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Vyriausybė kaltinama smulkaus 
verslo žlugdymu 

Vilnius, rugsėjo 17 d. 
(BNS) — Vyriausybė nusileido 
smulkiesiems verslininkams 
ir iš dalies pakeitė prekybos 
leidimų išdavimo tvarką. 

Leidimai pavieniams asme
nims galės būti išduodami bet 
kuriam jų pageidaujamam lai
kotarpiui, tačiau ne ilgiau 
kaip 1 metams. 

Leidime nurodyta veikla ga
lės verstis ne tik jame nurody
tas asmuo, o jam nesant, — ir 
leidime įrašytas šeimos narys. 

Bus reglamentuojama, ko
kius dokumentus privalo tu
rėti individualios įmonės bei 
ūkinės bendrijos, prekiaujan
čios pačių išauginta produkci
ja. Piliečiai savo ūkyje ar sode 
išaugintomis gėrybėmis galės 
prekiauti, prekybos vietoje 
turėdami dokumentus apie že
mės nuosavybę ar jos nuomą. 

Žemės ūkio produkcijos per
pardavinėtojai privalės įsigyti 
prekybinės veiklos leidimą. 

Visi prekybininkai prekybos 
vietoje privalės turėti sąskaitą 
arba Pridėtinės vertės mo
kesčio (PVM) sąskaitą, jei 
prekes įsigis iš Lietuvos įmo
nių. Jei prekės bus perkamos 
užsienyje, reikės pateikti mui
tinės deklaraciją. 

Pavieniams asmenims iš
duotas prekybos leidimas su
teikia teise parduoti prekes 
gyventojams. Jei prekės par
duodamos įmonėms arba per 
jas, gautos paj^nos bus apmo
kestinamos pagal Fizinių as
menų pajamų įstatymą. Toks 
reikalavimas galioja ir leidimą 
turinčioms individualioms 
įmonėms bei ūkinėms bendri
joms. 

Opozicinės LDDP taryba pa
ragino Algirdą Šemetą pasi
traukti iš finansų ministro 
posto, kaltindama ministrą 
nekompetentingumu ir žalos 
krašto ekonomikai darymu. 

Ketvirtadienį išplatintame 
LDDP tarybos pareiškime tei

giama, kad Finansų ministeri
jos specialistai nepakankamai 
išanalizuoja sprendimų pasek
mes prieš juos teikdami vy
riausybei ir Seimui. 

Tai, anot pareiškimo, įrodo 
vyriausybės pažadai artimiau
siu metu priimti palankesnius 
smulkiesiems prekybininkams 
sprendimus. Ankstesni jos nu
tarimai įvedė smulkiesiems 
prekybininkams „tokius reika
lavimus apskaitai, kad dauge
lis jų bus priversti trauktis iš 
savo verslo ir liks be pragyve
nimo šaltinio". 

Pareiškime taip pat kaltina
ma valdančioji koalicija. Pa
sak dokumento, vyriausybė iš 
esmės nevykdo programos 
nuostatų sudaryti palankias 
sąlygas kreditams gauti, nes
katina naujų darbo vietų kū
rimo, nesprendžia lietuviškos 
produkcijos eksporto skatini
mo problemų, nesaugo vie
tinės rinkos. 

Prezidentas „laviruoja" 
tarp vyriausybės ir 

turgaus prekeivių 
Prezidentas Valdas Adam

kus remia vyriausybės nuosta
tą dėl prekybos kontrabandi
nėmis prekėmis išgyvendini
mo, tačiau ragina atsisakyti 
„kraštutinių priemonių", ku
riomis piktinasi turgaus pre
keiviai, po susitikimo su smul
kiųjų verslininkų protestus re
miančiais socialdemokratais 
Aloyzu Sakalu, Vyteniu And
riukaičiu ir Juozu Oleku pra
nešė prezidento atstovė spau
dai Violeta Gaižauskaitė. 

Pasak jos, prezidentas ma
no, kad būtina ir toliau kovoti 
su kontrabanda ir šešėline 
ekonomika, todėl jis remia vy
riausybės pastangas, „tačiau 
klausimas, kaip tai daroma". 

„Prezidentas suinteresuo
tas, kad kova su kontrabanda 
nevirstų biurokratiniu pikt
naudžiavimu", pabrėžė V. Gai
žauskaitė. 

„Perkūnas iš giedro dangaus" — 
Madagaskaro prezidento vizitas 

Vilnius, rugsėjo 17 d. 
(BNS) — Žinios iš egzotiš
kosios Madagaskaro salos su
kėlė sumaištį Lietuvos Užsie
nio reikalų ministerijoje ir 
diplomatinio protokolo tarny
boje, jos ambasadai pranešus, 
jog Vilniuje reikėtų laukti 
Madagaskaro prezidento. 

Iš ambasados Paryžiuje gau
tame oficialiame pranešime 
Lietuva informuojama, jog 
nuo rugsėjo -16 dienos reikėtų 
laukti „oficialiu darbo" vizitu 
atvykstant Madagaskaro pre
zidento Didier Ratsiraka. 

Rugsėjo 12 d. parašytas pra
nešimas Lietuvą pasiekė rug
sėjo 15-osios vakarą. Iki tol 
Lietuva neturėjo jokių žinių ar 
net užuominų apie Madagas
karo prezidento ketinimus at
vykti ir vizitui nesiruošė. 

Pasak URM Azijos, Afrikos 
ir Okeanijos valstybių sky
riaus diplomatų, skambutis į 
Madagaskaro ambasadą Pary
žiuje išsklaidė abejones, jog 
pranešimas apie vizitą gali 
būti pokštas, tačiau aiškesnis 
jis dėl to nepasidarė. 

Pasak Lietuvos diplomatų, 
Madagaskaro ambasados Pa
ryžiuje darbuotojai pasakė dar 
neturį tikslesnės vizito progra
mos ir pasiūlė jos palaukti Vil
niuje. 

„Valstybiniai vizitai taip ne
ruošiami", sakė vienas diplo
matas. Tačiau, pasak Lietuvių 

diplomatų, per profesinę sta
žuotę buvusių Madagaskare, 
„iš jų galima tikėtis panašių 
dalykų". 

Pasak oficialaus pranešimo 
iš ambasados Paryžiuje, Ma
dagaskaro prezidentas atvyk
sta į Lietuvą atsiimti Kauno 
bendrovėje „Helisota" įrengto 
savo asmeninio sraigtaspar
nio. Dienraščio „Respublika" 
žiniomis, „Helisota" sovietų 
gamybos sraigtasparnyje Mi-8 
įrengė 15-kos vietų saloną su 
tualetu ir baru. 

Pasak Lietuvos Valstybinio 
ir diplomatinio protokolo dar
buotojų, prezidentų vizitai pa
prastai ruošiami mažiausiai 
pusmetį, o atvykti informavus 
apie tai vos prieš dieną ar dvi 
„būtų mažų mažiausiai ne
mandagu". „Žinoma, mes jį 
įsileistume, bet 'raudono kili
mo' jis negali tikėtis", sakė 
diplomatinio protokolo parei
gūnas. 

Be to, pastebėjo jis, Lietuvos 
prezidentas Valdas Adamkus 
šį savaitgalį išvyksta į JAV ir 
grįš kitos savaitės antroje 
pusėje, todėl dabar nėra tinka
mas metas kitos valstybės 
prezidento vizitui į Lietuvą. 

Lietuva prieš kelerius metus 
siūlė Madagaskarui užmegzti 
diplomatinius santykius, bet 
atsakymo nesulauki. 

Madagaskaras, buvusi Pran
cūzijos kolonija Indijos vande-

Rugsejo 16-ąja savaitraštis ..Atgimimas" šventė gyvavime dešimtmetį. Vienas jo steigėjų, Seimo pirmininko pa
vaduotojas Romualdas Ozolas, šį jubiliejų iaiko pakankamai reikšmingu kultūros gyvenimo įvykiu. Jo nuomone, 
spausdinys, būdamas vieninteliu politinės kultūros laikraščiu, turi rasti vietą Lietuvos gyvenime. Pasak R. Ozo
lo, „Atgimime* subrendo ne tik idėjos, kurios dabar visiems visiškai suprantamos ir normalios, jame išaugo ir 
daug žmonių, kurie dirba ne tik žimasklaidoje, bet ir diplomatijoje, politikoje; „Atgimimas" suvaidino reikšmin
gą vaidmenį tautos atgimime. Jubiliejaus proga visus savaitraščio kūrėjus ir skaitytojus pasveikino ministras 
pirmininkas Gediminas Vagnorius, Vilniaus Rotušėje ta proga buvo surengtas paminėjimo vakaras. 

Nuotr.: Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus pasveikino dabartinį ..Atgimimo" redaktorių Eduardą Eigirdą 
laikraščio gimtadienio proga. Šventiniame vakare dalyvavę aš kaires; Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis 
ir jo pavaduotojas, laikraščio steigėjas ir pirmasis vyriausiasis redaktorius Romualdas Ozolas. >Eiu! 

no litų vertės humanitarinės 
pagalbos siuntą — vaistų ir 
medicinos reikmenų. Kita to
kios pat vertės siunta bus su
daryta artimiausiu metu. Pra
šymus suteikti humanitarinę 
pagalbą yra pateikusios dau
giau kaip dešimt Karaliau
čiaus srities gydymo įstaigų, 
gydytojų sąjunga, kitos insti
tucijos. 

Rusijos komunistų vadas 
prašneko apie demokratiją 

Vilnius, rugsėjo 16 d. „išaiškinti liaudies — patrio-

Latvija paragino Lietuvą tartis 
dėl pagalbos Rusijai 

Ryga-Vilnius, rugsėjo 17 
d. (Elta) — Latvijos užsienio 
reikalų ministras Valdis Bir-
kavs ragina Lietuvą vadovauti 
daugiašaliam projektui, pagal 
kurį būtų teikiama parama 
krizės ištiktai Rusijai. Imtis 
tokio vaidmens Latvijos di
plomatijos vadovas siūlo todėl, 
kad Lietuva dabar pirminin
kauja Baltijos jūros valstybių 
taryboje. 

Laiške Lietuvos užsienio rei
kalų ministrui Algirdui Sau
dargui V. Birkavs pabrėžė, 
kad visos Baltijos jūros valsty
bių tarybos narės turi bendra
darbiauti teikiant pagalbą Ru
sijai. 

Kaip žinoma, Lietuvos URM 
yra įsteigtas specialus cent
ras, kuris stebi padėtį kaimy
ninėje Karaliaučiaus srityje ir 
renka informaciją apie tai, ko
kios paramos reikėtų šiam Ru

sijos regionui. Idėją įkur
ti tokį centrą teigiamai įver
tino kaimyninės valstybės — 
Lenkija, Danija. Švedija ir 
Latvija. 

Lietuva Karaliaučiaus sri
čiai jau perda\ w pusės milijo-

(BNS) — Rusijos komunistų 
vadas Genadij Ziuganov tele
gramoje Lietuvos Seimo pir
mininkui Vytautui Landsber
giui užtikrino, kad Rusija vyk
dys įsipareigojimus tarptauti
nei bendrijai ir nesikiš į kitų 
valstybių vidaus reikalus. 

G. Ziuganov antradienį at
siųstoje telegramoje rašo, kad 
kreiptis į Lietuvos parlamento 
vadovą jį paskatino „šian
dieninė politine ir ekonominė 
situacija Rusijoje" ir noras 

Opozicija pasigenda 
konservatorių tarnybinės etikos 

tarą advokatą Zenoną Jukne-Vilnius, rugsėjo 15 d. 
(BNS) — Seimo LDDP frakci
jai kelia nepasitikėjimą tai, 
kaip valdančioji Konservato
rių partija laikosi tarnybinės 
etikos normų. 

Antradienį išplatintame 
frakcijos pareiškime teigiama, 
kad nevykdomas Viešųjų ir 
privačių interesų derinimo 
valstybinėje tarnyboje įstaty
mas ir. vilkinamas Vyriausio
sios tarnybinės etikos komisi
jos sudarymas. 

Vykdant minėtąjį įstatymą, 
iš prezidento, Seimo pirminin
ko ir premjero deleguotų pa
reigūnų sudaroma etikos ko
misija buvo įsteigta 1997 m. 
pabaigoje, tačiau ji dar nė sy
kio neposėdžiavo. 

Tik praėjusią savaitę į ją 
savo patarėją Raimundą Mie
želį delegavo prezidentas Val
das Adamkus, o vyriausybės 
kanclerį Kęstutį Čilinską — 
premjeras Gediminas Vagno
rius. 

Seimo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis jau anksčiau į 
komisiją yra delegavęs Ne
priklausomybės akto signa-
nyne prie Afrikos žemyno, yra 
viena skurdžiausių pasaulio 
valstybių, kurioje gyvena apie 
14 milijonų žmonių. 

vičių. 
LDDP kritikuoja, kad į šią 

komisiją skinami asmenys. 
„artimos giminystės ryšiais 
susiję su valdančiosios konser
vatorių partijos įtakingais vei
kėjais, kas iš principo prieš
tarauja minėtojo įstatymo 
dvasiai". 

Z. Juknevičius, yra Konser
vatorių frakcijos seniūno pa
vaduotojos Rasos Rastaus-
kienės vyras. -Skaidrumo, ko
vos su valdininkų savivale ir 
savanaudiškumu reikalavi
mų" neatitinka ir vyriausybės 
kanclerio, „kuriam pagal tie
siogines pareigas privalu kon
troliuoti valdininkų veiklą", 
paskyrimas į etikos komisiją. 

LDDP frakcija mano. kad 
neįtraukus į komisiją neutra
lių, su vyriausybe nesusijusių, 
gal ir opozicijos atstovų, jos 
veikla nekels visuomenės pa
sitikėjimo". 

Pranešime taip pat spėjama. 
kad, ignoruojant šį įstatymą, 
nereaguojama į spaudos raši
nius „apie ministrų Vinco Ba
biliaus, Algirdo Semetos ir 
Irenos Degutienės naudojimą
si tarnybine padėtimi, prote
guojant jų giminėms priklau
sančias firmas". 

tinių jėgų nuostatas Rusijos 
vidaus ir išorės politikos at
žvilgiu". 

Valstybės Dūmos įtakingos 
komunistų frakcijos vadovas 
G. Ziuganov, be kita ko, 
užtikrina, kad Rusija vystysis 
pagal demokratinius ir tarp
tautinei bendrijai priimtinus 
principus. 

Trečiadienį išsiųstame atsa
kyme V. Landsbergis pabrėžė, 
kad telegramoje išreikšta va
lia nesikišti į kitų valstybių vi
daus reikalus ir atsisakyti 
„bet kokios diktatūros" parodo 
„išties naują demokratinės 
pakraipos partijos veidą". 

Lietuvos Seimo vadovas pa
brėžia, kad Rusijos įsiparei
gojimai Lietuvos atžvilgiu 
reikštų konkrečius turtinių ir 
finansinių klausimų sprendi
mą bei „Rusijos sutikimą, kad 
Lietuva laisvai renkasi kelią į 
tarptautines struktūras". V. 
Landsbergis tikisi ir tolimes
nių ryšių su Rusijos komunis
tais, nes tai liudija „didėjantį 
nuoširdų supratimą". 

* Lietuvos ir Rusijos Ka
ral iaučiaus srities atstovai 
trečiadienį padėjo juridinį pa
grindą lietuvių humanitarinei 
pagalbai į krizės ištiktą sritį 
tiekti. Lietuvos sveikatos mi
nistro patarėjas Gintautas 
Viskaitis ir Karaliaučiaus gy
dytojų asociacijos prezidentas 
Jevgenij Stepanov Lietuvos 
konsulate Karaliaučiuje pasi
rašė humanitarinės pagalbos 
perdavimo aktą. Akte kalba
ma apie Lietuvos neatlygina
mai perduodamus Karaliau
čiaus srities gydymo įstaigoms 
medikamentus ir medicininę 
įranga už 1 mln. litų. Abi pu
sės yra pareiškusios, kad pri
imtiniausia būtų pagalbą teik
ti medikamentais jau veikian
čiais Karaliaučiaus srities bei 
Lietuvos regionų ryšių keliais. 

B. Clinton įsitikinęs: visuomenė 
nori, kad jis liktų savo poste 

Vašingtonas, rugsėjo 17 d. 
(Reuters-BNS) — Trečiadienį 
JAV prezidentas Bill Clinton 
tvirtino, jog valstybes požiūriu 
yra teisinga, kad jis liktų savo 
poste, nepaisant sekso skan
dalo. 

„Aš užimtas dviem daly
kais. Aš bandau dirbti vis dar 
labai skausmingą darbą, kurį 
turiu atlikti savo šeimoje, 
mūsų pačių gyvenime, ir esu 
pasiryžęs vesti mūsų valsty
bę", sakė B. Clinton. 

Kongreso Atstovų Rūmų 
teisinės komisijos pirmininkas 
Henry Hyde, kuris svarsto ga
limą apkaltos procesą prieš 
Bill Clinton, pats pateko į ne
patogią padėtį, kai kompiute
rinis žurnalas „Salon" prane
šė jį 7-ajame dešimtmetyje tu
rėjus nevedybinį romaną. 

H. Hyde paskelbė pareiški
mą, kuriame pripažino savo 
Jaunatviškus neatsargumus", 
po kurių jo santuoka vis dėl to 
buvo išsaugota. 

