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Seimui pateiktas 1998 metų
valstybinis biudžetas

Nr. 210

Pasaulio naujienos
(Remiantis BNS. Reuter, DPA. AP. Interfax, iTAR-TASS, BelaPA.V.
RJA ir ELTA žinių agentūrų pranešimais)

Vilnius, spalio 23 d. (BNS) proc. iki 32,8 proc. arba beveik
— Finansų ministras Algirdas 500 mln.litų.
Šemeta ketvirtadienį Seimui
1998 metais planuojama į
pateikė 1998 metų valstybės valstybės biudžetą surinkti
biudžeto ir savivaldybių biu 9,192 mlrd. litų pajamų —
džetų finansinių rodiklių pa 15,3 proc. daugiau nei šiais
tvirtinimo įstatymo projektą.
metais. Planuojamos valsty
Finansų ministras Algirdas bės biudžeto pajamos y r a
Šemeta teigė, kad kitų metų 6,886 mlrd. litų.
biudžetu pradedama įgyven
Ministras sakė, kad 1998
dinti naują biudžeto planą, metais nebus didinami mokes
kuris palaipsniui leis pereiti čiai, jie padidės tik alkoholiui,
prie trimečio biudžeto forma benzinui ir tabakui, jų lygį sie
vimo valstybės lygmenyje. Pa kiant priartinti prie ES stan
sak ministro, j a u dabar žen dartų.
giamas pirmas žingsnis šia
Numatomos 1998 metų val
linkme ir visai naujai formuo
stybės
biudžeto išlaidos —
jami savivaldybių biudžetai.
7,581 mlrd. litų.
1998 metų valstybės biu
A. š e m e t a tvirtino, kad nuo
džetas nuo šiųmetinio skiriasi
3,6 iki 3,5 proc. sumažintos
ir tuo, jog nuo 1,9 proc. iki 1,6
išlaidos valdymo
instituci
proc. BVP mažėja biudžeto de
Kęstučio Vanago (Elta) nuotr: Kandidatai j prepi'ientus — Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis
joms, kaip nustatyta, krašto
ficitas, vertinamas 695 mln.
(dešinėje) ir Artūras Paulauskas (viduryje) Tarptaofcr.ije informacinių technologijų, telekomunikacijų ir
apsaugai planuojama skirti
litų.
raštinės reikmenų parodoje „Infobalt 97". kuri atidaryta Metinės „Litexpo" parodų centre.
suma sudaro 1,5 proc. bendro
A. Šemeta pabrėžė, kad nu
jo vidinio produkto, procentu
dovė.
matoma nedidinti valstybės
iki
7,13 proc.
valstybės
Susivienijimo„Infobalt" auto
skolos ir ji palyginus su skola
biudžeto išlaidų 1998 metais
rių
teisių
agentūra
buvo
metų pradžioje sumažės dau
padidės išmokos mokslui ir
įsteigta
šių
metų
rugpjūčio
pa
giau kaip 3 proc.
studijoms.
baigoje,
kad
geriau
apsaugotų
1998 metų biudžete atsisa
Vilnius, spalio 21 d. (Elta nienės, ši akcija y r a „ne užsienyje ir Lietuvoje sukur
Prognozuojama, jog kitąmet
koma finansinės paramos iš
—
BNS) — Tarptautinėje in baudžiamoji, o šviečiamoji". tos programinės įrangos auto
biudžeto įmonės, tvirtino fi BVP išaugs 7 proc., o infliacija
formacinių
technologijų paro Dalyvaudamos „švarių rankų" rines ir gretutines teises.
nansų ministras. Pasak jo, bus 6 proc.
doje
Vilniuje
„Infobalt 97" vyk akcijoje, bendrovės
siekia
Ketvirtoji t a r p t a u t i n ė infor
Įstatymo projektas iki lap
tokia tiesioginė finansinė pa
sta
„švarių
rankų"
akcija,
prie
pademonstruoti
savo
gerą macinių technologijų, teleko
kričio 4 dienos bus svarstomas
rama išlieka tik žemės ūkyje.
kurios j a u prisijungė daugiau vardą.
munikacijų ir r a š t i n ė s reik
Biudžetas y r a socialiai Seimo komitetuose ir frakci
nei 50 parodos dalyvių.
V. Misiukonienės teigimu. menų paroda „Infobalt 97" bus
orientuotas — išlaidų švieti jose, o lapkričio 18 dienos
Bendrovės, naudojančios tik „Infobalt" susivienijime, vieni įdomi n e tik specialistams bei
mui, kultūrai, mokslui, kitoms plenariniame posėdyje įvyks
teisėtai
įsigytus ir turinčius jančioje daugiau kaip šimtą visuomenei, ypač j a u n i m u i ,
socialinėms reikmėms lygina pirmasis biudžeto svarstymas
leidinius,
programinės įrangos narių, „piratų nėra".
bet ir primins valdžios pa
masis svoris didėja nuo 29,5 Seime.
produktus, parodoje savo kom
„Ši akcija vyksta, kad su reigūnams, jog valstybės atei
piuterius žymi specialiais lip pažindintume visuomenę, k a s tis priklauso nuo informacinių
dukais.
yra laisvai platinama progra technologijų raidos ir investi
Pasak susivienijimo „Info minė įranga, o kas — licenci- cijų į tą sritį.
balt" autorinių teisių agen juoti produktai", sakė autorių
Parodą organizavusios infor
tūros vadovės Vilmos Misiuko teisių gynimo agentūros va- macinių technologijų, teleko
munikacijų ir biuro įrangos
Maskva, spalio 23 d. (BNS) rencijoje migracijos klausi
asociacijos „Infobalt" vadovai
— „Pinigų plovėjams" iš Lietu mais susitiko Lietuvos ir
parodos išvakarėse priekaiš
vos Rusijoje netrukus ateis Rusijos migracijos tarnybų va
tavo Lietuvos valdžiai, kad ji
blogi laikai , sako Lietuvos vi dovai. Rusijos migracijos tar
Vilnius, (Elta) — Statisti- visuomeninės
organizacijos. mažai rūpinasi informacinės
daus reikalų ministras Vid nybos vadovė Tatjana Regenc
mantas Žiemelis.
susitikime pranešė, kad prem kos departamento duomenį- Paradoksalu, bet nuo pagrin- visuomenės k ū r i m u . Pavyz
Lietuvos ministras ir Rusi jeras Viktor Černomyrdin įpa mis, pernai Lietuvoje buvo dinių gavėjų pastebimai atsi džiui, investicijoms į progra
mln. litų lab lieka tie, kuriems, atrodo, minę įrangą netaikomos mo
jos mokesčių policijos vadovas reigojo j ą parengti migrantų gauta 271,2 mln.
Sergej Almazov ketvirtadienį sugrąžinimo sutartį su Lietu daros ir paramos. Daugiausia turėtų būti skiriama daugiau kesčių lengvatos, pažymėjo
— beveik 87 proc. — gauta iš sia labdaros — sveikatos ir so ..Infobalt" susivienijimo vice
Maskvoje pasirašė žinybų su va.
užsienio. Didžiausią labdaros cialinės apsaugos, švietimo, prezidentas J u o z a s Zalatorius.
tartį dėl bendradarbiavimo
V. Žiemelis sakė prašysiąs
atskleidžiant mokesčių įstaty Lietuvos prezidento Algirdo dalį sudarė materialinės ver kultūros ir sporto įstaigos.
_Litexpo" parodų centre ke
| valdymo įstaigas iš užsie t u r i a s dienas
mų pažeidimus, neteisėtą ūki Brazausko, kad pokalbyje su tybės — per 97 proc., likusi
veiksiančioje
nę veiklą, nusikalstamas fi Rusijos prezidentu Boris J e l - dalis — pinigai. Daugiausia nio atkeliaujančios labdaros „Infobalt" parodoje dalyvauja
nansines operacijas bei „pini cin jis užsimintų apie sutartį. kaip labdara buvo gauta vais sąraše yra įvairiausių prekių. 203 Lietuvos ir 9 užsienio val
tų, medicinos ir ortopedinių Pernai valdininkai gavo dau stybių firmos, t a i m a ž d a u g
gų
plovimą''.
V. Žiemelis yra delegacijoje, prekių, pramoninių arba labo giausia vaistų, medicininės ir
trečdaliu daugiau nei pernai.
Susitarimas papildo Lietu atlydėjusioje A. Brazauską į
ratorinės paskirties mašinų ortopedinės paskirties prekių,
vos ir Rusijos teisinio bendra
Maskvą oficialaus trijų dienų bei prietaisų, t a i p pat trans transporto priemonių. Tačiau
darbiavimo sutartį, kuri pasi
* Ispanija remia nuosta
vizito.
porto priemonių, drabužių, kai kurios užsieninės labdaros
rašyta 1992-aisiais.
Lietuvos ir Rusijos migrantų sulčių, statybinių medžiagų, prekės tik dar kartą įrodo, tą, jog visos k a n d i d a t ė s kartu
Po susitarimo pasirašymo V.
sugrąžinimo sutarties pasira knygų ir t.t.
kad valdymo įstaigos rūpinasi pradėtų derybas s u Europos
Žiemelis BNS korespondentui
Sąjunga ir baigtų j a s indivi
padėtų
Lietuvai
Pasak dienraščio „Respubli ir visiškai buitiškais dalykais:
sakė, kad taip pat tikisi šymas
dualiai,
kai įvykdys visus rei
postūmių Lietuvos ir Rusijos įkalbėti pasirašyti tokią su ka" priedo „Rinka", daugiau kaip labdarą jos gavo nemažai kalavimus, spalio 2 1 d. Ma
derybose dėl migrantų sugrą tartį ir Baltarusiją, iš kurios sia iš užsienio gautos labdaros uogienių, saldumynų, miltų, dride
viešinčiam
Lietuvos
teritorijos į Lietuvą patenka tenka valstybės valdymo sri kruopų, kaklaraiščių, petnešų,
žinimo.
ministrui pirmininkui Gedimi
nelegalių mi tims — apie 70 proc. Mažiau net žaislų ir žaidimų.
Spalio 14 dieną Prahoje vy didžiausias
nui Vagnoriui pabrėžė Ispani
siai labdaros tenka tiesiogiai
grantų
srautas.
1,2 mln. litų labdaros pernai jos vyriausybės vadovas Jose
kusioje tarptautinėje konfenamų ūkiams, vos 0,03 proc. gavo politinės partijos ir orga
Maria Aznar. (Elta)
iš užsienio gaunamos labda nizacijos, nors Lietuvos labda
ros. Po valstybės valdymo in ros ir paramos įstatyme nuro
* K a u n a s . Bendroji Lietu
stitucijų ir įstaigų, pernai iš dyta, kad jos negali preten vos ir JAV įmonė „Kraft J a labdaros labiausiai praturtėjo duoti į labdarą.
cobs Suchard Lietuva" <KJS>
šiemet eksportą padidino penk
tadaliu, nors metų pradžioje
Ryga, spalio 21 d. (BNS) — tingą atsakomybę dėl šių trijų
del didelių c u k r a u s ' k a i n ų j i s
Baltijos valstybių rėmimo gru valstybių. Būtų neteisinga,
buvo labai sumažėjęs.
pė Vokietijos Bundestage, va jeigu ji būtų viena paskutinių
Dabar K J S eksportuoja 55
dovaujama Wolfgang von Stet- valstybių, įvedusių bevizį re
ten, antradienį pateikė pak žimą su jomis", sakoma pa
Vilnius, spalio 23 d. (BNS) Kazio Pėdnyčio- prašymo leis proc. produkcijos, iš jos dau
lausimą, kaip paspartinti Vo reiškime.
— Seimas ketvirtadienį ne ti suimti A. Butkevičių, kuris giausia į Baltijos šalis. Balta
kietijos ir Baltijos valstybių
J a m e pabrėžiama, kad sie tikėtai atidėjo sprendimą dėl įtariamas pasikėsinimu suk rusiją bei Rusiją. Vakaruose
bendrovės produkcija nekonbevizio režimo įvedimą, pra kiant remti Baltijos valstybių leidimo suimti parlamentarą čiauti stambiu mastu.
nešė W. von Stetten grupės įs integravimąsi į Europą, didelę Audrių Butkevičių, konserva
Kaip skelbta, komisija pasi kurencinga
taiga.
reikšmę turi galimybė laisvai torių atstovams pasiūlius lai sakė už tokį leidimą, nors to
Paklausime Vokietijos vy važinėti iš vienos valstybės į ko „abejojantiems apsispręsti". kiai tardomajai
priemonei sprendimą.
riausybė raginama kuo grei kitą.
Už konservatorių frakcijos priešinosi centristų. LDDP ir
Opozicija tuomet pareiškė,
čiau susitarti su Baltijos val
Bevizio režimo įvedimui seniūno Arvydo Vidžiūno pa socialdemokratu atstovai ko kad šitaip siūloma, konserva
stybių vyriausybėmis del bevi praėjusią savaitę Rygoje prita siūlymą atidėti sprendimą iki misijoje.
toriams suvokus, jog jiems
zio režimo ir pabėgėlių grąži rė ir Vokietijos užsienio reika kito antradienio balsavo dau
Seimo posėdyje konservato neužteks balsų patvirtinti ko
nimo sutarties, kad bevizis re lų ministras Klaus Kinkei, sa guma posėdžio dalyvių.
riai spėjo pasisakyti už komi misijos sprendimą.
žimas įsigaliotų j a u kitų metų kydamas, kad kelionių be vizų
Posėdyje buvo išklausyta sijos išvadas, o minėtų trijų
Konservatorių balsu daugu
pavasarį.
tvarka turi įsigalioti kitais parlamentinės komisijos išva frakcijų atstovai — prieš, kai ma sprendimas atidėtas iki
„Vokietija turi jausti ypa- metais.
da dėl generalinio prokuroro A. Vidžiūnas pasiūlė atidėti antradienio.

Parodoje „Infobalt" vyksta
„švarių rankų" akcija

Lietuvos ir Rusijos
bendradarbiavimas teisinėje
srityje

Kam Lietuvoje atitenka
labdara?

