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Izraelio ambasadorius suprato,
kad j o kalba nepagerins
tarpvalstybinių santykių

Nr. 17:

Pasaulio

naujienos

(Remiantis BNS, Reuter. DPA. AP, lnterfax, ITAR-TASS, BeiaPAN.
RiA ir ELTA žinių agentūrų pranešimais,

Vilnius, rugsėjo 11 d. Algirdą Brazauską bei Užsie
Beijrng. JAV ir Šiaurės Korėja sutarė atnaujinti parengia
(BNS) — Izraelio ambasado nio reikalų ministeriją kreip
mąsias derybas, kuriomis siekiama atverti kelią oficialiems kerius Baltijos valstybėms Oded tis į Izraelį ir „aptarti gali
turšaliams susitikimams dėl taikos Korėjos pusiasalyje, ketvir
Ben Hur pripažino, kad tre mybę Lietuvoje pamatyti kitą
tadienį pranešė Pietų Korėjos diplomatas. Pasak jo, susitari
čiadieni j o pasakyta kalba Izraelio pasiuntinį".
mas del tolesnių derybų buvo pasiektas per JAV Valstybės se
Seime neprisidės prie Lietu
Centro sąjungos vadovas R.
kretoriaus padėjėjo pavaduotojo Charles Kartman ir Šiaurės
vos ir Izraelio tarptautinių Ozolas ketvirtadienį baigian
Korėjos U"R viceministro Kim Gye-gwar. bendrus pusryčius.
santykių gerėjimo. Drauge jis tis Seimo posėdžiui paskelbė
Edinburgas. Ketvirtadienio rytą Škotijoje prasidėjo refe
išreiškė viltį, kad pasisaky pareiškimą, pabrėždamas, kad
rendumas, kuriame škotai turi apsispręsti, ar jiems pirmą kar
mas nesukels antisemitizmo trečiadienį iškilmingame posė
tą per 300 metų reikia .,savo" parlamento ir ar tas parlamen
bangos Lietuvoje.
dyje Izraelio ambasadoriaus
tas galėtų nustatyti pajamų mokesčio dydį. Škotijoje balsavi
„Suprantu, kad mano kalbos Lietuvai Oded Ben Hur pa
mo teisę turi daugiau kaip 4 mln. žmonių. Parlamentui įsteigti
maniera neprisidės prie santy skelbti kai kuri teiginiai „yra
reikia paprastos balsų daugumos. Jei pasitvirtins visuomenės
kių gerinimo", sakė ambasa neteisingi arba neatitinka tik
nuomones apklausų rezultatai ir škotai pasisakys už parla
dorius žurnalistams ketvirta rovės ir blogina santykius
mentą, jis bus išrinktas 1999 metais.
dienį po susitikimo su Seimo tarp tautų".
Maskva. Rusijos prezidentas Boris Jelcin trečiadienį dar
Pageidavimą, kad būtų at
pirmininku Vytautu Lands
kartą
įsikišo į ginčus dėl nesėkmių orbitinėje stotyje ,.Mir" ir iš
šauktas Izraelio ambasado
bergiu.1
kosmonautikos pareigūnų pareikalavo iki spalio 1 dienos su
Ambasadorius sakė, kad jo rius, pareiškė ir Seimo užsie
rasti nesklandumų kosmose kaltininkus. Tyrimo rezultatų lau
kalbėjimo toną padiktavo pra nio reikalų komiteto narys Ka
kiama mėnesio pabaigoje, nors B. Jelcin jau liepos mėnesį sa
nešime minėti žydų persekioji zys Bobelis, tokį pageidavimą
kė, kad greičiausiai galima kaltinti ..žmogiškąjį faktorių". Ši
mo per II pasaulinį karą fak raštu išdėstęs užsienio reikalų
prezidento frazė sukėlė spėliojimus apie galimą ankstesnes ru
tai, todėl jis negalėjęs kalbėti ministrui Algirdui Saudargui. Rugpjūčio 23 d. Vilniuje, prie Adomo Mickevičiaus paminkle, DUVO paminėtas pirmojo čia įvykusio antisovietinio
sų įgulos, kurią sudare Vasilij Ciblijev ir Aleksandr Lazutkin,
„sausai". J i s kalbėjo apie tai, Seimo narys mano, kad am mitingo 10-metis. 1987 m. surengto mitingo metu pirmą tena buvo viešai prabilta apie Molotovo-Ribbentropo kaltę.
„kas privalėjo būti pasakyta" basadorius Oded Ben Hur paktą, nulėmusį tragišką Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių iikimą.
Ramalah, Vakarų Krantas. JAV Valstybės sekretorė MadeA. Zižiūno nuotr.: Mitingo dalyviai prie A. Mickevičiaus paminklo.
ir buvo įpareigotas apie tai „negali atstovauti Izraelio in
leine Albright ketvirtadienį sakė Yasser Arafat, kad ..teroras
kalbėti Izraelio Užsienio rei teresams Lietuvoje" ir paprašė
kelia grėsmę taikos siekiams", ir paragino jį paskelbti ryžtingą
bių.
ministro pareikšti protestą Iz
kalų ministerijos.
kovą prieš Palestinos karinguosius islamistus. Bendroje spau
Pranešime apie Estiją pažy
Ambasadoriaus
manymu, raelio vyriausybei dėl „nekul
dos konferencijoje su M. Albright Palestinos savivaldos prezi
mima, kad ši valstybė jau
Lietuvai dabar būtina išsi tūringos" Lietuvą kaltinančios
dentas apkaltino Izraelį nuvedus taikos procesą į krizę, tačiau
daug atliko, ruošdamasi na
aiškinti, kiek žmonių bendra ambasadoriaus kalbos.
pažadėjo, kad palestiniečiai liks ištikimi taikos susitarimams.
rystei ES, tačiau „kelias dar
R. Ozolas pabrėžė, kad am
darbiavo su naciais ir žudė
Vertindama savo pastangas Vidurio Rytuose M. Albright sakė,
lieka ilgas". Pranešime apie
Briuselis-Vilnius, rugsėjo su visomis Baltijos valsty
žydus. Istorija žino, kad jų basadorius nėra privatus as
,Jog reikia nuveikti dar daugiau".
Latviją
pažymima, kad nesi
bėmis.
11d.
(BNS)
—
Derybas
dėl
na
buvo daug, teigė ambasado muo, o jo žodžiai yra nepagar
Zagrebas. Hagoje įsikūrusio Tarptautinio karo nusikalti
„Trys Baltijos valstybės nėra laikoma kai kurių narystes ES
Sąjungoje
rius, kartu pridūręs, jog Lietu ba absoliučiai lietuvių tautos rystės Europos
mų
tribunolo vyriausioji prokurorė Louise Arbour trečiadienį
voje buvo ir žmonių gelbėjusių daugumai, nepagarba Lietu derėtų pradėti vienu metu su vien tik valstybės kažkur Eu reikalavimų, ir būtinos to patyrė nesėkmę derybose dėl savanoriško kelių įtariamųjų Bos
vos valstybei bei jos įžeidimas. visomis Baltijos valstybėmis, ropoje. Jos patyrė vienodą li lesnės pastangos, įgyvendi nijos kroatų pasidavimo, pranešė Kroatijos valstybine televizi
juos.
Ambasadoriaus O. Ben Hur kadangi jų skirstymas jau kimą, prarado nepriklausomy nant teisines ir įstatymų lei ja. L. Arbour surengė netikėtą vizitą į Kroatijos sostinę Zagre
Jis pripažino, kad ir žydai
sukėlė tam tikrą trintį, sako bę ir išnyko iš Europos dybos reformas.
yra vykdę nusikaltimų prieš kaltinimai, kad visa lietuvių
bą, kur aptarė minėtų įtariamųjų pasidavimo sąlygas su jų gy
ma Danijos atstovo Frode žemėlapio. ES neturėtų jų
Europos Parlamento URK nėjais. Liepos mėnesį septyni įtariamieji siūlėsi pasiduoti, jei
lietuvius, tačiau, pasak jo, šio tauta dalyvavo holokauste, pa
Kristoffersen pranešime Euro skirti", sakoma pranešime.
apsvarstė ir bendrą doku gu jiems bus garantuotas teisingas teismas. Tačiau, nors dery
skaičiaus negalima lyginti su piktino ir kitos įtakingos so
pos
Parlamento
užsienio
rei
„Europos
Sąjungai
neturėtų
mentą dėl ES plėtros, kuriame bose buvo aptarta viskas, nei įtariamųjų advokatai, nei tribu
200,000 žydų nužudytų Lietu cialdemokratų partijos pirmi
kalų
komitetui,
pranešė
agen
teigiama,
kad visos valstybės- nolas „neprisiėmė jokių tvirtų įsipareigojimų", pareiškė vienas
būti
per
sunku
leisti
žinoti,
voje. „Teisybė turi triumfuoti", ninką Aloyzą Sakalą, kuris
tūra
„Agency
Europe".
kandidatės,
išskyrus Slova advokatų. L. Arbour išvyko, nepareiškusi jokių pastabų.
kad
ji
pasiruošusi
pradėti
de
parlamente perskaitė pareiš
kalbėjo O. Ben Hur.
kiją, atitinka demokratijos ir
rybas
su
Lietuva
ir
kitomis
Pranešime
apie
Lietuvos
pa
kimą,
ragindamas
Užsienio
Apie kolektyvinę lietuvių
Vašingtonas. JAV prezidentas Bill Clinton trečiadienį pra
teisinės valstybės reikalavi
tautos atsakomybę už žydų ge reikalų ministeriją įteikti notą siruošimą narystei jis pa dviem Baltijos valstybėmis
dėjo
didelę kampaniją, kad Kongresas suteiktų jam naujus įga
mus ir todėl bus pakviestos
nocidą trečiadienį Seimo posė Izraeliui, kad „ambasadoriaus žymi, kad nors Europos Komi vienu metu", teigia F. Kristof
liojimus
greitai pasiekti susitarimus prekybos srityje. Savo kal
dalyvauti Nuolatinėje Europos
dyje kalbėjęs Izraelio ambasa kalba Seime įžeidė lietuvių sija (EK) savo rekomenda fersen.
boje
Baltuosiuose
Rūmuose B. Clinton pareiškė, kad įgalioji
Pasak Europarlamento na Konferencijoje.
dorius vėliau buvo kritikuo tautą ir tokia kalba gali tik cinėse išvadose siūlo pradėti
mai
vesti
skubias
derybas
padėtų jam pralaužti kliūtis JAV ek
Apie konferencijos, jau pa sportui į užsienį ir sutvirtintų JAV pirmavimą pasaulio eko
tas Lietuvos parlamentarų. sukelti antisemitines nuotai derybas dėl įstojimo į ES tik rio, Estijos ekonominiai duo
su Estija, tai turi būti daroma menys nebyloja apie jos pra krikštytos „ES laukiamuoju",
„Nediplomatiniu" jo kalbėjimą kas".
nomikoje. Pasak Reuters, B. Clinton neteko įgaliojimų vesti
našumą lyginant su kitomis pradžią bus paskelbta ES greitas derybas nuo 1994 m. Tuo tarpu šie įgaliojimai suteiktų
pavadino taip pat Seimo
Baltijos valstybėmis, ir atkrei viršūnių susitikime Luxem- jam galimybę pasiekti nemažai prekybos sandorių. įskaitant
Žmogaus ir piliečių teisių bei
piamas dėmesys į Europos burge gruodį. Tikimasi, kad ji Čilės įtraukimą į Šiaurės Amerikos laisvosios prekybos susita
tautybių reikalų komiteto pir
Komisijos teiginį, jog 1997 ir taps vadovėliu, aptariant
mininkas Emanuelis Zingeris.
rimą (NAFTA). NAFTA priklausančios Meksika ir Kanada jau
1998 metais Lietuvos bendras praktinius integracijos į ES pasirašė atskiras sutartis su Čile. kaip ir kitos Lotynų Ameri
Ketvirtadienį jis pabrėžė žur
reikalus, ir liudys, kad visos
nalistams, kad diplomatų pa
„Gera valia, tarpusavio su vidaus produktas (BVP) augs valstybės kandidatės juda na kos valstybės.
Vilnius, rugsėjo 11 d.
sparčiausiai,
o
infliacija
bus
reiga yra švelninti valstybių (BNS) — Seimo pirmininko pratimas — geriau, nei kon
Kalkuta, Indija. Motinos Teresės kūnas iki palaidojimo vie
nesutarimus. Tuo tarpu Izrae Vytauto Landsbergio trečia frontacija", sakė V. Landsber mažiausia tarp Baltijos valsty rystės ES link.
tos bus vežamas ant to paties pabūklo pastovo, ant kurio buvo
lio ambasadoriaus kalboje var dienį vakare surengtame pri gis. -Tęsdamas jo mintį, Lie
vežami sudeginti Mahatma Gandhi bei pirmojo Indijos premje
gu ar galima įžvelgti „san ėmime Vilniaus Gaono Elįja- tuvos žydų bendruomenės pir
ro Javaharlal Nehru kūnai. Tais metais, kai religinis fanatikas
tykių tarp tautų stiprinimo hu 200-ųjų mirties metinių mininkas Simonas Alperanušovė taikaus Indijos išsivadavimo judėjimo vadovą M. Gantendenciją", sakė Seimo narys. minėjimo dalyviams viso pa vičius apgailestavo, kad šiame
Seimo narių plojimais buvo saulio žydų garbinamo išmin minėjime neišvengta politika Vilnius, rugsėjo 10 d. (BNS) vyriausybė jais nepasirūpins. dhį, Motina Teresė įkūrė savo Gailestingųjų seserų ordiną. Is
palydėtas Kazio Bobelio pa
— Trečiadienio pavakare keli Jis taip pat kaltino katalikų torinis pastovas buvo specialiai atgabentas į Kalkutą iš Delio.
čiaus palikuonys dėkojo Lietu vimo.
reiškimas, jog Izraelio amba
šimtai „Ubagų žygio" dalyvių, kunigus, kad jie „šventina va Vienuolės kūną lydės 18 karininkų ir 500 kareivių. Visi šie
vai už parodytą pagarbą jų
sadoriaus Vilniaus Gaono
Tarnybinis pasas pėsčiomis per tris dienas įvei gių bankus", tačiau liko abe kariniai atributai katalikės vienuolės laidotuvėse yra sukėlę
protėviui.
tam tikrą nuostabą. Indijos vyriausybė, nuspręsdama Nobelio
minėjime išsakyti priekaištai
kę 100 kilometrų kelią iš Kau jingi šiam žygiui.
„Vilniaus Gaonas yra stipri
suteiks lengvatų
taikos premijos laureatei, gailestingajai Motinai Teresei rengti
Lietuvos vadovams buvo neno, susirinko prie Seimo rūmų
Kauno arkivyskupas Sigi
valstybines
laidotuves, sulaužė tradicijas, pagal kurias tokios
diplomatiški bei „užgaunantys styga, siejanti lietuvių ir žydų
vykstantiems
į
Vilniuje ir ragino Lietuvos vy tas Tamkevičius ,.Kauno die
laidotuvės
rengiamos
tik prezidentams ir premjerams. Šešta
lietuvių tautą". Tai parlamen tautas, Lietuvą ir Izraelį",
riausybę „atsigręžti į paprastą noje" (09.08) paskelbė pa
užsienį
dienis,
kai
vyks
Motinos
Teresės laidotuvės. Indijoje paskelb
taras pareiškė besibaigiant sakė vienas šio išminčiaus ir
Lietuvos žmogų".
reiškimą, jog Bažnyčia negali
Vilnius, rugsėjo 9 d. (BNS)
tas
valstybinio
gedulo
diena.
Vatikanas pranešė, kad Motina
pirmajam rudens sesijos ple mąstytojo palikuonis Jungti
„Nematau rimtų valdžios remti tokių politinių akcijų,
nių Valstijų Bronx universite — Lietuvoje numatoma įvesti
nariniam posėdžiui.
Teresė gali būti greit paskelbta šventąja.
žingsnių
prieš
tuos,
kurie
ap
kurios nėra pozityvios, bet tu
to jidiš kultūros profesorius tarnybinį pasą. Priėmus tokį
vogė
Lietuvos
žmones",
krei
ri partinių tikslų ir yra nu Varšuva. Lenkijos prezidentas Aleksander Kwasniewski tre
Pasak K. Bobelio, trečia Davyd Fishman. Jis pabrėžė, nutarimą, lengviau į užsienį
dienio minėjimu nuoširdžiai kad tokiu būdu Lietuva daug būtų išvykti tokio paso tu pėsi į susirinkusiuosius į laz kreiptos prieš kitas partijas ir čiadienį nutraukė bylą prieš vieną iš dviejų laikraščiu, tvirti
norėta pagerbti Vilniaus Gao- padarė stiprindama tarpusa rėtojams — vidutinei valdi dą pasirėmęs akcijos organiza valdžią. Jis mano. kad sociali nusių, neva buvęs komunistas A. Kwasniewski. dar prieš tap
torius, Lietuvos laisvės sąjun nėms problemoms spręsti bū damas prezidentu, 1994 metais atostogavęs kartu su Rusijos
ną, tačiau ambasadoriaus pa vio sampratą.
ninkų ir tarnautojų grandžiai.
gos pirmininkas Vytautas tinas visuomenės persiorien žvalgybos karininku Vladimir Alganov. Prezidentas paneigė
reiškimas „buvo visiškai ne
Panašiais žodžiais kreipėsi
Antradienį Seimo Užsienio
vietoje ir sugadino šventinę kitas Gaono palikuonis, versli reikalų komitetas nutarė, kad Šustauskas. Jis įtikinęs, kad tavimas — reikia pradėti rim pranešimus ir iškėlė civilinę bylą. Iš banko jis pasiskolino
renginio rimtį". „Izraelio am ninkas iš Detroito Harold Ber- tarnybinio paso nuostatai su pinigus, kurie priklauso žmo tai dirbti ir sąžiningai mokėti 200,000 zlotų (57,000 JAV dolerių) kaip užstatą, reikalinga ty
basadorius daro dar didesnį ry. Iš viso į Vilnių iš įvairių darys dalį diplomatinės tarny nėms, dalinasi bankai ir val mokesčius. ..Ubagų žygio" or rimui pradėti. Byla buvo nutraukta po dienraščio savininko iš
plyšį tarp lietuvių ir žydų valstybių atvyko aštuoni Vil bos įstatymo, kurį numatyta džia, todėl Lietuvoje liko tik ganizatoriai prieš tai kreipėsi Vokietijos atsiprašymo.
tautų", teigė K. Bobelis.
į Kauno ir Vilkaviškio arki
niaus Gaono palikuonys. Nao- svarstyti trečiadienį prasi „ubagai ir milijardieriai".
„Gėda" ir „vagys" skanda vyskupus, prašydami palai
Seimo narys Rimantas Sme mi Simon iš Londono atvežė dėjusioje Seimo rudens sesi
* Dabar, Seimui priėmus
KALENDORIUS
vusius susirinkusiuosius V. minti šį žygį. tačiau arkivys
tona po ambasadoriaus pa vienintelį pasaulyje nežinomo joje.
piliečių
nuosavybės teisių į
Šustauskas
rag
no
patiems
kupai atsisakė tai daryti.
reiškimo teigė pasijutęs api italų dailininko sukurtą Gao
Posėdyje dalyvavęs Užsienio
išlikusį nekilnojamą
turtą
R u g s ė j o 12 d.: Gvidas, Sir
kovoti už save, nes, pasak jo.
piltas pamazgomis, o parla no portretą (originalą).
reikalų ministerijos Konsuli
Žygis buvo taikus, tačiau jei įstatymą, planuojama, kad vydas. Ovidijus. Diemedis.
mentaras Vytautas Dudėnas
Seimo pirmininkas V. Lands nio departamento direktorius Lietuvą į užsieni Jis minėjo vyriausybė nesiims konkrečiu kompensacijoms prireiks apie
teigė, kad ambasadoriaus pa bergis priėmime pažymėjo, Rimantas Šidlauskas žurna teismų vadovus, ministerijų ir žingsnių, bus imtasi kitokių 120,000 hektarų miško. Apie Mantmine. 1934 m. Ženevoje
pasirašyta Baltijos valstybių
reiškimas nuskambėjo ne vie kad, minėdami 200-ąsias Vil listams sakė, kad pastarai departamentų va/Jininkus.
priemonių, perspėjo V. Šus tai, su kokiomis problemomis Santarve.
toje ir ne laiku, kad tai rodo niaus Gaono mirties metines siais metais Lietuvoje atsirado
Diplomatinį pasą Lietuvoje tauskas.
bus susiduriama grąžinant
„tam tikrą įžūlumą ir ne ir sukviesdami \ jas svečius iš daug pareigybių, kurias uži gauna Seimo ir vyriausybes
R a g s ė j o 13 d.: Šv J o n a s
Į mitingo dalyvius kr ; , si mišką. „Kauno dienos" priede
taktą".
įvairių
pasaulio valstybių mantys valdininkai neturi tei nariai, diplomatai, tradicinių Seimo nariai Kazys Booeli> ir .Argumentai" ' 09.04' spaus Auksaburni-. Bažnyčios mo
Lietuvos Seimo vicepirmi „pradėjome naują Lietuvos ir sės gauti diplomatinį pasą ir religinių konfesija hierarchai Rimantas Smetona, raginę ko dinamas pokalbis su žemės ir kytojas '344-407': F.ulogiįus.
ninkas Romualdas Ozolas pa Pasaulio žydų bendruomenes .susiduria su didelėmis pro ir specialiųjų delegacijų na voti už savo teises normaliai miškų ūkio viceministru Al Birmantas. Tolmino 1994 m
ragino Lietuvos prezidentą suartėjimo etapą"
mirė filosofas Juoz.as Girnius
blemomis vykdami atstovauti riai.
gyventi.
girdu Bruku