„Vienintelis tikslas, dėl ku
rio tai dabar iškeliama, yra 
akivaizdus bandymas mane 
bauginti, bet tai nepavyks", 
sakė respublikonas H. Hyde. 

Baltieji Rūmai skubiai pa
neigė iškėlę šią istoriją į vie
šumą. 

Per bendrą spaudos konfe
renciją su JAV viešinčiu Čeki
jos prezidentu Vaclav Havel 
žurnalistas JAV prezidento 
pakiause, ar šis įsivaizduoja 
kokias nors aplinkybes, kurio
mis galėtų atsistatydinti. 

B. Clinton atsakė švelniai ir 
atrodė išvargintas. Jis pareiš
kė, kad jo ateitis jam atrodo 
šviesesnė, kai prisipažino apie 
savo romaną su buvusia Bal
tųjų Rūmų stažuotoja Monica 
Levvinsky, paprašė atleidimo 

Rusija ruošiasi 
užkirsti kelią 

riaušėms 
Maskva, spalio 17 d. (In-

terfax-BNS) — Rusijos prezi
dentas Boris Jelcin pasirašė 
kelis pavedimus dėl spalio 7-
ąją numatomų protesto rengi
nių, žurnalistams ketvirta
dienį pranešė vidaus reikalų 
ministras Sergej Stepašin po 
susitikimo su prezidentu. 

Komentuodamas šiuos pa
vedimus, jis pažymėjo, jog tuo 
siekiama neleisti, kad protesto 
renginių metu „būtų susprog
dinta padėtis valstybėje", už
kirsti kelią masinėms riau
šėms, arba kitokiems veiks
mams, kurie galėtų sukelti 
grėsmę valstybei. 

S. Stepašin sakė, jog numa
toma neleisti užtverti kelių, 
kitų gyvybiškai svarbių objek
tų. Protesto renginiai neturi 
vykti ten, kur jie neleistini — 
ginkluotosiose pajėgose ir ki
tose karinėse formuotėse. 

S. Stepašin pasiūlė, ir Ru
sijos prezidentas pritarė, 
artėjant spalio 7-ajai. plačiai 
informuoti visuomenę apie so
cialines priemones, kurių bus 
imtasi vargingai gyvenantie
siems remti. 

„Visiems turi būti aišku, 
kas laukia ateityje", sakė jis. 

* Prieš savaitę rytinės 
Lietuvos sienos apsaugą su
stiprinę pasieniečiai nepastebi 
jokių dėl krizes Rusijoje nu-

. matytų pokyčių: nesulaikyta 
nė viena į Rytus gabenama 
maisto produktų kontrabada. 
ar į Lietuvą nelegaliai bandę 
patekti nelegalūs migrantai. 

'BNS: 

ir bandė tęsti darbą. 
„Manau, kad teisingiausia 

valstybei ir dabar, kai 
sužinojo, kas įvyko, to nori 
valstybes gyventojai, yra 
palikti visa tai praeityje... Jie 
nori. kad aš eičiau ir dirbčiau 
savo darbą. Ir būtent tai aš 
ketinu daryti, nes tai yra tei
singiausias kelias", sakė B. 
Clinton. 

Tačiau pasak Reuters, net 
kai kurie demokratai abejoja, 
ar B. Clinton gaies likti poste, 
o daugelis respublikonų tiesiai 
reikalauja jo atsistatydinimo. 

Prezidentas atsisakė pa
reikšti, ar ataskaitoje pateik
tas vaizdingas šio romano ap
rašymas -yra teisingas, saky
damas, jog nenori „įklimpti vi
sose čia pateiktose smulkme
nose". 

B. Clinton prisipažino turė
jęs „nederamų" santykių su 
M. Lewinsky, tačiau teigė ne
melavęs su priesaika, kai tei
gė, jog neturėjo su ja seksuali
nių santykių, šį teiginį pa
grįsdamas neva tuo metu bu
vusiu teisiniu apibrėžimu, jog 
„seksualiniai santykiai" reiš
kia lytinį aktą, o ne oralinį 
seksą. Tačiau teisinis ginčas 
dėl šio apibrėžimo jau įsipyko 
ir daugeliui demokratų. 

„Demokratų partijoje, Kong
rese, kaip visumoje, ir, ypač, 
valstybėje aiškiai esama šio
kio tokio kraujoplūdžio. Prezi
dentas turi pasiūlyti budi* tai 
užbaigti, padaryti tam galą. 
Man neužtenka kūrybingumo 
sugalvoti kitokį būdą tai pada
ryti, kaip tik jo atsistatydini
mas", pareiškė Atstovų Rūmų 
narys demokratas Jim Moran. 

Tuo tarpu visuomenės nuo
monės apklausos teikia Baltie
siems Rūmams nevienareikš
mišką nusiraminimą. Daugu
ma amerikiečių toliau teigia
mai vertina dabartinio prezi
dento darbą ir priešinasi pas
tangoms pašalinti jį iš parei
gu-

Atstovų Rūmų teisine komi
sija ketvirtadienį uždarame 
posėdyje turi balsuoti, kiek 
papildomos medžiagos apie 
sekso skandalą reikia viešai 
paskelbti. Šiuo metu B. Clin
ton labiausiai rūpi, ar komisi
ja nutars paskelbti keturių va
landų įrašą su jo parodvmais 
K. Starr tyrimo komisijai, ko 
siekia Kongreso respubliko
nai. 

Prezidento padėjėjai pripa
žįsta, kad ši apklausa prieida
vo iki konfrontacijos ir kartais 
parodo B. Clinton ne iš gero
sios pusės. Pats B. Clinton pa
reiškė esąs nuolankus dėl gali
mo žalingos medžiagos paskel
bimo. 

„Man tai nekelia ypatingo 
rūpesčio", sakė prezidentas. 

Tačiau administracijos ats
tovai būgštavo, kad televizijos 
žinios parodys B. Clinton 
įtūžio akimirkomis bei pabrėš 
tuos momentus, kai preziden
tas nebuvo atviras tyrimo ko
misijai. Be to, jie būgštauja, 
kad politiniai priešininkai per 
lapkritį vyksiančius vidurio 
kadencijos rinkimus gali pa
naudoti nepalankią medžiagą 
savo reklamoje. 

KALENDORIUS 
Rugsėjo 18 d.: Juozapas. 

Stanislovas. Irena. Jorūne, 
Mingaila. 

Rugsėjo 19 d : Šv. Janua-
rijus; Arnulfas, Praurime. Zu
zana. 

> i 
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SPORTO APŽVALGA 

Redaktorė Irena Regienė 

APIE DIDŽIUOSIUS VASAROS 
ĮVYKIUS LIETUVOJE (3) 

Pereiname prie VI Pasaulio baigminį aštuonetuką nebūtų 
lietuvių sporto žaidynių, vyku- patekusi jokia užsienio lietu
sių birželio 26-30 d. aprašymo. 
Jų programoje buvo 17 sporto 
šakų varžybos (be jų progra
moje įrašytas ir kalnų sli
dinėjimas, bet šios sporto ša
kos varžybos vyko 1997 m. 
rugpjūčio 10-17 d. Australijo
je). 

Daugiausia dėmesio rengė
jai skyrė lietuvių „tautinio" 
sporto šakai krepšiniui. Nors 
buvo .numatyta surengti var
žybas keturiose grupėse — 
vyrų ir moterų, jaunių (mer
ginų ir vaikinų), veteranų (35 
m. ir vyresnių) ir 3x3 varžy
bas (vyrų ir moterų bei jauni
mo ir veteranų).* Jos turėjo 
vykti Sporto halėje, Kaune. 

Tačiau atvykus j Kauną 
Sporto halė buvo remontuoja
ma ir joje niekas negalėjo 
žaisti, o tų grupių buvo dar 
daugiau pridygusių, įjungiant 
berniukų, jaunučių, „besimo
kančio jaunimo", bet atsisa
kant veteranų varžybų. Buvo 
rungtyniaujama Kūno kultū
ros institute, VRM sporto 
centre I Kaune) ir AŽŪ mokyk
los sporto salėje, Mastaičiuose 
1 Kauno rajone), Joniškyje, Ra
seiniuose, • Kėdainiuose ir 
Anykščiuose.' 

Mus labiausiai domina vyrų 
krepšinio varžybos, kuriose 
dalyvavo net 16 komandų, ku
rios pradžioje rungtyniavo 4 
pogrupiuose. Čia pasirodė ir 
komandos iš užsienio, tai 
Šiaurės Amerikos lietuvių ko
manda, žaidusi ŠALFAS s-gos 
vardu. Latvija, Punskas ir 
Australija. 

ŠALFAS s-gos vyrai, ku
riuos subūrė ir jiems vadovavo 
čikagietis krepšinio entuzias
tas Rimas Dirvonis, rungty
niavo Kėdainiuose kartu su 
-Kėdainiais", Lietuvos jaunių 
rinktine ir Vilniaus „Preven-
ta": 

Š. Amerikos atstovams, ku
riems pagelbėjo ir 4 Lietuvos 
krepšininkai (jų tarpe JAV 
mokslus baigęs 1992 m. Lietu
vos olimpinės komandos žai
dėjas Alvydas Pazdrazdis), 
pralaimėjo visas trejas rung
tynes: prieš „Kėdainius" 76-
82. Lietuvos jaunių rinktinę 
104-114 ir „Preventą" 93-96 ir 
užėmė paskutinę vietą. Ta
čiau, pagal žaidynių nuosta
tus, kartu su nugalėtojais 
„Preventa" pateko į sekantį 
ratą. 

Čia žaidė 8 penketukai — 
„A" ir ^B~ pogrupiuose. Žai
džiant „A" pogrupyje ŠAL
FAS vėl nesugebėjo išplėšti nė 
vienos pergalės: pralaimėta 
Latvijai 75-77, „Atletui I" 83— 
98 ir Vilniaus „Farmekai" 86-
90. 

Tačiau pralaimėtojų pusfi
nalyje ŠALFAS jau įveikė 
Australiją 76-33, o finale — 
„Farmeką" 81-80. Pagal galu
tinę šių krepšinio varžybų tur
nyro lentelę, komandos išsiri
kiavo taip: 1. .Atletas I", 2. 
..Preventa", 3. „Žiemgala" (Jo
niškis), 4. Latvija. 5. ŠALFAS, 
6. „Farmeka", 7. Punskas, 8. 
Australija. 

Kaip matome, labai jau įdo
mi buvo šių varžybų pravedi-
mo sistema, kuri buvo nepa
lanki Lietuvos komandoms, 
nepaisant, kad čia ir nedaly
vavo joks stipresnis vienetas. 
Jeigu ne ta diskriminuojanti 

vių komanda. Atrodo, kad mi
tas, jog Amerikos lietuviai turi 
gerų krepšininkų, Lietuvos gy
ventojų tarpe šį kartą jau 
buvo galutinai sužlugdytas. 

Beje, ŠALFAS komandos 
žaidėjų sąraše buvę įrašyti šie 
asmenys: Algis Jonynas, Kęs
tutis Babarskis, Tomas Zubi-
nas, Alvydas Pazdrazdis, Min
daugas Lydeka, Jason Tatti, 
Rytis Sabas, Donatas Siliū-
nas, Valdas Neimantas, Linas 
Balaišis, Matas Reimeris. Du 
iš šių žaidėjų yra komandos 
atstovai, kiti Čikagos JLitua-
nicos" krepšininkai ir tik du iš 
jų — pirmosios komandos 
žaidėjai. 

Taigi komanda buvo labai 
marga ir tai dalis geresnių 
žaidėjų susirinko tik baigmi
nio rato rungtynėms. Pak
lausėme komandos trenerio — 
R. Dirvonio — kodėl taip atsi
tiko? 

„Buvo kreiptasi į visus Š. 
Amerikos lietuvių sporto klu
bų pirmininkus, kad jie para
gintų savuosius krepšininkus 
burtis į organizuojamą bendrą 
komandą", — pasakojo R. Dir
vonis. „Tačiau dauguma jų 
nekreipė dėmesio, o aš asme
niškai kalbinau vykti į Lie
tuvą ne vieną iš krepšininkų, 
tačiau jie dėl vienokių ar kito
kių priežasčių atsisakė (kai 
kurie teisinosi, jog neturi lai
ko, o kiti pažymėjo, kad jau 
kartą ar porą kartų yra anks
čiau Lietuvon vykę. Taip pat 
nesidomėjo ir JAV LB krašto 
valdyba bei lietuvių visuo
menė bendrai, kurie neskyrė 
dėmesio sportui, nes buvo už
siėmusi šokėjų ar dainininkų 
nugabenimu. 

Varžybos jaunųjų klasėse 

Pažvelkime ir į jaunųjų 
krepšininkų varžybas, kuriose 
rungėsi užsienio lietuviai. 

Berniukų grupėse pasirodė 
New Yorko lietuvių „Atletų" 
klubo mažieji krepšinio entu
ziastai. Jie liko paskutinėje 
vietoje, patyrę visus tris pra
laimėjimus:, prieš A. Sabonio 
K. M. — 34-92, Š. Mar
čiulionio K. M. 20-93, V. Kna-
žiaus K.M. (Klaipėda) — 37-
64. 

Komandoje žaidė: Ramūnas 
Bartulis, Marta Grosaitė, 
Shon Norkus, Rimantas Vilga-
lys, Mantvydas Baranauskas, 
Štopaj Lobicki, Simas Aronas, 
Airis Drulia, Kipras Grasaus-
kas. 

Jaunučių grupėje, irgi ketu
rių komandų tarpe, pasirodė 
Hamiltono „Kovas". Kana
diečiai čia taip pat liko pasku
tinieji. Jie pralaimėjo prieš 
Vilniaus K M. — 55-87, Jo
niškio S.M. — 66-69 ir Š. Mar
čiulionio K. M. — 43-68. 

Geriau sekėsi Toronto „Auš
rai", rungtyniavusiai jaunių 
varžybose, kuriose žaidė dar 
Punsko penketukas ir Vil
niaus K, M. komanda. Toron-
tiečiai, kurių eilėse žaidė ir du 
čikagiečiai — Stepas ir Edis 
Bendoraičiai, įveikę Vilniaus 
atstovus 89-74 ir punskiečius 
102-54, užėmė I vietą. 

Besimokančio jaunimo mer
ginų varžybose iš 7 komandų, 
dvi buvo užsienyje gyvenančių 
žaidėjų. Australijos krepšinin 

Dešinėje — treneris Stepas Ignatavičius. Greta jo (numeris 15) „Bangos" Toronto „Aušros" tinklinio komanda 
klubo narys Andrius Ragauskas. 

PIRMAS AUKSO MEDALIS SPORTINĖJE 
KARJEROJE 

Š.m. birželio mėnesį Lietu- „Aušros" vyrų komandoje, nu-
voje vyko II Tautinė olimpia- galėjo pajėgią Lietuvos ko
dą ir VI Pasaulio lietuvių mandą ir pasidabino aukso 
sporto žaidynės. Vyrų krep- medaliu. Tai pirmas aukso 
šinio turnyre užsienio lietu- medalis jo sportinėje karje-
viams atstovavo ir Toronto roję. Šiuo metu Andrius Ra-
„Aušros" komanda, kurią tre- gauskas žaidžia Pasadena, 
niravo Stepas Ignatavičius. CA, koledžo komandoje. Di-
Komandoje žaidė Los Angeles džiausią svajonė ateityje žais-
„Bangos" sporto klubo krepši- ti Lietuvos rinktinėje ir NBA. 
ninkas Andrius Ragauskas. Sveikiname Toronto „Auš-
Jau antrą kartą torontiečiai ros" komandą ir savo klubo 
kviečiasi pagalbon šį gabų žaidėją Andrių Ragauską, iš-
žaidėją talkinti, kovojant dėl kovojusius garbingą pirmą 
medalių Pasaulio Lietuvių vietą VI Pasaulio lietuvių 
žaidynėse. 1995 metais, žais- sporto žaidynėse. Linkime An-
damas už Toronto „Lokio" jau- driui svajonių išsipildymo jo 
nimo komandą, jis iškovojo pamėgtoje sporto šakoje, 
bronzos medalį, na, o šiais Los Angeles „Banga" 
metais, žaisdamas Toronto sporto klubo taryba 

JOHANESBURGE IŠKOVOTA PERGALE 
V. ALEKNA BAIGĖ SEZONĄ 

Lietuvos disko metikas Vir-

Futbolas Čikagoje 

Lietuvos komandos sistema, į kės užėmė IV vietą, o Punsko 

gilijus Alekna, tapęs nuga
lėtoju Pasaulio taurės koman
dinėse varžybose Johanes-
burge (PAR), Šį sezoną jau ne
rungtyniaus jokiose oficialiose 
varžybose ir kol kas negalvoja 
apie būsimas varžybas. 

„Dabar svarbiausia pailsėti, 
nes sezonas tikrai nebuvo 
lengvas", — sakė V. Alekna 
rugsėjo 15 d. Vilniaus oro 
uoste, sugrįžęs iš PAR per Ko
penhagą. 

