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Krašto apsaugai ir užsienio
reikalams reikia daugiau lėšų

Kr. 215

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

Vilnius, spalio 29 d. (Elta) tik kalbomis".
A. Ažubalis sakė, kad Kraš
— Seimo užsienio reikalų
komiteto narys Audronius to apsaugos ministerija prašo
Ažubalis siūlo ateinančių me kitų metų valstybės biudžete
tų valstybės biudžete padidin skirti apie 742 milijonus litų,
ti finansavimą Krašto apsau kas sudarytų 1.76 procento
gos ir Užsienio reikalų mi bendro vidaus produkto. Ta
nisterijoms. A. Ažubalio nuo čiau biudžeto projekte siūlo
mone, jos finansuojamos „pa ma, anot jo, tik apie 479 mln.
laikomuoju režimu, kad nenu litų.
mirtų ir kad nesivystytų".
Seimo narys pažymėjo, kad
Trečiadienio spaudos konfe vidurkis lėšų, skiriamų gyny
rencijoje jis sakė, kad Lietuvos bai NATO valstybių biudže
siekių pristatymas Vakaruose tuose, yra 2.47 proc. bendro vi
kainuoja beprotiškus pinigus. daus produkto. Užsienio rei
„Todėl mes turime ryžtis kur kalų ministerijai, p a s a k jo, ki
kas labiau sustiprinti finansa tais metais reikėtų 144 mili
vimą šių struktūrų, nes prie jonų litų, tačiau ž a d a m a kol
šingu atveju visi siekiai ir liks kas tik 117 mln. litų.

Vokietijos kancleris Helmut Kchl spalio 25 d. pareiškė, jog
naujoji Europos valiuta bus antroji svarbiausia pasaulio valiu
ta, o Vokietijos vyriausybe padarys viską, kad „euras" 'taip va
dinsis nauji pinigai — red.) butų tvirtas. H. Kohl pareiškė, jog
sieks, kad visi reikalavimai j valiutų sąjungą kandidatuojan
čioms valstybėms būtų įvykdyti.
Ryga. Atsigaunant pasaulio finansų biržoms, pradėjo atsi
gauti ir Estijos finansų rinka, iš dalies kompensuodama nese
niai patirtus didelius nuostolius. Tačiau Latvijoje ir Lietuvoje
investuotojai ir toliau liko atsargūs. Estijos biržoje akcijų vertė
pakilo 13 proc., Latvijoje jų vertė šiek tiek krito, o Lietuvoje be
veik nebuvo reakcijos į svyravimus pasaulio finansų biržose.
Estijos birža, atidaryta tik 1996 m. Gegužės mėn. per pa
starąją savaitę patyrė didžiausią kainų svyravimą savo istori
joje. Iš pradžių akcijų vertė per vieną dieną krito net 15 proc..
po to tapo pastovi ir vėl ėmė augti, tačiau antradienį vėl smuko
12 proc.
Londonas.
Reuters apžvalga apie padėtį užsienio valiutų
rinkose. Politinių apžvalgininkų nuomone, Rusios, Lenkijos ir
Vengrijos rinkose padėtis nėra problematiška, tačiau Čekijos,
Slovakijos, Ukrainos ir Estijos valiuta tebekelia susirūpinimą.
Varšuva. Paskirtas premjeru Jerzy Buzek po ilgų koalici
Vilnius, spalio 28 d. (Elta) Lietuvos bankui neužtenka,
jos bendradarbių — Solidarumo rinkimų akcijos (AWS) ir
— Po Antrojo pasaulinio karo ateityje jų bus daugiau.
Laisvės sąjungos (UW) derybų sudarė kabineto narių sąrašą,
Lietuvoje pirmą kartą įrengta
Lietuvos bankas šiemet taip Spalio 28 d. Vilniuje buvo iškilmingai atidarytas naujasis Šilo tiltas, jungiantis Neries upes atskirtus Žirmūnų kuris buvo įteiktas prezidentui Aleksander Kwasniewski.
ir spalio mėnesį pradėjo veikti p a t pasirūpino, k a d labiau ir Antakalnio rajonus. Tiltas buvo pradėtas statyti 1989 metais, jo statyba kainavo apie 20 milijonų litų. Šilo til Pradinis susitarimas buvo susilaukęs nemažos kritikos AVVS
moderni, tarptautinio lygio pi būtų apsaugoti į saugyklas, t a s — penktasis pagal dydį iš dvylikos Vilniaus tiltų per Neries upe.
gretose dėl per didelio UW atitekusių portfelių skaičiaus, taip
Gedimino Žilinsko (Elta) nuotr ; Tilto „tvirtumą išhindė" Lietuvos prezidentas Algirdas Brazauskas, Vil
nigų saugykla. Ji yra Vilniuje, esančias įvairiose vietose, i r iš
pat dėl kai kurių asmenų. UW vadovas Leszek Balcerovvicz
atitinka Vokietijos centrinio j ų vežami litai. Anksčiau juos niaus miesto meras Rolandas Paksas, Bažnyčios, Seimo, vyriausybės atstovai, gausiai susirinkę miestelėnai. tapo vienu iš vicepremjerų ir finansų ministru. Vidaus reikalu
banko reikalavimus ir turi Eu veždavo šarvuotu sunkveži
ministerija ir kito vicepremjero postas atiteko AVVS vado pava
ES džiaugiasi
ropos Sąjunghos pažymėjimą,
duotojui Janusz Tomaszewski. Laisvės sąjungai atiteko dar du
miu, dabar — specialiu šar
sakė Lietuvos banko Kasos de
Lietuvos-Rusijos
gyvybiškai svarbūs postai. L:RM vadovaus Seimo URK pirmi
vuočiu, kurį Lietuvos b a n k a s
partamento direktorius Arū
ninkas Bronislaw Geremek, o Gynybos ministerijai — jau
šiemet nusipirko JAV.
sienos sutartimi
nas Dulkys.
Vilnius, spalio 30 d. (Elta) Lietuvos, saugumo'', tvirtina
1992-93 m. buvęs ministru Janusz Onyszkievvicz. Solidarumui
Ši „tvirtovė a n t ratų" atitin
„Bundesbank" specialistai
— Lietuva oficialiai atmetė ma dokumente.
V i l n i u s , spalio 30 d. (Elta) atiteko dvi politiškai jautrios ir sunkios pareigybės — žemės
padėjo įrengti naująją Lietu ka Europoje galiojančios aukš vienašales Rusijos saugumo
Kartojama nekintanti Lietu — Europos Sąjunga sveikina ūkio ministro ir Europos integracijos komiteto vadovo. Komite
vos banko pinigų saugyklą, čiausios klasės reikalavimus. garantijas, pareikšdama, kad vos užsienio politikos nuosta Lietuvos i r Rusijos sienos su tas koordinuoja valstybčs stojįmo į ES klausimus.
kurioje patikimai galima bus Šarvuočiui nebaisūs n e i šūjos negali užtikrinti Lietuvos ta, kad saugumo ir pastovumo tarties pasirašymą. Apie tai
Ryga. ESBO Aukštasis Įga'iotinis tautinėms mažumoms
laikyti ir „Euro" pinigus, kai viai, nei sprogimai, nei žemės saugumo. Kartu
pareikšta erdvę Europoje išplėš Lietuvos kalbama Briuselyje išplatin Max van der Stoel. besilankantis Latvijoje, pareiškė, jog valsty
drebėjimai,
tvirtina
Lietuvos
Lietuva įstos į Europos Są
apie Lietuvos pasirengimą integracija į Europos Sąjungą tame šiuo metu ES pirminin binės kalbos įstatymo pataisų projektas neatitinka tarptauti
jungą. Vienos tokios saugyklos banko specialistai.
plėtoti abipusiškai naudingą bet NATO.
kaujančio Luxemburgo Užsie nių normų. Po susitikimo su prezidentu Gunčiu uimaniu Max
praktinį bendradarbiavimą.
nio reikalų ministerijos pa van der Stoel sakė, jog jis neprieštarauja tam, jog būtų stipri
„Lietuva santykius su Rusi
reiškime, perduotame Eltai.
Ketvirtadienį Rusijos a m 
namas latvių kalbos statusas, tačiau, jo nuomone, tam pakan
j a grindžia 1991 metų liepos
basadoriui Vilniuje Konstanti
„ES aukštai vertina abiejų ka ir dabartinio įstatymo. Jis nurodė, jog pataisos, kurias šiuo
29 dienos pasirašyta sutartimi
n u i Mozeliui perduotas Lietu
pusių pastangas siekti susita metu svarsto parlamentas — dėl latvių kalbos vartojimo pri
* Kandidato \ preziden
* Lietuvos s o c i a l d e m o  vos užsienio reikalų minis dėl tarpvalstybinių santykių
rimo dėl sienų. Ši sutartis pa vačiame versle, privačiose švietimo įstaigose, teismuose ir
t u s Vytauto Landsbergio rin kratu partijos pirmininkas,
pagrindų. Šia sutartimi abi
terijos
pareiškimas,
kuriame
sitarnaus regioniniam pasto įstatymų vykdymo institucijose — yra netinkamos. Liepos
kimų štabui jau pavyko su jos frakcijos Seime seniūnas
Šalys susitarė dėl tarpusavio
atsakoma
į
Maskvos
pasiūly
vumui", sakoma pareiškime.
mėn. paskelbtoje Europos Komisijos nuomonėje, jog Latvija ne
rinkti
du kartus daugiau Aloyzas Sakalas Briuselyje vy
santykių principų, pripažino
mą
suteikti
Baltijos
val
Luxemburgo URM doku pasirengusi pradėti derybų dėl stojimo į ES, buvo kritikuojama
parašų, nei būtina registruo kusiame seminare dėl Euro
šalių teisę savo nuožiūra rink
j a n t kandidatu į prezidentus. pos Sąjungos plėtros paragino stybėms vienašales saugumo tis saugumo užtikrinimo for mente teigiama, kad Lietuvos ir lėta nepiliečių natūralizacija.
V. Landsbergio rinkimų šta Europos socialdemokratus pa garantijas, pasirašant su j o  m a s bei įsipareigojo tarpusa ir Rusijos sienos sutarties pa
įpareigojantį
Praha. Čekijos prezidentas Vaclav Havel ir vyriausybė de
bas parašus Vyriausiajai rin remti E S plėtimo nuostatą, mis teisiškai
vio santykiuose nenaudoti jė sirašymas yra istorinis įvykis,
tarptautinį
susitarimą
arba
kimų komisijai (VRK) ketina kad derybos s u visomis valgos a r grasinimo jėga, paža „kuris įrodo gerus kaimyni da pastangas, kad sulaikytų masinę čigonų emigraciją iš Čeki
daugiašalį „Regioninį saugu
įteikti jų rinkimo terminui be
dėjo gerbti viena kitos suvere nius santykius tarp abiejų val jos. Po televizijos reportažo, pasakojančio apie laimingą čigonų
stybėmis-kandidatėmis
turi mo ir stabilumo paktą".
šeimos gyvenimą Kanadoje, tūkstančiai Čekijos ir Slovakijos
sibaigiant. Visi kandidatai į
nitetą, teritorinį vientisumą ir stybių".
prasidėti kartu. Seminarą su
čigonų patraukė į šią valstybę, o vėliau ir į D. Britaniją. Dėl to
„Nei
vienašalės
saugmo
ga
E
S
tikisi,
kad
Lietuvos
ir
prezidentus būtinus 20,000
rengė Europos socialistų parti rantijos, įteisintos tarptauti sienų neliečiamumą", prime
Kanada j a u įvedė Čekijos piliečiams vizų režimą. Havel
Rusijos
sienos
sutartis
padės
rinkėjų
parašų turi įteikti
j a ir Europos P a r l a m e n t o so niu susitarimu, nei regioniniai n a m a pareiškime.
parengti dokumentus dėl Ru kreipėsi į čigonus, ragindamas persvarstyti situaciją ir nesileis
VRK iki lapkričio 6 dienos.
cialistų grupė. A. Sakalas saugumo paktai negali už
Oficialusis Vilnius mano, sijos sienos su kitomis Baltijos ti į avantiūrą, kuri galų gale nepavyks, užsimindamas, jog či
* Lietuvos p r e z i d e n t a s teigė esąs „atsargus optimis tikrinti Europos, taip p a t ir kad 1991 metu sutartis yra valstybėmis.
gonams nepasiseks gauti politinio prieglobsčio. Kartu jis
Algirdas Brazauskas pirma tas", tikintis, kad pasikeis Eu
tvirtas pagrindas dvišaliam
kreipėsi ir į čekus, kviesdamas kovoti prieš paslėpta rasizmą
dienį Vilniaus apygardos teis ropos Sąjungos n u s i s t a t y m a s
bendradarbiavimui
plėtoti. Todėl naujas susitarimas dėl visuomenėje. Beveik 60 proc. iš 200-300.000 Čekijos čigonų ne
Lito
vertė
kol
kas
me davė parodymus 1991 me dėl derybų pradžios s u val„Sutarties dėl valstybės sienos geros kaimynystės ir abipusio turi darbo. Tarp jų paplitęs nusikalstamumas ir neraštin
nesikeis
tų sausio 13-tosios perversmo stybėmis-kandidatėmis. Šį op
pasirašymas
parodo
dina saugumo užtikrinimo a r regio gumas. Tuo tarpu, apklausos duomenimis. 43 proc. čekų mano.
organizatorių komunistų My timizmą jos pagrindžia t u o ,
miškus ir konstruktyvius Lie ninis paktas nėra reikalingi", kad čekai ir čigonai niekuomet negalės gerai sugyventi
Vilnius, spalio 29 d. (BNS)
kolo Burokevičiaus ir Juozo kad Europoje „yra t a m tikras
tuvos ir Rusijos santykius. sakoma pareiškime.
— Lietuvos premjeras Gedimi
Varšuva. Makedonijos prezidento Kir Gligorov vizito į Len
Jermalavičiaus byloje. Pasak sujudimas dėl to, kad derybų
n a s Vagnorius teigia dabar
kiją
metu nepavyko pasirašyti planuoto susitarimo del politi
A. Brazausko, jo liudijimas pradžiai buvo pasirinktos t i k
nesant jokių prielaidų lito ne
nio,
ekonominio
ir kultūrinio bendradarbiavimo. Kilo diploma
teisme truko apie dvi valan 6 valstybės".
pastovumui.
tinis
ginčas,
nes
Gligorov reikalavo, jog susitarimo tekste jo
das. Kaltinamieji, anot jo, pa
*
74
procentai
L
i
e
t
u
v
o
s
G.
Vagnorius
pripažino,
kad
valstybė
būtų
vadinama
..Makedonijos respublika", o Lenkija
teikė „keistokų" klausimų, ku
V i l n i u s , spaiio 28 d. (Elta) mų vis nėra. Tuo tarpu per 9
lito
kursas
Vokietijos
markės
gyventojų
teigiamai
vertina
norėjo,
kad
tekste
būtų
pavadinimas
„Buvusi Jugoslavijos res
riuos jis pavadino „naftalini
kitų
Europos
valiutų — Dingusių žmonių paieškos, šių metų mėnesius Lietuvoje
publika Makedonija". Tokiu pavadinimu valstybe buvo 1993 m.
niais". „Ieškoma citatų iš senų prezidento Algirdo Brazausko a r
buvusių kaliniu globos ir kitos dingo j a u 419 žmonių, nors
priimta į JT, nes Graikija nesutiko su pavadinimu Makedonija
popieriukų, ir manoma, kad veiklą vadovo poste 1993-1997 atžvilgiu yra pasikeitęs, ir tas nevyriausybinių organizacijų
pernai tiek dingusių buvo per — taip vadinama viena iš Graikijos provincijų. Lenkija, kuri
tokiu būdu gali kas nors pasi metais. Gruodžio 2 1 d. vyk pasikeitimas nėra naudingas programos iki šiol susilaukė
visus metus.
eksportuotojams.
siekia įstoti į ES ir NATO, siekia palaikyti gerus santykius su
keisti,
traktuojant LKP- siančiuose prezidento rinkim Lietuvos
per mažai Lietuvos Seimo ir
Svarbiausia dingimo prie
„Tačiau
mes
n
e
t
nesvarstom
uose
ketina
dalyvauti
84
pro
šių organizacijų nare Graikija.
TSKP", sakė A. Brazauskas
centai apklaustųjų. Daugiau galimo kokio nors kitokio pasi vyriausybės paramos, o pati žastis, O. Gustienės manymu,
Budapeštas.
Aukštas Europos Komisijos pareigūnas, at
* G e n e r a l i n ė s p r o k u r a  siai — 36.7 procentai rinkėjų keitimo. Priešingai — svarsto valstybė d a r nepasiruošusi yra prekyba žmonėmis, ir val sakingas už žemes ūkio klausimus. David Roberts konferenci
t ū r o s Organizuotų nusikal — planuoja balsuoti u ž teisi ma, kad kai kitąmet bus di prisiimti šios naštos. Lietuvos stybė dar nepakankamai kovo joje Budapešte, skirtoje ES plėtimo žemes ūkio aspektams ap
timų ir korupcijos tyrimo sky ninką Artūrą Paulauską.
desnė valiutinės įplaukos u ž vadovų dėmes\s į tai atkreip ja su prievartine prostitucija.
svarstyti, sakė. jog Komisija norėtų, kad, prieš visiškai inte
riaus vyriausiasis prokuroras
privatizuojamus objektus, ne tas antradieni Vilniuje su Baudžiamajame kodekse ne gruojant naujas ES nares, 15-oje dabartinių nariu sumažėtų
Algimantas Kliunka spalio 29
numatyta atsakomybė nei už
* Antradienį p r e z i d e n t a s išvengiamai teks parengti pro rengtoje konferencijoje.
žemės ūkio produktų kainos. Pagrindinė ES žemes ūkio politi
„Svarbu ne tik pinigai, bet ir prievartinį išvežimą, nei už
d. pateikė kaltinimą eksprem Algirdas Brazauskas pasirašė gramą, kaip valdyti pertekli
kos kryptis, numatyta Komisijos dokumente ..Agenda 2000" —
jerui Adolfui Šleževičiui bau spalio viduryje priimtą pa nius valiutos srautus. Todėl gera valia, noras padėti žmo nelegalių viešnamių laikymą.
pereiti nuo kainų palaikymo prie tiesioginių kompensacijų ga
džiamojoje byloje, iškeltoje pildymą Prezidento rinkimų kurį laiką gali boti priešingas gui", sakė Dingusių žmonių Per praėjusius metus iš užsie
mintojams. Roberts sakė. jog derybos su kandidatėmis j ES
1996 metų sausio 28 d. dėl įstatyme dėl informacijos apie spaudimas — dar didinti lito šeimų paramos centro koordi nio valstybių į Lietuvą buvo
vyktų daug lengviau, jeigu jos pasiruoštų priimti ES Bendrąją
piktnaudžiavimo
tarnyba. kandidatų į valstybės vadovus vertę", kalbėjo vyriausybės va natorė Ona Gustienė. J i ap deportuota per 200 merginų,
žemės ūkio politiką. Bet jeigu jos sieks šios politikos pakitimų,
Kaltinimas pateiktas pagal galimą bendradarbiavimą ir dovas. Anot jo, dabar Lietu gailestavo, kad dingusiųjų kurios vėliau buvo teistos už
tuomet dervbos bus sunkesnes ir užtruks ilgiau.
tris baudžiamosios bylos epi darbą SSRS a r buvusių sovie voje nėra jokių finansinių a r ieškojimas Lietuvoje dažnai nelegalų
sienos
perėjimą.
zodus: dėl padarytos žalos Vil tinių
respublikų
NKVD, ekonominių požymių, jog va tampa „pačių dingusiųjų rei „Taigi aukos baudžiamos, o
niaus bankui (2,042 doleriai), NKGB, MGB, KGB bei kitų liutinės spekuliacijos galėtų kalu", nes kriminalinėje polici suteneriai sąvadauja toliau", raelyje, Vokietijoje ir Olan
KALENDORIUS
Lietuvos akciniam inovaci užsienio valstybių atitinka kaip nors įtakoti
valiutų joje vis dar nėra n ė vieno pa sakė O. Gustienė.
dijoje dingsta daugiausia jau
S p a l i o 31 d.: Volfgangas,
reigūno, kurio svarbiausias
niam bankui (20,382 litai), mose tarnybose, apie mo rinką.
Policijos pareigūnų žodžiais, nų Lietuvos merginų. Ta-ėiau
uždavinys būtu dingusių žmo dingusių Lietuvos piliečiu pa
Benignas. Luicilr. Tanviie.
taip pat valstybei bei dėl ofi kymąsi šių tarnybų moky
manoma, kad apie 95 proc.
cialaus dokumento suklastoji klose. VRK pirmininkas Zeno VRK turės išnagrinėti raštu nių paieška.
iešką apsunkina tai kad nėra dingusiųjų asmenų vis dėlto Sarge. HaBovreen švente.
mo ir jo panaudojimo užval- nas Vaigauskas, sakė, k a d gautą informaciją apie t a i ,
Po penketą kartų šia tema tarpžinybinių teisines pagal išvyksta patys, nenorėdami
L a p k r i č i o 1 d. Visi Šven
dant LAIB turtą (3,395 litai).
komisija visiems k a n d i d a t a m s kad pateikti duomenys yra ne kalbėtasi Seime ir vyriau- bos sutarčių su Vakarų Eurotieji.
Liueinijus. Kirenija. Gyapie tai pranešti artimie
išduos
specialias
anketas. teisingi, nuslėpti. (Elta)
sybėje, tačiau konkrečių veiks- pos valstybėmis. O būtent Iz siems.
(BNS)
daudas. Vaiva.

