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Lietuva turi tapti
pasaulio lietuvių namais
Vilnius, spalio 9 d. (BNS)
— Šešios mažai įtakingos Lie
tuvos partijos reikalauja pri
pažinti visų Lietuvos piliečių
lygias teises.
Nenurodydamos, kas paska
tino to imtis, partijos ketvirta
dienį susirinko į apskritojo
stalo diskusiją ir priėmė pa
reiškimą „Lietuva — viso pa
saulio lietuvių namai", kurį
pasirašė Demokratų, „Jauno
sios Lietuvos", Žaliosios ir Ne
priklausomybės partijų bei
Tautininkų ir Politinių kalinių sąjungų vadovai.

Pasaulio naujienos
(Remiantis BNS. Reuter. DPA. AP :merfax. ITAR-TASS, BeLaPAN,
RIA ir ELTA žinių agentūp.; pranešimais)

Pareiškime
apgailestauja
ma, kad Lietuvoje deramai
nesprendžiamos istorijos ap
linkybių išblaškytų viso pa
saulio lietuvių sugrįžimo į
Tėvynę problemos.

Jeruzalė. Izraelis pranešė, kad mini-tras pirmininkas Benjamin Netanyahu ir Palestinos vadovas Yasser Arafat pir
mame per aštuonis mėnesius pasitarimo kalbėjo apie saugumo
siekius. B. Netanyahu atstovas David Bar-Ilian sake. kad sku
biai surengto pasitarimo tikslas — ..pralaužti ledą", tačiau to
kie ..skausmingi dalykai", kaip žydų gyvenvietės arabų žemė
se, susitikime keliami nebuvo.
Maskva. Tik Rusijos Konstitucinis teismas gali nuspręsti,
a r Boris Jelcin kandidatūra gali būti iškelta trečiajam prezi
dentavimo laikotarpiui, trečiadienį pareiškė Konstitucinio teis
mo teisėjas Anatoiij Kononov. Anksčiau Rusijos prezidentas B.
Jelcin, kalbėdamas apie galimybe dalyvauti prezidento rin
kimuose 2000 metais, pareiškė, kad jo ..bendražygiai ir drau
gai uždraudė kalbėti" šia tema. Jelcin sekretorius spaudai Sergej Jastržembskij interviu Belgijos laikraščiui ..Le Soir" pa
reiškė, kad, jo nuomone, remiantis dabartine Rusijos Konstitu
cija, B.'Jelcin turi teisę dalyvauti rinkimuose 2000 metais.

Reikalaujama Lietuvos pilie
tybę suteikti visiems lietuvių
kilmės asmenims, nesudarant
nereikalingų kliūčių bei susi
t a r t i su užsienio valstybių vy
riausybėmis, kad būtų garan
t u o t a s į Lietuvą grįžtančių
lietuvių socialinių garantijų
tęstinumas.

A. Butkevičiaus „muilo
burbulas" gali greitai sprogti
Vilnius, spalio 9 d. (BNS)
— Seimo narys Audrius But
kevičius ketvirtadienį susitiko
su Seimo komisija, tiriančia
parlamentarų
bendradarbia
vimą su užsienio specialiosio
mis tarnybomis, tačiau nepa
teikė jai jokių papildomų do
kumentų, galinčių patvirtinti
įtarimus, neva Seimo pirmi
ninkas Vytautas Landsbergis
turėjo ryšių su KGB.
Po 15 minučių trukusio su
sitikimo su komisijos nariais
A. Butkevičius žurnalistams
sakė, kad anksčiau pateiktų
komisijai įrodymų „visiškai
pakanka" pradėti tyrimą. J i s
taip pat tvirtino galįs pateikti
ir papildomos medžiagos.
Specialioji Seimo komisija
netiria spalio pradžioje pateik
tos jai medžiagos, paremtos
keturių buvusių KGB karinin
kų liudijimais. Šią savaitę ko
misija kreipėsi į Generalinę
prokuratūrą, prašydama ištir
ti Seimo pirmininko apšmeiži
mą.
Nusikaltimo padarymu įta
riamas A. Butkevičius nesle
pia, kad būtent jis yra pasiū
lęs medžiagos perdavimą Sei
mo komisijai.
„Ji privalo nagrinėti liudi
ninkų apklausų protokolus, o
ne ignoruoti juos", sako A.
Butkevičius. Paklaustas, ko
dėl jis pats neneša medžiagos,
kurią laiko svariais įrodymais,
į prokuratūrą, jis atsakė nepasitikįs „kišeniniu prokuroru"
Kaziu Pėdnyčia.
Komisijos pirmininkas Al
gimantas Sėjūnas žurnalis
tams sakė, kad po pokalbio su
A. Butkevičiumi „situacija lie
ka ta pati", nes jis nepateikė
nė vieno naujo fakto. A. Sėjū
nas informavo, kad komisija
ketina kreiptis į Teisingumo
ministeriją dėl baudžiamosios
atsakomybės sugriežtinimo už
sąmoningą, asmeniniais a r po
litiniais motyvais skleidžiamą
šmeižtą.
Komisijos pirmininkas sa
kė, kad ši parlamento komisi
ja nenori pati apklausti prieš
V. Landsbergį liudijusių KGB
karininkų, nes jie atstovauja
„organizacijai, kuri rengė są
mokslą prieš Lietuvos valsty
bę ir vykdė gyventojų genoci
dą", todėl su jais bendrauti
turi prokuratūra.
A. Sėjūno vadovaujama ko* Lietuvos Krikščioniu
demokratu partijos (LKDP)
valdybos pirmininku tapo Sei
mo narys, 50 metų Kazimieras
Kuzminskas. Spalio 4 d. Vil
niuje vykusiame LKDP tary
bos posėdyje slapto balsavimo
metu jis tik trimis balsais pra
lenkė kitą kandidatą į šias pa
reigas, taip pat Seimo narį Vy
tautą Bogušį.
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misija ketvirtadienį pateikė
Seimui savo išvadas, kuriose,
be kita ko, pabrėžiama, kad
du jos nariai — centristas Vy
t a u t a s Čepas bei socialdemok
r a t a s Aloyzas Sakalas — savo
asmenine iniciatyva apklausė
buvusius KGB karininkus, už
rašydami jų pasakojimus apie
vieno iš valstybės vadovų t a 
riamą bendradarbiavimą. »
Seimo procedūrų ir etikos
komisijai pasiūlyta įvertinti
V. Čepo ir A. Sakalo veiks
mus.
Pasikėsinimu sukčiauti įta
r i a m a s Seimo narys Audrius
Butkevičius „nauja provokaci
j a " pavadino spaudos pa
skelbtą informaciją apie d a r
vieną parlamentaro mėginimą
išsireikalauti pinigų iš versli
ninko už pažadėtą tarpininka
vimą, kad jis išvengtų teisinių
nemalonumų.
„Jau turim du provokato
rius", sakė A. Butkevičius, ko
mentuodamas „Lietuvos ryto"
rašinį apie mėginimą išgauti
120,000
JAV dolerių
iš
neįvardinto verslininko, kad
nebūtų keliama byla jo įmo
nei.
Dienraštis skelbia A: Butke
vičiaus telefoninio pokalbio,
įvykusio su verslininku kelios
dienos prieš
parlamentaro
sulaikymą su 15,000 dolerių
kyšiu, ištraukas. Įtariama,
kad šiuos pinigus jis gavo iš
bendrovės „Dega" vadovo Kle
menso Kiršos už pažadą tarpi
ninkauti nutraukiant
bau
džiamąją bylą bendrovei.
Paklaustas, ar supranta,
kokį verslininką mini „Lietu
vos rytas", A. Butkevičius at
sakė „numanąs, apie ką čia
kalbama". Išsamiau komen
tuoti jis atsisakė, pareiškęs,
kad pats kol kas „aiškinasi
aplinkybes".
Pasak laikraščio, parlamen
t a r a s negavo reikalautų pi
nigų iš verslininko, nes d a r
prieš sutartą susitikimą buvo
su pinigais, gautais iš K Kir
šos.
* S p a l i o 8 d. V i l n i a u s uni
versiteto rektorius profesorius
Rolandas Pavilionis Vyriau
siajai
rinkimų
komisijai
(VRK) įteikė paraišką kelti
savo kandidatūrą į Lietuvos
prezidentus. R. Pavilionis tei
gia j a u turįs rinkimų štabą,
kuriame — įvairių profesijų,
sričių atstovai. Jis — dešimtas
kandidatas, kuris kreipėsi į
VRK. prašydamas užregis
truoti jo kandidatūrą. R. Pa
vilionis sakė, kad „Paulauskas
remiasi nomenklatūra, kuri
yra padariusi neblogą biznelį.
Ta nomenklatūra ir stengiasi
turėti sau artima
žmogų
aukščiausiame valstybės posA.

*

te .

Nuotr.: Vienas iš daugelio JAV senatoriaus Diek Durbi;: D-ILj ir Lietuvos pareigūnų susitikimų, kurių metu
buvo diskutuojama JAV pagalba Lietuvai siekiant NATO narystes. (Iš kaires; Lietuvos Seimo narys, JAVLietuvos tarptautinių santykių grupes vadovas, Seimo Tautinių mažumų ir piliečių teisių komiteto pirmininkas
Emanuelis Zingeris ir JAV senatorius Diek Durbin.

JAV senatoriai aiškina Baltijos
valstybių siekį įstoti į NATO
Vašingtonas, spalio 9 d.
(BNS). Savaitė prieš pirmą
sias derybas dėl Baltijos ir
JAV chartijos projekto du
Amerikos senatoriai pareiškė
įsitikinimą, k a d šioje charti
joje turėtų būti išreikštas
aiškus JAV įsipareigojimas
remti Baltijos valstybių siekį
įstoti į NATO.
„Si chartija ženklins posūkį
JAV santykiuose su šiomis
valstybėmis. ...Dėl šios prie
žasties Baltijos chartijoje turi
būti Jungtinių Valstijų įsi
pareigojimas remti Baltijos
valstybių prašymus priimti į
NATO ir padėti jų pastan
goms pasiruošti NATO narys
tei', rašė Richard Durbin ir
Slade Gorton laiške JAV val
stybės sekretorei Madeleine
Albright.
Senatoriai sveikino liepos
mėnesį Vilniuje pasakytą M.
Albright pastabą, kad visos
valstybės privalo turėti teisę
pasirinkti, į kokias sąjungas
bei organizacijas įsijungti nau
jojoje Europoje.
„Savo veiksmais Baltijos val
stybės aiškiai išreiškė savo
pasirinkimą", sakoma senato
rių laiške.
JAV ir Baltijos chartija j a u
baigiama rengti, ir lapkričio
pabaigoje arba gruodžio pra
džioje Lietuvos, Latvijos bei
Estijos prezidentai turi vykti į
Vašingtoną jos pasirašyti.
Nors chartijos turinys iki

Baltijos valstybėms jokių sau
gumo garantijų.
Spalio 14 dieną Vašingtone
paruošimo pasirašyti paskelb susitikę, JAV, Lietuvos, Latvi
tas slaptu, pareigūnai yra jos ir Estijos derybininkai aps
sakę, kad joje bus n u m a t y t i varstys Valstybės
departa
bendradarbiavimo principai ir mento pataisytą chartijos pro
aptariamas galimas Baltijos jektą. Anot Latvijos diplo
valstybių įsijungimas į NATO. matų, yra galimybė, kad per šį
šis dokumentas nebus tei susitikimą dokumentas bus
siškai įpareigojantis ir neteiks paruoštas pasirašymui.

Buvęs ministras vadovaus
Lietuvos misijai prie NATO
Vilnius, spalio 9 d. (BNS)
— Prezidentas Algirdas Bra
zauskas paskyrė buvusį kraš
to apsaugos ministrą Liną
Linkevičių nepaprastuoju ir
įgaliotuoju
ambasadoriumi
Lietuvos misijoje prie NATO.
Šį mėnesį L. Linkevičius
įteiks skiriamuosius raštus
Šiaurės Atlanto tarybai, ir tai
reikš oficialią Lietuvos misijos
prie NATO veiklos pradžią.
Iki pastarojo meto Lietuvai
NATO atstovavo diplomatų ir
karininkų grupė bei ambasa
dorius Belgijoje, Nyderlan
duose ir Luxemburge Dalius
Čekuolis.
Tačiau sąjungos „viršūnių"
susitikime Madride liepos mė
nesį nusprendus leisti steigti
misijas ne tik NATO val
stybėms, bet ir bendradar
biams, Lietuva paprašė sutiki
mo skirti kuriamos misijos va
dovu ambasadorių L- Linke
vičių. Toks sutikimas iš Briu
selio gautas prieš porą sa
vaičių.

Filosofai ir politologai — apie
prezidento
rinkimus
Prezidentui Algirdui Bra
zauskui nusprendus nedaly
vauti valstybės vadovo rin
kimuose, Lietuvos politiniame
gyvenime lyg ir atsirado
tuštuma, kurią užpildyti teks
kitam žmogui. Kokią reikšmę
tai turės visuomenei, „Respu
blika" (10.09) pasiteiravo ži
nomų filosofų ir politologų.
— Profesoriaus A r v y d o
Šliogerio nuomone, „Lietuvai
nebus gerai, jei
rinkimus
laimės Vytautas Landsbergis.
Turiu galvoje ne kokias nors
simpatijas ar antipatijas, bet
tai, jog visa valdžia tokiu atve
ju bus sukoncentruota vienos
partijos rankose. Stiprios opo
zicijos šiandien ir taip nėra, o
konservatoriai nelinkę dalytis
valdžios su kitomis politinėmis jėgomis. Ir tai neišven-

giamai veda į autokratiją".
— Filosofas d a k t a r a s Vy
t a u t a s Radžvilas įsitikinęs,
kad „šie prezidento rinkimai
vyksta dar neaiškesnėje poli
tinėje atmosferoje nei prieš
penkerius metus buvusieji".
— Docentas A l e k s a n d r a s
Dobryninas tvirtina: „Verti
nant prezidento apsisprendi
mą sunku neįžiūrėti ir t a m
tikro keršto konservatorių
daugumai, nes A. Brazauskas
jaučiasi jų šiek tiek įžeistas".
— Daktaras Lauras Bieli
nis žiūri kitu kampu: „Visa
tai verčia mus būti kitokiais jo
atžvilgiu — iš mūsų atimama
galimybė A. Brazauską kritikuoti. Kodėl turėtume jį kritikuoti — jis juk nenori būti
prezidentu 0 "

36 metų L. Linkevičius nuo
vasaros Briuselyje
ruošėsi
naujoms misijos vadovo parei
goms. J o komandą sudarys iki
šiol Briuselyje dirbę Lietuvos
ryšių su NATO diplomatai ir
karininkai: patarėjas Eitvydas
Bajarūnas, pirmasis sekreto
rius Algis Dabkus, komando
ras Eugenijus Nazelskis ir
kapitonas Valdas Šiaučiulis.
E. Bajarūnas sakė, kad
NATO vadovybė j a u skyrė
naujas erdvesnes
patalpas
Lietuvos atstovams sąjungos
būstinėje Briuselyje. Lietuvos
misija ketina persikelti į 7
kambarių patalpas apie Nau
juosius metus. Kitų metų
pradžioje misija bus papildyta
naujais darbuotojais iš URM
ir KAM.
L. Linkevičius nuo 1993-ųjų
trejus metus vadovavo Krašto
apsaugos ministerijai ir nuo
sekliai siekė Lietuvos gynybos
sistemos integracijos į NATO.
Jam būnant ministru. Lietuva
tapo viena aktyviausių NATO
„Bendradarbiavimas
vardan
taikos" programos dalyvių ir
pradėjo siųsti savo taikdarius
į tarptautines misijas buvu
sioje Jugoslavijoje.
* Krašto a p s a u g o s minis
terija ketina n e t r u k u s pateikti
įstatymo projektą, pagal kurį
Lietuvoje būtų sukurta karo
policija. Viceministras Jonas
Kronkaitis spaudos konferen
cijoje antradienį sake. kad ka
ro policija palaikys tvarką ka
riuomenėje ir karinėse terito
rijose. Po atitinkamo įstatymo
priėmimo pradės veikti pati
struktūra, kurią pradžioje su
darys 1 būrys iš 36 pareigūnų,
vėliau karo policija turėtų
plėstis. Karo policijoje tarnaus
ne šauktiniai kariai, o profe
sionalai, gaunantys n"< tinj
atlyginimą, priklau: „ntj nuo
jų laipsnio. J . Kronkaitis ma
no, kad Lietuvoje reikėtų įkur-

