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Rinkimų ir politinių kampanijų
rengėjai negalės sukčiauti
Vilnius, spalio 16 d. (BNS)
— Seimas ketvirtadienį be il
gesnių ginčų priėmė Politinių
kampanijų finansavimo kon
trolės įstatymą, kuris, pasak
jo kūrėjo, Seimo vicepirminin
ko Andriaus Kubiliaus, užti
krins „didesnį skaidrumą vi
suose politiniuose procesuose".
{statymas numato, kad pini
ginės a u k a s partijoms bus ga
lima kaupti tik partijų sąs
kaitose, o kandidatų ir refe
rendumų rengėjų — tik spe
cialiose banko sąskaitose. Di
desnes kaip 1,000 litų aukas
draudžiama kaupti ir laikyti
grynaisiais pinigais.
Galiojančios finansinės ap
skaitos tvarka privaloma re
gistruoti visas dovanas ir au
kas, o priimant didesnes nei
100 litų aukas, reikės nurody
ti aukotojų pavardes ir adre
sus. J e i aukotojai nesutinka
nurodyti šių duomenų, dides
nes nei 100 litų aukas priimti
bus draudžiama.
Kiek
daugiau
diskusijų
sukėlė
straipsnis,
drau
džiantis „priimti aukas ir do
vanas iš kitų valstybių juridi
nių asmenų, išskyrus Lietuvos
Respublikos piliečius ir lietu
vių kilmės asmenis, taip p a t
Lietuvos Respublikos partijos
ar visuomeninės politinės or
ganizacijos skyrius, įkurtus
lietuvių gyvenamosiose vie

tovėse (bendruomenėse)".
Įstatymo numatytą išimtį
siūlė išbraukti LDDP atstovai.
Mykolas Pronckus sakė, kad
kai kurios partijos „pinigaujasi stipriai už Atlanto". Pasak
LDDP frakcijos seniūno pava
duotojos Irenos Šiaulienės, ši
išimtis neapsaugos politinių
kampanijų nuo užsienio įta
kos.
Tačiau Seimas t a m nepri
tarė. Parlamento vicepirmi
ninkas A. Kubilius pažymėjo,
kad įstatymo tikslas — apsau
goti Lietuvos politines kampa
nijas nuo kitų
valstybių
įtakos, tačiau n e nuo už
sienyje gyvenančių Lietuvos
piliečių ir lietuvių kilmės as
menų, kurie skatinami įsi
jungti į Lietuvos gyvenimą.
Įstatymo projekte taip pat
numatyta, kad ataskaitas apie
politinės kampanijos finansa
vimą turės paskelbti ir kandi
datai — asmenys, viešai pa
skelbę, kad artimiausiuose
Seimo a r prezidento rinki
muose sieks būti kandidatais.
Ataskaitas Vyriausiajai rin
kimų komisijai reikės pateikti
du kartus — likus 10 dienų iki
rinkimų ir per 25 dienas po
rinkimų.
Politinės kampanijos išlai
doms apmokėti nepanaudotos lėšos galės būti skirtos tik po
litinei veiklai finansuoti.

Pasaulio

* S e i m a s spalio 9 d.
priėmė prezidento Algirdo
Brazausko teiktus Administ
racinių teisės pažeidimų ko
dekso papildymus. Pataisos
numato administracinę atsa
komybę už rinkimų doku
mentų praradimą, rinkimų a r
referendumo agitacijos tvar
kos pažeidimus, trukdymą ko
misijų nariams bei stebėto
jams vykdyti savo pareigas,
neteisėtą rinkimų biuletenių
išdavimą. Už pažeidimus nu
matytos įvairios baudos nuo
kelių šimtų iki 20.000 litų.

naujienos

(Remiantis BNS. Reuter, DPA. AP. Interfax, ITAR-TASS. BelaPAN.
R1A ir ELTA žinių agentūrų pranešimais)

Vatikanas.
Popiežius J o n a s Paulius II ketvirtadienį švenčia
19-ąsias savo išrinkimo Katalikų Bažnyčios vadovų metines.
P i r m a s i s per 455 m e t u s ne italu tautybes popiežius Jonas Pau
lius II (tikrasis j o v a r d a s — Karol Wojtyla) buvo išrinktas
1978-ųjų spalio 16 d., o savo pareigas pradėjo eiti po 6 dienų.
„Jis yra sveikas, laimingas ir pakilios dvasios", praėjusią savai
tę ž u r n a l i s t a m s s a k ė Vatikano atstovas spaudai Joaquin Nav a r r o Valls. Kardinolai ir vyskupai, susirinkę į konferenciją
V a t i k a n e , trečiadienį n u s i u n t ė popiežiui pasveikinimą, ku
r i a m e palinkėjo „ilgiausių metų".

Sao Paulo. J A V prezidento Bill Clinton ir Brazilijos prezi
d e n t a s F e r n a n d o H e n r i ą u e Cardoso antradienį pažadėjo siekti
iki 2005 metų s u k u r t i abi Amerikas apimančią laisvosios pre
kybos zoną. P a s a k B . Clinton, jis ir F. H. Cardoso sutarė, jog
išsamios derybos b u s pradėtos kitą balandį Čilėje vyk
siančiame J A V ir Lotynų Amerikos valstybių viršūnių susiti
kime. N e t r u k u s po šio pasisakymo Kongrese B. Clinton vežęs
limuzinas buvo a p m ė t y t a s galvijų mėšlu. Tai padare kairieji
aktyvistai, protestuojantys prieš B. Clinton buvimą Brazilijoje.
J i e laikė p l a k a t u s , raginančius B. Clintoną „vykti namo", K
a p r ė k ė atvykstančią JAV vadovo automobilių procesiją. Spau
dos konferencijoje B. Clinton sakė, kad Brazilija ir JAV turi
„ypatingą a t s a k o m y b ę vesti abi Amerikas į 21 šimtmetį", nes
Eltos nuotr.: Lietuvos ministras pirmininkas Gediminas Vagnorius kalba Seime.
y r a didžiausios ekonomikos šiame žemės pusrutulyje. Jis taip
p a t a t s i p r a š ė už JAV prekybos departamento parengtą verslo
nimus ir teigė, kad „gera tei
vadovą, kuris teigia, jog korupcija būdinga Brazilijos kultūrai.
sinė sistema duotų šaliai mili
Deli. Indijos vyriausybė paskutinę minutę atšaukė kara
jardus litų pajamų."
lienės Elizabeth II kalbą, kurią ji turėjo sakyti per pokylį MaPremjero
nuomone,
di d r a s o mieste, trečiadienį pranešė britų atstovai. Šis žingsnis
džiausia
problema
vyriausybei
buvo ž e n g t a s po Londono ir Deli vyriausybių diplomatinio
Vilnius, spalio 16 d. (BNS) lines išmokas bei nuolat di
iki
šiol
y
r
a
valdininkų
darbo
ginčo
dėl Kašmyro, kuris aptemdė karalienės valstybinį vizitą
— Ketvirtadienį
premjeras dėjančias žmonių pajamas.
kokybė,
kuri
gali
pasikeisti,
Indijoje.
Ketvirtadienį karalienė turėjo sakyti kalbą per Tamil
Gediminas Vagnorius Seime
Pasak G. Vagnoriaus, metų
priėmus
valdininkų
darbą
N
a
d
o
valstijos
g u b e r n a t o r i a u s F a t i m a Beevi surengtą pokylį
pateikė ataskaitą apie vyriau pabaigoje vidutinis atlygini
sybės 1997-2000 metų veiklos mas Lietuvoje bus 900 litų ir apibrėžiančios teisinius a k t u s . jos garbei. Tai buvo n u m a t y t a prieš 2 mėnesius parengtoje ka
Ypač svarbus būtų įstatymas, ralienės vizito programoje. Tačiau Indijos vyriausybė Tamil
programos įgyvendinimą.
beveik trečdaliu viršys metų
kuriuo žalą valstybei padarę N a d o vyriausybei pareiškė, kad pagal protokolą karalienė ne
Vyriausybės vadovas dau pradžios vidurkį (688 mln.
pareigūnai būtų įpareigoti ją t u r i sakyti tokių kalbų valstijos sostinėje. Pirmadienį karalienė
giausia dėmesio skyrė socia litų). Didėja pensijos, pradeda
padengti.
E l i z a b e t h j a u sakė kalbą per valstybinį pokylį, kurį surengė
liniams reikalams, ypač pa mos mokėti pašalpos šeimoms,
brėždamas padidėjusias socia- auginančioms tris ir daugiau
Premjeras įsitikinęs, k a d Indijos prezidentas K. R. N a r a y a n a n , sostinėje Deli.
vaikų, teigė pre»njeras.
Varduva. Lenkijos „Solidarumo" rinkimų akcijos (SRA) par
„viršutiniame valdžios sluoks
* S v e i k a t o s apsaugos mi
Atremdamas kritikų pasta nyje dabar nėra korupcijos", l a m e n t a r a i trečiadienį kandidatu į premjerus patvirtino 57nistras Juozas Galdikas įpa
bas, G. Vagnorius ir toliau ra Lietuvos bankuose bei kitose erių metų J e r z y Buzek, kuris turėtų vadovauti naujajai vidureigojo gydytojus dalyvauti
rio-dešiniosios pakraipos koalicinei vyriausybei, pareiškė
gino
Seimo narius pritarti vy ūkio srityse neveikia jokios
mui su Europos Komisija, ku medicininėse komisijose, tikri
„Solidarumo" pareigūnas. Pasak Reuters, premjero kandi
riausybės
siūlymui
padidinti
„mafijinės-finansinės"
gruriuo
garantuotos
Europos nančiose šauktinių karių svei
d a t ū r ą patvirtinus SRA, kuri turi 201 mandatą 460 vietų
žmogaus teisių ir pagrindinių katos būklę bei pasirengimą teisėsaugos pareigūnų atlygi- puotės.
Seime, k a n d i d a t a s t a i p p a t turi būti patvirtintas būsimojo koa
laisvių apsaugos Konvencijoje karinei tarnybai, spaudos kon
licijos bendradarbio, liberaliosios Laisvės sąjungos, kuri kon
reglamentuotos žmogaus tei ferencijoje antradieni žurna
troliuoja 60 vietų. Kairiųjų demokratinės sąjungos ir Valstiečių
sės.
listus informavo Krašto a p 
sąjungos koalicinė vyriausybė atsistatydins penktadienį, o nau
Ji primena, k a d VRK atsi saugos viceministras Edmun
j a s i s p a r l a m e n t a s į pirmąjį posėdį susirinks pirmadienį.
sakė išduoti rinkėjų parašų das Simanaitis. Prieš kelias
„Darbo Rusijos" vado Viktor
Maskva, spalio 16 d. (BNS)
Jungtinės
Tautos.
Antradienį Jungtinių Tautų Genera
rinkimo lapus, motyvuodama, savaites Lietuvos medikai at
Anpilov
teigimu, tokia sutar linėje Asamblėjoje buvo išrinktos penkios naujos nenuolatinės
—
Maždaug
40
kairiųjų
radi
kad ji neatsisakė priesaikos sisakė
dalyvauti
komisijų
JAV, duotos g a u n a n t Ameri veikloje, motyvuodami, k a d kalų judėjimo „Darbo Rusija"' tis „faktiškai paverčia niekais S a u g u m o Tarybos narės, t a r p kurių Vidurio ir Rytų Europai
kos pilietybę. Vėliau šį spren jiems urž šį darbą nemokama. aktyvistų ketvirtadienį Mask Rusijos pergalę Antrajame pa a t s t o v a u s Slovėnija. I J T Saugumo Tarybą 1998-1999 metams
buvo išrinkti Bahreinas, Gabonas, Gambia, Slovėnija ir Brazili
dimą patvirtino Vilniaus apy E. Simanaitis sakė, kad KAM voje protestavo prieš kitą sa sauliniame kare".
Jis paaiškino, kad, remian j a . Naujųjų valstybių kadencija prasidės kitų metų sausio 1 d.,
gardos teismas.
nuo kitų metų ketina keisti vaitę numatyta Lietuvos pre
zidento Algirdo Brazausko tis 1945 metų Potsdamo kon k a d a n g i 1998 sausio 1 d. baigiasi Čilės, Egipto, Lenkijos, Pietų
L. Baškauskaitė principin šauktinių sveikatos patikrini
vizitą į Maskvą.
ferencija, Klaipėda įėjo į SSRS Korėjos ir Guinea Bissau atstovavimas Saugumo Taryboje.
mo
tvarką-.
Keturiose
Lietuvos
gai atsisakė pasinaudoti kitų
Smolensko
aikštėje
priešais
sudėtį, tuo tarpu šiandien Lie Penkios naujos nenuolatinės ST narės turėjo būti išrinktos pa
apygardose
turėtų
pradėti
užsienio lietuvių kandidatų
tiek Seimo, tiek prezidento veikti nuolatinės medikų ko Rusijos Užsienio reikalų mi tuvos Respublika „laiko save gal geografinį pasiskirstymą: 3 vietos Azijos ir Afrikos valsty
rinkimuose surasta Lietuvos misijos vietoj dabar visuose nisterijos pastatą vykusio mi prieškarinės Lietuvos teisių bių grupei (pagal neformalų susitarimą 2 vietos skiriamos
Afrikos valstybėms ir 1 — Azijos), 1 vieta Rytų Europos valsty
įstatymų „landa", leidžiančia rajonuose dirbančių laikinųjų tingo dalyvių nuomone, svar perėmėja".
Spalio 22 dieną V. Anpilov bių grupei i r 1 vieta — Lotynų Amerikos ir Karibų jūros valsty
formaliai pareikšti apie prie komisijų. Tai padės išvengti biausia priežastis, dėl kurios
neturi bendražygiai ketina prie Val bių grupei. Dabar ST nenuolatinių narių statusą taip pat turi
saikos atsisakymą, tačiau ne- klaidų nustatant jaunuolių Rusijos prezidentas
priimti
Lietuvos
vadovo,
— stybės Dūmos pastato sureng Kenia, Japonija, Švedija, Portugalija ir Costa Rica. Yra pen
tinkamumą
karinei
tarnybai.
pradedant jokių pagal JAV
„rimti
mūsų
tautiečių,
nuolat
Dabar
kartais
iki
20
proc.
pa
ti mitingą Lietuvos politi kios n u o l a t i n ė s Saugumo Tarybos narės, turinčios veto teisę —
įstatymus numatytų priesai
gyvenančių
Lietuvoje,
teisių
šauktųjų
vėliau
atleidžiami
niams kaliniams ginti.
kos, o kartu ir šios valstybės
JAV, Rusija, Didžioji Britanija, Prancūzija ir Kinija.
pilietybės atsisakymo proce nuo tarnybos dėl prastos svei pažeidimai".
Oklahoma.
Buvęs Sovietų Sąjungos prezidentas Michail
katos.
Ne mažesni susirūpinimą Baltijos valstybės \
dūrų.
Gorbačiov trečiadienį paneigė ketinąs grįžti į valdžią, tačiau
judėjimo aktyvistams kelia
siūlė s u k u r t i naują politinį sąjūdį, kuris nušalintų dabartinę
NATO turi eiti
tai, kad per A Brazausko vi
vyriausybę. „Mums reikia galingo demokratinio sąjūdžio, kuris
zitą gali būti pasirašyta Rusi
drauge
įgalins pakeisti dabartinę administraciją", sakė M. Gorbačiov
jos ir Lietuvos sienos sutartis,
Talinas, spalio 15 d. (BNS) per vieną savo kalbų JAV Oklahomos valstijos universitete.
Vilnius, spalio 16 d. (BNS) Paulauskas pasirinktas dėl jo neva „įtvirtinanti dideles Ru — Antradienį Taline besilan P a s a k jo. d a b a r t i n ė administracija „nesugeba valdyti permainų
— Seime neatstovaujama Val jaunumo, energingumo bei jo sijos teritorines nuolaidas — kantys JAV senatoriai žurna proceso". Rusijos mafijai buvo leista persunkti daugelį visuo
stiečių partija prezidento rin programos artimumu Val Klaipėdos krašto perdavimą listams pareiškė, jog Baltijos m e n ė s sferų, įskaitant a u k š t u s valdžios lygius. „Manau, tikra
kimuose nusprendė paremti stiečių partijos nuostatoms Lietuvai".
valstybes turi remti viena ki kova prieš korupciją tegali prasidėti, kai mes turėsime naują
Artūrą Paulauską.
žemės ūkio srityje.
valdybos pirmininkui parla tos pastangas įstoti į NATO, administraciją", teigė M. Gorbačiov.
Tai — ketvirtoji partija, pa
Pasak jo, ypač svarbi A. mentarui Alvydui Medalins- nes toks bendradarbiavimas
Seulas. Šiaurės Korėja y r a uždraudusi visas nėštumo nu
skelbusi remsianti šį kandi Paulauskas programos nuos kui jie pareiškė nesutinka su gali būti lemiamas veiksnys, t r a u k i m o operacijas bei paraginusi moteris, netgi vyresnes nei
datą. Už A. Paulausko kandi tata
yra t a , k a d visos liberalų
sąjungos
tarybos sprendžiant, kaip jos pasiren 4 5 metų, gimdyti ir taip išlaikyti didžiule valstybės armiją,
datūrą j a u y r a pasisakiusi ūkininkavimo formos turi tu sprendimu, juo labiau, kad gusios prisijungti prie sąjun p r a n e š a m a ketvirtadienį. Valdžia yra pasiryžusi gerokai padi
Liberalų sąjunga, LDDP ir rėti vienodas sąlygas.
,,po paskutiniųjų LDDP vado gos.
dinti gyventojų skaičių. Dabar Š. Korėjoje gyvena 24 mln.
ūkio partija.
vo Česlovo Juršėno pareiš
„Aš įsakmiai rekomenduoju žmonių. Šiaurės Korėjos moterims nuo praeitų metų
S e i m o liberalai
Spaudos konferencijoje ket
kimų vis labiau ryškėja A. Baltijos valstybėms bendra u ž d r a u s t o s bet kokios kontracepcijai skirtos operacijos ir abor
n
e s u t i n k a remti
virtadienį Valstiečių partijos
Paulausko ir jo aplinkos orien darbiauti, siekiant šio tikslo", tai.
A. P a u l a u s k o
pirmininkas Albinas Vaižsakė trečiadienį žurnalistams
tacija".
mužis sakė, kad antradienį
nę J A V S e n a t e per eilinį
V. Martišauskas sakė, jog senatorius William Roth.
Du iš trijų Seimo liberalų
KALENDORIUS
vykusiame valdybos posėdyje — Virginijus Martišauskas ir jie su K. Tra;>iku laiko save
Pasak jo. Estija p a d a r ė NATO
plėtros
svarstymą.
jis siūlė remti iš karto tris Kęstutis Trapikas — nepaklu aiškiais dešiniasiais ir nieka įspūdingą pažangą demokra
P a s a k VVilliam Roth. senato
S p a l i o 17 d.: Šv. Ignacas
kandidatūras — Kazio Bobe so partijos sprendimui ir atsi da nesutiko rimti A. Paulaus tizuodama savo visuomenę ir riai viliasi, k a d Baltijos val
'Ignotas)
Antiochietis. kanki
lio, Vytenio Andriukaičio ir A. sakė remti Artūrą Paulauską, ko, jie nebijo, kad A. Paulaus pereidama prie atviros rinkos stybės b u s t u o pačiu metu
nys,
apaštalų
mokinys (mirė
Paulausko. Tačiau balsų dau ketindami
pakviestos į NATO ir Europos
paremti
Valdą ką nutarę remti Liberalu, są ekonomikos.
apie 108 m.i; Gytė, Kintautas.
guma partijos vadovybė nu Adamkų arba Vytautą Lands jungos vadovai gali nubausti,
Senatorius Rober' F Ren- Sąjungos „NATO ir toliau
sprendė paremti tik vieną bergį.
tačiau būtu pasiryžę ..dėl nett pažymėjo, ka< ...-tija ge plėsis, dėl to sąjunga ir toliau
S p a l i o 18 d.: Šv. Lukas,
kandidatą.
Trečiadienį Liberalių refor principo" aukoti net savo na rai pasirengė įstoti į NATO ir bus atvira tiems, kurio pagei evangelistas; Petras. Jodotas.
pažadėjo įrodyti savo nunmn- d a u s stoti į ją", sakė jis.
A. Vaižmužis teigė, kad A. mų frakcijos posėdyje liberalų rystę LLS.
Jaugilė.