Pinigai bus saugomi patikimiau

Rusijos garantijos neužtikrins
Lietuvos saugumo

Lietuva per

savaitę

Šiemet Lietuvoje dingo daugiau
kaip 400 žmonių
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nesnmč iami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš
jo mokestį, pažymima, iki kada yra užsimokėjęs.
DRAUGO prenumerata yra mokama U anksto
metams
Vimetų 3mėrt
JAV
$95.00
$55.00
$35.00
Kanadoje ir kitur
(U5.) $110.00
$60.00
$40.00
Tik icitadienio laida:
JAV
$55.00
$40.00
$30.00
Kanadoje ir kitur
(US.) $60.00
$45.00
$35.00
Užsakant į Lietuvą;
(Air cargo)
$100.00
$55.00
Tik šeštadienio laida
$55.00
Užsakant į užsieni
oro pastų
$500.00
$250.00
Tik Šeštadienio laida
$160.00
$85.00

ninko, kitų (jei būtų). Diskusi
jos.
b) Lietuvių Sporto Fondo.
Apyskaita. Diskusijos.
c) Lietuvių Bendruomenės
Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė
Administratorius - Valentina* Krumplis
SALFAS s-gos tarpmiestinių golfo pirmenybių, š.m. rugpjūčio 30-31 d. vykusių Plymouth, IN, komandinėse
atstovų.
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis
d) Sporto apygardų: Kana moterų varžybose pirmą vietą laimėjusi Čikagos Lietuvių golfo klubo moterų komanda. Iš k.: Nijolė Si mokaitienė, Daina Ringutė, Aldona Vaitkienė, Genė Rimkienė, Rita Karienė, Geri Dauskurdas. Trūksta Gertrūdos
• Administracija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4 JO. šeštadieniais nedirba.
dos, Rytų, Vid. Vakarų.
• Redakcija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.
e) Sporto šakų bei kitokių Zabukienės.
• Redakcija už skelbimų turini neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos,
gavus prašymą, ka. nors skelbti.
komitetų (pageidautina raš
Bowloing Green U., Bowling
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių
DARBOTVARKĖ tu): krepšinio, tinklinio, leng
LIETUVOS KREPŠINIO KOMANDOS
nesaugo. Prašome siunčiant pasilikti kopiją.
Green,
OH.
vosios atletikos, plaukimo,
JAV UNIVERSITETŲ TURNYRUOSE
8:15 v.v. „Neptūnas" vs.
1. Suvažiavimo atidarymas. lauko teniso, stalo teniso, ledo
VIDAS J. NEMICKAS, M. D.
Bowling
Green U., Bowling
2. Prezidiumo ir mandatų ritulio, šaudymo, slidinėjimo,
JAV universitetų rudens
Lapkr. 12 d. su BethuneNEPRALEISKIT PROGOS
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
Green,
OH.
komisijos sudarymas.
kėgliavimo, golfo, raketbolo, krepšinio turnyruose jau ke Cookman College, Daytona
7722 S. Kezie Ave.
Lapkr. 5 d. 6 v.v. LMR vs.
3. Darbotvarkės priėmimas. softbolo/beisbolo, futbolo (soc- letą metų dalyvauja ir Lietu Beach, FL.
Lietuvos
krepšininkai
ir
Chicago, IL 60652
4. Sveikinimai žodžiu ir raš cer),
šachmatų, kitų (jei vos krepšinio vyrų ir moterų * Lapkr. 13 d. su Jacksonville St. Benedict College, St. Jo- krepšininkės šį sekmadienį,
Kab.
tel. (773) 471-3300
seph, MN.
tu.
būtų).
komandos. Šį rudenį JAV lan u-tu, Jacksonville, FL.
lapkričio
2
d.,
2
vai.
p.p.
Lietu
8 v.v. „Neptūnas" vs. St.
5. Praėjusio suvažiavimo
f) 1997 m. žaidynių/pirme kysis aštuonios Lietuvos krep Šilutės „Šilutė"
protokolo skaitymas ir priėmi nybių vykdytojų: slidinėjimo, šinio komandos: 4-ios vyrų ir Lapkr. 3 d. su U of Califor- John's University, St. Cloud, vos moterų krepšinio rinktinė
DR. AB. GLEVECKAS
žais prieš Purdue universiteto GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
MN.
mas.
kėgliavimo, vyrų, moterų ir 4-ios moterų.
nia, Irvine CA.
SPECIALYBĖ - AKIU. LIGOS
Lapkr. 6 d. 5 v. v. LMR vs. studenčių komandą, o 4 vai.
6. 1998 m. ŠALFASS-gos jaunių krepšinio, raketbolo ir
Vyru komandos:
Lapkr. 5 d. su Pepperdine up.p. „Neptūno" klubo vyrai
3800
W.95 St Tai. 700422-0101
U
of
Wisconsin-Stout,
Menovaržybinės programos ir ka Šachmatų, jaunučių krepšinio, . Panevėžio „Kalnapilis"
tu, Maliboo, CA.
rungtyniaus su Purdue u-to
Valandos pagal susitarimą
minee,
WI.
lendorius.
stalo teniso, VI PLSŽ-nių sli
Klaipėdos „Neptūnas"
Lapkr. 6 d. su Fresno State
Pirmad. 3v.p.p.-7v.v., antr.12:30-3v.p.p.
7 v.v. „Neptūnas" vs. U of studentų komanda. Rungty
7. Einamieji reikalai:
treč. uždaryta, ketvirt. 1 - 3 v.p.p.
dinėjimo Australijoje, softbolo,
"Šilutės „Šilutė"
u-tu, Fresno, CA.
nės
vyks
Purdue
University
Wisconsin-Stout, Menominee,
penktad. ir šeštad 9 v r. - 12 v.p.p.
a) Sportinės spaudos reika- golfo, lauko teniso, lengvosios
Vilniaus „Sakalai"
Physical Education & RecreaLapkr. 7 d. su U of the Paci WI.
lai
atletikos, šaudymo, plaukimo,
Moterų komandos:
tion Building, 2300 173rd
fic, San Francisco, CA
" *
ARASZUOBAM.D.
Lapkr. 8 d. 5:15 v.v. LMR
Lietuvos merginų jaunimo
Lapkričio 10 d. su Stanford vs. U of Wisconsin-Green Bay, Street, Hammond, Indiana.
b) ŠALFASS-gos bendradar tinklinio,kitų.
INDRĖ RUDAITIS, O Ji.
g) ŠALFASS-gos Garbės rinktinė
Dalyvavimo kaina suaugu
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA
u-tu, Palo Alto, CA
biavimas su Lietuvos sporto
WI.
1020 E Ogden Ave.. Suite 310
teismo.
Kauno
„Laisvė"
siems
5
dol.,
studentams
ir
Lapkr.
11
d.
su
Santa
Clara
institucijomis.
NaperviUe. IL 60563
7:35 v.v. „Neptūnas" vs. U of vaikams — 2 dol. Gera proga
Vilniaus „Svaja"
h) ŠALFASS-gos Revizijos
u-tu, Santa Clara, Ca.
c) ŠALFASS-gos administra
Tel.
(630)527-0090
Wisconsin-Green Bay, WI.
komisijos.
Baltijos lygos rinktinė, kurią
lietuviškam jaunimui pamaty
Lapkr. 13 d. su UCLA, Los
ciniai reikalai.
3825 Highland Ave .
Lapkr 9 d. 5:30 v.v. LMR vs. ti įdomias sporto rungtynes ir
Tower 1 .Suite 3C
11. Diskusijos dėl prane sudaro Marijampolės „Gijos" Angeles, CA.
d) Kiti einamieji reikalai...
Oowners Grove. IL 60515
AAU-Racine,
Racine, WI.
ir
Minsko
„Horizonto"
krepši
galimybė susitikti su jaunai
Lapkr. 14 d. su Cal. State8. ŠALFASS-gos Statuto pa šimų nuo c) iki h) imtinai.
Tel. (630)435-0120
7:30 v.v. „Neptūnas" vs. siais Lietuvos krepšininkais.
12. Klausimai ir sumany ninkės. Rinktinės treneris Ža- Northridge, Northridge, CA
keitimų pasiūlymai.
AAU-Racine,
Racine,
WI.
liabarštis.
Pietų pertrauka 2:30 - 3:30 mai.
EDMUNDAS VtZMAS, M.D..S.C.
Lapkr. 15 d. su U of CaliforLapkr. 11 d. 4:45 v. p.p. TENISO KLUBAS KVIEČIA Specialybė - Vidaus ligų gydytojas
13.
Suvažiavimo
uždarymas.
vai. p.p.
nia-Santa Barbara, St. Barba
LMR vs. Eastern Illinois,
Kalbame lietuviškai
INDIVIDUALIŲ
P.S. Norintieji darbotvarkę
9: Pranešimai, diskusijos ir
ra, CA.
Charleston, IL.
6187 S. Archer Ave. (prie Austm)
KOMANDŲ ŽAIDYNIŲ
Čikagos
lietuvių
lauko
teni
nutarimai dėl II Lietuvos Tau papildyti, prašomi savo pagei
Vilniaus „Svaja"
7:05 v.v. „Neptūnas" vs. so klubo pirmosios šio sezono
Tel. 773-565-7755
PLANAS
tinės Olimpiados ir VI Pasau davimus pranešti ŠALFASSLapkr. 5 d. su Oklahoma
Valandos
pagal susitarimą
Eastern
Illinois,
Charleston,
„Round Robin" pobūdžio dve
lio Lietuvių Sporto Žaidynių, gos Centro valdybos pirminin
State u-tu, Stilwater, OK
IL.
Panevėžio „Kalnapilis"
jetų žaidynės šeštadienį, lap
įvykstančių 1998 m. birželio kui Audriui Šileikai, 150 ColDR. L n-intikiš
Lapkr. 7 d. su University of
Lapkr. 12 d. 6 v.v. LMR vs. kričio 8 d. „Oakbrook Raųuet
beck St., Toronto, Ont. M6S Lapkr. 3 d. su Troy State u- Tulsa, Tulsa, O K
DANTŲ GYDYTOJA
23-30 d., Lietuvoje.
North Central College, Nap- Club" vyks nuo 7 iki 10 v.v. Po 9055 S.Roberts Rd.Hickory Hills. IL
10. Pranešimai žodžiu ir raš 1V7, Canada. Tel. 416-767- tu, Troy, AL.
Lapkr. 8 d. su Cameron uperville, ILT.
6520. Faksas: 416-760-9843.
Lapkr. 5 d. su Florida tu, Lawton, O K
žaidynių pabendravimas su 1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.
tu:
y
TeL (706)596-4055
8
v.v.
„Neptūnas"
s
.
North
ŠALFASS-gos centro Southern College, Tampa, FL.
a) Centro valdybos pirmi
vaišėmis. Apie dalyvavimą
Lapkr. 10 d. su University of
Valandos pagal susitarimą
Central
College,
Napperville,
valdyba
ninko, gen. sekretoriaus, iždi
prašoma iš anksto pranešti
Lapkr. 7 d. su University of Oklahoma, Norman, OK
IL.
Pauliui Ragui, tel. 708-531South Florida, Tampa, FL.
Kauno „Laisvė"
Lapkr. 13 d. 5:30 v. p.p. 9522.Visi tenisistai kviečiami.
DR. JOVITA KERELIS
Lapkr. 8 d. su Stetson u-tu, Lapkr. 5 d. Creighton Uni
GOLFO KLUBAS BAIGĖ SEZONĄ
LMR
vs.
Carroll
College,
WauDANTŲ GYDYTOJA
Deland, FL.
versity, Omaha, NE.
Čikagos Lietuvių golfo klu dauskas — 78.
9525 S.79tt Ave., rtetory HMB, IL
AA. JONAS PD7YNĖ
Lapkr. 10 su University of Lapkr. 6 d. Missouri South kesha, WI.
7:30 v. v. „Neptūnas" vs.
bas šių metų sezoną baigė
Vyrų B kl. — Faustas Anta Central Florida, Orlando, FL. ern, Joplin, MO.
Tel. (706) 596-8101
spalio 25 d. šauniu pokyliu naitis — 87.
Rugsėjo 23 dieną eidamas
Lapkr. 11 d. su Rollins Col Lapkr. 7 d. VVichita State, Carroll College, Waukesha,
V a l a n d o s pagal susitarimą
WI.
Ateitininkų namuose, Lemon62-uosius metus, dėl sunkios