Sarajevas.
NATO taikdariai Bosnijos serbų teritorijoje tre
čiadienį bandė užkirsti kelią galimam susidūrimui tarp prie
šiškų policijos pajėgų, pranešė Vakarų atstovai. Maždaug 200
Bosnijos prezidentei Biljanai Plavšič ištikimu policininkų naktį
važiavo rytų kryptimi, kai naktį jiems kelia pastojo maždaug
100 priešiškų policininkų, ištikimų karo nusikalt''-nais įtaria
m a m Radovan Karadžič. Siekdemi pašalinti konfrontaciją,
NATO kareiviai įkūrė kontrolės postą. Pasak NATO karinin
kų, incidento rajone buvo dislokuotas Šiaurės valstybių ir Len
kijos brigados būrys, o virš šio rajono skraidė karo sraigtaspar
niai.
Islamabadas.
Britanijos karalienė Elizabeth II trečiadienį
paragino Pakistaną ir Indiją galutinai išspręsti tarp valstybių
kilusius nesutarimus. ,,Būtų tikslinga abiejų šalių nepriklauso
mybes 50-ųjų metinių proga pasistengti išspręsti šį istorinį gin
čą", pareiškė karalienė, kalbėdama jungtinėje Pakistano Sena
to ir Valstybinės asamblėjos sesijoje. Pasak karalienes, abiejų
valstybių atžvilgiu draugiškai nusiteikusi Britanija ..gali tik
įkvėpti atvirumo ir supratingumo dvasią, kurios pagalba vals
tybės galėtų taikiai išspręsti konfliktą".
Maskva. Čečėnija ruošiasi išleisti savo pasus, nors nuo
Maskvos atsiskyrusio regiono nepnpažino nei viena pasaulio
valstybė, antradienį pranešė Rusijos naujienų agentūra ITARTASS, cituodama Čečėnijos parlamento pirmininką Ruslan Alichadžijev, sakiusį, kad vidaus ir užsienio pasai netrukus bus
išduodami sostinėje Grozne. „Jei tarptautinė bendruomenė ne
pripažins mūsų pasų. mes jų to neprašysime", plačiau neko
mentuodamas sakė R. Alichadžijev. Čečėnijos prezidentas
Aslan Maschadov neseniai per vietinę televiziją sakė nenorin
tis, kas Čečėnijos piliečiai naudotųsi pasais su Rusijos simbo
liais.
Minskas.
Baltarusijos prezidentas Aleksandr Lukašenko
mano. jog įmanoma išlaikyti Baltarusijos ir Rusijos prezidentų
„grynai vyrišką draugystę". Jis pažymėjo, kad dabar tarp abie
jų valstybių vadovų ..susidarė tarpsluoksnis žmonių, norinčių
supriešinti prezidentus". Viena priežasčių, del kurių abiejų val
stybių vadovų santykiai pastaruoju metu atšalo, jis nurodė tai.
jog „visada Boris Jelcin sakė tiesą, kad ir kokia ji karti". Antro
ji, A. Lukašenko nuomone, nesutarimų priežastis yra Rusijoje
prasidėjusi „klanų tarpusavio kova del valstybes turto pasisa
vinimo". Jiems, anot prezidento. ..Baltarusija — "skanus kąsne
lis', ypač jos naftos chemijos ir gynybos kompleksai". Tačiau to
kio privatizavimo nebus, pabrėžė prezidentas, drauge pažymė
d a m a s esąs „pasiryžęs su Rusijos valstybe ir jos liaudimi pasi
dalinti viskuo".
New Yorkas Jungtinių Tautų Specialiosios komisijos (SK)
vadovas pirmadienį paragino Saugumo Tarybą (ST) pareika
lauti, kad Bagdadas talkininkautų inspektorių grupėms, ku
rios atsakingos už Irako masinio naikinimo ginkluotes pašali
nimą. Sis SK vadovo australiečio Richard Butler pranešimas
paskelbtas, praėjus 6 metams, kai J T ginkluotes specialistai
pradėjo „medžioti" Irako masinio naikinimo ginklus. Prane
šime R. Butler ypač akcentuoja būtinybę panaikinti Irako sle
piamas biologinio ginklo programas.
Jeruzalė.
Izraelis pažadėjo Palestinos savivaldai atidaryti
įšaldytas sąskaitas su mokesčių ir muitų pervedimais, kuriuos
sulaikė po savižudžių islamistų sprogdinimų, ketvirtadienį
pranešė aukštas Palestinos pareigūnas. Derybininkas Narni
Shaath žurnalistams sake. kad Izraelis pinigus perduos, kai at
sinaujins ekonominio bendradarbiavimo derybos tarp Izraelio
ir Palestinos. Pervedimų susikaupė už 170 milijonu šekelių '49
mln. JAV doleriu .
Maskva
Trečiadienio vakarą krovininis kosminis laivas
..Progres M-36". spalio 5 d. pakilęs iš Baikonūro kosmodromo,
sėkmingai susijungė su orbitine stotimi ..Mir". Skrydžių valdy
mo centro įSVC l Koroliove pranešimu, tai įvyko, kaip buvo nu
matyta po sudėtingo atsijungimo su ..Progres M-36", kuris jam
užleido vietą. ..Progres M-36" stočiai „Mir" atgabeno ir antrą
dar kartą patikrintą kompiuterį. 1.5 tonos sausų krovinių. 600
kilogramų kuro bei 300 litrų vandens.
ti ir karo teismus, tačiau tam
būtina konstitucine pataisa.
nes dabartine
Konstitucija
skelbia, kad teismai su ypatin
gais įgaliojimais taikos metu
Lietuvoje negali būti steigia
mi.

KALENDORIUS
Spalio 10 d.: Pranciškus.
Danielius. Gilvvdas. Jodaugas. 1939 m. atgautas Vilnius.
Spalio 11 d.: Germanas.
Kvinnas. Valius. Zinaida.

*
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Mažinant pašto išlaidas, pakvitavimai už gautas prenumeratas
nesiunčiami Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš
jo mokesti pažymima, iki kada yra užsimokėjęs.
DRAUGO prenumerata yra mokama ii anksto
metams
VS metų 3 mėn.
JAV
$95.00
$55.00 $35.00
Kanadoje ir kitur
(U5.) $110.00
$60.00 $40.00
Tik i e i u d i e n i o laida:
JAV
$55.00
$40.00 $30.00
Kanadoje ir kitur
(US.) $60.00
$45.00 $35.00
Užsakant i Lietuvą:
(Air cargo)
$100.00
$55.00
Tik šeštadienio laida
$55.00
Užsakant i užsieni
oro pastų
$500.00
$250.00
Tik šeštadienio laida
$160.00
$85.00

