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G. Vagnorius: Gyvenimas
Lietuvoje nuolat gerėja
Vilnius, rugsėjo 18 d. (BNS) mininkė Elvyra Kunevičienė
— Ministras pirmininkas Ge paneigė opozicijos tvirtinimus,
diminas Vagnorius teigia, kad kad konservatorių vyriausybė
gyvenimas Lietuvoje ir toliau nevykdo prieš rinkimus pri
nuolat gerėja. "Kiekvieną mė siimtų įsipareigojimų dėl fi
nesį
ekonominiai-socialiniai nansų politikos.
Vyriausybė vykdo tą finansų
rodikliai vienu-dviem procen
politiką,
kuri buvo apibrėžta
tais tampa geresni", spaudos
jos
rinkimų
programoje, sakė
konferencijoje
ketvirtadienį
E.
Kunevičienė
ketvirtadienį
sakė jis.
Pasak premjero, realusis vi Seime įvykusioje spaudos kon
dutinis darbo užmokestis per ferencijoje.
Pasak jos, 1997 metais sėk
8 mėnesius padidėjo 13 proc.,
o kitų metų viduryje jis pa mingai įgyvendinamas pirma
sieks 1,000 litų (dabar — apie sis šios politikos etapas ir su
renkama vis daugiau mokes
900 litų).
čių.
Kitais metais bus ypatin
Dar iki šildymo sezono
gas
dėmesys skiriamas tau
pradžios vidutiniškai 30 litų
piam
ir tikslingam lėšų nau
bus padidintos pensijos, o
dojimui,
bus priimtas naujas
biudžetininkų atlyginimai di
pajamų
mokesčio
įstatymas.
dės 50 litų.
Nuo
1999
metų
valstybei su
Vidutinė pensija lapkričio
renkant
vis
daugiau
mokes
mėnesi Lietuvoje bus 275 litai,
čių,
bus
galima
realiai
pradėti
o kitais metais — apie 400
litų, teigė vyriausybės vado „normalizuoti" mokesčių naštą
kiekvienam mokesčių mokė
vas.
G. Vagnorius sakė, jog pa tojui, kalbėjo Seimo narė.
Pasak E. Kunevičienės, mo
didinus šilumos kainas, ener
kesčių
politika turi būti tobu
getikai iš gyventojų surinks
38 mm litų per mėnesį, tuo linama kartu su pinigų politi
tarpu kompensacijoms iš biu ka. Tik 1999 metais atsisakius
valiutų valdybos padalinio ir
džeto skirta 76 mln. litų.
„Lietuvos bankui pradėjus
dirbti šalies ūkio labui", atsi
Mokesčių n a š t a palengvės ras galimybės mažinti mo
po dvejų metų
kesčius, tvirtino biudžeto ko
Seimo biudžeto komiteto pir miteto pirmininkė.

Pasaulio naujienos
(Remiantis BNS. Reuter, DPA, AP interfax, ITAR-TASS. BelaPAN,
R1A ir ELTA žinių agentūrų pra ruimais J

Liepos 18 d. Lietuvos Seime lankėsi Japonijos parlamento Japonijoe-Lietuvos draugystes sąjungos delegacijos
vadovas. Tarėjų rūmų narys Masakuni Murakami, kuris iiisitiko su Seimo vadovais. Šio vizito tikslas buvo su
stiprinti bendradarbiavimą su Lietuva, nes Japoniją Lietuva domina kaip valstybė, esanti tarp Rytų ir Vakarų.
Susitikime dalyvavęs Seimo vicepirmininkas Andrius Kub.iius pasidžiaugė, jog Japonija pernai įtraukė Lietuvą
į sąrašą valstybių, kurioms numatyta teikti ekonominę pagalbą. M. Murakami, be kita ko, atkreipė dėmesį į tai,
kad Lietuvos įstaigose dirba daug moterų, ir šioje srityje is Lietuvos batų galima pasimokyti.
Nttotr.: (iš kairės) Seimo kancleris, Seimo parlamentiniu ryšių su Japonija grupės pirmininkas Jurgis Razma
ir Seimo vicepirmininkas Andrius Kubilius sutinka japoną Masakuni Murakami.

Japonijos investuotojai
pradėjo „žvalgybas" Lietuvoje

Vilnius, rugsėjo 18 d. (BNS)
— Lietuvos Seimo vadovai,
trečiadienį susitikę su naujuo
ju Japonijos ambasadoriumi
Lietuvai Masaki Orita, dau
giausia dėmesio skyrė ekono
miniam bendradarbiavimui.
Susitikęs su ambasadoriu
nalistas, buvęs katalikų radijo
mi
Seimo kancleris ir parla
„Mažoji studija" vadovas Vai
mentinės
ryšių su Japonija
dotas Žukas nutarė atsisakyti
grupės
pirmininkas
Jurgis
savo siekių.
Gyventojų nuomonės tyri
* Trečiadienio pavakare
mai rodė, kad šis kandidatas
Ignalinos
atominės elektrinės
turėjo menką rinkėjų paramą.
neveikiančioje
turbinoje tikri
V. Žukas savo apsisprendimą
nant
kondensatinius
siurblius,
„Lietuvos ryto" dienraščiui
įsijungė
priešgaisrinė
signali
aiškino tuo, jog suprato, kad šį
zacija,
ir
buvo
iškviesti
ugnia
kartajam „nepavyks".
gesiai.
Ignalinos
AE
vyriausia
„Padariau viską ką galėjau,
jei tautai manęs reikės — aš sis inžinierius Genadijus Negniekur neišvažiuoju", sakė jis. rivoda pranešė, kad iš vieno
Rugpjūčio mėnesio apklau siurblio nutekėjęs tepalas ėmė
sos rodė, kad V. Žuką rėmė rūkti, tačiau neužsidegė. Po
vos 0.5 proc. apklaustųjų rin šešių minučių, apžiūrėjus įvy
kėjų ir jis lenkė tik vieną iš kio vietą ir neaptikus nei
devynių kandidatų. Per vasa dūmų, nei ugnies turbinos va
rą parama šiam kandidatui riklyje, gaisro pavojus buvo
atšauktas. Elektrinėje sudary
sumažėjo 2 procentais.
ta komisija, kuri ištirs įvykį ir
Pasiskelbęs apie savo keti
nustatys guolio gedimo prie
nimus kandidatuoti preziden
žastis bei numatys priemones,
to rinkimuose, V. Žukas nebe- kad tai nepasikartotų. Įvykis
vadovavo „Mažajai studijai". neturėjo įtakos IAE darbui, ir
Dabar jis paprašė Vyskupų radiacinė padėtis elektrinėje
Konferencijos grąžinti jį va normali.
dovauti katalikų radijui.

Vaidotas Žukas pasitraukia i š
prezidento rinkinių „maratono"
Vilnius, rugsėjo 18 d.
(BNS) — Maždaug metus ke
tines kandidatuoti būsimuo
siuose Lietuvos prezidento
rinkimuose, 41-erių metų žur* Didžiosios Britanijos
ambasadorius Thom Townley
Macan ir Valstybės institucijų
kalbų centro direktorė Eglė
Šleinotienė
ketvirtadienį
Krašto apsaugos ministerijoje,pasirašė sutartį dėl anglų
kalbos kursų finansavimo Vil
niuje, Kaune ir Panevėžyje be
simokantiems Krašto apsau
gos sistemos darbuotojams.
Ministerijoje
apsilankiusius
D. Britanijos ambasadorių, E.
Šleinotienę, D. Britanijos gy
nybos atašė Nigel Godfrey
Wynyard Landg, Britų tary
bos direktorę Virginiją Žiūkienę priėmė KA viceministras
Edmundas Simanaitis. Šiemet
kariams bus organizuoti 8 mė
nesių anglų kalbos kursai Vil
niuje, Kaune ir Panevėžyje.
Jau antri metai D. Britanija
remia ir padeda Krašto apsau
gos sistemos darbuotojams iš
mokti anglų kalbą.
* Vyriausybė rugsėjo 10 d.
patvirtino ginklų, šaudmenų,
sprogmenų bei pirotechnikos
priemonių gamybos leidimų
išdavimo tvarką. Ginklų bei
kitų minėtų priemonių gamy
bą pavesta kontroliuoti Gink
lų fondui. Gaminti ginklus, jų
dalis, šaudmenis, sprogmenis
bei pirotechnikos priemones
galės tik specialų fondo leidi
mą gavusios Lietuvos įmonės.
Leidimo prašymą jos privalės
motyvuoti, nurodyti numato
mą veiklos mastą, gamybos
technologiją. Tokios įmonės
savininkais negalės būti psi
chiniai ligoniai, alkoholikai ir
narkomanai. Ginklų fondas ne
vėliau kaip per 30 dienų nuo
dokumentų priėmimo privalės
išduoti arba atsisakyti išduoti
leidimą. Vėliau jis turės tai
syklėmis nustatytą teisę kont
roliuoti įmonės veiklą.

Bus rengiama tautinės
nesantaikos nusikaltimų
užkardymo programa
Vilnius, rugsėjo 18 d.
(BNS) — Lietuvos prezidento
Algirdo Brazausko vadovauja
ma komisija žydų ir lietuvių
dabarties ir istorijos santykių
problemoms nagrinėti ketvir
tadienį nutarė parengti tauti
nės nesantaikos nusikaltimų
užkardymo programą.
Darbo grupė išklausė Vi* Seimas rugsėjo 18 d. su
darė Europos reikalų komite
tą, kuris turėtų padėti įrodyti,
kad Lietuva yra pasirengusi
ankstyvoms deryboms dėl na
rystės ES. Už šio komiteto su
darymą vienbalsiai pasisakė
62 Seimo nariai. Komiteto pir
mininku patvirtintas Seimo
pirmininko pirmasis pavaduo
tojas Andrius Kubilius, o jo
pavaduotojais — Roma Dovydienienė ir Mečys Laurinkus.

Nr. 182

daus reikalų ministerijos bei
Valstybės saugumo departa
mento pareigūnų ataskaitą
apie kovą su antisemitizmu.
Buvo nutarta apibendrinti šią
patirtį ir nustatyti, kaip su
šiais nusikaltimais kovoja
teisėsaugos institucijos.
Be kita ko, Lietuvps ir Izra
elio santykiais besirūpinan
čios komisijos posėdyje pateik
ta faktų, kad prieš kelerius
metus buvo laisvės atėmimo
bausmėmis nuteisti du jau
nuoliai už žydų kapinių išnie
kinimą Kaune.
Komisija taip pat svarstė
klausimus, susijusius su nacių
įvykdytu žydų genocidu Lietu
voje bei dereabilitacijos reika
lus.
Posėdyje buvo informuota,
kad kaip tik ketvirtadieni Lie-

Razma pageidavo, kad šios
valstybės bendrovės pradėtų
kurti Lietuvoje savo filialus, o
jos investuotojai parodytų di
desnį susidomė^mą Lietuva.
Kancleris siūlė savo paramą
Japonijos verslininkams bei
investuotojams, sprendžiant
problemas, su kuriomis jie
gali susidurti pradėdami veik
lą Lietuvoje.
Susitikime su Seimo pirmi
ninku Vytautu Landsbergiu,
ambasadorius Masaki Orita
sakė, kad japonai „ilgai dairo
si, tačiau kai ką nors pradeda,
tai daro labai atsakingai ir pa
tikimai".
Susitikimuose buvo pažy
mėta, kad didelę paskolą Bū
tingės naftos terminalo staty
bai suteikė „Bank of Mitsubi

shi".
Pasak J. Razmos, Japonijos
investuotojai galėtų rasti Lie
tuvoje ir daugiau juos domi
nančių objektų.
Dabar Japonijos ambasada
Lietuvai yra įsikūrusi Kopen
hagoje, bet kitų metų pra
džioje numatoma atidaryti
ambasadą Vilniuje.
* Kuršių mariose prie ak
cinės bendrovės „Vakarų laivų
remontas" ketvirtadienį vidur
dienį buvo baigiamas surinkti
išsiliejęs mazutas. Trečiadie
nio rytą aplinkosaugininkai
pietinėje uosto dalyje, aptiko
mazuto dėmių, kurios buvo
gana didelės — apie 170 kvad
ratinių metrų. Esant palan
kioms oro sąlygoms, specialus
"Vakarų laivų remonto" laivas
iš karto ėmė nuo vandens pa
viršiaus surinkinėti teršalus.

Vokietija gali nulemti ES
kandidačių kvietimą deryboms
Vilnius, rugsėjo 16 d. (BNS)
— Lietuvos Europos reikalų
ministrė Laima Andrikienė
teigia, kad Vokietijos nuostata
dėl bendros valstybių-kandidačių stojimo į Europos Są
jungą pradžios gali turėti
įtakos daugelio valstybių ap
sisprendimui.
Tai ministrė pasakė antra
dienį spaudos konferencijoje,
kurioje apibendrino praėjusią
savaitę Briuselyje vykusio vi
zito rezultatus.
Pasak ministrės, už bendrą
visų valstybių kandidačių de
rybų pradžią tvirtai pasisako
Danija, Švedija. Italija ir Grai
kija. Kiek dvejoja Ispanija,
Portugalija ir Austrija, o liku
sios valstybės dar nėra pa
reiškusios savo nuostatos.
Ministrės L. Andrikienės
teigimu, per pokalbius su Vo
kietijos atstovais jokios aiš
kesnės
ateities
nepavyko
sužinoti. Pasak Vokietijos pa
reigūnų, ją žino tik vienas
žmogus — kancleris Helmut
Kohl.
Ministrė įsitikinusi, kad ap-

sisprendus Vokietijai, jos pa
vyzdžiu pasektų daugelis ES
valstybių. Be to, Briuselyje
buvo pabrėžta, kad aplamai
nė viena valstybė-kandidatė
nėra visiškai
pasirengusi
pradėti derybas. Pasak L. An
drikienės, tik Čekija ir Vengri
ja turi daugiau galimybių
aplenkti kitas valstybes.
Ministrės teigimu, į Europos
Komisijos nuomonę raštu rea
gavo tik trys valstybės — Ru
munija, Latvija ir Lietuva.
Vilniaus reakciją Europos Ko
misijos įgaliotiniai sutiko pa
lankiai, sakė L. Andrikienė,
nes pranešime buvo konkreti
ir smulki EK nuomonės ana
lizė. Kitų valstybių reakcija,
pasak L. Andrikienės, „buvo
vien emocijos".

Ministrė teigė, kad siūly
dama
kandidates
derybų
pradžiai, Europos Komisija
vadovavosi ne vien objekty
viais vertinimais. Pasak jos,
daug nulėmė ir politiniai
sprendimai. Estija atsirado
kandidačių sąraše tik todėl,
kad Slovakijai buvo parodyta
tuvos Aukščiausiasis Teismas „raudona kortele", sakė mi
baigė pirmąją iš 17 nagrinė nistrė. Pasak jos, jei Lietuva
jamų vadinamųjų dereabilita „būtų vykdžiusi aktyvi dip
cijos bylų ir nutarė panaikinti lomatiją jau pernai . nebe
reabilitaciją asmeniui, susiju reikėtų jaudintis, kad ji gali
siam su žydų genocidu II pa likti nepakviesta derybų pra
saulinio karo metais.
džiai.