Vyrų C kl. — Ray Bartašius lege, Winter Park, FL.
KS.
Lapkr. 15 d. 1:30 v. p.p. ligos (vėžio) Vilniuje mirė vie EUGENE C. DECKER, DOS, P.C.
te. Pokylyje dalyvavo daugu — 94.
Lapkr. 9 d. St. Louis Univer
Visi golfininkai.-ės džiaugėsi
LMR vs. Loyola University, nas geriausių visų laikų Lietu 4647 VV. 103 S t , Oak Lawn, IL
ma klubo narių ir jų svečiai.
Vyrų D kl. — Juozas Bara
sity, St. Louis, MO.
gerai pasibaigusiu sezonu ir
Šiame metiniame renginyje nauskas — 99.
Lapkr. 10 d. University of 6525 No. Sheridan Rd., Chica- vos lengvaatlečių, 1956 metų Pirmas apyl. su Northwestem un-to
kai
kurie
jau
svarsto
vykti
į
go, IL. „Neptūnas" nežaidžia.
buvo įteikti trofėjai praėjusio
Melbourno olimpiados dalyvis, diplomu, lietuviams sutvarkys dantis
Moterų A kl. — Gražina VaMissouri, Columbia, MO.
sezono laimėjimais pasižymė sienė ir Irena Heizienė — Floridą. St. Petersburge Flo
Vilniaus olimpiečių klubo na
už prieinamą kainą. Pacientai
Lapkr.
11
d.
SW
Missouri
ridos lietuvių dienų proga
priimami absoliučiai punktualiai
jusiems golfininkams ir golfi- 103.
rys
Jonas
Pipynė.
vyks golfo žaidynės. Lietuvių State, Springfield, MO.
Susitarimui (kalbėti angliškai)
Futbolas Čikagoje
ninkėms. Visus pasveikino ir
(Elta)
Moterų B kl. — Daina Rin
dienos vyks 1998 m. vasario Lapkr. 12 d. Drake Univer
Tel.706422-6260
trofėjus įteikė klubo pirminin gutė —104.
sity, Des Moines, IA.
20-22
d.
Golfas
bus
lošiamas
„LITUANICA*
—
APARTA"
0-0
kas Arūnas Dagys.
Senjorų kl. — Arvydas Ka
LIETUVOS
vasario 20 d. Susidomėję apie Vilniaus „Sakalai"
Čikagos Lietuvių golfo kubo ras.
Praėjusį
sekmadienį
(spalio
Lapkr.
6
d.
University
of
DVIRATININKĖ
ten,
kur
žaidėjai
norėjo,
bet
Floridos dienas informacijoms
pirmenybių vykusių š.m. rug
1997 metų „mack play" lai gali kreiptis tel. 813-347-3717. Alabama, Birmingham, AL.
26 d.) Čikagoje ir apylinkėse kur vėjas jį pūtė. „Lituanica"
EUROPOS JAUNIMO
sėjo 14 d. laimėtojai buvo:
mėtojai — Geri Dauskurdas ir
Lapkr. 7 d. University of siautė vėjas, lietūs bei kitos turėjo porą progų įvarčiams
ČEMPIONE
R. R.
Vyrų A kl. — Justinas Sa- dr. Julius Ringus.
Mississipi, University City, nemalonios rudens oro išdai įmušti, tačiau nežinia vėjas,
Berlyne vykusiame Europos
gos. Atrodė, kad dauguma, ku lietus ar kas nors kitas sukliu jaunimo (iki 23 metų amžiaus)
MS.
Lapkr. 8 d. University of SW rie tik galėjo, sėdėjo namuose dydavo pastangas. V. Žuroms- dviračių treko Lietuvos dvira
ir nekišo nosies pro duris.
Louisiana, Laffayette, LA.
kas kartais atrodydavo, vienas tininkė Rasa Mažeikytė tapo 3
„Lituanicos" vyrai neturėjo norėjo į „Spartos" vartus įsi km asmeninių persekiojimo
Lapkr. 9 d. Jackson State
galimybių išvengti šių gamtos varyti, o vis jam kelią kas nors lenktynių čempione.
University, Huntsville, TX.
Lapkr. 11 d. Sam Houston išdaigų, nes jų laukė rung pastodavo prieš pat tikslą.
Kaip pranešė Lietuvos dvi
tynės — „Metropolitan Soccer"
University, Huntsville, TX.
račių
sporto federacija, finale
Lapkr. 12 d. Stephen P. Aus- lygos pirmenybių susitikimas Taip rungtynės baigėsi be R. Mažeikytė beveik 2 se
tin University, Nakedochess, Lemonte. Teisėjas siūlė šias įvarčių — lygiomis. Visi žai kundėmis aplenkė vokietę
rungtynes atidėti arba pasida dėjai buvo šlapi, perpūsti vėjų Ankę Vichman.
TX.
Lapkr. 15 d. Mississipi Val- linti po tašką. Tačiau varžovai ir nuvargę. Tačiau čia ir yra
Kita Lietuvos dviratininkė,
ley State University, Itta — „Spartos" komanda su tuo sportininkų privalumas — bū šių metų pasaulio jaunių
ti
pasiruošusiam
bet
kokiam
nesutiko, nes buvo pasiryžę
Bena, MS.
vicečempione Gitana Gruo
Lapkr. 18 d. Alcorn State laimėti, turbūt galvodami, kad atvejui.
ir šį kartą iš „Lituanicos" bus Lapkričio 2 d. „Lituanicos" dytė, šioje rungtyje buvo ket
University, Lorman, MS.
galima uždirbti ne vieną, bet vyrų komanda turės tolimą virta, lenktynes dėl bronzos
medalio pralaimėjusi prantris taškus.
MERGINŲ JAUNIMO
kelionę į šiaurę — Lake Villa, - cūzei Kati Monkasen. (BNS)
KREPŠINIO RINKTINĖ
Bet, dėkui Dievui, taip neat IL, kur 2 vai. p.p. jų laukia su
IR KLAIPĖDOS VYRŲ
sitiko. Šį kartą susirinko gana sitikimas prieš „Cracovią".
Dar kartą norisi priminti
„NEPTŪNAS
pajėgios sudėties komanda; Pirmenybių baigmė numatyta apie artėjantį metinį klubo
atėjo net ir į veteranų eiles lapkričio 9 d. rungtynėmis pobūvį, kuris vyks lapkričio
Lapkr. 2 d. 2 v. p.p. LMR pasitraukusieji: R. Siniakovas prieš „Legovią". Taigi jau artė 22 d. (šeštadienį) PLC, Le
vs. Purdue University-Calu- ir V. Mareinskas, buvo ir ja šio sezono pabaiga, o tada monte didž. salėje. Vietas rei
met, IN.
anksčiau traumuotas V. Žu- bus pertrauka iki sausio pra kia nedelsiant užsisakyti pas
4 v. p.p. „Neptūnas" vs. Pur romskas. Rungtynės buvo gy džios, kuomet vėl prasidės Laimą Glavinskienę tel. (630)
Čikagos Lietuvių golfo klubo vyrų komanda, laimėjusi pirmą vieto komandines*' varžybose. S m rugpjūčio 30:11
vos ir atkaklios, nepaisant, salės futbolo („Indoor Soccer") 323-6302.
due
University-Calumet, IN.
d Plymouth. IN . vykusiose SALFAK s-gos pirmenybėse I* k : Vincas Brizgy. Rytas Kleiza. Arūnas Dagys. Pe
kad kamuolys kartais ėjo ne pirmenybės.
Lapkr.
3
d.
6
v.v.
LMR
vs.
trą.- St.ik.)>. Algis l.iškun.is Alfa L'rba. Al Žvinakis. .Justinas Sadauskas ir Tomas Vaitkus
(ei.)

ŠALFASS -gos visuotinis me
tinis suvažiavimas š.m. lapk
ričio 22 d., šeštadienį, vyks
Toronto Lietuvių namuose,
1573 Bloor Street West, To
ronto, Ontario, Kanadoje. Čia
pateikiama numatytoji suva
žiavimo

•
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MOKSLO IR KŪRYBOS
SIMPOZIUMUI ARTĖJANT
Dešimtą
kartą
lietuviai
mokslininkai, visuomeninin
kai bei kūrėjai lapkričio 27-30
d. susirinks į X Mokslo ir kū
rybos simpoziumą Čikagoje,
Jaunimo centre, kur buvo pir
masis MS simpoziumas 1969
m., dedikuotas 400 metų
aukštojo mokslo Lietuvoje su
kakčiai paminėti. Susirinks
čia ir plačioji lietuvių visuo
menė iš arti ir iš toli, nes mok
slas ir kūryba yra tautos kles
tėjimo kertinis akmuo.
Pirmajame Mokslo ir kūry
bos simpoziume galėjo daly
vauti lietuviai mokslininkai
tik iš Vakarų pasaulio. Lietu
va tuo metu buvo atskirta
geležine uždanga ir okupanto
prievartaujama. Sovietų Są
jungos ir geležinės uždangos
griūtis Lietuvos mokslinin
kams atidarė duris i Vakarų
pasaulį, dalyvaujant kartu su
užsienio lietuviais mokslinin
kais Mokslo ir kūrybos simpo
ziumuose. Iš jų du jau buvo
suruošti laisvoje Lietuvoje,
ten sudarant antrąją MKS ta
rybą, greta pirmosios JAV.
Maždaug po mėnesio į Čika
gos Jaunimo centrą suvažiuos,
suskris apie 105 paskaitinin
kai, kurie dalyvaus šiose sek
cijose: 1941 m. sukilimas; Re
zistencija 1940-42 m.; Švieti
mas, Medicinos mokslas Lie
tuvoje ir jo patarnavimai; Lie
tuvos žemės ūkio mokslai; Lie
tuvos genocidas; Mažvydas ir
jo raštai; Biochemija-biofizika;
Inžinerijos mokslai universi
tete; Politiniai mokslai; Lietu
vos integracija į Europą; Mais
to sveikatingumas; Informati
ka; Istorija, Psichologija; Ma
tematika; Lietuvos universite
to 75 metų sukaktis; Marijos
Gimbutienės darbai; Švietimo
j r mokslo reforma Lietuvoje.
B Viso 19 sekcijų.

galutinė, smulki programa
bus skelbiama artimu metu.
Simpoziumo visuotinės va
karų programos jau nustaty
tos.
Ketvirtadienį, 11.27 — Suki
limo, partizaninės veiklos pa
rodos atidarymas ir susipaži
nimas kavinėje.
Penktadienį, 11.28 — Aka
demija „450 metų lietuviškai
knygai".
Šeštadienį, 11.29 — Simpo
ziumo
pokylis
Lexington
House.
Sekmadienį ryte — pamal
dos R. Katalikų ir Evangelikų
bažnyčiose, Marąuette Parke.
Simpoziumo metu veiks šios
parodos:
1941 m. Sukilimo ir Partiza
ninės veiklosJaunimo centre.
Martyno Mažvydo pirmosios
lietuviškos knygos paroda.
Jaunimo centre.
Lietuvos aviacijos — ANBO.
Jaunimo centre.
Meno paroda. Lietuvių Dai
lės Muziejuje. Pasaulio Lietu
vių centre, Lemonte.
Architektūros paroda. Jau
nimo centre.
„Technikos žodžio" paroda.
Jaunimo centre.
Pastaba: Dail. Romo Viesulo
meno parodos Pasaulio lietu
vių centre, Lemonte atidary
mas įvyks lapkričio 26 d. 7
vai. vak.
Organizacinis komitetas
Bronius Juodelis — pirmi
ninkas, Violeta Drupaitė —
sekretorė, Liudas Šlenys —
iždininkas, Antanas Paužuolis
— ūkio reikalų vedėjas, Julius
Lintakas — kontrolierius, Bi
rutė Jasaitienė — Lėšų komi
sijos pirm., Matilda Marcin
kienė — Maitinimo kom.

pirm., Birutė Vindašienė —
Tiek sekcijų sutalpinti i Registracijos kom. pirm., An
dviejų su puse dienų laiko tanas Jarūnas — transporto
rėmus nepaprastai sunku. Be reikalai,
abejo, keletas jų vyks tuo
Pokylio ruošos komisija: Ire
pačiu metu. Simpoziumo prog na Kerelienė — pirmininkė,
rama vis da keičiasi dėl pas Dalia
Dundzilienė,
Nijolė
kaitininkų pasikeitimų, tačiau Maskaliūnienė.

