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Iš Estijos dar neišvyko 
visi Rusijos kariai 

Talinas, rugpjūčio 3 1 d . (LR) 
— Rugpjūčio 30 d. dauguma ži
nių agen tūrų pranešė , kad 
anksčiau numatyto grafiko visa 
Rusijos kariuomenė buvo išves
ta iš Estijos. Tą dieną iš Esti
jos Paldiskio uosto esą išplaukė 
paskutinis Rusijos laivas su ka
rine technika, o į Maskvos ra
jone esančią įgulą išvyko pas
kut inė autokolona. 

Tačiau žinia, esą Estiją paliko 
paskutinis t raukinys su 57 va
gonais, pasirodė neteisinga, rašo 
„Lietuvos ry to" korespondentė 
Ramunė Sakalauskai tė iš Tali
no. Rugpjūčio 30 d. rytą paaiš
kėjo, jog šalyje dar y ra likęs 
vienas 33 vagonų sąstatas, kurį 
saugo penki kariai. 

Maskvoje įsikūręs Rusijos 
sausumos kariuomenės centras 
pranešė, jog paskutiniai daliniai 
iš Estijos išvyko sklandžiai, be 
didelių iškilmių. 

Visuomenės dėmesį patraukė 
ir 400, iki šiol Estijoje likusių 
Rusijos Baltijos karinio laivyno 
karių pareiškimas. Pusei iš jų 
JAV vyriausybė skyrė pinigus 
(po 25,000 dolerių) butams Rusi
joje statyti, o kiti teigia, jog 
neturi kur grįžti ir grasina 
pasilikti Estijoje ilgiau. Estijos 
gynybos ministerijai sutikus, 
dvidešimčiai Rusijos kar ių 
rugpjūčio 31 d. išvakarėse buvo 
duotas leidimas likti tvarkyti 
perdavimo aktus . 

Rugpjūčio 30 d. rytą neįvyko 
iš anksto planuotas Rusijos Bal
tijos karo laivyno štabo, esančio 
už 150 met rų nuo Estijos 
vyriausybės rūmų, perdavimas, 
rašo Sakalauskai tė . Rusijos 
atstovai šį pastatą žada perduoti 
sekančią dieną. 

Netoli, Talino uoste tebestovi 
Rusijos karo laivas „BDK-100". 
kuriame sukrauta karinio aero
dromo įranga. 18 sunkvežimių 
ir ki ta technika. Palikti Estijos 
krantus jam vis trukdo Baltijos 
jūroje siaučianti audra. 

Pagal atskirą susitarimą su 
Estijos vyriausybe, Paldiskio 
uoste buvusiame Rusijos atomi
nių povandeninių laivų mokymo 
centre pasiliko daugiau kaip 
200 darbuotojų, kurie išmontuos 
čia esančius mokomuosius bran
duolinius reaktorius. Darbai 
turi būti baigti iki 1995 metų 
rugsėjo mėnesio. Paldiskio uoste 
pasilieka specialus Rusijos ka
r in io laivyno b ū r y s , kur i s 
suteiktų pagalbą, jeigu įvyktų 
radioaktyvių medžiagų nutekė
jimas. Reaktoriams išmontuoti 
Švedijos vyriausybė skyrė 3 
milijonus dolerių. 

Estijos gamtos apsaugos mi
nisterijos apskaičiavimais, Rusi
jos kariuomenės žala, padaryta 
Estijoje, vertinama 60 bilijonų 
Estijos kronų. 

Esti ja n u t a r ė minė t i 
II P a s a u l i n i o k a r o p a b a i g ą 

Rugpjūčio 31-ąją ir rugsėjo 
1-ąją Estijoje buvo minima sim
bolinė Antrojo pasaulinio karo 
pabaiga. Tą dieną Taline įvyks 
iškilmingas renginys, kurį reži
savo įžymus režisierius ir akto
rius Mik Mikiver. Vyriausybė 
iškilmėms skyrė 200,000 kronų. 

Vidurdienį Marjamiae, kur 
stovi paminklas Antrojo pasau
linio karo metu žuvusiems so
vietų kariams, vyko koncertas 
ir kalbėjo prezidentas Lennart 
Meri. 

Pavakare koncertas jvyko ir 
Talino centre — Laisvės aikš
tėje. Likus penkiolikai minučių 

iki vidurnakčio, į susirinkusiuo
sius kreipėsi premjeras Mart 
Laar. Laikrodžiui išmušus pu
siaunaktį , prie vyriausybės 
rūmų Tampea bus uždegti lau
žai. Taip bus pradedama pirmoji 
diena be Rusijos kariuomenės. 

Visi pageidaujantys galės 
apsilankyti buvusioje Rusijos 
144-osios motorizuotųjų šaulių 
divizijos bazėje Tondyje. Bazėje 
gros pučiamųjų orkestras, o 
kareiviška lauko virtuvė vai
šins sriuba. Estijos atstovai 
buvo įspėti, jog bazėje gali būti 
Rusijos karių paliktų minų. 
Tačiau po kruopštaus patikri
nimo išminuotojai rado tik 
mokomųjų minų. 

Rugsėjo 1 dieną 10 valandą 
visoje Estijoje bus skambinama 
bažnyčių varpais — taip bus 
pagerbtas žmonių, žuvusių An
trojo pasaulinio karo metais, at
minimas. Vakare įvyks iškil
mingas koncertas „Estonija" 
teatre ir pamaldos Talino Sv. 
Karlo bažnyčioje. Baltijos šalių 
vadovai anksčiau pareiškė, jog 
Antrasis pasaulinis karas šioms 
šalims baigsis tuomet, kai iš jų 
bus išvesta visa Rusijos kariuo
menė. 

Esti jai p e r d u o t i šalyje 
l iekančių ka r i šk ių są raša i 

Rusijos ambasados Taline 
darbuotojas Anatolij Ivanov 
rugpjūčio 27 d. perdavė Estijos 
užsienio reikalų ministerijai 
Estijoje liekančių pensininkų 
kariškių sąrašus. Šiuose doku
mentuose — duomenys apie 
10,517 Rusijos kariškių pensi
ninkų, kurie norėtų pasilikti 
Estijoje. Kaip tik šis klausimas 
— Estijoje pasiliekančių Rusijos 
kariškių pensininkų statusas — 
ir sukėlė daugiausia ginčų dery
bose dėl kariuomenės išvedimo. 

Preliminariais Estijos užsienio 
reikalų ministerijos duome
nimis, šalyje pasiliko apie 
40,000 buvusių Rusijos kariškių 
ir jų šeimų narių. Estija ketina 
paprašyti Rusijos suteikti dau
giau informacijos apie šiuos 
asmenis. Sąrašai bus perduoti 
vyriausybinei komisijai, kuri 
svarstys kiekvieno buvusio 
Rusijos kariškio bylą atskirai ir 
nuspręs, ar jam ir jo šeimai bus 
leista pasilikti šalyje. Estijos 
užsienio reikalų ministras Juri 
Luik pareiškė, jog bylos bus ti
riamos labai kruopščiai, nes 
nenorima šalyje palikti buvusių 
KGB arba GRU (karinė žvalgy
ba) darbuotojų. Susitarimą dėl 
socialinių garantijų kariškiams 
pensininkams kol kas neratifi
kavo nei Estijos, nei Rusijos 
parlamentai. 

Kovo 9 dieną įvykusiame 
Š iau rės ša l ių vyr iausyb ių 
vadovų susitikime Stokholme 
Estijos premjeras Mart Laar 
pareiškė, kad kai Estijai ir Lat
vijai pavyks atsikratyti Rusijos 
karinių pajėgų, didžiausią grės
mę Baltijos regiono saugumui 
kels dar ir rusų valdoma, milita
rizuota Karaliaučiaus sritis. 

Partizano paminklas 
Alytuje 

Vilnius, rugsėjo 11 d. (AGEP) 
— Alytuje prie Antrosios viduri
nės mokyklos at idengtas ir 
pašventintas partizanų generolo 
Adolfo Ramanausko-Vanago ba
reljefas. Atidengimo iškilmėse 
dalyvavo jo žmona Birutė, se
suo, brolis, artimieji. Buvo daug 

Išvykus rusams, latviai 
švarina pajūrį 

Biedrusko, Lenkijoje, vykstančiose NATO narių ir partnerių karinėse pratybose susišneka 
amerikietis ir lenkas. Šiose pratybose pirmą kartą dalyvavo NATO ir buvusių priešininkų, buvusio 
sovietinio bloko šalių kariai. Jų tarpe buvo ir 32 Lietuvos kariai iš Panevėžio motodesantinio 
bataliono. 

Žydus gelbėjo ir Lietuvos 
valdžios pareigūnai 

Vilnius, rugpjūčio 31 d. (LR) 
— Vilniuje šiuo metu vyksta ja
ponų teatro Dora spektakliai 
Koiči Hiraiši vaidinimo ,,Senpo 
Sugihara". Jame rodoma kaip 
Japoni jos konsu l a s K a u n e 
Čiune Sugihara 1939 m. išgel
bėjo tūkstančius žydų, išduo
damas jiems išvykimo vizas. 

Šia proga Henrikas Paulaus
kas „Lietuvos ry te" pr imena, 
kad tuo metu ir Lietuvos mi
nistras pirmininkas Jonas Čer
nius su Lietuvos valdininkų pa
galba taip pat išgelbėjo tūks
tančius iš Lenkijos j Lietuvą 
bėgančių žydų, kai 1939 m. rug
sėjo 1 d., prasidėjo Lenkijos ir 
Vokietijos karas. 

Pabėgėlių lavina ypač padidė
jo po to, kai 1939 m. rugsėjo 17 
d. Lenkijos sieną peržengė So
vietų Sąjungos Raudonoji armi
ja , pastatydama šalį prie vi
siškos katastrofos slenksčio, 
rašo Paulauskas. Tūkstančiai 
panikos apimtų lenkų kariškių 
tada perėjo j Lietuvą ir buvo in
ternuoti. Jų buvo 13,500 (Lie
tuvių enciklopedija, 9 t.. 25 p. . 
Bostonas). Kar tu plūdo minių 
minios civilių, daugiausia žydų 
tautybės Lenkijos piliečių. 

Amerikoje, Los Angeles gyve
n a n t i s V y t a u t a s Č e r n i u s , 

Tranzito per Lietuvą 
sutartį tikrina 

Vakarai 
Vilnius, rugsėjo 1 d. (BNS) — 

Tarptautinio tranzito per Lie
tuvą taisyklių dešimtąjį patai
symą, Lietuvos vyriausybės pa
tvirtintą, peržiūri Vakarų ir 
Šiaurės Europos ekspertai. 

Šioje versijoje, norint vežti 
karinius krovinius per Lietuvą, 
reikia Lietuvos valdžiai pateikti 
raštiškus prašymus lietuvių, ru
sų ir anglų kalbomis nemažiau 
kaip 15 dienų iš anksto. Lei
dimai vežti kareivius txn karo 
į rengimus-ginklus gali būt i 
duodami tik su Lietuvos Seimo 
pri tar imu. Iš viso draudžiama 
transportuot i branduol in ius , 
cheminius bei bakterinius gink
lus bei jų sudėtines dalis. Ka
rinis tranzitas tur i būti vykdo
mas išimtinai geležinkeliais; 
transportas keliais leistinas t ik 
išimtiniais atvejais. 

garbingų svečių, gausiai susi
r i n k o a ly t i šk ių . A n t r a j a i 
vidurinei mokyklai su te ik tas 
Adolfo Ramanausko-Vanago 
vardas. 

buvus io tuo metu Lietuvos 
m i n i s t r o p i r m i n i n k o Jono 
Čern iaus (1898-1977) sūnus, 
liudija, kad kaip tik tuo 1939 m. 
laikotarpiu į jo tėvą kreipėsi 
L i e t u v o s pas i en io policijos 
virš ininkas , k lausdamas kaip 
elgtis, kai ne t ik lenkų kariai, 
bet ir civiliai be jokių vizų ieško 
išsigelbėjimo Lietuvoje, ar leisti 
juos per sieną ar ne? 

Ministras pirmininkas, briga
dos generolas Jonas Černius 
t ada jam žodžiu įsakė — iš 
Lenkijos nuo nacių bėgančius 
žydus, kurie gelbsti savo gyvybę, 
praleis t i be vizų nedelsiant. 
Paskui , sulaukę ramunės padė
ties, re ikalas bus sprendžiamas 
vyriausybėje. J is pasakė, kad šį 
k laus imą suderino su Lietuvos 
ka r iuomenės vadu generolu 
Stas iu Raštikiu. 

Civilių pabėgėlių iš Lenkijos 
į Lietuvą perėjo apie 40,000 (S. 
Raštikis. „Kovose dėl Lietuvos", 
I t., 601 p., 1956 m.). 

Lietuva ir jos vadovybė, laiky
damosi neutralumo, vykdė kil
nią ir dorą politiką. 

Henr ikas Paulauskas taip už
baigia šį straipsnelį: Nė kiek 
nemažindami ir nemenkindami 
j a p o n ų pas iun t in io C h i u n e 
Sugiharos nuopelnų gelbstint 
žydų pabėgėlius, mes tur ime 
pagerbt i ir Lietuvos ministrą 
pi rmininką Joną Černių bei 
k i tus jo nurodymus vykdžiusius 
l ietuvių humanistus. 

Lietuviai dalyvauja 
NATO pratybose 

Vilnius, rugsėjo 14 d. (Elta) — 
Lenkijos Biedrusko kariniame 
dalinyje netoli Poznanės tęsiasi 
pirmosios NATO ir jos partnerių 
karinės pratybos „Bendradar
biavimo tiltas 9 4 " (Cooperative 
bridge 94). Pirmą sykį šalyje, 50 
metų buvusioje už geležinės už
dangos, vykstančiose NATO 
pratybose, dalyvauja ir Rytų 
Europos š a ly s , t u r i nč io s 
partnerės statusą. Tarp 900 
karių, pratybose dalyvauja ir 
Lietuvos būrys. 

NATO ginkluotųjų pajėgų 
Centrinėje Europoje vado 
generolo Helge Hansen nuomo
ne, pa r tne r ių dalyvavimas 
pratybose y r a jų p rak t in i s 
žingsnis NATO link. 

Bendrų pra tybų, ku r ios 
baigsis šeštadienį, tikslas — per
duoti dalyvavimo taikos misi
jose patirtį naujoms NATO part
nerėms. Lietuviai yra vienoje 
kuopoje su NATO nariais ame
rikiečiais ir italais bei pratybų 
šeimininkais lenkais, kurie jau 
20 metų dalyvauja taikos pa
laikymo misijose. 

Šiais metais numatytos dar 
dvejos NATO ir partnerių pra
tybos — rugsėjo pabaigoje 
karinio jūrų laivyno Šiaurės 
jūroje ir spalio pabaigoje Olan
dijoje, bus panašios į surengtos 
Lenkijoje 

Jau renkamas Lietuvos karių 
būrys pratyboms Olandijoje, o 
Karinio jūrų laivyno flotilės 
laivas dar laukia vyriausybės 
sprendimo. 

Vilnius, rugpjūčio 31 d. (LR) 
— Prieš paskutinę vasaros dieną 
iš Rygos išvažiavo ešelonas su 
paskutine Rusijos armijos gink
luote. I vagonus buvo pakraut i 
ir paskutiniai septyni tankai. 
Rugpjūčio 31d. Rusijos armijos 
šiaurės vakarų pajėgų vyriau
siasis vadas generolas leitenan
tas Fiodor Melničiuk apie vi
sišką Rusijos karių išvedimą 
turi raportuoti Latvijos prezi
dentui Gunčiui Ulmaniui . Tą 
dieną grįžtąs į Rusiją, generolas 
bus paskutinis Rusijos kareivis, 
išvykęs iš Latvijos. 

Rugpjūčio 29 d. buvo pasira
šytas Rygos karo ligoninės per
davimo ir priėmimo aktas . Ta
čiau naujų p a c i e n t ų šioje 
ligoninėje dar ilgai nebus, nes 
kol kas tik rekomenduojama, 
kaip ją panaudoti. Siūloma joje 
įrengti Latvijos karo ligoninę, 
kaip tai buvo iki 1940 metų. 

Paskutinę Rusijos kariuome
nės išvedimo dieną — rugpjūčio 

31-ąją — Latvijos prezidentas 
Gunt i s Ulmanis pasiūlė aukoti 
šv. Mišias Domo katedroje. 

Prezidentas pabrėžė, kad tai 
bus ne iškilmingos šventines 
pamaldos, o šv. Mišios u i žmo
nes, išgyvenusius ilgus okupaci
jos metus , ir už tuos, kur ie žuvo 
per represijas ar t a rnaudami 
svetimoje armijoje. 

Sekmadienį, rugsėjo 4 d. dau
gelyje Rygos įlankos ir Baltijos 
pajūrio vietų malda jū ra i baig
sis pakran tės valymo akcija. 

Rusijos kariuomenei išėjus iš 
Latvijos, pasienio ruože liko 
nemaža i spygliuotos vielos, 
au tomobi l ių padangų , k i tų 
karių paliktų daiktų. 

Rugsėjo 2 ir 3 dienomis akci
joje sutiko dalyvauti daugiau 
kaip šimtas mokyklų, Latvijos 
laivininkystės susivienijimas, 
firma . .Reder" ir ki tos or
ganizacijos. Darbas vyks tuo 
pačiu metu visoje pakrantėje. 

Rugpjūčio 30 d. Estijos Paldiskio uoste paskutiniai Rusijos tankai kraunami 
j laivą. Bet ne visi Rusijos kariai išvyko iš Estijos paskutinę vasaros dieną. 

