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Karaliaučiuje neskubama 
skelbti referendumo 
dėl sienos su Lietuva 

Karaliaučius, lapkričio 
20 d. (BNS) — Karaliaučiaus 
miesto tarybos deputatai pir
madienį kreipimesi į Rusijos 
Valstybės Dūmą, nepaisydami 
to, kad valstybės sienos pažy-
mėjimo sutartį spalio pabaigo
je pasirašė Lietuvos ir Rusijos 
prezidentai, pasiūlė surengti 
referendumą, kuriame išsiaiš
kinti srities gyventojų nuomo
nę. 

Ketvirtadienį vykusiame 
Karaliaučiaus srities dūmos 
posėdyje deputatai vėl svarstė 
Rusijos ir Lietuvos sienos 
klausimą. 

Pasak dūmos teisėtvarkos 
ir saugumo komiteto pirmi
ninko pavaduotojo Nikolaj Tu-
lajev, „neduok Dieve, mes vėl 
suabejosime Klaipėdos krašto 
priklausymu Lietuvai... Pir
miausiai bus sunaikinta pati 
Kaliningrado (Karaliaučiaus -

red.) sritis. Teisiniu požiūriu 
mes neturime pagrindo rengti 
referendumą, nes sutart is pa
sirašyta dėl valstybės sienos 
nustatymo, o ne dėl Rusijos te
ritorijos vientisumo pakeiti
mo. Tai Maskvos nuostata". 

Tai. kad tokios nuostatos 
laikosi Maskva, patvirtino ir 
srities dūmos pirmininkas Va-
lerij Ustiugov. Tačiau, pasak 
jo, Rusijos Valstybės Dūma 
vis tiek nepatvirtins sutarties, 
nes dalis deputatų smarkiai 
jai prieštarauja. ,,Todėl mums 
nėra ko verstis per galvą", sa
kė V. Ustiugov. 

Tuo tarpu 13 iš 26 Ka
raliaučiaus srities dūmos de
putatų mano, kad sienos nu
statymas susijęs su regiono 
gyventojų tik«!ais. 

Referendumas dėl sienos 
nustatymo regionui kainuotų 
apie 2.5 mln. rublių. 

Vilnius plečiamas nesiekiant 
pakenkti lenkams 

Kandidatai į Lietuvos prezidento postą (iš kairės) Seimo arys Rimantas Smetona. Vilniaus universiteto rek
torius Rolandas Pavilionis, Seimo pirmininkas prof. Vytau' is Landsbergis, Seimo nariai Kazys Bobelis ir Vyte
nis Andriukaitis Nuotraukoje nėra dar dviejų kandidatų dalyvausiančių rinkimuose. JAV gamtosaugininkas 
Valdas Adamkus pavėlavo į kandidatu pažymėjimų įteiki, o ceremoniją, sakydamas, jog su rinkimų štabo na
riais 15 minučių negalėje rasti ceremonijų sales. Advok -tas Arturas Paulauskas nedalyvavo ceremonijoje, 
pranešęs Vyriausiajai rinkimų komisijai, kad tuo metu jis -usitinka su rinkėjais. CBkaj 

Vilnius, lapkričio 20 d. 
(BNS) — Lietuvos Lenko rin
kimų akcijos vadovai pri
pažino, kad dar visiškai nese
niai jų pasipiktinimą kėlęs 
Vilniaus ribų išplėtimas nėra 
žingsnis, nukreiptas prieš Vil
niaus rajone gyvenančius 
lenkus. 

Anksčiau lenkų bendruo
menės vadovai baiminosi, kad 
daugiausia lenku gyvenamus 
kaimus ir miestelius prijun
gus prie Vilniaus, tenykš
čiams buvusiems savininkams 
bus sunku susigrąžinti prieš 
karą turėtą žemę. 

„Mes suprantame, kad tai 
visos Lietuvos problema", sa
kė Lenkų rinkimų akcijos pir

mininkas Janas Senkievičius, 
trečiadienį susitikęs su Seimo 
pirmininku Vytautu Lands
bergiu. 

Seimo pirmininkas pažymė
jo, kad ankstesnysis Seimas 
nutarė praplėsti dešimties 
miestu ribas. J is pastebėjo, 
kad miestiečiais tapę Kauno 
rajono gyventojai susidūrė su 
tomis pačiomis problemomis, 
kaip ir žmonės, gyvenantys 
prie Vilniaus. 

Susitikime kalbėta apie že
mės grąžinimą Vilniaus ra
jone, kuris, J. Senkievičiaus ir 
Lenkų rinkimų akcijos Vil
niaus skyriaus pirmininko Ed
mundo Šoto nuomone, vyksta 
pe* lėtai. 

Atnaujintas bylos dėl 1941 metų 
žudynių nagrinėjimas 

Vilnius, lapkričio 19 ei. 
(BNS) — Generalinė prokura
tūra trečiadienį atnaujino ty
rimą baudžiamojoje byloje dėl 
žydų masinių žudynių Kauno 
..Lietūkio77 garaže 1941 m. bir
želį. 

Generalinės prokuratūros 
pranešime spaudai sakoma. 
kad byla buvo iškelta 1994 m. 
gegužės 4 d. Kauno miesto 
prokuratūroje ir paskutinį 
kartą sustabdyta šiu metų ba
landžio mėnesi. 

Baudžiamoji byla atnaujin
ta todėl, kad nebuvo iki galo 
ištirtos žudynių aplinkybės, 
nenustatyti ir neapklausti visi 
galimi įvykių liudytojai, ne
išaiškinti kaltininkai. 

Generalinė prokuratūra 
perdavė bylą tirti Kauno mies
to apylinkės prokuratūrai. 
Nurodyta sudaryti tardymo 
grupę. 

Praėjusią savaitę Seimo 
narys Emanuelis Zingeris įtei-

* NATO generalinio sekre
toriaus patarėjas Vidurio Eu
ropos reikalams Chris Donnel-
ly, antradienį atvykęs regulia
rių konsultacijų, dvi dienas 
Vilniuje konsultavosi su Lie
tuvos diplomatais ir politikais 
saugumo politikos klausimais. 
Jis susitiko su Užsienio rei 
kalų ir Krašto apsaugos mi
nisterijų atstovais bei kandi
datu i prezidentus Valdu 
Adamkumi. Susitikimuose bu
vo aptartos Lietuvos pastan
gos ir perspektyvos įstoti i 
NATO. < • • 

kė prašymą generaliniam pro
kurorui Kaziui Pėdnyčiai at
naujinti šios bylos tyrimą. 

1941 metų birželį „Lie
tūkio" garaže buvo išžudyta 
apie 70 žydų vyrų. Šiemet ko
vo mėnesį per skelbimus laik
raščiuose buvo ieškoma šio 
nusikaltimo liudytojų. 

Kaip tik dabar visos miestų 
ir rajonų prokuratūros rengia
si perduoti generalinei proku
ratūrai visas karo metų žydų 
genocido bylas. Čia bus sukur
ta speciali prokurorų grupė, 
tirsianti visas bylas kaip vie
ną didelį, visoje Lietuvoje vyk
dytą nacių ir jų pagalbininkų 
nusikaltimą. 

* Krikščionių demokratų 
sąjunga žada kuklią „valstie
tišku nuoširdumu" pagrįstą 
savo kandidato į prezidentus 
Kazio Bobelio rinkimų kampa
niją. „Stengiamės, kad visas 
mūsų vajus būtų kuklus ir pa
prastas", sakė krikdemų są
jungos pirmininkas ir rinkimų 
štabo narys Viktoras Petkus 
spaudos konferencijoje tre
čiadienį. Pasak jo. K. Bobelio 
rinkimu štabas nieko ne
smerks ir nekritikuos, o rū
pinsis tik savais reikalais. 
Štabas mano. kad „mūsų val
stybės gyvenime Luri domi
nuoti paprastas, lietuviškas. 
gal valstietiškas nuoširdumas 
ir paprastumas". Kaip svarbi
ausią programos dalį V. Pet
kus įvardino socialinio teisin
gumo klausimus. ,K | t i 

Kandidatai į Lietuvos 
prezidentus pasiruošę „kovai"! 
Vilnius, lapkričio 19 d. 

(BNS) — Trečiadienį šešiems 
Lietuvos vadovo posto siekian
tiems politikams buvo įteikti 
kandidatų į prezidentus pa
žymėjimai. 

Vytautas Landsbergis. Val
das Adamkus. Artūras Pau
lauskas Vytenis Andriukaitis. 
Rolandas Povilionis, Kazys 
Bobelis ir Rimantas Smetona 
kartu su pažymėjimais gavo 
po gėlės žiedą ir drauge su vi
sais ceremonijos svečiais buvo 
pavaišinti šampanu. 

VRK pirmininkas Zenonas 
Vaigauskas sakė, kad visi 
kandidatai nuo dabar igyja 
neliečiamumo statusą ir gali 
būti traukiami baudžiamojon 
atsakomybėn tik leidus VRK. 
Kol kas nė vienas kandidatų 
nepaprašė asmeninės apsau
gos, kurią gali gauti pagal 
įstatymą. Saugomas bus vie
nintelis V. Landsbergis, ku
riam apsauga priklauso, kaip 
Seimo pirmininkui. 

Niekas iš kandidatu nepa
siėmė priklausomų dviejų mė
nesiu mokamų atostogų. 

Varžovai p a s i d a l i n o 
ž in iask la idos laiką 

Vilnius, lapkričio 20 d. 
'BNS) — Septyni kandidatai 
Lietuvos prezidento rinki
muose trečiadie.iį i š t raukė 
burtus, pasiskirv.ydami pagal 
Prezidento rinkimu įstatymų 
jiems priklausantį televizijos 
ir radijo laiką. 

Be trečiadienį įvykusios pri
statomosios laidos ir gruodžio 
19-ąją įvyksiančių baigiamųjų 
diskusijų, kandidatai galės 
pasinaudoti televizijos paslau
gomis dar du kartus po 40 
minučių. 

Pagal valstybinės televizijos 
pasiūlytą planą, lapkričio pas
kutiniąją ir gruodžio pirmąją 
savaites visus kandidatus 
turėtų klausinėti televizijos 
naujienų direkc'jos direktorė 
Liudvika Pociūnienė bei „Lie
tuvos ryto" vyriausiojo redak
toriaus pavaduotojas Rimvy
das Valatka. 

Pirmasis į ją „kryžminę 
ugnį" lapkričio 24-ąją pateks 
socialdemokratą- Vytenis An

driukait is . Lapkričio 25 d. 
šioje laidoje turė tų dalyvauti 
Vytautas Landsbergis, lap
kričio 26 d. — Rolandas Pavi
lionis, lapkričio 27 d. — Ri
mantas Smetona, gruodžio 1 
d. — Arturas Paulauskas , 
gruodžio 2 d. — Kazys Bobe
lis, gruodžio 3 d. — Valdas 
Adamkus. 

Per ki tas dvi savaites iki 
rinkimų visi kandidatai turės 
dar po 40 minučių televizijos 
laiko, kuriuo galės pasinaudo
ti savo nuožiūra. Televizijos 
vadovai siūlo kandidatams pa
tiems susi tar t i ir kviestis vie
niems kitus diskusijoms. 

Be to, kandidatai galės pasi
naudoti po 50 minučių radijo 
laiko paskutiniąją lapkričio ir 
pirmąją gruodžio savaites. 

Gruodžio 8-10 dienomis jie 
dialoguose. Burtai lėmė. kad 
gruodžio 8 d. turėtų diskutuoti 
R. Pavilionis ir V. Adamkus, 
gruodžio 9 d. — A. Paulauskas 
ir K. Bobelis, gruodžio 10 d. — 
R. Smetona. V. Landsbergis ir 
V. Andriukaitis. 

Dar po 25 minutes pasisaky
mams kandidatai turės radijo 
laidose nuo gruodžio 15 iki 
gruodžio 17 dienos. 

Trukdantys dalyvauti 
rinkimuose bus griežtai 

baudžiami 
Vilnius, gruodžio 20 d. 

(BNS1 — Seimas ketvirtadieni 
vienbalsiai pritarė prezidento 
Algirdo Brazausko pasiū
lytoms baudžiamojo kodekso 
pataisoms, kurios sugriežtina 
atsakomybę už nusikaltimus, 
susijusius su Lietuvos piliečių 
rinkimų teisės pažeidimais. 

Jau prasidėjus oficialiai pre
zidento rinkimų kampanijai. 
62 parlamentarai vienbalsiai 
priėmė pataisas, numatančias 
bausmes net iki 5 metų 
laisvės atėmimo už kliudymą 
rinkėjams pareikšti savo va 
lia. 

Nuo 2 iki 5 metų laisvės atė
mimu bus baudžiama už fizi
nio smurto naudojimą, truk
dant Lietuvos piliečiui jgy-

* Daugiau nei t r ečda l i s 
Lenkijos gyventoju jaučia 
simpatiją lietuviams, ir jie yra 
dvylikti tarp 20-ies tautybių, 
kurių įvaizdį tyre lenkų socio
logai. Flt.,, 

vendinti teisę 
išrinktu arba <:. 
rendume. Už •; 
naudoti fizini 
baudžiama lai.-' 
iki 2 metų arbp 
bais iki 3 metų. 

Griežtos bau-
tos asmenims, k 
dodami tarnyb: 
klastotų rinkin. 
durno dokumei 
gai skaičiuotų I 
balsavimo slapt 
tokių veiksmų 
pripažįstami 
numatomas la:-
iki 4 metų. 

Už tyčinį ri; 
rendumo dokui: 
nimą. netikrų 
tenių gaminir 
džiama patais< 
vienerių metu 
biuletenių garnį: 
kiekiais 'daug. 
vienetų) — lai-
iki vienerių met 

r inkt i , būti 
dyvauti refe-
-asinimą pa-
smur tą bus 
ės a tėmimu 
pataisos dar-

nės numaty-
irie. pasinau-
ne padėtimi, 
i a r referen-
us, neteisin
g u s , pažeistų 
mą. Jeigu dėl 
nkimai būtų 
•galiojančiais, 
ės a tėmimas 

imu ar refe 
entų sunaiki-
'įkimų biule-
i bus bau-

darbais iki 
o už netikrų 
imą dideliais 
u nei 1.000 

•v'ės atėmimu 

Rezistencijos 
dalyviai gaus 

valstybines 
pensijas 

Vilnius , lapkričio 20 d. 
(BNS) — Nuo kitų metų sau
sio 1-osios Lietuvos rezistenci
jos dalyviams bus mokamos 
valstybinės, maždaug 500 litų 
pensijos. Tokio įstatymo pro
jekto pateikimui ketvirtadienį 
pritarė Seimas. 

Karių savanorių sąrašus šiai 
pensijai gauti vyriausybei pa
teiks Lietuvos gyventojų geno
cido ir rezistencijos tyrimo 
centras. 

