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Artėjant Lietuvos 
prezidento rinkimams: 
Seimas tikslina ir pildo 

prezidento rinkimų 
įstatymą 

Vilnius, rugsėjo 25 d. (BNS) 
— Seimas ketvirtadienį pra
dėjo svarstyti Vyriausiosios 
rinkimų komisijos (VRK) siū
lomas Prezidento rinkimų 
įstatymo pataisas, kurių tiks
las — suderinti 1992-aisiais 
priimtą įstatymą su vėliau pa
pildytais ir patikslintais Sei
mo ir Savivaldybių rinkimų 
įstatymais. 

VRK siūlo Seimui iš viso pa
keisti 20 Prezidento rinkimų 
įstatymo straipsnių ir 17 jų 
papildyti. Siūlomos pataisos 
straipsniuose, reglamentuo
jančiuose komisijų sudarymą, 
komisijų kompetenciją, balsa
vimo tvarką, balsavimą paštu. 

Pataisas Seimui pateikęs 
VRK pirmininko pavaduotojas 
Viktoras Rinkevičius pažy
mėjo, kad visiškai nesiūloma 
Seimui keisti kandidatų iš
kėlimo, jų registravimo, pa
rašų rinkimo ir kitos tvarkos. 

Konservatoriai — į 
pagalbą rinkimų 

kampanijoms 
Seimas pradėjo svarstyti 

Politinių kampanijų finansavi
mo kontrolės įstatymą, pagal 
kurį rinkimų ir referendumų 
kampanijų dalyviai privalės 
registruoti visas kampanijos 
metu gautas pajamas ir 
išlaidas. 

Pasak įstatymo sumanytojo, 
Seimo pirmojo vicepirmininko 
Andriaus Kubiliaus, tai „vie
nas pagrindinių kovos su ko
rupcija būdų", kuriuo siekia
ma užtikrinti „didesnį skai
drumą visuose politiniuose 
procesuose". 

A. Kubilius sakė, kad įsta
tymo projektas parengtas pa
gal panašius daugelio valsty
bių įstatymus, kurie verčia 
politinių kampanijų dalyvius 
viešai atskleisti savo finansa
vimo šaltinius. įstatymo pro
jektas numato, kad'aukas par
tijoms bus galima kaupti tik 
partijų sąskaitose, o kandi
datų — tik specialiose banko 
sąskaitose. Draudžiama bus 
kaupti aukas grynaisiais pini
gais. 

Visos dovanos ir aukos, 
viršijančios 100 litų, turės 
būti registruojamos pagal bu
halterinės apskaitos tvarką. 

Draudžiama priimti aukas 
ir dovanas iš 
daugiau nei 50 proc. akcijų 
valdo valstybė arba savival
dybė. Draudžiama politinės 

artėjančius prezidento rinki
mus. „Jau šiandien sklandan
tys gandai apie vizitus pas 
svetimų šalių bankininkus 
verčia susirūpinti mūsų kam
panijų švarumu ir skaidru
mu", sakė A Kubilius. 

Kandidatai į prezidentus 
turės pranešti apie tarnybą 
užsienio spectamyboms. Pre
zidento rinkimų įstatymą siū
loma papildyti straipsniu, rei
kalaujančiu, kad kandidatas į 
prezidentus privalo „pateikti 
duomenis apie savo darbą 
SSSR, NKVD, NKGB, KGB 
bei kitų užsienio valstybių ati
tinkamose tarnybose ir mo
kymąsi šių tarnybų (struk
tūrų) mokyklose arba apie 
savo ryšius su šiomis tarnybo
mis (struktūromis)". 

Taip pat numatyta, kad ne
teisingų duomenų apie savo 
ryšius su šiomis tarnybomis 
pateikimas arba nuslėpimas 
„gali būti pagrindu Vyriausia
jai rinkimų komisijai iš
braukti šį asmenį iš kandi
datų arba pagrindu pradėti 
apkaltos procesą". 

Algirdas Brazauskas — 
būti ar nebūti ? 

Apie savo sprendimą daly
vauti ar nedalyvauti preziden
to rinkimuose Algirdas Bra
zauskas ketina paskelbti tie
sioginėje Lietuvos televizijos 
laidoje spalio 6-tosios vakarą. 

Žurnalistams jis ketvirta
dienį sakė, kad savo apsi
sprendimą jis norėtų paskelbti 
šiuo tradiciniu laiku, kai kiek
vieno mėnesio pirmojo pirma
dienio vakarą jis kreipiasi į 
tautą per televiziją. Tačiau 
prezidentas šį kartą sakė 
norįs kalbėti tiesiogiai, o ne 
įrašyti savo kalbą rytą Prezi
dentūroje, kaip tai paprastai 
daroma. 

Tautos pažangos (TP) parti
jos vadovai ir nariai, Kovo 11-
osios Akto signatarai, Egidijus 
Klumbys, Rolandas Paulaus
kas, Aleksandras Ambraze
vičius bei Kęstutis Grinius 
aplankė prezidentą ir paprašė 
jį kelti savo kandidatūrą 
artėjančiuose rinkimuose. TP 
partija Seime dabar neturi nė 
vieno atstovo. 

Žymūs Lietuvos mokslo, kul
tūros ir meno veikėjai — filo
sofas Arvydas Juozaitis, daili
ninkas Vladas Karatajus, me
notyrininkė Irena Kostkevi-

imoniu kuriu c*utė ' profesorius Jonas Kubi
lius, dailininkė Regina Maciū
tė, aktorius Algis Matulionis, 
žurnalistas Romualdas Nor
kus, dainininkas Vladimiras 

stybių juridinių ir fizinių as
menų, ir šis draudimas bus 
taikomas kitose valstybėse 

artimiausiuose Seimo ar pre
zidento rinkimuose sieks būti 
kandidatais. 

Ataskaitas reikės pateikti 
du kartus — likus 10 dienų iki 
rinkimų ir per 25 dienas po 
rinkimų pasibaigimo. 

Seimo vicepirmininkas ragi
no parlamentą šį įstatymą 
priimti kuo greičiau, kad jo 
normos jau būtų taikomos per 

Lietuvos užsienio reikalų 
ministro A. Saudargo 

vizitas Amerikoje 

Pasaulio jėzuitai, žlugus Sovietų Sąjungai, nutarė teikti ua.'ilbą buvusioms komunistinėje priespaudoje valsty
bėms. Čikagos jėzuitai pasirinko globoti Lietuvą. Atsidėkodami visiems dosniems rėmėjams, padedantiems Siame 
nelengvame darbe. Čikagos jėzuitai kiekvienais metais reng: i padėkos švente. kurioje dalyvauja jų pagalbininkai 
bei rėmėjai Šiemet Švente įvyko rugsėjo 6 d Casino Club, kagos fiuld Coat rajone. 

Nuotr.: Geradarių pokylio dalyviai (iš kairės) naujasis 'ikagos (amerikiečių) jėzuitų provincijolas kun. Ri-
chard Bowman, SJ; kun. A. Saulaičio, SJ, sesuo Marytė Starkus Saulaitė; Pabaltijo valstybių jėzuitų provincijo
las, kun. Antanas Saulaitis, SJ, jėzuitų ypatingai pagerbtas pokylyje; Lietuvos jėzuitų vajaus direktorius Tadas 
Kulbis ir kun. Juan Julio Wichts, SJ, buvęs įkaitu ne taip seniai pasaulį sukrėtusiuose įvykiuose Japonijos am
basadoje Peru valstybėje. 

mo batalionų sukūrimą bei re
gioninį bendradarbiavimą. 

Anot URM pranešimo, gene
ralinis sekretorius, palankiai 
įvertinęs Lietuvos bendradar
biavimą su kaimyninėmis val
stybėmis, domėjosi Lietuvos 
integracijos į Europos Sąjungą 
bei NATO perspektyvomis. 

Užsienio reikalų ministras 
A. Saudargas pakartojo Lietu
vos prezidento A. Brazausko 
kvietimą JT generaliniam sek
retoriui aplankyti Lietuvą. 

JT Generalinėje Asamblė
joje A. Saudargas pasakė kal
bą, kurioje išdėstė Lietuvos 
nuostatas Jungtinių Tautų re
formos, tarptautinio saugumo 
užtikrinimo bei regioninio 
bendradarbiavimo klausimais. 

Ministras pabrėžė, kad Lie
tuva remia Vokietijos bei Ja
ponijos siekius tapti nuolati
nėmis JT Saugumo Tarybos 
narėmis bei reikalauja, kad 
papildoma nenuolatinio nario 
Saugumo Taryboje vieta turi 
būti suteikta Rytų ir Vidurio 
Europos valstybėms. 

Komentuodamas rugsėjo 
23 dienos Rusijos UR ministro 
Jevgenij Primakov pareiškime 
siūlomas saugumo garantijas 
Baltijos regionui, A. Saudar
gas pabrėžė, kad Lietuvos in
tegracija į Europos Sąjungą 
bei NATO iš esmės užtikrins 
saugumą bei pastovumą re
gione, todėl siūlymas pakeisti 
narystę transatlantinėse 
struktūrose neatitinka Lietu
vos siekių. 

kampanijos metu priimti au- _ , ., , , ., 
kas ir dovanas iš užsienio vai- Prudnikovas, akademikas Ju-

ras Požėla, akademikas Vy
tautas Statulevičius, kultūros 
veikėja Liucija Stulgienė, kino 

„,-u.BiK- ~;~;~:_~., «„.*;;„ režisierius Rimantas Šilinis, 
p a r i r a ? g i m m m g U P a r t , J U filosofas Arvydas Šliogeris ir 

įstatymo projekte taip pat įiti, ketvirtadienį apsilankę 
numatyta, kad ataskaitas apie Prezidentūroje ragino Algirdą 
politinės kampanijos finansa- J " * 1 " ? k G , t l S a v ° k a n d l ' 
vimą turės paskelbti ir bū- datūrą busimuosiuose prezi-
simieji kandidatai - tai yra, d e n t o ™ k j ™° 8 *-

asmenys, viešai paskelbę, kad 
„Jo išmintis, patirtis, drąsa 

ir tolerancija, jų nuomone, ir 
toliau tetarnauja .demokrati
jai, pilietinei visuomenei, 
žmonių gerovei", sakoma prez
identūros pranešime spaudai. 

Kazys Bobelis nėra 
naivus politikas 

Seimo narys Kazys Bobelis 
abejoja, ar ^Baltijos tyrimų" 
skelbiamos kandidatų j prezi
dento postą populiarumo len-

New Yorkas, rugsėjo 25 d. 
(BNS) — Lietuvos užsienio 
reikalų ministras Algirdas 
Saudargas trečiadienį New 
Yorke susitiko su Europos 
Komisijos įgaliotiniu Hans 
van den Broek, atsakingu už 
Europos Sąjungos plėtrą, ir 
pabrėžė būtinybę tęsti inten
syvų Lietuvos institucijų ir 
Europos Sąjungos dialogą. 

Ministras informavo apie 
Lietuvos ekonomikos pažangą, 
vyriausybės ryžtingai vyk
domą privatizavimą ir pažy
mėjo, kad Lietuva ir toliau 
pastoviai teiks naujausius 
duomenis Europos Komisijai. 

„Ypač svarbu, kad Europos 
Sąjunga kuo greičiau pateiktų 
Lietuvai objektyvius ir aiškius 
derybų pradžios kriterijus", 
pabrėžė A. Saudargas. 

EK įgaliotinis užtikrino, 
kad ES plėtimą nulems objek
tyvūs veiksniai, o ne politiniai 
ar administraciniai motyvai. 
H. van den Broek neatmetė 
galimybės, kad ir vėliau dery
bas pradėję kandidatai gali 
jas baigti anksčiau už kitus. 

Lietuvos misijos Jungtinėse 
Tautose pranešime pažymima, 
kad susitikime buvo numatyta 
netrukus apsvarstyti konkre
čius siūlymus, kurie užtik
rintų didesnį Lietuvos ir Euro-

telės atspindi Lietuvos visuo
menės nuomonę. 

Spaudos konferencijoje ket
virtadienį jis teigė, kad kelio
nių po Lietuvą metu jis apk
lausė 1,230 žmonių ir pas
tebėjo, kad nuomonės smar
kiai skiriasi nuo „Baltijos ty
rimų" skelbiamų duomenų. 

K. Bobelio duomenimis, 21 
proc. apklaustųjų dar neapsis
prendė, ar dalyvaus preziden
to rinkimuose ir už ką bal
suos. 19 proc. pasisakytų už 
Algirdą Brazauską, 18 proc. — 
už Valdą Adamkų, o 15 proc. 
— už K. Bobelį. 

V. Landsbergis lieka ketvir
toje vietoje su 13 proc. rinkėjų 
balsų, o Artūras Paulauskas 
—12 proc. 

K. Bobelis teigė nesąs nai
vus politikas ir nemėtytų rin
kiminei kampanijai pinigų, jei 
jį remtų tik keli procentai 
rinkėjų. 

pos Komisijos bendradarbia
vimą bei paspartintų Lietuvos 
pakvietimą deryboms dėl na
rystės ES. 

Lietuva patvirtino 
pasiryžimą dalyvauti 

J T taikos misijose 
Jung t inės Tautos-Vil-

nius. Jungtinių Tautų Gene
ralinės Asamblėjos sesijoje da
lyvaujantis Lietuvos užsienio 
reikalų ministras Algirdas 
Saudargas trečiadienį susitiko 
su JT generaliniu sekretoriu
mi Kofi Annan, kuriam įteikė 
Lietuvos vyriausybės sprendi
mą dalyvauti JT Nuolatinės 
parengties pajėgų taikos pa
laikymo operacijoms siste
moje, pranešė Lietuvos URM 
informacijos skyrius. 

Lietuva nusprendė lai
kyti nuolatinėje parengtyje ri
botą kariuomenės bei policijos 
pareigūnų skaičių, kuriuos, 
esant JT Saugumo Tarybos 
sprendimui, galėtų greitai 
siųsti į taikos palaikymo ope
racijas. 

Kaip paaiškino ryšius su JT 
derinantys URM pareigūnai, 
įteikusi vyriausybės spren
dimą, Lietuva tik pradės dery
bas dėl Nuolatinės parengties 
pajėgų rengimo. Susitarimas, 
kiek ir kokių pajėgų, kokiomis 
konkrečiomis sąlygomis yra 
pasirengusi pasiųsti Lietuva, 
bus pažymėtas galutiniame 
JT ir Lietuvos susitarime. 

Galutinius prisijungimo 
prie naujai kuriamų Nuolati
nės parengties pajėgų doku
mentus yra pasirašė apie de
šimt valstybių, da' kelios de
šimtys, kaip ir Lietuva, yra 
pareiškusios norą tai padary
ti. 

Lietuvos ministras informa
vo generalinį sek-etorių apie 
bendrųjų Lietuve-, Latvijos, 
Estijos (BALTBAT bei Lietu
vos ir Lenkijos taiKOs palaiky-

* Vilniaus oro uoste vei
kia kompiuterizuota pasų kon
trolės sistema, kūną Lietuvos 
policijai perdavė Suomijos sie
nų apsaugos tarmba. Naujoji 
sistema padės pasieniečiams 
greitai ir visapusiai patik
rinti net ir retai -utinkamus 
mažų valstybių pa-JS. 

Pirmieji pabėgėliai 
gavo politini 
prieglobsti 

Vilnius, rugsėjo 25 d. 
(BNS) — Du Gruzijos piliečiai 
tapo pirmaisiais užsieniečiais, 
gavusiais politinį prieglobstį 
Lietuvoje, įsigaliojus pabėgėlio 
statuso įstatymui. 

Vidaus reikalų ministras 
Vidmantas Žiemelis ketvirta
dienį įteikė pirmuosius leidi
mus nuolat gyventi Lietuvoje 
emigrantams iš Gruzijos Tei-
muraz Kvantaliani ir jo žmo
nai Marine Labadze 

Abu sutuoktiniai yra kino 
režisieriai. Iš Gruzijos jie iš
vyko 1994 m. rugsėjį, kai opo
zicija per karinį perversmą 
nušalino nuo valdžios prezi
dentą Zviad Gamsachunūja. 