sportininkai. Daugumoje, at
naujintos sporto bazės jau ati
tinka tarptautiniams standar
tams. Šiuos projektus finan
siškai parėmė Lietuvos vy
riausybė. Pravestas pasaulinis
„Fair Play" — (kilnaus žaidi Po posėdžio Toronte su LTOK vadovais S m.rag^jo 22 d. 15 k.. KLB pirm. Algirdas Vaičiūnas, Lietuvos Tauti
V yriausia redaktorė - Danutė Bindokienė
mo) kongresas Vilniuje. Šiais nio Olimpinio k-to prez Artūras Poviliūnas, LB Toronto apyl. pirm. Danute Garbaliauskienę, ŠALFASS-gos
Administratorius - Valentinai Krumplis
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis
metais laureatais tapo, buvo pirm. Audrius Šileika. LTOK visuomeninių reikalu direktorius Vytautas Zubernis, Sigitas Krasauskas — spau
Nuotr. J . J o n a i i i o
apdovanoti, pagerbti ir du Lie da ir Petras Statutą, LTOK gen. sekr. — vykdomojŲ k-to direktorius
• Administracija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4JO. šeštadieniais nedirba.
• Redakcija dirba kasdien nuo 8 JO iki 400, šeštadieniais nedirba.
tuvos sportininkai, tai Birutė
• Redakcija už skelbimu turini neatsako. Skelbimu kainos atsiunčiamos,
1997
M.
Š.
AMERIKOS
BALTIEČIŲ
IR
ŠALFASS-GOS
Kalėdienė, buvusi pasaulio re
gavus prašymą ką nors skelbti.
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsr.ių
kordininkė 1959 metais ieties
LIETUVIŲ LENGVOSIOS ATLETIKOS
PLAUKIMO
nesaugo. Prašome siunčiant pasilikti kopiją.
metime ir alpinistas Vladas
PIRMENYBIŲ
LAIMĖTOJAI
PIRMENYBĖS
Vitkauskas, kuris 1993 metais
pirmasis iš lietuvių įkopęs į
lai (Ž) 4.36 m (14'-3.75").
VIDAS J. NEMICKAS, U.D.
MERGAIČIŲ D
1997 m. Šiaurės Amerikos
Rūta Maželytė (Ž): 5,000
pasaulio aukščiausiąją viršu Pabaltiečių plaukimo pirme
Beisbolas: K. Petraitytė (Z) m — 23:59.7 min.; 10,000 m KARDIOLOGAS • ŠIRDIES LIGOS
„MIDGET" KLASĖ
kalnę Everestą. Ruošiamasi nybės 1997 m. lapkričio 2 d.
7722 S. Kezie Ave.
(19 - 86 m. gimimo) —
— 52:55.0 min.; Rutulys (4
24.14 m (79'-2").
vykti į Tarptautinį Olimpinį vyks Trinity Recreation Cen
Chicago, IL 60652
11 $m DALYVIŲ
4 x 100 m estafetė: Phila- kg) — 9.30 m (30' - 6 1/4"); Ie
komitetą Lausanne (Šveica tre, 155 Cravvford St., Toron
Kab. tel. (773)471-3300
rija) atsakomajam vizitui į A. to, Ont. (tarp Bathurst ir Os- 800 nu V. Radžiūnaitė (V) delphia „Aras" (L. Maciūnaitė, tis — 27.99 m (91' - 9").
Diana Mayes (Ž): 1,500 m
V. Viliamaitė, R. Šeštokaitė,
Samaranch lankymąsi Lietu sington gatvių, įvažiavimas iš 3:24.9 min.
DR. AB. GLEVECKAS
—
6:36.5 min.
L.
Šeštokaitė)
1:11.2
min.
Į
toli:
T.
Stempužytė
(Ž)
voje, kur numatoma aptarti Queen St.). Vykdo -r- BSF-jos
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Judy
Petraitienė
(Ž)
—
3.59
m
(11'
9
1/2").
daug svarbių Lietuvos sportą Plaukimo komitetas.
BERNIUKŲ F
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS
diskas 17.80 m (58' - 5").
I aukštį: T. Stempužytė (Ž) '•'
liečiančių reikalų pasaulinėje
3900 W.9S St Tai. 708-422-0101
JPEE-WEE" KLASĖ
Varžybų pradžia —> 9 vai. r. 1.23 m (4'-0 1/2").
plotmėje. Su LTOK vadovybe
Valandos pagal susitarimą
(1989 M. GIMIMO IR
Registracija — apšilimas, nuo
VYRŲ VETERANŲ
+# Trišuolis: T. Stem
vyks ir Lietuvos Respublikos
Pirmad. 3v.p.p.-7v.v.. antr.12:30-3v.p.p.
8:30 vai. r.
'<•'••
JAUNESNIŲ) — 6 (6)
„MASTERS" M40 KLASĖ
trec. uždaryta, ketvirt. 1 - 3 v p.p.
pužytė (Ž>8.47 m (27' - 9 1/2"). i
prezidentas Algirdas Brazaus
DALYVIAI
Varžybos
bus
vykdomos
šio
penktad. ir seštad. 9 v.r. - 12 v p.p.
(40 - 44 M.) — 3 (39
Rutulys (6 lb.): Gintarėkas. Daug rūpesčio kelia pasi
DALYVIAI
ruošimas Nagano (Japonijoje) se klasėse: Vyrų ir moterų (15 Krasinska4tė (Ž) 7.40 m (24* -• 60 m: Kristijonas Vaitkus
ARASZUOBA.M.D.
m.
ir
vyresnių),
Senjorų
vyresžiemos olimpiniams žaidi
3 1/2"). •
(Ž) 11.0 sek.
INDRĖ RUDAITIS, O.D.
nių.negu
24
m.,
Jaunių
ir
mer
Riek Hallal (Ž): 1,500 m —
mams, kurie vyks 1998 metų
Diskas:'Gena Tamošiūnaitė
AKIU. LIGOS - CHIRURGIJA
100 m: K. Vaitkus (Ž) 18.3
gaičių
—
13-14
m.,
11-12
m.,
5:52.0
min.; 5,000 m —
1020 E.Ogden Ave , Suite 310
vasario mėn. Numatyta siųsti
(Ž)
14.55
m
(47'
9").
•:
sek.
Naperville. IL 60563
22:37.0 min.; 10,000 m —
7 sportininkus, jų tarpe Liną 9-10 m., 7—8 m., 6 m . i r jau Ietis (flOO g): Vaiva La
200 nu K. Vaitkus (Ž) 41.6
Tel. (630)527-0090
46:35.0 min.
Vaitkų iš JAV, kuris atsto nesnių. Lietuvių pirmenybės zauskaite* (Ž) 15.27 m (50' - sek.
3825 Migniano Ave..
Viktoras Radžiūnas (V): Į
vaus Lietuvai. Jam jau suteik bus išvestos iš pabaltiečių.
Tower i.Suite3C
1").
I tolą: K. Vaitkus (Ž) 2.31 m
Programa
apima
visus
sti
Do**ners Grove. IL 60515
aukšti — 1.46 m (4' - 9 1/2");
tas Lietuvos olimpiečio titu
100
m:
Lina
Tirilytė
(HK)
(7'
7").
Tel. (630)435-0120
Ietis (800 g) — 28.85 m (94' las. LTOK prezidentas kalbėjo lius. Šuolių į vandenį nebus. 15.9 sek.
*'•" ' ,
Į aukštą: Andrius Stungys
Amžiaus
klasifikacija
nustato
T).
ir apie daugelį kitų įvykių bei
200 m: Tiffany Stempužytė (Ž) 0.84 m (2' - 9 1/4").
EDMUNDAS VIZINAS, M.D..S.C.
Šarūnas Stempužis (Ž): Specialybė - Vidaus ligų gydytojas
numatomų projektų. Baigda ma pagal dalyvio amžių var (Ž) 34.6 sek.
Beisbolas;
A.
Stungys
(Ž)
Rutulys (16 lb.) — 8.83 m
Kalbame lietuviškai
mas savo kalbą pareiškė: „Lie žybų dieną.
400 nu " Viktorija Radžiū 27.36 m (89' - 9").
Dalyvavimas atviras vi
(29' - 0"); Diskas (2 kg) — 6187 S. Archer Ave. (prie Austin)
tuvos Tautinis Olimpinis ko
naitė
(V)
1:23.3
min.
Rutulys (6 lb.): A Stungys 24.39 m (80' - 0").
Tel. 773-585-7755
mitetas nuo įsikūrimo 1988 m. siems lietuvių, latvių ir estų
4 * 100 m estafetė: Rai (Ž) 4.56 m (14'- 11.75").
Valandos pagal susitarimą
plaukikams.
jau išaugo iš 'trumpų kel
4 x 100 m estafetė: „Žai
Dalyvių registracija iki š.m. bas" (G. Aragytė, M. Maciule
naičių'. Sportiniai ir organi
VYRŲ VETERANŲ
DR. L PĖTHklKIS
vičiūtė, V?- Laniauskaitė, T. , bas" (R. Petraitis, D. Petraitis,
spalio
29
d.,
pas
varžybų
va
zaciniai tvirtai stovi ant savo
„MASTERS"
M45 KLASĖ
D A N T Ų GYDYTOJA
Stempužytė*)
1:06.4
min.
A. Stungys, V. Idzelis) 1:35.0
kojų". Jis padėkojo išeivijai už dovą: Mr. Modris Lorbergs, 73
9 0 5 5 S.Roberts Rd.Hickory Hills, IL
(45
49
M.)
—
TTK
1
(1)
min.
1 mylia į vakarus nuo Harlero Ave.
moralinę ir buvusią materiali North Heights Rd., Etobicoke,
BERNIUKŲ E
DALYVIS:
Ont.
M9B
2T7.
Tel.
416-626Tel. (708)598-4055
nę paramą... „Džiaugiamės ir
MERGAIČIŲ F KLASĖ
„BANTAM" KLASĖ
7262.
Faksas:
416-395-3346.
Valandos
pagal susitarimą
toliau Jūsų moraline parama,
„PEE-WEE" (1989 M.
Raimundas
Šilkaitis;
(1987-88 M GIMIMO)
Lietuviams registruotis ar
materialinės mums, ačiū, jau
GIMIMO
m
5,000 m. — 26:45.0 min.
— 7 iįk) DALYVIAI
informacijas gauti galima ir
LTOK prezidentas Artūras nebereikia..."
JAUNESNIŲ)
—
6
(5)
DR. JOVITA KERELIS
60 m: Ryan Mayes (Ž) 9.6
pas Doną Smalenskienę, 248
Poviliūnas pradėdamas savo
DALYVĖS
VYRŲ
VETERANŲ
DANTŲ GYDYTOJA
Petras Statutą, LTOK gene Keele St., Toronto, Ont. M6P sek.
kalbą pareiškė, kad ŠAL
„MASTERS"
M50
KLASĖ
9525
S.7Wh
Avi, Hfctaory HM, IL
100 nu k. Mayes (Ž) 16.9
Cassi Sakenytė (Ž) laimėjo
FASS-gos pirmininko Aud ralinis sekretorius — Vykdo 2K3. Tel. (416) 769-7040. I. S.
(
5
0
5
4
M.)
—
TIKI
(1)
Tel. (708) 5984101
visas rungtis: 60 m — 11.7
riaus Šileikos pakviesti, iš mojo komiteto direktorius, la koordinuoja lietuvių dalyva sek.
DALYVIS:
200
m:
R.
Mayes
(Ž)
33.4
Valandos
pagal susitarimą
sek.;
100
m
—
19.1
sek.;
200
bai
atvirai
ir
nuosekliai
at
vimą
ir
yra
ŠALFASS-gos
Colorado Springs, pakeliui
sek.
m — 43.4 sek.; I tolį — 2.41
aplankę San Francisco ir Los vaizdavo sėkmingą lėšų tel Plaukimo komiteto narė.
Kęstas Kanapeckas (Ž): I EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
400 nu Nicholas Hallal (Ž) m (7' - 11"). I aukštį — 0.80
Angeles lietuvių bendruo kimą. Didžiausias pelnas atei
Informacijas taipgi teikia ir
;
tolį
— 4.29 m (14 - 1"); Rutu- 4647 W. 103 St, Oak Lawn, IL
1:29.6
min.
m. (2' - 7 1/2"); +# Beisbolas
menes, jie atvyko į Torontą ve na iš organizuojamų loterijų. Algirdas Bielskus, tel. (216)
lys
(12
lb.) — 10.20 m (33' - 5 Pirmas apyl. su Northwestem un-to
800 nu N. Hallal (Ž) 3:32.1 — 23.06 m (75' - 8"). *# Rutu
dini tikslo pabendrauti ir ra Visoje Lietuvoje veikia arti 486-0889, faksas: 216-4811/2");
Ietis
(800 g) — 31.58 m diplomu, lietuviams sutvarkys dantis
lys: (6 lb.): 3.59 m (11' - 9 V
ginti išeivijos sportininkus bei 800 LTOK loterijos punktų ir 6064 ir Arvydas Barzdukas min.
(103'
7");
Diskas (1.6 kg)
už prieinamą kainą. Pacientai
I toli: Erikas Gudėnas (Ž) 2").
jų rėmėjus, 1998 m. atvykti į visa eiga labai stropiai kontro tel. (703) 560-1410 namų,
priimami absoliučiai punktualiai.
22.74
m
(74'
7").
4 x 100 m estafetė: „Žai
Lietuvą ir dalyvauti II Tau liuojama centralizuota kom (703) 241-2500 darbo, bei Al 3.38 m (11'-1 1/4").
Susitarimui (kalbėti angliškai)
tinėje Olimpiadoje bei Šeštose piuterių sistema. Antras lėšų gis Norkus, tel. 630-466-4661, Į aukšti: E. Gudėnas (Ž) bas" (A. Taraškaitė, A. HedTeL708422-8260
VYRŲ VETERANŲ
rich, D. Chmieliauskaitė, C.
Pasaulio Lietuvių Sporto žai telkimo būdas yra rėmėjai, kurie irgi yra ŠALFASS Plau 1:08 m (3' - 6.75").
„MASTERS" M55 KLASĖ
Rutulys (8 lb.): Benjamin Sakenytė) 1:27.6 min.
dynėse. Jis kalbėjo: „1978 me tačiau jis nėra toks veiksmin kimo k-to nariai.
MOTERŲVETERANIV
(55 - 59 M.) — TTK 1 (1)
tais jūsų. torontiškių pradėtos gas, kaip pirmasis. Petras
Smulkios informacijos yra Hopkins (HK) 5.31 m (17' „MASTERS"
W70 KLASĖ
DALYVIS:
MOTERŲ
SENJORIŲ
PLS Žaidynės, o ir įvykusi I
pranešta visiems ŠALFASS 5").
(70
75
M.)
—
TIK 1 (1)
Statutą
nurodė
ir
išlaidų
pozi
„SUB-MATERS"
W
35
Beisbolas: E. Gudėnas (Ž)
Tautinė Olimpiada 1938 m.
klubams. Lietuviai plaukikai
DALYVĖ:
cijas.
Tai
administracinės:
Kęstutis
Valaitis
(Ž):
KLASĖ
(35
•
39
M.)
Lietuvoje, yra jau tapę jubilie
kviečiami šiose varžybose gau 46.43 m (152'-4").
5,000 m — 24.41.2 min.
— 4 (3) DALYVĖS
4 x 100 m estafetė: „Žai
jais... Lietuva ruošiasi šiai dvi sportininkų rengimas pasauli siai dalyvauti.
Ona Vasienė (Ž): Rutulys
nio
masto
varžyboms,
sporti
bas"
(M.
Hallal,
N.
Hallal,
M.
gubai Šventei, nebūsite apvil
(6
1b.) —4.94 m (16'- 2 1/2":
ninkų
ruoša
olimpiniams
žai
ti.." Toliau A. Poviliūnas sakė,
ŠALFASS-gos Plaukimo Stempužis, E. Gudėnas) 1:11.5
„LITUANICOS"
—
„LEGOVIJOS'
Diskas
— 8.87 m (29" - D ; Ie
dimams
ir
kt.
Greta,
nemaža
kad šios šventės metu bus pa
komitetas min.
tis
(600
g): - 9.45 m (31' - 0").
litų.suma
kasmet
yra
skiria
RUNGTYNĖS ATIDĖTOS
gerbti pasižymėję išeivijos bei
ŠALFASS-gos Centro
ma
paremti
Lietuvos
sporto
MERGAIČIŲ
E
Lietuvos sportininkai ir sporto
valdyba
Retai pasitaiko tokių atsiti pasiūlę net policiją pakviesti, šio sezono susitikimų). Bus
„BANTAM" KLASĖ
darbuotojai. Neužmiršti bųs ir federacijų veiklą, o jų arti 20. kimų, koks buvo praėjusį sek kad tuos nelauktus svečius iš rungtyniaujama prieš „Lions"
(1987-88 M. GIMIMO) —
svečiai — dalyviai Organi Visa eiga ir šioje srityje yra
rekordininką
lengvojoje
atleti
madienį — spalio 5 d. Tą die prašytų iš aikštės. Tačiau kiek vienuolikę, kuri praėjusį sek
10 (10) DALYVIŲ
zuojama nemažai kultūrinių rimtai kontroliuojama.
koje
ir
Sigitą
Krasauską
už
ną
JLituanica" turėjo žaisti vėliau „Legovijos" vadovų ner madienį nugalėjo „Lightning"
LTOK vadovai, baigdami sa
ir turistinių pramogų, taip,
pirmenybių
rungtynes prieš vai atsileido, gal todėl, kad tie 5-4.
žurnalistinį
ryšį.
60
m:
Laura
Šeštokaitė
(PA)
pranešimus,
kad visiems galima bus pasi vo išsamius
10.1
sek.
„Legoviją"
varžovų
aikštėje Či įsibrovėliai buvo irgi lenkai.
Kitą
dieną
sportininkas
ve
Olimpinio komiteto juostomis,
Reikia pasakyti, jog tvirtai
rinkti kaip save užimti.
Buvo siūlyta „Lituanicos" pirmenybėse žengia „Lituani
kagos
šiaurinėje
miesto
da
teranas
Vincas
Paulionis
sve
100
m:
Milda
Chmieliausknygomis ir kita atributika
lyje. Tačiau jos neįvyko, nes žaidėjams palaukti valandą cos" veteranų komanda, kuri
Apie LTOK veiklą A. Povi apdovanojo: KLB pirmininką čius nuvežė prie Niagaros kaitė (Ž) 16.3 sek.
liūnas kalbėjo įtikinančiai, nu Algirdą Vaičiūną, prašydami, krioklių, o grįžusius iš šios
200 m: L. Šeštokaitė (PA) numatytoje aikštėje, kurioje iki anos runtynės baigsis. Ta dar nepralaimėjo nė vienų
leidimą ja naudotis buvo gavu čiau mūsiškiai su tuo nesuti rungtynių. Atrodo, kad šis bus
veiktus darbus paremdamas kad jis naudotų savo įtaką išvykos laukė susitikimas su 36.4 sek.
si
„Legoviją", žaidė kita lenkų ko. Tuomet buvo nuspręsta jos pats geriausias sezonas.
faktais, o į numatytus užmo skatindamas Kanados lietu sporto klubų vadovais, trene
400 m: Laura Šeštokaitė
komanda — „Wisla", rungty neįvykusias rungtynes sužais
jus žvelgė optimistiškai. Šiais vius gausiai dalyvauti 1998 m. riais ir sporto darbuotojais. (PA) 1:25.8 min.
Norisi paraginti sporto mė
metais Lietuvoje buvo priim jubiliejinėje sporto šventėje Kalbėtasi daugiau techniškais
800 m: Rima Šeštokaitė niaujanti „National Soccer" ly ti po tvarkaraštyje numatytų gėjus pasižymėti lapkričio 22
„Metropolitan Soccer" lygos d. datą, kai PLC Lemonte bus
goje.
tas Tarptautinio Olimpinio Lietuvoje, taip pat Toronto LB reikalais apie vyksiančius ju (PA) 3:25.0 min.
komiteto prezidentas Chuan apylinkės pirmininkę Danutę biliejinius sporto įvykius Lie
Atėjus „Lituanicos" — „Le- pirmenybinių susitikimų.
•# 1,500 m: Nida Hallal (Ž)
metinis „Lituanicos" pokylis,
Antonijo Samaranch (jo apsi Garbaliauskienę, ŠALFASS- tuvoje 1998-siais. Lietuvos 7:37.0 min.
Šį sekmadienį, spalio 12 d., pažymintis klubo 47-ją sukak
govįjos" rungtynių pradžiai,
lankymas Lietuvoje buvo jau gos pirmininką Audrių Šilei Olimpinio komiteto vadovų
I toli: Kristina Petraitytė aikšte nelegaliai užėmę futbo „Lituanica" grįžta į namus ir tį. Jau dabar laikas užsitik
antras). Dalyvauta ir finan ką, kad jis toliau tęstų tą ar apsilankymas Toronte, jų nuo (2)3.22 m (10'-7").
lininkai buvo sužaidę tik vie rungtyniaus Lemonte prie rinti šiame pokylyje vietas,
siškai prisidėta prie Baltijos timą bendradarbiavimo ryšį širdus pabendravimas paliko
ną
kėlinį. Tarp „Legovijos" \T PLC esančioje aikštėje. Rung skambinant Laimai GlavinsI aukšti: Christina Andrujuros -5n I ių žaidynių surengi su LTOK, veteraną Antaną labai malonius įspūdžius.
„Wislos"
vadovų ir žaidėjų vos tynės prasidės 2 vai. p.p. (to kienei, tel. (630) 323-6302.
lytė(Ž)0.92m(3'-0 1/4".
mo, kuriose varžėsi 11 kraštų Suproną, prieškario Lietuvos
nekilo
muštynės.
Kai kas buvo kia pradžia bus ir visų likusių
Sigitas Krasauskas
Shot Put (6 lb.): Nida Hal-

Šių metų rugsėjo 22-24 d.
Toronte lankėsi Lietuvos Tau
tinio Olimpinio komiteto vado
vai: prezidentas Artūras Povi
liūnas, generalinis sekretorius
— Vykdomojo Olimpinio komi
teto direktorius Petras Statu
tą ir „marketingo" direktorius
Vytautas Zubernis. Svečius
teko sutikti rugsėjo 22-ros va
kare, Toronto Lietuvių na
muose, kur gausiai susirinku
siems sporto ir visuomenės at
stovams, ŠALFASS-gos pirmi
ninko
Audriaus
Šileikos
pristatyti, jie atliko išsamius
pranešimus apie LTOK veiklą,
ateities planus ir net šios or
ganizacijos finansinį stovį.
Būta progos klausti klausi
mus, o vaišių metu, privačiai
pasikalbėti ne viena rūpima
sporto reikalais tema. Svečiai
į Torontą atvyko iš Colorado
Springs, kur pakviesti, jie
vedė derybas su JAV Olimpi
niu komitetu dėl abišalio ben
dradarbiavimo. Derybos buvo
baigtos draugiška nuotaika ir
pasirašyta tarp abiejų komi
tetų Lietuvai palanki sutartis.
Toronte, susitikimo metu,
svečius labai šiltai pasveikino
Kanados Lietuvių Bendruo
menės pirmininkas Algirdas
Vai6ūnas. Jis sakė: „...prieš
10 .metų dar-nesitikėjom, kad
.Lietuvos
sportininkai taip
v
sėkmingai dalyvaus tarptau
tinėje plotmėje, o štai per pir
muosius 7 nepriklausomos
Lietuvos gyvenimo metus, Lie
tuvos sūnūs sugebėjo subręsti
tarptautiniais
milžinais..."
Sveikino Toronto Lietuvių
Bendruomenės apylinkės pir
mininkė Danutė Garbaliauskienė ir buvo perskaitytas
PLB pirmininko Vytauto Kamanto atsiųstas sveikinimas.

•
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JUODOJO KASPINO DIENA
Paminėtos pirmojo antisovietinio mitingo prie A.
Mickevičiaus paminklo, pasmerkusio RibbentropoMolotovo sandėri* dešimtmetis
PRANAS ABELKIS
vizija jo neparodė. Jis vis dėlto
Prisi turi nepaprastai didelę istori
mindamas pirmąjį 1987-ųjų nę, idėjinę ir išliekamąją ver
metų antisovietinį mitingą tę, nes jame užfiksuoti istori
prie A. Mickevičiaus pamink niai kadrai. Nežinau, kodėl jo
lo, smerkiantį Ribbentropo- neparodė. Galbūt nesurado
Molotovo slaptus protokolus ir drąsos?
1987 metų mitingo pa
jų pasekmes, V. Bogušis kal
sekmės
buvo įvairios. Prisime
bėjo: JŠis mitingas — tai jūsų,
nu,
mes
su kunigu Roku Puzotai mūsų kovos pasekmė. 1979
nu
kartu
važiavome iš
m. rugpjūčio 23 d. 45 pabalKiauklių
į
Vilnių.
Tuomet jau
tiečiai kreipėsi į pasaulio de
buvo
pagrobtas'Robertas
Gri
mokratines valstybes, kreipėsi
į demokratinių pasaulio val gas. Mes važiavome į Vidaus
stybių vadovus, pareikšdami reikalų ministeriją jo ieškoti,
tame memorandume, jog mū rašyti ir reikalauti, kad
sų trys Baltuos valstybės yra suimtąjį paleistų. Mes tada
okupuotos. Reikalavo, kad pa nesupratom, jog tai KGB dar
skelbtų Ribbentropo-Molotovo bas, nors aš vieną kagėbistą iš
paktą niekiniu ir išvestų oku veido ir gerai pažinojau. Ant
pacinę kariuomenę. Tas pir Šeškinės kalno mus sustabdė
mas pareiškimas, tas pirmas autokelių policija. Tas pažįs
memorandumas iš tiesų susi tamasis kagėbistas paliepė,
laukė didelio atgarsio. Tad an kad mus suimtų. Aš automobi
trasis buvo 1987 m. rugpjūčio lyje sėdėjusiems vyrams pasa
23-ioji diena. Ir ta rugpjūčio kiau: „Kodėl jūs klauso t tų
23-ioji išties yra ne organiza kagėbistų?" Kagėbisto nervai
torių nuopelnas, o daugelio tų, neišlaikė ir man buvo pora
kurie išdrįso čia dalyvauti. Ir spyrių. O kunigą Puzoną su
tai parodo, kad lietuvis vergu griebė, užlaužė rankas, gero
niekad nebuvo ir nebus, kad kai trinktelėjo, įsodino į
lietuvis visą laiką kovojo ir mašiną ir nuvežė...
Mitingas prie A. Micke
visą laiką kovos už savo val
stybę, už savo valstybingu vičiaus paminklo — „Drąsos
paminklo" labai daug davė
mą*.
Dalindamasis įspūdžiais Lietuvai, — toliau sakė V.
apie šį mitingą, Seimo narys Bogušis. — Nors tiek daug
V. Bogušis „Draugui" kalbėjo: „smerkta" -kolektyvuose, bet
„Šviesios atminties Vytautas neatsirado nė vieno žmogaus,
Jančiauskas — jo buvo drąsi, kuris būtų išsižadėjęs ar pas
įspūdinga kalba. Saugumie merkęs šį mitingą — akciją
čiai jį po to smarkiai sumušė, prieš sovietinę okupaciją. To
sulaužė šonkaulius, bandė pa kių tikrai nebuvo. Ir tai buvo
laužti morališkai. Jo vardu didelis tautos atsikėlimas, at
parašė straipsnį komunisti budimas. Iš tikrųjų ryžto ir
nėje Tiesoje', smerkiantį mi- drąsos Į gavimas, nes nuo šios
is to tikrai nerašė: jis mažos aikštelės, kur dalyvavo
IUVO idealistas ir doras. Tai apie trys tūkstančiai žmonių,
jam buvo baisi trauma. Bet šie prasidėjo ir „Baltijos kelias",
'smerkimai' laikraštyje davė kuriame jau dalyvavo daugiau
pozityvią reikšmę, nes tai kaip pusantro milijono Lietu
buvo nepaprastai daug infor- vos žmonių.
marijos ir žmonės ėmė
O antai 1987 m. mitingo da
domėtis, kas vis dėlto buvo tas lyvis Rimgaudas Maslauskas
Ribbentropo-Molotovo paktas, mitinge išsakė tokias mintis:
kad valdžia taip reaguoja. „Gerbiamieji, kolegos istorikai
Vadinasi, kažkas buvo svar teigia, kad prieš 10-tį metų
baus. Aš pats privačiai tuo susirinkę žmonės pradėjo patį
daug besidominčių žmonių in reikšmingiausią žygfr žadinę
formavau ir nemažai padaugi Lietuvą Atgimimui ir Nepri
nau ir jiems išdalinau infor klausomybei. Čia viešai iš
maciją apie slaptuosius Hitle- reikštas laisvės ir tiesos siekis
rio-Stalino protokolus. Reiš rado platų atgarsį Tėvynėje ir
kia, tai buvo teigiamas dalykas. pasaulyje".
Vieno dalyko apgailestauju,
Kalbėtojas paragino pasekti
po 1987 m. mitingo buvo su Sausio 13-osios pavyzdžiu ir
kurtas filmas, kuris vadinosi taip pat įkurti draugiją, pava
„Akmuo užantyje". Jis buvo dintą „Rugpjūčio 23-osios
rodomas per Lietuvos televi draugija". Draugija pati galė
ziją rugsėjo 10 dieną. Gal ir ne tų pasirūpinti ne tik pirmojo
pačios geriausios kokybės antisovietinio mitingo dalyvių
buvo ar didelės meninės vervtės, bet gaila, kad šiandien, registracija, rūpybos bei pa
'' kai minimos Ribbentropo- gerbimo reikalais, bet ir isto
Molotovo pakto metinės, tele rinės atminties bei dabarties
saugojimu.
(Tęsinys)