Konservatorių vyriausybė
įgyvendino daug
socialdemokratinių nuostatų

Teismas nepriėmė Liucijos
Baškauskaitės pareiškimo
Vilnius, spalio 16 d. (BNS)
— Konstitucinis teismas ne
priėmė į prezidento postą kan
didatavusios Liucijos Baš
kauskaitės prašymo ištirti, a r
Lietuvos Prezidento rinkimų
ir Seimo rinkimų įstatymai
atitinka Konstituciją.
J a m e kalbama apie visų as
menų lygybe įstatymams, teis
mui ir valstybės institucijoms
ar pareigūnams bei piliečių ly
gybę stoti į Lietuvos valstybi
ne tarnybą.
Tačiau Konstitucinis teis
mas grąžino Seimo raštinei
prašymą pataisyti, nurodęs,
kad dokumentas parašytas,
nesilaikant visų reikalavimų.
Antradienį L. Baškauskaitei,
surinkusiai 32 parlamentarų
parašus, teks pakartoti šią
procedūrą dar kartą.
Vyriausiosios rinkimų komi
sijos ir Vilniaus apygardos
teismo sprendimu, negalėjusi
tapti kandidate Lietuvos pre
zidento rinkimuose, L. Baš
kauskaitė kreipimesi į Kon
stitucinį teismą nurodo, k a d
VRK ir apygardos teismo
sprendimai neatitinka Kon
stitucijos 12, 29 ir 3 3 straip
snių nuostatų ir riboja atskirų
Lietuvos piliečių galimybę re
alizuoti savo teises. Pasak jos,
tai prieštarauja ir Lietuvos
Seimo patvirtintam susitari-
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Rusai priešinasi Lietuvos
prezidento vizitui \ Maskvą

Valstiečių partija rinkimuose
rems Artūrą Paulauską
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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 U anksto
metams
Vi metu 3 mėn.
JAV
$95.00
$55.00
$35.00
Kanadoje ir kitur
(US.) $110.00
$60.00
$40.00
Tik šeštadienio laida:
JAV
$55.00
$40.00
$30.00
Kanadoje ir kitur
(U.S.) $60.00
$45.00
$35.00
Užsakant į Lietuva.:
(Air cargo)
$100.00
$55.00
Tik šeštadienio laida
$55.00
Užsakant i užsieni
oro pairu
$500.00
$250.00
Tik šeštadienio laida
$160.00
$85.00

