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Sutartį su Rusija 
reikėtų nutraukti 

Vilnius, rugsėjo 1 d. (LA) — 
Seimo Užsienio reikalų komi
teto vicepirmininkas Algirdas 
Gricius ir Derybų su Nepri
klausomų Valstybių San
draugos (NVS) šalimis delegaci
jos vadovas ambasadorius Vir
gilijus Bulovas rugpjūčio 31 d. 
supažindino su LDDP užsienio 
politikos programa šiam poli
tiniam sezonui. 

Kaip rašoma „Lietuvos aide". 
Gricius sakė, kad būdas, kuriuo 
politinė sutartis pateikta Lenki
jos Seimui ratifikuoti, „nėra 
visiškai taktiškas", nes tarp
valstybinė siena grindžiama 
1946 m. rugpjūčio 16 d. sutar
timi tarp Lenkijos ir Sovietų Są
jungos, t.y. pripažįstant Lietu
vos aneksiją teisėta, tačiau 
tikimasi, jog diplomatiniais 
kanalais šis nesusipratimas bus 
sureguliuotas. 

Lietuvos Seimo Užsienio 
reikalų komitetui pateikta 
svarstyti su Baltarusija antro
je rugsėjo pusėje pasirašysima 
sutartis. Bulovas teigė, jog 
sutartyje nėra standartinio 
visoms Lietuvos sutartims su 
NVS punkto apie nepriklau
symą skirtingiems kariniams 
politiniams blokams. 

Bulovas teigė, kad atostogau
damas jis nebuvo susitikęs su 
Rusijos Užsienio reikalų mi
nisterijos Antrojo Europos de
partamento vicedirektoriumi 
Udalcovu. Rusijos parlamen
to delegacija turėtų atvykti i 
Vilnių maždaug spalio mėnesį, 
ir tuo metu bus tariamasi dėl 
Rusijos stojimo į Europos Ta
rybą. Rugsėjo pabaigoje lau
kiama Vokietijos parlamento 
delegacijos. 

Nebesitiki Rusijos 
žalos atlyginimo 

Ambasadorius Bulovas Rusi
jos karinio tranzito klausimą 
pavadino „eksploatuojamu kai 
kam krautis politinį kapitalą". 
Rusijos skolų ir „didžiosios 
žalos" atlyginimo ambasadorius 
nebesitiki, pasiguodė valstybės 
institucijų abuojumu ir pageida
vo „didesnio patriotizmo". 

Komentuodamas parengtas 
Rusijos karinio tranzito tai
sykles, po kuriomis jis pasirašęs 

vienas („kiti autoriai nepasi
rašė"), ambasadorius citavo 3 
punktą, pagal kurį „masinio 
naikinimo ginklą vežti drau
džiama". 

Paraiškas kariniams perveži
mams reikės pateikti prieš dvi 
savaites, , jei kitaip nenumato 
tarptautinės sutartys". Gink
luotiems daliniams bei ginkluo
tai technikai pervežti leidimą 
turės duoti Seimas. Krovinius, 
kuriuos saugos ginkluoti Rusi
jos kariškiai, lydės ir ginkluota 
Lietuvos sargyba. 

Dėl tranzito sutarties 
„sėdime baloje" 

Atskiru punktu aptar ta 
, jurisdikcija", tačiau čia nuo
monės skiriasi — ar taisyklės 
gali reguliuoti žalos atlyginimą, 
ar tai turi būti numatyta sutar
tyse. „Pono Landsbergio liūde
siui taisyklės rašytos Lietuvoje, 
derintos Rusijoje nebuvo — rei
kia skirti derinimą ir konsul
tacijas". Taisyklės bus pateiktos 
Rusijos ekspertams ištirti. 

Ambasadorius patikslino, kad 
„suomiai per dešimt metų ne
privertė rusų laikytis taisy
klių". 

Ambasadoriui buvo priminta, 
kad Susisiekimo ministerijos 
pareigūnai prisipažino delegavę 
savo įgaliojimus Rusijos Fede
racijai. Paklaustas, ar nesi
jaučia tarpininku, per kuri 
Rusija derisi pati su savimi, Vir
gilijus Bulovas padėkojo G. Mik-
šiūnui, „nepatingėjusiam per
skaityti „Baltąją knygą", ir 
sakė, kad „detektyvas yra ne
baigtas"; šiuo metu „ieškome 
trūkstančių grandžių". Amba
sadorius pripažino, kad „padėtis 
yra absurdiška"; problema ta, 
kad reikia pranešti, kad sutar
tis nutraukiama (denonsuoti su
tartį), bet greitu laiku tegalima 
denonsuoti vieną straipsnį. „Ju
ridiškai imant, esame kvailoje 
padėtyje", sakė ambasadorius, 
„sėdime baloje". 

Paklaustas, ar sutartis, kuri 
prieštarauja Konstituciniam ak
tui dėl neįsijungimo į daugia
šales rytų sąjungas, nėra nie
kinė, Bulovas pareiškė: „Taip, 
tas pažeista!", ir sakė, kad 
„reikia naujo susitarimo". 

Amb. Jusys Europos 
atstovams kalbėjo apie 

Rusijos tranzitą 
New Yorkas, rugsėjo 8 d. -

Vakar Jungtinėse Tautose įvy
ko Europos Sąjungos valstybių 
pasitarimas Jungtinių Tautų 
klausimais. I tokį pasitarimą 
pirmą kartą buvo pakviestos 
Baltijos ir Centrinės Europos 
šalys, praneša Lietuvos Nuola
tinė Misija Jungtinėse Tautose. 

Pasitarime, kuris įvyko šiuo 
metu Europos Sąjungai pirmi
ninkaujančios Vokietijos in
iciatyva jos JT Misijoje, daly
vavo pilnateisės ir asocijuotos 
narės bei Bulgarija, Čekija, 
Estija, Latvija, Lenkija, Lietu
va, Rumunija, Slovakija ir 
Vengrija. 

Naujai paskirtas ir jau tarny
bą pradėjęs Lietuvos ambasado
rius Jungtinėse Tautose, Oska
ras Jusys, padarė pareiškimą 
apie Kaliningrado srities prob
lemą, ryškindamas Lietuvos 
Respublikai jautrų karinio tran
zito klausimą. Ambasadorius 
Jusys išreiškė Lietuvos vyriau
sybės rimtą susirūpinimą dėl 

per didelės Rusijos karinių 
pajėgų koncentracijos Kali
ningrado srityje. Jis pažymėjo, 
kad praėjusią savaitę Baltijos 
valstybių užsienio reikalų mi
nistrai Palangoje paskelbė 
bendrą komunikatą, kuriame 
ragino Rusijos Federaciją imtis 
priemonių demilitarizuoti Kali
ningrado sritį ir vystyti jo 
ekonomiką kaip sudėtinę Balti
jos jūros regiono dalį. 

Naujai paskirtas Estijos am
basadorius Jungtinėse Tautose 
Trivimi Velliste padarė pareiš
kimą trijų Baltijos valstybių 
vardu dėl svetimų karinių 
pajėgų išvedimo rezoliucijos, 
kuri bus svarstoma 49-toje Ge
neralinės Asamblėjos sesijoje. 

Latvijos ambasadorius Aivars 
Baumanis nušvietė tikrąją 
žmogaus teisių padėtį Estijoje ir 
Latvijoje, kviesdamas susirin
kusias delegacijas paremti 
pastangas išvengti šios padėties 
politizavimo Jungtinių Tautų 
žmogaus teisių struktūrose. 

Popiežius Jonas Paulius II savo kalboje maldininkams Šv. Petro aikštėje 
rugsėjo 7 d. pasakė, jog jo numatytas apsilankymas Sarajevo mieste. Bosni
joje, atšauktas saugumo sumetimais. Jis pasakė, kad tikisi aplankyt; Bosni
jos tikinčiuosius greičiausiai, ka ip tik bus įmanoma. Bosnijos prez centas 
Alija Izetbegovič jausmingoje kalboje kaltino Jungt inių Tautų pareigūną 
buvusioje Jugoslavijoje dėl Šv. Tėvo vizito atšaukimo, nes laiške popiežiui 
jis perdėjęs pavojų Šventajam Tėvui ir tuo jį suklaidinęs. Izetbegovič kaltino 
ir Jungtines Tautas ir Vakarų šalis nuolatiniu priešiškumu Bosnijai ar sakė, 
kad įtakodami vizito atšaukimą, jie apvogė Bosnijos žmones 

Tautininkai — prieš žemės 
pardavimą užsieniečiams 

Vilnius, rugsėjo 6 d. (Elta) — 
Lietuvių Tautininkų Sąjunga 
prieštaraus atsinaujinusiems 
bandymams įteisinti žemės par
davimą užsieniečiams, antradie
nį Seimo rūmuose surengtoje 
spaudos konferencijoje pasakė 
Lietuvių tautininkų frakcijos 
seniūnas Leonas Milčius. Pasak 
jo, leidimas parduoti žemę 
užsienio piliečiams taptų „dar 
viena landa korumpuotiems 
(svetimoms įtakoms pasidavu
siems) valdininkams". 

Spaudos konferencijoje frak
cijos seniūnas ir Lietuvių Tau
tininkų Sąjungos pirmininkas 
Rimantas Smetona daugiausia 
komentavo praėjusio referendu
mo rezultatus. Pasak Rimanto 
Smetonos, referendumą inici
javę konservatoriai pasirinko 
„aplinkinį" kelią, vietoje tau
tininkų siūlyto „tiesaus" — val
džios keitimo per priešlaikinius 
Seimo rinkimus. Jo nuomone, 

Lietuva galėtų skolas 
ir dabar grąžinti 

Vilnius, rugpjūčio 25 d. (Elta) 
— Ministro pirmininko Adolfo 
Šleževičiaus ir Finansų minis
tro Eduardo Vilkelio spaudos 
konferencijos be kitų dalykų 
buvo kalbama apie skolas. Lie
tuvos valstybės įsiskolinimai 
užsieniui — tai tema, kuria da
bar, anot E. Vilkelio, dažnai spe
kuliuojama. Šiuo metu yra 
pasirašyta sutarčių gauti užsie
nio kreditų 546.8 milijono 
dolerių sumai, iš jų 323.3 mili
jonai dolerių jau panaudota. Ka
dangi Lietuva turi sukaupusi 
apie 450 milijonų dolerių vertės 
konvertuojamos valiutos ir 
aukso atsargųjį be jokio vargo 
gali šiuos kreditus grąžinti, 
neuždėdama skolų jungo vai
kams ir anūkams. Juo labiau, 
kad dauguma panaudotų kredi
tų grįš. Paskutinieji gauti kre
ditai buvo skir t i Lietuvos 
smulkiam ir vidutiniam verslui 
plėtoti. 

referendumas buvo akivaizdžiai 
pasmerktas pralaimėjimui. An
t ra vertus, net priėmus siūlomą 
įstatymą, „LDDP jo neįgyven
dintų". Kalbėdamas apie tauti
ninkų poziciją, Rimantas Sme
tona sakė, jog jie „pasitraukė į 
šalį, praleidę garsiai dundantį 
konservatorių traukinį". 

Sąjungos pirmininko nuo
mone, pralaimėjimas referen
dume sukėlė , , tam t ik rų 
problemų", tačiau kalbėti apie 
didesnį opozicinių jėgų nesu
sikalbėjimą nėra pagrindo. 
„Dešiniųjų poli t inių jėgų 
partnerystė neišvengiama, ypač; 
artėjant savivaldybių rinki
mams", sakė Rimantas Sme
tona. 

Spaudos konferencijoje tauti
ninkų atstovai kritikavo Lie
tuvos prezidento ir valdančio
sios partijos poziciją santykiuose 
su Rusija. Leonas Milčius pa
reiškė, jog „LDDP vadovybė 
išeitį iš blogėjančios ekonomi
kos mato nuolaidose Rusijai". 

Patvirtinta 
privatizavimo 

programa 
Vilnius, rugsėjo 6 d. (Elta). 

Antradienį įvykusiame Cer' i-
nes privatizavimo komisijos po
sėdyje buvo patvirtinta privati-
avimo spalio mėnesį programa. 

Kaip pranešė Ekonomikos mi-
nisterijos atstovai, spalio 
mėnesį Lietuvoje numatyta pri
vatizuoti 90 įmonių, kurių ben
dras indeksuotas valstybinis 
kapitalas — 52 milijonai litų. 29 
smulkios įmonės turėtų būti 
parduotos aukcionuose, o 61 
stambi arba vidutinė įmonė bus 
privatizuojama pasirašant ak
cijas. 

Centrinė privatizavimo komi
sija nepatvirtino valstybinės 
įmonės Sigma privatizavimo 
rezultatų, kadangi, kaip pasakė 
komisijos pirmininkas Kęstutis 
Baranauskas, ši įmonė buvo 
parduota per žema kaina. 

Vilniuje atidaryta 
lenkų mokykla 

Vilnius, rugsėjo 2 d. (Elta) — 
Šiandien Vilniuje, Justiniš
kių mikrorajone iškilmingai 
atidaryta Romos Popiežiaus 
Jono Pauliaus II vardu pavadin
ta nauja lenkų vidurinė 
mokykla. Šiuos mokslo metus 
čia pradeda apie 1,500 įvairių 
klasių moksleivių. Jono Pauliaus 
II mokyklos atidarymo iškilmė
se dalyvavo Lietuvos ministras 
pirmininkas Adolfas Šleževi
čius, švietimo ir mokslo minis
tras Vladislavas Domarkas, 
Lenkijos liaudies švietimo vi
ceministras Kazimierz Przy-
bysz, abiejų šalių parlamen
tarai, Lenkijos užsienio reikalų 
ministerijos atstovai, kiti sve
čiai. 

Savo palaiminimą ir sveiki
nimo telegramą mokytojams bei 
mokiniams atsiuntė Šventasis 
Tėvas Jonas Paulius II. Lenki
jos liaudies švietimo vicemi
nistras perdavė mokyklai dova
ną — IBM kompiuterį su įranga. 

Australijos parlamento 
nariai lankosi Lietuvoje 

Eksportai į Rusiją — 
nuostolingi 

Vilnius, rugsėjo 3 d. (AGEP) 
— Per pastarąjį pusmetį Lietu
vos eksporto į Rusiją nuostoliai 
sudarė apie 25 milijonus dole
rių. 

Rusija visoms Baltijos valsty
bėms taiko dvigubus 20%-50<£ 
muitus. Rusija vis dar nepatvir
tino palankaus prekybinio reži
mo sutarties. Lietuvos pra
monės ir prekybos ministerija 
pasirašė ekonominio ir preky
binio bendradarbiavimo sutartį 
su Maskvos vyriausybe, nes Ru
sijos prezidentas didiesiems 
Rusijos miestams leido netai
kyti šios muitų tvarkos. 

Maskvai per metus reikia iki 
100,000 tonų mėsos gaminių, 
apie 1.5 milijonus tonų grūdų, 
sviesto, daržovių. Šiuo metu 
Maskva sviestą perka Naujojo
je Zelandijoje. 

Vilnius, rugsėjo 8 d. (Elta; — 
Šiandien Seimo pirmininkas 
Česlovas Juršėnas susitiko su 
Australijos parlamento delega
cija. Delegacijai vadovauja Ats
tovų rūmų pirrnininkas Stephen 
Martin. Trečiadienį prasidėjęs 
septynių parlamentarų delega
cijos vizitas Lietuvoje truks iki 
šeštadienio. Po to ji išvyks į 
Kopenhagą dalyvauti 92-ojoje 
Tarpparlamentinės Sąjungos 
konferencijoje. 

Pokalbio metu konstatuota, 
kad Lietuvos ir Australijos par
lamentarai bei diplomatai, taip 
pat vykdomosios valdžios įstai
gų atstovai galėtų daugiau 
bendradarbiauti tarptautinėse 
organizacijose. Č. Juršėnas 
sakė, jog Lietuva tikisi Australi

jos paramos siekdama tapti 
tarptautines prekybos sutarties 
Generalinio Susitarimo dėl 
Mokesčių ir Tarifų (GATT) nare. 

Stephen Martin oficialiai pa
kvietė Lietuvos Seimo delega
ciją apsilankyti Australijoje 
kitais metais. 

Australijos parlamento dele
gaciją šiandien priėmė preziden
tas Algirdas Brazauskas. Prezi
dentas papasakojo apie Lietuvos 
kelią į nepriklausomybę, supa
žindino su dabartine politine ir 
ekonomine padėtimi šalyje. J is 
pabrėžė, jog sovietų okupacijos 
metais dėl Lietuvos laisvės ko
vojo, jos žmonių troškimą gy
venti nepriklausomai aktyviai 
palaikė išeivija, tarp jų ir 
Australijoje gyvenantys lietu
viai. 

Gylys: Kam kelti triukšmą 
dėl tranzito? 