Oslas-Vašingtonas.
Oslo konferencijoje dėl minų uždrau
dimo ketvirtadienį oficialiai priimtas pasaulinės konvencijos
projektas, kuriam pritarė maždaug 80 valstybių. Tačiau JAV
pareiškė nedalyvausiančios oficialiame šios konvencijos pasi
rašyme, kuris gruodžio mėnesį numatomas Kanados sostinėje
Ottavvoje. Vašingtono teigimu, dabartinis sutarties variantas
neatitinka Amerikos valstybinių interesų. Dokumento nepasi
rašys dar kelios įtakingos valstybės. JAV prezidentas Bill
Clinton trečiadienį atsisakė pritarti dėl Oslo konvencijos, ta
čiau nurodė Pentagonui parengti alternatyvinius dokumentus,
kurie lemtų, kad minos iki 2006 metų išeitų iš apyvartos. JAV
karo vadai teigia, kad dabartinis sutarties variantas pasmerk
tų užsienyje tarnaujančius JAV karius nereikalingai rizikai —
ypač Korėjos pusiasalyje.
Baku. Azerbaidžanas trečiadienį apkaltino Armėniją, kad ji
turi pavojingą atominę elektrinę ir siekia pasigaminti branduo
linių ginklų, ir ragino šią elektrinę uždaryti. Azerbaidžano UR
ministras Hasan Hasanov sakė, jog Armėnijos branduoliniai
ginklai turėtų būti griežtai kontroliuojami tarptautiniu mastu,
nes ši valstybė „puikiausiai gali panaudoti savo mokslinę,
žmogiškąją bei ekonominę galią, gamindama atskirus kompo
nentus bei blokus būsimiems branduoliniams ginklams". H.
Hasanov siūlė paskelbti Pietų Kaukazo regioną nebranduoline
zona.
Maskva. Rusijos prezidentas Boris Jelcin ketvirtadienį pa
reiškė, kad Rusija neatsisakys Kurilų salų, ir ginčo sprendimas
gali būti rastas tik kitame šimtmetyje. „Mes negalime grąžinti
salų, Rusijos visuomenė to nesupras", sakė B. Jelcin. turėda
mas galvoje Japonijos reikalavimus grąžinti jai salų grandinę,
SSRS užimtą II pasaulinio karo pabaigoje.
Vašingtonas. JAV gynybos sekretorius William Cohen nus
prendė parai nutraukti visus mokomuosius skrydžius. Šį
sprendimą jis priėmė po penkių nelaimingų atsitikimų kari
nėse oro pajėgose, įvykusių per keturias dienas, trečiadienį
pranešė Pentagonas.
Cardiff. Wales ketvirtadienį prasidėjo istorinis referendu
mas, kurio rengėjai siekia po 600 metų vėl atkurti tautinį par
lamentą. Anglija aneksavo VVales 1536 metais, o savo parla
mento jis neturėjo nuo 15 a. pradžios. Atkurtoji asamblėja tu
rėtų 60 narių, kontroliuotų 7 mlrd. svarų (11 mlrd. dolerių) me
tinį biudžetą, komunalinius patarnavimus, švietimą, sportą,
butų rūpybą, sveikatos apsaugą ir kitas kasdienio gyvenimo
sritis. Parlamentas neturėtų valdžios finansų, užsienio reikalų,
gynybos ir teisėtvarkos klausimais.
Briuselis. Pirmadienį Europos Sąjungos užsienio reikalų
ministrai apibūdino Baltarusiją kaip valstybę, kurios preziden
tas Aleksandr Lukašenko nepaiso demokratijos normų. ES pa
reiškė laikinai nutraukusi derybas su vyriausybe ir jos oponen
tais. Briuselyje posėdžiavę ES užsienio reikalų ministrai pa
skelbė pareiškimą, kuriame apgailestaujama dėl pastaraisiais
mėnesiais trūkstamos pažangos Baltarusijos politikoje ir eko
nomikoje. Ministrai išreiškė susirūpinimą del susidariusios po
litinės ir konstitucinės padėties, kurią jie apibūdino kaip „nuo
latinį žmogaus laisvių ir teisių pažeidinėjimą". Ministrai krei
pėsi į A.Lukašenko. prašydami neatskirti savo valstybės nuo
pasaulio.
Talinas. Estijos kareiviai, kurie žuvo, praėjusį ketvirtadienį
keldamiesi per Kurksės sąsiaurį netoli Paldiskio, naudojosi pa
senusiais jūros žemėlapiais, mano Estijos kartografijos firmos
„Regia" specialistė Kiuli Vahtre. Baltijos taikos palaikymo ba
taliono žvalgybos būriui brendant per 3.5 kilometro sąsiaurį.
12 iš 22 kareivių dingo be žinios, iš kurių 9 vėliau buvo surasti
nuskendę. Du žmones žuvo, aštuoni buvo išgelbėti. Dingusiųjų
paieškos tęsiamos. Estijos gynybos ministerija turi sovietmečiu
išleistus žemėlapius, ir taikdariai. keldamiesi per sąsiaurį, ga
lėjo naudotis šiais senais dokumentais. Pasak K. Vahtre. sovie
tų kariniuose žemėlapiuose buvo specialiai nurodomas mažes
nis gylis netoli karinių objektų, kad galimas priešas nemėgintų
priplaukti prie jų Ji taip pat neatmetė galimybės, jog dėl
smarkaus vėjo ir didelių bangų žvalgai pasirink) neteisingą
kryptį ir atsidūrė giliame farvateryje, kuriuo sovietiniai povan
deniniai laivai išplaukdavo iš Paldiskio uosto. Senuose žemė
lapiuose šis farvateris nepažymėtas, jį žinojo tik sovietinių po
vandeninių laivų šturmanai ir kai kurie vietos gyventojai.
Maskva. Pagal 1997 metų rezultatus. Rusijos pirmasis vice
premjeras, Finan.-u ministerijos vadovas Anatolij Čiubais pri
pažintas geriausiu pasaulio finansų ministru. Tai pranešė Ita
lijos ekonominis laikraštis „Sole — 24 ore". Anglu ekonominio
žurnalo „Euromany" įsteigta metinė tarptautine premija A.
Čiubais bus įteikta Hong Konge, kur praėjusią savaitę prasi
dėjo kasmet rengiamas TVF ir Pasaulio banko susirinkimas.
Ministrė sakė. kad daugeliui
KALENDORIUS
Europos Komisijos įgaliotinių
Lietuva vis dar yra ..nežinoma
R u g s ė j o 19 d.: &•. J a m m r i žemė7', todėl likus laiką iki j u s (mirė 304 m . ' : Arnulfas,
gruodžio mėnesio reikia iš P r a u r i m e . Z u z a n a .
naudoti aktyviai veiklai.
R u g s ė j o 2 0 d.: Šv Andrius
Manoma, kad galutiniai
K
i
m T a e g o n ir P a u l i u s Cong
sprendimai. kurio> valstybes
H
a
s a n g ir d r a u g a i , Korėjos
bus pakviestos deryboms del
stojimo į ES. bus priimti gruo k a n k i n i a i , t a r p 103 nukan
džio mėnesį Luxemburge įvyk k i n t ų už tikėjimą t a r p 1839siančiame ES Ministrų Tary 1*67 m e t a i s ; F a u s t a . Kolum
bą. J o l i t a . V a i n o r a s .
bos posėdyje.
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DRAUGO prenumerata yra mokama i i anksto
metams
V4 meru 3 mėn.
JAV....$95.00
$55.00
$35.00
Kanadoje ir kitur
(US.) $110.00
$60.00
$40.00
Tik fefttedienio laida:
JAV
$55.00
$40.00
$30.00
Kanadoje ir kitur
(U S.) $60.00
$45.00
$35.00
Užsakant į Lietuva;
(Aircargo)
$100.00
$55.00
Tik šeštadienio laida
$55.00
Užsakant į užsieni
oro paltu
$500.00
$250.00
Tik šeštadienio laida
$160.00
$85.00

LENGVOSIOS ATLETIKOS
PIRMENYBĖS CLEVELANDE
1997 m. Š. Amerikos bal
tiecių ir lietuvių lengvosios at
letikos pirmenybės rugsėjo 6
ir 7 d. vyko Cuyahoga Community
College,
Western
Campus, Parma, Ohio. ŠAL
FASS-gos Centro valdybos ir
Lengv. Atletikos komiteto pa
vedimu, varžybas vykdė Clevelando LSK Raibas".
Varžybos buvo pravestos la
bai sklandžiai, prityrusiai va
dovaujant dr. Mariui Laniauskui. Mariaus ir Eglės Laniauskų pastangomis buvo su
telktas arti 40 asmenų teisėjų
ir talkininkų kadras, laidavęs
varžybų vykdymą be susitrukdymų. Bėgimus sėkmingai
pravedė vyr. bėgimų •teisėjas
Barrie Wilkinson, starteris Al
gis Malinauskas (abu iš Kana
dos) ir bėgimų sekretorė, clevelandietė Rita Kliorienė su
bareliu laiko ėmėjų — baig
mės sekėjų. Vienok ne paslap
tis, kad sunkiausią naštą iš
tempė varžybų sekretorė Eglė
Laniauskienė su savo talki
ninkėmis Rasa Šilkaitiene,
Aniceta Giedraitiene, Regina
Idzeliene ir Ingrida Civinskiene. Varžybos buvo forma
liai sankcionuotos Lake Erie
Assdc. USATF. Vyriausias tei
sėjas (referee) — Algirdas
Bielskus.

buvo pagerinti 12 baltiecių ir
8 lietuvių pirmenybių rekor
dai, kuriuos čia pateikiame:
(prieaugio amžiaus klasifika
cija pagal varžovo amžių 1997
Australijos, VI Pasaulio Lietuvių Sporto žaidynių ir Lietuvos vėliavos plevėsavo Australijos Alpėse, Guthega
m. gruodžio 31 d.):
Nuotr. A. Nako
David Purins (latvis) — 200 kalnų kurorte, š.m. rugpjūčio 14-15 d. vykusių slidinėjimo varžybų metu.
m. bėgimas 22.7 sek. baltiecių
aukšto lygio slidininkų.
rekordas jaunių A. ir „Jr.
Čia, Amerikoje, septintame
Men's" (17-19 m.) klasėje.
dešimtmetyje,
pirmos lietuvių
Tadas Tamošiūnas („Žai
varžybos
prasidėjo
Michigane
bas") — Ietis (800 g) 39.24 m
ŠALFAS
s-gos
organizuoja
U30'-8") baltiecių ir lietuvių
Su P. L. slidinėjimo varžy kalnų draugams: Birutei Alek
rekordas ir Rutulys (12 \b.) — bomis š.m. rugpjūtyje, Austra naitei, Binkiui (pirm.), Jumbo mos, dažnai išvedamos iš Bal
tiecių bendrų varžybų. Pirma
10.50 m (34'-5 1/2") tik bal lijos Alpių kalnynuose, pradė Krausevičiui, Jurgiui Liutikui sis pionierius, niekad nepails
tiecių rekordas jaunių B (15- tos VI P.L.S.Ž., kurios visu ir Agonitai Walles (sekr.).
moje, visose sporto šakose,
Tiek slalome, tiek didžia tantis buvo ir dabar tebėra ak
16 m.) klasėje.
tyvus ir varžybiškai pajėgus,
Kristina Mikaitytė (Čikaga) bus vykdomos 1998 vasarą, jame slalome, aukštą lygį pa tai šio sporto veteranas, kar
— 400 m bėgimas — 1:05.8 Lietuvoje. Čia buvo lyg įžanga rodė, tapdami absoliučiais lai tais „Patriarchu" vadinamas
min. — tik baltiecių rekordas VI žaidynių. Žiemos sporto mėtojais, vyrai: Andriukaitis — Vytenis Čiurlionis iš Clevedalis — alpinistinis slidinė (Vilnius), Augūnas (Vilnius),
mergaičių B klasėje.
jimas.
Varžytasi slalome (gi Jurgutis (Klaipėda). Moterys: land, Ohio. Per daugelį metų
Julie Lewis („Žaibas") —
su Vyteniu teko slidinėti,
Diskas (1 kg) — 24.64 m (80'- gante) ir didžiajame slalome. Jankutė (Vilnius), Mauragytė varžytis. Laiko slinktyje atsi
10") — baltiecių ir lietuvių re Trasos buvo gana stačios ir il (Camberra), Aranda (Sidney), rado nemažai gerų slidininkų
kordas mergaičių C (13-14 m.) gos, reikalaujančios techniško Veličko (Vilnius). Visi jie buvo iš Clevelando, Toronto, šiek
bei fizinio pasiruošimo. Jas tiek fiziškai, tiek techniškai
klasėje.
paruošė samdyti specialistai stipriausi. Buvo įteikta nema tiek iš Detroito. Šio sporto ly
Kristupas Motiejūnas („Žai
— australai. Dalyvavo pusė žai medalių kitose amžiaus gis greitai kilo,.ypač jaunimo
bas") — 3,000 m bėgimas —
šimto slidininkų, po lygiai iš grupės laimėtojams. Atvyku tarpe. Dabar, atsiradus tiesiog
12:53.2 min. baltiecių ir lietu
Lietuvos ir Australijos. Iš sieji nesigailėjo, jei ne meda magiškai technikai („super"
vių ir 1,500 m bėgimas —
Amerikos atvyko tik keturi lius, tai daug ką kitką jautėsi slidės bei batai), veik kiekvie
5:58.0 min. tik baltiecių rekor
(visi iškovojo medalius savo laimėję svetingoje Australijos nas jaunuolis gali išmokti nudas berniukų D (11-12 m.)
amžiaus grupėse). Iš Kanados tautiečių viešnagėje. Be Aust sileidinėti ir labai aukštuose
klasėje.
ir iš kitur niekas neatvyko. ralijos Alpių gėrėjomės jų sos kalnuose per porą savaičių, o
Laura Rukšėnaitė („Žaibas") Gal, kad per tolima ir per tinės Canjberros architek ir rimtai varžybiškai kultivuo
— 1,500 m bėgimas — 5:46.0 brangi kelionė? Juk JAV ir tūriniais šedevrais, Sydnėjaus ti alpinistinį slidinėjimą po po
min. ir 3,000 m bėgimas — ypač Kanadoje, yra gana daug grandiozinėmis statybomis, jų ros metų rimtesnės treniruo
12:59.0 min. — abu baltiecių gerų slidininkų. Nors žadėjo, ateinančiomis
Olimpinėmis tės.
ir lietuvių rekordai mergaičių bet neatvyko praėjusių žai žaidynėmis, kurios iš tikrųjų
Pirmosios Pasaulio Lietuvių
B klasėje.
dynių Kanadoje, absoliutus atrodo nustebins pasaulį. Sve slidinėjimo varžybos, A. KeTiffany Stempužytė („Žai čempionas, dabar Lietuvos čiai iš Lietuvos gėrėjosi lanky
pežėno ir V. Čiurlionio pastan
bas") — Trišuolis — 8.47 m olimpinis slidininkas Linas dami tolimesnes Australijos
gomis, buvo suruoštos 1991 m.
(27-9 1/2) — baltiecių ir betu- Vaitkus iš Colorado. Nepai gamtos įžymybes.
Kaukaze, Elbruso papėdėje.
vių rekordas mergaičių D sant šių kelių minusų bei
Kalbant apie alpinistinį sli Po to vyko Kanadoje ir šią va
klasėje.
dažnų sniego pūgų kalnuose,
sarą Australijos Alpėse. Atei
Cassi Šakenytė („Žaibas") — rungtynės laikytjnos gerai pa dinėjimą istoriškai, tai gana nančios numatomos surengti
Beisbolo metimas — 23.06 m vykusiomis ir bendrai viskas dar jauna mūsų sporto šaka. JAV, Californijos kalnynuose.
(75'-8") ir Rutulys (6 lb.) — buvo suorganizuota net labai Lietuvoje smarkiai populiarėjo
Varžybos Australijoje laiky
3.59 (ll'-9 1/2") — baltiecių ir gerai. Visi organizacinio komi entuziastams „atradus" Kau
tinos labai pavykusiomis dau
kazo
Elbruso
kalnynus.
Paga
lietuvių rekordai mergaičių F teto nariai tikrai parodė pa
geliu atžvilgiu. Lietuvos sli
„Pee-Wee" (8 m. ir jaunesnių) vyzdį visiems, kaip galima or liau alpinistas Kepežėnas
dinėjimo federacijos pirm. A.
įkūrė
šio
sporto
federaciją,
jau
klasėje.
ganizuoti ir atlikti didelius
per tuziną metų jai vadovau Kepežėnas savo pareigas atli
darbus. Pagarba ir padėka
(Bus daugiau)
damas. Jie turi jau nemažai ko pasigėrėtinai. Lietuvos
amb. priklauso Šiems Australijos