Bundestago deputatai —
už bevizį režimą
su Baltijos valstybėmis

Seimas atidėjo sprendimą dėl
A. Butkevičiaus suėmimo

Vašingtonas.
JAV prezidento Bill Clinton. patarėjas narko
tikų politikos klausimais Barry McCaffrey Atstovu rūmų
priimtą įstatymo projektą del nelegalaus narkotikų vartojimo
sumažinimo pavadino „neišmintingu" ir „neįvykdomu".
Pagal įstatymo projektą iki 2001 m. nelegalus narkotikų su
vartojimas turėtų sumažėti perpus. Dabar Jungtinėse Valsti
jose narkotikus vartoja 6.1 proc. gyventojų.
B. McCaffrey spalio 7-osios laiške, paskelbtame trečiadienį,
s a k ė tikįs, jog S e n a t a s įstatymo projektui nepritars. Veto pro
j e k t u i patarėjas „kol kas" neuždėjo.
Ž u r n a l i s t a m s B. McCaffrey sakė. jog tik daugiašalis bendra
d a r b i a v i m a s Lotynų Amerikoje gali išspręsti narkotikų prob
lemą.
Per pastaruosius penkerius metus B. Clinton administracija
kovai su narkotikų augintojais ir platintojais Bolivijoje skyrė
850 mln. JAV dolerių, tačiau narkotikų gamyba šioje šalyje
netgi šiek tiek padidėjo.
Praha.
Čekijos užsienio reikalų ministras Josef Zieleniec,
kurį 1992 metais paskyrė į valdžią atėjusi dešinioji centro vy
riausybė, antradienį
pareiškė atsistatydinąs, n e s esą jam
įkyrėjusi netvarka Demokratinės piliečių partijos (PDP) viduje.
Tačiau n e t r u k u s po J . Zeleniec pareiškimo prezidentas Vaclav Havel griežtai atsisakė priimti jo atsistatydinimą.
Ministras apie atsistatydinimą pareiškė vos prasidėjus
Čekijos deryboms dėl pilnateisės narystės NATO ir ruošiantis
1998 metų deryboms dėl būsimos narystės Europos Sąjungoje.
„Kaip partijos vicepirmininkas ir jos vadovybės narys, aš bu
vau aplenkiamas d a r a n t svarbiausius sprendimus ir todėl ne
galiu už juos prisiimti politinės atsakomybės", sakė J . Ziele
niec.
Prezidentas V. Havel nėra susijęs su jokia politine grupe ir
retai kišasi į partijų vidaus reikalus.
Bukareštas.
NATO generalinis sekretorius Javier Solana
užtikrino, kad NATO kariai neišeis iš Bosnijos, kai kitais me
tais baigsis vadovaujamiems taikdariams suteiktų įgaliojimų
laikas. Sąjunga turėtų pasitraukti iš Bosnijos 1998 metų
birželio mėnesį, tačiau oficialiai dar nenuspręsta grąžinti
36,000 Stabilizavimo pajėgų (SFOR) kareivių. J. Solana sakė.
k a d NATO pasiryžusi likti Bosnijoje, kad užtikrintų taikos
įsitvirtinimą šioje Balkanų valstybėje.
Kišiniov.
Kišiniove baigėsi NVS šalių valstybių ir vyriausy
bių vadovų posėdis.
U ž d a r a m e Sandraugos valstybių vadovų Tarybos posėdyje
prezidentai griežtai kritikavo Rusijos vadovybę už anksčiau su
NVS šalimis sudarytų susitarimų nevykdymą.
Ypač griežtai Rusijos vadovybę kritikavo Gruzijos preziden
t a s E d u a r d Ševardnadzė dėl įvykių Abchazijoje, Moldovos
Lučinskij — dėl Padnestrės problemos ir Azerbaidžano Heidar
Alijev — dėl Kalnų Karabacho.
D r a u g e A. Lukašenka nurodė, kad „tikslinga nedelsiant
įgyvendinti anksčiau sudarytas NVS šalių sutartis del laisvo
sios prekybos ir Muitų sąjungos".
Šią temą, pasak jo, NVS prezidentai apsvarstys eiliniame su
sitikime sausio 23 dieną.
Brazavil.
Kongo Pilietinio karo nugalėtojas Den Nguess ke
tvirtadienį atvyko į subombarduotą sostinę oficialiai užimti
valdžios. Brazavilyje jį pasitiko džiūgaujantys rėmėjai ir šimtai
j a m pavaldžios „Cobra" milicijos narių, pranešė liudininkai.
D. N. Sassou praėjusį trečiadienį, remiamas Angolos tankų ir
oro pajėgų, nuvertė demokratiškai išrinktą prezidentą Pascal
Lissoub, t u o baigdamas keturis mėnesius trukusį pilietinį
karą, k u r i s nusinešė tūkstančių Kongo gyventojų gyvybes.
Groznas.
Čečėnijos prezidentas Aslan Maschadov kreipėsi j
p a r l a m e n t ą . Drašydamas suteikti jam dvejiems metams ne
p a p r a s t u o s i u s įgaliojimus. Tai pranešė Čečėnijos parlamento
sekretorius spaudai.
P a s a k jo, „A. Maschadov prašo j a m suteikti dvejiems metams
teisę visiškai arba iš dalies sustabdyti Čečėnijoje galiojančius
normatyvinius teisės aktus, keisti ir papildyti ministrų kabine
to s t r u k t ū r ą , skirti ir atleisti valstybės valdžios ir valdymo in
stitucijų pareigūnus".
Be to, jeigu bus priimtas toks įstatymas, prezidentas galės
leisti „įsakus ir potvarkius, neprieštaraujančius Čečėnijos val
stybės suverenumui ir nepriklausomybei". A. Maschadov taip
p a t laiko būtina naudotis teise „įvesti nepaprastąja ekonomine
padėtį".
G a l i m a s dalykas. A. Maschadov siūlomas įstatymo projek
t a s yra dalis jo paskelbtos programos, numatančios orientuotis
į "vidaus rezervus, atsižvelgiant į „ekonominę, transporto ir
sienų blokadą, kurioje atsidūrė Čečėnija".
A. Maschadovo pasiūlytas įstatymo projektas del prezidento
įgaliojimų išplėtimo galutinai bus išnagrinėtas ir greičiausiai
p r i i m t a s parlamento neeiliniame posėdyje ketvirtadieni.
Prieškario laikotarpiu, primine parlamento sekretorius snau
dai, nepaprastieji įgaliojimai buvo suteikti tuometiniam pre
zidentui Džochar Dudajev.

KALENDORIUS
Spalio 24 d.: Šv. Antanas
* R u g s ė j o p r a d ž i o j e Lie
Klarotas.
Kubos
vyskupas
tuvoje gyveno 3 mln. 706.5
'1807-1870':
N'unile.
Glinda.
tūkst.žmonių, arba 740 ma
Undine.
Valmantas.
Jungtiniu
žiau negu metų pradžioje. 76.8
proc. šio sumažėjimo sudarė Tautų diena.
Spalio 25 d.: Krizantas. Da
neigiamas natūralus prieau
rija.
Švitrigaila. Minas, Kirgis. 23.2 procento — migraci
kantas
ja.
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DRAUGAS, penktadienis, 1997 m. spalio mėn. 24 d.
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želio 23-26 dienomis Lietuvos
Respublikos sporto bazėse.
Organizacinio
komiteto
sprendimu Tautinės olimpia
dos varžybų vieta ir laikas ga
li būti keičiami.
II. VADOVAVIMAS
TAUTINEI OLIMPIADAI

STEFANIJA STATKUVIENĖ
ČIKAGOS MARATONE
vietą, 26.2 mylių nuotolį įvei
kusi per 2 vai. 36 min. ir 52
sekundes.
Maratono laimėtoja buvo
Marian Suton iš Didž. Britani
jos su 2:29:03 laiku. Po jos —"
buvo Gitte Karlshoj iš Dani
jos, Ukrainos atstovė Irena
Bogacheva, amerikietė Christine McNamara ir japonė Yoshinko Yamomoto. Geriau
negu Stefanija atbėgo dar dvi
amerikietės — Debbie Kilpatrick ir Elaine Van Blunk. Ši
paskutinė S. Statkuvienę ap
lenkė tik viena minute.
S. Statkuvienė pagal savo
asmenišką rekordą — 2:28:43
buvo trečioji iš visų Čikagos
maratone dalyvavusiųjų bėgkių tarpo. Su šiuo rezultatu ji
čia būtų atbėgusi pirmąja,
tačiau Čikagoje jai nelabai
sekėsi: jautėsi nuovargis ar
negalėjimas apsiprasti su vie
tinėmis sąlygomis.
Pažymėtina, kad Čikagoje
Stefanija bėgo greičiau negu
pernai Atlantoje per olimpines
žaidynes. Ten ji su 2:39:51 pa
sekme buvo 40-ji, bet tada ten
buvo susirinkusios visos ge
riausios pasaulyje bėgikės.
Džiugina tai, kad Stefanija
užėmė antrąją vietą sportinin
kių nuo 35 iki 40 metų gru
pėje. Ji čia buvo tuoj po ukrai
nietės Irenos Bogachevos. Pas
kutinėje amžiaus grupėje —
75 ir daugiau metų — laimėjo
amerikietė Dori Bowman su
6:39:10 rezultatu.
Čikagos maratone vyrų ir
moterų tarpe buvo bent ne
mažai žymiųjų bėgikų iš viso
pasaulio. Jie čia asmeniškai
buvo. pakviesti, apmokant
jiems kelionės išlaidas ir tei-

II Lietuvos tautinę olimpia
dą organizuoja Lietuvos Res
publikos Vyriausybės patvir
tintas Organizacinis Komite
Redaktorė Irena Regienė
tas. Praktinį Tautinės olim
piados pasirengimą ir vyk
dymą atlieka Organizacinio
komiteto sudarytas Direktora
tas.
Sporto šakų varžybas orga
nizuoja ir vykdo Lietuvos Ati
tinkamų sporto šakų federaci
jos kartu su savivaldybių Or
Dauguma skaitytojų domisi gos, kuria mielai su skaityto ganizaciniu komitetu.
ateinančiais metais Lietuvoje jais dalinsimės. Nedarysime
II Lietuvos Tautinė olim
ruošiama II Lietuvos Tautine santrumpų ar santraukų —
piada
vykdoma bendromis
olimpiada ir VI Pasaulio lietu skelbsime visą medžiagą —
Kūno
kultūros
ir sporto depar
vių Sporto žaidynėmis. Nema kaip gauta. Kadangi jos ne
tamento
prie
Lietuvos
Respu
žai asmenų laukia tikslios in mažai — spausdinsime dali
blikos
Vyriausybės,
Lietuvos
formacijos, kad galėtų iš ank mis per kelias „Sporto apžval
sto tuo laiku užsitikrinti atos gos" laidas. Jei bus gauta pa tautinio olimpinio komiteto,
togas iš darboviečių ir gali- pildymai ar pakeitimai, tai ir ŠALFASS, ALFASS, kitų ša
lių ir Lietuvos sporto organi
mybę pasirūpinti kelionėmis į juos stengsimės kuo greičiau zacijų bei rėmėjų pastango
Lietuvą ir į jau minėtus spor- pranešti.
mis.
Čia skelbiama informacija
tinius renginius.
UI. DALYVIAI IR
Šiomis dienomis, dėka ŠAL- Lietuvos Respublikos Vyriau
VARŽYBŲ
VYKDYMO
FAS s-gos CV gen. sekreto sybės buvo patvirtinta 1997
SĄLYGOS
riaus Alg. Bielskaus, gavome m. liepos mėn.
Stefanija S t a t k u v i e n ė
U Tautinėje
olimpiadoje
Red.
pluoštą informacinės medžiakviečiami dalyvauti visų pa
Stefanija Statkuvienė, viena
saulio kontinentų lietuviai,
II LIETUIVOS TAUTINES OLIMPIADOS nepriklausomai nuo lyties, pi geriausių Lietuvos ilgųjų nuo
lietybės ir tikybos. Olimpia tolių bėgikė, buvusi Lietuvos
IR VI PASAULIO LIETUVIŲ SPORTO
doje gali dalyvauti ir mišrių olimpinės komandos Atlantos
ŽAIDYNIŲ ORGANIZACINIS
šeimų (t.y. lietuvio(-ės) ir kitos olimpiadoje narė, praėjusį sek
tautybės) atstovai, sugebantys madienį, spalio 19 d., bėgo 20KOMITETAS
pasiekti aukštų rezultatų Tau jame Čikagos maratone, ku
tinėje olimpiadoje vykdomų riame dalyvavo 16,372 bėgiKazimieras Starkevičius — sporto šakų varžybose.
Arvydas Vidžiūnas — Lietu
kai,-ės iš įvairių pasaulio
vos Respublikos Seimo pirmi Kauno apskrities viršininkas
kraštų.
Stefanija, 35 metų am
Dalyvių amžius ribojamas
Juozas Jankauskas — Vals
ninko pavaduotojas (Organi
žiaus
lengvaatletė,
jau kaip
zacinio komiteto pirmininkas) tybinio turizmo departamento sporto šakos tarptautinėmis profesionalė bėgikė plačiai
varžybų taisyklėmis. Už Tau
Rimas Kurtinaitis — Kūno direktorius
tinės olimpiados dalyvių svei reiškiasi pasaulyje. Šiame ma
Alfonsas Andriuškevičius —
kultūros ir sporto departa
katos būklę atsako leidimą ratone ji pelnė garbingą 8-ją
mento prie Lietuvos Respubli Kauno miesto meras
išdavę dalyvauti varžybose gy
kos Vyriausybės direktorius
Rolandas Paksas — Vil
dytojai.
Užsienio delegacijų atstovai
(Organizacinio komiteto pir niaus miesto meras
atvyksta
ir išvyksta iš Lietu
IV. NULATĖTOJU
mininko pavaduotojas)
Audrius Šileika — Šiaurės
vos
savo
sąskaita. Lietuvos
IŠAIŠKINIMAS
UI
Artūras Poviliūnas — Lietu Amerikos lietuvių fizinio auk
Respublikos sportininkų, tre
APDOVANOJIMAS
vos tautinio olimpinio komite lėjimo ir sporto sąjungos pir
nerių, vadovų kelionės išlai
to prezidentas (Organizacinio mininkas
II Lietuvos tautinės olimpia
dos į varžybų vietą ir atgal pa
komiteto pirmininko pavaduo
dos individualių ir komandi
Antanas Laukaitis — Aus nių rungčių nugalėtojai bei dengia komandiruojančios or
tojas)
Saulius Šaltenis — kultūros tralijos lietuvių fizinio auk prizininkai išaiškinami re ganizacijos.
Tautinės olimpiados Organi
lėjimo sąjungos atstovas
ministras
miantis sporto šakų varžybų
zacinis
komitetas apmoka vi
Arūnas
Kazlauskas
—
Kūno
Irena Degutienė — socia
nuostatais.
sas
oficialių
užsienio delega
kultūros
ir
sporto
departa
linės apsaugos ir darbo mi
Organizacinis komitetas vi
cijų
narių
maitinimo
ir nak
mento
prie
Lietuvos
Respubli
nistrė
siems oficialiems Olimpiados
vynės
išlaidas
2
dienas
iki
kos
Vyriausybės
direktoriaus
Juozas Galdikas — sveika
dalyviams (sportininkams, va
varžybų
pradžios,
varžybų
me
pirmasis pavaduotojas
tos apsaugos ministras
dovams, treneriams, gydyto
Algirdas Raslanas — Kūno jams, organizatoriams, sporto tu ir 1 dieną, pasibaigus spor
Edmundas Žilevičius — fi
kultūros ir sporto departa teisėjams, pagalbiniam perso to šakų varžyboms.
nansų viceministras
II Tautinės olimpiados var
Romualdas Pusvaškis — mento prie Lietuvos Respubli nalui ir rėmėjams) įteikia II
žybų
programą sudaro olim
švietimo ir mokslo viceminist kos Vyriausybės direktoriaus Lietuvos tautinės olimpiados
pinės
sporto šakos, kuriose
pavaduotojas
atminimo ženklus.
ras
Lietuvos
sportininkai yra pa
Petras Statutą — Lietuvos
Julius Adomaitis — vidaus
Individualių ir komandinių
siekę
tarptautinių
laimėjimų
tautinio olimpinio komiteto (kiekvienas asmeniškai) varžy
reikalų viceministras
ir
kurių
ugdymo
geografija
generalinis
sekretorius
Algirdas Šakalys — susisie
bų nugalėtojai ir prizininkai
yra
pakankamai
plati:
Jonas
Liaučius
—
Lietuvos
kimo viceministras
(2-3 vietos) apdovanojami II
1. Baidarių ir kanojų irkla
Alis Vidūnas — Vilniaus asociacijos „Sportas visiems" Lietuvos tautinės olimpiados
vimas
prezidentas
apskrities viršininkas
tautinės olimpiados atitinka
2. Boksas
mo laipsnio medaliais ir diplo
3. Buriavimas (olimpinės
mais. 4-6 vietų laimėtojai ap
II LIETUVOS TAUTINĖS OLIMPIADOS
klasės)
dovanojami II Lietuvos tauti
NUOSTATAI
4. Dziudo
nės olimpiados diplomais. Ko
5. Dviračių (trekas) sportas
mandinių
varžybų
nugalėtojai
1938 m. Kaune buvo sureng Lietuvos Tautinėje olimpiado
6. Futbolas (vyrai)
ir
prizininkai
(2-3
vietos)
ap
ta 1 Lietuvos tautinė olimpia je mes siekiame:
7. Graikų-romėnų imtynės
dovanojami
atitinkamo
laips
da. 1978 m. Toronte (Kanada)
— „stiprinti savo ir viso lie
8. Irklavimas
įvyko Pirmosios pasaulio lietu tuviškojo jaunimo ryžtingumą, nio II tautinės olimpiados ko
9. Krepšinis
vių sporto žaidynės, skirtos visada, visur ir visame ugdyti mandiniais diplomais. Jeigu
10. Lengvoji atletika
Lietuvos
Nepriklausomybes jaunas savo jėgas kilniems sporto šakoje, rungtyje rung
11. Plaukimas
60-mečiui ir I Lietuvos tau Tėvynės Lietuvos gerovės tyniauja 4-6 sportininkai ar
12. Rankinis
tinės olimpiados 40-mečiui. Ir kėlimo bei laisvės išlaikymo komandos, apdovanojimai tei
kiami
1-3
vietos
užėmusiems.
13. Sunkioji atletika
štai praėjus 60 metų nuo I žygiams, kurie amžinai su
Lietuvos tautines olimpiados, telktų visų lietuvių širdis į Geriausieji Olimpiados organi
Olimpiadoje gali dalyvauti
pažymint Lietuvos Nepriklau vieną pasiaukojamai mylimą zatoriai apdovanojami padė šalių, miestų, rajonų, sporto
somybės paskelbimo 80-metų, Tėvynę" (Iš I Tautinės olim kos raštais.
klubų, sporto mokyklų, užsie
į istorinio Kauno miesto spor piados atidarymo akto);
nio lietuvių sporto organiza
V. PARAIŠKOS IR
to bazes 1998 m. birželio mė
cijų atstovai bei komandos.
PRIĖMIMO SĄLYGOS
• padėti pasaulio lietuviams
nesį kviečiami viso pasaulio sportininkams patikrinti savo
Olimpiados varžybose gali da
stipriausieji lietuviai atletai, sportinio meistriškumo lygį
Iki 1998 m. gegužės 22 d. lyvauti sportininkai ir koman
pasigalinėti mėgstamiausiose rengiantis XXVII olimpinėms Lietuvos sporto šakų federaci dos, įvykdę Lietuvos sporto
sporto šakose.
žaidynėms Sidnėjuje (Austra jos oficialiai paskelbia II Lie šakų federacijų paskelbtas
60 metų pasaulio lietuviai lija):
tuvos tautinės olimpiados da normas ir kvotas. Lietuvos Re
sportininkai, sporto organiza
• apžvelgti 80-ties metų lyvius sporto šakomis ir spublikos sportininkų atranką
toriai dėl ne nuo jų priklausiu mūsų tautos sporto pasieki rungtimis. Iki 1998 m. birželio į Žaidynes vykdo sporto šakų
sių aplinkybių negalėjo įvyk mus ir laimėjimus;
1 d. federacijos Organizacinio federacijos. Individualios ir
dyti eilines Tautinės olimpia
komiteto
direktoratui pateikia komandines varžybos vykdo
• propaguoti pasaulio lietu
dos. Nežiūrint to, visą šį lai viams sportą.
Olimpiados dalyvių (sporti mos pagal tarptautines sporto
kotarpį Lietuvos sportinis jau
ninkų, trenerių, vadovų, spor šakos varžybų taisykles ir
I. TAUTINĖS
nimas garsino savo protėvių ir
to teisėjų ir kito personalo) vadovaujantis atskirų sporto
OLIMPIADOS
tėvų žemę Olimpinėse žaidy
užpildytas nustatytos formos šakų federacijų parengtais
VYKDYMO LAIKAS IR
nėse, pasaulio ir Europos čem
anketas ir kiekvieno dalyvio šiais varžybų nuostatais. Tose
VIETA
pionatuose, kituose tarptauti
3x4 cm dydžio fotonuotrauką sporto šakose, kur reikalauja
niuose sporto renginiuose.
Tautines
olimpiados akredita- tarptautines varžybų vykdy
II Lietuvos tautinė olimpia
mo taisykles, varžybų dalyviai
cinei
kortelei
gauti.
Paskutiniojoje <in amžiaus da vykdoma 1998 metų bir