Atsakydamas į Eltos klau
simą, kurie metai jam buvo 
geresni — ar praėję, kai tapo 
pasaulio vicečempionu, ar šie, 
kai buvo iškovota Europos 
čempionato bronza ir pergalė 
Pasaulio taurės komandinėse 
varžybose — V. Alekna kiek-
padvejojęs teigė, jog „šis sezo
nas buvo mielesnis, nes pa
siekti geresni rezultatai". Be 
to, net penkis kartus pavyko 
nugalėti pasaulio čempioną 
vokietį Lars Ridel, o jam nusi
leista vos tris kartus. Pernai 
daugiau asmeninių dvikovų 
buvo laimėjęs vokietis. 

A. Alekna prisipažino, kad 
Johanesburge pasiektas aukš
tas rezultatas — 69.66 m — 
buvo „ne visai planuotas", juo
lab, kad varžybų metu tebuvo 
10 laipsnių šilumos. 

Sportininkas sakė kol kas 
nieko negalįs pasakyti apie ki
to sezono planus, nes dar 
neatvėso nuo šiemetinių var
žybų. 

Paklaustas, ar grįš į darbą 

— šeštąją. 
Nemaža užsienio komandų 

žaidė 3 prieš 3 krepšinio var
žybose įvairaus amžiajs gru
pėse. Nemaža jų buvo atvykę 
iš Karaliaučiaus, Lenkijos, 
Latvijos, Maskvos, Igarkos 
(Sibiras). Tačiau iš Š. Ameri
kos čia, deja, niekas nesiteikė 
dalyvauti. 

Edvardas Sulaitis 
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JUTUANICA" ŽAIS LEMONTE 
Šį sekmadienį, rugsėjo 20 d., 

3 vai. p.p. futbolo aikštėje prie 
PLC, Lemonte „Lituanicos" 
futbolo komanda žais ketvir
tąsias pirmenybių rungtynes 
susitikime su lenkų „Craco-
via" vienuolike. 

Tai bus pirmosios rudens 
rato pirmenybių rungtynės 
namuose. Todėl labai kviečia
mi visi mūsiškių futbolininkų 
gerbėjai į jas atsilankyti ir 
paraginti savuosius pergalei. 
Jiems reikia ne vien materia
linės, bet ir moralinės para
mos. 

Du šiol „Lituanica" turi vie
ną pergalę, lygiąsias ir pra

laimėjimą, kas yra gana ne
bloga pradžia, žinant, kad vi
sos šios rungtynės žaistos 
išvykose — svetimose aikštė
se. 

Mūsiškiams labai nesisekė 
praėjusį sekmadienį, rugsėjo 
13 d., rungtynėse prieš ukrai
niečius „Wings". Jos, po per
mainingos kovos, buvo pra
laimėtos 4-5. Tai, iš tiesų, bu
vo įvarčių mušimo šventė abe
joms komandoms, nors ir pasi
baigusi lietuvių pralaimėjimu. 

Tačiau, reikia manyti, kad 
toks vaizdas ateinantį sekma
dienį nepasikartos ir mūsiš
kiai galės švęsti pergalę. -, g 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LI$OS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

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

3900 W. 95 SL Tel. 708-422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pšrnad. 3v.p.p.-7v.v., antr. 1230-3v.p.p. 
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TINKLINIO TURNYRAS CLEVELANDE 

Prezidento apsaugoje, disko 
metikas atsakė teigiamai. 
„Gal po savaitės ar dviejų apie 
tai reikės pasikalbėti su vado
vais", — kalbėjo V. Alekna. 

Vilniaus oro uoste sporti
ninką sutiko ne tik draugai, 
žurnalistai ir Lietuvos lengvo
sios atletikos federacijos 
(LLAF) darbuotojai, bet ir pu
čiamųjų orkestras, kurį pak
vietė LLAF generalinis sekre
torius Nerijus Kuzinkovas. 

„Virgilijus šį sezoną užbaigė 
šauktuku, nudžiuginęs ne tik 
Lietuvos, bet ir visos Europos 
lengvosios atletikos gerbėjus, 
nes Pasaulio taurės varžybose 
atstovavo visam žemynui", — 
sakė N. Kuzinkovas. 

Kvietimą dalyvauti varžybo
se Johanesburge V. Alekna 
gavo tapęs Europos čempio
nato prizininku Budapešte. 
Už pergalę PAR jis pelnė 50 
tūkst. JAV dolerių premiją, 
kurią gaus metų pabaigoje. 
Sportininkas sakė, kad tai yra 
didžiausias šiemet jo laimėtas 
piniginis prizas. 

V. Aleknai iki Romui Ubar
tui priklausančio Lietuvos re
kordo trūko tik 40 cm. Jo re
zultatas — antras šį sezoną 
pasaulyje (toliau metė tik 
amerikietis John Godina — 
69.94 m). (Elta) 

Didžiausia* laimėtų krep
šinio varžybų rezultatyvu
mo skirtumas — 135 taškai 
— pasiektas SSRS prof-są-
jungų taurės turnyre, kai 
Kauno „Žalgirio" krepšininkai, 
rezultatu 135:0, įveikė Lenin
grado (dabar Sankt Peterbur
go) srities Rachjos „Torfia-
niko" komandą. Didžiausias 
tarptautinių laimėtų varžybų 
rezultatyvumo skirtumas — 
103 taškai — pasiektas III, Eu
ropos krepšinio pirmenybėse 
1939 m. Kaune, kai Lietuvos 
rinktinė, rezultatu 112:9, įvei
kė Suomiios rinktinę. 

6-sis Clevelando LSK „Žai
bo" kviestinis etninis mišrių 
komandų tinklinio turnyras 
vyks š.m. spalio 3 d., šešta
dienį, Lakeland Community 
College, Main Gyn, 7700 
Clocktower Drive, Kirtland, 
Ohio. Visai netoli nuo 1-90 ir 
Rt. 306 sankryžos. 

Turnyro pradžia — 9 vai. 
ryto. 

Komandą sudaro 6 žaidėjai, 
iš kurių aikštėje turi būti 
nemažiau kaip 2 moterys (ar
ba nemažiau kaip 2 vyrai). 

Šio turnyro rėmuose bus 
įvykdytos ir lietuvių 1998 m. 
pirmenybės, kurių išaiškinimo 
būdas priklausys nuo etninio 
turnyro eigos. 

Galutinė komandų registra
cija baigiasi rugsėjo 25 d., 
penktadienį, šiuo adresu: 
Petras Stungys, 277 East 
197th St., Euclid, OH 44119. 
tel. 216-486-7329 namų, 216-
692-5918 darbo; faksas: 216-
481-6064. 

Papildomi kontaktai: Pau
lius Kijauskas 216-261-3605, 
Tadas Ziedonis 216-486-1085, 
Algirdas Bielskus 216-486-
0889: 

Sporto mėgėjai kviečiami at
silankyti. Varžybos žada būti 
gero lygio ir įdomios. 

LSK „Žaibas" 
• PATIKSLINIMAS 
Patiksliname š. m. rugpjū

čio 28d. „Sporto apžvalgos" 
laidoje išspausdintame Sigito 
Krasausko straipsnio „Dau
giau negu prieš pusę šimto 
metų..." antroje skiltyje pasi
taikiusias dvi korektūros klai
das. Turėjo būti: 

„Į šias varžybas buvo kvies
tas Antanas Supronas, 1940 
metų "Lietuvos rekordininkas 
šuolyje į tolį — 7.12 m (ne 7.21 
m)". Ir: „Nauja ir jau rekor
dinė pasekmė, Algimanto Ker
niaus pasiekta Miuncheno-
Frankfurto tarpklubinėse 
lengv. atl. varžybose 1947 m. 
birželio 29 ( ne 20) dieną". 
Straipsnio autorių ir mūsų 
gerbiamus sporto veteranus 
atsiprašome. Red. 

Vyriausias Lietuvos dvi
račių sporto čempionas — 
41 m. amžiaus dviratininkas 
Kazys Paršaitis (g. 1920 m.). 
Šis daugkartinis Lietuvos 
čempionas paskutinį kartą 
čempionu tapo 1961 m. 

ARAS2lJOBA,M.D. 
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EDMUNDAS VONAS, M f i , S.C 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6187 S Archer Ave. (prie Austin) 

TsL 773-566-7756 
Valandos pagal sueRartmą 

DR. L PETREJKJS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd, Hickory Hite, IL 
1 mylia į vakarus nuo Haitem Ave. 

Tel. (708) 596-4056 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

0625 S.79* Ave.. Hfctory Mes, IL 
Tel. (708) 598-6101 

Valandos pagal susitarimą 

EUG&EC. DECKER, DOS, P.C. 
4647 VV. 103 SL, Oak, Lawn. IL 
Pirmas apyl. su Northwestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 
Susitarimui (kabėti angliškai) 

Tel 706-422-8260 

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S 

Family Dental Care 
6317 Fairviev* Ste. 6 
VVestmont, IL 60559 

630-852-5353 , 
Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas Kalba lietuviškai 

Akimirka iš Lietuvos Škotijos futbolo rungtynių Vilniaus „Žalgirio* stadione s.m. rugsėjo 6 d. 
Nuotr V. Kapočiaus 



immm 

Trumpai 
Amerikoje ir pasaulyje 

Paruošė Eglė Paulikienė 

• Kaplan Educational 
centras praneša, kad pristatys 
naują būdą baigti Teisės 
mokslus. Viskas buvo atlikta 
per internetą, o baigusiems 
bus leidžiama laikyti Kalifor
nijos teisės egzaminus (bar 
exam). Kaina visiems ketve
riems metams bus maždaug 
17,000 dol. 

• Prezidentas Bill Clin-
ton siūlo sušaukti pasaulinę 
konferenciją, kur bus disku
tuojamas finansinių sistemų 
reformavimas. 

• Praei tą penktadienį in
ternete Kongresas pateikė vi
suomenei pirmąjį Ken Star ra
portą Lewinsky reikalu, o da
bar svarstoma, ar pristatyti ir 
Clinton liudijimo vaizdajuostę 
ir vieną 2,000 puslapių doku
mentą. Praeity panašiai buvo 
pasielgta Iran-Contra reikalu, 
kada 1990 m. Ronad Reagan 
liudijimo vaizdajuostė buvo 
parodyta per CNN žinias vie
nai dienai praėjus po jo liudiji
mo. 

• Rev. Nathan Bazter, per 
pamokslą Washington Natio
nal katedroje ne tik kritikavo 
Bill Clinton ir jo patarėjus, bet 
ir JAV visuomenę, kuri jį dar 
vis remia. Aiškindamas, kad 
prezidento memorandumas 
nėra privatus reikalas ir kad 
jo elgesys yra svarbesnis už 
krašto ekonominę padėtį, už
baigė sakydamas: „Kas gi atsi
tiko tautai, kad ji labiau rū
pinasi savo-kišene, negu savo 
siela?" 

• Protestai Kambodijoje 
^užsibaigė, kji Hun Sen vyriau-

Syt)6~ sutiko tartis su opozi
cijos vadais. Jau dvi savaitės 
kasdien įvykdavo protestai 
prieš įtartinai įvykusius liepos 
26 d. rinkimus. 

• Tarptautinis valiutos 
fondas (In; .rnational Mone-
tary Fund) žada padėti Brazi
lijai, jeigu jai reikės lėšų pa
remti vietinę valiutą. Tuo tar
pu JAV Kongresas yra prašo
mas parūpinti dar 18 milijonų 
dol. šiam fondui. 

• Bosnijoje pareigūnai pra
neša, kad dar neaiškūs praei
to savaitgalio rinkimų rezulta
tai, tačiau jau kelios etninės 
nacionalistinės partijos pa
skelbė laimėjusios. 

• Swissair nelaimės tyrinė
tojai praneša, kad rado lėktuvo' 
kabinos rekordavimo aparatą 
(cockpit voice rekorder) prie 
Nova Scotia kranto, bet juos
telės rekordavimas sustojo 6 
min. prieš lėktuvo nukritimą. 

• Sveikatai prižiūrėti išlai
dos kyla ir už dešimt metų 
bus padvigubėjusos iki 2.1 tri
lijonų dol. metams praneša 
federalinė agentūra, kuri ad
ministruoja „Medicare" ir 
„Medicaid". Tačiau čia dau
giausia prisidės privačios 
draudimo firmos. 

• Šiaurės Korėjos raketų 
šaudymas iš tikrųjų buvo tik 
bandymas iššauti mažą sate
litą pranešė JAV Valstybės 
departamentas. Valstybės sek
retorė Albright ir Vidaus ap
saugos patarėjas Berger po to 
ragino Kongresą neatimti 
anksčiau numatytų 35 mili
jonų dol. Šiaurės Korėjai žiba-
lui pirkti, bet jiems nepasi
sekė. Respublikonai aiškino, 
kad jie nepasitiki prezidento 
Clinton pareikšta užsienio po
litika Šiaurės Korėjos reikalu. 

• Nors užsibaigė North-
west Airlines pilotų streikas, 
firma praneša, kad streikas 
jai padarė didelius finansinius 
nuostolius visiems 1998 me
tams. 

• Anglijoj atliktas cukri
nės ligos (diabetes) tyrinėji
mas atrado, kad insulinas ir 
kiti vaistai geriau veikia ligos 
komplikacijas, negu vien spe
ciali dieta tiems, kuriems liga 
išsivystė vėliau gyvenime. 
Tačiau tyrinėjimai taip pat 
nustatė, kad vaistai nesuma
žina cukrinio diabeto mirties 
atvejų. 

• Iranas grasina atkeršyti 
Afganistano talibaniečiams už 
nužudymą devynių Irano ats
tovų. Tuo tarpu 600,000 Irano 
kareivių renkasi prie Afganis
tano sienos. 

• Pentagonas žada pateikti 
prašymą, kad būtų padidintas 
apsaugos biudžetas, pagerintos 
kareivių treniravimo sąlygos 
ir toliau modernizuota kariuo
menė. Spėjama, kad bus pra
šoma nuo 10 iki 15 milijonų 
dol. daugiau nei nustatytas 
biudžetas. 

• Irako parlamentas nubal
savo daugiau nebeturėti rei
kalų su Jungtinių Tautų gink
lų inspektoriais, nebent Sau
gumo taryba (Security Coun-
cil) vėl sutiks pergalvoti da
bartiniu laiku įvestas pabau
das Irakui. 

• Indonezijoje toliau siau
čia neramumai ir smurtas. 
Darbininkų streikai, aukštos 
ryžių kainos, kurios patrigu
bėjo per metus, ir apskritai 
nepasitenkinimas politika sle
gia kraštą. 

Rusnėje tiltas per Nemuną. 

LR ar LTSR? 
HENRIKAS KUDREIKIS 

Juo daugiau skaitau dabar
tinę Lietuvos spaudą, tuo 
mažiau susigaudau, į kurią 
pusę žengia mūsų tautiečiai. 
Prieš porą metų žygiavome ir 
kalbėjomės Alytaus kapinėse. 
Iš mūsų kalbos ištrūko saki
nys: „Komunizmas jau miręs". 
„Komunizmas nemirė ir atgis 
vėl Lietuvoje!" — suriko pro 
šalį einanti jauna moteris. Ar 
jos pranašystė tik nepradeda 
pildytis? 

Liepos 1 d. „Kauno žiniose" 
išspausdinta, kad nuo liepos 1 
d. poeto Kosto Kubilinsko gi
mimo 75-toms metinėms pa
minėti penkiose Kauno vie
tose veiks jo leidinių parodos. 
Lietuvos komunistų partijos 
centrinis komitetas, šių pa
rodų organizatoriai, skaityto
jams nepateikė kitos svarbios 
Kubilinsko „kūrybos". KGB 
archyve esančioje operatyvi* 
nėję byloje „Kanibalai" (arch. 
nr.1682) rašoma, kad LSSR 
KGB 2N valdybos agentai 
Varnas (Kostas Kubilinskas) 
ir Rytas (Algis Skinkys) į Dai
navos partizanų štabą buvo 
infiltruoti 1948 m. rudenį. 

Akcijoje, kurios pagrindinis 
tikslas buvo sunaikinti žy
miausią Lietuvos kovotoją 
Vaclovą Voverį-žaibą, pats 
Kubilinskas bunkeryje nušovė 
Šarūno rinktinės vadą ltn. B. 
Labėną-Kariūną. Atvedė prie 
Dainavos apygardos štabo 
bunkerio okupantų kariuome
nę ir pats dalyvavo, nužudant 
keturis štabo narius: ltn. V. 
Voverį-žaibą, V. Kazlauską-
Vanagą, P. Šilauską-Labutį ir 
J. Kazlauską-ŠermukŠnį. 

Tai aukšto laipsnio pasi
tyčiojimas iš Lietuvos laisvės 
gynėjų ir tremtinių. Lietuvos 
Politinių kalinių ir tremtinių 
bendrijos Lietuvos vyriausy

bei įteikė griežtą protestą. 
Yra įstatymas, draudžiąs 

Lietuvoje komunistų partijos 
veiklą. Yra ir kitų panašių 
įstatymų, deja, jie dūli spin
tose, niekas jų net neskaito. 
Tuo tarpu miestuose ir net 
miesteliuose veikia komu
nistų kuopelės, platinamas jų 
organas „Tiesa", kuris spaus
dinamas Minske, bet padau
ginamas Vilniuje. 