Danutė

Aštrus

Martyno Mažvydo „Katekizmo" 450 metų sukakties m::n-jime Kultūros židinyje, Urooklyn, NY, programos daly
viai. Iš kairės: muzikė Asta Barkauskienė, Lietuvos Respublikos generalinis konsulas dr. Petras Anusas, Laima
Šileikytė-Hood, prof. Domas Kaunas, Silvija Vėlavičie.-.e. Jurgita Vaitkienė, ambasadorius Anicetas Simutis ir
New York LB apygardos pirm. Kęstutis Bileris.
N'uotr S. N a r k e l i ū n a i t ė s

Jonas Vaznelis — Akademi
jos ruošos pirm.
Spaudos-Informacijos komi
sija: Aldona J u r k u t ė , Juozas
Končius, Aldona Šmulkštienė,
Edvardas Šulaitis, Juozas Žygas.
Kelionės ir viešbučiai: Rita
Penčylienė — American Travel Service. Tel. (708) 4223000 Fax (708) 422-3163
B e n d r a s i m p o z i u m o in
formacija: Jaunimo centras
— Lithuanian Youth Center,
5620 So. Claremont Ave., Chicago, IL 60636, Tel.: (773)
778-7500 arba (773) 434-4545;
Fax (773) 434-9363.
Informacija Mokslinės Pro
gramos reikalu: Vytautas Na
rutis, 390 Longcommon Drive,
Riverside, IL 60546. Tel. &
Fax: (708) 447-8864 Internet
mokslas@compuserve. com
Informacija ruošos reikalais:
Bronius Juodelis, 239 Brookside Lane, Willowbrook, IL
60514. Tel. (630) 986-1613.
Mokslinės programos komi
tetas yra kiek pasikeitęs ir
bus paskelbtas atskirai.
Mokslinėje programoje daly
vaus iš Lietuvos atvykstantieji mokslo institucijų vyriausi
vadovai:

Zigmas Zinkevičius, akade
mikas, Švietimo ir mokslo
ministras;
Vytautas Kaminskas, prof.
hab. dr., Vytauto Didžiojo uni
versiteto rektorius;
""
Antanas Pakerys, prof. hab.
dr., Vilniaus Pedagoginio uni
versiteto rektorius;
Juozas Antanavičius, prof.
dr. Lietuvos Muzikos akade
mijos rektorius;
Edmundas Zavadskas. prof.
hab. dr., Vilniaus Gedimino
technikos universiteto rekto
rius;
Kęstutis Kriščiūnas, prof.
hab. dr., Kauno technologijos
X Mokslo ir kūrybos simpoziumo pokylio rengimo komitetas. Iš kairės: universiteto rektorius;
Leonas Kadžiulis, prof. hab.
Nijolė Maskaliūnienė, Irena Kerelienė (pirm.) ir Dalia Dundzilienė.

GYVENIMAS KREPŠINIO
AIKŠTĖJE IR ŠALIA JOS
•

VYTAUTAS GRYBAUSKAS
(Tęsinys)

Sunku buvo susigyventi su romis ir pigiomis atostogomis.
mintimi: kodėl likimas šį
Per sutikimą Čikagoje ban
kartą buvo toks rūstus, kodėl džiau teisintis — 6 pergalės ir
turėjo susižeisti patys geriau 10 pralaimėjimų, iš tikrųjų,
sieji žaidėjai, kodėl buvo pa yra geras rezultatas. Juk
kviestas treneris be patyrimo? žaidėme prieš 3 olimpines
Ne tik be patyrimo, bet ir ne rinktines,
kraštų čempionus
pajėgęs ar nesistengęs išly su amerikiečių profesionalais.
ginti intrigas tarp žaidėjų ir Be nelaimingų sužeidimų, 4 ar
su juo pačiu, nepajėgęs laimėti 5 rungtynės tikrai būtų lai
rungtynių, turėdamas pers mėtos.
varą paskutinėse minutėse.
Kaip minėjau, kartu keliavo
Galų gale, dar pasakęs, kad
du
žurnalistai. J. Šoliūnas
laimėti j a m nebuvo svarbu, jis
tik norėjęs pamatyti Europą. savo problemas su darboviete
Nesupratau ir sąjungos pirmi ir pyktį išliejo ant komandos,
ninko, kuriam nerūpėjo ko vadovų ir sąjungos pirminin
manda, pralaimėjimai. Kurs ko. Dar pridarė, kad sąjungos
nebandė ieškoti priežasties, dienos suskaitytos. Sąjunga ir
Šnektelėti su treneriu, krep dabar puikiai tebegyvuoja, tik
šinio vadovu, žaidėjais. At Šoliūno nebėra lietuvių tarpe.
rodė, kad jis tik džiaugėsi ge
O J. Janušaitis rašė: „Platūs

straipsniai apie rinktinę, jos
žaidėjus, dažnai apie lietuvius
ir Lietuvą. Komandos žaidi
mas visur objektyviai ir gerai
įvertintas. Mūsų rinktinė gra
žia apranga, su tautiniais
ženklais gražiai atstovavo Lie
tuvai. Salėse šalia '.itų vė
liavų plevėsavo ir Lietuvos tri
spalvė, buvo grojamas Lietu
vos himnas. Tos akimirkos
buvo didingos ir mes gėrėjo
mės, kad, štai, Prancūzijoje ar
Italijoje mažytė Lietuva to
kioje pat aukštumoje...."
PIRMOJI KELIONĖ
l LIETUVA
Nesėkmingos kelionės atgar
siai, straipsniai spaudoje, ar
šios diskusijos zvimbė ausyse
dar gerą pusmetį. Į visa tai
nerado reikalo atsakinėti Są
jungos pirmininkas, ar krep
šinio vadovas, o treneris užsi
darė savo pasaulyje. Bandžiau
vienam kitam atsakyti, aiš
kinti, bet pamačiau, kad bep
rasmiška. Pralaimėjai — vis

dr., Lietuvos Mokslo tarybos
pirmininkas;
Giedrius Uždavinys, prof.
hab. dr., Lietuvių katalikų
mokslo akademijos preziden
tas.
Kartu atvyksta apie 50 Vil
niaus, Vilniaus Pedagoginio,
Vilniaus Gedimino technologi
jos, Kauno technologijos, Šiau
lių, Klaipėdos. Žemės ūkio
universitetų profesorių, docen
tų ir direktorių, Lietuvos vy
riausybei t a m paskyrus lėšas.
Simpoziumo
pasiruošimui
nedaug beliko laiko. Organi
zacinis komitetas jau dabar
platina bilietus į akademiją ir
pokylį. Lėšų telkimo komite
tas prašo visus atsiliepti į
komiteto laiškus, kurių buvo
išsiųsta 4,500. su finansine
p a r a m a simpoziumui. Ji bus
labai reikalinga, beglobojant
svečius iš Lietuvos.
Visus kviečiame dalyvauti X
Mokslo ir kūrybos simpoziu
me, Čikagoje, Jaunimo centre
lapkričio 27-30 d.
Bronius Juodelis
Organizacinio komiteto
pirmininkas
P A G E R B T I GABIAUSI
MOKSLEIVIAI IR J Ų
MOKYTOJAI
Tarptautinės mokytojo die
nos proga Prezidentūroje spa
lio 3 d. buvo pagerbti Lietuvos
moksleiviai, šiemet tapę įvai
rių tarptautinių olimpiadų ir
konkursų laureatais. Taip pat
buvo pagerbti ir jų mokytojai.
„Lietuva neturi nei labai
d a u g naftos, nei deimantų, nei
aukso, bet turime daug gabių
ir intelektualių jaunų žmo
nių", kalbėjo Lietuvos prezi
d e n t a s Algirdas Brazauskas.
Įrėmintą padėkos raštą ir
šiais metais išleistą Martyno
Mažvydo „Katekizmą" jis įtei
kė tarptautinėje chemijos olim
piadoje aukso medalį iškovo
j u s i a m Klaipėdos „Ąžuolyno"
kas! Nebėra ko besiaiškinti...
Iki šių dienu dar kartais at
mintyje atgyja tos kelionės
k a r t ū s momentai.
Tuo metu galvojau, kad bet
koks organizacinis darbas pa
sibaigė; prasidės ramus šei
mos gyvenimas, paįvairintas
lauko teniso turnyrais, išvyko
mis. Bet kur tau! Prasidėjo vi
zitai, keliones. Malonu buvo
pamatyti du krepšinio drau
gus iš Prancūzijos, vėliau kitą
ir jo žmoną. 0 10 Elzaso vyno
pirklių patiko Joanos „ameri
kietiški" pietus ir Californijos
vynas.
1976 m. su draugu automo
biliu nukeliavome į Montrealio olimpiadą Teko susipažinti
su R. Armonaite, kuri žaidė
Kanados tinklinio rinktinėje,
A. Rupšiene — Sovietų rink
tinės pažibą ir padraugauti su
pažįstamais E. Palubinsku —
Australijos krepšinio rinktinės
geriausiu žaidėju bei A. Lau
kaičiu — Australijos spaudos
darbuotoju.

gimnazijos abiturientui Pra
nui J a p e r t u i , taip pat tarptau
tinės matematikos olimpiados
sidabro medalio laimėtojui Pa
nevėžio Juozo Balčikonio gim
nazijos abiturientui Vaidui
Gasiūnui bei d a r septyniems
moksleiviams, kuriems šiemet
atiteko informatikos, fizikos,
matematikos, chemijos olimpi
adų bronzos medaliai. Pagerb
ti i r keli moksleiviai, tarptau
tiniuose muzikos konkursuose
iškovoję prizines vietas.
Padėkos raštais ir knygomis
s i e t u v o s Respublikos Prezi
dentai'' A. Brazauskas apdo-.
vanojo mokytojus ir. komandų
vadovus, kurie daug dirbo
rengdami moksleivius olim
piadoms bei tarptautiniams
konkursams. (Elta)
ĮSTEIGTAS DARIAUS I R
G I R Ė N O ORO UOSTAS
Kaune
įsteigtas
Stepono
Dariaus ir Stasio Girėno var
do oro uostas. Spalio 20 d.
Kauno miesto taryba priėmė
nutarimą, numačiusi naujojoje
savivaldybės viešojoje įstaigo
je atstatyti kontrolės postą,
suremontuoti pakilimo juos
tą, lėktuvų taką, kuro bazę,
viešbutį.
Aleksote esantis oro uostas
įsteigtas dar 1915 metais ir
buvo skirtas tiek karo, tiek
civilinės aviacijos reikmėms.
Dabar valstybinės reikšmes
istorinio paminklo statusą tu
rinčiame S. Dariaus ir S. Gi
rėno oro uoste veikia Kauno
aeroklubas, policijos nuovada,
sukarintas priešgaisrinės ap
saugos dalinys, įvairios aviaci
jos visuomeninės organizaci
jos.
Pirmaisiais veiklos metais
oro uostui miesto merija skirs
570,000 litų, o vėliau — su
stiprėjus techninei-matenalinei bazei, įstaiga išsilaikys
savarankiškai.
(B\ T Si

Bindokienė

bakstelėjimas
į pašonę

Eilinis šio kašto gyventojas
nedaug rūpinasi
pasikeiti
mais biržoje — p e r k a m a i s ar
parduodamais vertybių popie
riais ir jų nuolat kintančiomis
kainomis. Kai vakarinių žinių
laidos pabaigoje p r a n e š a m i
vėliausieji dienos
pirkimopardavimo rezultatai biržoje,
daugelis žiūrovų net nesiklau
so, o kantriai laukia sporto
žinių. Vienok, net ir ma
žiausiai kreipiant dėmesio į
kasdienines biržos machinaci
jas, nebuvo įmanoma nepa
stebėti, kad pastaruoju metu
viskas eina stebėtinai gerai:
kainos nuolat kyla, apyvartos
skaičiai tiesiog milžiniški, o
investuotojai džiaugiasi, su
laukdami gražaus pelno. J e i 
gu veikla biržoje m a t u o j a m a s
valstybės ekonominis stovis,
tai Amerika laikosi tikrai ne
blogai. Tik gaila, kad ir šiame
krašte vis stipriau pasireiškia
skirtumas t a r p „pasiturinčiųjų
ir neturinčiųjų" luomų.
Kad kažkur kažkas t a r y t u m
pradeda braškėti, buvo galima
numanyti iš prieš s a v a i t ę a r
kiek anksčiau daromų užuo
minų apie 1987 m. maždaug
tuo pačiu laiku įvykusį stiprų
biržos supurtymą,
kainoms
beatodairiškai riedant pakal
nėn, investuotojams stengian
tis išgelbėti bent kiek savo in
vestuotų pinigų. Reportažai
apie prieš dešimt metų buvu
sią paniką VVall Street ir ki
tose vertybių popierių pirki
mo-pardavimo įstaigose vis
intensyvėjo, bet visuomet už
tikrinant, kad dabar taip atsi
tikti negalėtų, kad sąlygos
visiškai kitokios, o JAV ekono
mika stovi a n t tvirtų p a m a t ų ,
ypač prezidentu antrajai ka
dencijai išrinkus Bill Clinton.
Tačiau amerikiečiai t u r i po
sakį: „Kas iškyla, t u r i ilgai
niui kristi". Atrodo, kad ši pa
tarlė ypač tinka biržos veik
lai. Neįtikėtinai sėkmingai
kainoms kylant, praėjusį pir
madienį investuotojus s u d r e 
bino jų staigus svirstelėjimas
žemyn. Tiesa, šį k a r t ą pa
sekmės nebuvo tokios tra
giškos, kaip anuomet, bet vis
dėlto tas nepastovumas buvo
tarytum aštrus bakstelėjimas
į pašonę, pažadinęs iš malo
naus snaudulio ne tik inves
tuotojus ir verslininkus, bet ir
JAV vyriausybę Prezidentas,
tą patį vakarą pasiruošęs t a u 
tai pranešti geras žinias apie
sumažėjusį deficitą, dėl kurio
tiek k a r t ų kilo nesutarimai ir
Atstovų rūmuose, ir apskritai
vyriausybėje, nesulaukė efek
to, kurio tikėjosi, nes susi

rūpinimas biržos kritimu nu
traukė dėmesį
ir sumažino
pasitenkinimą, kad d a b a r deiicijas yra tik 22.6 milijardo
dolerių... (Ar eilinis pilietis,
augindamas šeimą, mokėda
mas paskolas, ar pensininkas.
vos galą su galu s u d u r d a m a s ,
iš tikrųjų mato ypatingą skir
tumą t a r p visų tų milijardų,
sunku pasakyti.)
Nepaisant, kaip
didžiųjų
valstybių vadai stengiasi vie
n a s kitą įtikinti savo krašto
p r a n a š u m u ir galingumu, tik
rasis pasaulio galiūnas yra pi
nigas, apjuosęs visą planetą
tvirtu lanku, suvėręs įvairias
verslo bendroves lyg karoliu
kus ant tos pačios, virvelės,
kurios vieną galą timptelėjus,
.suvirpa visi, privertęs pramo
nę ir prekybą, eksportą ir im
portą šokti pagal savo mu
ziką.
Atsiradęs net menkiausias
valiutos nepastovumas vie
noje Žemės pusėje, turi įtakos
ir kitos pusės biržoms. Tad
pirmadienio kainų kritimas
priskirtinas sulėtėjimui Tai
lande, paskutinio meto biržos
nesėkmėms Hong Konge ir
apskritai
Azijoje.
Kadangi
Amerika apie 30 proc. savo
gaminių eksportuoja į Aziją, o
Kinija ir Japonija laikomos
ypač svarbiais verslo šalti
niais, bet koks svyravimas
t a m e žemyne paveikia ir Wall
Street pastovumą.
Galima net prileisti, kad
pereito pirmadienio panika
buvo kiek dirbtiniu būdu su
kelta, nes šįmetinis kainų ki
limas j a u darėsi „nepelnin
gas". Smulkieji investuotojai,
pajutę pirmąjį pavojų, kad
gali p r a r a s t i savo dolerius,
paprastai skuba parduoti, net
ir mažesne kaina, o tuo pasi
naudoja didieji, kurie nebijo
rizikuoti. Iš to karštligiško
skubėjimo žmonės pamiršta,
kad šiuo metu ekonomika
k r a š t e yra tvirta, procentai
žemi. o nedarbas tesiekia 5
proc. Kad prezidentas Clinton
ir jo vyriausybė rūpinasi šią
kadenciją užbaigti d a r siekmingiau, matyti ir iš komu
nistinės Kinijos prezidentui
rodomo palankumo, užkrėtusio net ūkininkus, verslinin
kus, darbininkus. Visi godžiai
dairosi į galimybę išvystyti
plačią rinką Kinijoje, nepai
s a n t jos totalitarinio režimo ir
žmogaus teisių
pažeidimų.
Kaip vienas stambus Kansas
valstijos kukurūzų augintojas
išsireiškęs: ..Kodėl mes tu
rime kištis j kitų valstybių vi
d a u s reikalus? Svarbu, kad
pirks mūsų produktus"...