DIDIESIEMS SPORTINIAMS
ĮVYKIAMS LIETUVOJE
BESIRUOŠIANT
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kiant išlaikymą (tokių tarpe
buvo ir Stefanija). Stefanija už
8-ją ir 2-ją vietą gavo ir pini
ginius prizus. Beje, jos trene
riu yra jos vyras H. Statkus.
Šių lenktynių pradžioje Ste
fanija dar ilgokai bėgo su kito
mis pirmaujančiomis, tik vė
liau anos atitrūko ir išsiveržė
priekin. Maratono žinovai S.
Statkuvienės pasirodymą ver
tina gan gerai, nepaisant, kad
ji amžiumi yra vyresnė negu
dauguma į pirmąjį dešimtuką
patekusių bėgikių.
Tą pačią dieną Detroite vyko
Detroito maratonas, kurį lai
mėjo Liubov Klotchko su
2:39:59 pasekme. Taigi, Stefa
nija su Čikagoje pasiektu lai
ku butų lengvai ten tapusi nu
sporto šakos mandatinei komi galėtoja.
sijai pateikia draudimo sutar
Maratono nugalėtoju Čika
tis.
goje tapo 26 metų amžiaus
Tautinės olimpiados šventė marokietis Khalid Khannouvykdoma Kaune 1998 m. bir chi (dabar gyvenantis Brookželio 23 d., dalyvaujant visoms lyne), atbėgęs per 2 vai. 7 min.
užsienio ir Lietuvos Respubli ir 10 sek. Tai buvo pirmasis jo
kos sporto delegacijoms, vil bandymas maratone, nors, il
kinčioms paradinę aprangą.
gųjų nuotolių bėgimuose jis
Sporto šakų varžybų iškil jau kurį laiką reiškiasi kaip
mingi atidarymai ir varžybų profesionalas bėgikas.
prizininkų pagerbimai rengia
Čia, žinoma, bėgo vyrai kar
mi varžybų vykdymo vietose. tu su moterimis. Moterų lai
Organizacinis komitetas ap mėtoja — Marian Sutton baig
moka Lietuvos Respublikos mę pasiekė 49-ja. Taigi didelis
sportininkų ir juos lydinčio būrys vyrų atbėgo greičiau ne
personalo maitinimo ir nak gu geriausiąjį laiką parodžiusi
vynės išlaidas 1 dieną prieš moteris, bet tai jokia staigme
varžybas ir varžybų metu.
na.
Organizacinis
komitetas Šiame maratone tarp dau
dengia varžybų dalyvių aprū giau negu 16 tūkstančių bė
pinimo transportu, varžybų gikų, be abejo, buvo ir daugiau
vykdymui bei propagavimo iš lietuvių. Spaudoje buvo pas
laidas.
kelbta pirmieji 300 geriauisiai
Konkreti užsienio delegacijų atbėgusiųjų. Čia lietuviškų
atvykimo į Lietuvos Respu vardų ir pavardžių neteko
bliką data, laikas, transporto užtikti, jeigu neskaityti Mike
priemonė bei dalyvių sąrašas Kairio (Kairis) iš Berwyno, ku
pranešami
Organizaciniam ris užėmė stebėtinai gerą —
komitetui iki 1998 m. birželio 7 I-ją vietą su 2:35:40 pasek
ld.
me. Šis 28 metų amžiaus vy
Lietuvos sporto šakų federa ras anksčiau gyveno Cicero
cijos, suderinusios su savival lietuvių telkinyje ir mokėsi
dybių sporto organizacijomis, Šv. Antano parapijos mokyk
garantuoja atitinkamoms už loje. Mike yra artimas arki
sienio ir Lietuvos komandoms vyskupo Povilo Marcinkaus
bei individualių sporto šakų giminaitis; jo jau mirusi maatstovams treniruočių sąlygas m a buvo arkivyskupo sesers
iki varžybų pradžios ir jų me- dukra,
tu.
Ed. Šulaitis
w
wLITUANICOS

FUTBOLININKUS
PERSEKIOJA NESĖKMĖ

„Lituanicos" vyrų futbolo ko
manda šį sezoną turbūt pergy
vena pačią didžiausią krizę.
Jeigu klubo veteranų vienuolikė rudens rate laimėjo pen
kias rungtynes iš eilės, tai vy
rai penkias pralaimėjo (visas
— išskyrus pirmąsias, kurios
baigėsi lygiomis).
Paskutinis
pralaimėjimas
buvo praėjusį sekmadienį,
spalio 19 d., kai Wheeling, IL,
buvo nusileista „Real FC" fut
bolininkams 1-3. Reikia many
ti, kad Si pasekmė botų buvu
si kitokia, jei būtų susirinkę

bent 11 žaidėjų, tačiau jų atėjo
— 8. Su aštuoniais žaidžiant,
jokių vilčių pergalei pasiekti
nebuvo, nors rungtyniauta at
kakliai. Pralaimėjus pirmąjį
kėlinį 0-1, antrame buvo išly
ginta (įvartis Dainiaus Šimė
no). Tačiau kėlinio viduryje
varžovai penkių minučių lai
kotarpyje du kartus nuginkla
vo mūsiškių vartininką.
Komandos vadovas Gedimi
nas Bielskus pareiškė, kad dėl
sužeidimo negalėjo rungty
niauti „Lituanicos" pagrindi
nis įvarčių mušėjas Virgis Žu-

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

DR. AB. GLEVECKAS
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S
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3900 W.9S S i Tai. 708-422-0101
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treč. uždaryta, ketvirt. 1 - 3 v p.p.
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ARAS ZUOBA, M.D.
INDRĖ RUDAITIS, O.D.
AKIŲ L I G O S - C H I R U R G I J A
1020 E.Ogden Ave.. Suite 310
Naperville. IL 60563

Tel. (630)527-0090
3825 Highland Ave.,
Tower 1 .Suite 3C
Downers Grove, IL 60515

Tel. (630)435-0120
EDMUNDAS VONAS, M.D.,SX>.
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6187 S. Archer Ave. (prie Austin)

Tel. 773-585-7755
Valandos pagal susitarimą

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

Tel. (708)598-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S.79th Ava.. Hickory Hllte, IL
Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą
EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.

4847 W. 103 SL, Oak Lawn, IL
Pirmas apyl. su Northvvestern un-to
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis
už prieinamą kainą. Pacientai
priimami absoliučiai punktualiai
Susitarimui (kalbėti angliškai)

Tel.708-422-8260

romskis. TaiD oit nepasirodė
ir Sigitas Bružys, Dainius
Bučma bei talkininkai ameri
kiečiai. Nepaisant to, jo nuo
mone, komanda sužaidė ge
riau negu rungtynėse prieš
J^ions".
Kadangi klubo veteranų ko
manda jau baigė pirmenybinius sus't'kirnus, tikimasi
paspirties susilaukti iš jų tar
po, nes norisi garbingai už
baigti likusius šio sezono tris
susitikimus. Artimiausias jų
spalio 26 d., 2 vai. p.p., vyks
savoje — Lemonto aikštėje
prieš „Spartos" futbolininkus.
Lapkričio 2 d. bus rungtyniau
jama prieš „Cracovia" Lake
Villa, IL, o lapkričio 9 d. vyks
atidėtos rungtynės prieš Xegovia" — Steinmetz vid. mo
kyklos
stadione
Čikagoje
(3030 N Noble Ave.).
Tas pats G. Bielskus turi
planų, kaip sutvirtinti krizėn
patekusią „Lituanicos" vyrų
komandą, bet apie tai pa
kalbėsime ateityje. Visiems
būtų malonu, jog būtų galima
dar švęsti artėjančią klubo 50
metų gyvavimo sukaktį.

PREZIDENTO LIETUVOJE
RINKIMŲ TEMA

Danutė

Visų fondų

VIOLETA R U T K A U S K I E N E
(Tęsinys)

nusių jėgų užsakymą, televizi
joje,
radijuje, spaudoje taip
Daugeliui Lietuvos žmo
pat
pasisakė
prieš tokio refe
nių šiandieniniai A. Butke
rendumo
organizavimą.
Teko
vičiaus melagingi kaltinimai
matyti
ir
girdėti
šio
labai
po
ir šmeižtai ne naujiena, tik
puliaraus
žmogaus
Lietuvoje
liūdna, kad, prasidedant rin
kimų maratonui, tos grupės pasisakymus tuo klausimu.
Televizijos žinių laidoje „Pa
veikėjai tęsia savo darbus. O
sugrįžtant prie įvykių parla norama" V. Adamkus, kalbė
mente 1992 m., norisi pabrėž damas apie prezidento parei
ti, jog dešiniosios parlamento gų atstatymo referendumą sa
pusės atstovai, jausdami su kė: „Pirmiau pasirašykit kons
sidariusią situaciją ir žmonių tituciją, o tik paskui rinkit
nuotaikas Lietuvoje bei maty prezidentą". Taip pat išsakė
dami sunkiai valdomą padėtį susirūpinimą, jog būsią labai
parlamente, stengėsi
kaip negerai, jei konstitucija bus
nors įveikti susidariusią krizę. parašyta kuriam nors konk
J ų manymu, sureguliuoti pa rečiam asmeniui. Matyt, gal
dėtį buvo galima, įvedant pre voje turėta V. Landsbergį,
zidento pareigas. Tokį siūlymą kaip vieną rimčiausių ir rea
iš karto labai neigiamai sutiko liausių kandidatų į Lietuvos
kairieji parlamentarai. Taip prezidentus, jei būtų atstaty
tie patys, kurie dar 1988 m. tos šios pareigos. Gera būtų.
energingai siekė atgaivinti jei šiuos pamokymus bei pa
prezidento pareigas Lietuvoje tarimus d a b a r prisimintų ir
pagal Maskvoje gimusį užsa pats V. Adamkus bei jį palai
kymą. Dėl pasiūlymo nesusi kantys centristai, taip ener
iškovoti
tarus tarpusavyje parlamente, gingai besistengia
išimčių
ir
lengvatų
konstituci
Lietuvos Aukščiausiosios Ta
rybos
atstovai
n u t a r ė joje savojo kandidato naudai.
1992 m. gegužės
mėnesį Žinoma, tokie žinomo JAV lie
skelbti referendumą ir atsi tuvio patarimai daliai neapsi
klausti visų Lietuvos Respub sprendusių tautiečių, padėjo
likos piliečių, ar jie pritaria surasti atsakymą, kaip bal
prezidento pareigų atgaivini suoti referendume. Todėl ne
nuostabu, kad 1992 m. gegu
mui mūsų valstybėje.
žės mėn. vykusiame referen
Pradėjus aktyviai ruoštis re dume didesnė Lietuvos gyven
ferendumui dėl prezidento pa tojų dalis pasisakė už tai, jog
reigų atstatymo, netikėtai iš prezidento pareigos Lietuvoje
kilo antra būtinybė pasitarti nebūtų atgaivintos. Taigi dar
su tauta. Tuo laiku Lietuvos vienas bandymas
atstatyti
Aukščiausiosios tarybos atsto prezidento pareigas nepavyko.
vai, spręsdami Rusijos kariuo Gerai, kad nors referendumas
#
menės išvedimo iš Lietuvos
dėl Rusijos kariuomenės išve
klausimą, vėlgi niekaip ne
dimo, vykęs birželio mėn. pra
galėjo vieningai surasti spren
dimo, todėl ir šiuo reikalu nu džioje, buvo sėkmingas. Šio re
tašė—surengti
referendumą. ferendumo rezultatai vėliau
N e k a i p nepavyko pasiekti, labai pagelbėjo mūsų - parla
kad abu klausimai būtų su mentarams ir vyriausybei, ta
jungti į vieną referendumą, riantis su Maskva dėl visiško
kaip siūlė dešiniosios pusės Rusijos kariuomenės išvedimo
atstovai — šių abiejų inicia iš Lietuvos teritorijos.
Kalbant apie tolimesnius
tyvų autoriai. Buvusiųjų ko
munistų, socialdemokratų ir 1992 m. įvykius, reikia pas
centristų b< Tautos pažangos tebėti, kad žymaus JAV gam
grupės pa^ ..angomis pavyko tosaugininko V. Adamkaus
atskirti šiuos du klausimus ir patarimai nebuvo pamiršti.
suorganizuoti du atskirus re Buvusieji
komunistai,
no
ferendumus. Ypač aštriai buvo menklatūrininkai bei jų nau
pasisakoma
prieš
referen jieji talkininkai sugebėjo šiuos
dumą dėl prezidento pareigų, pasiūlymus išnaudoti savųjų
gąsdinant žmones galimais planų įgyvendinimui. Tuo lai
susidorojimais, fašistine Vyt. ku, kol dešiniosios parlamen
Landsbergio diktatūrą, kalė tarų jėgos rūpinosi minėtų re
jimais ir t.t. Labai įnirtingai ir ferendumų organizavimu ir
aktyviai agituodami prieš pre
pravedimu, kairioji parlamen
zidento pareigų atgaivinimą,
tarų pusė. atsižvelgdama į V.
kairieji ir jų talkininkai pa
Adamkaus
rekomendacijas,
siekė savo. O dar čia, į Lie
suskato ruošti naują konstitu
tuvą, prieš pat referendumą,
atvykęs Valdas Adamkus, tie ciją Lietuvai. Per labai trum
siog pagal LDDP ir jai talki pą laiką, surašiusi konstituci
jos projektą, naujai susidariu-

GYVENIMAS KREPŠINIO
AIKŠTĖJE IR ŠALIA JOS
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VYTAUTAS GRYBAUSKAS
(Tęsinysi