Pirmenybėse dalyvavo 117
varžovų, iš jų 105 lietuviai, tik
1 latvis ir 11 kviestinių svečių
(nebaltiecių). Pagal lytį, buvo
66 vyrai-jauniai ir 51 moterismergaitė. Daugumą sudarė
prieauglio klasių dalyviai. Iš
117 varžovų, tik 18 buvo virš
19 metų, iš kurių tik 3 buvo
20-34 metų grupėje. Taigi
mūsų varžybų kontingentą su
daro prieauglis ir senjoraiveteranai.
Kaip matote, iš baltiecių
varžybų beliko tik vardas, nes
latviai ir estai kaip ir dingo.
Atrodo, kad ateityje teks vyk
dyti lik lietuvių varžybas,
galbūt pasikviečiant latvius ir
estus kaip svečius. Jau daug
metų, kai latviai ir estai savo
pirmenybių visai nevykdo.
Lietuviai dalyviai pagal klu
bus pasiskirstė: Toronto „Auš
ra" — 7, Toronto „Vytis" — 5,
Hamiltono „Kovas" — 11, Fila
delfijos „Aras" —5, Čikaga —
6 ir Clevelando „Žaibas" — 71.
Nenormaliai mažas kana
diečių dalyvavimas. Pasigesta
detroitiškių. Naujenybė — Fi
ladelfijos „Aras". Gaila, kad
susidomėjimas lengvąja atleti
ka mūsų klubuose yra gana
menkas.
Puikus stadionas ir gražus
oras sudarė geras sąlygas
varžyboms. Gal pirmą dieną
stiprokas priekinis vėjas šiek
tiek „nuskriaudė" sprinterius,
tačiau antrą dieną oro sąlygos
buvo idealios.
Varžybų pasekmės, išskyrus
kelias išimtis buvo gana kuk
lios. Labai stokojo iškilesnių
lengvaatlečių, kurie retai mū
sų varžybose tepasirodo. Tam
yra kelios priežastys; mūsų
pirmenybės vyksta ne sezono
metu, stoka rimtesnės kompeticijos, susikryžiavimas su
mokyklų įvairių sportų var
žybomis, paprasčiausia — sto
ka noro ir pareigos dalyvauti
lietuvių varžybose ir 1.1. Nors
ir stokojant daugeliui iškiles
nių lengvaatlečių, varžybose

Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė
Administratorius - Valentinas Krumplis
Moderatorius - kurt. Viktoras Rimšelis
• Administracija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4JO, šeštadieniais nedirba.
• Redakcųa dirba kasdien nuo 830 iki 4 00, šeštadieniais nedirba
• Redakcija už skelbimų turini neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos,
gavus prašymą ką nors skefeti.
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių
nesaugo. Prašome siunčiant pasilikti kopiją.

AUSTRALIJOJE PRADĖTOS
VI P.L.S. ŽAIDYNĖS

1997 M. METINIS VISUOTINIS
ŠALFASS-GOS SUVAŽIAVIMAS
1997 m. Metinis visuotinis to, Ont. M6S 1V7. Tel. 416ŠALFASS-gos suvažiavimas 767-6520. Faksas: 416-760laukiamas 1997 m. lapkričio 9843.
22 d., šeštadieni, Toronto Lie
Suvažiavimo darbotvarkė ir
tuvių namuose, 1573 Bloor
kita papildoma informacija
St. W., Toronto, Ont., Canada.
bus skelbiama spaudoje.
Tel. 416-532-3311.
Suvažiavimo pradžia — 11 Sporto klubai, SALFASS-gos
pareigūnai. ir. sporto
darbuotovai. ryto.
.
j a i pr šomi
vuu
rimtumu
Pagal ŠALFASS-gos statutą,
. f
suvažiavime sprendžiamuoju atsižvelgti i mūsų sportinio
balsu dalyvauja sporto klubų gyvenimo gyvybinius reikalus
rinktieji atstovai, sporto klubų ir pasistengti suvažiavime da
pirmininkai ar jų įgaliotiniai, lyvauti.
SALFASS-gos Centro
SALFASS-gos rinktieji bei
valdyba
skirtieji pareigūnai ir ŠAL
FASS-gos garbės nariai.
Patariamuoju balsu kviečia
mi dalyvauti sporto darbuoto
V. ALEKNA LAIMĖJO
jai, fizinio auklėjimo mokyto
TURNYRĄ ANGŲJOJE
jai, sporto veteranai, lietuviš
Rugsėjo 8 d. Anglijos Geitskų organizacijų bei spaudos
ched
mieste vykusiose tarp
atstovai ir visi lietuvių sporti
tautinėse
lengvosios atletikos
niu judėjimu besidomi asme
varžybose
pasaulio vicečem
nys.
pionas vilnietis Virgilijus
Smulki informacija praneša
Alekna laimėjo disko metikų
ma ŠALFASS-gos sporto klu
varžybas, įrankį nusviedęs 64
bams ir ŠALFASS-gos parei
m ir 34 cm.
gūnams. Organizacijos ar as
Antras buvo Didžiosios Bri
menys norintieji gauti smul
kesnės informacijos ar pateik tanijos sportininkas Robert
ti pasiūlymų, prašomi kreiptis Weir (63.18 m), trečias — bal
į ŠALFASS-gos Centro valdy tarusis Vasilijus Kaptiuchas
bos pirmininką Audrių Ši (61.12 m).
leiką, 150 Colbeck St., Toron(BNS)

„LTrUANICA" SUKLUPO PRIEŠ
„FORTŪNĄ*

Sporto departamento atsto
vas, direktoriaus Kurtinaičio
įgaliotinis Alis Vidūnas, šioms
P.L. slidinėjimo varžyboms
teikė nemažai svorio, bei pre
stižo. Šių žaidynių atidarymo
ir uždarymo iškilmėse A.
Vidūnas kalbėjo prasmingai ir
patriotiškai. Tiek medalius
laimėtojams įteikiant, tiek va
kariniuose socialiuose pobū
viuose, su savo miela žmona
Gražina, buvo nuoširdžiai
draugiški, savi ir mieli. Alis
dalyvavo ir varžybiniai šiose
rungtynėse. Jis savo jaunys
tėje yra buvęs slidžių šuo
lininkas — Lietuvos meisteris.
Galop didysis žiemos festi
valis Australijoje baigėsi. Už
Mt. Kosciuško viršukalnės
leidžiantis saulei, vėl sugiedo
tas Lietuvos himnas, nuleistos
trys vėliavos.
Žiemos žaidynių pereinamoji
vėliava buvo įteikta JAV at
stovams, numatomiems atei
nančių varžybų rengėjams,
šeimininkams Amerikoje. Ją
priėmė keturi slidininkai —
Vytenis Čiurlionis, Algirdas
Nakas, Algimantas Šėkas ir
Artūras Urbutis.
Jūs buvote puikūs organi
zatoriai ir šeimininkai.
Iki pasimatymo Californijoje:

Algirdas Nakas
LIETUVAITEI BRONZA
PASAULIO ŠOTOKAN
KARATE PIRMENYBĖSE

VIDAS J. NEMICKAS, U.D.
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kezie Ave.
Chicago, IL 60652
Kab. tel. (773) 471-3300

bk A.ŠėL&EčkAš
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS
3900 W .96 S t Tai 700-422-0101
Valandos pagal susitarimą
Pirmad. 3v.p.p.-7v.v., antr 12:30-3v.p.p.
treč uždaryta, Ketvirt 1 - 3 v p.p
penktad ir seštad 9 v r. - 12 v.p.p.

ARAS ZLIOBA, M.D.
INDRĖ RUDAITIS, O.D.
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA
1020 E.Ogden Ave., Suite 310
Naperville. IL 60S63

Tai. (630)527-0090
3825 HKJhlanrJ Ave..
Tower 1 .Suite 3C
Downers Grove. IL 60515

TeL (630V43SO12O

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS
CHIRURGIJA
1185 Dundee Ave., Elgin. IL 60120
Tai. (706)742-0255
Valandos pagal susitarimą
EDMUNDAS V&HAS, M.D."!S!cT
Specialybė - vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6187 S. Archer Ave. (prie Ausim)

T«i 773-585-7756
Valandos pagal susitarimą

DR. L HMšlKIŠ
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S.Roberts Rd.Hickory HiHs, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.
T a t (708)5964055
Valandos pagal susitarimą

DR. JOVTTA KERBUS
DANTŲ GYDYTOJA

Lietuvos sportininkė Laima
Grižaitė Kalifornijos Riverside 9525 3.79tt Ava., Hfctoiy Hfc, IL
Rungtynės žiūrovams buvo mieste pirmą kartą iškovojo
Tai. (706) 596-8101
Fortūna fortūnai" buvo pa
Valandos pagal susitarimą
lankesnė praėjusį sekmadienį įdomios ir permainingos. Kaip pasaulio šotokan karate čem
(rugsėjo 14 d.), Lemonte vyku teigia „Lituanicos" komandos pionato bronzos medali indi
siose rungtynėse. Visų pirma, treneris Gediminas Bielskus, vidualioje moterų kata rung EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
4647 W . 103 S t , Oak Lawn, IL
lietuvių komandos eilėse pasi dėl pralaimėjimo nereikėtų, tyje.
rodė tik 10 žaidėjų, kas, aišku, labai pergyventi. Jis sako, jog
Individualioje moterų ku- Pirmas apyl. su Norttrvvestem un-to
jau buvo pirmoji mūsiškių sunku sukontroliuoti žaidėjus mite rungtyje antrame turny diplomu, lietuviams sutvarkys dantis
už prieinamą kainą. Pacientai
nesėkmė. Tačiau ir rungty ir dažnai neįmanoma žinoti, ro rate L. Grižaitė kovą su
priimami absoliučiai punktualiai
niaujant nepilna sudėtimi, kiek jų pasirodys. Praėjusį belge S. Bogaert baigė lygio
Susitarimui (kalbėti angliškai)
„Lituanica" laikėsi gana gerai, kartą keli jų tikrai negalėjo siomis, tačiau teisėjų sprendi
Tal.706422-8260
tik pačioje pabaigoje varžovai (dėl asmeniškų priežasčių) da mu (hantei) nugalėtoja buvo
pajėgė įmušti jiems pergalę lyvauti rungtynėse, tad nesu pripažinta Belgijos sportinin tuvos šotokan karate federaci
atnešusį įvartį. Galutinė pa sidarė net vienuolika. Trene kė, kuri vėliau tapo pasaulio jos, Lietuvai atstovavo vienin
sekmė 3-2 „Fortūnos" naudai. rio nuomone, sunku norėti čempione. Šioje rungtyje L. telė sportininkė, kadangi kiti
kad visada žaidėjai aukotųsi Grižaitė buvo 9-ta.
sportininkai negavo JAV vizų.
Stebint arti pusšimčiui žiū
Daugiausia medalių pirme
Rugsėjo 5-6 dienomis vyku
rovų, pirmieji iš tolo labai dėl komandos; kartais juos
nybėse iškovojo vokiečiai, ant
siame
čempionate
varžėsi
dau
lengvai pro „Lituanicos" varti „nugali" šeimos ar finansiniai
giau nei 300 sportininkų iš 25 ri buvo amerikiečiai, treti —
ninko kojas įmušė svečiai. reikalai. Jr ką gali padaryti?",
(BNS)
pasaulio valstybių. Pasak Lie- belgai.
Tada Virgis Žuromskas gražiu — klausia jis. Jis sako, kad
šūviu iš baudos išlygino. Po panašių problemų pasitaiko ir
BALTIECIŲ VYRŲ KREPŠINIO
pertraukos „Fortune" vėl pir kitose I-mos divizijos koman
mavo 2-1, kol tas pats V. dose.
TURNYRAS TORONTE
Žuromskas (šį kartą iš baudi
Ateinantį sekmadienį, rug
nio) sulygino 2-2. Tada, likus sėjo 21 d., 3 vai. p.p., „Litua- Kaip jau buvo minėta prašomos pranešti savo pre
penkioms minutėms iki rung nica" dar kartą (jau trečiąjį iš anksčiau, Toronto PPSK „Auš- liminarinę registraciją iki š.m.
tynių pabaigos, gražią progą eilės) rungtyniaus Lemonte. ra » rengia Baltiecių vyrų spalio 1 d., turnyro vadovui
turėjo naujas „Lituanicos" Šį kartą mūsiškiai priims krepšinio turnyrą, 1997 m. Rimui Miečiui: 54 Burrows
žaidėjas ii Kauno Saulius vieną stipriausiųjų divizijos spalio 24, 25 ir 26 d., Centen- Ave., Etobicoke, Ont. M9B
Bradauskas, bet jos neišnau komandų — ukrainiečių — nial College, Progress Cam- 4W7, Canada. Tel.: (416) 234dojo. Tuomet kamuolį viduryje „Wing«" vienuolikę. Ji pra- pus, at Markhajn Rd. and Pra 0878; Faksas 416-234-8506;
aikštės iškovojęs varžovų puo ėjusi sekmadienį įveikė lenkų gresss Ave., Scarborough, Ont. Galutinė komandų registraci
lėjas, „kiaurai" perėjęs „Litua „Lightning" 4-1. Prieš ją jau p a gal pradinio apklausinio ja — 1997 m. spalio 15 d. Kas
nicos" gynimą, pelnė varžo reikėtų mobilizuoti visas ge- duomenis, turnyre tikimasi neturi smulkių informacijų,
vams tris taškus atnešusį riausias pajėgas.
turėti 8-12 komandų. Numa prašomi kreiptis į R. Miečių.
įvartį.
Rengėjai
tė*) tančios dalyvauti komandos