kai, ypač merginos, labai gra
žiai kovoja australų žiemos B e r n i u k ų C i 13-1 -4 m . ; k l a s e s 200 m b ė g i m a s 1997 m. S.A. Lietuvių lengv. atletikos pirmenybėse, Clevelande.
Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė
Administratorius - Valentinas Krumplis
varžybose. Tikrai džiugu, kad Iš k.: — G i n t a s Civiliškas, S a u l i u s Kliorys. A i d a s Idzelis, Lukas L a n i a u s k a s Įvi.si ..?-aibo"i.
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis
Kai Lietuvoje buvo kone tik ir jaunučiai čia pradėjo pa
tute
sostinėje
Canberroje,
kur
•
Administracija
dirba
kasdien nuo 8:30 iki 4 JO. šeštadieniais nedirba.
J. JUREVIČIUS „SPORTS
ra australiška vasara, pas sigėrėtinai reikštis ir jų dabar
• Redakcija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.
mus čia buvo žiema. Nors arti 35 treniruojasi ir žaidžia. bus tikrinama jų sveikata,
• Redakcija už skelbimu turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos,
ILLUSTRATED" ŽURNALO VIRŠELYJE
kraujo spaudimas ir kita.
gavus prašymą ką nors skelbti.
sniego būna tik kalnuose, kur
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių
Irklavimas. Per ateinan
šiais metais sėkmingai buvo
OLIMPINĖS
Turbūt dar niekada anks jame futbole mes atsimename
nesaugo. Prašome siunčiant pasilikti kopiją.
čius
3
metus
gerieji
krašto
irk
pravestos ir VI Pasaulio lietu
lietuviškus vardus: John Uni
NAUJIENOS
čiau
didelis
ir
populiarus,
mi
luotojai besitreniruodami nu
vių žiemos sporto žaidynės,
tas (Jonaitis), Ray Apolskis,
irkluos 60,000 km. Jie praleis lijoninį tiražą turintis JAV sa Al Blozis, Diek Butkus ir kitus
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
kuriose labai gražiai pasirodė
EUROPOS TAURIU
Būnant Lietuvoje, teko kelis
vaitraštis — „Sports Illustra156
valandas
prie
irklavimo
KARDIOLOGAS
- ŠIRDIES LIGOS
ir rekordinis Lietuvos slidi kartus susitikti su Lietuvos
RANKINIO
ted" žurnalas savo viršelyje šio krašto profesionalus. Gal
7722
S.
Kezie
Ave.
specialios
mašinos.
Jie
treni
ninkų skaičius, tačiau ir pas TOK prezidentu A. Poviliūnu,
TURNYRUOSE
nebuvo patalpinęs lietuvį ar ir J. Jurevičius paseks jų
Chicago, IL 60652
ruosis
su
trimis
skirtingais
kiruose mūsų lietuvių sporto gen. sekretoriumi P. Statutą
pėdomis?
lietuvių kilmės sportininką.
Kab. tel. (773) 471-3300
klubuose darbas gana gerai ir kitais šio komiteto nariais. irklais, tai vieneto, dvejeto ir
Praėjusį savaitgalį trys Lie
Čia dar norisi pridurti, kad
Išimtis
buvo
š.m.
rugsėjo
25
ketverto
(sculls)
ir
9
kitais
irk
vyksta. Pagrindinė sporto ša Teko plačiau išsikalbėti apie
d. laidoje, kurios viršelyje ma Juozui ir šį sezoną gerai seka tuvos rankinio klubai žaidė
DR. AB. ČLEVĖČkAŠ
ka yra krepšinis, kurio sezo būsimos olimpiados darbus ir lais. Jie praleis 900 valandų tome amerikietiškojo futbolo si. Jo atstovaujama komanda pirmąsias Europos rankinio
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
nas Australijoje yra žiemos kuo Sydnėjaus lietuviai galėtų sporto gimnazijose fiziniam žaidėją iš Penn State universi (iš dalies ir Juozo dėka) savo taurių rungtynes.
metu. Beveik visi mūsų klubai būti naudingi ir padėti atvyks pasiruošimui. 600 valandų teto rinktinės Joe (Juozą) Ju varžovus nugali didelėmis pa
Sekmadienį, spalio 5 d., Eu SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS
3900 W.9S St. Tai. 706-422-0101
dalyvauja savo miestų varžy tantiems lietuviams sportinin praleis specialiose stovyklose, revičių. J o atstovaujamai — sekmėmis. Štai, spalio 4 d. ropos vyrų rankinio čempionų
Valandos pagal susitarimą
kur
treniruosis
bėgime,
dvi
bų klasėse. Gaila, kad pačioje kams ir kitiems svečiams.
Penn State komandai žurna Penn State rinktinė buvo at lygos pirmosiose šešioliktfi- Pirmad 3v p.p.-7v.v., antr.12:30-3v.p.p.
račių
sporte
ir
plaukime.
Jie
aukščiausioje ir profesionalų Darbų bus tikrai nemažai, o ir
treč. uždaryta, ketvirt. 1 - 3 v.p.p.
las šį sezoną žada pirmąją vykusi į Champaign, IL, kur nalinio rungtynėse Kauno
penktad. ir šeštad. 9 v r. - 12 v.p.p.
varžybose dabar neturime nei problemų bus, ypač su svečių dalyvaus paskirose varžybose vietą iš visų JAV aukštųjų įveikė vietos — Illinois univer „Granito-Kaustos" rankinin
vieno lietuvio krepšininko. Ta apgyvendinimu, nes jau dabar užsienyje.
mokyklų tarpo. O amerikie- siteto rinktinę net 41-6. Čia kai namuose 27:23 (13:8) nu
ARAS ZUOBA, M.D.
Plaukimas.
Plaukikams tiškasis futbolas universite Juozas uždirbo 12 taškų, pa galėjo islandus — „KA Akučiau kitose varžybose mūsų Olimpiados rengėjai aimanuo
INDRĖ
RUDAITIS, O.D.
paskiros komandos pasirodo ja, kad gali būti didelė proble pasiruošimai nebus tokie kie tuose ir kolegijose šiame darydamas du „touch downs". reyri" klubą.
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA
gana gerai. Melbourno „Var ma su viešbučiais, su paski ti. Distancijų plaukikai plauks krašte yra daugiausia žiūrovų Jis sugriebė 3 kamuolio per
Šeštadienį, spalio 4 d., Euro
1020 E.Ogden Ave . Suite 310
po" vyrai savo klasėje pasirodė rais nuomojamais namais ir maždaug 9,000 km ir sprinte sutraukianti sporto šaka ir davimus ir su kamuoliu nu pos rankinio federacijos (EHF)
Napervrlie. IL 60563
Tel. (630)527-0090
labai gražiai ir pasiekė baig kita, nes tikimasi labai daug riai tik 6,000 km. Jie plauki mokykloms jis atneša didžiau bėgo 87 jardus.
taurės turnyro šešioliktfina3825 HigNand Ave .
mę. Melbourne, vykstant Pa svečių, o apgyvendinimui vie mo baseinuose praleis 4,500 sią sumą dolerių.
„Chicago Sun-tiroes" dien lyje Kauno JLūšies-KKI" ran
Tower 1 .Surte 3C
saulio jaunių krepšinio pirme tų jau dabar trūksta. Mes čia v valandų plius kasdienines
Downers Grove. IL 60515
namuose 21:28
raštis ir daugelis šio krašto kininkai
J.
Jurevičius
jau
yra
gimęs
Tel. (630)435-0120
nybėms, kuriose dalyvavo ir Sydnėjuje bandysime daryti mankštas sporto gimnazijose.
laikraščiu sekmadieninėse lai (11:14) pralaimėjo slovakams
lietuvių komanda, „Varpo" viską, kas tik bus įmanoma. 30 savaičių jie praleis savo JAV — Clevelande, Laimos ir dose įdėii Juozo nuotrauką, — Tolpočanų „Agro VTJ" klu
EDMUNDAS VIZINAS. M.D..S.C.
klubas ir paskiri sportininkai Greitu laiku sudarysiu mūsų valstijų ir bendrai Australijos Viliaus Jurevičių šeimoje. Jis kurią išplatino „Associated bui.
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas
čia
mokėsi
„Lake
Catholic"
bei rėmėjai gražiai globojo ir Olimpinės paramos komitetą varžybose ir arti 30 savaičių
Panevėžio „Panevėžio stiklo"
Kalbame lietuviškai
gimnazijoje ir joje pasireiškė Press" agentūra (jis toje nuo
lietuvius sportininkus, padė ir tada svarstysime visus rū tarptautinėse varžybose.
6187
S.
Archer Ave. (prie Austin)
rankininkės
šį
sezoną
debiu
traukoje
matomas
po
vienetų
kaip geras futbolo žaidėjas.
dami jiems įvairuose jų reika pimus klausimus.
Tel. 773-585-7755
tuoja
Europos
miestų
moterų
„touch
down").
Todėl
nenuostabu,
kad
jį
pak
Atletika. Maratono bėgikai
luose.
Valandos pagal susitarimą
Atrodo, kad šį sezoną dažnai rankinio taurės turnyre. Sek
Lietuvoje iškilo ne vienas nubėgs maždaug 30,000 km vietė vienas geriausiųjų JAV
amerikiečių spaudoje skaity madienį namuose lietuvaitės
M L HktmĮiKiė
Geelongo „Vytis", nors ir po mūsų sportininkas, tarptauti per tuos 3 iki olimpiados me universitetų, suteikdamas jam
sime apie Juozo, kuris šio 23:29 (14:15) pralaimėjo Bal
visą
stipendiją.
Juozas
čia
stu
DANTL] GYDYTOJA
nėse
varžybose
pasiekęs
gra
tus. Kiti žymieji Australijos
labai skaudžios jiems ne
krašto spaudoje vadinamas tarusijos Balenicų „Drut" ran 9055 S.Roberts Rd.,Hickory Hills, IL
dijuoja
humanitarinių
mokslų
žių
laimėjimų.
Jie
visi
buvo
bėgikai
be
savo
paskirų
treni
laimės, sudegus jų Lietuvių
1 mylia į vakarus nuo Hariem Ave.
Joe vardu, gerus pasirodymus. kininkėms.
namams ir ten buvusiam jų vyriausybės, Sporto departa ruočių, kurių ilgis bus keli fakultete.
Tel. (708)598-4055
(BNS)
Ed
Šulaitis
Šie yra paskutinieji Juozo
inventoriui bei visoms, per mento ir kitų organizacijų tūkstančiai kilometrų, turės
Valandos pagal susitarimą
daugelį metų laimėtoms dova gražiai pagerbti, n?t piniginiai dar daug treniruočių plau metai Penn State universitete.
noms ir kitam jų turtui, savo apdovanoti. Žvelgiant iš aust kime ir kituose fiziniuose pasi Dabar į šį lietuvių kilmės
Futbolas Čikagoje
DR. JOVITA KEREUS
darbo nepametė. ALFAS ir rališko sportinio taško, jie yra ruošimuose. Ilgesnių nuotolių sportininką savo dėmesį yra
daugumoje
tikrai
perdėti.
Pa
bėgikai treniruosis ir sunku nukreipę JAV profesionalų ly
„LITUANICA" PRALAIMĖJO IR PRIEŠ
DANTŲ GYDYTOJA
Lietuvių Bendruomenės pir
mininkas, buvęs žymus Aus vyzdžiui čia tik labai iškilūs mų kilnojime, per savaitę gos (NFL) klubų atstovai, ku
9525
S.79th
Ave., Hfctofy H M , IL
„LIONS"
tralijos lietuvių sportininkas pasauliniai nugalėtojai yra pa iškeliant arti 6,000 kg, taip rie žada negailėti pinigų, kad
Tel. (708) 598-8101
„Lituanicos" vyrų futbolo ko sekmė 6-1 tą gali patvirtinti,
St. Šutas, daro visus galimus gerbiami ir tai be jokių vals pat ir treniruojantis su medi galėtų patraukti jį į savo eiles.
Valandos
oagal susitarimą
Juozas yra vienas iš savo manda penktose šio sezono nors ji yra šiek tiek per
žygius, kad bent iš dalies būtų tybės piniginių prizų. Tik pro cininiais gumos sviediniais,
sportininkams sveriančiais nuo 2 iki 6 kg.
universiteto rinktinės lyderių „Metropolitan" lygos I divizi aukšta, o tas atsitiko todėl, EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
kompensuota ši taip skaudi fesionalams
yra
teikiamos
piniginės
premi
jiems nelaimė. O sportinis gy
Judo. Šio olimpinio sporto kamuolio gaudytojų („Wide re- jos pirmenybių rungtynėse pa kad, neatėjus reguliariam „Li 4847 W. 103 S t , Oak Ltwn, IL
venimas vyksta ir sportinin jos, o kokių nors valstybinių gerieji atstovai per ateinan ceiver") pozicijoje. Pernai jis tyrė ketvirtąjį pralaimėjimą tuanicos" vartininkui, jį pava Pirmas apyl. su Northwestem un-to
kai rengiasi būsimajai mūsų medalių, kaip Lietuvoje, tai čius 3 metus praleis 160 va kamuolį pagavo net 41 kartą, (kaip žinome, pirmame susiti davo naujokas, kuris įleido 2-3 diplomu, lietuviams sutvarkys dantis
už prieinamą kainą. Pacientai
sporto šventei, Kalėdų atos- tikrai niekas negauna, nors landų sporto gimnazijose, be su juo nubėgdamas 869 jardus kime buvo pasiektos lygio neužtarnautus įvarčius. Ta
tr
priimami absoliučiai punktualiai
>?ų metu vyksiančiai Syd- Australija yra turtingas kraš sitreniruodami iškels arti 936 ir pelnęs keturis taip vadina sios). Spalio 12 d. Lemonte vy čiau, šiaip ar taip imant,
Susitarimui (kalbėti angliškai)
nėjuje. Čia buvo pagerbta jau tas ir sportui skiriamos dide tonas svorių. Jie bėgs 1,405 mus „touch downs" (po kiek kusiame jėgų išbandyme mū „Lions" pergale niekas nega
Tel.708-422-8260
lėjo
abejoti.
lės
sumos
pinigų,
darant
ir
vieno
pagavimo
jis
vidutiniš
siškiai užšoko ant vienos stip
35 metus su klubu dirbanti,
km, savo sporto-judo šakoje jie
griežtas
sportininkų,
repre
kai
nubėgdavo
21.2
jardus).
Gerai,
kad
antrame
kėlinyje
pati bu%'usi aktyvi sportininkė
riausiųjų šios divizijos ko
treniruosis 3,900 valandų, su
ir „Vyčio" pirmininkė L. Kos- zentuojančių Australiją, at naudos 6 poras batų, aplankys Juozas yra vienas iš 28 mandų — ukrainiečių „Lions" mūsiškiams pavyko pelnyti nio susizaidimo.
Šio sezono pirmenybinės ko
zela (Volodkaitė). Jai buvo su rankas.
15 užsienio valstybių ir daly žaidėjų būrio komandos, kuri vienuolikės, kuri šį sezoną yra garbės įvartį, kurį įmušė vėl
prieš
trejus
metus
sezoną
tas
pats
Virgis
Žuromskas,
vos
jau persirito į antrąją
teiktas klubo Garbės narės ti
gerokai sustiprėjusi ir turi
Australijos sportininkai, ku vaus ten vyksiančiose varžy
tulas. Klubas turi labai stip rie tikisi patekti į ol'mpines bose. Turės specialias sesijas užbaigė 12—0 pasekme (visi vilčių patekti į „major" divi kuris šį sezoną yra vienintelis pusę. Dabar belieka dar keturi
įvarčių mušėjas „Lituanicos" susitikimai, kurių tik vienas
rias jaunučių krepšinio ko rinktines, jau dabar labai in su psichologais ir dietų nusta 12 laimėjimų).
zijąIš anksčiau amerikietiškamandas, iš kurių mergaitės tensyviai nošiasi. Tegul Lie tytojais.
Svečiai jau nuo pat rungty komandoje. Bendrai, „Lituani bus namuose — Lemonte. Šį
tapo šių metų čempionėmis ir tuvos paskirų šakų sportinin
nių pradžios išvystę greitą cos" vienuolikė šį rudenį gero sekmadienį „Lituanica" rung
Ir kitų sporto šakų atstovai
berniukai iškovojo antrąją vie kai palygina savo pasiruošimo jau pradėjo ir ruošiasi būsimai žimėlių, automobilių, asilų, tempą, demonstravo koman kai pajaunėjo, tačiau dar vis tyniaus išvykoje.
tą
Jau buvome rašę apie vis
darbą su australiškuoju.
Sydnėjaus olimpiadai. Ypatin kupranugarių ir įvairių kitų, dinį žaidimą. Rungtynių pa nerodo brandesnio komandiartėjantį
metinį klubo pokylį,
gas
dėmesys
skiriamas
jau
Dviračiai
(kelio).
Pagrindi
lenktynėse dedami dideli pini
Sydnėjuje. metinio susirinki
kuris
šiemet
vyks lapkričio 22
niams,
kurių
paruošimui
yra
niai
šio
sporto
australai
dvi
gai.
O
kai
vyksta
garsiosios
mo metu buvo išrinkta nauja
d.
PLC,
Lemonte.
Registracija
paskirta
5
mln.
dolerių
ir
jie
ratininkai
iki
2000
metų
olim
„Melbourne
Cup"
žirgų
lenk
. „Kovo" valdyba, kuriai vado
į
šią
pramogą
jau
prasidėjusi.
taip
pat
jau
ruošiami
olimpia
piados
treniruodamiesi
nuva
tynės,
tai
Viktorijos
valstijoje
vauti pradėjo jau ne kartą
Vietas
pasirūpinti
reikia jau
būna valstybinė šventė ir vi
anksčiau buvusi pirmininkė ir žiuos daugiau kaip 105,000 dai.
dabar,
skambinant
Laimai
Visi paruošiamieji sporti soje Australijoje lenktynių
žinoma sportininkė dr. N. kilometrų. Jie ant savo dvi
;
Gla\
inskumei,
tel.
(630)
323Wall s (Gnncevičiu-ė). Ji gerai račių sėdės arti 3,500 valan ninkų darbai kainuoja gana metu bet koks darbas sustoja.
6302
arba
Leonui
Juraičiui,
žinoma ir Lietuvoje, kur daž» das, kasdien važiuodami tarp daug pinigų. Dalį jų apmoka Federalinė lošimo ministerija
(708) 532-7526. Gavusieji lai
nai lankosi. O buvusiose Pa 6 ir 10 valandų. Fiziškam pa vyriausybė, dalį sporto federa nori, kad ir per olimpiadą
mėjimų knygeles, turėtų pa
siruošimui
jie
paskutiniais
Sydnėjuje
galima
būtų
lažintis
cijos, paskiri klubai bei rė
saulio lietuvių žiemos pirme
sirūpinti bilietėlių išplatini
metais
praleis
15
savaičių
už
.paskiras
sporto
šakas.
mėjai, bet taip pat nemažai
nybėse ji laimėjo kelis meda
mu.
sporto
gimnazijose
ir
maždaug
Tačiau
Tarptautinis
Olimpinis
kainuos ir patiems sportinin
lius, o taip pat medalius lai
600
dienų
jie
runtyniaus
už
komitetas
tai
draudžia
daryti.
Kaip ir ankstesniais metais,
kams.
mėjo ir veteranų stalo teniso
Jeigu
nebus
galima
olimpia
ir
šį kartą bus leidžiamas klu
pirmenybėse. Tai ryžtinga ir sienio varžybose. Kiekvienas
Neseniai prasidėjo gana
bo leidinys, į kurį kiek galima
darbo nesikratanti sporti jų turi po du dviračius; vieną įdomus ginčas tarp Federa dos NSW valstijoje lažintis,
greičiau prašoma siųsti savo
ninkė. Jai. ir visai valdybai, kelio ir kitą varžybų laiko. Per linės vyriausybės ir Olimpinio tai, atrodo, tą galima bus da
sveikinimus. Ypatingai gavu
reikės paruošti būsimą sporto visą tą laiką jie sunaudos 15 komiteto dėl piniginių lažybų ryti kitose Australijos valsti
sieji tam reikalui specialias
šventę Sydnėjuje ir. žinoma, porų lenktynių padangų, 45 olimpiados metu. Australai jose ir pati olimpiada praras
formas, nedelsiant turėtų jas
jau pradėti ruoštis būsimoms poras pirštinių ir 60 porų koji yra bene vieni iš didžiausių milijonus dolerių.
Pasaulio lietuvių sporto žai nių. Kiekvieneriais metais iki azartininkų oasaulyje ir jie
Antanas Laukaitis, J o n a s Žukauskas, viena* i* daugiausiai „Lituanicos" futbolo klubo veik grąžinti Leonui Juraičiui. Lei
loje pasireiškusių a s m e n ų . J i s bus a t i t i n k a m a i pagerbtas lapkričio 22 d
dynėms ateinančiais metais olimpiados jie kelias savaites lažinasi kone dėl visko: žirgų,
dinį redaguoja Edvardas Šu
Lietuvos Olimpinis atašė PLO Lemonte vyksiančiame klubo 47-jame m e t i n i a m e pokylyje
Lietuvoje. „Kovo" krepšinin bus Australijos Sporto insti- šunų, specialių su žirgais velaitis.
Sydnėjuje
Nuotr Ed. Š u l a i c i o
(ei.)
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Danutė

Nesibaigianti

IGNAS MEDŽIUKAS
paprasti piliečiai,
kuriems
buvo atimta teisė legaliai lan
kytis Vakarų Vokietijoje.
Egon Kranz mėgino savo
kaltę sušvelninti, argumen
tuodamas svarbiu nutarimu
1989 m. lapkričio 10 d., už
kurį jis norėjo gauti kreditą,
leidžiant Rytų Vokietijos pi
liečiams keliauti laisvai į už
sienį. Iš tikrųjų tai įvyko dėl
atsitiktinumo, visai nenorint
atidaryti sienos tuojau: kliū
tys buvo sutriuškintos žmonių
pykčio proveržiu. E. Kranz pa
teikė kitą savo naudai argu
mentą, kad nebuvo jėga rea
guota į Leipcige vykusias
demonstracijas prieš komunis
tinį režimą. Paaiškėjo, kad tai
buvo ne jo nuopelnas, bet vie
tinės saugumo policijos pat
varkymas. J i apsisprendė ne
vartoti prieš demonstrantus
jėgos. Jis aiškinosi, kad t a r n a 
vo Sovietų Sąjungai ir todėl už
Sovietų galybei sugniužus ir
viską yra atsakinga Maskva.
ištraukus karines jėgas, dėl tų
žudynių buvo ieškoma teisin
Iš esmės E. Kranz ir jo ben
gumo. Pripažinta, kad toks el drininkai buvo Honeckerio pa
gesys yra nusikalstamas, už kaitalas; jie ne tiek autoriza
kurį turi būti paskirta kalti vo, kiek sutiko su nustatyta
ninkams bausmė.
ankstyvesne praktika šauti
Neseniai įvykusiame teisme bėgantį.
Berlyne Rytų Vokietijos komu
1989 m. Chris Gueffroy, 20
nistų vadas Egon Kranz buvo m. amž., panaudojo virves ir
pripažintas kaltu dėl žudymo daržo kauptukus, pasiekė spy
tų, kurie per Berlyno sieną gliuotą vielą, kuria buvo apt
bandė patekti į vakariečių zo verta Berlyno siena, bet pasie
nas. Egon Kranz perėmė val nio sargybinis jį mirtinai nu
džią iš žymaus Rytų Vokieti šovė. Kaip spaudoje rašoma,
jos komunistų vado Erick jis buvęs "paskutinysis, bėgant
Honecker, kuris buvo patrauk per sieną nušautas.
tas atsakomybėn už šaudymą
Paskelbus sprendimą, prie
bėgančių per sieną, bet byla teismo rūmų įvyko dideli
1993 m. nutraukta del sun ginčai t a r p senųjų buvusių
kios ligos, nuo kurios jis mirė komunistų ir nužudytųjų gi
minių. Nuteistasis E. Kranz
1994 m. išvykęs į Čilę.
Prokuroras teisme reikalavo buvo nepatenkintas teismo
E. Kranz, 60 m. amžiaus, nu sprendimu, kurį jis pavadino
bausti 11 metų kalėjimo baus „nugalėtojo teisingumu". „Aš
me. Kiti du kaltinamieji buvo nepasiduosiu", jis šaukė, kai
politbiuro
nariai
Guehter policija jį vedė į kalėjimą. Nu
Schabovski, 68 m. amž, ir Gu- teistasis E. Kranz, aukščiau
enter Kleiber, 65 m. amž. Tei sio rango komunistas Rytų
sėjas juos visus pripažino kal Vokietijoje, nuteistas už ko
tais bėgančių oer sieną nužu munistinius nusikaltimus, ža
dymu ir pask rė E. Kranz 6.5 dėjo kreiptis į „Europos žmo
metų kalėjimo, jo bendrinin gaus teisių teismą Š t r a s kams po 3 metus. Egon Kranz burge". E. Kranz pareiškė ap
čia pat buvo suimtas, kad ne gailestavimą dėl žuvimo bė
gančių per Berlyno sieną į
pasislėptų.
Kaip „Guardian Weekly" Vakarus, bet aiškinosi, kad
rašo, šis teismas nagrinėjo ke nuostatas dėl tokio šaudymo
turių bėgančių nužudymą, bet kilo dėl šaltojo karo t a r p JAV
iš tikrųjų 263 asmenys buvo ir Sovietų Sąjungos, bet tei
nušauti, kai jie mėgino per sėjas J. Koch pareiškė, kad el
žengti Berlyno sieną, o kitose gesio Knija buvo n u s t a t y t a
vietose buvo nušauti 653 as Kremliaus: pasienio pareigū
menys. Visi tie žuvusieji laiko n a m s buvo duotas „ideologinis
mi nekaltomis aukomis. Sienų parėdymas" mėginančius persargai visur pasaulyje y r a iiti sieną šauti. Sargybiniai
ginkluoti ir gali, reikalui buvo instruktuoti, kad bėgan
esant, pavartoti ginklą. Kai tieji per sieną yra taikos prie
kurie mėginantys pereiti sieną šai ir Rytų Vokietijos išda
nelegaliai, gali būti nusikal vikai.