T. Kvantaliani tuomet va
dovavo Gruzijos valstybinei 

Pasaulio naujienos 
(Remiantis B\S, Reuter, DPA, AP, Interfax, ITAR-TASS. BelaPAN, 
RIA ir ELTA žinių agentūrų pranešimais) 

New Yorkas. Europos sąjungininkai, nudžiuginti JAV pre
zidento Bill Clinton administracijos pažado „nenutraukti ir ne
bėgti" iš Bosnijos taikos proceso, trečiadienį siekė gauti tvirtų 
garantijų, kad JAV kariai liks regione ir po kitą birželį planuo
to jų išvedimo termino. JAV Valstybės sekretorės Madeleine 
Albright susitikimus su britų, prancūzų, vokiečių ir rusų dip
lomatais palengvino prezidento B. Clinton patarėjo valstybinio 
saugumo klausimais Sandy Berger pareiškimas, jog sąjungi
ninkai turi būti pasirengę pasilikti ilgesniam laikui. Europos 
atstovai antradienį, prieš S. Berger pareiškimą, aiškiai užsi
minė, jog jie neleis savo taikdariams pasilikti Balkanuose, jei 
amerikiečiai išves savo pajėgas. 

Jungtinės Tautos. Trečiadienį Vokietijos užsienio reikalų 
ministras Klaus Kinkei paragino Bosnijos vadovus išspręsti sa
vo nesutarimus ir įtariamuosius karo nusikaltimais perduoti 
teismui. „Saugiai ir taikiai gyvenantys turi jausti pareigą pa-
dėtfkitiems", sakė K. Kinkei, kreipdamasis į pasaulio vadovus, 
dalyvaujančius Generalinės Asamblėjos diskusijoje. K. Kinkei 
atkreipė dėmesį, kad Vokietija Bosnijos taikos procesui jau iš
leido daugiau nei 16 milijonų markių ir priglaudė daugiau nei 
350,000 karo pabėgėlių, įspėdamas, kad tarptautinė parama 
, jokiu būdu nebus skiriama tiems, kas grasina taikai ir santar
vei". 

Varšuva. Lenkijos ministras pirmininkas Wlodzimierz Ci-
moszewicz ketvirtadienį prezidentui Aleksander Kwasniewski 
pranešė, jog jo vyriausybė netrukus atsistatydins, kad naujasis 
kabinetas galėtų perimti valdžią iš karto po pirmojo naujo par
lamento posėdžio spalio 20 dieną. W. Cimoszevicz sakė, kad 
prezidentas paprašė kadenciją baigiančią vyriausybe pabaigti 
rengti 1998 m. biudžeto projektą, kuris turi būti pateiktas nu
matytu laiku spalio pabaigoje. „Solidarumo" vadovai sakė pat
virtinsiantys šį biudžetą kaip savo biudžeto pagrindą. 

New Yorkas. Jungtinės Valstijos įspėjo Kroatiją, jog tarp
tautinė visuomenė greit imsis veiksmų prieš Bosnijos kroatų 
karo nusikaltėlius, jei Kroatija pati nedelsiant nepristatys jų 
tarptautiniam teismui Hagoje, trečiadienį pranešė JAV parei
gūnai. Kroatijos užsienio reikalų ministrui Mate Granič toks 
perspėjimas buvo išsakytas kiek anksčiau šią savaitę, jo susiti
kime su JAV tarpininku Bosnijos klausimais Robert Gelbard. 
Kroatijoje įstatymas dėl bendradarbiavimo su Hagos tribunolu 
priimtas 19̂ 96 m. balandį, tačiau nuo to laiko tribunolui per
duotas tik vienas ir sulaikyta 18 karo nusikaltimais įtariamų 
kroatų. 

Jungtinės Tautos. Japonijos ir Vokietijos kampanija dėl 
nuolatinių vietų Saugumo Taryboje pakliuvo į Jungtinių Tautų 
regioninių blokų, teikiančių savo reformos kryptis, prieštarin
gų pasiūlymų voratinklį. JT komitetas beveik 3 metus ieškojo 
būdų, kaip išplėsti ST ir atsakyti į besivystančių valstybių rei
kalavimus gauti nenuolatines vietas. Praėjusiais metais į dis
kusiją įsijungė Jungtinės Valstijos, pasiūliusios planą, pagal 
kurį 15 narių tarybą būtų papildyta penkiomis nuolatinėmis 
narėmis: Vokietija, Japonija ir trimis 3-ojo pasaulio valstybė
mis. JAV ambasadorius Bill Richardson pareiškė, jog ameri
kiečių įsitikinimu, ST reikėtų pertvarkyti, atsižvelgiant į pasi
keitimus, kurie pasaulyje įvyko nuo 1945 metų, kai buvo įkur
tos Jungtinės Tautos, tačiau JAV paliko neatsakytą klausimą, 
kokios valstybės atstovaus Afrikai, Azijai bei Lotynų Amerikai. 

Belgradas. Slobodan Miloševič neokomunistams nepavyko 
gauti daugumos Serbijos parlamente, o jo įpėdinis turės daly
vauti antrame Serbijos prezidento rinkimų rate, ketvirtadienį 
rodo galutiniai rinkimų rezultatai. 

Manamah. JAV karinės oro pajėgos (KOP) perkėlė į Bah-
rain 20 lėktuvų ir maždaug tūkstantis raketų „Patriot" bateri
ją aptarnaujančių karių, kurie kontroliuos skrydžių draudimo 
zoną Irako pietuose, ketvirtadienį pranešė pareigūnai. JAV, 
Britanija ir Prancūzija sukūrė neskraidymo zoną virš pietinės 
Irako dalies, kad apsaugotų nuo Irako aviacijos musulmonus 
šiitus, kurių sukilimą prezidentas Saddam Hussein žiauriai 
numalšino po 1991 m. Persijos įlankos karo. 

Maskva. „Vadinamieji branduoliniai lagaminėliai, kuriuos 
pastaruoju metu neretai mini informavimo priemonės, niekada 
pas mus nebuvo gaminami ir dabar negaminami", pareiškė Gy
nybos ministerijoje atsakingos už branduolinį saugumą 12 vy
riausiosios valdybos vadovas generolas leitenantas Igor Volyn-
kin, ir tuo paneigdamas pranešimus, kad egzistuoja mažo ga
lingumo branduoliniai užtaisai, neva sukurti buvusios Sovietų 
Sąjungos slaptųjų tarnybų. Anot I. Volynkin, gaminti mažo ga
lingumo branduolinius užtaisus ..nėra prasmės, nes jų kovinių 
savybių galiojimo laikas tebūtų keli mėnesiai". Tada. pasak jo. 
reikėtų keisti visą šio užtaiso „įdarą", o tam vėl reikėtų di
džiulių lėšų. Tokią prabangą vargu ar galėtų sau leisti net tur
tingiausios valstybės. 

televizijai ir dėl šių pareigų 
buvo ministrų kabineto narys, 
todėl po perversmo buvo pri
verstas bėgti nuo grėsusio su
sidorojimo už politines pažiū
ras. 

Pabėgėlio statuso įstaty
mas Lietuvoje įsigaliojo liepos 
27 d. Jį dabar siekia gauti per 
150 užsieniečių. Kompeten
tingų pareigūnų nuomone, bus 
pripažinti pagrįstais ir paten
kinti apie 5 proc prašymų. 

KALENDORIUS 
Rugsėjo 26 d.: Šv. Kosmas 

ir Damijonas, kankiniai, gydy
tojai (mirė 303 m.>: Kipras, 
Vydenis, Gražina. 

Rugsėjo 27 d.: Sv. Vincen
tas Paulietis (1578-1660); Da-
nyle, Kovaldas, Daugile. 1920 
m. gimė poetas Vladas Šlaitas. 
1927 m. sudarytas Konkorda
tas su Šventuoju Sostu. 
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1997 M. Š. AMERIKOS BALTIEČIŲ IR 
LIETUVIŲ LENGVOSIOS ATLETIKOS 

PIRMENYBIŲ LAIMĖTOJAI 

LFK „Lituanico8* vyrų futbolo komandos vadovai. Ii k. Alberto Glavins-
kas ir Gediminas Bielskus Pirmasis yra ir ilgametis klubo pirmininkas. 

Nuotr Ed. Šulaičio 

Iškiliausių pasekmių 
žymenys 

Pagal nusistovėjusią tradi
ciją, už iškiliausią pasekmę 
vyriškos lyties varžovui ir mo
teriškos lyties varžovei skiria
mi specialūs MVP žymenys, 
atskirai baltieciams ir atskirai 
lietuviams, nepaisant am
žiaus. Šiose varžybose bal-
tiečių vyrišką MVP žymenį 
gavo latvis David Purins, už 
200 m bėgimą 22.7 sek, = 770 
taškų. Lietuvių vyriškas MVP 
žymuo teko Matui Laniauskui 
(„Žaibas") už šuolį į aukštį 
1.77 m = 6521. Baltiečių ir lie
tuvių moteriškais MVP žyme
nimis buvo apdovanota Vik
tutė Sušinskaitė (Čikaga) už 
šuolį į aukštį 1.46 m = 682 t. 
Pasekmių vertinimas apskai
čiuojamas pagal tarptautines 
IAAF tabeles. 

Iškiliausių pasekmių žy
menys, baltiečių ir lietuVių 
buvo teikiami kiekvienoje kla
sėje. Kviestųjų svečių (nebal-
tiečių) pasekmės neimamos 
dėmesin, atliekant žymenų 
paskirstymą. Pateikiame at
skirų klasių laimėtojus. 

Vyrų (20-34 m.) — Andrius 
Zulca (Čikagos „Krantas"); 
Jaunių A ^Jr. Men's (17-
19 m.) tik baltiečių — David 
Purins (latvis), tik lietuvių — 
Matas Laniauskas („Žaibas"); 
Jaunių B Jntermediate" (15-
16 m.) — Tadas Tamošiūnas 
(Raibas"); Berniukų C 
„Youth" (13-14 m.) — Paulius 
Rukšėnas („Žaibas"); Ber
niukų D „Midget" (11-12 m.) 
— Andrius Stankus 
(„Žaibas"); berniukų E „Ban-
tam" (9-10 m.) — Ryan Mayes 
(„Žaibas"); Berniukų F „Pee-
Wee" (8 m. ir jaunesnių) — 
Andrius Stungys („Žaibas") ir 
Kristijonas Vaitkus („Žaibas"). 

Moterų (17-34 m.) — Vik
tutė Sušinskaitė (Čikaga); 
Mergaičių B — Kristina Mi
kaitytė (Čikaga); Mergaičių C 
— Saulutė Tamošiūnaitė 
(„Žaibas"); Mengaičių D — Tif-
fany Stempužytė („Žaibas"); 
Mergaičių E — Rima Šeš-
tokaitė (Fil. „Aras"); Mergai
čių F — Cassi Šakenytė 
(„Žaibas"). 

Jei nenurodyta kitaip, visi 
lietuvių žymenų gavėjai gavo 
baltiečių ir lietuvių žymenis. 

Iškiliausio vyro senjoro-ve-
terano žymenį gavo Kęstas 
Kanapeckas („Žaibas") 51 
metų, o iškiliausios moters 
senjorės-veteranės pripažini
mas teko Rūtai Maželytei 
(„Žaibas"), 38 metų. 

Tradicinį Jono Bagdono At
minimo 10,000 m bėgimą vy
rams laimėjo 14-metis Brian 
Freas („Žaibas"), prabėgęs per 
42:09.0 mn., o moterims — 
Rūta Maželytė („Žaibas") — 
52:55.0 min 

Teoretiškai, lietuvių pirme
nybės buvo išvestos iš bal
tiečių varžybų. Laimėtojų pa
sekmės bus pateiktos atskirai. 
1998 m. pirmenybės numato
mos Kanadoje. 

Paaiškinimai: 
Pateikiame 1997 m. Š. A. 

baltiečių ir lietuvių pirmeny
bių laimėtojų pasekmes, vyrų 
ir moterų atviroje kategorijoje 
— pirmos ir antros vietos, o 

paskirose klasėse — tik pir
mos vietos. Jei rungties lai
mėtojas nelietuvis, tuomet 
duodama ir geriausią vietą 
užėmusio lietuvio pasekmė. 
Kviestųjų (nebaltiečių pa
sekmės neduodamos). 

+ prieš rungtį, reiškia naują 
baltiečių pirmenybių rekordą. 

# prieš rungtį, reiškia naują 
lietuvių pirmenybių rekordą. 

(La) po pavardės, reiškia 
latvį. Lietuviams: (A) reiškia 
Toronto „Aušra", (V) Toronto 
„Vytį"; (HK) — Hamiltono 
„Kovą"; (Ž) — Clevelando „Žai
bą"; (PA) - Philadelphia 
„Arą"; (Č) — Čikagą. 

Skaitlinė pa klasės pavadi
nimo, reiškia bendrą dalyvių 
skaičių toje klasėje, (skliauste
liuose pažymint lietuvių skai
čių). 

* VYRŲ ATVIRA 
(ABSOLIUTI) 
KATEGORIJA 

(NERIBOTO AMŽIAUS) 
* Į atvirą vyrų kategoriją 

yra įtraukti ir senjorai-ve-
teranai bei jauniai A ar jau
nesni, jei buvo rungtyniauta 
kartu. 

" po pavardės, reiškia sen-
jorą-veteraną (daugiau negu 
34 m.). 

' po pavardės — jaunį A (17-
19 m.); 

! po pavardės — jaunį B (15-
16 m.). 

Vyrams 20-34 m. — nieko 
nepažymėta. 

100 m: 1) Andrius Zulca (Č. 
„Krantas") 12.2 sek., 2) Mikas 
Rukšėnas (Ž)' 12.6 sek. 

200 m: 1) David Purins (La)' 
22.7 sek., 2) Mikas Rukšėnas 
(Ž)' 25.9 seku, 

400 m: 1) Matas Laniauskas 
(Ž)' 57.1 sek., 2) Mindaugas 
Idzelis (Ž) 58.9 sek. 

800 m: 1) M. Idzelis (Ž)' 
2:31.3 min., 2) Tadas Bartkus 
(Ž) 2:33.1 min. 

1,500 m: 1) Geoffrey Stratis-
zar (Ž)' 5:25.5 min., 2) Riek 
Hallal (Ž)" 5:52.0 min. 

5,000 nu 1) Brian Freas (Ž)! 
19:54.8 min.,, 2) R. Hallal (Ž)" 
22:37.0 min. 

10,000 m: 1) B. Freas (Ž)! 
42:09.0 min. 2) R. Hallal (Ž)' 
46:35.0 min. 

J toli: 1) Andrius Zulca (Č. 
„Krantas") 6.02 m (19* -9 1/4"), 
2) M. Rukšėnas' (Ž) 5.80 m 
(19'-0 1/2"). 

I aukšti: 1) D. Purins (La)' 
1.87 m (6' -1.75"), 2) M. La
niauskas (Ž)' 1.77 m (5' -
9.75"). 

Triftuolis: 1) M. Laniauskas 
(Ž)' 11.38 m (37' - 4 1/4"), 2) 
Tadas Bartkus (Ž)' 11.06 m 
(36' - 3 1/2"). 

Rutulys (16 lb.): 1) T. Bart
kus (Ž)' 9.96 m (32* - 8 1/4"), 2) 
Tadas Tamošiūnas (Ž)! 9.56 m 
(31' - 4 1/2'). 

Diskas (2 kg): 1) T. Bart
kus (Ž)' 28.39 m (93' - 2"), 2) 
Mindaugas Intas (Ž) 28.30 m 
(92' - 10"). 

Ietis (8O0 g): 1. D. Purins 
(La)' 42.30 m (138' - 9"), 2) T. 
Tamošiūnas (Ž)! 34.83 m (114' 
-3"). 

•MOTERV ATVIRA 
(ABSOLIUTI) 
KATEGORIJA 

(NERIBOTO AMŽIAUS) 
* I atvirą moterų kategoriją 

yra įtrauktos ir senjorės/ve-

OJTUANICA* — „WINGS,, 

1-3 
„Lituanica" pralaimėjo an

tras rungtynes iš eilės — 
„National Soccer* lygos I divi
zijos pirmenybėse. Rugsėjo 21 
d. Lemonte, aikštėje prie Pa
saulio lietuvių centro įvy
kusiose rungtynėse, ukrai
niečių futbolininkai atrodė ge
riau ir jų pergalė buvo už
tarnauta. Varžovai labai sten
gėsi rungtynių pradžioje, kuo
met demonstravo greitą ir su
manų žaidimą ir pirmieji 
pelnė du įvarčius. Dar prieš 
pertrauką pasekmę sušvel
nino šiuo metu gerą formą tu
rintis Virgis Žuromskas, ku
ris, kaip atrodo, tik vienas iš 
visos komandos neužmiršo, 
kaip reikia mušti įvarčius (jis 
per tris pirmąsias šio sezono 
pirmenybių rungtynes pelnė 4 
įvarčius). 

Po pertraukos žaidimas iš
silygino ir ukrainiečiai jau 
mažiau puolė mūsiškių var
tus. Ir jei ne jų naudai priskir
tas 11 m baudinys („Litua-
nicos" žaidėjo ranką palietė 
kamuolys), tai ir trečiojo 
„Wings" įvarčio nebotų buvę. 