Kitų metų pirmoji kelionė į
Lietuvą buvo jaudinanti. J u k
ten laukė mano broliai, pus
brolis, o Joanai rūpėjo pama
tyti mamą, neseniai grįžusią
iš Sibiro, ir seseris. Brolio
žinojo, k a d nematys, nes jis
buvo nužudytas Sibire. Tuo
metu buvo leidžiama vykti tik
į Vilnių. Mus iškvietė ir pri
glaudė m a n o klasės draugas,
žinomas kompozitorius Jurgis
Gaižauskas. Jis ir jo žmona
Zoselė turėjo 10 vaikų ir di
džiulę širdį. Visi mūsų gimi
nes suvažiavo į Vilnių. Grau
dus buvo Joanos susitikimas
su savo mama. išvarginta
kančių Sibire. Tuoj pradėjome
pastangas atsigabenti į Čika
gą. Po daugelio metų ji paga
liau gavo Chruščiovo leidimą.
bet vietos valdžia neišleido.
Netrukus ji numirė.
I š Vilniaus neturėjome tei
sės išvykti — tokie idiotiški
buvo nuostatai.
'Bus daugiau)

Stebėdami krepšinio komandos treniruotes pastebėjimais dalinasi Vytau
tas Grybauskas ir Mykolas Ru/gys. vienas iš 1939 metu Europos
krepšinio čempionų Ruzgys mielai talkino prieš 1974 metų krepšininkų
išvyka į Europa
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LIETUVIŲ TELKINIAI
„LIETUVOS ISTORIJOJE
NEDAUG TOKIŲ DATŲ"

OrtLJJjį

P. PALYS
šiais metais Lietuva švenčia
Martyno
Mažvydo
knygos
..Katekizmas" 450 metų su
kaktį.
Lietuvos Respublikos Sei
mas 1997-uosius metus yra
paskelbęs Lietuviškos knygos
metais. Šios sukakties minė
jimas šių metų pradžioje pra
sidėjęs Vilniuje, pasireiškęs
Koncertais, paskaitomis. Pa
rodomis, išplito po visą Lie
tuvą. Nuo to, didžiai svarbaus
Lietuvos kultūros įvykio mi
nėjimo neatsilieka ir po visą
pasaulį išsiblaškę lietuviai.
Visur, k u r tik yra didesnis ar
mažesnis jų telkinys, vienur
plačiau ir iškiliau, o kitur, kad
ir kukliau, ši garbinga, lietu
vių rašytinę kalbą įrikiavusi į
kitų tautų kalbų tarpą sukak
tis, stengiamasi paminėti.
Pirmą kartą New Yorke
..Katekizmo"' sukaktis, kurią
rengė Lietuvos Respublikos
konsulatas, kartu su LB NY
Manhattan apylinkės talka,
buvo paminėta didžiausioje
New Yorko viešojoje bibliote
koje, š.m. balandžio 2 d.
Antras JKatekizmo" minėji
mas, suruoštas LB NY apy
gardos, įvyko Kultūros židinio
didžiojoje salėje. Brooklyne,
sekmadienį, spalio 19 d.
Prieš minėjimą ir po jo, susi
rinkusieji galėjo apžiūrėti iš
Lietuvos atkeliavusią Lietu
vos tautinės Martyno Mažvy
do bibliotekos,šiai sukakčiai
skirtą kilnojamą parodą. Paro
da, turtinga rodiniais, iška
bintais salės sienoje ir išdės
tytais a n t didelių stalų, rū
pestingai paruošta ir į atitin
kamus skyrius suskirstyta.
Pirmas skyrius žiūrovą atvedė
į Prūsiją. Karaliaučiaus apy
linkes, k u r Martynas Maž
vydas kurį laiką yra gyvenęs.
Sekančiame skyriuje žiūrovas
žvelgia į Martyno Mažvydo
^Katekizmo", bei jo giesmių
knygų viršelius ir kitus pusla
pius, gaidas. Kituose sky
riuose: Martynas Mažvydas —
lietuviu kultūros kalbos lite
ratūros istorijoje: Lietuviška
kaiba M. Mažvydo lietuviškoje
bibliografijoje; M. Mažvydas
užsienio tyrinėtojų darbuose;
pirmosios lietuviškos knygos
400 metų minėjimas Lietuvoje
1947 metais ir ypač platus
skyrius iš 1947 metų sukaktį
minint lietuvių, tuo laiku gy
venusių išvietintų stovyklose,
Vokietijoje.
Ta paroda pasiliks JAV. Ji,
apkeliavusi visus didesnius
lietuvių telkinius, bus rodoma
visose lituanistinėse mokyk
lose.
3 vai. p.p. susirinkimą atida
ręs LB NY' apygardos pirmi
ninkas Kęstutis Bileris, pas
veikinęs susirinkusius, per
skaitė Lietuvos Respublikos
Seimo pirmininko Vytauto
Landsbergio atsiųstą sveikini
mą.
Kalbą, tema apie lietuviškos
knygos pradžią, pasakė Vil
niaus universiteto Knygotyros
katedros vedėjas prof. Romas
Kaunas. Prieš tai. minėjimo
programos
vedėja
Jurgita
Vaitkienė supažindino su pas
kaitininku.
— ..Nedaug Lietuvos istori
joje yra datų. kurios galėtų
prilygti
Martyno
Mažvydo
knygai 'Katekizmas' ". — kal
bėjo prof. Domas Kaunas.
Kalbėjo apie tos knygos auto
rių: „Spėjama, jog jis yra kilęs
iš Žemaitijos, turėjęs gerą
išsimokslinimą, gyvenęs skur
džiai". Plačiau žvelgė į patį
„Katekizmą", turintį tik 79
puslapius, kuriame telpa kate
kizmas, elementorius, giesmės

ir apie jo milžinišką vertę lie
tuvių tautai. — „Martyno
Mažvydo vardą privalo žinoti
kiekvienas lietuvis ne tik gy
venantis Lietuvoje, bet ir vi
sur, kur tik jis būtų" — kalbą
baigdamas pasakė prof. Do
mas Kaunas.
Apreiškimo parapijos choras
pagiedojo dvi Martyno Maž
vydo, to laiko lietuvių kalbos
t a r m e parašytas giesmes: „Gy
venimą Tas Turės" ir „Gies
mės Ant Velykų". Chorui va
dovavo ir kanklėmis pritarė
Asta Barkauskienė.
Minėtą parodą aptarė Lietu
vos tautinės Martyno Mažvy
do bibliotekos Lituanistikos
skyriaus vedėja Silvija Vėlavičienė.
Dar kartą į sceną grįžta
prof. D. Kaunas ir sako, jog
Lietuvoje buvusi surasta pir
moji Mykolo Tvardausko 1875
m. parašyta pirmoji Amerikoje
išleista lietuviška knyga. Tą
knygą Lietuvoje perspausdi
nus buvo išleista 2,000 egzem
pliorių. Iš jų — 1,000 liks Lie
tuvoje, o kita 1,000 bus iš
siųsta į JAV. Profesorius kelis
tos knygos egzempliorius at
sigabeno atvykdamas į Ame
riką. Taip pat esąs rastas ir
labai senas JAV išleistas Lie
tuviškas kalendorius. Stengia
masi ir jį išleisti.
Žodį tarė Lietuvos Respubli
kos generalinis konsulas dr.
Petras Anusas: „Džiugu, kad
prof. Domas Kaunas mus
nukėlė į praeitį ir priminė ilgą
lietuviškos knygos kelią. Ačiū
visiems, kad esame čia, mylin
tieji lietuvišką knygą".
Prof. D. Kaunui ir S. Vėlavičienei, prisiminimui viešna
gės New Yorke, Laima Šileikytė-Hood jiems įteikė po kny
gą „New York".
Minėjimui pasibaigus nebu
vo skubama į namus. Vieni
dar kartą apžiūrinėjo parodą,
kiti dalijosi minėjimo įspū
džiais, vaišinosi.
Su apgailestavimu tenka
pastebėti, jog minėjimo orumą
temdė, salės kampe pastaty
tas, įvairiais buteliais ap
krautas, stalas. Tai buvo nely
ginant priešingybė Martynui
Mažvydui, kviečiančiam: „Im
kite mane ir skaitykite", o sta
las salės kampe vyliojo: „Im
kite mane ir gerkite"... To tik
rai buvo galima išvengti.
Į minėjimą atsilankė arti
150 knygos mylėtojų. Apgai
lėtina ir liūdna, kad naujai at
vykusiems iš Lietuvos suskai
tyti būtų užtekę vienos rankos
pirštų.
P. P a l y s
PHILADELPHIA, PA
MINĖSIME MAŽVYDĄ
Pirmosios lietuviškos kygos
Martyno Mažvydo „Katekiz
mo" 450 metų sukaktis Phila
delphijoje bus minima keturių
dalių minėjimu. Rengėjų sten
giamasi ne tik savo tarpe su
kaktį atžymėti, bet ir plačiąją
amerikiečių visuomenę supa
žindinti su Mažvydo ..Katekiz
mo" reikšme Lietuvos kultū
ros raidai.
Visą lapkričio mėnesį Philadelphijos miesto centrinėje
bibliotekoje (Free Library of
Philadelphia, Logan Square),
istorijos skyriuje vyks retų lie
tuviškų knygų ir Pirmai lietu
viškai knygai paminėti Lietu
voje išleistų leidinių bei su
venyrų paroda. Paroda skel
biama „Free Library of Phila
delphia" lapkričio mėnesio ka
lendoriuje.
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Jei norite parduoti ar pirkti namus
kreipkitės į Danuta. Mayer. J professtonaliai, sąžiningai ir as
meniškai patarnaus. įkainavimas
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• Perkame ir parduodame namus
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Apreiškimo parapijos choras, Brooklyr., NY, Kultūros židinyje gieda minint M. Mažvydo „Katekizmo" 450
metų sukaktį. Chorui kanklių muzika pritaria choro vadove muz. Asta Barkauskienė.
N'uotr. S. N a r k e l i ū n a i t ė s

Antra minėjimo dalis vyks
University of Pennsylvania.
Lapkričio 14 d. (penktadienį).
nuo 1-mos iki 4-tos vai. p.p.,
Houston Hali pastate, 3417
Spruce Street. Bodek Lounge
salėje, Penn Language Center
ir Lietuvių
Bendruomenės
Philadelphijos apylinkė rengia
kolokviumą 450-tai pirmosios
lietuviškos knygos sukakčiai
paminėti. Dalyvaus trys kal
bėtojai, atvykstantys iš tolimų
vietovių specialiai šiai progai.
Tai dr. Dainora Pociūtė-Abukevičienė, gyvenanti Kaune,
dėstanti. senąją lietuvių lite
ratūrą Vytauto Didžiojo ir Vil
niaus universitetuose. Jos
tema „Lietuviškosios reforma
cijos akcentai Martyno Mažvy
do raštuose". Antrasis paskai
tininkas, dr. Leonardas V.
Gerulaitis, yra istorijos profe
sorius Oakland universitete,
Michigan valstijoje. Renesan
so laikotarpio knygų žinovas,
prof. Gerulaitis aptars Marty
no Mažvydo katekizmą iš is
torinės perspektyvos. Trečias
kalbėtojas yra amerikietis dr.
William R. Schmalstieg, profe
sorius emeritus iš Pennsylva
nia State University. College
Park, PA. J o tema „Martynas
Mažvydas ir John Wycliff:
angliškasis ryšys". Pu.kiai iš
mokęs lietuvių kalbą. prof.
Schmalstieg daugeliui lietuvių
žinomas, kaip vadovėlio „Introduction to Modern Lithuanian" kartu su Leonardu
Dambriūnu ir dr. Antanu Kli
mu, autorius. Daug kartų su
paskaitomis lankęsis Lietu
voje, 1994 m. buvo apdovano
tas
Vilniaus
Universiteto
garbės doktoratui. Kolokviu
mui vadovaus ir kalbėtojus
pristatysi prof. Harold Schiffman, Pennsylvanijos universi
teto Penn Language Center
direktorius. Po akademines
dalies, toje pačioje patalpoje
įvyks pabendravimas su sve
čiais prie universiteto pa
ruoštų vaišių.
Kolokviumas vyks viename
JAV seniausių ir garbingiau
sių „Ivy League" universitetų.
University of Pennsylvania
turi artimą ryšį ir su lietu
viais. Čia d a r prieš karą iš
Lietuvos atvykęs dėstė kalbi
ninkas profesorius Alfredas
Senn. Po karo profesoriauti
pakviesti
rašytojas
Vincas
Krėvė-Mickevičius ir dr. Anta
nas Salys. Lietuvių kalba
buvo dėstoma Slavistikos ir
Baltistikos departamente, ku
riame mokėsi jaunas dokto
rantas Schmalstieg, 1956 m.
studijas apvainikavęs filosofi
jos daktaro laipsniu iš baltų ;r
slavų kalbų. 1952 m. Pensylvanijos jniversitetas nupirko
nepriklausomybės
signataro
bei diplomato dr. Jurgio
Šaulio biblioteką. Universiteto
bibliotekoje daugelį metų dir
bę dr. Vincas Maciūnas ir dr
Kostas Ostrauskas kaupė lie
tuviškų knygų bei leidinių lo

bynus, kurie d a l r r . j a u jiems
e s a n t pensijoje, tebėra papil
domi. Tai už Lietuvos ribų vie
na iš turtingiausių lituanisti
kos bibliotekų. Iš jos kolekci
jos tikimasi turėti eksponatų
miesto bibliotekos parodoje.
Universitete vyksiantis trijų
profesorių kolokviumas (anglų
kalba) yra atviras ir nemoka
mas
plačiajai
visuomenei.
Rengėjų tikimasi, k a d j u o su
sidomės ir j a m e atsilankys
Philadelphijos apylinkių lietu
viai bei jų draugai. Norėtųsi
parodyti universiteto vadovy
bei, kad mūsų. visuomenė to
kiais renginiais domisi ir ver
tina universiteto įnašą minė
jimo organizavime ir garsi
nime.
Lapkričio 15 d. 'šeštadienį),
6:30 vai. vak. Philadelphijos
Lietuvių
Kultūros
centre
(Lithuanian Music Hali patal
pose, 2715 E. Ailegheny Ave.)
vyks lietuviškoji a k a d e m i n ė
minėjimo dalis. Pagrindinė
paskaitininke dr. Dainora Pociūtė-Abukevičienė
kalbės
nauja tema — apie Mažvydo
giesmes „Katekizme" bei vė
lesniuose jo leidiniuose. Iš Lie
tuvos yra g a u t a valstybinio
Mažvydo minėjimo, vykusio
š.m. sausio 8 d. Operos ir bale
to rūmuose Vilniuje, geros ko
kybės vaizdajuostė. Bus paro
dytos minėjimo ištraukos, ku
riose
atliekamos
Mažvydo
giesmės ir kiti įdomūs minė
jimo fragmentai. Lietuvoje vy
kęs Mažvydo minėjimas yra
išskirtinas
pavyzdys,
kaip
gražiai ir iškilmingai Lietuva
mini svarbius
valstybinius
įvykius. Po minėjimo paben
d r a v i m a s su viešnia ir pavakarojimas prie kavos ir vyno.
Lietuviškos knygos metai
Philadelphijoje bus užbaigti
tradicinio kalėdinio koncerto
metu. š.m. gruodžio 28 d. Lie
tuvių Šv. Andriejaus parapijos
s u m a n a u s administratoriaus
kun. Petro Burkausko p a s t a n 
gomis koncertas
sutraukia
pilną bažnyčią publikos, ne tik
lietuvių, bet ir amerikiečių.
Šiais metais šalia įprastų
kalėdinių giesmių, parapijos
choras atliks ir Mažvydo su
rinktas giesmes.
Mažvydo katekizmo 450 me
tų sukakčiai paminėti minėji
mus JAV LB apylinkėse koor
dinuoja JAV LB Kultūros Ta
rybos Čikagoje s u d a r y t a s ko
mitetas, kuriam
vadovauja
Nijolė
Martinaitytė-Nelson.
Jos komitetas artimai bendra
darbiauja su Philadelphijoje
sudarytu minėjimo komitetu.
Minėjimai išeivijoje yra tiesio
ginė konkreti Lietuvos Respu
blikos Seimo ir JAV LB Tary
bos komisijos svarstybų išda
va. N e tik mes padedame Lie
tuvai, bet Lietuva j a u pradeda
padėti rm.ms lietuviškos kul
tūros puoselėjime. Philadel
phijoje minėjimą
finansiniai
parėmė Lietuvių fondas per
JAV LB Kultūros tarybai ski-

riamas lėšas mažųjų telkinių
kultūrinei veiklai stiprinti.
Philadelphijoje
Pirmosios
lietuviškos knygos minėjimo
renginių organizavimui vado
vauja Teresė Gečienė, LB apy
linkės valdybos narė. J a i tal
kina Aldona Page, Snieguolė
•Turskytė, J ū r a
Stirbienė,
Aušra Zerr, Petras Vaškys ir
visa apylinkės valdyba, kurią
sudaro Roma Krušinskienė,
pirm.. J e a n n e Dorr, Dalia J a kienė. Lynn Cox ir Karlis Kaz a k a u s k a s . Papildomai infor
macijai apie minėjimą, prašo
ma skambinti tel. (215) 9380783.
Prieš Lietuvos Nepriklauso
mybės a t s t a t y m ą
veikėme,
kad Lietuvos vardas nebūtų
ištrintas iš pasaulinių žemė
lapių ir iš žmonijos atminties.
Kai Lietuva grįžo į pasaulio
šeimų tarpą, mūsų veiklos
tikslų kryptis turi atsisukti į
pačius save. Privalome save
rodyti kaip stiprią tautinę
bendruomenę, sugebančią ne
tik įvertinti bei puoselėti savo
tautos kultūrinį paveldą, bet jį
skleisti, garsinti amerikiečių
visuomenėje. Martyno Mažvy
do paruoštas ir prieš 450 metų
išspausdintas
„Katekizmas"
mums teikia puikią progą tai
atlikti. Tad, j a ir naudokimės.
Teresė Gečienė
Mažvydo „Katekizmo"
minėjimo komiteto
informacija

• 1991 m. lapkričio 8 d.
įkurta Baltijos asamblėja.

