug. 2 

Mūsų mylimam Tėtei, Seneliui ir Uošviui mirus, norime 
nuoširdžiai padėkoti kun. V. Mykolaičiui už maldas kop
lyčioje, už atnašavimą šv. Mišių, už labai gražų pamokslą ir 
palydėjimą į kapus. 

Ačiū sol. Danutei Stankaitytei už nepaprastai gražų, 
širdį veriantį giedojimą. 

Ačiū R. Šokui už įspūdingą vargonų muziką. 
Didelė padėka mišk. J. Žebrauskui taip jautriai atsisvei

kinusiam su mūsų Tėveliu koplyčioje ir kapuose. 
Širdingai ačiū LIETUVOS GIRIU ĄŽUOLAMS: 

A. Baleškai 
J. Kriščiūnui 
J. Skeiviui 
J. Žebrauskui 

už atsilankymą, tuo pagerbiant savo kolegą. 
Dėkojam karsto nešėjams už paskutinį patarnavimą. 
Dėkojam už gausias aukas „Saulutei", „Vaikų Vilčiai" ir 

šv. Mišioms. 
Dėkojam už gražias gėles, šv. Mišias, užuojautas spau

doje ir asmeniškai 
Dėkojam Petkaus laidotuvių namams už labai nuoširdų 

patarnavimą. 
Jūsų parodytas nuoširdumas mums niekada nebus pa

mirštas. 
Liūdinti šeima 

B r a n g i e m s Tėvel iams 

A.tA. 
SOFIJAI IR 

A.iA. 
ALBINUI SLIVINSKAMS 

t a ip s ta igiai ir net ikėtai iškeliavus Amžinybėn, gilią 
užuojautą re i šk iame dukrai VIRGINIJAI, sūnui RO
MUI ir jų še imoms. Skaudžios netekt ies valandoje 
k a r t u su j u m i s liūdime. 

Veronika Serkšmenė 
Lidija ir Vytautas Vaas 
Arūnas ir Sheila Šerkšniai 
Stasys ir Jill Šerkšniai 

http://Lemort.IL
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DRAUGAS, penktadienis, 1997 m. spalio mėn. 3 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

„Baltijos" kultūros klubo pirm. Arūnas Augustaitis gėlėmis apdovanoja 
kaunietę solistę Violetą Sagaitytę po jos koncerto rugpjūčio 16 d. Jauni
mo centre. Šalia — tos paCios programos dalyve, solistės dukra Ainė. 

Užsakykite „Draugą" sa
vo studentams vaikams, išvy
kusiems į tolimą universitetą, 
užprenumeruokite neseniai iš 
Lietuvos atvažiavusiems arti
miesiems ar pažįstamiems, 
nepagailėkite 60 dol. — taip, 
tai tikra tiesa, naujiems 
prenumeratoriams ribotą 
laiką metinė prenumerata yra 
tik 60 dol.! — pradžiuginti vie
nišą pensininką, kuris labai 
norėtų, kad „Draugas" lan
kytų kasdien. Visus kviečiame 
jungtis į skaitytojų eiles. 

Bilietai į „Draugo" kon
certą, tiek spalio 4 Lietuvių 
dailės muziejuje, Lemonte, 
tiek spalio 5 d. Jaunimo cen
tre, gaunami „Seklyčioje" ir 
dienraščio administracijoje. 
Įsigykite iš anksto, kad ne
reikėtų grūstis prie kasos. 

Balzeko Lietuvių kultū
ros muziejus 1997 m. labiau
siai pasižymėjusiu lietuviu pa
rinko dr. Rimgaudą Ne-
micką už jo nenuilstamas 
pastangas ir darbą Lietuvos 
žmonių sveikatos reikalams. 
Jam specialus žymuo bus 
įteiktas pokylyje, rengiamame 
muziejaus „Gintaro" salėje 
gruodžio 14 d. Pobūvio rengi
mo komitetui vadovauja dr. 
Petras Kisielius. 