Šį kartą komandoje jau buvo 
du atsarginiai, tad buvo įma
noma daryti pakeitimus. 
Tačiau „Wings" buvo dar per 
stipri, kad prieš ją būtų gali
ma atsilaikyti. 

Per pirmąsias trejas rung
tynes, visas jas žaidžiant sa
voje aikštėje, pelnytas tik vie
nas taškas, kas yra truputį 
per maža. Dabar laukia dvejos 
rungtynės išvykose. Šį sekma
dienį važiuojama į Waucondos 
miestelį kovoti prieš „Chiefs" 
komandą, kuri nėra iš sti
priųjų. Tad gal iš ten „Li-

teranės (daugiau negu 34 m) 
bei mergaitės B (15-16 m) ar 
jaunesnės, jei buvo rungty
niauta kartu. 

" po pavardės, reiškia senjo
re/veteranę (virš 34 m.). 

' po pavardės, reiškia mer
gaitę B (15 16 m.); 

! po pavardės — mergaitę C 
(13 -14 m.) ar jaunesnę. Mote
rims (17-34 m) — nieko ne
pažymėta. 

100 nu 1) Kristina Kliorytė 
(Ž)' 13.5 sek., 2) Kristina 
Duliūnaitė (V)' 14.7 sek. 

200 m: 1) K. Kliorytė (Ž)' 
29.1 sek., 2) Kristina Mikai
tytė (Č)' 29.2 sek. 

400 m: 1) K Mikaitytė (C)' 
1:05.8 min., 2) K. Kliorytė (Ž)' 
1:06.5 min. 

1,500 nu 1) Laura Ruk-
šėnaitė (Ž)' 5:46.0 min., 2) Dia
na Mayes (Ž) 6:36.5 min. 

5,000 nu Rota Maželytė (Ž)" 
23:59.7 min. 

10,000 nu 1) R. Maželytė (Ž) 
52:55.0 min., 2) D. Mayes (Ž)" 
52.58.0 min. 

I toli: 1) K. Kliorytė (Ž)' 4.48 
m (14' - 8 1/2"), 2) Julie Lewis 
(Ž) 4.18 m (13* -8.75"). 

I aukšti: 1) Viki Sušinskai
tė (C) 1.46 m (4' - 9 1/2"), 2) K 
Kliorytė (Ž)* 1.30 m ( 4'-3 1/4") 

Diskas: 1) J. Lewis (Ž)! 
24.64 m (80' - 10"), 2.) Audra 
Motiejūnaitė (Ž)! 21:01 m (68' 
-11"). 

Ietis: 1) R. Maželytė (Ž)" 
27.99 (91' - 9"), 2) Saulutė Ta
mošiūnaitė (Ž)! 23.76 m (77* -
11"). 

(Bus daugiau) 

tuanica" parsiveš tris taškus? 
Žymiai geriau sekasi „Li-

tuanicos" veteranų vienuoli-
kei, kuri po trejų rungtynių 
turi 7 taškus. Laimėję du susi
tikimus, praėjusį šeštadienį 
mūsiškiai lygiomis — 2-2 su-
kovojo prieš „Croaton" futboli
ninkus. Ši vienuolikė yra sti
proka, nes, kuomet pirme
nybėse nedalyvauja vyrų ko
manda, į ją perėjo dalis žai
dėjų iš jos. Gerai, kad ir pas 
mūsiškius veteranus dabar 
rungtyniauja trys stiprieji 
žaidėjai iš vyrų vienuolikės. 

(ei.) 

VIRGILIJUS ALEKNA 
IAAF „GRAND PRDT 

TAURĖS VARŽYBOSE 
Praėjusį savaitgalį Japonįjos 

Fukuokos mieste baigėsi 
Tarptautinės mėgėjų lengvo
sios atletikos federacijos sezo
no „Grand Prur" varžybos. 

Pasaulio vicečempionas dis
ko metikas Virgilijus Alekna, 
surinkęs 65 taškus, kartu su 
Kenijos bėgiku Williamu Ta
nui, pasidalijo 16-17 vietomis. 

Absoliučiu nugalėtoju tarp 
vyrų tapo Danijai atstovaujan
tis 24-erių metų Kenijos 
kilmės bėgikas Wilsonas Kip-
keteris, surinkęs 114 taškų. 

Už pergalę bendroje 17-kos 
turnyrų įskaitoje Danijos 
bėgikui teko 200,000 JAV do
lerių piniginė premija bei dar 
50 tūkst. už pergalę Fukuokos 
turnyro 800 metrų bėgimo 
rungtyje. 

Antras bendroje įskaitoje 
tarp vyrų buvo pasaulio 
čempionas disko metikas Lar-
sas Riedelis — 99 taškai, lai
mėjęs vyrų disko metimo 
varžybas Fukuokoje — 67 m 
98 cm. Virgilyus Alekna pas
kutiniame sezono turnyre 
buvo penktas — 63 m 76 cm. 

Trečias bendroje įskaitoje 
buvo JAV barjerininkas Mar
kas Crearis — 95 taškai. 

(AP-BNS) 

JAV IR LIETUVOS OLIMPINIAI 
KOMITETAI PASIRAŠĖ 

BENDRADARBIAVIMO SUTARTĮ 
JAV ir Lietuvos olimpinių 

komitetų vadovai pasirašė 
bendradarbiavimo sutartį, iš
reikšdami abipusį norą plėtoti 
bendrą veiklą fizinės sveika
tos ir sporto srityje, stiprinti 
draugiškus abiejų šalių sporti
ninkų santykius, prisidedant 
prie taikos išsaugojimo ir 
dviejų tautų savitarpio supra
timo. 

Dokumentą rugsėjo 19 dieną 
Colorado Springs pasirašė 
JAV olimpinio komiteto prezi
dentas William J. Hybl ir ge
neralinis sekretorius Richard 
D. Shublz bei Lietuvos tauti
nio olimpinio komiteto prezi

dentas Artūras Poviliūnas bei 
generalinis sekretorius Petras 
Statutą. 

Smerkdami dopingo varto
jimą, bet kokias rasinės dis
kriminacijos apraiškas, abiejų 
valstybių olimpiniai komitetai 
įsipareigojo laikytis sąžiningo 
žaidimo principų visais spor
tinės veiklos lygiais. 

Be to, susitarta keistis infor
macija, susijusia su tarptauti
niu sportu ir olimpiniu judė
jimu, vadyba ir kitais klausi
mais. Šalys įsipareigojo ska
tinti abiejų valstybių sporto 
federacijų bendradarbiavimą 
ir keitimąsi patirtimi. (BNS) 

AUTOMOBILIŲ SLALOMO 
ČEMPIONATAS 

Paskutinis 1997 metų auto
mobilių slalomo čempionato 
„Rotmans" taurei laimėti bai
giamasis .etapas š.m. rug
pjūčio 31d. vyko Nidoje. 

1997 metų „Rothmans" var
žybų nugalėtoja tapo automo
biliu „Renault" atstovų Lietu
voje važiavusi „Lautra Mo
tors" komanda. Ši komanda 
buvo ir praėjusių metų slalo
mo čempionato nugalėtoja 
Šįmet „Lautra Motors" ko
manda pirmavo jau po pir
mųjų dviejų etapų, vykusių 
Vilniuje ir Palangoje. 

Antros vietos nugalėtojo 
taurė ir specialus „Rothmans" 
albumas teko automobilių 
„Chrysler" atstovams, „Chrys
ler Jeep Autocentras" koman
dai. Trečią vietą čempionate 
užėmė „Opel" atstovų „Opel 
Armi" komanda. 

Geriausiu šių metų čem
pionato prekiaujančių firmų 
darbuotoju tapo Albertas Kva-
rinskas su „Renault" automo
biliu („Lautra Motors"). Antrą 
vietą tarp firmų darbuotojų 
iškovojo Marius Budrikis, 
važiavęs „Chrysler" automobi
liu („Chrysler Jeep autocen
tras"). Trečias — Kęstutis Pe-
dalnikas (automobilis „Rover", 
„Krasta Auto"). 

Tarp sportininkų „Roth
mans" varžybose geriausias 
pasirodė Darius Baltramie-
jūnas su automobiliu „Renault 
Clio" („Lautra Motors"). Antrą 
vietą užėmė Vincas GirdžiO-
nas su „Opel Vectra" („Opel 
Armi"). Trečioje vietoje — Al
mantas Jacevičius (automobi
lis „Chrysler", „Chrysler Jeep 
autocentras"). 

Žurnalistų grupėje nenugali
mas pasirodė „Lietuvos ryto" 
žurnalistas Mindaugas Gri
nius su automobiliu „Nissan 
Micra" („Raitas"). Antroje vie
toje — „Kauno dienos" 
žurnalistas Renaldas Gabar-
tas su „Opel Vectra" („Opel 
Armi"). Trečią vietą tarp 
žurnalistų iškovojo Lietuvos 
Televizijos žurnalistas ir „For
mulės-1" komentatorius Arū
nas Volungevičius, važiavęs 
automobiliu „Renault" („Laut
ra Motors"). 

Slalomo čempionate rungėsi 
ir moterys. Čempionato nu
galėtoja moterų grupėje tapo 
Tūla Kerkinen iš Suomijos, 
važiavusi automobiliu „Maz
da". Antrąja tapo Jolanta 
Martinkėnienė su 3MW" 
(„Krasta Auto"). Trečiąją vietą 
užėmė LNK žurnalistė Nemi
ra Pumprickaitė, važiavusi 
automobiliu „BMW" („Krasta 
Auto"). 

Iškilmingų apdovanojimų 
ceremonijoje buvo įteiktas Ne
ringos miesto savivaldybės ir 
kelionių agentūros „Monotu-
rizmas" įsteigta dovana — ke
lionė į Tunisą. Ši dovana teko 
varžybų organizatoriui, Vil
niaus automobilių sporto klu
bo „Ajax" prezidentui Jonui 
Balčiūnui. 

Neringos miesto mero Stasio 
Mikelio speciali dovana — ne
mokamas įvažiavimas į Ne
ringą kitais metais — teks 
kiekvienam, įsigijusiam 1997 
metų baigiamojo etapo nu
galėtojo automobilio modelį 
„Renault Clio". 

Po Nidos gatvėse vykusių 
slalomo varžybų žiūrovai ste-
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LIETUVOS VYRŲ 
KREPŠINIO A LYGOJE — 

DU LEGIONIERIAI 
Penktadienį, rugsėjo 19 d., 

prasidedančiame Lietuvos vy
rų krepšinio A lygos (LKAL) 
čempionate žais du užsienio 
krepšininkai — legionieriai. 
Raseinių „Eskalada-Sūkuris-
kės" įregistravo Kamerūno 
krepšininką Herve Djoumbį, o 
Klaipėdos „Universitetas-Ir-
vinga" — amerikietį Džoną 
Torsoną. 

Kaip ir praėjusiame sezone, 
čempionate rungtyniaus 14 
komandų. Dviem klubams dėl 
finansinių problemų pasitrau
kus iš pirmenybių, Siame se
zone lygoje debiutuos Gargždų 
„Gargždai" ir Vilniaus „Far-
meka". 

Pirmajame čempionato rate 
14 lygos komandų nuo rugsėjo 
19 iki gruodžio 20 dienos sa
vaitgaliais žais po dvejas 
rungtynes. 

Vėliau keturios geriausios 
komandos užsitikrins teise 
žaisti atkrintamosiose varžy
bose bei su šešiomis aukš
tesnės Lietuvos krepšinio ly
gos ekipomis nuo sausio iki 
kovo mėnesio rungtyniaus dėl 
Lietuvos krepšinio federacijos 
taurės. 

Likusios 10 komandų daly
vaus antrojo rato varžybose. 
Jos kovos dėl 5-8 vietų, sutei
kiančių teisę žaisti atkrinta
mosiose varžybose. 

Atkrintamosiose varžybose 
nuo ketvirtfinalių bus žai
džiama iki trijų pergalių. 

LKAL čempionai bus žinomi 
balandžio pabaigoje arba ge
gužės pradžioje. (BNS) 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ • » _ « _ _ _ _ _ » 

bėjo kaskadininko Daliaus 
Juozelskio šuolį automobiliu į 
Kuršių marias. Automobiliu 
„Fiat" išvystos daugiau nei 
100 kilometrų per valandą 
greitį, žymus Lietuvos kas
kadininkas nuo medinio tram
plino automobiliu nušoko 19 
metrų. Tai pirmasis Lietuvos 
šuolių automobiliu į marias 
rekordas. Po šuolio kaskadi
ninko automobilis stipriai ap-
silamdė, tačiau sportininkas 
tik nežymiai susižeidė. 
. šių metų slalomo varžybos 
„Rothmans" taurei laimėti 
Lietuvoje tapo tarptautinėmis, 
— jose dalyvavo komandos iš 
Suomijos ir Estijos. Pirmąjį 
kartą čempionatą „Rothmans" 
taurei laimėti 1996 metais su
rengė Vilniaus automobilių 
sporto klubas „Ajax". Čem
pionatas vyksta trimis eta
pais, komandose dalyvauja 
trys nariai — profesionalus 
sportininkas, žurnalistas' ir 
automobiliais prekiaujančios 
įmonės atstovas. 

Pagrindinis šio čempionato 
tikslas — suDažindinti visuo
menę su naujausiais automo
bilių modeliais, kuriais va-

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kezie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. (773) 471-3300 

bk A.Š. ėL&EčkAš 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 

3800 W.96 St Tel. 706-422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmad. 3v.p.p.-7v.v., antr.l2:30-3v.p.p. 
trefi. uždaryta, ketvirt. 1 - 3 v.p.p. 

penktad ir sestad 9 v.r. - 12 v.p.p. 

ARAS ZUOBA, M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E Ogden Ave., Surte 310 

Napervioa. a. 60S63 

Tel. (630)527-0090 
3825 Hkjhland Ave.. 

Tow»f 1,Surte 3C 
Downerj Giove. IL 60515 

Tai. (630)435-0120 

DR. ALGIS PAUUUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS 

CHIRURGIJA 
1185 Dundee Ave., Elgin, IL 60120 

TaL (708)742-0255 
Valandos pagal susitarimą 

Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 
Kalbame lietuviškai 

6187 S. Archer Ave. (prie Austin) 
TaL 773-586-7756 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L fi£lRŠiKlŠ 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tat (708)5964056 
Valandoj pagal susitarimą 

£¥7. JOVITA KEREUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9625 S.79ti Ave., Htotory Mte, H. 
Tai. (708) 586-8101 

Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER, DD3, P.C. 
4647 W. 103 St, Oak Lawn, L 
Pirmas apyl. su Northwestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Tal.706422-8260 

SALFASS SUVAŽIAVIMAS 
1997 m. Metinis visuotinis 

SALFASS-gos suvažiavimas 
šaukiamas 1997 m. lapkričio 
22 d., šeštadienį, Toronto Lie
tuvių namuose, 1573 Bloor 
St. W., Toronto, Ont., Canada. 
Tel. 416-532-3311. 

Suvažiavimo pradžia — 11 
vai. ryto. 

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

žiuoja čempionato dalyviai. 
Renginyje propaguojami eko
logiškai švarūs automobiliai. 
Tai aktualu ir Neringai, kuri 
yra Kuršių nerijos valstybinio 
parko apimtyje. (BNS) 



JAUNŲJŲ ŠAULIŲ SPORTINĖ 
KARINĖ STOVYKLA 

S. IGNATAVIČIUS 
LSS vado pavaduotojas 

Praėjusių metų pabaigoje 
LSS Kauno Vytauto Didžiojo 
rinktinės vado A. Kodelsko, 
rinktinės štabo viršininko L. 
Trumpulio ir Jaunųjų šaulių 
kuopos vado A. Repečkos bei 
Divizijos generolo S. Raštikio 
puskarininkių mokyklos vir
šininko pulkininko B. Vizbaro 
ir mokyklos štabo viršininko 
majoro R. Kurselio iniciatyva 
buvo parengta Jaunojo kario 
mokyklos kovinės parengties 
programa. Jau gruodžio pra
džioje kelios dešimtys Kauno 
mokyklų moksleivių pradėjo 
užsiėmimus minėtos mokyklos 
klasėse. Jaunieji šauliai mo
kėsi pagal programą numa
tytų disciplinų — rikiuotės, 
ryšių, šaudybos, topografijos, 
taktikos ir kt. Ateityje jie šioje 
mokykloje įgis ne tik pradinį 
kovinį parengimą, bet ir ka
rinę specialybę. 