Vilnius, rugsėjo 8 d. 'Elta) — 
Seimo narys Algirdas Saudar
gas trečiadienį įvykusioje 
spaudos konferencijoje teigė. 
kad per dvejus metus LDDP ne 
tik nepasistūmėjo į priekį už
sienio politikoje, bet ir susikūrė 
problemų, apie kurias anksčiau 
nebuvo viešai diskutuojama. 
Reaguodamas į tai, užsienio 
reikalų ministras Povilas Gylys 
pasakė, kad, jo nuomone, tran
zito problema egzistavo ir pirmai
siais nepriklausomybės metais, 
tačiau ji nebuvo aptariama, nes 
tuo metu tai nebuvo prioritetas 
— blokada užgožė šį, pasienio ir 
kitus klausimus, o nuo 1991 me
tų rugpjūčio daugelį jų jau ga
lima buvo spręsti. 

Ministras pasakė nesutinkąs 
ir su Saudargo teiginiu, esą 
Vidurio Europos šalys gaus 
saugumo garantijas, tačiau jos 
nebus suteiktos Baltijos šalims. 
Neaišku, sakė Povilas Gylys, 
kam reikia „kelti tokį didelį 

triukšmą dėl tranzito, nes jis 
nėra karinė sąjunga, o tik sie
kis civilizuotai išspręsti Kali
ningrado klausimą". Yra kitas 
pasirinkimas — užblokuoti Ka
liningradą, bet tada tikrai iš
kiltų grėsmė Lietuvai, o toks 
įtampos padidėjimas reikštų 
saugumo sumažėjimą, mano mi
nistras P. Gylys. Ministro 
teigimu, siekiama „padaryti 
maksimaliai saugią politinę, 
ekonominę ir socialinę situaciją. 

J Algirdo Saudargo pareiškimą, 
kad „valdančioji partija užsienio 
politikoje eina lengviausiu 
minimalaus pasipriešinimo 
keliu, užsikraudama kitų 
primestas problemas", Gylys 
atsakė, kad sutinkąs su tuo, jog 
LDDP ieško optimalaus — 
geriausio arba lengviausio kelio 
iš susidariusios padėties, nes 
Lietuva turi greitai išspręsti 
problemas, kylančias tokiai 
jaunai valstybei. „Europa juk 
nelaukia valstybių su visomis jų 
problemomis, o nori matyti šalis 
su mažiausiu problemų baga
žu", pabrėžė užsienio reikalų 
ministras Povilas Gylys. 

Rusijos gynybos ministras Pavel Gračev (kairėje) sveikina JAV Armijos 
3-osios pėstininkų divizijos leitenantą Scott Maylath. trečiadienį pradedant 
bendras JAV ir Rusijos 27-osios motošaulių divizijos pratybas prie Trotsk 
miesto Rusijoje. Daugelis Rusijos nacionalistų protestavo prieš tokias bend
ras pratybas, kaltino Rusijos kariuomenę susidomėjimu su priešu. Gračev 
tačiau nori ir daugiau tokiu pratybų ateityje. 

Premjeras domėjosi 
žemdirbių problemomis 

kalbėta apie mažas žemės ūkio 
produktų supirkimo kainas — 
ūkininkai, žemės ūkio bendro
vių nariai patiria nemažus 
nuostolius, parduodami pieną ir 
mėsą. Taip pat kalbėta, kad 
reikia aktyviau ieškoti naujų 
rinkų. 

Rajonų vadovai pageidavo, 
kad būtų pripažintos įvairiose 
srityse skirtingos ūkininkavimo 
sąlygos ir į tai atsižvelgiant, 
mažinami mokesčiai, nes Rytų 
Aukštaitijos žemės nederlin-
gumas, smėlynai gerokai komp-

Vilnius, rugsėjo 6 d. 'Elta). 
Antradienį Lietuvos ministras 
pirmininkas Adolfas Šleževi
čius. Žemės ūkio ministerijos 
vadovai ir kai kurie Seimo 
nariai susitiko su vienuolikos 
Rytų Aukštaitijos rajonų 
vadovais, ūkininkais, žemės 
ūkio bendrovių specialistais. 

Žemdirbiai buvo nepatenkinti 
aukštomis, energetinių išteklių 
kainomis, per didelėmis kreditų 
palūkanomis, pageidavo, kad 
būtų prailgintas skolų grąžini
mų laikas, siūlė, kad valstybė 
kompensuotų visus įsiskolini- likuoja žemdirbystės vystymą 
mus. Per susitikimą nemažai 

Balsavimo 
darbuotojų 

šventinimas — 
nenusikaltimas 

Vilnius, rugsėjo 7 d. (Elta) — 
Vyriausioji rinkimų komisija at
metė Garliavos apylinkės refe
rendumo stebėtojų skundą dėl 
to. kad rugpjūčio 27 dieną, prieš 
prasidedant referendumui, jo 
komisijos narius pašventino kle
bonas. Pasak jų, dalį komisijos 
narių, atsisakiusių priimti šven
tinimą, po to terorizavo kai ku
rie uolūs tikintieji. 

Komisija konstatavo, kad re
ferendumo įstatyme šventinimo 
aktas nenumatytas, tačiau nėra 
ir draudimo tai daryti. Pagaliau 
referendumą šioje apylinkėje 
labai ryškia persvara laimėjo už 
ji aktyviausiai agitavę krikš
čionys demokratai. Vietos kle
bonas, pašventinės referendumo 
komisijos narius, čia niekuo dė
tas. 

KALENDORIUS 

Rugsėjo 9 d.: Šv. Petras Kla 
veras, kunigas, misionierius 
(1581-1654): Sergijus, Serapiną, 
Ramunė. Vaidas. Vylius. 

Rugsėjo 10 d.: Nikalojus, Sal
vijus, Konstancija. Gražidė. 
Dargvilė. 
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/PORTO APŽVALGA 

Redaktorė I rena Regienė 

A.A. ČEMPIONAS 
JACK SHARKEY-ŽUKAUSKAS 

Aplankęs pranciškonus Ken-
nebunkporte. rugpjūčio 2 dieną 
grįžau namo j Bedfordą, N.H. Šį 
kartą, nuklydęs nuo greitkelių, 
pasukau senuoju 101-ju Ports-
muto-Mančesterio keliu, kuriuo 
daug kartų važinėjau, per mažą 
Epping miestuką. Žinojau, kad 
ten nuo 1952 metų gyveno 1932-
33 metų pasaulinis lietuvių 
kilmės bokso čempionas Jack 
Sharkey (Šarkis). Miestelio 
centre, už poros šimtų pėdų nuo 
pagrindinės gatvės, matėsi jo 
sodyba su mašina po baldaki
mu, paremtu keturiais strypais. 

Pr i stabdžiau mašiną. Galvo
jau, jei pamatysiu Šarkio ma
šiną po baldakimu, — aplan
kysiu seną čempioną. Šį kartą 
kiemas buvo tuščias. Kaimyni
nėje benzino stotelėje sužinojau, 
kad Šarkis slaugos namuose. 

Prasl'nko pora savaičių. Rug
pjūčio 19 dienos dienraščio 
..Union Leader" pirmajame pus
lapyje perskaičiau Adolfo Ber
noto (Associated Press New 
Hampshire atstovo1 žinią: 
..Ex-čempionas Šarkis mirė su
laukęs 91 metus, rugpjūčio 17 
d.. Beverly, MA, slaugos na
muose". 

Adolfas Bernotas pažino ir 
lankė Šarkį Eppinge. Jį. ar kitą 
lietuvį sut ikęs , čempionas 
pradėdavo: — Sveiks, broli 
lietuvi! Kaip tau? Po tokios 
įžangos jis mėgindavo tęsti pasi 
kalbėjimą lietuviškai, pasiskųs-
damas neturėjęs užtektinai 
praktikos pasitobulinti seniau
sioje sanskritų giminystės kal
boje pasaulyje. 

Šarkis didžiavosi savo etni-
ne-lietuviška kilme. Per minė
jimus, kuriuos ruošė Našvės. 
N.H., lietuviai, jis sėdėjo už 
garbės stalo Šv. Kazimiero para
pijos salėje. Pasikalbėjimuose 
visuomet girdavo lietuvius, pri
mindamas žymių atletų pavar
des: VVaitkus. Butkus. Jonaitis, 
Gerulaitis. Jo darbo kabinete, 
šalia bokso nuotraukos, kabėjo 
Lietuvos žemėlapis. 

Čempionas gimė Binghamton, 
N.Y. . 1902 metų lapkričio 26 
dieną lietuviu Žukauskų šeimo
je. Boksininko karjerą pradėjo 
1924 metais Bostone Keisda
mas pavarde į Jack Sharkey, jis 
pasirinko garsaus boksininko 
Jack Dempsey vardą ir kito bok
sininko —jūreivio Tom Sharkey 
pavardę. 15 ratų kovoje, 1932 
metu birželio 21 dieną įveik
damas Schmelingą. jis tapo sun
kaus svorio bokso pasaulio 

čempionu. Tą titulą prarado 
1933 m. birželio 29 dieną italui 
Primo Carnera, o 1936 metais, 
pralaimėjęs prieš kylančią 
žvaigždę Joe Louis, užbaigė pro
fesionalaus boksininko karjerą. 
Iš viso turėjo 55 susitikimus su 
geriausiais to laikotarpio boksi
ninkais. 

Išėjęs į pensiją, 1952 metais 
apsigyveno Eppingo, N.H., 
miestelyje, savo žmonos gimti
nėje. Kaimynai juo didžiavosi, 
vadindami Šarkį „Eppingo dva
rininku". Pašte, šalia Amerikos 
prezidento, kabėjo Šarkio por
tretas. 

Šarkis paliko sūnų, dvi duk
ras, 14 antros, 21 trečios ir 
vieną ketvirtos kartos vaikaitį. 
Per laidotuves Eppingo Šv. 
Juozapo bažnyčioje, jo karstą 
nešė penki anūkai, gražūs 
suaugę vyrai. Prisimindamas 
savo senelį per Mišias, Šarkio 
vaikaitis Michael Mc Donald jį 
palygino su „nenušlifuotu 
brangakmeniu", emigrantų tė
vų vaiku, kuris visur ir visuo
met didžiavosi savo lietuviška 
kilme. Kunigas Ronald Cor-
riveau, minėdamas velionį, pa
žymėjo, kad jis „nuoširdžiai 
rūpinosi savo šeima dalindama
sis svajonėmis, meile ir tikėjimu 
j Dievą . Nors, (įterpdamas 
jumoro į rimtas apeigas) Šarkis 
teikė pirmenybę trumpoms Mi
šioms..." 

Užkalbinau aukšto ūgio, pa
našų į tėvą, Šarkio sūnų Jack 
Sharkey ,Jr.: 

— Kaip kalbėjo tėvas namie? 
— Su mama — tik lietuviškai. 

Beje. tėvas galėjo susikalbėti 
net septyniomis kalbomis! Išėjęs 
j pensiją, trumpą laiką Bostone 
buvo atidaręs restoraną. Et
niniai klientai džiaugdavosi 
išgirdę savo kalbą. 

Mišių dalyviai buvo pavaišinti 
bažnyčios salėje Po to kelionė 
i kapus ir privačios laidotuvės. 

Kazys Daugėla 

ŠALFAS S-GOS 
METINIS 

SUVAŽIAVIMAS 
ŠALFAS s-gos metinis atstovų 

suvažiavimas š.m. lapkričio 
mėn. 12 d., šeštadienį, vyks 
Clevelande. Plačiau pranešime, 
kai tik gausime numatytą 
darbotvarkę. Datą pasižymėkite 
kalendoriuose ir ruoškitės daly
vauti. 

Šia. vasarą Lietuvoje lankęsi užsienio lietuvių sporto darbuotojai pas i tar ime su Lietuvos 
krepšinio federacijos prezidentu prof. St . Stonkumi. Iš k.: A. Šileika — ŠALFAS s-gos C V pirmi
n inkas , M. Leknickas , Sig. K r a s a u s k a s , Vyt. Budzeika ir prof. St. Stonkus. 

V PASAULIO LIETUVIŲ 
SPORTO ŽAIDYNIŲ 

NUOSTATAI 

Jack S h a r k e y — Žukauskas, kairėje , prie sva r s tyk l ių su vokiečiu Max 
Schmel l ing p r i e š rungtynes dėl pasau l io bokso čempiono t i tu lo 1932 meta is . 

(Projektas) 
Lietuviai — tauta, kuri labai 

myli, gerbia ir vertina savo 
senolių kraštą, jos papročius ir 
istoriją. 

Sportas — kilni ir graži 
priemonė, padedanti įkūnyti 
mūsų norus susitikti, rung
tyniauti ir bendrauti. 

1938 m. Kaune buvo sureng
ta Pasaulio lietuvių tautinė 
olimpiada. 1978 m. Toronte 
'Kanada) įvyko Pirmosios 
pasaulio l ietuvių sporto 
žaidynės, skirtos Lietuvos 
Nepriklausomybės 60-mečiui ir 
Pirmosios pasaulio lietuvių tau
tinės olimpiados 40-mečiui. 

Po penkerių metų (1984 m.) 
antrosios žaidynės surengtos 
Čikagoje (JAV), trečiosios (1988 
m.) — Adelaidėje (Australija). 

1991 metais į Ketvirtąsias 
pasaulio l ietuvių sporto 
žaidynes pakvietė atgimusi ir 
laisva mūsų protėvių žemė 
Lietuva. 

Prisimindami gražius ir ne
blėstančius susitikimus bei vie
ningą visų lietuvių, pageidavi
mą, maloniai kviečiame 1995 
m. liepos 30 — rugpjūčio 5 d. 
visų pasaulio lietuvius į sporto 
šventę mylimoje ežerų ir 
pušynų šalyje Lietuvoje. 

Vykdydami šį gražų norą. mes 
siekiame: 

— padėti pasaulyje gyvenan
tiems lietuviams susitikti ir 
paviešėti žemėje, širdimi ir dva
sia pajusti mielos tėvynės 
alsavimą, prisiminti savo tautos 
papročius, susipažinti su is
torinėmis, kultūrinėmis, spor
tinėmis bei kitomis reikš
mingomis mūsų Tėvynės re
likvijomis; 

— plėtoti glaudesnį bendra
darbiavimą tarp įvairių šalių 
lietuvių sporto organizacijų, 
pasidalinti sporto varžybų or
ganizavimo patirtimi, spor
t ininkų rengimo praktika, 
sudaryti galimybę mėgstan
tiems sportą pasaulio lietu
viams susipažinti ir susidrau
gauti; 

— propaguoti pasaulio lietu
viams sportą. 

I. Žaidynių vykdymo laikas 
ir vieta 

Penktosios pasaulio lietuvių 
sporto žaidynės vykdomos 1995 
metų liepos 30 - rugpjūčio 5 
dienomis Lietuvos Respublikos 
miestų ir rajonų sporto bazėse. 

Iškilmingas žaidynių atida
rymas įvyks 1995 m. liepos 30 
d. Vilniuje. 

Žaidynių uždarymas — 1995 
m. rugpjūčio 5 d. Kaune. 

II. Vadovavimas žaidynėms 

V pasaulio lietuvių sporto 
žaidynes vykdo Lietuvos Res
publikos Vyriausybės patvir
tintas Organizacinis komitetas. 
Prak t inę pasirengimo Žai
dynėms veiklą vykdo Žaidynių 
organizacinis štabas. 

Sporto šakų varžybas organi
zuoja ir vykdo Lietuvos ati
tinkamų sporto šakų federacijos 
ir sąjungos kartu su varžybų 
vykdymo vietų savivaldybėmis. 

Tiesiogiai Žaidynių varžy
boms vadovauja sporto šakų 
federacijų ir sąjungų sudarytos 
Teisėjų kolegijos. 

V pasaulio lietuvių sporto 
žaidynės vykdomos bendromis 
Kūno kultūros ir sporto depar
tamento prie Lietuvos Respub
likos Vyriausybės, Lietuvos tau-
tinio olimpinio komiteto, 
ŠALFASS, ALFASS ir kitų 
sporto organizacijų bei rėmėjų 
pastangomis. 

III. Dalyviai ir varžybų 
vykdymo sąlygos 

V pasaulio lietuvių sporto 
žaidynėse kviečiami dalyvauti 
visų pasaulio kontinentų lietu
viai nepriklausomai nuo lyties, 
pilietybės ir tikybos. Žaidynėse 
gali dalyvauti ir mišrių šeimų 
(t.y. lietuvio (ės) ir kitos tau
tybės) atstovai, sugebą pasi
reikšti vienos ar kitos pagal 
Žaidynių programą numatytos 
sporto šakos varžybose. Dalyvių 
amžius nurodomas atskirų spor
to šakų varžybų nuostatuose. 
Už Žaidynių dalyvių sveikatos 
būklę atsako komandų vadovai. 

Kai kurių sporto šakų varžy
bos bus vykdomos ir žmonėms, 
ištiktiems negalios (invalidams, 
akliesiems ir silpnaregiams). 

Žaidynėse numatoma vykdyti 
šių sporto šakų varžybas. 