Žinomas komunistų veikė
jas, 1953-1987 m. buvęs Lietu
vos radijo ir televizijos vado
vas Jonas Januitis, išleido 
naują knygą „Užvakar ir 
šiandien". Čia jis nesislėp
damas šlovina buvusį komu
nistų „rojų". 1941 m. su
kilėlius vadina Amrazevičiaus 
banditais, fašistų pakalikais 
ir pan. Brazauską ir Juršėną 
kaltina, prisidėjusiais prie 
komunizmo sugriuvimo, ten
ka ir Gorbačiovui. 

Kas pažabos atgyjantį ko
munistų judėjimą Lietuvoje? 
Atrodo, niekas. Vyriausybė 
pareiškė, kad komunistų vei
kimas nepavojingas Lietuvai. 
Ponai, atsisukite į Rusijos 
pusę! Deja, Lietuvos spaudoje 
skaitoma, kad Lietuvos tei-
sėjai-komunistų šulai, rusai ir 
rusės. Ko galima tikėtis iš vy
riausybės, kurios Vidaus rei
kalų ministras (Žemelis) šven
tės (turbūt gegužės 1-mos) 
proga įteikia rusų KGB ir 
raudonosios armijos genero
lams asmenines dovanas. 

Dabartinė Lietuvos spauda 
ir televizija peržengė elemen
tarios žurnalistinės etikos ir 
apskritai padorumo ribą. Ne
gerbia kitų individų teisių, 
nepripažįsta bent kiek aukš
tesnių vertybių ir, žinodami, 
kad jų niekas nebaus, perėjo į 
atvirą puolimą, savo agresy-

Nuotr. Algio Čepėno 

vumu prilygstantį, o dažnai ir 
pralenkiantį bolševikinę ar 
nacistinę propagandą. Tyčio
jamasi iš visko: krikščio
niškųjų ir valstybinių simbo
lių, valstybingumo, pilietiš
kumo, patriotizmo ir kone iš 
visų, Lietuvai labiausiai nusi-
pelnusių, istorinių asmeny
bių, galų gale apskritai iš pa
ties žmoniškumo. Viešai tyčio
jamasi iš rezistentų, tremti
nių, įprastu pajuokos objektu 
jau tapo lietuvių tautos geno
cidas. Trumpai — naikinama 
pilietinė ir tautinė savimonė 
nepriklausomoje Lietuvoje. 

Bjauriausia purvasklaida 
nublanksta prieš liepos 8 d. 
per Baltijos televiziją paro
dytą „Radijo šou". Tokio pasi
tyčiojimo iš lietuviškų verty
bių niekuomet nepasiekta net 
bolševizmo metais. Be to, ban
dyta įrodyti, kad lietuvių tau
ta yra didžiausia pasaulyje 
antisemitinė valstybė. Buvę 
(tikriausiai ir dabar esą) kom
jaunuoliai puikiai atlieka sa
vo vyresniųjų vadovų-komu-
nistų partijos pavestus už
davinius. 

— Jei vis didėjančios ketvir
tosios valdžios teroras nebus 
pristabdytas, normalią teisinę 
ir pilietinę valstybę regėsime 
kaip savo ausis, — rašo Arū
nas Vyžintas („Dienovidis", 
nr. 28,1998). 

Baigiant turiu paminėti, 
kad Lietuvos kariuomenėn, 
priimtas didelis skaičius rusų 
karininkų, puskarininkių ir 
kareivių, net ir rusių. KAM 
augina penktąją koloną, kuri, 
atėjus pavojui, sunaikins ka
rines pajėgas iš vidaus. Pa
skutiniai rinkimai rodo, kad 
Lietuvos rusai 100% balsuoja 
ir yra leninistai. Už kariuo
menės vadų paaiškinimus, 
kad rusai taps Lietuvos pa
triotais, neduodu nei cento. 

Danutė Bindokienė 

O kas spręs jų 
problemas? 

Septynios pažangiausios (ir 
turtingiausios) bei labiausiai 
išsivysčiusios valstybes svars
tė, kaip pavyktų išspręsti 
arba bent sušvelninti ..aštun
tosios" šiuo metu išgyvenama 
krizę. Ta aštuntoji, žinoma. 
yra Rusija, kuri pernai buvo 
pakviesta į Septynių didžiųjų 
konferenciją patariamuoju 
balsu ir dėl to pasijuto labai 
svarbi. 

Konferencijos metu dar bu
vo tikėta, kad pagrindinis 
ginklas kovai su ekonomi
nėmis negerovėmis Rusijoje 
ar kurioje kitoje būtinos pa
galbos reikalingoje valstybėje 
yra Tarptautinis valiutos fon
das. Tačiau ir jo aukso skry
nios dugnas jau matyti, o visi 
milijardai, pilami į kiauras 
Maskvos kišenes, neturėjo per 
daug reikšmės — suplyšusios 
ekonomikos striukės paskolų 
pažadais nepavyko užlopyti. 
Nei Septyni didieji, nei Tarp
tautinis valiutos fondas prob
lemų Rusijoje negali ir nega
lės išspręsti, kol jų sprendi
mams išeitys neišplauks tie
siai iš Kremliaus ir pačios 
rusų tautos. 

Šiuo metu kai kurių tų sep
tynių piniguotų valstybių va
dai patys yra įplaukę į pavo
jingus vandenis ir vos laikosi 
nepaskendę. Vienus kamuoja 
asmeniškos bėdos, kitus — 
valstybinio masto. Kaip gali
ma tikėtis tvirtos rankos tarp
tautiniuose reikaluose, kai 
didžioji energijos dalis išeik-
vojama, kad būtų išvengta dar 
skaudesnių pasekmių savo 
krašte? 

Nors dauguma Amerikos gy
ventojų dar vis patenkinta sa
vo prezidento darbu, daug jo 
kasdienybės atima nuolatiniai 
atsiprašinėjimai ir pasiteisini
mai. Kaip Bill Clinton gali 
vadovauti Amerikai ir nus
maigstyti gaires pasaulinio 
masto politikai, jeigu visur ir 
visada persekioja melagio ir 
svetimautojo įvaizdis? Tiesa, 
Amerika kol kas dar nepatyrė 
ekonominių krizių kartumo, 
nors eksportas į Aziją ir kai 
kur kitur gerokai nukentėjo. 

Ypatingus sunkumus išgy
vena ir Japonijos Keizo Obu-
chi, sulaukęs nemažai kriti
kos savame krašte ir užsie
nyje dėl nesugebėjimo išveng
ti finansinės krizės. Tiesa, ne
darbas sudaro tik 4.1 proc, 
bet biržoje akcijos nuo metu 
pradžios nukrito 10.11 proc. ir 
nežinia, kiek dar nukris. Ja
ponija taip pat laukia para
mos iš Tarptautinio valiutos 
fondo, bet Amerika čia elgiasi 
labai atsargiai: kaip ir Rusijos 
atveju, daug svarbiau yra ne 

greitas problemos sprendimas 
stambių paskolų pagalba, bet 
pastangos surasti jų šaknis ir 
sunaikinti, kad ateityje vėl 
nepasikartotų. 

Vokietijos kancleris Helmut 
Kohl rūpinasi krintančiu po
puliarumu ir artėjančiais rin
kimais, kuriuose jam vėl 
laimėti galimybės mažėja. 
Šiuo metu Vokietijoje nedar
bas siekia netoli 11 proc., 
birža nukritusi daugiau kaip 
18 procentų. Nors praeityje 
Vokietija labai dosniai rėmė 
Rusijos ekonomiką, bet para
mos maišelis jau gerokai už
siraukė. Nemaža Vokietijos 
problemų dalis atsirado po 
abiejų jos dalių sujungimo 
1990 metais. Per tą laiką vy
riausybė skyrė daugiau kaip 
700 milijardų dol., besisteng
dama modernizuoti Rytų Vo
kietijos ekonomiką ir visokiais 
būdais padėti jai pereiti į va
karietišką gyvenimo būdą. Vis 
tik nedarbas rytuose siekia iki 
25 proc. Gyventojų nepasiten
kinimas kartas nuo karto 
išsilieja smurtu prieš svetim
taučius, esą jie užima darbo 
vietas, o vietiniai vokiečiai 
yra bedarbiai. Kaip ir kitose 
sovietų valdžioje buvusiose 
valstybėse, rytinės Vokietijos 
dalies gyventojai tebeturi 
daug simpatijų komunizmui, 
o komunistai moka tas simpa
tijas ir nepasitenkinimą esa
ma padėtimi išnaudoti. Mano
ma, kad jie gan stipriai 
pasireikš ir būsimuose rin
kimuose. 

Nors Lietuvoje karklai rožė
mis nežydi — dar daug skur
do, nusikaltimų, nesutarimų 
tarp partijų, tačiau vyriau
sybė kol kas laikosi tvirtai ir į 
didesnes kontroversijas ne
pakliuvo. Prezidento Valdo 
Adamkaus populiarumas au
ga, bet čia (kaip ir JAV Bill 
Clinton atveju) daug priklau
so nuo prezidento asmenybės, 
ne nuo politikos. Valdas 
Adamkus yra „žmonių prezi
dentas" — stengiasi dalyvauti 
jų šventėse, net tokiose, kur 
buvęs prezidentas kojos ne
kėlė, susitikti su moksleiviais, 
studentais, kaimiečiais, su ei
liniais žmonėmis. Tai Lietu
vos gyventojams yra nemaža 
naujiena, nes prie „valdžios 
taip arti prieiti*" nebuvo pratę. 
Dialogas su savo tauta, 
jaučiant, kas jai labiausiai 
rūpi, ko ji pageidauja, padeda 
bet kuriam vyriausybės vadui 
rasti išeitį iš painiausių prob
lemų. Tačiau, pasaulinio mas
to krizes sprendžiant, būtų 
gera turėti didžiųjų, stipriųjų 
valstybių viršūnėse pasiti
kėjimo vertus vadus. 

NEIŠGYVENTŲ DIENŲ 
NAŠTA 

Nr.24 

JURGIS JANKUS 
ROMANAS 

(Tęsinys) 

Kai tik įvažtavom į kaimą, ji paprašė išleisti. Pasakiau, 
kad paskiau. Dabar pirmiausiai reikės gerai pavalgyti, 
paskum pasišnekėti, o kiti reikalai vėliau ateis patys. 
Parsivežiau. Apačioj gyveno keturi vyrai ir aš, viršuje 
kapitonas. Kapitono nebuvo matyti. Jis dažnai buvo 
štabe arba kas žino kur. Į savo kambarį grįždavo tik 
miegoti, bet vyrai į naują mergaitę sužiuro kaip kati
nai į lašinius. Ir ji buvo kitokia. Iš akių dingo ašaros. 
Iš vyrų du buvo kartu stovykloje, tai jau buvoja matę. 
Jie pasakojo, kaip ji paspruko iš rusų. Vyrai juokėsi ir 
ji juokėsi kartu. Paskum valgėm. Turėjom vokiško 
sekto. Ji valgė, juokavo. Kai vienas jau nebe dvipras
miškai ėmė siūlyti, pasakiau, kad nelįstų. Pasakiau, 
kad ją parsivežiau ir kad ji mano „sesuo", pridūrė ji. 
„Aš juk ir rusui taip pasakiau". Aš jau buvau išgėręs 
dvi ar tris stiklines sekto. „Tai buvo rusas, o aš gryno 
kraujo amerikietis. Aš matau kiaurai, ir nemėgink 
meluoti. Man patinki ir viskas. Patinki dar ir todėl, 
kad žinai kaip gyventi. Man visiškai nesvarbu, kam 
tave rusai gaudė. Man nesvarbu ir su kuo ten gyvenai. 

Man vis tiek — su kokiu generolu ar su pačiu Hitleriu, 
bet dabar pagyvensi su manim". Ji pakilo, permetė 
akimis kitus, sustojo prie manęs. „Ačiū už viską", pa
sakė, pasisuko ir taip vikrai išėjo, kad pasivijau tik 
prieškambary ir pasigavau už rankos.. „Niekur neisi. 
,Bent ne šiandien. Rytoj gal ir pats išvarysiu, bet šian
dien eisi tik su manim. Sakei, kad su amerikiečiu eisi 
nors ir į pragarą, o aš tave netempiu į pragarą, t:k į 
savo lovą. Ir ne tempiu, bei tik kviečiu, — ėmiau 
švelninti balsą. — Ar geriau bus, kad vėl įsisodinsiu į 
džipą ir nuvešiu tam pačiam rusui, kuris išdrįso parei
kalauti dokumentų. Einam. Pabūsim, pasišnekėkim, 
pasimylėsim". Ir dar tyliau pridėjau: „Neužmiršk, kad 
mes čia penki. Penki vyrai perėję Normandijos laukus. 
Tik pagalvok, kas tu viena kažin kokia rusė, prieš pen
kis amerikiečius. Kitaip nebus: arba eik su manim 
geruoju, arba, aš pašauksiu juos". „Tik pamėgink!" ne 
tiek pasakė, kiek sušnypštė. Ir kokia aš tau rusė. L't-
miršai, kai sakiau, kad lietuvė. Tik pamėgink! Pirma 
akis iškabinsiu..." Nebaigė, ką norėjo pasakyti. Tikrai 
atsimenu, kad nebaigė. Nuo laiptų pasigirdo bal-as: 
„Na kas ten dabar darosi?" Ir jai pasakė žodžius, tokia 
kalba, kurios nesupratau. Ir ji atsakė nesuprantama 
kalba. Ta kalba juodu persikeitė keliais sakiniais, 
paskum jis atsisuko į mane. Ir piktas! Pirmiau vardais 
tesivadinom. Jis mane Dik aš jį Džek, o dabar: „Ser
žante, ar tikrai ją iš rusų pasprukusią parvežei?" Pat
virtinau, kad tikrai, ir norėjau daugiau paaiškinti, bet 
nebuvo kada. „Gerą darbą padarei, seržante, bet geras 

darbas neduoda teisės pavirsti kiaule! Eikš!" ištiesė 
ranką mergaitei ir nusivedė į viršų. Ir vesdamasi ją 
šnekino ta pačia nesuprantama kalba. Pasilikęs siu-
tau. Pas vyrus nebegrįžau. Supratau, kad jie viską 
turėjo girdėti. Nuėjau į savo kambarį, pavirtau į lovą, 
bet nenustojau siutęs. Pasiutus kalė. Graži ir patrauk
li kalė. Leidžia kvapą patraukiantį didelius. Rusams, 
matyti, buvo svarbi, kad net pats ekspedicijos vadas 
atėjo pasiimti. Dabar Džek! Jam nė pusės žodžio. Net 
ranką ištiesė. Jeigu kas būtų surašęs visus žodžius, 
kurie tada pripildė visą mane, būtų labai ilga litanija. 
Nežinau, ar tą naktį buvau užsnūdęs. Taip įtūžęs ne
turėtum užmigti, bet, rodos, užmigau, tai nežinau net 
po kiek laiko išgirdau lipant laiptais. Pašokęs priėjau 
prie lango. Išėjo. Džekas ir ji. Susėdo į džipą ir nulėkė. 
Abu smagūs. Vėl pasiutimo banga užliejo. Tokio 
pažeminimo negalėjau panešti. Jeigu Džekas būtų bu
vęs eilinis arba ir toks pat kaip aš, būčiau laukęs 
sugrįžtančio ir suknežinęs į tešlą. Bet jis buvo kapito
nas. Buvo bent tiek gera, kad nė vienas iš vyrų ne
bandė man to net priminti. Kokią trečią dieną eida
mas gatve pamačiau ją priešais ateinančią. Iš tolo 
pažinau ir siutas vėl ūžtelėjo. Žiūrėjau tiesiai į ją, į 
veidą, o ji manęs, rodos, nė nematė. Jau beveik 
plaukė. Ne ėjo, bet plaukė pro šalį. Sustabdžiau: „Iš 
kur žinojai, kad Džeko geresnis, negu būtų buvęs 
mano? paklausiau ir, rodos, kad klausdamas kažin 
kaip kreivai šypsojausi. Tada ji pažiūrėjo tiesiai į akis, 
užsimojo atviru delnu, lyg norėtų duoti per veidą, bet 

nuleido ir pasakė: „Gaila švarios rankos drožti per tokį 
nevalyvą veidą". Pasakė ir nuėjo. Tokia tiesi, rodos ga
lėtum paimti ir miesto aikštėje pastatyti. Jei nebūčiau 
išėjęs tą dieną j gatvę ir nebūčiau jos susitikęs, o jeigu 
ir susitikęs, bet nestabdęs, greičiausiai būčiau seniai 
viską užmiršęs, kaip labai daug ką užmiršau. 0 jeigu 
ir atsiminčiau, tai tik kaip kvailą mažą atsitikimą. 
Taip pat kaip ir daugelį kitų, kurie ateina, stabteli ir 
nueina nebepalikę jokio pėdsako, bet tas paskutinis 
akimirksnis pasiliko. Tik tada pasilikęs stovėti pagal
vojau. Nepagalvojau, bet juste pajutau, kad ji gal ir 
teisybę sakė. gal ji tebuvo tikrai ką tik iš mokyklos pa
leista mokinukė, tik karo sukeltų sūkurių jau taip 
subrandinta, kad ir įmantriausia kurtizanė prieš ją 
buvo niekas. Moteris, išmokusi ne tik savo tyrumą 
ginti, bet net savo švarios rankos nesitepti į kažin kie
no nevalyvą snukį. Ji to žodžio nepasakė, nenorėjo, o 
gal negalėjo, juo net savo burnos teršti, bet aš taip pa
jutau ir taip tebejaučiu. Tik tada mane nusmelkė, 
kodėl nesutikau jos kaip žmogus žmogų0 Gal visam 
gyvenimui būčiau įgavęs geriausią draugą, o gal net ir 
žymiai daug daugiau. Grįžau su baime, ką pasakys 
kapitonas tokį mano liežuvį išgirdęs. Tikėjau, kad ji 
tuoj jam pasiskųs, bet jis neužsiminė, nei tą. nei kitą, 
nei niekada. Jis to nežinojo. Ji greičiausiai apie tai ne
prasitarė. Savo reikalus buvo išmokusi tvarkytis pati. 
Pasakė, ką turėjo pasakyti, o man paliko teisybę, kuri 
daug metų neišėjo nei iš galvos, net nei iš akių. 