Sekmadienį, spalio 5 d., 
oras bus labai puikus — 
taip pranašauja sinoptikai. O 
„Draugas" pranašauja, kad 
visų, kurie dalyvaus Aušros 
Cicėnaitės, Eugenijos Kupry
tės ir Vaido Vyšniausko kon
certe Jaunimo centre 3 vai. 
p.p., nuotaika bus kuo pui
kiausia. Nepatingėkite, atvy
kite. Ne vien dėl paramos savo 
dienraščiui, bet ir dėl to, kad 
tokių koncertų negreit gir
dėsite: programą sudaro ir 
mūsų liaudies, ir lietuvių 
kompozitorių, ir pasaulinio 
garso muzikų kūriniai, o at
likėjai yra jauni, talentingi ir 
patrauklūs. 

Spalio mėnesį Čikaga ske-
bia italų kilmės piliečių mė
nesiu, tad prie Picasso 
skulptūros miesto centre kas
dien vyks su šia tema surištos 
programos: pasirodys šokėjai, 
dainininkai, muzikai iš Itali
jos ir vietinių pajėgų. Pasiro
dymai paprastai vyksta vidur
dienį ir vra populiarūs, tad j 
juos susirenka daug žmonių 
net iš tolimesnių priemiesčių. 
Mums verta domėtis kita
taučių, kurių kaimynystėje 
gyvename, renginiais, bet nepa
mirškime ir savųjų — spalio 
mėnuo yra skirtas BALFui, o 
pačioje jo pražioję — „Draugo" 
koncertams. 

Jan i n - Žygienė, North Ri-
verside, iL, kartu su prenu
merata „Draugą" apdovanojo 
100 dol auka. Širdingas ačiū! 

Klausykit, lemontiečiai 
ir visi vakarinių Čikagos 
priemiesčių lietuviai! Malo
niai kviečiame atvykti į ža
vingą koncertą, rengiamą jūsų 
pašonėje — Lietuvių dailės 
muziejuje šeštadienį, spalio 4 
d., 7 vai. vak. Kauno muziki
nio teatro solistai Aušra 
Cicėnaitė ir Vaidas Vyšniaus
kas dainuos Sarpaliaus, Ka-
čanausko, Oleko, Banaičio, J. 
Strolios, J. Tallat-Kelpšos, 
Štrauso, Leharo, Loewe, Bern-
stein ir daugelio kitų kompozi
torių kūrinius, o taip pat dar 
liaudies dainas. Jiems akom
panuos ir solo pianinu dalį 
programos atliks jauna pia
nistė Eugenija Kuprytė. Kad 
nereikėtų važiuoti į Čikagą, 
šis „Draugo" koncertas specia
liai rengiamas Lemonte. 
„Draugas" jums pataikauja, 
pataikaukite ir jūs „Draugui". 
Dalyvaukite koncerte! 

Daumanto-Dielininkaičio 
kuopos jaunųjų ateitininkų 
susirinkimas bus sekmadie
nį, spalio 5 d. Visi dalyvauja 
Pal. Jurgio Matulaičio misijos 
bažnyčioje 9 vai. ryto vaikų 
Mišiose. Prašomi kuopos nariai 
rinktis 8:50 vai. r. (su uni
formomis). Į bažnyčią bus įžy
giuota su kuopos vėliava. Po 
Mišių, 10 vai. r., susirinkimas 
vyks Ateitininkų namuose. 

Linksma rudens pra
džios šventė su žaidimais, 
laimėjimais, muzika, įvairiais 
patiekalais rengiama Nekalto 
M. Marijos Prasidėjimo para
pijoje, Brighton Parke šį sa
vaitgalį, spalio 4-5 d., parapi
jos patalpose, 2745 W 44th 
str., Chicago, IL. Klebonas 
kun. Anthony Puchenski ir 
renginių komitetas visus 
nuoširdžiai kviečia šventėje 
dalyvauti. Pelnas skiriamas 
parapijos reikalams. Šešta
dienį, spalio 4 d., šventės 
pradžia 5 vai. p.p. (tęsis iki 10 
vai. vak.), o sekmadienį links
mybės prasidės nuo 11 vai. 
ryte. 