Antrąjį pasaulinį karą pra
laimėjusi Vokietija Sąjungi
ninkų buvo padalinta į 4 zo
nas. Kiekvieną zoną valdė ati
tinkamos valstybės viršinin
kas. Pagal susitarimą, oku
pacinis režimas turėjo būti lai
kinas. Vokietija turėjo likti
kaip ūkinis vienetas ir atsta
tyta federaliniais pagrindais.
Sovietų Sąjungai sulaužius
1945 m. Potsdame pasirašytą
sutartį, sovietai jų užimtoje
zonoje įkūrė komunistinę val
stybę Vokietijos demokratinę
respubliką;
priklausančioje
jiems Berlyno dalyje pastatė
mūro sieną ir aptvėrė spyg
liuotomis vielomis, kad niekas
iš to „rojaus" nepaspruktų. J e i
kas per tas sunkias kliūtis
bandė bėgti, buvo laikomas
krašto išdaviku ir į tokį buvo
šaudoma. Daug bėgančių buvo
nušauta.

tėliai, ir turėtų būti sulaikyti.
Bet atveju, kai Vokietija buvo
padalinta zonomis, daugelis
mėginusių pereiti sieną buvo

Teismui paskelbus spren
dimą, nuteistojo jaunuolio
Gueffroy motina Karin išėjo iš
salės ašarodama. Ji sakė: „Aš

Amerikos Lietuvių tautinės sąjungos valdyba, ruošusi 'I utos šventės minėjimą š.m. rugsėjo 7 d. Sėdi iš kaires:
Petras Buclias. pirmininkas dr. Leonas Kriaučeliunas, dr. Laima Šimulienė; stovi: Stasys Briedis ir Oskaras
Kremeris
Nuotr. Irenos Kriaučeliūnienės

KRAŠTO APSAUGOS
MINISTRAS ATVYKO I JAV
Pirmadienį, spalio 13 d.,
oficialų
vizitą
Jungtinėse
Amerikos Valstijose pradėjo
Lietuvos
Krašto
apsaugos
ministras Česlovas Stanke
vičius. Kartu su juo į JAV
išvyko viceministras Jonas
Kronkaitis ir kariuomenės
vado pavaduotojas pulkinin
kas Valdas Tutkus. Jung
tinėse Amerikos Valstijose ofi
cialią
Lietuvos
delegaciją
papildė ambasadorius Stasys
Sakalauskas ir gynybos atašė,
majoras Valdemaras Sarapinas. New York oro uoste mi
nistrui buvo įteiktas asmeni
nis JAV Gynybos sekretoriaus
William Cohen laiškas, ku
riame JAV Gynybos vadovas
pasveikino savo kolegą iš Lie
tuvos, pradėjusį oficialų vizitą
JAV. W. Cohen išreiškė tvirtą
įsitikinimą, kad šis vizitas
taps galimybe
„apsvarstyti
visą spektrą klausimų, susiju
sių su saugumu ir gynyba,"
pavadindamas artėjančias dvi
šales konsultacijas „neįkai
nuojamomis"',
t
Iš New Yorko delegacija
JAV
karinių
oro
pajėgų
lėktuvu C-20 išskrido į Pensil
vanijos valstiją, kurios Tau
tinė gvardija y r a pagrindinė
Lietuvos p a r t n e r ė dvišalio
karinio bendradarbiavimo su
JAV srityje. Harisburge mi
nistrą ir jo vadovaujamą de
legaciją pasitiko valstijos kari
nis vadovas. Karinių ir veteturiu su tuo apsiprasti, bet aš
norėčiau, kad kaltininkams
būtų paskirtos ilgesnės baus
mės". Daugumos vokiečių nuo
mone, toks teismo sprendimas
yra teisingas ir jis bus kaip
įnašas į istoriją. Taigi, ką kal
tininkai užsitarnavo, tą ir
gavo.

GYVENIMAS KREPŠINIO
AIKŠTĖJE IR ŠALIA JOS

kas, o savaitgaliais amerikie
tis. Dienos metu dažniausiai
buvo ramu, bet vakarais kar
tais, kai įsisiūbuodavo, tai tik
^
VYTAUTAS GRYBAUSKAS
žiūrėk, kad nepradėtų ..skrai
(Tęsinys)
dyti" bokalai.
J o a n a turėjo pakankamai
tvarkoje, kad viskas susiję su darbo su namais ir vaikais.
NAUJAS ADRESAS —
Taip galėjo ir toliau tęstis, jei
sportu.
ČIKAGA
O apie tą išvyką platus ne t a išvyka į Australiją.
Grįžus — tuoj vėl į darbą.
Po kurio laiko pastebėjome, straipsnis dar tilpo ir vietinėje
S U KREPŠININKAIS I
kad vakarais prie mūsų namų spaudoje.
AUSTRALIJĄ
Pardavę namą, kurį turė
gatvių kampo retkarčiais stovinėja
pilkas
automobilis.
Paaiškėjo per vietos lietuvių
kleboną, su kuriuo jau bu
vome susipažinę. Jis papasa
kojo, kad jį apie mus jau buvo
apklausinėje FBI. Jiems buvo
neaišku, kaip tokie „dypukai"
kaip mes, nespėję iš kažkur
atsikelti, nuolat keliauja į
Kanadą, į kitus mietus JAVse, 10 dienų buvau Prancū
zijoje, o dabar mėnesį laiko
išbuvau Pietų Amerikoje. Kle
bonas paaiškino, kad viskas

jome nusipirkę per pusę su
Po sėkmingos kelionės i
tėvais, pasidalinome t u r t u ir Pietų Ameriką žvilgsniai kry
susikrovę daiktus
iškelia po į kitus kraštus. Tlgai laukti
vome į naują, nežinomą, pa nereikėjo. 1962 m. pabaigoje
saulį. Taip, lyg laikydamiesi žinomas Čikagos lietuvių vei
kažkokios taisyklės: maždaug kėjas J. Bačiūnas lankėsi Aus
5 metai Vokietijoje, tiek pat tralijoje ir. Valdo Adamkaus
Prancūzijoje ir panašiai Ro- paprašytas, t a r p kitų klau
chesteryje.
simų
diskutavo
galimybes
Darbas bare nebuvo „pyra JAV lietuvių krepšininkų ke
gai" — nuo ryto 7 valandos iki lionei po Australiją.
vakaro 6 vai. ir visas 7 dienas.
Australijos krepšinis tuo
Vakarais pavaduodavo senas metu jau buvo peržengęs pra
pažįstamas, buvęs krepšinin dinę stadija, iš dalies dėka lie-

ranų reikalų departamento
bei Tautinės gvardijos vadas
generolas majoras J a m e s W.
Mac Vay.
Viešnagės metu ministras
Č. Stankevičių- susitiko su
valstijos kariniais vadovais,
apžiurėjo jos teritorijoje esan
čius karinius objektus, susi
pažino su Ekstremalių situa
cijų valdymo centro, Karinių
oro pajėgų simuliacinio cent
ro, kitų kariniu struktūrinių
padalinių veiki;!
Pokalbių metu pagrindinis
dėmesys buvo skiriamas dvi
šalio bendradarbiavimo t a r p
Lietuvos krašto apsaugos sis
temos ir Pensilvanijos Tau
tinės gvardijos plėtojimui pro
gramos „Kariškiai — kariškiams' ? rėmuose. Nuspręsta ir
toliau nuolat keistis karinių
delegacijų vizitais 'per pasta
ruosius ketvertą metų jų
skaičius jau viršijo keturis
šimtus), aptarta galimybė pa
laipsniui pereiti nuo pažin
tinio pobūdžio vizitų organi
zavimo prie ilgesnį laiką truk
siančio JAV karinių ekspertų
analitinio darbo Lietuvoje,
taip pat — galimybes Lietuvos
specialistams ilgiau padirbėti
Pensilvanijos Tautinėje gvar
dijoje. Diskutuota apie bendrų
karinių
pratybų
organiza
vimą, susitarta atsiųsti Lietu
vos karių buri į 1998 metais
įvykstančias JAV Tautines
gvardijos pratybas „Guardex".
N u t a p ą stiprinti dvišalį ben
dradarbiavimą tarp atskirų
Lietuvos kari tomenės ir Pen
silvanijos Ta'itinės gvardijos
dalinių, tolia i plėtoti Krašto
apsaugos m misterijos Civi
linės saugos departamento ir
Pensilvanijos Ekstremalių si
tuacijų valdymo centro ryšius.
P u s k a r i n i n k i ! mokvklos Kau
tuvių krepšiainkų kaip L.
Baltrūnas. Umatavičius. vė
liau Palubir -kas. Norėdami
gerinti žaidimo lygį ir didinti
visuomenės ^Jsidomėjimą. jie
parėmė mūsų išvyką finan
siškai ir davė savo geriausias
komandas, i 'X rinktines. O
Australijos b tuvių sporto sąjungos ALFAS pirmininkas
J u r g i s J o n a i č i u s , gavęs iš
visų miestu lietuvių užtikri
nimą. kad ir; nu rinktine gaus
visą globą, t oj atsiuntė kvietimą.
Mūsų spor i sąjungos visuotiniame suv;: 'iavime, tų pačių
metų gruoib'io mėn. Clevclande. vienb.-ilsiai buvo pritar
ta išvykai. Išvykos vadovu
buvo
pak. lestas
Valdas
Adamkus, o ; renerio pareigos
vėl patikėtos man. V. Adam
kui reikėjo sudaryti organiza
cinį komitet i ir sutelkti bent
17,000 dolerių keliones išlai
doms.
(Bus daugiam

ne ir Pensilvanijos Liktinių
akademijos praktinį bendra
darbiavimą.
Susitarta
dėl
glaudesnio abiejų valstybių
karo kapelionų
institucijų
bendradarbiavimo.
Pagrindiniu viešnagės Pen
silvanijoje akcentu tapo dvi
šalio Ketinimų protokolo pasi
rašymas. Šiame dokumente
išreiškiamas ketinimas tęsti
abipusiai naudingą dvišalį
bendradarbiavimą, įvardinant
jame pagrindines jo sritis.
Viešnagės Pensilvanijos val
stijoje metu ministrui Č. Stan
kevičiui įteiktas specialus val
stijos gubernatoriaus doku
mentas („proclamation"), liu
dijantis svečiui ypatingą pa
garbą.
Antradienį po pietų mi
nistro Č. Stankevičiaus dele
gacija atskrido į Vašingtoną ir
tiesiai išvyko į šalia miesto
įsikūrusį Oro erdvės stebė
jimo ir kontrolės centrą. Apsi
lankymui šiame objekte Lietu
vos gynybos vadovai teikė
ypatingą reikšmę, kadangi
šiuo metu mūsų šalyje steigia
mas analogiškas bendras vi
soms trims Baltijos valsty
bėms regioninis centras. Beje,
tokio centro įkūrimui JAV
kongresas ir administracija
1998 metais planuoja skirti
10.4 mln. dolerių.
Antradienį v a k a r e ministras
Č. Stankevičius skaitė pra
nešimą viename didžiausių
privačių JAV mokslinio tyri
mo institutų — Heritage
Foundation, a t s a k ė į gausiai
susirinkusių politikos anali
tikų, gynybos srityje dir
bančių specialistų, diplomati
nio korpuso atstovų klau
simus NATO plėtimo, Lietu
vos karinių pajėgų suderina
mumo su NATO pajėgomis,
Lietuvos atstovų dalyvavimo
taikos palaikymo ir įvedimo
operacijose bei kitomis temo
mis.

Ar įmanoma susišnekėti,
atrandant bent apytikrį kom
promisą, jeigu, žiūrėdamas į
tą patį daiktą, vienas mato juo
da ir balta, o antrasis — balta
ir juoda? Kiekvienas tvirtina,
kad tik jo žvilgsnis teisingas
ir iš to kyla nesibaigianti dile
ma... J i akivaizdžiai atsispin
di spalio 20 d. „U.S. News
and World Report" žurnale,
Christian Caryl straipsnyje
„Ghosts from the gulag" (Vai
duokliai iš gulago).
Antrinėje straipsnio ant
raštėje teigiama, kad „Lie
tuva stengiasi prisiminti Sta
liną ir pamiršti Hitlerį". Vien
iš to galima numanyti straip
snio tendencijas: lietuviai kal
tinami kolaboravimu su na
ciais ir žydų žudymu. Net
spalvota Kryžių kalno nuo
trauka, išsiplečianti per abu
du puslapius, neišdildo nuo
jautos, kad tai dar „viena
pora senų batų" — dar kartą
pakartota ta pati tema.
Vis dėlto straipsnis kiek nu
stebina priėjimu prie žydų li
kimo Vokietijos nacių okupuo
toje Lietuvoje. J a m e neneigia
ma, kad lietuviai taip pat
patyrė daug kančių okupacijų
metais nuo abiejų okupantų
— nacių ir bolševikų, tačiau
kodėl tai mėginama vadinti
genocidu? Atrodo, kad auto
rius tą pavadinimą rezervuo
ja tik žydams. Lietuva kalti
nama, kad pastaruoju metu
daug daugiau dėmesio kreipia
į lietuvių persekiojimus Stali
no laikais bei kitais sovietų
okupacijos dešimtmečiais, ne
gu į žiaurų žydų likimą ir lie
tuvių įsivėlimą į to likimo
vykdymą. Kaip pavyzdys, pri
menamas Lileikis, kuris, nors
deportuotas iš JAV atgal į Lie
tuvą, vis dar neteisiamas už
savo nusikaltimus, kai tuo
tarpu reikalaujama, kad Iz
raelis išduotų Lietuvos teis
mams Nachman Dusanski,
kaltinamą 74 lietuvių nužu
dymu pirmosios
bolševikų
okupacijos metais ir vėliau, po
karo pabaigos, kai grįžęs į
Lietuvą persekiojo partiza
nus. Antrasis žydų kilmės nu
sikaltėlis yra Julius Slavinas
(straipsnyje rašoma Slavinus),
gyvenantis Vokietijoje, kurios
vyriausybė atsisako jį išsiųsti
į Lietuvą.
Čia ir vėl Jojama ant to pa
ties arkliuko" — esą Lietuva
pateisina savo tautiečių įsi
jungimą į žydų persekiojimą,
motyvuodama, kad tai buvo
kerštas už iš kai kurių žydų
kilmės žmonių patirtas iš
davystes pirmosios bolševikų
okupacijos metu.
Rodos logiška, kad nusi
kaltėlis yra nusikaltėlis, ne
paisant, kuriai tautybei ar ra

-JAV lietuviu rinktini- .-ilslovai apsilankymo pai Monlevi
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V \ ! : i u t . l - ( irvh.lllsk.iS

Bindokienė

dilema

sei priklauso. Tikslu jį su
rasti, kaltę įrodyti ir atitinka
mai nubausti. Kodėl taikomas
tas dvigubas m a t a s nusikalti
mams okupacijų laikais? Jei
gu žydai prisidėjo prie lietu
vių žudymų a r kankinimų
sovietų okupacijoje, jie nema
žiau kalti ir smerktini, kaip
lietuviai, vienokiu ar kitokiu
būdu dalyvavę žydų persekio
jimuose nacių okupacijos me
tais. Juo greičiau visi kalti
ninkai bus išaiškinti ir susi
lauks tinkamos bausmės, tuo
veikiau bus galima užversti šį
skaudų istorijos lapą.
Minėtas straipsnis yra dar
vienas ratilas, nubangavęs po
šią vasarą Lietuvoje vykusio
Gaono sukakties paminėjimo
Vilniuje. Dėl to ir primena
mas Wiesehthal centro pirmi
ninko Efraim Zuroff kaltini
mas, kad ir šiandien Lietuvoje
vyksta žydų persekiojimas,
nes Vilniuje buvo išniekintas
Gaono kapas. Vis dėlto straip
snyje pastebima, kad tas teigi
mas buvęs klaidingas...
Tiesa, straipsnyje pamini
ma, kad prieš Antrąjį pasau
linį karą Lietuvoje gyvenę per
220,000 žydų, kad jie buvo
sukūrę daug savo kultūros
lobių ir turėjo visišką laisvę.
Tad kaip galima lietuvius kal
tinti antisemitizmu? Kada jis
prasidėjo? Ar visa tauta tik
lauke, kol kažkas pradės per
sekioti jos gyventojų dalį ir
bematant įsijungė į tuos per
sekiojimus? Galima sakyti,
kad kažkam yra labai naudin
ga nuolat kurstyti neapykan
tos ugnelę t a r p lietuvių ir
žydų. Iš Lietuvos žūtbūt nori
ma padaryti vieną didžiųjų
nacių sąjungininkių ir karo
nusikaltėlių, besistengiančių
paslėpti savo baisius darbus
po nuolatiniu dėmesiu bol
ševikų padarytoms skriau
doms. Šiandien galima tik
spėlioti, ka-5 glūdi už tų bega
linių pastangų išbaltinti kru
vinas komunizmo rankas, au
ką paverčiant
agresorium.
Straipsnyje paminima, kad
daug
tūkstančių
lietuvių
kentėjo ir mirtį sutiko nacių
koncentracijos stovyklose, kad
maždaug 5 proc. visų gyven
tojų žuvo nuo komunistų
rankų. Paminimos ir Lietuvos
partizanų kovos bei laisvės
kovotojų žiaurus likimas, ir
tai, kad 1940 metais žydai su
darė apie ketvirtį iš Lietuvos
sovietų ištremtųjų į Sibirą.
Nelengva prisipažinti, kad
galbūt ne visi vienos ar kitos
tautos žmonės elgėsi huma
niškai. Tas elgesys nepatei
sinamas nei anuomet, nei da
bar, bet jo paneigti, deja.
negalime. Galime tik reika
lauti teisingumo.