GYVENIMAS KREPŠINIO
AIKŠTĖJE IR ŠALIA JOS
VYTAUTAS GRYBAUSKAS
(Tęsinys)
Po mėnesio jam jau buvo šventės pabaigai bendrą vakasunku įveikti mane, o po kelių rienę parapijos salėje suruošė
mėnesių mudu net laimėjome Joana. Improvizuotą progra
dvejeto varžybas lietuvių tur mą atliko patys sportininkai.
nyre Toronte. Netrukus „Sa
Mulbouse vis dar
kalo" klubą papildė du puikūs
nerimsta
tenisininkai, pirmos kartos
lietuviai, broliai Walter ir
Išvykdamas iš Mulhouse pa
Fred Lubes (Liubavičiai). Su
jais „Sakalo" klubas laimėjo likau gerą jaunių komandą su
lietuvių komandines pirme geru vadovu. Ji iškovojo Pran
nybes, o dvejeto varžybose su cūzijos jaunių čempiono titulą
Walteriu iškovojome ir dvejeto ir jį dar pakartojo kitais me
tais. Ir parašė, kad tai dovana
titulą.
Dar turėčiau pasigirti ir pa man. Tuo tarpu pirmoje ko
sididžiuoti, kad toks mažas mandoje prasidėjo intrigos, o
klubas ir toks nedidelis lietu su tuo ir pralaimėjimai. Šau
vių telkinys turėjo drąsos kėsi mano pagalbos, prašy
1957 metais suruošti ŠAL- dami nors metams atvykti ir
FASS-gos metinę Sporto šven gelbėti. Pasiklausiau Kodake,
tę. Joje dalyvavo 350 sporti ar po metų galėčiau grįžti į tą
ninkų iš JAV ir Kanados. O patį darbą? Atsakė: ^Jokių
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Kaip jau minėta, vos tik
minėjimui prasidėjus, į minią
įsiliejo atėjęs ir lydimas as
mens sargybinių Lietuvos
Respublikos seimo pirminin
kas Vytautas Landsbergis.
Kaip vėliau rašys Lietuvos
spauda, garbusis svečias tikė
josi pasakyti kalbą MolotovoRibbentropo pakto pasirašymo
58-ųjų metinių ir antisovieti
nio mitingo 10-mecio proga.
Tačiau, išgirdęs daugiausia ir
nepelnytų priekaištų dabar
tiniam Seimui ir vyriausybei
(minėjime beveik nebuvo už
siminta apie LDDP valdymo
keturių metų laikotarpį —
P.A.), galbūt Profesorius dėl to
paliko A. Mickevičiaus pa
minklo aikštę taip ir nesulau
kęs jam suteikiamo žodžio. Ir,
be abejo, dėl to jis taip pat ne
pasikalbėjo ir su žurnalistais,
kuriems tai buvo pažadėjęs.
Toliau, matydamas kaip rea
gavo vilniečiai ir miesto sve
čiai į tokį šio renginio organi
zatorių netaktą ir nepagarbą
šalies Parlamento vadovui, o
taip pat pasidalinti įspūdžiais
paprašiau keletą minėjimo da
lyvių vilniečių.
— Kuo jis prisidėjo prie tos
valdžios darbo, kad geriau
šiandien būtų ir kodėl ją kriti
kuoja? — į mano klausimą
klausimu atsakė Gediminą
Misulskienė. — Valdžia mūsų
patikimose rankose, bet žmo
nėms trūksta pakantumo,
nėra kantrybės. Bet reikia ir
patiems prisidėti prie bendro
reikalo, o čia tik rėkia ir rėkia.
Neprotinga. Ir mitingas nege
rai organizuotas. Atėjo Vytau
tas Landsbergis, tuoj apšmei
žė, baisi nepagarba. Aš labai
nusiminusi. Tikėjausi, kad
daug geriau bus. Man gėda
prieš lietuvių tautą.
— Nemažai jau padaryta, o
jis (gal minėjimo ar „Ubagų
žygio" organizatorius? — PA.)
tik kiršina, kai komunistai ar
KGB'istai paprašo. Jis Lietu
vai dar nieko gero nepri
sidėjęs. Jis nemato, kas yra
žmogus ir kaip mes sukūrėm
Sąjūdį, — sakė Ona Gricienė.
— Sąjūdis viską darė, kad Lie
tuvą išgelbėti iš Sovietų
Sąjungos. Ir viskas buvo pada
ryto V. Landsbergio. Jis tam
numatė konkrečią veiklą. Aš į
minėjimą atėjau pasidžiaugti,
kad žlugo Ribbentropo-Mo
lotovo paktas, taip pat
tikėdama susitikti su norma
liais žmonėmis. Norėjau pak
lausyti Seimo Pirmininko Vy
tauto Landsbergio, kuris
visada pasako nuostabius žo
džius. Jis Lietuvai padarė
viską. Jis būtų atidavęs net
gyvybę per Sausio 13-ąją ar
Sovietų pučą rugpjūtį, kad tik
išlaisvintų Lietuvą. Bet jo net
nepakvietė kalbėti. Juk prieš
artėjančius Prezidento rinki
mus visi visur tik ir kaišioja
pagalius, kad tik neišrinktų
profesoriaus Landsbergio. To
garantijų nėra, kokia vieta
bus tuščia, tokią ir gausi..."
Netrukus atėjo laiškas ir
lėktuvo bilietai: „Atvažiuok
tik savaitei ar dviem tik po
kalbiui. Turime gerą pasiū
lymą, gal patiks..." Nuskridau
— buvo malonu visus vėl pa
matyti. O pasiūlymas buvo:
baigiamas ruošti naujas golfo
klubas! „Pasilik", — sakė. Ne
turėjau drąsos pradėti naują
gyvenimą kažkokioje nežino
mybėje...
Dabar tas klubas, šalia Rei
no upės, trikampyje tarp Mul
house, Baselio — Šveicarijos
•r Vokietijos, turi didžiulį pa
sisekimą.
To viso neužteko —
reikėjo dar futbolo
Mano laimėjimai stalo teni
se gana plačiai buvo paminėti
vietinėje spaudoje, net su nuo
traukomis. Tai nepraėjo be
pėdsakų — prasidėjo dar vie
nas visai nesitikėtas puslapis

kį žmogų reikia ant rankų
nešioti. Juk jis yra gerbiamas — Priekaištai, kurie minė
ir Lietuvoje, ir užsienyje — jimo metu buvo išsakyti, rodo
Jungtinėse Amerikos Valsti mūsų tautiečių neišsprusimą,
— sakė Angel* Gelumbausjose ir kitur.
kaitė. — Kadangi laimėjom
Viktoras, nenorėjęs pasisa
kyti savo pavardės, sakė, kad rinkimus į Seimą, tai mes tu
labai gaila, kad šis minėjimas rime tik vienoje struktūroje
nebuvo suorganizuotas valsty daugumą. Todėl dar ne viską
biniu mastu, o paliktas orga galime pakeisti, pavyzdžiui,
teisinėje, diplomatinėje siste
nizuoti rėksniams.
—Kalbos man nelabai pati mose. Priekaištai, mano ma
ko: liejo, pylė purvą... — sakė nymu, yra kiek ankstyvi. Kai
Elena Terleckienė. — Ai su kalbama, kad septyni metai
prantu, kad šiandien nelengva buvo kieno tai valdžia, negali
gyventi, ypač šeimoms labai su tuo sutikti — penkias
sunku. Bet aš labai kritiškai dešimt septyneri metai. Nes
vertinu organizatorius: Vytau 1940 m. mus okupavo bol
tas Landsbergis buvo panie ševikinė Rusija ir iki praėjusio
kintas. Ką jis blogo padarė? rudens buvo ta pati valdžia.
Jeigu pakvietėt, leiskit ir Dabar dešinioji pusė, ir viso
kalbėti. Žinoma, pirmiausia labo tik vienoje struktūroje —
galėjo kalbėti ano mitingo da Parlamente, turinti daugumą,
lyviai, bet po to turėjo žodį su kažko padaryti negali. Iš tik
teikti Seimo Pirmininkui. Vis rųjų todėl ir naudojamasi tuo,
tiktai mūsų tautos jis iš kad jų rankose yra ir ideologi
rinktas ir jis, o ne kas kitas, jos, ir propagandos priemonės.
atkūrė Lietuvos Nepriklau Tai jos kaltina ir žmones klai
dina. Tie žmonės, kurie mi
somybę.
nėjime kalbėjo, ne visi yra blo
Jonas Kedys (australietis)
„Draugui* tokias mintis iš gi, jie puikiai susigaudo, kad
per tokį trumpą laika ne ką
sakė:
galima padaryti. Ir taip per
—Šitas mitingas už per
tuos kelis mėnesius nemažai
nykštį yra penkis kartus
skaitlingesnis. Tai reiškia padaryta. Daug kas priekaiš
žmonės parodė kur kas di tauja, kad iki šiol nepakeisti
desnį susidomėjimą juo. O ambasadoriai užsienio val
priežastys, pakeitusios tokį stybėse. Bet juk tai Prezi
susidomėjimą, buvo grynai dentūros prerogatyva. Ir jų
politinės. Tų sąlygų yra daug: pakeisti negali Seimas. Man,
artėjantys Lietuvos prezidento pavyzdžiui, tikrai nepatinka,
rinkimai, akinės padėties pa kad buvę komunistai tebeatblogėjimas ir susidomėjimas stovaųja Lietuvai užsienio val
Lietuvos įstojimu į Europos stybėse. Aišku, jie nieko gero
Sąjungą bei.NATO organiza mūsų šaliai ir nedirba, bet jų
pakeisti negalima tol, kol ne
ciją.
Kaip nekeista, bet kalbėtojai bus išrinktas naujas Lietuvos
tokiuose susibūrimuose neiš prezidentas. O jei vėl Lietuvos
sako ar neišreiškia tikslių vadovu bus išrinktas kairio
savo minčių dėl to, kad tai sios pakraipos žmogus? Vadi
vyksta atvirame ore, o čia dar nasi, nieko gero greit ir nesu
veikia
įvairūs
pašaliniai lauksime?
Man džiugu, kad susirinko
veiksniai, kaip mašinų triukš
žmonės
paminėti mitingo prie
mas, pačių dalyvių triukš
mas ir švilpimas. Juk, kai A. Mickevičiaus paminklo 10kuriems net kalbėti nelei metę sukaktį. Bet skaudu,
do. Reiškia, ne visiems, bet kad buvę kai kurie pirmojo
daugumai jie nepatikimi. Šitie mitingo dalyviai nuėjo tarnau
dalykai rodo, kad minia yra ti buvusiems komunistams.
pasidalinusi į dvi grupes: Išties liūdna, kad taip yra
vieną, kuri organizavo šį mit mūsų tautoje. Aš manau, kad
ingą, ir kitą, kuri jame nedaly tokių švenčių ir įvairių progų
vavo, o buvo tik stebėtojai. po tokio laikotarpio, kaip
Tačiau bendras įspūdis rodo, „dainuojančioji
revoliucija",
kad politinis žmonių susi buvo gan daug. Todėl vyriau
domėjimas šįmet buvo žymiai sybei organizuoti tokį renginį
didesnis.
nebuvo ir būtina. Tad ir buvo
Mano manymo, dabartinės palikta tai daryti visuome
valdžios aštuonių mėnesių bu ninėms organizacijoms ir ju
vimas, sukėlė tai valdžiai tam dėjimams — tegul žmonės
tikrų klausimų, ko anksčiau savo iniciatyva daro. Nieko čia
jie visai nelaukė. Žmonės blogo nematau. Tačiau nepati
laukė, kad po šito išrinkimo jų ko kalbėjusiųjų kai kurios kal
į valdžią reikalai pamažu ge bos, organizatoriai, kurių kai
rės. Bet, atvirai kalbant, žy kas yra jau gerokai susitepęs.
Beveik paliekant A. Micke
maus nei ūkinio, nei politinio
pagerėjimo nėra. O kad minė vičiaus aikštę, laimė teko su
jime kalbėti nebuvo pakvies tikti su 1991 m. mirusio 1987
tas Seimo Pirmininkas V. m. mitingo dalyvio, Vilniaus
Landsbergis, rodo organizato akademinio dramos teatro dairiaus netaktą ir, reiškia įžei lininko-dekoratoriaus Vytauto
dimą svečiui. Organizatoriui Jančiausko (jam buvo 56 m.)
reikėjo nueiti ir taktiškai jį dukterį Živilę Jančiauskaitę.
pakviesti.
• N u k e l t a i 5 psl.)
mano sportinėje istorijoje. Vie
nas ukrainiečių sporto darbuo
tojas, mane žinojęs iš Vokieti
jos futbolo aikščių, pamatęs
mano nuotraukas laikraštyje,
atskubėjo į namus.
Sveikinasi, kaip su senu pa
žįstamu. O aš galvojau: — kur
gi matytas? Matydamas mano
susimąstymą, atvykėlis pats
prašneko: „Nagi futbolas! Vo
kietijoje pokario metais..."
Prisiminiau. Juk nemažai
laiko buvau praleidęs įvairiose
Vokietijos futbolo aikštėse, ne
kartą teko žaisti ir prieš
ukrainiečius. O tas ponas kaip
tik ir buvo ukrainiečių futbolo
komandos vadovas ir treneris.
„Turime čia pajėgią futbolo ko
mandą, — pradėjo atvvkėlU
pasakoti, — norėtume sustip
rinti puolimo linįją, g*l prisi
jungtum?" Pasiūlė po 25 dole
rius už rungtynes. Nežinau,
kas labiau nulėmė mano ap
sisprendimą: galimybė šiek
tiek papildyti šeimos biudžetą
ar senas patraukimas futbo

lui. Sutikau.
Komanda iš tiesų buvo stip
ri. Joje žaidė talentingi sporti
ninkai, kuriuos karo audra,
kaip ir Lietuvos sportininkus,
nubloškė į svetimus kraštus.
Komandoje žaidė vienas JAV
olimpinės rinktinės žaidėjas,
du buvę Vokietijos ir vienas
Prancūzijos profesionalų lygos
žaidėjai ir kiti. Rochesterio
apygardoje nesunkiai laimė
jome čempionų titulą ir pra
dėjome Amerikos taurės var
žybų sunkių rungtynių seriją.
Įveikę visus priešininkus, iš
kovojome teisę žaisti taurės fi
nale prieš tuometinį JAV čem
pioną St. Louis „Kutis" ko
mandą. Pralaimėjome IK). Ne
sisekė man finalai...
Futbolas nėra švelnus žai
dimas. Pasitaiko grubių žai
dėjų, kurie savo kietu ir nesportišku žaidimu išveda iš pu
siausvyros varžovą. Taip atsi
tiko ir man.
(Bus daugiau)