Sekmadienį, spalio 19 d., 
1 vai. p.p., Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejuje, 6500 S. 
Pulaski Rd.;vyks „Lithuanian 
American Genealogy Society" 
susirinkimas, kuriuo bus pra
dėtas 1997 m. rudens veiklos 
sezonas. Nors draugijos narių 
dauguma nelabai gerai kalba 
lietuviškai, bet jie yra lietuvių 
kilmės, savo šaknimis ypatin
gai domisi, stengiasi su jomis 
kuo artimiau susipažinti. 
Draugijai vadovauja Robort A. 
Balzekas. Pagrindinę paskaitą 
apie lietuvių senuosius pa
pročius ir tradicijas skaitys 
Danutė Bindokienė. Bus vai
šės ir pabendravimas. Rezer
vacijas šiam renginiui galima 
padaryti muziejaus telefonu: 
312-582-6500 tarp 10 vai. r. ir 
4 vai. p.p., visas septynias die
nas savaitėje. Visi maloniai 
kviečiami dalyvauti. 

„Grandies" tautinių šo
kių ansamblio veteranai 
pradėjo tautinių šokių repeti
cijas. Kviečiami ir laukiami 
visi, kas tik nori jungtis į 
grandiečių eiles. Bus ruošia
masi tautinių šokių šventei, 
kuri vyks Vilniuje ateinančią 
vasarą. Repeticijos vyksta 
kiekvieną sekmadienį, 12:30 
vai. p.p. Pasaulio lietuvių cen
tro apatinėje salėje. Lietu
viško tautinio šokio judesys vi
sus maloniai nuteiks, tad 
nepasididžiuokite, ateikite. 

Aldona Rimas, Comfrey, 
MN, siųsdama mokestį už 
prenumeratą, pridėjo 105 dol. 
auką dienraščio išlaidoms su
mažinti. „Draugas" nuošir
džiai dėkoja! 

MŪSŲ VIENYBE 
BALFO STD7RYBĖ 

BALFo rudens didžiojo va
jaus pradžia spalio pirmoji 
diena. Kai lietuviai 1940-1944 
m. čia, Amerikoje, mažai kal
bėjo ir rašė apie vienybę, bet 
ją vykdė širdimis ir darbais, 
susijungus visoms didžiosioms 
organizacijoms, buvo įsteigtas 
ALTas, o susijungus 4 ar 5 
labdaros organizacijoms — 
buvo įsteigtas BALFas. Tada 
visų buvo priimtas geležinis 
nutarimas: „Spalio mėnuo — 
BALFo didžiojo vajaus mė
nuo", padedant visiems be po
litinio skirtumo, įsijungiant 
visoms organizacijoms. 

BALFas, kuris mini 53 veik
los metus, ne tik gelbėjo lietu
vius žiaurios Rusijos okupaci
jos metais, bet ir savo pir
muoju orgnaizacijos žodžiu: 
„BENDRAS", — tėvynainius 
stiprino dvasiniai. Iš to žodžio 
spinduliais švietė draugystė, 
bičiulystė, kartu atliekamas 
darbas. Okupantams mūsų 
vykdomas bendras darbas ir 
buvo didžiausias priešas. 

BALFui aukokime visi, nuo 
našlės skatiko iki sąžinės bal
so atsiliepimo. Aukas siųski-
me BALFo centrui, skyriams. 
BALFas remia visus: nuo kū
dikėlio našlaitėlio iki žilagal
vių, buv. tremtinius, partiza
nus, politinius kalinius, kam 
tik reikia pagalbos. 

Vyt. Kasniūnas 
ATVYKSTA DVI 

MUZIKINĖS GRUPĖS 
IŠ LIETUVOS 

Spalio mėnesio viduryje Či
kagoje viešės dvi didesnės 
apimties muzikinės grupės iš 
Lietuvos. Tai Lietuvos radijo 
ir televizijos ansamblis „Ar
monika" ir Šiaulių universite
to liaudiškos muzikos ansam
blis „Saulė". Pirmąjį pamaty
sime ir išgirsime spalio 12 d., 
kuomet šis žymusis vienetas 
iš tėvynės 12 vai. koncertuos 
Lemonte, o 4 vai. p.p. — Jau
nimo centre. „Saulė" links
mins čikagiečius kiek vėliau 
— spalio 14 d. 7 vai. vak. Jau

nimo centro didž. salėje. 
Šį kartą kiek plačiau norisi 

pakalbėti apie „Armoniką", 
kuri prieš porą metų šventė 
savo 25-ją gyvavimo sukaktį. 
Jam vadovauja energingas 
muzikas Stasys Liupkevičius, 
kuris ne tik dainuoja bei gro
ja, bet taip pat pasireiškia ir 
kaip kompozitorius, aranžuo
tojas, dainoms žodžių kūrėjas 