GAILESTINGUMO MOTINOS
PALIKIMAS
AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ
Atsisveikinimas su „vargšų pasišventimo dvasioje. Motina
šventąja", Motina Terese už Terese apdovanojusi pačius
truko aštuonias dienas, kol jos skurdžiausius didesniu turtu
karstas, nešamas Indijos ka negu pinigais ir ypatingai
rių garbės sargybos ir pa rūpinosi našlaičiais bei pa
lydėtas kariškų šovinių saliu mestinukais. Televizijoje buvo
tu, iškeliavo į amžino poilsio parodyta Kalkutos prieglauda,
vietą. Į laidotuves atvyko dau kurioje labdaros vienuolynas
gybės valstybių aukšto rango globoja ir slaugo kūdikius bei
atstovai, jų tarpe ir JAV prezi paaugusius vaikučius, kurių
dento žmona Hillary Clinton, dalis yra ligoniai ar net invali
bažnyčioje šalia karsto pa dai, bet jie maitinami ir pri
dėjusi vainiką. Gedulingų pa žiūrimi su nepaprasta meile ir
maldų metu ilgą ir labai jaus rūpestingumu.
Motinos Teresės gyvenimo
mingą kalbą pasakė šv. Tėvo
atstovas kardinolas Angelo „meilės misija"' neliks neįver
Sodano. Jis iškėlė motinos tinta, nes Vatikanas jau
Teresės nuostabaus šventumo svarsto jos paskelbimą palai
ypatybes, jos nusižeminimą ir mintąja, nors iki paskelbimo
kuklumą, bet taip pat ir ener šventąja reikia bent penkerių
giją bei kietą užsispyrimą pa metų. Tačiau bažnyčios hie
saulyje skleisti artimo meilės rarchijos tarpe jau pasigirsta
idealą, tarnauti nuskriaustie balsų, kad nereikia delsti,
siems, paliegėliams ir našlai kaip tą pareiškė Los Angeles
čiams, pagelbėti skurdžiau kardinolas, nes Motinos Tere
siems, nepaisant jų odos spal sės gyvenimas savaime ją da
vos, rasės ar religijos. Daugu ro šventa.
ma indų, kurie nėra krikš
Nors laidotuvės vyko toli
čionys, ją taip pat nepaprastai moje Kalkutoje, bet Motinos
gerbė ir vadino „gyva šven Teresės plačiai išsišakojusi
tąja", nekreipdami dėmesio į įtaka pasireiškia artimo mei
tai, kad ji katalikė vienuolė. lės ir tarpusavio pagarbos
Savo gyvenimo pavyzdžiu ji dvasia bet kurioje pasaulio
įgyvendino artimo meilės ide šalyje. Štai penktadienį, rug
alą, teikdama paguodą, pa sėjo 12 dienos, 10 vai. ryte,
ramą ir meilę ten, kur ji la Cleveland Šv. Jono katedroje
biausiai reikalinga. Ji pajėgė vyskupas James Pilla suor
kiekvieną įtikinti jo asmens ganizavo ekumenines pamal
vertę sukelti pasididžiavimą das Motinos Teresės atmini
savo žmogiška prigimtimi,
mui pagerbti. Nors tai buvo
kaip_Dievo padaro.
darbo diena ir nesitikėta dau
Motiną Teresę gerbė ne vien gelio maldininkų, bet katedra
suaugę, bet ir jaunimas, kas buvo sausakimša, o pamal
dalyvavo
ne
tik
ypač išryškėjo susipažinus su dose
Krikščionys,
bet
musulmonų,
jos apsilankymu 1981 metais
New Yorko skurdžiame South žydų ir kitų religijų dvasinin
Broruc rajone. Laidotuvių die kija. Tai Motinos Teresės gy
ną korespondentai apklaus i- venimo pavyzdžio konkretus
nėjo krepšinį žaidžiančius ir nuostabiai pozityvus rezul
— įvoinų rasių jaunuolius, kurie tatas.
Jei šis šimtmetis pasižymi
beveik su ašaromis prisimena
jos buvimą jų aplinkoje ar jų karais, žudynėmis, atominės
kukliuose namuose ir negaili bombos grėsme-, neramumais
nuostabiai jautrių žodžių pa ir išradimų piktnaudojimu, tai
minėti tą nepaprastą moterįjame, kaip nuostabiai gražus
Motinos Teresės įpėdinė se kontrastas, pražydo Motinos
suo Nirmala -avo atsisveikini Teresės asmenybė. Tai tarsi
mo kalboje pareiškė, kad lab pelenuose sužvilgęs deiman
daros misijų vienuolynas nu tas. Ji išliks šventu atminimu
stojo savo Motinos, bet „mes visiems laikams ir įrodymu,
visi esame jos vaikai", o jos kad artimo meilės idealas yra
idealai ir darbai bus tęsiami gyvas ir žmonijos labui nepa
toje pačioje artimo meilės ir prastai reikalingas.

Nuotr. Baniutės Kronienės

GYVENIMAS KREPŠINIO
AIKŠTĖJE IR ŠALIA JOS
VYTAUTAS GRYBAUSKAS
(Tęsinys)
— Pradžiai gausite 100
tūkstančių frankų. 100 tūks
tančių! — pakartojo pašneko
vas smeigdamas žuvies ga
balėlį. — Butą su baldais, tar
nybą ir 30 tūkstančių kas
mėnesį. Ar pakaks?
Atgavęs žadą, atsakiau, kad
man nepatogu prieš L'Espirance klubą, nors jokios sutar
ties su tuo klubu nebuvau pa
sirašęs. O taip pat maniau, jog
perėjimas iš vieno klubo į kitą
buvo reguliuotas. Ar nebus
bėdos?
— Patariu užmiršti senti
mentus, žaiskite ten kur jūsų
laukia geresnė ateitis, — tęsė

pašnekovas. — Viską sutvar
kys FCM klubas. O rytoj, kai
truputį pritems, mūsų vyrai
atvyks jus perkraustyti.
Kitą dieną pasiruošę sėdėjo
me prie lango. Sutartu laiku
mūsų apytamsėje gatvelėje
sustojo du automobiliai. Išlipo
du vyrai, apsivilkę vienodais
paltais ir ant akių užsi
maukšlinę skrybėles. Jie pri
minė filmų „gangsterius" ar
„detektyvus". Kai su Joana
įsėdom į automobilius, jie dar
kažko lūkuriavo.
— Ko laukiate? — kaip kali
niai iš kalėjimo skubinom.
— O kur jūsų daiktai 0 —

Danutė

Bindokiene

Veiksminga
informacijos
priemonė

Nuotr dr. Kazio Ambrazaičio

MOKSLO ŽMOGAUS
PALIKIMAS
1997 m. „Tėvynės sargo" lei
dykla su Tautos fondo parama
išleido antrąją laidą a.a. Bro
niaus Povilaičio knygos „Lie
tuvos Žemės ūkis 1918-1940
— jo raida ir pažanga". 1997
m. liepos mėn. Broniaus Povi
laičio prisiminimui steigto fon
do stipendininkas, agronomi
jos studentas, Moksleivių
ateitininkų centro valdybos
iždininkas aktyviai reiškėsi
Palangoje vykstančioj ateiti
ninkų konferencijoje. Tai gra
žūs paminklai pagerbti moks
lo žmogui, kurį 1997 m. rug
sėjo 5 d. prisiminė jo našlė
Monika, jo giminės, kolegos ir
draugai, atšvenčiant 90 metų
nuo jo gimimo. Paliko jis
mūsų pasaulį 1985 m., dar
nesulaukęs savo 78 m. gimta
dienio.
Dr. Broniaus Povilaičio pėd
sakai yra aprašyti įvairių au
torių nekrologuose. Prisimin
tos jo ypatybės: mokslišku
mas, darbštumas, religingu
mas, jo kantrybė. Paminėti jo
moksliniai darbai; mokslinės
pareigos, straipsniai, dvi kny
gos. Kaip daugelis karo iš
blaškytų mokslo žmonių, per
Antrą pasaulinį karą Bronius
Povilaitis paliko savo kraštą,
jau pakopęs savo mokslo sri
ties — agronomijos — rangu.
Atsiradęs pirma Vokietijoje,
vėliau Kanadoje, jis vėl pa
siekė magistro ir daktaro
laipsnį ir vėl įrodė savo moks
lines žinias naujoj sistemoje.
Dr. Bronius Povilaitis rašė
mokslinius straipsnius lietu
vių ir anglų kalba, dalyvavo
mokslinėje, katalikiškoje ir
lietuvių visuomeninėje veik
loje.

autorius nori pasidalinti žinio
mis ir patyrimu, užfiksuoti
kokį istorinį momentą. Dr.
Broniaus Povilaičio knygos lie
tuvių kalba parodė Lietuvos
žygius žemės ūkio srityje.
1979 _m. jis išleido knygą „Že
mės Ūkio akademiją", o anks
čiau minėtą „Lietuvos Žemės
ūkis" buvo atidavęs spaustu
vei, bet nesulaukė jos pasiro
dant.
BRONIUS PCVlAmS

LIETUVOS
ŽEMĖS
ŪKIS
1918-1940

Mirusį mokslo žmogų gali
ma įvairiai prisiminti. Bronių
Povilaitį, kaip ateitininką
veikėją ir kataliką, prisime
name, pamate jo kapo pa
minklą Šv. Jono kapinėse prie
Toronto. Jį, kaip agronomą,
prisimena dabartinis specia
laus stipendijos fondo stipen
dininkas Kęstutis Bagdžius
Lietuvoje. Jį prisimena kartu
su juo dirbę Ontario tabako
tyrimo stotyse, kartu su juo
dalyvavusieji Lietuvių Kata
likų mokslo akademijos veik
loje ir Kanados lietuvių ir ka
talikų veikloje Gražu prisi
minti iš šios žemės pasitrau
kusį
žmogų iš asmeninių pri
Autorius niekad nežino, ko
siminimų.
Mokslo žmogų pri
kią įtaką jo parašyti straips
simenant,
didžiausią
pagarbą
niai ir knygos turės. Dažnai

paklausė vienas „detektyvų".
- Čia viskas, ką turime. —
Buvo vienas apskuręs lagami
nas. Nustebinti jie sėdo prie
vairo. Pagalvojau: gal kada ir
mes prasigyvensime...
Taip, gana paslapčiomis,
kaip vagis, pradėjau naują.gy
venimą su nauju FCM klubu.
Nesijaučiau nusikaltęs, nes
L'Esperance buvo nepajėgus
ištesėti pažadų. FCM <Football Club Mulhouse) buvo
didžiulis klubas su 2,000
narių. Jie turėjo 11 futbolo ko
mandų ir 9 krepšinio. Jo sponsoriai buvo stambūs fabrikan
tai. Krepšinio sekcijos pir
mininkas buvo fabriko direk
torius, kuris man davė buhal
terio padėjėjo darbą įmonėje.
O tos sekcijos vadovas buvo
Louis Šaltini, gabus ir drąsus
organizatorius. Jis mane pak
vietė į FCM klubą, kuriame
išbuvau beveik penkeris me

tus. Išbuvau kaip neoficialus
profesionalas, kurio darbas
buvo krepšinis Tie sponsoriai
visuomet sveikindavo mane
plačiomis šypsenomis. Tačiau
gerai žinojau, kas už tų šyp
senų slypi. Jos pranyks, kaip
vėjo nupūstos, ei tik paaiškės,
kad nesu toks žaidėjas, trene
ris ir žmogus, kokio iš manęs
tikėjosi.
Tuo tarpu iš I/Esperance va
dovų ir gerbėjų užsitraukiau
nemalone. Dalis jų nebesisvei
kino per likusius Prancūzijoje
gyvenimo metus. Kiti, tačiau,
suprato, kad negaliu likti
idealistas ir gyventi neaiškio
mis ateities iliuzijomis. Ma
žam ir neturtingam klubui
buvo neįmanoma tikėtis per
galių platesne-e sporto areno
se, kur muzika tvarko ,jo di
denybė" Pinigas. Jo žvilgesys
sutraukia geriausius žaidėjus,
trenerius, atveria puikiausių

galima parodyti, įvertinant jo
mokslinį įnašą. Dr. Broniaus
Povilaičio antrosios knygos
antros laidos išleidimas Lietu
voje rodo pagarbą autoriaus
darbui, jo sukauptoms ži
nioms. „Lietuvos Žemės ūkis"
knygos padovanotos Lietuvos
žemės, ūkio mokykloms, kurių
dėstytojai bei mokiniai džiau
giasi joje radę žinių apie ne
priklausomos Lietuvos žemės
ūkio reformas ir gal net kai ką
pritaikys savo darbuose da
bartinėje Lietuvoje.
Toks jo knygos likimas būtų
patikęs ir knygos autoriui,
kad žmonės ją ima, skaito,
įvertina, platina ir iš jos pasi
moko.
Ramunė Kubiliūtė
Šaulių sąjunga rugpjūčio
2 1 d. Vytauto Didžiojo karo
muziejui Kaune padovanojo
vertingą eksponatą — Brno
kulkosvaidį, pranešė „Lietu
vos rytas" ir „Kauno diena"
(08.22). Šis ginklas buvo ypač
populiarus prieškario Lietu
vos kariuomenėje, juo naudo
josi dažna pokario partizanų
grupė. Per 1991 metų sausio
įvykius Aukščiausiosios Tary
bos gynėjams šį veikiantį kul
kosvaidį padovanojo buvęs re
zistentas.
• Anykščiai. Liepos 6 dieną
Anykščių Šv. Mato bažnyčioje
garbingą kunigystės 50 metų
jubiliejų šventė mons. Alber
tas Talačka. 28 savo darbo
metus atidavęs Anykščiams.
Jubiliatas žadėjo ir toliau, kiek
jėgos leis, tarnauti anykštė
nams, kurie gausiai susirinkę
savo ruožtu linkėjo monsinjo
rui sveikatos ir ilgų prasmin
go gyvenimo metų. Jubiliejaus
iškilmėse dalyvavo ir Pane
vėžio vyskupas Juozas Preik
šas, kuris tą dieną Sutvirtini
mo sakramentą čia suteikė
449 asmenims.
sporto salių duris.
Supratau kokia našta tapo
užkrauta ant mano pečių. Gal
ne tiek sunki, kiek neįprasta.
Juk turėsiu ne tik gerai žaisti,
bet sukurti stiprią komandą.
Krepšinis yra kolektyvinis
žaidimas, vienas gali iš kailio
nertis — toli nenužygiuosi.
Publikai ir sponsoriams reikia
pergalių. Turėjau pasidaryti
treneriu.
PIRMIEJI ŽINGSNIAI I
TRENERIO DARBĄ
Trenerio, kaip tokio, ne
turėjau Lietuvoje. Neturėjo jo
ir jokia komanda Vokietijoje.
įskaitant „Šarūną" ir „Kovą".
Tuometinio FASKo. kurio pir
mininkas buvo Z. Puzinauskas, buvau oficialiai paskirtas
treneriu trečiajai pabaltiečių
.šventei. Iš tikrųjų buvau tik
kapitonas, kurs skyrė pirmąjį

Kone kiekvienas esame susi
pažinęs su Laisvosios Europos
ir Amerikos balso radijo laido
mis, kurios milžiniškos įtakos
Antrojo pasaulinio karo metu
ir vėliau, kai Sovietų Sąjunga
okupuotas Europos valstybes
atskyrė nuo laisvojo pasaulio.
Informacija, kuria buvo peni
mi pavergtų tautų žmonės, la
bai skyrėsi nuo tikrovės. Jei
gu ne Amerikos balso laidos,
kurių nepajėgė sukliudyti ar
nutildyti visa sovietinė tech
nika, Rytų bei Vidurio Euro
pos žmonės būtų buvę galuti
nai uždusinti bolševikinio me
lo. Šiandien vargiai galėtume
džiaugtis ir Lietuvos nepri
klausomybe.
Pasibaigus šaltajam karui,
jau pradėjo pasigirsti balsai
JAV vyriausybėje, kurios ži
nioje buvo transliacijos, kad
Laisvosios Europos ir Ameri
kos balso laidos daugiau nebe
reikalingos, jos savo paskirtį
jau atlikusios. Po Sovietų Są
jungos sužlugimo, kai buvu
sios okupuotos valstybės vie
na po kitos rikiavosi į neprik
lausomų Europos tautų gre
tas, tie balsai dar sustiprėjo.
Buvo tvirtinama, kad Europa
jau išgelbėta nuo komunizmo
grėsmės, todėl tų radijo laidų
išlaikymas pasidarė per dide
lė prabanga, kuriai laikas
padėti tašką. Laimė, kad atsi
rado realiau galvojančių ir
minėtosios radijo laidos, nors
gerokai pakirptais sparnais,
dar gyvu žodžiu tebeskrenda
į daugybę ausų, į daugybę są
monių.