Danutė

Bindokienė

Archeologija ir
vandalizmas
Gyvendami šio krašto, ar
bet kurio kito, didmiesčiuose,
susiduriame su daugybe tei
giamų reiškinių. Susisieki
mas, parduotuvės, muziejai,
teatrai, įvairios įstaigos — tai
vis skirta žmonių patogumui
ir pramogoms, pasirūpinant ir
kūnu, ir siela.' Tačiau antroji
medalio pusė rodo žmonių
spūstį, nusikalstamumus, vie
nų kitiems rodomą nepakan
tumą, ypač kai susikryžiuoja
skirtingų rasių, tautų, kalbų,
papročių ir kultūrų mišinys.
Turime tuomet nuspręsti, ko
mes iš savo gyvenamosios
aplinkos tikimės ir kiek įsten
giame prie jos prisitaikyti.
Miestai yra kaip žmonės:
pradžioje gyvastingi ir gra
žūs, vėliau pradeda pasiduoti
laiko tėkmei, rodyti senatvės
ir visokių negalių žymes.
Kai kurie rajonai pasidaro
nebesaugūs ir vargas neatsar
giam keleiviui, paklydusiam
jų labirintuose.
Paprastai nesunku tokias
vietas atpažinti, nes kone
kiekvienas plokštesnis pa
viršius išmargintas ženklais
ir šūkiais, kad tai yra kaž
kokios gaujos teritorija, ku
rios ribas peržengti pavojinga.
Suprantama, kad miestų savi
valdybės stengiasi tas aki
vaizdžias gedimo žymes kaip
galima greičiau pašalinti ir su
teršėjais kovoti. Čikaga prieš
keletą metų įvedė net atskirą
gatvių priežiūros skyrių, įtai
sydama specialią aparatūrą,
kuri gan veiksmingai nuvalo
išterliotus pastatus.
Neseniai ir mūsų „Draugas"
gaVo šia miesto paslauga pasi
naudoti, kai vieną rytą ra
dome sieną subjaurotą di
džiuliais užrašais. Besidžiau
giant vėl švariu pastatu, stai
ga mintin užklydo savotiškas
paradoksas: ką šiandien vadi
name vandalų darbu ir pikti
namės, kad drįso mūsų nuo
savybę gadinti, kažkada, po
kelių šimtų ar tūksančių
metų, archeologai, be abejo,
labai vertintų, kaip dvide
šimtojo šimtmečio pabaigos
palikimą. Ar ne taip yra su
ženklais, paliktais plokščiuose
akmenų paviršiuose Europoje,
Šiaurės Amerikoje, Azijoje,
Australijoje? Iš tų senovės
piešinių ar kitokių ženklų
sužinome apie žmones, gyve
nusius priešistoriniais lai
kais: ką jie valgė, kaip
tvarkėsi savoje visuomenėje,
ką garbino...
Archeologai džiaugiasi, at
radę senųjų amžių sąvar
tynus, analizuoja jų turinį, o
iš radinių atkuria anuometinį
gyvenimą, kad pažintume tai,

ko kitaip negalime sužinoti,
nes kitų šaltinių neišlikę. Tik
įsivaizduokime, koks džiaugs
mas būtų trisdešimtojo tūks
tantmečio archeologui, jeigu
vienintelė informacija ateitų
iš dvidešimtojo amžiaus są
vartynų, nepaisant, kiek da
bar priekaištauja gamtosau
gininkai, kad mūsų visuo
menė per daug visko išmeta ir
jau baigiasi vietos, į kurias
galima versti atmatas.
Šiandien baisimės sužinoję,
kad kažkas apiplėšė mirusiuo
sius — atkasė kapą ir pasisa
vino su velioniu palaidotus
brangesnius daiktus. Sakoma,
kad žmonės, kurie neturi pa
garbos mirusiam, yra patys
žemiausi šios planetos sutvė
rimai. Bet ir vėl susiduriame
su nevienodomis pažiūromis,
tam pačiam veiksnu: i taiko
mais skirtingais pavadini
mais. Mokslo ir pažinimo var
dan atkasami senovės ka
pinynai vadinami archeologi
ja. Kapuose rasti daiktai,
įskaitant ir juose palaidotus
žmones, atsiduria muziejuose
arba laboratorijose. Vienok la
bai piktinamasi, kai, atkasus
piramidę ar kurį kitą kapą,
pamatoma, kad jau ten prieš
archeologus buvo atsidūrę va
gys ir visus vertingesnius
daiktus pasisavinę.
Kitais žodžiais kalbant,
kone viskas gyvenime pri
klauso nuo to, kaip žvelgiame,
ką norime matyti. Žmogus
visuomet atranda pateisinimą
savo veiksmams. Tai vienas
didžiausių jo talentų. Tačiau
vandalizmas, nepaisant, ko
kiais tikslais, yra nepateisina
mas. Pvz., šio krašto parkai,
draustiniai ir valstybiniai
miškai vis labiau kenčia nuo
kenksmingo ir bereikšmio
vandalizmo, kai aplinka ter
šiama ir gadinama, norint
kažkam pakenkti arba visai
nevartojant smegenų. Su to
kiu elgesiu kovoti labai sun
ku, o žalą atitaisyti kartais
net neįmanoma. Tai yra vi
siškos pilietinės ar net žmo
giškumo atsakomybės stoka,
kuriai pateisinančių aplinky
bių vargiai galėtume rasti.
Apsilankę Lietuvoje dažnai
komentuoja, kad labai mažai
yra užrašais išterliotų sienų
bei kitų paviršių. Nors tai
mums kelia pasididžiavimą,
bet galbūt per daug džiaugtis
nevertėtų, nes gali būti tam ir
kita priežastis — dažai vanda
lams per brangūs, jų parduo
tuvėse pertekliaus nėra, tad
sunkiau „savo meną" rodyti.
Tikėkime, kad Lietuvos jau
nuoliai neužsikrės bent ta
šlykščia vandalizmo mada.

žaisdamas už Rochester ukrainiečių komandą. Vytautas Grybauskas
rado proga paklupdyti SiurkStų ir nesportiSku žaidimu pasižymėjusį vo
kiečių futbolo komandos gynėją, kurio skaudžius smūgius į kojas ir jam
ne karta teko patirti

DRAUGAS, penktadienis, 1997 m. spalio mėn. 10 d.

CLASSIFIED GUIDE

LIETUVIŲ TELKINIAI
REAL ESTATE
MISCELLANEOUS
atsisakys ir ateinančiais me
tais ir žengiant drąsiai į XXI
|WMhlnglon, D.C., lietuvio savininko Į
GREIT
šimtmetį.
„landscaping"
kompanija
M
i
t
o
LB VALDYBOS
PARDUODA
Jos sukaktis plačiai prisi
į darbininko. $5.50 į vai. Jei nori. gali
KULTŪRINIAI
menama šiame krašte. Su
y
dirbti 12 vai. į dieną. Vieta gyventi j
RENGINIAI
ypatingu
dėkingumu
ji
bus parūpinta už $130 į mėn.
^
RE/MAX
Kreiptis: Alex, tel. 2 0 2 - 2 4 4 - 2 3 7 3
švenčiama Čikagoje, Detroite
REALTORS
Clevelando LB apylinkės ir Clevelande — šių miestų
(773) 586-5959
valdyba, kuriai vadovauja ko- lietuvių telkiniuose, iš kurių
(708) 425-7161
KMKOKRfALTOtS
pirmininkai Ada Stungienė ir jaunimas daugiausiai šia sto
7*22
S.
PuiaMd
M
.
dr. Viktoras Stankus, šį ru vyklaviete naudojasi.
RIMAS L. STANKUS
43*5 S. Ardiar Ava.
denį efektingai įsijungė į įdo
„Dainavos" Globos komite
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
mių renginių ciklą.
DANUTĖ MAYER
tas Clevelande šios sukakties
• Nuosavybių įkainavimas veRui
Lietuvių dienoms, įvykstan proga pakvietė Čikagos „Dai
• Perkame ir parduodame namus
773-284-1900
čioms spalio 11 d., šeštadienį. navos" ansamblio vyrų oktetą,
• Pensininkams nuotakia
Jai norite parduot ar pirkti namu*
6:30 v.v. Dievo Motinos para vadovaujamą Dariaus Polikreipkite* į Danute Mayer. J propijos didžiojoje salėje, pak kaičio koncertui, kuris spalio
fecsionaliai. sąžiningai ir as
MISCELLANEOUS
vietė JSaulės" ansamblį iš 25 d.. 7 v.v. vyks Dievo Moti
meniškai patarnaus. įkainavimas
Šiaulių. Bilietai po 15. 10 ir 7 nos Nuolatinės Pagalbos para
veltui.
ELEKTROS
Matulaičio namų, Putnam, CT, gyventojai ir seseles švenčia Šiluvos Marijos švente, vadovaujant ses. Bernade
dolerius jau platinami.
pijos auditorijoje. Bilietai j a u
{VEDIMAI—PATAISYMAI
Susipažinimą su ansamblie platinami sekmadieniais po tai. Šventes, kultūrinės ir religinės programos labai praturtina gyventojų dienas.
Turiu Chtcagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai.
čiais rengia Lietuvių sambūris Mišių parapijos svetainėje. dienos t a m p a g a n tuščios ir be
garantuotai ir sąžiningai.
FOR RENT
Prieš kelias dienas iš Lietu
„Gija" — naujosios imigracijos Rezervuoti galima skambi vilties.
773-779-3313
A J V . POVILAS MIKŠYS
vos grįžusi Elena Jonušienė
telkinys, penktadienį, spalio nant dr. Birutei Kasperavi
KLAUDIJUS PUMPUTIS
Bendrai, išeivijos spaudos
papasakojo savo įspūdžius. F.
10, 7 v.v. Lietuvių namuose.
čienei, tel. 524-8332. Komite kelias nelengvas. „Draugas"
Liepos 28 d. mirė ilgametis
HOUSE FOR RENT
Jonušienė lankėsi Lietuvoje
AUTOMOBILIO, MAMŲ, SVEIKATOS,
Įėjimas — 5 dol. auka.
vic. 62 St. 4 Matoma;
tas nuoširdžiai kviečia atsilan džiaugiasi jo v a r d u fondo sėk J u n o Beach gyventojas, Povi
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS.
Spalio 18 d., DMNP salėje kyti koncerte ir tapti „Daina mingu augimu ir jo p a r a m a las Mikšys, sulaukęs 90 metų. daugiausiai labdaros ir Tėvy
3 bdrrns. 2 baths; heated;
Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. Auksė
nės
sąjungos
reikalais.
Jai
te
koncertas vieninteliam dien vos" stovyklos mecenatais ar dienraščiui. Leidėjai dėkingi
laundry faalrry, nopets;
S. Kane kalba lietuviškai.
Povilas Mikšys pimė 1907 ko daug važinėti provincijoje,
raščiui už Lietuvos
ribų rėmėjais.
$775
a
mo.
+
securitydep.
FRANK ZAPOUS
rėmėjams ir įvairių renginių m. kovo 30 d. Natiškių kaime.
3208 1/2 W**t 9 5 * Street
lankant vargstančias daugia
Tel.
708-424-0513
„Draugui" paremti. Koncertą
talkininkams,
kurie
papildo
Vabalninko vis., Biržų apskr. vaikes šeimas.
„Dainavos" ansamblis darbą
Tel. (708) 424-8854
atliks solistai iš Lietuvos: Val
(773) 581-8854
1928 m. baigė Panevėžio gim
pradėjo 1945 metais H a n a u , leidėjų iždą.
DJL
das Vyšniauskas, Aušra CicėIr šį rudenį dienraščio bičiu naziją, o 1933 m. baigė Vytau
Vokietijos stovykloje. Savo
Brtghton pevtc
naitė, pianistė Eugenija Kup
VALOME
darbą tęsia Čikagoje, nuo liai rengia š a u n ų koncertų to Didžiojo universiteto teisių
Apt. for r«nt
P
U
T
N
A
M
,
C
T
rytė.
KIUMUS.
BALDUS
fakultetą.
1935-37
buvo
teisė
ciklą
Lemonte,
IL,
Čikagoje,
1950 metų. Šio ansamblio bal
4 rms., 1 bl. to Archer;
Lapkričio 15-16 dienomis to singieji vyrai išugdė ir iškilųjį Los Angeles, Clevelande, Det j u Raseiniuose, 1937-38 —
IR
GRINDIS
MATULAIČIO
stove & refrig.
je pat salėje vyks Martyno oktetą, kuriame dainuoja: Liu roite ir St. Petersburge.
SLAUGOS NAMAI
'
J. B U B N Y S
Tai. 630466-1454
Kaune, 1938-40 — Vilkijoje.
Mažvydo „Katekizmo" 450 me das Landsbergis, Aras Norvi
Adults only
773-737-5168
Clevelando ir apylinkių lie
1940-44 — Raseiniuose.
tų sukakties minėjimas — pa
Rugsėjo 8 d. — tautos ir Ši
las, Audrius Polikaitis, Darius tuviai spalio 18, šeštadieny,
Į JAV atvykęs. Povilas Mik
roda.
Polikaitis. Marius Polikaitis, Dievo Motinos parapijos audi šys su žmona Elena apsigyve luvos Marijos dieną Namų gy
Tadas Stropus, Kęstutis Šoliū- torijoje girdės koncertą, pava no Clevelande. Ten priklausė ventojai ir aplinkiniai rinkosi
„SAULĖS" ANSAMBLIS
nas
ir .Marius
Tijūnėlis. dintą „Kur giria žaliuoja" su Lietuvių teisininkų draugijai, prie Marijos statulos padėkoti
Akompanuoja Vidas Neve- j a u n a i s m e n i n i n k a i s — Aušra buvo nuoširdus tautinių ir ir paprašyti globos sau, Lietu
Šiaulių pedagoginio univer rauskas. Pranešėja Taura. Be
vai ir pasauliui! Seselės Ber
Cicėnaite — s o p r a n u , Valdu kultūrinių organizacijų rėmė
siteto studentų ansamblį, pa
veik visi yra „Dainavos" au Vyšniausku — tenoru ir pia j a s . Išėjęs į pensiją persikėlė nadetos iniciatyva jau kelinti
sivadinusį „Saulės" vardu,
metai tęsiamos tradicijos. Na
gintiniai.
niste Eugenija Kupryte.
gyventi į J u n o Beach.
Amerikon pakvietė Nebraskos
mų gyventojai laukia ir entu
Koncerte bus atliekamos lie
Koncerto rengėjas — LB
Įsisteigus Lietuvių Bendruo ziastingai dalyvauja. Visi, ku
universitetas. Ansamblio pa
tuvių liaudies dainos, mūsų Clevelando apylinkės valdyba. menės apylinkei (1975 m. rug
vadinimas primena garsųjį
rie gali ir kurie nori su slau
poetų sukurtiems žodžiams Visi kviečiami ir laukiami.
sėjo 1 d.) buvo kartu su a.a. gos personalo ir seselių pa
Saulės mūšį, vykusį 1236 me
muzika ir pasaulinių kompozi
V J L Broniumi Aušrotu jos vicepir galba, pasiekia ant kalvelės,
tais Šiaulių srityje, kur lietu
torių kūriniai. Klausytojai gir
mininkas.
Povilas
Mikšys miškelio ir rožių apsuptą Ma
viai iSkovojo pergale prieš vodės ir paties okteto vadovo ir
priklausė BALFui, Šauliams. rijos statulą, padeda ir savo
kiečių-kalavijuočių ordiną.
žodžių ir muzikos kūrinį „Dai JUNO BEACH, FL
rašė i spaudą. Rėmė savo gi atneštus gėlių žiedus, gieda ir
Ansamblio programą atlieka nava" ...„Ten miškai, ežero
mines Lietuvoje, studijuojan kalba rožinį. Apeigoms vado
dainininkai, muzikantai ir
krantai, tyliai kalba: 'Grįžki
tiems giminaičiams net įsteigė vauja kapelionas kun. R. Kra
R U G P J Ū Č I O MĖN.
šokėjai, net 33 talentingi, jau
tu pas mus' "... dainos kvie
stipendijas. Povilas Mikšys sauskas ir seselė Bernadeta.
P
A
B
E
N
D
R
A
V
I
M
O
ni dalyviai. Ansamblio pasi
čiami atvykime į Vyrų okteto
suprasdamas, kad Lietuvai rei
P
I
E
T
Ū
S
didžiavimas — dešimtuke muGegužės mėnesį giedame
koncertą jų pasiklausyti.
kia finansinės paramos, pa
Marijos
litaniją ir paskutinį to
zikantų, grojančių įvairiais
Vasaros karščiai neatgrasi aukojo didelę sumą Lietuvos mėnesio sekmadienį karūnuo
liaudies instrumentais.
„KUR GIRIA ŽALIUOJA"
no pietinės Floridos lietuvių fondui.
jame Mariją Namų koplyčioje.
Nebraskos unversitetas, šių
— KONCERTAS
Liepos 31 d. Royal Palm Iškilmių procesijoje dalyvauja
nuo mėnesinio susibūrimo.
ANTANAS PAULAVIČIUS
gastrolių rėmėjas ir vykdyto
„DRAUGUI"
Rugpjūčio 12 d. susirinkome Memorial Gardens kapinių ko ir stipresnieji gyventojai bei
Partizanų dainininkų vokalinio vieneto
jas, nustatė ir visų išvykų šia
„Girių aidas" meno vadovas
Jau 88 metus spausdintas „Piccadilly" restorane pabend plyčioje įvyko atsisveikinimas personalas.
me krašte tvarkaraštį. Saurauti,
pasidalinti
žiniomis su velioniu Povilu Mikšiu.
lietuviškas
žodis
„Draugo"
DIEVAS VAIKŠTO
Šį mėnesį kalbame rožinį!
liečiai lietuviams koncertuos
apie Lietuvą, a r šiaurėn išvy Kun. Vytautas Pikturna auko
MOsų laikų legenda
Čikagoje, Clevelande ir Det laikraštyje, pradžioje savait kusius d r a u g u s . Palm Beach jo šv. Mišias ir pasakė pa Lietuviškai. Maldos ir šv. Mi
roite. Tuojau po koncerto Cle raštyje, o nuo 1916 metų dien LB apylinkės vicepirm. Ma mokslą. LB Palm Beach apy šios (kiekvieną dieną) yra lie
Dviejų dalių romane legendoje papasakota
velande ansamblis vyks į De raštyje, dabar vieninteliame rius Sodonis pasveikinęs susi linkės valdybos vardu atsi tuviškai, tačiau didėjant ang
dienraštyje
už
Lietuvos
ribų,
skaudi
ir tragiška Vidmanto Vingrio gyveni
liškai kalbančių amerikiečių
troitą. Ten jų viešnage rūpin
rinkusius pakvietė Algį Augū- sveikino Jonas Garla, BALFo
mo istorija, kurios dar nežino visa mūsų
lydi
lietuvių
išeiviją.
gyventojų
skaičiui,
įtraukia
sis LB apylinkė.
lietuvių literatūra: partizanų vado sūnus,
Ir šių dier.ų dienraščio pus ną p r a n e š t i vėliausias žinias vardu atsisveikino Jonas Mil mos ir anglų kalba giesmės
Šis populiarusis ansamblis,
auklėjamas komunistiškai, nesuvokia tikro
dažis.
iš
Lietuvos.
bei kai kurios maldos.
daug koncertavęs Lietuvoje ir lapiuose jaučiamas mūsų rū
sios kovos prieš okupaciją prasmės ir
Velionis Povilas Mikšys bu
Neseniai iš 3 savaičių vieš
Gyventoja
tampa KGB agentu. Spalvingai ir įtaigiai
užsienyje: Vokietijoje, Angli pesčių ir džiaugsmo pulsas.
nagės Lietuvoje, grįžusi dail. vo palaidotas šalia žmonos
tapomi ir kiti herojai: tėvo sesuo Izabelė- Vėjo dukra, mylima
••
""~—«-^—••'^
joje. Belgijoje. Olandijoje, Len Mūsų išlikimo problema, mū
Rimgailė Zotovienė papasako Elenos. Susirinkusieji atsis
mergina Nijolė- Rože paslaptingoji, kagėbistas Vladas Meškoniskijoje. Švedijoje, Rusijoje, Ven sų atsikūrusios Tėvynės kelias
KLAIPĖDOJE MINIMA
jo savo įspūdžius. J i ir dukra veikindami sugiedojo „Marija.
Juodoji dvasia. Romanas neleis pamiršti netolimos mūsų istorijos,
į
tikrąją
pilnutinę
demokratiją
grijoje. Prancūzijoje, Kuboje ir
ANGELU SARGŲ —
žadins mus iš užmaršties.
Rūta, a p l a n k ė Vilnių, Kauną Marija" ir „Lietuva brangi".
kitur. Didžiausia šio meninio — dažnai čia ran< amos aktua
POLICIJOS DIENA
Kaunas: Lietuvių Katalikų Mokslo akademijos leidykla
ir Marijampolę (kur miesto Ilsėkis ramybėje!
lijos
skaitytojams.
vieneto sėkme buvo 1995 me
„XXI
amžius",
1996 m. (211 psl.)
Mažėjant skaitytojams, sen bibliotekoj yra išstatyti jos pa
tais Anglijoje, kai vykusiame
Šv.
Mišiomis
Marijos
Taikos
Kaina- $10.00
veikslai).
Klaipėdą,
Palangą,
RUGSĖJO MĖN
tarptautiniame muzikos kon stantiems spaudos bendradar
Karalienės
bažnyčioje
spalio
2
Kaina
su
persiuntimu JAV - $12
Nidą.
PABENDRAVIMO
kurse, ansamblio dainininke biams pasitraukiant į užtar
Illinois valstijos gyv prideda $0 88 ..Sales Tax"
d.
rytą
uostamiestyje
pradėta
PIETŪS
Rimgailės Zotovienės ir duk
Ona Balkutė su muzikantais nautą poilsį ar iškeliaujant į
minėti Angelų sargų — Polici
ros
įspūdžiai apie Lietvvą bu
Anapilį.
išeivijos
spaudai
laimėjo pirmąją premiją ir
jos diena.
vo
teigiami.
Gyvenimas
atro
LB
Palm
Beach
apyl.
vice
bręsta „būti ar nebūti" proble
aukso medalį.
Po pietų uostamiesčio polici
do, gerėja. Miestuose labai pirm. Marius Sodonis, rug
„Saulės" ansamblio dabarti ma. Gaila, kad naujoji mūsų
ninkai
savo profesinę šventę
daug automobilių, Palangoje sėjo 9 d., pradėdamas pa
nis meno vadovas yra Darius tautiečių imigracija taip skur
tęsė
Vyriausiame
policijos
labai d a u g vasarotojų. Tačiau bendravimo
pietus,
pasi
Daknys, o šokėjų grupei vado džiai ir lėtai ryžtasi papildyti
štabe
(VPK),
kur
vyko
koncer
daugiavaikės šeimos ir pensi džiaugė, kad būrys pietų Flo
vauja Edmundas Verpetins- ir skaitančius, ir rašančius.
tas,
buvo
sakomos
šventines
ninkai vargsta. J o m s teko da ridos lietuvių yra labai nuo
kas. Vadovas teigė, kad žiū Tikėkimės, kad tai laikinas
kalbos.
lyvauti įvairiuose renginiuose. širdūs šių pietų lankytojai.
reiškinys.
Ir
jie
įsitvirtinę
rovai tikrai matys įdomią ir
Klaipėdos VPK vyr. viršinin
P l a u k i a n t laivu Kuršių ma
Algis Augūnas perskaitė
linksmą programą, o taip pat savo gyvenimo buityje, pajus,
kas
Mečislovas Rimkus sakė
riose
ištiko
a
u
d
r
a
.
Savo
pasa
pluoštą vėliausių žinių iš Lie
ir tokių „staigmenų'', už ku kad be nuolatinio ryšio, kurį
dienraščiui
„Vakarų ekspre
kojimus
paįvairino
Rūtos
tuvos, girdėtų per Vilniaus ra
rias Prancūzijos ir Švedijos palaiko spauda su čia gyve
sas",
kad
šiemet
atsisakyta
Meyer
s
u
s
u
k
t
a
vaizdajuoste.
nančiais ir Senąja Tėvyne,
diją, a r gautų per kompiuterį
auditorijos plojo stovėdamos.
Angelų sargų diena pažymėti
Visi Clevelando ir apylinkių
eisena bei iškilminga rikiuote
lietuviai ir jų draugai kviečia
miesto centre, teigdamas, kad
mi atvykti ir pasigerėti mūsų
policija nėra jėgos struktūra ir
Tėvynės jaunaisiais talentin
kad nenorima pompastikos.
gais menininkais!
Už sąžiningą ir neprikaištingą tarnybą bei gerus tre
DAINAVIEČIAI
čiojo ketvirčio darbo rezulta
DAINUOJA „DAINAVAI"
tus apdovanotas 21 uosta
miesčio policijos pareigūnas.
„Dainavos" stovykla — tar
Jie pagerbti 2 laipsnio pasižy
nyba lietuviškam jaunimui.
mėjimo ženklais „Tėvynės la
Stiprinti jo tautinę ir religinę
bui", VPK vyr. viršininko pa
sąmonę. Ji savo misiją per 40
dėkos raštais, piniginėmis pre
metų sąžiningai vykdė. Savo
mijomis bei vertingomis do
Aušra G H H H B
įsipareigojimų „Dainava" neSopranas
Tenoras
Akompantatorė
vanomis. BNS

