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Kandidatai į prezidentus bus 
„skaidresni" 

Vilnius, spalio 14 d. (BNS) 
— Prezidento rinkimų įsta
tymo pataisos siūlytojas Anta
nas Stasiškis pabrėžia, kad ji 
nenukreipta prieš jokį kon
kretų politiką. Pataisa numa
to kandidatams į prezidentus 
būtinybę paskelbti faktus apie 
bendradarbiavimą su užsienio 
specialiosiomis tarnybomis. 

Pasak jo, pataisa tik paten
kina rinkėjų teisę aiškiai 
žinoti renkamų asmenų bio
grafijas. 

Antradienį Seimo pri imta 
Prezidento rinkimų įstatymo 
pataisa skelbia, kad kandida
tas į prezidentus privalo „iki 
įregistravimo kandidatu į Res
publikos Prezidentus pateikt i 
Vyriausiajai rinkimų komisi
jai duomenis apie savo darbą 
SSSR ar buvusių sovietinių 
respublikų NKVD, NKGB, 
MGB, KGB bei kitų užsienio 
valstybių atitinkamose tarny
bose (struktūrose), apie mo
kymąsi šių tarnybų (struk
tūrų) mokyklose a r bendra
darbiavimą su šiomis tarnybo
mis (struktūromis)". 

Pasak A. Stasiškio, pataisa 
nieko nekeičia ir neįtakoja 
kandidatų registravimo proce
dūros. Tačiau kandidatai pri
valės užpildyti anketą, o pri
pažinę bendradarbiavimo su 
užsienio specialiosiomis tarny
bomis faktą, turės tai skelbti 
reklaminėje medžiagoje. „Vis
ką įvertins ir spręs rinkėjai", 
sakė konservatorių atstovas. 

Vyriausioji rinkimų komisija 
pranešė, kad pataisai įsiga
liojus, joje numatytosios anke
tos bus duodamos užpildyti 
kandidatais registruojamiems 
asmenims. 

Kandidatai komisijoje bus 
registruojami, kai VRK patik
rins jų surinktus 20,000 
rinkėjų parašų. Kol kas pa
rašus iš devynių kandidatų 
komisijai yra įteikęs tik Ar-

> turas Paulauskas. 
Prezidento rinkimų įstaty

mo pataisos įsigalios, kai j a s 

Karaliaučias valdžia nesutinka 
su Rusijos pretenzijomis 

pasirašys prezidentas Algir
das Brazauskas ir kai jos bus 
paskelbtos „Valstybės žinio
se". Vienas iš prezidento pa
tarėjų sakė, kad galutinis pa
taisos var iantas bus įdėmiai 
analizuojamas, tačiau, jeigu 
neprieštaraus Konstitucijai, 
prezidentas greičiausiai ne
stabdys jų įsigaliojimo. 

Viln ius , spalio 15 d. (Elta) 
Laikrašt is „Respublika" pasi
domėjo, kaip į pataisas rea
guoja pagrindiniai kandidatai 
į prezidentus. 

— Valdas Adamkus, Cent
ro sąjungos iškeltas kandida
tas , yra patvirtinęs, jog beveik 
9 metus tarnavo JAV kariuo
menės karinės žvalgybos dali
nyje. „Aš atl ikau kar inę prie
volę eiliniu ir nemanau, kad 
ta i buvo bendradarbiavimas 
su specialiosiomis tarnybo
mis", sakė j is , pridurdamas, 
jog šis įs ta tymas — ne jam. 

— Artūras Paulauskas pa
kartojo, kad KGB dirbo tik jo 
tėvas. „Aš su šia žinyba jokiais 
įsipareigojimais a r pasižadė
j imais nešu susijęs". 

— Vytautas Landsbergis, 
neseniai buvusių KGB kari
ninkų apkal t intas sąmoningu 
bendradarbiavimu su šia orga
nizacija, t rumpai atsakė, kad 
Vyriausiosios r inkimų komisi
jos anketoje „neturės ką nuro
dyti". 

— Vytenis Andriukaitis, 
Socialdemokratų kandidatas, 
j a u anksčiau pareiškė nieka
dos su KGB nebendradarbia
vęs, t ik buvęs šios organizaci
jos tardomas ir persekiojamas 
už antisovietinę veiklą. 

— Rolandas Pavilionis, 
Vilniaus universiteto rekto
rius prisipažino, kad anketoje 
galėtų nurodyti jaunystėje tar
navęs buvusios SSRS „spec. 
naze" — specialiosios paskir
ties žvalgybos daliniuose, ku
rie priklausė Generalinio 
štabo Vyriausiajai žvalgybos 
valdybai. 

Karaliaučius, spalio 15 d. 
(BNS) — Karaliaučiaus sri t ies 
gubernatorius Leonid Gorben-
ko antradienį nepritarė Rusi
jos parlamentarų raginimams 
pasisavinti iš Lietuvos Klai
pėdos kraštą. 

„Po karo Europoje nusta ty
tos sienos yra nekeistinos, 
todėl nereikia kelti klausimo, 
kam priklauso Klaipėdos 
kraštas", pažymėjo L. Gorben-
ko, žurnalistams komentuoda
mas neseniai Rusijos Val
stybės Dūmos pareikštą siū
lymą sienos sutartį su Lietuva 
pasirašyti tik perdavus Klai-

* Žinomas lenkų kul tūr i
ninkas Jerzy Giedroyc, nese
niai tapęs Lietuvos garbės pi
liečiu, apkaltino Lenkijos ge
neralinį konsulą Vilniuje gadi
nant abiejų tautų santykius. 
Varšuvoje leidžiamas laik
raštis „Zycie" cituoja J . Gie
droyc, esą Lenkijos generali
niu konsulu Vilniuje dirba 
„specialiųjų tarnybų papulki
ninkis Waldemar Lipka-Chu-
dzik, kuris vaidina žymų vaid
menį bloginant Lietuvos ir 
Lenkijos santykius". Lenkijos 
ambasada Vilniuje pirmadienį 
atsisakė komentuoti rašinį, 
nurodžiusi būtinybę prieš* tai 
pasitarti su užsienio reikalų 
ministerija Varšuvoje. 

LDDP prezidento rinkimuose 
rems Artūrą Paulauską 

Vilnius, spalio 15 <l (BNS) Lietuvos vyri:iiisv!x> trečiadienį pritarė 1998 metu biudžeto projektui, kurį dar 
svarstys Seimas 50 milijonu litų bus padidinto- išlaidos ir tiek pat — pajamos Nei vienai ministerijai nepavyko 
išsireikalauti daugiau pinigų. Kitų metų biudžete ypač bia atsižvelgta į socialines problemas — išlaidos švietimui, 
kultūrai, mokslui, kitiems socialiniams reikalams padidėf 500 mln. litų. Į valstybes biudžetą numatoma surinkti 
9.142 mlrd. litų (14.7 proc. daugiau, negu 1997 m). 

J. Staselio nuotr : Tariasi Lietuvos Valiutų valdybos nariai (iš kaires^ ministras pirmininkas Gediminas 
Vagnorius, Lietuvos banko valdytojas Reinoldijus Šarkinas ir prezidentas Algirdas Brazauskas. 

Vilniaus, Rygos ir Talino 
nesutarimai kenkia 

JAV-Baltijos chartijai 
Vašingtonas, spalio 15 d. litinį svorį. Vašingtonas, prie-

(BNS) — Galutinai suderinti 
JAV ir Baltijos valstybių char
tiją kliudo Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos požiūrių skirtumai, 
trečiadienį pareiškė Lietuvos 
užsienio reikalų viceministras 
Albinas Januška. 

Antradienį viceministras 

šingai, teigė, kad keturšalė 
chartija bus svaresnė. A. Ja
nuškos komentaras kiek 
prieštaravo Latvijos ir Estijos 
URM pranešimams, anot ku
rių, chartijos tekstas iš esmės 
buvo suderintas. 

„Šalys suderino svarbiau-

pėdą Rusijai. 
Par lamentarų pretenzijas į 

Klaipėdos kraštą griežtai kri
tikavo ir prezidentas Boris 
Jelcin. 

Gubernatorius taip pat nei
giamai atsiliepė apie užsie
nio žiniasklaidoje paskelbtus 
straipsnius, kuriuose svarsto
ma galimybė sugrąžinti Kara
liaučiaus sritį Vokietijai. Pa
sak L. Gorbenko, Vokietijoje 
leidžiamas „Rytprūsių lapelis" 
nagrinėja galimybe išpirkti iš 
Rusijos Karaliaučiaus sritį už 
75 mlrd. Vokietijos maritių. 

„Kalbos tokia opia tema ne
padeda stiprinti pasitikėjimo 
ir geros kaimynystės", pabrėžė 
Leonid Gorbenko. 

* L ie tuva įvedė tranzi
t inę dvikartinę Lietuvos vizą 
užsieniečiams, kuri kainuos 
15 JAV dolerių (60 litų).Tokį 
konsulinio mokesčio įkainį 
nus ta tė Lietuvos vyriausybė. 
Iki tol norintiems per Lietuvą 
važiuoti du kar tus užsienie
čiams užtekdavo vienkartinės 
vizos. Ne ilgiau kaip 1 me
tams išduodama tranzitinė 
dvikartinė viza leidžia užsie
niečiui vykti per Lietuvos te
ritoriją du kar tus — pirmyn ir 
atgal. Vienkartinė tranzitinė 
viza asmeniui kainuoja 5 JAV 
dolerius (20 litų). 

dalyvavo derybose JAV Vals- šias chartijos teksto nuostatas 
tybės departamente, kur buvo 
siekiama galutinai suderinti 
dokumentą, kad jį pasirašytų 
keturių valstybių prezidentai. 

„Negalėčiau to pavadinti di
deliais skirtumais, greičiau tai 
yra nesutarimai taktikos klau
simais", sakė A. Januška. Pa
sak jo, nesutarimai yra susiję 
su požiūriu į transatlantinį 
bendradarbiavimą. 

Išsamiau komentuoti Lietu
vos diplomatas atsisakė, aiš
kindamas tokiu valstybių su
sitarimu. 

„Tikiu, kad problemoms 
išspręsti neprireiks atskiro su
sitikimo", sakė A. Januška. 
Pasak jo, „anksčiau chartija 
buvo suderinta 98 procentais, 
o dabar — 99-iais". 

Pasak Lietuvos UR vice
ministro, nekilo ginčų, koks 
turi būti dokumentas — ke-
turšalis, ar atskiras JAV ir 
kiekvienos Baltijos valstybių. 
Lietuva visuomet teigė norinti 
sudaryti atskirą chartiją su 
JAV, manydama, kad toks 
dokumentas turės didesnį po-

ir susitarė galutinį variantą 
suderinti diplomatiniais kana
lais", trečiadienį Rygoje sakė 
Latvijos URM sekretorius 
spaudai Andrejus Pildegovi-
čius. 

Kalbėdamas apie dokumen
to paruošimą tvirtinimui, Lat
vijos URM atstovas pažymėjo, 
jog kadangi chartija nėra juri
diškai įpareigojantis doku
mentas, formalus pareiški
mas, patvirtinantis, kad tek
stas visiškai suderintas, šį
kart nebūtinas. 

Lietuvos gynybos ministras 
tęsia vizitą JAV 

Vašingtonas, spalio 15 d. 
(Lietuvos ambasada JAV-
BNS) — Ketvirtą dieną JAV 
viešintis Lietuvos krašto ap
saugos ministras Česlovas 
Stankevičius trečiadienį susi
tiko su JAV Lietuvių Bendruo
menės bei Amerikos Lietuvių 
Tarybos vadovais. 

Pranešime spaudai pažy
mima, kad ministras pabrėžė 
didžiulį užsienio lietuvijos or
ganizacijų vaidmenį Lietuvos 
kelyje į NATO. 

Po to ministro Č. Stanke
vičiaus vadovaujama delegaci
ja susitiko su JAV Karinių 
jūrų pajėgų akademijos, įsikū
rusios Anapolyje, rektoriumi 
Charles R. Larson, kitais aka
demijos vadovais. Anapolyje 
studijuoja du Lietuvos kariū
nai, o iš viso JAV Karo akade
mijose mokosi 4 lietuvaičiai. 

Po pietų ministras aplankė 

Rusijos bankas Lietuvos 
indėlius siūlo keisti \ prieškarini 

turtą 
Vilnius, spalio 14 d. (BNS) reikalų ministerijos NVS šalių 

— Rusija mėgina užtempti 
Lietuvą „ant vieno kurpaliaus 
su NVS valstybėmis", skolų 
Lietuvos gyventojams grąži
nimą siūlydama susieti su 
tuo, kad Lietuva atsisakytų 
pretenzijų į užsienyje buvu
sius prieškarinius aktyvus. 

Pasak Lietuvos pareigūnų, 
derybose dėl buvusio SSRS 
„Vnešekonombanko" skolų pri
vatiems Lietuvos asmenims 
grąžinimo Rusija pasiūlė per
imti atsakomybę už buvusios 
SSRS skolas, mainais peri
mant visas teises į SSRS akty
vus — auksą, brangakmenius, 
valiutos atsargas, vertybinius 
popierius, nekilnojamąjį turtą 
ir pan. 

skyriaus vadovo Ričardo De
gučio, šie dalykai yra visiškai 
nesietini. 

Bankrutavusiame Maskvos 
banke yra 9.8 mln. JAV dole
rių Lietuvos gyventojų in
dėlių. Šią skola Rusija yra pri
pažinusi derybose. 

R. Degutis antradienį sake. 
kad toks Rusvos pasiūlymas 
yra visiškai nepriimtinas ir 
nesietinas su odelių „Vneše-
konombanke*" grąžinimo pro
blema, nes ka narna apie pa
prastų žmonių uždirbtus pini
gus. 

Be to, pasak R. Degučio. Lie
tuva nėra SSRS teisių 
perėmėja ir neturi šioje srityje 

Pasak Lietuvos Užsienio jokių įsipareigojimų. 

Arlingtono kapines, kur padė
jo gėlių prie Nežinomojo karei
vio kapo bei pagerbė Lietuvoje 
žuvusio JAV kariuomenės lei
tenanto Samuel J. Harris ka
pą. 1919-1920 metais jis akty
viai kovojo už Lietuvos neprik
lausomybę. 

Vėliau Č. Stankevičius išvy
ko į metinę įvairių gynybos 
srityje dirbančių JAV bendro
vių karinės produkcijos bei 
įrangos parodą. Tiesiai iš ten 
delegacija išskubėjo į Kong
resą, kur susitiko su Atstovų 
Rūmų Respublikonų užsienio 
politikos komiteto vadovais 
bei nariais. 

Vakare Lietuvos ambasa
doje Č. Stankevičiaus vizito 
proga surengtas iškilmingas 
priėmimas, kuriame gausiai 
dalyvavo Pentagono, Valsty
bės departamento, kitų JAV 
administracijos institucijų ats
tovai, žurnalistai, JAV LB va
dovai. 

Ministrą per vizitą lydi vi
ceministras Jonas Kronkaitis, 
kariuomenės vado pavaduoto
jas pulkininkas Valdas Tut
kus. 

* Ketvi r tadienį į Lietuvą 
atvyko naujasis apaštališ
kasis nuncijus arkivyskupas 
Envin Josef Ender. Vatikano 
nunciatūra Vilniuje pranešė, 
kad iš Vokietijos atvykstantį 
nuncijų Vilniaus oro uoste pa
sitiko monsinjoras Kazimieras 
Vasiliauskas. Vatikanas liepos 
pradžioje paskelbė, kad po
piežius Jonas Paulius II pas
kyrė naują apaštališkąjį nun
cijų Lietuvai, Latvijai ir Es
tijai arkivyskupą E. J. Ender. 
Pirmasis Šventojo Sosto atsto
vas Lietuvoje Apaštalinis 
nuncijus arkivyskupą1- T -to 
Mullor Garcia. ...ctrvoje 
dirbęs penkerius su puse me
tų, išvyko birželio 1-ąją. 

Vi ln ius , spalio 15 d. (BNS) 
— LDDP vadovas Česlovas 
Juršėnas nutarė nekelti savo 
kandidatūros Lietuvos prezi
dento rinkimuose ir pasi
traukė iš rinkimų kovos buvu
sio generalinio prokuroro pa
vaduotojo Artūro Paulausko 
naudai. 