Derybos dėl ES narystės turi
prasidėti su visomis Baltijos
valstybėmis

Gaono palikuonys dėkojo
Lietuvai už jų protėvio
pagerbimą

„Ubagų žygio" dalyviai prie
Seimo rūmų s u r e n g ė mitingą
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DRAUGO prenumerata yra mokama U anksto
metams
Vi metų 3 mėn.
JAV
$95.00
$55.00
$35.00
Kanadoje ir kitur
(US.) $110.00
$60.00
$40.00
Tik šeštadienio laida:
JAV
$55.00
$40.00
$30.00
Kanadoje ir kitur
(US.) $60.00
$45.00
$35.00
Užsakant į Lietuvą;
(Air cargo)
$100.00
$55.00
Tik šeštadienio laida
$55.00
Užsakant į užsieni
oro pastų
$500.00
$250.00
Tik šeštadienio laida
$160.00
$85.00

FUTBOLO PROBLEMAS
DISKUTUOJANT

Nedaug jau yra belikę žinomas kaip „soccer"), žaidžia
nuoširdžių mūsų futbolo entu daugelis mokyklų. Daugelyje
ziastų, kuriems labai rūpėtų miestų ar miestelių veikia
lietuviškojo sporto reikalai specialūs vaikų futbolo klubai
šiame krašte. Tiesa, dar kai ar komandos, kuriose tikrai
Vyriausia redaktorė - Danute Bindokienė
kas apie tai pakalba, kartais yra geros sąlygos su futbolu
Administratorius - Valentinas Krumplis
net ir auką vienas kitas at susipažinti bei treniruotis.
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis
Jeigu
vaikai
to
nori,
tai
siunčia. Tačiau tokių eilės vis
• Administracija dirba kasdien nuo 830 iki 430, šeštadieniais nedirba.
mažėja. Ir tas vyksta labai tėvams net didelio vargo
• Redakcija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba
Kauno m i e s t o Garbes pilietis Arvydas Sabonis ir jo žmona Ingrida su sūnumis — penkmečiu Tautvydu (kairėje),
nebūtų.
Daugeliu
atveju
net
pastebimai, nes senatvė ir gil
• Redakcija už skelbimų turini neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos,
vienerių m e t ų D o m a n t u ir šešiamečiu Žygimantu. Nuotraukoje trūksta š. m. birželio 3 0 d. gimusios dukrelės
gavus prašymą ką nors skelbti
tinė su dalgiu yra sunkiai vežioti savo vaikų į treniruo Aušrinės.
Nuotr. iš Sabonių šeimos albumo
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių
tes nereikėtų, nes galėtų
įveikiami varžovai.
nesaugo. Prašome siunčiant pasilikti kopiją.
KAUNO GARBĖS
Įdomu buvo skaityti E. Rin- žaisti jų lankomose mokyk
gaus (dr. Edmundo Ringaus) lose.
PILIEČIŲ VARDAI
laikų ringuose kovėsi su gar
Tačiau reikalas tame, kad
VIDAS J. NEkHCKAS, B E
rašinėlį apie futbolą „Draugo"
ŽYMIEMS
siausiais
Sovietų Sąjungos, KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
rugpjūčio 1 d. JSporto ap turbūt dauguma tėvų neverti
Europos ir pasaulio boksinin
SPORTININKAMS
7722 S. Kezie Ave.
žvalgoje". E. Ringų daugelis na sporto, kaip tokio, bendrai.
kais,
buvo
vadinamas
ringo
Chicago, IL 60652
Petrulis
Algis
(DET.)
1
Net
Žinoma,
čia
gal
kaltos
mūsų
1997 m. Šiaurės Amerikos
futbolo entuziastų pažįsta
Už svarius sportinius pasie džentelmenu. Dabar A Šo
Kab tel. (773) 471-3300
įvairių
organizacijų
vadovybės
137
lietuvių komandinės ir indivi
.kaip nuoširdų darbuotoją fut
kimus, indėlį vystant ir popu cikas dirba dėstytoju Kūno
bolo srityje, 1968-73 metais ar net Lietuvių Bendruo dualinės golfo pirmenybės
liarinant krepšinio ir bokso kultūros institute.
DR. AB. GLEVECKAS
buvusį jLituanicos" klubo pir menės vadovai, jog jie tiek š.m. rugpjūčib 30 ir 31 d. vyko Vyrų B klasė
sportą, garsinant Kauno mies
Dviem
kauniečiams
sporti
daug
politikavo,
kad
jaunimo
United
States
Golf
Academy,
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
mininku. Jis išaugino puikų
tą ir Lietuvos valstybę visame
ninkams
Garbės
piliečio
rega
sportui
ar
bendrai
kultūrinio
Žebrauskas
Rosvaldas
(CL)
SPECIALYBĖ
- AKIŲ LIGOS
Plymouth,
Indiana.
Žaidynes
sūnų (dabar medicinos dak
pasaulyje, Kauno Garbės pi
lijos
bus
įteiktos
rugsėjo
18auklėjimo
reikalams
pristigo
3900
W.96
St
Tel.
706-422-0101
rengė
ir
pravedė
Čikagos
Lie1
Gross
171
tarą) Julių, kuris ilgokai žaidė
liečių vardai suteikti sporti
Valandos pagal susitarimą
Žvinakis Al (Č) 2 Gross 176 ninkams Arvydui Saboniui ir ąją miesto Rotušėje vyksian
klubo vyrų pirmoje koman laiko ir lėšų. Nebūta ir dides tuvių Golfo klubas. Pirmenyčiame iškilmingame minėji Pirmad. 3v.p.p.-7v.v., antr.12:30-3v.p.p.
doje, o taip pat treniravo ir nio dėmesio lietuviškoje spau bių organizaciniam darbui ir Mockaitis Algis (Č) 3 Gross Algirdui Šocikui.
treč. uždaryta, ketvirt. 1 - 3 v.p.p.
me.
penktad ir šeštad. 9 v.r. - 1 2 v.p.p.
klubo jaunuosius futbolinin doje, mūsų sporto reikalus no pačiam turnyrui vadovavo 178
Toks sprendimas buvo vien
Iki šiol Kauno Garbės pi
Polteraitis Vytas (DET.) 1 balsiai priimtas ketvirtadienį,
kus. Tai, iš tiesų, puiki šeima, rint uždaryti tik į ret.us ir Rimvydas Rimkus, varžybas
AMS ZUOBA, M.D.
negausius'
sporto
skyrelius.
liečių
vardai yra suteikti aš
kuri ir dabar finansiškai
pravedė ČLG klubo v-bos pir- Net 138
rugsėjo 11 d., įvykusiame
INDRĖ RUDAITIS, O.D.
Nežinau,
ką
šiuo
metu
būtų
tuoniems
žymiems
žmonėms,
klubą remia. Prieš tokius
mininkas Arūnas Dagys.
miesto tarybos posėdyje.
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA
tarp jų — paskutiniajam tar
žmones kaip Ringų šeimą, rei galima protingo padaryti, nes
Pirmenybėse dalyvavo 120 VyrųCklasė
1020 E Ogden Ave.. Suite 310
Krepšininkas
A
Sabonis
yra
jau sportuojantis jaunimas, su golfininkų, kurių net 108 buvo
pukario Lietuvos užsienio rei
Napervttie. IL 60563
kia nulenkti galvą.
olimpinis
čempionas,
Lietuvos
mažomis išimtimis, lietuviš
kalų ministrui Juozui Urbšiui,
Tai. (630)527-0090
E. Ringus savo straipsnyje kos spaudos neskaito, nes silp iš .Čikagos. Kiti — iš Toronto, Rugienius, Jr., Algis (DET.) rinktinės, laimėjusios bronzos Seimo pirmininkui Vytautui
3825 Higriland Ave..
Detroito, Clevelando, Los An 1 Gross 180
medalius Barcelonos ir Atlan Landsbergiui ir jo tėvui Vy
Tower 1.Suite 3C
rašo, kad Lietuvoje futbolas nokai moka lietuviškai.
Downers Grove. IL 60515
geles ir kt. Šįmet susilaukta ir Miciūnas Darius ( CL.) 2 tos olimpinėse žaidynėse,
yra labai populiarus, eina ant
tautui Landsbergiui-ŽemkalTel. (630)436-0120
Taip pat reikia skirti du da gausesnio moterų bei jaunių Gross 187
centro puolėjas. Su jo vardu niui, kardinolui Vincentui
roje vietoje po krepšinio. Jis
Simokaitp
Ed
(Č)
3
Gross
lykus:
sportą,
kaip
pramogą
ir
dalyvavimo.
Džiugu,
kad
klesusijusios visos garsiausios Sladkevičiui, poetui Bernar
teigia, kad nemažai Lietuvos
DR. ALGIS PAOUUS
Kauno „Žalgirio" krepšinio ko dui Brazdžioniui, ilgamečiui
futbolininkų žaidžia Europos varžybinį sportą, kuris jau yra velandiškių tarpe buvo ir gana 188
didelis
ir
sunkus
įsiparei
Kavaliauskas
Jonas
(DET.)
ORTOPEDINĖS LIGOS
gerai
žaidime
pasirodęs,
nese
mandos pergalės.
komandose ir, reikalui esant,
Lietuvos ambasadoriui Va
CHIRURGIJA
gojimas.
Ir
pati
„Lituanica"
1
Net
148
niai
čia
iš
Lietuvos
atvykęs,
grįžta ginti Lietuvos vardą.
A Šocikas jau nuo pokario šingtone Stasiui Lozoraičiui.
1185 Dundee Ave., Elgin, IL 6 0 1 2 0
yra turėjusi įvairaus amžiaus Rosvaldas Žebrauskas.
Toliau jis dėsto taip:
Tel. (706)742-0256 .
(BNS)
Vyrų D klasė
FUTBOLAS ČIKAGOJE
„Gal tai išjudintų Amerikos vaikų ir jaunių futbolo grupes
Visi dalyviai buvo apsigyve
Valandos pagal susitarimą
—
komandas.
Tačiau
iš
jų
į
lietuvius atgaivinti šį sportą
nę šios akademijos viešbutyje,
XITUANICAW — „ 0 0 1 1 ™ ! ^ " 1-1
mūsų tarpe, apie kurį, jei ne vyrų vienuolikes atėjo tik ne kuriame turėjo išsinuomavę ir Mažeika Minnie (Č) 1 Gross
EDMUNDAS VIENAS, MJJjSZT
nauji ateiviai, Šulaitis ne didelis nuošimtis iš tų, kurie kambarį savo būstinei (Hospi- 191
Specialybė - vidaus Kgų gydytojas
Pirmosios rudens rato ir nio švilpuko.
Kalbame lietuviškai
turėtų medžiagos 'Draugui'. O čia anksčiau treniruodavosi. tality suite), kuriame tarp Juška Gintaras (DET,) 2 kartu naujųjų — 1997-98 me
Aikštėje šį kartą „Litua
dėl tokios padėties reikia kal Dabar tas nuošimtis yra dar žaidimo ir vakarais turėjo pro Gross 207
tų „Metropolitan" lygos I divi nicos" sudėtyje pasirodė du 6187 S. Archer Ave. (prie Austin)
TeL 773-586-7755
tinti, pirmiausiai, tėvus. Jie mažesnis.
gos užkandžiauti ir tarpusa Čepulionis Arvidas (Č) 3 zijos pirmenybių rungtynės nauji žaidėjai: kaunietis Sau
Valandos
pagal susitarimą
Tas
pastebima
visose
sporto
Gross
209
turi suprasti, kad futbolą
tarp "Lituanicos" ir „Light- lius Bradauskas ir vienas
vyje pabendrauti. Oras buvo
žaisti gali kiekvienas vaikas. šakose. Šį pavasarį Čikagoje palankus ir turnyras sklan Tomasic Anton (TOR.) 1 Net ning" komandų praėjusį sek amerikietis. Saulius, žaidžiąs
DR. L PETREIKIŠ
159
Jis neturi būti labai aukštas vyko Š. Amerikos lietuvių džiai vyko.
DANTŲ GYDYTOJA
madienį (rugsėjo 7 d.) baigėsi saugo pozicijoje, yra iš tos
ar raumeningas, apranga ne prieauglio klasių krepšinio
taikiai — 1-1. Kaip atsime pačios komandos kaip ir jau 9055 S.Roberts Rd.,Hickory HHIs, IL
Senjorų klasė
Oficialus pirmenybių užda
brangi. Telieka tik prikalbinti pirmenybės. Čia buvo suva
name, pavasarį „Lituanica" daugiau negu metus „Litua- 1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave
rymas
sekmadienio, rugpjūčio
Tel. (708)596-4055
ir nuvežti savo prieauglį į mo žiavę apie 300 lietuvių kilmės
Laurinavičius
Danielius buvo iškovojusi 3-1 pergalę, nicoje" žaidžiantis
Danas
Valandos
pagal susitarimą
31
d.,
popietėje,
vyko
vieš
jaunimo
iš
visos
Š.
Amerikos
kyklos aikštę ir dalyvauti
tačiau dabar „Lituanicos" Smulkys.
(TOR.) 1 Gross 189
butyje
turimoje
būstinėje.
Pir
nuo
5
iki
16
metų
amžiaus
rungtynėse, parodant tėvišką
Vaitkus Vytas (Č) 2 Gross sudėtis, atrodo, kiek „sulie
Šį sekmadienį, rugsėjo 14 d.,
dėmesį. To vaikai labiausiai berniukų ir mergaičių gru menybių Rengimo komisijos 189
DR. JOVITA KERELIS
sėjo", nes į veteranų vienuoli- 3 vai. p.p. „Lituanica" vėl
pėse. Tačiau kiek jų maty pirm. R. Rimkus, pasveikinęs
laukia".
kę perėjo stiprūs komandos rungtyniaus Lemonte (ten ji
DANTŲ GYDYTOJA
Bankaitis
H.
(CL.)
3
Gross
sime, kuomet jie sulauks, sa visus dalyvius ir laimėtojus,
ramsčiai
—
abu
Rolandai
—
9525
S.79t>
Ave., Htetory rtte, IL
195
žais ir trečiąsias rungtynes
Pradžioje reikia atkreipti kykime, studentiško amžiaus susikaupimo minute pakvietė
Siniakovas
ir
Urbonavičius.
Petrulis
Vytas
(DET.)
1
Net
rugsėjo 21 d.). Šį kartą lietu
Tel. (706) 598-6101
dėmesį, nes atrodo, kad E. (19 metų ar daugiau)? Gal tik pagerbti neseniai Toronte mi
Todėl praėjusį sekmadienį vių varžovu bus vokiečių
Ringus norėjo pajuokauti, ra vieną, kitą. Rimtai ugdyti bet rusį golfininką a.a. Kymantą. 155
Valandos pagal susitarimą
Lemonto aikštėje prie Pasau „Fortūna", kurią praėjusį sek
šydamas, kad jei ne nauji atei kokią sporto šaką ir siekti ati
Paskelbus
pirmenybių
duo
lio lietuvių centro, skambant madienį 2-1 įveikė ukrainiečių EUGENE C. DECKER, DOS, PC.
Moterų
A
klasė
viai, Šulaitis neturėtų me tinkamo meistriškumo yra be
įvairiems muzikos bei kitiems JLions". Tad tikrai reikėtų 4647 W. 103 S t , Oak Lawn, IL