CLEVELAND, OH

JAU

„DRAUGAS..,*,....

DRAUGAS, penktadienis. 1997 m. spalio men. 10 d.

LAIŠKAI
tei už mano pagerbimo gar
sinimą parapijos žiniaraštyje.
Ypatingai dėkoju „Tėvynės
garsų" radijo valandėlės vedė
Už mėnesio švęsime Vėli jai Aldonai Stempužienei už
nes, o po jų ir Kalėdos nebe mano asmens iškėlimą ir pa
už kalnų. Artėjant šventėms gerbimo propagavimą. Sese
su giminėmis, draugais ir pa riškas ačiū skautininkių drau
žįstamais, net ir tokiais, su govei už iniciatyvą, s. Aman
kuriais per visus metus nesu- dai Muliolienei už sklandų
sirašinėjame,
pasikeičiame programos pravedimą, Virgi
šventiniais sveikinimais, pri nijai Rubinski už simbolišką
dėdami ir kelis sakinius apie salės papuošimą, s. Elenai
save ir savo šeimas. Tai graži, Nainienei už mano poezijos
jau prigijusi tradicija.
skaitymą. Širdingas ačiū „Tė
Spaustuvės ir krautuvės, viškės žiburių" redaktorei Ra
parduodamos tokius sveikini mūnei Jonaitienei už jautrų
mus, iš jų kasmet gauna di žodį ir asmenišką dalyvavimą.
delį pelną. Todėl kai kurios Padėka priklauso „Draugo7 re
amerikoniškos religinės, lab daktorei Danutei Bindokienei
daros ir tik pelno siekiančios už atsiųstą labai jautrų sveiki
institucijos, jau dabar klien nimą ir LR Garbės konsulei
tams išsiuntinėja kalėdinių
Ingridai Bublienei už manęs
kortelių-sveikinimų
pavyz
apjuosimą tautine juosta. Dė
džius, ragindamos jų daugiau
koju Lietuvių fondo atstovei
užsisakyti. Deja, iki šiol šiais
metais gautų pavyzdžių tarpe Daliai Puškorienei už sveiki
dar nemačiau sveikinimų su nimą trumpu, bet jautriu žo
džiu. Ačiū LB ir „Vilties" drau
lietuvišku tekstu.
gijos vardu mane sveikinu
Kiek prisimenu iš praeities siam dr. Viktorui Stankui,
„Draugo" skaitytojus lietuviš taip pat Korp! „Giedra" atsto
kos kortelės pasiekia likus tik vei dr. Romai Degesienei,
savaitei-kitai iki Kalėdų. Ta „Ateities" klubo atstovei Biru
čiau tada jau per vėlu tokias tei Kasperavičienei, paštu ma
korteles pasiųsti giminėms į ne sveikinusiam „Pasaulio lie
Lietuvą ar kituose kraštuose
tuvio" redaktoriui Broniui
gyvenantiems. Kodėl „Drau
Nainiui, „Taupos" kooperaty
gas" delsia?
vui ir mano plunksnos kolegai
Žinome, kad dėl senatvės ar Vaciui Rociūnui. Ypatinga pa
ligos daugeliui mūsiškių sens dėka tenka Lietuvių žurna
tant lengviau, pigiau ir grei listų sąjungai, kurios pirmi
čiau išeina pasiųsti „Draugui" ninkas Kęstutis Miklas at
sveikinimo tekstą ir auką,
siuntė simbolišką plakėte, ma
negu pirkti šimtus kortelių,
ne paskelbdamas „garbės žur
pašto ženklus ir ranka rašyti
naliste". Mane ypač sujaudino
tuos sveikinimus. Tačiau toks
oficialus pasveikinimas neat mano dukra Jūratė, trumpai,
stoja asmeniško žodelio pridė bet labai jautriai perskaitydajimo. Be to, ne visi mūsų prie- ma mano „gyvenimo istoriją",
teliai, išsibarsto po įvairius o jos vyras Edvardas Andros
pasaulio kraštus, skaito laik- mane apdovanojo milžiniška
rožių puokšte. Programą už
rašfir „Draugą".
baigė Vladas Plečkaitis, buvęs
Šventiniai sveikinimai su ilgametis Čiurlionio ansam
lietuvišku tekstu mums reika
blio pirmininkas, užtraukda
lingi jau dabar, kol dar nemas „Ilgiausių metų". Visą
• užsisakėme jų su anglišku
programos eigą fotografavo
tekstu. Tada per vėlu skųstis,
kad mūsų skaitytojai neremia spaudos bendradarbis Vladas
kas lietuviška. „Draugas" ga Bacevičius. Po to svečiai vaiši
lėtų padėti sau ir mums, nosi skautininkių suneštais
išsiuntinėdamas
šventinius skanėstais ir kava. Svarbu pa
sveikinimų pavyzdžius Kalė minėti, kad paštu gavau svei
doms ir Velykoms bent mė kinimus iš žurnalistės Rūtos
Šakienės, žurnalisto Vytauto
nesį prieš šventes.
Šeštoko, „Tėviškės žiburių" re
Laukiame.
daktoriaus prel. Prano Gaidos
Leo Venckus
ir Česlovo Senkevičiaus.
# Fennville, MI
Aš savo ilgamete spaudos
darbo veikla nesigyriau, tik
ESU DĖKINGA
privačiame ratelyje užsimi
niau apie savo nuotykį 1947
Buvau giliai sujaudinta pa metų pavasarį Memmingeno
tyrusi, kad Clevelando skauti- DP stovykloje, kai dėl mano
ninkių draugovė suorganizavo antisovietinio straipsnio „Min
mano spaudos darbo penkių tyje" buvau iškviesta į CIA
dešimtmečių jubiliejaus šven tardymui ir pabarimui. Mane
te, š.m. spalio 5 dieną Dievo griežtai įspėjo, kad nerašyčiau
Motinos parapijos viršutinėje anti-sovietinių straipsnių, nes
salėje. Reiškiu gilią padėką tai JAV „patikimiausi" sąjun
klebonui kun. Gediminui Ki- gininkai. Buvau kiek nusigan
jauskui už patalpą ir adminis dusi ir atsargi, bet neiškentratorei Nijolei Kersnauskai- eiau tardytojams nepasakiusi,

A.tA.
AMALIJA GULBINIENĖ

APIE KALĖDINIUS
SVEIKINIMUS

y

Nuliūdę liko: duktė Helen Wait, žentas Alfonsas, sūnūs
Alfonsas, marti Donna ir Joseph, mart: Carol; a n ū k ė s Linda,
Angelma Wagner, Jeannette Beatty ir Mana VVozniak; proanūkai: Emily Wozniak, Sarah Wozniak, Zachary Wagner.
Velionė buvo žmona a.a. Andriaus.