M.

kairejr — Valdas Adamkus,

DRAUGAS, penktadienis, 1997 m. spalio mėn. 17 d.
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CLASSIFIED G U I D E

TELKINIAI
REAL ESTATE

Greitai ir profesionaliai

ŠIAULIŲ „SAULĖ" MŪSŲ
PADANGĖJE
AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ

GREIT
PARDUODA
^

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

PAGAL UŽSAKYMĄ
ravo savo repertuaro dalį, gro
VIDEO JUOSTELE
jo šokių muziką ir įtraukė
ATSIUNCIAME | NAMUS
publikos dalį į ratelius, polkas
Fiimuoiame gimines ir draugus.
miestus ir kaimus, kapines.
ir valsus. Prie mikrofono svei
globojamus vaikus, šventes.
RIMAS L. STANKUS
kinimo žodžius tarė Šiaulių
Pamatysite Lietuvą savo akimis.
PUiKI PASLAUGA
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
universiteto prorektorius dr.
ĮAMŽINTI PRISIMINIMUS I
• Nuosavybių įkainavimas vaitui
Donatas Jurgaitis, dekanas
• Perkame ir parduodame namus
dr. Stasys Tumėnas ir direk
KODĄ SERVU'K
• Pensininkams nuolaida
torius Hubertas Smilgys. Šeš
773-:j:JO-()794
tadienį, spalio 11 d. ryte.
: KAITOM
„Saulė" lankėsi Šv. Kazimiero Išlydint iš Clevelando j Lietuvą gyventi išvykstančius buv. ..Grandinėles" vadovus Liudą ir Aleksandrą Sagius.
79X1 S. M U M M .
lituanistinėje mokykloje, ku šv. Mišių aukas spalio 5 d. Dievo Motinos parapijos bažnyčioje atnešė R. Motiejūnaite ir loti buvę ansamblio na
ELEKTROS
43C5S.ArdMrAM.
iVEDIMAI—PATAISYMAI
Nuotr. Vlado Bacevičiaus
rioje svečius pasitiko ilgametė riai. Priima kun. Gediminas Kijauskas. SJ.
Hunu Ch'cagos miesto leidimą.
mokytoja Stefanija Stasienė,
DANUTĖ MAYER
D.ruu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai tr sąžiningai.
juos pasveikinusi ir net pa
jai.Pasakojo įspūdžius iš Lie įsegė po baltą, o akompaniato773-284-1900
773-779-3313
WORCESTER, MA
ruošusi kavutę su užkanda.
KLAUDIJUS P U M P U T I S
tuvos, nes dažnas ten nuvyks riui ir vadovui — raudoną
Jai
norite
parduoti ar pirkti namua
Svečiai lankė klases, susi
ta. Kvietė visus skristi į Lie gvazdiką. Jie padainavo dar
kreipkitės į Danute. Mayer. J propažino su jauniausios kartos
V A L O M E
ĮSPŪDINGAS
fesstonaliai, sąžiningai ir as
tuvą ir padėti pakilti žmo pora dainų. Programos vedėja
lietuviukais, pravedė dainavi
RENGINYS
KILIMUS.
BALDUS
meniškai patarnaus. įkainavimas
nėms iš to moralinio nuos padėkojo, kad gražiomis dai
mo ir tautinių šokių pamokas.
veltui.
S E S E L Ė M S PAREMTI
IR GRINDIS
mukio, kuris yra okupanto pa nomis praskaidrino šio sekma
18:30 vai. vakaro į koncertą
J. B U B N Y S
likimas, kad jie pajustų tauti dienio popietę. Dainos kėlė
Dievo Motinos parapijos di
Š.m. spalio 5 d. Maironio nę ir dvasinę atsakomybę. mūsų dvasią ir stiprino sielą.
773-737-5168
AUTOMOBILIO, NAMU, SVEIKATOS,
džiojoje salėje susirinko nepa Parke VVorcesterio Nekalto
Padėkime Lietuvai. Dirbkime Dainininkai atsisakė honora
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS.
prastai daug publikos. Prieš Švč. M. Marijos Prasidėjimo
Agentas Frank Zapolis ir Orf. Mgr
visi kartu. Matote iš šio gra ro. Nuoširdžiai jiems dėkoja
FOR
R
E
N
T
pradedant programą dr. Vik vienuolijos rėmėjų skyrius su
S. Karte kalba lietuviškai.
žaus renginio, kuris suruoštas me.
toras Stankus pranešė, k a d rengė koncertą ir vakarienę
FRANK ZAPOLIS
Vic. 4565 S.ChrieUana, Deiuxe 1
visų bendromis jėgomis. Su
3208 1/2 W«st 951h Street
Naujosios Anglijos lietuviai
Lietuvoje mirė jon neseniai seselių darbams paremti.
Tel. (708) 424-0AS4
seselėmis Lietuvoje labai ben myli ir gerbia seseles, todėl į bdrm.. apt. spacious, gas & electric
išvykęs ilgametis ir žymus LB
(773) S81-8S54
Gausiai susirinkusius sve dradarbiaujame. Vienos iš
Spalio 9 dieną „Saulė", lydi
incld.,
wall
aircond.,
$560/mo.+1,5
renginį atsilankė seselių rė
veikėjas dr. Adolfas Butkus, ir čius šiltu žodžiu pasveikino
Amerikos vyksta i Lietuvą. Ki mėjai ir gerbėjai ne vien iš sec. dep. & credit check. No pets!
ma d r . V. Stankaus ir A.
prašė publiką tylos minute bei remejų
pirmininkė
Teresė tos iš Lietuvos atvyksta m u m s
H E L P VVANTED
Balašaitienės. išvyko į Kent
mūsų telkinio, bet visada at App: to view call Tom: 773-927atsistojimu pagerbti jo atmi Adomavičienė. Programai va
i pagalbą, o k a n u naujų žinių vyksta ir iš kitų. ypač Proviuniversitetą, kuris jau nuo
2745. Kalbėt! angliškai
nimą. Po to kopirmininkė Ada dovavo Bernadeta MiliausReikalingos moterys namų
įsigyti, pasitobuiinti. Prieš sa dence. R.I. Tai nepovargstanseno pasižymi turtingais lietu
Stungienė pasveikino susirin kaitč-Karris. Prieš pietus mal
VSjymui.
Viena moteris valo po vieną
vaitę
atvyko
auna
sesele
viškais archyvais, stipendijų
tieji; beveik trys stalai ją bu
namą Savaitine alga $378. Kambarys
kusius, o ^Saulės" administra dą sukalbėjo laikinas seselių
IŠNUOMOJAMAS
Gertrūda, curi čia studijuos. vo Ne tik atvyksta, bet dar
fondu ir priėmimu svečių iš
gyventi bus parūpintas.
torius Zenonas Ripinskas pa kapelionas kun. Antanas DišDėkojo Maironio Parko pirmi atveža daug vertingų dovanų
6 kamb. butas ir
Lietuvos. Atvykusius pasitiko
Tel
6 0 8 - 2 4 4 - 9 3 9 3 arba
sidžiaugė, pamatęs tokią gau
ninkui Kaziui AJomavičiui ir laimėjimams. Veronika Kiega r ažas Brighton Parke.
archyvų globėjas pro f. Herbe rt sią publiką. Jis pranešė, kad kevičius iš Lietuvos.
608444-5128. Susikatbetrgairma
Visiems pasivaišinus ska visai Parko vadovybei už viso Hene turi ypatingą „receptą"
lenkiškai, rusiškai arba angliškai.
Hochhauser.
Pasisveikinęs šiais metais „Saulė" švenčia
Tel. 773-376-2874
niais
rėmėjų
paruoštais
pietu
keriopą
parama,
kurią
mes
tuoj užleido savo patalpas an savo veiklos 25 metų jubiliejų.
auginti gėles, kurios ..žydi" do
Reikainga nerūkanti aukle
leriais. Tikrais doleriais ir Išnuomoju 3 mieg. kambarius;
samblio narių persirengimui Programos eigą anglų kalba mis, programos vedėja supa patiriame per daugelį metų.
žindino
publiką
su
vyrų
j
prižiūrėti
2 mažamečius vaikus
nemažai
tokių
gėlių
atveža,
ir repetavimui.
S200 i mėn. 4565 S.Christiana
pranešinėjo Asta Čiuderienė,
Žodį tarė ir Maironio Parko
į Lake Forest, IL (gyventi kartu,
S u s i r i n k u s į universiteto kas nebuvo reikalinga, nes „Trio": — muz. Jurgis Petkai- pirmininkas K. Adomavičius, nekalbant apie kitas dovanas. ĮAve. Skambinti nuo 5 vai. vakaro,
padėti namų ruošoje, dirbti ir
koncertų salę. .Saulę" šiltu publika buvo lietuviška. Džiu tis tenoras, vadovas ir akom- kuris įvertino seselių sunku Svečiai iš Bostono užpildė du •teL 773-927-2745. Kabėti
, savaitgaliais, maždaug 6 dienas).
žodžiu pasveikino prof. Hoch gu buvo matyti, kad ansamb paniatorius. Alfonsas Zdanys darbą čia ir Lietuvoje. Lrnkejo stalus. Tarpe jų buvo jaunas
Turi šiek. tiek mokėti angliškai.
h a u s e r ir dekanė R. Muir. lietės jau panaudojo lengvą — baritonas. Vytautas Zdanys geriausios sėkmės, ir žadėjo, kunigas iš Lietuvos, Kražių
Tel. 847-698-2770'.'"
—
bosas.
Publikos buvo mažoka, nes tai grimą. Programa ėjo labai
kad Maironio Parkas visada parapijos klebonas kun. AlioPalikti žinutę angliškai
Koncertą
pradėjo
„Mes
pa
buvo darbadienio vakaras, bet sklandžiai ir buvo publikos
padės. Jis. žmonos Teresės ir nijus Budrius. Iš Hartfordo at
audringi plojimai lydėjo kiek palydima triukšmingais ploji dainuosim" — liaudies daina, savo vardu, seselėms įteikė pi vyko ne tik vyrų „Trio", bet ir
Downtown fast food restaurant
jų žmonos, bei kiti svečiai.
vieną dainą ir šokį. Teko mais. Nors „Saulė" pasivadi aranžuota Jurgio Petkaičio. niginę dovaną.
is looking for p.t. or f.t.
Toliau
pirmoje
dalyje
viena
po
stebėtis ansamblio muzikiniu no „liaudišku ansambliu", t a 
Antroje koncerto dalyje dai
cashiers
& kftchen hetpers
Dalyvavo
ir
mūsų
abiejų
lie
atlikimu, nepaprastai harmo čiau programoje buvo apie kitos skambėjo: „Šerk, tėveli, nininkai padainavo: „Jau pra
for
breakfast
& lunch.
tuvių
parapijų
kunigai:
Auš
ningai grojant keturiais a r n e t pusė grynai liaudiškos muzi žirgeli". — liaudies daina. ar. vertos dvaro stonios", — auto
Experienced
mngr.
also wa*fffed.
ros
Vartų
klebonas
Alfonsas
J. Petkaičio. .„Anksti rytą at
penkiais smuikais, violončele, kos šalia Lingio, Švedo. Dva
rius nežinomas. „Tai gražiai Volungis, o taip pat Sv. Kazi
CaB 312-649-0622
sikėlus".
—
"liaudies
daina,
ar.
klarnetu, birbyne, akordeonu, riono ir kitų kompozitorių
mane augino". — žodž. Just.
miero parapijos adm. Antanas
J. Petkaičio. „Ramovė- i mar
Wa»Hnglon, D.C.. lietuvio savininko
būgnais, įsiterpiant ir kank kūrinių. Buvo šokama, dai
Marcinkevičiaus, muz. V. MiNockūnas.
MIC. ir asistentas
šas",
—
muzika
E.
Gailevi„landscaping" kompanija laito
nuojama,
grojamos
skudučių
lėms bei kitiems liaudies mu
kalaus. .Mažam kambarėly".
darbininko. $5.50 į vai. Jei nori, gali
Jonas
Petrauskas.
MIC.
čiaus,
žodž.
K.
Inčiūros.
„Per
zikos instrumentams. Šokius sutartinės ir žavėjomės nepa
Jos neskaitote „ D r a u g o " ?
dirbti 12 vai. į dieną. Vieta gyventi
lygius laukelius". — liaudies — Partizano daina. „Kur Ne
Padėkos nusipelno moterys \- T a d a mums n ė r a apie ką kalbėti...
lydėjo originalūs garso efektai prastai virtuozišku skudučių
munai
jaunų
dienų".
—
muz.
bus parūpinta už $130 į mėn.
daina.
..Paparčio
žiedas".
—
ruošusios pietus, patarnavu
ir humoristiški vaidybiniai solo. Išspausdintoje progra
Kreiptis: Alex. tel. 202-244-2373
Kęstučio
Makačino.
„Sutrinko
muz. V. Kairiūkščio, žodž. P.
elementai. Choreografas Ed moje būta ir keistų įrašų, kaip Stunžėno. ..Aras", — muz. P. keleieliai". — liaudies daina, sios prie stalų, bet kitus dar
m u n d a s Verpetinskas pertrau- „Varšavska polka", pavadinta Butkaus, žodž. V. Šimaičio. ar. Vyt. Juozapaičio. „Mano bus atlikusios: Aldona BranJUOZAS KOJELIS
tienė. Angele Garsiene, Eiena
kinėjo programa, nurodyda liet. šokiu, ar „Senovinis fokst „Nurimk.
širdie" v melodija tėviškėlė", — liaudies daina
m a s j o s eigą ar net pats vai rotas". Senov'ye fokstrotų ne nežinoma 1 , — žodž. Petro Ba ar. J. Petkaičio. „Lauksiu ta Nalivaikienė. Elenytė NalivaiIŠ NAKTIES Į RYTĄ
d i n d a m a s . Programą anglų buvo. Pagal enciklopedinę in bicko „Lietuva", — muz. Vyt. vęs ateinant". — žodž. Ka- kaitė, Elena Černienė. Vanda
Straipsnių rinkinys
čergio. muz. Raudonikio. ..Oi. Ramonienė, Irena Juodaitiekalba pranešinėjo Asta Čiu- formaciją. JAV fokstrotai „gi Juozapaičio (ar. J. Petkaičio).
472 psl. Kaunas, „Garsas", 1996
daina, daina". — dain>.s K.;imė nė. Darata Zaieskaiu;. Irena
derk enė. k a s buvo reikalinga. mė" 1910 metais ir paplito Eu
Žinomo išeivijos lietuvių žurnalisto
Petraukos metu programos nežinoma, žodž. J. Petkaičio.
Ansamblio repertuaras buvo ropoje tik po 1917 metų. Čia
publicistikos rinktinė, kurioje sutelkti
Savickienė. Izabelė Parulienė,
be priekaištų, tačiau dalyvių geriau būtų tikęs „seno" fokst vedėja Bernadeta pakvietė „Žemėj Lietuvos" — muz. Kęs Irena Markevičienė. Teresė
straipsniai atskleidžia lietuvių politinę
kovą dėl Lietuvos laisvės anapus
scenine išvaizda nebuvo pa- roto epitetas. Pasibaigus pro provincijole seseię Paulę tarti tučio Vasiliausko, žodž. Sigito Miliauskaitė. Aidona Jakniūgramai, publika sukėlė aud žodį. Ji pareiškė, kad besi Gedos. „Šią naktį per naktį".
„geležinės uždangos". Tai autentiškas
tr?ukli. nes negrimuotos mer
naitė ir Janina Miliauskienė.
ringas ovacijas ir ilgai plojo klausydama tokių gražiu dai
liudijimas kiek tikėjimo, valios ir pas
ginos buvo išblyškusios, pamė
Piniginius
reikalus
tvarkė
—
liaudies
daina.
Visiems
sus
stovėdama, kol orkestras buvo
tangų
Lietuvos laisvei atgauti buvo pa
nų net susijaudino, ir neži tojus padėką reiškiant gau Olga Keršyto ir Darata Vir
lynavusiom lūpom ir nesko
priverstas dar pagroti viena
rodyta
išeivijoje, kiek reikėjo asmeninės
ningais tautiniais drabužiais
nanti ką sakyti. Dėkojo rė siais plojimais, Teresė Mi ba ši e n c.
smagų kūrinį. J sceną sulipu
aukos
ir
savęs
apribojimo
toje
kovoje ištverti. Apžvelgiami
bei primityviu galvų papuo
Gėrimės ir didžiuojamės,
sios merginos apdovanojo an mėjoms už nenuilstamą dau liauskaitė ir Aldona Jakniūnepriklausomybę atkūrusios Lietuvos rūpesčiai.
šimu. Kai po koncerto ansam
samblio vadovus ir narius gelio metų darbą jų vienuoli naitė dainininkams i atlapa kad Naujoje Anglijoje turime
Knyga bus naudinga žurnalistams, politikams,
blio vadovui Dariui Dakniui
įsikūrusias Nekalto Marijos
gėlėmis, ir kitomis dovanomis.
istorikams, studentams, taip pat naujųjų laikų Lietuvos istorija
pareiškiau savo pastabas, jis Ansambliui buvo įteikta 600
Prasidėjimo seseles, kuriu vie
nesidominčiai plačiajai visuomenei.
griežtai gynė apdarų auten dolerių piniginė dovana. Po
nuolyno durys plačiai atvertos
Gaunama DRAUGE
visiems. įvairiomis švenčių ar
tiškumą ir tai. kad .kaimietės koncerto visi buvo pakviesti
Kaina-12.00 JAV dol.
kitomis progomis dažnai Putnesigrimavo". Dėl to netenka puikiai paruoštoms vaišėms į
Kaina su persiuntimu-15 JAV dol.
name l nkomes ir grįžtame į
ginčytis, tačiau galima buvo parapijos svetainę. Susipaži
Illinois valstijos gyv. prideda $1.05 „Sales Tax*
namus atsigaivinę dvasiškai,
parinkti gražesnius rūbus, nes nome, draugavome, užkan
tautiškai ir pailsėję fiziškai.
jų y r a didelis įvairumas, ir džiavome ir klausėmės padė
atsižvelgti, kad scena reika kos, sveikinimo kalbų bei pa
O dabar džiaugiamės, kad ir
lauja grimo. Svarbu paminėti. gerbimų ir apdovanojimų.
Lietuvoje, su čia esančių sese
kad j a u užmegzti konkretūs
lių ir jų geradarių pagalba jos
ryšiai t a r p Šiaulių bei Kent
įstengė pastatyti namus Kau
Ankstyvą sekmadienio rytą.
ne, kurie ypač reikalingi pa
Valstybinio universiteto ir su
atsisveikinę išlydėjome „Sau
dėti sovietų
sužlugdytiems
sitarta, kad dr. Stasys Tumė
lę", autobusu
išvykstančią
žmonėms greičiau pakilti :š
nas vienerių metų laikotar
Detroito link. Iš Detroito an
fizinio, dvasinio, tautinio ir
pyje j a m e dirbs savo mokslinį
samblis keliaus į Čikagą, ten
"DRAUGAS"- vienintelis
moraiinio nuosmukio, ypač
darbą.
taip pat koncertuos, ir galu
jaunimui, kad pradėtų kurti
užsienio lietuvių dienraštis
Penktadieni buvo surengta gale į Omahą, su kurios uni
gražią mūsų Tėvynės Lietuvos
ekskursija autobusu svečiams versitetu jau užmegzti konk
ateitį. 9wwitJ j tuos namus
aprodyti Cleveland miestą, jo retūs bendradarbiavimo ir sekiek pajėgia priglaudžia visus.
paminklus ir architektūrą. serystės ryšiai. Clevelando lie
reikalingu^ vienokiu ar kito
Svečiai buvo sužavėti tiek tuviai jaučiasi praturtėję tė
kios pagalbos įvairaus am
miesto, tiek apylinkių grožiu. vynės dainomis ir muzika. Yra
žiaus, ir juos pavadino vienuoV a k a r e Lietuviu namų didžio dėkingi iniciatoriams už tokj
Čekį ar „money order" rašykite ir siųskite:
r
joje salėje įvyko labai nuotai puikų „Lietuvių dienų' ren •].\\ ;,R X V Tarybos n» < A :-••••'•• S a k a l a i t t i vysk Paulius Baltakis, UjOS įsteigėjo Palaiminto Jur
DRAUGAS. 4545 Wcst 63rd Street. Chicago, IL 6 0 6 2 9
gio Matulaičio vardo namais.
OF.M a p t a r i a L B reikalus i . n f a a j N j e 29 d
••.kw.-i imp - u v a z i a v i m e .
kingas susipažinimo vakaras. ginį.
Tel. Informacijai: 773-565-9500
P h i l a o V i p h U . PA,
J.M.
kurio metu ..Saule" demonst