„Armonika" gerai pažįstama 
Š. Amerikos lietuviams. Ji čia 
atvyksta ketvirtą kartą. 1989 
m. ši grupė JAV turėjo 14 pa
sirodymų, o Kanadoje — tris. 
1990 ir 1993 m. ji davė Ameri
koje po 14 koncertų — nuo At
lanto iki Ramiojo vandenyno. 

Kaip pats ansamblio ve
dėjas St. Liupkevičius anks
čiau pasakojo, sunkiausia jų 
kelionė į S. Ameriką buvo 
1989-siais, kuomet dar Lietu
va buvo rusų okupuota ir 
reikėjo vizų iš Maskvos ir 
Amerikos. Dabar reikia pra
šyti tik iš amerikiečių, tačiau 
jų gavimas irgi nebuvo leng
vas, nes JAV nelabai nori 
įsileisti muzikantų iš Lietu
vos. 

Visi „Armonikos" muzikan
tai yra profesionalai, baigę 
konservatorijas. Keli groja Na
cionalinėje filharmonijoje, o 
solistai — dainuoja Vilniaus 
Operos ir Baleto teatre. Gied
rius Butautas ir Jonas Ali
šauskas su savuoju kolektyvu 
šiemet koncertavo Belgijoje, 
Šveicarijoje, Prancūzijoje ir ki
tur. O solistas Jonas Valuckas 
pavasarį ruošėsi dalyvauti 
„Aidos" operos premjeroje Vil
niuje. Tad jiems visiems kar
tais yra sunku susirinkti į 
vieną būrį ir pakoncertuoti 
ten, kur publika kviečia. Kaip 
sako S. Liupkevičius, juos 
ypač mėgsta paprasti žmonės, 
gyvenantys mažuose mies
tuose ar miesteliuose. Tad ir 
šio ansamblio muzika pritai
kyta eiliniam žmogui. Beje 
„Armonika" groja vien tik lie
tuvių kompozitorių ir liaudies 
muziką, o ansamblio repertua
ras yra apei 500 tokių dainų. 

Pati ansamblio širdis — 
Stasys Liupkevičius muzikuo
ja jau nuo vaikystės, kurią 
praleido Šėtos miestelyje, Kė
dainių rajone. Jis vėliau lankė 
J. Gruodžio muzikos mokyklą. 
Atlikęs karinę prievolę sovie
tinėje armijoje, dainavo „Lie
tuvos" ansamblyje, įstojo į vals
tybinę konservatoriją. Nuo 
1966 m. priklausė Radijo ir 
televizijos orkestrui, o kuomet 
buvo sukurta „Armonika" — 
įsijungė į jos eiles. 

Dabar šis ansamblis turi 
didelį užsimojimą — kitą pa
vasarį važiuoti į Sibirą ir ten 
palinksminti tame krašte nuo 
seno likusius mūsų tremtinius 
ar jų palikuonis. Šiam žygiui 
jis jau dabar ruošiasi, o grįžus 
iš kelionės po Š. Ameriką, dar 
labiau ties šiuo planu susikon
centruos. 

Tad laukiame „Armonikos* 
Š. Amerikoje. Ir šios keliones 

Po pranešimo, kurį padarė pik. lt. Edmundas Čapas ir jo knygos sutiktuvių 
Iš kairės: Anatolijus Milūnas, Rimas Dirvoms ir pik. lt. Edmundas Čapas. 

Pasaulio lietuvių centre, Lemonte. 
Nuotr. V. Jasinevičiaus 

metu vieneto nariai plačiai 
pavažinės po JAV ir Kanadą. 
Tad reikia palinkėti jiems ge
ros kloties! O mūsų tautiečius 
pakviesti į jų pasirodymus Le
monte ir Čikagoje spalio 12 d. 