1997 m. rugpjūčio 23 d. sukako 10 metų nuo pirmosios viešos demonstracijos Vilniuje prie Adomo Mickevičiaus
paminklo, reikalaujant, kad būtų atšauktas Ribbentropo-Molotovo sandėris.
Nuotr. Algimanto Zižiūno

kad dėl tų
sąjungininkų
kaltės likome benamiais... Tas
mano pripuolamas pasipasa
kojimas privedė prie mano ju
biliejinės šventės suorganiza
vimo, visus pasiruošimus nuo
manęs slepiant... Dar kartą
ačiū visiems ir visoms — esu
laiminga, patenkinta, bet nesipujkauju, rašysiu toliau, nes
nerašyti negaliu...
Aurelija M. Balašaitienė
Richmond Hgts, OH
JAV LB KRAŠTO
VALDYBA TURI
PASISAKYTI
Porą savaičių prieš JAV LB
XV Tarybos pirmą sesiją (rug
sėjo 27-28) į rankas pateko
šios sesijos darbotvarkė. Pir
mas Organizacinių reikalų ko
misijos svarstymų punktas
buvo:
1. „Nebraskos, Kansas, Iowos ir Colorado valstijų lietu
viai kreipiasi į JAV LB Ta
rybą su prašymu, kad būtų sddaryta Vidurio Amerikos nau
ja apygarda".
Gerai pažindamas Colorado
LB gyvenimą, labai nustebau,
nes tokio pageidavimo (steigti
naują LB apygardą) čia nebu
vo Ir nėra. Apylinkės valdyba
tą irgi patvirtino. Pasitikrinus
su LB apylinkėmis Sioux City,
Iowa ir Kansas City, Kansas
buvo gautas tas pats atsaky
mas, — naujos apygardos su
darymo klausimas nebuvo dis
kutuotas, visos apylinkės pa
geidauja ir ateityje likti apy
gardai nepriklausančios. Ar
Omaha LB apylinkė naujos

apygardos pageidauja, — neži
nau. Nenorėjau gaišinti reika
lo tą sužinoti, nes vienos apy
linkės pageidavimu, jei toks ir
būtų, nauja apygarda nebus
įsteigta.
Tarybos narė Aušrelė Sakalaitė paaiškino, kad ir ji, besi
ruošianti vykti į Tarybos se
siją, tik iš gautos sesijos dar
botvarkės sužinojusi apie nau
jos apygardos steigimo idėją ir
kad šią idėją į sesijos progra
mą įnešęs, atrodo, be LB apy
linkių žinios, tarybos narys
Algimantas Antanėlis iš Oma
ha, Nebraska.
Dėka Aušrelės Sakalaitės,
kuri organizacinių reikalų ko
misijos nariams paaiškino,
kad naujos apygardos steigi
mui iki šiol apygardoms ne
priklausančios LB apylinkės
nepritaria, šiam darbotvarkės
punktui nebuvo duota eiga.
Tik keista, kad komisijos pir
mininkas Vytautas Maciūnas
rado reikalą Šį punktą palikti
darbotvarkėje kitai Tarybos
sesijai. Atrodo, jog viena prie
žasčių palikti šį punktą dar
botvarkėje buvo, kad „apylin
kių valdybos neprotestavo".
Kaipgi galėjo tų apylinkių val
dybos protestuoti, jei jos net
nežinojo, kad toks pasiūlymas
buvo darbotvarkėje?
Negana to, sekmadienį, spa
lio 5 d. Omahos choro pietų
metu A. Antanėlis išdalino vi
siems jo pasirašytą laiškelį,
kuriame pranešė, kad Philadelphijoje įvykusioje LB Tary
bos sesijoje buvo priimta ir vi
suotiniu tarybos narių balsa
vimu įsteigta nauja Vidurio

Amerikos apygarda. Tai yra
netiesa.
Būtų labai gerai, kad ir JAV
LB Krašto valdyba duotų pa
reiškimą šiuo klausimu spau
doje, tuo užbaigdama A. An
tanėlio tvirtinimus.
Albertas Vaitaitis
Littletown, CO
JURBARKO PARAPIJOS
KARITIETĖS DĖKOJA
Jurbarko parapijos karitietės, aukodamos savo jėgas ir
laiką, rūpinasi parapijos varg
stančiais, suka šalpos ratą.
Darbo dirva plati, daug yra
iškentėjusių fizines ir dvasi
nes kančias Sibiro tremtinių,
garbingą Lietuvos istorinę
praeitį saugančių ligotų parti
zanų, neužmirštame senelių
vienišų ir benamių. Apleistus
ir alkanus vaikus stengiamės
paguosti geru šiltu žodžiu,
padrąsinti, pavalgydinti, do
vanoti šeimai maisto pro
duktų lauknešėlį.
Gera dirbti, dalintis su ki
tais, juos maitinti, kada yra
tam galimybės, kada turime
pačios, kada pilnos rankos.
Už tai. kad šiandien mūsų
rankos pilnos, esame dėkingos
visoms geroms širdims, kurios
aukojo ir tebeaukoja per Stefą
Subatienę, gyvenančią 47
Mystic St., Arlington, VA. S.
Subatienę yra piniginės rink
liavos iniciatorė Jurbarko pa
rapijos vargdieniams. -Ji ati
darė sąskaitą „Švento Juozapo
sriuba" Bostono lietuvių ban
ke „Taupa". I šį banką plaukia

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos

Mutual Federal Savi n g s and Loan l
Association of Chicago
2212 VVest Cermak Road, Chicago, IL 60608
(773) 847-7747
Casimir G. Oksas, President
Patarnaujant Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 91 Metus.

1997 m. rugtfoao - rugMjo atminimui už mkuska
„LIETUVOS VAIKŲ VLČtAT,

aa. Juozo S M n atm.: Striku Šeima - $100.
ii a.a. Vinco ir a.a. Emilijos Rastenių labdaringo palikimo - S3400
IS viso K O D *
aa. Vytauto DttMto atm. : dr. Domas ir Jadvyga Giedraičiai, Aline
Šalna, Angai* Venclova, Sofija Pteniene, K.A. ir Olga Bugenia - $430.

Ii viso - UBO;
aa. Brontous AitMMCto atm.: Anei* Arbataitienė -125;
aa. Onutoa P t o j ą B t i atm.: Aleksandra Petokien* -180;
i T « M t * • M M atm.: John J.Skrodfc - $3ĖM;
M M » atm.: Balys Steponis, Jadvyga įlenda, Erika
Steponavičius - $108;
aa. Ray AMauatgo mirties metines minėdami: Juozas ir Birut*
Ališauskai, Bronius ir Michalina BikuKiai, Vanda Kulbokas - $10;
aa. Beno* Budrtanea atm.: Vacys ir Cecilija Mitkai, Stanley ir Audra
Strokai - $56.
a a Prano SMarauMtoua atm.: Povilas Kriščiūnas, Aušra Padalino,
Jonas Žebrauskas, Viktorija Karaitien*. P.Mikitien*, Regina
Atorechtien* - $1M
•

UJtouctornem*rutouJųartlrrwc«iueirrajc*rtl^
tojam*. „Utuvoa Vafcų v W padeda negaJuotorttorm, taflau
turtnitm* v$H Ir gafnBtma pwa4fcU Ltotuvoo vdcučtavna
„Lietuvos Vatoj vMa*. 2711 W. 71 9 t , Chtoago, R. 60829
\

Gyveno Čikagoje, Bnghton Parko apylinkėje.
Mirė 1997 m. spalio 9 d.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 48 m.

f

ft3 midlcind Padarai
^ ^ ^ ^ ^

Savings and Loan Association

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

BRIGHTON PARK

2567 VVEST 69th STREET

4040 ARCHER AVENUE

(1-312) 925-7400

BRIDGEVIEVV

(1-312) 254-4470

8929 S HARLEM AVE
(706) 598-9400
tmm

ESĮJC

^ S ^
\9H HlfiK

LEN0ER

Velionė pašarvota sekmadienį, spalio 12 d nuo 3 iki 9 v.v.
Lack & Sons Hickory laidojimo namuose, 9236 S Roberts Rd.,
Hickory Hills, IL.
Laidotuves vyks pirmadienį, spalio 13 d. Iš laidojimo namų
9:15 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Nekalto Prasidė
jimo parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10 vai. ryto
gedulingos šv. Mišios už veliones sielą. Po Mišių velione bus
palaidota Šv: Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly
vauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: d u k t ė , s ū n ū s , anūkės, p r o a n ū k a i ir kiti giminės.
Laidotuvių direkt. Lack ir Sūnus

vienkartinių ir nuolatinių au
kotojų — lietuvaičių jurbar
kiečių aukos (jų tarpe ir ke
lios amerikietės. Vien p. Mar
garita paaukojo 550 dolerių).
Per Stefą Subatienę Jurbar
ko Caritas jau gavo 700 dole
rių, kita panaši suma jau
pakelyje.
Jurbarko parapijos Caritas
ir Jurbarko vargdienių vardu
dėkojame Jums, gerieji žmo
nės. Tegul Dievo palaima ir
mūsų visų maldos lydi Jūsų
žingsnius.
Gerbiamieji, Jūsų intencija
Jurbarko Švč. Trejybės bažny
čioje spalio 2 d. buvo aukoja
mos Mišios.
Jurbarko parapijos
Caritas

Tel.708-430-5700

šeimą visaip niekino, įvairiau
siais žodžiais vadino.
Antrą kartą tėvas buvo
sumuštas prieš pat Vasario
16-ąją, kitais metais. Iškvie
tus jį į KGB rūmus, buvo
klausiamas: „Sakysi kalbą?"
Tėvas drąsiai atkirto: „Norė
siu sakysiu, norėsiu nesaky
siu. Aš laisvas žmogus". Tada
kagėbistai jį pavogė, matyt, bi
jodami, kad per Nepriklauso
mybės dieną šis nepasakytų
kalbos. Yra išlikusi nuotrau
ka, ant kurios tėvas savo ran
ka užrašė: „1988 m. vasario 17
d. Aš grįžau nukirptas, suža
lotu veidu, saugumo rūsyje
išsėdėjau pusketvirtos paros".
Tuomet saugumo patalpose
jam ant galvos užmovė maišą,
įgrūdo į automobilį ir nuvežė
nežinia
kur. Paskui jis tik su
i A t k e l t a iš 3 psl.)
prato, kad yra rūsy, kur jam
buvo
uždėti
tramdomieji
JUODOJO KASPINO...
marškiniai. Čia jis išbuvo pus
Mitinge V. Jančiauskas, pla ketvirtos paros. Tik vandens
taus akiračio, romantiškos paduodavo. Prieš išleisdami,
dvasios, didelis Lietuvos pa kagėbistai
pradėjo
skusti
triotas, pradėjo kalbą dainiu plaukus.
Tėvas
paprašė:
mi A. Mickevičiumi, ragino vi „Vyrai, neskuskit plaukų".
sus nusimesti baimės skrais „Ak, tu nenori skustis?!" — ir
tę, pasijusti pilnaverčiais tė kirto budeliai kastetu per
vynės Lietuvos žmonėmis. veidą. Po to vėi užmovė maišą
Štai ką Živilė papasakojo:
ant galvos ir, nuvežę į mišką,
— Tądien po mitingo apie 15 paliko kažkur
prie Ne
vai. tėvas iš namų ir sugrįžo menčinės plento. Tik po kurio
tiktai apie 24 vai. — visas laiko tėvas sugrįžo į namus.
sumuštas, sudaužytas. Papa
1988 m. birželio 3 dieną su
sakojo, kad nusileidus nuo sibūrė Lietuvos persitvarkymo
kalniuko dabartinėje Pamėn sąjūdis, apėmęs visą šalį ir
kalnio gatvėje, priėjo du vyrai, kvietęs į renginius šimtus
įsodino į žalią mašiną ir tūkstančių Lietuvos žmonių.
nuvežė į miškus. Mušdami Dar prieš pirmąjį Sąjūdžio
kagėbistai klausė: „Nori lais suvažiavimą nuo pareigų buvo
vos Lietuvos0! Nori laisvos nušalintas LKP CK pirmasis
Lietuvos?! Mušė ilgai. Pasku sekretorius R. Songaila. Jo
tinį kartą kaip trenkė, tėvas įpėdiniu tapo dabartinis Lie
krito be sąmonės. Atsipeikėjęs tuvos prezidentas A. Brazaus
nesuprato, kur esąs. Šiaip ne kas. Štai ką 1997 m. rugpjūčio
taip pasiekė plentą, parsigavo 23 d. numeryje rašo laikraštis
Vilniun. Rytojaus dieną nuėjo „Lietuvos
rytas". Cituoju:
pas gydytoją. Buvo ne tik su 1988 metų spalio 20 dieną
daužytas, bet ir sulaužyti jo išrinktas LKP vadas A. Bra
šonkauliai. Jie po to nelygiai zauskas, dėkodamas už pasi
suaugo. Todėl dažnai skųs tikėjimą CK plenumo na
davosi skausmais širdies plo riams, be kito ko, sakė:
te. Ir po to jis visą laiką jautė, „Situacijos kai kada reikalau
kad jį kažkas persekioja. Tuoj ja tokių sprendimų, kurie
po to teatro direktorius Trei- neįeina į anksčiau numatytas
nys. pasikvietęs į savo kabi programas. Taip buvo su tri
netą, paprašė: „Parašyk, Vy spalve tautine vėliava. Jūs la
tai, pasiaiškinimą. Aš tave bai gerai atsimenat pačią
palaikau, bet mane verčia, pradžią, kai mus išlydėjo į
kad tu parašytum tą pa konferenciją. Tada pasirodė
siaiškinimą". Apie tai po to pirmosios vėliavos. Tai buvo
papasakojo aktorius V. Rum toks laikas, kai aš net eida
šas. V. Jančiauskas parašė, mas į tribūną pasakiau: kol
kodėl jo tokios pažiūros, kodėl tos vėliavos plevėsuos, ne
jis taip myli Lietuvą ir nori kalbėsiu.
..O kada
mes
sugrįžę
laisvos Lietuvos. Bet jo žo
atėjome
į
milžinišką
mitingą
džius „Tiesa" rugsėjo 3 d. pa
vadintame straipsnyje .Gai Vingio parke, buvo jūra tų
liuosi padaręs klaidą" (su V. vėliavų. Ir jau man. kaip CK
Jančaosko pavarde* iškrei sekretoriui, suderinus su biu
pė. Tėvas, būdamas karštas ru, reikėjo visiškai kitus
žmogus, degto degė iš nuo žodžius pasakyti". Čia. rodos,
skaudos ir pykčio. Del to komentarai nereikalingi.
mūsų kaimynai ir jį. ir mūsų
•Pabaigai

DRAUGAS, penktadienis. 1997 m. spalio mėn. 10 d.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Lietuvos Dukterų draugijos valdybos nare Vanda Prunskiene aplankė
Lietuvoje globojamąjį Dalių Papirtį. Nuotraukoje Vanda Prunskienė, Da
lius, jo mamytė, broliukas ir sesute.

Našlių, našliukų ir pavie
Vanda Prunskienė, Oak
Lavvn, IL, Draugo fondo nių klubo metų pabaigos su
aukščiausio
laipsnio gar sirinkimas įvyks spalio 17 d.,
bės narė, savo vyro a.a. penktadienį, 1 vai. popiet,
chemiko Jono Prunskio at Šiaulių salėje, 2417 W. 43rd
minimui paaukojo 5,000 dole Str., Chicago. Po susirinkomo
rių rudens vajaus metu, sie — vaišės. Visi širdingai
kiant užbaigti Draugo fondo kviečiami.
milijono kapitalą. Už taip di
delį 10,000 dolerių įnašą
L.S.T. Korp! Neo-LithuDraugo fondui Vandai Pruns ania švenia 75 metų jubi
kienei nuoširdžiausiai dėko liejų š.m. lapkričio 29 d.
jame!
Camelot pokvlių salėje. 8624
W 95th Str'., Hickory Hills, IL.
Šv. Antano parapijoje, Ci Šventės programa yra tokia:
cero, 111., spalio 19 d., sekma 9:30 vai. r. toje pačioje salėje
dienį, bus galima skaniai pa vysk. P. Baltakis, OFM, aukos
pietauti cepelinais. Pietūs bus šv. Mišias; 10:30 vai. r. vyks
12 vai., tuoj po lietuviškų iškilmingas posėdis ir po to —
Mišių. Jų pelnas skiriamas korporacijos
suvažiavimas;
parapijos išlaidoms sumažinti. 6:30 vai. vak. — pokylis, kurio
Visi maloniai kviečiami ateiti. metu bus pagerbti korporantai, pasižymėję korporacijos
veikloje.
Meninę programą at
Čikagos studentų ateiti
liks
sol.
Audronė
Gaižiūnienė,
ninkų susirinkimas vyks
akompanuojant
muz.
Ričardui
penktadienį, spalio 17 d.. 8 vai.
Šokui,
po
vakarienės
šokiams
vak. Jurgitos Benetytės na
muose, 1022 W. Belden St.. gros R. Šoko orkestras. Malo
Lincoln Park apylinkėje. Visi niai kviečiami korporantai, jų
nariai, o taip pat ir norintieji šeimos, draugai ir visa lietu
įsijungti draugovės veiklon viška visuomenė dalyvauti
kviečiami dalyvauti. Laukia šventėje. Pokyliui stalai už
mi visi. Turintieji klausimų sakomi pas Vaclovą Mažeiką,
kreipkitės į Marių Polikaitį. 519 Halien Ter., Park Ridge,
IL 60068. tel. 847-823-3607.
tel. 630-257-2022.