džiagos „Draugui". Čia be abe galo sunku: reikia daug ko menis, laimėtojams trofėjus ir
Pirmas apyl. su~Northwestern un-to
jo, autorius turėjo galvoje atsižadėti, daug malonumų dovanas įteikė Rimvydas Rim Vaitkienė Aldona (Č) 1 garsams iš netoliese vykusios laukti „Lituanicos" pergalės.
gegužinės, „Lituanica" kovėsi
diplomu,
lietuviams sutvarkys dantis
Gross 181
Čikagos „Lituanicos" (arba, pamiršti. Taigi, nepakanka kus ir Arūnas Dagys.
Smagu pažymėti, jog šeš
Pasidžiaugus gerai pavyku- Deksnytė Darija (TOR.) 2 gana energingai. Tačiau to
už prieinamą kainą. Pacientai
kaip jis rašo, „Liths" ko vien tik su sporto šaka
tadienį (rugsėjo 6 d.) irgi Le
priimami absoliučiai punktualiai.
nepakako pergalei pasiekti, monte (dabar čia klubo vete
siu renginiu, laimėjimais ir Gross 184
mandą), kurios daugumą su supažindinti.
Susitarimui (kalbėti angliškai)
bet
ir
lygiosios,
žinoma,
yra
maloniu
pabendravimu,
pasiEimantienė
Birutė
(TOR.)
daro naujai iš Lietuvos atvy
ranų vienuolikė turės visas
TeJ.708422-8260
neblogai.
žadėta
ateinančių
metų
turGross
202
kusieji futbolininkai. Tačiau,
„namų" rungtynes) , rungty
Ir galbūt tai yra viena
Polteraitis, Rita (DET.) 1
Pirmojo kėlinio 15-je minu niavo „Lituanicos" veteranai,
jei būtų vien tik tokia beda, priežasčių, kad dabar nei vie nyre, kuris numatomas Kanadoje,
vėl
visiems
susitikti.
Net
139
tėje, stipriu Virgio Žuromsko įveikę lenkų „Lightning" net
tai tikrai nereikėtų jaudintis, noje sporto šakoje šio krašto
smūgiu iš baudos, mūsiškiai 6-3. Į veteranų komandą per
nes man temų rašymui yra universitetų rinktinėse beveik
KAUNO „SŪKURIO"
PIRMENYBIŲ
Moterų B klasė
padarė 1-0 ir ši pasekmė ėjus Siniakovui ir- Urbona
per daug ir net sunku jas vi nematome lietuvių žaidėjų.
ŠOKĖJAMS —
DUOMENYS
išsilaikė iki antrojo kėlinio 20- vičiui ir ten jau anksčiau at
sas įveikti.
PASAULIO TAURĖ
Gerai, kad dar Lietuvos stu
sios minutės, kuomet varžovų siradus Virgiui Marčinskui,
Tomasic Yolanda (TOR.)
Man, kaip vienam iš nedau dentai krepšininkai, kurie stu
Ukrainos sostinėje, Kijeve,
Master's
klasė
puolikas su galva kamuolį taip pat ten žaidžiant ir dviem
Gross
221
gelio dar aktyvių „Lituanicos" dijuoja JAV, garsina Lietuvos
vyko
1997 m. tarptautinės
nukreipė į „Lituanicos" var Jenigų šeimos broliams, vete
Antanaitienė Onutė (Č)
tautų
klubo steigėjų, ne tiek svarbi vardą. Šiaip kitų
standartinių
šokių varžybos,
Kleiza Rytas (Č) 1 Gross 153 Gross 241
tus. Nors ir būta progų abe ranų vienuolikė šį sezoną
galimybė (apie šio klubo fut žmonės galėtų galvoti, kad š.
dėl
pasaulio
taurės.
Varžybose
Stukas
Petras
(Č)
1
Gross
joms komandoms, tačiau tokia turbūt jau neatiduos lengvai
Žvinakienė Regina (Č)
bolininkus rašyti, kiek tyras Amerikoje lietuvių nebegyve
dalyvavo
poros
iš
17
valstybių.
154
pasekmė
išsilaikė
iki
baigmiGross 261
noras, kad klubas bent 50- na.
taškų silpnokoms koman Įspūdingiausiai šoko Kauno
Salem
Ed
(CL)
Net
147
mečio sulauktų, o jis ne taip
Labai reta išimtis buvo svar
Ringutė Daina (Č) 2 Gross doms, kaip kad anksčiau bū kultūros rūmų sportinių šokių
Jaunių (gim. 1979 ir
jau toli).
biame, milijoninį tiražą tu
davo.
klubo „Sūkurys" atstovai Edi
232
Vyrų A klasė
jaun.)
Aš irgi nelabai suvokiu, rinčiame „Sports Illustrated"
Reikia palinkėti mūsų vete ta Daniūtė ir Arūnas Bižokas.
Dagys
Paulius
(Č)
3
Gross
kodėl taip sunkiai sekasi žurnalo (rugpjūčio 25 d. lai
ranams geros sėkmės ir atei
Vienas klubo vadovų ir šių
257
Stauskas Antanas (TOR.) 1
Obeliūnas Jonas (TOR.)
mūsų futbolui, o taip pat ir doje) viršelyje matyti amerityje!
(ei.) šokėjų trenerių Česlovas Nor
Gross
153
Komandines
rungtynes
Net 138
kitoms sporto šakoms išei kietiškojo futbolo žaidėją, ku
Petrulis Saulius (DET.) 2
laimėjo:
vijoje. Žinoma, yra labai svar ris pristatytas kaip Joe Ju
Mažiausiai priei Lietu vaiša „Kauno dieną" informa
Zaleskis, Tomas (TOR.)
Gross
158
bus tėvų vaidmuo savo vaikus revičius. Šis vyras yra JAV
vos krepšinio komandą vo, jog Lietuvos standartinių
Net 145
Sadauskas
Justin
(Č)
3
Čikagos
Vyrų
komanda,
vapalenkiant sportui, šiuo atve studentų futbolo komandų
taikų — 7 — iškovojo Egipto šokių čempionai, įvairių tur
Jaunių (gim. 1983 ir dovaujama Ryto Kleizos.
ju — futbolui, ir sudarant są tarpe geriausios — Penn State Gross 161
rinktinė antrosiose Europos nyrų nugalėtojai Edita ir
Čikagos Moterų komanda, krepšinio pirmenybėse 1937 Arūnas Kijeve parodė aukš
lygas jį puoselėti. Tačiau, tai universiteto rinktinės narys. dėjus matysime šio krašto jaun.)
ne vienintelė problema. Dabar Tai tikrai maloni ir reta staig gerųjų universitetų rinktinių
vadovaujama Aldonos Vaitkie- m. gegužės 5 d., pralaimėjusi čiausio lygio meistriškumą ir
mūsiškį futbolą (kuris JAV mena. Gal kada sulauksime, žymūnų eilėse?
Gylys Aleksas (Č) 1 Gross nės.
Lietuvos rinktinei rezultatu laimėjo pasaulio taurę.
(KD inf.)
net kitaip vadinamas, ir yra kad ir mūsiškio futbolo žai
R. Rimkus 21:71.
Edvardas Šulaitis 231

ŠALFASS-GOS GOLFO
PIRMENYBĖS

-

ŽVILGSNIS J PASAULINĮ
GEDULĄ

Danutė

Sveikintina,

AURELIJA M. BALASAITIENĖ
Rugpjūčio 31 dienos sekma
dienio saulei a u š t a n t , tragiška
ir šiurpi princesės Dianos mir
tis sukrėtė ne vien anglų
tautą, bet ir visą pasaulį, nes
tai buvo labai populiari ir pa
traukli asmenybė, pažįstama
ne tik Anglijos kilmingie
siems, bet ir eiliniams egzo
tiškų ir „trečiojo pasaulio"
kraštų invalidams, vargšams
bei nukentėjusiems nuo pa
kastų minų. Vos šventusi savo
36-ą gimtadienį, gražioji prin
cesė buvo pasiryžusi tekėti už
egiptiečio turtuolio Dodi Fayed, kurio tėvas yra praban
giausių „Ritz" viešbučių ir gar
sių Londono Herrods parduo
tuvių savininkas.
Princesė Diana, dviejų pa
auglių sūnų motina ir buvusi
princo Charles žmona, žavėjo
pasaulį, tiek savo atsidavimu
labdarai, tapdama eilinio žmo
gaus bičiule, tiek savo su
gebėjimu
labai
skoningai
rengtis ir savo šukuosenomis
įtakoti madas. Ne\v Yorko gar
sioje Sothebys varžytinių agen
tūroje buvo pardavinėjamos
jos puošnios suknelės už pasa
kiškas kainas ir, pagal Dianos
pageidavimą, pelnas atiduoda
mas labdarai. Dar liko kelios
suknelės, kurių kaina pakil
sianti gal net šimteriopai. Ne
paisant jos skyrybų, net ir
Didžiosios Britanijos skanda
lus mėgstanti spauda ją verti
na k a i p gerą motiną, bet
įkyrūs fotografai sekėjos kiek
vieną žingsnį.
Tvirtinama,
kad ji pati norėjusi reklamos.
Pranūzijos policija
sulaikė
penkis, jos limuziną vijusius,
„papparazzi", norėdama išaiš
kinti katastrofos
priežastį.
YR»'. kaltinamas
užsimušęs
vairuotojas, kurio kūne r a s t a s
labai aukštas alkoholio kiekis.
Kili spėlioja, kad tai buvęs su
maniai suplanuotas sąmoks
las sutrukdyti vedybas t a r p
krikščionės princesės ir ma
hometono egiptiečio. Kadangi
toji baisi katastrofa tapo pačia
didžiausia šio laiko sensacija,
tai kad dar daug laiko praeis,
kol bus galutinai išsiaiškinta.
Su Diana kartu žuvęs jos
garbintojas Dodi Fayed buvo
labai kukliai ir greitai palai
dotas, bet Dianos laidotuvės,
kurioms buvo ruošiamasi iš
tisą savaitę, dominavo pasau
lio žiniasklaidų, televiziją, ra
diją, o karsto lydėjimas į jos
gimtųjų namų žemę buvo a p 
suptas milijoninės
minios,
kuri karstą vežusį automobilį
skandino gėlėse. Westminster
Abbey labai orus atsisveikini
mas praėjo iškilmingai, gie
dant berniukų chorui. Visus
giliai sujaudino princesės drau
gas dainininkas Elton J o h n
padainuodamas savo populia. .
• i• •
ną, betA progai specialiai per-

rašytą dainą „Žvakutė vėjuje".
Spaudos .komentatoriai, anali
zuodami Dianos brolio Spencer atsisveikinimo žodį, pa
brėžė jo priekaištus kara
liškajai šeimai, kuri iŠ spau
dos ir taip j a u gavo „barti",
nes t a u t a reikalavo užuo
j a u t o s ir j a u s m ų parodymo bei
virš Buckingham rūmų vė
liavos nuleidimo iki pusiau
stiebo, k a s istorijoje d a r nebu
vo įvykę. Priversta karalienė
šaltokai, bet gan maloniai pra
bilo į tautą. Iš viso pasaulio
suplaukė šimtai tūkstančių
užuojautų, nuo Tokijo, Mask
vos iki Vilniaus , o d a b a r pra
sidėjo piniginis vajus Dianos
labdaros d a r b a m s remti, adre
s u s paskelbus televizijoje ir
spaudoje.
Taip
pasibaigė
žaviosios
princeses kelionė \ amžino
poisio vietą, bet jos vardas
išliks su titulu: „eilinio žmogaus princesė .
Tačiau pasaulis, nespėjęs atsigauti nuo tos tragedijos,
išgyvena d a r vieną nuostabios
ir
nepaprastos
asmenybės
mirtį: 87 metų Motina Teresė,
rugsėjo 5 dieną ištikta širdies
smūgio, atsisveikino su šiuo
pasauliu kukliame jos globojamo vienuolyno kambarėlyje.
j o s gyvenimo būdas, amžius ir
išvaizda yra visiškas kontrast a s princesei Dianai, tačiau,
giliau panagrinėjus, t a r p judviejų b ū t a ir t a m tikrų
panašumų.
Motina Teresė
buvo labai kukli, nesivaikė reklamos, negeidė jokių žemiškų
turtų, o 1987 metais gavus
Nobelio premiją, ji pinigus panaudojo naujiems našlaičių
n a m a m s ir prieglaudoms, savo
labdaros ir artimo meilės darbus išplėtusi per 87 šalis. Per
eitais metais j a i buvo
su
teikta Amerikos garbės pilie
tybė, kurią priimdama, ji pa
reiškė jos neužsitarnavusi. J i
buvo plačiai vadinama kaip
„skurdžių
gyva
šventoji",
skurdžių kvartalų palaima,
kenčiančiųjų
paguoda.
Ne
vien našlaičiai buvo jos globo
jami, bet ir raupsuotieji, inva
lidai ir paliegėliai bei ligoniai.
Cleveland televizijoje pasirodė
septyniolikos metų indų kilmės mergaitė, buvusi pamestinukė, kurią, Motinos Teresės
dėka įdukrino viena ameri
kiečių šeima. Patyrusi apie jos
mirtį, jaunoji Rupa pareiškė
pasiryžimą sekti Motinos Te
resės pėdomis, savo gyvenimą
ir įsigytą mokslą pašvęsti
vargšams bei našlaičiams. Jos
j a u n u veideliu riedėjo gailios
ašaros.
Nors Motina Teresė ne
turėjo jokių pasaulinių titulų,
bet Indijos vyriausybė n u t a r ė
ją pagerbti oficialiomis valstyL• i J ^
• »_
binemis laidotuvėmis, ko ne-
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sutiko padaryti Anglijos kara
liškoji šeima princesei Dianai.
Jos kūnas yra pašarvotas Kaikutoje, Dievo Motinos bažnyčioje, apsaugotas stikline uždanga ir bus laikomas penkias
dienas
kad kaip galima dau.
^
l i ū d i n č i ų j u g a i ė t ų ją savo
b u v i m u i r m a i d o m i s pagerbti,
s u j a a t s i s v e i k i n t i . Dieną po
jog m i r t i e s visos R a u t o s m 0 .
k y k l o s b u v o uždarytos ir moksieiviai b u v o n u v e s t i
^i^.
kyti ^ karsto,
G i l i a i susijaudinęs, šventas i s Tėvas privačiai aukojo gedulingas Mišias ir Šv. Petro
a įkštėje, pats sunkiai vaikštinėdamas, glaudė prie savęs
i r i a į m į n 0 kėdutėse ant ra
t u k ų sėdinčius invalidus. Jis
p a r e į s k ė , kad Motina Teresė
užsitarnauja
palaimintosios
titulo. J i s taip pat apgailesasmeniškai
t a u j a
negaiėSiąs
n u v y k t i į laidotuves, nes sunki j a m kelionė lėktuvu į In^ t pasiuntė užuojautos
diją
telegramą seseriai Normalai,
perėmusiai Motinos Teresės
Labdaros seserų kongregacijos
viršininkės pareigas. New
yorko Šv. Patriko bazilikoje ir