Ten prekių g a u s u m a s ir dusi kaimynė: — Jūsų krau
pasirinkimas su nepalygina tuvė dega! — suriko.
mai žemesnėmis kainomis,
Prie smilkstančio pastato
traukė pirkėjo akį. Klientų jau darbavosi ugniagesiai. Jie
pradėjo mažėti. O kai po kurio gaisrą užgesino, bet prekės ir
laiko ant kito kampo išdygo įrengimai j a u buvo beviltiškai
panašos prekybos rūmai, pasi sugadinti. Tačiau keista buvo,
darė aišku, kad konkurenci kad Joanos akyse nemačiau
joje esame pasmerkti.
liūdesio.
— Nepražūsim, — sakė ji. —
Tai nujausdama J o a n a rado
pardavėjos darbą. Pradėjau juk turime krautuvės apieškoti darbo ir aš. Dabar su draudą.
Nedrąsiai pradėjau aiškinti,
pratau, kaip reikalingas pasi
darė tas inžinerijos k u r s a s , kad bizniui pradėjus mažėti,
kurį baigiau Rochesterio Tech nebeturėjau pinigų apdraunikos institute. P a ž į s t a m a s dai...
Nutilome abu. Stovėjome
tautietis, vienos kompanijos
inžinierius, pažadėjo
m a n gatvėje vieniši ir liūdni. Su
braižytojo darbą savo kompa pratome, kad vėl, ir j a u ke
lintą kartą gyvenime, teks
nijoje.
Gyvenome jau nauju a d r e s u , viską pradėti iš naujo.
naujai nupirktame name, ne
Išgirdęs mūsų nelaimę, tas
per toliausiai nuo mūsų k r a u  pažįstamas inžinierius tuoj
tuvės. Vieną vakarą, gurkš pasiūlė man pradėti braižytojo
nojant arbatą, atbėga išsigan darbą. B e m a t a n t pradėjau ve

Grand Rapitls. MI. susitikę lietuviškosios visuomenės veikėjai ir bendruomenininkai. Iš kaires: dr. Edmundas
Lenkauskas ir Milda Lenkauskienė iš Cincinnati. OU: Gražina Kamantiene iš Grand Rapids, MI; Alė ir dr
Antanas Razmai iš Čikagos.

galėjo susipažinti visi Lietu
vos piliečiai bei gyventojai,
kad paskiau 1992 m. spalio
mėn. vienu laiku su rinkimais
į Seimą organizuotame refe
rendume, galėtu pareikšti sa
vo nuomonę šiuo klausimu.
Kaip prisimename 1992 m.
spalio mėn. Lietuvos žmonės
vieningai pritarė naujai Lietu
vos Konstitucijai. Pagal nau
jąją Konstituciją,
Lietuvoje
buvo atgaivinta ir prezidento
institucija, o 1993 m. vasario
mėn. įvyko pirmieji visuotiniai
prezidento rinkimai neprik
lausomybę atkarusioje Lietu
voje, tiesa, dar esant Rusijos
kariuomenei, 'kuri vienaip ar
kitaip galėjo įtakoti rinkimų
rezultatą. '
Naujosios Konstitucijos —
pagrindinio ntūsų valstybės
teisinio dokumento — priėmi
mas 1992 m.- spalio mėn., o
kartu ir Lietuvos prezidento
pareigų atgaivinimas, buvo la
bai svarbūs it-,reikšmingi įvy
kiai mūsų valstybės gyveni
me. Dabar, kai tiek daug kal
bama apie naujojo prezidento
rinkimus, apie konstituciją ir
įvairius pakeitimus joje. ti
kiuosi, kad šis straipsnis pri
mins gal kiek primirštus dar
nesenos praeities įvykius ir
padės įvertinti atskirų politi
nių veikėjų ar šiaip populiarių
Lietuvos žmonių darbus, veik
lą ar atskirus jų poelgius kri
tiškais mūsų valstybės gyveni
mo momentais. O paskutiniu
laiku, skaitant ir klausantis
daug kartų aptarinėjo Lietu LDDP partijos vadų ir veikėjų
vos parlamento atstovai. Pa kalbų apie galimas pastangas
sisakymuose ir diskusijose ak kenkti konservatoriams ir jų
tyviai dalyvavo ir dešinieji, ir
kairieji, o ypač aktyvūs buvo vadovams, neramu darosi dėl
centristai, na ir. žinoma, nau būsimųjų
rinkimų. Žinant,
joji Tautos pažangos frakcija. kad buvę komunistai ir no
Aptartasis Konstitucijos va menklatūrininkai niekada ne
riantas buvo paskelbtas res susitaikys su pastarųjų metų
publikinėje spaudoje ir su juo pralaimėjimais ir bet kuria

si kairiųjų dauguma pateikė jį
Aukščiausiajai Tarybai svars
tyti ir ragino kuo greičiau jų
siūlomą konstituciją patvirtin
ti. Koks tas konstitucijos pro
jektas buvo, manau aiškinti
nereikia, tik verta pasakyti,
jog dešiniosioms Lietuvos par
lamento jėgoms reikėjo ne
mažai pastangų sutelkti, kad
šis kairiųjų sumanymas ne
pasisektų.
Laimei, tuo metu į pagalbą
atėjo 1992 m. vasarą Lietuvoje
besilankanti JAV lietuvių tei
sininkų delegacija. Be abejo
nės, skubotai paruoštas Kons
titucijos projektas iš besisve
čiuojančių teisininkų' sulaukė
aštrios kritikos, kuri Šiek tiek
apramino kairiosios pusės at
stovų iniciatyvą ir nors trum
pam atitolino šio klausimo
svarstymą parlamente. G per
išloštą laiką, dešiniesiems pa
vyko parašyti dar vieną kons
titucijos projekto variantą ir
pateikti svarstymui k a r t u su
jau pasiūlytuoju. Kadangi ir
vienas ir kitas variantas tu
rėjo nemažai trūkumų, tai ga
lutiniam variantui suredaguo
ti buvo sudaryta deputatų
darbo grupė iš visų parla
mente atstovaujamų frakcijų.
Dirbdama pavestą konstituci
jos paruošimo darbą,' grupė
aktyviai konsultavosi it tarėsi
su įvairių sričių specialistais,
tame tarpe ir teisininkais. Vė
liau jau šios grupės paruoštąjį
konstitucijos
projektą
dar

džioti linijas ant didelių lapų,
vesti vamzdžius iš instru
mentų ar motorų į didžiules
šildymo krosnis, net projek
tuoti. Vaikštinėjau po pačią
plieno apdirbimo įmonę. Po 8
valandų dienos skubėdavau į
namus ir teniso aikštę. Darbą
užmiršdavau. Ne taip, kaip po
10 valandų krautuvėje, kai at
sigulęs lovoje galvodavau apie
neparduotas ir jau gendančias
prekes... Senutė kaimynė kar
tą mane skundė žmonai: —
Tas tavo vyras tik grįžta iš
darbo, už 5 minučių, žiūriu, su
baltomis trumpomis kelnėmis
ir rakete rankoje jau ir išle
kia..
I T E N I S O AIKŠTYNUS
Iš Prancūzijos atvykus į
Rochesterį, buvo aišku, kad
krepšinio dienos jau suskaity
tos. Nereikėjo daug pastangų,
nes sąlygos vėl pradėti stalo
tenisą buvo itin palankios. Vi
sai netikėtai prisidėjo ir futbo
las su ukrainiečių komanda.
Sportą mėgstančiam juk turė

tų užtekti. Ne man!
Jau pasakojau, kaip su muziku-vargonininku Petru Armonu pradėjau lauko tenisą.
Pradėjau ir tuoj pamėgau.
Stalo tenisas ir futbolas netru
kus dingo iš mano horizon
to. Nenuostabu, nes teniso
aikštynuose pradėjau rinkti
pergales ir trofėjus. Taip pra
dėjo sektis, kad ne kartą pa
galvojau, kodėl tokį puikų
sportą taip veiai pradėjau.
Gyvenant Rochesteryje, su
savo mokytoju P . Armonu lie
tuvių turnyre. Toronte, laimė
jome dvejeto varžybas. O ki
tais metais New Yorke lai
mėjau lietuvių dvejeto čem
piono dvejetą su W. Lubes.
Vos atkeliavęs į Čikagą, lai
miu lietuviu
pirmenybėse
prieš L. Andrijauską 5 setų
kovoje. O po poros savaičių
laimėjau turnyrą Windsore
prieš Paltaroką iš Hamiltono.
Tame pačiame turnyre lai
mėjau ir vyru dvejetą ir mišrų
dvejetą su G. Juškaite. Ir taip
per 30 (taip tris dešimtis)
metų turėjau garbės ir malo

kaina sieks išlaikyti nors pre
zidento postą savo rankose,
galime laukti įvairių provoka
cijų a r išpuolių, siekiant nu
šalinti savo priešininkus. To
dėl labai svarbu žinoti, kad vi
są atsakomybę dėl galimų pro
vokacijų ir pavojingų veiksmų
reikia priskirti LDDP partijos
vadovybei bei užsilikusioms
KGB jėgoms, kurios siekia su
trukdyti Lietuvai sėkmingai
eiti nepriklausomybės keliu.
Ir vis dėlto labai norėtųsi
tikėti, kad antrieji prezidento
rinkimai praeitų ramiai ir
santūriai, o žmones savo val
stybės vadovu išrinktų tą kan
didatą, kuris labiausiai savo
darbais nusipelnė Lietuvai.
Pabaiga

POLICININKAI GAUS
PADĖKOS RASTUS

Galbūt su didžiausiais sun
kumais šiuo metu susiduria
mūsų kultūros, švietimo ir
spaudos darbuotojai, kuriems
nuolat tenka atsargiai žengti
labai siauru ir vingiuotu taku
trukumų bedugnės pakraš
čiais. Ypač pastaruoju metu
daug mieliau remiamos labda
ros organizacijos ir jų darbai,
kaip lietuviškos mokyklos.
teatrai, ansambliai, laikraš
čiai. Tai kilnu ir reikalinga,
tačiau neišsprendžia vietinių
problemų. Jeigu visiškai už
sienyje išnyks lietuviškosios
mokyklos, lietuvybe vargiai
gali tikėtis ateities. Jeigu
neišsilaikys tautinių šokių an
sambliai, chorai, atsisakysime
bet kokių savos kultūros
apraiškų, supilkėsime kaip
vėlyvo rudens vakaras ir
išnyksime svetimoje aplinko
je. Jeigu nebeįstengsime išlai
kyti b e r t vieno lietuviško
dienraščio, bent kelių laik
raščių, kaip galėsime save va
dinti kultūringais žmonėmis?
Be abejonės, mums reikia
ramsčių, kuriais galėtume at
siginti nuo besivejančios ne
vilties, o tie stiprybės šaltiniai
yra fondai, įžvalgių asmenų
sukurti kaip tik tokiam reika
lui. Fondų turime apsčiai,
nors ne visi pasižymi vienodu
dosnumu, arba savo išteklius
taupo tik tam tikrai organiza
cijai, tam tikrai grupei, tam
tikros veiklos paramai. Tarp
visų tų fondų bene žino
miausias ir sėkmingiausias
yra Lietuvių fondas, kuris
šiemet mini 35 metų gyvavi
mo sukaktį.
„Draugas" jaučia pasidi
džiavimą, kad 1960 m. dien
raščio puslapiai buvo dirva, į
kurią krito pirmosios Lietuvių
fondo idėjos sėklos. Kaip ir
šiandien, kuomet
lietuviš
kiems reikalams reikia pagar
sinimo, anuomet visų pirma
kreiptasi į ..Draugą". Tiesa
apie milijoninio fondo stei
gimą buvo pradėta kalbėti
1951 metais, tačiau kalbos
daugiausia ir liko kalbomis,
kol dr. Antano Razmos straip
snis po kiek daugiau kaip 10
metų nebuvo išspausdintas
„Drauge".

Vidaus reikalų ministras
Vidmantas Žiemelis nuspren
dė padėkoti dviem Klaipėdos
policininkams už ryžtą, sulai
kant mušeikas.
Padėkos raštai spalio 2 d.
įteikti Klaipėdos miesto VPK
Viešosios policijos patrulių
tarnybos bataliono policinin
kams Vaidotui Lečiui bei Ro
landui Valčiukui.
Vėlų rugsėjo 27-osios vakarą
šie policininkai
Klaipėdoje
prie baro „Činaras" pastebėjo
besimušančius
jaunuolius.
Jiems pribėgus ir pareikala
Atrodė tai drąsi, tiesiog pra
vus nutraukti muštynes bei muštgalviška mintis: surinkti
bandant
sulaikyti
tvarkos milijoną ir iš jo palūkanų
pažeidėjus, vienas jaunuoliu remti lietuvišką veiklą buvo
spyrė V. Lečiui ir bandė pa masinanti svajonė, bet vargiai
bėgti.
kas tikėjo, kad neseniai į šį
Nors grumtynių metu V. Le kraštą atvykę mūsų tautie
čiui buvo sulaužytas šonkau čiai, vos pradėję j a m e kurtis,
lis, muštynių dalyviai buvo su įstengs sukaupti milijoninę
laikyti.
sumą, net ir labai svarbiems
BNS
tikslams.

Bindokienė

fondas

Šiandien Lietuvių fondas ne
tik seniai peršoko milijono do
lerių ribą, bet artėja prie 9
milijonų dol. kapitalo' Turbūt
ir patiems jo sumanytojams
nelabai įtikėtina, kad per 35
metų laikotarpį LF iždas taip
išaugo. Ne tik išaugo, bet
išpildė savo pažada: išdalino
lietuvių švietimo, kultūros,
spaudos, jaunimo
paramai
daugiau kaip penkis milijonus
dolerių, o, tėvynei atgavus
laisvę, dar vienas milijonas
dol. buvo paskirtas ir Lietu
vai.
Iš kur tie milijonai? Kartais
girdime, kad šiame krašte
kažkas sumano surinkti mili
joną butelių kamščių, centų,
sviedinukų ar kitų smulkių
daiktų vien norint pamatyti,
kokio dydžio ..kalną" iš tų
smulkmenų galima supilti.
Pritaikant šią formule Lietu
vių fondui, žinant, kad į jį
narys gali įstoti su 100 dol.
įnašu, suprasime, kiek tų
narių reikėjo, kad bendra
įnašų suma priartėtų prie 10
milijonų. Žinoma, ne vien po
šimtinę nariai dėjo — buvo
stambių palikimu, buvo suma
nių investavimų, vajų ir ren
ginių. Visi jie. tarsi vienas
prie
kito
pilami
smėlio
grūdeliai, sudarė įspūdingą
kalną, kuriuo visi užsienio
lietuviai gali didžiuotis.
Jeigu reikėtų išskaičiuoti,
ką per tuos visus metus Lietu
vių fondas parėmė, daug pus
lapių reikėtų. Ir ..Draugas"
jaučiasi laimingas kasmetiniu
LF dosnumu. Be tiesioges pa
ramos, jau kelinti metai LF
dėka galime skelbti naujų pre
numeratų vajų. nupiginant
metinę dienraščio prenume
ratą naujiems skaitytojams iki
60 dol. S u p r a n t a m a . " n e v i s u s
prašymus
Lietuvių
fondas
įstengia patenkinti —jų nepa
tenkintų ir keli tokie fondai,
nes paramos reikalingų nie
kuomet netrūksta. Kaip būtų
gera. kad LF kišenė niekad
neišsisemiama, kad visos, \ jį
ištiestos, rankos, neliktų tuš
čios. Išeitis tik viena: reikia
sukaupti dar daugiau pagrin
dinio kapitalo, tuomet bus ir
daugiau lėšų. kuriomis LF
galės patenkinti prašančiuo
sius. Stokime nariais į Lietu
vių fondą — visų fondų fondą.
Šiais laikais šimtinė nėra to
kia neįmanoma suma. kaip
LF steigimo pradžioje. Jeigu
žmonės anuomet įstengė ją
paaukoti LF, galbūt ir šian
dien gali. Išteka dukros, veda
si sūnūs, gimsta vaikaičiai...
įamžinkime jų vardą Lietuvių
fonde.