Č. Juršėną kandidatu pra
ėjusį savaitgalį buvo nutarusi 
iškelti LDDP taryba, kartu 
numačiusi tar t is dėl paramos 
A. Paulauskui. Partijos vado
vas neskubėjo pateikti savo 
pareiškimo Vyriausiajai rin
kimų komisijai. 

Po antradienį įvykusio A. 
Paulausko ir Č. Juršėno susi
tikimo paskelbtas jų bendras 
pareiškimas, kur iame pabrė
žiama, jog būtina „užtikrinti 
prezidento Algirdo Brazausko 
nuoseklios politikos tęstinumą 
dviejų amžių sandūroje". 

Abu politikai pabrėžia būti
nybę „sutelkti naują demokra
tinių jėgų sąjūdį" ir palaikyti 
vieną kandidatą prezidento 
rinkimuose. „Česlovo Juršėno 
manymu, tokių demokratinių 
jėgų kandidatu galėtų boti 
Artūras Paulauskas", sakoma 
pareiškime. 

A. Paulauskas padėkojo už 
LDDP paramą ir pakvietė šios 
partijos atstovus tar t is dėl 
bendro darbo. J is taip pat kon-
sultuosis su kitomis demokra
tinėmis politinėmis partijomis 
ir organizacijomis dėl bendra
darbiavimo prezidento rinki
muose. 
Kartu su politikų pareiškimu 
trečiadienį išplatintas ir Č. 
Juršėno pareiškimas, kuriame 
jis ragina savo šalininkus vi
sokeriopai paremti A. Pau
lausko kandidatūrą. 

Seimo kancleris Jurg is Raz
ma spaudos konferencijoje 
trečiadienį tvirtino turįs žinių, 
kad kandidatą į prezidentus 
Artūrą Paulauską rajonuose 
daugiausia remia asmenys, 
turintys problemų su teisė
saugos sistema. Šią informa
ciją jis gavęs iš konservatorių 
rinkimų štabų. 

Konservatorių žiniomis, rug
sėjo pradžioje A. Paulauskas 
dalyvavo Visagine įsteigiant 
visuomeninę organizaciją „Te
midė", kurioje yra jį re
miančių, susikompromitavu
sių asmenų. 

Pasak J. Razmos, steigėjų 
sąraše yra vienas aktyviausių 
buvusios sovietinės organiza
cijos „Jedinstvo" vadų Alek
sejus Straumachas, buvusi an
tivalstybinių leidinių kores
pondentė Zoja Ščiupajeva, bu
vęs Ignalinos Atominės elek
trinės direktoriaus pavaduoto
jas personalo reikalams, at
leistas iš darbo už pažeidimus. 

Seimo kancleris teigė, kad 
„matyti labai didelis aktyvu
mas tų asmenų, kurie turi 
problemų su teisėtvarka". „Ką 
mes galime žinoti, kokius no
rus ir reikalavimus pareikš 
šie asmenys po sėkmingų rin
kimų?", klausė J. Razma. Sei
mo kancleris mano, kad prezi
dentu tapus A. Paulauskui, jis 
įtakotų teisėjų skyrimą ir to
kiu būdų pakreiptų šių as
menų bylas norima linkme. 

Centro sąjungos pirminin
kas. Seimo vicepirmininkas 
Romualdas Ozolas mano. kad 
pradėjęs derybas su LDDP. A. 
Paulauskas „rinkėjų sąmonėje 
užims prezidento Algirdo Bra
zausko nišą". A. Paulauskui 
reikėjo žinomos partijos para

mos, nes į rinkimus jis atėjo, 
kaip „politiškai tuščias dydis". 

R. Ozolas žurnalistams 
sake, kad kaip politikas yra 
patenkintas, jog prieš rinki
mus Lietuvoje formuojasi tri-
pole politinė sistema: dešinė 
su Vytautu Landsbergiu, cen
tras su Valdu Adamkumi ir 
kairė su Artūru Paulausku. 

Centro sąjungos vadovas 
pabrėžė, kad jo vadovaujami 
centristai „be komentarų" 
būtų atmetę LDDP siūlomą 
bendradarbiavimą, kaip ir bet 
kurios kitos kairiosios parti
jos. Tačiau jei V. Adamkų? 
nuspręstu priimti centristams 
nepriimtinos partijos paramą, 
tai svarstytų prie V. Adam
kaus rinkimų štabo įkurta po
litinė taryba, sakė R. Ozolas. 

Tačiau centristų vadovui ne
ramu, ką daryti su politiniais 
bendradarbiais liberalais (Cen
tro ir Liberalų sąjungos yra 
pradėjusios svarstyti partijų 
susijungimo klausimą ir jis 
tebėra neišspręstas), kurie jau 
anksčiau yra pasirašę su A. 
Paulausku bendradarbiavimo 
susitarimą. 

Dabar susidariusi situacija 
padėtį smarkiai komplikuoja, 
sakė R. Ozolas. 

Liberalų sąiungos vadovas 
Eugenijus Gentvilas nėra 
prieš tai, kad liberalų remia
mą kandidatą prezidento rin
kimuose Artūrą Paulauską 
paremtų LDDP ar kitos parti
jos. E. Gentvilas pabrėžė, kad 
LDDP ir A. Paulauskas nepa
sirašė jokių susitarimų. Tai, 
kad Č. Juršėnas kviečia savo 
rėmėjus balsuoti už A. Pau
lauską, liberalams „nei šilta. 
nei šalta". 

Pasak jo, liberalai, pagal 
bendradarbiavimo susitarimą 
su A. Paulausku, padeda jam 
rengti rinkimų programą. 
dirbti ki tus organizacinius 
darbus. „Jeigu kitos partijos 
pageidauja taip pat remti A. 
Paulauską — mes ne prieš". 
sakė E. Gentvilas. 

K o n s e r v a t o r i ų vadovo 
n e s t e b i n a LDDP p a r a m a 

A r t ū r u i P a u l a u s k u i 

Seimo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis kandidato prezi
dento rinkimuose Artūro Pau
lausko ir LDDP galimą ben
dradarbiavimą laiko visiškai 
natūraliu. „Taip ir turėjo būti. 
tik maniau, kad jie dar kurį 
laiką žais ir sprendimą priims 
vėliau", sakė V. Landsbergis 
trečiadienį žurnalistams. 

V. Landsbergis mano. kad 
A. Paulauskas sutiko 
„prisiimti kairnį foną", nes ne
turėjo jokio. „Eiti vien su 
šešėliu rinkimuose neparan
ku", sakė Seimo pirmininkas. 

J is taip pat mano. kad 
LDDP besitariant su A. Pau
lausku, „įklimpo" liberalai. V. 
Landsbergis abejoja, ar dabar 
teisinga juos laikyti „euro
pietiška dešiniąja partija", 
kokia liberalai skelbusi esan
tys. 

KALENDORIUS 
Spalio 16 d.: Šv. Jadvyga 

(1174-1243i: švč. Margarita 
Marija Alacooue (1647-1690: 
Aurelija. Gailius. Gaudvile. 

Spalio 17 d.: Šv Ignacas 
(Ignotas1 Antiochiotis. kanki
nys, apaštalų mokinys (mirė 
apie 108 m >: Gyte. Kintautas. 
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1997 m. spalio mėn. 16 d. 

LIETUVIŲ TELKINIAI 
DETROITAS, MI 

JURGIS ŠEPETYS 
NAUJOSE PAREIGOSE 

„Detroit Free Press" spalio 3 
dienos laidoje išspausdino 
Jurgio Šepečio nuotrauką ir 
pranešimą, kad buvęs Comark 
grupės prezidentas Jurgis Še
petys pakeitė darbovietes ir 
bus Ford and Earl Associates 
viceprezidentas ir direktorius 
grafikos konsultacijos dar
bams. 

TRANSLIAVO 
PAŠNEKESĮ SU 

AMB. S. SAKALAUSKU 

lietuviškų melodijų" radijo 
valandėlė š.m. spalio 11d. lai
doje perdavė pasikalbėjimą su 
Lietuvos ambasadorium Sta
siu Sakalausku. Ambasado
rius kalbėjo apie savo įspū
džius iš XV LB Tarybos su
važiavimo Philadelphijoje, 
JAV ir Baltijos kraštų chartą 
ir ryšius su išeivijos lietuviais, 
lietuviškų melodijų" radijo 
laidos yra transliuojamos Det
roite antradieniais nuo 3 iki 4 
vai. p.p. ir šeštadienio rytais 
nuo 8 vai. r. iš radijo stoties 
WPON AM banga 1460. 

ABARIŲ ŠEIMOS 
ŠVENTĖ 

Onutė ir Mykolas Abariai 
savo šeimos ir artimųjų tarpe, 
spalio 11 d. šventė savo vedy
binio gyvenimo 45 metų su
kaktį. Mykolas Abarius yra 
Lietuvos Šaulių sąjungos CV 
išeivijoje vadas. Dalyvavo Lie
tuvos Šaulių suvažiavime Lie
tuvoje. Savo įspūdžius iš to 
suvažiavimo perdavė per 
Amerikos Lietuvių radijo klu
bo laidą š.m. spalio 12 d. Ame
rikos Lietuvių radijo valan
dėlė yra transliuojama sekma
dienio rytais nuo 8 iki 9 vai. iš 
radijo stoties WNZK AM ban
ga 690. 

lm 

NIEKAS NESIDARO 
SAVAIME 

Dr. Kastytis Karvelis yra vy
riausias koordinatorius „Dai
navos" jaunimo stovyklos po
kylio talkos. Sudarytas stip
rus ir energingas kolektyvas, 
kuris dar pasipildys naujomis 
jėgomis. Štai kas dirba šio 
renginio užnugaryje, nes nie
kas nesidaro savaime. Pinigi
niais reikalais rūpinasi Alma 
Sventickienė, laikraščio pra
nešimais ir programos lanksti
nuku — Romualdas Kriau
čiūnas, radijo pranešimais — 
Vytas Petrulis. Plakatą pa
ruošė ir meninę programą ko
ordinuoja Taura. Stalų užsa
kymus ir bilietus tvarko Alma 
Jankienė. Maistas ir gėrimai 
yra Rusnės Kasputienės, Bi
rutės Bublienės, Margaret Ru
dienės ir Vito Sirgedo suma
niose rankose. Salės paruo
šimas, papuošimas ir išvaly
mas patikėtas Ritai Polterai-
tienei. Ritai Kutkutei-Steele, 
Gintarui Puškoriui, Natai Za
rankaitei bei Rasai ir Kas
tyčiui Karveliams. Vytas Pet
ruševičius rodys skaidrių 
montažą, o Paulius Butkūnas 
rūpinsis apšvietimu. Aukų 
rinkimą ir loteriją tvarko Li
nas Mikulionis. 

Įvertinkime šios talkos dar
bą, įvertinkime „Dainavos" 
jaunimo stovyklos auklėjamąjį 
vaidmenį dalyvaudami „Dai
navos" stovyklos 40-ties metų 
jubiliejaus pokylyje š.m. lapk
ričio 15 d., Kultūros centre, 
Southfleld. MI. Pradžia 6:30 
vai. vak. 

R.Kr. 

A. A. REGINA 
PETRAUSKIENĖ 

Š.m. spalio 14 dieną, po ge
dulingų šv. Mišių, aukotų Šv. 
Antano parapijos klebono kun. 
Alfonso Babono ir kun. Aloyzo 
Volskio, Holy Sepulchre ka
pinėse buvo palaidota a.a. dr. 
Regina Petrauskienė, po sun
kios ligos mirusi š.m. spalio 9 
d., Troy, Michigan. 

Velionė buvo gimusi 1917 m. 
rugsėjo 17 d. Simo valsč., Aly
taus apskr. Amerikoje išgyve
no 47 metus. Gyveno Dear-
born Heights, Michigan. Lie
tuvoje buvo baigusi Vytauto 
Didžiojo universitetą, odonto
logijos fakultetą. 

Nuliūdę liko sūnus Vytau
tas, marti Birutė, vaikaitė 
Kristina. Dukra Aldona ir 
žentas Kęstutis Šontos, vai
kaičiai — Liana ir Romas. Se
suo Zosė Stašionienė su šeima 
Lietuvoje, brolienė Stefa Svi-
derskienė su šeima, gyvenanti 
Floridoje; dukterėčia Nijolė 
Šnapstienė su šeima ir daug 
kitų giminių Lietuvoje ir 
Amerikoje. 

Viešą atsisveikinimą prave
dė ir laidotuves tvarkė laido
tuvių direktorė Yolanda M. 
Zaparackienė. 

ŠIAULIŲ „SAULĖ" 
DETROITE 

Amerikos Lietuvių Romos Katalikių moterų sąjungos 47 dvimetinio suvažiavimo dalyves rugpjūčio 23 d., 
grįžusios iŠ keliones laivu Grand upe. Michigan valstijoje. 

ATLANTA, GA 

SMAGI LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS 

GEGUŽINĖ 

Spalio 12 dieną Dievo Ap
vaizdos Kultūros centre kon
certavo liaudiškos muzikos 
ansamblis „Saulė". 

Ansamblis 1972 m. įsteigtas 
Šiauliuose. Ansamblio nariai 
yra studentai, dėstytojai ir 
mokytojai iš Šiaulių apy
linkės. Jie šoka, groja, ir dai
nuoja. 29 ansamblio nariai at
vyko į Detroitą po sėkmingo 
koncerto Kent State universi
tete ir Clevelande. Po vienos 
dienos viešnagės Detroite, an
samblis išvyko į Čikagą ir 
Omahą, penkių dienų viešna
gei ir koncertams Nebraskos 
universitete. 

Detroite ansamblis atliko 33 
kūrinius, kuriuose buvo lietu
vių liaudies dainos, šokiai, 
melodijos ir šiuolaikiniai kū
riniai. Ansamblio vadovas yra 
Darius Daknys. Choreografi
nės grupės vadovas Edmun
das Verpetinskas. Koncertą 
stebėjo daugiau negu 200 as
menų. Detroite koncertą rengė 
ir svečius globojo Lietuvių 
Bendruomenės Detroito apy
linkės valdyba, kuriai pirmi
ninkauja Nijolė Zelwinder. 

„DRAUGO"KONCERTAS 

„Draugo" koncertas Detroite 
vyks sekmadienį, spalio 19 d., 
12:30 vai. p.p. Dievo Apvaiz
dos Kultūros centre. Dainuos 
solistai sopranas Aušra Cicė-
naitė ir tenoras Valdas Vyš
niauskas. Akompaniatorė Eu
genija Kuprytė. Koncerto pel
nas skiriamas paremti dien
raštį „Draugą". „Drauge" ket
virtadieniais spausdinamos 
Detroito telkinio žinios. 
„Drauge" taip pat galima rasti 
Detroito lietuvių telkinyje gy
venančių: rašytojo Jurgio Jan
kaus, Stasio Garliausko, Vy
tauto Kutkaus, Liudos Rugie-
nienės, prof. Justino Pikūno, 
Vytauto Petrulio, Jūratės Pe
čiūrienės, Reginos Juškaitės-
Švobienės, Stasio Sližio, Ritos 
Giedraitienės, Rasos Karve-
lienės, Stasio Šimoliūno, ir 
Vytauto Valio, Robert Boris, 
Irenos Alantienės, Rožės Ra-
žauskienės, Lino Mikulionio, 
Jono Urbono ir rečiau rašan
čių .straipsnius ir reportažus. 
Visi „Draugo" talkininkai 
kviečia visuomenę atsilankyti 
koncerte. Koncerto pelnas ski
riamas „Draugo" išlaikymui. 

lm 

1997 m. rugsėjo mėn. 7 d. iš 
plačiųjų Atlantos miesto apy
linkių, visais keliais skubėjo 
lietuviai į Lietuvių Bendruo
menės Atlantos apyl. valdy
bos ruošiamą šaunią gegužinę 
Rivermont Community Parke, 
Alpharetta. Vieta labai graži. 
Parkas privatus, ant gražios 
Chattahoochee upės kranto, 
užimantis net 28 akrus ploto. 

I gegužinę suvažiavo arti 80 
žmonių — lietuvių šeimų, miš
rių šeimų ir daug mažų vai
kučių. Vyravo puiki nuotaika, 
vyko gražus visų dalyvių pa
bendravimas. Buvo paruošta 
skanių lietuviškų valgių. Deš
ras su kopūstais parūpino uo
lus lietuviškų reikalų rėmėjas 
Juozas Urbonas, kuriam už 
tai priklauso nuoširdi padėka, 
o visi svečiai sunešė daug 
įvairių kitų patiekalų. Tad 
vaišės buvo gerai suplanuotos 
ir švedai visi skaniai pa
vaišinti. 