GYVENIMAS KREPŠINIO
AJKŠTĖJE IR ŠALIA JOS
VYTAUTAS GRYBAUSKAS
(Tęsinys)
P E R VARGUS IR
SKAUSMUS Į
PERGALES
PRANCŪZIJOJE

bandymai gauti oficialų kvie
timą mūsų krepšinio rinktinei
į Prancūziją nepavyko, Kati
lius n u t a r ė tai vienas pats
Mūsų („Šarūno" ir „Kovo") padaryti. J i s kalbėjo prancū
krepšinis Vokietijoje buvo tik ziškai. Kelis kartus ten va
rai gero lygio. Matę Švei žinėjo ir kontaktavo įvairius
carijoje vykusias Europos pir klubus dėl rungtynių. Lengvai
menybes teigė, kad b ū t u m e gavo jų sutikimus, nes jo vizi
įveikę
laimėtoją
Čekoslo tinė kortelė sakė: „Lietuva —
vakiją. Deja, mūsų nepriėmė. Europos čempionas".
Sakė — tokios Lietuvos nėra.
Reikėjo pasų, bet svarbiau
Pasisekė patekti į Prancūziją, siai, reikėjo amerikiečių leidi
kad ir nelegaliai.
mo. FASKO pirm. Z. PuziMykolą Katilių pažinau d a r nausko ir „Kovo" pirm. pulk.
iš Vilniaus laikų. Jis buvo ne L. Pesecko pastangos buvo
tiek krepšininkas, kiek gabus bergždžios. „Dypukas" yra
ir drąsus organizatorius. Kai žmogus be teisių, j a m leidi

viso pasaulio katalikų baž
nyčiose taip pat buvo aukotos
Mišios už Motiną Teresę.
Didžioji Amerikos spauda
pabrėžia, kad jos mirtis pa
saulyje palieka gilią spragą.
Nepaisant jai skirto didelio
dėmesio, nes ji ne vien pasi
žymėjo
dideliu
asmenybės
magnetizmu ir neišsemiama
energija, jos charakterio pa
grindinis bruožas buvo nusiže
minimas ir kuklumas.
Taip vienos savaitės bėgyje
m ū s ų ž e m ę sukrėtė dvi mirtys: princesės Dianos ir Moti
nos Teresės. Pasvėrus abiejų
gyvenimus ant amžiaus verty
bių svarstyklių, gal nebus
sunku nuspręsti, kurios nuo
pelnai yra didesni. Atrodo,
kad Motinos Teresės morali
nio įsipareigojimo artimui nie
kas nepajėgs viršyti. Nei
deimantinės tiaros, nei bliz
gantys žiedai ar puošnios suk
nelės negali užtemdyti nieka
nesipuošusios, deimantų
uda
a
"™i'uu™|i
nehetusios. kukuos artimui tr
mai, vizos — nepriklauso. Pa
sus susitvarkėme per Lietuvos
konsulatą Londone, o dėl leidi
mo, Katilius ramino: „Būkite
birželio 16 d. prie Prancūzijos
sienos Strassbourge, ten bū
siu aš!" Iš kur tiek drąsos ir
pasitikėjimo tada turėjome —
nežinau.
Tuoj pradėjome treniruotis
ir ruoštis kelionei. Rinktinę
s u d a r ė FASKas: 4 buvusio
„Šarūno" žaidėjai ir visas pen
ketas „Kovo". Treneriu buvo
paskirtas Artūras Andrulis.
Šiokią tokią uniformą turėjo
me, o gražiau mus aprengti
pažadėjo VLIKas Tuebingene.
Ten nukeliavę drabužių nega
vome — jie buvo išdalinti ki
tiems. Gavome tik tamsiai
raudonus (ligoninės) švarke
lius, kurie mums tarnavo kaip
išeiginė apranga. Nuotaiką
pataisė vietos lietuviai, suruošdami puikias išleistuves

Nėra abejonės, kad šio
mėnesio pradžioje įvykusi Vil
niaus konferencija buvo ypač
naudingas ėjimas
tarptau
tines politikos šachmatų len
toje. Nors ypatingos naudos
gal neatnešė, bet ir Lietuva,
ir. žinoma, prezidentas Algir
das Brazauskas, buvo parody
tas labai teigiamoje šviesoje,
juo labiau, kad prezidentas
pastaruoju laiku stovėjo kaž
kaip nuošaliai, nesikišdamas į
vis karštejanėius
pasialkūniavimus dėl kandidatavimo
būsimuose rinkimuose.

Tarptautinė Vilniaus konfe
rencija vyko rugsėjo 5-6 d.
Joje dalyvavo dvylikos valsty
bių vadovai, be to, daug žymių
kalvotas peisažas išliko ir da
svečių ir stebėtojų, o sveikini
lelė brangios Lietuvos" —
mai plaukė iš plataus pasau
kalbėjo mokytoja A. Sviderslio. JAV prez. Bill Clinton
kienė.
konferencijos svarbumą net
Gausiai iliustruojami repor prilygino Madride vykusiam
tažai apie religinę veiklą tė NATO viršūnių susitikimui.
vynėje. Štai prie Kauno esan Deja. šis įvykis vis dėlto nela
čios Šlienavos parapijoje į at bai daug atgarsio susilaukė
laidus atvyko Lietuvos Seimo Amerikos žiniasklaidoje.
nariai: Joana Sadeikienė. Al
Galbūt tik vienas tamsesnis
girdas Katkus. Alfonsas Vaiš
šešėlis mestas toms reikš
noras (visi trys — Tėvynės
mingoms dienoms: būtent, ta
sąjungos nariai). Po šv. Mjįių.
riamai ar tikrai ruoštas aten
Seimo nariai pasakojo aputatas prieš Gudijos prezi
Lietuvos dabartiniu sunkumu
dentą. Žinios neramina dar ir
priežastis, apie Lietuvos eko
dėl to, kad sąmokslu kaltina
nominę ir politinę padėtį.
mi ne kažkokie kriminalistai
Straipsnis ir fotopasakojimas
ar teroristai, o Lietuvos SKAT
apie — „Dvigubas jubiliejus
vyrai. Tomis užuominomis ga
Vabalninke". Tai bažnyčios ju
lime tikėti, galime ir netikėti,
biliejus ir paminklo pašven
bet pasaulyje atentatai, ar
tinimas nužudytiems partiza
bent jų grėsmė, yra neretas
nams atminti. Platus fotorereiškinys. S u p r a n t a m a , Gudi
portažas ir aprašymas „Karai
jos prez. Lukašenka tai pa
mų sueiga
Naujamiestyje".
naudojo
savo
propagandi
Vilties ir meilės namai Nauja
niams tikslams.
miestyje (Panevėžio raj.i. kur
Geri santykiai su kaimynais
jau antri metai veikia šeimy
Lietuvai būtini. Ne vien „kos
niniai vaikų namai.
metiniais sumetimais", kad
Nedaug kam žinoma žinia būtų lengviau įsipiršti į Euro
apie Lietuvos moksleivius, pos Sąjungą ar NATO, bet gal
laimėjusius aukso ir bronzos dar svarbiau išvystyti teigia
medalius tarptautinėje che mus savitarpės pagalbos, pre
mikų olimpiadoje Kanadoje.
kybos ir kitus tarptautinio
„XXI amžius" išeina du kar bendradarbiavimo ryšius. Nei
tus savaitėje po 16 puslapių: viena valstybė, žengdama į
trečiadienio laida daugiau vi naują šimtmetį, negali apsiri
suomeninis
—
politinis, boti siauromis savo sienomis.
kultūrinis, literatūrinis ir ki Pasaulis dar nelabai seniai
tom temom, o penktadienio patyrė, o gal ir pasimokė, kur
laidoje vyrauja daugiau re nuveda tautinis ar rasinis šo
liginės temos. Patartina už vinizmas, kai paminamos ma
sakyti savo giminėms, gyve žesnių tautų bei visuomenės
nantiems Lietuvoje — iš grupių teisės.
einantį du kartus savaitėje 42
Konferencijos Vilniuje pra
dol. į metus 'pensininkams ir džioje, rugsėjo 5 d. laidoje.
invalidams (36 dol.'. arba tik ..Chicago Tribūne" nustebino
trečiadienio ar penktadienio lietuvius skaitytojus, išspaus
dindamas pareiškimą („Polaidą po 21 dol. i metus 'pensi
land, Lithuania show the
ninkams ir invalidams po 18
way") apie glaudaus bendra
dol.). JAV skaitytojams me
darbiavimo
ir
bendravimo
tinė prenumerata oro paštu 50
svarbą t a r p kaimyninių kraš
dol. į metus. JAV prenumera
tų, net tuo atveju, jeigu isto
ta sau ar giminėms Lietuvoje
rinėje praeityje santykiai negalima užsakyti pas ..XXI
! buvo per daug šilti ar nuoamžiaus" atstovą kun. Algirdą
j širdūs ' k a i p buvę istorijos eiPalioką, SJ. adresu 515 E.
j goję Lietuvos ir Lenkijos atve127th St., Lemont. IL 604.59.
| ju!. Dėl bendros abiejų kraštų
Marija Reinienėį gerovės verta daug ką už-

„XXI AMŽIUS"
„Kai Lietuvos prezidentas
keliavo po Pietų Ameriką, daHndamas ordinus, norėjo ir
man duoti Gedimino III laipsnio ordiną, bet aš atsisakiau,
motyvuodamas, kad Lietuvoje
yra tiek daug žmonių, perė
jusių kalėjimus, lagerius, tik
niekas neskuba jiems už tai
atlyginti', taip „XXI amžiui"
pareiškė
prelatas
Juozas
Šeškevičius, praleidęs Brazili
joje 33 metus. Mums gerai
pažįstamas rašytojas, poetas
Alfonsas Šešplaukis-Tyruolis,
lankydamasis Lietuvoje savo
pokalbyje „XXI amžiuje" pasi
sakė, kad „dar studijuodamas
Vytauto Didžiojo universiteto
antrame kurse rašęs eilė
raščius. Mama tada parinko
jam slapyvardį „Tyruolis" (tai
reiškia „pusletnikas", atsis
kyrėlis). Tik tėvas nusiminęs,
kad sūnus nori išsižadėti sa
vos pavardės. Taigi slapyvar
dis liko tik poezijai, pager
biant mamą, o prozą, atsi
žvelgiant į tėvo norą, pasirašinėju šeimos pavarde".
Skaitant „XXI amžių", tuoj
pat ima noras surasti Petro
Katino (tikra pavardė), šiems
laikams, taiklias mintis apie
politiką Lietuvoje. Štai, cituo
damas gyd. Onos Voverienės
mintis, rašo — „LDDP ideolo
gai ar vykdydami svetimos
šalies instrukcijas — neišleisti
iš rankų sovietmečiu sukurto
turto, ar dėl begalinio savo
gobšumo sukūrė gilią ekono
minę prarają tarp komunis
tinės nomenklatūros klano,
nusavinusio ir išsidalijusio
mūsų visų vergišku darbu
uždirbtą
turtą.
ir
taip
tūkstančiai liko be santaupų,
be pragyvenimo
šaltiniu".
Arba apie kaimą — „Prie
žmogiškumo laužo", „Gelčių
kenčiantiems pasišventusios,
vienuolės raukšlėto veido. Lai
jos abi ilsisi amžinoje ra
mybėje, o pasaulis, pagerbda
mas jų atminimą, teseka jų.
pėdomis ir jų idealais.
Motinas Teresės kuklumas
ir šventumas šviečia vaiskiau
_„„•.,:
negu deimantai
ir palinkėdami sėkmės.
Prie Prancūzijos sienos, kaip
žadėta, mus pasitiko Katilius
su sienos pareigūnu prancūzu.
Atrodė, kaip geras pažįsta
mas. „Kur kiti 9 " — teiravosi
Katilius, pamatęs per mažą
žaidėjų skaičių. Tie kiti buvo
broliai Norkai ir Adolfas An
drulis. Jie nespėjo gauti pasų,
o atvykę kitą dieną Katiliaus
ir to prancūzo pareigūno nebe
matė ir liko Vokietijoje.
Kai dabar pagalvoju — nu
krečia šiurpas. Šeši krepši
ninkai ir treneris, „lageriškai"
apsirengę, bet drąsūs ir pasiti
kintys savo talentu, leidosi
sunkion kelionėn. Visa viltis
buvo Zigmas Varkala. buvęs
„Šarūno" žaidėjas, j a u gyvenąs
Prancūzijoje.

sių lietuvių, su kuriais trum
pai
pabendravome.
Prieš
rungtynes man. kaip kapito
nui, įteikė gelių puokšte. Po
lengvos pergalės, sekė dar
įspūdingesne pergalė prieš
Mulhouse komandą. Mū:;ų ko-

mandinis žaidimas ir greitis
prancūzams labai imponavo.
Ypač patiko Biručio ir mano
žaidimas, kas vėliau turėjo
įtakos ir mudviejų gyvenimui.
Kita istorija Lyone prieš daug
kartini Prancūzijos Čempioną.