Lietuvos ambasadoje 
rastas paveikslas 

Vašingtonas , rugsėjo 14 d. — 
Nesenia i , tvarkant Lietuvos 
ambasados Vašingtone sandė
l iukus, darbuotojai aptiko ilgą 
ri t inį , suvyniotą į popierių. Iš
vyniojus pasirodė, kad tai ki tas 
Petro Kalpoko paveikslas, eks
ponuotas 1939 m. Pasaulinėje 
parodoje New Yorke. Lietuvos 
skyriuje — ..Mindaugo krikš
t a s " . Nors ir ilgus metus lai
kytas visiškai tam netinkamose 
sąlygose, paveikslas, palyginus, 
nedaug nukentėjo. Ambasado
r iaus Alfonso Eidinto nuomone, 
didingai atrodantis ir pamirštas 
rad inys (4 x 3.6 metrų drobė I 
t ik ra i papuoš nelabai tur t ingus 
meno kūrinia is ambasados rū
mus. Šiuo metu paveikslas įrė
minamas ir bus pastoviai ekspo
nuojamas Lietuvos ambasados 
Vašingtone trečiame aukšte, o 
su radus dailininką — vietoje 
res tauruojamas. 

Šiuo paveikslu, kartu ir su 
kitais, eksponuotais 1939 m. Pa

saulinėje parodoje. Lietuva ir 
lietuvių tauta puikiai pade
monstravo savo valstybinj ir 
kultūrinį brandumą. Lietuvos 
ekspoziciją, kuri buvo įrengta 
bendrai su JAV lietuviais, su
darė penkios salės. Vienoje iš jų. 
Garbės salėje, puikavosi septyni 
monumentaliosios lietuvių isto
rinės tapybos pavyzdžiai. — 
tuomet žinomų Lietuvos daili
ninkų paveikslai Lietuvos isto
rijos tematika. Trys iš jų dabar 
saugomi Amerikos Lietuvių 
Kultūros Archyve. Pu tnam, 
Connecticut: tai Adomo Galdiko 
paveikslas „Vytautas Didysis 
po Žalgirio mūšio". Adomo Sme
tonos — „Vilniaus Akademijos 
įkūrimas" ir Petro Kalpoko — 
„Napoleonas Vilniuje 1812 me
tais". 

Kitas tapytojo Petro Kalpoko 
paveikslas, eksponuotas 1939 
m. Pasaulinėje parodoje, vaiz
duojantis Lietuvos Tarybą, pasi
rašiusią Vasario 16 d. Nepri 

Siūlo mažinti Seimo 
narių skaičių 

Vilnius, rugsėjo 12 d. fElta) — 
Pirmadienį Seimo rūmuose įvy
ko Česlovo Juršėno spaudos 
konferenciją, kurioje Seimo pir
mininkas komentavo prasidėju
sios Seimo rudens sesijos dieno
tvarkę. 

Iš teikiamų kelių Konstituci
jos pataisų, Seimo pirmininkas 
išskyrė galimą Seimo narių 
sumažinimą nuo 141 iki 101. Jis 
teigė „nematąs jokių kliūčių įgy
vendinti ŠĮ pasiūlymą", kuriam 
turėtų pritarti tiek pozicija, tiek 
ir opozicija. Česlovo Juršėno 
nuomonei, ta i , be ekonomines 
naudos, sudarytų geresnes prie
laidas daugiapartinei sistemai, 
nes „mažosioms partijoms yra 
patogiau sudaryti mažesnius 
kandidatų sąrašus". Jei šiai 

klausomybės Aktą Vilniuje 
1918 metais, yra Lietuvos am
basadoje Vašingtone ir dabina 
jos pirmąjį aukštą. 

Dabar Lietuvos ambasadą 
puoš ir šis didingas Mindaugo 
karūnavimo paveikslas. 

pataisai parlamentarai pritars, 
ji bus realizuojama nuo kitos 
Seimo kadencijos 

Tarp rudens sesijos prioritetų. 
Česlovas Juršėnas minėjo biu
džeto tvirtinimą, socialinius ir 
pensijų k laus imus , te i s inės 
sistemos tobulinimą, savivaldy
bių problemas bei mokesčių po
litikos klausimus. Pirmojoje 
sesijos darbų programos dalyje 
taip pat turi būti įrašyti keturi 
prezidento grąžintieji įstatymai 
ir kele tas prezidento te ikiamų 
įstatymų projektų. 

K A L E N D O R I U S 

Rugsė jo 16 d.: Šv. Kornelijus, 
popiežius (nukankintas 253 m.1 

ir šv Kiprijonas, vyskupas 
' nukank in tas 258 m.'; Eufemi-
ja. Ludmila. Rašytoja Sofija Pši
biliauskienė — Lazdynų Pelėda 
gimė 1867 metais. 

Rugsėjo 17 d.: Šv. Robertas 
Bellarmine. vyskupas. Bažny 
čios mokytojas (1542-1621), šv. 
Pranciškaus žaizdų gavimo su
kakt is '1224 m.': Algaudas, 
Mantvinas, Sigute. 



DRAUGAS, penktadienis, 1994 m. rugsėjo mėn. 16 d. 

• 

/PORTO APŽVALGA 

Redaktorė Irena Regienė 

V PASAULIO LIETUVIŲ 
SPORTO ŽAIDYNIŲ 

NUOSTATAI 
(Tęsinys) 

IV. Nugalėtojų išaiškinimas 
ir apdovanojimas 

Žaidynių individualių ir 
komandinių rungčių kiekvienos 
amžiaus grupės nugalėtojai bei 
pr iz ininkai išaiškinami, 
remiantis sporto šakų varžybų 
nuostatais. 

V pasaulio lietuvių sporto žai
dynių organizacinis komitetas 
visiems oficialiems žaidynių 
dalyviams (komandų nariams, 
vadovams, treneriams, gydy
tojams ir kitam pagalbiniam 
personalui) įteikia Žaidynių 
atminimo medalius, individua
lių ir komandinių varžybų 
nugalėtojai bei prizininkai 
(komandinėse varžybose 
kiekvienas asmeniškai), jų 
treneriai, vadovai, gydytojai, 
masažuotojai apdovanojami Žai
dynių aukso, sidabro, bronzos 
medaliais bei diplomais. 

Komandinių varžybų ir spor
tinių žaidimų nugalėtojams bei 
prizininkams įteikiami Žai
dynių komandinių varžybų 
nugalėtojų ir prizininkų dip
lomai. 

V. Para iškos ir priėmimo 
sąlygos 

Užsienyje gyvenančių lietuvių 
sporto organizacijos, pageidau
jančios dalyvauti V pasaulio 
lietuvių sporto žaidynėse, iki 
1995 m. kovo 11 d. pateikia 
Organizaciniam komitetui 
(Žemaitės g. 6, 2676 Vilnius, 
Lietuvos Respublika) prelimina
rines vardines paraiškas bei 
komandinių žaidimų paraiškas, 
kiekvieno oficialaus dalyvio 3x4 
cm dydžio fotonuotrauką 
Žaidynių akreditacinei kortelei 
gauti. 

Lietuvos Respublikos or
ganizacijos, pageidaujančios 
dalyvauti Žaidynėse, preli
minarinę vardinę paraišką bei 
fotonuotraukas pateikia iki 
birželio 24 d. 

Galutinę vardinę paraišką 
dalyvauti Žaidynėse visos or
ganizacijos pateikia Organiza
ciniam komitetui prieš 3 dienas 
iki sporto šakos varžybų pra
džios. Pasikeitus dalyviams, 
numatytiems dalyvauti Žai
dynėse, pristatomos kitų daly
vių pavardės ir nuotraukos 
akreditacijai. 

Techninės paraiškos patei
kiamos sporto šakų vyr. teisėjų 
kolegijai ne vėliau, kaip likus 
vienai parai iki sporto šakos 

varžybų pradžios vykdymo 
vietoje. 

Dviračių sporto, fechtavimo 
bei jojimo sporto šakų varžybų 
dalyviai kartu pateikia drau
dimo sutartis. 

Iškilmingas V pasaulio lietu
vių sporto žaidynių atidarymas 
vykdomas Vilniuje, dalyvaujant 
visoms užsienio ir Lietuvos 
Respublikos sporto šakų delega
cijoms, vilkinčioms paradine 
apranga. 

Sporto šakų varžybų iškilmin
gi atidarymai rengiami varžybų 
vykdymo vietose. 

Žaidynių organizacinis komi
tetas apmoka visas oficialių 
užsienio delegacijų narių mai
tinimo ir nakvynės išlaidas, at
vykus į varžybas, varžybų metu 
ir po varžybų. Užsienio dele
gacijos priimamos prieš 2 dienas 
iki varžybų ir 2 dienas, pasibai
gus sporto šakų varžyboms. 

Lietuvos Respublikos spor
tininkų ir juos lydinčio per
sonalo maitinimo ir nakvynės 
išlaidas apmoka Žaidynių orga
nizacinis komitetas. Kelionės 
bei varžybų ir paradinės 
aprangos išlaidas padengia 
komandiruojančios organiza
cijos. 

Lietuvos Respublikos spor
tininkai priimami varžybų vie
tose vieną dieną prieš sporto 
šakos varžybų pradžią. 

Varžybų dalyvių aprūpinimą 
transportu organizuoja miestų, 
rajonų sporto organizacijos, 
federacijos, sąjungos. 

Užsienio delegacijos atvyksta 
ir išvyksta iš Lietuvos savo są
skaita. 

Atskirų sporto šakų varžybų 
vykdymo išlaidas padengia Or
ganizacinis komitetas bei vietos 
savivaldybės. 

Už varžybų saugumą, turinin
gą Žaidynių dalyvio laisvalaikio 
organizavimą atsako sporto 
šakų federacijos, sąjungos, 
vietos savivaldybės. 

Konkreti užsienio delegacijų 
atvykimo į Lietuvos Respubliką 
data, transporto priemonė, 
laikas bei dalyvių skaičius 
pranešami Organizaciniam 
komitetui prieš 20 dienų iki at
vykimo. 

Lietuvos sporto šakų federa
cijos ir sąjungos, suderinusios su 
vietos sporto organizacijomis, 
garantuoja atitinkamoms užsie
nio ir Lietuvos komandoms bei 
individualių sporto šakų atsto
vams treniruočių sąlygas iki 
varžybų pradžios bei jų metu. 

(Pabaiga) 

1994 M. METINIS VISUOTINIS 
ŠALFASS-GOS SUVAŽIAVIMAS 

Metinis visuotinis ŠALFASS-
gos suvažiavimas 1994 m. lap
kričio 12 d., šeštadienį, vyks 
Clevelando Lietuvių Namuose, 
877 East 185-th St., Cleveland, 
OH 44119. Telefonas 216 
531-2131. 

Suvažiavimo pradžia — 11 vai. 
ryto. 

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

Patariamuoju balsu kviečiami 
dalyvauti sporto darbuotojai. 

„Lituanica" futbolo klubo veteranai — Alfredas Kleinaitis, buvęs FIFA 
teisėjas, kuriam dabar patikėtas JAV futbolo teisėjų kvalifikacijų kė l imas , 
ir Jonas Žukauskas , ve te ranų komandos žaidėjas ir didelis k lubo rėmėjas, 
prie futbolo aikštės Lemonte. Nuotr. E. Š u l a i č i o 

Futbolas Čikagoje 
ATGYJA „LITUANICOS" KOMANDA 

„Lituanicos" futbolo koman
da, po triuškinančio pralaimė
jimo prieš ,.Vikings" vienuolikę, 
antrose pirmenybių rungtynėse, 
rugsėjo 11d. vykusiose Lemon
te, jau parodė kiek linksmesnį 
veidą.Šį kartą susirinko 12 fut
bolininkų, gana ryžtingai nusi
teikusių. Prieš lygos naujoką — 
lenkų „Legoviją" mūsiškiai 
kovėsi energingai. Tačiau jiems 
pritrūko net ir laimės, nes pra
laimėjo paskutinėje minutėje iš 
gana negrėsmingos situacijos: 
lenkams buvo priteista bauda iš 
30 jardų atstumo. Tačiau jie 
nemušė tiesiai, o padavė arčiau 
prie vartų stovinčiam žaidėjui, 
kuris kamuolį pasiuntė į vartus. 
Vartininkas to nesitikėjo ir pra
leido laikomą kamuolį. 

Žinoma, ne vien ši nesėkmė 
krito į akis. Priekaištų galima 
rasti ir „Lituanicos" puolimo, 
linijai, kurios dauguma (ypač R. 
Urbonavičius) nori kamuolį įsi
varyti į priešininkų vartus. 

Komandos vadovas G. Biels-
kus pareiškė, kad ieškoma 
naujų žaidėjų, nebūtinai iš lie
tuvių tarpo (taip daro ir kiti klu
bai, neatsižvelgiantys į žaidėjų 
tautybę). Išskyrus gal lenkų 
klubus, kitų tautiniais pagrin
dais pagrįstų klubų Čikagoje 
jau nebeliko. Kai dabar iš Lietu
vos nauji žaidėjai neišleidžiami, 

fizinio auklėjimo mokytojai, 
sporto veteranai, lietuviškų 
organizacijų bei spaudos ats
tovai ir visi, lietuvių sportiniu 
judėjimu besidomį, asmenys. 

Smulkios informacijos prane
šamos sporto klubams ir 
ŠALFASS-gos pareigūnams. Or
ganizacijos ar asmenys, norį 
gauti smulkesnių informacijų ar 
pateikti pasiūlymų, prašomi 
kreiptis į SALFASS gos Centro 
valdybos pirmininką Audrių 
Šileiką, 150 Colbeck St., To
ronto, Ont. M6S 1V7, Cana-
da. Telef. 416-767-6520. Fax: 
416-760-9643. 

Šalia rutininių, kasmetinių 
einamųjų ŠALFASS-gos reika-

būtina komandon įtraukti ame
rikiečius ar kitataučius. Tai 
vienintelis būdas, norint iš
laikyti pajėgesnę komandą. 

Šį sekmadienį, rugsėjo 18 d., 
3 v. p.p. „Lituanica" žais tre
čiąsias pirmenybių rungtynes 
pr ieš ,,Wings" vienuolikę. 
Rungtynės vyks Smith parke, 
prie Campbell ir Grand Ave. 
Reikia manyti, kad trečiame 
jėgų bandyme „Lituanica" savo 
gerbėjus pradžiugins pergale. 

„LITUANICA" DĖKINGA 
SAVO RĖMĖJAMS 

„Lituanicos" klubo iždininkas 
Leonas Juraitis gavo 100 dol. če
kį ir laišką su šiais žodžiais: Pri
siminimui sportininko ir žurna
listo Alg. Daukšos, „Lituanicai" 
skiriame šią auką. Pasirašė: Re
gina ir Kazys Kreivėnai, Rūta 
ir Vytas Graužiniai. Ačiū šiems 
klubo rėmėjams! 

Nuoširdžiai dėkojama buvu
siam klubo pirmininkui, gėrimų 
parduotuvės Woodrige, LL, savi
ninkui Vytui Miceikai klubo 
gegužinei ir kitomis progomis 
dosniai aukojusiam nemažai ge
mų. Beje. šis didelis rėmėjas jau 
visiškai atsigavo iš pergyventos 
sunkios operacijos. Linkime jam 
geros sveikatos ateityje! 

E.Š. 

LIETUVOS 
FUTBOLININKŲ 

LAIMĖJIMAI 

Lietuvos futbolo r inkt inė 
pradėjo atrankines varžybas dėl 
dalyvavimo 1996 m. Europos 
futbolo pirmenybėse. Pirmame 
susitikime, rugsėjo 7 d., Kijeve 
Lietuva įveikė stiprią Ukrainos 
rinktinę 2-0. 

Lietuvos futbolo taurės laimė
tojas — Vilniaus „Žalgiris" 
Europos taurės varžybose per
šoko pirmąją kliūtį. Žalgiriečiai 
nugalėjo du kartus Velso „Bar-
ry Town" vienuolikę; 1-0 (išvy
koje) ir 6-0 Vilniuje. Vilniečiai 
dabar pateko į sekantį ratą. 

Lietuvos čempionams — Ma
žeikių „Romar" komandai Eu
ropos čempionų taurės varžy
bose sekėsi prasčiau, nors jų 
varžovai buvo stipresni — pa
saulinio garso švedai. Jų repre
zentantams — „AIK Solna" 
mažeikiečiai turėjo nusileisti du 
kartus tta pačia pasekme — 0-2. 

E.Š. 

LIETUVOS 
IRKLUOTOJAI 

PASAULIO 
ČEMPIONATE 

Keturios Lietuvos irkluotojų 
įgulos dalyvauja JAV-se — In-
dianapolyje rugsėjo 11-18 d. 
vykstančiame pasaulio irklavi
mo čempionate. Lietuvai atsto
vauja: vyrų dvivietė su vairi
ninku — Einius Petkus, Juozas 
Bagdonas ir vairininkas Val
demaras Mačiulskis; vyrų dvi
vietė be vairininko — Darius 
Raišutis ir Robertas Cirtautas; 
moterų dvivietė be vairininkės 
— Violeta Lastauskaitė ir Vio
leta Bernotaitė; moterų porinė 
keturvietė — Kristina Paplovs-
kaja, Birutė Šakickienė, Nijolė 
Savickytė ir Daiva Šmigelskai-
tė. Treneriai — Kęstutis Bart
kus, Liudas Mileška, Algiman
tas Mičiulis, taipogi teisėjauja 
Lietuvos irklavimo federacijos 
prezidentas Eugenijus Levickas. 