Lietuvių Bendruomenės At
lantos apylinkės valdyba, va
dovaujama Ramunės Janušai-
tytės-Badauskienės, suplana
vo suaugusiems ir vaikučiams 
įvairią programą. 

Įpūdingas buvo kepurių pa
radas. Parade dalyvavo suau
gusieji ir vaikučiai, pasidabinę 
įvairiomis kepurėmis, vaiz
duojančiomis dinosaurus, sau
lę, žvaigždes, varles ir kito
kius motyvus. 

Komisija, stebėjusi kepurių 
paradą, išrinko ir laimėtojus, 
kuriems paskirtos dovanos. 

Vaikų grupėje už įdomiau
sias kepures laimėjo I vietą 
Jonukas Skandalakis už dino-
saurų kepurę, II vietą Justi
nas Urbantas už saulutės ir 
žvaigždės kepurę, III vietą 
Aušrinė Kličiūtė už kepurę 
„prie jūros". 

Kepurių parade dalyvavę 
suaugusieji taip pat laimėjo 
įvertinimus. Pirma vieta teko 
daktarui Lee Skandalakis, pa
sipuošusiam varlės kepure; 
antroji vieta — Juozui Urbo
nui už lietuvių olimpiados 
vėliavas ir trečioji vieta Romai 
Kličienei už vakarykštę vėžių 
vakarienę. 

Visi laimėjusieji buvo apdo
vanoti dovanomis. Vaikučiams 
premijos — šokoladai ir žais
lai. Suaugusiems: pirmoji pre
mija 35 dol. vakarienės certi-
ficatas „Carrabas grill" — ita
liškas restoranas; antroji pre
mija — 25 dol. certificatas 
Harris teeter maisto parduo
tuvė, trečiąją vietą laimėju
sieji gavo po Juozo Urbono — 
Urbon Upholstery pasiūtas 
gražias pagalves. Vaikučiams 
buvo suplanuoti įdomūs užsi
ėmimai, jie suposi sūpuoklėse, 
veikė laimėjimai, kuriuos 
rėmė ir vaikučiams bilietus 

pirko Aleksas Baltalinas. Lai
mėjimams buvo gana gausūs 
žaislai ir saldainiai, kuriais 
džiaugėsi vaikučiai. Gegu
žinėje skambėjo gražios lietu
viškos dainos, jauni ir vyres
nieji dainavo ir šoko „suk, suk 
ratelį". Atlantos negausus lie
tuvių telkinys, bet dėka 
darbščiai LB apyl. valdybai, 
sugeba suruošti salėse įvairio
mis progomis renginius, o va
sarą vyksta malonūs pabend
ravimai gamtoje. 

Pirmininkė Ramunė Ba-
dauskienė dėkinga visai apy
linkės valdybai ir komitetui, 
prisidėjusiems prie sėkmingos 
gegužinės suruošimo. Ypatin
ga padėka Algiui Kličiui, Vitai 
Mace ir Aldonai Urbantas. 
Muzika rūpinosi Ilona ir Alan 
Didžbaliai. Barbeąue keps
niais vaišino ir priežiūra rū
pinosi Alan Didžbalis. Visiems 
priklauso rengėjų nuoširdi pa
dėka. 

Suaugusieji ir vaikučiai 
džiaugėsi gamtos grožiu, gera 
nuotaika, įvairiomis pramogo
mis. 

Malonu pažymėti, kad At
lantos LB sugeba suburti pa
bendravimui tiek seniau čia 
gyvenančius, dabar iš Lietu
vos atvykstančius ir mišrias 
šeimas. 

Jurgis Janušaitis 

DAYTONA BEACH, FL 

ŠVENTĖM JURGIO 
MAŽEIKOS GIMTADIENĮ 

Mūsų telkinyje tapo tradici
ja švęsti gimtadienius ir var
dadienius, ypač kai jie ženk
lina rimtesnes sukaktis. Tai 
gražus paprotys, teikiantis 
progą draugams susiburti, pa
bendrauti, pasidžiaugti varda
dienius ir gimtadienius šven
čiančių gyvenimais, palinkėti 
sėkmės. 

Š. m. rugsėjo 22 d. Jurgis 
Mažeika šventė 84-tąjį gimta
dienį. J Jurgio ir Anicetos Ma
žeikų namus rugsėjo 21 d. 
suvažiavo gražus būrelis jų ar
timų draugų pasveikinti Jurgį 
gimtadienio proga, palinkėti 
dar daug gražių gyvenimo 
metų. 

Šaunias vaišes suruošė Jur
gio žmona Aniceta ir dukra 
Sigutė. Pradedant vaišes Ani
ceta Mažeikienė padėkojo 
Aukščiausiajam už suteiktą 
gražų gyvenimą, už mielą 
draugystę, o savo mylimam 
vyrui Jurgiui palinkėjo dar 
daug metų džiaugtis gyveni
mu ir šeima. Po visų lin-
kėjimuų, Jurgio garbei pakel
tas šampano tostas ir sudai
nuota „Valio, valio, ilgiausių 
metų" linkėjimai. Už linkėji
mus Jurgis draugams trumpai 
padėkojo. 

Jurgis ir Aniceta Mažeikos, 
prieš keletą metų atsikėlę iš 
Čikagos, yra gražiai įsikūrę, 
įsijungė į telkinio lietuvišką 
veiklą, uolūs renginių lankyto

jai, savo aukomis remia lietu
viškus reikalus, o Aniceta 
darbšti Lietuvių klubo vicepir
mininkė. Tad gražiausių me
tų Tau, mielas Jurgi. 

SVEIKINOM 
VACLOVĄ 

DZENKAUSKĄ 

Vaclovo Dzenkausko varda
dienį šventėme rugsėjo 28 d. 
Ta proga Birutė ir Vacys 
Dzenkauskai suruošė šaunias 
vaišes, kuriose dalyvavo ketu
riasdešimt jų artimų draugų. 

Vaišių metu Vacį pirmas 
sveikino Gediminas Lapenas, 
vėliau pakviesdamas ir kitus 
kalbėtojus. Gediminas papasa
kojo ilgą pažintį su Birute ir 
Vaciu Dzenkauskais (dar iš 
studijų laikų Kaune) ir drau
gystę išlikusią iki šių dienų. 

Jurgis Janušaitis Vaclovą 
sveikindamas savo ir šeimos 
vardu, prisiminė Vaclovo ir 
Birutės gyvenimo kelią. Čika
goje Vacys paskutiniuosius ke
letą metų dirbo atsakingose 
pareigose Standard Fed. S & 
L banke. Išėjo į ankstyvą pen
siją. Pradžioje apsigyveno ir 
įsikūrė Daytona Beach, FL. Po 
keletos metų inž. Vytauto Di
džiulio, Lancaster Distral įmo
nės prezidento pakviesti, Va
cys ir Birutė Dzenkauskai dir
bo Lake Landė, vėliau Fort 
Lauderdale tos įmonės sky
riuose. Po keletos metų Vacys 
ir Birutė Dzenkauskai išėję 
pensijon, sugrįžo į Dayton 
Beach. Čia pagyvenę keletą 
metų sugrįžo į Čikagą, bet 
pergyvenę šaltą žiemužę, po 
metų vėl grįžo į Daytona 
Beach ir įsikūrė arti Atlanto. 
Daytona Beach gyvendamas 
Vacys įsijungė į visuomeninę 
veiklą, vadovavo BALFo sky
riui, abu buvo veiklūs LTS-gos 
Daytona Beach skyriaus na
riai, nuoširdūs lietuviškų rei
kalų rėmėjai aukomis, uolūs 
renginių lankytojai. 

Nuoširdžius sveikinimus ir 
linkėjimus išreiškė Vacio kole
gos — buvę neolituanai, Vy
tautas Abraitis, Kostas Žoly
nas, papasakoję įdomių pri-

DRAUGAS 
(USF8-MMM) 

THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY 
Published daily exept Sundays and Mondays, lega! Holidays, the 

Tuesdavs follovving Monday observance of legal Holidays as vvell as 
Dec. 26th and Jan. 2nd by the Lithuanian Catholic Press SOciety. 4345 
VV. 63rd Street, Chicago, IL 60629-5589. 

Penodical class postage paid at Chicago, IL and additional mailing 
offices. 

SubscnpOon Rates: $95.00 Foreign countries SI 10 00 
Postinaster: Send address changes to Draugas - 4545 W. 63rd Street, 
Chicago, IL 60629. 

Mažinant pašto išlaidas, pakvitavimai už gautas prenumeratas 
nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš 
jo mokesty pažymima, iki kada yra užsimokėjęs 

DRAUGO prenumerata yra mokama ii anksto 
metams Vi merų 3 mėn. 

JAV $95.00 S55.00 $35.00 
Kanadoje ir kitur (US.) $110.00 $60.00 $40.00 
Tik šeštadienio laida: 
JAV $55.00 $40.00 $3000 
Kanadoje ir kitur (US.) $60.00 $45.00 $35.00 
Užsakant i Lietuva; 
(Air cargo) $100.00 $55.00 
Tik šeštadienio laida $55.00 
Užsakant i užsieni 
oro pastų $500.00 $250.00 
Tik šeštadienio laida $160 00 S85.00 

Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė 
Administratorius - Valentinas Krumplis 

Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis 
• Administracija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4:30 Šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba 
• Redakcija už skelbimu, turini neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą ką nors skelbti. 
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių 
nesaugo Prašome siunčiant pasilikti kopiją. 

siminimų iš studijų laikų ir 
pažinties su Vaclovu. 

Prie šių sveikinimų jungėsi 
Valytė ir Antanas Skriduliai 
bei klubo pirmininkas Jonas 
Daugėla plačiau aptaręs Vac
lovo ir Birutės Dzenkauskų 
įnašą į šio telkinio lietuvių 
gyvenimą. 

Pakeltas šampano tostas, 
Vaclovo garbei nuaidėjo il
giausių metų linkėjimai. Va
cys Dzenkauskas nuoširdžiai 
padėkojo bičiuliams už svei
kinimus, linkėjimus bei dova
nas. 

Ačiū Vaclovui ir Birutei 
Dzenkauskams už malonią pa
bendravimo popietę, vardadie
nio proga prisimenant ir mielo 
Vacio gyvenimą. 

Jurgis Janušaitis 

EDMUNDAS V1ZINAS, M.D..S.C. 
Specialybe - Vidaus ligų gydytojas 

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

Tel. 773-585-7756 
Valandos pagal susitarimą 

Kauno technologijos 
universitete (KTU) trečia
dienį atidarytas Britų Tary
bos švietimo ir informacijos 
centras, skirtas dėstantiems 
ir studijuojantiems anglų kal
bą bei asmenimis, dalyvaujan
tiems Tarybos veikloje ir jos 
koordinuojamuose projektuo
se. 

Naujosios įstaigos atida
ryme taip pat dalyvavo Di
džiosios Britanijos ambasa
dorius Lietuvoje Thom Macą 
bei Britų Tarybos direktorius 
Baltijos šalims Ian Stewart. 

Šiame centre bus galima 
naudotis sukaupta metodine 
anglų kalbos literatūra, žo
dynais, žinynais, enciklope
dijomis, įvairių mokslo sričių 
knygomis. Jau yra užprenu
meruoti 26 periodiniai leidi
niai. 

Centre informaciją galės 
gauti ir visi norintys studijuo
ti Anglijoje ar Airijoje. 

Britų Tarybos informaciniai 
centrai taip pat veikia Klai
pėdoje, Panevėžyje, Marijam
polėje, Kėdainiuose ir Ute
noje. 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. AB. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 

3900 W.9S 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. 

LINAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirugija 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge. IL 60415.. 

Tel . 708-636-6622 
4149 W. 63rd. St. 

Tel. 773-735-7709 
DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708)598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

952S S.79th Ave., Hictory HMs, IL 
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RINKIMINĖ POLITIKA ANT 
KLAIDINGŲ BĖGIŲ 

JONAS DAUGĖLA 

J a u dienomis artinasi Lie
tuvos prezidento rinkimai. 
Jau beveik užbaigtas ir kan
didatų sąrašas. Netenka abe
joti, kad šie rinkimai yra 
išskirtinai svarbūs mūsų tau
tai. Bet taip pat netenka abe
joti, kad j ie patrauks ne tik 
Europos, bet ir viso demokra
tinio pasaulio dėmesį. 

Tas pasaulis nustebo, kai 
anuo metu mūsų tauta pirmoji 
iš pagrindų sudrebino raudo
nosios imperijos pamatus ir 
sugebėjo atstatyti savo nepri
klausomybę. Bet nemažiau 
visi nustebo ir nusivylė, kai 
mūsų tauta savo likimą lais
vais rinkimais patikėjo vėl 
komunistams — išrinko ko
munistinį Seimą ir vėliau vėl 
demokratiškais rinkimais iš
sirinko buvusį kompartijos 
gen. sekretorių prezidentu. 
Tiesa, panašiomis staigmeno
mis Vakarų pasaulį pavaišino 
ir daugelis kitų, iš bolševikų 
teroro išsivadavusių, tautų. 
Tik mūsų kaimyninės — La
tvija ir Estija nepasekė šiuo 
nelemtu pavyzdžiu. 

Visi džiaugėmės, kai pasku
tiniaisiais savivaldybių ir Sei
mo rinkimais valstybės tvar
kymo vairai buvo patikėti vėl 
demokratinėms jėgoms. Tad 
belieka tikėti, kad ir šie prezi
dento rinkimai pasibaigs de
mokratijos laimėjimu. Tačiau 
vos tik prasidėjęs rinkiminis 
įkarštis sukelia kai kurių 
neaiškumų ir abejonių. 

Staiga kažkokie neaiškios ir 
tamsios praeities tipeliai ban
do paliudyti, kad mūsų laisvės 
kovų didvyris V. Landsbergis 
bendradarbiavo su komu
nistinėmis žvalgybos įstai
gomis? Tačiau iki šiol neatsira
do veikėjų, kurie kasdien rin
kėjams primintų, jog dabarti
nis prezidentas ir kitas kan
didatas A. Paulauskas yra 
perėję visas komjaunimo orga
nizacijas b- i mokyklas. A. 
Brazauskas, pasiekęs gen. 
sekretoriaus postą, ne tik ben
dradarbiavo su sovietais, bet 
buvo KGB ir NKVD įstaigų 
tiesiogis viršininkas. Ir dar 
blogiau, kad jis jų pra
gaištingą veiklą turėjo tvarky
ti, ištikimai vykdydamas rau
donojo Kremliaus įsakymus. O 
KGB pulkininko sūnus A. 
Paulauskas neturėjo progos 
stovėti atokiau nuo šios orga
nizacijos ir vargu ar turėjo 
sąlygas ugdyti patriotinius 
jausmus. Tačiau šio meto rin
kiminiame įkraštyje šie reika
lai yra labai mažai prisimena
mi. 

Bet, vos tik mūsiškis Valdas 
Adamkus pareiškė norą daly
vauti rinkimuose, jis tuojau 
buvo negailestingai puolamas. 

ne tiek anoje, kiek šioje Atlan
to pusėje. Ypatingai jį žiauriai 
užsipuolė, į tėvų šalį nuva
žiavęs, vienas mūsų „polito
logas". Jis Adamkui pritaikė 
nuvalkiotą anekdotą: „rašyti, 
skaityti nemoka"... Bet, pas
kaičius visą šį jo pasi
kalbėjimą su „L. aido" bendra
darbiu, labiau prisimena kita 
mūsų senolių išmintis: „iš di
delio rašto išėjo iš krašto"... 
Politologo nuomone: „Jeigu 
per nelaimę būtų išrinktas 
Lietuvos prezidentu Adam
kus, Vakarų valstybės į jį 
žiūrėtų kaip į CŽV (?) staty
tinį". Bet įdomu, kaip Vakarų 
valstybės žiūrėtų, jeigu per 
nelaimę Lietuvos prezidentu 
būtų išrinktas kompartijos 
sekretorius arba KGB arti
mas bendradarbis? 

Pirmieji šį reikalą teisingai 
perprato patys konservatoriai. 
J ų veikėjas L. Jonušys tame 
pačiame „L. aide" rašo: „Visa 
ta propagandinė artilerija, ku
ria buvo triuškinamas Adam
kaus įvaizdis, dirbo ne tik 
bergždžiai, bet ir nenaudingai 
paties V. Landsbergio autori
tetui". 