1. Aviacijos sporto 
2. Badmintono 

Futbolas Čikagoje 

„LITUANICA" ANTROSE 
PIRMENYBIŲ RUNGTYNĖSE 

LFK „Lituanica" sekmadienį, 
rugsėjo II d., 3 v. p.p. Lemonto 
lietuvių centro aikštėje rungsis 
su nauja lenkų „Legovia" ko
manda, kurios pajėgumas dar 
nežinomas. Galima tikėtis gana 
stipraus vieneto, nes daug lenkų 
žaidėjų atvyksta iš Lenkijos, tad 
jų komandose iki šiol netrūksta 
pajėgių futbolininkų. 

Prieš dvi savaites vykusiame 
pirmame rudens sezono jėgų 
išbandyme „Lituanica", žais
dama nepilna sudėtimi, net 6-0 
turėjo nusileisti „Vikings" 
vienuolikei. Tai, be abejo, „pa
žadino" ne tik komandos vado
vus, bet ir pačius žaidėjus, o 
ypač tuos. kurie nesiteikė 

žaidėjų, bet ir būrio atsarginių. 
Gaila, kad prasidedant universi
tetų ir kolegijų pirmenybėms, 
už St. Xavier universitetą 
pradeda žaisti geresnieji ,,Li-
tuanicos" futbolininkai — Vir
gis Žuromskas ir Gytis Kava
liauskas ir jų rudenį daugiau 
nematysime „Lituanicos" sudė
tyje. Todėl kitiems žaidėjams 
reikės labiau pasitempti. 

„Lituanicos" futbolo koman
da šį sezoną savo aikštėje — 
Lemonte dar turės rungtynes — 
spalio 9 d. prieš „Lightning" ir 
spalio 16 d. prieš „Fichte 
Rams". Išvykose lietuviai rung
tyniaus rugsėjo 18 d. (prieš 

Wings") rugsėjo 25 d. (prieš 
atvykti į minėtas rungtynes. Šio „Wauconda Chiefs"), spalio 2 d. 
sekmadienio susitikime prieš (prieš „Trevians") ir spalio 23 
,,Legovia" t ikimasi ne 11 prieš „Fortūna". Ę g . 

LIETUVOS FUTBOLININKAI 
GRŪMĖSI SU ŠVEDIJA 

JAV vykusiose Pasaulio fut- pasaulio futbolo pirmenybėse 
bolo pirmenybėse matėme pui- 'dauguma jų žaidžia užsienio 
kiai žaidžiančią Švedijos rink- klubuose), tuo tarpu Lietuvos 
tinę, čia iškovojusią net trečiąją rinktinėje (išskyrus vieną) žaidė 
vietą (vienose rungtynėse ji 
sužaidė 1-1 su pasaulio čempio
nais — brazilais). Su šiais fut
bolo galiūnais sumanė pasiga-
linėti ir Lietuva; nuvykusi į 
Švediją, ir ten 12 tūkstančių 
žiūrovų akivaizdoje sužaidusi 
draugiškas rungtynes rugpjūčio 
17 d. 

Nebuvo tai Dovydo kova prieš 
Galijotą, nes rungtyniauta 
(išskyrus pirmą kėlinį) apy
lygiai. Po pirmame kėlinyje 
gautų trijų įvarčių, antrasis 
buvo laimėtas 2-1, o bendra 
pasekmė 4-2 Švedijos naudai. 
Lietuvos treneris A. Liubinskas 
teigė, kad pirmąjį įvartį švedai 
įmušė iš neužtarnauto baudinio, 
o paskutinis jų įvartis buvęs pa
siektas iš nuošalės. 

Tenka pridėti, kad Švedijos 
rinktinėje dalyvavo beveik visi 
gerieji žaidėjai iš matytųjų 
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EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4647 W. 103 St., Oak Lawn, IL 

Pirmas apyl. su Northvvestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai Susitarimui 
(kalbėt angliškai) tai . 708-422-8260 

Kab. 312-735-4477; 
Rax. (708)246-0067; arba (708)246-6581 

«•>. E. DECKYS 
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tik Lietuvoje rungtyniaujantieji 
futbolininkai. Cia nesimatė gar
siųjų: V. Ivanausko, A. Narbe
kovo, G. Staučės ir kt. Tačiau 
prie dviejų pirmųjų futboli
ninkų nepaisymo Lietuvos rink
tinės apsiprasta, o trečiasis 
(Lietuvos rinktinės kapitonas) 
tikrai negalėjęs, nes jis šiuo 
metu keičia klubus ir iš Mask
vos „Spartako" pereina rung
tyniauti i Turkiją. 

Rugsėjo 7 oV Lietuva pradės 
atrankines varžybas dėl daly
vavimo 1996 m. Europos futbolo 
pirmenybėse. Tą dieną Lietuva 
Kijeve kovos su stipria Ukrai
nos vienuolike Lietuvos po
grupyje taip pat yra ir Pasaulio 
vicečempionai — Italija, daugelj 
buvusios Jugoslavijos žaidėjų 
turinčioji Kroatija. Tad Lietuvai 
teks gerai susiimti. 

E.Š. 

6132 S. Kadzia Ava., Chfcago 
(312) 778-6969 arba (312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
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9525 S 79th Ave Hickory Hills. IL 
Tai. (708) 598-8101 
Vai pagal susitarimą 
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DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ava . , Cicero 
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DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
5635 S. P u t o k i Rd„ Chicago. IL 
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708-941 -2806 
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22. Šaudymo (stendinio ir 
kulkinio) 

23. Šachmatų 
24. Teniso 
25. Tinklinio 
Individualios ir komandinės 

varžybos vykdomos pagal tarp
taut inėmis taisyklėmis re
miantis atskirų sporto šakų 
federacijų ir sąjungų parengtus 
varžybų nuostatus. Varžybose 
dalyvauja sporto šakų, klubų, 
kolektyvų, sporto mokyklų 
komandos, atsižvelgiant į kiek
vienos šalies, dalyvaujančios 
Žaidynėse, pageidavimus. 

Lietuvos Respublikos spor
tininkų atranką j Žaidynes 
vykdo sporto šakų federacijos ir 
sąjungos. Jos numato varžybų 
vykdymo sistemą, kuri išreiš
kiama varžybų nuostatais. 

Galutiniai sporto šakų nuosta
tai bus pateikti iki 1995 m. 
vasario 15 d., suderinus su visų 
pasaulio šalių sporto organizaci
jomis. (Bus daugiau) 

K a b . to l . ( 312 ) 4 7 1 - 3 3 0 0 

VIDAS J . NEMICKAS, M.D. 
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Cardlac Dlagnosis, Ltd. 
Marquatta Madical Bulldlng 

6132 S. Kadzia 
Chicago. IL 60629 
Tai. (312) 436-7700 

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
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ŠVIETIMO TARYBOS 
DARBO BARUOSE 

REGINA KUČIENĖ 

JAV LB Švietimo tarybos su
dėtis nepasikeitė nuo kadencijos 
pradžios. Pereitų metų duome
nimis, veikė 23 lituanistinės 
mokyklos, kurias lankė 1,000 
mokinių. 

LB Švietimo tarybai rūpi litu
anistinių mokyklų išlaikymas, 
naujų mokinių įstojimas ir 
naujų mokyklų įsikūrimas. Pra
dedant šiuos mokslo metus, 
džiugu pranešti, kad įsikūrė dvi 
naujos mokyklos: Seattle, WA, 
ir Littleton, CO. Bėjau anksty
vesnių, Švietimo tarybos žinioje 
veikiančių, lietuvių kalbos kur
sų suaugusiems, steigiasi nau
j i kursai Houston, TX. LB Švie
timo taryba stengiasi įkurti li
tuanis t inę mokyklą Wisconsin 
valstijoje. Kiekviena naujai įsi
kūrusi lit . mokykla rodo mūsų 
jaunos ios kartos l ietuvišką 
gyvastingumą. 

Vadovėl ia i 

Mokslų metų laikotarpy LB 
Švietimo taryba turėjo išleisti 
pakartot inai naujas vadovėlių 
laidas. Pastebėta, kad anksty
vesnėse laidose palikta nemažai 
korektūros klaidų, todėl, spaus-
dintant naują laidą, daromi 
ištaisymai. 

1993 mokslo metais išleisti šie 
vadovėliai bei skaitiniai jauni
mui: 4-jam skyriui „Lietuvos 
laukai". Prie jo pritaikyta puiki 
darbo knygelė, paruošta jaunų 
mokytojų V. Brazaitytės ir R. 
Polikaitytės. 

Montessori pedagogės J. Juk
nevičienės knyga „Patarimai 
dirbantiems su ikimokyklinio 
amžiaus vaikais". Lietuvių kal
bos prat imai parengiamajam 
skyriui, IV skyriui, IX ir X 
skyriams (aukštesniajai mo
kyklai). 

Mokytojų pageidavimu pa
ruošti ir dabar išsiuntinėjami 
mokytojoms „Lietuvių kalbos 
pratimų atsakymai" . Pratybų 
sąsiuvinis A. Kairio dramai 
„Krikšto vanduo", t inkamas 
vyresniųjų klasių mokiniams 
bei aukštesniųjų lituanistikos 
kursų studentams. Paruošė pe
dagogė L. Adomėnienė. 

Paruošta garsiajuostė dvikal
biams „Eglė, žalčių karalienė". 
Paruošti įrašai-garsiajuostės 
ke tur iems „Eglutės" nume
riams. Dabar baigiami ruošti 
balandžio-birželio mėnesių nu
meriai. Mokykloms Švietimo 

taryba yra išsiuntinėjusi gautus 
iš Lietuvos pratybų sąsiuvinius 
„Kūryba ir apybraiža", kuriuo
se aiškinamas formavimas rašy
mo įgūdžių. Baigiamas ruošti, 
Dalilės Polikait ienės rūpesčiu 
(CA), konspektas , apimantis 
visų „Easy Way to Lithuanian" 
vadovėlyje esančių vieksmažo-
džių asmenavimą visose nuosa
kose. Tai bus didelė pagalba 
bes imokant iems lietuviškai. 
Atiduota spausdint i Jono Ka
valiūno vadovėlis, norintiems 
išmokti lietuvių kalbą. Dar vis 
neužbaigta 6, 7 ir 8 skyriams 
skaitiniai, kur iuose surinkti 
užsienio ir Lietuvos rašytojų ap
rašymai. Šiuo metu yra peržiū
rima kalba. 

LB Švietimo taryba suruošė 
jaunos rašytojos Audros Kubi-
liūtės detektyvinės apysakos 
jaunimui „Mįslingos kaladėlės" 
sutiktuves. 

Jau keleri metai neturime 
geografijos vadovėlio ir ne
surandame asmenų, galinčių jį 
paruošti. Reiktų patikslinti ir 
papildyti iki šiol naudotą Ze
nono Ašoklio parašytą Lietuvos 
geografijos vadovėlį. Naujo va
dovėlio ruošimą šiuo metu dis
kutuojame su Vilniaus Pedago
ginio universiteto personalu. Ti
kimės dar šiais mokslo metais 
problemą išspręsti. 

Mokyto jų d a r b o 
kon fe r enc i j a 

LB Švietimo taryba supranta, 
kad yra būt inas reikalas ruošti 
mokytojus, tač iau užmojis sun
kiai įgyvendinamas. Todėl yra 
organizuojamos mokytojams 
darbo konferencijos. Šiais me
tais darbo konferencija įvyko 
vasario 27 d. Lemonte. Joje 
dalyvavo 37 dalyviai. Konfe
rencijoje susipažinta su nauja 
metodika, naujais vadovėliais ir 
leidiniais, išleistais šiame kraš
te ir gautais iŠ Lietuvos. Ži
nant aukštas kelionių kainas, iš 
tolimesnių vietovių nedaug ga
lėjo dalyvauti konferencijoje. 
Daugiausia dalyvavo mokytojai 
iš Čikagos ir jos apylinkių. 

Paskut iniame Tarybos suva
žiavime LB Švietimo taryba 
buvo įpareigota suruošti darbo 
konferenciją Rytinio pakraščio 
mokytojams. Buvo numatyta 
ruošti balandžio mėn. viduryje, 
tačiau dėl artėjančių mokslo 
metų užbaigimo, buvo nukelta 
į rugsėjo mėnesį. Ir vėl teko 

atidėti iki lapkričio mėn. Bos
tono lit. mokykla pasisiūlė im
tis ruošos darbo ir suruošti kon
ferenciją Putname. 

Konkursai 

LB Švietimo taryba kasmet 
skelbia konkursus. Šiais metais 
piešinių ir rašinių konkursai 
praėjo labai sėkmingai. Dalyva
vo gausus skaičius dalyvių: 187 
prad inės mokyklos piešinių 
konkurse, 23 rašinių konkurse, 
kuris buvo skelbtas pradinės 
mokyklos mokiniams pirmą 
kartą, ir 18 dalyvių aukštes
niosios mokyklos rašinių kon
kurse. Premijos, skirtos per 
Lietuvių fondą iš prel. Juozo 
Prunskio fondo ir papildytos iš 
Švietimo tarybos iždo, buvo iš
siuntinėtos mokyklų vedėjams. 
Laimėtojų darbai buvo išstatyti 
Čiurlionio galerijoje, Čikagoje ir 
Dailės muziejuje, Pasaulio lie
tuvių centre, Lemonte. 

„Eg lu tė" 

LB Švietimo taryba jau prieš 
dvejus metus perėmė žurnalo re
dagavimą iš Nekaltai Pradėtos 
M. Marijos seserų kongregaci
jos. Nuo š.m. birželio mėn. 
perėmė ir administravimą. Per
ėmėme iždą su 173 dol., todėl 
Švietimo tarybos rūpestis yra 
surasti kuo daugiau prenumera
torių. Anksčiau buvo spausdi
nama 600 tiražu, bet apsimo
kančių prenumeratas yra tik 
200. Faktas , kad tik 200 šeimų 
yra susimokėję prenumeratas, 
daug pasako. Pastebėta, kad 
žurnaliuką daugiausia užsako 
savo vaikaičiams seneliai. Iš
siuntinėjus paraginimus, atsi
randa šeimų, kurios atsisako 
prenumeratos. 

LB Švietimo taryba siūlo mo
kykloms, kad „Eglutė" turėtų 
būti pamokos dalis. Kiekviena 
šeima su mokyklinio amžiaus 
vaikais privalėtų užsisakyti 
žurnalą. Lituanistinių mokyklų 
vedėjai šiam reikalui turėtų 
teikti pirmenybę. 

Kaip minėjau, Švietimo tary
ba paruošė šešias garsiajuostes 
„Eglutės" numeriams. Tikslas 
labai svarbus: kurie dar nemoka 
skaityti-galės pasiklausyti; ku
rie silpnai skaito-klausosi, seka 
tekstą ir taisyklingą tarimą. 
Garsiajuostėmis gali naudotis ir 
besimokantys lietuvių kalbos. 

Mokyto jų studijų s ava i t ė 

Šį pavasarį kilo nemažai 
abejonių, ar bus įmanoma su
ruošti 28-ją mokytojų studijų 
savaitę. Abejonių priežastįs — 
daug paskaitininkų, mokytojų 

ir studijų savaites da lyvių 
. išvyko ^Lietuvą. Taip pa t pa

skirtas studijų savaitei la ikas 
nepatogu *-4i.-pos 17-24 d., kai 
žmonės dar nesugrįžę iš Lietu
vos. Reikėjo tvirto savęs įti
kinimo ir optimizmo, kad nenu
trūktų studijų savaitės tęsti
numas. Nutrauktas tęstinumas 
be galo apsunkintų ateinančių 
metų studijų savaitės organi
zavimą,^ taip pat nutrauktume 
gali-nybę tiems, kurie, pajutę 
savo lietuviškas šaknis, sten
giasi į ramokti lietuvių kalbą ir 
suar tė t į su nuo lietuviško ka
mieno neatitrūkusiais taut ie
čiais. 

Studijų savaitės metu kasdien 
vyko lietuvių kalbos kul tūros 
tur t inimas, vedamas kun . J. 
Vaišnio,SJ, paskaitos, įvairios 
diskusijos, dainų, tautinių šokių 
pamokos ir vakarinės progra
mos. 

Studijų savaitėje dalyvavo 36 
būsimieji mokytojai, mokytojų 
vaikai, kuriems buvo pritaikyta 
atskira visos dienos programa. 

Studijų savaitėje turėjome mo
kytojas iš Čikagos, Lemonto, 
Omahos, Los Angeles, Baltimo-
rės, Washingtono, Philadelphi-
jos. Yra būt ina įrodyti mokyk
lų Tėvų komitetams studijų sa
vaitės naudą. Tėvų komitetai 
t u r ė t ų f inansiškai p a r e m t i 
a t v y k s t a n č i u s mokytojus į 
s tudi jų sava i t ę . Š i and ieną 
visiškai sutinku su LB Kraš to 
valdybos pirm. Vyto Maciūno 
teigimu, kad šių dienų mokinių 
tėvai yra profesionalai ir pa
jėgūs remti savo vaikų lanko
mas mokyklas. 