Visi sportininkai jau ap
siprato Amerikoje. Moterys 

TARPMIESTINĖS GOLFO 
VARŽYBOS 

ŠALFASS-gos 1994 m. tarp
miestinės golfo varžybos, 
rugsėjo 3 ir 4 d., Darbo šventės 
savaitgalį vyko Connestoga gol
fo klubo laukuose, netoli To
ronto. Varžybose dalyvavo arti 
100 žaidėjų iš Čikagos, Detroito, 
Clevelando, Los Angeles, Toron
to ir Bostono. Varžybas sklan
džiai ir tvarkingai pravedė To
ronto Lietuvių Golfo klubas, va
dovaujamas Antano Stausko ir 
Dariaus Marijošiaus. Gausias 
susipažinimo vakaro vaišes 
suruošė torontiškės moterys, va
dovaujamos Birutės Eimantie-
nės. 

Dviejų dienų varžybose daly
vavo vyrų ir moterų komandos 
iš Čikagos, Toronto, Detroito, 
Clevelando. Taip pat vyko indi
vidualinės varžybos. Vyrų 
meisterių, A, B, C, D klasėse; 
Moterų A ir B; taip pat juniorų 
ir seniorų klasėse. Po dviejų 
dienų rungtynių, sekmadienio 
vakare vykusiame užbaigimo 
bankete, buvo apdovanoti visi 
laimėtojai. 

lų, vienu iš svarbiausiu darbo
tvarkės punktų bus ŠALFASS-
gos dalyvavimas V-se Pasaulio 
Lietuvių Sporto žaidynėse, 1995 
m. liepos 30 - rugpjūčio 5, Lie
tuvoje. 

Sporto klubai, ŠALFASS-gos 
pareigūnai ir sporto darbuotojai 
prašomi visu rimtumu atsi
žvelgti į mūsų sportinio gyve
nimo gyvybinius reikalus ir pa
sistengti suvažiavime dalyvau
ti. 

ŠALFASS-gos Centro 
valdyba 

Komandinių varžybų 
laimėtojai: 

Vyrų Gross — 1 v. Toronto A 
komanda — 960; 2 v. Čikagos A 
komanda — 980; 3. v. Clevelan
do A komanda — 998; 

Moterų Gross — 1 v. Čikagos 
moterų komanda — 768; 2 v. To
ronto moterų — 825. 

Individualinių varžybų 
laimėtojai: 

Meisterių kl. Gross: 1 v. P. 
Stukas, Čik. - 145; 2 v. T. 
Lapas. Čik., - 146; 3 v. R. 
Skirpstas, Clev. - 148. Net: T. 
Lapas, Čik., — 134. 

Vyrų A kl.: Gross: 1 v. K. Ei 
mantas, Tor. — 153: 2 v. A. 
Stauskas, Tor., - 157; 3 v. A. 
Eimantas, Tor., - 161. Net: A. 
Eimantas, Tor. — 133. 

Vyrų B Gross: 1 v. J. Rusi-
navičius, Tor., - 171; 2 v. - D. 
Marijošius, Tor. — 172; 3 v. R. 
Burdulis, Tor., - 178. Net: J. 
Rusinavičius — 135. 

Vyrų C kl. Gross: 1 v. V. 
Mickevičius, Tor., — 174; 2 v. V. 
Dementavičius, Tor. — 183, 3 v. 
A. Zaleckis, Tor., - 187. Net: V. 
Mickevičius, — 130. 

Vyrų D kl. Gross: 1 v. L. 
Saplys, Tor., - 216: 2 v. V. Dar-
gis, Čik., - 224; 3 v. R. Marijo
šius — 227. Net: L. Saplys — 
154. 

Seniorų kl. Gross: 1 v. B. 
Stverak, Čik. - 177; 2 v. J. Da-
naitis, Tor.. — 178; 3 v. A. Sima
navičius, Tor., — 179. Net: A. 
Simanavičius, Tor., — 143. 

Moterų A kl. Gross: 1 v. R. 
Stverak, Čik., - 173; 2 v. A. 
Vaitkienė, Čik., - 185; 3 v. E. 
Kekštienė, Tor., - 197. Net: R. 
Kekštienė, Tor., — 139. 

Moterų B kl. Gross: 1 v. R. 
Polteraitienė, Det., — 229; 2 v. 
N. Simokaitienė, Čik., — 244; 3 
v. I. Valaitienė, Čik. - 255. Net: 
N. Polteraitienė - 149. 

Jun io rų kl. Gross: 1 v. J. 
Mikelėnas, Tor. - 167; 2 v. V. 
Ringus, Čik., - 189; 3 v. J. Obe-
lienius — 227. Net: J. Mikelėnas 
- 137. 

Ateinančiais metais ŠALFAS 
s-gos golfo pirmenybių varžybos 
bus vykdomos Clevelande. 
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rugpjūčio 30 d. a tvyko į 
Bostoną, kur buvo svetingai 
priimtos Aido ir Gitos Kupčins
kų, Ričardo ir Dalios Lizdenių, 
Romo ir Rėdos Veitų, Brutenio 
ir Irenos Veitų, Perkūno ir Zitos 
Krukonių šeimose ir Gintaro 
Čepo. Treniravosi Northvvestern 
universiteto irklavimo klube, 
kur išsinuomojo valtis ir su 
jomis dalyvauja pasaulio čem
pionate. 

Vyrai į Indianapolj atvyko 
rugsėjo 1 d. Dabar visą 
komandą globoja Indianapolio 
lietuviai, o rūpesčių jiems 
netrūksta, nes reikia apgyven
dinti, pama'tinti ir vežioti | 

DALIA E. CEPELE, O.D.S. 
r"""J DANTŲ GYDYTOJA 
) - ( 7915 W. 171st 
\J\j Tinley Park, IL 60477 

(708) 614-6871 
Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER, ODS, 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) te l . 708-422-8260 

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

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE — AKIŲ LIGOS 

3900 W 95 St. Tel. (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

irmd 3 v p p 7 v v antrd 12 30-3 v p p 
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6132 S. Kedzle Ave.. Chicago 
(312) 778-69*9 a-Da (312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 VV 55th St . Chicago. IL 
Tel . (312) 476-2112 

9525 S 79th Ave Hickory Hills IL 
Tai . (708) 598-8101 
Vai pagal susitarimą 

SLIDINĖTOJŲ DĖMESIUI 

Visi slidinėtojai kviečiami 
dalyvauti L.A.M.A. (Lietuvių 
Amerikoje Medikų Asociacijos) 
metinėje slidinėjimo savaitėje, 
ateinančią žiemą — 1995 m. 
vasario 3-11 d.; vyksiančioje 
Zermot, Šveicarijoje. 

Numatyta akademinė progra 
ma, kurioje įvairių specialybių 
daktarai kviečiami skaityti pa
skaitas. Akademinę programą 

tvarko dr. Edis Razma, tel. 
708-301-4260. 

Registruotis pas Gailę Ošla-
paite, GANDRAS Travel, 1-800 
96-LABAS. Pirmoji registracija 
š.m. spalio 5 d. Paskutinė 
registracijos data — š.m. gruo
džio 5 d. 

Informacijoms kreiptis i dr. 
Renatą Vanakojytę, tel. 312 
5858649 

Tel. kabineto ir buto: (708)652-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th A v e . , Cicero 

Kasdien 1 iki 8 v v 
išskyrus trec\ Sešt 12 iki 4 vai p p 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLES IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
5635 S. Pulaski Rd. . Chicago. IL 

Tel. 312-565-1955 
172 Schlller St., Elmhurst. IL 60126 

706-941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais te! 708-834-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 

7722 S. Kedzle. Chicago 60652 
Te l . 312-434-2123 

Pirmd 2 v p p • 7 v v antr 9 v r - 12. 
ketvd 12 4 v p p , penktd 12 - 6 v v 

varžybas. Ypač daug padeda 
Rymanto ir Shirley <Juzulaičių 
šeima, Dennis Mankus, Bradley 
ir Mirga Lierman, Al ir Irena 
Mankus, Joe ir Elsa Mankus, 
Willis Parker, Loyd ir Marilyn 
Roach, Larry ir Anna Hylton, 
Helen Zemeckas, Joe ir Amber 
Mankus. Irkluotojai,-os labai 
dėkingi visiems už pagalbą, be 
jos finansiškai nebūtų galima 
visų sportininkų atvežti į 
pasaulio čempionatą. Dabar 
vyksta paruošiamieji plauki
mai, o rugsėjo 17 ir 18 d. Eagle 
Creek Park ežere vyks baigmi
nės varžybos. Lietuvos moterų 
ir vyrų dvivietės be vairininkų 
startuos šeštadienį nuo 10 vai. 
ry to , o vyrų dvivietė su 
vairininku ir moterų keturvietė 
— sekmadienį 3:30 vai. p.p. 

Vytautas Briedis 
Komandos vadovas. 

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

V I D A S J . N E M I C K A S , M . D . 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S . Kedzie A v e . , 
Chicago. III. 6 0 6 5 2 

Cardiac Oiagnosis. Ltd. 
Marquette Medlcal Building 

6132 S Kedzle 
Chicago. IL 60629 

Tel. (312)436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W 71 st St. 

Tel. (312) 737-5149 
Vai pagal susitarimą 

Palos Vision Center. 7152 W. 127th St 
Palos Hgts. III Ketv vai 3-6 v v 

Tel. (708)448-1777 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 S. Kedzie 

Vai antr 2-4 v p p ir ketv 2-5 v p p 
Šeštd pagal susitarimą 

Vizitai apmokami Medicare 
Kabineto tel. (312) 776-2880 

Namų 708 448-5545 
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Community ligoninėms 

EDMUNDAS VIŽINAS. M.D., S.C 
Specialybe — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. (pne Ausim) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. (312)585-7755 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarltan Medical Center-

Napervllle Campus 
1020 E. Ogden Ave.. Sulte 310. 

NapervHle IL 60563 
Tel. 70I-527-OO9O 

Valandos pagal susitarimą 

" 



KAS DEDASI ČEČĖNIJOJE? 

Po BALSSI uždarymo iškilmių rugpj. 12 d. Seattle. WA, dainuoja svečiai ir studentai. Iš kairės: 
Seattle LB narė Ina Bertulytė-Bray. Brian Pratt, Mary Kelly, mokytojai - Guntis Šmidchens 
ir Karilė Vaitkutė, Milda Tautvydaitė. Julija Gelažytė, Dovydas Damašauskas ir Kenneth Coulter. 

PRAMONES 
PERSPEKTYVOS 

LIETUVOJE 
Z E N O N A S P R Ū S A S 

„Drauge" j au esu rašęs, kad 
žemės tur tų turėjimas nėra 
būtina sąlyga pramonės išsivys
tymui ir krašto praturtėjimui. 
Yra labai tu r t ingų kraštų, 
kurių žemės tur ta i labai riboti, 
bet turi stipriai išsivysčiusią 
pramonę, pavyzdžiui, Danija. 
Šveicarija. Olandija, Suomija. 
Japonija. Yra ir labai žemės tur
tais apdovanotų kraštų, kurie 
neturt ingi, pavyzdžiui, Rusija, 
keletas dabar jau nepriklauso
mų buvusios Sovietų sąjungos 
valstybių, nemažai Afrikos tau
tų. Planuojant Lietuvos ateitį, 
gal t inkamiausiu modeliu galė
tų būti Danija. J i panaši į Lie
tuvą ir žemės plotu (trečdaliu 
mažesnė), ir gyventojų skaičiu
mi (trečdaliu didesnė). Panaši 
klimatu, žemės turtais, bet daug 
toliau pažengusi krašto ekono
mijos išsivystyme. Pavyzdžiui, 
kai Lietuvos žemės ūkyje dar 
dirba apie trečdalis gyventojų, 
žemės ūkiu besiverčiančių Da
nijoje yra tik 79c. Kai Lietuvos 
žemės ūkis ir pramonė yra labai 
blogame stovyje. Danijoje abi 
klesti. Todėl galėtume iš danų 
daug ko pasimokyti. 

Danijos pramonė išsivystė be 
ypatingos užsienio pagalbos. Jos 
p r a d i n i n k a i - a m a t a i . Dana i 
visuomet labai rūpinosi savo 
produktų kokybe. Neišleido 
šlamšto nei vidaus rinkai, nei 
eksportui. Todėl dabar užsienio 
pirkėjas žino, kad. jei prekė pa

gaminta Danijoje, jos kokybe 
nereikia rūpintis . Danijoje vy
rauja smulkioji pramonė. Tik 
\°/c įmonių tur i daugiau, negu 
500 darbininkų ir tarnautojų. 
Tik 25% dirba šiose didesnėse 
įmonėse. Likusieji 75% dirba 
mažose įmonėse, daugelyje 
turinčių tik 5 darbininkus ir 
mažiau. Didelė pramonės dalis 
bazuojasi žemės ūkiu: maisto, 
gėrimų (alaus) ir tabako apdir
bimu. Šiai gamybai priklauso 
apie 40% visos pramonės. Išpli
tusi ir mašinų pramonė iš im
portuoto metalo — apie 39% dir
bančiųjų. Likusieji dirba elekt 
ronikos ir aukštosios technolo
gijos pramonėje, ta ip pat baldų, 
tekstilės ir popieriaus produktų 
gamyboje. Danija turi impor
tuoti beveik visus energijos šal
tinius: naftą, akmens anglį, 
gamtines dujas ir kt.. dėl to ji 
yra padariusi didelę pažangą 
energijos taupyme. Prie Danijos 
industrializacijos yra labai prisi
dėjusi jos valdžia, ypač paruo
šiant inžinierius ir kitus specia
listus. 

Mums yra ar t imas ir Suomi
jos atvejis. Suomija plotu yra 
penkis kar tus didesnė už Lietu
vą ir 27% didesnė gyventojų 
skaičiumi. Suomijos žemė ne
derlinga, augimo sezonas trum
pas, todėl žemės ūkis mažai te-
prisidėjo prie pramonės išsivys
tymo. Suomijos pagrindinis tur
tas yra jos miškai, kurie užima 

E. R I N G U S 

Kai pasaul io dėmesys nu
kreiptas į įvykius buvusioje Ju
goslavijoje, Ugandoje ir Haiti, 
Maskva s tengiasi neišleisti iš 

k o n f l i k t o s u Abchaz i ja 
pasiprašė grįžti į naują sąjungą 
su Maskva. Tokio likimo savo 
t au ta i prezidentas Dž. Duda-

savo rankų vienos buvusios res- jevas pri imti nenor i . Šal tas ka-
publikos Sov. sąjungoje-Če- ras t a r p Čečėnijos ir Rusijos jau 
čėnįos. Šios tau tos prezidentas tęsiasi nuo sovietinės imperijos 

daugiau negu 70% žemės ploto. 
Todėl nenuostabu, kad pagal 
tradiciją, čia dominavo medžio, 
celiuliozės ir popieriaus pramo
nė. Visa bėda, kad šios rūšies 
pramonei išvystyti reikia labai 
daug kapitalo, ypač perkant 
mašinas užsienyje. Suomiai šią 
problemą išsprendė, pagamin
dami šias mašinas ne tik sau, 
bet ir eksportui. Šioje srityje 
suomiai yra labai toli pažengę 
ir lengvai konkuruoja su šve
dais, amerikiečiais bei vokie
čiais. Šias mašinas parduoda 
visame pasaulyje. Suomiai yra 
toli pažengę instrumentacijoje, 
ypač popieriaus pramonei. Ga
mina mašinas ne tik medžio 
pramonei, bet ir kitoms pramo
nės šakoms. Metalą šioms ma
šinoms tenka importuoti. Stato 
laivus. 

Kokios gi galimybės pramo
nės išsivystymui Lietuvoje? 
Kaip ir Danija praeityje, ta ip ir 
Lietuva, kurį laiką turės gero
kai remtis žemės ūkio pramone. 
Ji vėl turės surasti rinkų pieni
ninkystėje. Praeityje Lietuvos 
linai turėjo labai gerą vardą. Jie 
tu r i savybių, kurių neturi nei 
Rusijos, Gudijos a r Olandijos 
linai. Reikėtų plėsti linų teks
t i lės pramonę. Bet pirmiausia 
kas nors tur i užauginti linų. 

Kaip ir Suomija, Lietuva turi 
medienos resursų, ypač popie
r iaus pramonei. Gaila tik, kad 
t a m neturime gerų popieriaus 
fabrikų. Išskyrus Petrašiūnų 
fabriką, keli kiti priklauso devy
nioliktam šimtmečiui. Ir Petra
šiūnų fabrikas nėra modernus, 
bet gal kiek „palopius", galėtų 
bent iš dalies patenkinti vidaus 
rinką. Tada nebereikėtų impor
tuoti popieriaus iš Suomijos. 
Didesnės galimybės yra faneros 

Dž. Dudajevas leido Maskvai ži-
notį, kad j is »ir jo t a u t a rei
kalauja sau visiškos nepriklau
somybe >. Ne lemta geografinė 
Čečėnijos padė t i s eina prieš ją 
pačią. 

Čečėnija, šiaurinio Kaukazo 
tauta, tu r in t i 2 mil. gyventojų, 
buvo viena neramiausių carinės 
imperijos tautų. Rusiškas įgulas 
dažnai sudarė ištremti nepa
klusnūs ka r i a i ir karininkai . 
Aštuoniolikto šimtmečio vidury
je sukilusi t a u t a ypač aršiai ko
vojo su rusa is . Nuo galutinio 
sunaikinimo išgelbėjo Rusijos 
karas dėl Krymo. Po II Pasauli
nio karo dar didesnė nelaime 
ištiko čečėnus nuo Stalino, kai 
beveik visa t a u t a buvo išsklai
dyta po vidurinės Azijos stepes, 
neva už bendradarbiavimą su 
vokiečiais. Stalinui mirus, 1957 
m., valdant Chruščiovui, Čečė
nų respublika buvo a tkur ta ir 
išmėtyti piliečiai bandė grįžti į 
savo kraštą. 