V. Landsbergio rėmėjai ir jo 
rinkiminis štabas visomis 
priemonėmis stengiasi bal
suotojams priminti jo heroiz
mo atmintinus pavyzdžius, 
kurie skaidriausiomis varso
mis sutviskėjo anų metų Kovo 
11, kai jis, nebodamas jokių 
gąsdinimų ir grasinimų, pas
kelbė Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymą. O Sausio 13 
d. drauge su būreliu laisvės 
kovotojų, nepaisydami mirties 
pavojaus, stojo prieš bolševikų 
tankus ir didvyriškai apgynė 
Parlamento rūmus. Už tai bal
suotojai raginami balsuoti už 
V. Landsbergį ir išrinkti jį 
Lietuvos prezidentu. 

Tačiau prezidento pareigos 
ir gyvenimas puošniuose pre
zidento rūmuose negali būti 
laikomas dovana ar atlygini
mu už parodytą heroizmą. Jo
kiomis demagoginėmis prie
monėmis nėra įmanoma su
naikinti Landsbergio heroiz
mo ir jo didvyriškumo. Jo var
das jau yra įrašytas į mūsų 
tautos istorijos puslapius. Jo 
portretais bus išpuoštos mu
ziejų ir mokslo įstaigų sienos. 
Tačiau rinkiminiame įkarštyje 
reikėtų stengtis daugiau bal
suotojus įtikinti, kad jis yra 
tinkamas ir visiškai subren
dęs užimti prezidento postą. 
Arba įrodyti, kad šioms parei
goms jis yra tinkamesnis už 
kitus kandidatus. Jis pats pri
sipažįsta ir mes visi žinome, 
kad pradžioje mūsų valstybi
nio gyvenimo jis yra padaręs 
stambių klaidų. Tad dabar rei-

Šv Mergelės Marijos bazilikoje Šiluvoje Tautos šventės ir Šiluvos atlaidų n.etu š.m. rugsėjo 8 d. Mi.šias aukoja 
arkivysk. Sigitas Tamkeviėius. vysk. Antanas Vaičius ir Lietuvos kariuomenės kapelionai. 

Nuotr. V. Šiepiko 

Pasibaigus šv. Mišioms ka
riai gražiai su vėliavomis, gro
jant orkestrui, išžygiavo iš 
Šiluvos Šv. Mergelės Marijos 
Gimimo bazilikos šventoriaus. 

Pik. l tn. E. J a k i m a v i č i u s 

KARIAI TRAUKIA Į ŠILUVĄ 
Lietingą rugsėjo 8-osios die

ną iš visų Lietuvos kariuo
menės įgulų į Šiluvą traukė 
karių kolonos. Ne, čia nevyko 
karo veiksmai, nevyko ir kari
niai mokymai. J Šiluvą Lietu
vos vyriausiojo karo kapeliono 
majoro Alfonso Buloto pa
kviesti t raukė Lietuvos kariai 
dalyvauti Šv. Mergelės Mari
jos Gimimo bazilikos pamal
dose, skirtose Vytauto Di
džiojo karūnavimo dienai pa
minėti. Čia Šiluvoje visą sa
vaitę vyks atlaidai. 

Šiluvos miestelį prieš kelis 
šimtmečius išgarsino pieme
nėliams pasirodžiusi Šven
čiausioji Mergelė Marija — tai 
laikoma pirmąja Europoje Šv. 
Marijos apsireiškimo vieta. 

Prieš vidudienį darni karių 
kolona su dalinių vėliavomis, 
kariniam orkestrui grojant, 
atėjo prie Šv. Mergelės Mari-

kia parodyti, jog iš tų klaidų 
pasimokęs ir yra pagrindo 
tikėti, kad jis jų nepakartos. 

Rinkiminiame įkarštyje rei
kia nuolatos rinkėjams pri
minti, kad tuo pačiu metu, 
kada Landsbergis organizavo 
„Sąjūdį" ir jėgas nepriklauso
mybei paskelbti, ne Adamkus, 

bet Brazauskas „Tiesoje" 
(1989.02.22) rašė: „Kraštu
tiniai lozungai — išstoti iš Ta
rybų s-gos, paskelbti neprik
lausomą Lietuvą — mums ne
priimtini". 

Tad, dienomis besiartinant 
lemiamai akimirkai, belieka 
tikėti, jog vis dėlto mūsų tauta 
įrodys, kad ji yra pribrendusi 
tvarkyti savo valstybę demo
kratiškais pagrindais. Gyven
sime šviesiomis viltimis, kad, 
šalia demokratiško Seimo, j 
prezidentūros rūmus bus su
grąžintas didžiaisiais demo
kratijos idealais tikintis prezi
dentas. 

jos Gimimo bazilikos ir gražiai 
išsirikiavo prieš šventoriuje 
įrengtą altorių. Iš vienos alto
riaus pusės sustojo Vilniaus 
karininkų ramovės choras 
„Aidas", iš kitos Vidaus tarny
bos I pulko orkestras. Priekyje 
išsirikiavo Motorizuotosios 
pėstininkų brigados batalionų, 
Savanoriškosios krašto apsau
gos tarnybos, Karinių oro pa
jėgų, Karinių jūrų pajėgų, 
Kauno Vytauto Didžiojo atski
rojo jėgerių bataliono, Vidaus 
tarnybos pulko, Lietuvos karo 
akademijos vėliavos. 

Šventose Mišiose dalyvavo 
Lietuvos Respublikos krašto 
apsaugos ministras Česlovas 
Stankevičius^ Lietuvos Respu
blikos kariuomenės vadas ge
nerolas leitenantas Jonas An
driškevičius, Krašto apsaugos 
viceministras Edmundas Si
manaitis, Lietuvos kariuome
nės vadai ir kiti aukšti sve
čiai. 

Šventas Mišias aukojo Tel
šių apskrities vyskupas Anta
nas Vaičius, arkivyskupas Si
gitas Tamkevičius, Lietuvos 
kariuomenės kapelionai. Šv. 
Mišiose giedojo Vilniaus kari
ninkų ramovės choras „Aidas", 
grojo Vidaus tarnybos I pulko 
orkestras. 

Vyskupas Antanas Vaičius 
kariams ir jaunimui pasakė 
prasmingą pamokslą. Jame jis 
nusakė karių ir jaunuolių pa
reigą, ginant ir saugojant Šv. 
Mergelės Marijos žemę — Lie
tuvą, gražiai pamokė kaip rei
kia mylėti savo protėvių žemę. 
mylėti gimtąją kalbą, pa
pročius, o vykdant nelengvas 
kario pareigas visur ir visada 
remtis Viešpaties Dievo įsa
kymais. 

Nors per Šv. Mišias visą 
laiką lijo, kariai įdėmiai, pa
garbiai išklausė šv. Mišių, 
priėmė Šv. Komuniją. 

Danutė Bindokiene 

Kur Lietuvos 
kalbininkai ? 

K a n a d o s s ą junga „Ato-
mic Energy of Canada, Ltd." 
(AECL) teiks saugyklas pa
naudotoms branduolinio kuro 
kasetėms Ignalinos atominėje 
elektrinėje saugoti. Kanadie
čiams bus patikėta įrengti be
tonines saugyklas daugiau 
kaip 200 talpyklų su radioak
tyviosiomis atliekomis. Talpy
klų tiekėja pretendavusi tapti 
bendrovė „Gesei lschaft far 
Nuklear-Behalter" (GNB) (Vo
kietija) galės pristatyti tik 40 
talpyklų pagal dar 1993 m. su 
elektrine pasirašytą sutartį. 
Jei elektrinė dirbs pastoviai, 
nupirkus vokiečių talpyklų. 
kanadietiškų saugyklų reikės 
jau 2001-ųjų rudenį. 

Nuo k i tų m o k s l o metų 
septintųjų klasių pamokų 
tvarkaraštyje atsiras dar vie
na pamoka — „Pilietinės vi
suomenės pagrindai". Švie
timo ir mokslo ministras aka
demikas Zigmas Zinkevičius 
„Respublikai" (09.19) sakė. 
kad pilietinės visuomenės pa
grindų bus mokoma 7, 8 ir 10 
klasėse. Ministro manymu, 
„istorijos, etikos ir geografijos 
programos nesuteikia visų bū
tinų piliečiui žinių, gebėjimų 
ar įgūdžių", todėl „dalis labai 
svarbių žinių" bus išdėstoma 
pilietines visuomenes pa
grindų kurse. Tuo tarpu Sei
mo Švietimo mokslo ir kul
tūros komiteto pirmininko 
pavaduotojas Rolandas Zuoza 
nemano, kad reikalinga atski
ra tokia pamoka. Pasak jo, 
galėtų būti išdėstomas vien
kartinis kursas arba su klasės 
vadovu apsilankoma savival
dybėje ar Seime. 

Kadaise poetas Bernardas 
Brazdžionis gūdžiai pasakė: 
. .Šaukiu aš tautų..." Ne vienas 
lietuvis šiandien — žinoma. 
ne taip poetiškai, bet nema
žiau nuoširdžiai - - sakytų: 
. .Šaukiu aš Lietuvos kalbi
ninkus! Pabuskite, gelbėkite 
didžiausią mūsų tautos turtų, 
jos kalbų, nuo svetimybių1" 

..Draugo" skaitytojai ypač 
sielojasi gimtosios kalbos 
teršimu ir nuolat redakcijai 
primena, kad vei ne toks 
žodis, ne toje vietoje pavarto
tas. Nepaisant, kiek sten
giamės visas tas piktžoles 
išravėti , jos, žiurek. ir vėl 
išlenda. Dažniausiai visai ne
t ikėtai , nes kone visi žinių 
šal t iniai yra kaip tik iš Lietu
vos, o ten — tikri kalbos 
taršalų aruodai. 

Verta pažymėti, kad ne vien 
Amerikos lietuviai savo kal
bos švarumu rūpinasi. Štai 
neseniai gavome ilga laišką iš 
Tasmanijos. Jo tema — lietu
vių kalbos reikaiai. Daugelis, 
be abejo, net nežino, kad to
limajame Tasmanijos univer
sitete gyvuoja Lietuvių stu
dijų sambūris , kuris jau 
devyneri metai leidžia spe
cialų leidinį, pavadintų ,.Li-
thuan ian Papers" leidinys 
anglų kalba, JO bendradarbiai 
savo sričių žinovai, medžiaga 
labai svari). Vienok lietuvių 
kaina Lietuviu studijų sam
būriui yra tiek svarbi, kad 
ateinančių metų pradžioje nu
matoma išleisti ..Svetimų sko
linių žodyną", kurį sudaro Al
g imantas P. Ta.škūnas. Kita 
ver tus , darosi skaudu, kad lie
tuviai , ta ip toli gyvenantys 
nuo savo kilmės krašto, dau
giau rūpinasi gimtosios kal
bos švarumu, kaip kalbinin
kai Lietuvoje, kurių paskirtis, 
rodos, turėtų kaip tik būti ši 
sri t is . 

Kaip galima šiandien patei
sinti nuolat girdimus ir skai
tomus barbarizmus? Nejaugi 
j ie rėžia tik užsienio lietuvių 
ausį. o tėvynėje priimami, 
kaip ..modernūs tarptaut i
niai žodžiai, be kurių jokia 
kul tūringa tauta negali ap
sieiti"? Galime sutikti su sko
liniais, apibūdinančiais nau
j a s sąvokas ar daiktus, ypač 
technologiją, iš užsienio atsi-
nešančią ir savo bagažą — 
svetimos kalbos pavadinimų. 
Bet kaip pateisinsime žo
džius: bumas, stabilumas, li
cencija, dizainas, optimalus, 
testas, kotedžas, asociacija, 
es takada, rekonstruoti, pub
likacija, komisaras, prelimina
rus , šefuoti, reisas, reitingas, 
tu ras , balotiruotis, lyderis. 
koncernas, aukcionas, balai, 
dumpmguot i . reliktai ir šim

tus, o gal tūkstančius, kitų, su 
kuriais norom nenoroui susi
duriame, skaitydami Lietuvos 
spaudų, klausydami žinių lai
dų, bendraudami su tautie
čiais iš Lietuvos? 

Svetimybes į lietuvių kalbų 
skverbiasi ne vien per nepa
geidautinus barbarizmus, bet 
ir kitų kalbu įtaka, nejučiomis 
pasireiškiančia lietuviškoje 
spaudoje. Kai kur galime įžiū
rėti buvusių sovietinių de
šimtmečių palikimą, pvz.. už
sispyrusiai vadinant policijos 
viršininkus komisarai arba 
Seimo atstovus — deputatais. 
(Gerai dar. kad Seima.s nepa
vadintas Durna...), o kiek kar
tų ..mitingas" jau po nepri
klausomybės atkūrimo pa
minėtas, tarytum visi ta ip 
greitai pamiršo, sovietinių 
..mitingų" sąvoką. 

Bolševikiniu tvaiku pa
dvelkia ir Dievo namų. t.y. 
bažnyčių, pavadinimai, tebe
rašomi mažąja raide, juo la
biau, kad dabar didžiosios 
raides Lietuvos spaudoje vir
tusios tikra epidemija: ir pre
zidentas, ir nepriklausomybe, 
ir vyskupas, ir pirmininkas, 
ir popiežius, ir daug daug 
kitų. jau seniai, remiantis lie
tuvių kalbos taisyklėmis, ra
šytų mažąja raide 'išskyrus 
ypatingus atvejus;, dabar vi
sur puikuojasi didžiosiomis, o 
Sv. Kazimiero, Šv. Petro, Šv. 
Kryžiaus ir kitų bažnyčių pa
vadinimai, kurių abu žodžiai 
iš esmės yra tikriniai daikta
vardžiai, dažniausiai rašomi: 
šv. Kazimiero, šv. Petro. šv. 
Kryžiaus... 

Lyg lašas po lašo, ilgainiui 
prakalantis duobute net kie
tame granite, svetimos kalbos 
įtakos naikina mūsų kalbos 
gyvybe ir. jeigu nebūsime 
budrūs, vieną dieną apsižiū
rėsime, kad lietuvių kalba vir
tusi kažkokiu nevykusiu kra 
tiniu. Kaip buvo anuomet 
mums juokinga, girdint kai 
kuriuos vietinius lietuvius, 
kad jie pietums ..kičene či-
keną kukina". O šiandien 
naujai atvykusieji iš Lietuvos 
negali atsistebėti, kad mes 
taip „senoviškai" šnekam, kai 
nacionaline kalba yra reabili
tuota ir rekonstruota, atsikra
tant reliktais, tad jai turi būti 
rodomas respektas. ypač ofi
suose. Lietuvių kalba yra da
bar operatyvi ir išgyvena 
tikra piko sezoną, žygiuodama 
pagal kantri ir roko muziką į 
naujo modernizmo reisus. Jei
gu užsienio lietuviai nesi
jaučia konfortabiliai ?u šiais 
modernizmais, j ie yra adek
vatus tik fermose kiaules 
šerti. 

GYVENIMAS KREPŠINIO 
AIKŠTĖJE IR ŠALIA JOS 

35 VYTAUTAS GRYBAUSKAS 
(Tęsinys) 

Tik prabėgus ketveriems de
šimtmečiams nebeįmanoma 
prisiminti visų komandų var
dų ir rungtynių rezultatų. 
Todėl džiaugiuosi, kad mūsų 
sporto sąjunga išleido knygą 
„Išeivijos lietuvių sportas", ku
rioje esu aštuonių skyrių auto
rius apie išvykas ir lauko te
nisą. 

Kolumbijoje „pirmasis krikš
tas" buvo sėkmingas, ir trys 
pergalės nuteikė viltingai. Ta
čiau Argentinoje laukė „šaltas 
dušas" — netikėtas pra
laimėjimas Buenos Aires klu
bui dviejų taškų skirtumu. Ki
tos rungtynės prieš Monte-
video rinktinę, su geriausiais 
Urugvajaus žaidėjais, buvo 
kaip egzaminas. Nuo jų pri

klausė ar mes gausim didesnį 
spaudos dėmesį, ar kitur bū
sime laikomi rimtais varžo
vais. Komanda žaidė pasi
gėrėtinai ir entuziastingai, 
ypač kai audringų žiūrovų tar
pe nuolat skambėjo „Lietuva -
Lietuva!" Laimėjome 80:70. 
Laikraščiuose po to skambėjo: 
„įtemptos ir aukšto lygio rung
tynės, puikus lietuvių koman
dinis žaidimas..." Atvykusių į 
salę mūsų tautiečių džiaugs
mui nebuvo ribų. Vienas pri
siartinęs tarė: „Vyrai, šį va
karą jus mano sūnų padarėte 
patriotu!" Salė tapo lietuvių 
pasididžiavimo ir džiaugsmo 
sūkurys. 