Amerikos vyriausybe bei pra
mone stengiasi išvystyti su
Kinija ar kuria kita Azijos
tauta, tebegyvenančia komu
nistinėje sistemoje. Ypač sten
giamasi nesuerzinti komunis
tines Kinijos, nes joje numa
toma pelninga dirva JAV in
vesticijoms ir milžiniška rin
ka eksportui.
Nors JAV Kongresas skyrė
šioms radijo laidoms finansuo
ti apie 10 milijonų dolerių
(manoma, kad reikėtų 45-50
mln.1. nuolat susiduriama su
lesų. personalo bei technikos
trūkumais. Tačiau
pernai
rugsėjo mėnesį transliacija
pradėta iš penkių vietų Azi
joje bei JAV. Kaip ir sovieti
niais laikais Europoje. Laisvo
sios Azijos radijo laidas sten
giasi blokuoti arba kliudyti
Kinija, Vietnamas. Šiaurės
Korėja, tačiau pastangos nėra
visiškai sėkmingos ir informa
cija oro bangomis vis tiek pa
tenka į tas valstybes, o taip
pat į Laos, Tibetą. Burmą.
Kambodiją ir kitas. įvairiu
politinių sunkumų tūnančias.
tautas. Kinija kaltina Laisvo
sios Azijos radiją, esą ji
skleidžianti pornografija, me
lus ir yra išlaikoma šnipi
nėjimo Amerikai tikslais. Ka
dangi kai kurios transliacijos
vyksta iš Kazakstano ir Armė
nijos. Kinijos vyriausybė rei
kalauja jas sustabdyti arba
žada imtis griežtesnių prie
monių.
Laisvosios Azijos radijo lai
dų turinys panašus, kaip LER
Amerikos balso laidos pra arba Amerikos balso — patei
dėtos Antrojo pasaulinio karo kiama tiksli informacija apie
pradžioje ir skirtos tarnauti įvykius komunistiniuose kraš
kaip psichologinis propagan tuose ir kitose pasaulio vie
dos ginklas bei patikimos in tose. Tomis žiniomis žmonės
formacijos šaltinis ne tik pasitiki, jomis tiki. kaip tikė
sąjungininkams, neutralių ša jo ir pavergtų Europos tautų
lių gyventojams, bet ir priešo gyventojai. Tvirtinama, kad
teritorijoje trokštantiems tai užsienio radijas taip pat
kos ir laisvės. Nuo 1951 m. įdomesnis, nes vyriausybes
informacija
vasario 16 d. Amerikos balso kontroliuojama
transliacijos pradėtos ir lietu labai , .nuobodi ir visiems
vių kalba. Šiandien mes daug daug kartų girdėta".
tiksliau žinome ne vien jų
Žmonės klausosi, girdėtas
veiksmingumą, populiarumą, diskutuoja ir taip pratinami
bet ir nepaprastą riziką, su galvoti, kad vis dėlto gyveni
kuria susidurdavo visi Ameri mas nekomunistinėje siste
kos balso klausytojai Lietu moje yra visai kitoks. O pa
voje. Nereikia abejoti, kad tos vergtų
kraštų
gyventojai.
visos radijo laidos buvo tary pvz., Tibete, semiasi vilties.
tum lašas po lašo, pratašęs kad vieną dieną ir jiems nu
skyles geležinėje uždangoje ir švis laisvė. Su Laisvosios Azi
galutinai ją sugniuždęs.
jos radijo laidomis, atrodo.
Laisvosios Azijos radijo lai pradeda apsiprasti ir Ameri
dos, šį mėnesį mininčios vie ka. Nors yra svarbu su mil
nerių metų sukaktį, turi tą žiniškąja Kinija turėti gerus
pačią paskirtį, kaip anuomet diplomatinius bei prekybinius
turėjo Amerikos balsas ir santykius, bet Laisvosios P Laisvosios Europos radijo jos radijas, rodydamas rup • į
transliacijos. Jos taip pat susi žmogaus teisėmis ir komunis
duria su kritika ir net tam tinių kraštų žmonių gerove.
tikra baime, kad gali pakenkti yra veiksmingas įrankis ge
pelningiems ryšiams, kuriuos riems santykiams sutvirtinti.
penketą, o paskui, reikalui
esant, keisdavo žaidėjus. O
treniruotės visuomet būdavo
paprastos: metimas į krepšį ir
žaidimas į du krepšius. Nie
kas nieko nemokė'...
Neabejojau, kad prancūzai
iš svetimtaučio trenerio tikė
josi žymiai daugiau. Nega
lėjau jų apvilti. Reikėjo ką
nors sugalvoti. Šiokį tokį paty
rimą jau buvau įgijęs Scheinfeldo „Kovo" komandoje, kai
visi kartu iš amerikiečių krep
šinio knygos buvom šį tą iš
mokę. Panašios knygos pagal
ba susidarau treniruočių pla
ną, į kurį įėjo fizinės kondici
jos paruošimas su mankšta,
bėgimu ir sprintais, technika
su pasuotėmis ir driblingu.
taktika puolimui bei gynimui.
(Bus daugiau)
rancUzu* iavčjo Grybausko m»>itis ir taibiSka J.aidtmo technika

DRAUGAS, penktadienio. 1997 m. rugsėjo men. 19 d.

LIETUVIŲ TELKINIAI

CLASSIF1ED GUIDE
REAL ESTATE

MISCELLANEOUS
Reto grožio koncertas
ST. P E T E R S B U R G , F L

Rugpjūčio 10 d. visus susi
rinkusius pietauti nustebino
KELETAS VASAROS
reto grožio koncertas, kurį at
PROGRAMŲ
liko Kauno Muzikinio teatro
ST. P E T E R S B U R G
solistė Violeta Sagaityte. jos
LIETUVIU- K L U B E
tryhkmete dukra Aini- ir joms
Kiekvieną sekmadienį po akompanavusi Muzikinio tea
L.gija
lietuviškų šv. Mišių Šv. Vardo tro koncertmeistere
Richterytė-Janiulevičienė.
bažnyčioje, aukojamų klebono
Išėjusi į sceną solistė Violeta
Stepono Ropoto, OFM. kun.
Sagaityte
prabilo į atsilankiu
dr. Mato Čyvo įr kun. Mykolo
sius:
„Esame
labai laimingos,
Kirkilo, dauguma dalyvavusių
galėdamos
šiek
tiek prisi
skuba į St. Petersburg Lietu
glausti
prie
jūsų
širdžių,
vių klubą, pietums. Skuba ne
atnešti
j
u
m
s
Lietuvos
saules
vien pietauti, bet susitikti su
spindulio
ir
padvelkti
lietu
draugais ir pažįstamais, iš
viškos
rūtos
ir
mėtos
kvapu"
girsti paskutinių žinių iš Lie
tuvos,
išklausyti
paskaiti Taip ir įvyko, soliste Violeta
ninkų ar pasigėrėti kitomis ne tik dainavo, bet programą
klubo valdybos suorganizuoto perpynė ir savo pačios >umis programomis. Vasaros kurtais sentimentaliais eilė
karščiams gaubiant Floridą, raščiais, kuriuos ji su įsi
jautimu deklamavo. Programa
klubo valdyba neatostogauja,
buvo įvairi dainomis, arijomis
bet rūpinasi, kad kiekvieną
ir pianino solo pasirodymais.
sekmadienį po pietų, progra
J a u n u t ė ir grakšti Aine. ne tik
mos būtų informatyvios ar
skambino solo. bet keletą
kultūrinio pobūdžio, įvairios ir
dainų akompanavo ir kartu
įdomios atsilankiusiems klubo
dainavo su savo mamyte. Ligi
nariams ir svečiams. Pami
ja
Richterytė-Janulevičiene
nėsiu keletą šios vasaros pro taip pat žavėjo publika savo
gramų, kuriose teko dalyvau akompanavimu.
ti.
Šios trys jaunos ir talentin
Nuotaikinga gegužinė
gos menininkės užbūrė St. PeSekmadienį, rugpjūčio 3 d.. tersburgo lietuvius, kurie at
Lietuvių klubo vėsioje salėje, sistojimu ir gausiais plojimais
vietoje tradicinių pietų, buvo dar ilgai menininkių nepalei
suruošta gegužinė pasveikinti do nuo scenos.
sugrįžusius iš Lietuvos Romo
Stasės Vaškelienės
Kalantos kuopos šaulius ir
pranešimas
kitus ekskursantus. Gegu
žines pagrindines organiza
Prieš Vaškeliams išvykstant
torės buvo Angele Kamiene, atgal į Kauno Vytauto Di
Kieofa Gaižauskienė ir joms džiojo universitetą. Stasė Vaštalkinusių keletas savanorių kelienė rugpjūčio 17 d., po
moterų ir vyrų.
pietų Lietuvių klube atliko iš
Gegužinės metu įdomias hu samų pranešimą apie St. Pemoristines pasakėčias paskai tersburgo lietuvių teikiamą
tė talentinga dailiojo žodžio šalpą VDU studentams. Ši
menininkė, režisierė Dalila materialinė pagalba VDU stu
Mackialienė, o ^Audros" šo dentams prasidėjo prieš porą
kėjai, su kuriais supažindino metų, kai prof. Vaškelis vie
šio vieneto šokių vadovė Kieo noje kultūrinio būrelio po
fa Gaižauskienė, pašoko tris pietėje kalbėjo apie VD uni
šokius. Vienas šių šokių, įdo versitetą ir studentu sunkia
miai choreografuotas, buvo materialinę būklę. Tuo metu
„Lenciūgėlis", kurį žaismingai Angelės Karnienės iniciatyva
atliko Dalė Adomaitienė ir ke buvo sudaryti trys rėmėju
turi vyrai šokėjai. Gegužinės būreliai, kuriems vadovauti
metu savo įspūdžius papasa sutiko dr. Valienė, Vienužienė
kojo, iš kelionės po Lietuvą ir pati iniciatorė Angelė Kargrįžęs. Romo Kalantos šaulių nienė. Šios vadovės kiekvieną
kuopos vadas ir ekskursijos mėnesį surenka po 1 do!. iš
vadovas Antanas Gudonis. norinčių aukoti asmenų. Šių
Gausiais laimikiais pasižy metų pradžioje buvo surinkta
mėjo vynu ir Jimpar.ų lai 1.117 dol.. kurie buvo skiriami
mėjimai. Sunku buvo tikėti, konkrečiai padėti šalpos reika
kad tai gegužinė, atrodė la lingiems studentams; papra
biau kaip puota su gera nuo šyta S. Vaškclienė sutiko tuo
taika, muzika, su gero skonio rūpintis.
valgių gausumu ir įvairumu.
Stasė Vaškelienė nuosekliai
Gegužine atnešė nemažai pel
ir smulkmeniškai išaiškino
no,
o organizatoriams —
kuriems studentams reikia
džiaugsmo, kad gerai pavyko.
pagalbos: bedar' ių tėvu vai-

GREIT
PARDUODA

KMiECIKREALTORS
7*11 S. Pulaaaj M .
4M3 S. Ardisr Avs.

DANUTĖ MAYER
773-284-1900
Jai norit* parduoti ar pirkti namu*
kraiptdtės į Danut« Mayer. Ji prot*monaliai, sąžiningai ir as
meniškai patarnaus. įkainavimas
vaitui.
MASONRY
CONSTRUCTION Co.

^

RE/MAJC
REALTORS
(773) 586-5959
(708) 425-7161

RIMAS L. STANKUS
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įki inavtmas vaitui
• Perkame ir parduodame namus
• Pensininkams nuotakia