Amerikiečių kompanijos lenkų
sekcijai reikalingi 2 jauni, ener
gingi, sugebą bendrauti, vyrai
kalbantys lenkiškai ir lietuviškai.
Jei domina „full time" arba „pait
j time" gerai apmokamas darbas,
; skambinkite tel. 708-425-9135
\ nuo 1 \.p. iki 4 v., p.p. Kviesti
; Greg. Kalbėti lenkiškai arba
; angliškai.

MISCELLANEOUS
AUTOMOBILIO, NAMŲ, SVEIKATOS,
IR GYVYBES DRAUDIMAS.
Agentas Frank Zapolis ir Ott Mgr. Aukse
S. Kane kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOUS

32oe \n mm asth strMt
T*. (708) 424-8654
(773)581-8654

VALOME
KILIMUS, BALDUS
IR GRINDIS
J. BUBNYS
773-737-5168

ELEKTROS
ĮVEDIMAI—PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,

garantuotai ir sąžiningai.

773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

n, D.Č., lietuvio savininko;
„landscaping" kompanija įeito
į d N t M n t o . $5.50 i vai. Jei nori. gali I
•• dirbti 12 vai. į dieną. Vieta gyventi
bus parūpinta už $130 į mėn.
\ Kreiptis: Alex. tel. 2 0 2 - 2 4 4 - 2 3 7 3 !

^4oiėn7rajosavūluJto7rBoil]ulu^^
| paslaugas: nuveža pas daktarus, į parduotu ves. Į
i bankus, skalbyklas, arba pati superka i
produktus Gali globi* senelius jų namuose.
I pagaminti maistą ir tvarkyti visį buitį. Kalba. I
Į lietuviškai, lenkiškai, rusiškai ir truputi I
Ląngiškai. SkarrtąnojeLCTO) 4364943. _,

JAV LB Michigan apygardos pirmininkė Liuda Rugienienė (kairėje) su
LB Grand Rapids apylinkės pirm. Gražina Kamantiene ruošiasi Martyno
Mažvydo „Katekizmo* parodai Michigane.

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos
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Mutual Federal Savings and Loan
Association of Chicago
2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
(773) 847-7747
Casimir G. Oksas, President

Patamaujam Čikagos ir Apylinkių lietuviams Daugiau Kaip 91 Metus.

I5Š) midlcincl Padarai
•mm^^^

Savings and Loan Association

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

BRIGHTON PARK

2 5 6 7 VVEST 69th S T R E E T

4040 ARCHER AVENUE

(1-312) 925-7400

BRIDGEVIEVV

(1-312) 254-4470

8929 S HARLEM AVE
(708)598-9400
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DĖK GRŪDĄ PRIE
GRŪDO
Sunku įsivaizduoti, kas nu
tiktų žmogui, išdrįsusiam bet
kur gyvenančiam pasaulyje
lietuviui pasakyti, kad jis ne
myli Lietuvos. Dar sunkiau
įsivaizduoti, kas nutiktų kalti
nančiam, kad pasaulio lietu
viai neremia savo tėvynės
materialiai. Ir iš vis būtų ne
suvokiama, jog kažkas išdrįs
tų pasakyti, kad užsienio lie
tuviai visiškai nesirūpina Lie
tuvos reikalais.
Visa, kas riša tėvynainius
su Lietuva, lyg šventas daly
kas, lyg tie marmure iškalti
Himno žodžiai mūsų mintyse
— „Lietuva — Tėvyne mūsų..."
Lietuviai gi visur yra akty
vūs — skautai, ateitininkai,
šauliai, sportininkai, dainų ir
švenčių dalyviai bei žiūrovai
— tūkstančių tūkstančiai ren
kasi visame pasaulyje. Jiems
Lietuva ne tik gražiai skam
bantis žodis.. Juk ir sunkiau
siais momentais, — visi tą ži
no, — lietuviai tarsi užkerėti
vadovaujasi kažkur pasąmo
nėje glūdančiu priesaku: tau
tos jėga — vienybėje.
Ir vienas dalykas vis tik ke
lia mintis, kad kažkas padary
ta ne iki galo. Kas dėl to tu
rėtų būti atsakingas, kas tuo
turėtų rūpintis, tesprendžia
kiekvienas savo nuožiūra, ta
čiau, man atrodo, kad kai ką
(gal ir ne iš geros valios)
^.pražiūri Lietuvos ambasados,
"" apie tai mažokai rūpinasi lie
tuvių bendruomenės, apie tai
mažai (arba per mažai) kalba
ir atvykę į bet kurią šalį
aukšti pagal pareigas Lietu
vos pasiuntiniai.
Ne vieną kartą teko girdėti
rr -Jfr-Čjkągos lietuvių, kad užsienyje gyvenančių balsai rin
kimuose nieko Lietuvoje nele
mia. Jau ir iš aukštų pa
reigūnų lūpų išgirstame, kad
užsienio lietuvių balsai tik
lašas jūroje...
Niekad! Niekad netikėkite
~ tuo, ką Jums sako tie, teigiantys, esą Jūsų balsai nieko ne
lemia!
Buvo rinkimai Lietuvoje, kai
į Seimą pralindo didžioji
LDDP (buv. komunistų, ar
esamų?) atstovų dauguma.
Nejau nežinote, nejau užmir
šome, kad daugelyje apylinkių
jų kandidatai laimėjo tik de
šimčių (ne tūkstančių) balsų
persvara? Tik dešimčių pers
vara!
Ir kažkas, patikėkit, labai
džiaugėsi, ir kažkas, žinokite
labai, džiaugsis, jei kuo ma
žiau įtakos rinkimams turės
vieni ištikimiausių Lietuvos
sūnų ir dukterų — užsienio
lietuviai!

nuomonės
Kažkas jau gal ir dabar tri
na rankas ir skleidžia gandus
— neverta jiems balsuoti.
O per Čikagos lietuvių tele
viziją LDDP vadovas jau ruo
šiasi telkti „...visas 'demokra
tines' jėgas"... kad į valdžią
neateitų dešiniųjų kandida
tas!..
Taigi, brangūs lietuviai, jei
Jūs, pasiklausę auksaburnių,
patikėsite, kad Jūsų balsai
nieko nereiškia, leiskite „de
mokratams'' nušluot tą Vytau
tą „žiaurųjį"... neidami į rinki
mus.
Vis tik, kalba, nesu iš tų pe
simistų, kuris tuoj nuleidžia
rankas. Būtinai atiduosiu sa
vo balsą už dešiniųjų kandi
datą, žinodamas, kad ten, Lie
tuvoje, taip pat padarys ir
mano sūnūs su žmona. Tai
bus nedaug, tik penki balsai,
kurie neatiteks besivadinan
tiems demokratais.
Mano balsas reikalingas!
Ervinas Peteraitis
Evanston, IL
TURBŪT NIEKAD
NESUPRASI
Nors jau beveik 50 metų gy
venu Amerikoje, kartais ir
šiandien dar negaliu suprasti
v
jų logikos. Pagal Amerikos
įstatymdavystę pilietis laiko
mas nekaltu, kol valstybės or
ganai neįrodo, kad jis kaltas.
Viena išimtis, kurią, beje,
nori pašalinti Missouri sena
torius Richard Gebhardt, yra
mokesčių mokėjimo įstaiga —
IRS — čia pilietis laikomas
kaltu, nebent jam pasisektų
įrodyti, kad nekaltas.
Dar dėl to ir šiandien kovo
jame. Kaip nedaug, atrodo,
pažengėme nuo 1931 metų,
kai pagarsėjęs Čikagos Al Capone buvo pagaliau nuteistas
ne už j a pragaištingą kruviną
veiklą, bet tik už nesumo
kėtus federalinius mokesčius
tai valdžiai!
Aleksas Vitkus
Palos Heights, IL
PREZIDENTO
RINKIMAI
Su dėmesiu perskaičiau Vio
letos Rutkauskienės straipsnį
„Prezidento Lietuvoje rinkimų
tema", spausdintą „Drauge"
spalio 23 ir 24 d. Norisi pagir
ti autorę, supažindinus skaity
tojus su prezidento pareigų at
statymo svarstymu jau nuo
Lietuvos
nepriklausomybės
atstatymo pradžios.
Kaip nuostabu skaityti būsi
mų kandidatų pasisakymus
prieš 6-7 metus ir dabar. Jie
turbūt galvoja, kad Lietuvos
žmonės ankstyvesnius jų pa
reiškimus bus užmiršę, o pa
tiems kandidatams labai leng
va pakeisti savo nuomonę ir

Po sekmadienio pietų St. Petersburg, FL, Lietuvių klube. Is kairės:
svečias iš Grand Rapids, MI, PLB pirmininkas Vytautas Kamantas, PLB
seimo narys ir klubo vicepirm. Antanas Gudonis. buvęs PLB valdybos
vicepirm. Mečys Šilkaitis.

visai priešingai kalbėti negu
anksčiau.
Lygiai taip pat daroma ir su
siūlomais savo porinkiminiais
Lietuvos valdymo planais. Kai
kurie „tebesėdi ant tvoros",
laukia ir dairosi, gal kuris kitas kandidatas turės kokią
gerą idėją, kurią, pagal reikalą, galės pritaikyti sau, gal
pakeitus vieną ar kitą sakinį,
Norėčiau paprašyti Violetą
Rutkauskienę rašyti panašius
straipsnius ir Lietuvos spaudoje, kad rinkėjai geriau sužinotų prezidentinių kandidatų
ankstyvesnius pareiškimus ir
jų nuveiktus darbus Lietuvos
gerovei.
Karolina Kubilienė
Willowbrook, n ,
PATS MUŠA — PATS
RĖKIA
Gediminas Balčiūnas iš Burbank, IL, „Draugo" spalio 28
d. „Laiškai ir nuomonės" sky
riuje straipsnyje „Nedrabsty
kime vienas kito purvais" su
pylė tiek šiukšlių ant išeivių
galvų, kad beskaitant iš nus
tebimo žadą užėmė. Užbaigė
jis savo kaltinamąjį aktą" „Ne
vertėtų vieni kitus drabstyti
purvais". Ar jis pats nenuvo
kė, kad jo rašinys — drėbimas
purvais?
Gerbiu ir myliu Lietuvos
žmones. Juose randu gero,
nuoširdumo, vaišingumo, su
manumo, gabumo, talento ir
sveikos galvosenos. Nemėgstu
kritikuoti lietuvių, bet... „kaip
šauksi — taip atsišauks", mo
ko mūsų protėviai. Šį kartą,
kad ir nenorom, tenka atmesti
nepagristus, su pagieža mes
tus, kaltinimus visai išeivijai.
G.R. pasisako gyvenąs JAV
septynerius metus 'jau spėjo
įsikurti priemiesty) ir jis ne-

pastebėjo ypatingos pagarbos
lietuviui. „Pokario metais jūs
dėjote visas pastangas imigruoti į JAV, rašo jis. Kokia
ironija! Mus išgrūdo iš mylimos tėviškės okupantai komunistai. Užplūdę aziatai užgro
bė mūsų namus, paglemžė
santaupas, kiršino vaikus
prieš tėvus, tėvus — prieš vaikus, prievarta mėgino „perauklėti" mokytojus, visus vertė būti ateistais, tik nesugebėjo išplėšti mūsų įgyto mokslo ir meilės Lietuvai. Nebuvo
nei vienos šeimos, raudonosios
meškos letenos nepaliestos,
Mano vyro seserį ištrėmė į Sibirą, o jos vyrą — Kazachstanan. Mano brolis, vos grįžęs iš
Prancūzijos, ten baigęs aukš
tuosius mokslus, 23 m. jaunuolis, padėjo galvą, ginda
mas Aleksoto tiltą. Ir taip
kiekviena šeima buvo paliesta
tragedijos. Žiaurūs atėjūnai
pravardžiavo mus buožėmis,
liaudies priešais, buržujais,
parazitais... O Lietuvos gynė
jai buvo jų vadinami bandi
tais, pasiutusiais šunimis...
„Nepamirškite, kad nemaža
mūsų dalis buvo ištremti vien
už tai, kad jūs, brangūs tau
tiečiai, apleidote karo metu
Lietuvą. Tą įsidėmėkite ir
apie tai paaiškinkite savo vai
kams", arogantiškai rašo G.B.
Koks įžūlumas! Ir kas per
faktų iškraipymas! Mes ne
apleidome Mus išvijo „Didysis
brolis". Pergyvenę siaubingą
raudonųjų okupaciją: tardy
mus, tąsymus, kalėjimus, trė
mimus, nužmoginimus, šei
mos lizdų išdraskymus, išguiti
iš savo namų be žemių ir iš
kentėję kitas baisybes, na
ciams užėjus vėl terorizavimai
— tik kitos spalvos, o grįžtant
atgal į Lietuvą nuskurėliams
mongolams, kas tįk sugebėjo,
gelbėjo savo šeimas ir bėgo.