Pasibaigus teoriniams užsi
ėmimams, buvo nutar ta orga
nizuoti sportinę-karinę sto
vyklą, kurioje būtų galima pa
tikrinti praktiškai jaunųjų 
šaulių žinias. Tačiau stovyklai 
reikia lėšų, juolab, kad numa
tyta 21 dienos darbotvarkė. 
Puskarininkių mokyklos ir 
LSS Kauno Vytauto Didžiojo 
rinktinės vadovai ėmėsi žygių 
lėšoms gauti, ir šis darbas 
nenuėjo veltui. Netrukus buvo 
surinkta reikiama suma, dalį 
lėšų skyrė LR vyriausybė, dalį 
iš savo kuklių resursų — pati 
mokykla. 

Ankstų birželio rytą į Pus
karininkių mokyklą ėmė rink
tis tėvelių lydimi pirmieji 
šauliukai. Tuo metu mokyklos 
vadovybei, karininkams ir 
dėstytojams buvo atostogų 
metas; tačiau daugelis jų, su
pratę šios stovyklos svarbą, 
paaukojo savo atostogų laiką 
ir atvyko dirbti su jaunaisiais 
šauliais. Mokykloje šauliukai 
buvo suskirstyti skyriais, ap
rengti karinė nis uniformomis 
i r apgyvendi- ti kariūnų karei
vinėse. 40 jaunųjų šaulių ir 
mokyklos dėstytojai pradėjo 
vykdyti Jaunojo šaulio spor-
tinės-karinės stovyklos pro
gramą. Tą pačią dieną- jie 
drauge su Divizijos generolo 
S. Raštikio puskarininkių mo
kyklos karininkais ir kariū
nais dalyvavo 1941 metų bir
želio 23 d. sukilimo minėjime 
prie Aleksote esančio kryžiaus 
žuvusiems sukilimo daly
viams. Nors be perstojo pliau
pė lietus, jaunųjų šaulių ri
kiuotė neiširo. Tai buvo pir
masis ištvermės išbandymas. 

Po poros dienų trukusių ri
kiuotės užsiėmimų jaunieji 
šauliai buvo pervežti į stovyk
lavietę, esančią Ruklos kari
niame poligone. Čia jie prakti
niuose užsiėmimuose mokėsi 

topografijos, pirmosios pagal
bos suteikimo, karinės tak
tinės kovos metodų ir kt. Vai
kams ypač patiko mokomosios 
kautynės, kuriose jie parodė 
ištvermę, pasiryžimą ir išra
dingumą. Kartais jie iš savo 
vadovų pareikalaudavo daug 
didesnių krūvių. Stovykloje 
buvo surengtos ir sporto var
žybos: krepšinio, orientacinio 
sporto, kliūčių ruožo įveikimo 
ir kt. Po užsiėmimų ir sporto 
varžybų prasidėjo pažintinė 
kelionė po Lietuvą. Aplankyta 
Klaipėda, Trakai, Telšiai, Rai
niai ir kitos žymios Lietuvos 
vietovės. Po kelionių — vėl 
užsiėmimai. Norisi pabrėžti, 
kad šauliukai buvo drausmin
gi, stovykloje vyravo kariška 
disciplina. 

Greitai prabėgo 21 diena. J 
mokyklos aikštę rinkosi jau
nųjų šaulių tėveliai. Čia juos 
sutiko Puskarininkių mokyk
los viršininkas pulkininkas B. 
Vizbaras, viršininko pavaduo
tojas kapitonas A. Stašaitis, 
mokyklos karininkai ir ser
žantai. Į stovyklos uždarymo 
iškilmes atvyko KAM Ryšių 
su visuomene skyriaus virši
ninkas leitenantas A Alonde-
ris, LSS vado pavaduotojas S. 
Ignatavičius, Kauno Vytauto 
Didžiojo šaulių rinktinės va
das A. Kodelskas, šios rink
tinės štabo viršininkas L. 
Trumpulis bei išeivijos šaulių 
grupei vadovavęs R. Kalantos 
šaulių kuopos Floridoje vadas 
A. Gudonis. Jaunieji šauliai 
buvo apdovanoti mokyklos 
diplomais už pasižymėjimą 
karinėse-sportinėse varžybo
se. Tarp geriausiai pasiro
džiusių norisi pažymėti K. Ki-
linską, G. Žygelį, B. Juodytę, 
G. Ragelį, A. Siderkevičių, A 
Makauskaitę, A Razvanavičių 
ir L. Tamkutonį. Jaunieji šau
liai tėveliams ir stovyklos už
darymo iškilmių svečiams pa
rodė, ką išmoko, pademonstra
vo mokomąsias kautynes. Po 
to susirinkusieji buvo pakvies
ti į mokyklos salę, kur jiems 
buvo parodytas 1.5 vai. trukęs 
filmas apie buvusią stovyklą. 
Tėveliai ir kiti svečiai apžiū
rėjo mokyklos patalpas, susi
pažino su kariūnų gyvenimu, 
paragavo skanių kareiviškų 
patiekalų. 

Skirstydamiesi tėveliai dė
kojo stovyklos organizato
riams už vaikams organizuotą 
mokymą ir poilsį. Rudenį šau
liukai vėl rinksis į mokyklos 
klases ir gilins savo karines 
žinias bei stengsis įgyti karinę 
specialybę, kuri padės tarnau
jant Lietuvos ginkluotose pa
jėgose. Kitais metais šios mo
kyklos bazėje žadama organi
zuoti dvi stovyklos pamainas. 

Danutė Bindokienė 

Į saugesnę ateitį 

Jaunieji .šauliai užsiėmimų metu. 

ŽVELGIANT Į 
TARPTAUTINĘ 

GINKLU PREKYBĄ 
IGNAS MEDZJUKAS 

Senas lotynų kalbos posakis JAV Valstybės sekretorė 
„Si vis pacem, para bellum" Madeleine Albright pasižada, 
(Jei nori taikos,' ruoškis karui) praėjus šaltajam karui, kreip-
yra aktualus ir mūsų laikais, ti dėmesį į humanitar ines ver-
Pasaulis nori išvengti karų, tybes. Manoma, kad JAV 
bet ginklų gamyba ir prekyba ginklų eksportas ateinančiais 
visur vyksta. Apsiginkluojama metais dar labiau padidės, nes 
vis pagerintais, geresne tech- prez. Clinton vyriausybė 
nika pritaikytais, ginklais. a tšaukė ginklų pardavimo su-

JAV ir Didžioji Bri tani ja pa- varžymus Loįynų Amerikos 
saulinėje ginklų rinkoje pir- valstybėms, kuriose buvo nesi-
mauja prieš kitų valstybių laikoma žmogaus teisių. Su-
ginklų gamybą, nepaisant , jog prantama, JAV dabar mažiau 
skelbiasi, kad užsienio poli- parduoda ginklų, kaip buvo 
tiką remia moraliniais princi- įtampos metais ir po persų 
pais. Kiti du ginklų gaminto- 'įlankos karo. Tada ginklų 
jai ir eksportininkai — Rusija pardavimas steke daugiau 
ir Prancūzija — pasaulinėje kaip 20 mlrd. -dol. Dėl ginklų 
ginklų rinkoje ėmė atsilikti, pardavimo prez. Clinton vy-
Kaip skelbia JAV Kongreso ty- riausybė susilaukia aštrios 
rinėjimų tarnyba, praėjusiais kritikos iš žmogaus teisių ir 
metais pasaulinė ginklų pre- taikos siekiančių grupių, 
kybą pakilo 5 procentais, pa- Gynybos centro informacijos 
siekdama 31.8 mlrd. dol., pir- direktorius, išėjęs į atsargą 
mą kartą po nuolatinio mažė- admirolas Eugene Carrol, pa
jinio nuo šaltojo karo laikų. D. reiškė, kad JAV vyriausybė 
Britanija ginklų rinkoje pate- visų pirma stato tradicinius 
ko iš ketvirtos į a n t r ą vietą, reikalus prieš pasaulinį pasto-
parduodama 14.8 mlrd. dol. vumą. 
vertės ginklų, pa l ikdama tre- Ginklų prekyba, kaip pa
čioje vietoje Prancūziją ir ket- reiškė Joel Johnson, viceprezi-
virtoje Rusiją. JAV pašau- dentas Aerospace pramonės 
linėje ginklų rinkoje užima susivienijimo. Amerika tęs 
35.5 proc., p a s i e k d a m a ; 11.3 konservatyvią ginklų eksporto 
mlrd. dol. vertės ginklų, ek- politiką: „Jei būtų atvira rinka 
sporto. ir tai būtų šaldytuvai, mes 

užimtume 70 proc. rinkos". 
Gal bus lengviau, nes jau Rusijos ginklų prekybos at-
priimtas LSS į s ta tymas , ku- silikimas įvykęs dėl tradicinio 
name reglamentuojamas jau- sovietų rinkos susmukimo. Ki-
nųjų šaulių s ta tusas . nija 1980 m. pasireiškė kaip 

Tėvelių ir Šaulių sąjungos ginklų eksportininkė j atsili-
vadovybės vardu norisi pade- kusius kraštus, pati perka 
koti mokyklos virš ininkui pul
kininkui B. Vizbarui, vyr. lei
tenantui V. Gelūnui, leitenan
tui A. Gumuliauskui , vyr. 
seržantui G. Nagulevičiui, ser
žantui D. Mišeikiui, j a u n . ser
žantui S. Paulauskui ir gran-
diniui L. Vizbarui už rūpestį, 
suteiktą paramą, iniciatyvą 
organizuojant Jaunųjų šaulių 
sportinę-karinę stovyklą. 

ginklus daugiausia iš Rusijos. 
JAV CIA duomenimis, pa

teiktais Kongresui, Kinija ir 
Rusija per praėjusių metų 
antrą pusmetį daugiausia ek
sportavo masinio sunaikinimo 
ginklų a r jiems artimos tech
nologijos ir padėjo kitoms 
šalims, įskaitant Indiją. Paki
staną ir Iraną, gaminti balis
tines raketas nuodingų dujų 

ginklus, sudarė sąlygas pasi
gaminti atominius ginklus. 

Pranešime sakoma, kad. be 
Rusijos ir Kinijos bendradar
biavimo, nebus galima sustab
dyti ginklų transportu karin
goms tautoms ar išprovokuo
jamiems regionams. „Kiniečiai 
suteikė daug pagalbos Irano ir 
Pakistano balistinių raketų 
programoms'", sakoma prane
šime. „Kinija taip pat buvo pa
grindinis šaltinis atominių 
įrengimų ir technologijos Pa-
kistanui ir pagrindinis prista
tytojas ir parūpintojas Iranui. 
Rusija taip pat pristatė balis
tinėms raketoms reikalingų 
medžiagų ir priemonių joms 
pasigaminti, ypatingai Iranui 
ir šiek tiek mažiau Indijai ir 
Pakistanui. Rusija irgi yra 
svarbus šaltinis atominių pro
gramų Iranui, šiek tiek 
mažiau Indijai ir Pakistanui. 

Kinija pakeitė Rusiją kaip 
pagrindinį tiekėją standarti
nių ginklų Iranui. Firmos In
dijoj ir Kinijoj aprūpino Iraną 
įrengimais gaminti nuodingas 
dujas, nors tik Kinijos fir
moms Washingtonas buvo lei
dęs gegužės mėnesį parduoti 
šias medžiagas. 

Pranešime sakoma, kad Ko
rėja ir Rusija parūpino Egip-
tįii įrengimus gaminti viduti
nio nuotolio Scud balistines 
raketas, o tuo pat metu Iranas 
parūpino tokią įrangą Sirijai. 
Iš to matyti, kad Trečiojo pa
saulio šalys stengiasi suma
žinti savo priklausomybę nuo 
svetimo importo, pačios steng
damos pasigaminti pavojin
gus ginklus. 

Pranešime dar atkreipiamas 
dėmesys, kad Indija, Sirija ir 
Libija mėgino apsirūpinti 
įranga gaminti raketas, bet 
dar liko neišaiškinta, kaip 
joms pavyko. Libija ieškojo tų 
įrengimų Europoje. Rusijoje ir 
Tolimuose rytuose, o Sirija 
Šiaurės Korėjoj ir Irane. Pa
reiškimas parodė Vok.etiją 
kaip pageidaujamą taikinį 
masinio sunaikinimo ginklų 
prekybai, tačiau, kiek įren
gimų paskutiniuoju metu iš 
Vokietijos firmų išvežta, netu
rima duomenų. 

Šios savaitės antradienį bu
vo žengtas dar vienas žings
nelis saugesnės pasaulio atei
ties link, kai JAV viceprezi
dentas Al Gore ir Rusijos pre
zidentas Boris Jelcin pasirašė 
gan reikšmingą susitarimą 
del branduolinių ginklų kon
trolės. Tuo vienu rašiklio 
brūkštelėjimu buvo užbaigti 
kelerius metus trukę pasitari
mai ir derybos, susijusios dau
giausia su branduolinių gink
lų pramonės pertvarkymu į 
taikos meto gamybą. 

Trys Sibire esantys didžiu
liai fabrikai, gaminę plutonijų 
branduoliniams ginklams, ar
timiausiu metu (galbūt iki 
2000 m. J. žinoma, su Ameri
kos finansine parama, per
tvarkyti į kuro branduoli
nėms elektros jėgainėms ga
myklas. Rusija taip pat pri
sižadėjo nevartoti kitų 10 plu-
tonijaus reaktorių, o JAV pa
virtino, kad 14 jos reaktorių, 
nebeveikiančių nuo 1989 m., 
nebus vartojami. 

Pro pasitenkinimą, kad pa
galiau pasiektas šis susitari
mas tarp dviejų pagrindinių 
branduolinės technikos di
džiūnų, išlenda rūpestis: o 
kaip su buvusiais Sovietų 
Sąjungos atominių ginklų 
sandėliais? Ar Maskva gali 
juos apsaugoti nuo teroristų 
bei vagių? Ar gali užtikrinti, 
kad nuo jų nebus nupūstos 
laiko dulkės, pasitaikius pir
mam didesniam konfliktui su 
kaimynais, ir vėl grasinama 
atominio karo pavojais? 

Pastaraisiais metais jau ne 
kartą pasitaikė, kad Rusijos 
gamybos branduolinių ginklų 
dalys atsirado už jos sienų. 
Nors Kremlius bet kokias 
užuominas apie nesaugų san
dėliavimą griežtai paneigia, 
bet faktas lieka faktu ir tie pa
neigimai rūpesčių nesuma
žina. Antra vertus, š.m. ge
gužės mėnesį, JAV televizijos 
programoje „60 minutes" bu
vęs įtakingas Jelcino kabineto 
pareigūnas Aleksandras Le-
bed pareiškė, kad bent šimtas 
branduolinių bombų ar toly
gių pavojingų ginklų, įmon
tuotų nekaltai atrodančiuose 
lagaminuose, „pradingo" — 
niekas t ikrai nežino jų liki
mo. Ginklai buvę Sovietų Są
jungos laikais paruošti te
roristiniams veiksmams. Vie
nas lagaminėlis galėjo lengvai 
sunaikinti bent 100,000 gyvy
bių. 

Kremliaus vyriausybės at
stovas skubiai paneigė, kad 
tokių ginklų niekada nebuvo 
ir manyti, kad tie pavojingi 
lagaminai tūno paslėpti kaž
kokiuose rūsiuose ar palėpė
se, yra gryna nesąmonė. J 
neigimo chorą bematant įsi
jungė ir ministras pirminin

kas Viktor Černomyrdin. už
tikrindamas, kad visos tos 
kalbos yra propaganda, sten
giantis pakenkti geram Rusi
jos vardui, ypač prieš JAV 
viceprezidento vizitą. 

Žodį ..propaganda!" kiekvie
nam atvejui, prieštaraujan
čiam Maskvos skelbiamai dok
trinai, Vakarų pasaulis buvo 
pratęs nuolat girdėti sovieti
niais laikais, vienok Aleksie
jus Jablokov. žinomas Rusijos 
ekologas ir buvęs prez. Jelci
no patarėjas. į ..bombas laga
minuose" žiūri kiek realiau. 
Jis tvirtina, kad tokie ginklai 
buvo gaminami 70-tame de
šimtmetyje KGB užsakymu ir 
planuojama juos. reikalui 
esant, panaudoti kaip teroris
tines priemones. Jablokov iš
reiškė susirūpinimą, kad gal
būt net kariuomenes vado
vybe per daug nežinojusi apie 
tokių ginklų buvimą, nes 
KGB mokėjo išlaikyti savo 
paslaptis. Kaip Lebed 
išsireiškė, tie baisieji lagami
nai, sovietų armijos likučiams 
pasitraukiant iš Baltijos val
stybių, Ukrainos, Gruzijos ir 
kitur, galėjo bet kur likti... 