įs tatymo autorius Antanas 
Stasiškis žurnalistams sake. 
kad Lietuvoje dabar gyvena 
apie 500-600 tokios pensijos 
nusipelniusių asmenų. 

Be tokių pensijų, vienkar
tines pašalpas vyriausybė per 
art imiausius 2 metus išmokės 
ginkluoto pasipriešinimo ko
vose sužalotiems, tardymo ar 
įkalinimo metu invalidais ta
pusiems žmonėms. 

Pirmos grupės i .MUS 
nuo kitu metų bus pradėta 
mokėti po 14 tūkstančių litu 

Pasaulio naujienos 
(Remiantis BNS. Reuter. DPA, AP, !ntertax, IIAR-IASS. BelaPAN, 
R1A ir ELTA žinių agentūrų pranešimais) 

Ženeva. Rusijos, Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos UR 
ministrai j au išvyko iš Ženevos po praėjusią naktį įvykusių de
rybų dėl Irako krizės, tuo tarpu JAV Valstybės sekretore Ma-
deleine Albright ketvirtadienį ilgiau pasiliko šiame Šveicarijos 
mieste, pranešė diplomatai. Penkios nuolatines Jungtinių Tau
tų Saugumo Tarybos iST) nares Ženevoje vieningai pareikala
vo, kad Irakas besąlygiškai leistų JT ginkluotes tikrintojams 
grįžti. Šis pareiškimas buvo laikomas M. Albright laimėjimu. 
Po susitikimo M. Albright miegojo viešbutyje, kai Irako naujie
nų agentūra INA pranešė, jog Bagdadas sutiko su Rusija, kad 
J T ginkluotės tikrintojai nuo ketvirtadienio grįžtų į Iraką tęsti 
darbo. 

Bagdadas. I rakas po Revoliucines valdžios tarybos bei val
dančiosios prezidento Saddam Hussein „Baath" partijos parei
gūnų susitikimo patvirtino leidimą grįžti į Bagdadą ir atnau
jinti savo darbą Jungtinių Tautų ginklų tikrintojams, taip pat 
ir amerikiečiams, ketvirtadienį pranešė Bagdado radijas. Pa
reiškime ^akoma, jog sprendimas priimtas ..apsikeitus nuo
monėmis" su Rusijos politikais. Irakas viliasi, kad dabar JT pa
naikins po Kmvaito užpuolimo 1990-aisiais Bagdadui taikomas 
sankcijas. Rusija stengsis, kad nebūtų tikrinamos Irako prezi
dento valdos ir virš Irako neskraidytų žvalg: oiniai JAV lėktu
vai, vykdantys JT užduotis. 

Ženeva. JAV ketvirtadienį tvirtino nėjusios į jokį sandėrį 
su Bagdadu, kai šis kapituliavo per krizę, kilusią dėl JT gink
luotės tikrintojų amerikiečių išsiuntimo. Irakas nusileido JT, 
kai JAV labai sustiprino savo pajėgas Persijos įlankoje, taip 
pat po karštligiškų diplomatinių pastangų. Prieš susitikimą 
Ženevoje buvo daug kalbama apie galimas nuolaidas Irakui. 
JAV Valstybės sekretorė Madeleine Albright buvo pareiškusi, 
jog ateityje gali būti tariamasi greičiau atšaukti sunkias JT 
sankcijas Irakui. Tačiau Ženevos vykusiame susitikime nebuvo 
net svarstomi jokie kompromisai, kuriuos anksčiau gal būt siū
lė Rusijos UR ministras Jevgcnij Primakov. pranešė JAV vals
tybes departamento atstovas James Rubin. Pasak jo. M. Alb
right J. Primakov pareiškė, kad JAV sutiko tik su vienu įsipa
reigojimu — ..besąlygišku Irako paklusimu". Pasak Reuters, 
ST „penketo" pareiškimas įpareigoja JT Specialiąją komisiją 
'UNSCOM' spręsti, kaip veiksmingiau atlikti ginkluotės patik
rinimus Irake. Pasak JAV atstovų, tai gali vesti į UNSCOM 
išplėtimą, o tuomet joje sumr *.ėtų amerikiečių narių procentas. 
ir Irakas galėtų gelbėti savo reputaciją, skelbdamas pasiekęs 
dalinį komisijos sudėties pakeitimą. Tačiau Amerikos atstovai 
pabrėžė, kad bet kokius UNSCOM sudėties pakeitimus tvirtins 
ST, kurioje JAV turi veto teisę. 

Minskas. Netrukus Baltarusijoje pradės veiklą Europos 
Saugumo ir Bendradarbiavimo Organizacijos fESBO) konsul
tantų ir stebėtojų grupė, ketvirtadienį spaudos konferencijoje 
Minske pareiškė Baltarusijos užsienio reikalų pirmasis vicemi
nistras Sergej Martynov, pabrėždamas, kad šiandien Baltaru
sijos ir Vakarų Europos valstybių santykius plėtoti trukdo kai 
kurie tarptautinių organizacijų sprendimai, ypač Europos Są
jungos atsisakymas patvirtinti ekonominio bendradarbiavimo 
su Minsku sutartį. 

Varšuva. Lenkijos sibiriečių sąjunga reikalauja, kad nau
joji Lenkijos vyriausybė pradėtų derybas su Rusijos Federacija 
dėl kompensacijų už tremtį ir priverstinį darbą, ketvirtadienį 
rašo laikraštis ..Rzeczpospoiita". Pasak šios buvusių tremtinių 
sąjungos pirmininko Ryszard Reiff, 75.000 tremtinių turi būti 
atlyginta už priverstinį, 60 mėnesių trukusį darbą Sibire, ben
dra kompensacijos suma siektų 4.5 milijono dolerių. ..Sibirie
čiai mano. kad derybos bus ilgos. ir. joms pasibaigus, pusės 
tremtinių jau nebebus gyvų, todėl pirmiausiai reikia išsiderėti 
užstatą'', teigia laikraštis. 

Kairas. Didžiausia Egipto ginkluotų įslamistų grupuotė 
„The al-Gama'a al-Islamiya" ketvirtadienį pasiūlė vyriausybei 
sąlygines paliaubas. Grupuote, šią savaitę Luxore nužudžiusi 
58 užsienio turistus, pasiūlė nutraukti karinius veiksmus, jei 
Egipto vyriausybė pasielgs taip pat ir nutrauks veiksmus prieš 
grupuotę, paleis jos kalinius, grąžins į tėvynę šeichą Omar Ab-
del Rahman. 

Budapeštas Buvęs Respublikonų partijos kandidatas į 
JAV prezidentus. Robert Dole. lankydamasis Budapešte, sake. 
jog didelė Vengrijos rinkėjų parama narystei NATO yra galin
ga paskata JAV Senatui pritarti sąjungos plėtimui. Jis pavadi
no rezultatą, kai 85 proc. dalyvavusių referendume pritarė na
rystei NATO. „milžiniška pergale" ir teigė, kad dabar daugelis 
senatorių, esančių nuošalyje ar net priešingų plėtimui, turėtų 
pakeisti savo nusistatymą. R. Dole. kuris yra vienas didžiausių 
plėtimo šalininkų, sakė. jog Senatas turėtų pradėti diskusijas 
del NATO išplėtimo kitų metų kovo mėn. 

Vašingtonas. JAV siūlo 78 mln. dolerių, kurie padės sutvir
tinti sprogusj Černobylio reaktorių dengiantį paviršių, pirma
dienį pranešė Vašingtono atstovai. Pasak jų. šis indelis yra da
lis 300 mln. dolerių sumos, kurią pasiūlė Europos Komisija ir 
septynių pirmaujančių pramonės valstybių grupė (G7). Iš viso 
projektas iki 2000 metų uždaryti Černobylį atsieis 760 mln. do
lerių. 

antros grupės invalidams — 
po 11.500 litų. o trečios — po 
8.500 litų. 

Paskaičiuota. kad pašal
poms reikės maždaug 6 mln. 
litu. panašiai tiek per metus 
biudžetui kainuos valstybinių 
pensijų skyrimas. 

KALENDORIUS 
Lapkr ič io 21 d.: Svfc Mer

gelės Marijos paaukojimas: 
Gelgaudas. Dainė, Galias. 

Lapkr i č io 22 d.: Šv Cecili 
ja. muziku patrone šventoji, 
kankinė 'mirė 232 m J: Laimu
tis. Rustenis, Dargintė. 
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/PORTO APŽVALGA 

R e d a k t o r ė I r e n a Reg ienė 

KETURI TELŠIŲ DŽIUGO 
SPORTININKAI 

DĖKINGI SPORTUI 
Telšių sporto klubas „Džiu

gas" iširo antrajam pasauli
niam karui baigiantis. Iširo jo 
jau gana gerą lygį pasiekusios 
futbolo ir krepšinio komandos. 

Buvau ..Džiugo" klubo vie
nas iš organizatorių ir pagrin
dinis futbolo ir krepšinio ko
mandų žaidc-jas. 

Ne vienas jau turbūt skai
tėte mano prisiminimuose 
..Draugo" puslapiuose, kaip 
sporto šilta ranka mane pra
dėjo globoti Vilniuje bestudi
juojant. Vokietijoje — tuoj po 
vedybų ir ypač Prancūzijoje. 
Kai visiems, emigravusiems iš 
Vokietijos į bet kurį kraštą, 
pradžia gyvenimo buvo sunki, 
gal varginga, man su žmona 
Prancūzijoje viskas buvo pa
dėta kaip ant delno. Darbas 
buvo krepšini^. O po tų penke
rių įdomių ir sėkmingų metų 
Prancūzijoje ir tolimesnis ma
no gyvenimas sukosi apie 
sportą. Ir ne tik Amerikoje. 
bet ir daug kur plačiame pa
saulyje. 

Jaunesnis brolis Stepas taip 
pat žaidė. .,Džiugo" futbolo ir 
krepšinio komandose. Jis i 
Vakarus negalvojo trauktis, 
-bet riko partizanauti Žemai
tijos miškuose. Po pusantrų 
metų jis buvo suimtas, tardy
tas kalėjimuose ir nubaustas 
10 metų Sibiro lagerio ir 5 me-

bėjo Stepo gyvybę. Ir grįžęs 
j is su sporto pagalba galėjo 
įsi kurti Klaipėdoje. Šiuo metu 
jis yra Žemaitijos apygardos 
partizanų vadovas, o taip pat 
ir Klaipėdos beisbolo klubo 
prezidentas. 

Paskutines kelias futbolo 
rungtynes Telšių „Džiugo" ko
mandoje žaidė trys broliai 
Grybauskai. J aun i aus i a s , vos 
16 m.. Aleksas, karui pasibai
gus buvo paimtas į kariuome
nę. Į frontą nebereikėjo eiti tai 
ir maisto nedavė. Buvo t ikras 
badas. Teko ir žiurkių ragauti . 
Bet, štai, vėl futbolas. Dalinys 
sudarė futbolo komandą ir 
Aleksas į ją pateko. Tuoj mais
to davinys pagerėjo, o Aleksas 
nesunkiai ištraukė 6 kariuo
menės metus. Grįžo į Telšius. 
Tuoj tapo „Masčio" klubo 
• „Džiugo" klubo jau nebebuvo' 
treneris ir geriausias koman
dos žaidėjas. „Masčio" fabrike 
dirbo kaip sporto instrukto
rius, gavo butą. Laimėjo meis
tro stalo teniso varžybas, buvo 
geriausias ir ledo ritulio ko
mandoje. 1964 metais buvo 
išrinktas Žemaitijos sportinin
ku Nr. 1. Pensijos dienas lei
džia Klaipėdoje. 

Lietuvos merg inų krepšinio rinktinė paskut inėse .-:<vo rungtynėse JAV, 
Loyolos univers i te to studenčių komandą. 

LIETUVOS KREPŠINIO 
ATSTOVAI JO GIMTINĖJE — 

AMERIKOJE 
EDVARDAS ŠULAITIS 

Čikagoje teko susipažinti su nuo Čikagos esančiame Na-
dviem Lietuvos krepšinio vie- perville mieste prieš North 
netais — Lietuvos merginų Central kolegijos rinktines, o 
rinktine, dalyvaujančia Balti- merginos pnešpaskutinę išvy-
jos lygos pirmenybėse, ir kos dieną — lapkričio 15-ją 
Klaipėdos „Neptūnu" —iš Lie- dar kovojo pačioje Čikagoje 
tuvos profesionalų lygos — prieš Loyolos universiteto at-
I.KL. Šios abi komandos š.m. stovės. 
lapkričio 12 d. žaidė arčiausiai 

iaimėjo sąjungos čempiono ti
tulą. Tuoj buvo pakviestas 
žaisti už Lietuvos rinktinę, o 
taip pat ir už Sovietų Sąjun
gos rinktinę. 

Tačiau tokia daug žadanti 
karjera staiga sudrebėjo. KGB 
įau buvo Petkevičiui ant kul-

Merginų komanda, kuriai 
vadovavo Lietuvos „Telekomo" 
komandos treneris Valentinas 
Kanapkis, a'vykusi lapkričio 1 
d., iš v i s a sužaidė 10 rungty
nių, iš kurį-.: pelnė 8 laimėji
mus. Kiek sunkiau sekėsi 
Klaipėdos „Keptūnui", iš 9 su
sitikimų, pajėgusiam iškovo
ti 4 pergalts. Abi komandos 
žaidė tose pačiose vietose, iš-ių. Kazys pajuto. Kaune žaidė 

To meto Telšių „Džiugo" Leningrado „Spartako" krepši- ~£™ s"įTkaįąTkur rungtynia 
krepšinio komandoje su Vy- ninkai. Kazys prasitarė savo ^ merginos 
tautu ir Stepu Grybauskais baimę jų vadovui. Šis iš karto Rinktines sudėtyje — Lietu-
žaidė ir Kazys Petkevičius. Su - „pakuokis ir važiuok į Le- v o s j a u m ) s i o s krepšininkės 

tus tremties. Alkio ir šalčio tais dviem broliais Kazys buvo ningradą, ten tavęs niekas ne- ( a r n ž į a u s vidurkis maždaug 
iškankintas jis pradėjo galvoti 
kaip užbaigti šią beviltiška 
žemės kelionę. Bet, štai. viena 
dieną jis buvo išvestas į futbo
lo aikštę. Taip. futbolo aikštę' 
Mat, gretimo miestelio futbolo 
komandai trūko kelių žaidėjų. 
Stepas spyrė į kamuolį, bet 
kamuolys vos pariedėjęs, o 
Stepas nugriuvo ant užpaka
lio. Tačiau to užteko. Lagerio 
viršininkas buvo futbolo ger
bėjas, tai Stepą tuoj paskyrė 
pjaustyti duoną. Bematant jis 
atsigavo, dar padėjo kitiems 
lietuviams. Futbolo aikštėje 
pasidarė karalius, taip. kad 
iki katorgos pabaigos gyveni
mas žymiai palengvėjo. Galė
tum sakvti — futbolas išgel-

kartu ir par t izanas prie Plate
lių ežero. Nutaręs likti miš
kuose, jis ne t rukus Plungėje 
buvo suimtas. Tačiau tėvas, 
kuris turėjo krautuvę Telšių 
mieste, jį iš tų KGB-istų iš-

pajudins'' 
Petkevičius iškėlė Leningra

do ..Spartaką" į geriausių ko
mandų tarpą Sąjungoje, su 
Sąjungos rinktine laimėjo si-

20 metų), kurių eilėse buvo tik 
viena iš Europos čempionių 
rinktinės — Lina Brazdeikytė 
kitos čemoionės. kaip profe

sionalės, žaidžia užsienyje, o 
dabro medalius Helsinkio ir d k ė s J u r g l t a i r Xneta 

pirko. Kazys greit spruko ( Melbourno olimpiadose, aukso r r^ į f , , - , _ studijuoja ir 
Kauną. kur. kaip niekur nie
ko, pradėjo naują gyvenimą. 
Tuo tarpu tie KGB-istai, pa
ėmę kyšį. nesijautė ramūs . J ie 
Kazio tėvą. sėdintį virtuvėje 
prie stalo, nušovė per langą. 