Kas paporino Jums, pone
G.B., kad „mes pradėjome
jungtis į visuomenines organi
zacijas po 7-10 m., pragyventų
JAV". Čia rašančioji, išlipusi
iš laivo, tuoj įsijungė į BALFą,
o vėliau ir į pustuzinį ar dau
giau kitų organizacijų, kaip ir
daugelis kitų taip tada darė.
Girdėjau sakant, kad susitikę
du graikai — tuoj atidarė res
toraną, o suėję dvejetas lietu
vių — įsteigia trejetą organi
zacijų. Vien Čikagoje jų buvo
per 400.
Vanojate visai be reikalo vi
sas organizacijas, teigdamas
„kitos visos organizacijos šali
nosi nuo mūsų reikalų". Ar
taip atsidekojate BALFui, Lie
tuvių fondui, Lietuvos Duk
terų dr-jai bei kitoms organi
zacijoms, šelpusioms naujai
atvykusius?
Pagaliau, kaip atominė bom
ba, krenta G.B. smerkimas:
Kas sako, kad jaunesniųjų kartų žmonas yra abejingi lietuviškiems reikalams
Lithuanian Mercy I.ift poky „Jus, tautiečiai, praradote sa
lyje, vykusiame rugsėjo 4 d., dalyvavo daug jaunų svečių, tarp kurių buvo <is kaires'. Romas Rupinskas. Laima vo autoritetą ne dėl mūsų —
Rupinskienė, Martynas Trakia ir Dalia Trakiene
ateivių. Paprasčiausiai nuse-
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note". Teisybė, kad laiko tėk
mėje mes visi pasenome, kaip
ir jūs visi ilgainiui pasensite,
bet... mes tikrai nenusenome:
jei dar moteris, varanti de
vintą kryželį, pagal savo pa
čios pasirinkimą, dirba 7 die
nas savaitėje lietuviškam rei
kalui, jei 86 m. gydytojas kas
dien triūsia ligoninėje ir tas
geraširdis daktaras globoja,
šelpia, padeda ir materialiai
remia tokius nedėkingus, kaip
G.B., jei 93 m. istorikas rašo
reikšmingus straipsnius, skai
to įdomias paskaitas, domisi
kultūra, kovoja už Lietuvą ir...
Be jokio pagrindo G.B. dre
bia mums į akis, kad Bridgeportą, Marquette Parką ir
Brighton Parką tenka apleisti
dėl mūsų vaikų kaltės. Jie nie
kuo dėti. Tenka pasitraukti
dėl pasikeitusių gyvenimo są
lygų — kitų trijų tautybių už
plūdimo ir tuo pačiu virtus ne
saugiom vietom. O leiskite pa
klausti, kodėl Jūs apleidote
Lietuvą, kai ji yra laisva?
Graudu ir skaudu, kad po 7
džiaugsmingų metų, besišil
dant laisvos Lietuvos saule,
dar ji nepajėgė pašalinti tam
sumus, kad šviesa ir tiesa
mūsų žingsnius lydėtų sutarti
nai, ne metant užgauliojimus,
lyg akmenimis, mus visus žei
džiančius.
Stasė E. Semėnienė
Chicago, IL
NESOLIDU, PRIMITYVU
IR ŽEMA
Šių metų spalio 22 d. dien
raštis „Lietuvos rytas" išpausdino straipsnį „V. Adam
kus JAV — nežinomas, o išei
vijoje — nepopuliarus". Ką gi,
matyt, prezidentinių rinkimų
kampanijos metu bus sukurta
(ir sukurpta) daug labai įvai
raus žurnalistinio ir moralinio
lygio straipsnių bei skundpalaikių, bet šis stebina tuo, kad
jo autorius yra ne koks nors
lietuviškojo „kagėbyno ar kirmėlyno", kaip neseniai iš
reiškė prof. Vytautas Lands
bergis, narys, bet Rochester,
NY, gyvenantis „Lituanus"
žurnalo redaktorius prof. dr.
Antanas Klimas.
Tikriausiai A. Klimas mano
daręs labai kilnų darbą, ap
šviesdamas „nesupratingus"
tautiečius tokiais teiginiais:
„V. Adamkus yra visiškai ne
žinomas ir JAV žiniasklaidai.
Jis visą laiką buvo biurokra
tas. V. Adamkus nėra pasižy
mėjęs nei moksliniame, nei
kūrybiniame lietuvių išeivių
darbe. Lietuvos žmonėms taip
pat reikėtų žinoti, kad tik
maža dalis JAV ir Kanados
lietuvių išeivių remia V.
Adamkų. Dauguma remia
prof. Vytautą Landsbergį" ir
t.t. Taip ir norėtųsi paklausti,
kada ir kokią sociologinę ar ki
tokią apklausą garsusis profe
sorius atliko? Ar jis pats ne
jaučia, kad menkindamas V.
Adamkų, menkina save ir ki
tus išeivijoje gyvenančius lie
tuvius bei kenkia tam pačiam
prof. V. Landsbergiui.
Nestebina, kai Lietuvoje ta
ar kita moteriškaitė pasako:
— Lekiu „pasidaryti" šukuo
seną, į Kauną Landsbergis
(arba — Brazauskas) atva
žiuoja.
Nestebina, kai kaimo politi
kieriai prie nebaigto išgerti
butelio pasako:
— Ką ten tas muzikantas
apie mūsų gyvenimą išmano!
Tačiau visada norėjosi tikė
ti, kad tikroje laisvėje ir de
mokratijoje gyvenę bei aukš
tus mokslinius laipsnius ir
vardus gavę, tautiečiai bus
gražiu tolerancijos ir politinės
išminties pavyzdžiu, tvirta
tautine jungtimi. Tiesa, daug
tokių puikių žmonių ir suti
kau, praeitais metais apsilan
kęs ne viename JAV mieste.
Tikru atradimu tapo išgirsti
gražūs pasakojimai ir atsilie
pimai apie daktarus Leoną

DRAUGAS, penktadienis. 1997 m. spalio nien. 31 d.
Kriaučeliūną, Valdą Adamkų,
buvusį Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės pirmininką ir .Pa
saulio lietuvio" redaktorių
Bronių Nainį, Amerikos Lietu
vių tautinės sąjungos vetera
nus — Joną Jurkūną, Euge
nijų Bartkų, Petrą Buchą,
Juozą Šulaitį, Vaclovą Ma
žeiką, Rūtą Šakienę, apie Šau
lių sąjungos pirmininką My
kolą Abarių ir dešimtis kitų,
savo siela ir darbais gražių
žmonių. Kalbantis su daugeliu
iš jų, nė vienas nežiūrėjo iš
aukšto, nesistengė mokyti ar
įrodinėti, kokie čia, Lietuvoje,
gyvena neišmanėliai ir tam
suoliai. Nė vienas nesistengė
apkalbėti ir apskųsti savo ko
legas bei kitus tautiečius.
Todėl ir tas, kuris mano,
kad Lietuvoje žmonės nesuge
ba atskirti tiesą nuo melo, pa
taikūną nuo draugo, pavydą
nuo nuoširdumo, ar prisiden

gusį moksliniais laipsniais
karjeristą ir savanaudį nuo
tikro žmogaus, turėtų susi
mąstyti, ar ne per daug sau
leidžia ir ar pats neatitrūko,
kaip tas rudeninis lapas, nuo
tikrojo tautos kamieno, netgi
nuo užjūryje žaliuojančios ša
kos. Tai tiesiog nesolidu, pri
mityvu ir žema.
Dr. Leonas Milčius
Kovo 11-osios Akto
signataras
Raudondvaris
Trakai. „Dozimetrija diag
nostinėje radiologijoje" — taip
pavadinti mokymo kursai
vyko Trakų sporto bazės pa
talpose. Juos surengė Europos
Komisija, Švedijos radiacinės
saugos institutas kartu su Lie
tuvos sveikatos apsaugos mi
nisterijos Radiacinės saugos
centru.

A.tA.
ELENA VELIČKIENĖ
GRIŠKEVIČIUTĖ
Gyveno Čikagos Lawn apylinkėje.
Mirė 1997 m. spalio 29 d. iš ryto, sulaukusi 87 metų.
Gimė Jurbarko apskrityje, Eržvilko miestelyje.
Lietuvoje buvo teisininkė. Iš Lietuvos pasitraukė
1944 m. Amerikoje išgyveno 48 m.
N u l i ū d ę liko: d u k r a Asta Kornelija Veličkaitė,
brolienė Aldona Griškienė ir kiti giminės, draugai ir
pažįstami Amerikoje ir Lietuvoje.
Velionė buvo n a š l ė pedagogo, l i t u a n i s t o Domo
Veličkos.
Velionė p a š a r v o t a š e š t a d i e n į , lapkričio 1 d. ir
sekmadienį, lapkričio 2 d. n u o 2 iki 8 v.v. P e t k u s
Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St.
L a i d o t u v ė s įvyks p i r m a d i e n į , lapkričio 3 d. Iš
laidojimo namų 9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos
Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30
vai. ryto šv. Mišios už velionės sielą. Po šv. Mišių velionė
bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: d u k r a ir g i m i n ė s .
Laidotuvių direkt. Donald M.Petkus, tel. 800-994-7600
Lietuvos aristokratui, grafui

A.tA.
ALEKSANDRUI FLATERIUI
įžengus į Amžinybę, šioj gilaus liūdesio valandoj reiškiu
j nuoširdžią užuojautą jo žmonai LAIMAI, mano mielai
I jaunystės draugei, ir visiems giminėms.
Jadvyga

Kuncaitis-Giedraitienė
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A.tA.
Dr. EDMUNDUI DRUKTEINIU7 ,
mirus, žmoną ALDONĄ, s ū n u s EDMUNDĄ ir dr.
ALBERTĄ su šeima nuoširdžiai užjaučiame ir kartu
liūdime.
Algis ir Eglė Garsiai su šeima
Jeffir Mirga Whittaker su šeima
Antanas ir Irena Rimavičiai
Mūsų mielam

A.tA.
Dr. EDMUNDUI DRUKTEINIUI
mirus, žmoną dr. ALDONĄ, sūnų dr. ALBERTĄ su
šeima, sūnų EDMUNDĄ, seseris JADVYGĄ ir EUGE
NIJĄ, brolį VYTAUTĄ Lietuvoje, svainį ALGIRDĄ
GUDAITJ su šeima bei kitus gimines ir artimuosius
giliai užjaučiame ir dalinamės skausmu.
Gertrūda ir Česlovas Amolevičiai
Bronė ir Albertas Kremeriai
Marytė Miklienė
Roma ir Viktoras Masčiai
Juozas Petrikas
Margarita Petrikaitė
Aldona ir Juozas Šulaičiai
Dana ir Jurgis Švedai
Vida Tumasonienė
Emilija ir Liudas Valančiai

.

KĄ VEIKIA
V ė l i n i ų iškilmės Šv. K a z i 
LĖTŪNIEČIAI?
m i e r o lietuvių
kapinėse
vyks sekmadienį, lapkričio 2
Tautinių
šokių veteranų
d. Prie šių kapinių Steigėjų
paminklo 12 vai. vyks t r u m  grupė „Lėtūnas", kuriai vado
pos religinės ir visuomeniškos vauja energingoji tautinių šo
apeigos. Kunigo malda, pasau kių mokytoja Nijolė Pupienė,
liečio visuomenininko žodžiu. ne tik ruošiasi ateinančios va
Vėlinių žvakės uždegimu ir saros Dainų ir šokių šventei
vainiko padėjimu, visų bendra Lietuvoje, bet dar atranda lai
giesme ir Tautos himnu bus ko pabendrauti ir net pagry
pagerbiami visi mūsų tautos bauti.
Vieną gražų spalio mėnesio
mirusieji. Iškilmes ruošia ir
praveda Bendruomenės pa sekmadienį, gerai nusiteikę
sauliečių komitetas ir Kapų grybautojai j a u septintą va
sklypų savininkų
draugija, landą ryto rinkosi dr. Marytės
garbės sargyboje su vėliavo Meškauskaitės tėvų vasarna
mis dalyvaujant šauliams ir myje Beverly Shores, Indiana.
ramovėnams. Visi dalyvauki Pasikrovę pintines ir užkan
me šiame bendruomeniškame dą, dešimtukas entuziastiškų
mirusiųjų prisiminime, o pas grybautojų trimis mašinomis
kui individualiai aplankykime pasileido dar pusantros valan
Šv. Kazimiero kapinėse besiil dos kelionei į Michigan miš
Čikagos Šakiečių klubo veikėjas Aleksas Navardauskas (kairėje! ir klubo sinčius šeimų narius, artimuo kus.
nariai Osvaldas bei Elytė Šneideriai linksmame šio klubo pokylyje
Dauguma
grybautojų
to
sius, draugus bei mūsų t a u t a i
Šiaulių namuose spalio 5 d.
Nuotr Ed. Šu'.aičio
ir tėvynei nusipelniusius as amato labai mažai, arba visiš
kai, nebuvo ragavę. Drąsino
D a u m a n t o - D i e l i n i n k a i - menis.
LB apylinkės „Krantas"
žinia, kad grybavimo ekskur
eio
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ų
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ų
a
t
e
i
t
i
n
i
n
k
u
v a l d y b a p r a n e š a , kad tradi
S v a r b u j a u n i m u i . K i e k  sijos vadovė Marytė parodys
cinės vakaronės Šauiių na k u o p o s s u s i r i n k i m a s Atei v i e n ą š e š t a d i e n i , 5 vai. p.p..
pačias grybingiausias vietas ir
muose. 2417 W. 43nL Str.. vėi tininkų namuose vyks sekma Palaimintojo Jurgio Matu
peržiūrės visus surinktus gry
vyksta. Šį šeštadienį visi kvie dienį, lapkričio 2 d., 10:10 vai. laičio misijos bažnyčioje bus
bus. Visi bijojo, kad neįsimai
čiami
linksmame
..Hallo- ryto (tuoj po šv. Mišių). Visi Mišios, skirtos specialiai jau
šytų tas, nors ir labai dailus,
\veen" pobūvyje su kaukėmis, kartu autobusais važiuosime į nimui — su giesmėmis, prita
bet
nepaprastai nuodingas
nuo 7:30 vai. vak. Na, o sek Šv. Kazimiero lietuvių kapi riant gitaroms. Visi kviečiami
grybas,
vadinamas „Mirties
madienį, lapkričio 2 d., visi nes švęsti Vėlines. Visi pra ateiti.
angelu". Jo paragavus, deja,
šomi
kreipti
dėmesį
aprangai,
krantiečiai dalyvaukime miru
jokių
vilčių
išsigelbėjimui
siųjų prisiminime Šv. Kazi nes kapinėse gali būti vėjuota
L i e t u v o s k r e p š i n i n k a i ir nėra... Tačiau Marytės autori
miero lietuvių kapinėse 12 ir šalta. Apsirenkite šiltes k r e p š i n i n k ė s vėl d a l y v a u j a tetu niekas neabejojo ir vi
niais drabužiais. Grįšime at
vai.
r u d e n i n i a m e JAV u n i v e r s i  siškai pasitikėjo. Ji savo ži
gal 12:30 vai. p.p.
t e t ų t u r n y r e . Šį sekmadienį, nioje turi bent 200 knygų apie
D r . M a r i j a L i n a s . Chicago.
IL, Draugo fondo
garbės
D r a u g o f o n d o n a r i ų meti lapkričio 2 d.. 2 vai. p.p. Lietu grybus ir grybauja daugiau
n a r ė . prie ankstyvesnių 2,000 n i s s u v a ž i a v i m a s šaukiamas vos moterų krepšinio rinktinė kaip 25 metai.
dol įnašų vel atsiuntė 500 dol. šį šeštadienį, lapkričio 1 d., žais prieš Purdue universiteto
Michigan miškai, nors dai
rudens \ ijaus proga, norint Čiurlionio galerijoje. Jaunimo studenčių komandą, o 4 vai. lūs, bet ne tokie gražūs kaip
užbaigti milijoną. Už stanbią centre. Registracija 9 vai. ry p.p. ,.Neptūno'' klubo vyrai Lietuvoj. Ir tikri lietuviškieji
te. Programoje: sveikinimai, rungtyniaus su Purdue u-to baravykai čia neauga. Pana
p a r a m ą nuoširdus ačiū!
studentų komanda. Rungty
M i r u s i e j i L i e t u v i ų f o n d o garbės nariams diplomų įtei nės vyks Purdue University šiausi į juos — vadinami ai
kimas. Draugo fondo tarybos
trieji baravykai — nevalgomi.
n a r i a i bus prasmingai prisi
pirm., iždininko, investavimų Physical Education & Recrea- Buvo atrasti keli raudonikiai,
minti sekmadienį, lapkričio 2
komisijos pirm. ir kontroles tion Building, 2300 173rd nemažai rudmėsėlių ir leliji
d.. 11 vai. r. Mišiose Palaimin
komisijos pirmininkės pra Street, Hammond, Indiana. nių stirnabudžių, bet grybau
tojo Jurgio Matulaičio misijos
nešimai. Bus trijų direktorių Dalyvavimo kaina suaugu tojų krepšius pripildė raibieji
bažnyčioje. Lemonte. J a u yra
rinkimai dvejų metu kadenci siems 5 dol.. studentams ir ir geltonieji baltikai 'žaliukai
d a u g mirusių LF narių, kurie
jai. Draugo fondo nariai, vaikams — 2 dol. Gera proga ir pilkučiai). Ačiū ir už juos!
k ū r ė ir savo įnašais augino
garbes
nariai
ir
rėmėjai lietuviškam jaunimui pamaty Kai kurie šiuos grybus vertina
Lietuviu fondą, norėdami, kad
ti įdomias spoito rungtynes ir
kviečiami dalyvauti.
labiau už kelmučius.
lietuvybė užsienyje neišblėstų,
galimybe susitikti su jaunai
o finansinė parama pasiektų
siais Lietuvos krepšininkais.
Vasaros pradžioje lėtunieciai
V y t a u t o K e r n a g i o koncer
ir atsistatančio* nepriklauso
turėjo progą padaryti dar vie
mos Lietuvos kultūros bei tas praeitą šeštadieni praėjo
R u d e n i n ė m u g ė rengiama ną labai įdomią išvyką. Gru
švietimo židinius. Savo mal su triuškinančiu pasisekimu
Jaunimo
centre lapkričio 15- pės narys prof. Jurgis Anysas
dose visi prašomi prisiminti — visos vietos išpardutos.
16
d.
Ji
bus
skirta 40 metų suorganizavo ir vadovavo ar
amžinybėn iškeliavusius LF pristatytos papildomai kėdės,
chitektūrinės Čikagos apžiū
buvo net stovinčių '700-800 sukakčiai paminėti. Kviečia
narius.
rėjimui. Tai d a r viena docento
žiūrovų', o dalis visai nepate mi ne vien lankytojai, bet ir
Š v . K a z i m i e r o k o n g r e g a  ko salėn. Kernagis pradėjo norintys pardavinėti savo ga Jurgio Anyso profesija, kurią
c i j o s s e s e r y s p r a š o p r i s i  programą paklausdamas: ..Ka minius, rankdarbius, knygas. jis įsigijo po labai kruopštaus
m i n t i , kad šeštadienį, lapk da paskutinį kartą buvo per Stalus rezervuoti galima J C ir oficialaus pasiruošimo, jau
ričio 1 d.. 9:30 vai. r., vie pildyta Jaunimo centro saiė?" administracijoje tel. 773-778- išėjęs ankstyvon pensijon.
Spalio 24 d. lėtunieciai rin
nuolyno motiniškojo namo ko Ir jis pats atsakė: „Vytautui 7500.
kosi Genės ir Rimvydo Rimkų
plyčioje. 2601 W. Morąuette Landsbergiui čia besilankant
gyvenvietėj Oak Brook, IL,
Rd.. bus šv. Mišios, prašant ir dabar — Vytautui KernaPanevėžiečių klubo na
Aukščiausiojo, kad
Motina giui". Publika — daugiausia r i ų m e t i n i s s u s i r i n k i m a s kur išklausė įvairius praneši
Marija Kaupaite Šv. Kazimie lietuvaičiai — neseniai atvykę kviečiamas lapkričio 9 d., sek mus apie būsimą Dainų ir šo
ro vienuolyno įkūrėja, būtų iš Lietuvos — jaunos šeimos madienį. 11:30 vai. r., J a u n i  kių šventę, užsimokėjo regist
racijos mokestį ir gėrėjosi pa
paskelbta palaimintąja.
su vaikais.
mo centro apatinėje salėje.
vyzdinės artėjančios šventės
A g n ė B a l a i š i e n ė . CleveEntuziastingai buvo sutikta Prieš susirinkimą. 10 vai. r., t. Lietuvoj bei prieš metus įvy
lar.d. OH. pratęsdama prenu rezistencinė daina ,1983 m.", jėzuitų koplyčioje bus aukoja
kusios Tautinių šokių šventės
m e r a t a vieneriems metams, 'aipgi džiaugsmingai pSoiimu mos Mišios už mirusius pa
Čikagoje vaizdajuostėmis.
savo mirusio vyro a.a. Kazio palydėtos kitos rezistencinės nevėžiečius. Kviečiami visi na
R i t o n ė Rudaitienė
ir kiti panevėžiečiai
Balaišio atminimui
pridėjo dainos. Fo koncerto vyko va riai
200 dol. auka ..Draugo" dien karonė perpildytoje kavinėje. susirinkime dalyvauti. Savo
raščiui. Už rėmimą lietuviškos Rengėjai — Lithuanian Xews įspūdžius iš Lietuvos papasa
Čikagos lietuvių lauko
spaudos
tariame
nuoširdų -Radio 750 / ŽEMĖ PRODUC- kos klubo narys A n t a n a s t e n i s o k l u b o pirmosios šio
TIONS radįjo laidų redakcija. Paužuolis.
ačiū.
sezono „Round Robin" pobū
DRAUGAS, penktadienis. 1997 m. spalio mėn. 31 d.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