Clevelando LB apylinke kas
met švenčia tradicines „Lietu
vių dienas" palinksminti ir
suburti, tiek Cleveland mies
to, tiek tolimesnių apylinkių
lietuvius. Kopirmininkai. dr.
Viktoras S t a n k u s ir Ada Stungienė pakvietė Šiaulių univer
siteto liaudies meno ansamblį
„Saulė", kurį savo viešnagės
Lietuvoje metu jau buvo užangažavusi Lietuvių fondo at
stove ir Clevelando LB valdy
bos vicepirmininkė Dalia Puškorienė. JBaulės" viešnagę glo
bojo E d m u n d a s ir Olga Čapai,
pasirūpinę svečių nakvynėmis
ir vežiojimu. 29 asmenų „Sau
lės" vienetas į Clevelandą at
vyko autobusu spalio 8 dienos
vėlyvą vakarą. Mano namus
savo buvimu pagerbė „Saulės"
globėjas Hubertas Smilgys,
Šiaulių miesto Kultūros sky
riaus direktorius ir Šiaulių
krašto kultūros tarybos pir
mininkas.

SKAITYKITE
DRAUGĄ !

NAUJOS LIETUVIŠKOS KNYGOS
gaunamos ,,Drauge"

KATALIKES
PAMINĖJO
SUKAKTI

„SAULUTE"
L i e t u v o s vaikų globos būreli*
Nepaprastai
džiaugėmės,
kai Lietuvos ryžtingumo ir
„dainuojančios
revoliucijos"
bei užsienio lietuvių intensy
vios akcyos dėka, Tarybų Są
junga subyrėjo ir Lietuva vėl
atstatė nepriklausomybe. Ta
da, pagal savo išgales ar su
gebėjimus, vieni stengėsi pa
dėti Lietuvai Suktis į Vakarus,
o kiti ėmėsi teikti humanitari
nę pagalbą.
PLB vicepirmininkui dr. Pe
trui Kisieliui konstatavus, jog
Lietuvoje labiausiai paramos
reikalingi yra našlaičiai, sene
liai, žmonės su negalia, bei
grįžtantys iš tremties, 1993
metų pavasarį įsikorė .Sau
lutė", Lietuvos vaikų globos
būrelis. Nors užsienyje jau
veikė vaikų šalpos organizaci
jos ir pavieniai idealistai, be
sirūpinantys varganais Lietu
vos vaikais, JSaulutės" atsira
dimas išryškino bedalių vaikų
padėtį, reikalingumą ieškoti
šalpos iš kitataučių ir stengtis
šią šalpą koordinuoti, kad ji
būtų dalinama kuo plačiau po
visą Lietuvą. Naujam PLB
pirmininkui Vytautui Kamantui
pakvietus,
„Saulutės"
narės nutarė ir toliau veikti
kaip PLB komitetas.

nuperkama avalynės, vita
minų. Būna Buaukojama invalidamas ramentų ir kėdžių ant
ratelių, nore „wheelchairs"
JSaulutė" užsako ir per Lietu
vos fabriką.
Ypač malonu, kad mūsų jau
nieji per lituanistines mokyk
las, jungiasi prie JSaulutės".
Pastoviai sulaukiama pagal
bos iš Maironio lituanistinės,
„Žiburėlio" Montessori mokyk
los PLC Lemonte ir Čikagos li
tuanistinės mokyklos Jauni
mo centre.
Pinigų surinkti JSaulutė"
ruošia įvairius renginius: kon
certus, paskaitas, įskaitant
žymių sportininkų autografų
pasirašymų popietes, pvz. su
Chicago Bulis krepšininku
Will Perdue. „Saulutė" yra suruosusi smuikininko R. Kati
liaus ir pianisto L. Dorfmano
koncertą, popietę su poetu
Bernardu Brazdžioniu, puikiai
pasisekusį Vilniaus styginio
kvarteto koncertą. Motinos
diena pažymėta dainininkės
Nerijos Linkevičiūtės ir Rober
to Mockaus koncertu. Vyko
prieškalėdiniai labdaros kon
certai su soliste Audrone Gaižiūniene, aktorėm Audre Bud
ryte ir Nįjole Martinaityte,
„Saulutė" turi sąrašus per muziku Ričardu Šoku, pianis
100 įvairių vaikų globos na tu Alvydu Vasaičiu bei artiste
mų, o JSaulutės" pirmininkei Jo Ann Glover ir pasisiūsavomis lėšomis iš karto ap lusiais programą atlikti japo
lankius apie 53 valdiškus ir nais bei kiniečiais. Vieną ru
parapijinius, lokalinius globos denį, R. Simonaitis iš Lietuvos
namus ir nemažai našlaičius atvežė „Lietuvišką gegužinę",
globojančių šeimų, išsivystė tai dainininkų, muzikantų ir
veiklos planas. Paaiškėjo, kad lininių suknelių demonstravi
iš 20,000 vadinamų našlaičių, mo pynė.
daugumas nėra tikrai našlai
Eilė „Atviro žodžio" forumo
čiai, o labiau beglobiai vaikai,
paskaitų (pvz. Vytautas Du
t.y. vaikai, kurių tėvai jų atsi
dėnas, Vytautas Valatkaitis,
sakė, arba tėvų teisės atimtos,
Antanas Grina, Gediminas
arba grynai nerūpestingų tėvų Vagnorius, dr. Tomas Remei
apleisti vaikai. Matant skau kos, dr. Remigijus Gaška) susi
džią realybę, sunkią beglobių laukia teigiamo publikos dė
vaikų padėtį, „Saulutė" ne mesio. Taigi JSaulutė" ne tik
galėjo pasitenkinti susirašinė renka aukas, prašo išmaldos,
jimu, sąrašų vedimu ar teori bet savo veikla taip pat pra
niais padėties sprendimais.
turtina visuomenės kultūrinį
„Saulutė" nutarė suaukotų gyvenimą.
daiktų siuntiniais paremti
Aukų gaunama ir iš ameri
vaikų globos namus, o pinigais kiečių organizacijų. Madisonparemti našlaičius globojan Vilnius Sister Cities uoliai
čias šeimas, vaikus su negalia įsijungė „Saulutei" į talką.
ir gausias šeimas. „Saulutė" Gaunama aukų iš įvairių fir
taip pat turi konkretaus vaiko mų, pvz. Viskase Corp., Holrėmimo programą. Daugumas lister, Inc., Illinois Tool Foun
šių šeimose gyvenančių vaikų dation, Kimberly Clark, World
gaunami per Lietuvos vaikų Book Encyclopedia, Amerifondą. Rėmėjas, paaukojantis tech. Užmegzti ryšiai su Ca20 dol. per mėnesį, pasižada tholic Charities ir Maryville
metams remti specifinį vaiką, City of Youth (Des Plaines, Il
paaukojant metinę sumą iš linois). Įkurta „web site"
karto arba dalimis. Vaikas, HTTPy/131.42.16.206/
t.y. jo šeima, gauna 19 dol. li UTHUANIAN/INDEX.HTM
tais kas mėnesį, o Lietuvos
1997 m. pavasarį buvo ruo
vaikų fondas pasilieka 1 dol., šiama koncertų serija po JAV
kad galėtų tęsti savo šalpos
su Lietuvos vienuolikmete
veiklą. Rėmėjas gauna vaiko
dainininke Neringa Nekraaprašymą, nuotrauką, adresą
šiute ir jos mokytoja, Mari
ir gali, bet nėra įpareigotas,
jampolės muzikos mokyklos
su vaiku ar jo šeima asme
„O ha Ha" choro vadove muz.
niškai bendrauti.
Laima Lapkauskaite. Koncer
Kad JSaulutės" spindulėliai tai labai pasisekė.
kuo plačiau skleistųsi, užsa
JSaulutė" turi patikimų ben
kyta į Lietuvą 22 prenumera dradarbių tinklą per visą Lie
tos JAV leidžiamo žurnalo tuvą. Tarp kitų „Saulutė" dir
-Eglutė".
ba su Kauno, Mažeikių ir
Daugumas daiktų siuntimui Šilalės „Caritu", parėmė ku
suaukoti amerikiečių. Ypač nigų Ramašausko, Ralio, Lin
uoliai dirba St. Patrick's para kevičiaus, Aukštakalnio ir Bupija (St. Charles, Illinois) per driaus parapijinius globos na
seselę Dot pravesdama rink mus, mon8. V. Kazlausko
liavą kiekvieno mėnesio trečią „Vaiko tėviškės namus", E.
sekmadienį. Atvažiuodami į Kubilienės JSOS vaikai", G.
Mišias, parapijiečiai atveža Landsbergienės
remiamus
maišus gerų rūbų, avalynės, vaikus, R. Švobienės „Kaimo
žaislų bei higienos reikmenų. vaikus", invalidų „Vilties"
Siunčiant per „Lithuanian draugiją, gausių šeimų bend
Mercy Lift", amerikiečių orga riją „Vilniaus šeimyną", Kau
nizacijos sumoka už persiun
no rajono kaimo vaikus per
timą. Nors tie siuntiniai „Sau
Eleną
Ramanauskiene
ir
lutei" nedaug pinigų kainuoja,
mons. Gustaitį, Lietuvos kata
JSaulutės" savanorėms tai su
likių moterų „Laikinus vaikų
teikia amžiną Juodą 4f?bą" —
globos namus" Vilniuje, Pa
susivežti daiktus į Pasaulio
nevėžio rajono Upytės mokyk
lietuvių centrą (Lemont, Illi
las Utenos „Pieno lašą", Kau
nois), juos atrinkinėti, supa
kuoti, sukrauti į sunkvežimį no statybininkų rengimo cen
tro" varganus studentus ir
daug
į bėdą patekusių pri
išsiuntimui. Tai nesibaigiantis
vačių
šeimų.
Ui paramą gaudarbas. Kartais papildomai

„Saulutes", Lietuvos Vaikų globos būrelio, Floridos Daytona Beach) sky
riaus vedėja Birutė Kožiciene su Vaidu ir jo seneliu šią vasarą Lietuvoje.
narnos atskaitos. „Saulutė" pa
remia sriubos virtuves ir mo
kinių maitinimą mokyklose,
padeda studijuojantiems naš
laičiams.
Nuo įsikūrimo „Saulutės"
pirmininkė yra Indrė Tijūnėlienė. Iždininkės buvo Irena
Draugelienė ir J ū r a Gvidienė,
o dabar yra Ramunė Račkaus
kienė. Sekretorės buvo Virgi
nija Šaulienė ir Vida Maleiškienė, o dabar yra Aušra Šau
lienė. Nuolatiniu pakavimu
rūpinasi Raminta Marchertienė, kuriai talkina kruopščioji Aldona Ješmantienė. Ma
rytė Černiūtė vedė ryšius su
kitomis organizacijomis ir iš
siuntė pluoštą prašymų įvai
rioms įmonėms bei fondams.
Raminta Lapšienė į aplanką
susega gautas padėkas. Nijolė
Kašubienė siunčia aprašymus
į dienraštį. JSaulutė" džiau
giasi gausėjančiu skaičiumi
bendradarbių iš paskutiniuoju
laiku iš Lietuvos atvykusių,
nes jie gerai supranta te
nykščių vargus ir sunkumus.