(B.d ) 
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KAUNE ĮSTEIGTAS 
VL. PŪTVIO-PUTVINSKIO 

KLUBAS 
1989 m. Kaune užgimė min

tis atkurti vieną garbingiau
sių tarpukario Lietuvos orga
nizaciją — Lietuvos Šaulių są
jungą. Grupelė LŠS atkūrimo 
iniciatyvinės grupės narių 
emesi sunkaus ir atsakingo 
darbo — išplatinti šią idėją po 
visą Lietuvą ir surasti kuo 
daugiau bendraminčių. Lie
tuvą dar valdė Maskva, akty
viai veikė sovietinis saugumas 
— KGB, daugelis žmonių su 
baime žiūrėjo į siūlymą įstoti j 
Šaulių sąjungos atkūrėjų gre
tas, tačiau atkūrimo idėja pa
mažėl išplito po visą Lietuvą. 
Netrukus miestuose, mieste
liuose, gyvenvietėse ir kai
muose pradėjo steigtis šaulių 
būrių ir kuopų atkūrimo gru
pelės, kas ilgainiui įtakojo 
šaulių dalinių atsikūrimą. Jau 
1990 m. vasario 15 d. Kaune 
įvyko LŠS atkūrimo konferen
cija, kurioje dalyvavo atstovai 
iš 17 jau atkurtų šaulių dali
nių. Po Lietuvos valstybingu
mo atkūrimo, kovo 23 d. Lie
tuvos Respublikos Ministrų 
Taryboje buvo įregistruoti 
LŠS įstatai. Ir tai buvo daugu
ma atkūrėjų ir iniciatyvinės 
grupės narių indėlis. 

Nuo LŠS atkūrimo praėjo 
daugiau kaip aštuoneri metai. 
Dėl įvairių priežasčių daugelis 
atkūrėjų pasitraukė iš akty
viosios veiklos ir tapo užmirš
ti. 1997 m. pabaigoje kilo min
tis vėl suburti taip vadinamus 
LŠS veteranus — atkūrėjus po 
specifinio klubo vėliava ir savo 
veikla įsijungti į mūsų vals
tybės visuomeninį ir Šaulių 
sąjungos gyvenimą. Ši mintis 
buvo puoselėjama, ugdoma ir 
1998 m. birželio 13 d. LŠS 
Centro ' būstinėje įvyko VI. 
Pūtvio-Putvinskio klubo stei
giamasis susirinkimas, ku
riame dalyvavo 32 atkūrėjai iš 
Kauno, Klaipėdos, Vilniaus, 
Rokiškio, Tauragės, Panevėžio 
ir Alytaus. 

Susirinkimą atidaryti ir tar
ti įžanginį žodį buvo pasiūlyta 
šių eilučių autoriui, kaip LŠS 
atkūrimo iniciatyvinės grupes 
steigėjui. Salėje nuvilnyja Lie
tuvos himno žodžiai, pagerbia
mi tylos minute žuvusieji už 
Lietuvos* laisvę, keli susirinki
mo dalyviai deleguojami padė
ti gėles prie Nežinomojo Ka
reivio kapo, Laisvės paminklo 
ir VI. Pūtvio-Putvinskio biusto 
Vytauto Didžiojo karo muzie
jaus sodelyje. 

Įžanginėje kalboje Šių eilu
čių autorius prisiminė 1989 
metus, kuomet buvo atkuria
ma Šaulių sąjunga, kalbėjo 
apie klubo steigimo idėją ir 
klubo veiklą. 

„VI. Pūtvio-Putvinskio klu
bo, kurio nariais bus atkūrė
jai, veteranai VI. Pūtvio-Put
vinskio palikuonys, kariai da
vę priesaiką iki 1991 m. sau
sio 13 d., įsteigimo idėja yra 
sveikintina ir reikalinga" — 
savo kalbą pradėjo LŠS vadas 
kapitonas L. Bakaitis. Jis kal
bėjo, kad klubo nariams yra 
daug darbo steigiant LŠS šių 
dienų šauliškąją ideologiją. 
Ypač svarbu — suburti tuos, 
kurie 1989-1990 m. laikotar
pyje atliko didelį darbą atku
riant Šaulių sąjungą ir jos da
linius. Baigdamas savo kalbą, 
LŠS vadas palinkėjo naujojo 
klubo nariams sėkmės ir vai
singo darbo vardan mūsų vals
tybės ir Šaulių sąjungos, o 
taip pat, kad garbaus Lietuvos 
žmogaus vardo klube nebūtų 
nesutarimų šešėlio. 

Po LŠS vado kapitono L. Ba
kaičio kalbos buvo išrinkta su
sirinkimo balsų skaičiavimo 
komisija, pirmininkaujantis ir 
sekretorius. 

Susirinkimui pirmininkau

jantis A. Kodelskas pristato 
susirinkusiems susirinkimo 
dienotvarkę, kuri buvo vien
balsiai patvirtinta. Kitas Die
notvarkės klausimas — LŠS 
VI. Pūtvio-Putvinskio klubu 
įstatų patvirtinimas. Prieš 
steigiamąjį susirinkimą įstatų 
projektas buvo derinamas su 
LŠS vadu kapitonu L. Bakai
čiu ir jis šiuo klausimu ne
mažai padėjo. Perskaičius 
įstatų projektą, susirinkimas 
jį patvirtino beveik be pakei
timų. 

Kitas svarbus susirinkimo 
klausimas buvo klubo prezi
dento, viceprezidento, devynių 
asmenų tarybos, iždininko-
sekretoriaus ir revizoriaus rin
kimai. Klubo prezidentu, vie
nam dalyviui susilaikius, buvo 
išrinktas šių eilučių autorius, 
viceprezidentu — Lietuvos 
Ginklų fondo generalinio di
rektoriaus pavaduotojas atsar
gos majoras V. Drupas, į klubo 
tarybą pateko penki kau
niečiai, du tauragiečiai, po 
vieną klaipėdietį ir panevė
žietį. 

Po rinkimų klubo preziden
tas padėkojo visiems už pasi
tikėjimą ir susirinkusiems pa
žadėjo, kad visas jėgas dės 
mūsų valstybės stiprinimui ir 
tautos gerovės ugdymui, Šau
lių sąjungos ir klubo intere
sams ginti. 

Jau įvyko pirmieji tarybos 
posėdžiai ir darbas įsibėgėja, 
netrukus įsisteigs pirmieji 
klubo skyriai prie šaulių dali
nių. 

Norėčiau skaitytojams kiek 
paaiškinti apie LŠS VI. Pūt
vio-Putvinskio klubą ir jo 
veiklą. 

Vlado Pūtvio-Putvinskio klu
bas yra Lietuvos šaulių sąjun
gos istorijos ir kultūros klu
bas, puoselėjantis ir propaguo
jantis Šaulių sąjungos tradici
jas, istoriją ir V. Pūtvio-Put
vinskio suformuluotą patrioti
nę ideologiją bei besirūpi
nantis jo atminimo įamžini
mu. 

Pagrindiniai klubo veiklos 
tikslai yra rūpintis V. Pūtvio-
Putvinskio atminimo įamžini
mu ir jo idėjų propagavimu, 
rūpintis žuvusių šaulių, parti
zanų ir karių už Lietuvos lais
vę atminimo įamžinimu, ugdy
ti tautinę savimonę, puoselėti 
tautinę kultūrą, garsinti ir 
skleisti Šaulių sąjungos var
dą, tikslus ir tradicijas, ty
rinėti Šaulių sąjungos, pilieti
nio pasipriešinimo ir kovų už 
Lietuvos nepriklausomybę is
toriją bei skleisti ją visuo
menėje. 

Klubo nariais gali būti V. 
Pūtvio-Putvinskio palikuonys, 
Lietuvos Respublikos piliečiai 
davę šaulio ar kario priesaiką 
iki 1991 m. sausio 13 d., išei
vijos lietuviai dalyvaujantys 
patriotinių-tautinių organiza
cijų veikloje. Klubo rėmėjais 
gali būti Lietuvos Respublikos 
piliečiai ir išeivijos lietuviai 
materialiai ar kitaip veikloje 
dalyvaujantys asmenys. Na
riai ir rėmėjai gaus klubo pa
žymėjimus ir ženklelius. Pen
kių narių grupė sudaro klubo 
skyrių ir skyrius registruoja
mas klubo tarybos sekreto
riate. 

Manau, kad ir išeivijos lietu
vių tarpe atsiras norinčių pri
sijungti prie neseniai įkurto 
klubo veiklos ar ją paremti. 
Norinčius gauti klubo įstatus 
ar smulkesnę informaciją, 
prašome rašyti adresu: LŠS 
VI. Pūtvio-Putvinskio klubas, 
Laisves ai. 34, 3000 Kaunas, 
Lithuania. 

S. Ignatavičius 
LŠS VI. Pūtvio-Putvinskio 

klubo prezidentas 
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POEZIJOS DERLIAUS VAINIKAI 
AURELIJA M. BALASAITIENĖ 

Paskutiniųjų dvejų metų lai
kotarpyje poezijos mūza pra
dėjo skrajoti Clevelando pa
dangėje ir skatinti tuos, kurie 
savyje nešioja poezijos kūry
binius daigus. Pernai šauniai 
sutikome Izabelės Jonaitienės 
„Šešupės vingiai", šių metų 
pradžioje susipažinome su Da
lios Staniškienės poezijos rin
kiniu „Einu namo". Vietiniai 
lietuviai praturtino savo kny
gų lentynas naujos poezijos 
rinkiniais, o š.m. rugsėjo 12 
dieną Dievo Motinos parapijos 
svetainėje sutiksime dar vieną 
naują poezijos rinkinį — a.a. 
Antano Nasvyčio „Širdis ir 
žodžiai". Tai savotiškai grau
dus, bet ir originalus naujo 
poezijos rinkinio sutikimas, 
nes jo autorius jau virš aštuo
niolikos metų guli po žeme, 
bet jo sūnus Donatas, negalė
damas ignoruoti savo tėvo 
dvasinio palikimo, pagaliau 
pasiryžo išleisti jo poezijos 
dalį. 

Man teko malonumas ir gar
bė pažinti Antaną Nasvytį, su 
juo dažnokai susitikti ir klau
sytis jo eilėraščių. Didžiausią 
savo gyvenimo dalį, šalia pro
fesinių įsipareigojimų kaip ag
ronomas ir pedagogas, j is pa
šventė poezijai. Nors su ja ne-
pasiryžo išeiti į viešumą, ta
čiau įvairiomis progomis, tarp 
bičiulių ir pažįstamų, j dali
nosi savo kūrybos vaisiais. 

Knyga „Širdis ir žodžiai" pa
dalinta į keturis skyrius, o 
gale yra autoriaus trumpa bio
grafija, kurią parašė sūnus 
Donatas Nasvytis, muzikos 
pedagogas. Antrasis Antano 
sūnus Mindaugas yra meni
ninkas, savo mokslinę diserta
ciją pagrindęs M. K. Čiurlio
nio kūrybos originalia inter
pretacija ir gilia analize. 

Pirmoji dalis „Ieškau žemės 
vaizdo" atidengia autoriaus 

santykį su gamta, pereinant 
per visus metų laikus — pava
sario žydėjimą, rudens liūdesį, 
snaigių žaismą. Toliau jau 
gryna nostalgija, susijusi su 
prarastos tėvynės ilgesiu, sky
rių pavadinus „Tu taip toli... ir 
artima kartu". Čia ir gilus re
liginis elementas, Prisikėlime 
ieškant vilties, ir Nemuno 
kraujas, ir į gimtą sodybą už
žėlę takeliai jį verčia nubusti 
iš graudaus sapno. Bet toliau 
jau yra „Aš laukiu dienos". 
Deja, Antanas Nasvytis tos 
dienos nesulaukė, bet apie ją 
galėjo svajoti. Tarp vilties pra
radimo yra ir „vilties vitra
žas", o nors miglos dangų den
gia, bet „pilka žemės dulkė 
ašara priglaus". Jis nėra pesi
mistas, tik labai sentimenta
lus i išgyvendamas prarastos 
tėviškės ilgesį, bet pripažįsta, 
kad „yra gyvenimas svajonėse 
ugdytas", nes be svajonių jis 
tuščias ir klaikus. 

Paskutinis skyrius yra „Mū
zų soduos"... Tai „tarsi rojuj", 
kalba poetas apie mūzų rojaus 
sapno pelenus, bet tame rojuje 
„groja aukso arfom angelai". 
Jis originaliai išsako jausmus 
apie gimstantį' įkvėpimą, bet 
širdyje nešioja „nežinomą pa
saulį", baiminasi ir klausia, ar 
„beužkopsiu ant skirto kalno?" 

Tai poezijos rinkinys, kuris 
privers skaitytoją ne vien gi
liai susimąstyti, bet taip pat 
atpažinti į viešumą neišėjusio 
poeto širdies gelmes, kuriose 
galima rasti ir savo pačių ne
rimo bei abejonių aidus, abe
jonėse randant atramą Pri
sikėlime ir tikėjime į žmogiš
kosios egzistencijos prasmin
gumą. Tenka pareikšti padėką 
Antano sūnui Donatui Nas-
vyčiui už tokį gražų gestą, jo 
tėvo garbiai atminčiai įamžin
ti. Jei sakytą žodį pamirš
tame, tai parašytas žodis iš
lieka ištisoms gentkartėms. 

DAIL. VIDOS KRIŠTOLAITYTĖS 
PARODA KAUNE 

Kauno Menininkų rūmuose 
rugpjūčio 14 d. atidaryta bu
vusios čikagietės, dabar gyve
nančios New Yorke, dailinin
kės Vidos Krištolaitytės tapy
bos ir grafikos paroda. Joje 
išstatyti keturi dailininkės 

ofortai, keturios litografijos 
bei 16 drobių. 

Jeigu dail. V. Krikštolaitytės 
grafikos darbai sukurti gero
kai anksčiau (1960-1975 me
tais), tai jos tapybos kūriniai 
yra visai nauji dauguma iš 

susirinkimo 1998 m. birželio 13 d. 
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1998 metų). 
Apie dailininkę programi

niame leidinyje taip rašoma: 
..Nors dailininkė nesimokė 

Lietuvoje — ji dailės studijas 
baigė Čikagoje ir New Yorke, 
bet jos darbuose ryškiai at
siskleidžia įsisąmoninta lie
tuvių dailės mokyklos tradici
ja. Autorė kūriniuose reiškia 
labai individualią emocinę 
būseną, dažnai — slogią ir 
dramatišką, susijusią su pa
čios kūrėjos išgyvenimais. 
Temperamentingas laisvas ta
pymo stilius ryškių spalvų de
riniais deformuoja formą, ki
birkščiuoja ekspresija, išmo-
ne . 

Dail. V. Krištolaitytė gimusi 
1939 m. sausio 26 d. Kaune. J 
Čikagą atvyko 1949 m. Dli-
nois un-te studijavo dailės pe
dagogiką, 1961 m. įgijo meno 
bakalauro laipsnį. 1961-1964 
m. dėstė dailę Čikagos mo
kyklose, vakarais dailės insti
tute studijavo tapybą ir gra
fiką. 1964 m. apgynusi New 
Yorke, tęsė dailės studijas 
Praff institute, kurį baigė ma
gistro laipsniu 1967m. 

Dailininkė yra surengusi 
daugiau kaip dešimt persona
linių parodų ir pelniusi apdo
vanojimų. Be to, rašė dailės 
temomis lietuvių spaudoje. 

E .Šu la i t i s 

APIE UŽSIENIO 
POLITIKĄ — ŽURNALE 

Lietuvos užsienio politikos 
laimėjimai ir problemos atsis
pindi naujame specializuota
me žurnale anglų kalba. Jo 
rengėjų teigimu, Lietuvoje tai 
— pirmasis toks profesionalus 
leidinys apie užsienio politiką. 

Penktadienį „Vagos" knygų 
salone Vilniuje pristatytas 
žurnalas „Lithuanian Foreign 
Policy Review" („Lietuvos už
sienio politikos apžvalga") — 
pirmuosius savo veiklos metus 
skaičiuojančio Užsienio politi
kos tyrimo centro darbo vai
sius. Knygynuose apie 17 litų 
kainuojantį žurnalą leisti pa
deda ir jį remia Užsienio rei
kalų ministerija bei Vilniaus 
universiteto Tarptautinių 
santykių ir politikos mokslų 
institutas. 