M o k y k l ų l a n k y m a s ir v a j u s 
šv ie t imo r e ika l ams 

Artimesniam Švietimo tary
bos ir lituanistinių mokyklų 
bendravimui lankomos mokyk
los. Šiais mokslo metais pir
mininkė aplankė Čikagos, Le
monto lit. mokyklas, „Žiburė
lio" Montessori mokyklėlę, Vin
co Krėvės lit. mokyklą Philadel-
phijoje. 

Rugsėjo mėnuo skirtas vajui 
švietimo reikalams. Rugpjūčio 
viduryje buvo suorganizuota tal
ka ir išsiųsta 12,000 laiškų. 
Gauta suma išdalinama litua
nistinių mokyklų paramai , to
dėl net vieno dolerio auka Švie
timo tarybos įvertinama. 

S iū lymai a te ič ia i 
Iš Montessori mokyklų į litu

anistines mokyklas ateina daug 
mokinių, tad atsirado reikalas 
derinti mokyklinę programą. 
Antras aspektas: atvažiavę iš 
Lietuvos nauji mokiniai. Tokiu 

būdu l i tuanist inėse mokyklose t 
a t s i randa trijų sgkn ngų lygių 
mokiniai. Reikia paruošti prog
ramą, kur i t ik tų visiems trims 
lygiams. Būtina neatstumti vai
kų iš mišrių šeimų. Pastebėta, 
kad po kelerių mokslo metų jie 
y ra pajėgūs įsijungti į regulia
r ias klases. Šių mokinių tėvus 
būtina į traukti į mokyklai rem
t i veiklą. 

Atkreipti ypatingą dėmesį į 
naujuosius ateivius, juos integ
ruojant į esamą lituanistinių 
mokyklų sistemą. Būtina kvies
t i a t v y k u s i u s mokyto jau t i , 

! mokinių tarpe ieškoti talentų ir 
pan. Todėl LB apylinkės turi 
kreipti dėmesį į j aunas šeimas, 
į naujai atvykusius ir raginti 
leisti jų vaikus į l i tuanistines 
mokyklas. Apylinkės, su mažo
mis išimtimis, skiria neužtekti-
nai dėmesio l i tuanistinėms mo
kykloms. 

LB apylinkių valdybos turėtų 
būt i supažindinamos su nau
jomis, Krašto valdyboje esančio
mis, tarybomis. Siūlau Visuo
meninių reikalų tarybai , kuri 
y r a t ikrai labai veikli, ne tik 
rūpint is Lietuvos reikalais, bet 
ir orientuotis priaugančios kar
tos link. Visuomeninių reikalų 
taryba galėtų paruošti informa
cinį lankst inuką apie Krašto 
valdybos sudėtyje esančias tary
bas bei jų veiklą. 

Būtina skatinti lituanistinių 
mokyklų mokinius lankytis Lie
tuvoje, nes sugrįžę atidžiau 
lanko mokyklas. Skatinimui ir 
ugdymui t a u t i n ė s sąmonės 
Bendruomenės mokslo pamokos 
tu r i būti pradėtos žemesnėse 
klasėse, nes vyresnėse klasėse 
mokinių skaičius praretėja. 

Suintensyvinti lit. mokyklose 
lietuviškos spaudos skaitymą 
pamokų metu. Dienraštis ar sa
vai t rašt is kiekvienoje klasėje 
turi būti nuolatinis objektas. Že
mesniuose skyriuose, moki
niams dar nepajėgiant gerai 
skaityti, apžvalgą apie Lietuvą, 
įdomesnes iš traukas apie spor
tą, organizacijas galėtų perskai
tyt i mokytoja. 

Būtina dvikalbiams ruošti 
daugiau skaitinių su garsia
juostėmis. Naudinga tiek vai
kams, t iek suaugusiems, norin
t iems išmokti lietuvių kalbą. 

Lituanistinių mokyklų išlai
kymui tėvai privalo įnešti di
desnę duoklę, nes vyresniosios 
kartos parama silpnės. 

Vienintelis vaikų žurnalas už
sienyje „Eglu tė" turi būti pa
mokų dalis. Kiekviena šeima, 
turinti mokyklinio amžiaus vai
kus, privalėtų užsisakyti žur
nalą. 

Dmnuįė Bindoiaenė 

Kas atlygins skriaudas? 

ŠIMTAS METŲ ŠV. 
KAZIMIERO LIETUVIŲ 

PARAPIJAI 
WORCESTERYJE 

J A N I N A MILIAUSKIENĖ 
1 
Worces t e r io l i e tuv ių Šv. 

Kazimiero parapija šįmet šven
čia 100 metų sukaktį, kuri bus 
i šk i lm inga i paminė ta š.m. 
lapkričio 20 d. Iškilmėse daly
vaus vietos vyskupai ir lietuvių 
išeivijos vysk. Paulius Baltakis, 

Kun. Juozas Jakštys, pirmasis Šv. 
Kazimiero parapijos klebonas. (Kleb 
1894-1908 m.) 

OFM. Sukakt ies proga norima 
t rumpai apžvelgti Šv. Kazi
miero parapijos ir jos našaus 
gyvavimo istoriją. 

Lietuvių organizuotos 
veiklos p r a d ž i a 

Lietuviai Worcesteryje pra
dėjo kurt is devyniolikto šimt
mečio antroje pusėje. Pradžioje 
jų buvo nedaug, bet laikėsi vie
ningai ir reikale stengėsi vieni 
kitiems padėti. Minėtini 1891 
metai, kai čia buvo įsteigta Šv. 
Kazimiero pašalpinė draugija, 
kuri vėliau rūpinosi ir parapijos 
steigimu. Reikšmingas įvykis, 
paskatinęs l ietuvius religinei 
veiklai, buvo kun. Andriaus 
J u o d i š i a u s a p s i l a n k y m a s 
išklausyti Worcesterio lietuvių 
velykinės išpažinties. Ateivių 
skaičiui didėjant, kun. Juo 
dišius pradėjo dažniau lankytis 
ir teikti j iems dvasinius pa
tarnavimus. 

1894 m. kun. A. Juodišius 
atsivežė neseniai įšventintą 

Šv. Kazimiero parapijos Worcesteryje pirmoji medinė Bažnytėlė. 

Seinų vyskupijos kunigą Juozą 
J a k š t į . P a s i t a r ę s su Šv. 
Kazimiero draugijos pirmi
ninku, sušaukė susirinkimą, 
kuriame dalyvavo abu minėti 
kunigai ir arti 30 asmenų — 
ryžt ingų iniciatorių grupė. 
Nutar ta steigti savą parapiją. 
Buvo išrinkti keturi atstovai 
vykti pas vyskupą prašyt i 
leidimo, kuris buvo suteiktas 
tik ketvirtą kartą atstovams, 
kar tu su kun. J. Jakščiu, apsi
lankius vyskupijoje. Prie lietu
vių s t e ig i amos parap i jos 
prisidėjo ir negausus lenkų 
telkinys. 

P i r m a l ie tuviška 
bažnyč ia Worce«teryje 

Iki 1985 m. rudens, VVaverly 
gatvėje nupirktame sklype, bu
vo pastatyta medinė bažnytėlė, 
kurią, vyskupo įgaliotas, pa
šventino Šv. Jono parapijos kle
bonas prel. Griffin. Lietuviai 
džiaugėsi turėdami nuosavą 
bažnytėlę, kurioje galėjo mels
tis ir Dievą garbinti sava kalba. 
1899 m. pastatyta ir klebonija. 
Kun. J. Jakštys tapo pirmuoju 
Worcesterio Šv. K a z i m i e r o 
l ietuvių parapijos k lebonu. 
Nelengva buvo jo padėtis. Bū

d a m a s v ien in te l iu l ie tuviu 
kunigu Springfield vyskupijoje, 
be savo parapijos, turėjo ir kitų 
vietovių lietuviams patarnaut i 
jų dvasiniuose reikaluose. Nuo 
1900 m. lietuvių VVorcesteryje 
daugėjo ir t u r i m a medinė 
bažnytėlė pasidarė per maža. 

Statoma m ū r i n ė 
Šv. Kaz imie ro bažnyč i a 

1903 metais pradėta statyti 
VVorcesterio lietuvių parapijos 
mūrinė Šv. Kazimiero bažnyčia. 
Kertinis akmuo pašventintas tų 
metų gegužės 21 d. Pradėjus sta
tybą, lenkai nuo lietuvių atsi
skyrė ir įsteigė atskirą savo 
parapi ją . S t a t y b a sustojo 
užbaigus rūsį, kurį t inkamai 
įrengus, lapkričio 8 d. pradėta 
l a i ky t i p a m a l d a s . Medinė 
bažnytėlė buvo paversta sale. 

Nuosavybe i į s igy t i buvo 
užtraukta didelė paskola. Sko
la labai vargino parapijiečius ir 
kleboną, kuris 1908 m., atsisvei
kinęs su parapijiečiais, išvyko. 

Netrukus atvyko naujas kle
bonas kun. dr. Ju l ius Radzevi
čius. Neiškalbus, silpnai kalbąs 
lietuviškai. Parapijai vadovauti 
j am nesisekė. Atsirado agi
tatorių, raginančių žmones at
siskirti nuo Šv. Kazimiero para
pijos ir steigti atskirą nuo Ro
mos nepriklausančią Visų Šven
tųjų parapiją. Ką jie ir įvykdė. 

Kai kalbame apie karą, pa
prastai turime mintyse dviejų 
ar daugiau valstybių ginkluotą 
susirėmimą ore, žemės pavir
šiuje, vandenyse. Jeigu į tuos 
veiksmus įs i jungia didžioji 
planetos gyventojų dalis, karui 
suteikiamas „pasaulinio" epite
tas. Mūsų šimtmetyje du karai 
taip buvo pavadinti. Savo tarpe 
dar t e b e t u r i m e žmonių, 
kuriems teko pergyventi ir 
pirmąjį, ir antrąjį pasaulinį 
karą. 

Tačiau karai paprastai sie
jami ir su kitais dideliais sukrė
timais, nieko bendra netu
rinčiais su fronto veiksmais. Tai 
civilių gyventojų likimas, ypač 
kraštą užėmus svetimai ka
riuomenei; tai ir savame kraš
te įvykstantys pasikeitimai, val
džiai revoliucijos keliu perei
nant į skirtingas rankas. Abu 
pasauliniai karai jau seniai pra
ūžė, bet jų palikimas tebemaišo 
žmonių gyvenimą, daugelyje 
tautų tebejaučiami to karo 
padariniai. Net nekalbant apie 
gyvybės aukas, karai neapsi
eina be medžiaginių nuostolių. 
Juk tokia karo paskirtis: kiek 
galima labiau sunaikinti priešo 
ūkį, pramonę ir normalų kraš
to gyvenimą, tuo būdu parklup-
dant priešą, priverčiant kapitu
liuoti. 

Dažnai priešų ieškoma ne tik 
už valstybės sienų, bet ir jų ri
bose. Antrojo pasaulinio karo 
metu net JAV neišvengė tos 
klaidos, internavusi japonų 
kilmės amerikiečius specialiose 
stovyklose ir nusavinusi jų tur
tą po to, kai Japonija bombar
davo Pearl Harbor uostą Ha 
vajuose. Buvo tikima, kad japo
nai, nors gyvenantys Ameri
koje, j aus lojalumą savo kilmės 
kraštui, dėl to yra pavojingi ir 
izoliuotini. Nors tai labai tam
si dėmė Amerikos istorijoje, bet 
jos minėti niekuomet nedraus
ta, o pagaliau — po kelių dešimt
mečių — nuskr iaust ies iems 
japonams-amerikiečiams bent iš 
dalies atlyginti nuostoliai ir jų 
formaliai atsiprašyta. 

Neseniai ir Japonija norom 
nenorom paskyrė 1 bil. dol. 
atsilyginti Korėjai už tūks
tančių korėjiečių moterų suva
rymą į viešuosius namus, kur 
jos buvo priverstos tapti prosti
tutėmis ir „aptarnauti'" japonų 
karius. II pas. karo metu okupa
vusius Korėją. Japonijos minist
ras pirm. Tomiichi Murayama 

po apsilankymo rytinėje Azijoje 
p r i s ipaž ino , kad užs i l ikus i 
neapykanta japonams už pada
rytas okupacijos metais skriau
das gali pakenkt i ekonomi
niams ryšiams, todėl imamasi 
žygių santykius išlyginti. Is
tor ikų apska ič iav imu, ap ie 
200,000 moterų ir mergaičių 
buvo priverstos tapti prosti
tutėmis, bet jos tiesiogiai pini
ginės kompensacijos negausian
čios, nes Japonija tik prieš dve
jus metus atvirai prisipažinusi, 
kad tokie viešieji namai iš viso 
egzistavo, o už skirtus pinigus 
steigs įvairias mokymo, auklė
jimo ir k i tas programas padėti 
moterims, vaikams, ligoniams 
Korėjoje, Filipinuose ir ki tur . 

Galbūt n iekur tiek skriaudų 
žmonėms nepada ry ta , k a i p 
komunistinėje sistemoje, ypač 
Stalino laikais. Jau nekalbant 
apie nužudytus , kank in tu s , 
ka lė j imuose bei l ager iuose 
ka l in tus , medžiaginiai nuo
stoliai yra tiesiog neapskaičiuo
jami. Užgrobtos nuosavybės, 
nusavinta žemė, įmonės, meno 
vertybės — pradedant pačioje 
Rusijoje 1917 m. revoliucija, o 
okupuotuose kraš tuose nuo 
1940 m., tebėra skaudi opa net 
ir po sovietų imperijos žlugimo. 
Nereikia toli pavyzdžių ieškoti, 
nes ir iš Lietuvos nuolat girdime 
skundus apie negrąžinamą, ko
munistinės sistemos pagrobtą 
turtą jo teisėtiems savininkams. 
Lietuvos vyr iausybė išsisu
kinėja, a t r anda naujų kliūčių, 
dėl kurių net ištremtieji į Sibirą 
ar jų šeimos nariai negali atgau
ti savo nuosavybės, o ką be
kalbėti apie karo veiksmų ir 
bolševikų siaubo iš savo krašto 
išvytus tautiečius, gyvenančius 
svetur? 

Š.m. rugpjūčio 12 d. Rusijos 
valdžia žengė žingsnį link nuo
savybių grąžinimo, pri imdama 
įstatymą, kad bus bent iš dalies 
at lyginama asmenims, kurių 
tur tą pasiglemžė sovietinė sis
tema. Visa bėda. kad didžiausia 
kompensacijos suma yra 2 mil. 
rublių (apie 1,000 dol.), o savi
ninkai negalės atgauti savo 
namų, įmonių ar žemės. Nuken
tėjusieji į šį įstatymą vis dėlto 
žiūri pozityviai, kad pagaliau į 
jų prašymus ir skundus atsi
žvelgta. 

Galima t ikėt i , kad II pasau
linio karo žaizdos neužgis iki 
ateinančio tūkstantmečio, o 
galbūt ir niekada. 

Parapiją slegiančių skolų, kovų 
su agitatoriais ir kitų nesėkmių 
nuvargintas, kun. Radzevičius 

kreipėsi į vyskupą, prašydamas 
jį iš klebono pareigų atleisti . 

(Bus daugiau) 
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Šv Kazimiero lietuvių parapijos Woreesteryje bažnyčia. 
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Susipažinkime 
SOLISTAS ALGIRDAS 
BRAZIS, „DRAUGO" 

BANKETO PIRMININKAS 
Beveik vis iems labai gerai 

ž i n o m a s s o l i s t a s i r v i suo
m e n i n i n k a s Alg i rdas Brazis 
š įme t y ra , .Draugo" s u k a k 
tuv in io banke to rengimo komi
t e to p i rmin inkas . Esame t ikr i . 
k a d j i s mielai aps iėmė š ias pa
re igas vadovauti banke tu i ir at-
sakominga i ir sėkmingai a t l iks 
ne lengvą uždavinį. Mat Brazis 
tu r i daug patyrimo ir talento, ne 
t ik ka ip solistas, bet ir ka ip ne
n u i l s t a m a s visuomenės veikė
ja s . 

Algi rdas Brazis g imė Čikago
je , ba igė Morton aukštesniąją 
m o k y k l ą i r Mor ton J u n i o r 
kolegija Cicero. L a n k ė De Paul 
un- tą ir Ken t Law School Čika
goje. 1924 m. pradėjo mokytis 
grot i smuiku . Prieš 1938 m. Al
g i rdas Brazis dainavo su Jono 
Byansko ..Birutės" choru, Jurgio 
S tephens (Kazio brol is) , .Nauja 
G a d y n a " choru ir buvo ..Grena
d i e r ių" kvar te to narys . Kvar
t e t a s dalyvavo radijo programo
se. Tame laikotarpyje j is kaip so
l is tas dainavo šešiose Kazio Ste
ponavič iaus „ P i r m y n " choro 
operečių i r operos spek tak
liuose. Pradedant 1938 m., stu
dijavo dainavimą ir buvo pa
ruoš t a s dainuoti operai . Iš pra
džių Brazis dalyvavo lietuvių 
t a r p e . 1938 m. jis su Čikagos 
. .P i rmyn" choru. Kazio Stepo
navič iaus vadovaujamu, važia
vo i r koncertavo Lietuvoje. Po 
kel ionės Lietuvos vyr iausybė 
j a m pasiūlė muzikos stipendiją, 
kur ios jis nepr iėmė dėl Europos 
poli t ikos padėt ies . T a r p 1938 ir 
1951 m. dainavo su Metropoli
t a n C o n c e r t Co. , Midvvest 
O p e r a Co., Chicago Ameri
can Opera Co., Grant Park kon
cer tuose. Chicago Opera Co. 
(turėjo 3 metų kontraktą) . Uni-
versal Opera Co., WGN radijo 
s tot ies Thea t r e of the Air buvo 
programų narys , laimėjo kont
r a k t ą su San Carlo Opera Co.. 
Chicago Municipal Opera Co.. 
New York Opera Co. keliolika 
k a r t ų su Alice Stephens Singers 
ir koncertavo įvairiuose lietuvių 
te lk iniuose . 