Su n u o t y k i a i s
Strassbourge mus maloniai
nustebino keletas ten gyvenu

priima

Bindokienė

bet...

miršti, daug ką atleisti ir dirb
ti bendram abiejų valstybių
gyventojų labui. Juo labiau,
kad tikrosios demokratines
valstybes, kurių sienos ir in
teresai siejasi, nelabai linku
sios į tarpusavius konfliktus.
Nebūtina visuomet visur vie
ningai galvoti, bet susidariu
sius nesklandumus daug leng
viau spręsti žodžiais, kaip
ginklais.
Straipsnelis
užbaigiamas
linkėjimu: „Lenkija ir Lietuva
tikisi, kad jų draugystės dva
sia, prasidėjusi su šia konfe
rencija, nepasibaigs, o nuaidės
per visą šią Europos dalį". Pa
sirašo Lenkijos prezidentas
Aleksander Kwasniewski ir
Lietuvos prez. Algirdas Bra
zauskas.
Niekas nedrįstų ginčytis,
kad Lietuvos ir Lenkijos tarp
valstybiniai ryšiai buvo ne per
geriausi. Nereikia mums grįž
ti į tolimus istorijos šimt
mečius, pakanka pirmosios
nepriklausomybės laikų. Dar
ir šiandien lenkų turistams
skiriamose brošiūrose siūloma
aplankyti Vilnių, kuris esąs
„gražiausias miestas Lenki
joje". Gyvųjų liudininkų at
mintyje d a r neišdilo Pilsuds
kis, Želigovskis, ultimatumas,
demarkacijos linija, Armija
Krajovva ir daug kitų įvaiz
džių. Šiandien tebeskaitome,
kaip skirtingai traktuojami
lenkai Lietuvoje ir kaip sunku
lietuviams Lenkijoje. Nenuos
tabu, kad daugeliui, ypač už
sienio lietuviams, tokia dabar
tinė Lenkijos ir Lietuvos bi
čiulystė atrodo kone kaip
įvadas į kažkokią naują „Liu
blino uniją".
Lietuvai likimas 1eTnė\ su
kurti savo valstybę strate
ginėje Europos vietoje, kaip
dabar mėgstama sakyti: būti
tiltu tarp Rytų ir Vakarų.
Nors praeitis parodė, kad
tarptautinės sutartys retai ap
saugo valstybės suverenumą,
bet jomis vis tiek remiasi ofi
cialūs ryšiai su artimesniais
ar tolimesniais kaimynais.
Mes negalime iš savo kaimy
nystės išskirti nei Lenkijos,
nei Rusijos, nei Gudijos, ne
paisant jų vidaus ar užsienio
politikos; nepaisant praeities
skriaudų, padarytų mūsų tau
tai. Rugsėjo mėnesio pradžioje
Vilniuje vykusi tarptautinė
konferencija buvo labai pozity
vus žingsnis į galbūt naują
Lietuvos vaidmenį, parodžiu
sį, kad ji tikrai gali būti veik
smingas tiltas tarp Rytų ir
Vakarų Europos, pastovumą
ir savitarpio pasitikėjimą ska
tinantis veiksnys. Tačiau per
didelis vyriausybės pataikavi
mas vienam ar kitam kaimy
nui gali turėti kaip tik at
virkštines pasekmes.
Žaidėme lauke ir prie šviesų.
Turėjome kelių taškų pers
varą, kai prieš rungtynių pa
baigą buvau sužeistas. Pra
laimėjome 23:22.
(Bus daugiau)

\
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ARGI NUSIKALTO KARIAI
SAVANORIAI, LAISVĖS
KOVŲ DALYVIAI?

REAL

MISCELLANEOUS

GREIT
PARDUODA

KMIfCIK REALTORS
7922 S. PirfasM M .
4365 S. AfdMT A«L

D i m . mjr. J o n a s A b r a i t i s

ESTATE

Neseniai „Drauge" ir „Pa buvo paskelbta L.L. vyriau
RE/MAX
^
DANUTĖ MAYER
saulio lietuvyje" buvo pra sybes deklaracija, kad atstato
REALTORS
773-284-1900
nešta, kad naujai išrinktas m a nepriklausoma Lietuva su
(773) 586-5959
visomis
valstybinėmis
institu
Jai
norite
parduoti ar pirkti namus
Lietuvos Seimas sudarė komi
(708) 425-7161
kreipkitės į Danute Mayer. Ji prosiją, kuri paruošė ir pasiūlė cijomis. Na, o Vilniaus mieste
fessionaliai, sąžiningai ir as
Seimui priimti įstatymą, pri veikiančio „Vilniaus miesto ir
RIMAS L. STANKUS
meniškai patarnaus. Įkainavimas
srities
piliečių
komiteto"
vi
pažįstantį teises ginkluoto ir
veltui.
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
neginkluoto
pasipriešinimo daus reikalų valdytojas K. Ka
• Nuosavybių įkainavimas vatai)
lendra
šį
L.L.V.
deklaracinį
okupacijoms dalyviams.
• Perkame ir parduodame namus
pranešimą
lyg
ir
papildė,
bir
Žurnalas „Kardas" 1997 m.
• Pensininkams nuolaida
Reikalingos
siuvėjos
Nr. 3-4 išspausdino pranešimą želio 27 d. išleistu įsakymu,
lengviems rūbams siūti.
„Pripažinti kariai savanoriai kad visi pareigūnai, kurie dir
Taip pat užbaigėjos (siūti rankomis)
MISCELLANEOUS
Skambinti: 7 7 3 - 2 0 2 - 1 2 0 5
ir lais'.ė" <ovų dalyviai", ku bo Lietuvos Respublikos ri
bose
iki
1940
m.
birželio
15
d..
arba
(po
5
v.v.)
riame p. kelbė, kad sausio 23
Lietuvos kariuomene įžygiuoja i Vilnių 1939 metais
773-625-8658
ELEKTROS
d. Lietuvos Seimas priėmė privalo sugrįsti į savo buvu
(VEDIMAI—PATAISYMAI
sias
pareigas.
pasipriešinimo 1940-1990 me
vergijos ir atkurianti neprik- cinės valdžios įsakymu, kele- tėjančios mirties akivaizdoje.
Turiu Crncagos miesto laMbną.
O p e n h o u s e S u n d a y 1-4
Dirbu užmiesty. Dirbu graliai,
tų okupacijoms dalyvių teisi
Tik šiam išsilaisvinimo ste
Lietuvos ginkluotų pajėgų lausomą gyvenimą, lietuvių tas iš Kauno ir keli gerai ap5113 S. Ridgeway
garantuotai ir sąžiningai.
nio statuso įstatymą, kuriuo atkūrimui prie L.L.V. buvo su t a u t a ir tokiose sąlygose atsi- ginkluoti ir tik Lietuvos sau- buklui įvykus, visi
buvę
R e d u c e d III
773-778-3313
5
extra
large
Ddrms.
1-1/2
baths,
formai
remiantis Lietuvos laisvės darytas štabas: div. gen. St. radusi,
KLAUDIJUS PUMPUTIS
skubiai
ir
labai gumui atkurti lietuvių batalio- laisvės kovų dalyviai, ginklu dining room+ eat-in kiterven, semi-finished
kovų dalyvių statusą gaus vi Pundzevičius, div. gen. M. sėkmingai pradėjo formuoti nai iš Vilniaus buvo išsiųsti už kovoję prieš okupantus, pra basement, 2-1/2 car garage, doutote lot
'Brien r a m i l y Roalty
AUTOMOBILIO, NAMŲ, tVBKATOt,
suotino lietuvių tautos sukili Rėklaitis ir pik. J. Vėbra, o di ginkluotus vienetus. Lietuvių Lietuvos ribų. Karinės vai dėjo tikėti, kad susilauks sme dnve O
773-434-7100
IR GYVYBĖS ORAUDMAS.
užtarnauto
įvertinimo
atgaus
mo 1941 m. birželio dalyviai, desniuose miestuose įsteigtos tautos
vadai.
pogrindžio džios įsakymu, jie buvo įjungti
Agentas Frank ZapoUs ir Off. Mgr.
užpelnytą
garbę,
ištarnautus
g i n k l u ' kovoję su okupacinės karo komendantūros.
veikėjai
ir
mes,
kariai, į pirmąsias fronto linijas užS Kane kalba lietuviškai.
MACHINIST
valdžios struktūromis, Vie
Naujai atkurti Lietuvos ka tikėjome, kad abudu Lietuvos frontėje kovai su raudonai- karinius laipsnius ir laisvės
FRANK ZAPOUS
Experienceci Bridgeport machinist for
3206 1/2 Ws*tMtti
tinės rinktinės kariai, Tė riuomenės vienetai buvo nu okupantai karo eigoje žus — šiais partizanais, o kiti — į kovų dalyvių teises.
TsL(70B)42<
job shop needed įmraediately. Minimum
frontą
aprūpinančių
vynės apsaugos rinktinės ka matyti panaudoti Lietuves bolševikinį sunaikins Vokieti- Rytų
Ir koks tragiškas momentas, 8 yrs exp. Excellent benefits & working
' (773)511
riai ir partizanai, davę prie teritorijoje vidaus tarnybai, jos kariuomenė, o Vokietiją — geležinkelių linijų ir tiltų ap- ir koks liūdnas netikėtumas
conditions. Plenty of overtime. Schiller
Pk area. Some English necessary.
saiką ir ją nesulaužę, nešioję geležinkelių, tiltų ir saugaus Vakarų sąjungininkai, todėl ir saugą.
— laisvos ir nepriklausomos
VALOME
847-678-1616
atpažinimo ženklus, ginklus ir judėjimo apsaugai,
Lietuvos
pereitą
rudenį
naujai
kaimų, karo bei okupacijų sąlygomis
Tą rudenį ir vėlesniais karo
K
I
LIMUS. BALDUS
8am to 5pm Mon. thru Fri.
gyvenę nelegaliai. Tai labai miestų ir miestelių žmonių ap buvo stengiamasi kuo daugiau eigos mėnesiais, iš Kaune su išrinktas Seimas, konservato
IR G R I N D I S
gražu ir didinga!
saugai, kovai su plėšikais ir
formuotų 11-os batalionų, už rių ir krikščionių demokratų
J
. BUBNYS
Reikalinga p a g a l * vyrui
Na, o kurgi dingo 15,000 plėšikaujančiais Raud. armi ginkluotų vienetų išsaugoti Lietuvos ribų buvo išsiųsti 8- vadovaujamas, buvusius sava
7
7
3-737-51 o i
gyv. O a k L a w n . $ 3 5 0 į sav.,
savanorių, laisvės kovų daly jos dezertyrais bei pasimetu karo pabaigai.
ni batalionai, o iš Vilniuje at norius ir laisvės kovų dalyvius
m a ž d a u g 5 0 vai. darbo.
Kauno karo komendanto kurtų 7-nių batalionų — 5 ba — lietuvių Savisaugos bata
vių, garbingai ir ištikimai ko siais raudonarmiečiais. Antri
pik.
J.
Bobelio
birželio
28
d.
Skambinti tarp 6 v.v. ir 9 v.v.
vojusių už Lietuvos laisvę at niai uždaviniai buvo: patru
talionai išvyko. Visi šie bata lionų karius neįvertino ir juos
! kuris gautų vietą gyventi veltui ut namo
kurtuose Lietuvos kariuo liavimas, kareivinių ir san įsakymu, iki tol veikę parti lionai priklausė frontų karo paliko „už borto".
Tel. 708-424-4467
i priežiūrą, valymą ir malus remonto
zanų
vienetai
buvo
perorga
Neįvertino, bet lietuviškoje
menės ginkluotuose daliniuo dėlių apsauga, sargybos prie
vadams, karo komendantams
j darbus $5 į vai. už ..landscaping* darbą,
žolės pjovimą, kiemo valymą, spMns
spaudoje atsirado viltingas
se, vėliau vokiečių karinės didžiųjų fabrikų ir svarbiųjų nizuoti į reguliarius karinius ar vokiečių policijos vadams.
Obuolių ir grybų sezonas
tvarkymą. Jei nori. gali dbM 12 va). į
junginius. Papildomai prane
pranešimas,
jog
birželio
30
d.
vadovybės ir civilinės nacinės įstaigų.
prasidėjo Union Pierl
Nors šie batalionai per prie
dieną. Boana turėti vairuotojo tekamą.
okupacinės valdžios įsakymu
Tuo metu, kai Lietuvoje vy šė, kad prie Kauno lietuvių vartą
vokiečių
okupacinių Seimas nutarė, kad nuo oku Išnuomojamas vasarnamis su
Kratose: įsi. 202-244-2373
šiluma savaitei ar dienomis iki
pasisavintuose ir pavadintuo ko įstaigų atkūrimas ir visa komendantūros yra formuoja įstaigų buvo pasisavinti, bet pacijų nukentėjusiais Lietu
se „Lietuvių savisaugos bata pusiškas Lietuvos atstatymas, mas Tautinio darbo apsaugos lietuviai kariai, ir pavergti voje bus laikomi ir tie asme 10730/97; 1 mieg. virtuvė, salonas, — Š C H O L A M H I F Š —
nauja vonia. 6 1 6 - 4 6 9 - 4 8 2 6
lionais".
Lithuanian Chamber of Commerce
Lietuvoje pradėjo veikti du batalionas ir kvietė visus tau būdami, veiksmingai vykdė nys, kurie buvo okupacinių
is seekjng appKcants for $2,000
Į šitą Lietuvos Seimo labai aukščiausieji vokiečių vykdo rius lietuvius savanoriškai jiems įsakytus karinius už režimų prievarta paimti į oku
schoiarshipa.
neteisingą ir Savisaugos bata mieji organai — Vyriausios įsijungti į šį ir kitus vienetus, davinius, nes tikėjo ir širdimi pavusių valstybių karinius da
H E L P VVANTED
Applications dua by Oot fs*. * H 7 .
pareikšdamas,
kad
labai
no
Lamp
Oase
assembler,
Full
time:
some
linius
arba
priverstiniams
lionų karius įžeidžiantį ir juos karo lauko komendantūros —
jautė, kad kovoja ne už naci
mechanical skills preferrable; will train
For applications ptease cafl or wnte
neįvertinusį sprendimą jau re viena Kaune, o antroji Vil riai priimami t a r n a v ę akty nio okupanto interesus, bet darbams. Tikėkime, kad ir
Mušt speak English. Clean environment
Mr. Davtd GaMas
Call to apoly Lamp Base Specialties.
agavo ir atkreipė reikiamą niuje. Šios vokiečių armijos vioje kariuomenių tarnyboje prieš bolševikini Lietuvos oku Lietuvos Seimas pripažino
11088 SoulMSst Hvjy.
11319
S
Harlem.
VVortn,
IL
60482.
dėmesį buvę lietuvių savisau komendantūros mūsų krašte karininkai, puskarininkiai ir pantą ir dėl savo pavergtos tikrąją tiesą, kad ir nacinis
Tel. 708-361-1199
eiliniai.
okupantas Lietuvai atkurtas
TeL 7 0 8 - 9 7 4 4 4 1 0
gos bei statybos batalionų ka ir buvo tikraisiais padėties
tėvynės laisvės bei gerovės.
riai ir savo Kauno klubo vardu viešpačiais: abiejų įsakymai
I Vilniuje atkuriamas gink
Keičiantis frontams, keitėsi karines pajėgas — lietuvių
Housa For 8 a l e
kreipėsi į Lietuvos Respubli buvo bekompromisiniai. Kau luotas lietuvių pajėgas pir ir pradinės mūsų batalionų Savisaugos batalionus, per
$1000's POSSIBLE TYPING
•By Owner • W i l k m i
kos Seimo pirmininką ir no komendantūrai priklausė miausia įsijungė visos sargybų veikimo vietovės. 1943 m. prievartą buvo pasisavinęs, ir
Part T i m e .
SpKMvM. 3 bedroom*. 1*3/4bar*,'
room. dining room, laundry room wSh wek-but
Seimą prašydami suteikti bu L.L. vyriausybė, o Vilniaus ko kuopos, saugojančios išvyku- pradžioje, lietuviškieji batalio tik vokiečių okupacinės val
At H o m e .
ceramic tile irt kitenan a b»th». eefMd
džios
įsakyti,
vykdė
jiems
vusiems lietuvių savisaugos ir mendantūrai buvo pavaldus siųjų į poligonus pulkų karei nai dar gan sėkmingai vykdė
2 skySghts. A much mortf
Toli F r e e 1 - 8 0 0 - 2 1 8 - 9 0 0 0
įsakytus uždavinius.
ArtngtlSfcOOO
statybos batalionų kariams re Vilniaus miesto ir srities pi vines ir sandėlius.
įsakytus uždavinius prie Azo
Ext. T - 2 4 1 5 for Listings.
708-839-1888
zistento ir laisvės kovų daly liečių komitetas.
Be paminėtųjų, į atkuria vo jūros, limeno ežero pie
vio statusą su visomis juri
Birželio 24 d. 05:30 ryte, pir mas Lietuvai ginkluotas pa- tiniame rajone, prie Dono.
Rugpjūčio 19 d. sukanka
dinėmis teisėmis ir pripažinti mieji vokiečių sunkiųjų tankų jėgas labai noriai ir veiksmin- Žitomiro, Mogiliovo, Gardino,
210
metų, kai gimė Augustas
karinius laipsnius.
vienetai iš šiaurės Antakalnio gai įsijungė ir išsigelbėję iš Minsko, Prozoroki apylinkėse,
ClA G A L Ė J O BOTI J Ū S Ų
Gothilfas
Krauzė, vokiečių is
Bent taip atrodo, kad vi gatve atsirado prie Šv. Petro- okupanto replių abiejų divi- n e t į r nacių okupuotos LenkiR E K L A M A AR S K E L B I M A S
torikas, Mažosios Lietuvos
suose pasaulio žemynuose dar Povilo bažnyčios ir sustojo. Aš, zijų visų laipsnių kariai, sėk- jos vietovėse.
tyrinėtojas,
Mirė
1944 m. vasarą, visame Ry- kultūros
gyvenančių buvusių savisau tuo metu buvęs
sekykloje. minga; atsipalaidavę ir atsiragos ir statybos batalionų visų greitai atbėgęs prisistačiau vo dę Vilniuje. Tai buvę neprik- tų fronte traukiantis vokiečių 1855,
karių vardu, reikiamą ir kiečių karininkui ir pranešiau lausomos Lietuvos kariuo- kariuomenei, dauguma lietuskubų žygi Lietuvos Seime ne tik apie apkasuose įsitvir menės kariai, pasiryžę ir vių Savisaugos batalionų, laturėtų atlikti PLB vadovybė tinusius mano kuopos karius, toliau tarnauti Lietuvos labui, bai sumažėjusių pradine asarba jos sudaryta ir įpareigota bet ir visa tai, kas pereitą ištikimai ir garbingai įvykdyti menine karių sudėtimi, at
konstitucinę piliečio pareigą ir sirado Lietuvoje. Rudenį, vo
nauja, ar jau prie Lietuvos naktį įvyko Vilniaus mieste.
EO.UA1. HOUSNKS
L E N D E R
kiečių karinės valdžios įsa
Prieš karui prasidedant, iš duotą vėliavai priesaiką.
Seimo veikianti LB komisija ir
Vokiečių kariuomenei sėk kymu, šie lietuvių batalionai
pradėtų kovą dėl skaudžiai Vilniaus į Vare įos ir Pab
2212 VVest Cermak Road, Chicago, IL 60608
nuskriaustųjų garbės ir lais radės poligonus buvo išvykę mingai ir žaibiškai veržiantis į buvo nuginkluoti ir įjungti į
rytus,
armijos
karinės
val
priešlėktuvinės apsaugos tar
abi 29-to lietuvių šaulių kor
(773) 847-7747
vės kovotojų teisės atstatymo.
Neužtenka, kad buvęs lais puso divizijos: į Varėną — džios žinioje greitai atsirado nybą, o lietuviai karininkai
Casimir G. Oksas, President
Drezdeno
ir
vės kovų dalyvis, tėvynės ap 184-ji. o į Pabradę — 179-ji. didžiuliai Sov. S-gos plotai. apgyvendinti
Patarnaujant Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 91 Metus.
saugos rinktinės karys. PLB Vilniuje buvo paliktos sargy Todėl tose užimtose srityse ir Dancigo stovyklose.
Tai tokia ir yra trumpa isto
pirmininkas Br. Nainys, „Pa boms kuopos, saugojusios iš Baltijos valstybių okupuotose
nus rija apie L.L. vyriausybės
saulio lietuvio" vedamajame vykusių pulkų kareivines ir teritorijose. Berlynas
prendė karinę valdžią pakeis įsakymu atkurtos Lietuvos
nelaiku išsitarė: „Pritariame, sandėlius.
ti, įvedant civilę. Liepos 17 d. ginkuotas pajėgas, kurias na
Suprantama,
kodėl
į
Vilnių
sveikiname, dėkojame".
Padėkosime tada, kai Lietu įžengusi vokiečių kariuomenė. paskelbė užimtoms sritims cinis okupantas per prievartą
vos Seimas atitaisys padarytą jame atrado daug ginkluotų valdyti potvarkį dėl civilinės pasisavino jas pavadindamas
valdžios įvedimo.
lietuvių Savisaugos batalio
labai skaudžią klaidą, o nusi lietuvrų karių.
™^^^^
Savings and Loan Association
Lietuvai valdyti paskirtas nais.
Tos pačios dienos popie
pelniusiems visiems savisau
Pasibaigė II pasaulinis ka
gos ir statybos batalionų ka tinėmis valandomis Vilniuje komisaras A. von Renteln,
riams pripažins užtarnautą buvo įkurta vokiečių armijos rugpjūčio 5 d. L.L. vyriausybei ras. Neišsipildė pavergtos lie
vyr. karo lauko komendantūra pranešė, kad jis, kaip genera tuvių tautos didžioji viltis, nes
laisvės kovų dalyvių statusą.
Indėliai iki $100,000.00
Pagaliau, kas jie buvo, tie ir tuoj pat buvo išleistas ko linis komisaras Kaune, per Lietuva laisves neatkūrė ir
Apdrausti Federalinės valdžios
bolševikinės
vergijos
„už durų" paliktieji, Savisau mendanto pranešimas, kad be imąs valdžią buvusios laisvos liko
replėse. Ir tokioje padėtyje at
gos batalionų kariai? Ką jie vokiečių, Vilniaus gatvėse pat valstybės Lietuvos.
Liepos 30 d. Rytų fronto vy siradę, tikėjome tautos amži
veikė II pasaulinio karo metu ruliuoja ir Lietuvos kariuo
riausio
karo vado įsakymu, at numu ir Lietuvos atkūrimu
menės
kariai.
Tai
buvo
pirmas
BRIGHTON PARK
MAROUETTE PARK
ir kokius uždavinius vykdė
0
kurtas
Lietuvai
ginkluotas
lie
ir,
atrodo,
paskutinis
Lietuvos
laisvam ir nepriklausomam
nacinės okupacijos metais
4040 A R C H E R AVENUE
2567 VVEST 69th STREET
I visą tai atsakysiu, pasi- kariuomenės vardo paminė tuvių pajėgas perėmė savo gyvenimui. Tikėjome ir lau
(1-312) 254-4470
žinion vokiečių policijos vadas kėme 50 metų! Įvyko stebuk
(1-312) 925-7400
i. dodamas savo paties atsi jimas!
BRIDGEVIEVV
O kad tai tiesa, pasitvirtino. Lietuvoje, o jų veikimo ribas las. Laisvės trokštanti tauta,
minimais, išspausdintais išei
8 9 2 9 S H A R L E M AVE
kai
birželio 26 d. Vilniaus ko išplėtė ir už Lietuvos teritori susijungusi širdimis ir ranko
vijoje leisto žurnalo „Karys"
(708) 598-9400
jos
ribų.
mendantas pik. Zehnpfennig
mis, laisvės kovą laimėjo. Ver
puslapiuose.
Vokiečių kariuomenes Rytų gės ir belaisvės grandines,
1941 m. birželio 22 d pra gavo iš aukščiau įsakymą, ku
sidėjus karui, rytojaus rytą riuo buvo painformuotas, kad fronto vado pageidavimu, o vo žiauraus okupanto grėsmin
I0BMI
per Ka'T.o radijo stotį buvo Lietuvos kariuomenė daugiau kiečių policijos vado okupuo gus tankus sutirpdė į vašką,
LENOER
toje
Lietuvoje
pritarimu,
1941
savo viltingu ryžtu, malda,
pranešta apie L.L. vyriausy neegzistuoja.
m
rugsėjo
pradžioje,
okupagiesme ir su šypsena arIšsilaisvinusi iš bolševikinės
bės sudėtį, o birželio 25 d.