Šiame leidinyje spausdi
name žinomų Lietuvos ir 
užsienio politologų bei diplo
matų straipsniai, komentarai, 
recenzijos, su užsienio politika 
susijusių įvykių apžvalgos. 
Tūkstančio egz. tiražu dabar 
leidžiamas žurnalas turėtų 
pasirodyti du kartus per me
tus. Jį platins „Vagos" leidyk
la, leidinys taip pat bus siun
čiamas į Lietuvos ambasadas 
užsienyje. 

Pirmajame numeryje rašo-

ĮVAIRŪS NEKILNOJAMO TURTO 
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FRANKZAPOUS 

32081/2 Wwt 95th Straat 
Tai. (708) 424-8654 

(773)581-8654 

ALANTA FINANCIAL CORP. 
3240N.PULASKIRD. 

CHICAGO, IL 
Ieikote automobilio? 

• padėsime pigiai nusipirkti iš 
varžytinių; 

• maži mėnesiniai mokesčiai, 
norint pirkt išsimokėjimui; 

• nėra kredito istorijos? Ne pro
blema! 

• automobilių draudimas geriau
siomis sąlygomis. 

Kreiptis: 
Alūnas, td. 773-205-7702. 

Baby sHter wanted 
5 dąys • wk. 8:30 i.m -5:30 p.m. in Hyde 

Fk oeighborhood for newborn and 3 year 
oid. Some English. rcfereaces, drivert li-
cenie aad own uanspoftacion rcquircd. Sal-
aty nefouabie. bued cm expenence C a l 

773-33*4371. 

Parduodu baltą 
Chevrolet Corsica "93 m. 
auto, 4 durų, 50 t. mylių. 

Kaina $4,900. 
Kreiptis dienos metu, 

teL 312-346-5280 

P i g i a i p a r d u o d a m a s 
6 b t . n a m a s 

Marąuette Pk . apyl. 
T e i r a u t i s : 

6 3 0 - 2 5 7 - 8 3 4 6 

GREIT PARDUODA 

i7s«7r 
RE/MA* 

REALTORS 
(773)586-5959 
(708)45-7160 

RIMAS LSTANKUS 
Greitas ir sąžiningas patarnavimas 

• Nuosavybių įkainavimas valiui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuotakia 

R e a l m a r t f t f c B 
Realty Group Ine 

6602S.Pula.ldRd. 
Chicago, IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Assodate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 
BUDRAIČIUI 

But. 773-SSS41M P^c r 3U-3St-e3«7 
Fax773-3SS-3997 

A%_fc«y KMEC8C REALTORS 
O O l M K j i 7922 S.Putastd Rd. 

f*\- 4365S>icnsrAve. 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės i Danutą Mayar. Ji 
profesionaBai, sąžiningai ir asme
niškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

ma apie Lietuvos ir Rusijos 
tarpvalstybinę sutarti, NATO 
bei Europos Sąjungos plėtrą, 
Baltijos šalių bendradarbia
vimą, taip pat Lietuvos san
tykius su Jungtinėmis Val
stijomis. Tarp leidinių autorių 
— Lietuvos ambasadorius NA
TO Linas Linkevičius, amba
sadorius Kanadoje Alfonsas 
Eidintas, buvęs JAV amba
sadorius Vilniuje James Swi-
hart. 

Užsienio reikalų ministras 
Algirdas Saudargas šį žurnalą 
pavadino „dar vienu Lietuvos 
užsienio politikos veidrodžiu, 
kuriame įdėtas didinamasis 
stiklas". „Todėl reikia dar la
biau pasitempti, — sakė mini
stras, komentuodamas naujojo 
leidinio reikšmę. (Elta) 

Shibui's finest firet fl. 
1 bdrm. condo totally redeco-
rated, new carpeting, newer 

appliances, eztra storage. 
A+elevator bldg. Immediate 

oceupancy. Call: 
Century 21/Daba 

Lori VVabick 
TeL 708-962-3616 . 

I š n u o m o j u k a m b a r į ' 
savai tgal iams 

Brighton Pk. apyl. 
T e L 630 -257 -8847 

* AB , JHidrostatyba" pra
dėjo „Master foode" įmonės 
statybos parengiamuosius 
darbus. Maistą šunims ir ka
tėms gaminanti įmonė stato
ma Gargžduose. Statybinin
kams kolektyvui pavesta at
likti darbų už 20 milijonų litų. 
Apie penktadali lėšų ketina
ma panaudoti dar šiais me
tais. (EJU) 

• Užsispyrimas yra kvailių 
energija. Vokiečių patarlė 

AUKOS LIETUVOS PARTIZANŲ GLOBAI: 

$200 Antanas, Konstancija Valiuškiai; Aldona, Jonas 
Adomoniai; Vincas Kamaitis. 

$100 Bronius Jaras; Jonas, Adelė Baranauskai; Sofija, 
Juozas Kungiai; Stanley, Armida Vanagūnai; Vytautas, Ona 
Gutauskai; Stasė, Leonas Kaukai; Albert, Regina Vaitaiciai. 

$60 Marija Radzevičienė; Bronė Karaška; Danutė, Pra
nas Tupikai; Henrikas, Dona Laučiai; Aleksandra Petokas; 
Jonas, Angelia Jonynas; AureUja, Jūratė Balai; G. J. Pauliu-
konis, M.D.; Eugenija Liaugaudas; Jonas, Regina Variako-
jis; Vytautas, Natalija Aukštuoliai; Anthony Osteika; Algi
mantas, Dalia Urbučiai. 

$40 Vanda Bagdonas; Al, Arlen Žolynai. 
$30 Ron Leparskas; Leoną, Vytautas Vygantai; Juozas, 

Danutė Doveiniai; Joseph Blažys. 
$25 Rev. Rapolas Krasauskass; Theresė, Adolf Marke-

viciai; Vincas, Ona Šalčiunai; Jonas Salys. 
$20 Ona Adomaitis; Elena Baltrušaitis; Balys Milaknis; 

Clem, Veronica Polikaičiai. 
Lietuvos Partizanų globos fondo valdyba dėkoja aukoju

siems. Aukas siųsti: L. P. G. Fund, 2711-15 W. 71 St^ Chi-
cago, IL 60629. 

Dail. Vid.i Knkš to la i tv te savo parodoje K a u n o Menininkų lamuose 
Nuotr V i k t o r o K a p o č i a u s 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 

Mutual Federal Savings and Loan 
Assoclatlon of Chicago 

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

Casimir G. Okaaa, President 

Patamaujam Čikagos ir Apylinkių lietuviams Daugiau Kaip 91 Metus. 

http://6602S.Pula.ldRd


LAIŠKAI IR NUOMONĖS 
KIENO FUNKCIJA 

RUOŠTI DAINŲ ŠVENTE? 

Praėjo Vilniuje didinga II 
Pasaulio lietuvių dainų šven
tė. Kai kurie joję dalyvavome. 
Gražu, kai tokias šventes vie
ningai remiame. Rodėme Lie
tuvai širdį, kai ji buvo paverg
ta, neturėtume nusigręžti nuo 
jos, juo labiau dabar, kai ji 
laisva. Malonu skaityti kitų 
įspūdžius, bet laikas pažiūrėti 
ir į savo ateitį. 

Praktika rodo, kad daug mū
siškių chorų, jei ir dalyvavo 
prieš ketverius metus I Pasau
lio lietuvių dainų šventėje, jau 
į antrąją nebenuvažiavo. Mū
siškės šokių šventės tebevyks
ta kas ketveri metai. Nuo se
no yra žinoma, kad tik kas an
tri metai gali jaunos šeimos 
sutaupyti pinigų kelionių iš
laidoms ir dalyvauti tokiose 
manifestacijose, kaip Lietuvių 
Bendruomenė jas jau nuo 
1954 m. surengdavo. Jei šiais 
metais įvyko dainų šventė, tai 
už dviejų metų gali nesunkiai 
įvykti šokių šventė, kuriai jau 
ruošiamasi. Anksčiau jose bū
davo ir dar kiek reikalingi cho
rai, o dabar jiems nebėra jau 
kur įsiskverbti. 

Už ketverių metų vėl rody
sime solidarumą Lietuvai. 
Nieko patys nebedarysime. 
Nuo pirmosios pasaulio šven
tės bus visi aštuoni lituanisti
nių mokyklų skyriai išėję į 
gyvenimą ir dings spalvingoj 
tautybių jūroj. Per 50 metų su 
pasididžiavimu išlaikę lietuvy
bę, nejaugi dabar jau pasiduo
sime ir suglausime sparnus? 
Džiugu, jei dar jaunimas šoks 
šokių šventėje, bet ten nebū
tina lietuvių kalba. Į Lietuvą 
visas mūsiškas jaunimas ne
nuvažiuos, juo vargiau visa 
mūsų publika! Juk į Pirmąją 
pisaulio dainų šventę važiavo
me visi, kaip į atlaidus, nes tai 
buvo pirmas dainų sugriaudi
ntas, atgavus laisvę! O kaip 
mažai dalyvavo mūsiškių šį 
kartą! 

„Draugo" skiltyse spausdin
tas Leono Narbučio pasikal
bėjimas su JAV LB pirmi
ninke Regina Narušiene. Po 
ilgos tylos malonu, kad , į patį 
pirmą klausimą atsakydama, 
kokia yra pagrindinė JAV LB 
funkcija, pirmininkė kultū
rinėje veikloje pamini ir dai
nų šventes. Bet kur jos dingo? 

Iš tolimesnio pasikalbėjimo 
paaiškėja, kad jau sudarytas 
JAV LB prezidiumas, kuris su 
JAV LB spalio 8-9 d. ruošia 
konferenciją „Mūsų ateitis". 
Ar neverta būtų pasvarstyti 
galimybes ir mūsiškei orga
nizuotai chorinei veiklai? Ne
būtinai nuomoti amfiteatrus, 
pakaktų gimnazijos salių, 
kaip Madamme Curie Čika
goje ar Morton Ciceroje — abi 
vietos saugios ir gerai pri
važiuojamos! Jei suaugusių 
choristų suvažiuotų ir tik pen
ki šimtai, vien dėl mūsų jau
nimėlio apsimokėtų! Kita ga
limybė būtų rengti chorinius 
pasirodymus drauge su mūsų 
šokių šventėmis. Siūlau šį 
klausimą įtraukti į numatytą 
LB konferencijos dienotvarkę 
ir kvieču kitus šiuo klausimu 
pasisakyti. 

Faustas Strolia 
Šiaurės Amerikos Lietuvių 

muzikos sąjungos 
pirmininkas 

PASTEBĖJOME GERĄ 
PAKEITIMĄ 

Pastebėjome „Draugo" tre
čiajame puslapyje teigiamą 
naujieną — pasaulinių ir vie
tinių žinių santraukas (arba 
apžvalgą) du penktadienius iš 
eilės. Tokios apžvalgos labai 
pasigedome pirmame pusla
pyje, kur daugiausia dėmesio 
skiriama naujienoms iš Lietu
vos. Nesakome, kad tai blogai, 

bet vis tos pačios temos nusi
bosta, ypač, kai spausdinami 
tik keli ilgesni straipsneliai. 
Beje, to puslapio kalba žymiai 
pagerėjusi. Ačiū! 

Kai jau prisirengėme pa
rašyti, kad dabar gera proga 
pasakyti, kad „Draugas" yra 
mūsų namuose laukiamas ir 
mielai skaitomas. 

Irena ir Vitas Galinaičiai 
Orlan,d Park, IL 

ĮDOMIOS NUOTRAUKOS 

Įdomu „Drauge" matyti 
daug nuotraukų iš Lietuvos 
— jos geros kokybės ir gerai 
išspausdinamos. Atrodo, kad 
jau praėjo tie laikai, kai nebu
vo galima atpažinti veidų ir 
vaizdų. Gražiai išspausdintos 
nuotraukos ne tik papuošia 
„Draugą", padaro jį įdomesnį, 
bet ir pritraukia jaunesnius 
skaitytojus. Nors jie nelabai 
mielai į rankas ima lietuvišką 
laikraštį, bet paskutiniu laiku 
bent į nuotraukas pasižiūri (o 
kartais vieną kitą trumpesnį 
straipsniuką paskaito). 

Stebiuosi, kad tiek mažai 
nuotraukų iš vietinių lietuvių 
gyvenimo. Ar nespausdinate 
tyčia, ar niekas neatsiunčia? 
Juk dabar visi turi foto apara
tus ir visokiuose renginiuose 
tik blyksi lemputės, kartais 
net sugadina programą. Tai 
kodėl paskui tų foto šedevrų 
nematome spaudoje? Pa
vyzdžiui, man labai patiko, 
kai po „Draugo" vasaros 
šventės net visas paskutinis 
puslapis mirgėjo nuotrauko
mis, kurios daug daugiau apie 

tą renginį papasakojo negu 
koks aprašymas. 

Taigi — spausdinkite dau
giau mums pažįstamų veidų 
iš vietinio ar telkininio lietu
vių gyvenimo. 

Jolanta Norkevičienė 
Chicago, IL 

SU MALONUMU 
SKAITAU 

Su malonumu skaitau šeš
tadieniais šeimų skyrių, juo 
labiau, kad čia laikinai (stu
dijuoju) esu atvykusi iš Lietu
vos pati viena, o mano tėveliai 
ir dvi seserys likę tėvynėje. 
Nors tie žmonės, kurių nuo
traukas matau ir aprašymus 
skaitau, man yra visai ne
pažįstami, bet gera matyti, 
kad kažkas juos myli, kad 
kažką jie pasiekia. 

Juo daugiau tokių apra
šymų ir nuotraukų spausdin
site, tuo bus „Draugas" įdo
mesnis. 

Diana Živilė Vilmantaitė 
Vilnius-Čikaga 

* Šių metu ketvirta ket
virtį numatoma pradėti at
kurti sovietinės valdžios nusa
vintus indėlius, atidarant sąs
kaitas Lietuvos taupomajame 
banke. Pirmiausia indėliai bus 
atkurti I grupės invalidams 
bei šeimoms, auginančioms 
vaiką invalidą; asmenims, su
laukusiems 85 ir daugiau me
tų; reabilituotiems politiniams 
kaliniams ir tremtiniams, geto 
kaliniams; asmenims, nuken
tėjusiems nuo 1991 metų sau
sio 11-13 dienomis vykdytos ag
resijos ir po to buvusių įvy
kių, bei kitiems asmenims, 
nukentėjusiems už Lietuvos 
laisvę. CBNS) 

AUKOJO ATEITININKŲ RŪMŲ 
KAUNE PATAISYMUI: 

$4000: Račiūnas, K IN. 
$2000: Šaulys, dr. V., IL. 
$1000: Ambrazaitis, dr. K, IN; Brinkis, dr. Z., CA; Briz-

gys, P., IL; Čyvas, M., Rev., FL; Girnius, R. ir N., MA; Kisie
lius, dr. P. V.: Kisielius, dr. P., IL; Kriaučiūnas, R., MI; Mit
kienė D., CA; Plikaitis, dr. J., IL; Rudis, A. ir M., IL; 
Šmulkštys, dr. A., Lietuva. 

$500: Laucis, dr. A., IL; Rimkus, dr. K, IL. 
$250: Naudžius, V., IL; Valaitis, F., IL; Vasys, D., IL. 
$200: Aistienė, A., MD; Astras, A., CA; Polikaičiai, D. ir 

A., CA, Sodonienė, K., FL; Velutis, J., Rev., IL; Vitėnas, J. ir 
O., MD; Žebrauskas, J. J., IL. 

$150: Ambrizas, J., IL; Juzaitis, A., PA. 
$120: Tamulienė, T., IL. 
$110: Marchertienė, R., IL. 
$100: Abromaitienė, O., IL; Andriukaitis, B., IL; Augie

nė, D., CT; Belickas, A., IL; Černius, R., IL; Čižikaitė, B., IL; 
Damašius, G. ir S., IL; Domanskis, A. ir F., IL; Gelažienė, 
M., FL; Gineitis, R. M., MA; Girnienė, O., MA; Gruodis, P., 
IL; Kaufman, L, VA; Kasakaitienė, dr. B., IL; Kazakauskas, 
E., PA; Kliorys, P., OH; Kojelytė, D., IL; Memenąs, V, Rev., 
IL; Mikaila, J. FL; Musonis, dr. V, IL; Navickas, T., ID; Pa
kalniškis, J., Rev., NY; Pargauskas, A., IL; Pocius, A., NJ; 
Polikaitis, A., IL; Prunskis, J., Prel, IL; Raulinaitis, J. ir J., 
CA; Razma, dr. A., IL; Sidrys, dr. R., IL; Sinkus, W., IL; 
Smilgienė, J., IL; Vai, V. ir R., IL; Žilionis, E. ir R., MD; N. 
N. 

$60: Varnas, N, LA. 
$50: Dubinskas, dr. V., IL; Garūnas, dr. O. ir A., IL; 

Grušas, P., CA; Kaufmann, G., VA; Kojelis, J., CA; Krokys, 
B., PA; Kubilienė, K., II; Masaitis, C, CT; Mikulionis, J., 
MA; Naujalienė, L, IL; Neverauskas, B., MI; Nyerges, S., 
CA; Paliulis, B., MA; Rociūnas, V. ir O., OH; Rubšys, A. 
Rev., NY; Rugelis, J., IL; Sirutis, G., CA; Šilgalis, R., OH; 
Žilionis, J. ir A., OH; Žlioba, dr. A., IL. 