Kazys ne t rukus įstojo į Kau
ne Kūno Kultūros institutą. 
Pradėjo žaisti krepšinį su jau 
žinomais krepšininkais Kula
kausku, Lagunavičiumi, Bu
tautu. J is j iems bematan t pri
lygo ir su Kauno „Žalgiriu" 

medalį Europos pirmenybėse, 
tapo sąjungos rinktinės kapi
tonu ir buvo išrinktas kaip 
geriausias Europos žaidėjas 
gynimo pozicijoje. 

Po daugelio metų grįžo į 
Kauną, kur tebegyvena su šei
ma ir tebedirba su jaunais 
krepšininkais. 

— Tegyvuoja krepšinis ir 
futbolas! — sako buvę Telšių 
..Džiugo" sportininkai... 

V.G. 

,: nusipelnę? lietuviškajam sportu.. j.ri<' dalies savo įvairioje sporto veikloje laimėtu 
. Vyt u:t. - buvo ii ilgametis .Sporto apžvalgos" savaitinio puslapio „Drauge" redaktorius -Jo prisimini

m u i p»-r 60 laidu ėjusius ..Draugo" atkarpoje, baigėme spausdinti ketvirtadienio, lapkričio 20 d lindoie 
Nuotr A 'g- Si lhajor io 

rungtyniauja JAV). Tačiau 
jaunųjų lietuvaičių patyrimas 
yra gana nemažas ir daugelį 
komandų jos įveikė aukštu re
zultatu, o vienas pralaimėji
mas patirtas po pratęsimo, 
kaip mūsiškiai palydovai tei
gia, su amerikiečių teisėjų pa-
aalba. 

Lietuvos merginų rinktinė 
įveikė CarrolI kolegiją 90-34. 
Purdue-Calumet 72-53. Eas-
tern Illinois universitetą 75-
65. AAU Racine 77-74. St. 
Benedict kolegiją 76-61. Uni-
versity of Wisconsin-Stout 
102-65. North Central 96-65 ir 
Loyolą Čik.igoje — 67-62. 

Merginu komandoje gerai 
pasirodė puolėjos: Rima Vada-
palaitė <girn. 1978 m.) ir Agnė 
Abromaite gim. 1979 m.). Tai 
augančios krepšininkės, ku
rias jau gnl pamatysime, kuo
met 1998 m. vasarą Lietuva 
žais pasaulio moterų čempio
nate Vokietijoje. 

Matytose rungtynėse prieš 
North Central kolegiją šioms 
talentingoms krepšininkėms 
treneris V. Kanapkis leido at
sipusti, ne- išvykos metu buvo 
žaidžiama beveik kiekvieną 
vakarą skirtingose vietovėse, 
kartais autobusu keliaujant 
daugiau negu dešimtį valan
dų. Tad pneš North Central 
kolegijos komandą daugiausia 
taškų iškovojo Iveta Rimkute 
(23), Vaidn Zagurskytė (19) ir 
Ela Briechtė (18). Be jau mi
nėtųjų į gastroles Amerikoje 
dar buvo atvykusios: Aušra 
N'.'iidenione (turinti 24 metus 
— vyriausia amžiumi koman-

>.m. lapkričio 15 d., Čikagoje, prieš 
Nuotr . A l b i n o M i c k a u s 

doje), Vilma Tamulevičiūtė, 
Rita Aukštuolytė, Jolanta Sta
siūnaitė, _ Diana Razmaitė, 
Kristina Usaitė. Prieš išvyką 
traumą gavo ir negalėjo vykti 
aukščiausia ūgiu centro puo
lėja (6 pėdų 6 colių) Irena Ba
ranauskaitė. 

Prasčiau sekėsi ' Klaipėdos 
„Neptūnui", kuris nugalėjo 
Purdue-Calumet universitetą 
90-88. St. Benedict 76-61, Uni-
versity of Wisconsin-Stout 70-
62 ir North Central 75-65. 
Prieš kitas 5 komandas patyrė 
pralaimėjimus, kurių didžiau
sias buvo žaidžiant prieš Bow-
ling Green universitetą, Ohio, 
105439. Beje, lietuvaitės prieš 
šį universitetą nusileido tik po 
pratęsimo 80-84. Taip pat di
desniu rezultatu pralaimėta ir 
prieš Ud University of Wiscon-
sin — Green Bay 53-96 (čia ir 
lietuvaitės supasavo 64-75). 
Tai pirmojo diviziono universi
tetų rinktinės, turinčios labai 
pajėgius žaidėjus. 

Rungtynėse prieš North 
Central kolegijos rinktinę 
„Neptūnui" nebuvo labai sun
ku, nors jautėsi žaidėjų nuo
vargis, o vienas iš geriausiųjų 
komandos atstovų — Arvydas 
Macijauskas jau buvo išvestas 
iš rikiuotės — gavo traumą ir 
negalėjo rungtyniauti. Rung
tynėse daugiausiai taškų pel
nė Svajūnas Airošius (14) ir 
Arūnas Šeferis bei Alvydas 
Pazdrazdis — po 13. Kaip ži
nome. A. Pazdrazdis buvo Lie
tuvos olimpinėje komandoje 
1992 metais, o po to išvyko 
studijuoti ir žaisti į JAV. Pra
ėjusią vasarą sugrįžęs į Lie
tuvą, įsijungė į Klaipėdos 
„Neptūno" eiles (beje, jis yra 
kretingietis). Atrodo, kad šis 
vyras galės ateityje nemažai 
padėti Klaipėdos komandai, 
nes jau pradeda apsiprasti 
šiame klube. 

Beje. rungtynių prieš North 
Central kolegiją pabaigoje mi
nutei laiko į aikštę buvo išėjęs 
pats komandos vyr. treneris 
Rimas Girskis, anksčiau bu
vęs pajėgus krepšininkas (žai
dęs Vilniaus „Statyboje"), o 
paskutiniu laiku buvęs Lietu
vos Sporto departamento di
rektoriaus pareigose (dabar 
jose yra Rimas Kurtinaitis). 

Šios abi komandos į Lietuvą 
pajudėjo lapkričio 16 d. Prieš 
pat išvykstant teko telefonu 
kalbėtis su išvykos palydovu 
— Lietuvos krepšinio federaci
jos gen. sekretoriumi Sauliu
mi Samulevičiumi. Jis pareiš
kė, kad patenkintas išvykoje 
rungtyniavusių komandų re
zultatais, nes to maždaug ir 
tikėjosi. Jo nuomone, gana ge
rai pasirodė Lietuvos mergi
nos, kurios, paskatintos per
gale Europos pirmenybėse, 
pergyvena pakilimą. Dabar ir 
lėšų moterų krepšiniui tikima
si daugiau gauti. Merginų 
rinktinės išvyką (reikėjo su
mokėti už kelionę iki Čikagos) 
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SUSITIKIME 
„LITUANICOS" 

POKYLYJE 
Seniai planuotas metinis 

„Lituanicos" futbolo klubo se
zono užbaigimo pokylis vyks 
rytoj, šeštadienį (lapkričio 22 
d.) 6:30 vai. vak. PLC didž. sa
lėje, Lemonte. 

Kartu bus ir klubo veiklos 
47-nerių metinių paminėji
mas. Šiemet bus pagerbtas 
klubui daug nusipelnęs vyras 
— Jonas Žukauskas. Oficialio
ji dalis žada būti neilga, kad 
daugiau laiko liktų vakarie
nei, šokiams, asmeniškam pa
bendravimui. 

Tie, kurie yra lankęsi anks
tesniuose klubo pokyliuose 
žino, kad jiems neteko nuo
bodžiauti, nes visada grįždavo 
gerai nusiteikę. To paties gali
ma tikėtis ir šį kartą. 

Dar yra laisvų vietų. Bilie
tus bus galima įsigyti ir prie 
įėjimo arba užsisakyti telefo
nu pas Laimą Glavinskienę 
(630) 323-6302. ( e š # ) 

KAUNE SUSITIKO 
PASTAROJO 

DEŠIMTMEČIO 
LIETUVOS KREPŠINIO 

ŽVAIGŽDĖS 

Iškilmių, skirtų paminėti 
Kauno krepšinio mokyklos 
(KKM) 30-metį, proga sekma
dienį, rugsėjo 21 d. Kauno 
sporto halėje KKM visų laikų 
rinktinė 103:83 (51:42) nu
galėjo „Svajonių" komandą. 

71 tašką nugalėtojams pelnė 
trys itin žymūs buvę šios mo
kyklos auklėtiniai. 33 taškus 
(7 tritaškiai) įmetė Rimas 
Kurtinaitis, dabar dirbantis 
Kūno kultūros ir sporto depar
tamento generaliniu direkto
riumi. Valdemaras Chomičius, 
dabar treniruojantis LKL ly
gos „Žemaitijos lokių" ko
mandą, pelnė 20 taškų. NBA 
lygos Portland „Trail Blazers" 
vidurio puolėjas Arvydas Sa
bonis KKM rinktinei įmetė 18 
taškų. 

KKM visų laikų rinktinės 
treneriu šiose rungtynėse 
buvo Šarūnas Marčiulionis, 
pavasarį baigęs aštuonerių 
metų sportinę karjerą NBA ly
goje. Dėl kojos sužeidimo jis ir 
šį kartą negalėjo žaisti. 

Lietuvos „Svajonių" koman
doje, sudarytoje iš stipriausių 
LKL krepšininkų, sėkmin
giausiai rungtyniavo du Kau
no „Žalgirio" atstovai — Sau
lius Štombergas (20 tšk.) ir 
Darius Sirtautas (16). (BNS) 

finansavo Lietuvos krepšinio 
federacija, o „Neptūno" vyrų 
išlaidas sumokėjo pats klubas, 
panašiai, kaip ir kiti Ameri
koje šį rudenį rungtyniavę 
klubai, o jų į krepšinio tėvynę 
(įskaitant ir merginų rinktinę) 
buvo atvykę net dešimt! 

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

7722 S. Kezie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. (773) 471-3300 

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

3900 W.9S St Tai. 706-422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

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

penktad. ir šeštad 9 v.r. -12 v p.p. 

ARAS ZUOBA, M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, 0X3. 

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ave.. Suite 310 

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

3825 Highland Ave. 
Tovver 1. Suite 3C 

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

EDMUNDAS VfZINAS, M.ū'^c" 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

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

Tel . 773-585-7755 
Valandos pagal susitarimą 

UR. L HilRŠIKIS 
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 

9525 S.79lh Ave., Htekory HRs, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4647 W. 103 St, Oak Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Northwestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Tel.708-422-8260 

• Seniausias Lietuvos mies
to antspaudas — prikabintas 
prie 1444 m. kovo 10 d. rasto. 
Tai didysis Vilniaus miesto ta
rybos (tarėjų) antspaudas. 

Ž. ILGAUSKO 
PASTANGŲ NEUŽTEKO 

Lietuvos krepšininko Žydrū
no Ilgausko puikaus žaidimo 
trečiadienį, lapkričio 19 d., 
NBA rungtynėse nepakako, 
kad Clevelando „Cavaliers" 
komanda laimėtų NBA rung
tynes prieš Orlando ,.Magic" 
klubą. „Cavaliers" savo aikšte
lėje pralaimėjo dramatišką su
sitikimą po pratęsimo 93:96 
(22:20, 28:22, 21:14. 16:31, 
6:9). 

Tai buvo rezultatyviausios 
Ž. Ilgausko rungtynės „Cava
liers" komandoje. Lietuvos 
krepšininkas įmetė 21 tašką 
— pataikė 9 dvitaškius iš 16 
bei įmetė 3 baudas iš 6. Po 
krepšiais jis atkovojo 15 ka
muolių — daugiausia savo ko
mandoje ir blokavo net penkis 
varžovų metimus. 

(BNS) 



Lietuvos ambasados rūmai 

AMBASADOF 
SKIRIAMUOS 

Š.m. lapkričio 12 d. skiria
muosius raš tus JAV preziden
tui William J . Clinton įteikė 
Lietuvos Respublikos ambasa
dorius JAV Stasys Sakalaus^ 
kas. 

Limuzinu, papuoštu Lietu
vos ir JAV vėliavėlėmis, am
basadorius Stasys Sakalaus
kas su šeima, lydimas pro
tokolo tarnybos darbuotojos ir 
garbės palydos, iš Lietuvos 
ambasados buvo iškilmingai 
palydėtas į susitikimą su JAV 
prezidentu Baltuosiuose rū
muose. 

Ambasadorius Stasys Saka
lauskas perdavė prezidentui 
Bill Clinton Lietuvos prezi
dento Algirdo Brazausko svei
kinimus ir jo vardu pakvietė 
JAV prezidentą apsilankyti 
Lietuvoje. 

Susitikimr metu Lietuvos 
ambasadorius ir JAV prezi
dentas apsikeitė pareiškimais. 
Ambasadorius sakė, kad JAV 
ir Lietuvą nuo seno sieja stip
rūs ryšiai ir vienas svarbiau
sių jų — beveik milijonas lie
tuvių kilmės amerikiečių. Sa
vo pareiškime Lietuvos am
basadorius prisiminė ilgametę 
JAV paramą Lietuvos neprik
lausomybės siekiui ir JAV 
indėlį reformų laikotarpiu po 
nepriklausomybės atkūrimo. 
Buvo pažymėta, kad Lietuva 
nori toliau vystyti dvišalius 
santykius su JAV: išplėsti 
bendradarbiavimą saugumo ir 
karinėje srityse, skatinti eko
nominį bendradarbiavimą ir 
JAV investicijas į Lietuvos 
ekonomiką. Ambasadorius dar 
kartą patvirtino, kad Lietuva 
siekia tapt i NATO nare ir 
JAV sąjungininke. 