Ar tokių ginklų iš tikrųjų 
buvo, ar ne, tai gan abstrak
tus klausimas. Daug konkre
tesnis yra Rusijos nuospren
dis statyti Iranui branduolinę 
elektros energijos stotį. Ka
dangi kai kurios rusų gamy
bos, branduolinių raketų 
skrydžius reguliuojančios, da
lys jau buvo aptiktos Irake, 
JAV nuogąstauja, kad Rusijos 
karinė technika, sruvenanti į 
Viduriniuosius Rytus, gali 
nusverti jėgos svarstykles pa
vojinga linkme, ypač jei Ira
nas panaudotų Rusijos, at
siųstuosius reaktorius atomi
nių bombų gamybai. Nepai
sant JAV būgštavimų, jėgai
nės statyba bus tęsiama. Ji 
kainuosianti Rusijai 800 mili
jonų dolerių. 

Ar dalis tos sumos ateis iš 
Amerikos ir kitų vakariečių 
teikiamos paramos Rusijai, Al 
Gore nepaklausė, o Černo
myrdinas informacijos nepa
siūlė. Plačiau nediskutuotas 
ir Al 'Gore pareiškimas dėl 
Rusijoje prasidedančios — tie
sa, dar labai nežymiai — re
ligijų diskriminacijos. Krem
lius paneigė užuominas, kad 
naujasis įstatymas vienaip ar 
kitaip varžo ..smulkiąsias re
ligijas". Pirmąją šio įstatymo 
versiją prez. Jelcin liepcs 
mėnesį vetavo, todėl dab 
ruošiamos pataisos ir tikirr; 
kad prezidentas šį kartą su 
įstatymo nuostatomis sutiks. 
Tačiau Rusijos vyriausybė ne
gali paneigti fakto, kad pirme
nybės šiuo įstatymu teikiamos 
tik pravoslavams. 

GYVENIMAS KREPŠINIO 
AIKŠTĖJE IR ŠALIA JOS 

VYTAUTAS GRYBAUSKAS 
(Tęsinys) 

venau viename kambaryje aišku, su p a t i k ė j i m u pradė-
Mulhouse mieste. Laiškas iš J o m e ruoštis naujam sezonui 
Vokietijos, iš Heidelbergo. J is nExellence" lygoje. Čia dalyva-
jau JAV kariuomenėje ir ge- v o 8 grupės po 8 komandas. 

Pirmos šios išvykos rung
tynės prieš Barcelonos ^Ju-
ventud", (ta pati, kur dabar 
žaidžia Karnišovas ir kuri yra 
viena geriausių Europoje) vy
ko 12 vai. nakties! Mat, ispa
nai tais laikais (nežinau kaip 
dabar) karštą vidurdienį mėg
davo snūstelėti, o vakarop, 
vėstant orui, atgaudavo žva
lumą ir darbingumą. Mes tuo 
metu jau buvome pusiau ap
snūdę. Paskutinėje sekundėje 
turėjome vieno taško pers
varą, bet žiopliškai praradome 
kamuolį ir pralaimėjome vieno 
taško skirtumu. Kitas rung
tynes Valencijoje, Badalonoje 
ir dar kažkur laimėjome. 

Grįžome su neužmirštamais 

įspūdžiais. Buvome garbės tri
būnoje per įspūdingai gražių 
gėlių paradą. įdomios ir žiau
rios buvo bulių kautynės su to 
meto garsiausiais toreodorais 
Litri ir Dominguin. Parsi
vežėme kruviną durklą su Do
minguin autografu. Įgriso ta 
kieta tų bulių mėsa ir ryžiai. 
Grįžome nudegę saulėje ir Is
panijoje palikę po 5 ar 10 kg 
svorio. 

Birutis ir amerikiečiai 

Nespėjęs dar atsigauti, vie
ną dieną gaunu laišką iš Al
girdo Biručio, mano vieno pa
čių geriausių draugų, su ku
riuo žaidžiau už „Kovą" ir gy-

roje to dalinio krepšinio ko
mandoje. Aišku, nori pakvieti
mo į Mulhouse krepšinio 
rungtynėms ir pas imatymui . 

Sausakimšai prikimštoje sa
lėje ( nes Biručio, pavadinto 
„elegantišku krepšinio dievai
čiu" dar niekas čia nebuvo 
užmiršęs) įvyko rungtynės. 
Rungtynės buvo gero tempo, 
įdomios. O kai FCM laimėjo 
50:49, publikos džiaugsmui 
nebuvo galo. Pa tenkin t i buvo 
ir amerikiečiai, nes klubas 
juos gerai globojo ir suruošė 
šaunų priėmimą. 

Dar keletas rungtynių Švei
carijoje ir Belgijoje, ir pra
sidėjo naujas sezonas „Exel-
lence" lygoje. 

Vėl g e r a s s e z o n a s , 
bet pra la imėta f inale 

Su atjauninta komanda ir. 

Pirmosios keturios gauna tei
sę žaisti auk.-čiausioje „Natio
nal" lygoje. 

Po kelių lengvų pergalių 
reikėjo keliauti į Lorient, At
lanto pakraštyje. Vykome ga
na nedrąsiai, nes už Lorient 
žaidė mums gerai pažįstami 
latvių rinktir.es žaidėjai Zehe-
linš ir Lu- trs. Laimėjome 
užtikrintai ir. pasimaudę At
lante, patenk nti grįžome. Ne
kantriai laukėme rungtynių 
Paryžiuje pneš „BUlaucourt" 
komandą. Vi-', norėjo pamaty
ti Paryžių, ni vienam dar pir 
mą kartą. Nustebinti buvome 
Paryžiaus ir ..BUlaucourt" ko
mandos. Pralaimėjome 6 taš
kų skirtumu, bet netrukus 
namuose atsilyginome pasek
me 79:55. T" užteko laimėti 
savo grupėje pirmąją vietą. 
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PAVARGĘS HEROJUS AR 
IŠDAVIKAS 

JONAS VTTĖNAS 

Vienas pagarsėjusių asme
nų, kurie sovietmečiu buvo 
slaptai nuvykę į Lietuvą, yra 
Jonas Deksnys. Apie jį šiais 
metais Lietuvoje buvo išleista 
Liūto Mockūno knyga „Pavar
gęs herojus. Jonas Deksnys 
trijų žvalgybų tarnyboje". 
Toks pavadinimas tarsi rodo, 
jog tai yra Deksnio žvalgy
binės veiklos aprašymas. Ta
čiau ši jo veikla yra pavaiz
duojama plačiuose rėmuose, 
kuriuose telpa jo biografijos 
bruožai, vaidmuo sovietų ir 
vokiečių okupacijos metais, jo 
santykiai su VLIKu, ryšiai su 
britų, švedų ir amerikiečių 
žvalgyba, bei pastangos su
kurti lietuvių pogrindžio poli
tinę ir karinę organizaciją. 
Autoriaus žodžiais, „ši knyga 
yra apie Joną Deksnį ir su juo 
susijusius įvykius" (21 psl.). 

„Ar tai, kas parašyta, objek
tyvi istorija?", klausia pats au
torius ir atsako: „Žinoma, kad 
ne". Anot jo, kiti tuos pačius 
įvykius iš savo perspektyvos 
gali traktuoti kitaip (23 psl.). 

Kaip autorius traktuoja 
Deksnį parodo patsai knygos 
pavadinimas: „Pavargęs hero
jus". Pavargęs ar ne, bet vis 
tiek herojus, nors vėliau jis 
pavadinamas išdaviku (383 
psl.). 

Deksnio heroizmą galima 
įžiūrėti jo slaptose kelionėse į 
Lietuvą, kur jis buvo du kar
tus nuvykęs ir sugrįžęs, 6 
trečią kartą jo kelionė baigėsi, 
išlipus Baltijos pajūry prie Pa
langos. 

Deksnys į šias keliones lei
dos ne vienas. Pirmoj kelionėj 
1945 m. spalio mėn. su juo 
vyko Klemensas Brunius, ku
ris atsisakė grįžti į Vakarus, 
prisijungė prie partizanų ir 
žuvo. Jo vietoj su Deksniu į 
Vakarus grįžo Jurgis Valiulis, 
pasivadinęs Karoliu Brunium. 

Antrą kartą Deksnys vyko į 
Lietuvą 1946 m. gegužės mėn. 
su Vytautu Stanevičium (Sta-
neika). Kaip Brunius pirmoj 
kelionėj, taip Stanevičius šioj 
kelionėj, turėjo specialų tikslą 
vykti į Lietuvą: ten bnvo liku
sios jų žmonos. Stanevičius 
norėjo savo žmoną atsivežti į 
Vakarus. 

Trečioj kelionėj 1949 m. 
Deksnys buvo vadas grupės, 
kurią sudarė vienas latvis, du 
estai ir trys lietuviai (Jonas 
Deksnys, Kazimieras Pyplys 
ir Valdemaras Briedis). Juos 

britų žvalgyba laivu atgabeno 
į Baltijos pajūrį ties Palanga, 
kur jie išlipo į krantą 1949 m. 
gegužės 1 d. Bebūnant pajūry 
ir teiraujantis vietos gyven
tojų, kaip susisiekt su partiza
nais, jie buvo gegužės 7 d. 
suimti, išskyrus Pyplį ir latvį, 
kurie prieš tai buvo nuo jų at
siskyrę. (366 psl.). 

Deksnio tardymas vyko iki 
gegužės 31 d. Po tardymo byla 
jam nebuvo iškelta. Kodėl? 
LTSR valstybės saugumo ko
miteto pirmininko pavaduoto
jas Edmundas Baltinas, už
klaustas pasakė, kad Deksnio 
„veikloje nusikaltimo sudėtis 
nenustatyta". (382 psl.) Kitaip 
tariant, Deksnys, du kartus 
slapta atvykęs į Lietuvą ir 
trečios kelionės metu suimtas, 
nėra nusikaltęs. Vadinasi, 
Deksnys šias keliones atliko 
sovietų pavedimu arba sovie
tai jam tai dovanojo už suti
kimą bendradarbiauti. Mockū
no nuomone, „sutikęs tarnauti 
sovietams, Deksnys tapo išda
viku". (383 psl.). Mockūnas 
taip pat pacituoja Deksnio 
apibūdinimą čekistų šlovės 
muziejaus stende: „Tardymo 
metu davė teisingus parody
mus apie savo veiklą ir ryšius 
su užsienio žvalgybomis ir su
tiko dalyvauti radijo žaidi
muose su 'amerikiečių, anglų 
ir švedų žvalgybomis. Akty
viai dalyvaujant Tetrauskui', 
(Deksnio slapyvardis, J.V.), 
sėkmingai buvo dirbama, peri
mant užsienio žvalgybų ryšių 
su pogrindžiu Lietuvoje for
muotes ir kurstant nesutari
mus tarp įvarių lietuviškųjų 
emigrantų grupių. Greta to, 
jis dalyvavo, įtakojant nacio
nalistines formuotes" (392 
psl.). 

Taip įvertinę Deksnį, sovie
tai negalėjo jo bausti ar 
skriausti. Jis buvo uždarytas 
ne kalėjime, bet apgyvendin
tas viloje Vilniaus pakrašty, 
jam buvo mokama „už darbą" 
5,000 rublių per mėnesį; 1950 
m. pabaigoje jam buvo paskir
ta jauna „šeimininkė", kuri su 
juo gyveno, patenkino jo visus 
poreikius ir apie jį pranešinėjo 
sovietų saugumui, bet jam vie
nam nebuvo leista laisvai 
išeiti. 

Taigi paskutinę kelionę į 
Lietuvą Deksnys baigė, tarsi 
sugrįžęs namo. Po septynių 
dienų lūkuriavimo Baltijos 
pajūry, jo grupė buvo suimta 

be jokio pasipriešinimo. Tie
sa, Deksniui buvo smogta į 
galvą ir jis buvo parmuštas 
ant žemės, bet sąmonės nepra
rado. Be to", lyg pasityčiojant, 
čekistų grupei, kuri juos 
suėmė, vadovavo Tadas Cho-
dakauskas, prezidento Smeto
nos žmonos brolis, buvęs Pa
nevėžio burmistras (363-6 
psl.). 

Todėl iškyla klausimas, ar 
Deksnys dar prieš keliones į 
Lietuvą buvo sovietų užver
buotas? Mockūnas nesileidžia 
į spėliojimus, bet mini, kad D. 
Cesevičius, kuris pirmos so
vietų okupacijos metu kartu 
su Deksniu sėdėjo sovietų 
kalėjime, yra pasakojęs, kad 
Deksnys prieš karą buvo so
vietų agentas (517). Taip pat 
Mockūnas rašo, jog rašytojui 
Jonui Dovydaičiui pats Dek
snys pasakojęs, kad jis 1940 
m. buvo pasodintas į K fortą, 
nes jis, priklausydamas po
grindžio komjaunimui ir dirb
damas nelegalioje spaustu
vėje, tuo pačiu metu dirbo 
kaip slaptas Lietuvos saugu
mo departamento agentas. 
Mockūnas šį pasakojimą at
meta, nes KGB archyvuose ne
rasta įrodymų. 

Kad Deksnys anuomet ga
lėjo priklausyti komjaunimui, 
spėlioti yra pagrindo. Septy
niolikmetis Jonas Deksnys 
1932 m. atvyko į Kauną ir 
pradžioj dirbo kaip paprastas 
kanalizacijos darbininkas, vė
liau gavo darbo įstaigose, stu
dijavo ir pirmosios sovietų 
okupacijos metais dirbo Intu-
riste (59 psl.). Kaip žinoma, ši 
sovietų turizmo įstaiga buvo 
sovietų žvalgybos žinioje. To
dėl Deksnio darbas Inturiste 
galėjo būti jo pirmas sąlytis su 
sovietų žvalgyba. 

Vokiečių okupacyos metais 
Deksnys buvo susiradęs darbo 
vaistų sandėly, kurį uždarius, 
niekur nedirbo, vertėsi speku
liacija, slapstėsi iki suėmimo 
1944 m. balandžio mėn. (85 
psl.). 

Po karo atsidūręs amerikie
čių zonoje, Vokietijoje, Deks
nys gavo darbą amerikiečių 
karinėje ligoninėje Wiurz-
burge kaip civilis tarnautojas 

iš Lietuvos, buvo imtasi toliau 
rengti planą VLIKui likviduo
ti. Tam tikslui 1946 m. ba
landžio mėn. Liubecke, Vokie
tijoj, įvyko Deksnio ir jo ben
draminčių pasitarimas, kuria
me buvo konstatuota, „kad 
VLIKas darė klaidų ir ati
trūko nuo krašto, sau prisis-
kirdamas iliuzinį vadovau
jantį vaidmenį, kritikuota ka
talikų srovės ir jų elito VLIKe 
iškovota dominuojanti pozicija 
bei kitų senų partįjų veikėjų 
per didelės ambicijos užimti 
VLIKe vadovaujančias vietas. 
Šioms ambicijoms sutramdyti 
buvo nutarta dar kartą bandy
ti susisiekti su kraštu" (141 
psl.). Tarp konkrečių užda
vinių buvo numatyta „sutelkti 
krašto pogrindžio jėgas į vieną 
organizaciją, pripažinti krašto 
primatą, kuris sugriautų pa
bėgėlių iliuzįją, jog tik VLIKo 
politinės jėgos, veikiančios 
užsienio sąlygomis, yra pir
miausias ir stipriausias kovos 
dėl Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo stimulas" (142 
psl.). šiems uždaviniams įvyk
dyti 1946 m. gegužės 21 d. 
Deksnys su Stanevičium atvy
ko į Lietuvą, kur birželio 18 d. 
įvyko vadovaujančių po
grindžio veikėjų su jais pasi
tarimas. Deksnys teigęs, kad 
jis su Stanevičium yra atvykę 
VLIKo pavedimu, kuris nus
prendė perkelti antisovietinės 
veiklos centrą iš užsienio į 
Lietuvos teritoriją. Tai kovai 
vadovauti įkuriamas Vyriau
sias Lietuvos atstatymo komi
tetas, o vietoj VLIKo užsienyje 
sudaroma VLAKo delegatūra" 
(162 psl.). 

Anot Mockūno, „taip prista
tydamas reikalą, Deksnys ble
favo", nes prieš išvykdamas 
turėjo tik neformalų pokalbį 
su S. Kairiu ir B. Bieliuku 
(162 psl.). 