Ed. Šulaitis 

PASISEKUSI ALTO 
IŠVYKA 

ALTo išvyka-gegužinė įgavo 
tradicinę reikšmę, nes jau ke
linti metai rengiama Darbo 
dienoje, kuri yra rugsėjo mė
nesio pirmąjį pirmadienį. 
Šiais metais gegužinė įvyko 
rugsėjo 1 d. Aldonos ir Anio 
Grinių sodyboje, Lockport, IL. 
Vieta graži, sodyba gražiai 
sutvarkyta, taip ir traukia 
kiekvieną žmogų praleisti vi
sos dienos popietę ypač malo
nių šeimininkų tarpe. Išre-
tėjus Marąuette Parko lietu
viams, sumažėjo gegužinės da
lyvių skaičius. Tokiu būdu ne
galima buvo užsakyti auto
buso. Todėl susitarė kelios 
mašinos paimti, neturinčius 
kaip nuvažiuoti į gegužinę. 

Nuo parapijos bažnyčios iš
važiavom 11 vai., nes gegu
žinės pradžia 12 vai. Nuva
žiavus jau radome susirinku
sių gegužinės dalyvių, dar tru
putį palaukus, privažiavo dau
giau mašinų ir buvo užpil
dytas visas gegužinei leistas 
plotas. Pastatyti stalai, ap
dengti baltomis staltiesėmis, 
visi tuojau buvo okupuoti. 
Šeimininkas pakvietė visus į 
pietinę namo pusę, kur yra 
vėliavoms stulpai ir, giedant 
JAV bei Lietuvos himnus, 
žvaigždėtoji ir trispalvė pakilo 
į viršų. Himnams vadovavo 
sol. Aldona Pankienė. Po to 
pirmininkė Matilda Marcin
kienė, tarusi trumpą žodį, 
pakvietė visus prie pietų 
Maistas buvo užsakytas iš 
Talman krautuvės naujų šei
mininkų. Jie patys ir patarna
vo. Dar pagelbėjo mūsų rengi
nių vadove E. Paulauskienė. 

Prie kavos ir pyragaičių pa

tarnavo Filina Von Braun ir 
Grožvyda Giedraitytė. Maisto 
bilietus tvarkė Evelyna Ože-
lienė ir Mary Kinčius. Gėri
mus tvarkė Kazys Rožanskas 
su padėjėjais. Dovanų, kurių 
buvo daug ir gerų, paskirs
tymą tvarkė Jūratė Jasiū-
nienė. Laimėjimų bilietus pla
tino Zita Bagdžiuvienė, Stasė 
Rudokienė, Aldona Pankienė 
ir Birutė. Kadangi buvo daug 
laimėjimų, tai negalima buvo 
ilgai laukti, o reikėjo pradėti 
tuojau. Laimėjimus pravedė 
pats sodybos šeimininkas Anis 
Grinius. 

ALTo skyriaus valdyba nuo
širdžiai dėkoja Aldonai ir 

Aniui Griniams už leidimą nu
trypti pievą be jokio atlygini
mo. Kitaip sakant, uz malonią 
gegužinės globą. Dėkoja 
„Draugui" ir „Margučiui IF už 
garsinimą. Lietuviškajai vi
suomenei už gausų dalyva
vimą ir visiems, kurie nors 
kuo prisidėjo prie šios gegu
žinės pasisekimo. Tai buvo 
tikra atgaiva ir poilsis po sa
vaitės darbų, rūpesčių Tiesa, 
vos nepamiršau padėkoti An-
kų šeimai už padovanotus sal
dumynus. Toks gražus visų 
pabendravimas davė ALTo 
skyriaus kasai keletą „skati-
ku". 

Ant. Repšienė 

..Armonikos" ansambliečiai Vilniuje Jie atvyksta į Čikaga i r koncertuos 
vidurdieni, o tą pa<?ia dieną, 'A vai p p , Jaunimo centre 

Pasaulio lietuvių centre spalio 12 d 
Nuotr Pr«n*» Šlutiene* 

z A.a. DAUGD2DO atmi
nimą pagerbdami Elena ir 
Stasys Briedžiai atsiuntė 
$50 auką Lietuvos našlai
čiams. Reiškiame užuojautą 
velionio žmonai ir artimie
siems, o aukotojams dėkoja
me! „Lietuvos Našlaičių 
globos" komitetas, 2711 W. 
71 St., Chicago IL 60629. 