Apie tą laimėjimą išgirdusi 
Brazilijos rinktine, kuri tuo 

metu buvo Pasaulio čempio
nas ir ruošėsi Panamerikos 
žaidynėms, pakvietė mus tre
niruotės rungtynėms. Pasi
priešinti nepajėgėme, bet įvy
kis buvo reikšmingas išeivijos 
krepšiniui. Įsivaizduokite — 
„dypukų" komanda žaidžia 
prieš pasaulio čempioną! 

Aplankėme 10 P. Amerikos 
kraštų, žaidėme 17 rungtynių. 
Ir 13 laimėjimų įspūdinga per
galė buvo jau minėta Montevi-
deo, prieš Kolumbijos čempio
ną Bogotoje, prieš Buenos 
Aires „Ateneo" komandą, Sao 
Paulo „Florestą", Venecueloje 
prieš Caracas rinktinę ir Tri-
nidad rinktinę. 4 rungtynės 
pralaimėtos Buenos Aires 
mieste, prieš Sao Paulo „Pla-
meiras". Venecueloje Maracay 
mieste ir prieš Puerto Rico 
„German" komandą. 

Tačiau mus labiau džiugino 
tai, kas neatsispindi statis
tinėje lentelėje, o ką galima 

pajusti tik širdimi. Jdomu 
buvo išbandyti jėgas tarptau
tinėse rungtynėse, bet gal 
svarbiau buvo priminti pasau
liui apie okupuotą Lietuvą ar 
uždegti didesnę Tėvynės meilę 
mūsų tautiečių širdyje. 

Spaudoje, per radiją, priėmi
muose skambėjo Lietuvos var
das. O iškilmingus priėmimus 
mums suruošė Kolumbijos 
švietimo ministras, Montevi-
deo ir Sao Paulo miestų me
rai, Sao Paulo kardinolas, keli 
Amerikos ambasadoriai ir visi 
lietuvių te'kiniai. 0 vienas 
Brazilijos netuvių laikraštis 
rašė, kad uz didžiausius pini
gus nenupirksi tos šlovės. 
kurią sportininkai pelno Lie
tuvai savo darbu ir perga
lėmis. 

Tada dar težinojome, kad už 
penkerių notų vėl pakilsime 
naujam žygiui. 

(Bu- daugiau) 
Lietuviu rinktini ' 
...Mnrtrnėiri t.nln 
l i ; i ' l - k : l s 
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Antras iš dešines — rinktine- treneris Vytautas Gry-
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SKLINDA GARSAS APIE 
LIETUVĮ ARKIVYSKUPĄ 

J a u antroji arkidiecezija 
Venezueloje atkreipia specialų 
dėmesį, iškeldama lietuvį ar
kivyskupą Teofihų Matulionį 
— kandidatą į palaimintųjų ir 
šventųjų eiles. Šį kartą oficia
lus pagerbimas buvo suderin
tas su ambasadoriaus dr. Vy
tauto Antano Dambravos dar
bo vizitu į Carabobo valstijos 
sostinę Valenciją. Nors arki
vyskupas Jose Urosa Savino 
dėl svarbių priežasčių buvo 
išvykęs, tačiau jis pavedė ge
neraliniam vikarui mons. Jose 
Sotero Valero ambasadorių 
priimti ir mons. dr. Prano Gai
dos knygos „EI Hombre de 
Dios" antrą ispanišką laidą 
pristatyti su visu iškil
mingumu. 

Tokia buvo mons. Sotero Va
lero kalbos įžanga, kurioje 
dėkojo ambasadoriui už su
teiktą galimybę susipažinti su 
arkivyskupo — kunigo, kali
nio ir kankinio — gyvenimu, o 
knygą galimai plačiau pas
kleisti. Dėl ambasadoriaus 
Dambravos raštų ir jo katali
kiškos veiklos, monsinjoras jį 
vadino „Bažnyčios ambasado
rium", čia pat pažymėdamas, 
jog pereitais metais didžiojo 
Penktadienio Jėzaus kančios 
apmąstymams, kalbėdamas 
katedroje, naudojęs ambasa
doriaus „Septynių žodžių" 
tekstą (leidinys jau susilaukė 
ketvirtos laidosi. Monsinjoras 
prisiminė nepriklausomybės 
metais gražiai sužydėjusią 
Katalikų Bažnyčią Lietuvoje 
ir pateikė statistinius duome
nis, parodydamas, koks nuož
mus buvo Bažnyčios ir ti
kinčiųjų persekiojimas sovie
tinės okupacijos bei priespau
dos metai. Kančiose ir varge 
iškilusi arkivyskupo Teofi-
liaus asmenybė. Gerai susi
pažinęs su mons. dr. Prano 
Gaidos knygos turiniu, jis pri
minė daug svarbių ir jaudi
nančių faktų iš arkivyskupo 
švento gyvenimo. Prieš jį su
klupo ir popiežius Pijus XI, ne 
teikdamas palaiminimą, o 
kukliai prašydamas vyskupą 
Teofilių jį pirma palaiminti. 

Padėkos žodyje, kurį iš
reiškė autoriaus vardu, am
basadorius Dambrava sakė 
nesijaučiąs garbes svečiu, o la
biau — savo šeimoje. Bažnyčia 
esanti kiekvieno kataliko na
mai, ir visi jos nariai vykdo 
bendra uždavinį. Pagal Lietu
vos ateitininkų šūkį: „Visa at
naujinti Kristuje". 

Labai draugiškoje nuotai
koje buvo pasikeista dovano
mis, jų tarpe ir arkivyskupo 
Jose Urosa Savino ambasado
riui dedikuotais dviem jo 
raštų tomais: „Jėzus Kristus 
— kelias, tiesa ir gvvenimas". 

Ambasadorius V. A. Dam
brava turėjo Valencijoje plačią 
programą. Valencijos popie
žiaus Jono XXIII Pedagogi
niame institute mokslo metai 
buvo pradėti Lietuvos amba
sadoriaus paskaita, kurios 
klausėsi 250 studentų ir 
profesūra. Kalba, pilna gyvų 
minčių, optimizmo ir sąmo
jaus, buvo sukilusių klausy
tojų palydėta šiltais aplodis
mentais. Po paskaitos amba
sadorius noriai atsakinėjo į 
klausimus apie Lietuvos isto
riją, kultūrą, švietimą, val
stybės atkūrimo pažangą ir 
jos politinį kelią, siekiant 
įsijungti į Europos sąjungą ir 
NATO. Ambasadorių maloniai 
stebino studentų išsilavinimas 
ir ypač disciplinuotumas. Pa
baigoje instituto direktorė ir 
profesūros atstovai tarė padė
kos žodį, apdovanodami am
basadorių instituto insignijo
mis, garbės žymenimis, insti
tuto leidiniais ir net mokinių 

rankų darbo dovanomis. Am
basadorius buvo prašomas 
grįžti ir pasakyti kalbą insti
tuto metinėje šventėje. 

Vizito Valencijoje metu am
basadorius V. A. Dambrava 
turėjo išsamius pokalbius su 
valstijos sostinės meru Fran-
cisco Cabrera Santos ir su Va
lencijos lietuvių atstovais, o 
vakare buvo garbės svečias 
Tarptautinės parodos organi
zavimo centro direktoriaus 
Walter Hugo Sharry su
ruoštoje vakarienėje. Jos metu 
buvo aptartas lietuvių preky
bininkų dalyvavimas šių metų 
spalio mėn. pabaigoje vyk
siančioje tarpt, prekybos mu
gėje. 

Rytojaus dieną ambasado
rius V. A. Dambrava dalyvavo 
„Aidemotriz-97" naftos pro
duktų ir auto gaminių parodos 
atidaryme, dalyvaujant sos
tinės merui, pramonės ir pre
kybos sluoksnių pareigūnams, 
valdžios ir diplomatinio kor
puso atstovams. Eksponatus 
pateikė JAV, Vokietija, Brazi
lija, Šveicarija, Meksika, Japo
nija, Taivanas. 

Ambasadorius davė pasi
kalbėjimus vietos dienraš
čiams ir televizijai. Ketvirta
sis TV kanalas, rengiąs spe
cialią valandos programą apie 
Lietuvą, prašė ambasadorių 
atsiųsti tinkamos programai 
medžiagos bei joje asmeniškai 
dalyvauti. 

Pirmą kartą Lietuva Valen
cijos tarptautinėje mugėje 
sėkmingai dalyvavo 1993 me
tais. Džiugu, kad ambasada 
savo veiklos tempų nemažina. 

Feliksas Zubras 

LIETUVOS VYČIŲ VEIKIA 

CLASSIFIED GUIDE 

LIETUVOS VYČIU 
112 KUOPOS 
RUDENINIS 

SUSIRINKIMAS 

Susirinkimą pradėjusi pir
mininke Julia Zakarka pak
vietė kun. kan. Vaclovą Zaka
rauską sukalbėti maldą. Julia 
Zakarka vadovavo šiai orga
nizacijai 1996'97 veiklos me
tus, o po metų pareigas per
leidžia kitam asmeniui, tuo 
suteikiant galimybę parodyti 
sugebėjimą pirmininkavimui. 

Pirmininkė perskaitė susi
rinkimo darbotvarkę, ir pra
nešė, kad šis yra paskutinis 
jos pirmininkavimas, nes bus 
renkama nauja kuopos valdv-
ba. 

Kiekvienas valdybos narys 
atliko pranešimus apie savo 
veiklą. Vėliau buvo kalbama 
apie 84-tą Lietuvos Vyčių me
tinį suvažiavimą, vykusį rug

pjūčio 7—10 d., Dayton, OH. 
Šio suvažiavimo metu buvo 
išrinkta visų Lietuvos Vyčių 
vyriausioji valdyba 1997/98 
metams. 

Visuotinio suvažiavimo me
tu Čikagos 112 kuopai buvo 
paskirta antroji vieta, pajėgu
siai pritraukti daugiausiai 
naujų narių Lietuvos Vyčių or
ganizacijai. 
. Šios organizacijos jaunoji 
nare Andrea Deksnis laimėjo 
antrą vietą rašinių konkurse, 
kuriam prelatas Juozas 
Prunskis yra paskyręs lėšų, iš 
kurių yra teikiamos pinigines 
premijos. Šį sykį, rašinio tema 
buvo: „Kas išryškėjo Šv. Kazi
miero gyvenime, kad jis tinka 
būti Lietuvos Vyčių organiza
cijos globėju". Trečioji vieta 
teko Dolores Jucius. 

Paskutiniame, pavasarinia
me susirinkime buvo nutarta, 
kad ateityje susirinkimai bus 

TARP MŪSŲ KALBANT 
MIESTAS DEGĖ, BET NESUDEGĖ 

Šioje vietoje daugelis lietuvių, atvykusių j Amerika dar praėjusio šimtmečio pabaigoje, surado 
darbo ir pradėjo savo nelengvą gyvenimą išsvajotoje „pasakų" salyje. Nuotraukoje: iš gyvulių 
skerdyklų rajono Čikagoje belikę tik šie vartai. Nuotr V. Kučo 

daromi kas 4 mėnesiai. Nuta
rimas padarytas todėl, kad 
dauguma narių gyvena labai 
išsisklaidę, sulaukę vėlyvo 
amžiaus, sunkiau yra atvykti į 

dažnus susir inkimus. Kitas 
susirinkimas vyks gruodžio 16 
dieną, kurio metu bus ir Šv. 
Kalėdos. Julija Zakarka pri
minė nariams, kad jie turi lan
kyti susirinkimus ir aktyviai 
dalyvauti veikloje. 

Išgvildenus numatytą dar
botvarkę, prieita prie naujos 
valdybos rinkimų 1997/98 
metams. Čikagos 112 kuopai. 
Buvo balsuota viešu balsavi
mu, pris tatant kandidatą ei
namoms pareigoms. 

Lietuvos Vyčių, 112 kuopos 
pirmininke buvo išrinkta Mic-
key Petrošienė. Jos pavaduo
tojai: Aleksandras Mockus, 
Eleonora Kasputis ir Marija 
Deksnis. Sekretorės pareigos 
teko Gerri Ataplin, o kasos 
sekretorės Terry Vaitkus, iždą 
tvarkys Dolores VVainauskis. 

Susirašinėjimų sekretorė 
bus Alvina Giedraitienė. Or
ganizacijos patikėtiniais sut i
ko būti Loraine Švelnis ir Phi-
lomena Vilutis. Tvarkos ir 
nuostatų pildymui išrinkti as
menys: Vincent Petrošius, Ed. 
Pocius, L. C. Rogers, Ed. Dek
snis, Albert Dagis ir Mat t Vil
utis. 

Buvo sudaryti keli komite
tai: tai — Pagalba Lietuvai — 
pirmininkė Julija Zakarka, 
kultūros ir spaudos — Aldona 
Brazis, svečių priėmimo pir
mininkė — Estelle Rogers, o 
kitoms pareigoms bus pak
viesta vėliau. 

Pasibaigus rinkimams, nau
joji 112 kuopos pirmininkė 
Mickey Petrošius dėkojo daly
viams už suteiktą garbę ir 
pasitikėjimą vadovauti šiai 

Praėjusiais metais sukako 
125 metai nuo.didžiojo gaisro 
Čikagoje. Šis gaisras, anų 
laikų skaičiavimu, padarė 192 
milijonus dolerių nuostolio. 
Nors praėjusiais metais buvo 
paminėta gana apvali įvy
kusio gaisro sukaktis , tačiau 
ir šiemet nemažiau, o gal net 
kai kuriais atvejais daugiau, 
rašoma apie didįjį gaisrą. 

Kas ir kaip sukėlė gaisrą? 
Anais senais laikais būta 
įvairiausių spėliojimų ir sam
protavimų. Netruko ir fantas
tiškų teigimų. Kai kas kaltino 
padangėje skrfėjusią kometą, 
kurios kibirkštis neva padegė 
miestą. Tačiau valdžia, pasi
k l iaudama surinktais duo
menimis, kaltininke apšaukė 
našlę Catherine O'Leary. Gal, 
tiksliau pasakius, ne ją pačią, 
bet jos karvę, kuriai paspyrus 
žibalinę lempą, užsidegė dar
žinėje sukrau tas šienas- ir ku
rui naudojamos anglys. 

Anų laikų teigimu, ugnis 
bematant apėmė daržinę, gre
t imus medinius pastatus ir 
t.t. Yra žinių, kad kilusį 
gaisrą pirmiausiai pastebėjo, 
netoli Cather ine O'Leary 
gyvenęs, medine koja Daniel 
Sullivan. Sakoma, kad jis, 
sunkiai vi lkdamas savo medi
nę koją, bėginėjo šaukdamas 
ir ragindamas ' žmones gel
bėtis. Deja, viską naikinanti 
ugnis greitai išsiplėtė, apim
dama didelius miesto plotus. 

Sudegė, supleškėjo gyvena
mieji namai , valdžios įstaigos, 
prekyvietės ir t . t . Žuvo 300 
žmonių. Tur ima žinių, kad 
gaisro metu žuvo ir vienas, 

garbingai Vyčių organizacijai, neseniai į Čikagą atvykęs, lie-
Taip pat kvietė nar ius būti ak- tuvis. Deja, jo tapatybė nėra 
tyviais daiyviais ir, esant rei
kalui, būti pasiruošusiais pa
dėti. Tik bendrai dirbdami, su
gebėsime nugalėti pasi taikan
čias kliūtis ir išvystysime geležinkelio. 

tiksliau nus ta ty ta . Težinoma, 
kad jis buvo vienas iš 1870 m. 
atvykusių keliolikos lietuvių. 
kurie dirbo prie tiesiamo 

veiklą, kuri iškels 112 kuopą į 
pirmaujančias vietas, Lietu
vos Vyčių organizacijoje. 

Susir inkimo metu, Dvasios 
vadas kun. kan. Vaclovas Za
karauskas , nors sunkiai 
vaikšto ir y ra nestiprios svei
katos, pasakė daug padrą
sinančių minčių veiklos tęsti
numui, neaplenkiant Lietuvos 
reikalų ir ta ip pat neapleisti 
pareigos Dievui. Sukalbėjus 
užbaigos maldą, susir inkimas 
buvo uždarytas , o dalyviai bu
vo pakviesti pasivaišinimui. 