oc:

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos

Z U

Mutual Federal Savinas and Loan
Association of Chkago

fr*3 midlcind Fcclcrci.
75 metus aptarnauja lietuvius

BEE

£t

» KAMERINIS ORKESTRAS
RENGIA

RELIGINĮ

KONCERTĄ

š.m. r u g s ė j o 21 d., s e k m a d i e n į , 2 v a i . p.p.
,,Tėviškės" parapijos bažnyčioje
67 St. ir Troy Ave.
A u k a $5.00

Laiškai ir

nuomones

„KONSTITUCIJA — NE ŠVENTA KARVĖ"
Taip pasakė Valdas Adam
kus, kandidatas į Lietuvos
prezidentus, kaip skelbė „Lie
tuvos rytas" ir painformavo
J)raugas", nr. 170, 1997.09.3,
lpsl.
Nesinori tikėti, kad toks
rimtas ir atsakingas žmogus,
buvęs
JAV
aukštas
pa
reigūnas Valdas Adamkus, ga
lėjo padaryti tokį palyginimą.
Karvių yra ^šventų", kurias
garbiną Indijos žmonės, ir
melžiamų, o konstituciją rašo
žmonės ir nustatyta tvarka
priima, kaip pagrindini vals
tybės įstatymą, privalomą vi
siems tos valstybės gyven
tojams.
Žurnalistas, taip rašyda
mas, a r nesuprato, ar norėjo
suniekinti
kandidatą,
nes
tikėti, kad V. Adamkus būtų
taip sakęs, nesinorėtų. Kandi
datai į prezidentus taip nekal
ba, o žada laikytis veikiančių
įstatymų. Jeigu jau kandida
t a s , norintis tapti prezidentu,
gerai žinodamas konstitucijos
nuostatus, bando ją apeiti, tai
ko galima iš jo laukti užėmus
pareigas?
Adamkus žino, kad parašų
rinkimai negali pakeisti kons
titucijos, bet jo kandidatūrai
«*emu komitetas, vis tiek nu
tarė p a r a š u s rinkti. Šiuo klau
simu pasisakė ir teisininkas,
žinomas advokatas Povilas
Žumbakis, palyginęs JAV ir
Lietuvos konstitucijas („Drau
gas", nr. 172, 1997.09.5). Ir
JAV konstitucija reikalauja,
kad-kandidatas į prezidentus
būtų gimęs JAV teritorijoje. Ir
V. Adamkus taip pat žino,
kad, tarnaudamas JAV įstai
goje ir eidamas atsakingas pa
reigas, negalėjo nuolat gyven
ti Lietuvoje, ko reikalauja Lie
tuvos konstitucija.

.

Apie kitus galimus prezi
dentinius kandidatus tuo tar
pu mažai rašoma, bet numa
nu, kad esamas prezidentas
Algirdas Brazauskas (nors
lenkų žurnalistui buvo pa
reiškęs ketinimą užleisti pre
zidentūrą jaunesniam), ir bu
vęs prokuroras Artūras Pau
lauskas, taip pat veržiasi į
prezidentūrą, persikėlusią į
ištaigingus, dar nebaigtus res
tauruoti, pilies rūmus.
A. Paulausko praeitis ne
skelbiama, pasitenkinama iš
eito mokslo ir turėtų pareigų
paminėjimu. Žinoma, kad bol
ševikiniais laikais tardytojai
ir prokurorai dešimtis tūks
tančių lietuvių išsiuntė į kon
centracijos lagerius Sibire lė
tai bado mirčiai. Nepriklau
somybę atkūrus ir privatizuo
jant įmones bei kitą valdžios
turtą, likviduojant kolūkius,
buvo už grašius išgrobstytas
inventorius, sužlugdyti ban
kai, žuvo taupytojų indėliai,
iššvaistytos gautos paskolos, o
kiek prokurorai išaiškino ir
atidavė teismams nusikal
tėlių? Dabartinė valdžia trau
kia iš stalčių bylas ir bando
aiškinti nusikaltėlius, bet se
nose tarnybose sėdintieji no
menklatūrininkai trukdo aiš
kinimą. Tai gana ilgas proce
sas.
Prieš nuosaikesnį kandidatą
Vytautą Landsbergį
sklei
džiami įvairūs gandai, ban
dant sumažinti jo autoritetą,
nors lemiamomis Lietuvai die
nomis jis parodė nepaprastą
drąsą ir išvedė valstybę į ne
priklausomą gyvenimą.
Visi moka gražiai kalbėti ir
žada rojų, o, priėję prie
valdžios, žiūri tik savo gero
vės. Balsuotojai neturėtų pasi
kliauti gražiais kandidatų žo
džiais, bet rimtai pergalvoti,
už kurį jų savo balsą atiduoti.
Nomenklatūrininkai ir buvę
komunistai niekad nesusigy
vens su dabartine padėtimi ir
kaišios pagalius į kitų ban
domą ištraukti įklimpusį Lie
tuvos vežimą.
Antanas Juodvalkis
Burbank, IL

Liberalai per centristus
tempia V. Adamkų kandida
tuoti į prezidentus ir ieško
pretekstų kaip nors apeiti šią
nuostatą. Seiman jau buvo
įneštas siūlymas tą nuostatą
panaikinti, bet daugumos at
stovų balsais buvo atmestas, o
centristai su Adamkui remti
komitetu nekreipė į tai reikia
mo dėmesio ir pradėjo rinkti
parašus kandidatūrai parem
< APIE KONSTITUCIJĄ
ti. Parašų rinkimo atidaryme,
IR KARVĘ
kuris įvyko Vilniuje, dalyvavo
Rugsėjo 3 d. „Draugo" pir
ir pats kandidatas. (Čikamame
puslapyje cituojamas
giškiai matėme per TV 23 ka
Valdo
Adamkaus
posakis, ar
nalą š.m. rugsėjo 7 d.) Ne pas
tariamas
posakis,
kad „kons
laptis, kad centristų tarpe,
titucija
nėra
'šventa
karvė',
kaip ir kitur, yra dalis už
kurios
negalįma
liesti".
simaskavusių buvusių no
menklatūrininkų ir komunis
tų, kurie liberalų vardu sten
giasi apginti savo praeitį.
Nuostabu, kad gerą vardą
turintį, buvusį aukštą JAV
pareigūną, įtraukė į tokią
veiklą. Prezidentas, duoda
mas priesaiką, pasižada laiky
tis konstitucijos ir ją gerbti.
Kaip vertinti tokius komiteto
ir paties kandidato veiksmus?
Politikai ir teisininkai ban
dys aiškinti tą reikalą ir, Lie
tuvos sąlygomis, gali kreiptis
į teismą, ne bet kokį, o kons
titucinį, ir reikalauti palan
kaus sprendimo, nes teis
muose sėdi tokio pat tipo as
menys. Užuot vieningai dirbę
kuriamąjį
darbą,
pradeda
piktą akciją sukiršinti ir taip
nemeilėje gyvenančius žmo
nes.

^

Yra žinoma, kad prieš
rinkiminėje politinėje kam
panijoje oponentui „prisega
mas" jo neištartas posakis,
arba toks posakis išimamas iš
konteksto, j a m duodant visai
kitą prasmę. Priderėtų, prieš
darant išvadas, išklausyti pa
ties Valdo Adamkaus tuo rei
kalu paaiškinimą ar pasisa
kymą.
Konstitucija yra pagrindinis
visos valstybės teisinis aktas.
Jos pastovumas yra saugomas
ypatingomis, daug laiko reika
laujančiomis
priemonėmis,
kurios išvardinamos dabar
veikiančios Lietuyos Respubli
kos Konstitucijos XIV skirs
nyje.
Bet kuris prezidentinis kan
didatas, lengvabūdiškai žiūrė
damas į konstitucijos pasto
vumą, ir tą savo pažiūrą
skelbdamas, neabejotinai daro
savo kandidatūrai nepatai
somą žalą.
Vytenis Statkus
North Riverside, IL
KLAIDA J A U ATITAISYTA
„Draugo" rugpjūčio 28 d. nu
meryje Kęstutis K. Miklas,
kompiuteryje per Jnternetą"
paskaitęs puslapius apie Pa
saulio Lietuvių Bendruomenę,
parašė įdomų straipsnį „Kodėl
skelbiama kitokia PLB Kon
stitucija?" Straipsnyje paaiš
kinęs apie kompiuteryje per
duodamas visokias informaci
j a s apie Lietuvą, apie netei
singą PLB Konstitucijos teks
tą, nusistebėjęs dėl PLB seimo
darbotvarkės, ir nesuprasda
mas, kodėl reklamuojamos sei
mo nutarimų komisijos siū
lomos išvados, pasisakė, kad
dėl tos „...visuomenę klaidi
nančios informnacijos reikia
kaltinti PLB Vilniaus įstaigos
personalą..." Ir baigdamas nu
sistebi, kad „...naujoji PLB
valdyba iki šiol į tai neat
kreipė dėmesio ir nepadarė
atitinkamų žygių visom tom
klaidom atitaisyti".
Tiesa, kad dabar „Internete"
yra PLB puslapiai, kuriuos
per du mėnesius nuo jų pasi
rodymo 1997 liepos 5 d. jau
skaitė daugiau kaip 1,500 as
menų. Juose yra daug teisin
gos bei naudingos informacijos
apie PLB, jos veiklą, seimą,
seimo dalyvius, PLB valdybą,
„Pasaulio lietuvį", Pasaulio
lietuvių j a u n i m o sąjungą, pa
galbą Lietuvai, paramą lietu
viškam švietimui, kultūrinę
veiklą, PLB atstovybę Vil
niuje, Lietuvos vaikų globos
būrelį „Saulutę" ir kitas PLB
veiklos sritis. Už tai reikėtų
• tik padėkoti PLB atstovybės
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Vilniuje ir Lietuvos Respubli
kos Seimo Kompiuterinio duo
menų tvarkymo skyriaus žmo
nėms, bet ne juos kaltinti, kad
jie, kartu dirbdami, informuo
j a per „Internetą" viso pasau
lio lietuvius ir tuo būdu jungia
Lietuvą su išeivija per kom
piuterių tinklus. Gaila, kad
„Draugo" skaitytojams per
skaičius tą straipsnį, buvo
sunku tuoj pat pasitikrinti pa
tiems, kas PLB puslapiuose
yra rašoma, nes nebuvo duo
tas adresas. PLB puslapiai
yra Lietuvos Respublikos sei
mo WWW srityje („site") ir rei
kia žiūrėti http://rc.lrs.lt/plb/