Birutė Bublienė.
Kiekvienais metais S a u l u 
tė" išsiunčia į Lietuvą apie
1,000 siuntinių į globos namus
ir apie 30,000 dol. išdalina tie
siogiai varganiems vaikams.
1996 metais S a u l u t ė " išsiun
tė apie 43,000 dol. skurdžiai
besiverčiantiems
padėti, o
1997 m. iki kovo galo jau buvo
išsiųsta apie 20,000 dol. Per
150 vaikų įtraukta į „konk
retaus vaiko" (t.y. 240 dol. per
metus) rėmimo programą.

Gal tai neįspūdingi skaičiai,
bet S a u l u t ė s " savanorės, au
kodamos savo laiką, taip pat
augina savo šeimas, padeda
pagyvenusiems tėvams, vargs
ta su savomis ligomis, eina pa
reigas darbovietėse bei kitose
visuomeninėse organizacijose.
Tą paramą po truputį išdali
nus per visą Lietuvą, nelieka
stambaus apčiuopiamo remia
mo objekto, kuris liudytų
„Saulutės" pastangas. S a u l u 
tės" parama, lyg smulkūs tvikstantys gintarėliai žybteli per
visą
Lietuvos žemelę.
Birutė Kožiciene vadovauja
Floridos Daytona Beach sky
S a u l u t ė " stengiasi ieškoti
riui, kuris remia Kauno Hos- lėšų iš kitataučių ir kviečia vi
pice, Kauno „Kartų namus", sus jungtis į bendrą akciją, ne
Alytaus apskrities pradžios tik piniginę, bet ir moralinę,
mokyklą, septynias daugia kad Lietuvoje neliktų skriau
vaikes šeimas ir Vytauto Di džiamų, alkanų, basų vaikų,
džiojo un-teto studentų val gyvenančių
apledijusiuose
gyklą. Angelė Kamiene suor kambariuose, kenčiančių alko
ganizavo St. Petersburg, Flori holikų ir narkomanų tėvų
dos s a u l u t ė s " padalinį, ku įtūžimą, kad išnyktų niekam
riam vadovauja Asta Lukienė. nereikalingų vaikų kategorija.
Detroit, Michigan, skyrių vedė
„Saulutė" neša šypsenėlę!
Elenora Grigaitienė, o dabar
Indrė Tijūnėlienė
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Rugsėjo 14 dieną, per Šven
tojo Kryžiaus Išaukštinimo
šventę, Lietuvių katalikių mo
terų sąjungos (LKMS) Kaišia
dorių skyriaus narės paminėjo
savo organizacijos veiklos vie
nerių metų sukaktį. Po Sumos
Kaišiadorių vyskupijos sielo
vados centre surengtą LKMS
Kaišiadorių skyriaus narių su
sirinkimą malda pradėjo kan.
Jonas Mintaučkis. Šios orga
nizacijos dvasios tėvas, Pa
parčių klebonas kun. Bernar
das Sajeta pasidžiaugė, kad
šios veiklios katalikės daug
padeda ir pastoraciniame, ir
socialiniame darbe, kvietė j a s
daugiau bendrauti su šiandie
niniu jaunimu.
LKMS Kaišiadorių skyriaus
pirmininkė Marija Šakiene.
apžvelgdama metų veiklą, sa
kė, jog 28 skyriaus narės „visą
vasarą dirbo iš širdies", pasi
keisdamos rūpinosi Užgirėlyje
stovyklavusiais socialiai rem
tinų šeimų vaikais. Ji taip pat
pažymėjo, kad LKMS Kaišia
dorių skyriaus narių ir rajono
mero pavaduotojos Virginijos
Dranginienės iniciatyva, pade
dant Tautos paramos fondui,
prie Kaišiadorių miesto savi
valdybės įsteigtas studentų
paramos fondas. Kaišiadoryse
taip pat buvo surengta tarp
tautinė konferencija „Moterys
ir demokratija", kurioje daly
vavo ir patirtimi dalijosi mo
terys iš Skandinavijos šalių.
Didelio susidomėjimo susi
laukė išvažiuojamųjų
semi
narų ciklas „Moterys rinkos
ekonomikos sąlygomis", kurį
skyriaus narės organizavo pa
dedamos Kolpingo draugijos
atstovo Sigito Morkūno.
LKMS valdybos pirmininkė
G. Paliokienė, pasveikinusi
kaišiadorietes, kaip teigiamą
ženklą įvertino tai, kad ren
giant su vaikų ugdymu bei
šeima susijusius įstatymus
įsiklausoma ir į šios organiza
cijos pasiūlymus. „Būkime at
viresnės moterims, kurios dar
nėra tikinčios, būkime atlai
desnės jaunimui, juk mūsų or
ganizacijos pagrindas yra mei
lė", — akcentavo pirmininkė.
Ieškant būdų, kaip įveikti
skaudžią Lietuvos rykštę —
alkoholizmą, bendradarbiauja
ma su Vilniaus anoniminių al
koholikų klubu. Vilniuje taip
pat įsteigtas Moterų kultūros
ir švietimo centras, kuriame

Vidaus reikalų ministras Vid
m a n t a s Žiemelis trečiadienį
pasirašė įsakymą apdovanoti
nusipelniusius policijos pa
reigūnus.
Vardinius
šaunamuosius
ginklus už pavyzdingą tar
nybą gavo Panevėžio miesto
vyriausiasis policijos viršinin
kas Vladimiras Kudijanovas
bei Anykščių rajono policijos
viršininkas Kęstutis Tubis.
VRM pasižymėjimo ženklu
„Už pavyzdingą tarnybą" ap
dovanoti 5 pareigūnai. 18 pa
reigūnų gavo I laipsnio VRM
atminimo ženklą „Tėvynės la
bui", dar 35 pareigūnams pa
reikšta padėka.
BNS

veikia kompiuterių ir anglų
kalbos kursai, konsultacinis
centras.
Kaišiadorietes
sveikino
LKMS pirmininkės pavaduo
toja, Kauno Maltos ordino pa
galbos tarnybos senelių namų
direktorė Aldona Krinickiene.
Kauno krikščionių demokratų
jaunimo saviveiklos vienetas
„Atžalynas",
vadovaujamas
Teresės Varnagienės.
BŽ. 1997. \ r . 18
APDOVANOTI
NUSIPELNĘ
POLICININKAI
Angelų sargų dienos proga

„Dailiųjų Menų" k l u b o n a r e i

A.tA.
Sol. ALODIJAI BIČIUTEI
TREČIOKIENEI
mirus, jos S Ū N Ų , g i m i n e s ir a r t i m u o s i u s nuošir
džiai užjaučia.
Los Angeles „Dailiųjų

Menų"

klubas

A.tA.
AMALIJAI
GULBINIENEI
m i r u s , d u k r a i E L E N A I , m ū s ų draugijos narei, ir žen
tui A L F O N S U I r e i š k i a m e n u o š i r d ž i ą užuojautą.
Lietuvos Dukterų
draugijos
Melrose Parko
skyrius

PADĖKA
A.tA.
KRISTUPAS DAUGIRDAS
Mylimam Vyrui, Tėveliui ir Seneliui mirus, mes norime
padėkoti kun. A.Paliokui už maldas koplyčioje, palydėjimą j
kapus ir sol. D.Stankaitytei už jaudinantį giedojimą šv. Mišių
metu.
Dėkojame koplyčioje pasakiusiems atsisveikinimo kalbas:
ALIAS centro valdybos pirmininkui arch. Albertui Kereliui.
Vyrijos „Plienas" atstovui inž. Stasiui Jokubauskui, draugų
vardu inž. Jonui Jurkūnui.
Dėkojame karsto nešėjams, atsiuntusiems gėles, mišių
aukas, maldas ir pareiškusiems užuojautą spaudoje bei
asmeniškai.
Dėkojame buvusiam Vyrijos „Plienas" vadui inž. Viktorui
Dargiui, atvykusiam iš Toronto dalyvauti laidotuvėse, ir
visiems palydėjusiems Kristupą Daugirdą į Amžino Poilsio
vietą - Šv. Kazimiero lietuvių kapines.
Liūdinti Daugirdų šeima

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos

ZZJ Mutual Federal Savings and Loan

tOUAl MOUSMB
L E N O t R

Association of Chicago
2212 YVest C e r m a k R o a d , C h i c a g o , IL 6 0 6 0 8
(773) 847-7747
Casimir G. O k s a s , P r e s i d e n t

Patarnaujam Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 91 Metus

R ^ micllcincl tedarai
^ ^ ^ ^ ^

Savings and Loan Association

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

BRIGHTON PARK

2567 WEST 69th STREET

4040 ARCHER AVENUE

(1-312) 925-7400

(1-312) 254-4470

BRIDGEVIEVV
8929 S HARLEM AVE
(708) 598-9400

Amerikos Lietuvių tautine> sąjungos centro v.:', lybos narys Petras Bucha.s kalba Tautos šventes minėjime, rujjse •• 7 d, prie paminklo
Žuvusiems ciel Lietuvos laisves. Jaunimo centro -odelyje

ISEE

ta
LEN0ER
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
J ū r o s s k a u t ų 75 m. i r j ū 
r o s s k a u č i ų 60 m. v e i k l o s
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 ..Puo
toje jūros dugne". Jubiliejinia
me renginyje tikimasi daug
svečių ne vien iš Čikagos ir
apylinkių, bet ir iš tolimesnių
vietovių. Šias svarbias sukak
tis kartu švęsti kviečiama lie
tuviškoji visuomenė ir visi bet
kada jūros skautams,-ėms pri
klausę asmenys.
Ar m ė g s t a t e cepelinus.
bet per daug darbo juos namie
A t e i k i t e \ k o n c e r t ą ! Jį gaminti? Šv. Antano parapi
ruošia „Margutis II" sekma joje. Cicero, IL. šį sekmadienį,
dienį, spalio 19 d.. 3 vai. p.p.. spalio 19 d., 12 vai., visi
Jaunimo centre Programoje kviečiami pasivaišinti cepe
išgirsite Bostono vyrų sek linų pietumis. Bus galima ir
stetą. Bilietai iš anksto gauna namo parsinešti. Pelnas ski
riamas parapijos reikalams.
mi ..Seklyčioje".

Lietuvių Skautų
sąjun
gos Tarybos suvažiavimas akivaizdiniai posėdžiai spalio
17 ir 18 d. vyks PLC, Lemon
te. Dalyviai: LSS T a r y b a - bal
savimo teisėmis: LSS Vado
vybės n a r i a i - p a s i s a k y m o tei
sėmis: LSS nariai kviečiami
dalyvauti stebėtojais. Visi da
lyvauja uniformuoti. Dalyvių
registracija šeštadienį, spaiio
18 d. prasidės 8 v.r. Suvažiavi
mo atidarymas — 9 v.r. Su
važiavimo eiga - pranešimai ir
s v a r s t y m a i - 9:15 v.r. Smulki
suvažiavimo dienotvarke ir
darbotvarke buvo paskelbtos
..Skautybės kelio" š.m. spalio
8 d. iaidoje.

..Margučio II" koncerto reikalais tariasi pirm. Marija Remiene. progra
mos pranešėja Emilija Andrulyte su politinių žinių komentatorium Bro
nium Sukinu. Koncertas vyks ši sekmadienį, spalio 19 d., 3 vai. p.p. Jau
nimo centre.

SKELBIMAI

• REKLAMA

•

SKELBIMAI

„DAINŲ SKRYNELĖS" ATIDARYMAS
„SEKLYČIOJE"
Spalio 8 d.. trečiadieni „Sek
lyčioje" įvyko šaunus koncer
tas, kurio programą atliko
dainininkai: sopranas Aušra
Cicėnaitė ir tenoras Vaidas
Vyšniauskas, o jiems akompa
navo Eugenija Kuprytė.
Koncertą
pradėjo
Aušra
Cicenaite daina „Kur giria
žaliuoja" (muzika J. Guda
vičiaus, žodž. K. Vanagėlio).
Su pirmais dainos žodžiais
pasijutau, lyg vėl esu Rasei
nių gimnazijoj ir mūsų cho
ras, muzikos mokytojui Alek
sandrui Piešinai diriguojant,
galingai traukia:
„Kur giria žaliuoją,ten mano
namai, kur Nemunas banguo
j a - t ė v y n ė s kraštai, Krantai
Nemunėlio lyg rūtų daržai, o
dainos mergelių taip skamba
gausiai".
Ir staiga pajutau, kad tuoj
bus „ašarų pakalne", nes iš tų
kartu dainavusių choristų ir
chorisčių mažai kas šioj žemėj
bedainuoja — dauguma jau
gieda dangiškuose choruose,
ir namų seniai nebėra. Laimė,
kad grakščioji Aušra taip
žaismingai K. Binkio žodžiais
pradėjo dainuoti kaip gera
pas močiutę buvo P. V. Sarpaliaus „Dukružėler būti. nes
tereikėjo „kraut kraitelis, lais
tyt gėles" — štai ir visas
rūpestėlis".
Po to buvo Aušros dainuoja
ma „Sode" (muz. G. Gudaus
kienės, žodžiai J. Aisčio). La
bai ačiū Giedrei Gudauskie
nei, kad šitam nuostabiam J.
Aisčio eilėraščiui parašė tokią
skaidrią, tiesiog kristalinę,
muziką, nes kiek jaunų žmo
nių šį eilėraštį yra deklama
vę... ' Ir ne tik scenoje).
„Augo sode serbentą
ašarinėm kekėm
buvo meilė taip šventa
niekam nepasakėm"...
Vaidas Vyšniauskas padai
navo St. Šimkaus harmoni
zuotą liaudies dainą „Vai neku
kuok" ir tada pasidarė aišku,
kodėl yra vadinamas Pavaroti, nes dainavo su tokiu įsijau
timu ir įsigyvenimu, prašyda
mas „Vai nelaistyk ašarėlių
graudžių, vai nelaužyk ranke
lių baltų", kad net už širdies
griebė.