džio dvejetų žaidynės šešta
dienį, lapkričio 8 d. „Oakbrook Raquet Club" vyks nuo
7 iki 10 v.v. Po žaidynių pa
bendravimas
su vaišėmis.
Apie dalyvavimą prašoma iš
anksto pranešti Pauliui Ra
gui, tel. 708-531-9522. Visi tenisistai kviečiami.
Už ž u v u s i u s , ginant 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 ramovėnai, birutininkės, šauliai, šaulės ir vi
suomenė pamaldose dalyvau
ti. Bus apsauga mašinoms.

Vytautas K> rr.;iį;i> <.>\i: koiict-rto metu laummo centras spa
pasiklausyti

".> 'i

bendrauja su vaikučiais, įtvvkusi
N : ': .limo Tamulaičio

Dr. Aloyzas Pakalniškis
vadovaus svarstyboms apie
Palangos konferenciją šešta
dienį lapkričio 8 d. 12 v. Atei
tininkų namuose. Visa Atei
ties savaitgalio programa yra
skelbime antradienio, lapk
ričio 4 d.. "Draugo" laidoje.

Po koncerto Lietuvių dailės muziejuje, Lemonte (i5 kairės) pianiste Gintė Čepinskaitė ir solistė Lijana
Kopūstaitė-Pauletti.
Nuotr. J o n o Tamulaičio

FILATELISTŲ DRAUGIJOS
SUSIRINKIMAS IR — „50 METŲ"
Filatelistų draugijos „Lietu
va" rudeninis susirinkimas
įvyko spalio 18 d., šeštadienį,
2 vai. p.p., tik pasibaigus ČLM
pamokoms, vienoje J a u n i m o
centro klasėje. Nors neatme
nu, ar kada praeityje susirin
kimas būtų buvęs šeštadienį,
rizikuota, ir susirinko tokio
pat dydžio veikliųjų narių bū
rys. Susirinkimą pradėjo ir
vadovavo pirm. Jonas Variakojis. J i s pranešė džiugią ži
nią, kad jau išėjo „Apžvalginio
leidinio", išleisto 1982 m.,
minint draugijos 35 m. su
kaktį, papildymas ar tęsinys
— „Lietuvių filatelistų draugi
ja Lietuva' 50 metų". Pirmąjį
redagavo Edmundas J a s i ū n a s ,
šį E. J a s i ū n a s ir J. Variakojis.
Dėkojo mecenatams, rėmė
jams ir prenumeratoriams bei
skelbimų davėjams, kurie įga
lino leidinį išleisti. Dar gauti
tik minkštais viršeliais įrišti
egzemplioriai. Kietais virše
liais dar teks palaukti. Šių
metų biuletenis paruoštas,
bus dvigubai didesnis už per
nykštį. Tikimasi, kad išeis
lapkričio pabaigoje ar gruo
džio mėn. Dr. Walter Eisinas,
vienas iš draugijos steigėjų ir
buv. pirm., sėkmingai pardavė
savo vertingus rinkinius, išsikelia iš Čikagos. Pirm. J. Variakojis lankėsi šią vasarą Lie
tuvoje, papasakojo apie at
šauktą pašto ženklą, kuriame
buvo klaida žodyje. J . Masilio
nis užklausė, ar kas galėtų
paaiškint, kaip yra spausdina
mi pašto ženklai, jei juose su
simaišo raidės. J u k ženklo
projektuotojas duoda piešinį, į
kurį j a u įrašytas
ir. tekstas.
.
, „.
T)

JX

J u k dabar nebetenka žodžių
metalo palaidomis raidėmis,
kad jos galėtų subyrėti, o kitataučiai jas klaidingai sudėti
(spausdinta Vengrijoje). Susi
rinkime nepaaiškėjo. Gal koks
žinovas ar „abartų" specialis
tas filatelistų biuletenyje ar
šiaip spaudoje paaiškintų.
Buvo svarstoma, ar ruošti
1998 m. filatelinę parodą ir
kur. Dar neapsispręsta. Lapk
ričio 21-23 d. Rosemonte ame
rikiečiai ruošia didelę filateli
jos parodą, galima turėti sta
lą, bet reikia savanorių ten
budėti. Dar yra likę praėjusios
parodos metu išleistų draugi
jos 50 m. sukakčiai paminėti
medalių, kurių galima gauti
pas J. Variakojį arba L. Volodką. 40 m. jubiliejaus proga
Jaunimo centrui draugija pa
aukojo 50 dol.
Pasibaigus susirinkimui pa
sivaišinta J Variakojienės ir
Pr. Masilionienės paruoštais
užkandžiais, pabendrauta, pa
vartytas naujasis „50 metų"
leidinys. Viršelis žalias, pa
puoštas vienu pirmųjų dabar-

J o n a s Vaznelis supažin
dins su Lietuvos jaunųjų
krikščionių demokratų pirmi
ninku Artūru Vazbiu, kuris
tinės Lietuvos angelo pašto atskrenda iš Lietuvos daly
ženklu ir 1930 m. laidos 25 li vauti Ateities savaitgalyje. Jo
pranešimas bus sekmadienį,
tų vertės p. ž. Pradžioje drau
lapkričio 9 d. 1 v.p.p. Ateities
gijos įkūrėjo I. Sakalo ir da
savaitgalis įvyks lapkričio 7-9
bartinio pirm. J. Variakojo d. Ateitininkų namuose Le
nuotraukos ir dabartinio pirm. monte. Visa savaitgalio pro
prakalba, draugijos istorija, grama bus skelbime antradie
draugijos pirmininkų (10), nio, lapkričio 4 d., "Draugo"
garbės narių (16), biuletenio laidoje.
redaktorių (12) nuotraukos,
P r a ė j u s i s e k m a d i e n i Či
draugijos istorija anglų k. 37kaga
ir apylinkės pamatė pir
86 psl. — gražus albumas nuo
mąsias
būsimos žiemos snai
traukų iš draugijos darbų bei
apskritai veiklos: kai kurių ges, tad gal nėra per anksti
biuletenių, kai kurių parodų skelbti kalėdinę mugę, ypač
viršeliai, albumai ir įvairiomis kai ji rengiama prasmingam
progomis išleisti vokai, veiklos tikslui. Šv. Šeimos Vila, 12375
ir veikėjų grupių nuotraukos. McCarthy Rd., Lemont, IL,
Leidiniui paruošti redaktoriai rengia kalėdinę mugę šeš
E. Jasiūnas ir J. Variakojis tadienį, lapkričio 8 d., nuo 9
įdėjo tikrai daug darbo. Ačiū vai. r. iki 2 vai. p.p. Bus gali
jiems. Neužtenka jį pavartyti, ma įsigyti rankdarbių, skaniai
reikės ir perskaityti, susipa pavalgyti lietuviškų cepelinų,
žinti, kiek filatelistai yra dar kugelio, pyragų, bus laimė
bų nuveikę. O draugija dar jimų, žaidimų ir visokių kito
nesiruošia „mirti": ir šiame su kių linksmybių. Visi maloniai
sirinkime į ją įstojo daug nau kviečiami atvykti. Pelnas ski
jų narių.
riamas Šv. Šeimos Vilos para
J. Masilionis mai.

SKELBIMAI
x Filmuojame Lietuvoje
pagal užsakymą. Video juostelę
atsiunčiame į n a m u s . KODĄ
SERVICE, teL 773-330-0794.
(sk.)

* A m e r i k o s Lietuvių radi
j a s , vad. Anatolijus Siutas —
kiekvieną sekmadienį 7 V J .
p e r WCEV 14.50 AM. TeL
773-847-4903, adresas: 4459
S. Francisco, Chicago, IL 60632.
(sk>
x A.a. A n a t o l i j a u s Lako
atminimui įamžinti, jo draugai
x ASS Č i k a g o s s k y r i a u s
ir giminės paaukojo Lietuvos m etįnė"šventė jvyks šį'savaUPartizanų globos fondui, sušel- g a l - P a s a u l i o Lietuvių centre,
pimui p a r t i z a n ų g r į ž u s i ų iš ^ ^ ^ I L . Penktadienį, spaSibiro vergų stovyklų, $400.
U o 31 d sueiga šeštadieiU) iap.
Reiškiame naoširdžiausią ^ C J 0 i d . v a k a r i e n ė ir pobūvis.
užuojautą Jadvygai Lakienei, R e z e rvacijomsskambinti Jolanartimiesiems šeimos nariams ir d a i K e r e l i e n e i , tei. 630-257draugams. Ačiū aukotojams: 2553
Anglijos Lietuvių klubui Čika(sk.)
g 0 j C t Zarasiškių klubui, Pensix
M
a
r
y
T.
MC
G
i
n
ley,
ninkų klubui, Vytui Miceikai,
Locust
Gap,
PA
atsiuntė
$150
dr. K. ir G.Latožoms, Portage
Township Schools, p.p. Kulbo ir nori globoti našlaitį Lietuvoje.
kams, p.p. J.Šidlauskams, p.p. Dėkojame gerajai tetai! „Lietu
V.Paliulioniams, Mr. ir Ms. v o s Našlaičių globos" komi
M.Melnychuk, p.p. F.Pumpu- tetas, 2711W. 71 St. Chicago,
čiams, Mrs. A.Sema, p. Valanti- IL 60629.
(sk.)
nienei, Mrs. N . J o s e p h ir p.
R.Kurienei.
x A k c i j ų , b o n ų bei k i t ų
Dėkinga visiems L i e t u v o s vertybių pirkime ir pardavime
Partizanų globos fondo val j u m s nuoširdžiai p a t a r n a u s ,
dyba.
duodami komiso nuolaidą,
<sk.> Albinas Kurkulis, tel. 312-879x L i e t u v i ų F o n d u i vajaus
proga aukojo: $ 2 5 0 Bronius
Jaras; po $200 Vincas ir Dana
Baziai, Algirdas ir Aldona Bra
ziai, JAV LB Švietimo Taryba:
po $100 Romas ir Baniutė Kron a i , V l a d a s ir Vincė Lopatauskai Nuoširdžiai dėkojame
ir prašome aukas siųsti ir Įsigyti
bilietus lapkričio 8 d. poky
liui LF būstinėje. 14911 - 127th
St.. Lemont. IL 60439, tel. (630)
257-1616.
(sk 1

7750

arba
J° s Q n u s A n d r i u .
Kurkulis, tel. 312-879-7751,
dirbą su First Albany C o r p .
Chicagoje. Iš JAV ir Kanados
skambinkite veltui: teL 1-888-8797730

(sk.)
ARAS ROOFING
D f t K Į i . i n i o 11 (.usnį
JI', J ' , ..•! ' . t O l Į I I '
S k r i m h m t i p o f> v