$40: Jasaitienė, E., FL. 
$30: Budrytė, G., IL; Keblys, K., LA; Kvedaras, M., IL; 

Laucius, H., NJ; Trimakas, V./OH. 
$25: Butvilą, J., IL; Čepaitienė, V., IL; Jankus, J., MI; 

Končius, J. IL; Lelis, E., IL; Makštutis, dr. J., IL; Pažiūra, 
A, CA; Reinienė, M., IL; Tėvai Pranciškonai, ME. 

$20: Aidis, A, MD; Bučmienė, V., OH; Gaida, P., Rev., 
Canada; Lapšienė, J., MA; Radavičius, E., IL; Radzevičienė, 
E., IL; Šaulys, D., IL; Vardys, A., OK; Viliams, R., OH; 
Zailskas, A. ir T., IL. 

$15: Polteraitienė, M., FL. 
$10: Bagdonas, A., IL; Balčiūnienė, O., NJ; Dambra, A., 

MA; Prakapas, J., CA; Skaisgirys, K., IN; Tuskenis, V., CA; 
Underys, B., IL. 

$5: Bernatavičius, P., IL. 
Sis sąrašas apima aukotojus iki 1998 m. rugsėjo 9 d. im

tinai. 
Ateitininkų Šalpos fondas nuoširdžiai dėkoja už kiek

vieną auką, didelę ar mažą. Prašome ir kitus prisidėti auko
mis prie šio vajaus, nes dar trūksta $13,000 iki reikalingos 
sumos. Būsimų aukotojų sąrašas bus paskelbtas vėliau. 

Čekį rašyti: ATEITIS FOUNDATION/RELIEF FUND 
(Tax exempt Nr. 36-3049403) ir siųsti Fondo iždininkės 
adresu: Dr. Aldona Juozevičienė, 9650 S. Komensky, 
Oak Lawn, IL 60453. 

Ateitininku Šalpos Fondas 

* Didžiausio Panevėžio 
viešbučio „Panevėžys" resto
rane pavalgę pietus, salmone
lioze užsikrėtė 62 turistai iš 
Suomijos bei per 80 Panevėžio 
ir aplinkinių rajonų gyven
tojų. 13 ligonių yra restorano 
darbuotojai. Visa Suomijos tu
ristų grupė susirgo salmone
lioze, 8 jų ypač sunkiai, todėl 

buvo skubiai lėktuvu išskrai
dinti į Suomiją. Pasak spau
dos pranešimų, salmonelioze 
gali būti užsikrėtę ir keli Vo
kietijos piliečiai, kurie jau 
anksčiau išvyko namo. Resto
rane patikrintuose maisto pro
duktuose salmonelių buvo ras
ta iš Olandijos į Lietuvą im
portuotoje vištienoje. LBNS> 

DRAUGAS, 1998 m. rugsėjo 18 d., penktadienis 

AtA. 
JONUI ŽUKAUSKUI 

mirus, jo žmonai IRENAI ir sūnums TOMUI ir LI
NUI, giminėms bei visiems artimiesiems reiškiame 
gilią užuojautą ir kartu liūdime. 

„Geležinio Vilko" karate klubas: 
L. Radvila 
A. Markulis 
D. Balzaras 
D. Narbutis 

AtA. 
INAI JURKŠTIENEI 

KURAUSKIENEI 
Amžinybėn iškeliavus, nuoširdžiai reiškiu užuojautą 
dukrai LAURAI, žentui MICHAEL FOLLENWEI-
DER, seseriai ALDONAI MACKEVIČIENEI ir bro
liui TADUI BUKAVECKUI su šeima. 

Magdalena Birutė Stankūnienė 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

AtA. 
DR. DANGUOLĖ SURANTIENĖ 

STANKAITYTĖ 
Miela Dangute, 
Jau praėjo metai nuo to laiko, kada staiga ir ne

lauktai mus palikai, nors buvo Tavo ne tik Gimimo, bet 
ir Vedybų sukaktuvių diena. 

Jau praėjo metai, kai negirdžiu Tavo žingsnių ir 
malonaus balso, bet tebesi gyva mūsų širdyse ir min
tyse. Tebūna Tau gera Visagalio globoje. Ilsėkis ra
mybėje! 

Šv. Mišios už a.a. Danguolę bus atnašaujamos ant
radienį, rugsėjo 22 d. 8 vai. ryto Tėvų Jėzuitų kop
lyčioje, Čikagoje ir 7:30 vai. ryto St. Bernadette baž
nyčioje, Rockford, IL. 

Prašome gimines, draugus ir pažįstamus tą dieną 
prisimint velionę Danguolę savo maldoje. 

Su meile ir ilgesiu vyras i r giminės. 

PADĖKA 
AtA. 

VALENTINAS RAČIŪNAS 
Mūsų mylimas Vyras, Tėvelis ir Senelis iškeliavo 

Amžinybėn 1998 m. liepos 31 d. 
Dėkojame draugams ir pažįstamiems už užprašytas 

šv. Mišias, užuojautas, gėles, o ypač už dalyvavimą at
sisveikinime ir kapinėse. 

Nuoširdžiai dėkojame Švč. M. Marijos Nekalto Pras
idėjimo parapijos kunigams už sukalbėtas maldas laido
tuvių namuose, kun. F. Kireiliui už atnašautas šv. 
Mišias ir pamokslą. Dėkojame kun. klebonui T. Pu-
chenski už Velionio palydėjimą į kapines. Ypatinga pa
dėka Brighton Parko Liet. Bendruomenės pirm. Salo
mėjai Daulienei už jausmingus žodžius ir mintis prisi
menant Velionį. 

Dėkojame už pareikštas užuojautas žodžiu, laiškais 
ir spaudoje. 

Dėkojame laidotuvių direktoriui Gerald F. Daimid 
už sąžiningą ir malonų patarnavimą mūsų liūdesio va
landoje. 

Liūdintys: žmona, sunūs, duktė, anūkai, arti
mieji Lietuvoje, brolis Austrlalyoje. 

AtA. 
JONUI ŽUKAUSKUI 

mirus, šioje skausmo valandoje užjaučiame jo myli
mą ŽMONĄ, SŪNUS, BROLIUS ir TĖVELIUS. 

Anglijos draugai: 
Leokadija Braždienė 
Giedra Braždytė-Žemaitienė 
Konstancija Braždytė 
Antanas Braidys 
Saulius Braidys 

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, 
kad po sunkios ligos iškeliavo į Amžinąjį Gyvenimą 
mūsų mylima Dukrytė ir Sesutė 

A t A 
MARYTĖ MALINAUSKAS, Ph.D. 

Gyveno Carbondale, IL. Mirė 1998 m. rugsėjo 12 d. 
8:40 vai. ryto. 

Gimė Vokietijoje, Kassel mieste. 
Dideliame liūdesyje pasiliko: motina Zelma, brolis 

Jonas su šeima; dėdes — Richard ir Augustas su šei
momis bei kiti giminės; taip pat mylimos draugės Erika 
ir Maryanna su šeimomis bei daug draugų ir pažįstamų 
Carbondale ir Čikagoje. 

Velionė buvo a.a. Petro Malinausko duktė. 
A.a. Marytė bus pašarvota penktadienį, rugsėjo 18 

d. nuo 2 iki 8 vai. vakaro Petkus Marquette laidojimo 
namuose, 2533 W. 71 St. Šeštadienį, rugsėjo 19 d. 9:30 
vai. ryto iš laidojimo namų velionė bus atlydėta į 
„Tėviškės" parapijos bažnyčią, kur po gedulingų pa
maldų, bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse 
šalia savo a.a. Tėvelio. 

Visus gimines, draugus ir pažįstamus nuoširdžiai 
kviečiame dalyvauti mūsų mylimos dukros šermenyse 
ir laidotuvėse. 

Nuliūdę: mama, brolis, giminės ir draugai. 
Laid. dir. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600. 

PADĖKA 
A t A 

JADVYGA KLOVIŠKIENĖ 
Mylima Motina, Močiutė ir Promočiutė mirė 1998 

m. liepos 30 d. 
Dėkojame giminėms ir draugams už užprašytas šv. 

Mišias, užuojautas ir gėles. Dėkojame kun. L. Zarem
bai, SJ už maldas koplyčioje ir šv. Mišias. 

Dėkojame P. Stroliai už jautrias giesmes ir F. Stro-
liai už vargonų palydą. Taip pat esame dėkingi kun. C. 
Sodovo už maldas kapinėse Omahoje. 

Ypatinga padėka Gražinai ir Albinui Reškevičiams 
Omahoje už globą ir parodytą nuoširdumą laidojant 
Mamą St. Mary kapinėse. Taip pat dėkojame jiems už 
parapijos salėje surengtą priėmimą ir vaišes po apeigų 
kapinėse. 

Ačiū Mamos karsto nešėjams: R. Parakininkui. 
E. Pociui, T. Pociui, A. Prochot. A. Sasnauskui ir I. 
Šepskiui. 

Dėkojame laidotuvių namų direktoriui Donald M. 
Petkui už sąžiningą ir malonų patarnavimą mūsų 
liūdesio valandoje. Taip pat dėkojame Larkin Funeral 
Home Omahoje už nuoširdų patarnavimą. 

Nuliūdę: duktė, anūkai ir proanūkai. 

AtA 1 
MICHALINAI MATELIENEI 

Lietuvoje mirus, brolį FELIKSĄ BOČIŪNĄ ir jo žmo
ną BRONĘ, skausmo valandoje užjaučiame. 

O. Adomaitienė 
V. ir L. Adomavičiai 
A. ir D. Arlauskai 
J. ir A. Baguziai 
V. ir G. Beleckai 
A. ir G. Čekauskai 
V. ir M. Dęrenčiai 
D. ir A. Dulaičiai 
S. Estkienė 
Kun. I. Gedvilą 
P. Grigalauskas 
A. ir J. Janoniai 
S. Kačinskienė 
A. ir L. Kvečai 
E. Lukienė 
V. ir S. Maciai 
J. ir J. Macijauskai 
P. ir D. Mackai 
J. ir S. Mačiulaičiai 

Sunny Hills, Florida. 

V. ir 0. Mamaičiai 
J. Mamaitytė 
B. Motuzienė 
A. ir B. Nakai 
A. ir J. Nakai 
M. Naruševičienė 
M. Okienė 
A. Pečkaitienė 1 
J. ir 0. Peleckiai 
Dr. M. ir E. Poulik 
D. ir S. Pranckevieiai 
J. ir K. Ratnikai 
A. ir D. Savickai 
G. Shatas 
A. ir R. Strazdžiai 
J. ir D. Sūdžiai 
L. ir D. Vaitkevičiai 
A. ir D. Vėlavičiai 
J. ir A. Vyšniauskai 
J. ir V. Zubavičiai 

A.tA 
GENOVAITEI ŠUKIENEI 

mirus, jos vyrui dr. Kaziui Šukiui ir šeimai, seseriai 
JANINAI ŠALNIENEI ir šeimai reiškiame gilią 
užuojautą. 

Marytė ir Kazys Ambrozaičiai 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE, 

Lietuvos Kultūros ministras Saulius Šaltenis (.viduryje;, besilankydamas 
Čikagoje, susitiko su ALIAS centro valdybos nariais — pirmininku Al
bertu Kereliu (dešinėje) ir vicepirmininku, Medininkų pilies atstatymo 
fondo pirm. Leonu Maskaliūnu. Ministras ir ALIAS centro valdybos na
riai ta proga apsvarstė Medi ninku pilies atstatymo projektą — 5 aukštų pi
lies bokšto 3 aukštai jau atstatyti. Projektą toliau globos Kultūros mini
sterija ir Lietuvoje bus ruošiamas išleisti ALIAS žurnalo .,Technikos 
žodis" specialus numeris, skirtas Medininkų piliai ir jos apylinkėms. 

„Draugo" redakci ja n u o 
š irdžiai dž iaug ias i , kad į jos 
darbuotojų tarpą įsijungė 
Emilija Andru ly tė . Sveiki
name Emiliją ir linkime lietu
višką dienrašt į savo įnašu 
turt int i daug metų. 

„Seklyčiai" reikalingi sa
vanoriai išvežioti maistą li
goniams ir nepajėgiems. Kas 
galėtų paaukot i vieną ar dvi 
dienas savaitėje po pusantros 
valandos padėt i kitiems, pra
šome skambint i darbo dieno
mis tei. 773-476-2655. 

Č i k a g o s L ie tuv iu o p e r o s 
choro pirmoj i repetic i ja 
bus šį penktadienį, rugsėjo 18 
d., 7:30 vai. vak., Jaunimo 
centre. Kviečiami visi buvusie
ji choristai, kviečiami nauji, 
ypač neseniai iš Lietuvos atvy
kusieji. Kaip jau buvo pra
nešta, šį sezoną pradedama 
repetuoti G. Bizet opera 
„Carmen". Chorui vadovauja 
maestro Alvydas Vasaitis. 

„ Š y p s e n ų popietė" Pasau
lio lietuvių centro didžiojoje 
salėje bus rugsėjo 27 d., 12 
vai. Šypsena palengvina mūsų 
kasdieninius rūpesčius, nu
šviečia gyvenimą. PLC rengi
nių komitetas kviečia visus at
vykti ir žada daug šypsenų, 
kai save ir savo rūpesčius pa
matysime kitoje šviesoje. 

Lie tuv iu Romos Katal iku 
federacija užsisakė 12 žmo
nių stalo bilietus \ „Draugo" 
pokylį šį sekmadienį, rugsėjo 
20 d.. 4 vai . p.p.. Martiniąue 
salėje. Bus malonu visus ma
tyti ir pabendraut i . 

Č i k a g o s skautu tunta i 
pradeda naujus ve ik los 
metus . ..Aušros Vartų"/,.Ker
navės" skaučių tuntas ir „Li-
tuanicos" skautų tuntas suei
gas pradeda šeštadienį, rug-" 
sėjo 19 d., tuoj po pamokų litu
anistinėse mokyklose. „Neri
jos" tunto jūrų skautės ir 
..Lituanicos" tunto jūrų skau
tai veiklos metus pradės bu
riavimo iškyla šeštadienį, rug
sėjo 19 d. J ū r ų skautų ir skau
čių pirmos sueigos vyks šeš
tadienį, rugsėjo 26 d., tuoj po 
pamokų lituanistinėse mokyk
lose. 

L i e t u v i u fondo golfo d ie 
na rengiama sekmadienį, rug
sėjo 27 d., Old Oak golfo lau
kuose prie 143 ir Parker Rd. 
gatvių. Orland Parke. Žaidy
nių pradžia 10:30 v.r., o vaišes 
ir svečių bei golfminkų vaka
rienė — 5 vai. vak. Šia proga 
naujai įstojusiems į LF su 100 
dol. įnašu, arba tokią sumą 
įnešusiems jau esantiems LF 
nar iams, žaidynes ir vakarie
ne bus nemokamai. Žaidynių 
nugalėtojams vakarienės me
tu bus įteiktos dovanos. Re
gistruotis ir gauti platesnę in
formaciją, prašoma skambinti 
i LF raštinv tel.: 630-257-
1616. 

„Sietuvos" skautininkių 
ir vyr. skaučių draugovės 
sue iga šeštadienį, rugsėjo 19 
d., 1 vai. p.p. vyks Ateitininkų 
namuose, Lemonte. Sesė Ma
rytė Utz pasidalins įspūdžiais 
iš VIII Tautinės stovyklos. 
Visos sesės kviečiamos daly
vauti. 

Mokslo metai Lietuvoje 
jau prasidėjo. Mokyklų vai
kučiams reikalingos įvairios 
mokslo priemonės. BALFas 
nori ir toliau aprūpinti moki
nius lavinimuisi žaisliukais.' 
kreida, spalvinimui pieštu
kais, spalvinimo knygelėmis, 
sąsiuviniais, žirklutėmis, po
pieriui klijais, saldumynais. 
Taip pat siunčiame reikmenis 
mokytojams. Prašome aukoti 
BALFui didesnius kiekius šių 
reikmenų. BALFas prie mok
slo priemonių į kiekvieną 
siuntinį įdeda vitaminų, sal
dainių ir vaikučiams maisto. 

Vienas „Draugo" gera
daris (ar geradarė) , prašęs 
neskelbti pavardės, atsiuntė 
laimėjimo bilietėlių šakneles 
su 100 dolerių priedu. Labai 
ačiū! 

Ses. M. Margarita Barei
kaitė atvyksta iš Putnamo ir 
kalbės Nekalto Prasidėjimo 
M. Marijos seselių metinėje 
šventėje, kuri įvyks spalio 4 d. 
(sekmadienį), tokia tvarka: 3 
vai. p.p. t. jėzuitų koplyčioje 
šv. Mišios, kurias aukos kun. 
Juozas Vaišnys, SJ, giedos so
listai Margarita ir Vaclovas 
Momkai. akompanuojant muz. 
Manigirdui Motekaičiui; 4 vai. 
p.p. Jaunimo centro didžiojoje 
salėje bus vakarienė ir meninė 
dalis, atliekama smuikininko 
Valdo Vasaičio, akompanuo
jant muz. Alvydui Vasaičiui. 
Metinėje šventėje dalyvaus 
ses. Laimutė Kavešaitė ir ses. 
Aušrelė Adomaitytė, kurios 
neseniai atvyko iš Lietuvos, 
taip pat, dalyvaus ses. M. Pal
mira ir ses. Daiva iš Lemonto. 
Maloniai kviečiame rėmėjus ir 
svečius gausiai dalyvauti. Bi
lietai gaunami „Seklyčioje" ir 
pas platintojus, paskambinus 
tel. 773-585-3570 arba 708-
423-5093. 