Pianistė Gintė Čepinskaitė ir sopranas Lijana
Kopūstaitė-Pauletti spalio
19 d., sekmadienį, 1 vai. p.p.,
koncertuos Lietuvių dailės
muziejuje, Lemonte. Spalio 26
d. koncertas bus Jaunimo cen
tre. J koncertą Jaunimo centre
bilietus galima įsigyti „Sek
lyčioje" ir prie įėjimo. Lemonto
koncertui — tik prie įėjimo.
Koncertus rengia Lietuvių
dailės muziejus ir Jaunimo
centras.'Visuomenė kviečiama
gausiai dalyvauti.
„Sietuvos" skautininkių
ir vyr. skaučių draugovės
sueiga penktadienį, spalio 17
d., 7 vai. vak. vyks PLC, Le
monte. Visos dalyvaujame
uniformuotos.
J ū r o s skautų 75 m. ir jū
ros skaučių 60 m. veiklos
s u k a k t y s bus minimos iškil
minga sueiga Pasaulio lietu
vių centre, Lemonte, penkta
dienį, spalio 17 d, 7:30 v.v., o
taip pat ir šeštadienį, spalio
18 d., 6:30 v.v. PLC, Lemonte,
ruošiamoje tradicinėje „Puoto
je jūros dugne". Jubiliejiniame
renginyje tikimasi daug svečių
ne vien iš Čikagos ir apylin
kių, bet ir iš tolimesnių vieto
vių. Jau pasižadėjo dalyvauti
tomis dienomis Lemonte vyk
siančio Lietuvių Skautų s-gos
Tarybos akivaizdinio suvažia
vimo nariai. Šias svarbias su
kaktis kartu švęsti kviečiama
lietuviškoji visuomenė ir visi
bet kada jūros skautams pri
klausę asmenys. Apie dalyva
vimą prašoma iš anksto pra
nešti js Taivdai RudaityteiChiapetta, tel". (708) 839-4438.

PAGERBTI PASAULIO
LIETUVIU CENTRO
DARBUOTOJAI
Nepaprastai graži spalio
sekmadienio popietė. Į PLC
didžiąją salę renkasi visiems
matyti ir gerai pažįstami
žmonės — tai centro darbuoto
jai, talkininkai. Kaip kiekvie
nais metais, taip ir šiemet ger
biami ir įvertinami PL centro
talkininkai. Tokia diena, jau
seniai numatyta, ir buvo spa
lio 5 d. Darbuotojų, jų kitų
pusių ir vaikų prisirinko per
šimtą.
Alė Lieponienė, sveikinda
ma susirinkusius, nežinojo,
kaip į mus kreiptis: nei mes
tarnautojai, nei darbininkai,
nei svečiai, todėl džiaugėsi vi
sais atvykusiais ir kvietė šei
myniškai, smagiai pabendrau
ti. Tokių progų pasitaiko retai,nes visi PLC talkininkai
visada patarnauja kitiems, be
silankantiems centre. Kiek
daug pagalbos reikia susirin
kus 3ingo" žaidėjams. Dau
gybės rankų reikia, darant ke
lis tūkstančius virtinukų, o at
vykstantiems į krautuvėlę ap
sipirkti, taip pat reikia patar
nauti. Pasaulio lietuvių centro
taryba ir valdyba paskiria
daug laisvo laiko valandų, kad
centro veikla ir jo finansinis
stovis gerai balansuotųsi.
Kadangi jokių kalbų nebuvo,
tai laikas prabėgo besivaišinant ir bendraujant. Kad
žinotume, kas yra „Bingo", Alė
Lieponienė mus mokė, kaip
reikia žaisti ir rinkti nume
rius, kada ji juos paskelbia.
(Alė buvo viena „Bingo" žai
dimų iniciatorių, su savo vyru
įdėjusi daug darbo ir rūpesčio,
kad jie galėtų vykti). Kad žai
dimas būtų įdomesnis, buvo
paskirtos piniginės premijos ir
gėlės.

Marquette Parko Lietu
vių namų savininkų orga
nizacijos labai svarbus susi
rinkimas šaukiamas spalio 17
d., penktadienį, 6:30 vai. vak.,
Švč. M. Marijos Gimimo para
Labai greitai prabėgo kelios
pijos salėje, 6820 S. Washtenaw. Bus svarbių pranešimų malonios valandos, o įdėtų va
apie mūsų apylinkę, dalyvaus landų, besidarbuojant centro
ir kai kurie valdžios pa gerovei, šiandien niekas nes
kaičiavo. Tik labai pasige
reigūnai.
dome PLC renginių pirmi
LKV sąjungos „Ramovė" ninkės Bronės Nainienės, kuri
Čikagos skyriaus narių susi ir yra viena tų darbų planuo
rinkimas vyks sekmadienį, tojų. Kai Bronė Nainienė pa
spalio 19 d., 12 vai., Jaunimo kviečia į talką, dar niekas
centro patalpose. Kviečiami nedrįso atsisakyti, todėl visi
visi skyriaus nariai susirin darbai labai sklandžiai vyks
ta.
kime dalyvauti.
Karolina Kubilienė
Lietuvių fondo metinio va
jaus užbaigimo pokylis įvyks
„Draugui" reikalinga tar lapkričio 8 d. Pasaulio lietuvių
„Margutis II" yra visuome nautoja 5 dienas savaitėje.
centre, 14911 127th St., LeGARBĖS KONSULO
ninė radijo laidų programa, Būtina gerai kalbėti lietu
mont, IL 60439. Pasisvečia
PRANEŠIMAS
išsilaikant tik iš aukų. Įvai viškai ir laisvai angliškai; pa
vimas 6:30 v.v., o vakarienė
„SEKLYČIOJE"
rūs kultūriniai pranešimai yra geidaujama, kad mokėtų ra
7:30 vai. vak. Vajaus metu
neapmokami. Rengimai papil šyti mašinėle. Darbas įvairus. įstoję į LF nauji nariai, o taip
Lietuviai yra labai smalsūs,
do radijo laidos iždą. Visuo Kreiptis į administraciją.
pat ir padidinę savo įnašus, o ypač apie Lietuvą. Ten vyks
menė kviečiama gausiai daly
gauna vieną pakvietimą už
Renginys atšauktas. Dėl kiekvieną šimtą dolerių nemo ta daug pasikeitimų, kurie pa
vauti ir padėti „Margučiui II"
toliau egzistuoti. Atvykite spa susidariusių kliūčių, spalio 12 kamai. Šokiams gros Roberto liečia ir išeivijoje gyvenančius
lio 19 d.. 3 vai. p.p., į Jaunimo d.. 3 vai. p.p., Balzeko Lietu Raudžio vadovaujamas „Ne mūsų tautiečius. „Seklyčios"
centrą ir savo atsilankymu pa- vių kultūros muziejuje numa muno" orkestras. Stalus ir pa vadovybė, suprasdama mūsų
remsite .Margutį''. Bilietai tytas Mažvydo minėjimas vienius bilietus prašoma re norus, pakvietė Lietuvos gen.
gaunami .Seklyčioje" ir kon atšaukiamas. Jis vyks ten pat zervuoti telefonu (630) 257- garbės konsulą Vaclovą Klei
certo diena prie įėjimo. Prog sekmadienį, spalio 26 d.. 3 vai. 1616 kasdien, išskyrus savait zą, gyvenantį ir dirbantį Či
ramą atliks Bostono vyrų sek popiet. Visi iš anksto kvie galius, nuo 9 vai. ryto iki 5 kagoje, padaryti pranešimą
apie naujai išleistą įstatymą
čiami dalyvauti.
stetas.
vai. popiet.
dėl nuosavybių atgavimo, apie
artėjančius prezidento rinki
mus ir konsulato Čikagoje at
eitį.
Programų vedėja Elena Si
rutienė pristatė svečią gau
siai susirinkusiems. V. Kleiza
padėkojo už šiltą priėmimą
sakydamas, kad gal nesąs atli
kęs darbų, kurie buvo pa
minėti pristatyme, nors didelę
savo gyvenimo dalį paskyrė
lietuviškai veiklai. Taip pat
dėkojo gausiai susirinkusiems
popietes lankytojams už jo
darbų įvertinimą.
Lietuvos vyriausybė 1997
metais liepos 1 d. priėmė įsta
tymą ir nurodė taisykles apie
nekilnojamo turto grąžinimą.
Jis taip pat pabrėžė, kad ne
sąs teisininkas ir todėl ne
mokėsiąs paaiškinti visų šio
įstatymo plonybių. Nuosavy
bės atgavimo įstatymas taiko
mas visiems Lietuvos pilie
čiams, nepaisant, kur jie gy
Buvęs Svč M Marijos Gimimo parapijos klebonas kun .Jonas Kuzinskas Šiemetiniu Šiluvos atlaidų procesijoje
ventų. Prašymai turto atgavirugsėjo 14 d.

BALFo Cicero skyriaus metinio susirinkimo 1997 m. sausio 26 d. metu dalis valdybos narių su sol. Laimute
Stepaitiene, giedojusia lietuviškose pamaldose, aukotose BALFo intencija Šv. Antano bažnyčioje. Iš kairės:
pirm. Bronė Motušienė, Juozas Mikulis, Algirdas Didžiulis, Olimpija Baukienė, dr, Česlovą Bacinskienė, sol.
L. Stepaitiene, Algirdas Stepaitis. Valdybai dar priklauso J a n i n a Skamienė ir Antanas Zaiiskas. BALFo Cicero
skyrius, kaip ir visi kiti skyriai, šiuo metu rūpinasi aukų vargstantiems tautiečiams Lietuvoje ir kitur rinki
mu, nes „spalio mėnuo — BALFo mėnuo".
Nuotr. Viktoro Motuiio

mui turi būti nusiųsti Žemės
ir miškų ministerijai iki 1997
m. gruodžio 31 d.
Kadangi šis įstatymas yra
gan ilgas ir turi daug aiški
nimų, dėl laiko stokos nekal
bėsiu apie smulkmenas, — pa
reiškė gen. garbės konsulas.
Norintys gauti daugiau žinių,
turi kreiptis į Lietuvos gene
ralinį konsulą esantį New
York, tel. 212-354-7849.
Reikia įsidėmėti, kad asme
nys, norintys atgauti Lietu
voje turtą, turi tiksliai užpil
dyti reikalaujamus dokumen
tus, kitaip prarastų teisę at
gauti, kas prašantiems prik
lauso. Laiko užpildymui yra
mažai belikę, todėl suintere
suotieji turi paskubėti.

atsibodo ir tik prieš dvi sa
vaites gavau laišką iš Už
sienio Reikalų ministro, Algir
do Saudargo, kad yra kreipta
si į Amerikos Valstijų įstaigą,
prašant leisti atidaryti gene
ralinį — karjeros konsulatą
Čikagoje. Konsulatų negalima
atidaryti tol, kol nebus gautas
sutikimas iš tos valstybės, ku
rioje norima turėti svetimos
valstybės konsulatą. Pagal A
Saudargo laišką, žodinis su
tikimas gautas, laukiama ofi
cialaus rašto. Kur bus konsu
lato įstaiga ir kas ją aptar
naus, nėra žinoma. Reikia ma
nyti, kad Lietuvos Užsienio
reikalų ministerija ieško pa
talpų ir konsulo. Čikagai ir
tolimesniems miestams labai
yra reikalingas konsulatas.
Reikia atsiminti, kad Čika
goje pirmasis konsulatas bu
vo įsteigtas 1924 metais, su
vaidinęs didelį vaidmenį. ne
priklausomai Lietuvai.
Kaip ir po kiekvieno prane

šimo dalyviai Garbės konsulą
Vaclovą Kleizą apipylė klausi
mais, ypač apie turto atga
vimą. Konsulas į visus klausi
mus atsakė labai išsamiai, net
pakartodamas anksčiau pa
teiktas mintis.
Programų vedėja, E. Siru
tienė dėkojo „Seklyčios" vado
vybės ir visų klausytojų vardu
už paskyrimą laiko, kad infor
muotų gausiai susirinkusius
lietuvių visuomenės narius.
Vėliau buvo rodoma vaizda
juostė apie Jurbarką ir jos
apylinkes, nukeliant popietės
lankytojus į nepamirštamą
Lietuvos miestų, laukų ir upių
grožį. Vaizdajuostę parūpino
Grožvyda Giedraitytė.
„Seklyčios* šeimininkės, su
prasdamos, kad žmonės negali
gyventi vien dvasiniu maistu,
paruošė ir gausų maistą kū
nui. Prie apkrautų stalų, lan
kytojai dar ilgai bendradvo su
artimaisiais bei pažįstamais.
A Paužuolis

SKELBIMAI

Vaclovas Kleiza.

Antroji pranešimo dalis bu
vo apie artėjančius preziden
tinius rinkimus, kurie mus
taip pat labai domina. Visiems
žinoma, kad š.m. gruodžio 21
dieną turi įvykti rinkimai. Pa
gal Lietuvos Konstituciją, ren
kamas asmuo turi gauti dau
giau kaip 50 proc. balsų. Ne
gavus užtenkamai, daugiausia
gavusieji turi eiti į antrinius
rinkimus. Antri rinkimai vyk
sta, praėjus 2 savaitėms po
pirmųjų. Balsuotojams susida
ro sunkumai, nes yra švenčių
laikotarpis. Seimui yra įteik
tas pasiūlymas antrinius rin
kimus nukelti trimis savai
tėmis, užuot dviejų. Šiuo metu
sunku numatyti, ar šis pagei
davimas bus patenkintas, nes
valstybės įstaigose dar dirba
daug žmonių, kurie mažai
kreipia dėmesio į piliečių no
rus. Kaip bebūtų, galį balsuo
ti turi sekti ir būtinai balsavi
muose dalyvauti.
Trečias informacinio pašne
kesio punktas yra apie Lietu
vos generalinio konsulato stei
gimą: Užsienio reikalų minis
terija jau nuo 1991 metų nesu
teikia lėšų. Jau 1995 metais,
dalyvaujant suvažiavime Vil
niuje, buvo pažadėta parama.
Pažadas liko tik pažadu.
Kreiptasi ir 1996 m. buvo pa
žadėta. 1997 metų vasario
mėn. būnant Vilniuje, taip pat
užtikrino, kad konsulatas su
silauks lėšų.
Matomai, dalinti pažadus

z Galiu padėti legaliai
gauti „SOC. SECURITY"
kortelę, vairavimo leidimą
(driver's license) ir vizų
pratęsimą. Ed Šumanas, teL
1-708-246-8241.
(sk)
x Čikagos Gen. T. DAU
KANTO Jūrų šauliu kuopa
š.m. spalio 18 d., šeštadienį,
Šaulių namuose, 2417 W. 42
St., 7 vai. vakaro rengia
tradicini JŪRŲ ŠAULIŲ RU
DENINI PASILINKSMINI
MĄ, kuriame dalyvauti kvie
čiami šauliai, šauliškosios
veiklos rėmėjai su savo svečiais ir Čikagos lietuviškoji
visuomenė.
Dalyvaujantieji bus vaišinami skaniais šaltais užkan
džiais, šilta vakariene ir
kavute su pyragais. Šokiams
gros smagus A. BARNIŠKIO
orkestras.
Atsigaivinimui
veiks įvairiais gėrimais gausus
baras. Bus pravestas laimėji
mais įvairių vertingų dovanų
paskirstymas.
Kviečiami visi šauliai su savo
svečiais, jūriniai - šauliškos
veiklos rėmėjai . ir Čikagos
lietuviškoji visuomenė dalyvauti. Kvietimai iš anksto gaunarni ir stalai užsakomi paskambinus V. Utenu teL 773847-0864, taip pat ir pobūvio
dieną prie įėjimo

z Vaidilutė Trimakienė,
Westlake, OH, MARIJA ir dr.
RICHARD KEOHANE, Wayne
P A MARILYN A. DOWNES,
Doyleston, PA, visi globoja po
našlaitį Lietuvoje. Pratęsdami
našlaičio paramą
kitiems
metams, atsiuntė kiekvienas
po $150. Dėkoja/ne! „Lietuvos
Našlaičių globos" komite
tas, 2711 W. 71 St., Chicago,
IL 60829.
. , ,
(sk.)
z Vytauto Didž. šauliu
rinktinė, 2417 W. 43 St., rengį a rudens gegužinę š.m. spalio
^ d., sekmadienį, 12 vai.
Linksmins K. Ramanausko
orkestras, bus įvairaus maisto,
cepelinų ir kt. patiekalų; ba
ras, laimės šulinys ir kiti įvai
rumai. Visus kviečia ir laukia
rinktinės administracija.
(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.
312-879-7751, dirbą su First
Albany Corp. Čikagoje. Iš
JAV ir Kanados skambinkite
veltui: tel. 1-888-879-7753.

(skJ

z Kviečiame v i s u s Čikagoje gyvenančius šiauliečius
ir visus Čikagoje ir apylinkėse
gyvenančius lietuvius atvykti į
vienintelį „SAULĖS", Šiaulių
universiteto liaudiškos muzikos
ansamblio,
koncertą
spalio 14 d., antradieni, 7
vai. vak. Jaunimo centre.
5620 S. Claremont Ave. Iš
anksto bilietai gaunami „Sek
lyčioje", 2711 W. 71 St.
(sk.)

(sk.)

z Amerikos Lietuvių radijas, vad. Anatolijus Siutas —
kiekvieną sekmadienį 7 v.r.
per WCEV 14.50 AM. TeL
773-847-4903, adresas: 4459
S. Francisco, Chicago, IL 60632.
(8k^
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