Mockūnas nepaaiškina, kokį 
poveikį partizanams turėjo šis 
Deksnio blefavimas, tačiau jo 
(gal ir su kitais) parengtas 
„Bendro Demokratinio Pasi
priešinimo Sąjūdžio įsteigimo 
aktas" ir „Vyriausiojo Lietuvos 
Atstatymo Komiteto deklara
cija" buvo priimti. Juos slapy
vardžiais pasirašė J. Deksnys, 

ir gyveno „kaip Krezas su do- j . Lukša, J. Markulis, V. Sta
leliais kišenėje, materialiai nevičius ir T. Varkala. BDPS 
puikiausiai aprūpintas ameri- steigimo akte sakoma, kad jis 
kietiškomis gėrybėmis" (119 yra „kovojančios Lietuvių tau
pai.), tos valios reiškėjas", o VLAKo 

Tuo metu Vakarų Vokietįja deklaracijoj skelbiama, kad jis 
buvo pilna sovietų agentų, ku- yra „aukščiausias tautos poli-
rie ragino lietuvius ir kitus tinis organas, vadovaująs poli-
grįžti namo ar verbavo savo tiniam ir kariniam Valstybės 
agentus. Deksnys, kaip žino- atstatymo darbui", ir jis „ran-
mas VLIKo veikėjas ir dirbąs dasi krašte", o jo reikalams at-
amerikiečių karinėje ligoni- stovauti užsieny sudaroma 
nėję, galėjo susilaukti sovietų Užsienio delegatūra. I šią de-
agentų dėmesio ir jį užver- legatūrą buvo nutarta pak-
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Vienerių metų vedybinių sukaktuvių proga sveikiname 

undinę U^A*Mwftę ir 
OiarigaŪą Petrulius 

Jie susipažino vaikystėje „Dainavoje" ir susituokė Los 
Angeles, CA. Dabar, baigę aukštuosius mokslus, dirba 
savo profesijose. Linkime jauniesiems ir toliau aktyviai 
dalyvauti lietuviškoj veikloj. \ _ f 

buoti. Mockūnas neužsimena 
apie tokią galimybę, nors to
kiam spėliojimui duoda pa
grindo ir tolimesnė Deksnio 
veikla, ypač jo tikslas vykti į 
Lietuvą. 

Mockūnas rašo, kad „1945 
m. vasarą Jonui Deksniui ir 
Klemensui Bruniui kilo mintis 
nuvykti į Lietuvą ir vietoje su
sipažinti su krašto padėtimi, 
nes, jų nuomone, neturint 
kontakte) ir nežinant tikrosios 
situacijos, bet koks politinis 
darbas užsienyje tėra bevaisis 
energįjos eikvojimas" (118 
psl.). Tačiau, kaip pasirodo, 
Deksniui ir jo draugui rūpėjo 
daugiau negu tai. Jie, atvykę į 
Lietuvą ir susitikę su parti
zanų dzūkų grupės vadu Juo
zu Vitkum-Kazimieraičiu, įti
kino jį, kad reikia įsteigti 
naują Lietuvos laisvinimo or
ganizaciją — Lietuvos Iš
laisvinimo tarybą, sudarytą iš 
svarbesnių politinių grupių, 
dalyvaujančių VLIKe. Tokiu 
būdu, anot Mockūno, VLIKas 
ir jo struktūra buvo palikta 
„už borto" (130 psl.). Čia ir 
išaiškėjo tikrasis Deksnio sie
kis — likviduoti VTJKą, kas, 
deja, sutapo ir su sovietų to
kiomis pat pastangomis. 

Deksniui ir Valiuliui grįžus 

mentus, tačiau, susisiekęs su • 
VLIKo veikėjais, ėmė reika
lauti, kad Deksnys susitartų -
su VLIKu. Pasitarimas įvyko a 

Baden Badene, Vakarų Vo
kietijoj, kur 1948 m. liepos 9 
d. buvo pasirašytas „Politinės 
Lietuvos laisvinimo vadovybės 
vieningumo reikalų susitari
mas", kuriame buvo pasakyta, 
kad „Lietuvos valstybės laisvi
nimo kovai vadovauja a. 
krašte — ten susikūręs krašto 
rezistenciją apjungiąs orga
nas, ir b. užsienyje VLIKas ir 
Vykdomoji taryba, kurie esa
mose sąlygose vykdo Lietuvos 
valdžios funkcijas". Ryšium su 
tuo Deksnys pasižadėjo užda
ryti Užsienio delegatūra. 
Kodėl tai Deksnys pasižadėjo, 
anot Mockūno, yra didžiausia 
mįslė (286 psl.). Tam galėjo 
turėti reikšmės išaiškėjęs so
vietų šnipas J. Markulis, iš
rinktas pirmininku naujai su
kurto VLAKo, kuriam prik
lausė Užsienio delegatūra, ir 
Deksnio su juo susidraugavi
mas. Nepaisant viso to, Dek
snys nenurimo. Jam rūpėjo 
anksčiau už Lukšą nuvykti į 
Lietuvą, kad nebūtų patvirtin
ti Baden Badeno susitarimai 
ir niekais paversta krašto pri
mato ir jėgų tausojimo nuosta
ta Kaip žinome, ši Deksnio 
kelionė į Lietuvą baigėsi Balti
jos pajūry nesėkme. 

Taip atrodo Deksnys kaip 
„pavargęs herojus" pagal šią 
L. Mockūno knygą, kuri jam 
bus gal geriausias paminklas 
greta stendo čekistų šlovės 
muziejuje. 

VIENA DIENA — DVI 
ŠVENTES 

Šeduvoje rugpjūčio 18 d. Šv. 
Mergelės Marijos dangun 
ėmimo atlaidai — Žolinė, šie
met sutapo su pirmosios me
dinės bažnyčios Šeduvoje pas
tatymo 485-mečiu. 

Dabartinė Šeduvos bažnyčia 
— viena didžiausių Vidurio 
Lietuvos regione; ji — vėlyvojo 
baroko architektūros pamink
las. 

Žmonių kaip niekad susirin
ko daug. Mišias aukojo svečias 
iš Mažeikių — kunigas bei 
kompozitorius E. Arnašius, 
giedojo solistė Ž. Survilaitė. 
Vėliau bažnyčios aikštėje ku
nigas šeduviams surengė kon
certą, kuriame skambėjo jo 
paties, kitų autorių kūrybos 
dainos. 

Vakare miestelio parke baž
nyčios jubiliejaus proga vyko 
galiūnų varžybos. 

(LA) 
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DANUTĖ MAYEM 
773*284-1900 

Jai noras parduoti v pittdi namus 
i Danu* Mayar. J pro-

•ąžMngai ir w-
patamaus. Įkainavimas 

Nerūkantis pensininkas 

„ ieško kambario su 

virtuvės privilegija. 

SksvnMnih 9 v x arba 9 v.v. 

T«L 773-472-1248 

RatkaHngoa motrys namų 
Valymui. Vtsna motsrl* valo po vlsną 
namą. Savaitinė alga $S7». Kambarys 

gyvantl bus pampintas. 
Tol. 608-244-8383 arba 

808 444 6126. SusiksIbStt galima 
lankiskaf. rusiškai arba angliškai. 

Lietuvė ieško darbo. 
Turi patyrimo 

ligonių slaugyme. 
Tel. 773-254-3041 

rBckory rBL*, O. 
UhrMMTTUTJrmf palalpna 

krautuvėms ir profesionalų 
raštinėms. Žemos kainos. 

Kreiptis: K- Vėlius, 
Tel. 630-627-4536 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(773)586-9959 
(706)425-7161 

RIMAS L. STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas vaitui 
• Parkams ir parduodama namus 
" Psrwrxnkams nuosatda 

MISCELLANEOUS 

ELEKTROS 
fyEDMUU—fMkTAMYMAI 

Turiu Chicagos m»s)sto kaidtmą. 
Dirbu užmw*ty. Dirbu greitai. 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS) 

AUTOMOBtUO. NAMU. SVEKATOft. 
IR GYVYBCS DRAUOEIAaV 

Agentas Frank Zspots k- O*. Mgr. Auka* 
S. Kana kafca MBaalat 

FRANK ZAPOUB 
320St/2Was4K«h 

Tat(70t)4M4»M 
' <773)lsn 

VALOME 
KILIMUS, BALDUS 

IR GRINDIS 
J. B U B N Y S 

773-737-5168 

Uafcnfc, „landscapmo Malntsnanca' 
tMAtSroft/t* Satvirtrtisis. lHaw «aWWnMB, 
kurta gautu vaitui gyva"* vistą už namų 

priežiūros ir mažus remontų daraus. 
(na daugiau kaip 5 vai. i savaite) 
Mukesei už „landacaping' SS. 

QaN <*Wi l2 vai. į (Saną. 
Ms*BK M . 20M444S73 

DAŽYMAS / DEKORAVIMAS Co. 

DAŽYMAS • STALIAUS DARBA* 
TAPETAVTMAS • PLYTELIŲ 

KLIJAVIMAS • DRAUDIMAS • 
REKOMENDACIJOS* DAUGIAU 

KAIP 15 METU PATIRTIS • 

Tai. 708-458-6033 
arba 847-361-3015 

viesti vadovaujančius VLIKo 
veikėjus, o VLAKo pirmininku 
buvo išrinktas J. Markulis, 
vėliau išaiškintas kaip sovietų 
šnipas. 

Mockūnas rašo: „Jonas Dek
snys vėliau prisipažino, kad 
Lietuvoje sudarydami VLAKo 
Užsienio delegatūra, priklau
somą nuo krašto pogrindžio 
vadovybės, jis ir Vytautas Sta
nevičius norėjo likviduoti 
VLIKą ir tokiu būdu pašalinti 
katalikų dominavimą. VLA-
Kas turėjo tapti VLIKo pakai
talu. Taip pat iš politinių 
struktūrų užsienyje jie siekė 
eliminuoti tautininkus kaip 
profašistinę grupę, tuo metu 
susiblokavusią su katalikais" 
(204 psl.). 

Tačiau Deksniui nepavyko 
šių planų įgyvendinti. 

Kai jis 1946 m. spalio mėn. 
grįžo iš Lietuvos i Vakarus ir 
pradėjo aiškintis Užsienio de-
legatūros sudarymą, numatyti 
VLIKo veikėjai atsisakė į jį 
įeiti. Taip, anot Mockūno, 
„Deksnio planas suardyti VLI
Ką nepavyko" (211 psl.). 

Deksnio planams taip pat 
pakenkė Juozo Lukšos 1948 
m. vasario mėn. atvykimas { 
Vakarus. Nors jis buvo pasi
rašęs BDPS ir VLAK doku-

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 
Mutual Federal Savings and Loan 

Assodatlon of Chicago 
2212 VVest Cermak Road, Chicago, IL 60608 

(773) 847-7747 
Caaimir G. Oksas, President 

Patarnautam Čikagos ir Apylinkių lietuviams Daugiau Kaip 91 Metu*. 

f$Š\ midlcind Federal 
• • • • • • r Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MARQUETTE PARK 
2567 VVEST 69th STREET 

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

(708)598*400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470 

& 
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LAIŠKAI 
KUN. LIUDVIKAS 

REKAŠIUS — ANČIŠKIŲ 
KLEBONAS 

Labai mane sudomino ir net 
sujaudino Žižiuno fotografijos 
apie Ančiškį, spausdinamos 
„Drauge". 

Ančiškis, Ramygalos vals
čiuje, Panevėžio apskrityje, 
yra nedidelė parapija, kuri is
toriškai žinoma nuo XVI a. 

Daug metų Ančiškių klebo
nu buvo kun. Liudvikas Re
kašius. Kiek susitinku iš An
čiškių parapijos, visi prisime
na kleboną kaip bitininką ir 
fiziškai labai stiprų. Klebonija 
(nuotrauka „Drauge" 09.04.98) 
buvo prie vieškelio. Už tvoros 
klebonas laikė bičių avilius, o 
jų buvo daug. Kartą, atvažia
vęs žydelis, prisirišo arklį 
prie tvoros ir nuėjo į kleboniją 
ieškoti pirkėjų adatoms ir 
siūlams. Baigęs prekiauti, grį
žo prie vežimo, kur rado arklį 
taip bičių sukandžiotą, kad 
tas nugaišo. 

Kun. Liudvikas Rekašius. 

Kitą kartą kaimyninėje pa-
- ' rapijoje kun. Liudvikas pava

davo kleboną. Buvo laidotu
vės. Kapinėse, prieš leidžiant 
karstą į duobę, paminklas-
kryžius įkrito į duobę. Kun. 
Liudvikas, nusiėmęs kuni
giškus drabužius, šoko į duo
bę. Prisitaikęs pečiu stum
telėjo kryžių ir išstūmė iš 
duobės. 

Kun. Liudvikas gimė 187.6 
m. Plauskinių km., Žarėnų 
valse., Telšių apskr. Palangos 
progimnazijoje mokėsi su bū
simu Lietuvos prezidentu An
tanu Smetona. Kai preziden
tas atvažiuodavo į Užulėnį, į 
savo ūkį, kun. Rekašius nuva
žiuodavo pas jį pasidraugauti 
ir palošti proferansą. 

Su vyskupu K. Paltaroku ir 
su kun. Dobilu-Linde buvo 
Kaune Žemaičių kunigų semi
narijoje to paties kurso klieri
kai. Pašvęstas kunigu 1899 m. 
sausio 17 d. 

Kai atvažiuodavo į Pane
vėžį, visada aplankydavo vys
kupą K Paltaroką ir kun. Do-
bilą-Lindę. 

Taip bėgo gražios, darbingos 
dienelės. 

1944 m. grįžę rusai okupan
tai nepaliko jo ramybėje. Ap
kaltintas laisvės gynėjų išpa
žinčių klausimu, areštuotas, 
kalintas Vilniaus Lukiškių 
kalėjime ir 1947 m. sausio 
mėn. ištremtas į Kazachstaną. 
Ten dirbo įvairius darbus, o 
nuo 1950 m. buvo invalidų 
namuose. 1954 m. liepos mėn. 
grįžo į ok. Lietuvą, ir buvo 
paskirtas klebonu į Dapšionis, 
Smilgių valsč., Panevėžio 
apskr., iš kur iškeliavo amži
nybėn 1966 m. lapkričio 1 d., 
sulaukęs 90 m. amžiaus. Iš 
didelės pagarbos savo buvu
siam klebonui, vyrai nešė 
karstą su jo kūnu apie kilo
metrą į kapines. Dapšionys 
buvo kun. Liudviko pirmoji ir 
paskutinioji parapija. Visą ki
tą laiką buvo Ančiškių parapi
jos klebonu. 

Krist ina Martinkute 
Kun. Liudviko Rekašiaus 

brolio dukraitė 

ATSIBUSKIM! 

Skaitau „Draugą" kasdien. 
Rugsėjo 19 d., paskutiniame 
puslapyje man tuoj krito į akį 
ir labai nepatiko Pr. Šlutienės 
parašyti žodžiai: „Punskas yra 
lietuvių apgyventas miestas 
Lenkijoje". 

Gerbiamieji, gryna netiesa! 
Tai yra lenkų pagrobta sena 
mūsų bočių žemė! Visas Su
valkų Trikampis yra Lietuvos 
žemė, bet lenkų pagrobta — 
okupuota! 

Ar Karaliaučius, Tilžė — 
Rusija! Ar Naručio ežeras — 
Gudija? 

Ačiū Dievui, kad Punsko 
parapija dar tvirtai laikosi lie
tuviška, nors jau seniai yra 
vergijoje ir lenkų persekioja
ma! Padėk, Dieve, jiems ir to
liau išlikt tuo, kas yra! 

Grožvyda Giedraitytė 
Chicago, IL 

BRANGŪS TAUTIEČIAI 

Ačiū, kad esate gailestingi, 
suprantate mūsų vargą ir 
padedate Lietuvos vaikams. 
Be galo esame dėkingi Lietu
vos Vaikų vilčiai ir remian-
tiems ją. Jūsų uždirbtais, 
paskui suaukotais, pinigais, 
aš galėjau atvežti savo sūnų 
Arūną čia, į Čikagą, kur jam 
padarė dvi sudėtingas stuburo 
ir rankos operacijas. Jos, ge
rieji žmonės, padėjote žmogui 
prailginti ir palengvinti jo 
gyvenimą. Atsilyginti jums 
tuo pačiu man būtų per sun
ku, todėl tik mūsų širdyse jūs 
liksite tokie, kokie esate — be 
galo geri žmonės. Minėsime 
jus maldoje. Teatlygins jums 
Viešpats. 