I šią patriotinę-religinę or
ganizaciją įstoti yra kviečiami 
jauni , vyresni ir neseniai į 
JAV atvykę lietuviai. 

A. P a u ž u o l i s 

• 1430 m. spal io 27 d. Tra
kuose mirė Lietuvos Didysis 
kunigaikštis Vytautas. Palaido
tas Vilniaus katedroje. Gimė 
apie 1360 m. Senuosiuose Tra
kuose. Buvo didž. Lietuvos 
kunigaikščio Kęstučio ir jo 
žmonos Birutės sūnus. 

Ką ir kalbėti, didysis gais
ras buvo smarkus smūgis 
Michigan ežero pakrantėje be
sikuriančiam miestui. Vienok 
nedelsiant buvo pradėti valy
mo ir a ts ta tymo darbai. Ne
trukus miestas ne tik atgijo, 
bet stačiai atgimė. Iš pelenų 

prikeltas, miestas išsiplėtė. 
Čikaga tapo milijoniniu did
miesčiu, pramonės, prekybos, 
kultūros centru. Įprasta saky
ti, kad mieste ir apylinkėse 
gyvena apie 100,000 lietuvių. 

Daugelį metų buvo kalbama 
ir rašoma, kad 1871 m. spalio 
8 d. gaisras prasidėjo Cathe
rine O'Leary daržinėje. To
kiam teigimui pritarė ir ofi
cialūs šaltiniai. Ilgainiui atsi
rado kitaip galvojančių. Štai 
teisininkas Richard Balęs, ke
letą metų praleidęs, bestudi
juodamas gaisro priežastis, 
surinko didžiulį kiekį įrodo
mosios medžiagos. Jo many
mu, gaisro kaltininku tektų 
laikyti našlės Catherine 
O'Leary kaimyną, vienakojį 

Daniel Sullivan, kuriam buvo 
prigijusi JPeg Leg" pravardė. 
J is , adv. Richard Balęs teigi
mu, vengdamas prisipažinti 
visą kaltę suvertė Catherine 
O'Leary karvei. Tokiam ap
kaltinimui deja, nėra jokių 
įrodymų. Apie tai rašoma ir 
vėliausioje Jllinois Historical 
Journal" laidoje. Beje, Daniel 
Sullivan buvo laikomas anks
čiausiai gaisrą pastebėjusiu 
žmogumi. 

Neseniai Čikagos miesto ta
rybos atitinkamo komiteto 
posėdyje, išklausius prane
šimų buvo prieita išvados pa
naikinti legenda — tapusį an
kstyvesnį įtarimą. Taip sa
kant, buvo išteisinta Cathe
rine O'Leary karvutė. Miesto 
taryba rengiasi netrukus 
priimti tuo atžvilgiu atitin
kamą rezoliuciją. 

Čia, deja, dar nepabaiga. 
Naujausia ir iki šiol nedaug 
kam girdėta prielaida yra: 
daržinėje gaisrą sukėlė azar
tiškai kauliukais žaidęs 
paauglių būrys. Jų tarpe buvo 
ir anksčiau minėtas Daniel 
Sullivan. 

Reikėtų pridurti, kad šian
dien yra žmonių, kurių many
mu 1871 m. siautęs gaisras 
buvo priežastimi pagrindi
niam Čikagos miesto pertvar
kymo ir jo tolimesnio išsi
vystymo. 

Petras Petrutis 

REAL ESTATE 
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VIDEO JUOSTELE 

AT8IUNCIAME | NAMUS 
Filmuojame giminas ir draugus, 

miestus ir kaimus, kapines, 
globojamus vaikus. Šventes. 

Pamatys** Lietuve, savo akimis. 
PUIKI PASLAUGA 

ĮAMŽINTI PRISIMINIMUS I 

KODĄ SKKVll'l-

* 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(773) 586-5959 
(708) 425-7161 

RIMAS L. STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas vaitui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 
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HELP VVANTED 

E L E K T R O S 
[VEDIMAI—PATAISYMAI 

Tunu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOBILIO, NAMU. SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapoiis ir Off. Mgr. Auka* 
S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOUS 
3208 1/2 W«*t 95tt) Street 

Tat. (708) 424-8654 
(773)581-8884 

HELP VVANTED 

ISnuomoju 3 mttg. kambarius; 
$200 [ mėn. 4565 S.Chnstiana 
Ave. Skambinti nuo 5 vai. vakaro, 
ts i 773627-2745. Kafettf antfefeej 

D.C., lietuvio savininko 
.landscaping" kompanija issto 

>. $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 

Vte. 4665 S.CMsttana, Dėkote 1 
bdrm., apt. spacious, gas & eiectnc 
inckl, vvall air cond., $560/mo.+1,5 
sec. dep. & credit check. No pets! 
Appt. to view cafl Tom: 773-627 
2745. Kalbėti angliškai 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS. ŠALDYTUVUS. 

ŠILDYMO SISTEMAS. 
VIRYKLAS, ORO VĖSINTUVUS. 

H. Deckys 
Tel. 773-535-6624 

Mama pamiršo 
užprenumeruoti 
"Draugę"... 

LIETUVOS KELIŲ ŽEMĖLAPIS 
Gaunamas DRAUGE 
Kaina- 5.00 JAV dol. 

Kaina su persiuntimu- 6 JAV dol. 

Naujausios žinios 
išLietuvos-
„DUAUGE1 

JAV LB Krašto valdybos pirmininke Kepina NaruAienė s m rufrpjučio 22 
d. lankėsi Washington, I)C, ir susitiko su naujai prezidento Clinton pa
skirtu patarėju Rytų Kuropos reikalams. Steve Flanagan 

LITHUANIAN DIASPORA 
KONIGSBERG TO CHICAGO 

Anglų kalba. Autorius Antanas J. Van Reenan 
• 

Knygoje nagrinėjama lietuvių tautiškumo kilmės ištakos, 
analizuojama ta ligi šiol negvildenta vertybių konfigūracija Studijų 
rJnamiskumo eigoje, skverbiamasi į diasporos mentalitetą, išryškina
ma Rytų Europos mintijimo variacijos, aiškinama. Kaip apsiginklavus 
sava ideologija, galima taikingai sugretinti savojo tautiškumo pagrin
dus su Amerikos tautiškumo principais. 

Knyga pradedama 19-to amžiaus lietuvių tautiškumo supra
timu- pajautimu Dėmesio centre - lietuviai ateiviai. Apsiribojama Či
kaga. Pirmoji banga (lietuviai ateiviai 1867-1914) -lietuviai, daugumo
je ekonominiai emigrantai, savo noru palike gimtąjį kraštą, daugumoje 
valstiečiai, menku išsilavinimu. Antroji banga (1948-1952) - be dides
nių išimčių, profesionalai, išsimokslinę, atvykę savo noru ir įgiję O.P. 
(Asplaeed persona) - vardą. Analizuojamas kultūrinis susidūrimas 
tarp abiejų minėtų bangų. Vaizduojama kaip antroji banga perėmė 
pirmosios bangos sukurtas institucijas ir kaip sukūrė naujas. 

Knygą sudaro 330 psl., didelio formato Išleido Uruversity 
Press of America. Inc., Lannam, New York and London. Kaina su per
siuntimu 27 dot HNnotsgyv. dar prideda 2 doi „sales tax~ 
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JAV LB Ekonominių Reikalų Taryba 
informacijos skyrius 

Algirdas Rimas, 1711 Wainwright Dr., Reston, VA 22090 
Tel: (700) 471-1711 

EKONOMIKA. 
ŽVILGSNIS IŠ LIETUVOS 

AR REIKIA 
PRIVATIZUOTI NAFTOS 

JUNGINIUS? 
Nuomones šiuo klausimu 

spausdina „Verslo žinios". Pa
sak Privatizavimo komisijos 
pirmininko akademiko Eduar
do Vilko, privatizuoti reikia, 
kad Ši struktūra geriau veik
tų. Daug metų Mažeikių naf
tos perdirbimo įmonė dirbo 
trečdaliu pajėgumu. Privati 
įmonė sau to neleistų. Dirbda
ma ne visu pajėgumu, ji neša 
nuostolius Lietuvai. Pastaruo
ju metu įmonė yra pelninga, 
tačiau, pagal E. Vilką, ją rei
kia privatizuoti, kad nebūtų 
jokių „pastaruoju metu". 

Kita priežastis, dėl kurios 
reikia privatizuoti, yra ta, kad 
valstybei reikia lėšų. 

Nenorėjęs būti įvardintas, 
Krikščionių demokratų parti
jai prijaučiantis, nepartinis 
valdininkas „Verslo žinioms", 
be kita ko, sakė, jog galima 
diskutuoti ir kitu aspektu. 
Auksinius kiaušinius de
dančią vištą mažai kas pjau
na. Biržų „Naftotiekis" išties 
visada labai pelningas. „Ma
žeikių nafta" pastaruoju metu 
— irgi. Bet apie pastarosios 
neperspektyvumą šiandien 

^ sunku kalbėti, nebent vertin-
\ tume jos verslo planą. Papras

tai, privatizuojant įmonę, gau
sybė žmonių atleidžiama, ir 
tai jau būtų neigiamos priva
tizavimo pasekmės. Be\ kiek
viena bendrovė nori turėti 
darbuotojų kuo mažiau ir kad 
jie galėtų dirbti kuo mažes-

}• nėmia sąnaudomis. 
Kai kas baiminasi, kad pri

vatizavus, pvz., „Mažeikių 
naftą", degalų kainos staiga 
pakils ir gal net prilygs vaka
rietiškoms. Bet tai, nepaisant 
visų mūsų pastangų, vis tiek 
kada nors įvyks. Žinoma, būtų 
labai gerai, jei rinkos kainos 
atsirastų kartu su mūsų gyve
nimo lygiu. O dabar — reikia 
skaičiuoti ir rinktis, kas bus 
pelningiau — parduoti arklį 
su vežimu ar kiekvieną atski
rai. 

DOVANOS BUS 
ĮKAINOTOS RINKOS 

VERTE 

Nuo kitų metų pradžios val
stybė rinks mokesčius už pa
veldimą ar dovanojamą turtą. 
Vyriausybė pritarė nutarimui, 
kuriuo numatoma tokį turtą 
įkainoti rinkos verte. Remian
tis kitų šalių patirtimi, bus 
apmokestinama 70 proc. pa
veldimo ar dovanojamo turto 
vertės, o akcijų, kitų vertybi-

in ių popierių — 70 proc. jų no
minalios vertės. 

Pasak finansų ministro Al
girdo Šemetos, dėl dovanoja
mo turto yra didžiulė proble
ma, nes fiktyviai įforminti 
dovanojimai padeda nuslėpti 
realias pajamas. Dabar dova
nojimo ar paveldėjimo būdu 
gautos pajamos bus apmokes
tinamos, o mokesčio dydis 
priklausys nuo dovanojančiojo 
ar paveldėtojo giminystės ar
tumo. Pvz., kai turto vertė yra 
mažesnė negu pusė milijono 
litų, paveldėtojai — tėvai, se
neliai, vaikai, broliai ar sese
rys moka nuo 1 iki 2 proc. 
dydžio mokestį. Kitiems asme
nims teks mokėti 10 proc. 
dydžio mokestį. Kai paveldimo 
ar dovanojamo turto rinkos 
vertė didesnė nei pusė mln. 
litų, mokesčiai atitinkamai 
didėja nuo 2 iki 25 proc. 

Paveldimi ar dovanojami 
brangakmeniai ir gaminiai iš 
jų įvertinami pagal tarptau

tinius „Palmierl's Market 
Monitor" bei „Rapoport Dia
mond Report" katalogus. 

JEI TETULĖ SUMANYS 
DOVANOTI BUTĄ-

„Lietuvos rytas" aiškinasi 
vyriausybės sprendimo apmo
kestinti dovanojamą ir pavel
dimą turtą pasekmes. 

Kaip žinia, nuo kitų metų 
pradžios Lietuvos gyventojai 
ir turtą Lietuvoje paveldėję ar 
dovanų gavę užsieniečiai mo
kės mokesčius už kilnojamąjį 
ir nekilnojamąjį turtą, pini
gus, vertybinius popierius, 
tauriuosius metalus bei bran
gakmenius. 

Ką tai reiškia? O tai, kad jei
gu gera teta sumanys padova
noti studentui prieš 30 metų 
statytą standartinį dviejų 
kambarių butą blokiniame 
name, studentas turės su
mokėti valstybei maždaug 
5,500 litų. Finansų ministras 
Algirdas Šemeta mano, kad 
žmogus gali pasirinkti — imti 
dovanojamą turtą ir „šiek 
tiek" sumokėti valstybei, ar jo 
neimti. Tiesa, mokesčių už te
tos dovanojamą turtą studen
tas galątų išvengti, įre
gistruodamas buto pirkimą. 
Tačiau tuomet studentui tek
tų deklaruoti pajamas. 

Toliau dienraštis rašo" „Fi
nansų ministras buvo teisus, 
teigdamas, kad gavęs dovanų 
žmogus galės rinktis — ne
galėdamas sumokėti 5,500 litų 
ir deklaruoti pajamų, kurių 
dar neturi, studentas atsisa
kys dovanos". 

Vyriausybės posėdyje, gin
damas naujuosius mokesčius, 
A. Šemeta kalbėjo, kad 
dažnai, dovanojant turtą, sie
kiama nuslėpti nedorai už
dirbtas pajamas, nes dovanoji
mo sandoriai dažniausiai yra 
fiktyvūs. 

Laisvosios rinkos instituto 
finansų ekspertė Rūta Vai-
mienė mano, kad nesąžinin
giems žmonėms mokesčiai ne
taps kliūtimi. „Sutinku, kad 5 
arba 10 tūkst. litų gali sustab
dyti sukčių, tačiau šešėlinės 
rinkos banginių jie nepa
veiks". Šio instituto specialis
tai apskritai mano, kad neturi 
būti taikomi jokie turto 
mokesčiai. Apmokestinti rei
kia tik tai, kas žmogui duoda 
pajamų. 

Vilniaus verslo konsultacijų 
centro direktoriaus pavaduo
tojas Ramūnas Darulis mano, 
kad žmonės turi teisę išleisti 
pinigus arba juos kaupti ir be 
jokių suvaržymų palikti turtą 
kam nori. „Mokesčiais bausti 
negalima, — sakė jis. — Šiuo 
atveju atrodo, kad siekiama 
bausti už nusišypsojusią lai
mę. Kitaip tariant, tarsi atku
riama lygybė. Laimingasis 
verčiamas pasidalyti su nega
vusiu palikimo. Žmonės nieka
da nebuvo ir nebus vienodi. 
Skiriasi jų sugebėjimai, pa
jamos ir sėkmės". 

BĖGO NUO BANKROTO 

Pastaraisiais metais viena 
didžiausių Lietuvos pramonės 
įmonių „Alytaus tekstilė" mer
dėjo: neliko didžiosios Rytų 
rinkos, vidaus klientai dėl in
fliacijos taip pat liko be lėšų ir 
negalėjo atsiskaityti už audi
nius, todėl įmonė neturėjo už 
ką pirkti medvilnės. Darbinin
kai, negaudami algų, grasino 
maištais ir revoliucijomis. 
Tačiau tikroji bankroto kilpa 
užsiveržė tada, kai Valstybi
nis komercinis bankas atsi-
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Javapjūte Lietuvoje. 

sakė pratęsti kreditą. „Aly
taus tekstilė" iš šio banko pa
siskolinusi 7 mln. litų, iš 
kurių 4 mln. jau sugrąžino, o 
dėl likusių 3 mln. atsidūrė 
teisme, rašo „Respublikos" 
priedas „Rinka". 

Nuo bankroto įmonę iš
gelbėjo bankas „Hermis", suri
zikavęs perimti tą 3 mln. litų 
skolą ir paskolinti dar 1 mln. 
dolerių medvilnės žaliavai 
pirkti. Tai leido įmonei pa
mažu vėl atsistoti ant kojų. 
Pasak generalinio direkto
riaus Gintauto Andriuškevi
čiaus, vienintelis kelias to
kiam pramonės gigantui dirbti 
pelningai — tai dirbti visu 
pajėgumu. Alytiškių tikslas — 
kas mėnesį parduoti ne ma
žiau kaip 20 mln. vertės audi
nių ir siuvinių. Kol kas par
duodama už 15-16 mln. litų. 