Balzeko l ie tuviu kultūros 
muziejus kviečia į šiuolaikinės 
Lietuvos tekstilės parodą, ku
rios atidarymas įvyks Čikagos 
kultūros centre, 78 E. Wa-
shington St., Chicago, penkta
dienį, rugsėjo 25 d., 6 vai. va
kare. Įėjimas nemokamas. Pa
rodoje bus eksponuojami dvi
dešimties geriausių Lietuvos 
tekstilininkų darbai. Apie pa
rodą pasakos iš Lietuvos atvy
kusi dailininke Liucija Kryže
vičienė. Parodą remia Balzeko 
muziejus, Čikagos miesto Kul 
tūros reikalų įstaiga, Lietuvos 
Kultūros ministerija, Lietuvių 
fondas, Čikagos-Vilniaus drau
gystes komitetas ir lllinoi.-
Menu taryba. 

Živilė Šilgalienė paskaitys 
kelis eilėraščius dr. Antano 
Lipskio naujosios poezijos 
knygos „Rausvas dagio žie
das" sutiktuvėse rugsėjo 19 d., 
šeštadienį, 7 vai. vak. Pasau
lio lietuvių centre Lemonte, 
Lietuvių dailės muziejuje. 

Nelė ir Nijolė dainuos 
Amerikos Lietuvių radijo ren
giamame koncerte lapkričio 
22 d. Jaunimo centre. Pro
gramą atliks Nelė Paltinienė, 
Nijolė Tallat-Kelpšaitė ir Ar
vydas Paltinas. 

Lietuvių Evangelikų re
formatu Bažnyčios JAV ju-. 
biliejinis Sinodas numato
mas rugsėjo 19-20 d. Ziono ev. 
liut. bažnyčios patalpose, 9000 
S. Menard Ave, Oak Lawn, IL 
60453. Šeštadienį, 12 vai., 
vyks svečių registracija ir Si
nodo atidarymas. Sekmadienį, 
rugsėjo 20 d.. 12:30 vai., p.p., 
iškilmingose pamaldose daly
vaus iš Floridos atvykęs kun. 
dr. E. Gerulis. Po pamaldų 
pietūs, kolegijos prezidentės 
Halinos Dilienės 90 metų su
kakties paminėjimas ir Sinodo 
uždarymas.Visi maloniai kvie
čiami dalyvauti. 

Lietuvių dai lės muzie jus . 
įsikūręs Lemonto Pasaulio lie
tuvių centre, šį koncertinį se
zoną klasikinės muzikos mė
gėjus nudžiugins keturių kon
certų serija. Pirmoji iš keturių 
muzikinių popiečių įvyks jau 
spalio 11 d.. 1:30 vai. popiet. 
Lietuvių dailės muziejaus sa-
lėĵ e. Koncerte-paskaitoje. pa
vadintoje "Čiurlionis. Kelias 
link garsovaizdžių", pianistas 
Rokas Zubovas ne tiktai gros 
fortepijoninius Čiurlionio kū
rinius, bet ir, pasitelkdamas 
Čiurlionio paveikslų skaidres, 
kalbės apie visame Čiurlionio 
mene glūdintį idėjinį, emocinį 
ir kūrybos būdų giminingumą. 
Šioje popietėje taip pat bus 
pristatyta ką* tiktai pasiro
džiusi Roko Zubovo įrašyta 
Čiurlionio fortepijoninių kūri
nių kompaktinė plokštelė. 

JAV LB Kultūros tarybos 
1990 m. žurnalizmo premi
jai skirti sudaryta komisija iš 
pirm. Juozo Žygo, Juozo Bau
žio ir Aldonos Šmulkštienės, 
vertins lietuviškos spaudos 
bendradarbius, kurių kandi
datūras pristatys mūsų visuo
mene. Pasiūlymus siųsti iki 
spalio 1 d. vpagal pašto an-
spaudą1 šiuo adresu: Juozas 
Žygas, 9604 S. Karlov Ave, 
Oak Lavvn, IL 60453. Premijų 
mecenatas — Lietuvių fondas. 

Dešimt metų Pasaulio 
lietuvių centro gyvavimo 
šventė bus rugsėjo 26 d., 
šeštadienį, 6 vai. vak.. PLC 
didžiojoje salėje. Ateikite, pa
bendraukite, pasidžiaukite sa
vais, lietuviškais namais. Sta
lus ar vietas reikia užsisakyti 
iš anksto. Skambinkite te. 
708-448-7436. 

AMERIKOS VALDŽIA 
ĮSPĖJA 

„Federal Trade Commission" 
perspėja visus, kurie nori le
galiai apsigyventi Amerikoje 
ir dalyvauja „žalių kortelių" 
loterijoje, būti atsargiems, kad 
nepatektų į išnaudotojų pink
les. 

Kiekvienais metais loterijos 
būdu Amerikos valdžia išdali
na 50,000 „žalių kortelių" įvai
rių kraštų piliečiams. Už daly
vavimą loterijoje nere ik ia 
mokėti, o laimėtojai yra iš
renkami loterijos būdu.. Pas
kutiniu metu atsiranda įvai
rių nesąžiningų įstaigų ir ad
vokatų, kurie, norėdami pasi
pelnyti, siūlo savo patarnavi
mus, esą jie turi ryšį su 
Imigracijos departamentu ir 
už tam tikrą mokestį duoda 
užpildyti formą ir žada padėti 
laimėti kortelę. „Federal Tra
de Commission" perspėja, kad 
šitokių dalykų nėra, kad lai
mingieji yra traukiami loteri
jos būdu, ir žmonės, kurie į 
šias pinkles įsivelia, nieko ne
laimi, tik praranda savo pini
gus. 

Būkite atsargūs! Dalyvavi
mas „žalių kortehų" loterijoje 
nieko nekainuoja — tik pašto 
ženkliuką, ir niekas negal i 
padėti ištraukti „žalią kor
telę*', tik jums nusišypsojusi 
laimė. 

Birutė Jasa i t i enė 

LIETUVOS 
RESPUBLIKOS 

PREZIDENTO VIZITAS 

Lietuvos Respublikos Nuola
tinė misija Jungtinėse Tau
tose informuoja, kad rugsėjo 
19-23 d. New Yorke lankysis 
Lietuvos Respublikos prezi
dentas Valdas Adamkus. Ofi
cialus vizito tikslas — daly
vavimas Jungtinių Tautų Ge
neralinės Asamblėjos bend
ruose debatuose. Programoje 
yra numatyti susitikimai su 
JT Generaliniu sekretoriumi, 
LR prezidento kalba Genera
linėje Asamblėjoje, diskusijos 
užsienio politikos klausimais, 
rengiamos Rytų-Vakarų stu
dijų instituto bei LR Misijos 
JT, susitikimai su kitų valsty
bių prezidentais bei stambių 
JAV korporacijų atstovais. Vi
zito pabaigoje LR prezidentas 
uždarys New Yorko biržos pre
kybinę dieną. 

Nepaisant, kaip kas 
mėgsta reklamuotis , šio šeš
tadienio gražiausias renginys 
bus dr. Antano Lipskio paro
dos atidarymas ir poezijos 
knygos sutiktuvės Lietuvių 
dailės muziejuje, Lemonte. At
vykite! 

Marija Pal iokienė, St. Pe-
tersburg. FL, parodė savo 
draugiškumą „Draugui", prie 
prenumeratos mokesčio pri
dėdama 105 dol. paramą jo 
leidybai. Ačiū! 

Kun. Algirdo Palioko, S.J. 23 metų kunigystės jubiliejui ruošti komitetas 
kiftnc. Irena Galinienė. Ona Abromaiticrif. lron.i Kazlauskiene, Rita Man 
bus spalio ii 'i Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos bažny6ioje (1 
didžiojoje salėje (12:30 vai. p.p.!. Komitetas maloniai visus kviečia dalyvai 
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Ketvirtadienį, rugsėjo 17 d., „Draugą" aplankė būrys Šv. Kazimiero kongregacijos seselių. Kai kurios dienraščio 
patalpose lankėsi pirmą kartą, kitos čia dažnai (vairiais reikalais atvyksta. Ta proga redakcijoje buvo ir nusifo
tografuota. Nuotraukoje iš kairės: seselės — M. Paulissa Puiiytė, Teresė Papaytė, M. Christella Danish, M. Vita 
Arcisauskas, „Draugo" vyr. redaktore Danutė Bindokienė, administratorius Valentinas Krumplis, seselės — M. 
Kleofa, Mercedes Mickevičius ir Magdalena Bagdonaitė. Nuotr. Jono Kuprio 

SĖKMINGA RESPUBLIKONŲ GEGUŽINĖ 
Vasarai einant į pabaigą 

gegužinių ratas yra beveik 
pasibaigęs. Lietuviai respubli
konai dar suskubo pasinaudo
ti gražiu oru. Rugpjūčio 30 
dieną įvyko tradicinė Illinois 
Lietuvių Respublikonų lygos 
gegužinė. Jau nuo ankstyvo 
ryto talkininkai ir valdyba 
kruopščiai ruošė gegužinės 
vietą, tvarkė ir žaliomis už-
tiesėmis dengė stalus, kabino 
politikų plakatus ir dėliojo 
laimės šulinio laimikius. Ni
jolė Maskaliūnienė ir Kazi
mieras Oksas rūpinosi kasa. 
Darbščios šeimininkės tvarkė 
maistą. Visi pasiruošę laukė, 
jausdami kad netrukus pasi
pils žmonių minia. Vos pasi
baigus šv. Mišioms visi grū
stomis, rikiavosi eilėn, šneku
čiuodamiesi apie gerą orą, kiti 
politikuodami, stūmėsi į prie
kį prie gardžių kotletų ir kve
piančio kugelio. Kai kurie ten
kinosi tik kava, pyragaičiais ir 
gera nuotaika. Eilė prie baro 
buvo nemažesnė. Ten gaivi
nančius gėrimus pilstė patyrę 
talkininkai Leonas Maskaliū-
nas, Vytenis Miltinas ir Rimas 
Baužys. Nuostabu, kad tie ap
sukrūs vyrai Utenos alų par
davinėjo, kaip „vietinį". Bere
gint visi stalai buvo užimti ir 
patenkinta publika gardžiavosi 
karštais patiekalais. Kadangi 
Lyga yra lietuvių politinė or
ganizacija, savo paskirtim ir 

Tik pagalvokite: pirmasis 
100 naujų prenumeratorių, 
gyvenančių JAV, gali užsi
sakyti visiems metams „Drau
gą" už 60 dol.! (Paprastai pre
numerata yra 95 dol. me
tams). Tą galima pasiūlyti su 
JAV LB Kultūros tarybos, Lie
tuvių fondo ir „Draugo" ad
ministracijos pagalba. Pasi
naudokite proga. 

E. J . Sinkys parodė savo 
dosnumą ir supratimą, kad 
lietuviškai spaudai reikia pa
ramos, ir atsiuntė 100 dol. 
auką. Širdingai dėkui! 

tikslais atstovauti lietuviams 
JAV politinėje veikloje, turinti 
gerus santykius su esančiais 
ir kandidatuojančiais politi
kais, tai kviestų svečių prisi
rinko daugiau negu buvo 
tikėta. Žinoma, tai mūsų nau
dai! Jiems buvo rezervuoti du 
stalai visiems prieinamoje vie
toje, tai mūsų gegužinės daly

viai turėjo progą juos pa
matyti, pasveikinti ir pasi
kalbėti, o kai kurie net pakri
tikuoti. 

Lapkričio mėnesį vyks svar
būs rinkimai. Į Illinojaus gu
bernatoriaus postą kandiduo-
jantį George Ryan atstovavo į 
jo padėjėjos vietą kandidatuo
jantį Corinne Wood. Apsilan
kė ir mūsų visuomenei žino
mas Al Salvi, kandidatas val
stijos sekretoriaus pareigoms. 

Aurelia Pučinski, kandidatė į 
Cook County tarybą, sveikino 
pavieniui stovėdama eilėje 
prie maisto. Judy Biggert no
rėtų pakeisti Kongreso at
stovą Harry Fawell, kuris ne-
bekandidatuoja. Mums jis 
buvo didelis ramstis politinėje 
veikloje. Svečių tarpe matėsi 
vietinis valstijos atstovas Jim 
Meyer, Anne Žickus, ir dar ke
letas ateinančiuose rinki
muose kandidatuojančių poli
tikų bei jų atstovai. Mes ti
kime, kad ryšiai ir geros 
pažintys su šiais kandidatais, 
ar jų štabo atstovais, bus 
mums labai naudingi ateičiai, 
o ypač, atsižvelgiant į dabar
tinį netikrumų laikotarpį. 
Išeivių talka gali būti dar la-
S 

bai reikalinga Lietuvai. Lygos 
pirmininkas Anatolijus Milū-
nas pakvietė kai kuriuos poli
tikus trumpai prabilti į susi
rinkusius. Pat Michalski, gu
bernatoriaus atstovei ir jos vy
rui buvo įteikta dovanėlė jų 
penkiasdešimties metų ve
dybų sukakties proga ir sugie
dota „Ilgiausių metų". Publika 
patenkinta vaišinosi, o politi
kai, lydimi valdybos narių Bi
rutės Vindašienės, Vytauto 
Jasinevičiaus ir Prano Jur
kaus buvo asmeniškai su
pažindinti su prie stalų sė
dinčiais. 

Gegužinėje skambėjo ma
lonūs A. Barniškio muzikos 
garsai ir švelnus solistės bal
sas. Visus stebino ir viliojo 
turtingas ir gausus laimikiais 
„laimės šulinys", paruoštas 
Rimos Sell. Šitokių renginių 
paruošimas reikalauja daug 
darbo valandų. Tik dėka visų 
tų darbuotojų, kaip Cicero 
grupes, kuriai vadovavo M. 
Baukus, darbščių moterų — 
Irenos Garurikštienės, Sigutės 
Užupienės, Baniutės Kro-
nienės, Danos Milūnienės, Re
ginos Andrijauskienės, Prau-
rimės Ragienės ir jos viešnios 
Editos, bei visų kitų, jau ne
skaitant mūsų valdybos narių, 
tokie renginiai būna sėkmingi. 
Lyga dėkoja visiems atsilan
kiusiems, rėmėjams, kurie at
siliepia į mūsų prašomą pa
ramą. Mūsų Lygos pagrindi
nis gyvavimo ir veiklos tikslas 
buvo ir tebėra lietuvių ir 
Tėvynės labui. 

P r a n a s J u r k u s 

U k;ures Vmvla G\ildieive, 7-ita Dap-
:i-^iniiii.-nė. Birutė Navickienė Švente 
1 v,il r Pasaulio lietuvių centro 
i'i N'tiotr Baniutė* Kronleit*« 

• Baritono Lietuvos ope
ros ir baleto teatro solisto, 
Vytauto Juozapaičio kon
certas bus sekmadienį, rug
sėjo 27 d., 3:00 vai. p.p. Jau
nimo centre. Jam akompa
nuos Nijolė Ralytė, Lietuvos 
muzikos akademijos vyriausia 
asistentė. Visus maloniai 
kviečia „Saulutė", Lietuvos 
vaikų globos būrelis. Bilietai 
gaunami „Seklyčioje* ir Pa
saulio lietuvių centro krau
tuvėlėje. 

(sk) 

• Lithuanian Mercy Lift 
nuoširdžiai dėkoja p. Paul Zo-
gas, Midland Federal Savings 
and Loan Association prezi
dentui už $500 auką. Jūsų 
dosni auka padės LML nu
pirkti daugiau reikalingų tu
berkuliozės vaistų. 

(sk) 

• „PENSININKO" iurna-
U, kurį leidžia JAV LB Soc. 
Reikalų Taryba, red. Karolis 
Milkovaitis, galima užsipre
numeruoti adresu: 2711 W. 71 
St., Chicago, IL 60629, tel. 
773-476-2655. Prenumerata 
metams: JAV-bėse, $15, kitur 
$25. Išeina 8 kartus per metus. 
Tai vertinga dovana įvairiomis 
progomis. 

(sk.) 

• Pinigai, s iuntiniai , bal
dai, automobiliai . TRANS-
PAK, 4545 W. 63rd Street, 
Chicago, IL 60629. Tol. 1-
773-838-1050. 

(sk.) 
• Akcijų, bonų bei kitų 

vertybių pirkime ir par
davime jums nuoširdžiai pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą, Albinas Kurkulis, tel. 
312-879-7750 arba jo sūnus 
Andrius Kurkulis, tel. 312-
879-7751, dirbą su First Al-
bany Corp. Čikagoje. B JAV 
ir Kanados skambinkite veltui: 
tel. 1-888-879-7730. 

• Parduodame lėktuvo 
bilietus į Lietuvą ir kitus pa
saulio kraštus geriausiomis kai-
nomis. Skambinkite First Clasa 
TraveL teL 847-3924320. 

(sk.) 
• Amerikos Lietuvių ra

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

(sk.) 
ARAS ROOFING 