Per Čečėniją eina t ranskau-
kazinis geležinkelis, kurio ne
tekti Maskva nenori. Čečėnijoje 

sugriuvimo. Paskut iniu metu jis 
kasdien aštrėja. Maskva naudo
ja priemones, j a u panaudotas 
Gruzijoje. P i rmiaus ia iššaukia
mas pilietinis k a r a s t a rp dviejų 
prezidentų. Juos remia Maskvos 
agenta i , o vėl iau a te ina taikin
tojai ir gelbėtojai irgi iš Mask
vos. Čečėnijoje a ts i rado net keli 
opozicijos vadai, svarbiausias ir 
pavojingiausias, Ovturchano-
vas. J i s bando įsitvirt inti vieno
je kraš to dalyje ir tur i mažus 
kar in ius dal inius , kuriuos, be 
abejonės, Maskva papildys savo 
savanoriais, ka ip įvyko Gruzi-
jos-Abchazijos konflikte. Ten 
maža abchazų t au te lė nugalėjo 
gruzinus, kelis ka r tu s skait-
lingesnius. Norėdamas išvengti 
panašaus likimo, Dudajevas pa
skelbė mobilizaciją. Sukurtuose 
daliniuose ka r ia i prisiekė išti
kimybę tauta i i r Koranui . 

Konfliktas su Rusija, atrodo, 
neišvengiamas. Rusijos spaudo
je ir televizijoje propaganda 
prieš čečėnus stiprėja, kur jie 
apkal t inami plėšikavimu, ban
dit izmu ir rusų mažumos, ku
rios skaičiuojama ketvirt is mi-

yra dideli klodai alyvos ir dujų, lijono, persekiojimu. Prieš porą 
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h 
Vienuoliktos 

Danutė Bindokienė 

valandos" kandidatė 

o sostinėje Groznyj — didžiausi 
naftos klodai. Iš jos per Juodo
sios jūros uostą abu produktai 
lengvai pas iek ia pasaulinę rin-
ką. 

Piet inės Čečėnijos ka imynas , 
Gruzija, po pilietinio karo ir 

savaičių Dudajevas bandė susi
t ikti su Jelcinu a r j am artimu 
padėjėju. Tačiau Jelcinas susi
tikti a ts isakė ir vienam pokal
byje pareiškė: , jeigu reiktų 
panaudoti mūsų jėgas, ten būtų 
pral ieta daug kraujo ' ' . 

ir medžio drožlių plokščių (par-
ticle board) gamybai. Per pra
ėjusius 50 metų, Lietuvos miš
kuose laba i išplito beržas . 
Dabar beržą daugiausia naudoja 
malkoms. Paver tus beržą į 
fanerą , jo ve r t e p a k i l t ų 
keliasdešimt kar tų . Beržas y r a 
gera žaliava celiuliozės bei 
popieriaus gamybai. Lietuvoje 
neblogos sąlygos ir baldų gamy
bai. Jau dabar nemažai baldų 
eksportuojama. 

Gal didžiausias Lietuvos tur
tas yra turė j imas labai aukštų 
kvalifikacijų mokslininkų, tech
nologų ir inžinierių. Pavyzdžiui. 
Lietuva tur i pasaul inio masto 
matematikų, biotechnologų. J ie 
dabar daugiausiai nepanaudo
jami kūrybingam darbui . J e i 
dvidešimtasis b,uvo technologi
jos išsivystymo amžius , t a i 
dvidešimt pirmasis b u s „super-
technologijos" amžiumi. Bus 
išvystytos visai naujos pramo

nės rūšys. Sie mūsų mokslinin
kai galėtų būt i pionieriais nau
jų „super-technologijų" sukūri
me. Kai kurios iš jų galėtų būti 
išvystytos Lietuvoje. Gal tada 
Lietuva galėtų pasidaryti nau
jos generacijos kompiuterių, 
ins t rumentų a r naujų rūšių 
vais tų gamintoja . Tam gal 
nereikėtų nei didesnių energijos 
resursų, nei brangių importuo
tų žaliavų, nei didelio kapitalo 
— tik proto ir fantazijos. Lietu
vos atei t is daug priklausys nuo 
to. a r joje išsivystys šiuo metu 
dar neegzistuojančios technolo
gijos. Jei tai pavyks — Lietuva 
ekonomiškai gal pralenks ir 
pačią Daniją. O jei dabart inė 
pramonė sužlugs, jei Lietuva C 
neišvystys naujos pramonės ir 
bus t ik žemės ūkio kraštu su 
buvusių kolūkių pirmininkų 
valdomais dvarais, ji vėl pasida
rys netur t ingu Europos užkam
piu ir pigios darbo jėgos šaltiniu 

Galima suprasti priežastis, dėl 
ko JAV lietuvių dėmesys staiga 
stipriai nukrypo j XIV LB tary
bos suvažiavimą, įvyksiantį šį 
savaitgalį Baltimorėje. Mūsų 
tautiečiai, pavargę ir t am tikra 
prasme „išsemti" dar vis nenu
rimstančių diskusijų dėl PLB 
tikrų ar tariamų klaidų, į nau
jos JAV LB Krašto valdybos su
formavimą žiūri ir su viltimi, ir 
su nepasitikėjimu, o ka i kas 
pasinaudoja šiomis drumstomis 
nuotaikomis, dar labiau jas kai
tina, kad galėtų vyksmą pa
kreipti norima linkme. 

„Draugas" buvo apkalt intas, 
kad keletą kartų kai kurių 
bendradarb ių s t r a ip sn iuose 
paminėta vieno kandidato į 
JAV LB Krašto valdybos pirmi
ninkus — Vytauto Kamanto — 
pavardė. Jis ir pats jau senokai 
pareiškė kandidatuosiąs į šias 
pare igas , a ts iųsdamas savo 
numatomos veiklos gaires bei 
kitą informaciją. 

Prisipažinsime, kurį laiką LB 
Krašto valdybos pirmininko 
r ink imai dvelkė kone „ko
munist ine sistema", nes gir
dėjome tik apie vieną kandida
tą. T i e sa , buvo š iek t i e k , 
užuominų apie kandidatuo
jančią moterį, bet niekas nieko 
konkretaus, net ir teiraujantis, 
nepasakė. Pagaliau šio mėnesio 
13 d. gautas faksas iš tos 
„paslaptingosios" moters kandi
datės. Pasirodo, jog tai žinoma 
visuomenininke, adv. Regina 
Narušienė. Devynių puslapių il
gio straipsnyje ji pateikia savo 
biografijos santrauką, oficialų 
pareiškimą, kad kandidatuoja į 
JAV LB Krašto pirm. vietą, ir 
„savo idėjas, ką Bendruomenė 
turėtų atlikti per ateinančius 
trejus metus". 

Atidžiai perskaičius R. Naru-
šienės pasisakymus, turime t ik 
vieną priekaištą: kodėl ji laukė 
iki „vienuoliktos valandos" visa 
tai paskelbti? Kadangi XIV 
tarybos sesija prasideda j au 
rytoj, neįmanoma tokio ilgo 
straipsnio greitai išspausdinti. 
Antra vertus, tolimesnes vie
toves „Draugas" pasieks jau po 
sesijos ir, galima sakyti, „šaukš
tai bus po pietų". 

O t ikra i gaila, nes Regina 

Narušienė turi puikių suma
nymų ir siūlymų — kai kurie 
dvelkia visišku naujumu. 

Ji ta ip pat nori skirti daug 
dėmesio LB apygardoms, o ypač 
apylinkėms, ir tvirtina, kad 
„ver t inga bū tų naujai LB 
Krašto valdybai paruošti JAV 
LB vadovą, kuriame būtų išdės
tyti ne tik LB tikslai, įs tatai ir 
struktūra, bet ir visų LB tary
bų programos bei projektai", ir 
kad „šita informacija, pagal 
reikalą, būtų papildyta". J i 
pripažįsta, kad reikia remti 
užsienio l i e tuv ių spaudą , 
pasiūlydama įdomių platinimo 
būdų. Tiki, jog svarbu išlaikyti 
savo kultūrą Amerikoje, ruo
šiant šventes, festivalius, simpo
ziumus, propaguojant savus 
talentus ir griežčiau darant at
važiuojančių iš tėvynės meni
ninkų atranką. „LB širdis 
nuolat randama jaunų šeimų 
branduolyje", — rašo R. Naru
šienė, pasisakydama už lietu
višką švietimą ne vien mo
kyklose (juk ne visur jos įma
nomos), bet ir įvairių pagalbinių 
mokslo priemonių, kurias gali 
naudoti tėvai ar kiti auklėtojai; 
metodais. i 

Kandidatė R. Narušienė tvir
tai pasisako už kiekvieną JAV 
LB veiklos sritį: visuomeninių, 
socialinių, ekonominių, reli
ginių, jaunimo, sporto ir kt. 
reikalų. Tai gerai suplanuota 
programa, tik, kaip minėjome, 
per vėlai pateikta. Galbūt XIV 
LB tarybos nariams programa 
buvo išsiuntinėta anksčiau, kad 
jie turėtų progos prieš sesiją su 
R. N a r u š i e n ė s m i n t i m i s 
susipažinti, bet būtų buvę 
naudinga ir visuomenei visa tai 
anksčiau paskelbti. 

Iš šios programos, o taip pat iš 
Vytauto Kamanto ankstesnių 
pasisakymų, aišku: bet kur iam 
šių kandidatų laimėjus Krašto 
valdybos pirmininko vietą, ta 
valdyba bus gerose rankose. 
Sveikindami pirmąją J A V LB 
XIV tarybos sesiją, l inkime 
sėkmės, darbingos nuotaikos, 
broliško susitarimo ir darnos. 
Tikime, k a d ' susi r inkusiej i 
padarys sprendimus, kur ie bus 
mums visiems naudingi ir atei
nančius trejus metus sėkmingai 
vadovaus JAV lietuvių veiklai. 

ekonominiai pažangesniems 
kraš tams, kaip kad buvo prieš 
Pirmąjį pasaulinį karą. Mano 
asmeniška ateities vizija yra in
dustrializuota ir turtinga Lietu
va su neužteršta gamta ir su 20 

milijonų gyventojų. Tai nėra tik 
svajonė. Olandija, kuri plotu 
yra trečdaliu mažesnė už Lie
tuvą, turi apie 15 milijonų gy
ventojų ir yra ekologiškai šva
rus kraštas. 

DAINŲ ŠVENTĖ PRO 
CHORISTO AKINIUS 

VINCAS Š A L Č I Ū N A S 

Koncer tas baigėsi apie 9 
valandą, tai ir alkis ėmė belstis. 
Per Ąžuolyną atžygiavome į 
Kūno kul tūros rūmų sporto 
salę, kur šventės rengėjai pa
ruošė vakariene ir pakvietė su 
jais pavakaroti . Stalai nukrau
ti užkandžiais, bet pirma iš
graibstomi gėrimai. Didžiulėje 
scenoje ansambliai groja, dai
nuoja, vaidina, o kai užgriežia 
valsą, polką ar kitką, salės aslą 
užima šokant ie j i . Šoka ne 
poromis, kaip mums įprasta, bet 
rateliais , pagal muziką rit
miškai žingsniuodami. Protar 
piais susidaro poros, bet tuoj ir 
vėl rateliai. Staiga programos 
vedėja pertraukia muziką ir į 
sceną pakviečia Respublikos 
prezidentą A. Brazauską. J is 
pasveikina iš svetimų šalių 
atvykusius į Dainų šventę ir 
siūlo nuo šiol j a s ruošti, anot jo, 
„nes mes čia, jūs ten, bet visi 

kar tu" . Idėja įdomi, bet ar 
įgyvendinama? Po jo kalbos 
salė je vėl s u k a s i šok ia i . 
Pagaliau grupės vadovas duoda 
ženklą rinktis autobuse. Aikš
tėje jų daugybė — sunku savąjį 
surasti. Pajudėjom gana vėlai, 
o savo bendrabut į Vilniuje 
pasiekėm po pirmos! 

Didysis k o n c e r t a s 
Vingio p a r k e 

Po koncerto Kaune atrodė, 
kad užs ien io c h o r i s t a m s 
daugiau repeticijų nereikia — 
visi savo partijas taip gerai 
mokam, jog ir sapnuodami gale 
tume dainuoti. Tačiau Vilniuje 
per likusias dvi dienas dar 
turėjome dvi ilgas ir vargi
nančias „generalines", turbūt 
dėl to, kad ne visi su mumis kar
tu dainuojantys Lietuvos chorai 
iki šiol galėjo drauge repetuoti. 
Buvo ir tokių, kurie į koncertą 
atėjo be jokių repeticijų. Dėl to 

bėti žygiuojančius. Visus vedė 
simbolinė šventės vėliava ir 
orkestras. Po jų ėjo kauniečiai, 
pirmųjų dainų švenčių šeimi
ninkai , tada kiti savo vietovės 
ar šalies alfabeto tvarka, pvz.: 
A ly t aus , Argentinos. Aust
ralijos ir t.t. JAV dalyviai buvo 
kažkur eisenos viduryje. 

Tarp chorų žygiavo dūdų or
kestrai , kuriems nustojus groti 
skambėjo dainos. Ir taip pynėsi 
muzika su daina kelių kilomet
rų ilgio eisenoje. O žmonės, ke
liomis eilėmis apgulę šali
gatvius, plojo, šaukė, valiavo, 
ypač užsienio sveč iams . 

nialas: „Dainavos" vadovas D. 
Polikaitis su palyda bokšte 
uždegė Dainų šventės liepsną. 
Dalyvius, ypač svečius iš už
sienio, pasveikino Respublikos 
prezidentas. Vyr. dirigentui Pet
rui Bingeliui 'mostelėjus, su
skambėjo Lietuvos himnas ir 
prasidėjo didysis koncertas 

Apie koncerto eigą ir turini 
(jis beveik toks, kaip Dainų slė
nyje) jau buvo rašyta spaudoje, 
tad telieka paminėti choristo 
įspūdžius žiūrint iš estrados 
Pirmiausia, choras Vilniuje 
buvo bent dukart didesnis, negu 
Kaune, tačiau publikos kur kas 

Pasaulio lietuviu dainų šventės chorai ir j park* 

kilo mažas incidentas. Dirigentė 
Viskontienė buvo įvedusi pakei 
t imą „Laisvės varpas" dainos 
pradžioje. Repeticijose neda
lyvavę chorai to nežinojo. 
Pradėjus dainuoti, ta daina tapo 
jovalu. Dirigentė visus sustab
dė ir pareikalavo, kad repe

ticijose nedalyvavę nedainuotų. 
Jos drąsos ir susiorientavimo 
dėka, ta daina puikiai nuskam 
bėjo. 

Liepos 10 d.. apie 2 vai . jau bu
vome arkikatedros aikštėje, iš 
k u r i o s n e t r u k u s p r a s i d ė j o 
eitynės Vilniaus gatvėmis į Vin-

Nuotr. Martyno Vidzbelio 'ELTA) 

gio parką (apie 5-7 km). Tiems, 
kurie jautėsi nepajėgūs tokiam 
žygiui, buvo pa ta r t a važiuoti 
a u t o b u s u . T o k i ų a t s i r a d o 
nemažai, t a rp jų ir mudu su 
žmona. Vairuotojas sustojo prie 
gatvės posūkio t ies Lukiškių 
aikšte , iš kur buvo galima ste-

Džiaugsmas. laimė ir šypsena ^ a ž i a u . Miško apsuptoje 
žydėjo visų veiduose. Tai buvo didelėje lygioje pievoje^usedusi, 

3oli- ji atrodė skystoka, nuo saulės po 
'skėčiais besislepianti, tačiau 
svečių chorams ir dainoms 
nuoširdžiai plojanti, nors gal 
kiek su mažesniu entuziazmu 
už kauniškę, kur dažnai ištisos 
suolų eilės siūbuodavo pagal 
dainos ritmą. Kadangi karšta \T 
tvanku, daugybė žmonių vaiky
to, ieškodami atgaivos po 
pamiškėje sustatytais, genmua 
reklamuojančiais skėčiais i r 
gurkšnodami klausosi daina 
vimo iš tolo. 

(Bus daugiau) 

n e u ž m i r š t a m a t a u t o s 
darumo manifestacija. 

Pagal iau tas margaspalvis 
s rau tas pasiekė Vingio parką. 
Chorai pradėjo užimti vietas est
radoje, kuri. lyg didžiulė kriauk
lė ar banginio nasrai visus leng
vai sutalpino Publika, jau 
seniai užėmusi paprastus, be 
atlošų medinius suolus nekant
riai laukė koncerto pradžios. 
Pirmoje eilėje laukė ir poetas B. 
Brazdžionis, ir Lietuvos prez. 
Algirdas Brazauskas. Lygiai 6 
vai. prasidėjo ugnies ceremo-
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LIETUVIU TELKINIAI 

Kun. Vincentas Parulis, MIC. 

\ V O R C E S T E R , M A 

50 METŲ DIEVO IR ŽMONIŲ 
TARNYBOJE 

Kunigas Vincentas Paru l i s , 
MIC. rugpjūčio 28 d. šven tė 
Auksinį kunigys tės jubiliejų. 
J is gimė 1914 m. spalio 8 d. 
Worcester , MA, Vincen to ir 
Agnietės Pa ru l iu vy r i aus i a s 
sūnus . Čia augo ir pradėjo 
pirmuosius mokslo ž ingsnius . 
Baigęs Marianapolio kolegiją 
Thompson. CT., 1935 m. išvyko 
} Marijonų vadovaujamą kunigų 
seminariją Hinsdale, IL. 1944 
m. rugpjūčio 13 d. į šven t in tas 
kunigu, vienuoliu. 