Nuoširdus visiems ačiūi 
J a d v y g a ir Arūnas 

Maceliai 
Vilnius 

LAIŠKŲ SKYRIUI 

Rugsėjo 13-tos dienos 
„Drauge", ketvirtame pusla
pyje buvo įdėta graži vaikų 
nuotrauka, kuri yra daryta 
a.a. Vlado Juknevičiaus Krau-
celiūnų vardo Montessori mo
kyklėlėje. Knygelę „Medžio
tojas Algiukas" savo bendra
klasiams „skaito" Morkūnas. 
Šios knygelės, kaip ir kelių 
kitų, paveikslus surinko 
auklėtoja Janina Juknevi
čienė, tekstą parašė Nijolė 
Jankutė-Užubalienė. 

Gaila, bet ne visos gražios 
nuotraukos turėtų būti pri
skirtos to laiko žinomam foto
grafui V. Maželiui. Kalnus 
gražių nuotraukų yra prida
ręs Vladas Juknevičius. 

Stasė Vaišvilienė 
Oak Lawn, IL 

Arūnas ir jo mama Jadvyga Maceliene Shriner's ligoninėje Čikagoje. 

MATULAIČIO NAMAI KAUNE 

TRŪKSTA PINIGŲ 

Lietuvoje vienam šeimos na
riui antrąjį šių metų ketvirtį 
teko vidutiniškai 339 litai 
grynųjų pajamų. 

Tačiau norint patenkinti 
būtinus šeimų poreikius, vie
nas šeimos narys turėtų gauti 
dvigubai daugiau — maždaug 
666 litų per mėnesį. 

Pavyzdžiui, vienišam žmo
gui pragyventi reikėtų 778 
litų, šeimai su vaikais — po 
642 litus vienam nariui. 

Tuo tarpu verslininkų šei
mos vienam nariui normaliai 
gyventi pakaktų 968 litų, sam
domam darbininkui — 702 
litų, ūkininkui — 470 litų, 
pensininkui — 562 litų. 

Tai parodė Statistikos de
partamento atlikto tyrimo, ku
riame dalyvavo 2,098 šeimos, 
rezultatai. 

Didmiesčio šeimoje vienas 
narys balandžio-birželio mė
nesiais turėjo 379 litus, kaimo 
— 257 litus pajamų. 

Tyrimas parodė, jog vienas 
šeimos narys per mėnesį 
išleido vidutiniškai 360 litų 
(mieste — 383, kaime — 311), 
iš jų didžiausią dalį — 192 li
tus išleido maistui. 

Būstui, kurui ir energijai 
vienas žmogus išleido 42 litus, 
drabužiams ir avalynei — 26 
litus, transportui — 24 litus. 
Alkoholio vienas šeimos narys 
pirko už 8.8 lito, tabako — už 

DRAUGAS, penktadienis, 1997 m. rugsėjo men. 26 d. 

ŠIUKŠLĖS PRADEDA 
RASTIS IR MŪSŲ 

SPAUDOJE 

Skaudu matyti kokia gau
sybė kalbos šiukšlių pasirodo 
Lietuvoje, gausiai išeinančios, 
spaudos puslapiuose. Bet dar 
skaudžiau kada tos šiukšlės 
— lietuvių kalbos taršalą, ten
ka užtikti ir čia išeinančiuose 
mūsų laikraščiuose. 

Gan uolus spaudos bendra
darbis Ed. Šulaitis, „Drauge" 
Nr. 177, rašo apie fotografą ir 
dailininką Ziną Kazėną: — 
„...Jis apsilankė Sanoma ir 
Monterey vyno gamyklose... 
Ten, kaip geras vyno žinovas 
galėjo specialiuose kamba
riuose degustuot i (mano pa
braukta) įvairius vynus". 

Tokiu būdu, tą rašinį Ed. 
Šulaitis ne tik prišiukšlino, 
bet ir „apteršė". 

Petras Palys 
Tobyhanna, PA 

Po trejų metų nuvykusi į 
Lietuvą pastebėjau, kad jos 
peizažo panorama pasikeitusi 
į gerąją pusę. Panoramą puo
šia suremontuotos ir naujos 
bažnyčios, atstatyti ir nauji 
paminklai, statomi nauji, di
deli gyvenamieji namai, kuria
mi nauji vienuolynai. Vieną 
tokių naujenybių teko aplan
kyti Kaune. Eigulių rajone. 
Žeimenos gatvėje, stovi naujas 
baltas pastatas pavadintas 
Pal. .Jurgio Matulaičio na
mais. Šiame gražiame name iš 
tikrųjų gyvena Nekaltai Pra
dėtosios Marijos vienuolyno 
seselės, arba, kaip mes čia 
Amerikoje esame įpratę vadin
ti putnamietėmis. Dar tarybi
niais laikais šios seselės gy
veno atskirai, privačiai. Paga
liau jos susibūrė j vieną vietą, 
į vienuolyną, kaip ir pridera 
seselėms gyventi. 

Giminės nuvežė tuos namus 
apžiūrėti. Mus pasitiko seselė 
Albina Pajarskaitė. Kadangi 
lietuviai yra žinomi, kaip 
vaišingi žmonės, todėl pir
miausia sėdome prie vaišių 
stalo, nuo kurio galėjai pats 
pasirinkti kas tik akį pa
traukė. Prie gretimo stalo 

TIK TO TETRŪKO.. 

„Draugo" pokylis rugsėjo 21 
d. Martinique salėje tikrai 
buvo puošnus ir draugiškas, 
tik trūko „Draugo" redaktorės 
Danutės Bindokienės pristaty
mo ir jos žodžio — sveikinimo. 

Anelė ir Edvardas Pociai 
Oak Lawn, IL 

vaišinosi vokiškai kalbantys . 
svečiai, jauni vyrukai, matyt, 
atvykę iš; - Vokietijos, nes 
kieme stovėjo sunkvežimukas 
su Maltos šalpos organizacijos 
ženklu. , . 

Po vaišių seselė Pajerskaitė 
mums aprodė visą pastatą. 
Pradėjome nuo koplyčios. Ne-
didutė, graži, moderniai ir 
originaliai išpuošta, koplyčia 
sekmadieniais nebesutalpina 
maldininkų.- Bet architektai 
gerai suplanavo. Koplyčia su
jungta su jsale ir, reikalui 
esant, atidarius salės duris, ši 
maža koplyčia pavirsta į para
pijos bažnyčią. Gal todėl šis 
pastatas pavadintas Matulai
čio namais,? nes jame nėra 
vien vienuolynas, bet, be kop
lyčios, salių, valgyklos, seselių 
kambarių, dar yra 40 kamba
rių su privačiais moderniais 
patogumais, Už mažą kainą 
šiuose kambariuose gali apsis
toti ir pernakvoti atvykę 
svečiai, keliautojai, lankytojai. 
Šalia yra judri gatvė, kuria 
kursuojantis autobusas per 15 
minučių nuveža į senamiesčio 
centrą. 

Vasaros laiku šie Matulaičio 
namai buvo ramūs, nes visi 
atostogauja. Kitu laiku čia 
vyksta susirinkimai, suvažia
vimai, įvairi jaunimo veikla. 

Gražiais medžiais ir gėlėmis 
pasipuošusiame sode, pieti
nėje pusėje, yra mažesnis na
mas. Šio namo pagrindinė 
užduotis yra atpratinti gerian
čiuosius nuo alkoholio, pana
šiai, kaip Amerikoje AA (Alco-
holics anonymous). Susirinkę 
alkoholiką; yra skatinami iš-

4.8 lito, laisvalaikiui, pramo
goms ir kultūrai jis skyrė 9, o 
švietimui — 2.6 lito. 

Gyvenimo sąlygas Lietuvoje 
labai gerai vertina 0.15 proc., 
vidutiniškai — 42.6 proc., blo
gai — 4.7 proc., visų ap
klaustų šeimų. BNS 

KURŠIŲ NERIJA GALI 
BŪTI ĮTRAUKTA Į 
UNESCO PAVELDO 

SĄRAŠĄ 
Lietuvos Kuršių nerija iki 

amžiaus pabaigos greičiausiai 
bus įtrauka į UNESCO Pasau
lio paveldo sąrašą. Tokį pa
žadą išgavo Lietuvos aplin
kos apsaugos ministras Iman
tas Lazdinis, antradienį susiti
kęs su UNESCO Pasaulio pa
veldo centro direktoriumi 
Berndt von Droste ir kitais jo 
darbuotojais. 

Lietuva yra pateikusi ofi
cialų prašymą įtraukti Kuršių 
neriją į UNESCO Pasaulio pa
veldo sąrašą, ir susitikimo 
tikslas buvo įsitikinti, ar tas 
prašymas yra pagrįstas. 

sikalbėti, vienas kitam pasi
pasakoti savo vargus. Užsiima 
įvairiais rankdarbiais, kad 
kuo labiau atitrauktų mintis 
nuo gėrimo. Įvairiais būdais 
seselė padeda žmogui sunkioje 
dvasinėje ir medžiaginėje būk
lėje. 

Nekaltai Pradėtosios Mari
jos seserys dirba ne tiktai 
Kaune, bet ir kituose mies
tuose — Marijampolėje, Kazlų 
Rūdoje, Alytuje, Kaišiadoryse, 
Panevėžyje, Telšiuose, o dabar 
dar turi naują rūpestį — at
gautą Šv. Kryžiaus (Boni-
fatrų) bažnyčią Vilniuje. Kaip 
matome, šios kongregacijos 
seselės rūpinasi visais, kas tik 
reikalingas pagalbos — nuo 
vaiko iki senelio. 

Visais laikais vienuolynai 
išsilaiko iš seselių nenuilsta
mo darbo ir jų rėmėjų. Jau 
daug metų Čikagoje ir jos apy
linkėse veikia Putnamo sese
lių rėmėjų būrelis. Jis vis ne
pavargsta, stengiasi paremti 
seselių darbus finansiškai. 
Kaip kiekvienais metais, taip 
ir šiemet rėmėjos ruošia vaka
rienę rugsėjo 28 d. Jaunimo 
centro didžiojoje salėje. Kiek
vienas atsilankęs į šią vaka
rienę prisidės savo auka prie 
seselių darbų. Kaip lašas po 
lašo akmenį pratašo, taip cen
tas prie cento -namą pastato. 
Tad kuo gausiau dalyvauki
me šioje vakarienėje, kur ne 
tik skaniai pavalgysime, bet 
taip pat atliksime krikš
čionišką pareigą, sušelpdami 
savo artimą. 

Saulė Jautokaitė 

Kuršių nerija — 98 kilomet
rų ilgio smėlio pusiasalis, ski
riantis Kuršių marias nuo Bal
tijos jūros. Daugiau kaip puse 
Kuršių nerijos priklauso Lie 
tuvai, o likusi pietine nerijos 
dalis — Karaliaučiaus sričiai. 

Visos Kuršių nerijos plotas 
— 180 kvadratinių kilometrų, 
svarbiausios jos gyvenvietės 
Lietuvos dalyje — Juodkrante. 
Pervalka, Preila, Nida, visos 
1961 metais sujungtos į Nerin
gos miestą. 

Pasak Aplinkos apsaugos 
ministro Imanto Lazdinio, su
sitikime, kuriame dalyvavo ir 
Neringos miesto meras Stasys 
Mikelis, sutarta kitų metų vi
duryje surengti Lietuvoje se
minarą unikalios Kuršių neri
jos gamtos puoselėjimo klau
simais. Jame turėtų dalyvauti 
ir Rusijos atstovai. 

Berndt von Droste susiti
kime su ministru I. Lazdiniu 
pareiškė, kad nepaisant to, 
kokia bus Rusijos nuomonė dėl 
nerijos, ši į UNESCO Pasaulio 
paveldo sąrašą vis tiek pateks. 

(BNS) 

A.tA. 
DANGUOLEI SURANTIENEI 

taip staigiai ir netikėtai iškeliavus Amžinybėn, gilią 
užuojautą reiškiame jos vyrui gerb. p. STASIUI 
SURANTUI bei Jų šeimos nariams Amerikoje ir 
Lietuvoje. Skaudžios netekties valandoje kartu su 
Jumis liūdime. 

Emma ir Jonas Bielskiai 
Audronė ir dr. Andrius Gaižiūnai 
Onutė ir Pranas Joneliai 
Onutė ir Jonas Keraminai 
Monika Pocienė 
Aldona Simonaitienė 
Anne ir Stasys Tikuižiai 

DEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
VINCAS IZOKAITIS 

Minint mūsų Brolio, Dėdės ir Svainio, kurio netekome 
1987 m. spalio mėn. 3 d. mirties sukaktį, šv. Mišios už 
velionį bus aukojamos š.m. spalio mėn. 4 d., šeštadienį, 
9:00 vai. ryto Tėvų Marijonų koplyčioje. 

Prašome gimines, draugus ir pažįstamus tą dieną prisi
minti velionį Vincą savo maldoje. 

Nuliūdę: brolis su šeima 

SUPRASDAMI PARTIZANŲ PASIAUKOJIMĄ 
GINANT TĖVYNĖS LAISVĘ, 

Jų eunkaue gyvenimo sąlygų palengvinimui aukok): 

1200 Bružas Juozas, Cesnavieiai, Alg ir Ramutė. Grina Petras. 
Karkiius B. ir Petronis Leonas. 

$100 Karaėkienė Bronė, Vašiai, Bronė ir Jonas. 
$90 Lietuvių Bendruomenė, Collinsville, IL., Šimkus Pr., Vasiuke-

viciai, Baukys Matas. 
$40 Jankai Vanda ir Vyt. 
$25 Mačiulienė V., Mikrut Sigutė, šernas Vyt., RaTno K. 
$20 Ward WMIiam, Butikienė L., Gribinai Vir. ir Vyt. 
$15 Skomantas J. 
$10 Sullivan Irena, Stulpm Liudmila. Sulskiene E Totilas A. 

• 
Partizanų Globot fondo valdyba 

nuoširdžiai dėkoja 
aukotojams 

• 
Aukos nurašomos nuo Fed mokesčių. Aukas siųsti: 

Standard Federel Benk, AocL f e 7 7 7 . 
4192 S. Archer Ave., Chicago. IL 00632 

Pal. Jurgi' Matulaičio namai Kaune. 

JAV LEMONTO APYLINKĖS VALDYBA DĖKOJA 

RAGINE kepyklos savininkams paaukojusiems 
apylinkes gegužinei labai skanius pyragus. 

Dėkoja taip pat asmenims pnsidėjusiems savo darbu ir patarimais bei 
loterijos fantais prie gegužinės pasisekimo: Ramoniene Lilė. Katiliškyte 
- Bemer Agnė, Stropienė Aldona. Užupienė Sigute. Kazėniene 
Leonidą, Dapkienė Zita, Navickienė Birute. Martišiūnienė Rita. 
Jasinevicienė Elena, Matulienė Birutė. Tiškuvienė Agutė. ponia 
Mikutauskienė. Jakštienė Irena. Jankauskienė Aldona. Ragiene 
Praunma, Džiugiene Sofija. Budriene Aldona. Bhškiene Aldona. 
Buinevičienė Kleopatra, Jelionienė Sofija. Sinkienė Raminta. 
Kirkuvienė Irena, Setl Rima, Sadauskienė Bronė. Kreivėnienė Regina 
Putrienė Irena. Laukaitienė Juzelė, Jagminas Vytautas. Kronas 
Romas. Mikucauskas Alfredas ir Džiugas Stasys 



DRAUGAS, penktadienis. 1997 m. rugsėjo mėn. 26 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

KAS BŪTV, JEIGU 
„SEKLYČIOS" NEBŪTU 

Toks klausimas gali kilti, 
besikalbant su ne vienu senes
nio amžiaus mūsų tautiečiu, 
kuris leidžia ramias pensinin
ko dienas ir neturi daug progų 
su savo tautiečiais bendrauti. 
Dabar, beirstant buvusiems 
didiesiems lietuvių telkiniams 
Marąuette Parke, Brighton 
Parke, Cicero ir kitur, yra 
mažai galimybių susitikti savo 
pažįstamus gatvėje, krautuvė
se, kitose lietuviškose įstaigo
se. 

Todėl tautiečiai labai verti
na šią lietuvišką oazę vis tam
sėjančiame Marąuette Parke 
ir noriai ją lanko, ypač trečia
dieniais, kuomet čia vyksta 
nuolatines programos — pas
kaitos, koncertai, dainų po
pietės, filmų demonstravimai-
ar pan. Taip pat daugelį 
traukia ir bendri pietūs, kurių 
metu galima draugiškai pasi
kalbėti su savo pažįstamais. 