numo dalyvauti beveik visose
lietuvių varžybose. Statistika
iš „Išeivijos lietuvių sporto":
laimėjau 8 kartus lietuvių
čempiono titulą, 6 kartus
mišrų dvejetą ir tiek pat vyrų
dvejetą. Negaliu pamiršti, kad
pirmas vyrų dvejeto titulas
buvo su sūnumi Rolandu, dar
nepilnų 18 metų. berods 1968
metų.
Teko dalyvauti ir daugelyje
pabaltiečių varžybų. Čempio
no titulą laimėjau 1974 m. To
ronte prieš jauną estą Lentz.
Tris kartus laimėjau vyrų dve
jetą ir du kartus mišrų. Mano
mišraus dvejeto partneriai
buvo G. Juškaitė-Rimkuvienė.
G. Žumbakienė ir J. Lauciūtė.
Nuo pat pirmųjų
dienų
Čikagoje žaidžiau amerikiečių
klubuose — pradžioje McKinley parko klube, paskui VVimbledono ir Evergreen puikiuose
vidaus klubuose. Su pirmomis
vyrų komandomis buvo lai
mėta daug tarpklubinių var
žybų ar miesto pirmenybių.
(Bus daugiau)

Vytautas Grybauskas Rochesteryj-' gyvendamas pamėgo lauko tenisą ir
netrukus pradėjo pasižymėti šios jam naujos sporto -akos įvairiose rung
tynėse ir pirmenybėse
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PARVAŽIAVO „SAULĖ"
Taip jau sutapo, kad šiemet,
kai įsikūrė Šiaulių universite
tas, perėmęs visą moksline ir
kultūrinę dvejų mokslo ir mo
kymo įstaigų — Šiaulių peda
goginio instituto ir Kauno
technologijos
universiteto
Šiaulių politechnikos fakulte
to — patirtį, šios aukštosios
mokyklos studentų ir dėsty
tojų „Saulės" ansamblis šven
čia savo gyvavimo 25-metį.
Dar smagiau, kad šiam liau
diškos muzikos ansambliui at
sirado galimybė, Nebraskos
universiteto Omahoje kvieti
mu, koncertuoti JAV. Omaha
(Nebraskos valstija) — tai
miestas, kuris nuo 1996 m.
pradėjo bičiuliautis su Šiau
liais. Jame Jsaulės" ansamblis
spalio pabaigoje rengia 11
koncertų.
Ansambliečiai labai apsi
džiaugė, kad prieš viešnagę
Omahoje juos pasikvietė Cle
velando Detroito ir Čikagos
lietuviai.
Spalio 8 d. Čikagos oro uoste
„Saulės" ansamblio narius pa
sitiko Čikagos lietuvių atstovė
P. Šlutienė, padėjusi labai
daug pastangų, kad ansamblio
koncertus pamatytų čikagiškiai. Šiauliečių, dar neatsi
peikėjusių po devynių valandų
skridimo, laukė netikėtai šil
tas oras (šiauliečiai prisipaži
no, kad atsivežė žiemines
striukes bei žieminius aulinu
kus) ir autobusas turėjęs juos
atgabenti į Clevelandą. Dar
šešios-septynios
valandos
Amerikos greitkeliu ir sute
mus, 11 vai. vak. vietos laiku,
svečiai pakliuvo į svetingų
klivlandiečių glėbį — visus išsivežiojo į namus geranoriški
ir nuoširdūs vietiniai lietuviai,
sutikę juos globoti keturias
naktis.

ir išvargę, bet patenkinti.
Spalio 10 d. (penktadienį) iš
ryto šiauliečiai ir savanoriai
klivlandiečiai susirinko į auto
busą, ir prasidėjo pažintinė
ekskursija po miestą, keturio
liktą JAV pagal dydį, kartu su
jo priemiesčiais. Svečių ap
žvalginė kelionė prasidėjo nuo
parkų ir baigėsi 60-metį šie
met minėjusiu Clevelando Lie
tuvių kultūros darželiu, kuris
šiauliečiams padarė didžiulį
įspūdį. Šį miestą, nustebinusį
svečius savo švara ir tvarkin
gumu, didžiuliais, per visą
miestą besidriekiančiais par
kais (ne veltui jis vadinamas
dar ir „Forest City" — miškų
miestu), 100 kilometrų ilgio
Erio ežero pakrante palei
miestą (tokio ilgio pajūrį tu
rime Lietuvoje), parodė Cleve
landą įsimylėję patriotai: T. ir
A. Kalvaičiai, dr. V. Stankus
ir pik. lt. E. Čapas.

AUTOMOBILIO. NAMU, SVEIKATOS,
IR GYVYBES DRAUDIMAS.
Ag.?ntas Frank Zapolis ir Ofl. Mgr. Auksė
S. Kane Kalba lietuviškai.
FRANK Z A P O U S
3208 V 2 West 95th Street

Tel. (708) 424-8654
(312)581-8654

ELEKTROS
(VEDI M A I — P A T A I S Y M Al
T u n u C h i c a g o s miesto leidimą.
Dirbu u ž m i e s t y D i r b u g r e i t a i ,
g a r a n t u o t a i ir s ą ž i n i n g a i .
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

Po Šiaulių universiteto „Saulės" ansamblio koncerto svečiams dėkoja Cleveland LB valdybos pirm. dr. Viktoras
Stankus. Centre kairėje (su skrybėle) kaules" ansarru\io meno vadovas Darius Daknys. jo kairėje — Šiaulių
Lietuvių kultūros skyriaus vedėjas Hubertas Smilgys.

TAISOME
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO
MAŠINAS, ŠALDYTUVUS,
ŠILDYMO SISTEMAS.
VIRYKLAS, ORO VĖSINTUVUS.
H. Deckys
Tel. 773-585-6624

REAL ESTATE

w

GREIT
PARDUODA

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

RIMAS L. STANKUS
• Greitas ir sąžininga* patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas vaitui
• Perkama ir parduodama namu*
» Pensininkams nuolaida

DANUTĖ MAYUt
773-284-1900

čių tarmių „kevalą". Matema- choreografinės grupės vadovas sales skirstėsi su ypatinga
Jei norite parduoti ar pirkti namui
tikas prof. D. Jurgaitis su E. Verpetinskas.
nuotaika.
kreipkite* į Danu* Mayer. J proReikalingos
moterys
namų
moksleiviais sprendė uždavi
LB Cleveland apylinkės val
Klivlandiečių teigimu, seniai
faiiionalisi, sąžiningai ir ssV a l y m u i . Viena moteris valo po vieną
nius ir galvosūkius. Prorekto šioje salėje bebuvo susirinkę dybos atstovai „Saulės" an
meraskaj patarnaus. Įkainavimą*
namą. Savaitinė alga $375. Kambarys
riaus D. Jurgaičio nuomone, tiek daug žiūrovų (daugiau sambliui tarė padėkos žodžius
gyventi bus parūpintas
veltui.
t a r p Lietuvos moksleivių po kaip 400 žmonių). Daugelį ir įteikė atminimo dovanelių.
Tel. 608-244-9393 arba
6 0 6 - 4 4 4 - 5 1 2 6 . Susikalbėti galima
puliariausias skaičius yra „3", „Saulės" kūrinių lydėjo žiūro Simboliškai ir jaudinančiai
lenkiškai. rusiSkai arba angliškai.
o čia, tarp Amerikos lietu vų audringi plojimai ir šūks nuskambėjo scenoje po koncer
MISCELLANEOUS
Pažintis su miestu truko še- viukų — „1". Šiaulių universi- niai „bravo", vaikų džiaugs to jaunos klivlandietės Aidos
BRIGHTONPARK
Wash»i|į*3n, D.C., lietuvio savininko
šias valandas, galėjo tęstis ir teto dėstytojai a t s a k ė į moki- mingi balsai. Dainą „Dzūkija" O'Mara perskaitytas sveikini Dekano 2 Mims.. 2 w»W«if cond Nw» turo M c*>
„landscaping" kompanija teito
appis. modom M m . 4 elosotj Goofl tnniportilion.
ilgiau, tačiau reikėjo skubėti. n i ų klausimus, kodėl Šiauliai žiūrovai k a r t u su ansamblio mas ilgamečiams „Grandinė
rJatttrinto.
$5.50 į vaJ. Jei nori, gab
Arcfior- Kadžio 47th S). Outudo poflong lot 8 cara
Lietuvių namuose turėjo įvyk vadinami dar ir Saulės mies dainininkais bandė dainuoti lės" liaudies šokių ansamblio jCabie. !eispXono. anjhor/dryor aro inoKiM tor lomco
dirbti 12 vai. į dieną- Vieta gyventi
S560 Dor m . * soc.dop Oonor poyt gM 4 aloc
bus parūpinta už $130 į men.
ti draugystės vakaronė, kuriai tu, kas sudaro baltų kalbų (ją be repeticijos mums, žiūro vadovams A. ir L. Sagiams,
Call: 773-523-51*1
Kreiptis: Atot, tel. 202-244-2373
ruošėsi visi: ir svečiai, ir nese šaką, ar Lietuvos moksleiviai vams, sudainuoti buvo truputį rytojaus dieną išvykstantiems
Ask for Ed to vl«w the apertiiort
niai atvykusių lietuvių draugi naudoja kompiuterius. Šiau per sudėtinga), mat šios dai gyventi į Lietuvą. Į žemę, ku
l
^oter?nuosavuautoinoBlwiii3m|vara»^
ja „Gija", iš vakaro puošusi liečiai moksleiviams dovanojo nos žodžius visi atrado koncer rios jie visą gyvenimą ilgėjosi
| paslaugas: nuveža pas daktarus, j parduotuves. |
V
A
L
O
M
E
salę, ruošusi vaišes. Seniai Šiaulių universiteto ženklelius to programėlėje, kurią išleido ir kuriai, auklėdami Amerikos
i bankus, skalbyklas, arba pati superka i
KILIMUS. BALDUS
Cleveland lietuvių namai ma ir šios mokyklos išleistų mo LB Cleveland apylinkes valdy lietuvių jaunimą ir puoselė
produktus. Gali globoti senėtus jų romuose,
IR G R I N D I S
I pagaminti maišią ir tvarkyti visą buitį Katu: I
tė tokį gausų būrį žmonių, se komųjų knygelių: G. Čepai ba. Vėliau, po koncerto, šiau dami vieną geriausių šokių
J. B U B N Y S
I lietuviškai, lenkiškai, rusiškai ir truputį!
niai šių namų sienos begirdėjo tienės „Kalbos etiketas ir mo liečiai prisipažino, kad prieš ansamblių užsienyje, paskyrė
gaaSk*aambjiį_teLC7^«M9*3 1 _ j
7
7
3
7
3
7
5
1
6
8
tokią smagią ir džiaugsmingą kykla" ir A. Širiakovienės „Ar pasirodymą labai jaudinosi. visą savo gyvenimą.
lietuvių liaudies muziką, atlie tėjant Kalėdoms".
Po koncerto šiauliečiai ir
žinodami, kad mūsų tautiečiai
kamą jaunimo iš Lietuvos.
Turbūt smagiausia
buvo užsienyje yra* gan išlepinti ir visi koncerto žiūrovai buvo
Jaunatviškai įraudę ir susi Dievo Motinos Nuolatinės Pa sunku juos lhaudiška muzika pakviesti į parapijos svetainę
jaudinę, šiauliečiai parodė galbos parapijos didžiojoje sa nustebinti, nes paskutiniai vaišėms. Svečiai buvo atskirai
trumpą programėlę, net tris lėje. Mokytojų E. Laniaus- siais metais Amerikoje lankosi susodinti vakarienei, kurią su
valandas grojo ir dainavo susi kienės ir R. Šilkaitienės vado daug vienetų iš Lietuvos.
ruošė LB Cleveland apylinkės
rinkusiems, išjudindami visus vaujami, Cleveland „Švyturio
Žiūrovus pralinksmino ne- valdyba. Daugelis norėjo priei
šokiui. Salėje galėjai matyti šokėjai kartu su šiauliečiais įprasti instrumentai ansamb- ti ir pašnekinti sukaitusius
ne tik lietuvių vyresniosios turėjo neįprastą pamoką. Iš liečių rankose skrabalai, ak artistus, paplekšnoti per petį,
kartos ir jaunimo, bet ir besi pradžių šiauliečiai parodė įdo menukai, medinės juostos, pa paspausti ranką, padėkoti.
šypsančių amerikiečių, ku mų apšilimą, kuris klivlan galiau... puodai ir keptuvės.
Visų nuotaika, atrodo, buvo
riuos savo aktyvia reklama, diečiams ypač patiko. Grie Šokėjai nusileido į žiūrovų puiki — aplinkui gėlės, dova
Rengdami svečių viešnagės prasidėjusia jau prieš tris sa
salę ir šokdino visus, arčiau nos, foto aparatų blyksniai,
programą, labai norėjome pa vaites, sukvietė vakaro rengė žiant „Saulės" ansamblio me
siai sėdėjusius. Koncertą an kavos aromatas... Šventinis
no
vadovui
D.
Dakniui,
stu
rodyti pirmą šiauliečių lan
jai. Ši draugystės vakaronė ir dentai švyturiečius mokė liau samblis baigė pakilia ir tru šurmulys pamažu rimo. Šiau
komą Amerikos miestą taip,
puiki lietuviška muzika ne tik dies žaidimų „Paęėjau do putį graudžia daina „Parva lių ir Clevelando jaunimas
kad „nublanktų visos Čikagos,
suartino abipus Atlanto gyve bilėlį", „Graži mūsų šeimy- žiavo saulė", kuri savo švel- išskubėjo į Lietuvių namus, į
detroitai ir omahos prieš Clenančius lietuvius, bet ir buvo nėlė", dainavo „Užėjai, karčia- į į akordais palietė ir visų diskoteką. Netrukus salė iš
n a s
veland. Mūsų tautiečiai su
Čekį ar „money order" rašykite Ir siųskite:
puiki „Saulės" ansamblio re mėlėn", „Ant kalno klevelis", žiūrovų širdis:- nuaidėjo aud- tuštėjo. Supratau, kad šiau
manė šiauliečių „Saulės" an
DRAUGAS, 4545 West 63rd S t r e e t Chlcago. IL 60629
klama. Jau rytojaus dieną Švyturiečiai iš šiauliečių stu ringi plojimai ir visi pakilo iš liečių vizitas baigėsi. Tai buvo
samblį priimti ir globoti „Lie
Tel. informacijai: 773-585-9500
tik pirma „Saulės" ansamblio
daugelis draugų ir pažįstamų dentų išmoko šokius „Gudo savo vietų.
tuvių dienų" Clevelande pro
stotelė Amerikoje. Po to jie
išgirdo
daug
gerų
žodžių
apie
dūda", JPliauškutis", „Pjoviau
Po koncerto, žiūrovų akyse
ga. Lietuvių bendruomenės
koncertavo Detroite, Čikagoje.
Pulk. A. Garsio pranešimas,
Pulk. A. Garsys, dabartinei
Cleveland apylinkės valdyba šiauliečių jaunimą ir nutarė šieną". Šioje linksmoje pa mačiau ašaras, daugelis man
Omahoje...
Sėkmės
jums. Lietuvos vyriausybei pakvie gerai parengtas, dalykiškas,
šeštadienio
vakarą
(nors
tuo
mokėlėje su Amerikos lietu sakė, kad seniai bematė tokių
pirmą kartą pabandė dirbti
šiauliečiai. Amerikos žemėje! tus, dirba Lietuvoje generali paremtas faktais, nevyniojant
žmonių
pasirodymą,
kartu su neseniai atvykusių pačiu laiku vyko labai svar viukais dalyvavę „Saulės" an jaunų
Ir iki pasimatymo Šiauliuose! niu ginkluotų pajėgų inspek jų į vatą, buvo gausiai susirin
lietuvių bendrija „Gija" ir pa bios beisbolo rungtynės) ateiti į samblio nariai m a n pasakojo, kad seniai bebuvo toks koncer
Olga C a p i e n ė torium ir k a r t u su JAV at kusių vietos ir apylinkių lietu
tikėjo kai kuriuos organizaci Šiaulių universiteto ansam kad buvo labai smagu vie- tas, kai žiūrovai savo susižasargos
pulkininkais
Jonu vių su dideliu dėmesiu išklau
nius darbus klivlandiečiams, blio koncertą.
niems iš kitų pasimokyti, o vėjimą ir dėkingumą būtų taip JVUCHIANA I N
Kronkaičiu
ir
Kulikausku sytas. Labai gerai, kad Lietu
ne valdybos nariams. Atrodo,
Spalio 11 d. (šeštadienį) šokius „Grečenikė" ir „Oira šiltai parodę. Kiek netikėti
stengiasi padėti Lietuvai įstoti vos vyriausybė j a u kviečiasi
jog iš tokio bendradarbiavimo šiauliečiai buvo pakviesti į Šv. oira" švyturieciai j a u puikiau mums buvo mūsų draugo,
j NATO, pakeliant krašto ap tokių aukštų kvalifikacijų ir
lainvjjo visi — ir svečiai, ir Kazimiero šeštadieninę litua siai mokėjo. Visi šiauliečiai — klivlandiečio J. Ežerskio žo
PULK. A. GARSYS
didelio patyrimo užsienyje gy
saugą iki NATO reikalaujamo
šeimininkai.
MICHIANOJE
nistinę mokyklą. Buvusi ilga ir studentai, ir dėstytojai sa džiai, ištarti su ašaromis aky
venančius lietuvius, kaip pul
lygio.
Labai gerai, kad kitą dieną metė šios mokyk'os mokytoja kė, kad Šv. Kazimiero litua se: „Nuostabu! Per šias dainas
kininkai A. Garsys, J . KronPastebėjęs, kad LDDP val
S.
Stasienė
(beje,
buvusi
šiau
nistinė
mokykla
paliko
jiems
JAV
LB
Michianos
apylinkė,
ir
šokius
išgirdau
mano
pra
'.spalio 9 d.) šiauliečiai turėjo
kaitis ir Kulikauskas, savo di
laiko atsigauti, prisitaikyti lietė, prieškario laikais baigu neišdildomą įspūdį. Nuostabu, bočius! Jie, mano protėviai, ta vadovaujama Jono Mockaičio. dymo metu padaryta Lietuvai deliu įnašu prisidėti prie Lie
prie laiko pasikeitimo po ilgo si Šiaulių mokytojų semina kad Amerikoje vis d a r yra rytum kalbėjosi su manimi iš spalio 7 d. pakvietė Michia- daug žalos, kuriai išlyginti rei tuvos atkūrimo.
skrydžio ir ilgiau pasilepinti riją) papasakojo Cleveland LB žmonių, kurių dėka išlaiko- scenos! Ši mazika užkaitino noje viešintį JAV kariuomenės kia kelerių metų, pulk. A.
Po to JAV LB tarybos narys
jaukiuose klivlandiečių na ir lietuvių mokyklos istoriją, mos tokios lietuvybės salelės, mano lietuvišką kraują'" Spė- atsargos pulkininką Algį Gar- Garsys teigiamai vertino da iš Michianos apylinkės Vytau
nušvietė
nenuilstančių
kliv
bartinio
k
r
a
š
t
o
apsaugos
mini
kur yra puikios sąlygos lietu- j ą kad dauguma žiūrovų iš sį padaryti pranešimą.
muose. Bet tik iki pietų. Būta
stro Česlovo
Stankevičiaus t a s Šimkus padarė pranešimą
ir kuriozų. Dukart iš Lietuvos landiečių darbus lietuvybės la vių vaikams kartą per savaite
bei visos dabartinės vyriau iš paskutinės JAV LB tarybos
man skambino neprisistačiusi bui. Šiauliečiai studentai, bū susitikti ir lietuviškai ben
sybės darbą, tvirtai tikėda sesijos Philadelphijoje, kur
žurnaliste, norėjusi pokalbio simieji pedagogai, pabiro po drauti, mokytis Lietuvos isto
mas, kad, jei nebus sukliudy JAV LB vadovavimas naujai
su „Saule". Pažadėjau, kad po klases, kur turėjo progą ne tik rijos, skaityti lietuvių poeziją,
ta, jos užsiplanuoti darbai bus kadencijai buvo patikėtas adv.
15 min. čia bus pats vadovas, stebėti Amerikos lietuviukų dainuoti liaudies dainas ir
R. Narušienei, daug Lietuvai
įvykdyti.
ir jie galės pasikalbėti. Įsivaiz pamokas, bet ir patys kai ko šokti, sportuoti.
ir lietuvybei dirbančiai.
išmokyti:
dainelę,
šokio
žings
TaCiau jis pasisakė prieš
%
duoju, kaip nusivylė Lietuvos
Prieš koncertą šešios ansam
K
M
Ba»
Jil
Dėl pranešimų pasisakė bei
nelį
ar
liaudies
žaidimą.
užsilikusias sovietmečio nege
jaunimo radijo studijos 'atro
blio dainininkės buvo pakvies
diskusijose
dalyvavo dr. K
roves, neproporcingai išpūstus
Su vyresniaisias mokslei tos kun. G Kijausko pagiedoti
do, „Bomba"' korespondente,
Ambrozaitis,
dr. Giedraitis, V.
kai kurių pareigūnų atlygini
kai suprato kalbanti ne su viais susitiko kartu su „Sau giesmę šeštadienio vakaro šv.
Gautauskas
ir
kiti.
mus ir jų neveiklumą arba net
šiauliečių ansamblio „Žuvvys" lės" ansambliu atvykę Šiaulių Mišiose Dievo Motinos Nuola
Prieš
ir
po
susirinkimo
daly
apsileidimą, teisinantis, kad
dainininke Saule... Antroje universiteto prorektorius prof. tinės Pagalbos bažnyčioje.
viai,
Jonui
Vazneliui
vadovau
D.
Jurgaitis
ir
Pedagogikos
fa
trūksta lėšų. Bet ne pinigo, o
dienos pusėje „Saulės" ansam
Šeštadienio vakarą Dievo
blis buvo pakviestas koncer kulteto dekanas prof. S. Tu Motinos parapijos salėje pra
pero noro ir pastangų reikia jant, savo parašais reiškė
tuoti į Kent valstybinį (Kent mėnas. Moksleiviai man vė sidėjo šiauliečių pirmasis kon
kario moralei atstatyti, santy norą, kad Lietuvos prezidentu
S t a t e universitetą, vienų iš liau papasakojo, kad jiems certas Amerikos lietuviams.
kiams t a r p karininkų ir eili būtų išrinktas prof. Vytautas
Landsbergis, Seimo pirminin
daugelio Cleveland rajone. Tai įstrigo prof. S. Tumėno pas „Saulė" pasirodymą pradėjo
nių karių sunormuoti, kad ka
kas, Lietuvos nepriklausomy
tas pats universitetas, į kurio kaita apie lietuvių kalbą ir lyriniais gryno folkloro kūri
rininkas būtų pavyzdžiu eili
bės atkūrėjas.
studentų demonstraciją, nu Lietuvą — riešutėlį, kurio „ke niais. Ansamblio vadybinin
niam kariui, kad bataliono va
•UE.
kreiptą prieš Vietnamo karą. valą" kadaise sudarė sėliu,
das būtų pajėgus bataliono
kas Zenonas Ripinskis ir L ^-%4W
pradėjo šaudyti Ohio tautinės žiemgalių, jotvingių, kuršių
priešakyje žygiuoti. Ne tiek
„Saulės" vertėja A. Ciudariene
gvardijos
'Ohio
National gentys. Jos, besigindamos ir
lėšų, kiek atsidėjusio darbo
• 1875 m. apalio S d. fim*
(angliškaii žiūrovams papasa
Guardi kariai. Tada. 1970 m., žūdamos nuo kryžiuočių, iš
reikia
kariuomenės
s
t
a
t
u
t
a
m
s
Kazimieras
Paltarokas, ryskukojo apie Šiaulių universitetą,
keturi šio universiteto studen saugojo riešuto branduolį —
parengti,
struktūrai
sudaryti,
paa,
Lietuvos
Katalikų Batjo ansamblio istoriją ir gast Š i a u l i ų L i e t u v i ų k u t t u r o . - fondo direktorius HUIHTI.IS- SU i i i v s d . ' k o j a Pr.n
tai žuvo ir daug buvo sužeista. Lietuvą. Lietuvių kalba išliko,
o
visa
tai
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norint
atitik
nyčioe
uolus
veikėjas.
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konroles. Koncerto kurinius nuo nei S l u t i e n c i , k u r i o s d i d i - ui pastangų d»'k; ...Sa-.iY ti:'.
Iš Kent šiauliečiai grįžo vėlai nes turėjo tokį apsauginį genti
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NAUJOS LIETUVIŠKOS KNYGOS
gaunamos ,,Drauge"