1945 m. studijavo muziką De 
Paul universitete ir dėstė grego-
rianišką giedojimą Mari jonų 
kunigų seminarijoje. Vėl iau 
klebonavo įvairiose parapijose. 
Daug prisidėjo prie dienraščio 
. . D r a u g a s " d a r b ų i r b u v o 
vyriausias iždininkas s t a t a n t 
Marijonų naują vienuolyną ir 
spaustuvę. Namų v i r š in inkas 
Marianapolio kolegijoje Thomp
son. CT. k u r i u o i š b u v ę s 
devyner ius metus , 1987 m. 
rudenį paskir tas klebonu į savo 
gimtąją Šv. Kazimiero parapiją, 
Worcester, MA. Šiose pareigose 
yra ir š iandien, čia ir šventė 
Auksinį kunigys tės jubiliejų. 

Šv. Mišias su J u b i l i a t u kun . 
Vincentu Paru l iu . MIC. konce-
lebravo Marijonų kongregacijos 
provincijolas k u n . D o n a l d a s 
Petrai t is . MIC. J i s sakė ir pa
moks lą l i e t u v i ų ir a n g l ų 
kalbomis, pa re ikšdamas , kad 
prieš 50 metų j a u n a s vy ras 
Vincentas Paru l i s žengė prie 
Viešpaties a l tor iaus , ir Švento
sios Dvasios ga l ia j i s t apo 
kunigu per amžius. J i s žinojo, 
kad gyvenimas pare ika laus iš jo 
aukos, nes kunigas gyvena ne 
sau. bet žmonėms. Norėdamas 
sust iprint i savo kun igys tę tapo 
v ienuo l iu mar i j onu , p a v e s 
d a m a s save Mar i j a i , pada
rydamas ne tur to , ska i s tumo ir 
k lusnumo įžadus. 

An t ras pagr indin is konceleb-
ran tas buvo kun. Louis F . Dion, 
A.A. Kiti celebrantai: Mar iana
polio kolegijos d i rek tor ius k u n . 
Timothy Roth. MIC. kun . Jonas 
Pe t rauskas . MIC, kun. Alb inas 
Sheputa. MIC. kun . A n t a n a s 
Nockūnas. MIC. kun . Alb inas 
Y a n k a u s k a s . W o r c e s t e r i o 
vyskupija tur i t r i s vyskupus . 
Vyskupijos valdytojas vysk. 
Timothy Harr ington negalėjo 
dalyvauti . Atvyko jo pagalbi
ninkas , vyskupas augzi l ia ras 
George Rueger, D. D.. V. G., ir 
vyskupas Bernard F l a n a g a n — 
emeritus. ' J i s yra labai a r t imas 
Tėvų Marijonų bičiulis, nes j am 
e s a n t Norvvich v y s k u p i j o s 
valdytoju. Mar ianapol i s j am 
priklausė.* 

Iškilmių vedėjas Stephen Wa-
linsky. J r . Šv. Mišių ska i t i n iu s 
skai tė jubiliato broliai: Eugeni
jus Parul is . Jonas P a r u l i s ir 
psalme — gimina i tė Teresė 
Alcorn. Tikinčiųjų maldą — 
Joyce Ridick, SSC, Ph.D. Auko
j imo dovanas nešė A n g e l ė 
Paru l ienė . Adele P a r u l i e n ė , 
M y k o l a s P a r u l i s . P a u l i u s 
Parul is , Ela ine Wright . Ashley 
Alcorn. Šv. Mišios buvo auko
jamos anglu kalba, bet parapi
jos choras, vadovaujamas vargo
nininkės Onos Valinskienės, iš
t i s a i Miš ių d a l i s g iedo jo 
l ie tuviškai . 

Po šv. Mišių beveik visi daly
viai, o jų buvo sus i r inkę labai 
gausiai.vyko i puošnia Maironio 
Pa rko salę. kurioje parapijos 
ta ryba surengė puikų pokylį. 
Pr is i r inko pilna salė svečiu iš 
VVbrcesterio. Niagara Fa l l s ir 
ki tų vietovių. Dalyvavo plat i 
jubiliato giminė, d rauga i , pažjs-
t ami , buvę parapi j iečia i , jų 
t a rpe buvo nemažai kun igų : 

kė, kad art inamės prie parapi
jos 100 metų sukakties minė
jimo, kuris taip pat reikalauja 
daug darbo. Po to visi galėjo 
Jubil iatą asmeniškai pasvei
kinti . Nusitęsė ilga sveikintojų 
eilė. 

Nepaisant daugelio parapijos 
darbų ir rūpesčių, kun. V. Paru
lis kelių organizacijų dvasios va
dovas ir kapelionas. Linkime 
Dievo palaimos, Marijos globos, 
geriausios sveikatos ir „Ilgiau
sių metų". 

J . M . 

CLEVELAND, OH 

prelatas V. Balčiūnas, kun. dr. 
V. Cukuras abudu iš Putnam. 
CT, Šv. Petro parapijos kleb. 
kun. Albertas Kontautas iš Bos
tono. Šv. Pranciškaus parapijos 
kleb. kun. Albinas Janiūnas iš 
Lavvrence, MA: Aušros Vartų 
parapijos kleb. kun. A. Volun-
gis, VVorcester, MA ir daugiau. 
Pe t ras Molis lietuvių ir anglų 
kalbomis pasveikino svečius. 
Programai vadovavo jubiliejaus 
rengimo komiteto pirmininkas 
An tanas Minikauskas-Miner. 
Sveikindami Jubiliatą pakė
lėme šampano taurę, dainavo
me „Ilgiausių metų" ir griaus
mingai sušukome tris kartus " 
„Valio!" A. Minikauskas-Miner 
Jubi l ia tą kun. V. Parulį, MIC. 
perjuosė iš Lietuvos parga
b e n t a g r a ž i a , t a u t i n i a i s 
motyvais ir įaus tu įrašu lietu
v i š k a j u o s t a . Invokaciją 
suka lbė jo k u n . Jonas Pet
rauskas , MIC. Vaišes paruošė 
Maironio Pa rko virtuvės per
sonalas. 

P r o g r a m o s vedėjas buvo 
p a g r i n d i n i s kalbėtojas . J is 
nušvietė Jubi l ia to per 50 kuni
gystės metų nueitą gyvenimo 
kelią. 

Meninę programą atliko solis
tė Daiva Mongirdaitė. kuri. 
Jubil iejaus rengimo komiteto 
pageidavimu dainavo lietuviš
kai, angl iškai ir keletą arijų iš 
operų. Publ ika kiekvieną dainą 
palydėjo audringomis ovaci
jomis. Akompanavo muzikė 
Olga Keršytė . 

P a r a p i j o s choras , vado
vaujamas vargonininkės Onos 
Valinskienės, ta ip pat dainavo 
l ietuviškai ir angliškai. Ypač 
gražiai nuskambėjo paskutinė 
d a i n a . . L a u k s i u aš t avęs 
a te inan t" . 

An tanas Minikauskas-Miner 
p e r s k a i t ė pop iež iaus Jono 
Pau l iaus II apaštališką pa
l a i m i n i m ą i r sveikinimą 
J u b i l i a t u i . Ska i t ė ir ki tus 
sveikinimus: Marijonų provinci
jolo kun. Donald Petraičio, MIC, 
nuo visos vienuolijos marijonų. 
Nuo kunigų marijonų — Juozo 
Dambrausko. Jančiaus, Antano 
Miciūno. Massachusetts vals
tijos seimo atstovo William Glo-
džio ir Šv. Kazimiero parapijos 
choro. Lietuviškų organizacijų 
p i rmin inka i , a r jų atstovai, 
sveikino žodžiu: Lietuvių Lab
daros draugijos pirm. Kazys 
Adomavičius. ALRK Moterų 
sąjungos 5-tos kuopos pirm. Jad
vyga Spirauskienė, Dr. Vinco 
Kudirkos šaul ių kuopos pirm. 
inž. A r ū n a s Gr iga l auskas , 
Lietuvos Vyčių 26-tos kuopos ir 
parapijos tarybos vardu — Step
hen Walinsky, Jr., ir kt. 

Pabaigoje žodį tarė Jubiliatas 
kun. Vincentas Parulis. MIC. 
Padėkojo visiems ir už viską. 
Paminėjo Antaną Mimkauską-
Miner , k i tų dirbusiųjų pa
vardžių neminėjo, kad išvengtų 
kurio praleidimo. Pasidžiaugė 
gausiu dalyvių būriu ir pareiš-

DAIL. N. PALUBINSKIENĖ 
GRAFIKŲ PARODOJE 

Dai l in inkė Nijolė Pa lu -
binskienė su savo kūriniais da
lyvauja amerikiečių grafikų pa
rodoje. Paroda vyks Beachwood 
Center for Arts 25511 Fair-
mount Blvd. Beachwood, OH. 
Kampas Richmond Rd. ir Fair-
mount Blvd. Atidarymas šešta
dienį rūgs. 24 d. 5 v. p.p. Paroda 
tęsis nuo rugsėjo 24 d. iki spalio 
9-tos. Atidaryta sekmadieniais, 
trečiadieniais i r šeštadieniais 
nuo 5 vai. vak. 

M. L E N K A U S K I E N Ė P A S 
LONDONO L I E T U V I U S 

Iš kelionių po Europą grįžo 
PLB vicepirmininkė Milda Len
kauskienė. Daugiausia laiko 
praleido Didžiojoje Britanijoje — 
Londone. Ten posėdžiavo su 
D.B. Lietuvių sąjungos centro 
va ldyba ir t a r ė s i užsienio 
lietuvių bendruomenės reika
lais. Sekmadienį, rugsėjo 4 d. 
Milda Lenkauskienė dalyvavo 
lietuvių pamaldose Londono Šv. 
Kazimiero šventovėje, Anglijos 
lietuvių įkurtoje 1912 metais. 
Šv. Mišias aukojo kun. dr. Jonas 
Sakevičius. Po pamaldų buvo 
susitikimas su Londono lietu
v i a i s . 

LIETUVIŠKA PORA! 

Šeštadienį, rugsėjo 10 d.. 
Sa in t Chr i s t i ne bažnyčioje 
susituokė Mary-Ann Abromai
tytė ir Vidas Tataranas . Su
tuoktuvių puota vyko Lietuvių 
namuose. 

Mary Ann Buvo ilgamete 
..Grandinėlės" šokėja. Baigė 
Cincinnati universitetą komu
nikacijos bakalauro laipsniu. 
Toliau gilina studijas Clevelan-
do valstybiniame universitete — 
ruošiasi pradžios mokyklos mo
kytojos profesijai. 

Vidas baigė Clevelando vals
tybinį universitetą kompiuterių 

mokslo bakalauro laipsniu. Dir
ba B P of America kompiuterių 
sistemų vedėjo pareigose. Vidas 
t a u t i n i u s Šokius šoko „Čiurlio
nio" ansamblyje ir šiuo metu yra 
spor to klubo „Žaibas" pir
min inkas . Linkime sėkmės ir 
la imės lietuviškai porai! 

L.G. 

S T . P E T E R S B U R G , F L 

ŠAULIŲ KUOPOS 
GEGUŽINĖ 

Romo Kalantos šaulių kuopos 
gegužinė rugsėjo 28 d., trečia
dienį, vyks Veteranų parko 
2-me pavilione Pradžia 10:30 
v.r., o karšt i cepelinų pietūs — 
12:30 v. p.p. Muzika, dainos, 
laimėjimai, malonus pabendra
v imas gamtoje. Šauliai ir sve
čiai laukiami. 

L IETUVIU KLUBO 
POKYLIS 

Spalio 21d., penktadienį, ren
g iamas susitikimas su sugrįžu
siais iš šiaurės. Karšta vaka
rienė, kilnūs gėrimai, gera nuo
ta ika . Gros „Lorelei" orkestras. 

L I E T U V O S D U K T E R Ų 
D R A U G I J O S VEIKLA 

Lietuvos Dukterų draugijos 
narės: S. Salienė. E. Purtulienė. 
A. Strijauskienė. A. Čėsnaitė ir 
E. Jasa i t ienė supakavo 7 dėžes 
rūbel ių ir mokinukams reik
menų. Dėžės svėrė 275 svarus ir 
v iskas buvo išsiųsta į Šalčinin
kų rajono pradžios mokyklas. 
Pers iunt imo išlaidų dalį pa
dengė LB St. Petersburgo apy
l inkė paskirdama 100 dolerių. 
Lietuvos Dukterų valdyba nuo
širdžiai dėkoja Bendruomenės 
pirm. K. Jurgėlai ir valdybai už 
auką. Šią vasarą į Lietuvą iš 
mūsų skyriaus yra nuvežta 
7,400 dol. dviem vaikų ligoni
nėms ir keliems invalidams — 
Sibiro tremtiniams. 

A N S A M B L I S „ K A N K L Ė S " 
K O N C E R T U O J A 

Rugsėjo 23 d., penktadienį, 4 
vai. p.p. Lietuvių klube rengia
mas ansamblio „Kanklės" kon
certas . Ansamblio dalyviai visi 
profesionalai dėstytojai konser
vatorijoje. Lina Naikel ienė , 
vir tuoze, geriausia Lietuvos 
kanklininkė. Virginja Alenskie-
nė, Regina Burauskienė, Euge
nijus Ciplys. Aušrelė Juškevi
čienė ir Kastytis Mikiška. Bilie
ta i : auka 10 dol. asmeniui bus 
gaunami koncerto dieną prie įė
jimo. 

AUKOS LITUANISTINIAM 
ŠVIETIMUI 

JAV LB rugsėjo mėnesį yra 
paskyrusi aukų telkimui švie
timo reikalams. Visose LB apy
linkėse šį mėnesį renkamos 
aukos lituanistinių mokyklų pa
ramai. St. Petersburgo apylinkė 
renka aukas sekmadieniais Lie
tuvių klube. Jaun imas yra mū
sų ateitis. Įteikite savo auką LB 
atstovams. 

KONCERTAS LIETUVIŲ 
FONDUI 

Lietuvių klube lapkričio 2 d., 
t rečiadienį , r eng iamas kon-
cer:.:i Lietuvių fondo naudai. 
Koncertą at l iks sol. Virginija 
Muliolienė. Solistė yra daina
vusi kituose telkiniuose, bet St. 
Petersburge pasirodys pirmą 
kartą. Bilietų ka ina 10 dol. as
meniui. Asmuo, paaukojęs 100 
dol. ar daugiau, gaus garbės bi
lietą koncertui ir bus ati t inka
mai pagerbtas. Bilietus bus gali
ma įsigyti pas platintojus ir prie 
įėjimo. Po koncerto — kavutė. 
Koncertą rengia ir visus atsi
lankyti kviečia Lietuvių fondo 
atstovė St. Petersburge Jan ina 
Gerdvilienė. 

IŠVYKA LAIVU I 
KARIBŲ JŪRĄ 

Gruodžio 3 dieną Liet. klubas 
organizuoja septynių dienų 
išvyką į Karibų jūrą. Laivas 
plauks iš Tampa uosto į Key 
West, Cancun, Cozumel — Mek
siką, Ocho Rios — Jamaiką, 
Georgetown — Grand Cayman. 
Susidarius 40 asmenų grupei, 
autobusas nemokamai paims iš 
Liet. klubo kiemo ir po kelionės 
atveš atgal . Puikus maistas, 
graži gamta, įvairios pramogos. 
Gali jungt is ir iš tolimesnių 
vietovių — patogus susisiekimas 
su Tampa. Visais kelionės 
klausimais galima kreiptis pas 
Arą Mieželį ar Bette Gaskey — 
Travel ant Trade, 50 Corey Ave. 
St. Pete Beach, tel.: (813) 
360-5200. 

A.A. O N O S P E T R I K I E N Ė S 
P R I S I M I N I M A S 

Mirties metinių proga, rug
pjūčio 21 d., pietų metu klube, 
buvo prisiminta buvusi ener
ginga ir aktyvi klubo narė a.a. 
Ona Petrikienė. Atsidėkodamas 
už maldas ir dalyvavimą šv. Mi
šiose, dr. Juozas ir Margarita 
Petrikai padovanojo po butelį 
vyno kiekvienam pietautojų sta
lui ir įteikė 500 dolerių auką 
Lietuvos Dukterų draugijai jų 
labdaros darbams paremti. 

DONT SPEND IT AU • SAVE SOME AT 
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REAL ESTATE R E A L E S T A T E 

į * & £ * 

REALMART, INC. 
6602 S. Pulaski, 

Chicago, IL 60629 
312-585-6100 

BALYS BUDRAITIS 
Asmeniškai patarnauja rvainų 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 
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KMIECIK REALTORS 
7922 S. Pulaski Rd. 

4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti namus, 
kreipkitės j Danute Mayer. j i profe
sionaliai, sąžiningai ir asmetaiškai 
patarnaus. Įkainavimas vehui. 

•w-*~ 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

,(312) 586-5959 
(708) 425-7161 

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar parduodant 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
•-MLS kompiuteriųir FAX pagalba 
»Nuosavytr i įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Apartmentus ir žemę 
• Pensininkams nuolaida 

FOR RENT 

^ 3 midlcind Fcdcral 
^ ^ ^ ^ ^ Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2567 VVEST 69th STREET 

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

(708) 598-9400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470 

ELE 
I3UUNOU5MC 
LEN0ER 

HOUSE FOR SALE 
By owner 

St. Bede's area. corner brick ranch, 
3 bdrms; V/2 bath; carpeted thru-
out: finished bsmt; 2 car brick 
garage; fenced in back yd. vvith 
patio: c/a Cali 312-582-0464. 
Speak English. 