P r i e š 1951 m. Algirdas Brazis 
i šmoko ir da inavo įva i r i a s 
operos roles, dalyvavo koncer
tuose kaip solistas. J i s gavo 
pa tyr imo, pas i ruošimą ir nuo
latos studijavo, norėdamas savo 
pa r ink to j profesijoj pas iek t i 
a u k š t u m a . 1951 m. Algirdas 
Brazis nusprendė pas iekęs tokį 
lygį. jog gali sava rank i ška i pa 
sirodyti koncerte. J i s pas i r inko 
Carneg ie Hal i , New Yorke. Jo 
koncer tas įvyko 1951 m. balan
džio 8 d. (Liet. E n c net iksl ia i 
p a r a š y t a 18 d.), ten. k u r pašau 
lio žymiausi ar t i s ta i , simfonijos 
o rkes t r a i koncertuoja ir at
v y k s t a muzikos kr i t ika i . Kitą 
d ieną New Yorko la ikraščių 
muzikos kri t ikai rašė te igiamus 
a t s i l i ep imus apie Algirdo Bra
zio C a r n e g i e Hali koncertą. A. 
B r a z i s buvo p r i p a ž i n t a s ir 
beve ik pas i ekė savo t iks lą 
muzikos pasaulyje. J i s buvo pa
kv ies tas į Metropoli tan ir į 
Olandijos operą. J i s pas i r inko 
Metropol i tan Opera Co. ir dai
navo kaip tos operos solistas-ba-
r i tonas iki 1954 metų. Metropo
l i tan Operoj jis da inavo 275 
operos spektakliuose. Brazis yra 
dainavęs su Polyna Stoska, Ann 
K a s k a s ir L. Šukyte . J i s daly 
vavo 49 ka r tus „Vienybės" kon
certuose New Yorke. 1954 m. jis 
perėjo į verslą Čikagoje, buvo 
Amer ican Guild of Music ians 
Association ir American Fede 
ra t ion of Radio Ar t i s t s narys . 
1955 i r 1956 meta is da inavo su 
Čikagos Lyric opera. Nuo 1957 
m. iki 1988 m. pakvies tas dai 
nuot i su Čikagos Lietuvių ope-

Algirdas Brazis tebedainuoja 
koncertuose, pokyliuose yra dai
navęs beveik visur Amerikoj ir 
Kanadoj. J is taip pat tebegieda 
bažnyčiose — girdime ji per Mi
šias, koncertuose, per vestuves 
ir laidotuves. 

Algirdo Brazio pasišventimas 
ir palinkimas vadovauti greitai 
jį į t raukia į įvairias organiza
cijas, kur jis patenka į valdybą 
arba yra įtrauktas kaip organiza
cijos direktorius. J i s yra steigė-
j a s n a r y s Don Varnas. Ameri
can Legion Post 986; Susi
vienijimo Lietuvių Amerikoje 
narys, Lithuanian Chamber of 
Commerce ir Midland Federal 
Savings direktorius; i lgametis 
p i rmininkas MidAmerican ap
skrit ies Lietuvos vyčių ir yra 

„Grandinėlės" šokėja L. Beržinskaitė įteikia po rože buvusiems „Grandinėlės" 
ilgamečiams vadovams Liudui ir Aleksandrai Sagiams. 

Nuotr V. Bacevičiaus 

LIETUVIU TELKINIAI 

Algirdas Brazis 

112 vyčių kuopos narys-1993 m. 
rugp jūč io mėn. Worces te r . 
Mass., sykiu su amb. S. Lozorai
čiu. Braziu i buvo s u t e i k t a 
Lietuvos vyčių Garbės narystė. 
Algirdas Brazis buvo pagerbtas 
už pasišventimą ir nepaprastai 
ilgą pirmininkavimą Mid-Ame-
rican apskr. — nuo 1970 m. Be
veik kiekvienais metais jis buvo 
vyčių Liepos 4 d. išvykų pirmi 
ninkas. buvo 1970 ir 1989 seimų 
p i rmininkas , o komiteto narys 
1950, 1956 ir 1964 vyčių sei
mams. Algirdas, kaip 112 vyčių 
kuopos narys , dalyvauja jų 
susir inkimuose ir mielai daly
vauja tos kuopos komitetuose. 
J i s irgi labai gabiai tvarko kuo
pos finansų projektus. Žinoma. 
Algirdas Brazis dalyvauja sykiu 
su žmona, pianiste Aldona. 
Lietuvos vyčių seimuose, apskr. 
pokyliuose, Šv. Kazimiero vyčių 
a t s iminimuose ir kitur. J i s 
daugelį kar tų yra dainavęs 
vyčių Čikagos apkr. chorų kon
certuose. Galima laikyti Algir
dą Brazį kaip vieną veikliausių 
ir žinomiausių iš Amerikos 
lietuvių vyčių. 

Gyvendamas New Yorke, Al
g i rdas Brazis buvo BALFo 
apskr. vajaus pirmininkas. J i s 
yra ..Dainavos"' choro garbes 
narys (1955 m.) ir buvo pagerb
t a s bei įvertintas šių orga
nizacijų: Balzeko muziejaus 
(1986), Čikagos apskr. vyčių 
'1978). Dariaus Girėno Am. Le
gion Post (1983). Am. Liet. susi
vienijimo. (Vyrų skyrius #228 -
1980). Lith. Chamber of Com
merce (1980) ir Liet. Am. Illinois 
Demokratų organizacijos (1978 >. 

Aldona Brazienė. pianistė, 
dažnai akompanuoja Algirdui 
koncertuose ir įvairiuose pa
rengimuose. Jie išaugino 4 duk
ras: Beverly Ann, Donna Jean , 
Mari lyn Lee ir Susan Aldona; 
tu r i 8 vaikaičius. Aldona ir 
Algirdas Braziai, dabar jau pen
s in inkai , gražiai gyvena Palos 
Heights , IL. 

Jo nueitą gyvenimo kelia bent 
t rumpa i paminime ir linkime 
da r i lgus metus žygiuoti ta 
pačia darbinga kryptimi 

L e o n a r d a s J . Š imut i s 

CLEVELAND, OH 

LITUANISTINĖ MOKYKLA 
PRADEDA N A U J U S 

MOKSLO METUS 

Šv. Kazimiero Lituanistinė 
mokykla šeštadienį, rugsėjo 17 
d., 9 v.r. naujus mokslo metus 
pradeda mokinių registracija 
Dievo Motinos parapijos sve
tainėje. Šiais mokslo metais Šv. 
Kazimiero mokykla į naują 
priešmokyklinį skyrių priims 
mokinius, kuriems iki rugsėjo 
30 d. sueina 4 metukai. Vaiku
čiai, kuriems sueina 5 metai iki 
rugsėjo 30 d. bus priimami į 
va ikų darželį . Tėvų susi
rinkimas su Tėvų komitetų ir 
mokytojais prasidės 9:15 v.r. 
svetainėje ir yra privalomas 
bent vienam atstovui — tėvui 
arba motinai — iš šeimos. 
Mokyklos valandos bus nuo 9 
v.r. iki 12:30 v. p . p . 

A.A. PETRAS TAMULIONIS 

Rugpjūčio 28 d. mirė Cleve-
lando gyventojas Petras Tarnu 
lionis. Velionis priklausė krikš
čionių demokra tų part i jai , 
ramovėnams ir Lietuvių Bend
ruomenei. Liepos mėnesį arti 
rnųjų tarpe šventė 94-tą gimta
dieni. Palaidotas iš šv. Jurgio 
parapijos Visų sielų kapinėse. 

rūpesčio įdėjo, už buvusius, 
esamus ir būsimus „Sodybos" 
gyventojus ir „Sodybos" darbuo
tojus. Po šv. Mišių visi dalyviai 
pabendravo va i š indamies i 
kavute ir užkandžiais. 

Rugsėjo 15 ir 22 d. 1 vai. p.p. 
bus rodomas filmas (iš Lie
tuvos). 

..Sodybos" dešimtmečio šven
tę užbaigsime iškilmingais pie-
tumis-banketu rugsėjo 28 d.. 
5:30 vai. p.p. I banketą iš Flori
dos atvyksta „Sodybos" vyriau
sias įkūrėjas, statybos metu 
pirmininkavęs, inž. Bronius 
Snarskis. Dabartinis „Sodybos" 
p i rmin inkas — prezidentas 
Vytenis Čiurlionis ir patikė
t in ia i : I rena Kuprevičienė. 
Aleksandra Sagienė, dr. An
tanas Butkus. Vytas Apana
vičius ir Aleksas Spirikaitis. 

..Sodyboje" savaitės dienomis 
beveik kasdien yra gyventojams 
pritaikyta programa: antradie
niais — filosofijos valandėlė, 
kuriai vadovauja „Sodybos" 
superindentas Leonardas Ke-
dys. Trečiadieniais galima bend
rai pavalgyti pietus, kuriuos 
pagamina ir patiekia privati 
šeimininkė Kristina Biliūnienė 
'kaina 4 dol.1. Ketvirtadieniais 
— maldos valandėlė, kurią pra
veda L. Kedys. Penktadieniais 
— kavu tė su užkandž ia i s . 
Gyventojai ga l i p a s i r i n k t i 
programą pagal savo skonį. 

D a n a Č i p k i e n ė 
Sodybos administratorė 

MAŽO FORMATO 
NAUJASIS TESTAMENTAS 

Dievo Motinos parapijos kny
gyne galima įsigyti mažo forma
to Naująjį Testamentą. Prieš 
daugelį me tų šį Naująjį 
Testamentą, specialiai paverg
tos Lietuvos t ikint ies iems, 
išleido LKR šalpa. Daug jų tada 
pasiekė Lietuvą. Tada jas taupė
me tik Lietuvai ir neplatinome 
— dabar yra gera proga šį 
leidinėlį visiems įsigyti. 

„LIETUVIU SODYBA" 
ŠVENČIA DEŠIMTMETI 

Sunku patikėti, kaip greit 
prabėgo dešimt metų ..Lietuvių 
sodyboje". Daugelis čia pagyve
nusių jau yra iškel iavę į 
amžinuosius namus, čia dar nuo 
pradžios gyvenantieji jau ir lė
tesniu žingsniu eina. 

Šių žmonių gyvenime „Lietu-
vių sodyba'" gražiai pasi
tarnauja. Čia vienokia ar ki
tokia programa vyksta ištisus 
metus, o rugsėjo mėnesį norime 
ypatingai pažymėti „Sodybos" 
dešimtmetį. Po vasaros atostogų 
rugsėjo 6 d. su sveikatos patą 
rimais čia paskaitas pradėjo dr. 
Elena ČeiČienė. Ji „Lietuvių 
sodyboje" labai mėgiama ir 
laukiama kiekvieną mėnesį. 

Ketvirtadienį, rugsėjo 8 d„ l 
v. p.p. kun. Gediminas Ki 
jauskas. SJ, Dievo Motinos 
parapijos k lebonas , aukojo 
padėkos Mišias už šios „Sody 
bos" įkūrėjus, pradininkus, pa
tikėtinius, kurie daug darbo ir 

HOT SPRINGS, ARK 

A.A. ANTANAS 
ZUBAVIČIUS 

Rugpjūčio 26-tą, penktadienio 
rytą. A n t a n a s Zubav ič ius 
užbaigė savo žemiškąją kelionę, 
nebesulaukęs savo 88-tojo gim
tadienio, turėjusio būti rugsėjo 
22 d. Antano gimtine — Berži
nių km., Keturvalakių valsč., 
Vilkaviškio apsk r i t i s . Hot 
Springs vietovėje išgyveno 
daugiau 20 metų, čia persikėlęs 
su žmona Barbara iš Čikagos. 
Gyvendamas Hot Springs jun
gėsi į organizacijų veiklą, 
dažnai patekdamas į valdybą. 
Priklausė Lietuviškos knygos 
klubui, buvo Lietuvių fondo na
rys. Dosniai rėmė radijo valan
dėlę, spauda, negailėjo aukų 
lietuviškiems reikalams. 

Rugpjūčio 29-tą, pirmadienį, 
po šv. Mišių St. Mary's bažny
čioje, velionis palaidotas Crest-
view kapinėse, šalia žmonos 
Barbaros, mirusios pr ieš 9 
metus. Liko liūdinčios dvi 

dukte rys — Irena ir Vladas 
Gusarai , Marija ir Algis Dumb-
riai; devyni vaikaičiai ir devyni 
provaikaičiai . 

KOMANDIRUOTĖ Į 
LIETUVĄ 

Advokatė Rasa Jučai tė Gil-
lean, gyvenanti Litt le Rock, 
A r k a n s a s sost inėje , š iomis 
dienomis mėnesiui išvyko į 
Lietuvą. J i ir dar du amerikie
čiai advokatai siunčiami tarny
biniai supažindinti lietuvius su 
In terna l Revenue Service sis
tema. 

N A U J I G Y V E N T O J A I 

Ksaveros ir Justino Stasiūnai-
čių duktė Marija ir jos vyras Ro-
ger Willas persikėlė iš Čikagos 
apyl inkės į Hot Springs. Nusi
pirko namą prie ežero, į kurį 
persikels po trumpų atostogų 
Ispanijoje ir Portugalijoje. 

P A K Ė L I M A S P A R E I G O S E 

Dr. Diana Jučas, Stasės Jucie
nės duktė su savo vyru dr. Srini 
Vasan ir vaikais gyvena ir dir
ba savo profesijose EI Dorado, 
A r k a n s a s valstijos pietinėje 
dalyje Dr. Diana yra American 
College of Radiology Arkansas 
skyr iaus vykdomojo komiteto 
narė , neseniai išrinkta pirmi
ninke, t a s pareigas perims atei
nančių metų pradžioje. 

P A K R A N T Ė S S A R G Y B O J E 

J ū r a t ė Jučai tė Bukauskie
nė , chemikė , išėjusi pensi
jon su vyru Kaziu apsigyve
no Hot Springs kurort inėje 
vietovėje, netoli savo motinos 
Stasės Jucienės. Jūratė nuo jau
nystės — jūrų skautė, o Kazys — 
sausumos. Abu dideli mylėtojai 
gamtos bei vandens sporto, ruo
šiasi pagalbinei pakrantės sar
gybai — Coast Guard Auxilia-
res. J au yra išlaikę dalį egzami
nų, be t rūks ta tik operatoriaus 
teises gaut i ir a te inančia is 
metais su savo laivu patruliuos 
Ouachita ežere. Priklausant ta i 
organizacijai reikia atlikti 25 
valandas tarnybos vieno sezono 
metu. 

S Ė K M I N G A P R O F E S I J A 

V a l d a s J u č a s s ė k m i n g a i 
verčiasi dantų techniko profesi
ja , yra savininkas Dental Arts 
laboratorijos. Gerai ir kruopš
čiai atl ikdamas darbą, yra įgijęs 
plačią dant is tų klientūrą. Su 
ž m o n a R i m a gyvena Ho t 
Springs pietinėje dalyje. 

CLASSIFIED GUIDE 

R E A L E S T A T E 
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REALMART, INC. 
6602 S. Pulaski. 

Chicago, IL 60629 
312-585-6100 

BALYS BUDRAITIS 
Asmeniškai patarnauja ryainų nuosavybių 

pirkime bei pardavime, mieste ir prie
miesčiuose. Suinteresuoti skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
Bus.:312-585-6100, res.: 312-778-3971 

21 
KMIECIK REALTORS 
7922 S. Pulaski Rd. 

4365 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
2 8 4 - 1 9 0 0 

Jei norite parduoti ar pirkti namus, 
kreipkitės \ Danutę Mayer. Ji profe
sionaliai, sąžiningai ir asmesiSkai 
patarnaus. įkainavimas veltui . 

FOR R E N T 

Išnuomojamas 3 kamb. apšildomas bu
tas, apyl 71 St. ir VVashtenavv Ave . vienam 
arba dviem suaugusiem asmenim. Yra 
šaldytuvas ir virimo plyta $325 Į mėn. + 
..security dep." Kreiptis į Almą nuo 8 v.r. 
iki 3 v. p.p., tel. 312-476-8727. 