Vilniuje, galėjo pastebėti, kad
visa suvažiavimo eiga buvo
gerai ir teisingai aprašyta. Šį
suvažiavimą aprašė ir kiti
žurnalistai,
gal
tik
kiek
mažesniu mastu. Žurnalistų
aprašymuose taip pat buvo
paminėta apie PLB atstovą
Vilniuje, kuris labai smarkiai
kaltino JAV Krašto Lietuvių
Bendruomenės valdybą del
kažkokių nesumokėtų praei
ties mokesčių.
Vykstant tokiam didingam
suvažiavimui, o ypač, kada
dalyvauja asmenys iš įvairių
valstybių, kartais sunku susi
gaudyti žodžių jūroje. Liuda
Rugienienė savo darbą atliko
pasigėrėtinai, nors visų pa
tenkinti gal ir nepavyko.
Antanas Paužuolis
Chicago, IL

Tiesa, kad PLB puslapiuose
iš pradžių gal per skubėjimą
ar neapsižiūrėjimą buvo įdė
tas neteisingas PLB Konstitu
cijos tekstas. Tą klaidą pa
stebėjo ir senosios, ir naujo
sios PLB valdybų žmonės, at
DŽIUGINANČIOS
kreipė dėmesį, pranešė tuos
PERMAINOS
puslapius tvarkantiems asme
nims, ir PLB Konstitucijos
Būnant
valdžioje
LDDP
tekstas tuoj buvo išimtas dar (Lietuvos demokratinei darbo
prieš straipsnio pasirodymą.
partijai), valstybinės įstaigos
Tiesa, kad puslapiuose pa kaip velnias kryžiaus bijodavo
teikta pakeista darbotvarkė (su labai retomis išimtimis),
buvo vėliau vėl keičiama ir pažymėti Lietuvoje bet kurios
taisoma laiko atžvilgiu, tačiau užsienio lietuvių
draugijos
ji duoda tam tikrą vaizdą arba ten gyvenančių a r gyve
seime nebuvusiam apie tai, nusių nusipelniusių lietuvy
kas seime buvo svarstoma ir bei žmonių atmintinas datas.
kiek apytikriai laiko buvo ski Tik dėl tuometinių „Lietuvos
riama atskiriems klausimams. Pašto" generalinio direkto
Tai nėra visuomenės klaidini riaus J. Šalavėjaus ir seimo
mas, bet jos informavimas.
leidyklos direktoriaus — Lie
PLB seimo Nutarimų komi tuvos
filatelistų
sąjungos
sijos pasiūlytos išvados yra (LFS) pirmininko V. Vyš
pristatytos tik kaip siūlymai, niausko įnirtingo priešinimosi
bet ne kaip seimo nutarimai. 1996 metais nebuvo oficialiai
Visuomenė turi teisę jas skai pažymėtas Filatelistų draugi
tyti kaip siūlymus ir susi jos „Lietuva" (Chicago, IL)
pažinti kas buvo diskutuota auksinis jubiliejus.
seimo darbo grupėse, bet ne
buvo priimta dėl laiko stokos.
Būtų gera, jei ateityje PLB
reikalais susirūpinę tautiečiai,'
ir ypač PLB seimo nariai, at
kreiptų PLB valdybos narių
dėmesį į rūpimus klausimus
ar problemas, pasiųsdami sa
vo nuomones, klausimus ar
patarimus ir per elektroninį
paštą PLB valdybai, ar net ir
telefonu pasitikrindami fak
tus, ne tik per „Draugą" kal
tindami. Tada bus galima
greičiau „klaidas" taisyti ar
paaiškinti. PLB valdybos adre
sas yra: PLBValdyba@aol.com
arba jos pirmininko: Kamantas@aol.com
Vytautas Kamantas
Grand Rapids, MI Poeto Prano Lemberto 100 m. gimi
mo metinių proga Lietuvoje išleisto
voko detalė
AČIŪ LIŪDAI
Kam teko skaityti Liudos
Rugienienės aprašymus apie
įvykusį
Pasaulio
Lietuvių
Bendruomenės
suvažiavimą
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..Seklyčioje" LW globojami vaikai Judita su mama Laima, savanoris talkininkas Vytautas Dijokas. Kalininas
ir jo mama Ramutė.

Džiugu, kad grįžus į valdžią
Tėvynės sąjungai (Lietuvos
konservatoriams),
nuotaikos
pasikeitė, todėl ir poeto, tea
tro bei visuomenės veikėjo
Prano Lemberto (1897.09.18
Eiciūnų km. dab. Kriūkų
seniūnija,
Šakių
raj. —
1967.11.29 Santa Monica, CA)
— dainos „Tau, sesute, pui
kios gėlės" teksto autoriaus
100-sios gimimo metinės bus
iškilmingai paminėtos Vil
niuje — Rašytojų sąjungoje.
Kaune. Biržuose. Kriūkuose.
Urna su poeto palaikais,
kurią į Lietuvą atvežė poeto
sūnus Vitalis Lembertas su
žmona Danute, rugsėjo 17
dieną bus pašarvota Rašytojų
sąjungoje, o perlaidota rugsėjo
18 dieną jo gimtosios žemės
Paežerelių kapinėse
Šiai datai išleidžiamas lei
dinys „Pr. Lembertui — 100".
mimaturine knygelė — A.
Vaičiūno surinkti muzikinių
kurinių tekstai P. Lemberto

PROGRAMA:
Vlado J a k u b ė n o „De Profundis"
P o v i l o M i e l i u l i o 6-oji S i m f o n i j a :
Adagio • Largo • Largetto
P r i e v a r g o n ų Manigirdas Motekaitis
K o n c e r t m e i s t e r i s ' H a r v e y Lobsteen
D i r i g u o j a P o v i l a s Mieliulis

mūsų kultūros židiniai miestu
centruose, ar jų pakaitalai at
siras užmiesčiuose? Ši inicia
tyva turi ateiti iš tų turtingu
ir sumanių žmonių. Kol ka.tos iniciatyvos dar nematyti.
Saulius Šimoliūnas
Detroit. MI

žodžiams; dar pavasarį LF.S
išleido dailininko A. Šakalio
s u k u r t ą paštu voką ir atv.ruką; Kriūkų pašte 1997.09.1~
specialiu proginiu pašto žy
mekliu bus antspauduojama
išsiunčiama korespondencija.
Norisi tikėti, kad ir ateityje
Lietuvos valstybines įstaigos
atiduos deramą pagarbą vi
siems lietuviams, gyvenimo
negandų išblaškytiems po pa
saulį, tačiau ir ten d a u g nu
veikusiems lietuvybės labui.
Vytautas Gaižiūnas
Vilnius

K l a i p ė d o j e b u s steigia
mas sutrikusio intelekto jau
nuolių darbo centras. Iki šiol
mieste nebuvo globos namu
sutrikusio intelekto jaunuo
liams, o artimiausi pensiona
tai Švėkšnoje. Šilutėje yra
nuolat perpildyti. Tai trečioji
šiemet Klaipėdoje įgyvendi
nama invalidų socialines in
tegracijos programa. Mieste
jau veikia ankstyvosios korek
cijos centras bei vykdoma in
validų aprūpinimo transportu
programa. Iki šiol sutrikusio
intelekto jaunimo iki 21 metų
klasės veikė 2-ojoje interna
tinėje mokykloje.
Naujasis
darbo centras būtų skirtas
žmonėms nuo 21 iki 35 metų
amžiaus.
Bendrijos _Viltis~
duomenimis, apie 50 šeimų
jau kreipėsi, praš2-"dami su
teikti dieninę globą sutrikusio
intelekto žmonėms. Tačiau kol
kas šis globos centras paten
kins tik penktadalio klaipė
diečių poreikius.

LIETUVIŠKAS
KLAUSIMAS
Kodėl . lietuviai
ištirpsta
Amerikoje? Ar dėl to. jog lietu
vių k u l t ū r a y r a nevertinama
ir skriaudžiama? Durbin ne
slėpė savo pusiau lietuviškos
kilmės ir buvo išrinktas į JAV
Senatą. Salatka ir Marcinkus
tapo arkivyskupais.
Šiandien, kaip niekad anks
čiau, yra daugiau lietuvių
kilmės žmonių valdžios, pra
monės,
švietimo.
katalikų
Bažnyčios viršūnėse. Tai ko
dėl dingsta lietuvybė Ameri
koje? Todėl, kad kiti nori vesti
lietuves,-ius, nes pastarieji
y r a d a r b š t ū s ir s u m a n ū s . Lie
tuvių ištirpimas priklauso nuo
j ų p r a n a š u m o . Kai užsidaro

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A.tA.
PRANAS
BALČIŪNAS

Mielas Tėveli, Viešpats Dievas pasikvietė Tave Namo 1996
m. rugsėjo 12 d.
Palikai mus, brangus Teveli, Seneli. Broli, Pusbroli. Dėde.
Svaini ir Uošvi. Bet mes Tavęs nepamirštame: atsimename
Tavo veidą, Tavo linksmas akis. Tavo pasakotus juokus.
1996 m. rugsėjo 16 d. atsigulei į Sv. Kazimiero lietuviu ka
pines pailsėti po ilgų sunkaus darbo metų, kada rūpinaisi
savo šeima ir kitais, bet neturėjai laiko sau
Dabar, mielas Teveli, jau vėl susitikai su mamyte, savo
mylima žmona Josefa, kurios taip ilgėjaisi. Mes tikime, kad
Judu abu mus dabar globojate.
Vienerių metų mirties sukakties Sv. Mišios bu? aukojamos
š.m. rugsėjo 14 d. 10:30 vai. ryto Švč. M. Manjos Gimimo
bažnyčioje.
Prašome šeimą, draugus ir gimines prisiminti a a Praną
savo maldose.
Tavęs nepamirštantys vaikai:
Rosemarie, Regina, Robert ir jų šeimos.

SUPRASDAMI PARTIZANU PASIAUKOJIMĄ
GINANT TĖVYNĖS LAISVĘ,
jų sunkaus gyvenimo sajtygų palengvinimui aukojo:
$200
$100
$60
$45
$30
$25
$20
$15
$10
$7

čemiai, I ir Kęst. Janouska R . Lekučiai J ir P Masiokas
B.. Musteikis A . Vidugiris Vyt
Gustaitis A l g . Maciulaitis S ir J.Vlorvilai C ir D J-bancw»ch L.M.. Žukauskas K.
Abraitis J.. Barkauskas VI.. Bernotas VI.. Kikilas L Damijo
naičiai A. ir S . Jagminas B . Sakevicius G Vaškys P
Mikėnas B.
Garbonkus D.
Bobinai J. ir F.. Gruzdys V . Jonynas J Kaziuzio J
Baltutis D . Kondratas E ir B Narusas J Sadauskas 2
Semtene A
Prakapas J . Zmuidzmai J ir Vyt
Dūda. St.. Liaugminas R
Skaisgiris. K.

•
Partizanų Globos fondo valdyba nuoširdžia; dekoia
aukotojams. padė|usiems atlikti šaipos darbą ir
palengvinusiems partizanui gyvenimo našta

•
Aukos nurašomos nuo Fed mokesčių Aukas siųsti
Standard Padarai Bar*. Acct #653777.
4192 S. Archar Ava., Chicago, IL 60632

DRAUGAS, penktadienis, 1997 m. rugsėjo mėn. 12 d.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