Kaune. Žaliakalnyje, prie Kauno Kultūros 
Instituto parduodamas 4-rių kambarių 
butas. Bendras plotas 60 tn :. antrame 
aukšte su visais patogumais Yra telefonas. 
Turi 2 didelius įstiklintus balkonus. Teirau
tis New York telefonu pas Verą (212) 
473-8007 

FOR SALE 
New Buffalo, MI, tik valanda nuo 
Chicagos, parduodamas namas 
ant 1 akro sklypo; 3 mieg., kamb., 
IV2 vonios, „vinyl" apmuštas; 
rūsys; dujomis šildomas („forced 
air"); centralinis šaldymas + 2 
auto. garažas su cemento grin-
dimis/malKomis kūrenama krosnis. 
Namas arti miesto ir ežero. Sav. turi 
parduoti, nes pasistatė kitą. Priima 
pasiūlymą. Kaina $89,000. Kreiptis: 
Marllyn L DeVos R. E., Inc., tel. 
616-469-2911. 

Išnuomojamas saulėtas, apšildo
mas 3-4 kambarių butas Brighton 
Parko apylinkėje—Archer & Cali-
fornia kampas. Idealus susisiekimas 
ir apsipirkimas. Skambinti vakarais 

(312) 247-3777 arba 
(312) 890-1877 

Išnuomojamas 
5 kamb. butas Brighton Pk. apyl. 

Skambinti po 4 vai. vakaro. 

Telef. 312-247-0892 

HELP VVANTED 

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

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

FRANK ZAPOUS 
3208 </z Weet 95th Street 

Tai. — (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 

mm 
TRAILER MECHANICS 

FULL TIME 
Turi šiek tiek mokėti angliškai 

Sėkmingai besiplečiančiai piet
vakarių priemiesčio bendrovei 
reikalingi 2 mechanikai (vienas 
patyręs, antras kaip mokinys). Turi 
turėti savo įrankius. 

,,Full benefits" 
Kreiptis: 708-499-3370, 7 v.r. -
3:30 v.p.p. 

BUSINESS OPPORTUNITY 

ZEPTER 
Independen'. Sales Rėps VVanted 
BNlion Dollars in Sales lašt year 

First Time in the USA 

Free Training, no investment 
Great Opportunity - high commissions 

Call Now 
(312)-629-8686 

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

tions; kitchen, bathrm.. basement 
& deck construction; dry-wall hang-
ing & taping; aluminum siding, sof-
fit, facia & seamless gutters; 
replacement glass block vvindovvs; 
shingle hot tar & modified rubber 
and roll roofs. Expert at tearoffs; 
complete tuckpointing; all colors; 
chimneys rebuilt. Te l . 
708-620-9942. 

U.S. SAVINOS BONOS 
IME GREAT A/v ERICAN iNVESTMENT 

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

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

V isos la idos iš VVCfcV stot ies 
1450 A M banga. 

Adresas: 511 So. N o l t o n A v e . 
Willow Springs, IL. 60480. 

T e l . : (708) 839-2511. Te l . -FAX (708) 839-0870 

W* Ship UPS 

Užsiimam maisto tiekimu (catering) 

talman 

312-434-9766 

AšJk 
delicatcsscH 
Valgis Catering 

Skaniausi lietuviški gaminiai 
•Geriausias spaudos rinkinys Čikagoje! 

2624 W«t 69th Street. Chicago. H. 60629 

file:///VORCESTER


LAIŠKAI 
VAIKŲ INTERNATAI 

GAMINA „DIPLOMUOTUS 
TINGINIUS" 

Mes negalėjome pas i r inkt i 
savo gimimo vietos, motinos 
mus išnešiojo savo įsčiose bedva
sėje visuomenėje. Todėl visai 
nenuostabu, kad šiuo m e t u 
esame tokioje neapčiuopiamoje 
situacijoje. Bet vis dėlto kažkas 
kirbina mūsų genuose likusio 
tau t i škumo kruopelyte, o ga l 
padėjo atsirasti vidinei laisvei 
atsivėrusios durys ir langai į 
uždraustąjį kapitalistinį pa
saulį. Ir turbūt nesvarbu, k a s 
stumtelėjo, bet svarbu, kad žmo
nės pradėjo veikti ir kurt i . 

„Mūsų valdžia nepažįsta nei 
laisvės, nei teisybės. J i sukur
t a ant individualios valios už
gniaužimo pamatų..." (V. I. 
Leninas). Pagal tokį didžiojo 
vado modelį buvo sukurtos visos 
vaikų institucijos. Nėra t a ip 
baisu, kad mes esame skurde, 
kad viduje egzistuoja nevaldo
mas pyktis. Didžiausia nelaimė 
— vaiko sielos sunaikinimas. 
Jeigu šeimose vaikai gaudavo 
įvairių įgūdžių ateičiai, ta i in
ternatuose jie prarasdavo bū
tinybę patiems tvarkyti savo gy
venimą bei daryti r imtus spren
dimus. Tokiu būdu iš valstybi
nių vaikų globos įstaigų išeina 
„diplomuoti" t inginiai. 

Šiuo momentu internatuose 
vaikų kiekis valstybinėse įstai
gose vėl sparčiai didėja, nes 
užaugo internatinė kar ta be 
pareigos šeimai. 

Aš nemanau, kad mūsų šeima 
buvo pradininkė, imanti auginti 
vaikus iš intehiato. Tai darė ne
mažai žmonių ir, įvairiais ke
liais, nes oficialiai lyg ir buvo 
leidžiama kurti šeimyninius 
vaikų namus, bet neoficialiai 
buvo trukdoma. Internatų vado
vybė, pajutusi gyvavimo baig
t i e s ar tėj imą, m i n i s t e r i j ų 
padedama, ėmė keisti pavadini
mus, nekeičiant valdymo struk
tūros. 

Mums įrodant tokią elemen
tarią tiesą, kad vaikas, auga 
normaliausiai šeimoje, t eko 
pereiti visus tris tiesos etapus, 
kada iš pradžių buvo šaipomasi, 
po to aistringai pr iešinamasi ir 
galiausiai kalbama kaip apie sa
vaime suprantamą dalyką. 

O mūsų vaikų namų, kuriuose 
šiuo momentu gyvena penkio
lika vaikų, istorija buvo labai 
skaudi, pilna ir praradimų, ir 
a tradimų, nes ji buvo kur iama 
kartu su pereinamuoju laikotar
piu į Lietuvos valstybingumą, 
kada keitėsi valdžios, ministrai 
ir pažadai 

Liko vienas tęs t inumas — 
žmonių gerumas... ta rp taut in is 
bendražmogiškumas. 

Ramin ta M i š k i n i e n ė 
Lietuva 

KĄ REIŠKIA ŽODIS -
PATRIOTAS? 

Kai ėjome į pradines mokyk
las, žodis patriotas reiškė: „žmo
gus, kur i s nebijo mir t i už 
tėvynę" . Kai lankėme viduri
nes, buvome mokomi priklau
syti organizacijoms ir, bučiuo
dami vėliavas, prisiekėme dirb
t i „.Dievui ir tėvynei". 

Kai pradėjome žilti — susimai
šėme, nes skaitome spaudoje, 
kaip garbingi lietuviai, apka-
binėjami „dzinguliukais" gauna 

LAIŠKAS IŠ GRĮŽUSIŲ I 
ALYTŲ 

Tuoj bus mėnuo, kai mes su 
dukrele Rūta jau namuose. Tar
si kaleidoskope slenka prisi
minimai. Jų daug, labai daug. 
Nuo tos atmintinos vasario 3 d., 
kuomet nusileidome Čikagos 
aerodrome, laikydamos rankose 
Lietuvos vėliavėlę ir žinodamos 
vos kelias čia gyvenančių žmo
nių pavardes. Mes galbūt jautė
mės ne kitaip kaip ir Jūs , prieš 
dešimtis metų išlipę Amerikos 
žemėje. 

Bet jau nuo pirmųjų žodžių su 
mus pasitikusiu „Lietuvos Vai
kų vilt ies" savanoriu Albinu 
Hoffmanu, pajutome, kad mes 
čia ne vienos ir ne vienišos, kad 
ne svetimos, o esame laukia
mos. Seklyčioje mus pasitiko 
„senbuviai" — vaikai, mamos, 
tėvai; „Lietuvos Vaikų vilties" 
reikalų vedėja Jūratė Budrienė, 
JAV LB Socialinių reikalų tary
bos pirm. Birutė Jasaitienė. 

Savaitė prieš operaciją, šešios 
dienos Shriners ligoninėje, po to 
mėnuo, du, pusmetis Seklyčioje. 
Jaud inan t i s atsisveikinimas. 
Vėl aerodromas Čikagoje ir na
miškių gėlės Vilniaus aerodrome. 
Tas pusmetis, — kaip kelios die
nos. 

Rūtelė dabar jau stipresnė, 
greitesnė. Ir visiems pasakoja ir 
pasakoja, kaip gyveno Čikagoje. 
Klausau, stebiuosi ir džiaugiuo
si: pasakoja ne apie tai, kaip ope
ravo kojytę, kaip skaudėjo, bet 
apie puikius ir nepamirštamus 
žmones, jų dėmesį, dovanas, ge
rus žodžius. Apie tai, kaip visi 
„Lietuvos Vaikų vilties" globo
jami vaikai grožėjosi Čikaga iš 
Gražinos Liautaud dangoraižio 
lango?koks nuostabus buvo mu
zikinis spektaklis apie Oliverį 
Drury Lane teatre, kokios nepa
kartojamos indėnų plunksnų 
spalvos; o kiek įspūdžių iš ap
l anky tų muziejų, zoologijos 
sodo, gatvės šventės... 

J u k tai Jūsų visų, mus priė
musių ir globojusių nuopelnas, 
kad vaikas prisimena ne opera
ciją, ne skausmą. Ačiū Jums 
mieli „Lietuvos Vaikų vilties" 
savanoriai. Jūs mus guodėte, 
kar tu džiaugėtės ir taip meiliai 
globojote. Niekuomet nepamir
šime tiesiog dievinamo gydyto
jo J. Lubicky, Shriners ligoninės 
med. sesučių atidumo, nuoširdu
mo, mokėjimo padrąsinti ir šyp
sotis. Sunku įsivaizduoti Čika
goje gyvenimą be visur suspė-
jančios Jūratės Budrienės, be tų 
visų Seklyčioje besilankančių 
geradarių žmonių. 

Manęs dažnai klausia, kuo 
skiriasi lietuviai, gyvenantįs 
ten, toli už Atlanto, nuo mūsų 
visų čia, istorinėje tėvynėje li
kusių. Aš galiu dabar atsakyti , 
kad visiems, gyvenimo audrų 
toli nublokštiem, pavyko nuo
stabiai išsaugoti meilę tėvynei, 
kartais sunkiai slepiamą nostal
giją. Aš sakau, kad jie be galo 
pasiaukojančiai, altruistiškai ir 
paprastai moka rūpintis tėvy
nainiu, ligos ar negalios pri
spaustu. 

Ačiū, kad esate Jūs , gerieji 
žmonės, kad yra „Lietuvos Vai
kų viltis" — tai ne tik vaikų, tai 
mūsų motinų ir tėvų viltis. 

Danu tė B u r b i e n ė 
Alytus 

LIETUVIO BOKSININKO 
MIRTIS 

Neseniai perskaičiau žinią 
apie lietuvio, bokso čempiono 
Jack Sharkey-Žukausko mirtį. 

garbingus patriotų vardus. (Tik i r kodėl jis jaunystėje išsižadėjo 
vienas Bern. Brazdžionis „dzin- s a V o gražios lietuviškos pa-
gul iuko" atsisakė.) Skaitome vardės? Gaila. Jo vaikaičiai 
puikų adv. P. Žumbakio straips- dabar gal būtų tarp lietuvių 
nį, kad po Lietuvos ministerijas 
ar ambasadas NKVD darbuo 
tojai vaikšto, kaip patr iotai . 

Padėkite išspręsti šią mįslę, 
nes labai norisi sugražinti tam 
žodžiui tikrąją prasmę tokioje 
„patriotinėje maišalynėje". 

Gai lu tė Va l iu l i enė 
Chicago, IL 

Prisimenu savo tėvų pasako
jimą, kaip Žukauskai (Jack 
Sharkey tėvai), atsisveikindami 
su mano tėvais, įdavė tėveliui 
piniginę, darytą naminiu būdu, 

apskrities, o mano tėvas buvo 
toje apylinkėje eigul iu, ta i 
turėjo progos pažinti Žukaus
kus. J ie vis minėdavo ir džiaug
davosi savo sūnaus-boksininko 
laimėjimais. 

Agota Šuop ienė 
Chicago, DL 

APIE APATIJĄ m 
ŠVIESIA ATEITĮ 

Malonu, kad J A V LB XIV 
Tarybos pirmosios sesijos be
laukiant, „Draugo" puslapiuose 
jau nemažai buvo prirašyta apie 
ateities JAV Lietuvių bendruo
menės krypties pasirinkimą. 

„Draugo" redaktorė D. Bindo-
kienė mato Amerikos lietuvių 
tarpe didelę apatiją ir ragina, 
kad naujoji JAV LB Krašto 
valdyba taptų „Amerikos lietu
vių sąjūdžiu". J A V LB XIV 
Tarybos narys Donatas Skučas 
irgi apie apatiją kalba. Gal ne 
sąmoningai, bet vis tiek tra
giškai skamba jo teigimas: 
„Vienas apatijos pagrindų yra, 
be abejo, Lietuvos nepriklauso
mybė". 

Apie apatiją vienu laiku labai 
kalbėjo ir Amerikos prezidentas 
J immy Carter. J o manymu, 
Amerikos problemos tuo laiku 
buvo surištos su žmonių apatija. 
(Jis tai vadina „malaise"). Prisi
minkime, kad apatijos užme
timų Amerikos balsuotojai tada 
nepriėmė. Įvykiai patvirtino, 
kad prez. Carterio įžiūrima apa
t i ja buvo t i k t a i jo pa t i es 
p a s a u l ė ž i ū r o s s i l p n u m a s 
suprasti ateities išsivystymą. 
Manau, kad susirinkusi JAV 
LB Taryba nepradės apatija 
apkaltinti lietuvių visuomenę. 

Esu įsitikinęs, kad Lietuvos 
nepriklausomybė ir Lietuvos 
valstybė yra dabar mūsų tau
tinio gyvastingumo šaltinis, 
gyvenant už Lietuvos ribų. 
Manau, kad reikia dar sparčiau 
Amer ikos l i e t u v i a m s k u r t i 
g y v u s , r e a l i u s r y š i u s su 
Lietuva. JAV LB užduotis, 
mano nuomone, yra sudaryti 
įvairias sąlygas, per kurias 
ga lė tume k iekv ienas turė t i 
progą savaip kurt i gyvus ryšius 
su Lietuva. Ši Krašto valdyba 
o rgan izavo konferenc i jas , 
seminarus, studijų dienas tam 
tikslui visose veiklos srityse. 

Žiūrint į ateitį, galime numa
tyti, kad technologija mums dar 
daugiau padės. Kai kuriose 
mūsų apylinkėse jau šiandien 
galime matyti Lietuvos tele
vizijos programų. Per „Inter
ne t" kompiuterinį tinklą gali
ma jau labai nebrangiai praves
ti masinius informacinius pasi
keitimus. Per Lietuvoje paruoš
tas ir toliau rengiamas kompiu
terio programas galėsime kal
bos ir kultūros pažintį perduoti 
nau j aus i a i s me toda i s savo 
vaikams ir vaikaičiams. Kelio
nių kainos krinta, pasirinkimas 
kyla. 

Bendradarbiaudama su Lietu
vos seimo ir vyriausybės atsto
vais, JAV LB Krašto valdyba tu
rėjo tik vieną tikslą: sudaryti 
reikalingus rėmus efektinges-
niam Amerikos lietuvių bendra
darbiavimui ir ryšių kūrimui. 
Šiam procesui reikia kantrybės 
ir aiškaus principinio nusista
tymo. Esu įsitikinęs, kad šioje 
srityje paaukotas laikas atneš 
lauktinus, mums ir Lietuvai 
reikalingus vaisius. 

Amerikoje, ka ip matome, 
lietuviai vis daugiau išsisklai
do po visą kraštą, atsirasdami 
kur mažai lietuvių, ar iš viso jų 
nėra. Atstumai vis labiau ap
sunkina gyvenamos vietovės 
pagrindu išlaikomą lietuvybę. 
Visiems aišku, kad visa Ameri
ka nesuvažiuos į Lemontą ar į 
Čikagą. 

Šios JAV LB Krašto valdybos 
pradėtas kel ias turėtų būti 
tęsiamas, o vadovavimas per
duotas rankoms, kurios pajėgios 

metų) ir Daina (dabar 9 metų) 
tu rės progą studijuoti akademi
niai st ipriam Lietuvos universi
te te , kad Lietuvos gatvės bus 
joms saugios ir kad ligoninės jas 

pagydys, jei susirgtų. Todėl, 
galiu teigti , kad pa rama Lietu
vai yra ir pa rama sau. 

Vyta* M a c i ū n a s 
JAV LB Krašto valdybos pi rm. 
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PADĖKA 
A.tA. 

ADELE MALINAUSKIENĖ 
BALTRUŠAITYTĖ 

Po ilgos, sunkios ligos, užbaigė žemišką gyvenimą, rug
pjūčio 24 d., sulaukusi 83 metų. Palaidota Šv. Kazimiero lietu
vių kapinėse. 