Įįfli
mmHk

Rezervacijos:
Algerd Brazis
708-361-5594
Evilina Oželienė
773-254-7553
Auka $35 asm.

LAIŠKAI
APIE ŽARGONUS IR
NACIZMĄ
Taip j a u yra, kad šiandien,
spalio 20 d. gavau smarkiai
pavėlavusius tris „Draugus".
Bet tiek to, esu laiminga, kad
galiu pavartyti dienraščio pus
lapius, džiaugtis jame spaus
dinama informacija.
Spalio 16 d. vedamasis yra
fantastiškas! Lietuvių kalbos
darkymo tema esu jau rašiusi
anksčiau. Vieno dalyko tik
niekaip nesuprantu. Jeigu
„Draugo" vedamajame taip
tiksliai ir puikiai yra vanojami Lietuvos spaudos dabarti
niai žargoniniai naujadarai,
jie neturėtų daugintis su savo
„mitingais" ir panašiais kalbos
variantais „Draugo" pirmam
puslapy. Be to, skaitau spalio
15 d. numeryje St. Semėnie
nės trumpą pranešimą: „Ker
nagis grįžta į Čikagą" ir randu
neįtikėtiną informaciją, kad
1997 m., „Už nacijos forma
vimą" V. Kernagiui buvo įteik
ta premija.
Norėčiau kur nors su V. Kernagiu prisėsti ir pakalbėti
aptfepacizmą, korį jis formavo
ir už kurį buvo premijuotas...
Liuda Germanienė
Lisle, IL
REIKIA PATIKSLINTI
Spalio „Drauge" Aurelija Ba. lašaitienė savo straipsnyje „Ar
Z Lietuvai gresia 'interregnum a s ? (tarpuvaldis, žiūr. Lie
tuvių kalbos žodynas — XV to
mas) iškelia ne vieną, šiuo
metu mums svarbų klausimą.
Į kai kuriuos noriu čia atsaky
ti.
Straipsnyje rašoma: „... gali
taip susiskaldyti balsai,kad nė
vienas
kandidatas
negaus
daugumos. Kokia tada išeitis?
Ar bus 'interregnumas' (tarpu
valdis)? Atrodo, kad tikrai yra
reikalingas
saliamoniškas
sprendimas..."
Tas „saliamoniškas" spren
dimas j a u padarytas, cituoju
Lietuvos Respublikos Konsti
tucijos 81 straipsnį, antrą pas
traipą, „Jeigu pirmajame bal
savimo rate nė vienas kan
didatas nesurenka reikiamos
balsų daugumos, po dviejų sa
vaičių rengiamas pakartotinis
balsavimas dėl dviejų kandi

mmmmuMM

Mimryiitc

Kokteiliai 5:30 v.v.
Vakarienė 6:30 v.v.
Šokiams gros orkestras
„Žaibas"

Nuoširdžiai kviečia Jus, Jūsų šeimą ir draugus į 64-ąjį metinį pokylį
1997 m. lapkričio 2 d., sekmadienį
Palos Country Club
13100 Southwest Highway
Palos Park, IL 60464

t a r p audrų" leidinio ištrauka: žuvio nuomone, naujoji pro
„Kai mokytojas Barcys, darbo g r a m a leidžia tikėtis, kad net
netekęs ir dar iš tėviškės, kaip ne visi norintieji sutilps į
iš pasienio zonos ištremtas.
halę. Tad. lapkričio 14 dieną.
Lydoje vieną dieną apskrities
7 vai. vak.. J a u n i m o centre
policijos vado buvo paklaus
būsime liudininkais tos akitas: 'ko čia atsibastei?', kaip
mirkos, kai iš g r a u d u m o su
tikras dzūkas atvirai atsake:
virpės solistų R. Kaspariūno
'*ia kaip namuos, čia mūsų
ir J. Valucko balso stygos,
žemė'. Brėslauja. Pastoviai.
imant aukščiausiąją
dainos
Molodečinas, Gardinas. Au
„Sakiau, kad sugrįšiu" gaidą.
gustavas (į pietus nuo Su
O jei mūsų griežtoji P r a n e
valkų) — šitai ne kažkokios
Šlutienė po koncerto šypsosis,
pasvajojamos, bet mūsų etnog
tai reiškia, kad išties dar
rafinės Lietuvos pasienio at
sugrįšime.
sparos tvirtovės, sergėtos ir
ginsimos kaip mūsų teisėtas
„Armonikos" muzikantai
paveldėjimas".

datų, gavusių daugiausia bal
sų. Išrinktu laikomas kandi
datas, surinkęs daugiau bal
sų". Taigi, tarpuvaldžio nenu
simato...
Straipsnyje yra ir daugiau
netikslumu Apsiribosiu iškel
damas tik porą netikslumų.
A. Balašaitienė rašo: „Vokie
čių okupacijos metų pradžioje
buvo sudaryta lyg tai „laikina
vyriausybė"... Nežinau, kodėl
laikina (t.b. laikinoji) vyriau
sybė išskiriama kabutėmis, ir
tuo, pagal Lietuvių kalbos va
dovą tampa perkeltinės reikš
mės. Laikinoji vyriausybė bu
vo sudaryta 1941 metų sukili
mo ir atstatė Lietuvos valsty
bingumą. To sukilimo ir Laiki
nosios vyriausybės reikšmė
Lietuvos istorijoje nemažesnė,
kaip Vasario 16-tosios ir 1990
kovo 11-tosios aktų atstatyta
Lietuvos nepriklausomybė ir
jos valstybingumas.
Toliau minima, kad tos vy
riausybės sudėtyje buvo tau• rūs lietuviai patriotai. Kažko
dėl tarp tų taurių lietuvių pat
riotų minimas ir Krėvė Micke
vičius. Nei K. Škirpos „Sukili
me", nei Juozo Brazaičio „Raš
tuose", vardinant Laikinosios
vyriausybės narius, Krėvė
Mickevičius neminimas. Mano
žiniomis, Krėvė- Mickevičius
buvo sovietų pastatytos „Liau
dies" vyriausybės ministras
pirmininkas, ministro pirmi
ninko pavaduotojas ir užsienio
reikalų ministras. Laikinojoje
1941 metų sukilimo pastaty
toje vyriausybėje jo nebuvo.
Toliau straipsnyje rašoma
apie 1990 metų prezidentinius
rinkimus, kuriuose demokra
tišku būdu buvo išrinktas Al
girdas Brazauskas, buvęs Lie
tuvos komunistų partijos sek
retorius. Neaišku apie kokius
rinkimus rašoma. 1990 me
tais, panašūs į prezidentinius
rinkimus, tebuvo tik tuome
tinės Aukščiausios Tarybos
pirmininko
rinkimai.
Juose
Brazauskas pralaimėjo prof.
Vytautui Landsbergiui. Prezi
dentu jis buvo išrinktas vė
liau.
P . Algis R a u l i n a i t i s
Burbank, CA
MALONU SKAITYTI
APIE SPORTĄ
Leiskite pasidžiaugti Vyt.
Grybausko sportiniais prisi
minimais, kurie dabar vis pa
sirodo „Draugo" atkarpoje.