KORP! NEO-
DEIMANTIN 

A N T A N A S J 
Į v a d a s 

Gyvenam panašų laikotarpį, 
kaip prieš 70 metų. Lietuva 
tuo metu kovojo už savo ne
priklausomybe. Jos padėtis 
buvo ypač sunki, nes reikėjo 
gintis nuo trijų stiprių priešų. 
Vokiečiai, pralaimėję Pirmąjį 
pasaulinį karą, pradėjo neno
romis t raukt i s iš Rytų fronto, 
viską grobdami ir gabendami į 
savo „Vateriandą". 

Tuo metu Vokietija nuga
lėtojų nebuvo okupuota, bet 
mokėjo uždėtas reparacijas, o 
po Antrojo pasaulinio karo ji 
buvo sąjungininkų pasidalinta 
į keturias nelygias dalis, ku
riose įvestos okupacinės ka
riuomenės. Nenagrinėdamas 

* 

JAV sostinėje Vašingtone 

IUS ĮTEIKĖ 
[US RAŠTUS 
Prezidentas Clinton pagyrė 

-ietuvos pasiekimus po ne-
triklausomybės atkūrimo, 
vertinęs tai kaip sėkmės isto-
iją, kurios rezultatas — kles-
inti ir demokratiška valstybė, 
virtai pasiryžusi eiti Vakarų 
)asaulio vertybių ir institu-
ijų keliu. Prezidentas ypač 
)ažymėjo Lietuvą, kaip savo 
ndėlį įnešančią par tnerę in-
ititucijose, kurių siekis — su
burti dar labiau klestinčią, 
vieningą ir saugią Europą. Jis 
Dažymėjo pavyzdinę Lietuvos 
jeros kaimynystės politiką 
taimynų atžvilgiu ir teigė, 
tad Jungtines Amerikos Vals
tijos remia Lietuvos siekius 
xi pastangas tapti NATO 
nare. Baigdamas JAV prezi
dentas patikino, kad, Lietuvai 
užėmus jai priklausančią vie
tą Europos bendrijoje, ji ir to
liau gali tikėtis Jungt inių 
Amerikos Valstijų partnerys
tės bei paramos Lietuvos ne
priklausomybei, suverenitetui 
ir saugumui. 

Stasys Sakalauskas 
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LITHUANIA 
Ė SUKAKTIS 
JODVALKIS 
aplinkybių ir tuo metu susida
riusios politinės bei karinės 
padėties, tik priminsiu, kad 
sąjungininkė Sovietų Sąjunga 
stengėsi okupuotus kraštus 
pasilaikyti, net nesiruošdama 
trauktis į prieškarines ribas. 
Lietuva liko okupuota ir visą 
pusšimtį metų rusai komunis
tai išlaikė geležinėse okupaci
jos replėse. Partizaninis pasi
priešinimas sulaikė rusų kolo
nistų antplūdį, kuris užtvindė 
Latviją ir Estiją, bet Lietuva 
išgyveno didesnius trėmimus, 
politinius areštus ir partizanų 
sunaikinimą. 

1918 metais priešai buvo 
žinomi ir Lietuva su jais atvi
rai kovojo. Kai 1990 metais 
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uvos Respub l ikos 
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a»io S a k a l a u s k o 

p a r e i š k i m a s 

didelė garbė įteikti 
jaliojamuosius raštus, 
esu skiriamas Nepa-
u ir Įgaliotuoju Lietu-
jublikos ambasadoriu-
[tinėse Amerikos Vals-
aučiu ypatingą garbę 
skirtu ambasadoriumi 
ije, vaidinančioje iš-
vaidmenį pasaulyje, 

i Įgaliojamuosius raš-
leniškai Jums, pone 
ite, nes Lietuvos žmo-
abai gerai žinomas 
siryžimas siekti taikos 
romo Europoje ir Jūsų 
as dėmesys mūsų vals-

valstybės yra susiju-
ugybe istorinių ryšių, 
is stipriausių iš jų — 

milijonas lietuvių kil-
terikiečių. Atsisakyda-
ipažinti mūsų krašto 
ą okupaciją ir inkor-
įą į Sovietų Sąjungą, 
ės Amerikos Valstijos 
nums sunkiu metu pa-
nepriklausomos Lietu
tį ir tuo užėmė ypa-
ietą mano šalies žmo-
Iyse. 
ien, su didele pagarba, 
-įsimename Jungtinių 
os Valstijų paramą at-

Lietuvos valstybingu-
suverenitetui. Pagalba, 
sietuvai suteikė JAV, 
miniu elementu Lietu-
r inant demokratiją, at-
demokratines institu-

rinkos ekonomiką, sie-
ėl įsijungti į Europos ir 
lantinę bendriją, 
va baigia vidaus re-
aikotarpį ir sėkmingai 
liną tarptautinius ge-
mynystės, žmogaus tei-
laisvių, teisinės val-

principus. 
r, kai Lietuvos ekono-
• gyvenimo lygis nuolat 
mūsų šalies demokra-
• ekonominės instituci-
tau nei bet kada anks-
i įsitraukę į ekonominio 
darbiavimo su Jung-
i Valstijomis vystymą, 
eikiname ir skatiname 
nį JAV investicijų į 
s mūsų ekonomikos ša-
jimą. 
va siekia narystės 
Mes optimistiškai ver-
besiplečiantį Lietuvos-

antykių institucionali-
i saugumo ir karinio 
darbiavimo reikaluose. 
>tuva jaučia stiprią JAV 
ą ir tikisi, kad jos pasie-
šioje srityje artina ją 
enos, kai Lietuva taps 

nare ir JAV sąjungi-

jgiamės, stebėdami 
santykių tarp dviejų 
valstybių vystymąsi, 

en mes laukiame Lietu-
ezidento Algirdo Bra-
i apsilankymo Vašing-
'ikimės, kad numatoma 

komunistų, KGB-istų, ir 
Į išdavikų buvo išrinkta 
ios aparatą, jie pradėjo 
ilų Lietuvą pun.i, turtą 
fti. Kaltininkai dar ir 
nesurandami. Atkūrus 
os nepriklausomybę, 
Lomunistų sulindo į va-
ančius postus ir globojo 
iraugus". Tauta yra de-
zuota, žmonės neturi 
tralės, nei garbės, o tik 
, ką galima būtų pasi-
i patiems ir kuo ap-
i savo giminaičius, 

metu Lietuvoje veikia 
iešimt universitetų ir 
j ų mokyklų. Studentų 
iš prašoko 50,000, o 
a sąžiningų tarnautojų 
>ingų krašto vadų. Kei-
ildžios, bet padėtis ne-

metais netekus Vii-
Lietuva liko be vienin-

vizito metu pasira 
Baltijos valstybių c 
s i tarnaus tolesni; 
dvišalių santykių 
abipusės naudos pa 

JAV prezic 
a t s a k y n 

Man malonu pr 
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J ū s esate skiriami 
respublikos Nepap 
Įgaliotuoju amb 
Jungt inėms Ameri 
joms, kartu priimi 
biojo pirmtako ati 
sius raštus. Dėkoj 
perduotus Lietuve 
sybės ir žmonių 
Sveikinu Jus ir J 
atvykus į Vašingtoi 

J ū s pradedate ei 
reigas atmintinu 
valstybei. Mes ži 
Lietuva yra pasirj 
ryti visa, kas reika 
dama savo užsibr 
tapt i savo indėlį 
par tnere tose ii 
kurios kuria dar 1 
tinčią, vieningą ir 
ropą. Mes nuošird 
name pavyzdinę L: 
ros kaimynystės" 
kaimynų atžvilgiu, 
name jūsų asm< 
siekti, kad būtų 
JAV prekybos ir : 
galimybės, kaip ef 
monė skatinti ir iš 
interesą regione, 

kurt i NATO standi 
kančią Lietuvos 
turą. 

J ū s jau turite d; 
Jungt inėse Valsti 
t a rp milijono balt 
čių. Šie draugai ii 
dės Jums skleist 
sėkmės istoriją, pa 
bendrą darbą. 

Lietuva yra perg 
vybingumo ir idej 
bolis, kuriuo žavi] 
jūsų kaimynai. 1 
kentė dešimtmečh 
komunistinę priesj 
vietinę okupaciją, 
kilo kaip aktyvi, k 
mokratinė valstybe 
siryžusi eiti Vaka 
vertybių ir institi 
Mes didžiuojamės 
niu, kurį suvaidin< 
dama Lietuvą šii 
muoju laikotarpiu. 
Lietuvos siekius i 
tapt i NATO nare. 
Lietuva užims j 
sančią vietą Euro 
joje, jūs ir toliau g 
Jungt inių Valstijų 
tės, paramos Lieti 
lausomybei. suve 
saugumui. 

Aš nuoširdžiai s1 

kaip trečiąjį Lietu' 
dorių, reziriuojanl 
ne, ir linkiu Jum 
pos sėkmės, vykdf 
reigas. 
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telio universiteto. 
ganizuoti aukštą* 
įstaigas ir ruošti . 
dovauti tautai. 
Aukštieji kursai, 
perorganizuoti į L 
versitetą, vieninte 
aukštąją mokyklą 
lietuvių kalbą. No 
Vilniaus ur. versit 
tų sukaktį, t įčiau 
ba jame buvo įves 
vus Vilnių 1)39 m 
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JAV LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS 

LAIŠKAS P R E Z I D E N T l 

Vaš ing tonas , l a p k r . 18 
JAV Lietuvių Bendruomen 
Visuomeninių reikalų įstai 
praneša, kad JAV LB Kras 
valdybos pirmininkė patei 
laišką JAV prezidentui Cl 
ton, kuriame prašoma pre 
dento paskirti Lietuvai tą j 
čią karinę pagalbą, kurią ga 
Lenkija, Vengrija, Čekija 
Slovėnija pereitais metais. 

Prezidentas turi teisę ski 
kraštams tą pagalbą pagal j 
reitais metais priimtą įsta 
mą. Šiais metais JAV LB i 
ciatyva, Kongreso nariai H( 
ry Hyde (R-IL> ir Bobby Ru 
(D-IL) sutiko suprojektu 
pataisą, kuri skirtų šią spec 
lią pagalbą Lietuvai, Latvį 
ir Estijai pasiruošti NATO i 
rystei. Ta pataisa buvo prii 
ta Atstovų rūmuose, Sem 
(senatoriaus Richard Durį 
ir senatoriaus Slade Gort 
dėka), ir turėjo Baltųjų rūi 
pritarimą. Tekstas užklii 
Valstybės departamento l 
sienio politikos įstaty 
(State Department Authori 
tion Bill), kuris nors, priim 
Senato, buvo Atstovų rūmų 
mestas pačią paskutinę K 
greso sesijos dieną dėl abo 
politikos ginčų. 

Jei prezidentas Clinton 
sisakytų padaryti šį pas 
rimą, JAV LB tiki, kad i 
bus galima atstatyti Hy 
Rush pataisos tekstą a 
nančių metų vasario niėn< 
kai JAV Kongresas grįš anl 
šios sesijos darbams. Ši 
metais, JAV Kongresas p 
kyrė 18.3 milijonus dol. Lie 
vai, Latvijai ir Estijai NA 
pasiruošimo darbams. Paj 
ba, apie kurią kalbama laiž 
būtų dar papildomos prog 
mos prie šių paskirtų lėšų. 

DAUGIAUSIA 
BEDARBIŲ — 
LATVIJOJE 

Baltijos valstybių užimtu 
tarnybų duomenimis, 
džiausiąs nedarbo lygis t eb 
Latvijoje, mažiausias — Ei 
jos. Be to, Latvija yra vien 
telė, kurioje nedarbas šier 
padidėjo. Bendras nedarbo 
gis Lietuvoje per aštuonis 
metų mėnesius sumažėjo i 
6.2 iki 5.4 proc., Estijoje 
nuo 4, 1 iki 3.5 proc. Latvį 
nedarbas padidėjo nuo 7.2 
7.3 proc. Rugsėjo pradž 
Lietuvoje darbo neturėjo 
tūkst. šalies gyventojų, La 
joje — 94.7 tūkst., Estijoj* 
30 tūkst. 

Praėjusį mėnesį nedarbo 
gis Estijoje ir Latvijoje 
mažėjo vienodai — 0.2 p 
Tuo tarpu Lietuvoje nedar 
padidėjo 0.1 proc. 

Didžiausi nedarbo lygio s 
tumai pagal šalies apski 
yra Latvijoje — mažiau: 
nedarbas rugpjūtį buvo 
proc., didžiausias — 32 p 
Lietuvoje nedarbo lygis i 
ruoja nuo 2.1 iki 10.8 pi 
Estijoje — nuo 1.8 iki 7.7 p 
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Paskelbus X Mokslo ir 
kūrybos simpoziumo progra- įr p 
mą (..Draugas", lapkričio 15 
d.), jau galima susidaryti 
aiškesnį vaizdą, kas, kada j 
vyksta, ir atitinkamai planuo- t r v | 
t i , kur būtinai norime daly 
vauti. Visko, kaip iš tos gau 
sybės sesijų matyti, jokiu r n o j 
būdu neįmanoma išklausyti. Įcaj | 
Vis dėlto turime sutikti, kad ^ar 
lietuviams švietimas labai „ r j ( 
svarbus, nes simpziume jo jjįe( 
temoms skiriamos net dvi se- m o j 
sijos — penktadienį ir šešta- c j e ; ( 
dienį. Tačiau, peržvelgus pre- rįĮ.į 
legentų ir jų paskaitų sąrašą. į,aj< 
tenka nusivilti: tik maža dale- ^v e t 
lyte laiko skirta užsienio lietu- n l 0 i 
vių mokykloms. Tarp 19 pre- ^ 
legentų, 14 yra iš Lietuvos, o sį s t ; 
ir mūsiškių temos, išskyrus k v r I 
vieną, susietos su švietimu n v j ^ 
Lietuvoje. j ^ k 

Nejaugi JAV ar kurioje ki- j^aį. 
toje užsienio valstybėje, kur ^.Į^. 
gausiai tebegyvena lietuviai. L_ V 
lietuviškasis švietimas neturi 
jokių problemų, tad apie jį 
kalbėti neverta? O gal nei 
mums, nei Lietuvai daugiau 
nebesvarbi lietuviškų mokyk- , 
. . ... . . . * J t e n 
lų ateitis — lai jos pamažu 
merdėja ir ilgainiui išnyksta, 
kaip pavasarį netikėtai iš- f". 

* krites sniegas? Ar lietuvis- ... 
s l ' kosios mokyklos šiame krašte 
"°" jau atgyveno ir pasmerktos " 
• myriop?" a tv-' 
IS" Suprantama, kad į tuos t u v 

u" klausimus bematant karštai j 0 ^ 
0 reaguotų JAV LB Švietimo ta- *VK 

• " ryba, Kanados ir Amerikos Ii- C ! a i 

; e ' | tuanistinių mokyklų vedėjai. P a c 

mokytojai, tėvai ir lietuviškoji lbP'c 

visuomenė. Turint tokias pa- 1S ' 
' L-. 

lankias sąlygas šiuose laisvės n K : 

kraštuose puoselėti savo tauti- k a 

nių bendruomenių siekius. P a t 

įskaitant ir jaunųjų kartų rų-'.' 
švietimą gimtąja kalba, būtų 
didžiausias nusikaltimas to
mis lengvatomis nepasinaudo
ti. Vienok ir čia, ypač JAV, 
pradedama svarstyti, kada tos T " 
laisvės per daug, kada per 
mažai. 