MISCELLANEOUS
ieško mūrininkų ir statybos
Clevelandietis Juozas Ežerskis , atliekantis tyrinėjimus Pietų Afrikoje.
darbininkų
turinčių
patyrimo
kams. alkoholikų tėvų vai
San. t r a d i c i n ė s L i e t u v i u byje s u vyskupu Baltakiu, jo
dirbant JAV-bėse. Auto. ir
ELEKTROS
kams, mažą atlyginimą gau
d i e n o s rengiamos spaliolO-11 viešnagės Clevelande metu,
(VEDIMAI—PATAISYMAI
darbo leidimas reikalingi.
nančių tėvų vaikams, naš
Turiu Chicagos miesto leidimą.
dienomis. Šventėje dalyvaus iš §. m . rugpjūčio 17 d. turėjo isUždarbis Ubai geras ir
laičiams ir asmenims su fizine
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai.
Lietuvos Šiaulių pedagoginio samų pokalbį jau išspausdintą
išmokamas kas savaitę.
garantuotai ir sąžiningai.
negalia. Komitetas, sudarytas
instituto
ansamblis „Saulė" „Drauge", ir jame paminėjo
773-779-3313
Skambinti po 6:30 v.v.
s dėstytojų ir pačių studentų,
KLAUDIJUS PUMPUTIS
Dievo Motinos parapijos salėje, vyskupo dalyvavimą Kalifor-prendžia kam reikalinga šal
tel. 708-345-3379
V i e n i n t e l i a m u ž L i e t u - nijos lietuvių dienose. Ačiū!
pa. Iš trijų tūkstančių stu
AUTOMOBILIO, NAMU, SVEIKATOS.
v o s r i b ų d i e n r a š č i u i . „ D r a u - Toksai dėmesys pakiliai nuIR GYVYBĖS DRAUDMAS.
dentų du šimtai būtinai reika
VALOME
gui" p a r e m t i vakarą rengia LB teikė rengėjus ir losangelieciai
Agentas Frank Zapoks ir Off. Mgr.
lingi pagalbos: jie yra tikrai
S Kane kalba lietuviškai.
KILIMUS, BALDUS
apylinkė spalio 18 d. šeš- bendruomenininkai už tai dėalkani, teigė prelegentė. Dau
FRANK ZAPOU8
IR GRINDIS
tadienį. Koncertinę dalį atliks koja.
3208 1/2 W*st»Sth
guma studentų
vakarienei
J. BUBNYS
solistai: sopranas Aušra CiŠventės programa, bendrai
T»l. (708) 424-8654
išsikepa tik bulvių. Taip pat
(773)SS1-M84
cėnaitė ir tenoras Vaidas Vyš- paėmus, vis papildoma šiuo
773-737-5168
papasakojo, kad pats universi
n i a u s k a s ; jiems akompanuos bei tuo, ypač. kas liečia lankyUstuvts.. .andscaping Mainlenanoar1
tetas teikia t a m tikrą finansi
Eugenija Kuprytė.
tojų gausos dalyvavimą, —
MACHINIST
bendroves
savininkas. M a s 4 N M N H * X
nę paramą. Arti 100 studentų
Experieoced Bridgeport machinisl for
kuris gautų veltui gyvent vietą už namų
S p a l i o 25 d., šeštadienį, kad neliktų kieme tuščio, tygauna po 100 litų du kartus
job shop needed immed itely. Minimam
priežiūros ir malus remontų darnus.
jDainavos" jaunimo stovykla lauš
kampo:
dainavimas,
8 yrs. exp. Excellent benefits & working
(ne daugiau kaip 5 vai. į savaitėj
per metus. Iš St. Peteršburgo
minės 40 metų sukaktį.
šokiai, alučio puta, krupniko
conditions. Plenty of overtime. Schillpr
Mokestis už ..lanoscaptng" SS.
lietuvių surinktų aukų 400
Pk. area. Some English necessary.
Gali dirbti 12 vai. t dieną
L a p k r i č i o 15-16 d. bus aromatas, „Ūkana" iš Seattle,
dol. buvo tiesiogiai įteikti stu
Kreipta: tat 202-244-2373
847-678-1616
prisiminta pirmoji lietuviška „Spindulys" iš Los Angeles,
dentų rėmimo šalpai, o liku
8am to 5pm Mon. thru Fri.
knyga — Martyno Mažvydo „Žaibas" iš Čikagos; solistai,
sieji pinigai studentų maitini
AWp,LHouMfarl
„Katekizmo" 450 metų sukaktis, duetai, kvartetas, choras, in
Reduced $15,000; 3/4 bedrma.
IŠNUOMOJAMAS
mui. Prie studentų maitinimo
Rengėjas — Clevelando LB val strumentalistai, — kad tik lie
split- level with sub-basement
3 kamb. butas
prisideda dar ir „Caritas",
tuviška, sava, seniai matyta...
dyba.
10 yrs. otd.
66 St. ir Kedzie Ave.
duodamas vieną lėkštę geros
Kmn
OeykMil
Yra ir nauja pajėga: lietuvių
L a p k r i č i o 16 d. — Šv. J u r 
su šiluma ir virtuvės
karštos sriubos. S. Vaškelienė
Century21/D*t*S
gio parapijos rudeninis festi kilmės Rasa Samolis (ji labai
įrengimais. $380.
pasakojo, kaip ji pati, susita
Ttt 708-348-6100
nori būti vadinama ne Ravalis.
Tsl. 708-425-7160
rusi su universitete veikian
L a p k r i č i o 22 d. Lietuvių chele, o Rasa — lietuviškai),
čiomis dvejomis kavinėmis,
ForsaieCondo
karių veteranų Ramovė rengia patyrusi publikacijos pareigūvieną kartą per savaitę nuper
OskLsTwn.IL
Refcalnoos
motervs
Lietuvos kariuomenės minėji- nė, keletą kartų buvusi Lietu2 bedrm., c/a & much more.
ka iš jų prancūziškų bandelių
• vaMnass^a t a n ^ v »SB^^»*B*S j ^
voje ir susikalbėjusi, nes dau
Only $60,900
ir gerų dešrelių su priedais, mą.
namų valymui.
t
guma tenai supranta ang
KaranOaytoKl
Galima birbti 1 - 6 dienas
jas išverda ir išdalina tiems
D I R B A TYRINĖJIMO
liškai ir jai nebuvo vargo
Csntury21/Dst>bs
"
į
savaitę;
alkaniems studentams. Di
SRITYJE
Tst
708-346-9100
kalbėti
lietuviškai
džiausias jai atpildas yra, kai
Klevelandietis Juozas Ežers
708-385-4864
studentas pasako: „Ačiū, tai
kis, j a u dešimt metų dirba Benbuvo labai skanu". Stasė Vaš
dix-NASA tyrinėjimų srityje,
kelienė studentų vardu pa dalyvaudamas išvykose įvai
dėkojo St. Peteršburgo aukoto riuose kraštuose. Š.m. gegužės
jams už jų dosnumą, o taip 9 d. grįžo iš Kuwait — Saudi
pat už jai rodomą pasi Arabijos, k u r su kitais devy
tikėjimą, o Angelė Kamiene, niais tyrinėtojais atliko svarbių
visų St. Peteršburgo lietuvių tyrimo darbų. Šią grupę siuntė
vardu, padėkojo Stasei Vaške- TRW, U S Air Force ir NASA.
lienei už tokį kilnų darbą.
J i e visi gyveno palapinėse, pa
Vasara baigėsi; netrukus keldami didžiulius karščius ir
grįš žiemoti iš kitų vietovių ir kitas to krašto klimato sąlygas.
Kanados lietuviai. St. Peterš J u o z a s Ežerskis liepos mėn. vėl
burgo lietuvių klubo veikla, išvyko tyrinėjmo darbams į Ara
kuriai taip puikiai vadovauja biją.
Albinas Karnius, dar labiau
J u o z a s yra baigęs St. Joseph
suklestės ir šalia sekmadienio gimnaziją, mokyklos chore buvo Rasa Samolis, Los Angeles Lietupopietinių programų j a u ir fleitistas. Lankė Šv. Kazimiero vių dienų šventes garsintoja angsavaitės dienos bus įvairia lituanistinę mokyklą, priklausė liskai skaitančios visuomenės tarLIETUVA DVIEJŲ OKUPACIJŲ
veikla užpildytos.
„Pilėnų" skautų tuntui. Baigęs P*
E l v y r a V o d o p a l i e n ė elektronikos mokslus Cuyahoga
REPLĖSE 1940-1944
Albinas Gražiūnas
Community College, kurį laiką bendrauti su žmonėmis. Prieš
CLEVELAND, OH
dirbo Honeywell bendrovėje kurį laiką Rasa Samolis Los
Autorius, kaip sociologas ir žurnalistas šioje knygoje nušviečia
kompiuterių skyriuje.
Angeles bendravo lietuvių ak1940-1942 metų sovietine, ir 1941-1944 m. vokiečių okupaciją.
Tėvai,
P
e
t
r
a
s
ir
Bronė
Ežerstyvistų
grupėje
per
Loyola
R U D U O TURTINGAS
Knygoje aptarti analitiškai ir objektyviai Sovietų Sąjungos
kiai,
Dievo
Motinos
parapijos
Marymount
politinių
studijų
RENGINIAIS
padaryti nusikaltimai per vienerius okupacijos metus Lietuvoje.
parapijiečiai, dažnai talkina metus ir pasižymėjo komuniRedagavo mokslinis red. habil. dr. Kazys Ėringis.
Pasibaigė vasaros piknikai ir | v a i n u o s e lietuviškuose dar- kacijos gabumais Baltic Ame
Išleido
„Tėvynės sargas", Vilnius 1996 m. (398 psl.)
gegužinės. Prasidėjęs su Lietu- u u o s e
rican Freedom lygoje. Yra, be
vių kultūrinių darželių sukakV. R. to, klasikinė pianistė ir mė
Kaina su persiuntimu JAV • $15.00
tuvine švente rudens-žiemos
gina išvystyti Baltic and LiIllinois valstijos gyv. prideda $1.05 „Sales Tax"
sezonas tesis iki pat gruodžio L O S A N G E L E S , C A
thuanian sites Internet tinkle,
pabaigos. Tikrai visi galės pa
pavadinimu: Domain Name,
sidžiaugti vertingais, marga
LIETUVIŲ DIENOS
Baltinet.com Šiuo metu Rasa
spalviais renginiais. Ne visi sa
tarpininkauja Angelų miesto
KALIFORNIJOJE
vaitgaliai dar užimti. Gal ir jie
apimtyje lietuvių dienų rekla
susilauks rengėjų. 1998 metų
Paskutinių pasiruošimų de mai.
motu kalendorius dar ne talės vis tebelaukia nuodug
Šventės direktorius muz.
pradėtas, bet, kiek girdėti, ir jis
Viktoras
Ralys turi labai gerų
n a u s apipavidalinimo. Viena
bus pilnas pramoginių ir progi
bendradarbių
ir talkininkų šių
tikrai aišku, kad yra šios
niu spektaklių Clevelando tel
šventės garbės svečias, kurio metinių iškilmių ruošai a b u
kinio lietuviams.
visi labai laukia. Šiais metais LB pirmininkai, adv. Auris
V y r e s n i ų j ų s k a u č i ų ž i d i - yTa pakviestas ir sutiko daly- J a r a š ū n a s ir adv. Linas Udnys kviečia visus į nuotaikingą vauti už Lietuvos ribų gyve- rys, ne tik dalyvauja tautinių
linksmavakarį, rugsėjo 21 d., nančių lietuvių katalikų dva- šokių repeticijose, bet šventės
sekmadienį, 4 vai. p.p. vyk- šios vadas, vyskupas Paulius ruošimo komiteto nariai juos
siantį Dievo Motinos parapijos A n t a n a s Baltakis, kuris, pra mato ir savo posėdžiuose Liešalėję. Muzikos kapela „Tė- d e d a n t šventę spalio 4 d., tuvių dienų šventės data: š.m.
viške" iš Čikagos atliks pro- šeštadienį, 12 vai. atidarys Šv. spalio 4 ir 5 d. nepasikeitė —
<jramą.
Kazimiero parapijos vartus į plačiai atvertais Šv. KazimieS p a l i o 4 d. Baltiečiu. k o - kiemą, kur dvi dienas vyks lie- ro parapijos kiemo vartais
kantriai tebelaukia visų iš viStase Vaškclienė 'kairėje) davusi ataskaitini pranešimą St Petershur<:. m i t e t a s Lietuvių namuose ren- tuvybes šventė.
FL. lietuviams apie Šalpa, suteiktą V. Didžiojo un-to studentams, su An gia tradicinį šios organizacijos
E s a m e dėkingi Aurelijai M. sur.
gele Kamiene, kurios iniciatyva buvo suorganizuoti .'i remt'jų būreliai.
draugystės vakarą.
Balašaitienei. kuri savo pokalStasė V. Pautienienė
Nuotr Elvyros Vodopalienė*

DRAUGAS, penktadienis. 1997 m. rugsėjo men. 19 d
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RYŠIAI SU LIETUVA
Juozo Gailos komentarai identifikavimas buvo planuoapie mano straipsnį „Pasaulio jamas taip, kad šie principai
Lietuvių Bendruomenės sei- būtų apginti ir apsaugoti nuo
mas" atsispindi etikos stoka, opozicijos. Amerikos priešai
todėl nerandu reikalo toliau buvo tie, kurie yra laisvės
tęsti bet kokią diskusiją ar priešai. Jiems sunykus, kyla
bandyti
reikalą
aiškinti klausimas: kas atsitinka su
(Jh-augas", rugsėjo 6). Šiame valstybiniais tikslais?- J a u iš
straipsnyje Juozas Gaila nei §įų kelių sakinių matyti, kad
vienu sakiniu neužsimena n e mes vieni ieškome kitų paapie savo veiklos žodinį „pra- grindų savo veiklos suformavinešimą", apie JAV atstovus, mui. Iki šiol svarbiausiu bukuris mano rašinyje buvo pats ves Lietuvos laisvinimas —
didžiausias rūpestis. Apie šį staiga dingo. Šį džiaugsmingą
įvykį JLietuvos rytas" rašė, įvykį sutikome visai nepasikad pirmąją seimo dieną PLB ruošę. Neatsimenu, kad kada
valdybos, kraštų bendruome- nors būtume net drįsę diskunių bei jaunimo pranešimus tuoti: „O jeigu Lietuva būtų
apie praėjusių ketverių metų laisva..." Net ir šiandien dažveiklą „beveik nustelbė dalies nai galime klausti: ar atsigaJAV delegacijos išėjimas iš vome po šios staigmenos?
salės. Tačiau 'perversmas' ryšSamuel P. Huntington savo
kiau neįsiliepsnojo, po kelių straipsnyje taip pat mini diasminučių amerikiečiai grįžo į poras, kurios jau yra stipriai
vietas. JAV LB pirmininkė susiorganizavusios ir VašingRegina Narušienė Xietuvos tone turi nemenką įtaką, tai
rytui' paaiškino, kad be atlygi- žinoma, visų pirma izraelitai,
nimo lietuvybės darbą dir- m į n imi kubiečiai, armėnai, ki
bančius žmones įžeidė kriti- nieciai, lenkai ir kiti. Amerikuojančių asmeniškumas".
kos žydai Izraeliui suaukoja
Nemalonumai priverčia su- vieną milijoną dolerių per mesimąstyti. Kamuoja mintis: ar tus. Pasakojama, kad armėnai
mes tie, kurie rašome, arba išlaiko Armėniją jos krizėse,
nors iš dalies bandome api- Diasporos savo tėvynes apbūdinti įvykius, svarbius mū- rūpina įvairiais ekspertais,
sų lietuvijos gyvenime, turime įsijungia į kariuomenę ir kai
viską tik girti, arba grynai tik kuriais atvejais į politinį vaapie pozityvią veiklą rašyti? dovavimą. Huntington svarsto
Ar negalime diskutuoti reika- a r šitokia diasporų veikla yra
lus neįžeidinėdami asmenų? kenksminga, ar
naudinga
Rašančiojo žurnalisto sąžinin- Jungtinėms Amerikos Valstigumas ir sugebėjimas padėtį joms. Kurdami bendrą Lietuįvertinti yra vienas svarbiau- vos Respublikos Seimo ir JAV
sių jo kvalifikacijų. Kol Lietu- Lietuvių Bendruomenės atva buvo okupuota, visuomet 8tovų komisiją kaip tik ir
pasirinkdavau rašyti apie po- stengėmės, kad nepažeistume
zityvią veiklą. Jaučiau, kad ištikimybės Jungtinėms Amemūsų visuomenės jėgos silp- rikos Valstijoms, todėl pabrėnėją,jner veiklos, nei už ją at- ž ė m e , kad vystysime demokrasaklngų pareigūnų nesinorėjo tijos plėtrai pagalbą, o per arkritikuoti. Tačiau dabar saly- timą vieni su kitais bendragos yra pasikeitusios. Lietuva vimą, ypač kultūrinį, dvasilabai drąsiai savo problemas n iai praturtėsime visi. Dvikalapibūdina ir kelia spaudoje, bis, pažįstąs kelias kultūras,
užtat ten spaudos įnašas, kad išsilavinęs asmuo yra svarbus
ir dažnai negatyvus, yra nepa- ne vien savo tautos diasporai,
prastai svarbus. Manau, kad bet ir Jungtinėms Amerikos
ir mūsų spaudos įnašas yra Valstijoms ir visam 21 amjiems reikšmingas. Lietuvos žiaus pasauliui. Mūsų idėjas
problemas laisvai ir plačiai šiltai sutiko tuometinis JAV
diskutuojame, pirmas „Drau- ambasadorius Lietuvai James
go" puslapis negaili ir pa- W. Swihart, Jr. Jis teigė, kad
vardžių, tačiau atviriau į save JAV lietuviai gali padaryti lapažiūrėti vengiame. Pasigen- bai svarbų įnašą. LR Seimo
dame pozityvios kritikos. O atstovai kartu su lietuvių
kaip tada spręsime savąsias Bendruomenės atstovais paproblemas, jei jų neprisipa- ruošė „Integrali tauta" dokužįstame?
mentą. Jame išvardinta visa
PLB seimas sudarė forumą,
kuriame buvo galima lietuvių
veiklą vertinti ir planuoti pasauliniu mastu. Nebuvo tikslu
tikėtis, kad 50 metų išskaidytos tautos atstovai susirinks
, ir per keletą dienų išspręs
nors pačius svarbiausius klausimus bei reikalus. Problema
iškilo, bandant identifikuoti,
kurie tų reikalų yra patys
svarbiausi, o tai išryškėjo,
tvirtinant seimo darbotvarkę.
Seimo posėdžiuose dalis pa
grindinių reikalų nebuvo net
paliesta, kiti — tik pavir
šutiniškai. Likosi nesutarti,
nepriimtos rezoliucijos, tačiau
buvo padarytos darbo grupių
išvados, kurios yra tam tikros
veiklos gairės naujai išrinktai
PLB valdybai.
Santykis — ryšiai su Lietu
va, šiuo metu vienas svarbiau
sių klausimų, kaip tik ir buvo
tas, kuris likosi nuosekliai
neišnagrinėtas. Mes nesame
pirmoji diaspora, organizuo
janti savo tautos salas. Skaity
tojams siūlyčiau paskaityti
rugsėjo - spalio mėn. „Foreign
Affairs" Samuel P. Hunting
ton straipsnj „The Erosion of
American National Interests".
Ten svarstoma, kad būti ame
rikiečiu, reiškia įsipareigoti
laisvei, demokratijai, individu
alizmui ir nuosavybei. JAV
krašto istorijoje jau nuo pat
pradžių valstybinių tikslų

eilė projektų, galimų kartu su
Lietuva vykdyti. Šis dokumentas buvo išspausdintas Lietuvos spaudoje, tačiau ne čia,
JAV. Pradžiai buvo pasirinkta
keletas projektų ir reikia
džiaugtis, kad jie labai sėkmingi, pavyzdžiui, Lietuvos
saugumo reikalai, sudaryta
darbo grupė kultūros bendradarbiavimui, informacijos centro organizavimas į Lietuvą

Mūsų mielą Sesę IRENA YEBRIE.NĘ. Lietuvos
Dukterų draugijos valdybos narę, jos vienintelei
Sesutei

A.tA.
SOFIJAI KURŠIENEI
mirus, nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime jos
skaudžios netekties valandoje
Lietuvos Dukterų draugijos centro valdyba