Vienos, galima sakyti, nuo
latinių šių popiečių lankytojų 
yra buvusios Cicero lietuvių 
telkinio gyventojos: Valė Jo
nušienė ir Anelė Šulaitienė. 
Abi jos yra našlės, jau išsikė
lusios gyventi į priemiesčius. 
Valė šiuo metu yra Dovvners 
Grove miestelio gyventoja, o 
Anelė, kuri Cicero daug darba
vosi vietinėje Lietuvių Ben
druomenės veikloje, pardavusi 
savo namus, dabar gyvena su 
dukros Loretos šeima Le-
monte. Ten jaunieji yra pasis
tatę didokus namus. Ji sako, 
kad gyventi čia gražu ir sma
gu, tačiau labai pasiilgsta lie
tuvių. . . . 

Tad abi sudarė „kompaniją" 
ir trečiadienių popietėmis vis į 
„Seklyčią" užsuka. V. Jonu-

Dienos išvyką autobusu į 
Oak Brook-Drury Lane teatrą 
pamatyti muzikinį veikalą 
„South Pacific" spalio 23 d., 
ketvirtadienį, ruošia Vyres
niųjų lietuvių centras. Bus 
išvykstama nuo „Seklyčios" 
12:30 vai. p.p., o autobusas 
sugrįš 5:30 vai. p.p. Registruo
tis reikia „Seklyčioje" asme
niškai arba telefonu 773-476-
2655. " 

Kai buvo paskelbta, kad 
marijonų remontuojamai gim
nazijai Marijampolėje dar la
bai trūksta lėšų, vienas dos
nus tautietis atskubėjo net su 
500 dol. auka. Tai bus graži 
parama šiam kilniam tikslui 
ir t. marijonai, o taip pat Lie
tuvos jaunimas, kuris gyveni
mui ruošis šioje gimnazijoje, 
bus labai dėkingas. Jeigu kas 
norėtų savo auka prisidėti, 
galima čekius siųsti kun. Vik
torui Rimšeliui, MIC, „Drau
go" adresu, bet prašoma 
būtinai pažymėti, kad tai 
auka Marijampolės marijonų 
gimnazijos remontui. 

JAUNIMO CENTRO 
PUSRYČIAI 

Nuo rugsėjo mėnesio pra
džios vėl į Jaunimo centro 
kavinę visi kviečiami paben
drauti ir papusryčiauti. Kiek
vieną sekmadienį, po 10 va
landos šv. Mišių tėvų Jėzuitų 
koplyčioje, čia jau antri metai 
kaip bus rodomi istoriniai-
dokumentiniai, kultūriniai fil
mai iš Lietuvos. Vyksta susi
pažinimas su įvairiais žy
miais kultūros ir politikos vei
kėjais, atžymimos svarbiau
sios Lietuvos valstybinės ir ki
tos šventės bei datos. 

Skirmantė Miglinienė 

„Draugo" pokylyje rugsėjo 21 <1 \lartmique salėje. Iž kair.-s fivc M Marijos Gimimo parapijos klebonas kun 
Mykolas Y-įkaitis, kun. Pranas K.ipsas ir parapijos choro vadovas muz. Antanas Liruis N'uotr. B. Kronienės 

„Seklyčios" lankytojos (iš kairės) Anelė Šulaitienė iš Lemonto ir Valė 
Jonušiene ii Dovvners Grove. Nuotr. Ed. Šulaičio 
šiene, kuri yra anksčiau dir
busi grožio salone, dar ir da
bar vairuoja automobilį, tad 
„Seklyčia" ir iš tolimesniųjų 
priemiesčių yra lengvai pasie
kiama. Ir jos džiaugiasi, kad 
yra tokia vieta, kur galima su 
lietuviais susitikti ir pabend
rauti E . Šulaitis 

„DRAUGO" DRAUGAI YRA IŠTIKIMI 

Pokalbis „Draugo" pokylyje... Sekmadienį Martiniąue salėje rimtai diskutuoja (gal apie būsimą „Čigonų baro
no" operos pastatymą) iš kairės: dr. Vitalija V'asaitienė, muz. Alvydas Vasaitis ir sol. Margarita Momkienė. 

Nuotr. B. Kronienės 
ALTo pagalbinis finansų 

komitetas, kad sutelktų lėšų 
ALTo veiklai paremti, šio 
mėnesio pradžioje išsiuntinėjo 
mūsų lietuviškajai visuomenei 
laiškus. Laiškuose buvo ALTo 
veiklos informacija ir laimė
jimų bilietėlių knygelė. Lai
mingieji bilietėliai bus trau
kiami spalio 25 d. ALTo at
stovų suvažiavimo metu. Bi
lietėlių šakneles reikia at
siųsti iki spalio 15 d. Komite
tas nuoširdžiai dėkoja tiems, 
kurie jau šakneles su auka at
siuntė. Komitetas maloniai 
prašo, kad, siųsdami šakneles, 
pridėtumėte nors kuklią auke-
lę. Dėl adresų nežinojimo ne 
visiems galėjo laiškus pasiųs
ti , todėl, jeigu kas norėtų prie 
šio kilnaus tikslo prisidėti, 
prašo kreiptis: Antanina Rep
šienė, 7236 S. Rockwell Ave., 
Chicago, IL 60629. Tel.: (773) 
4344645. 

PAVYKUSI GEGUŽINĖ 

vauti, atsiuntė 50 dol. auką. 
Visiems nuoširdžiai padėkota. 

Grojant Algimanto Bar-
niškio orkestrui, svečiai dar il
gai trypsėjo šokių aikštelėje, 
šnekučiavosi prie stalų ir geru 
žodžiu ''reikia tikėtis!) minėjo 
savo dienraštį. Dabar visus 
maloniai kviečiame gausiai 
dalyvauti koncertuose. Kaip 
jau daug kartų buvo minėta, 
atvyksta trys jauni, gražūs ir 
talentingi muzikai: solistai 
Aušra Cicėnaitė su Vaidu 
Vyšniausku ir pianistė Euge
nija Kuprytė. Kas turėjo pro
gos pastaraisiais metais daly
vauti Lietuvių operos spek
takliuose arba 1996 m. šau
niame pooperiniame koncerte 
Maria aukštesniosios mokyk
los salėje, tikrai prisimena 
šmaikščiąją, patraukliąją Auš
rą ir elegantišką, jaunuolišką 
Vaidą bei jų skambius balsus. 
Po šių koncertų , kurie vyks 
ne tik Čikagoje, bet Los An
geles, Clevelande, Detroite, 
St. Petersburge, nėra abe
jonės, kad tų trijų menininkų 
vardai bus ant kiekvieno lietu
vio lūpų... 

A.T.B. 
Visuomenė labai malo

niai kviečiama dalyvauti 
Nekalto Prasidėjimo M. Mari
jos seselių rėmėjų metinėje 
šventėje šį sekmadienį, rug
sėjo 28 d. Šv. Mišias jėzuitų 
koplyčioje 3 vai. p.p. aukos 
kun. Juozas Vaišnys, SJ. Per 
Mišias giedos solistai Margari
ta ir Vaclovas Momkai, prie 
vargonų — muz. Manigirdas 
Motekaitis. 4 vai. p.p. Jauni
mo centro didžiojoje salėje vyks 
vakarienė. Kalbės ses. Onutė 
Mikailaitė, meninę programą 
atliks smuikininkė Linda Ve-
leckytė, akompanuojant muz. 
Alvydui Vasaičiui. Bilietai 
gaunami „Seklyčioje" ir pas 
valdybos narius. 

Į Čikagos lituanistinę 
mokykla dar gali užsire
gistruoti ir pavėlavusieji — 
registracija tęsis visą rugsėjį. 
Mokykla veikia Jaunimo cen
tre kiekvieną šeštadienį, nuo 
9 vai. r. iki 1 vai. popiet. 

LB Lemonto apylinkės val
dybos suruošta tradicinė gegu
žinė vyko rugsėjo 7 d. po pa
maldų tarp vešliai žaliuo
jančių medžių, prie PLC pas
tato. Tą dieną vyko keli rengi
niai įvairiose vietose, bet 
gegužinė pavyko, dalyvavo 

Jeigu kada „Draugo" redak
cijoje ar administracijoje dar
bas pasidaro sunkokas, be
reikia prisiminti, kiek daug 
šiltos, geros valios ir paramos 
šiam vieninteliam užsienio lie
tuvių dienraščiui teikia lietu
viškoji visuomenė ir nuotaika 
bematant pagerėja. Ta malo
nia parama, tuo tvirtu 
užnugariu galėjome dar kartą 
įsitikinti praėjusio sekmadie
nio, rugsėjo 21 d., pokylyje, 
ruoštame „Draugo" renginių 
komiteto Martiniąue salėje. 

Susirinko visai netoli 500 
svečių iš Čikagos, visų prie
miesčių ir net kitų valstijų 
(ypač gražiai buvo atstovauja
ma Indianai). Susirinko pagy
venusių, jaunų, bet daugiau
sia galbūt pačios viduriniosios 
kartos, kurie ir sudaro stip
riausią „Draugo" skaitytojų 
kadrą. 

Kadangi neeilinis „Draugo'' 
koncertas (iš tikrųjų — kon
certų serija) rengiamas labai 
netrukus: spalio 4 d.. 7 vai. 
vak., Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte, o spalio 5 d., sekma
dienį, 3 vai. p.p.. Jaunimo cen-

atnešančių pelno į jo amžinai 
stokojantį iždą. 

Pokylio metu „praturtėjo" ir 
Draugo fondas, ir pats „Drau
gas". Visų pirma Lietuvių fon
do valdybos pirm. Povilas Ki
lius įteikė 3.000 dol. paramos 
čekį dienraščiui ir 5,000 dol. 
čekį Draugo fondui. „Draugo" 
paramą priėmė moderatorius 
kun. Viktoras Rimšelis, MIC, 
o DF — tarybos pirmininkas 
ir iždininkas Bronius Juode
lis. Pastarajam dar teko 1.000 
dol. čekis iš neseniai Standard 
Federal banką perėmusių 
naujųjų savininkų — T.C.F. 
National Bank. 

Pokylyje ..Draugą" šimtinė
mis dar apdovanojo: dr. Albi
na Prunskienė, Bronė ir Algir
das Vaitkai. Albinas Kurkulis 
ir Nekalto M. Marijos Prasi
dėjimo parapijos klebonas 
kun. Anthony Puchenski. ku
ris negalėjo dalyvauti ir at
siuntė auką. Šv. Kazimiero 
parapijos, Gary. IN. klebonas 
prel. dr. Ignas Urbonas, taip 
pat negalėjęs pokylyje daly-

Smuikininkė Linda Veleckyt* 

Pal. Jurgio Matulaičio 
misijos pietūs rengiami 
rugsėjo 28 d., 12 vai., Pasaulio 
lietuvių centre. Skanus mais
tas, malonus, greitas patar
navimas, sava aplinka ir, be 
to, labai geras tikslas — pa
remti šią lietuvišką misiją. 
Stalus ir vietas užsisakyti rei
kia pas R. Sinkienė 630-243-
0467 arba O. Abromaitienę 
630-257-6675. 

nuolatiniai misijos bažnyčios tre. Čikagoje, šį kartą pokyliui 

„Armonikos" ansamblio vyrai linksmina svečius 1-mojo roentgeno 
suvažiavimo Vilniuje atidarymo metu Jie linksmins lemontiecius spalio 
12 d , 12 vai.. Pasaulio lietuvių salėje, o čikagiecius — tą patį spalio 12 d 
sekmadienį. 4 va! p.p.. Jaunimo centre Visi kviečiami 

Nuotr Pranės Šlutients 

lankytojai, o taip pat buvo ga
lima sutikti svečių ir iš toliau. 
Maistas buvo įvairus, gerai 
paruoštas. Buvo gerų dovanų 
laimėjimai, kurių traukimui 
vadovavo valdybos vicepirm. 
Gediminas Kazėnas. Gerą 
nuotaiką sudarė muz. Algi
manto Barniškio muzika, pri
tariant savanorėms daininin
kėms. G. Kazėnas pakvietė 
valdybos pirm. Kazį Laukaitį 
tarti žodį. Pirmininkas pasvei
kino susirinkusius, padėkojo 
už atsilankymą ir kvietė bend
ruomenes darbus remti atei
tyje. Pareiškė didelę padėką 
visiems šios gegužinės talki
ninkams. 

Oras buvo gražus visą die
ną. Gegužinės dalyviai link
sminosi, buvo viskuo paten
kinti ir nenoriai skirstėsi į na
mus. 

St. D. 

atskiros meninės programos 
nebuvo, reikėjo pasitenkinti ^ 
tik „einamaisiais reikalais", 
kuriems visuomet šios rūšies 
renginiuose skiriamas dėme
sys Tačiau, kaip matėme, pro
gramos nei nereikėjo, nes susi
rinkusi publika užsiėmė malo
niais pokalbiais ir susitiki
mais su seniau matytais 
pažįstamais, draugais, tad 
kalbų netrūko ir prie kiekvie
no stalo vyko „savos progra
mos". 

Oficialiosios dalies eigai la
bai sumaniai vadovavo jauna 
visuomenininke Rūta Sušins-
kiene. kurią į sceną pakvietė 
ne tik „Draugo" renginių, bet 
ir Direktorių valdybos pirmi
ninkė Marija Remienė. Tai jos 
nuolatiniu rūpesčiu ir<norgin-
gu darbu mūsų dienraštis su
silaukia tiek gražių renginių, 

Pulk. Algi* Ganys spalio 5 
d., sekmadienį po šv. Mišių, 
12 vai. kalbės Lemonte, Pa
saulio Lietuvių centro, Le
monte, mažojoje salėje. JAV 
Jūrų pėstininkų pelkininkas 
Algis Garsy8, Lietuvos vyriau
sybės pakviestas, šiuo metu 
eina Lietuvos ginkluotų pa
jėgų generalinio inspektoriaus 
pareigas, Vilniuje. Jo įdomaus 
pranešimo išklausyti visuome
nę kviečia Illinois lietuvių res
publikonų lyga. 

Ar ruošėtės nuvykti 
šiemet į Lietuvą ir planai 
suiro? Galima kur kas pigiau 
pamatyti nuostabių Jurbarko 
apylinkių ir kitų Lietuvos 
vaizdų. Vaizdajuostė gaunama 
„Draugo" administracijoje. Įsi
gykite ir pasigrožėkite, ypač 
darganotais rudens vakarais. 

SKELBIMAI 
z Amerikos Lietuvių radi

jas, vad. Anatolijus Siutas — 
kiekvieną sekmadienį 7 vjr. 
per WCEV 14^0 AM. TeL 
773-847-4903, adresas: 4459 
S. Francisco, Chicago, IL 60632. 

(sk) 
x Siuntiniai, pinigai į Lie

tuvą per TRANSPAK, 4545 
W. 63rd St., Chicago, IL 
60629. TeL 773438-1050. 

(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. Ed Šumanas, 
5701 Linden, La Grange, IL 
60525, tel. 1-708-246-8241. 

(sk) 
z Akcijų, bonų bei kitų 

vertybių pirkime ir par
davime jums nuoširdžiai 
patarnaus, duodami komiso 
nuolaidą, Albinas Kurkulis, 
tel. 312-879-7750 arba jo 
sūnus Andrius Kurkulis, tel. 
312479-7751, dirbą su First 
Albany Corp. Čikagoje. Iš 
JAV ir Kanados skambinkite 
veltui: tel. 1-888479-7753. 

(sk.) 
z Amerikos Liet. ILK. mo

terų sąjunga globoja našlaitę 
Lietuvoje. Suvažiavimo metu 
Grand Rapids, MI nusprendė 
ir toliau tą našlaitę globoti. 
Atsiuntė $360 - tai parama 
našlaitei dviem metams. 
Dėkojame! „Lietuvos Našlai
čių globos" komitetas, 2711 
W. 71 St., Chicago, IL 60829. 

(sk.) 
z ALK. Čiurlionio Galeri

jos kolekcijos leidinio pris
tatymas ir galerijos 40 metų 
sukaktis bus paminėta sekma
dieni rugsėjo 28 d^ 3 vsl p. p. 
Jaunimo centre. Tuo pačiu 
metu bus rinktinių kolekcijos 
darbų paroda. Visi kviečiami 
dalyvauti. ^ 

z Verčiame, notarizuo-
jame, 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., Chicsgo, IL 60636-
1039. . 

(sk.) 
z .ARMONIKOS" koncertų 

bilietai jau gaunami „Seklyčio
je", 2711 W. 71 St., Chicago ir 
„Lion Frame" galerijoje, 216 
Main St., Lemont, arba galite 
užsisakyti skambinant 773-
238-1536. Koncertai įvyks 
PLC Lemonte, spalio 12 d-, 
12 vai. ir tą pačią dieną 
Jaunimo centre, Čikagoje 
4:00 val.p.p. 

(sk.) 

,.l)r;iui{<>" Įmkylio praneSej.t Rūta 
Nii' itr Baniut£* Kronientf-* 
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