Po PLB seimo Vilniuje buvo laiko ir pasimatyti, ir pasikalbėti. Viename
tokiame susitikime (iš kairės): Angelė Nelsienė iš Los Angeles, CA,
Gražina Landsbergienė iš Vilniaus ir Marija Remienė iš Čikagos prie
Ir Suvalkų trikampio lietu
miesčio.
viai, kaip stipri tvirtovė gina
Tai laikotarpis išeivijos gy E s u gimęs ir augęs lenkų lietuvišką žemę nuo lenkiško
venime, kuris davė progos tuo okupuotame Vilniuje. Manau, antplūdžio, nuo lenkiško vėjo.
metiniam jaunimui mokytis, kad P. Maželis augo laisvoje Ir jie lietuviškas etnografines
šokti t a u t i n i u s šokius, skau- Lietuvoje, nepažindamas len žemes tikrai apgins.
Kazys B a r o n a s
tauti, ateitininkauti, draugau kiškos priespaudos (gal klys
Vokietija
ti ir sportuoti. Tai buvo didelio tu, bet neradau žinių LE) bei
materialinio vargo metai, bet lietuviškos mokyklos suole jis
IŠ VISU „ARMONIKOS"
k a r t u lyg įrodymas, kad žmo tikrai sužinojo, kaip toli siekia
DUMPLIŲ DĖKUI
gus ne vien duona gyvena ir lietuviškos etninės žemės. Tad
džiaugiasi.
skaudančia širdimi perskai
Ar gali būti muzikantui k a s
Dar maloniau skaityti apie čiau Suvalkų trikampio įspū
nors
mielesnio už galimybę
tai, kaip j a u tais laikais per džius ir tokius „deimančiu
krepšinį buvo galima garsinti kus", kad Amerikos lietuvis koncertuojant matyti pilną
žiūrovų salę? O kai toji salė
savo tautos vardą.
susijungė su Lenkijos lietu
dosniai
ploja,
muzikantas
J o n a s P a b e d i n s k a s viu", kad „pro klojimo plyšius
plačiai
šypsosi
ir
d
ar smagiau
Westchester, IL" skverbėsi
šaltas
lenkiškas
griežia.
vėjas".
Pasiilgusi tokių a r t i m ų žiū
J U K TAI NE LENKIJA!
Dievuliau, nuo kada Puns
rovų, ketvirtą kartą į Ameriką
kas, Seinai, visas Suvalkų tri
Vėlokai (ne oro paštu) gau kampis yra Lenkijos žemė? atvykusi „Armonika" džiau
nu „Draugą": rugpjūčio 2 d. Juk tai nuo amžių lietuvių giasi miela bičiulyste G a r y ,
laida pasiekė mane spalio 11 tautybės gyvenamas kraštas, Indianos parapijos salėje, Lie
d. Perskaitau dienraštį nuo o lenkiškai kalbantieji — kolo tuvos Dukterų draugijos poky
„A" iki „Z", nepaisant daugelio nistai. Tokie sakiniai, tokie lyje J a u n i m o centre, Pasaulio
vokiškų, angliškų, lenkiškų teiginiai, tai užgavimas Su liet. centre, Lemonte, J a u n i 
laikraščių, pridedant Lietuvos valkų krašto lietuvių, kovo mo centre. J u k užsitęsė ne tik
ir išeivijos spaudą. Tačiau vi jančių už savo kalbą mokyk koncertai, bei pertraukos, nes
suomet laukiu anapus Atlan lose, bažnyčiose, įstaigose. Ar jautėsi, kad visiems šis susi
tikimas smagus.
to spaudos, kadangi mintimis
Dėkojame visiems pagalbi
dažnai nuskrendu į Klevo lapo P. Maželiui nebuvo žinoma,
ninkams,
kurių dėka įvyko šie
ar Dėdės Šamo kraštus.
kad Punsko valsčiuje lietuviai
koncertai,
o kad nereikėtų il
Su malonumu perskaičiau ir sudaro 75% visų gyventojų,
gai
laukti
penktųjų „Armoni
kad
viršaitis
yra
lietuvis?
J
u
k
Petro Maželio išvykos į Lie
kos"
gastrolių,
iš per 600
tokie
sakiniai
yra
tolygūs
tuvą įspūdžius, kuriuos jis
šimtų
„Armonikos"
repertuaro
mūsų
žemės
nurašymui
pietų
pavadino „Los Angeles dramos
kūrinių,
supurtėme
naują
sambūris teatrų festivaliuose kaimynei!
Mūsų
aštrialieUžbaigsiu J. Cicėno „Vilnius programą.
Lietuvoje".

Mirė

A.TA.
EUGENIJA VALAVIČIENĖ
P r a n e š u g i m i n ė m s , d r a u g a m s ir pažįstamiems, k a d
m a n o sesuo, E u g e n i j a Valavaičienė, mirė 1997 m. r u g 
sėjo 4 d. H a m m o n d , I N . J i palaidota Šv. Kazimiero kapi
nėse, Chicago, IL.
Paliko n u l i ū d i m e tris s ū n u s , tris a n ū k u s ir dvi se
seris.
Birutė
Vasiliauskienė

PADĖKA
A.tA.
Muzikas PETRAS ARMONAS,
mano mylimas vyras, mirė 1997 m. rugsėjo mėn. 21 d. St. Petersburge. Floridoje.
Sią liūdną atsiskyrimo valandą nuoširdžiai dėkojame Šv.
Kazimiero misijos vadovui kun. A. Ropolui, kun. M. Čyvui ir
kun. M. Kirkilui už atnašautas šv. Mišias.
Dėkojame vargonininkei M. Douglas, čelistui L. Lomboley ir vyrų dainos vienetui bei vadovei D. Verikaitei pratur
tinusiems šv. Mišias gražia muzika ir giesmėmis.
Esame dėkingi visiems, pareiškusiems užuojautą raštu,
žodžiu asmeniškai ar per spaudą.
Nuoširdi padėka visiems, dalyvavusiems Šv. Vardo
bažnyčioje gedulingose pamaldose bei velionio paminėjime St.
Petersburg Lietuvių klube bei tarusiems atsisveikinimo žodį.
Dėkui klubo choro dalyviams už gėles, suorganizavimą
pomirtinių pietų ir visiems už užprašytas šv. Mišias bei au
kas Lietuvių fondui, šv. Mišioms bei šeimos nuožiūra, prisi
menant Velionį.
Nuoširdus ačiū A. ir A. Karniams už visokenopą pa
galbą.
Urna su pelenais bus palaidota Lietuvoje.
Liūdintys: žmona Ona Armonienė, brolis Augusti
n a s , brolvaikis E d m u n d a s Armonas, dukterėčia Giedra
K u d a r a u s k i e n ė , vaikaitis Gytis Kudarauskas.

N amams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos
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Mutual Federal Savings and Loan ._.
Association of Chicago

5*

2212 VVestCermak Road, Chicago, IL 60608
(773) 847-7747
Casimir G. Oksas, President

PRISIMINKIME
MIRUSIUS
Vėlinės - X1.2 d.

Patarnaujam Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 91 Metus.

^ 3 micllcind tedarai
^ ^ ^ ^ ^

Vėlinės y r a j a u t r i ir gyva proga
sustoti ties mirusiųjų pasauliu

Savings and Loan Association

75 metus aptarnauja lietuvius
Indėliai iki $100,000.00
Apdrausti Federalinės valdžios
MAROUETTE PARK

BRIGHTON PARK

2567 WEST 69th STREET

4040 ARCHER AVENUE

(1-312) 925-7400

BRIDGEVIEVV

(1-312)254-4470

8929 S HARLEM AVE
(708) 596-9400

;

Vėlines yra didžioji rimties šventė, kurioje katalikai or
ganizuota malda nukrypsta į tuos, kurie iš šio pasaulio at
siskyrę, nebegali sau padėti.
Marijonų koplyčioje (prie „Draugo"), pradedant Vėlinių
diena, per 8 dienas, bus atnašaujamos šv. Mišios ir vakarais
giedami gedulingi mišparai už bendradarbius, geradarius ir
visus mūsų maldom pavedamus mirusiuosius.
Kviečiame visus įsijungti į šias ypatingas pamaldas Savo
brangių mirusiųjų vardu aukas siųskite:
Marian Fathers, 6336 So. Kilbourn Ave„ Chicago, IL 60629

: Šia proga prašau prisiminti šių man brangių mirusiųjų sielas:

i Mano vardas ir pravardė
: Adresas

ESEE
U oi irtis mQsų dienraščio bendradarbis žurn Jurgis Januaaitis (dešinėje i.
jo žmona Veronika ir PLB valdybos pirm Vytautas Kamantas *Į rudeni
Daytona Beaeh, FL

• Vokietijos katalikiškų
ugdymo įstaigų sąjunga ben
drauja su Lietuvos organiza
cijomis, vykdydama Bažnyčios
socialinio mokymo projektą.
Minėtasis seminaras Lingene
yra viena iš šio projekto pro
gramų. Socialinio Bažnyčios
mokymo projekto koordinato
riaus A. Kučiko pastebėjimu,
bendravimas su Lingeno švie
timo namais naudingas, nes
ten ypač rūpinamasi jaunimo
visuomeniniu ugdymu, paren
giant jaunimą atsakingai nau
dotis demokratijos galimy
bėmis.

fUtMMUBC

LENOER

; Pridedu auką bendr šv. Mišioms S

DRAUGAS, penktadienis. 1997 m. spalio mėn. 24 d.

ŠIANDIEN — VILNIUS, RYT — ČIKAGA
k u r atlikėjas nesusitapatina
su gudriu Martinaičio kvaile
liu, o tarsi per atstumą, su vos
juntama
skausmo gaidele,
perpasakoja Kukučio bandy
m u s parodyti likimui špygą.
Kitoks pasirinkimas visada po
r a n k a , tik jis susijęs su pra
keikimu „išėjimu iš žaidimo",
bepročio dalia ir mirtimi.
Kabaretinis Kernagio laiko
t a r p i s sutapo su sovietinės
stagnacijos nykuma. Scenoje
išdygęs užprogramuotas iron i s t a s nedviprasmiškai pa
rodė, kokia praraja skiria ro
m a n t i n ę nuostatą ir tikrovę.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
Už ž u v u s i u s , g i n a n t Lie
t u v o s laisvę ir Čikagos sky
r i a u s m i r u s i u s ramovėnus
bus aukojamos šv. Mišios
lapkričio 2 d., sekmadienį, 5
vai. vak.. t. jėzuitų koplyčioje.
Kviečiami ramovenai. birutininkes. šauliai, šaulės ir vi
suomenė pamaldose dalyvau
ti. Bus apsauga mašinoms.
A-a. s e s . M a r y T e r e n c e
K a c e r g i s mirė Šv. Kryžiaus
ligoninėje š.m. spalio 22 d., su
laukusi 68 m amžiaus. Į bv.
Kazimiero seserų kongrega
ciją įstojo 1949 metais iš Šv.
Jurgio parapijos, Shenandoah.
PA. Į:>aduose išgyveno 48 me
tus. Penkiolika metu ses.
Mary Terence
mokytojavo
pradžios mokyklose Pennsylvania, Rhode Island. Maryland. N'e\v Mexico ir Illinois
valstijose. Daugiau kaip 30
metų Maria
aukštesniojoje
mokykloje, Chicago, IL, dėstė
anglų kalbą ir visuomeninius
mokslus. Jos liūdi broliai Joseph ir John su šeimomis.
L i e t u v i ų fondo m e t i n i o
vajaus užbaigimo pokylis
bus lapkričio 8 d. Pasaulio lie
tuvių centre. Bus vakarienė,
šokiams gros ..Nemuno" or
kestras. Stalus ar pavienius
bilietus galima rezervuoti tel.
630-257-1616
—
kasdien,
išskyrus savaitgalius.
A m e r i k o s Lietuviu t a r y 
b o s centro valdybos pirm.
prof. dr. Jonas Račkauskas
pateiks savo pirmąjį metinį
veiklos pranešimą ALTo 57
suvažiavime, kuris prasidės
spalio 25 d., šeštadienį. 9 vai.
r.. J C žemutinėje salėje.

MOTERS SAVAITGALIO
PROGRAMA
„Moters s a v a i t g a l i s " j a u
k o n e a n t k u l n ų l i p a Jis
rengiamas spalio 25-26 d. Pa
saulio lietuvių centre. Žinutės
apie šį Įdomų renginį kasdien
skelbiamos ,,Drauge", bet dau
gelis klausia: kada kuri pa
skaita, kada kuri paskaiti
ninke 9 Štai rengėjos pateikia
,.Moters
savaitgalio"
pro
gramą. Ji vyks šia tvarka:
Šeštadienį, spalio 25 d..
Bočių menėje 9:30 vai. r. ati
darymas (PLC renginių komi
teto pirm. Bronė Nainienė);
9:40 vai. r. invokacija (kun.
Algirdas Paliokas. SJ); 9:45
vai. r. dr. Vilijos Kerelytės
paskaita ..Sveika mityba ir
natūralus gydymas vitaminais
bei kitais metodais"; 10:45 vai.
r. prof. dr Birutė Ciplijauskaitė — : ,Kintantis protogonistės/autorės santykis roma
no raidoje"; 11:45 vai. r. —
Rita Penčylienė .Aplink pa
saulį per 60 minučių". Pietų
pertrauka.
1:45 vai. p.p., farmasistė dr.
Dalia Trakienė — „Vaistai, jų
naudojimas ir pasekmės"; 2:45
vai. p.p. doktorantė Daiva
Markelytė „Lietuvė moteris
senųjų Amerikos emigrantų
gyvenime"; 3:45 vai. p.p., ses.
M. Daiva Kuzmickaite „Lietu
vės (Lietuvos; moters Magnifi• cat".
Sekmadienį, spalio 26 d.,
PLC didžiojoje salėje 12 vai.
bus pietūs, o 1 vai. Marija Re
inienė kalbės tema „Lietuvės
moterys veikloje". Po to bus
„Moters savaitgalio uždary
mas". Visi ir visos kviečiamos
dalyvauti!

įsk.)

x 26-osios lietuvių fotogrnfijos parodos atidarymas
*.p;ilio 24 d., penktadieni 7:30
v v ( iurlionio galerijoje,
• į m i n i m o c e n t r e . Visi kviečia
mi Parodą rengia B u d r i o Liet u\ i u foto a-ohyvas.
(sk.)

ARAS ROOFING
Arvydas Ktela
Dengiame ir taisome
v n u 'Ošiu stogus
Tel 630-257-0746
Skambinti po 6 v v

Naujoji komunikacijos mo
kykla, s k i r d a m a savo kasme
tinį prizą, išliko nuosekli:
tautą formuoja ne aukštosios
kultūros e u n u c h a i , ne snobai
ir net ne ...genijai, kurių susi
telkimas v i e n a m e kvadrati
niame
kilometre
Lietuvoje
viršija visas leistinas normas.

I r v i s d ė l t o — j o u ž t a i s a s ne
p r a r a d o n e i e n e r g i j o s , n e i en- Čikagos Lietuvių moterų klubo rengiamos madų popietės „The Spirited Woman" komitetas (iž kaires): Birutė
t u z i a z m o . K a i v i s i m i r ė iŠ nuo- Zalatoriene, Prane Simanoniene, Mary Stibio ir AJdona Braziene. Paroda vyks §} sekmadienį, spalio 26 d.,
b o d u l i o k l a i k i u o s o s entroDiios ^ave's Rosewood West restorane. Rezervuoti vietas tel. 708-636-7418.

viešpatijoje, Vytas ragino nesibliukšti, neišsigąsti savojo at
spindžio veidrodyje. Taip, jis
n e p a r a š ė ir nepadainavo tų
tiesioginių tekstų, kurie at
nešė visos liaudies šlovę Vysockiui ir Galinčiui Rusijoje.
Taip, j a m pristigo drąsos pa
sikliauti savo poetiniu talentu
ir tapti tikru dainiumi. Tačiau
visa, prie ko jis prisiliesdavo,
sužėrėdavo
jo
asmenybes
šviesa: nė vienas Vyto dainuo
j a m a s poetas turbūt neiš
drįstų pasakyti, jog estrada
subanalino jo
nemirtingus
posmus. Aš pažįstu vos vieną
t a prasme Kernagiui gimi
ningą estrados menininką —
Mareką Grechutą mūsų jau
nystės Lenkijoje.