Tik apie penktadalis „Aly
taus tekstilės" gaminių lieka 
Lietuvoje. Keli procentai lietu
viškų drobelių išvežama į Lat
viją, Estiją, Nepriklausomų 
valstybių sandraugos šalis, 
tačiau beveik trys ketvirtada
liai audinių jau keliauja į Eu
ropos rinką. 

Įmonė pateikia apie 170 pa
vadinimų audinių, nemažai 
parduodama iš savo audinių 
pasiūtų patalynės komplektų, 
užuolaidų ir medvilninio audi
nio. Įvairus pasirinkimas lei
džia plėsti rinką, ieškoti naujų 
klientų. 

Gintautas Andriuškevičius 
prisipažįsta, kad vadovaujant 
nuo bankroto bėgančiai įmo
nei, dažnai tenka patirti daug 
įtampos , o kai kasdien galvo
ji, sustos kombinatas ar ne, 
tai jau ne gyvenimas, o tikra 
kančia. Direktorius įsitikinęs, 
kad bankroto atveju jam Aly
tuje nebeliktų vietos — tiek, 
daug žmonių su „Alytaus tek
stile" sieja geresnio gyvenimo 
viltis. 

„Kartais tiesiog norisi viską 
mesti arba permesti tą naštą 
ant kito pečių", — sako jis. 
„Kito pečiai" tai — savininkas, 
kuris galėtų prikelti įmonę 
naujam gyvenimui, investuo
damas maždaug 65 mln. dole
rių. Privatizavimas — vienin
telė reali įmonės perspektyva, 
juolab, kad išvengus bankroto 
atsiranda ir rimtų pirkėjų. Kol 
kas bendrovės įstatinis kapi
talas — 100 mln. litų. 63 proc. 
akcijų valdo valstybė. 

Net ir svajojant apie greitas 
permainas, tenka grįžti į rea
lybę ir spręsti kasdienes pro
blemas. Neseniai įmonėje ap
silankius Seimo nariams, 
buvo įteiktas visas paketas 
prašymų, kuriuos patenkinus 
lietuviški audiniai pirkėjus 
pasiektų greičiau ir papras
čiau. Viena alytiškių, kaip ir 
kitų didžiųjų įmonių, bėdų — 
nuostoliai dėl nesureguliuoto 
lito ir JAV dolerio kurso. Au
dinių kaina, keičiantis Euro
pos valstybių kursui dolerio 
atžvilgiu, pakilo 10-19 proc., 
todėl dalis pirkėjų nori atsisa
kyta kontraktų arba reikalau

ja mažinti kainas. Įmonės va
dovai mano, kad vyriausybė 
galėtų nuostolius kompensuoti 
iš Eksporto skatinimo fondo. 

LIETUVIU NAUDA 
ŠVEDAI m DANAI GAUDO 

Arba pasakojimas apie tai, 
kaip žmogus, radęs aukso ga
balą, kvietėsi kaimyną jį pa
kelti, nes pats tingėjo pasi
lenkti, — taip rašo Edmundas 
Paldavičius „Lietuvos aide". 

Naftos paieškoms ir žval
gybai Lietuvoje 1964 m. įkur
ta „Naftos žvalgybos ekspedi
cija", nuo 95 m- tapusi akcine 
bendrove „Geonafta", kurios 
82 proc. įstatinio kapitalo 
priklauso valstybei, 18 proc. — 
privačioms struktūroms. Iki 
1993 m. ji buvo vienintelė 
įmonė Lietuvoje, atliekanti 
naftos paieškas, įvertinanti 
atrastus naftos išteklius ir 
išgaunanti naftą. Per 32 me
tus surasta 19 naftos telkinių, 
iš jų 10 yra svarbūs pramonei, 
nes galima išgauti apie 8 mln. 
tonų naftos. Į šį darbą įdėta 
daug pinigų. Tačiau taip buvo 
iki 1993 m. Paskui atėjo 
švedai. Buvo įkurta uždaroji 

akcinė bendrovė „Genčių naf
ta". Švedų firma JSvenska Pe
troleum Eksploration AB" 
tapo valdytoja ir pareikalavo 
dalytis iš naftos gavybos gau
namomis pajamomis netgi at
galine data. Tuometinė ben
drovės valdyba sutiko, nors 
švedai į gavybos procesą nebu
vo įdėję nė cento. Naftos gavy
bos verslovės statybą švedai 
vilkino ir tebevilkina. Padari
niai — verslovės statyba pa
brangsta daugiau negu milijo
nu JAV dolerių, neskaitant 
valdymo išlaidų, kurios laiko
mos investicijomis. Verslovės 
statybos pabaiga nukeliama 
iki 1997 m. pabaigos. 

1995 m. „Geonafta" kartu su 
Danijos bendrove DONG įkūrė 
UAB „Minijos nafta". Šis Ši
lutės rajone, Vilkyčiuose esan
tis naftos telkinys — produk
tyviausias Lietuvoje. Kad tel
kinį būtų galima eksploatuoti, 
į jį įdėta 11-24 mln. litų. Kaip 
rašo „Lietuvos aidas" į DONG 
korporaciją susijungusios 5 
Danijos bendrovės, sėkmingai 
„melžia Vilkyčių žemėje esantį 
juodąjį auksą". 

Dienraštis, analizuodamas 
pasirašytąsias sutartis, daro 
išvadą, kad atėjus į lietu
viškos naftos ūkį tokiems in-

Nuotr Algimanto Žižiūno 

vestuotojams, „Geonafta". pra
radusi visus pelningiausius 
telkinius, ateityje neturės lėšų 
ir dabar jau lenda į skolas. 
Įsijungus akcijų perskirstymo 
mechanizmui ir pati „Minijos 
nafta" gali tapti DONG nuosa
vybe. 

IŠ VILNIAUS TIESIAI Į 
NEW YORK 

„Lietuvos avialinijos" pasi
ryžusios pradėti tiesioginius 
skrydžius iš Vilniaus į New 
Yorką išsinuomotu lėktuvu 
„Boeing-767-300". Kaip rašo 
„Rinka", tokio lėktuvo nuoma 
vienam mėnesiui kainuoja iki 
350,000 dolerių. Tai nemaža 
investicija, tačiau „Lietuvos 
avialinijų" vadovai jau apsis
prendė. „Lietuvos avialinijų" 
generalinis direktorius Stasys 
Jarmalavičius sakė: „Šį mė
nesį baigsime ekonominius 
apskaičiavimus. Nors ir su
prantame, kad JAV bus mums 
sunkiausiai įkandama kryp
tis. Skraidymo departamentas 
skaičiuoja, ar „Boeing — 767-
300" išlaikys Vilniaus oro uos
to takas, nors mes jau žinome, 
kad lėktuvas tinka pagal tako 
galimybes. Gal šis skrydis pir
mus metus ir nebus ekono
miškas, tačiau po metų kitų 
ims duoti pelną". 

Manoma, kad keleiviai ge
riau palauks tiesioginio skry
džio į New Yorką, nei skris su 
persėdimu kituose miestuose. 
Techniškai nėra jokių kliūčių 
nuskristi į Ameriką — 
lėktuvas į Tel Avivą skrenda 4 
valandas, o į New Yorką — 8. 
New Yorko oro uostai užimti 
lygiai taip pat kaip ir Londono 
— lėktuvai leidžiasi ir kyla 
kas dvi minutes. Lietuvių pilo
tai tam parengti. 

Su amerikiečiais jau dera
masi, kad „Lietuvos avialini
jų" skrydis į New Yorką būtų 
suderintas su skrydžiais į ki
tus JAV miestus. 

Tikimasi, kad „Lietuvos avi
alinijoms" pradėjus skraidyti 
tiesiai į New Yorką. bilietų 
kainos dar atpigs, nors jau da
bar į New York ir atgal galima 
nuskristi už 550 dolerių. 
Tačiau šiandien iš Vilniaus į 
Ameriką bilietų negausite — 
visi bilietai per Londoną, Am
sterdamą yra užsakyti iki spa
lio mėnesio. 

Rima Jakutytė 

A.tA. 

AMALIJAI 
GULBINIENEI 

mirus, dukrai ELENAI, mūsų draugijos narei, ir 
žentui ALFONSUI reiškiame nuoširdžią užuo
jautą. 

Lietuvos Dukterų draugijos 

DVIEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
VERUTĖ MYKOLAITIENĖ 

MIKULYTĖ 
1940 m. baigė Šiaulių mergaičių gimnaziją. Nuo 1945 m. 

iki 1949 m. vadovavo Rebdorfo prie Eichstaetto, Vokietijoje 
stovyklos bažnytiniam chorui ir priklausė, muz. Zenono 
Jonušo vedamam, muzikiniam ansambliui. 

1954-1956 m. buvo Muencheno lietuvių bendruomenes 
vaidybos iždininke, nuo 1957 m. iki 1960 m. Vokietijos lietu
viu krašto valdybos sekretore ir Vasario 16-osios gimnazijos 
mergaičių bendrabučio vedėja. 1960 metais atvyko į JAV. 
Mirė 1995 m. spalio 20 d. 

Šv. Mišias už a.a. Verutės sielą atnašaus kun. Juozas 
V Kluonius spalio 20 d. Holiday, Florida. 

Maloniai prašome gimines, draugus ir pažįs tamus 
prisiminti a.a. Verutę savo maldose. 

Nuliūdę: vy ras Stasys ir sūnus Algimantas 

A.tA. 
REGINAI PETRAUSKIENEI 

mirus, sūnui VITUI, dukrai ALDONAI ir jų 
šeimoms reiškiame užuojautą ir kartu liūdime. 

B.Čiunkienė 
J.Jančiauskienė ir sūnus Robertas 
A. ir V.Osteikai 
A. ir E.Osteikai 
V. Pa tai a uskienė 
A.Petrauskienė 
S. ir N.Sližiai 
R. ir ATamulioniai 
A. ir R. Vaitiekaičiai 
A. Vilka uskienė : ;-:., 

A.tA. 

AMALIJAI 
GULBINIENEI 

mirus, dukrai ELENAI ir žentui ALFONSUI 
reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

Melrose Parko ir apylinkės Lietuvių klubas 
LB Melrose Parko apylinkė 

Pranešame giminėms, draugams ir pažįs
tamiems, kad š.'m. spalio 9 d., Troy, Michigan mirė 
mūsų Mamytė, Močiutė, Sesutė, Uošvė ir Teta 

A.tA. 
Dr. REGINA 

PETRAUSKIENĖ 
Gimusi 1917 m. rugsėjo 17 d. Simno valsčiuje. 

Alytaus apskrityje. Amerikoje išgyveno 47 metus 
Gyveno Dearborn Heights, Michigan. Lietuvoje 
baigusi Vytauto Didžiojo universitetą, odontologi
jos fakultetą. • 

Nuliūdę liko sūnus Vytautas, marti Birute, 
vaikaitė Kristina; dukra Aldona ir žentas Kęstutis 
Šontos, vaikaičiai Liana ir Romas; sesuo Zosė 
Stašionienė su šeima gyvenanti Floridoje, duk
terėčia Nijolė Šnapštienė su šeima ir daug kitų 
giminių Lietuvoje ir Amerikoje 

Po gedulingų šv. Mišių spalio 13 d., kurias auko
jo Šv. Antano parapijos klebonas kun Alfonsas 
Babonas ir kun. Aloyzas Volskis. Velionė buvo 
palaidota šalia vyro a.a. Petro Petrausko. Holy 
Sepulchre kapinėse, Southfield, Michigan. 

Nuoširdžiai prašome visus prisiminti savo mal
dose mūsų mylimą Mamytę, Močiutę, Sesutę, Tetą 
ir Uošvę dr. Reginą Petrauskienę 

Nuliūdę: sūnus ir dukra su šeimomis 

Laid. dir. Yolanda M Zaparackiene, tel (313) 554-1275 

m m m m m m m m m m m m 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Lietuvos Vyčių 36 kuo
pos, veikiančios Brighton 
Parke , susirinkimas vyks 
spalio 20 d., 7:30 vai. vak., Ne
kalto Prasidėjimo M. Marijos 
prapijos mokyklos salėje. Bus 
1998 m. valdybos rinkimai. 
Kviečiami atsilankyti visi na
riai ir visi, norintys prisidėti 
prie prasmingos Lietuvos 
Vyčių veiklos. Po susirinkimo 
bus pabendravimas ir kavutė. 

Silvija Vėlavičienė, vals
tybinės Martyno Mažvydo bib
liotekos lituanistikos skyriaus 
vedėja, „Mažvydiana" keliau
jančios parodos autorė, daly
vaus M. Mažvydo Katekizmo 
450 m. sukakties paminėjime 
sekmadienį, spalio 26 d., 3 vai. 
p.p., Balzeko Lietuvių kulūros 
muziejuje. Visi nuoširdžiai 
kviečiami. 

JAV LB XV tarybos sesi
joje Philadelphijoje iš Lemon-
to LB apylinkės dalyvavo: 
apygardos pirm. Birutė Vinda-
šienė, tarybos nariai — Juozas 
Polikaitis, dr. Leonidas Ragas, 
Kazys Laukaitis. Taip pat 
pranešimą padarė JAV LB 
Garbės teismo pirm. dr. Anta
nas Razma, o sekmadienį per 
Mišias giedojo sol. Praurima 
Ragienė, smuikavo L. Ragas ir 
Julius Veblaitis. 

Apmaudu likti už durų, 
tad patartina iš anksto pa
sirūpinti bilietais, į visad pil
nas sales prikviečiančio, estra
dos dainininko Vytauto Ker
nagio koncertą, pavadintą 
„Širdele mano", šeštadienį, 
spalio 25 d., 7 vai. vak., Jauni
mo centre. Bilietus galima 
įsigyti kasdien Balzeko Lietu
vių kultūros muziejuje, o sa
vaitgaliais — Jaunimo centre 
ir PLC, Lemonte. Visų kon
certe laukia „Litnuanian 
News Radio 750/Žemė L Pro-
ductions" radijo laidų redakci
ja. 

SKELBIMAI 
x Dr. Alina ir V.Domans-

kiai. Palos Park II, Vincas ir 
Dana Baziai, Oak Lawn IL, 
Elena Jasai t ienė , St.Peter-
burg FL, Lietuvos našlaičių 
rėmėjai, pratęsdami paramą 
kitiems metams visi atsiuntė 
po $150-metinį našlaičio mo
kestį. Dėkojame! Lietuvos 
Našlaičių globos komitetas, 
2711 VV. 71 St. Chicago, IL 
60629 

(sk.) 
x Lietuvių Fondui vajaus 

proga aukojo- $3000 Just inas 
Liaukus, po $100 Bronė 
Čižikaitė. J a n i n a ir Ira 
Marks. Marija Petrauskie
ne Šarūnas ir Audronė 
Užgiriai. Antanas Zailakas, 
d r. R.R.Žukaitis Nuoširdžiai 
dėkojame ir prašome aukas 
siusti ir įsigyti bilietus lap
kričio 8 d. pokyliui LF 
būstinėje. 14911-127th St., 
Lemont, IL 60439, tel. (630) 
257-1616. 

(sk.) 
x Dail. Magdalenos Stan

kūnienės batikos ir grafikos 
paroda Lietuvių Dailės muzie
juje. Lemont. IL spalio 18 d. iki 
lapkričio 9 d. Atidarymas šeš
tadieni, spalio 18 d. 7 vai. va
karo. 

(sk.) 
x NAMAMS PIRKTI PA

SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir 
prieinamais nuošimčiais. Kreip
kitės i Mutual Federal Sa
vi ngs. 2212 West Cermak 
Road. Tel. (773) 847-7747. 

(sk) 
x Siuntiniai, pinigai į Lie-

•iiv.-j per TRANSPAK, 4645 
W. 63rd St., Chicago, IL 
60629. Tel. 773-838-1050. 

(sk.) 

Nepamirškime BALFo! 
Jau įpusėjo spalio mėnuo, 
skirtas rinkti aukas vargstan
tiems mūsų tautiečiams ir per 
BALFą ją siųsti ten, kur la
biausiai reikia. Daugelyje 
vietų aukų rinkėjai aplanko 
lietuvių namus, bet Lemonto 
apylinkėje BALFo 28 skyriaus 
valdyba aukas rinks visais 
spalio mėn. sekmadieniais 
prieš ir po Mišių Pal. Jurgio 
Matulaičio bažnyčios priean
gyje. 