Išnuomojamas 6 kamb. 3 mieg. 
butas Brighton Pk. apyl. Kreiptis, 
tel: 312-376-7883. 

išnuomojamas 5 kamb. butas 
nerūkantiems. Skambinti po 5 vai. 
vakaro Tel. 312-436-9401. 

• J 
M I S C E L L A N E O U S 

10%—20%—30% pigiau mokė
sit už apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio pas mus. 

FRANK ZAPOUS 
3208 Va West 95th Street 

Tel- — (708) 424-8654 
(312) 581-8654 

E L E K T R O S . 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai, 
garantuotai ir sąžiningai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

A T V Y K S T A ANSAMBLIS 
„ K A N K L Ė S " 

Šiais metais radijo valandėlė 
„Leiskit j tėvynę" iškilmingai 
švęs savo veiklos 18-os metų 
sukaktį . Rugsėjo 18 d., sekma
dienį , 1 vai . po pietų St . 
Michael 's mokyklos salėje kon
certuos svečiai iš Lietuvos — 
Dailės muziejaus lietuviškos 
muzikos ansamblis „Kanklės", 
vadovaujamas Linos Naike-
lienės, geriausios kanklininkės 
Lietuvoje. Visi radijo klausy
tojai ir rėmėjai kviečiami kon
c e r t e d a l y v a u t i . Tuoj po 
lietuviškų pamaldų bus bendros 
vaišės, po kurių seks „Kanklių" 
koncertas. 

Salomėja Šmaižienė 

J.M.Z. Gonstruction Co. 
Custom carpeting. rec. rm. addi-

tions: kitchen. bathrm.. basement 
& deck construc'ion; dry-wall hang-
mg & tapmg; aluminum siding. sof-
fit. facia & seamless gutters. 
replacement glass block windows. 
shingle hot tar & modified rubber 
and roll roofs. Expert at tearoffs; 
complete tuckpointing: all colors; 
chimneys rebuilt. Tel. 
708-620-9942. 

Movlno—Kraustymas 
Profesionalus patarnavimas pr i 
einamomis kainomis, jums patogiu 
laiku Draudimas garantuotas. Kreiptis:' 
Gediminas: tai. 312-925-4331 

We Ship UPS 

Užsiimam maisto t iek imu (cater ing) 

tūlmūH 

312-434-9766 

m 
ddicatessm 
Valgis Catering 

Skaniausi lietuviški gaminiai 
Geriausias spaudos rinkinys Čikagoje: 

1624 W«t 69th Street. Chicago. IL 60629 

R E A L E t T A T E 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(812) 586-5959 
(708) 425-7161 

RIMAS L. STANKUS 

' Perkant ar parduodant 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
-MLS kompiuteriųir FAX pagalba 
• Nuosavyb:1! įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Apartmentus ir žemę 
• Pensininkams nuolaida 

H E L P V V A N T E D 

BUSINESS OPPORTUNITY 

Z E P T E R 
I ndependen i S a l e s R ė p s VVanted 
Bi l l ion Dol lars in Saies lašt year 

First T i m e in the U S A 

Free Tra in ing . no inves tment 
Great Opportunity - high commissions 

Call Now 
(312)-629-8686 

SIŪLOME DARBĄ MOTERIMS! 
Prižiūrėti vaikus, senelius, atlikti namų 
ruošą. Galima gyventi kartu, arba ne. 
Reikia mokėti susikalbėti angliškai. 

Tel. 312-777-9898 

Custom Cabinet/Furniture 
Shop seeks experienced wood-
vvorker and/or finisher Opening 
for p.t., 5 to 9 p.m. and/or Sa-
turdays also. Good vvorking 
conditions and benefits. Send 
resume to: E v e r g r e e n 
C u s t o m W o o d w o r k i n g , 
1 3 5 5 5 S o u t h w e s t H w y . , 
Orland Pk., II 60462 . 

I E Š K O D A R B O 

Gerų manierų, mokanti lietu
vių, rusų kalbas, tik ką sėkmin
gai užbaigusi „Medical Careers 
Institute" sekretorės specialybę 
medicinos kabinetams, laukia 
pasiūlymų. Skambinti Virginijai 
rytais iki 11 v.r. arba po 8 v.v. 
te l . 312-784-9703. 

F O R S A L E 

LIETUVIU 
EGZODO 

LITKRATCRA 
M5-l9W 

PAŠAUKĖ MANE... 

ši knyga — tai dabartinio Po-
pieileus Jono Pauliaus" biografija, 
kurią parašė Jo artimas jaunystes 
draugas, su kuriuo jis bendradarbia
vo nuo 1940 iki 1978 metų. Knyga yra 
išversta į daugelį kalbų. Iš lenkų 
kalbos į lietuvių kalbą išvertė kun. R. 
Jakutis. Knyga turi daug iliustracijų, 
352 psl. Spaudė „Vilties" spaustuvė 
Vilniuje 1990 m. Knygos kaina 4.00 
dol. III. gyventojams Tax 35 et. Per
siuntimo išlaidos: USA — 2 00 dol. 
Canada — 3.00 dol. 

DRAUGAS 
4548 W. M r d St. 

Chicago, IL SOS29 

Kazio Bradūno ir Rimvydo Šilbajo-
rio redaguota, dvidešimties autorių 
parašyta knyga, apžvelgianti visą 
45 metų mūsų egzodo literatūros 
laikotarpį. Veikalas 864 didelio for
mato puslapių, kuriuos puošia 
šimtai įvairiausių iliustracijų Lei
dėjas — mecenatas yra Lietuvių 
Fondas, vardinis leidėjas — Litua
nistikos Institutas. 

Leidinys gaunamas ,,Drauge". 
454 5 West 63rd Stree, Chicago, IL 
60629. Knygos kaina — $3000. 
Užsisakant paštu, persiuntimo išlai
doms pridedama $4 00, į Kanadą 
— $600, [ kitus kraštus — $650. 
Illinoįaus gyventojai visais atvejais 
dar primoka $2 63 valstijos mo-!. 
kesčių. , 

i • > 



LAIŠKAI 
LB VADOVYBE - MOTERIAI 

Sveikintinas „Draugo" dėme
sys JAV LB-nei. Vyriausios 
redaktorės D. Bindokienės š.m. 
rugpjūčio 26 d. vedamasis „Sesi
jos l auk iame su b a i m e ir 
v i l t imi" atspindi kiekvieno 
Lietuvių bendruomenei pri
jaučiančio ar besidarbuojančio 
rūpestį. Ypač taikli pastaba 
būsimiems kandidatams į LB 
vadovybę — „Šiandien per 
didelė prabanga yra ,mokytis 
dirbant', nes tą mokyklą baigus, 
gali nebelikti darbui lauko..." 

Iš savosios, per ar t i 40 metų 
LB veikloje sukauptos patir
ties, siūlau LB vadovybę ren
kantiems JAV LB XIV Tarybos 
nariams atkreipti dėmesį į šiuos 
siūlymus: 

1. Yra pribrendęs laikas JAV 
LB Krašto valdybos pirmininko 
postą patikėti moteriai. Kol kas 
šio posto moteris nėra užėmus. 
„Draugas" ir Lietuvių fondas 
sėkmingai progresuoja moterų 
vadovybėje. Dabartinėje LB 
Krašto valdyboje, LB apygardų 
ir apylinkių vadovybėje apsčiai 
darbuojasi taktiškos, sumanios, 
darbščios bei i š r ad ingos 
veikėjos. 

2. Renkant būsimą JAV LB 
Krašto valdybos pirmininką. 
Tarybos nariai turėtų atsiribo
ti nuo dar gan dažnai prasiki
šančių „provincinių'7 pažiūrų. 
Netikslu yra diskriminuoti kan
didatą vien dėl to, kad jis 
gyvena lietuviais gausiame ar 
negausiame telkinyje. Būtina 
rinkti geriausią iš geriausių. 
Klysta tie, kurie galvoja, kad di
dieji mūsų telkiniai skriaudžia 
mažuosius. Paskutiniuose rinki
muose į LB Tarybą viena vie
tovė Michigano r inkiminėje 
apygardoje beveik išimtinai 
balsavo tik už savo vietovės 
kandidatus ir atsisakė balsuoti 
už plačiai žinomus ir darbščius 
LB darbuotojus iš Detroito. 
Tokių bendruomeninio „solida
rumo" pasireiškimų būt ina 
vengti. 

3. Renkant LB vadovybę bū
tina atsiminti, kad gausa visuo
meninių pareigų ir skambūs 
turimi titulai nebūtinai LB žada 
sėkmingą vadovą. Taikliai šiuo 
klausimu yra pasisakęs Vyt. 
Volertas straipsnyje „Draudos 
nuo blogų atsitiktinumų nėra" 
(Draugas, 1994 m. birželio 7 d.). 

Algimantas S. Gečys 
Huntingdon Valley, PA 

PAGIRTINAS DĖMESYS 
„DRAUGUI" 

AR GYVUOJA 
LITUANISTIKOS KATEDRA? 

S e n i a i n i e k o n e g i r d i m , 
neskaitom apie Lituanistikos 
katedrą Illinois universitete 
Čikagoje. Gal „Draugas" galėtų 
gauti informacijų ir paskelbti, 
kas ten dėstoma, kiek tur i 
studentų, kas vadovauja? Dabar 
kaip tik turėtų prasidėti rudens 
s emes t r a s . K a t e d r a i įkur t i 
lietuviai suaukojo daug tūks
tančių dolerių. Kam tie pinigai 
sunaudojami? 

Jurgis Gimbutas 
Arlington, MA 

VIENYBĖS SIEKIANT 

Šmaikštūs išsireiškimai ne 
t ik near t ina prie trokštamos 
vienybės, deja, tolina nuo juos, 
ypač kai jie tampa piktokais, 
nuvert inant kitaip galvojan
čius. Juozas Žygas pagrįstai 
rašo „Draugo" rugpjūčio 9 d., 
kad „Lietuvių išeivija gali di
džiuotis savo veikla ir at l iktais 
darbais kurių neatliko jokia B A L F o P i rm- Marija Rudienė, lankydamasi Vašingtone, davė pasikalbėjimą 
ki ta i še iv i ja ' " Remdamas is per Amerikos Balsą. Iš kairės: Amerikos Balso tarnautojas Romas Kasparas, 

M. Rudienė ir AB tarnautoja Jolanta Raslavičiūtė. 
Nuotr. Elvyros Vodopalienės 

Esu „Draugo" skaitytojas nuo 
pat atvykimo į Ameriką 1949 
metais, o „Akiračių" — nuo šio 
mėnraščio įsisteigimo. Norėjau 
atkreipti „Draugo" redaktorių 
dėmesį į paskutiniuosius tris 
„Akiračių" numerius: iš tikrųjų 
nei vienas laikraštis Ameriko
je, o gal ir visame pasaulyje, 
tiek daug vietos neskiria „Drau
gui" ir jo redaktorei pagarsin
ti, kai šis „atviro žodžio mėnraš
tis". Turėtumėte būti jam labai 
dėkingos, kad „Draugo" 85-rių 
metų gimtadienio proga j a var
das nuolat linksniuojamas, jo 
sakiniai cituojami. Turėtumėte 
taip pat džiaugtis, kad „Aki
račių" redakcija ta ip uoliai 
perskaito kiekvieną „Draugo" 
eilutę ir po to komentuoja, 
n e g a i l ė d a m a vie tos savo 
laikraštyje, nors jis išeina tik 
kartą per mėnesį. Būtų gražu, 
kad , ,Draugo" vadovybė 
sukakties proga įsitaisytų kokį 
žvilgantį medalį ir pasistengtų 
jį užkarti ant kaklo (žinoma, su 
gražiu kaspinu) ypač pasižy
mėjusiems dienraščio propaguo
tojams. Antra vertus, galbūt ir 
„Akiračiai" turėtų „Draugui" 
atsiųsti kokią auką, nes be jo 
neturėtų tiek medžiagos savo 
mėnraščiui... 

Andrius Virbyla 
Chicago Heights, IL 

išeivija: 
laimėjimais, j is pasisako prieš 
dr. Alfonso Eidinto siūlomą 
Lietuvos Kultūros instituto stei
gimą, lyg kultūrinis darbas už
sienyje — JAV jau būtų baigtas, 
pasiekęs viršūnę ir nebereikia 
jo gerinti , tobulinti , nes ir 
Goethes inst i tutai vokiečiams 
nieko nepadėjo. Jam atrodo, kad 
ambasadorius „ne į savo daržą 
įšoko". 

I tą patį klausimą kitaip žvel
gia JAV ir Kanados Lietuvių 
bendruomenių komisija („Drau
gas" , VIII. 17), kurios ini
ciatoriai įgyvendinimui yra: 
JAV LB Krašto valdybos pirm. 
Vytas , Maciūnas , vykdomoji 
vicepirm. adv. Regina Naru 
šiene ir Visuomeninių reikalų 
tarybos pirm. Algimantas Ge
čys. Atrodo, pastaroji nuomonė 
demokratiškam galvojimui ir 
veiklai y ra svarbesnė negu 
atskirų asmenų, nors ir ne iš 
blogos valios kar ta is klaidi 
nanti. 

Ambasadorius vykdo savo pa
reigas, į kitų „daržus nešo
kinėdamas". O už informaciją 
išeiviams — užsienio lietuviams 
JAV-se (pranešimas dėl referen
dumo. „Drauge" , 08. 12 ir kt.) 
bei pastangas taikyti tėvynę 
mylinčius, besikivirčijančius 
tautiečius, turėtume būti j am 
dėkingi. Ir diplomatinio ko
dekso nežinančiam aišku, kad 
už tai Valstybės departamentas 
nepalankiai į jį nežiūrės. Bend
radarbiavimas nėra nei diriga
vimas, nei vadovavimas išeivi
jai. Tą patvir t ina Lietuvos sei
mo ir lietuvių išeivijos Šiaurės 
Amerikoje sudarytoji komisija. 
Tikiu, kad šio projekto nuo 
bėgių nenuvers dar viena „reor
ganizacinė jėga". 

A n t a n a s Val iušk is 
Barrington. RI 

LUPAM BANANĄ N E IŠ T O 
GALO 

Sugrįžo 14 j aunuo l ių ameri
kiečių iš Lietuvos ir pi lni įvai
rių jspūdžių pasakoja vieną 
gana juokingą nuotykį. Prie au
tobuso stoties p a m a t ę moterį, 
lupant bananą. J ie buvo labai 
nustebę, kad ne ta ip daro, ka ip 
priimta Vakaruose . Visi turėję 
ga rdaus j u o k o . T a č i a u įdo
miausia, jog moter is pradėjo 
įrodinėti, kad j i da ran t i daug 
mandriau. 

Prisiminė A. Eidinto straips
nis „Draugo" skil tyse su labai 
įdomiais ir žodingais pasiūly
mais ku r t i didingą ku l tū ros 
centrą. Atvažiavusių tėvynai
nių jau pr iskai tome tūks tan
č ia is , t a č i a u ska i t y to jų i r 
prenumera tor ių nedidėja tūks
tančiais. Ieškome naujų kelių 
išlaikyti ta i , ką sute lkėme per 
daugel metų. K ū r i m a s naujų 
centrų lyg ir skamba s iūlymu 
lupti bananą ne iš to galo. 

Gailutė Val iu l ienė 
Chicago, IL 

DRAUGAS, penktadienis , 1994 m. rugsėjo mėn. 9 d. 

lygų apip lėš imui an t kel io. 
Džiaugėmės, kad j i e nepaprašė 
peržiūrėti mūsų piniginių ir jų 
neapdėjo savo „mokesčiais". 

Negalėjome to įvykio užmirš
t i . Kur toks policijos ir k i tų 
pareigūnų Lietuvoje sauvalia
v imas veda ir kuo gal i baigtis? 
V i l n i u j e v e l t u i i e ško jome 

opozicija ir JAV Lietuvių Bend
ruomenė (labai gerai pasiruo
šusi ) išdėstytų savo argumenta
ciją kokiu labai konkrečiu 
klausimu, pvz.. t remtinių ir 
buv. politinių kalinių grąži
n i m a s iš Rytų , p i l i e tybės 
suteikimas ir turto grąžinimas 
užsienio l ie tuviams, karinis 
Rusijos tranzitas per Lietuvos 
teritoriją ar kt. 

„Draugo" redaktorė lauktų iš 
LB vadovybės ir .stebuklų 
stebuklo' — li teratūros vakarų 
tradicijos atgaivinimo. Norėčiau 
redaktorei priminti , kad tokie 
.stebuklai' Pietų Kalifornijoje 
kartojasi net 28 metai. Įvyks ir 
šių metų gruodžio 4 d., kai Los 
Angeles Šv. Kazimiero scenoje 
pasirodys Vy tau to Didžiojo 
universiteto Kaune garbės dak
ta ras poetas Bernardas Braz
džionis. 

J u o z a s Kojelis 
Santa Monica, CA 

AR JAV LB XIV TARYBA 
BUS ISTORINĖ? 