dažnai nekartoti. O taip pat ir niene, kuri buvo atsinešusi nizacija šaukia masinį pasitaansamblio
talkininkas
— 1961 metų tos mokyklos moki- rimą spalio 26 d., 2 vai. po
NRTV direktorius Arvydas Il nių nuotrauką. Joje šalia Aud- pietų, Gage Park salėje, 55-ta
ginis, kuris ėjo ne tik prane ronės bei kitų matėme ir S. ir Western. Visuomenė kviešėjo pareigas, bet ir šmaikš Liupkevičių. Kaip ši dabartinė čiama atvykti ir savo dalyvačiais juokais publiką linksmi- Čikagos Lietuvių operos ir vimu parodyti, kad „Lietuvių"
no, ten stengėsi mažiau kai- daugelio renginių solistė pasą- vardas ant kapinių užrašo
bėti. O tai buvo todėl, nes no- kojo, netrukus jų keliai išsi- mums yra labai svarbus.
Tautą formuoja dainininkai,
reta suspėti į koncertą Jauni- s k y r e : Liupkevičius buvo paA. P a u ž u o l i s
muzikantai ir estrado žvaigž
mo centre, kurio pradžia nu- šauktas karinės prievolės atdės. Atimkite iš Amerikos Si
IŠ ARTI IR TOLI
matyta 4 valandą.
likti, o ji pati 1969 m. turėjo
natrą a r b a iš Lietuvos Povi
Taip ir buvo padaryta. Jau- lemtingą kelionę į JAV, kuri
laitį — k a s beliks? Mažiau
nimo centre „Armonika" galėjo įgalino ją pasprukti iš sovienegu nieko. Na, Amerikoje
DISKUSIJOS DĖL
liks ^blues" atlikėjai ir kaubo
išsitiesti visu ūgiu. Čia nus- tinės priespaudos,
JAV-UETUVOS
jai. Lietuvoje — „Aliukai" ir
kambėjo net 30 kūrinių, iš .Armonikos" ansambliečiai
CHARTIJOS
jungtinės
folkloro
pajėgos.
kurių keturi buvo atlikti tik ^ koncerto dar 4 dienas tuŠitie t a u t o s , deja, neformuoja,
įnstrumentų grupės. Kituose r ė j 0 p r o g ą p a s į S V eciuoti Čika
Spalio 23 d. Washington,
dainuodavo solistai: Jonas Va goje, o tada su koncertų orga- DC., JAV Lietuvių Bendruo
jie patys išvirsta iš tautos
versmių, išsilieja plačiai iš ar
luckas, Ramutis Kaspariūnas, n įŽatore — Prane Šlutiene menės. Krašto valdybos
_„
atchetipinės a t m i n t i e s gelmių ir
Vida Vaičiulytė (šį kartą vie- išskubėjo pasirodymams į Ka- stove susitiko su JAV Valnusėda nesibaigiančiose už
Viename pasikalbėjime Ker nmtele ansamblio moteris), n a d ą . Ansambliečių laukia stybės departamento pareigūstalėse.
nagis
pavadino save ne pats vadovas Stasys Liupke- į i g a įr varginanti kelionė po nais, kurie veda derybas dė
Nepaisant visuotinio popu vykėliu. Ką gi, pasakykime vičius, kartais pritariant ir ki Kanadą ir JAV, kurios metu vadinamosios
JAV-Baltijos
liarumo, NKM laureatai Povi taip: „Niekas neformuoja tau tiems ansamblio vyrams.
y r a numatyta apie 10 kon- valstybių chartijos,
Daugiausia
skambėjo S. certų, o tada vėl bus grįžtama
laitis ir Kernagis y r a „išstoję tos geriau už nevykėlius".
JAV Lietuvių Bendruomenė
iš choro". J i e atpažįstami iš
yra skeptiškai nusiteikusi dėl
Vienok
Čikagoje
esantis Liupkevičiaus harmonizuotos į Čikagą.
pirmos frazės, j ų tikrasis vei J a u n i m o centras savo didingu liaudies dainos ar jo aranžuoti
Paskutinis šios išvykos me- šios chartijos projekto. Vyko
das — tai visų pirma jų tem mu gal ir neprilygsta New kūriniai. Cia būta ir visai t u „svetur" — pasirodymas atviras ir aiškus vienos valanbras. Ne tiek Stasio klausa, York Carnagie Hali, tačiau naujų kūrinių — tai čika- įvyks lapkričio 9 d. Detroite, dos pokalbis. Buvo nuspręsta
kiek t a r t i s , prie kurios nepri viena tegali tvirtinti, kad ryt, gieciams gerai pažįstamos Kadangi praėjusio koncerto toliau tartis dėl chartijos ir
sikabintų ir P u p k i s , yra jo fir spalio 25 d., Vytauto Kernagio poetės J . Švabaitės-Gylienės Jaunimo centre publikos už- JAV LB iškeltų rūpesčių.
mos ženklas: norėdama už koncerte „širdele mano" Jau žodžiams S. Liupkevičiaus su- klausus apie antrąjį koncertą
traukti d r a u g e ir sutapatinti nimo centro didžiojoje salėje kurtos melodijos — „Dzūkų čia, daugumas stipriai tam
RUOŠIANTIS JĖZAUS
su maestro, užstalė priversta tuščių vietų tikrai nebus! Už dalia" ir „O mylimoji Dzū- pritarė, t a d jis čia jau yra suKRISTAUS METAMS
ai RU
pačia tai Maestro Kernagis ir Lithu- kija". Jie čia ypač šiltai buvo planuotas. Jis įvyks Jaunimo
x J u z e f ą P i v a r i ū n i e n ė Ltaisyklingai
^ "Kai
udainuoti
amuuu
pačia
Racine WI, atsiuntė našlaičiams' sunkiausiąja Europos kalba a n i a n News Radio 750 iš ank- sutikti. Ansamblio muzikantai centre lapkričio 14 d. (penkta- Norime pranešti Kretingos
a u k ą $ 1 0 0 u e t u v i 4 - J e i g u Stasys, ne- sto visiems dėkoja!
grojo irgi čikagiečių kūrybos dienį), nes šeštadienį ir sek- Pranciškonų tarnybos — kun.
šv. Kalėdų dovaną
duokite k a d a nors numirtų
„Vanagienės" polką (A. Vana- madienį vyks kiti renginiai. G Numgaudo, OFM, Rūtos
R
o
l
a
n
d
a
s
R
a
s
t
a
u
s
k
a
s
o O n a Spidell, Kitchener On
gaičio kūrinys, instrumentuo- Lapkričio 16 d. dar bus kon- Domarkaitės, Angelės Joktario - auką našlaičiams $50. ( t u n u o m e n y k u , n a ' ° n e , b a ' ^VRMONTKAw
tas
A. Jonušo).
certuojama
kaimyniniame n v t e s i r Andriaus Mizgirio —
sa
Dėkojame gerosioms aukoto' ^ ' ^ P > K , debetu .škalt.:
UŽKARIAVO
Publikai be pertraukos plo- Waukegene, o sekančią dieną tvarkaraštį. Temą, „Jėzus
joms! „Lietuvos N a š l a i č i ų glo ..Dainavo lietuviškai ir be
LEMONTĄ IR ČIKAGĄ
jant, beveik pusę kūrinių pri„Armonika" pajudės atgal į Kristus mano ir šiandienikla ldu
bos" k o m i t e t a s , 2711W. 71 St.
.
siėjo kartoti, nors ne ištisai. Ir Vilnių.
niame gyvenime", pristatys
dainavimą
galėa u t o
Chicago, I L 60629.
, ^
,. .
. , ,,
Nepaisant, kad „Armonikos" A. Ilginis Jaunimo centre tuBet iki to laiko apie „Armo- žodžiu, giesme bei malda. At/ u •. tume pavadinti melodeklama
ansamblis iš Lietuvos Čika rėjo progos daugiau pasireikš- n į k ą " dar daug girdėsime: apie v5r*f spalio 22 d., rytojaus diecija be melo : net ir virsdamas
n
...
. -,
, •
.
juokdariu, j i s visados išlik- goje ir jos apylinkėse koncer ti. Keliais išėjimais jis bėrė j 0 pasirodymus dar ne kartą * susitiko su Bostono Jaunix Lietuvių F o n d u i v a j a u s ,
. .
, .
tavo j a u ketvirtą kartą (tiks klausytojams sąmojų iš politi- bus rašoma ir šio dienraščio m u ' šeštadienį su lituanisti
i • 4TAA AI u
davo savimi — reakcingu roliau pasakius — tai buvo ket nių ar kitokių aruodų. Čia puslapuose. Tik reikia palin- n e s mokyklos mokiniais bei
Alphonse
.,
, .
f
Jp.rŠoagraa uaukojo:
s k a s , $$500
200'V
eronica
pakelti galvą ir susimąstyti, virtasis j ų vizitas čia), šis vie buvo prisiminti ir keli čika- keti ansambliečiams geros atskirame susitikime su mokiPauhonis, po $100 Alberto ir mantiku. saukiančiu kurtrų netas iš Lietuvos dar ne giečiai — dr. J. Adomavičius ir sėkmės ir sveikatos!
nių tėveliais; numatyti trys
ištiesinto s t u b u r o pozicijoje.
Lucina Chalmeta, kun. Matas
susitikimai su Bostono lietu
Net ir p r o p a g u o d a m a s nzikin- prarado savo populiarumo ir savo žurnalistinę sukaktį mi
E
d
.
Š
.
Čyvas. JAV LB Capo Cod apy
vių parapijos tikinčiaisiais
gesnes,
„sveiko" miesčionio t r a u k o s . Galbūt ji čia net dar nintis E. Šulaitis.
linkė. Nuoširdžiai dėkojame ir
LIETUVIŲ PANTEONAS sekmadienį, 26 d.
Šio pasirodymo išvakarėse,
akimis, padėtis („veidu į sa padidėjo, nes per tą laiką pri
prašome aukas siusti ir įsigyti
važiavo
daugiau
gerbėjų
iš
— ŠV. KAZIMIERO
sugrįžę
iš
koncerto
East
Chi
Spalio 27 d. grupė keliaus
manas", „po žvaigždėmis šian
b i l i e t u s l a p k r i č i o 8 d.
tėvynės.
Tad
šių
metų
koncer
KAPINĖS
cago,
IN,
toje
pačioje
Jaunimo
vienai dienai į Nonvood, MA;
dien gulsimės"). ypač „akus
pokyliui L F b ū s t i n ė j e , 14911
28 d. bus su Brockton, MA, lietinio" periodo dainose Kerna tuose beveik pusę klausytojų centro salėje svečiai dar davė
- 127 th St.. Lemont, IL 60439, gis
„Kaip
grįžtančius
namo tuviais; 29 d. su Worcester,
rėkte
išrėkė
tylos s u d a r ė naujai į šį kraštą atvy labdaros koncertėlį Lietuvos
tel. (630) 257-1616.
paukščius". Lietuvių Šv. Kaži- MA, lietuviais ir Atlanto rąjobūtinybe. J o
deklaruojama kusieji: jų tarpe matėsi daug Dukterų pokylio metu.
(sk.) tyla — pirmiausia asmeninio j a u n i m o .
Reikia pasakyti, jog visur miero kapinės priglaudžia no aplankymą užbaigs PutnaSpalio 12-ją ansambliečiai dėmesio centre buvo pats „Ar mūsų tautiečius, nepaisant, rno seselių sodyboje spalio 30
ir
įsisąmo
x Dėmesio, l i e t u v i a i ! Nau- apsisprendimo
turėjo
net du pasirodymus. monikos" vadovas St. Liupke k u r jie bebūtų. Šios Katalikų d. Visose šiose vietovėse, su
nintos
vienatvės
erdvė.
Išeiti
J n s J A V imigracijos vizų tik iš kambario į lietų (pats P i r m a s i s vyko PLC Lemonte vičius. J i s po koncerto Jauni kapinės yra vienintelės visa
sitikę su vietos lietuviais,
rinimas prasidės b a l a n d ž i o
gražiausias lietuvių estradoje (kaip tvirtino hmontiškiai, mo centre turėjo malonią pro me Amerikos žemyne, nupirk drauge dalinsis mintimis bei
m ė n . Pasibaigusias vizas galietus čia ne liūdesio, o nuolat tiek klausytojų seniai ten yra gą susitikti savo mokslo drau- tos lietuvių išeivių pinigais. malda.
liu pratęsti. Žmonės iš kitų
buvę). Tas pasirodymas buvo gę, su kuria mokėsi Gruodžio Šiuose kapuose yra palaidota
Išeivijos
lietuviai
labiau
valstijų gali pasiųsti man duo atsinaujinančios gamtos bei
kiek trumpesnis, nes nepai vardo muzikos mokykloje Vii- daug lietuvių, jų kapai pa- įpratę rinktis kultūriniams,
menis paštu. E d Š u m a n a s , energijos ženklas), atsiduoti
sant gausių plojimų nutarta niuje. Tai Audronė Gaižiū- puošti gražiais paminklais, politiniams, organizacijų ruo
5701 L i n d e n , La G r a n g e , IL kelionei, pakilti be narkotinių
kuriuose yra lietuvių kalba šiamiems minėjimams, kon
60525, tel. 1-708-246-8241.
degalų — štai jo ankstyvoji
parašyti užrašai. Laikui be certams ir panašaus pobūdžio
(sk) programa.
gant, senieji šių kapinių kū- renginiams. Bus įdomu patirŠitos programos logiška pa
rėjai, perleidę kapinių vai- ti, kiek susidomėjimo sulauks
x A m e r i k o s L i e t u v i ų r a d i  baiga — A n d r i a u s Mamantovo
dymą Čikagos vyskupijai, pra- šie religiniai. Šioji dvasinė kej a s , \ad. Anatolijus Siutas — kūryba. J e i g u Kernagis siūlo
rado į jas teises. Čikagos vys- honė organizuojama vysk. P.
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. klausytojui ištiesianti nugarkupija stengiasi panaikinti Baltakio Sielovados tarybos
p e r WCEV 14.50 AM. Tel. kaulį. tai Andrius jį katapultautiniais vardais pavadintas 2000 jubiliejui ruošti komiteto
773-847-4903, adresas: 4459 tuoja į kosmosą, kurio para
kapines. Tas atsitiko ir su Šv. įprasminti šiuos bažnyčios
S. Francisco. Chicago. IL 60632. gauti D a r i a u s ir Girėno pa
Kazimiero lietuvių kapinėmis. paskelbtus Jėzaus Kristaus
(sk I sekėjams neleido joks Brež
Anksčiau turėtame užraše 1997 metus, kurie baigiasi su
x Akcijų, b o n ų b e i k i t ų nevas.
„Lietuvių Šv. Kazimiero ka artėjančiu Adventu gruodžio
vertybių pirkime ir p a r d a v i m e
įsitempęs, pakylėtas, nuo
pinės", žodis „Lietuvių" yra mėnesį.
jums nuoširdžiai p a t a r n a u s , latinio s t a r t o būsenoje. Vytau
nuimtas. Kapinėse yra ir kitų
Lapkričio mėnesį mašinos
duodami komiso nuolaidą, tas greitai a t r a d o ir ištobulino
negerovių, kai dalis žemės ratai pasuks į Philadelphia,
Albinas Kurkulis, tel. 312-879- d a r viena ginklą, tapusį jo sabuvo perleista katalikų gim- vėliau pas jaunimą į Dainavą,
7750 arba jo s ū n u s A n d r i u s vistimi — ironiją. Tai jį
nazijai. Kapų administracija p a s Detroito ir Lemonto lietuK u r k u l i s , t e l . 312-879-7751, padėdavo išlikti, kai norėjosi
nekreipia dėmesio į kapų skly- vius. Norint daugiau informadirbą su F i r s t Albany C o r p . — t a r p d a n g a u s ir žemės, o
pų savininkų organizacijos d^ skambinti ses. Ignei 905Chicagojc. Iš JAV ir Kanados reikėjo žeme ir pažemiu. Tos
valdybos
prašymus. Dėl to 897-5604 ar minėtų parapijų
skambinkite veltui-tel. 1-888-879- ironijos a p r a i š k a s jau galima ..Armonikos" koncert/ Čikagoje susitikę du mokslo draugai: sol Audron*
Lietuvių
—
Šv. Kazimiero ka- klebonams,
7730.
užtikti
meistriškai
nuošir Gaižioniene ir Stasys Liupkevičius, „Armonikos* vadovas.
pinių
sklypų
savininkų orgaSes. Igne
(sk.) džiose ..Kukučio baladėse".
Nuotr. E. Sulalčio

SKELBIMAI
x Lietuvių Operos m e t i n i s
p o k y l i s š.m. l a p k r i č i o 15 d.
Jaunimo centro salėje;
6:30 v.v. - kokteiliai. 7:30 v.v.
- a t l i e k a m a Operos choro
programa. 8:00 v.v. - vakarienė,
9:00 v.v. - šokiai. 11:00 v.v. laimingųjų bilietų traukimas.
Rezervacijos: J . V i d ž i ū n a s ,
tel. 773-767-5609.
Prašome nepamiršti grąžinti
bilietų šakneles.
(sk.)
x Marty n o Mažvydo i r lie
t u v i š k o s k n y g o s 450 m . s u 
kaktie? m i n ė j i m a i :
Šeštadieni, spalio 25 d., 11
v.r.. N e w b e r r y b i b l i o t e k o j e ,
60 East Vv'alton: dr. Leono Ge
rulaičio p a s k a i t a „The first
L i t h u a n i a n book in print" ir
-enųjų lietuviškų knygų paroda.
Jėjimas nemokamas.
Sekmadienį, s p a l i o 26 d.,
3v.p.p., Balzeko L i e t u v i ų
k u l t ū r o s muziejuje, 6500 So
Pulaski. keliaujančios parodos
a t i d a r y m a s , pirmosios lietu
viškos knygos
Amerikoje
pristatymas ir paskaita. Mažvy
do giesmes iš Katekizmo giedos
Lietuvos Vyčiu choras. Jėjimas
$5.00 M i n ė j i m u s r u o š i a J A V
I it t u v i u
Bendruomenės
M a / v y d o Katekizmo m i n ė j i 
mo k o m i t e t a s . Visi prašomi
dalyvauti.

Vytautas Kernagis.