Čikagos paežerėje esan
čiam Field (Gamtos) muzie
jui pavyko iš varžytinių įsigyti 
labai reikšmingą eksponatą — 
gerai išsilaikiusį suakme
nėjusį dinozauro „Tyranno-
saurus rex" skeletą. Šis dino
zauras laikomas pačiu plėš
riausiu, buvęs 40 pėdų ilgio ir 
svėręs apie 7 tonas. Jis gyveno 
maždaug prieš 67-65 milijo
nus metų. Skeletas rastas 
South Dakota valstijoje 1990 
m. Iki šiol tokiame stovyje 
planetoje rastas tik 21 t. rex 
skeletas. Varžytinėse Field 
muziejus už jį mokėjo netoli 8 
mln. dolerių. Publika galės jį 
pamatyti maždaug 2000 m. 

Prel . Juozo Prunskio 90 
metų sukakties šventei 
ruošti Ateitininkų namų val
dyba kviečia organizacijų at
stovus į pasitarimo posėdį 
spalio 22 d., trečiadienį, 7:30 
vai. vak., Ateitininkų namuo
se. Daugiau informacijų teikia 
Raminta tel. 630-377-9957. 

Moteris savo žiniomis, pa
tirtimi ir sugebėjimais vis la
biau įsilieja į šių dienų mokslo 
pasaulį. „Moters savaitgalio", 
rengiamo spalio 25-26 d. Pa
saulio lietuvių centre, paskai
tos taip pat labai įvairios — 
pradedant literatūra, baigiant 
religija. PLC renginių komite
tas kviečia visuomenę gausiai 
dalyvauti. 

Sol. Lijana Kopūstaitė-
Paulett i ir pianistė Gintė 
Čepinskaitė koncertuos Lie
tuvių dailės muziejuje, Le
monte, spalio 19 d., 1 vai. p.p., 
o Jaunimo centre spalio 26 d., 
3 vai. p.p. 

STIKLO MENO PARODA 
Jeffrey E. Spencer, chiropr. 

daktaras, yra išgarsėjęs stiklo 
menininkas ir jau keleri metai 
sėkmingai dalyvauja paro
dose. Jis yra žinomų lietuvių, 
Prano ir Raišos Urbanų iš Los 
Angeles, C A, priemiesčio, 
žentas (Kristinos Urbanaitės 
vyras), gyvenantis Grants 
Pass, OR. 

J. Spencer darbai, kaip ir 
kitų aštuonių stiklo meni
ninkų, bus išstatyti „The Fi-
gure" parodoje New York Mil-
ler stiklo galerijos pastango
mis SOFA suvažiavime, vyk
stančiame šį savaitgalį Či
kagos Navy Pier. SOFA 
(Sculpture Objects and Func-
tional Arts)' yra ketvirta me
tinė skulptorių kūrinių paro
da, kurioje dalyvauja 96 meno 
galerijos ir meno pirkliai iš 
įvairių pasaulio kraštų. Jos 
metu bus ir paskaitų bei spe
cialių parodėlių. Miller galeri
joje (Exh. No. 420) galima bus 
rasti platesnį paaiškinimą ir 
apie J. Spencer meną. 

Ketvirtadienį vakare bus 
pradinis atidarymas John 
Thomas Graciano fondo labui. 
Fondas remia Children's Me-
morial ligoninę ir jos Pediat-
rics AID programą. Pagrindi
niai SOFA rodiniai vyks spalio 
17-19 d. Navy Pier. Platesnę 
informaciją gali suteikti „Ex-
pression of Culture, Ine", tel. 
800-563-7632. 

PRAMOGINĖS MUZIKOS 
KONCERTO 

BELAUKIANT 

Šis ruduo ypač yra turtin
gas įvairiais kultūriniais bei 
pramoginiais renginiais. Or
ganizacijos suka galvas, kaip 
patraukti visuomenę į savo 
renginius, kad papildytų savo 
iždus. 

Per spaudą ir radijo bango
mis vakarais sklinda žinia, 
kad „Margučio II" radijo laida 
rengia įdomų ir retą pramo
ginį koncertą. Spalio 19 d., 
sekmadienį, 3 vai. p.p.. Jauni
mo centre vyks Bostono vyrų 
seksteto koncertas. Ta proga, 
spalio 13 d. „Margučio II" val
dyba buvo susirinkusi posė
džiui. Posėdyje valdyba pasi
dalino koncerto ruošos dar
bais ir aptarta tolimesnė 
„Margučio II" veikla. 

Turime šimtus veikiančių 
organizacijų. „Margutis II" 
niekada neatsisako skelbti jų 
veiklą. Tiesa, daugumas orga
nizacijų prisimena „Margučio 
II" radijo laidą ir atsiunčia 
aukas, už kurias „Margučio 
II" valdyba yra nuoširdžiai 
dėkinga. Tačiau reikia nuolat 
budėti ir kaip nors papildyti 
iždą. „Margutis II" nėra pelno 
siekianti organizacija. Savo 
skelbimais garsina visas orga
nizacijas, jų labdaringą vei
kimą ir teikia lietuvių kalba 
žinias. 

Kaip ir ilgame šios radijo 
valandėlės veiklos laikotar
pyje, taip ir dabar, reikia pa
galbos. Tikime, kad spalio 19 
d. klausytojai ir rėmėjai užpil
dys Jaunimo centro salę. Bos
tono vyrų pramoginės muzi
kos sekstetas atliks nuotaikin
gą programą. „Margutis II" 
kviečia atsilankyti į koncertą 
ir prašo pakviesti savo drau
gus, pažįstamus. Paskirkite 
sekmadienį šiam gražiam 
koncertui. 

Bostono vyrų seksteto viene
tui vadovauja labai gabi mu
zikė Daiva Navickienė. Bilie
tus į koncertą galima įsigyti 
„Seklyčioje" ir spalio 19 d. 
prieš koncertą nuo 2 vai. p.p. 
Jaunimo centre. Koncerto 
pradžia 3 vai. p.p. Iki pasima
tymo koncerte! 

M.R. 

Marija Paliokas, St. Pe-
tersburg, FL, siųsdama prenu
meratos mokestį, pridėjo 105 
dol. laikraščio išlaidoms su
mažinti. Tariame širdingą 
ačiū! 

Pelėdų skiltis; administratorė 
v.s. Albina Ramanauskienė, 
4613 W. 106 PI., Oak Lawn, 
IL 60453. Šis numeris yra 
ypač gražiai paruoštas, daro 
gerą įspūdį. Juo verta susi-

Pilna Jaunimo centro didžioji sale svečių Nekalto Prasidėjimo M Marijos seselių rėmėjų šventėje rugsėjo 28 d. 

PUTNAMO RĖMĖJŲ VAKARIENĖ 

SKAUTU 
SAIDAS 

Julija Smilgiene. 

Kaip kiekvienais metais, 
Nekaltai Pradėtosios Marijos 
seselių rėmėjų vakarienė pra
sidėjo šv. Mišiomis Tėvų jėzui
tų koplyčioje, šv. Mišias auko
jo kun. J. Vaišnys, SJ. Jis savo 
pamoksle priminė, kad šian
dien turėtų sakyti tris pamok
slus: vieną apie Evangeliją, 
kitą apie seseles ir trečią apie 
rėmėjus. Trumpai sutraukus 
šias tris mintis, kun. Vaišnys 
savo pamoksle išryškino, kad 
visi Bažnyčios nariai tarnauja 
Kristui — pradedant pačiu po
piežiumi, kunigais, vienuo
liais, seselėmis ir rėmėjais. 
Padėdami vieni kitifcrns, rem
dami vieni kitus, v&i savaip 
apaštalauja ir prisideda prie 
Kristaus Evangelijos skleidi
mo. Juk ir pats Kristus liepė 
apaštalams eiti į visas šalis ir 

Smuikininkė Linda Veleckyte ir muz. Alvydas Vasaitis. atlikę programą 
metinėje Nekalto Prasidėjimo M. Marijos seselių rėmėjų šventėje. 

Čikagos ir apylinkių Nekalto Prasidėjimo M Marijos seselių rėmėjų me
tinėje šventėje rugsėjo 28 d. Jaunimo centre, iš kairės: ses. Onute, ses. 
Stasė ir Orozvyda Giedraitytė. 

skelbti jo mokslą. 
Šv. Mišių auką praturtino 

sol. Margarita Momkiene, pa
giedodama tris giesmes, var
gonais palydint Manigirdui 
Motekaičiui. 

Po Mišių Jaunimo centro 
didžiojoje salėje vyko metinė 
rėmėjų vakarienė. Rėmėjų val
dybos pirmininkė Julija Smil
giene pasveikino susirinku
sius svečius prie Juzės Iva-
šauskienės ir Izabelės Ston-
čienės gėlėmis papuoštų stalų. 
Ji pasidžiaugė ir padėkojo už 
apsilankymą į šią vakarienę, 
kai tiek daug renginių vyksta 
kiekvieną savaitgalį. Po to ji 
paskvietė seselę Onutę Mikai-
laitę pakalbėti. Seselė dvejus 
metus dirbo Lietuvoje su jau
nimu. Ji prisipažino, kad jau 
prabėgo šešeri metai, kai ji 
paskutinį kartą lankėsi Čika
goje. Seselė labai, labai dėkojo 
visiems susirinkusiems už 
nuolatinį, ištikimą, metų me
tais nepailstantį, seselių veik
los rėmimą. Ji sakė, kai pama
tai televizijoje žinių laidas, pa
galvoji ir klausi savęs, nejaugi 
nebėra gerų žmonių pasau
lyje? Bet, ji sakė, reikia pa
sidairyti ir pamatysime kiek 
daug gero yra aplink mus. Da
rydami gerą, mes patys džiau
giamės, nes gerumas niekada 
neišblėsta. Gerumas — tai 
veikli meilė. Kaip paprastai 
skamba, kai Evangelijoje rašo
ma, kad Kristus ėjo, daryda
mas gerą. 

Seselė gerumą pailiustravo 
keliais pavyzdžiais. Vienas 
buvo, kaip muzikantas, pama
tęs pro langą kai sprogusi 
bomba Sarajevo aikštėje už
mušė 20 žmonių, jis šio įvykio 
taip buvo paveiktas, kad po to 
kiekvieną dieną atėjęs prie tos 
vietos grojo liūdną muziką tų 
žuvusiųjų atminimui. 

Seselė trumpai priminė, kad 
nekaltai patekęs žmogus į 
kalėjimą, tik per šypseną su
rado kelią į laisvę. Seselė taip 
pat priminė paskutiniu laiku 
įvykusias dviejų garsių pasau
lio moterų mirtis — Dianos ir 
Motinos Teresės. Laikraštyje 
buvo įdėta nuotrauka, padary
ta per jų susitikimą. Ką šios 
moterys turėjo bendra, gyven
damos tokius skirtingus gy
venimus? Jos abi nebijojo pa
liesti ligonį, paguosti jį ir jam 
nusišypsoti, duoti jam vilties. 
Seselė tęsė, kaip Motina Te
resė buvo pakviesta kalbėti 
kaliniams. Ši mažutė moteris, 
išėjusi prieš kalinių audito
riją, sakė: „Tarp mūsų nėra 
skirtumo, nes visi esame nu
sidėjėliai. Tik jus jau pagavo, 
o mus dar ne". 

Seselė Onutė Mikailaitė sa
kė, kad gėris visada nugali 
blogį, kuris tyra trumpas ir 
laikinas. 

Vakarienės meninę progra
mą atliko muzikas Alvydas 
Vasaitis su smuikininke Lin
da Veleckyte. Galima sakyti, 
kad šitie muzikai grojo piano 
ir smuiko duetus, nes juodu 
taip puikiai papildė vienas 

kitą. Nors atlikti muzikines 
programas vakarienes metu 
nėra palankiausios sąlygos, 
tačiau mu*. Vasaitis ir smui
kininkė Veleckyte rimtai atli
ko nuo lyriškiausių kūrinių iki 
gyvo ir energingo vengriško 
čardaso. 

domėti ir neskautams. O 
galbūt pats geriausias darbe
lis, jau aktyviai veikloje neda
lyvaujantiems, skautams: už
prenumeruoti „Skautų aidą" 
savo pažįstamiems ar gimi
naičiams, auginantiems šei
mas Lietuvoje. Tai gražios, 

Po vakarienės pirm. Julija jaunatviškos, krikščioniškos 
Smilgiene padėkojo visoms ir spaudos pavyzdys, 
visiems, prisidėjusiems prie 
šios vakarienės pasisekimo, 
ypač vyriausiai, nepavargusiai 
šeimininkei Onai Norvilienei. 
Taip užsibaigė dar vienas ren
ginys, kuris savo aukomis 
prisidėjo prie seselių remiamų 
gerų darbų. 

Saulė Jautokai tė 

Atsiųsta paminėti 

„Kazimieras Olšauskas. 
Profesorius, kunigas , Sibi
ro kankinys". Leidinį sudarė 
Danutė Mukienė ir Rozalija 
Valiūnienė. Knygos leidimą fi
nansavo Eduardas Olšauskas. 
Vilnius-Plungė, 1997 m. (Že
maičių kultūros draugijos re
dakcija). 

Kun. dr. Kazimiero Ol
šausko darbų, 1937-1944 m. 
išspausdintų atskiromis bro
šiūromis, paskelbtų „Žemaičių, 
prieteliuje", „Žemaičių žemė
je", „Židinyje", rinktinė. Taip 
pat išspausdinti kun. dr. K. 
Olšausko laiškai giminėms bei 
draugams, rašyti iš Sibiro, ir 
trumpa jo gyvenimo bei darbų 
apžvalga. 

Knyga kietais viršeliais, 
iliustruota nuotraukomis ir 
dokumentų faksimilėmis. 

Algirdas Šerėnas, „Vor
kutos mirties lageriaf. Iš
leido Lietuvos gyventojų geno
cido ir rezistencijos tyrimo 
centras kartu su Pasaulio Lie
tuvių Bendruomene, Vilnius, 
1997 m. Vyr. redaktorė D. 
Kuodytė, dailininkas A. Žvi-
lius, spausdino P. Kalibato in
dividuali įmonė „PETRO OF
SETAS". 

Tai pats vėliausias „Lietu
vos kovų ir kančių istorijos" 
tomas, tęsiantis ankstesnį 
PLB užmojį, kaip galima tik
sliau pavaizduoti mūsų tautos 
kančias ir okupanto nežmo
niškumą. Nors jau daug apie 
tai rašyta, daug dar ne
išleistos medžiagos liko, bet ir 
ši 672 psl. apimties knyga toli 
gražu ne viską suregistruoja. 
Vien šį (kaip ir ankstesniuo
sius) tomą beskaitant, negali
ma nusikratyti pasibaisėjimo 
šiurpu. Ypač kai suregistruo
tos lageriuose gyvybę praradu
sių kalinių mirties priežastys: 
dizenterija, plaučių uždegi
mas, džiova, širdies ligos, vi
durių opos, įvairūs sužei
dimai, dėmėtoji šiltinė, tok
sinė dipepsija ir t.t. Tai tik
sliąja to žodžio prasme buvo 
mirties lageriai, ir kad iš vis 
juose žmonės išliko gyvi, yra 
tikras stebuklas. 

Knyga kruopščiai paruošta, 
savo paskirtį atliekanti. Tu
rinys suskirstytas skyriais; 
yra lentelių, nuotraukų, są
rašų ir kitų, svarbių detalių, 
geriau nušviečiančių mirties 
lagerių padėtį. Knyga gauna
ma ir „Draugo" knygyne. 

„Skautų aidas", 1997 m. 
rugsėjis, Nr. 7. Redaktorius 
v.s. Antanas Saulaitis ir 

„Pasaulio lietuvis", 1997 
m. rugpjūtis/rugsėjis, Nr. 8-9. 
Leidžia Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė, redaguoja Bro
nius Nainys, administruoja 
Baniutė Kronienė, 6428 Ridge 
Rd„ Clarendon Hills, IL 
60514. 

Kaip ir ankstesnieji šio 
žurnalo numeriai, „Pasaulio 
lietuvyje", lyg skaidriame van
denyje, atsispindi lietuviška 
veikla tikrai kone iš viso pa
saulio. Viršelis papuoštas dr. 
Petro Kisieliaus, šią vasarą 
šventusio 80 metų amžiaus 
sukaktį. 