JAV LB XIV Taryba bus tik
rai istorinė, jei ji sugebės iš
rinkti JAV LB Krašto valdybos 
pirmininką ir vėliau patvirtinti 
Krašto valdybos nar ius , kurie 
teiks pirmenybę J A V gyve
nantiems lietuviams. 

Laukiame Krašto valdybos, 
kuri: 

a) atvyktų į Tarybos suvažia
vimus pozityviai nusiteikusi ir 
nebekartotų 1993 m. vykusios 
Tarybos sesijos darbų ardymo 
taktikos; 

b) šauktų metinius visuoti
nius ir sritinius JAV LB apy
gardų ir JAV LB apylinkių val
dybų pirmininkų ar valdybų 
suvažiavimus LB veiklos klausi
mams aptart i . (JAV LB Įstatų 
V.35 g paragrafas'. Paskutinie
ji rajoniniai suvažiavimai įvyko 
prieš 4 metus; 

c) vadovautųsi Tarybos suva
žiavimuose priimtais nutari
mais, bet ne ..Detroito" ar 
kokiais kitais; 

d) nepasirašinėtų sutarčių LB 
vardu be Tarybos nutarimo ar 
bent aiškaus pritarimo, kaip dėl 
televizijos stoties 1992 metais, 
Lie tuvos seimo ir l ie tuvių 
išeivijos Šiaurės Amerikoje 
komisijos 1994 metais. Pasku
tinioji idėja buvo paminėta 1993 
metų Tarybos sesijoje, tačiau 
liko nesvarstyta dėl kvorumo 
trūkumo; 

e) laikytųsi visų JAV LB Įsta
tų ir taisyklių punktų, o ne tik 
tų, kurie patinka kai kuriems 
Krašto valdybos asmenims. 

P r a n a s J o g a 
Akron. OH 

PAVOJAI LIETUVOJE 

Lietuvoje šią vasarą svečia
vausi j au ne p i rmą kartą . Skir
tumas t ik tas , kad pirmą kartą 
l a n k i a u s i n e p r i k l a u s o m o j e 
tėvynėje. Besiruošdama važiuo
t i , r ū p i n a u s i dėl d a u g e l i o 
pranešimų apie nesaugų gyve
nimą ir kel iavimą Lietuvoje. 
Paminėsiu vieną įvykį savo 
kelionėje. Pa t i buvau jo liudi
ninke. 

Mums važiuojant maš ina iš 
Juodkrantės į Nidą rugpjūčio 22 
d., sustabdė l ietuviška policija. 
Pastebėjome, kad policija stab
dė mašinas t ik su l ietuviškais 
registracijos ženklais, o svetim
taučius, daugiaus ia vokiečius, 
praleido. Mus sustabdė du uni
formuoti policininkai. Pat ikr inę 
vairuotojo dokumentus, pasakė, 
kad jis tu r į s sumokėti 25 l i tus 
pabaudos „už nešvarią mašmą". 
Buvo l iet inga diena, mašina 
šlapia. Mūsų vadovas sumokėjo 
pabaudą, nes nei jis, nei mes 
nežinojome, ka ip reaguoti į tokį 
aiškų policininkų sauvaliavimą. 

L I E T U V O S A I D A I 
Veda KAZE BRAZDŽIONYTE 

Nuo trečiadienio iki penktadienio, 
8:30 v.v. — 9:00 v. v. 

Visos laidos iš VVCfcV stoties 
1450 AM banga. 

Adresas: 511 So. Nolton Ave. 
VVillovv Springs, FL. 60480. 

Tel.: (708) 839-2511. Tel.-FAX (708) 839-O870 

€J 

STEBUKLAI TEBEVYKSTA 

Pastabi „Draugo" redaktorė 
turbūt visada pirmoji iš žurna
listų atsiliepia į pačias aktua
liausias lietuviškas problemas. 
Ne visada paliestieji laimingi 
dėl jos „prisilietimo',' bet tokia 
jau žurnalisčių ir žurnalistų 
dalia. Kai kas jos vedamuosius 
vadina kontraveršiniais, žiūrėk, 
koks buldogas ir vampteli, bet 
daugelis pagiria. Man atrodo, 
kad jos vedamieji dažniausiai 
yra aktualūs, principingi, nuo
saikiai drąsūs ir pateikiamos 
mintys pasakomos aiškia kalba. 
O kad yra kiek ir kontraversi-
jos, tai juo geriau. 

Pvz., jos VIII.31 vedamasis 
„Rimti darbai ir ,švytintys 
finalai' ", parašytas ryšium su 
artėjančia JAV LB XIV Tarybos 
p i rmąja ses i ja , s iūlo LB 
vadovybei labiau susitelkti ties 
savosiomis problemomis, o 
Lietuvos reikalus perkelti į ant
rąją plotmę. Taip pat kelia 
abejojimą nauda politinių kon
ferencijų, į kurias kviečiami 
politikai iš Lietuvos. Gal nauda 
padidėtų, jei tokiose konfe
rencijose Lietuvos vyriausybė. 

H^UHEO BV FOIC 

DON'T SPENO IT ALI • SAVE SOME AT 

MUTUAL ^edenai SAVINGS 
AND IOAN A330C IATION 

Chorlered ond Supervsed by Ine Umleu States Oovemm^nf 

2212 W CERMAK ROAD • CHICAGO HIINOIS 60608 PHONE (312) 847-7747 
im~omm 

f\£l micllcincl FeclGrcil 
mammtr Savings and Loan Associat 'jr"> 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indeliai iki S1OO.00O.O0 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2567 WEST 69th STREET 

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

(708) 598-9400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER A V E N U E 

(1-312) 254-4470 

EEE 
LENDER 

valdžios atstovo, kuris būtų šiuo 
k l a u s i m u sus idomėjęs ir 
pataręs , ką daryti. Tas reikalas 
mus ir dabar neramina, o net 
baugina, nes daug sunkiau apsi
ginti nuo policijos negu nuo 
plėšikų... 

Birutė Žilinskienė 
Poplar Bluff. MO 

A.tA. 
SOFIJA STEIKŪNIENĖ 

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje 
Mirė 1994 m. rugsėjo 7 d., sulaukusi 82 metų. 
Gimė Lietuvoje, Antanaičiuose. Amerikoje išgyveno 45 m. 
Nuliūdę liko: duktė Ramute Bergstrom, sesuo Elena 

Pocienė su sūnum Kęstučiu ir jo šeima; brolio žmona Monika 
Steikūnienė su sūnum Algiu ir dukra Danute Kline su šeima 
bei kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje. 

Velionė buvo žmona a.a. Antano Steikūno. 
Velionė pašarvota penktadienį, rugsėjo 9 d. nuo 4 iki 8 

v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose. 2533 VY. 71 St. 
Laidotuvės įvyks šeštadienį, rugsėjo 10 d. Iš laidojimo 

namų 9:30 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10 vai. ryto gedu
lingos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus 
palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Pageidaujama gė
lių nesiųsti, bet prisiminti a.a. Sofiją savo maldose. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę duk tė ir sesuo. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus Donald M. Petkus. 

Tel. 312-476-2345 arba 1-800-994-7600. 

P A D Ė K A 
A.tA. 

STASYS DAUČANSKAS 
1909-1994 

Nuoširdžiai dėkoju kan. V. Zakarauskui už maldas 
koplyčioje ir atnašautas gedulingas šv. Mišias, klebonui J. 
Kuzinskui už maldas kapinėse. V. D. Šauliams už garbes 
sargybą, vadui Paukštei už atsisveikinimo žodžius, 
šauliams-karstanešiams. šauliams-šaulėms už velionio 
palydėjimą į Amžiną Poilsio vietą. 

Dėkoju sol. A. Barniškui už giesmes šv. Mišių metu taip 
pat visiems draugams ir pažįstamiems už atsilankymą 
koplyčioje ir palydėjusiems a.a. Stasį į kapines. Visiems 
nuoširdi PADĖKA. 

Dėkoju laidotuvių direktoriams D. A. Petkus D. M. 
Petkus už rūpestingą patarnavimą ir radijo valandėlėms — 
..Margučiui"' bei ..Amerikos lietuvių'*. 

Nuoširdžiai dėkoju. 

Velionio brolienė Veronika Dauchanskas. 

Žemės kel ionę baigusiai 

A.tA. 
ANASTAZIJAI RIŠKIENEI 

t e b ū n a lengva svetingos žemės velėna. Liūdesyje 
l i k u s i u s - duk te r į N I J O L Ę GIERŠTIKIEN'E-
vel ionės vaikaič ius ir v isus ar t imuosius guodžia 

Lietuvos Dukterų draugija 

Teesie Tavo Valia! Pa lyd ime 

A.tA. 
ONĄ BAKAITIENĘ 

i Amžinąjį Gyvenimą. Skausmo valandoje nuoširdžiai 
guodžiame dukra DALIĄ, anūkus PAULIU ir PETRĄ 
bei v i sus veliones a r t imuos ius . 

Lietuvos Dukterų draugija 

A.tA. 
Dant. gyd. ONUTEI BAKAITIENEI 

m i r u s , jos dukrą , mielą DALYTĘ VAKSELIENE su 
šeima nuoširdžia i užjaučiame ir kar tu liūdime. 

Genovaitė Ažubalienė 
Dalia. Kazimieras Woss ir šeima 



DRAUGAS, penktadienis, 1994 m. rugsėjo mėn. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
Tebevyksta Šiluvos atlaidai 

Švč. M. Marijos Gimimo parapi
joje. Penktadienį, rugsėjo 9 d., 
9 vai. r. ir 6:30 vai. vak.; šešta
dienį, rugsėjo 10 d., 9 vai. r., o 
sekmadienį, rugsėjo 11 d. — 1:30 
vai. p.p. eisena iš Maria aukš
tesniosios mokyklos kiemo į 
parapijos bažnyčią. Visuomenė 
ir organizacijos kviečiamos gau
siai susirinkti, jau 1 vai. p.p. į 
aikštę, kur rikiuojasi iškilmin
gai procesijai. Atlaidų svečias 
kunigas — Rimas Gudelis (iš 
Lietuvos). 

JAV Užsienio parama Lietu
vai, gausesnės paramos mobili
zavimo galimybės ir užsienio 
programų Lietuvoje efekty
vumas bus diskutuojamas JAV 
LB Visuomeninių studijų 
seminaro antrame posėdyje š.m. 
rugsėjo 16 d. r. Kalbės Thomas 
Dine, U.S. Agency for Interna
tional Development viceadmi-
nistratorius Europai ir Nepri
klausomų valstybių sąjungai. 
Praktišką patirtį te ikiant 
Lietuvai, paramą aptars trys 
JAV valdžios paramą administ
ruojantys „kontraktoriai" — 
Katherine Lane, International 
Republican Institute; Nnandi 
Ezera — American Bar Associa-
tion; ir, Jane Horsefield. 
Volunteers i n Oversees Coope-
rative Assistance. Rytiniai 
seminaro posėdžiai vyks Russel! 
Senate Office Bldg. Caucus 
Room 325, Washington, D.C. 

Apie pramoginių dainų at
likėją sol. Stasį Povilaitį šią va
sarą Lietuvos spauda gan daž
nai rašydavo, nes jis buvo kvie
čiamas į pagrindinius festi
valius ar žymesniųjų solistų 
koncertus. Galima sakyti, kad 
ir Amerikos lietuviams S. Povi
laitis jau gerai pažįstamas. 
Čikagiečiai jį galės išgirsti — 
jau trečią kartą — Jaunimo 
centre rugsėjo 10 d. Jaunimo 
centro kavinė bus specialiai 
paruošta ir papuošta šiam 
pramoginio dainininko pasi
rodymui. 

x Santaros-Šviesos 41-ma-
sis suvažiavimas vyksta š.m. 
rugsėjo 8-11 d. Pasaulio Lietu
vių centre, Lemont, IL. Santa
ra-Šviesa maloniai kviečia visus 
dalyvauti. 

(sk) 
x VYTAUTO DIDŽIOJO 

ŠAULIŲ RINKTINĖ rengia 
Tautos šventės minėjimą šių 
metų rugsėjo mėn. 11d. Pra
džia 10 vai. ryto — pamaldos 
Brighton Parko bažnyčioje. Po 
pamaldų, šaulių namuose 12 
vai. akademija ir meninė dalis. 
Visos organizacijos kviečiamos 
dalyvauti su savo vėliavomis. 
Prašome pasiimti vėliavoms 
stovus. Baigus programą, bus 
vaišės. Maloniai kviečiame 
visus dalyvauti. įėjimas veltui. 
Šaulių Rinktinės valdyba. 

(sk; 

Lietuvių Montessori Vaikų 
nameliai Marųuette Parke pra
deda mokslo metus pirmadienį, 
rugsėjo 12 d., 9 vai. r. Prašome 
tėvelius pristatyti mokinukus 
punktualiai. Nameliai veikia 
penkias dienas savaitėje, nuo 9 
vai. ryte iki 12 vai. d. Namelių 
adresas: 2743 W. 69th Str.. 
Chicago, IL 60629, tel. 312-
476-4999. 

Čikagos lituanistinė mo
kykla, veikianti Jaunimo cen
tre, pradeda naujuosius mokslo 
metus šį šeštadienį, rugsėjo 10 
d., 9 vai. r. — registracija ir 
pamokomis. Kvieč iame ir 
raginame visus lietuvius tėvus 
atvykti ir registruoti savo 
atžalyną į lietuvišką mokyklą. 

Filisterių Skautų sąjungos 
Čikagos skyriaus sueiga bus 
sekmadienį, rugsėjo 18 d.. 2 vai. 
p.p., Jaunimo centro kavinėje. 
Sueigos metu bus aptarta pra
ėjusių metų veikla, po to — 
trumpa paskaita ir vaišės. Visi 
filisteriai dalyvauja uniformuo
ti. 

Atšaukiama Liet. Krikščio
nių demokratų sąjungos Čika
gos skyriaus išvyka, numatyta 
rugsėjo 11 d. L. ir VI. Šoliūnų 
sodyboj Skyriaus valdyba 
praneša, k.. ' gegužinės iš viso 
šiais metais nebus. 

ANSAMBLIO „KANKLĖS" 
PIRMOJI VIEŠNAGĖS 

DIENA 

Rugsėjo 7 d. įvyko ansamblio 
„Kanklės" pirmasis koncertas 
Čikagos Illinois universitete. 
Tai buvo puikus susitikimas su 
svečiais mokslininkais iš 
daugelio šalių. Lietuvių pro
fesionalų muzikantų grupe, 
kurios vadove yra prof. Lina 
Naikelienė. sujaudino savo 
aukštu meniniu lygiu. Ansamb
lis atliko lietuvių klasikų kūri
nius, kompozitorių harmonizuo
tas liaudies dainas, autentiškas 
melodijas. Puikiai derindamas 
įvairius liaudies instrumentus 
su balsu, ansamblis patraukė 
klausytojų dėmesį. Solisto Kas
tyčio Mikiškos birbynės 
aidėjimas, melodingumas, kar
tu su savitu kanklių garsu 
pripildė salę lietuviška dvasia. 

Operos solistės balsas žavėjo 
savo šiltu tembru, puikiai at
skleisdamas tautos charakterį. 
Regina Žilinskaitė sugebėjo iš
raiškingai perteikti dainų turinį 
ir nuotaiką. 

Ansamblis, susidedantis iš 
trijų kanklių (L. Naikelienė, V. 
Alenskienė, A. Juškevičienė), 
dviejų birbynių (K. Mikiška, A. 
Čiplys) ir dainininkės (R. 
Žilinskaitė), tik pradedantis 
koncertinę kelionę po Amerikos 
Valstijas, paliko klausytojams 
labai gerą įspūdį. „Kanklių" 
ansambio koncertas lietuviams 
įvyks šį sekmadienį, rugsėjo 11 
d., 3 vai. p.p., Jaunimo centre. 

R. Burakauskienė 

Pramoginio žanro dainininkas Stasys 
Povilaitis, kurio rudeninis koncertas 
bus rugsėjo 10 d., Jaunimo centre. 

x „ŽAIBAS" jung ias i \ 
talką padėti vargstantiems 
Lietuvos vaikučiams. Po an
samblių iš Lietuvos pasirodymo, 
„SAULUTĖS VAKARĖLYJE" 
šokiams gros „ŽAIBAS", kuri 
sudaro: Andrius Utz. Andrius 
Panaras. Linas Gierštikas ir 
Dainius Brazaitis. Norėdami 
paremti bedalius vaikučius, 
mūsų studentai atsisakė hono
raro. „Saulutė" nuoširdžiai 
dėkoja „ŽAIBUI*'. Bilietai $5 
auka. Visuomenė kviečiama 
nepraleisti neeilinio šaipos 
vakaro penktadienį, rugsėjo 16 
d., 7 v.v., Pasaulio lietuvių cen
tre Lemonte. Informacija: Indrė 
708-541-3702. 

fsk) 

x TRANSPAK TALPIN 
TUVAI į Lietuvą su siuntiniais 
siunčiami kas savaitę. 
Skubiems siuntiniams — air 
cargo. Pervedami pinigai dole
riais. Pasirinkimas maisto siun
tinių nuo $29 iki $98. TRANS
PAK, 2638 W. 69 St., Chicago. 
IL 60629, tel. 312-436-7772. 