(sk) 

x Vienintelis Šiaulių uni
versiteto ^SAULĖS", liaudiš
kos muzikos ansamblio, kon
certas Čikagoje įvyks spalio 
14 d., antradienį, 7 vai. vakaro 
Jaunimo centre, 5620 S. Clare-
mont St. Bilietus galima gauti 
„Seklyčioje", 2711 W. 71 St. 

(sk.) 
x Čikagos lituanistinėje 

mokykloje pradeda veikti 
„Kiškių darželis" spalio 4 d. Tą 
pačią dieną registracija ir 
pamokos. Priimami vaikai nuo 
3 metų. Informacija: Jūratė 
Dovilienė, 630-832-6331. 

(sk.) 
x Verčiame, notarizuo-

jame, kopijuojame įvairius 
dokumentus / diplomus iš 
lietuvių į anglų kalbą ir 
atvirkščiai. Kreipkitės į 
Lituanistikos Tyrimo ir studijų 
centrą telefonu 773-434-4545 
arba raštu 5620 S. Claremont 
Ave., Chicago, IL 60636-
1039. 

(sk.) 
x Dėmesio, lietuviai! Nau

jas JAV imigracijos vizų tik
rinimas prasidės balandžio 
mėn. Pasibaigusias vizas ga
liu pratęsti. Žmonės iš kitų 
valstijų gali pasiųsti man duo
menis paštu. Ed Šumanas, 
5701 Linden, La Grange, IL 
60525, tel. 1-708-246-8241. 

(sk) 
x Akcijų, bonų bei kitų 

vertybių pirkime ir par
davime jums nuoširdžiai 
patarnaus, duodami komiso 
nuolaidą, Albinas Kurkulis, 
tel 312-879-7750 arba jo 
sūnus Andrius Kurkulis, tel. 
312-879-7751, dirbą su First 
Albany Corp. Čikagoje. Iš 
JAV ir Kanados skambinkite 
veltui: tel 1-888-879-7753. 

(sk.) 

x Dail. Genovaitės Skra-
bulienės tapybos paroda ati
daroma penktadienį spalio 3 
d., 7 v.v. Čiurlionio galerijoje, 
Jaunimo centre, Čikagoje. 

Paroda tęsis iki spalio 21 d. 
Galerija atidaryta šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo 10 
v.r. iki 1 v.p.p. 

(sk.) 
x Čikagos lituanistinė 

mokykla ie iko istorijos 
mokytojo-jos aukštesniajai 
mokyklai. Skambinti vakare 
Jūratei Dovilienei, tel. 630-
832-6331. 

(sk.) 
x Amerikos Lietuvių radi

jas, vad. Anatolijus Siutas — 
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. 
per WCEV 14.50 AM. Tel. 
773-847-4903, adresas: 4459 
S. Francisco, Chicago, IL 60632. 

(sk:. 

x LIETUVOS DUKTERYS 
maloniai kviečia į jų rengiamą 
„RUDENS POKYLĮ", šešta
dienį, spalio 11 d., 6 v.v., 
Jaunimo centre. Gerą nuo
taiką kels linksmų dainų pro
grama; gausūs laimikiai, pui
kios vaišės ir svajinga šokių 
muzika. Bilietai gaunami dr-
jos būstinėje, 2735 W 71 St., 
tel. 773-925-3211 kasdien 
10-2 vai. Dalyvaudami prisi
dėsite prie lietuviškos labda
ros! 

(sk) 

x Sparčiai parduodami 
„Armonikos" bilietai. Atvy
kite į vienintelius mūsų apylin
kėje ruošiamus koncertus 
PLC Lemonte, spalio 12 d., 
po pamaldų 12 vai. ir tą pačią 
dieną Jaunimo centre, Čika
goje 4 vai. Bilietai parduoda
mi „Seklyčioje", 2711 W. 71 St. 
ir „Lion Frame galerijoje", 216 
Main St., Lemont, arba galite 
užsisakyti skambinant 773-
238-1536. 

(sk.) 

A R A S R O O F I N G 
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