Devynioliktame šimtmetyje, 
kai šį kraštą gausiai užplūdo 
imigrantai iš Europos, moky- I 
klose be išimties buvo moko- me 
ma svetimų kalbų — lenkų, me 
italų, vokiečių ir kitų. Ameri- šin 
kos vidurio valstijose vokiečių jų 
pirmavo ne vien kaip antrinė vis 
kalba mokyklose, bet daugeliu bai 
atveju ir kaip pagrindine. Mes išs 
žinome, kad ir lietuviai imi- jau 
grantai , kurdami savo parapi- įsi! 
j as , visose steigė pradžios mo- gat 
kyklas. kuriose lietuvių k'alba 
buvo pagrindinė. Dar ir gia 
šiandien sutinkame tautiečių, syt 
kurie skaityti, rašyti ir kitų gin 
mokomųjų dalykų parapiji- vių 
nėse pradžios mokyklose mo- vie 
kėši lietuviškai (neseniai gja 
..Drauge" apie tai rašė ir prof. ka: 

kai; 
mol 
švk 
žen 

nių 
k i ei 
ant 

m 

Idyba 1923-1924—1925 m. Iš kair.-s Zul)kus ipir 

Danutė Bindokienė 

ausvyros: 
>er mažai? 
Marijos Gimimo parapijos 
radžios mokyklos 70 metų 
aktįi. Tačiau, deja. ilgai-
; daug kas pasikeitė. 
arp 1897 ir 1915 m. jau 
ika Amerikos valstijų pri-
5 įstatymus, kad pagrindi-
i mokomieji dalykai visose 
tykiose būtų dėstomi anglų 
ba. Pirmojo pasaulinio 
o metu ypač įsivyravo 
?šiškas nusistatymas vo-
;iams. tad ir jų kalba iš 
cyklų beveik išnyko. Pra-
> vis labiau įsigalėti „ame-
etizmas" ir iki to karo pa-
jos jau 37 valstijos suvaržė 
:imų kalbų mokymą savo 
cyklose. 
ors vėliau neigiamas nu 
atyir.as svetimu kalbų mo-
losi atžvilgiu pamažu iš-
o ir aukštesniosiose mu
lose jos buvo dėstomos 
) papildomi mokomieji da-
ii. amerikiečiams ilgai tru-
'ėl „pripažinti, kad pasau-
turi mokytis angliškai, o 
krašto gyventojams sveti-
kalbos nereikalingos". Su-

:itama, daugelyje vietų dar 
.'veikė etninių grupių mu
los, kur vaikai buvo moko-
tevų kal!x>s. tačiau jos ne-
o populiarios jaunesniųjų 
tų tarpe. 
o Antrojo pasaulinio karo. 
fkus dideliam skaičiui Iii -
iu iš pabėgėlių stovyklų 
lietijoje. bent lituanistini.-
:timas keliems dešimtme-
ns sustiprėjo. Kone tuo 
iu metu prasidėjo didysis 
miškai kalbančiu žmonių 
•leksikos judėjimas į Ame-
i. Pažiūros į svetimomis 
bomis kalbančiuosius taip 

gerokai pasikeitė. Iš tik-
į švytuoklė pasviro atgal. 

meksikiečiai pradėjo rei-
auti, kad jų vaikai būtų 
tykiose mokomi ispaniškai, 
;timo įstaigos nusileido ir 
gė žingsnį dar toliau — 
įgelyje mokyklų, kur moki-

daugumą sudaro meksi-
i\ų kilmės, anglų kalba liko 
rinė. 

'ačiau istorija. atrodo, 
gsta kartotis. Tie patys 
ksikiečiai, prieš porą de-
įtmeėių keię triukšmą, kad 
vaikams mokyklose būtų 

kas dėstoma ispaniškai, da-
• keičia nuomonę, nes, gavę 
ilavinimą ne anglų kalba, 
nuoliai negali veiksmingai 
ieti į vietinę visuomenę, 
iti geresnius darbus. 
Jeksikiečiai gali turėti dau-
u įtakos Amerikos vyriau
s i , nes jų skaičiai nepaly-
.nrnai didesni negu lietu-
u Mes tokių privilegijų iš 
tinių švietimo įstaigų var-
i galime tikėtis. Tačiau nie-
3 netrukdo patiems rūpintis 
ianistiniu švietimu. 

mininka-o, A. Dumbris, .1 Dar 

I 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
t.OŠ ANGELES, C A 

BALFas ŠLUOSTO 
VARGŠU AŠARAS 

Tarp daugelio renginių šį 
rudenį Los Angeles lietuvių 
telkinyje ypatingu turiniu ir 
menine reprezentacija spalio 
19 d. pažymėtas BALFo 53 
metų veiklos paminėjimas Šv. 
Kazimiero parapijos salėje. 

Pradedamas šią akademiją 
vedamąjį žodį tarė BALFo 13 
.skyriaus pirmininkas Rimtau
tas Dabšys. Maldą sukalbėjo 
prel. Algirdas Olšauskas. Ty
los minute prisiminti ir pa
gerbti mirusieji šios srities 
veikėjai. Sveikino gen. garbes 
konsulas Vytautas Čekanaus
kas. Sakė. kad BALFas atlie
ka prasmingą darbą; nepai
sant, kad Lietuva yra atgavu
si laisvę, bet problemų ten 
netrūksta. Reiškė padėką jos 
darbuotojams. 

Išklausytas pirmininko pa
vaduotojos A. Pažiūrienės 
pranešimas. Ji kalbėjo apie 
BALFo paskirtį ir paramą del 
bolševikų invazijos iš Tėvynės 
pasitraukusiems lietuviams. 
Pinigais ir kitokiomis gėry
bėmis benamiai lietuviai buvo 
sušelpti arti 4 milijonais dole
rių. Skaičiuojama, kad 62^c 
šios sumos sudėjo lietuvių vi
suomenė, kita paramos dalis 
^auta iš įvairių Amerikos or
ganizacijų. 

Kalifornijoje BALFo skyrius 
įkurtas 1944 m. spalio 15 d. 
prel.J. Maciejausko pastango
mis. V. Pažiūra skyriui pirmi
ninkavo 35 m., kol dėl su
silpnėjusios sveikatos turėjo 
pasitraukti. Praėjusiais me
tais Los Angeies BALFo sky
rius centrui išsiuntė 9,000 
dol. Stambiausi aukotojai bu
vo •Julius ir Adeie Balsiai, 
paaukoję labdarai 3.000 dol. 

Šiuo metu BALFas Lietu
voje remia Tremtinių sąjungą, 
..Betanijos" vargšų valgyklą 
Vilniuje. Tremtinių grąžinimo 
fondą. Partizanų globos fondą. 
Suvalkų trikampio ir Punsko 
lietuvius, pensininkus, naš
laičius, mokyklas ir kitus rei
kalingus pagalbos. 

Birutė ir Petras (jau miręs) 
Praniai paaukojo BALFui pu
sę jiems priklausančio 5 akrų 
sklypo Entelope Valley. CA. 
Daugiau informacijos gali su

teikti pirm. R. Dabšys). Šal
pos darbas negali sustoti, nes 
ir nepriklausomoje Lietuvoje 
yra daugelis reikalingų para
mos. 

Koncertinėje dalyje solistė 
•Janina Cekanauskienė, akom
panuojant muz. Raimondai 
Apeikytei. sodriu balsu atliko 
dainas: ..Matau" (žodžiai Pra
no Lemberto, muzika R. Apei-
kyresi, ^Žuvelė" (muz. Shu-
bert), ..Baltija" ; muz. B. Gor-
bulskio*. ..Vien tik smuikas" 
muz. Hans Lang). 

Los Angeles Vyrų kvartetas 
— Rimtautas Dabšys. Ema
nuelis Jarašūnas . Antanas 
Polikaitis. Bronius Seliukas 
— atliko: ..Pilki keleliai" 
^aranžuota R. Apeikytės), 
„Kampelis" muz. A. Kača-
nauskoi. „Tikiu" (muz. R. 
Apeikytės). „Rožių tango" 
(muz. Mrozinskio). akompa
nuojant muz. R. Apeikytei. Po 
to Vyrų kvartetas su soliste J. 
Cekanauskienė atliko „Stovi 
malūnas prie kelio" (aran
žuota R. Apeikytės'^. Publikai 
sukėlus smarkias ovacijas, 
dar buvo padainuota „Palan-
kėj, palankėj saulutė tekėjo". 
Solistei, akompaniatorei ir 
kvarteto dainininkams įteikta 
gėlių ir kitokių dovanų. 

Po to patenkinti koncerto 
dalyviai, kurių buvo daugiau 
kaip 200, buvo vaišinami 
A. Uldukienės pagamintais 
skaniais lietuviškais val
giais. Tortai, kava ir vynas 
patenkino daugelio išlepintą 
skonį. Dar buvo ir laimėjimai, 
tvarkomi J. Rukšėnienės ir B. 
Seliuko (mūsų telkinio „Bob 

Hope"\ 
Jei Lietuvos okupacijos me

tais BALFas sovietams at
rodė lyg koks siaubas, dažnai 
keikiamas, tai ir dabar jis at
likdamas krikščioniškų dory
bių įsipareigojimus — alkaną 
pamaitinti, pavargėlį sušelpti, 
nuogą pridengti, nušluostyti 
vargšui "ašaras — šį kilnų 
darbą tęsia toliau. Ir reikia 
pasidžiaugti, kad visuomenė 
tam noriai pritaria, talkina, 
remia. 

Ig.M. 

IŠ LOS ANGELES 
ŠAULIU VEIKLOS 

Šaulių sąjungos J. Dauman
to kuopa, įsisteigusi Los An
geles daugiau kaip prieš 30 
metų, tęsia Nepriklausomoje 
Lietuvoje veikusios sąjungos 
tradicijas, remia tautinę kul
tūrinę veiklą bei valstybingu
mą. Ruošia įvairius kultūri
nius minėjimus, renginius, 
pobūvius. Šauliai su vėliavo
mis dalyvauja visose valsty
binės reikšmės šventėse bei 
minėjimuose. 

Spalio 26 d. „Trakų" vilos 
svetainėje įvyko šios šaulių 
kuopos susirinkimas, kurį 
pradėjo ir vadovavo jos vadas 
Kazys Karuža. Tylos minute 
atsistojus pagerbta neseniai 
mirusi solistė Vincė Jonuš-
kaitė Zaunienė. Praėjusio su
sirinkimo protokolą perskaitė 
Danutė Kaškeiienė. Vytautas 
Vidugiris supažindino su šios 
sąjungos išleistais aplinkraš
čiais ir perskaitė sveikinimą, 
numatytą siųsti ^en. garbės 
konsului Vytautui Čekanaus
kui, konsulo pareigose esan
čiam jau 20 metų. 

K. Karuža pranešė, kad 
Tautos šventėje rugsėjo 8 d. 

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

Los Angeles miesto aukštas pareigūnas Mr. Ferraro, !ietu\ .:na už Lietuvos ribų vyskupas Paulius Baltakis ir 
Lietuvos Respublikos garbės konsulas Los Angeles Vytautą.- Čekanauskas, dalinasi įspūdžiais š.m. Kalifornijos 
lietuvių dienų iškilmių pertraukos metu. N u o t r . V . Š t o k o 

udonojo Kryžiaus metiniame pokylyje. įvykusiame Cleveland. OH. 
.pkrieio 8 d . 5 TV kanalo pranešėjas Ted Henry ir Lietuvos Respublikos 

• - _•< nerniinė konsule Cieve'.ande Ingrida Bubliene. 

šauliai ir ramovėnai dalyvavo 
su vėliavomis. Rugsėjo 21 d. 
parapijos salėje įvyko 
gegužinė po stogu. Pelno gau
ta 395 dol. Šauliai dalyvaus 
uniformuoti su vėliavomis 
Lietuvos kariuomenės 79 m. 
sukakties minėjime š.m. lap
kričio 23 d. Šaulių kūčios 
ruošiamos gruodžio 14 d. 
Klaipėdos krašto prijungimo 
sukaktis bus paminėta 1998 
m. sausio 18 d. 

Susirinkusieji buvo supa
žindinti su kapelionu kun. 
Stanislovu Anužiu, buvusiu 
Skuodo klebonu, neseniai pra
dėjusiu eiti asistento pareigas 
Šv. Kazimiero parapijoje. Su
sirinkimo oficialią dalį bai
gus, kun. S. Anužis sukalbėjo 
maldą, tada prasidėjo vaišės 
ir laisvi pokalbiai. 

Ig .M. 

ROCHESTER, NY 

IŠKELIAVO 

Spalio 25 d. palaidojome so
listę VTadą Pilypavičiūtę-Sa-
si Muencheno Ankštojoje mu-
tai susilpnėjus apsigyveno pas 
dukrą Aldoną ir žentą Tomą 
šiaurinėje Maino valstijos da
lyje. Po dviejų metų sugrįžo 
karste ir atgulė šalia vyro An
tano. 

Laidotuvių namuose velionę 
lankė, ir bažnyčioje meldėsi ne 
vien lietuviai, bet ir buvusios 
jos kolegės Nazareth College 
mokytojos-vienuolės ir stu
dentės. Bažnyčioje šv. Mišias 
aukojo broliai kunigai Mocke
vičiai. Jaudinančiai giedojo 
nuoširdi velionės bičiulė so
listė Birutė Čypienė, vargo
nais grojo Raimundas Obalis. 
Į Amžinąją poilsio vietą pa
lydėjo ilga automobilių vilk
stinė. Karstas buvo apibertas 
sol. Birutės atvežta nuo Gedi
mino kalno žeme. Sugiedota 
„Marija, Marija" ir Xie tuva 
brangi". 

Vlada (lyrinis sopranas) gi
mė 1914.02.05 Vilniuje. 1939 
m. Vilniaus Stepono Batoro 
universitete magistro laipsniu 
baigė slavistiką, 1942 m. Vil
niaus muz. konservatorijoje 
dainavimą. 1943 m. priimta į 
Vilniaus operą. 

Artėjanti antroji rusų oku
pacija jaunystės gražias atei
ties svajones šukėmis išbars
tė. VTada nepasidavė nevil
čiai. Berlyno universitete stu
dijavo germanistiką, tobulino
si Muencheno Aukštojoje Ms-
zikos akademijoje, operos kla
sėje. Atvykusi į JAV apsigyve
no Rochesteryje ir iki pat pen
sijos dienų (30 metų) dėstė 
Nazareth College solo dainavi
mo meną, vokiečių ir rusų kal
bas. Reiškėsi ne vien kaip so
listė. Kaip paskaitininke džiu
gino mus jautriu, išmąstytu ir 
gražiai apipavidalintu žodžiu. 