(sk) 

x Akcijų, bonų bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime 
jums nuoširdžiai patars ir patar
naus, duodami komiso nuolaidą, 
Albinas Kurkul is , t e l . 
312-360-5530 arba jo sūnūs ir 
partneriai: Andrius Kurkulis, 
tel. 312-360-5531 ir Paulius 
Kurkulis, 312-360-5627, dirba 
su Oppenheimer & Co„ Inc. 
Chicagoje. Iš kitur skambinkite 
veltui: tel. 1-800-621-2103. 

fsk! 

Auka „Draugo" paramos fondui— 
yra lietuvybės laidas ateities kartoms. 

DRAUGAS FOUNDATION 
4545 W. 63rd St., Chicago, IL, 60629 

Uždaryta seniausia Čika
gos finansinė institucija — Con
tinental Illinois National Bank. 
veikusi 137 metus. Bankas buvo 
įsteigtas 1857 m. kaip Mer-
chants' Savings, Loan and Trust 
Co. Dabartinis vienuolikaaukš-
tis banko pastatas Čikagos vi-
durmiestyje (La Salle St.) pasta
tytas 1924 metais. Continental 
banką perima BankAmerica 
Corporation, įsigijusi jį už be
veik 2 bilijonus dolerių. 

x Anoniminis geradaris, 
savo $960 algą už dėstytą 
vasarinį kursą universitete, pa
aukojo .,Saulutei" paremti 4 
konkrečius vaikus Lietuvoje: 
svetimos moters auginamą 
naš la i tę Kėdainių rajone, 
močiutės auginamą berniuką 
Šiaulių rajone, močiutės 
auginamą berniuką Kėdainių 
rajone, ir našlaitį auginamą 
svetimų Joniškio rajone. Ačiū! 
„Saulutė", 419, Weidner Rd., 
Buffalo Grove, IL 6O089. 

(sk) 
x Dr. Alina Domanskienė, 

ne tik dirba ..Lietuvos Našlaičių 
Globos" komitete, bet taip pat 
globoja vieną našlaitį Lietuvoje. 
Kviečiame ir jus įsijungti į 
Lietuvos našlaičių globėjų eiles. 
Rašykite ..Lietuvos našlaičių 
globa". 2711 W. 71 St., Chica
go, IL 60629. 

(sk) 
x Rytoj, šeštadienį, 8 v.v. 

Jaunimo centro kavinėje įvyks 
seniai laukiamas Lietuvos est
rados karaliaus — St. Povilaičio 
koncertas. Gražiai išpuoštoje 
salėje, jaukioje atmosferoje bus 
proga praleisti neeilinį vakarą, 
besiklausant šio populiariosios 
muzikos meistro dainų. Čia bus 
gėrimų, lengvų užkandžių bei 
kitų įvairumų. Tie, kurie ne
spėjo rezervuoti vietas iš anks
to, turi kiek anksčiau ateiti į 
kavinę. 

(sk) 

x Jei reikalinga įsigyti vai
ravimo teisės (TL Driver's 
License) — kreipkitės į Ed.Šu-
maną. tel. 1-708-246-8241. 

(sk) 

ARAS ROOFING 
Arvydas Kiela 

Dengiame ir taisome 
visų rūšių stogus 
Tel. 708-257-0746 

Skambinti po 6 v v 

DALYVAUKIME 
DEMONSTRACIJŲ 

EISENOJE 

Marąuette Parko Lietuvių 
namų savininkų draugija, susi
rūpinusi savo apylinkės 
saugumu, besikeičiant jos 
gyventojams, šį vakarą, penkta
dienį, rugsėjo 9 d., 7 vai. v. 
ruošia demonstraciją-eiseną, 
kuri prasidės nuo Švč. M. Mari
jos Gimimo parapijos bažnyčios 
(tuoj po Šiluvos atiaidų pamal
dų) ir nusities iki Anna Gilvis 
buvusių namų California Ave. 
Visi turbūt tebeprisimena An
na Gilvis, kuri pernai buvo žiau
riai nužudyta kaimynų ber
niuko, tuo metu buvusio tik 10 
metų amžiaus! Šia eisena 
norima parodyti Čikagos žinia-
sklaidai ir miesto vadovybei, 
kad lietuviai rūpinasi savo 
apylinke, jos gyventojų 
saugumu. Mes norime taikiai ir 
gražiai sugyventi su savo įvai
rių rasių bei tautybių kaimy
nais, bet taip pat norime netapti 
smurto baimės kaliniais savo 
nuosavuose namuose. Protesto 
ir liūdesio eisenai vadovaus Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
klebonas kun. Jonas Kuzinskas. 
Lietuviai iš arti ir toli turėtų 
gausiai susirinkti ir joje taip pat 
dalyvauti. Tik didesnis skaičius 
parodys reikiamą solidarumą ir 
atkreips savivaldybės dėmesį. 
Mes matome juodosios rasės 
žmones, demonstruojančius dėl 
jų apylinkėse vykstančių nusi
kaltimų, atėjo laikas ir lietu
viams pasisakyti dėl savo 
gyvenvietės saugumo. 

Ir nebrangu ir įdomu! Šį 
vakarą, penktadienį, rugsėjo 9 
d., 7:30 vai. v., galite pamatyti 
vaizdajuostę iš Dainų ir tau
tinių šokių šventės, įvykusios 
šią vasarą Lietuvoje Nebrangu 
dėl to, kad Jaunimo centro 
kavinėn įėjimas — tik auka, o 
kelionė į Lietuvą. . juk patys 
žinote! Įdomu dėl to. kad vaizda
juostėje koncentruoti vaizdai 
geriau matomi, negu sėdint toli 
nuo scenos ar vietos, kur atlie
kama programa. Visus atvykti 
kviečia Lietuvių moterų klubų 
federacijos Čikagos skyrius. 

Devintasis Teatro festivalis 
rengiamas lapkričio 24-27 d. 
Jaunimo centre. Chicagoje. 
Rengia JAV LB Kultūros ta
ryba. Rengimo komitetui pirmi
ninkauja Petras Petrutis . 
Komiteto nariai: Audrė 
Budrytė, Antanas Levanas, 
Matilda Marcinkienė, Dalia 
Šlenienė, Edvardas Šulaitis, 
Gintaras Vaitkevičius. 

Po dr. Rimvydo Sidrio paskaitos „Saulutės" Atviro žodžio forume (iš kairės): Petras Aleksa. Laima 
ir Vainius Aleksos su naujagimiu bei Laima Aleksienė. 

Nuotr. I. Tijūnėlienės 

IŠ ARTI IR TOLI 

NAUJI MOKSLO METAI 

Visi maloniai kviečiami \ 
,.Saulutės vakarėlį", penkta
dienį, rugsėjo 16 d., 7 v.v. 
Pasaulio lietuvių centre Le
monte. Dalyvaujant ne tik pail
sėsite išgirdę Vilniaus etnogra
finį ansamblį, ansamblį „Tė
viškę", Kuršėnų kaimo kapelą, 
pasidžiaugsite ..Studija R" 
šokėjais ir lino tautodailininkių 
menu, bet paremsite Lietuvoje 
vargstančius vaikus. Visus 
nuoširdžiai kviečia „Saulutė", 
Lietuvos našlaičių globos bū
relis. Bilietai po 5 dol. gaunami 
PLC po 11 vai. Mišių. Kviečia
me draugų tarpe smagiai 
praleisti penktadienio vakarą ir 
savo dalyvavimu padėti vaiku
čiams, kurių gyvenime smagios 
akimirkos yra retos. 

Vasario 16-osios gimnazija 
naujuosius mokslo metus pra
dėjo rugpjūčio 29 d. Jau tris 
dienas prieš tai pradėjo su
plaukti vaikai iš viso pasaulio 
į bendrabutį. Jeigu visi užsi
registravusieji atvyks, tai 
gimnazija turės 90 mokinių iš 
Vokietijos, Lietuvos, Amerikos, 
Argentinos, Urugvajaus, Bra
zilijos, Malio ir Šveicarijos. Ber
niukų bendrabutyje visos vietos 
užimtos, tik mergaičių bendra
butyje kelios vietos liko tuščios. 
Gimnazija šiais metais turės 15 
abiturientų. Tokio didelio abitu
rientų skaičiaus gimnazija dar 
niekad nėra turėjusi. Didžiausia 
klasė yra 11-oji, kurioje 25 
mokiniai. Naujai atvyko 39 
mokiniai. 

Naujieji metai buvo pradėti 
vėliavos pakėlimu ir šv. Mi-
šiomis. Gimnazijos kapelionas, 
kun. Gediminas Tamošiūnas, 
pradėdamas pamaldas, apgai
lestavo, kad šį kartą dėl ligos 
nedalyvauja evangelikų kuni
gas, tačiau vis tiek kvietė visus 
bendrai pasimelsti ta pačia in
tencija. 

Po Mišių susirinkusiems 
mokiniams kalbėjo gimnazijos 
direktorius A. Smitas, glaustai 
nupasakojęs šios gimnazijos is
toriją, tikslus ir tvarką. Taip pat 
supažindino mokinius su moky
tojais, kurių tarpe šį kartą tik 
vieną naują žmogų reikėjo pri
statyti — Edmundą Jankūną, 
perėmusį berniukų bendrabučio 
vedėjo pareigas. 

Po pokalbio su klasių auklė
tojais mokiniai susirinko į salę 
koncertui, kurį atliko ansamblis 
iš Kelmės. Ansamblis tarp pasi
rodymų Šveicarijoj ir Lauter-
talyje (Vokietijoj) keletą naktų 
nakvojo gimnazijoj. A . Š. 

ŽURNALO „VILTIS" 
50 METŲ SUKAKTUVINĖ 

ŠVENTĖ 

Tautinių šokių mokytojo ir 
puoselėtojo Vytauto Beliajaus, 
gyvenančio Denver, Colorado, 
redaguojamas ir leidžiamas 
žurnalas ,,Viltis" šįmet švenčia 
50 metų sukaktį. Šio jubiliejaus 
proga Denveryje ruošiami net 
keli renginiai. 

Penktadienį, rugsėjo 23 d., 
7:30 v.v. Mason Hali Gym, 
Montview ir Olive St., vyks 
pasilinksminimas ir tautiniai 
šokiai publikai. 

Šeštadienį, rugsėjo 24 d., 5:30 
v.v. Mason Hali Dining Room 
vyks sukaktuvių banketas. 

Šeštadienį, rugsėjo 24 d.. 7:30 
v.v. Houston Fine Arts Center, 
7111 Montview Blvd., vyks tau
tinių šokių koncertas, daly
vaujant bene dešimčiai šokėjų 
grupių, jų tarpe ir Brigham 
Voung universiteto grupei iš 
Utah, kuri atliks ištrauką iš 
Beliajaus 1974 metais Den
veryje statytų „Lietuviškų ves
tuvių". 

Dėl informacijų ir bilietų 
kreiptis: VILTIS 1337 Marion 
St., Denver, CO 80218. Tel. 
303-839-1589. 

DVIEJŲ SUKAKČIŲ 
ŠVENTĖ APREIŠKIMO 

PARAPIJOJE 

Švč. Mergelės Marijos Apreiš
kimo lietuvių parapija Brook-
lyne, N.Y., š.m. rugsėjo 18 d. 
iškilmingai švęs parapijos 
gyvavimo 80 metų ir dabartinio 
jos klebono kun. Vytauto Palu
binsko 40 metų kunigystės su
kaktis. Iškilmingos šv. Mišios tą 
sekmadienį bus aukojamos 11 
vai. Šv. Mišias vysk. Paulius 
Baltakis, OFM, koncelebruos 
kartu su kitais kunigais. Po 
Mišių parapijos didž. salėje bus 
pietūs ir sveikinimai. 

PARAPIJOS ŠVENTĖ 

Philadelphijos Šv. Andriejaus 
lietuvių parapija (19-ta ir Wal-
lace gatvių sankryžoje) šiais 
metais švenčia 70-ties metų su
kaktį. Šiai progai paminėti, 
sekmadienį, rugsėjo 25 d„ 10:30 
vai.r., bus aukojamos iškilmin
gos padėkos šv. Mišios, po kurių 
bus pašventintas, parapijos 
kieme naujai pastatytas, Lietu
voje sukurtas kryžius. Po reli
ginių iškilmių, 1:30 vai. p.p. 
įvyks sukaktuvinis banketas 
Rosevvood Caterers salėje, 8888 
Frankford Ave., Philadelphia. 
Kun. Timotiejus Burkauskas, 
Šv. Andriejaus parapijos admi
nistratorius ir parapijos komi
tetas kviečia visus parapijiečius 
bei visus Philadelphijos apylin
kių lietuvius dalyvauti visuose 
sukaktuviniuose renginiuose. 
Šv. Mišiose ir kryžiaus šventi
nime moterys kviečiamos pasi
puošti tautiniais rūbais. Sukak
tuvinio banketo bilietus (30 dol. 
suaugusiems, 15 dol. vaikams 
iki dvylikos metų) galima įsi
gyti pas Marytę Sušinskienę 
sekmadienį po lietuviškų šv. 
Mišių arba skambinant jai į 
namus telefonu (215) 927-2467. 
Prieš trejus metus arkidiecezija 
buvo numačiusi Šv. Andriejaus 
parapiją uždaryti. Visų parapi
jiečių vieningas, greitas susior-
ganizavimas ir kun. Timotie
jaus Burkausko pasišventęs 
parapijos adminis t ravimas 
parapiją išgelbėjo. I sukaktuvi
nes iškilmes yra pakviesti arki-
diecezijos atstovai, kurių spren
dimai daug lėmė parapijos iš
likimą. Labai svarbu jiems pa
demonstruoti Šv. Andriejaus 
parapijiečių solidarumą ir 
gausų lietuvių dalyvavimą, nes 
dabar jau nuo mūsų pačių 
priklausys parapijos ateitis. 

T.G. 

RUSŲ ARMIJOS IŠĖJIMO 
IŠ BALTIJOS VALSTYBIŲ 

PAMINĖJIMAS 

Rugsėjo 18 d., sekmadienį, 1 
vai. p.p., Connecticut Baltiečių 
santarvė ELLA, ryšium su taip 
ilgai lauktu okupacinės armijos 
išvedimu iš Baltijos kraštų, 
rengia šio istorinio įvykio pažy
mėjimą. Prie Baltijos laisvės 
medžio, pasodinto Hartford Eli-
zabeth parke Baltijos tautoms 
atstačius nepriklausomybę, bus 
atidengtas paminklinis akmuo. 
1 vai. po pietų čia bus neilgos iš-

I kilmės, o po to pasisvečiavimas 
ir vaišės Ct. Historical Society 
rūmuose, Elizabeth gatvėje, 
visai prie parko. įėjimas visur 
nemokamas. 

Pagaliau, po 54 metų, II pa
saulinis karas pasibaigė ir 
Baltijos kraštuose. Lietuva, Lat
vija ir Estija, vingiuodamos tarp 
okupacinių metų paliktų nuosė
dų, nelengvai vairuoja į ateitį. 
Didžiausias rūpestis — pavojus 
gresia, kaip jau per kelius šimt
mečius, iš rusiškos meškos ir jos 
neaiškių apetitų. Todėl ir ELLA 
vėl pagyvino veiklą. Kaip užra
šyta ant paminklinio akmens 
prie Baltijos medžio ,,... paso
dintas liudyti mūsų įsiparei
gojimą Baltijos tautų nepri
klausomybei...", susirinkime 
vėl kartu parodyti rūpinimąsi 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos atei
timi. 

įvažiavimas į Elizabeth parką 
yra iš Asylum gatvės. Visur yra 
vietos pastatyti automobilius. 
Lietuviams šiuo laiku ELLA 
atstovauja dr. Elona Vaišnienė, 
inž. Jaunutis Pijus Nasvytis ir 
adv. Arvydas P. Janus. 
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PAGERBTAS 
AMBASADORIUS 

Anicetas Simutis, ambasa
dorius prie Jungtinių Tautų, 
buvo pagerbtas jo 85 m. amžiaus 
sukakties proga, Tautinės są
jungos seime, įvykusiame š.m. 
rugsėjo 3-4 d., Detroit, MI. 
Tautinės sąjungos pirmininkas 
L. Kriaučeliūnas pasveikino 
sukaktuvininką, aptarė jo 
politinės veiklos nuopelnus 
tautai . Sąjungos valdybos 
vicepirmininkai — P. Buchas ir 
St. Briedis sukaktuvininkui 
įteikė menišką gintaro darbo 
paveikslą „Vytautą". Nuotai
kingai sugiedotas „Ilgiausių 
metų", pakeltos šampano 
taurės. Pagerbimą kūrybingu 
žodžiu pravedė Irena 
Kriaučeliūnienė. 7 . 

I 
Buvęs Lietuvos ambasadorius prie .JT Anicetas Simutis sveikina ALTS-eos 
seimą Detroite. m o g u s 

Nuotr L. Kriaučeliūnienės 
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