LB Clevelando apylinkes valdybos pirmininkai — A Stungiene ir dr, V Stankus kalba Clevelando lietuvių
Nuotr.VL Bacevičiaus
Kultūrinių darželių 60 m sukakties minėjime, š.m. rugpjūčio 17 d

grįžtantiems, švietimo klausi Bindokienės vedamieji, kurie
yra visad informatyvūs ir ak
mai.
Ne mes vieni, o įvairios dia tualūs. Jeigu red, Aldona
sporos sprendžia ryšių su savo Žemaitytė parašo „Dieno
tėvynėmis klausimus. Mes tu vidžiui" plačios tematikos ve
rime šio klausimo nevengti ir damuosius vieną kartą į savai
ryšį su Lietuva surišti tokį, tę, tai D.B. kas dieną po vieną
kad jis būtų ir Lietuvai ir JAV ir visad su stipria argumenta
lietuviams • naudingas, kad cija. Nesenais pavyzdžiais
mūsų diaspora šiame besi galėtų būti „Lai skamba mo
keičiančiame pasaulyje ne tik kyklos varpelis", „Marsas, Mir
ilgai gyvuotų, bet savo narių ir Maskva", „Istorija paslapčių
energiją ir lėšas skirtų pa neišlaiko...". Nuostabu ir pa
tiems prasmingiausiems ir girtina! Tikėkimės, kad juos
prioritetiniams uždaviniams. skaitysime ir jais gerėsimės
Be dialogo spaudoje ir visuo metų metais.
„Draugui"
talkinančiųjų
menės pritarimo to nebūtų
įmanoma įvykdyti. PLB atsto skaičius kokybiškai didėja.
vo Lietuvoje pareigos taip pat Liuda Rugienienė atskleidžia
labai svarbios ir reikšmingos. PLB plačius uždavinius; anks
Reikia tikėtis, kad naujajai čiau skaitėme jos įdomius po
PLB valdybai pasiseks surasti kalbius su aukštais Lietuvos
asmenį.kuris supras savo dar valstybininkais ir politikais.
bo užduotis, nuoširdžiai ben Dabar reikėtų naujos pokalbių
dradarbiaus ne vien su visų laidos su kandidatais į Lietu
kraštų
Lietuvių
Bendruo vos prezidento postą. Kartas
menėmis, bet ir su LR Seimo nuo karto ras. Vytautas Volerir JAV LB atstovų komisija. tas išmintingai sielojasi Lietu
Tolimesnes problemas turime vos nesklandumais ir pažan
aiškinti visi kartu, tuomet jei gos stygium. Man krito į akį jo
ne ryt, poryt, tai tikrai užpo kandidatų į prezidentus ver
ryt jas išspręsime. Mums yra tinimas.
gyvybiniai svarbūs efektyvūs Plačios teminės apimties yra
ryšiai su Lietuva. Jei Lietuvai dr. Romualdo Kriaučiūno ir
pasiseks įstoti į NATO, Euro dr. Zenono Prūso straipsniai.
pos Sąjungą ir užgarantuoti Kazys Baronas paįvairina
savo saugumą, jei pakils eko „Draugo" skiltis vokiška, taip
nominis pragyvenimo lygis ir pat europietiška, perspektyva.
ten klestės lietuvių kultūra, Aldona Zailskaitė įneša reli
tai ir mes neliksime „nudžiū ginės rimties ir evangelinės
vusia šaka", o, jungdamiesi į šviesos. Prisideda ir perspaus
lietuvių tautos progresą, bū dinti „Bažnyčios žinių" straips
sime labai svarbi savo tautos, niai. Aldona Šmulkštienė ir
kartu ir JAV krašto, visuo Birutė Jasaitienė pateikia
naudingus buities patarimus.
menės dalis.
Yra
daug kitų profesionaliai
Liuda Rugienienė
rašančių; juos vien „Draugo"
metinis turinys galėtų atsk
leisti.
„DRAUGAS"
NEAPLENKIAMAS
Aušrelės Liulevičienės reda
Esant vieninteliu užsienio guojama šeštadieninė „Drau
lietuvių dienraščiu, „Draugui" go" II dalis nusipelno atskiro
nėra tikrų varžovų, todėl be įvertinimo. Tai reikšmingas
konkurencijos jis galėtų sta- indėlis į Lietuvos kultūros pobarėti. Priešingai, jis klesti. puliarizaciją — jos literatūros,
Daug padeda red. Danutės mokslo ir meno atskleidimas.

Ją galima 4>ūtų lyginti su
„Dienovidžiu" ar „Šiaurės
Atėnais".
Justinas Pikūnas
Northville, MI
SPORTAS GYVUOJA
Malonu padėkoti ir pasvei
kinti „Draugo" redakciją, kad
mūsų dienraštyje atsirado vie
tos sporto veterano veiklos
prisiminimų bei įspūdžių ap
žvalgai. Lietuvoje yra žurnalų
ir dienraščių su sporto sky
riais veik kiekvienoje laidoje.
Mūsų spaudoje tai retenybė.
Turint omeny, kiek krepšinis
Lietuvą išgarsino pasaulyje,
džiugu, kad krepšinio vetera
nas Vytautas Grybauskas at
gaivino mūsų kartos gyvenimo
ir sporto klajonių praeitį. Taip
pat malonu pastebėti ir penk
tadienio laidoje pagyvėjusi
sporto skyrių.
Algirdas Šilbajoris
Ormond Beach, FL

maičio, gyvenusio Pernaravo
je, Raseinių raj.. palaikai
identifikuoti ir palaidoti. Apie
kitą asmenį, kurio palaikai
saugojami ir laukia perlaidoji
mo, neturime jokių duomenų.
Prašome visus, ką nors žinan
čius apie žūties aplinkybes ir
antrąjį žuvusįjį, pranešti adre
su: Gediminui Adomaičiui.
Šeškinės gatve 19-41. 2010
Vilnius. Lietuva, arba pas
kambinti telefonu (370-21 468
568.
Gediminas Adomaitis
Vilnius

tas nesuprantamas šedevras
padarytas, kol galų gale pras
mę įspėji.
Mūsų namuose visada buvo
kalbama tik lietuviškai. Prisi
menu, kad kartą mūsų sūnus
įbėga į kambarį :r sako: ..Ma
ma, susiūk man slyva?" Gerai,
kad parode nuplyšusią ranko
ve, nes nežinau, kaip būčiau
„slyvą" siuvusi.
N. Griniene
Aiexandna VA
P.S. Labai patinka D B:r.dokienes vedamieji. -Draugą"
skaitome nuo pradžios :ka pa
baigos, net ir reklamas
Šiuo metu Vilniuje yra 25
paminklai, kurie stovį miesto
aikštėse, parkuose, skveruose,
bažnyčiose, atskirų pastatų
kiemuose ar fasadų nišose.
Paminklų sąvade įregistruota
apie 50 paminklinių antkapi
nių paminklų-bei apie 100 pa
minklinių lentų. Jų skaičių
rugsėjo viduryje, kai bus mini
mos Gaono mirties 200-osios
metinės, papildys ir šio pasau
linio masto žydų veikėjo atim
tumo atributika, kelios pa
minklinės lentos ir biustas.
(Eltai

Zigmas Adomaitis

PADĖKITE SURASTI
IR PALAIDOTI

KAIP SUSIŪTI „SLYVĄ"

1944 m. liepos mėn. besi
traukiantys iš Lietuvos ve
žimu į Vakarus, keturi ar pen
ki policininkai, saugoję Ario
galos tiltą per Dubysą, Miškų
kaime (apie 4 km nuo Stakių
bažnytkaimio, Jurbarko ra
jone), papuolė į bolševikų or
ganizuotą pasalą. Du polici
ninkai buvo nukauti, kiti
spėjo pabėgti.
1996 m. birželio 22 d. nu
žudytųjų palaikai buvo atkas
ti, o vieno iš jų, 2igmo Ado

Atsiliepiu į dr. R. Sidrio
kvietimą stoti į kovą prieš lie
tuvių kalbos darkymą spau
doje.
Skaitant žinias iš Lietuvos,
ne tik pyktis apima, bet ir ste
biuosi, kad visi tie žurnalistai
ir korespondentai neturi pa
kankamo pasiruošimo ar lie
tuviško žodyno savo mintims
išreikšti. Kartais reikia sakinį
perskaityti 4 ar 5 kartus, spė
lioti iš kokio angliško žodžio

• Vilnius. Birželio 29 dieną
Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir
Pauliaus bendruomenė vikaro
kun. Virginijaus Česnulevi
čiaus dėka turiningai pažy
mėjo Petrines. Šventė pra
sidėjo bažnyčioje kamerines
muzikos ansamblio -Dvaro
muzika" koncertu. Šv. Jono
kongregacijos vyresnysis t. Renaud-Marle Desplanąues kal
bėjo apie skirtingą apaštalų
Petro ir Pauliaus misiją. Po
šv. Mišių įvyko vakaronė, ku
rioje dalyvavo folkloro ansam
blis „Ratilio".

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos
£(JZjjjy[

Mutual Federal Savings and Loan i
»».»..•
Association of Chicago
2212 VVest Cermak Road, Chicago, IL 60608
(773) 847-7747
Casimir G. Oksas, President
Patarnaujam Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 91 Merus.
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Savings and Loan Association

75 metus aptarnauja lietuvius
Indėliai iki $100.000.00
Apdrausti Federalinės valdžios
MAROUETTE PARK

BRIGHTON PARK

2567 VVEST 69th STREET

4040 ARCHEP AVENUE

(1-312) 925-7400

BRIDGEVIEVV

(1-312) 254-4470

8929 S HARLEM AVE
(708) 598-9400

ESEE
Los Angeles Lietuvių dienų ruošos talkininkai Is k Komas Svainauskas. Vitalis P e t r u i , Vytautas (""ernius ir
Juozas Pupius
Nuotr Liudos Avižonienės
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DRAUGAS, penktadienis, 1997 m. rugsėjo raėn. 19 d.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