N'ep puikavo prabilti ir į 

VASARIO 16 GIMNAZIJAI REIKIA 
PARAMOS 

Vokietijos federalinė val
džia pranešė, kad ji nuo 2000 
metų neberems Vasario 16 
gimnazijos. Parama lig šiol 
buvo duodama iš fondų, skirtų 
Antrojo pasaulinio karo pabė
gėliams. Šiuo metu gimnazija 
ir ja besirūpinančios instituci
jos ieško paramos iš kitų 
•valdžios šaltinių, pavyzdžiui, 
vokiečių švietimo ministerijos. 
Gal ta parama nebūtų tokia 
didelė, bet vis tiek gimnaziją 
tikriausiai būtų galima išlai
kyti. 

Šiuo metu gimnaziją lanko 
85 mokiniai: 50 iš Vokietijos, 2 
iš Amerikos, 3 iš Argentinos ir 
30 iš Lietuvos. Ta:gi dauguma 
dar vis iš užsiemo. Vokietijos 
lietuviams ši gimnazija labai 
svarbi, nes čia lietuviai gyve
na labai išsibarstė po visą Vo
kietiją ir nepajėgia išlaikyti 
šeštadieninių mokyklų. Todėl 
gimnazija yra vienintelė mo
kykla, kurioje šio krašto lietu
vių vaikai gali mokytis lietu
viškai. 

Lietuvai ši gimnazija labai 
naudinga, nes čia besimokan
tys jaunuoliai išmoksta gerai 
vokiškai ir angliškai, pagyve
na užsienyje ir susipažįsta su 
Vakarų kultūra bei mentalite
tu. Be to, jie čia gali įsigyti 
vokišką abitūrą. kuri atveria 
kelią į Vokietijos ir kitų 
kraštų universitetus. Visi ži
nome, kad Lietuvai reikia 
žmonių su vakarietišku išsi
lavinimu. 

Daugumas tėvu iš Lietuvos, 
leidžiantys vaikus į šią gimna
ziją, nėra dideli turtuoliai. 
Dažniausiai tai yra smulkūs 
verslininkai, kurie investuoja 
į savo vaikų mokslą. Prekiau
dami su užsieniu, mato, kaip 
svarbu gerai mokėti užsienio 
kalbas. Dalį mokinių išlaiko 
išeivijos lietuviai. Savo vaikus 
čia siunčia taip pat lietuviai, 

kurie Vokietijoje tik laikinai 
gyvena del darbo arba mokslo. 
Visi čia besimokantys jaunuo
liai, grįžę į Lietuvą, bus nau
dingi savo kraštui. Tai yra 
konkreti pagalba Lietuvai. 

Mokyklos, o ypač bendra
bučio, išlaikymas yra labai 
brangus ir vieni tėvai ne
pajėgia visų išlaidų padengti. 
Todėl gimnazijai reikalingos 
aukos. O jos paskutiniaisiais 
metais labai sumažėjo. Šiemet 
gimnazija surinko žymiai ma
žiau, negu praeitais metais, o 

mūsų atžalyną — lituanis
tinės mokyklos mokinius. Jos 
veiklos pėdos yra ryškiai 
įmintos į mūsų lietuvių ben
druomenės taku-. Mūsų telki
nyje ji žydėjo nuostabiai gra
žiu asmenybės žiedu. 

Ilsėkis ramybėje, mūsų mie
la Vlada, ir džiaukis Dievo ar
tuma. 

Izabelė Žmuidzinienė 

jau praėjusieji metai buvo 
baigti su didele skola. Dabar, 
kai vedamos derybos dėl gim
nazijos ateities, mes savo įna
šu turėtume parodyti, kad no
rime šią gimnaziją išlaikyti, 
nes kitaip ir vokiečių valdžia 
nepadės. Todėl pašome Jūsų 
paramos. 

Aukas prašome siųsti per 
BALFą arba per L. Bendruo
menę (nurodant, kad tai auka 
gimnazijai) arba tiesiog gim
nazijai: Litauisches Gymna-
sium, Lorscher Str. 1, D 68623 
Lampertheim-Huettenfeld, Ger
many. 

V. J. Damijonait is 
Gimnazijos kuratorijos 

pirmininkas 
A. Šmitas 

Direktorius 

ATNAUJINTAS KINO 
TEATRAS „LIETUVA" 

Lapkričio 7 d. po pertvarky
mo buvo atidarytas didžiau
sias Lietuvoje kino teatras 
„Lietuva". 

Kino teatre įrengta moderni 
kino projekcijos ir skaitme
ninė „dolby" garso sistema, 
šiuolaikinė šildymo ir vėdini
mo sistema, pakeistas interje
ras, veiks baras. 

„Lietuvos" kino teatre bilie
tas į dieninį seansą kainuos 8 
litus, vakarinį — 10 litų. Pir
madieniais kino filmus bus 
galima žiūrėti su 50 procentų 
nuolaida. 

REAL ESTATE 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI—PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

VALOME 
K I L I M U S . B A L D U S 

IR GRINDIS 
J. B U B N Y S 

773-737-5 168 

'pneJiu7oš"3a7Eų"7!an3^ 
scaping/maintenance) bendroves savi
ninkas. WaaNngton. D.C., M k o dartot-
nlnfcD, kuris galėtų atlikti lauko priežiūros 
darbus Pradinis mokestis $6 ( valandą. 
Galima dirbti 10-12 valandų per dieną su 
viršvalandžiais. Reikalingas darbo 
leidimas. Suteikiamas pigu* butas - $i 30 
mėnesiui Kreiptis tel. (202)244-2373. 

* * * » • * * 
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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 

KMKOK REALTOtS 
7 !M S. M H H M . 
4M3S.ArdMrAva. 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

Jai norite parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danuta. Mayer. J pco-
fessionaliai, sąžiningai ir as
meniškai patarnaus. įkainavimas 
veltui. 

TRANSPAK 
Įstaiga bus atidaryta 

KETVIRTADIENIAIS iki 8 vai. vakaro 
Siuntiniai j Lietuvą laivu arba oru. 

Pinigai pervedami doleriais - nuo išsiuntimo 
dienos i gavėjo rankas per 2 - 5 dienas. 

50 sv. maisto produktu $98.- Šventinis $39.-
Įstaiga Floridoje: vedėja Vida Meiluvienė 
Tel.: d. (813)360-9881. n. (813)360-1364. 

TRANSPAK, 4545 West 63rd St., Chicago, IL 60629 
Telefonas: (773) 838-1050 

Atstovybė Lietuvoje: Vilnius, 26-24-27, 26-28-27 

SKAITYKITE f** 
DRAUGĄ!' 
"DRAUGAS"-vienintelis 
užsienio lietuvių dienraštis 

Jūsų p in iga i iš le is t i rek lamai 
sugr is d v i g u b a i , 

kai r ek l amuos i l es . .Drauge ' 

L°ig*. 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 

Mutual Federal Savings and Loan 
Assoclation of Chicago 

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

Casimir G. Oksas, President 
Patarnaujant Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 91 Metus. 

**«•«.»»»• 

JR3 micllcincl Padarai 
• ^ ^ ^ ^ Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100.000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2567 VVEST 69th S T R E E T 

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

(708) 598-9400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470 

ESEE 
igu«as« 
LEN0ER 
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SIMPOZIUMO POKYLĮ 
1997 m. lapkričio 29 d., šeštadienį, 7:00 vai. vakaro 

LEXINGTON HOUSE POKYLIŲ SALĖJE, 7717 W. 95 St., Hickory Hills, IL. 
Programoje: Lietuvos ambasadoriaus JAV Stasio Sakalausko sveikinimas 

Auka: $50 
Rezervacijos: 
Irena Kereiienė 
(708) 361-4770 

Nijolė Maskaliūnienė 
(708) 361-5128 

Kokteiliai 7:00 vai. vakaro 
Vakarienė 8:00 vai. vakaro 

Nemokamas b a r a s 
Gros „Nemuno" o r k e s t r a s 

LAIŠKAI 
APIE KATEKIZMĄ IR 

TRUMPĄ PAREIGIŠKUMĄ 

„Draugo", Nr. 225 1997.XL-
4 laiškų skyriuje kun. Vito 
dikolaitis pateikia kai kurių 
ninčių, padaręs vertimą iš 
katalikų Bažnyčios katekizmo 
ingių kalba teksto. Vertimas 
įėra blogas, bet ateity gal 
'ertėtų naudotis autentišku 
'ertimu į lietuvių kalbą, nes 
Katalikų Bažnyčios kate-
dzmą" (676 pls.) išleido Lietu
voje LKB Tarpdiecezinės Ka-
echetikos komisijos leidykla / 
Motušės a. 23, 3000 Kaunas, 
sietuva. Katekizmo kaina Lie-
:uvoje bene 24 litai arba 6 
ioleriai. Ar nebūtų gerai, kad 
į galėtume nusipirkti ir 
.Drauge"? 

Tarp kitko per Tautos fondo 
ialinę paramą „Kat. Bažny-
iios Katekizmą" gauna visos 
Lietuvos bibliotekos. 

Čia pat yra ir kitas laiškas 
„Kur mūsų mandagumas?" 
Pritardamas S. Semėnienės 
mintims, norėčiau dar pridėti, 
kad tai buvo ir nykštukiškas 
trumparegiškumas. 

Juozas Giedraitis 
= £ East Northport, NY 

„DAINAVOS" KONCERTAS 
CLEVELANDE 

Skaitau A. Balašaitienės 
„Dainavos" koncerto, rengto 
Clevelande (spalio 26 d.) ap
rašymą ir vos galiu tikėti pa
šlijusia kultūrinių vertybių 
sąvoka. Korespondentė išgiria 
koncerte pasitaikiusias ameri-
kietiškas sensacijas, o apie 
minėjimo pravedėją nei žo
džio. 

Esu dalyvavus rimtuose 
koncertuose ir muzikiniuose 
renginiuose, ne tik Amerikoje, 
įskaitant Lincoln Center New 
York, bet ir Paryžiuje, Frank
furte, Vienoje. Deja, niekur 
nesu girdėjus, kad rimto kon
certo metu būtų programa 
pertraukta pranešimui apie 
santykį sporto rungtynėse. 
Juk yra vieta ir laikas viskam, 
jaunatviškam pokštui bei kul
tūriniam santūrumui. Jeigu 
koncertas kabaretinio pobū
džio, tai, žinoma, viskas pri

imama, nors kartais ir visai 
be skonio. O Clevelande, 
sprendžiant iš programos turi
nio, neatrodo, kad koncertas 
buvo kabaretinio žanro. Tad, 
neatitraukti nuo kasdieninės 
aplinkos net ir per programos 
eigą, yra vis dėlto negirtina, 
nes tokie pokštai t rukdo daly
viui įsigyventi į tą dvasią, 
kurią minėjimo metu bando
ma sukurti . 

Dabar šiek tiek apie progra
mos pravedėją Taurą Underie-
nę. Esu ją girdėjus Detroite 
pravedant įvairias progra
mas. J i kruopščiai pasiruošia 
ir pasigėrėtina lietuvių kalba 
perduoda klausytojui savo 
mintis. Neabejoju, kad ji taip 
ir Clevelande padarė. O jei il
giau kalbėjo negu įprasti MTV 
dalyviai, tai, manau, buvo tam 
reikalo. Juk jos paskirtis buvo 
sujungti visą programą ir iš
vystyti minėjimo temą. Ne
svarbu, kiek Taura kalbėjo, ji 
nekalbėjo taip ilgai, kaip vy
resniosios kartos atstovai įvai
rių minėjimų progomis. 

Janina Udr ienė 
Beverly Hills, MI 

KAS NEMANDAGUS? 

Kaip ir anksčiau, taip ir da
bar („Draugas", 1997.XI.14;, 
Stasė Semėnienė negatyviai 
pasisako apie Lietuvių fondą. 
Šį kartą ji rašo, kad Lietuvių 
fondas nemandagiai pasielgė 
su G. Landsbergiene LF va
jaus užbaigimo pokylyje, jai 
neskirdamas tinkamos vietos 
salėje ir neleisdamas kalbėti. 

Nebuvo patikrinti faktai ir 
nebuvo susisiekta su Lietuvių 
fondo vadovybe, kad būtų iš
klausyta LF pusė. Noriu pa
brėžti, kad S. Semėnienė LF 
pokylyje nedalyvavo ir savo 
pastabas užrašė, pasinaudoda
ma nežinomais šaltiniais. Tik
rai nemandagu išvadinti kitą 
žmogų ar organizaciją neman
dagiais, nepatikrinus abipusės 
informacijos. 

Teisybė yra, Lietuvių fondo 
pokylio rengėjams (LF valdy
bai) nebuvo pranešta iš anks
to, kad G. Landsbergienė po
kylyje dalyvaus ir kas ją at
lydės. Pokyliui visi stalai buvo 
iš anksto rezervuoti ir visos 

vietos užimtos, kada G. Lands
bergienė atvyko su palydovais, 
kurie buvo per kitą asmenį tik 
savo vardu rezervavę tris vie
tas. Šie asmenys turėjo mums 
pranešti iš anksto, kad G. 
Landsbergienė dalyvaus, ir 
mes būtumėm pasistengę ją 
sodinti prie kito stalo. 

Mes būtumėm buvę tikrai 
nemandagūs ką nors išprašyti 
pokylio metu iš jiems skirtos 
vietos, nes netikėtai atvyko 
garbingesnis svečias. Manda
gumas turi būti abipusis. 

Dėl G. Landsbergienės kal
bėjimo, bent į mane niekas ne
sikreipė. Be to, pokylio daly
viai žino, kad jokių kalbų ne
buvo, išskyrus, kaip iš anksto 
numatyta, garbes konsulo 
Vaclovo Kleizos žodis ir Povilo 
Kiliaus LF valdybos sveikini
mas ir padėka. G. Landsber
gienė buvo pristatyta pokylio 
dalyviams, kaip ir keletas kitų 
žymių svečių. 

St. Semėnienės mėginimas 
įjungti Lietuvių fondą į poli
tiką tikrai yra ne vietoje. Lie
tuvių fondas nuo bet kokios 
politinės veiklos atsiriboja. 

Povi las Kilius 
Lietuvių fondo valdybos 

pirmininkas 

NESPJAUK J VANDENI, 
NES GALI PRIREIKTI 

PAČIAM GERTI 

Tai senas lietuvių tautos pa
sakymas. Jis t inka ir pačiam 
Pranui Jurkui, parašiusiam į 
„Draugo" laiškų skyrių, ry-
šiumi su R. Mieželio žiauriu 
sumušimu. P. Jurkus dėl šio 
įvykio apkaltino beveik visus 
lietuvius: vyriausybę, parla
mentarus, policiją ir net dvasi
ninkiją. 