Nuoširdžiai dėkojame už maldas koplyčioje kunigams: 
klebonui J. Kuzinskui, kan. V. Zakarauskui ir kun. V. Miko-
laičiui. Taip pat klebonui už atnašautas Mišias ir prasmingą 
namoksla. . i 

Nuoširdi padėka kun. K. Fanelly, asistavusiam Mišioms, 
kan. V. Zakarauskui už TnplHpa kapinėse. 

Nuoširdi padėka parapijos chorui, dirigentui A. Linui ir 
muz. R. Šokui už giesmes ir muziką šv. Mišių metu. 

Taip pat nuoširdi padėka solistams, M. ir V. Momkams 
bei visiems pareiškusiems mums užuojautą. 

Esame dėkingi už aukas ir už visokeriopą pagalbą. 
Didelė padėka karstanešiams ir laidotuvių direktoriams 

Petkui ir Sūnui. 
Nuoširdžiai ačiū visiems. 

Giliai liūdintieji: vyras Antanas, jos sūnus Egidijus su 
šeima, dukra Nijolė su šeima. 

A.tA. 
PETRUI TAMUUONIUI 

m i r u s dukterėčiai dr. DANGUOLEI TAMULIONY-
TEI , STEFANIJAI RADZEVIČIŪTEI ir visiems gimi
n ė m s reiškiame gilią užuojautą. 

Klevelando Ateitininkai 

Mie la PONIA, RAMŪNAI, KĘSTUTI , SAULIAU, 

Drauge su J u m i s l iūdime Viešpačiui Amžinybėn 

pakvie tus Jū sų b r a n g ų 

VYRĄ ir TĖVĄ 

Kisielių ir Razmų šeimos 

Nuoširdžiai užjaučiame EMILIJĄ B E N E Š I E N E dėl 
myl imo Vyro 

A.tA. PETRO 
mir t ies . 

St. A. Čipliai J. Grebliauskas 

V. A. Mickai. 

St. Petersburg. 

Brangiai Mamyte i , 

A.tA. 
ZUZANAI BRENCIENEI 

mirus, dukrelei MILDAI, a n ū k a m s S T E P U K U I ir 
VIKTORĖLIUI re iškiame nuoširdžiausią užuojautą, 
k a r t u l iūdėdami. 

Vanda ir Otonas Vaitai 
Algirdas Banys 
Algirdas ir Valerija Vaitai 
Rimantas ir Linda Vaitai 

ir pratarė ašarodami: „Še, tau , vairuoti naujuose vandenyse, o 
Jonuk, kapšiuką..." n e t i k &&* > ^ ^ *"* u o s t a 

Mat Žukauskai kilę iš Žalia- Ateityje noriu matyti, kad 
pu rv ių ka imo, Panevėž io m a n o dukros Lina (dabar 6 

Sunny Hills golfo žaidėjų vardu, 

I A.tA. 

mūsų mielai Draugei 

STASEI RATNIKIENEI 
staiga mirus, vyrui JONUI, dukroms — LĖLIAI, VILI
JAI ir RENATAI, sūnums - ALGIUI, VYTENIUI ir 
jų šeimoms reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

D. A. Arlauskai 
M. Balčiūnienė 
0. Baltutienė 
V. G. Beleckai 
A. L. Kvečai 

A. D. Savickai 
A. D. Vėlavičiai 
J. V. Zubavičiai 
K. A. Žukauskai 
J. I. Žukauskai 

J. S. Mačiulaičiai 1 

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 
š.m. rugsėjo mėn. 14 d., St. Mary's ligoninėje, Livonia, MI mirė 

A.tA. 
STASĖ RATNIKIENĖ 

Gimė 1923 m. gegužės men. 8 d., Ylakiuose. Lietuvoje 
Gyveno Sunny Hills, Floridoje, anksčiau Dearborn, Michigan. 

Paliko vyras Jonas, sūnus ir marti Algirdas ir Florence 
Ratnikai, anūkė Dalia; sūnus Vytenis Ratnikas, dukra ir 
žentas Viktorija ir Anatolijus Viskantai, anūkai Vytautas. 
Andrius ir Aida; dukra Vilija Proctor, anūkai Johnny ir 
Michelle, dukra ir žentas Aldona (Zita; ir Enrico Adair, anūkai 
Anthony ir Kristina, dukra ir žentas Renata ir Gregory 
Spendlove ir anūkė Aubrey Marija, bei daug kitų giminių ir 
pažįstamų. 

Kūnas pašarvotas RG & GR Harris laidotuvių namuose, 
15451 Farmington Road, Livonia, MI penktadienį, rugsėjo 
mėn. 16 d. nuo 2 iki 9 vai. vakaro. Rožinis 7:30 vai vakaro 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, rugsėjo mėn. 17 d. Iš laido
jimo namų 9 vai. ryto bus atlydėta į Dievo Apvaizdos bažnyčią, 
kurioje bus aukojamos 10 vai. ryto gedulingos šv. Mišios už 
velionės sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Holy Sepulchre 
kapinėse, Southfield, MI. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: vyras, sūnūs, dukros, anūkai, marčios ir 
žentai. 

Laid. direktorė Yolanda M. Zaparackienė. Tel. (313) 
554-1275. 

Nesulaukėte, mylimi Tėveliai, laisvos Tėvynės Lietuvos, 
Jūs kūnams teko prisiglausti svetimos šalies kapuos... 
Ir tiktai vienas Dievas žino, ar ta siela matys. 
Kur tėviškės namai, kur gieda vieversys... 

DEŠIMTIES IR PENKERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTYS 

A.tA. 
ALBINAS MICUTA 

LIETUVOS SAVANORIS-KŪRĖJAS 
Mirė 1984 m. rugsėjo mėn. 28 dieną 

A.tA. 
ONA MICUTIENĖ 

M i r ė 1989 m . g r u o d ž i o m ė n . 2 5 d i e n ą 

Jau sueina dešimt ir penkeri metai, kai užbaigė žemes 
kelionę mūsų mylimi Tėveliai. Lai gailestingas Dievas 
suteikia Jiems Amžiną Ramybę. 

Minint šias liūdnas sukaktis, šv. Mišios už mylimo Tėvelio 
sielą bus atnašautos, rugsėjo 25 dieną. 10 vai. ryto. Šv. An 
tano bažnyčioje. Omaha, NE ir rugsėjo 28 d. 20 vai., buvusio
je parapijoje Alvite, Lietuvoje. 

Už mylimos Mamytės sielą, gruodžio 26 d. 8 vai. ryto. Šv. 
Antano bažnyčioje, Omaha, NE ir tą pačią dieną Alvite 12 
vai. Spalio ir lapkričio mėnesyje už abudu Lietuvoje. 

Maloniai prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisi
minti a.a. Albiną ir Oną savo maldose 

Liūdintys: dukros su šeimomis. 

MIRTIES METINĖS 

A.tA. 
ANTANAS RŪKAS 

Mirė 1993 m. rugsėjo 21 d. 
Branginant jo atminimą, už velionio sielą bus atna

šaujamos šv. Mišios Tėvų Jėzuitų koplyčioje. Čikagoje, šešta
dienį, rugsėjo 24 d. 9:30 vai. ryto. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šv. Mišiose kartu su mumis 

Nuliūdę: žmona, dukterys ir jų šeimos. 

P A D Ė K A 
A.tA. 

PRANCIŠKA JAKAITIENĖ 
Mūsų Mamyte užbaigė šio* žemes kelionę 1994 m rugpjūčio 

21 d. Palaidota Sv Kazimiero lietuvių kapinėse 
Nuoširdžiai dėkojame visiems paguodusiems mus at<: 

lankymu koplyčioje, už išreikštas užuojautas žodžm ra«tu ir 
spaudoje, už aukas šv. Mišioms ir aukas skirtas labdaringiems 
tikslams, už gėles ir dalyvavimą laidotuvėse 

Ypatinga padėka kun. Jonui Kuzinskui už šv Mišių atna 
šavimą bei prasmingą ir jautrų pamokslą, pahdej.mą s 
Amžino Poilsio vietą. Dėkojame kan. Vaclovui Zakarausku. 
už maldas koplyčioje. 

Esame dėkingi karsto nešėjams. 
Dėkojame laidotuvių direktoriui Donald Petkui už » 

rūpestingumą. 

Dukterys ir jų seimo* 



DRAUGAS, penktadienis, 1994 m. rugsėjo mėn. 16 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

PAVYKĘS POKYLIS Amber Marine International 
direktorius Bob Zabka ir SAS 

Lithuanian Mercy Lift (LML) 0ro linijos Čikagos apylinkes 

Draugo fondui Nijolė M. 
Gierštikiene įteikė 625 dole
rius, a.a. mamos Anastazijos 
Riškuvienės atminimui laido
tuvėse sudėtas aukas. Šią sumą 
sudėjo: R. Gierštikas, Mr. & 
Mrs. G. Frantz, Mr. & Mrs. 
Valodka, Ms. V. Pikelis, Ms. 
Aldona Pikelis,Ms. Silvija 
Pikelis, Mrs. Indreika. dr. J. 
Jakševičienė, Mrs. F. Tarulis, 
Mrs. Sakalas, Mr. & Mrs. Lyon, 
Mr. & Mrs. Zogas, Mr. & Mrs. 
G. Felice, Mrs. Birutė Raz
minas, Mrs. H. Bagdonas, Mr. 
J. Karsas ir Mr. M. Kvedaras. 
Visiems Draugo fondas nuošir
džiai dėkoja. 

Visų skautiškų vienetų su
eigos prasideda š} šeštadienį, 
rugsėjo 17d., po pamokų litua
nistinėse mokyklose Jaunimo 
centre, Čikagoje, ir Lietuvių 
centre, Lemonte. Visi skautai ir 
skautės sueigoms renkasi tose 
pat patalpose ir tuo pat laiku. 
kaip ir praėjusiais veiklos me
tais. Kviečiami įsijungti ir visi 
iki šiol neskautavę vaikai ir jau-
nuoliai,-ės. Informacijoms kreip
tis į „Aušros Vartų'' tunto tun-
tininkę Renatą Borucki, tel. 
708-260-1705, „Kernavės" tun-
tininkę Ramute Kemežaitę, tel. 
312-778-2679, „Nerijos" jūrų 
skaučių tunto tuntininkę Vio
letą Paulienę, tel. 708-584-5527 
ir „Lituanicos" tunto tun-
tininką Marių Narį, tel. 708-
971-9730. 

Sofija Galante, Oak Brook. 
IL, atsiuntė mokestį už „Drau
go" prenumeratą ir laikraščio 
išlaidoms sumažinti pridėjo 100 
dol. Džiaugiamės turėdami 
tokių, reikalą suprantančių, 
„Draugo" rėmėjų ir tariame 
ačiū už dosnią auką. 

S tasys Žilevičius, Palos 
Hills, IL, atsiųsdamas „Draugo" 
prenumeratos mokestį, pridėjo 
85 dol. auką. Tai gražus simbo
liškas kiekvienų metų laikraš
čio gyvavimo prisiminimas. 
Nuoširdus ačiū už jubiliejinę 
dovaną. 

Visi Čikagos skyriaus Filis
terių skautų sąjungos nariai ra
ginami gausiai dalyvauti (uni
formuoti) sueigoje šį sekma
dienį, rugsėjo 18 d., 2 vai. p.p., 
Jaunimo centro kavinėje. Bus 
padarytas veiklos pranešimas, 
fiL Jono Dainausko paskaita ir 
vaišes. 

x TRANSPAK TALPIN-
TUVAI į Lietuvą su siuntiniais 
siunčiami kas savaite. 
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 J a u pats laikas rezervuo
ti vietas i Akademinio skau
tų sąjūdžio 70 metų jubiliejinį 
pokylį, kuris bus šeštadienį, 
spalio 1 d. Condesa del Mar sa
lėje, 12220 S. Cicero Ave. Bilie
to kaina 35 dol. asmeniui. I kai
ną įeina trumpa meninė progra
ma, karšta vakarienė ir gėri
mai. Rezervacijas iki rugsėjo 23 
d. priima fil. Jolanda Kereliene, 
tel. 708-257-2558. 

(sk.) 

D r a u g o fondo direktorių 
tarybos ir valdybos narių 
posėdis š.m. rugsėjo 14 d. aptarė 
praėjusį vasaros lėšų telkimo 
vajų ir jau pradėto rudens va
jaus darbus bei reikalus. Fondo 
rudens vajaus laiškai su lanks
tinukais ir lėšų prašymu bus iš
siųsti rugsėjo 21d., trečiadienį, 
10 vai. ryte Tėvų Marijonų vie
nuolyno (prie „Draugo") apa
tinėje salėje. Visi labai 
kviečiami būti laiškų siuntimo 
talkininkais. 

Šeštadienio, rugsėjo 10 d., 
„Daily Southtown" laikraštis iš
spausdino nuotrauką ir gan pla
tų aprašymą apie protesto 
eiseną su žvakelėmis rugsėjo 9 
d. vakare. įvykusią nuo Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčios iki 72 ir California 
gatvės, kur. anksčiau gyveno 
Anna Gilvis, pernai žiauriai 
dešimtmečio kaimynų berniuko 
nužudyta. Eisenoje dalyvavo 
netoli 130 apylinkės gyventojų 
ir parapijos klebonas kun. Jonas 
Kuzinskas. Taip pat dalyvavo ir 
apylinkės 115th Ward) atstovas 
aid. Virgil Jonės. Daugumas 
eisenos dalyvių buvo lietuviai. 
Eiseną lydėjo policijos apsauga, 
buvo giedama „Marija, Marija", 
meldžiamasi ir išklausyta kalbų 
apylinkės apsaugos reikalais. 

A leksandra Likander ienė, 
Lietuvių moterų federacijos 
klubų Čikagos skyriaus pirmi
ninkė, savo organizacijos vardu 
užsisakė vieną stalą į „Draugo" 
sukaktuvinį pokylį Martinique 
salėje. „Draugo" renginių komi
tetas taria nuoširdų ačiū. 

Kun. Rimas Gudelis ir adv. 
Vaidotas Vaičaitis dalyvaus 
Čikagos ir apylinkių atei
tininkų vakaronėje, kuri įvyks 
šį šeštadienį, rugsėjo 17 d., 6 vai. 
vak. Atei t in inkų namuose, 
Lemonte. Kun. R. Gudelis yra 
Lietuvos ateitininkų federacijos 
valdybos vicepirmininkas, o V. 
Vaičai t is buvo kongreso 
rengimo komiteto pirmininkas. 

Ar t e lpa bažnyčia šiandie
ninėje mano tikrovėje? — š.m. 
spalio 14-16 d., „Dainavos" 
s tovyklavie tė je ruošiamos 
Studentų ateitininkų rekolekci
jos. Pagrindinė numatytų svars-
tybų t ema — pasauliečio. 
Bažnyčios ir š iuolaikinio 
pasaulio santykiai bei priešta
ravimai. Rekolekcijose dalyvaus 
šiuo metu JAV studijuojantis 
kunigas Gudaitis iš Lietuvos. 
Visus nor inč ius maloniai 
kviečiame dalyvauti. Prašome 
registruotis iki 1994 spalio 11 
dienos telefonu (217) 328-7436 
arba elektriniu paštu (jek52949-
auxa.cso.uiuc.edu). Savaitgalio 
kaina — 35 dol., o nespėjusiems 
laiku užs i regis t ruot i bus 
taikoma 5 dol. pabauda. Iki 
pasimatymo! 

x Akcijų, bonų bei kitų ver
tybių p i rk ime ir pa rdav ime 
jums nuoširdžiai patars ir patar
naus, duodami komiso nuolaidą, 
A l b i n a s K u r k u l i s , t e l . 
312-360-5530 arba jo sūnūs ir 
partneriai: Andr ius Kurkulis , 
tel. 312-360-5531 ir Paul ius 
Kurkul is , 312-360-5627, dirbą 
su O p p e n h e i m e r & Co., Inc. 
Chicagoje. Iš kitur skambinkite 
veltui: tel. 1-800-621-2103. 

(sk) 

„Vilties sodo" pokylis įvykęs 
praėjusį šeštadienį Montefiori, 
praėjo labai sėkmingai. Susi
rinko 200 LML rėmėjų. Pasi
taikius gražiam orui, svečiai 
turėjo progos apžiūrėti sodus, 
nuostabias gėles ir retus 
gyvūnus. Tvenkinyje plaukiojo 
baltos ir juodos gulbės, o žy
dinčiuose medžiuose kabėjo nar
veliai su papūgomis bei kitais 
paukščiais. 

„Vilties sodo" pokylio komi
teto pirmininkės Lidija Rin-
gienė ir Marytė Nemickienė 
ruošėsi visus metus: buvo daug 
rūpesčių ir nemiegotų naktų. 
Lidijos ir Marytės dėka tą vaka
rą buvo sutelkta apie 20,000 dol. 
Lietuvos sergantiems. 