daina „Rūta žalioji" ir Gai
žausko h a r m . „Sėjau, sėjau
rūteles". J a s dainavo A. Ci
cėnaitė. Pirmoji d a i n a labai
liūdna. „Rūta žalioji, j a u va
karas, j a u vakarėlis, manęs
laukia močiutė a n t didžiojo
dvarelio". Ir kiek čia tų aša
rų... Ne žodžiuose, bet melodi
joje — tuose skausminguose
minoruose. Antroji — links
ma, išdykaujanti, lyg ta vaini
kuota mergelė besisukinėjanti
„po tėtušio langeliu".
Tallat-Kelpšos h a r m . „Vidur
žalios pievos" labai dailiai nu
skambėjo, V. Vyšniauskui įti
kinančiai dainuojant, kad „vi
dur žalios pievos pjovėjai dai
navo", o svarbiausia, kad „kur
žalios pievos, balti dobilėliai
— siūbavo, dainavo visa tė
viškėlė".
Atsimenu t a i p tikrai buvo
kadaise Lietuvoj, prieš t a s vi
sas nelemtas okupacijas, ką
dabar kai k a s paniekinančiai
drįsta „tarpukario Lietuva"
vadinti.
Paskui skambėjo linksmoji
M. Petrausko h a r m . „Bernu
žėli, nesvoliok..." Žinoma kad
„valia j a u n a m pažiūrėt į j a u 
ną mergelę ir akelėm pamirksėt, p a l i n k s m i n t širdelę".
Pirmąją koncerto dalį daini
ninkai užbaigė d u e t u , kaip V.
Vyšniauskas s a k ė , „daina apie
kepurę" — „Oi berneli, vientu
ry" su iš dainos neišmetamu
priegiesmiu, kad „Šelmis ber
nelis, vėjo botagėlis!" Tokie tie
berneliai buvo p e r amžius, to
kie ir liko.
Po trumpos pertraukos ant
rą programos dalį pradėjo
Vaidas Vyšniauskas „Daina
apie Nemunėlį" (muz. J . Tal
lat-Kelpšos. žodžiai F. Kiršos).
„Žydraakės lietuvaitės puo
šias vainiku ir dainuoja Ne
munėliui — tokio nėr kaip tu.
Toliau A. Cicėnaitė dainavo
G. G u d a u s k i e n ė s
„Trumpi
sapnai" (žodž. S. Valiukienės).
Kaip reta girdėt dainą, kuri
būtų s u k u r t a dviejų seserų
(Nasvytyčių). Taip tinka žo
džiai „Dėkinga t a u už atmi
nimą šviesų..." Po to Aušra
dainavo „Žiemą" ir „Pavasarį"
iš G. G u d a u s k i e n ė s ciklo „Me
tų laikai" (žodž. P. Lemberto).
Su tikru ilgesiu Aušra pa
dainavo ariją iš Dvariono ope
ros „Dalia"
„Kaip a š norėčiau Vilnių
aplankyti,
Kaip aš norėčiau tėviškėn
nuvykti"...
Ir kas iš m ū s ų to nenorėtų?
Po to buvo arijos ir duetai iš
Abrahamo. Leharo, Strauso
operečių.
Staiga ir pasijutom labai
jauni, linksmi ir n e t laukiau,
ar kartais Aušra nepradės
vokiškai dainuoti Adelės kup
letų iš „Šikšnosparnio". Kaip
būtų išgirst kreipinį „Mein

Pianistė Eugenija Kuprytė (iš kairės), solistai — Aušra Cicėnaitė ir Vaidas Vyšniauskas po sėkmingo koncerto
Lietuvių dailės muziejuje. Lemonte. Šį savaigalį jie dainuos Clevelande (šeštadienį, spalio 18 d.) ir Detroite (sek
madienį, spalio 19 d.).

H e r r Markiz" — t a d a tikrai
pasijustum beklausantis „Fled e r m a u s " kur nors Miun
chene. Vaidas Vyšniauskas
„bisui" padainavo. „O sole
mio!" Ir mes, to viso gražaus
dainavimo ir nuostabių dainų
atgaivinti, esam labai dėkingi
mieliems ir simpatingiems
j a u n i e m s d a i n i n i n k a m s bei pi
anistei už Eugenijai Kuprytei
„dainų skrynelės" atidarymą
ir pasidalinimą su mumis,
senjorais.
Emilija J. Valantinienė
„Tėviškės" ev. liut. para
p i j a sekmadienį, spalio 26 d..
10:30 vai. r. iškilmingomis pa
maldomis paminės k u n . Mar-tyno Mažvydo Katekizmo 450
m. sukaktį. Parapijos choras,
vadovaujamas
muz. Arūno
Kaminsko, giedos Mažvydo
giesmes ir bus skaitomos iš
t r a u k o s iš Katekizmo. Po pa
maldų parapijos salėje Jonas
J u r k š a i t i s tars ta proga žodį, o
jaunosios šeimos suruoš prieš
piečius. Visuomenė nuošir
džiai kviečiama.

x D ė m e s i o , l i e t u v i a i ! Nau
j a s JAV imigracijos vizų tik
rinimas prasidės b a l a n d ž i o
M a t i l d a M a r c i n k i e n ė va
m ė n . Pasibaigusias vizas ga
dovauja Amerikos Lietuvių ta
liu pratęsti. Žmones iš kitų
rybos 57-tojo
suvažiavimo,
valstijų gali pasiųsti man duo
rengiamo J a u n i m o centre spa
menis paštu. E d Š u m a n a s ,
lio 25 d , šeštadienį, iškil
P. Olekos
harmonizuotoj
5701 L i n d e n , L a G r a n g e , IL
mingos vakarienės ruošai. J i
dainoj
„Kad
aš
ėjau
ulytėlėm"
x Dail. M a g d a l e n o s S t a n  60525, t e l . 1-708-246-8241.
p r a n e š a , kad daugelio pa
aiškino
apie
mergelę,
kurios
k ū n i e n ė s batikos ir grafikos
(sk)
mėgtoji „Racine" kepyklos vir
baltos
rankelės
ir
kojelės
paroda Lietuvių Dailės muzie
tuvė pateiks k a r š t u s valgius.
reiškė
esant
tinginėle,
ir
net
juje. Lemont. IT. spalio 18 d. iki
Kviečiami ne tik ALT su
jos
berneliui
nuskintas
obuolapkričio 9 d. Atidarymas šeš
važiavimo
dalyviai, bet ir kiti,
lėlis „labai rūgštus buvo".
tadienį, spalic 18 d. 7 vai. va
k
u
r
i
e
norėtų
p a b e n d r a u t i su iš
Paskui abu duetu atliko tą
karo.
tolimesnių
JAV
miestų atvyk
linksmą. K. V. Banaičio har(sk.)
stančiais
atstovais
bei sve
mon., liaudies dainą „Oi nėra
x Antanas Petkauskas
čiais.
Jos
telefonas:
708-499niekur..." Žinoma, kad niekur
staigiai mirė rugsėjo 20 d. Pa
2172. Dėl bilietų teirautis
nėra tokio bernelio, kaip ma
laidotas Sv. Kazimiere lietuvių
ALT būstinėje tel. 773-434no bernužėlis ir mergelės,
kapinėse. Sv. Mišios bus at
2040. Visuomenė kviečiama ir
kaip
mano
mergužėlė,
kurios
x L i e t u v i ų F o n d u i vajaus
našaujamos Švč. Mergelės Ma
į atstovų bei svečių susi
„plaukai geltoni, veidai raudo
rijos Gimimo bnžnyčioje. Čikago- proga aukojo. $500 Chester ir
pažinimo pobūvį suvažiavimo
Katherine Mc Millen: po $250 ni, apvalus liemenėlis".
- spalio 20 d.. 8:30 vai. ryto.
išvakarėse, spalio 24 d., irgi
Po dueto buvo dvi dainos
P-aneša a.a Antano draugai. Eugenijus ir Danguolė BartJ
a u n i m o centre.
apie rūtas: Klovos harm. 1.
buvę Pabaltijo universiteto stu- kai: $200 Antanas ir Danutė
Bobeliai: po $100 Arūnas ir
!« ntai.
(sk.) Irena Draugeliai. Algirdas ir
x Akcijų, b o n ų b e i k i t ų Laimutė Eitmanai. Algirdas
verty biu r i r k i m e ir p a r d a v i m e Jakštys, Vito ir Regina Vai.
j u m s nuoširdžiai p a t a r n a u s , Nuoširdžiai dėkojame ir pra
duodami komiso
nuolaidą. šome aukas siųsti ir įsigyti bi
l i e t u s l a p k r i č i u 8 d. poky
Albinas Kurkulis, tel. 312-879liui LF būstinėje, 14911-127th
7750 arba jo s ū n u s A n d r i u s
St., L e m o n t , IL 60439, t e l .
K u r k u l i s , tel. 312-879-7751.
(630) 257-1616.
dirbą su F i r s t A l b a n y C o r p .
Cb'cagoje. Iš JAV ir Kanados
(ak.)
skambinkite veltui: tel. 1-888-879x Augių šeima remia du
7730.
Lietuvos
našlaičius. Pratęsda
'sk.)
mi
paramą
našlaičiams ki
v Albinas Kurkulis'akcijų,
1 tiems metams, atsiuntė $300.
bonų boi kitų vertybių pirkime
iš K a n a d o s ;>rba J A V p a s i e  Dėkojame' „ L i e t u v o s N a š l a i 
k i a m a s t e l . 1-888-879-7730 čių g l o b o s " k o m i t e t a s , 2711
Atsiprašome už klaidingą tel W. 71 st. C h i c a g o , I L 60629.
(sk.)
numerį.
x Kviečiame \ dainos ir
fortepijono koncertą spalio
ARAS ROOFING
19 d. s e k m a d i e n į 1 v a i . p . p .
Arvydas Kiela
Lietuvių Dailės muziejuje. Le
Dengiame ir taisome
mont. IL. Programoje sopra ši '•(•-' i'h.M , Lietuvei flaili-. muziejuje. I>-mnnti\ bus dail Birutes Magdalenos Stankūnienės kuriniu parodos
visų rO&ių stogus
nas Lijana Kopūstaitr Pauletti atidarymas. Čia vaizdelis iŠ jos parodos, renptns M K Čiurlionio muziejuj**. Kaune. !!»«).' u> Iš kai'.-s: Arturas
Tel. 630-257-0746
ir pianistė Ginte ("'epinskaitė.
Blaudziunas. Asta Vėlėniškienė, Vytautas Ciplijauskas. Magdalena Stankūnienė. Violeta Jasevičiūtė, Romual
v Skambinti po 6 v v
(sk.) das Budrys. Osvaldas Daugelis.

x Amerikos Lietuvių radi
j a s , vad. Anatolijus Siutas —
kiekvieną sekmadieni 7 v.r.
p e r WCEV 14.50 AM. Tel.
773-847-4903, adresas: 4459
S. Francisco, Chicaeo. IL 60632.
(ak)

Ar mėgstate
grybauti?
Šaunusis estrados daininin
kas, prityręs grybautojas Vy
tautas Kernagis „galbūt" pa
sidalins patarimais apie gry
bus su visais, atvykusiais į jo
koncertą spalio 25 d., šeš
tadienį, 7 vai. vak., jaunimo
centre. Užtikrinta, kad daug
atmintinų dainų tą vakarą
išdygs lyg grybų po lietaus...
J a u n i m o c e n t r o kavinėje
spalio 31 d., penktadienį, 8
vai. vak. rengiama lietuviška
..kaukių dienos" (Halloween)
šventė — nuotaikingas ren
ginys ir dideliems, ir mažiems.
Bus kaukių konkursas, žai
dimai, laimėjimai, „siaubo"
kambarys ir kitos įdomybės.
Pageidaujama, kad publika
atvyktų su kaukėmis. Rengia
Čikagos Lietuvių
kultūros
klubas „Baltija".
Š v č . M. M a r i j o s Gimimo
p a r a p i j o s ruošiami lietu
v i š k ų b l y n u p u s r y č i a i bus
sekmadieni, spalio 26 d., po 8,
9:15 ir 10:30 vai. ryto Mišių
parapijos salėje. Visi kviečia
mi pasivaišinti.

IŠ ARTI IR TOLI
LIETUVA —MUMS l
DVASINE PAGALBĄ
Išeivijos lietuviai turės dar
vieną progą bendrauti su at
vykstančiais iš Lietuvos. Spa
lio pabaigoje iš Žemaitijos
Kretingoj esamos Pranciškonų
tarnybos atvyksta tėvas Gedi
minas Numgaudis, OFM, ir
trys tarnybos nariai, kurie
šiuo metu vadovauja evange
lizacijai Lietuvoje ir savo dva
sine patirtimi bei tikėjimu da
linsis su mumis.
Kai metų pradžioje vysk. P.
Baltakis s u k ū r ė 2000 jubilie
jui ruošti komitetą, uždavė ne
lengvą užduotį: žiūrėti galimy
bių išeivijos lietuvių parapijo
se (kurios nevykdys savųjų
vyskupijų siūlomų programų)
įprasminti popiežiaus Jono
Pauliaus skelbiamąjį trimetį
prieš tūkstantmetį.
Galbūt nemažai lietuvių ir
nežino, kad katalikiškasis pa
saulis, popiežiaus kvietimu,
šiuos '97 metus skiria įsi
mąstyti į Jėzų Kristų. Daug
Amerikos bei Kanados vysku
pijų yra paruošusios puikias
programas, projektus, semi
narus, maldas ir skaitybą
padėti tikintiesiems permąs
tyti savo tikėjimą nūdienio pa
saulio šviesoje. Lietuvių para
pijoms tai sudėtingiau, nes
visa medžiagą reikia ruošti
gimtąja kalba.
Mums į pagalbą stoja Lietu
va, kuri pati tebeišgyvena sa
vo tikėjimo atradimą, atgi
mimą, atsinaujinimą; visa tai
ko mūsų Ganytojas popiežius
trokšta visiems tikintiesiems.
Apie atvykstančią grupę vė
liau pateiksimo daugiau žinių.

Šiuo m e t u norime pranešti ar
timiausią tvarkaraštį: spalio
24-26 d. Bostono lietuvių pa
rapijoje; spalio 26-27 d. Norwood, MA parapijoje; spalio
28-30 d. Putnam CT seselių
sodyboje, lietuviams iš Worcester, MA Providence, RI ir
Hartford, CT. Spalio mėnesį
padės Philadelphia lietuviams
įprasminti
Visų
Šventųjų
šventę bei Vėlines.
Atvykstantieji
pastaruoju
metu praveda evangelizaciją
Lietuvos kaimuose, organizuo
j a maldos ir atgailos žygius,
ypač prieš Žemaičių Kalvari
jos atlaidus; dirba su jaunom
šeimom ir jaunimu; organizuo
j a stovyklas ir dramos būre
lius, kurie stato religines
„misterijas" kaip viduram
žiais; bendrauja ir skleidžia
krikščioniškąsias tiesas savo
žodžiu, giesme bei malda. Vie
na atvykstančiųjų išleido jau
antrą savų giesmių įrašą žmo
nėms padėti per dabartinę
muziką atsiverti Dievui ir
tikėjimui.
Lapkričio mėnesį 13-17 d.
Pranciškonų tarnybos nariai
bus Lemonte, nuo 19-24 d. —
Detroite ir nuo 25-31 d. Kana
doje. Informacijai kreiptis į
aplankomų parapijų klebonus,
ar į jubiliejaus komitetą 905897-5604. (SJ.)
MIRĖ AJL AL. PLATERIS
Š.m. spalio 14 d. Washingtone mirė teisininkas Aleksan
d r a s Plateris, žmonos Laimos
labai ilgai sunkios ligos metu
slaugytas. Gimęs 1913.12.20
Švėkšnoje, Lietuvos didikų
Platerių giminėje. Velionis
1936 m. Vytauto Didžiojo uni
versitete baigė teisės mokslus.
Apsigyvenęs JAV, Čikagos
universitete įsigijo sociologi
jos daktaratą ir nuo 1958 m.
gyveno Washingtone, dirbo
JAV gyventojų statistikos įs
taigoje. Anksčiau lietuvių vi
suomenėje reiškėsi skautų or
ganizacijos veikloje bei jos va-,
dovybėje, išeivijos teisininkų
draugijoje,
bendradarbiavo
Lietuvių Enciklopedijoje, rašė
spaudoje. Laikinai, iki perga
benimo į Lietuvą, š.m. spalio
18 d. buvo palaidotas Gate of
Heaven kapinėse.
„MAŽVYDIANA"
LIETUVIŲ TELKINIUOSE
Spalio ir lapkričio mėn. dr.
Domas Kaunas ir Silvija
Vėlavičienė su „Mažvydianos"
paroda apkeliaus didesniuo
sius Amerikos lietuvių telkin
ius: New York, Los Angeles,
Detroit, Cleveland, Boston,
Toronto, Philadelphia, Washington, DC, New Haven.
Kartu šie telkiniai sulauks ir
senosios lietuvių raštijos ty
rinėtojos
dr. Dainoros Po
ciūtės. Taip: „Knigieles Paczias byla Letuvininkump ir
Szemaicziump".