Užpuolimas ir sumušimas 
nieko bendra neturi su kul
tūra. Tie, kurie užsiima tais 
darbais, nežino nieko apie 
kultūrą ir nenori žinoti. 

Reikia manyti, kad P. Jur
kus kasdien stebi perduoda
mas žinias per TV aparatus ir 
girdi bei mato pranešimus 
apie įvykusias žmogžudytes, 
sužalojimus, vagystes, bet nie
kas už juos neapkaltina visų 
Amerikos žmonių, vyriausy
bės, policijos bei dvasininkų. 

P Jurkaus prielaida, kad: 
..Ne vienas vakarietis pasiūlys 
Lietuvai grįžti i sovietinį ro

jų', įžeidžia visą Lietuvą ir jos 
žmones. Pasidairykite po pa
saulio spaudą, prieš patei
kiant kaltinimus Lietuvai ir 
jos piliečiams. 

A n t a n a s Paužuol i s 
Chicago, IL 

KODĖL APLEIDOTE 
LIETUVĄ. KAI J I YRA 

LAISVA? 

Nuliūdau, perskaičiusi Gedi
mino Balčiūno straipsnį 
„Draugo" spalio 28 d. „Laiškai 
ir nuomones" skyriuje. Tarp 
kitų pareiškimo, kurie neati
tinka teisybės, jis rašo, kad 
„Pokario metais jūs dėjote vi
sas pastangas imigruoti į 
JAV". 

Netiesa!. Mano giminės at
sidūrė Brazilijoje. Nei vienas 
nemokėjo portugalų kalbos, 
neturėjom pinigų ir ilgą laiką 
teko labai sunkiai dirbti, kol 
prasigyvenom. Atsimenu, tėtis 
dirbo net 3 darbus, mano tė
vukas dirbo sunkų fizinį dar
bą pieninėj, viena teta dieną ir 
naktį namie siūdavo sagas an t 
marškinių, ir t.t. Miegojom, 
gerai prisimenu, ant grindų, 
nes baldų dar neturėjom. Va
karais ateidavo mergaitė ir 
mama su- pirštu rodydavo į 
kokį daiktą, o ta mergaitė pa
sakydavo ;portugališkai, kaip 
tas daiktas vadinosi. Nebuvo 
jokios mokyklos, jokių specia
lių kursų: nelengva buvo to
kiom sąlygom pramokti sveti
mos kalbose Aš išmokau mels
tis atmintinai, bet nežinojau, 
ką tie žodžiai reiškė. Kartojau 
kaip papūga: „Ave Maria, 
cheia degraca..."' 

Tai kokiam galui, pasakykit 
man, mano giminės „dėjo vi
sas pastangas", kad apleistų 
mūsų numylėtą Lietuvą — 
kur jie tikrai patogiai gyveno 
— ir atvyko į visai nepa
žįstamą kraštą, kur taip sun
kiai tektų vargti, kol galų gale 
prasimušė? Galiu pasakyt, 
kad tikrai ne dėl savanau
diškų sumetimų. Kitas faktas, 
jei ne tas „Didysis brolis", 
šiandien aš turėčiau didelį 
skaičių giminių, bet dėkui 
jam, galiu ant pirštų suskai-
čiuot, kiek giminių galiu 
šventėm pasikviest. 

Ne, p. Balčiūnai, mes neap-
leidom savo gimtinės. Mes bu
vom iš savo namų išmesti, 
mes persyvenom tardymus, 
trėmimus, kalėjimus, ir dėl to 
ne tik mes, bet ir kam tik pa
vyko, bėgom, kad išgelbėtume 
savo šeimas nuo siaubingos 
raudonos okupacijos. 

Jūs , p Balčiūnai, rašot ir 
apie kitus faktus, kurie neat
spindi te:sybės. Bet apie tuos 
iškraipymus nerašysiu, nes 
Stasė E. Semėnienė ir dr. R. 
Povilaiti- jau labai gražiai ir 
tiksliai oarašė. Pagaliau leis
kite pak' Tientuoti jūsų smer
kimą: J Ū S , tautiečiai, prara
dote savo autoritetą ne dėl 
mūsų - ateivių. Paprasčiau

siai, nusenote". Gal vertėtų 
J u m s greitai įsijungti į keletą 
visuomeninių organizacijų, ko! 
dar nenusenot, ir pasistenkit 
kaip nors savo a r t imui padėt 
užuot metęs užgauliojimus, 
kurie nieko gero neat l ieka. 

Vida Totora i t i enė 
Springfield. IL 

„NEGIRDĖTAS, 
NEMATYTAS..." 

Kaip ir nevienam, taip ir 
man pasitaikė — šiais metais 
susirinko krūva lietuviškos 
spaudos, kurios per visokius 
važinėjimus nespėjau peržiū
rėti. Dabar, vykdamas dviejų 
savaičių atostogų į Meksiką, 
pasiėmiau keletą šimtų laik
raščių ir žurnalų. 

Gegužės 16 dienos „Drauge" 
užtikau Danos Stankai tytes 
laišką „Negirdėtas, nematy
tas...' ', kur iame rašo apie Ko
mijos lagerių tremtinį . S0 
metų solistą, dramat in į te
norą, Balį Radžiu, besidarbuo
jantį genocido aukų muziejuje. 

Šią vasarą buvau Lietuvoje;, 
vežiausi tenai t r i s Kalifornijos 
universiteto (V. C. Davis) že
mės ūkio specialistus. Po mū
sų lankymosi Auksučių ūkyje, 
netoli Šiaulių, po susitikimų 
Dotnuvos akademijoje bei Že
mės Ūkio ir Miškų ministeri
joje, nuvedžiau amerikiečius į 
genocido aukų muziejų Vilniu
je. Mūsų grupelę — prof. dr. 
Calvin Qnalset , Lawrence 

Clement, Leland Ruth ir mane 
— vedžiojo Balys Radžius. 
Jdomiai nupasakojo kalėjimo 
baisenybes ir KGBistų sužvė
rėjusi elgesį. Papasakojo ir 
savo asmeniškus pergyveni
mus sovietiniuose lageriuose, 
bei 35 metus prale is tus Rusi
joje be teisės grįžti Lietuvon. 
Kada ėmė pasakot i , kad jis 
esąs operos solistas, dainavęs 
visose Sov. Sąjungos operos 
teatruose, nuo Kijevo iki Vla
divostoko, ėmėme abejoti pasi
gyrimais. Matydamas , kad ne
labai t ikime, paprašė paklau
syti jo dainavimo. 

Na, ir kada savo galingu ir 
maloniu balsu už t raukė keletą 
arijų iš „Carmen" ir .Aidos", 
tada t ikrai įsitikinome, kad 
čia esama talentingo solisto. 
Dana S tankai ty tė rašo: „...la
bai gaila, kad jo balsas niekur 
nebuvo įrašytas, neišliko atei
ties kartoms". Je igu taip iš 
tikrųjų yra. nevėlu tą dabar 
padaryti . B. Radžiaus balsas 
dar ir dabar tv i r tas ir malo
nus pasiklausyti . Kas nors 
turi imtis iniciatyvos. 

Inž. V y t a u t a s Šl iūpas, 
P.E . 

Mezat lant . Merioo 

• 1784 m. lapkrič io 8 d. Varė-
navo rajone, Šiauriuose, gimė 
Teodoras Narbutas, Lietuvos 
istorikas, architektas. Mirė 
1864 m. Vilniuje. 

Po Vytauto Kernagio koncerto J a u n i m o centn 
pas - )if buvo koncerto ruošėjai 

Mielam 
A.tA. 

Dr. BRONIUI KRAKAIČIUI 
mirus r e i šk i ame gilią užuo jau tą jo se se r i a i MARYTEI 
3 \ ! " M E N E I su še ima bei k i t i e m s a r t i m i e s i e m s . 

Bradūnų giminė 

A.tA. 
Dr. RIMUI VIENUŽIUI 

m i r u s , re iškiu nuoširdžią užuojautą žmonai JANINAI 

ir s ū n u m s . 

Dr Viktoras Dubinskas 

A.fA. 
Dr. RIMUI VIENUŽIUI 

m i r u s , jo žmoną JANINĄ, sūnus VYTĄ, PAULIŲ ir 
A N D R I Ų , g i m i n e s ir a r t i m u o s i u s g i l a u s l iūdes io 
i šgyvenimuose , nuoširdžiai užjaučiame. 

Dr. K. ir M.Sodomai Dr. H. irA.Soliai 
P. ir M. Ruliai Dr. J. ir J.Šalnai 
J. ir R. Mildažiai R.Zotouienė 

A.tA. 
Dr. RIMUI VIENUŽIUI 

m i r u s , žmoną JANULĘ, sūnus - VYTAUTĄ, PAULIŲ, 
ANDRIŲ i r j ų šeimas bei visus ar t imuosius , nuoširdžiai | 
už jauč iame ir da l inamės netekties s k a u s m u . 

A.Daunys S.Salienė 
Dr. D. ir Roma Degėsiai L ir D.Siemaskos 
D.Mackialienė J. ir A.Šulaičiai 
M.Mikhenė P.Vaškelienė 
E.Purtulienė 

PADĖKA 
A.tA. 

MARIJA PĖTERAITIENĖ 
SINKEVIČIŪTĖ 

1 
Mūsų my l ima Mamytė mirė 1997 m. lapkričio mėn. 

2 d. ir b u v o pa l a ido t a lapkričio 8 d. Šv. Kazimiero 
l ietuvių kap inėse , Čikagoje. 

M e s n o r i m e padėko t i visiems, k u r i e su t e ikė ja i 
p a s k u t i n į p a t a r n a v i m ą ir palydėjo \ Amžino Poilsio 
vietą. 

Nuoši rdž ia i dėkojame kun. Algirdui Paliokui S.J., už 
a t k a l b ė t a s m a l d a s koplyčioje, už a t n a š a u t a s šv. Mišias 
už vel ionės sielą ir palydėjimą į kap ines . 

Nuoš i rdž ia i dėkojame sol. Danutei S tankai ty te i už 
g i e s m e s gedu l ingų šv. Mišių m e t u ir muz Faus tu i 
Strol ia i už vargonų palydą. 

Dėkojame kars to nešėjams bei la idotuvių direktoriui 
D.Pe tkui už malonų patarnavimą. 

Didžiai nu l iūdę : d u k t e r y s R a s u t ė ir D a n g u o l ė , 
ž e n t a s V i k t o r a s ir a n ū k a i su š e i m o m i s . 

PADĖKA 
A.fA 

ANGELĖ K.ZABLOCKIENĖ 
Amžinybėn iškeliavo š.m lapkričio 2 d. Palaidota 

lapkričio 5 d. Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse . 
Nuoši rdžia padėka reiškiame kun. Algirdui Paliokui. 

S.J., už m a l d a s koplyčioje, už a tnašavimą šv. Mišių ir 
palydėj imą i kapines. Ačiū muz. K Stroliai už vargonų 
muziką , sol. S tankai ty te i už giesmes bažnyčioje. 

N u o š i r d u s ačiū k a r s t o n e š ė j a m s už p a s k u t i n į 
p a t a r n a v i m ą kelionėje \ Amžinybe. 

D ė k o j a m e d r a u g a m s ir p a ž į s t a m i e m s už a u k a s 
l a b d a r a i , gė l e s , užuo jau t a s p a r e i k š t a s l a i ška i s ir 

! a smen i ška i . Taip pat dėkojame D.M Pe tkaus laidojimo 
n a m a m s už nuoš i rdų patarnavimą. J ū s ų visų nuo
š i r d u m a s amžina i lieka mušu širdyse. 

Nuliūdę: v y r a s A n t a n a s , s e s e r y s O n a i r A l d o n a 
s u v y r u R o m u . 

http://1997.XI.14
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X Mok-!', ir karybos simpoziumo D 
ciiikn'iH" (kairėje tai tąsi su Dalia Dumlziliene. pokylio ruošimo komiteto 
nare. Nuotr. Zigmo Degučio 

Mokslo ir k ū r y b o s užbai
gimo pokyl is bus lapkričio 
29 d., šeštadienį. 7 vai. vak.. 
Lexington Hou*e salėje. 7717 
\\. 95th Str. Šokiams gros 
..Nemuno' orkestras. Bilietai 
užsakomi telefonais: 708-361-
4770 arba 708-361-5128. 

Kasmet in i s L a b d a r o s va
k a r a s . .Seklyčioje" šįmet 
bus šeštadienį, gruodžio 13 d.. 
6:30 vai. vak. Jo metu bus 
įteikta Prel. Juozo Prunskio 
fondo premija asmeniui, pasi
žymėjusiam lietu viškoje-kata-
likiškoje veikloje. Savo dalyva
vimu paremsite JAV Sociali
nių reikalų tarybos ir Čikagos 
vyresniųjų lietuvių centro dar
bus bei patarnavimus visiems 
Amerikos lietuviams. 

LKVS „ R a m o v ė " Čika
gos skyrius, talkinant LDK 
Birutes draugijai, rengia Ka
riuomenės atkūrimo 79 m. su
kakties paminėjimą lapkričio 
23 d., sekmadienį. Šaulių 
namuose. Minėjimas prasidės, 
pakeliant vėliavas prie Lais
vės kovų paminklo Jaunimo 
centro sodelyje. Iškilmingos 
pamaldos bus 10 vai. r. 
Jėzuitų koplyčioje. Mišias au
kos kun. Juozas Vaišnys. SJ. 
giedos solistai Margarita ir 
Vaclovas Momkai. vargonuo
jant muz. Manigirdui Mote-
kaičiui. Po pamaldų — apeigos 
prie Laisvės kovų paminklo, 
pagerbiant kovojusius ir žu
vusius, ginant Lietuvos laisvę. 
Minėjimas Šaulių salėje bus 
12 vai. Pagrindinis kalbėtojas 
— ALTo pirm. prof. Jonas 
Račkauskas, o meninę dali at
liks Algimantas Barniškis. 
Kviečiamos organizacijos su 
vėliavomis ir visuomenė. Po 
minėjimo — vaišės. 