POPIETĖ „SEKLYČIOJE" SU
„HUMANA* ATSTOVAIS

na" su „Gold Plūs" planu. Ši
sveikatos organizacija bend
radarbiauja su federalinės
valdžios socialiniu skyriumi,
Palaimintojo Jurgio Ma Vasaros paskutinės die
gaudama „Medic-Aid" pinigus
tulaičio misija Lemonte nos Union Pier, Mich. Kun.
savo klientų sveikatos apsau
y r a kone vienintelė, įkurta Antanas Saulaitis, SJ, aukojo
gai. Gautus pinigus sujungia
pastarajame dešimtmetyje ir šv. Mišias ir po to atsisveikino
su daktarų ir ligoninių patar
tarnaujanti Čikagos priemies — iki! pasakė, ir daug kam
navimais. Tai įgalina suteikti
čių lietuvių sielovadai. Misijai ašaros pasirodė, spaudžiant
geresnį ir pigesnį klientų ap
vadovauja jėzuitas kun. Algir jam ranką. Šioje vietoje, Katarnavimą, ko negali atlikti
das Paliokas, neseniai atvykęs raičių — Gintaro vasarvietėje,
„Medic-Aid" per
socialinę
iš Lietuvos, bet nuostabiai per kelis dešimtmečius vasa
drauda.
prisitaikęs prie vietinių lietu ros sekmadieniais tėvai jė
„Humana" sveikatos orga
vių poreikių. Jis labai popu zuitai aukojo Mišias. Šį sek
nizacija veikia daugiau kaip
liarus tiek vyresniųjų, tiek madienį, rugsėjo 21 d., 12 vai.
30 metų ir turi apie 4 mln.
jaunųjų tarpe. Labai svarbu, p.p. kun. A. Saulaitis aukos
narių. Priklausant šiai sveika
kad ši misija gyvuotų, kles Mišias Šv. Onos bažnyčioje,
tos grupei, nereikia turėti pa
tėtų ir augtų, ypač nykstant Beverly Shores. Po pamaldų
pildomų draudu. Nėra jokio
lietuviškoms parapijoms Čika atsisveikinimo pietūs su kun.
mėnesinio mokesčio, einant
goje. Sekmadienį, rugsėjo 28 A. Saulaičių, SJ ir padėka vi
pas daktarą tereikia mokėti
d., 12 vai., Pal. J. Matulaičio siems tėvams jėzuitams: J.
10 dolerių, o vaistų receptas
misija ruošia pietus Pasaulio Vaišniui, Raudeliūnui, Kidy
tekainuoja tik 7 dol. Visas lilietuvių centre ir prašo visuo kui ir kt., prisimenant ir a.a.
g 0n inės gydymas yra veltui
menę gausiai dalyvauti, nes tėvą J. Borevičių.
j
jog narys susirgtų,
e igu
tuo bus sukaupta lėšų misijos
būdamas
už Amerikos ribų, ši
reikalams. Vietas iš anksto
Kai padarome nedidelę
drauda
apmokės
susidariusias
(iki rugsėjo 22 d.) užsisakyti kĮąidą — jau negerai, o kai
išlaidas.
Socialinio
skyriaus
reikia pas Ramintą Sinkienę kur kas didesnę — visai blo
„Medic-Aid"
neapmoka,
jeigu
630-243-0467 arba Oną Abro- gai... Nemaža klaida (ne vie
asmuo
išvyksta
iš
Amerikos,
maitienę 630-257-6675.
ną, o du kartus) įsivėlė žinu
„Humana" atstovai papasaĮ Čikagos lituanistinę tėje apie Lion Frame galerijos
Į^JO klausytojams apie savo
mokyklą dar gali užsire Lemonte atidarymo šventę,
organizacijos teikiamas pasgistruoti ir pavėlavusieji — tad labai prašome atkreipti
įaugąs. Asmenys, norį gauti
registracija tęsis visą rugsėjį. dėmesį į atitaisymą ir tikslią
daugiau žinių, turi kreiptis į
Mokykla veikia Jaunimo cen informaciją. Lion Frame gale
Bernadette Knudsen, telef.:
tre kiekvieną šeštadienį, nuo rijos atidarymas rengiamas šį
630-434-4444 asmeniškam pasavaitgalį, šeštadienį, rugsėjo
PUNSKAS ŠVENTĖ
9 vai. r. iki 1 vai. popiet.
sikalbėjimui.
20 ir sekmadienį, rugsėjo 21
KETURIAS DIENAS
Prieš įsirašant į sveikatos
d., nuo 10 vai. r. iki 5 vai. po
apsaugos
planus, kurių yra
Pereitos vasaros metu 400Dr. Leonas Seibutis po piet. Galerijos adresas yra 216
daug
ir
su
skirtingomis aptar
dviejų mėnesių darbo Vilniaus Main Str!, Lemont, tel. 630- sias metines Punskas šventė navimo taisyklėmis, reikia ge
keturias dienas. Punskas yra
universiteto klinikinėje ligo 243-8000.
lietuvių apgyventas miestas rai išstudijuoti dokumentus.
ninėje (urologija) Lietuvoje,
Kiekvienas planas turi gerų ir
Lenkijoje.
jau sugrįžo į Čikagą ir vėl prii
Lietuvos laikinosios Vy
Sekmadienio ryte vyko Šv. neigiamų reikalavimų, kurie
ma pacientus.
riausybės nariai, prof. Adol Petro ir Povilo atlaidai miesto ne visiems gali būti priimtini.
Reikia prisiminti, kad svei
fas Darnusis, prof. Mečys bažnyčioje. Pamaldos buvo at
Nekalto Marijos Prasidė
Mackevičius, taip pat ir dr. liktos lenkų ir lietuvių kalbo kata yra mūsų didžiausias
jimo seselių rėmėju vaka
Juozas Meškauskas, kurio mis. Po pamaldų buvo ati turtas, todėl turime stengtis,
rienėje, rengiamoje rugsėjo
bute buvo pogrindyje sudary dengta lenkų medžio skulp kad ji būtų gerai prižiūrima,
2 8 ' d , sekmadienį, 3 vai. p.p.,
ta Lietuvos Laikinoji Vyriau tūra „Rūpintojėlis". Ji pastaty nelaukti iki to laiko, kada ją
Jaunimo centre, meninę pro
sybė, talkina X Mokslo ir ta Suvalkiečių draugijos pa atstatyti pasidaro nebeįma
gramą atliks smuikininkė Lin
noma. Tam yra „Medic-Aid"
Karybos simpoziumo skirtai stangomis.
da Valeckytė, akompanuojant
programai „1941 metų sukili
Renginiai prasidėjo net ket įvairios sveikatos priežiūros
muz. Alvydui Vasaičiui. Bilie
mas ir Rezistencija".. Prof. virtadienį paminklinio ak organizacijos, „H.M.O." "* pa
tai gaunami „Seklyčioje" ir
Adolfas Darnusis kalbės tema mens prie miesto savivaldybės galbiniai draudimai sumaži
pas valdybos narius. Visi
JLietuvos Laikinosios Vyriau atidengimu. Punsko mieste 80 nantys gydymosi išlaidas.
kviečiami!
sybės rezistencijos gairės".
nuošimčių gyventojų sudaro „Humana" atstovams užbai
Pasaulis dabar žino, kad lietuviai, po to įvyko tarybos gus pranešimus, dalyviai pa
Pirmą kartą nuo šių Lithu- nacių ir bolševikų buvo slap
teikė daug klausimų, nes po
nian Mercy Lift renginių tai ir apgaulingai sutarta Lie sesija.
Sesijoje dalyvavo ir kaimy pietės lankytojų tarpe buvo
ruošimo pradžios, „Lietuvos tuvos okupacija. Nuo to laiko,
šiai organizacijai priklausan
Vaikų vilties" komiteto pirmi per praėjusius 50-tį metų, so nai iš Marijampolės ir Alytaus čių asmenų.
ninkė Gražina Liautaud ne vietinė Rusija ir nacinė Vokie savivaldybių. Buvo pasakoji Aldona Šmulkštienė padė
galės pokylyje „Vilties vėjai" tija apie 1941 metų sukilimą mai apie šio krašto istoriją ir kojo pranešėjams už suteiktas
dalyvauti, bet ji gerai supran yra bandžiusios paskleisti meną. Vyko Lietuvos estrados žinias sveikatos draudimui,
ta pagalbos Lietuvai, ypač jos daug netiesos. Šioje simpoziu žvaigždžių koncertai. Dalyva kad susirgus nereikėtų išleisti
sergantiesiems, reikalingumą mo programoje turėsime pro vo „Armonikos" ansamblis. didelių sumų, o popietės lan
ir LML atsiuntė 500 dol. auką. gos išgirsti Lietuvos šaltinius, Prie „Armonikos" muzikantų kytojams patarė patiems ap
akordeonu grojo ir Gražina
Pokylis bus spalio 4 d. „Spirit išklausyti gyvuosius liudi
sispręsti ir pasirinkti tokią
Landsbergienė.
of Chicago" laive. Vietas rezer ninkus ir dokumentaciją ko
sveikatos apsaugos organiza
V. Landsbergis su žmona
vuoti galima tel. 708-442-8297 vos Lietuvoje. Šiai programai,
ciją, kuri atrodo prieinamiau
(vakarais).
su paroda ir sesijom, vadovau apžiūrėjo parodas, susitikinėjo sią ir suteikia norimą pas
su vietos lietuviais.
ja Pilypas Narutis.
laugą.
Visą šeštadienį Punske vyko
Dienraščio „Draugo" poklojimo teatras, o vakare buvo Kaip ir kiekvienas pobūvis
kylis Martinique salėje spalio
Kun. Antanas Markus, surengtas didelis koncertas baigiasi vaišėmis, neapsėjo ir
5 d., sekmadienį, prasidės 4 priklausantis Most Holy Re
šį sykį, nes ^Seklyčios" šei
vai. p.p. pabendravimu, o va deemer parapijai Čikago prie Galadusio ežero. Sekma mininkės nenori paleisti savo
dienį
buvo
atidaryta
istorinė
karienė — 5 vai. p.p. Dar yra je, organizuoja kelionę į
lankytojų, nepavalgydinusios
pavienių vietų, tad galima Šventąją Žemę. Norintieji ap inauguracija — atkurta Puns paruoštais skanėstais.
ko
įsteigimo
1597
metų
ce
kreiptis į „Draugo" adminis silankyti vietose, kur Jėzus
Ant. Paužuolis
traciją dėl bilietų. Bus malonu gimė, gyveno, mokė, kentėjo ir remonija. „Armonika" atvyks
ta
į
JAV
ir
dalyvaus
dviejuose
pokylyje sutikti dienraščio bi mirė, kviečiami prisidėti. Ke
čiulius, draugus ir skaitytojus. leivių skaičius yra ribotas, koncertuose: spalio 12 d. Le ALIAS GEGUŽINĖ
monte, 12 vai., ir Jaunimo
todėl suinteresuotieji gali centre 4 vai. p.p. Kviečiame Sekmadienį, rugpjūčio 17 d.,
Eugenija Kuprytė, Aušra skambinti kun. Tony Markui I apsilankyti ir išgirsti garsaus Palaimintojo Jurgio Matu
Cicėnaitė,
Vaidas Vyš Most Holy Redeemer kleboniją „Armonikos" ansamblio senų laičio misijoje buvo aukojamos
niauskas — užsienio lietu tel. 708-425-5334.
šv. Mišios a.a. inž. Kęstučio
ir naujų dainų.
viams šios pavardės jau pa
Biskio atminimui. Š.m. ge
Pranė Slutienė gužės 28 d. buvęs aktyvus
žįstamos iš ankstesnių atvy
kimų ir pasirodymų scenoje.
Amerikos lietuvių inžinierių ir
Visi jie atliks nuotaikingą,
architektų sąjungos narys la
linksmą, daugiausia iš ope
bai netikėtai, pilnas energijos
rečių ištraukų ir kitos links
ir planų, paliko Šį pasaulį ir
mos muzikos sudarytą pro
buvo palaidotas gimtojoje Su
gramą „Draugo" koncertų se
valkijoje.
rijoje, kurios pradžia: Pasaulio
Tą sekmadienį ruošta ALI
lietuvių centre, Lemonte, spa
AS Čikagos skyriaus gegužinė
lio 4 d., Čikagos Jaunimo cen
tapo lyg ir Kęstučio Biskio at
tre — spalio 5 d. Visi maloniai
minimo tąsa. Juk apie 20
kviečiami dalyvauti.
metų gegužinės kasmet vyk
davo inž. Kęstučio ir dr. Mei
Jaunimo centro Moterų
lutės Biskių sodyboje, kur
klubas pradeda šio sezono
kiekvienas buvo sutinkamas
veiklą susirinkimu rugsėjo 23
ir priimamas kaip asmeniškas
d., antradienį, 1 vai. p.p., Jau
jų svečias. Šiandien daug jo
nimo centre. Susirinkime bus
senų draugų, buvusių gegu
aptarta, ką reikės daryti, kad
žinių dalyvių, rinkosi jau į RuJaunimo centras ir toliau Armonikos muzikantai (ii kaires): Giedrius Butautas, Alfredus Klimas ir daičių-Marchertų vasarvietę
sėkmingai gyvuotų.
Michianoje. Po šv. Mišių LeJonas Ališauskas
„Seklyčios" lankytojai yra la
bai smalsūs, ypač, kai sulau
kia brandesnio amžiaus ir
parūpi, kas bus, jeigu tektų
susirgti.
Norėdama, kad popiečių lan
kytojai būtų geriau informuoti
sveikatos draudimo klausi
mais, tarybos pirmininkė so
cialiniams reikalams, Birutė
Jasaitienė pakvietė H.M.O —
„Humana" atstovus, kad pada
rytų pranešimą. Nesant Ele
nos Sirutienės, su svečiais
supažindino Aldona Šmulkštienė. Ji ėjo ir vertėjos parei
gas.
„Humana" atstovai: Bob Perretta ir Bernadette M. Knudsen dėkojo Birutei Jasaitienei
už pakvietimą pasidalinti
mintimis apie šios organizaci
jos vedamą sveikatos drauda.
Ši, ir daugelis kitų priklauso
„H.M.O." — sveikatos priežiūros grupei. Organizacija
savo veiklą pradėjo 1961 metais, aptarnaudama vyresnio
amžiaus žmones, gyvenančius
jiems skirtose patalpose. Laikui bėgant, veikla vystėsi ir
prieita prie platesnio masto
sveikatos priežiūros bei aptarnavimo darbų. Iš čia išsivystė
sveikatos aptarnavimo organizacįja, pasivadinusi „Huma-

Smagiai poilsiauja ir bendrauja ALIAB gegužinės dalyviai.

monte atvyko ir Pasaulio lie
tuvių inžinierių ir architektų
sąjungos pirmininkas Alber
tas Kerelis su žmona Irena.
Kartu su pereitos kadencijos
ALIAS Čikagos skyriaus pir
mininku Jonu Bariu pirmą
kartą kaip svečias atvyko
žmona Danutė. Biskių sody
boje vykusiose gegužinėse ji
būdavo viena pagrindinių ren
gėjuAtrodė oras nebus palankus
— kiaurą naktį pylė lietus.
Bet rytas prablaivėjo ir
žmonės, kad ir su nepasi
tikėjimu žvilgčiodami į dangų,
neskubėdami rinkosi į vasar-

vaizdas; vandens platybės iki
pat horizonto, į baltą smėlį be
sidaužančios bangelės, kiek
kairiau iš vandens kyšo pajuo
dę mediniai poliai — lyg mi
niatiūriniai Palangos tilto
likučiai.
Kol entuziastai maudosi, ir
likusieji nenuobodžiauja. Aris
tokratiškai pakrante vaikš
tinėja ir puikiais vaizdais
grožisi ALIAS Čikagos sky
riaus vicepirmininkas Alber
tas Kerelis, Jr., su žmona Lili
ja bei neseniai sąjungos gretas
papildę jauni profesionalai
Darius Dirmantas ir Viktoras
Izokaitis.

Ruodiant vaišes ALIAS gegužinės dalyviams.

vietę. Michiana, šiaip rami gy
venvietė, buvo pasiruošusi jų
antplūdžiui. Atvykusius pasi
tikdavo ALIAS Čikagos sky
riaus pirmininkas Teodoras
Rudaitis, nukreipdamas maši
nas reikiama linkme — kai
mynai maloniai užleido savo
teritorijas jų statymui. Juk ne
kiekvienas, kaip netoliese gy
venanti dr. Milda Trimakas,
galėjo ateiti pėstute.
Virtuvėje, vadovaujant Ra
mintai Marchertienei, giminių-draugų brigada ruošia
priešpiečius. Prisibijant gali
mo lietaus, stalas dėl viso pik
to dengiamas svetainėje. Bet
kone visi su pilnomis lėkš
tėmis užkandžiauti traukia
prie kieme paruoštų stalų.
Oras po vakarykščios tvanku
mos atrodo nuostabiai gaivus.
Pasistiprinus atsirado no
rinčių išbandyti savo rankos
taiklumą, mėtant strėles į prie
medžio pritvirtintą taikinį.
Gal tik vienam Vaclovui
Mažeikai pavyko lengva ran
ka sumesti visas strėles į ratą.
Daugumai tekdavo jas traukti
iš medžio kamieno ar net ieš
koti aplinkiniuose krūmuose.
žaidžiant badmintoną, ne
nugalima buvo valdybos sek
retorė Laima Patašienė, sėk
mingai dalyvavusi ne viename
turnyre Lietuvoje. Kiek rim
čiau jai pasipriešino tik Algir
das Marchertas, valdybos iž
dininkas, — ramiai, meto
diškai ir tiksliai atmušdamas
jos smūgiuotus kamuoliukus.
Teodoras Rudaitis suorgani
zavo „plaukikų komandą" —
už kelių žingsnių tvyro Michigan ežeras. Nuo aukšto kranto
atsiveria kone Baltijos jūros

Dailai ir Juozui Liubinskams aplinkui dairytis nėra
kada — nukreipę žvilgsnius į
smėlį, jie lėtai juda pakrante.
Ieško gintaro? Ne, šį kartą jų
rankose įdomiausių formų ir
spalvų vandens nugludinti ak
menėliai. Lakios fantazijos ir
įgudę grožio vertintojai ir čia
randa įdomių gamtos meno
kūrinių.
O kieme, grojant lietuviškai
muzikai, atsiranda ir šokan
čių.
Netrukus pasklinda malo
nus kepamų dešrelių kvapas.
Du vaidilos — Teodoras Ru
daitis ir Algirdas Marchertas
kursto ir prižiūri kepimo
^aukurą".
Gegužinė vyksta. Trylikos
sodyboje augančių ąžuolų paunksmėje šurmuliuoja svečiai.
Kalbų susirinkusiems ne
trūksta — nuo prisiminimų,
iki ateities aptarimų, nuo
„Trejų devynerių" gydomųjų
savybių, iki Mokslo ir kūrybos
simpoziumo problemų.
Pavakarėj ant susidaro būre
lis antram „užplaukimui". Čia
dominuoja neseniai atvykę iŠ
Lietuvos, kaip naujai į są
jungą istoję inžinieriai Riman
tas Žukas su žmona Laimute,
Birutė Mickevičienė ir valdy
bos vicepirmininkė Aurelija
Dobrovolskienė. Likę krante
baisisi, kad, vien žiūrint į be
simaudančius, šalta darosi.
Na, kur jums su mumis, tiek
metų besigrūdinusiems Balti
jos jūroje, lygintis — galvo
jame. Ir netikėtai paaiškėjo,
kad
ilgiausiai
vandenyje
išbuvo vienintelė kartu besimaudžiusi „anos" ateivių kar
tos atstovė Danute Barienė.

kuri išvyko iš Lietuvos net
nespėjusi pamatyti Baltija*
jūros!
Pasidžiaugę besibaigiančios
vasaros teikiamais malonu
mais, praleidę ilgas valandas
gamtoje, naujų pažįstamų ar
senų draugų būryje, pailsėję,
pasisėmę jėgų eilinei darbo sa
vaitei, žmonės skirstėsi namo.
Gegužinė pavyko.
Aurelija Dobrovolskienė

SKELBIMAI
x Rugsėjo 28 d. 12 vai. PLC
salėje, Palaim. Jurgio Matu
laičio misija ruošia pietus.
Kviečiame visus dalyvauti ir
užsisakyti stalus arba vietas
iki rugsėjo 22 d. pas R.
Sinkienę, tel. 630*243-0467
arba pas O. Abromaitienę, tel.
630-257-6675.
(sk.)
z Siuntiniai, baldai, pini
gai į Lietuvą per TRAN8PAK,
4545 W. 63rd St^ Chicago,
DL 60629. Tel. 773-838-1050.
(sk.)
z Kviečiame aplankyti
Nąjolės Banienės parodą
„Sek mane takeliu" Lietuvių
Dailės muziejuje, Lemont, IL
rugsėjo 20 - spalio 11 d.
Atidarymas šeštadienį, rugsė
jo 20 d., 7:30 vai. vakaro. '
(sk.)
z Dėmesio, lietuviai! Nau
jas JAV imigracijos vizų tik
rinimas prasidės balandžio
mėn. Pasibaigusias vizas ga
liu pratęsti. Žmonės iš kitų
valstijų gali pasiųsti man duo
menis paštu. E d Šumanas,
5701 L i n d e n , La G r a n g e , DL
60525, teL 1-708-246-8241.
(sk)
z Akcijų, bonu bei kitų
vertybių pirkime ir par
davime jums nuoširdžiai
patarnaus, duodami komiso
nuolaidą, Albinas Kurkulis,
tel. 312479-7750 arba jo
sūnus Andrius Kurkulis, tel.
312-879-7751, dirbą su First
Albany Corp. Čikagoje. Iš
JAV ir Kanados skambinkite
veltui: tel. 1-888-879-7753.
(sk.)
z Verčiame, notarisuojame, kopijuojame įvairius
dokumentus / diplomus iš
lietuvių į anglų kalbą ir
atvirkščiai.
Kreipkitės
į
Lituanistikos Tyrimo ir studijų
centrą telefonu 773-434-4545
arba raštu 5620 S. Claremont
Ave., Cbicago, IL 606361039.
, .
(sk.)
z Amerikos Lietuvių radi
jas, vad. Anatolijus Siutas —
kiekvieną sekmadienį 7 v.r.
per WCEV 14.50 AM. Tel.
773-847-4903, adresas: 4459
S. Francisco, Chicago, IL 60632.
(sk)
ftHAf.
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