POKALBIS SU TALENTINGU
PIANISTU

Andrius Žlabys yra ne daug mo. Amerikos Lietuvių radijo
kam pažįstamas. Ne daug rengiamas Andriaus Žlabio
kam teko ji pamatyti ir iš koncertas bus rugsėjo 14 d., 3
girsti skambinant. Artėjant jo vai. p.p., Jaunimo centre.
P. Ptr.
Lietuvos Vyčių 36 kuo
Pedagoginis Lituanisti koncertui, kuris bus Čikagoje
pos pirmas poatostoginis kos institutas Čikagoje jau rugsėjo 14 d., teko kreiptis į šį
ZINAS KAZĖNAS
susirinkimas vyks pirmadie pradėjo naująjį rudens se talentingą jaunuolį ir pa
GRIŽO Į UETUVA
nį, rugsėjo 15 d., 7:30 v.v. Ne mestrą. Praėjusį šeštadienį prašyti atsakymo į vieną kitą
Fotografas ir dailininkas Ži
kalto Prasidėjimo parapijos vyko naujų ir mokslą tęsian rūpimą klausimą.
nąs
Kazėnas, kuris Vilniuje
—
įdomu,
k
a
s
nulėmė
salėje Brighton Parke. Bus čių
studentų registracija,
vadovauja
Fotografijos ir re
muzikos
studijų
pasirinki
naujos 1997-8 metams valdy orientacija ir pabendravimas.
klamos studijai „Zika", pa
bos rinkimas. Po susirinkimo Šį šeštadienį jau pradėsime mą JAV?
— Tai buvo ir susiklosčiusių viešėjęs ir padirbėjęs Čika
kavutė ir pabendravimas, su mokslą. Visi aukštesniąsias li
senokai bematytais draugais tuanistines mokyklas baigu aplinkybių, ir pasirinkimo de goje, Kalifornijoje bei kitur,
pasidalinimas praėjusios vasa sieji jaunuoliai,-ės yra kvie rinys. Visų pirma buvau pa rugsėjo 1 d. iš Čikagos išvyko
ros įspūdžiais ir patyrimais. čiami PLI tęsti savo lituanis kviestas į Interlochen Menų atgal į Lietuvą.
Tai jau buvo antroji jo ke
Visi nariai ir svečiai kviečiami tinį išsilavinimą. Dar neužsi- stovyklą (Michigan) ir finan
lionė
šiemet į JAV. Pirmą
atsilankyti.
registravę, prašomi šį šešta suotas nuostabaus mano glo
kartą
čia
atvyko su savo mi
dienį atvykti į Jaunimo centrą bėjo, Detroite gyvenančio lie
niatiūriniais
piešiniais, ku Vieni į „Draugo" pokylį atvyksta pasilinksminti, smagiai praleisti sekmadienio popiete su pažįstamais
tuvio
Morkaus
Mitriaus.
Jo
Jūros skautų 75 m. ir jū ir įsijungti į darbą. Toliau nuo
riuos
buvo
išstatęs
kartu su rimtais, gyvybiškais klausimais pasikalbėti, didžiąsias pasaulio problemas spręsti, nes tai puiki vieta susitikti
dėka
atsidūręs
JAV,
likau
stu
Čikagos
gyvenantieji,
ar
šeš
ros skaučių 60 m. veiklos
seniai matytus asmenis. „Draugas" laukia visų' Pernai metu pokylyje iš kaires: Bronius Nainys, vysk. Paulius
sukaktys bus minimos iškil tadieniais neturintieji galimy dijuoti ir Interlochen Menų fotomenininko Algimanto Ke- Baltakis, OFM, kun. Viktoras Rimšelis, MIC ir Juozas Pohkaitis Šiemetinis pokylis bus rugsėjo 21 d. Marti
minga sueiga Pasaulio lietu bių lankyti PL institutą, gali akademijoje (1994-95). 1995 zio kūrybos darbais. Tada jis į niąue salėje. Dar yra bilietų — paskubėkite.
Nuotr. J. Tamulaičio
vių centre, Lemonte, penkta pasinaudoti neakivaizdinėmis m. įstojau į Curtis Muzikos Lietuvių dailės muziejų Levisuomeniniams
reikalams,
NAUJA JAV LB
dienį, spalio 17 d, 7:30 v.v., o studijomis. Informacijai kreip institutą, Philadelphijoje, ir montan atvežė ir Lietuvos roda, matyta Monterey mies
Aldona
Pavilionienė
— švie
VIDURIO VAKARU
taip pat ir šeštadienį, spalio kitės į PLI direktorę Stasę Pe su dėkingumu ten studijuoju. vaikų su negalia piešinius — te, Kalifornijoje.
timo
reikalams,
Kurtas
Vėlius
APYGARDOS
VALDYBA
Prieš išvažiuodamas atgal į
18 d., 6:30 v.v. PLC, Lemonte, tersonienę, tel. 773-847-1693.
— Kaip vertini dabartinę 65 darbus, kurie vėliau buvo
—
kultūriniams
reikalams.
Pasibaigus vasaros atosto
ruošiamoje tradicinėje „Puoto
studijų vietą ir tave su parodyti tame muziejuje ir Vilnių, Z. Kazėnas dalyvavo
Pirmininkės Birutės A Vinkurių dalį įsigijo mūsų tau Lietuvai daug žalos atnešus io goms bei lankymuisi Lietu
BALFo centro valdybos pančią aplinką?
je jūros dugne". Jubiliejiniame
dašienės
adresas 11129 Northrenginyje tikimasi daug svečių pirm. Maria Rudienė po sun
— Curtis Institute of Music tiečiai, tuo paremdami nelai Molotovo-Ribbentropo pakto voje, naujai išrinkta Vidurio west Road, unit B, Palos Hills,
ne vien iš Čikagos ir apylin kios širdies operacijos Mayo puoselėja itin senas ir turtin minguosius jaunuolius Lietu sukakties minėjime, sureng Vakarų apygardos valdyba pa IL 60465; telf.: 708-974-2464,
tame rugpjūčio 24 d. Jaunimo siskirstė pareigomis ir jau pui
kių, bet ir iš tolimesnių vieto klinikose, Jackson, Fl, sėk gas muzikines tradicijas. Aš voje.
fax 708-974-2414.
Savo antrosios viešnagės centro kavinėje. Čia jis buvo kiai veikia. Jos pirmininkė Bi
vių. Jau pasižadėjo dalyvauti mingai taisosi. Linkime grei labai džiaugiuosi pakliuvęs į
išstatęs foto parodą iš Atgimi rutė Vindašienė, sekretorė
tomis dienomis Lemonte vyk tai pasveikti!
tokią aplinką, kur mane supa metu Z. Kazėnas iš Čikagos
mo dienų Lietuvoje ir Baltijos
siančio Lietuvių Skautų s-gos
LB apylinkė „Krantas"
puikūs studentai ir dėstytojai. buvo nuvykęs ir į Kaliforniją. kelio renginio. Susirinku Irena M. Kirkuvienė, iždi
ninkas
Algis
Urbutis,
vicepir
Taip
pat
planavo
aplankyti
Tarybos akivaizdinio suvažia
užsisakė
jau antrą stalą į
— Teko girdėti, kad nesi
GAUSI TALKA DRAUGO
siems papasakojo įspūdžius iš mininkai: Nijolė Grigaliūnienė „Draugo" pokylį, rengiamą
vieną
iš
salelių
Ramiajame
vimo nariai. Šias svarbias su
tenkini vien tik pianino
FONDE
vandenyne, norėdamas foto tų lemtingų laikų Lietuvoje, — socialiniams reikalams, Martiniąue salėje rugsėjo 21
kaktis kartu švęsti kviečiama
studijomis?
kur jis buvo svarbių tų įvykių
Kad „Draugas" ir Draugo
lietuviškoji visuomenė ir visi
— Nuo praėjusių metų dar juostoje įamžinti tenykščius liudininku — foto juostoje Paulius Guobužis — sporto d., sekmadienį. Ačiū kranreikalams, Stasė Korres — tiečiams!
gyventojus.
Tačiau,
nuvažia
fondas
turi
daug
draugų,
dar
bet kada jūros skautams pri
studijuoju klavesiną su Leo
įamžinęs
daugelį
neužmirš
vęs
į
Kaliforniją,
nusprendė
šį
kartą
parodė
DF
rudens
va
klausę asmenys. Apie dalyva
nei Party. Mano pagrindinis
vimą prašoma iš anksto pra jaus laiškų siuntimas rugsėjo pedagogas yra Seymour Lip- kartą praplėsti jau anksčiau tamų akimirkų. Beje, Z.
nešti js Taiydai Rudaitytei- 9 d., kad kuo greičiau pri kin. Norėčiau pridurti, kad pradėtą temą — iš arčiau su Kazėnas pirmą kartą Ameri
Chiapetta, tel. (708) 839-4438. artėjus prie milijono dolerių Vilniuje, M. K. Čiurlionio sipažįstant su Kalifornijos vy kon atvyko 1986-siais. kuomet
no gamyklomis, apie kurias jį amerikiečiai žurnalistai pa
kapitalo ir užtikrinus ilgame
x DANUTĖ VARANECz Čikagos Lituanistinė
meno
mokykloje,
teko
studi
Šiluvos atlaidus Lietuvoje tę dienraščio JJraugo" leidy
irgi ruošia fotografinį repor kvietė atvykti su paroda į KD3NĖ, Chicago, IL RALPH ir mokykla, 5620 S. Claremont
juoti
Laimutės
Jakniūnienės
lietuviai švenčia nuo 17-to bą.
tažą. Jis apsilankė Sanoma ir Cape Cod, MA. Ta proga buvo REGINA THOMANN, Virginia Ave., atidaro naują klase klasėje.
šimtmečio, Jie taip pat šven
Monterey vyno gamyklose. atvykęs ir Čikagon ir čia
Erdviose, patogiose Mari
— Gal galėtum išsitarti Jam labai patiko Sanoma ga išstatė savo spalvotas fotogra Beach VA, DONNAir RI „Kiškių darželį" - vaikams nuo
čiami užsienio lietuvių, ypač jonų vienuolyno patalpose
CHARDAS MENSCH, Marlton 3 iki 4 m. Kviečiame tėvelius
Čikagos Švč. M. Marijos Gimi 5,000 Draugo fondo laiškų vi apie savo susidomėjimą mykla, kuri yra į šiaurės ry fijas žymaus fotografo V. Ur NJ, EDNA F. B. BLACK, užregistruoti savo vaikučius
mo parapijoje. Naujasis para siems JDraugo" prenumerato kompozicija?
tus nuo San Francisco. Ten bos galerijoje.
Chatham, NJ - visi globoja po Šeštadieniais Jaunimo cen
—
Pradėjau
kurti
labai
ne
pijos klebonas kun. M. Yakai- riams buvo supakuota, sugru
jis, kaip geras vyno žinovas, Dabar Z. Kazėnas daug našlaitį Lietuvoje, ir visi at tre nuo 9 vj*, iki 1 y.p,p.
tis iš Lietuvos specialiai šiai puota ir adresuota 23 tal seniai — tik 1994 m. Esu galėjo specialiuose kamba bendrauja su čikagiečiu foto siuntė po $150 tų našlaičių Informacija: Aušra Padalino,
progai atsikvietė kunigą pa kininkų dėka, darbą koordi sukūręs tik keletą instrumen riuose degustuoti įvairius vy- menininku A. Keziu. Praė- paramai. Dėkojame! „Lietu 773-767-2400.
mokslininką Stasį Šlapkevi- nuojant ilgamečiui, patyru tinių kūrinių, daugiausia for nus. Pabrėžė, kad Kalifornijos Jusia vasarą jis Šiauliuose vos Našlaičių globos" komi
(sk.)
čių. Pamaldos kasdien 9 vai. r. siam „paštininkui" Antanui tepijonui. Vieną jų, sonatą for vynai yra gana geri ir nenu- k a r t u su jo foto darbais buvo tetas, 2711 W. 71 St, Chica
x Kazimiero Taliūnevitepijonui
(sukurtą
1994
metų
ir 6:30 vai. vak., o iškilminga Valavičiui ir Draugo fondo ta
sileidžia Italijos ar Vokietijos įstatęs savo kūrybą. Ir atei- go, IL 60629.
čiaus - Toliūno atminčiai
procesija rugsėjo 14 d., sekma rybos pirm. Broniui Juodeliui. rudenį Interlochene) atliksiu vynams.
tyje su juo toje srityje žada
(sk.) Bostono „Lietuvos Vaikų
Čikagoje
rengiamame
kon
dienį. Visi kviečiami rinktis į
x TRANSPAK praneša:
Talkininkai buvo: Olimpija
Šį kartą taip pat užsuko ir bendradarbiauti,
Globai" (Lithuanian Children's
Maria aukštesniosios mokyk ir Mindaugas Baukai, Salo certe. Kompozicija man yra į Reno, Nevada. Las Vegas S a h a fotografavimo bei dai- , Apytikriais duomenimis Lie
Relief) aukojo šie asmenys:
los aikštę 1:15 vai. p.p., 1:30 mėja ir Kazys Dauliai, Aldona išraiška to, ko negaliu iš mieste jau jam yra tekę l e s z Kazėnas nemažai rašo. tuvos miškuose kasmet užauga
,Ažuolo" būrelis, Gidą ir Eric
vai. prasidės iškilminga proce ir Pranas Totoraičiai, Viktori reikšti, atlikdamas kitų kom viešėti ankstesnio vizito metu J i s paruošia savo vaizdiniams apie 20-25 tūkst. tonų grybų.
Bernard, Irena ir Ramūnas
pozitorių
muziką.
Kol
kas
sija, dalyvaujant daug kunigų, ja ir Antanas Valavičiai, Rita
ir apie tai reportažą neseniai reportažams ir žodinę me- Biologinis derlius beveik Kalvaičiai, Viktoras ir Aga
chorui ir organizacijoms su Darienė, Vytautas Dijokas, kompozicija tėra bandymai, , •
A
„
džiagą. Būdamas Čikagoje, dvigubai didesnis. O paruoštų Kubiliai, Audronė ir Romas
vėliavomis. Būtų gražu, kad Kostas Dočkus, Adolfas Dir ir aš dar nesu įsitikinęs jų skaitėme „Švyturio žurnale. svečias iš Vilniaus parašė po kasmet jų superkama apie 300Misiūnai, Ina Nenortienė, P.
visi lietuviai gerbtų šią mūsų gėla, Algirdas Čepėnas, Ona sėkmingumu.
Vilniečiui gerą įspūdį paliko ra straipsnių ir JDraugo" 400 tonų. Didelę grybų išteklių Rentelienė, Aloyzas ir Aušrelė
— Kokius mėgsti kompo
ir bažnytinę, ir tautinę šventę, Gradinskienė, dr. Jurgis Ja
dalį suvartoja miesto ir kaimo Petroniai, Irena ir Brutenis
ir senovinis amerikiečių mies- dienraščiui.
palaukdami su savo renginių nuškevičius, Vaclovas Mom- zitorius?
telis Nevados valstijoje, o taip
Ed. Šulaitis žmonės (apie 7-10 tūkst. tonų), Veitas, Romas ir Reda - Veitai,
— Bach, Berg, Palestriną, pat ir senųjų automobilių papradžia bent iki 3 vai. p.p.
bet dar didesnė jų dalis Julius ir Renata Spakevičiai,
kus, Vacys Jakovickas, Anta
Beethoven,
Mahlerį, Francką.
pasilieka miške". Pinigai, Liuda ir Vytautas Žiaugros. Iš
nas Paužuolis, Sofija Plenienė,
— Kiek planuoji praleisti
siuntiniai ir komercinės viso surinkta $315.00
Lithuanian Mercy Lift Aleksas Smilga, Raimundas
laiko
JAV?
siuntos į Lietuvą. Maisto
vardą jau gerai visi pažįs Rimkus, Antanas Levanas ir
(sk.)
— Dabartinis mano planas
siuntiniai. TRANSPAK, 4545
tame šios organizacijos vardu Birutė Vindašienė.
būtų
gauti
bakalauro
laipsnį
x Amerikos Lietuvių radi
W. 63rd St., Chicago, IL
pasitikime, nes per eilę metų
Prie kavos ir užkandžių visi
jas,
vad. Anatolijus Siutas —
ji pasireiškė gražiais labdaros vaišinosi Onos Gradinskienės Curtis muzikos institute. Tai
60629. Tel. 773-838-1050.
kiekvieną
sekmadienį 7 v.r.
darbais Lietuvai. LML vertina atvežtais įvairiausiais ska gi, mažų mažiausiai aš čia
(sk.)
per
WCEV
14.50 AM. Tel.
lietuvių spaudos vaidmenį ir niais pyragais, už juos padė žadu likti iki 1999 m., jei Die
x Lietuvių Prekybos Rū
vas leis.
773-847-4903,
adresas: 4459
svarbą, todėl, kaip ir ankstes kodami smarkiu plojimu.
mai skelbia Golfo Dieną
— Ką gero veikei, atosto
S.
Francisco,
Chicago,
IL 60632.
niais metais, jau užsisakė
š.m. rugsėjo 24 d., Old Oak
Sulaukus gausią talką ru
(sk:.
stalą į „Draugo" pokylį rug dens vajaus laiškų išsiunti gaudamas Lietuvoje?
Country Club, 143 & Parker
— Daugiausia laiko pralei
sėjo 21 d. Martiniąue salėje. mui, belieka kviesti visus
Rd
5
mylios
į
vakarus
nuo
x Dėmesio, lietuviai! Nau
Verta atsiminti, kad LML ren „Draugo" skaitytojus į dar di dau prie pianino ir skaityda
Route 45. Kainos: golfas ir jas JAV imigracijos vizų tik
giamas pokylis, kurio pelnas desnę talką, atsiliepiant į mas. Taipgi, teko koncertuoti.
pietūs - $60 (įskaitant vyną, rinimas prasidės balandžio
skinamas vaistams, džiova šiuos laiškus su didesniu ar Tiesa, atostogavau Nidoje.
alų ir „soft" gėrimus), tik gol mėn. Pasibaigusias vizas ga
sergantiems vaikams Lietu mažesniu čekiu. Tik vieningo Buvo labai šaltas vanduo, bet
fas - $35, tik pietūs - $25. liu pratęsti. Žmonės iš kitų
voje pirkti, yra rengiamas spa mis pastangomis, kiekvienam vis tiek maudydavausi ir dar
Laukiame narių, svečių su valstijų gali pasiųsti man duo
lio 4 d. „Spirit of Chicago" įnešant savąją dalį, suge labai mėgau naktimis vaikš
šeimomis.
Pelnas skiriamas menis paštu. Ed Šumanas,
laive Pokylis pavadintas pras bėsime išlaikyti savąją spaudą čioti pajūryje.
stipendijų
fondui.
Informacijai, 5701 Linden, La Grange, IL
— Kurių kompozitorių
mingu ..Vilties vėjų" vardu. ir pačią lietuvybę išeivijoje.
rezervacijai
kreiptis:
David 60525, tel. 1-708-246-8241.
kūrinius numatai atlikti
V;si raginami dalyvauti.
Gaidas, 708-974-4410.
Br, J. Čikagoje rengiamame kon
(sk)
(sk.)
certe?
x Akcijų, bonų bei kitų
x Verčiame, notarizuo— Haydn, Beethoven, Čiur
vertybių
pirkime ir parda
j a m e . kopijuojame įvairius
lionio, Liszt. Taipgi vieną sa
vime
jums
nuoširdžiai patar
dokumentus / diplomus iš
vo sukurtą kūrinį.
naus,
duodami
komiso nuo
lietuvių į anglų kalbą ir
— Tikriausiai
pačiam
laidą,
Albinas
Kurkulis,
tel.
atvirkščiai.
Kreipkitės
į
teko girdėti, kad Čikagoje
312-879-7759
arba
jo
sūnus
Lituanistikos Tyrimo ir studijų
gyvena daug lietuvių, ku
centrą telefonu 773-434-4545 Andrius Kurkulis, tel. 312rių tarpe yra nemažai ir ne
arba raštu 5620 S. Claremont 879-7751, dirbą su First Alper seniai i i Lietuvos atvy
Ave., Chicago, IL 60636- bany Corp. Chicagoje. Iš JAV
kusių?
1039.
, , ir Kanados skambinkite vel
— Man bus labai malonu
tui: tel. 1-888-879-7753.
(sk.)
atlikti koncertą Čikagoje ir
(sk.)
x
Ateinanti
sekmadieni,
susipažinti su vietiniais lietu
rugsėjo
14
d.,
3
v.p.p.
Jauni
viais. Gal, ko gero, neseniai
A R A S ROOFING
mo centre rengiamas talen
atvykusiųjų
tarpe surasiu
A,
,1 r
KI.-'.I
tingojo
pianisto
Andriaus
savo pažįstamų. Visus kviečiu
' l i ' n f j t i n i' •' I., i • om<
Žlabio
koncertas.
Visi
kviečia
atsilankyti.
mi. Koncertą rengia Anatoli
Kauno Muzikiniame teatre statytame muzikle ..West Šule Story" solistai
— Ačiū už pokalbį. Linkime Aušra Cirenaite ir Vaidas Vyšniauskas Ji atvyksta i JAV ir atliks ke jaus Siuto vadovaujamas Ame
geros kelionės, sėkmės ir ta letą koncertų f>o<< Angeles, (levelande. St PetPrsburge, Lemonte. rikos Lietuvių Radijas.
Alirrnu'iUi- Kezys kairėje* ir Zinas Kazėnas aptaria planus prie* dail
riame iki malonaus pasimaty- Čikagoje Koncertu senją rengia ..Draugas"
Kazėno gręžimo kelionę ) Lietuvą.
N'uolr Ed. Sulaičio.
(sk.)
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