Aurora C e n t r a l aukš te s 
nioji k a t a l i k i š k a mokykla 
1255 N. Edgelavvn Dr., Auro
ra. IL 60506 (tel. 630-907-
0095. cx. 17i kviečia aštuntąjį 
skyrių lankančius moksleivius 
į atviru durų dieną ateinan
čių metų sausio 21 d.. 7 vai. 
vak. Bus galima susipažinti 
su mokytojais, mokyklos dės
tomaisiais dalykais ir patalpo
mis. Nors atrodo laiko dar 
daug. žiema dar neprasidė
jusi, bet moksleiviams, kurie 
ateinanti pavasarį baigs pra
džios mokyklą, pats laikas 
dairyti* geros aukštesniosios 

S t rpha i i i e S imonai t i s . 
Oak. Lawn. IL. siusdama pre
numeratą, kartu pridėjo 100 
dol. auką. laikraščio išlaidoms 
sumažinti. „Draugas" nuošir
džiai dėkoja 

Vito V. Vai. I >ak Brook. IL. 
siųsdamas prenumeratos mo
kestį, pridėjo 105 dol. auką 
laikraščio išlaidoms sumažinti. 
JDraugo" administracija dėko
ja 

Lie tuvos Vyčiu 36 k u o p a 
(Brighton Park ' ruošia roman
tišką pobūvį — pietus prie 
žvakių šviesos gruodžio 6 d., 
šeštadienį. Nekalto M. Mari
jos Prasidėjimo parapijos mo
kyklos salėje. Durys atidaro
mos 6:30 vai. vak.. o va
karienė prasidės 7 vaL Šo
kiams gros ir svečius progra
ma linksmins Algimantas 
Barniškis su savo orkestru. 
Bus ir vertingų laimėjimų. 
Visi kviečiami nuotaikingai 
praleisti vakarą Lietuvos Vy
čiu tarpe. Pelną* skir iamas 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčios stogo pataisymo 
išlaidoms sumažinti, taip pat 
Lietuvos katalikiškų mokyklų 
paramai. Rezervacijas priima 
Evely Oželienė 773-254-7553. 

Mažosios L ie tuvos l ie tu
viu d raug i jos s u s i r i n k i m a s 
ir p i e t ū s sekmadienį, lap
kričio 23 d., 12:30 vai.p.p. 
vyks Balzeko Lietuvių kultū
ros muziejuje. Susirinkime 
numatoma: valdybos narių 
pranešimai, einamųjų reikalų 
aptarimas, naujos valdybos 
rinkimai ir paskaita. Pietų 
metu bičiuliškas pabendravi
mas. Visi nariai prašomi daly
vauti. 

M a r ą u e t t e P a r k o L ie tu 
vių n a m ų s a v i n i n k ų orga
nizacijos narių susirinkimas 
šaukiamas lapkričio 21 d., 
penktadienį. 6:30 vai. vak.. 
Švč. M. Marijos Gimimo para
pijos salėje, 6820 S. VYashte-
navv Ave. Valdyba savo 
posėdyje svarstė, kad dėl ge
resnės veiklos ir sėkmingesnio 
darbų atlikimo reikia jungtis 
su kitomis organizacijomis. 
tad į *į susirinkimą pakviesti 
kitų organizacijų atstovai. 
Butų labai malonu. ka I 
svečiai ir nariai gausiai daly
vautų ir padėtų išdiskutuoti šį 
siūlymą. Visi laukiami. 

Kun. J o s e p h J . G r a b y s , 
Amsterdam. NY. atsiuntė 100 
dol auką ..Draugo" išlaidoms 
sumažinti. Širdingai dėkoja
me! 

Graž ina N o r k u s - K r a m e t . 
Bethesda. MI). kartu *u pre
numeratos mokesčiu, pridėjo 
105 dol. auką laikraščio išlai
doms *umažinti. Esame nuo
širdžiai dėkingi. 

Ray Mas i l iūnas . Oak 
Lawn, IL. kartu su prenume
ratos mokesčiu, mus apdova
nojo 115 dol. auka. už kurią 
esame labai dėkingi. 

Ga lbū t dauge l i s net se
niai gyvenančių Čikagoje ne 
žino. kad vienintelis parka* 
pavadintas moters vardu, yra 
•Jane Addams Memorial Park. 
netoli Navy Pier. Čikagos 
paežį rej< Paika* yra '.'an 
apleistas, todėl numatoma jį 
atnaujinti ir netvarkyti. 

M 1 R I S 1 L 
PAMLNĖJIMAS 

Kiekvienais metais Lietuvių 
druomenes komitetas ir 
Kazimiero kapinių sklypų 

-a. ininkų organizacijų- valdy
ba rengia mirusių paminėjimą 
prie kapinių steigėjų pamink 
!o. Paminėjime dalyvauja Al
gis Regis, atstovaująs Lietu
vių Bendruomenės pasaulie
čių komitetui. Šv. Kazimiero 
kapinių sk'ypų savininkų or
ganizacijos valdybai su ener
ginga pirmininke Birute Ma-
rutiene. Kviečiami šauliai , ra-
movėnai ir kunigas. Šį sykį re
ligines apeigas atliko kun. Jo
nas Duoba. MIC. pasakyda
mas daug dvasią keliančių 

minčių. J i s sakė. kad Vėlinės 
pr imena mirtį ir mirusiuosius, 
kurie iškeliavo prieš mus. Pri
s imename ir tuos. kurie gyve
no prieš mus ir įsteigė šias ka
pines, pavadindami j a s Lietu 
. " i Šv. Kazimiero kapinėmis. 
:•• žemės įsigijimui aukojo gal 
paskut in ius dolerius, kad tik 
būtų laidojami pagal Lietuvoje 
naudojamus papročius su ku
nigo pašventinimu ir lietu
viškais užra*ai* ant pamink-

i | . 

Algis Regis, Lietuvių Bend
ruomenės pasauliečiu komite
to pirmininkas, sakė. kad: sto
vime prie rudens krintančiu 
lapų šiose kapinėse. Nuvyto 
paskutinieji gražiosios vasaras 
žiedai, kurie puošė artimųjų 
kapus . Tai primena ir mums. 
kad turėsime apleisti šią že
mę. Prisiminkime žmones, ku
rie jau seniai apleido šį pa
sauli. Pr is imename pirmuo
sius ateivius iš Lietuvos, kurie 
degė tėvynės meile ir neno
rėjo, kad butų bet kur laidoja
mi, tad įsteigė šias kapines ir 
pavadino ,.Lietuviu Šv. Kazi
miero kapinėmis", uždėdami 
ant vartų užrašą, kuris vi
siems praeiviams priminė. 

kad čia Lietuvių kapinės. Ka
pinių Įsigijimui ir tradicijų 
išlaikymui įdėjo daug pas
tangų ir sunkiai uždirbtų pi
nigų. 

Pagerbiant kapiniu -teigėju-
ir jų norą būti Ii .aviškoje 
oendruomenėje net Į mirties, 
uždeda ir mums pa eigą, gy
viesiems, neprarasti uirmūnų 
kovo* dvasios, kad šie kapai 
liktų ateinančioms lietuvių 
kartoms. 

Kas metai vainik padėji
mui ir žvakės uždeg mui prie 
steigėjų paminklo yi kviečia
mi organizacijų atste ai. Šiais 
metais, jos teko sk; atėms ir 
*kautams. „Aušros artų" — 
„Kernavės" ir „L :anico> 
tuntams. Tai atlik Stefute 
L'tz. Laura Dainytt Darius 
Aleksiūnas ir Daniu- Čaraus-
kas. 

Prisiminimų žvak uždegė 
*kautininkė Marytė L'tz, kur' 
taip pat eina Šv. Kazimiero 
kapinių sklypų savi inkų or
ganizacijos pirniinin ės pava
duotojos pareigas ir \lgis Re
gis, Lietuvių Bend uomenės 
pasauliečių komitet pirmi
ninkas. 

Kun. -Jonas Duoba oalaimi-
no degančią žvakę ii vainiką, 
sakydamas, kad Kr - tu s yra 
visų mirusiųjų ir gyvijų š\ i; 
sa. skleidžiantis meilės ir ra
mybės spindulius. Pe pašven
tinimo buvo sugiedoi.. „Mari
ja, Marija" giesmė ir Lietuvos 
himnas. 

Pagerbimo iškilmei'* vado
vavo Birutė Matutiei:'. Lietu
vių Šv. Kazimiero kapiniu 
sklypų savininkų draugijos 
valdybos pirmininkė. Ji dėkojo 
Vytauto Didž. šaulij rinkti
nei, jūrų šauliams i ramo-
vėnams už dalyvavimą. A. Re
giui, kun. J. Duobiu, skau
tams ir gausiai susiiinkusiai 
lietuvių visuomenei. 

A. Paužuo l i s 
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Sv. Kazimiero lietuviu kapinėse mirusiųjų prisiminimas pi steig'ių pa 
Matulienė — Sv. Kazimiero sklypų savininkų draugijos pirrrtiinkė, kun. 

•iiiecių teisėms ginti komiteto pirmininkas. 

Mirusiųjų inimas S\ Kazimiei tuvig kapinėse \ ių pi 
kairės skautai: Danius < arauskas. Sfc pul Utz, I •• • Dainy! ir Darius 

m a m ^ ^ ^ ^ ^ m — m m m a ^ — - - a -

file:///lgis


ii H -i niffij 

Vėlinių minfjiiT Bfrhyfcn Li. tuviu kultūros muziejuje. Iš kaires: Stasys Balzekas, Stasė Semėnienė. Marija Re-
ė ii sol. Vaidas Vyšniauskas Nuotr. Zigino Degučio 

VĖLINIŲ 
PAMINĖJIMAS 

BALZEKO MUZIEJUJE 

Neatsitiktinai Vėlinės mini
mos vėlyvą rudenį. Tai laikas, 
kai apmiršta gamta ir mes. 
būdami gamtos dalimi, dau
giau galvojame apie mirtį bei 
mirusius artimuosius. 

Šiemet lapkričio 8 d. Balze-
ko Lietuvių kultūros muziejus 
taip pat minėjo Vėlines ir Visų 
Šventųjų diena. Kviečiami bu-

e risi muziejaus nariai ir 
draugai Susirinko per puse 

• o žmonių. Ryte Šven-
čiausios Mergelės Marijee Gi
mimo bažnyčioje klebonas Mi-
efaad T. Yakaitis, 3TD. aukojo 
šv. Mišias už visus mirusius. 
Po to apie vidurdienį, visi su
sirinko į Balzeko muziejaus 
„Gintaro" sale. Muziejaus pre
zidentas Stanley Balzekas. Jr. 
pasidžiaugė, kad toks nema

žas būrys muziejaus draugų 
kartu prisimena mirusius mu
ziejaus narius ir aukotojus bei 
savo artimuosius. Toks Vėli
nių paminėjimas gali tapti 
gražia tradicija. Kun. Michael 
T. Yakaitis, STD, sukalbėjo in-
vokaciją. pabrėžė tokių minė
jimų ir susirinkimų svarbą. 
Nors pats klebonas lietuviškai 
jau nebemoka, jis pasakė, kad 
netrukus parapijos bažnyčioje 
dirbs keletas jaunų kunigų iš 
Lietuvos ir tokiu būdu bus pa
tenkinti angliškai nemokančiu 
parapijiečių poreikiai. 

Malonu paminėti, kad mu
ziejaus Vėlinių minėjime apsi
lankė Lietuvių Bendruome
nės Kultūros tarybos pirmi
ninkė Marija Remienė su mo
tina. Taip pat ji atsivedė sve
čią iš Lietuvos — operos so
listą Vaidą Vyšniauską, kuris 
susirinkusiems mielai padai
navo keletą dainų. 

Vėlinių minėjimas baigėsi 
skaniais ir gausiais pietumis. 

Ypatinga padėka dėl šio mi
nėjimo surengimo priklauso 
darbščiai, nuo ryto iki vakaro 
muziejuje besidarbuojančiai ir 
niekada nenuilstančiai, Stasei 

minklo 
•Jon 

s kni'vs: Marytė l'tz. Minite 
D •••'•!. MIC, Algis R e g i s '."• 

Akt. Karilė Baltrušaity
tė, specialiai atvykstanti į X 
Mokslo ir kūrybos simpoziu
mą, dalyvaus Adademijos me
ninėje programoje, kuri bus 
lapkričio 28 d., penktadienį, 7 
vai. vak., Jaumimo centre. Bi
lietus į šį renginį galima į iš 
anksto įsigyti ..Seklyčioje". 

ALTo Čikagos skyriaus 
valdybos ir tarybos posėdis 
šaukiamas lapkričio 25 d., an
tradienį, 1 vai. p.p., ALTo cen
tro patalpose, Jaunimo centre. 
Visi maloniai kviečiami daly
vauti, nes bus svarstomi Lie
tuvos Nepriklausomybės šven
tės minėjimo 'reikalai. Atskiri 
pakvietimai nebus siunčiami. 

sememenei. Karilė Vaitkutė 

Sol. Algirdas Brazis gie
dos t. marijonų koplyčioje 
šį sekmadienį, lapkričio 23 d., 
10:30 vai. r., Lietuvos Vyčių 
Vidurio Amerikos apygardos 
Mišiose. Visi nariai ir svečiai 
kviečiami dalyvauti. Sol. Algirdas Brazi' 

SKELBIMAI 
x Akcijų, bonų be i k i tu 

vertybių pirkime ir pardavime 
jums nuoširdžiai pa t a rnaus , 
duodami komiso nuolaidą. 
Albinas Kurkvdis, tel. 312-879-
7750 arba jo sūnus A n d r i u s 
Kurkulis, tel. 312-879-7751, 
iirbą su First Albany Corp. 

Chtcagoje. Iš JAV ir Kanados 
skambinkite veltui: tol. 1-888-879-
7730. 

(sk.» 
x Amerikos Lietuviu radi

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

(sk) 

Aleksium-;. Nuotr Zi^me. !>e<:uėi<> 

T Genė Juodikienė, Chi 
cago IL. globoja du našlaičius 
Lietuvoje. Pratesdama globą 
kitiems metams, atsiuntė$300. 
Gerajai tetai dėkojame'! „Lietu
vos Našlaičių globos" komi
tetas, 2711 W. 71 St. Chicago. 
IL 60629. 

i s k . i 

x Dėmesio, l ietuviai! Nau
jas JAV imigracijos vizų tik
rinimas prasidės balandžio 
mėn. Pasibaigusias vizas ga
liu pratęsti. Žmonės iš kitų 
valstijų gali pasių-ti man duo
menis paštu. Ed Šumanas , 
5701 Lindi :i, La Grange, IL 
60525, tel. 1-70S-246-8241. 

(sk) 
x Geriausia kalėdinė do

vana - vaizdajuostė „Kur bėga 
Šešupė" - Lietuvos vaizdai 
palydimi lietuviškomis daino
mis. Vaizdajuostės kaina su 
p e r s i u n t i m u $39 .95 . Užsa
kymus siųsti. A.Plėnys 3701 
W. 65th Place, Chicago, IL 
60629. Tel. 773-585-6581. 

(sk 
x Kviečiame į X Mokslo ir 

Kūrybos simpoziumo parodų 
atidarymą: Romas Viesulas -
..Netekties dainius" - litografija: 
Algimantas Kezys - „Moteris"' -
fotografija. 1997 m. lapkričio 26 
d. -1998 m. sausio 11d. Lietuvių 
dailės muziejuje, Lemont, IL. 
Parodų atidarymas trečiadienį 
lapkričio 26 d. 7 v.v. 

(sk) 

ARASROOFING 
Arvydai Ki f la 

()f>r\ąiamo ir taisome 
visų r0šių stoųus 
tel 610-257 0/16 

Skambinti po 6 v.v 
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