Vakarienės metu Jurgis 
Lendraitis, LML pirmininkas, 
visus pasveikino ir padėkojo už 
dalyvavimą šventėje. Jurgis 
pranešė, kad iki šiol LML yra iš
s iuntus i 97 ta lpintuvus į 
Lietuvą — per 37 milijonų dol. 
vertės medicininės pagalbos. 
Gale rugsėjo mėn. išplauks 
šimtasis talpintuvas. Per vienus 
metus LML bus išsiuntusi 47 
talpintuvus; tai beveik pusė 
visų siuntinių, kuriuos LML, 
yra siuntusi nuo 1990 metų. 
LML nebūtų galėjusi ta i 
įvykdyti, jei nebūtų rėmėjų. 
Kalboje buvo pabrėžta, kad visų 
pagalba yra labai svarbi ir 
reikalinga. LML įvertina ir 
dėkinga už finansinę bei me
dicininę pagalbą. Pokylio metu 
buvo pristatyti LML rėmėjai: 
broliukas Regis ir seselė Dora iš 
Salvatorian Mission (New Hols-
tein, VVT), Šv. Kryžiaus ligoninės 
viceprezidentas Quint Studer ir 
seselė Jolene, Univ. of Illinois 
(Chicago) perinatalinės progra
mos vedėjas dr. D. Vidyasagar, 

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

DRAUGAS FOUNDATION 
4545 W. 63rd St., Chicago, I L, 60629 

Aukos yra nurašomos nuo Federalinių mokesčiu 

Jaunučių ateitininkų Dau
manto kuopos pirmasis poato-
stoginis susirinkimas šį sekma
dienį, rugsėjo 18 d., 10:15 vai. r. 
vyks Ateitininkų namuose, Le
monte. Visi jaunučiai prašomi 
dalvvauti. 

vedėjas Michael Stenaae. 
Pokylyje dalyvavo LML bendra
darbės „Vaikų vilties" ir 
„Saulutės" komitetų narės kar
tu su pirmininkėm Gražina 
Liautaud ir Indre Tijūnėliene. 

Vakaro nuotaika buvo links
ma, nors oras šiltokas. Šokiams 
grojo „Žiburys", vedamas Sau
liaus Gylio. Svečiai šoko be su
stojimo. Sunku buvc išsiskirti. 
Vakaro eigoje buvo traukiami 
didžiųjų laimėjimo bilietai. 
Laimingieji buvo: V. ir V. 
Šaulys (Lemont, IL) - $500; V. 
ir J. Suduikis (Chicago, IL) — 
$1,000; Dix Helland iHunting-
ton Beach CA) - du SAS bilie
tai Chicago/Vilnius. 

LML džiaugiasi „Vilties sodo" 
pasisekimu. LML ruošia tik 
vieną lėšų telkimo renginį per 
metus. Šio vakaro aukos padės 
LML tęsti savo darbus. LML 
dėkojo visiems už paramą. 
Dėkojame p. Kapačinskams už 
tortus, kuriais vaišinome LML 
svečius. Be visų LML negalėtų 
padėti Lietuvoje sergantiems. 
Tikimės vėl pasimatyti kitais 
metais, rugsėjo 16 d. 

V. L. 

T E S I G A I L I T I E , K U R I E 
K O N C E R T E 

N E D A L Y V A V O 
Tai tie, kurie praleido progą 

ir nedalyvavo Vilniaus Dailės 
muziejaus tautinės muzikos an
samblio „Kanklės" koncerte. 
Koncertas jvyko rugsėjo 11d., 
sekmadienį, Jaunimo centre. 
Atvirai prisipažinsiu, kad ir aš 
gal būčiau pražiopsojęs ir 
nedalyvavęs. Tad esu dėkingas 
Pr. Šlutienei, kuri paskambino 
ir mane pakvietė. (Beje, rašyti 
neprašė). Atrodė dar vasara, 
karštas sekmadienis, tad „pik
nikų", o ne koncertų laikas. 
Todėl labai nenoromis apleidau 
Lemonte vykusį LB-nės pikni
ką, ir važiavau į Jaunimo cent
rą. Galbūt buvo ir daug kitų, 
kurie panašiai galvojo. O antra, 
kanklių muzika kažkaip nevi
liojo. Buvau jos gana daug pri
siklausęs. Gyvendamas Cleve-Sol. J . Krištolaitytė iš Flo

ridos, Lietuvių Operos „Rigo- landė, nė vieno „Čiurlionio" an-
letto" spektakliuose atlikusi įsi- samblio koncerto nepraleisda-
mintiną Gildos partiją, siųs
dama laimingųjų bilietų šak
neles su auka. kartu išreiškė ir 
savo linkėjimus: „Daina — didis 
grožis, kilnus džiaugsmas ir 
sveikata. Dainuokite ir dai
nuokite!" 

Patiksliname, kad ..Iškilmin
gas renginys" — korespondenci
ja apie Los Angeles lietuvių ra
dijo ruošiamą metinį pokylį, iš
spausdintas „Draugo" rugsėjo 2 
d. laidoje, yra parašytas mūsų 
nuolatinio bendradarbio Vytau
to Šeštoko (o ne Vytauto Pluko). 
Abiejų asmenų dėl pasitaikiusio 
netikslumo atsiprašome. 

x „Lietuvos Našlaičių Glo
bos" komitetas gavo $150 — 
vieno našlaičio Lietuvoje para
mos metinį mokestį. Aukotojas 
nepasirašė tik užrašė India-

; napolis, IN. Nežinomam auko
tojui Komitetas dėkoja: 2711 W. 
71 St., Chicago, IL 60629. 

(sk) 
x A.a. P. Jakai t ienės atmi

nimui jos dukterys — Eugenija 
Rackienė ir Aldona Šarkienė — 
paaukojo „Saulutei", Lietuvos 
našlaičių globos būreliui, $200, 
o Gražina ir Vitalijus Damijo
naičiai $30. „Saulutė" dėkoja 
užjaučiantiems Lietuvos vargs
tančius vaikus ir reiškia užuo
jautą ir padėką a.a. P. Jakai
tienės artimiesiems. 

(sk) 

ARAS ROOFING 
Arvydas Kiela 

Drnqi , ime ir t.iisome 
visu rusių stogus 
Tel 708-257-0746 

Skambinti po 6 v v 

vau, o jo gretose buvo ir Onos 
Mikulskienės vadovaujama 
kanklininkių grupė. Tad, atro
dė, kad kanklių muzikos jau bu
vau ganėtinai prisiklausęs. O, 
be to, ir Čikagoje turėjome visą 
aibę pasirodymų ir koncertų. 

Tad ne tik tie klydo, kurie 
nedalyvavo, bet ir aš klydau! 
Jau su pačiu pirmuoju kūriniu 
„Žemaičių liaudies dainos: 
Praded gaidele giedoti" — muz. 
A. Lapinsko, buvo klausytojų 
dėmesys pagautas ir su kiekvie
na tolimesne daina jis vis didėjo. 
Tai, ką išgirdome, buvo visai ne
girdėta ir nauja kanklių muzi
ka. Scenoje ant kėdės buvo pa
guldytos kanklės tokios, kokias 
pažįstame ir įsivaizduojame, o 
kanklininkės naudojo jau gana 
skirtingą instrumentą, vadina
mąsias koncertines kankles. Jos 
žymiai didesnės už tas, kurias 
mes buvome įpratę matyti. Pri-
leidžiu, kad galbūt turi ir dau
giau stygų, bet to aiškiai neži
nau. Tik tiek žinau, kad su 
jomis galima atlikti ir gana su
dėtingus muzikinius kūrinius. 

Koncerte buvo atlikti 18-kos 
komp. kūriniai. Iš jų bent man 
daugiau žinomi: M. K. Čiurlio
nis, B. Dvarionas, A. Kačanaus-
kas, J. Švedas ir J. Tallat Kelp
ša; su kitais naujesniais, jau 
pokario metu pradėjusiais reikš
tis kompozitoriais, nesu susipa
žinęs. Tačiau daugelio jų kūry
ba yra brandi ir dėmesį patrau
kianti. Progjramoje dalyvavo so
listė Regina Šilinskaitė, Lina 
Naikelienė, vadovė, Virginija 
Alenskienė, antros kanklės, 
Aušrelė Juškevičienė, bosines 
kanklės. Taip pat buvo ir pora 
vyrų, kurie pademonstravo pu 
čiamuosius liaudies instrumen 
tus: Kastytis Mikiška — ragelis, 

Lietuvos vyčių stalas pereitų metų „Draugo" bankete, taip pat Vykusiame Martiniąue pokylių 
salėje. Jau iš nuotraukos aišku, kad visiems svečiams buvo labai smagu. Ne tik Lietuvos vyčiai, 
bet ir kitos organizacijos kviečiamos į puotą, kuri bus rugsėjo 25 d. 

Nuotr. Jono Tamulaičio 

TIK MAŽAS SPINDULĖLIS 
Nors rugsėjis dar priskirtas 

vasarai, šio kaitraus mėn. 11d. 
vis tiek vyko „Saulutės" Lietu
vos našlaičių globos būrelio 
susirinkimas. Kadangi daly
vavo naujų narių, trumpai api
būdinama „Saulutės" istorija ir 
veiklos kryptis. „Saulutė" įsikū
rė praeitų metų pavasarį, kai 
dr. Petras Kisielius kreipėsi į 
Indrę Tijūnėliene suorganizuo
ti PLB labdaros komitetą padėti 
vargstantiems Lietuvoje (našlai
čiams, seneliams, invalidams, 
politiniams tremtiniams), vesti 
sąrašus bei koordinuoti šalpos 
organizacijų veiklą, kad vieni 
negautų daug labdaros, o kiti 
nieko, ir stengtis ieškoti 
paramos iš kitataučių. Dr. 
Albina Prunskienė kvietė 
jungtis su ja ir Gražina Lands
bergiene, ieškant finansinės 
paramos išlaikyti 65 našlaičius 
šeimose iki subrendimo, kad dėl 
sunkaus gyvenimo našlaičiai 
nebūtų grąžinti į prieglaudas. 
Sužinojusi, jog Lietuvoje yra 
apie 10,000 beglobių vaikų, 
Indrė Tijūnėliene pasirinko dr. 

Eugenijus Čiplys — ragelis ir 
lumzdelis. Beje, taip programoje 
parašyta, tačiau abu groja 
rageliais, lumzdeliais ir skudu
čiais. Taip pat solistė irgi groja 
skudučiais ir muša būgnelį. Be 
to, protarpiais ji įsiterpdavo 
gražia ir sklandžia lietuvių kal
ba su poezijos ar dailiojo žodžio 
posmu. Ji paliko visiems klau
sytojams labai malonų įspūdį. 
Taip pat ir visos kanklininkės, 
reikalui esant, puikiai valdo 
skudučius ir tarškalynes. Visi 
kolektyvo dalyviai yra pasiekę 
meistriškumo lygi ir yra tikri 
mūsų liaudies meno reprezen
tantai. 

Tik tenka apgailestauti, kad 
tik tiek mažai tegalėjo jų 
koncertu pasidžiaugti. Šia pro
ga norėčiau įterpti ir tai, ką 
koridoriuose girdėjau. Pirmą 
sykį išgirdau žmonių skundą, 
kad bilietų kainos aukštokos. Ir 
kad buvo pensininkų, kurie atė
jo, pasiteiravo ir išėjo. Čia visi 
rengėjai turėtų pagalvoti. Prie
kyje 10-12 eilių galima palikti 
didesnes kainas, o tolimesnėms 
eilėms reikėtų gerokai sumažin
ti. Reikia žinoti, kad profesiona
lai mūsų renginius retai telan
ko. Tad geriau pensininką įleis
ti už 5-4 dol., negu tuščias kėdes 
turėti. 

J . Žygas 

Kisieliaus pasiūlymą platesniu 
mastu stengtis padėti Lietuvos 
vaikams ir ta ip prasidėjo 
„Saulutė", Lietuvos našlaičių 
globos būrelis. 

„Saulutė", Lietuvos našlaičių 
globos būrelis, išsiuntė apie 600 
siuntinių į įvairias prieglaudas 
ir asmenims, besirūpinantiems 
vargstančiais vaikais. Dr. A. 
Prunskienės ir Gražinos Lands
bergienės veiklą „Saulutė" taip 
pat du kartus parėmusi pini
ginėmis aukomis. „Saulutės" 
siuntiniams daiktai daugiausia 
gaunami per rinkliavas 
amerikiečių parapijose,, biblio
tekose, mokyklose ir t.t. Iš gau
tų suaukotų pinigų kartais 
nuperkama vitaminų, sal
dainių, šiltų kojinių, batų ir t.t. 
Ieškoma, kad bankrutuojančios 
parduotuvės paaukotų likusį in
ventorių. Už siuntinių per
siuntimą „Saulutė" dėkoja Mer
cy Lift, nes už persiuntimą 
sumoka amerikiečių organiza
cijos. Jei reikėtų „Saulutei" vis
ką supirkti ir už siuntimą 
sumokėti, abejoju ar „Saulutė" 
galėtų siųsti siuntinius. 

„Saulutės" pirmininkė mė
nesį praleido Lietuvoje, 
lankydama 52 vaikų globos 
namus, daugiavaikes šeimas ir 
šeimas, paėmusias auginti 
beglobius vaikus. Ji tarėsi su se
sele dr. Albina Pajarskaite, kun. 
Linkevičiumi, prel. Kazlausku, 
Irena Kieriene, Juozu Nekro
šiumi, kun. Raliu, kun. 
Paulium Bytautu, kun. V. 
Aukštakalniu ir kitais, besi
rūpinančiais Lietuvos vaikais. 
..Saulutė" jiems visiems ir kun. 
Ramašauskui yra paaukojusi, 
kad jie galėtų aprūpinti savo 
globotinius. 

„Saulutė" aukoja „Lietuvos 
Vilties" bendrijai, kuri šelpia 
Lietuvoje invalidus vaikus ir 
daugiavaikių bendrijai „Vil
niaus šeimynai" padėjo užsimo
kėti nuomą, kad galėtų remti 
tvark ingas daugiavaikes 
šeimas. „Saulutė" turi konkre
taus vaiko rėmimo programą. 
Vaikai rėmimui gaunami per 
Lietuvos vaikų fondą f kurio 
dėka gauti dr. A. Prunskienės 
ir G. Landsbergienės pirmieji 50 
vaikų rėmimui). „Saulutė" 
nutarė, prašyti vaiko paramai 
240 dol. aukos, nes kainos 
Lietuvoje aukštos ir norėta 
paremti realiai, o ne tik sim
boliniai. Šarūnas Marčiulionis 
(Šarūno vaikų fondas) taip pat 
remia tam tikrą skaičių vaikų 

Felicija Kernagiene džiaugiasi begyjančia dukrele Jolanta, kuri ..Lietuvos 
Vaikų vilties" rūpesčiu yra gydoma Shriner- !m<>nineie 

per LVF, pats nustatydamas 
savo paramos dydį. Per LVF yra 
Lietuvos vaikų, į trauktų į 
Krikščionių vaikų fondą. Čia 
rėmėjas aukoja 21 dol. per 
mėnesį, bet vaikas Lietuvoje 
gauna tik 7 arba 10 dol. per 
mėnesį, kadangi, visi vaikai, 
įtraukti į programą, gauna 
truputį visų rastų rėmėjų 
pinigų, t.y. jei 400 vaikų įtrauk
ti į KVF programą per LVF, o 
rasta tik 30 rėmėjų, tų rėmėjų 
pinigai padalinami tarp 400 
»vaikų. Kitaip sakant, ne visi 
vaikai, remiami per Lietuvos 
vaikų fondą, gauna tą pačią 
mėnesinę sumą. Ta suma 
priklauso nuo paties rėmėjo, o 
Lietuvos vaikų fondas suranda 
vargstančius vaikus, jiems pa
skirsto gautą šalpą ir tikrina, 
kad nebūtų piktnaudojama. 
Galima ir tiesiogiai su vaiku ar 
šeima susirašinėti ar nusiųsti 
siuntinius. Per „Saulu tę" , 
rėmėjas pasižada metus remti 
konkretų vaiką, aukojant 20 
dol. per mėnesį, o vaikas gauna 
19 dol. Vienas doleris lieka 
Lietuvoje banko perlaidoms ir 
LVF išlaidoms padengt i . 
„Saulutė" nieko neima is vaikui 
aukotų pinigų. „Saulu tės" 
narės iš savo kišenės padengia 
su veikla susijusias išlaidas, o 
neretai banko perlaidų mokes
čius, skelbimus ir t.t. padengia 
iš surinktų pinigų per „Atviro 
žodžio forumą" bei kitus ren
ginius. 

„Saulutė" taip pat turi vargs
tančių šeimų sąrašus Kauno, 
Alytaus ir Vilniaus apskrityse. 
Norint paremti, galima per 
„Saulutę" gauti adresus ir be 
formalių įsipareigojimų, 
bendrauti. Nebenorint remti, 
prašoma pranešti „Saulutei". 

„Saulutė" taip pat remia 
vargstančius Šilalės apylinkėse. 
„Saulutė" turi savo patikimų 
asmenų tinklą Lietuvoje, kurie, 
kiekvienu atveju gali per visą 
Lietuvą patikrinti remiamuo
sius, jei iškiltų nesusipratimas. 
Per pirmuosius metus, 
„Saulutė" išdalino daugiau 
kaip 12,000 dol. padėti vargs
tantiems vaikams Lietuvoje. Už 
viską gaunami parašai bei 
pakvitavimai. 

Susirinkime buvo padaryti 
pranešimai vasarą „Saulutės" 
vardu lankiusių vargstančius 
Lietuvoje. Pagalbos prašymai ir 
padėkos už gautą šalpą būna 
itin jaudinančios. Iš Kauno rašo 
apie internato vaikus — ,,Jų 
vakarais niekas neaplanko, 
neapklosto švelni mamytės 
ranka, nepalinki labos nakties. 
Auklėtoja internate prižiūri 12 
vaikų būrį... Dažnai alkoholis 
tėvų gyvenime užima svarbes
nę vietą negu vaikai. 

„Saulutė" ne konkuruoja su 
kitomis labdaros organizaci
jomis, nes Lietuvoje yra nepa
prastai daug vargingai gyve
nančių, o savo kuklia auka nori 
bent truputį padėti Lietuvos 
skurstančiam vaikučiui, įdieg
ti kibirkštėlę vilties, sudaryti 
sąlygas užaugti žmogumi. Tam 
kartais net nereikia pinigų, tik 
dėmesio. 

Indrė Tijūnėliene 

http://auxa.cso.uiuc.edu

